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  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  نوالدورة اخلامسة والعشر

  ٢٠١٦أيار/مايو  ٢٧-٢٣فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقت(ه)  ٥البند 

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

  عم أعمال مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات أنشطة أخرى لد
  أنشطة شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية واجلرمية، وخصوصاً

        والعدالة اجلنائية، واملنظمات غري احلكومية وغريها من اهليئات
      اجلرمية والعدالة ألحباثمعهد األمم املتحدة األقاليمي  عمل    
    امرة من األمني العمذكِّ    

 اجلرميـة والعدالـة عمـالً    ألحبـاث تقرير جملس أمناء معهـد األمـم املتحـدة األقـاليمي      عدَّأُ  
 ٢٠١٥كـانون األول/ديسـمرب    ١٥و ١٤بالقرار الذي اختذه اجمللس يف اجتماعه املعقود يـومي  

 برفع تقرير إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي، عن طريق جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،     
للنظـام األساسـي للمعهـد (مرفـق      وفقاًيتضمن معلومات عن عمل املعهد وما أجنزه من نتائج، 

  ).١٩٨٩/٥٦قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
  

───────────────── 
   *  E/CN.15/2016/1. 
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      اجلرمية والعدالة ألحباثقها معهد األمم املتحدة األقاليمي النتائج اليت حقَّ    
      تقرير جملس األمناء    

    مةمقدِّ  - أوالً  
اجلرمية والعدالـة كمنظمـة رشـيقة احلركـة      ألحباثهد األمم املتحدة األقاليمي يعمل مع  -١

وسريعة االستجابة من أجل تلبية احتياجات اجملتمـع الـدويل، يف نطـاق واليتـه الواسـعة املتمثلـة       
يف صوغ وتنفيذ سياسات حمسنة يف جمال منع اجلرمية ومكافحتها. ويتمتـع املعهـد بوضـع فريـد     

ــيم       إلصــدار اســتنتاجات  ــدريب وتعل ــائج يسترشــد هبــا يف ت ــة املنحــى واخلــروج بنت ــة عملي حبثي
املمارســني والبــاحثني، وبنــاء قاعــدة معرفيــة للبحــوث املســتقبلية ووضــع السياســات وتنفيــذها. 

بـني الشـركاء، مبـا يف ذلـك الـدول      بالعمل كوسـيط أمـني   للتشاور والتعاون  ويوفر املعهد منرباً
ــة و   ــات احمللي ــة     األعضــاء واحلكوم ــة والوكــاالت اخلاصــة واملؤسســات البحثي املنظمــات الدولي

واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة واجملتمـــع املـــدين، يف تصـــميم هنـــج مشـــترك للتصـــدي للتحـــديات 
  .ل أنشطة املعهد من أموال التربعات حصراًاملشتركة. ومتوَّ

ويضــطلع املعهــد بتعزيــز وتنســيق وإجــراء البحــوث ويتعــاون مــع الــدول األعضــاء عــن   -٢
طريق دعم وتنظيم أنشطة ميدانية بغية إنشاء قاعدة معلومات موثوقة، وبنـاء قـدرات املسـاعدة    
 التقنيــة املتعلقــة بالقضــايا الــيت هتــم اجملتمــع، مبــا يف ذلــك األشــكال الناشــئة للجرميــة والــيت غالبــاً 

الئمـة  د املعهد االستراتيجيات والسياسـات واألدوات امل تكون عابرة للحدود الوطنية. وحيدِّ ما
ــة      ــز األمــن ومحاي ــة واالقتصــادية وتعزي ــة االجتماعي ــها لإلســهام يف التنمي ملنــع اجلرميــة ومكافحت
حقوق اإلنسان، وذلك عن طريق تصميم مناذج ونظم عمليـة هتـدف إىل تـوفري الـدعم لصـوغ      

  السياسات وتنفيذها وتقييمها.
ــد    -٣ ــالً وأنشــئ املعه ــرار عم ــاعي   ابق ــس االقتصــادي واالجتم ــاء  ١٠٨٦جملل ــدورة ب (ال

. ويتوىل جملس أمناء املعهـد إدارتـه ويسـهم يف رسـم     ١٩٦٥التاسعة والثالثون) الصادر يف عام 
مســـار توجهـــه االســـتراتيجي وحتديـــد أولوياتـــه. ويرفـــع جملـــس األمنـــاء تقـــاريره إىل اجمللـــس    

  االقتصادي واالجتماعي على أساس دوري عن طريق جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.
 ذيوالــ ٢٠١٥املعهــد خــالل عــام  أجنــزه العمــل الــذيويلخــص تقريــر جملــس األمنــاء   -٤

، إىل أربعـة  التقريـر هذا م عمل املعهد، حسبما يرد يف نة. ويقسَّإىل تطبيق سياسات حمسَّ ىأفض
  مة وقسم أخري عن إدارة شؤون املعهد، على النحو التايل:جماالت مواضيعية ومقدِّ

  من ومكافحة اإلرهاب؛اإلدارة الرشيدة لأل  (أ)  
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  اجلرمية والعدالة؛  (ب)  
  م؛التدريب والتعليم املتقدِّ  )ج(  
  مجع املعارف وتبادهلا ونشرها.  د)(  

ويطبــق املعهــد جمموعــة واســعة مــن األســاليب لتحقيــق أهدافــه، مبــا يف ذلــك اســتخدام   -٥
يــة وتدريبيــة يف جمــال العلــوم االجتماعيــة؛ وتصــميم منــاهج تعليمللدقــة متحريــة  أســاليب حبثيــة

ة ومبــادئ توجيهيــة وكتيبــات ومــواد تعليميــة وتبادهلــا؛ وإنشــاء جيِّــدفعالــة؛ وإعــداد ممارســات 
منصــات وقواعــد بيانــات إلكترونيــة لتبــادل املعلومــات؛ ومســاعدة الــدول األعضــاء يف إعــداد   
خطط عمل وطنية؛ وتيسري إقامة شراكات بني جمموعة متنوعة مـن أصـحاب املصـلحة؛ وهتيئـة     

اتية للتعاون من أجل تعزيـز التنميـة. ويتمثـل العامـل األساسـي لفعاليـة املعهـد يف إرسـاء         ؤم بيئة
ــة والشــفافية واالنفتــاح       ــة مــع طائفــة واســعة مــن الشــركاء تســتند إىل قــيم األمان عالقــات قوي

  كسبيل إلعداد سياسات ميكن تطبيقها إلحداث تغيري إجيايب.
    

    ة اإلرهاباإلدارة الرشيدة لألمن ومكافح  - ثانيا  
يهدف املعهد من خالل أنشطته يف جمـال اإلدارة الرشـيدة لألمـن ومكافحـة اإلرهـاب        -٦

إىل تعزيز األمن عن طريق تقدمي الدعم للدول األعضـاء مـن أجـل حتسـني سياسـاهتا الراميـة إىل       
  مكافحة التهديدات األمنية الناشئة واالجنذاب إىل اإلرهاب.

    
عن املواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية  ختفيف املخاطر النامجة  - ألف  

      واإلدارة الرشيدة لألمن
مبادرة االحتاد األورويب ملراكز التميز املعنية بتخفيف خماطر املواد الكيميائية والبيولوجية   - ١  

    واإلشعاعية والنووية
علـى   خطـرياً  ووية هتديداًاستعمال املواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والن يشكِّل  -٧

وقد أخـذ  السلم واألمان واألمن والتنمية، على النحو الوارد يف عدد من الصكوك والقرارات. 
ترمــي إىل  مبــادرة مــن االحتــاد األورويبيف إطــار إنشــاء مراكــز متيــز، ب ٢٠١٠املعهــد منــذ عــام 

املـــواد الكيميائيـــة والعرضـــية والطبيعيـــة املرتبطـــة باســـتعمال اإلجراميـــة ختفيـــف أثـــر املخـــاطر 
والبيولوجية واإلشعاعية والنووية. وجيرى التصدي هلذه املخاطر مـن خـالل هنـج شـامل يغطـي      

، وعـن طريـق تعزيـز الشـعور بامللكيـة علـى       اإلنفـاذ والتقنيـة ومسـائل   القانونية والعلميـة  املسائل 
  املستوى احمللي وزيادة اخلربات احمللية واالستدامة على املدى البعيد.
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وتعتمد املبادرة، الـيت تقودهـا املفوضـية األوروبيـة ودائـرة العمـل اخلـارجي األوروبيـة،           -٨
علــى الــدعم الــتقين املقــدم مــن املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ذات الصــلة والــدول األعضــاء يف  

يب وأصــحاب املصــلحة اآلخــرين. وتنفــذ املبــادرة يف مثــاين منــاطق حــول العــامل،  واالحتــاد األور
هـــة األطلســـية األفريقيـــة؛ وآســـيا الوســـطى؛ وشـــرق ووســـط أفريقيـــا؛ والشـــرق وهـــي: الواج

األوســط؛ وبلــدان جملــس التعــاون اخلليجــي؛ ومشــال أفريقيــا والســاحل؛ وجنــوب شــرق آســيا؛ 
  وشرق أوروبا.أوروبا وجنوب شرق 

، ازداد عدد البلدان الشـريكة يف مراكـز التميـز بانضـمام ثالثـة بلـدان       ٢٠١٥ويف عام   -٩
 . وفضـالً بلـداً  ٥٢صـل إىل  يواململكـة العربيـة السـعودية) ل   وقطـر  هي بوركينـا فاسـو   جديدة (و

علـى   عقِّـ تح مكتب إقليمي ألمانـة منطقـة آسـيا الوسـطى يف طشـقند؛ يف حـني وُ      على ذلك، افُت
تفاهم مع اجلزائر أفضت إىل افتتاح املكتب اإلقليمي ألمانة مشـال أفريقيـا والسـاحل يف     مذكِّرة
مة. وأصبح للمعهد اآلن متثيل يف مجيع املناطق من أجل توثيـق التعـاون والتنسـيق    العاصاجلزائر 

بني البلدان الشريكة، وتيسري تنفيـذ األنشـطة، ودعـم البلـدان يف إعـداد خطـط عملـها الوطنيـة         
  املتعلقة مبخاطر استخدام املواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية.

