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 اجلنائيةجلنة منع اجلرمية والعدالة 
 الدورة الثامنة والعشرون

 ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٤-٢٠فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت(ه)  ٦البند 

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

  أنشطة أخرى لدعم أعمال مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، 
  وخصوصًا أنشطة شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

      واملنظمات غري احلكومية وغريها من اهليئات
     تقرير معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة  
   **مذكِّرة من األمني العام  

الصــــــادر عن جملس أمناء معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية  ،ُأعدَّ هذا التقرير  -١
ــة كــانون  ١٧و ١٦عمًال بقرار اختــذه املجلس يف اجتمــاعــه املعقود يومي  ،)UNICRI( والعــدال

بأن يقدِّم تقريرًا إىل املجلس االقتصادي واالجتماعي عن طريق جلنة منع اجلرمية  ٢٠١٩الثاين/يناير 
من نتائج، وفقًا لنظامه  قهقَّحوالعدالة اجلنائية. ويتضــــــمَّن التقرير معلومات عن عمل املعهد وما 

  ).١٩٨٩/٥٦(مرفق قرار املجلس االقتصادي واالجتماعي  األساسي
ويتضـــمن التقرير أيضـــًا معلومات موضـــوعية عن اإلطار الربناجمي االســـتراتيجي للمعهد   -٢

ــتنادًا إىل هذا التقرير، هبا ه رَّ، بالصــيغة اليت أق٢٠٢٢-٢٠١٩للفترة  إىل  ُيلتمسجملس األمناء. واس
ــــــتراتيجي، الذي يعرض األدوات اللجنة أن ترحِّب بتنفيذ اإلطار ال اليت يســــــتعني هبا ربناجمي االس

يف االضــطالع بأنشــطته، فضــًال عن أولوياته االســتراتيجية الســت، وأن  يتَّبعهااليت  والنهوجاملعهد 
تدعو الدول األعضــــــاء إىل التعاون مع املعهد وإىل تقدمي تربعات ملختلف األنشــــــطة دعمًا لتنفيذ 

  اتيجي.اإلطار الربناجمي االستر
__________ 

  *  E/CN.15/2019/1. 
  املحدَّدة وذلك من أجل تضمينها أحدث املعلومات.ُقدِّمت هذه املذكِّرة بعد انتهاء املهلة   **  
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      النتائج اليت حقَّقها معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة    
      تقرير جملس األمناء    

    مقدِّمة  -أوًال  
املعهد) عمًال املعهد األقاليمي أو أنشــئ معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة (  -١

. واملعهد مؤسسة ١٩٦٥)، الصادر يف عام ٣٩-باء (د ١٠٨٦بقرار املجلس االقتصادي واالجتماعي 
مستقلة من مؤسسات األمم املتحدة، ويتوىل إدارته جملس أمناء املعهد، الذي يقدِّم التوجيه االستراتيجي 

إىل املجلس االقتصـــادي واالجتماعي ويســـهم يف حتديد األولويات. ويقدِّم جملس األمناء تقارير دورية 
  عن طريق جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية. 

لم والتنمية األقاليمي وحيمل املعهد   -٢ رســــالة النهوض بالعدالة وســــيادة القانون دعمًا للســــِّ
حمسَّنة عامة صوغ وتنفيذ سياسات املسَندة بشأن املستدامة، وذلك ضمن النطاق العريض لواليته 

  يف ميدان منع اجلرمية ومكافحتها. 
منع اجلرمية والعدالة واحلوكمة  ميادينويعمل املعهد يف جماالت متخصــصــة وخمتارة ضــمن   -٣

التقدم التكنولوجي ومنافعه. ويوفِّر املعهد أســاســًا حيويًّا لســياســة األمم منجزات األمنية، وخماطر 
ة واملتخصـــــصـــــة يف جمال التدريب وبناء القدرات. وهو املتحدة وعملياهتا من خالل براجمه املتطور

    أفكار مبتكرة من داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها.نافذة لترويج يشكِّل 
، نشر جمموعة واسعة من األدوات من خالل الشراكات ٢٠١٨وقد واصل املعهد، يف عام   -٤

صعيد العاملي، مع تكييف النهج الذي وتقدمي املساعدة التقنية إىل العديد من اجلهات الفاعلة على ال
  يتَّبعه مع الديناميات اخلاصة ببلدان ومناطق وسياقات حملية معيَّنة. 

    
    اإلطار الربناجمي االستراتيجي  -ألف  

من خالل البحوث وتقييمات االحتياجات وحتليل املعهد عها اســـــتنادًا إىل املعلومات اليت مجَّ  -٥
التعليقات الواردة من الشــركاء واألوســاط األكادميية واجلهات الفاعلة االجتاهات املتغرية، فضــًال عن 

السياسات واالختصاصيني املمارسني، حدَّد املعهد التهديدات والتحديات  وصنَّاعيف املجتمع املدين 
 التالية اليت يتعني التصدي هلا:

ف العنيف: غياب تدابري تصـــدٍّ حمدَّدة الســـياق، وضـــعف ُنُظم العدالة رُّد والتطدُّالتشـــ  •  
  اليت تشوب التعاون على الصعيدين الوطين وعرب الوطين والثغراتاجلنائية، 

ضلوع اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة عرب الوطنية يف األسواق املشروعة وغري املشروعة:   •  
غري املشــــــروعة، والصــــــالت املحتملة مع ، والتدفقات املالية املتواريةاالقتصــــــادات 

  اإلرهابية الشبكات
ضــعف احلوكمة األمنية وســيادة القانون واالفتقار إىل املســاءلة املؤســســية يف املناطق   •  

  اخلارجة من نزاعات
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  باستخدام التكنولوجيا املتطورة: استيعاب التهديدات واحللول العاملية األمنحتقيق   •  
  ض هلا األماكن املزدمحة واألهداف غري احلصينةرَّالتهديدات اليت تتع  •  
مواطن الضعف أمام االستغالل اجلنائي، وأوجه الالمساواة بني اجلنسني، وانتهاكات   •  

  حقوق اإلنسان اليت تستهدف الفئات السكانية املستضعفة
 بطريقةئية ة يف جمال اجلرائم اليت تؤّثر يف البيئة: استخراج املوارد البيدَّاالجتاهات املستج  •  

  غري مشروعة واستخدامها والتجارة فيها واالجتار باملواد اخلطرة. 
الت مصـــمَّمة حســـب الســـياق خُّاملعهد تد أعدَّي هلذه التهديدات والتحديات، دِّوللتصـــ  -٦

ــــــة  ــــــتنادًا إىل احتياجات ملموس تتَّخذ من املواطن حمورًا هلا. وقد ُعزِّز البعد املحلي يف  وهنوجاس
تشــهدها العقود املقبلة ســوف اخلصــوص، بالنظر إىل أنَّ من التحديات الرئيســية اليت  أعماله، على

  بناَء جمتمعات آمنة ومزدهرة وقادرة على الصمود. 
ــ ٢٠٢٢-٢٠١٩ووضــع املعهد إطارًا برناجميًّا اســتراتيجيًّا جديدًا للفترة   -٧ د ما اس بني ُتجيســِّ

  االستراتيجية التالية: من هتديدات وحتديات، مع التركيز على األولويات
  ف العنيف ومكافحته؛رُّمنع التط  (أ)  
  التصدي للجرمية املنظَّمة ومكافحة مجيع أشكال االجتار والتدفقات املالية غري املشروعة؛  (ب)  
  تعزيز سيادة القانون يف البلدان اخلارجة من نزاع؛  (ج)  
  واالبتكار؛البحوث والتكنولوجيا عرب أنشطة حتقيق األمن   (د)  
  التصدي للتهديدات القائمة واحلد من املخاطر: احلوكمة األمنية؛  (ه)  
  درء اجلرمية عن طريق محاية الفئات املستضعفة ومتكينها.  (و)  

يف اإلطار الربناجمي االســـتراتيجي، جبالء قضـــايا العدالة اجلنائية واألمن واحلوكمة املبيَّنة وإنَّ   -٨
بعناية بغية دعم أهداف صــــــيغت اتيجية املحدَّدة يف اإلطار الربناجمي، إىل جانب األولويات االســــــتر

األولويات االستراتيجية املحدَّدة يف اإلطار االستراتيجي  ُذالتنمية املستدامة واإلسهام فيها. وجيسِّد تنفي
ية ا مة، وميلك املعهد األدوات واخلربة الفن تدا ها يف أهداف التنمية املســــــ قة التطلعات املعبَّر عن ملتعل

بالبحوث وتقدمي التدريب وبناء القدرات واملســـاعدة التقنية والدعم يف جمال الســـياســـات ملســـاعدة 
املنظمات احلكومية وغري احلكومية الدولية يف بلوغ األهداف املنشــودة. وتتناغم أولويات املعهد على 

لى إقامـــــة جمتمعات من أهداف التنمية املستدامة، الذي يستلزم التشجيع ع ١٦اخلصوص مع اهلدف 
تنعم بالسالم وجيد فيها اجلميع متسعًا هلم، وإتاحة إمكانية الوصول إىل العدالة وبناء مؤسسات فعالة 

  . ١٥و ١٤و ١١و ٩و ٨و ٦إىل  ٢وخاضعة للمساءلة، فضًال عن األهداف من 
    

    والنهوجاألدوات   -باء  
د، ااطراملتغرية بالتهديدات التقليدية واملســــــتجدة  طائفةلتحقيق هذه األهداف ومواجهة   -٩

ومتعدد القطاعات يشــــــمل حبوثًا تطبيقية وعملية املنحى، وتبادل املعارف  كليًّااعتمد املعهد هنجًا 
  وإقامة شراكات قوية بوصفها عناصر أساسية. ،والتدريب ،ونشرها
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القائمة وفهمها وتصميم تدخالت املشكالت ب املعرفةوعزَّز املعهد البحث بغية توسيع نطاق   -١٠
جمموعة من أفضــــــل املمارســــــات  َدإعدا ٢٠١٨مناســــــبة. ومشلت جماالت البحث املحدَّدة يف عام 

فني العنيفني وإعادة إدماجهم، رِّاملتط اُجلناةوالدروس املستفادة من أجل بلورة هنج شامل إلعادة تأهيل 
البيئة، واســـتحداَث إطار حتليلي شـــامل لتعزيز  وتعزيز فهم اجلرائم اليت تنطوي على آثار خطرية على

فهم شـــىت أنواع التدفقات املالية غري املشـــروعة، وتقييم املشـــاريع املبتكرة واألنشـــطة الرامية إىل درء 
ــــــدد وجتنيد اإلرهابيني والتطرف العنيف. وتوخت املبادرات البحثية توفري معلومات  ومكافحة التش

ساتية املتاحة ومدى جناحها الفعلي أو املحتمل، ومن مث دعم عملية مقاَرنة عن خمتلف اخليارات السيا
وضع الربامج واإلسهام فيها وتنفيذها بفعالية. وعالوة على ذلك، هدفت البحوث اليت أجراها املعهد 

يإىل  ــــــار التنمية، وذلك من أجل دعم مســــــعى وضــــــع  عوامل تقصــــــِّ عرقلة اجلرمية والعنف ملس
اعية وجنائية حمدَّدة األهداف. ومشلت األنشـــطة املضـــطلع هبا يف هذا اســـتراتيجيات ســـياســـاتية اجتم

بة القائمة بني عمليات التنمية االجتماعية عِّاملجال مجع بيانات نوعية وكمية وحتليل العالقات املتشــــــ
  واالقتصادية واجتاهات اجلرمية وأداء ُنُظم العدالة اجلنائية. 

