فرع منع الإرهاب
قائمة اخلدمات

امل�ساعدة يف املجال الت�شريعي
ويف جمال بناء القدرات
من �أجل منع
الإرهاب ومكافتحه
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امل�ساعدة التقنية
تهدف املن�شورات والأدوات التالية �إىل م�ساعدة الدول الأع�ضاء يف م�ساعيها الرامية
�إىل منع الإرهاب ومكافحته .ومعظم هذه املن�شورات والأدوات متاحة بلغات الأمم
املتحدة الر�سمية ال�ست (الإ�سبانية والإنكليزية والرو�سية وال�صينية والعربية
والفرن�سية) وبع�ضها متاح بلغات حملية.

املن�شورات
الأدلة والكت ِّيبات
العملية

منائط منهاج التدريب
القانوين ملكافحة الإرهاب

•  ا�ستخدام الإنرتنت يف �أغرا�ض
مكافحة الإرهاب
•  تدابري العدالة اجلنائية لدعم
�ضحايا الأعمال الإرهابية
•  املمار�سات اجليدة يف جمال دعم
�ضحايا الإرهاب يف �إطار العدالة
اجلنائية
•  خال�صة ق�ضايا الإرهاب
•   ُكت ِّيب �إر�شادي ب�ش�أن تدابري
الت�صدي
العدالة اجلنائية يف
ِّ
للإرهاب
•  الدليل الت�شريعي للنظام القانوين
العاملي ملكافحة الإرهاب
•  دليل التعاون الدويل يف امل�سائل
اجلنائية املتعلقة بالإرهاب
•  منع الأفعال الإرهابية:
ا�سرتاتيجية للعدالة اجلنائية
تط ِّبق معايري حكم القانون يف
تنفيذ �صكوك الأمم املتحدة يف
جمال مكافحة الإرهاب

•  الإطار القانوين العاملي ملكافحة
الإرهاب
•  التعاون الدويل يف امل�سائل اجلنائية:
مكافحة الإرهاب
•  حقوق الإن�سان وتدابري العدالة
للت�صدي للإرهاب
اجلنائية
ِّ
•  اجلرائم الإرهابية ذات ال�صلة
بالنقل (الطريان املدين واملالحة
البحرية)
•  الإطار القانوين الدويل ملكافحة
الإرهاب الكيميائي والبيولوجي
والإ�شعاعي والنووي

الدرا�سات
•  ا�ستعرا�ض للنظام القانوين ملكافحة
الإرهاب يف غرب �أفريقيا وو�سطها
•  درا�سة حول ت�شريعات مكافحة
الإرهاب يف دول اخلليج العربية
واليمن
•  �أداة للتعامل مع جرائم متويل
الإرهاب من �أجل مبا�شرة التحقيق

فيها يف كولومبيا (باللغة الإ�سبانية
فقط)
•  دليل كولومبيا ب�ش�أن النظام
القانوين ملكافحة الإرهاب ومتويله
(باللغة الإ�سبانية فقط)

جمموعات ال�صكوك
القانونية
تت�ض َّمن املجموعات اتفاقات ثنائية
و�إقليمية ودولية ب�ش�أن ت�سليم املطلوبني
وتبادل امل�ساعدة القانونية �أُع َّدت
من �أجل موظفي العدالة اجلنائية
يف عدد من البلدان املختارة (جزر
القمر و�سي�شيل وكينيا ومدغ�شقر
وموري�شيو�س) وعدد من الدول
الأع�ضاء يف اجلماعة االقت�صادية لدول
غرب �أفريقيا.

الأدوات
املراجع القانونية الإلكرتونية
ب�ش�أن الإرهاب الدويل
حتتوي قاعدة البيانات هذه على
الن�صو�ص الكاملة لالتفاقيات
الدولية والإقليمية ملكافحة الإرهاب
ولقرارات الأمم املتحدة والقوانني
اجلنائية وال�سوابق الق�ضائية
الوطنية يف هذا ال�ش�أن.

