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ه

تمهيد

ملكافحة  املتحدة  األمم  ملكتب  التابع  الضعيفة1  األهداف  ضد  اإلرهابية  التهديدات  ملكافحة  العاملي  الربنامج  وضع 
اإلرهاب هذه الوثيقة كمصدر للتوجيه يركز عىل حماية املواقع الدينية من األعمال اإلرهابية. وقد ُوضع الدليل كوحدة 

قطاعية لـ “خالصة املمارسات الجيدة لحماية البنية التحتية الحيوية من الهجمات اإلرهابية”2.

الدينية،  املواقع  التي تؤثر عىل  املرتبطة باإلرهاب  الرئيسية  التهديدات ونقاط الضعف  وبعد تقديم ملحة عامة عن 
تتعمق هذه الوحدة يف الدور املحدد الذي يمكن وينبغي لفرادى أصحاب املصلحة القيام به يف بيئة أمنية معقدة - 
ومتقلبة يف كثري من األحيان - من خالل العمل ضمن اإلطار املفاهيمي لنهج إدارة املخاطر واألزمات. وتصاحب كل 
جزء مجموعة مختارة من الدراسات اإلفرادية التي توضح كيفية تفعيل املبادئ الرئيسية املتعلقة باألمن - بما يف ذلك 
الدينية،  املواقع  ومشغيل  الخاص،  القطاع  يف  الفاعلة  والجهات  الحكومات،  ِقبَل  من   - دوليا  املعتمدة  التوصيات 
ومنظمات املجتمع املدني. كما تلخص الوحدة محتوى العديد من األدوات )األدلة والكتيبات والخالصات( التي توفر 
عىل  قدرتها  وزيادة  الدينية  املواقع  يف  الضعف  نقاط  من  للحد  سليمة  تشغيلية  وبيئات  سياسات  لوضع  التوجيه 

الصمود.

الوحدة تُعرض بعد إجراء بحوث  الواردة يف هذه  املوارد  اإلفرادية، واألدوات وجميع  التحلييل، والدراسات  واإلطار 
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 تقديم مدخالت من 
الفريق العامل املعني بالتهديدات الناشئة وحماية البنية التحتية الحيوية التابع التفاق األمم املتحدة العاملي لتنسيق 
الرشكاء  مع  اإلرهاب  ملكافحة  املتحدة  األمم  مكتب  عقده   الذي  الخرباء  فريق  اجتماع  قدم  وقد  اإلرهاب3.  مكافحة 
افرتاضيا يف 14 و 15 حزيران/يونيه 2021 أفكاراً ثاقبة هامة وجمع أكثر من 250 خبريا من الحكومات، واملنظمات 
العالم. واستفادت  أنحاء  األكاديمية من جميع  الخاص، واملؤسسات  والقطاع  املدني،  الدولية واإلقليمية، واملجتمع 

الرشكاء يف الربنامج هم: املديرية التنفيذية للجنة األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، وتحالف األمم املتحدة للحضارات، ومعهد األمم املتحدة األقاليمي   1
لبحوث الجريمة والعدالة. ويجري تنفيذ الربنامج بالتشاور الوثيق مع املنظمات األخرى ذات الصلة، بما فيها اإلنرتبول. وللحصول عىل مزيد من 

.https://www.un.org/counterterrorism/vulnerable-targets :املعلومات انظر الرابط

تم وضع الخالصة يف عام 2018 يف إطار الفريق العامل املعني بحماية البنية التحتية الحيوية بما يف ذلك اإلنرتنت واألهداف الضعيفة وأمن السياحة   2
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. ويف إطار هذا الهيكل الجديد، تم الجمع بني كل من الفريق العامل املعني بـحماية البنية التحتية الحيوية 
لها  الشامل والتصدي  الدمار  اإلرهابية بأسلحة  الهجمات  املعني بـمنع  العامل  السياحة والفريق  الضعيفة وأمن  اإلنرتنت واألهداف  بما يف ذلك 
التابعني لفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف مجال مكافحة اإلرهاب التابعة لألمم املتحدة إلنشاء الفريق العامل املعني بالتهديدات الناشئة وحماية 

البنية التحتية الحيوية التابع لالتفاق.

.https://www.un.org/counterterrorism/global-ct-compact  3



حماية املواقع السياحية من الهجمات اإلرهابية  و

العملية أيضا من مساهمة مستشارة الشؤون الجنسانية يف مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب واستشاري متفرغ 
يف مجال حقوق اإلنسان يف فرع املشاريع الخاصة واالبتكار التابع ملكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب4.

املعالجة. وهي تسلط الضوء، بوجه خاص، عىل  املواضيع  الجنسني يف مختلف  املتعلقة باملساواة بني  الوحدة إىل تعميم االهتمامات  تسعى هذه   4
الحاجة إىل تعميم مراعاة املنظور الجنساني يف تصميم وتنفيذ خطط العمل، ووضع تخطيط أمني يراعي الفوارق بني الجنسني، واالعرتاف بدور 
املرأة ودعمه يف أمن املواقع الدينية، والتصدي للتحيزات الجنسانية يف إنفاذ القانون. وهذه قائمة غري شاملة، وينبغي أن تشمل االعتبارات الخاصة 

بالسياق من أجل املساواة بني الجنسني بدءا من تخطيط جميع التدابري املربزة يف هذه الوحدة إىل تنفيذها وتقييمها.
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[1]

التهديد اإلرهابي للمواقع الدينية

السابع  استعراضها  يف  العامة،  الجمعية  دعت 
السرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب يف 
عام 2021، الدول األعضاء إىل “تعزيز الجهود الرامية 
بشكل  املعرضة  األهداف  وحماية  أمن  تحسني  إىل 
خاص للخطر، بما يف ذلك املواقع الدينية )...( فضال 
اإلرهابية،  الهجمات  مقاومة  عىل  قدرتها  تعزيز  عن 

وال سيما يف مجال الحماية املدنية“5.

واملواقع الدينية هي األماكن التي يجتمع فيها األفراد 
أو املجموعات للصالة أو املشاركة يف االحتفاالت أو أداء 
أعمال الورع والتأمل6. وهي توجد عادة داخل هياكل 
بعض  تعترب  الطوائف  بعض  كانت  وإن  محددة، 
مرتبة  إىل  يرفعها  مما  مقدسة،  الطبيعية  األماكن 

املواقع الدينية.

املواقع  لحماية  املتحدة  األمم  عمل  خطة  تشري  وكما 
الدينية، “املواقع الدينية تمثل تاريخ الناس ونسيجهم 
جميع  يف  ومجتمع  بلد  كل  يف  وتقاليدهم  االجتماعي 
أنحاء العالم، وينبغي احرتامها احرتاما كامال بوصفها 
باألمان  املصلون  فيها  يشعر  والوئام  للسالم  أماكن 

االستعراض السابع لالسرتاتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب )A/RES/75/291(، الفقرة 71.  5

كثريا ما تستخدم فكرتا “املوقع الديني” و“دار العبادة” للتعبري عن مفهوم واحد، وإن كانت األوىل تشمل من الناحية التقنية أماكن مثل املقابر   6
واألرضحة أيضا.

خطة عمل األمم املتحدة وضعها تحالف األمم املتحدة للحضارات وأطلقها األمني العام لألمم املتحدة يف 12 أيلول/سبتمرب 2019.  7

ما يقرب من 20 يف املائة من املمتلكات املدرجة يف قائمة اليونسكو للرتاث العاملي لها ارتباط ديني أو روحي.  8

من األمثلة الحديثة عىل الهجمات اإلرهابية التي وقعت أثناء االحتفاالت الدينية: إطالق النار عىل معبد هايل اليهودي بأملانيا خالل عطلة عيد الغفران   9
اليهودية؛ وتفجري كنائس مسيحية يف رسي النكا يوم عيد الفصح؛ والهجوم عىل كاتدرائية ماكاسار يف إندونيسيا بينما كان املصلون يختتمون 

قداسا بمناسبة أحد الشعانني يف عام 2021؛ وتفجري مسجد مكتظ يف صنعاء، اليمن، مما أسفر عن مقتل 29 شخصا أثناء صالة العيد.

ملمارسة طقوسهم”7 )تحالف األمم املتحدة للحضارات 
2019( ويمكن أن تشغل هذه املواقع مباني قديمة8 
املكتظة  الحرضية  املناطق  يف  تقع  وأن  حديثة،  أو 
بالسكان أو يف أجزاء نائية من بلد. وإىل جانب املناطق 
نفسه  املوقع  يشمل  قد  والصالة،  للعبادة  املخصصة 
للمرشدين،  ومالجئ  تعليمية،  وهياكل  حضانة،  دور 
ومرافق ملختلف برامج التوعية االجتماعية واملجتمعية. 
وقد تكون نفس املواقع الدينية مقدسة بالنسبة ألكثر 

من طائفة دينية واحدة. 

املواقع  من  العديد  بانتظام  اإلرهابيون  ويستهدف 
جوهر  لرضب  سعيا  العالم  أنحاء  جميع  يف  الدينية 
تسعى  كما  واالنتماء.  بالهوية  الطوائف  شعور 
الهجمات التي تشن خالل األعياد أو االحتفاالت الدينية 
إىل إحداث تأثري رمزي وإنساني أقوى بسبب ارتفاع 
عدد املصلني، وبالتايل الضحايا املحتملني الحارضين9. 

ووفقا لتقرير وزارة األمن الوطني يف الواليات املتحدة 
الدينية تقريبا،  الطوائف  2020، شهدت جميع  لعام 
عىل مدى السنوات القليلة املاضية، أعمال عنف أشعلها 
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التحيز والكراهية الدينيان10 )وزارة األمن الوطني يف 
عىل  الهجمات  تزايد  مع   )2020 املتحدة  الواليات 
العرقية  التوترات  أوقات  يف  عادة  الدينية  املواقع 

والدينية الحادة11.

ودون االدعاء بتقديم قائمة شاملة بأنماط الهجمات، 
حاليا  تشكل  التالية  التهديد  سيناريوهات  أن  يبدو 

مصدر قلق كبري للمواقع الدينية12:

حوادث إطالق النريان الحيّة: تتزايد حوادث إطالق 	 
النريان عىل الجموع التي تستهدف املواقع الدينية. 
عام  يف  وقع  الذي  الهجوم  ذلك  عىل  األمثلة  ومن 
بوالية  كريك  أوك  يف  السيخ  معبد  عىل   2012
ويسكونسن، الواليات املتحدة؛ وحادثا إطالق النار 
املتتاليان عىل الجموع يف مسجدين يف كرايستشريش، 

نيوزيلندا، يف عام 2019. 

هو 	  ذلك  عىل  حديث  مثال  االنتحارية:  الهجمات 
مقتل  عن  أسفر  مما   2019 عام  يف  قنبلة   تفجري 
خالل  آخرين   100 حوايل  وإصابة  شخصا   23
يف  الكاثوليك  الروم  كاتدرائية  يف  حاشد  احتفال 

جزيرة جولو بالفلبني.

استخدمت 	  الصنع:  اليدوية  املتفجرة  األجهزة 
من  عدد  يف  الصنع  اليدوية  املتفجرة  األجهزة 
ذلك  تفسري  ويمكن  الدينية.  املواقع  عىل  الهجمات 
جزئيا بالتوافر الواسع للمكونات الالزمة لتجميعها. 
الصنع  اليدوية  املتفجرة  األجهزة  هذه  تكون  وقد 
من  كال  يضم  معّقد  هجوم  من  جزءا  أو  فردية 
واملهاجمني  الصنع  اليدوية  املتفجرة  األجهزة 

املسلحني ضد موقع واحد أو مواقع متعددة. 

انظر القسم 4-1-1-2 بشأن الصلة بني خطاب الكراهية وأعمال اإلرهاب ضد املواقع الدينية.  10

يحتفظ تحالف األمم املتحدة للحضارات، بوصفه كيان األمم املتحدة املسؤول عن صياغة وتنفيذ خطة عمل األمم املتحدة لحماية املواقع الدينية،   11
بسجل للهجمات الكربى عىل املواقع الدينية يف جميع أنحاء العالم استنادا إىل املعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر مفتوحة. وبناء عىل ذلك، 
وقع 13 هجوما كبريا يف عام 2019، ووقعت 10 هجمات يف عام 2020، ووقعت سبعة هجمات حتى ترشين األول/أكتوبر 2021. كما سجلت 
قاعدة بيانات اإلرهاب العاملية التي تديرها جامعة مرييالند بني عامي 1998 و2019 يف جميع أنحاء العالم 30 هجوما عىل املعابد اليهودية، و482 
هجوما عىل مساجد املسلمني، وسبعة هجمات عىل املعابد الهندوسية، و70 هجوما عىل الكنائس املسيحية. )Pethö-Kiss 2020، الصفحة 74(.

القصد من الحوادث املذكورة هو مجرد تقديم أمثلة قليلة عىل األعمال اإلرهابية األخرية بغرض توضيح بعض طرائق الهجوم.  12

عىل الرغم من أن التحقيق كشف أن الهجوم كان مدفوعا بمظالم الجاني الشخصية وليس الكراهية الدينية، فإنه يشري إىل أن “التهديد الداخيل”   13
قد ال يكون جانبا ال يذكر من املشهد العام للتهديد املحيط باملواقع الدينية.

من أصل ما مجموعه 456 حالة من أعمال العنف الكربى ضد أهداف يهودية يف عام 2019، تم تسجيل أعمال تخريب بجميع أشكالها يف أكثر من   14
نصف الحاالت. )مركز كانتور 2020(.

2018، استهدفت سلسلة 	  الحريق املتعمد: يف عام 
الخاصة  العبادة   أماكن  املتعمدة  الحرائق  من 
 ،2020 بشهود يهوه يف الواليات املتحدة. ويف عام 
كاتدرائية  يف  النار  أرضمت  الخصوص،  وجه  عىل 
ِقبَل متطوع تبنّي يف وقت الحق أنه كان  نانت من 

قريبا جدا من رجال الدين13. 

