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  والعدالة اجلنائيةجلنة منع اجلرمية 
  الدورة التاسعة والعشرون

  ٢٠٢٠أيار/مايو  ٢٢-١٨فيينا، 
  *) من جدول األعمال املؤقت(ه ٦البند 

  رات واجلرمية دتوحيد جهود مكتب األمم املتحدة املعين باملخ
  والدول األعضاء وتنسيقها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية:

  رات دمم املتحدة املعين باملخأنشطة أخرى لدعم أعمال مكتب األ
  واجلرمية، وخصوصا 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    

هذا التقرير، الصــــــادر عن جملس أمناء معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية ُأعدَّ   -١
لة (املعهد األقاليمي أو املعهد)، عمال  ته املعقودة يوَمي  بقراروالعدا ــــــ  ٢٣اختذه املجلس يف جلس

يق بأن يقدم تقريرا إىل املجلس االقتصادي واالجتماعي عن طر ٢٠١٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٤و
جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية. ويتضــمن التقرير معلومات عن عمل املعهد وما حققه من نتائج، 

  ).١٩٨٩/٥٦االقتصادي واالجتماعي وفقا لنظامه األساسي (مرفق قرار املجلس 
ويتضمن التقرير أيضا معلومات موضوعية عن تنفيذ اإلطار الربناجمي االستراتيجي ملعهد األمم   -٢
. وقد وافق جملس األمناء على اإلطار، ٢٠٢٢-٢٠١٩تحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة للفترة امل

اليت يستخدمها املعهد لالضطالع بأنشطته.  والنُُّهجالذي يتضمن ست أولويات استراتيجية واألدوات 
دول األعضــــــاء إىل وُيطلب إىل اللجنة أن ترحب بتنفيذ اإلطار الربناجمي االســــــتراتيجي، وأن تدعو ال

  التعاون مع املعهد بشأن خمتلف األنشطة وتقدمي التربعات هلا، دعما لتنفيذ هذا اإلطار.
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      النتائج اليت حققها معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة    
      تقرير جملس األمناء    

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

. ١٩٦٥)، الصــــــادر يف عام ٣٩-باء (د ١٠٨٦عمال بقرار املجلس االقتصــــــادي واالجتماعي 
ـــات األمم املتحدة، ويتوىل إدارته جملس أمنائه الذي يقدم  ـــس ـــتقلة من مؤس ـــة مس ـــس واملعهد مؤس

ســـتراتيجي ويســـهم يف حتديد األولويات. ويقدم جملس األمناء تقارير دورية إىل املجلس التوجيه اال
  االقتصادي واالجتماعي عن طريق جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.

وحيمل املعهد األقاليمي رســــالة النهوض بالعدالة وســــيادة القانون دعما للســــلم والتنمية   -٢
عريض لواليته بشأن وضع وتنفيذ سياسات عامة أفضل يف ميدان املستدامة، وذلك ضمن النطاق ال

  منع اجلرمية ومكافحتها. 
ويعمل املعهد األقاليمي يف جماالت متخصــصــة وخمتارة ضــمن ميادين منع اجلرمية والعدالة   -٣

ــــــا حيويا  ــــــاس واحلوكمة األمنية، وخماطر منجزات التقدم التكنولوجي ومنافعها. ويوفر املعهد أس
مم املتحدة وعملياهتا من خالل براجمه املتطورة واملتخصـــصـــة يف جمال التدريب وبناء لســـياســـة األ

  القدرات. وهو يشكِّل نافذة لترويج أفكار مبتكرة من داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها. 
، واصــــل املعهد األقاليمي نشــــر جمموعة واســــعة من األدوات من خالل ٢٠١٩ويف عام   -٤

شراكات وتقدمي امل ساعدة التقنية إىل العديد من اجلهات الفاعلة على الصعيد العاملي، مع تكييف ال
  النهج الذي يتبعه مع الديناميات اخلاصة ببلدان ومناطق وسياقات حملية معينة. 

ويقدم هذا التقرير الصـــــــادر عن جملس األمناء موجزا لألعمال اليت اضــــــطلع هبا املعهد   -٥
  .٢٠٢٢-٢٠١٩مع إطاره الربناجمي االستراتيجي للفترة  ، اتساقا٢٠١٩األقاليمي يف عام 

    
    ٢٠٢٢-٢٠١٩اإلطار الربناجمي االستراتيجي للفترة   -ألف  

من خالل ما اضــــــطلع به املعهد األقاليمي من أحباث وتقييمات لالحتياجات وحتليالت   -٦
ة واجلهات الفاعلة لالجتاهات املتغرية، وكذلك التعليقات الواردة من الشــركاء واألوســاط األكادميي

املعهد يف إطاره الربناجمي االســـتراتيجي حدَّد يف املجتمع املدين وصـــناع الســـياســـات واملمارســـني، 
  التهديدات والتحديات التالية: ٢٠٢٢-٢٠١٩للفترة 

التشــدد والتطرف العنيف: االفتقار إىل تدابري تصــد حمددة الســياق، وضــعف نظم   (أ)  
  والثغرات اليت تشوب التعاون على الصعيدين الوطين وعرب الوطين؛العدالة اجلنائية، 

نشاط شبكات اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف األسواق املشروعة وغري املشروعة:   (ب)  
  االقتصادات املوازية، والتدفقات املالية غري املشروعة، والصالت املحتملة مع الشبكات اإلرهابية؛ 
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وسيادة القانون واالفتقار إىل املساءلة املؤسسية يف املناطق  ضعف احلوكمة األمنية  (ج)  
  اخلارجة من نزاعات؛

  حتقيق األمن باستخدام التكنولوجيا املتطورة: مبا يشمل التهديدات واحللول العاملية؛   (د)  
  التهديدات اليت تتعرض هلا األماكن املزدمحة واألهداف غري احلصينة؛  )(ه  
لالســتغالل اجلنائي، وأوجه الالمســاواة بني اجلنســني، وانتهاكات حقوق العرضــة   (و)  

  اإلنسان اليت تستهدف الفئات السكانية الضعيفة؛
االجتاهات املســـتجدة يف جمال اجلرائم اليت تؤثر يف البيئة: اســـتخراج املوارد البيئية   (ز)  

  اخلطرة. بطريقة غري قانونية واستخدامها والتجارة فيها واالتِّجار باملواد
  ويتضمن اإلطار األولويات االستراتيجية الست التالية:   -٧

  منع التطرف العنيف ومكافحته؛  (أ)  
ية   (ب)   ملال قات ا تدف كال االجتار وال حة مجيع أشــــــ كاف مية املنظمة وم التصـــــــدي للجر

  املشروعة؛  غري
  تعزيز سيادة القانون يف البلدان اخلارجة من نزاع؛  (ج)  
  خالل أنشطة األحباث والتكنولوجيا واالبتكار؛ حتقيق األمن من  (د)  
  التصدي للتهديدات القائمة واحلد من املخاطر: احلوكمة األمنية؛  )(ه  
  درء اجلرمية عن طريق محاية الفئات الضعيفة ومتكينها.  (و)  

وقد صــــيغت تدابري التصــــدي ملســــائل العدالة اجلنائية واألمن واحلوكمة اليت أبرَزها اإلطار   -٨
ية بغية دعم تنفيذ أهداف التنمية املســتدامة واإلســهام فيه. ويهدف املعهد األقاليمي إىل املســاعدة بعنا

على حتقيق هذه األهداف عن طريق مســـاعدة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية وغري 
دة التقنية، ودعم احلكومية بأدواته وخربته يف جمال البحث، وتقدمي التدريب، وبناء القدرات، واملساع

(التشــجيع على إقامة جمتمعات  ١٦الســياســات. وتتناغم أولويات املعهد بصــورة خاصــة مع اهلدف 
مســـــاملة ال ُيهمَّش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية املســـــتدامة، وإتاحة إمكانية وصـــــول اجلميع إىل 

املســتويات)، ولكنها  العدالة، وبناء مؤســســات فعالة وخاضــعة للمســاءلة وشــاملة للجميع على مجيع
  ).١٥و ١٤و ١١و ٩و ٨و ٦إىل  ٢ترتبط أيضا بعدة أهداف أخرى (من 

    
    والنُُّهجاألدوات   -باء  

وضع تدابري جديدة ومبتكرة يف جمال العدالة اجلنائية  ، واصل املعهد األقاليمي٢٠١٩يف عام   -٩
ووضع السياسات واختبار تلك التدابري والترويج هلا يف حماولة لبناء قدرات الدول األعضاء على منع 
يدية  فة متغرية من التهديدات التقل طائ ها. وبغية حتقيق هذا اهلدف والتصـــــــدي ل اجلرمية ومكافحت

على إجراء أحباث تطبيقية وعملية  يشـــــتملمتعدد القطاعات وكليا ا واملســـــتجدة، اعتمد املعهد هنج
  املنحى، وتبادل املعارف وتعميمها، وتقدمي التدريب، وإقامة شراكات قوية، ودعم السياسات.



