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دليل بمبادرات بلدان الجنوب يف مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيفو

تصدير

لقد تأثرت بلدان كثرية، منها بلدان من الجنوب العاملي، باإلرهاب والتطرف العنيف تأثرا عميقا عىل 
مدى العقود املاضية، وال سيما يف السنوات التي أعقبت الهجمات املأساوية التي نفذها إرهابيون 
1. ويتجىل هذا التأثر بشكل خاص يف ارتفاع عدد 

يف الواليات املتحدة يف 11 أيلول/سبتمرب 2001 
الوفيات التي تسبب فيها اإلرهاب خالل هذه السنوات. ولنئ كان هذا العدد يف تراجع منذ عام 
2017، فإن اإلرهاب ال يزال يعرقل جهود التنمية التي تبذلها بلدان الجنوب يف سبيل تنفيذ خطة 

التنمية املستدامة لعام 2030. 

وهذا الدليل سيبني أن كال من األمم املتحدة والبلدان األكثر تأثرا باإلرهاب والتطرف العنيف قد 
ارتقت إىل مستوى التحدي. فبعد هجمات 11 أيلول/سبتمرب مبارشة، اتخذ مجلس األمن التابع 
لألمم املتحدة خطوات غري مسبوقة تتمثل يف اعتماد تدابري قوية ملكافحة اإلرهاب، منها القرار 
1373 )2001( الذي حدد املجلس بموجبه مجموعة من التدابري اإللزامية العاملية ملكافحة اإلرهاب وأنشأ لجنة مكافحة اإلرهاب. 
إضافة إىل ذلك، أُنشئت منظمات ومراكز دولية ووطنية للرد عىل التهديدات الجديدة التي يفرضها اإلرهاب والتطرف العنيف. 
وأُسِنَدت إىل مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، الذي أنشأته الجمعية العامة يف حزيران/يونيه 2017، مهام من بينها مهمة 
تنسيق وقيادة الجهود التي تبذلها جميع كيانات األمم املتحدة املعنية التي تكافح اإلرهاب وتمنع التطرف العنيف املفيض إىل 

اإلرهاب، من أجل كفالة التنفيذ املتوازن للركائز األربع السرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب.

ويف الوقت الذي حشد فيه املجتمع الدويل قواه ملواجهة التهديدات األمنية الناشئة، قدمت بلدان الجنوب رؤية قوامها املنافع 
املتبادلة واملتآزرة من خالل وضع مبادرات مشرتكة وحلول غري مسبوقة، من أجل مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف. 
وتمكنت هذه البلدان، بفضل ما نشأ فيما بينها من تعاون ورشاكات بدعم من األمم املتحدة، من اكتساب نقاط قوة لم تكن 

لتكتسبها لوال ذلك التعاون وتلك الرشاكات. 

ويتضمن هذا الدليل أمثلة مختلفة قامت فيها بلدان الجنوب بدور محوري يف إعداد الصكوك واآلليات اإلقليمية، يف ميدان 
مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف، سواء من خالل الحلول املعدة محليا التي تعالج األسباب الجذرية للنزاع أو بتوليد 

زخم يصب يف االلتزام بالصكوك الدولية عىل الصعيد اإلقليمي، يف إطار تعددية األطراف.

الوثيقة الختامية ملؤتمر األمم املتحدة الرفيع املستوى املعني بالتعاون فيما بني بلدان الجنوب الذي ُعِقد يف نريوبي، يف كانون األول/ديسمرب 2009،   1

تصنف جميع البلدان النامية يف فئة بلدان الجنوب )انظر قرار الجمعية العامة 222/64، املرفق(. 



ز  

وخالل مؤتمر األمم املتحدة الرفيع املستوى الثاني املعني بالتعاون فيما بني بلدان الجنوب، الذي ُعِقد يف آذار/مارس 2019 
يف بوينس آيرس، األرجنتني )يُعرف باسم “خطة عمل بوينس آيرس + 40”(، أكدت الدول األعضاء من جديد آراءها بشأن 
التعاون فيما بني بلدان الجنوب بوصفه تجسيدا ملا بني بلدان وشعوب الجنوب من تضامن يسهم يف أمنها الوطني، واعتمادها 
الجماعي عىل الذات، وتحقيقها لألهداف املتفق عليها دوليا. وقد تبلورت هذه اآلراء يف الوثيقة الختامية للمؤتمر، وال تزال 

محتفظة بوجاهتها حتى اليوم2.

ووفقا ملمثيل الدول األعضاء، تعد مسألة مكافحة التطرف العنيف واإلرهاب من املجاالت الرئيسية التي يمكن فيها للتعاون فيما 
بني بلدان الجنوب أن يُحِدث أثرا ملموسا. ومع ظهور الجائحة العاملية، أصبحت الحاجة إىل التعاون الدويل لحماية الصحة 

والسالم واألمن والتنمية عىل الصعيد العاملي أكثر إلحاحا من أي وقت مىض.

ويشجع مكتب مكافحة اإلرهاب التعاون فيما بني بلدان الجنوب والتعاون الثالثي يف ميدان مكافحة اإلرهاب والعنف باعتبار 
ذلك وسيلة تيرس التعاون الدويل يف مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف، وتوفر يف الوقت نفسه إطارا مبتكرا يربز أهمية العمل 

األفقي والتضامن واملنفعة املتبادلة باعتبارها مكمال للتعاون بني بلدان الشمال وبلدان الجنوب. 

ويف هذا السياق، أعلن مكتب مكافحة اإلرهاب، عىل هامش مؤتمر األمم املتحدة الرفيع املستوى الثاني املعني بالتعاون فيما 
بني بلدان الجنوب، عن مرشوع عاملي بعنوان “تعزيز تبادل الخربات يف بلدان الجنوب يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع 
التطرف العنيف، متى كان يفيض إىل اإلرهاب، بني الخرباء من أفريقيا وآسيا والرشق األوسط وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
ل املرشوع من خالل مساهمة سخية من صندوق األمم املتحدة االستئماني للسالم والتنمية الذي أنشئ بدعم  الكاريبي”. ويُموَّ

من حكومة الصني.

ويقدم مكتب مكافحة اإلرهاب معظم مساعداته التقنية إىل الدول األعضاء ودعمه لها يف بناء القدرات من خالل مركز األمم 
املتحدة ملكافحة اإلرهاب وفرع املشاريع الخاصة واالبتكار عىل املستويات العاملي واإلقليمي والوطني عرب جميع الركائز األربع 
السرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب. ويتوىل مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب تنفيذ املرشوع العاملي وهو 

يعمل عن قرب يف هذا املسعى مع مكتب األمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان الجنوب. 

ومكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب ملتزم بدعم الدول األعضاء يف تبادل ما لديها من معارف وخربات ذات صلة بمكافحة 
اإلرهاب/مكافحة التطرف العنيف بطريقة مستدامة، بهدف تعزيز الرشاكة والتعلم فيما بني بلدان الجنوب. وهذا الدليل إنما 

أُعد يف إطار هذا املسعى. 

وانسجاما مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر األمم املتحدة الرفيع املستوى الثاني املعني بالتعاون فيما بني بلدان الجنوب، 
وتمشيا مع مبادئ التعاون فيما بني بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، يشجع مكتب مكافحة اإلرهاب املبادرات التي تتيح 
التعلم املتبادل، يف إطار رشاكة متكافئة تقوم عىل التضامن. وأرجو أن تتيح املبادرات املعروضة يف هذا املنشور مرجعا مفيدا 
يساعد عىل الربط بني الدول األعضاء يف تبادل الخربات، ومن ثم يشجع أكثر عىل التعاون ويعزز قدرات مكافحة اإلرهاب ومنع 

التطرف العنيف يف بلدان الجنوب. 

فالديمري فورونكوف

وكيل األمني العام ملكافحة اإلرهاب

قرار الجمعية العامة 291/73.  2



دليل بمبادرات بلدان الجنوب يف مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيفح

موجز تنفيذي

لقد مىض عرشون عاما عىل الهجمات اإلرهابية التي وقعت يف 11 أيلول/سبتمرب 2001 يف الواليات املتحدة األمريكية. ففي 
أعقاب تلك الهجمات، حدثت زيادة هائلة يف أعمال اإلرهابيني يف جميع أنحاء العالم، وال سيما يف بلدان الجنوب. 

ه تركيز املجتمع الدويل وما يبذله من جهود بقيادة األمم املتحدة نحو مكافحة التهديد العاملي املتزايد الذي يشكله  ومع توجُّ
اإلرهاب، أصبحت بلدان الجنوب تتلقى املساعدة التقنية يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف وتقدم يف الوقت 
ذاته تلك املساعدة عىل صعيد مناطقها وخارجها. وقد تسنى لها ذلك بفضل االبتكار وإيجاد حلول غري مسبوقة، األمر الذي 

أثمر خربات تتبادلها بلدان العالم النامي فيما بينها من خالل التعاون فيما بني بلدان الجنوب.

ولنئ كان التعاون فيما بني بلدان الجنوب قائما منذ مؤتمر باندونغ عام 1955 الذي نبع منه هذه التعاون، فإن تجليه العميل 
املرتبط بالتنمية نشأ يف مؤتمر األمم املتحدة للتعاون التقني فيما بني البلدان النامية الذي ُعِقد يف بوينس آيرس عام 1978. 
وقد تعزز التعاون فيما بني بلدان الجنوب أكثر من خالل “التعاون الثالثي”، وهو عملية تيرس فيها البلدان املانحة واملنظمات 

املتعددة األطراف مبادرات التعاون فيما بني بلدان الجنوب لتحقيق التعاون فيما بني بلدان الجنوب والتعاون الثالثي. 

وبفضل توسيع نطاق التعاون ليشمل املسائل األمنية، مثل مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف، انضاف بُعد جديد إىل 
التعاون فيما بني بلدان الجنوب. وملا كان مكتب مكافحة اإلرهاب يعترب التعاون فيما بني بلدان الجنوب أولوية، فقد أعلن يف 
آذار/مارس 2019، عىل هامش مؤتمر األمم املتحدة الرفيع املستوى الثاني املعني بالتعاون فيما بني بلدان الجنوب، عن مرشوع 
عاملي بعنوان “تعزيز تبادل الخربات يف بلدان الجنوب يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف، متى كان يفيض إىل 
اإلرهاب، بني الخرباء من أفريقيا وآسيا والرشق األوسط وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي”، باعتبار املرشوع مبادرة 
رائدة لتعزيز هذا البُعد الجديد. ويندرج هذا الدليل يف إطار هذا الجهد األوسع نطاقا. ويعرض الدليل املبادرات الوطنية 
واإلقليمية يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف يف مختلف مناطق جنوب الكرة األرضية، والتي يمكن أن توفر 
إسهامات ومزايا قيمة للبلدان التي تواجه تحديات مشابهة. وأخريا، يهدف الدليل إىل إظهار ما يمكن أن تقدمه بلدان الجنوب 

من مؤهالت كبرية ومن مبادرات قيادية يف ميدان مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف.

تكرس مراكز التميز يف أفريقيا جهودها لتعزيز التعاون يف ميدان مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف عن طريق إجراء 
الدراسات والبحوث لتوفري مشورة مفيدة يف مجال السياسات العامة، وعن طريق تيسري التعاون التقني بني قوات األمن. 
والتعاون عرب الحدود بني إثيوبيا وكينيا حالة أخرى من الحاالت التي تجري فيها مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف 
بقيادة بلدان من الجنوب، وبدعم من االتحاد األوروبي، يف إطار ترتيب ضمن التعاون الثالثي يهدف إىل تحقيق السالم املستدام 

فيما بني املجتمعات املحلية. 



ط  

ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وإن كانت حوادث اإلرهاب قليلة، فإن هناك قلقا متصاعدا من العالقة التي 
تربط بني الجريمة املنظمة واإلرهاب. ويمكن إلطار متني للتعاون فيما بني بلدان الجنوب عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي 
أن يشجع هذا التعاون يف مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف، بما يف ذلك تجارب كل من األرجنتني، التي أصبحت مدافعا 
قويا عن التزام نصف الكرة الغربي باالتفاقات املتعددة األطراف، والربازيل، التي تعتمد عىل التعاون الدويل الستضافة أحداث 

رياضية ضخمة بصورة آمنة. 

وتتعاون الدول األعضاء من مختلف أنحاء آسيا فيما بينها من أجل تعزيز القدرات يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف 
العنيف. فبلدان مثل إندونيسيا وسنغافورة والصني تعرض رؤيتها الخاصة لهذا التعاون، بتسليط الضوء عىل أبعاد مثل املنافع 
املتبادلة والرشاكات املتكافئة، وكذلك عىل فرص التعاون التقني وتنسيق السياسات عىل صعيد املنطقة وخارجها. ومن قيام 
الدول األعضاء يف رابطة أمم جنوب رشق آسيا ببناء قدرات قوات الرشطة إىل تنفيذ مبادرات ناجحة يف املالحقة القضائية 
والتأهيل وإعادة اإلدماج يف آسيا الوسطى، هناك خربة كبرية متاحة من أجل زيادة التعاون، بما يف ذلك التعاون بدعم قيم تقدمه 
البلدان الرشيكة واملنظمات الدولية، مثل عملية اإلنرتبول املسماة “عملية طائر الشمس” )Sunbird(، وهي مبادرة تهدف إىل 

تعزيز مهارات قوات الرشطة عىل صعيد منطقة رابطة أمم جنوب رشق آسيا يف مجال مكافحة اإلرهاب والجريمة املنظمة. 

ووضعت بلدان يف الرشق األوسط وشمال أفريقيا هي األخرى مبادرات مهمة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف 
من أجل نرش رؤية معتدلة لإلسالم ومكافحة الخطاب املتطرف بواسطة التكنولوجيا والخطاب الديني، وكذلك بتعزيز السالم 

واألمن يف البلدان العربية. 

ويأمل مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب أن تستمر املبادرات املعروضة يف هذا املنشور يف تشجيع وتوليد املزيد من الرشاكات 
والتعاون بني الدول األعضاء من أجل تعزيز جهود التنمية املبذولة عىل طريق تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030.
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يعرِّف مكتُب األمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان الجنوب 
التعاوَن فيما بني بلدان الجنوب بأنه إطار واسع للتعاون بني 
بلدان الجنوب يف املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية والبيئية والتقنية. ويقوم هذا التعاون بني بلدين 
أو أكثر من البلدان النامية عىل أساس ثنائي أو دون إقليمي 
أو إقليمي أو داخل اإلقليم الواحد أو فيما بني عدة أقاليم3.

ويف هذا “اإلطار الواسع للتعاون” تنوٌع ملحوظ يف النُُهج 
واملناطق  البلدان  باختالف  تختلف  التي  واملواصفات 
واملنظمات. ويؤثر هذا التنوع يف طريقة قياس التعاون فيما 
بني بلدان الجنوب وفهمه واإلشارة إليه وتنفيذه يف مختلف 
املناطق )وهو ما ستتناوله أقسام الحقة من هذا املنشور(. 
غري أن هناك العديد من الصفات واملبادئ واملزايا النسبية 

املشرتكة التي تميز التعاون فيما بني بلدان الجنوب.4

 .www.unsouthsouth.org/about/about-sstc/ :حول التعاون فيما بني بلدان الجنوب والتعاون الثالثي. متاح هنا  3

مالحظات استهاللية يف مؤتمر األمم املتحدة الرفيع املستوى الثاني املعني بالتعاون فيما بني بلدان الجنوب، بوينس آيرس، آذار/مارس 2019.  4

 التعاون في ما بين بلدان الجنوب ممارسٌة 
عالمية لجميع بلدان الجنوب لصالح الجميع، 
بما في ذلك أقل البلدان نمواً. فكل بلد وكل 
شريك لديه درس يشاِطره أو يُتعلَّم منه، 

مهما كانت ظروفه4. 
 روزماري أ. ديكارلو، 
 وكيلة األمني العام، 
إدارة الشؤون السياسية وبناء السالم

 التعاون فيما بين بلدان الجنوب إطار 
واسع للتعاون بين بلدان الجنوب في 
المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

والثقافية والبيئية والتقنية. 
مكتب األمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان الجنوب 

http://www.unsouthsouth.org/about/about-sstc
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 اإلطار 1
 التعاون فيما بني بلدان الجنوب يف األمم املتحدة: 

من التعاون التقني إىل إطار واسع للتعاون

عىل الرغم من أن خطة عمل بوينس آيرس األوىل كانت مكرسة للتعاون التقني فيما بني البلدان النامية، فإن هذا التعاون 
لم يظل مقترصا عىل التعاون التقني يف العقود التي تلت ذلك. ويف عام 2013، تغرّي اسم الوحدة الخاصة للتعاون التقني 
فيما بني البلدان النامية التابعة لربنامج األمم املتحدة اإلنمائي إىل مكتب األمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان الجنوب، 
ويتوىل هذا املكتب املسؤولية عن “الدعوة إىل التعاون فيما بني بلدان الجنوب والتعاون الثالثي وتنسيقهما عىل الصعيد 

العاملي وعىل صعيد منظومة األمم املتحدة”. 

وأما اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالتعاون فيما بني بلدان الجنوب5 املنشأة عام 1978، وهي الهيئة الرئيسية لصنع 
السياسات املتعلقة بالتعاون فيما بني بلدان الجنوب يف منظومة األمم املتحدة، فهي هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة. 

وأُنشئت هذه اللجنة يف األصل من ممثيل جميع الدول األعضاء املشاركة يف برنامج األمم املتحدة اإلنمائي.