عملــي املنحــى ملخــاطر اســتخدام املــواد الكيميائيــة  شــامالً اًواعتمــدت جورجيــا تقييمــ  -١٠
والبيولوجيــة واإلشــعاعية والنوويــة علــى املســتوى الــوطين. وتعــد جورجيــا أول بلــد شــريك يف 

تلـك  اسـتخدام  يطرحهـا  ا خطـة عمـل وطنيـة ملواجهـة املخـاطر الـيت       مراكـز التميـز يعتمـد رمسيـ    
  ذ.للتنفي املواد. ويشكل اعتماد اخلطة أساساً

خمـاطر املـواد   تخفيـف  ووضعت اللمسات النهائية على خطط العمـل الوطنيـة املتعلقـة ب     -١١
 دار السـالم وصـربيا والفلـبني وكمبوديـا     بـروين الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنوويـة يف  

ومجهوريــة أوغنــدا واجلبـل األســود   توكـوت ديفــوار وكينيـا واملغــرب وميامنـار. يف حــني بـدأ    
  والسنغال وسيشيل وطاجيكستان ولبنان يف إعداد خطط عملها الوطنية.الدميقراطية الكونغو 

 مشـروعاً  ١٩بلـدا، انتـهى املعهـد مـن تنفيـذ       ٣٠وكالة منفـذة مـن    ٥٧وبالتعاون مع   -١٢
يف جمــاالت التوعيــة والتطــوير املعــريف والــدعم الــتقين، لتلبيــة االحتياجــات        بلــداً  ٤٤لصــاحل 

ــة حبم  ــة املتعلق ــا      اإلقليمي ــة وبناه ــعاعية والنووي ــة واإلش ــة والبيولوجي ــق الكيميائي ــة املواد/املراف اي
ــات         ــن النفاي ــتخلص م ــار غــري املشــروع؛ وال ــة احلدود/رصــد احلــدود؛ واالجت ــة؛ ومراقب التحتي

واالستجابة األوليـة؛ وختفيـف األثـر علـى الصـحة      ؛ الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية
وقـوع احلـوادث. كمـا سـامهت اجلهـات املـذكورة يف تـوفري معـدات،          ؛ والتعايف بعـد العمومية

  من املواد التعليمية واألدوات والتحليالت.وأصدرت جمموعة قيمة 
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  النتائج العملية التالية:عن املبادرة وأسفرت   -١٣
اعتماد قانون إدارة التجـارة االسـتراتيجية يف الفلـبني يف تشـرين الثـاين/نوفمرب        (أ)  
للتقييم الشامل للقانون املتعلق بالتصـدي ملخـاطر املـواد الكيميائيـة والبيولوجيـة      ، نتيجة ٢٠١٥

  واإلشعاعية والنووية والتجارة االستراتيجية؛
بإنشــاء آليــة أكثــر فعاليــة لرصــد واردات/صــادرات املــواد       بلــداً  ١٥التــزام   (ب)  

  الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية ذات االستخدام املزدوج؛
ــاطر        (ج)   ــوجي وإدارة املخـ ــن البيولـ ــة واألمـ ــالمة البيولوجيـ ــة بالسـ ــادة التوعيـ زيـ

  بلدا؛ ٢٢البيولوجية يف املختربات التابعة للمستشفيات واملرافق البحثية يف 
تطــوير القــدرات احملليــة علــى نشــر املعــارف. حيــث بلــغ عــدد املســتفيدين مــن     د)(  

الرصــد يتســىن هبــا  لــدعم إلنشــاء آليــة ربــط    ا يف إطارهــا مدِّاختصاصــيني، وقُــ  ٤١٠املشــاريع 
  يف حالة وجود هتديدات بيولوجية، داخل املختربات يف الفلبني؛ على وجه السرعة واالستجابة

ــة     (ه)   ــواد تعليمي ــداد م ــوجي وإدارة    بشــأن إع ــن البيول ــة واألم الســالمة البيولوجي
نولوجيــا البيولوجيــة. االســتخدام املــزدوج للتكوبشــأن املخــاطر البيولوجيــة داخــل املختــربات، 

املرتبطـة   املواضـيع ى اإلنترنـت لتيسـري تعلـم    على ذلـك، توجـد اآلن ثـالث منصـات علـ      وفضالً
  حتديدا بتخفيف أثر خماطر املواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية؛

جميــات تقيــيم املخــاطر النامجــة عــن احلــوادث  ادة، مثــل برتصــميم أدوات حمــدَّ  (و)  
دة، وتطبيـق قاعـدة بيانـات    ة والبيولوجية واإلشعاعية والنووية املضـرة مـن زوايـا متعـدِّ    الكيميائي

إصدار كتيبـات ومبـادئ توجيهيـة جملموعـة     ولتسجيل العوامل البيولوجية املعدية يف املختربات. 
  دة من االختصاصيني.حمدَّ
    

بلدان جنوب القوقاز السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي يف يف جمال قدرات التعزيز   - ٢  
    وآسيا الوسطى

يف إطــار برنــامج  ممــوَّالً مشــروعاً ١٢مشــاريع مــن أصــل   ٩انتــهى املعهــد مــن تنفيــذ    -١٤
إىل حتسـني الظـروف    ىللسالمة البيولوجية واألمـن البيولـوجي، الـذي يسـع     ةاملفوضية األوروبي

جورجيـا) وبلـدان آسـيا    يف البلدان املسـتهدفة يف منطقـة جنـوب القوقـاز (أذربيجـان وأرمينيـا و      
الوسطى (أوزبكستان وطاجيكستان) عـن طريـق تلبيـة احتياجـات جمموعـة منتقـاة مـن املعاهـد         

  .لذلك مة خصيصاًالرائدة من خالل مشاريع مصمَّ
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وتسهم املشاريع املنفذة يف بناء القـدرات وحتسـني معـارف املعاهـد املنتقـاة مـن حيـث          -١٥
ي. وقد حتقق ذلـك مـن خـالل إعـادة إنشـاء البنيـة التحتيـة        السالمة البيولوجية واألمن البيولوج

لثالثة خمتربات ورفع كفاءهتا وشراء معدات لسبعة معاهد يف أرمينيـا وجورجيـا وطاجيكسـتان    
أو حلقة عمـل   ةتدريبيدورة  ١٥مت ظُِّنوتوفري التدريب على استعماهلا. وباإلضافة إىل ذلك، 

ات الصلة بالسالمة البيولوجيـة واألمـن البيولـوجي يف    ذ اضيعتقنية بشأن جمموعة خمتلفة من املو
لـى  عمخسـة معاهـد   وعملـت  أرمينيا وجورجيا وطاجيكستان، ونظم مؤمتر دويل يف جورجيـا،  

ــات     ــادل املمارسـ ــا وتبـ ــز عالقاهتـ ــلى تعزيـ ــدة     الفضـ ــات املتحـ ــريكة يف الواليـ ــد شـ ــع معاهـ مـ
  وأوروبا.  األمريكية

    
لبيولوجية واإلشعاعية والنووية واآلثار األمنية املتصلة الكيميائية وااملواد إدراج خماطر   - ٣  

    باالبتكارات البحثية على جدول األعمال الدويل
، إىل تعزيــز خطــط العمــل الوطنيــة وبــدأ يف التوعيــة  ٢٠١٥عمــد املعهــد، خــالل عــام   -١٦

سـتقبل  ذاتيـة احلركـة احلاليـة واحملتملـة يف امل    ال يـة الروبوتاألجهـزة  بقدرات الذكاء االصـطناعي و 
على الصعيد الدويل. ويف تشرين األول/أكتـوبر، نظمـت بعثـة جورجيـا الدائمـة، بالتعـاون مـع        

اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة بعنـوان "خطـط العمـل الوطنيـة        على هامش  اجانبي حدثاًاملعهد، 
الـدويل  بشأن خماطر املواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية: مواجهة حتديات األمـن  

  وتنامي الذكاء االصطناعي".
 للتوعيـة هبـذا   )١(وباملثل، نظمت بعثة الفلبني الدائمة لدى األمم املتحـدة حـدثا جانبيـا،     -١٧

املوضـوع علــى هــامش اجتمــاع الــدول األطـراف يف اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وختــزين   
عقـد يف كـانون    ، الـذي حة) والتكسينية وتدمري تلك األسلاألسلحة البكتريولوجية (البيولوجية

  .٢٠١٥األول/ديسمرب 
    

اجملرمني املتطرفني املقترن بالعنف ومواجهته وإعادة تأهيل التطرف منع   - باء  
    املستخدمني للعنف

املقتــرن بــالعنف ومواجهتــه  التطــرفيهــدف املعهــد مــن خــالل أنشــطته يف جمــال منــع    -١٨
إىل تزويـد الـدول األطـراف مبعـارف قابلـة       اجملرمني املتطرفني املستخدمني للعنفوإعادة تأهيل 

───────────────── 
بعنوان: "وضع السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي حتت اجملهر: عناصر لنهج دويل إزاء تعزيز القدرات   )١(  

 Putting biosafety and biosecurity under the microscope: elements for“ والتصدي ملخاطر املستقبل"

an international approach to reinforce capabilities and address future risks”. 
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للتطبيــق لتعزيــز قــدراهتا الوطنيــة علــى اســتبانة وســائل ابتكاريــة ملنــع ومكافحــة االجنــذاب إىل     
، إىل جانـب إعـادة تأهيـل اجملـرمني املتطـرفني املسـتخدمني للعنـف.        اإلرهـابيني وجتنيد اإلرهاب 

رن بـالعنف علـى اتسـاعه، مل خيضـع منـه      وعلى الرغم من االهتمام الكبري مبجال اإلرهـاب املقتـ  
القليل. ويتميز جل عمل املعهد يف هذا اجملال مبواكبتـه للتطـورات العصـرية    إالَّ للتجربة العملية 

  وباختباراته التجريبية.
    

    مكافحة التشدد والتطرف املقترن بالعنف  - ١  
ــد، يف أيلول/ســبتمرب     -١٩ ــق املعه ــ مشــروعاً، ٢٠١٥أطل ــداًجتريبي د ملكافحــة التشــدُّ  ا جدي

واإلرهــاب املقتــرن بــالعنف يف منطقــة الســاحل/املغرب العــريب بتمويــل مــن االحتــاد األورويب.    
على دمج موارد دولية وإقليمية وحملية لدعم بلـدان املنطقـة يف   التجرييب وسيعمل هذا املشروع 

يســـــتلزم اعتمـــــاد هنـــــج هـــــو مواجهـــــة التهديـــــد املتنـــــامي للتطـــــرف املقتـــــرن بـــــالعنف، و
  التخصصات.  عددمت
ويف املرحلــة التجريبيــة، ســيعمل املشــروع التجــرييب علــى اختبــار وتقيــيم مبــادرات           -٢٠

أنَّ  الـيت مفادهـا  إىل الفكـرة   اسـتناداً ابتكارية من خالل إشراك أطراف فاعلة من اجملتمع املدين، 
مهمـة   ، وسـيتيح أصـوالً  شـعبية فئـات  قاعـدة مؤلفـة مـن    هذه األطراف الفاعلة تتمتع بدعم من 

طـرح حتـديات أمـام روايـات املتطـرفني،      ممـا ي العنيفـة،   تـأثري اإليـديولوجيات املتطرفـة    للحد من
ــدائل للعنــف  ــوفري ب ــة ووســائط   تتســم بالطــابع اإلجيــايب  بت . وســتكون املنظمــات غــري احلكومي

  .يف تنفيذ األنشطةا أساسي شريكاً يةوالشبابالنسائية اإلعالم والرابطات الثقافية واملنظمات 
ــاب،         -٢١ ــة اإلرهـ ــاد األورويب ملكافحـ ــتراتيجية االحتـ ــني اسـ ــروع بـ ــذا املشـ ــيجمع هـ وسـ

واستراتيجية االحتاد األورويب حملاربة التطرف وجتنيـد اإلرهـابني، واسـتراتيجية االحتـاد األورويب     
ــة ملكافحــة اإلرهــاب.      لألمــن والتنميــة يف منطقــة الســاحل، واســتراتيجية األمــم املتحــدة العاملي

د بإشــراك أطــراف وطنيــة وإقليميــة ودوليــة وخــرباء دولــيني  علــى تصــميم هنــج موحَّــوســيعمل 
  والسلطات الوطنية املختصة يف البلدان املعنية.