E/CN.15/2020/8
 

4/20 V.20-01778 
 

وعزز املعهد األقاليمي األحباث بغية توسيع نطاق املعارف املتاحة بشأن املشكالت القائمة   -١٠
على  ٢٠١٩الت مناسبة. واشتملت اإلجنازات املحددة اليت حتققت يف عام وفهمها، وتصميم تدخ
  نشر وإصدار ما يلي:

ـــة   (أ)   ـــة املعنون يق لوث  Preliminary Findings: Evaluation of a Pilot Project on ا

Countering Violent Extremism in the Regions of Maghreb and Sahel  النتــائج األوليــة: تقييم)
  ي بشأن التصدي للتطرف العنيف يف منطقيت املغرب والساحل)؛مشروع جتريب

 Policy Toolkit on The Hague Good Practices on the Nexusالوثيقــة املعنونــة   (ب)  
between Transnational Organized Crime and Terrorism  جمموعة أدوات الســــياســــات املتعلقة)

  مبمارسات الهاي اجليدة بشأن الصلة بني اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واإلرهاب)؛
 ,Tourism security in Mexico, Central America and the Caribbeanالوثيقة املعنونة   (ج)  

2016–2019: key findings and recommendations  األمن الســـياحي يف املكســـيك وأمريكا الوســـطى)
  : النتائج والتوصيات الرئيسية)؛٢٠١٩-٢٠١٦ي، ومنطقة البحر الكاريب

الحتياجات تقارير عن حتليل خماطر األمن البيولوجي على الصعيد العاملي، وتقييم ل  (د)  
  يف جنوب شرق آسيا والشرق األوسط وأمريكا اجلنوبية؛

 دراســـــات حاالت عن املســـــائل ذات الصـــــلة مبكافحة التزييف وانتهاك حقوق   )(ه  
  امللكية الفكرية؛

(الذكاء  Artificial intelligence and robotics for law enforcementالوثيقة املعنونة   (و)  
  االصطناعي والروبوتيات ألغراض إنفاذ القانون)؛

  دليل املحلل املايل اجلنائي بشأن استرداد املوجودات؛  (ز)  
دراســـة بشـــأن التصـــور الســـائد عن تأثري الذكاء االصـــطناعي والروبوتيات على   (ح)  

  االستقرار االجتماعي واجلرمية؛
ن أمن ســـالســـل اإلمداد وهتديدات تقارير قائمة على ســـيناريوهات املخاطر بشـــأ  (ط)  

  اإلرهاب املتصل بأسلحة الدمار الشامل.
وتوخت املبادرات البحثية توفري معلومات مقاَرنة عن خيارات ســـــياســـــاتية خمتلفة ومدى   -١١

جناحها الفعلي أو املحتمل، ومن مث دعم عملية وضــــــع الربامج واإلســــــهام فيها وتنفيذها بفعالية. 
لع هبا املعهد األقاليمي صوغ استراتيجيات سياساتية اجتماعية وجنائية ودعمت األحباث اليت اضط

حمدَّدة األهداف، وذلك من خالل اســتكشــاف الكيفية اليت تعرقل هبا اجلرمية والعنف مســار التنمية 
وتقدمي حتليالت مصـــممة خصـــيصـــا للدول األعضـــاء. ومن خالل مجع البيانات النوعية والكمية 

شرها وحتليل اجتاهات ساعد املعهد على التوعية باالحتياجات والثغرات يف نظم العدالة  ون اجلرمية، 
  اجلنائية وأطر السياسات ذات الصلة.
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وســامهت أنشــطة التدريب والتعلم اليت يضــطلع هبا املعهد األقاليمي مســامهة نشــطة يف   -١٢
أولوياته نقل وتعميم ما اكتســــــبه من خربة داخلية من خالل تنفيذ مشــــــاريع وبرامج يف إطار 

االســتراتيجية الســت. وباالســتناد إىل ما يتمتع به املعهد من قدرة داخلية متطورة على تصــميم 
أنشــــطة التعلم وتنفيذها وإدارهتا وتقييمها، جنبا إىل جنب مع الشــــبكة الواســــعة واملتاحة من 

ملعهد اخلرباء والشــراكات اليت يعكف املعهد على تدعيمها وتوحيدها باســتمرار، متكن مدربو ا
  من تنظيم عدد من األنشطة التدريبية. 

ويف إطار مشـــــــاريع وبرامج التعاون التقين اليت ينفذها املعهد األقاليمي متابعة ألولوياته   -١٣
االســــتراتيجية، ُنظِّم تدريب مهين لتنمية قدرات موظفي الســــلطات القضــــائية والتشــــريعية وإنفاذ 

واملرشدين االجتماعيني، واإلعالميني. وباإلضافة إىل القانون والسجون، واالختصاصيني النفسيني، 
ذلك، ُنظِّم تدريب مهين مصــمم خصــيصــا بناء على طلب الدول األعضــاء، اعُتمدت فيه أســاليب 

  تدريب حديثة وفعالة.
وباإلضــــافة إىل التدريب املهين، واصــــل املعهد األقاليمي تصــــميم وتنفيذ برامج ملنح درجة   -١٤

ـــتري ودورات تعل ـــات اجلامعية العليا متحورت حول والية املعهد املاجس يمية قصـــرية خاصـــة بالدراس
  وتركيزه على جماالت منع اجلرمية والعدالة اجلنائية واألمن والقانون اجلنائي الدويل وحقوق اإلنسان. 

، ُنظمت الدورة الثانية عشـــرة ملنح درجة املاجســـتري يف جمايل ٢٠١٩و ٢٠١٨ويف عامي   -١٥
طالبا من  ٤٦وطنية والعدالة بالتعاون مع جامعة الســــــالم لفائدة جمموعة مكونة من اجلرمية عرب ال

بلدا، يرغبون يف التخصــــــص يف جماالت القانون اجلنائي الوطين والقانون اإلنســــــاين وقانون  ٤٤
  حقوق اإلنسان واجلرمية عرب الوطنية.

راســــات عليا ، ُنظمت دورات قصــــرية لفائدة مهنيني شــــباب وطالب د٢٠١٩ويف عام   -١٦
بالتعاون مع جامعات ومنظمات دولية مقرها يف روما هبدف نشــــــر املعارف املتاحة لدى املعهد 

  األقاليمي بشأن اهلجرة واجلرائم البيئية واألمن الغذائي.
الداخليني املتخصـــصـــني، وكذلك  وضـــمت جمموعُة خرباء التدريب خرباَء املعهد األقاليمي  -١٧

أكادمييني وممارســــــني وكبار موظفي األمم املتحدة املعنيني، وهو ما كفل بلورة أفكار ومنظورات 
متنوعة. ويف كل عام، يتوىل موظفو مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية (املكتب املعين 

يع املتصـــلة باجلرمية املنظمة وعرب الوطنية، مبا باملخدرات واجلرمية أو املكتب) تدريس عدد من املواضـــ
يف ذلك االجتار باملخدرات واإلرهاب واالجتار بالبشر واجلرائم البيئية وسيادة القانون. وواصل املعهد 
األقاليمي تعاونه مع مبادرة التعليم من أجل العدالة اليت ينفذها املكتب، وذلك باملشــاركة يف املناســبة 

ة بالتعليم العايل املعنونة "متكني الطالب واألكادمييني من أن يصــــــبحوا عوامل فاعلة يف اجلانبية املتعلق
"، اليت ُعقدت أثناء الدورة الثامنة والعشــــــرين للجنة، ٢٠٣٠تنفيذ خطة التنمية املســــــتدامة لعام 

الرابع عشــــر ، وحلقة العمل اليت ُعقدت يف إطار التحضــــري ملؤمتر األمم املتحدة ٢٠١٩أيار/مايو   يف
  .٢٠٢٠اجلرمية والعدالة اجلنائية، املزمع عقده يف عام  ملنع
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وواصل املعهد األقاليمي تقدمي املشورة والتوجيه العمليني امليدانيني يف طائفة من املجاالت   -١٨
املواضيعية العالية التخصص ذات الصلة باجلرمية والعدالة. وباإلضافة إىل ذلك، دعم املعهد جمموعة 

النطاق من اجلهات الفاعلة يف عملية تصـــــميم برامج متوســـــطة وطويلة األجل وختطيطها  واســـــعة
وتنفيذها. كما قدم املشــــورة إىل نظرائه بشــــأن املســــائل املتعلقة باجلرمية والعدالة على الصــــعيدين 

  السياسايت والتنفيذي معا، بغية متكينهم من التصدي على حنو أكثر فعالية لتحديات حمددة.
شاور والتعاون بني الدول األعضاء ومؤسسات وأد  -١٩ صفته منتدى للت ى املعهد األقاليمي، ب

احلكومة املحلية ومؤسسات األحباث واملنظمات الدولية وكيانات القطاع اخلاص واملجتمع املدين، 
، وسع ٢٠١٩دورا حامسا يف تنظيم وتنسيق اجلهود الرامية إىل إجياد أفكار وُنهج مبتكرة. ويف عام 

شبيك من أجل االضطالع بواليته امل شراكاته وجهوده يف جمال الت عهد األقاليمي مرة أخرى نطاق 
بنجاح ودعم املهمة الشاملة لألمم املتحدة، إذ عمل على حنو وثيق مع جمموعة متنوعة من اجلهات 
املعنية تشــــمل احلكومات ومنظمات املجتمع املدين واملؤســــســــات األكادميية واملنظمات الدولية، 
وكذلك جمموعة من اخلرباء املتخصـــصـــني. ومن خالل تنظيم أنشـــطة تشـــاركية، مجع املعهد بني 

  صناع السياسات واملمارسني واألكادمييني لضمان أن تتبع اجلهود الربناجمية هنجا كليا. 
املمارســـات  َتباَدلوبفضـــل ما يتمتع به املعهد األقاليمي من موقع فريد باعتباره منتدى عامليا،   -٢٠
اســتخدم املعهد   جليدة والدروس املســتفادة العديدة املنبثقة عن براجمه وأنشــطته مع املجتمع الدويل. وقدا

عقد واســـتضـــافة مؤمترات   أســـاليب شـــىت للنهوض بالتعلم وإذكاء الوعي يف جمال اجلرمية والعدالة، مثل
اجستري القانون دولية وحلقات عمل ودورات متخصصة للممارسني، والربنامج السنوي ملنح درجة م

يف اجلرمية عرب الوطنية والعدالة. وباإلضــــافة إىل ذلك، قدم املعهد دعما مباشــــرا لتنمية قدرات اجلهات 
الوطنية املعنية يف هذا املجال، مع العمل أيضا على تعزيز التعاون وتبادل خرباته وممارساته الدولية اجليدة 

ه اجلهود باملنشــــــورات الدورية اليت ُيصــــــدرها مع هذه اجلهات هبدف إذكاء وعيها. وقد ُعززت هذ
ــــــاتية واملواد  Freedom from Fearاملعهد، مبا يف ذلك جملة  (التحرر من اخلوف) والورقات الســــــياس

  املتخصصة اليت ُأعدت نتيجة ملا اضطلع به املعهد من مشاريع حبثية وجهود تدريبية وأنشطة ميدانية. 
ضطلع هب  -٢١ من التربعات حصرا.  ٢٠١٩ا املعهد األقاليمي يف عام وقد ُمولت األعمال اليت ا

ــــــية هي االحتاد األورويب وهولندا واملركز الدويل ملكافحة اإلرهاب  وكانت اجلهات املاحنة الرئيس
وإيطاليا  SICPAومكتب مكافحة اإلرهاب التابع لألمم املتحدة وكندا واليابان والنرويج وشــــركة 

وجهات أخرى عديدة من شــركات  1QBitوجنوب أفريقيا وشــركة والواليات املتحدة األمريكية 
  القطاع اخلاص واملؤسسات واملنظمات الدولية.

