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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 
وسيادة  للعدالة  الدولي  المعهد  ويركز  اإلنسان. 
تسعى  التي  البلدان  على  خاصة  بصورة  القانون 
للتصدي  القانون  سيادة  على  قائمة  نهج  تطوير  إلى 
بطبيعة  المعهد  والية  وتتسم  األمنية.  للتحديات 
شمال  بلدان  على  األولي  تركيزه  وينصب  عالمية، 
إيالء  مع  األوسط  والشرق  إفريقيا  وشرق  وغرب 
اهتمام خاص لدعم البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية.
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رسالة من األمين التنفيذي

البدايات... منذ تأسيس 
 2014 المعهد في عام 
وهو يسعى إلى أن يقدم، 
تعاونية  بيئة  إطار  في 
عمل  ورش  محايدة، 
وتدريبات،  شاملة، 
للبلدان  وحلقات دراسية 
إفريقيا  في  الشريكة 
وفي  األوسط،  والشرق 
ألجزاء  األخيرة  اآلونة 
من جنوب شرق أوروبا 
هذا  ولتحقيق  وآسيا. 
الهدف، يضم المعهد فريقاً متنامياً من المهنيين المنتمين 
إلى أكثر من عشرة بلدان مختلفة. ويأتي هذا التوسع في 
الوقت األكثر أهمية حيث شارك في البرامج المعقودة 
خالل السنوات الثالث الماضية التي بلغت 80 برنامجاً 
حوالي 3000 من القضاة والمدعين العامين والمحققين 
العدالة  مجال  في  المهنيين  من  وغيرهم  والبرلمانيين 
العامل على  المجتمع  الجنائية. وعززنا وجودنا داخل 
جديدة  شراكات  إقامة  إلى  ونتطلع  اإلرهاب،  مكافحة 
هذه  أن  ونرى  المجال.  هذا  في  زمالئنا  مع  وروابط 
العالمي  المنتدى  من  ُمستلهمة  لمؤسسة  ناجحة  البداية 

.)GCTF( لمكافحة اإلرهاب
مضاعفة  لفريقنا  الواضح  التركيز  لنا  أتاح  كما 
مبادراتنا وتواصلنا. ونحصل على دعم هائل وإيجابي 
من الجهات المانحة لنا في الوقت الراهن؛ كندا، واالتحاد 
وتركيا،  وسويسرا،  وإسبانيا،  وهولندا،  األوروبي، 
والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة، ومؤخرا ألمانيا. 
وبفضل دعمهم، ندير اآلن عدة مبادرات جديدة تتناول 
اإلرهاب.  مكافحة  استراتيجيات  من  كاملة  مجموعة 
وصاحبتنا معظم هذه المبادرات منذ إنشاء المعهد ولكننا 
أطلقنا العديد من المبادرات الجديدة التي يسرنا أن نسلط 
تتناول  أوالً،  السنوي.  التقرير  هذا  في  عليها  الضوء 
مبادرة إدارة السجون التي أطلقناها رسمياً في ديسمبر 
2016 ظاهرة التطرف في السجون التي كانت لألسف 
ولكن  األساسية  تركيزنا  منطقة  داخل  صعبة  معضلة 
أن  المعهد  يسر  وثانياً،  العالم.  أنحاء  جميع  في  أيضاً 
يكون شريكاً في المبادرة الجديدة الممتدة لمدة عام والتي 

تتشارك في ريادتها كل من الواليات المتحدة والمغرب 
لمعالجة اإلرهاب المحلي تحت إشراف المنتدى العالمي 
لمكافحة اإلرهاب. وستُعقد في المعهد في نوفمبر لعام 
والهامة،  المواتية  المبادرة  هذه  إطالق  فعالية   2017
وستبدأ عملية وضع ممارسات جيدة تصدر عن المنتدى 
العالمي لمكافحة اإلرهاب بشأن الخطوات العملية التي 
يمكن للحكومات والممارسين اتخاذها لكشف التطرف 

الداخلي والتدخل لمنعه ومعالجته.

ودفعنا نمونا المستمر إلى مساعدة بلداننا الشريكة 
للتصدي  جديدة  وتقنيات  استراتيجيات  وضع  في 
العالم  يشهده  الذي  المعاصر  اإلرهاب  لظاهرة  الكامل 
العالمي  بالمنتدى  الواضحة  صلتنا  أدت  وقد  بأسره. 
إقامة  في  حاسماً  دوراً  وأعضائه  اإلرهاب  لمكافحة 
التزامنا  فإن  ذلك،  على  وعالوة  وتحالفاتنا.  شراكاتنا 
أقوى  في  يتجلى  والعملية  اإلرشادية  التدريبات  بتقديم 
وفي  نقدمها.  التي  البرامج  بجودة  ونفخر  اآلن  حاالته 
ورش  عقد  مجرد  تركيزنا  سيتجاوز   ،2018 عام 
العمل، والتدريب، والحلقات الدراسية إلى وضع مناهج 
المشاركون  قوامها  قوية  شبكة  من  بدعم  استراتيجية 
للدعم  باالمتنان  نشعر  زلنا  وما  السابقة.  فعاليتنا  في 
القوي الذي تلقيناه من الجهات المانحة لنا، وسنواصل 
استكشاف مصادر مبتكرة جديدة واستراتيجيات تمويلية.
ويوضح هذا التقرير السنوي إنجازاتنا خالل العام 
تجدوه  أن  ونأمل  للمستقبل.  أهدافنا  ويحدد  الماضي 
مفيداً وندعوكم إلى االنضمام إلينا في سعينا الجهيد نحو 
تربة  في  عميقة  جذور  ذات  مبتكرة  كمؤسسة  التميز 

المجتمع الدولي العامل على مكافحة اإلرهاب.

السيد/ توماس ووخته
األمين التنفيذي للمعهد



اإلنجازات المتحققة حتى اآلن
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اإلنجازات المتحققة حتى اآلن
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(إضافة إلى المشاريع المتوقعة)
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نظرة عامة عن المعهد

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

رسمياً في 18 يونيو عام 2014 في فاليتا بمالطا.

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 
الرقابة على تنفيذ نظام قانوني لمكافحة اإلرهاب قائم 

على سيادة القانون.
•  التحقيقات: تعزيز المهارات بشأن موضوعات مثل 
المقبولة  التحقيق  وأساليب  والتحقيقات  األدلة  جمع 
السيبراني؛  واإلرهاب  السرية؛  والتحقيقات  دوليا؛ً 
القانون  إنفاذ  مسؤولي  وحماية  اإلرهاب؛  وتمويل 

والمعلومات االستخباراتية.