    
    رمني املتطرفني املستخدمني للعنفاجملودمج تأهيل ة دإعا  - ٢  

ة الـربامج يف جمـال إعـاد   املتعلقـة بإعـداد   الحتياجـات  تلـيب ا عهد اجلهـات الـيت   يتصدر امل  -٢٢
يضطلع بدور رئيسي يف دعـم الـدول   هو ، ومني املتطرفني املستخدمني للعنفاجملرودمج تأهيل 

ــداألعضــاء يف إدمــاج املمارســات اجل  ــةيِّ ــة يف املبيَّ ،ة العام رومــا اخلاصــة باملمارســات   مــذكِّرةن
ي يف إطــار املنتــدى العــاملالصــادرة ة إلعــادة تأهيــل ودمــج املتطــرفني املســتخدمني للعنــف يِّــداجل
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د احتياجـات إعـادة تأهيـل املتطـرفني املسـتخدمني      ملكافحة اإلرهاب، واليت تتنـاول بشـكل حمـدَّ   
االعتبـارات  مراعـاة  للعنف املودعني يف السجون، يف إطار سياسات وطنية تعمل بـدورها علـى   

الثقافيــة واالجتماعيــة والســياقية وتســتند إىل خــربات مجيــع أصــحاب املصــلحة املعنــيني، مبــا يف   
  لوكاالت التابعة للدولة ومنظمات اجملتمع املدين.  ذلك ا
إلعـادة  وتنفيذ برنـامج  إعداد دعم من أجل ويتعاون املعهد مع إحدى الدول األعضاء   -٢٣

اخلطـر الـذي   من أجل تصميم أداة لتقييم و، مني املتطرفني املستخدمني للعنفاجملرودمج تأهيل 
ن يف السـجون. ومــن املنتظـر أن توضــع   وودعـ ن للعنــف املون املسـتخدم ون املتطرفــواجملرمـ ميثلـه  

اللمسات النهائية على تلك األداة، املصـممة بتعـاون وثيـق مـع خـرباء وطنـيني ومـع السـلطات         
عقــد إلعمــال هــذه األداة  . وتشــمل األعمــال التحضــريية٢٠١٦املعنيــة، حبلــول منتصــف عــام 

  ملوظفي السجون. )٢(حلقة عمل
ــدِّ  متواصــالً وجيــري املعهــد نقاشــاً   - ٢٤ دة التخصصــات تشــمل مــوظفي  مــع جمموعــات متع

حتديـد  مـن أجـل   السجون والـدوائر األكادمييـة ورجـال الـدين واجملتمـع املـدين وسـائر الوكـاالت         
اجملـرمني املتطـرفني املسـتخدمني للعنـف     لتخليص املكونات الالزمة لتصميم وتطوير وتنفيذ برامج 

  يلهم ودجمهم يف الثقافات املختلفة.وإعادة تأهمن دوامة العنف املودعني داخل السجون 
    

    العائدون من املقاتلني اإلرهابيني األجانبميثله التصدي للتهديد الذي   - ٣  
ــام    -٢٥ ــد، يف عـ ــربات  ٢٠١٥أرســـى املعهـ ــادل اخلـ ــاس لتبـ ــات و، األسـ ــلى املمارسـ الفضـ

إلرهـابيني  عـودة املقـاتلني ا  متثلـه  واملعلومات على الصعيد اإلقليمـي فيمـا يتعلـق بالتهديـد الـذي      
مــن خــالل حلقــات للتصــدي لــذلك اخلطــر القائمــة املنفــذة حــىت تارخيــه  والتــدابري األجانــب، 

ات الصادرة عن حلقـة عمـل اخلـرباء    للتوصي وفقاًدراسية عملية املنحى، مثل عمليات احملاكاة، 
 ويقــدم هــذا املنــرب )٣(.٢٠١٤الــيت نظمهــا املعهــد واملنتــدى العــاملي ملكافحــة اإلرهــاب يف عــام  
للتصــدي هلــا، القائمــة التــدابري الــدعم للــدول األعضــاء يف حتليــل مثــل هــذه التهديــدات وتقيــيم 

بلـداهنم  وتصميم وتنفيذ برامج فعالة إلعـادة تأهيـل املقـاتلني اإلرهـابيني األجانـب العائـدين إىل       

───────────────── 
اجملرمني ودمج يل ة إلعادة تأهيِّدروما اخلاصة باملمارسات اجل مذكِّرةقدت حلقة العمل املعنونة "ُع )٢(  

 .٢٠١٥املتطرفني املستخدمني للعنف"، يف تشرين الثاين/نوفمرب 

تبادل اخلربات واملعارف إىل احلاجة  ٢٠١٥تناولت حلقة عمل اخلرباء اليت عقدت يف مانيال يف آب/أغسطس  )٣(  
ستراتيجية ملواجهة ابني املشاركني واستخالص العرب منها، وتعزيز النْهج املتعدد األطراف والنجاح يف وضع 

 حتقيق االستقرار يف حاالت الرتاع.الرامية إىل  نطاقاً يف إطار اجلهود األوسع هذه الظاهرة



 

V.16-01944 9 
 

E/CN.15/2016/8 

أطـراف فاعلـة رئيسـية مثـل األسـر واجملتمـع املـدين        تشارك فيها على حنـو فعـال   وإعادة دجمهم، 
  الوكاالت احلكومية.وطائفة عريضة من 

    
    قضاء األحداث يف سياق مكافحة اإلرهاب  - ٤  

وتسـتند  سياسـات قائمـة علـى األدلـة يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب        اعتماد املعهد  يدعم  -٢٦
إجراء البحوث وإطالق مشروع جترييب يهـدف  ب ،املعايري الوطنية والدولية لقضاء األحداثإىل 

ويسـتبان أهنـم   الذين يرتكبون جـرائم ألول مـرة    ،األحداثإلحالة منوذجي إىل تصميم برنامج 
ــة   ضــالعون  ــة أو إرهابي ــف يف أنشــطة متطرف ــة بعن ــرامج إصــالحية مقترن ــام   ، إىل ب خــارج النظ
وال تراعي تشريعات مكافحة اإلرهاب وتـدابري إنفـاذ القـوانني بصـورة كافيـة كـون        .القضائي

. وينظــر يف هشاشــة وضــع األطفــال  ١٨عــومني دون ســن هم أو املزفــيبعــض اجملــرمني املشــتبه 
مكافحـة اإلرهـاب سـعيا لـدمج املعـايري الدوليـة       وتشـريعات  واألحداث عند تصـميم سياسـات   

  لقضاء األحداث يف األطر الوطنية ملكافحة اإلرهاب.
دعـم عمـل الفريـق العامـل املعـين بقطـاع العدالـة اجلنائيـة وسـيادة          م املعهد، من أجل قدَّو  - ٢٧
التنظيميــة لقواعــد واللــوائح حملــة عامــة عــن اقــانون التــابع للمنتــدى العــاملي ملكافحــة اإلرهــاب،  ال

مكافحـة   سـياق واملمارسات اإلدارية املتعلقة باألطفال واألحداث يف والسوابق القضائية واملعايري 
مثــل اإلرهــاب، علــى املســتوى الــدويل ويف عينــة مــن البلــدان ذات األعــراف القانونيــة املختلفــة (  

الـيت  االسـتنتاجات  وكـذلك عـن   ، انون املـدين والشـريعة اإلسـالمية)   والقاألنغلوسكسوين القانون 
إعــداد بغيــة املقــرر مناقشــتها يف إطــار املنتــدى  ذات الصــلة والتوصــيات خلصــت إليهــا البحــوث 

بشـأن قضـاء األحـداث يف سـياق مكافحـة اإلرهـاب        مـذكِّرة ة وجيِّـد مبادئ توجيهية وممارسات 
  جتماع مشترك بني املعهد الدويل للعدالة وسيادة القانون وسويسرا.خالل ا

    
  األمن خالل األحداث الكربى والشراكات بني القطاعني العام واخلاص   - جيم  

    حلماية األهداف املعرضة للخطر
يف لألعمــال الســابقة الــيت دعمهــا اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي   علــى ســبيل املتابعــة   - ٢٨

، الذي دعـا فيـه اجمللـس املعهـد إىل مواصـلة عملـه وتوسـيع نطاقـه علـى صـعيد           ٢٠٠٦/٢٨قراره 
التدابري األمنية خالل األحداث الكربى، يعمل املعهد حاليا علـى تصـميم منصـة إلكترونيـة آمنـة،      

ــداجلاملمارســات وتتضــمن األدوات  ــن ب    ة يِّ ــدم إىل خمططــي األم ــدعم املق ــز ال ــوفري املتاحــة لتعزي ت
  ومات.مستودع شامل للمعل
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لدول األعضاء اليت طلبتـها يف  إىل ام املعهد املساعدة التقنية واخلدمات االستشارية وقدَّ  -٢٩
يرلنــدا وبولنــدا واجلمهوريــة الدومينيكيــة وســلوفاكيا  آختطــيط أمــن األحــداث الكــربى ومنــها  

  وكوستاريكا وليتوانيا.  وشيلي 
ــة األحــداث الكــربى    -٣٠ ــزاً وبــدأ املعهــد يف تنفيــذ مبــادرة "محاي الســتراتيجيات منــع  تعزي

ــة يف  ــة اجلرمي ــارة األمريكي ــادرة       الق ــذه املب ــوفر ه ــة. وت ــدول األمريكي ــة ال ــع منظم ــاون م " بالتع
لألحــداث الكــربى املقــرر  التــدريب واخلــدمات االستشــارية ملخططــي التــدابري األمنيــة حتضــرياً 

  .القارة األمريكيةاستضافتها يف 
    

    محاية األهداف املعرضة للخطرمن أجل م واخلاص إرساء شراكات بني القطاعني العا    
محاية األهداف العديـدة املعرضـة للخطـر يف    أنَّ يرتكز عمل املعهد على افتراض مفاده   -٣١

، وإن ألعمـال التجاريـة واجملتمـع املـدين    أوساط انشيطة من خمتلف أحناء العامل تتطلب مشاركة 
ومية. وينطوي معظم أنشطة املعهـد علـى   كانت مسؤولية األمن تقع على عاتق السلطات احلك

شراكات أغلبها بني القطاعني العام واخلاص. فعلى سـبيل املثـال، وفـر املعهـد املسـاعدة التقنيـة       
واخلدمات االستشارية إىل املركز الوطين لألمن السيرباين يف الربتغال، بتعزيز صـمود الكيانـات   

  اهلجمات السيربانية.إزاء العامة واخلاصة 
    

    املبادرات اجلديدة يف جمال اإلدارة الرشيدة لألمن ومكافحة اإلرهاب  - دال  
وقـد شـجع املعهـد علـى التركيـز       ،يسلم جملس أمناء املعهد بأمهية وضع برامج عصرية  -٣٢

. احلديثـة يقـر بأمهيـة نشـر املعـارف      أنـه  يف املبادرات املقبلة على جماالت جديدة للجرميـة. كمـا  
  .ل املعهد يف جماالت اجلرمية اجلديدةوتظهر األمثلة التالية عم

    
    على آثار بعيدة املدى اننطوييقد واألجهزة الروبوتية  الذكاء االصطناعي  - ١  

الضــعف األمنيــة النامجــة عــن  للثغــرات ومــواطن استكشــف املعهــد إمكانيــة التصــدي    -٣٣
ق التنميـة  كفالـة حتقيـ  مـن أجـل   االستخدام املزدوج للتكنولوجيات اجلديدة وتعزيز فهم شـامل  

يف هلــذه التكنولوجيــات  اســتغالل أو ســوء اســتخدام حمتمــل    أيِّ ختفيــف أثــر  بغيــة املســؤولة 
يف ضـوء األمهيـة احملتملـة    وقد بدأ املعهـد،  املستقبل من جانب اجلماعات اإلجرامية واإلرهابية. 

