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التقرير السنوي



رسالتنا
سيادة  إلى  مرتكز  تدريب  تقديم  في  رسالتنا  تتمثل 
العامين  والمدعين  والشرطيين  للمشرعين  القانون 
أصحاب  من  وغيرهم  السجون  ومسؤولي  والقضاة 
كيفية  بشأن  العدالة  قطاع  في  العاملين  المصلحة 
لإلرهاب  القانون،  سيادة  إطار  في  التصدي، 
ذات  الوطنية  للحدود  العابرة  اإلجرامية  واألنشطة 
نظم  تعزيز  على  نعمل  أوسع،  نطاق  وعلى  الصلة. 
العدالة الجنائية وإنشاء معاهد تدريب للعدالة الجنائية 
وحقوق  واألمن  العدالة  لتعزيز  للممارسين  وشبكات 
اإلنسان. ويركز المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون 
تطوير  إلى  تسعى  التي  البلدان  على  خاصة  بصورة 
للتحديات  للتصدي  القانون  سيادة  على  قائمة  نُهج 
األمنية. وعلى الرغم من والية المعهد العالمية، فإن 
محور تركيزه األولي هو بلدان شمال وغرب وشرق 
إفريقيا والشرق األوسط مع إيالء اهتمام خاص لدعم 

انتقالية. بمرحلة  تمر  التي  البلدان 
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رسالة من األمين التنفيذي

القانون  وسيادة  للعدالة  الدولي  المعهد  افتتح  عندما 
2014، تمثلت أهدافه في  18 يونيو عام  )IIJ( في 
لمكافحة  يعمل بشكل كامل  تدريب دولي  إقامة معهد 
يقارب  ما  ومشاركة  عامين،  مضي  وبعد  اإلرهاب. 
2000 قاض ومدع عام ومحقق وبرلماني وغيرهم 
في  الجنائية  العدالة  مجال  في  العاملين  المهنيين  من 
أن  في  المعهد  نجح  دولي،  برنامج   50 من  أكثر 
بناء  وأنشطة  للتدريب  دولياً  به  معترفاً  يكون مركزاً 
في  للممارسين  القانون  سيادة  على  القائمة  القدرات 
قطاع العدالة في مجال مكافحة اإلرهاب. ومن النادر 
أو  مالطا  في  هنا  ما  أسبوع دون عقد حدث  يمر  أن 
في المناطق، وخالل األيام التي نكون فيها مشغولين 

الوقت. للغاية، نعقد برامج مختلفة في نفس 
 

من  فرداً   11 قوامه  رائع  فريق  تكوين  من  وتمكنا 
وهولندا  األوروبي  االتحاد  من  منح  وننفذ  دول.   8
المتحدة  والمملكة  وتركيا  وسويسرا  وإسبانيا 
كندا. وال  من  المتحدة األمريكية ومؤخراً  والواليات 
اإلرهاب  لمكافحة  العالمي  بالمنتدى  عالقتنا  تزال 
ونستفيد  محورية  عالقة  وأعضائه   )GCTF(
المنظمات  من  مجموعة  مع  الوثيقة  الشراكات  من 
عمل  بشأن ورش  الحكومية  وغير  والوطنية  الدولية 
الشراكات  اتساعاً، فضالً عن  معينة ومبادرات أكثر 
شهراً  عشر  االثني  خالل  أقمناها  التي  الجديدة 

من  وغيرها  الوطنية  التدريب  مراكز  مع  الماضية 
المنظمات. وهذه الطائفة المتنوعة من الداعمين تدل 
نقدمها.  التي  البرامج  جودة  في  الكبيرة  الثقة  على 
وتزداد الحاجة أكثر من ذي قبل للبرامج التي يقدمها 
المعهد ونواصل محاولة أن نكون على قدر التحديات 
الجديدة. ونستفيد من التركيز على الممارسين وتوفير 
الموضوعات  مناقشة  فيها  يمكن  محايدة  تعلم  بيئة 
وموقعنا  بناء.  نحو  على  اإلرهاب  بمكافحة  المتعلقة 
إلينا  الوصول  اليسير  من  يجعل  المتوسط  البحر  في 
األوسط  والشرق  إفريقيا  من  للمشاركين  يسيراً 

األخرى. والمناطق 

فرصة  على  الحصول  من  تتمكنوا  أن  ونتمنى 
للتعرف على عملنا من خالل التقرير السنوي التالي. 
وندعوكم إلى أن تكونوا جزءاً من تطورنا المستمر.