ذ يف مجال  وعادة ما يُفَهم التعاون فيما بني بلدان الجنوب ويُنفَّ
التعاون اإلنمائي. غري أن هناك وعيا متزايدا بإمكانات هذا 
التعاون يف ميدان السالم واألمن. ففي اجتماع عىل مستوى 
السفراء للجنة بناء السالم ُعِقد يف أيلول/سبتمرب 2019، 
تم التشديد عىل ما يوجد من قواسم مشرتكة بني نهج لجنة 
البلدان والطابع  التي تقودها  الرتتيبات  إزاء  بناء السالم 
الطوعي والتشاركي القائم عىل الطلب الذي يتسم به التعاون 
فيما بني بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، وعىل أوجه االتساق 
بني عمل لجنة بناء السالم ومبادئ التعاون فيما بني بلدان 
الجنوب. وأُقّر أيضاً بأن تتبع التعاون فيما بني بلدان الجنوب 
عىل الصعيد امليداني ال يزال أمرا صعبا6. ومع أنه ال يرد أي 
ذكر للسالم واألمن يف خطة عمل بوينس آيرس لعام 1978، 
فإن خطة التنمية املستدامة لعام 2030 تؤكد الصلة بني 
السالم والتنمية، وخاصة من خالل الهدف 16 من أهداف 
التنمية املستدامة، األمر الذي تم التشديد عليه يف الوثيقة 
الختامية ملؤتمر األمم املتحدة الرفيع املستوى الثاني املعني 
بالتعاون فيما بني بلدان الجنوب باعتباره مجاال من املجاالت 

التي يمكن فيها زيادة أثر التعاون فيما بني بلدان الجنوب7. 8

ويعرض هذا الدليل مختلف املبادرات الوطنية واإلقليمية 
املتعلقة بمكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف التي أثبتت جدواها وأظهرت كذلك إمكانية توسيع نطاقها. ومع أن هذه 
املبادرات ال تُصنَّف أو تعترب بالرضورة تعاونا فيما بني بلدان الجنوب فإنها تقدم أفكارا قيمة للبلدان األخرى التي تواجه 

تحديات مماثلة ويمكن أن تساهم يف ترسيع خطوات تنفيذ الهدفني 16 و 17 من أهداف التنمية املستدامة. 

http://www.unsouthsouth.org/our-work/policy-and-intergovernmental-support/high-level-committee- انظر  5

.on-south-sou

https://www.un.org/peacebuilding/content/chairs-summary-ambassadorial-level-meet- انظر  6

.ing-south-south-and-triangular-cooperation

.http://www.unsouthsouth.org/wp-content/uploads/2019/07/N1920949.pdf انظر  7

http://www.unsouthsouth.org/wp-content/uploads/2021/04/United-Nations-system-wide-strategy-on- انظر  8

.South-South-a

 تمشيا مع مبدأي السيادة والمسؤولية 
الوطنيتين، فإن البلدان النامية تتخذ هي 
بنفسها قرار القيام بأنشطة التعاون فيما 
بين بلدان الجنوب وترسم معالم تلك األنشطة 
وتديرها. وتتحمل البلدان النامية أيضا 
المسؤولية الرئيسية عن التمويل والمدخالت 
البرنامجية. وتضطلع كيانات األمم المتحدة 
والجهات الشريكة األخرى بأدوار تيسيرية 

وتحفيزية، متى ُطلب منها ذلك8. 
االسرتاتيجية املعتمدة عىل نطاق منظومة األمم املتحدة 
بشأن التعاون فيما بني بلدان الجنوب والتعاون الثالثي 

من أجل تحقيق التنمية املستدامة )2024-2020(

http://www.unsouthsouth.org/our-work/policy-and-intergovernmental-support/high-level-committee-on-so
http://www.unsouthsouth.org/our-work/policy-and-intergovernmental-support/high-level-committee-on-so
https://www.un.org/peacebuilding/content/chairs-summary-ambassadorial-level-meeting-south-south-and-
https://www.un.org/peacebuilding/content/chairs-summary-ambassadorial-level-meeting-south-south-and-
http://www.unsouthsouth.org/wp-content/uploads/2019/07/N1920949.pdf
http://www.unsouthsouth.org/wp-content/uploads/2021/04/United-Nations-system-wide-strategy-on-South-
http://www.unsouthsouth.org/wp-content/uploads/2021/04/United-Nations-system-wide-strategy-on-South-
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 اإلطار 2
املزايا النسبية للتعاون فيما بني بلدان الجنوب والتعاون الثالثي

اتباع نُُهج متعددة أصحاب املصلحة 	

انخفاض تكاليف املعامالت والتنفيذ 	

رسعة تقديم الخدمات وتنفيذ املشاريع 	

زيادة املرونة 	

استخدام النظم الوطنية 	

اتباع نُُهج قائمة عىل القدرات والطلب 	

الرتكيز عىل املنفعة املتبادلة 	

التكافؤ بني الرشكاء 	

تكامل القدرات 	

مالءمة الحلول املتبادلة فيما بني الرشكاء من بلدان الجنوب الذين يواجهون تحديات إنمائية مماثلة 	

املنهجية

يحتوي هذا الدليل عىل مبادرات ُجِمَعت من الدول األعضاء يف مناطق مختلفة من جنوب الكرة األرضية: أي من أفريقيا، وآسيا، 
والرشق األوسط، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وقد ُجِمَعت البيانات واملعلومات عن طريق البحوث املكتبية القائمة 
عىل مصادر مفتوحة، وكذلك عن طريق التعقيبات واإلسهامات املبارشة املقدمة من البلدان، واملشاورات التي أجريت يف إطار 
مرشوع التعاون فيما بني بلدان الجنوب التابع ملركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، ومن املناقشات املستفيضة التي أجريت 

من خالل اجتماعات افرتاضية. وقدمت األفرقة املعنية التابعة ملكتب مكافحة اإلرهاب إسهامات شاملة.

وقد بدأت عملية التشاور التي شارك فيها العديد من أصحاب املصلحة باجتماع للخرباء ُعِقد بعنوان “تعزيز التعاون فيما 
 بني بلدان الجنوب يف مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف ومكافحته متى كان مفضيا إىل اإلرهاب”، يف نيويورك، يومي 
20 و 21 ترشين الثاني/نوفمرب 2019. ويف أعقاب االجتماع، قدمت الدول األعضاء املشاِركة إسهامات طوعية بشأن املمارسات 
الجيدة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف، كما أُجريت بحوث مكتبية تكميلية. وقد استُعِرَض ما تأتى من ذلك 

من بيانات ومعلومات استعراضا دقيقا من خالل بحوث مكتبية. 

ويحتوي هذا الدليل عىل تقارير املبادرات التي نفذتها بلدان يف جنوب الكرة األرضية فيما يتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع 
التطرف العنيف، والتي ينطبق عليها معيار أو أكثر من املعايري التالية:

املمارسات والسياسات الوطنية املتعلقة بمكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف التي نجحت عىل الصعيد الوطني  	
وُصنفت باعتبار أنه من املمكن االستفادة منها يف مجال التعاون فيما بني بلدان الجنوب والتعاون الثالثي؛

املمارسات والسياسات الوطنية املتعلقة بمكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف التي تبادلتها البلدان النامية فيما بينها؛ 	

املمارسات والسياسات اإلقليمية املتعلقة بمكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف التي نجحت عىل الصعيد اإلقليمي  	
وُصنفت باعتبار أنه من املمكن زيادة نطاقها و/أو التوسع فيها عىل نطاق أقاليمي يف مجال التعاون فيما بني بلدان 

الجنوب والتعاون الثالثي؛

املمارسات والسياسات الوطنية أو اإلقليمية املتعلقة بمكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف التي تشمل بلدا من  	
البلدان املتقدمة النمو و/أو منظمة دولية واحدة، بما يشكل ترتيبا من ترتيبات التعاون الثالثي.

وليس املقصود من هذه املجموعة من املبادرات أن تكون حرصية. فهي توضح ما تتمتع به بلدان الجنوب من إمكانات كبرية 
تتيح لها أن تقدم حلوال مبتكرة وأن تقوم بدور قيادي فيما يتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف. وتعترب املبادرة 
واعدة من حيث إمكانات التعاون فيما بني بلدان الجنوب والتعاون الثالثي عندما تكون قابلة للتكيف مع سياقات أخرى، إما 

ألنها مراعية ألوجه التشابه الثقافية والتاريخية، أو ألنها مستدامة وفعالة من حيث التكلفة. 
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 اإلطار 3
التعاون الثالثي

عىل الرغم من أن التعاون فيما بني بلدان الجنوب يركز عىل املبادرات التي تقودها البلدان النامية، فهو ال يلغي إسهام 
البلدان املتقدمة النمو ومشاركتها: فقد عاود مؤتمر األمم املتحدة الرفيع املستوى الثاني املعني بالتعاون فيما بني بلدان 
التعاون بني بلدان الشمال وبلدان الجنوب، بل  التعاون فيما بني بلدان الجنوب ليس بديال عن  التأكيد عىل أن  الجنوب 
هو مكمل له. والبلدان املتقدمة النمو واملنظمات الدولية مدعوة إىل املشاركة يف مبادرات التعاون فيما بني بلدان الجنوب، 
بوصفها رشيكة عىل قدم املساواة فيما يعرف برتتيب التعاون الثالثي من أجل إضافة قيمة إىل التعاون فيما بني بلدان 

الجنوب واملساعدة اإلنمائية التقليدية وتيسري التآزر فيما بينهما.



5

ثانيًا - لمحة عامة

ال تزال دول ومناطق عديدة يف جميع أنحاء العالم تواجه ثغرات يف تنفيذ آليات مكافحة اإلرهاب ويف وضع إجراءات متكاملة 
للتصدي لإلرهاب. وهذه التحديات يمكن معالجتها عن طريق التنفيذ الفعال السرتاتيجيات وخطط عمل شاملة تكون مدعومة 

بموارد كافية وقائمة عىل فهم السياقات املحلية.

وتتبع الركائز األربع السرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب نهجا شامال يف مكافحة آفة اإلرهاب. فوضع 
وتنفيذ اسرتاتيجيات وطنية وإقليمية ملكافحة اإلرهاب، استنادا إىل اإلطار الشامل الذي توفره االسرتاتيجية العاملية ملكافحة 
اإلرهاب وخطة العمل ملنع التطرف العنيف، رشط أسايس ملكافحة اإلرهاب بفعالية ومنع التطرف العنيف بطريقة شاملة 

ومتكاملة ووقائية. 

وبينما تزخر الوثائق بقصص عن الكيفية التي تطور بها التعاون فيما بني بلدان الجنوب من دوره األصيل الذي كان يتمثل 
يف التعاون فيما بني بلدان الجنوب العاملي، فإن الرتكيز يف األقسام التالية من هذا الدليل ينصب عىل مختلف املبادرات التي 

تنفذها بلدان الجنوب بشكل تعاوني من أجل مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف. 

لقد شهدت الفرتة التي أعقبت هجمات 11 أيلول/سبتمرب 2001 يف الواليات املتحدة األمريكية تصاعدا يف اإلرهاب والتطرف 
العنيف يف جميع أنحاء العالم. فهذه الهجمات أعطت بشكل من األشكال دفعة قوية ملا يشكله تنظيم القاعدة والجماعات 
اإلرهابية األخرى من تهديدات أمنية نابعة من مظالم كثرية، فضال عن نشوء جماعات إرهابية جديدة، مثل تنظيم الدولة 
اإلسالمية وبوكو حرام وتنظيم الدولة اإلسالمية يف والية غرب أفريقيا وحركة الشباب. ويف وقت الحق، أسفر انهيار تنظيم 
القاعدة وهزيمة تنظيم الدولة اإلسالمية يف كل من العراق وسوريا، عن انتقال املقاتلني اإلرهابيني األجانب إىل مناطق مختلفة 
لتعزيز الجماعات اإلرهابية الجهادية املحلية، وخصوصا يف شمال أفريقيا وغربها، وتسبب يف تصاعد العنف يف الدول التي 

تعاني بالفعل من الهشاشة يف جنوب الكرة األرضية ويف غريها من املناطق. 

وقد رشعت بلدان من منطقة الساحل وغرب أفريقيا يف اتباع نهج متعددة األطراف ونهج إقليمية بقيامها، عىل سبيل املثال، 
بإنشاء املجموعة الخماسية ملنطقة الساحل والقوة املشرتكة املتعددة الجنسيات، من أجل مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف. 

ووضعت مناطق أخرى أيضا عدة مبادرات لتحقيق الهدف ذاته.
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إن الخربات الغنية لدى بلدان الجنوب يف مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف تلقى التجاهل يف معظمها. ويوفر التعاون 
فيما بني بلدان الجنوب فرصة وإطارا مبتكرا لالستفادة من هذه الخربات وتبادلها. ويسلط هذا القسم الضوء عىل مبادرات 
مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف التي تقودها بلدان الجنوب يف أفريقيا، وآسيا، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي، والرشق األوسط. وهي عبارة عن مبادرات للتعاون فيما بني بلدان الجنوب والتعاون الثالثي أو مبادرات يمكن 

اإلسهام بها يف أُطر هذا التعاون.

مبادرات مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف يف أفريقيا  - 1

تضطلع الدول األعضاء األفريقية بمبادرات رئيسية ترمي إىل التصدي لإلرهاب وانتشار التطرف العنيف يف القارة، وترتاوح 
هذه املبادرات من العمل داخل األرس واملجتمعات املحلية إىل تعزيز القدرات اإلقليمية يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف 
العنيف. ويسلط هذا القسم الضوء عىل نهج االتحاد األفريقي يف مكافحة اإلرهاب والتعاون فيما بني بلدان الجنوب، من خالل 
إنشاء مراكز إقليمية للتميز، ويربز الخربات الوطنية وكذلك املشاريع واملبادرات الثالثية التي تنفذها البلدان فيما بينها، والتي 

يحصل بعضها عىل الدعم من منظمات دولية.

مراكز التميز اإلقليمية: تعزيز القدرات من أجل إجراء البحوث والمعلومات والتحليالت   - 1-1
في مجال مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف 

اعتمد االتحاد األفريقي وسلفه، منظمة الوحدة األفريقية، تدابري هامة لتشجيع االلتزام الوطني بمكافحة اإلرهاب عىل الصعيد 
اإلقليمي. وصك مكافحة اإلرهاب الرئييس لالتحاد األفريقي هو اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية ملنع اإلرهاب ومكافحته 
لعام 1999. فقد أعلنت الدول األعضاء عزمها عىل القضاء عىل اإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، اقتناعا منها بأن اإلرهاب 
انتهاك لحقوق اإلنسان يعوق التنمية االجتماعية االقتصادية من خالل زعزعة االستقرار. وعالوة عىل ذلك، تحدد االتفاقية 
والربوتوكوالت امللحقة بها مجاالت التعاون يف سبيل النهوض بهدف تنسيق ومواءمة الجهود املبذولة عىل صعيد القارة يف 

مجال منع اإلرهاب الدويل ومكافحته.

وثمة مبادرة أخرى هي خطة عمل االتحاد األفريقي لعام 2002 بشأن منع اإلرهاب ومكافحته، وهي تقتيض اتخاذ مجموعة 
من التدابري لتعزيز االلتزامات والواجبات القائمة وتشجع عىل تنفيذ اتفاقية عام 1999 والصكوك الدولية األخرى ملكافحة 
اإلرهاب. ويشمل ذلك تعزيز املساعدة التقنية من أجل التعاون فيما بني بلدان املنطقة يف مراقبة الحدود، والتدابري الترشيعية 

والقضائية، ومكافحة تمويل اإلرهاب، وكذلك يف تبادل املعلومات.

ثالثًا -  المبادرات التي تقودها بلدان 
الجنوب من أجل مكافحة 

اإلرهاب ومنع التطرف العنيف
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ويف عام 2004، افتتح االتحاد األفريقي املركز األفريقي للدراسات والبحوث املتعلقة باإلرهاب يف الجزائر العاصمة، من أجل 
املساعدة عىل تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل. وثمة مبادرة أخرى هي منظمة تعاون رؤساء الرشطة يف رشق أفريقيا، التي 
أنشئت يف عام 1998. وتضم املنظمة يف عضويتها 14 من رؤساء الرشطة يف رشق أفريقيا. وقد أنشئت لتحقيق هدف رئييس 
يتمثل يف مواءمة وتعزيز التعاون الرشطي واالسرتاتيجيات الرشطية املشرتكة، وتبادل املعلومات املتعلقة بالجريمة من أجل 
مكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية. وللمنظمة ثالث ركائز رئيسية، هي: )1( البحث والتحليل بشأن املشاريع املتصلة 
بمكافحة اإلرهاب؛ )2( تنسيق التخطيط والعمل ملكافحة اإلرهاب؛ )3( تبادل الخربات وأفضل املمارسات. وقد أقامت املنظمة 

أيضا مركز تميز إقليمي ملكافحة اإلرهاب.

 اإلطار 4
املركز األفريقي للدراسات والبحوث املتعلقة باإلرهاب

املركز األفريقي للدراسات والبحوث املتعلقة باإلرهاب هو أحد مبادرات االتحاد األفريقي، افتُِتح يف عام 2004 باعتباره 
منشأة تابعة ملفوضية االتحاد األفريقي، وفقا ألحكام خطة عمل االتحاد األفريقي ملنع ومكافحة اإلرهاب يف أفريقيا. وهو 

مكلف باملهام اآلتية:

تعزيز التعاون الدويل وتسهيل تحقيق أهداف االتحاد األفريقي يف مجال مكافحة اإلرهاب؛  	

العمل كمركز تميز بحثي يف املسائل املتعلقة بمنع ومكافحة اإلرهاب يف أفريقيا؛ 	

وتجميعها  	 اإلرهابية  والجماعات  باإلرهاب  املتعلقة  والتحليالت  والدراسات  املعلومات  البيانات، وجمع  قواعد  تعهد 
بشكل مركزي وتحليلها؛ 

بناء القدرات يف مجال مكافحة اإلرهاب يف الدول األعضاء وإعداد برامج تدريبية وحلقات عمل واجتماعات وندوات  	
بمساعدة من مختلف الرشكاء عىل املستوى الوطني. 

وقد رشعت الهيئة الحكومية الدولية املعنية بالتنمية9، منذ أن أنشئت يف عام 1996، يف إقامة رشاكة واسعة النطاق تضم 
الحكومات ومنظمات املجتمع املدني والقيادات الدينية والقطاع الخاص من أجل مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف. 
وأنشأت الهيئة مركز تميُّز تابعاً لها ملنع التطرف العنيف ومكافحته، ومقره يف جيبوتي. وقد تأسس املركز يف عام 2016، 
ولكنه افتُتح رسميا يف عام 2018. وهو منتدى لتعزيز التعاون والتنسيق والتآزر والتدريب والحوار والبحث وتبادل املعرفة 

عىل املستوى اإلقليمي فيما يتعلق بمنع التطرف العنيف ومكافحته من خالل نهج شامل ومتكامل. 

