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فرع منع الإرهاب
قائمة اخلدمات

امل�شاعدة يف املجال الت�شريعي
ويف جمال بناء القدرات
من اأجل منع
الإرهاب ومكافتحه
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امل�ساعدة التقنية
تهدف املن�سورات والأدوات التالية اإىل م�ساعدة الدول الأع�ساء يف م�ساعيها الرامية 

اإىل منع الإرهاب ومكافحته. ومعظم هذه املن�سورات والأدوات متاحة بلغات الأمم 
املتحدة الر�سمية ال�ست )الإ�سبانية والإنكليزية والرو�سية وال�سينية والعربية 

والفرن�سية( وبع�سها متاح بلغات حملية.

بات   الأدلة والكتيِّ
العملية

•  ا�ستخدام الإنرتنت يف اأغرا�ض 
مكافحة الإرهاب

•  تدابري العدالة اجلنائية لدعم 
�سحايا الأعمال الإرهابية

•  املمار�سات اجليدة يف جمال دعم 
�سحايا الإرهاب يف اإطار العدالة 

اجلنائية
•  خال�سة ق�سايا الإرهاب

•  ُكتيِّب اإر�سادي ب�ساأن تدابري 
ي  العدالة اجلنائية يف الت�سدِّ

لالإرهاب
•  الدليل الت�سريعي للنظام القانوين 

العاملي ملكافحة الإرهاب
•  دليل التعاون الدويل يف امل�سائل 

اجلنائية املتعلقة بالإرهاب
•  منع الأفعال الإرهابية: 

ا�سرتاتيجية للعدالة اجلنائية 
ق معايري حكم القانون يف  تطبِّ

تنفيذ �سكوك الأمم املتحدة يف 
جمال مكافحة الإرهاب

 منائط منهاج التدريب
القانوين ملكافحة الإرهاب

•  الإطار القانوين العاملي ملكافحة 
الإرهاب

•  التعاون الدويل يف امل�سائل اجلنائية: 
مكافحة الإرهاب

•  حقوق الإن�سان وتدابري العدالة 
ي لالإرهاب اجلنائية للت�سدِّ

•  اجلرائم الإرهابية ذات ال�سلة 
بالنقل )الطريان املدين واملالحة 

البحرية(
•  الإطار القانوين الدويل ملكافحة 
الإرهاب الكيميائي والبيولوجي 

والإ�سعاعي والنووي

الدرا�سات
•  ا�ستعرا�ض للنظام القانوين ملكافحة 

الإرهاب يف غرب اأفريقيا وو�سطها
•  درا�سة حول ت�سريعات مكافحة 

الإرهاب يف دول اخلليج العربية 
واليمن

•  اأداة للتعامل مع جرائم متويل 
الإرهاب من اأجل مبا�سرة التحقيق 

فيها يف كولومبيا )باللغة الإ�سبانية 
فقط(

•  دليل كولومبيا ب�ساأن النظام 
القانوين ملكافحة الإرهاب ومتويله 

)باللغة الإ�سبانية فقط(

 جمموعات ال�سكوك 
القانونية

ن املجموعات اتفاقات ثنائية  تت�سمَّ
واإقليمية ودولية ب�ساأن ت�سليم املطلوبني 

ت  وتبادل امل�ساعدة القانونية اأُعدَّ
من اأجل موظفي العدالة اجلنائية 

يف عدد من البلدان املختارة )جزر 
القمر و�سي�سيل وكينيا ومدغ�سقر 

وموري�سيو�ض( وعدد من الدول 
الأع�ساء يف اجلماعة القت�سادية لدول 

غرب اأفريقيا.

املن�سورات



 املراجع القانونية الإلكرتونية 
ب�شاأن الإرهاب الدويل

حتتوي قاعدة البيانات هذه على 
الن�شو�ص الكاملة لالتفاقيات 

الدولية والإقليمية ملكافحة الإرهاب 
ولقرارات الأمم املتحدة والقوانني 

اجلنائية وال�شوابق الق�شائية 
الوطنية يف هذا ال�شاأن.