تأثري واســع النطاق على الصــعيد الوطين واإلقليمي والدويل،  وكان لعمل املعهد األقاليمي  -٢٢
ــــــعة من اجلهات املعنية من مســــــاعدته التقنية. وُنفذ برنامج عمل املعهد  ــــــتفادت طائفة واس واس

ــعة من املكاتب، تشــمل مكتب االتصــال  من ــبكة موس خالل مقره الكائن يف تورينو، إيطاليا، وش
شاريع يف بروكسيل  يف وجنيف، ومراكز التميز املعنية بتخفيف املخاطر الكيميائية روما ومكتيب امل

والبيولوجية واإلشــــعاعية والنووية التابعة لالحتاد األورويب يف تبليســــي واجلزائر العاصــــمة والرباط 
  وطشقند وعمَّان ومانيال ونريويب.
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    منع التطرف العنيف ومكافحته   -ثانيًا  
ملوقعني على اتفاق األمم املتحدة العاملي لتنســــــيق أســــــهم املعهد األقاليمي، بصــــــفته أحد ا  -٢٣

مكافحة اإلرهاب، يف تنفيذ جهود منســـقة ومتســـقة على نطاق منظومة األمم املتحدة ملنع اإلرهاب 
ومكافحته. واضطلع املعهد بدور رئيسي يف دعم جهود الدول األعضاء الرامية إىل حتويل املمارسات 

  مم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب إىل سياسات وطنية. اجليدة املستبانة يف استراتيجية األ
مادا على أكثر من   -٢٤ جمال منع التطرف العنيف ومكافحته، ركز  ١٥واعت ما من اخلربة يف  عا

املعهد األقاليمي على املجاالت الثالثة التالية ذات األولوية دعما لالســتراتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب 
القرارات ذات الصـــلة، وهي: (أ) تعزيز اجلهود الرامية إىل إعادة تأهيل اجلناة املتطرفني املذكورة أعاله و

املستخدمني العنف واملقاتلني اإلرهابيني األجانب العائدين وإعادة إدماجهم، داخل السجون وخارجها 
ية ومنظمات املجتمع املدين يف منع ومكافحة التشـــــــد د على الســــــواء؛ (ب) دعم املجتمعات املحل

واألنشطة املتطرفة؛ (ج) العمل مع الفئات السكانية الضعيفة، وخصوصا الشباب املعرضني للمخاطر، 
  من أجل بناء القدرة على الصمود يف وجه التطرف العنيف من خالل التمكني والتماسك االجتماعي. 

الصــــلة بني ، على تعزيز فهم ٢٠١٩وباإلضــــافة إىل ذلك، عمل املعهد األقاليمي، طوال عام   -٢٥
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واإلرهاب، وساعد الدول األعضاء على إدماج تدابري فعالة يف استراتيجياهتا 
الرامية إىل منع اجلرمية ومكافحة اإلرهاب. ومشلت اجلهود املبذولة يف هذا الصــــــدد مبادرات هتدف 

األشخاص واملخدرات واألسلحة واملواد حتسني السياسات الرامية إىل منع االجتار، يف مجلة أمور، ب  إىل
  الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية، ألغراض رحبية وعملياتية على السواء.

وخالل الدورة الثامنة والعشـــــرين للجنة، نظم املعهد األقاليمي واملكتب املعين مبنع اإلبادة   -٢٦
ة جانبية بعنوان "خطاب الكراهية والتطرف اجلماعية ومســؤولية احلماية التابع لألمم املتحدة مناســب

العنيف بوصـــــفهما عاملني رئيســـــيني يؤديان إىل العنف واجلرائم الفظيعة". وكان اهلدف من هذه 
املناسبة تعزيز املعرفة بالظواهر املتزايدة االنتشار، وهي خطاب الكراهية وجرائم الكراهية والتطرف 

إلنســـان والتنمية املســـتدامة والســـلم واألمن، وميكن أن العنيف، اليت متثل هتديدا مباشـــرا حلقوق ا
  تتصاعد إىل أعمال عنف وجرائم فظيعة.

    
دعم املجتمعات املحلية ومنظمات املجتمع املدين يف منع ومكافحة التشدد   -ألف  

    واألنشطة املتطرفة
اعترافا بالدور اهلام الذي تؤديه املجتمعات املحلية يف مكافحة التطرف العنيف، واصـــل املعهد   -٢٧

  األقاليمي دعم وتنفيذ برامج ترمي إىل منع ومكافحة التشدد وجتنيد اإلرهابيني والتطرف العنيف. 
ف وعكف املعهد األقاليمي على جتريب مشاريع متنوعة على مستوى القاعدة الشعبية هبد  -٢٨

وضــــــع منهجية جمربة الســــــتبانة تدخالت واعدة على مســــــتوى القاعدة الشــــــعبية واختيار تلك 
التدخالت واملشـــاركة فيها ورصـــدها وتقييمها، مع التركيز على منطقة الســـاحل واملغرب العريب. 

توفري معلومات مســـــتمدة من واقع التجربة عن  عن طريقوتدعم هذه املشـــــاريع األحباث القائمة 
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ــــــباب اليت أدت إىل جناحها. التدابري  اليت برهنت على فعاليتها يف مكافحة التطرف العنيف، واألس
  ويهدف املعهد من خالل النتائج اليت يتوصل إليها إىل تعظيم أثر مشاريعه وأنشطته واستدامتها.

، واصـــــل املعهد األقاليمي دعمه لبلدان منطقة الســـــاحل واملغرب العريب، ٢٠١٩وطوال عام   -٢٩
ركينا فاســـو وتشـــاد وتونس واجلزائر وليبيا ومايل واملغرب وموريتانيا والنيجر، بغية زيادة قدرة وهي بو

املجتمعات املحلية على الصــــــمود يف وجه الســــــرديات اإلرهابية واملتطرفة العنيفة وحماوالت جتنيد 
نواجتها  مشـــروعا حمليا ورصـــد ٨٠اإلرهابيني. وهبدف االضـــطالع هبذه املهمة، مول املعهد أكثر من 

ــاد وتونس ومايل  هبدف تقييم أفضــل طريقة لتلبية احتياجات املجتمع. واضــُطلع ببعثات ميدانية إىل تش
عة من  فة واســــــ لذي أحرزته املنظمات الشــــــريكة يف املوقع. ومشلت التدخالت طائ لتقييم التقدم ا

والصحفيني والسلطات  املجموعات املستهدفة تتألف من الشباب والنساء والزعماء الدينيني واملزارعني
زاعات، املحلية، وتناولت جمموعة متنوعة وكبرية من املواضـــيع، مثل تعزيز حقوق اإلنســـان، وإدارة الن

  ومشاركة املواطنني، والتسامح الديين، وحقوق املرأة، ومتكني وسائط اإلعالم، واملسائل الثقافية.
د األقاليمي، من أجل تنفيذ تدخالت وقد أعدت اجلهات املتلقية للمنح اليت يقدمها املعه  -٣٠

صــغرية النطاق، جمموعة متنوعة من النواتج، مبا يف ذلك إعداد ورقات حبثية حول الدوافع الرئيســية 
بصـــرية، وكذلك تنظيم مناســـبات هدفت إىل إذكاء الوعي -للتشـــدد، ومواد تدريبية ومواد مسعية

  عنيف.بقدرة املجتمعات املحلية على الصمود يف وجه التطرف ال
وبفضل الدعم املقدم من املعهد األقاليمي، متكنت اجلهات الفاعلة يف املجتمع املحلي من تنفيذ   -٣١

مبادرات لبناء الســـــالم وتعزيز قدرة املجتمعات املحلية على التغلب على التحديات املتعلقة بالتشـــــدد. 
يف املناهج الدراســـية املطبقة يف  ومشل هذا الدعم إدماج دليل قائم على املشـــاريع بشـــأن املواطنة الفاعلة

املدارس االبتدائية، وتزويد معلمي املدارس القرآنية بدليل عن املبادئ اإلســـــالمية اليت تعزز قيم الســـــلم 
  ونبذ العنف والقيم املدنية، وإشراك األئمة يف املناقشات بشأن األحكام الدستورية وحقوق املرأة. 