 اإلطار 5
مركز التميز ملنع ومكافحة التطرف العنيف التابع للهيئة الحكومية الدولية املعنية بالتنمية  

يف عام 2018، قامت الدول األعضاء يف الهيئة الحكومية الدولية املعنية بالتنمية )إثيوبيا وإريرتيا وأوغندا وجنوب السودان 
املتحدة،  التابعة للواليات  الدولية  التنمية  إقليمية قدمتها وكالة  وجيبوتي والسودان والصومال وكينيا(، بدعم من منحة 
باالفتتاح الرسمي ملركز التميز ملنع ومكافحة التطرف العنيف. واملركز مكرَّس ملنع ومكافحة تهديدات التطرف العنيف يف 
رشق أفريقيا. وهو يعتمد عىل نهج شامل ومتكامل يشمل تعزيز قدرة الدول األعضاء يف البحث والتواصل االسرتاتيجي، 
والتوعية املجتمعية، وتبادل املعارف، والتعاون مع أصحاب املصلحة املتعددين من أجل تعزيز قدرة املجتمعات املحلية 

املعرضة لخطر أن يتفىش فيها التطرف.

الهيئة الحكومية الدولية املعنية بالتنمية هي من الجماعات االقتصادية اإلقليمية التابعة لالتحاد األفريقي.  9
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وأحرزت البلدان األفريقية أيضا تقدما كبريا يف تحديد أولويات التعاون فيما بني بلدان الجنوب بشكل جماعي، بما يف ذلك 
من خالل اعتماد خطة عام 2063، ومع تحول وكالة التخطيط والتنسيق التابعة للرشاكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، يف 
عام 2018، إىل وكالة االتحاد األفريقي للتنمية - الرشاكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا. ويف عام 2019، دخلت هذه الوكالة 
يف رشاكة مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي والبنك اإلسالمي للتنمية واألمانة العامة األيبريية األمريكية، إلصدار أول تقرير 
عن التعاون فيما بني بلدان الجنوب يف أفريقيا10. وساهم يف التقرير 11 بلدا أفريقيا بتقديم معلومات عن أنشطتها الرئيسية 
املضطلع بها يف مجال التعاون اإلنمائي، بقيادة البلدان النامية والجهات الفاعلة الرئيسية يف مجال التعاون فيما بني بلدان 
الجنوب خالل عام 2017. وإىل جانب جمع البيانات، يهدف التقرير إىل تشجيع الحوار اإلقليمي بشأن القضايا الرئيسية التي 
يمكن أن تيرسِّ إقامة التعاون فيما بني بلدان الجنوب يف أفريقيا، وبالتايل تعزيز التكامل والرشاكات بني البلدان األفريقية يف 

سبيل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030 وخطة االتحاد األفريقي للتنمية لعام 2063.

 اإلطار 6
مركز التميز اإلقليمي ملكافحة اإلرهاب التابع ملنظمة التعاون بني رؤساء الرشطة يف رشق أفريقيا

التعاون بني  الدويل، أنشأت منظمة  للتعاون  بدعم من مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة والوكالة األملانية 
نريوبي  يف  مقره  يوجد  الذي  واملركز  اإلرهاب.  مكافحة  مجال  يف  للتميز  إقليميا  مركزا  أفريقيا  رشق  يف  الرشطة  رؤساء 
وتستضيفه املنظمة يُعنى بتيسري تبادل املعارف وبناء القدرات عىل الصعيد اإلقليمي فيما بني أعضاء املنظمة، من أجل 
مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف يف رشق أفريقيا. ومهمة املركز هي القيام بدور الوكالة الرائدة يف جهود التنسيق 
من أجل تدفق املعلومات والتحليالت يف الوقت املناسب، وبناء قدرات قوات الرشطة باملنطقة فيما يتعلق بمكافحة اإلرهاب 

ومنع التطرف العنيف.

إسهامات المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل  - 2-1

تمتد منطقة الساحل عىل امتداد شمال أفريقيا من املحيط 
األطليس إىل البحر األحمر. وتُعرف املنطقة باالنتشار الواسع 
املنظمة  والجريمة  العنيف،  والتطرف  لإلرهاب  النطاق 
عرب الوطنية غري املحدودة، والتدفقات غري املرشوعة عرب 
الحدود، األمر الذي يسرتعي االهتمام ويثري القلق عىل الصعيد 
الدويل. ومما يزيد األوضاع تعقيدا مخاطر امتداد حالة عدم 

االستقرار من الساحل إىل البلدان واملناطق املجاورة. 

ويف هذا السياق، وبالنظر إىل عودة انعدام األمن وانتشار 
األعمال اإلرهابية والجريمة املنظمة عرب الحدود يف غرب 
منطقة الساحل، اجتمع رؤساء دول بوركينا فاسو وتشاد 
نواكشوط،  يف   2014 عام  والنيجر  وموريتانيا  ومايل 
بموريتانيا، إلنشاء املجموعة الخماسية ملنطقة الساحل، 

رغبة منهم يف توحيد جهودهم ضمن منظمة يكون هدفها الرئييس هو تنسيق السياسات واالسرتاتيجيات اإلنمائية واألمنية.11

وشكلت املجموعة الخماسية ملنطقة الساحل، يف عام 2017، قوة قوامها 000 5 فرد تدعى “القوة املشرتكة التابعة للمجموعة 
الخماسية ملنطقة الساحل” بدعم من املجتمع الدويل. وتهدف هذه القوة الخاصة املتعددة الجنسيات من الجيل الجديد، األكثر 

 .www.africa.undp.org/content/rba/en/home/library/reports/first-african-south-south-cooperation-report.html انظر  10

بيان أُديل به خالل مؤتمر القمة الذي عقد يف نواكشوط يف شباط/فرباير 2014 إلنشاء املجموعة الخماسية لبلدان الساحل.    11

 ال توجد تنمية مستدامة بدون أمن 
وال أمن دائم بدون تنمية فعالة ... لقد 
اتفقنا على توحيد جهودنا لمواجهة هذا 
التحدي المزدوج المتمثل في األمن والتنمية 

المستدامة في منطقة الساحل11. 
 محمد ولد عبد العزيز،
رئيس موريتانيا )2014(

http://www.africa.undp.org/content/rba/en/home/library/reports/first-african-south-south-cooperation-report.html
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تكيفا مع التحديات األمنية املتعددة التي تشهدها املنطقة، إىل تبادل املعارف والخربات العسكرية للبلدان الخمسة األعضاء، 
وال سيما يف الكفاح املشرتك ضد اإلرهاب12.

وأنشأت املجموعة الخماسية ملنطقة الساحل الحقاً كلية للدفاع، يف إطار جهد إقليمي إلنشاء مدرسة حربية عرب الحدود 
الوطنية مكرسة لتدريب قواتها املشرتكة. وتتعاون البلدان يف قيادة مدرسة التدريب العالية املستوى، التي تستفيد أيضاً من 
الدعم املقدم من البلدان الرشيكة مثل أملانيا وفرنسا، يف ترتيب تعاوني ثالثي. ويف ترشين الثاني/نوفمرب 2017، نفذت القوة 
املشرتكة التابعة للمجموعة الخماسية ملنطقة الساحل عمليات عسكرية أطلق عليها اسم عملية هوبي )Hawbi( عىل طول 
حدود بوركينا فاسو ومايل والنيجر. ويف عام 2018، نفذت عملية باغنايل )Pagnali( عىل طول حدود بوركينا فاسو ومايل. 

ويف خالل الفرتة 2017-2019، أطلق مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، بالرشاكة مع مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا 
ومنطقة الساحل واألمانة الدائمة للمجموعة الخماسية ملنطقة الساحل، املرشوع املسمى “دعم الجهود اإلقليمية لبلدان املجموعة 
الخماسية ملنطقة الساحل من أجل مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف”، يف إطار اسرتاتيجية األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة 
الساحل، بمشاركة البلدان التي تتألف منها املجموعة الخماسية. واسرتاتيجية األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة الساحل هي نهج 
متعدد األبعاد يركز عىل النتائج ويُعنى باألولويات الرئيسية يف مجاالت الحوكمة واألمن والقدرة عىل الصمود. وقد ُصممت 

ملعالجة األسباب الجذرية ألزمة الساحل األمنية ودعم القدرات الوطنية واإلقليمية لبناء السالم يف الوقت نفسه. 

واستنادا إىل تقييمات احتياجات البلدان واتساقا مع األولويات التي حددتها بلدان املجموعة الخماسية ملنطقة الساحل، يسعى 
املرشوع إىل إيجاد حلول لجميع التحديات املحددة يف إطار أربعة مجاالت مواضيعية من خالل مبادرة املساعدة املتكاملة 
ملكافحة اإلرهاب التابعة ملركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، وهي: )1( منع التطرف العنيف؛ )2( إدارة الحدود والتعاون 
عرب الحدود؛ )3( سيادة القانون والعدالة الجنائية؛ )4( التنسيق يف مكافحة اإلرهاب بوجه عام. وتهدف مبادرة املساعدة 
املتكاملة ملكافحة اإلرهاب إىل تعزيز الدعم الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة والرشكاء الثنائيون ملنطقة املجموعة الخماسية.

https://www.g5sahel.org/mot-du- :املجموعة الخماسية ملنطقة الساحل، كلمة األمني التنفيذي، 26 حزيران/يونيه 2020. متاحة هنا  12

.secretaire-permanent-mr-maman-s-sidikou/

من صور األمم املتحدة/بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل

https://www.g5sahel.org/mot-du-secretaire-permanent-mr-maman-s-sidikou
https://www.g5sahel.org/mot-du-secretaire-permanent-mr-maman-s-sidikou
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وشارك يف املرشوع بفعالية مسؤولون حكوميون من الوكاالت املعنية بمكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف، فضال عن 
منظمات املجتمع املدني يف املنطقة. واملرشوع الذي يرسته وكاالت األمم املتحدة ومؤسساتها هو بمثابة مثال للتعاون الثالثي 

الذي تعترب بلدان الجنوب من الجهات الفاعلة الرئيسية فيه، بدعم من بلدان متقدمة النمو ومنظمات دولية. 

مساهمات القوة المشتركة المتعددة الجنسيات  - 3-1

القوة املشرتكة املتعددة الجنسيات هي تحالف عسكري مخصص، قامت الدول األربع األعضاء يف لجنة حوض بحرية تشاد – وهي 
تشاد والكامريون والنيجر ونيجرييا - يف آذار/مارس 1994، بإنشائها باعتبارها آلية لتحقيق االستقرار من أجل التصدي 
لألنشطة اإلجرامية العابرة للحدود الوطنية التي تنطوي عىل تهريب األسلحة يف منطقة حوض بحرية تشاد. ويقع مقر القوة يف 
انجامينا، ويقودها جنرال نيجريي. وتتحمل كل دولة من الدول األعضاء املتاخمة لبحرية تشاد مسؤولية منطقة وطنية معينة 
من قطاعات العمليات األربعة: القطاع 1، ومقره يف مورا )الكامريون(؛ والقطاع 2، ومقره يف باقا سوال )تشاد(؛ والقطاع 3، 
ومقره يف باقا )نيجرييا(؛ والقطاع 4، ومقره يف ديفا )النيجر(. وتحافظ البلدان األربعة عىل عالقات التعاون والتنسيق من خالل 
السماح بإجراء عمليات عابرة للقطاعات خالل املطاردات الحثيثة وذلك يف حدود 25 كيلومرتا خارج كل قطاع من القطاعات. 

وقرر أعضاء لجنة حوض بحرية تشاد يف مؤتمر القمة العادي الرابع عرش الذي عقد يف انجامينا يف 30 نيسان/أبريل 2012 
إعادة تنشيط القوة وتوسيع واليتها، ومكافحة بوكو حرام وتنظيم الدولة اإلسالمية يف والية غرب أفريقيا التابع لتنظيم الدولة 
اإلسالمية، وغريها من الجماعات اإلرهابية التي تنرش اإلرهاب والتطرف العنيف يف منطقة حوض بحرية تشاد؛ واستعادة 

املناطق التي احتلها اإلرهابيون وبسط االستقرار فيها؛ وتقديم املساعدة للسكان املترضرين. 

وقد أنشئت القوة رسميا باعتبارها القوة املشرتكة املتعددة الجنسيات يف مؤتمر القمة االستثنائي للجنة حوض بحرية تشاد 
الذي عقد يف نيامي، يف ترشين األول/أكتوبر 2014. وانضمت بنن فيما بعد إىل القوة. وأخذت القوة تكتسب زخما بدعم من 
االتحاد األفريقي، الذي يعمل كرشيك اسرتاتيجي وفني، واالتحاد األوروبي وفرنسا والواليات املتحدة األمريكية ودول أخرى. 
ومن بني إنجازات هذه القوة إنقاذ رهائن، واستعادة أراٍض من اإلرهابيني وتدمري معسكرات تدريبهم، وإلحاق الخسائر بهم، 

وأرس اإلرهابيني فضال عن مصادرة أسلحتهم. 

وقد عززت القوة، التي يبلغ قوامها حاليا 000 10 من األفراد النظاميني، التعاون اإلقليمي بني األعضاء املشاركني فيها يف مجال 
مكافحة التهديدات املتنوعة التي يشكلها اإلرهابيون يف منطقة لجنة حوض بحرية تشاد. ويف حلقة عمل لقادة القوة املشرتكة 
املتعددة الجنسيات نُظمت يف انجامينا يف ترشين األول/أكتوبر 2020، اتفق ممثلو الدول األعضاء يف لجنة حوض بحرية تشاد عىل 
ما ييل: )1( توسيع نطاق تعاونهم وزيادة التشاور مع الخرباء الفنيني واملمثلني يف أمور العمليات من أجل كسب الدعم املحيل ضد 
أنشطة بوكو حرام وتنظيم الدولة اإلسالمية يف والية غرب أفريقيا؛ )2( تخطيط وتصميم نظام مشرتك للمعلومات واالتصاالت 

ملكافحة التطرف؛ )3( وضع منهجيات وقنوات اتصال لنرش الرسائل املوجهة إىل الجمهور املستهدف عىل الصعيد املحيل13.

التعاون بين إثيوبيا وكينيا: السالم الدائم والتحول االجتماعي االقتصادي عبر الحدود  - 4-1

ُوِضَعت الحدود الوطنية ملعظم البلدان األفريقية خالل الحقبة االستعمارية دون اعتبار خاص للروابط االجتماعية االقتصادية 
والثقافية التي تجمع املجتمعات املحلية التي تعيش يف املنطقة. وتشهد عدة مجتمعات مقسمة بهذه الحدود الوطنية املصطنعة، 
بما يف ذلك مجتمعا بورانا وغربا اللذان يعيشان عرب الحدود بني إثيوبيا وكينيا، عىل تعسف الطابع التعسفي لهذا التقسيم. 
وترتبط تحركات مجتمعي بورانا وغربا عرب الحدود بالتجارة التقليدية يف السلع والخدمات، واستخدام املوارد الطبيعية 
املشرتكة، واملشاركة يف األنشطة االجتماعية والثقافية. وتشمل هذه األنشطة رحالت حج من كينيا إىل األماكن املقدسة التقليدية 

 David Doukhan, ”Multinational Joint Task Force )MNJTF( against Boko Haram – Reflections“, International Institute  13

.for Counter-Terrorism, December 2020
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يف إثيوبيا وجمع مستوطنات عشائرية كبرية يف تواريخ قمرية محددة إلحياء احتفاالت الربكة وغريها من األنشطة الطقوسية14. 
ويمكن أن يؤدي عدم التخطيط للعالقات عرب الحدود وإدارتها عىل النحو الواجب إىل تزايد النزاعات وانتشار األسلحة الصغرية 

واالتجار بالبرش واملخدرات، إىل جانب عدم االستقرار بوجه عام الذي يؤدي إىل خسائر يف األرواح واملمتلكات. 

وقامت إثيوبيا وكينيا، تصميما منهما عىل الحد من ظروف تجنيد الشباب والزج بهم يف األنشطة اإلرهابية، بوضع سياسات 
اجتماعية اقتصادية من شأنها الرفع من دخل األرس املعيشية، وتهيئة فرص العمل، وتعزيز اإلنصاف، وزيادة فرص الحصول 
عىل التعليم والخدمات االجتماعية، وإيجاد سبل عيش مستدامة للمجتمعات التي تجند فيها الجماعات املتطرفة األفراد املستعدين 
لاللتحاق بصفوف اإلرهابيني. ويف هذا الصدد، قامت حكومتا البلدين يف كانون األول/ديسمرب 2015، بالرشاكة مع الهيئة الحكومية 
الدولية املعنية بالتنمية )إيغاد( من خالل آلية اإلنذار املبكر بالنزاعات واالستجابة لها التابعة للهيئة، واالتحاد األوروبي، وبرنامج 
األمم املتحدة اإلنمائي، وأفرقة األمم املتحدة القطرية املعنية، بإطالق الربنامج املتكامل عرب الحدود األثيوبية - الكينية من أجل 
السالم املستدام والتحول االجتماعي االقتصادي، مع الرتكيز عىل مقاطعة مرسبيت يف كينيا، ومنطقتي بورانا وداوا يف إثيوبيا. 

ويهدف الربنامج إىل تمكني الوساطة يف النزاعات الطائفية وتعزيز السالم عرب الحدود والتعاون اإلنمائي بني املجتمعات 
الحدودية واملجموعات العرقية التي تعيش يف مقاطعة مرسبيت الكينية ومنطقتي بورانا وداوا اإلثيوبيتني، وهي منطقة 

معروفة بهشاشتها إزاء العنف املزمن والفقر والتطرف العنيف والتنافس عىل املوارد.

