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  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  الدورة احلادية والعشرون

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٧-٢٣فيينا، 
 ∗تمن جدول األعمال املؤقّ) ب (٣البند 

  :مسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون اإلدارية
  التوجيهات اخلاصة مبسائل السياسة العامة واملتعلقة بامليزانية

        املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةلربنامج األمم
     أعمال معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة    
   مذكرة من األمني العام    

ألحبــاث اجلرميــة والعدالــة، حيتــوي تقريــر جملــس أمنــاء معهــد األمــم املتحــدة األقــاليمي    
 عمـالً   اليت اضطلع هبـا املعهـد، وقـد أُعـدَّ          هذه املذكرة، على معلومات عن األنشطة         طيّ الوارد

، بـأن   ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ١٤بالقرار الـذي اختـذه اجمللـس، يف اجتماعـه املعقـود يف              
ُيبلغ اجمللس االقتصادي واالجتماعي، عن طريق جلنة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، عـن عمـل                   

  ).١٩٨٩/٥٦قتصادي واالجتماعي مرفق قرار اجمللس اال(املعهد وفقاً لنظامه األساسي 
  

───────────────── 
  ∗ E/CN.15/2012/1.  
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      األنشطة الرئيسية ملعهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة    
  تقرير جملس األمناء

  
    مةمقّد  -أوالً  

 مـن جانـب   ١٩٦٨أُنشئ معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة يف عام           - ١
وهو يقدم تقارير دوريـة إىل اجمللـس        . ىل إدارته جملُس أمنائه   اجمللس االقتصادي واالجتماعي، ويتو   

ويـــساعد املعهـــد . االقتـــصادي واالجتمـــاعي، عـــن طريـــق جلنـــة منـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة
لـه اجلرميـة مـن أخطـار علـى الـسلم واألمـن        احلكومات واجملتمع الـدويل عامـة علـى معاجلـة مـا متثّ            

ه إقامةَ نظم عدالة جنائية منصفة وكفؤة، وبصوغ وتنفيـذ          والتنمية املستدامة، وخصوصاً بتشجيع   
  .سياسات حمسَّنة، وبتعزيزه اعتماَد البلدان على نفسها من خالل تنمية قدرهتا املؤسسية

ر معلومـات وخـدمات     ويقوم املعهد بأنشطة حبث وتـدريب ذات توجـه عملـي، ويـوفّ              -٢
.  علــى طلــب احلكومــاتطين بنــاًءذ أنــشطته علــى الــصعيدين األقــاليمي والــو استــشارية، وينفّــ

صة وميادين خمتارة تتعلـق باجلرميـة والعدالـة واحلوكمـة األمنيـة             ويعمل املعهد يف جماالت متخصّ    
. ومكافحة اإلرهاب، فيوفّر قيمة مضافة ملنع اجلرمية واالرتقاء بالعدالة وتعزيز حقـوق اإلنـسان             

 جمـاالت احلوكمـة األمنيـة ومنـع         كما يوفّر حمفالً للتـشاور والتعـاون بـشأن مـسائل حـساسة يف             
اجلرمية والعدالة اجلنائية، إذ يعمـل كوسـيط نــزيه يف اجلمـع بـني خمتلـف الـشركاء، مثـل الـدول             

داً يف األعــضاء واملؤســسات البحثيــة واملنظمــات الدوليــة واجملتمــع املــدين، ويــصوغ هنجــاً موحـّـ 
  .معاجلة التحديات املشتركة

    
    مواجهة خطر اجلرمية  -ثانياً  

د يــسهم املعهــد يف بنــاء قاعــدة معــارف عامليــة بــشأن أهــم األخطــار األمنيــة الــيت تتهــدّ   -٣
وهـو يهـدف إىل تـدعيم مؤسـسات العدالـة اجلنائيـة وزيـادة القـدرة                 . السلم والتنميـة املـستدامة    

 علـى  وقـد قـام املعهـد، بنـاءً    . اجلرميـة املنظَّمـة  الفنية لالختـصاصني املمارسـني يف جمـال مكافحـة           
ل الرئيــسية لــدعم اعتمــاد لــف الــشركاء ويف تــضافر معهــم، باســتبانة جمــاالت التــدخّ طلــب خمت

 مـن   اجلرميـة املنظَّمـة   السياسات وتعزيز بناء القدرات ضماناً لفعالية تـدابري التـصدي ملـا تطرحـه               
  .أخطار جديدة وناشئة
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    التجربة األوروبية: اجلرمية املنظَّمةقاعدة املعارف اخلاصة مبكافحة   - ١  
 Knowledge of European "يعمل املعهد، مع عدة شركاء، على مشروع حبثي عنوانه  -٤

Union law as a means of combating transnational organized crime ") املعرفة بقانون االحتاد
، وتــشمل أهدافــه الرئيــسية تــدريب  ) عــرب الوطنيــةاجلرميــة املنظَّمــةاألورويب كوســيلة ملكافحــة 

مــل القــانوين األوروبــيني وتبــادل املمارســات الفــضلى والــسوابق القــضائية املتعلقــة   ممارســي الع
، مما يسهم يف مناسقة القوانني واملمارسات اإلجيابية يف خمتلف الـدول األعـضاء              اجلرمية املنظَّمة ب

وسوف تدمج اخلربة املكتـسبة والـدروس املستخلـصة مـن ذلـك املـشروع          . يف االحتاد األورويب  
  .أخرى يزمع تنفيذها يف مناطق أخرىيف مشاريع 

    
    اجلرمية املنظَّمةاالخنراط يف مكافحة : تزييف السلع  - ٢  

استحدث املعهد يف السنوات اخلمس املاضية برنامج أحباث تطبيقية شامالً بشأن مـسألة               -٥
د ســالمة املــستهلك  وخطــراً يتهــّداجلرميــة املنظَّمــةتزييــف الــسلع بــصفته واحــداً مــن أهــم أنــشطة 

 Counterfeiting: A Global"، نشر املعهد التقريـر املعنـون   ٢٠٠٧ديسمرب /ويف كانون األول. وأمنه

Spread, a Global Threat") أُبرز فيه ضلوع اجلماعـات  )انتشار عاملي، خطر عاملي: تزييف السلع ،
ائيـة، قـدَّم املعهـد       على طلب جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلن        وبناًء. اإلجرامية املنظمة يف ذلك النشاط    

وقــد . ، حتــديثات لــذلك التقريــر٢٠١١أبريــل /إىل اللجنــة يف دورهتــا العــشرين، املعقــودة يف نيــسان
، اســتحدث املعهــد ٢٠١٠ويف عــام . ع التقريــر أيــضاً علــى الــدول األعــضاء علــى نطــاق واســعُوزِّ

مـة يف أنـشطة   نظَّجمموعة مبادئ توجيهية للتحقيقات تـسهيالً لكـشف دور اجلماعـات اإلجراميـة امل     
وقـد أُدرجـت    . تزييف السلع، وجمموعـة مؤشـرات لتـصميم محـالت توعيـة تـستهدف املـستهلكني               

 Strategies for Technical-Juridical Training and" تلــك املبــادئ التوجيهيــة يف املنــشور املعنــون

Awareness-Raising on Counterfeiting")  وين ولزيـادة الـوعي    القـان -استراتيجيات للتدريب التقين
ومــن أجــل املــضي يف تعزيــز قــدرات الــدول . ٢٠١٠، الــذي صــدر يف عــام )بــشأن تزييــف الــسلع

فـاً مـن    دلـيالً للتـدريب مؤلّ  ٢٠١١ املعهـد يف عـام   األعـضاء يف جمـال مكافحـة تزييـف الـسلع، أعـدَّ      
 FAKES: fighting against brand counterfeiting in three key European" ثالثـة أجـزاء، عنوانـه   

member States — towards a more comprehensive strategy" .    وُعقـدت يف بولنـدا واجلمهوريـة
  .التشيكية ورومانيا ست دورات تدريبية ملوظفي أجهزة إنفاذ القانون والنيابة العامة

 علـى مـشروع حبثـي يهـدف إىل رسـم خريطـة لـدور                ٢٠١١وَعِمل املعهـد أثنـاء عـام          -٦
ــة املنظَّاجلماعــات  ــأنواع     اإلجرامي ــشاط ب ــسلع وارتباطــات ذلــك الن ــة يف تزييــف ال مــة اإليطالي

ــا دي فينانتــسا"وقــد كــشف جهــاز  . أخــرى مــن االجتــار  اإليطــايل واملكتــب الــوطين  " غواردي
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ومـصادر أخـرى، منـها وسـائط إعـالم،          ) اليوروبول(ملكافحة املافيا ومكتب الشرطة األورويب      
ومثـة  . تعلق بعمليات ملكافحة جرائم ذات صلة بتزييـف الـسلع   عن عدة قضايا ت٢٠١١يف عام  

ــة املزيّ    ــق باألدوي ــي مــشابه يتعل ــه  مــشروع حبث ــة، عنوان -Microstructure-secured and self"ف

verifying medicines")     ــق ــة التحق ــة الذاتي ــشفَّرة، واألدوي ــة امل ــة امليكروي ــة ذات البني ، )األدوي
يت تتبعهــا التنظيمــات اإلجراميــة يف إنتــاج وبيــع األدويــة ســوف يتــوىل حتليــل االســتراتيجيات الــ

  . بلدا١٥ًدة من فة، باستخدام بيانات مستّماملزّي
ز علـى تزييـف الـسلع    األول يركّـ .  مشروعان جديـدان ٢٠١٢ يف عام  وسوف ُيستهلّ   -٧

، ويفـضي إىل إنـشاء مرفـق دويل لتبـادل املعلومـات عـن تزييـف الـسلع                   اجلرميـة املنظَّمـة   وِصلته ب 
ــلته ب ــة وِص ــة املنظَّم ــام يتمثّــ     . اجلرمي ــب ه ــشروع جان ــذا امل ــيكون هل ــرتبط   وس ــا ي ــيم م ل يف تقي