املخـاطر   يف جمال ختفيـف  وباالعتماد على خرباته ،ذاتية احلركة باعتبارها آليات إيصالالللنظم 
تكنولوجيــات املرتبطــة بالكيميائيــة والبيولوجيــة واإلشــعاعية والنوويــة، يف استكشــاف املخــاطر 
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، مـن  يف الوقـت احلـايل واحملتمـل ابتكارهـا يف املسـتقبل      يـة الروبوتاألجهزة الذكاء االصطناعي و
  على أصحاب املصلحة واملستفيدين املهتمني.متينة تعمم توفري قاعدة معرفية  أجل

    
ذاتية احلركة الالتكنولوجيات الناشئة واتفاقية األسلحة الكيميائية: النظم   - ٢  

    االصطناعي  والذكاء
ا جانبيـ  دلتا الهاي األمنيـة حـدثاً  مجعية نظم املعهد ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية و  -٣٤

ــاين/نوفمرب   ــوا يف الهــاي،  ٢٠١٥يف تشــرين الث ــؤ  وأطلع ــدورة العشــرين مل متر املشــاركني يف ال
الكيميائيــة األســلحة وإنتــاج وختــزين واســتعمال اســتحداث الــدول األطــراف يف اتفاقيــة حظــر 

التطـورات املاضـية واحلاليـة واحملتمـل حـدوثها يف املسـتقبل يف جمـال        على وتدمري تلك األسلحة 
 ذاتية احلركة. وناقش اخلـرباء الالنظم تعزيز والتوجه التكنولوجي حنو  يةالروبوتاألجهزة صناعة 

بغيـة تبـادل املمارسـات     ،املشاركون املنافع ومواطن الضعف النابعة من التطورات التكنولوجية
  واملعلومات ذات الصلة مبكافحة هذه التهديدات الناشئة.الفضلى 

    
    اخلفارة اجملتمعية  - ٣  

 ال تزال اخلفارة اجملتمعية تتجلى باعتبارها استراتيجية حامسة يف جمال مكافحـة اجلرميـة.    -٣٥
مـن أجـل   ويتمثل الغرض من برنامج اخلفارة اجملتمعية يف تعزيـز اعتمـاد هنـج للخفـارة اجملتمعيـة      

وإرسـاء الشـراكات    ات احملليـة منع اجلرمية والتطرف املقترن بالعنف من خالل مشاركة اجملتمعـ 
ــا،       هــامع ــها والتصــدي هل ــادل املعلومــات الســتبانة اجلــرائم وعرقلت ــة وتب ــاء الثق ــق بن ، عــن طري
  صدي النتشار اإليديولوجيات والسلوكيات اإلرهابية قبل وقوع حوادث العنف.والت
ونظم املعهد بالتعـاون مـع مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة اجتمـاع            -٣٦

خــرباء حــول اخلفــارة اجملتمعيــة مــن أجــل حتســني األمــن احلضــري يف مدينــة تورينــو بإيطاليــا يف 
ــاين/نوفمرب   ــة وممارســاهتا      ،٢٠١٥تشــرين الث ــارة اجملتمعي ــة اســتبانة الســمات اخلاصــة باخلف بغي

الواعدة يف الدول األعضـاء يف مجيـع أحنـاء العـامل، ومـن مث إعـداد اسـتراتيجية لتنفيـذ سياسـات          
اخلفــارة اجملتمعيــة. ويف ضــوء تزايــد اهتمــام الــدول األعضــاء بتصــميم بــرامج وطنيــة للخفــارة     

ألمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة وسـائر الشـركاء،        عهـد ومكتـب ا  املاجملتمعية، سيتوىل 
مــن بالتشــاور مــع خــرباء وطنــيني ودولــيني، إعــداد أداة شــاملة للتوجيهــات التقنيــة والتــدريب، 

دعــم الــدول الــيت تســتحدث ممارســات اخلفــارة اجملتمعيــة واخلفــارة االســتباقية بغيــة منــع    أجــل 
  األمن واألمان.تعزيز د اجملتمع يف اجلرمية واحلد من اخلوف منها وإشراك أفرا
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اجلرمية والعدالة يف مؤمتر األمم املتحدة ملنع  ألحباثمشاركة معهد األمم املتحدة األقاليمي   - ٤  
نيسان/أبريل  ١٩إىل  ١٢يف الفترة من اجلرمية والعدالة اجلنائية، املعقود يف الدوحة، قطر، 

٢٠١٥    
األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، وسـيلة    مؤمترات  ومنها مثالًتشكل املنابر،   -٣٧

أثنـاء املـؤمتر الثالـث عشـر     ات اليت نظمها املعهد لسمؤثرة لنشر املعرفة. وقد تناولت إحدى اجل
التســـارع غـــري املســـبوق يف وتـــرية تطـــور التكنولوجيـــات اجلديـــدة والتهديـــدات ملنـــع اجلرميـــة 

ومنـها  ى طائفـة مـن التكنولوجيـات يف جمـال عملـه،      املصاحبة هلذه التطورات. وركز املعهد عل
املـــواد الكيميائيـــة والبيولوجيـــة واإلشـــعاعية والنوويـــة، والتكنولوجيـــا البيولوجيـــة، والبيانـــات  

  الذاتية احلركة. يةالروبوتاألجهزة الضخمة، و
املقـاتلون اإلرهـابيون   ميثلـها  التحـديات الـيت    هـا نوقشـت أثناء ثانيـة  نظم املعهد جلسة و  -٣٨

ركــزت علــى إعــادة تأهيــل اجملــرمني املتطــرفني املســتخدمني  و، بلــداهنماألجانــب العائــدون إىل 
اتيــة لإلرهــابيني املــدانني لتوســيع ؤإذ ميكــن أن تــوفر الســجون بيئــة م ،للعنــف داخــل الســجون

والتخطــيط وجتنيــد أعضــاء جــدد املتشــددة عالقــاهتم ومقارنــة حيلــهم وتبادهلــا وغــرس األفكــار 
ق سـراحهم يف  طلَأغلب املتطرفني احملتجزين سُي إنَّة للقيادة والتحكم. وحيث عمليات خارجيل

  العنف.ختليصهم من دوامة هناية املطاف، فمن األمهية مبكان إجياد آليات حلفز 
    

    اجلرمية والعدالة  - ثالثا  
يهــدف املعهــد مــن خــالل أنشــطته يف جمــال اجلرميــة والعدالــة إىل دعــم جهــود الــدول      -٣٩

يف منع اجلرمية املنظمة على اختالف أشـكاهلا والتصـدي هلـا بشـكل فعـال مـن خـالل        األعضاء 
ــلحة          ــحاب املصـ ــني أصـ ــا بـ ــات فيمـ ــادل املعلومـ ــالبحوث وتبـ ــد بـ ــات تسترشـ ــق سياسـ تطبيـ

لتهديــدات اجلديــدة ل التصــدي واملســتفيدين. وعمــد املعهــد إىل توســيع نطــاق أنشــطته لتشــمل 
ة اآلخـذة يف التطـور. وميـنح املعهـد األولويـة للكشـف       وسيلة ملكافحة اجلرمية املنظمـ كوالناشئة 

املالئمـة  التـدابري  املبكر عن اجلرائم، ال سيما فيما يتعلق مبنع اتساع نطاقها، وكوسيلة السـتبانة  
  .للتصدي هلا واالبتكارية
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      مكافحة اجلرمية املنظمة والعائدات غري املشروعة  - ألف  
    مشال أفريقيا يف جمال استرداد املوجوداتم إىل بلدان منطقة الدعم املقدَّ  - ١  

سنت بلدان منطقة مشال أفريقيا قوانني جديدة نتيجة للنهج االبتكـاري الـذي اعتمـده      -٤٠
املعهد والذي يركز على املصادرة غري العقابية للموجـودات غـري املشـروعة، إىل جانـب إسـداء      

أحكـام اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة       ع الدول على تطبيـق مما شجَّ ،املشورة التقنية والقانونية
ــدويل األخــرى،      ــانون ال ــادئ الق ــب مب ــن أجــل  الفســاد، إىل جان ــري   م اســترداد املوجــودات غ

املشروعة املسروقة على حنو أكثر فعالية. وأطلق املعهد، مـن خـالل مكتـب املشـاريع التـابع لـه       
ومنــها علــى  ،م حكومــاتمــن االحتــاد األورويب يهــدف إىل دعــ ممــوَّالً مشــروعاً ،يف بروكســل

ــا ومصــر وجــه اخلصــوص حكومــات   ــونس وليبي اســترداد موجوداهتــا املســروقة.  مــن أجــل   ،ت
  مع دعم تنفيذ القوانني اجلديدة.   ٢٠١٧وسيستمر املشروع خالل عام 

    
سة والصالت ياملعادن النفباالستراتيجية الدولية ملنع ومكافحة االجتار غري املشروع   - ٢  

    املعادن النفيسة واجلرمية املنظمة العابرة للحدودر باالجتاالقائمة بني 
ا لتمويـل  هامـ  أضحى االجتار غري املشروع باملعادن النفيسة على النطـاق الـدويل مصـدراً     - ٤١

اجلماعات اإلجرامية املنظمة اليت تستغل وجود ثغرات يف التشـريعات الوطنيـة والتجـارة الدوليـة.     
وب أفريقيـا، دراسـة بشـأن الصـالت احملتملـة بـني اجلرميـة        واستهل املعهد، بدعم مـن حكومـة جنـ   

الدراسـة  م تقيِّسـ املعادن النفيسـة؛ و ب غري املشروعواالجتار األنشطة وسائر املنظمة العابرة للحدود 
  )٤(.ة والدروس املستخلصة ملنع ومكافحة هذه الظاهرةيِّداملمارسات اجل أيضاً
د كما حـدَّ  ،ةيِّدوجهات املشتركة واملمارسات اجلد املعهد التوأثناء هذه الدراسة، حدَّ  -٤٢

الثغرات والتحديات القائمة اليت يـتعني التصـدي هلـا، بالتعـاون مـع شـبكة دوليـة مـن أصـحاب          
تتضمن الوكاالت احلكومية للدول األعضاء، والشركات الرائـدة املنخرطـة    نييالرئيساملصلحة 

واملنظمــات الدوليــة وســائر األطــراف ذات   ،واالجتــار هبــا هــايف إنتــاج املعــادن النفيســة وجتهيز
ا اجتماعـات ومشـاورات ألصـحاب املصـلحة مـن أجـل تصـميم سياسـات         الصلة، وتعقد حاليـ 

  جديدة لتحسني التصدي هلذه املسائل.

───────────────── 
خالل دورهتا اخلامسة والعشرين يف شكل منع اجلرمية والعدالة اجلنائية أن تتاح الدراسة أمام جلنة  من املزمع )٤(  

 ورقة اجتماع.
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مواجهة التهديدات والتحديات الناشئة للجرمية املنظمة العابرة للحدود يف ضوء   - ٣  
    التكامل اإلقليمي

مواجهـة التهديـدات   : عنمع معهد العدالة التايلندي، دراسة بالتشارك د، استهل املعه  -٤٣
ق مجاعـة رابطـة   والتحديات الناشئة للجرمية املنظمة العابرة للحـدود مـن منظـور تايلنـد يف سـيا     

. ويتمثــل الغــرض مــن هــذا البحــث يف تقيــيم كيفيــة اســتعداد تايلنــد   أمــم جنــوب شــرق آســيا 
العدالــة العــابرة للحــدود فيمــا يتعلــق باجلرميــة املنظمــة هــا تنطــوي عليللتصــدي للتحــديات الــيت 

ــم        ــة االقتصــادية لرابطــة أم ــدماجها اإلقليمــي يف اجلماع ــك يف ســياق ان ــة، وذل ــن والتنمي واألم
  جنوب شرق آسيا.

أصـحاب املصـلحة   تزويـد  ، يف ٢٠١٦نشـرها يف عـام    املزمـع وستسهم نتائج البحث،   -٤٤
الـيت تواجـه حتــديات    ،طـة أمـم جنــوب شـرق آسـيا األوســع    منطقــة رابيف و ،املهـتمني يف تايلنـد  

يف املســتقبل لتلبيــة احتياجــاهتم كوســيلة   إلعــداد اســتراتيجيات أكثــر مشــوالً بإرشــادات مماثلــة، 
  لتحسني التصدي للجرمية املنظمة العابرة للحدود.

