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توى: )املكتوبة(  اإلنكليزية - س قدم م ت توى الشفوية( (  م س قدم م ت   م
  مستوى أويل  الشفوية( (  مستوى أويل  : )املكتوبة( الفرنسية -
توىة( : )املكتوب اإلسبانية - س قدم م ت توى الشفوية( (  م س قدم م ت   م
  مستوى متوّسط  الشفوية( (  مستوى متوّسط  : )املكتوبة( األلبانية -

 التعليمية المؤهالت

: عليها احلاصل املؤهالت: املؤسسة: جامعة أبو أكادميي. معهد حقوق اإلنسان. توركو، فنلندا؛ 09/2004
سيادة القانون )دورة عقدت بالتعاون  -املدنية للبلدان ما بعد األزمة التخصص يف اإلدارة شهادة 

 مع املفوضية األوروبية(.
، إيطاليا؛ لورنسا: املؤسسة: املعهد اجلامعي األورويب. مركز روبرت شومان للدراسات املتقدمة، ف02/2004

ئي الدويل املوضوعي، والقانون : دبلوم يف القانون اجلنائي الدويل )القانون اجلناعليها احلاصل املؤهالت
أنطونيو   سوراجلنائي الدويل اإلجرائي، والوالية القضائية اجلنائية الدولية(. مدير الدورة: بروف

 كاسيسي(.
درجة الدراسات : عليها احلاصل املؤهالتقسم القانون؛  -: املؤسسة: جامعة روما تور فريغاتا 2000/2002

 حقوق اإلنسان. العليا يف احلماية الدولية وتعزيز
دورة دكتوراه يف القانون : عليها احلاصل املؤهالتالقانون العام؛  قسم: املؤسسة: جامعة كاتانيا. 1993/1995

 العام/املايل )غري مكتملة(.



سنوات  2)بعد شهادة احملاماة : عليها احلاصل املؤهالت: املؤسسة: حمكمة االستئناف يف كاتانيا؛ 1991/1994
 االدعاء القضائي واالمتحانات التنافسية الشفوية/الكتابية(.من القضاء على 

 : املؤسسة: جامعة كاتانيا؛ املؤهالت اليت حصل عليها: درجة املاجستري يف القانون.1986/1991



 : المهنية الخبرة

أقدم : قاض اللقب الوظيفيوزارة العدل، حتت سلطة اجمللس األعلى للقضاء.  جهة العمل:: اآلن حىت – 1997/ 02
 ؛ عي عامّ ومدّ 

أعلى منصب قضائي يف إيطاليا، ورئيسا أو رئيس النيابة وهو معلومات أخرى: مؤهل للتعيني يف حمكمة النقض العليا، 
 العامة على مستوى املقاطعة.

: كبري مستشاري رئيس اللقب الوظيفيجملس الشيوخ يف اجلمهورية اإليطالية.  جهة العمل::  اليومإىل  - 04/2013
س الشيوخ اإليطايل للشؤون الدولية والقانونية )ينتدبه اجمللس األعلى للقضاء، مع اإلبقاء على منصبه القضائي(؛ جمل

رئيس اجلمهورية( يدعم عن كثب عن املستشار األقدم لرئيس جملس الشيوخ )الذي ينوب بوصفه معلومات أخرى: 
عالقات الدولية واملؤسسية وينسق نيابة عن الرئيس عمل الرئيس يف مهامه الرئيسية؛ ويشرف على جمموعة متنوعة من ال

إدارات جملس الشيوخ املشاركة يف العالقات اخلارجية والقضايا الدولية واألوروبية والدراسة والبحث يف طائفة واسعة من 
واليت تنص على أن القضايا. ويشرف نيابة عن الرئيس على القضايا اليت يتناوهلا النظام القضائي الداخلي جمللس الشيوخ، 

الداخلية، مبا فيها تلك اليت تؤثر على الوالية االنتخابية جمللس الشيوخ، والقضايا  للقواننياملؤسسة حتتفظ مبراجعة قضائية 
اليت حيكمها جملس الشيوخ اليت تشمل اجملرم واحلصانة من إلقاء القبض على أعضاء جملس الشيوخ، على النحو 

اإليطايل، واحلاالت املتعلقة بفقدان حقوق التصويت كأثر غري عقايب إلدانات الفساد وغريه املنصوص عليه يف الدستور 
 من اجلرائم اخلطرية.

: أستاذ اللقب الوظيفي؛ قسم القانون اجلنائي: جامعة روما لويس غيدو كاريل، جهة العمل: اليومإىل  - 2017
ومات أخرى: تعقد حاليا دورة حول اجلرائم ضد اإلنسانية يف القانون اجلنائي والقانون اجلنائي الدويل؛ معلمساعد 

 والتعذيب.
: أستاذ مساعد اللقب الوظيفيجامعة نابويل الثانية، قسم القانون اجلنائي؛  جهة العمل:: اليومإىل  - 10/2006

 التعاون يف املسائل اجلنائية. -لإلجراءات اجلنائية 
مستشار : اللقب الوظيفيجملس الوزراء.  -ية والتعاون الدويل وزارة اخلارج: جهة العمل: 04/2013 - 06/2010

لوزير بشأن املسائل املشورة لقوم بإسداء كان يناطق األزمات واجلرمية الدولية؛ معلومات أخرى:  املكّلف مبوزير لأقدم ل
ن يف جمال اجلرمية الدولية القانونية والقضائية ومسائل االختصاص الدبلوماسي والتعاون يف املسائل اجلنائية وحقوق اإلنسا

اإلنساين وجماالت األزمات: من بني أمور أخرى كثرية تناول األزمات األمنية والسياسية واإلنسانية يف ليبيا والقانون 
السرتاتيجية األمنية لبلدان أمريكا الوسطى األعضاء يف منظمة البلدان األمريكية يف اوأفغانستان. منسق برنامج املساعدة 

وهو عدة أشهر يف اإلقليم(  َمَكث) ة مرتكبيهااليت تركز على التحقيق يف اجلرمية املنظمة وغسل األموال وحماكمالوسطى 
احملاضرين على تقنيات االدعاء. منسق برنامج مسار الكوكايني يف االحتاد األورويب. ممثل إيطايل يف جملس معهد من كبار 

 األمم املتحدة للجرمية والبحوث.
املديرية العامة لبلدان آسيا واحمليط اهلادئ  -وزارة اخلارجية والتعاون الدويل : جهة العمل: 06/2010 - 12/2007

إذ مستشار قانوين أقدم؛ معلومات أخرى: منسق الربنامج القضائي اإليطايل ألفغانستان ): اللقب الوظيفيوأنتارتيكا؛ 
قيم يف كابول وهريات ضمن األفرقة العاملة الدولية )عدة أشهر من لعدالة( واملمثل امليف جمال اإيطاليا البلد الرائد تعّد 

