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ما زال اإلرهاب يمثّل تهديداً عاملياً مستمراً ومتغرياً. فهو يقّوض 

السالم واألمن الدوليني ويدّمر املجتمعات ويزعزع استقرار 

مناطق بأرسها. وهو إهانة للقيم املشرتكة املكّرسة يف ميثاق 

األمم املتحدة واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. وما من بلد 

بمأمن من هذا الخطر. وتُستخدم وسائل التواصل االجتماعي 

واالتصاالت املشفرة والشبكة املظلمة لنرش الدعاية وتغذية 

نزعة التطّرف لدى العنارص املجنّدة حديثاً والتخطيط لألعمال 

الوحشية. وتعني الهزيمة العسكرية لتنظيم الدولة اإلسالمية 

يف العراق والشام ويف سوريا يف العام املايض أن العنارص 

املقاتلة اإلرهابية األجنبية يف حالة تنقل، إْن للعودة إىل ديارها أو 

لالنتقال إىل مسارَح أخرى للنزاع.

ويمثّل اإلرهاب تهديداً عابراً للحدود ال يمكن ألّي حكومة أو 

منظمة أن تلحق الهزيمة به وحدها. فهو يحتاج إىل استجابة 

منسقة متعددة األطراف عىل كل من الصعيد العاملي واإلقليمي 

والوطني. ويتعني أن تكون استجابتنا للتهديد عىل قدر رسعته 

وتعّدد جوانبه وأن تستند إىل مبادئ متعددة األطراف. ولهذا 

السبب عقد األمني العام لألمم املتحدة مؤتمَر األمم املتحدة 

األول الرفيع املستوى لرؤساء أجهزة مكافحة اإلرهاب يف الدول 

األعضاء يف نيويورك يف 28 و29 حزيران/يونيه 2018، يف إطار 

موضوع “تعزيز التعاون الدويل من أجل مكافحة خطر اإلرهاب 

املتغري”. وُعقد املؤتمر الرفيع املستوى عقب انتهاء االستعراض 

السادس من االستعراضات التي تجري كل سنتني السرتاتيجية 

األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، والذي ُعقد يف 26 و27 

حزيران/يونيه 2018، فشكَّال معاً أسبوع األمم املتحدة ملكافحة 

اإلرهاب. ونّظمت الدول األعضاء وكيانات األمم املتحدة واملجتمع 

املدني خالل األسبوع 25 مناسبة جانبية بشأن مجموعة من 

املسائل العملية واملتصلة بالتنفيذ.

وحرض املؤتمر الرفيع املستوى أكثر من 000 1 مشارك من 

150 دولة عضواً، و51 منظمة من منظمات املجتمع املدني، 

و31 منظمة من املنظمات الدولية واإلقليمية و25 كياناً  من 

كيانات األمم املتحدة. ومثلت 100 دولة عضو وفوٌد آتية من 

العواصم. وكان ما يقرب من نصف رؤساء وفود الدول األعضاء 

من األجهزة الوطنية ملكافحة اإلرهاب وإنفاذ القانون واألمن 

واالستخبارات. وألقي 126 بياناً يف أربع جلسات مواضيعية 

 واسعة النطاق ويمكن االطالع عليها عىل الرابط التايل:

  http://www.un.org/en/counterterrorism/hlc/statements.shtml

وكان من دواعي امتناني بشكل خاص ما قدمته الجهات املمثلة 

للمجتمع املدني من إسهامات قيمة.

وساهم املؤتمر الرفيع املستوى يف تعزيز التعاون الدويل يف مجال 

مكافحة اإلرهاب وكرس حاالت التقوقع وبناء رشاكات جديدة. 

وشّدد عىل رضورة قيام الدول األعضاء بتبادل املعلومات البالغة 

األهمية للكشف عن العنارص اإلرهابية وتحديد هويتها وتعطيل 

أنشطتها ومقاضاتها بطريقة قانونية ومتسقة مع املعايري 

الدولية لحقوق اإلنسان. وأبرز املؤتمر الفوائد املستقاة من 

اعتماد نهج شامل “يرشك املجتمع بأرسه” و“الحكومة برمتها” 

فيما يتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع التطّرف العنيف. وأدلت 

الجهات املمثلة للمجتمع املدني خالل املؤتمر الرفيع املستوى ويف 

العديد من املناسبات الجانبية ببيانات عن مساهمتها الفريدة يف 

التصّدي لإلرهاب ومنع التطّرف العنيف. وأبرزت بيانات عديدة 

للدول األعضاء واملجتمع املدني واملنظمات الدولية انتهاكات 

حقوق اإلنسان التي ترتكبها الدول األعضاء باسم مكافحة 

بقلم السيد فالديمري فورونكوف، وكيل األمني العام ملكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب

تصديـر

 تقريـر مؤتمر األمـم املتحـدة 

 الرفيـع املستـوى املعنـي
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فالديمري فورونكوف، وكيل األمني العام ملكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، يرحب بالضيوف يف حفل استقبال املؤتمر الرفيع املستوى املعني بمكافحة 
Rick Bajornas/اإلرهاب. | من صور األمم املتحدة

اإلرهاب، ودعت األمم املتحدة إىل إعطاء األولوية لجهودها 
املتعلقة بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها أثناء التصّدي 

لإلرهاب.

ووّفـر املؤتمر الرفيع املستوى، هو وقرار الجمعية العامة بشأن 
االستعراض السادس السرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة 

اإلرهاب، لألمم املتحدة خريطَة طريق واضحة لعملنا يف مجال 
مكافحة اإلرهاب ومنع التطّرف العنيف. وسنتواصل اآلن مع 

الدول األعضاء والجهات الرشيكة الرئيسية األخرى لتنظيم 
مناسبات إقليمية تفاعلية بشأن مسائل مواضيعية محّددة 

للحفاظ عىل الزخم ودعم جهودكم الجماعية إىل حني انعقاد 
املؤتمر الرفيع املستوى املقبل يف حزيران/يونيه 2020 

وآمل يف أن يكون هذا التقرير الصادر عن املؤتمر الرفيع 
املستوى مفيداً  للقراء. وأتطلع إىل مواصلة العمل عن كثب مع 
الدول األعضاء وغريها من الجهات الرشيكة الرئيسية من أجل 

تعزيز التعاون الدويل يف مجال مكافحة اإلرهاب.

فالديمري فورونكوف

وكيل األمني العام

مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب
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ألقى السيد أنطونيو غوترييش، األمني العام لألمم املتحدة، 

الكلمة الرئيسية مفتتحاً بها املؤتمر الرفيع املستوى. وشّدد 

عىل أن اإلرهاب والتطّرف العنيف يفاقمان النزاعات ويعوقان 

الجهود الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها. وقال إن 

اإلرهاب هو تحّد عاملي معّقد بلغ مستويات غري مسبوقة وتطال 

آثاره جميع البلدان. وأوضح أن قراره عقد املؤتمر الرفيع 

املستوى يهدف إىل تحسني التعاون الدويل وتبادل املعلومات 

وبناء الرشاكات الجديدة التي يمكن أن تأتي بحلول عملية. 

وأضاف قائالً إن التهديد الذي يشكله اإلرهاب ما زال يتغري وإن 

املجتمع الدويل بحاجة إىل التكيف واستقاء الدروس من التجارب 

الناحجة وغري الناحجة. وثمة حاجة إىل تعزيز قدرات الهياكل 

واملؤسسات املعنية بمكافحة اإلرهاب وتعزيز صالبة املجتمعات 

وتماسكها. وهذا يعني أن تعتمد الحكومات نهجاً  شامالً 

وجامعاً، وأن ترشك جميع أطياف املجتمع، بما يف ذلك النساء 

والشباب.

وحّدد أهدافه الستة للمؤتمر الرفيع املستوى فيما ييل:

تعزيز التعاون الدويل يف مجال مكافحة اإلرهاب: - 1

أشار إىل أن املجتمع الدويل قطع شوطاً طويالً منذ اعتماد 

اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب يف عام 

2006. فهناك إطار اسرتاتيجي للتصّدي لإلرهاب حّددته 

االسرتاتيجية وقرارات مجلس األمن والجمعية العامة 

و19 اتفاقية وبروتوكوالً عاملياً والعديد من الصكوك 

اإلقليمية. ومع ذلك، من الرضوري إعطاء األولوية للتنفيذ 

ودعمه باإلرادة السياسية القوية واملوارد. ودعا إىل بدء 

عهد جديد من تبادل املعلومات لالستفادة من العمل القيّم 

الذي تضطلع به طائفة من الجهات الرشيكة يف مختلف 

مناطق العالم، وإىل كفالة تبادل املعلومات بطريقة قانونية 

ومتسقة ومأمونة ويف الوقت املناسب.

تجديد ومواصلة الرتكيز عىل منع اإلرهاب:  أوضح - 2

أن تركيز املجتمع الدويل انصّب يف السنوات األخرية بشكل 

أسايس عىل مكافحة اإلرهاب والتصّدي للهجمات. وقال 

إن اللجوء املحكوم بمبادئ إىل التدابري العسكرية وتدابري 

إنفاذ القانون أمر ال غنى عنه لحماية حياة املواطنني، ولكن 

اإلرهاب لن يهزم أبداً بالوسائل العسكرية وحدها. فمن 

الرضوري أيضاً تركيز الجهود عىل الظروف األساسية التي 

حشد التعاون الدويل ملكافحة خطر اإلرهاب املتغري

الجلسة الرفيعة املستوى

أنطونيو غوترييش، األمني العام لألمم املتحدة )يف الوسط( يفتتح املؤتمر 
Mark Garten/الرفيع املستوى املعني بمكافحة اإلرهاب. | من صور األمم املتحدة

 تقريـر مؤتمر األمـم املتحـدة 

 الرفيـع املستـوى املعنـي
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تدفع بعض الناس إىل االنصياع إلغراء اإلرهاب. فبعض 

العوامل مثل النزاعات الطويلة األمد التي لم تحل، وانعدام 

سيادة القانون، وانتهاكات حقوق اإلنسان، والفقر، وانعدام 

الفرص، والتهميش االجتماعي واالقتصادي يمكن أن تسهم 

جميعها يف تحويل األفكار واملظالم إىل أعمال إرهابية. 

ويشكل منع نشوب النزاعات وحلها، وصون سيادة 

القانون، والنهوض بالتقدم االقتصادي واالجتماعي أول 

خطوط الدفاع يف مواجهة اإلرهاب.

تأكيد أهمية االحرتام الكامل لحقوق اإلنسان أثناء - 3

التصّدي لإلرهاب: أشار إىل أن اإلرهاب يف جوهره إنكاٌر 

وتقويٌض لحقوق اإلنسان. وأنشطة الجماعات اإلرهابية 

ومعتقداتها هي إهانة لقيم األمم املتحدة، ومن الرضوري 

االستمساك بهذه القيم أثناء مكافحة اإلرهاب، وإالّ فلن 

يكتب لها النجاح.

تأكيد رضورة االستثمار االسرتاتيجي يف الشباب - 4

ملكافحة اإلرهاب ومنع التطّرف العنيف: أشار إىل أن 

معظم العنارص املجندة حديثاً يف املنظمات اإلرهابية ترتاوح 

أعمارها بني 17 و27 عاماً. وتستغل الجماعات اإلرهابية 

ميل الشباب والشابات إىل البحث عن هدف لحياتهم يكون 

فريداً ومتمايزاً عن العرف االجتماعي. ولذلك من الرضوري 

تسخري الطاقة اإليجابية للشباب عن طريق زيادة االستثمار 

يف التعليم وفرص العمل والتأكد من أن تدابري مكافحة 

اإلرهاب تعكس آراء الشباب وشواغلهم.

تسليط الضوء عىل التكلفة البرشية املفجعة لإلرهاب: - 5

أشار إىل أن اإلرهاب أوقع عرشات اآلالف من القتىل 

والجرحى واملصابني بالصدمات. وعىل املجتمع الدويل 

التزام بدعم حقوق الضحايا يف التماس العدالة وكفالة 

إيصال صوتهم. ورحب بقرار عقد اليوم الدويل السنوي 

األول إلحياء ذكرى ضحايا اإلرهاب وإجاللهم يف 21 آب/

أغسطس 2018 

تعزيز دور األمم املتحدة يف مساعدة الدول األعضاء - 6

عىل التصّدي لإلرهاب: أبَرَز الدوَر التنظيمي الدويل الفريد 

الذي تضطلع به األمم املتحدة، الذي يشمل إيجاد حلول 

متعددة األطراف للمشاكل العاملية املعقدة. وذكر أن األمم 

املتحدة يمكن أن تنّفذ اسرتاتيجيات فّعالة ومنسقة يف 

مجال مكافحة اإلرهاب عن طريق ما تقّدمه من دعم للدول 

األعضاء يف مجال بناء القدرات.

وذكر السيد كاي ساور، املمثل الدائم لفنلندا لدى األمم 

املتحدة وامليرّس املشارك لالستعراض السادس السرتاتيجية 

األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، أن عملية االستعراض 

أبرزت الدور الحاسم الذي تضطلع به األمم املتحدة يف توحيد 

 أنطونيو غوترييش، األمني العام لألمم املتحدة )يف الوسط( خالل بيانه االفتتاحي، يحّدد ستة أهداف للمؤتمر 
Rick Bajornas/الرفيع املستوى. | من صور األمم املتحدة
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املجتمع الدويل يف مواجهة خطر اإلرهاب. وعّلق قائالً إن جميع 

الدول األعضاء عملت من أجل االتفاق عىل نتيجة توافقية عىل 

الرغم من االختالفات فيما بينها. واعترب الصيغة املعتمدة من 

القرار أبسط وأيرس عىل القارئ من الصيغ السابقة. وأبرز 

تركيز فنلندا عىل العمل الوقائي ملكافحة اإلرهاب والتطّرف 

العنيف، الذي يشّدد عىل أهمية إرشاك الشباب واملجتمع املدني 

والطوائف الدينية. وأخرياً، أشار إىل أن البحوث أظهرت وجود 

ارتباط بني املساواة بني الجنسني وانخفاض نسبة التطّرف 

العنيف. ولذلك، من الرضوري تمكني املرأة وضمان مشاركتها 

الكاملة يف صنع القرارات املتعلقة بمنع التطّرف العنيف.

وأشارت السيدة سيما بّحوث، املمثلة الدائمة لألردن لدى األمم 

املتحدة وامليرّسة املشاركة لالستعراض السادس السرتاتيجية 

األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب إىل أن االستعراض شمل 

إجراء مشاورات شاملة وشفافة دامت أكثر من أربعة أسابيع 

مع الدول األعضاء واملجموعات اإلقليمية ومنظمات املجتمع 

املدني. وقالت إنه عىل الرغم من وجود اختالفات بني الدول 

األعضاء، استطاع االستعراض أن يغطي مواضيع رئيسية من 

قبيل معالجة مسألة عودة العنارص املقاتلة اإلرهابية األجنبية، 

وبناء قدرات الدول األعضاء، ومكافحة الخطاب اإلرهابي، 

وتمويل اإلرهاب، ووالية مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب. 

والحظت أن منع التطّرف العنيف شكل أحد أكثر املواضيع 

حساسية. وأشارت إىل الدور النشط الذي يضطلع به األردن 

يف النهوض بتنفيذ قرار مجلس األمن 2250 )2015( الذي 

أضفى الطابع الرسمي عىل إطار دويل ملعالجة الدور الحاسم 

الذي يؤديه الشباب يف بناء السالم والحفاظ عليه، ومنع نشوب 

النزاعات العنيفة 

السيد كاي سوير، املمثل الدائم لفنلندا، والسيدة سيما بحوث، املمثلة الدائمة 
لألردن لدى األمم املتحدة، تحدثا بوصفهما ميرسين مشاركني لالستعراض 

السادس السرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، عن الوثيقة الختامية، 
Mark Garten/التي تم اعتمادهما بتوافق اآلراء. | من صور األمم املتحدة
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ركزت الجلسة املواضيعية األوىل، التي عقدت برئاسة السيدة 

ميشيل كونينكس، األمينة العامة املساعدة واملديرة التنفيذية 

للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب، عىل كيفية كفالة 

تبادل املعلومات بني الدول األعضاء من أجل الكشف عن 

الشبكات اإلرهابية وتحديدها وتعطيلها ومقاضاة أفرادها يف 

الوقت املناسب وبطريقة متسقة ومأمونة، عن طريق االستفادة 

من شبكات وقنوات االتصال القائمة. وتضمنت الدورة بيانات 

ألقتها 28 من الدول األعضاء، وأربع منظمات دولية وإقليمية، 

وأربعة كيانات تابعة لألمم املتحدة.