وعىل املدى القصري، يتمثل هدف الربنامج الرئييس يف الحد من الهشاشة وزيادة قدرة املجتمعات املترضرة من النزاعات يف 
املنطقة الحدودية عىل الصمود، وذلك من خالل تحديد مشاريع تهيئة سبل العيش املستدامة واسرتاتيجيات إدارة النزاعات 
وتعزيزها. وعىل املدى الطويل، يهدف الربنامج إىل تمكني املجتمعات املحلية اقتصاديا من خالل مجموعة من الربامج املفضية 
إىل التحول االجتماعي االقتصادي التي تشمل تطوير البنية األساسية، ومشاريع التنمية الصناعية والزراعية، وبناء املرافق 

الصحية والتعليمية. 

االستراتيجية الوطنية الكينية لمكافحة التطرف العنيف  - 5-1

أطلقت كينيا يف عام 2016 اسرتاتيجيتها الوطنية ملكافحة التطرف العنيف. وقد أصبحت هذه االسرتاتيجية مرجعا هاما يف 
املنطقة ألنها تقدم ملحة شاملة عن الجهود الوطنية املبذولة ملكافحة التطرف العنيف بجميع أشكاله، وتبنّي الدور الذي يتعني 
عىل مختلف أصحاب املصلحة القيام به، من منظمات املجتمع املدني إىل القطاع الخاص، إىل جانب السلطات املحلية والوطنية. 
ومنذ بدء تنفيذ هذه االسرتاتيجية، زاد الوضوح يف العمل من خالل عملية أمنية متعددة الوكاالت عززت قدرة الحكومة عىل 

اكتشاف أنشطة اإلرهابيني وردعها وتعطيلها.

 اإلطار 7
مركز كينيا الدويل للتدريب عىل دعم السالم

أنشئ مركز التدريب عىل دعم السالم يف كانون الثاني/يناير 2001 بوصفه جزءا من كلية أركان الدفاع الكينية. وركز يف 
البداية عىل تدريب القوات الكينية عىل املشاركة يف بعثات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة ثم عمليات دعم السالم التابعة 
لالتحاد األفريقي. ويف عام 2009، اندمج مركز التدريب عىل دعم السالم مع املركز الدويل للتدريب عىل اإلجراءات املتعلقة 
باأللغام يف مركز واحد هو املركز الدويل للتدريب عىل دعم السالم. ويرمي هذا املركز إىل أن يصبح املركز الرئييس للتدريب 
والبحث والتعليم يف مجال دعم السالم يف أفريقيا. وتغري اسم املركز السابق للتدريب عىل دعم السالم إىل مدرسة دراسات 
ودعم  اإلنسانية  املساعدة  مدرسة  إىل  باأللغام  املتعلقة  اإلجراءات  عىل  للتدريب  الدويل  املركز  اسم  وتغري  والنزاع  السالم 
السالم. وأصبح املركز الدويل للتدريب عىل دعم السالم كيانا مستقال يف عام 2011 من خالل رشاكة مع الواليات املتحدة 

واململكة املتحدة وكندا واليابان وكينيا وأملانيا وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي.

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي يف كينيا. الربنامج املتكامل عرب الحدود اإلثيوبية - الكينية من أجل السالم املستدام والتحول االجتماعي االقتصادي:   14

مقاطعة مرسبيت، كينيا، ومنطقة بورانا، إثيوبيا، مذكرة مفاهيمية.
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العنيف لجنوب ووسط  التطرف  اإلرهاب ومنع  اإلقليمية لمكافحة  االستراتيجيات   - 6-1
وشرق أفريقيا

لقد عانت منطقة رشق أفريقيا لعقود من نزاعات متوطنة فيما بني الدول وداخلها ومن التهديدات املحلية العابرة للحدود 
الوطنية، مثل الحروب األهلية والنزاعات وحاالت التمرد، مما هيأ أرضية خصبة لظهور جماعات إرهابية شتى، مثل حركة الشباب. 
وقد حققت املنطقة، بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، تقدما كبريا يف مكافحة اإلرهاب من خالل وضع االسرتاتيجية 
اإلقليمية ملنع ومكافحة التطرف العنيف يف رشق أفريقيا بقيادة أمانة الهيئة الحكومية الدولية املعنية بالتنمية  )إيغاد(. 

وتم إقرار االسرتاتيجية يف جيبوتي يف 1 شباط/فرباير 2017. 

وكان هدف إيغاد من اعتمادها لهذه االسرتاتيجية اإلقليمية هو تسخري القدرات الوطنية واإلقليمية من خالل االستفادة من 
الخربات الجماعية والحاالت املقارنة واملمارسات الجيدة من داخل املنطقة ومن خارجها عىل السواء. وتوفر االسرتاتيجية آلية 
شاملة للمساعدة يف تنسيق مختلف األدوات اإلقليمية والدولية للتصدي لظاهرة اإلرهاب والتطرف العنيف، بما يف ذلك غسل 

األموال، واالتجار باملخدرات والبرش واألسلحة غري املرشوعة واألسلحة الخفيفة. 

واعتُمدت االسرتاتيجية اإلقليمية ملكافحة اإلرهاب للجنوب األفريقي يف مؤتمر قمة رؤساء دول الجماعة اإلنمائية للجنوب 
األفريقي يف 18 آب/أغسطس 2015 يف غابوروني، بعد عملية واسعة النطاق بمبادرة تولت زمامها بلدان املنطقة، بدعم من 
مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب. والهدف الرئييس لالسرتاتيجية وخطة العمل هو تهيئة إطار عمل شامل يمنع انتشار 
اإلرهاب وما يتصل به من تهديدات للجنوب األفريقي. وقد ُوضعت هذه االسرتاتيجية عىل غرار اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية 

ملكافحة اإلرهاب، وهي تتماىش مع مبادئ بوغوتا التوجيهية السرتاتيجيات مكافحة اإلرهاب.

ويف حزيران/يونيه 2021، ويف خطوة تدل بوضوح عىل الجهود التعاونية اإلقليمية ملكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف، نرش رؤساء 
دول الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي قوة إقليمية متعددة الجنسيات تابعة للجماعة يف موزامبيق، للمساعدة يف مكافحة 
جماعة أهل السنة والجماعة اإلرهابية املرتبطة بداعش يف مقاطعة كابو ديلغادو الشمالية. ويشارك يف القوة التي تضم حوايل 
000 3 جندي، والتي تعمل بالفعل، جنوٌد من أنغوال وبوتسوانا وجمهورية تنزانيا املتحدة وجنوب أفريقيا ورواندا وزمبابوي.

وبدعم من مكتب مكافحة اإلرهاب/مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، وضعت بلدان وسط أفريقيا االسرتاتيجية اإلقليمية 
وخطة عملها املتعلقة بمكافحة اإلرهاب ومنع انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة يف وسط أفريقيا لتيسري بناء نظم 
متسقة واسرتاتيجية ومستدامة ملنع األنشطة اإلرهابية يف وسط أفريقيا. وتستند االسرتاتيجية، التي اعتُمدت خالل ورشة عمل 
عقدت يف ليربفيل يف 1 ترشين األول/أكتوبر 2015، إىل اسرتاتيجية متكاملة شاملة ملكافحة اإلرهاب وعدم انتشار األسلحة 

الصغرية واألسلحة الخفيفة.

 اإلطار 8
األطر اإلقليمية ملكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف: جنوب ووسط ورشق أفريقيا

اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية ملنع ومكافحة اإلرهاب لعام 1999 	

إعالن داكار ملكافحة اإلرهاب لعام 2001 	

خطة عمل االتحاد األفريقي ملنع ومكافحة اإلرهاب لعام 2002 	

االسرتاتيجية اإلقليمية ملكافحة اإلرهاب للجنوب األفريقي لعام 2015 	

االسرتاتيجية اإلقليمية ملكافحة اإلرهاب واالتجار باألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة يف وسط أفريقيا لعام 2015 	

اسرتاتيجية الهيئة الحكومية الدولية املعنية بالتنمية لعام 2017 ملكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف 	
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2 - مبادرات مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف يف آسيا

 تعمل البلدان اآلسيوية عىل وضع مبادرات مختلفة بدعم من منظمات دولية مثل املنظمة الدولية للرشطة الجنائية )اإلنرتبول( 
ومكتب مكافحة اإلرهاب التابع ملركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، يف إطار عمل املنظمات اإلقليمية أو كمبادرات قائمة بذاتها 

ملكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف.

فقد وضعت رابطة أمم جنوب رشق آسيا، عىل سبيل املثال، إطارا قويا ملكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف مع بلدان 
ومناطق مختلفة، ويتيح ذلك اإلطار زيادة التعاون يف هذا املجال. وتعد عملية طائر الشمس )Sunbird( مثاال عىل ترتيبات 

التعاون الثالثي املدعومة من منظمة دولية )اإلنرتبول( واملمولة من بلد رشيك متقدم النمو )كندا(.

الصين: داعم قوي للتعاون فيما بين بلدان الجنوب  - 1-2

إن الصني من املدافعني املتحمسني عن التعاون فيما بني بلدان الجنوب. ففي عام 2015، أعلن الرئيس يش جينبينغ يف مؤتمر قمة 
األمم املتحدة للتنمية املستدامة عن إنشاء صندوق دعم التعاون فيما بني بلدان الجنوب، بمساهمة أولية بلغت ملياري دوالر. ومنذ 

ذلك الحني، مول الصندوق عدة مشاريع للتعاون يف 166 بلدا رشيكا. 

وتتجاوز مشاركة الصني يف مجال التعاون فيما بني بلدان 
الجنوب صندوق دعم التعاون فيما بني بلدان الجنوب. 
العمل يف مجاالت التجارة واالستثمار  فهي تشمل أيضاً 
والبنى التحتية، بما يف ذلك مبادرة الحزام والطريق، وهي 
تشمل  الصيني  اإلنمائي  للتعاون  مركزية  اسرتاتيجية 
االستثمار يف ممرات للبنى التحتية تغطي أكثر من خمسني 
بلدا. وتشري ورقة موقف الصني بشأن تنفيذ خطة التنمية 
املستدامة لعام 2030 أيضا إىل رضورة التصدي لإلرهاب، 
وتشدد عىل الحاجة إىل تحسني الحوكمة الوطنية والحفاظ 
عىل اإلنصاف والعدالة كمجايل تركيز. وتدعم الصني مرشوع 
التعاون فيما بني بلدان الجنوب التابع ملكتب األمم املتحدة 
ملكافحة اإلرهاب، من خالل صندوق األمم املتحدة االستئماني 
للسالم والتنمية، مشجعًة رفع الوعي بالتعاون فيما بني 
بلدان الجنوب وزيادة املمارسات املتعلقة بمكافحة اإلرهاب 

ومنع التطّرف العنيف.

وتعاون الصني يف مجال مكافحة اإلرهاب يمتد أوالً إىل بلدان املنطقة ثم إىل خارجها. ففي جنوب آسيا، تبادلت الصني الخربات 
مع إندونيسيا وتايلند، حيث قامت بمناورات شاركت فيها إندونيسيا بالقوات الجوية ومشاة البحرية. ويف الرشق األوسط، عملت 
الصني مع اململكة العربية السعودية التي دعمت جهود الصني الرامية إىل القضاء عىل نزعة التطرف. ويف أفريقيا، تعاونت الصني 
بشكل وثيق مع جيبوتي، وعرضت التعاون يف مجاالت من قبيل حفظ السالم ومكافحة اإلرهاب ومكافحة القرصنة؛ وعرضت 
التعاون مع نيجرييا يف مكافحة جماعة بوكو حرام، من خالل توقيع مذكرة تفاهم. والصني منخرطة أيضا يف العديد من أوجه 

التعاون مع أنغوال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية تنزانيا االتحادية وجنوب أفريقيا ورواندا وزمبابوي ومرص.15

 .2019 آذار/مارس  آيرس،  بوينس  الجنوب،  بلدان  بني  فيما  بالتعاون  املعني  الثاني  املستوى  الرفيع  املتحدة  األمم  مؤتمر  يف  الصني  بيان   15

.https://www.unsouthsouth.org/bapa40/statements/ :متاح هنا

 للتعاون فيما بين بلدان الجنوب دور 
فاعل أيضا يؤديه بوصفه مكمال مفيدا 
للتعاون بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب. 
ولكن بدال من تكرار مبادئ ومعايير التعاون 
بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب، ينبغي أن 
يرتكز إلى الواقع وأن يمضي قدما بطريقة 

مستقلة ومرنة15. 
 هو تشونهوا
نائب رئيس وزراء الصني )2019(

https://www.unsouthsouth.org/bapa40/statements
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ويف منطقة آسيا، أنشأت الصني منظمة شنغهاي للتعاون التي تتألف من قادة االتحاد الرويس وأوزبكستان والصني وطاجيكستان 
وقريغيزستان وكازاخستان، وأقامت رشاكة اسرتاتيجية مع رابطة أمم جنوب رشق آسيا. وهي تستضيف قمة الصني ورابطة 
أمم جنوب رشق آسيا، وشاركت يف عام 2004 يف االجتماع الوزاري املعني بالجريمة عرب الوطنية لرابطة أمم جنوب رشق 
آسيا + 3 )جمهورية كوريا والصني واليابان(16. ويف عام 2018، شاركت الصني، باإلضافة إىل رشكاء آخرين مثل جمهورية 

كوريا والهند، يف االجتماع الخامس املعزز لوزراء دفاع رابطة أمم جنوب رشق آسيا17.

ويف املناطق الواقعة خارج نطاقها اإلقليمي، ركزت الصني عىل أفريقيا، حيث ساهمت بمساعدات عسكرية للقوة االحتياطية 
التابعة لالتحاد األفريقي )بما يف ذلك يف الصومال(، ولقاعدة االتحاد األفريقي اللوجستية يف الكامريون، وعرضت تمويل 
صندوق السالم الصيني األفريقي. ويجري العديد من مشاركاتها من خالل خطة عمل بيجني ملنتدى التعاون الصيني األفريقي 
)2019-2021(18. وساعد منتدى التعاون الصيني األفريقي عىل إنشاء منتدى التعاون بني الصني والدول العربية، الذي يمكن 
أن يعزز عالقات الصني الدفاعية مع الدول العربية19. وشاركت الصني أيضاً يف جهود مكافحة اإلرهاب من خالل مجموعة 

الربازيل وروسيا والهند والصني وجنوب أفريقيا )مجموعة الربيكس(.

إندونيسيا: شراكة أفضل من أجل االزدهار  - 2-2

لقد ظلت إندونيسيا مؤيدا قويا للتعاون فيما بني بلدان الجنوب منذ مؤتمر باندونغ الذي ُعقد يف عام 1955، ومنه انبثق مفهوم 
التعاون فيما بني بلدان الجنوب. فإندونيسيا ترى يف هذا التعاون “رشاكة أفضل من أجل االزدهار”، وتؤمن أن التعاون فيما 
بني بلدان الجنوب والتعاون الثالثي يمكن أن يسهم يف السالم والتنمية لألسباب التالية: )1( يشكل التعاون فيما بني بلدان 
الجنوب والتعاون الثالثي نموذجا للرشاكة العاملية الحقيقية من أجل التنمية؛ )2( يمكن للتعاون فيما بني بلدان الجنوب 
والتعاون الثالثي أن يحقق املزيد من الشفافية واملساءلة؛ )3( يمكن تكييف التعاون فيما بني بلدان الجنوب والتعاون الثالثي 
ليالئم بشكل محدد احتياجات كل بلد من البلدان النامية. واستنادا إىل مبادئ املساواة واالحرتام املتبادل واملنافع املتبادلة 
والفرص، فإن هذا التعاون هو بمثابة رشاكة لتبادل املعارف، تنفذ يف إطار مربح لألطراف املتعاونة20. وعالوة عىل ذلك، يقوم 
التعاون فيما بني بلدان الجنوب والتعاون الثالثي يف إندونيسيا بتعبئة الوزارات التنفيذية للمشاركة مع البلدان الرشيكة يف 

تبادل املعارف يف مجاالت الزراعة والتعليم والشؤون الثقافية، يف جملة أمور. 

واسرتاتيجيات إندونيسيا ملكافحة اإلرهاب كانت دائما قائمة عىل أساس جهود شاملة ومتوازنة تجمع بني القساوة والليونة. 
وبالتايل، فإن إندونيسيا ال تكتفي بمواصلة الرتكيز عىل تعزيز نظمها القانونية والقضائية فحسب، بل تبني أيضا برامج وقائية 
قوية، فضال عن برامج للتأهيل تركز عىل القضاء عىل نزعة التطرف وإعادة اإلدماج والتأهيل باعتبار ذلك جزءا ال يتجزأ من 
اسرتاتيجيات املالحقة القضائية والتأهيل وإعادة اإلدماج. ويف هذا الصدد، أصدرت إندونيسيا يف عام 2021 الالئحة الرئاسية 

رقم 7 بشأن “خطة العمل الوطنية املتعلقة بمنع ومكافحة التطرف العنيف املفيض إىل اإلرهاب”. 

وتتألف خطة العمل الوطنية من عدة ركائز تشمل: الوقاية؛ وإنفاذ القانون وتعزيز األطر الترشيعية؛ والقضاء عىل نزعة 
التطّرف، وحماية الشهود والضحايا؛ والرشاكة والتعاون الدويل. وتوفر الخطة الوسائل الالزمة لتنفيذ “نهج يرشك الحكومة 

واملجتمع ككل” يف تنفيذ مسارات عمل محددة بطريقة منسقة وشاملة. 