ــتمدة من دعمه للمجتمعات املحلية أن اآلليات الناجحة وتبني أحباث املعهد األقاليمي امل  -٣٢ س
يف تعزيز قدرة املجتمعات املحلية على الصــــــمود ينبغي أن تكون مســــــتقبلية املنحى. وحتتاج هذه 

شامل للن صلة بغية جتنب تعميق املظامل وأوجه اآلليات إىل إدماج حتليل  زاع واجلهات املعنية ذات ال
ضـــطالع بتحليل للســـياق لضـــمان أن يراعي التدخل قيم املجتمعات اإلجحاف القائمة. ويلزم اال

  املحلية وممارساهتا، وأن يتفهم البيئة اليت تعمل فيها املجتمعات املحلية.
ويتســم إجياد بيئة ميكن فيها للمجتمعات املحلية نفســها أن تناقش املســتقبل الذي تريد أن   -٣٣

تقترح االستنتاجات األولية املتعلقة بنوع التدخالت تكون جزءا منه وأن تتفق عليه بأمهية حامسة. و
قدرة املجتمع املحلي على الصــــــمود، التركيز على  ية يف تعزيز  عال اليت ُيحتمل أن تكون األكثر ف
حتليل أوجه القصــــور اهليكلية واملتصــــوَّرة، واملناطق اجلغرافية اليت ســــُتنفذ فيها التدخالت، والنهج 

ستثمار املتبع (الذي يتعني أن يكون  صيات الثقافية واال ضحة إىل اخلصو شارات وا شاركيا، مع إ ت
ملحلي، ايف الوقت ويف التفكري النقدي)، واملنظمة املنفذة للتدخل (اليت ينبغي أن حتظى بثقة املجتمع 

  وأن يكون لديها التزام قوي ورأس مال اجتماعي كبري).
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حتديث مســـتودع بياناته بإضـــافة مواد جديدة ذات صـــلة بلغات  وواصـــل املعهد األقاليمي  -٣٤
خمتلفة تشــمل مجيع النواتج اليت حققتها اجلهات املتلقية للمنح. وقد أتاح ذلك للجهات املتلقية للمنح 

  واجلهات املعنية الرئيسية أن تكون على اتصال بعضها ببعض وأن تتبادل وثائقها وموادها وخرباهتا.
    

سبيل  العمل مع الفئات السكانية الضعيفة، وخصوصا الشباب املعرضني للمخاطر، يف  -باء  
    تعزيز منع ومكافحة التطرف العنيف عن طريق التمكني وبناء القدرة على الصمود

يف ســــياق التركيز على مايل، اســــتخدم املعهد األقاليمي العديد من األدوات، مبا يف ذلك   -٣٥
ــــــرديات اإلرهابيني وتعزيز قدرة األحباث وحلقات العمل التد ريبية وخطط التوجيه، ملكافحة س

املجموعات الضـعيفة على الصـمود أمام اخلطاب العنيف واملتطرف. وُنفذت األنشـطة بالتعاون مع 
املركز الدويل ملكافحة اإلرهاب، ومقره الهاي، ومبشــــــاركة بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة 

ـــــتقر ـــــركاء حمليني، وخصـــــوصـــــا من املنظمات غري احلكومية األبعاد لتحقيق االس ار يف مايل وش
  ومنظمات املجتمع املدين. 

ية   -٣٦ ية املحل عاون الوثيق مع اجلهات املعن باب بالت قادة الشــــــ ئدة ال فا وُأعدت خطة عمل ل
وجمموعة خمتارة من الشــباب من مايل. وتشــمل خطة العمل جمموعة من األنشــطة املصــممة لفائدة 

هتدف إىل تعزيز القدرة على الصمود ومنع التطرف ومكافحته يف مايل عن طريق حتسني الشباب، 
معرفة القادة الشـــباب بوســـائط اإلعالم والتفكري النقدي لديهم، لكي يتمكنوا من اســـتبانة الدعاية 

  املحرضة على العنف ومقاومة خطاب التطرف والكراهية. 
قدرات متلقي التوجيه على املشاركة يف أنشطة  وأنشئ برنامج لتوجيه الشباب هبدف تعزيز  -٣٧

تعزيز الســــالم واملشــــاركة املجتمعية، وذلك عن طريق إقامة عالقات تربطهم بأفراد حيظون باحترام 
  كبري من املجتمعات الوطنية والدولية يف مايل، ويعملون بصفتهم موجِّهني شخصيني وحمترفني. 

اب بوصـــفهم قوة دافعة للتغيري يف إطار املناســـبة ونوقش الدور الذي ميكن أن يؤديه الشـــب  -٣٨
اجلانبية املعنونة "مشــاركة الشــباب والصــمود أمام التطرف العنيف يف منطقة الســاحل" اليت نظمها 
عاون مع  بالت عاون األمين،  عاملي للت حة اإلرهاب واملركز ال كاف لدويل مل هد األقاليمي واملركز ا املع

ــــــنغال لدى األمم املتحدة، على هامش الدورة الرابعة وزارة خارجية الدامنرك والبعثة ا لدائمة للس
  والسبعني للجمعية العامة. 

مجع البيانات  عن طريقمايل وبدأ املعهد أيضــــــا حبثا عن أثر اإلرهاب على الشــــــباب يف   -٣٩
  النوعية والكمية وحتديد استراتيجية للرصد والتقييم هبدف االضطالع بتقدير لفعالية إجراءاته. 

وروج املعهد األقاليمي أيضــــــا الســــــتحداث تدابري بديلة وحتويلية للشــــــباب هبدف منع   -٤٠
املنظمات املتطرفة أو اإلجرامية من جتنيدهم، مع التركيز على إندونيســـــيا والفلبني. وكخطوة أوىل 
حنو وضــــــع خطط العمل، مكنت األحباث اليت قدمها املعهد اجلهات املعنية وصــــــناع القرار على 

ملحلي من تعزيز معرفتهم باالحتياجات والثغرات يف نظاَمي عدالة األحداث والعقوبات، الصــــعيد ا
  بغية املساعدة على منع املنظمات اإلرهابية واإلجرامية من جتنيد الشباب والسجناء يف املستقبل. 
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واملقاتلني اإلرهابيني  العنيفنيتعزيز اجلهود الرامية إىل إعادة تأهيل اجلناة املتطرفني   -جيم  
    السواء األجانب العائدين وإعادة إدماجهم، داخل السجون وخارجها على

، تقدمي الدعم إىل الدول األعضـــاء بشـــأن حتويل ٢٠١٩، يف عام واصـــل املعهد األقاليمي  -٤١
املمارســات اجليدة العامة الطابع الواردة يف مذكرة روما اخلاصــة باملمارســات اجليدة إلعادة تأهيل 

سات  العنيفنيودمج املجرمني املتطرفني  سيا صادرة يف إطار املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب إىل  ال
وطنية. وأقيم تعاون مع بعض الدول األعضاء (هي إندونيسيا والفلبني ومايل) لوضع وتنفيذ برامج 

والســجناء الشــديدي اخلطورة يف بيئات  العنيفنيمصــمَّمة خصــيصــا إلعادة تأهيل اجلناة املتطرفني 
ن وإعادة إدماجهم يف املجتمع. ويف هذا اإلطار، ُقدم الدعم من أجل ســـد الثغرات القائمة الســـجو

بني الرعاية يف الســــــجون والرعاية املجتمعية، وتعزيز شــــــبكات التعاون وتبادل املعلومات وتعزيز 
ــــــعى املعهد أيضــــــا إىل إذكاء وعي املجتمعات املحلية بأمهية هذه  قدراهتا على إعادة التأهيل. وس

  الربامج، والترويج ألمهية السلم وإعادة اإلدماج يف املجتمع. 
ــاركة   -٤٢ وعلى وجه اخلصــوص، أفضــى العمل املضــطلع به يف بيئات الســجون يف مايل، مبش

صنيف وتقييم املخاطر  ستحداث عملية للت سجون الوطنية، إىل وضع أداة لتقييم املخاطر وا إدارة ال
  .العنيفنيتطرفني فيما يتعلق بالسجناء من اجلناة امل

    
    معاجلة الصلة بني اإلرهاب واجلرمية املنظمة عرب الوطنية  -دال  

مية املنظمة   -٤٣ لة بني اإلرهاب واجلر جلة الصــــــ عا ية مل جلار لة تعزيز اجلهود ا ية مواصــــــ بغ
جمموعة أدوات سياسات هتدف إىل حتويل ما ورد يف الوثيقة  الوطنية، وضع املعهد األقاليمي  عرب

 The Hague Good Practices on the Nexus between Transnational Organized Crimeاملعنونة 
and Terrorism  (ممارسات الهاي اجليدة بشأن الصلة بني اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واإلرهاب)

سات واخلرباء احلكوميني إىل إجراءات عملية. وتزود جم سيا موعة األدوات املمارسني وصناع ال
على الصــــــعيد الوطين بأداة عملية الســــــتخدام املمارســــــات اجليدة وتنفيذها يف مناطق خمتلفة، 
باإلضــافة إىل مســاعدة الدول األعضــاء املعنية على حتســني فهم تلك الصــلة ومعاجلتها. وميكِّن 

تطوير أوجه التآزر القائمة بني الوكاالت احلكومية املختلفة ذلك الدول األعضاء من العمل على 
  والقطاع اخلاص وتدعيمها من أجل التصدي هلذه الصلة وما يرتبط هبا من جرائم. 

