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ه

تمهيد

شجعت الجمعية العامة لألمم املتحدة، يف استعراضها السابع السرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، 
مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب واتفاق األمم املتحدة العاملي لتنسيق مكافحة اإلرهاب عىل “العمل عىل نحو وثيق 
مع الدول األعضاء واملنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية لتحديد وتبادل أفضل املمارسات ملنع الهجمات 
اإلرهابية عىل األهداف املعرضة بشكل خاص للخطر، بما يف ذلك الهياكل األساسية الحيوية واألماكن العامة )األهداف 

“غري املحصنة”(”  )A/RES/75/291، الفقرة 74(.

األمم  ملكتب  التابع  الضعيفة1  األهداف  ضد  اإلرهابية  التهديدات  ملكافحة  العاملي  الربنامج  وضع  السياق،  هذا  ويف 
املتحدة ملكافحة اإلرهاب هذه الوثيقة كمصدر تمهيدي للتوجيه بشأن حماية املواقع الضعيفة من األعمال اإلرهابية. 
ويكمل هذا الربنامج، إىل جانب وحداته املواضيعية املتخصصة األربع2، “خالصة املمارسات الجيدة لحماية البنية 
التحتية الحيوية من الهجمات اإلرهابية”3 بالرتكيز عىل “األهداف السهلة” كنوع مميز من املواقع التي تستحق اتباع 

نهج أمني مخصص من جانب طائفة واسعة من الجهات الفاعلة4.

وتمهد هذه الوحدة التمهيدية، من خالل عرض املفاهيم األساسية، ورسم املشهد العريض للتهديدات، وتقديم ملحة 
للتحديات  وقطاعية  تعمقا  أكثر  لدراسة  الطريق  ومسؤولياتهم،  املصلحة  أصحاب  أدوار  عن  قطاعية  غري  عامة 
والفرص املحيطة بحماية املواقع الدينية والسياحية، واملراكز الحرضية، واستخدام منظومات الطائرات بدون طيار 

)UAS( ألغراض إرهابية ضد األهداف الضعيفة.

الربنامج ينفذه مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، واملديرية التنفيذية للجنة األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، وتحالف األمم املتحدة للحضارات،   1
ومعهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة. ويجري تنفيذ الربنامج بالتشاور الوثيق مع منظمات أخرى ذات صلة، بما فيها اإلنرتبول. 

.https://www.un.org/counterterrorism/vulnerable-targets :وملزيد من املعلومات

تركز الوحدات األربع املتخصصة عىل حماية املواقع الدينية، واملواقع السياحية، واملراكز الحرضية، والتهديدات التي تشكلها منظومات الطائرات   2
بدون طيار للمواقع الضعيفة بشكل عام.

تم وضع الخالصة يف عام 2018 يف إطار الفريق العامل املعني بحماية البنية التحتية الحيوية بما يف ذلك اإلنرتنت واألهداف الضعيفة وأمن السياحة   3
تحت قيادة فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف مجال مكافحة اإلرهاب التابعة لألمم املتحدة. ويف عام 2019، تم دمج فرقة العمل تلك يف اتفاق األمم 
املتحدة العاملي لتنسيق مكافحة اإلرهاب )االتفاق(. ويف إطار هذا الهيكل الجديد، تم الجمع بني كل من الفريق العامل املعني بحماية البنية التحتية 
الحيوية بما يف ذلك اإلنرتنت واألهداف الضعيفة وأمن السياحة، والفريق العامل املعني بمنع الهجمات اإلرهابية بأسلحة الدمار الشامل والتصدي 
لها التابعني لفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف مجال مكافحة اإلرهاب التابعة لألمم املتحدة، إلنشاء الفريق العامل املعني بالتهديدات الناشئة وحماية 

البنية التحتية الحيوية التابع لالتفاق.

تتبع هذه الوثيقة ووحداتها املتخصصة النهج االصطالحي الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة بمناسبة االستعراض السابع السرتاتيجية   4
األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب. ويعترب القرار A/RES/75/291، عىل وجه الخصوص، “األهداف غري املحصنة” واحدة من مجموعتني 

فرعيتني من األهداف الضعيفة، واألخرى هي “الهياكل األساسية الحيوية”.
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اإلفرادية.  الدراسات  املتخصصة عىل حد سواء مجموعة مختارة من  األربع  والوحدات  التمهيدية  الوحدة  وتعرض 
وتوضح هذه الوحدات كيفية تفعيل املبادئ الرئيسية املتعلقة باألمن - بما يف ذلك التوصيات املعتمدة دوليا - من ِقبل 
الحكومات وكيانات القطاع الخاص ومشغيل املواقع الضعيفة ومنظمات املجتمع املدني. كما تلخص جميع الوحدات 
محتوى العديد من األدوات )مثل األدلة والكتيبات والخالصات( التي توفر إرشادات بشأن السياسات واإلجراءات 

التشغيلية للحد من نقاط الضعف يف املواقع وزيادة قدرتها عىل الصمود.

ويعرض اإلطار التحلييل والدراسات اإلفرادية واألدوات واملوارد الواردة يف الوحدات العامة واملتخصصة بعد إجراء 
بحوث مكتبية مكثفة، وتوجيه طلب رسمي للحصول عىل مدخالت من جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة البالغ 
عددها 193 دولة، وإجراء مناقشات مع فرادى الخرباء، واملنظمات الدولية، ورشكاء املشاريع، فضال عن الحصول 
عىل مدخالت من فريق األمم املتحدة العامل املعني بالتهديدات الناشئة وحماية البنية التحتية الحيوية التابع التفاق 
األمم املتحدة العاملي لتنسيق مكافحة اإلرهاب5. وقد تم الحصول عىل أفكار ثاقبة هامة من سلسلة من اجتماعات 
أفرقة الخرباء عىل اإلنرتنت التي نظمها مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب مع الرشكاء خالل عام 2021، وجمع كل 
منها خرباء وممارسني وطنيني ودوليني من الدول األعضاء يف األمم املتحدة، واملنظمات الدولية واإلقليمية، وجماعات 
العملية أيضا من مساهمة مستشارة الشؤون  املجتمع املدني، والقطاع الخاص، واألوساط األكاديمية. واستفادت 
املشاريع  اإلنسان يف فرع  اإلرهاب واستشاري متفرغ يف مجال حقوق  ملكافحة  املتحدة  األمم  الجنسانية يف مكتب 

الخاصة واالبتكار التابع ملكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب6.

.https://www.un.org/counterterrorism/global-ct-compact  5

تتناول هذه الوثيقة والوحدات املتخصصة الحاجة إىل تعميم مراعاة املنظور الجنساني يف تصميم وتنفيذ خطط العمل، ووضع تخطيط أمني يراعي   6

القانون، وتعميم املنظور  إنفاذ  التحيزات الجنسانية يف  املرأة ودعمه يف أمن األهداف الضعيفة، ومعالجة  الفوارق بني الجنسني، واالعرتاف بدور 

الجنساني يف التدريب واملمارسة وإجراء تمارين بشأن خطط األمن والطوارئ، واملعالجة بشكل تعاوني للتحديات األمنية الخاصة باملرأة يف األماكن 

الحرضية، والتصدي للتحيز الجنساني يف التكنولوجيات التي يستخدمها قطاعا إنفاذ القانون واألمن. وهذه قائمة غري شاملة، وينبغي أن تشمل 

االعتبارات الخاصة بالسياق من أجل املساواة بني الجنسني بدءا من تخطيط جميع التدابري املربزة يف مختلف الوحدات إىل تنفيذها وتقييمها.
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فهم املفاهيم األساسية

1-1  األهداف الضعيفة والسهلة والصعبة، واألماكن 
املزدحمة والعامة

ذكرت الجمعية العامة لألمم املتحدة للمرة األوىل يف عام 2006 “األهداف الضعيفة”. وكجزء من اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب   7
وخطة عملها يف إطار الركيزة الثانية لـ “تدابري منع اإلرهاب ومكافحته”، تعهدت الدول األعضاء “بتعزيز جميع الجهود الرامية إىل تحسني أمن 

وحماية األهداف املعرضة للخطر بشكل خاص، مثل الهياكل األساسية واألماكن العامة”.

والسهلة  الضعيفة  األهداف  مفاهيم  تستخدم  لم 
يف  مؤخرا  إال  والعامة  املزدحمة  واألماكن  والصعبة 
فإن  ذلك،  عىل  وعالوة  اإلرهاب7.  مكافحة  مجال 
دويل.  قانوني  إطار  أي  يف  مدرجة  غري  تعاريفها 
ويتغري معناها إىل حد ما تبعا لسياق ونوع املناقشة

التي  والتقنية(  والتشغيلية  والقانونية  )السياساتية 
فيها.   تستخدم 
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املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار  مع  وتماشيا 
ملكافحة  العاملية  االسرتاتيجية  استعراض  بشأن 
اإلرهاب الصادر يف حزيران/يونيه 2021، ترى هذه 

الوثيقة والوحدات املتخصصة ذات الصلة أن األهداف 

الحيوية و “األهداف  التحتية  البنية  الضعيفة تشمل 

السهلة”A/RES/75/291( 8( وأن حمايتها يجب 

أن تتم من خالل النُهج املراعية للفوارق بني الجنسني 

واملمتثلة لحقوق اإلنسان9.

أنها  عىل  واسع  نطاق  عىل  السهلة  األهداف  وتُفهم 
أنواع املواقع الضعيفة - مثل املالعب ومراكز التسوق 
واملسارح واملؤسسات الدينية ومناطق املشاة - التي 
ولهذه  للجمهور،  واملفتوحة  إليها  الوصول  يسهل 
أو  أمنية  تدابري  أي  قصد  عن  لديها  ليس  األسباب، 
لديها تدابري أمنية محدودة. وهذه السمة، إىل جانب 
تجعلها  فيها،  توجد  ما  كثريا  التي  الكبرية  الحشود 
العاقدة  اإلرهابية  الفاعلة  للجهات  جذابة  أهدافا 
و/أو  جماعية  برشية  خسائر  يف  التسبب  عىل  العزم 
أو  تخطيط  إىل  الحاجة  دون  النطاق  واسع  دمار 
تغطية  عن  تسفر  ولكنها  كبرية،  موارد  أو  تدريب 
السهلة”  “األهداف  متناسبة10. ومفهوم  إعالمية غري 
عدم  بسبب  أيضا  دقيق  تعريف  أي  عليه  ينطبق  ال 
التجانس الشديد لألماكن التي يرتبط بها عادة. وقد 
أو خارجية  السهلة” مرافق داخلية  تكون “األهداف 
حيث  من  تختلف  وهي  مؤقتة.  أو  دائمة  أماكن  أو 
واملواقع  الفعلية  املادية  والسمات  والوظيفة  الحجم 

املستخدمني. وسمات 

تركز هذه الوحدات عىل “األهداف السهلة” ال عىل حماية البنية التحتية الحيوية، ألن األخرية متناولة بالتفصيل يف املنشور “حماية البنية التحتية   8
الحيوية من الهجمات اإلرهابية: خالصة املمارسات الجيدة” الذي صدر يف عام 2018 ومتاح يف:

https://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/eng_compendium-cip-final-  
.version-120618.pdf

يقدم القسم 4-1 ملحة عامة عن التزامات الدول األعضاء بضمان امتثال أي تدابري تتخذ ملكافحة اإلرهاب لجميع التزاماتها بموجب القانون الدويل،   9
وال سيما القانون الدويل لحقوق اإلنسان، ويف سياق هذه الوثيقة، عند تصميم وتنفيذ تدابري لحماية “األهداف السهلة”.

انجذاب اإلرهابيني إىل األهداف غري املحصنة ال ينبع فقط من سهولة اخرتاقها وضعف تأمينها، بل أيضا من إمكانية إلحاق خسائر فادحة باملدنيني   10
ونرش الفوىض وتحقيق أغراض دعائية وإحداث أثر اقتصادي”. )S/2018/1177، الفقرة 51(.

مع  األماكن  لبعض  “السهل”  الطابع  ويتناقض 
“الطابع الصعب” لبعض األماكن األخرى. ويف سياق 
إىل  ينظر  القانون،  وإنفاذ  والجيش  السياسات 
“األهداف السهلة” يف تقابُل مع “األهداف الصعبة”. 
فيها  يعمل  التي  املواقع  األخرية  األهداف   وتحدد 
وتحميها  عموما  الحكوميون  املسؤولون  يرتادها  أو 
واملراكز  السفارات  )مثال،  قوية  مادية  أمنية  تدابري 

العسكرية واجتماعات القمة الدولية(. 

ويتداخل مفهوم “األهداف السهلة” إىل حد كبري مع 
عىل  يشدد  األخري  فهذا  املزدحمة”.  “األماكن  مفهوم 
داخل  يتجمعون  الذين  لألشخاص  العالية  الكثافة 
سياحي،  موقع  زوار  )مثال،  وحولها  معينة  أماكن 
احتفال  يف  واملصلني  موسيقي،  حفل  يف  والجمهور 
بالنسبة  للجاذبية  أو  للضعف  محدد  كعامل  ديني( 
املعادية. وكثريا ما يستخدم مفهوم  الفاعلة  للجهات 
العامة،  لألماكن  كمرادف  أيضا  السهلة”  “األهداف 
كلها  تكون  ال  العامة  األماكن  أن  من  الرغم  عىل 
املزدحمة  واألماكن  مزدحمة،  دائما(  )أو   بالرضورة 
بشكل  ضعيفة  أو  عامة  بالرضورة  كلها  تكون  ال 
العديد من األشخاص مناسبة  خاص )مثال، حضور 

يف مبنى حكومي ُمحكم األمن(.
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1-2 “األهداف السهلة” مقابل البنية التحتية الحيوية

عىل الرغم من أن القطاع السياحي ال يعترب عادة قطاعا حيويا بمعنى تقني، فإنه قد يمثل يف بعض الدول األعضاء نسبة كبرية جدا من الناتج املحيل   11
واالجتماعية  املالية  اآلثار  فإن  السياحة،  عىل  كبري  حد  إىل  اقتصاداتها  تعتمد  التي  البلدان  عىل  اإلرهابية  األعمال  تؤثر  وعندما  الوطني.  اإلجمايل 

اإلجمالية يمكن أن تعادل - إن لم تكن تتجاوز - اآلثار الناجمة عن انهيار قطاع حيوي.

تشري خالصة املمارسات الجيدة لحماية البنية التحتية الحيوية من الهجمات اإلرهابية إىل عدة تعاريف وطنية لـ “البنية التحتية الحيوية”. كما   12
تفحص املنهجيات التي تتبعها البلدان لتحديد القطاعات واألصول التي تعترب حيوية )القسم 2-4-1 تحديد الطابع الحيوي، الصفحة 39(.

الطاقة،  إدارة عمليات محطات  التي يتحكم فيها الحاسوب يف  النظم  الذي تؤديه  الدور  الحيوية للمعلومات أسايس لفهم  التحتية  البنية  مفهوم   13
والسدود، والجسور، وسالسل اإلمداد الغذائي، وما إىل ذلك.

عادة ما يُبقى عىل مفهوم “الهدف السهل” متميزا عن 
البنية  كانت  وإن  الحيوية”،  التحتية  “البنية  مفهوم 
التحتية الحيوية قد تكون سهلة بسبب عدم تصعيبها. 
األصول  إىل  عموما  الحيوية  التحتية  البنية  وتشري 
والنظم والعمليات التي تُعترب حيوية لتوفري الخدمات 
السلكية  واالتصاالت  واملياه  الصحة  )مثال،  األساسية 
يؤدي  أن  يمكن  والتي  والطاقة(،  والنقل  والالسلكية 
أمن  عىل  النطاق11  واسعة  سلبية  آثار  إىل  تعطيلها 

املجتمع املحيل ورفاهه االجتماعي واالقتصادي12.

وتشمل العنارص الرئيسية للتمايز ما ييل: 

يف 	  ماديا،  مكانا  السهل”  “الهدف  يكون  ما  عادة 
حني قد تكون البنية التحتية الحيوية عملية أيضا، 

بما يف ذلك نظم املعلومات والشبكات13.
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من السمات املميزة لـ “األهداف السهلة” انفتاحها 	 
للجمهور وإمكانية وصوله إليها. وعىل النقيض من 
الحيوية  التحتية  البنية  تكون  ما  عادة  ذلك، 

محظورة عىل الغرباء14. 

يختلف األساس املنطقي لحماية “األهداف السهلة” 	 
عن حماية البنية التحتية الحيوية. فالبنية التحتية 
البلدان  لحياة  الفقري  العمود  تشكل  ألنها  تُحمى 
تحدثها  أن  يمكن  التي  املتتالية”  “لآلثار  ونظرا 
االضطرابات يف قطاع ما عىل قطاعات أخرى، مما 
توجه  ال  ملاذا  يفرس  وهذا  عام.  شلل  إىل  يؤدي  قد 
عىل   - الحيوية  التحتية  البنية  حماية  جهود 
االختالف من جهود الحماية املوجهة إىل “األهداف 
السهلة” - ضد خطر الهجمات اإلرهابية فحسب، 
بل توجه أيضا ضد عواقب السلوك البرشي اآلخر 
اإلهمال(، فضال  ناجما عن  أو  )سواء كان متعمدا 

عن األثر التعطييل لألحداث الطبيعية. 

وتعني هذه االختالفات املفاهيمية أن األطر املؤسسية 
األساسية  التحتية  البنية  لحماية  الالزمة  والتنظيمية 
الحيوية قد ال تنطبق تلقائيا عىل “األهداف السهلة”. 
وهذا واضح يف املعايري التي تستخدمها الدول األعضاء 
للتمييز بني البنية التحتية الحيوية والبنية التحتية غري 
من  كثري  يف  تستند  التي  املعايري،  وهذه  الحيوية. 
األحداث  شدة  بشأن  تنبؤية  نماذج  إىل  األحيان 
وعواقبها  الجغرايف  ونطاقها  ومدتها  التعطيلية 
يشكل  ما  لتحديد  مناسبة  تكون  ال  قد  االقتصادية، 

“أهدافا سهلة”.

مهمة  فإن  االختالفات،  من  الرغم  وعىل  ذلك،  ومع 
الحيوية  التحتية  والبنية  السهلة”  “األهداف  حماية 
تطرح العديد من التحديات املشرتكة، مما يشري إىل أن 

االثنتني يجب أن تستفيدا من النهج التآزري التايل:

البنية 	  لحماية  املصممة  التدابري  توفر  أن  يمكن 
لحماية  لإللهام  قيما  مصدرا  الحيوية  التحتية 
فعىل  بالعكس.  والعكس  السهلة”  “األهداف 

كْون البنية التحتية الحيوية مغلقة أمام الجمهور ال يعني أنها محمية عىل نحو أفضل من “األهداف السهلة”. ففي غياب تدابري أمنية كافية، قد   14
تكون البنية التحتية الحيوية ضعيفة للغاية، وبالتايل تغري الجهات اإلرهابية بشكل خاص.

البنية التحتية الحيوية و“األهداف السهلة” عىل حد سواء يف  توجد أمثلة أخرى عىل التدابري األمنية التي يمكن استخدامها بشكل مفيد لحماية   15
أجهزة  تجد  قد  املثال،  سبيل  فعىل  أمانا.  أكثر  الحديثة  املدن  جعل  إىل  تسعى  التي  الصلة  ذات  التكنولوجية  والحلول  الذكية”  “املدينة  مفهوم 

االستشعار الرقمية للكشف عن األسلحة النارية تطبيقات مفيدة لحماية أصول متنوعة مثل سوق الشارع، أو مبنى حكومي، أو شبكة نقل.

األمن  أدوات  من  الكثري  هناك  أسايس،  مستوى 
املادي املستخدمة يف توفري التحكم يف الوصول إىل 
الحراسة،  مواقع  )مثال،  الحيوية  التحتية  البنية 
املعادن( تُستخدم  الكشف عن  واألسوار، وأجهزة 
“األهداف  إىل  الجمهور  وصول  لفرز  أيضا  عادة 

السهلة15”. 

يمكن للطريقة التي يكون قد تم بها التعامل مع 	 
تحذيرات  توفر  أن  تحتية حيوية  بنية  هجوم عىل 
إىل  الرامية  الجهود  يف  مستفادة  ودروسا  مفيدة 
مع  والتعامل  من حدتها  والتخفيف  املخاطر  منع 

األزمات التي تتعلق بـ “أهداف سهلة”.

و“األهداف 	  الحيوية  التحتية  البنية  حماية  تستند 
مشغيل  اتباع  رضورة  إىل  سواء  حد  عىل  السهلة” 
املخاطر  إدارة  نهج  العامة  والسلطات  املواقع 
والجهات  اإلجراءات  تكون  ما  وغالبا  واألزمات. 
الوطنية والرد  التهديدات  املعنية بتقييم  املؤسسية 
الحيوية  التحتية  البنية  عىل  الهجمات  عىل 
بشكل  متداخلة  أو  واحدة  السهلة”  و“األهداف 
و“األهداف  الحيوية  التحتية  البنية  أن  كما  كبري. 
للقطاع  مملوكة  األحيان  معظم  يف  تكون  السهلة” 
الخاص ويقوم بتشغيلها مما يجعل إقامة رشاكات 
من  مركزية  سمة  والخاص  العام  القطاعني  بني 

سمات جهود التأهب والحماية لكلتيهما.