وقالت السيدة كونينكس يف كلمتها االفتتاحية إن العديد من 

األنشطة اإلرهابية تتجاوز الواليات القضائية والحدود، بما يف 

ذلك األنشطة الرقمية. ومن الرضوري أن يكون التعاون يف 

مجال مكافحة اإلرهاب أرسع، وأن يتم يف جميع املناطق وبني 

مستويات الحكم املتعددة، وأن ينطوي عىل إرشاك الجهات 

الفاعلة غري التقليدية، بما يف ذلك القطاع الخاص. ومن األهمية 

بمكان أيضاً يف الجهود املبذولة ملكافحة اإلرهاب إتاحة الوصول 

يف الوقت املناسب إىل املعلومات الحاسمة عن األنشطة اإلرهابية 

التي يتم كشفها أو االشتباه فيها، مثل املعلومات، والبيانات 

البيومرتية، واملعلومات املسبقة عن الركاب، وسجالت أسماء 

الركاب، واملعلومات املالية. وأشارت إىل وجود العديد من 

العوائق املحتملة التي تحول دون تبادل املعلومات عىل كل من 

الصعيد العاملي واإلقليمي والوطني، ولكن املسألة الرئيسية 

هي الثقة. وحتى عندما تكون الثقة موجودة، يمكن ملحدودية 

القدرات أن تقّوض الجهود التي تبذلها الدول األعضاء يف تلقي 

املعلومات وجمعها. والحظت وجود إطار قانوني دويل قوي 

يوفر أساساً قانونياً فعاالً للتحقيق يف قضايا اإلرهاب واملالحقة 

القضائية فيها، ولكنها أشارت إىل األهمية البالغة التي يكتسيها 

التصديق عىل هذه االتفاقيات الدولية األساسية وتنفيذها. 

واختتمت بالقول إن املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب 

مكلفة بوالية فريدة هي تقييم استجابات الدول األعضاء 

للتهديدات اإلرهابية، وإجراء تحليل متواصل لالتجاهات الناشئة 

واملمارسات الجيدة.

وأبرزت غالبية الدول األعضاء رضورة تعزيز التعاون الدويل 

يف مجال مكافحة اإلرهاب، بما يف ذلك تحسني االستفادة من 

الشبكات الدولية واإلقليمية القائمة لتبادل املعلومات من 

أجل كشف العنارص اإلرهابية وتعطيل أنشطتها. ويشمل هذا 

التعاون تبادل األدلة، بما يف ذلك األدلة الرقمية، إلتاحة محاكمة 

العنارص اإلرهابية وشبكاتها. وأشارت الدول األعضاء إىل 

أهمية تنفيذ قراري مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 2178 

)2014( و2396 )2017(، وخاصة عند مكافحة الخطر 

املتغري الذي تمثله العنارص املقاتلة اإلرهابية األجنبية، وتيسري 

تبادل املعلومات بني هيئات إنفاذ القانون وأجهزة األمن. ودعت 

بعض الدول األعضاء إىل إبداء مزيد من املرونة يف مجال تبادل 

املعلومات، بما يف ذلك تبادل البيانات الكاملة والدقيقة. وأوصت 

إحدى الدول األعضاء بإنشاء شبكة عاملية لجهات تنسيق 

مكافحة اإلرهاب بغية تقاسم الخربات واالتفاق عىل ممارسات 

مثىل غري ملِزمة وتجهيز املعلومات واألدلة الحاسمة ذات الصلة 

باإلرهاب وتبادلها. واتفق العديد من املتكلمني عىل رضورة 

التغلب عىل عوائق انعدام الثقة القائمة بني أجهزة األمن وهيئات 

إنفاذ القانون ووكاالت االستخبارات التابعة للدول األعضاء. 

 الفرص السانحة والتحّديات املاثلة يف مجال تعزيز التعاون الدويل 
عن طريق تبادل املعلومات والخربات واملوارد

الجلسة األوىل

 تقريـر مؤتمر األمـم املتحـدة 

 الرفيـع املستـوى املعنـي

بمكافحـة اإلرهـاب
األمـم 
املتحدة
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ويمكن تحسني الثقة من خالل املشاريع املشرتكة، وتقاسم 

املوارد وإقامة االتصاالت. وأوىص متكلمون آخرون بأن يشمل 

التعاون الدويل يف مجال مكافحة اإلرهاب املساعدة القانونية 

املتبادلة وتسليم املطلوبني يف القضايا املتعلقة باإلرهاب.

وأشارت معظم الدول األعضاء إىل الطابع املعقد والعابر للحدود 

الذي يتسم به تمويل األعمال اإلرهابية والتجنيد والتخطيط لها. 

فليس هناك أّي بلد ُمحّصن ضد تهديد اإلرهاب. وأكد العديد من 

املتكلمني من جديد أنه ينبغي عدم ربط اإلرهاب بأّي دين أو فئة 

عرقية. وينبغي أن تكون الجهود املبذولة ملكافحة اإلرهاب متفقة 

مع ميثاق األمم املتحدة وأن تحرتم حقوق اإلنسان وسيادة 

القانون والقانون الدويل. وقالت مفوضة األمم املتحدة السامية 

لحقوق اإلنسان إن تجاهل حقوق اإلنسان، من قبيل أعمال 

االحتجاز التعسفي، إنما يشجع عىل اإلرهاب والتطّرف العنيف: 

فالتدابري غري املحكومة بمبادئ لن تدحر اإلرهاب أبداً. وأكدت 

املمثلة الخاصة لألمني العام املعنية بالعنف الجنيس يف حاالت 

النزاع أن العنف الجنيس كثرياً ما يُستخدم كأسلوب من أساليب 

اإلرهاب وأن رفع الرسية عن األدلة املتعلقة بالجرائم املرتكبة 

ضد اإلنسانية واإلبادة الجماعية أمر بالغ األهمية.

وأكد الكثري من الدول األعضاء أهمية قواعد بيانات املنظمة 

الدولية للرشطة الجنائية )اإلنرتبول( يف كشف اإلرهابيني عند 

موانئ الدخول وأهمية ضمان تكاملها مع قواعد البيانات 

الوطنية والدولية األخرى. وعلق آخرون بشكل إيجابي عىل 

الجهود التي يبذلها املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب وأفرقته 

العاملة بهدف الجمع بني الخرباء واملمارسني من جميع أنحاء 

العالم من أجل وضع األدوات واالسرتاتيجيات الرامية إىل 

مكافحة التهديد اإلرهابي املتغري. وأشار عدة متكلمني إىل أهمية 

 التعاون اإلقليمي لدعم الجهود الوطنية ملكافحة اإلرهاب، 

وال سيما من حيث تقاسم الخربات وتبادل أفضل املمارسات. 

وأبرزت إحدى الدول األعضاء فوائد العمل مع الهيئات اإلقليمية 

التابعة لفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، التي يمكن أن 

تقدم املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء لكفالة االمتثال للمعايري 

العاملية. 

الجلسة املواضيعية األوىل، برئاسة السيدة ميشيل كونينكس، األمينة العامة املساعدة واملديرة التنفيذية للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب )يف الوسط(، 
Mark Garten/ركزت عىل كيفية كفالة تبادل املعلومات للكشف عن الشبكات اإلرهابية وتحديدها وتعطيلها ومالحقتها. | من صور األمم املتحدة
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وأشار عدد من املتكلمني إىل الدور الرئييس لألمم املتحدة يف 

تعزيز التعاون الدويل عىل مكافحة اإلرهاب، وأعربوا عن تأييدهم 

ملا يقوم به األمني العام من إصالح لهيكل األمم املتحدة ملكافحة 

اإلرهاب، بما يف ذلك إنشاء مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب. 

ورحب بعض الدول األعضاء باتفاق األمم املتحدة العاملي 

لتنسيق مكافحة اإلرهاب، الذي يشمل ثمانية وثالثني من كيانات 

األمم املتحدة، باإلضافة إىل اإلنرتبول ومنظمة الجمارك العاملية، 

من أجل ضمان اعتماد األمم املتحدة نهجاً متسقاً ومنسقاً يف 

دعم الجهود التي تبذلها الدول األعضاء ملكافحة اإلرهاب. وسلط 

متكلمون آخرون الضوء عىل العمل الهام الذي تضطلع به 

لجنتا مجلس األمن العاملتان بموجب القرارين 1267 )1999( 

و1988 )2011(، واللتان أنشأتا شبكات جيدة لتنفيذ التدابري، 

بما يف ذلك تنفيذها باالشرتاك مع املنظمات اإلقليمية والجهات 

الرشيكة األخرى. وعلق بعض املتكلمني أن قائمة جزاءات القرار 

1267، بما يف ذلك ما تنص عليه من حظر لتوريد األسلحة 

وحظر للسفر وتجميد لألرصدة املالية، تشكل أداة دولية فّعالة 

ملكافحة اإلرهاب.

وشملت املسائل األخرى التي أثارتها الدول األعضاء الصلة بني 

الجريمة املنظمة واإلرهاب، وأهمية العمل مع القطاع الخاص، 

والحاجة إىل اعتماد اسرتاتيجيات وطنية قوية ملكافحة اإلرهاب. 

وأعربت بضع دول أعضاء عن أملها يف أن تتمكن منظمات 

املجتمع املدني من املشاركة يف جميع الجلسات املواضيعية 

للمؤتمرات الرفيعة املستوى املماثلة يف املستقبل.

حرض املؤتمر الرفيع املستوى أكثر من 000 1 مشارك من 150 دولة من الدول األعضاء و51 من منظمات املجتمع املدني و31 منظمة دولية وإقليمية و25 
Mark Garten/كياناً من كيانات األمم املتحدة. | من صور األمم املتحدة
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ركزت الجلسة املواضيعية الثانية، برئاسة السيد يورغني شتوك، 

األمني العام لإلنرتبول، عىل الكيفية التي يمكن بها للدول 

األعضاء أن تعمل معاً للتصّدي للخطر املتغري الذي تشكله 

العنارص املقاتلة اإلرهابية األجنبية، يف أعقاب الهزيمة العسكرية 

لتنظيم الدولة اإلسالمية يف سوريا والعراق خالل العام املايض، 

واتخاذ قرار مجلس األمن 2396 )2017(. وشملت الدورة 

بيانات من 25 من الدول األعضاء ومن أربع منظمات دولية 

وإقليمية ومن كيان واحد من األمم املتحدة.

وسلط السيد شتوك يف بيانه االفتتاحي الضوء عىل الدور الهام 

لإلنرتبول يف اكتشاف العنارص املقاتلة اإلرهابية األجنبية 

وتحديدها والقبض عليها. ويشمل هذا الدور التعاون الوثيق 

مع الدول األعضاء والجهات الرشيكة الدولية واإلقليمية من أجل 

التصّدي للخطر. وأشار إىل أن الدول األعضاء قد كثفت تبادل 

املعلومات ذات األهمية الحاسمة يف السنوات األخرية، األمر الذي 

مّكن اإلنرتبول من تحديد عنارص مقاتلة إرهابية أجنبية وإلقاء 

القبض عليها. ومع ذلك، فإن أّي ثغرات أو أوجه ضعف يف 

تبادل املعلومات قد يستغلها اإلرهابيون. ودعا إىل التنفيذ الكامل 

لقرار مجلس األمن 2396 )2017(، بما يف ذلك كفالة وصول 

املعلومات بشأن العنارص املقاتلة اإلرهابية األجنبية إىل الجهات 

األمنية أو االستخباراتية أو العسكرية املختصة أو وكالة إنفاذ 

القانون يف الوقت املناسب.

وأشار الكثري من املتكلمني مجدداً إىل أهمية تنفيذ قراري مجلس 

األمن 2178 )2014( و 2396 )2017(، وال سيما الحاجة 

إىل قيام الدول األعضاء بتعزيز التدابري الرامية إىل منع عبور 

اإلرهابيني أراضيها بسبل منها استخدام املعلومات املسبقة عن 

املسافرين وبيانات سجالت أسماء الركاب. وذُكر أن االستخدام 

املنهجي للمعلومات املسبقة عن املسافرين وبيانات سجالت 

أسماء الركاب فيما يتعلق بوثائق السفر املفقودة أو املرسوقة أو 

املزيفة أداة قوية إلقامة نظم فّعالة لإلنذار املبكر. ونوه متكلمون 

آخرون بأن القرار 2396 )2017( قد دعا الدول األعضاء أيضاً 

إىل أن تخِطر البلدان األخرى بسفر أو وصول أو ترحيل أو 

احتجاز األفراد الذين يكون لديها أسباب معقولة لالعتقاد بأنهم 

نة والتي يسهل  إرهابيون. ورأت دول أعضاء أن الحدود غري املؤمَّ

اخرتاقها ما زالت تطرح تحّديات كبرية يف وقف تدفق العنارص 

املقاتلة اإلرهابية األجنبية. وسلط متكلمون الضوء عىل مهارة 

العنارص املقاتلة اإلرهابية األجنبية يف التحايل عىل اإلجراءات 

األمنية الراسخة، وقالوا إن قابلية التشغيل البيني فيما بني قواعد 

البيانات الوطنية واإلقليمية والعاملية هي أمر بالغ األهمية.

وشّددت الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية عىل التهديدات 

العابرة للحدود الوطنية التي تشكلها العنارص املقاتلة اإلرهابية 

األجنبية، خاصة وأن الكثري ممن اكتسبوا خربة يف ميدان املعارك 

يف العراق وسوريا يعودون حالياً إىل ديارهم أو ينتقلون إىل 

بلدان ومناطق نزاع أخرى. ورحب املتكلمون بالجهود التي 

يبذلها عدد من املنظمات الدولية واإلقليمية لضمان تحسني 

التنسيق يف مجال إنفاذ القانون وتبادل املعلومات إللقاء القبض 

عىل العنارص املقاتلة اإلرهابية األجنبية. وأبرز البعض قيمة 

معاهدات املساعدة القانونية املتبادلة، يف حني شّدد آخرون عىل 

رضورة قيام جميع الدول األعضاء إما بمحاكمة اإلرهابيني أو 

تسليمهم. وذكرت عدة دول أعضاء أنها نقحت القوانني الوطنية 

من أجل تقديم العنارص املقاتلة اإلرهابية األجنبية إىل العدالة.

الجلسة الثانية

مكافحة التهديد املتغري الذي تمثله العنارص املقاتلة اإلرهابية األجنبية

 تقريـر مؤتمر األمـم املتحـدة 

 الرفيـع املستـوى املعنـي

بمكافحـة اإلرهـاب
األمـم 
املتحدة
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وأشار كثري من املتكلمني إىل أن التغري الذي يطرأ حالياً عىل 

تنظيم الدولة اإلسالمية من حيث شكله وهيكله وصورته يف 

ضوء النكسات التي ُمني بها يمكن أن يطرح تحّديات جديدة 

أمام الجهود املبذولة ملكافحة اإلرهاب. وذكر البعض أن تنظيم 

الدولة اإلسالمية أخذ ينتقل من صيغة الهيكل الشبكي إىل 

إنشاء خاليا مستقلة، والحظوا أن أسلوب العمل هذا الذي يتسم 

بقدر متزايد من الالمركزية تنشأ عنه تحّديات خطرية أمام 

األجهزة األمنية. وأشار منسق فريق الرصد املعني بتنظيم الدولة 

اإلسالمية )داعش( وتنظيم القاعدة وحركة طالبان إىل أن نظام 

الجزاءات يتيح خيارات وقائية لتجميد أصول إرهابيي تنظيم 

الدولة اإلسالمية وتنظيم القاعدة ومنعهم من السفر ورشاء 

األسلحة. وأضاف أنه ينبغي للمجتمع الدويل أالّ يستهني بقدرة 

العنارص املقاتلة اإلرهابية األجنبية عىل تشكيل تهديدات جديدة. 

وال يزال تنظيم القاعدة أقوى من تنظيم الدولة اإلسالمية يف 

بعض املناطق، وتنضم حالياً بعض العنارص املقاتلة اإلرهابية 

األجنبية من تنظيم الدولة اإلسالمية إىل جماعات منتسبة إىل 

تنظيم القاعدة.