.https://asean.org/?static_post=asean-s-contribution-to-regional-efforts-in-counter-terrorism انظر  16

.www.straitstimes.com/singapore/us-china-and-russia-join-asean-in-pledge-to-fight-terror انظر  17

.http://subsites.chinadaily.com.cn/cidca/2018-09/05/c_269593.htm انظر  18

www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/07/06/china-africa-military-ties-have-deep- انظر   19

.ened-here-are-4-things-to-know/?utm_term=.c5f70836c33a

إندونيسيا، وزارة التخطيط اإلنمائي الوطني/الوكالة الوطنية للتخطيط اإلنمائي. إندونيسيا والتعاون فيما بني بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.   20

.www.cbd.int/financial/southsouth/Indonesia-south.pdf :متاح هنا
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وتهدف خطة العمل الوطنية إىل التخفيف من حدة التطرف العنيف، من خالل التمسك بمبادئ حقوق اإلنسان، وتمكني 
الشباب، وقدرة املجتمعات املحلية عىل الصمود، وتمكني املرأة، وتعميم مراعاة املنظور الجنساني، والحكم الرشيد، وسيادة 
القانون، ضمن أمور أخرى. ويف هذا الصدد، رشعت الوكالة الوطنية ملكافحة اإلرهاب يف إندونيسيا يف تنفيذ عدة برامج، هي: 

مركز اإلعالم للسالم والوكالة الوطنية ملكافحة اإلرهاب، باعتبارهما من وسائل تعزيز الخطاب الوطني املضاد،  	
وحملة الدعاية املضادة للخطابات اإلرهابية من خالل تعميم رسائل السالم والرسائل اإليجابية عرب املنابر عىل 

اإلنرتنت وخارجه؛ 

برنامج سفراء السالم الشباب، لتعزيز قدرة الشباب عىل الصمود يف وجه الدعاية اإلرهابية؛  	

فرقة العمل للزعماء الدينيني التي تنرش رسائل السالم واالعتدال الديني؛  	

منتدى تنسيق منع اإلرهاب عىل مستوى املقاطعات، بوصفه منتدى ملنع اإلرهاب يف املجتمع من خالل إرشاك مختلف  	
القادة اإلقليميني والزعماء الدينيني واألوساط األكاديمية والقيادات النسائية ومنظمات املجتمع املدني والحكومات املحلية؛ 

مركز القضاء عىل نزعة التطرف يف سينتول، بوغور، الرامي ألن يصبح مركزا للتميز يف إطار برنامج القضاء عىل  	
نزعة التطرف؛

برامج مصممة للقضاء عىل نزعة التطرف يف السجون وداخل املجتمع؛  	

مركز املعرفة اإلندونييس ملكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف، وهو تطبيق عىل شبكة اإلنرتنت لتحسني التنسيق والتعاون  	
والتآزر يف مجال مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف بني الحكومة ومنظمات املجتمع املدني والرشكاء يف التنمية. 

 اإلطار 9 
مركز جاكرتا للتعاون يف مجال إنفاذ القانون

يف عام 2004، أنشأت أسرتاليا وإندونيسيا مركز جاكرتا للتعاون يف مجال إنفاذ القانون يف إطار اتفاق للتعاون الثنائي. 
وقد أصبح املركز، الذي يتخذ من سيمارانغ مقرا له، مركزا للتميز يف مجال تعزيز قدرات هيئات إنفاذ القانون. وبدعم من 
الحكومات الرشيكة ووكاالت إنفاذ القانون الدولية، أي اإلنرتبول ورابطة رؤساء أجهزة الرشطة التابعة لرابطة أمم جنوب 

رشق آسيا، من بني مؤسسات أخرى، يقوم املركز بما ييل:

استضافة دورات تدريبية ملا يزيد عن 000 1 ضابط سنويا، مع الرتكيز عىل املعارف واملهارات املتصلة بمكافحة  	
اإلرهاب والجريمة عرب الوطنية؛

تقديم مجموعة من الدورات التدريبية املتقدمة والحيوية ملكافحة اإلرهاب وغريه من أشكال الجريمة عرب الوطنية،  	
يف إندونيسيا ومنطقة آسيا واملحيط الهادئ، بمعية وكاالت إنفاذ القانون األخرى عىل صعيد العالم؛ مما يسهم يف 

تحقيق االستقرار العاملي؛

تهيئة بيئة تمكينية من أجل استدامة الحوار والتعاون بني الضباط املشاركني من مختلف بلدان املنطقة. 	

خبرة وسط آسيا في مجاالت المالحقة القضائية والتأهيل وإعادة اإلدماج  - 3-2

من أجل تعزيز املحاوالت الوطنية واإلقليمية ملكافحة اإلرهاب، نّسق مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب/مركز األمم املتحدة 
ملكافحة اإلرهاب مع اليونيسف يف عام 2020 الجهود التي يبذلها أكثر من 15 من كيانات األمم املتحدة بهدف وضع إطار 
عاملي لتلبية االحتياجات امللحة للدول األعضاء، ومساعدة مواطنيها الذين عادوا أو ما زالوا يف مخيمات يف شمال رشق 
 سوريا ويف العراق، والذين يشتبه يف إقامتهم لصالت مع جماعات إرهابية مدرجة يف قوائم الجزاءات، أو لهم بالفعل صالت 
أو روابط عائلية مع هذه الجماعات. ويستند اإلطار إىل مبادئ األمم املتحدة األساسية لحماية النساء واألطفال الذين لهم صالت 
بالجماعات اإلرهابية املدرجة يف قوائم األمم املتحدة، وإعادتهم إىل الوطن ومالحقتهم قضائيا وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم، 

وفقا لقرارات مجلس األمن ذات الصلة واملبادئ التوجيهية بشأن املقاتلني اإلرهابيني األجانب. 
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وكانت ثالثة من بلدان الجنوب يف وسط آسيا )أوزبكستان وطاجيكستان وكازاخستان( من بني أوائل البلدان التي أعادت 
مواطنيها، وبذلك أوفت بالتزاماتها الدولية وقدمت دروسا قيمة قد تكون مفيدة للدول األعضاء األخرى التي ترغب يف إعادة 

مواطنيها، أو ملعالجة أوضاع األفراد الذين عادوا من تلقاء أنفسهم.

الفلبين: وضع خطة عمل وطنية بشأن منع ومكافحة التطرف العنيف  - 4-2

يف عام 2019، نجحت حكومة الفلبني يف صياغة واعتماد خطة عمل وطنية بشأن منع ومكافحة التطرف العنيف. وتركز هذه 
االسرتاتيجية الوطنية الشاملة واملنسقة واملتزامنة عىل معالجة العوامل السياسية واالقتصادية والثقافية والنفسية والدينية 

التي تغذي نزعة التطرف، بما يف ذلك اسرتاتيجيات الرعاية الالحقة. 

وتركز خطة العمل الوطنية بشأن منع ومكافحة التطرف العنيف عىل ست فئات ُحدِّدت باعتبارها فئات معرضة للتطرف 
العنيف، وهي: املجتمعات املحلية؛ واألشخاص املحرومون من الحرية الذين يوضعون يف السجون لحني النظر يف قضايا 
تتعلق باإلرهاب، ومرتكبي العنف املتطرفني يف املعتقالت؛ والزعماء الدينيون؛ ومؤسسات التعلم؛ ومستخدمو وسائل التواصل 
االجتماعي؛ والعمال وعلماء الدين الفلبينيون يف الخارج. وتتبع االسرتاتيجية “نهجا يشمل األمة بكاملها” من خالل تكتل 

جهود أصحاب املصلحة املعنيني من الحكومة والقطاع الخاص. 

ولكي تكون خطة العمل الوطنية شاملة وتشاركية، فقد خضعت لسلسلة مكثفة من الدراسات البحثية وحلقات العمل 
واملشاورات مع خرباء محليني وعامليني، والوكاالت الحكومية املعنية، واملنظمات غري الحكومية، واألوساط األكاديمية، والزعماء 

الدينيني والتقليديني، عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي. 

وباإلضافة إىل ذلك، أنشئ فريق عامل فني متعدد أصحاب املصلحة لضمان أن تكون خطة العمل الوطنية املقرتحة شاملة 
وجامعة ومراعية لالعتبارات الجنسانية، وتسرتشد عن كثب باملعايري واالتفاقيات الدولية، وال سيما اسرتاتيجية األمم املتحدة 
العاملية ملكافحة اإلرهاب )2006(، وخطة عمل األمني العام ملنع التطرف العنيف21، وإعالن مانيال الذي اعتمدته رابطة أمم 
جنوب رشق آسيا يف عام 2017 ملكافحة تصاعد انتشار نزعة التطرف والتطرف العنيف عىل املستويني الوطني واإلقليمي، 
وسياسة األمن الوطني )2017-2022( واسرتاتيجية األمن الوطني لعام 2018 اللتان تسلطان الضوء عىل رضورة معالجة 

ظاهرة انتشار نزعة التطرف ومنع التجنيد من خالل نهج فعال يشمل الحكومة بأرسها. 

وللحفاظ عىل قدرتها عىل الصمود يف وجه هذا التهديد، قامت الحكومة، من خالل أمانة مجلس األمن الوطني، وبدعم من 
برنامج األمم املتحدة اإلنمائي يف الفلبني، بعمل قائم عىل األدلة، يتمثل يف دراسة بحثية لتحديد السياق األمني املتغري للتطرف 
العنيف يف الفلبني يف ظل جائحة كوفيد-19 العاملية. وهي تعتزم التوصل إىل رؤى سياسية قد تكون بمثابة األسس لتدقيق 

ترتيب األولويات وتوجيه برامج ومشاريع وأنشطة محددة يف خطة العمل الوطنية.

سنغافورة: إشراك الشباب في نهج “المجتمع بأسره”   - 5-2

لقد أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية والتنمية االجتماعية واألرسية لسنغافورة، يف مؤتمر األمم املتحدة الرفيع املستوى 
الثاني املعني بالتعاون فيما بني بلدان الجنوب والتعاون الثالثي الذي عقد يف بوينس آيرس يف آذار/مارس 2019، عن رؤية 
سنغافورة للتعاون فيما بني بلدان الجنوب، وشدد عىل أن بلده قد استفاد من هذا التعاون عندما كان دولة نامية حديثة النشأة 
يف عام 1965. وبفضل هذا التنوع يف جهود التنمية والتعاون، تمكن البلد من امليض يف مساره اإلنمائي الخاص به. وسنغافورة 
مستعدة اآلن لتبادل خرباتها مع البلدان الرشيكة. وعىل الرغم من ارتفاع نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل يف سنغافورة، 

فهي ترد يف هذا الدليل ألنها بلد نشيط جدا يف التعاون فيما بني بلدان الجنوب ويمكن أن تكون رشيكة يف التعاون الثالثي. 

.A/70/674  21
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 في الوقت الذي نقوم فيه بصقل 
وتكييف نهجنا في مكافحة اإلرهاب، مع 
مراعاة السياق العالمي المتغير، ستواصل 
 سنغافورة تبادل خبراتها الخاصة 

والتعلم من اآلخرين22. 
 سام تان،
وزير الدولة، سنغافورة )2021(

2019 سنغافورة  وقد صنف مؤرش اإلرهاب العاملي لعام 
كواحد من أقل البلدان تأثرا باإلرهاب. ومع ذلك، ال يزال 
اإلرهاب يشكل تهديدا للبلد. ويف هذا السياق، وبالنظر إىل 
أن تماسك املجتمع يمكن أن يسهم يف مكافحة اإلرهاب ومنع 
التطرف العنيف، اتخذت حكومة سنغافورة نهجا شامال 
ومتكامال ملكافحة اإلرهاب يشمل إرشاك أصحاب املصلحة 
غري الحكوميني عىل مختلف املستويات، والعمل مع قادة 
الهجمات  منع  عىل  الدينية  واملنظمات  املحلية  املجتمعات 
اإلرهابية والتصدي لها، وتحديد العالمات املبكرة للنزوع 

نحو التطرف.22

وقد اعتمدت سنغافورة اسرتاتيجية شاملة متعددة املستويات عىل نطاق البلد بأرسه ملكافحة اإلرهاب تقوم عىل ثالث ركائز، 
وهذه الركائز هي: أوال، الوقاية؛ ثانيا، الحماية والتأهب؛ ثالثا، االستجابة والتعايف. والركائز الثالث تدعمها االستجابة املجتمعية 
يف البلد من خالل مبادرة SGSecure التي تسعى إىل تمكني املجتمع من “البقاء متأهبا ومتحدا وقويا” يف مواجهة التهديدات 
اإلرهابية. ومبادرة SGSecure هي أكثر من مجرد حملة توعية عامة، إذ تدعو جميع السنغافوريني إىل توخي اليقظة ضد أي 
هجوم إرهابي واالستعداد لالستجابة بشكل مناسب ألي تهديدات محتملة. وتمكن مبادرة SGSecure السلطات من اتخاذ 
إجراءات يف حاالت اإلنذارات املبكرة للتخفيف من انتشار التطرف ومنع الهجمات اإلرهابية. وأما الركيزة املتعلقة بالوقاية، 

بيان سنغافورة خالل الحوار التفاعيل مع املقررة الخاصة املعنية بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب،   22

https://www.mfa.gov.sg/Overseas-Mis- :4 آذار/مارس 2021. متاح هنا  خالل الدورة السادسة واألربعني ملجلس حقوق اإلنسان،
sion/Geneva/Speeches-and-Statements—Permanent-Mission-to-the-UN/2021/03/Statement-SR-on-Pro-

.motion-and-Protection-of-HR-4-March-2021

الصورة: وزارة الخارجية - سنغافورة

https://www.mfa.gov.sg/Overseas-Mission/Geneva/Speeches-and-Statements--Permanent-Mission-to-the-UN/2021/03/Statement-SR-on-Promotion-and-Protection-of-HR-4-March-2021
https://www.mfa.gov.sg/Overseas-Mission/Geneva/Speeches-and-Statements--Permanent-Mission-to-the-UN/2021/03/Statement-SR-on-Promotion-and-Protection-of-HR-4-March-2021
https://www.mfa.gov.sg/Overseas-Mission/Geneva/Speeches-and-Statements--Permanent-Mission-to-the-UN/2021/03/Statement-SR-on-Promotion-and-Protection-of-HR-4-March-2021
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والتي تركز عىل مكافحة أيديولوجيا التطرف العنيف واألسباب الجذرية لإلرهاب، فيمكن أن تكون مجاال محتمال للتعلم املتبادل 
مع البلدان التي تواجه تحديات مماثلة. وتستند اسرتاتيجية سنغافورة ملكافحة اإلرهاب أيضا إىل سن الترشيعات، ومن ذلك 

قانون اإلرهاب، كما تستند إىل أيديولوجيا البلد املناهضة لإلرهاب، وإىل أنشطة التأهيل واملشاركة املجتمعية.

وتعترب سنغافورة أن الروابط بني املجتمعات املحلية واألرس عوامل هامة لتعزيز بيئة قادرة عىل الصمود يف وجه انتشار 
أيديولوجيا التطرف، وأن املنظمات غري الحكومية يمكن أن تؤدي دورا هاما يف هذا الصدد. ويف هذا السياق، يمكن اإلشارة إىل 
مجموعة التأهيل الديني، وهي منظمة غري حكومية مقرها سنغافورة تأسست يف عام 2003، تتألف من مجموعة من علماء 

ومعلمي اإلسالم املتطوعني الذين يقومون بدور هام يف مكافحة أيديولوجيا التطرف يف املجتمعات املحلية. 

ويف أيلول/سبتمرب 2019، بدأت املجموعة برنامجها الثالث لتوعية الشباب، وهو برنامج يقدم التوجيه يف املعرفة الدينية 
من خالل وضع األفكار واملمارسات اإلسالمية يف سياقها، وتكييفها مع مجتمع متعدد األعراق واألديان. ويركز الربنامج عىل 
الشباب ألنهم هم من يمكن أن يكونوا عىل درجة خاصة من الضعف إزاء خطابات وأيديولوجيا التطرف، وال سيما خالل جائحة 
كوفيد-19، حيث يقيض الشباب وقتا أطول عىل اإلنرتنت. ونهضت منظمات مجتمعية ومدارس أخرى ملواجهة التهديدات 
اإلرهابية ومخاطر انتشار التطرف. ونظم املجلس الديني اإلسالمي يف سنغافورة منتدى يف أيلول/سبتمرب 2019 للتوعية 

بدور الشباب يف تعزيز قدرة املجتمع عىل الصمود. 

 اإلطار 10
املركز الدويل لبحوث العنف السيايس واإلرهاب

املركز الدويل لبحوث العنف السيايس واإلرهاب هو مركز متخصص ضمن كلية س. راجاراتنام للدراسات الدولية يف جامعة 
نانيانغ التكنولوجية يف سنغافورة. ويعتمد املركز عىل أخصائيني أكاديميني وعلماء دين من آسيا والرشق األوسط وأفريقيا 
أفضل  فهم  بلورة  أجل  من  العملية  املعرفة  مع  األكاديمية  البحوث  دمج  إىل  املركز  ويهدف  الشمالية.  وأمريكا  وأوروبا 

للتهديدات املرتبطة بالعنف واإلرهاب املدفوعني بعوامل سياسية. 

باكستان: التأهيل وإعادة اإلدماج في وادي سوات  - 6-2

يف عام 2009، قامت حكومة باكستان، باالشرتاك مع مؤسسة هوم الباكستانية واليونيسيف، بتأسيس مركز ساباوون 
للتأهيل. واملركز الواقع يف وادي سوات مكرس للقضاء عىل نزعة التطرف لدى املتطرفني األحداث ممن سلكوا سبيل العنف؛ 
ولتشجيع بدايات جديدة لألطفال واملراهقني الذين تقل أعمارهم عن 17 عاما ممن جندتهم حركة طالبان للقيام بأعمال 
إرهابية يف الخطوط األمامية، مثل تنفيذ التفجريات االنتحارية. ويزّود املركز األطفال واملراهقني بالعالج النفيس والتعليم 

والتدريب املهني. 

ويُعنى املركز أيضا بالتأهيل وإعادة اإلدماج. 
وعند تنفيذ أعمال التأهيل، تُعاَمل كل ضحية 
إتاحة  أجل  من  شخصيا  يناسبها  بنهج 
الفرصة لألفراد للعثور عىل أدوار منتجة 
يف مجتمعاتهم املحلية. ويمكن أن ترتاوح 

فرتة الربنامج من 6 أشهر إىل سنتني. 

