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 جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 والعشرون السابعةالدورة 

  ٢٠١٨أيار/مايو  ١٨-١٤فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت(ه)  ٦البند 

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

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

      والعدالة اجلنائية، واملنظمات غري احلكومية وغريها من اهليئات
    ث اجلرمية والعدالةمعهد األمم املتحدة األقاليمي ألحبا تقرير  
    مذكِّرة من األمني العام  

  ملخَّص    
جملس أمناء معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية الصـــــــادر عن تقرير هذا الُأعدَّ   

عه املعقود يومي  ما ختذه املجلس يف اجت لة عمًال بقرار ا عدا تشــــــرين األول/أكتوبر  ٢٦و ٢٥وال
إىل املجلس االقتصـــادي واالجتماعي، عن طريق جلنة منع اجلرمية والعدالة  ًاتقرير بأن يقدِّم ٢٠١٧

ـــاســـي  لنظامهن التقرير معلومات عن عمل املعهد وما أجنزه من نتائج، وفقًا مَّاجلنائية. ويتضـــ األس
  ).١٩٨٩/٥٦(مرفق قرار املجلس االقتصادي واالجتماعي 
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  األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالةالنتائج اليت حقَّقها معهد األمم املتحدة     
  

      تقرير جملس األمناء    
    مقدِّمة  -أوًال  

ألحباث اجلرمية والعدالة (املعهد) عمًال بقرار املجلس  ُأنشـــئ معهد األمم املتحدة األقاليمي  -١
. واملعهد هو مؤســــســــة ١٩٦٥)، الصــــادر يف عام ٣٩-باء (د ١٠٨٦االقتصــــادي واالجتماعي 

سهمون من خالل  ستقلة من مؤسسات األمم املتحدة، ويتوىل إدارته جملس أمناء املعهد، الذين ي م
ــــــتراتيجي وحتديد األولويات قارير دورية إىل املجلس توفري التوجيه االس . ويقدِّم جملس األمناء ت

  االقتصادي واالجتماعي عن طريق جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.
ــالة املعهدو  -٢ ــيا تتمثل رس  ،لم والتنمية املســتدامةدة القانون دعمًا للســِّ يف النهوض بالعدالة وس

نة يف ميدان منع اجلرمية ضــمن النطاق العريض لواليته املتمثِّلة يف صــوغ وتنفوذلك  يذ ســياســات حمســَّ
ومكافحتها. ويعمل املعهد يف جماالت متخصــــصــــة ضــــمن إطار جماالت منع اجلرمية، وإقامة العدل، 

وقد متكَّن املعهد، بفضــــــل واحلوكمة األمنية، ومكافحة اإلرهاب، وتعزيز التماســــــك االجتماعي. 
 دائمًا مســــتعدًّا وب عمله حبيث يكونأســــل من تنظيمســــنة،  ٥٠التجربة اليت اكتســــبها على مدى

  الحتياجات املجتمع الدويل. لالستجابة
ويعمل املعهد كمنصــة للتشــاور والتعاون بني الدول األعضــاء ومؤســســات احلكم املحلي   -٣

واملؤســــــســــــات البحثية واملنظمات الدولية وكيانات القطاع اخلاص واملجتمع املدين. وميثل تعزيز 
صـــــات ملواجهة وتلف القطاعات احلوار والتفاهم بني خم العمل على إنشـــــاء أفرقة متعددة التخصـــــُّ

  التحدِّيات املستجدة بعضًا من مواطن القوة لدى املعهد.
ويســــــتند هنج الربجمة القائمة على النتائج الذي يتبعه املعهد إىل حبوث ذات توجُّه عملي   -٤

ب الباحثني األكادمييني وبناء قاعدة هتدف إىل توفري إرشــادات لعملية بناء قدرات املمارســني وتدري
معرفية لوضـع السـياسـات وتنفيذها. ويدعم املعهد تصـميم وتنفيذ طرائق مشولية وابتكارية ملواجهة 
األخطار التقليدية واملســتجدة على الصــعيدين الوطين واملتعدد القطاعات. ويقوم املعهد، على وجه 

جات؛ وبتطوير يا جلة األخطار واالحت عا عاملي  اخلصــــــوص، مب بدور َمركز  قامسها؛ و عارف وت امل
للتدريب وبناء القدرات؛ وبدور حمفل عاملي لتحديد االســــتراتيجيات والنماذج العملية وصــــوغها 
واختبارها على الصـــــعيد امليداين؛ وبتشـــــجيع التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون وتبادل املســـــاعدة 

بإنشـــاء منصـــات للتشـــاور والتعاون؛ وبتقدمي القضـــائية على الصـــعيد الوطين واإلقليمي والدويل؛ و
  اخلدمات االستشارية.

ويســــــهم املعهد يف التنمية االجتماعية واالقتصـــــــادية ويف تعزيز األمن ومحاية حقوق   -٥
اإلنســــان من خالل تصــــميم مناذج عملية ونظم هتدف إىل توفري الدعم لصــــوغ الســــياســــات 

  وتنفيذها وتقييمها.
من التربعات حصــــــرًا.  ٢٠١٧اليت اضــــــطلع هبا املعهد يف عام وقد ُموِّلت األعمال   -٦

وكانت اجلهات املاحنة الرئيســــية هي إيطاليا وتايلند وفرنســــا وكندا وهولندا والواليات املتحدة 
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األمريكية واالحتاد األورويب واملفوضية األوروبية وعدة شركات من القطاع اخلاص ومؤسسات 
  ومنظمات دولية.

، وهو ٢٠١٧جملس األمناء هذا ملخَّصــــًا لألعمال اليت ُأجنزت أثناء عام  ويتضــــمَّن تقرير  -٧
  املواضيعية الثالثة التالية:منظَّم حسب املجاالت 

  احلوكمة األمنية ومكافحة اإلرهاب؛  (أ)  
  اجلرمية والعدالة؛  (ب)  
  التدريب والتعليم املتقدِّم.  (ج)  

واإلقليمي والدويل، وتستفيد من مساعداته وللمعهد أثر واسع النطاق على الصعيد الوطين   -٨
التقنية جهات عديدة متنوعة. وينفَّذ برنامج عمل املعهد من خالل مقره الكائن يف تورينو، إيطاليا، 
وشبكة موسَّعة من املكاتب، تشمل مكتب اتصال يف روما ومكتبني معنيني باملشاريع يف بروكسيل 

املخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية الكائنة وجنيف، ومراكز التميُّز املعنية بتخفيف 
  يف أبوظيب وتبيليسي واجلزائر العاصمة والرباط وعمان وطشقند ومانيال.

    
  احلوكمة األمنية ومكافحة اإلرهاب  -ثانيًا  

  
وإعادة العنيفني ومواجهته، وإعادة تأهيل اجلناة املتطرفني  العنيفمنع التطرف   -ألف  

    يف املجتمع إدماجهم
يسهم املعهد، بصفته عضوًا يف فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة اإلرهاب، يف تنفيذ   -٩

قة ومتَّســـقة على نطاق  منظومة األمم املتحدة ملنع اإلرهاب ومكافحته. ويؤدِّي املعهد جهود منســـَّ
د يف اســتراتيجية األمم املتحدة دورًا رئيســيًّا يف دعم جهود الدول األعضــاء الرامية إىل ترمجة ما ير

  العاملية ملكافحة اإلرهاب من ممارسات جيدة ذات طابع عام إىل سياسات وطنية.
ــــــتناد إليها يف اختاذ ٢٠١٧ويف عام   -١٠ ، وفَّر املعهد للدول األعضــــــاء معلومات ميكن االس

تبعًا لالحتياجات. وهذا النهج  ومصـــمَّمإجراءات لتدعيم القدرات الوطنية باســـتخدام هنج شـــامل 
اجلامع، الذي يشــــــمل مســــــائل تبدأ من التجنيد يف منظمات إرهابية إىل فك االرتباط بالتطرف 

وصوًال إىل إعادة اإلدماج يف املجتمع، يتيح للمعهد إمكانية دعم الدول يف جهودها الرامية  العنيف
، وتدريب اجلهات الفاعلة يف نظم العدالة إىل جتنيب األحداث اجلاحنني مســـــار نظم العدالة اجلنائية

إعادة وحاالت اإلرهاب وعلى  العنيفاجلنائية على اســـــتبانة الفوارق الدقيقة بني حاالت التطرف 
ناة املتطرفني  يل اجل مل مع املجتمع املحلي  العنيفنيتأه ماجهم يف املجتمع املحلي، والع عادة إد وإ