وأكدت دول أعضاء عديدة الحاجة إىل الرتكيز عىل إعادة تأهيل 

العنارص املقاتلة اإلرهابية األجنبية العائدة وإعادة إدماجها 

ملنعها من ارتكاب املزيد من األعمال اإلرهابية أو تجنيد اآلخرين 

وتغذية نزعة التطّرف لديهم. وقد أُبرز هذا األمر يف قرار مجلس 

األمن 2396 )2017( وهو يتطلب استجابة دولية عاجلة 

ومنسقة. ووجه متكلمون االنتباه إىل مخاطر تغذية نزعة 

التطّرف يف السجون والحاجة إىل تقييمات فّعالة ومصممة 

خصيصاً للمخاطر التي تشكلها العنارص املقاتلة اإلرهابية 

األجنبية العائدة. وأبرزت عدة دول أعضاء أن املقاتلني اإلرهابيني 

األجانب كثرياً ما يرافقهم أفراد من أرسهم، بمن فيهم األزواج 

واألطفال، مما يطرح طائفة من التحّديات الخاصة. وأشار عدة 

متكلمني إىل أن أطفال العنارص املقاتلة اإلرهابية األجنبية بحاجة 

إىل املشورة واملساعدة التعويضية، وال ينبغي وصمهم.

وأكدت عدة دول أعضاء أن جميع تدابري مكافحة اإلرهاب ينبغي 

أن تجري مع االحرتام الكامل للحماية املمنوحة لجميع األفراد 

بموجب القانون الدويل، بما يف ذلك القانون اإلنساني وقانون 

حقوق اإلنسان، وال سيما لألفراد املصنفني بوصفهم مقاتلني 

إرهابيني أجانب وأقرب أقاربهم. وأشري إىل أنه ينبغي منح آليات 

الرصد املستقلة واملحايدة إمكانية الوصول إىل هؤالء األشخاص 

للتأكد من احرتام القوانني واملعايري الدولية. 

ووجهت عدة دول أعضاء االنتباه إىل الصلة بني اإلرهاب 

والجريمة املنظمة، وأكدت أهمية التعاون بني وحدات 

االستخبارات املالية والتعاون مع القطاع الخاص يف مجال 

مكافحة تمويل اإلرهاب. وتساعد فرقة العمل املعنية باإلجراءات 

املالية يف تعزيز العمل الدويل الفّعال بشأن غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب وتمويل االنتشار.

وسلط متكلمون آخرون الضوء عىل طائفة واسعة من املوارد 

املتاحة ملساعدة الدول األعضاء عىل مكافحة الخطر املتغري الذي 

تمثله العنارص املقاتلة اإلرهابية األجنبية. وتشمل هذه املوارد 

مذكرة الهاي - مراكش بشأن املمارسات الجيدة للتصّدي عىل 

نحو أنجع لظاهرة العنارص املقاتلة اإلرهابية األجنبية 1 ومبادئ 

مدريد التوجيهية 2 الصادرة عن لجنة مكافحة اإلرهاب التابعة 

ملجلس األمن.

https://www.thegctf.org/documents/10162/140201/14Sept19_  1
The+Hague-Marrakech+FTF+Memorandum.pdf

https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2016/10/Ma-  2

drid-Guiding-Principles_EN.pdf

يوضح السيد يورغني شتوك، األمني العام لإلنرتبول )يف الوسط( كيف يمكن للدول األعضاء أن تعمل معاً ملعالجة التهديد املتطور من املقاتلني اإلرهابيني 
Rick Bajornas/األجانب. | من صور األمم املتحدة

https://www.thegctf.org/documents/10162/140201/14Sept19_The+Hague-Marrakech+FTF+Memorandum.pdf
https://www.thegctf.org/documents/10162/140201/14Sept19_The+Hague-Marrakech+FTF+Memorandum.pdf
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2016/10/Madrid-Guiding-Principles_EN.pdf
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2016/10/Madrid-Guiding-Principles_EN.pdf
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ركزت الجلسة املواضيعية الثالثة، برئاسة السيد أخيم شتاينر، 

مدير برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، عىل تعزيز التحرك العاملي 

ملنع التطّرف العنيف. وتضمنت الجلسة بيانات من 23 من 

الدول األعضاء، و12 من منظمات املجتمع املدني و3 من كيانات 

األمم املتحدة.

وذكر السيد شتاينر يف بيانه االفتتاحي األثر الضار للتطّرف 

العنيف عىل األمن والتنمية. واستشهد بالبيانات األخرية التي 

أظهرت أن التكلفة االقتصادية للعنف عىل االقتصاد العاملي يف 

 عام 2017 قد بلغت 14.76 تريليون دوالر، أّي ما يعادل 

988 1 دوالراً لكل شخص عىل وجه األرض. وأبرز الدور 

الحاسم الذي تؤديه التنمية يف الجهود الرامية إىل منع التطّرف 

العنيف من خالل معالجة أوجه الفشل يف الحوكمة، التي تؤدي 

إىل املظالم االجتماعية. وشّدد عىل أن التعاون بني الجهات 

الفاعلة الحكومية والجهات الفاعلة غري الرسمية أمر أسايس 

لنجاح مساعي مكافحة اإلرهاب ومنعه. وقال إن منظمات 

املجتمع املدني رشيك هام، ألنها تمثل الناس الذين لديهم 

إمكانية الوصول وااللتزام الطويل األجل، وهما أمران الزمان 

لتحقيق التغيري املستدام. وأشار أيضاً إىل أهمية النُُهج القائمة 

عىل األدلة، وشّدد عىل الحاجة إىل إدماج املرأة والشباب يف 

الجهود الرامية إىل منع التطّرف العنيف. وقال إن التكنولوجيات 

الجديدة لديها إمكانات هائلة للمساعدة عىل معالجة األسباب 

الجذرية والعوامل املحركة للتطّرف العنيف.

وأعرب املتكلمون عن التزامهم العميق بمكافحة آفة اإلرهاب، 

ورحبوا باعتماد االستعراض السادس السرتاتيجية األمم 

املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، بتوافق اآلراء. وأطلعت العديد 

من الدول األعضاء املشاركني عىل تجاربها يف مجال مكافحة 

اإلرهاب، ودعت إىل اتباع نُُهج شاملة “للمجتمع بأرسه” ملعالجة 

األسباب الجذرية لإلرهاب. وأشارت عدة دول أعضاء إىل أنها 

قد اعتمدت خططاً وطنية ملنع التطّرف العنيف، أو هي بصدد 

اعتمادها.

وشّدد عدة متكلمني عىل دور األمم املتحدة بوصفها منرباً للعمل 

التعاوني يف مجال مكافحة اإلرهاب، وأعربوا عن التزامهم 

بالتعاون الدويل واإلقليمي ملكافحة اإلرهاب، بما يف ذلك وضع 

خطط إقليمية ملنع التطّرف العنيف. ويف هذا السياق، أبرزت 

 بضع دول أعضاء أهمية التعاون بني كيانات األمم املتحدة، 

وال سيما مكتب مكافحة اإلرهاب واملديرية التنفيذية للجنة 

مكافحة اإلرهاب.

وكان هناك اتفاق عام بني الدول األعضاء، حاكاها فيه املجتمع 

املدني، عىل أن الشباب رشكاء أساسيون يف منع التطّرف 

العنيف. وأكدت بعض الدول األعضاء أن الشباب ال ينبغي أن 

يُعتربوا تهديداً أو خطراً محتمالً يف سياق منع التطّرف العنيف 

فحسب، وإنما ينبغي أن يعتربوا أيضاً قادة وجهات مؤثرة 

رئيسية. ودعت جميَع أصحاب املصلحة إىل العمل مع الشباب 

ملساعدتهم عىل تحقيق إمكاناتهم، وإتاحة فرص التعليم والعمل 

لهم، وتعزيز قدرتهم عىل مواجهة التطّرف العنيف. وذكر بعض 

املتكلمني أنه ينبغي تشجيع الشباب وتمكينهم كي يقوموا بدور 

نشط يف وضع سياسات مكافحة اإلرهاب وبرامج التوعية. 

الجلسة الثالثة

تعزيز التحرك العاملي ملنع التطّرف العنيف، بما يف ذلك عن طريق إرشاك الشباب ومنع اإلرهابيني من إساءة 
استخدام التكنولوجيات الجديدة وشبكة اإلنرتنت

 تقريـر مؤتمر األمـم املتحـدة 

 الرفيـع املستـوى املعنـي

بمكافحـة اإلرهـاب
األمـم 
املتحدة
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وأكدت الدول األعضاء عىل أهمية منع إساءة استخدام 

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من جانب اإلرهابيني. 

وأعربت عن قلقها إزاء انتشار استغالل اإلرهابيني لإلنرتنت لنرش 

إيديولوجياتهم وتنسيق أنشطتهم. ووجهت العديد من الدول 

األعضاء االنتباه إىل الرتابط بني الشباب وتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، مشرية إىل أن الشباب هم من رواد استخدام 

التكنولوجيات الجديدة وبالتايل فهم يف طليعة الكفاح ضد 

اإلرهاب والتطّرف العنيف عىل هذه املنصات. وأشارت بعض 

الدول األعضاء إىل دور التكنولوجيات الجديدة، من قبيل الذكاء 

االصطناعي، يف الكشف عن األمارات املبكرة للتطرف. ودعا 

أحد املتكلمني إىل وضع صك دويل ملكافحة اإلرهاب يف الفضاء 

اإللكرتوني. 

وثمة أولويات أخرى أبرزتها الدول األعضاء، منها ربط البلديات 
ووكاالت إنفاذ القانون واالستخبارات من أجل تحسني الكشف 

عن األمارات املبكرة للتطّرف ووقف املخططات اإلرهابية؛ 
وتعزيز الخفارة املجتمعية؛ واالستثمار يف برامج إزالة نزعة 

التطّرف لدى املتطّرفني العنيفني وإعادة إدماجهم؛ ومعالجة 
الصلة بني اإلرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية. 

وشّدد العديد من ممثيل منظمات املجتمع املدني وعدد من الدول 

األعضاء عىل أهمية املشاركة الواسعة النطاق بني الحكومات 

واملجتمع املدني يف الجهود الرامية إىل منع التطّرف العنيف. 

وشّددوا عىل أن منظمات املجتمع املدني تمثل يف كثري من 

األحيان خط الدفاع األول ضد اإلرهاب والتطّرف العنيف عىل 

أرض الواقع يف املجتمعات املحلية، وأكدوا قيمة الخربة املحلية. 

وأشار عدد من املتكلمني من املجتمع املدني إىل أن تمكني املرأة 

أمر أسايس يف الجهود الرامية إىل مكافحة اإلرهاب ومنع التطّرف 

العنيف. ووجهوا االنتباه إىل انتشار إكراه وإخضاع النساء 

عىل نطاق واسع من جانب الجماعات املتطّرفة العنيفة، ورأوا 

أن النساء يضطلعن بدور رئييس يف ريادة وقيادة جهود منع 

التطّرف العنيف داخل مجتمعاتهن املحلية.

وأشار عدد من املتكلمني من املجتمع املدني إىل أن الركيزة 

الرابعة لالسرتاتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب، وهي حماية 

حقوق اإلنسان وكفالة سيادة القانون، قد أهملت، بما يف ذلك 

يف إطار االستعراض السادس الذي جرى مؤخراً. وأشار بعض 

املتكلمني إىل أن التجارب السلبية مع أجهزة األمن من العوامل 

الرئيسية املؤديّة إىل التطّرف، ودعوا األمم املتحدة إىل إعطاء 

األولوية لجهودها املبذولة لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان أثناء 

التصّدي لإلرهاب. ودعا العديد من املتكلمني من املجتمع املدني 

إىل مزيد من التعاون بني املجتمع املدني واألمم املتحدة بشأن 

منع التطّرف العنيف، وانتقد البعض، بما يف ذلك بعض الدول 

األعضاء، استبعاد املجتمع املدني من اليوم األول للمؤتمر الرفيع 

املستوى. 

وأبرزت عدة كيانات من األمم املتحدة العمل الذي تقوم به بشأن 

منع التطّرف العنيف. وأشار املستشار الخاص لألمني العام 

املعني بمنع اإلبادة الجماعية إىل الصلة بني اإلرهاب والتطّرف 

العنيف والجرائم الوحشية. وذكر خطة عمل األمني العام 

للقيادات الدينية بشأن منع التحريض عىل العنف 3، التي تشجع 

عىل توعية السكان املعرضني للتجنيد من جانب الجماعات 

املتطّرفة العنيفة وتتناول إساءة استخدام وسائط اإلعالم من 

أجل التجنيد. وأعربت منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم 

والثقافة )اليونسكو( عن التزامها بتمكني املدرسني وبالتصّدي 

إلساءة استخدام شبكة اإلنرتنت، والنهوض بحقوق اإلنسان، 

وتعزيز مشاركة الشباب يف منع التطّرف العنيف. وشّدد تحالف 

األمم املتحدة للحضارات عىل عمله بشأن مكافحة خطاب 

الكراهية وتعزيز الحوار داخل املجتمعات، فضالً عن جهوده 

الرامية إىل تيسري املشاركة املجدية للشباب يف منع التطّرف 

العنيف وعمليات بناء السالم. وسلط التحالف الضوء أيضاً عىل 

أهمية تقديم اإلرهابيني إىل العدالة، وفقاً للقانون الدويل، من 

أجل تعزيز املصالحة يف املجتمعات املترضرة.

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/  3
Plan%20of%20Action%20Advanced%20Copy.pdf

أكيم شتاينر، مدير برنامج األمم املتحدة اإلنمائي )يف الوسط(، ورئيس 
الجلسة الثالثة، أشار إىل الرضر من تأثري التطّرف العنيف عىل األمن 

Rick Bajornas/والتنمية. | من صور األمم املتحدة
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ركزت الدورة املواضيعية الرابعة، التي تَشاَرك يف رئاستها السيد 

فالديمري فورونكوف، وكيل األمني العام ملكتب األمم املتحدة 

ملكافحة اإلرهاب، والسيدة فومزييل مالمبو-نوكا، وكيلة األمني 

العام واملديرة التنفيذية لهيئة األمم املتحدة للمرأة، والسيد يوري 

فيدوتوف، املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات 

والجريمة، عىل تعزيز دور األمم املتحدة وقدراتها عىل دعم الدول 

األعضاء. وقد شهدت الدورة اإلدالء ببيانات من 11 دولة من 

الدول األعضاء، و4 منظمات دولية وإقليمية، و3 منظمات من 

منظمات املجتمع املدني و4 كيانات من كيانات األمم املتحدة. 

وأشار السيد فورونكوف إىل أن إنشاء مكتب مكافحة اإلرهاب 

كان من بني اإلصالحات األوىل التي أجراها األمني العام لألمم 

املتحدة، وجاء تعبرياً عن تصميمه عىل تعميم مكافحة اإلرهاب 

ومنع التطّرف العنيف يف األعمال األساسية للمنظمة. وسلط 

السيد فورونكوف الضوء عىل بعض اإلنجازات الرئيسية التي 

حققها املكتب خالل سنته األوىل، بما يف ذلك اتفاق األمم املتحدة 

العاملي لتنسيق مكافحة اإلرهاب، وتعزيز التعاون مع املديرية 

التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب واملنظمات اإلقليمية ومنظمات 

املجتمع املدني، والتوقيع عىل خمس مذكرات تفاهم مع جهات 

رشيكة رئيسية وإنجاز أكثر من 35 مرشوعاً لبناء القدرات من 

خالل مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب. 

وأوضحت السيدة مالمبو-نوكا العمل الذي تقوم به هيئة األمم 

املتحدة للمرأة بشأن الجوانب الجنسانية يف مكافحة اإلرهاب 

ومنع التطّرف العنيف. وقالت إن هيئة األمم املتحدة للمرأة تقوم 

بتنفيذ 27 مرشوعاً يف هذه املجاالت وتلتزم بتعزيز تعاونها مع 

كيانات األمم املتحدة األخرى، وكذلك مع الدول األعضاء واملجتمع 

املدني والقطاع الخاص. وشّددت عىل أهمية إرشاك النساء يف 

عمليات صنع القرار املتعلقة بمكافحة اإلرهاب ومنع التطّرف 

العنيف، وكذلك مراعاة وضعهن الفريد بوصفهن ضحايا 

لألعمال اإلرهابية ومرتكباٍت لها أيضاً. وأشارت إىل رضورة 

 التصّدي للصور النمطية الضارة املتعلقة باملرأة، التي كثرياً 

ما يستغلها اإلرهابيون. 