أمـا املـشروع الثـاين فـسوف        . فة من خمـاطر علـى صـحة املـستهلكني وسـالمتهم           باملنتجات املزيّ 
ل يف إنــشاء حمفــل دويل ُيعــىن جبرميــة تزييــف الــسلع، يــضم جهــات معنيــة مــن خمتلــف           يتمثّــ

  .معاً بتقييم وحتليل مشكلة تزييف السلع وباعتماد تدابري مضادة جديدةالقطاعات لكي تقوم 
    

    مكافحة اجلرمية البيئية: أولوية جديدة  - ٣  
 ٢٠١١ديـسمرب   /من أجل زيادة الوعي خبطر اجلرمية البيئية، نظَّم املعهد يف كانون األول             -٨

االجتـار  (" Illicit Trafficking in Waste: A Global Emergency" مؤمتراً ُعقد يف روما حتت عنـوان 
، وشـــاركت فيـــه وزارة البيئـــة يف إيطاليـــا )مـــشكلة طارئـــة عامليـــة: غـــري املـــشروع بالنفايـــات

ــة       ــشرطة اجلنائي ــة لل ــل املنظمــة الدولي ــون، مث ــانيون وشــركاء دولي ــول(وبرمل واجلهــات ) اإلنترب
وتعزيـزاً لفهـم    . ةاملشاركة يف مكافحـة االجتـار بالنفايـات الـسامة ودفنـها بـصورة غـري مـشروع                 

ديناميات اجلرمية البيئية، قام املعهد برسم خرائط للحوادث الدوليـة املتعلقـة باالجتـار بالنفايـات                
اخلطرة واإللكترونية ودفنها، استنادا إىل تقارير دولية وبيانات مفتوحة املصدر، مجِّعت معـاً يف              

" Countering illegal trafficking and dumping of hazardous and e-waste "دراسـة عنواهنـا  
وجــاء هــذا ). مواجهــة االجتــار والنفايــات اخلطــرة واإللكترونيــة ودفنــها بــصورة غــري مــشروعة   (

 Eco-Crime and " للبحــوث املتعلقــة باجلرميــة البيئيــة، الــواردة يف املنــشور املعنــونالتقيــيم تكملــةً

Justice: Essays on Environmental Crime") مقـاالت يف اجلرميـة   : وجيـة والعدالـة  اجلرمية اإليكول
، وأسهم يف صوغ برنـامج أوسـع نطاقـاً بـشأن اجلرميـة              ٢٠٠٩، الصادر عن املعهد يف عام       )البيئية

  .٢٠١٢البيئية ُيزمع البدء به يف عام 
ــدين           - ٩ ــع امل ــات اجملتم ــة ومنظم ــد البحثي ــن املعاه ــدد م ــع ع ــشارك م ــد، بالت واســتهل املعه

مـة يف    الـصعيد الـدويل بـشأن ضـلوع اجلماعـات اإلجراميـة املنظَّ             والبلديات، عمليـة تـشاور علـى      
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ل إىل جمموعة توصيات لزيادة فعالية السياسات والتـدابري املتخـذة علـى             اجلرمية البيئية، بغية التوصّ   
وهلـذه الغايــة، ســوف يــنظم املعهـد، بالتــشارك مــع برنــامج   . الـصعيد الــوطين واإلقليمــي والــدويل 

وحتــضرياً هلــذا املــؤمتر، قــام . ٢٠١٢ؤمتراً دوليــاً يعقــد يف إيطاليــا يف عــام األمــم املتحــدة للبيئــة، مــ
ــة باالجتــار          ــضايا املتعلق ــاً للق ــيالً متعمق ــات وحتل ــاً للبيان ــاً متعمق ــت مجع ــة مشل ــة أولي املعهــد بعملي

ن جمموعـة مـن التوصـيات،       بالنفايات السامة واإللكترونية ودفنـها، لكـي جتمَّـع يف تقريـر، يتـضمّ             
ر املؤمتر حمفالً لدراسة نتائج مـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين بالتنميـة      كما سيوفّ. فيه املؤمترلكي ينظر  

  .٢٠١٢يونيه / حزيران٢٢ إىل ٢٠املستدامة، الذي سيعقد يف ريو دي جانريو، الربازيل، من 
    

    اجلرمية السيربانية  - ٤  
حلواسـيب، الـذي بـدأ يف      انتقل املعهد إىل املرحلة الثانية مـن مـشروع توسـيم قراصـنة ا               -١٠
، هـو تطبيـق     ٢٠١٠وكان هدف املرحلة األوىل للمشروع، الـيت انتـهت يف عـام             . ٢٠٠٤عام  

أمـا املرحلـة الثانيـة فتركـز علـى صـالت       . مفاهيم التوسيم اجلنائي على عامل القرصنة احلاسـوبية     
ى جبماعــات  ومــا يــسّماجلرميــة املنظَّمــةالقرصــنة احلاســوبية والعــامل الــسفلي الرقمــي بأوســاط   

ز املــشروع علــى صــوغ سياســات كمــا ســريكّ). نــشطاء القرصــنة احلاســوبية ( ”hacktivist“الـــ
  .واستراتيجيات لألمن السيرباين وعلى مواجهة أخطار اإلرهاب السيرباين

    
    مكافحة االجتار بالفلزات الثمينة  - ٥  

يــز اجلهــود قــام املعهــد، بالتعــاون مــع حكومــة جنــوب أفريقيــا، بــصوغ مــشروع لتعز     -١١
الدولية الرامية إىل مكافحـة االجتـار بـالفلزات الثمينـة والتـصدي إلمكانيـة اسـتخدامه كمـصدر             

 بإنـشاء شـبكة     ٢٠١٢وسوف يبدأ تنفيـذ املـشروع يف عـام          .  واإلرهاب اجلرمية املنظَّمة لتمويل  
تـضم حكومـات ومنظمـات دوليـة وشـركات رائـدة وخـرباء              (دولية للجهـات املعنيـة الرئيـسية        

ل وهلذا املشروع هدف بـالغ األمهيـة يتمثّـ        ). رطني يف جمال إنتاج الفلزات الثمينة ومعاجلتها      منخ
ات الثمينـة واالجتـار هبـا بـصورة غـري مـشروعة، ويف             يف زيادة وعي الناس خبطـر اسـتغالل الفلـزّ         

  .استحداث معايري ومؤشرات لتقييم مواِطن الضعف واملمارسات الفضلى واستبانتها
    

    سائل منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف البيئة احلضريةمعاجلة م  - ٦  
 التــابع ملعهــد (SENSEable City)" سنــسيابل ســييت"قــام املعهــد، بالتعــاون مــع خمتــرب    -١٢

ري الــسياسات ماسوتــشوستس للتكنولوجيــا، بتنفيــذ مــشروع حبثــي يهــدف إىل مــساعدة مقــرّ 
عدالـة اجلنائيـة يف املنـاطق احلـضرية،     على صـوغ سياسـات فّعالـة بـشأن األمـن ومنـع اجلرميـة وال               
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ــاطق    ــك املن ــستدام لتل ــصميم م ــستند إىل ت ــستدام     . ت ــصميم امل ــر الت ــيم أث ــشروع تقي ــشمل امل وي
ونشر املعهد، ضمن إطـار     . للمناطق احلضرية يف أحوال األمن وسيادة القانون يف املدن احلديثة         

 New Energy for Urban Security: Improving Urban Security"هذا املشروع، التقرير املعنون 

through Green Environmental Design" ) تعزيـز  : طاقة جديدة من أجل أمن املناطق احلـضرية
  ).أمن املناطق احلضرية من خالل تصميم بيئي أخضر

، بالتشارك مع برنامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات          ٢٠١٢م املعهد أثناء عام     وسوف ينظّ   -١٣
رينو، حلقـة عمـل دوليـة حـول األمـن ومنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف البيئـات                      البشرية ومدينة تو  

وسـوف تنظـر احللقـة يف أفـضل املمارسـات الدوليـة فيمـا               . احلضرية، ُتعقد يف ضـيافة بلديـة تورينـو        
 قائمة باألولويات واالحتياجات املـشتركة      يتعلق مبختلف جوانب أمن املناطق احلضرية، كما ستعدّ       

ــذا امل ــدانيف ه ــديات       . ي ــساعدة البل ــرامج مل ــة وب ــادئ توجيهي ــة يف صــوغ مب ــسهم احللق   وســوف ت
  .على تعزيز األمن ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف البيئة احلضرية

    
    زيادة فعالية نظم العدالة اجلنائية ومحاية الفئات املستضعفة  -ثالثاً  

م العدالـة اجلنائيـة والتعـاون الـدويل،         ف املعهد جهـوده الراميـة إىل زيـادة فعاليـة نظـ            كثَّ  -١٤
ويف هـذا الـصدد، قـدَّم املعهـد       . وإىل تدعيم نظم قضاء األحداث، وخصوصاً يف البلدان الناميـة         

مساعدة قانونية بـشأن مـسائل قـضاء األحـداث، مبـساعدته الـدول األعـضاء علـى تقيـيم مـدى                      
ومثـة عنـصر رئيـسي آخـر      . دوليـة توافق التشريعات واملمارسات الوطنية مع املعايري والقواعـد ال        

ــة       ــة حلماي ــة وغــري حكومي ــدعم يف جمــال إنــشاء هيئــات حكومي يف عمــل املعهــد، هــو تقــدمي ال
  .الضحايا والفئات املستضعفة

    
    بناء القدرات يف جمال قضاء األحداث  - ١  

واصل املعهد مشاركته الطويلة األمد يف مساعدة حكومة موزامبيق علـى إنـشاء نظـام                 -١٥
وعزَّز املعهد الربنامج التجريبـي الرامي إىل تـدعيم        . سم بالفعالية واإلنصاف  ألحداث يتّ لقضاء ا 

، كمــا ٢٠٠٩-٢٠٠٦نظــام قــضاء األحــداث يف موزامبيــق، والــذي جــرى تنفيــذه يف الفتــرة   
ويهدف ذلـك املـشروع إىل تـدعيم اجلهـود الراميـة إىل             . شرع يف تنفيذ مشروع جتريبـي جديد     

