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 والعدالة الجنائيةلجنة منع الجريمة  
 الدورة الحادية والثالثون 

 2022أيار/مايو  20- 16فيينا،  
 *)ه( من جدول األعمال المؤقَّت   6البند  

توحيد جهود مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 
األعضاء وتنسيقها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية:  والدول 

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات  أنشطة أخرى لدعم أعمال  
والجريمة، وخصوصا أنشطة شبكة برنامج األمم المتحدة لمنع الجريمة 

    الحكومية وغيرها من الهيئات  والعدالة الجنائية والمنظمات غير 
 تقرير معهد األمم المتحدة األقاليمي ألبحاث الجريمة والعدالة    

  
 مذكرة من األمين العام  

ــا ر عن مألمم أمـناد ماألـد األمم المتحـدة األقـاللمد ألةحـا  الألر،مـ  والاـداـل    -1 دَّ ذـ ا التير،ر، الدــــــــــــ أُعـد
)ه( من الما ة الراةا  من النظام األســــــــاســــــــد لمماألد، وُأقر ةيرار  3)الماألد األقاللمد أو الماألد(، عماًل ةالفيرة 

ــتد المايو ة عبر اومترمت يوم د    ــر،ن األول/أ تو ر  23و  22اتخ ه المألمم فد جمســــــ تمأليدا لتيديمد  2021تشــــــ
 إلى المألمم االقتدا ي واالجتماعد عن طر،ق لألن  منع الألر،م  والادال  الألنائل .

  

 __________ 

 * E/CN.15/2022/1. 
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 النتائج التي حققها معهد األمم المتحدة األقاليمي ألبحاث الجريمة والعدالة   

 تقرير مجلس األمناء  

 مقدمة  - أوالا  
األقـاللمد ألةحـا  الألر،مـ  والاـدالـ  )الماألـد األقـاللمد أو الماألـد( عماًل ةيرار   ُأمشـــــــــــــل ماألـد األمم المتحـدة  - 1

ــا ي واالجتماعد   ــا ر فد عام 39- ةاد )    1086المألمم االقتدـــــــــ ــتيم  1965(، الدـــــــــ ــ  مســـــــــ ــســـــــــ . والماألد مؤســـــــــ
 مؤسسات األمم المتحدة، و،تولى إ ارتد مألمم أمنائد ال ي ييدم التوجلد االستراتلألد و،سألم فد تحديد األولو،ات.   من 

ــتدام ،  -2 ــمم والتنمل  المســــــ ــلا ة اليامول  عمًا لمســــــ ــال  النألول ةالادال  وســــــ و،حمل الماألد األقاللمد رســــــ
 م  أفضل فد ميدال منع الألر،م  ومكافحتألا. ضمن النطاق الار،ض لواليتد ةشأل وضع وتنفي  سلاسات عا وذلك

و،امل الماألد األقاللمد فد مألاالت متخدــدــ  ومختارة ضــمن ملا ين منع الألر،م  والادال  الألنائل   -3
ــًا  يو،ًا  ــاســـ والحوكم  األمنل  ومكافح  اورذاب، ومخاطر منألزات التيدم التكنولوجد ومنافاألا. و،وفر الماألد أســـ

ــ  المتطورة   ــدـ ــ  األمم المتحدة وعمملاتألا من االل  رامألد المتخدـ ــلاسـ الاممل  المنحى فد مألاالت األةحا   لسـ
 والتدر،ب و ناد اليدرات. وذو يشك دل ماف ة لترو،ج أفكار مبتكرة من  اال منظوم  األمم المتحدة واارجألا. 

لألعمال التد اضــطمع  ألا الماألد األقاللمد فد   ممخدــاو،يدم ذ ا التير،ر الدــا ر عن مألمم األمناد   -4
 .2022-2019إطاره البرمامألد االستراتلألد لمفترة  ، اتساقًا مع2021عام 

  
 2022-2019اإلطار البرنامجي االستراتيجي للفترة   -ألف 

قام الماألد األقاللمد، من االل ما اضطمع ةد من أةحا  وتييلمات لال تلاجات وتحميالت لالتألاذات  -5
واألوســــــــــــاو األ ا يمل  والألألات الفاعم  فد المألتمع المدمد المتغيرة، ومن واقع التامليات الوار ة من الشــــــــــــركاد 

ــتراتلألد   ــلاســـــــــــــات والممارســـــــــــــين،  تحديد التألديدات والتحديات التالل  فد إطاره البرمامألد االســـــــــــ وميرري الســـــــــــ
 :2022-2019 لمفترة

التشــــــد  والتطري الانلت: االفتيار إلى تدا ير تدــــــد ا محد ة الســــــلاق، وضــــــا  مظم الادال    )أ( 
 ئل ، والثغرات التد تشوب التااول عمى الدايدين الوطند وعبر الوطند؛الألنا

مشــــــاو اــــــ كات الألر،م  المنظم  عبر الوطنل  فد األســــــواق المشــــــروع  و ير المشــــــروع :  )ب( 
 االقتدا ات المواز، ، والتدفيات المالل   ير المشروع ، والدالت المحتمم  مع الش كات اورذا ل ؛ 

منل  وســــــلا ة اليامول واالفتيار إلى المســــــادل  المؤســــــســــــل  فد المناطق  ضــــــا  الحوكم  األ )ج( 
 الخارج  من مزاعات؛

 تحييق األمن ةاستخدام التكنولوجلا المتطورة: ةما يشمل التألديدات والحمول الاالمل ؛  ) ( 

 التألديدات التد تتارل لألا األما ن المز  م  واألذداي  ير الحدين ؛ )ه( 

الل الألنائد، وأوجد الالمسـاواة  ين الألنسـين، وامتألا ات  يوق اومسـال التد الارضـ  لالسـتغ )و( 
 تستألدي الفئات السكامل  الضعلف ؛

االتألــاذــات المســــــــــــــتألــدة فد مألــال الألرائم التد تؤار فد البيئــ : اســــــــــــــتخراج الموار  البيئلــ   )ز( 
 واستخدامألا والتألارة فيألا ةطر،ي   ير قامومل  واالتألار ةالموا  الخطرة.
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 و،تضمن اوطار األولو،ات االستراتلألل  الست التالل :  -6

 منع التطري الانلت ومكافحتد؛ )أ( 

 التددي لمألر،م  المنظم  ومكافح  جملع أاكال االتألار والتدفيات المالل   ير المشروع ؛ )ب( 

 تاز،ز سلا ة اليامول فد البمدال الخارج  من مزاع؛ )ج( 

 شط  األةحا  والتكنولوجلا واال تكار؛تحييق األمن من االل أم  ) ( 

 التددي لمتألديدات اليائم  والحد من المخاطر: الحوكم  األمنل ؛ )ه( 

 منع الألر،م  عن طر،ق  ماي  الفئات الضعلف  وتمكينألا. )و( 

)التشـأللع عمى إقام  مألتماات مسـالم  ال ُيألمَّف فيألا أ د من  16أولو،ات الماألد مع الألدي   تتوافقو  -7
ــات فاال  وااضــــــا    ــســــ ــول الألملع إلى الادال ، و ناد مؤســــ ــتدام ، وإتا   إمكامل  وجــــ أجل تحييق التنمل  المســــ
لممســادل  واــامم  لمألملع عمى جملع المســتو،ات( من أذداي التنمل  المســتدام ، ولكنألا ترت ب أيضــًا ةادة أذداي 

 (.15و 14و 11و 9و 8و 6 إلى 2رى )من أا
  

 األدوات والنُُّهج -باء 
ــلع مطاق مألألد الكمد والمتاد  اليطاعات عن طر،ق إجراد أةحا  تطبلمل  وعممل   -8 ــل المكتب توسـ واجـ

المنحى، وت ا ل المااري وتاملمألا، وتيديم التدر،ب والمســــــــاعدة التينل ، وإقام  اــــــــرا ات قو، ، وتيديم الدعم فد  
 مألال السلاسات.

وعزز الماألد األقاللمد األةحا  ةغل  توســـلع مطاق المااري المتا   ةشـــأل مشـــكالت محد ة وفألمألا،  -9
وتدـــــملم تداالت مناســـــ  . وأجـــــدر الماألد تيار،ر وموجزات تحميمل  متاد ة عن طائف  واســـــا  من المواضـــــلع،  

 فد ذلك ما يمد: ةما

 ؛مالد تألاه التطري الانلتفد ق  الش اب  يناملات الدعم والمشارك : فألم موا )أ( 

إعا ة تأذيل مرتكبد جرائم التطري الانلت وإعا ة إ ماجألم فد مالد: جمع البلامات لوضــــــــع  )ب( 
 ؛اط  محد ة التكاللت وعا ة التأذيل

 "التدفيات المالل   ير المشروع  واستر ا  الموجو ات فد جمألور،  أرمينلا"؛ )ج( 

    ير المشروع  واستر ا  الموجو ات فد جمألور،  أذر لألال"؛"التدفيات المالل  ) ( 

 "التدفيات المالل   ير المشروع  واستر ا  الموجو ات فد جمألور،   يالروس"؛ )ه( 

 "التدفيات المالل   ير المشروع  واستر ا  الموجو ات فد جورجلا"؛ )و( 

  ول  ليبلا"؛ "التدفيات المالل   ير المشروع  واستر ا  الموجو ات فد )ز( 

 "التدفيات المالل   ير المشروع  واستر ا  الموجو ات فد جمألور،  مولدوفا"؛ )ح( 

 "التدفيات المالل   ير المشروع  واستر ا  الموجو ات فد تومم"؛ )و( 

 "التدفيات المالل   ير المشروع  واستر ا  الموجو ات فد أوكراملا"؛ )ي( 
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تير،ر    -اي  من تااطد المخدرات  ين الش اب:  راس  تألر،بل ا تلاجات األسر فد مألال الوق )ك( 
 عن إيطاللا ولبنال وتومم؛

 التكنولوجلا واألمن: مكافح  التسمل اوجرامد فد سالسل اومدا  المشروع ؛ )ل( 

 ال  اســـتخدام: تحمليات فد   –"إطار ســـلاســـاتد لمحدو  المســـؤول  ةشـــأل التاري عمى الوجد   )م( 
 ل"؛مألال إمفاذ اليامو 

مكافح  اورذاب عبر اومترمت ةاســـــــــتخدام ال كاد االجـــــــــطناعد: لمح  عام  لفائدة وكاالت  )ل( 
 إمفاذ اليامول ومكافح  اورذاب فد جنوب آسلا وجنوب ارق آسلا؛

 الخوارزملات واورذاب: االستخدام الخبيث لم كاد االجطناعد أل رال إرذا ل ؛ )س( 

 األ دا  الر،اضل  الكبرى: تاز،ز األمن المستدام والمورواات؛ ليل ةشأل أمن   )ع( 

ــام   )ي(  تحركات الناس والتألديد ال ي يشــــــــــــكمد إرذاب تنظلم الدول  اوســــــــــــالمل  فد الاراق والشــــــــــ
 ؛والياعدة فد أورو ا: تييلم التفاعل المحتمل

 لدمار الشامل.الامم والتكنولوجلا واال تكار: فألم التطورات من منظور مكافح  أسمح  ا )ص( 

ــاتل  اجتما ل  وجنائل   -10 ــلاسـ ــتراتلأللات سـ ــوا اسـ ــطمع  ألا الماألد األقاللمد جـ و عمت األةحا  التد اضـ
محـدَّ ة األذـداي لفـائـدة الـدول األعضــــــــــــــاد. ومن االل تاملم البلـامـات النو لـ  والكملـ  وتحميـل أ ـد  اتألـاذـات 

اال تلاجات والثغرات الموجو ة فد مظم الادال   الألر،م ، ســــــــــــــاعد الماألد الدول األعضــــــــــــــاد عمى إذكاد الوعد ة 
 الألنائل  وأطر السلاسات ذات الدم .