التفاعل بني حماية البنية التحتية الحيوية وحماية 	 
“األهداف السهلة” تفاعل متعدد األبعاد، ويتطلب 
واملؤسسات  السياسات  مجال  يف  وثيقا  تنسيقا 
والعمليات. فالبنية التحتية الحيوية هي ما يمّكن 
العمل.  من  السهلة”  “األهداف  األحيان  معظم  يف 
إمدادات  إىل  حاجة  هناك  املثال،  سبيل  فعىل 
مناسبة  تنظيم  أجل  من  انقطاع  دون  كهربائية 
رياضية. ويف الوقت نفسه، فإن حدوث انقطاع يف 
توفري خدمات أساسية، مثل الكهرباء، قد ال يرتك 
الظالم  يف  موسيقية  حفالت  قاعة  يف  الحارضين 
جزءا  يكون  أن  يمكن  بل  فحسب،  األداء  ويعّطل 
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من اسرتاتيجية لجعل جهود اإلجالء أكثر صعوبة 
أي  فإن  نفسه،  الوقت  ويف  إرهابي.  هجوم  أثناء 
أو ديني  ناجح عىل موقع سياحي  إرهابي  هجوم 
التحتية  البنية  انهيار  يف  يتسبب  قد  مزدحم 
فعىل  بأكمله.  حيوي  قطاع  وحتى  بل  الحيوية 
سبيل املثال، قد تمتلئ املستشفيات برسعة بأكثر 
العمل  عن  االتصال  شبكات  وتتوقف  طاقتها  من 

وقد  املستخدمني.  طلبات  وطأة  تحت  ترزح  ألنها 
تأثريات  السهلة”  “األهداف  عىل  للهجمات  تكون 
شديدة الخطورة بشكل خاص عىل البنية التحتية 
الحيوية عندما تحدث يف املناطق الحرضية، حيث 
معقدة  أماكن  يف  وتتفاعالن  االثنتان  تتعايش 
نهج  إىل  الحاجة  يرُبز  مما  بالسكان،  ومكتظة 
يعترب كلتيهما جزءا من نظام واحد متعدد األوجه.

اإلطار 1             
مواءمة جهود حماية “األهداف السهلة” والبنية التحتية الحيوية  

قائمة  رأس  عىل  الحكومية،  واملرافق  والسدود  الكهرباء  مثل شبكات  الحيوية،  التحتية  البنية  “ستظل 
األهداف اإلرهابية. وغالبا ما تكون “األهداف السهلة” جزءا من أطر البنية التحتية الحيوية يف الكثري من 
الدول. ولذلك فإن نظام إدارة مخاطر البنية التحتية يعالج أيضا التهديد املوجه إىل “األهداف السهلة”. 
الهجوم  الناس يف محطة قطار جزءا من مجموعة من سيناريوهات  الهجمات عىل  وعىل سبيل، تشكل 
املحتملة عىل شبكات النقل )أي الجوية والسكك الحديدية والبحرية(. كما أن الكثري من املبادئ الرئيسية 
التي تتبعها الحكومات عند حماية البنية التحتية الحيوية من األعمال اإلرهابية يمكن أن تكون فعالة 
لحماية “األهداف السهلة”... وتتطلب حماية “األهداف السهلة” وأمن البنية التحتية الحيوية وقدرة كل 
والتخفيف  والحماية  الوقاية  أي  للتأهب،  العميل  واإلطار  األساسية  السياسة  نفس  الصمود  عىل  منها 
إجراء  وينبغي  متبادل...  بشكل  األخرى  الجهود  منها  جهد  كل  يعزز  أن  ويجب  والتعايف.  واالستجابة 
تقييمات “األهداف السهلة” باالقرتان مع تقييم قدرة الحكومة عىل وضع خطط وإقامة رشاكات لحماية 
الحيوية  التحتية  والبنية  السهلة”  “األهداف  تتداخل  قد  الحاالت،  بعض  ويف  الحيوية.  التحتية  البنية 

)املرافق التجارية( ويف حاالت أخرى قد ال تكون نفس اليشء )قطاع الطاقة(”.

املصدر: املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب 2017، املمارسة الجيدة 5.
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أجهزة  سلطت  املاضية،  القليلة  السنوات  مدى  عىل 
عىل  بانتظام  الضوء  القانون  وإنفاذ  االستخبارات 
وجود تهديد إرهابي مستمر للمواقع التي تتجمع فيها 
حشود كبرية من الناس. ويف كثري من الحاالت، يكون 
املنظمات  ألن  بالتهديد  وعي  عىل  عموما  الجمهور 
اإلرهابية دعت علنا إىل شن هجمات عىل هذه األماكن 

أو هددت بشنها16. 

ويمكن القول إن اإلرهابيني قد يحولون اهتمامهم إىل 
“أهداف سهلة” ردا عىل التدابري األمنية املعززة التي 
مثل  الصعبة”  “األهداف  عىل  هجمات  شن  تجعل 
أكثر  وغريها  العسكرية  واملنشآت  الحكومية  املباني 
البالون”  “تأثري  بـ  الحالة  تشبيه  ويمكن  صعوبة. 
يف  واألمن  القانون  إنفاذ  تحسني  فيه  يؤدي  قد  الذي 
املشكلة  نفس  ل  تحوُّ إىل  الجغرافية  املناطق  بعض 
أقل  فيه  الرشطي  العمل  يكون  إقليم  إىل  اإلجرامية 
فعالية. وعىل غرار املنطق نفسه، نظرا الستجابة قطاع 
الطريان املدني للتهديد اإلرهابي باعتماد تدابري أمنية 
حولت  الطائرة،  إىل  الصعود  قبل  التشدد  متزايدة 

يف ترشين الثاني/نوفمرب 2016، عىل سبيل املثال، نرش تنظيم الدولة اإلسالمية دعوة عىل مجلته عىل اإلنرتنت للمتعاطفني معه الستهداف أماكن   16
مثل املؤتمرات الكبرية التي تُعقد، واالحتفاالت التي تقام، يف الهواء الطلق، والشوارع املزدحمة باملشاة، واألسواق املكشوفة، واملهرجانات، واملسريات 

والتجمعات السياسية.

يوضح الهجوم بالقنابل يف بروكسل يف عام 2016 هذه النقطة. فمن خالل رضب منطقة تسجيل الوصول يف املطار، وقبل الضوابط األمنية، اختار   17
اإلرهابيون مكانا مكتظا بالركاب والحقائب، مما أتاح لهم تقليل خطر إحباط خطتهم إىل أقىص حد مع تعظيم فرص التسبب يف أرضار واسعة 

النطاق.

يتمثل تهديد محدد يف تمركز مركبات محّملة وتفجريها بالقرب من “أهداف سهلة”. وتاريخيا، استخدمت جماعات إرهابية كثرية سيارات إسعاف   18
لهذا الغرض باستغالل مظهر عدم الرضر الذي تعكسه وسائل النقل هذه.

وقع حادث أقل شهرة يف عام 1984 بالتلويث املتعمد لطاوالت السلطات بالساملونيال يف عرشة مطاعم يف والية أوريغون، الواليات املتحدة، من قبل   19
مجموعة تسعى إىل التأثري عىل انتخابات محلية. ويكشف الحادث عن السهولة النسبية التي يمكن بها لجهات معادية أن تنفذ هجوما إرهابيا 

بيولوجيا عىل “األهداف السهلة”.

املحيطة  املناطق  إىل  اهتمامها  اإلرهابية  الجماعات 
املحمية بدرجة أقل17.

ويف الوقت نفسه، وكما أبرزت مذكرة أنطاليا الصادرة 
عن املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب، “يظهر االرتفاع 
األخري يف الهجمات بالسكاكني واملركبات الثقيلة، بدال 
من استخدام األفراد املسلحني أو فرق من املسلحني، 
مرونة  انتحاريني،  بمفجرين  أحيانا  املصحوبني 

واستعدادا لقبول أعداد أقل من الضحايا“18.

ويف حني أن استخدام األسلحة البدائية كان سمة من 
سمات عدة هجمات وقعت مؤخرا، فإن إمكانية سعي 
الشامل  الدمار  أسلحة  استخدام  إىل  إرهابية  جهات 
وأسوأ  استبعادها.  يمكن  ال  سهلة”  “أهداف  ضد 
محاولة يف هذا الصدد هي الهجوم بغاز السارين الذي 
شنته الجماعة اإلرهابية أوم شينريكيو يف عام 1995 

يف شبكة مرتو أنفاق طوكيو19.
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السهلة”  “األهداف  ضد  اإلرهابية  األعمال  تزال  وال 
ترتكب أيضا ألغراض احتجاز رهائن20، وقد تتقاطع 
خاللها  من  يمكن  كأماكن  اإلرهابيني  أهداف  مع 
أنشطة  يف  الستخدامها  خطرية  مواد  عىل  الحصول 

إرهابية يف أماكن أخرى21.

التهديد املوجه إىل “األهداف  وتتأثر طبيعة ومستوى 
الجهات  مالمح  عن  فضال  املحلية  بالعوامل  السهلة” 
بتلك  الرضر  إلحاق  إىل  تسعى  التي  العنيفة  الفاعلة 
وتعتمد  فيها.  املوجودين  وباألشخاص  األهداف 
من  بدال  معني  موقع  ملهاجمة  اإلرهابيني  اختيارات 
مثل  االعتبارات  من  متنوعة  مجموعة  عىل  آخر  موقع 
بعض  )مثل  محددة  فئات  ضد  الشخصية  مظاملهم 
الطوائف الدينية، والسياح من بلدان معينة، وتصورات 
الفعلية  الضعف  ودرجات  الالأخالقية(   األنشطة 

الحكومة  اإلرهابيون مطالب سياسية محددة عىل  املثال، فرض  850 شخصا كرهائن يف مرسح دوبروفكا يف موسكو، عىل سبيل  احتجاز  بعد   20
الروسية كرشط لتحريرهم. ويف شمال غرب نيجرييا، ترتكب عموما عمليات االختطاف الجماعي املتكررة للفتيات والفتيان يف املدارس الداخلية 

لغرض طلب فدية.

2012 عن حكومة  التي تخزن املواد املشعة، حذر تقرير صدر عام  بعد مالحظة عدم وجود تدابري أمنية مناسبة يف العديد من املرافق الطبية   21
.)GAO 2012( .الواليات املتحدة من خطر أن تستغل جهات معادية الثغرات األمنية لرسقة هذه املواد وتجميع قنبلة قذرة

Hesterman 2019، الصفحات 26-23.  22

أو املتصورة للمواقع. ومن وجهة نظر عامة، قد تقرر 
سهلة”  “أهداف  مهاجمة  الفاعلة  اإلرهابية  الجهات 
ألسباب متنوعة22. فإضافة إىل الدوافع املرتبطة عادة 
بقرارات رضب املواقع الضعيفة )مثال، وجود حشود 
التدابري األمنية أو انعدامها،  غفرية إضافة إىل ضعف 
وصولها،  أو  الجماعة  عمل  منطقة  من  القرب  أو 
قد تشمل  إعالمية رسيعة(،  تغطية  تحقيق  وإمكانية 

الدوافع األخرى ما ييل:

جماعة 	  لدى  يكن  لم  إذا  الضعف:  عن  التعويض 
من  يلزم  ما  وحيد  فاعل  شخص  و/أو  إرهابية 
موارد أو قدرات التخطيط لشن هجوم ناجح عىل 
هدف صعب، فقد تلجأ/ أو يلجأ إىل شن هجوم عىل 

هدف سهل.
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تضعف 	  إرهابية  جماعة  تحّول  قد  أخري:  كمالذ 
إىل  انتباهها  التشغيلية  قدراتها  و/أو  جاذبيتها 
الستعادة  مهاجمتها  تسهل  سهلة”  “أهداف 

مصداقيتها وجذب مجندين جدد.

سالح 	  أو  تكتيك  أو  جديدة  اسرتاتيجية  اختبار 
كحقل  السهلة”  “األهداف  تُستخدم  قد  جديد: 

تجارب للتحضري لعمليات “أكرب”. 

أكرب 	  مجاال  السهلة”  “األهداف  تتيح  قد  املرونة: 
الخطة  يف  تغيري  إىل  الحاجة  حالة  يف  لالرتجال 

األصلية لسبب ما.
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 ضعف األهداف السهلة 
أمام الهجمات اإلرهابية

لكل نوع من املواقع مجموعة فريدة من نقاط الضعف 
خصائص  من   - كبري  حد  إىل   - نابعة  به  الخاصة 
األشخاص الذين يديرونه أو يعملون فيه أو يزورونه 
يف  املكّرس  من  املثال،  سبيل  فعىل  عليه.  ويرتددون 
واجب  الدينية  الطوائف  معظم  ولدى  األديان  معظم 
الرتحيب  خالل  من  املفتوح”  “الباب  سياسات  تنفيذ 
بالغرباء وعدم طرح أسئلة عن هوية الزوار املجهولني 
قد  الهجمات  هذه  مرتكبي  أن  كما  مصدرهم.  أو 
يكون  عندما  سيما  ال  املفاجأة”،  “تأثري  يستغلون 
املصلون منغمسني يف ممارستهم الروحية. ومن جانب 
إيجابي، قد يتمكن أولئك الذين يرتددون بانتظام عىل 
وأبواب  الهروب  من طرق  االستفادة  من  ديني  موقع 
موقعا  يزورون  بمن  مقارنًة  أكرب  بسهولة  الطوارئ 

سياحيا ألول مرة.

كما تختلف نقاط الضعف اختالفا كبريا تبعا للسياق 
الجغرايف،  ومكانها  للمواقع،  واالقتصادي  االجتماعي 
املادية.  السمات  عن  فضال  بها،  املحيطة  واملناطق 
تكون  قد  املثال،  سبيل  عىل  املكشوف،  فالسوق 
سامة  لعوامل  الفعال  اإلطالق  خالل  من  مهاجمته 
بنفس  املرسح  مثل  مغلق  موقع  مهاجمة  من  أصعب 
جمهور  سيكون  ذلك،  من  النقيض  وعىل  الطريقة. 
طيار  بدون  الطائرات  لنشاط  عرضة  أقل  املرسح 

العدائي مقارنة بسوق الشوارع.

من  عدد  تحديد  يمكن  االختالفات،  من  الرغم  وعىل 
نقاط الضعف التي يبدو أنها تنطبق عىل نطاق واسع 

ثقافية  عوامل  يف  ومتجذرة  القطاعات  مختلف  عىل 
ومؤسسية وقانونية ومالية.

عدم 	  الضعف من  نقاط  تنشأ  قد  البرشية:  العوامل 
األمني  اإلصالح  عمليات  يف  االنخراط  يف  الرغبة 
هجوم  وقوع  احتمال  من  التقليل  بسبب  الالزمة 
بعض  موقف  يكون  وقد  تأثريه.  و/أو  إرهابي 
مالكي/مشغيل املرافق هو تعبري عن “ثقافة مقاومة 
للتغيري” تميل إىل التضحية بوضع أمني سليم باسم 
مراكز  وزوار  والسياح  للمصلني  متعة  أكثر  تجربة 

التسوق واملناسبات الثقافية، وما إىل ذلك. 

وثمة عامل آخر يحتمل أن يكون ذا صلة هو “التعب 
األمني“: فإىل جانب فرتات اليقظة الشديدة التي تدعو 
إليها السلطات يف أعقاب هجوم إرهابي، تكمن مشكلة 
طويل  كموقف  األمن  ثقافة  عىل  الحفاظ  يف  متكررة 
املواقع والجمهور وأصحاب  األجل من جانب مشغيل 
املصلحة اآلخرين. وقد تجتذب الجهات األمنية نفسها 
الشكوك أو ال تلقى قبوال حسنا لدى جماعات معينة 

)مثال، بعض الطوائف الدينية(.

نتيجة  أيضا  املحددة  الضعف  نقاط  تكون  وقد 
يف  رغبة  عدم  من  بها  يرتبط  وما  الثقافية  للحواجز 
اعتماد تدابري أمنية أكثر رصامة – وهو ما يتخذ شكل 
مختلف  بني   - متباينة  وعقليات  وتوقعات  خلفيات 
التعاون بشأن حماية  إىل  املدعوين  أصحاب املصلحة 
املواقع الضعيفة، مما يجعل إقامة رشاكات فعالة بني 
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ولكنه  األهمية  بالغ  أمرا  والخاص  العام  القطاعني 
يشكل تحديا أيضا23.

أن 	  من  الرغم  عىل  والقانونية:  املؤسسية  العوامل 
فعال  نظام  أي  يف  أسايس  عنرص  املعلومات  تبادل 
األهداف  حماية  أجل  من  واألزمات  املخاطر  إلدارة 
كفاية  عدم  الرضورة  هذه  يعوق  قد  الضعيفة، 
التنظيمية،  الثغرات  بسبب  األجهزة  بني  التنسيق 
وعدم وضوح تقسيمات العمل، وما إىل ذلك. كما أن 
يف  قانونية  عقبات  تجد  قد  االستخبارات  أجهزة 
الكشف عن معلومات رسية ملشغيل املواقع الضعيفة. 

مالك  بني  فهم  سوء  ينشأ  قد  الواقع،  أرض  وعىل 
املواقع  مشغيل  وبني  الضعيفة  املواقع  ومستأجري 
أن  ينبغي  من  بشأن   - املجاورة  األعمال  ومؤسسات 
أفراد  إدارة  أو  األمنية  التحسينات  يكون مسؤوال عن 
األمن فيما يسمى “املنطقة الرمادية”، أي األماكن التي 
توجد فيها هياكل ملكية متنازع عليها أو ال يوجد فيها 
تنفيذ  عدم  إىل  ذلك  يؤدي  وقد  بوضوح.  محدد  مالك 
أن  الالزمة ألغراض وقائية، ويمكن  األمنية  التدخالت 

يؤدي إىل استجابات غري فعالة بعد وقوع الحوادث.

قد تطلب سلطات القطاع العام أحيانا من مشغيل املواقع طلبات متعنتة لتنفيذ تحسينات أمنية مرهقة ماليا. ويف املقابل، قد يرتدد مشغلو املرافق   23
اململوكة للقطاع الخاص يف االنخراط يف رشاكات متينة ودائمة بني القطاعني العام والخاص بسبب عوامل مثل عدم قدرتهم عىل رؤية قيمة أعمال 

تلك الرشاكات، والشك يف دوافع القطاع العام، وقلة الحافز نتيجة لعدم وجود متطلبات تنظيمية ملشاركة القطاع الخاص.

عوامل املوارد: لكثري من املواقع الضعيفة ميزانيات 	 
تنفيذ  يكون  وقد  أمنية.  ألغراض  متاحة  محدودة 
التدابري األمنية مكلفا حيثما كانت تتطلب تغيريات 
توظيف  أو  التحتية،  البنية  إىل  إضافات  أو  مادية 
رشكات أمنية جديدة أو أفراد أمن جدد يحتاجون 
إىل تدريب. وإضافة إىل ذلك، قد ال يكون بوسع تلك 
التمويل،  )مثال،  مالية  حوافز  عىل  االعتماد  املواقع 
تنفيذ  لدعم  الرضيبية(  واإلعفاءات  واإلعانات، 
امليزانية  قيود  مواجهة  ويف  األمنية.  التحسينات 
املواقع  تختار  قد  املثال،  سبيل  عىل  الشديدة، 
عمليات  يف  الشحيحة  املوارد  استثمار  الضعيفة 
اإلصالحات  من  بدال  املردود  الرسيعة  التسويق 
نقاط  تعالج  ال  وبالتايل  األجل،  الطويلة  األمنية 

الضعف التي يسهل استغاللها.
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 التخفيف من املخاطر واالستجابة لها: 
أدوار أصحاب املصلحة  

[4]

يتمثل النموذج األسايس لحماية األهداف الضعيفة من 
النظر عن نوعها وحجمها  األعمال اإلرهابية - بغض 
ووظيفتها - يف جهد منسق للتخطيط األمني مدفوع 
املواقع  مشغلو  ينفذه  واألزمات  املخاطر  إلدارة  بنهج 
الوطني  الصعيد  من  كل  عىل  الحكومية  والسلطات 

والصعيد املحيل. 

ويعّرف مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث 
املنهجيان  واملمارسة  “النهج  بأنها  املخاطر  إدارة 
إلدارة عدم اليقني لتقليل الرضر والخسارة املحتملني 

انظر قرار االستعراض السابع لالسرتاتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب، املعتمد يف حزيران/يونيه A/RES/75/291( 2021، فقرة املنطوق 71(.  24

تقييم  املخاطر  إدارة  وتشمل  ممكن.  حد  أدنى  إىل 
وإجراءات  اسرتاتيجيات  وتنفيذ  وتحليلها،  املخاطر 

محددة للسيطرة عىل املخاطر والحد منها ونقلها”.