كزًا عامليًّا للتفوق فيما يتعلق بقضــــايا األمن والعدالة وشــــكَّل الربنامج التدرييب للمعهد مر  -١١
وحقوق اإلنسان، وأسهم بنشاط يف إنشاء آليات سليمة ومستدامة لنقل اخلربة الداخلية اليت يتمتع 
ــــــتنادًا إىل قدرة داخلية متطورة على تصــــــميم أنشــــــطة التعلُّم وتنفيذها وإدارهتا  هبا املعهد. واس

ملعهد هنجًا شــــــامًال يف أداء عملهم يف خمتلف جماالت التركيز ذات األولوية وتقييمها، اتَّبع مدّربو ا
للمعهد. ومشل العمل املضــطلع به يف هذا الصــدد مواصــلة تقدمي الدعم التقين لتنفيذ برنامج درجة 
ــــات اجلامعية العليا، متحورت حول املبادئ  ــــتري ودورات تعليمية قصــــرية خاصــــة بالدراس املاجس

ملعهد وركَّزت على جماالت منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، واألمن، والقانون اجلنائي املؤسسة لوالية ا
الدويل وحقوق اإلنسان. واسُتكملت تلك األنشطة بتدريب مهين خمصَّص لتنمية قدرات املوظفني 

النفسيني،  واالختصاصينيوإنفاذ القانون وموظفي السجون، والتشريعية  لدى السلطات القضائية
شدين االجتماعيني، واإلعالميني. وُوضع تدريب استند إىل استخدام منهجيات تدريبية حديثة واملر

ــراكات ذائعة الصــيت. وضــّمت  ــبكة خرباء وش ــتفادت منه اجلهات املعنية، بدعم من ش وفعالة اس
 جمموعة اخلرباء الذين اسُتعني هبم يف تقدمي التدريب خرباء املعهد الداخليني املتخصصني، فضًال عن

وممارســني وكبار موظفي األمم املتحدة املعنيني، وهو ما كفل بلورة أفكار اختصــاصــيني أكادمييني 
قدَّم موظفو مكتب األمم املتحدة املعين  ية،  ملاضــــــ ــــــنوات ا ومنظورات متنوعة. وعلى غرار الس

واجلرمية رات واجلرمية دورات تدريبية تناولت عددًا من املواضـــــيع املتصـــــلة باجلرمية املنظمة دِّباملخ
ــبيل املثال ال احلصــر، االجتار باملخيف ذلكالعابرة للحدود الوطنية، مبا  رات، واإلرهاب، دِّ، على س

ويف الوقت نفســه، أســهم املعهد يف تنقيح  واالجتار باألشــخاص، واجلرائم البيئية وســيادة القانون.
التعليمية اخلاصـــــة باملســـــتوى اجلامعي بشـــــأن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف إطار مبادرة  النمائط

رات واجلرمية. وســوف جيري دِّالتعليم من أجل العدالة اليت أطلقها مكتب األمم املتحدة املعين باملخ
يف اجلرمية عرب اختبار اثنتني من تلك النمائط أثناء تنفيذ برنامج املعهد اخلاص مباجســــــتري القانون 

  .٢٠١٩-٢٠١٨الوطنية والعدالة للفترة 
تقدمي املشـــورة والتوجيه العمليني امليدانيني يف طائفة من املجاالت األقاليمي وواصـــل املعهد   -١٢

ـــيعية العالية التخصـــص  باجلرمية والعدالة. وفضـــًال عن ذلك، دعم املعهد جمموعة ذات الصـــلة املواض
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عملية تصميم برامج متوسطة وطويلة األجل وختطيطها وتنفيذها. كما واسعة من اجلهات الفاعلة يف 
قدَّم املعهد املشـــورة إىل نظرائه بشـــأن املســـائل املتعلقة باجلرمية والعدالة على الصـــعيدين الســـياســـايت 

  أكثر فعالية لتحديات حمدَّدة. على حنووالتنفيذي معًا، بغية متكينهم من التصدي 
منتدى للتشــاور والتعاون فيما بني الدول األعضــاء ومؤســســات  واضــطلع املعهد، بصــفته  -١٣

ومؤسسات البحوث واملنظمات الدولية وكيانات القطاع اخلاص واملجتمع املدين، احلكومة املحلية 
ع  وجوهنبدور حاســــم يف تنظيم وتنســــيق اجلهود الرامية إىل حتديد أفكار رائدة  حديثة. وقد وســــَّ

شراك ٢٠١٨املعهد يف عام  اته وجهوده يف جمال الربط الشبكي من أجل االضطالع بواليته نطاق 
بنجاح ودعم املهمة الشـــــاملة اليت تضـــــطلع هبا األمم املتحدة، إذ عمل على حنو وثيق مع جمموعة 
متنوعة من اجلهات املعنية تشـــــمل احلكومات ومنظمات املجتمع املدين واملؤســـــســـــات األكادميية 

وعة من اخلرباء املتخصصني. ومن خالل تنظيم أنشطة تشاركية، واملنظمات الدولية، فضًال عن جمم
املمارسني واألكادمييني لضمان االضطالع جبهود االختصاصيني السياسات و بني صنَّاعمجع املعهد 

. وعالوة على ذلك، اتُّبع هذا النهج يف وضـــع الربامج املشـــتركة كليبرناجمية عن طريق اتباع هنج 
رات واجلرمية من أجل دعم نيجرييا يف منع دِّومكتب األمم املتحدة املعين باملخاألقاليمي بني املعهد 

ومكافحة التطرف العنيف ويف إعادة تأهيل اجلناة املتطرفني العنيفني و/أو اإلرهابيني يف الســــجون، 
وبناء القدرة على معاجلة الصـــــالت القائمة بني اإلرهاب واجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وهي برامج 

ــــــنوات ملكتب مبادرة ُقدِّمت إىل  كافحة اإلرهاب للفترة املتحدة مل األممالنداء املوحَّد واملتعدد الس
  .٢٠١٨يف كانون األول/ديسمرب  ٢٠٢٠-٢٠١٩

، جرى تبادل املمارســات اجليدة والدروس األقاليمي ويف إطار الدور الفريد الذي يؤديه املعهد  -١٤
وشـــكَّلت موردًا املعنية، املجتمع الدويل مؤســـســـات جمه وأنشـــطته مع املســـتفادة العديدة املنبثقة عن برا

م وإذكاء الوعي يف جمال اجلرمية والعدالة، مثل لُّعامليًّا. وقد اســتخدم املعهد أســاليب شــىت للنهوض بالتع
تنظيم واســتضــافة مؤمترات دولية وحلقات عمل ودورات متخصــصــة للممارســني والربنامج الســنوي 

 جمال القانون يف اجلرمية عرب الوطنية والعدالة. وعالوة على ذلك، قدَّم املعهد دعمًا لدرجة ماجســـتري يف
مباشرًا جلهود التطوير الوظيفي للجهات الوطنية صاحبة املصلحة يف هذا املجال، مع العمل أيضًا على 

كتســــبها املعهد تعزيز التعاون وتبادل املعارف، وزيادة الوعي لدى تلك اجلهات باســــتثمار اخلربة اليت ا
وما راكمه من ممارســــات دولية جيدة. وقد تعززت تلك اجلهود باملنشــــورات الدورية اليت ُيصــــدرها 

(التحرر من اخلوف)، فضًال عن ورقات خاصة بالسياسة  Freedom from Fearاملعهد، مبا يف ذلك جملة 
  نشطة امليدانية. العامة ومواد متخصصة تتصل مبشاريع املعهد البحثية وجهود التدريب واأل

عامًا على االخنراط يف مســـعى تعزيز العدالة واألمن  ٥٠، احتفل املعهد مبرور ٢٠١٨ويف عام   -١٥
يف فيينا على هامش الدورة الســــــابعة  ُنظِّمتجانبية  فعاليةإطار من خالل االبتكار واحلوار، وذلك يف 

سبة اجلانبية، اليت ُنظمت برعاية مشتركة  والعشرين للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية. وقد ركَّزت املنا
مع البعثة الدائمة إليطاليا لدى املنظمات الدولية يف فيينا، على دور املجتمع املدين يف مكافحة التشـــــدد 

ــا والتطرف العنيف، وتعزيز  ــة عرب تســــــخري البحوث والتكنولوجي األمن وحقوق اإلنســـــــان والتنمي
القاضــــي جيوفاين  تراثبشــــأن  جلســــة، خالل ُدواالبتكار. وخالل هذه املناســــبة اجلانبية، عيَّن املعه

  فالكوين يف جمال مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، ماريا فالكوين بوصفها مناصرة لرسالة املعهد. 
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هذا التقرير الصـــــادر عن جملس األمناء موجزًا لألعمال اليت اضـــــطلع هبا املعهد  ويقدِّم  -١٦
مع األولويات االســتراتيجية اليت ســطَّرها واملبيَّنة آنفًا، فضــًال  اتســاقًا، ٢٠١٨يف عام األقاليمي 

، بالصيغة اليت ٢٠٢٢-٢٠١٩عن معلومات موضوعية عن اإلطار الربناجمي االستراتيجي للفترة 
  لس األمناء. أقرها جم

من التربعات حصــــرًا. وكانت  ٢٠١٨وقد ُموِّلت األعمال اليت اضــــطلع هبا املعهد يف عام   -١٧
اجلهات املاحنة الرئيســــــية هي إيطاليا وتايلند وشــــــيلي وفرنســــــا وكندا وهولندا والواليات املتحدة 

اص ومؤســـســـات األمريكية واالحتاد األورويب واملفوضـــية األوروبية وعدة شـــركات من القطاع اخل
  ومنظمات دولية.

واســــع النطاق على الصــــعيد الوطين واإلقليمي والدويل،  تأثرياألقاليمي وكان لعمل املعهد   -١٨
واســـــتفادت من مســـــاعدته التقنية جهات عديدة متنوعة. وُنفِّذ برنامج عمل املعهد من خالل مقره 

عة من املكاتب، تشـــمل مكتب االتصـــال يف روما ومكتيب  الكائن يف تورينو، إيطاليا، وشـــبكة موســـَّ
املخاطر الكيميائية والبيولوجية  بالتخفيف مناملشـــاريع يف بروكســـيل وجنيف، ومراكز التميُّز املعنية 

  واإلشعاعية والنووية، الكائنة يف تبيليسي واجلزائر العاصمة والرباط وطشقند وعّمان ومانيال ونريويب. 
    