وســــاذمت أمشــــط  التدر،ب والتامم التد يضــــطمع  ألا الماألد األقاللمد مســــاذم  مشــــط  فد ميل وتاملم   -11
ما يتمتع ةد  ا تســ د من ابرة من االل تنفي  مشــار،ع و رامج فد إطار أولو،اتد االســتراتلألل  الســت. و فضــل ما

الماألد من قدرة  اامل  متطورة عمى تدــملم أمشــط  التامم وتنفي ذا وإ ارتألا وتييلمألا، إلى جامب اــ كتد الواســا  
الماألد من تنظلم أمشــــط  تدر،بل  عديدة. وواجــــل الماألد توســــلع قدراتد    تمكنوالمتنامل  من الخبراد والشــــرا ات،  

 مترمت.  فد مألال التامم اولكترومد ومندتد عمى او

مشـــــــــــــــاو متدـــــــــــــــل ةــالتــدر،ــب لفــائــدة   100ومفــ  الماألــد، فد إطــار مشـــــــــــــــار،اــد و رامألــد، أ ثر من   -12
ــبيل المثال، تدر،ب أ ثر من  5 000 محو ممثال لســـــــــــمطات إمفاذ اليامول   340متدرب. واـــــــــــمل ذلك، عمى ســـــــــ

من  60ضـــــــــــل ؛ وتدر،ب  واليطاع الخاص عمى تاز،ز  ماي  األما ن المز  م ، ةما فد ذلك أاناد األ دا  الر،ا
ــيم  لمنع التطري الانلت  ــل  كوســـ ــلاســـ ــتخدام الخطاة  الاام  وتنمل  المألارات الســـ أفرا  المألتمع المحمد عمى اســـ

من أجــــــحاب المدــــــمح  ةشــــــأل التو ل  والمســــــائل الاممل  المتامي  ةمرل فيروس  1 200ومكافحتد؛ وتدر،ب 
مول واألمن ةشأل تاز،ز اليدرات الامملاتل  لمنع وكش   من موظفد إمفاذ اليا  165(؛ وتدر،ب  19- وروما ) وفيد

ممثال لمختم     50موظفا مكمفا ةإمفاذ اليوامين و 75االتألار  ير المشـــروع ةالموا  اواـــاا ل  والنوو، ؛ وتدر،ب 
من  250وكـاالت األمم المتحـدة وذكـاد الوعد ـةالدـــــــــــــــم   ين اورذـاب والألر،مـ  المنظمـ  عبر الوطنـل ؛ وـتدرـ،ب 

 د إمفاذ اليامول  ول سبل  عم ال كاد االجطناعد لمكافح  االستغالل الألنسد لألطفال عبر اومترمت.مسؤول

، ُعيد عبر اومترمت البرمامج الخامم عشــــر لمنج  رج  ماجســــتير اليامول  2021و 2020وفد عامد   -13
طال ا ير بول فد   43ترة قبول  فد الألر،م  عبر الوطنل  والادال  ةالتااول مع جاما  الســــــــالم؛ وتم االل تمك الف

التخدــــــــــــــل فد اليامول الألنائد الدولد واليامول اومســــــــــــــامد وقامول  يوق اومســــــــــــــال والألر،م  عبر الوطنل . 
من  رمامج الماجسـتير فد اليامول، ُعيدت عبر اومترمت الحمي  الدراسـل  ةشـأل الدفاع فد اليامول الألنائد  وكألزد
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 - ةالتااول مع مكتب المستشار اليامومد الاام لشؤول الدفاع فد المحكم  الألنائل  الدولل التد ُمظمت  - الدولد
  ناًد عمى طمب مكتب المحامد الاام لمفمبين وجاما  و،سترل كيب، جنوب أفر،ملا. 

وإضــــــــافً  إلى ذلك، ُقدمت عدة  ورات لطالب الدراســــــــات الاملا والمألنيين، ةاســــــــتخدام منألأللات التدر،ب   - 14
دينامل  التد وضـــــاألا الماألد. واـــــمل ذلك تنظلم ســـــت  ورات تدر،بل  متخدـــــدـــــ  عبر اومترمت لفائدة المألنيين  ال 

ــ اب وطالب الدراســــــات الاملا ةالتااول مع كلامات األمم المتحدة والألاماات الدولل ، وذلك لنشــــــر المااري فد   الشــــ
لثيافد والألر،م  واألمن والألرائم البيئل . ومظرا  مألاالت التألارة  ير المشـــــــــروع  والألألرة و يوق اومســـــــــال والترا  ا 

 . 2022لمطمب المرتفع، سُيدرج الاديد من ذ ه الدورات، ذات المحتوى ال ي يتم تحديثد ةاستمرار، فد  رمامج عام 

وضــــــمت مألموعُ  ابراد التدر،ب ابراد  الماألد األقاللمد الدااميين المتخدــــــدــــــين، وك لك أ ا يميين   -15
موظفد األمم المتحــدة، وذو مـا كفــل  مورة أفكــار ومنظورات متنوعـ . وفد كـل عـام، يتولى    وممــارســــــــــــــين وك ــار

تــدر،م عــدة )المكتــب الماند ةــالمخــدرات والألر،مــ (  موظفو مكتــب األمم المتحــدة الماند ةــالمخــدرات والألر،مــ   
ب واالتألــار مواضــــــــــــــلع متدــــــــــــــمــ  ةــالألر،مــ  المنظمــ  وعبر الوطنلــ ، ةمــا فد ذلــك االتألــار ةــالمخــدرات واورذــا

 ةاألاخاص والألرائم البيئل  وسلا ة اليامول.

وواجــــــــل الماألد األقاللمد، فد إطار تطبليد لمنتائج والدروس المســــــــتفا ة المســــــــتمدة من أةحااد، تيديم   -16
التدر،ب والمشـورة والتوجلد الامميين الميداميين فد كثير من المألاالت المواضـلعل  الاالل  التخدـل ذات الدـم   

ــائل المتامي  ةالألر،م  والادال  عمى ةالألر،  ــأل المســــــــ ــًا إلى مظرائد ةشــــــــ ــورة أيضــــــــ م  والادال . وقدم الماألد المشــــــــ
ــدي عمى محو أ ثر فاالل  لتحديات محد ة   ــاتد والتنفي ي ماًا، ةغل  تمكينألم من التدـــــــــ ــلاســـــــــ ــايدين الســـــــــ الدـــــــــ

ــاور والتاا ــفتد منتدى لمتشــــــــ ــل الماألد األقاللمد، ةدــــــــ ــتألدة. وواجــــــــ ــاد ولمتحديات المســــــــ ول  ين الدول األعضــــــــ
والمؤســـــــــســـــــــات الحكومل  المحمل  ومؤســـــــــســـــــــات األةحا  والمنظمات الدولل  وكلامات اليطاع الخاص والمألتمع 

 المدمد، االضطالع  دور  اسم فد تحديد وتاملم النُّأُلج المبتكرة.

ل الماألد الممارســــات و فضــــل ما يتمتع ةد الماألد األقاللمد من موقع فر،د ةاعت اره منتدى عالملتا، ت  ا    -17
الأليدة والدروس المسـتفا ة الاديدة المنبثي  عن  رامألد وأمشـطتد مع المألتمع الدولد. وقد اسـتخدم الماألد أسـاليب  
اـــــــتى لمنألول ةالتامم وإذكاد الوعد فد مألال الألر،م  والادال ، مثل عيد واســـــــتضـــــــاف  مؤتمرات  ولل  و ميات  

ترمت، والبرمامج الســنوي لمنج  رج  ماجســتير اليامول فد الألر،م  عمل و ورات متخدــدــ  لمممارســين عبر اوم 
عبر الوطنل  والادال . وعالوة عمى ذلك، قدم الماألد  عما م ااــرا لتنمل  قدرات الألألات الوطنل  المانل  فد ذ ا 

ا الماألد، المألال ةغل  تاز،ز التااول وت ا ل الخبرات. وقد ُعززت ذ ه الألألو  من االل المنشورات التد ُيددرذ
)التحرر من الخوي( وك لك عن طر،ق الورقات الســــــلاســــــاتل  والموا   Freedom from Fearةما فد ذلك مألم   

 المتخدد  التد أُعدت متلأل  لما اضطمع ةد الماألد من مشار،ع ةحثل  وجألو  تدر،بل  وأمشط  ميدامل .

ــاطد عم -18 ــ ك  اومترمت، ومشــــ ــاذم الماألد، من االل مواقاد عمى اــــ ــل وســــ ــائب التواجــــ ــات وســــ ى مندــــ
االجتماعد، وإعدا  التيار،ر والحمالت والفيديوذات، وك لك تنظلم  رامج تدر،بل  لفائدة المألنيين اوعالميين ةشأل 
 التألديدات الألديدة والناائ ، فد تاز،ز المارف  ةالمسائل ذات األولو،  واأل وات المتا   ذات الدم  لماالألتألا. 

من التبرعات  دــــــــرًا. وكامت   2021التد اضــــــــطمع  ألا الماألد األقاللمد فد عام   وقد ُمولت األعمال -19
الألألـات المـامحـ  الرئلســــــــــــــلـ  لـد ذد االتحـا  األورو د وإيطـاللـا وجنوب أفر،ملـا وكنـدا والمممكـ  المتحـدة لبر،طـاملـا  

ــمالل  والنرو،ج وذولندا والواليات المتحدة األمر،كل  واللاةال، ومك تب مكافح  اورذاب التاةع  الاظمى وأيرلندا الشـــــــ
ــنا ل  والتألار،  لممنتألات الغ ائل  ) (،  SICPAلألمم المتحدة، والمركز الدولد لمكافح  اورذاب، والشـــــــرك  الدـــــ

 وجألات أارى عديدة من اركات اليطاع الخاص والمؤسسات والمنظمات الدولل . 
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لوطند واوقملمد والدولد، واســـــتفا ت د اي وكال لامل الماألد األقاللمد تأاير واســـــع النطاق عمى الدـــــا -20
ــاعدتد التينل . وُمف   رمامج أمشــــــط  الماألد من االل ميره الكائن فد   طائف  واســــــا  من الألألات المانل  من مســــ
ــار،ع فد   ــ ك  من المكاتب الميدامل ، تشـــــمل مكتبد  اتدـــــال فد روما وميو،ورك، ومكتب مشـــ تور،نو، إيطاللا، واـــ

ــل ــينات األمنل  المتأتل  من األةحا  والتكنولوجلا واال تكار" )، ومركز المااري المســــ  روكســ (  SIRIOمى "التحســ
فد جنلت، ومركز ال كاد االجــــــــــــطناعد والرو وتلات )عمم اومســــــــــــال املد( فد الذاي، ومرا ز التميز التاةا  

ائـن  فد تبملســــــــــــــد لالتحـا  األورو د المانـل   تخفلت المخـاطر الكلمـلائـل  والبيولوجـل  واواــــــــــــــاـا ـل  والنووـ،  الكـ 
والألزائر الااجــم  والر او وطشــيند وعمَّال وماميال وميرو د. و،شــارك الماألد فد آللات التنســيق التاةا  لمنظوم   

 األمم المتحدة فد المواقع التد يكول لد فيألا وجو  رسمد.
  

 منع التطرف العنيف ومكافحته  - ثانياا  
أســـــــــــألم الماألد األقاللمد، ةدـــــــــــفتد أ د الموق داين عمى اتفاق األمم المتحدة الاالمد لتنســـــــــــيق مكافح    -21

ــطمع   ــي  عمى مطاق منظوم  األمم المتحدة لمنع اورذاب ومكافحتد. واضــ ــي  ومتســ اورذاب، فد تنفي  جألو  منســ
الأليدة المست ام  فد استراتلألل     الماألد  دور  اسم فد  عم جألو  الدول األعضاد الرامل  إلى تحو،ل الممارسات

 األمم المتحدة الاالمل  لمكافح  اورذاب إلى سلاسات وطنل . 