ئك اجلناة. وتتسم معظم أعمال املعهد بأهنا مواكبة للعصر تيسري بيئة شاملة للجميع تتقبَّل أولعلى 
  وتنطوي على برامج جتريبية.
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    وإعادة إدماجهم يف املجتمع  العنيفنيإعادة تأهيل اجلناة املتطرفني   -١  
تأهيل اجلناة املتطرفني   -١١ عادة  جمال إ ية كبرية يف  لدى املعهد خربة فن قد تكوَّنت   العنيفنيل

وإعادة إدماجهم يف املجتمع. ويســاعد املعهد الدول األعضــاء على ترمجة املمارســات اجليدة العامة 
مذكِّرة  طابع الواردة يف  ناول ال هاب، اليت تت حة اإلر كاف عاملي مل تدى ال ما الصـــــــادرة عن املن رو

جال على . كما يرتكز عمل املعهد يف ذلك املالعنيفنياالحتياجات التأهيلية للســــــجناء املتطرفني 
أحكام مبادئ األم املتحدة النموذجية ملعاملة الســــــجناء (قواعد نيلســــــون مانديال) وقواعد األمم 
املتحدة ملعاملة الســــــجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك). ويتناول كال 

ية بالســــــالمة العمومية يف  حتقيق املعاملة هذين اإلطارين أمهية التعاون بني مجيع القطاعات املعن
  .العنيفوناملنصفة واإلنسانية جلميع السجناء، مبن فيهم اجلناة املتطرفون 

ويف جمال صـــوغ وتنفيذ برامج إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج املصـــمَّمة خصـــيصـــًا للجناة   -١٢
ونزالء الســـــجون الشـــــديدي اخلطر، اعتمد املعهد على التعاون مع بلدان عدَّة،  العنيفنياملتطرفني 

منها األردن وإندونيســــيا وتايلند والفلبني وكينيا ومايل واملغرب. واســــتنادًا إىل تلك الربامج، أعد 
صميم وتنفيذ  سارات منوذجية ميكن للدول األعضاء أن تعتمدها وُتكيِّفها من أجل ت املعهد أربعة م

مج إعادة التأهيل، هي: (أ) "النهج التقليدي"، الذي يتم فيه وضــــــع نظام تصــــــنيفي لتقييمات برا
املخاطر واالحتياجات قبل صــوغ مكوِّنات الربنامج وتنفيذها؛ و(ب) هنج يرمي إىل تغيري املواقف، 

حتديد وُتصــاغ فيه مكوِّنات الربنامج وتنفَّذ واحدًا تلو اآلخر، ويســترشــد بإجنازات كل مكوِّن يف 
مسات املكوِّن التايل؛ و(ج) هنج قائم على "االنتقال من اإلطار إىل الربنامج"، ُتصـــاغ فيه أوًال خطة 

  عمل أو استراتيجية وطنية؛ و(د) "هنج حمدد اهلدف"، حيث ُيجرى أوًال حتليل للثغرات.
"ليتماس" ففي إندونيســـيا، مثًال، اســـُتحدثت واخُتربت أداة لتقييم املخاطر، ُتعرف باســـم   -١٣

)LITMAS الذي ميثله الســجناء. وميكن االســترشــاد هبذه األداة يف حتديد  اخلطر)، بغية قياس درجة
مواضع السجناء يف برامج إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج، استنادًا إىل احتياجاهتم وما يشكِّلون من 

أن يعمد اإلرهابيون  خماطر. فمن املهم معاجلة املخاطر املحتملة يف بيئات الســــــجون، حيث ميكن
املدانون إىل إقامة شــبكات وإىل مضــاهاة وتبادل املعلومات املتعلقة بالتكتيكات املتَّبعة، وإىل تنشــئة 

خارج بيئة الســجن. كما متطرفني جدد وجتنيدهم، وإىل قيادة وتوجيه عمليات يف املجتمع املحلي 
  جزين بعد إطالق سراحهم.أنَّ من املهم جدًّا مواجهة خماطر ُنكوص املتطرفني املحت

وقد صــــاغ اخلرباء الوطنيون، بالتعاون مع املديرية العامة للمؤســــســــات اإلصــــالحية يف   -١٤
إندونيســــــيا، منيطة تدريبية خاصــــــة على اســــــتخدام أداة "ليتماس" لتقييم املخاطر. وُطبِّقت منيطة 

ملشروط وموظفي إلفراج ا الضباط املسؤولني عن االتدريب هذه يف دورتني تدريبيتني ُنظمتا لصاحل
بايل من  ية يف  ملدير تا من  ٢٣إىل  ٢٠ا كار باط/فرباير، ويف يوغي ــــــ باط/فرباير إىل  ٢٧ش ــــــ  ٢ش

اجلديدة وتعزيز  اخلطر. واســــتهدفت هاتان الدورتان حتســــني فهم مؤشــــرات ٢٠١٧آذار/مارس 
  جمال التواصل.القدرة على استعمال تلك األداة وتكوين مهارات ليِّنة يف أساليب االستجواب ويف 

ومن أجل تقييم فعالية أداة تقييم املخاطر يف استبانة درجة اخلطر اليت ميثلها السجناء، ُنفِّذ يف   -١٥
مرافق إصــــــالحية.  ١٠برنامج جترييب مشل  ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٣٠أيار/مايو إىل  ٢٢الفترة من 

ـــتملت على مقابالت مع الســـجناء ومج ـــطة اش ع بيانات ثانوية وتدوين وتألف الربنامج من عدة أنش
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ق من صحة البيانات ورصدها. وأجرى الضباط قُّالبيانات وحتليلها، واسُتخدمت فيه آلية شاملة للتح
  سجينًا. ٥٦٠املسؤولون عن اإلفراج املشروط الذين ُدرِّبوا على استخدام تلك األداة مقابالت مع 

كبار مديري املديرية العامة  ومبســـــــاعدة من اخلرباء الوطنيني والدوليني وحتت إشــــــراف  -١٦
للمؤســســات اإلصــالحية يف إندونيســيا، ُأعدَّت اســتراتيجية وطنية بشــأن معاملة الســجناء الشــديدي 

ــاة املتطرفون  . وهتــدف االســــــتراتيجيــة إىل حتــديــد أدوار وواجبــات العنيفوناخلطر، مبن فيهم اجلن
جناء الشــــديدي اخلطر وُترســــي ومســــؤوليات مجيع اجلهات الفاعلة املشــــاركة يف التعامل مع الســــ

أولويات الربنامج وأهدافه والتدابري الالزمة لتحسني معاملتهم طوال مراحل إجراءات العدالة اجلنائية، 
  من مرحلة ما قبل اإلدانة إىل مرحلة ما بعد اإلفراج املشروط.

أهيل ، عزز املعهد تعاونه مع األردن على إعداد برنامج شــــــامل إلعادة ت٢٠١٧ويف عام   -١٧
وإعادة إدماجهم. وعلى وجه اخلصــوص، اســتهل املعهد تعاونًا  العنيفنيالســجناء من اجلناة املتطرفني 

وثيقًا مع إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل يف األردن من أجل تنفيذ برنامج طويل األمد بشأن أنشطة 
، دورة اســتهاللية مدهتا ثالثة ٢٠١٧آذار/مارس  ١٦إىل  ١٤ان، من مَّيف هذا امليدان. وُعقدت يف ع

أيام لتدريب اختصاصيني نفسانيني واجتماعيني من تلك اإلدارة. وركَّزت الدورة على االحتياجات 
طوال مراحل فك ارتباطهم بالتطرف  العنيفنيالنفســـــانية واالجتماعية للســـــجناء من اجلناة املتطرفني 

ان، من مَّة تأهيلهم حىت إعادة إدماجهم يف املجتمع يف هناية املطاف. وُعقدت يف عوإمتام إعاد العنيف
، دورة متقدِّمة لتدريب االختصــاصــيني النفســانيني واالجتماعيني، ٢٠١٧نيســان/أبريل  ١٩إىل  ١٧

، وتقييم املخــاطر العنيفنيركَّزت على األســـــــاليــب املتعلقــة مبـا يلي: اســــــتجواب اجلنــاة املتطرفني 
  فها، والتعامل مع السجناء املشاكسني، وتقييم برامج إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج.وتصني
ان مَّ، ُعقدت يف ع٢٠١٦وعلى غرار حلقة عمل متعددة التخصُّصات ُنظِّمت يف عام   -١٨
دورة تدريبية ملديري الســجون الرفيعي املســتوى، ونتيجًة  ٢٠١٧آذار/مارس  ٢٩إىل  ٢٧من 

إدارة الســجون األردنية قد تلقَّت تدريبًا اســتهالليًّا موحَّدًا على وضــع لذلك، َتكوُن ســلطات 
يف بيئات الســــــجون وإعادة  العنيفنيإطار لضــــــمان فعالية تدابري إعادة تأهيل اجلناة املتطرفني 

  .املجتمعإدماجهم يف 
وأفضــت الدورات التدريبية اليت شــارك فيها مديرو الســجون واالختصــاصــيون النفســانيون   -١٩
دة اليت ســبق اســتخدامها على الصــعيد االجتماعيون إىل تعزيز بناء القدرات وتبادل املمارســات اجليِّو

ستحداث ممارسات جديدة من املحيط الدويل وإنشاء  على شبكات مؤسساتية الوطين، إىل جانب ا
  مستوى االختصاصيني املمارسني.