ــــــبة جانبية بعنوان   -٤٤ وخالل الدورة الثامنة والعشــــــرين للجنة، نظم املعهد األقاليمي مناس
بني اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واإلرهاب".  "مبادرات وأدوات بناء القدرات ملعاجلة الصــــــالت

  وُعقدت هذه املناسبة حتت رعاية املكتب املعين باملخدرات واجلرمية وحكومة هولندا.
سات، أطلق املعهد األقاليمي أول تدريب جتريب  -٤٥ سيا ي على وعقب وضع جمموعة أدوات ال

خالله اســتخالص عدد من الدروس  جمموعة األدوات، مع التركيز على ممارســات جيدة خمتارة، مت
ـــات هليكلة التدريبات املقبلة وتنظيمها على حنو يفيد املمارســـني على  والتحقق من أفضـــل املمارس

  الصعيدين اإلقليمي والوطين.
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التصدي للجرمية املنظمة ومكافحة مجيع أشكال االتِّجار والتدفقات املالية   -ثالثًا  
    غري املشروعة

صل املعهد األ  -٤٦ ضاء يف تعزيز قدراهتا على الكشف عن مجيع وا ساعدة الدول األع قاليمي م
أشــــكال االجتار غري املشــــروع، مبا يف ذلك االجتار باملعادن النفيســــة واألحجار الكرمية واملنتجات 

  املزيفة، وقدرهتا على التحقيق فيها ومالحقة الضالعني فيها قضائيا.
هذا املجال عن تعزيز ونشــر معارف متقدمة عن  وقد متخضــت املبادرات املضــطلع هبا يف  -٤٧

تطور اســتراتيجيات اجلرمية املنظمة، والصــالت القائمة بني أشــكال خمتلفة من االجتار غري املشــروع 
والتدفقات املالية غري املشروعة املتأتية منها. وحدد املعهد األقاليمي أيضا الطابع املتزايد الترابط بني 

طنية واإلرهاب (الصلة) واستخدام املجرمني واإلرهابيني االجتار غري املشروع اجلرمية املنظمة عرب الو
لتمويل أنشـــطتهم غري القانونية وتيســـريها. وباإلضـــافة إىل ذلك، أســـهمت املبادرات البحثية اليت 
اضـــــطلع هبا املعهد يف حتديد العوامل الرئيســـــية وراء املعامالت غري املشـــــروعة، وزودت األجهزة 

حدث اخلربات التقنية بشــأن ســبل حتســني منع األنشــطة اإلجرامية املنظمة ومكافحتها احلكومية بأ
والتنبؤ هبا، وســبل حتســني تتبع املوجودات املرتبطة بأفعال الفســاد الكبرية واألنشــطة غري القانونية 

  األخرى وجتميدها وضبطها ومصادرهتا واستردادها. 
    

حتسني تتبع املوجودات املرتبطة بأفعال الفساد النهوض بقدرة الدول األعضاء على   -ألف  
    الكبرية وجتميدها وضبطها ومصادرهتا واستردادها

مســاعدة تونس وليبيا ومصــر يف إنشــاء آليات  ، واصــل املعهد األقاليمي٢٠١٩خالل عام   -٤٨
  جديدة لزيادة فعالية تتبع املوجودات املتحصل عليها بطريقة غري مشروعة واستردادها. 

ومشلت املســـــاعدة املقدمة تنظيم بعثات األقران، وتقدمي التدريب على براجميات حاســـــوبية   -٤٩
القوانني، وأفضــل املمارســات يف جمال  متخصــصــة، وإســداء املشــورة التقنية من اخلرباء بشــأن صــياغة

استرداد املوجودات املسروقة. وساعدت املشورة التقنية اليت قدمها املعهد األقاليمي حكومة ليبيا على 
إنشاء أول مكتب خمصص السترداد املوجودات يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، على الرغم 

، ويســــــرت إدماج ليبيا يف شــــــبكة كامدن ٢٠١٩ل زاع مرة أخرى يف نيســــــان/أبريمن اندالع الن
املشـــتركة بني الوكاالت الســـترداد املوجودات. وقد أتاح ذلك للبلد أن ينســـق على حنو أفضـــل مع 
الواليات القضائية األجنبية من أجل ضبط كمية أكرب من املوجودات املسروقة. وأسدى املعهد أيضا 

  درة املدنية، هبدف حتسني استرداد املوجودات.املشورة إىل تونس بشأن صوغ قانون جديد للمصا
وباإلضافة إىل ذلك، وضع املعهد األقاليمي دليال للمحللني املاليني اجلنائيني بشأن استرداد   -٥٠

املوجودات، متاحا بلغات متعددة للســلطات يف مجيع أحناء منطقة الشــرق األوســط ومشال أفريقيا، 
سلطات بتطبيق منهج شطة وهو ما يسمح هلذه ال ية منتظمة لتتبع املوجودات املرتبطة بالفساد واألن

  اإلجرامية األخرى وجتميدها وضبطها ومصادرهتا، ويف هناية املطاف استردادها.
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تعزيز السياسات واآلليات الرامية إىل مكافحة التدفقات املالية غري املشروعة   -باء  
    واالتِّجار غري القانوين واجلرمية املنظمة

تابع لالحتاد واصـــــــل   -٥١ ــــــؤون امللكية الفكرية ال عاون مع مكتب ش بالت املعهد األقاليمي، 
ــــــأن انتهاكات حقوق امللكية الفكرية.  ــــــات حاالت بش األورويب، إجراء حتليالت متعمقة لدراس
ــــــية يف جمال مكافحة  وتوخى ذلك البحث تعزيز املعرفة وتطوير مهارات اجلهات القانونية الرئيس

ية. وُجمعت مخس دراسات حاالت وُقدمت إىل السلطات القضائية وسلطات جرائم امللكية الفكر
إنفاذ القانون ذات الصـــلة بغية إذكاء وعيها بأســـاليب التحقيق املبتكرة أو اســـتراتيجيات املالحقة 

  القضائية الرامية إىل مكافحة هذه االنتهاكات.
ت باعتبارها مصـــــدرا وميكن للمدعني العامني وقضـــــاة التحقيق تطبيق دراســـــات احلاال  -٥٢

ألفضل املمارسات والدروس املستفادة من حاالت مماثلة يف بلدان أخرى، هبدف تعزيز اإلجراءات 
  والنتائج القضائية. 

سبة   -٥٣ شرين للجنة، نظمت جنوب أفريقيا، بالتعاون مع بريو، منا وخالل الدورة الثامنة والع
  املعادن الثمينة من اجلماعات اإلجرامية املنظمة".جانبية حتت عنوان "تعزيز أمن سلسلة توريد 

ــه املعقودة يف عــام   -٥٤ القرار  ٢٠١٩واعتمــد املجلس االقتصــــــــادي واالجتمــاعي يف دورت
املعنون "مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وصــــــالهتا باالجتار غري القانوين باملعادن  ٢٠١٩/٢٣

  تعزيز أمن سلسلة توريد املعادن الثمينة".الثمينة والتعدين غري القانوين، وال سيما ب
ية   -٥٥ عات اإلجرام يد ضــــــلوع اجلما وقد أعرب املجلس يف ذلك القرار عن القلق إزاء تزا

املنظمة عرب الوطنية يف االجتار غري املشروع، وأحاط علما باجلهود اليت يبذهلا كل من برنامج األمم 
ائية (اإلنتربول)، واملعهد األقاليمي، يف وضــــع تقارير املتحدة للبيئة، واملنظمة الدولية للشــــرطة اجلن

تشـــدد بوجه خاص على خطورة أنشـــطة االجتار غري املشـــروع بالفلزات واملعادن الثمينة والتعدين 
  غري القانوين، باعتبارها من التهديدات املتنامية ومصادر أرباح متزايدة هلذه اجلماعات.

وصــــــل إليها املعهد األقاليمي، وذكر بالواليات املنوطة وأحاط املجلس علما بالنتائج اليت ت  -٥٦
باملكتب املعين باملخدرات واجلرمية واملعهد األقاليمي بشــأن توفري املســاعدة التقنية للدول األعضــاء بغية 
تعزيز قدراهتا يف جمال منع االجتار غري املشروع باملعادن الثمينة ومكافحته. ودعا الدول األعضاء إىل أن 

تنفيذ خطة العمل الوطنية بشــــــأن املعادن الثمينة اليت أعدها املعهد بالتعاون مع منظمة التعاون  تنظر يف
والتنمية يف امليدان االقتصـــادي، والواردة يف تقرير املعهد املعنون "تعزيز أمن وســـالمة ســـلســـلة توريد 

ملكتب املعين باملخدرات املعادن الثمينة". كما دعا الدول األعضــــــاء إىل العمل، بالتعاون مع املعهد وا
واجلرمية وغريمها من املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصــلة، إىل اســتبانة حلول تســتخدم التكنولوجيا 
املســــــتجدة وميكن أن تســــــهم على حنو حمدَّد يف منع ومكافحة االجتار غري املشــــــروع باملعادن الثمينة 

املنظمة، مبا يشــــــمل جوانب التكنولوجيا اليت تعزز  والتعدين غري القانوين من ِقبل اجلماعات اإلجرامية
  سالمة سلسلة توريد املعادن الثمينة، والترويج لالستفادة من تلك احللول. 
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، نظم املعهد األقاليمي ووكالة الفضــــــاء األوروبية حلقة عمل لعرض فوائد ٢٠١٩ويف عام   -٥٧
يف حتسني العمليات على طول سلسلة  الفضاء يف قطاع التعدين ومناقشة استخدام تكنولوجيا السواتل

  اإلمداد يف قطاع التعدين، ويف الوقت نفسه، متكني املجتمعات املحلية واحلد من التدهور البيئي.
    

    تعزيز سيادة القانون يف البلدان اخلارجة من نزاع  -رابعًا  
إىل تعزيز التنمية املســــتدامة وبناء الســــالم وتوطيد  ٢٠١٩يف عام  ســــعى املعهد األقاليمي  -٥٨

العمليات الدميقراطية عن طريق تعزيز املســــــاءلة يف املؤســــــســــــات وتوطيد ســــــيادة القانون وبناء 
  زاع. مؤسسات قضائية قوية يف البلدان اخلارجة من ن

الوطنية املعنية باالحتياجات وحتقيقا هلذه الغاية، عمل املعهد األقاليمي على توعية اجلهات   -٥٩
والثغرات يف ســــياســــاهتا وممارســــاهتا املتعلقة مبكافحة اإلرهاب، يف حماولة لســــد الثغرة بني املعايري 

  الدولية والربامج الوطنية املتعلقة بعدالة األحداث. 
ــــترداد  -٦٠  وقد أســــهم الدعم املقدم من املعهد األقاليمي إىل الدول األعضــــاء يف جمال تتبع واس

ـــيادة القانون وثقة  ـــكال األخرى من اجلرمية اخلطرية، يف تعزيز س ـــاد واألش املوجودات املرتبطة بالفس
زاع اليت تنظر يف اختاذ إجراءات الســترداد موجودات اجلمهور، وشــكل منوذجا للبلدان اخلارجة من ن

مناسبة بغية مساعدة  مسروقة. وقدم املعهد املشورة التقنية يف إرساء أطر قانونية وممارسات عملياتية
البلدان على حل القضــــايا القائمة بالقدر املمكن من الســــرعة والشــــفافية والفعالية، مبا يكفل توجيه 
هذه  ما تعزز  ية القصــــــوى. ك ية ذات األولو منائ جات اإل يا ية االحت املوجودات املســــــتردَّة إىل تلب

ستعداد الواليات ال سيادة حكم القانون، ا ضائية األجنبية إلعادة املوجودات املمارسات، اليت تثبت  ق
  املضبوطة واملصاَدرة إىل البلدان اليت مزقتها احلروب أو البلدان املتضررة من تفشي الفساد.