عــامــا من الخبرة فد مألــال منع التطري الانلت ومكــافحتــد، ركز الماألــد    15واعتمــا ا عمى أ ثر من   -22
ــتراتلألل  األمم ا لمتحدة الاالمل  لمكافح  اورذاب  األقاللمد عمى المألاالت الثالا  التالل  ذات األولو،   عما الســــ

ــد   ــم ، وذد: )أ(  عم المألتماات المحمل  ومنظمات المألتمع المدمد فد منع ومكافح  التشــــ واليرارات ذات الدــــ
ــط  المتطرف ؛ )ب( تاز،ز الألألو  الرامل  إلى إعا ة تأذيل الألناة المتطرفين الانلفين والمياتمين اورذا يين   واألمشــــ

عا ة إ ماجألم،  اال الســـــــــــــألول واارجألا عمى الســـــــــــــواد؛ )ج( الامل مع الفئات الســـــــــــــكامل   األجامب الاائدين وإ 
الضـعلف ، وادـوجـا الشـ اب المارضـين لممخاطر، من أجل  ناد اليدرة عمى الدـمو  فد وجد التطري الانلت 

 من االل التمكين والتماسك االجتماعد.  
  

المدني في منع ومكافحة التطرف العنيف  دعم المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع   - ألف 
 واألنشطة المتطرفة 

ــم ال ي تؤ يد المألتماات المحمل  فد مكافح  التطري الانلت، واجـــــــــــل الماألد  -23 اعترافًا ةالدور الحاســـــــــ
 األقاللمد  عم وتنفي   رامج ترمد إلى منع ومكافح  التشد  وتألنيد اورذا يين والتطري الانلت. 

عمى منطـي  الســـــــــــــا ـل والمغرب الار د، وـقام  تألرـ،ب وتييلم مـ ا رات ذات طبلاـ  متنوعـ   وـقد ركز الماألـد   - 24
طائف  متنوع  من المنظمات الشابل  فد المألتماات المحمل  الحضر،  والر،فل  عمى  د    2017تولت تنفي ذا من  عام  

ــمو  فد وجد ا  ــاعدت الم ا رات عمى تاز،ز قدرة المألتماات المحمل  عمى الدــــــ ــواد. وســــــ لخطاب المتطري وتألنيد  ســــــ
ــتمدة   ــ اب، و عم األةحا  اليائم  عن طر،ق توفير مامومات مسـ ــاو الشـ ــلما فد أوسـ اورذا يين والتطري الانلت، ال سـ

 من واقع التألر   ةشأل ما ابتت فااليتد فد مكافح  التطري الانلت، واألس اب التد أ ت إلى مألا د. 

ــول إلى الموار  الطبلعل   -25 دُّ الوجــــ ــل  وُ،ا  التد تارضــــــت لمخطر متلأل  لتغير المناا أ د المظالم الرئلســــ
فد منطيـ  الســــــــــــــا ـل   2015التد أ مغـت عنألـا المألتماـات المحملـ  التد يامـل ماألـا الماألـد األقـاللمد منـ  عـام  

والمغرب الار د. واســــتنا ا إلى ذ ه النتلأل ، اضــــطمع الماألد األقاللمد   حو  عن الدــــالت  ين منع ومكافح   
الانلت والمخاطر المناال  فد مناطق ال حيرة و ألر لملم ولوقول الغر د ومامدول فد تشـــــــا ، ةما فد  التطري  

 . 2022ذلك تحديد الممارسات الأليدة لمتددي لتمك التحديات. وسوي ُتنشر النتائج فد عام 
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ألقــاللمد و ــالتاــاول مع مكتــب مكــافحــ  اورذــاب والمكتــب الماند ةــالمخــدرات والألر،مــ ، أعــد الماألــد ا -26
موجزا تألملعلــا مســــــــــــــتيال لمتييلمــات المنبثيــ  عن الم ــا رات التد اتخــ تألــا كلــامــات اتفــاق األمم المتحــدة الاــالمد 

ــيق مكافح  اورذاب.  ــتخدام مظر،  لمتغييرلتنســــ ــتارال وتحميل ما مألموعد    وتم ةاســــ والي ، متا   من  118اســــ
تدــــــــ  المدة وتييلمات مألائل ، وتيار،ر مألاي  المشــــــــروع،  لامات تاةا  لالتفاق الاالمد، ةما فد ذلك تييلمات من 

وتيار،ر ااجـــ ، وتوللفات، وتيار،ر مراجا  ورقاة ، واســـتاراضـــات اســـتراتلألل ، وتيار،ر تييلم. واســـُتكممت الاممل  
ــُتنشــــر فد أوائل  ــيين. ومن المتوقع أل تســــألم الدراســــ ، التد ســ ــائل  وميا الت مع مبم دغين رئلســ ــتيدــ  دراســــات اســ

ــاد فد منع ومكافح   2022 عام ــادل  كلامات االتفاق الاالمد وتامُّمألا  لما يتامق  دعمألا لمدول األعضــ ، فد مســ
 التطري الانلت المفضد إلى اورذاب.

  
العمل مع الفئات السكانية الضعيفة، وخصوصاا الشباب المعرضين للمخاطر، في سبيل   -باء 

 كين وبناء القدرة على الصمود تعزيز منع ومكافحة التطرف العنيف عن طريق التم
عام  اسـتخدم الماألد األقاللمد، من واقع إ را د ألذمل  إاـراك الشـ اب وفد سـلاق تركيزه عمى مالد من  -27

، الاــديــد من األ وات، ةمــا فد ذلــك األةحــا  و ميــات الامــل التــدر،بلــ  واطب التوجلــد، لمكــافحــ  روايــات  2019
 ف  عمى الدمو  أمام الخطاب الانلت والمتطري. اورذا يين وتاز،ز قدرة الفئات الضعل 

وأ ت المشارك  المستمرة لميا ة الش اب فد مالد فد  رامج الماألد التوجيألل  والتدر،بل  التد تركز عمى تاز،ز   - 28
ــزاعات والكفادات السلاسل  إلى تاز،ز جألو  المألتماات المحمل  ال  رامل  مألارات التفكير النيدي والمواق  تألاه إ ارة النــــــــ

إلى منع التشـــد  واألمشـــط  المتطرف  ومناذضـــتألما. وقام اليا ة الشـــ اب، ال ين ينحدرول من جملع مناطق مالد تير، ًا،  
ةمســـاعدة الماألد،  نيل المااري التد ا تســـبوذا إلى مألتمااتألم األجـــمل . واـــمل ذلك تنظلم  ورات تدر،بل  تميائل   ين  

 اخل.    800 ا ة ا اب  ر ألم الماألد واارك فيألا أ ثر من األقرال عمى المستوى المحمد، ييو ذا ق 

ال ي يألدي إلى منع ومكافح  التطري الانلت فد مالد من االل إعا ة  MERITوفد إطار مشــروع  -29
تــأذيــل المألرمين المتطرفين الانلفين وإعــا ة إ مــاجألم، جمع الماألــد  لــامــات أوللــ  من الميــدال من أجــل التير،ر  

د البمد. النألائد لمرجـد والتييلم، ال ي تضـمن توجـلات ةشـأل الم ا رات الميبم  لمنع التطري الانلت ومكافحتد ف
ــلاق  وأ دت النتائج أل  عم التطري الانلت أو االمخراو  لد ال يزال عممل  مايدة لمغاي  ترت ب ارت اطا واليا ةالســ

ــابل  فد الحاالت التد  ــاب اـــــــــــ فيألا الدول  توفير  تألملالظرفد المحد . وتتمكن الألماعات المتطرف  من ا تســـــــــــ
ير،ر ومامومات عن النواتج والنتائج التد  ييألا المشــروع عمى الخدمات األســاســل  لفترة طو،م . وُعممت متائج الت 

الدــــــــــــــاـد الوطنلـ  واوقململـ  والـدوللـ  من االل قنوات ومندـــــــــــــــات مختمفـ . وُعيـد  ـد  أاير فد ةـامـا و فد  
 لارل متائج المشروع. 2021آذار/مارس 

  
 تعزيز استخدام الرياضة والقيم الرياضية كأداة لمنع التطرف العنيف -جيم 

ــالح    -30 ــفألا أ اة  ديم  جــــ ــ  و لمألا  وجــــ ــل الماألد األقاللمد تو ل  المألتمع الدولد ةأذمل  الر،اضــــ واجــــ
ــمو . وتااول الماألد مع مكتب مكافح  اورذاب،   ــاور ةاالمتماد واليدرة عمى الدـــــــ لتاز،ز الادال  واو ماج والشـــــــ

طار البرمامج الاالمد الماند ةأمن  وتحال  األمم المتحدة لمحضـــــــــــارات، والمركز الدولد لألمن الر،اضـــــــــــد فد إ
ــأ اة لمنع التطري الانلت.  ــ  كـ ــاضــــــــــــــلـ ــاضــــــــــــــــ  والملم الر،ـ ــا رة تاز،ز الر،ـ ــ  الكبرى، وم ـ ــاضــــــــــــــلـ ــدا  الر،ـ األ ـ

من االل البرمامج الاالمد، إلى تزو،د الدول األعضــــــــــاد ةكفادة ةخالجــــــــــ  وا ل  لمممارســــــــــات   الماألد، و،ألدي
رامج واأل وات والدـكوك الدولل ، من أجل إ ماج الر،اضـ  فد اطب  الأليدة، وك لك أمثم  ممموسـ  لمسـلاسـات والب 

 الامل الوطنل  ةشأل منع التطري الانلت ومكافحتد. 
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ــار   -31 ــاللمد من ااتلـ ــد األقـ ــ  إجرادات    10وامتألى الماألـ ــدمد لتمي د منج لتنفيـ ــات المألتمع المـ من منظمـ
طم ا من أ ثر من   420مبتكرة تســـــــــــتخدم الر،اضـــــــــــ  و لمألا لمنع التشـــــــــــد  والتطري الانلت. وور  ما مألموعد 

ــوا. و اد إجراد تييلم أولد،  لَّم فر،ق التييلم التيند التاةع لمماألد   70 ــار،ع،    51 ول  عضـــــــــــ من ميتر ات المشـــــــــــ
ــار،ع الاشــــــــرة المؤذم  لتمي د المنج طوال عام  10ار وأوجــــــــى ةااتل  ــُتنفَّ  المشــــــ . وأُعدت م ا ئ 2022منألا. وســــــ

 توجيألل  لمرجد والتييلم وُعممت عمى الألألات المستفيدة من المنج.  

ووضــع الماألد األقاللمد الممســات األايرة عمى المنشــور المانول "االجــ  وا ل  لمســلاســات والمشــار،ع   -32
  أ رجت  لد  يائم  الرامل  إلى االســـــــــتفا ة من الر،اضـــــــــ  و لمألا كأ اة لمنع التطري الانلت"، ةاد ألوالم ا رات ال

امراد والتامليات الوار ة من الشـــــــركاد فد البرمامج الاالمد، وكلامات االتفاق الاالمد لتنســـــــيق مكافح  اورذاب،  
والمشـاركين فد مشـاورة الشـ اب التد ُعيدت وأعضـاد اـ ك  جألات الوجـل الوطنل   لما يتامق ةالبرمامج الاالمد،  

. وتألمع الخالجــــ  الوا ل  أ ل  من الدول األعضــــاد فد األمم المتحدة والمنظمات  2021فد كامول الثامد/يناير  
الدولل  واوقململ  والوطنل  واالتحا ات الر،اضـل ، ةغل  تيديم مألموع  اـامم  من السـلاسـات والمشـار،ع والم ا رات  

 االستفا ة من الر،اض  و لمألا كأ اة لمنع التطري الانلت. الرامل  إلى 

ومظم الماألد األقاللمد المنتدى اوقملمد األورو د األول لألألات الوجــــــــــــل الوطنل  فد مالي ، إســــــــــــ املا.   - 33
وجمع المنتدى  ين جألات الوجـل الوطنل  من جملع أمحاد أورو ا، ووفر لألا منبرا لت ا ل الدروس المسـتفا ة وتاز،ز  

ــاد عمى تطبيق الماايير الماتري  ألا عند التخ  ــل  الكبرى الميبم  قدرات الدول األعضــــــ طلب ألمن األ دا  الر،اضــــــ
 ووضع سلاسات متيدم  لمنع التطري الانلت ال ي يستفيد من الر،اض  و لمألا.  