روبرت سترانج
التنفيذي األمين 
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عمل  وورش  تدريبية  دورات  المعهد  ويوفر 
واجتماعات خبراء وغير ذلك من األنشطة المصممة 
للممارسين في قطاع العدالة بشأن موضوعات منها:

اإلرهابية  الجرائم  تجريم  تعزيز  القانونية:  األطر   •
في  )بما  األخرى  الوطنية  للحدود  العابرة  والجرائم 
ذلك الدور الذي يمكن أن يؤديه البرلمانيون في توفير 
اإلرهاب  لمكافحة  قانوني  نظام  تنفيذ  على  الرقابة 

القانون(. قائم على سيادة 

• التحقيقات: تعزيز المهارات بشأن موضوعات مثل 
المقبولة  التحقيق  وأساليب  والتحقيقات  األدلة  جمع 
السيبراني؛  واإلرهاب  السرية؛  والتحقيقات  دولياً؛ 

نظرة عامة
2012، دعا  الذي عقد في يونيو   )GCTF( لمكافحة اإلرهاب العالمي  للمنتدى  الوزاري  خالل االجتماع 
الممارسات  لتنفيذ  ابتكاري ومستدام  لتقديم تدريب  إنشاء منصة رئيسية  إلى  الكبار  الوزراء والمسؤولون 
لمكافحة  العالمي  المنتدى  وضعها  التي  القانون  سيادة  إلى  والمرتكزة  اإلرهاب  بمكافحة  المتعلقة  الجيدة 
المعهد  إنشاء  باقتراح  الثمانية  مجموعة  زعماء  ورحب  األخرى.  واإلقليمية  الدولية  والمنتديات  اإلرهاب 
والمنظمات  الحكومات  من  مجموعة  وتعاونت   .2013 عام  يونيو  في  عقدت  التي  المجموعة  قمة  خالل 
يونيو   18 في  رسمياً  المعهد  وافتتح  وهيكله.  المعهد  والية  في وضع  الحكومية  وغير  واإلقليمية  الدولية 

2014 في فاليتا بمالطا. عام 

وتمويل اإلرهاب؛ وحماية إنفاذ القانون والمعلومات 
االستخباراتية.

• التعاون بين الشرطة والسلطات المركزية والهيئات 
القضائية: إقامة شبكات على المستوى المشترك بين 

والدولي. اإلقليمي  والمستوى  الوكاالت 

التحكيم  القضاة قضاة  القضائية: دعم  السلطة  • دور 
سيادة  إطار  في  اإلرهاب  قضايا  في  الفصل  في 

القانون.

برامج وضع  التأهيل:  وإعادة  السجون  إدارة   • 
التأهيل إلعادة  القانون  سيادة  إلى  ترتكز   قوية 
وإدارة العنيفين  المتطرفين  إدماج   وإعادة 
التطرف من  مزيد  وقوع  لتقليل  .السجون 

• التعامل مع التحديات الناشئة مثل ظاهرة المقاتلين 
األمن  مجلس  قرار  تنفيذ  دعم  األجانب:  اإلرهابيين 
الصادرة  الجيدة  والممارسات   2178 رقم  الدولي 

اإلرهاب. لمكافحة  العالمي  المنتدى  عن 

• سيادة القانون: النهوض باإلطار القانوني والتشديد 
الصلة  ذات  اإلرهاب  مكافحة  موضوعات  على 
بالعدالة الجنائية من خالل الدمج بين حقوق اإلنسان 

القانون. والعدالة وسيادة 
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منذ  القانون  وسيادة  للعدالة  الدولي  المعهد  دعم 
العالمي من خالل: المنتدى  تأسيسه 

دعم  في  للمشاركين  تدريبية  برامج  وتقديم  تصميم   •
عن  الصادرة  اإلطارية  الوثائق  من  العديد  تنفيذ 
بشأن  الرباط  مذكرة  ذلك  في  بما  العالمي  المنتدى 
الممارسات الجيدة إلجراءات فعالة في قطاع العدالة 
الهاي-مراكش  ومذكرة  اإلرهاب  لمكافحة  الجنائية 
فعالية  أكثر  الستجابٍة  الحسنة  الممارسات  حول 
لظاهرة المقاتلين اإلرهابيين األجانب ومذكرة الهاي 
في  الحكم  حول  القضائي  للسلك  الحسنة  للممارسات 

جرائم اإلرهاب؛

برامج  من  العالمي  المنتدى  يتبع  ما  استضافة   •
في  والمشاركة  عمل  وورش  خبراء  واجتماعات 

العمل؛ وأنشطة فرق  له  التابعة  التنسيقية  اللجنة 

حياة  دورة  المعنونة  العالمي  المنتدى  مبادرة  دعم   •
الحياة  دورة  أدوات  وطقم  العنف  نحو  التطرف 

بها؛ المتعلق 

لينظر  الجديدة  الجيدة  بالممارسات  وثائق  وضع   •
بشأن  نيوشاتل  مذكرة  مثل   العالمي،  المنتدى  فيها 
الممارسات الجيدة لقضاء األحداث في سياق مكافحة 
بمساهمات  المتعلقة  فاليتا  توصيات  و  اإلرهاب 