اجلرائم املرتكبة ضد النساء واألطفال داخل مكتب املدعي العام  تعاجل ا  أقسامنشأ اإلقامة يف أفغانستان(. وهبذه الصفة أ



حمامي رابطة بتنسيق وقام اعدة؛ املس هلا رابطة احملامني األفغان وقدم أنشأو ألفغانستان ومكتب املدعي العام يف هريات؛ 
النساء واألطفال أو املتهمني بارتكاب جرائم. منسق برنامج التعاون من ضحايا الالدفاع الذين يقدمون املساعدة إىل 

 االقتصادي بني إيطاليا والصني.
لدراسات امج التدريب العايل؛ برنا ألجانب وجامعة روما تور فريغاتا.لبريوجيا جامعة : جهة العمل: 2010/2011

 عضو اللجنة العلمية ومنسق اإلجراءات اجلنائية.: اللقب الوظيفيالقانونية للمحامني والقضاة األفغان؛ 
جامعة تريامو. درجة املاجستري يف التعاون الدويل ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛ : جهة العمل: 2007/2008

 يف املسائل اجلنائية.أستاذ مساعد للتعاون الدويل : اللقب الوظيفي
أستاذ القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية وممارسة : اللقب الوظيفيقضاة ألبانيا؛ عهد : النشاط: م2003/2007

 التحقيق/االدعاء.
املفوضية األوروبية، باميكا بعثة مساعدة الشرطة ونظام العدالة اجلنائية يف : جهة العمل: 12/2007 - 05/2003

مدير إدارة العدالة اجلنائية؛ معلومات أخرى: مستشار أول للمدعي العام،  -خبري رئيسي : ب الوظيفياللقألبانيا؛ 
جلرائم اخلطرية، ووزير العدل. املشرف على الصياغة التشريعية، وال سيما إصالح نظام العدالة يف جمال اواملدعي العام 

ومكتب . طريةاملعين باجلرمية املنظمة واخلتنظيم حمكمة اجلنائية. وساهم بصفة شخصية يف التشريع الالزم، وإنشاء و 
. ويف إطار مكتب املدعي العام، تعاون تعاونا وثيقا يف التحقيق يف القضايا طريةاملدعي العام املعين باجلرمية املنظمة واخل

لعائدات اجلنائية. وعمل الرئيسية املتعلقة باجلرمية املنظمة واإلرهاب وغسيل األموال ومقاضاة مرتكبيها وعن اسرتداد ا
 أيضا كنقطة اتصال للتعاون القضائي الدويل. مدير الدورات التدريبية يف املسائل اجلنائية يف كلية القضاة.

املدعي العام؛ : اللقب الوظيفيمكتب املدعي العام يف تراباين، صقلية؛ : جهة العمل: 05/2003 - 11/1998
عضو الفريق العامل املعين باسرتداد و . ملكافحة املافيابالريمو يف حمافظة العامة عار إىل مكتب النيابة معلومات أخرى: م  

قام أيضا مبقاضاة اجلرائم املرتكبة ضد و  االتصال املعنية باالجتار بالبشر وهتريب املهاجرين. وجهةأصول وممتلكات املافيا. 
 األشخاص الضعفاء، مثل اإليذاء والعنف ضد النساء واألطفال.

فافينانا. دورة تدريبية وتدريب مهين ملسؤويل يف  السجنو راباين، أيضا، يف ت وزارة العدل. السجن: هة العملج: 2002
 أستاذ اإلجراءات اجلنائية.: اللقب الوظيفيشرطة السجون؛ 

عام؛  ع  ومدّ  مساعد قاض  : اللقب الوظيفيحمكمة االستئناف يف ميالنو؛ : جهة العمل: 11/1998 - 02/1997
أخرى: متخصص يف حاالت الفساد السياسي واإلداري واجلرمية املنظمة عرب الوطنية واملافيا، وإساءة املعاملة  معلومات

 والعنف ضد األشخاص الضعفاء.
الشرطة؛  تعليمية لفائدة مفتشيوزارة الداخلية. أكادميية الشرطة يف ميالنو. دورات : جهة العمل: 1995/1996

 اجلنائي. أستاذ القانون: اللقب الوظيفي
اللقب لنهوض بضباط الشرطة اجلنائية؛ لوزارة الداخلية. مقر الشرطة يف ميالنو. دورات : جهة العمل: 1995
 أستاذ القانون اجلنائي. : الوظيفي
اللقب لنهوض بضباط الشرطة اجلنائية؛ لالشرطة يف بافيا. دورات  وزارة الداخلية. مقرّ : جهة العمل: 1993/1994
 ذ القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية.أستا : الوظيفي



مدير الشرطة: رئيس التحقيقات يف بافيا، : اللقب الوظيفيوزارة الداخلية. : جهة العمل: 02/1997 - 11/1992
مراكز  نائب رئيس هيئة األركان ورئيس قسم الوقاية والدوريات يف بافيا، نائب رئيس ورئيس التحقيقات يف اثنني من 

 يف تريفيزو. املوظّفني متخصص يف اجلرمية املنظمة(، رئيسالنو )ميالشرطة يف 
 باحث طوعي.: اللقب الوظيفيجامعة كاتانيا، قسم القانون املايل العام؛ : جهة العمل: 1995 - 11/1991
 ممارس قانوين.: اللقب الوظيفيبورغاريتا، كاتانيا؛ املؤسسة القانونية : جهة العمل: 11/1992 - 01/1990

 :طة المهنية األخرىاألنش

بعثة اجلماعة األوروبية الرابعة يف ألبانيا )وتنمية القدرات نفاذ القانون إلبعثة املفوضية األوروبية : 2013-2017
 مكتب املدعي العام. كخبري أقدم يفعلى املدى القصري  متعاقد (:  ملساعدة الشرطة األلبانية

 ، تورينو  عضو جملس األمناء.اث اجلرمية والعدالةاألمم املتحدة األقاليمي ألحبمعهد : 2010/2013
. فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين حبماية االجتار تحدة املعين باملخدرات واجلرمية: مكتب األمم امل2012يونيو / 

 باملمتلكات الثقافية، فيينا: رئيس.
كرواتيا: منسق الشريك اإليطايل يف  لقضائية دعم األكادميية امن أجل لتوأمة لاالحتاد األورويب مشروع : 2012/2013
 .أقدموخبري 

2011/2013 :Sistema de Integracion Centroamericana  - نظام اإلدماج يف أمريكا الوسطى(، و(Banco 