. ملعّرضني للخطر أو املتنازعني مع القانون وتعزيز إدمـاجهم يف اجملتمـع   تعزيز حقوق األحداث ا   
ــدل ووزارة        ــق مــع وزارة الع ــاون وثي ــابوتو يف تع ــة م ــذ يف والي ــد صــيغ هــذا املــشروع وُنفِّ وق
الداخليــة ووزارة شــؤون املــرأة والــشؤون االجتماعيــة ووزارة التعلــيم ووزارة العمــل وحمكمــة   

وســوف يتنــاول .  وكــذلك مــع منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــةالقــصَّر ومكتــب النائــب العــام،
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ل األحـداث إىل  ر عـن حـاالت حتـوّ    مسائل الكـشف املبكّـ  ٢٠١٢املشروع التجريبـي أثناء عام   
ــة حتــوّ     ــة دون ذلــك ودون إمكاني ــاً واحليلول ــالغني أشــخاص مهمَّــشني اجتماعي ــاة ب . هلم إىل جن

 خـدمات استـشارية بـشأن قـضاء األحـداث،       علـى طلبـها،  م املعهـد إىل احلكومـات، بنـاءً   ويقـدّ 
  .داً إىل خربته امليدانية يف أنغوال ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وموزامبيقمستنِ

    
    مكافحة العنف اجلنساين واالجتار بالنساء واألطفال  - ٢  

كان ملكافحة العنف اجلنـساين واالجتـار بالبـشر، وال سـيما االجتـار بالنـساء واألطفـال                     -١٦
فقد مشلت حبوثـه وأنـشطته إعـداد    . غراض االستغالل اجلنسي، موقع مركزي يف عمل املعهد  أل

دليل تدريبـي بشأن االجتار بالبشر أثناء عمليات دعم السلم، وهتريـب الفتيـات النيجرييـات إىل     
 Trafficking of Nigerian "إيطاليا لغـرض االجتـار هبـن، حـسبما ورد يف دراسـة املعهـد املعنونـة       

Girls in Italy: The Data, the Stories, the Social Services"  َّ٢٠١٠ت يف عـام  ، الـيت أُعـد .
 استقصاء جتريبياً بشأن العنف ضـد املـرأة يف سـتة بلـدان، هـي                ٢٠١١وأجرى املعهد أثناء عام     

ذ يب، ينفِّـ  ـوكمتابعة للمشروع البحثـي التجريـ     . إسبانيا وأملانيا وإيطاليا وبولندا وفنلندا وهنغاريا     
 األعــضاء يف ٢٧املعهــد مــشروعاً حبثيــاً لكــي جيمــع، مــن خــالل دراســة استقــصائية للــدول الـــ   

  .االحتاد األورويب وكرواتيا، بيانات موثوقة وقابلة للمقارنة عن جتارب النساء مع العنف
    

    تناول مسألة االختالفات بني اجلنسني يف اإلدمان على املخدِّرات  - ٣  
ة االختالفـات بـني اجلنـسني يف اإلدمـان علـى املخـدِّرات ودعـم                من أجل معاجلة مـسأل      -١٧

 ,Drugs" املعهــد مــشروعاً عنوانــه رات بتعــاطي املخــدِّرات، اســتهلّالنــساء املستــضعفات املتــأثّ

Alcohol and Women Network")    وأنـشأ املـشروع   ). املخدِّرات والكحـول والـشبكة النـسائية
جيع وترويج تدخالت مصممة خصيصاً للنساء مـن        شبكة من االختصاصيني الذين ميكنهم تش     

ويـروِّج املـشروع التبـاع هنـج        . أجل التصدي للمخاطر املتـصلة بتعـاطي الكحـول واملخـدرات          
س لنوع اجلنس بني أوساط االختصاصيني االجتماعيني والصحيني املمارسـني مـن أجـل              متحّس

ســوف يرســي املــشروع،   و. تلبيــة االحتياجــات اخلاصــة ملتعاطيــات املخــدِّرات تلبيــة أفــضل      
بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، وهيئـة األمـم املتحـدة للمـساواة                
بني اجلنسني ومتكني املـرأة وهيئـات أخـرى تابعـة لألمـم املتحـدة، مبـادئ توجيهيـة وممارسـات                     

ال الوقايـة مـن   فضلى لترويج هنج ذي توجُّه جنساين بني أوساط االختـصاصيني العـاملني يف جمـ    
الت مثـل   ويشتمل املشروع علـى تـدخّ     . تعاطي مواد اإلدمان وعالج املتعاطني وإعادة تأهيلهم      

  .التدريب الفين واخلطوط اهلاتفية اخلاصة مبساعدة النساء
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    حالة املصابني باملََهق: توفري احلماية جلماعة مستضعفة  - ٤  
 يتنـاول محايـة حقـوق اإلنـسان يف          يشارك املعهد يف مشروع تابع ملؤسسة الكومنولـث         -١٨

ــاملََهق     ــة، وخــصوصاً منــع القتــل العــشوائي لألشــخاص املــصابني ب . ظــروف الــصراعات الثقافي
والعوامل الرئيسية اليت ُتفاقم إيذاء األشخاص املصابني بـاملََهق هـي التـصورات الثقافيـة اخلاطئـة                 

، بالتعـاون مـع   وقـد اسـُتهلّ  . ديـة عن هذا املرض، وعدم فهم أسبابه، واملعتقدات الدينيـة والتقلي         
، مشروع صغري ملعاجلة هـذه املـشاكل        PHPAfricaرابطة املصابني باملََهق يف زمبابوي ومؤسسة       
ويقـوم املعهـد، بـصفته شـريكاً يف هـذه املبـادرة،             . من خالل هنج جمتمعـي قـائم علـى املـشاركة          

وميكـن  . م أثـر املـشروع    باستحداث أدوات استقصائية جلمع البيانات األساسية، وكذلك لتقيـي        
  .استنساخ هذا املشروع التجريبـي يف بلدان أفريقية أخرى

    
مشروع العدالة : ترويج القانون اجلنائي الدويل واملمارسات اخلاصة به  -رابعاً  

    املختصة جبرائم احلرب
استهل املعهـد، بالتعـاون مـع احملـاكم اجلنائيـة الدوليـة، مبـادرات خمتلفـة هتـدف إىل مجـع                        -١٩

ونقل املعـارف الـيت اكتـسبتها تلـك املؤسـسات الدوليـة إىل األجهـزة القـضائية الوطنيـة، تـسهيالً                      
واستهل املعهد  . للمالحقة القضائية جلرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم إبادة األجناس         

 Preserving the legacy of international and internationalized"  برناجمـاً عنوانـه  ٢٠٠٨يف عـام  

criminal tribunals and courts")    بالتعـاون  )احلفاظ على تراث احملاكم اجلنائيـة الدوليـة واملدوَّلـة ،
مع احملكمـة الدوليـة ملقاضـاة األشـخاص املـسؤولني عـن االنتـهاكات اجلـسيمة للقـانون اإلنـساين                     

ذا املـشروع إىل    وأفـضى هـ   . ١٩٩١الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسـالفيا الـسابقة منـذ عـام              
، ضـمن إطـار مـشروع       ٢٠٠٩نشر دليل احملكمة الدوليـة اخلـاص باملمارسـات املطـوَّرة، يف عـام               

وُنظِّمت سلسلة حلقات عمل تدريبية حملامي الدفاع، بالتعاون . للحفاظ على تراث تلك احملكمة
ام املعهـد   ، أقـ  ٢٠١٠ويف عـام    . مع قسم الدفاع اجلنائي، التابع لسجل حمكمة البوسنة واهلرسـك         

تعاوناً مماثالً مع احملكمة اجلنائية الدولية ملقاضاة األشخاص املسؤولني عن أعمـال إبـادة األجنـاس                
وغري ذلك من االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقلـيم روانـدا واملـواطنني          

النتــهاكات املماثلــة يف الروانــديني املــسؤولني عــن ارتكــاب أعمــال إبــادة األجنــاس وغريهــا مــن ا
  .١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٣١يناير و/ كانون الثاين١أراضي البلدان اجملاورة بني 

وسوف يواَصل تدعيم الشراكة بني املعهد وأمني سجل احملكمة اجلنائية الدوليـة يف عـام                 - ٢٠
عهــد وســيقوم امل. ، بــإجراء املعهــد دراســة جــدوى تتعلــق بإنــشاء مراكــز خلدمــة الــضحايا٢٠١٢
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ــضحايا، كمــا ســُيِعدّ     ــة بال ــرارات املتعلق ــضاً بتحــديث إعــداد الق ــذين   أي ــدفاع ال ــيالً حملــامي ال  دل
ر معلومــات ذات صــلة بتمثيــل الــضحايا مــن أجــل  ســيمثلون أمــام احملكمــة، وكــذلك دلــيالً يــوفّ 

 لتحليـل   ٢٠٠٩وهذا سوف يرتكز علـى املـشروع الـذي اسـتهله املعهـد يف عـام                 . متثيلهم قانونياً 
  .قه القانوين للمحكمة فيما يتعلق بتمثيل الضحايا ومشاركتهم يف اإلجراءات اجلنائية الدوليةالف
ومن جماالت عمل املعهد اهلامة تيـسري نقـل املعـارف واخلـربات إىل األجهـزة القـضائية                    -٢١

ويعمـــل املكتـــب، جنبـــاً إىل جنـــب مـــع احملكمـــة الدوليـــة  . الوطنيـــة وبنـــاء القـــدرات الوطنيـــة
ا السابقة ومكتـب املؤسـسات الدميقراطيـة وحقـوق اإلنـسان، التـابع ملنظمـة األمـن                  ليوغوسالفي

ــه     ــا، علــى تنفيــذ مــشروع مــشترك عنوان ــة اخلاصــة جبــرائم  "والتعــاون يف أوروب مــشروع العدال
، الـذي جنـح يف نقـل املعـارف املتعلقـة بقـضايا جـرائم احلـرب مـن احملكمـة الدوليـة إىل             "احلرب
ات املتخذة لبناء قـدرة الواليـات القـضائية الوطنيـة علـى معاجلـة قـضايا                 ونتيجة للمبادر . املنطقة