    ومكافحتهمنع التطرف العنيف   -ثانيًا  
، بصـــــفته أحد املوّقعني على اتفاق األمم املتحدة العاملي لتنســـــيق األقاليمي أســـــهم املعهد  -١٩

سقة على نطاق منظومة األمم املتحدة ملنع اإلرهاب  قة ومتَّ سَّ مكافحة اإلرهاب، يف تنفيذ جهود من
ىل ترمجة ما يرد ومكافحته. واضــطلع املعهد بدور رئيســي يف دعم جهود الدول األعضــاء الرامية إ

  يف استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب من ممارسات جيدة إىل سياسات وطنية.
مادًا على أكثر من   -٢٠ حدَّد  ١٥واعت عامًا من اخلربة يف جمال منع ومكافحة التطرف العنيف، 

س  دعمًا لالستراتيجية العاملية يضطلع هبا مستقبًالوف املعهد ثالثة جماالت ذات أولوية للمبادرات اليت 
ملكافحة اإلرهاب والقرارات ذات الصلة، وهي: (أ) تعزيز اجلهود الرامية إىل إعادة تأهيل وإدماج اجلناة 

و(ب) دعم  املتطرفني العنيفني واملقاتلني اإلرهابيني األجانب، ســــــواء داخل الســــــجون أو خارجها؛
شطة املتطرفة؛ و(ج) العمل املجتمعات املحلية ومنظمات املجتمع املدين يف شدد واألن  منع ومكافحة الت

، يف سبيل تعزيز منع ومكافحة للمخاطرالشباب املعرَّضني وخصوصًا مع الفئات السكانية املستضعفة، 
  التطرف العنيف عن طريق التمكني وبناء القدرة على التحمل.

بني اجلرمية املنظمة عرب  ، على تعزيز فهم الصــــــلة القائمة٢٠١٨وعمل املعهد، طوال عام   -٢١
إدماج تدابري فعالة يف استراتيجياهتا الرامية إىل منع على الوطنية واإلرهاب، وساعد الدول األعضاء 

اجلرمية ومكافحة اإلرهاب. ومشلت اجلهود املبذولة يف هذا الصــــــدد مبادرات هتدف إىل حتســــــني 
اص واملخدرات واألســــلحة واملواد الســــياســــات الرامية إىل منع االجتار، يف مجلة أمور، باألشــــخ

  الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية، من أجل حتقيق الربح وألغراض عملياتية.
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    إعادة تأهيل اجلناة املتطرفني العنيفني وإعادة إدماجهم يف املجتمع  -ألف  
خربة فنية واســــعة يف جمال إعادة تأهيل اجلناة املتطرفني العنيفني األقاليمي املعهد اكتســــب   -٢٢

، يف مساعدة الدول األعضاء على ٢٠١٨وإعادة إدماجهم يف املجتمع. وقد استمر املعهد، يف عام 
بلورة املمارسات اجليدة العامة الطابع الواردة يف مذكِّرة روما الصادرة عن املنتدى العاملي ملكافحة 

سياسات وطنية. وأقيم اإلرهاب، اليت  تتناول االحتياجات التأهيلية للسجناء املتطرفني العنيفني، يف 
تعاون مع دول أعضاء (هي األردن وإندونيسيا وتايلند والفلبني وكينيا ومايل واملغرب) على وضع 
سجن ستخدمون العنف وال صًا إلعادة تأهيل اجلناة املتطرفني الذين ي ي صمَّمة خصِّ اء وتنفيذ برامج م

  الشديدي اخلطورة يف بيئات السجون وإعادة إدماجهم يف املجتمع. 
ويف هذا اإلطار، ُقدِّم الدعم من أجل ســـد الفجوات القائمة بني الرعاية يف الســـجون والرعاية   -٢٣

املجتمعية، وتعزيز شــــبكات التعاون وتبادل املعلومات فيما بني أصــــحاب املصــــلحة، وزيادة القدرات 
  املجتمعات املحلية بغية تعزيز النجاح يف جهود اإلدماج يف املجتمع. ى لدوإذكاء الوعي 

ومن بني املبادرات اليت اســـُتحدثت يف هذا املجال دورة لتدريب املدّربني ُعقدت يف األردن   -٢٤
ســعت الدورة إىل تعزيز قد النفســانيون واملرشــدون االجتماعيون. و االختصــاصــيونواســتفاد منها 

فيما يتعلق مبعاملة السجناء املتطرفني العنيفني، وتوفري التوجيه بشأن السبل الكفيلة املعارف والقدرات 
  مبكافحة التطرف العنيف وتنفيذ استراتيجيات فعالة إلعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف املجتمع.

واســتنادًا إىل الدروس املســتفادة يف إطار التعاون والشــراكة مع الدول األعضــاء، نظم املعهد   -٢٥
مؤمترًا حول موضــوع "ســد الفجوات القائمة بني برامج إعادة التأهيل اخلاصــة بالســجون األقاليمي 

ملســــــتفادة وإعادة التأهيل املجتمعي لفائدة اجلناة املتطرفني العنيفني: املمارســــــات اجليدة والدروس ا
وطريق شــامل للمضــي ُقدمًا". وقد ناقش ممثلو احلكومات واملنظمات الدولية واإلقليمية من أكثر من 

بلدًا االستراتيجيات والتحديات فيما يتعلق بتعزيز إعادة التأهيل على نطاق نظام العدالة اجلنائية،  ٢٠
نة. ويف  هذا الصـــــــدد، اعُتربت الربامج مبا يف ذلك خالل مرحليت ما قبل املحاكمة وما بعد اإلدا

التحويلية ملرحلة ما قبل املحاكمة واالســــــتراتيجيات الوطنية اليت تراعي الدور الذي ميكن أن يؤديه 
  حامسة يف حتسني إدارة السجون.ذات أمهية الزعماء الدينيون واألطباء النفسيون وأفراد األسرة 

قشـــات اليت جرت يف مؤمترات دولية واملســـتمدة وُأدجمت البيانات والتحليالت املنبثقة عن املنا  -٢٦
"تعزيز اجلهود الرامية من اخلربة املكتسبة على مدى السنوات اخلمس عشرة األخرية يف املنشور املعنون 

إىل منع التطرف العنيف ومكافحته: املمارســات اجليدة والدروس املســتفادة من أجل بلورة هنج شــامل 
 Strengthening Efforts to Prevent and( لعنيفني وإعــادة إدمــاجهم"إلعــادة تــأهيــل اجلنــاة املتطرفني ا

Counter Violent Extremism: Good Practices and Lessons Learned for a Comprehensive Approach 

to Rehabilitation and Reintegration of Violent Extremist Offenders( .  
ويف إطار مؤمتر األمم املتحدة الرفيع املســتوى لرؤســاء أجهزة مكافحة اإلرهاب يف الدول   -٢٧

 ٢٩و ٢٨األعضــــــاء، الذي انعقد بدعوة من األمني العام يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك يومي 
حدة والبعثة الدائمة للواليات املتحدة لدى األمم املتاألقاليمي ، اشترك املعهد ٢٠١٨حزيران/يونيه 

سبة جانبية بعنوان "إعادة تأهيل املقاتلني اإلرهابيني األجانب واجلناة املتطرفني العنيفني  يف تنظيم منا
ـــياق لدعم الدول األعضـــاء يف  ـــبة اجلانبية على مناذج حمدَّدة الس وإعادة إدماجهم". وركَّزت املناس
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عادة اإلدماج يف السجن وبعد تصميم أدوات لتقييم املخاطر وتنفيذ سبل خمصَّصة إلعادة التأهيل وإ
إطالق الســــــراح، وحتويــل األحــداث من نظــام العــدالــة اجلنــائيــة، وتعزيز قــدرة اجلهــات املعنيــة 

  ومشاركتها يف جهود تثبيت التعاون وااللتزام على املدى الطويل، ووضع خطط عمل وطنية.
    

  العريب  املغرب-مكافحة تغذية التشدُّد والتطرف العنيف يف منطقة الساحل  -باء  
    من خالل إشراك املجتمع املدين

هد   -٢٨ قاليمي دعم املع هتدف إىل منع األ يذ وتقييم مشـــــــاريع مبتكرة  ملدين يف تنف املجتمع ا
ومكافحة التشدد وجتنيد اإلرهابيني والتطرف املصحوب بالعنف، مع التركيز على منطقة الساحل 

جتريب مشــــــاريع متنوعة على مســــــتوى ، ينكبُّ املعهد على ٢٠١٥واملغرب العريب. فمنذ عام 
شعبية  شعبية هبدف وضع منهجية جمرَّبة لتحديد تدخالت واعدة على مستوى القاعدة ال القاعدة ال

ـــاركة فيها ورصـــدها وتقييمها. ويدعم  ـــروع البحوث القائمة من خالل هذا واختيارها واملش املش
افحة التطرف العنيف ومقومات توفري معلومات مســــتمدة من واقع التجربة عن الســــبل الفعالة ملك

اســـتدامة بعض  تأثريفعالية تلك الســـبل. ويســـعى املشـــروع إىل فهم األســـباب الكامنة وراء زيادة 
املشـــروع النموذجي على مناطق أخرى هذا األنشـــطة وارتفاع احتماالهتا. وينطبق النهج املتَّبع يف 

  متأثرة بظواهر مماثلة. 
من منظمات املجتمع منظمة  ٧٠حًا صــــــغرية إىل أكثر من من ٢٠١٨وقدَّم املعهد يف عام   -٢٩

املدين لتنفيذ تدخالت صـــغرية النطاق تشـــمل طائفة متنوعة من املجموعات املســـتهدفة تتألف من 
والسلطات املحلية. وتناولت التدخالت  والصحافينيالشباب والنساء والزعماء الدينيني واملزارعني 

اعات، ومشــاركة املواطنني، زنيز حقوق اإلنســان، وإدارة الجمموعة واســعة من املواضــيع، مثل تعز
  والتسامح الديين، وحقوق املرأة، ومتكني وسائط اإلعالم، واملسائل الثقافية. 

وقد قدَّمت اجلهات املتلقية للمنح جمموعة متنوعة من النواتج، مبا يف ذلك إعداد ورقات حبثية   -٣٠
ــــبات هدفت إىل -ريبية ومواد مسعيةحول الدوافع الرئيســــية للتطرف، ومواد تد بصــــرية، وتنظيم مناس

ــــأ املعهد  التوعية بقدرة املجتمعات املحلية على التصــــدي للتطرف العنيف. وباإلضــــافة إىل ذلك، أنش
مستودع بيانات بلغات خمتلفة يضم مجيع النواتج املقدَّمة من اجلهات املتلقية للمنح. وأسهمت اجلهات 

من املعهد، يف متكني اجلهات الفاعلة يف املجتمع املحلي من تنفيذ مبادرات  املســــــتفيدة من املنح، بدعم
  لبناء السالم، وتعزيز قدرة املجتمعات املحلية على التغلب على التحديات والتهديدات املتعلقة بالتشدد. 