نظرة عامة عن المعهد
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والسلطات  القانون  إنفاذ  مسؤولي  بين  •  التعاون 
المركزية والهيئات القضائية: تعزيز التعاون وإقامة 
الوكاالت  بين  المشترك  المستوى  على  شبكات 

والمستوى اإلقليمي والدولي.
•  دور السلطة القضائية: دعم قضاة التحكيم في الفصل 

في قضايا اإلرهاب في إطار سيادة القانون.
قوية  برامج  التأهيل: وضع  وإعادة  السجون  •  إدارة 
ترتكز إلى سيادة القانون إلعادة التأهيل وإعادة إدماج 
المتطرفين العنيفين وإدارة السجون لتقليل وقوع مزيد 

من التطرف.

•  التعامل مع التحديات الناشئة مثل ظاهرة المقاتلين 
األمن  مجلس  قرار  تنفيذ  دعم  األجانب:  اإلرهابيين 
والممارسات   )2014 )لعام   2178 رقم  الدولي 
لمكافحة  العالمي  المنتدى  عن  الصادرة  الجيدة 

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

والعدالة وسيادة القانون.
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مجلس اإلدارة

الجزائر شفيقة بن صولة

فرنسا ريمي هيتز

إيطاليا السفير ماريو سامارتينو

األردن العقيد نورز هاكوز

مالطا السفير ألفريد زارب

المغرب الوزير ناصر بوريطة

هولندا هندريكوس ولهيلماس ماريا سكووف

نيجيريا الوزير أبو بكر ماالمي، سان

تونس حكيم بن سلطان

تركيا السفير أيلين طاشان

المملكة المتحدة جوليا ماري سوثيرالند

الواليات المتحدة األمريكية ألينا إل. رومانوفسكي

االتحاد االوروبي جون جات-راتر



 المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون
والمنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب

9 التقرير السنوي للمعهد لعام 2017 | 

 المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون
والمنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب 

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

"تعرب المملكة المغربية عن تقديرها الحقيقي 
للجهود التي يبذلها المعهد الدولي للعدالة 

وسيادة القانون لتعزيز نظم العدالة الجنائية، 
وتدعم عمل المعهد إلقامة شبكات لممارسي 

العدالة الجنائية من شأنها تعزيز سيادة 
 القانون." 

السيد إسماعيل شكوري، مدير الشؤون العالمية، 
وزارة الخارجية والتعاون الدولي، المملكة 

المغربية

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

•���تصميم وتقديم برامج تدريبية للممارسين دعماً لتنفيذ 
المنتدى  الصادرة عن  اإلطارية  الوثائق  العديد من 
العالمي بما في ذلك مذكرة الرباط بشأن الممارسات 
الجنائية  العدالة  قطاع  في  فعالة  إلجراءات  الجيدة 
حول  الهاي-مراكش  ومذكرة  اإلرهاب  لمكافحة 
لظاهرة  فعالية  أكثر  الستجابٍة  الحسنة  الممارسات 
المقاتلين اإلرهابيين األجانب واإلضافة الملحقة بها 
ومذكرة الهاي للممارسات الحسنة للسلك القضائي 
فاليتا  وتوصيات  اإلرهاب  جرائم  في  الحكم  حول 
المتعلقة بمساهمات البرلمانيين في تطوير استجابة 

فعالة لإلرهاب.
برامج  من  العالمي  المنتدى  يتبع  ما  •��استضافة 
في  والمشاركة  عمل  وورش  خبراء  واجتماعات 

اللجنة التنسيقية التابعة له وأنشطة فرق العمل؛ 
حياة  دورة  المعنونة  العالمي  المنتدى  مبادرة  •��دعم 
الحياة  دورة  أدوات  وطقم  العنف  نحو  التطرف 
مذكرة نيوشاتل حول  المتعلق بها الذي يشمل حالياً 
الممارسات الجيدة لقضاء األحداث في سياق مكافحة 

اإلرهاب.
المتحدة  المغرب والواليات  •��إقامة شراكة مع دولتي 
عام  لمدة  تمتد  جديدة  لمبادرة  الرائدتان  األمريكية، 
لمعالجة اإلرهاب المحلي تحت رعاية المنتدى العالمي 
لمكافحة اإلرهاب. وستُعقد في المعهد في نوفمبر لعام 
2017 فعالية إطالق هذه المبادرة المواتية والهامة. 
وستساعد الممارسات الجيدة الحكومات والممارسين 
اتخاذها  يمكنهم  التي  العملية  الخطوات  تحديد  في 

لكشف التطرف الداخلي والتدخل لمنعه ومعالجته.
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مبادرة بناء القدرات القضائية

باإلرهاب  المتصلة  الجرائم  وتوسع  نمو  اقتضى 
أن  البلدان  من  الماضية  العديدة  السنوات  مدى  على 
تعزز قدرات نظمها الخاصة بالعدالة الجنائية المدنية. 
التصدي  في  حاسماً  دوراً  القضائية  السلطة  وتؤدي 
بسيادة  والسليم  الفعال  التمسك  خالل  من  لإلرهاب 
باإلرهاب  المتعلقة  القضايا  في  الفصل  عند  القانون 
واألنشطة اإلجرامية ذات الصلة. واألمر األكثر أهمية 
عند سن تشريعات جديدة لمكافحة اإلرهاب في العديد 
من البلدان، أن تكون أولوية القضاة هي ضمان امتثال 
على  ويجب  األساسية.  للحقوق  الجنائية  العدالة  نظام 
القضاة، بصفتهم محكمين مستقلين، أن يحافظوا على 
القانونية  واإلجراءات  الشرعية  يضمن  دقيق  توازن 

الواجبة.
وعقد المعهد سلسلة من ورش العمل اإلقليمية لبناء 
في  الفصل  في  المشاركين  المحاكمات  قضاة  قدرات 
القضايا المتصلة باإلرهاب، وتركز ورش العمل على 
المنصوص عليها في  التسعة  الجيدة  الممارسات  تنفيذ 
مذكرة الهاي للممارسات الحسنة للسلك القضائي حول 

الحكم في جرائم اإلرهاب.
دوليين،  خبراء  مع  دراسية  حلقات  خالل  ومن 
وتدريبات  حالة،  لدراسات  وتحليل  نقاش،  وحلقات 
حلقات  شملت  افتراضية،  سيناريوهات  في  جماعية 
الرئيسية.  المجاالت  من  العديد  القضائية  العمل 
واستعرض المشاركون الخبرات الوطنية واإلقليمية في 
الفصل في قضايا اإلرهاب ودور القاضي في ضمان 
المحكمة  قاعة  وأمن  األدلة  ومقبولية  عادلة  محاكمة 
الشهود  لحماية  الخاصة  والتدابير  القضائي  واألمن 
وسائط  ودور  االستخباراتية  المعلومات  واستخدام 
اإلعالم، وحقوق الضحايا. وعلى نطاق أوسع، وفرت 
حلقات العمل ساحة لتبادل اآلراء بين قضاة المحاكمات 
والخبراء الدوليين لمعالجة التعقيد الذي يتسم به الفصل 
في قضايا اإلرهاب والقضايا ذات الصلة في إطار سيادة 
المعلومات  تبادل  وعمليات  اإلنسان.  وحقوق  القانون 
الالزمة  التقنية  بالمهارات  القضاة  تزود  النظراء  بين 
ونزاهة  وعدالة  بكفاءة  معها  والتعامل  القضايا  إلدارة 
وبشكل مستقل، في ظل وضع يتسم بالحساسية العالية 

ويتأثر بالشواغل السياسية واألمنية.