منسقة  نُهج  ضمان  أهمية  من  التقليل  عدم  وينبغي 
تنسيقا وثيقا إلدارة املخاطر تشمل جميع مستويات 
الصلة.  ذات  األخرى  الفاعلة  والجهات  الحكومة 
الدول  تشّجع   ...” املتحدة24  لألمم  العامة  والجمعية 
تحسني  مواصلة  أو  وضع  يف  النظر  عىل  األعضاء 
الهياكل  تعرُّض  مخاطر  من  للحد  اسرتاتيجياتها 
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األساسية الحيوية لهجمات إرهابية، عىل أن تشمل تلك 
ذات  املخاطر  تقييم  أمور،  جملة  يف  االسرتاتيجيات، 
الصلة والتوعية بها، واتخاذ تدابري للتأهب، بما يشمل 
تشجيع  عن  فضال  الهجمات،  لتلك  الفعالة  املواجهة 
االرتقاء بقابلية التشغيل البيني يف إدارة األمن والتعامل 
مع اآلثار، وتيسري التفاعل الناجع بني جميع الجهات 
أن  كما  ذلك؛  يف  دور  لها  التي  املصلحة  صاحبة 
تقييم  عملية  بها  تسرتشد  أن  يمكن  التي  “البيانات 
كما  متنوعة،  مصادر  من  تأتي  أن  يمكن  املخاطر 
أبرزت ذلك مذكرة أنطاليا الصادرة عن املنتدى العاملي 
ملكافحة اإلرهاب. وستتضمن التقييمات الوطنية التي 
الحكوميون معلومات حساسة  يقوم بها خرباء األمن 
الرسميني  الوطنيني  للممثلني  إال  يمكن  ال  ورسية 
الوصول إليها. وينبغي بعد ذلك إدماجها يف املعلومات 
الصناعة  من  املستمدة  واملعلومات  املصدر  املفتوحة 
إليها  الوصول  يسهل  شكل  يف  الخاص  والقطاع 
إليها.  تحتاج  التي  املحلية  األمن  لقوات  بالنسبة 
تحليل  كالهما  والخاص  العام  القطاعان  ويستخدم 
التحتية  البنية  يف  الضعف  نقاط  لتحديد  املخاطر 
االستجابة  وخطط  التشغيل  إجراءات  ويف  املادية 

املوحدة والخاصة بهما”.

توفر خالصة املمارسات الجيدة لحماية البنية التحتية الحيوية من الهجمات اإلرهابية معلومات بشأن إدارة املخاطر واألزمات تنطبق بنفس القدر   25
عىل الجهود الرامية إىل حماية البنية التحتية الحيوية و “األهداف السهلة” )انظر القسم 2-6 من الخالصة(.

أما فيما يتعلق بإدارة األزمات، فإن هذا يشري بشكل 
عام إىل العمليات التي يلزم تفعيلها عند وقوع حادث. 
األزمات  إدارة  يف  الثالث  الرئيسية  الخطوات  وتشمل 
األزمة،  وتحديد  احتياطية/طوارئ،  خطط  وضع 

فضال عن مواجهة األزمة وحلها25.

التي  األدوار  عن  رسيعة  ملحة  التالية  األقسام  وتقدم 
يمكن وينبغي أن يؤديها فرادى أصحاب املصلحة يف 
إلدارة  نموذج  إطار  يف  الضعيفة  األهداف  حماية 
عىل  القائم  نفسه  النهج  ويُتبع  واألزمات.  املخاطر 
أصحاب املصلحة يف الوحدات املتخصصة، التي تتعمق 
وغري  الحكومية  للجهات  بها  يمكن  التي  الكيفية  يف 
حماية  يف  التحديد  وجه  عىل  تساهم  أن  الحكومية 
املواقع الدينية، واملواقع السياحية، واملراكز الحرضية، 
استخدام  أمام  عام  بشكل  الضعيفة  املواقع  وكذلك 

اإلرهابيني للمنظومات الجوية غري املأهولة.

4-1 الدول األعضاء

حماية  يف  الحكومة  مستويات  جميع  إرشاك  ينبغي 
منها  كل  اختصاصات  إىل  استنادا  الضعيفة  األهداف 

ضمن األطر القانونية لفرادى البلدان. 

ملكافحة  العامة  التدابري  تشكل  أسايس،  وعىل مستوى 
استخدامها.  ينبغي  التي  األساسية  األدوات  اإلرهاب 
أدوات  من  الكاملة  املجموعة  من  االستفادة  وينبغي 
لحقوق  تام  امتثال  يف  اإلرهاب،  مكافحة  وسياسات 
والقانون  الجنسني،  بني  املساواة  ومعايري  اإلنسان، 
ملكافحة  تدابري  التدابري  هذه  وتشمل  املنطبق.  الدويل 
التطرف العنيف؛ ووضع وتنفيذ اسرتاتيجيات شاملة 
التأهيل وإعادة  للمقاضاة وإعادة  ومصّممة خصيصاً 

األسلحة؛  عىل  الحصول  من  اإلرهابيني  ومنع  اإلدماج، 
من  املنبثقة  املعلومات  وتبادل  الدويل  للتعاون  وآليات 
املعاهدات الدولية؛ وتأمني الحدود وإدارتها ملنع انتقال 
اإلرهابيني عرب الحدود، ووقف تدفق املقاتلني اإلرهابيني 
التي تتضمن مواد ذات استخدام  األجانب والشحنات 

مزدوج )مثال، تصنيع جهاز متفجر مرتجل(.

واملسؤوليات  األدوار  التالية  الفرعية  األقسام  وتبني 
الرئيسية يف حماية األهداف الضعيفة يف إطار قدرات 
القانون،  وإنفاذ  السياسات  وضع  حيث  من  البلدان 
وكذلك يف دعم جهود مكافحة اإلرهاب من خالل جمع 

االستخبارات/املعلومات وتحليلها.
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اإلطار 2              
حماية األماكن العامة: استنتاجات املجلس األوروبي    

يف حزيران/يونيه 2021، اعتمد مجلس االتحاد األوروبي )للعدل والشؤون الداخلية( عددا من التوصيات 
اإلرهابية.  األعمال  من  العامة  األماكن  أجل حماية  من  األوروبي  االتحاد  يف  األعضاء  الدول  إىل  املوجهة 

وتلخص القائمة التالية النقاط الرئيسية:

املجتمعات 	  قدرة  لزيادة  واملحلية  واإلقليمية  الوطنية  االسرتاتيجيات  تعزيز  أو  إدخال  عىل  العمل 
املحلية واألماكن العامة عىل الصمود؛

إنفاذ 	  ألجهزة  األوروبي  االتحاد  يف  والبينية  التشغيلية  االتصاالت  تأمني  إىل  الرامية  املبادرات  دعم 
القانون وغريها من العاملني يف مجال األمن ليكونوا قادرين عىل الحماية واالستجابة بشكل صحيح 

يف حالة التعاون عرب الحدود يف مجال األماكن العامة واملناسبات الكربى؛

واملناسبات 	  العامة  األماكن  البيضاء يف  األسلحة  تقييد حمل  بهدف  املحلية  القانونية  األطر  دراسة 
الكربى؛

دراسة وتحليل اإلرشادات واألدوات األمنية ملشغيل املركبات املؤجرة ملنع خطر الهجمات باملركبات 	 
يف األماكن العامة والتخفيف منه؛

يتعلق 	  فيما  أحكاما واضحة  تتضمن  أن  كفالة  بهدف  املحلية  واللوائح  املحلية  الترشيعات  فحص 
باملتطلبات واملسؤوليات اإلدارية ألولئك الذين يخططون ويديرون أمن األماكن العامة؛

مواصلة تخطيط وتنظيم التمارين العملية والتدريب املشرتك بني السلطات املحلية، وأجهزة إنفاذ 	 
القانون، والحماية املدنية، والطوارئ الطبية، ومؤسسات األعمال الخاصة، ورشكات األمن الخاصة 

وأصحاب املصلحة اآلخرين من أجل تحسني تأهب واستجابة أجهزة إنفاذ القانون واملسعفني؛

رشاكات 	  خالل  ومن  املحيل  املستوى  عىل  البيئي  التصميم  تقنيات  خالل  من  الجريمة  منع  إدراج 
باملركبات  الدهس  ملنع  أي  العامة،  األماكن  لحماية  كآلية  والخاص،  العام  القطاعني  ومشاريع 
والتفجريات واملواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية واألجهزة الحارقة املرتجلة وعمليات 
إطالق النريان الحية وغريها من العمليات يف أماكن مثل محطات السكك الحديدية والسكك الحديدية، 
وأماكن  الدولية،  املطارات  يف  العامة  واملناطق  األرض،  تحت  املوجودة  الحديدة  السكك  ومحطات 
العبادة، ومناطق مؤسسات األعمال، ومناطق الجذب السياحي )مثل املعالم واملتاحف(، والجامعات 

واملدارس وغريها مما قد ينصح به تقييم املخاطر.

.https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9545-2021-INIT/en/pdf :املصدر
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4-1-1 التزام الدول األعضاء 
باعتماد نهج ممتثل لحقوق اإلنسان 
ومستجيب للفوارق بني الجنسني يف 

مواجهة التهديدات اإلرهابية املوجهة 
إىل “األهداف السهلة“

ال يشكل اإلرهاب تهديدا خطريا للسالم واألمن الدوليني 
والتنمية  اإلنسان،  بحقوق  للتمتع  أيضا  بل  فحسب، 
األعضاء  الدول  وتتخذ  واالقتصادية.  االجتماعية 
من  كجزء  بفعالية  ومنعه  اإلرهاب  ملكافحة  خطوات 
اإلنسان  لحقوق  الدويل  القانون  بموجب  التزامها 
بحماية الحق يف الحياة واألمن الشخيص. ويكتيس هذا 
االلتزام أهمية خاصة بالنظر إىل األثر املحتمل للهجمات 
عىل “األهداف السهلة” عىل السكان، ال سيما يف ضوء 
انفتاح تلك األهداف وإمكانية الوصول إليها وطبيعتها 

كأماكن تتجمع فيها حشود كبرية من الناس.

الدول أن تحمي حقوق اإلنسان عىل  وينطوي واجب 
االلتزام باتخاذ التدابري الالزمة والكافية ملنع األنشطة 
التهديدات  مثل  للخطر،  الحقوق  هذه  تعّرض  التي 
لألمن القومي أو جرائم العنف، بما يف ذلك اإلرهاب، 
ينبغي  الصدد،  هذا  ويف  عليها.  واملعاقبة  ومكافحتها 
للدول أن تسرتشد، يف جملة أمور، باسرتاتيجية األمم 
أن  تؤكد  التي  اإلرهاب،  ملكافحة  العاملية  املتحدة 
حقوق  احرتام  وضمان  بفعالية  اإلرهاب  مكافحة 
هما  بل  بينهما،  تنافس  يوجد  ال  هدفان  اإلنسان 
تعزيز  أن  والواقع  اآلخر.  أحدهما  ويعزز  متكامالن 
مستقلة  ركيزة  يشكالن  اإلنسان  حقوق  وحماية 
لجميع  الناجح  التنفيذ  لضمان  شاملة  ورضورة 
األمن  مجلس  ويؤكد  األربعة.  االسرتاتيجية  مكونات 
باستمرار أن عىل الدول أن تكفل التقيد يف أي تدابري 
الواقعة  االلتزامات  بجميع  اإلرهاب  ملكافحة  تتخذها 
عليها بموجب القانون الدويل، وال سيما القانون الدويل 
والقانون  الدويل،  الالجئني  وقانون  اإلنسان  لحقوق 
اإلنساني الدويل. وعالوة عىل ذلك، ذكر مجلس األمن يف 
لهذه  االمتثال  عدم  أن   )2014(  2178 قراره 
فيها  بما  الدولية،  االلتزامات  من  وغريها  االلتزامات 
االلتزامات املقررة بموجب ميثاق األمم املتحدة، يدعم 
التي  العوامل  أحد  ويشكل  املحاسبة  بغياب  الشعور 

تسهم يف زيادة التطرف. 

األمن  مجلس  قرارات  أحكام  تطلب  ذلك،  عىل  وعالوة 
التابع لألمم املتحدة ذات الصلة أن تمتثل جميع التدابري 
الدول  اللتزامات  ومكافحته  اإلرهاب  ملنع  تتخذ  التي 
الدويل  القانون  سيما  وال  الدويل،  القانون  بموجب 
والقانون  الدويل،  الالجئني  وقانون  اإلنسان،  لحقوق 
اسرتاتيجيات  تراعي  أن  وينبغي  اإلنساني.  الدويل 
وتلك  الجنسانية  االعتبارات  أيضا  اإلرهاب  مكافحة 
املتعلقة بعامل السن. واملصالح الفضىل للطفل، واألثر 
املتباين لإلرهاب والتطرف العنيف املفيض إىل اإلرهاب 
والفتيات  للنساء  الواجبة  اإلنسان  حقوق  عىل 

)S/2018/1177، املرفق، الفقرة 8(.

لـ “األهداف  اإلرهابية  للتهديدات  التصدي  ومن أجل 
السهلة”، يجوز لسلطات الدولة أن تتخذ مؤقتا تدابري 
تمتثل  أن  الحقوق، برشط  تقييد بعض  إىل  تؤدي  قد 
هذه القيود للرشوط املنصوص عليها يف القانون الدويل 
لحقوق اإلنسان. وينبغي أن تكون التدابري املتخذة يف 
املطروح،  للتهديد  حقيقية  استجابة  الصدد  هذا 
قانوني  أساس  ولها  الحالة،  مقتضيات  وتستلزمها 
أهداف  تحقيق  إىل  السعي  مع  ومتناسبة  واضح، 
مرشوعة. ويتعني عىل الدول أن تكفل وجود ضمانات 
مرضية للحماية من التدخل التعسفي وغري املتناسب 
لهذه  ولالمتثال  السياق.  هذا  يف  اإلنسان  حقوق  يف 
عىل  بقوة  الدول  ع  تشجَّ مجدية،  بصورة  االلتزامات 
للتصدي  املتخذة  للتدابري  منتظمة  تقييمات  إجراء 
للتهديد اإلرهابي الذي تتعرض له “األهداف السهلة” 
من حيث تقيّدها بحقوق اإلنسان وأن تضمن أن تكون 
هذه التدابري قائمة عىل األدلة وبالتايل فعالة، وأال تعزز 
االستبعاد أو التحامل أو التحيزات، وال تعوق وصول 
األماكن  إىل  معينة  سكانية  جماعات  أو   فئات 
املنظورات  إدماج  فإن  كذلك،  لها.  استخدامها  أو 
الجنسانية يف حماية األهداف الضعيفة جزء ال يتجزأ 
من اسرتاتيجيات فعالة وناجعة للتخفيف من املخاطر، 
للنساء  الجنسانية  األمنية  االحتياجات  يراعي  ال  ألنه 
والرجال والفتيان والفتيات فحسب، بل يراعي أيضا 
النمطية  والديناميات  والقوالب  العالقات  تأثري  كيفية 

األساسية عىل األنماط ونقاط الضعف األمنية. 
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4-1-2 واضعو السياسات

حكومية  اسرتاتيجية  تحددها  التي  املعايري  إطار  يف 
شاملة، يتعني عىل فرادى الوزارات واإلدارات أن تصمم 
رشاكاتها استنادا إىل خصائص املواقع التي تقع عليها 
مسؤولية سياساتية أو تنظيمية أو تفتيشية أو غريها 
مع  إقامة رشاكات  كما ستلزم  عنها.  املسؤوليات  من 
فئات مختلفة من أصحاب املصلحة. فعىل سبيل املثال، 
يف حني أن حماية املواقع الدينية ستنطوي عىل إرشاك 
الزعماء الدينيني يف حوار مستمر، فإن منع الهجمات 
اإلرهابية عىل املواقع السياحية سيتطلب التواصل مع 
الحرضية  املراكز  أمن  أن  حني  ويف  السياحة.  قطاع 
عىل  البلدية  السلطات  تجهيز  عىل  سيعتمد  الضعيفة 
اإلرهابيني  استخدام  فإن وقف خطر  املناسب،  النحو 
“األهداف  ضد  طيار  بدون  الطائرات  ملنظومات 

األجهزة  بني  تآزرات  إيجاد  عىل  سيتوقف  السهلة” 
مكافحة  بتكنولوجيات  التزويد  ورشكات  الحكومية 

املنظومات الجوية غري املأهولة.

يتطلب  قد  الضعيفة  املواقع  أنواع  اختالف  أن  بيد 
خصيصا  مصممة  وتنظيمية  سياساتية   تدخالت 
ال يجعل من األقل أهمية بالنسبة للحكومات أن تصمم 
نهجا شامال لحماية تلك املواقع. وينبغي أن يقيّم هذا 
ويحدد  املشرتكة،  والتحديات  األولويات  النهج 
االحتياجات التشغيلية املشرتكة، ويستخدم عىل النحو 
الوقاية  ألغراض  املتاحة  واألدوات  املوارد  األمثل 

واالستجابة والتعايف.

األداة 1    
  الرد عىل التهديدات اإلرهابية لألهداف السهلة - موجز تحلييل للمديرية 

 التنفيذية ملكافحة اإلرهاب
https://www.un.org/securitycouncil/ctc/sites/www.un.org.securitycouncil. 

ctc/files/files/documents/2021/Jan/cted-analytical-brief-soft-targets.pdf

أعدت املديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب التابعة لألمم املتحدة 
هذا املوجز وفقا لقرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 2395 
)2017(، الذي وجه املديرية التنفيذية إىل القيام بعمل تحلييل 
وإتاحة  الناشئة  والتطورات  واالتجاهات  القضايا  بشأن 
منتجاتها التحليلية عىل نطاق منظومة األمم املتحدة. كما يشدد 
عىل أهمية إرشاك املجتمع املدني يف مبادرات حماية “األهداف 
السهلة”، ويؤكد عىل الحاجة إىل تعزيز تبادل املعلومات وبناء 
الكشف عن معلومات  الصمود دون  القدرة عىل  لتعزيز  الثقة 

رسية أو تعطيل أسلوب حياة السكان.
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األداة 2    
  مذكرة أنطاليا بشأن حماية “األهداف السهلة” يف سياق مكافحة اإلرهاب  

 املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب 
)www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents(

تشكل املمارسات الجيدة الواردة يف هذه املذكرة جزءا من مبادرة حماية األهداف السهلة التي أطلقها 
املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب بهدف إعالم وتوجيه الحكومات وكيانات القطاع الخاص يف عملها معا 
لوضع سياسات وممارسات ومبادئ توجيهية وبرامج ونهج لحماية مواطنيها من الهجمات اإلرهابية 
األهداف  جميع  تحمي  أن  يمكن  اسرتاتيجية  أو  خطة  وجود  بعدم  واعرتافا  السهلة”.  “األهداف  عىل 
املحتملة، تسعى املذكرة إىل تجميع الخربات املكتسبة بشأن هذا املوضوع خالل حلقات العمل اإلقليمية 

املختلفة التي عقدت يف عامي 2016 و 2017.

واملمارسات الجيدة الثالث عرشة الناتجة تم تجميعها ضمن ثالث كتل من املواضيع:

تقييمات  أساس  عىل  بها  املتعلقة  األولويات  وتحديد  السهلة”  “األهداف  وتحديد  التهديد  فهم   - 1
العميل والتعاضد عىل جميع  التعاون  للمعلومات يعزز  للمخاطر، وتبادل فعال وراسخ  مستمرة 

مستويات الحكومة )كل من املستوى الدويل والوطني واإلقليمي واملحيل(؛

بناء رشاكات بني القطاعني العام والخاص لتمكني وتحسني التعاون األمني وإرشاك قطاع الصناعة   - 2
العام من خالل رسائل واضحة ومتسقة بشأن طبيعة التهديد واالستعداد املناسب؛

والتدريب  والتمارين،  واملشاركة،  املوارد،  أولوية  تحديد  خالل  من  والحماية  والتخطيط  اإلعداد   - 3
لتحسني وعي الحكومة والقطاع والجمهور العام وتأهب كل منهم للوقاية واالستجابة والتعايف.

يف حني أن الوقاية يف منتصف السلسلة تهدف إىل الحد من خطر إعداد جماعة إرهابية لحملة إرهابية، تسعى الوقاية يف نهاية السلسلة إىل التخفيف   26
من خطر تنفيذ عمليات إرهابية فردية.

األداة 3    
دليل منع اإلرهاب والتأهب له - املركز الدويل ملكافحة اإلرهاب  

)https://icct.nl/handbook-of-terrorism-prevention-and-preparedness(  

هذا الدليل، الذي أعده املركز الدويل ملكافحة اإلرهاب، أداة موارد واسعة النطاق تغطي جوانب شتى من 
جوانب مكافحة اإلرهاب االستباقية، بدءا من منع التطرف إىل منع األعمال التحضريية، والتأهب للتخفيف 

من عواقب الهجمات. 