الصورة: األسوشيتد بريس
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عملية “طائر الشمس” )Sunbird(: تعزيز قدرة قوات الشرطة في بلدان رابطة   - 7-2
أمم جنوب شرق آسيا على مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة

كان إعالن رابطة أمم جنوب رشق آسيا بشأن الجريمة العابرة للحدود الوطنية، الذي اعتمد يف عام 1997، أول صك يؤكد الحاجة 
إىل التعاون يف مكافحة اإلرهاب يف املنطقة، وتبعته إعالنات أخرى. واإلعالن إطار هام للتعاون داخل املنطقة وخارجها. ويهدف 
مرشوع طائر الشمس )Sunbird(، الذي وضعته اإلنرتبول ونفذ يف الفرتة من 2017 إىل 2021، إىل تعزيز مهارات ضباط 
الرشطة يف بلدان رابطة أمم جنوب رشق آسيا )إندونيسيا، وبروني دار السالم، وتايلند، وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية، 
وسنغافورة، والفلبني، وفييت نام، وكمبوديا، وماليزيا، وميانمار(، وتحسني التعاون بني وكاالت إنفاذ القانون يف هذا املجال. وقد 
عزز املرشوع قدرة موظفي الخطوط األمامية عىل االستجابة للتهديدات املتغرية املرتبطة باإلرهاب وتبادل املعلومات لتحديد املشتبه 
يف أنهم من املقاتلني اإلرهابيني األجانب ومنعهم من السفر، وإجراء عمليات فحص فعالة يف الوقت الحقيقي لوثائق سفر الركاب. 

ويستند املرشوع إىل رشاكات سابقة بني كندا واإلنرتبول ويركز عىل بناء القدرات والتدريب وجمع املعلومات االستخبارية 
والتحليل الجنائي يف جنوب رشق آسيا. 

استراتيجية آسيا الوسطى لمكافحة اإلرهاب - خطة العمل المشتركة  - 8-2

تواجه آسيا الوسطى العديد من التحديات والتهديدات األمنية الناجمة عن اإلرهاب والتطرف العنيف، فضال عن ظاهرة عودة 
أو انتقال املقاتلني اإلرهابيني األجانب إىل بلدان ثالثة، وعدم االستقرار السيايس واالقتصادي، والنزاعات الجارية يف الدول 
املجاورة، واالتجار باألسلحة غري املرشوعة، والتدفقات املالية غري املرشوعة املرتبطة بهجرة العمالة عىل نطاق واسع. ونتيجة 
لذلك، أصبح منع اإلرهاب يف آسيا الوسطى أمرا بالغ األهمية لحماية رفاه وأمن السكان مع ضمان االستقرار عىل الصعيدين 

الوطني واإلقليمي.

وخطة العمل املشرتكة لتنفيذ اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب يف آسيا الوسطى، املدعومة بالرشاكة الدولية، هي 
أول اسرتاتيجية إقليمية تهدف إىل التصدي لخطر اإلرهاب من خالل نهج إقليمي مشرتك يقوم عىل أساس االسرتاتيجية العاملية. 
فخطة العمل املشرتكة منسجمة مع الركائز األربع لالسرتاتيجية العاملية، وتراعي التحديات واالتجاهات اإلقليمية. وقد اعتمدت 

من صور األمم املتحدة/مارتني بريّيه
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أوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقريغيزستان 
وكازاخستان خطة العمل يف ترشين الثاني/نوفمرب 2011 

يف عشق أباد. 

وتتعاون بلدان املنطقة بطريقة تكاملية، من خالل عملية 
عشق آباد، وبدعم من األمم املتحدة، لتنفيذ االسرتاتيجية 
العاملية ملكافحة اإلرهاب وخطة عملها املشرتكة، مع تويل 
املنطقة اإلقليمية زمام املرحلة الجديدة من املبادرة. وتعد 
خطة العمل املشرتكة فرصة فريدة لتنسيق الجهود وتنفيذ 
مختلف مبادرات الهيئات الوطنية واإلقليمية والدولية التي 

تعمل يف مجال مكافحة اإلرهاب.

االسرتاتيجية  تنفيذ  الرئيسية عن  املسؤولية  أن  ويف حني 
العاملية وخطة عملها املشرتكة تبقى ملقاة عىل عاتق دول 
آسيا الوسطى، فإن الرشكاء الثنائيني سيواصلون تقديم 
الدعم. فمنذ عام 2010، قام كل من مكتب مكافحة اإلرهاب 
ومركز األمم املتحدة اإلقليمي للدبلوماسية الوقائية ملنطقة 
وسط آسيا، من خالل مرشوع “نحو تنفيذ شامل السرتاتيجية 
األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب يف آسيا الوسطى”،  
بتقديم الدعم لبلدان آسيا الوسطى يف بلورة واعتماد وتنفيذ االسرتاتيجية العاملية وخطة عملها املشرتكة. ونظمت األمم املتحدة 
اجتماعات مائدة مستديرة وحلقات عمل ودورات تدريبية ومنابر للحوار شارك فيها مسؤولون حكوميون ومنظمات غري حكومية 
والقطاع الخاص لتحديد االحتياجات ومساعدة بلدان آسيا الوسطى عىل تطبيق املعايري العاملية يف مبادراتها املتعلقة بمكافحة 

اإلرهاب، وذلك بشكل مبارش أو من خالل تعزيز شبكات التعاون. 

ومن أهم املواضيع أمن الحدود وإدارتها، ومكافحة تمويِل اإلرهاب واستخداِم اإلنرتنت ألغراض إرهابية، وحمايُة حقوق اإلنسان 
واحرتاُم سيادة القانون. وقدمت مساعدة إضافية لوضع اسرتاتيجيات وخطط عمل وطنية ملكافحة اإلرهاب ومنع التطرف 

العنيف، ويف معالجة القضايا الناشئة املتصلة بتأهيل وإعادة إدماج املقاتلني اإلرهابيني األجانب يف آسيا الوسطى.23

ومنذ اعتماد خطة العمل املشرتكة، تزايد الوعي بأن تدابري مكافحة اإلرهاب أو منع التطرف العنيف يجب أن يتم اتخاذها 
بطريقة منسقة، مع التمسك بحماية حقوق املواطنني وحرياتهم. وقد عقدت حكومات آسيا الوسطى، إىل جانب رشكائها 
الدوليني واإلقليميني، العزم عىل ضمان أن يكون ما تتخذه من تدابري ملكافحة اإلرهاب ممتثلة اللتزاماتها بموجب القانون 
الدويل لحقوق اإلنسان وملعايري هذا القانون، إدراكا منها بأن الحلول تتطلب فهم كل مسألة مطروحة من زاويتي القانون 

الدويل وحقوق اإلنسان، ومن الجوانب التقنية. 

وعموما، ونظرا للحاجة إىل تعزيز نهج إقليمي متكامل واسرتاتيجي ملنع النزاعات ومكافحة اإلرهاب يف املنطقة اإلقليمية بفعالية، 
أصبحت خطة العمل املشرتكة منذ اعتمادها هي الوثيقة الشاملة التي تشكل التفكري والتخطيط االسرتاتيجيني للمنظمات 
اإلقليمية العاملة يف آسيا الوسطى. ونظرا لنجاح الوثيقة، فإن الدول األعضاء ترغب يف تحديثها، يف ضوء التحديات واالتجاهات 

الدولية واإلقليمية والوطنية الجديدة، فضال عن الدروس املستفادة. 

.https://unrcca.unmissions.org/joint-plan-action انظر  23

 نحن، دول آسيا الوسطى األعضاء في 
األمم المتحدة، إذ نؤكد من جديد تصميمنا 
على إدانة اإلرهاب، أيا كان مرتكبوه، وحيثما 
ارتُكب، وأيا كانت أغراضه، وعلى اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لمنع اإلرهاب ومكافحته 
بجميع أشكاله ومظاهره ]...[ نعتمد خطة 
العمل المشتركة الحالية بوصفها إطارا 
شامال ومتكامال وعمليا لجهودنا الرامية إلى 
مكافحة اإلرهاب ولتعزيز التعاون والتنسيق 
مع المنظمات اإلقليمية والدولية والجهات 

المانحة في آسيا الوسطى23. 
خطة العمل املشرتكة من أجل تنفيذ اسرتاتيجية األمم 
املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب يف آسيا الوسطى، 
ترشين الثاني/نوفمرب 2011

https://unrcca.unmissions.org/joint-plan-action.
https://unrcca.unmissions.org/joint-plan-action.


21 ثالثا - املبادرات التي تقودها بلدان الجنوب من أجل مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف

 اإلطار 11
اإلطار اإلقليمي ملكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف يف آسيا

إعالن رابطة أمم جنوب رشق آسيا لعام 1997 بشأن الجريمة العابرة للحدود الوطنية؛ 	

إعالن رابطة أمم جنوب رشق آسيا لعام 2001 بشأن التدابري املشرتكة ملكافحة اإلرهاب؛ 	

إعالن عام 2002 بشأن اإلرهاب الذي اعتمده مؤتمر القمة الثامن لرابطة أمم جنوب رشق آسيا؛ 	

اإلعالن املشرتك لعام 2003 بشأن التعاون عىل مكافحة اإلرهاب، الذي اعتمده االجتماع الوزاري الرابع عرش لرابطة  	
أمم جنوب رشق آسيا واالتحاد األوروبي؛

خطة العمل املشرتكة لعام 2011 لتنفيذ اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب يف وسط آسيا. 	

3 -  مبادرات مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف يف أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي

يُنظر إىل منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي باعتبارها املنطقة األقل تأثراً باإلرهاب. غري أن املنطقة شهدت تصاعدا 
تدريجيا للنشاط اإلرهابي. فقد أصبحت ترينيداد وتوباغو، عىل سبيل املثال، موضع اهتمام بسبب الوترية املثرية للقلق لتجنيد 
األفراد يف صفوف تنظيم الدولة اإلسالمية24. وباإلضافة إىل ذلك، تعاني بلدان يف املنطقة من أشكال أخرى من العنف والجريمة 

املنظمة، األمر الذي يثري قلقا متزايدا بشأن العالقة بني الجريمة واإلرهاب.

ويف حني قد ال يكون هناك دليل عىل وجود خاليا عمليات لإلرهابيني اإلسالميني يف املنطقة، فإن هناك مخاوف من احتمال أن 
تقوم مجموعات محلية من املؤيدين األيديولوجيني بمّد الجماعات اإلرهابية يف مناطق أخرى بالدعم اللوجستي واملايل. فعىل 
سبيل املثال، يشتبه يف أن يكون حزب الله يحتفظ بوجود طويل األمد يف املناطق الحدودية الثالثية بني الربازيل واألرجنتني 
وباراغواي. ومن شأن اإلطار القوي نسبيا للتعاون فيما بني بلدان الجنوب يف املنطقة أن يعزز التعاون يف مجال مكافحة 
اإلرهاب ومنع التطرف العنيف. وعالوة عىل ذلك، أخذت بلدان من املنطقة زمام املبادرة يف تعزيز التزام أقوى باالتفاقات 

الدولية وبالتعاون ملكافحة اإلرهاب. 

األرجنتين: تعزيز االلتزام اإلقليمي بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  - 1-3

لقد كانت األرجنتني دائما مؤيدا قويا للتعاون فيما بني بلدان الجنوب. فقد استضافت مؤتمري األمم املتحدة الرفيعي املستوى املعنيني 
بالتعاون فيما بني بلدان الجنوب، األول يف عام 1978، ومنه انبثقت خطة عمل بوينس آيرس لتشجيع وتنفيذ التعاون التقني فيما 
بني البلدان النامية، والثاني يف عام 2019. وقد أكد مؤتمر عام 2019 )املعروف باسم “خطة عمل بوينس آيرس + 40”( املفهوم 

األوسع للتعاون فيما بني بلدان الجنوب والتعاون الثالثي يف إطار خطة التنمية املستدامة لعام 2030.

ويف 19 تموز/يوليه 2019، استضافت األرجنتني املؤتمر الوزاري الثاني لنصف الكرة الغربي يف مجال مكافحة اإلرهاب، يف 
إطار متابعة املؤتمر الوزاري لبلدان نصف الكرة الغربي الذي عقد يف واشنطن العاصمة يف كانون األول/ديسمرب 2018. 
وأحيا املؤتمر الذكرى السنوية الخامسة والعرشين للهجوم عىل الرابطة األرجنتينية اإلرسائيلية املشرتكة وصدر عنه بيان 
مشرتك اعرتفت فيه البلدان املشاركة بالحاجة إىل زيادة التعاون الدويل يف مجال مكافحة اإلرهاب وتمويله25. وشدد املشاركون 

https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI- هنا:  متاح   ،2020 لعام  العاملي  اإلرهاب  مؤرش   24

.2020-web-1.pdf

شارك يف املؤتمر كل من األرجنتني، وإكوادور، وباراغواي، والربازيل، وبنما، وبريو، وجامايكا، وجزر البهاما، والسلفادور، وشييل، وغواتيماال،   25

ملكافحة  األمريكية  البلدان  ولجنة  واملكسيك  أوروغواي  وحرضت  األمريكية.  املتحدة  والواليات  وهندوراس،  وكولومبيا،  وكوستاريكا،  وكندا، 
اإلرهاب التابعة ملنظمة الدول األمريكية بصفة مراقب.

https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-1.pdf
https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-1.pdf
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يف بيانهم املشرتك، يف جملة أمور، عىل أن “التعاون الثنائي واإلقليمي والدويل رضوري ملنع استغالل نصف الكرة الغربي يف 
القيام بعمليات وبأنشطة لوجستية وأنشطة جمع األموال لدعم اإلرهاب وغريه من الجرائم ذات الصلة”26. 

وترى األرجنتني أن التعاون يف إطار املحافل املتعددة األطراف له دور حاسم يف التصدي لإلرهاب. وقد أنشئت “آلية األمن 
اإلقليمي” بني األرجنتني وباراغواي والربازيل والواليات املتحدة األمريكية، خالل املؤتمر املذكور أعاله، لتعزيز التنسيق 
الدبلومايس والسيايس للجهود التي تبذلها مختلف وكاالت هذه البلدان ملعالجة املسائل األمنية، بما يف ذلك اإلرهاب واالتجار 

باملخدرات وغري ذلك من أشكال الجريمة املنظمة العابرة للحدود الوطنية. 

وباإلضافة إىل كونها جزءا من فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، فإن األرجنتني عضو مؤسس يف فرقة العمل املعنية 
باإلجراءات املالية ألمريكا الالتينية )سابقاً فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية يف أمريكا الجنوبية( وتضم 17 بلدا من املنطقة، 
باإلضافة إىل دول ومنظمات تتمتع بمركز املراقب من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. وتهدف فرقة العمل املعنية باإلجراءات 

املالية ألمريكا الالتينية إىل وضع وتعزيز السياسات عىل الصعيدين الوطني والدويل ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

 إن دور األرجنتني الرائد يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف يتجاوز تنظيم واستضافة املؤتمرات الدولية. 
 فقد شجعت األرجنتني، بصفتها رئيسة لجنة البلدان األمريكية ملكافحة اإلرهاب، التابعة ملنظمة الدول األمريكية، يف الفرتة 
2018-2019، عىل تصديق من لم يكن قد صدق من البلدان عىل اتفاقية البلدان األمريكية ملناهضة اإلرهاب. وشارك البلد 
أيضا يف املنتدى املتخصص املعني باإلرهاب يف إطار اجتماع وزراء الداخلية واألمن يف بلدان السوق الجنوبية املشرتكة، وتولت 

رئاسة مجموعة إيغمونت27 لتبادل املعلومات واملعرفة والتكنولوجيا ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

البرازيل: استضافة أحداث رياضية في ظروف آمنة  - 2-3

لم تشهد الربازيل أي هجمات إرهابية كربى، عىل الرغم من استضافتها لعدة أحداث دولية ضخمة. وقد شاركت الرشطة 
االتحادية الربازيلية، التي تتبع وزارة العدل، إىل جانب وكالة االستخبارات الربازيلية، وهما الوكالتان الرائدتان يف مكافحة 
اإلرهاب يف الربازيل، مشاركة نشطة يف التعاون الدويل يف إطار الخطة األمنية لتنظيم كأس العالم لكرة القدم يف عام 2014، 

واأللعاب األوملبية واأللعاب األوملبية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف عام 2016.

ويف عام 2016، اعتمدت الربازيل ترشيعا خاصا ملكافحة اإلرهاب، استُخدم كأساس لتنفيذ “عملية هاشتاغ” بهدف تفكيك 
خلية مزعومة لتنظيم الدولة اإلسالمية قبل دورة األلعاب األوملبية يف ريو دي جانريو. واستفادت العملية من التعاون الوثيق 
بني قوات األمن الوطنية ووكاالت االستخبارات العاملية. وتشارك الربازيل يف املنتديات اإلقليمية ملكافحة اإلرهاب، بما يف ذلك 
لجنة البلدان األمريكية ملكافحة اإلرهاب التابعة ملنظمة الدول األمريكية، والفريق العامل املشرتك املعني بمكافحة اإلرهاب 

التابع ملجموعة الربيكس، وأفرقة العمل املعنية باإلرهاب والتدفقات املالية التابعة للسوق الجنوبية املشرتكة. 

ويف إطار التخطيط األمني لدورة األلعاب األوملبية لعام 2016، نسقت وزارة العدل سلسلة من األنشطة شملت التعاون الدويل 
مع قوات الرشطة من مختلف البلدان، فضال عن دورات وبرامج إلرسال مراقبني من قوات األمن العام إىل األحداث الرياضية 
الكربى التي سبقت دورة األلعاب األوملبية. ويف ذلك السياق، تعاون كل من املركز الدويل للتعاون الرُشطي واملركز املتكامل 

ملكافحة اإلرهاب مع ضباط الرشطة من البلدان املجاورة.

https://2017-2021.state.gov/joint-communique-second-hemispheric-ministerial-confer- انظر  26

.ence-on-the-fight-against-terrorism/index.html

مجموعة إيغمونت هي شبكة دولية لوحدات االستخبارات املالية.  27

https://2017-2021.state.gov/joint-communique-second-hemispheric-ministerial-conference-on-the-fight-against-terrorism/index.html
https://2017-2021.state.gov/joint-communique-second-hemispheric-ministerial-conference-on-the-fight-against-terrorism/index.html
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كولومبيا: تبادل الخبرات في مناهضة الجريمة العابرة للحدود الوطنية   - 3-3 
واإلرهاب السيبراني

كولومبيا هي حاليا إحدى أكثر بلدان املنطقة انخراطاً يف التعاون فيما بني بلدان الجنوب، بعد الربازيل واملكسيك واألرجنتني. 
وقد بوأت الحكومة الكولومبية نفسها مكانة املزود النموذجي باملمارسات الجيدة يف مختلف امليادين، بما يف ذلك األمن العام. 