    
  تقييم الشروط املسبقة إلعداد برنامج جترييب لصرف األحداث   -جيم  

    عن التطرُّف العنيف
صل املعهد   -٣١ سنني، وا سبة على مر ال شاورات واملعارف املكت ستنادًا إىل نتائج امل األقاليمي ا

  األطفال واألحداث يف سياق مكافحة اإلرهاب.  حالة االستضعاف لدىعلى تسليط الضوء 
 ملخاطر املعرَّضــــة املســــتضــــعفةدراســــة عن املقاتلني اإلرهابيني األجانب واملجموعات ل وتبعًا  -٣٢

حتليًال لنظم قضـــاء األحداث والتدابري البديلة أجرى املعهد األقاليمي، الضـــلوع يف األنشـــطة اإلرهابية، 
والربامج التحويلية يف مخس دول أعضاء خمتارة. ويف هذا الصدد، وسَّع املعهد نطاق الربنامج التحويلي 
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ربامج الوســـني آليات املراقبة م جهود وضـــع مبادئ توجيهية دولية لتحيف كينيا هبدف تعزيز حبوثه ودع
  والتدابري البديلة من أجل محاية الفئات املستضعفة اليت ُيزَعم ضلوعها يف أنشطة إرهابية. يةالتحويل
ــــــتعراض منافع   -٣٣ والتدابري البديلة يف  يةربامج التحويلالوُنظِّمت حلقتا عمل يف نريويب الس

اإلفراج قيد ت حلقة العمل األوىل مشاركني من دوائر مَّتغذية التشدد. وضمراحل التصدي لدورة 
املفرج األحداث ســلوك ومن اجلهاز القضــائي، ومشل برناجمها تبادل مناذج مراقبة  يةراقبة الســلوكامل

ــــــجالت اجلرائم اخلطريةعنهم  من هولندا واململكة املتحدة لربيطانيا  لٌّوضــــــعتها ك ،من ذوي س
كما نوقشــت املعايري الدولية األخرى وُدرســت ضــمن ســياقها  العظمى وأيرلندا الشــمالية وإيطاليا.

 املحلي بغية حتسني تركيز العمل املطلوب من احلكومة الوطنية.

ــــــائي ومن دائرة مَّأما حلقة العمل الثانية فضــــــو  -٣٤ اإلفراج قيد ت موظفني من اجلهاز القض
األولويات الرئيسية خلريطة طريق واخلدمات االجتماعية، تلقوا تدريبًا على حتديد  يةراقبة السلوكامل

تدابري بديلة لألحداث الذين ُيزعم ضـــــلوعهم يف اإلرهاب واجلرائم اخلطرية األخرى. وقد ُحدِّدت 
سيق  شريعي، وبناء القدرات، وتطوير الربامج، والتن سية للتدخل هي اإلصالح الت أربعة جماالت رئي

  قيادة العملية. من شأهنم تويلن اإلقليمي؛ كما ُحدِّد أصحاب املصلحة الرئيسيون الذي
    

   الصلة بني اإلرهاب واجلرمية املنظمة  -دال  
الواســــعة،  خربة املعهد األقاليمييف إطار املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب، واســــتنادًا إىل   -٣٥

ــــــترك  ندا يف إطالق مبادرة املعهد اش لة بني اجلرمية املنظمة ملعاجلة أوجه مع حكومة هول الصــــــ
  الوطنية واإلرهاب.   عرب
أشكاهلا ومظاهرها. ويف عام يف تلك الصالت جبميع وتركِّز املبادرة على التباينات اإلقليمية   -٣٦

)؛ ويف منطقة ٢٠١٨، ُنظِّمت حلقات عمل إقليمية يف منطقة البلقان (تريانا، يف شباط/فرباير ٢٠١٨
قة القرن األفريقي وشـــرق ) ويف منط٢٠١٨جنوب آســـيا وجنوب شـــرقها (ســـنغافورة، آذار/مارس 

  ). ٢٠١٨أفريقيا (نريويب، أيار/مايو 
وشــــاركت طائفة متنوعة من اجلهات املعنية يف حلقات العمل املذكورة، مبا يف ذلك ممثلو   -٣٧

الوكاالت احلكومية واألوســـاط األكادميية والقطاع اخلاص واملنظمات الدولية واإلقليمية واملجتمع 
كومية. وُنظِّمت حلقات العمل بالتعاون والتنســــــيق الوثيقني بني املعهد املدين واملنظمات غري احل

ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛ وقد حضــــــر خرباء املكتب مجيع حلقات العمل 
وأســـهموا بنشـــاط يف تبادل اخلربات والدروس املســـتفادة فيما يتعلق بالصـــلة القائمة بني اإلرهاب 

كما أسهموا يف إعداد وثيقة بشأن أفضل املمارسات. وباملوازاة مع ذلك، حضر واجلرمية املنظمة، 
عدة حلقات عمل ودورات تدريبية للمكتب من أجل تقدمي ملحة عامة عن األقاليمي خرباء املعهد 

  اإلطار التحليلي للمفاهيم املتعلقة بتلك الصلة وسبل التصدي هلا. 
بيانات خالل حلقات العمل، وعلى إثر إجراء مزيد واســـتنادًا إىل ما ُجمع من معلومات و  -٣٨

عاملي  تدى ال ية املن ندا، وبرعا عاون مع هول بالت عدَّ املعهد،  ية، أ من املشـــــــاورات مع اجلهات املعن
ملكافحة اإلرهاب، وثيقة معنونة "أفضـــل ممارســـات الهاي بشـــأن الصـــلة بني اجلرمية املنظمة عرب 
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 The Hague good practices on the nexus between transnational organized( الوطنية واإلرهاب"

crime and terrorism( سع للمنتدى العاملي ملكافحة . وُأقرَّت الوثيقة يف االجتماع العام الوزاري التا
ــــــبتمرب  ، وُقدِّمت يف تشــــــرين األول/أكتوبر ٢٠١٨اإلرهاب، الذي ُعقد يف نيويورك يف أيلول/س

ـــــة إحاطة مفتوح ٢٠١٨ ـــــأن الصـــــلة بني اإلرهاب الدويل يف جلس ة للجنة مكافحة اإلرهاب بش
  واجلرمية املنظمة عرب الوطنية. 

ولتجسيد أفضل املمارسات الواردة يف الوثيقة يف إجراءات ملموسة، يعكف املعهد حاليًّا   -٣٩
على وضــع جمموعة أدوات من املتوقع أن تســاعد الدول األعضــاء على حتســني فهم وتبيُّن الصــلة 

ئمة بني اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واإلرهاب وجتلياهتا وسبل تيسريها يف سياقات حمدَّدة، مبا يف القا
ب هذه الظاهرة يف تقويض قدرة الدول والوضع األمين العام، ومن املتوقع أيضًا أن بُّتسأوجه ذلك 

املنظمة واإلرهاب توفر للدول األعضـــاء توجيهات بشـــأن التصـــدي للصـــالت القائمة بني اجلرمية 
وبشأن بناء القدرات من أجل حتسني قدرهتا على التصدي لتلك الروابط وما يتصل هبا من جرائم. 

  .٢٠١٩ومن املرتقب أن تكون جمموعة األدوات متاحة يف الربع األول من عام 
    

التصدي للجرمية املنظمة ومكافحة مجيع أشكال االجتار والتدفقات املالية   -ثالثًا  
    ملشروعةغري ا
ــاعدة الدول األعضــاء يف تعزيز قدراهتا على الكشــف ُدُقاألقاليمي مضــى املعهد   -٤٠ مًا يف مس

عن مجيع أشــــكال االجتار غري املشــــروع، مبا يف ذلك االجتار باملعادن النفيســــة واألحجار الكرمية 
عاعي ــــــ ية والبيولوجية واإلش ة واملواد النووية، واملنتجات املزيفة والنفايات اخلطرة واملواد الكيميائ

  قضائيًّا. الضالعني فيها ومالحقةوقدرهتا على التحقيق فيها 
عن تطور  متقدمةوقد متخضــت املبادرات املتَّخذة يف هذا املجال عن إنتاج ونشــر معارف   -٤١

اســــــتراتيجيات اجلرمية املنظمة، والصــــــالت القائمة بني خمتلف أشــــــكال االجتار غري املشــــــروع، 
  والتدفقات املالية غري املشروعة املتأتية منها. 

على ذلك، أســـهمت تلك املبادرات يف حتديد العوامل الرئيســـية وراء التحركات  ًةوعالو  -٤٢
احلكومية بأحدث اخلربات التقنية بشأن سبل حتسني منع  األجهزةدت وَّوز ،غري املشروعة لألموال

املرتبطة بأفعال  املوجودات تعقُّبومكافحة األنشـــطة اإلجرامية املنظمة والتنبؤ هبا وســـبل حتســـني 
  فساد كبرية وجتميدها وضبطها ومصادرهتا واستردادها.

    
    مساعدة البلدان يف جمال استرداد املوجودات  -ألف  

مســــاعدة تونس وليبيا ومصــــر وشــــبكة كامدن املشــــتركة بني األقاليمي واصــــل املعهد   -٤٣
شاء آليات جديدة لزيادة فعالية عمليات تعقُّب املوجودات  الوكاالت السترداد املوجودات على إن

  غري مشروعة واسترداد تلك املوجودات.  بطريقةاملتحصَّل عليها 
بشــــأن  من اخلرباءومشلت املســــاعدة املقدَّمة تنظيم بعثات األقران وإســــداء املشــــورة التقنية   -٤٤

وتنظيَم املنتدى اإلقليمي الســــــترداد املوجودات يف تونس. وقد حضــــــر املنتدى  ،صــــــياغة القوانني
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 مشــاركًا من بلدان رئيســية يف منطقة الشــرق األوســط ومشال أفريقيا، مبا يف ٥٠اإلقليمي أكثُر من 
ذلك تونس وليبيا ومصـــر، إىل جانب مشـــاركني من املغرب واألردن بدعوة من الشـــراكة األوروبية 
املتوســـطية للعدالة. وأســـهم يف املنتدى أيضـــًا خرباء من فرنســـا وبلجيكا ومنظمات دولية وإقليمية. 

سات. وعالوة وأتاحت بعثات األقران واملنتدى اإلقليمي فرصًا ممتازة لتبادل املعلومات وأفضل املمار
، للبيانات املالية اجلنائي التحليليف جمال للعاملني جديد موجَّه إرشادي على ذلك، ُأعدَّ مشروع دليل 

، هبدف املســـــاعدة يف التحليل املنهجي ٢٠١٩من املرتقب أن تكون صـــــيغته النهائية متاحة يف عام 
  موال وغريه من اجلرائم اخلطرية. للمعامالت املالية املشبوهة اليت غالبًا ما تكون مرتبطة بغسل األ

وباإلضـــافة إىل ذلك، ُقدِّم التوجيه يف حاالت حمدَّدة ملســـاعدة البلدان املشـــاركة يف تطبيق   -٤٥
قوانينها الســارية الســترداد مبالغ ضــخمة من األموال اليت تعرَّضــت للســرقة على يد مســؤولني يف 

  النظام السابق. 
    