وأشار السيد فيدوتوف إىل الدور الهام الذي يضطلع به مكتب 

األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة يف تقديم املساعدة 

التقنية إىل الدول األعضاء من أجل تعزيز اإلطار القانوني العاملي 

ملكافحة اإلرهاب. وأبرز غياب القدرات يف مجال العدالة الجنائية 

يف عدة بلدان ومناطق معترباً أن ذلك يشكل تحدياً رئيسياً أمام 

إجراءات مكافحة اإلرهاب عىل الصعيد العاملي. وأضاف أن 

هناك صعوبات ناجمة عن تقادم الترشيعات والسياسات واألطر 

املؤسسية واتفاقات التعاون يف مجال مكافحة اإلرهاب، إىل جانب 

نقص املهارات والخربات وتزايد عدد التحقيقات التي تجري 

يف مجال مكافحة اإلرهاب وطابعها العابر للحدود. وقال إنه 

يتعني عىل األمم املتحدة بذل املزيد لدعم الدول األعضاء يف إجراء 

تحقيقات ومحاكمات تستند إىل سيادة القانون، وكفالة تمايش 

اإلجراءات الوطنية ملكافحة اإلرهاب مع القواعد واملعايري الدولية 

لحقوق اإلنسان. ويجب أيضاً زيادة البحث والتحليل من أجل 

تحديد االتجاهات والديناميات، بما يف ذلك الصلة بني اإلرهاب 

والجريمة املنظمة العابرة للحدود الوطنية. 

ورحبت الدول األعضاء بعقد املؤتمر الرفيع املستوى وتبادلت 

تجاربها الخاصة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع التطّرف 

العنيف. وكرر عدد من املتكلمني التأكيد عىل أهمية اتباع نهج 

 تعزيز دور األمم املتحدة وقدراتها عىل دعم الدول األعضاء يف تنفيذ اسرتاتيجية 
األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب

الجلسة الرابعة

 تقريـر مؤتمر األمـم املتحـدة 

 الرفيـع املستـوى املعنـي

بمكافحـة اإلرهـاب
األمـم 
املتحدة
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يرشك “املجتمع بكامله”، وجّدد بضعة منهم تأكيد الشواغل 

التي أُعرب عنها يف جلسات سابقة واملتعلقة بعدم مشاركة 

منظمات املجتمع املدني يف اليوم األول من املؤتمر الرفيع 

املستوى. ودعت الدول األعضاء مكتب مكافحة اإلرهاب إىل 

تقديم خطة محّددة إلرشاك جميع أصحاب املصلحة املعنيني، 

بما يف ذلك املجتمع املدني، بشكل منتظم يف جميع جهوده. ودعا 

عدة متكلمني، بمن فيهم ممثلون عن منظمات املجتمع املدني، 

إىل تخصيص قدر أكرب من االهتمام واملوارد للعمل عىل تعزيز 

حقوق اإلنسان وسيادة القانون يف سياق مكافحة اإلرهاب ومنع 

التطّرف العنيف. وأبرزت الربوفيسورة فيونواال ني أوالين، 

املقررة الخاصة ملجلس حقوق اإلنسان املعنية بتعزيز وحماية 

حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، 

عالقة التعاضد بني األمن وحقوق اإلنسان، وناشدت جميع 

أصحاب املصلحة ضمان االمتثال لحقوق اإلنسان يف جهود 

مكافحة اإلرهاب. 

وشّددت الدول األعضاء عىل أهمية تعزيز التعاون الدويل 

واإلقليمي لتنفيذ اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة 

اإلرهاب. وأبرزت رضورة توفري املساعدة يف بناء القدرات يف 

مجال مكافحة اإلرهاب بناء عىل طلب كل دولة عضو وعىل 

أساس احتياجاتها الخاصة. ورحبت الكثري منها بعمل مكتب 

مكافحة اإلرهاب يف مجال بناء القدرات من خالل مركز األمم 

املتحدة ملكافحة اإلرهاب وأقّرت هذه الدول بمساهمة فرقة 

العمل املعنية بالتنفيذ يف مجال مكافحة اإلرهاب يف كفالة تباع 

نهج يرشك “األمم املتحدة بكاملها”. وذكرت دول أعضاء أخرى 

الدور الهام لتقييمات وزيارات خرباء املديرية التنفيذية للجنة 

مكافحة اإلرهاب، والتي ساهمت يف تحديد مجاالت املساعدة 

التقنية. وأشار أحد املتكلمني إىل رضورة إصالح هيكل اإلدارة يف 

مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب. 

وأبرزت الدول األعضاء عدداً من األولويات املحّددة يف مجال 

بناء القدرات، بما يف ذلك دعم الجهود الرامية إىل منع التطّرف 

العنيف ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والتصّدي 

إلساءة اإلرهابيني واملتطّرفني العنيفني استخدام التكنولوجيات 

الجديدة وشبكة اإلنرتنت؛ ودعم ضحايا اإلرهاب. ووجهت 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية االنتباه إىل أهمية بناء القدرات 

الرامية إىل منع اإلرهابيني من الحصول عىل املواد النووية، 

وأبرزت الدور الذي تضطلع به الوكالة يف هذا السياق. 

وألقى السيد ألكسندر زويف، األمني العام املساعد لسيادة 

القانون واملؤسسات األمنية، بياناً باسم إدارة عمليات حفظ 

السالم باألمم املتحدة. وقال إن حفظ األمم املتحدة للسالم ليس 
أداة ملكافحة اإلرهاب عسكرياً، بل إن عمليات السالم تُنرش 
بشكل متزايد يف سياقات تسعى فيها جماعات إىل تحقيق 

أهداف ال تتسق مع ميثاق األمم املتحدة باستخدام تكتيكات 
إرهابية. ووصف الطرق التي تعمل بها إدارة عمليات حفظ 

السالم عىل تكييف سياساتها وطرائق عملها وفهمها لتحافظ 
عىل فعاليتها يف تلك البيئات التشغيلية املعقدة، وشّدد عىل امليزة 

النسبية لعمليات األمم املتحدة للسالم يف بناء القدرات الوطنية 
ودعم الدول األعضاء يف سعيها ملكافحة اإلرهاب ومنع التطّرف 

العنيف. والحظ السيد مايكل كيتنغ، املمثل الخاص لألمني العام 
لألمم املتحدة للصومال، أن اإلرهاب أثّـر عىل جميع جوانب 
الحياة يف الصومال. وأكد أن مكافحة اإلرهاب تتطلب نُهجاً 

شاملة تعالج جميع جوانب املشكلة. وأشار أيضاً إىل أن بعثة 
األمم املتحدة لتقديم املساعدة إىل الصومال هي البعثة الوحيدة 
املخولة رصاحة بالعمل عىل منع التطّرف العنيف. وقال السيد 
يان كوبيتش، املمثل الخاص لألمني العام لألمم املتحدة املعني 
بالعراق، إنه من الرضوري معالجة األسباب الجذرية لإلرهاب 

والرتكيز عىل الوقاية. وأعرب عن تقديره للبعثة املشرتكة بني 
املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب ومكتب مكافحة 

اإلرهاب التي أوفدت إىل العراق مؤخراً وللعمل الناتج عن ذلك 
والرامي إىل تحديد فرص بناء القدرات. 

أوضحت السيدة مالمبو-نوكا )يف الوسط(، بوصفها رئيسة مشاركة يف 
الجلسة الرابعة، عمل هيئة األمم املتحدة للمرأة بشأن الجوانب الجنسانية 
 Rick/يف مكافحة اإلرهاب ومنع التطّرف العنيف. | من صور األمم املتحدة

Bajornas
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 قدم السيد أنطونيو غوترييش، األمني العام لألمم املتحدة، موجز 

الرئيس الذي أعده الختتام املؤتمر الرفيع املستوى، واملستند إىل 

املناقشات التي دارت خالل الجلسات املواضيعية األربعة.

واختتم بالقول إن املؤتمر الرفيع املستوى ساعد عىل تعزيز 

التعاون املتعدد األطراف وكرس حاالت التقوقع وبناء رشاكات 

جديدة. وعّلق قائالً إن املؤتمر الرفيع املستوى قد حرضه أكثر 

من 1000 مشارك من جميع أنحاء العالم، وإن املناسبات 

الجانبية الـ 25 التي نظمتها الدول األعضاء وكيانات األمم 

املتحدة واملجتمع املدني طوال أسبوع األمم املتحدة األول ملكافحة 

اإلرهاب، قد أثبتت فوائد اعتماد نهج شامل. 

وأشار إىل رضورة اعتماد نهج يرشك “الحكومة بأكملها”، 

و“املجتمع بأكمله” و“األمم املتحدة بأكملها” يف منع اإلرهاب 

ومكافحته، ويضم تشكيلة واسعة من الرشكاء عىل كل من 

الصعيد الوطني واإلقليمي والعاملي. وهذا يتطلب إرشاك النساء 

والشباب، الذين بإمكانهم املساعدة يف مواجهة الرسائل املتالعبة 

لإلرهابيني وإعادة دمج املتطّرفني. ويتعني كذلك صون حقوق 

الضحايا وكفالة إيصال صوتهم. وأشاد بالعمل القيّم الذي 

الجلسة الختامية

السيد أنطونيو غوترييش، األمني العام لألمم املتحدة )يف الوسط( اختتم بالقول إن املؤتمر الرفيع املستوى ساعد عىل تعزيز التعاون املتعدد األطراف، وكرس 
Rick Bajornas/حاالت التقوقع وبناء رشاكات جديدة. | من صور األمم املتحدة

 تقريـر مؤتمر األمـم املتحـدة 

 الرفيـع املستـوى املعنـي

بمكافحـة اإلرهـاب
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تقوم به منظمات املجتمع املدني وأعلن أن األمم 

املتحدة تفكر يف إنشاء وحدة جديدة يف مكتب 

مكافحة اإلرهاب لضمان أن تنعكس آراء املجتمع 

املدني انعكاساً كامالً يف سياسات وبرامج مكافحة 

اإلرهاب. 

وذكر أن هناك العديد من األمثلة عىل قيام الدول 

األعضاء بشكل قانوني بتقديم معلومات هامة 

يف ظل احرتام معايري حقوق اإلنسان. ومع ذلك، 

أشار إىل رضورة تحسني االستفادة من الشبكات 

القائمة، التي يجب أن تتوسع لتشمل املزيد من 

الدول األعضاء. وأبرز رضورة تحسني تبادل 

املعلومات بشأن هويات العنارص املقاتلة اإلرهابية 

األجنبية العائدة أو املنتقلة يف إطار الجهود الرامية 

إىل تنفيذ قرار مجلس األمن 2396 )2017(. 

وأعلن أن األمم املتحدة تفكر يف إنشاء شبكة عاملية 

لجهات تنسيق مكافحة اإلرهاب من أجل تبادل 

الخربات وأفضل املمارسات بني الدول األعضاء. 

وقال إنه يتعني القيام باملزيد ملعالجة األوضاع 

املؤدية إىل اإلرهاب والتطّرف العنيف، بما يف ذلك 

غياب الفرص واإلقصاء وعدم املساواة والتمييز 

واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان. ودعا أيضاً 

املجتمع الدويل إىل العمل معاً بشكل وثيق من أجل 

توقع التهديدات اإلرهابية يف املستقبل والعمل 

عىل منعها. وأضاف أن هذا يتطلب تعاوناً وثيقاً 

مع القطاع الخاص واألوساط األكاديمية لتبادل 

املعارف والخربات واملوارد. وأقّر بأن بإمكان األمم 

املتحدة أن تفعل املزيد لكفالة أن يكون ألنشطتها 

يف مجال بناء القدرات تأثري عىل األرض. وأكد من جديد أن عىل 

أعضاء املجتمع الدويل مكافحة اإلرهاب معاً، بأساليب ال ترّض 

بسيادة القانون وحقوق اإلنسان. 

واختتم حديثه قائالً إن املؤتمر الرفيع املستوى واعتماد قرار 

بتوافق اآلراء يف أعقاب االستعراض السادس السرتاتيجية األمم 

املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، زودا األمم املتحدة بخريطة 

طريق واضحة لعملها يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع التطّرف 

العنيف. وأعلن أن األمم املتحدة ستجري اآلن اتصاالت بالدول 

األعضاء من أجل تنظيم مناسبات إقليمية تفاعلية بشأن قضايا 

مواضيعية رئيسية قبل املؤتمر الرفيع املستوى القادم املزمع 

عقده يف حزيران/يونيه 2020  

 األمني العام أنطونيو غوترييش )إىل اليسار( يغادر قاعة الجمعية العامة بعد اختتام املؤتمر 
الرفيع املستوى املعني بمكافحة اإلرهاب. إىل اليمني، فالديمري فورونكوف، وكيل األمني العام 

Rick Bajornas/ملكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب. | من صور األمم املتحدة
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26 حزيران/يونيه 2018

منع التحريض عىل العنف والتطّرف العنيف: 
تنفيذ خطة عمل القيادات والجهات الفاعلة 
الدينية ملنع التحريض عىل العنف املحتمل أن 

يؤدي إىل جرائم وحشية 

استضاف هذا النشاط الجانبي مكتُب األمم املتحدة املعني 
بمنع اإلبادة الجماعية وباملسؤولية عن الحماية والبعثُة الدائمة 

للمغرب من أجل التأكيد عىل أهمية دور القيادات الدينية يف 
منع التطّرف العنيف. وقد أبرز املغرب العمل الذي تضطلع به 

حكومته، بما يف ذلك من خالل معهد محمد السادس لتكوين 
األئمة املرشدين واملرشدات وإعالن مراكش بشأن حقوق 

األقليات الدينية 4.  وأكد مكتب األمم املتحدة املعني بمنع اإلبادة 
الجماعية أن إرشاك القيادات الدينية يمثل جزًءا أساسياً من 

اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب. وشّدد مكتب 
مكافحة اإلرهاب عىل أهمية االستثمار يف القيادة السياسية 

والتنفيذية لتعزيز السالم والحوار والتسامح والشمولية. وقدم 
مشاركون يف النشاط الجانبي من منظمات “نساء يف اإلسالم” 

و“مركز تانينبوم للتفاهم بني األديان” و“حملة كتف عىل 
كتف” أنشطة منظماتهم. وأشري مراراً إىل إرشاك وتمكني املرأة 

والشباب إىل جانب رضورة اتباع نهج مبنية عىل األدلة.

http://www.marrakeshdeclaration.org/marrakesh-declara-  4
tion.html

 موجـز األنشطة الجانبية

النشاط الجانبي حول منع التحريض عىل العنف والتطّرف العنيف يف 26 حزيران/يونيه يعالج الدور املهم للزعماء الدينيني يف منع التطّرف 
Hubertus Juergenliemk/العنيف. | من صور األمم املتحدة

 تقريـر مؤتمر األمـم املتحـدة 

 الرفيـع املستـوى املعنـي

بمكافحـة اإلرهـاب
األمـم 
املتحدة
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مكافحة تمويل اإلرهاب: التحّديات التي 
تواجه تحديد ورصد ومكافحة تمويل 

الجماعات اإلرهابية واإلرهابيني

نظمت هذا النشاط الجانبي البعثات الدائمة لبريو وفرنسا 

ونيجرييا، إىل جانب مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات 

والجريمة. وقد أشار املمثالن الدائمان لفرنسا وبريو إىل 

املؤتمرين الهامني املعقودين يف الجزائر العاصمة وباريس خالل 

األشهر السابقة عىل انعقاد املؤتمر الرفيع املستوى واللذين 

أبرزا توافق اآلراء الدويل عىل منع تمويل اإلرهاب. ووجه املمثالن 

الدائمان االنتباه إىل املخاطر املتزايدة الناجمة عن التكنولوجيات 

الجديدة واستخدامها يف تمويل اإلرهاب، ونقص قدرة العديد من 

الدول األعضاء عىل فهم التهديد يف أحدث مظاهره ومكافحته. 

وشّددا عىل أهمية بناء القدرات وتعزيز دور فرقة العمل املعنية 

باإلجراءات املالية والهيئات اإلقليمية املماثلة لها. وشّدد املدير 

التنفيذي للمكتب املعني باملخدرات والجريمة عىل أهمية زيادة 

التعاون بني وحدات االستخبارات املالية وكيانات إنفاذ القانون 

وأجهزة املخابرات. وعرض املكتب أيضاً دليله التوجيهي الجديد 

بشأن تقييم مخاطر تمويل اإلرهاب، بينما أشارت املديرية 

التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب إىل مشاريع بناء القدرات يف 

تونس والعراق، والتي ُوضعت بناء عىل االحتياجات التي حّددتها 

املديرية التنفيذية. وذكر مسؤولو وحدات االستخبارات املالية 

من نيجرييا وبلجيكا أن العديد من وحدات االستخبارات املالية 

ليس لديها صالحيات كافية لتلقي إحاطات استخباراتية من 

سلطات إنفاذ القانون. وأشاروا إىل رضورة تنظيم حمالت توعية 

لضمان أن تقدم املصارف واملؤسسات املالية األخرى معلومات 

صحيحة. وقدم مكتب مكافحة اإلرهاب إحاطة عن مرشوعه 

املتعلق بمكافحة تمويل اإلرهاب وشّدد عىل أهمية إرشاك 

أصحاب املصلحة املتعددين واستخدام تقنيات جديدة لتعزيز 

أثر املساعدة، مثل تبادل االستخبارات املالية وإنشاء رشاكات 

بني القطاعني العام والخاص.