    
    اجلرمية املنظمة واالجتار غري املشروع  - ٤  

"نظـــام املكافحــــة املبكــــرة للجرميــــة املنظمــــة  ، وهـــوةصـــمم نظـــام دويل ملســـح البيئـــ  -٤٥
مكافحـة  مـن أجـل   )، ePOOLICE" (اتيةاالســتخبار والـنظم  والقــانون   ةباسـتخدام مســح البيئـ  

الشبكات اإلجرامية، كمـا تـوىل احتـاد يشـمل املعهـد إىل جانـب خـرباء معنـيني بإنفـاذ القـانون           
ـــة،  وخــرباء أكــادمييني يف مشــروع املكافحـــة املبكـــرة للج    ـــة املنظم ــدريب   إلرمي ــل لت ــداد دلي ع

  بتمويل من املفوضية األوروبية. ،املشغلني
 )ePOOLICE( "إبــوليس" للكشــف عــن اجلــرائم يف مرحلــة مبكــرة، تــوفر أداة  وســعياً  -٤٦

ودراسـتها علـى حنـو    ا للبيئة احمليطة من أجل حتسني تقييم اجلرائم الناشـئة  ا منهجيعام استعراضاً
مـن  احلقيقـي  وتسجيل املعلومـات ذات الصـلة يف الوقـت    احمليطة ق رصد البيئة عن طرياستباقي 
واملعلومــات احلكوميــة القــوانني ، مبــا يف ذلــك التقــارير التحليليــة املتعلقــة بإنفــاذ خمتلفــةمصــادر 

  واإلنترنت والشبكات االجتماعية.
    

    التزييف  - باء  
للغايـة  عاليـة  جرمية بال ضحايا، أن حيقق نسبة ينظر إليه على أنه ميكن للتزييف، الذي   -٤٧

من األرباح احملتملة مقابل املخاطر املفترضة إذا ما قـورن بأنشـطة إجراميـة أخـرى مثـل االجتـار       
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باملخدرات. وقد بدأت اجملموعات اإلجرامية العـابرة للحـدود يف االخنـراط يف أنشـطة التزييـف      
غري املشروع، الذي تزايد بنسـب غـري مسـبوقة،    على حنو متزايد. وعادة ما يرتبط هذا النشاط 

، والتــهرب الضــرييب، تــدليس وخمالفــات اجلمــارك والضــرائب بأنشــطة إجراميــة أخــرى مثــل ال 
  وغسل األموال، وعدد من أشكال التجارة واالجتار غري املشروعني.

    
    أوغندا فة: املشروع التجرييب يفاملبادرات الرامية إىل تعزيز مكافحة األدوية املزيَّ  - ١  

مـن خـالل    األدويـة املزيفـة يف أوغنـدا   فيمـا يتعلـق ب  وضـع  لمت التوصل إىل فهـم أفضـل ل    -٤٨
مشروع جترييب توىل املعهد تنفيـذه بالتعـاون مـع املنظمـة الدوليـة لقـانون التنميـة ومعهـد أونيـل          

ر العـاملي، بتمويـل مـن البنـك الـدويل. وعمـد املشـروع إىل تقيـيم اإلطـا         الـوطين  لقانون الصحة 
التنظيمــي والتشــريعي يف أوغنــدا، بغيــة اقتــراح ســبل لتحســني فعاليــة اإلجــراءات الــيت تتخــذها  

مـن   تقرير التقييم مشروع استراتيجية وطنية مصممة خصيصـاً ويتضمن ملواجهة هذه الظاهرة. 
  هبدف دعم حتسني التدابري املتخذة ملواجهة غش األدوية.أجل أوغندا، 

    
    ؤوس األموال غري املشروعة يف االقتصاد املشروعحتليل إعادة استثمار ر  - ٢  

ــه      -٤٩ ــي يف حزيران/يونيـ ــروع حبثـ ــتهل مشـ ــة   ٢٠١٣اسـ ــع وزارة اخلارجيـ ــاون مـ ، بالتعـ
املنظمـة إلعـادة اسـتثمار    اإلجرامية ماعات تأخذ هبا اجلاألمريكية، يهدف إىل حتليل السبل اليت 

البحثـي  نتـائج املشـروع   صـول علـى   ويتوخى احلالعائدات غري املشروعة يف االقتصاد املشروع. 
  .٢٠١٦يف نيسان/أبريل 

    
    الشراكة مع القطاع اخلاص: استخدام تكنولوجيا مكافحة التزييف  - ٣  

ل عليهـا مـن   كشفت نتائج البحوث عـن تسـريب مبـالغ ضـخمة مـن األمـوال املتحصَّـ         -٥٠
السـلع  تعلـق ب اقتطـاع ضـرائب فيمـا ي   لعـدم   نظـراً املفتـرض احلصـول عليهـا    الضرائب املشـروعة  

. ومــع تطبيــق احلكومــات املعنيــة تكنولوجيــات مكافحــة  معــامالتاملزيفــة ومــا يتصــل هبــا مــن 
مــن إيــرادات الضــرائب مقارنــة بالســنوات الســابقة. إضــافية التزييــف، حصــلت مبــالغ ضــخمة 

وفضال على ذلـك، تسـهم تكنولوجيـات مكافحـة التزييـف يف تـأمني سلسـلة توريـد املنتجـات          
  تكفل وصول املنتجات املشروعة، مثل األدوية، إىل اجلهات املقصودة.املشروعة، حيث 

وركز التقرير النهائي املعنون "ضـمان أمـن سلسـلة التوريـد: دور تكنولوجيـات مكافحـة         -٥١
 )Ensuring Supply Chain Security: The Role of  Anti-Counterfeiting Technologies(التزييـف"  

ة التزييــف يف تعزيــز األمــان للحكومــات واملــواطنني. وعمــد   علــى دور تكنولوجيــات مكافحــ 
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هج الـــيت تعتمـــدها احلكومـــات إزاء تكنولوجيـــات مكافحـــة التزييـــف، البحـــث إىل حتليـــل الـــنُّ
بالتركيز على عدد من فئات املنتجات (مثل األدوية واخلمور والتبـغ وامليـاه املعدنيـة ومنتجـات     

يف  ،الغـاز والزيـت مـن بـني منتجـات أخـرى كـثرية)       األلبان والصابون واحملـوالت الكهربائيـة و  
  املناطق اجلغرافية.خمتلف 

    
    تكنولوجيا مكافحة التزييف: محاية امللكية الفكرية والتنمية االقتصاديةالعمل بشأن حلقة   - ٤  

ــبتمرب    -٥٢ ــتراتيجي ، ٢٠١٥نظـــم املعهـــد يف أيلول/سـ ــيا مـــع اسـ ــادل املعلومـــات  تهمتشـ لتبـ
مــع البنــك الــدويل ووزارة التنميــة االقتصــادية يف إيطاليــا       شــتراكباال، الفضــلى املمارســاتو

حلقـة عمـل   ) يف معـرض فينيسـيا، بإيطاليـا،    Assonimeوالرابطة اإليطاليـة لشـركات املسـامهة (   
ــف،     ــا مكافحــة التزيي ــات مكافحــة     بشــأن تكنولوجي ــر اإلجيــايب لتكنولوجي ــى األث ركــزت عل

التنميــة االقتصــادية وزيــادة حتصــيل اإليــرادات  التزييــف علــى محايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة و  
  الضريبية ومحاية التجارة املشروعة ومكافحة اجلرمية املنظمة.

    
    التزييف يف قطاع األغذية والزراعة يف املنطقة األوروبية املتوسطية  - ٥  

الزراعة هتديدا لصحة املسـتهلكني وسـالمتهم،   ويشكل التزييف والغش يف جمال األغذية   - ٥٣
الصناعة. وقد نوقشـت النتـائج الصـادرة عـن دراسـة       بتنميةيؤثر على الثقة يف املنتجات ويضر مما 

لتزييـف يف قطـاع الزراعـة واألغذيـة،     من أجـل التصـدي ل  لتدابري التشريعية املطبقة لمقارنة حتليلية 
، يف إطـار اجتمـاع خـرباء رفيـع     ٢٠١٥معرض ميالنو، الذي عقد يف تشرين األول/أكتـوبر  أثناء 

ــى توضــيح        ملا ــة. وركــزت املناقشــات عل ــة االقتصــادية اإليطالي ــن وزارة التنمي ــل م ســتوى بتموي
واملمارســات الدوليــة يف جمــال مكافحــة التزييــف يف قطــاع األغذيــة والزراعــة كوســيلة   املشــاريع 

  للتوعية واإلرشاد يف وضع السياسات الرامية إىل التصدي هلذه التهديدات.
    

    تصميم منهجية لتقييم املخاطر طالية للتزييف:ض األقاليم اإليتعرُّ  - ٦  
، يف إطـار التعـاون القـائم مـع وزارة التنميـة االقتصــادية      ٢٠١٥اسـتهل املعهـد يف عـام      -٥٤

ض يهـدف إىل تصـميم منهجيـة لتقيـيم املخـاطر مـن أجـل قيـاس مـدى تعـرُّ           مشروعاًاإليطالية، 
خاصـة إىل   اتإشـار تتضـمن   ،مخـاطر للمسـات  الية للتزييف، مما أفضى إىل وضـع  األقاليم اإليط

لتجريبـه يف ثالثـة أقـاليم إيطاليـة      أن يكون مشروع األداة هذا جاهزاًويتوخى أنشطة التزييف. 
  .٢٠١٦خالل عام 
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      مكافحة اجلرمية البيئية  - جيم  
    تأمني سالمة سلسلة التوريد من املبيدات غري املشروعة  - ١  

املرتبطـة باملبيـدات غـري املشـروعة واملزيفـة       توثيق خارطـة طريـق للحـد مـن املخـاطر      مت  -٥٥
ــايري   ــة للمع ــواطن ، واســتبانة وغــري املطابق ــة    م ــد، واألطــراف الفاعل الضــعف يف سلســلة التوري

ــة   واجلماعــات  ــة املنظم ــذه األنشــطة  الضــالعةوالشــبكات اإلجرامي ــقطرو، يف ه ــها، يف  ائ عمل
 Illicit( وســالمة سلســلة التوريــد"التقريــر املعنــون "املبيــدات غــري املشــروعة واجلرميــة املنظمــة  

Pesticides, Organized Crime and Supply Chain Integrity.(     ويسـتند التقريـر إىل بيانـات
وكــاالت إنفــاذ القــانون  ممثلــي مثــل  ،مســتقاة مــن خــرباء، منــهم ممثلــون عــن الــدول األعضــاء  

ــاملني يف الوصــانعي السياســات   ــةســلطات اجلموالع ــة الع  ركي ــوظفي النياب ــاالت  وم ــة ووك ام
املعرفـة   القطاع اخلاص واملنظمات الدولية واإلقليمية، ويهدف إىل تعميـق  االستخبارات وممثلي

اسـتبانة املمارسـات    مـن أجـل  باالجتاهات احلالية فيمـا يتعلـق باملبيـدات غـري املشـروعة، وذلـك       
ة واملزيفــة الكشــف عــن األنشــطة املتصــلة مببيــدات اآلفــات غــري املشــروع  بغيــة ة وتبادهلــا يِّــداجل

ومالحقة املتجرين هبا، وحتسني قـدرات مـوظفي إنفـاذ القـانون والنيابـة العامـة يف هـذا        وحتريها 
  اجملال يف هناية املطاف.