فعالة لإلرهاب. استجابة  البرلمانيين في وضع 

لمكافحة  العالمي  المنتدى  المستوحاة من  الثالثة  المعاهد  القانون واحد من  للعدالة وسيادة  الدولي  المعهد 
اإلرهاب إلى جانب الصندوق العالمي لالنخراط المجتمعي والصمود ومركز هداية للتميز لمكافحة التطرف 
العنيف. والمنتدى العالمي عبارة عن منتدى يضم 29 دولة واالتحاد األوروبي وتتمثل رسالته الشاملة في 
خفض تعرض األفراد في العالم بأسره لإلرهاب من خالل منع األعمال اإلرهابية ومكافحتها ومالحقتها قضائياً 
ومكافحة التحريض على اإلرهاب والتجنيد من أجله. ويجمع المنتدى العالمي بين الخبراء الممارسين من 
بشأن  واستراتيجيات  أدوات  ووضع  والتجارب  الخبرات  لتقاسم  العالم  أنحاء  جميع  من  والمناطق  البلدان 
كيفية مكافحة التهديدات اإلرهابية الناشئة. ويعتبر الشركاء الدوليون الرئيسيون المنتدى العالمي على أنه 
المنتدى  رئاسة  في  العنيف. ويشارك  التطرف  بنية  لإلرهاب ومكافحة  العالمية  المكافحة  في  إطار مرجعي 

كل من المغرب وهولندا. العالمي حالياً 

المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون 
والمنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب

الهاي، هولندا
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تركز رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب على 
تحقيق النتائج. وعلى الرغم من أن المنتدى العالمي 

لمكافحة اإلرهاب قد وافق خالل السنوات الماضية 
على عدد ال بأس به من التوصيات لمكافحة اإلرهاب، 

فإن المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون يتفرد 
بالمساعدة في ترجمة هذه التوصيات إلى ممارسات 

ملموسة في قطاع العدالة. 

بيت دو كلرك
سفير متجول

الرئيس المشارك للمنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب، هولندا
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 مبادرة بناء قدرات العاملين 
في السلطة القضائية 

القانون سلسلة  للعدالة وسيادة  الدولي  المعهد  ووضع 
الفصل في  في  القضاة  لدعم  اإلقليمية  المبادرات  من 
للممارسات  وتنفيذاً  باإلرهاب.  الصلة  ذات  القضايا 
في  العالمي  المنتدى  وضعها  التي  التسع  الجيدة 
القضائي  للسلك  الحسنة  للممارسات  الهاي  مذكرة 
المعهد،  أطلق  اإلرهاب،  جرائم  في  الحكم  حول 
من  وغيرها  وطنية  تدريب  معاهد  مع  بالشراكة 

:2016 منظمات التدريب، البرامج التالية في عام 

ورش  من  سلسلة   2016 عام  في  المعهد  أطلق   1
العمل الرامية إلى دعم القضاة في الفصل في جرائم 
الواليات  من  بدعم  الساحل،  منطقة  في  اإلرهاب 
قضاة  على  المشاركون  واشتمل  األمريكية.  المتحدة 
تحكيم من بنين وبوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر 

والسنغال؛

في  بدأت  العمل،  ورش  من  سلسلة  المعهد  عقد   2
مايو 2016، تهدف إلى دعم القضاة في الفصل في 
بدعم  اإلفريقي،  القرن  منطقة  في  اإلرهاب  جرائم 
على  المشاركون  واشتمل  األوروبي.  االتحاد  من 
وتنزانيا  وكينيا  وإثيوبيا  جيبوتي  من  تحكيم  قضاة 

وأوغندا؛ وبونتالند  والصومال وصوماليالند 

ورشة  المعهد  نظم   ،2016 أبريل  في   3
في  القضاة  دعم  إلى  تهدف  التي  األولى  العمل 
المغرب  منطقتي  في  اإلرهاب  جرائم  في  الفصل 
المشاركون  واشتمل  هولندا.  من  بدعم  والساحل، 
فاسو  وبوركينا  الجزائر  من  تحكيم  قضاة  على 
وتونس؛ والسنغال  والنيجر  ومالي  وتشاد 

بالشراكة مع معهد CEELI، أُطلقت في براغ في   4
شهر فبراير 2016 سلسلة من ورش العمل التي تدعم 

تطلب تنامي واتساع الجرائم ذات الصلة باإلرهاب خالل السنوات العديدة الماضية أن تعزز الدول من قدرة 
نظم العدالة الجنائية المدنية لديها. فالسلطة القضائية تؤدي دوراً مركزياً في الجهود الرامية إلى مكافحة 
يتسق مع  بفعالية وعلى نحو  الصلة  ذات  اإلجرامية  اإلرهاب واألنشطة  الفصل في قضايا  كيفية  اإلرهاب: 
سيادة القانون. وبعد سن تشريعات جديدة لمكافحة اإلرهاب في العديد من البلدان، يصبح دور القضاة أكثر 
كمحكمين  القضاة،  على  ويجب  الرئيسية.  الحقوق  مع  الجنائية  العدالة  منظومة  توافق  ضمان  في  أهمية 

السليمة. التقاضي  المشروعية واتباع إجراءات  إقامة توازن دقيق يضمن  الحفاظ على  مستقلين، 

بحيرة ونشي كراتر، إثيوبيا
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منطقتي  في  اإلرهاب  جرائم  في  الفصل  في  القضاة 
دول البلقان والشرق األوسط وشمال إفريقيا. واشتمل 
البلقان على  المشاركون في ورشة عمل دول غرب 
ألبانيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا  قضاة تحيكم من 
األسود؛ والجبل  وسلوفينيا  وصربيا  وكوسوفو 