. www.unodc.org/tldb

الة  وحدات التخزين النقَّ
)USB( احلا�شوبية

حتتوي هذه الوحدات على ال�شكوك 
القانونية الدولية ملكافحة الإرهاب 

وكذلك املن�شورات ذات ال�شلة 
ال�شادرة عن مكتب الأمم املتحدة 
رات واجلرمية بلغات  املعني باملخدِّ

الأمم املتحدة الر�شمية ال�شت.

اأداة كتابة طلبات امل�شاعدة 
القانونية املتبادلة التي ا�شتحدثها 

مكتب الأمم املتحدة املعني 
باملخدرات واجلرمية

ت�شاعد هذه الأداة الدول الأع�شاء 
على �شياغة طلباتها بغر�ص تي�شري 

التعاون الدويل وتدعيمه.

www.unodc.org/mla/ 
introduction.html

القوانني النموذجية

ُو�شعت القوانني النموذجية 
مل�شاعدة الدول الأع�شاء لكي تدرج 
يف ت�شريعاتها الوطنية اللتزامات 

نة يف ال�شكوك القانونية  املت�شمَّ
الدولية ملكافحة الإرهاب.

 مر�شد الجتهادات 
 الق�شائية يف القارة 

الأمريكية

ن هذا املر�شد اأحكامًا  يت�شمَّ
اأ�شدرتها حماكم من خمتلف 

الدرجات يف ق�شايا تتعلق باأعمال 
ٌم  اإرهابية َبتَّْت فيها. وهو مورٌد قيِّ

يفيد اأجهزة الق�شاء والعدالة 
اجلنائية واإنفاذ القوانني والدوائر 

الأكادميية.

الأدوات

املن�شورات والأدوات متاحة على املوقع ال�شبكي التايل:

www.unodc.org/unodc/en/terrorism/
technical-assistance-tools.html

www.unodc.org/mla/introduction.html
www.unodc.org/unodc/en/terrorism/technical-assistance-tools.html


اأ�ساليب تقدمي اخلدمات

م على كل من ال�سعيد الوطني  حلقات العمل ب�ساأن بناء القدرات ُتنظَّ
والإقليمي ودون الإقليمي، وينمي بوا�سطتها موظفو العدالة اجلنائية ح�سيلتهم من 

املعارف املتخ�س�سة يف جمال منع الإرهاب ومكافحته ويح�سلون على التدريب 
الالزم يف هذا ال�ساأن

من�سة التعلم احلا�سوبية ملكافحة الإرهاب هي اأداة تفاعلية لتدريب موظفي 
العدالة اجلنائية على مكافحة الإرهاب، وهي توفر ما يلي:

• برامج تدريب بالت�سال احلا�سوبي املبا�سر م�سممة ح�سب الحتياجات
•  دائرة عاملية النطاق جتمع املمار�سني يف هذا املجال، مما يي�سر الرتابط 

ال�سبكي وتبادل املمار�سات اجليدة فيما بينهم

املحاكمات والتحقيقات التمثيلية ب�ساأن جرائم الإرهاب وعمليات متويله 
وروابطه باجلرائم اخلطرية ذات ال�سلة بالإرهاب، مما يوفر للممار�سني الفر�سة 

للتدرب باأ�سلوب املحاكاة التمثيلية للمحاكمات وللتحقيقات اجلنائية ا�ستنادًا اإىل 
�سيناريوهات م�ستمدة من واقع احلياة

اخلدمات الت�سريعية من اأجل م�ساعدة الدول الأع�ساء على اإدراج اأحكام 
ال�سكوك القانونية الدولية ملكافحة الإرهاب يف الت�سريعات الوطنية من خالل حتليل 

الت�سريعات و�سوغها ومن خالل حلقات عمل وطنية

اجلولت الدرا�سية من اأجل تعريف موظفي العدالة اجلنائية باملمار�سات اجليدة 
يف جمال مكافحة الإرهاب

اإقامة ال�سراكات مع موؤ�س�سات التدريب الوطنية من اأجل الرتويج للتدريب 
القانوين املهني على ق�سايا مكافحة الإرهاب عن طريق برامج تدريب املدربني واإعداد 

مواد تدريبية تتنا�سب مع النظام القانوين الوطني لكل بلد
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Terrorism Prevention Branch
P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria
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