، على إبداء اهتمامها الشــــــديد بالتعاون مع ٢٠١٦وقد دأبت حكومة مايل، منذ عام   -٢٠
يات اليت  حدِّ ـــــــأن الت هد بش مل املع عا مة يف الت ها احلكو ناة املتطرفني تواجه يف  العنيفنيمع اجل

وكان املعهد يتعاون بصــــورة وثيقة مع املركز الدويل ملكافحة اإلرهاب وبعثة األمم الســــجون. 
املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االســــــتقرار يف مايل ("مينومسا") ومع املديرية الوطنية املتحدة 

  إلدارة السجون والتعليم املراَقب.
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، نظَّم املعهد، بالتعاون مع املركز الدويل ملكافحة اإلرهاب، برناجمًا ٢٠١٧ويف نيسان/أبريل   -٢١
ن. وكان هذا وومظاهره يف بيئات الســــج العنيفتدريبيًّا للزعماء الدينيني الشــــباب بشــــأن التطرف 

الربنامج التدرييب، الذي ضــــــم مشــــــاركني من مجيع مناطق مايل، يهدف إىل متتني معارف الزعماء 
، مبا فيها العوامل اليت تســــهم يف ذلك التشــــدُّد العنيفالدينيني بشــــأن التشــــدُّد اُألصــــويل والتطرف 
يل دور الزعماء الدينيني يف منع التشدُّد ومكافحته. وقدَّم وديناميات التشدُّد يف بيئات السجون، وحتل

املشاركون عدة توصيات بشأن ما ميكن ألولئك الزعماء الدينيني الشباب أن يؤدوه من دور يف منع 
  التشدُّد ومكافحته.

، نظَّم املعهد، بالتعاون مع املركز الدويل ملكافحة اإلرهاب ٢٠١٧ويف آب/أغســــــطس   -٢٢
ــــــتبانة "مينومسا"، دورة تدريبية يف جمال تقييم املخاطر. وركَّزت الدورة  وبدعم من بعثة على اس

املخاطر وتقييمها، وَهَدفت إىل تعزيز قدرة موظفي الســـجون على التعامل مع املحتجزين املتطرفني 
  . العنيفني

ويف موازاة ذلــك، أجرى املعهــد واملركز الــدويل ملكــافحــة اإلرهــاب مقــابالت مع خرباء   -٢٣
من  تجبرائم متعلقة باإلرهاب. وأســهمت البيانات اليت مجع متهمنيطنيني ودوليني ومع ســجناء و

تعلق بصوغ وتنفيذ استراتيجيات خمصَّصة تلك املقابالت يف حتديد شكل عمل املعهد يف مايل فيما ي
  الة إلعادة التأهيل وإجراء حتليل شامل لظاهرة اإلرهاب يف البلد.وفعَّ
ويف تايلند، َعِمل املعهد يف تعاون وثيق مع إدارة املؤســـســـات اإلصـــالحية، حتت إشـــراف   -٢٤

وزارة العدل، على إعداد وتنفيذ مؤشـــــر لتقييم املخاطر يراعي العوامل الثقافية واســـــتحداث منيطة 
 حلقات ، ُنظِّمت٢٠١٧زعة التشدُّدية. ويف عام خطر النمن يف احلدِّ هتدف إىل تدعيم دور األسرة 

عمل لوضـــع الصـــيغة النهائية لعناصـــر الربنامج، اليت تســـتند إىل مؤشـــر تقييم املخاطر، وملناقشـــة 
ــــــتراتيجية. وأثناء حلقة عمل ُعقدت يف حزيران/يونيه، ناقش موظفو الســــــجون وخرباء يف  االس
شــؤون األديان مســائل تتعلق بدور الدين يف عملية إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج. وكانت حصــيلة 

لقة العمل املتعلقة بدور العقيدة الدينية جمموعًة من التوصيات بشأن ما يتعيَّن اختاذه من إجراءات ح
  لتعزيز احلوار بني األديان.

صــــة إلعادة تأهيل اجلناة  على يةكومة املغرباحلوعمل املعهد أيضــــًا مع   -٢٥ وضــــع برامج خمصــــَّ
مع التركيز بوجه خاص على تصنيف املخاطر يف بيئات السجون وإعادة إدماجهم،  العنيفنياملتطرفني 

وتقييمها، وعلى تدريب موظفي الســجون، وعلى الصــالت بني برامج إعادة اإلدماج وبرامج الرعاية 
، قرَّر املعهد واملندوبية العامة إلدارة الســجون يف املغرب توســيع جمال ٢٠١٧الالحقة. ويف أيار/مايو 

، حيث ُعقدت دورة تدريبية جلميع ٢٠١٦ية اليت حتقَّقت يف عام تعاوهنما اســــتنادًا إىل النتائج اإلجياب
  االختصاصيني النفسانيني العاملني يف سجون املغرب.

اســتكشــاف إمكانية العمل املشــترك مع اإلدارة املعنية بإدارة الســجون يف إيطاليا وبدأ املعهد   -٢٦
، العنيفنياجلناة املتطرفني  من أجل تصــميم وتنفيذ أنشــطة لتدريب موظفي الســجون على التعامل مع

باالرتكاز على اخلربة املكتســـبة يف بلدان أخرى. وعرضـــت إدارة الســـجون يف املغرب اإلســـهام يف 
أنشـــــطة التدريب هذه بتوفري خربهتا الفنية وكوادرها الذين ميكنهم العمل مع موظفي الســـــجون يف 

  إيطاليا وتقدمي الدعم كوسطاء ثقافيني أو كمدرِّبني.
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  املغرب العريب -يف منطقة الساحل العنيففحة تغذية التشدُّد والتطرف مكا  -٢  
    من خالل إشراك املجتمع املدين

املغرب -يف منطقة الســـــاحل العنيفمثة مشـــــروع يتعلق مبكافحة تغذية التشـــــدُّد والتطرف   -٢٧
املحلي يف منع ك املجتمع العريب، متوله املفوضــــــية األوروبية، يرتكز على النماذج املوجودة إلشــــــرا

مكافحة ، ويســتند إىل فرضــية مفادها أنَّ املجتمع املدين ميثل عامًال أســاســيًّا يف منع والتطرف العنيف
وتزايد العنف. وُأوفدت إىل تشاد وتونس واجلزائر واملغرب وموريتانيا  املتطرفةصعود اإليديولوجيات 

ــــتبانة املبادرات احلالية ي احلقائق من أجل اس ــــأن مكافحة التطرف  بعثات لتقصــــِّ وإذكاء  العنيفبش
الوعي بذلك املشـــروع. وأفضـــى تقييم تلك البعثات وإطالق نداءين عموميني (واحد ملنطقة املغرب 
العريب وواحد ملنطقة الســاحل) إىل اختيار جمموعة من متلقِّي املنح ومن الشــركاء التنفيذيني ملشــاريع 

  .٢٠١٨و ٢٠١٧ مييعتزم تنفيذها يف عا
سوف يقدم دعم مايل ملا بني ومن   -٢٨ جهة فاعلة من املجتمع  ٢٥و ٢٠خالل ذلك املشروع، 

، بوســائل منها: (أ) تعميم معلومات العنيفزاعات ومكافحة التطرف املدين من أجل ختفيف حدة الن
شاريع  شباب وبناء قدراهتم، وم عن الثقافة والقيم الدميقراطية؛ و(ب) تنظيم دورات لتدريب القادة ال

ملدارس ملواجهة العنف وتعزيز التســـــامح واحلوار؛ و(ج) الترويج للقيم الدميقراطية ونشـــــرها من يف ا
خالل أنشطة فنية ومسرحية وموسيقية وثقافية وأنشطة حلماية البيئة؛ و(د) تقدمي الدعم إىل وسائط 

ه)  ة؛ و(للصـــحفيني، وتشـــجيع حمطات اإلذاعة املحلية والرابطات اإلذاعياإلعالم، وإنشـــاء احتادات 
املرأة؛ و(و) بناء  حتترمتنظيم أنشــــــطة مع اجلماعات الدينية، بغية الترويج لثقافة دميقراطية وثقافة 