Centroamericano de Integracion Economica   بنك أمريكا الوسطى لإلدماج االقتصادي(، ووزارة الشؤون(
اسرتاتيجيات األمن واجلرمية املنظمة وغسيل األموال يف لية. برنامج ملساعدة البلدان يف أمريكا الوسطى اإليطااخلارجية 

 على وجه التحديد: منسق مع البعثات امليدانية.
 .ري أقدم: منسق وخبلمفوضية األوروبية،التابع ل درب الكوكاينيبرنامج : 2011/2014
غسل  ملكافحةوزاريت الداخلية واملالية يف ألبانيا، و  ملساعدة املدعي العام : مشروع توأمة االحتاد األورويب2011/2012

 األموال واجلرائم املالية: خبري أقدم ملكتب املدعي العام.
(: منسق EURALIUSالقانوين واملؤسسي. النظام يف ألبانيا )العدالة : بعثة من املفوضية األوروبية توطيد 2010/2013

 العدالة اجلنائيةيف جمال رباء اخل كبار  أحدو ، الشريك اإليطايل
. الدعم: قائد فريق على امتداد درب الكوكايني : املفوضية األوروبية أداة لتحقيق االستقرار. التنسيق واملراقبة2010

 غرب أفريقيا وأمريكا الالتينية.
سبانيا إتب املدعي العام يف مكتب املدعي العام يف ألبانيا، ومكبني مشروع توأمة االحتاد األورويب : 2008/2010

 .إليطايلا وقائد الفريقواجمللس األعلى اإليطايل للسلطة القضائية: منسق 
غسل األموال والتحقيقات مكافحة تريانا. برنامج ب: املفوضية األوروبية، مرفق إعداد املشروعات، 2009/2010
 فريق.رئيس الاملالية: 
قام أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب )املعين بفريق الستقرار: قائد ال: املفوضية األوروبية. أداة ل2008/2009

 بعثات ميدانية(.ب



مكتب املدعي العام يف مقدونيا/مجهورية مقدونيا بني : مشروع التوأمة بشأن مكافحة الفساد واجلرمية املنظمة 2008
الفساد واجلرمية املنظمة واجلرمية  يف جمالمنسق ؛ و توسطاملدى املعلى اليوغوسالفية السابقة ووزارة العدل اإليطالية: خبري 

 .واسرتداد األصول املتأتية عن اجلرميةاملالية 
 : مركز تعاون الشرطة جلنوب شرق أوروبا، بوخارست: خبري علمي للمفوضية األوروبية.2007
 كوسوفو: خبري يف اجملالس القضائية.  يفتقييم ال: املفوضية األوروبية. بعثة 2006
 ودور الربملانات أوروبا جنوب شرقبلدان : الربملان األورويب. خرباء حول "تطوير القضاء يف 2006
حبماية  املعين. فريق العمل راسات العليا يف العلوم اجلنائية: املفوضية األوروبية، يوروبول واملعهد الدويل للد2005

 .خبريالشهود: 
التدريب القضائي األورويب. التعاون بإيطاليا. الفريق العامل املعين  يفقضاء : املفوضية األوروبية واجمللس األعلى لل2005

 .خبريالدويل يف املسائل اجلنائية: 
: بعثة تقييم املفوضية األوروبية يف مركز تعاون الشرطة جلنوب شرق أوروبا: خبري يف املسائل القانونية 2004

 والتحقيقات.

 (2005نذ )م أكثر المواد المنشورة صلة بالموضوع

 Le stradedelcrimine non hannoconfini, in I (اجلغرافيا السياسية واجلرمية املنظمة، البلقان) -

QuaderniSpeciali di Limes, I Balcani non sono lontani (with Paolo Sartori), 2005 and in 

Limes - I classici, La guerra in Europa non e mai finita, 2012 

- (  Les politiques europeennes de lutte au   اسات األوروبية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.السي)

crime organise transnational. Entre politique criminelle, demande de securite et 

perspective geopolitique. Le cas des Balcans occidentaux, in Du Monde Penal, 

Melnages en l'honneur de Pierre-Henri Bolle, Collection Neuchateleloise, 2006 

(withAttilio Massimo Iannucci), 2006 

(إصالح القضاء يف بلدان جنوب شرق أوروبا) -  Judicial Reform in Countries of South Eastern 

Europe, European Parliament, 2006 

- ( ة املنظمة، البلقاناجلغرافيا السياسية واجلرمي ). Pristina capitaledelleMafie, in I QuaderniSpeciali di 

Limes, KosovoCapitaledelleMafie, 2006 

 (اجلرمية املنظمة والتعاون الدويل يف املسائل ) -
Prospettivedellacooperazionepenaleinternazionalenelcontrasto al 

trafficotransnazionaledeirifiutipericolosifrarepressione e prevenzione, in 

SenatodellaRepubblica e Camera deideputati, Giornata di lavoro sui rifiutispeciali - Atti 

del convegnodellaCommissioneparlamentare di inchiestasulciclodeirifiuti e 

sulleattivitaillecite ad essoconnesse, 2007 

- ( رافيا السياسية واجلرمية املنظمة، البلقاناجلغ ) Le MafieRingraziano, in Limes, Kosovo. Non Solo 

Balcani, 2008 

- ( لدور الدويل للقضاء يف احلقوق األساسيةا ) La magistraturaitaliana e il 

futurodellacomunitainternazionale (Stato di diritto e dirittifondamentali, in 

QuestioneGiustizia, III, 2009 

 ,Il nuovotriangolo delle mafie parla cinese, in I QuaderniSpeciali di Limes (اجلرمية الدولية) -

La Cinaspacca l'occidente, 2009 

ع:أفغانستان نظام العدالة الداخلية: مسألة وقت والتدريب )مقابلة م -  ScuolaSuperioreSant'Anna), in 

www.itpcm.sssup.it, 2009 

- (Afghanistan, fundamental rights, rule of law). Le Parole e le cose, in Limes, 

Afghanistan addio! 2010 

http://www.itpcm.sssup.it/


- (Afghanistan, drug trafficking) La Droga ha vinto, in Limes, Afghanistan addio! 2010 

- ( السياسية واجلرمية املنظمة، البلقان اجلغرافيا ) Per unageopoliticadeisistemicriminaliorganizzati, 

(intervista a cura diAldo Musci e Salvatore Dettori), in Paneacqua, 2010 

 Prospettive e sfide: qualisviluppifuturi, in L'Italia e (أفغانستان واحلقوق األساسية وسيادة القانون) -

la rinascitadelloStato di Diritto in Afghanistan, 2011 

 Per chi tifano le mafie, in Limes, L'Italia di (املافيا، القوة االقتصادية لالجلرمية املنظمة) -

nessuno, 2013 

 Fenomenologiadeipoterimafiosi, in Limes, Il circuitodellemafie, 2013 (ظواهر قوى املافيا) -