من  السهلة  األهداف  لحماية  الوقائية  التدابري  “طبقات  الخصوص،  وجه  عىل   ،27 الفصل  ويتناول 
الهجمات اإلرهابية”، استنادا إىل فكرة أنه يف حني أن الطبقات املفردة قد تكون غري كافية لوقف هجوم 
من  “طبقة   13 الدليل  ويحدد  قوية.  وقائية  أداة  يصبح  أن  يمكن  الطبقات  بني  الجمع  فإن  إرهابي، 

التدابري الوقائية” لحماية “األهداف السهلة” يف منتصف السلسلة ونهايتها26:

https://www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents
https://icct.nl/handbook-of-terrorism-prevention-and-preparedness
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يف  املهنية  الرصد  أجهزة  انخراط   :1 الوقائية  التدابري  طبقة 
)مثال،  املصدر  املفتوحة  التقليدية  للمعلومات  املستمر  الجمع 
والدراسات  والتلفزيون  واإلذاعة  املطبوعة  اإلعالم  وسائط 

األكاديمية وتقارير املنظمات غري الحكومية(؛

طبقة التدابري الوقائية 2: رصد األنشطة املتطرفة عىل اإلنرتنت 
التواصل  وسائل  يف  محتملة  عنيفة  عواقب  ذات  تكون  التي 
االجتماعي وعىل شبكة اإلنرتنت املظلمة والعميقة )مثال، خطاب 
الكراهية الذي يمكن أن يكون مؤرشا عىل جرائم الكراهية، بما 

يف ذلك اإلرهاب(؛

من  االستخباراتية  املعلومات  جمع   :3 الوقائية  التدابري  طبقة 
املشتبه  أو  املعروفني  املتطرفني  األفراد  عىل  والتنصت  املراقبة 
عن  فيها، فضال  واملشتبه  املعروفة  املتطرفة  والجماعات  فيهم 

رعاتهم )مثال، عن طريق التنصت عىل هواتفهم وحواسيبهم وسياراتهم ومنازلهم(؛

طبقة التدابري الوقائية 4: استخدام عمالء رسيني الخرتاق الجماعات العنيفة و/أو اجتذاب مخربين من 
هذه الجماعات )مثال، اإلرهابيني الذين أطلق رساحهم من السجن ألنهم قضوا فرتة عقوبتهم ثم عادوا إىل 

جماعتهم(؛ واستخدام عمليات خداعية حيثما كانت قانونية؛

طبقة التدابري الوقائية 5: تبادل املعلومات االستخباراتية )وليس األولية( )اإلشارة واإلنسان(، داخل وبني 
األجهزة الحكومية، ومع أجهزة األمن االستخباراتية املوثوق بها يف الخارج؛

إجراءات  تدعمها  وبديلة  مضادة  روايات  وتكوين  اإلرهابية  الدعاية  تحليل   :6 الوقائية  التدابري  طبقة 
موثوقة ملنع ومكافحة )زيادة التطرف(؛

طبقة التدابري الوقائية 7: تشجيع أفراد أرس وأصدقاء الشباب والشابات املتجهني إىل التطرف عىل اإلبالغ 
رسا عن مخاوفهم إىل منظمة موثوق بها )وليس الرشطة أو أجهزة االستخبارات(، مع التأكيد لهم أن هذا 
ال يؤدي إىل اعتقال أفراد أرسهم أو أصدقائهم، بل سيجعلهم عىل اتصال مع مستشارين يف برامج توجيه 

الشباب أو القضاء عىل نزعة التطرف؛

طبقة التدابري الوقائية 8: رصد الشباب الذين لديهم تاريخ إجرامي أو مشاكل تتعلق بالصحة العقلية، 
ويبدو ميلهم إىل االنضمام إىل الجماعات املتطرفة، وإعداد برامج أنشطة خاصة )مثل الرياضة والتدريب 

الوظيفي( لهؤالء الشباب املعرضني للخطر؛

طبقة التدابري الوقائية 9: تقديم حوافز ألعضاء املنظمات اإلرهابية املحبطني ليرتكوا جماعاتهم، والقيام 
الحقا بنرش شهاداتهم، إذا وافقوا عىل ذلك، ومساعدتهم عىل بدء حياة مهنية؛

طبقة التدابري الوقائية 10: تقديم مكافآت ملن يديل بمعلومات من عامة الناس يمكن أن تساعد عىل منع 
وقوع هجوم إرهابي أو تؤدي إىل اعتقال متطرفني وإرهابيني عنيفني؛

طبقة التدابري الوقائية 11: رصد ومتابعة جرائم عادية محددة )مثل رسقة املتفجرات( قد ترتكب فيما 
يتعلق باإلعداد لهجوم إرهابي؛

طبقة التدابري الوقائية 12: وجود بروتوكوالت رد فعل رسيع جاهزة للتعامل مع تحذير موثوق به من 
هجوم )مثال، عىل وسائل التواصل االجتماعي( يرد من الجاني أو متحدث باسم منظمة إرهابية(؛
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طبقة التدابري الوقائية 13: إصدار تحذيرات عرب وسائط اإلعالم الجماهريية ووسائل التواصل االجتماعي 
أفراد  لنصح  وشيك  إرهابي  هجوم  عن  موثوقة  جديدة  معلومات  تلقي  عند  الناس  عامة  إىل  موجهة 
الجمهور بتوخي اليقظة والبحث عن املشتبه فيهم واألشياء املشبوهة، مع فتح خط هاتفي ساخن خاص 

إلبالغ املستجيبني.

عقدت لجنة مكافحة اإلرهاب التابعة ملجلس األمن التابع لألمم املتحدة يف 27 و28 تموز/يوليه 2015 اجتماعا خاصا يف مدريد، إسبانيا، ملناقشة   27
متابعة قرار مجلس األمن 2178 )2014( بشأن كيفية وقف تدفق املقاتلني اإلرهابيني األجانب بشكل أفضل. وحرضت االجتماع الدول األعضاء 
األمن فيما بعد  اعتمدها مجلس  35 مبدأ توجيهيا  املشاركون  املدني. وحدد  املجتمع  أكاديمية وممثلون عن  ومنظمات دولية وإقليمية وأوساط 
)S/2015/939(. ويف 13 كانون األول/ديسمرب 2018، عقدت لجنة مكافحة اإلرهاب اجتماعا خاصا وضعت خالله إضافة للمبادئ التوجيهية 

القائمة )S/2018/1177( بإضافة 17 مبدأ جديدا.

4-1-2-1  تصميم اسرتاتيجية بشأن 
“األهداف السهلة

أن  األعضاء  الدول  التوجيهية27  مدريد  مبادئ  توجه 
تقوم، عاملة بالتعاون مع السلطات املحلية، بـ “وضع 
من  للحد  عمل  وخطط  اسرتاتيجيات  وممارسة  وتنفيذ 
واألهداف  الحيوية  التحتية  البنى  تعرض  مخاطر 
السهلة” لهجمات إرهابية تُدمج قدرات الجهات املعنية 
منها  وتستفيد  الصلة  ذات  والخاصة  العامة 
)S/2018/1177، املرفق، املبدأ التوجيهي 50 -جيم(.

املعتمدة عىل  أن تكون االسرتاتيجيات  املستصوب  ومن 
داخل  مستفيضة  مشاورات  نتاج  الوطني  الصعيد 
الخاص/مشغيل  القطاع  وكيانات  الحكومية  اإلدارات 
املواقع ومنظمات املجتمع املدني )انظر القسم 2-2-4( 
البالغة  املسائل  من  مجموعة  معالجة  إىل  تهدف  وأن 

األهمية مثل: 

التي 	  املعايري  هي  وما  السهلة”،  “األهداف  هي  ما 
ينبغي استخدامها لتحديدها؟ 

كيف سيتم تحديد وتقييم مشهد التهديد املوجه إىل 	 
“األهداف السهلة“؟ 

ما هي أدوار ومسؤوليات فرادى اإلدارات الحكومية 	 
السلطات  )مثال  الحكومة  طبقات  ومختلف 
االتحادية وسلطات الواليات واملقاطعات والبلديات( 

يف التصدي للتهديد واالستجابة لحادث ما؟

هي 	  وما  إرشاكها،  ينبغي  التي  السلطات  هي  ما 
اإلجراءات التي ينبغي أن يتم اتخاذها لغرض إدارة 

املخاطر واألزمات؟ 

العام 	  القطاعني  بني  الرشاكات  أشكال  هي  ما 
والخاص التي يمكن أن تنشأ بشكل مفيد )بما يف 
تحديد  سيتم  وكيف  املواقع(،  مشغيل  مع  ذلك 
هي  وما  الخاص،  القطاع  من  املصلحة  أصحاب 
للمعلومات  الفعال  التبادل  ستدعم  التي  القنوات 

بني القطاعني العام والخاص؟ )انظر اإلطار 3(.

كيف ستشرتك منظمات املجتمع املدني والجمهور 	 
عموما يف جهود الحماية الشاملة؟

اإلطار 3    
الرشاكات بني القطاعني العام والخاص من أجل حماية “األهداف السهلة“  

تويص مبادئ مدريد التوجيهية، وال سيما املبدآن 50 و S/2018/1177( 51، املرفق(، الدول األعضاء 
بأن تضع نهجها إزاء الرشاكات بني القطاعني العام والخاص من أجل حماية “األهداف السهلة” استنادا 

إىل اإلجراءات التالية: 

إنشاء أو تعزيز آليات لتبادل املعلومات والدراية الفنية )مثل األدوات واإلرشادات( والخربات فيما بني 	 
الجهات املعنية العامة والخاصة للتحقيق يف الهجمات اإلرهابية عىل األهداف )السهلة( والتصدي لها؛
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أجل 	  الخاص، من  املعني والقطاع  الحكومة والقطاع  املخاطر بني  تقييمات  لتبادل  وضع عمليات 
تشجيع وزيادة الوعي بالحالة وتعزيز أمن األهداف السهلة وقدرتها عىل الصمود؛

وضع إجراءات لتبادل املعلومات ذات الصلة مع الرشكاء من القطاع املعني ومن القطاع الخاص، 	 
بوسائل منها، مثال، إصدار تصاريح أمنية وزيادة الوعي؛

وتبادل 	  التحتية،  البنى  ومديري  ومشغيل  التجارية،  األعمال  أصحاب  ودعم  للتعاون،  آليات  إقامة 
الخطط والسياسات واإلجراءات، حسب االقتضاء.

“األهداف  تغطي  شاملة  اسرتاتيجية  فإن  ثم  ومن 
النشاط  ومجاالت  القطاعات  مختلف  عرب  السهلة” 
فرعية/ اسرتاتيجيات  لوضع  الالزم  الهيكل  ستوفر 

املواقع  من  محددة  أنواع  لحماية  عمل  خطط 
مع  متوافقة  تكون  أن  يجب  كما  الضعيفة. 
االسرتاتيجيات الحكومية املوازية التي ربما تكون قد 
 اعتمدت يف مجاالت متصلة مثل حماية البنية التحتية

 

الحيوية، ومكافحة اإلرهاب، واألمن الوطني، وإدارة 
بشأن  وطنية  اسرتاتيجية  وضع  إن  بل  األزمات. 
“األهداف السهلة” قد يشكل فرصة لتنقيح مجموعة 
املرتبطة  العمل  وخطط  االسرتاتيجيات  من  كاملة 
بغية ضمان االتساق التشغييل والتنسيق بني أصحاب 
واالستفادة  اإلجراءات،  وتبسيط  متعددين،  مصلحة 

املثىل من املوارد.

الدراسة اإلفرادية 1    
اسرتاتيجية أسرتاليا لحماية األماكن املزدحمة من اإلرهاب   

تعتمد اسرتاتيجية أسرتاليا لحماية األماكن املزدحمة من اإلرهاب عىل إقامة رشاكات قوية وموثوق بها 
)املالكني واملشغلني(. وهي تهدف إىل  املزدحمة  الحكومة واملسؤولني عن األماكن  بني جميع مستويات 
عىل  الحفاظ  مع  اإلرهابية  الهجمات  أمام  املستطاع  قدر  الصمود  عىل  قادرة  املزدحمة  األماكن  جعل 

استخدام تلك األماكن والتمتع بها. 

وتشمل االسرتاتيجية، التي اعتمدت يف عام 2017، أربعة عنارص أساسية هي: )1( بناء رشاكات أقوى؛ 
)2( تمكني تبادل املعلومات والتوجيه بشكل أفضل؛ )3( تنفيذ األمن الوقائي الفعال؛ )4( زيادة القدرة 

عىل الصمود.

.ANZCTC, 2017 :املصدر
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الدراسة اإلفرادية 2      
  ملحة عامة عن الخطة األمنية لـ “األهداف السهلة” واألماكن املزدحمة - وزارة 

األمن الوطني يف الواليات املتحدة

تقدم هذه اللمحة العامة عن الخطة ملحة رسيعة عن النهج الذي تنسق من خالله وزارة األمن الوطني يف 
أنحاء  يف جميع  املزدحمة  واألماكن  السهلة”  “األهداف  أمن  تعزيز  يف  املتمثلة  مهمتها  املتحدة  الواليات 

الواليات املتحدة وقدرتها عىل الصمود.

وتدار املخاطر واألزمات عىل أساس املبادئ التالية:

واألماكن 	  السهلة  األهداف  وأصحاب ومشغيل  الجمهور،  عامة  يشمل  )بما  للمهمة  املشرتك  الطابع 
املزدحمة، والرشكاء يف القطاع املعني، والرشكاء يف حكومات الواليات والحكومات القبلية واإلقليمية، 

والحكومة االتحادية(؛

دور وزارة األمن الوطني يف توفري األمن لألماكن التي تتحمل املسؤولية عنها ودعم أصحاب املصلحة 	 
اآلخرين يف تنفيذ مسؤولياتهم عن أمن األهداف السهلة واألماكن املزدحمة من خالل أربعة خطوط من 
التي يمكن اعتبارها من األهداف السهلة  الجهد: )1( عمليات أمنية مبارشة لبعض املرافق واملواقع 
 )2( ذلك؛  إىل  وما  املائية،  واملمرات  واملوانئ،  للنقل،  التحتية  البنية  ذلك  يف  بما  املزدحمة،  واألماكن 
التوعية، واالستخبارات، وتبادل املعلومات؛ )3( قدرة الرشكاء وبناء القدرات؛ )4( البحث والتطوير. 

وتضطلع وزارة األمن الوطني بعدة مبادرات، منها:

تعزيز ثقافة الوعي من خالل حملة تثقيف وتوعية كربى؛	 

التواصل مع الرشكاء الدوليني الرئيسيني لتبادل أفضل املمارسات والدروس املستفادة؛	 

خالل 	  من  املزدحمة  واألماكن  السهلة  األهداف  بشأن  الوطني  األمن  وزارة  بموارد  الوعي  زيادة 
استحداث أدلة للموارد، والتوجيه الذاتي، إلخ؛

 تركيز وتحفيز االستثمارات يف أمن األهداف السهلة واألماكن املزدحمة من خالل االستفادة من املنح 	 
واملساعدة التقنية لتعزيز أمن تلك األهداف واألماكن وتحفيز االستثمارات يف هذا املجال؛

تركيز البحث والتطوير عىل أمن األهداف السهلة واألماكن املزدحمة.	 

.United States Department of Homeland Security, 2018  :املصدر
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األداة 4    
  دليل للمساعدة يف إقامة رشاكات بني القطاعني العام والخاص لحماية األهداف 

 الضعيفة – معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة
)https://unicri.it/topics/public_private_security_policies(

أعد معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة هذا الدليل بعد سلسلة من حلقات العمل، 
يستخدمه  لكي  الدليل  هذا  وقد صمم  اختبار.  وعمليات  املنحى،  العميل  والتحليل  الخرباء،  واجتماعات 
ممارسو األمن من الكيانات العامة والرشكات الخاصة، ويسعى إىل أن يقدم، بطريقة معقولة وعملية، 
منهجية من عرش خطوات وعدة أدوات يمكن استخدامها إلقامة أو تعزيز الرشاكات بني القطاعني العام 

والخاص ملنع التهديدات األمنية والتصدي لها عىل الصعيدين الوطني و/أو املحيل.

السهلة”  “األهداف  لحماية  قائمة  إقليمية  أو  وطنية  ترتيبات  أو  خطط  أي  ليكّمل  الدليل  ُوضع  وقد 
الضعيفة، وليس ليحل محلها.

https://unicri.it/topics/public_private_security_policies


حماية األهداف الضعيفة من الهجمات اإلرهابية22

األداة 5   
  مذكرة أنطاليا: بناء رشاكات بني القطاعني العام والخاص – املنتدى العاملي 

www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Links/(  2017 ،ملكافحة اإلرهاب
 Meetings/2017/Twelfth GCTF Coordinating Committee Meeting/GCTF -

 Antalya Memorandum on the Protection of Soft Targets in a Counterterrorism

)Context.pdf?ver=2017-09-17-010844-720

تخصص هذه املذكرة قسما كامال لتوضيح املمارسات الجيدة الرامية إىل إرشاك القطاع املعني من خالل 
“رسائل واضحة ومتسقة بشأن طبيعة التهديد والتأهب السليم”. وهي تشمل ما ييل:

املمارسة الجيدة 6: إرشاك جميع أصحاب املصلحة يف وضع إطار وطني فعال ملكافحة اإلرهاب يوضح 
املسؤوليات عن تأهب األهداف السهلة - الوقاية والحماية والتخفيف واالستجابة والتعايف؛

املمارسة الجيدة 7: تعزيز التعاون بني جميع مستويات الحكومة وفيما بينها، وبني الحكومة والقطاع 
الخاص، وتعزيز تبادل املعلومات والخربات بني الدول؛

الخاص وتشجيع  والقطاع  الحكومة  يف  األمنية  الكيانات  بني  موثوقة  إقامة عالقة   :8 الجيدة  املمارسة 
القطاع املعني عىل القيام بدور استباقي يف الجهود األمنية؛

املمارسة الجيدة 9: يمكن للمواطنني وموظفي القطاع الخاص املساهمة يف األمن من خالل اإلبالغ عن أي 
نشاط مشبوه.

4-1-2-2 تحديد ما هو “الهدف السهل“

“تهيب الجمعية العامة لألمم املتحدة بالدول األعضاء 
وحماية  أمن  تحسني  إىل  الرامية  الجهود  تعزيز 
ذلك  يف  بما  بشكل خاص،  للخطر  املعرضة  األهداف 
واملواقع  التعليمية  واملؤسسات  الدينية  املواقع 
الثقافية  واملناسبات  الحرضية  واملراكز  السياحية 
واملواكب  والتجمعات  النقل  ومراكز  والرياضية 
مقاومة  عىل  قدرتها  تعزيز  عن  فضال  والقوافل، 
الحماية  مجال  يف  سيما  وال  اإلرهابية،  الهجمات 
الدول  التوجيهية  مدريد  مبادئ  وتشجع  املدنية...”. 
’’األهداف   )...( يشكل  ما  “تحديد  عىل  األعضاء 
التحليل  إىل  استنادا  الوطني،  السياق  يف  السهلة” 
اإلرهابية  والهجمات  والنوايا  للقدرات  املتواصل 

السابقة”. )املبدأ 50 )ب((

الناحية  من  يصبح  أن  يمكن  مكان  أي  أن  حني  ويف 
املوارد  املحدود من  القدر  فإن  لهجوم،  النظرية هدفا 
املتاح ألغراض أمنية يفرض اتباع نهج عميل من خالل 
للمواقع  املسبق  فالتحديد  األهداف.  أولويات  تحديد 

قرارات  التخاذ  أسايس  أمر  املخاطر  ألشد  املعرضة 
مستنرية وتوجهها االستخبارات بشأن مكان وتوقيت 
القانون  وإنفاذ  الوقاية  ألغراض  املوارد  تخصيص 
وإدارة األزمات وبشأن حجم تلك املوارد. كما أن فهم 
املشهد اإلرهابي املتطور ونوايا وقدرات الجهات التي 
أيضا  أسايس  أمر  األعضاء  الدول  أرايض  يف  تهدد 

لتحديد “أهداف سهلة” جديدة أو ذات أولوية.

املنتدى  عن  الصادرة  أنطاليا  مذكرة  أشارت  وكما 
ليست  السهلة  “األهداف  اإلرهاب،  ملكافحة  العاملي 
محددة ويمكن أن تكون أي مكان تلتقي أو تتجمع 
فيه أعداد كبرية من الناس. ولهذا السبب، ينبغي أن 
يكون مفهوم الحماية ديناميا ومركزا ومنظما حسب 
تقريبا  ثابت  مفهوم  من  بدال  الجغرافية  املنطقة 
)املمارسة  معني”.  يشء  عىل  الرتكيز  مع  للحماية 

الجيدة 4(.