ففي عام 2012، أطلقت حكومة كولومبيا، من خالل وزارة الدفاع الوطني ووزارة الخارجية، وبالرشاكة مع الرشطة الوطنية، 
اسرتاتيجية التعاون الدويل يف مجال األمن الشامل، بهدف تحقيق أقىص قدر من الفعالية يف مكافحة الجريمة املنظمة العابرة 
للحدود الوطنية، استجابًة لطلبات التعاون يف مجال األمن من البلدان الرشيكة يف أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، 

وكذلك من بلدان من أفريقيا وآسيا. 

ويف عام 2018، حرض مسؤولون رفيعو املستوى من بنن وبوركينا فاسو وسيشيل وغانا وغينيا وكوت ديفوار وليربيا ومرص 
واملغرب وموريشيوس الندوة الدولية الخامسة بشأن التعاون األمني بني كولومبيا وأفريقيا، يف بوغوتا. وتضمنت الندوة الدراسية 
حلقات عمل مواضيعية لتقييم املجاالت ذات االهتمام املشرتك، ال سيما يف مجال الجريمة السيربانية. وأبدى املندوبون اهتماما 
باملركز الكولومبي C4 )القيادة والتحكم واالتصاالت والحوسبة( الذي أصبح مرجعا إقليميا يف أمريكا الالتينية ملكافحة الجرائم 

السيربانية، بما يف ذلك الجرائم املتصلة بالدعاية اإلرهابية وتجنيد اإلرهابيني.

استراتيجية الجماعة الكاريبية لمكافحة اإلرهاب: تطوير حلول إقليمية مبتكرة   - 4-3

هناك قلق متزايد بني دول الجماعة الكاريبية بشأن اإلرهاب والتطرف العنيف، بما يف ذلك بشأن العائدين من املقاتلني اإلرهابيني 
األجانب، واملتطرفني من املتعاطفني مع اإلرهابيني، وزيادة حجم الدعاية اإلرهابية عىل اإلنرتنت. وتواجه املنطقة تحديا إضافيا 
يطرحه تطور العالقة بني الجريمة املنظمة والعصابات العنيفة من جهة، والجماعات اإلرهابية واألفراد املتطرفني من جهة 
أخرى. وملعالجة هذه القضايا بشكل جماعي، اجتمع رؤساء حكومات الجماعة الكاريبية يف بورت أو برنس، يف شباط/فرباير 
2018، خالل اجتماع الجماعة التاسع والعرشين املعقود بني دورتني، بدعم من مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، من 

من صور مكتب مكافحة اإلرهاب
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أجل وضع الصيغة النهائية السرتاتيجية إقليمية ملكافحة اإلرهاب واعتمادها. والغرض من االسرتاتيجية هو الحد من خطر 
اإلرهاب والتطرف العنيف، وبناء القدرة عىل الصمود أمام الفكر املتطرف، بغية ضمان األمن والحرية يف الجماعة الكاريبية.

ووفقا لالسرتاتيجية، يُتوقع من الدول األعضاء أن تسّن ترشيعاً بشأن نظام املعلومات املسبقة عن البضائع ونظام املعلومات 
املسبقة عن الركاب، وذلك لدعم جهود مكافحة اإلرهاب وتبادل املعلومات فيما بني الدول األعضاء بطريقة أكثر اتساقا وانتظاما. 

وأنشئت الوكالة املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة الجريمة واإلجراءات األمنية التابعة للجماعة الكاريبية يف عام 2006 يف بريد روك، 
بسانت كيتس ونيفيس، بوصفها الذراع التنفيذية للهيكل اإلقليمي إلدارة خطة عمل الجماعة الكاريبية املتعلقة بالجريمة 
واألمن. ويف إطار اسرتاتيجية مكافحة اإلرهاب، تقود هذه الوكالة العمل الرامي إىل إنشاء فرقة عمل من الخرباء من داخل 

املنطقة لتعزيز تبادل املعارف والحوار السياساتي بهدف وضع حلول إقليمية مبتكرة.

 اإلطار 12
 اإلطار اإلقليمي واملؤسسات اإلقليمية ملكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف يف أمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي 

اتفاقية البلدان األمريكية ملناهضة اإلرهاب لعام 2002 	

اسرتاتيجية الجماعة الكاريبية ملكافحة اإلرهاب لعام 2018 	

منظمة الدول األمريكية – لجنة البلدان األمريكية ملكافحة اإلرهاب 	

فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية ألمريكا الالتينية  	

فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية ملنطقة البحر الكاريبي 	

السوق الجنوبية املشرتكة - املنتدى املتخصص املعني باإلرهاب 	

منظومة التكامل بني دول أمريكا الوسطى 	

فريق 1+3 املعني بأمن منطقة الحدود الثالثية 	

مجموعة كونتادورا 	

 4 -  مبادرات مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف يف منطقة 
الرشق األوسط وشمال أفريقيا 

لقد تأثرت بلدان الرشق األوسط وشمال أفريقيا تأثرا شديدا باإلرهاب والتطرف العنيف، ال سيما يف أعقاب الهجمات اإلرهابية 
التي وقعت يف الواليات املتحدة يف 11 أيلول/سبتمرب 2001. ويف هذا الصدد، فإن الفهم املتجذر محليا للتهديدات والتحديات 

التي تواجه املنطقة أمر رئييس إلدارة تدابري مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف بطريقة مستدامة وفعالة. 

واستجابة النتشار اإلرهاب والتطرف العنيف، بلورت الدول األعضاء من املنطقة طرقا مبتكرة، بما يف ذلك اعتماد أدوات 
مختلفة للتصدي لإلرهاب والتطرف العنيف، وهي تعتقد أن تلك الطرق املبتكرة يمكن أن تشجع عىل اتخاذ مبادرات مماثلة. 
ومن األمثلة البارزة عىل ذلك االسرتاتيجية العربية ملكافحة اإلرهاب التي أقرها مجلس وزراء الداخلية العرب يف كانون الثاني/

يناير 1997. وتتضمن االسرتاتيجية التزاما بزيادة تبادل املعلومات االستخبارية وتشديد مراقبة الحدود وتقييد أعمال جمع 
األموال التي يمكن أن تذهب إىل الجماعات اإلرهابية28. 

 “Arab terror efforts: Assessing Arab League initiative“, The Washington Institute for Near East Policy, 13 January 1998.  28

 .www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/arab-anti-terror-efforts-assessing-arab-league-initiative :متاح هنا

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/arab-anti-terror-efforts-assessing-arab-league-initiative
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والجهود الحازمة التي تبذلها بلدان الرشق األوسط وشمال أفريقيا يف التصدي لإلرهاب يبدو أنها تحقق نتائج، حيث يُقال 
.29

إن الوفيات الناجمة عن اإلرهاب يف املنطقة انخفضت بنسبة 87 يف املائة منذ عام 2016 

األردن: عملية العقبة ورسالة عمان للتنوع  - 1-4

يلجأ األردن باستمرار إىل التعاون الدويل، سواء مع البلدان املانحة أو عن طريق التعاون فيما بني بلدان الجنوب ضمن بلدان 
املنطقة، ملعالجة مسائل مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف.

وقد طور األردن طرقا مبتكرة لتعزيز التعاون فيما بني بلدان الجنوب يف مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف. ومن 
االبتكارات الرئيسية يف هذا الصدد مبادرة عملية العقبة، وهي سلسلة من االجتماعات الدولية التي أطلقها جاللة امللك عبد 
الله الثاني يف عام 2015 لتعزيز التعاون والتنسيق يف املجالني األمني والعسكري وتبادل الخربات بني الرشكاء عىل الصعيدين 
اإلقليمي والدويل ملكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف يف إطار نهج شامل. ونظرا للطابع الدويل لهذه العملية، ُعقدت اجتماعات 
يف ألبانيا وهولندا وكينيا ونيجرييا وسنغافورة والواليات املتحدة األمريكية. وقد أدى التزام امللك عبد الله شخصيا إىل تمكني 

عملية العقبة من جمع أصحاب املصلحة الرئيسيني ملناقشة القضايا االسرتاتيجية وتعزيز التعاون الدويل. 

ومن التطورات الهامة يف هذه العملية رسالة عمان، وقد بدأت يف شكل بيان مفصل أصدره امللك عبد الله يف ترشين الثاني/
نوفمرب 2004. ويقوم البيان عىل ثالثة أسئلة: )1( من هو املسلم؟ )2( وهل يجوز التكفري؟ )3( ومن له الحق يف أن يتصّدى 
لإلفتاء؟ وتهدف الرسالة إىل التعبري عن القيم اإلسالمية املتمثلة يف التسامح واالعتدال والحوار، عن طريق تقديم خطاب ديني 
وسيايس يحبذ الحوار السلمي والتسامح الديني30. ويف عام 2005، اجتمع 200 من أبرز علماء اإلسالم يف العالم من 50 بلدا 
يف مؤتمر إسالمي دويل يف عمان، للتفكري فيما أصبح يعرف باسم “النقاط الثالث لرسالة عمان”31. وقد أصبحت رسالة عمان 

مرجعا لزعماء آخرين يف املنطقة.

المغرب: مركزية التعاون فيما بين بلدان الجنوب ضمن السياسة الخارجية   - 2-4

تتعاون اململكة املغربية مع بلدان الشمال كما تتعاون مع بلدان الجنوب ملكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف. فمنذ أواخر 
التسعينات من القرن العرشين واملغرب يدعو إىل اإلسالم املعتدل لصد التطرف يف الداخل والخارج. واستثمر البلد يف مبادرات 
للتعاون فيما بني بلدان الجنوب ملكافحة خطابات التطرف، وقام بتدريب الزعماء الدينيني من مختلف البلدان، وال سيما 
النساء، يف معهد محمد السادس لتدريب األئمة واملرشدين واملرشدات. واملعهد الذي يوجد مقره يف الرباط، ملتزم بمناهضة 
خطابات التطرف. وقد نجحت االسرتاتيجية الوقائية للمغرب يف الحد من اإلرهاب والتطرف العنيف، فضال عن تفكيك الخاليا 

اإلرهابية يف أرسع وقت ممكن.

مؤرش اإلرهاب العاملي لعام 2020.  29

 ”The Amman Message: how Jordan understands Islam“, text of remarks by King Abdullah II, November 2004, Camel’s Nose.  30

https://camelsnose.wordpress.com/2004/01/26/the-amman-message-how-jordan-understands-islam-text- هنا:  متاحة 
.of-remarks-by-king-abdullah-ii-november-2004/

https://ammanmessage.com/the-three-points-of-the-amman- :األوىل” متاحة هنا الصيغة   - الثالثة  “محاور رسالة عمان   31

.message-v-1/

https://camelsnose.wordpress.com/2004/01/26/the-amman-message-how-jordan-understands-islam-text-of-remarks-by-king-abdullah-ii-november-2004
https://camelsnose.wordpress.com/2004/01/26/the-amman-message-how-jordan-understands-islam-text-of-remarks-by-king-abdullah-ii-november-2004
https://ammanmessage.com/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a9/?lang=ar
https://ammanmessage.com/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a9/?lang=ar
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 اإلطار 13
التعاون فيما بني بلدان الجنوب يف املغرب – دور الوكالة املغربية للتعاون الدويل

الوكالة املغربية للتعاون الدويل أنشئت يف عام 1986، وهي هيئة التنسيق الرئيسية مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 
الدويل بهدف تعزيز التعاون الدويل للمغرب. وهي الهيئة الرئيسية املكلفة بتنفيذ سياسة املغرب يف مجال التعاون فيما 
بني بلدان الجنوب، من خالل استغالل خرباتها وما تراكم لديها من معارف يف عدة مجاالت لدعم البلدان النامية، وال سيما 

يف أفريقيا.

يف عام 2003، استضاف املغرب يف مدينة مراكش مؤتمرا رفيع املستوى بشأن التعاون فيما بني بلدان الجنوب، كررت 
فيه البلدان املشاِركة تأكيد “الرغبة والقدرة لتنشيط التعاون فيما بني بلدان الجنوب داخل حدود املناطق اإلقليمية ودون 

اإلقليمية وخارجها”. 

إن الحصول عىل إجازة إمام يتطلب مهارات مختلفة عما كان عليه الحال يف املايض. فمع زيادة فرص الحصول عىل املعلومات، 
ارتفع مستوى الوعي والتعليم بشكل عام، ويواجه اإلمام أسئلة وشكوكا معقدة، يف املناطق الحرضية كما يف املناطق الريفية. 
ويف أعقاب الهجمات اإلرهابية التي وقعت يف الدار البيضاء يف 16 أيار/مايو 2003، أصدر املغرب القانون رقم 03-03، 
وهو اسرتاتيجية شاملة ملكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف تهدف إىل تعزيز القانون الجنائي وقانون اإلجراءات الجنائية 
الحاليني. وكان القانون إيذانا بعهد جديد من اإلصالحات الدينية القائمة عىل اإلسالم املعتدل لحماية املغاربة من اإلرهاب 

والتطرف العنيف32.

ويف هذا الصدد، أعاد جاللة امللك محمد السادس تنظيم املجلس األعىل للعلماء، وأعلن املجلس يف عام 2004 عن برنامج تعليمي 
لتدريب األئمة وغريهم من الزعماء الدينيني. 

واستقبل معهد محمد السادس الطالب والطالبات من بوركينا فاسو، وتايلند، وتشاد، وجمهورية تنزانيا املتحدة، والسنغال، 
وسرياليون، وغابون، وغينيا، وكوت ديفوار، ومايل، والنيجر، ونيجرييا. وباإلضافة إىل الدعوة إىل اإلسالم املعتدل، اتخذ املغرب 
أيضا عدة مبادرات، بما يف ذلك قرار امللك محمد السادس يف عام 2005 إطالق املبادرة الوطنية للتنمية البرشية من أجل 
حماية حقوق املرأة والتخفيف من حدة الفقر، حيث ينظر إىل هذه القضايا املجتمعية باعتبارها تسهم يف زعزعة االستقرار 

ويف تغذية نزعة التطرف والتطرف العنيف. 

ونجحت هذه املبادرات يف الحيلولة إىل حد بعيد دون وقوع هجمات إرهابية، حيث أصبح البلد أحد نماذج االستقرار السيايس 
يف املنطقة. 

 اإلطار 14
منظمة العالم اإلسالمي للرتبية والعلوم والثقافة: نرش قيم االعتدال والحوار والتعايش من أجل السالم واالزدهار

 أنشأت منظمة التعاون اإلسالمي يف عام 1979 منظمة العالم اإلسالمي للرتبية والعلوم والثقافة، ومقرها يف الرباط، وتضم 
54 دولة عضوا. وتهدف املنظمة بشكل خاص إىل تعزيز دور الثقافة باعتبارها لبنة أساسية يف التنمية املستدامة. ويف هذا 
الصدد، تستثمر املنظمة يف برامج ومشاريع ملكافحة الفكر املتطرف والعنف واإلرهاب، ويف تطوير نماذج مبتكرة للحوكمة 
الثقافية، واعتماد نهج ثقافية مالئمة ملعالجة تداعيات األزمات الناجمة عن الهجرة وتدفقات الالجئني من مناطق النزاع 

والحرب والفقر. 

وقد دخلت املنظمة يف رشاكة مع الرابطة املحمدية للعلماء، وهي منظمة توجد يف املغرب، إلعداد موسوعة تفكيك الخطاب 
املتطرف من أجل توفري التوجيه للزعماء الدينيني يف جميع الدول األعضاء. 

 Benjamin Aziza, ”Morocco’s unique approach to countering violent extremism and terrorism“, Small Wars Journal,  32

https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/moroccos-unique-approach-countering-vi- :21. متاح هنا December 2018
.olent-extremism-and-terrorism

https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/moroccos-unique-approach-countering-violent-extremism-and-terrorism
https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/moroccos-unique-approach-countering-violent-extremism-and-terrorism
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مصر: تعزيز قدرات البلدان األفريقية على إعادة اإلعمار والتنمية بعد انتهاء النزاع  - 3-4

تحت رعاية االتحاد األفريقي، أصبحت مرص تتبوأ مكانة الريادة عىل الصعيد اإلقليمي يف بناء القدرات يف مجال السالم والتنمية. 
فمركز القاهرة الدويل لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السالم دليل عىل ما يبذله البلد من جهود يف هذا الصدد. واملركز الذي 
أسسته وزارة الخارجية املرصية يف عام 1994 وكالة وطنية عامة متخصصة يف التدريب وبناء القدرات والبحوث يف مجاالت 
السالم واألمن يف أفريقيا والرشق األوسط. ويهدف املركز إىل بناء القدرات وتحسني القدرة عىل مواجهة تحديات السالم واألمن 

عىل مستوى املجتمع املحيل، وهو مركز تميز تابع لالتحاد األفريقي. 

ويستضيف املركز أيضا األمانة التنفيذية ملنتدى أسوان للسالم والتنمية املستدامني، واملنتدى مبادرة تقودها البلدان األفريقية 
ويدعمها رشكاء دوليون وإقليميون للرتويج لخطة واسعة وطموحة ملواجهة تحديات السالم واألمن والتنمية يف القارة األفريقية. 
ويسعى الربنامج املبتكر للمركز يف مجال “منع تغذية نزعة التطرف والتطرف املؤدي إىل اإلرهاب” إىل تمكني القادة الدينيني 
واملجتمعيني املحليني من املساهمة يف تحسني قدرة “املجتمع املحيل” عىل مجابهة نزعة التطرف والتطرف املؤدي إىل اإلرهاب، 
وتحصني األفراد بمؤهالت شخصية تقيهم من االنضمام إىل املنظمات اإلرهابية. وتوفر الدورة للمتدربني املعارف واملهارات 

الالزمة لنرش خطابات السالم املتفتحة القائمة عىل الرشيعة والتعاليم اإلسالمية. 