 Lezioni di mafia: Le mafienel Mondo. Rai (Organised crime in the world) (فيديو) -

Scuola&Universita, in www.rai.scuola.it 

 ,Le cause del male, le sfide del rilancio, in Limes (اجلغرافيا السياسية والسياسة اخلارجية اإليطالية) -

Quelcherestadell'Italia,2014 

 Se la paura dei barbari ci rende barbari, in Limes, DopoParigicheguerra (اإلرهاب الدويل(  -

fa, 2015 

 Il terrorismo non si vince solo con le bombe, in Limes, La (اإلرهاب الدويل( ) -

strategiadellapaura, 2015 

- (International Terrorism) L'Apocalisse in periferia? in Limes, Indaginesulleperiferie, 

2016 

 Lo scontro di civilta non esiste, in Limes, Chi comanda il mondo, 2017 (اإلرهاب الدويل( ) -

 أكثر الحلقات الدراسية صلة بالموضوع

نرتبول. املؤرمر الدويل: الوحدة من أجل أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة. اال 2017مارس آذار/ 29 -
 األمن. املسؤوليات من أجل عامل أكثر أمنا. الفريق املعين بالضعفاء. "الضحية واجلاين والعدالة".

 La Union Europea entreبوينس آيرس. املؤرمر: جامعة ، بوينس آيرس. 2017مارس آذار/ 13 - -

logros y desafios en el sexcentesimo aniversario de la firma de los Tratados de Roma. 

"La Union de los derechos y de la dignidad humana". 

 Estrategias judiciales en la lucha" الوزارة املكّلفة باألمن. ، بوينس آيرس.2017مارس آذار/ 10 -

al crimen organizado" (ملنظمةاالسرتاتيجيات القانونية يف مكافحة اجلرمية ا). 
: "من يدير اإليطاليةاجليوسياسية  ، اجملّلةجنوة بإيطاليا. مهرجان الليمون 2017مارس آذار/ 5 -

 . "اإلرهاب: طريقة اخلوف."املعين بالقوى غري القانونيةالفريق العامل؟". 
املاجستري يف القانون اجلنائي  دورةجامعة لويس غويدو كاريل.  2016 ديسمربكانون األول/ 17 -

 الشركات. "رمويل اإلرهاب الدويل".اخلاص ب
نوتو، إيطاليا. الرابطة الدولية لقانون العقوبات، واملعهد الدويل  2016نوفمرب تشرين الثاين/ 12 -

اخلاّصة للدراسات العليا يف العلوم اجلنائية. دورة ما بعد الدكتوراه يف قانون العقوبات واإلجراءات اجلزائية 
 تنسيق ون اجلنائي الدويل." كما شارك يفجلنائية: آفاق وحدود. "اإلرهاب يف القاناإلرهاب واألنظمة اب

 .هاودعم السلوك اإلرهابية  حول املشاركة يفدورة 
روما. وزارة اخلارجية اإليطالية، اجمللس األعلى حلقوق اإلنسان يف مجهورية ، 2016سبتمرب أيلول/ 14 -

ت العليا يف العلوم اجلنائية. اجتماع للخرباء: حقوق اإلنسان يف إيران اإلسالمية واملعهد الدويل للدراسا

http://www.rai.scuola.it/


اجمللس األعلى للقضاء. "حقوق املتهم واملدعى عليه يف اإلجراءات اجلنائية  ،روما نظام العدالة اجلنائية.
 مبوجب القانون الدويل."

 L'Islam in كتاب  إيطاليا. مهرجان موليز السينمائي. عرضكازاكالندا،   .2016أغسطس آب/ 14 -

venti parole  اجلغرافيا السياسية لإلسالم".ديكليش )اإلسالم يف عشرين كلمة( لورنزو" . 
، واملعهد الدويل للدراسات للمّدعني العاّمنيسرياكوزا، إيطاليا. الرابطة الدولية  2016يوليو رموز/ 14 -

رة التخصص للمدعني العامني املبتدئني. . دو اجلنائيقانون لالعليا يف العلوم اجلنائية والرابطة الدولية ل
الناشئة رائم اجلالقانون اجلنائي الدويل والتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية: القضايا النظرية والعملية. "

 وعدم االستقرار يف منطقة البحر األبيض املتوسط".املتعلقة حباالت النزاع 
عية اإليطالية للمنظمات اجلم 2016يسمرب كانون األول/د 13و 2015كانون األول/ديسمرب  17 -

اجلرمية البيئية.  حولاملدرسة الشتوية . معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالةو  الدولية،
 "تورط اجلرمية املنظمة يف اجلرائم البيئية. قضية هتريب النفايات اخلطرة."

املاجستري يف القانون اجلنائي دورة اريل. جامعة لويس غويدو ك 2015ر أكتوبتشرين األول/ 31 -
 غسل األموالالنظر يف الشركات. الوحدة الرابعة: احلماية اجلنائية للمدخرات واألسواق املالية. "اخلاص ب

 ".على الصعيد الدويل
اإليطالية ، واجملّلة إيطاليالدى ميالنو، إيطاليا. سفارة سويسرا  2015أكتوبر تشرين األول/ 29-30 -

 (.اخلرباء عن بعدسويسرا، )اجتماع و إيطاليا بني . املنتدى الثالث للحوار وسياسيةاجلي
 يف الدويل للتدريب العايلعهد . كاسريتا، إيطاليا. وزارة الداخلية. امل2015أكتوبر تشرين األول/ 12 -

 شروعة".غري املنع املمتلكات . "التجربة اإليطالية يف مالقانون نفاذإجمال منع اجلرمية املنظمة و 
م، إيران. وزارة الداخلية اإليطالية، واملعهد الدويل طهران وق  . 2015سبتمرب أيلول/ 11-16 -

للدراسات العليا يف العلوم اجلنائية وجملس حقوق اإلنسان العايل يف مجهورية إيران اإلسالمية. اجتماع 
والتنوع الثقايف يف نظم القانون  ةعناصر العامليالللخرباء: حقوق اإلنسان يف نظام العدالة اجلنائية. "

 اجلنائي".
وزارة الداخلية اإليطالية. إنفاذ و . تريانا، ألبانيا. املفوضية األوروبية 2015سبتمرب أيلول/ 07-08 -

، وجتميد ومصادرة العائدات غري كشفألبانيا. ندوة حول حتديد و بعثة تنمية القدرات يف القانون و 
 ر الدويل لضبط ومصادرة العائدات غري املشروعة.انا واإلطانظام تري املشروعة، 

، االقتصادأمن يف املاجستري  دورة. الدولية اجلمعية اإليطالية للمنظمات 2015يونيو حزيران/ 5 -
 اجلغرافيا السياسية واالستخبارات. "جماالت الفوضى: اجلغرافيا السياسية للمافيا واإلرهاب الدويل".