وإضافة إىل ذلك، يف حني تظل معظم البنية التحتية 
ألنه  مستمر  أساس  عىل  للخطر  عرضة  الحيوية 
دون  األساسية  الخدمات  تقديم  املشغلني  من  يتوقع 

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Links/Meetings/2017/Twelfth%20GCTF%20Coordinating%20Committee%20Meeting/GCTF%20-%20Antalya%20Memorandum%20on%20the%20Protection%20of%20Soft%20Targets%20in%20a%20Counterterrorism%20Context.pdf?ver=2017-09-17-010844-720
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Links/Meetings/2017/Twelfth%20GCTF%20Coordinating%20Committee%20Meeting/GCTF%20-%20Antalya%20Memorandum%20on%20the%20Protection%20of%20Soft%20Targets%20in%20a%20Counterterrorism%20Context.pdf?ver=2017-09-17-010844-720
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Links/Meetings/2017/Twelfth%20GCTF%20Coordinating%20Committee%20Meeting/GCTF%20-%20Antalya%20Memorandum%20on%20the%20Protection%20of%20Soft%20Targets%20in%20a%20Counterterrorism%20Context.pdf?ver=2017-09-17-010844-720
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Links/Meetings/2017/Twelfth%20GCTF%20Coordinating%20Committee%20Meeting/GCTF%20-%20Antalya%20Memorandum%20on%20the%20Protection%20of%20Soft%20Targets%20in%20a%20Counterterrorism%20Context.pdf?ver=2017-09-17-010844-720
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Links/Meetings/2017/Twelfth%20GCTF%20Coordinating%20Committee%20Meeting/GCTF%20-%20Antalya%20Memorandum%20on%20the%20Protection%20of%20Soft%20Targets%20in%20a%20Counterterrorism%20Context.pdf?ver=2017-09-17-010844-720
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Links/Meetings/2017/Twelfth%20GCTF%20Coordinating%20Committee%20Meeting/GCTF%20-%20Antalya%20Memorandum%20on%20the%20Protection%20of%20Soft%20Targets%20in%20a%20Counterterrorism%20Context.pdf?ver=2017-09-17-010844-720
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انقطاع، فإن املواقع التي تعرف عادة بأنها “أهداف 
سهلة” ال تصبح غالبا عرضة للخطر إال خالل فرتات 
محددة  مناسبات  إقامة  عند  )مثال،  محددة  زمنية 
أيام  إقامة سوق شوارع يف  أو  مثل حفل موسيقي، 
يلزم  ال  لذلك،  ونتيجة  األسبوع(28.  من  معينة 
بالرضورة اإلبقاء باستمرار عىل مستويات ثابتة من 
مع  تكييفها  باألحرى  يجب  بل  الفعلية،  الحماية 

للمواقع29.  العملية  االستخدامات 

رئيسيا  معيارا  توفر  الحشود  كثافة  أن  املؤكد  ومن 
بأنه  معني  مكان  وصف  ينبغي  كان  إذا  ما  لتحديد 
معززة.  أمنية  تدابري  تطبيق  لغرض  سهل‘‘  ’’هدف 
املعيار  هو  االزدحام  يكون  أن  يمكن  ال  ذلك،  ومع 
الوحيد لتقييم الحاجة إىل حماية خاصة ملوقع معني 
يف  تؤخذ  أن  الالزم  فمن  الحماية.  تلك  مستوى  أو 
ملكان  الخاصة  الجاذبية  مثل  أخرى  معايري  االعتبار 
عىل  لإلرهابيني،  بالنسبة  معينة  ملناسبة  أو  معني 
وثمة  الرمزية.  قيمتها  أو  قيمته  بسبب  املثال،  سبيل 
التهديدات  تحليل  نتيجة  هو  صلة  ذو  آخر  عامل 
الوطنية أو املحلية التي تحدد مواقع معينة عىل أنها 

محل هجوم محتمل. 

وسيناريوهات  املحلية  الظروف  تقييم  أن  وبما 
املناطق  بعض  أن  لتحديد  أسايس  أمر  التهديدات 
املحليون  املصلحة  أصحاب  يُعترب  سهلة”،  “أهداف 
 - املحلية  والسلطات  املواقع  مشغلو  فيهم  بمن   -
تحديد  جهود  توجيه  يف  رئيسية  فاعلة  جهات 
األولويات استنادا إىل معرفتهم املتعمقة بالديناميات 
املناسبات وما إىل  الحشود وتوقيت  املحلية وتدفقات 

ذلك، ووصولهم املبارش إىل تلك املعلومات. 

4-1-2-3  وضع اإلطار املؤسيس والتشغييل 
إلدارة املخاطر واألزمات  

القرار  يف  املتحدة،  لألمم  التابع  األمن  مجلس  يؤكد 
األعضاء  الدول  تقوم  أن  رضورة   ،)2017(  2396

كما ورد يف القسم 1-2، هناك أسس منطقية مختلفة لحماية “األهداف السهلة” والبنية التحتية الحيوية، مما يستتبع كون املعايري املستخدمة   28
لوصف أجزاء معينة من البنية التحتية بأنها حيوية )أي مدى الرضر الذي قد يسببه هجوم لالقتصاد والبيئة وما إىل ذلك( قد ال تكون مناسبة 

لتحديد “األهداف السهلة”.

قد تصبح بعض املواقع، عىل سبيل املثال، عرضة للخطر يف غضون مهلة قصرية، مثال عند إخطار السلطات العامة بوجود مظاهرة يف مكان معني   29
يف تاريخ معني.

والتهديدات  للمخاطر  وطنية  تقييمات   بوضع 
“غري  األهداف  ألخذ  تعديلها  أو  استعراضها  أو 
مالئمة  خطط  وضع  أجل  من  االعتبار  يف  املحصنة” 
للطوارئ ولالستجابة يف حاالت الطوارئ التي تنطوي 

عىل هجمات إرهابية. 

وقد جرت زيادة بلورة هذه التوصية من خالل مبادئ 
مدريد التوجيهية التي تدعو الدول األعضاء إىل “وضع 
إجراء   )...( طريق  عن  السهل  الهدف  لحماية  تدابري 
تقييمات للمخاطر بانتظام ملواكبة الطبيعة املتطورة 
استخدام  طريق  عن  ذلك  يف  بما  والخصم،  للتهديد 
التي وضعتها املنظمات  القائمة  األدوات والتوجيهات 

الدولية واإلقليمية”. )املبدأ 50(. 

جهودها  يف  األعضاء،  للدول  ينبغي  ذلك،  عىل  وعالوة 
الرامية إىل حماية البنية التحتية الحيوية و “األهداف 
الهجمات اإلرهابية، أن تنظر، بالتعاون  السهلة” من 

مع السلطات املحلية، يف ما ييل: 

الطوارئ،  لحاالت  التخطيط  تحديث   )أ( 
ملوظفي  والتدريب  والتمارين  التوجيهات  مثل 
املعنية  والقطاعات  والوزارات،  القانون،  إنفاذ 
وتنقيح  الفعلية  التهديدات  ملواكبة  األخرى، 
الجهات  تكيف  من  والتأكد  االسرتاتيجيات 

املعنية مع التهديدات املتغرية؛

لدعم  الالزمة  الوطنية  واآلليات  األطر  وضع  )ب( 
وتبادل  للمخاطر  املراعية  القرار  صنع  عملية 
املعلومات، وإقامة رشاكات بني القطاعني العام 
املعني،  والقطاع  الحكومات  من  لكل  والخاص 
تحديد  عىل  معا  العمل  منها  ألغراض  تحقيقا 
املنتجات  استحداث  يف  واالشرتاك  األولويات، 
واألدوات ذات الصلة، من قبيل مبادئ توجيهية 
محددة  وقائية  تدابري  أو  املراقبة  بشأن  عامة 
مقرتحة ملختلف أنواع املنشآت )مثال املالعب أو 

الفنادق أو مراكز التسوق أو املدارس(؛
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بني  املخاطر  تقييمات  لتبادل  عمليات  وضع  )ج( 
تشجيع  أجل  من  املعني  والقطاع  الحكومة 
أمن  وتعزيز  بالحالة  الوعي  تعزيز  وزيادة 

“األهداف السهلة” وقدرتها عىل الصمود؛

وضع عمليات لتبادل املعلومات ذات الصلة مع  )د( 
الخاص،  والقطاع  املعني  القطاع  يف  الرشكاء 
أمنية  تصاريح  إصدار  مثال،  منها،  بوسائل 

وزيادة الوعي؛

“األهداف  بشأن  وطنية  اسرتاتيجية  ألي  املهم  ومن 
املخاطر  إدارة  إطار  تفرس  أن  الضعيفة  السهلة” 
املصلحة  أصحاب  متعددة  عملية  أنه  عىل  واألزمات 

تستفيد من نتائج تقييمات التهديدات التي تجرى عىل 
املستوى الحكومي )عىل الصعيدين الوطني واملحيل(، 
التي  التهديدات  تحليل  )مثال  القطاع  مستوى  وعىل 
تؤثر عىل مواقع محددة مثل املؤسسات الدينية واملراكز 
التعليمية واألماكن السياحية واملراكز الحرضية(، ويتم 
ونظرا  املواقع.  مشغيل  فرادى  مستوى  عىل  تنفيذها 
باملجتمعات  املدني  املجتمع  ملنظمات  الوثيق  لالتصال 
املتصلة  املسائل  يف  املوجهة  لخربتها  و/أو  املحلية 
باألمن، من املهم إرشاك تلك املنظمات يف مرحلة مبكرة 

كجزء من التخطيط لالسرتاتيجية الوطنية.

الدراسة اإلفرادية 3    
خطة فرنسا فيجيبريات  

يف فرنسا، توفر خطة فيجيبريات اإلطار التنظيمي والتشغييل إلدارة املخاطر واألزمات فيما يتعلق بحماية 
“األهداف السهلة” من اإلرهاب. وتشمل الخطة الدولة والسلطات املحلية ومؤسسات األعمال واملواطنني. 
وأدت الهجمات اإلرهابية التي ارتكبت يف البلد عىل العديد من “األهداف السهلة” يف عامي 2015 و2016 
إىل مراجعة خطة فيجيبريات لتكييفها مع تهديد كبري بشكل خاص. وتستند الصيغة الحالية للخطة إىل 

ثالث ركائز هي:

إيجاد ثقافة أمن فردي وجماعي تشمل املجتمع املدني بأرسه؛  - 1
إنشاء ثالثة مستويات أمنية عىل أساس التهديد املقدر تعكسها محددات مرئية يف األماكن العامة، أي:  - 2

مستوى اليقظة: وهو يقابل الوضع األمني الدائم وتنفيذ 100 تدبري مختلف؛ )أ( 

كبري،  إرهابي  لتهديد  الدولة  استجابة  يكيف  وهو  الهجوم:  خطر  مستوى   - األمن  تعزيز   )ب( 
أو حتى كبري جدا. ويمكن تفعيل عدة تدابري محددة - إضافة إىل التدابري األمنية الدائمة؛

مجموعة  بدأت  إذا  أو  مبارشة،  هجوم  وقوع  بعد  تنفيذه  ويمكن  الهجوم:  طوارئ  مستوى  )ج( 
إرهابية محددة وغري محلية التنفيذ. ويتم إعداد هذا املستوى لفرتة محدودة تتزامن مع عمليات 

إدارة األزمات. وهو يمّكن من تعبئة موارد استثنائية.

تنفيذ تدابري جديدة لتعزيز اإلجراءات الحكومية ملكافحة اإلرهاب.  - 3
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ومن الناحية العملية، تستخدم تحليالت التهديدات التي تجريها أجهزة االستخبارات املختصة كأساس 
تتخذه األمانة العامة للدفاع واألمن القومي30 لتحديد وضع أمني عام ضمن خطة فيجيبريات. ويحدد هذا 

الوضع أيضا التدابري التي يتعني تنفيذها:

يف املناسبات الوطنية الكربى )مثال املسابقات الرياضية، ومؤتمرات القمة الدولية(؛	 

يف تواريخ رئيسية معينة )مثال بدء العام الدرايس، واحتفاالت نهاية العام(؛	 

بعد هجوم، يف فرنسا أو يف الخارج لتكييف نظام الحماية الوطنية عىل وجه الرسعة.	 

13 مجاال  املطبقة عىل  الدائمة  التدابري  بما يف ذلك  تدبري،   300 وعموما، تشمل خطة فيجيبريات نحو 
لطبيعة  تبعا  تفعيلها  يتم  إضافية  وتدابري  ذلك(  إىل  وما  والصحة  )النقل  النشاط  مجاالت  من  رئيسيا 
ومستوى التهديد اإلرهابي املقدر. وبعض هذه التدابري رسي. وتمتد خطة فيجيبريات لتشمل مجاالت 
 معينة بواسطة خطط تدخل محددة )الخطط املتعلقة بالتهديدات النووية أو اإلشعاعية أو البيولوجية 
والنقلية  )بريانت(،  والشبكية  مري(،  )بريات  والبحرية  إنرتوسري(،   – )برياتري  والجوية  الكيميائية،  أو 

)مرتوبريات، وخطة اعرتاض االنتشار(.

.)www.gouvernement.fr/risques/comprendre-le-plan-vigipirate( :املصدر

الحكومة  رئيس  تساعد  الوزارات  بني  مشرتكة  هيئة  هي  الفرنيس،  الوزراء  رئيس  سلطة  تحت  املوضوعة  القومي،  واألمن  للدفاع  العامة  األمانة   30 
يف تصميم سياسات األمن والدفاع وتنفيذها.

https://www.gouvernement.fr/risques/comprendre-le-plan-vigipirate
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الدراسة اإلفرادية 4    
تحديد املخاطر الوطنية من ِقبل الوكالة السويدية للطوارئ املدنية  

بناء عىل طلب من الحكومة السويدية لتحديد تقييم وطني للمخاطر، أصدرت الوكالة السويدية للطوارئ 
املدنية تقريرا يستند إىل مجموعة مختارة من املخاطر التي حددتها السلطات الحكومية واملجالس اإلدارية 
للمقاطعات. وتغطي هذه املخاطر طائفة واسعة من الحوادث، بما يف ذلك، بني حوادث أخرى، اإلرهاب 

وخطر الهجمات السيربانية. 

ويعرض التقرير أيضا بعض الحاالت النموذجية التي يمكن أن تسفر عن طلب سويدي للمساعدة الدولية. 
وتشمل التذييالت سيناريوهات سابقة تم تقييمها من خالل أساليب مختلفة.

.National Risk Identification Report, 2011 :املصدر
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4-1-2-4 وضع سياسة لالتصال 

من املهم تنفيذ اسرتاتيجيات اتصال31 يف جميع مراحل 
جميع  اتفاق  مع  واألزمات،  املخاطر  إدارة  عملية 
النهج  وبشأن  الحقائق  بشأن  الحكومية  األجهزة 
تقوم  االتصال  خطط  أن  حني  ويف  اتباعه.  الواجب 
يف  وتوعيتها  املصلحة  أصحاب  فئات  مختلف  بإعالم 
حدوث  حالة  ويف  األمنية  الدورة  من  مختلفة  مراحل 
أزمة، فإنها ينبغي أن تسعى إىل الحفاظ عىل التماسك 
االجتماعي وتجنب وصم بعض الجماعات أو أفرادها.

 

ومن الجوانب األساسية ألي اسرتاتيجية اتصال تحديد 
هذا  ويف  عموما.  الجمهور  إرشاك  وطرائق  قنوات 
املنتدى  عن  الصادرة  أنطاليا  مذكرة  حددت  الصدد، 
العاملي ملكافحة اإلرهاب املمارسات الجيدة التالية التي 
وبعد  وأثناء  قبل  مراعاتها  الحكومات  عىل  يتعني 
العاملي  )املنتدى  السهلة”  “األهداف  عىل  الهجوم 

ملكافحة اإلرهاب 2017، املمارسة الجيدة 13(:

للمخاطر  واقعية  تقييمات  تبادل  الهجوم:  قبل 
هو  ذلك  من  والهدف  الجمهور.  توقعات  إلدارة 
السماح  وتجنب  التحذيرات  فائدة  تعظيم 
ويتمثل  التهديد.  تصورات  بتضخيم  لإلرهابيني 
التحدي يف تثقيف الجمهور وتقديم مشورة مفيدة 
دون القيام عن غري قصد برتديد رسالة اإلرهابيني 
مستمرة  بمعلومات  الجمهور  عىل  اإلثقال  أو 

وإيجاد حالة تعب من التهديد32؛

يقود مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب التابع ملكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب مرشوعا بشأن “منع التطرف العنيف من خالل االتصاالت   31
www.un.org/counterterrorism/cct/strategic- :االسرتاتيجية” يمكن أن يكون ذا أهمية ومساعدة يف هذا السياق. وملزيد من املعلومات

.communication

عىل الجانب الوقائي، تسلط مذكرة أنطاليا الصادرة عن املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب الضوء أيضا عىل الخطوات التي يمكن للحكومات اتخاذها   32
من زاوية االتصال لزيادة ميل الجمهور وقدرته عىل اكتشاف النشاط التهديدي. وتشري املمارسة الجيدة 9 إىل أن “التوقيع التحذيري واللوحات 
اإلعالنية واإلعالنات عىل وسائل النقل العام أو يف األماكن العامة يمكن أن تعزز الوعي العام، ويمكن أن تنجح الحمالت اإلعالمية إذا كانت مركزة 
بشكل صحيح. استخدم اإلذاعة والتلفزيون لبث إعالنات الخدمة العامة. وبالنسبة للبلدان التي ال توجد لديها خطة اتصال عام قائمة، فإن عقد 

اجتماعات منتظمة أو وجها لوجه مع املنظمات التجارية أو مالكي ومشغيل املواقع التي تهم الجمهور يشكل نقطة انطالق جيدة”.

لالستجابة،  أفضل طريقة  تحديد  الهجوم:  أثناء 
وجزء  إصدارها.  يجب  التي  املعلومات  هي  وما 
استجابة  خطة  أجزاء  من  العامة  االتصاالت 
التشغيلية.  التفاصيل  عن  أهمية  يقل  ال  الحكومة 
عن  للجمهور  واضحة  تعليمات  توفري  ويجب 
املناطق التي يجب تجنبها، واملآوي املتاحة، وغريها 
من املعلومات العملية. وكما ذكر أعاله، ينبغي أن 
رسالة  تردد  ال  حتى  متوازنة  املعلومات  تكون 

اإلرهابيني عن غري قصد؛

الطبيعية برسعة  الحياة  إىل  العودة  بعد الهجوم: 
التواصل  التأهب عىل وسائل  قدر اإلمكان. ويجب 
الرسائل  بإعداد  الهجوم  قبل  والقيام  االجتماعي 
املرغوب نقلها يف أعقابه. ومن األهمية بمكان أيضا 
الهجوم  أعقاب  يف  االتصاالت  خطط  إىل  الوصول 

مبارشة الستخالص الدروس املستفادة.

4-1-3 إنفاذ القانون

إنفاذ  ألجهزة  الرئيسية  واملسؤوليات  األدوار  تندرج 
القانون يف مجال حماية “األهداف السهلة” ضمن ُكتل 

األنشطة الرئيسية الثالث التالية:

أنواع  ترتاوح  الضعيفة:  األهداف  مشغيل  دعم   - 1
الدعم التي يمكن أن تقدمها أجهزة إنفاذ القانون 
بني إعداد تقييمات للتهديدات/الضعف وخطط 
الطوارئ، واملساعدة يف تنظيم عمليات التمارين 
والتدريب ملوظفي املوقع وأفراد األمن، فضال عن 
لتنفيذ التمويل  فرص  تحديد  يف   املساعدة 

 

https://www.un.org/counterterrorism/cct/strategic-communication
https://www.un.org/counterterrorism/cct/strategic-communication
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تحسينات أمنية. ومن شأن إقامة عالقة ثقة مع   
مشغيل املواقع الضعيفة أن تدفع أولئك املشغلني 
إىل اتخاذ موقف تعاوني استباقي تجاه املسائل 
بالحالة  الوعي  مستويات  من  يزيد  مما  األمنية، 

والتأهب لها لدى أجهزة إنفاذ القانون.

اإلرهابية  االستعدادات  أو  الهجمات  التحقيق يف   - 2
إنفاذ  ألجهزة  ينبغي  الضعيفة:  األهداف  ضد 
لتشمل  التحقيقات  نطاق  توسيع  القانون 
الهجوم  وراء  تقف  التي  األوسع   الشبكات 
التحقيقات  أو استعداداته. ويتوقف نجاح هذه 
بدوره عىل الدعم النشط من أجهزة االستخبارات 
هجوم  وقوع  احتمال  من  للتأكد  الصلة  ذات 
األفراد  حركة  بشأن  ثاقبة  أفكار  وتقديم 
الخاضعني للمراقبة. وإضافة إىل ذلك، يجب أن 
يكون موظفو العدالة الجنائية عىل إملام بعمليات 
التعاون الدويل مثل املساعدة القانونية املتبادلة، 
القانون،  بإنفاذ  املتعلقة  املعلومات  وتبادل 
وتسليم املجرمني، وتجهيز األدلة التي ستستخدم 

يف اإلجراءات الجنائية وحفظها وتبادلها33. 

بقدر ما تكون للهجمات عىل األهداف الضعيفة أبعاد عرب وطنية كبرية – مثال ألن الضحايا هم من مواطني عدة بلدان مختلفة - يمكن لجهات   33
العدالة الجنائية من البلدان املترضرة أن تنظر يف تطبيق آليات مثل نقل اإلجراءات الجنائية، مع تركيز اإلجراءات بفعالية يف والية قضائية واحدة.

أنطاليا تجربة  تنقل مذكرة  املجتمعية:  التوعية   - 3
العديد من أصحاب املصلحة الذين يشريون إىل 
أهمية استخدام ضباط اتصال تابعني للرشطة 
ودعم  القوانني  وتوضيح  املجتمع  مع  للتفاعل 
“إجراء  كـ  وواجباتهم  لحقوقهم  الناس  فهم 
استباقي يهدف إىل الكشف عن القضايا وحلها 
ملكافحة  العاملي  )املنتدى  تصعيدها”.  قبل 
9(. والتوعية  الجيدة  املمارسة   ،2017 اإلرهاب 
املجتمعية جانب هام من جوانب أنشطة العمل 
الرشطي املجتمعي، وهو ما يشري إىل اسرتاتيجية 
جهود  بذل  عىل  تشدد  القانون  إلنفاذ  أوسع 
الرشطة  بني  الرشاكة  عىل  قائمة  تعاونية 

واملجتمعات املحلية.
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األداة 6    
  منع اإلرهاب ومكافحة التطرف العنيف وتغذية نزعة التطرف اللذين يؤديان اىل 
 اإلرهاب: نهج عمل رشطي مجتمعي )منظمة األمن والتعاون يف أوروبا(، 2014 

)www.osce.org/files/f/documents/1/d/111438.pdf(

هامة  مواضيعية  أولويات  ثالث  تقاطع  نقطة  هو  الدليل  هذا 
ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا أعادت الدول املشاركة تأكيدها 
التطرف  نزعة  وتغذية  العنيف  التطرف  “ومكافحة  مؤخرا. 
اللذين يؤديان إىل اإلرهاب باتباع نهج متعدد األبعاد” و“تعزيز 
تدابري  سياق  يف  األساسية  والحريات  اإلنسان  حقوق  وحماية 
مكافحة اإلرهاب” هما مجاال تركيز اسرتاتيجيان ألنشطة منظمة 
األمن والتعاون يف أوروبا يف مجال مكافحة اإلرهاب، عىل النحو 
املبني يف إطار منظمة األمن والتعاون يف أوروبا املوحد ملكافحة 
ويمثل   .2012 األول/ديسمرب  كانون  يف  اعتمد  الذي  اإلرهاب 
الرشط  والجمهور/العمل  الرشطة  بني  الرشاكات  “تعزيز 
املجتمعي” أولوية مواضيعية يربزها اإلطار االسرتاتيجي ملنظمة 
 األمن والتعاون يف أوروبا لألنشطة املتصلة بالرشطة الذي اعتُمد 

يف تموز/يوليه 2012.