المملكة العربية السعودية: الدولة المضيفة لمراكز التميز للنهوض   - 4-4 
بأعمال البحث خدمًة للسالم واألمن في البلدان العربية

مكافحة الفكر املتطرف بالتكنولوجيا واالبتكار )مركز اعتدال(

تأسس املركز العاملي ملكافحة الفكر املتطرف )اعتدال( خالل مؤتمر قمة الرياض لعام 2017، يف أعقاب اتفاق بني اململكة 
العربية السعودية والواليات املتحدة. ويعتمد املركز، الذي يوجد يف الرياض، عىل فريق من الباحثني متعددي التخصصات 
الذين يمتلكون أدوات تحليل البيانات والخربة الجيوسياسية واالجتماعية والتاريخية الالزمة لتقديم تحليالت متعمقة ورؤى 
عملية حول مختلف الجماعات املتطرفة. ويتوىل قسم العالقات العامة التابع للمركز مسؤولية استقبال الوفود املحلية والدولية 
املهتمة بالتعلم من برامج وأدوات املركز ملتابعة وتحليل ورصد املحتوى املتطرف عىل منصات التواصل االجتماعي، واملهتمة 

كذلك بزيادة الوعي العام وتقديم خطابات بديلة تكون سهلة الفهم وجذابة يف الوقت نفسه.

ويف 1 نيسان/أبريل 2021، قام وكيل األمني العام ملكتب مكافحة اإلرهاب واألمني العام ملركز اعتدال، يف سياق سعي مركز 
األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب لتعزيز التعاون الدويل بني مراكز التميز العاملة يف مجال منع ومكافحة اإلرهاب، بتوقيع مذكرة 
تفاهم لتعزيز التعاون يف مجال منع ومكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف، متى كان من شأنه أن يفيض إىل اإلرهاب. واعترُبت 
مذكرة التفاهم دليال عىل استعداد مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب ومركز اعتدال لتوحيد الجهود من أجل دعم جهود 

املجتمع الدويل للتصدي آلفة اإلرهاب ومنع انتشار األيديولوجيات املتطرفة33.

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

يف عام 1978، أسفر مؤتمر عقد عىل املستوى الوزاري عن إنشاء مركز عربي للدراسات األمنية والتدريب األمني، من أجل 
إجراء دراسات وأبحاث حول الدفاع املجتمعي ضد الجريمة وتوفري التدريب ألصحاب املصلحة الحكوميني وغري الحكوميني. 

وتعمل جامعة نايف العربية للعلوم األمنية تحت رعاية مجلس وزراء الداخلية العرب.  

https://www.un.org/ :مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب ومركز اعتدال نحو زيادة التعاون”، بيان صحفي. 2 نيسان/أبريل 2021. متاح هنا“  33

.counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/20210401_uncct_etidal_press_release_final_2april.pdf

https://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/20210401_uncct_etidal_pr
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وبدعم من حكومة اململكة العربية السعودية، تم تأسيس حرم الجامعة يف الرياض عام 1985. وتتعاون الجامعة منذ ذلك 
الحني مع الباحثني واألكاديميني والخرباء من البلدان العربية ومن غريها لتحقيق األهداف االسرتاتيجية. وتُقدم الدراسات 
ملجلس وزراء الداخلية العرب يف املجاالت التالية: املخدرات واإلرهاب واألمن البيئي واألمن السيرباني، وذلك لتقديم إسهامات 
قيمة يف التعاون بني البلدان العربية. ويف 1 ترشين األول/أكتوبر 2021، وقع وكيل األمني العام ملكتب األمم املتحدة ملكافحة 
اإلرهاب ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم األمنية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون يف عدة مجاالت رئيسية تتعلق بمكافحة 

اإلرهاب ومنع التطرف العنيف34.

 اإلطار 15
الربط العكيس للبنك اإلسالمي للتنمية: ترتيبات ثالثية مبتكرة

يحتل البنك اإلسالمي للتنمية مكانة فريدة يف تعزيز التعاون فيما بني بلدان الجنوب، إذ يضم يف عضويته 56 بلدا يف  	
أنحاء أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الالتينية والرشق األوسط؛

تنبع وجهة نظر البنك بشأن نهج التعاون الثالثي، املعروفة باسم “الربط العكيس”، من خربة طويلة يف تنفيذ برامج  	
التعاون التقني بني البلدان األعضاء بدأت يف أوائل الثمانينات من القرن العرشين؛

واملجتمعات  	 األعضاء  البلدان  تقوم من خاللها  البنك  يتيحها  التقني  للتعاون  آلية  بأنها  العكيس  الربط  آلية  تُعرَّف 
املسلمة يف البلدان غري األعضاء بتبادل معارفها وخرباتها وتكنولوجياتها ومواردها لتطوير القدرات ووضع حلول 
للتنمية الذاتية. ويجري تجريب آلية الربط العكيس منذ عام 2012، وقد أظهرت نتائج واعدة من حيث تويل البلدان 

لزمام األمور من خالل نهج الند للند.

االستراتيجية العربية لألمن الفكري   - 5-4

لقد شهدت الدول العربية يف العقدين املاضيني، وباألخص 
بعد هجمات 11 أيلول/سبتمرب 2001 اإلرهابية يف الواليات 
املتحدة، تزايدا يف تهديدات اإلرهاب والتطرف العنيف. ومن 
خالل التعاون مع األمم املتحدة، أصبحت جامعة الدول 
العربية رشيكا هاما يف تنفيذ اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية 

ملكافحة اإلرهاب من أجل مكافحة هذه التهديدات. 

الدول  بلدان جامعة  داخلية  وزراء  اجتماع مجلس  ويف 
العربية، الذي عقد يف تونس العاصمة يف عام 2013، اعتمد 
الوزراء االسرتاتيجية العربية لألمن الفكري، التي تطورت 
لتصبح االسرتاتيجية العربية املعدلة ملكافحة اإلرهاب. وتقوم 
االسرتاتيجية، يف جملة أمور، عىل عدة قيم، منها تعزيز 

التعاون بني الدول عىل أساس مبادئ القانون الدويل واملواثيق واملعاهدات الدولية؛ ومكافحة اإلرهاب والقضاء عىل أسبابه؛ 
والحفاظ عىل أمن واستقرار الدول العربية وحمايتها من اإلرهابيني؛ وإظهار الصورة الحقيقية لإلسالم والعروبة؛ وتعزيز 
وتطوير التعاون بني الدول العربية فيما يتعلق بمكافحة اإلرهاب؛ وتعزيز التعاون مع الدول واملنظمات الدولية األخرى 

ملكافحة اإلرهاب.35

املصدر: بيان صحفي صادر عن مكتب مكافحة اإلرهاب وجامعة نايف العربية للعلوم األمنية. 1 ترشين األول/أكتوبر 2021. متاح هنا:  34 

.https://www.un.org/counterterrorism/press-releases

مالحظات أدىل بها األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش يف مؤتمر قمة جامعة الدول العربية - تونس العاصمة، 31 آذار/مارس 2019.   35

.https://news.un.org/en/story/2019/03/1035821 ملزيد من املعلومات انظر

 لقد قدمت المنطقة العربية وشعوبها 
تضحيات هائلة لمكافحة اإلرهاب ودفعت 
الثمن األكبر لذلك. وتكثف األمم المتحدة 
دعمها لجهود الدول العربية في هذا 
الكفاح، بسبل من بينها إبرام اتفاق لوضع 
استراتيجية إقليمية عربية لمكافحة اإلرهاب 

تتماشى مع األمم المتحدة35. 
 أنطونيو غوترييش،
األمني العام لألمم املتحدة )2019(

https://www.un.org/counterterrorism/press-releases
https://news.un.org/en/story/2019/03/1035821
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وقد تعهدت الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية بصياغة سياسات وطنية مناسبة؛ وبتعزيز التعاون يف العالم العربي وعىل 
املستوى الدويل؛ وتحسني الظروف االجتماعية؛ وإقناع املؤسسات الدينية برضورة تقديم الصورة الحقيقية لإلسالم؛ واتخاذ 

التدابري الالزمة لقمع اإلرهاب ومكافحته، بما يف ذلك تحديث الترشيعات.

وتشدد االسرتاتيجية أيضا، يف جملة أمور، عىل التعاون والتنسيق عىل جميع املستويات، بما يف ذلك تبادل املعلومات عن أنشطة 
الجماعات اإلرهابية وقادتها ومناطق تجمعها ومصادر تمويلها؛ والتعاون فيما بني الدول العربية ودول أخرى عىل مستوى 
العالم، وال سيما فيما يتعلق بالجهود العاملية ملكافحة اإلرهاب بقيادة األمم املتحدة، من خالل تنفيذ اسرتاتيجية األمم املتحدة 
العاملية ملكافحة اإلرهاب؛ واملشاركة العربية الفعالة يف املؤتمرات واملنتديات الدولية ملكافحة اإلرهاب؛ واملشاركة يف وضع مدونة 

سلوك دولية بشأن مكافحة اإلرهاب.

 اإلطار 16
اإلطار اإلقليمي ملكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف يف منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا

االسرتاتيجية العربية ملكافحة اإلرهاب لعام 1997 	

االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب لعام 1998 	

اتفاقية منظمة املؤتمر اإلسالمي ملكافحة اإلرهاب الدويل لعام 1999 	

االسرتاتيجية العربية لألمن الفكري لعام 2013 	

 اإلطار 17
مركز هداية: تعزيز دور األرس يف منع تغذية نزعة التطرف والتجنيد

مركز هداية هو مركز تميز دويل محايد غري سيايس، ليس له انتماء أيديولوجي، يهدف إىل مكافحة التطرف العنيف،  	
يوجد مقره يف أبو ظبي. وقد وقع مكتب مكافحة اإلرهاب ومركز هداية يف كانون األول/ديسمرب 2019 عىل مذكرة 

تفاهم لتعزيز التعاون.

التطرف  	 اتجاه  سلكوا  الذين  ألولئك  اإلدماج  وإعادة  والتأهيل  االرتباط  فك  دعم  يف  حاسم  بدور  األرس   تضطلع 
و/أو ُجندوا يف صفوف التطرف العنيف. ونظم مركز هداية، بالتعاون مع املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب، برنامجا 
دوليا لتحديد الدروس املستفادة واملمارسات الجيدة بشأن أدوار األرس يف التعرف عىل حاالت التطرف العنيف والتجنيد 

ومنع هذه الحاالت والتدخل فيها.

نُظمت يف عام 2016 حلقة عمل بهدف تحديد وتوحيد النهج الربنامجية املتبعة يف تمكني أفراد األرسة وإيجاد موارد  	
للممارسني يف هذا الصدد. وقد نفذ الربنامج ذو الصلة يف إندونيسيا، بدعم من حكومة اليابان، ويف نيجرييا، بدعم من 

حكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. 

 اإلطار 18
برنامج صلتك )Silatech(: منظمة غري حكومية تركز عىل الشباب يف العالم العربي 

أُعلن عن تأسيس منظمة صلتك )Silatech(، ومقرها بالدوحة، يف منتدى األمم املتحدة لتحالف الحضارات يف كانون الثاني/
يناير 2008. وتهدف املنظمة إىل مكافحة بطالة الشباب يف بلدان من قبيل البحرين وتونس والجمهورية العربية السورية 

واملغرب واليمن، بدعم من القطاع الخاص، وهي بذلك تعالج أحد الدوافع الكامنة وراء انتشار نزعة التطرف. 
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هذا الدليل، دليل بمبادرات بلدان الجنوب ملكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف، مجهود رائد لتوثيق وتعزيز ما قامت به 
بلدان الجنوب يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف من أنشطة وتفاعالت يمكن تبادلها وتكرارها وتكييفها حسب 
السياقات املحلية املماثلة، نظرا لندرة املعلومات وتشتت البيانات. واملبادرات املدرجة هنا إنما هي مدرجة عىل سبيل املثال 
ال الحرص، وهي تجسد ما لدى بلدان الجنوب من إمكانات كبرية لتقديم حلول مبتكرة وقيادة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومنع 

التطرف العنيف، فضال عما ينتج عن ذلك من تعاون ورشاكات.

 ومما يدعو إىل التفاؤل أن بعض البلدان أصبحت تعمل بطريقة غاية يف االستباقية فيما يتعلق بتنفيذ اسرتاتيجيات وقائية 
لتعطيل الخاليا اإلرهابية وتفكيكها قبل أن تتقوى، بينما تعمل يف الوقت نفسه عىل معالجة املسائل األساسية التي تهيئ بيئة 

مؤاتية لتجنيد الشباب يف الجماعات اإلرهابية واملتطرفة، من قبيل التلقني الديني والفقر املدقع ونقص التعليم والبطالة. 

 وسيواصل مكتب مكافحة اإلرهاب، يف إطار عمله املستقبيل، تعزيز التعاون فيما بني بلدان الجنوب والتعاون الثالثي يف مجال 
مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف، وذلك تشجيعا منه عىل االعرتاف بحلول الجنوب ومنظوراته، وعىل األخذ بتلك الحلول 

واملنظورات باعتبارها عنرصا مكمال لنهج التعاون بني بلدان الشمال وبلدان الجنوب. 

رابعًا - الخالصة
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السالم.  السالم والحفاظ عىل  لبناء  الثالثي  الجنوب والتعاون  بلدان  التعاون فيما بني  السفراء بشأن  الرئيس، اجتماع عىل مستوى   ملخص 
www.un.org/peacebuilding/content/chairs-summary-ambassadorial-level-meeting-south- .2019 أيلول/سبتمرب

.south-and-triangular-cooperation

.https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-1.pdf .2020 مؤرش اإلرهاب العاملي لعام

 Rosand, Eric, Alistair Millar and Jason Ipe, Implementing the UN Global Counter-Terrorism Strategy in the Latin America
and Caribbean Region, Center on Global Counterterrorism Cooperation, 2008. www.files.ethz.ch/isn/91416/

.latin_america.pdf

األمم املتحدة، تقرير مؤتمر األمم املتحدة الرفيع املستوى الثاني املعني بالتعاون فيما بني بلدان الجنوب، بوينس آيرس، من 20 إىل 22 آذار/مارس 2019 
.https://www.unsouthsouth.org/wp-content/uploads/2019/07/N1920949.pdf .)A/CONF.235/6(

https://undocs.org/ .2020 30 أيلول/سبتمرب ، )A/75/371( األمم املتحدة، تقرير األمني العام عن حالة التعاون فيما بني بلدان الجنوب
.en/A/75/371

 .2021 الثاني/يناير  كانون   28 املتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  أمام  غوترييش  أنطونيو  العام  لألمني  السنوي  الخطاب  املتحدة،   األمم 
.https://unric.org/en/un-secretary-general-antonio-guterres-calls-for-a-global-reset-in-2021/

فيما  بالتعاون  املعنية  املستوى  الرفيعة  للجنة   1/19 القرار  تنفيذ  يف  املحرز  التقدم  عن  العام  األمني  تقرير  املتحدة،  األمم 
تنفيذ  ويف  الجنوب،  بلدان  بني  فيما  للتعاون  املتحدة  األمم  مكتب  وتأثري  دور  تعزيز  عىل  الرتكيز  مع  الجنوب،  بلدان   بني 
 وثيقة بوينس آيرس الختامية ملؤتمر األمم املتحدة الرفيع املستوى الثاني املعني بالتعاون فيما بني بلدان الجنوب )SSC/20/2(، 17 أيار/مايو 2021. 

  .https://www.unsouthsouth.org/wp-content/uploads/2021/06/SSC202E.pdf

االسرتاتيجية املعتمدة عىل نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن التعاون فيما بني بلدان الجنوب والتعاون الثالثي من أجل تحقيق التنمية املستدامة )2024-2020( 
https://www.unsouthsouth.org/wp-content/uploads/2021/04/United-Nations-system-wide-strategy- :متاحة هنا

.on-South-South-and-triangular-cooperation-for-sustainable-development-2020%E2%80%932024.pdf

مكتب مكافحة اإلرهاب/مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، املعلومات الطوعية القطرية: املمارسات الجيدة يف التعاون فيما بني بلدان الجنوب، 
مقدمة من األرجنتني وسنغافورة وكينيا. 

https://www.un.org/counterterrorism/ .مكتب مكافحة اإلرهاب/مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، مكافحة اإلرهاب يف آسيا الوسطى
.cct/counter-terrorism-in-central-asia

مكتب مكافحة اإلرهاب/مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، اجتماع الخرباء بشأن تعزيز التعاون فيما بني بلدان الجنوب يف مجال مكافحة اإلرهاب 
ومنع التطرف العنيف، 20-21 ترشين الثاني/نوفمرب 2019.

مكتب مكافحة اإلرهاب/مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، التقرير الفصيل بأهم النقاط املتعلقة باملشاريع املقدم إىل املجلس االستشاري ملركز األمم املتحدة 
www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/ .2020 ملكافحة اإلرهاب، 1 نيسان/أبريل - 30 حزيران/يونيه

.files/uncct_qphr_q2_apriljune_2020.pdf

http://www.un.org/peacebuilding/content/chairs-summary-ambassadorial-level-meeting-south-south-and-triangular-cooperation
http://www.un.org/peacebuilding/content/chairs-summary-ambassadorial-level-meeting-south-south-and-triangular-cooperation
https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-1.pdf
http://www.files.ethz.ch/isn/91416/latin_america.pdf
http://www.files.ethz.ch/isn/91416/latin_america.pdf
https://www.unsouthsouth.org/wp-content/uploads/2019/07/N1920949.pdf
https://undocs.org/en/A/75/371
https://undocs.org/AR/A/75/371
https://undocs.org/en/A/75/371
https://unric.org/en/un-secretary-general-antonio-guterres-calls-for-a-global-reset-in-2021/.
https://www.unsouthsouth.org/wp-content/uploads/2021/06/SSC202E.pdf
https://www.unsouthsouth.org/wp-content/uploads/2021/04/United-Nations-system-wide-strategy-on-South
https://www.unsouthsouth.org/wp-content/uploads/2021/04/United-Nations-system-wide-strategy-on-South
https://www.un.org/counterterrorism/cct/counter-terrorism-in-central-asia
https://www.un.org/counterterrorism/cct/counter-terrorism-in-central-asia
http://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/uncct_qphr_q2_apriljune_2020.pdf
http://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/uncct_qphr_q2_apriljune_2020.pdf
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