كافحة يف جمال م نيتور فريغاتا يف روما. دورة تدريبية للقضاة الربازيلي. جامعة 2015مايو أيار/ 14 -
 اإليطالية". ملافياااجلرمية املنظمة. "ظواهر 

 االستخبارات. أي  عهد ألمن. أكادميية ميف جمال ا. كلية إدارة شؤون اإلعالم 2015أبريل نيسان/ 16 -
 مستقبل ملنطقة البحر األبيض املتوسط؟

لدميقراطية. القصر بشأن اكل سنتني ي عَقد مرّة   ، تورينو، إيطاليا. اجتماع 2015مارس آذار/ 27 -
 ".يتحّركالعلوم. "حتديد مالمح عامل 



. اجليوسياسية اإليطالية ، اجملّلةجنوة بإيطاليا. مهرجان الليمون، جنوة، إيطاليا. 2015مارس آذار/ 8 -
عاملية. "شركة املافيا" )متحدث رئيسي ومائدة مستديرة املال واإلمرباطورية. من يقف وراء املالية ال

 املشرف(.
أمريكا الالتينية. الدعم االيطايل و  إيطاليامعهد و  ،يف روما. وزارة اخلارجية 2015فرباير شباط/ 18 -

 لألمن يف أمريكا الوسطى. "اجلغرافيا السياسية للمافيا".
كافحة املافيا. عرض كابونيتو مل  بياتشينزا ومؤسسة ، بياتشينزا، إيطاليا. حمافظة2014مايو أيار/ 30 -

 ".هاوظواهر  املافياخالية من املافيا . "هيكل  رومانيا-إمييلياالتقرير على 
واحتاد حبوث االستخبارات واألجهزة لينك كامبس روما. جامعة ، 2013نوفمرب تشرين الثاين/ 28 -

 -Ndrangheta and South-American DrugCartels': ةاجلنائية اجلديد اتتحالفالاألمنية. مؤرمر حول 
لبة الغربية. ندراجنيتا . احل. "اجلغرافيا السياسية للمافياجنوب أمريكايف املخدرات  كارتالتو ندراجنيتا 

 وعصابات الكوكايني".
، سرياكوزا، إيطاليا. املعهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم 2014نوفمرب تشرين الثاين/ 29-30 -
جلمهورية اإلسالمية اإليرانية. اجتماع يف االقضاء األعلى التابع جلهاز نائية وجملس حقوق اإلنسان اجل

حلقوق اإلنسان. دراسات  اخلرباء: حقوق اإلنسان يف نظام العدالة اجلنائية. "حتليل مقارن لإلنفاذ الوطين
 يران".يف إيطاليا و إحالة يف 

ظواهر سلطة سابينزا. قسم العلوم السياسية. "جامعة ال  روما. ،2013نوفمرب تشرين الثاين/ 13 -
 املافيا".

روما. اجمللس األعلى للقضاء. دورة تدريبية: نظام العدالة اجلنائية األوروبية ، 2011يوليو رموز/ 11 -
العدل، ودور القضاء كما يتضح من واألمن و حلرية، يف جمال انفاذ احمللي اإلالقضاء اإليطايل. "وجهاز 

 ".املسائل اجلنائيةيف التعاون الدويل . السوابق القضائية خالل
، روما. املركز العسكري للدراسات االسرتاتيجية، وزارة الشؤون اخلارجية، املركز 2011يوليو رموز/ 5 -

الدويل ملكافحة اإلرهاب. ندوة حول اإلرهاب يف بيئة متغرية: التحوالت الدولية، االنتفاضة العربية وتطور 
 د. "اجليوسياسية، واجلذور السياسية واالجتماعية اإلرهاب يف أوروبا الغربية، والتجربة اإليطالية".التهدي

واتيماال. املؤرمر الدويل لدعم اسرتاتيجية األمن يف أمريكا سيوتاد، غ ،2011يونيو حزيران/ 21 -
 الوطنية والعنف، والتعاون الوسطى. ندوة حول اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والعنف. "اجلرمية املنظمة عرب

 اإليطايل مع أمريكا الوسطى".
األلباين. إيطاليا وألبانيا وكوسوفو: -يوم اإليطايلال. روما. جامعة ال سابينزا. 2011مايو أيار/ 26 -

 اخلربات االجتماعية والقانونية. "املبادئ الدولية والقيم الدستورية يف سياسات العدالة اجلنائية."
. مركز سياسات معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة. تشا، لو 2011ايو م/أيار 24 -

حول فك االرتباط عند املنبع واملصب وإعادة التأهيل اإلرهاب. ندوة دولية حول مكافحة االجنذاب إىل 
انونية يف التجربة . "مكافحة اإلرهاب يف االحرتام الكامل للحقوق األساسية، والطريقة القوإعادة اإلدماج

اه االيطالية   اإلرهاب الداخلي".جت 



. املاجستري يف اجلغرافيا عية اإليطالية للمنظمات الدوليةيف روما. اجلم 2011أبريل نيسان/ 18 -
 اجلرمية املنظمة عرب الوطنية".تطّور السياسية "

 يدعمها برنامج العدالة ، روما. اجمللس األعلى للقضاء. الدورة الدولية اليت2011أبريل نيسان/ 6 -
واالستجابة م العدالة اجلنائية، واهلجرة والتعاون الدويل. "اهلجرة واالجتار بالبشر: ظ  اجلنائية األورويب. ن  

 الدولية".و  ةاألوروبي
، روما. مكتب رئيس الوزراء. نظام االستخبارات ألمن اجلمهورية. "املنظمات 2011أبريل نيسان/ 5 -

 ، وكيف يتم رمويل اإلرهاب".غري اهلادفة للربح
. معاجلة سرقة املعادن. مؤرمر  POL-PRIMETT املشروع األورويب ، روما.2011مارس آذار/ 30 -

دويل حول سرقة املعادن الدولية. هتديد ناشئ لألمن االقتصادي يف أوروبا؟ "هنج اجليوسياسي إىل اجلرمية 
 املنظمة، وقضية سرقة املعادن الدولية".

، روما. سفارة كندا: إيطاليا وكندا يف انتقال أفغانستان. "هتيئة الطريقة 2011مارس /آذار 22 -
 األفغانية لسيادة القانون".