التحليل أساليب واملفاهيم ة املستدامة: حتسني وضع من أهداف التنمي ١٦اهلدف   -باء  
األدلة  من خالل البحوث القائمة على ،قات املالية غري املشروعةفُّفيما يتعلق بالتد

    ٤-١٦ الغايةبشأن العلمية 
من أجل تعزيز فهم ظاهرة التدفقات املالية غري املشـــروعة واســـتحداث أدوات حتليلية جديدة،   -٤٦

ـــــتوى الُقطري هلذه التدفقات يف خمتلف مناطق العامل. وكان األقاليمي أجرى املعهد  تقييمات على املس
سبيل البحث ذلك سة األ على  سياق للتدفقات املالية غري املشروعةاملولية الدرا ضمن جدول  ،حدَّدة ال

  أعمال حبوث أوسع. 
ذات ل الرئيســــية وكان من املخرجات الرئيســــية للبحث إعداد تقرير عن الدوافع والعوام  -٤٧

بالتدفقات املالية غري املشــــــروعة، والعقبات اليت حتول دون حتقيق التنمية االقتصـــــــادية  الصــــــلة
من أهداف  ١٦واالجتماعية وتقف حجر عثرة يف طريق مساعي إحراز تقدم صوب حتقيق اهلدف 

بالنســـــبة املشـــــروعة ســـــلِّم بأمهية التدفقات املالية غري فإنَّ البحوث املوجودة تالتنمية املســـــتدامة. 
 غري أنَّدعو إىل إرســاء قدر أكرب من الرقابة على التحركات غري املشــروعة لألموال. تللحوكمة، و

حتليل دوافع التدفقات املالية غري املشـــروعة، أو العوامل التمكينية هلا، نادر نســـبيًّا، وكثريًا ما تفتقر 
ســـعى البحث إىل ســـد هذه الفجوة من خالل االســـتثناءات القليلة إىل بيانات جتريبية دقيقة. وقد 

  التركيز على العوامل الرئيسية اليت تفرز ديناميات التدفقات املالية غري املشروعة.
ر حتديث كان و  -٤٨ من النواتج اهلامة األخرى إعداد تقرير بشــــــأن األدوات الرئيســــــية ييســــــِّ

تقين من املنظمة األوروبية املعلومات وإعادة تصــــــنيفها. ويف هذا الصــــــدد، اخترب املعهد، بدعم 
يا واإلرهاب،  ملاف حة ا كاف ية مل طال ية اإلي ية الوطن ملدير عاون مع ا بالت ية، و كيف أنَّ للبحوث النوو

ــــــتثمارات اجلماعات اإلجرامية املنظمة يف ميكن أن تدعم التكنولوجيا البصــــــرية  إطار حتليل اس
التسلل، . وميكن هلذه األداة أن تدعم السلطات يف حتديد استراتيجيات واجتاهات القانويناالقتصاد 

على  تأثريهااملبتكرة لتقدير حجم التدفقات املالية غري املشـروعة ومعاينتها وتقييم  وأن تعزِّز النهوج
  التنمية االجتماعية واالقتصادية. 
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    بانتهاكات حقوق امللكية الفكرية فيما يتعلقدراسات حالة جنائية   -جيم  
تابع لالحتاد األقاليمي واصـــــــل املعهد  -٤٩ ــــــؤون امللكية الفكرية ال عاون مع مكتب ش بالت  ،

ــــــات احلاالت اإلفرادية بشــــــأن انتهاكات حقوق امللكية  األورويب، إجراء حتليالت متعمقة لدراس
ــــــية يف املجال  البحث تعزيز املعرفة وتطوير مهارات اجلهاتذلك الفكرية. وتوخى  املعنية الرئيس

  القانوين يف مكافحة جرائم امللكية الفكرية.
وجرى حتليل جمموعة من دراسات احلالة الرائدة املتعلقة بعمليات وحتقيقات أجرهتا هيئات   -٥٠

أوروبية معنية بإنفاذ القانون يف بلدان خمتارة، وذلك بغية تعزيز املعارف وإرســـــاء أســـــاس إلعداد 
  ودورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابات العامة.  يةللتوعأنشطة 

    
بناء القدرات فيما يتعلق مبشاركة اجلماعات اإلجرامية املنظمة العابرة للحدود الوطنية   -دال 

   يف سلسلة اإلمداد اخلاصة باملعادن النفيسة واألحجار الكرمية
ُأعدَّت مبادرة لبناء القدرات بشــأن مشــاركة اجلماعات اإلجرامية املنظمة العابرة للحدود   -٥١

الوطنية يف سلسلة اإلمداد اخلاصة باملعادن النفيسة واألحجار الكرمية لفائدة وكاالت إنفاذ القانون 
إطار هذه  واملوظفني القضــــائيني املعنيني، بالتعاون مع املفوض الوطين لشــــرطة جنوب أفريقيا. ويف

املســتوى ميثلون عدة وكاالت معنية  الرفيعيمن املشــاركني مســؤوًال  ٤٥املبادرة، ُقدِّم تدريب إىل 
سهم ممثلو قطاع األمن  سلطة القضائية يف مناطق خمتلفة من جنوب أفريقيا. وقد أ بإنفاذ القانون وال

مة شــــراكات غري رمسية التدريب فرصــــة إلقا وأتاحيف صــــناعة التعدين يف تقدمي التدريب بنجاح. 
وتبادل أســاليب التحري يف مكافحة اجلرمية املنظمة اليت تشــمل التعدين غري املشــروع وبيع املعادن 

  النفيسة من غري إذن، وتضمَّن معلومات عن األنظمة والتشريعات ذات الصلة.
    

    حالة املعرفة باجلرائم اليت هلا تأثري خطري على البيئة  -هاء  
ئة واملعهد ٢٠١٨يف عام   -٥٢ لة تقريرًا بعنوان األقاليمي ، نشــــــر برنامج األمم املتحدة للبي حا

ئة تأثري خطري على البي هلا  باجلرائم اليت  فة   The State of Knowledge of Crimes that Have( املعر

Serious Impacts on the Environment( ويستعرض التقرير حجم مشكلة اجلرائم اليت هلا تأثري خطري .
على البيئة، إذ حيدِّد االجتاهات الرئيسـية فيما يتعلق باجلناة الرئيسـيني واملناطق والبلدان األكثر تضـررًا 
لق فيما يتصــل بســتة أنواع من اجلرائم البيئية. ويبيِّن التقرير أيضــًا الثغرات الرئيســية املســتبانة فيما يتع

بالتصــدي للجرمية البيئية وأنواع تدابري التصــدي هلذه اجلرمية على الصــعيد العاملي واإلقليمي والوطين. 
ومن املتوقع أن تســــهم نتائج الدراســــة يف زيادة قدرة احلكومات على منع اجلرائم البيئية ومكافحتها 

  واحلد منها يف هناية املطاف. 
    

     اجلرمية عرب الوطنية والعدالةبرنامج درجة ماجستري القانون يف  -واو  
ع املعهد   -٥٣ أ جمموعة واســـعة يَّمن نطاق برناجمه اخلاص بالتعليم العايل، حيث هاألقاليمي وســـَّ

من الربامج التــدريبيــة يف اجلــامعــات والربامج التــدريبيــة الالمركزيــة بغيــة تلبيــة طــائفــة متنوعــة من 
ية ا لة اجلنائ عدا ية يف جمال ال ياجات املهن ية. ويف عام االحت ية واجلرمية عرب الوطن ، نفَّذ ٢٠١٨لدول
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األمم املتحدة، برنامج درجة ماجســتري القانون يف اليت أنشــأهتا املعهد، بالتعاون مع جامعة الســالم 
  بلدًا.  ٢٣طالبًا من  ٣٧اجلرمية عرب الوطنية والعدالة. وحضر الربنامَج 

نب مخسة حمامني شباب، احللقة الدراسية حضر طلبة برنامج درجة املاجستري، إىل جاكما   -٥٤
الثامنة بشـــــــأن الدفاع يف القانون اجلنائي الدويل لتعزيز قدراهتم يف جمال العدالة اجلنائية الدولية 

مت احللقة الدراســـية بالتعاون مع مكتب املســـتشـــار القانوين العام ظِّ. وُنذات الصـــلةواإلجراءات 
احللقة  أتاحتلية. وبفضل مشاركة خرباء ذائعي الصيت، لشؤون الدفاع يف املحكمة اجلنائية الدو

  الدراسية فرصة فريدة الكتساب فهم عميق لشؤون الدفاع يف إطار القانون اجلنائي الدويل. 
    

    برنامج الدورات الدراسية القصرية  -زاي  
، دورات دراسية ربيعية وصيفية قصرية بشأن الصلة ٢٠١٨، يف عام األقاليمي نظَّم املعهد  -٥٥

وذلك بني اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية واإلرهاب، وبشــــــأن اهلجرة وحقوق اإلنســــــان، املحورية 
هذه الدورات فرصـــــــة لدراســـــــة املنظورات املهنية  وأتاحتبالتعاون مع جامعة جون كابوت. 
ة من خالل إلقاء حماضــــــرات نظرية وعقد مناقشـــــــات موائد والقانونية واالجتماعية واألكادميي

مســـتديرة، ودراســـات حاالت إفرادية دينامية وتنظيم متارين عملية. وخالل هذه الدورات املكثفة 
مشــــاركًا بإرشــــادات تروم متكينهم من  ٥٠اليت اســــتغرقت أســــبوعًا، توىل خرباء بارزون تزويد 

ائل الراهنة املتصــلة باهلجرة، ومحاية حقوق اإلنســان، اكتســاب معارف معمَّقة بالغة األمهية للمســ
  والقضايا اجلنسانية، واجلرائم املرتكبة ضد البيئة، والصالت القائمة بني اجلرمية املنظمة واإلرهاب.

    
    زاعتعزيز سيادة القانون يف البلدان اخلارجة من الن  -رابعًا  

ملبادرات الرامية إىل تعزيز التنمية املســتدامة عددًا من ا ٢٠١٨يف عام األقاليمي نفَّذ املعهد   -٥٦
بل منها تعزيز املساءلة يف املؤسسات وتوطيد سيادة سُ وبناء السالم وتوطيد العمليات الدميقراطية، ب

  اع. زنالقانون وبناء مؤسسات قضائية قوية يف البلدان اخلارجة من حاالت ال
اجلهات الوطنية املعنية باالحتياجات لدى وعي الويف هذا الصــدد، عمل املعهد على إذكاء   -٥٧

والثغرات اليت ُحدِّدت يف ُنُظمها الوطنية فيما يتعلق باالمتثال التام للمعايري الدولية لقضاء األحداث 
  يف سياساهتا وممارساهتا املتعلقة مبكافحة اإلرهاب. 