ــ اب  -34 ــاورة لمشــــ ــارات فد تنظلم وعيد أول مشــــ وقدم الماألد األقاللمد الدعم لتحال  األمم المتحدة لمحضــــ
من اليا ة الشــ اب من  48. واــألد الحد  مشــارك  عبر اومترمت ةشــأل منع التطري الانلت من االل الر،اضــ 

جأل  وجــل وطنل  مانل  ةمنع التطري الانلت راــحتألا الدول األعضــاد    20 مدا وامم قارات، إلى جامب  40
 لتمثيل كلاماتألا فد الش ك  الاالمل  لألألات الوجل الوطنل  المانل  ةمنع التطري الانلت.

  
تأهيل الجناة المتطرفين العنيفين والمقاتلين اإلرهابيين   تعزيز الجهود الرامية إلى إعادة -دال 

 األجانب العائدين وإعادة إدماجهم، داخل السجون وخارجها على السواء
أ رزت تألر   الماألد األقاللمد فد  عم الدول األعضاد، ةما فيألا األر ل وإمدوملسلا وتايمند والفمبين وكينلا   - 35

فاــالـ  وعـا ة تـأذيــل المألرمين المتطرفين الانلفين والميــاتمين اورذـا يين    ومـالد والمغرب، من أجـل وضـــــــــــــع  رامج 
 األجامب وإعا ة إ ماجألم، الحاج  إلى مواجم  تاز،ز تدا ير إعا ة او ماج  اال أما ن اال تألاز واارجألا.  

ل إلى سـلاسـات وطنل األعضـاد وواجـل الماألد األقاللمد تيديم الدعم إلى الدول   -36  ممارسـاتال  تى تحو د
ــدرذا المنتدى الاالمد لمكافح  اورذاب،  ــلغتألا الوار ة الأليدة ذات الطاةع الاام التد أجـــــــــــ فد م كرة روما ةدـــــــــــ

التد تتناول اال تلاجات الالزم  و الخاج  ةالممارسات الأليدة وعا ة تأذيل و مج المألرمين المتطرفين الانلفين،  
ــألومين. وف ــألول وعا ة تأذيل المتطرفين الانلفين المســــ ــؤولد الســــ ــل الماألد عممد مع مســــ ــلاق، واجــــ   د ذ ا الســــ

الوطنيين فد مالد لوضــع إجراد لتييلم المخاطر  لما يتامق ةالألناة المتطرفين الانلفين المســألومين. وأعد الماألد 
األقاللمد مألموع  من الواائق والم ا ئ التوجيألل  ةالتااول مع المركز الدولد لمكافح  اورذاب لتشــأللع موظفد  

 سألول المدرَّ ين عمى ميل ماارفألم المتامي  ةكلفل  إ ارة أ اة تييلم المخاطر إلى زمالئألم المانيين.  ال

وفد جمألور،  أفر،ملا الوســــــــطى، عيد الماألد األقاللمد  ميتد  عمل تدر،بيتين لفائدة موظفد الســــــــألول  -37
المفاهلم الرئلســــــل  المتامي   ةشــــــأل كلفل  تحســــــين مظام الســــــألول ةاســــــتخدام أ اة تدــــــنلت. وركز التدر،ب عمى
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ــنلت المحتألز،ن، مثل الفرق  ين فدـــــل   ــنلفالمحتألز،ن   تدـــ ، وك لك تييلم المخاطر، ومزايا التدـــــنلت،  ألموتدـــ
 وأذمل  االستاراضات المنتظم . 

وااـــــــترك الماألد األقاللمد ومركز األمم المتحدة لمكافح  اورذاب التاةع لمكتب مكافح  اورذاب فد إطالق   - 38
المر م  األولى من مشــروع ةشــأل إمشــاد مظام لتوليد وجمع البلامات عن الســألناد المتطرفين الانلفين. وأســفرت المر م  

إعدا  تير،ر عن التحديات التد تواجد الدول األعضـــاد  األولى من المشـــروع التد اســـتغرقت ســـت  أاـــألر عما يمد: )أ( 
ــئ  المحتمم ؛ )ب( وضـــع  ــل  والتألديدات النااـ  لما يتامق ةإ ارة اـــؤول الســـألناد المتطرفين الانلفين، واالتألاذات الرئلسـ

ن  منألألل  مدــــــــمم  ادــــــــلدــــــــا وقائم  عمى األ ل  لفألم وتييلم ما يفيد وما ال يفيد من  يث إ ارة الســــــــألناد المتطرفي 
الانلفين والألمع المنألألد لمبلامات ذات الدـــــــــــم ، واألســـــــــــ اب فد كمتا الحالتين. واســـــــــــتنا ا إلى متائج المر م  األولى،  

المنألألل  فد مرافق الســـألول فد  ول أعضـــاد تمك ســـيتولى الماألد األقاللمد ومكتب مكافح  اورذاب تألر،ب واات ار  
مشـــــــط  الميا م ، ةما فد ذلك اســـــــتبلال مدـــــــمم كأ اة مرم  مختارة. وتشـــــــمل المنألألل  ار،ط  طر،ق ومألموع  من األ 

 لتكيلفألا مع مختم  السلاقات اليامومل  والتشغيمل  التد سُتستخدم فيألا.  
  

 معالجة الصلة بين اإلرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية -هاء 
ــاد تواجد تحديات  -39 ــلما من  يث قدرتألا عمى التحييق و ال تزال الدول األعضـــــــــــ فد الحاالت التد ال ســـــــــــ

مألموع  أ وات الســــــلاســــــات المتامي  تنطوي عمى عناجــــــر إجرامل  وإرذا ل  عمى الســــــواد. وقد اســــــتخدم الماألد 
كأساس ألمشط   ناد اليدرات    ةممارسات الذاي الأليدة ةشأل الدم   ين الألر،م  المنظم  عبر الوطنل  واورذاب

لك لتمكينألم من فألم ذ ه الدـــــــم  وما يتامق  ألا من جرائم  التفاعمل  لفائدة ميرري الســـــــلاســـــــات والممارســـــــين، وذ
أعد الماألد ذ ه المألموع   فيد  والتددي لألما عمى محو أفضل. و لما يتامق ةالمنتدى الاالمد لمكافح  اورذاب،  

ــم   ين الألر،م  المنظم  عبر الوطنل  واورذاب،   ــأل الدـ ــات الذاي الأليدة ةشـ ــلع مطاق ممارسـ من األ وات لتوسـ
امومات عن ذ ه الدــــــــم  ومظاذرذا اوقململ ، كما قدم توجــــــــلات ةشــــــــأل ســــــــبل تنفي  كل ممارســــــــ  من م وقدم

د الوطند ي ممارســـــــ . وتزو  مألموع  األ وات الألألات المانل  عمى الدـــــــا 25الممارســـــــات الأليدة ال ال  عد ذا  
الدول األعضـــــاد المانل  واوقملمد والدولد ةأ اة عممل  لتطبيق الممارســـــات الأليدة فد مناطق مختمف  ومســـــاعدة 

 وسائر الألألات المألتم  ةاألمر عمى فألم تمك الدم  ومناألا والتددي لألا عمى محو أفضل. 

ــاذم الماألـد األقـاللمد، ـ دعم من المكـتب الماند ـةالمخـدرات والألر،مـ ، فد  ـناد اليـدرات ةشــــــــــــــأل  -40 وســــــــــــ
مألموع  أ وات السـلاسـات فد تشـا  ومالد ومور،تاملا. وُ،اتبر الامل المشـترك  ين الوكاالت فد مكافح  اورذاب  

لتاـاول  ين أجألزة إمفـاذ اليـامول  والألر،مـ  المنظمـ   ـاســــــــــــــم األذملـ  فد تمـك البمـدال، وال ســــــــــــــلمـا  لمـا يتامق ةـا
ــمل التدر،ب المزمع تيديمد فد عام   ــلشـــــ ــد ، ســـــ ــائيين والمدعين الاامين. وفد ذ ا الدـــــ   2022والموظفين اليضـــــ

 المز،د من الموظفين اليضائيين والمدعين الاامين ألمألم عناجر أساسل  فد مكافح  الألر،م  المنظم  واورذاب.  
  

ظمة ومكافحة جميع أشكال االتجار والتدفقات المالية التصدي للجريمة المن  -ثالثاا  
 المشروعة غير 

ــكال  -41 ــاد فد تاز،ز قدراتألا عمى الكشــــ  عن جملع أاــ ــاعدة الدول األعضــ ــل الماألد األقاللمد مســ واجــ
ــ  واأل ألار الكر،م  والمنتألات المز،ف ، وقدرتألا  ــروع، ةما فد ذلك االتألار ةالماا ل النفلســــــــ االتألار  ير المشــــــــ

 لتحييق فيألا ومال ي  الضالاين فيألا قضائلا. عمى ا

الماألــد األقــاللمد أيضـــــــــــــــا الطــاةع المتزايــد التراةب  ين الألر،مــ  المنظمــ  عبر الوطنلــ  واورذــاب    يَّنو  -42
واســــتخدام المألرمين واورذا يين االتألار  ير المشــــروع لتمو،ل أمشــــطتألم  ير اليامومل  وتلســــيرذا. وإضــــافً  إلى 
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ــطمع  ألا الماألد فد تحديد الاوامل  ــألمت الم ا رات ال حثل  التد اضــــــــ ــل  وراد الماامالت  ير ذلك، أســــــــ الرئلســــــــ
المشروع ، وزو ت األجألزة الحكومل  ةأ د  الخبرات التينل  ةشأل سبل تحسين منع األمشط  اوجرامل  المنظم   
ومكافحتألا والتنبؤ  ألا، وســـبل تحســـين تت ع الموجو ات المرت ط  ةأفاال الفســـا  الخطيرة واألمشـــط   ير اليامومل   

 دا رتألا واستر ا ذا.األارى وتألميدذا وض طألا وم
  

النهوض بقدرة الدول األعضاء على تحسين تتبع الموجودات المرتبطة بأفعال الفساد الكبرى   - ألف 
 وتجميدها وضبطها ومصادرتها واستردادها 

واجــــل الماألد األقاللمد عممد المتامق ةاســــتر ا  الموجو ات والتدفيات المالل   ير المشــــروع  فد البمدال   - 43
ةم ا رة الشـرا   الشـر ل . وأعد الماألد تيار،ر عن التدفيات المالل   ير المشـروع  واسـتر ا  الموجو ات فد  المشـمول  

ــلاســـات و يرذم تمك زو ت قد  أذر لألال وأرمينلا وأوكراملا و يالروس وتومم وجورجلا ومولدوفا. و  التيار،ر ميرري السـ
ــلات محد ة لت ســــــلب عممل  ــيين  توجــــ   تايب الموجو ات المرت ط  ةالألر،م  المدرة  من أجــــــحاب المدــــــمح  الرئلســــ

ن إ ارة الموجو ات   ــ د ــبل التد يمكن  ألا لكل  مد أل يحســـ ــا رتألا. وأ رزت التيار،ر الســـ لمدال وتألميدذا و ألزذا ومدـــ
ــين  ــا رتألا أل يؤ ي إلى تحســ ــين  ألز الموجو ات ومدــ ــبل التد يمكن  ألا لتحســ ــا رة، وك لك الســ المحألوزة والمدــ

 تمو،ل الماااات التياعدي  والمرت ات الخاج  ةالماممين والممرضين واألط اد. التنمل  عن طر،ق  

وإضــــافً  إلى ذلك، مشــــر الماألد األقاللمد تير،را متاميا عن التدفيات المالل   ير المشــــروع  واســــتر ا   -44
لتمكين   ات فد ليبلا ييدم لميرري الســلاســات و يرذم من أجــحاب المدــمح  الرئلســيين توجــلات محد ة الموجو 

وك لك الألرائم الخطيرة األارى المدرة لمدال،  عمى المستو،ات الاملا ليبلا من تايب الموجو ات المرت ط  ةالفسا   
وتألميدذا و ألزذا ومدــــــا رتألا عمى محو أفضــــــل. وســــــمب التير،ر الضــــــود عمى الســــــبل التد يمكن  ألا لميبلا أل 

ن إ ارة الموجو ات المضــبوط  والمدــا رة. ومن الم رجج أل يؤ ي تنفي  تمك التوجــلات إلى طمأم  الواليات تحســ د
ــبب مخاوي من ا تمال   ــا رة ةســـ ــائل  األجنبل  التد قد تكول  ير راي   فد إعا ة الموجو ات الميبل  المدـــ اليضـــ

 استخدام تمك الموجو ات مرة أارى ةشكل فاسد. 
  