الذي 	  بالسكني  الهجوم  يجّسد  األبيض:  السالح 
فرنسا،  نيس،  يف  كنيسة  يف   2020 عام  يف  ارتكب 
طريقة عمل ما يسمى بـ “الذئاب املنفردة” وعدم 
بهم  املرتبطة  والتحديات  بهم  التنبؤ  عىل  القدرة 
القانون  وإنفاذ  االستخبارات  ألجهزة  بالنسبة 
للكشف عن األفراد الذين يعدون لهجمات إرهابية 

بالتخطيط لها بأقل قدر من الجهد واألموال.

ذات 	  الهجمات  إىل  إضافة  اإللكرتونية:  الهجمات 
“عمليات  فإن  البيانات،  ورسقة  املالية  الدوافع 
منفصلة  أشكال  هي  اإللكرتونية”  املواقع  تشويه 
من الهجمات التي تستهدف بشكل متزايد الطوائف 
الدينية وتُستخدم فيها عادة لغة أو صور بغيضة 
بني  الفرقة  بذور  وزرع  الخوف  غرس  إىل  تهدف 

الطوائف الدينية املختلفة.

قد 	  التخريب  أعمال  أن  من  الرغم  عىل   التخريب: 
تُعترب  تجعلها  التي  العتبة  ذاتها  ال تستويف يف حد 
فإن  املحلية،  القانونية  األطر  يف  إرهابية  أعماال 
من  الدينية  الرموز  نقل  مثل   - التخريب  أعمال 
لبيئة  أعراض  ذلك  مع  هي   – وتدمريها  أماكنها 
تهديد متزايدة وتهدف إىل التخويف، مما قد يشري 
وينذر  التالية”  املرحلة  إىل  “االنتقال  إىل  ميل  إىل 

بارتكاب أعمال إرهابية كاملة14.
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اإلطار 1  
دينامية “املحاكاة”  

كانت هناك دينامية محاكاة واضحة أثناء الهجوم عىل املسجدين يف كرايستشريش، نيوزيلندا. والطريقة 
الغريبة إلطالق النار عىل الجموع، الذي تم بثه عىل الهواء مبارشة للمرة األوىل، يُذّكر بالهجوم عىل اليهود 
الجاني يضع كامريا عىل خوذته. ويف هاتني  كان  2012، عندما  عام  ليون، فرنسا، يف  ارتكب يف  الذي 
الحالتني، توجد دينامية محاكاة عىل الرغم من املالمح والدوافع املختلفة جدا للجانيني. ففي حني كان 
مهاجم كرايستشريش متطرفا يمينيا مناهضا للمسلمني، كان دافع املهاجم يف ليون هو مظامله بشأن 

معاملة الطوائف املسلمة يف فرنسا وأماكن أخرى.

  التهديد اإلرهابي للمواقع الدينية
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[2]

وموقعها  لحجمها  تبعا  الدينية،  املواقع  تنطوي 
والطقوس  املجموعات  خصائص  وكذلك  وتكوينها 
املرتبطة بها، عىل عدد من نقاط الضعف املميزة التي 
تميز هذه األماكن عن األهداف السهلة األخرى. وفيما 
التي  الضعف  نقاط  عن  شاملة  غري  عامة  ملحة  ييل 
التأكيد عىل  أو تم  النشاط اإلرهابي تاريخيا  استغلها 

أنها عرضة لالستغالل. 

مادية 	  مواقع  أو  كأماكن  سواء   – الدينية  املواقع 
تجمع أفرادا من طائفة دينية واحدة - تمثل قيمة 
رمزية كبرية، ال سيما بالنسبة للجماعات اإلرهابية 

التي تستغل االنقسامات الدينية.

الهشاشة املميزة للعديد من املواقع الدينية متأصلة 	 
يف املهمة التي تم التفكري يف تلك املواقع من أجلها. 
واجب  الدينية  والطوائف  األديان  معظم  وتكرس 
تنفيذ سياسات “الباب املفتوح” بالرتحيب بالغرباء 
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الزوار  مصدر  أو  هوية  عن  أسئلة  طرح  وعدم 
املجهولني. 

التصور 	  الناس  فحص  يف  العام  بالرتدد  يرتبط 
املتكرر املتمثل يف أن األمن يرض بالصورة التي تريد 
لوحظ  وقد  لنفسها.  تعرضها  أن  الدينية  الطائفة 
أيضا أن األشخاص الذين يقومون بإدارة وتسيري 
)...( املرافق الدينية يعملون بشكل عام من منظور 
عاطفي وعقيل مختلف تماما عن املهنيني املكلفني 
بإنفاذ القانون ولهم قاعدة خربة مختلفة. وهذا من 

قد تتفاقم املواقف املتشككة تجاه مشاريع تشديد إجراءات األمن يف السياقات التي تفقد فيها الطوائف الدينية مصلني أو تشهد انخفاضا يف معدالت   15
حضور الشعائر الدينية. ويف مثل هذه الحاالت، قد ينظر إىل األمن عىل أنه عقبة يف الجهود الرامية إىل جذب األعضاء الساخطني مرة أخرى.

بوجه عام، نظرا ألن املعلومات املتعلقة بالخدمات واالحتفاالت غالبا ما تكون علنية، فإن نقاط الضعف تزداد حدة بسبب إمكانية معرفة موعد   16
ع املصلني مقدما. تجمُّ

شأنه أن يجعل األمن “أمرا يصعب قبوله” بالنسبة 
يف  سيفشلون  إما  الذين  األفراد،  هؤالء  من  للعديد 
فهم رضورة مثل هذه التدابري أو يخافون من فكرة 
أن  املرجح  من  الحالتني،  كلتا  ويف  رضورية.  أنها 
يُعاملون كرسل يحملون  أنهم  الرشطة  أفراد  يجد 
املؤسسات عدم سماعها  أخبارا سيئة تفضل هذه 
نفذت  وإذا   )Wood 2018( معها”.  التعامل  أو 
التدابري األمنية، فإنها تكون يف كثري من األحيان أقل 

ظهورا وتدخال قدر اإلمكان15. 

اإلطار 2  
املواقف تجاه األمن: حالة 26 كنيسة مسيحية  

أظهر تحليل عينة من 26 هجوما ارتكبت ضد أماكن العبادة املسيحية يف جميع أنحاء العالم بني عامي 
1998 و 2019 أن اإلجراءات الوقائية ال تُعطى لها األولوية إال عندما تكون قد حدثت هجمات سابقة 
عىل الكنيسة نفسها أو عندما يتم اإلبالغ مسبقا بتحذير من تهديد وشيك. ويف عدد كبري من الحاالت، لم 
معلومات  تلقي  أو  اإلنذار  إشارات  عن  النظر  بغض  األمنية  اإلجراءات  لتشديد  وقائية  تدابري  أي  تتخذ 

.)Pethö-Kiss 2020( .استخباراتية مسبقة

للجهات 	  جاذبية  أكثر  الدينية  املواقع  تكون  قد 
الفاعلة الخبيثة مقارنة باألهداف “السهلة” األخرى 
حيث قد يقل احتمال أن يلجأ املصلون إىل استخدام 
سبيل  عىل  الهجمات،  تقع  فعندما  فعالة.  دفاعات 
املثال، غالبا ما يكون املصلون يف مزاج استبطاني 
أنه خالل  كما  الروحية.  ومنغمسني يف ممارستهم 
األعياد الدينية ال يقترص األمر عىل أن املواقع الدينية 
تشهد تدفقا أكرب بكثري من الناس مقارنة باألوقات 
العادية، بل قد ال يكون بعض هؤالء األشخاص عىل 
مخارج  موقع  )مثل  باملرفق  بالرضورة  دراية 

الطوارئ(16. 

املعمارية 	  السمات  من  الضعف  نقاط  بعض  تنبع 
للمرافق التي تستضيف املواقع الدينية. فعىل سبيل 
املثال، بعض الكنائس لديها عليّات يمكن الوصول 
لالشتعال.  قابلة  خشبية  هياكل  مع  بسهولة  إليها 
كذلك، فإن كْون املصلني غالبا ما يواجهون املذبح 
أقل  يجعلهم  الرئييس  للمدخل  ويديرون ظهورهم 
للمهاجم  السماح  مع  الهجوم  حالة  يف  تفاعال 

باستغالل عامل املفاجأة بشكل أفضل. 

عىل 	  كبرية  قيودا  التنظيمية  األطر  بعض  تفرض 
أنواع اإلصالحات األمنية املسموح بها )مثل تركيب 
عىل  وذلك  الدينية  املواقع  يف  أمنيا(  مصنفة  أبواب 
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أساس الحاجة إىل الحفاظ عىل سالمة املباني ذات 
القيمة الثقافية والتاريخية17. 

يف بعض الحاالت، يجعل السياق الجغرايف للموقع 	 
الديني نفسه )مثل وسط مدينة قديمة ذات شوارع 
خاص  بشكل  الصعب  من  ومزدحمة(  ضيقة 
معالجة بعض املخاوف األمنية. فعىل سبيل املثال، 
أمام  املستحيل وضع كتل خرسانية  قد يكون من 
الدهس  هجمات  من  املصلني  لحماية  املدخل 

باملركبات18. 

تقيم جماعات دينية كثرية احتفاالت كبرية يف الهواء 	 
الطلق. وقد ال تشهد املناسبات الدينية التي تقام يف 
الهواء الطلق - مثل املواكب الدينية التي تنتقل من 
التي  األمنية  التحديات  بعض   - أخرى  إىل  قرية 
عمليات  يف  االختناقات  )مثل  املباني  تواجهها 

عىل النقيض من ذلك، قد يتيح املوقع الديني الذي يكون قيد اإلنشاء فرصة فريدة التباع نهج أمني قوي حسب التصميم يف مرحلة التخطيط، مما   17
يمنع بعض نقاط الضعف حتى من الظهور.

من الناحية اإلحصائية، استهدف عدد كبري من الهجمات اإلرهابية املصلني أثناء تجّمعهم خارج املواقع الدينية، سواء قبل أو بعد إقامة الشعائر   18
الدينية.

بعض أفراد الطائفة املسلمة، عىل سبيل املثال، يقضون يف املساجد الجزء األخري من شهر رمضان، مما يثري مخاوف أمنية متميزة ويمدد أجل نقاط   19
الضعف يف املواقع ملدة تصل إىل عرشة أيام دون انقطاع.

اإلجالء(. ومع ذلك، فإنها تتعرض ألنواع أخرى من 
التهديدات بينما تظل جذابة بنفس القدر كأهداف 

محتملة للنشاط اإلرهابي. 

اعتمادا 	  الدينية  املواقع  يف  الضعف  نقاط  تعتمد 
وكلما  االحتفاالت.  أو  الخدمات  مدة  عىل  حاسما 
كلما  االحتفاالت،  أو  الخدمات  هذه  مدة  طالت 
وجدت نفسها أكثر ُعرضة ألي بيئة تهديد معينة19.

قد تُستخدم أيضا عدة مواقع دينية كأماكن للقاء 	 
الجماعات غري الدينية، واألنشطة الرتفيهية، ومراكز 
االقرتاع االنتخابية، وما إىل ذلك، مما يبقي مستويات 
يجري  ال  التي  األوقات  يف  أيضا  مرتفعة  الضعف 
بأنشطة  القيام  أو  دينية  شعائر  أي  أداء  فيها 

مرتبطة بتلك الشعائر.
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أعقاب  يف  العام  األمني  تلقاها  التي  بالوالية  عمال 
الهجومني عىل مسجدين يف كرايستشريش، نيوزيلندا، 
املتحدة  األمم  تحالف  وضع   ،2019 آذار/مارس  يف 
املواقع  لحماية  املتحدة  األمم  عمل  خطة  للحضارات 
اآلمنة  العبادة  أجل  من  وتضامن  وحدة  يف  الدينية: 
أطلقها  التي  هذه،  العمل  خطة  وترتكز  والسلمية. 
األمني العام يف 12 أيلول/سبتمرب 2019، عىل قرارات 
الجمعية العامة لألمم املتحدة ومجلس األمن ومجلس 
الوثائق  عن  فضال  الصلة،  ذات  اإلنسان  حقوق 
وهي  الدينيون.  الزعماء  عليها  اتفق  التي  الرئيسية 

توفر إطارا للعمل موجها إىل جميع أصحاب املصلحة 
املواقع  عىل  املحتملة  الهجمات  منع  أجل  من  املعنيني 
أفضل.  نحو  عىل  عليها  والرد  لها  والتأهب  الدينية 
وعالوة عىل ذلك، تشجع الخطة التعاون بني أصحاب 
والرشاكات  املعلومات  وتبادل  الثقة  لبناء  املصلحة 

والعمل املشرتك.

املحددة  التوصيات  من  عددا  العمل  خطة  وتتضمن 
املفيدة  واالستجابة  التأهب  مجاالت  يف  األعضاء  للدول 
ملعالجة نقاط الضعف واالستجابة للهجمات اإلرهابية، 
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بما يف ذلك ضمان تعريف املواقع الدينية بأنها أهداف 
ضعيفة وإدراجها يف االسرتاتيجيات والخطط الوطنية 
االسرتاتيجيات  تعزيز  أو  واستعراض  الصلة؛  ذات 
والخطط الوطنية القائمة لجعلها أكثر فعالية لحماية 
متخصصة  وحدات  إنشاء  يف  والنظر  الدينية؛  املواقع 
لألدوار  تقييمات  وإجراء  الدينية؛  املواقع  لحماية 
واملسؤوليات ذات الصلة عىل جميع مستويات الحكومة. 

A/RES/75/291، 2 تموز/يوليه 2021، الفقرة 71.  20

وتشجع خطة العمل أيضا الدول األعضاء عىل تطوير 
التعاون مع الزعماء الدينيني والحفاظ عليه لبناء الثقة 
واملساعدة عىل ضمان تبادل املعلومات؛ وربط الزعماء 
دورات  وتنظيم  املحلية؛  اإلنفاذ  بسلطات  الدينيني 
وتحسني  األمنية؛  التدابري  بشأن  للمصلني  تدريبية 

الرشاكات بني القطاعني العام والخاص. 