  تدعيم ما هو موجود منها.أو شبكات جديدة ملنظمات املجتمع املدين 
تقدمي منح جلهات بشــــــأن اتفاقات  ٢٠١٧وُأبرمت يف الفترة ما بني آذار/مارس وأيار/مايو   -٢٩

املجتمع املدين، وبدأ تنفيذ هذا املشــروع فعليًّا. وُيتوخى يف إطار هذا املشــروع اســتحداث  فاعلة من
طرائق لتقييم خمتلف األنشــطة ورصــدها من أجل اســتبانة التدخُّالت األكثر جناحًا واألســباب الكامنة 

  بارًا صارمًا.رة اختَبوراء جناحها، أو عدمه، ومعاجلة نقص البحوث امليدانية الكمية والنوعية املخت
    

    العنيفف رُّتقييم الشروط املسبقة إلعداد برنامج تدرييب لصرف األحداث عن التط  -٣  
ــائر   -٣٠ ــألة املقاتلني اإلرهابيني األجانب وس ــنتان يتناول مس ضــمن إطار مشــروع حبثي مدته س

األحداث والتدابري البديلة وبرامج  ءالفئات املعرَّضــــة ملخاطر التطرف، ُأجري حتليٌل أويلٌّ لنظم قضــــا
  .يف مخسة بلدان التجنيب

صوغ التعاون ويف إطار املرحلة الثانية للمشروع، ارُتئي   -٣١ برامج مع الدول األعضاء من أجل 
مع اجلهات املعنية الرئيسية يف كينيا. وتقرَّر أثناء  ناجحجتنيب جتريبية. ويف هذا الصدد، اسُتهل حوار 

املشـــاورات توســـيُع نطاق البحث ليشـــمل فئات معرَّضـــة أخرى، إىل جانب األحداث، واملضـــيُّ يف 
باستخدام املراقبة يف تلك احلاالت. وسوف يركِّز البحث يف املقام األول على  ةث املتعلقوتطوير البح
املراقبة والتجنيب والتدابري البديلة من أجل محاية الفئات  ســني آلياتادئ توجيهية دولية لتحوضــع مب

م اخنراطها يف أنشــطة إرهابية. ومثة عنصــر إضــايف يف املشــروع هو تنظيم حلقيت زَعاملســتضــعفة اليت ُي
عمل يف كينيا بشــأن فوائد التجنيب والتدابري البديلة يف التصــدي لدورة تغذية التشــدُّد، وبشــأن نظام 

  يف كينيا. ر قانوين متني وكذلك جتربة راسخةار حتت املراقبة الذي يوجد له إطااالختب
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    قْطع الصلة بني اجلرمية املنظمة واإلرهاب: حتديد النهوج الربناجمية  -٤  
ية، من خالل   -٣٢ هاب عات اإلر مة واجلما ية املنظَّ عات اإلجرام يد بني اجلما قارب متزا مثة ت

ية واإلقليمية واالســـتراتيجية. ولذلك، يعكف املعهد على حتليل هذه صـــالهتا التعاُملية واإليديولوج
فحص تلك الصــالت. فالتفاعالت فيما بينها ليســت مباشــرة، إذ إنَّ لكل حالة الظاهرة من خالل 

ستراتيجية  ستمرار. وضمن إطار ا سياقية املتجذرة يف الظروف التارخيية واملتحوِّلة با خصوصيتها ال
) املتعلق باألخطار اليت ٢٠١٤( ٢١٩٥حة اإلرهاب، ووفقًا لقرار جملس األمن املعهد الشاملة ملكاف

تتهدَّد الســلم واألمن الدوليني، يهدف املعهد إىل دعم إعداد ســياســات فعالة وتدابري برناجمية فعالة 
  للتصدِّي لتلك األخطار.

ــــــرك املكتب خرباء وكيانات حكومية يف حلقات عمل٢٠١٧و ٢٠١٦ويف عامي   -٣٣  ، أش
ملعاجلة تلك املسألة واستبانة التحدِّيات القائمة والتدابري اخلاصة مبعاجلة خمتلف املشاكل الناشئة عن 
ذلك التقارب. وعلى وجه اخلصــوص، قاد املعهُد ومعهُد شــؤون العدالة التايلندي فريقًا من اخلرباء 

فيما يتعلق بالصــــلة بني  الســــتعراض قاعدة الشــــواهد القائمة والنظريات املفاهيمية الســــائدة حاليًّا
اجلرمية املنظمة واإلرهاب، من أجل اختبارها على خلفية جماالت اخلربة الفنية املوجودة لدى اخلرباء 
واالستفادة من معارفهم وممارساهتم الفضلى، بغية حتديد جمموعة من األولويات الربناجمية. وتشمل 

ما يلي: (أ) حتســــني النظم القضــــائية؛  اجلهود اليت ميكن االضــــطالع هبا للتصــــدِّي لتلك الصــــلة
تعزيز التعاون بني شـــرطة احلدود ووحدات االســـتخبارات املالية؛ (ج) إقامة شـــراكات بني  و(ب)

  إشراك املجتمع املدين واملجتمعات املحلية.تشجيع القطاعني العام واخلاص؛ و(د) 
    

    والنوويةختفيف املخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية   -باء  
ــــــعاعية   -٣٤ يدعم املعهد وضــــــع هنج متكامل لتخفيف املخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلش

والنووية جيمع بني كل هذه العناصــر، ســواء أكانت دولية أم إقليمية أم وطنية، يف إطار اســتراتيجية 
اجلهات  فيه جلميعمشـــتركة. ويســـتتبع وضـــع اســـتراتيجية من هذا القبيل تطبيق هنج مشويل ميكن 

أهدافًا مشتركة وإن كانت تعمل بصورة مستقلَّة، وأن تقوم باستبانة وإدارة املوارد أن ُترِسي املعنية 
الالزمة لتحقيق تلك األهداف، وأن توزِّع املســؤوليات واملهام توزيعًا واضــحًا، وأن تنشــئ قنوات 

وأن تكفل جتســـــيد الدروس اتصـــــال عاملة، وأن ُترســـــي ثقافة أمنية قائمة على التعلُّم املشـــــترك، 
  املستفادة واستيعاهبا يف مجيع مكونات النظام.

    
    املعنية بتخفيف املخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنوويةمراكز التميُّز مبادرة     

ية   -٣٥ عاع ية والبيولوجية واإلشــــــ يائ ية بتخفيف املخاطر الكيم بادرة مراكز التميُّز املعن ُتموَّل م
والنووية من االحتاد األورويب، ويشــــترك يف تنفيذها كلٌّ من املعهد ومركز البحوث املشــــتركة التابع 
للمفوضــــــية األوروبية. وقد ُأعدَّت املبادرة من خالل تعاون متالحم وفعال على الصــــــعيد الوطين 

حتاد واإلقليمي والدويل وبدعم تقين من منظمات دولية وإقليمية ذات صــــــلة ودول أعضــــــاء يف اال
  األورويب وخرباء إقليميني وجهات معنية أخرى.

سنوات، أصبحت اآلن راسخة القدم وتعمل بسالسة   -٣٦ وهذه املبادرة، اليت ُأطلقت قبل مثاين 
الواجهة األطلســية ألفريقيا، وآســيا الوســطى، وشــرق ووســط أفريقيا، والشــرق األوســط، بلدان يف 
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قيا ومنطقة الساحل، وجنوب شرق آسيا، وشرق أوروبا وبلدان جملس التعاون اخلليجي، ومشال أفري
وجنوب شرقها. ويف كلٍّ من هذه املناطق، أنشأ املعهد أمانة تتوىل تشجيع التعاون الوثيق بني البلدان 

ويدعم  ،الشــريكة وُتســهِّل تنفيذ األنشــطة. ويقود كالًّ من تلك األمانات رئيس يعيِّنه البلد املضــيف
  يميون ومساعدون حمليون يوظفهم املعهد.منسِّقون إقل اعملياهت
، انصـــــب التركيز على متكني البلدان من تكوين خرباهتا الفنية اخلاصـــــة يف ٢٠١٧ويف عام   -٣٧

جمال احلد من األخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشــــــعاعية والنووية ومن زيادة االعتماد على تلك 
لميَّة. وبدعم من األمانة اإلقليمية ْعقته من إجنازات َماخلربات، كما انصـــبَّ التركيز على تعزيز ما حقَّ
سية ألفريقيا، قام خرباء من  سالمة األغذية  ١٠ملنطقة الواجهة األطل شأن  بلدان بإعداد تقارير تقنية ب

واألمن الغذائي لتشــكِّل أســاســًا لصــوغ املشــاريع. وكانت هذه أول مرة تطبَّق فيها منهجية من هذا 
بلدًا لديها خطط عمل وطنية متقدِّمة بشـــأن ختفيف  ٢٠شـــاريع. وقام ما جمموعه القبيل يف حتديد امل

املخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشــــــعاعية والنووية بالترويج لتلك اخلطط أثناء حدث جانيب ُعقد 
ية، ولدى بلدان على هامش االجتماع الســــــنوي للدول األطراف يف اتفاقية األســــــلحة البيولوج

. وأعربت أفغانستان وأوزبكستان وبوروندي وتوغو والسنغال وليربيا والنيجر عن "عامليةالشراكة ال"
  اهتمامها بوضع خطة من هذا القبيل.