Hubertus Juergenliemk/أبرز النشاط الجانبي املعني بمكافحة تمويل اإلرهاب اإلجماع الدويل عىل قمع تمويل اإلرهاب. | من صور األمم املتحدة
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حماية الهياكل األساسية الحيوية من 
الهجمات اإلرهابية يف سياق تنفيذ قرار مجلس 

األمن 2341 )017 2(

تضمن هذا النشاط الجانبي، الذي نظمته البعثة الدائمة 
ألوكرانيا، عروضاً من وزارة الخارجية وجهاز األمن األوكرانيني. 

وركز مقدمو اإلحاطات عىل الهجمات املتعّددة األوجه 
والتهديدات الناشئة حديثاً ضد الهياكل األساسية الحيوية يف 

أوكرانيا. وأقّر املشاركون بأهمية وضع نهج موحد لحماية 
الهياكل األساسية الحيوية من التخريب والهجمات اإلرهابية؛ 

وتعزيز صالبة نظم األمن القومي؛ ووضع تدابري وقائية وإنشاء 
قدرات للتعامل مع الهجمات ضد مرافق حفظ الحياة، بما يف 
ذلك يف الفضاء اإللكرتوني. ورّحب املشاركون أيضاً باعتماد 

االستعراض السادس السرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة 
اإلرهاب بتوافق اآلراء. وسلطوا الضوء عىل أهمية التعاون 

اإلقليمي والدويل من أجل منع وتخفيف الهجمات ضد الهياكل 
األساسية الحيوية وتقديم الدعم يف مجال بناء القدرات إىل 
الدول األعضاء. وُوزعت خالل النشاط الجانبي ورقة عمل 

بعنوان “تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 2341 )2017(: تجربة 
أوكرانيا”. وتناولت الورقة، يف جملة مواضيع أخرى، طرق 
تقييم نقاط الضعف والرتابط والقدرات، إىل جانب تبعات 

الهجمات اإلرهابية عىل الهياكل األساسية الحيوية. ودعت الورقة 
الدول األعضاء إىل االستفادة من خربة أوكرانيا يف مجال التدابري 

الوقائية أثناء عملية وضع االسرتاتيجيات والسياسات الوطنية يف 
هذا املجال. 

التضامن من أجل حقوق ضحايا اإلرهاب

نظم هذا النشاط الجانبي مكتُب مكافحة اإلرهاب بالتعاون مع 

البعثة الدائمة ملايل وإدارة شؤون اإلعالم باألمم املتحدة. وشهد 

هذا النشاط عرض فيلم وثائقي يركز عىل ثالث ضحايا لإلرهاب 

يف فرتة قيادة رئيس الرشطة السابق يف مايل، عليو محمار تورى. 

واحتُفل بإصدار دليل املمارسات السليمة يف دعم جمعيات 

الضحايا يف أفريقيا والرشق األوسط حيث ُعقدت مناقشة مائدة 

مستديرة نظمها مكتب مكافحة اإلرهاب، وشارك فيها خرباء 

وممثلون عن الضحايا، بما يف ذلك الجمعية املالية لحقوق 

اإلنسان، والجمعية الفرنسية لضحايا اإلرهاب، وجمعية “أطفال 

الثالثاء”، وجمعية األمل العراقية. وأبرزت املناقشة أهمية الدليل 

بوصفه أداة للتعاون بالنظر إىل أنه يتضمن العديد من القضايا 

ذات الصلة بالضحايا، مثل الدعم النفيس االجتماعي، ويتناول 

ظروفاً محّددة تتعلق بالنساء واألطفال. وأعرب املمثل الدائم ملايل 

عن امتنانه للمشاركني إلظهار تضامنهم مع ضحايا اإلرهاب 

يف مايل وركز عىل موضوعي العدالة واملصالحة يف سياق دعم 

الضحايا يف املستقبل.

27 حزيران/يونيه 2018

 املشاركة والتمكني؟ قاعدة بيانات 
مكافحة اإلرهاب

استضافت هيئة األمم املتحدة للمرأة والبعثتان الدائمتان لفنلندا 

واململكة املتحدة هذا النشاط الجانبي لتسليط الضوء عىل بدء 

إجراء أبحاث جديدة تحلل دور املرأة كضحية أو جانية أو طرف 

معني باملنع يف حوداث التطّرف العنيف. وتحدث املتكلمون من 

هيئة األمم املتحدة للمرأة، واملعهد الدويل للدراسات االسرتاتيجية، 

ووزارة الخارجية الفنلندية عن أهمية وضع ممارسات 

ظهر هاشتاج النشاط الجانبي خالل دقيقة صمت. | من صور األمم املتحدة/
Hubertus Juergenliemk

ضحايا اإلرهاب ومنظمو النشاط الجانبي يقفون تضامناً، بعد عرض فيلم 
وثائقي يركز عىل ثالث ضحايا لإلرهاب من مايل | من صور األمم املتحدة/

Laurence Gerard
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سياساتية تستند إىل األدلة فيما يتعلق باملرأة والتطّرف العنيف 
والحاجة إىل مواصلة إجراء بحوث متعمقة لتعزيز فهم األدوار 

التي تضطلع بها املرأة يف مجال التطّرف العنيف. 

الوصول القانوني إىل البيانات الرقمية عرب 
الحدود وقاعدة بيانات السلطات الوطنية 

املختصة بمكافحة اإلرهاب

نظمت هذا النشاط الجانبي املديرية التنفيذية للجنة مكافحة 
اإلرهاب، واملكتب املعني باملخدرات والجريمة، والرابطة الدولية 

ألعضاء النيابة العامة، والبعثة الدائمة للواليات املتحدة. وركز 
هذا النشاط عىل التحّديات التي تواجهها الدول األعضاء فيما 
يتعلق بطلب األدلة الرقمية والحصول عليها واستخدامها يف 

قضايا اإلرهاب. وتشمل هذه التحّديات التأخر يف تقديم طلبات 
البيانات الرقمية، وعدم وضوح الوالية القضائية، وتبادل 

املعلومات دون انتهاك حقوق اإلنسان وقوانني الخصوصية، 
وعمليات البحث عن األدلة الجنائية األساسية التي تستغرق وقتاً 

طويالً وال تنجح يف كثري من األحوال. وملواجهة هذه التحّديات، 
تشرتك املديرية التنفيذية واملكتب املعني باملخدرات والجريمة 

والرابطة الدولية يف تنفيذ مرشوع “الوصول القانوني إىل 
البيانات الرقمية عرب الحدود” الذي تدعمه الواليات املتحدة 

واليابان وفرنسا. ويُنفذ هذا املرشوع حالياً من أجل تعزيز قدرة 
السلطات املركزية وأعضاء النيابة العامة واملحققني يف الحفاظ 

عىل األدلة اإللكرتونية يف مجال مكافحة اإلرهاب والحصول 
عليها. وتشمل النتائج املحّددة للمرشوع وضع دليل عميل لطلب 

املعلومات اإللكرتونية، وتنظيم حلقات عمل إقليمية من أجل 
تعزيز قدرة السلطات املركزية، وإنشاء منصة للتدريب عىل 

التعلم اإللكرتوني، ووضع دليل للمساعدة القانونية املتبادلة، 
وتصميم قاعدة بيانات مركزية للسلطات املركزية. وقدم املكتب 

أيضاً دليله للسلطات الوطنية املختصة يف القضايا املتعلقة 
باإلرهاب، الذي أعد وفقاً لقرار مجلس األمن 2322 )2016(.

التعاون الدويل ملكافحة استخدام شبكة 
اإلنرتنت ألغراض إرهابية: الفرص والتحّديات

نظم هذا النشاط الجانبي املكتب املعني باملخدرات والجريمة، 
ومكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، والبعثات الدائمة 
إلستونيا واإلمارات العربية املتحدة والبحرين وبيالروس 

وجمهورية كوريا وسنغافورة وكينيا ومرص واملكسيك واململكة 
العربية السعودية. وخالل الجلسة األوىل بشأن التعاون وتبادل 

املعلومات عىل الصعيد الدويل من أجل مكافحة استخدام شبكة 
اإلنرتنت ألغراض إرهابية، شّددت الدول األعضاء عىل الحاجة إىل 
الوقاية التي تشمل مشاركة املجتمعات املحلية وتثقيف الشباب، 
باعتبارها طريقاً أكثر فعالية ملواجهة التطّرف من إزالة محتوى 
اإلنرتنت؛ وأهمية إقامة الرشاكات بني القطاعني العام والخاص؛ 

والحاجة إىل أن تعمل رشكات وسائط التواصل االجتماعي 
بلغات متعددة، وأن تتبادل املعلومات مع السلطات الوطنية. ويف 

الجلسة الثانية بشأن مكافحة الرسائل املتطّرفة والتشجيع عىل 
التسامح يف مواقع التواصل االجتماعي، ذكر مرشوع مكافحة 

التطّرف أهمية الضغط عىل رشكات التكنولوجيا إلزالة املحتوى 
املتطّرف وتعطيل الشبكات املتطّرفة عىل اإلنرتنت من أجل 

تهيئة املجال للرسائل البديلة. ويف الجلسة األخرية بشأن دور 
القطاع الخاص يف مكافحة استخدام شبكة اإلنرتنت ألغراض 
إرهابية، سلط ممثلون عن “فيسبوك” و“تويرت” الضوء عىل 

التقدم املحرز يف إزالة املحتوى املتطّرف عىل اإلنرتنت وحجبه. 
وأشاروا إىل أن اإلرهابيني يستخدمون يف كثري من األحوال 

منصات إلكرتونية صغرية، ولذلك هناك حاجة إىل دعم الرشكات 
التكنولوجية الصغرية التي تفتقر إىل املوارد الالزمة للحيلولة 

دون استخدام اإلنرتنت ألغراض إرهابية.

خالل هذا النشاط الجانبي، أكد املتحدثون عىل الفرص والتحّديات للتعاون 
الدويل ملكافحة استخدام اإلنرتنت ألغراض إرهابية. | من صور األمم املتحدة/

Hubertus Juergenliemk
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رسائل إىل نور

نظمت البعثة الدائمة لفرنسا واللجنة املشرتكة بني الوزارات 

املعنية بالجريمة ومنع تغذية نزعة التطّرف أداء هذه املرسحية 

املصوغة يف شكل رسائل بدعم من وفد االتحاد األوروبي 

والفرنكوفونية واليونسكو والبعثات الدائمة لبلجيكا وتونس 

واملغرب. وترسد مرسحية “رسائل إىل نور” قصة الرسائل 

املتبادلة بني أب مسلم مفكر يؤدي شعائره الدينية - ويعيش 

دينه بوصفه رسالة للسالم والحب - وابنته التي ذهبت إىل 

العراق لتلتحق بالرجل الذي تزوجته رساً وهو عضو برتبة 

مالزم يف تنظيم الدولة اإلسالمية. وأعقبت املرسحية مناقشة 

بني الجمهور واملؤلف رشيد بن الزين، وهو عالم يف الدراسات 

اإلسالمية وباحث فرنيس - مغربي، وهو جزء من الجيل الجديد 

من املفكرين الذين يدعون إىل العمل النقدي واملفتوح بشأن 

القرآن.

28 حزيران/يونيه 2018

إعادة تأهيل العنارص املقاتلة اإلرهابية 
األجنبية والجناة املتطّرفني العنيفني وإعادة 

إدماجهم

نظمت هذا النشاط الجانبي منظمة Carefronting - نيجرييا، 

واملركز الدويل ملكافحة اإلرهاب، ومعهد األمم املتحدة األقاليمي 

لبحوث الجريمة والعدالة، والبعثتان الدائمتان لألردن والواليات 

املتحدة. وقدم املعهد إحاطة بشأن مختلف املسارات التي 

اسرتشدت بها برامجه الخاصة بإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج، 

بينما شّددت تايلند عىل أهمية دور الدين واألرسة يف إعادة تأهيل 

العنارص املقاتلة اإلرهابية األجنبية. وأوضح األردن الجوانب 

الدينية والنفسية واملهنية والتعليمية للربامج األردنية إلعادة 

التأهيل وإعادة اإلدماج، التي تقدم من خالل مراكز التأهيل 

اإلصالحية، وسلط الضوء عىل التحّديات الرئيسية، ومنها 

االكتظاظ وعدم تعاون السجناء وارتفاع التكاليف. وشّدد املركز 

الدويل عىل أهمية الشباب ودور األيديولوجية والعمل مع الجهات 

الفاعلة التي تقدم األدلة، يف حني أوىص املركز العاملي لألمن 

التعاوني بوضع أطر اسرتاتيجية وقانونية لتمكني منظمات 

املجتمع املدني من أداء العمل يف مجال إعادة التأهيل وإعادة 

اإلدماج دون مواجهة القيود عىل املوارد والقيود األمنية. وأكدت 

منظمة Carefronting عىل رضورة ضمان األمن الشامل 

يف جهود إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج حيث تُمكَّن الهياكل 

املجتمعية من تقديم الخدمات األمنية.

العودة إىل األساسيات: حقوق اإلنسان 
ومشاركة املجتمع املدني باعتبارها أسس 

الجهود الفّعالة ملنع التطّرف العنيف 
ومكافحة اإلرهاب 

نظم هذا النشاط املركز العاملي لألمن التعاوني، ومرشوع 
الوقاية، والبعثتان الدائمتان للسويد والنرويج. ونُظم النشاط 

عقب حلقة عمل عىل مستوى الخرباء ُعقدت بالبعثة الدائمة 
للنرويج يف اليوم السابق. وركزت حلقة العمل والنشاط الجانبي 

عىل وضع مجموعة من التوصيات املحّددة التي ترسم سياسة 
تعزيز وحماية حقوق اإلنسان وحماية وتوسيع املجال املتاح 

للمجتمع املدني يف سياق مكافحة اإلرهاب ومنع التطّرف 
العنيف. وكان من بني املتكلمني ممثلون عن املجتمع املدني من 
أفغانستان وأوغندا وباكستان وتونس وكينيا. وأقّر املشاركون 

بأن احرتام حقوق اإلنسان وسيادة القانون وإن كانا من 
العنارص األساسية ملكافحة اإلرهاب، فإنهما ما زاال يحظيان 
بقدر غري كاف من االهتمام واملوارد. وأشاروا إىل أن أساليب 

مكافحة اإلرهاب القائمة عىل استخدام القوة املفرطة آخذة يف 
التزايد، مع تزايد انتهاكات حقوق اإلنسان. وعىل الرغم من 

فعالية هذه األساليب يف بعض األحيان عىل املدى القصري، فقد 
شّدد املشاركون عىل جسامة اآلثار السلبية املرتتبة عىل اإلفراط 
يف التعامل األمني مع تجنيد اإلرهابيني وتغذية نزعة التطّرف. 

ونظر النشاط الجانبي يف السبل العملية لتحقيق واستدامة 
االهتمام بأبعاد حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب 

ومنع التطّرف العنيف، فضالً عن الحاجة إىل اتباع نهج يرشك 
“املجتمع بأكمله” يف التعامل مع تهديد التطّرف العنيف، الذي 

يشمل الجهات الفاعلة يف مجال حقوق اإلنسان واملجتمع املدني 
باعتبارهما من الجهات الرشيكة الرئيسية. وأعرب املشاركون 

تركز املناقشة خالل النشاط الجانبي عىل تطوير سلسلة من التوصيات 
 السياسية املحّددة لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان وحماية وتوسيع 
مساحات املجتمع املدني يف سياق مكافحة اإلرهاب ومنع التطّرف 

Hubertus Juergenliemk/العنيف. | من صور األمم املتحدة
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عن األمل يف أن تساعد إصالحات األمم املتحدة يف مجال مكافحة 

اإلرهاب، وال سيما إنشاء مكتب مكافحة اإلرهاب، عىل معالجة 

املسائل التي نُظر فيها خالل النشاط الجانبي.