في  منتدى  إسبانيا،  من  بدعم  المعهد،  نظم   5
وإدارياً  رئيساً  ثالثين  بحضور   2016 مارس 
وبوركينا  الجزائر  من  قضائي  تدريب  لمعاهد  كبيراً 
وكينيا  واألردن  وفرنسا  وإثيوبيا  والكاميرون  فاسو 
وتونس  وإسبانيا  والنيجر  والمغرب  ومالي  ولبنان 
الموضوعات  المشاركون  وناقش  وأوغندا.  وتركيا 
استنتاجات  ووضعوا  المشتركة  والمشكالت 
وتوصيات في مجاالت موارد ودعم معاهد التدريب 
التدريب  وطاقم  والخبراء  والمحاضرين  القضائي؛ 
والتعلم  التدريب  ومنهجية  التدريب  احتياجات  وتقييم 
المعاهد  بين  والشراكات  البرامج  وتقييم  التفاعلي 

والتشبيك.

الوطنية  التجارب  القضائية  العمل  ورش  وتُقَيم 
ودور  اإلرهاب  قضايا  في  الفصل  في  واإلقليمية 
القضاة في ضمان المحاكمات العادلة وإدارة القضايا 
والهيئة  المحكمة  قاعة  وتأمين  األدلة  ومقبولية 

واستخدام  الشهود  لحماية  والتدابيرالخاصة  القضائية 
المعلومات االستخباراتية والجناة من األحداث ودور 
وسائل اإلعالم وحقوق الضحايا. ولضمان الحصول 
تمثيلية  تدريبات  تستخدم  عملية،  تعلم  تجربة  على 
وبصورة  البرامج.  فترة  خالل  واقعية  قضايا  تعكس 
قضاة  بين  للتبادل  مساحة  العمل  ورش  توفر  أوسع، 
الفصل  تعقد  مع  للتعامل  الدوليين  والخبراء  التحكيم 
الصلة  ذات  الجنائية  والقضايا  اإلرهاب  قضايا  في 
هذا  ويفيد  اإلنسان.  وحقوق  القانون  سيادة  إطار  في 
بالمهارات  القضاة  تزويد  في  األقران  بين  التبادل 
ونزاهة  وعدل  بكفاءة  القضايا  إلدارة  التقنية 

واستقاللية.  

كانت بمثابة اإليقاظ من الغفوة. 
ولقد تعلمت الكثير. وسأتغير بشدة 
وأحسن األشياء.

مشارك في ورشة العمل القضائية



12 | التقرير السنوي للمعهد لعام 2016

لدعم  بمبادرة  المعهد  اضطلع   ،2015 عام  وفي 
وشرق  وشمال  األوسط  الشرق  من  البرلمانيين 
وغرب إفريقيا. وافتتح هذا المشروع في مقر المعهد 
االتحاد  من  بدعم   ،2015 عام  مايو  في  فاليتا  في 
بالعدالة  المعني  العامل  الفريق  واعتمده  األوروبي 
العالمي  للمنتدى  التابع  القانون  وسيادة  الجنائية 
النواب  مجلس  واستضاف  اإلرهاب.  لمكافحة 
في  للمشرعين  موجهة  إقليمية  عمل  ورشة  المغربي 

أكتوبر عام 2015 في الرباط وتبعها منتدى عقد في 
بلجيكا في مارس عام 2016، ثم ورشة عمل إقليمية 
لتركيا  الكبرى  الوطنية  الجمعية  استضافتها  ثانية 
سياق  وفي   .2016 عام  أبريل  في  إسطنبول  في 
المعنية  اللجان  من  برلمانيون  ناقش  األحداث،  هذه 
األوروبي  والبرلمان  بلداً   22 من  واألمن  بالعدالة 
األمم  من  وخبراء  البرلمانية  المنتديات  من  والعديد 
من  مجموعة  وصاغوا  أخرى،  ومنظمات  المتحدة 
مجال  في  البرلمانيين  عمل  لتوجيه  التوصيات 
مكافحة اإلرهاب. وسيُنظر في التوصيات التي جرى 
بمساهمات  المتعلقة  فاليتا  توصيات  إليها:  التوصل 
البرلمانيين في وضع استجابة فعالة لإلرهاب، خالل 
لمكافحة  العالمي  للمنتدى  التابع  الوزاري  االجتماع 
عام  سبتمبر  في  نيويورك  في  سيعقد  الذي  اإلرهب 
للتعامل  للمشرعين  عملياً  مرجعاً  وستشكل   ،2016

باإلرهاب.  المتعلقة  الموضوعات  مع 

تعزيز دور البرلمانيين 
في بناء نظم فعالة لمكافحة اإلرهاب في إطار سيادة القانون

آليات  تحسين  خالل  من  فعالية  أكثر  بصورة  اإلرهاب  لمكافحة  الجهود  بذل  على  القدرة  البرلمانيون  لدى 
ذلك،  إلى  وباإلضافة  الدولية.  الممارسات  ألفضل  االمتثال  وتعزيز  المدنية  المشاركة  وتشجيع  المساءلة 
فالبرلمانيون مسؤولون عن دمج األطر القانونية الدولية لمكافحة اإلرهاب في التشريعات الوطنية. ويمكن 
الميزانية  موارد  تخصيص  خالل  من  اإلرهاب  مكافحة  نظم  فعالية  على  مباشرة  التأثير  كذلك  للمشرعين 
السياسة  ووضع  العامة  والبيانات  القائمة  والتشريعات  العدالة  قطاع  مؤسسات  على  والرقابة  الوطنية 
شفافة  تشريعات  وجود  لضمان  مستنير  حكم  على  الحصول  المستقل  دورهم  ويقتضي  بأسرها.  الوطنية 