اإلطار 3  
املبادئ التي تقوم عليها خطة عمل األمم املتحدة لحماية املواقع الدينية  

تستند خطة العمل إىل املبادئ التالية:

احرتام جميع الشعوب، بغض النظر عن ديانتها وثقافتها وتاريخها؛	 

املسؤولية عن بناء جسور التفاهم والتعاون املتبادلني؛	 

التنوع لقبول واحرتام االختالفات بني البرش؛	 

الحوار كأداة لتحسني التواصل والتفاعل مع بعضنا البعض؛	 

الحزن 	  أوقات  يف  سيما  ال  البعض،  بعضنا  مع  التعاطف  وتبادل  البعض  بعضنا  لدعم   التضامن 
أو املتاعب؛

الوقوف معا ككيان واحد للتصدي بوحدة ملحاوالت تفريقنا؛	 

البقاء معا ككيان واحد لضمان استمرار الوحدة يف التصدي للهجمات ضد املواقع الدينية وتعزيزها 	 
بمرور الوقت.

ويف عام 2021، اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة 
باإلجماع القرار 258/75 بشأن “تعزيز ثقافة السالم 
الجمعية  الدينية”. وتأسف  املواقع  والتسامح لحماية 
العامة بشدة يف القرار للهجمات التي تشن عىل املواقع 
أو  التدمري  أو  العنف  أعمال  جميع  وتدين  الدينية 
اإلرضار باملواقع الدينية أو تعريضها للخطر؛ وتدعو 
حسب  تدعم،  أن  إىل  املعنيني  املصلحة  أصحاب 
املواقع  لحماية  املتحدة  األمم  عمل  خطة  االقتضاء، 
عقد  إىل  املتحدة  لألمم  العام  األمني  وتدعو  الدينية. 
املعنيني  املصلحة  أصحاب  جميع  يضم  عاملي  مؤتمر 
من  محددة  إجراءات  التخاذ  السيايس  الدعم  لقيادة 

أجل امليض قدما يف تنفيذ خطة العمل هذه.

وعالوة عىل ذلك، أهابت الجمعية العامة لألمم املتحدة، 
السابع  استعراضها  سياق  يف   ،2021 عام  يف 
األعضاء  بالدول  اإلرهاب،  ملكافحة  السرتاتيجيتها 
تعزيز الجهود الرامية إىل تحسني أمن وحماية األهداف 
املواقع  ذلك  يف  بما  للخطر،  خاص  بشكل  املعّرضة 
الدينية فضال عن تعزيز قدرتها عىل مقاومة الهجمات 

اإلرهابية، وال سيما يف مجال الحماية املدنية20.

تختلف املواقع الدينية اختالفا كبريا من حيث الحجم 
تتعرض  وهي  االستقبال.  وسعة  والسمات  واملوقع 
ملستويات مختلفة من التهديدات وال تملك بالرضورة 
هجوم  أي  ملنع  واالستعداد  املوارد  من  القدر  نفس 
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التخفيف من املخاطر واالستجابة لها: أدوار 
أصحاب املصلحة وممارساتهم الجيدة

إرهابي محتمل والتأهب له والرد عليه. ونتيجة لذلك، 
هناك  بل  الجميع،  يناسب  واحد  أمني  معيار  يوجد  ال 
مجموعة متنوعة من النهج وتدابري التخفيف التي يلزم 
محددة.  تهديد  وسيناريوهات  سياقات  تراعي  أن 
الدينية، عىل سبيل املثال، هي وجهات  فبعض املواقع 
أنحاء  جميع  من  القادمني  الحجاج  ماليني  يقصدها 
بالسالمة  تتعلق  ألسباب  حمايتهم  تكون  وقد  العالم. 

واألمن مسعى معقدا للغاية، ويتطلب بذل جهود تعبئة 
عىل الصعيد الوطني تكون مسؤولة عن التدفق الهائل 
ويخرجون  املضيف  البلد  يدخلون  الذين  لألشخاص 
مجّمعات  حول  منّظمة  أخرى  مواقع  وثمة  منه. 
ويف  متعددة.  اجتماعية  وأنشطة  مباني  تستضيف 
أماكن عبادة معزولة  الطيف توجد  الطرف اآلخر من 
أمنية  بميزانيات  وتعيش  صغرية  تجمعات  تخدم 
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قدرتها  ومحدودية  عزلتها  من  الرغم  وعىل  محدودة. 
عىل االستقبال، فإن التدابري األمنية الضعيفة التي تنفذ 
للجهات  جذب  عامل  تكون  أن  يمكن  املواقع  هذه  يف 
وتأثري  كبرية  إعالمية  تغطية  إىل  تسعى  التي  املعادية 

كبري بأقل قدر من الجهد التخطيطي.

املواقع  لحماية  املتحدة  األمم  عمل  يف خطة  جاء  وكما 
أو صغرية،  الدينية كبرية  املواقع  كانت  الدينية، سواء 
املصلني  من  قليال  عددا  أو  الزوار  من  العديد  تجتذب 
املحليني، فإن اتباع نهج متعدد األطراف من أصحاب 

يشمل ذلك السلطات املحلية والبلدية، التي غالبا ما نكون لها أدوار مهمة يف املناطق املحيطة باملواقع الدينية اآلمنة )عىل سبيل املثال بفرض قيود   21
عىل وقوف السيارات بالقرب من مداخل دور العبادة يف أوقات الشعائر الدينية، وضمان إضاءة الشوارع بشكل كاف، وما إىل ذلك(.

من املهم للغاية أن تبذل األجهزة الحكومية قصارى جهدها ملنع وصم جماعات دينية بأكملها عىل أساس أنها تؤوي مرتكبي العمل اإلرهابي املعني   22
أو توفر لهم غطاء أيديولوجيا.

املصلحة هو السبيل إىل منع الهجمات املحتملة ضدها 
بصفة  مهم  النهج  وهذا  عليها.  والرد  لها  والتأهب 
اإلرهابية،  الهجمات  املواقع من  خاصة يف حماية هذه 
تنفذها  أن  يتعني  جماعية  مهمة  يكون  أن  وينبغي 
بطريقة مستدامة ومنسقة الجهات الفاعلة ذات الصلة 
يف الدول األعضاء، بما يف ذلك هيئات وضع السياسات 
يف  واملسعفون  القانون  وإنفاذ  الترشيعية  والسلطات 
حاالت الطوارئ، فضال عن الزعماء الدينيني واملنظمات 
الدينية وجماعات املجتمع املدني وأفراد املجتمع املحيل.

4-1 الدول األعضاء

وضع  مجال  يف  تعمل  األعضاء  الدول  كانت  سواء 
القانون  إنفاذ  أو  السياسات  أو   االسرتاتيجيات 
فإنها  التنفيذية،  القدرات  من  ذلك  غري  تمارس  أو 
النهج  من  متنوعة  مجموعة  تستخدم  أن  تستطيع 
والتدابري للتخفيف من خطر اإلرهاب وإدارة األزمات 

التي تتعرض لها املواقع الدينية.

الدول  أن تعبئ  الالزم  املهام، ليس من  أداء هذه  ويف 
عىل  فيها  املنظمة  الحكم  مستويات  جميع  األعضاء 
أساس تقسيم واضح للمهام فحسب21، بل من الالزم 
لكيفية  املعنية  األجهزة  جميع  فْهم  تضمن  أن  أيضا 
ذلك  فسيساعد  إقليمها.  يف  الدينية  الطوائف  تنظيم 
مع  االنخراط  عىل  الصلة  ذات  الحكومية  الكيانات 
الزعماء الدينيني وغريهم يف حوار ورشاكات مثمرة ملنع 
الهجمات عىل املواقع الدينية والتأهب لها والرد عليها 

والتعايف منها. 

مهما  الحكومية،  األجهزة  تواصل  أن  الرضوري  ومن 
بالقانون  االلتزام  بها،  تترصف  التي  الصفة  كانت 
التوترات  أوقات  يف  سيما  ال  اإلنسان،  لحقوق  الدويل 
االجتماعية الحادة، كما يحدث يف أعقاب هجوم إرهابي 
فقد  ما22.  بلد  لهوية  رموزا  تعترب  دينية  مواقع  عىل 
املثال، هجمات من  البلدان، عىل سبيل  شهدت بعض 
والرموز  الطوائف  ضد  األهلية  القصاص  جماعات 

الدينية، وحمالت مقاطعة اقتصادية، وعنفا منظما يف 
أعقاب هذه الهجمات.  

4-1-1 واضعو السياسات

سيتعني عىل الدول األعضاء أن تكفل وضع سياسات 
من  الدينية  املواقع  لحماية  شاملة  تنظيمية  وأطر 
املتحدة  األمم  عمل  خطة  وتحدد  اإلرهابية.  األعمال 
للدول  ينبغي  مجاالت  عدة  الدينية  املواقع  لحماية 
ولتعزيز  وقائية  ألغراض  فيها  تنظر  أن  األعضاء 
السياسات.  لواضعي  األهمية  ذات  التأهب  مستويات 

وهي تشمل ما ييل:

ترتكز 	  التخصصات  متعددة  وطنية  خطط  وضع 
عىل أهداف التنمية املستدامة ملنع التطرف العنيف، 

كلما ومتى كان يفيض إىل اإلرهاب؛ 

تعميم مراعاة املنظور الجنساني يف تصميم وتنفيذ 	 
التطرف  منع  إىل  الرامية  واإلجراءات  الخطط 

العنيف، كلما ومتى كان يفيض إىل اإلرهاب؛

االستثمار يف البحوث التي تراعي املنظور الجنساني 	 
التطرف  منع  يف  املرأة  أدوار  عن  البيانات  وجمع 

العنيف، كلما ومتى كان يفيض إىل اإلرهاب؛
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االحرتام 	  لتعزيز  الدينيني  الزعماء  مع  التواصل 
والتفاهم املتبادل من خالل األنشطة املشرتكة بني 

األديان؛ 

األديان 	  بني  والتعاون  والتفاهم  الحوار  تشجيع 
والثقافات؛

اسرتاتيجيات 	  يف  املدني  املجتمع  مشاركة  تسهيل 
خالل  من  وذلك  العنيف،  التطرف  منع  وبرامج 
ووضع  أخرى،  ومبادرات  عمل  حلقات  تنظيم 
معايري لقياس التقدم املحرز يف تنفيذ االسرتاتيجيات 

والربامج ذات الصلة؛

ضمان تعريف املواقع الدينية بأنها أهداف ضعيفة 	 
وإدراجها يف االسرتاتيجيات والخطط الوطنية ذات 

الصلة؛

والخطط 	  االسرتاتيجيات  تعزيز  أو  استعراض 
الوطنية القائمة لجعلها أكثر فعالية لحماية املواقع 

الدينية؛

نظم 	  لتشمل  تعزيزها  أو  الوطنية  الخطط  وضع 
اإلنذار املبكر، واالستجابة لحاالت الطوارئ، وإدارة 

األزمات، واألمن، والقدرة عىل الصمود؛

اإلدارات 	  يف  متخصصة  وحدات  إنشاء  يف  النظر 
ووفقا  االقتضاء،  حسب  واملحلية،  املركزية 
املواقع  لحماية  الوطنية،  واإلجراءات  للترشيعات 

الدينية؛

مختلف 	  ومسؤوليات  ألدوار  تقييمات  إجراء 
الكيانات عىل جميع مستويات الحكومة، بما يف ذلك 
عىل املستوى املحيل، وتطوير العالقات بني مختلف 
اتباع  لضمان  عليها  والحفاظ  الحكومة  مستويات 
بني  التآزر  يعزز  ومنسق  الجوانب  متعدد  نهج 
مختلف الجهات الفاعلة ذات املسؤوليات يف مجال 

حماية املواقع الدينية.

اإلجراءات  بعض  عىل  الضوء  التالية  األقسام  وتسلط 
التي   - الصلة  ذات  اإلفرادية  والدراسات   - املحددة 
عند  السياسات  وضع  هيئات  فيها  تنظر  أن  ينبغي 
لخطاب  والتصدي  الجنائية،  الترشيعات  إعداد 

الكراهية، وإجراء الدراسات االستقصائية الحكومية.

الدراسة اإلفرادية 1  
اللجنة امللكية للتحقيق يف الهجومني اإلرهابيني عىل مسجدي كرايستشريش  

يف أعقاب الهجومني اإلرهابيني اللذين وقعا يف 15 آذار/مارس 2019 عىل مسجدين يف كرايستشريش، 
ملكية  تحقيق  لجنة  الحكومة  أنشأت  آخرين،   40 وإصابة  شخصا   51 مقتل  عن  وأسفرا  نيوزيلندا، 
للتحقيق يف ما حدث واإلبالغ عنه. وقد أوعزت االختصاصات إىل اللجنة أن تحقق يف ثالثة مجاالت واسعة 
هي: )1( أفعال الفرد؛ )2( إجراءات أجهزة القطاع العام ذات الصلة؛ )3( أي تغيريات يمكن أن تمنع 

مثل هذه الهجمات اإلرهابية يف املستقبل. 

وقد أجريت هذه العملية يف رسية، مما ضمن حماية املعلومات الحساسة وخصوصية األرس املترضرة والناجني 
والشهود. ويف الوقت نفسه، فإن أعضاء اللجنة “اتخذوا خطوات لتحقيق قدر معقول من الشفافية، ولطمأنة 
الجمهور النيوزيلندي بهذه الطريقة. فهم، عىل سبيل املثال، اضطلعوا بعملية تفاعل واسعة النطاق من خالل 
عقد اجتماعات مع الطوائف املوجودة يف نيوزيلندا، بما يف ذلك الطوائف املسلمة، وقدموا معلومات مستكملة 
بانتظام عن التقدم املحرز من خالل املوقع الشبكي للجنة امللكية. وفيما يتعلق باملعلومات املستكملة، )نرشوا( 
الفريق  مع  االجتماعات  ومالحظات  اإلجرائية،  واملحارض  مقابلتهم،  تمت  الذين  األشخاص  معظم  أسماء 

املرجعي للطائفة املسلمة، وأوجزوا كل مرحلة من مراحل تحقيقنا مع تقدمهم”.
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وقد شملت عملية جمع املعلومات ما ييل:

التعامل مع األرس املمتدة املترضرة والناجني والشهود؛  )1(

االجتماع مع الطوائف املسلمة؛  )2(

االجتماع مع الطوائف العرقية والدينية وجماعات املصالح؛  )3(

تلقي الطلبات؛  )4(

طلب أدلة من أجهزة القطاع العام؛  )5(

االجتماع مع السلطات املحلية؛  )6(

االجتماع مع وكاالت النزاهة؛  )7(

طلب معلومات من مؤسسات قطاع األعمال؛  )8(

العام  القطاع  التنفيذيون ألجهزة  الرؤساء  فيهم  بمن  العام،  القطاع  مع موظفي  مقابالت  إجراء   )9(
املسماة، تحت القسم أو اإلقرار؛

)10( التماس معلومات من املنظمات األسرتالية ذات الصلة؛

)11( االجتماع مع الخرباء واستشارتهم؛

)12( إجراء مقابالت مع وزراء التاج السابقني والحاليني؛

)13( مقابلة الفرد.