ولقيت املبادرة وأماناهتا اعترافًا مبا نفَّذته من أعمال ناجحة بالتعاون مع البلدان الشــــــريكة   -٣٨
 صـــورة إعراٍب عن االهتمام بتوثيق التعاون. واألوســـاط اإلمنائية الدولية. وقد جاء هذا االعتراف يف
، وبذلك ارتفع العدد اإلمجايل للبلدان ٢٠١٧وأمتت إثيوبيا وباكســــــتان عملية تقدمي الطلب يف عام 

، قام املدير العام لشؤون التعاون الدويل والتنمية ٢٠١٧بلدًا. ويف متوز/يوليه  ٥٧الشريكة الرمسية إىل 
بزيارة مقر أمانة آسيا الوسطى أثناء زيارته ألوزبكستان، مما أكَّد دورها  الدولية باملفوضية األوروبية

  االستراتيجي يف النهوض باخلطط األمنية الوطنية.
عدة اجتماعات، منها اجتماع مع  ٢٠١٧وُعقدت ضــــــمن إطار املبادرة على مدى عام   -٣٩

ية يف إثيوبيا تناول تعزيز قدرات اجلهات املعنية باملخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشــــــعاعية والنوو
ختفيف املخاطر، واجتماع مائدة مســتديرة جلهات الوصــل الوطنية يف شــرق ووســط أفريقيا من أجل 
تســـهيل التعاون اإلقليمي وتدعيم القدرات الكيميائية والبيولوجية واإلشـــعاعية والنووية. وشـــارك يف 

  دوية املزيفة واملسائل اإلشعاعية والنووية.وركَّز على مسألة األ ،أفريقيًّابلدًا  ١١االجتماع 
    

    التقدُّم التكنولوجي: املنافع واملخاطر واحللول  -جيم  
    التحسينات األمنية املتأتية من البحوث والتكنولوجيا واالبتكار  -١  

واصــل املعهد دعم جهود الدول األعضــاء يف جمال حتســني أمنها باســتخدام التكنولوجيا،   -٤٠
ــــاء منصــــة للتعاون، ُيراد هلا أن تصــــبح حمفًال للنقاش حول حتســــني األمن من خالل  وبدأ يف إنش

ضيع، منها البحوث  شأن عدَّة موا شات ب ة إجراء مناق صَّ والتكنولوجيا واالبتكار. وسوف تتيح املن
ســـل التوريد؛ وتكنولوجيا ســـالســـل كتل البيانات املشـــفَّرة (تكنولوجيا "البلوكتشـــني") أمن ســـال

النانوية؛ والذكاء االصــطناعي؛ واملســائل  والتكنولوجيا األحيائيةوالعمالت املشــفَّرة؛ والتكنولوجيا 
  البيولوجية واإلشعاعية والنووية.اإلدارية املتعلقة باملوارد الكيميائية و
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ادرة إىل زيادة تقاســــــم املعارف واملعلومات بشــــــأن املخاطر األمنية واجلوانب وهتدف املب  -٤١
سائل اإلدارية املتعلقة  سالسل التوريد؛ وامل سية، مبا فيها أمن  التكنولوجية يف املجاالت األمنية الرئي
قة بتكنولوجيا ية املتعل ئل األمن ية؛ واملســـــــا ية والنوو عاع ــــــ ية والبيولوجية واإلش يائ  باملوارد الكيم
"البلوكتشـــــني" والعمالت املشـــــفَّرة؛ والبيانات الضـــــخمة؛ والتكنولوجيا األحيائية؛ والتكنولوجيا 

سات اجليدة بني مورِّدي التكنولوجيا وممثلي النانوية.  سم املمار صة احلوار وتقا شجِّع املن وسوف ت
  القطاع العام والرابطات الصناعية.

املشـــروع اخلطوات التالية: (أ) مناقشـــة ســـيناريوهات املخاطر  نســـقويتوقَّع أن يشـــمل   -٤٢
ــــــتبانة حلول تكنولوجية ملواجهة  والتحقق من صــــــحتها أثناء االجتماعات مع اخلرباء؛ و(ب) اس

  سيناريوهات املخاطر ذات الصلة؛ و(ج) التبليغ عن النتائج بواسطة إحاطات سياساتية.
ــــلســــلة اجتماعات ل٢٠١٧ويف عام   -٤٣ عرض معلومات عن اســــتخدام البحوث ، ُعقدت س

والتكنولوجيا واالبتكار يف حتســــــني األمن، مشلت حلقات عمل تقنية حول البيانات الضــــــخمة 
باملشـــروع وباملشـــاركة يف أنشـــطته، والتكنولوجيا األحيائية. وأعربت عدَّة منظمات عن اهتمامها 
لدويل لالتصــــــاالت والرابطة الدولية منها املنظمة الدولية للشــــــرطة اجلنائية (اإلنتربول) واالحتاد ا

للطوابع الضـــــريبية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية ومكتب شـــــؤون امللكية الفكرية التابع لالحتاد 
  االحتادي بالواليات املتحدة ومركز جنيف للسياسات األمنية.التحقيقات األورويب ومكتب 

    
    يةالشبكة الدولية املعنية بالتكنولوجيا األحيائ  -٢  

جديدة يف   -٤٤ يات  ية إمكان لة يف علوم احلياة والتكنولوجيا األحيائ تتيح التطورات احلاصــــــ
ــــواغل  جماالت البحث والطب والصــــناعة. ولكن إىل جانب ظهور هذه احلقائق اجلديدة، هناك ش
تتعلق باألمان واألمن واألخالق تشــــــري إىل احلاجة إىل حبوث وابتكارات مســــــؤولة يف جمال علوم 
احلياة. ويف هذا الســــياق، أطلق املعهد الشــــبكة الدولية املعنية بالتكنولوجيا األحيائية، وهي ملتزمة 

  بالنهوض بالتعليم والتوعية بشأن التحلِّي باملسؤولية يف البحوث واالبتكارات املتعلقة بعلوم احلياة.
يف جنيف،  ، عقد املعهد أول اجتماع لشــركاء الشــبكة٢٠١٧آذار/مارس  ١٣و ١٢ويف   -٤٥

مؤســســة شــريكة. وأثناء االجتماع، ســلَّط املعهد الضــوء على عدَّة  ٣٠وحضــره ممثلون ألكثر من 
ــــــبكة، منها أفالم فيديو توعوية؛  أنواع خمتلفة من املوارد التعليمية املســــــتحدثة ضــــــمن إطار الش

زيارات افتراضــــية ، تركِّز على أوجه التقدُّم يف جمال التكنولوجيا األحيائية؛ وةوإحاطات تكنولوجي
ِديَّةإىل خمتربات ألغراض التدريب؛ ومتارين  وكانت اســـتجابة شـــركاء الشـــبكة إجيابية، إذ . ِمْنضـــَ

أكَّدوا فائدة هذه األنواع من املوارد التعليمية وأبدوا التزامهم مبواصــــلة اســــتحداث وتعميم موارد 
  من هذا القبيل من خالل مؤسساهتم.