ويقدم هذا الدليل التوجيهي توجيهات سياساتية بشأن القضايا املركزية يمكن أن يكون لها أثر عىل نجاح 
أو فشل جهود الرشطة لتسخري نهج العمل الرشطي املجتمعي ملنع اإلرهاب ومكافحة التطرف العنيف 
وتغذية نزعة التطرف اللذين يؤديان إىل اإلرهاب. ولذلك فإن الدليل موجه أساسا إىل واضعي السياسات 
وكبار العاملني يف الرشطة. ومع ذلك، فإنه يمكن أيضا أن يكون موردا مفيدا ألفراد املجتمع املدني الذين 
يهتمون بهذه القضايا، وال سيما قادة املجتمعات املحلية. ويمكن أن يكون بمثابة مرجع مشرتك لتعزيز 
اإلرهاب  خطر  بشأن  الجمهور  وأفراد  الرشطة  بني  الحوار  تيسري  عن  فضال  املتبادلني،  والثقة  التفاهم 

والتطرف العنيف وتغذية نزعة التطرف اللذين يؤديان إىل اإلرهاب. وتشمل أقسامه ما ييل: 

املفاهيم الرئيسية املتصلة بمنع اإلرهاب والنهج املجتمعية ملكافحة اإلرهاب؛	 

التطرف 	  ومكافحة  اإلرهاب  منع  إىل  الرامية  الجهود  من  املجتمعي  الرشطي  العمل  استفادة  مدى 
العنيف وتغذية نزعة التطرف اللذين يؤديان إىل اإلرهاب؛

توصيات بشأن إدماج معايري حقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني يف العمل الرشطي املجتمعي؛ 	 

وتبادل املعلومات، والتعامل مع فئات محددة، والتقييمات.	 

ويستفيد الدليل من تحليل للخربة املرتاكمة لدى العديد من الدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف 
أوروبا والرشكاء يف مجال التعاون، وهو يستند إىل منشورات سابقة ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا.

https://www.osce.org/files/f/documents/1/d/111438.pdf
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األداة 7    
  العمل الرشطي والشؤون الجنسانية - مركز جنيف لحوكمة قطاع األمن، 

ومكتب منظمة األمن والتعاون يف أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق 
 اإلنسان، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، 2019 

)www.osce.org/files/f/ documents/e/9/442519.pdf(

أدوات  مجموعة  من  جزء  الجنسانية”  والشؤون  الرشطي  “العمل 
من  وسلسلة  أدوات  تسع  تضم  التي  واألمن،  الجنسانية  الشؤون 
املوجزات املتعلقة بالسياسات. والرسالة األساسية هي أن “تحقيق 
املساواة بني الجنسني يف العمل الرشطي ومن خالله ال يتعلق ببساطة 
التي  القوة  النساء. فهو يتعلق بتحويل عالقات  املزيد من  بإضافة 
حقوق  بحماية  ويتعلق  الجنساني.  والعنف  املساواة  عدم  تدعم 
الحياة  يف  الكاملة  املساهمة  من  وتمكينهم  الناس  لجميع  اإلنسان 
منظور  بدمج  تقوم  أن  الرشطة  دوائر  من  املتوقع  ومن  العامة. 
من  ولكن  واملحلية،  الدولية  القانونية  االلتزامات  بموجب  جنساني 
أمن  وزيادة  الرشطي،  العمل  فعالية  زيادة  أيضا  منها  املطلوب 

املجتمعات، وزيادة قوة سيادة القانون”.
بني  باملساواة  والنهوض  الجنسانية  املنظورات  لدمج  الخيارات  من  مجموعة  األدوات  مجموعة  وتحدد 
الجنسني يف العمل الرشطي ومن خالله، باالستفادة من الخربة املكتسبة من سياقات متعددة. وهي تقدم 

التوجيه يف شكل أمثلة وقوائم مرجعية وممارسات جيدة.

يف الوقت نفسه، من األهمية بمكان أن يخطط املسعفون لتدخالتهم وأن يقوموا بها وهم يعلمون أنهم قد يصبحون هم أنفسهم هدفا للعنف اإلرهابي   34
من خالل هجوم ثانوي بينما يجلبون املعونة لضحايا حادث إرهابي. وهذا يستدعي تحليال مستمرا للتهديد املتطور الذي تشكله الجهات اإلرهابية.

تشجع مبادئ مدريد التوجيهية الدول األعضاء عىل “تشجيع االرتقاء بقابلية التشغيل البيني يف مجال األمن وإدارة األزمات )املبدأ -50هـ(.  35

4-1-4 املسعفون 

وفعالية  توقيت  يُعترب  إرهابي،  يف حالة وقوع هجوم 
أثر  من  للتخفيف  أساسيني  أمرين  املسعفني  تدخل 
الصحيح34.  املسار  عىل  التعايف  عملية  ووضع  األزمة 
ولكي يتحقق ذلك، من املهم أن يقوم جميع املشاركني 
 – السهلة”  “األهداف  عىل  للهجمات  االستجابة  يف 
إدارات إطفاء الحرائق، والرشطة، وخدمات الطوارئ 

والخدمات الصحية - بما ييل:

للتشغيل  قابلة  اتصاالت  نظم  عىل  االعتماد   - 1
البيني35.

حادث  وقوع  قبل  املواقع  مشغيل  مع  التواصل   - 2
املوقع  خصائص  عىل  التعرف  أجل  من  بكثري 
وفعالية  برسعة  الطارئة  املساعدة  تقديم  بغية 

أكرب، عند االقتضاء.

إرشاك مشغيل املواقع يف تمارين وعمليات محاكاة   - 3
تفعيل  إىل  الحاجة  حالة  يف  التأهب  لضمان 

إجراءات الطوارئ )مثل عمليات إخالء املواقع(؛

تنسيق  اتصال/مركز  جهة  تعيني  يف  النظر   - 4
وضمان أن يعرف مشغلو املواقع من و/أو أي 
جهاز يجب االتصال به من أجل معالجة التدابري 

األمنية بما يف ذلك التأهب والحماية.

https://www.osce.org/files/f/documents/e/9/442519.pdf


31 التخفيف من املخاطر واالستجابة لها: أدوار أصحاب املصلحة  

اإلطار 4    
مفهوم موسع لـ “التشغيل البيني”  

تقليديا، يُفهم التشغيل البيني عىل أنه القدرة التقنية لنظم االتصاالت عىل الربط/التفاعل مع بعضها 
البيني أخذ يكتسب زخما يف اآلونة األخرية بحيث ينبغي أن  البعض. غري أن مفهوما موسعا للتشغيل 
يؤدي مبدأ الربط أيضا إىل وجود أفرقة قابلة للتشغيل البيني، وإجراءات متزامنة، وممارسات لتبادل 

املعلومات، مثل:
 

تجاوز التكنولوجيا: اجعل األشخاص واإلجراءات قابلني للتشغيل البيني. اوِجد ثقافة قابلة للتشغيل 	 
البيني.

كن متعمدا: قم بتكليف جهاز أو وحدة بمهمة التشغيل البيني والتكامل التشغييل فقط. استحدث 	 
حلوال سهلة النرش.

الجديدة والتدريب واملوظفني موجهون نحو 	  املعلومات  أن نظم تكنولوجيا  تأكد من  كن مجتهدا: 
التشغيل البيني. تأكد من أن البائعني قادرون عىل الوفاء بالوعود.

استعد: قم بإجراء تمارين تركز حرصا عىل تكامل الوظائف الحيوية عرب األجهزة.	 

كن أسوأ ناقد لك: قم بإعداد تقارير بعد العمل لجميع التمارين والحوادث؛ وضع خططا للتحسني 	 
تعكس الحقائق يف هذا املجال؛ وحّدد توقعات معقولة.

اجعل التشغيل البيني أولوية للسالمة العامة: إذا وّفرت الحماية لعمال الطوارئ التابعني لك، فسوف 	 
يكونون مستعدين بشكل أفضل لحماية السكان الذين يخدمونهم.

الحرضية  املراكز  بحماية  املعني  الخرباء  فريق  اجتماع  يف  جورجتاون،  جامعة  هارفني،  دونيل  الدكتور  مداخلة  املصدر: 

واألماكن السياحية الذي نظمه مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، 15-16 حزيران/يونيه 2021. 

www.un.org/counterterrorism/events/(

.)international-expert-group-on-protection-urban-centres-touristic-venues

األداة 8   
  إطار لالستجابة لألزمات والتعايف – 

 وزارة األمن الوطني يف الواليات املتحدة
www.cisa.gov/publication/(

)crisis-event-response-and-recovery-access

يف  تتحكم  لكي  املختصة  للسلطات  التوجيه  اإلطار  هذا  يوفر 
بسالمة  وتنسيقها  الرئيسية  والتعايف  االستجابة  موارد  وصول 
وهو  طوارئ.  حالة  خالل  مترضرة  منطقة  يف  وفعالية  وأمان 
يتضمن آليات وأدوات وعمليات ونُهجا لتنسيق الوصول واملوافقة 

عليه وتمكينه أثناء عمليات االستجابة والتعايف.

https://www.un.org/counterterrorism/events/international-expert-group-on-protection-urban-centres-touristic-venues
https://www.un.org/counterterrorism/events/international-expert-group-on-protection-urban-centres-touristic-venues
https://www.cisa.gov/publication/crisis-event-response-and-recovery-access
https://www.cisa.gov/publication/crisis-event-response-and-recovery-access
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4-1-5 أجهزة االستخبارات

يف  املتمثلة  واليتها  إطار  يف  االستخبارات،  أجهزة  إن 
جمع  يف  حيوية  فاعلة  جهات  القومي،  األمن  دعم 
واملحادثات  باملعامالت  املتعلقة  املعلومات  وتحليل 
تكون مؤرشا عىل  قد  التي  والسلع  األفراد  وتحركات 
أنها  إرهابية ضد أهداف ضعيفة. كما  تنظيم أعمال 
الذي  املتطور  التهديد  تحليل  يف  هاما  دورا  تؤدي 
يشكله اإلرهابيون فيما يتعلق بعزمهم وقدراتهم عىل 
األجهزة  هذه  والية  ممارسة  وينبغي  هجمات.  شن 
تحرتم  وبطريقة  القانون  لسيادة  وفقا  دائما 
االلتزامات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان واملساواة 
بني الجنسني36. ويجب أن تمتثل جميع أنواع أنشطة 
املراقبة، عىل وجه الخصوص، امتثاال تاما لاللتزامات 
تخضع  وأن  الخصوصية،  يف  بالحق  املتعلقة  الدولية 
املسؤوليات  وتتضمن  ومستقلة.  فعالة  رقابة  آلليات 

املحددة ألجهزة االستخبارات ما ييل:

القيام، بشكل مستمر، بتقييم الطابع العام للتهديد 	 
املنصات  رصد  خالل  من  ذلك  يف  بما  ومستواه، 
من  املستمدة  املعلومات  ومعالجة  االجتماعية 
ميل  عالمات  عن  للكشف  الحكومية  غري  الجهات 
املهمة  تكون  ما  وغالبا  العنيف.  السلوك  إىل  أفراد 
صعبة، ال سيما فيما يتعلق باألفراد الذين يصبحون 
قصرية  زمنية  فرتات  غضون  يف  ذاتيا  متطرفني 
وليس لهم أي انتماء رسمي إىل أي منظمة إرهابية.

أعد مارتن شينني، املقرر الخاص املعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، يف عام 2010، بناء عىل   36
التي تضمن احرتام حقوق اإلنسان من  القانونية واملؤسسية  املتعلقة باألطر والتدابري  الجيدة  طلب مجلس حقوق اإلنسان: “تجميع املمارسات 
جانب وكاالت االستخبارات يف سياق مكافحة اإلرهاب، بما يف ذلك ما يتعلق بالرقابة عىل هذه الوكاالت”. وهذا التجميع هو نتيجة عملية تشاور 

.A/HRC/14/46 شاركت فيها الحكومات والخرباء واملمارسون. وبوجه عام، تم تحديد 35 ممارسة جيدة. انظر الفقرة 9 من الوثيقة

كثريا ما يُظهر مرتكبو الهجمات اإلرهابية نيتهم أن يوجهوا رضبات مسبقا عىل املنصات االجتماعية. ويف الوقت نفسه، كلما أصبحت رشكات وسائل   37
التواصل االجتماعي األكثر انتشارا فعالة يف مراقبة املحتوى املنشور عىل منصاتها، كلما جنحت املحادثات اإلرهابية إىل اللجوء إىل منصات اجتماعية 

خاصة أو مصممة خصيصا، قد تكون مراقبتها أصعب.

اخرتاق الجماعات اإلرهابية – واملنصات االجتماعية 	 
التي تستخدمها - بهدف التعرف عىل البنية والنية 
الستهداف  الجارية  والخطط  والقدرات  واملوارد 

املواقع الضعيفة، إلخ37. 

مصادر 	  من  املستقاة  املعلومات  من  االستفادة 
مفتوحة. فحتى تكون املعلومات ذات قيمة، ال يلزم 
الجماعات  ألن  وذلك  رسية  أو  حساسة  تكون  أن 
التوجيه  وتوفر  األهداف  تحدد  ما  كثريا  اإلرهابية 
خالل  من  الهجوم  منهجيات  بشأن  العملياتي 

منشورات متاحة للجمهور.

أجهزة 	  مع  التعاون  توطيد  أو  إقامة  عىل  العمل 
املحيل، ومع  املستوى  القانون، وخاصة عىل  إنفاذ 
الرشطي  العمل  مهام  يؤدون  الذين  أولئك 
مع  الوثيقة  واتصاالتهم  لقربهم  نظرا  املجتمعي 

السكان املحليني ومعرفتهم بالسياقات املحلية.

مختلفة/غري 	  مصادر  من  املعلومات  تجميع 
معلومات  ارتباط  )مثال  األنماط  وتوقع  متجانسة 
سفر  عن  بمعلومات  متفجرة  مواد  رسقة  عن 
وقد  الوجهات(.  بعض  من/إىل  معينني  أشخاص 
فعىل  اللغز.  من  جزءا  ضعيفة”  “إشارات  تكون 
الرغم من أنها ال تقدم يف حد ذاتها أي مؤرش عىل 
تكشف  قد  فإنها  النية،  عىل  أو  اإلجرامي  السلوك 
عن أنماط تهديد بمجرد فحصها يف ضوء البيانات 

املتاحة األخرى.
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النظر يف تخفيض مستوى و/أو تنقيح املعلومات 	 
تبادلها  يمكن  بحيث  بالتهديدات  املتعلقة  الرسية 
املواقع  ومشغيل  األخرى  العامة  السلطات  مع 

الضعيفة ألغراض إدارة املخاطر38. 

منتجات 	  تخطيط  يف  الجنسانية  املنظورات  إدراج 
كوسيلة  ونرشها  وتحليلها  وجمعها  االستخبارات 
املغفلة،  االستقرار  عدم  عالمات  تحديد  لدعم 

التهديدات  الدول األعضاء عىل أن تنظر، حيثما اقتىض األمر، يف خفض درجة رسية بيانات  2396 )2017(، تحديدا،  يحث قرار مجلس األمن   38
املخصصة  االستخباراتية  املعلومات  فئة  ضمن  لتصبح  اإلرهابيني  وفرادى  األجانب  اإلرهابيني  باملقاتلني  املتعلقة  الصلة  ذات  السفر  وبيانات 
لالستخدام الرسمي، وذلك لتوفري تلك املعلومات عىل الصعيد املحيل لجهات التدقيق األمامية، من قبيل أجهزة الهجرة والجمارك وأمن الحدود، 
والقوانني  الدويل  للقانون  يمتثل  نحو  الصلة عىل  ذات  الدولية  واملنظمات  األخرى  املعنية  الدول  مع  املناسب  النحو  عىل  املعلومات  تلك  ولتقاسم 

والسياسات الوطنية، وتقاسم املمارسات السليمة يف هذا الصدد”.

شامل  فهم  ووضع  التحيزات،  عىل  والتغلب 
للسياقات والديناميات االجتماعية فضال عن توقع 
لجمع  املحتملة  السلبية  العواقب  وتخفيف 
الحقوق  عىل  ونرشها  االستخباراتية  املعلومات 

املدنية والسياسية وحقوق اإلنسان للمترضرين.

األداة 9   
  االستخبارات والشؤون الجنسانية - مركز جنيف لحوكمة قطاع األمن، ومكتب 

منظمة األمن والتعاون يف أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان، 
 وهيئة األمم املتحدة للمرأة، 2019 

)www.osce.org/files/f/documents/f/2/447061.pdf(

“االستخبارات والشؤون الجنسانية” جزء من مجموعة أدوات 
وسلسلة  أدوات  تسع  تضم  التي  واألمن،  الجنسانية  الشؤون 
من املوجزات املتعلقة بالسياسات. وهذه األداة هي، عىل وجه 
مراعاتها  ينبغي  التي  الجيدة  للممارسات  مورد  الخصوص، 
عند تشكيل السياسات واإلجراءات و/أو عند إجراء إصالح يف 
وإدماج  الجنسني  بني  باملساواة  للنهوض  االستخبارات  قطاع 

منظور جنساني.

ويتمثل الشاغل األسايس الذي تقوم عليه األداة يف أنه “بالنظر 
إىل الطابع املغلق والرسي لقطاع االستخبارات، فإن املبادرات 
الواسعة النطاق للقطاع العام وقطاع األمن نحو إدماج منظور 
يف  لتتغلغل  أطول  وقتا  عام،  بوجه  استغرقت،  قد  جنساني 
مجال االستخبارات. ونادرا ما يشمل العمل عىل إصالح قطاع 

أجهزة  يف  الجنسني  بني  االختالالت  ملعالجة  املبذولة  والجهود  الجنسانية.  االعتبارات  االستخبارات 
وأوجه  الجنسني،  ألدوار  نطاقا  أوسع  مجتمعية  تصورات  عىل  وتعتمد  نسبيا،  جديدة  االستخبارات 

التقدم نحو املساواة بني الجنسني، ومستوى تحقيق الديمقراطية”.

https://www.osce.org/files/f/documents/f/2/447061.pdf
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4-2 الجهات غري الحكومية

عىل سبيل املثال، قد تحد إضافة الخرضة إىل مناطق املشاة من الرسعة التي يُرتكب بها هجوم محمول عىل مركبة، ولكنها تحد أيضا من قدرة   39
الدوائر التلفزيونية املغلقة عىل تسجيل حوادث الجرائم الصغرية.

املمارسة الجيدة 11: ”... وينبغي تطبيق هذه الدروس عىل أرض الواقع، ومن ثم ينبغي أن يكون االستمرار يف تحديد وتبادل الدروس املستفادة   40
بانتظام جزءا من الجهد الشامل. ويمكن أن يساعد استخدام الفرق الحمراء، التي تفكر مثل اإلرهابيني وتخطط لعمليات وتكتيكات لكشف نقاط 
الضعف يف خصومهم، مسؤويل األمن يف دراسة نقاط الضعف أو التحسينات يف أنشطة التخفيف واالستجابة. ويف مراقبة تلك التمارين، يمكن للفرق 

الحمراء أيضا اختبار االستجابات األمنية”.

Hesterman 2019 الصفحتان 21 و 22.  41

املتحدة رصاحة بالدول  العامة لألمم  الجمعية  أهابت 
األهداف  حماية  مسألة  معالجتها  عند  األعضاء، 
وطنية  رشاكات  تعزيز  أو  تكوين  للخطر،  املعرضة 
القطاعني  يف  املصلحة  أصحاب  مع  ودولية  وإقليمية 
العام والخاص عىل السواء، حسب االقتضاء، من أجل 
تبادل املعلومات والخربات التي تفيد يف منع الهجمات 
آثارها  من  والتخفيف  منها  والحماية  اإلرهابية 
والتحقيق فيها ومواجهتها والتعايف من أرضارها. ومن 
رشاكات  إقامة  بأهمية  األعضاء  الدول  سلمت  ثم، 
ضد  املوجه  التهديد  ومواجهة  ملنع  األبعاد  متعددة 
األهداف املعرضة للخطر. ويتناول هذا القسم الكيفية 
التي يمكن بها ألصحاب املصلحة املعنيني أن يدعموا 

الجهود الحكومية يف هذا الصدد. 