    
    بصورة غري مشروعة االجتار بالنفايات السامة والتخلص منها  - ٢  

ة كميــ إىل راًأشــارت االســتنتاجات الــواردة يف إحــدى الدراســات الــيت صــدرت مــؤخَّ   -٥٦
سـاعد  . وةغـري قانونيـ  بصـورة  ا هبالنفايات املقدرة من املعدات الكهربائية واإللكترونية واملتجر 

فهم دروب ووجهات الشـحنات غـري املشـروعة فهمـا عميقـا. وشـارك املعهـد يف        التقرير على 
وســاهم يف إعــداد جمموعــة مــن التوصــيات لــدعم للمشــروع مكــون التقيــيم القــانوين واجلنــائي 

ــوظفي اجلمــارك يف مكافحــة االجتــار غــري        املفوضــية ا ألوروبيــة وســلطات إنفــاذ القــوانني وم
ــها. وتولــت املنظمــة       ــا ومن ــة داخــل أوروب ــة واإللكتروني ــات املعــدات الكهربائي املشــروع بنفاي

مــن أجــل تنفيــذ مشــروع "مكافحــة  هــذا التحــالف الدوليــة للشــرطة اجلنائيــة (إنتربــول) قيــادة  
  ).SWIT( املعدات الكهربائية واإللكترونية"االجتار غري املشروع بنفايات 

وعمـــد مشـــروع مكافحـــة االجتـــار غـــري املشـــروع بنفايـــات املعـــدات الكهربائيـــة           -٥٧
علــى املســتويني الــدويل إىل اســتبانة وتقيــيم الثغــرات الــيت تعتــري األطــر القانونيــة واإللكترونيــة 

واد اخلطرة يف املنتجـات املتداولـة   واألورويب، ال سيما توجيهات املفوضية األوروبية املتعلقة بامل
ــوع الشــركات والوســطاء       ــيم ن ــع تقي ــا م ــها. وتوازي ــاملني يف الســوق األورويب ومعاجلت يف الع
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دراسـة شـاملة حـول اخنـراط اجلرميـة املنظمـة يف       التحـالف املعـين هبـذا املشـروع     السوق، أجرى 
ة حمـدَّد نة أنشـطة إجراميـة   سلسلة توريد نفايات املعدات الكهربائيـة واإللكترونيـة هبـدف اسـتبا    
  وأنواع اجلرائم املتصلة بشحنات النفايات اإللكترونية غري املشروعة.

    
    اجلرمية السيربانية واإلرهاب السيرباين والتوازن بني األمن وحقوق اإلنسان  - دال  

ــيربانية، واســـتعمال املنظمـــات اإلرهابيـــة    -٥٨ ، والتهديـــدات لإلنترنـــت تـــؤثر اجلرميـــة السـ
تكنولوجيـا  ال، وإسـاءة اسـتعمال البيانـات الضـخمة، وقرصـنة      اهلامةية ضد البىن التحتية السيربان
علــى مجيــع البلــدان. ففــي حــني تســهم التكنولوجيــا يف تعزيــز التنميــة  متزايــداً ، تــأثرياًيــةالروبوت

لتيسـري األنشـطة اإلجراميـة.     فرصـاً  أيضـاً  ومكافحة اجلرمية ومحاية حقوق اإلنسان، فهـي تـوفر  
ي مسألة إسـاءة اسـتعمال التكنولوجيـا علـى جوانـب جنائيـة وأخـرى أخالقيـة، وينبغـي          وتنطو

التوصل إىل هنج منسق للتصدي هلـذه املسـائل عـن طريـق حتقيـق التـوازن بـني الشـواغل األمنيـة          
  اخلاصة حبقوق اإلنسان. الشواغلو

    
    اجلرمية السيربانية واإلرهاب السيرباين  - ١  

عديدة يف مشـروع "جـدول األعمـال األورويب لبحـوث اجلرميـة      مسامهات م املعهد قدَّ  -٥٩
. ويعمــل هــذا املشــروع علــى وضــع جــدول   )COURAGE( الســيربانية واإلرهــاب الســيرباين" 

يتـوىل توجيهـه   أعمال متوازن وشامل ومالئم لبحوث اجلرمية السـيربانية واإلرهـاب السـيرباين،    
يتكـون مـن ممـثلني     استشـاريا  جملسـاً و بلداً ١٢من  شريكاً ١٧حتالف ذو مؤهالت رفيعة يضم 

اليوروبـــول ومركـــز البحـــوث املشـــتركة التـــابع للمفوضـــية األوروبيـــة منـــها منظمـــة  ١٤عـــن 
وأكادميية القانون األورويب. ويشمل املشروع مجيع الـدول األعضـاء باالحتـاد األورويب والبـالغ     

  .٢٨عددها 
املتعلقـة باجلوانـب   الصـادرة  شـورات  ، أسهم املعهد يف مجع وحتليل املن٢٠١٥ويف عام   -٦٠

إطـار  وضـع  القانونية واألخالقيـة واجملتمعيـة للجرميـة السـيربانية واإلرهـاب السـيرباين مـن أجـل         
هـذه  بشـأن  ووضع توصيات بـإجراء حبـوث   شاملة بتلك اجلوانب، شامل ومعزز وإعداد قائمة 

مـاعي والتمييـز القـائم    التماسـك االجت مواضـيع  املواضيع. وعلى وجـه التحديـد، تنـاول املعهـد     
الــدين أو التمييــز ضــد األقليــات، إىل جانــب مســأليت اخلصوصــية ومحايــة أو علــى نــوع اجلــنس 

تـدابري  للتوعية هبذه املسائل مـن أجـل تشـجيع أصـحاب املصـلحة علـى تصـميم         البيانات، سعياً
  .دي هلاصللت أكثر فعالية
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منـرب لتبـادل   والعمـل ك ارف وتبادهلـا  هلدفـه املتمثـل يف تـوفري املعـ     وفقـاً  ،وشارك املعهد  -٦١
يف إطـار مشـروع    ة السـيربانية واإلرهـاب السـيرباين   يف وضـع تصـنيف بشـأن اجلرميـ     ،املعلومات

، مشــتق مــن حتليــل جــدول األعمــال األورويب لبحــوث اجلرميــة الســيربانية واإلرهــاب الســيرباين
، واجملمعــة يف مســتودع الصــادرةمعمــق للتصــنيفات والتبويبــات الــواردة يف الدراســات الدوليــة 

بدور رائد يف إعـداد قائمـة أوليـة بالعناصـر البحثيـة اخلاصـة        أيضاًقام املعهد بيانات املشروع. و
، إىل روعباجلرمية السيربانية واإلرهاب السيرباين لوضـعها علـى جـدول األعمـال البحثـي للمشـ      

ا يف حتسـني التصـدي   جانب إعداد توجيهات لتقييم النتـائج البحثيـة الـيت ميكـن أن يسترشـد هبـ      
  للجرمية السيربانية واإلرهاب السيرباين.

    
    الصغرية واملتوسطة يف املنشآت أمن تكنولوجيا املعلومات   - ٢  

ــا إرشــادات بشــأن "، املنشــور املعنــون ٢٠١٥أصــدر املعهــد، يف عــام    -٦٢ أمــن تكنولوجي
ــات يف  ــآت املعلومـ ــذي املنشـ ــطة"، الـ ــغرية واملتوسـ ــن   الصـ ــات عـ ــمن معلومـ ــات يتضـ االجتاهـ

يتضـمن التقريـر   والصغرية واملتوسـطة يف إيطاليـا.   املنشآت والتهديدات السيربانية اليت تواجهها 
باللغـة  نظمـت  إىل مقـابالت ودراسـات حالـة     اسـتناداً  يـت أجرالدراسة االستقصائية الـيت   أيضاً

  يرباين.  يتخذوهنا بشأن األمن الساليت اإليطالية لصاحل املستفيدين بغية حتسني التدابري 
    

    اتالشبكمداخل مشروع األمن على   - ٣  
ــذاملعهــد يشــارك   -٦٣ ، )SECURED( "اتالشــبكمــداخل مشــروع "األمــن علــى   يف تنفي

ــة        ــوث والتنميـ ــابع للبحـ ــاري السـ ــامج اإلطـ ــار الربنـ ــة يف إطـ ــية األوروبيـ ــه املفوضـ ــذي متولـ الـ
اإلنترنـت عـن طريـق    بنيـة مبتكـرة للحمايـة مـن خمـاطر      كنولوجية. ويقترح املشروع تصـميم  الت

. ويعمـل املشـروع   مـداخل الشـبكات  نقل تنفيذ التطبيقات األمنية إىل جهاز قابل للربجمـة علـى   
مســـتوى أمـــن بغيـــة إدخـــال حتســـينات كـــبرية علـــى  ، اتالشـــبكضـــمن علـــى تعزيـــز اإلدارة 

ز املعهــد جهــوده علــى دعــم الشــركاء التقنــيني ذوي الصــلة يف   املســتخدمني ومحايتــهم. ويركِّــ 
اجلـاري لنمـوذج التهديـدات اخلـاص     التطـوير  هـذا العمـل علـى     سـاً بنيـة املشـروع، مؤسِّ  حتديد 

املتعلقــة باملشــروع وتقييمــات اخلصوصــية واجلوانــب القانونيــة، ودعــم مواصــفات السياســات   
  .يةتطلبات األمناملبصوغ 
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مكافحة مجيع أشكال التمييز والتعصب، ال سيما جرمية الكراهية وخطاب الكراهية   - ٤  
    وسائط اإلعالم اجلديدة  يف
ــام     -٦٤ ــد، يف ع ــة الكراهيــة      ٢٠١٥أصــدر املعه ــون "جرمي ــامل املعن ــي الش ــره البحث ، تقري

علـى نطـاق االحتـاد     دراسةووخطاب الكراهية يف أوروبا: حتليل شامل ملبادئ القانون الدويل، 
يــة مخــس دراســات قطْريــة معمقــة حــول جرميــة الكراهوأجــرى وتقييمــات وطنيــة"،  ،األورويب

وخطــاب الكراهيــة يف إســبانيا وإيطاليــا ورومانيــا وفرنســا واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى 
  يرلندا الشمالية.آو

نظمهـا املعهـد   حللقـات تـدريب    وشكلت االسـتنتاجات املسـتقاة مـن البحـوث أساسـاً       -٦٥
نفـاذ  مـوظفي إ مـن أجـل   جرمية الكراهية وخطاب الكراهية يف وسائط اإلعالم اجلديـدة،  بشأن 

ــانون   ــانون واالختصاصــيني يف الق ــذكورة أعــاله     الق ــا امل ــيت ركــز عليه ــدان ال يف إطــار ، يف البل
ــدة" (     ــة وتقوميــه وتثبيطــه يف وســائط اإلعــالم اجلدي ). PRISMمشــروع "منــع خطــاب الكراهي

ــة  وهتــدف  ــدورات التدريبي ــاألدوات الالزمــة    إال ــد االختصاصــيني ب ــة بالظــاهرة وتزوي ىل التوعي
ومكافحتـها، ممـا يزيـد بشـكل فعـال مـن       وحتريها الكراهية وجرائم الكراهية  اتبالستبانة خطا

  لقضاء اجلنائي واملدين يف هذه املسائل.إىل اإمكانيات جلوء الضحايا 
املمـول مـن املفوضـية    منـع خطـاب الكراهيـة    يف مشـروع   وبدأ املعهد، باعتباره شريكاً  -٦٦

يف إعـداد اسـتراتيجيات   ألهدافه،  وفقاًواملواطنة، األوروبية يف إطار برنامج احلقوق األساسية و
، إىل التبليـغ عـن تلـك اخلطابـات واجلـرائم     عمليـات  بغية زيـادة  فعالة للتوعية واإلعالم والنشر، 

  للغة للحد من استخدام خطاب الكراهية وختفيف أثره.الواعي ستخدام االجانب تعزيز 
    

      الضعفاحلد من أوجه   - هاء  
    د املصابني باملهق وقتلهممنع التمييز ض  - ١  

واصل املعهد تنفيذ املشروع البحثي الرامي إىل تعزيز محاية حقوق اإلنسـان األساسـية     -٦٧
وقتلهم. ومـن املنتظـر أن    باملهقالثقافية، وال سيما منع التمييز ضد املصابني الرتاعات يف سياق 