للمساعدة . املؤرمر الدويل املنظمة الدولية لقانون التنمية، روما. 2010أكتوبر تشرين األول/ 21 -
على سيادة القانون وحقوق اإلنسان. كرا باريس وأقانونية والقضائية: حتقيق جداول أعمال ال اإلمنائية

 سيادة القانون والتقاليد األفغانية". حولقانون روما واجملتمع. "التحديات يف تفاعل املفاهيم الغربية 
اسات واملعهد الدويل للدر  األطلسي. مدرسة حلف مشال ا، سرياكيوز 2010 أكتوبر تشرين األول/ 14 -

عمليات العمليات العسكرية. الشريعة وحقوق اإلنسان/و الشريعة شأن ب ندوة. العليا يف العلوم اجلنائية
 أفغانستان. "اآلليات التقليدية حلل النزاعات األفغاين. اآلفاق والتحديات". -سيادة القانون 

. األعلىروما. اجمللس األعلى للقضاء. ندوة: الدور الدويل للمجلس ، 2010يوليو رموز/ 12 -
 األلباين". القضائي نظاميف المهة جملس القضاء األعلى اإلجنازات واآلفاق. "مسا

روما. اجمللس األعلى للقضاء. دورة متقدمة يف مكافحة اجلرمية املنظمة. ، 2010يونيو حزيران/ 21 -
دولية البات تشع  الأحدث التطورات وأدوات جديدة يف التحقيق. "البعد عرب الوطين للمنظمات اإلجرامية. 

 إيطاليا".إىل ل املافيا األجنبية شبيهة باملافيا التقليدية، واهلجرة اجلنائية وتسل  ال ة اإليطالي لمنظماتل
رومانيا وإيطاليا. مشروع كّل من للقضاء يف   األعلى، بوخارست. اجمللس 2010 وحزيران/يوني 14 -

مارسات يف أوروبا. الحتاد األورويب بشأن تقييم القضاة. املؤرمر الدويل: تقييم القضاء: أفضل امللالتوأمة 
 ".يةالتقييم املهين واالستقالل -"وجهات نظر مقارنة للمدعني العامني يف االحتاد األورويب 

دورة ماجستري يف اجلغرافيا ، ، روما. اجلمعية اإليطالية للمنظمات الدولية2010أيار/مايو  3 -
اء. نظام االستخبارات ألمن ، روما. مكتب رئيس الوزر 2010أبريل نيسان/السياسية. "دول املافيا" 

 اجلرائم االقتصادية واملالية. "رمويل اإلرهاب: التحديات والتوقعات العاملية". يف جمال اجلمهورية. التدريب
، روما. مكتب رئيس الوزراء. نظام االستخبارات ألمن اجلمهورية. دورة تدريبية عن 2010مارس آذار/ -

 اجلرمية االقتصادية: أشكال وطرق دراسات احلالة الدولية". اجلرمية االقتصادية واملالية. "مكافحة
برنامج دويل بدعم من برنامج العدالة اجلنائية لى للقضاء. . روما. اجمللس األع2009نيسان/أبريل  8 -

 األورويب: القضاء األورويب واللغة املشرتكة. منسق.



حنو أفغانستان اجلديدة. "تعزيز . روما. سفارات كندا وأفغانستان. ندوة: 2009آذار/مارس  16 -
 سيادة القانون يف أفغانستان، التحديات والتوقعات".

. روما. جملس النواب. مائدة مستديرة: إيران بعد ثالثني عاما من الثورة 2009آذار/مارس  10 -
 اإلسالمية. "النظام الدستوري الثوري، هنج قانوين واجتماعي".

. دورة الشرطة املالية( أكادمييةديا دي فينانزا )غوار  أكادمييةروما. . 2009كانون الثاين / يناير   29 -
املسؤوليات الدولية. "التحديات األمنية يف عامل معومل، هنج جيوسياسي، دور موظّفني املكّلفني بمتقدمة لل

 التعاون التقين".
رة ماجستري يف دو  ،عية اإليطالية للمنظمات الدولية، روما. اجلم2008كانون األول/ديسمرب   22 -

 اجلغرافيا السياسية. "االجتار الدويل غري املشروع".
طهران. مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،  ،2008 نوفمرب /تشرين الثاين 9-13 -

ومجهورية إيران اإلسالمية. تدريب القضاة اإليرانيني. "اخلربة اإليطالية يف التحقيقات املتعلقة باجلرمية 
 تدراسات احلاال -مة وغسل األموال ومكافحة العائدات غري املشروعة". "التعاون الدويلاملنظ

 واملمارسات".
. جامعة مالطة. تدريب متقدم على األمن واالستخبارات. حتديات 2008تشرين الثاين/نوفمرب  6 -

يف البلقان إىل إيطاليا. قضية  املنظمات اإلجرامية تسّللالعوملة واجلرمية املنظمة عرب الوطنية". حالة إيطاليا. 
 ألبانيا وكوسوفو.

. سكوبيي، مقدونيا/مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة. 2008تشرين األول/أكتوبر  20-22 -
مشروع التوأمة األورويب بني وزارة العدل اإليطالية ومكتب املدعي العام املقدوين بشأن مكافحة اجلرمية 

 تحقيق يف االجتار الدويل يف سياق دويل. "االجتار الدويل بالنفايات اخلطرة".املنظمة والفساد. ندوة: ال
 
. فيينا. صندوق النقد الدويل. ندوة: تدابري مكافحة غسل األموال ورمويل 2008أيلول/سبتمرب  1-5 -

 اإلرهاب. "تعقب األصول غري املشروعة واسرتدادها".
نطقة ترينتينو ألتو أدجيي. حلقة دراسية: سيادة القانون . ترينتو. جامعة ترينتو وم2008أيار/مايو  8 -

القضائي والسلطة القضائية وموازنة السلطة مبوجب الدستور هاز واإلصالح القضائي يف غرب البلقان. "اجل
 األلباين".

أوروبا. تدعو . روفرييتو، إيطاليا. نقابة احملامني ومرصد البلقان. ندوة: ألبانيا 2008أيار/مايو  8 -
 التوسيع واهلندسة الدستورية وتنظيم االدعاء يف ألبانيا"."
أوروبا حول مكافحة اإلرهاب.  -، مدريد. املؤرمر السادس الجتماع آسيا 2008أبريل نيسان/ 3-4 -

أساسي ملكافحة اإلرهاب". ركن سيادة القانون ك ."تدابري لضمان احرتام حقوق اإلنسان للجميع
 .املتحدث الرئيسي ورئيس اجللسة

، برلني. الرئاسة األملانية جملموعة الثمانية، مؤرمر سيادة القانون. 2007تشرين الثاين/نوفمرب  30 -
مراقبة السلطة التنفيذية من جانب احملاكم": رئيس  -"متطلبات سيادة القانون بشأن التشريع واإلدارة 

 الفريق العامل الثالث ومقرر االجتماع العام.