 مــن اختــصاصيي ٨٠٠، انتفــع بالتــدريب املقــدم مــا يزيــد علــى ٢٠١١جــرائم احلــرب يف عــام 
وأعد املعهد ضمن إطار هذا املـشروع، بالتعـاون مـع رابطـة حمـامي الـدفاع املمارسـني                   . العدالة

 السابقة، دليالً للممارسـات املطـوَّرة الـيت اسـتحدثتها الرابطـة             أمام احملكمة الدولية ليوغوسالفيا   
 كما اسُتحدثت أداة إلكترونية إلدارة املعارف يف شـكل بوابـة            .يف جمال الدفاع اجلنائي الدويل    

حاسوبية ثنائية اللغة للتدرُّب والتعلُّم اإللكتروين، وأتيحت تلك األداة لتيسري تبـادل املعلومـات       
ختــصاصيني املمارســني يف املؤســسات القــضائية التابعــة للبلــدان الــيت كانــت والتجــارب بــني اال

ابــة التــدرُّب والــتعلُّم اإللكتــروين، الــيت  وحتتــوي بّو. ذات يــوم جــزءاً مــن يوغوســالفيا الــسابقة 
 أداة تشريعية مفيـدة     ٧٠٠أُعدت بالتشارك مع املؤسسات الوطنية، على نصوص ما يزيد على           

ية ونصوص اتفاقيات ومعاهـدات دوليـة وتـشريعات وطنيـة ذات صـلة              يف جمال املالحقة القضائ   
ابـة الـتعلُّم اإللكتـروين حاليـاً مـن جانـب            وُتـستخدم بوّ  . واتفاقات ثنائية تتعلق باملـسائل اجلنائيـة      

أكادمييي التدريب القضائي الـوطنيني يف منطقـة يوغوسـالفيا الـسابقة لتثقيـف القـضاة ووكـالء                  
  .لقانون اجلنائي الدويل والقانون اإلنساين الدويلالنيابة العامة يف ميدان ا

ويعمــل املعهــد حاليــاً، بالتعــاون مــع شــركاء املــشروع، علــى إنــشاء شــبكة ملؤســسات      - ٢٢
يب وتنظـيم بـرامج     ـالتدريب القضائي يف منطقة يوغوسالفيا السابقة من أجـل إعـداد منـهاج تدريـ              

رة املذكور آنفاً، واستحداث دورة تعلُّـم       لتدريب حمامي الدفاع باستخدام دليل املمارسات املطوَّ      
وبنـاء علـى جتـارب بلـدان املنطقـة، سـوف            . إلكتروين للطلبة، بالتعاون مع جامعات تلك املنطقة      

يرّوج املعهد جلهود مماثلـة يف منـاطق أخـرى مـن العـامل، بغيـة تعزيـز قـدرات الـدول األعـضاء يف                        
  .د اإلنسانية وجرائم إبادة األجناسجمال املالحقة القضائية جلرائم احلرب واجلرائم ض
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تقاسم املمارسات الفضلى، وبناء القدرة على تعزيز حقوق اإلنسان،   -خامساً  
    وتيسري سبل الوصول إىل اخلدمات

استحدث املعهد على َمّر السنني عدداً من املبادرات لبنـاء القـدرات مـن خـالل تعزيـز                    -٢٣
. ري الـسياسات  ضلى فيمـا بـني االختـصاصيني ومقـرّ        اخلربات الفنية عرب تقاسم املمارسـات الفـ       

واهلــدف مــن ذلــك هــو تعزيــز اعتمــاد البلــدان علــى نفــسها بتطــوير قــدراهتا املؤســسية وصــوغ  
  .وتنفيذ استراتيجيات سليمة وبرامج تدخُّل خاصة

    
    إنشاء منصة لتيسري الوصول إىل البحوث القائمة على شواهد  - ١  

سري استبانة ونشر املمارسات الدوليـة الفـضلى فيمـا يتعلـق            أنشأ املعهد منصة علمية لتي      -٢٤
 بــرامج وطنيــة بالوقايــة مــن تعــاطي املخــدِّرات وعــالج املتعــاطني وإعــادة تأهيلــهم، كمــا أعــدَّ   

ر املشروع، الذي يستخدم منـصة      ويوفّ. لتدريب االختصاصيني يف بلدان منطقة البحر املتوسط      
لوصـول إىل أحـدث البحـوث القائمـة علـى شـواهد             صة هلـذا الغـرض، إمكانيـة ا       إلكترونية خمصّ 

ومثــة مبــادرة أخــرى . صة ورســائل إخباريــةمــت مــن خــالل نــشرات دوريــة متخصـّـ والــيت ُعمِّ
ل جزءاً مـن املـشروع الـشامل املتعلـق بتعـاطي        للمعهد، هي أداة إدارة تبادل املعلومات، اليت متثّ       

ــام    ــذ عـ ــاري منـ ــدرات، اجلـ ــصاصيني ١٩٩١املخـ ــوفر لالختـ ــيت تـ ــرّ ، والـ ــني ومقـ ري  املمارسـ
الــسياسات ومــوظفي أجهــزة القــضاء وإنفــاذ القــانون أداة حمدَّثــة لتحــسني فهمهــم لالجتاهــات   

  .األخرية يف جمال املخدرات وما يتصل بذلك من مسائل
    

إجراء البحوث وتعميم املمارسات الفضلى يف جمال مكافحة اإلدمان وترويج أساليب   - ٢  
    احلياة السليمة صحياً

 Addiction and Lifestyles in "خـتري املعهـد كـشريك مـساهم يف املـشروع املعنـون      ا  -٢٥

Contemporary Europe: Reframing Addictions Project (ALICE RAP)")   اإلدمان وأسـاليب
، املــضطلع بــه علــى نطــاق )مــشروع إعــادة تــأطري أشــكال اإلدمــان: احليــاة يف أوروبــا العــصرية

ــذي يــضم مــشاركني   ــا، وال ــة يف  ٤٣ مــن أوروب ــاً ٢٥ مؤســسة حبثي ــداً أوروبي ــوفّر هــذا  .  بل وي
يات أمـام تالحـم اجملتمـع األورويب        املشروع البحثي إطاراً لتحليل مـا يطرحـه اإلدمـان مـن حتـدّ             

ويف إطــار هــذا املــشروع، أُســندت إىل املعهــد مهمــة . املعاصــر وكيفيــة تنظيمــه وأدائــه لوظائفــه
  . اجلنائية وبدائل َحْبس متعاطي املخدِّراتدراسة تكلفة اإلدمان على نظم العدالة
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    صون حقوق اإلنسان يف التجارب اإلكلينيكية اخلاصة بالعقاقري  - ٣  
اختــذ املعهــد يف الــسنوات األخــرية، بنــاء علــى طلــب جهــات معنيــة خمتلفــة، مبــادرات     -٢٦

كيـة  لصون وتعزيز حقوق اإلنسان وضمان سالمة املـشاركني يف التجـارب والبحـوث اإلكليني             
وتويل هذه املبادرات اهتماماً خاصاً مبا لتلـك التجـارب مـن جوانـب متعلقـة                . اخلاصة بالعقاقري 

ــاقري       ــة العق ــة وضــبط نوعي ــة الدولي ــايري األخالقي ــال ومراعــاة املع ــها االحتي ــة، من ــة اجلنائي بالعدال
عاون مـع منظمـة     ذ املعهد حالياً، بالت   وينفِّ. املستعملة، وكذلك ما يتعلق بفعالية األطر التشريعية      

الــصحة العامليــة ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة، مــشروعاً يتعلــق بأخالقيــات     
البحوث البيوطبية والقوانني اخلاصة هبا يف البلـدان الناميـة، ويتمثـل جـزء منـه يف تنظـيم أنـشطة                     

ة سـبق أن قـام هبـا        وقد انبثق هذا املشروع مـن دراسـة حبثيـ         . تدريبية يف أفريقيا جنويب الصحراء    
املعهــد بـــشأن اإلطـــار التـــشريعي للتجـــارب اإلكلينيكيــة يف البيئـــات الناميـــة، وبـــشأن تطبيـــق   

م دورة وســوف تــنظّ. م إجــراء التجــارب الــيت يــشارك فيهــا البــشر الــصكوك الدوليــة الــيت تــنظّ
  .٢٠١٢تدريبية أوىل يف مجهورية تنـزانيا املتحدة يف عام 

    
    ث الصحيةتدعيم أخالقيات البحو  - ٤  

يشارك املعهد يف مبادرة جديـدة يـروِّج هلـا منتـدى مؤسـسات البحـوث يف زمبـابوي،                   -٢٧
ــّد ــن خــالل        وتق ــصحية ومناســقتها م ــات البحــوث ال ــز أخالقي ــة يف جمــال تعزي ــساعدة تقني م م

وسـوف  . عالقات شراكة تعاونية ودورات تدريب مشتركة بني املؤسسات احمللية يف زمبابوي          
 تــسخري اخلــربات احملليــة املوجــودة بتقــدمي مــساعدة تقنيــة يف إطــار شــراكة  يــساعد املعهــد علــى

. تعاونيــة بــني الــشمال واجلنــوب، تــشتمل علــى مــشاركة دول أعــضاء يف االحتــاد األورويب        
ويهدف املشروع إىل حتسني فعالية عملية املراجعة األخالقيـة وشـفافيتها واسـتقالليتها، وتعزيـز            

صحية والتجارب اإلكلينيكية، وحتسني املعارف املتعلقة باملبـادئ        القدرة على مراقبة البحوث ال    
  .ره جملس البحوث الطبية يف زمبابويالتوجيهية واالحتياجات الوطنية، حسبما يقّر

    
  إنشاء مرصد للمخدرات : بناء القدرات وتعميم املمارسات الفضلى  - ٥  

    يف منطقة كاالبريا اإليطالية
اختــارت الــسلطات يف منطقــة كاالبريــا، بإيطاليــا، املعهــد بــصفته الــشريك التنفيــذي      -٢٨