تنفيذ الخطة العاملية ألمن الطريان يف ضوء 
 قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة

)2016( 2309

نظمت هذا النشاط الجانبي منظمُة الطريان املدني الدويل، بدعم 

من البعثات الدائمة لفرنسا واململكة العربية السعودية واململكة 

املتحدة، ملناقشة تنفيذ الخطة العاملية ألمن الطريان يف أعقاب 

اتخاذ مجلس األمن قراره 2309 )2016(. وُخّصص النشاط 

ملناقشة امليض ُقُدماً يف التعاون بني منظمة الطريان املدني الدويل 

واملديرية التنفيذية للجنة ملكافحة اإلرهاب ومكتب مكافحة 

اإلرهاب وحرضه السيد فالديمري فورونكوف، وكيل األمني العام 

ملكتب مكافحة اإلرهاب، والسيدة ميشيل كونينسكس، املديرة 

التنفيذية للمديرية التنفيذية، وشارك فيه عدد من املتكلمني 

اآلخرين من منظمة الطريان املدني الدويل، واإلنرتبول، والدول 

األعضاء، بما فيها كندا واململكة العربية السعودية واململكة 

املتحدة وهولندا. وأشار املتكلمون إىل أهمية أمن الطريان 

وإىل طابعه املتغري بوصفه من التهديدات، ورحبوا بتعزيز 

التعاون بني منظمة الطريان املدني الدويل واملديرية التنفيذية 

ومكتب مكافحة اإلرهاب، بما يف ذلك توقيع مذكرة تفاهم بني 

املديرية التنفيذية ومنظمة الطريان املدني الدويل يف 27 أيار/

مايو 2018. وقد أتاح هذا النشاط الجانبي أيضاً فرصة 

ملنظمة الطريان املدني الدويل لتعريف الدول األعضاء ورؤساء 

وكاالت مكافحة اإلرهاب بعملها، بوصفها وكالة األمم املتحدة 

املتخصصة املسؤولة عن أمن الطريان وتسهيله، دعماً لقرار 

مجلس األمن 2309. وتشمل األنشطة ذات الصلة اسرتاتيجية 

برنامج تحديد هوية الركاب التي وضعتها منظمة الطريان 

املدني الدويل. وهيأ النشاط الجانبي أيضاً فرصة مهمة لتعزيز 

تنفيذ الخطة العاملية ألمن الطريان التي وضعتها تلك املنظمة 

والتي تلبي احتياجات الدول األعضاء وقطاع الطريان يف توجيه 

جميع الجهود الرامية إىل تعزيز أمن الطريان من خالل مجموعة 

من اإلجراءات واملهام واألهداف ذات األولوية املتفق عليها 

دولياً. وتتمثل األولويات الرئيسية الخمس للخطة يف تعزيز 

الوعي باملخاطر والتصّدي لها، وتطوير الثقافة األمنية والقدرة 

البرشية، وتحسني املوارد التكنولوجية، وتشجيع االبتكار، 

وتحسني الرقابة وضمان الجودة، وزيادة التعاون والدعم.

مكافحة التطّرف العنيف ومنعه من خالل 
اسرتاتيجيات االتصال والتمكني التي يشارك 

فيها الشباب

نظمت هذا النشاط الجانبي املديرية التنفيذية للجنة مكافحة 
اإلرهاب وتحالف األمم املتحدة للحضارات، نيابة عن فريق 

العمل املعني باالتصال التابع لفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف 
مجال مكافحة اإلرهاب، والبعثتان الدائمتان لألردن وفنلندا. 

وركز النشاط الجانبي عىل تبادل أمثلة للممارسات الجيدة يف 
مجال االتصال، وتمكني الشباب ملنع التطّرف العنيف. وذكرت 
فنلندا أنها ستحدث خطة عملها الوطنية ملنع التطّرف العنيف 

بحيث تشمل عنرصاً أكرب للشباب، يف حني شّدد األردن عىل 
الحاجة إىل تعزيز محو األمية اإلعالمية واملعلوماتية للشباب 

واملسؤولني الحكوميني. وأشار تحالف الحضارات إىل رضورة 
تنفيذ استثمارات اسرتاتيجية يف الشباب، يف حني ذكرت املديرية 
التنفيذية قيمة استخدام الرموز والجهات املؤثرة القوية لجذب 
جمهور الشباب. وأبرز مكتب مكافحة اإلرهاب مشاريع مركز 

األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب املعنية باالتصال والشباب وشّدد 
عىل أهمية استخدام النُُهج املحّددة السياق والخطاب البديل ملنع 

التطّرف العنيف. وقدم املشاركون من األردن وفنلندا ومعهد 
الحوار االسرتاتيجي وتحالف الحضارات تفاصيل عن املشاريع 
التي ينفذونها يف مجال مشاركة الشباب من أجل منع التطّرف 

العنيف، بما يف ذلك النهج القائمة عىل األدلة واالستخدام املبتكر 
لألعمال الدرامية واملوسيقى عىل اإلنرتنت لجذب الشباب.

يرحب املتحدثون خالل النشاط الجانبي بتنفيذ خطة أمن الطريان العاملية 
بتعزيز التعاون بني منظمة الطريان املدني واملديرية التنفيذية ملكافحة 

اإلرهاب ومكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب يف كولومبيا. | من صور األمم 
Mark Garten/املتحدة
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خالصة األمم املتحدة الوافية للممارسات 

الجيدة يف حماية الهياكل األساسية الحيوية 

من الهجمات اإلرهابية

نظمت هذا النشاط الجانبي البعثة الدائمة لليابان واملديرية 

التنفيذية احتفاالً بإصدار الخالصة الوافية، التي أعدتها املديرية 

التنفيذية، بدعم مايل من مركز مكافحة اإلرهاب، ويف إطار 

الفريق العامل املعني بحماية الهياكل األساسية الحيوية، بما 

فيها األهداف املعرضة للخطر وشبكة اإلنرتنت وأمن السياحة 

التابع لفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف مجال مكافحة اإلرهاب، 

والذي ترأسه اإلنرتبول. وعرضت املديرية التنفيذية الخالصة 

الوافية وأعلنت عن املرحلة الثانية من املرشوع، الذي تموله 

اليابان، األمر الذي من شأنه أن يدعم الدول األعضاء يف جنوب 

رشق آسيا لوضع اسرتاتيجيات وطنية لحماية الهياكل األساسية 

الحيوية.

الشباب كفاعل أسايس يف منع التطّرف العنيف

نظم هذا النشاط الجانبي الصندوق العاملي إلرشاك املجتمعات 

املحلية وتعزيز قدرتها عىل التكيف والبعثة الدائمة لقطر. وأشار 

املكتب املعني باملخدرات والجريمة إىل أن الشباب يشكلون 

مستقبل العالم، وسلط الضوء عىل املشاريع التي ينفذها مركز 

األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب يف منطقة الرشق األوسط وشمال 

أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب رشق آسيا يف مجال التعليم 

والتدريب عىل املهارات املهنية. وأبرز برنامج األمم املتحدة 

اإلنمائي الحاجة إىل إرشاك الشباب ال بوصفهم مرتكبي جرائم 

التطّرف العنيف، بل باعتبارهم عنارص فاعلة رئيسية من 

أجل املساعدة عىل تعزيز التسامح يف املجتمعات واستيعابها 

للجميع. وشّددت قطر عىل أهمية قدرة الشباب عىل التكيف 

فضالً عن تزويد الشباب بفرص متكافئة وإمكانية الوصول. 

وأشارت هيئة األمم املتحدة للمرأة إىل األبعاد الجنسانية للتطّرف 

العنيف ودينامياته بوصفهما من العوامل الحاسمة التي 

ينبغي معالجتها يف الجهود الوقائية. وسلطت “صلتك” الضوء 

عىل عملها الرامي إىل توفري فرص العمل يف السياقات الهشة 

واملجتمعات املحلية الضعيفة. 

االستفادة من الرشاكات وتعزيز التعاون مع 
املرأة من أجل مكافحة ومنع التطّرف العنيف 

واإلرهاب يف أفريقيا 

نظم هذا النشاط الجانبي مكتب املستشار الخاص لشؤون 
أفريقيا، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، ومكتب األمم املتحدة لغرب 
أفريقيا ومنطقة الساحل، والبعثتان الدائمتان ألملانيا واليابان. 
وجاء استجابة لدعوة داكار إىل العمل 5 التي تركز عىل منطقة 
الساحل وثمرة لحلقة العمل التي نظمها مكتب األمم املتحدة 

لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل يف داكار يومي 10 و11 
نيسان/أبريل 2018. وتناول مكتب املستشار الخاص لشؤون 
أفريقيا ما يجب فعله لتمكني املرأة يف مجال مكافحة اإلرهاب، 

وأشار إىل أن أسبوع األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب يمثل فرصة 
جيدة إلعادة للتأكيد عىل أهمية العمل املتصل باملرأة والسالم 

واألمن. وأهابت كينيا بالدول األعضاء األفريقية إرشاك املرأة يف 
جهود مكافحة اإلرهاب ومنع التطّرف العنيف، وسلطت الضوء 
عىل آثار االتجار بالبرش الذي يستهدف املرأة ويسهم يف العنف 

الجنيس. وأشار مكتب مكافحة اإلرهاب إىل دعوة داكار إىل العمل 
بوصفها أداة عملية اجتذبت اهتمام املناطق األخرى، بما فيها 
الرشق األوسط. واختتمت هيئة األمم املتحدة النشاط الجانبي 

بالتأكيد عىل أن اإلرهابيني يستغلون أوجه عدم املساواة بني 
الجنسني للعمل عىل تحقيق مآربهم، وأن املجتمع الدويل بحاجة 
إىل معالجة أوجه عدم املساواة بني الجنسني. وأعربت عن األمل 
يف إمكانية تكرار نموذج دعوة داكار إىل العمل يف مناطق أخرى.

استخدام تدابري تراعي حقوق اإلنسان 
للتصّدي للتهديد الذي تشكله العنارص املقاتلة 

األجنبية

نظمت هذا النشاط الجانبي مفوضية األمم املتحدة لحقوق 
اإلنسان والبعثتان الدائمتان لبلجيكا وسويرسا. وأكد املقّرر 

الخاص املعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات 
األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب عىل الحاجة إىل مراعاة 

التحديد من حيث مدى امتثال تدابري مكافحة اإلرهاب لحقوق 
اإلنسان، وأعرب عن القلق بشأن التوحيد العاملي لجرائم مكافحة 
اإلرهاب الذي يفرضه مجلس األمن التابع لألمم املتحدة. وأعربت 

سويرسا عن قلقها إزاء تزايد شيوع الرأي القائل بأن نجاح 
تدابري مكافحة اإلرهاب واحرتام حقوق اإلنسان ال يجتمعان. 

وشهد النشاط الجانبي اإلعالن عن التوجيهات املقدمة إىل الدول 

http://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/events/2018/20180601/  5
 DAKAR_CALL_EN_Final_Version.pdf

http://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/events/2018/20180601/DAKAR_CALL_EN_Final_Version.pdf
http://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/events/2018/20180601/DAKAR_CALL_EN_Final_Version.pdf
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األعضاء بشأن استخدام تدابري تراعي حقوق اإلنسان للتصّدي 

للتهديد الذي تشكله العنارص املقاتلة األجنبية. وتهدف الوثيقة 

إىل تقديم إرشادات محّددة للدول األعضاء بشأن كيفية تنفيذ 

قراري مجلس األمن 2178 )2014( و2396 )2017( بطريقة 

تراعي حقوق اإلنسان، عىل النحو املتوخى من قبل مجلس 

األمن. وأشارت املديرية التنفيذية إىل أن الوثيقة ستكون ذات 

فائدة عملية كبرية، وأنها ستستخدمها يف عملها الذي تضطلع 

به بالنيابة عن لجنة مكافحة اإلرهاب يف إجراء تقييماتها للدول 

األعضاء. وأشارت املديرية أيضاً إىل أن العديد من املسائل التي 

أثريت يف النشاط الجانبي ستدرج يف استعراض مبادئ مدريد 

التوجيهية، الذي سيجرى هذا العام.

مكافحة ظاهرة العنارص املقاتلة اإلرهابية 
األجنبية: تضافر جهود الرشطة والعدالة

نظمت هذا النشاط الجانبي البعثتان الدائمتان إلسبانيا والعراق 

باالشرتاك مع االتحاد األوروبي ومكتب املخدرات والجريمة 

واإلنرتبول. وأكد العراق عزمه عىل الوفاء بالتزاماته بموجب 

قراري مجلس األمن 2178 )2014( و2396 )2017(. ودعا 

الدول األعضاء إىل املساهمة يف الصندوق االستئماني الذي 

أنشأه األمني العام لألمم املتحدة لتمكني فريق التحقيق املنشأ 

بموجب قرار مجلس األمن 2379 )2017( من تنفيذ واليته يف 

جمع األدلة عىل الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة اإلسالمية 

يف العراق وحفظها وتخزينها. وسلط كل من إسبانيا ومكتب 

املخدرات والجريمة الضوء عىل رضورة زيادة تبادل املعلومات 

والتنسيق والتعاون فيما بني سلطات العدالة الجنائية وأجهزة 

إنفاذ القانون يف الدول األعضاء. وأشارت اإلنرتبول إىل الدور 

الرئييس الذي تؤديه البيانات البيومرتية يف مكافحة اإلرهاب، 

والتمست الدعم من أجل مواصلة تطوير مبادرات تسليم 

املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة بالوسائل اإللكرتونية. 

وأشار االتحاد األوروبي إىل التحّديات املتعلقة بالكشف 

والتجريم وجمع األدلة، وتقييم املخاطر، وإعادة تأهيل العنارص 

املقاتلة اإلرهابية األجنبية وإعادة إدماجها. وذكرت اإلنرتبول 

تركيزها عىل الوقاية عن طريق التعاون مع القطاع املعني 

والجهات املقدمة لوسائل التواصل االجتماعي، بينما أشارت 

املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب إىل الصعوبات املتعلقة 

بجمع األدلة ومقبوليتها.

إعاقة سفر اإلرهابيني: تنفيذ املتطلبات 
الواردة يف قرار مجلس األمن 2396 )2017( 

واملتعلقة بسجالت أسماء الركاب/املعلومات 
املسبقة عن الركاب

نظمت املديرية التنفيذية هذا النشاط الجانبي باالشرتاك مع 
البعثات الدائمة للمملكة املتحدة وهولندا والواليات املتحدة. 
ونوقش فيه ما يقع عىل عاتق الدول األعضاء بموجب قرار 
مجلس األمن 2396 )2017( من التزامات بجمع البيانات 

املتعلقة بسجالت أسماء الركاب/املعلومات املسبقة عن الركاب 
واستخدامها ملنع سفر اإلرهابيني عرب الحدود. وأَطلع كل من 

األرجنتني وهولندا واململكة املتحدة والواليات املتحدة املشاركني 
عىل تجاربها يف وضع نظم املعلومات املسبقة عن الركاب/

سجالت أسماء الركاب وتنفيذها. وشّدد املشاركون عىل رضورة 
توفري موارد كبرية يف هذا الصدد، بما يف ذلك االستثمارات يف 
التكنولوجيا املتقدمة وإصالح الترشيعات. وأبرزوا رضورة 

العمل مع رشكات النقل الجوي من أجل تيسري جمع البيانات 
وفحصها قياساً عىل أنماط سلوك اإلرهابيني املعروفني. وأشارت 

املديرية التنفيذية إىل نهج ‘األمم املتحدة بأكملها’ املتوخى من 
املرشوع الجديد ملركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب بشأن 

املعلومات املسبقة عن الركاب/سجالت أسماء الركاب الذي 
سيستفيد من نقل ملكية البوابة الهولندية ملعلومات السفر إىل 
األمم املتحدة. وأكدت منظمة الطريان املدني الدويل عىل أهمية 

القابلية للتشغيل البيني فيما بني الدول األعضاء من أجل 
تسهيل تبادل املعلومات املسبقة عن الركاب/سجالت أسماء 

الركاب وفقاً للقانون الدويل. ودعت لجنة جزاءات تنظيم الدولة 
اإلسالمية )داعش( وتنظيم القاعدة الدول األعضاء إىل استخدام 
املعلومات املسبقة عن الركاب/سجالت أسماء الركاب ملنع سفر 

األفراد املستهدفني الذين يستخدمون أنماط السفر املتقطع 
والوثائق املزورة والهويات املزيفة.