نيروبي، كينيا
في أبريل 2017، نظم المعهد ورشة عمل ختامية 
العامين  والمدعين  للقضاة  القضائية  القدرات  لبناء 
قوية  بصورة  وانخرط  اإلفريقي.  القرن  منطقة  في 
قاضياً   29 القائمة  التحديات  بشأن  تبادل  عمليات  في 
والصومال  وكينيا  وجيبوتي  إثيوبيا  من  عاماً  ومدعياً 
من  خبراء  جانب  إلى  وأوغندا  وتنزانيا  وصوماليالند 
الدراسات  ومعهد  المتحدة  والواليات  المتحدة  المملكة 
بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم  ومكتب  األمنية 

والجريمة. 

داكار، السنغال
عقد المعهد ورشة عمل قضائية إقليمية في فبراير 
للمؤسسات  وممثلون  قضاة  اجتمع  حيث   ،2017
والنيجر  ومالي  وتشاد  بنين  من  الوطنية  القضائية 
لمناقشة  فاصو  وبوركينا  والسنغال  والكاميرون 
عملهم  خطط  تنفيذ  في  القائمة  والقيود  اإلنجازات 
عمل  ورشة  في  الخطط  هذه  وضعت  وقد  القطرية. 
ترمي  وهي   ،2016 يوليو  في  المعهد  عقدها  سابقة 
إلى تنفيذ تدابير عملية على الصعيد الوطني من أجل 
تناولت  الفصل في قضايا اإلرهاب. كما  فعالية  زيادة 
ورشة العمل شواغل محددة مثل إعادة تأهيل المجرمين 
اإلرهابيين وإعادة إدماجهم، والتحديات التي يطرحها 

التطرف في السجون.

فاليتا، مالطا وبراغ، جمهورية التشيك
القانون  وسيادة  للعدالة  الدولي  المعهد  شارك 
ومعهد CEELI في عقد سلسلة من أربع ورش عمل 
المتصلة  القضايا  في  الفصل  بشأن  المحاكمات  لقضاة 
يونيو  في  عقدتا  عمل  ورشتا  وركزت  باإلرهاب. 
البلقان،  غرب  منطقة  على   2017 وأبريل   2016
عقدتا  اللتان  األخريين  العمل  في حين ركزت ورشتا 
في نوفمبر 2016 وأكتوبر لعام 2017 على منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 
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فاليتا، مالطا
العمل  ورشة  المعهد  عقد   ،2016 ديسمبر  في 
األخيرة من ورشتي عمل ممولتان من هولندا موجهتان 
والمغرب.  الساحل  منطقتي  من  المحاكمات  لقضاة 
الجنائية  العدالة  نظم  تعزيز  في  العام  الهدف  وتمثل 
الفعالة للتصدي لتهديد اإلرهاب، بما في ذلك التحديات 
األجانب.  اإلرهابيون  المقاتلون  يطرحها  التي  الجديدة 
وهولندا  والمغرب  ولبنان  مصر  من  قضاة  وشارك 

والمملكة العربية السعودية وتونس. 

دار السالم، تنزانيا
األوروبي،  االتحاد  من  بدعم  المعهد،  استضاف 
في نوفمبر 2016 قضاة محاكمات من إثيوبيا وكينيا 
عمل  ورشة  لحضور  وأوغندا  وتنزانيا  وصوماليالند 
لمدة أربعة أيام بشأن الفصل في قضايا اإلرهاب. وكان 
المملكة  في  العليا  المحكمة  قاضي  الخبراء  بين  من 
من  سلسلة  قدم  الذي  سوندرز،  جون  السير  المتحدة 
أفضل الممارسات القضائية، والباحث آالن نجاري من 
المستشار  سينوت،  وستيف  األمنية،  الدراسات  معهد 
وسيلين  األمريكية،  العدل  بوزارة  المقيم  القانوني 
جلوتز، الخبيرة السويسرية في شؤون قضاء األحداث. 

البرنامج القضائي للقرن اإلفريقي، تنزانيا، 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2016 
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 العالقة بين البرلمانيين والجهات الفاعلة في مجال
العدالة الجنائية في مكافحة اإلرهاب 

القانونية  األطر  إدماج  عن  مسؤولون  البرلمانيون 
الوطنية.  التشريعات  في  اإلرهاب  لمكافحة  الدولية 
اإلرهاب  مكافحة  جهود  جعل  على  القدرة  ولديهم 
أكثر فعالية من خالل تعزيز آليات المساءلة، وتشجيع 
المشاركة المدنية، وتعزيز االلتزام بأفضل الممارسات 
الدولية. كما يمكن للمشرعين أن يؤثروا تأثيراً مباشراً 
على فعالية تدابير مكافحة اإلرهاب من خالل تخصيص 
مؤسسات  على  واإلشراف  الوطنية،  الميزانية  موارد 
العامة،  والبيانات  القائمة،  والتشريعات  العدالة،  قطاع 
دورهم  ويتطلب  الوطنية.  للسياسة  العام  واإلعداد 
المستقل حكماً مستنيراً لضمان وجود تشريعات شفافة 
لمكافحة اإلرهاب تسعى إلى تحقيق توازن بين الحقوق 

الفردية وسيادة القانون.
للعدالة  الدولي  المعهد  أطلق   ،2017 عام  وفي 
 20 مدته  التقنية  للمساعدة  مشروعاً  القانون  وسيادة 
شهراً، وهو العالقة بين البرلمانيين والجهات الفاعلة في 
مجال العدالة الجنائية في مكافحة اإلرهاب، بدعم من 
المديرية العامة للمفوضية األوروبية للتنمية والتعاون. 
ومساعدة  البرلمانيين،  مساعدة  إلى  المشروع  ويهدف 
العاملين في مجال العدالة - وال سيما القضاة - من بلدان 

طويلة  سياسات  وضع  في  وإفريقيا،  األوسط  الشرق 
األجل لمكافحة اإلرهاب تتسق مع سيادة القانون.