4-2-1 مشغلو املواقع  

ولألطر  النظر  قيد  يكون  الذي  املوقع  لطبيعة  تبعا 
األهداف  مشغلو  يكون  قد  بها،  املعمول  التنظيمية 
الضعيفة كيانات يف القطاع الخاص أو سلطات عامة 
والخاص.  العام  القطاعني  بني  مختلطة  اتحادات  أو 
ومع ذلك، يف حني تخضع الفئات املختلفة من أصحاب 
املصلحة ألطر معيارية مختلفة، فإن لها جميعا دورا 
حاسما يف ضمان استفادة جميع املوجودين يف أماكنهم 
- سواء كانوا زوارا أو موظفني أو مؤدين أو غريهم - 

من بيئة ساملة ومأمونة.

والتوصيات  للمسؤوليات  الرئيسية  الكتل  وتتضمن 
ذات الصلة ملشغيل املواقع ما ييل:

إجراء تقييمات للتهديدات ونقاط الضعف خاصة 	 
باملوقع:

املوقع –  طبيعة  بها  تجعل  التي  الكيفية  يف  فّكر 
ألنواع  معّرضا  املوقع  ذلك  إلخ  وحجمه  ومكانه 
ضعفه  نقاط  عن  فضال  التهديدات  من  معينة 

الفريدة.

تواَصل مع أجهزة إنفاذ القانون املحلية املختصة – 
بفهم  يتعلق  فيما  املشورة  عىل  للحصول 
خطط  تصميم  يف  واملساعدة  الحالية  التهديدات 

أمنية مناسبة ومتناسبة.

يف –  فعالة  تكون  قد  التدابري  بعض  أن  اعترب 
تخفيف بعض املخاطر األمنية مع عدم جدواها 
أو حتى كون نتيجتها عكسية يف مواجهة مخاطر 
التي  الصعبة  املهام  إحدى  وتتمثل  أخرى. 
مستويات  توفري  يف  املواقع  مشغلو  يواجهها 
متعدد  مشهد  مواجهة  يف  األمن  من  كافية 

التهديدات39. 

كما أبرزت مذكرة أنطاليا الصادرة عن املنتدى – 
االفرتاضات  “اخترب  اإلرهاب،  ملكافحة  العاملي 
يتضمن  املستفادة  للدروس  برنامجا  وضع 
تحليال للهجمات السابقة“40. ويف الوقت نفسه، 
فإن تحليال ال يعتمد إال عىل األحداث السابقة قد 
يقال “إننا  أن  نتائج عكسية. ويمكن  إىل  يؤدي 
نتوقع من الجماعات أن تترصف بطريقة مماثلة 
لطريقة ترصفها يف املايض، ونحن نجعل املرافق 
لذلك.  وفقا  الناس  ونفحص  صالبة  أكثر 
ولألسف، فإننا ننفق قدرا مفرطا من املوارد ملنع 
التاريخ من تكرار نفسه، يف حني تعمل الجماعات 
تأجيج  عىل  العنيفة  األيديولوجية  ذوو  واألفراد 
غري  أو  متوقعة  غري  زاوية  من  املتحدة  الواليات 

متماثلة“41.
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اإلطار 5   
تعزيز التخطيط األمني لألهداف الضعيفة املراعي للفوارق بني الجنسني   

ينبغي أن يدمج وضع سياسات للتخفيف من املخاطر عىل املستوى املؤسيس تحليال جنسانيا وأن يهيئ، 
يف جملة أمور، الظروف التي تتيح ملشغيل املواقع النظر بشكل أفضل يف التحديات األمنية الخاصة باملرأة 
الجنساني  التحليل  إجراء  لضمان  يكون  أن  ويمكن  املخاطر.  من  للتخفيف  تخطيطهم  عند  وشواغلها 
الناتجة  االسرتاتيجيات  وفعالية  املخاطر،  من  التخفيف  عوامل  تحديد  عىل  كبري  أثر  منهجية  بصورة 

وتطبيقها، مع التقليل إىل أدنى حد من اآلثار الجنسانية غري املتناسبة لتدابري التخفيف من املخاطر. 

ينطوي األمن ذو الطبقات، املعروف أيضا باسم “الدفاع يف العمق”، عىل اتباع طبقات من التدابري األمنية بحيث تتسنى، بعد أن يتسبب الهجوم يف   42
فشل أحد التدابري، إمكانية تجنّب الهجوم أو التخفيف منه رغم ذلك من خالل قوة الطبقات األخرى.

اتخاذ التدابري املناسبة للتخفيف من املخاطر: 	 

طبّق مبدأ “الحماية ذات الطبقات” حول املوقع – 
التخفيف  تدابري  أن  حني  ويف  حمايته.  املراد 
املستخدمة يف نهاية املطاف قد تختلف من حيث 
مبدأ  تطبيق  ينبغي  والتطور،  والعرض  العدد 
حجم  عن  النظر  بغض  الطبقات”  ذي  “األمن 

املوقع املعني وتعقيده42.

األمنية –  التدابري  من  الكاملة  املجموعة  يف  انظر 
نتائج  أساس  عىل  األنسب  املزيج  واخرت  املتاحة 
التقييمات األمنية، واملعايري امللزمة/املوىص بها، 
وتوافر امليزانية. كما أن التدابري األمنية يجب أن 
ينفذها  وأن  الفعيل  التهديد  مع  متناسبة  تكون 
وهي  ومتحمسون.  جيدا  تدريبا  مدربون  أفراد 

تشمل ما ييل:

والحواجز 	  الحراس  )مثال  “املادي”  األمن 
وكامريات الدوائر التلفزيونية املغلقة(.

الشواغل 	  دمج  )أي  التصميم”  حسب  “األمن 
األمنية منذ املراحل األوىل لتصور املواقع(.

املحتمل 	  للتهديد  التصدي  إىل  ترمي  تدابري 
توظيفهم  إىل  يسعون  أفراد  يشكله  الذي 
مؤقتني،  عمال  أو  متطوعني  أو   )كموظفني 
بطريقة  املوقع  إىل  الوصول  أو  ذلك(  إىل  وما 
أخرى )مثال كأطراف ثالثة متعاقدة( كوسيلة 
للحصول عىل بيانات و/أو معرفة بالديناميات 
والعمليات الداخلية التي تسّهل ارتكاب هجوم 

إرهابي )“تهديد داخيل”(.

األمن السيرباني: يعني تزايد اعتماد النظم عىل 	 
الشارات،  قراءة  أجهزة  )مثال  اإلنرتنت 
إىل  يسعون  قد  اإلرهابيني  أن  والكامريات( 
اخرتاق تلك النظم للوصول إىل املوقع دون أن 

يتم اكتشافهم؛

أدوات االتصال التي تهدف إىل ردع اإلرهابيني 	 
املحتملني عن مهاجمة املوقع، بما يف ذلك عن 
عن  )مثال  الخداع  أدوات  استخدام  طريق 
طريق وضع كامريات أمنية وهمية عند مدخل 
املوقع، واستخدام عبارات عىل املوقع الشبكي 

إلعطاء االنطباع بأن املوقع آمن للغاية(.

التأهب لحاالت الطوارئ:	 

عمليات –  )مثال  للطوارئ  خطط  وضع  اضمن 
اإلجالء( واختبارها.

وأفراد –  املختصني  القانون  إنفاذ  موظفي  ارشك 
األمن واملسعفني ليتعرفوا عىل سمات املوقع.

وإحاطة –  وتدريباً  تمارين  استباقي  بشكل  نّظم 
)مثال  الطوارئ  إجراءات  بشأن  ذلك  إىل  وما 
عمليات اإلجالء( لألشخاص الذين يرتددون عىل 
من  بدعم  وغريهم(  والزوار  )املوظفني  املوقع 

العاملني يف مجال إنفاذ القانون واملسعفني.
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اإلطار 6   
أمن املوقع الضعيف: منظور مشّغل  

ينبغي أن ييرس األمن األعمال وأال يعوقها دون داع. وعند تصميم تدابري أمنية قائمة عىل املخاطر، 	 
فإنها يجب أن تكون متناسبة. كما ينبغي أن تراعي كيفية تأثري السمات األمنية عىل الزوار وكيفية 

تفاعل الزائر معها.

صّمم عملية فحص مناسبة، تحد من فرص دخول املواد املحظورة إىل أماكن العمل و/أو مناطق 	 
األداء مع الحفاظ عىل مستوى عال من تجربة الزوار.

عالقات 	  فرق  من  بدءا  األمن،  عىل  الحفاظ  يف  اإلمكان  قدر  املوظفني  من  متنوعة  مجموعة  ارشك 
الضيوف إىل املرشفني وموظفي األمن. ويمكن استخدام كالب البحث أيضا.

نّفذ، إذا كان ذلك مناسبا، نظاما شامال للدوائر التلفزيونية املغلقة، فضال عن نظام إلدارة املركبات 	 
لضمان تنّقل األشخاص املتحقق منهم بحرية يف جميع أنحاء مناطق املوقع املحددة لهم ولحاجتهم.

اعمل بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون، وأجهزة األمن، والسلطات، واملتخصصني يف هذا املجال، 	 
وقيّم العمليات األمنية وعززها باستمرار.

املعرفة 	  لديهم  أن  واضمن  الكربى،  للحوادث  لالستجابة  كاف  استعداد  عىل  املوقع  موظفي  اجعل 
والتدريب الالزمني ملساعدة أنفسهم واآلخرين يف حالة وقوع حادث خطري. ثّقف املوظفني بشأن 
الظروف  اإلبالغ عن  أو ردع أي هجوم من خالل  املساعدة يف منع  اإلرهاب، وكيف يمكنهم  خطر 

املشبوهة واتباع الربوتوكوالت األمنية.

 .Counter Terror Business, 2020; Williams, 2021 :املصدر

األداة 10    
  موارد مختارة ملشغيل األهداف الضعيفة - وزارة األمن الوطني يف الواليات 

املتحدة 

التخطيط والتأهب والحماية من 	  توفر األدوات واملوارد املخصصة ملساعدة مؤسسات األعمال عىل 
الهجوم مشورة خرباء وتوصيات للرشكاء يف القطاع الخاص أو املجتمعيني بشأن التدابري الوقائية 
املرافق واألماكن. وتشجع مؤسسات األعمال عىل االتصال والتخطيط  التي يمكن تنفيذها لحماية 
أفضل  واملوظفني بشكل  املنظمات  لتهيئة  أو هجوم كوسيلة  واإلبالغ مسبقا عن حادث  والتدريب 
ومجتمعاتهم  أعمالهم  وأمن  سالمة  يف  به  يقومون  الذي  الدور  يف  استباقي  بشكل   للتفكري 

.https://www.cisa.gov/publication/connect-plan-train-report

األعمال 	  الستمرارية  خطتها  وضع  عىل  الرشكات  األعمال  استمرارية  تخطيط  مجموعة   تساعد 
أو تحسني تلك الخطة أو تحديثها للحد من التأثري املحتمل للتعطيالت. وتشمل املجموعة التدريب عىل 

https://www.cisa.gov/publication/connect-plan-train-report
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التخطيط الستمرارية األعمال، ومولدات استمرارية األعمال وخطة التعايف من الكوارث، والتحقق من 
.https://www.ready.gov/business-continuity-planning-suite صحة خطة استمرارية األعمال

يوفر فيديو فتّشها! – فتّش الحقيبة املعلومات التي يحتاج إليها موظفو مرفق لتفتيش الحقائب 	 
https://www.cisa.gov/video/ والرعاة  األماكن  حماية  أجل  من  صحيح  بشكل 

.check-it-bag-check-video

فرز 	  إجراءات  األعمال لوضع وتنفيذ  الرعاة خيارات ملؤسسات  لفرز  املمارسات  أفضل  دليل  يوفر 
الجوائز  واحتفاالت  الخيل  وسباقات  املوسيقية  والحفالت  الكربى  الرياضية  املناسبات  رعاة 

.https://www.cisa.gov/publication/patron-screening-guide والتجمعات املماثلة

تصف خطط العمل للطوارئ املتعلقة بإطالق النريان الحية املفاهيم األساسية لوضع خطط عمل 	 
للطوارئ من أجل سيناريو إطالق النريان الحية، بما يف ذلك االعتبارات الهامة لوضع تلك الخطط، 

مثل ما ييل:

خالل  – من  للطوارئ  عمل  خطة  لوضع  الهامة  االعتبارات  خالل  من  املشاهدين  يوجه  فيديو 
 املنظورات املبارشة للناجني من حوادث إطالق النريان الحية، واملسعفني، وغريهم من الخرباء 
https://www.cisa.gov/ الفريدة  بصريتهم  يشاركونهم  الذين  املوضوع  يف 

.active-shooter-emergency-action-plan-video

دليل يوفر املعلومات الالزمة لوضع خطة عمل للطوارئ؛ نموذج يوفر إطارا ملؤسسات األعمال  –
لوضع خطة عمل للطوارئ خاصة بها. 

يساعد دليل التعايف من حوادث إطالق النريان الحية يف التنفيذ االستباقي لسياسات وإجراءات تمّكن 	 
الحية، مع توفري أفضل هيكل دعم  النريان  التعايف بشكل فعال من حوادث إطالق  املؤسسات من 
https://www.cisa.gov/publi-  ملوظفيها ومقاوليها وزوارها ورعاتها وأفراد أرسهم واملجتمع ككل

.cation/active-shooter-recovery-guide

املزدحمة 	  واألماكن  السهلة  باألهداف  األمني  الوعي  الجماهريية:  التجمعات   – العمل  دليل  يحدد 
الطرق التي يمكن بها ملؤسسات األعمال أن تتأهب للهجمات املستقبلية وتخفف منها، بما يشمل 
https://www.cisa. النظر فيها  التي يجب  التي توفر بعض اإلجراءات األساسية  الوقائية  التدابري 
gov/sites/default/files/publications/Mass%20Gatherings%20-%20Security%20

.Awareness%20for%20ST-CP.PDF

يوفر املوقع الشبكي ما يجب القيام به - التهديدات بالقنابل إرشادات وموارد بما يف ذلك إجراءات 	 
متعمقة للرد عىل التهديدات بالقنابل أو املواجهات مع مواد أو سلوكيات مشبوهة ويوفر معلومات 
https://www.cisa.gov/ األحداث  هذه  خالل  مناسب  بشكل  والرد  التأهب  عىل  للمساعدة 

.what-to-do-bomb-threat

املشرتكة بني 	  األمنية  اللجنة  الصادرة عن  الربيد ومناولته  لعمليات فحص  املمارسات  أفضل  توفر 
التي  املخاطر  لفهم  إطارا  الوكاالت  أمن  وموظفي  عليها  واملرشفني  الربيد  مراكز  ملديري  الوكاالت 
https://www.cisa. يشكلها الربيد والطرود التي تتلقاها املنظمة وتقوم بتسليمها عىل أساس يومي
gov/sites/default/files/publications/isc-mail-handling-screening-nonfouo-

 .sept-2012-508.pdf

يستخدم فيديو التهديدات الداخلية خرباء األمن والسلوك ملناقشة الكيفية التي تتبدى بها التهديدات 	 
الداخلية بطرق متنوعة بما يف ذلك اإلرهاب، والعنف يف مكان العمل، وانتهاكات األمن السيرباني. 

 .https://www.cisa.gov/insider-threat-trailer-and-video

https://www.ready.gov/business-continuity-planning-suite
https://www.cisa.gov/video/check-it-bag-check-video
https://www.cisa.gov/video/check-it-bag-check-video
https://www.cisa.gov/publication/patron-screening-guide
https://www.cisa.gov/active-shooter-emergency-action-plan-video
https://www.cisa.gov/active-shooter-emergency-action-plan-video
https://www.cisa.gov/publication/active-shooter-recovery-guide
https://www.cisa.gov/publication/active-shooter-recovery-guide
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Mass%20Gatherings%20-%20Security%20Awareness%2
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Mass%20Gatherings%20-%20Security%20Awareness%2
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Mass%20Gatherings%20-%20Security%20Awareness%2
https://www.cisa.gov/what-to-do-bomb-threat
https://www.cisa.gov/what-to-do-bomb-threat
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/isc-mail-handling-screening-nonfouo-sept-2012-
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/isc-mail-handling-screening-nonfouo-sept-2012-
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/isc-mail-handling-screening-nonfouo-sept-2012-
https://www.cisa.gov/insider-threat-trailer-and-video
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4-2-2 منظمات املجتمع املدني

تستطيع منظمات املجتمع املدني، يف مختلف مجاالت 
املجتمعية(  واملشاركة  والسياسات  )البحوث  نشاطها 
عىل  وحضورها  الفنية  تركيزها/خربتها  ومجال 
مختلف املستويات )املستوى املحيل واملستوى الوطني 
املنظورات  من  ثروة  تجلب  أن  الدولية(،  واملستوى 
واملساهمات إىل الجهد العام الرامي إىل حماية املواقع 
بشكل  بارزة  املضافة  قيمتها  تكون  وقد  الضعيفة. 

خاص يف مجال واحد أو أكثر من املجاالت التالية:

تعمل عىل مقربة 	  التي  الشعبية  املنظمات  توفر  قد 
من األهداف الضعيفة، أو تنفذ مشاريع تعود بالنفع 
عىل جماعات أو أحياء محددة، أفكارا ثاقبة حيوية 
ملنظمات  ويمكن  املحلية.  التهديدات  مشهد  بشأن 
األمنية  الخطط  يف  تسهم  أن  أيضا  املدني  املجتمع 
التي يضعها مشغلو املواقع أو األجهزة الحكومية، 

سواء عىل الصعيد املحيل أو عىل الصعيد الوطني.

من منظور الوقاية األولية من الهجمات اإلرهابية، 	 
وتكفل  بأعمال  املدني  املجتمع  منظمات  تقوم 
جاذبية  من  والحد  التطرف  إزالة  بشأن  مشاريع 

التطرف العنيف )انظر الدراسة اإلفرادية 5(.

لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان عىل وجه التحديد الحق يف: )أ( اللجوء إىل العدالة عىل نحو متساو وفعال؛ )ب( الحق يف جرب ما لحق من رضر عىل   43
املتعلقة  املعلومات ذات الصلة  التكرار(؛ )ج( الوصول إىل  نحو مناسب وفعال وفوري )الرد والتعويض ورد االعتبار والرتضية وضمانات عدم 
الدويل  للقانون  الجسيمة  االنتهاكات  االنتصاف والجرب لضحايا  الحق يف  التوجيهية بشأن  )املبادئ األساسية واملبادئ  الجرب  باالنتهاكات وآليات 

لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطرية للقانون الدويل اإلنساني A/RES/60/147(، 16 كانون األول/ديسمرب 2005(.

يف اجتماع فريق خرباء األمم املتحدة املعني باألهداف املعرضة للخطر ونظم الطائرات بدون طيار املعقود يف الفرتة من 6 إىل 7 ترشين األول/أكتوبر   44
https://www.un.org/counterterrorism/events/international- :2021، شدد عدد من منظمات املجتمع املدني عىل هذه النقطة. انظر

.expert-group-meeting-vulnerable-targets-and-unmanned-aircraft-systems
ومالحظات املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب ذات أهمية خاصة يف   
ttps://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/remarks_of_ :هذا السياق وهي متاحة يف

.the_un_sr_ct_hr_at_the_egm_vulnerable_targets_and_uas.pdf

بصفات 	  تعمل  أن  املدني  املجتمع  ملنظمات  يمكن 
مختلفة كجرس بني املجتمعات املحلية التي تخدمها 
والسلطات العامة )مثال توجيه انتباه صناع القرار 
الرسائل  فهم  وضمان  املحلية،  الشواغل  إىل 
الجهات  عن  الصادرة  باألمن  املتعلقة  والتعليمات 
املؤسسية والتي تبثها وسائط اإلعالم فهما سليما(.

ملنظمات 	  يمكن  أعقابها،  يف  أو  األزمات  خالل 
للضحايا43  تقدم دعما محوريا  أن  املدني  املجتمع 
وأن تسهم يف جهود التعايف االجتماعي واالقتصادي 

)انظر الدراسة اإلفرادية 6(.

التوترات 	  ملنع  حيوية  املدني  املجتمع  منظمات 
خالل  من  بينها  وفيما  الجماعات  داخل  وحلها 
والشواغل،  القضايا  ملناقشة  آمنة  أماكن  إيجاد 
وتيسري  واملظالم،  االستياء  عن  التعبري  وتوجيه 

تبادل الخربات واآلراء بني أفراد الجمهور.

بالغ 	  دورا  أيضا  املدني  املجتمع  منظمات  تؤدي 
األهمية يف الدعوة إىل أن تكون االستجابات القانونية 
حقوق  ملعايري  ممتثلة  والتنفيذية  والسياساتية 

اإلنسان واملساواة بني الجنسني44. 

ttps://www.un.org/counterterrorism/events/international-expert-group-meeting-vulnerable-targets-and-
ttps://www.un.org/counterterrorism/events/international-expert-group-meeting-vulnerable-targets-and-
ttps://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/remarks_of_the_un_sr_ct_h
ttps://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/remarks_of_the_un_sr_ct_h
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الدراسة اإلفرادية 5   
الصندوق العاملي إلرشاك املجتمعات املحلية وتعزيز قدرتها عىل الصمود  

هذا الصندوق، الذي تأسس يف عام 2014، هو آلية تمويل عاملية تدعمها 19 من الحكومات واملنظمات 
الدولية واملؤسسات والرشكات واألفراد. وهدفه هو تعزيز قدرة املجتمعات املحلية عىل الصمود من خالل 
تقديم املنح والدعم للمبادرات املحلية للتصدي للعوامل املحركة للتطرف العنيف. وترُصف املنح لكيانات 
قانونية مسجلة محليا أو ملستفيدين أساسيني ينسقون اتحادا من املنظمات املجتمعية، أو ملستفيدين 
فرعيني يديرون أنشطة تهدف إىل منع التطرف العنيف. ويوفر مسار تمويل معّجل وتكمييل دعما عاجال 

استجابة للحاالت الناشئة. 