، عمان، األردن. اململكة األردنية اهلامشية وبرنامج األمم املتحدة 2007وفمرب تشرين الثاين/ن 14و13 -
حتديث املدعي العام. "دور وتنظيم النيابة يف  -اإلمنائي/برنامج تعزيز سيادة القانون يف البلدان العربية 

 إيطاليا" املعايري األوروبية بشأن دور االدعاء يف النظم القضائية ".
جامعة و ، سرياكوزا. املعهد الدويل للعلوم اجلنائية، جامعة ميونخ، 2007/أكتوبر تشرين األول 31 -

بالريمو. املدرسة الصيفية الثانية يف القانون اجلنائي األورويب: التعاون األورويب يف املسائل اجلنائية: القضايا 
غسل األموال (. "مكافحة العائدات غري املشروعة: 2006واملنظورات )الربنامج األورويب أجيس 

 واملصادرة".
، جيسباخ، سويسرا. شبكة النزاهة املالية. احللقة الدراسية 2007أكتوبر تشرين األول/ 15-17 -

 الدولية بشأن رمويل اإلرهاب. "رمويل اإلرهاب: منظور االدعاء".
قرير عن األنشطة . الربملان اإليطايل، واللجنة املشرتكة املعنية مبعاجلة النفايات، ت2007 ورموز/ يولي 9 -

غري املشروعة ذات الصلة. ندوة حول النفايات اخلاصة. "آفاق التعاون الدويل يف جمال التهريب الدويل 
 للنفايات اخلطرة".

، فيينا. صندوق النقد الدويل، والربنامج العاملي ملكافحة غسل األموال 2007 وحزيران/يوني 4-8 -
ة املعين باملخدرات واجلرمية. حلقة دراسية بشأن تدابري مكافحة ومنع اإلرهاب التابع ملكتب األمم املتحد

 غسل األموال ورمويل اإلرهاب. "مقاضاة غسل األموال ورمويل اإلرهاب: التحديات الرئيسية".
املعهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم / ، سرياكوزا. صندوق النقد الدويل2007مايو أيار/ 14-18 -

حلقة دراسية بشأن غسل . فرع مكافحة اإلرهاب/مم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةمكتب األ/ اجلنائية
 ة مرتكبيه:األموال ورمويل اإلرهاب. "مصادرة العائدات اإلجرامية" "التحقيق يف رمويل اإلرهاب وحماكم

 قضايا عملية".
)برنامج  املضايقاتشأن . اجمللس األعلى للقضاء: احللقة الدراسية الدولية ب2007أيار/مايو  7-9 -

يف االحتاد األورويب، بني املواءمة واالعرتاف  املضايقاتاالحتاد األورويب(. "آفاق التعاون اجلنائي على 
 املتبادل".

، بلغراد. أكادميية قضاة صربيا والوكالة األوروبية إلعادة اإلعمار. حلقة 2007آذار/مارس  6-9 -
. "أشكال التعاون بني االحتاد األورويب يف املسائل اجلنائية: تسليم دراسية عن التشريع اجلنائي األورويب

التعاون املؤسسي يف املسائل و أوامر املصادرة، و نقل األدلة؛ و اجملرمني، مذكرة االعتقال من االحتاد األورويب؛ 
 اجلنائية". اجلنائية: يوروبول و يوروجست، قانون السوابق القضائية يف جمال التعاون األورويب يف املسائل

، بلغراد. وأكادميية قضاة صربيا، والوكالة األوروبية إلعادة اإلعمار. 2007شباط/ فرباير  13-14 -
حلقة دراسية عن التحقيق املايل والرقابة على التمويل األورويب. "اسرتداد األصول اجلنائية يف جرائم 

 االستحواذ".
امج االحتاد األورويب اإلقليمي للعدالة يف غرب . بلغراد. برن2006تشرين الثاين/نوفمرب  28-30 -

البلقان. حلقة دراسية إقليمية: تقنيات حتقيق حمددة؛ محاية املصاحل املالية للجماعة األوروبية "." االحتيال 
 اجلمركي املرتبط بالفساد".



لتدريب على ا ،. تريانا. جملس أوروبا وأكادميية القضاة األلبانية2006تشرين الثاين/نوفمرب  9/10 -
من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان. "حقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية يف زمن العوملة:  5املادة 

 معايري جملس أوروبا واإلطار األلباين".
يف االستقرار اتّفاق . زغرب. الربملان األورويب، والربملان الكروايت، و 2006تشرين األول/أكتوبر  16 -

 -. ندوة لنواب جنوب شرق أوروبا بشأن اإلصالح القضائي. "اإلصالح القضائي وباجنوب شرق أور 
حجر الزاوية للدميقراطيات احلديثة: ما هي شروطها الرئيسية وما هي التحديات اليت تواجه جنوب شرق 

 أوروبا؟ دور الربملانات: التشريع والرصد".
: التحقيقات ووزارة املالية، ووزارة العدليكية، األمر وزارة الدفاع ، تريانا. 2006أيلول/سبتمرب  28 -

 املتعلقة باجلرائم املالية ورمويل اإلرهاب وغسل األموال. "املصادرة يف اإلجراءات اجلنائية".
للدراسات األمنية. املؤرمر: جورج مارشال . تريانا. املركز األورويب 2006أيلول/سبتمرب  18-21 -

مكافحة الفساد، واجلرمية املنظمة واالجتار غري املشروع. "اجلرمية املنظمة يف . بلدان البحر األدريايتامليثاق 
 غرب البلقان: هنج جيوسياسي".