ويمثل هذا المشروع توسعاً لمبادرة المعهد الناجحة 
الممولة من االتحاد األوروبي والموجهة للبرلمانيين في 
مجال مكافحة اإلرهاب والتي بدأت في عام 2015. 
فاليتا  توصيات  وضع  جرى  المبادرة،  تلك  وخالل 
المتعلقة بمساهمات البرلمانيين في تطوير استجابة فعالة 
لإلرهاب من جانب 88 برلمانياً من 25 بلداً وخمس 
من  خبراء  جانب  إلى  مشتركة،  برلمانية  مجموعات 
منظمات دولية وغير حكومية. واعتمد المنتدى العالمي 
الوزاري  اجتماعه  في  الوثيقة  هذه  اإلرهاب  لمكافحة 
المعهد  وأصدر   .2016 سبتمبر  في  المعقود  السنوي 
تقريراً تحليلياً عن المبادرة بعنوان "دور البرلمانيين في 
وضع استجابة فعالة لإلرهاب". وقدم التقرير النهائي، 
إلى مجموعة  للمعهد،  اإللكتروني  الموقع  المتاح على 
تتألف من 50 برلمانياً اجتمعوا في برلمان مالطا في 

نوفمبر عام 2016.

 تعزيز دور البرلمانيين من أجل بناء أنظمة فعالة لمكافحة اإلرهاب في إطار سيادة القانون، 
بلجيكا، 1–2 مارس 2016
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دليل الممارسين
من  الجديدة  المرحلة  لهذه  الرئيسي  الهدف  يتمثل 
الثقة  تعزيز  في  بالبرلمانيين  المتعلقة  المعهد  مبادرة 
تحقيق  أجل  من  والقضائية  التشريعية  المؤسسات  بين 
ممارسات العدالة الجنائية التي يمكن أن تتصدى بفعالية 
اتباع  إلى  والسعي  القانون  سيادة  إطار  في  لإلرهاب 
سياسات طويلة األجل لمكافحة اإلرهاب تعكس الرؤية 
المشتركة بين الهيئات التشريعية والقضائية في البالد.

"جعل المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون 
من نفسه منبراً فريداً لمساعدة البرلمانيين 

وممارسي العدالة الجنائية في مختلف المناطق 
في صياغة االستجابات القائمة على سيادة 

 القانون لمكافحة اإلرهاب".
يايا سانجاري، عضو الجمعية البرلمانية للجماعة 

االقتصادية لدول غرب إفريقيا )اإلكواس(

وباالستناد إلى توصيات فاليتا الصادرة عن المنتدى 
العالمي لمكافحة اإلرهاب وغيرها من الوثائق اإلطارية 
ذات الصلة الصادرة عن المنتدى، سيناقش المشاركون 
القواعد اإلجرائية الخاصة بالتحقيق واالدعاء والعدالة 
أيضاً  ذلك  وسيساعد  اإلرهاب.  قضايا  في  الجنائية 
بين  مشتركة  مستقلة  هيئات  إنشاء  في  المشرعين 
تتوافق مع معايير حقوق  لمكافحة اإلرهاب  الوكاالت 

اإلنسان.

وبالتعاون مع البرلمان العربي، بدأت هذه المرحلة 
في جامعة الدول العربية بالقاهرة في الفترة من 24 إلى 
25 أكتوبر 2017. وسيتم عقد ورشتي عمل إضافيتين 
المنتدى  عن  الصادرة  فاليتا  بتوصيات  الوعي  إلذكاء 

وتنفيذها، وبدور البرلمانيين في التصدي لإلرهاب.

 تعزيز دور البرلمانيين من أجل بناء أنظمة فعالة لمكافحة اإلرهاب 
في إطار سيادة القانون، بلجيكا، 1–2 مارس 2016 
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مبادرة المقاتلون اإلرهابيون األجانب

للعدالة  الدولي  المعهد  أطلق   ،2015 فبراير  في 
المقاتلون اإلرهابيون األجانب  القانون مبادرة  وسيادة 
والتي ركزت على تنفيذ مذكرة الهاي - مراكش حول 
لظاهرة  فعالية  أكثر  الستجابة  الحسنة  الممارسات 
األمن  مجلس  وقرار  األجانب  اإلرهابيين  المقاتلين 

بالألمم المتحدة رقم 2178 )لعام 2014(.

ويتمثل الهدف العام لمبادرة المقاتلون اإلرهابيون 
األجانب لدى المعهد في تعزيز قدرة قطاعات العدالة 
في بلدان الساحل والمغرب والشرق األوسط ومناطق 
اإلرهابيين  المقاتلين  لظاهرة  التصدي  على  أخرى 
لمبادرة  االفتتاحية  العمل  ورشة  وأثناء  األجانب. 
المقاتلون اإلرهابيون األجانب، وضع الخبراء مجموعة 
اإلرهابيين  المقاتلين  لبرنامج  أعمال  جدول  بنود  من 
فئات  واحتياجات  لقضايا  خصيصاً  موجهة  األجانب 
معينة من الممارسين - وعلى وجه التحديد، المحققون 
سلسلة  المعهد  عقد  ثم  والقضاة.  العامون  والمدعون 
من ورش العمل للمدعين العامين والمحققين والقضاة 
من الشرق األوسط، وشمال، وغرب وشرق إفريقيا. 
وشملت حلقات العمل جلسات عامة تضمنت عروض 
وتمارين عملية،  نشطة،  ومناقشات جماعية  للخبراء، 
لضمان اكتساب المشاركين للمعرفة واألدوات القائمة 

خالل  من  جيدة  وممارسات  ملموسة  تجارب  على 
القضائية  المالحقات  ودراسة  التطبيقية  التدريبات 

الناجحة.

وقد حظيت مبادرة المقاتلون اإلرهابيون األجانب 
المتحدة  والمملكة  وسويسرا  وهولندا  كندا  من  بدعم 

والواليات المتحدة.

إعادة تأهيل وإعادة إدماج العائدين من 
المقاتلين اإلرهابيين األجانب

تشعر الحكومات في جميع أنحاء العالم بقلق عميق 
األجانب  اإلرهابيين  المقاتلين  عودة  احتماالت  إزاء 
إلى بلدانهم بعد أن تمرسوا القتال في ساحات المعارك 
واتصاالت  حربية  وتجارب  قتالية  بمهارات  وتزودوا 
إرهابية، والذين قد يشاركوا في أعمال إرهابية محلية 
للقتال  آخرين  أشخاص  بتجنيد  ويقوموا  المستقبل  في 

في الخارج وفي الداخل.