ويستند التمويل إىل عدد من املبادئ التوجيهية، منها:

لألهداف 	  األنشطة  تلك  ودعم  لألنشطة  املحلية  املجتمعات  قيادة  األمور:  زمام  البلدان  امتالك 
االسرتاتيجية للحكومات الوطنية.

كمحرك 	  تعمل  التي  املحلية  للعوامل  شاملة  تقييمات  إىل  التمويل  قرارات  استناد  السياق:  أهمية 
للتطرف العنيف.

املساءلة والتعلم: يتم رصد املنهجيات واألدوات باستمرار لتحسني األداء. 	 

.)www.gcerf.org( GCERF :املصدر

https://www.gcerf.org/
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الدراسة اإلفرادية 6   
  التعامل مع الصدمات املرتبطة باإلرهاب: مهمة املركز اإلرسائييل للصدمات 

والقدرة عىل الصمود 

لضحايا  الخدمات  تقدم  إرسائيلية غري سياسية  منظمة  هو   ،1998 عام  يف  تأسس  الذي  ناتال،  مركز 
الصدمات املبارشة وغري املبارشة، ومن بينهم ضحايا األعمال اإلرهابية. وتفيد أنشطته املواطنني بغض 
النظر عن الدين أو الخلفية اإلثنية أو اللون أو العمر أو نوع الجنس أو الوضع االجتماعي واالقتصادي.

واألهداف املحددة ملركز ناتال هي:

العمل كمركز عالج متعدد التخصصات من خالل وحدة رسيرية يعمل بها 150 معالجا يف جميع 	 
أنحاء البلد يتعاملون مع أوجه مختلفة من الدعم العاطفي والرعاية النفسية.

الصمود يف وجه 	  قادرا عىل  ليظل  الالزمة  باملهارات  تزويده  ككل من خالل  املجتمع  مع  التواصل 
التهديدات املستمرة واملساعدة يف التدخل يف حاالت الطوارئ الوطنية والتعايف منها. ويضم برنامج 
التواصل املجتمعي وحدة متنقلة توفر العالج يف املنزل لألشخاص واألرس الذين يشعرون - بسبب 

شدة أعراض صدمتهم - بأنهم غري قادرين عىل مغادرة منازلهم.

إتاحة الفرصة للمحاربني القدامى - من خالل مركز الشهادات التابع له - لتوثيق تجاربهم املؤملة 	 
يف فيلم، تحت إرشاف أخصائي صحة عقلية.

النفسية. 	  املساعدة  التماس  عن  العار  وصمة  وإزالة  باإلرهاب  املرتبطة  بالصدمات  الوعي  إذكاء 
وتتواصل وحدة الدعوة املتعلقة بالصدمات والعالقات العامة، من خالل تنظيم حمالت ومناسبات 

متعددة كل عام، مع آالف من الناس من جميع األعمار.

.)www.natal.org.il/en/( NATAL :املصدر

https://www.natal.org.il/en/
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4-2-3  القطاع الخاص )غري مشغيل 
املواقع(

املتحدة، بغية  التابع لألمم  األمن  أبرز مجلس  “مثلما 
تعظيم إمكانية توفري الحماية لـ “األهداف السهلة”، 
ينبغي إقامة أو تعزيز الرشاكات بني القطاعني العام 
والخاص عىل جميع املستويات الحكومية، بما يشمل 
املقاطعات.  ومستوى  املحيل  واملستوى  ككل  الدولة 
هذه  وتدعم  تشجع  أن  األعضاء  للدول  وينبغي 
يف  تسهم  أن  تستطيع  التي  الرشكات  مع  الرشاكات 
الهجمات  من  الحماية  أي  التأهب،  جوانب  جميع 
اإلرهابية والتخفيف من حدتها والتصدي لها والتعايف 

منها، فضال عن التحقيق يف هذه الحوادث. 

وهناك طائفة واسعة من كيانات القطاع الخاص التي 
الهجمات عىل  التخفيف من خطر  تقوم بدور فعال يف 
األهداف الضعيفة، سواء كانت تعمل بمبادرة منها، أو 
يف نطاق رشاكات طوعية بني القطاعني العام والخاص 
األمثلة  وتوضح  ملزمة.  تنظيمية  أطر  أساس  عىل  أو 
مؤسسات  تنوع  شاملة،  بأنها  االدعاء  دون  التالية، 
األعمال التي يمكن أن تشارك يف حماية املواقع الضعيفة:

.https://icoca.ch/wp-content/uploads/2020/07/icoc_english3.pdf  45

من 	  الضعيفة  األهداف  مشغلو  يطلب  ما  كثريا 
رشكات األمن الخاصة أداء وظائف مختلفة تتصل 
عىل نطاق واسع بحماية األشخاص واألصول )مثال 
وخدمات  والحراس،  املواقع،  إىل  الدخول  مراقبة 
الدوريات، وأمن تكنولوجيا املعلومات، واالستشارة 
هذه  كانت  وسواء  األمنية(.  التحسينات  بشأن 
الرشكات تعمل بصفة تنفيذية أو استشارية، فإنها 
يمكن أن تسهم يف تحقيق مستويات أمنية عالية يف 
املواقع من خالل العمل جنبا إىل جنب أو بالتنسيق 
مع سلطات إنفاذ القانون، ال سيما يف البلدان التي 
أجهزة  قدرات  إرهابيا كبريا وتكون  تهديدا  تواجه 
أجل  ومن  ذلك،  ومع  مستنزفة.  فيها  العام  األمن 
توفري قيمة مضافة حقيقية لجهود الحماية الشاملة 
رشكات  تكون  أن  الالزم  من  الضعيفة،  لألهداف 
إىل  وإضافة  وافيا.  تدريبا  مدّربة  الخاصة  األمن 
املنطبقة  القانونية  األطر  تشمل  أن  ينبغي  ذلك، 
أدوارها ومسؤولياتها  التكميلية  السلوك  ومدونات 
الفعال  فالتنظيم   .)7 اإلطار  )انظر  بوضوح 
املهنية  املعايري  يضمن  ال  الخاصة  األمن  لرشكات 
أيضا  يضمن  بل  فحسب،  ملوظفيها  األساسية 
واملسعفني  الرشطة  مع  عالقتها  يف  الوضوح 
يف  مسؤوليات  تتحمل  التي  األخرى  والسلطات 

حماية األهداف الضعيفة. 

 

اإلطار 7   
مدونة قواعد السلوك  الدولية لرشكات خدمات األمن الخاصة  

وضعت بعض املنظمات مبادئ توجيهية وتقدم برامج إلصدار الشهادات لضمان جودة الخدمات املقدمة 
الدولية لرشكات  السلوك  اعتُمدت مدونة قواعد  الخدمات. وقد  تلك  الخاصة ومهنية  األمن  من رشكات 
خدمات األمن الخاصة، عىل وجه الخصوص، يف عام 2010 يف أعقاب مبادرة متعددة أصحاب املصلحة 
أطلقتها حكومة سويرسا45. ويف حني أنها تكرس آلية طوعية - وبالتايل ال يقصد بها أن تكون بديال عن 
الرقابة القانونية املحلية عىل رشكات األمن الخاصة - فإن املدونة تدعم الجهود الرامية إىل ضمان ممارسة 
عىل  املوقعة  الرشكات  وتؤكد  اإلنسان.  حقوق  مع  متوافقة  بطريقة  لواجباتها  الخاصة  األمن  رشكات 
من  املترضرين  لجميع  اإلنسان  حقوق  احرتام  مسؤولية  تتحمل  “أنها  الخصوص،  وجه  عىل  املدونة، 
أنشطتها، بمن فيهم املوظفون والعمالء واملوردون واملساهمون وسكان املنطقة التي تقدم فيها الخدمات، 

https://icoca.ch/wp-content/uploads/2020/07/icoc_english3.pdf
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والوفاء بمسؤولياتها تجاههم. كما تسلم الرشكات املوقعة عىل املدونة بأهمية احرتام مختلف الثقافات 
التي تواجهها يف عملها، وكذلك األفراد الذين تتصل بهم نتيجة لتلك األنشطة” )ألف – الديباجة، 4(. 

واليوم، أصبح هناك عدة مئات من رشكات األمن الخاصة، املوقعة عىل املدونة. وإضافة إىل ذلك، جعلت 
األمم املتحدة العضوية يف املدونة رشطا إلزامياً لتوظيف وكاالت األمم املتحدة لرشكات األمن الخاصة. 

إىل  الرقابة  آلية  وتهدف  املدونة.  عىل  الرقابة  آلية  ميثاق  بشأن  اتفاق  إىل  التوصل  تم   ،2013 عام  ويف 
“ضمان التنفيذ الفعال للمدونة من خالل إصدار الشهادات ومراقبة رشكات األمن الخاصة، وكذلك من 

خالل اعتماد عملية شكوى طرف ثالث“46.

.www.admin.ch/gov/en/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-47889.html  46

https://www.admin.ch/gov/en/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-47889.html
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الواقعة بالقرب 	  يمكن أن تسهم مؤسسات األعمال 
السلع/ لها  تقدم  التي  أو  الضعيفة  املواقع  من 

الخدمات يف الكشف عن األنشطة املشبوهة واإلبالغ 
عنها. كما يمكنها املساهمة يف جهود إدارة األزمات، 
إجالؤهم  يتم  الذين  املأوى لألشخاص  بتوفري  مثال 
تحت إرشاف أجهزة إنفاذ القانون واإلنقاذ املختصة.

عندما يكون السائقون وغريهم من موظفي رشكات 	 
النقل قد تم تدريبهم تدريبا صحيحا عىل التعرف 
عىل األنشطة املشبوهة واإلبالغ عنها، فإنهم يكونون 
لهم  يتيح  متميز  وضع  يف  األحيان  من  كثري  يف 
بحياة  اتصالهم  بسبب  الوقاية  املساهمة يف جهود 

الشوارع وبمن يركبون مركباتهم.

التي 	  الضعيفة  املواقع  األخرية عىل  للهجمات  نظرا 
نُفذت من خالل مركبات مستأجرة، يمكن لوكاالت 
التحضريية  األعمال  توقف  أن  السيارات  تأجري 
للهجمات من خالل إجراء عمليات فحص مستحقة 

املركبات  التوجيهات واألدوات األمنية ملشغيل  الدول األعضاء بأن “تدرس وتحلل  2021، أوصت )استنتاجات( مجلس االتحاد األوروبي  يف عام   47
املستأجرة ملنع خطر الهجمات باملركبات يف األماكن العامة والتخفيف منه”.

تم تفعيل أداة فيسبوك للتحقق من السالمة بمناسبة الهجوم االنتحاري الذي وقع يف مطار كابل الدويل يف 26 آب/أغسطس 2021.  48
.https://www.cnet.com/news/facebooks-safety-check-activated-after-deadly-attack-outside-kabul-airport/

لخلفيات عمالئها47. ويمكن اتخاذ إجراءات وقائية 
مماثلة من جانب رشكات أخرى تتعامل مع أصناف 
بائعي  عن  فضال  مزدوج،  استخدام  ذات  ومواد 
طيار  بدون  الطائرات  منظومات  تجزئة  وتجار 

التي قد تقع يف أيدي جهات معادية.

يمكن لرشكات التكنولوجيا، بالتنسيق مع السلطات 	 
العامة، أن تستفيد من السمات االتصالية وسمات 
الخوارزمية  والسمات  الجغرايف  املوقع  تحديد 
إىل  الخدمات  لتقديم  اإللكرتونية  ملنصاتها 
يف  أو  أزمات  حدوث  خالل  املترضرة  املجتمعات 

مرحلة التعايف )انظر اإلطار 7(.

للتخفيف 	  تدابري  تتخذ  أن  املطاعم  لخدمات  يمكن 
لتلويث  لإلرهابيني  كقنوات  استغاللها  خطر  من 
األغذية التي توزع عىل مواقع مثل املدارس واملواقع 
الدينية ومراكز الرتفيه وإعادة التأهيل، وما إىل ذلك.

اإلطار 8   
أدوات فيسبوك للمساعدة يف االستجابة لألزمات  

“االستجابة لألزمات” هو مركز يضم أدوات األمان التالية عىل فيسبوك يف مكان واحد:

أداة التحقق من السالمة: تتيح للمستخدمني إعالم األصدقاء والعائلة أنهم آمنون يف حالة وقوع 	 
تدفق  طريق  عن  تلقائيا  األداة  هذه  تفعيل  ويمكن  فيها.  يوجدون  التي  املنطقة  عىل  يؤثر  حادث 

مشاركات املستخدمني وتأكيد من مصدر إخباري أو حكومي تابع لجهة خارجية48.

أداة املساعدة املجتمعية: تربط املستخدمني بأشخاص آخرين يف املنطقة املترضرة القريبة ليقدموا 	 
موارد مثل الغذاء واإلمدادات واملأوى أو يجدوا عونا للحصول عىل موارد من هذا القبيل.

أداة جمع األموال: توفر وسيلة لدعم املترضرين من أزمة ماليا.	 

أداة الحصول عىل املعلومات: توفر روابط إىل مقاالت وصور ومقاطع فيديو ملساعدة املستخدمني 	 
عىل معرفة املزيد عن أزمة مستمرة وكيفية الرد أو كيف يمكنهم املساعدة.

.www.facebook.com/crisisresponse/ :املصدر

https://www.cnet.com/news/facebooks-safety-check-activated-after-deadly-attack-outside-kabul-airport
https://www.cnet.com/news/facebooks-safety-check-activated-after-deadly-attack-outside-kabul-airport
http://www.facebook.com/crisisresponse
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4-2-4 مستخدمو املواقع الضعيفة

املؤسسات  يف  يتجمعون  الذين  واملصلني  السياح،  إن 
الحرضية،  املراكز  يف  الرمزية  األماكن  وزوار  الدينية، 
للهجمات  محتملة  أهداف  مجرد  ليسوا  وغريهم، 
اإلرهابية. فهم أيضا أطراف فاعلة رئيسية يف الجهود 
الشاملة الرامية إىل ضمان بقاء املواقع التي يرتددون 
أثر األزمات، كلما وقعت. وعىل  عليها آمنة والحد من 

وجه الخصوص:

 	 - الضعيفة  املواقع  مستخدمي  تدريب  يمكن 
الديناميات  عىل  التعرف  عىل   - عموما  والجمهور 
الذين قد يقومون  العادية، بما يف ذلك األفراد   غري 
االهتمام  وعىل  املوقع،  يف  عملية”  قبل  “مراقبة  بـ 
بها، واإلبالغ عنها. وال يمكن أن تكون هناك مبالغة 

يمكن  وأيضا،  عالية.  مسافات  من  محببة  صور  التقاط  عىل  وقادرة  صامتة  بمحركات  طيار  بدون  الطائرات  تزويد  يتزايد  املثال،  سبيل  عىل   49
للمستهلكني العاديني أن يشرتوا بالفعل كامريات مدمجة رسا يف نظارات.

اكتشاف  إىل  الرامي  التدريب  أهمية  تقدير  يف 
النشاط املشبوه، ال سيما يف وقت يسّهل فيه التقدم 
اإلرهابي  يمر  أن  متزايد  نحو  عىل  التكنولوجي 
املحتمل دون أن يالحظه أحد أثناء قيامه بمراقبة 

الهدف قبل الهجوم49. 

خالل أزمة، قد يكون من يجدون أنفسهم يف املوقع 	 
الذي تحدث فيه تلك األزمة يف وضع يتيح لهم تقديم 
اإلسعافات األولية قبل وصول موظفي إنفاذ القانون 
اكتساب  فإن  وبالتايل،  الطبي.  املجال  يف  والعاملني 
والعالج  األولية  اإلسعافات  بمبادئ  العامة  املعرفة 
الذين  األشخاص  قبل  من  لإلصابات  الطارئ 
قد  الضعيفة  املواقع  بعض  عىل  بانتظام  يرتددون 
يكون أمرا بالغ األهمية ألغراض التخفيف من اآلثار.

اإلطار 9   
  أثر السياسات واملمارسات الرامية إىل الكشف عن عالمات التطرف 

عىل حقوق اإلنسان

أعرب املقرر الخاص املعني بحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب عن 
قلقه البالغ إزاء النهج التي تقع بموجبها “مسؤوليات الكشف عن “عالمات التطرف” عىل جهات مختلفة 
يف املجتمع، من بينها املدرسون، واألخصائيون االجتماعيون، واملوظفون الطبيون وغريهم من العاملني يف 
وأعضاء  املحيل،  املجتمع  وقادة  األرسة،  وأفراد  والجريان،  السجون،  وموظفو  الصحية،  الرعاية  مجال 
األفراد واملجتمعات  التي يضعها  الهشة  الثقة  التدابري ال تحطم فحسب  )...( وهذه  الدينية  الجماعات 
املحلية يف هؤالء املهنيني، الذين يتمثل واجبهم األسايس يف الحماية والتمكني، بل إنه بدون أي فهم علمي 
موثوق للعملية التي تجعل األفراد يتحولون إىل التطرف العنيف، فإن التحديد الدقيق أمر بعيد املنال إىل 
حد كبري. وتؤدي هذه السياسات إىل اإلفراط يف االختيار واإلفراط يف اإلبالغ، ألسباب تمييزية محظورة إىل 

حد كبري، مما يؤثر عىل الحق يف حرية الدين والتعبري والخصوصية”.

املصدر: املقرر الخاص لعام 2020، الفقرة 32.
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األداة 11   
  موارد مختارة ملستخدمي األهداف الضعيفة - وزارة األمن الوطني 

يف الواليات املتحدة

“إذا رأيت شيئا، قل شيئا” هي حملة وطنية تزيد الوعي العام بمؤرشات اإلرهاب والجرائم املرتبطة 	 
باإلرهاب، فضال عن أهمية اإلبالغ عن األنشطة املشبوهة إىل سلطات إنفاذ القانون عىل مستوى الواليات 

.https://www.dhs.gov/see-something-say-something/about-campaign وعىل الصعيد املحيل

دليل العمل “هجمات إطالق النريان الحية: الوعي األمني من أجل األهداف السهلة واألماكن 	 
املزدحمة” هو دليل يرسد عالمات التحذير الخاصة بحوادث إطالق النريان الحية املحتملة إىل جانب 
تدابري  للمساعدة يف وضع  مفيدة  نصائح  الدليل  يف  وترد  وقع حادث.  إذا  اتخاذها  يجب  خطوات 
https://www.fema.gov/sites/default/files/2020- املستقبل  يف  الهجمات  من  للتخفيف  وقائية 

.03/fema_faith-communiti es_active-shooter.pdf

من 	  عدد  إىل  الوصول  يتيح  موقع  هو  الحية  النريان  إطالق  لحوادث  للتأهب  الشبكي  املوقع 
منتجات وزارة األمن الوطني وأدواتها ومواردها ملساعدة الجميع عىل االستعداد لحادث إطالق نريان 

.https://www.cisa.gov/active-shooter-preparedness حية واالستجابة له

واألماكن 	  السهلة  األهداف  أجل  من  األمني  الوعي  الكيميائية:  “الهجمات  العمل  دليل 
املزدحمة” هو دليل يحدد السيناريوهات واألعراض املحتملة للتعرض املحتمل للمواد الكيميائية. 

ويوضح الدليل أيضا كيف يمكن لألفراد أن يستجيبوا للهجمات املستقبلية ويخففوا منها  

https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-03/fema_faith-communiti es_active-shooter.pdf
https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-03/fema_faith-communiti es_active-shooter.pdf
https://www.cisa.gov/active-shooter-preparedness
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https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Chemical%20Attacks%20-%20

.Security%20Awareness%20for%20ST-CP.PDF

دليل العمل “الدهس باملركبات: الوعي األمني من أجل األهداف السهلة واألماكن املزدحمة” 	 
هو دليل يحدد عالمات التحذير التي قد تبدو عىل األفراد الذين يخططون لهجوم دهس باملركبات. 
https://www. للنظر فيها  للتخفيف وتدابري وقائية  أيضا اسرتاتيجيات مقرتحة  الدليل  ويتضمن 
cisa.gov/sites/default/files/publications/Vehicle%20Ramming%20-%20Security%20

.Awareness%20for%20ST-CP.PDF

دليل العمل “التجمعات الجماهريية: ُكن مسؤوالً عن سالمتك الشخصية” هو دليل يوفر 	 
مؤرشات محتملة عىل هجوم عىل تجمع جماهريي ويحدد الخطوات التي يمكن لألفراد اتخاذها ردا 
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Mass%20Gatherings%20 ذلك  عىل 

.-%20Take%20Charge%20of%20Your%20Personal%20Safety.pdf

https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Chemical%20Attacks%20-%20Security%20Awareness%
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Chemical%20Attacks%20-%20Security%20Awareness%
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Vehicle%20Ramming%20-%20Security%20Awareness%2
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Vehicle%20Ramming%20-%20Security%20Awareness%2
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Vehicle%20Ramming%20-%20Security%20Awareness%2
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