ســترداد املوجودات وا تعقُّبالذي قدَّمه املعهد إىل الدول األعضــاء يف  ،أســهم الدعمقد و  -٥٨
ــائر أشــكال اجلرمية اخلطرية ــيادة القانون وثقة اجلمهور، وشــكَّل  ،املرتبطة بالفســاد وس يف تعزيز س

ـــــترداد املوجودات إجراءات  اختاذ اع اليت تنظر يفزنمنوذجًا للبلدان اخلارجة من ال ـــــروقة. الس املس
سبة  بغية مساعدة البلدان  عملياتيةوممارسات وقدَّم املعهد املشورة التقنية يف إرساء أطر قانونية منا

ـــــفافية وفعالية قدر اإلمكان، مبا يكفل توجيه املوجودات  ـــــرعة وش على حل القضـــــايا القائمة بس
املستردة إىل تلبية االحتياجات اإلمنائية ذات األولوية القصوى. وهذه املمارسات، اليت ُتثبت سيادة 

ائية األجنبية إلعادة املوجودات املضبوطة واملصادرة إىل القانون، تعزز أيضًا استعداد الواليات القض
  قتها احلروب أو البلدان اليت عاىن سكاهنا من تفشي الفساد. زَّالبلدان اليت م
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ــــ ١٠ويف   -٥٩ ــــاد والنيجر، ش ــــو وتش ــــاء جَّجمتمعات حملية يف بوركينا فاس ع املعهد على إرس
"منظمات من أجل الشــــفافية وحتليل الشــــفافية يف إدارة الشــــؤون العامة. وبشــــراكة مع شــــبكة 

ــــاركية. ونتيجة لذلك،  ــــاملة وتش ــــلطات البلدية يف وضــــع ميزانيات ش امليزانية"، دعم املعهد الس
اعتمدت مخســة جمتمعات حملية ميزانيات بلدية تتســم بقدر أكرب من املســؤولية االجتماعية وتتوخى 

لكهرباء واملياه والطرق) واملدارس والصحة تعزيز االستثمارات يف االقتصاد املحلي والبىن التحتية (ا
ــــــاء الدميقراطية يف إعداد امليزانية من خالل  ــــــهمت عملية إرس العامة والزراعة والتحريج. وقد أس
عملية صنع قرار أكثر مشوًال وحتقيق الشفافية يف إدارة املوارد يف توطيد ثقة املواطنني يف املؤسسات 

  ه يف تعزيز التماسك االجتماعي وحتسني األمن. املحلية. وأسهم املعهد من خالل تدخل
اع زنكما أســــهم املعهد يف تعزيز ســــيادة القانون يف البلدان النامية والبلدان اخلارجة من ال  -٦٠

ستوى املهين. ففي عام وذلك  سات العليا وعلى امل ستوى الدرا شطة تعّلم على م من خالل إجناز أن
مشاركًا من البلدان النامية والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية أو البلدان اخلارجة  ١٩، استفاد ٢٠١٨
ركًا. مشــــا ٨٤لفائدة املعهد على مســــتوى الدراســــات العليا نظمها م لُّاع من أنشــــطة تعزنمن ال

واســتنادًا إىل املعرفة واخلربة العملية املكتســبة يف تلك األنشــطة، اضــطلع املشــاركون بدور فعال يف 
  ترسيخ ثقافة السالم واحترام سيادة القانون يف بلداهنم األصلية.

على تصــميم دورات وعلى إعداد  وقدراتهالتدريبية اليت راكمها املعهد وتتناســب اخلربات   -٦١
مع هدف تعزيز ســــيادة القانون والنهوض بالقدرات القانونية تناســــبًا تامًّا املناســــبة ة العملياألدلة 

  اعات.زنللبلدان اخلارجة من ال
    

    البحوث والتكنولوجيا واالبتكار عرب أنشطةحتقيق األمن   -خامسًا  
جهود الدول األعضــاء واملنظمات الدولية والقطاع اخلاص واملجتمع األقاليمي دعم املعهد   -٦٢

بغية تعزيز فهمها صــــاحبة املصــــلحة املدين واألوســــاط العلمية واألكادميية وســــائر اجلهات املعنية 
ما عزَّز  يا. ك جمال العلم والتكنولوج حدث التطورات يف  ها أ خاطر والفرص اليت تنطوي علي للم

  ورات التكنولوجية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. املعهد الوعي بإسهام التط
    

    ياتتصوب إنشاء مركز للذكاء االصطناعي والروبو  -ألف  
وحكومة هولندا بشــــــأن األقاليمي على إثر التوقيع على اتفاق البلد املضــــــيف بني املعهد   -٦٣

يف الهاي، نفَّذ املعهد عددًا من اآليل) علم اإلنسان (يات تإنشاء مركز الذكاء االصطناعي والروبو
يات والذكاء االصطناعي تاملناقشة بشأن حوكمة الروبومبسار لدفع بغية ا ٢٠١٨املبادرات يف عام 

املنافع النامجة عن هذه التكنولوجيات من خالل حتســــني التنســــيق  - وحتســــني فهم ثنائية املخاطر
  واصل. ومجع املعلومات ونشرها والتدريب والتوعية وأنشطة الت

ومشلت هذه املبادرات عقد االجتماع العاملي األول بشــــــأن املخاطر واملنافع اليت ينطوي   -٦٤
يات يف جمال إنفاذ القوانني، والذي ُنظِّم باالشـــتراك مع املنظمة تعليها الذكاء االصـــطناعي والروبو

ذلك  مَّنغافورة. وضــالدولية للشــرطة اجلنائية (اإلنتربول) وُعقد يف مركزها اخلاص باالبتكار يف ســ
إنفاذ  وكاالتن يف موظفوكان من بينهم بلدًا،  ٢٠مشــــاركًا من  ٥٠ ،الذي دام يومني ،احلدث
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القانون وشركاء من القطاع اخلاص واألوساط األكادميية. كما ُأعدَّ تقرير عن الذكاء االصطناعي 
  ل، توَّج فعاليات احلدث. يات يف جمال إنفاذ القانون، باالشتراك بني املعهد واإلنتربوتوالروبو

ومعاهد شـــــنغهاي للدراســـــات الدولية يف األقاليمي وعالوة على ذلك، اشـــــترك املعهد   -٦٥
إعادة تشكيل األمن القومي"، الذي احتضنته  -استضافة املؤمتر الدويل املعنون "الذكاء االصطناعي 

ثلون عن احلكومات والقطاع خبريًا، مبن فيهم مم ٣٠مدينة شنغهاي الصينية. وخالل املؤمتر، ناقش 
اخلاص واألوســاط األكادميية واملجتمع املدين، مســائل هامة تتعلق بالتحديات والفرص اليت ينطوي 
عليها الذكاء االصـــــطناعي فيما يتعلق باألمن القومي، واســـــتخدام الذكاء االصـــــطناعي ألغراض 

غرافيا السياسية احلالية فيما يتعلق خبيثة، واستخدام الذكاء االصطناعي يف جمال إنفاذ القانون، واجل
ــباق التســلح القائم على الذكاء االصــطناعي، وأمهية تعزيز التعاون  بالذكاء االصــطناعي وخماطر س

  بني أصحاب املصلحة املتعددين، واآلثار االجتماعية واالقتصادية لألمتتة على األمن الوطين. 
ن استخدام الذكاء االصطناعي وتكنولوجيا وباإلضافة إىل ذلك، ُنظِّمت دورة تعليمية بشأ  -٦٦

شفَّرة (تكنولوجيا " ") ألغراض محيدة، وذلك باالشتراك مع البلوك تشنيسالسل كتل البيانات امل
 ١٠٠أكثر من  الدورةمركز القانون الدويل واألورويب. وحضــــر  - )T.M.C. Asser( معهد آســــر

  مقرها يف الهاي. مشارك، مبن فيهم ممثلو السفارات والوزارات اليت يقع 
اســـُتهلت دراســـة بشـــأن املخاطر واملنافع اليت  قد أنهومما جيدر بالذكر يف هناية املطاف   -٦٧

لة اجلنائية وإنفاذ  ياتتينطوي عليها الذكاء االصــــــطناعي والروبو يف جمال منع اجلرمية والعدا
شــــاملة باحلاالت اليت اســــَتخدمت فيها  القانون واألمن القومي، وكانت قيد اإلعداد مصــــفوفة

  أجهزة إنفاذ القانون هذه التكنولوجيات.
    

    الشبكة الدولية املعنية بالتكنولوجيا األحيائية  -باء  
قدُّم  منجزاتتتيح   -٦٨ ية إمكانيات الت لة يف جمال علوم احلياة والتكنولوجيا األحيائ احلاصــــــ

انبثاق هذه احلقائق اجلديدة، تربز  موازاةجديدة يف جماالت البحث والطب والصـــناعة. على أنه يف 
شواغل تتعلق باألمان واألمن واألخالق ومتلي احلاجَة إىل حبوث وابتكارات مسؤولة يف جمال علوم 

الشبكة الدولية املعنية بالتكنولوجيا األحيائية، وهي األقاليمي سياق، أطلق املعهد احلياة. ويف هذا ال
شــبكة حتمل رســالة النهوض بالتعليم والتوعية بشــأن التحلِّي باملســؤولية يف البحوث واالبتكارات 

  املتعلقة بعلوم احلياة.
رجنتينيــة ، انضــــــمــت إىل الشــــــبكــة كيــانــات رائــدة من قبيــل الرابطــة األ٢٠١٨ويف عــام   -٦٩

شركاء  للميكروبيولوجيا واملنظمة األوروبية للبيولوجيا اجلزيئية. وُبذلت جهود لتوسيع الشبكة لتشمل 
تكللت هذه اجلهود بالنجاح، قد من بلدان ذات أمهية استراتيجية من قبيل سويسرا والصني واليابان. و

ومعهد البحوث التابع للكلية الطبية انضمت أيضًا إىل الشبكة كيانات مثل جامعة تياجنني (الصني)،   إذ
  الوطين (اليابان) واملعهد االحتادي السويسري للتكنولوجيا (سويسرا).  لشؤون الدفاع

عد إجراء   -٧٠ هلا. وب باد ية وتوعوية وت بة لتجميع مواد تثقيف ويف غضــــــون ذلك، ُأطلقت بوا
ُنســخ عدد من املوارد. كما  بتحديث البوابة بتحســنياألقاليمي اســتعراض لتلك املواد، قام املعهد 
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خمترب للبيولوجيا تسلط  يفوصفية وجولة افتراضية فيديوهات اسُتكملت موارد تعليمية مبتكرة مثل 
الضوء على مسات السالمة واألمن فيه وأضيفت إىل البوابة. وقد ثبت أنَّ البوابة وسيلة مفيدة للغاية 

 دير كبري من شركاء الشبكة. وفعالة من حيث التكلفة لتبادل املعارف، وحظيت بتق
    

    التحسينات األمنية املتأتية من البحوث والتكنولوجيا واالبتكار  -جيم  
تقدمي الدعم للدول األعضــــــاء من خالل حتليل  ٢٠١٨يف عام األقاليمي واصــــــل املعهد   -٧١

ى التغريات التكنولوجيــة والفرص والتحــديــات اليت تطرحهــا هــذه التغريات عل تــأثريوتعزيز فهم 
الصــعيد العاملي. ومن خالل إنشــاء منصــة التعاون اخلاصــة بالتحســينات األمنية املتأتية من البحوث 
والتكنولوجيا واالبتكار، اليت يوجد مقرها يف جنيف وتشــــــترك فيها كيانات تابعة لألمم املتحدة 

دميية، ومنظمات دولية ودول أعضـــــاء والقطاع اخلاص واملجتمع املدين واألوســـــاط العلمية واألكا
وغريهم من أصحاب املصلحة، أكمل املعهد سلسلة من التقارير تتضمن سيناريوهات خماطر بشأن 

  التكنولوجيا احليوية وتكنولوجيا سالسل كتل البيانات املشفَّرة.
التقدم اهلائل يف  منجزاتوتصـــــف املجموعة األوىل من ســـــيناريوهات املخاطر كيف أنَّ   -٧٢

جمال التكنولوجيا األحيائية وعوملة البحوث البيولوجية وأوجه التقارب بني املجاالت التكنولوجية 
باتت تفرز بســـــرعٍة حلوًال مبتكرة يف جماالت الطب والزراعة والصـــــناعة، ولكنها تطرح يف اآلن 

وتطور العوامل الناقلة ومية اجليننفســه حتديات أمنية مســتجدة مثل القرصــنة احلاســوبية للمعلومات 
  للضرر استنادًا إىل التسلسل الرقمي للمعلومات املتاحة على شبكة اإلنترنت.