ورشة العمل االفتتاحية، إعادة تأهيل وإعادة دمج العائدين من المقاتلين اإلرهابيين األجانب، مالطا، 28–30 يونيو 2017 
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للتميز  الدولي  هدايه  مركز  مع  المعهد  وشارك 
من  كل  مولتها  مبادرة  في  العنيف  التطرف  لمكافحة 
الممارسين  عمل  لتسهيل  المتحدة  والواليات  كندا 
التخصصات  من  متنوعة  مجموعة  من  الوطنيين 
التأهيل  إعادة  جهود  مع  للتعامل  المهنية  والخلفيات 
اإلرهابيين  المقاتلين  من  للعائدين  اإلدماج  وإعادة 

األجانب وفقاً لقرار مجلس األمن رقم 2178. 

المعهد  استضاف   ،2015 عام  أواخر  وفي 
اجتماعاً لخبراء دوليين لوضع الصيغة النهائية لمنهج 
دراسي حول مبادئ مالطا إلعادة إدماج العائدين من 
المقاتلين اإلرهابيين األجانب )مجموعة من 22 مبدأ 
للعدالة  الدولي  للمعهد  الموقع اإللكتروني  متاحة على 

وسيادة القانون(.

ما وراء المقاتلين اإلرهابيين األجانب حتى 
اإلرهاب المحلي الموجه والمستلهم

في 15 و16 يونيو 2017، عقد المعهد اجتماعاً 
القانون  إنفاذ  ومسؤولي  العامين  المدعين  لكبار 
عن  الناجمة  للتحديات  للتصدي  السياسات  وواضعي 
زيادة عدد أعمال اإلرهاب المحلي الموجه والمستلهم. 
واستند موضوع ما وراء المقاتلين اإلرهابيين األجانب: 
توجهها  التي  للمؤمرات  القضائية  والمالحقة  التعطيل 
إلى  المنظمات اإلرهابية  وتلهمها داعش وغيرها من 
المعهد  نظمها  التي  الناجحة  العمل  ورش  من  سلسلة 
بشأن استخدام المعلومات االستخباراتية وحمايتها في 
واجتماع  الجنائية،  القضائية  والمالحقات  التحقيقات 
الخارجية  العمليات  بشأن  المستوى  رفيع  سياساتي 
مارس  في  مالطا  في  المعهد  استضافه  داعش  لتنظيم 
بالتحقيق  المتعلقة  التحديات  على  للتركيز   ،2017
المؤامرات  التي تطرحها هذه  واالستخبارات واألدلة 

اإلرهابية الموجهة والمستلهمة. 

جلسة مشتركة، ما وراء المقاتلين اإلرهابيين األجانب، مالطا، 15–16 يونيو، 2017
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أعرب  المواتي،  االجتماع  هذا  مع  وباالقتران 
المعهد عن سعادته الستضافة دورة مشتركة مع كبار 
للعدالة  الوزاري  االجتماع  الذين حضروا  المسؤولين 
والواليات  األوروبي  االتحاد  في  الداخلية  والشؤون 
ومن  مالطا.  في  التالي  اليوم  في  عقد  الذي  المتحدة، 
األمريكي  العام  النائب  الرئيسيين  المتحدثين  بين 

الجنرال جيف سيسيونس، ووزير العدل المالطي أوين 
بونيتشي، ووزير الشؤون الداخلية واألمن الوطني في 
في  اإلرهاب  مكافحة  ومنسق  فاروجا،  مايكل  مالطا، 

االتحاد األوروبي جيلز دي كيرتشوف.

 من اليسار إلى اليمين: السيد جيلز دي كيرتشوف، منسق مكافحة اإلرهاب باالتحاد األوروبي؛ 
 وسعادة جي. كاثلين هيل، سفيرة الواليات المتحدة في مالطا؛ والسيد روبرت سترانج، 
األمين التنفيذي للمعهد آنذاك؛ وسعادة جيف سيسيونس، النائب العام للواليات المتحدة
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مبادرة قضاء األحداث في سياق مكافحة اإلرهاب

قد يتضرر األطفال من اإلرهاب بعدة طرق مختلفة، 
مثل كونهم ضحايا أو شهود أو جناة.

متورطين  أو  كجناة  األطفال  استخدام  وأصبح 
وقد  متنامية.  ظاهرة  إرهابية  أعماالً  عليه  يطلق  فيما 
المقاتلين  ظاهرة  من  كجزء  القُصر  دور  بروز  أدى 

اإلرهابيين األجانب إلى زيادة هذه الشواغل.
لمكافحة  تشريعات  سن  عملية  دائماً  تولي  ولم 
اإلرهاب وما يتصل بها من تدابير طارئة اعتباراً كافياً 
بأن بعض "اإلرهابيين" المشتبه فيهم أو المزعومين هم 
من األطفال دون سن الثامنة عشرة. وتؤثر إجراءات 
مكافحة اإلرهاب على األطفال بصورة مختلفة حسب 
إلى  حاجة  فهناك  ولذلك،  نضجهم.  ومستوى  عمرهم 
دراسة إطار القانون الجنائي الحالي في سياق اإلرهاب 
في ضوء هشاشة األطفال واألحداث، ومن ثم السعي 

إلى إدماج المعايير الوطنية والدولية لقضاء األحداث.
من  وبدعم   ،2016 إلى   2015 من  الفترة  وفي 
الفريق  رعاية  وتحت  المتحدة،  والواليات  سويسرا 
التابع  القانون  وسيادة  الجنائية  بالعدالة  المعني  العامل 
المعهد عملية  قاد  اإلرهاب،  لمكافحة  العالمي  للمنتدى 
وضع مذكرة نيوشاتل حول الممارسات الجيدة لقضاء 
األحداث في سياق مكافحة اإلرهاب )مذكرة نيوشاتل( 
المتحدة  األمم  من  الصلة  ذوي  الخبراء  مع  بالتشاور 
من  سلسلة  خالل  ومن  األخرى.  الدولية  والمنظمات 
اجتماعات الخبراء التي نظمها المعهد وضعت مذكرة 
لمكافحة  العالمي  المنتدى  مبادرة  من  كجزء  نيوشاتل 
نحو  التطرف  من  الحياة  لدورة  للتصدي  اإلرهاب 
العنف. واعتمد الوزراء مذكرة نيوشاتل في اجتماعهم 

العام السابع الذي عقد في سبتمبر 2016.

وتنقسم مذكرة نيوشاتل إلى خمسة أقسام:
)1(   وضع األطفال وحمايتهم بموجب القانون 

الدولي ومعايير قضاء األحداث؛

)2(    الوقاية؛

)3(   العدالة لألطفال؛

)4(   إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج؛

)5(    تنمية القدرات والمراقبة والتقييم.