لمكافحة اإلرهاب وسياسة وطنية تضمن التوازن بين حقوق األفراد وسيادة القانون.
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تركز توصيات فاليتا على ما يلي:

لمكافحة  الدولية  الصكوك  متطلبات  دمج   1
قوانين  وسن  المحلي  القانون  في  اإلرهاب 
اإلنسان  حقوق  تحترم  التي  اإلرهاب  مكافحة 

المناسب؛  الوقت  والحريات األساسية في 

ذلك  في  بما  اإلرهاب،  مصادر  في  التحقيق   2
المحتملين وأنماط اإلرهاب؛ تطرف األفراد 

الفعالة  العدالة  قطاع  مؤسسات  إنشاء   3
الوكاالت؛ بين  المشتركة  والهيئات 

سيادة  إطار  في  التحقيق  أدوات  وضع   4
القانون؛ 

وقواعد  الجنائية  اإلجراءات  قواعد  تعزيز   5
لمواجهة  العدالة  نظام  وإصالحات  اإلثبات 

التحديات الموجودة في قضايا اإلرهاب؛

وتعزيز  العنيف  التطرف  فضاء  من  الحد   6
لمكافحة  االستجابة  وشمولية  الجمهور  فهم 
المدني؛ المجتمع  إشراك  خالل  من  اإلرهاب 

لتحقيق  كافية  ميزانية  وتقسيم  تخصيص   7
لدعم  الحكومية  الموارد  من  القصوى  االستفادة 

اإلرهاب؛ لمكافحة  الوطنية  السياسة  تنفيذ 
 

القانون  إنفاذ  هيئات  على  اإلشراف   8
المواطنين؛ حقوق  لضمان  واالستخبارات 

تحقيق التوازن بين احتياجات الرقابة الفعالة   9
وأسرار الدولة وفوائد اإلفصاح العام؛

البرلمانات  بين  المعلومات  تبادل  تعزيز   10
الدولي. والتعاون 

تضطلع البرلمانات بدور حاسم في 
مكافحة اإلرهاب من خالل اعتماد 
تشريعات تسمح باتخاذ ردود فعل 

فعالة لمكافحة اإلرهاب تتوافق 
تماماً مع حقوق اإلنسان وسيادة 
القانون من خالل إشرافها على 

تصرفات قطاع األمن.

جيلز دي كيرتشوف
منسق مكافحة اإلرهاب باالتحاد األوروبي
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مبادرة المقاتلين اإلرهابيين 
األجانب 

المقاتلين  بشأن  المعهد  لمبادرة  العام  الهدف  ويتمثل 
اإلرهابيين األجانب في تعزيز قدرة قطاع العدالة في 
وغيرها  األوسط  والشرق  والمغرب  الساحل  بلدان 
اإلرهابيين  المقاتلين  مسألة  مع  للتعامل  المناطق  من 

األجانب. 

المقاتلين  لمبادرة  االفتتاحية  العمل  ورشة  وخالل 
من  سلسلة  الخبراء  وضع  األجانب،  اإلرهابيين 
األجانب  اإلرهابيين  للمقاتلين  برامج  عمل  جداول 

الموجودة  واالحتياجات  للمسائل  خصيصاً  صممت 
والمحققين  الممارسين  من  معينة  مجموعات  لدى 
نتائج  إلى  واستناداً  والقضاة.  العامين  والمدعين 
ورش  من  سلسلة  المعهد  عقد  هذه،  العمل  ورشة 
من  والقضاة  والمحققين  العامين  للمدعين  العمل 
إفريقيا.  وشرق  وغرب  وشمال  األوسط  الشرق 
تقديم  جلسات  بين  العمل  ورش  أنماط  وتتراوح 
الجماعية  والمناقشات  الخبراء  جانب  من  المدخالت 
على  المشاركين  حصول  هذا  ويضمن  والتدريبات. 
ملموسة  تجارب  إلى  استناداً  واألدوات  المعرفة 
العملية  التدريبات  خالل  من  الممارسات  وأفضل 

الناجحة. المقاضاة  وفحص حاالت 

الدعم  األجانب  اإلرهابيين  المقاتلين  مبادرة  وتلقت 
والواليات  المتحدة  والمملكة  وهولندا  سويسرا  من 

األمريكية. المتحدة 
 

على  تركز  التي   )FTF( األجانب  اإلرهابيين  المقاتلين  مبادرة  المعهد  نفذ   ،2015 عام  فبراير  شهر  منذ 
اإلرهابيين  المقاتلين  لظاهرة  فعالية  أكثر  الستجابٍة  الحسنة  الممارسات  حول  الهاي-مراكش  مذكرة  تنفيذ 

.2178 األجانب الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب وقرار مجلس األمن الدولي رقم 
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المقاتلين  من  العائدين  وإدماج  تأهيل  إعادة 
األجانب اإلرهابيين 

بشأن  شديد  قلق  العالم  حول  الدول  حكومات  يساور 
األجانب  اإلرهابيين  المقاتلين  عودة  احتماالت 
على  الحصول  بعد  بلدانهم  إلى  القتال  تمرسوا  الذين 
واتصاالت  الحروب  في  وخبرات  قتالية  مهارات 
في  المستقبل  في  ينخرطوا  قد  والذين  باإلرهابيين 
األفراد  من  غيرهم  ويجندون  داخلية  إرهابية  أعمال 

للقتال في الخارج والداخل. 
 