    
حتسني قدرة البلدان اخلارجة من نزاع على تعزيز مؤسساهتا املعنية بالعدالة اجلنائية   -ألف  

    وإنفاذ القانون والرقابة
اضــطلع املعهد األقاليمي بعدة مبادرات للمســاعدة على تعزيز مؤســســات العدالة اجلنائية   -٦١

قدمي  قام األول على ت خلارجة من نزاع. وانطوى ذلك يف امل لدان ا بة يف الب قا قانون والر فاذ ال وإن
م املســاعدة إىل البلدان اخلارجة من نزاع على اســترداد املوجودات املســروقة وتوفري التدريب الالز

  إلعادة تأهيل املجرمني واملتطرفني املستخدمني العنف.
    

حتسني املعارف يف نظم العدالة اجلنائية يف البلدان اخلارجة من نـزاع بشأن عوامل   -باء  
    اخلطر والصالت املشتركة بني اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واإلرهاب

 Policy Toolkit on The Hague Good Practices، الوثيقة املعنونة ٢٠١٩نشــر املعهد يف عام   -٦٢
on the Nexus between Transnational Organized Crime and Terrorism  جمموعة أدوات السياسات)

املتعلقة مبمارسـات الهاي اجليدة بشـأن الصـلة بني اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واإلرهاب)، بالشـراكة 
يل  عاملي ملكافحة اإلرهاب. وُتســــــتخدم جمموعة األدوات كدل ندا وحتت مظلة املنتدى ال مع هول
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اخلارجة من نزاع ونظريهتا اليت تنعم  للممارســني وصــناع الســياســات واخلرباء احلكوميني (يف البلدان
بالسالم على السواء) بشأن أفضل سبل التعامل مع الصالت بني اجلرمية املنظمة واإلرهاب، ولتعزيز 
فهمهم هلذه الظاهرة الدائمة التحول، وتوفري التعاريف ونقاط املراقبة لتيســـري رصـــدها. ومن املتوخى 

، وأن تقدم قائمة غري حصرية باملمارسات اجليدة، لكي أن تكون جمموعة األدوات ذات طبيعة شاملة
  يتسىن وضع السياسات واالستراتيجيات بشأن هذه الصلة على حنو أفضل.

    
    حتقيق األمن من خالل أنشطة األحباث والتكنولوجيا واالبتكار   -خامسًا  

جهود الــدول األعضـــــــاء واملنظمــات الــدوليــة والقطــاع اخلــاص  دعم املعهــد األقــاليمي  -٦٣
ومنظمات املجتمع املدين واألوســــــاط العلمية واألكادميية واجلهات املعنية األخرى يف تعزيز فهمها 
ــا.  لكــل من املخــاطر والفرص اليت تنطوي عليهــا أحــدث التطورات يف جمــال العلم والتكنولوجي

  رات التكنولوجية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.عزز املعهد الوعي بإسهام التطو  كما
    

زيادة قدرة الدول األعضاء على التعامل مع التهديدات األمنية العصرية عرب أنشطة   -ألف  
    األحباث والتكنولوجيا واالبتكار

إذكاء الوعي بالتكنولوجيا اجلديدة وكيف ميكن  ٢٠١٩يف عام  واصــــــل املعهد األقاليمي  -٦٤
أن تســــتخدمها الدول األعضــــاء من أجل الصــــاحل العام، وأن يســــتغلها املجرمون لتوســــيع نطاق 
أنشطتهم وتنويعها. واشتملت هذه اجلهود على االضطالع بأنشطة تدريبية وحلقات عمل وبرامج 

اذ القانون وتقدمي اإلرشـــاد إىل صـــناع الســـياســـات يف توجيه متصـــلة بالتكنولوجيا هبدف دعم إنف
  صوغ قوانني جديدة للتصدي لتلك التهديدات األمنية اجلديدة.

متوز/يوليه احتفاال رمسيا مبناســـبة إنشـــاء املركز املعين بالذكاء  ١٠ونظم املعهد األقاليمي يف   -٦٥
وقد أنشــــــئ مركز الذكاء  االصــــــطناعي والروبوتيات (مركز الذكاء االصــــــطناعي) التابع للمعهد.

ندا  ٢٠١٧االصــــــطناعي رمسيا يف أيلول/ســــــبتمرب  من خالل توقيع اتفاق مع وزارة خارجية هول
الســـتضـــافة مقره يف الهاي. ومنذ ذلك احلني، عزز مركز الذكاء االصـــطناعي مكانته كمركز معين 

ذات الصلة املتعلقة  جبميع جوانب الذكاء االصطناعي والروبوتيات واملنظومة األوسع للتكنولوجيات
مبجاالت منع اجلرمية وسيادة القانون والعدالة واألمن. ومن خالل إجراء األحباث (مبا يف ذلك دراسة 
عن اســتخدام ســلطات إنفاذ القانون الذكاء االصــطناعي والروبوتيات) وتقدمي الدعم االســتشــاري 

والعديد من املقاالت وحلقات عمل  إلعداد تقرير عن املبادرات الوطنية يف جمال الذكاء االصطناعي،
اخلرباء واملناســـبات الرفيعة املســـتوى واملؤمترات، أصـــبح املركز أول جهة تلجأ إليها الدول األعضـــاء 
واملنظمات الدولية واملجتمع املدين والقطاع اخلاص واألوســــــاط العلمية واألكادميية واجلهات املعنية 

  ة ملواكبة التغريات التكنولوجية.األخرى اللتماس ما يلزم من الدعم واملشور
وعلى وجه اخلصــوص، أســفرت الدراســة املذكورة أعاله بشــأن التحديات والفرص اليت   -٦٦

ــــــتخدام الذكاء االصــــــطناعي والروبوتيات ألغراض إنفاذ القانون، اليت أجريت  ينطوي عليها اس
عانة ســــلطات إنفاذ بالتعاون مع اإلنتربول، عن إصــــدار تقرير مشــــترك. ويركز التقرير على اســــت



E/CN.15/2020/8 
 

V.20-01778 15/20 
 

القــانون بـالـذكـاء االصــــــطنــاعي والروبوتيــات، وبوجـه خـاص على اآلثـار القــانونيــة واألخالقيـة 
فاذ، مع النظر أيضـــــــا يف  ها، وعلى كيفية عمل التعلم اآليل يف جمال اإلن بة علي واالجتماعية املترت

  التطورات التكنولوجية ذات الصلة وتقدمي التوصيات إىل رؤساء الشرطة.
كما أرســــيت أســــس متينة للتعاون مع ســــلطات إنفاذ القانون يف إطار االجتماع العاملي   -٦٧

الثاين بشأن الذكاء االصطناعي ألغراض إنفاذ القانون، الذي عقد باالشتراك مع اإلنتربول. ونتيجة 
ملا اضــــطلع به املعهد من عمل يف هذا املجال، ظهرت داخل األوســــاط املعنية بإنفاذ القانون دعوة 
ــــؤول يف جمال الذكاء  ــــأن االبتكار املس ــــكل جمموعة أدوات بش ــــاد والدعم يف ش إىل تقدمي اإلرش
االصـــطناعي، من أجل مســـاعدة ســـلطات إنفاذ القانون على ضـــمان قانونية اســـتخدامها الذكاء 

  االصطناعي وموثوقية املخرجات. 
يه   -٦٨ عة ٢٠١٩ويف حزيران/يون تاب نات ال يا بادرة علوم الب طار م لدية الهاي، دعا ، ويف إ لب

املعهد األقاليمي املشـــــــاركني إىل خوض حتد طلب فيه إليهم حتديد ما إذا كانت مقاطع الفيديو 
املــدرجــة يف التحــدي حقيقيــة أم مزيفــة. ومتثــل اهلــدف من هــذا التحــدي الــذي نظمــه املعهــد يف 

 الدعم إىل اســـتحداث أدوات للكشـــف عن مقاطع الفيديو املتالعب هبا ميكن إتاحتها هبدف تقدمي
ســـلطات إنفاذ القانون وأجهزة األمن والســـلطة القضـــائية ووســـائط اإلعالم وعموم اجلمهور فيما 

من  ١٥٠يتعلق بالتحقق من صــــحة الصــــور ومقاطع الفيديو. وشــــارك يف هذا التحدي أكثر من 
ة عمل "القراصــنة" ذوي املهارات العالية. وعلى ســبيل املتابعة، نظم مركز الذكاء االصــطناعي حلق
  بشأن كشف مقاطع الفيديو املزيفة هبدف زيادة صقل التكنولوجيا املحدَّدة لذلك الغرض.