وفي يناير 2017، أطلق المعهد المرحلة التالية من 
هذه المبادرة التي تنشر وتعزز تنفيذ مذكرة نيوشاتل. 
وقد عقد اجتماع استراتيجي أولي في مالطا جمع بين 
المدني  والمجتمع  الوطنيين  الجنائية  العدالة  ممارسي 
طريق  خارطة  لوضع  محاولة  في  الدوليين  والخبراء 
لتنفيذ مذكرة نيوشاتل والتصدي للتحديات الفريدة التي 
التطرف واألعمال  في  المتورطون  األحداث  يطرحها 

اإلرهابية.
وعقب االجتماع االستراتيجي الذي عقد في الفترة 
التقى في سيراكوزا  من 19 إلى 20 أبريل 2017، 
وكوسوفو  وكينيا  الكاميرون  من  ممارسون  بإيطاليا 
وتونس  والسنغال  والفلبين  ومالي  ونيجيريا  ولبنان 
المرصد  من  خبراء  جانب  إلى  المتحدة،  والمملكة 
لإلصالح  الدولية  والمنظمة  األحداث  لقضاء  الدولي 
الجنائي، ومنظمة Terres des Hommes، ومعهد 
والعدالة،  الجريمة  ألبحاث  األقاليمي  المتحدة  األمم 
والجريمة.  بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم  ومكتب 
سلسلة  خالل  من  معاً  والخبراء  الممارسون  وعمل 
باألحداث  المتعلقة  الواقعية  األنماط  سيناريوهات  من 
المنخرطين في قضايا اإلرهاب والتي أظهرت تطبيق 
الممارسات الجيدة الواردة في مذكرة نيوشاتل. وقد عقد 
المعهد ورشة العمل االفتتاحية هذه للممارسين كوسيلة 
للوقاية  المطلوب  التخصصات  متعدد  البعد  إلظهار 
مكافحة  عدالة  آليات  ضمن  األطفال  لحقوق  الشاملة 
على  التحديات  لهذه  التصدي  وضرورة  اإلرهاب، 

المستوى الوطني. 
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لوسط  إقليمية  أربع ورش عمل  المقرر عقد  ومن 
وغرب إفريقيا، ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 
تعقد  أن  على  آسيا،  شرق  وجنوب  اإلفريقي،  والقرن 

أول ورشة عمل في الكاميرون في أكتوبر 2017.
الممارسون  سيقوم  هذه،  العمل  ورش  وخالل 
القضائية  المدارس  وممثلو  األحداث  قضاء  مجال  في 
بوضع مذكرات للممارسين تشمل أقساماً محددة لجميع 
أصحاب المصلحة المختلفين العاملين في مجال قضاء 

األحداث، مثل مسؤولي إنفاذ القانون والمدعين العامين 
وضباط  السجون  وموظفي  والقضاة  الدفاع  ومحامي 
تعزيز  على  اإلقليمية  العمل  وستعمل ورش  المراقبة. 
أوسع  هدف  تحقيق  أجل  من  نيوشاتل،  مذكرة  وتنفيذ 
يتمثل في إدراج الممارسات الجيدة في مناهج المدارس 

القضائية.
 

مبادرة قضاء األحداث التابعة للمعهد، التدريب اإلقليمي، الكاميرون، 10–12 أكتوبر، 2017

فريق مصغر، ورشة عمل افتتاحية لخبراء قضاء األحداث، إيطاليا، 19–20 أبريل 2017
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العالمية  المركزية  السلطات  مبادرة  تعزز 
االستجابات المتوافقة مع سيادة القانون لإلرهاب الدولي 
المركزية.  السلطات  قدرات  وتعزيز  بناء  خالل  من 
المركزية،  السلطات  في  الممارسين  المبادرة  وتُشرك 
العالمي لمكافحة اإلرهاب  المنتدى  إلى جانب أعضاء 
عملية  في  والدولية،  اإلقليمية  المنظمات  من  وخبراء 
الجيدة  الممارسات  من  مجموعة  وضع  بغية  تعاونية 
المركزية،  السلطات  لتوجيه عمل  دولياً  بها  المعترف 
وتحديد المهام األساسية التي يتعين على هذه المؤسسات 

الهامة االضطالع بها. 
والسلطات المركزية - الكيانات الوطنية المسؤولة 
عن تبادل المساعدة القانونية وتسليم المجرمين – تؤدي 
التحقيقات  في  الدولي  التعاون  تيسير  في  هاماً  دوراً 

والمالحقات القضائية.

إطالق مبادرة السلطات المركزية العالمية

أُطلقت المبادرة في المغرب في نوفمبر عام 2015 
الدولي.  التعاون  بشأن  العدل  لوزراء  اجتماع  خالل 
وأعلنت النائبة العامة للواليات المتحدة األمريكية آنذاك 
العالمية  المركزية  السلطات  مبادرة  دعم  لينش  لوريتا 
الهيئات  لهذه  الجيدة  الممارسات  من  مجموعة  لوضع 
سيادة  مع  المتوافقة  االستجابة  يعزز  ما  وهو  الهامة، 

القانون لإلرهاب الدولي.

مذكرة الرباط الصادرة عن المنتدى العالمي 
لمكافحة اإلرهاب 

عن  ستصدر  التي  الجيدة  الممارسات  ستتوسع 
المبادرة في الممارسة الجيدة رقم 9 من مذكرة الرباط 
ممارسات  إلى  تدعو  والتي  المنتدى،  عن  الصادرة 
وإجراءات لتشجيع التعاون الدولي في مسائل مكافحة 
اإلرهاب. وتركز الممارسة الجيدة 9، في جزء منها، 
وال  الرسمية،  الدولية  المساعدة  تعزيز  يلي:  ما  على 
المتبادلة؛  القانونية  والمساعدة  المجرمين  تسليم  سيما 

وتعيين سلطة مركزية واحدة؛ وتعزيز التعاون المرن 
الوقت  "في  للمعلومات  الفعال  التبادل  على  للتشجيع 
المناسب"، بما يتسق مع القوانين واللوائح ذات الصلة. 
تنفيذ قرار مجلس األمن  الجيدة  الممارسات  كما تدعم 
رقم 2322 )2016( الذي يسعى إلى تعزيز التعاون 
في  بما  اإلرهاب،  مكافحة  في مجال  الدولي  القضائي 

ذلك من خالل تعيين السلطات المركزية.