ية غير المشروعة واالت ِّجار  تعزيز السياسات واآلليات الرامية إلى مكافحة التدفقات المال  -باء 
 القانوني والجريمة المنظمة غير
اســــــــــــــتمر الماألـد األقـاللمد، فد إطـار ســــــــــــــعلـد إلى ز،ـا ة المارفـ  ةـالطرائق المختمفـ  التد تحـد   ألـا  -45

ــدي لألا، فد إجراد تحميالت  ــين فاالل  التدا ير الوطنل  والدولل  المتخ ة لمتدــــــــــ امتألا ات الممكل  الفكر،  وتحســــــــــ
ــات  ـاالت إفرا ـي  متاميـ  ـةامتألـاك  يوق الممكـل  الفكرـ، ، ـةالتاـاول مع مكـتب االتحـا  األورو د    متاميـ  لـدراســــــــــــ

 لمممكل  الفكر، .  

وأجرى الماألد األقاللمد تحميالت متامي  لمحاالت الثال  التالل : )أ( ااتراق سـمسـم  اومدا  المشـروع   -46
ألار، ؛ )ب( مشـــــــــــر محتوى ينتألك  يوق التأللت من االل  فد  مغار،ا   ضـــــــــــائع ميمدة لمنتألات ذات عالمات ت 

ــمع تنتألك الاالمات التألار،  فد   ــاالت فد فنمندا؛ )ج(  لع ســــ ــرك  اتدــــ اا وم  روتوكول ميل ممفات كائن فد اــــ
 متاجر تيميدي  تديرذا جماع  إجرامل  فرمسل  تامل فد  مأللكا. 

عمى تطبيق النتائج المســــــــــــتخمدــــــــــــ  من   و،اك  المدعول الاامول وقضــــــــــــاة التحييق فد  مدال أارى  -47
ــتفا ة، لتاز،ز اوجرادات   ــًا مســــــ ــمى و روســــــ ــات فضــــــ ــات ذ ه الحاالت اوفرا ي  ةاعت ارذا ممارســــــ تحميالت  راســــــ
اليضـائل  وما تسـفر عند من متائج. وُمظمت  ميات  راسـل  اـ كل  ةشـأل كل  ال  من الحاالت الثال  من االل  

ل  الفكر،  ووكال  االتحا  األورو د المانل  ةالتدر،ب عمى إمفاذ اليامول من اـــ كات مكتب االتحا  األورو د لمممك
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ـات إجــــــــــــــدارة عـام   د د من تير،ر التحميـل األفيد، الـ ي ييـدم  2020أجـل زـ،ا ة إ راز النتـائج. وعالوة عمى ذلـك،  ـُ
ــُتخد ــات الحال  المكتمم . كما اســ ــامم  لادة قطاعات عمى مطاق جملع  راســ ــائل الشــ مت ةاض متائج تحميال لممســ

التير،ر وعدا  فيديوذات تدر،بل  قدـــيرة تركز عمى تينلات التحييق المختمف   لما يتامق ةامتألا ات  يوق الممكل  
 الفكر،  المرتك   عبر اومترمت و الحضور الشخدد.

  
 تعزيز سيادة القانون في البلدان الخارجة من نزاع  - رابعاا  

ــتدام  و ناد الســــــالم وتوطيد الامملات الديميراطل  عن   -48 ــاى الماألد األقاللمد إلى تاز،ز التنمل  المســــ ســــ
طر،ق تاز،ز المســادل  فد المؤســســات وتوطيد ســلا ة اليامول و ناد مؤســســات قضــائل  قو،  فد البمدال الخارج   

 من مزاع. 

وطنل  المانل  ةاال تلاجات والثغرات الموجو ة  وتحمليًا لتمك الغاي ، عمل الماألد عمى تو ل  الألألات ال -49
فد ســــــــلاســــــــاتألا وممارســــــــاتألا المتامي  ةمكافح  اورذاب، ةغل  ســــــــد الثغرة  ين الماايير الدولل  والبرامج الوطنل   
ــم فد منع التطري الانلت وتألنيد  ــين إمكامل  المألود إلى الادال  كاامل  اســـــــــ المتامي  ةادال  األ دا ، وتحســـــــــ

 د البمدال الخارج  من مزاع. اورذا يين ف

وأســــــــألم الدعم الميدم من الماألد األقاللمد إلى الدول األعضــــــــاد فد مألال تت ع واســــــــتر ا  الموجو ات   -50
ل مموذجًا  المرت ط  ةالفســا  واألاــكال األارى من الألرائم الخطيرة، فد تاز،ز ســلا ة اليامول واي  الألمألور، واــكَّ

 نظر فد اتخاذ إجرادات الستر ا  موجو ات مسروق . لمبمدال الخارج  من مزاع التد ت 
  

تحسين قدرة البلدان الخارجة من نزاع على تعزيز مؤسساتها المعنية بالعدالة الجنائية   - ألف 
 القانون والرقابة  وإنفاذ

  اضــطمع الماألد األقاللمد ةادة م ا رات لممســاعدة عمى تاز،ز مؤســســات الادال  الألنائل  وإمفاذ اليامول  -51
والرقاة  فد البمدال الخارج  من مزاع. وامطوى ذلك فد الميام األول عمى تيديم المساعدة إلى البمدال الخارج  من 
مزاع عمى اســــــــــــــتر ا  الموجو ات المســــــــــــــروقـ  وتوفير التـدر،ـب الالزم وعـا ة تـأذيـل المألرمين والمتطرفين الـ ين 

 يستخدمول الان .
  

الجنائية في البلدان الخارجة من نـزاع بشأن عوامل الخطر  تحسين المعارف في نظم العدالة -باء 
 والصالت بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية واإلرهاب 

مألموع  أ وات الســــــلاســــــات المتامي  ةممارســــــات الذاي الأليدة ةشــــــأل الدــــــم   ين الألر،م  من  مشــــــر   -52
اد والألألات المانل  ةشـــأل أفضـــل ســـبل ، قدم الماألد المشـــورة إلى الدول األعضـــ المنظم  عبر الوطنل  واورذاب

التاـامـل مع الدــــــــــــــالت  ين الألر،مـ  المنظمـ  واورذـاب، وفد الوـقت مفســــــــــــــد تاز،ز فألمألم لألـ ه الظـاذرة اـلدائمـ  
التحول، وتوفير التاار،ت لتلســير رجــدذا. واســتألل الماألد األقاللمد عممل  تشــاور وأجرى اتدــاالت مع النظراد  

ــم  ــأل  الدـــــــ  ين الألر،م  المنظم  عبر الوطنل  واورذاب فد ليبلا. وُأجري تحميل لمثغرات    المانيين لماالأل  مســـــــ
 . 2022واال تلاجات  ألدي تدملم  ورات تدر،بل  محد ة ُتايد فد عام 
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 تحقيق األمن من خالل أنشطة األبحاث والتكنولوجيا واالبتكار  - خامساا  
ــاد عمى إ ارة المخاطر والفرص التد  -53 ــل الماألد تاز،ز قدرة الدول األعضـ ــر،ع فد  يوفرذاواجـ التيدم السـ

الاموم والتكنولوجلا، فد مألاالت من  ينألا ال كاد االجـطناعد والرو وتلات، والواقع المازز واالفتراضـد، وتحميل 
 .البلامات الضخم ، وأمن سالسل اومدا ، والتكنولوجلات الالمركز، 

وتحمليًا لأل ه الغاي ، كرس الماألد اذتمامد عمى محو اســـــتراتلألد لتحســـــين فألم وكاالت إمفاذ اليامول   - 54
يمد: )أ( المخاطر المتدــــــــــــم  ةاســــــــــــتخدام التكنولوجلا أل رال ابيث ؛ )ب( األفكار المبتكرة الســــــــــــتخدام  لما

البلامات والواقع االفتراضــد، لمواجأل  التكنولوجلا، مثل ال كاد االجــطناعد والبلامات الضــخم  وســالســل كتل 
التألديدات األمنل  ومختم  أاــــــــــكال األمشــــــــــط  اوجرامل ، مثل اورذاب واســــــــــتغالل األطفال؛ )ج( التحديات  
ــتخــدام ذــ ه التكنولوجلــا. و،مكن لتكنولوجلــات المامومــات   اليــاموملــ  واألاال لــ  واالجتمــا لــ  المرت طــ  ةــاســــــــــــ

اعد أل تازز  نألاح األمن والســالم  الاامين.  يد أل اومكامات الكامم   واالتدــاالت وأ وات ال كاد االجــطن 
لأل ه األ وات المتطورة لمنع أمور منألا اورذاب واألمشـط  المتدـم  ةد وكشـفألا ومكافحتألا ةكفادة لم ُتسـتكشـ  

ل  واالجتما ل  يازى أســاســا إلى عدم فألم تطبلياتألا الاممل  والتحديات اليامومل  واألاال  ما ةالكامل ةاد، وذو
المرت ط  ةاســتخدامألا. ولأل ا الســبب، واجــل الماألد األقاللمد النألول ةمناقشــ  الســلاســات المتامي  ةاال تكار 
ــاو إمفاذ اليامول ومكافح  اورذاب لأل ه التكنولوجلات   ــين فد أوســـــــــ ــير فألم الممارســـــــــ فد قطاع األمن، وتلســـــــــ

 المتطورة ةاستمرار.
  

م في العلوم والتكنولوجيا لمكافحة اإلرهاب بأسلحة الدمار الشاملتعزيز المعرفة بأوجه ال -ألف   تقدُّ
واجـــل الماألد إســـألامد فد منع وقوع  وا   إرذا ل  ميبم  متدـــم  ةأســـمح  الدمار الشـــامل، وذلك من  -55

ــم  فد الاموم والتكنولوجلا. وفد ذ ا ال م ذات الدــــ ــت ام  المخاطر والمنافع المرت ط  ةأوجد التيدُّ ــد ، االل اســــ دــــ
جمع الماألـد  ـلاـمات ومامومـات لتحـدـيد الحمول التكنولوجـل  التد يمكن أل تمبد ا تـلاجـات اـلدول األعضــــــــــــــاد فد  
مألال منع اورذاب ةأســمح  الدمار الشــامل ومكافحتد. وُ د  الاديد من االســتخدامات المبتكرة لتحميالت البلامات 

الألا ة. وفد الفيديو  والواقع االفتراضـــــد وألااب    يرةالمســـــ الضـــــخم  وتكنولوجلا ســـــالســـــل كتل البلامات والطائرات  
 مي   راســـــــل  اـــــــ كل  ُعيدت االل أســـــــبوع مكافح  اورذاب فد األمم المتحدة، ال ي ُعيد لممرة الثامل  فد الفترة 

، أطمق الماألـــد األقـــاللمد تير،ره المانول "الامم والتكنولوجلـــا واال تكـــار:  2021 ز،رال/يوملـــد    30إلى   24 من
ــل  ما ييرب أ فألم ــر ذ ه الحمي  الدراســــ ــامل". و ضــــ ــمح  الدمار الشــــ وجد التيدم من منظور مكافح  اورذاب ةأســــ
 ممثل من الدول األعضاد والمنظمات الدولل  واليطاعات التكنولوجل . 200 من
  

تعزيز المعرفة بأوجه التقدم في العلوم والتكنولوجيا لمكافحة االختراق اإلجرامي لسلسلة   -باء 
 داد المشروعة اإلم
واجـــــــل الماألد تاز،ز المارف   دور التكنولوجلا فد التدـــــــدي لمتألديدات التد يشـــــــكمألا ااتراق الألر،م   -56

ــل  الخمســــــــ  التالل :  ــلعل  الرئلســــــ ــم  اومدا  المشــــــــروع . وركز الماألد عمى المألاالت المواضــــــ ــمســــــ المنظم  لســــــ
 الا و ول تنظلم؛ )ج( مبيدات امفات الميمدة  ير اليامومد  ول إاألســـــماك  فد األ  ي ؛ )ب( جـــــيد   الغف )أ(

 والمتدمل  المستوى؛ ) ( الغف فد الوقو ؛ )ه( تادين الماا ل الثمين  واالتألار  ألا عمى محو  ير مشروع.