وشملت توصيات التقرير البالغ عددها 44 توصية املجاالت التالية: )أ( تحسني جهود نيوزيلندا يف مجال 
مكافحة اإلرهاب؛ )ب( تحسني نظام ترخيص األسلحة النارية يف نيوزيلندا؛ )ج( دعم احتياجات التعايف 
سكانها؛  تنوع  لتزايد  نيوزيلندا  استجابة  تحسني  )د(  والشهود؛  والناجني  املترضرة  لألرس  املستمرة 

)هـ( تنفيذ التوصيات. 

املصدر: اللجنة امللكية للتحقيق 2020.

تشتمل قوانني العقوبات يف عدة بلدان عىل جرائم تُرتكب ضد املشاعر الدينية، وتدنيس دور العبادة، وتعطيل االحتفاالت الدينية، وما إىل ذلك.   23
ويمكن استخدام هذه األحكام فيما يتعلق بحوادث بسيطة، وعادة ما تكون غري كافية للتصدي ألبشع أشكال العنف وتدمري املمتلكات التي تتعلق 

باملواقع الدينية.

4-1-1-1  اعتماد وتعزيز الترشيعات الجنائية

الدول  عاتق  عىل  يقع  اإلرهاب،  مكافحة  مجال  يف 
األعضاء التزام شامل - نابع من قرارات مجلس األمن 
واملعاهدات الدولية ذات الصلة - بأن تكفل بوجه عام 
لها(  )واالستعدادات  اإلرهابية  األعمال  خضوع 
لهذه  الخطرية  الطبيعة  تعكس  جنائية  لجزاءات 

الجرائم. ويف املمارسة العملية، ووفقا لإلطار القانوني 
املحيل الذي يكون قيد النظر، لدى البلدان مجموعة من 
عىل  الهجمات  مرتكبي  لتجريم  لها  املتاحة  األحكام 
املواقع الدينية من خالل اإلجراءات الجنائية. وإضافة 
يجوز  اإلرهابية،  األعمال  تجرم  التي  الترشيعات  إىل 
تتناول عادة  إىل قوانني جنائية عامة،  اللجوء  للبلدان 
بها23. الرضر  إلحاق  أو  للممتلكات  العمد  الحرق 
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املشددة”.  “الظروف  األحيان يطبق نظام  ويف بعض 
تستقطب  املثال،  سبيل  عىل  الفرنيس،  الترشيع  ففي 
الجريمة العامة املتمثلة يف تدمري املمتلكات أو التسبب 
األمر  أو تدهورها عقوبات أشد كلما تعّلق  يف ترّديها 
نهجا  املتحدة  الواليات  اتبعت  وقد  للعبادة24.  بدار 
إتيان سلوك  مختلفا بعض اليشء بسن قوانني تجرم 
هذا  وراء  الدافع  يكون  عندما  الدينية  املواقع  ضد 
أو  املعنية  للممتلكات  الدينية  الطبيعة  هو  السلوك 
الدين الذي يعتنقه الضحية25. ورغم أن هذه القوانني 
فإن  اإلرهابية،  األعمال  ارتكاب  تحديدا  تستهدف  ال 

القانون الجنائي الفرنيس، املادة 1-3-322.  24

قانون منع الحرق العمد للكنائس لعام US 18( 1996 247(، الذي تم تعديله بقانون حماية املؤسسات الدينية لعام 2018. وقد زاد هذا األخري   25
من العقوبات الجنائية عىل األعمال التي تؤدي إىل إتالف أو تدمري املمتلكات الدينية، التي تم توسيع تعريفها أيضا لحماية ليس فقط املمتلكات التي 

تملكها الكنائس، بل أيضا “املمتلكات العقارية التي تملكها أو تستأجرها منظمة غري ربحية منتسبة دينيا”.

يعاقب القانون الجنائي لكولومبيا، عىل سبيل املثال، “كل من يقوم عند حدوث نزاع مسلح أو أثناءه، دون أي مربر يستند إىل االحتياجات العسكرية   26
الحتمية ودون أن يكون قد اتخذ يف السابق تدابري حماية كافية ويف الوقت املناسب، بمهاجمة وتدمري )...( أماكن العبادة التي تشكل الرتاث الثقايف 

أو الروحي للشعوب، املشار إليها حسب األصول بالعالمات التقليدية، أو استخدام هذه األصول لدعم الجهد العسكري )...(” )املادة 156(.

نطاق تطبيقها غالبا ما يكون واسعا بما يكفي ليشمل 
السلوك املرتكب بنية إرهابية. 

القوانني  من  منفصلة  مجموعات  تُسن  ما  وكثريا 
للمساءلة عن األفعال اإلجرامية التي تستهدف املواقع 
الدينية أثناء نزاع مسلح. وتنفذ هذه األحكام رشوطا 
اإلنساني  الدويل  القانون  معاهدات  يف  واردة  محددة 
أوسع وتعترب  نطاق  الثقافية عىل  باملمتلكات  املتعلقة 
)انظر  العريف  الدويل  للقانون  تدوينا  كبري  حد  إىل 

اإلطار 4(26.
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اإلطار 4  
خضوع املواقع الدينية للقانون الدويل اإلنساني  

مصطلح  يشمل  مسلح،  نزاع  نشوب  حالة  يف   1954 لعام  الثقافية  املمتلكات  حماية  اتفاقية  بموجب 
“املمتلكات الثقافية” “برصف النظر عن املنشأ أو امللكية... املمتلكات املنقولة أو غري املنقولة ذات األهمية 

الكربى للرتاث الثقايف لكل شعب... سواء كانت دينية أو علمانية”. 

واستُكملت اتفاقية عام 1954 بربوتوكولني لعامي 1954 و1999. ويتضمن الربوتوكول املعتمد يف عام 
1999 أحكاما مفصلة بشأن املسؤولية الجنائية والوالية القضائية )الفصل 4(.

التزامات تتعلق تحديدا   1977 ويتضمن الربوتوكوالن األول والثاني اإلضافيان التفاقيتي جنيف لعام 
بحماية القطع الثقافية وأماكن العبادة يف أوقات النزاع املسلح. 

يشكل خرقا  أن  يمكن  للهجوم  هدفا  بوضوح  بها  املعرتف  العبادة  أماكن  فإن جْعل  ذلك،  وعالوة عىل 
خطريا عمال باملادة 85 )4( )د( من الربوتوكول اإلضايف األول لعام 1977. وتعّمد توجيه هجمات ضد 
املباني املخصصة لألغراض الدينية، رشيطة أال تكون أهدافا عسكرية، يشكل جريمة حرب يف النزاعات 

املسلحة الدولية وغري الدولية بموجب نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية.
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الدراسة اإلفرادية 2  
حكم املحكمة الجنائية الدولية بشأن تدمري مواقع دينية يف تمبكتو، مايل  

يف قضية املدعي العام ضد أحمد الفقي املهدي، أدانت املحكمة الجنائية الدولية املدعى عليه بارتكاب 
أفعال إجرامية يف سياق النزاع املسلح غري الدويل يف مايل.

وقد أُدين املهدي، الذي كان ناشطا جدا يف جماعتي أنصار الدين والقاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي27، 
بصفته أحد مرتكبي جريمة الحرب املتمثلة يف توجيه هجمات متعمدة ضد املباني الدينية والتاريخية يف 
تمبكتو، بما يف ذلك تسعة أرضحة ومسجد واحد. وقد اعرتف بذنبه وحكم عليه بالسجن ملدة 9 سنوات 

يف عام 2016.

القديسني  “أرضحة  أن  حكمها،  إصدار  لدى  الدولية،  الجنائية  للمحكمة  االبتدائية  الدائرة  واعتربت 
تراثا  تمبكتو  ومساجد  أرضحة  وتشكل  لسكانها.  الدينية  الحياة  من  يتجزأ  ال  جزء  تمبكتو  ومساجد 
مشرتكا للمجتمع. وكثريا ما يزور السكان هذه األرضحة - فهي أماكن للصالة، وبالنسبة للبعض، أماكن 
للحج” )الفقرة 34(. وبناء عىل ذلك، “فإن كون املباني املستهدفة لم تكن مباني دينية فحسب، بل كانت 
لها أيضا قيمة رمزية وعاطفية لسكان تمبكتو، أمر هام يف تقييم خطورة الجريمة املرتكبة” )املحكمة 

الجنائية الدولية 2016، الفقرة 79(.

املصدر: املحكمة الجنائية الدولية 2016

سيطرت الجماعتان عىل تمبكتو بعد انسحاب القوات املسلحة املالية يف عام 2012.  27
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4-1-1-2 معالجة خطاب الكراهية

إىل  دعوة  أي  اإلنسان  لحقوق  الدويل  القانون  يحظر 
تشكل  التي  الدينية  أو  العرقية  أو  القومية  الكراهية 
تحريضا عىل التمييز أو العداء أو العنف28. ومع ذلك، 
قد يكون خطاب الكراهية ضارا حتى عندما ال يشكل 
أن  من  الرغم  عىل  الواقع،  ويف  التحريض.  هذا  مثل 
الدعوة إىل الكراهية قد ال تحرض يف حد ذاتها شخصا 
عنرص  فإن  عنيفة،  إجراءات  اتخاذ  عىل  مبارشة  ما 
التشويه الذي تتضمنه تجاه أشخاص يعتنقون دينا 
تطرف  يف  حاسما  دورا  يؤدي  قد  معينة  رموزا  أو 
من  الحدود”  “تجاوز  بـ  ما  شخص  وإقناع  األفراد 
ضد  ذلك  يف  بما  إرهابي،  سلوك  يف  االنخراط  خالل 

املواقع الدينية.

ويف اسرتاتيجية وخطة عمل األمم املتحدة بشأن خطاب 
الكراهية )األمم املتحدة 2019( يُفهم خطاب الكراهية 
عىل أنه “أي نوع من التواصل، الشفهي أو الكتابي أو 
أو  ازدرائية  لغة  يستخدم  أو  يهاجم  الذي  السلوكي، 
أساس  أو مجموعة عىل  إىل شخص  باإلشارة  تمييزية 
االنتماء  أو  الدين  أساس  أخرى، عىل  وبعبارة  الهوية، 
اإلثني أو الجنسية أو العرق أو اللون أو األصل أو نوع 
الجنس أو أحد العوامل األخرى املحدِّدة للهوية29. ويف 

املادة 20-2 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية. ووفقا السرتاتيجية األمم املتحدة وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية، “ال يوجد   28
تعريف قانوني دويل لخطاب الكراهية، وتوصيف ما هو “بغيض” مثري للجدل ومتنازع عليه”.

الوسائل  باستعمال  ذلك  أكان  “سواء  الكراهية  خطاب  إدانة  ينبغي   ،A/RES/73/328 القرار  يف  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  ذكرت  كما   29
املطبوعة أم السمعية البرصية أم اإللكرتونية أم وسائط التواصل االجتماعي أم أي وسيلة أخرى” )الفقرة 2(.

A/RES/73/328: النهوض بالحوار بني الديانات والثقافات وتعزيز التسامح من أجل مناهضة خطاب الكراهية.  30

أن  املتحدة  لألمم  العام  األمني  يؤكد  نفسها،  الوثيقة 
“التصدي لخطاب الكراهية يُعّد أمرا حاسما يف تعزيز 
التقدم امُلحرز يف جدول أعمال األمم املتحدة من خالل 

املساعدة عىل منع )...( اإلرهاب”.

ويف عام 2019، حددت الجمعية العامة لألمم املتحدة30 
الحوار بني األديان والثقافات بوصفه العنرص األسايس 
الكراهية.  خطاب  مكافحة  إىل  الرامية  الجهود  لبناء 
وتشمل التوصيات الرئيسية املوجهة إىل الدول األعضاء 

ما ييل:

إجراءات 	  اتخاذ  فيها  يتعني  التي  املجاالت  تحديد 
كافة  وعىل  املجتمع  قطاعات  جميع  يف  عملية 
مستوياته، والتعاون مع جميع الجهات املعنية من 
أجل النهوض بالحوار بني األديان والثقافات وتعزيز 

التسامح والتفاهم والتعاون )الفقرتان 3 و4(.

التعصب 	  بأخطار  وتوعيتها  الجماهري  وعي  إذكاء 
والعنف الطائفي )الفقرة 5(.

تشجيع الزعامات الدينية واملجتمعية عىل االنخراط 	 
يف حوار عىل الصعيد الداخيل وفيما بني األديان من 
والتمييز  العنف  عىل  للتحريض  التصدي  أجل 

وخطاب الكراهية )الفقرة 7(.
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الدراسة اإلفرادية 3  
“الحض عىل اإلرهاب علنا” يف اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع اإلرهاب  

والحريات  اإلنسان  وحماية حقوق  بتعزيز  املعني  الخاص  املتحدة  األمم  مقرر  يشري   ،2010 عام  منذ 
األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب إىل اتفاقية مجلس أوروبا لعام 2005 بشأن منع اإلرهاب باعتباره 
االتفاقية عىل  5 من  املادة  اإلرهاب علنا”. وتنص  أو “الحض عىل  التحريض   ممارسة جيدة يف تجريم 

ما ييل:

الحض عىل اإلرهاب علنا الرتكاب جريمة إرهابية

ألغراض هذه االتفاقية، “الحض علنا عىل ارتكاب جريمة إرهابية” يعني القيام بتوزيع رسالة عىل   - 1
الجمهور أو إتاحتها له بطرق أخرى، بقصد التحريض عىل ارتكاب جريمة إرهابية، متى أدى ذلك 
السلوك، سواء أكان يدعو رصاحة الرتكاب جرائم إرهابية أو ال، إىل خطر احتمال ارتكاب جريمة 

أو أكثر من هذا النوع”.