ورش العمل اإلقليمية

تشمل المبادرة سلسلة من أربع ورش عمل إقليمية 
الجيدة  الممارسات  تحديد  خاللها  من  يتم  تمهيدية 

وتنقيحها ومناقشتها.

ورشة العمل اإلقليمية لمنطقتي الساحل والمغرب 

الساحل  لمنطقتي  اإلقليمية  العمل  ورشة  عقدت 
مارس   4 إلى   3 من  الفترة  في  مالطا  في  والمغرب 
أولية من عشر ممارسات  2016. ولتحديد مجموعة 
في  توافق  إلى  والوصول  المركزية  للسلطات  جيدة 
اآلراء بشأنها، شارك في ورشة العمل ممثلون للسلطات 
المركزية من بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد ومصر 
والنيجر  والمغرب  وموريتانيا  ومالي  وكينيا  واألردن 
والسنغال وتونس إلى جانب الواليات المتحدة والمعهد 

الدولي للعدالة وسيادة القانون.

 ورشة العمل اإلقليمية لمنطقتي الساحل والمغرب، 
مالطا، 3–4 مارس 2016
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ورشة العمل اإلقليمية لجنوب شرق آسيا 

آسيا،  لجنوب شرق  اإلقليمية  العمل  عقدت ورشة 
وحقوق  القانون  وزارة  استضافتها  في  شاركت  التي 
اإلنسان اإلندونيسية، في جاكرتا بإندونيسيا في الفترة 
من 8 إلى 9 مايو 2017. ومن خالل سلسلة من حلقات 
النقاش التفاعلية والتدريبات القائمة على السيناريوهات، 
ناقش مشروع الممارسات الجيدة واستعرضها ونقحها 

الو  وجمهورية  وإندونيسيا  كمبوديا  من  ممارسون 
الديمقراطية الشعبية وماليزيا وميانمار وتايلند وفيتنام، 
إلى جانب أستراليا واليابان والواليات المتحدة ومعهد 
في  المجرمين  ومعاملة  الجريمة  لمنع  المتحدة  األمم 
المعني  المتحدة  األمم  ومكتب  األقصى  والشرق  آسيا 

بالمخدرات والجريمة.

"كانت حلقة العمل اإلقليمية لجنوب شرق آسيا فرصة رائعة لالجتماع مع زمالء 
في المنطقة لمناقشة األهمية الحاسمة للسلطات المركزية الفعالة في تسهيل المساعدة 
القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين ووضع الممارسات الجيدة. والعروض التي قدمها 
مختلف المندوبون والتمارين التي أجريت على مستوى المجموعات الصغيرة أتاحت 
زيادة فهم العمليات والنظم القانونية. وسلطت ورشة العمل الضوء على أهمية هذه 

األنواع من المنتديات في بناء وتطوير العالقات بين السلطات المركزية".
 السيد كارل سوليفان، السلطة المركزية للتعاون الدولي في مجال الجريمة،

دائرة النائب العام، أستراليا

ورشة العمل اإلقليمية لجنوب شرق آسيا، إندونيسيا، 8–9 مايو، 2017
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من المعروف أن السجون هي أسباب تكاثر التحول 
إلى التطرف العنيف لألفراد المحرومين من حقوقهم. 
المخاوف من أن  الهجمات األخيرة  أثارت بعض  وقد 
يكون مرتكبو الهجمات قد جرى تحويلهم إلى متطرفين 

عنيفين )أو أكثر تطرفاً( أثناء وجودهم في السجن.
إدارية  وإجراءات  بعمليات  تتسم  التي  والسجون 
ضعيفة معرضة بوجه خاص لخطر أن تصبح أماكن 
تجنيد للمنظمات اإلرهابية. ويمكن أن تتسع مخاطر هذا 
اإلرهابيين  المقاتلين  العائدين من  بسبب سجن  التجنيد 
األجانب مع غيرهم من المتطرفين العنيفين المحتملين.
االبتكار  وكفاءة  بفعالية  السجون  إدارة  وتتطلب 
والقدرة على التكيف، ولهذا السبب تسعى مبادرة إدارة 
ممارسات  وتنفيذ  وضع  إلى  للمعهد  التابعة  السجون 

جيدة في هذا المجال.
اجتماع  في  السجون  إدارة  مبادرة  المعهد  وأطلق 
سبتمبر   10 في  بمالطا  فاليتا  في  المعقود  الخبراء 
على  لالجتماع  الرئيسي  التركيز  وانصب   .2015
ومعالجة  لمواجهة  التوصيات  من  سلسلة  مناقشة 
السجون  حراس  عمل  وقد  السجون.  في  التطرف 
في  البرامج  ومديرو  السياسات  وواضعو  واإلداريون 
وتعزيز  التوصيات  لكتابة  االجتماع  أثناء  تام  انسجام 

أهداف مبادرة إدارة السجون.

توصيات إلدارة السجون لمواجهة التطرف في 
السجون والتعامل معه

من أجل تلبية الحاجة المحددة لعرض كيف يمكن 
تساعد  أن  الفعالة  السجون  إدارة  وإجراءات  لسياسات 
في  العنيف  التطرف  نحو  التحول  ومكافحة  منع  في 
السجون، وضعت هذه التوصيات مع رؤى وتعليقات تم 
الحصول عليها خالل اجتماعين على مستوى الخبراء 
مع ممثلين من خلفيات متنوعة. وعقد اجتماع الخبراء 
ونظم   2015 مايو  في  العاصمة  واشنطن  في  األول 
االجتماع  عقد  القانون  وسيادة  للعدالة  الدولي  المعهد 
وشمل   .2015 سبتمبر  في  بمالطا  فاليتا  في  الثاني 

المنظمات  السجون ومديريها وممثلي  الخبراء حراس 
الدولية وواضعي السياسات ومديري البرامج العاملين 
مجموعه  وهناك  السجون.  في  اإلصالح  برامج  في 
تصل إلى ست عشرة توصية مقسمة إلى خمسة أقسام:

1( العمليات واإلدارة والتنظيم؛
2( الفحص والتقييم والتصنيف وإدارة القضايا؛

3( االنضباط والمساءلة؛
4( األمن واالستخبارات؛

5( البرامج والرعاية الالحقة.

الجهود المبذولة للتصدي للتحول إلى التطرف 
في السجون - اجتماع الخبراء

خالل يومي 12 و13 ديسمبر 2016، استضاف 
بشأن  المتحدة  الواليات  برعاية  عمل  ورشة  المعهد 
نحو  التحول  ومكافحة  منع  بهدف  السجون  إدارة 
في  وشارك  السجون.  في  العنيف  والتطرف  التطرف 
وست  بلداً  يمثلون خمسة عشر  خبيراً  أربعون  اللجنة 
منظمات دولية لمناقشة مجموعة متنوعة من المسائل 
حاضنة  تصبح  أن  من  السجون  منع  إلى  تهدف  التي 
لإلرهابيين وأتباع التطرف العنيف. وحضر االجتماع 
ممثلون من كل من الجزائر وفرنسا وايطاليا وأيرلندا 
وهولندا  وكينيا  وكازاخستان  واألردن  وإندونيسيا 
وماليزيا والمغرب ونيجيريا والنيجر وإسبانيا وتونس 

والمملكة المتحدة والواليات المتحدة.