ومشــــــــــر الماألد األقاللمد تير،را عن أمن ســــــــــالســــــــــل اومدا  لز،ا ة الوعد ةالدور ال ي يمكن أل تؤ يد  -57
ــل   التكنولوجلا فد  عم الألألو  التد تب لألا أجألزة إمفاذ اليامول لتحســـــــين رجـــــــد االمتألا ات المحتمم  فد ســـــــالســـــ

م  والنااــئ   تدا ير التدــدي التكنولوجل  اومدا  والتحييق فيألا. وأســألم التير،ر، ال ي ير ب المخاطر األمنل  اليائ 
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الممكن ، فد ز،ا ة قدرة الدول األعضـاد عمى التدـدي لامملات التسـمل اوجرامل  إلى سـالسـل اومدا  المشـروع  
 وســـــــائل منألا ز،ا ة المارف  ةاأل وات والتكنولوجلات المتا   التد يمكن اســـــــتخدامألا لتأمين الســـــــوق  لما يخل 

ــم  اومدا  وجمع  فئات محد ة من المن  ــمســـــ ــتخدامألا لمتحييق فد االمتألا ات فد ســـــ تألات واأل وات التد يمكن اســـــ
 األ ل  الألنائل  وإ ضارذا إلى المحكم .

وعزز الماألد األقاللمد تااومد مع الوكال  الدولل  لمطاق  ال ر، . وُعيدد  اجتماع مشـــــــــترك ةشـــــــــأل االســـــــــتدالل   - 58
ع ال حو  المنســــــــي  ال ي تتاألده الوكال  الدولل  لمطاق  ال ر،  ةشــــــــأل الألنائد فد جنلت الســــــــتارال إمألازات مشــــــــرو 

اسـتخدام التكنولوجلا النوو،  فد االسـتدالل الألنائد ولدراسـ  كلفل  إ ماج عممد فد أمشـط  الماألد. وُعيدت أيضـا جمسـ   
ق دع  االلألـا عمى مـ كرة إ ـاطـ  تينـل  لم اـثات اـلدائمـ  ـلدى األمم المتحـدة فد جنلت لارل مـتائج عمـل كال الكـلامين، وُ 

 تفاذم تحد  إطار التااول المستيبمد فد مألال التكنولوجلا واألمن  ين الماألد األقاللمد والوكال  الدولل  لمطاق  ال ر، . 
  

 الذكاء االصطناعي -جيم 
أجـــــــــــــدر الماأـلد، من االل مركز ال كاد االجـــــــــــــطـناعد والرو وتـلات الـتاةع لد، عدة تـيار،ر عن جوامب  - 59

ــدر التير،ر المانول   ــطناعد. وجـــــــــــ ــتخدام الخبيث لم كاد مختمف  من ال كاد االجـــــــــــ الخوارزملات واورذاب: االســـــــــــ
. و،وفر التير،ر قاعدة  كنتاج لتااول الماألد المســــــــــــتمر مع مكتب مكافح  اورذاب  االجــــــــــــطناعد أل رال إرذا ل  

مار ل  ةشــأل االســتخدامات الخبيث  لم كاد االجــطناعد، و،ســمب الضــود عمى تألاوزات الألماعات اورذا ل  واألفرا   
المحتمم   لما يتامق ةال كاد االجـــــــــطناعد، و،ألدي إلى  عم الدول األعضـــــــــاد والمنظمات الدولل  وأجألزة مكافح   

وســــــــــــاو األ ا يمل  والدــــــــــــناع  فد فألم ومنع االســــــــــــتخدامات الخبيث  والمنحرف  اورذاب وإمفاذ اليامول واألمن واأل 
مكافح  اورذاب عبر اومترمت  المحتمم  لم كاد االجـــطناعد عمى يد الألألات اورذا ل . و،حمل تير،ر آار، ةانوال  

ــطناعد: لمح  عام  لفائدة وكاالت إمفاذ اليامول ومكافح  اورذاب فد ج  ــتخدام ال كاد االجــ ــلا وجنوب  ةاســ نوب آســ
، األســـاليب والوســـائل التد يمكن من االلألا اســـتخدام ال كاد االجـــطناعد لدعم الســـمطات الوطنل  فد  اـــرق آســـلا 

ــدر كال   ــل االجتماعد. وقد جــ ــائب التواجــ ــتخدام اورذا يين اومترمت ووســ ــرقألا لمكافح  اســ ــلا وجنوب اــ جنوب آســ
 المتحدة ال ي ُيايد لممرة الثامل .  التير،ر،ن رسملا فد أسبوع مكافح  اورذاب فد األمم 

ــمســــم    -60 ــل  األمم المتحدة لحيوق اومســــال ومكتب مكافح  اورذاب، ســ ومظم الماألد، ةالتااول مع مفوضــ
ــطناعد   ــتخدام ال كاد االجـ ــال فد ما يمد: )أ( اسـ ــ  جوامب  يوق اومسـ من اال   ميات عمل ركزت عمى  راسـ

اورذا يين لإلمترمت؛ )ب( اسـتخدام ال كاد االجـطناعد لإلاـراي عمى لمكافح  التطري عبر اومترمت واسـتخدام  
المحتوى عبر اومترمت؛ )ج( اســــــــــــتخدام ال كاد االجــــــــــــطناعد لفرز المســــــــــــافر،ن و لامات الركاب ميارمً  ةيوائم  
دُّ الماألــد األقــاللمد تير،را عن جوامــب  يوق اومســـــــــــــــال فد اســــــــــــــتخــدام الــ كــاد   المرا  ــ . و نــاًد عمى ذلــك، ُياــد

 االجطناعد فد مكافح  اورذاب.

وامتألى الماألد ومكتب االتحا  األورو د لمممكل  الفكر،  من إعدا   راســ  عن  ور ال كاد االجــطناعد  -61
فد التادي عمى  يوق التأللت والتدـــــملم وإمفاذذا. وتضـــــمَّن ال حث أمثم  عممل  عمى اســـــتخدامات كل موع من 

دي التحململ  المحتمم  لدعم عمل الموظفين المكمفين ةإمفاذ اليامول.  أمواع ال كاد االجـــــــــــطناعد وتدا ير التدـــــــــــ 
واســتنا ا إلى متائج الدراســ  واســتنتاجاتألا، ســلســتكشــ  الماألد ومكتب االتحا  األورو د لمممكل  الفكر،  إمكاملات 

 االضطالع ةأمشط  تدر،بل  تستألدي أجألزة إمفاذ اليامول.

ل مع المنظم  الدولل  لمشـــــرط  الألنائل  )اومتر ول(، تاز،ز مندـــــتد وواجـــــل الماألد األقاللمد، ةالتااو  -62
الاالمل  ةشـــــــــأل ال كاد االجـــــــــطناعد من أجل إمفاذ اليامول لدعم أجألزة إمفاذ اليامول فد جملع أمحاد الاالم فد  

لتمبل  تييلم أوجد التيدم المحرز فد مألال ال كاد االجـــــــطناعد، وتحديد التطبليات الاممل  لم كاد االجـــــــطناعد 
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ــمال االمتثال لحيوق   ــتخدام تمك التطبليات، مثل ضــــ ــ  التحديات الاممل  فد اســــ ا تلاجات منع الألر،م ، ومناقشــــ
اومســـال. وُأجر،ت افتراضـــلا اال  مناقشـــات ةشـــأل المواضـــلع التالل : )أ( وضـــع تدـــور لم كاد االجـــطناعد فد  

ليوامين ـلد؛ )ب( مـ ا ئ اـل كـاد االجــــــــــــــطـناعد  الحـاالت التد تنطوي عمى اســــــــــــــتخـدام الموظفين المكمفين ـةإمـفاذ ا
يتامق ةإمفاذ اليوامين؛ )ج( تياطع م ا ئ  فظ األمن مع م ا ئ ال كاد االجــطناعد. وُعيدت أيضــا مشــاورة    لما

ــأل الألوامب المتامي  ةحيوق   ــاو األ ا يمل  ومنظمات المألتمع المدمد ةشــ ــمح  مع ممثمد األوســ ــحاب المدــ ألجــ
 اد االجطناعد فد إمفاذ اليامول الستكمال مسارات الامل الألار، .اومسال من استخدام ال ك

ــرط    -63 ــا ي الاالمد واومتر ول والشــــــــ ــرا   مع المنتدى االقتدــــــــ ومظم الماألد األقاللمد  مي  عمل ةالشــــــــ
الوطنل  الألولندي ، جمات ممثمين عن أجألزة إمفاذ اليامول و وائر الدــــــناع  والمنظمات الدولل  والمألتمع المدمد 
لمناقشـ  إطار لمسـلاسـ  الاام  السـتخدام تكنولوجلا التاري عمى الوجد فد التحمليات الألنائل . وإضـافً  إلى ذلك، 
مشـــــــــــر المنتدى االقتدـــــــــــا ي الاالمد واومتر ول والشـــــــــــرط  الوطنل  الألولندي  والماألد كتاةا أ لض ةشـــــــــــأل ذلك 

ــاتد لمحدو  المســــؤول  ةشــــأل التاري  ــلاســ  ال  اســــتخدام: تحمليات فد   –عمى الوجد  الموضــــوع ةانوال "إطار ســ
مألال إمفاذ اليامول". وتحتوي الورق  عمى إراـــا ات فد مألال الســـلاســـ  الاام  واســـتبلال تييلم ذاتد ألجألزة إمفاذ 
اليامول ةشـــــأل اســـــتخدام تكنولوجلا التاري عمى الوجد فد التحمليات الألنائل . وســـــتختبر أجألزة إمفاذ اليامول فد  

 .2022وميوز،مندا وذولندا إطار الحوكم  ذ ا فد الر ع األول من عام السو،د وفرمسا 

واـــــــرع الماألد األقاللمد أيضـــــــا فد تطو،ر المركز الاالمد لم كاد االجـــــــطناعد من أجل أطفال أ ثر  -64
أماما، وذو مندــــــــــــــ  افتراضـــــــــــــــل  لوكاالت إمـفاذ الـيامول، تحتوي عمى ماـاري ومامومات عن اســــــــــــــتخـدام ال كاد  

مكافح  االسـتغالل الألنسـد لألطفال وامتألا ألم جنسـلتا عمى اومترمت؛ ومن المتوقع إطالق المندـ   االجـطناعد ل
. وأمشـأ الماألد، لدعم عممد ةشـأل م ا رة ال كاد االجـطناعد من أجل أطفال أ ثر أماما، المألمم  2023فد عام 

مفاذ اليامول وال كاد االجــــطناعد،  االســــتشــــاري لمم ا رة، ال ي يتأل  من قا ة عالميين فد مألال  ماي  الطفل وإ
وعيد االجتماع االفتتا د لممألمم االســـتشـــاري فد آذار/مارس. ولتاز،ز ذ ه الم ا رة، عيد الماألد، ةالشـــرا   مع 
ــا ســــــــــــــ    ال اـث  اـلدائمـ  ـلدوـل  اومـارات الار ـل  المتحـدة ـلدى األمم المتحـدة،  ـدـاا جـامبـلا عمى ذـامف اـلدورة الســــــــــــ

ــ اين لمألمعل  الاام ــد لألطفال عبر اومترمت: الوجد الألديد لمخطر وكلفل  والســــــــ ــتغالل الألنســــــــ   ةانوال "االســــــــ
،  ورتين تــدر،بيتين افتراضــــــــــــــيتين 2022مكــافحتــد ةــالــ كــاد االجــــــــــــــطنــاعد"، وعيــد، فد الر ع الثــامد من عــام  

ممثال عن أجألزة إمفاذ اليامول  ول  ور ال كاد االجــــــــــــطناعد فد مكافح  االســــــــــــتغالل الألنســــــــــــد   250 لفائدة
 لألطفال وامتألا ألم جنسلتا عمى اومترمت.