وعقد املعهد األقاليمي، بالتعاون مع معهد ديب القضـــائي، أول دورة تدريبية متخصـــصـــة   -٦٩
سة أكثر من  شارك يف تلك اجلل ضائية. و سلطة الق ساط ال لتعزيز املعرفة بالذكاء االصطناعي يف أو

ممثل من الســلطة القضــائية واملهنيني القانونيني من األردن وإســبانيا واإلمارات العربية املتحدة  ١٠٠
وإيطاليا وبلجيكا واجلزائر ودولة فلســـطني ورومانيا وفرنســـا والكويت ومصـــر واملغرب وهولندا، 

تبة على االستعانة وُقدمت يف إطارها رؤى فريدة من نوعها بشأن اآلثار القانونية البعيدة املدى املتر
ــاعي، ومنهــا مثال املخــاطر واحلقــائق اليت ينطوي عليهــا حتيز اخلوارزميــات  ــذكــاء االصــــــطن ــال ب

  واملخرجات وإسناد املسؤولية يف احلاالت اليت يقع فيها ضرر.
، واصــــل املعهد تنســــيق عمل الشــــبكة الدولية املعنية بالتكنولوجيا األحيائية، ٢٠١٩ويف عام   -٧٠

ية للمؤسسات األكادميية والبحثية، حتمل رسالة النهوض بالتعليم والتوعية بشأن التحلي وهي منصة عامل
ــــــاط  باملســــــؤولية يف األحباث واالبتكارات املتعلقة بعلوم احلياة. وكان التركيز الرئيســــــي هلذا النش

بذهلا اســـــتخدام املناســـــبات وحلقات العمل اليت تنظم هبدف تعميم املعارف يف عرقلة اجلهود اليت ت  هو
  اجلهات الفاعلة من غري الدول من أجل بناء خمتربات متنقلة لصنع األسلحة الكيميائية والبيولوجية.

على تعزيز املعرفة وإذكاء الوعي  ٢٠١٩وباإلضـــــــافة إىل ذلك، عمل املعهد طوال عام   -٧١
 حباالت انتهاك حقوق امللكية الفكرية، وســــالســــل الســــجالت املغلقة، وأمن ســــالســــل التوريد،
والذكاء االصــــطناعي، والتكنولوجيا اليت ميكن اســــتخدامها للتعامل مع التهديدات ذات الصــــلة، 

  يف ذلك استخدام أسلحة الدمار الشامل يف اإلرهاب.   مبا



E/CN.15/2020/8
 

16/20 V.20-01778 
 

، أصـــــدر مركز املعارف املســـــمى "التحســـــينات األمنية املتأتية من األحباث ٢٠١٩ويف عام   -٧٢
سيناريوهات والتكنولوجيا واالبتكار"، التابع للمعه د األقاليمي والواقع يف جنيف، تقريرين قائمني على 

شامل، على التوايل.  سلحة الدمار ال سالسل اإلمداد وهتديدات اإلرهاب املتصل بأ شأن أمن  املخاطر ب
ويف التقرير األول، وضع املركز سيناريوهات للمخاطر املتعلقة بالتزييف واالختراق اإلجرامي لسالسل 

الغش يف األغذية أو صــــــيد األمساك غري القانوين)، يف حني ركز يف التقرير الثاين على  اإلمدادات (مثل
إمكانية اســـتخدام اجلماعات اإلرهابية أوجه التقدم يف جمال العلم والتكنولوجيا، بأســـاليب منها إطالق 

س سيربانية على املنشآت النووية با شن اهلجمات ال سامة من الطائرات املسرية أو  تخدام الذكاء املواد ال
صيل عن دوافعهم  سية عن اجلناة املحتملني، مثل تفا سا سيناريو معلومات أ ضمن كل  االصطناعي. وت
وقدراهتم، ووصـــفا ألحداث افتراضـــية بناء على دراســـات احلاالت والتطورات التكنولوجية املحتملة. 

واملنظمات الدولية  واســتعرض خرباء أمنيون من احلكومات والقطاع الصــناعي واملؤســســات األكادميية
  مجيع السيناريوهات وحتققوا من صحتها خالل حلقيت عمل عقدتا يف جنيف. 

وُعقد اجتماع لفريق من اخلرباء خالل مهرجان التكنولوجيا التابع جلامعة العلوم التطبيقية يف   -٧٣
طلع الفريق، املكون تورينو، إيطاليا، ملناقشة استخدام البيانات الضخمة يف مكافحة اجلرمية املنظمة. واض

من ممثلني عن املعهد األقاليمي واملديرية الوطنية اإليطالية ملكافحة املافيا واإلرهاب واملنظمة األوروبية 
للبحوث النووية، مبناقشــة اســتخدام الســلطات احلكومية حتليالت البيانات الضــخمة يف مكافحة اجلرمية 

  جلرمية املنظمة االقتصاد القانوين ورصدها.املنظمة، وخصوصا عن طريق حتليل حاالت اختراق ا
    

    التصدي للتهديدات القائمة واحلد من املخاطر: احلوكمة األمنية   -سادسًا  
يف مواجهة ما يتعرض له اســـتقرار الدول األعضـــاء وشـــعوهبا من هتديدات تثريها املخاطر   -٧٤

ــــــهم املعهد األقاليمي يف التخفيف من املخاطر  عابرة للحدود، أس تداخلة وال عاد وامل عددة األب املت
 القائمة على الصعيد الوطين والعابرة للحدود، وهو ما ساعد يف تعزيز السالمة واألمن على الصعيد

العاملي. وحتقيقا هلذه الغاية، روج املعهد لوضـــع اســـتراتيجيات حمددة وناجعة هتدف إىل منع طائفة 
واســعة من التهديدات األمنية وكشــفها والتصــدي هلا، وقدم الدعم يف هذا املجال. واســتكشــف 
ــــــات اجليدة  املعهد، من خالل ما اضــــــطلع به من عمل، أفكارا مبتكرة واختربها، وعزز املمارس

  لدروس املستفادة على الصعيد العاملي. وا
    

    حتسني التعاون بني الوكاالت   -ألف  
عام  ســــــعى املعهد األقاليمي  -٧٥ هبدف منع  ٢٠١٩يف  عاون بني الوكاالت  إىل تعزيز الت

التهديدات والتخفيف منها. ويف هذا الصــــــدد، ركز املعهد أغلب جهوده على مكافحة االجتار 
  باملواد واألسلحة الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية.

ــالتخفيف من املخــاطر   -٧٦ ــة ب ــادرة مراكز التميز املعني ــة والبيولوجيــة ويف إطــار مب ــائي الكيمي
واإلشــعاعية والنووية، التابعة لالحتاد األورويب، واصــلت البلدان الشــريكة حتســني ســياســاهتا وتعزيز 
  تأهبها للتخفيف من املخاطر الكيمائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية، وقدراهتا يف هذا املجال. 
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إلمارات العربية املتحدة وأوكرانيا وُنظمت أنشــــــطة تدريبية وحلقات عمل يف األردن وا  -٧٧
وتونس ومولدوفا وجورجيا والعراق ولبنان، مبشــــاركة عدد من اجلهات املعنية األخرى من جنوب 
شـــرق آســـيا، والواجهة األطلســـية األفريقية، وجنوب شـــرق أوروبا وشـــرقها، والشـــرق األوســـط، 

ــــاعد املعهد األقاليمي ــــســــات الوطنية واإلقليمية  وأمريكا اجلنوبية. ومن خالل هذا الدعم، س املؤس
والدولية على استبانة االحتياجات والثغرات يف التشريعات واالستراتيجيات املوجودة سلفا، وشجَّع 
على اختاذ إجراءات مشــــــتركة يف املســــــتقبل من أجل إعاقة االجتار باملواد الكيميائية والبيولوجية 

  واإلشعاعية والنووية. 
وطلبت عدة بلدان الدعم من املعهد األقاليمي من أجل تيســــــري عملية تقييم املخاطر،   -٧٨

واضــــــطلعت الفرق الوطنية املعنية باملواد الكيميائية والبيولوجية واإلشــــــعاعية والنووية يف بنن 
  وسرياليون وموريتانيا بتقييمات للمخاطر مبسامهة من شركاء خمتلفني من مراكز التميز. 

 ،أفغانســتان ،شــرة بلدان الدعم يف وضــع خطط عملها الوطنية، وهي: إثيوبياوتلقت ع  -٧٩
  مالوي.  ،مايل ،ليربيا ،غانا ،سرياليون ،توغو ،بوركينا فاسو ،إندونيسيا

نام زمام اإلجراءات املتخذة بشـــــــأن املواد   -٨٠ يا وفييت  مشال مقدون لدان مثل  وتولت ب
باعتماد خطط عملها الوطنية اخلاصــة هبا. ومن بني  الكيميائية والبيولوجية واإلشــعاعية والنووية

بلدا منها فريقا وطنيا مشتركا بني  ٤٢بلدا أصبحت شريكة يف مبادرة مراكز التميز، أنشأ  ٦١
الوزارات معنيا بتلك املواد يضـــــم خرباء وممثلني عن مجيع اهليئات الوطنية ذات الصـــــلة، هبدف 

 هذا املجال. وأحرز تقدم يف حتســــني الوعي تنســــيق األنشــــطة وحتســــني ســــياســــاهتا الوطنية يف
واملعارف والقدرات من أجل التصــــدي للحوادث الكيميائية والبيولوجية واإلشــــعاعية والنووية 
حبشــــد املوارد على حنو فعال. وعلى وجه اخلصــــوص، تلقى أوزبكســــتان ولبنان الدعم لتنظيم 

  حلوادث الكيميائية. عملية ميدانية الختبار وحتسني قدراهتما على التعامل مع ا
ودعم املعهد األقاليمي تلك اجلهود، ويسَّر مشاركة بلدان أخرى لضمان تبادل اخلربات   -٨١

والدعم بني األقران. وأســــــهمت مجيع هذه اجلهود يف تعزيز وتنســــــيق احلوكمة والتأهب فيما 
نب اتباع هنج جمزأ يتصـــل مبواجهة خماطر املواد الكيميائية والبيولوجية واإلشـــعاعية والنووية، وجت

يف التخفيف من خماطر تلك املواد على الصـــــعيدين الوطين واإلقليمي. واســـــُتحدث هنج إقليمي 
  مشترك الستبانة خماطر تلك املواد والتصدي هلا. 