فتبيِّن كيف ميكن  ،أما سيناريوهات املخاطر بشأن تكنولوجيا سالسل كتل البيانات املشفَّرة  -٧٣
ســالســل لتكنولوجيا للجماعات اإلجرامية والشــبكات اإلرهابية أن تتعمد إســاءة اســتخدام معارفها 

يف غســــــل األموال واالحتيال، مبا يف ذلك تزوير املدفوعات اإللكترونية، كتل البيانات املشــــــفَّرة 
  اإلرهاب. ومتويل
وتتضمن التقارير أيضًا سيناريوهات خماطر متصلة بأمن سلسلة اإلمداد يف جماالت من قبيل   -٧٤

ش يف األغذية (بالتعاون مع الشــــــرطة االحتادية الصــــــيد غري القانوين (بالتعاون مع اإلنتربول)، والغ
واملكتب االحتادي حلماية املســتهلك والســالمة الغذائية يف أملانيا)، واملبيدات غري املشــروعة (بالتعاون 

  مع منظمة كروباليف الدولية)، واالجتار باملعادن الثمينة واالحتيال الضرييب املتعلق بتهريب الوقود.
وأقرَّها اخلرباء  ،ير سـيناريوهات املخاطر إىل دراسـات حاالت إفراديةواسـتندت مجيع تقار  -٧٥

ــــــيناريوهات املخاطر،  ــــــتعانة بس أثناء اجتماعات نظمها املعهد هلذا الغرض. ويعتزم املعهد، باالس
سهام التكنولوجيا واحللول املبتكرة بصورة عملية  شراك أصحاب املصلحة املعنيني ملناقشة أوجه إ إ

ر املرتبطة مبختلف السيناريوهات، ورفع تقارير هبذا الشأن. وبعد ذلك، ويف ضوء يف ختفيف املخاط
هذه املناقشـــــات والتقارير، يعتزم املعهد صـــــوغ توصـــــيات اســـــتراتيجية واقتراح إجراءات متابعة 

وضــــــع وجتريب تدابري مضــــــادة قائمة على التكنولوجيا تليب  ترمي إىلملموســــــة لبناء القدرات 
  عضاء.احتياجات الدول األ
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    املخاطر: احلوكمة األمنية شدةالتصدي للتهديدات والتخفيف من   -سادسًا  
خاطر  -٧٦ يدات امل هتد نامي  حدود على  يف مواجهة ت عابرة لل لة وال تداخ عاد وامل عددة األب املت

املخاطر القائمة شــدة يف التخفيف من األقاليمي اســتقرار الدول األعضــاء وشــعوهبا، أســهم املعهد 
الصــعيد الوطين بغية زيادة الســالمة واألمن على الصــعيد العاملي. وحتقيقًا هلذه الغاية، واصــل على 

سبًال حمدَّدة وقابلة للتنفيذ يف جمال الوقاية  املعهد دعم اجلهود الرامية إىل وضع استراتيجيات ترسي 
املعهد يف من طائفة واســعة من املخاطر والكشــف عنها والتصــدي هلا. وفضــًال عن ذلك، اســتثمر 

بلورة واختبار أفكار مبتكرة وروَّج على الصعيد العاملي للدروس املستفادة واملمارسات اجليدة اليت 
  جرى حتديدها على الصعيد املحلي.

    
  املخاطر الكيميائية والبيولوجية  بالتخفيف منمبادرة مراكز التميُّز املعنية   -ألف  

    واإلشعاعية والنووية
املخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية من  بالتخفيفمراكز التميُّز املعنية ُتموَّل مبادرة   -٧٧

كلٌّ من املعهد  يذها  ية من االحتاد األورويب، ويشــــــترك يف تنف ومركز البحوث األقاليمي والنوو
املشتركة التابع للمفوضية األوروبية. وقد ُأعدَّت املبادرة من خالل تعاون وثيق وفعال على الصعيد 

  الوطين واإلقليمي والدويل وبدعم تقين من منظمات وطنية ودولية وإقليمية ذات صلة. 
وباتت هذه املبادرة، اليت ُأطلقت قبل تسع سنوات، راسخة القدم وتعمل بسالسة يف مثاين   -٧٨

مناطق عرب العامل، هي الواجهة األطلســــية األفريقية، وآســــيا الوســــطى، وشــــرق ووســــط أفريقيا، 
، ومشال أفريقيا والســاحل، وجنوب لدول اخلليج العربيةســط، وبلدان جملس التعاون والشــرق األو

شرق آسيا، وجنوب شرق أوروبا وشرقها. وقد أنشأ املعهد، يف كل من هذه املناطق، أمانة تعمل 
قني سِّ على تعزيز التعاون فيما بني البلدان وتيسري تنفيذ األنشطة املتصلة باملبادرة من خالل عمل املن

لتابعني للمعهد وجهات الوصل الوطنية. ومن خالل عمله دعمًا للمبادرة، أسهم املعهد اإلقليميني ا
إسهامًا ملموسًا يف زيادة فعالية اجلهود املبذولة لبناء القدرات على الصعيد الدويل، ويف بناء هياكل 

ــــــتدامة من أجل التخفيف من خماطر املواد الكيميائية والبيولوجيتنظيمية  ة وطنية مســــــتقرة ومس
  واإلشعاعية والنووية يف البلدان الشريكة. 

والتعاون ومواصـــلة متكني البلدان الشـــريكة العامة وبغية تيســـري تبادل املعارف والســـياســـات   -٧٩
العديد من اجتماعات املوائد املســــــتديرة والبعثات األقاليمي م املعهد ظَّبلدًا، ن ٦١للمبادرة، وعددها 

حتضــــــريية لتقييم االحتياجات فيما يتعلق بتخفيف املخاطر الكيميائية اإلقليمية. وُعقدت اجتماعات 
من إثيوبيا ورواندا وغانا، وأجريت عمليات لتقييم املخاطر يف  لٍّوالبيولوجية واإلشــعاعية والنووية يف ك

. توغو والكامريون. وأجنزت بنن وبوركينا فاسو ومايل وموريتانيا االستبيانات اخلاصة بتقييم احتياجاهتا
مشلت مجيع أحناء  إلذكاء الوعينفَّذ حلقات عمل  ،وأنشــــأت اجلزائر فريقًا وطنيًّا غري رمسي من اخلرباء

ـــتجابة  يف خرباهتماخالل إحدى حلقات العمل  ،غانا وكينيا وتشـــاركتالبلد.  فيما يتعلق خبطط االس
ب ية مع فريق مالوي الوطين املعين  ية والمن تخفيف الالوطن يائ خاطر الكيم ية امل عاع بيولوجية واإلشــــــ

املخاطر الكيميائية والبيولوجية من تخفيف للوالنووية. ودعم املعهد جهود إعداد خطط العمل الوطنية 
ــــعاعية والنووية لكل من إثيوبيا ورواندا وغانا وليربيا ومالوي، ووضــــع الصــــيغة النهائية خلطط  واإلش
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والنيجر، واســـتراتيجية مقدونيا الشـــمالية  العمل الوطنية لكل من أفغانســـتان وأوزبكســـتان والكامريون
  الوطنية للحماية من املخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية. 

ية   -٨٠ ية من لتخفيف لودعم املعهد مســــــعى صــــــوغ خطة عمل إقليم يائ املخاطر الكيم
د التعاون مع والبيولوجية واإلشعاعية والنووية يف منطقة الشرق األوسط. ويف هذا الصدد، توطَّ

حاالت الطوارئ التـابع دول اخلليج العربيـةلـتعـاون الجملس  كل من مركز إدارة  ، واشــــــترك 
يام بشـــــــأن األقاليمي للمجلس واملعهد  عة أ ية من أرب تدريب واالحتاد األورويب يف تنظيم دورة 

ويف مســـؤوًال.  ٤٠املخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشـــعاعية والنووية، شـــارك فيها أكثر من 
منطقة آســيا الوســطى، ُعقدت اجتماعات ملناقشــة وضــع خطة عمل إقليمية دعمًا لقرار جملس 

، واســـــُتهلَّ مشـــــروع إقليمي جديد لتعزيز إدارة النفايات الكيميائية والبيولوجية. ١٥٤٠األمن 
وعالوة على ذلك، اشـــترك املعهد يف تنظيم مترين ميداين إقليمي للكشـــف عن املواد اإلشـــعاعية 

شخصًا، مبن يف ذلك مقّيمون  ٦٠" يف تبيليسي شارك فيه أكثر من Lionshield 2018اسم " محل
ومراقبون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية واملنظمة الدولية للشــــــرطة اجلنائية ووزارة الطاقة 
ع بالواليات املتحدة واهليئة النروجيية للحماية من اإلشـــعاع. وباإلضـــافة إىل ذلك، عمل املعهد م

  توقيع ثالثة اتفاقات مع الشركاء املنفذين.  إلمتامنظراء يف املغرب واألردن وجورجيا 
مكتب األمم املتحدة لشــــؤون نزع الســــالح يف تنظيم حلقة األقاليمي وســــاعد املعهد   -٨١

عمل إقليمية، كما ســـــاعد االحتاَد األورويب يف وضـــــع جدول أعمال وحمتوى اجتماع للخرباء 
سيا، أسهم املعهد يف  شرق آ بشأن الصالت القائمة بني اإلرهاب واجلرمية املنظمة. ويف جنوب 

من تخفيف البطة أمم جنوب شــــرق آســــيا بشــــأن حلقة العمل اليت نظمها املنتدى اإلقليمي لرا
املخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية، شارك يف استضافتها كل من الفلبني وكندا 

املعهد أيضــًا يف تعزيز التعاون بني البلدان والكيانات الشــريكة مثل  وأســهموالواليات املتحدة. 
ــلحة البيولوج ية، ووزارة الصــحة الكندية، والوكالة الدولية للطاقة وحدة دعم تنفيذ اتفاقية األس

هديدات  باحلد من الت ية  لة املعن بان، والوكا يا لذرية، وال لدفاعية ا بالواليات املتحدة، ووزارة ا
الطاقة بالواليات املتحدة، ومكتب التحقيقات االحتادي يف الواليات املتحدة وجلنة جملس األمن 

  ).٢٠٠٤( ١٥٤٠املنشأة عمًال بالقرار 
    

    ياألمن السياحي يف أمريكا الوسطى واملكسيك والكاريب  -باء  
، بــالتعــاون مع جلنــة البلــدان األمريكيــة ملكــافحــة األقــاليمي ، قــدَّم املعهــد٢٠١٨يف عــام   -٨٢

من الدول األعضـــاء يف دولًة  ١٥اإلرهاب التابعة ملنظمة الدول األمريكية، املســـاعدة إىل أكثر من 
  أمريكا الوسطى والكارييب دعمًا ملسعى وضع تدابري فعالة لتحقيق األمن السياحي. 