    
    صوب إنشاء مركز للذكاء االصطناعي والروبوطيات  -٣  

، أبرم املعهد وحكومة هولندا اتفاق بلد مضـــيف إلنشـــاء مركز ٢٠١٧يف أيلول/ســـبتمرب   -٤٦
  الذكاء االصطناعي والروبوطيات يف الهاي.
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عملية تشــــاورية مع اجلهات املعنية ذات املصــــلحة،  ٢٠١٤وكانت قد اســــتهلت يف عام   -٤٧
ًا باملناقشـــــات حول حوكمة الروبوطيات والذكاء االصـــــطناعي. وميثل املركز هبدف املضـــــي ُقُدم

الفائدة -ضــمن إطار تلك العملية، ويتوقَّع له أن يســهم يف حتســني فهم ُثنائيَّة املخاطرة مهمًّاإجنازًا 
يف جمال الذكاء االصـــطناعي والربوبوطيات من خالل حتســـني التنســـيق ومجع املعلومات ونشـــرها 

 ،التوعية وأنشــــطة التواصــــل. وســــوف يشــــمل عمل املركز رصــــد التطورات العامليةوالتدريب و
واإلســـهام يف صـــوغ  ،والروبوطيات االصـــطناعي والترويج إلنشـــاء شـــبكة دولية يف جمال الذكاء

بني األوساط يف اآلراء السياسات. وسوف يكون من العناصر األساسية يف هنج املركز بناُء تواُفٍق 
ــــــواء أكا نت وطنية أم إقليمية أم دولية، أو تابعة للقطاع العام أم اخلاص، من املنظورين املعنية، س

  على حنو متوازن وشامل.والنظري والعملي 
    

    األمن السياحي يف بلدان أمريكا الالتينية  -دال  
ُأطلق بــالتعــاون مع جلنــة البلــدان األمريكيــة ملكــافحــة اإلرهــاب، التــابعــة ملنظمــة الــدول   -٤٨

مشــروع يتعلق بتدعيم تدابري منع اجلرمية والتصــدِّي هلا يف املقاصــد الســياحية يف أمريكا األمريكية، 
دولة عضـــوًا على األقل يف أمريكا  ١٥الوســـطى واملكســـيك والكارييب، بغية تقدمي املســـاعدة إىل 

، فإنَّ تعزيز الالتينية والكارييب. وُتعترب السياحة يف كثري من البلدان موردًا اقتصاديًّا رئيسيًّا. ومن مث
  األمن السياحي ميثل عنصرًا أساسيًّا يف التنمية االقتصادية.

ويهدف املشـــروع إىل تعزيز اخلربات املهنية والتقنية ملوظفي األمن العام واخلاص يف الدول   -٤٩
األعضـــــاء يف منظمة الدول األمريكية، مع التركيز بوجه خاص على بناء شـــــراكات بني القطاعني 

ُصمِّمت أنشطة التدريب خصيصًا لتناسب مجهورًا خمتلطًا من القطاعني العام العام واخلاص . وقد 
واخلاص، وُنظِّمت على حنو يشــــجِّع على التعاون. ومن األهداف اخلاصــــة هلذا املشــــروع إنشــــاء 
وتعزيز آلية تعاون دائمة بشــــأن التخطيط األمين ومحاية املقاصــــد الســــياحية. وهو يســــتند إىل ما 

هد وجلنة البلدان األمريكية ملكافحة اإلرهاب من جتربة واسعة يف هذا املجال وما أنشآه اكتسبه املع
  راسخة يف املنطقة. من شبكات

  وقد ُنفِّذت يف إطار املشروع ثالثة أنواع من األنشطة يرد بياهنا أدناه.  -٥٠
    

    تنظيم دورات تدريبية أساسية يف جمال األمن السياحي  -١  
بناء ليهدف املعهد وجلنة البلدان األمريكية ملكافحة اإلرهاب إىل وضـــــع منهجية شـــــاملة   -٥١

القدرات يف جمال األمن الســياحي، تســتند إىل منيطة تدريبية تســتهدف فئات معينة من املســتفيدين 
املنخرطني يف محاية األماكن الســياحية. وقد ُعقدت دورة تدريبية يف بريدجتاون يف آب/أغســطس 

ــــــيــك: يف كرييتــارو وباليــا ديــل كــارمن يف  .٢٠١٧ كمــا ُعقــدت دورات أخرى يف املكس
  آب/أغسطس؛ ويف تيخوانا وماساتالن يف تشرين الثاين/نوفمرب.
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    وضع خطط متكاملة لألمن السياحي من خالل إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص  -٢  

ـــاملة إلقامة   -٥٢ يعكف املعهد وجلنة البلدان األمريكية ملكافحة اإلرهاب على الترويج ملنهجية ش
يف  معنيةشراكات بني القطاعني العام واخلاص دعمًا لصوغ خطط أمنية متكاملة تشارك فيها جهات 

ثالث دول أعضـــاء. ويف كل موقع، ســـوف ينظم املعهد واللجنة اجتماعات حتضـــريية تشـــارك فيها 
هات املعنية يف قطاع الســــــياحة من القطاعني العام واخلاص. وعقب كل اجتماع، ســــــوف توفَّر اجل

ــــــاركة يف متارين قائمة على ســــــيناريوهات متتد لفترة تتراوح من   ١٥إىل  ١٢للجهات املعنية املش
ذلك الغرض. واهلدف الرئيسي لتلك التمارين هو لأسبوعًا وُتستخدم فيها منصة إلكترونية خمصصة 

بار االســـتراتيجيات وإجراءات التشـــغيل وتقييمها وحتســـينها من أجل تقدمي مســـامهات ُتدخل يف تاخ
ستنادًا  سياحي. وا شاملة لألمن ال ما يرد أثناء التمارين من مسامهات وما ُيجمع من خالل  إىلخطة 

صة بذلك املقصد، شاملة خا سوف يضع املعهد واللجنة خطة أمنية  شطة من معلومات،   خمتلف األن
ــلطة  ــبكة املحلية للجهات املعنية من القطاعني العام واخلاص. وســوف ُتقرُّ الس ــاور تام مع الش يف تش

ناء حلقة العمل اخلتامية.  ية أث ية تلك اخلطة األمن دورة ختطيطية يف ُعقدت ، ٢٠١٧ويف عام املحل
  باي، جامايكا، كما ُعقدت يف سان خوسيه دورة تدريبية أولية للجهات املعنية. غومونتي

    
    توفري تدريب متخصص على إدارة املخاطر ومنع اجلرمية يف املقاصد السياحية  -٣  

قام املعهد وجلنة البلدان األمريكية ملكافحة اإلرهاب، بالتشـــارك مع أجهزة متخصـــصـــة من   -٥٣
ية بإنفاذ القانون، منها مكتب التحقيقات االحتادي بالواليات املتحدة وكاالت دولية ووطنية معن

وشــــــرطة اخليَّالة امللكية الكندية ورابطة قوات الشــــــرطة األمريكية (األمريبول) واإلنتربول، بإعداد 
وتنفيذ دورات متخصصة على مواجهة اجلرائم اخلطرية يف ثالثة مقاصد سياحية خمتارة. واستنادًا إىل 

املكتبية، أعد املعهد واللجنة حمتوى الدورة التدريبية املتخصـــصـــة، بالتشـــارك مع الســـلطات البحوث 
ويٌة للجرائم اخلطرية اليت تنتهك حقوق اإلنسـان وتسـتهدف الفئات املسـتضـعفة. ُأوليت أولاملحلية. و

ن وبعد كل دورة تدريبية، أعد املعهد تقريرًا شـــامًال وجمموعة توصـــيات للجهات املشـــاركة. وضـــم
  .٢٠١٧هذا اإلطار، ُقدِّم تدريب متخصص يف أنتيغوا وغواتيماال يف تشرين األول/أكتوبر 

    
      اجلرمية والعدالة  -ثالثًا  
    املشروع التجرييب لبلدان الربيع العريب بشأن استرداد املوجودات  -ألف  

املشــــتركة بني الوكاالت  واصــــل املعهد مســــاعدة تونس وليبيا ومصــــر وشــــبكة كامدن  -٥٤
ل  الســــترداد املوجودات على إنشــــاء آلية جديدة لزيادة فعالية عمليات تعقُّب املوجودات املتحصــــَّ
عليها بصـــورة غري مشـــروعة واســـترداد تلك املوجودات يف إطار املشـــروع التجرييب لبلدان الربيع 

، سيق مع شركاء دوليني آخرينالعريب بشأن استرداد املوجودات. وانطوى املشروع أيضًا على التن
منهم مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية وبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، وإطالع 

  وفود االحتاد األورويب يف مجيع البلدان الثالثة املستفيدة على سري تنفيذ املشروع.
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قانون جديد بشــأن املصــادرة ســياســي صــوب إرســاء التقدُّم مزيد من الففي تونس، ُأحرز   -٥٥
يا. وتق مشال أفريق عه يف  ية للموجودات، هو األول من نو ملدن لة يف تونس  وزارُة دوا لدو أمالك ا

ويقدِّم املعهد دعمًا لتلك الوزارة إىل ســــــنِّ قانون مدين بشــــــأن املصــــــادرة املدنية. الرامية  اجلهوَد
كثر اســـــتدامًة الســـــترداد وإدارة املوجودات ولوزارة العدل يف جهودمها الرامية إىل اعتماد آليات أ

  املتحصَّل عليها بصورة غري مشروعة.
، ُنظِّمــت بعثــات خلرباء من خمتلف اجلهــات املعنيــة الوطنيــة يف مكــاتــب ٢٠١٧ويف عــام   -٥٦