�أداة كتابة طلبات امل�ساعدة
القانونية املتبادلة التي ا�ستحدثها
مكتب الأمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية
ت�ساعد هذه الأداة الدول الأع�ضاء
على �صياغة طلباتها بغر�ض تي�سري
التعاون الدويل وتدعيمه.

. www.unodc.org/tldb

www.unodc.org/mla/
introduction.html

وحدات التخزين النقَّالة
احلا�سوبية ()USB

القوانني النموذجية

حتتوي هذه الوحدات على ال�صكوك
القانونية الدولية ملكافحة الإرهاب
وكذلك املن�شورات ذات ال�صلة
ال�صادرة عن مكتب الأمم املتحدة
باملخدرات واجلرمية بلغات
املعني
ِّ
الأمم املتحدة الر�سمية ال�ست.

مر�صد االجتهادات
الق�ضائية يف القارة
الأمريكية
يت�ض َّمن هذا املر�صد �أحكام ًا
�أ�صدرتها حماكم من خمتلف
الدرجات يف ق�ضايا تتعلق ب�أعمال
�إرهابية َبت َّْت فيها .وهو مور ٌد ق ِّي ٌم
يفيد �أجهزة الق�ضاء والعدالة
اجلنائية و�إنفاذ القوانني والدوائر
الأكادميية.

ُو�ضعت القوانني النموذجية
مل�ساعدة الدول الأع�ضاء لكي تدرج
يف ت�شريعاتها الوطنية االلتزامات
املت�ض َّمنة يف ال�صكوك القانونية
الدولية ملكافحة الإرهاب.

املن�شورات والأدوات متاحة على املوقع ال�شبكي التايل:
www.unodc.org/unodc/en/terrorism/
technical-assistance-tools.html

�أ�ساليب تقدمي اخلدمات
حلقات العمل ب�ش�أن بناء القدرات ت َّ
ُنظم على كل من ال�صعيد الوطني
والإقليمي ودون الإقليمي ،وينمي بوا�سطتها موظفو العدالة اجلنائية ح�صيلتهم من
املعارف املتخ�ص�صة يف جمال منع الإرهاب ومكافحته ويح�صلون على التدريب
الالزم يف هذا ال�ش�أن
من�صة التعلم احلا�سوبية ملكافحة الإرهاب هي �أداة تفاعلية لتدريب موظفي
العدالة اجلنائية على مكافحة الإرهاب ،وهي توفر ما يلي:
• برامج تدريب باالت�صال احلا�سوبي املبا�شر م�صممة ح�سب االحتياجات
•  دائرة عاملية النطاق جتمع املمار�سني يف هذا املجال ،مما يي�سر الرتابط
ال�شبكي وتبادل املمار�سات اجليدة فيما بينهم
املحاكمات والتحقيقات التمثيلية ب�ش�أن جرائم الإرهاب وعمليات متويله
وروابطه باجلرائم اخلطرية ذات ال�صلة بالإرهاب ،مما يوفر للممار�سني الفر�صة
للتدرب ب�أ�سلوب املحاكاة التمثيلية للمحاكمات وللتحقيقات اجلنائية ا�ستناد ًا �إىل
�سيناريوهات م�ستمدة من واقع احلياة
اخلدمات الت�شريعية من �أجل م�ساعدة الدول الأع�ضاء على �إدراج �أحكام
ال�صكوك القانونية الدولية ملكافحة الإرهاب يف الت�شريعات الوطنية من خالل حتليل
الت�شريعات و�صوغها ومن خالل حلقات عمل وطنية
اجلوالت الدرا�سية من �أجل تعريف موظفي العدالة اجلنائية باملمار�سات اجليدة
يف جمال مكافحة الإرهاب
�إقامة ال�شراكات مع م�ؤ�س�سات التدريب الوطنية من �أجل الرتويج للتدريب
القانوين املهني على ق�ضايا مكافحة الإرهاب عن طريق برامج تدريب املدربني و�إعداد
مواد تدريبية تتنا�سب مع النظام القانوين الوطني لكل بلد

www.unodc.org/terrorism
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