يعتمد كل طرف التدابري التي قد تكون رضورية لتجريم ارتكاب جريمة إرهابية عىل نحو ما هو   - 2
محدد يف الفقرة 1، عندما تُرتكب بصورة غري مرشوعة ومتعمدة، باعتبارها جريمة بموجب قانونه 

الداخيل.

.https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/196 :املصدر

الدراسة اإلفرادية 4  
تسجيل حوادث الكراهية تحت “عتبة الجريمة”  

لتشجيع   StopHateAB.ca اإللكرتوني  املوقع  ألربتا  يف  الكراهية  جرائم  لجنة  أطلقت   ،2017 عام  يف 
التي ال تصل إىل  الحوادث  املبادرة عىل  الجانب االبتكاري لهذه  الكراهية.  وينصب  اإلبالغ عن حوادث 
العتبات القانونية الالزمة لتصنيفها عىل أنها جرائم جنائية. وبما أنها ال تقع ضمن رادار أجهزة إنفاذ 

القانون، فإنها غالبا ما تكون غري موثقة. 

املوقع يسعى  الحوادث،  لتسجيل  مجهولة  إبالغ  وقناة  اإلنرتنت  عىل  نموذج  توفري  خالل   ومن 
StopHateAB.ca إىل ملء الفراغ وإيجاد وعي أكرب بتأثري الكراهية عىل الطوائف يف ألربتا. ومن املتوقع 
أن تدعم املعلومات املستقاة من املنصة اإللكرتونية مبادرات التوعية والتثقيف التي تقوم بها لجنة جرائم 

الكراهية يف ألربتا.

.https://stophateab.ca/ :املصدر



19التخفيف من املخاطر واالستجابة لها: أدوار أصحاب املصلحة وممارساتهم الجيدة

األداة 1  
   اسرتاتيجية وخطة عمل بشأن خطاب الكراهية - األمم املتحدة،

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20
Strategy%20and%20Plan%20of%20Action%20on%20Hate%20

Speech%2018%20June%20SYNOPSIS.pdf

2019 يف  اعتمدتا يف عام  اللتان  الكراهية،  املتحدة بشأن خطاب  األمم  تهدف اسرتاتيجية وخطة عمل 
مواجهة “موجة هائلة من كراهية األجانب والعنرصية والتعصب - بما يف ذلك تصاعد معاداة السامية 
املتحدة  لألمم  الالزمة  واملوارد  املجال  إتاحة  إىل  املسيحيني”،  واضطهاد  للمسلمني  املعادية  والكراهية 
لحقوق  الدولية  واملعايري  القواعد  مع  متماشية  املتخذة  التدابري  وستكون  الكراهية.  لخطاب  للتصدي 

اإلنسان، وال سيما الحق يف حرية الرأي والتعبري. واألهداف املتوخاة مزدوجة:

تعزيز جهود األمم املتحدة الرامية إىل معالجة األسباب الجذرية لخطاب الكراهية والعوامل املحركة له؛	 

تمكني استجابات فعالة من األمم املتحدة ألثر خطاب الكراهية عىل املجتمعات. ومن أجل التصدي 	 
لخطاب الكراهية، ستقوم األمم املتحدة بتنفيذ إجراءات عىل الصعيدين العاملي والقطري، فضال عن 

تعزيز التعاون الداخيل فيما بني كيانات األمم املتحدة ذات الصلة.

وتسرتشد االسرتاتيجية باملبادئ التالية:

)تابع(

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20Plan%20of%20Action%20on%20H
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20Plan%20of%20Action%20on%20H
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20Plan%20of%20Action%20on%20H
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مراعاة االسرتاتيجية وأساليب تنفيذها للحق يف حرية الرأي والتعبري. فاألمم املتحدة تدعم تعزيز 	 
التواصل، ال تقييده، باعتبار ذلك الوسيلة األساسية ملواجهة خطاب الكراهية؛

والقطاع 	  واملجتمعات  الحكومات   - الجميع  عاتق  عىل  الكراهية  لخطاب  التصدي  مسؤولية  وضع 
واجب  الكل  عىل  ويقع  الصدد  هذا  يف  مسؤول  فالكل  والرجال.  النساء  فرادى  من  بدءا  الخاص، 

االضطالع بهذه املسؤولية؛

يف العرص الرقمي الراهن، ينبغي لألمم املتحدة أن تدعم جيال جديدا من مواطني التكنولوجيا الرقمية 	 
بهدف تمكينهم من التعرف عىل خطاب الكراهية ونبذه والتصدي له؛

نحن بحاجة إىل معرفة املزيد للعمل بفعالية - وتحقيق ذلك يتطلب تنسيق جمع املعلومات وإجراء 	 
والظروف  ودوافعه  الكراهية  خطاب  وراء  الكامنة  الجذرية  األسباب  منها  مسائل  بشأن  البحوث 

املؤدية إىل ظهوره.

األداة 2  
   مذكرة توجيهية بشأن معالجة خطاب الكراهية املتصل

  بكوفيد-19 والتصدي له - األمم املتحدة
https://digitallibrary.un.org/record/3863213

كان األساس املنطقي ملذكرة األمم املتحدة التوجيهية هذه هو حدوث زيادة يف عام 2020 يف املعلومات 
املزيفة والنظريات غري املثبتة التي تعزو انتشار فريوس كوفيد -19 إىل اليهود أو املسلمني أو املسيحيني 
أو البهائيني أو جماعات األقليات. وقد أدى تأجيج الخطاب التمييزي ضد أفراد هذه الطوائف يف بعض 

األحيان إىل ارتكاب جرائم كراهية.

وتحدد املذكرة التوجيهية أن الدول األعضاء تتحمل املسؤولية الرئيسية عن التصدي لخطاب الكراهية 
الذي أدى إليه كوفيد19- وتشجعها عىل القيام، يف جملة أمور، بتوجيه رسائل عامة قوية ضد خطاب 
الكراهية ذي الصلة بكوفيد19-؛ والتحقق من أن االتصاالت من قبل مسؤويل الدولة دقيقة وموثوق بها 
املتصل  الخطاب  إلشكالية  التصدي  وضمان  معينة؛  مجموعة  أي  عىل  الفريوس  عن  باللوم  تلقي  وال 

بكوفيد19- علنا وبشكل انتقادي من خالل التعليم والتدريب.
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األداة 3  
  خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إىل الكراهية القومية أو العرقية أو 

 الدينية التي تشكل تحريضا عىل التمييز أو العداء أو العنف،2012  
https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/

Articles19-20/Pages/Index.aspx

عملية  املنبثقة من  التوصيات  من  2012، من سلسلة  عام  اعتمدت يف  التي  الرباط،  تتألف خطة عمل 
تشاورية واسعة النطاق نسقتها مفوضية حقوق اإلنسان. وهي توفر التوجيه العميل للبلدان بشأن كيفية 
والسياسات.  القضائية  واملمارسة  الترشيع  مجاالت  يف  الكراهية  عىل  للتحريض  الدويل  الحظر  تنفيذ 

واملعيار الدويل املرجعي هو املادة 2-20 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.

وتشدد خطة العمل عىل رضورة تطبيق “اختبار من ثالثة أجزاء” )الرشعية والتناسب والرضورة( عىل 
الترشيعات التي تقيد حرية التعبري، فضال عن “اختبار عتبة من ستة أجزاء” لتوجيه املحاكم يف تحديد 
متى ينبغي اعتبار التعبري عن الكراهية جرائم جنائية. وكجزء من التقييمات الالزمة للوفاء بـ “اختبار 
العتبة املكونة من ستة أجزاء” ينبغي للمحاكم عىل وجه الخصوص أن تنظر يف السياق الذي أُلقي فيه 
الخطاب املعني، وموقف املتكلمني، ومضمون الخطاب وشكله، ومداه )علني/غري علني، وحجم الجمهور، 

وما إىل ذلك(، فضال عن أرجحية حدوث الفعل الذي يُدعى إىل القيام به. 

من  كجزء  الثقايف  التفاهم  تعزيز  مجايل  يف  توصيات  الرباط  عمل  خطة  يف  السياسات  قسم  ويتضمن 
العدالة  مجال  يف  الفاعلة  والجهات  األمن  قوات  وتدريب  األعمار،  جميع  من  للتالميذ  الدراسية  املناهج 
املتعلقة  البيانات  لجمع  آليات  إنشاء  يف  الكراهية  عىل  التحريض  بحظر  املتعلقة  املسائل  عىل  الجنائية 

بجرائم الكراهية بصورة منهجية.

4-1-1-3  إجراء دراسات استقصائية 
حكومية 

جرائم  عن  اإلبالغ  معدالت  تحسني  أن  الواضح  من 
وحوادث الكراهية يساعد السلطات عىل أن تفهم بشكل 
أفضل طبيعة وحجم مشهد التهديد الذي تتعرض له 

املواقع الدينية والذي قد يؤدي أيضا إىل نشاط إرهابي. 
ومما ال يقل أهمية لتحقيق هذا الهدف إجراء دراسات 
قويا  يكون  أن  ويحتمل  تكمييل  كمصدر  استقصائية 
والضعف  التهديدات  لتقييمات  الداعمة  للمعلومات 
هذه  تجرى  وعندما  الحكومية.  األجهزة  تجريها  التي 
قد  فإنها  الواجب،  النحو  االستقصائية عىل  الدراسات 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Articles19-20/Pages/Index.aspx 
https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Articles19-20/Pages/Index.aspx 
https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Articles19-20/Pages/Index.aspx 
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تسلط الضوء عىل املسائل ووجهات النظر التي لم يكن 
يتم  عندما  سيما  ال  ذلك،  لوال  اكتشافها  املمكن  من 
التحقق من نتائجها يف ضوء البيانات الواردة يف قواعد 
إىل  وما  االستخبارات،  وتقارير  القانون،  إنفاذ  بيانات 

أدوات  أيضا  االستقصائية  الدراسات  تكون  وقد  ذلك. 
أفراد  إلرشاك  نطاقا  أوسع  مبادرات  سياق  يف  مفيدة 
القائمة، فضال عن  األمنية  التدابري  تقييم  الطوائف يف 

مناقشة ووضع نهج جديدة أو صقل النهج الحالية.

الدراسة اإلفرادية 5  
“حماية أماكن العبادة”: مشاورة وزارة الداخلية يف اململكة املتحدة  

يف الفرتة من 15 آذار/مارس إىل 29 نيسان/أبريل 2020، أجرت حكومة اململكة املتحدة مشاورة عامة 
تهدف إىل زيادة فهمها للممارسات الجيدة والثغرات الحالية يف حماية أماكن العبادة. وكانت املشاورة 
مبادرة واسعة النطاق ال تقترص عىل التماس املدخالت بشأن حماية أماكن العبادة فحسب، بل تشمل 
أيضا املواقع األخرى ذات الصلة بالدين مثل املدارس واملراكز املجتمعية. وقد استهدفت األفراد ومؤسسات 
قطاع األعمال واملنظمات يف إنكلرتا وويلز مع ضمان عدم الكشف عن هوية املجيبني. وقد توخت الدراسة 

االستقصائية عدة مجموعات من األسئلة يف مجاالت مواضيعية مختلفة:

انتشار جرائم 	  لرسم صورة عن مدى  الفرع  هذا  األسئلة يف  واالنتشار. ُصممت  الحجم   :1 القسم 
الكراهية ونطاقها والتجارب الشخصية املتعلقة بها.

القسم 2: االحتياجات الخاصة بكل دين. سعت األسئلة يف هذا القسم إىل فهم من هم الناس داخل 	 
الطوائف الدينية الذين يشعرون أنهم ضعفاء إىل أقىص حد، ومتى يشعرون بذلك.

القسم 3: التدريب عىل أفضل املمارسات وتبادل املعلومات عنها. وقد التمست األسئلة يف هذا القسم 	 
لتبادل  فعالية  الطرق  أكثر  عن  فضال  األمني،  التدريب  لتقديم  السبل  أفضل  بشأن  نظر  وجهات 

املعرفة مع الطوائف الدينية.
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القسم 4: األدوار واملسؤوليات. نظرت األسئلة يف هذا القسم يف هياكل العمل وترتيباته وتقسيماته 	 
الرامية إىل تأمني أماكن العبادة بالنظر إىل الجهات الفاعلة العديدة املشاركة يف العملية.

القسم 5: الوسائل األخرى لتحسني األمن. يف الجزء األخري من املشاورة، يشجع املجيبون عىل تبادل 	 
أي مقرتحات إضافية لتحسني أمن املواقع الدينية واملصلني فيها.

.https://www.gov.uk/government/consultations/protecting-places-of-worship-consultation :املصدر

عدد دور العبادة يف إيطاليا وحدها، عىل سبيل املثال، هو 373 26 داراً )ماريويل 2020(.  31

تحدد خطة عمل األمم املتحدة لحماية املواقع الدينية دورا محددا ألجهزة إنفاذ القانون يف “تحديد عالمات الوضع الذي يحتمل أن يكون متقلبا   32
ومساعدة املواقع الدينية عىل السعي االستباقي ملنع تصاعد الحادث”.

التحيز  النظر أيضا يف دوافع  أنها ذات دوافع دينية. فمن الالزم  املبلغ عنها املصنفة عىل  القانون أال تعالج فقط الحوادث  إنفاذ  ينبغي ألجهزة   33
األخرى. فالتحيز العنرصي، عىل سبيل املثال، يمكن أن يمثل يف حد ذاته دافعا كافيا ملهاجمة املواقع الدينية، ال سيما عندما تكون الطائفة الدينية 

التي تنجذب إىل تلك املواقع متجانسة من وجهة نظر إثنية.