لتنسيق األنشطة يف املناطق  ٢٠١٩اجتماع مائدة مستديرة يف عام  ١٦وُعقد ما جمموعه   -٨٢
يف كل منطقة، ُعقد اجتماع يف بلد شريك، وهذه البلدان الشريكة وحتديد األولويات املشتركة. و

هي األردن وألبانيا واإلمارات العربية املتحدة وإندونيســــيا وأوزبكســــتان وتونس وغانا واملغرب. 
باالقتران مع  كا،  ثان لكل منطقة يف ال هولب، بلجي تديرة إقليمي  ئدة مســــــ ما قد اجتماع  وُع

ــــــتنتاجات اجتماع جهات التنســــــيق الوطنية  الدولية. وكفل املعهد األقاليمي أن تتضــــــمن االس
شريكة، وأن تؤدي إىل  ستديرة اإلقليمية رؤى مجيع البلدان ال ستخلصـة من اجتماعات املائدة امل امل

  حتديد األولويات اإلقليمية. 
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، أطلق املعهد أيضا مبادرات جديدة لتعزيز القدرات التشغيلية والقدرة ٢٠١٩ويف عام   -٨٣
جراء التحقيقات يف جمال االستخبارات، هبدف مكافحة االجتار باملواد اإلشعاعية والنووية على إ

شرقية، وكذلك مشروعا لتحديد أولويات بناء القدرات يف جمال  يف الشرق األوسط وأوروبا ال
  السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي يف جنوب شرق آسيا. 

ات يف جمال األمن البيولوجي يف جنوب شرق آسيا ومن أجل حتديد أولويات بناء القدر  -٨٤
والشـــــرق األوســـــط وأمريكا اجلنوبية، اضـــــطلع املعهد األقاليمي، بالتعاون مع وكالة الصـــــحة 

  العمومية يف كندا، بتحليل مقارن ملا ُنشر من تقييمات االحتياجات ذات الصلة.
عام   -٨٥ قات االحت٢٠١٩ويف  ادي يف الواليات املتحدة ، نظم املعهد األقاليمي ومكتب التحقي

  حلقة عمل يف جنيف بشأن مكافحة املختربات املتنقلة لصنع األسلحة الكيميائية والبيولوجية.
    

دعم الدول األعضاء يف وضع سياسات ختطيط غري تطفلية ومتكاملة وشاملة   -باء  
    جمال السالمة واألمن يف
، تنظيم أنشطة تدريبية يف أمريكا الوسطى واملكسيك ٢٠١٩واصل املعهد، طوال عام   -٨٦

ي هبدف تعزيز املعرفة بتدابري األمن الســياحي ومســاعدة احلكومات على وضــع ومنطقة الكاريب
  خطط شاملة للسالمة واألمن يف جمال السياحة. 

نفاذ القانون والقضــاء مشــارك من وكاالت إ ٣٠٠واســتفاد من هذا التدريب أكثر من   -٨٧
والسياحة وموظفي القنصليات وممثلي القطاع اخلاص، وساعد على إذكاء الوعي وتعزيز املعرفة 
بأحدث االجتاهات يف جمال اجلرمية واملســــائل املتعلقة بأمن الســــياحة ومحاية األهداف املعرضــــة 

ألقاليمي، مبا يكفل للخطر. وقد اســــــتفاد أحد عشــــــر بلدا بالفعل من الدعم املقدم من املعهد ا
  زيادة التعاون بينها وتيسريه.

ونتيجة لذلك، ُأنشئت شبكة من اخلرباء من البلدان املستفيدة هبدف تبادل أفضل املمارسات   -٨٨
  واملوارد، مما يؤدي إىل زيادة القدرة على وضع سياسات ملنع اجلرمية ومحاية املقاصد السياحية. 

ما قدمه من مســـاعدة، وضـــعت دولتان عضـــوان خطة وعقب عمل املعهد األقاليمي و  -٨٩
وطنية ألمن الســـــياحة واعتمدتاها. كما بدأت دول أعضـــــاء أخرى يف وضـــــع خططها األمنية 

  املحلية والوطنية على حنو مستقل، استنادا إىل املعارف واملنهجية اليت نقلها إليها املعهد. 
ة املتعلقة بأمن السياحة بناء على واضُطلع ببحث الستعراض النتائج والتوصيات الرئيسي  -٩٠

ــذ عــام  ــدريــب التقين املقــدمني من ــة تقييم للــدعم والت . ومجع هــذا البحــث مجيع ٢٠١٦عملي
املمارســات اجليدة واالســتنتاجات الرئيســية والتوصــيات املســتبانة هبدف اســتخدامها كمبادئ 

  توجيهية من أجل وضع إطار حمكم لألمن السياحي.
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    ة عن طريق محاية الفئات الضعيفة ومتكينها درء اجلرمي  -سابعًا  
سياق للتحديات والثغرات القائمة على  يعمل املعهد األقاليمي  -٩١ على حتقيق فهم قائم على ال

املســـتويني املؤســـســـي واملجتمعي من أجل التعجيل بتحديد ومتكني األشـــخاص املعرضـــني ملخاطر 
، أويل ٢٠١٩الوقوع يف براثن اإلجرام أو الذين ُيحتمل أن يقعوا ضــــــحية للجرمية. وخالل عام 

  رات.دعلى مواجهة التطرف العنيف وتعاطي املخاهتمام خاص لتعزيز قدرة الشباب 
    

تعزيز قدرة اجلهات الفاعلة الرئيسية على الوصول إىل األفراد الضعفاء والفئات   -ألف  
    السكانية الضعيفة من خالل برامج للتدخل املبكر، هبدف منع اجلرمية

جرمني واإلرهابيني ، نفذ املعهد األقاليمي برامج يف أفريقيا وآســـيا ملنع امل٢٠١٩يف عام   -٩٢
  واجلماعات املتطرفة العنيفة من جتنيد الفئات الضعيفة يف السجون ومرافق عدالة األحداث. 

ويف إندونيســيا والفلبني على وجه التحديد، اســتبان املعهد االحتياجات والثغرات يف نظام   -٩٣
نف من جتنيد الشباب األكثر األحداث يف حماولة ملنع العصابات اإلجرامية أو املتطرفة املستخدمة الع

ضـــعفا املشـــتبه يف أهنم خالفوا القانون، الذين قد يكونون مودعني يف مرافق احتجاز. وزود املعهد 
ية مبعلومات مفيدة عن األســـــــاليب البديلة  ــــــ األقاليمي، من خالل أحباثه، اجلهات املعنية الرئيس

لشـــــباب من التحول إىل اجلرمية أو والتحويلية اليت ميكن اســـــتخدامها على الصـــــعيد الوطين ملنع ا
اإلرهاب. وباملثل، اضــطلع املعهد بأعمال يف مايل ومنطقة الســاحل واملغرب العريب للمســاعدة يف 
ضعفا يف املجتمع، ويف بعض احلاالت، إعادة تأهيلها،  شباب والفئات األخرى األكثر  إدماج فئة ال

  ف واملنظمات اإلجرامية. وتعزيز قدرة املجتمع املحلي على مواجهة التطرف العني
    

تعزيز مبادرات منع اجلرمية املوجهة حنو الفئات السكانية الضعيفة وتنفيذها،   -باء  
    وحتسني التنسيق بني مجاعات املجتمع املدين ومشاركتها يف محاية هذه الفئات

نع مبادرة جديدة بشــــأن ما حتتاجه األســــر من أجل م ٢٠١٩أطلق املعهد األقاليمي يف عام   -٩٤
تعاطي املخدرات بني األطفال واملراهقني. وتشــمل املبادرة دراســة حبثية جتريبية اضــُطلع هبا من خالل 
إجراء اســتبيانات وتشــكيل أفرقة تركيز هبدف حتديد العناصــر اليت تعتربها اجلهات املعنية أســاســية يف 

ملخدرات والتعايف منه. جمال الســــياســــات الرامية إىل دعم وتعزيز دور األســــر يف الوقاية من تعاطي ا
وستحدد املبادرة الصعوبات اليت تواجهها اخلدمات واملؤسسات يف إشراك األسر ومرافقتها يف عملية 
إلذكاء الوعي والدعم الذاتيني فيما يتصــــــل بدورها املحتمل. ويتمثل الغرض الرئيســــــي من هذا 

حتســـــني تقدمي اخلدمات االســـــتقصـــــاء يف مجع معلومات عن االحتياجات والثغرات القائمة هبدف 
  االجتماعية والصحية إىل األسر، وكذلك حتسني السياسات واألدوات املوجهة حنوها.

    
    ٢٠٢٢-٢٠١٩دعم اإلطار الربناجمي االستراتيجي للفترة   -ثامنًا  

ستخدام التربعات املقدمة  ينفذ املعهد األقاليمي  -٩٥ شطته املكثفة يف املقام األول با حافظة أن
من الدول األعضاء، وكذلك مسامهة سنوية مقدمة من حكومة إيطاليا، بصفتها البلد املضيف. 
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يتلقى املعهد متويال من امليزانية العادية لألمم املتحدة. وتتمثل الغالبية العظمى من التربعات   وال
عهد يف أموال مقدمة ألمد قصري وخمصصة الغرض ومرصودة ملشاريع معينة. وعلى اليت يتلقاها امل

الرغم من أن املعهد يعمل بنشاط على مجع األموال، ويسعى باستمرار إىل توسيع قاعدة اجلهات 
، ما أثَّر على اســــــتقرار عمليات به املاحنة، فإن هذا التمويل هو بطبيعته متقطع وغري قابل للتنبؤ

ســــــتدامتها. ويف ظل هذه الظروف املالية، من املرجح أن يواجه تنفيذ اإلطار الربناجمي املعهد وا
ــتراتيجي الطموح للفترة  ــامال صــعوبات من دون الدعم  ٢٠٢٢-٢٠١٩االس تنفيذا ناجحا وش

  املحوري من جانب الدول األعضاء واجلهات األخرى وتربعاهتا.
 
 