اســــترداد املوجودات وإدارهتا يف إيطاليا وبلجيكا ورومانيا وفرنســــا وهولندا. وشــــاركت يف تلك 
ــــــتخبارات مالية  البعثات جهات معنية أخرى، منها هيئات معنية بالتحليل والتحقيق ووحدات اس

رات للشــؤون املالية وســلطات معنية بالتحقُّق وأجهزة معنية بإنفاذ القانون وســلطات قضــائية ووزا
الضـــرييب ومقررو ســـياســـات. وُنفِّذت دورات تدريبية متخصـــصـــة، يف جمال التحليل املايل، لعدة 

ــــــترداد  املوجودات يف تونس ومصــــــر. ووفَّرت التعقيبات املنبثقة من الدورات جهات معنية باس
بشأن التحليل املايل سيكون مصمَّمًا حبيث يناسب اإلطار التدريبية أساسًا إلعداد كتيب إرشادي 

  القانوين والدستوري اخلاص بكل بلد.
يتعلق باســــــترداد  ويف شــــــباط/فرباير، ونظرًا ألنَّ عمل املعهد قد أعطى نتائج إجيابية فيما  -٥٧

يف تونس وليبيا ومصــــــر، وكذلك االحتاد األورويب،  الرئيســــــيني اءاملوجودات، أبدى مجيع النظر
  .٢٠١٨والدعم ما بعد حزيران/يونيه التقين رغبتهم يف أن يواصل املعهد تقدمي اإلرشاد 

    
    التعاون مع مكتب االحتاد األورويب لشؤون امللكية الفكرية  -باء  

مشل ثالثة أبرم   -٥٨ عاوٍن  فاق ت املعهد ومكتب االحتاد األورويب لشــــــؤون امللكية الفكرية ات
  .٢٠١٧مشاريع ُنفِّذت يف عام 

    
    دراسات احلالة اجلنائية املتعلقة بانتهاكات حقوق امللكية الفكرية  -١  

مثة مشــــــروع يتعلق بإجراء حتليل متعمق لدراســــــات احلالة املتعلقة بانتهاكات حقوق   -٥٩
امللكية الفكرية، كان يهدف إىل تدعيم املعرفة باملهارات اجلديدة وتطويرها لدى اجلهات املعنية 
القانونية الرئيسية، وخصوصًا القضاة وأعضاء النيابات العامة، من أجل مكافحة اجلرائم املتعلقة 

  بامللكية الفكرية.
تعلقة بعمليات وحتقيقات وجرى اســـتعراض وحتليل جمموعة من دراســـات احلالة الرائدة امل  -٦٠

أجرهتا هيئات أوروبية معنية بإنفاذ القانون، بغية تعزيز املعارف وإرســــــاء أســــــاس إلعداد دورات 
وتدريبية للقضـــــاة وأعضـــــاء النيابات العامة. وانضـــــوت هذه املبادرة على تعاون مع عدَّة توعوية 

ممثلي وحدة التعاون القضــــائي جهات معنية يف أملانيا وإيطاليا وبلجيكا والســــويد وفرنســــا، ومع 
  التابعة لالحتاد األورويب (يوروجست).
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   الدراسة املتعلقة بالرباجميات اخلبيثة  -٢  
ــــــتقل يرتكز على   -٦١ كان الغرض من الدراســــــة املتعلقة بالرباجميات اخلبيثة إجراء حبث مس

اخلبيثة، املرتبطة بانتهاكات املحتوى الرقمي املحمي  البيانات الستبانة وسائل معينة لنشر الرباجميات
بقوانني حقوق التأليف، وتشـــــريح تلك الوســـــائل وحتليلها وتبيينها. ويعتزم اســـــتخدام نتائج هذه 
الدراســـــة لتوفري فهم أعمق ألخطار الرباجميات اخلبيثة، وللمســـــاعدة على اســـــتبانة تدابري ملواجهة 

كات حقو قد ُأدمج التقرير النهـائي يف حتليـل التحـدِّي املتمثـل يف انتهـا ق التـأليف اإللكترونيـة. و
ـــــتخدام منصـــــة  االحتاد األورويب املعنية بالتعاون يف  وكالةلعيِّنات من الرباجميات اخلبيثة ُأجري باس

  وحيتوي التقرير على شرح ألساليب نشر الرباجميات اخلبيثة. .جمال إنفاذ القانون (اليوروبول)
  

   أوروبا املنتجات املزيَّفة من الصني إىلعلقة بدور اجلرمية املنظَّمة يف هتريب املتالدراسة   -٣  
املنتجات املزيَّفة من الصني  هتريبكان الغرض من الدراسة املتعلقة بدور اجلرمية املنظَّمة يف   -٦٢

ية يف مة عرب الوطن مية املنظَّ عارف عن دور اجلر نات وم يا با هو توفري معلومات وب تاج إىل أورو  إن
املنتجات املزيَّفة واالجتار هبا، خصـــوصـــًا يف ســـياق االجتار املتعلق بالصـــني واالحتاد األورويب. وقد 
سات حالة تتعلق  ضًا لدرا ضمَّنت عر شاملة عن عمليات اجلرمية املنظَّمة وت صورة  سة  وفَّرت الدرا

إلجرامية الضــــالعة، مبختلف البلدان املســــتهدفة. وأبرز هذا البحث الســــمات املميزة للشــــبكات ا
وخمططات التعاون القائمة بني اجلماعات اإلجرامية املختلفة اجلنســـــيات، وطرائق االجتار واإلخفاء 
ودروب التهريب ومراكز النشــاط الرئيســية، وما يتصــل بذلك من عمليات لغســل األموال وحتويل 

  النقود من االحتاد األورويب إىل الصني.
  

   املتعلقة بنهوج مكافحة اجلرائم ذات اآلثار البيئية اخلطريةحالة املعارف   -جيم  
ـــيع برناجمه اخلاص بالبحوث التطبيقية املتعلقة باجلرائم البيئية. ويف هذا   -٦٣ يواصـــل املعهد توس

، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة (اليونيب)، حبثًا ٢٠١٧الصــــــدد، أجرى املعهد يف عام 
حلال ناول املعارف ا هذا البحث يهدف إىل ت ئة. وكان  تأثري خطري على البي هلا  ية عن اجلرائم اليت 

تعزيز فهم تلك اجلرائم والوعي خبطرها، ودعم إعداد تدابري ملواجهة تلك اجلرائم على الصــــــعيد 
  الدويل واإلقليمي والوطين وحتسني تنفيذ تلك التدابري.

ش  -٦٤ شاريع ت صوغ امل جع على اتباع هنج عاملي يف فهم اجلرائم وأعد املعهد واليونيب منهجية ل
ــة حبثية  ــتخدام عملية يشــارك فيها خرباء. وقد أجرى املعهد دراس أولية حول احلالة الراهنة البيئية باس

للمعارف اليت أتاحتها املنظمات الدولية واحلكومات الوطنية على املأل. وعرض مشـــــروع الدراســـــة 
ـــارية على فريق مؤلف من مثانية خرباء دوليني،  ـــتش اختارهم اليونيب ليكونوا أعضـــاء يف اللجنة االس

 ١٦و ١٥التقنية هلذا املشــــــروع. وقد اجتمعت اللجنة االســــــتشــــــارية التقنية يف مقر املعهد (يومي 
) ملناقشــــــة هيكل التقرير وحمتواه، ولتقدمي بيانات جديدة ودعم التبكري بإعداد ٢٠١٧حزيران/يونيه 
ــــيات.  ــــتناد إىل تعقيبات أعضــــاء اللجنة قام املعهد بتنقيح والتوص ــــة باالس ــــروع األول للدراس املش

ومســـامهاهتم، وجرى تعميمه جمددًا من أجل مجع أمثلة ملمارســـات جيدة. مث ُعرض املشـــروع الثاين 
د النواتج املنبثقة عن اجتماع اللجنة، على فريق خرباء مؤلف  من ممثلي اليونيب للدراســة، الذي جســَّ



E/CN.15/2018/8 
 

V.18-01405 15/17 
 

. وإضافة إىل ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١٥إىل  ١٣تماع ثان ُعقد يف روما من وُأخضع للفحص أثناء اج
سة يف عدَّة مراحل  مونتيفيديو عيَّنة من جانب برنامجاملوصل الذلك، قامت جهات  ستعراض الدرا با

، ُوضـــــعت ٢٠١٧من العملية، من أجل تقدمي مســـــامهات وتعليقات. ويف كانون األول/ديســـــمرب 
  .واألفكار املنبثقة عنها الواردة من عملية اخلرباءية، مع مراعاة التعقيبات ائالدراسة يف صيغتها النه