، ستافروبول، االحتاد الروسي. جملس أوروبا، ومفوض حقوق اإلنسان 2006آب/أغسطس  22-23 -
روبية حلقوق اإلنسان يف يف االحتاد الروسي، ومجهورية الشيشان. حلقة دراسية عن تنفيذ االتفاقية األو 

النظام القانوين الروسي. "حقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية يف فقه حمكمة سرتاسبورغ، التوازن بني 
حقوق األفراد واملصلحة العامة". "التحقيقات اجلنائية واحلق يف احلياة اخلاصة". "نطاق وأمهية احملاكمة 

 اإلنسان".العادلة يف فقه احملكمة األوروبية حلقوق 
. رومانيايف  مكتب املدعني العامنيو . بوخارست. صندوق النقد الدويل 2006 ورموز/يولي 24-26 -

 احللقة الدراسية: التحقيق املايل وجوانب التنفيذ املتعلقة مبكافحة غسل األموال ورمويل اإلرهاب. "أدوار
ة غسل األموال: اجلوانب العملية والقضايا موظفي العدالة اجلنائية ووحدة االستخبارات املالية مقاضاة جرمي

 الرئيسية".
القيادة االسرتاتيجية. "االستيالء حول كادميية الشرطة. دورة أ. تريانا. 2006يونيو حزيران/ 22-23 -

 : واجبات وسلطات الشرطة القضائية".لباينواملصادرة يف اإلطار القانوين األ
جان مونيت يف اإلجراءات اجلنائية والقانون.  تريماجس. جامعة كاتانيا. 2006أيار/مايو  26 -

 "الصكوك األوروبية السرتداد العائدات غري املشروعة يف مكافحة اجلرمية املنظمة".
. سرياكوزا. صندوق النقد الدويل ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات 2006مايو أيار/ 25 -

ة دراسية بشأن رمويل اإلرهاب. "التحقيق يف رمويل واجلرمية، وفرع منع اإلرهاب، والبنك الدويل. حلق
 اإلرهاب ومقاضاة مرتكبيه: قضايا عملية".

. "أدوات نائيقانون اجلال. روما. اجمللس األعلى للقضاء دورة تدريبية: اهلجرة و 2006مايو/أيار  3-5 -
 األوروبية" دراسات حالة".التعاون الدويل والنظم القانونية احمللية: من تسليم اجملرمني إىل مذكرة القبض 

، تريانا. منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، ميثاق االستقرار جلنوب شرق أوروبا 2006نيسان/أبريل  11 -
والسياسة احلديثة. ندوة إقليمية حول إشراك الربملانيني يف مكافحة اجلرمية املنظمة. "اإلصالح القانوين 

 املنظمة يف بلدان أوروبا الوسطى والشرقية: القضايا والتوقعات".والسياسات اجلنائية يف مكافحة اجلرمية 



حول . روما. اجمللس األعلى للقضاء واللجنة األوروبية/برنامج أجيس. دورة 2006شباط /فرباير 6-8 -
: االجتار بالبشر وأدوات التعاون القضائي. "أدوات التعاون القضائي ملكافحة لتطوير املهارات املهنية 

 بالبشر".االجتار 
. دبريسن، هنغاريا. املفوضية االوروبية. حلقة دراسية عن تعاون 2006كانون الثاين/يناير   16-17 -

لوائح االحتاد األورويب وتوصياته بشأن مكافحة النشاط ليف جمال اجلرمية املنظمة. "مقدمة  ةالشرطأجهزة 
. "التعاون الدويل ملكافحة اجلرائم اجلنائية اإلجرامي عرب احلدود، حالة احلدود اخلارجية لالحتاد األورويب"

الفرص واألسس القانونية: خمططات االحتاد األورويب وأنظمته املتعلقة بالتعاون  .ذات البعد العابر للحدود
 مع البلدان املنضمة والبلدان الثالثة".

ا/مجهورية . سكوبيي وأوهريد، مقدوني2005كانون األول/ديسمرب   3 -تشرين الثاين/نوفمرب  30 -
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة. املنظمة الدولية للهجرة، دورة تدريبية: اخلربات العملية يف مكافحة االجتار 

اآلثار القانونية والسياسية والتنفيذية  -بالبشر واهلجرة غري القانونية. "االجتار بالبشر ومحاية كرامة اإلنسان 
 آفاق التعاون الدويل". -املقدوين  اإلطار -لنهج إقليمي يف الضفة الغربية 

. اجتماع ةالربيطانيوزارة الداخلية ، لندن. يوروجوست و 2005أكتوبر تشرين األول/ 24-25 -
االسرتاتيجية: االجتار بالبشر واهلجرة غري القانونية. "املنظورات اإلقليمية يف جمال االجتار بالبشر يف منطقة 

 ور واملقصد".البلقان: الطرق واملصدر وبلدان العب
ملعهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم املركز التابع . سرياكوزا، 2005تشرين األول/أكتوبر  8 -

املدرسة الصيفية يف القانون اجلنائي األورويب: التعاون األورويب يف املسائل اجلنائية: القضايا . اجلنائية
 وآفاق التعاون الدويل".يتسم بالعوملة  "إعادة التفكري يف املصادرة، حتديات عاملواملنظورات. 

: تدريبية لتطوير املهارات املهنيةدورات . روما. اجمللس األعلى للقضاء. 2005حزيران/يونيو  6-8 -
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية: صكوك للتعاون القضائي. "اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والتعاون مع بلدان 

 جنوب شرق أوروبا".
 سفارة الواليات املتحدة يف كرواتيا،  . زغرب.2005نيسان/أبريل  1-مارس/آذار 31 -

، أكادميية القضاة الكرواتية. ندوة: األدوات برنامج املساعدة التدريبية يف جمال التحقيقات اجلنائية الدولية
نون اجلنائي القااتفاقيات األمم املتحدة و و القانونية ملكافحة اجلرمية املنظمة: قانون ريكو األمريكي، 

 الكروايت الدويل. "النظر يف اجلرمية املنظمة".
ملعهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم وا. تريانا. وزارة العدل يف ألبانيا، 2005شباط/فرباير  23-24 -

ندوة: التعاون القضائي الدويل والشرطة يف  .وبعثة اجلماعة األوروبية ملساعدة الشرطة األلبانية، اجلنائية
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالهتا. "مصادرة العائدات اإلجرامية 

 واألصول غري املربرة".
. تريانا. املفوضية األوروبية ووزارة العدل يف ألبانيا. احللقة الدراسية: 2005شباط/فرباير  10-11 -

 ي. "احلالة الراهنة للتعاون القضائي يف ألبانيا".التعاون القضائي يف مسائل القانون اجلنائ



  16-15و ،2003كانون األول/ديسمرب   12-11و ،2003تشرين األول/أكتوبر  28-29 -
. تريانا. جملس أوروبا. حلقات دراسية عن االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان 2004كانون الثاين/يناير 

 ة.واالجتار بالبشر. أستاذ اإلجراءات اجلنائي
. تريانا. املنظمة الدولية للهجرة، احللقة الدراسية: التجارب األلبانية واإليطالية يف 2003 ورموز/يولي 3 -

منع االجتار بالبشر ومحاية الضحايا. "نظرة عامة على االختالفات بني محاية الشهود ومحاية ضحايا 
 االجتار".

برنامج املساعدة ، األمريكيةانيا، ووزارة العدل . تريانا. واملدعي العام أللب2003 وحزيران/يوني 25 -
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