الكوميديا من أجل املساواة: تسخري قوة 
الضحك من أجل التمكني والسالم

نظمت هيئة األمم املتحدة للمرأة هذا النشاط الجانبي، الذي 
ضم ممثلني فكاهيني محليني ملناقشة السبل التي يمكن بها 

للفكاهة أن تساعد عىل ترويج برامج دعم حقوق املرأة، والكيفية 
التي يمكن بها لهذه الجهود أن تساعد عىل تحسني حياة 

املرأة يف جميع أنحاء العالم. وأكدت هيئة األمم املتحدة للمرأة 
الدور الذي تؤّديه الكوميديا يف تعزيز املساواة بني الجنسني 

ومناهضة الخطاب الذي تشيعه الجماعات املتطّرفة العنيفة. 
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وقّدم النشاط الجانبي قطعة كوميديا ارتجالية ألحد املمثلني 
 Mythos الفكاهيني، وُعرض فِيلما فيديو قصريان أعدتهما رشكة
Labs، وهي رشكة تعمل مع ممثلني فكاهيني إلنتاج أفالم فيديو 

تناهض الخطاب املتطّرف والقوالب النمطية الجنسانية. وعرض 
الفيلمان أعماالً تناهض خطاب التجنيد للتطّرف العنيف يف 
آسيا. ويف أعقاب العروض، ناقش املشاركون نوع الجماهري 

املرتبط بهذا العمل، والقواعد االجتماعية، وتبادلوا اآلراء حول 
كيفية التدقيق يف املمثلني الفكاهيني ذكوراً وإناثاً. 

29 حزيران/يونيه 2018

خطط العمل الوطنية ملنع التطّرف العنيف: 
دعم التدابري التي تشمل املجتمع كله ملواجهة 

التطّرف العنيف 

اشرتكت البعثتان الدائمتان إلندونيسيا وكندا يف تنظيم هذا 
النشاط الجانبي، الذي أتاح فرصة لتسليط الضوء عىل تجارب 

الدول األعضاء يف وضع خطط عمل وطنية ملنع التطّرف العنيف. 
وكان من بني الجهات املشاركة يف املناقشة مركز الحكومة 

الكندية إلرشاك املجتمعات املحلية ومنع العنف، الذي وصف 
النهج التشاوري الذي يتبعه يف وضع اسرتاتيجياته الوطنية 

عن طريق منتديات النقاش عىل مستوى البلديات واملقاطعات 
واالستقصاءات اإللكرتونية. وناقشت الوكالة الحكومية 

اإلندونيسية للتعاون اإلقليمي واملتعدد األطراف، وهي الوكالة 
الوطنية ملكافحة اإلرهاب، موضوع صياغة برنامج العمل 

الوطني اإلندونييس وأركانه األربعة وهي: الوقاية، والقضاء عىل 
نزعة التطّرف، وإنفاذ القانون، والتعاون الدويل. وبينت منظمة 

منع العنف يف كندا نهجها القائم عىل التشاور مع األشخاص 
املعنيني ملنع التطّرف العنيف من خالل إدماج أخصائيني 

اجتماعيني يف املجتمعات املحلية لتقديم الدعم إىل أشّد األشخاص 
تعرضاً للخطر. وقّدم املركز العاملي لألمن التعاوني موجزاً 

للدروس املستفادة يف دعم الدول األعضاء بشأن برامج عملها 
الوطنية، مشّدداً عىل أهمية الحكم الرشيد والتصّدي للمسائل 

الشاملة. وتكلمت منظمة Think Peace Mali )التفكري من أجل 
السالم يف مايل( عن رضورة بناء الثقة، ألن املجتمعات املحلية 
ال تثق بالسلطات الوطنية واملحلية يف كثري من األحيان. وأبرز 

املشاركون مراراً وتكراراً، خالل املناقشات، أهمية الحكم الرشيد 
واملساءلة والشمولية يف تصميم برامج العمل الوطنية وتنفيذها.  

تسخري قوة التعليم الجيد ملنع التطّرف العنيف

اشرتك يف تنظيم هذا النشاط الجانبي البعثتان الدائمتان 
لبلجيكا وقطر وجامعة حمد بن خليفة ومؤسسة التعليم قبل 

كل يشء. وخالل حلقة النقاش الرفيعة املستوى، أكدت بلجيكا 
عىل رضورة بناء القدرة عىل الصمود واإلدماج االجتماعي ملنع 
التطّرف العنيف. وأشارت املمثلة الخاصة لألمني العام املعنية 

باألطفال والنزاع املسلح إىل أن األطفال من ضحايا التطّرف 
العنيف، ودعت الدول األعضاء إىل حماية املؤسسات التعليمية 

ومنح األولوية للتعليم املجتمعي وبرامج التعليم املعجل يف 
سياقات النزاع املسلح. وأكدت املديرية التنفيذية أن القانون 

الدويل اإلنساني والشباب والنساء جزء ال يتجزأ من تقييماتها 
للدول األعضاء، وتناولت اليونسكو رضورة تزويد األطفال 
والشباب باألدوات الالزمة لفهم الحقائق التي يواجهونها. 

وخالل اجتماع املائدة املستديرة للخرباء، أشار املتكلمون إىل 
رضورة التصّدي لإلقصاء وأوجه الظلم وعدم املساواة، من 
أجل كفالة الفرص االقتصادية للشباب بعد إتمام تعليمهم، 
والتحّديات التي تواجه األطفال يف حاالت النزاع أو العائدين 

من مناطق النزاع، أو الناشئني يف أحضان والدين من املتطّرفني 
العنيفني أو مؤيدين ملثل هذه األيديولوجيات.

العنارص املقاتلة اإلرهابية األجنبية العائدة: 
املقاضاة وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج 

اشرتك مكتب مكافحة اإلرهاب مع البعثة الدائمة للمملكة 

العربية السعودية يف تنظيم هذا النشاط الجانبي. وسلط املكتب 

الضوء عىل مقاصد وأهداف خطة األمم املتحدة التنفيذية لبناء 

القدرات لوقف تدفق العنارص املقاتلة اإلرهابية األجنبية وقدم 

إحاطة بشأن مشاريع مركز مكافحة اإلرهاب إلعادة التأهيل 

وإعادة اإلدماج. وأطلع االتحاد األوروبي املشاركني عىل وجهات 

نظره بشأن املخاطر التي تشكلها العنارص املقاتلة اإلرهابية 

األجنبية العائدة، وسلط الضوء عىل التحّديات الرئيسية يف 

التصّدي لهذه الظاهرة، مثل أوجه التضارب يف جمع األدلة 

يف ميدان القتال والوصول إليها وتحليلها، وعدم تواؤم تدابري 

العدالة الجنائية. وعرض مركز مكافحة اإلرهاب النتائج التي 

توصل إليها يف تقريره عن دوافع العنارص املقاتلة اإلرهابية 

األجنبية للسفر إىل مناطق النزاع، وأبرز أهمية برامج إعادة 
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التأهيل وإعادة اإلدماج الشاملة، ال سيما يف السجون، ملنع 

التطّرف املفيض إىل العنف. وشّدد مركز محمد بن نايف 

للمناصحة والرعاية عىل الجوانب الفكرية والروحية واإلنسانية 

لربامجه الرامية إىل إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج، مشرياً إىل 

أهمية إرشاك جميع قطاعات املجتمع، ال سيما األرس.

خالصة األمم املتحدة الوافية للممارسات 
الجيدة واملوىص بها فيما يتعلق باستخدام 

وتبادل البيانات البيومرتية عىل نحو مسؤول 
عند تحديد هوية اإلرهابيني

قام بتنظيم هذا النشاط الجانبي البعثة الدائمة ألسرتاليا 
واملديرية التنفيذية ومكتب مكافحة اإلرهاب باالشرتاك مع 

معهد البيانات البيومرتية. ورحبت املديرية التنفيذية بالجهود 
املشرتكة الرامية إىل إعداد هذه الخالصة الوافية وتوسيعها 

لتشمل القطاع الخاص، وأعربت عن األمل يف أن يواصل التعاوُن 
مع معهد الدراسات البيومرتية إذكاء الوعي بشأن استخدام 

البيانات البيومرتية. وأكدت أسرتاليا عىل أهمية حماية الحدود 
باستخدام التكنولوجيات الجديدة، وأبلغت املشاركني بتجربتها 

مع العنارص املقاتلة اإلرهابية األجنبية، مشرية إىل أهمية 
تبادل البيانات عىل الصعيدين الوطني والدويل. وقدم معهد 
الدراسات البيومرتية، الذي عمل مع املديرية التنفيذية عىل 

صياغة الخالصة الوافية، عرضاً عن أعماله الرامية إىل تشجيع 
االستخدام املسؤول للبيانات البيومرتية. وبنيَّ العنارص التقنية 

للخالصة الوافية واملعايري التي تستند إليها الوثيقة وقّدم إحاطة 
بشأن إمكانيات تحليل البيانات البيومرتية من أجل التنبؤ 
باألعمال اإلرهابية ومنعها. ورّحب مكتب مكافحة اإلرهاب 

بااللتزام بتنفيذ املرحلة الثانية من هذا املرشوع، التي سرتكز 

فالديمري فورونكوف، وكيل األمني العام ملكتب األمم املتحدة ملكافحة 
اإلرهاب، يسلط الضوء عىل مقاصد وأهداف خطة األمم املتحدة التنفيذية 

 Rick/لبناء قدرات املقاتلني اإلرهابيني األجانب. | من صور األمم املتحدة
Bajornas

فالديمري فورونكوف، وكيل األمني العام ملكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، يثني عىل النتائج من خالل الجهود املشرتكة إلنتاج خالصة املمارسات الجيدة 
Rick Bajornas/واملوىص بها لالستخدام املسؤول وتقاسم القياسات الحيوية يف تحديد اإلرهابيني. | من صور األمم املتحدة
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عىل إذكاء الوعي ووضع معايري دولية بشأن تبادل البيانات. 

وأثنى عىل النتائج التي حققتها اإلنرتبول، بتسجيل 000 50 

وحدة من البيانات البيومرتية املتعلقة باإلرهابيني املحتملني، 

وأبرز رضورة مواصلة توسيع نطاق قاعدة البيانات هذه.

مواجهة التحّدي الذي تمثله العنارص املقاتلة 
اإلرهابية األجنبية عىل الصعيدين العاملي 

والوطني

نظمت البعثة الدائمة إلسبانيا هذا النشاط الجانبي. وقدمت 

املديرية التنفيذية إحاطة بشأن الصكوك املختلفة للتصّدي 

لخطر العنارص املقاتلة اإلرهابية األجنبية، مثل قرارات مجلس 

األمن 2178 )2014( و2322 )2016( و2396 )2017( 

ومبادئ مدريد التوجيهية. وأشارت إىل أن وثائق األمم املتحدة 

الالحقة املتعلقة بالعنارص املقاتلة اإلرهابية األجنبية، بما يف ذلك 

القرار الصادر مؤخراً بشأن استعراض اسرتاتيجية األمم املتحدة 

العاملية ملكافحة اإلرهاب، تستند إىل لغة هذه املبادئ. وَقدمت 

إحاطة بشأن تقريرها األحدث عن العنارص املقاتلة اإلرهابية 

األجنبية، الذي يحّدد التحّديات التي تواجهها نظم العدالة 

الجنائية يف الدول األعضاء، بما يف ذلك ما يتعلق بالعائدين من 

النساء واألطفال. وأكدت املديرية التنفيذية أن العنارص املقاتلة 

اإلرهابية األجنبية املنتقلة إىل أفغانستان وآسيا الوسطى وجنوب 

رشق آسيا وليبيا قد تعزز اإلرهاب الناشئ محلياً يف هذه املناطق 

والبلدان، وأن اكتشاف هذه العنارص عىل الحدود باستخدام 

املعلومات املسبقة عن الركاب/سجالت أسماء الركاب والبيانات 

البيومرتية سيكون وسيلة حاسمة لردعها. وعرض مركز 

االستخبارات ملكافحة اإلرهاب والجريمة املنظمة التابع لوزارة 

الداخلية اإلسبانية ومعهد إلكانو دراستني متعمقتني بشأن 

الخصائص الديمغرافية للعنارص املقاتلة اإلرهابية اإلسبانية. 

وقدم مكتب مكافحة اإلرهاب إحاطة عن الصيغة املنقحة لخطة 

التنفيذ التي وضعتها األمم املتحدة لبناء القدرات يف مجال 

مكافحة تدفق العنارص املقاتلة اإلرهابية األجنبية.

اتباع نهج قائم عىل األمن البرشي والقيادة 
الشبابية ملنع التطّرف العنيف: أمثلة من 

األردن وتونس وليبيا ومايل واملغرب وهولندا

اشرتك يف تنظيم هذا النشاط الجانبي كل من اليونسكو 

ومؤسسة األمن البرشي والشبكة املتحدة لبُناة السالم الشباب 

والبعثتني الدائمتني لكندا وهولندا. وضّم النشاط ممارسني من 

شباب األردن وتونس وليبيا ومايل واملغرب وهولندا ملناقشة 

املشاكل التي واجهوها يف جهودهم الرامية إىل منع التطّرف 

العنيف. وأثناء حلقة نقاش تولت إدارتها الشبكة املتحدة لبُناة 

السالم، أفاد هؤالء عن أمثلة ملموسة عىل العمل الذي يقومون به 

يف مجتمعاتهم املحلية، بما يف ذلك املمارسات الجيدة والدروس 

املستفادة. فتكلم ممثل املغرب عن عمله يف قيادة مرسح تجريبي 

بواسطة شاحنة متنقلة إلثارة الحوار وتعزيز التنوع. وقدم 

ممثل هولندا مثاالً عن تدريب الشباب عىل لعب كرة القدم 

والسباحة وغري ذلك من األنشطة، يف حيّه بمدينة غودا. وحكى 

هني واليافعني من  ممثل تونس قصة عن بناء الثقة بني املوجِّ

خالل أنشطة مثل التمثيل والرسم يف أحد أحياء تونس العاصمة. 