واستتبع هذا تنفيذ خطة إقليمية للوقاية مـن تعـاطي          . األنسب إلنشاء مرصد للعقاقري يف املنطقة     
ل املخدِّرات وعالج املتعاطني وإعادة تأهيلهم، َوفَّرت فرصة فريـدة السـتحداث منـوذج للتـدخّ              

وهـذا املـشروع الريـادي     . معاجلة مـشكلة تعـاطي املخـدرات معاجلـة متوازنـة وشـاملة            من أجل   



 

12 V.12-50838 
 

E/CN.15/2012/4

ــسّه ــها     ي ــة إىل اســتبانة املمارســات الفــضلى ومواءمت ــة الرامي ــة والدولي ل تكامــل اجلهــود الوطني
ويدرس املعهد حالياً، بالتـشارك مـع جهـات معنيـة أخـرى،             . لتناسب خمتلف السياقات الوطنية   

يع مماثلة يف مناطق أخرى تشهد ازديـاداً يف االجتـار باملخـدرات وتعاطيهـا،               إمكانية القيام مبشار  
  .مثل بلدان منطقة البحر املتوسط وشرق أفريقيا وغرهبا

    
    احلوكمة األمنية ومواجهة جاذبية اإلرهاب  -سادساً  

أطلــق املعهــد، ضــمن إطــار هنجــه القــائم علــى احلوكمــة األمنيــة يف مواجهــة اإلرهــاب    -٢٩
ــار  ــاذ القــانون،        واألخط ــزة إنف ــزة األمنيــة وأجه ــراك األجه ــستجدة، مبــادرات إلش ــة امل األمني

وكذلك شرحية واسعة من اجملتمع املدين واحلكومات احمللية واإلقليمية والقطاع اخلـاص وسـائر              
اهليئات العاملة على النهوض بالتنمية االقتصادية واالرتقاء حبقوق اإلنسان، إشـراكاً مباشـراً يف              

ويهدف النهج القائم علـى احلوكمـة األمنيـة إىل إسـداء مـشورة سياسـاتية لوضـع                  . ىهذا املسع 
وسـوف  . خطط استراتيجية بشأن خمتلف املسائل املطروحة يف جمال األمن ومكافحة اإلرهـاب           

صة الـيت أثبـت نفـسه       ، تركيزه على اجملـاالت املتخصّـ      ٢٠١٣-٢٠١٢يواصل املعهد، يف الفترة     
صة تعزيـز   وتـشمل هـذه اجملـاالت املتخصّـ       . وكشريك ذي مـصداقية   فيها كمركز للخربة الفنية     

األمن يف األحداث الكربى، وإقامـة الـشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص مـن أجـل محايـة                      
األهداف املعّرضة للخطر، وختفيف املخاطر املرتبطة باملواد الكيميائيـة والبيولوجيـة واإلشـعاعية      

  .والنووية، ومواجهة جاذبية اإلرهاب
    

    تعزيز األمن يف األحداث الكربى  - ١  
 أحداث تتطلـب تعاونـاً دوليـاً فيمـا يتعلـق            اليت ُتعرَّف بأهنا أيُّ   (ل األحداث الكربى    متثّ  -٣٠

بــالتخطيط األمــين، مثــل األحــداث الرياضــية الــضخمة، مبــا فيهــا األلعــاب األوملبيــة، ومــؤمترات 
، )رييـة، مثـل املهرجانـات الوطنيـة والدينيـة         القمة الرفيعة املستوى وغريها مـن األحـداث اجلماه        

ة بروزهـا، أهـدافاً معرَّضـة خلطـر األنـشطة غـري املـشروعة، مبـا         أو شدّ /حبكم ضخامة حجمها و   
ها اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة يف تعزيــز أنــشطتها غــري      فيهــا اإلرهــاب، وميكــن أن تــستغلّ   

ث الكــربى إىل تقــدمي املــساعدة ويهــدف برنــامج املعهــد املتعلــق بــاألمن يف األحــدا . املــشروعة
ري السياسات واالختصاصيني املمارسـني يف جمـال ختطـيط التـدابري األمنيـة أثنـاء                التقنية إىل مقرّ  

ــربى  ــداث الكـ ــصادي      . األحـ ــس االقتـ ــرار اجمللـ ــشأن إىل قـ ــذا الـ ــد يف هـ ــل املعهـ ــستند عمـ ويـ
وسـيعها عقـب   ، الذي دعـا فيـه اجمللـس املعهـد إىل مواصـلة أعمالـه وت          ٢٠٠٦/٢٨واالجتماعي  
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ــوفري        ــها ت ــاء األحــداث الكــربى، بوســائل من ــة أثن ــدابري األمني ــدائم للت ــدويل ال ــشاء املرصــد ال إن
  .املساعدة التقنية واخلدمات االستشارية بشأن األمن أثناء األحداث الكربى

فبالتعــاون مــع منظمــة . وقــام املعهــد بــصوغ وتنفيــذ مبــادرتني إقليميــتني يف هــذا اجملــال  -٣١
 Protecting major events to foster crime "ريكية، اسـتهل املعهـد املـشروع املعنـون    الدول األم

prevention strategies")        الـذي  )محايـة األحـداث الكـربى تعزيـزاً السـتراتيجيات منـع اجلرميـة ،
ر هـذه املبـادرة، الـيت تـضم مجيـع           وتوفّ. ٢٠١٤ إىل عام    ٢٠١١جيري تنفيذه يف الفترة من عام       

طــي التــدابري اء يف منظمــة الــدول األمريكيــة، خــدمات تدريبيــة واستــشارية ملخطّالــدول األعــض
وتـدعم املبـادرة أيـضاً    . األمنية حتضرياً لألحداث الكربى املزمع استضافتها يف القـارة األمريكيـة          

تقاســم املعلومــات واملمارســات الفــضلى بــني الــدول األعــضاء، وكــذلك إنــشاء نظــام إلدارة     
م خصيـصاً ليلبــي احتياجـات       األحداث الكربى وإعداد دليل تدريبـي مصمَّ     املعارف ُيعىن بأمن    

وتشمل أهداف املبادرة حتديد واعتماد معايري ختطيطية مشتركة داخل املناطق الفرعيـة            . املنطقة
األمريكية، وتعميم واعتماد ممارسات فضلى إلقامة شراكات بني القطاعني العـام واخلـاص مـن            

اث الكـربى، وتعزيـز قـدرة الـدول املـشاركة يف جمـال منـع اجلرميـة                  أجل ضبط األمـن يف األحـد      
  .على املدى الطويل

 Enhancing European coordination for national"ومثة مبادرة إقليمية أخرى، عنواهنا   -٣٢

research programmes in the area of security at major events: The House")    تعزيـز التنـسيق
، سـوف تنفَّـذ     )البيت: لربامج البحوث الوطنية يف جمال األمن أثناء األحداث الكربى        األورويب  
وتــستند املبــادرة إىل إجنــازات ســبع ســنوات مــن األنــشطة، ومتثــل  . ٢٠١٣ و٢٠١٢يف عــامي 

ــد      ــة ملــشروعني ســابقني مــن مــشاريع املعه  دولــة عــضواً يف االحتــاد   ٢٤وهــي تــشمل  . متابع
وسـوف يـساعد هـذا املـشروع علـى اعتمـاد هنـج              . لية التنـسيق  األورويب، ويتوىل املعهـد مـسؤو     

موحــد لــضبط األمــن علــى صــعيد االحتــاد األورويب ميتثــل متامــاً ألحكــام أولويــات االحتــاد           
، ٢٠١٤-٢٠١٠االستراتيجية الرئيسية يف هذا امليدان، وخـصوصاً برنـامج سـتوكهومل للفتـرة              

وقـد ُنـشرت    . ورويب اخلاصـة بـاألمن الـداخلي      التابع لالحتاد األورويب، واسـتراتيجية االحتـاد األ       
لــصاحل املــستعملني مــن املخططــني األمنــيني مبــادئ توجيهيــة ُتــبني املعــايري املوحــدة ومنــهجيات 

ىل منـاطق   إوميكن نقـل اسـتنتاجات املـشروع ونواجتـه          . التنسيق املعتَمدة على الصعيد األورويب    
  .أخرى وتطبيقها فيها، إذا ما طُلب ذلك

ث املعهــد جمموعــة مــن اخلــدمات واألدوات لتعزيــز قــدرة احلكومــات علــى    واســتحد  -٣٣
معاجلــة مــسألة األمــن يف األحــداث الكــربى، وخــصوصاً منــوذج التخطــيط األمــين الــصادر عــن 
املرصـد الــدويل الــدائم، املــذكور أعــاله، ودليــل املـساعدة علــى إقامــة شــراكات بــني القطــاعني   
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ب اإلرشـادي بـشأن مـسائل    عّرضـة للخطـر، والكتيّـ    العام واخلاص من أجـل محايـة األهـداف امل         
وضــمن هــذا اإلطــار، قــام  . إدارة وســائط اإلعــالم واملــسائل األخالقيــة يف األحــداث الكــربى  

 Foundations of the European House of Major "املعهد بتنسيق إعداد منشورات عدة، أمهها

Events Security: A Manual for the International Coordination of Major Events Security 

Research in Europe."م املعهد، عند الطلب، مساعدة تقنية إىل الدول اليت تنظم أحـداثاً   ويقّد
كــربى، وكــان لــه دور يف أحــداث كــربى مثــل األلعــاب األوملبيــة يف بــيجني ودورة األلعــاب     

 األوروبيـــة ورئاســـة االحتـــاد األمريكيـــة الـــسادسة عـــشرة ومبـــاراتني هنـــائيتني لرابطـــة األبطـــال
ويعمــل . األورويب، كمــا نظــم حلقــات عمــل تدريبيــة وإقليميــة خمتلفــة لتعزيــز التعــاون الــدويل  