ومشلت اجلهود املبذولة يف هذا الصــــــدد تعزيز اخلربات املهنية والتقنية ملوظفي األمن العام   -٨٣
إقامة شراكات  علىخصوصًا واخلاص يف الدول األعضاء يف منظمة الدول األمريكية، مع التركيز 

بني القطاعني العام واخلاص. وحتقيقًا هلذه الغاية، ُنظمت أنشــــــطة تدريبية لفائدة ممثلي القطاعني 
قانون  فاذ ال بإن ية على حنو يشــــــجع املوظفني املكلفني  تدريب لدورات ال عام واخلاص. وُنظمت ا ال
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اع اخلاص الذين والســــــلطات العمومية األخرى على التنســــــيق والتعاون مع مديري األمن بالقط
  يعملون يف املرافق السياحية والترفيهية.

وُأطلقت يف  ،، ُوضعت الصيغ النهائية خلطط متكاملة لألمن السياحي٢٠١٨وخالل عام   -٨٤
ســان خوســيه ويف مونتيغو باي، جامايكا، وُعقد يف ناســو اجتماع هنائي إلقرار خطة جزر البهاما 

  لألمن السياحي. 
ن، املكســيك، دورة تدريبية مدهتا مخســة أيام بشــأن األمن الســياحي. وُعقدت يف ماســاتال  -٨٥

ووكـاالت تـابعــة  موظفــًا من وكـاالت احتـاديـة ٧٠وخالل هـذه الـدورة التــدريبيــة، تلقى حوايل 
للواليات تدريبًا قدَّمه سبعة خرباء دوليني بشأن مسائل تتعلق باالتصاالت، وإدارة املخاطر، وإدارة 

، والشــــــراكات بني القطاعني العام واخلاص، وأمن يف األحياء املجاورة وضــــــبط األمناألزمات، 
األحداث الرئيسية، والتخطيط األمين املتكامل. وباإلضافة إىل ذلك، ُعقدت ثالث دورات تدريبية 

شــــخصــــًا وســــتة خرباء دوليني يف بويبال، املكســــيك، وســــانتو دومينغو،  ٦٠مماثلة شــــارك فيها 
  امايكا، على التوايل. وكاستريس ومونتيغو باي، ج

    
    ومتكينها املستضعفةمنع اجلرمية من خالل محاية الفئات   -سابعًا  

ــــــياق للتحديات والفجوات القائمة على األقاليمي يعمل املعهد   -٨٦ حتقيق فهم قائم على الس
على املســـتويني املؤســـســــي واملجتمعي من أجل التعجيل بتحديد ومتكني األشـــخاص املعرضــــني 

، ٢٠١٨الوقوع يف براثن اإلجرام أو الذين ُيحتمل أن يقعوا ضــــــحية للجرمية. ويف عام  ملخاطر
ر  أويل اهتمام خاص للفئات السكانية األكثر عرضة للعنف واالعتداء واالستغالل، من قبيل القصَّ

 يف املناطق النامية واملناطق اليت متر مبرحلةوخصــوصــًا والنســاء واألفراد من املجتمعات املهمشــة، 
  اع. زنانتقالية واملناطق اخلارجة من ال

ـــــتخدام تدابري بديلة وحتويلية   -٨٧ ـــــجيع على اس ومشلت اجلهود املبذولة يف هذا الصـــــدد التش
مع املعايري الدولية واســـتنادًا إىل ما أجري من حبوث، يعتقد  ومتاشـــيًالألحداث املخالفني للقانون. 

لة تؤداألقاليمي املعهد  بدي تدابري ال خماطر التعرض أنَّ ال ية األحداث من  محا ي دورًا رئيســــــيًّا يف 
  للتجنيد من جانب اجلماعات اإلرهابية واملنظمات اإلجرامية الناشطة يف بيئات السجون.

ـــأن األقاليمي ، أطلق املعهد ٢٠١٨ويف كانون األول/ديســـمرب   -٨٨ ـــروعًا حبثيًّا جديدًا بش مش
الشــــباب. ومن لدى رات دِّومكافحة تعاطي املخالدور الذي ميكن أن تضــــطلع به األســــر يف منع 

ــــــط (منطقة الشــــــرق  املقرر أن جيرى هذا البحث يف ثالثة بلدان من حوض البحر األبيض املتوس
األوسط ومشال أفريقيا)، وُيتوقع منه أن يساعد يف حتديد ما تعتربه اجلهات املعنية عناصر سياساتية 

ة من تعاطي املخدرات والتعايف منه. وهتدف هذه أســــاســــية يف دعم وتعزيز دور األســــرة يف الوقاي
املبادرة، من خالل استحداث واستخدام أدوات ومنهجيات حبثية نوعية، إىل حتديد الصعوبات اليت 
شراك األسر يف عمليات إذكاء الوعي الذايت وتقدمي  سسات لدى إ يواجهها مقدمو اخلدمات واملؤ

أن يســــفر البحث أيضــــًا عن قاعدة معارف ترمي  الدعم للحد من تعاطي املخدرات. ومن املتوقع
إىل حتســـني اخلدمات املوجَّهة إىل األســـر، وصـــقل الســـياســـات اليت تركِّز على احتياجات األســـر، 

  .للمخاطراألسر األكثر عرضة وخصوصًا 
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ر غري املصــــــحوبني   -٨٩ ببالغني وبغية حتليل ومعاجلة التحديات الوطنية املتعلقة حبماية القصــــــَّ
، األقــاليمي من منظوري منع اجلرميــة والعــدالــة، أجرى املعهــد ،املنفصــــــلني عن ذويهم واألطفــال

باالشـــتراك مع مســـؤولني حكوميني من إيطاليا ومع خرباء بارزين، دراســـة اســـتقصـــائية أولية لتقييم 
الذين يهربون عند احلدود أو من ببالغني، اليت يعاين منها القصَّر غري املصحوبني حاالت االستضعاف 

مرافق االســـتقبال، والثغرات واالحتياجات القائمة يف آليات التنســـيق على الصـــعيد املحلي والوطين 
والدويل، مبا يف ذلك اجلوانب املتعلقة ببلدان املنشــــأ، والنَّهج الذي ينبغي اتباعه واخلطوات اليت يتعني 

ر غري دارة واحلوكمة املتســــقتني يف إطار اإلببالغني، املصــــحوبني  اختاذها لتوســــيع نطاق محاية القصــــَّ
  للهجرة النظامية اليت تتماشى مع املعايري الدولية. 

عد املعهد  -٩٠ لدعم إىل األقاليمي وقد ســـــــا قدمي ا من منظمًة  ٧٠من  أكثر، من خالل ت
سعة، جمموعات مستضعفة خمتلفة  ساحل واملغرب العريب الت شعبية يف بلدان منطقة ال املنظمات ال

الشعور بتقدير الذات والكرامة واألنفة  ،أو استعادة ،يف الفرص واكتسابعلى التمتع باملساواة 
واالعتداد بالنفس. وشـــجع املعهد على املشـــاركة على قدم املســـاواة يف العملية الســـياســـية ويف 
عملية صــــــنع القرارات على الصــــــعيد املحلي من خالل توفري التدريب على القيم الدميقراطية 

  هتا. واملواطنة الفاعلة ومناصر
أفراد أقلية ســـــونينكي الِعرقية والعبيد الســـــابقني، الذين ُيطلق إىل هذا الدعم  وصـــــلوقد   -٩١

، يف موريتانيا. ويف مايل، اســــتفاد أفراد من القبائل املتضــــررة (أو احلراطني) عليهم اســــم احلراثني
، وكثري منهم من الالجئني يف النيجر، من مبادرات تشــجع على عودهتم الســلمية اعزنســابقًا من ال

أو حتسني اندماجهم داخل املجتمعات املحلية املضيفة. وانضم أفراد من القبائل الرحل ينشطون يف 
 ذات الصلةجمال تربية املاشية يف مايل وبوركينا فاسو إىل عضوية جلان تتوىل الوساطة يف املنازعات 

يف عدد من الربامج التعليمية واملهنية. وشــارك شــباب حمرومون من حقوقهم  كواِرراضــي وُأشــباأل
ممن يعيشون يف فقر مدقع يف ضواحي نواكشوط يف موريتانيا والقصرين يف تونس العاصمة، وكذا 

يد  بادرات تروم درء خطر التجن تامخة للجزائر، يف م ية يف تونس امل ناطق اجلبل يف صــــــفوف يف امل
  اعات املتطرفة العنيفة.اجلم

    
    ٢٠٢٢-٢٠١٩دعم اإلطار الربناجمي االستراتيجي للفترة   -ثامنًا  

حافظة أنشطته املكثَّفة يف املقام األول بدعم من التربعات املقدَّمة من األقاليمي ينفِّذ املعهد   -٩٢
د املضـــيف. الدول األعضـــاء، فضـــًال عن مســـامهة ســـنوية مقدَّمة من حكومة إيطاليا، بصـــفتها البل

يتلقى املعهد متويًال من امليزانية العادية لألمم املتحدة. وتتمثل الغالبية العظمى من التربعات اليت  وال
. وعلى الرغم من أنَّ معيَّنةيتلقاها املعهد يف أموال قصرية األمد خمصَّصة الغرض ومرصودة ملشاريع 

ويسعى باستمرار إىل توسيع قاعدة اجلهات املاحنة، فإنَّ هذا  ،املعهد يعمل بنشاط على مجع األموال
التمويل هو بطبيعته متقطع وغري قابل للتنبؤ، وهو ما يؤثِّر على اســـتقرار عملياته واســـتدامتها. ويف 
ظل هذه الظروف املالية، من املرجَّح أن يواجه تنفيذ اإلطار الربناجمي االســــتراتيجي الطموح الذي 

تنفيذًا ناجحًا وشـــامًال صـــعوبات من دون الدعم  ٢٠٢٢-٢٠١٩للفترة األقاليمي ســـطَّره املعهد 
  املحوري من جانب الدول األعضاء وتربعاهتا.

 