في  الكائن  هداية  مركز  مع  شراكة  المعهد  وأقام 
الواليات  من  كل  تمولها  مبادرة  إطار  في  ظبي  أبو 
الممارسين  عمل  لتيسير  وكندا  األمريكية  المتحدة 
الوطنيين من العديد من المجاالت والخلفيات المهنية 
من  العائدين  وإدماج  تأهيل  إعادة  جهود  مع  للتعامل 
قرار  مع  يتسق  بما  األجانب  اإلرهابيين  المقاتلين 
عام  أواخر  وفي   .2178 رقم  الدولي  األمن  مجلس 
الدوليين  للخبراء  اجتماعاً  المعهد  استضاف   ،2015

يتمحور حول  تدريبي  لمنهج  النهائية  الصيغة  لوضع 
مجموعة مكونة من 22 مبدأ لتشجيع النظر في نهج 
اإلرهابيين  المقاتلين  العائدين من  للتعامل مع  مختلفة 

األجانب.

يرجح  التي  البلدان  مع  تشاوري  اجتماع  وعقب 
بدأ   ،2016 عام  أوائل  في  األمر  بهذا  اهتمامها 
بناء  عمل  ورش  عقد  في  هداية  ومركز  المعهد 
كوسوفو  من  وممارسين  كبار  لمسؤولين  القدرات 
مستوى  وعلى  المركزي  االنخراط  لتعزيز  وتونس 

المحلي. المجتمع 

العامة  الجمعية  أسبوع  خالل  حدثاً  المعهد  ونظم 
لألمم المتحدة عام 2015 في نيويورك، حيث أعلن 
العائدين  وإدماج  تأهيل  إعادة  بشأن  مبادرته  عن 
عرض  وبالمثل،  األجانب.  اإلرهابيين  المقاتلين  من 
العالمي  للمنتدى  اجتماعات  خالل  عمله  المعهد 
من  وغيرها  المتحدة  واألمم  اإلرهاب  لمكافحة 

الدولي. الصعيد  الخبراء على  اجتماعات 
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مبادرة قضاء األحداث

وعند سن تشريعات لمكافحة اإلرهاب ووضع تدابير 
التصدي للطوارئ ذات الصلة، ال يُوَجه عادة االنتباه 
الكافي لحقيقة أن بعض المشتبه بهم أو المدعى بأنهم 
إجراءات  وتؤثر  عاماً.   18 سن  دون  “إرهابيون” 
وفقاً  متفاوتة  بدرجة  األطفال  على  اإلرهاب  مكافحة 
حاجة  فهناك  وبالتالي،  نضوجهم.  ودرجة  لعمرهم 
سياق  في  الحالي  الجنائي  القانون  إطار  فحص  إلى 
واألحداث  األطفال  ضعف  ضوء  في  اإلرهاب 
الوطنية  المعايير  دمج  إلى  ذلك  على  بناًء  والسعي 

لقضاء األحداث. والدولية 

الجلسة  خالل  سويسرا  حكومة  مقترح  على  وبناء 
وسيادة  الجنائية  بالعدالة  المعني  العمل  لفريق  العامة 
 ،2015 أبريل  في  العالمي  للمنتدى  التابع  القانون 
في  المعهد  مقر  في  األحداث  قضاء  مبادرة  أُطلقت 
وتحت  سويسرا  حكومة  من  وبدعم   .2015 نوفمبر 
رعاية الفريق العامل، نظم المعهد اجتماعات للخبراء 
لقضاء  المكتوبة  الجيدة  التوصيات  لوضع سلسلة من 

األحداث في سياق مكافحة اإلرهاب.

وخالل الجلسة العامة للفريق العامل التي عقدت في 
2016 في نيوشاتل، بسويسرا، رحب أعضاء  مايو 
بالممارسات  اإلرهاب  لمكافحة  العالمي  المنتدى 
بشأن  نيوشاتل  مذكرة  اعتماد  المتوقع  ومن  الجيدة. 
الممارسات الجيدة لقضاء األحداث في سياق مكافحة 
للمنتدى  السابع  الوزاري  االجتماع  خالل  اإلرهاب 

.2016 في نيويورك في سبتمبر 

قد يتأثر األطفال باإلرهاب بطرق عدة، كضحايا أو شهود أو جناة. ومن الظواهر المتنامية استخدام األطفال 
الناشئ  الدور  المخاوف  كمرتكبين أو شركاء في ارتكاب ما يطلق عليه األعمال اإلرهابية. وزاد من هذه 

المقاتلين اإلرهابيين األجانب. للقُصر كجزء من ظاهرة 
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وضعت سويسرا بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة 
وسيادة القانون وأطراف أخرى مذكرة نيوشاتل بشأن 
الممارسات الجيدة لقضاء األحداث في سياق مكافحة 
اإلرهاب. وأدار المعهد الدولي هذه العملية بنجاح. 
واستمتعت شخصياً كذلك للغاية بالتعاون الوثيق مع طاقم 
العمل المتفاني والمحترف بدرجة عالية.