ورشة عمل بشأن استخبارات السجون 
لمكافحة اإلرهاب

استخبارات  بشأن  عمل  ورشة  المعهد  نظم 
 5 إلى   3 من  الفترة  في  اإلرهاب  لمكافحة  السجون 
الواليات  من  وبدعم  بمالطا.  فاليتا  في   2017 يوليو 
المتحدة األمريكية، تمكن من الحضور 30 ممارساً من 
وكوسوفو  وكازاخستان  وإندونيسيا  والكاميرون  ألبانيا 
والملديف ومالطا والنيجر ونيجيريا وترينيداد وتوباجو 
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وتونس وجمهورية مقدونيا. وقدم متحدثون من هولندا 
والمملكة المتحدة والواليات المتحدة أفضل ما لديهم من 
ممارسات بشأن استخبارات االتصاالت، والمخابرات 

الدينامي، ووضع  واألمن  التشغيلي،  واألمن  البشرية، 
الستخبارات  الوكاالت  بين  المشتركة  المتطلبات 

السجون لمكافحة اإلرهاب.

ورشة عمل بشأن استخبارات السجون في مكافحة اإلرهاب، مالطا، 3–5 يوليو، 2017

 دور ضباط المراقبة واإلفراج المشروط في إعادة تأهيل وإعادة إدماج العائدين 
من المقاتلين اإلرهابيين األجانب، إيطاليا، 3–4 أكتوبر 2017



مرافق المعهد
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مرافق المعهد

مناقشة  يمكن  حيث  محايدة  تعلم  بيئة  مالطا  توفر 
وموقعها  بناء.  نحو  على  الحساسة  الموضوعات 
المركزي في حوض البحر المتوسط ييسر للمشاركين 
الوصول إليها من جميع أنحاء إفريقيا والشرق األوسط 
وغيرها من المناطق. ويقع المعهد الدولي للعدالة وسيادة 
القانون حالياً في الحرم الجامعي فاليتا بجامعة مالطا. 
وبدأ بناء الحرم الجامعي فاليتا، والمشهور باسم مبنى 
الجامعة القديم، على يد جراند ماستر مارتينو جارزس 
في عام 1595، وأعيد تصميم شكله الخارجي بالطراز 
الباروكي في عام 1647. ويعقد المعهد أغلب برامجه 
في مبنى الجامعة القديم، الذي يمكنه بسهولة استيعاب 
عقد البرامج في قاعات االجتماعات التي تسع ما يصل 
أو أكثر باإلضافة إلى وجود قاعات  إلى 60 مشاركاً 

جانبية صغيرة.
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Birgu Armoury – المقر الدائم للمعهد

يستخدم  أن  المعهد  على  مالطا  حكومة  عرضت 
كمقر دائم له مبنى Birgu Armoury، الموجود في 
بناء  وتم  فاليتا.  من  الكبير  الميناء  عبر  بيرجو  مدينة 
واستخدمه  عشر،  السادس  القرن  منتصف  في  المبنى 
مؤقتاً  مستشفى  وكان  الذخائر  لتخزين  مالطا  فرسان 

خالل الحصار الكبير عام 1565. 
االنتهاء  بعد  الدائم  مقره  إلى  المعهد  وسينتقل 
مبنى  لتحويل  الواسعة  التجديد  عمليات  من 
يحتوي  حديث  تدريب  مقر  إلى   Birgu Armoury
جانبية  وقاعات  للمؤتمرات  وقاعات  مكاتب  على 
إلى جزء إلقامة حفالت االستقبال.  باإلضافة  صغيرة 
 2018 عام  في  التجديد  أعمال  تبدأ  أن  المتوقع  ومن 

وستستغرق ما ال يقل عن 12 إلى 18 شهراً.
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وتعهدت الواليات المتحدة باألموال الالزمة للتجديد بعد إنشاء المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون في عام 
2014 وإبرام اتفاق البلد المضيف بين كل من حكومة مالطا والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون. وأبرم عقد 
اإليجار الخاص بمبنى Armoury في سبتمبر 2016. وينتظر المعهد حالياً الحصول على التصاريح الالزمة 
من هيئة التخطيط المالطية حتى يتمكن الفريق المعماري التابع للمعهد من بدء عملية المناقصة لمختلف مراحل 

عمليات التجديد.
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فريق المعهد

توماس ووخته  
التنفيذي األمين 

أوكونور   كاثلين 
البرامج مديرة 

اوهريج   راينهارد 
 مدير اإلدارة 

والتواصل

كيرتيس   أليسون 
برامج مديرة 

كونيل   جو 
أول مستشار 

ديفيتيس   دي  فاليريو 
برامج مدير 

كاميس   مونيك 
برامج مديرة 

الحامدي   سفيان 
برامج مدير 

بونشي   كلير 
مشتريات مسؤولة 

فينيش   أدريانا 
مالية مسؤولة 

زيمرمان   مارك 
البناء مدير مشروع 

عكاشة    محمود 
برامج مساعد 

كاشيا   سارة 
برامج  مساعدة 

بورالنينكو   روكسوالنا 
إدارية مساعدة 

مانيون   ساندرين 
برامج مساعدة 

ماريا ساركاز  
برامج مساعدة 
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الدعم الدولي
المنح واالنتدابات:

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

كما يتلقى المعهد دعماً عينياً سخياً من أعضاء مجلس اإلدارة وشركاء المعهد.

شركاء المعهد

المركز اإلفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة باإلرهاب

CEELI معهد

الشبكة األوروبية للتدريب القضائي

المركز العالمي لألمن التعاوني

الصندوق العالمي لالنخراط المجتمعي والصمود

مركز هداية

المعهد الوطني للدراسات المتقدمة لألمن والعدالة

معهد دراسات األمن

المركز الدولي لمكافحة اإلرهاب – الهاي

معهد سيراكوزا الدولي للعدالة الجنائية وحقوق اإلنسان

منظمة األمن والتعاون في أوروبا

األمم المتحدة

معهد الواليات المتحدة للسالم

جامعة مالطا

ألفريد جيه. فيال، رئيس جامعة مالطا اجتماع مع البروفسور 
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