املعهد حالياً على صوغ مبادرات إقليمية جديدة لصاحل منطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ، بالتعـاون               
  .لشرق األوسطمع رابطة التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ، ولصاحل منطقة ا

    
    مواجهة جاذبية اإلرهاب  - ٢  

يسهم املعهد، بصفته جزءاً من فرقة عمل األمم املتحـدة املعنيـة بتنفيـذ تـدابري مكافحـة           -٣٤
قة ومتالمحـة علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة ملنـع اإلرهـاب            اإلرهاب، يف تنفيذ جهود منسّ    

اعدة الـــدول األعـــضاء علـــى درء ومـــن أهـــم الواليـــات املـــسندة إىل املعهـــد مـــس. ومكافحتـــه
وقـام املعهـد مببـادرات    . ومواجهة جاذبية اإلرهاب وجتنيد اإلرهابيني، بتدعيم القدرات الوطنية   

كربى مشلت إنشاء املركز املعين بسياسات مواجهة جاذبيـة اإلرهـاب، التـابع للمعهـد، يف عـام              
ملعـين مبواجهـة الراديكاليـة       على العمـل األويل الـذي اضـطلع بـه الفريـق العامـل ا               وبناًء. ٢٠١٠

ــدابري مكافحــة         ــذ ت ــة بتنفي ــة العمــل املعني ــابع لفرق ــان إىل اإلرهــاب، الت ــذين يؤدي والتطــرف الل
اإلرهــاب، يتمثــل اهلــدف الرئيــسي لــذلك املركــز يف تــسهيل تبــادل املعلومــات والتجــارب بــني 

فيـة  ـزعات التطّراحلكومات عن مـشاريعها وبراجمهـا الراميـة إىل مواجهـة جاذبيـة اإلرهـاب والنـ             
ز عمل املركز بصفة خاصة على مجع معلومات مفيدة عن الـسياسات واملـشاريع              ويركّ. العنيفة

والــربامج املتعلقــة مبواجهــة جاذبيــة اإلرهــاب، وخــصوصاً علــى إعــادة تأهيــل الــسجناء وإنــشاء  
  .شبكة من اخلرباء البارزين يف هذه اجملاالت

ــدّ    -٣٥ ــه احملـ ــوغ أهدافـ ــل بلـ ــن أجـ ــومـ ــة   دة، نظـ ــة ودوليـ ــل إقليميـ ــات عمـ ــز حلقـ م املركـ
لالختصاصيني املمارسني يف جمال مكافحـة اإلرهـاب وغريهـم مـن اخلـرباء الفنـيني ذوي الـصلة                   

ل حلقـات العمـل أدوات ال غـىن عنـها يف تقاسـم              ومتثّـ . الناشطني على الصعيد الوطين والبلدي    
وقـد  . تـصاصيني املمارسـني   املمارسات الفضلى واملعلومات، ويف بناء الثقة داخـل أوسـاط االخ          

  .أبرزت التوصيات املعتمدة أثناء حلقات العمل اجملاالت اليت يلزم حتسني التعاون فيها
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ــ  -٣٦ م املعهــد حلقــة العمــل الدوليــة األوىل حــول فــك االرتبــاط عنــد املنبــع واملــصب    ونظّ
مـايو  /ار أيـ ٢٦ إىل ٢٤وإعادة التأهيـل وإعـادة اإلدمـاج، الـيت عقـدت يف لوتـشا، إيطاليـا، مـن             

لــي األمــم  بلــداً، إىل جانــب ممث٢١ّ مــشاركاً مــن ٧٠، والــيت حــضرها مــا يزيــد علــى  ٢٠١١
 خـبرياً مـستقالً     ١٢املتحدة واالحتاد األورويب ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا واإلنتربـول، و          

ــة  ــوا منظمــات أهلي ــدويل     . مثَّل وأعقــب هــذه احللقــة مــؤمتر دويل، اشــترك يف تنظيمــه املركــز ال
 ٢٠لــو ، وحــضره ممث٢٠١١ّديــسمرب /كافحــة اإلرهــاب، وُعقــد يف الهــاي يف كــانون األول مل

وقد أفضى هـذان االجتماعـان إىل       . حكومة ومنظمة دولية هامة وعدد كبري من اخلرباء األفراد        
ذت بــرامج بــدء حــوار وتبــادل للتجــارب بــني االختــصاصيني املمارســني واحلكومــات الــيت نفّــ  

رة بــشأن يف ســبيلها إىل فعــل ذلــك، فتقــامسوا جتــارهبم ورؤاهــم املتبــّصإلعــادة التأهيــل، أو هــي 
 هنـاك حاجـة إىل      ومن االسـتنتاجات اهلامـة الـيت خلُـص إليهـا أنَّ           . صوغ تلك الربامج وتنفيذها   

  .آلية لتسهيل تبادل اخلربة الفنية وغريها من املعلومات
 Disengagement and rehabilitation of violent extremists"ومثـة مبـادرة ثانيـة، عنواهنـا       -٣٧

and terrorists") ــّك ــاط املتطــرّ ف ــهم   ارتب ــادة تأهيل ــابيني وإع ــام   )فني واإلره ــذها يف ع ــدأ تنفي ، ب
 الـة لفـكّ  ، من شـأهنا أن تـدعم الـدول األعـضاء يف جهودهـا الراميـة إىل صـوغ بـرامج فعّ           ٢٠١٢

روع املمارسات الفـضلى الـيت متتثـل        د املش وسوف حيدّ . فني العنيفني وإعادة تأهيلهم   ارتباط املتطرّ 
م املعهـد إىل الـدول   وسـوف يقـدّ  . ملعايري األمم املتحدة ومبادئها التوجيهية اخلاصـة مبعاملـة اجلنـاة        

مساعدة الستحداث برامج إعادة تأهيل جديدة أو لتدعيم برامج إعادة التأهيـل املوجـودة، كمـا                 
  . من انتشار النـزعات الراديكاليةسُيسهم يف جهود إصالح السجون، اليت ترمي إىل احلّد

    
    قيادة املبادرات املشتركة بني القطاعني العام واخلاص  - ٣  

باع سياسات أمنيـة مـشتركة بـني    ، يف أنشطة تتعلق باّت٢٠٠٧يشارك املعهد، منذ عام    -٣٨
القطــاعني العــام واخلــاص ضــمن إطــار الفريــق العامــل املعــين بتعزيــز محايــة األهــداف املعّرضــة     

وتـستند أنـشطة املعهـد يف       . ر، التابع لفرقة العمل املعنية بتنفيـذ تـدابري مكافحـة اإلرهـاب            للخط
ــة ملكافحــة اإلرهــاب      ــدان إىل اســتراتيجية األمــم املتحــدة العاملي ــة العامــة  (هــذا املي ــرار اجلمعي ق

، الــيت ُتــسلِّم بأمهيــة الــشراكة بــني القطــاعني العــام واخلــاص يف أنــشطة مكافحــة          ٦٠/٢٨٨
محاية األهداف العديدة املعّرضـة للخطـر    أنَّ  ويرتكز عمل املعهد على افتراض مفاده      .اإلرهاب

ب مــشاركة نــشطة مــن أوســاط األعمــال التجاريــة، وإن كانــت   يف خمتلــف أحنــاء العــامل تتطلّــ 
ز املعهـد يف البدايــة علــى  وقــد ركّــ. املـسؤولية عــن األمـن تقــع علــى عـاتق الــسلطات احلكوميـة    

، مثــل الفنــادق "الرَّخــوة"هــداف املعّرضــة للخطــر، مبــا فيهــا األهــداف  محايــة خمتلــف فئــات األ
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واملرافق السياحية والتروحيية واملواقع التارخيية والسكك احلديدية وحمطـات احلـافالت واملراكـز             
التجارية واملالية والبىن التحتيـة احليويـة، وخـصوصاً الـبىن التحتيـة الالزمـة خلدمـة قطـاع الطاقـة                     

م هــذا العنــصر الثــاين بالتعــاون مــع وحــدة مكافحــة اإلرهــاب، التابعــة  د صــّموقــ. غــري النوويــة
  .ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا

ــام          -٣٩ ــني القطــاعني الع ــشتركة ب ــة امل ــسياسات األمني ــق بال ــد املتعل ــامج املعه ويهــدف برن
ادرات واخلاص إىل تعزيز محاية األهداف املعّرضة للخطر يف مجيع أحنـاء العـامل، باسـتحداث مبـ               

. أمنية مشتركة بني هذين القطاعني، وباستبانة وصوغ واختبـار منـاذج مبتكـرة للتعـاون األمـين                 
وتستند األنشطة ذات الصلة إىل أداتني رئيسيتني استحدثهما املعهد يف إطار فرقة العمل املعنيـة               

م واخلـاص،  بتنفيذ تدابري مكافحة اإلرهاب، وإىل املبادئ األساسية للشراكة بني القطـاعني العـا           
 Public-private partnerships (PPPs) for the protection of "الــواردة يف التقريــر املعنــون

vulnerable targets against terrorist attacks: review of activities and findings")  إقامــة
ــراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص حلمايــة األهــداف املعّرضــة للخطــر مــن اهلجمــات           ش

، ودليـل املـساعدة علـى إقامـة         ٢٠٠٩، الصادر يف عـام      )استعراض األنشطة والنتائج  : اإلرهابية
شراكات بني القطاعني العام واخلـاص مـن أجـل محايـة األهـداف املعّرضـة للخطـر، الـصادر يف             

واهلدف هو مساعدة الـدول األعـضاء واجلهـات املعنيـة يف القطـاع اخلـاص لكـي                  . ٢٠١٠عام  
يــاً يف جهودهــا الراميــة إىل صــوغ شــراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص،   تــصبح مكتفيــة ذات

وكذلك إىل تشجيع القطاع اخلاص علـى االسـتثمار يف تـدابري ملنـع اهلجمـات اإلرهابيـة وعلـى             
ورّوج املعهــد أيــضاً لتنفيــذ مــشاريع خاصــة بالــشراكة بــني  . التعــاون مــع الــسلطات احلكوميــة