  
 التصدي للتهديدات القائمة والحد من المخاطر: الحوكمة األمنية   - سادساا  

لاــالملــ  والتخفلت من  ــدتألــا، والترو،ج  طرح الماألــد األقــاللمد أفكــارًا جــديــدة لمنع التألــديــدات األمنلــ  ا -65
الســــتراتلأللات قا م  لمتطبيق لمتدــــدي لطائف  واســــا  من المخاطر النااــــئ  التد تألد  الســــالم . وواجــــل الماألد 
 عمد لألألو  الدول األعضــــــاد الرامل  إلى تحســــــين الســــــلاســــــات اليائم   ألدي تاز،ز التأذب الاام لمحوا   التد 

 يولوجل  وإاـــــــــاا ل  وموو، ، وتاز،ز اليدرة عمى التخفلت من آاارذا، أســـــــــاســـــــــا من تنطوي عمى موا  كلملائل  و 
 االل تاز،ز التنسيق والتااول  لما  ين الوكاالت. 

و لما يتامق ةاألمن اواـــــــــــــااعد والنووي، أعد الماألد م ا رات لبناد اليدرات تألدي إلى تاز،ز اليدرات   -66
من عمى إ  او محاوالت االتألار ةالموا  اواــــاا ل  والنوو، ، ةســــبل من الاام  لوكاالت إمفاذ اليامول وأجألزة األ

  ينألا ت ا ل المامومات واالستخ ارات فد  ينألا.
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تحسين التعاون فيما بين الوكاالت فيما يتعلق بالمواد الكيميائية والبيولوجية   - ألف 
 والنووية  واإلشعاعية 

 ول  المشــارك   اللًا فد م ا رة مرا ز التميز  62 ذا واجــل الماألد  عمد لألألو  الدول األعضــاد وعد -67
المانل   تخفلت المخاطر الكلملائل  والبيولوجل  واواــــــــاا ل  والنوو،  التاةا  لالتحا  األورو د، وذلك لتحســــــــين 
الســــــــــلاســــــــــات اليائم   ألدي تاز،ز التأذب الاام لمحوا   التد تنطوي عمى موا  كلملائل  و يولوجل  وإاــــــــــاا ل   

 ، ، وتاز،ز اليدرة عمى التخفلت من آاارذا، وال سلما من االل تاز،ز التنسيق والتااول  لما  ين الوكاالت.وموو 

 و،سر الماألد األقاللمد عدة أمشط  مستألدف  فد مناطق مختمف ، ةما فد ذلك: -68

   تنفي  طائف  واســـــــــا  من أمشـــــــــط  التخفلت من المخاطر الكلملائل  والبيولوجل  واواـــــــــاا ل  )أ( 
والنوو،ـ ، ةمـا فد ذلـك تييلمـات لال تلـاجـات والمخـاطر، واطب عمـل وطنلـ  وإقململـ ، و ورات تـدر،بلـ ، وممـائب 

 لتدر،ب المدر ين، وتمر،نات ميدامل  منضدي ، ةما فد ذلك تمر،نات عا رة لمحدو ؛

التميز، وعرل عيد اجتماعات مائدة مســـــتديرة إقململ  لمناقشـــــ  متائج وأمشـــــط  م ا رة مرا ز  )ب( 
ومناقشــــ  اطب الامل اوقململ  الكلملائل  والبيولوجل  واواــــاا ل  والنوو، ، والتخطلب لمشــــار،ع وأمشــــط  إقململ  
ــل الوطنل    ــتديرة جألات الوجــ ــاعدت اجتماعات المائدة المســ جديدة، ةما فد ذلك التدر،ب والتمار،ن الميدامل . وســ

منألا، وز،ا ة التااول مع المنظمات الدولل ، وتنفي  أمشط  إقململ   عمى الحفاظ عمى  ينامل  جيدة فد مناطق كل
 جديدة، والتوجل إلى اتفاق ةشأل اطب الامل اوقململ ؛

ــ   )ج(  ــائلـ ــالموا  الكلملـ ــ  ةـ ــ  المانلـ ــ  الوطنلـ ــدعم األفرقـ ــدال لـ ــل البمـ ــل  ااـ ــات عمـ ــد أر ع  ميـ عيـ
ــلغ  النألائل  لخ ط  عمل وطنل  وا دة؛ وااتلار المتدر ين فد  والبيولوجل  واواــــــــــاا ل  والنوو، ؛ ووضــــــــــع الدــــــــ

ــاا ل  والنوو، ؛ وإمألاز  ــتير األفر،يد األول  ول المخاطر والتألديدات الكلملائل  والبيولوجل  واواـ  رمامج الماجسـ
 أول اط  عمل إقململ  كلملائل  و يولوجل  وإااا ل  وموو،  فد منطي  الواجأل  األطمسل  األفر،مل ؛

ــروع  ) (   ــدي لمتألماات الألماذير،   إطالق مشــ ــطى ةانوال "التأذب وتدا ير التدــ ــلا الوســ جديد فد آســ
و يرذا من التألديدات الدــحل  فد آســلا الوســطى". وفد ذ ا الدــد ، ُوضــات الدــلغ  النألائل  لخط  الامل اوقململ   

 ستاراضألا؛ الكلملائل  والبيولوجل  واوااا ل  والنوو،  مسلا الوسطى وُأطمات عميألا جملع البمدال ال 

عيد  ميات عمل عبر اومترمت فد منطي  اـــــــرق أفر،ملا ووســـــــطألا فد إطار مشـــــــروعين جار،ين   )ه(  
يركزال عمى الحفاظ عمى اــــ ك  جألات الوجــــل الوطنل  التاةا  لم ا رة مرا ز التميز وأعضــــاد األفرق  الوطنل  المانل   

ــاـا ـل  والنووـ، . ووقَّ  ع الماألـد األقـاللمد مـ كرة تفـاذم مع الأليـئ  التنظلمـل  النووـ،   ـةالموا  الكلمـلائـل  والبيولوجـل  واواـــــــــــ
 الكينل ، و االاتراك مع االتحا  األورو د والسمطات الكينل ، افتتج رسملا األمام  اوقململ  لم ا رة مرا ز التميز؛ 

 مدا اـــــر،كا.   62عيد اجتماع لمتواجـــــل الشـــــ كد عبر اومترمت لألألات الوجـــــل الوطنل  من  )و( 
مشـــــــــاركا فد م ا رة مرا ز التميز. ومظم الماألد أيضـــــــــا اجتماعا لر ســـــــــاد   150 االجتماع ما ييرب من  وضـــــــــمَّ 

 األمامات اوقململ  تحضيرا الجتماعألم الراةع، و عم تنظلم االجتماع الراةع؛

عيد  ميات  راســل  تينل  اــ كل  فد مناطق وســب آســلا واــرق ووســب أفر،ملا، و مدال مألمم   )ز( 
لألد، والشـرق األوسـب، واـمال أفر،ملا، ومنطي  السـا ل، وجنوب اـرق آسـلا، واـرق أورو ا وجنوب  التااول الخم

 ؛19-ارقألا، من أجل ت ا ل الممارسات الأليدة والدروس المستفا ة فد إ ارة أزم  كوفيد

، وذو تمر،ن ميــدامد يركز عمى اورذــاب الكلملــائد والبيولوجد ARZ 2021  التمر،ن  تنظلم )ح( 
واواــــــااعد والنووي ُعيد فد  يروت. واــــــارك فد التمر،ن الميدامد ممثمول عن عدة وكاالت وطنل  وأجــــــحاب  
مدـــــــــمح   وليول، ةمن فيألم ممثمول من إيطاللا وفرمســـــــــا واالتحا  األورو د ومنظم   ظر األســـــــــمح  الكلملائل   
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اـــــمال األطمســـــد واومتر ول، إلى جامب عد  كبير من ممثمد الدول األعضـــــاد فد األمم المتحدة   ومنظم   م 
الااممين مع الماألد األقاللمد ةشـــــأل مســـــائل التخفلت من المخاطر الكلملائل  والبيولوجل  واواـــــاا ل  والنوو، ،  

 مثل الواليات المتحدة وكندا(.
  

 والنووية  مكافحة االتجار بالمواد اإلشعاعية -باء 
ــو    - 69 ــب )األر ل والاراق ولبنال( ومنطي  ال حر األســــــ ــل الماألد  عمد لبمدال مختارة فد الشــــــــرق األوســــــ واجــــــ

)أوكراملا وجمألور،  مولدوفا وجورجلا( وجنوب اــــــــــــرق آســــــــــــلا )جمألور،  الو الديميراطل  الشــــــــــــابل  والفمبين وفييت مام 
اليامول عمى وضــــع وتخطلب وتنفي  عمملات اســــتخ ار،  من أجل  وكمبو يا( فد تحســــين قدرة موظفد أمن الدول  وإمفاذ  

 إ  او محاوالت ميل الموا  اوااا ل  والنوو،  وتاز،ز التااول  ين موظفد أمن الدول  وإمفاذ اليامول فد تمك الدول. 

ومظم الماألد األقاللمد أول  مي  عمل إقململ   ين األقرال لمنطي  الشــــــــــــرق األوســــــــــــب،  يث اجتمات  -70
ألفرقـ  المشــــــــــــــتركـ   ين الوكـاالت فد الاراق واألر ل ولبنــال ةـالتزامن فد ةغــدا  وعمــال و يروت، عمى التوالد،  ا

ــل عبر اومترمت ةفر،ق الماألد وممثمد منظمات  ولل  أارى، مثل الوكال  الدولل  لمطاق  ال ر،  واومتر ول   واتدــــ
الثامل   ين األقرال لمنطي  الشـرق األوسـب فد إطار مفم . ومظم الماألد  مي  الامل الار ل  لمطاق  ال ر،   لأليئ وا

الترتي ات الموجســــــــتل  لحمي  الامل األولى. و ضــــــــر  مي  الامل الثامل  األفرق  المشــــــــترك   ين الوكاالت لمبمدال 
 الثالا ، إلى جامب ممثمد المنظمات الدولل  ذات الدم  وأعضاد فر،ق مشروع الماألد. 

د عيد اال   ورات لتدر،ب المدر ين ةشــــأل مكافح  االتألار ةالموا  اواــــاا ل   و اد أل مألج الماألد ف -71
والنوو،  لفائدة موظفد االســــــتخ ارات وإمفاذ اليامول فد الاراق واألر ل ولبنال، ركز عمى مســــــاعدة أفرق  التدر،ب 

دـــــــــمح  فد مألال األمن التاةا  لمبمدال الثالا  فد تنظلم وتيديم  وراتألا التدر،بل  الخاجـــــــــ  لفائدة أجـــــــــحاب الم
 النووي. وُعيدت  ورات تدر،بل  فد عمال و غدا . 

وااتتم الماألــد األقــاللمد ةاثــاتــد لتييلم مظم مرا  ــ  االتألــار ةــالموا  اواــــــــــــــاــا لــ  والنوو،ــ  فد أوكراملــا   -72
ا ل   وجمألورـ،  موـلدوـفا وجورجـلا ـةاالجتمـاع ةمختم  الوكـاالت المشــــــــــــــاركـ  فد مكـافحـ  االتألـار ـةالموا  اواــــــــــــــاـ 

والنوو،  لمناقش  الثغرات واليدرات واألولو،ات. وعالوة عمى ذلك، عمل الماألد مع ابراد فد تمك البمدال الشر،ك  
وعـدا  االاـ  تيــار،ر ُقطر،ـ . وتيــدم التيــار،ر لمحــ  عـامـ  عن الحــالـ  الراذنــ  فد مألــال األمن النووي  لمــا يتامق 

والتحييق والمادات ومظم التدر،ب، إلى جامب توجلات واقترا ات  ةالتشر،اات والموائج وقدرات جمع االستخ ارات  
 لتحسين تكيلت أمشط  المشار،ع الميبم . 