4-1-2 إنفاذ القانون

إنفاذ  سلطات  تواجه  التي  البارزة  التحديات  من 
من  الهائل  العدد  الدينية  املواقع  حماية  يف  القانون 
من  ويزيد  اختصاصها31.  ضمن  تقع  التي  األماكن 
تعقيد جهود الحماية انعدام التجانس من حيث مكان 
فتلك  ضعفها.  ومستويات  وحجمها  الدينية  املواقع 
إليها  الوصول  يمكن  الحرضية  املناطق  يف  املوجودة 
أجزاء  املوجودة يف  بتلك  أكرب مقارنة  بسهولة ورسعة 
الهجمات  تثري  األخرى،  الناحية  ومن  البلد.  من  نائية 
املراكز  يف  املوجودة  الدينية  املواقع  عىل  اإلرهابية 
من  أخرى  مجموعات  بالسكان  املكتظة  الحرضية 
هجمات  وقوع  خطر  ارتفاع  مثل  املعقدة،  القضايا 
معرضة  أخرى  مواقع  تستهدف  متزامنة  متعددة 
للخطر يف نفس املنطقة، أو وجود اختناقات مرورية 
النهج  أن  كما  واإلنقاذ.  اإلنفاذ  عمليات  تعرقل  قد 
الطوائف  مختلف  جانب  من  األمن  لزيادة  املختلفة 
الدينية يف مواقعها الدينية هي أيضا عامل ينبغي أن 

يؤخذ يف االعتبار. 

ويف ظل هذه الخلفية، يمكن ألجهزة إنفاذ القانون أن 
تسهم يف حماية املواقع الدينية بطرق عديدة: 

دورة 	  طوال  أسايس  القانون  إنفاذ  أجهزة  دور 
الحماية بأكملها، بدءا من تقديم دعمها يف التخطيط 
وتدريب  الدينية،  املواقع  من جانب مشغيل  األمني 

خالل  وتدخلها  املستفيدين،  الطوائف  أعضاء 
عىل  للرشطة،  ويمكن  أعقابها.  يف  أو  أزمة  حدوث 
سبيل املثال، أن تسدي املشورة للمؤسسات الدينية 
األماكن  بتأمني  وتقوم  الضعف،  نقاط  بشأن 
املحيطة، وتسيري دوريات يف املناطق الحساسة من 

أجل منع الهجمات وردعها. 

ينبغي أن يراعي تفاعل أجهزة إنفاذ القانون بشأن 	 
حماية املواقع الدينية االعتبارات الجنسانية وغريها 
من العوامل املجتمعية والدينية التي قد يكون لها 
تأثري عىل نوعية املشاركة نفسها واستدامتها. ومن 
املهم أيضا تجنب أن يؤدي التفاعل مع طائفة دينية 
األخرى  الطوائف  مع  التوترات  تفاقم  إىل  واحدة 
التي قد تشعر بأنها ال تتلقى نفس القدر من الدعم.

القانون هي جهات فاعلة رئيسية يف 	  إنفاذ  أجهزة 
وضع تقييمات للتهديدات عىل الصعيدين الوطني 
واملحيل32. وقيام أجهزة إنفاذ القانون بجمع حاالت 
النحو  الكراهية واإلبالغ عنها عىل  جرائم وحوادث 
ملشهد  فهم  وجود  لضمان  مسبق  رشط  السليم 
التهديد الذي تتعرض له املواقع الدينية بأقىص قدر 
ممكن من الدقة )انظر اإلطار 5(33. وهذه املعرفة 
بدورها تمّكن من تعبئة موارد إنفاذ القانون نحو 

املواقع املناسبة يف الوقت املناسب.

إضافة إىل بناء الثقة مع الزعماء الدينيني لتسهيل 	 
واإلبالغ  املتصورة  التهديدات  بشأن  املعرفة  تبادل 
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عن الجرائم، فإن إقامة روابط متينة وطويلة األمد 
بني أجهزة إنفاذ القانون واملؤسسات الدينية تتيح 
تكون  متى  تحديد  القانون  إنفاذ  ألجهزة  أيضا 
سبيل  عىل   - للخطر  عرضة  أكثر  الدينية  املواقع 
وبالتايل   - الدينية  االحتفاالت  بمناسبة  املثال 
تستدعي اتخاذ تدابري أمنية متزايدة. وتشجع خطة 
الدينية سلطات  املواقع  املتحدة لحماية  األمم  عمل 
الزعماء  مع  التواصل  عىل  املحلية  القانون  إنفاذ 

عالوة عىل ذلك، تشري البحوث إىل أن احتمال قيام املرأة بإبالغ الرشطة عن التحرش والعنف اللذين تتعرض لهما أقل حتى، وأنها عندما ترفع   34
صوتها، فإن أجهزة إنفاذ القانون تميل إىل أخذ إبالغها عىل محمل الجد بدرجة أقل من اإلبالغ الذي يقوم به الرجل.

بيئة  ومناقشة  والتعاون،  الثقة  “لبناء  الدينيني 
التهديد بانتظام مع الزعماء الدينيني”.

ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون، خاصة عندما تكون 	 
تقوم  أن  استُنزفت،  قد  القانون  إنفاذ  قدرات 
والتدريب  التوعية  )مثل  منتظمة  تفاعلية  بأنشطة 
وتقديم املشورة التنفيذية( مع املتعاقدين األمنيني 
بمهام  يقومون  الذين  املصلني  و/أو  الخاصني 
ممارسة  عىل  قدرتهم  لضمان  باألمن،  تتصل 

أدوارهم بفعالية.

اإلطار 5  
اإلبالغ عن جرائم الكراهية وتسجيلها  

ال يبلغ ضحايا التحرش والعنف بدافع الكراهية الرشطة دائما عن تجاربهم، مما قد يؤدي بدوره، يف 
جملة أمور، إىل تقدير أقل لسيناريو التهديد الذي يحتمل أن يؤدي إىل ارتكاب أعمال إرهابية34. وحتى 
عندما تتلقى أجهزة إنفاذ القانون شكاوى الضحايا، فإنها قد ال تكون مدعومة بإطار ترشيعي مناسب 
لتحديد وتسجيل هذه الحوادث. ويف حاالت أخرى، ال تكون األجهزة مدّربة تدريبا كافيا عىل إدراك أن تلك 
الحوادث هي نتيجة لتحيزات دينية أو عرقية أو غريها. وقد يكون عدم اإلملام باملوضوع مظهرا لسياق 
مؤسيس أوسع نطاقا ال يوفر حوافز كافية لضمان “ظهور” الجريمة القائمة عىل الكراهية - بدءا من 
عدم توافر إجراءات التشغيل الكافية واستمارات اإلبالغ الستخدامها من ِقبل موظفي الخطوط األمامية. 

ووفقا لبحث بشأن تسجيل جرائم الكراهية وممارسات جمع البيانات يف جميع أنحاء بلدان االتحاد 
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األوروبي، “ال تزال جرائم الكراهية غري محددة الهوية أو غري مسجلة - وبالتايل ال يجري التحقيق فيها 
وال تجري املالحقة القضائية بشأنها وال تُحسب، وتكون، يف نهاية املطاف، غري مرئية وتداعياتها متعددة 
السياسات من شأن حجم  القانون وواضعو  إنفاذ  يقلل موظفو  وقد  بعضا.  بعضها  ويعزز  الطبقات 

املشكلة وطبيعتها”. )وكالة االتحاد األوروبي للحقوق األساسية 2018، الصفحة 3(.

ويف الوقت نفسه، يمكن أن تسهم حمالت االتصال وزيادة الوعي باملشكلة يف تغيري عادات اإلبالغ. ويبدو 
أن هذا حدث يف كندا، حيث يعزى االرتفاع العام يف األرقام املسجلة، يف جانب منه، إىل الزيادة املوضوعية 
يف عدد جرائم الكراهية املرتكبة، ويف الجانب اآلخر إىل أن الجمهور أصبح أكثر ميال إىل اإلبالغ. ووفقا 
ألحدث اإلحصاءات الرسمية الكندية، “يف عام 2019، أبلغت الرشطة عن 608 جرائم كراهية تستهدف 
الدين، بانخفاض قدره 7 يف املائة مقارنة بعام 2018. وعىل الرغم من أن هذا هو االنخفاض الثاني عىل 
التوايل، بعد ذروة 842 حادثا يف عام 2017، فإن العدد كان أعىل من الحوادث املسجلة قبل عام 2017. 
املنتمني إىل دين غري مسيحي كانت احتماالت إبالغهم عن  وقد أظهرت معلومات اإليذاء أن األشخاص 
 تعرضهم للتمييز عىل أساس دينهم أكرب كثريا من احتماالت قيام املسيحيني بذلك )11 يف املائة مقابل 

1 يف املائة(”. هيئة اإلحصاء الكندية، 2019.

الدراسة اإلفرادية 6  
   برامج االتصال بني رجال الدين وموظفي إنفاذ القانون 

يف جميع أنحاء الواليات املتحدة األمريكية

رشطة  إدارة  أنشأت   ،2011 عام  يف 
ممفيس أكاديمية لرجال الدين والرشطة. 
وتتألف املبادرة من منهج درايس مدته 12 
ساعة يهدف إىل بناء عالقات وتفاهم أقوى 
إنفاذ  وموظفي  الدينيني  الزعماء  بني 
القانون. وأكاديمية رجال الدين والرشطة 
فّعالة يف تبادل املعلومات الحيوية يف مجال 

منع الجريمة.

كذلك، تدير إدارة رشطة نيويورك برنامج 
صالت  ألن  نظرا  الدين  لرجال  اتصال 

املشاركني الوثيقة باملجتمع تجعلهم يف وضع فريد يتيح لهم تحديد القضايا الحساسة محليا والتدخل 
فيها دون تأخري. ويشارك رجال الدين املسؤولون عن االتصال، الذين يختارهم قادة الرشطة املحلية بعد 
االنتهاء من دورة أكاديمية املواطنني والرشطة التي تستمر 10 أسابيع، يف مجموعة متنوعة من األنشطة 

مثل إجراء مكاملات هاتفية عن دور مراكز الرشطة واجتماعات املجالس املجتمعية.

وقد نفذت عدة مبادرات أخرى من نفس النوع يف جميع أنحاء الواليات املتحدة.

.https://www1.nyc.gov/site/nypd/bureaus/administrative/clergy-liaisons.page :املصدر
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األداة 4  
  منع اإلرهاب ومكافحة التطرف العنيف والتشدد الذي يؤدي إىل اإلرهاب: نهج 

 العمل الرشطي املجتمعي – منظمة األمن والتعاون يف أوروبا
https://www.osce.org/files/f/documents/1/d/111438.pdf

يرتكز الدليل حول نهج “العمل الرشطي املجتمعي” الذي يستمد به إنفاذ القانون قوته ورشعيته من 
للجمهور.  الخدمات  تقديم  الرشطة يف  دور  والرتكيز عىل  املحلية  املجتمعات  مع  وثيقة  خالل رشاكات 
ص القسم 5-4-5 تحديدا لتفاعل الرشطة مع املنظمات الدينية والزعماء الدينيني. ومن بني فوائد  ويُخصَّ

هذا التفاعل، يذكر الدليل إمكانية تحقيق الرشطة ييل:

فهم مجتمعاتها املحلية بشكل أفضل وتكييف مبادراتها للتوعية؛	 

إدراك وجود أفراد داخل مجتمعها املحيل تقدَّم لهم روايات تربر اإلرهاب، أو وجود مواد متداولة 	 
تقدم نفس اليشء؛

تقييم ما إذا كانت هذه الروايات تكتسب زخما مع أفراد معينني.	 

والطوائف  الدولة  بني  الثقة  وانعدام  التوتر  من  تاريخ  وجود  احتمال  تواَجه  التي  التحديات  بني  ومن 
الدينية، مع وجود مظالم حقيقية و/أو متصورة تتعلق بممارسات التنميط التمييزية من ِقبَل الرشطة. 
ويربز الدليل أيضا أن العديد من الطوائف الدينية تمثل ديناميات معقدة، مع وجود انقسامات قائمة عىل 
االختالفات اإلثنية أو الثقافية أو اللغوية أو العقائدية، فضال عن التنافس بني القادة والفصائل واملنظمات. 

ويويص الدليل بسلسلة من املمارسات إلرشاك الرشطة بنجاح، بما يف ذلك:

إقامة املشاركة عىل أساس فهم دقيق للرتكيبة السكانية املحلية، والديناميات والتعقيدات التي تتسم 	 
بها الطوائف الدينية؛
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رشح كيف أن املشاركة االستباقية للزعماء الدينيني واملنظمات الدينية يف منع اإلرهاب هي يف مصلحة 	 
حماية الطوائف؛

بذل كل جهد ممكن لكي ال ينظر إليها عىل أنها تفضل جماعة عىل أخرى ولكي تعمل مع القادة واملنظمات 
من جميع األديان وتشجعهم عىل التعبئة املشرتكة.

األداة 5  
  تقديم املشورة ملنع األعمال اإلجرامية، وتأمني دور العبادة: كتيب إعالمي 

 - وزارة الداخلية، فرنسا )بالفرنسية(
https://www.referentsurete.fr/wa_files/plaquette%20informa-
tion%20les%20lieux%20de%20culte%20version%202020.pdf

ُوضع هذا الكتيب اإلعالمي العميل يف إطار برنامج أوسع يسمى “Référent Sûreté”. وبموجب هذه 
املبادرة، يلتزم أفراد الدرك الفرنيس املدربون تدريباً محددا بتقديم املشورة ألصحاب/مديري األهداف 

املعرضة للخطر يف إعداد تقرير عن الحالة وتحديد نقاط الضعف ألغراض التخفيف من املخاطر.