ستيفن هسي
سفير متجول
لمكافحة اإلرهاب الدولي، سويسرا
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ورش عمل الخبراء

يوليو  في  بأوغندا  وكمباال  بإثيوبيا  أبابا  أديس  في  العمل  وورش  التدريبات  من  سلسلة  عقدت 
واإلقليمي.  الدولي  والتعاون  والمقاضاة  التحقيق  على  السلسلة  وتركز   ،2016 عام  من  وأغسطس 
االستخباراتية  المعلومات  بالحصول على  تتعلق  المشاركون موضوعات  ناقش  أيام،  وخالل خمسة 
القضائية. واشتمل  التحقيقات ذات الصلة باإلرهاب والمالحقات  وتقييمها واستخدامها وحمايتها في 
وكينيا  أوغندا  من  ودبلوماسيين  عامين وضباط شرطة  ومدعين  قضاة  على  كمباال  في  المشاركون 
أبابا، اشتمل المشاركون على ضباط شرطة كبار ومدعين عامين  والصومال وتنزانيا. وفي أديس 

وبونتالند وصوماليالند وجيبوتي. إثيوبيا  وقضاة من 

بالتعاون مع المركز العالمي لألمن التعاوني، 
تركز  تدريبية  دراسية  حلقات  المعهد  عقد 
وتقنيات  القسري  غير  الفعال  التحقيق  على 
 )2016 ومايو   2015 )أكتوبر  التحقيق 
االستخباراتية  المعلومات  واستخدام 
قطاع  يقودها  التي  التحقيقات  في  وحمايتها 
القضائية  المالحقات  وفي  الجنائية  العدالة 

)نوفمبر 2015 وأبريل 2016(.

متنوعة  تدريبية  برامج  القانون  وسيادة  للعدالة  الدولي  المعهد  يقدم  األساسية،  مبادراته  إلى  باإلضافة 
البلدان  لدى  الخاصة  االحتياجات  البرامج  هذه  وتتناول  محددة.  مناطق  أو  بلدان  احتياجات  لتلبي  مصممة 
المتحدة  األمم  قرارات  في  الواردة  الصلة  ذات  األحكام  وتنفيذ  بنجاح  قدراتها  بناء  في  المساعدة  وتقدم 
ومذكرات الممارسات الجيدة الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب ومبادرة دورة حياة التطرف. 
ويجري وضع هذه البرامج بالتعاون مع الدول المستفيدة من ذلك إلى جانب الجهات المانحة وتتبع عامة 

القائم على األقران. المنهج 
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اجتماع  المعهد  عقد   ،2015 سبتمبر  في 
التوصيات  من  مجموعة  لمناقشة  خبراء 
السجون.  في  التطرف  نحو  التحول  لمكافحة 
السجون  ومسؤولو  السجون  حراس  وناقش 
بإدارة  المتعلقة  المسائل  السياسات  وواضعو 
التحول  مكافحة  في  تساعد  التي  السجون 
ووافق  االحتجاز.  مراكز  في  التطرف  نحو 
الخبراء على أن وجود منظومة تشغيل جيدة 
للسجون أمر رئيسي في مكافحة التحول نحو 
الممارسات  وحددوا  السجون  في  التطرف 
في  العاملين  تزويد  إلى  تهدف  التي  الجيدة 
والموارد  والمعلومات  باألدوات  السجون 
إلى  تشير  التي  العالمات  لتحديد  الضرورية 
االستجابات  ووضع  التطرف  نحو  التحول 

المالئمة.

العمل  ورش  من  سلسلة  المعهد  ينظم 
للسلطات  الجيدة  الممارسات  وضع  بشأن 
أطلقها  التي  المبادرة،  وأدت  المركزية. 
)المغرب،  الرباط  في  عدل  وزراء  خمسة 
مقر  في  اجتماع  عقد  إلى   ،)2015 أكتوبر 
القانون وضع  وسيادة  للعدالة  الدولي  المعهد 
التوصيات  من  مجموعة  المشاركون  خالله 
الفعالة.  المركزية  للسلطات  المكتوبة  الجيدة 
نواة  الوثيقة  هذه  تشكل  أن  المتوقع  ومن 
وثيقة تتناول السلطات المركزية سينظر فيها 
عام  في  اإلرهاب  لمكافحة  العالمي  المنتدى 
الجيدة  للممارسة  شرح  أنها  على   ،2017
الرباط  مذكرة  في  حالياً  الواردة  التاسعة 
فعالة  إلجراءات  الجيدة  الممارسات  بشأن 
في قطاع العدالة الجنائية لمكافحة اإلرهاب.
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مناقشة  يمكن  حيث  محايدة  تعلم  بيئة  مالطا  توفر 
وموقعها  بناء.  نحو  على  الحساسة  الموضوعات 
ييسر  المتوسط  البحر  حوض  في  المركزي 
إفريقيا  أنحاء  جميع  من  إليها  الوصول  للمشاركين 

والشرق األوسط وغيرها من المناطق.