  
   ٢٠٣٠من خطة التنمية املستدامة لعام  ١٦اهلدف   -دال  

عام   -٦٥ يدة عن ٢٠١٧يف  جد عارف  يد م هتدف إىل تول بادرة  يذ م هد يف تنف ــــــرع املع ، ش
ــــــتدامة لعام  ١٦التحدِّيات املرتبطة بقياس وإجناز اهلدف  وعن التقدُّم  ٢٠٣٠من خطة التنمية املس

، املتعلق مبكافحة التدفقات ١-٤-١٦املحرز يف هذا الشأن. وتركز املبادرة خصوصًا على املؤشر 
ري املشــروعة. وُيعرف هذا املؤشــر باســم "املؤشــر اليتيم"، نظرًا للتحدِّيات املرتبطة بقياســه، املالية غ

وهو ُمدرج يف الطبقة الثالثة من تصـــــنيف فريق اخلرباء املشـــــترك بني الوكاالت املعين مبؤشـــــرات 
معتمدة  أهداف التنمية املســــــتدامة. وهذا يعين أنه ال تتوافر بشــــــأنه بعُد منهجية أو جمموعة معايري

شأ  صوغ أو اختبار منهجية أو جمموعة معايري من هذا القبيل. وين سيجري)  دوليًّا أو أنه جيري (أو 
التحدِّي األول من عدم وجود اتفاق حول إرســـاء األســـاس املفاهيمي. ويف هذا الســـياق، ســـوف 

حيظيان  املشروعة ضمن إطار املبادرة، يف استبانة مفهوم وتعريف للتدفقات املالية غريُيسهم املعهد، 
ستكشاف هنوج  سع. ويعمل املعهد بصورة وثيقة مع هيئات األمم املتحدة األخرى على ا بقول وا

  .١٦مبتكرة تتيح إجراء قياس واٍف للتقدُّم املحرز صوب حتقيق اهلدف 
  

   مالتدريب والتعليم املتقدِّ  -رابعًا  
برامج للتدريب على األمور املتعلقة وفقًا ملهمته األســـاســـية، بصـــوغ وتنفيذ يقوم املعهد،   -٦٦

مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ومحاية حقوق اإلنسان. وتسهم هذه األنشطة التدريبية يف نقل اخلربات 
  الفنية اليت يكوِّهنا املعهد.

  
   برنامج اخلرباء الدوليني يف جمال علم النفس االستقصائي والقانوين  -١  

هلذا الربنامج هيكل فريد يزوِّد املشـــــــاركني فيه بكفاءات ومهارات أكادميية جامعة يف   -٦٧
ــــــتــداليل اجلنــائي. ويتنــاول الربنــامج املفــاهيم القــانونيــة  خمتلف امليــادين املتعلقــة بعلم النفس االس

، نفَّذ املعهد، ٢٠١٧النفســـانية األســـاســـية املســـتخدمة يف ســـياق االســـتدالل اجلنائي. ويف عام و
ساليزي يف تورينو (ب ) إيطالياالتعاون مع جامعة "آبو أكادميي" (فنلندا) وبدعٍم من املعهد اجلامعي ال

  واملخترب اجلنائي التابع له، جولة ثانية من الربنامج.
  

  اليت تتهدَّد  ةبرنامج التدريب املتخصص يف القانون اجلنائي الدويل واألخطار العاملي  -٢  
   السلم واألمن

اجلولة األوىل لربنامج تدريب  ٢٠١٧يف الفترة من آذار/مارس إىل حزيران/يونيه  ُعقدت  -٦٨
ــــــلم واألمن، وحضــــــرها  ةمتخصــــــص يف القانون اجلنائي الدويل واألخطار العاملي اليت تتهدَّد الس
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مشــــــاركون من أفريقيا وآســــــيا وأوروبا وأمريكا الالتينية، وكذلك من الواليات املتحدة. وركز 
ييب على خمتلف جماالت اجلرمية والعدالة، مبا فيها: اجلرمية املنظَّمة والفساد؛ واإلرهاب الربنامج التدر

واملخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشـــعاعية والنووية؛ واجلرمية الســـيربانية والذكاء االصـــطناعي؛ 
وحقوق اإلنسان.  واالجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين؛ واجلرمية البيئية؛ والعدالة اجلنائية الدولية

ل إليها يف تلك كما أتاح  الربنامج التدرييب فرصــــة لتقاســــم اخلربات الفنية وعرض النتائج املتوصــــَّ
املجاالت ضــــــمن إطار املشــــــاريع اليت نفَّذها املعهد. ونظرًا لنجاح هذا الربنامج التدرييب، ُنفِّذت 

  .٢٠١٧جولة ثانية له يف النصف الثاين من عام 
  

بشأن خماطر وفوائد الذكاء  للعاملني يف امليدانني اإلعالمي واألمين تخصصةلدورة املا  -٣  
  االصطناعي والروبوطيات

ــــــات املخاطر (امليدنظَّم املعهد، بالتعاون مع مركز كامرب  -٦٩ ملكة املتحدة لربيطانيا ج لدراس
الشــمالية) دورة متخصــصــة للخرباء اإلعالميني واألمنيني، اســتضــافها ذلك املركز  يرلنداالعظمى وأ

ـــســـات أكادميية ومنظمات دولية وكيانات تابعة للقطاع  وحضـــر الدورة صـــحفيون وممثلون ملؤس
بلدًا. والتقى املشـــاركون خبرباء بارزين من أجل زيادة فهمهم للتطورات احلاصـــلة  ٢٠اخلاص من 

على ما ميكن أن يترتب على صــطناعي والروبوطيات، مع التركيز بصــفة خاصــة يف جمال الذكاء اال
  تلك التطورات من تبعات أمنية عاملية. وقد ُأعدَّ تقرير عن تلك الدورة وُعمِّم على نطاق عاملي.

  
   املتعلقة بالدفاع يف القانون اجلنائي الدويلاحللقة الدراسية   -٤  

سية   -٧٠ سنويًّا بالتعاون مع مكتب تنظَّم احللقة الدرا املتعلقة بالدفاع يف القانون اجلنائي الدويل 
املســـــتشـــــار القانوين العام لشـــــؤون الدفاع يف املحكمة اجلنائية الدولية واالحتاد الدويل للمحامني 
ورابطة تورينو للمحامني. وتساعد هذه احللقة على اكتساب فهم دقيق لألساليب واالستراتيجيات 

  ا حمامو الدفاع يف املحاكمات اجلنائية الدولية.اليت يستخدمه
  

الدورات الدراسية الصيفية والشتوية املتعلقة حبقوق اإلنسان واجلرائم البيئية واجلرمية املنظَّمة   -٥  
   عرب الوطنية واإلرهاب

ُيزوَّد أثناء الدورات الدراســـية الصـــيفية والشـــتوية املكثَّفة، اليت تســـتغرق أســـبوعًا واحدًا،   -٧١
املشاركون بإرشادات تساعدهم على اكتساب معارف معمَّقة بالغة األمهية يف جمال قانوين مستجد 

  يتعلق حبقوق اإلنسان و"اجلرائم املرتكبة ضد البيئة" والصالت بني اجلرمية املنظَّمة واإلرهاب.
  

   الربنامج الدويل للتصدِّي السريع والربنامج التدرييب املتصل به  -٦  
مع نشوء أخطار وحتدِّيات جديدة، من شأن عجز الدول األعضاء عن اعتماد تدابري لدرء   -٧٢

أن حيدَّ من قدرهتا على احتواء خمتلف الظواهر اإلجرامية. تلك األخطار ومواجهة تلك التحدِّيات 
السريع  ويف ظل التغيُّر املستمر يف السيناريوهات، تتزايد احلاجة إىل قدرات كافية يف جمال التصدِّي

ميكن أن ُتحِدث آثارًا إجيابية ومســــتدامة يف املديني القصــــري والطويل. وهذه القدرات هي اهلدف 
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، يرتكز على مســؤولية الوقاية ومســؤولية املواجهة ٢٠١٧الرئيســي ملشــروع اســتهله املعهد يف عام 
تصـــدِّي الســـريع إىل تكوين فريق للوختفيف املخاطر ومســـؤولية إعادة البناء. وهتدف هذه املبادرة 

ص وإنشــاء برنامج تدرييب متصــل به يكون قادرًا على تلبية ما لدى الدول األعضــاء  رفيع التخصــُّ
ــــــائل واألزمات  واملنظمات اإلقليمية والدولية من احتياجات فورية وطويلة املدى فيما يتعلق باملس

ـــبيل املثال ال احلصـــر، منع اجلرمية وإنفاذ تشـــملذات الصـــلة بنظم العدالة اجلنائية، واليت  ، على س
  .وحقوق اإلنسان والتنمية البشريةالقانون 

 