  األداة 6
أدلة وموارد عملية بشأن مكافحة جرائم الكراهية - وكالة االتحاد األوروبي 

للحقوق األساسية

ممارسات تسجيل جرائم الكراهية وجمع البيانات عنها يف جميع أنحاء االتحاد األوروبي، 	 
وكالة االتحاد األوروبي للحقوق األساسية، 2018 

https://fra.europa.eu/en/publication/2018/
hate-crime-recording-and-data-collection-practice-across-eu

البيانات يف هذه األداة عىل سوابق قضائية متسقة من املحكمة  التسجيل وجمع  تعتمد ممارسات 
الدافع  إبراز  يف  يتمثل  إيجابيا  واجبا  الدولة  أن عىل سلطات  تنص عىل  اإلنسان  لحقوق  األوروبية 
التحيزي للجريمة عىل أساس املادة 14 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان )التي تحدد بندا عاما 
يحظر التمييز عىل أسس مثل الدين(. ويهدف التقرير، من خالل توضيح املمارسات الواردة من 
بلدان االتحاد األوروبي، إىل تزويد محققي الرشطة ومديريها واملوظفني املعنيني بجرائم الكراهية 
البيانات  وجمع  التسجيل  نظم  تحسني  إىل  الرامية  الجهود  يف  عميل  بمورد  السياسات  وواضعي 
املحلية. وهو يتضمن وصفا خطوة بخطوة وأفكارا ثاقبة لدعم القراء يف تحديد العنارص التي يمكن 

تكييفها لتستخدم يف السياقات الوطنية.

)تابع(

https://www.referentsurete.fr/wa_files/plaquette%20information%20les%20lieux%20de%20culte%20version%
https://www.referentsurete.fr/wa_files/plaquette%20information%20les%20lieux%20de%20culte%20version%
https://www.referentsurete.fr/wa_files/plaquette%20information%20les%20lieux%20de%20culte%20version%
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/hate-crime-recording-and-data-collection-practice-across-e
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/hate-crime-recording-and-data-collection-practice-across-e
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/hate-crime-recording-and-data-collection-practice-across-e
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خالصة عن ممارسات مكافحة جرائم الكراهية، وكالة االتحاد األوروبي للحقوق األساسية	 

https://fra.europa.eu/en/theme/hate-crime/compendium-practices

الخالصة هي أداة متاحة بحرية تمّكن املستخدمني من تصّفح املمارسات أو إجراء عمليات البحث 
حسب البلد و/أو الفئة. ويضمن طابعها اإللكرتوني أن تكون وثيقة حية، يتم تحديثها بانتظام عند 
جمع املمارسات الجديدة وتحميلها. وهي الناتج الرئييس للفريق العامل املعني بتحسني اإلبالغ عن 

جرائم الكراهية وتسجيلها يف االتحاد األوروبي35.

ضباط  والتزامات  متخصصة،  رشطة  وحدات  إنشاء  الخالصة  يف  الواردة  املمارسات  أمثلة  ومن 
العنف، وإنشاء مراصد وخطوط  النتيجة يف حاالت جرائم  التحيز وتوثيق  التحقيق بإثبات دوافع 
ساخنة تشجع عىل اإلبالغ عن جريمة وتسجيلها، ومتطلبات قيام أجهزة إنفاذ القانون باإلبالغ عن 

الحوادث عىل الصعيد الوطني وإرسال تقارير إىل الربملان كل عام.

التابعة ملجلس  يتألف الفريق العامل من جميع الدول األعضاء يف االتحاد األوروبي، واملفوضية األوروبية، ولجنة مناهضة العنرصية والتعصب   35
أوروبا، ومكتب املؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، ووكالة االتحاد األوروبي للحقوق األساسية.

عىل سبيل املثال، يف سياق تفتيش غري رسمي للموقع، يمكن أن يحيط مسؤولو إدارة اإلطفاء علما بطرق اإليواء/الهروب، أو يالحظوا وجود مرافق   36
ملحقة تستضيف أطفاال أو معوقني قد يلزمهم رسم خطط طوارئ محددة.

4-1-3 املسعفون

تشجع خطة عمل األمم املتحدة لحماية املواقع الدينية 
الدول األعضاء عىل “ضمان اتخاذ تدابري شاملة للرد 
أثره”.  التخفيف من  الفوري عىل أي هجوم من أجل 
الصفحة   ،2019 للحضارات  املتحدة  األمم  )تحالف 
أن  ينبغي  القانون،  إنفاذ  أجهزة  غرار  وعىل   .)19
إىل  واإلنقاذ(  اإلطفاء  )مثل خدمات  املسعفون  يسعى 
االتصال بشكل استباقي مع الزعماء الدينيني من أجل 
الخاضعة ملسؤوليتهم،  للمواقع  السمات املحددة  فهم 
برسعة  التدخل  لهم  يتيح  وضع  يف  يكونون  وبالتايل 
املثال،  فعىل سبيل  الطوارئ36.  حالة  أكرب يف  وفعالية 
املواقع  عن  املسؤولني  املسعفون  يشجع  أن  يمكن 
الدينية عىل تبادل املعلومات املسبقة معهم عن سمات 
أمنية.  تدريبات وتمارين  أن يجروا  املواقع ويقرتحوا 
كما أنهم يمكن أن يساهموا مساهمة كبرية يف تشكيل 
املوظفني  إعداد  خالل  من  األزمات  إدارة  خطط 
الوقاية  واملصلني إعدادا أفضل فيما يتعلق بإجراءات 

ورد الفعل واالستجابة. 

ويمكن تسهيل مهمة املسعفني املتمثلة يف دعم الزعماء 
من  الدينية  املواقع  عن  املسؤولني  وجميع  الدينيني 
بتنفيذ  بالفعل  الدينية  الطوائف  بعض  قيام  خالل 
الحرائق.  مثل  أحداث  ملعالجة  وتدريبات  إجراءات 
وتوعية فرادى املصلني بقضايا السالمة العامة مسبقا 
تجعل من األيرس بالنسبة للمسعفني يف حاالت الطوارئ 
املعرفة  مجموعة  إىل  إضافة  أمنية”  “ثقافة  بناء 

واملمارسة القائمة املتعلقة بالسالمة.

ومن املستصوب أن تكون لدى جميع املسعفني معرفة 
املتعلقة  األساسية  املحددة  واملمارسات  بالقواعد 
باملواقع الدينية، فضال عن فهم أين يمكن أن يصبحوا 
الثانوية.  للهجمات  محتملني  ضحايا  أنفسهم  هم 
املواقع  عن  املسؤولني  مع  والحوار  للتعاون  ويمكن 
الدينية أن يسهما يف تحسني العالقات وأن تكون لهما 
لحاالت  االستجابة  أو  اإلجالء  تخطيط  عىل  آثار 

الطوارئ. 
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الدراسة اإلفرادية 7  
الرشاكة بني الوكالة االتحادية يف الواليات املتحدة إلدارة الطوارئ والصليب     

األحمر األمريكي  

يف عام 2020، جددت الوكالة االتحادية إلدارة الطوارئ التابعة لوزارة األمن الوطني يف الواليات املتحدة 
والصليب األحمر األمريكي مذكرة االتفاق التي تحدد اإلطار الذي يمكن فيه لكال الكيانني التعاون طوال 
جميع مراحل دورة الكوارث فيما يتعلق بالتأهب واالستعداد التشغييل واالستجابة وعمليات التعايف يف 

حالة وقوع كارثة طبيعية، أو عمل إرهابي، أو كارثة من صنع اإلنسان.

ومن الناحية التشغيلية، تلتزم الوكالة االتحادية إلدارة الطوارئ والصليب األحمر بالتنسيق مع رشكاء 
الرعاية الجماعية اآلخرين لتحديد االحتياجات األكثر أهمية، وإجراء تقييمات لقدرات الرعاية الجماعية، 
وتنظيم تدريبات وتمارين مشرتكة لتحسني وتقييم قدرات الرعاية الجماعية، وتقديم املساعدة التقنية 

للرعاية الجماعية إىل الدول واملنظمات غري الحكومية قبل وقوع كارثة وأثناءها وبعدها.

https://nationalmasscarestrategy.org/wp-content/uploads/2021/01/FEMA_MOA- املصدر: 

.2020.pdf

https://nationalmasscarestrategy.org/wp-content/uploads/2021/01/FEMA_MOA-2020.pdf
https://nationalmasscarestrategy.org/wp-content/uploads/2021/01/FEMA_MOA-2020.pdf
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  األداة 7
 دليل لوضع خطط عالية الجودة لعمليات الطوارئ لدور العبادة - 

 حكومة الواليات املتحدة، 2013
https://www.fbi.gov/filerepository/developing_eops_for_houses_of_

worship_final.pdf/view

يقدم هذا الدليل معلومات عملية عن التأهب لحاالت الطوارئ بالنسبة للمجموعة الكاملة من التهديدات 
واملخاطر التي تتعرض لها املواقع الدينية. وهو يناقش اإلجراءات التي يمكن اتخاذها قبل وقوع حادث 
وأثناءه وبعده من أجل الحد من األثر عىل املمتلكات وأي خسائر يف األرواح. وتحقيقا لهذه الغاية، يشجع 

الدليل املسعفني يف حاالت الطوارئ واملنظمات الدينية عىل إقامة رشاكات وثيقة.

  األداة 8
 الطوائف الدينية يف الواليات املتحدة أثناء األزمات والكوارث وحاالت

 الطوارئ املتعلقة بالصحة العامة: دليل ميداني للمشاركة والرشاكات
والكفاءة الدينية – الشبكة املشرتكة بني األديان للكوارث الوطنية ومركز 

 الثقافة الدينية واملدنية، 2015
https://crcc.usc.edu/files/2015/02/FieldGuide-LoRes.pdf

استنادا إىل أفضل املمارسات والدروس املستفادة خالل عمليات االستجابة والتعايف يف مختلف الكوارث 
وحاالت الطوارئ املتعلقة بالصحة العامة يف الواليات املتحدة، يسلط الدليل الضوء عىل محو األمية الدينية 
كمهارة حيوية لجميع األجهزة الحكومية واملحلية التي تقدم الخدمات والعازمة عىل مساعدة الجماعات 

الدينية عىل بناء مجتمعات أكثر قدرة عىل مواجهة الكوارث. 

وبناء عىل ذلك، فإن إحدى التوصيات هي “القيام، كحد أدنى، بإنشاء وظيفة مسؤول اتصال حكومي 
يتسم بالتفاني والكفاءة الشديدة ويكون عىل درجة عالية من املعرفة الدينية بالطوائف الدينية عىل كل 

https://www.fbi.gov/filerepository/developing_eops_for_houses_of_worship_final.pdf/view
https://www.fbi.gov/filerepository/developing_eops_for_houses_of_worship_final.pdf/view
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من املستوى الوطني أو الحكومي أو املحيل - عىل غرار التوظيف لتلبية احتياجات السكان ذوي اإلعاقة 
أو احتياجات الوصول واالحتياجات الوظيفية. وسيكون شاغل هذا املنصب مسؤوال عن زيادة ترسيخ 
محو األمية الدينية والكفاءة الدينية داخل الجهاز وكذلك يف جهود التوعية ووثائق التخطيط وعمليات 
عىل  حكومية  استشارية  لجنة  قبل  من  وجه  أفضل  عىل  الوظيفة  هذه  دعم  ويمكن  الجماعية.  الرعاية 
الدينية املحلية  الطوائف  ِقبَل فريق من املوظفني يدعم االتصاالت مع  أو من  الوالية  أو  مستوى اإلقليم 
وتكون لديه مهارات استثنائية يف محو األمية الدينية والكفاءة الدينية، ويكون مسؤوال عن تقاسم تلك 
املهارات وتلك املعرفة مع اآلخرين يف الجهاز وهم يعملون عىل إرشاك الطوائف الدينية يف بناء مواطنني 

أقدر عىل الصمود”. )الصفحة 17(

  األداة 9
 صحائف النصائح لرشكاء الطوائف الدينية بشأن الكوارث –

  الشبكة الوطنية املشرتكة بني األديان للكوارث
http://www.n-din.org/ndin_resources/ndin_tips_sheets_partners.

php

يف عام 2012، أطلقت الشبكة الوطنية املشرتكة بني األديان للكوارث، بالرشاكة مع مركز جامعة جنوب 
كاليفورنيا للدين والثقافة املدنية، حملة “ُكن رشيكا جاهزا للجماعة”. ومن األهمية بمكان لهذه املبادرة 
“صحائف النصائح بشأن الكوارث” الصادرة عن الشبكة الوطنية املشرتكة بني األديان للكوارث من أجل 
)الهندوس  دينية  بشأن خمس طوائف  األساسية  املفاهيم  تقديم  الدينية. ومن خالل  الطوائف  رشكاء 
من  متنوعة  مجموعة  مساعدة  إىل  النصائح  صحائف  تهدف  والسيخ(،  واليهود  واملسلمني  والبوذيني 
األجهزة العامة واملتطوعني يف تلبية احتياجات األقليات الدينية بكفاءة أثناء عمليات االستجابة للكوارث 
أو التعايف منها - سواء كانت هذه األقليات يف مأوى حكومي أو خاص أو مأوى يف دور العبادة أو غري 

ذلك من املرافق الدينية.

4-1-4 أجهزة االستخبارات 

التحليالت  إجراء  يف  االستخبارات محورية  أجهزة  إن 
وقدرات  ونوايا  العام  التهديد  مستوى  وتقييم 
الجماعات اإلرهابية العاملة يف البلد. وهي حاسمة يف 
األفراد  وتحركات  واملحادثات،  املعامالت،  رصد 
والسلع، وما إىل ذلك، التي قد تكون مؤرشا عىل األعمال 
اإلرهابية التي يجري إعدادها ضد املواقع الدينية. ومع 
جمع ومعالجة البيانات بشأن التهديدات التي تتعرض 
لها مواقع دينية محددة، يلزم تنفيذ مستويات مناسبة 
من التنسيق وتبادل املعلومات بني أجهزة االستخبارات 
القانونية  العمل  ألطر  وفقا  القانون  إنفاذ  وأجهزة 

املعمول بها. 