وفد ذـ ا الدـــــــــــــــد ، أعـد ابراد الماألـد األقـاللمد ممـائب تـدر،بلـ ، ةـالتاـاول الوايق مع ابراد وموظفين   -73
المنألج التدر،بد محاضــــــرات مواضــــــلعل  مكمفين ةإمفاذ اليوامين من أوكراملا وجمألور،  مولدوفا وجورجلا. واــــــمل  

ــتخدم الماألد المنألج   عن األمن النووي وعمملات إمفاذ اليامول وك لك ممائب عن مألارات التدر،ب ومنألأليتد. واســــــ
الدراسـد فد اال  من  ورات تدر،ب المدر ين ةالحضـور الشـخدـد لفائدة أجألزة أمن الدول  وإمفاذ اليامول وأجألزة  

مع مرا ز تـدر،ـب وطنلـ . وُمظمـت فد وقـت ال ق  ورة إقململـ  لتـدر،ـب المـدر ين، قـا ذـا  أارى، ةـالتاـاول الوايق  
 الموظفول المدرَّ ول فد الدورات الوطنل  لتدر،ب المدر ين. 

وأايرا، اضــــــــــــــُطمع   اثـات تييلم عن ةاـد فد جمألور،ـ  الو الـديميراطلـ  الشــــــــــــــابلـ  والفمبين وفييـت مـام   -74
ورات عبر اومترمت مع فرا ى الوكاالت، ةما فد ذلك ســـــمطات االســـــتخ ارات  وكمبو يا. واـــــممت التييلمات مشـــــا

والشـــــــــــرط  والألمارك والأليئات التنظلمل  النوو، ، الســـــــــــت ام  اليدرات والخبرات والمألاالت التد يمكن تحســـــــــــينألا 
 يتامق ةالألألو  الرامل  إلى مكافح  االتألار ةالموا  اوااا ل  والنوو، .  لما
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استخدام وسائط التواصل االجتماعي ألغراض خبيثة من قبل الجهات الفاعلة العنيفة رصد   -جيم 
 ( 19- من غير الدول فيما يتعلق بمرض فيروس كورونا )كوفيد

،  19- واجــل الماألد األقاللمد رجــد المامومات المضــمم  عمى وســائب التواجــل االجتماعد المتامي  ةكوفيد  - 75
الانلف  من  ير الدول تار،ض مددا ل  الحكومات والامم لمخطر، والتحر،ض عمى وال سلما محاوالت الألألات الفاعم  

كســــــالح  يولوجد مرتألل، وتخر،ب  مالت التطعلم. وجمع الماألد أيضــــــا ممارســــــات    19- االســــــتخدام الانلت لكوفيد 
 وفضحألا.   19- جيدة ةشأل كلفل  الكش  عن المامومات المضمم  المتامي  ةكوفيد 

  
ألعضاء في وضع سياسات تخطيط غير تطفلية ومتكاملة وشاملة في مجال  دعم الدول ا -دال 

 السالمة واألمن 
ــاد فد اتخاذ التدا ير الالزم  لضــــمال  ماي  األذداي الضــــعلف  واألما ن  -76 ســــاعد الماألد الدول األعضــ

يا فد األما ن المز  م  والبنى التحتل  الحيو، . وأظألرت الألألمات األايرة التد أوقات عد ا كبيرا من الضـــــــــــــحا
 المز  م  والاام  الحاج  إلى ماالأل  مواطن الضا  التد يتسم  ألا ما ُيسمى "األذداي السألم ". 

الماألد مألموع  اــامم  من األ وات التينل  لتاز،ز أمن األ دا  الكبرى وتحديد ســمســم  من الماايير   وأعد  - 77
زم  منألألا تدر،بلا ُأتلج لمبمدال التد تســـــــتضـــــــلت أ دااا الاالمل  لمتو ل  ةالمخاطر المرت ط   تنظلمألا. وتشـــــــمل الح 

ــؤولين الحكوميين وابراتألم وقدراتألم   برى وتر ب فد  ناد قدراتألا  لما يتامق ةأمن األ دا . ولز،ا ة مااري المســــــــــ
عمى  ماي  األذداي الضـعلف ، مظم الماألد أيضـا سـمسـم  من األ دا  التدر،بل  ةشـأل مواضـلع األذداي الضـعلف ،  

لســـــلا  ، وأمن األ دا  الكبرى. واســـــُتكمل ذلك ةالألألو  التد يب لألا الماألد ومشـــــاد اـــــ كات من جألات الوجـــــل  وا 
ــيق  لما  ين وكاالت إمفاذ اليامول و يرذا من  ــل   لك من تنســــــــ ــتازز ت ا ل المامومات وما يتدــــــــ الوطنل  التد ســــــــ

 تاجد الدول األعضاد. الوكاالت ذات الدم  وتساعد عمى تحديد الدعم المدمم ادلدا ال ي تح 

 ول  فد اليارة   34وواجــل الماألد تنســيق ووضــع ســلاســات أمنل  إقململ  من الدول األعضــاد وعد ذا   -78
األمر،كل  )أمر،كا الشمالل  وأمر،كا الالتينل  ومنطي  ال حر الكار،بد( ةالتااول مع منظم  الدول األمر،كل ، وإعدا  

المســـــاعدة التينل . واـــــمل ذلك  ورة تدر،بل  افتراضـــــل  ةشـــــأل أمن األ دا   أ وات تينل  لتلســـــير ت ا ل الخبرات و 
ــر ما مألموعد  ــاد فد الألماع     50الكبرى فد منطي  الكار،بد. و ضــــــــــ ــ او األمن من الدول األعضــــــــــ من ضــــــــــ

الكار،بل  الدورة التدر،بل  التد ركزت عمى التخطلب األمند المتكامل، والشـــــــــرا ات  ين اليطاعين الاام والخاص، 
 أمن األما ن، واألمن البيولوجد. و 

وإضــــــافً  إلى ذلك، ُعيد اجتماع تييلم افتراضــــــلا مع جألات الوجــــــل الوطنل  لمماألد فد كوســــــتار،كا  - 79
وممثمين  كوميين لمناقشــــــــــــ  اال تلاجات واألولو،ات فد التخطلب ألمن األ دا  الر،اضــــــــــــل  الكبرى الميرر 

اجات كأســاس لتخطلب وتنظلم ةاث  مســاعدة تينل  ةالحضــور  . وســُلســتخدم تييلم اال تل 2022عيدذا فد عام  
 . 2022الشخدد فد عام 

ــ كل  من مموذجد لمتخطلب األمند ال ي يألدي إلى تزو،د الدول  -80 ــخ  الشـ وعمل الماألد عمى تطو،ر النسـ
األعضـــاد ةمألموع  جديدة من الســـلاســـات والماايير لملاس وتحســـين اســـتادا ذا لأل دا  الكبرى ومســـتوى أمن 

وى الوالي  والمامومات األما ن المز  م  واألما ن الاام . وســــــــــلمك دن ذلك المســــــــــتفيدين من الوجــــــــــول إلى محت 
 األارى ذات الدم  من االل مند  عمى اومترمت. 
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 منع الجريمة عن طريق حماية الفئات الضعيفة وتمكينها  - سابعاا  
مازالت مألاالت  ماي  الفئات الضــــــــعلف  والحد من عوامل الخطر وتشــــــــأللع التغيير اويألا د تشــــــــكل  -81

ــ   لمماألد فد عام  ــامم  الاديدة، 2021مألاالت ذات أولو،  ةالنســــ ــلاق تنفي  م ا راتد الشــــ . وأ ولى الماألد، فد ســــ
اذتماما ااجــــا لمشــــ اب، وأســــألم فد تاز،ز  ور األســــرة  وجــــفألا عامال  اســــما فد الكشــــ  الم كر عن التشــــد   

 أاكال او مال المختمف ، ةما فد ذلك تااطد المخدرات. أو
  

 الفئات السكانية الضعيفة وتنفيذهاتعزيز مبادرات منع الجريمة الموجهة نحو   -ألف 
ــ اب،   -82 ــاو الشـ ــر فد مألال الوقاي  من تااطد المخدرات فد أوسـ ــر الماألد تير،را عن ا تلاجات األسـ مشـ

مع التركيز عمى إيطـالـلا وتومم ولبـنال. و،تضــــــــــــــمن التير،ر وجـــــــــــــــفًا لألمشــــــــــــــطـ  التد ُمـف ت فد البـمدال الثالـا  
ت فد أوسـاو الشـ اب، و،يترح إجرادات عممل  لكل  مد  لما يتامق ةالنظام يتامق ةالوقاي  من تااطد المخدرا  لما

ــمم   ــاو فد ذ ا المألال، لمتمكين من اتخاذ تدا ير أ ثر فاالل  مدــــ ــات الاامم   نشــــ ــســــ الحالد لمخدمات والمؤســــ
 لتكول أ ثر مالدم  لال تلاجات المحد ة لألسر. 

  
 لوصول إلى الفئات الضعيفة من األفراد والسكانتعزيز قدرة الجهات الفاعلة الرئيسية على ا -باء 

ــ اب والفئات  -83 ــا ل والمغرب الار د و ماج فئ  الشــــــــــ ــطمع الماألد ةأعمال فد مالد ومنطي  الســــــــــ اضــــــــــ
الضـــــــعلف  األارى فد المألتمع، وفد ةاض الحاالت، إعا ة تأذيمألم، وتاز،ز قدرة المألتمع المحمد عمى مواجأل   

رامل . فامى ســــبيل المثال، اســــتطاع الماألد، من االل تدــــملم أمشــــط  تدر،بل  التطري الانلت والمنظمات اوج
وتمكينل  مكلف  ادــــلدــــًا لتالئم الســــلاق وتيديمألا إلى اليا ة الشــــ اب المحميين فد  االت ما ةاد امتألاد النزاع،  

  لمتحر،ض عمى يروج ةفاــاللــ  ألذملــ  التفكير النيــدي ومألــارات إ ارة النزاعــات، ةغرل تيــديم  ــدائــل إيألــا لــ  أل
 الان ، ال ي يفضد فد كثير من األ لال إلى التشد  اورذا د. 

  
 2022- 2019دعم اإلطار البرنامجي االستراتيجي للفترة  - ثامناا  

ينف  الماألد األقاللمد  افظ  أمشـــــــطتد المكثف  فد الميام األول ةاســـــــتخدام التبرعات الميدم  من الدول  -84
سـنو،  ميدم  من  كوم  إيطاللا، ةدـفتألا البمد المضـلت. وال يتميى الماألد تمو،اًل  األعضـاد، ةما يشـمل تبرعات 

من الميزاملـ  الاـا يـ  لألمم المتحـدة. وتتمثـل الغـالبلـ  الاظمى من التبرعـات التد يتميـاذـا الماألـد فد أموال ميـدمـ   
 نشــاو عمى تابئ   ألمد قدــير ومخدــدــ  الغرل ومرجــو ة لمشــار،ع ماين . وعمى الر م من أل الماألد يامل

األموال، و،ســاى ةاســتمرار إلى توســلع قاعدتد من الألألات المامح ، فإل ذ ا التمو،ل كال ةطبلاتد متيطاًا و ير 
قا ل لمتنبؤ ةد، ما أاَّر عمى اســـتيرار عمملات الماألد واســـتدامتألا. وفد ظل ذ ه الظروي المالل ، من المرجج أل 

جـــــاو ات من  ول   2022-2019البرمامألد االســـــتراتلألد الطموح لمفترة   إلطارالناجج والشـــــامل لتنفي   اليواجد 
 الدعم المحوري من جامب الدول األعضاد والألألات األارى وتبرعاتألا. 

 