حالياً  القانون  وسيادة  للعدالة  الدولي  المعهد  يقع 
بناء  وبدأ  مالطا.  بجامعة  فاليتا  الجامعي  الحرم  في 
الحرم الجامعي فاليتا، والمشهور باسم مبنى الجامعة 
في  جارزس  مارتينو  ماستر  جراند  يد  على  القديم، 
عام 1595 ، وأعيد تصميم شكله الخارجي بالطراز 
أغلب  المعهد  ويعقد   .1647 عام  في  الباروكي 
برامجه في مبنى الجامعة القديم، الذي يمكنه بسهولة 
التي  االجتماعات  قاعات  في  البرامج  عقد  استيعاب 
تسع ما يصل إلى 60 مشاركاً أو أكثر باإلضافة إلى 

وجود قاعات جانبية صغيرة.

المرافق

فاليتا، مالطا



التقرير السنوي للمعهد لعام 2016 | 21

عرضت حكومة مالطا على المعهد أن يستخدم كمقر 
في  الموجود   ،Birgu Armoury مبنى  له  دائم 
مدينة بيرجو عبر الميناء الكبير من فاليتا. ويعد هذا 
بناؤه  تم  حيث  المالطية  الثقافية  المعالم  أحد  المبنى 
في منتصف القرن السادس عشر، واستخدمه فرسان 
خالل  مؤقتاً  مستشفى  وكان  الذخائر  لتخزين  مالطا 
إلى  المعهد  وسينتقل   .1565 عام  الكبير  الحصار 
مقره الدائم بعد االنتهاء من عمليات التجديد الواسعة 
تدريب  مقر  إلى   Birgu Armoury مبنى  لتحويل 
حديث يوفر مساحة لعقد البرامج والقاعات الصغيرة 

بالمعهد. اإلدارية  والمكاتب 

BIRGU ARMOURY مبنى



الحاجبي  مريم 
برامج مديرة 

مينشال بيتر 
أول مستشار 

أوزار سليمان 
أول مستشار 
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 روبرت سترانج
التنفيذي األمين 

جلتز سيلين 
برامج مديرة 

اوهريج راينهارد 
مدير اإلدارة والتواصل

فريق المعهد
الدولي  للمعهد  التنفيذي  األمين  هو  سترانج  روبرت 
تأسيسه  منذ  المعهد  وترأس  القانون  وسيادة  للعدالة 
في عام 2014. والسيد سترانج مدعى عام أمريكي 
 .1997 وعمل في وزارة العدل األمريكية منذ عام 
والفلبين.  وإندونيسيا  وروسيا  نيويورك  في  وعمل 
وحصل على درجة الليسانس من جامعة هارفرد في 
عام 1988، ودرجة الدكتوراه من كلية الحقوق في 

 .1991 جامعة كولومبيا عام 

أنشأ راينهارد اوهريج المعهد الدولي للعدالة وسيادة 
أكتوبر  منذ  والتواصل  لإلدارة  القانون بصفته مديراً 
عام 2014. وعمل السيد اوهريج مع منظمة األمن 
األمم  ومكتب   )OSCE( أوروبا  في  والتعاون 
 )UNODC( المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
اوهريج حاصل  األلمانية. والسيد  الخارجية  ووزارة 
على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة 

فرايبورج.

ماريا ساركاز
برامج مساعدة 

فينيش أدريانا 
مالية مسؤولة 

بونشي كلير 
مشتروات مسؤولة 

مانيون ساندرين 
برامج مساعدة 

ساموت جاكلين 
برامج مساعدة 
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الدعم الدولي

واالنتدابات المنح 

المتحدة األمريكية. المتحدة والواليات  كندا واالتحاد األوروبي وهولندا وإسبانيا وسويسرا وتركيا والمملكة 

عينياً سخياً من أعضاء مجلس اإلدارة وشركاء المعهد. ويتلقى المعهد دعماً 

المعهد شركاء 

المتعلقة  والبحوث  للدراسات  اإلفريقي  المركز 
باإلرهاب

CEELI معهد 

القضائي  للتدريب  األوروبية  الشبكة 

التعاوني لألمن  العالمي  المركز 

والصمود المجتمعي  لالنخراط  العالمي  الصندوق 

هداية مركز 

والعدالة لألمن  المتقدمة  للدراسات  الوطني  المعهد 

معهد دراسات األمن

لمكافحة اإلرهاب الدولي  المركز 

الجنائية العلوم  العليا في  للدراسات  الدولي  المعهد 

منظمة األمن والتعاون في أوروبا

المتحدة األمم 

للسالم المتحدة  الواليات  معهد 

مالطا جامعة 

أتاحت الشراكة مع المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون الجمع بين قوة 
األمم المتحدة والمنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب. وبالفعل عزز عملنا 
المشترك منظمتينا. 

د. سيندي جي. سميث
مديرة معهد األمم المتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة
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