  .٢٠١٦يف آذار/مارس البحثي تصدر نتائج املشروع 
    

    وإعادة تأهيلهممتعاطيها منع تعاطي مواد اإلدمان وعالج من أجل قدرات بناء ال  - ٢  
إيطاليـا، تنفيـذ خطـة إقليميـة     يف  مـع سـلطات إقلـيم كاالبريـا    بالتشـارك  واصل املعهد،   -٦٨

ملنع تعاطي مواد اإلدمـان وعـالج متعاطيهـا وإعـادة تأهيلـهم. ويعمـل املشـروع التجـرييب علـى          
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ــة وا  ــة تيســري دمــج اجلهــود الوطني ــة إىل لدولي ــها مــع يِّــداســتبانة املمارســات اجلالرامي ة ومواءمت
ــرباً      ــيوفر املشــروع من ــة. وس ــة املختلف ــياقات الوطني ــادل املمارســات    الس الفضــلى للحــوار وتب

والسياسات بني املمارسني يف جماالت منع تعاطي املخدرات والعدالة اجلنائية وممارسي الرعايـة  
  لبناء القدرات يف هذا اجملال.  أمشل يات دعم وضع استراتيجمن أجل الصحية 

    
    والكحولاملخدرات دعم النساء املعرضات خلطر تعاطي   - ٣  

االختالفــات بــني اجلنســني فيمــا يتعلــق    علــى صــعيد يواجــه معظــم اجملتمعــات حتــديات     - ٦٩
عفات املتأثرات بتعاطي املخـدرات والكحـول.   ضبإدمان املخدرات واحلاجة إىل دعم النساء املست

مة إليه، إىل استهالل املشروع املعنـون "الشـبكة   مد املعهد، تلبية لطلبات الدعم واإلرشاد املقدَّوع
ملخدرات والكحول"، الذي أنشئت مـن خاللـه شـبكة مـن االختصاصـيني      املعنية باملرأة ملكافحة ا

فضـلى  ممارسـات  ووسياسـات  بنشـاط يف الـدعوة إىل إعـداد وتنفيـذ تـدخالت      من أجل االخنراط 
املشـروع  ج ويـروِّ . ، وإىل املساعدة يف إعدادها وتنفيذهااألدلة لتلبية احتياجات النساءة على قائم

اإلدمـان وعالجـه والتعـايف    الوقايـة مـن   نهج يراعي االعتبـارات اجلنسـانية يف مجيـع بـرامج     لألخذ ب
  لنساء.املهيأة لتلبية احتياجات امنه ويف ممارسات العمل املهنية 

املعنون "تعزيز االستراتيجيات والتـدابري الـيت تلـيب     ٥٥/٥نة املخدرات بقرار جلعمالً و  -٧٠
ــة خلفــض  املشــاملة والســتراتيجيات االربامج والــيف ســياق للنســاء االحتياجــات اخلاصــة   تكامل

الفضـلى  الطلب على املخدرات"، أعد املعهد سلسلة من األدوات املهنية مثل أدلـة املمارسـات   
  والدورات التدريبية.ومنصات التعلم على اإلنترنت 

وبتمويل من اإلدارة املعنية بسياسات مكافحة املخـدرات التابعـة للحكومـة اإليطاليـة،       -٧١
عرض املعهد أنشطة مشاريعه يف احللقة الدراسية حول النسـاء واملخـدرات والعنـف يف أوروبـا     

ول/ديســمرب ومنطقــة البحــر املتوســط، الــيت عقــدهتا احلكومــة اإليطاليــة يف رومــا يف كــانون األ  
وجملــس أوروبــا وبلــدان مــن منطقــة  اوإدماهنــللمخــدرات ، مبشــاركة املرصــد األورويب ٢٠١٥

  البحر املتوسط.  
    

مواد  تعاطيواملمارسات املتعلقة مبنع  اتتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف السياس  - ٤  
    هموإعادة تأهيلمتعاطيها  اإلدمان وعالج

ــد    - ٧٢ ــام مجــع املعه ــوان      جمم ٢٠١٥يف ع ــدوة بعن ــار ن ــن صــانعي السياســات يف إط ــة م وع
"التصــدي ألوجــه اهلشاشــة، وزيــادة الوصــول إىل اخلــدمات: الســبيل إىل تعمــيم مراعــاة املنظــور   

وإعــادة متعاطيهــا مــواد اإلدمــان وعــالج تعــاطي نــع املتعلقــة مبواملمارســة  اتاجلنســاين يف السياســ
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ن السـلوك اإلدمـاين واالرهتـان للمخـدرات،     تأهيلهم"، عقدت خالل املـؤمتر األورويب األول بشـأ  
مت   لمخدرات وإدماهنا واحلكومة الربتغالية، وعرض فيـه أحـدث مـا   لاألورويب املرصد الذي نظمه 

التوصل إليه يف تنفيذ جـدول أعمـال مـراع لالعتبـارات اجلنسـانية يف إطـار خـدمات العـالج مـن          
ومناقشـة  الفضـلى  علـى املمارسـات   املخدرات واالستشـفاء منـها يف أوروبـا، مـع تسـليط الضـوء       

. اجملــالتعمــيم االعتبــارات اجلنســانية يف هــذا فيمــا يتعلــق باملخــاطر والعوائــق والتحــديات الناشــئة 
العـالج  مسـائل  النـدوة علـى ضـرورة التركيـز علـى االختالفـات بـني اجلنسـني يف          يف إطار وشدد

  للمخدرات. والصحة العقلية والعنف عند النظر يف عالج النساء املتعاطيات
    

أمناط وترويج مكافحة اإلدمان الفضلى من أجل املمارسات  وتعميمالبحوث   - ٥  
    الصحية  املعيشة
ركزت مسامهة املعهـد يف املشـروع علـى إنتـاج حتليـل مقـارن لتكـاليف اإلدمـان علـى            -٧٣

ســات السيابــالنظر إىل االختالفــات يف  ا، نظــم العدالــة اجلنائيــة يف إســبانيا والربتغــال وبولنــد     
املعتمـدة يف تلـك البلـدان واالختالفـات يف قــدرات إنفـاذ القـانون ويف العقوبـات علـى اجلــرائم         

اخلـربات العامليـة املسـتمدة مـن تطبيـق بـدائل       ُدرسـت  على ذلك،  ذات الصلة باإلدمان. وفضالً
 اسـتناداً متعاطي املخدرات، وأصدرت توصيات باعتماد سياسـات وبـرامج   فيما خيص السجن 
  .الفضلى املمارساتوية ملة العلإىل األد

وأجرى املعهـد مقـابالت داخـل السـجون يف إيطاليـا. كمـا نظـر املعهـد يف اإليـرادات            -٧٤
ــني      ــة حتسـ ــروع بغيـ ــري املشـ ــاد غـ ــن االقتصـ ــة مـ ــة احملققـ ــواق  معرفـ ــالعة يف أسـ ــراف الضـ األطـ

  اإلدمان.  منتجات
بشـــأن  رويب مجيـــع دول االحتـــاد األو بنطاقـــه وشـــارك املعهـــد يف مشـــروع يشـــمل      -٧٥

 اإلدمــانوضــع إطــار جديــد ألشــكال  وأمنــاط املعيشــة يف أوروبــا املعاصــرة: مشــروع   اإلدمــان
)ALICE RAP(       مؤسسـة   ٤٣مشـاركني مـن   ، وهو مشـروع حبثـي مدتـه مخـس سـنوات يضـم

  لتبادل املعلومات. ويوفر منرباًأوروبيا بلداً  ٢٥حبثية يف 
ن عـ املتأتيـة  وضـية األوروبيـة، التحـديات    ويدرس املشروع، الذي تشارك يف متويله املف  -٧٦

املعاصـرة  علـى متاسـك اجملتمعـات األوروبيـة     والـيت تـؤثر   خمتلف أشكال اإلدمان وأمناط املعيشـة  
وتنظيمهــا وعملــها. كمــا يــدرس إدمــان الكحــول والتبــغ واملخــدرات غــري املشــروعة وإدمــان    

بطـة باإلدمـان، مـن خـالل هنـج      املراهنات/املقامرة، إىل جانب دراسـة األضـرار والتكـاليف املرت   
  د التخصصات وحتليل استشرايف.متعدِّ
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وتعزيز منه والعالج تعاطي املخدرات السجن وتعاطي املخدرات: حتسني منع   - ٦  
    البديلة  التدابري

ملناقشــة التكــاليف خمتلفــة نظــم املعهــد حلقــة عمــل ضــمت خــرباء بــارزين مــن بلــدان     -٧٧
وجـاءت   )٥(.سـباب تـرتبط باملخـدرات يف أوروبـا    للسجن ألاالقتصادية واالجتماعية والصحية 

املخـــدرات ســـلوكيات إدمـــان بشـــأن حلقـــة العمـــل يف إطـــار برنـــامج املـــؤمتر األورويب األول 
  لمخدرات وإدماهنا واحلكومة الربتغالية.لاألورويب الذي نظمه املرصد "، اوارهتاهن
التكــاليف املترتبــة علــى  النــدوة فهــم أثــر سياســات مكافحــة املخــدرات علــىزت وعـزَّ   -٧٨

وضع معـايري مسـتندة إىل األدلـة لتقيـيم إدمـان املخـدرات، مـن أجـل         روجت عقوبة السجن، و
دعم قطاع العدالة اجلنائية يف تيسري اللجوء إىل تدابري غري احتجازية لألشـخاص الـذين يعـانون    

ــن خــالل حتســني آليــ         ــك م ــاطي املخــدرات، وذل ــن تع ــن اضــطرابات نامجــة ع ــي اتم ق التنس
  السجون.يف اإلدارة والنهوض ب

    
    الوصول إىل البحوث املستندة إىل األدلةتتيح إنشاء منصة    - ٧  

أنشأ املعهد، من خالل مشروعه املعنون "اجملتمع العلمي املعين باإلدمان" منصة لتيسـري    -٧٩
ــة مــن تعــاطي   الفضــلى اســتبانة ونشــر املمارســات   ــة املتصــلة بالوقاي وعــالج  املخــدراتالدولي

املعهــد بــرامج وطنيــة لتــدريب االختصاصــيني يف بلــدان  أعــد وإعــادة تأهيلــهم. كمــا  هــامتعاطي
منطقة البحر املتوسط. ويتيح املشروع، الذي يستخدم منصة إلكترونية خمصصـة هلـذا الغـرض،    
إمكانية الوصول إىل أحدث البحوث املستندة إىل األدلة واملنشورة يف نشرات دوريـة ورسـائل   

، كما يوفر لالختصاصيني املمارسـني وصـانعي السياسـات والعـاملني يف اجلهـاز      إخبارية خاصة
ــة واملســائل   القضــائي ويف جمــال إنفــاذ القــانون أداة حمدَّ  ــة لتحســني فهمهــم لالجتاهــات احلديث ث

  املخدرات.باألخرى املتصلة 
    

    مالتدريب والتعليم املتقدِّ  - رابعا  
م يف الشامل واملتعلـق بالتـدريب والتعلـيم املتقـدِّ     يتمثل اهلدف من هذا اجملال املواضيعي  -٨٠

بناء قدرات الدول األعضاء مـن خـالل التـدريب والتعلـيم مـن أجـل تصـميم وتنفيـذ سياسـات          
  للحد من اجلرمية وزيادة الوصول إىل العدالة وتعزيز السلم واألمن.