وبغيـة  . د احمللي، وخصوصاً يف الربتغـال وكينيـا واملكـسيك         القطاعني العام واخلاص على الصعي    
دفع خطى العمل املتعلق بالـسياسات األمنيـة احلكوميـة اخلاصـة بالـشراكة بـني القطـاعني العـام                    
واخلاص، يشارك املعهد حالياً يف مبادرة حبثية مشتركة مع جامعة نيويورك إلنشاء منـصة حبثيـة       

  .لى الشراكة بني القطاعني العام واخلاصعاملية للسياسات األمنية القائمة ع
    

 من املخاطر اليت يطرحها االجتار باملواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية احلّد  - ٤  
    واستخدامها ألغراض إجرامية

ل االجتار باملواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنوويـة واسـتخدامها ألغـراض            ميثّ  -٤٠
ديداً خطرياً لسلم املـواطنني وأمنـهم وصـحتهم، حـسبما يـرد يف عـدد مـن الـصكوك                    إجرامية هت 

الـة ملواجهـة     اسـتراتيجية فعّ   ب أيُّ وتتطلّـ ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠والقرارات، مثل قرار جملس األمن      
تلك األخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشـعاعية والنوويـة درجـة عاليـة مـن التعـاون والتنـسيق            
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وقـام املعهـد، ابتـداء مـن عــام     . يـة املختـصة واملنظمـات الدوليــة واإلقليميـة    بـني الـسلطات الوطن  
، بــصوغ برنــامج دويل ملكافحــة االجتــار بــاملواد الكيميائيــة والبيولوجيــة واإلشــعاعية        ٢٠٠٤

والنووية واسـتخدامها ألغـراض إجراميـة، وذلـك بالتعـاون مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة                     
 اتفاقيـة حظـر اسـتحداث وإنتـاج          بـشأن  يائية ووحدة دعم التنفيذ   ومنظمة حظر األسلحة الكيم   

اتفاقيــة (والتكــسينية وتــدمري تلــك األســلحة    ) البيولوجيــة(وختــزين األســلحة البكتريولوجيــة   
واهلـدف الرئيـسي    . ، واإلنتربـول واليوروبـول واملنظمـة العامليـة للجمـارك          )األسلحة البيولوجيـة  

ضاء علـى اتبـاع هنـج شـامل إزاء هـذه املـشكلة، وإنـشاء            هلذا الربنامج هو مساعدة الـدول األعـ       
وعقـب  . قنوات اتصال واضحة، وحتسني تقاسم املعلومات، ونقل املمارسات الفضلى الدوليـة          

م املعهد عدة حلقات عمل دوليـة، وأعـد تقريـرين عـن تقيـيم حالـة املـواد الكيميائيـة                     ذلك، نظَّ 
ــا    ــان مبن ــة، يتعلق ــعاعية والنووي ــة واإلش ــيا    والبيولوجي ــاز وآس ــا والقوق ــوب شــرق أوروب طق جن

ضـية األوروبيـة وبـدعم      ، أنشأ املعهد، بالتعـاون مـع املفوّ       ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ويف عامي   . الوسطى
تقين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر األسلحة الكيميائيـة ووحـدة دعـم التنفيـذ            

ملنظمـة العامليـة للجمـارك، نظامـاً         اتفاقيـة األسـلحة البيولوجيـة واإلنتربـول واليوروبـول وا           بشأن
ــة يف         ــعاعية والنووي ــة واإلش ــة والبيولوجي ــاملواد الكيميائي ــار ب ــع االجت ــق مبن ــارف يتعل إلدارة املع

م نظـام إدارة املعـارف لكـي يـساعد          وقـد ُصـمِّ   . جنوب شـرق أوروبـا والقوقـاز ومشـال أفريقيـا          
لبيولوجية واإلشـعاعية والنوويـة   الدول على حتسني تقاسم املعلومات عن احلوادث الكيميائية وا    

.  مـن املخـاطر ذات الـصلة   وعلى الوصول إىل املعلومات، من أجل تعزيز قدراهتا يف جمـال احلـدّ         
قائمة على تكنولوجيا املعلومات من أجـل تبـادل البيانـات           ) ابةبّو(كما استحدث املعهد منصة     

  .والتحليالت واملمارسات الفضلى
ملفوضـية األوروبيـة ودائـرة العمـل اخلـارجي األوروبيـة علـى            ويعمل املعهـد حاليـاً مـع ا         -٤١

تنفيــذ املبــادرة اخلاصــة مبراكــز التميُّــز املعنيــة بالــشؤون الكيميائيــة والبيولوجيــة واإلشــعاعية          
ل جـزءاً مـن أداة حتقيـق        ومن شأن هذه املبادرة، اليت متثّ     . ٢٠١٠والنووية، اليت أُطلقت يف عام      
ز الــسياسات والقــدرات ألورويب، أن تيــسر التعــاون اإلقليمــي وتعــّزاالســتقرار التابعــة لالحتــاد ا

الكيميائية والبيولوجيـة واإلشـعاعية والنوويـة، بإنـشاء شـبكة مبـادرات إقليميـة تـشّجع وتـدعم                   
وسـوف  . صوغ وتنفيذ سياسة وطنية يف اجملاالت الكيميائية والبيولوجيـة واإلشـعاعية والنوويـة            

ت الكيميائيــــة والبيولوجيــــة واإلشــــعاعية والنوويــــة تــــشمل هــــذه الــــسياسة تقاســــم القــــدرا 
واســتخدامها، واســتحداث مبــادئ توجيهيــة يف هــذا الــشأن، وتقاســم املمارســات اجليــدة،         

دهتا البلـدان الـشريكة ومجـع تلـك         وكذلك استبانة املوارد الالزمة لتلبيـة االحتياجـات الـيت حـدّ           
  .املوارد وحتليلها ونشرها
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الوقت احلاضـر مثانيـة منـاطق فرعيـة، منـها الواجهـة األطلـسية               وتشمل تلك املبادرة يف       -٤٢
ألفريقيا؛ وآسيا الوسطى؛ والشرق األوسط؛ وبلدان منطقـة اخللـيج؛ ومشـال أفريقيـا؛ وجنـوب                
شرق آسيا؛ وجنوب شـرق أوروبـا والقوقـاز ومجهوريـة مولـدوفا وأوكرانيـا؛ وأفريقيـا جنـويب                   

الفرعيـة أمانـة إقليميـة ملراكـز التميُّـز املعنيـة            وسـوف ُتنـشأ يف كـل مـن هـذه املنـاطق              . الصحراء
بالــشؤون الكيميائيــة والبيولوجيــة واإلشــعاعية والنوويــة، لكــي تــساعد البلــدان الــشريكة علــى   
تقييم االحتياجات الوطنية، وُتسهِّل تنفيذ املشاريع، وُتقدِّم الدعم التقين لألفرقة الوطنيـة املعنيـة              

واإلشعاعية والنووية، خصوصاً من أجل إعـداد خطـط العمـل           بالشؤون الكيميائية والبيولوجية    
 ١٩وقــد اعُتمــد زهــاء . الوطنيــة ذات الــصلة وصــوغ أو تعزيــز سياســة متكاملــة يف هــذا اجملــال

مشروعاً، تشمل توفري التدريب واملعدات وتنمية املعارف وتقدمي الدعم الـتقين اخلـاص وتعزيـز               
كون هلـذه املبـادرة نتيجـة هامـة أخـرى، هـي             وسـت . ٢٠١٢الوعي، لكي يبـدأ تنفيـذها يف عـام          

ــة            ــة والبيولوجي ــواد الكيميائي ــن امل ــئة ع ــن املخــاطر الناش ــة للحــد م ــة دولي ــبكة داعم ــشاء ش إن
واإلشعاعية والنووية، تكون مؤلفة من خرباء مؤهلني تـأهيالً عاليـاً وتتـاح لتقـدمي الـدعم الـتقين             

ومـن شـأن التعـاون بـني        . ، عنـد الطلـب    يف تلبية االحتياجات على الصعيدين الوطين واإلقليمي      
ر نقـل   السلطات الوطنية وعلى الصعيد اإلقليمي أن يزيد مـن حجـم املعـارف املـشتركة، وييـسّ                

املمارسات الفضلى، ويتفادى ازدواجية اجلهود، ويسهم يف تنفيذ سياسـة وطنيـة سـليمة بـشأن          
  .املواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية

املعهـــد حاليـــاً بإنـــشاء منـــصة متعـــددة الوســـائط معنيـــة بالـــشؤون الكيميائيـــة  ويقـــوم   -٤٣
والبيولوجية واإلشعاعية والنووية، هتدف إىل تشجيع وحتـسني تبـادل املعلومـات واملعـارف بـني               

وسيجري فعل ذلك من خـالل عمليـة مـستدمية ومقيَّـسة            . الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية   
نــات واملعلومــات التقنيــة عــن االجتــار بــاملواد الكيميائيــة والبيولوجيــة  جلمــع وإدارة وتعمــيم البيا

كمـا يقـوم املعهـد حاليـاً بوضـع الـصيغة            . واإلشعاعية والنووية واسـتخدامها ألغـراض إجراميـة       
ــى اســتحداث         ــة عل ــسلطات الوطني ــساعدة ال ــن أجــل م ــيم االحتياجــات، م ــة ألداة لتقي النهائي

تياجــات يف القـدرات الوطنيــة، بغيـة احلــد مـن املخــاطر    منهجيـة عمليـة لتحديــد الثغـرات واالح   
  .الناشئة عن املواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية

م املعهد، بالتشارك مع املنسق الوطين لشؤون األمن ومكافحة اإلرهاب يف هولندا،            ونظَّ  -٤٤
، باالشـتراك مـع   ”CHEMSHIELD 2011“ى وبدعم مايل من املفوضية األوروبيـة، التمـرين املـسمّ   