وقال ممثل مايل إنه أنشأ منصة عىل اإلنرتنت لتمكني الشباب 

من تبادل مظاملهم واكتساب مهارات جديدة. وقال ممثل ليبيا 

إنه يستعني بالنقاش كأداة إلثارة الحوار بني الشباب املهمشني 

والحكومة. أما ممثل األردن فاتبع نهجاً مجتمعياً لتمكني الشباب 

واألطفال يف املجتمعات املحلية املحرومة.
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قائمة املشاركني

الدول األعضاء

االتحاد الرويس	 
أذربيجان	 
األرجنتني	 
األردن	 
أرمينيا	 
إسبانيا	 
أسرتاليا	 
إستونيا	 
إرسائيل	 
إسواتيني	 
أفغانستان	 
إكوادور	 
ألبانيا	 
أملانيا	 
اإلمارات العربية املتحدة	 
إندونيسيا	 
أنغوال	 
أوروغواي	 
أوزبكستان	 
أوغندا	 
أوكرانيا	 
إيران )جمهورية - اإلسالمية(	 
آيرلندا	 
إيطاليا	 
باراغواي	 
باكستان	 
باالو	 
البحرين	 
الربازيل	 
بربادوس	 

الربتغال	 
بروني دار السالم	 
بلجيكا	 
بلغاريا	 
بليز	 
بنغالديش	 
بنما	 
بوتان	 
بوتسوانا	 
بوركينا فاسو	 
بوروندي	 
البوسنة والهرسك	 
بولندا	 
بريو	 
بيالروس	 
تايلند	 
تركمانستان	 
تركيا	 
ترينيداد وتوباغو	 
توغو	 
تونس	 
جامايكا	 
الجزائر	 
جزر القمر	 
جمهورية أفريقيا الوسطى	 
الجمهورية التشيكية	 
جمهورية تنزانيا املتحدة	 
الجمهورية الدومينيكية	 
الجمهورية العربية السورية	 
جمهورية كوريا	 
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية	 
جمهورية الكونغو الديمقراطية	 
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية	 

املرفق األول

 تقريـر مؤتمر األمـم املتحـدة 

 الرفيـع املستـوى املعنـي

بمكافحـة اإلرهـاب
األمـم 
املتحدة



32

 	ً جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا
جمهورية مولدوفا	 
جنوب أفريقيا	 
جورجيا	 
جيبوتي	 
الدانمرك	 
رومانيا	 
زمبابوي	 
ساموا	 
سان تومي وبرينسيبي	 
سان مارينو	 
سانت لوسيا	 
رسي النكا	 
سلوفاكيا	 
سلوفينيا	 
سنغافورة	 
السودان	 
السويد	 
سويرسا	 
شييل	 
رصبيا	 
الصني	 
طاجيكستان	 
العراق	 
عمان	 
غانا	 
غواتيماال	 
غينيا	 
غينيا االستوائية	 
فرنسا	 
الفلبني	 
فنلندا	 
فيجي	 
فييت نام	 
قربص	 
قطر	 
قريغيزستان	 
كابو فريدي	 
كازاخستان	 
الكامريون	 
كرواتيا	 
كمبوديا	 
كندا	 
كوبا	 
كوت ديفوار	 

كوستاريكا	 

كولومبيا	 

الكويت	 

كينيا	 

التفيا	 

لكسمربغ	 

ليبيا	 

ليتوانيا	 

ليختنشتاين	 

مالطة	 

مايل	 

ماليزيا	 

مدغشقر	 

مرص	 

املغرب	 

املكسيك	 

مالوي	 

ملديف	 

اململكة العربية السعودية	 

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية	 

موريتانيا	 

موريشيوس	 

موزامبيق	 

موناكو	 

ميانمار	 

ناميبيا	 

ناورو	 

النرويج	 

النمسا	 

نيبال	 

نيجرييا	 

نيكاراغوا	 

نيوزيلندا	 

الهند	 

هندوراس	 

هنغاريا	 

هولندا	 

الواليات املتحدة األمريكية	 

اليابان	 

اليمن	 

اليونان	 
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الدول غري األعضاء التي تلقت دعوة دائمة 
للمشاركة بصفة مراقب يف دورات الجمعية 
العامة وأعمالها ولديها بعثات دائمة يف املقر

الكريس الرسويل	 

املنظمات الحكومية الدولية التي تلقت دعوة 
دائمة للمشاركة بصفة مراقب يف دورات وأعمال 

الجمعية العامة

االتحاد األفريقي	 

منظمة معاهدة األمن الجماعي	 

رابطة الدول املستقلة	 

جماعة البلدان املتحدثة بالربتغالية	 

مجلس أوروبا	 

جماعة رشق أفريقيا	 

الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا	 

االتحاد األوروبي	 

املجموعة األوروبية - اآلسيوية املعنية بمكافحة غسل األموال 	 

وتمويل اإلرهاب

لجنة املحيط الهندي	 

املنظمة الدولية للفرنكوفونية	 

املنظمة الدولية للرشطة الجنائية )اإلنرتبول(	 

جامعة الدول العربية	 

منظمة الدول األمريكية	 

منظمة التعاون اإلسالمي	 

منظمة األمن والتعاون يف أوروبا	 

منظمة شنغهاي للتعاون	 

الكيانات األخرى التي تلقت دعوة دائمة للمشاركة 
بصفة مراقب يف دورات الجمعية العامة وأعمالها

االتحاد الربملاني الدويل	 
اللجنة الدولية للصليب األحمر	 

الوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية	 
منظمة الطريان املدني الدويل	 
املنظمة البحرية الدولية	 
املنظمة الدولية للهجرة	 
منظمة حظر األسلحة الكيميائية	 
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 	 
منظمة الصحة العاملية	 

املنظمات الدولية واإلقليمية األخرى

مجلس وزراء الداخلية العرب	 
اتحاد املغرب العربي	 
فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية أمانة املجموعة 	 

الخماسية ملنطقة الساحل
منظمة حلف شمال األطليس	 
منظمة الجمارك العاملية	 

منظمات املجتمع املدني واملنظمات غري الحكومية

منظمة العمل من أجل تقديم املعونة )Action Aid( يف نيجرييا	 
حملة السكينة للحوار	 
منظمة العفو الدولية	 
أمانة منظمة “كري” الدولية	 
منظمة Carefronting - نيجرييا	 
مركز حماية املدنيني يف حاالت النزاع	 
مركز تحليل اإلرهاب	 
مركز الديمقراطية والتنمية	 
مركز التنمية املستدامة والتعليم يف أفريقيا	 
منظمة الدفاع عن حرية التعبري واإلعالم - املادة 19	 
بدائل التنمية مع املرأة من أجل عهد جديد	 
منرب املرأة يف منطقة الساحل التابع للمجموعة الخماسية	 
املركز العاملي لألمن التعاوني	 
الصندوق العاملي إلرشاك املجتمعات املحلية وتعزيز قدرتها 	 

عىل التكيّف
الرشاكة العاملية ملنع نشوب النزاعات املسلحة	 
منظمة Haki أفريقيا	 
كلية الحقوق بجامعة هارفارد	 
مركز هداية ملكافحة التطّرف العنيف	 
هيومن رايتس ووتش	 
مؤسسة األمن البرشي	 
معهد االقتصاد والسالم	 
معهد الحوكمة والبحوث االجتماعية	 
املركز الدويل للدين والدبلوماسية	 
شبكة العمل الدولية للمجتمع املدني	 
املعهد الدويل ملكافحة اإلرهاب	 
املعهد الدويل للعدالة وسيادة القانون	 
جامعة جونز هوبكنز	 
مخترب كاسربسكي	 
مركز دعم املجتمعات املحلية الكينية	 
منتدى املرأة الليبية	 
منتدى الشباب املحيل الكامريوني	 
فيلق الرحمة	 
مركز مونرتيال للوقاية من التطّرف املفيض إىل العنف	 
املركز اإلسالمي للعدالة والقانون	 
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فريق املنظمات غري الحكومية العامل املعني باملرأة والسالم 	 

واألمن

مؤسسات املجتمع املفتوح	 

منظمة أوكسفام الدولية	 

منظمة الخطة الدولية	 

شبكة الغرب األفريقي للقائدات الشابات	 

شبكة السالم واألمن للنساء يف منطقة الجماعة االقتصادية 	 

لدول غرب أفريقيا

منظمة رايتس ووتش )اململكة املتحدة(	 

كبري املستشارين القانونيني لدى مقررة األمم املتحدة الخاصة 	 

املعنية بمكافحة اإلرهاب وحقوق اإلنسان

شبكة املدن القوية	 

املركز العاملي ملكافحة اإليديولوجيات املتطّرفة	 

مجموعة صوفان	 

حركة حقوق اإلنسان عىل الصعيد العاملي	 

مؤسسة يوتوبيا	 

مركز حقوق اإلنسان بكلية الحقوق بجامعة مينيسوتا	 

الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية	 

الفريق العامل املعني باملرأة والشباب والسالم واألمن يف غرب 	 

أفريقيا ومنطقة الساحل

تحالف القيادات العاملية - نادي مدريد	 

األمانة العامة لألمم املتحدة أو وكاالتها 
وصناديقها وبرامجها

فريق الدعم التحلييل ورصد الجزاءات العامل بموجب 	 

قراري مجلس األمن 1526 )2004( و2253 )2015( 

بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام )داعش( 

وتنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط بها من أفراد 

وكيانات

املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب 	 

إدارة شؤون اإلعالم 	 

إدارة عمليات حفظ السالم 	 

إدارة الشؤون السياسية 	 

املكتب التنفيذي لألمني العام 	 

فريق الخرباء، لجنة مجلس األمن املنشأة عمالً بالقرار 	 

)2004( 1540

مكتب شؤون نزع السالح	 

مكتب رئيس الجمعية العامة لألمم املتحدة	 

مكتب مبعوث األمني العام املعني بالشباب	 

مفوضية األمم املتحدة لحقوق االنسان 	 

املستشار الخاص لألمني العام املعني بمنع اإلبادة الجماعية	 

املقررة الخاصة املعنية بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان يف 	 

سياق مكافحة اإلرهاب

املمثلة الخاصة لألمني العام املعنية بالعنف الجنيس يف 	 

حاالت النزاع

املمثل الخاص لألمني العام للعراق	 

املمثل الخاص لألمني العام للصومال	 

تحالف األمم املتحدة للحضارات 	 

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي	 

هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني وتمكني املرأة 	 

)هيئة األمم املتحدة للمرأة(

مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني 	 

معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة 	 

مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب	 

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة	 

مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل	 
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جدول األحداث الجانبية

الجهات املنظمةالعنوان

26 حزيران/يونيه

منع التحريض عىل العنف والتطّرف العنيف: تنفيذ خطة عمل القيادات 
والجهات الفاعلة الدينية ملنع التحريض عىل العنف املحتمل أن يؤدي إىل 

جرائم وحشية

مكتب األمم املتحدة املعني بمنع اإلبادة الجماعية واملسؤولية عن 
الحماية، البعثة الدائمة للمغرب لدى األمم املتحدة 

مكافحة تمويل اإلرهاب: التحّديات التي تواجه تحديد ورصد ومكافحة 
تمويل الجماعات اإلرهابية واإلرهابيني

البعثات الدائمة لكل من بريو وفرنسا ونيجرييا لدى األمم املتحدة، 
مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة

حماية البنى التحتية الحيوية من الهجمات اإلرهابية يف سياق تنفيذ قرار 
مجلس األمن 2341 )2017(

البعثة الدائمة ألوكرانيا لدى األمم املتحدة

مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، الفريق العامل املعني بضحايا التضامن من أجل حقوق ضحايا اإلرهاب
اإلرهاب، البعثة الدائمة ملايل لدى األمم املتحدة

27 حزيران/يونيه

هيئة األمم املتحدة للمرأة، بعثة اململكة املتحدة لدى األمم املتحدة، املشاركة والتمكني؟ قاعدة بيانات مكافحة اإلرهاب
البعثة الدائمة لفنلندا لدى األمم املتحدة

الوصول القانوني إىل البيانات الرقمية عرب الحدود وقاعدة بيانات 
السلطات الوطنية املختصة بمكافحة اإلرهاب

املديرية التنفيذية، املكتب املعني باملخدرات والجريمة، الرابطة 
الدولية ألعضاء النيابة العامة، بعثة الواليات املتحدة لدى األمم 

املتحدة

التعاون الدويل ملكافحة استخدام شبكة اإلنرتنت ألغراض إرهابية: 
الفرص والتحّديات

البعثات الدائمة لكل من إستونيا، واإلمارات العربية املتحدة، 
والبحرين، وبيالروس، وجمهورية كوريا، وسنغافورة، وكينيا، 

ومرص، واملكسيك، واململكة العربية السعودية لدى األمم املتحدة، 
مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، املكتب املعني باملخدرات 

والجريمة، املديرية التنفيذية 

البعثات الدائمة لكل من بلجيكا وتونس وفرنسا واملغرب لدى األمم رسائل إىل نور 
املتحدة، وفد االتحاد األوروبي لدى األمم املتحدة، املنظمة الدولية 

للفرانكفونية، اليونسكو

28 حزيران/يونيه

إعادة تأهيل العنارص املقاتلة اإلرهابية األجنبية والجناة املتطّرفني 
العنيفني وإعادة إدماجهم

 منظمة Carefronting - نيجرييا، املركز الدويل ملكافحة 
اإلرهاب - الهاي، بعثة الواليات املتحدة لدى األمم املتحدة، البعثة 
الدائمة للمملكة األردنية الهاشمية لدى األمم املتحدة، معهد األمم 

املتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة

املرفق الثاني

 تقريـر مؤتمر األمـم املتحـدة 

 الرفيـع املستـوى املعنـي

بمكافحـة اإلرهـاب
األمـم 
املتحدة
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الجهات املنظمةالعنوان

العودة إىل األساسيات: حقوق اإلنسان ومشاركة املجتمع املدني 
باعتبارها أسس الجهود الفعالة ملنع التطّرف العنيف ومكافحة 

اإلرهاب

املركز العاملي لألمن التعاوني، مرشوع الوقاية، البعثتان الدائمتان 
للسويد والنرويج لدى األمم املتحدة 

تنفيذ الخطة العاملية ألمن الطريان يف ضوء قرار مجلس األمن التابع 
لألمم املتحدة 2309 )2016( 

منظمة الطريان املدني الدويل، بعثة اململكة املتحدة لدى األمم 
املتحدة، البعثتان الدائمتان لفرنسا واململكة العربية السعودية لدى 

األمم املتحدة

مكافحة التطّرف العنيف ومنعه من خالل اسرتاتيجيات االتصال 
والتمكني التي يشارك فيها الشباب

تحالف األمم املتحدة للحضارات، باسم الفريق العامل املعني 
باالتصال التابع لفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف مجال مكافحة 

اإلرهاب برئاسة إدارة األمم املتحدة لشؤون اإلعالم، البعثة الدائمة 
لفنلندا لدى األمم املتحدة 

خالصة األمم املتحدة الوافية للممارسات الجيدة يف حماية الهياكل 
األساسية الحيوية من الهجمات اإلرهابية

املديرية التنفيذية، مكتب مكافحة اإلرهاب، اإلنرتبول، البعثة الدائمة 
لليابان لدى األمم املتحدة

الصندوق العاملي إلرشاك املجتمعات املحلية وتعزيز قدرتها عىل الشباب كفاعل أسايس يف منع التطّرف العنيف
التكيف، البعثة الدائمة لقطر لدى األمم املتحدة

االستفادة من الرشاكات وتعزيز التعاون مع املرأة من أجل مكافحة 
ومنع التطّرف العنيف واإلرهاب يف أفريقيا

مكتب املستشار الخاص لشؤون أفريقيا، مكتب األمم املتحدة لغرب 
أفريقيا ومنطقة الساحل، هيئة األمم املتحدة للمرأة

استخدام تدابري تراعي حقوق اإلنسان للتصّدي للتهديد الذي تشكله 
العنارص املقاتلة األجنبية

مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان )رئيس الفريق العامل 
املعني بحقوق اإلنسان وسيادة القانون(، البعثتان الدائمتان 

لسويرسا وبلجيكا لدى األمم املتحدة

مكافحة ظاهرة العنارص املقاتلة اإلرهابية األجنبية: تضافر جهود 
الرشطة والعدالة

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة، اإلنرتبول، وفد 
االتحاد األوروبي لدى األمم املتحدة، البعثتان الدائمتان للعراق 

وإسبانيا لدى األمم املتحدة  

إعاقة سفر اإلرهابيني: تنفيذ املتطلبات الواردة يف قرار مجلس األمن 
2396 )2017( واملتعلقة بسجل أسماء الركاب/املعلومات املسبقة عن 

الركاب 

بعثة الواليات املتحدة لدى األمم املتحدة، بعثة اململكة املتحدة لدى 
األمم املتحدة، البعثة الدائمة ململكة هولندا لدى األمم املتحدة، 

املديرية التنفيذية 

هيئة األمم املتحدة للمرأةالكوميديا من أجل املساواة: تسخري قوة الضحك من أجل التمكني والسالم

29 حزيران/يونيه

خطط العمل الوطنية ملنع التطّرف العنيف: دعم التدابري التي تشمل 
املجتمع كله ملواجهة التطّرف العنيف  

البعثتان الدائمتان لجمهورية إندونيسيا وكندا لدى األمم املتحدة  

مؤسسة التعليم فوق الجميع، جامعة حمد بن خليفة، البعثتان تسخري قوة التعليم الجيد ملنع التطّرف العنيف
الدائمتان لبلجيكا وقطر لدى األمم املتحدة

العنارص املقاتلة اإلرهابية األجنبية العائدة: املقاضاة وإعادة التأهيل 
وإعادة اإلدماج

مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، البعثة الدائمة للمملكة العربية 
السعودية لدى األمم املتحدة

خالصة األمم املتحدة الوافية للممارسات الجيدة واملوىص بها فيما 
يتعلق باستخدام وتبادل البيانات البيومرتية عىل نحو مسؤول عند 

تحديد اإلرهابيني

املديرية التنفيذية، البعثة الدائمة ألسرتاليا لدى األمم املتحدة، معهد 
الدراسات البيومرتية

مواجهة التحّدي الذي تمثله العنارص املقاتلة اإلرهابية األجنبية عىل 
الصعيدين العاملي والوطني

البعثة الدائمة إلسبانيا لدى األمم املتحدة

اتباع نهج قائم عىل األمن البرشي والقيادة الشبابية ملنع التطّرف 
العنيف: أمثلة من األردن وتونس وليبيا ومايل واملغرب وهولندا

اليونسكو، مؤسسة األمن البرشي، الشبكة املتحدة لبُناة السالم 
الشباب، البعثتان الدائمتان لكندا ومملكة هولندا لدى األمم املتحدة
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املتحدة   األمم 
مكتب مكافحة اإلرهاب
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