───────────────── 
التدابري  منه وتعزيزوالعالج التعاطي لسجن وتعاطي املخدرات: حتسني منع "ااملعنونة عمل الحلقة عقدت  )٥(  

 .٢٠١٥البديلة"، يف لشبونة يف أيلول/سبتمرب 
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القـانون  يف جمـال  إعداد برامج تسـتهدف احلاصـلني علـى شـهادات     ويعمل املعهد على   -٨١
املعهـد  عـرض  ، ٢٠١٥. ويف عـام  اتمناصـب صـنع القـرار   وميكن يف وقـت الحـق أن يشـغلوا    

برناجمه السـنوي التاسـع للحصـول علـى درجـة املاجسـتري يف القـانون يف جمـال اجلرميـة والعدالـة           
م باالشـتراك مـع   ظِّـ ُنوطالبا حـىت اآلن،   ٣٦٠على املستوى الدويل، الذي استفاد منه أكثر من 

تورينو. ويعمل املعهد على زيادة قاعدته الطالبية عن طريـق إرسـاء شـراكة مـع جامعـة      جامعة 
نيـدي يف األرجنـتني إلطـالق برنـامج مشـترك للماجسـتري يف القـانون يركـز علـى          يجون إف ك

  القانون اجلنائي الدويل والعدالة اجلنائية الدولية.
حصـــل فيهـــا علـــى ُيالـــيت تقليديـــة م املعهـــد، باإلضـــافة إىل الـــربامج التعليميـــة الويقـــدِّ  -٨٢

والــدورات الــيت ميكــن احتســاهبا ضــمن الــربامج      طائفــة مــن الــدورات التدريبيــة     ،شــهادات
  :املعروضةللدورات وصف . وفيما يلي التعليمية

    
    الدفاع يف القانون اجلنائي الدويلاحللقة الدراسية املتعلقة ب  - ١  

ــة     - ٨٣ ــذ دورات تدريبيـ ــميم وتنفيـ ــد بتصـ ــطلع املعهـ ــذيني  متخصِّ يضـ ــوظفني التنفيـ ــة للمـ صـ
علـى ذلـك احللقـة الدراسـية     ومـن األمثلـة   والعاملني يف السـلك القضـائي وغريهـم مـن املـوظفني.      

الدفاع يف جمال القانون اجلنائي الدويل للممارسني القانونيني املهتمني بالتقاضـي يف جمـال   املتعلقة ب
د احللقــة الدراســية حتــت رعايــة عقَــويل. وُتالقــانون اجلنــائي الــدويل علــى املســتوى الــوطين أو الــد 

  مكتب املستشار القانوين العام للدفاع التابع للمحكمة اجلنائية الدولية واحتاد احملامني الدويل.
    

    اجلرائم البيئية  - ٢  
ــة        -٨٤ ــاجلرائم البيئي ــة ب ــوانني املتعلق يضــطلع املعهــد بإعــداد صــانعي السياســات لوضــع الق

لفهــم األساســي لــدى املشــاركني للجــرائم البيئيــة وحتســني معرفتــهم   اتعزيــز بغيــة وتنفيــذها. و
، تعـاون املعهـد مـع اجلمعيـة اإليطاليـة      هلـا  إنفاذ القانون والـنظم القضـائية  تصدي أجهزة بكيفية 

بغيـة حتسـني قـدرة     ،القـانوين الـدويل القـائم   للتنظيم الدويل لعقد دورة تدريبيـة تناولـت اإلطـار    
على حنو شـامل وتعزيـز دورهـم كمناصـرين إلحـداث      رائم البيئية للجاملشاركني على التصدي 

  تغيري فعال يف السياسات واالستراتيجيات واملمارسات العامة.
    

    والقانوينالستقصائي ن يف جمال علم النفس اواخلرباء الدولي  - ٣  
التعـاون  فيف نظـام العدالـة اجلنائيـة.    اضـيع  يوفر املعهد التدريب على بعـض أصـعب املو    -٨٥

املختـرب  مع جامعة "أبوأكادميي" الفنلندية وبدعم من معهد ساليزيان اجلامعي يف تورينـو وقسـم   
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ــائي ــنفس          اجلن ــم ال ــدويل للخــرباء يف عل ــا ال ــامج الدراســات العلي ــد برن ــق املعه ــه، أطل ــابع ل الت
تعزيــز معرفــة املشــاركني مــن أجــل ، ٢٠١٥االستقصــائي والقــانوين يف كــانون األول/ديســمرب 

. ومتـزج الـدورة   القـائم علـى االسـتدالل العلمـي    يف جمال علم الـنفس  الشاملة ءاهتم وتطوير كفا
اغتصــاب تتعلــق جبــرائم قتــل و ةحماضــرات نظريــة وتــدريبات عمليــة، منــها أربــع جتــارب حماكــا

  اعتداء جنسي على األطفال وجرائم حرب.و
    

    برنامج الصحافة واإلعالم املعين بالتهديدات اجلديدة   - ٤  
لقوة وسائط اإلعالم، يعمل املعهد على إعداد العـاملني يف الوسـائط اإلعالميـة     اًإدراك  -٨٦

يف جمـاالت العدالـة ومحايـة حقـوق اإلنسـان ومنـع اجلرميـة واألمـن مـن          لتقدمي معلومـات دقيقـة   
صة. فعلى سـبيل املثـال، يهـدف برنـامج "الصـحافة واإلعـالم       خالل توفري فرص تدريبية متخصِّ

اجلديدة" إىل تعزيز قدرات اإلعالميني. ويعمل على تعميـق فهـم التهديـدات    املعين بالتهديدات 
  ال سيما تلك املتصلة بظهور العوملة والتطورات التكنولوجية.واجلديدة والناشئة، 

    
    التهديدات األمنية الناشئة  - ٥  

نيـة  مه املعهد إىل تعميـق املعرفـة بالتهديـدات األم   ص الذي يقدِّيهدف التدريب املتخصِّ  -٨٧
ــدات الســيربانية، واملخــاطر        ــدم املعهــد دورات عــن التهدي ــد، يق ــى وجــه التحدي الناشــئة. وعل
الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية؛ واألمن البيولوجي؛ واجلرائم ضد البيئـة؛ والـذكاء   

شــارك فيهــا   ٢٠١٥دورات يف عــام أربــع مــت ظِّ. وقــد ُنيــةالروبوتاألجهــزة االصــطناعي و
  .شخصاً  ٧٠

    
    املبادرات اجلديدة  - ٦  

بدأ املعهد يف توسيع نطاق شراكاته يف جمايل التدريب والتعليم مع اجلامعـات ومعاهـد     -٨٨
لتعلــيم والتــدريب علــى مســتوى  ويركــز بصــفة خاصــة علــى ا التــدريب علــى النطــاق العــاملي.  
أن يشـغلوا   املمارسـني الـذين يـرجح    ، من أجل تعزيز معـارف الدراسات العليا واملستوى املهين

مــع شــراكات املعهــد يقــيم مناصــب صــنع السياســات أو اختــاذ القــرارات. فعلــى ســبيل املثــال، 
  دورات عن تنفيذ املعايري والقواعد.من أجل إعداد جامعات ومنظمات دولية 

    



 

26V.16-01944 

 

E/CN.15/2016/8

    مجع املعلومات وتبادهلا ونشرها  - خامسا  
علومـات وتلبيـة احتياجـات    يتمثل اهلدف من هـذا اجملـال املواضـيعي يف تعزيـز تبـادل امل       -٨٩

  عاملي.النطاق النشر املعلومات على فيما خيص اجملتمع الدويل 
ع جملـس األمنـاء املعهـد علـى التركيـز علـى اسـتخدام        مجع املعلومـات، شـجَّ  إىل  وسعياً  -٩٠

، عمـد املعهـد إىل حتـديث وتنفيـذ خـدمات      ومـن مث التكنولوجيات اجلديدة واملنصات القائمة. 
ــدة علــى اإلن  ــة      جدي ــع اجلرميــة والعدال ــل يف جمــال من ــدريب والتحلي ــدعم البحــوث والت ترنــت ل

عدد مستخدمي صفحات املوقع الشبكي. وواصل مركز الوثائق التـابع للمعهـد   وزاد اجلنائية، 
مشـاركته الطويلــة األجـل يف املســاعدة يف أنشـطة التــدريب الـيت يضــطلع هبـا املعهــد ويف تــوفري      

  املوارد املتخصصة.
    
    اجلرمية والعدالة ألحباثإدارة معهد األمم املتحدة األقاليمي   - سادسا  

ــق إدارة املعهــد إىل   -٩١ ــزام     يهــدف فري ــة التكلفــة، مــع االلت ــه بأســلوب يتســم بفعالي إدارت
كفالــة تنفيــذ إىل املطبقــة علــى املــوارد البشــرية واملاليــة، والتنظيميــة الكامــل بالقواعــد واللــوائح 
  سب.مجيع الربامج يف الوقت املنا

    
    دعم زيادة تنفيذ الربامجمن أجل البنية التحتية توطيد   - ألف  

املعهد خطة استراتيجية ذات تركيـز ثنـائي علـى االسـتدامة املاليـة الطويلـة األجـل         أعدَّ  -٩٢
التفاقـات املـنح.    وفقـاً وتعزيز البنية التحتية الالزمة لكفالـة تنفيـذ املشـاريع يف الوقـت املناسـب      

والسـرعة  النشـاط  تطوير البنية التحتية الالزمة لبناء قدرات استجابة متزايدة وعمل املعهد على 
ــة وأهــداف      ــادة أنشــطة التــدريب يف اجملــاالت املواضــيعية املتعلقــة باملشــاريع اجلاري ــة وزي التنمي

املســتدامة. وعمــل املعهــد علــى تنفيــذ نظــام "أوموجــا"، وهــو نظــام ختطــيط املــوارد املؤسســية    
 باعتبـاره جانبـاً   ،تطبيقـه  أيضـاً أمانـة األمـم املتحـدة والـذي ينبغـي للمعهـد       اجلديد الـذي طبقتـه   

التحتيةبنيته لتوطيد  اأساسي.  
ت توجيهــات إداريــة تشــمل الــدعم اإلداري واملــايل والفــين  عــدِّعلــى ذلــك، أُ وفضــالً  -٩٣

ضـمن  مدت نظم حمسـنة لرصـد الـربامج ومراقبـة اجلـودة؛ وأدمـج التقيـيم        لتنفيذ املشاريع؛ واعُت
  .الربناجمية  نشطةاأل
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 ٢٠١٧- ٢٠١٦للفترة اعتماد ميزانية السنتني املستندة إىل النتائج   - باء  
    الربناجمية  ولوياتاألو

 ،الربناجميـة ولويـات  األو ٢٠١٧-٢٠١٦اعتمد اجمللـس ميزانيـة متوازنـة لفتـرة السـنتني        -٩٤
حـاالت يتعـذر فيهـا    يواجه  املكتبوظل واملتطلبات ذات الصلة.  ةاملتوقعاإليرادات مراعاة مع 

استراتيجية إلعـداد أنشـطة مـدرة للـدخل،     يتعني إيالء األولوية لألخذ ب . ومن مث،التنبؤ باملوارد
مـن أجـل   مثل الزيادة املزمعة ألنشطة التدريب والتعلـيم واالسـتجابة السـريعة وبنـاء القـدرات،      

  بعيد.ربنامج عمل املعهد على املدى الحتقيق االستقرار واالستدامة ل
البلـد املضـيف زاد مـن متويلـه الطـوعي زيـادة كـبرية، ال يـزال املعهـد يواجـه           أنَّ ورغم   -٩٥

، األمـر  صة يف صندوق األغراض العامـة غري خمصَّكبرية بسبب عدم وجود مسامهات صعوبات 
بسـبب التكـاليف املترتبـة علـى بـدء تنفيـذ نظـام أوموجـا.          ٢٠١٥عـام  يف  بالغـاً  ترك أثراًالذي 

املعهد، بتوجيه مـن جملـس أمنائـه، علـى تعزيـز جهـود مجـع األمـوال مـن أجـل حتقيـق             وسيعمل
  زيادة يف املسامهات الطوعية غري املخصصة وتوسيع نطاق براجمه.

 