وكــان ذلــك . منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة ومعهــد التحاليــل اجلنائيــة اهلولنــدي واإلنتربــول
ز الـوعي    بلـداً ومنظمـة، وعـزّ      ٣٥التمرين عاملي النطاق وذا سيناريو واقعي، مشـل مـا يزيـد علـى               
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قطاعات وفيما بـني    باحتماالت وقوع األخطار الكيميائية، واستعرض أحوال التنسيق فيما بني ال         
  .صةز التواصل والتعاون بني البلدان املشاركة والوكاالت املتخّصالدول، كما عّز

ــرة    -٤٥ ــدعم مــن املفوّ ٢٠١١-٢٠١٠وأجــرى املعهــد يف الفت ــاً  ، ب ــة، تقييم ضــية األوروبي
ب علـــى أوجـــه التقـــدم يف جمـــايل البيولوجيـــا االصـــطناعية نوعيـــاً للمخـــاطر املرتبطـــة مبـــا يترّتـــ

ويـربز التقريـر املنبثـق      . كنولوجيا النانوية من آثار يف األمن البيولوجي حاضـراً ومـستقبالً          والبيوت
من ذلك التقييم جمموعة من املخاطر األمنيـة الـيت حيتمـل أن تنـشأ عـن التقـدم يف تلـك امليـادين                        

س ب مزيـداً مـن التركيـز يف املـستقبل، ويـدر       د اجملاالت اليت قد تتطلّـ     من التكنولوجيا، وهو حيدّ   
اخليــارات الــسياساتية الواعــدة الــيت ميكــن أخــذها بعــني االعتبــار يف اجلهــود اجلاريــة لتعظــيم مــا 

  .توفّره البيوتكنولوجيا من منافع للمجتمع، مع تقليل ما ميكن أن ُتحدثه من أضرار
    

  بناء القدرات يف جمايل منع اجلرمية: التدريب والتعليم املتقّدم  -سابعاً  
    والعدالة اجلنائية

ه عملـي تتـصل بربنـامج األمـم املتحـدة           يقوم املعهد بأنـشطة حبثيـة وتدريبيـة ذات توجّـ            -٤٦
وقـد  .  علـى طلـب البلـدان املهتمـة    ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، كما يقوم بأنشطة تدريبيـة بنـاءً      

 صي للمـوظفني القـضائيني، إذ     دعَّم املعهد أنشطته يف ميدان الدراسات العليا والتدريب التخصّـ         
. مـة م املساعدة ملؤسسات أكادميية يف خمتلـف أحنـاء العـامل بتطبيـق منهجياتـه التدريبيـة املتقدّ                 يقّد

ــة القــدرات       ــدان علــى نفــسها ولتنمي ــزاً العتمــاد البل ــق تلــك األهــداف، وتعزي وســعياً إىل حتقي
ــوفّ  ــق       املؤســسية، ي ــصرية تتعل ــدورات الق ــا وال ــة مــن صــفوف الدراســات العلي ر املعهــد جمموع

، قّدم املعهد برناجمه الـسنوي الـسادس      ٢٠١٢ويف عام   . ضيع املندرجة ضمن نطاق واليته    باملوا
لنيــل درجــة املاجــستري يف القــانون يف جمــال اجلرميــة والعدالــة علــى الــصعيد الــدويل، الــذي ُنظِّــم 

  . بلدا٣٧ً طالَب دراساٍت عليا من ٤٢باالشتراك مع كلية القانون جبامعة تورينو وحضره 
 علـى طلـب الـدول       ل بناء القدرات وتقاسم اخلربات الفنية، يقوم املعهد، بنـاءً         ومن أج   -٤٧

ــذ جمموعــة منوّ   ــدريب املتخصــصة لــصاحل مــوظفي    األعــضاء، بــصوغ وتنفي عــة مــن دورات الت
ويـشارك املعهـد يف جمموعـة       . األجهزة التنفيذيـة والقـضائية، هتـدف إىل بنـاء قـدراهتم وتعزيزهـا             

ثقيف، بالتشارك مع بلدان خمتلفة، هبدف تعزيز الوعي القـانوين          واسعة من أنشطة التدريب والت    
ويف هـذا الـصدد، أنـشأ       . وحتسني فهم مسائل احلقوق األساسية ومنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة           

ــيم املتقــدّ     ــادل املعلومــات عــن التــدريب والتعل ــة لتب ــع اجلرميــة  املعهــد شــبكة دولي م يف جمــايل من
  . الدويلوالعدالة اجلنائية على الصعيد
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    إدارة املعهد  -ثامناً  
أبريـل إىل  / مليـون دوالر يف نيـسان  ١٤.٢ازداد حجم متويل حافظة برامج املعهـد مـن       -٤٨

، ممــا أتــاح للمعهــد فرصــة  ٢٠١١نــوفمرب / مليــون دوالر يف تــشرين الثــاين ٥٢مــا يزيــد علــى  
ت اإلداريـة  وبغيـة التـصدي للمخـاطر والتحـديا    . ملواصلة دوره كـشريك هـام للـدول األعـضاء         

اليت تواكب النمـو املتـسارع يف حافظـة الـربامج، ُدعِّمـت قـدرة املعهـد اإلداريـة بإنـشاء وحـدة                       
ــتراء واملــــوارد البــــشرية      . إدارة مركزيــــة تــــضم الوظــــائف املتعلقــــة بالــــشؤون املاليــــة واالشــ

ى فالتمويل العام الغـرض، الـذي ال يكـاد يقدمـه سـو            : وال تزال حالة متويل املعهد حرجة جداً      
، سـتكون نـسبة     ٢٠١٢ويف عـام    . البلد املضيف، هبط هبوطاً شـديداً يف فتـرة الـسنتني املاضـية            

وهـذا الوضـع التمـويلي      .  يف املائة من جمموع التمويل املتاح للمعهد       ١.٨التمويل العام الغرض    
 يف حجم التمويل العام الغرض، جيعـل املعهـد يف موقـف شـديد       ، الناشئ عن اهلبوط احلادّ    اهلّش
ضعف ويــؤثر ســلباً علــى اســتدامته كمعهــد مــستقل يتمتــع باملرونــة الالزمــة لتحديــد أهدافــه  الــ

ع املعهـد بكـثري مـن املرونـة     وال يتمتّـ . ٢٠١٢بنفسه، وتبلغ حـدة هـذا الوضـع أقـصاها يف عـام          
لكي خيطط وينفّذ أنشطة ليس لدى املاحنني اهتمام بتمويلـها، فأصـبح بالـضرورة معتمـداً علـى                  

 للمعهـد مـن   وال بـدّ . ذهاَيَتعيَّش ممـا يكـسبه مـن تكـاليف دعـم املـشاريع الـيت ينفّـ                املشاريع، إذ   
ؤ، مـن أجـل االضـطالع       توسيع قاعدتـه التمويليـة لكـي يـضمن اسـتدامة التمويـل وقابليتـه للتنبّـ                

ولـدى وضـع اسـتراتيجية التمويـل، ينبغـي          . باألنشطة ذات األولوية اليت يقّررهـا جملـس األمنـاء         
  .دة التربعات املقّدمة من احلكومات إىل شرحية األموال العامة الغرضالتركيز على زيا

 موظفـاً ذوي مناصـب معتَمـدة،    ٢١، قام بتنفيذ برنامج عمـل املعهـد     ٢٠١١ويف عام     -٤٩
 مــن الــزمالء ٥٠ُموِّلــت مــن أمــوال عامــة الغــرض وأمــوال خمصــصة الغــرض، ومــا يزيــد علــى    

ملنفـردين الـذين اسـُتخدموا ألداء مهـام معينـة تتعلـق             الصغار والكبار واملستـشارين واملتعاقـدين ا      
 منـصباً  ٢٩بـات النمـو يف حافظـة الـربامج، أنـشئ      ومن أجـل تلبيـة متطلّ    . بتنفيذ أنشطة برناجمية  

الً مــن شــرحية األمــوال املخصــصة الغــرض لكــي ُتــشَغل أثنــاء الربــع األول مــن عــام  جديــداً ممــوَّ
ل جـزءاً مـن منظومـة األمـم املتحـدة،           تحـدة ويـشكّ   املعهد كيان تابع لألمم امل     أنَّ   ومع. ٢٠١٢

 املـادة الـسابعة مـن نظامـه         وتـنصّ .  متويـل مـن امليزانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة            ى أيَّ فهو ال يتلقّـ   
علــى أن متــّول أنــشطة  ) ١٩٨٩/٥٦مرفــق قــرار اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي   (األساســي 

 يف املائـة مـن      ٣٣ األعـضاء مل تقـدم سـوى          الـدول  غـري أنَّ  . مها الـدول  املعهد من تربعـات تقـدّ     
م متــويالً للــربامج ســوى ؛ إذ مل تقــّد٢٠١١ذها املعهــد يف عــام التمويــل الــالزم للــربامج الــيت نفَّــ

 دوالر إىل   ٢٦ ٠٠٠وكانت هذه التربعـات صـغرية نـسبياً، إذ تراوحـت مـن              . مثاين حكومات 
 يف املائـة مـن إمجـايل        ٦٩ل حنـو    ذي مثَّ  دوالر، باستثناء التربع املقدَّم من إيطاليا، ال       ٢٠٨ ٠٠٠
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  مت املنظمــات الدوليــة واملؤســسات اخلاصــة بينمــا قــّد. متويــل املــشاريع املقــدَّم مــن احلكومــات
يات اخلطـرية الـيت تواجـه       ومـن التحـدّ   . ٢٠١١ يف املائة من التمويل املتاح للمعهـد يف عـام            ٦٩

، حبيـث تـرى نفـسها ذات حـصة          املعهد ضمان ازدياد إحـساس الـدول األعـضاء مبلكيـة املعهـد            
ؤ، وسـوف يقـود اجلهـود       وهذا أمر أساسي إلرساء أساس متويلي للمعهد يكون قابالً للتنبّ         . فيه

الرامية لتحقيق تلك الغاية مكتب االتصال يف روما، الذي يقوم بـدور حيـوي يف التواصـل مـع                  
  .ةحكومة البلد املضيف والسلك الدبلوماسي واألوساط األكادميية والتجاري

  
  
  