ومع االحرتام الواجب لحرية التعبري والتجمع، واألطر 
منع  فإن  بها،  املعمول  والدولية  الوطنية  القانونية 
النشاط اإلرهابي ضد املواقع الدينية يتطلب من أجهزة 
منصات  وخاصة   - اإلنرتنت  مراقبة  االستخبارات 
عىل  عالمات  عن  بحثا   - االجتماعي  التواصل  وسائل 
تطرف األفراد الذين يميلون إىل السلوك العنيف. ومن 
الواضح أن التحديات الخاصة يطرحها املنخرطون يف 
عمليات التطرف الذاتي وليس لديهم أي انتماء رسمي 
إىل الجماعات اإلرهابية. ومما يزيد من حدة الصعوبات 
أفرادا غري  األعمال غالبا ما يكونون  أن مرتكبي هذه 
آثار  مرتبطني بأي جماعة إرهابية وال يرتكون سوى 
قليلة أو خفيفة جدا لسلوكهم التحضريي. وعىل مدى 
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مختلف  مرتكبو  اعتمد  املاضية،  القليلة  السنوات 
أسلحة  عىل  الدينية  املواقع  عىل  الناجحة  الهجمات 
اكتشافهم  جعل  مما  جدا،  محدود  وتخطيط  بدائية 
املبكر أكثر صعوبة. كما أن املبالغ املالية الضئيلة التي 
هذه  ملثل  التحضريية  املرحلة  عليها  تنطوي  ما  كثريا 
الهجمات تجعل استخدام املعلومات املالية أقل أهمية، 
مما يحد من قدرة السلطات املختصة عىل الكشف عن 

السلوك املشبوه من خالل تحليل التدفقات املالية. 

املواقع  الهجمات عىل  ومن ثم من الرضوري، يف منع 
الدينية، أن تستمد أجهزة االستخبارات املعلومات ذات 
الصلة من مجموعة من املصادر غري املتجانسة بطريقة 
األساسية.  والحريات  اإلنسان  حقوق  مع  تتسق 
وتشجع خطة عمل األمم املتحدة لحماية املواقع الدينية 
تقييمات  بانتظام  تجري  “أن  عىل  األعضاء  الدول 
املواقع  لها  تتعرض  التي  التهديدات  بشأن  للمخاطر 
الدينية استنادا إىل جميع املعلومات املتاحة من مصادر 
املتحدة  األمم  )تحالف  حكومية”.  وغري  حكومية 

للحضارات 2019، الصفحة 19(.

يف الوقت نفسه، ينبغي توخي الحذر يف استخدام املصادر البرشية، مع مراعاة التهديد الشخيص واملادي الذي قد يتعرض له األفراد، وال سيما يف   37
الطوائف املرتابطة.

واالعتماد عىل املصادر البرشية أمر أسايس لضمان أن 
دقيقة عن طبيعة  االستخبارات صورة  أجهزة  ترسم 
ومستوى التهديدات التي تتعرض لها املواقع الدينية 
للبلدان  املثال، يمكن  املحيل. فعىل سبيل  الصعيد  عىل 
أن تضع نُهجا تتدرج من القاعدة إىل القمة تُجمع بها 
الشعبية،  املنظمات  تكتسبها  التي  املحلية  املعارف 
والزعماء الدينيون، وأفراد الطوائف، وغريهم، وتُدرس 
يف ضوء البيانات املستمدة من مصادر أخرى37. وعىل 
أن  االستخبارات  أجهزة  عىل  يتعني  ذلك،  من  العكس 
تكشف أكرب قدر ممكن من املعلومات للمسؤولني عن 
األمن عىل مستوى فرادى املواقع الدينية، مما يتيح لهم 
ضبط الخطط األمنية املحلية واتخاذ ترتيبات لتدابري 
دقيق  توازن  إيجاد  يلزم  ما  وغالبا  كافية.  طوارئ 
لضمان اإلبالغ عن سيناريوهات التهديد بطريقة تدعم 
دون  املتدينني  فرادى  جانب  من  األمنية  التعزيزات 
وأساليب  الرسية،  االستخبارات  بمصادر  املساس 

املراقبة، وما إىل ذلك.

  اإلطار 6
عالمات النشاط اإلجرامي السابق للعمليات ضد املواقع الدينية

استنادا إىل أبحاث مفتوحة املصدر شملت 37 حادثة عنف مستهدف ضد مواقع دينية وقعت يف الواليات 
املتحدة بني عامي 2009 و2019، خلصت وكالة األمن السيرباني وأمن البنية التحتية يف الواليات املتحدة 
العمليات  قبل  االتصال  أشكال  انخرطوا يف شكل من  قد  الجناة  الحاالت، كان  أنه يف عدد كبري من  إىل 
بأهدافهم الدينية املستقبلية. فهم، عىل سبيل املثال، كانوا قد نرشوا رسائل تهديد، أو أعلنوا نواياهم عرب 
وسائل التواصل االجتماعي. ويف حاالت أخرى، كانوا يشرتون املكونات الالزمة لتصنيع األجهزة املتفجرة 

اليدوية الصنع التي استخدمت فيما بعد يف هجماتهم. 

املصدر: وزارة األمن الوطني يف الواليات املتحدة 2020.
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4-2 الجهات غري الحكومية

4-2-1 الزعماء الدينيون

سلطة  لهم  بأن  يعرتف  أفراد  هم  الدينيون  الزعماء 
داخل طائفة دينية معينة، سواء كانوا قد ترسيمهم أو 
الكاريزمي،  وسلوكهم  موقفهم  وبفضل  دين.  رجال 
يمكنهم أن يكونوا مؤثرين أقوياء ومروجني ملبادرات 
وتقديم  الدينية،  التوترات  حدة  تخفيف  إىل  تهدف 
روايات مضادة من أجل التخفيف من جاذبية الدعاية 
املتطرفة والحد من جاذبية خطاب الكراهية الذي قد 

يؤدي إىل اإلرهاب ضد املواقع الدينية. 

الطوائف  لحماية  املتحدة  األمم  عمل  خطة  وتتضمن 
الدينية توصيات محددة للزعماء الدينيني للمساعدة يف 
لها  والتأهب  الدينية  املواقع  عىل  االعتداءات  منع 

والتصدي لها، وال سيما: 

بني 	  الحوار  يف  ومنتظم  استباقي  بشكل  املشاركة 
األديان، بما يف ذلك تشجيع التضامن والقدرة عىل 

الصمود؛

الجماعات 	  أو  األفراد  داخل طائفتهم مع  التواصل 
والتجنيد  للتطرف  عرضة  يكونوا  أن  يمكن  الذين 
العنيفة  املتطرفة  الجماعات  ِقبل  من  املحتمل 

واملنظمات اإلرهابية؛

االنخراط مع النساء والشباب، عىل وجه الخصوص، 	 
لبناء روايات مضادة قوية للكراهية واالغرتاب؛

عىل 	  الضوء  لتسليط  التعليمية  املبادرات  تشجيع 
دور املواقع الدينية يف الجمع بني الناس، مع الرتكيز 
بشكل خاص عىل األنشطة التعليمية عىل املستوى 
التي  والطوائف  الشباب  فيها  يشارك  التي  املحيل 

تعيش حول املواقع الدينية؛

مناقشة القضايا ذات األهمية املعارصة مع الطائفة 	 
الثقايف  والتنوع  األخرى  األديان  بشأن  وتثقيفها 
لتعزيز الحوار والتفاهم واالحرتام املتبادل والسالم 

بني األديان؛

عندما 	  والنشاط  واملجاهرة  االنخراط  مواصلة 
األديان  من  واملصلني  الدينية  املواقع  تستهدف 

والعقائد األخرى؛

التواصل 	  وسائل  عىل  واستباقية  بنشاط  املشاركة 
من  متنوعة  مجموعة  إىل  للوصول  االجتماعي 

املستخدمني؛

خالل 	  من  ذلك  يف  بما  اإلعالمي،  املحتوى  تطوير 
إنشاء أو تعزيز مواقع إلكرتونية لجعل النصوص 
والرسائل الدينية يف متناول جمهور أوسع وتقديم 
باالستبعاد  املتعلقة  التحديات  عىل  إجابات 

االجتماعي واإلبادة والكراهية؛

نفوذ 	  لديهم  الذين  أولئك  إلقناع  نفوذهم  استخدام 
عليهم بتجنب الخطاب التحرييض؛

إجراء تقييمات للمخاطر وتحديد أولويات األهداف 	 
وفقا لذلك؛

مع 	  منتظم  بشكل  املعلومات  تبادل  يف  االنخراط 
الحكومات؛

إجراء مناقشات منتظمة مع املصلني بشأن أهمية 	 
اإلعداد واإلنذار املبكر؛

تبادل املعلومات مع أجهزة إنفاذ القانون واملسعفني 	 
للمواقع  الخاصة  والخصائص  السمات  بشأن 
واالستجابة  محتمل  لهجوم  استعدادا  الدينية 

الطارئة الالحقة؛

تسهيل مشاركة موظفي إنفاذ القانون مع الطائفة 	 
لتعزيز الثقة. وعىل وجه الخصوص، تيسري تدريب 
أجهزة إنفاذ القانون عىل مساعدة املصلني والزعماء 
الدينيني عىل كشف التهديدات والهجمات املحتملة، 
ووضع استجابات فعالة يمكن أن تقلل من عواقب 

الهجوم؛

القيام، بالتنسيق مع الدول األعضاء، بإعداد دورات 	 
اتصال، وتبادل  وإقامة شبكات  تدريبية مشرتكة، 

املعلومات، واستحداث آليات لإلنذار املبكر. 
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  الدراسة اإلفرادية 8
االتفاق بني رابطة العالم اإلسالمي 

ومؤسسة نداء الضمري

تتعهد أطراف االتفاق، املوقع يف 29 نيسان/أبريل 2019، 
برفع مستوى الدعوة لحماية املواقع الدينية يف جميع أنحاء 
العالم بغض النظر عن العقيدة قيد النظر، بما يف ذلك دور 
العبادة أو التبجيل أو إحياء الذكرى. ويلتزم املوقعون عىل 
وجه التحديد ببناء روابط أقوى بني مؤسساتهم، فضال عن 
عىل  عليهم  يسيطرون  الذين  الدينيني  الزعماء  تشجيع 
يكون  أن  يمكن  الخطاب  أشكال  أي شكل من  التربؤ من 

تحريضيا أو ينتهك قدسية الحياة البرشية. 

من  موجة  أعقاب  يف  اعتُمد  أنه  االتفاق  ديباجة  وتوضح 
دينية  مواقع  عىل  مؤخرا  وقعت  التي  اإلرهابية  الهجمات 

مختلفة، بما يف ذلك معبد شاباد يف بواي خالل عيد الفصح، كاليفورنيا، وكنائس متعددة يف عيد الفصح 
بيتسربغ،   الحياة يف  نيوزيلندا، ومعبد شجرة  اإلسالمي يف  لينوود  النور ومركز  يف رسي النكا، ومسجد 

بنسلفانيا، وغريها من أعمال العنف يف دور العبادة.

https://appealofconscience.org/ :املصدر

agreement-between-the-muslim-world-league-and-appeal-of-conscience-foundation/

  الدراسة اإلفرادية 9
إعالن مراكش

يوضح إعالن مراكش املشاركة االستباقية للزعماء الدينيني يف حماية 
ديانات األقليات يف املجتمعات ذات األغلبية املسلمة. وقد جاء اإلعالن 
نتيجة تجمع مئات العلماء وممثيل املنظمات اإلسالمية والدولية وقادة 
جماعات دينية وجنسيات مختلفة يف مراكش يف كانون الثاني/يناير 
2016. ووفقا لواضعيه، كان مصدر إلهام اإلعالن هو ميثاق املدينة 

املنورة38 بمبادئه األساسية املتمثلة يف الحرية الدينية والتعددية.

ومن األحكام الرئيسية لإلعالن دعوة العلماء املسلمني يف جميع أنحاء 
العالم إىل وضع فقه قضائي ملفهوم املواطنة يشمل الجماعات الدينية 
املتنوعة. كما يحث اإلعالن املؤسسات التعليمية والسلطات يف البلدان 
اإلسالمية عىل إجراء مراجعة للمناهج التعليمية التي تتناول أي مواد 

تحرض عىل العدوان والتطرف. 

.http://marrakeshdeclaration.org/about/ :املصدر

تم وضع ميثاق املدينة املنورة نيابة عن النبي محمد بعد وقت قصري من وصوله إىل املدينة املنورة يف عام 622 م.  38

https://appealofconscience.org/agreement-between-the-muslim-world-league-and-appeal-of-conscience-fo
https://appealofconscience.org/agreement-between-the-muslim-world-league-and-appeal-of-conscience-fo
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  الدراسة اإلفرادية 10
بيت العائلة اإلبراهيمية

يف أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة، سيؤدي قريبا الحوار بني األديان الذي حفزه االجتماع الذي عقد 
يف عام 2019 بني البابا فرانسيس وإمام األزهر األكرب إىل إنشاء مجمع متعدد األديان يستضيف مسجدا 
وكنيسة ومعبدا يهوديا. وبتكليف من اللجنة العليا لألخوة اإلنسانية، من املتوقع أن يكون “بيت العائلة 
اإلبراهيمية” بمثابة مكان للعبادة الفردية ومساحة للحوار والتبادل بني األديان من خالل إنشاء متحف 
التعايش  أن   – ضخم  معماري  مرشوع  خالل  من   – تُظهر  أن  املبادرة  أهداف  ومن  تعليمي.  ومركز 
العام للتوترات بني األديان، ويسهم  الثالثة ممكن، مما يسهم يف خفض التصعيد  السلمي بني األديان 

بالتايل - بشكل غري مبارش - يف الحد أيضا من جاذبية اإلرهاب.

السمات  عىل  الحفاظ  مع  مشرتكة  معمارية  سمات  يف  تشرتك  كبرية  مبان  ثالثة  من  املجمع  وسيتألف 
املتجذرة يف تاريخ الديانات الثالث. 

املصدر: غوميز 2021.

  الدراسة اإلفرادية 11
معهد محمد السادس لتدريب األئمة واملرشدات39

إن توعية وتدريب الزعماء الدينيني لنرش رؤية متسامحة ملعتقداتهم هما أداة أساسية للتخفيف من خطر 
اكتساب األفراد سلوكا متطرفا قد يؤدي إىل أعمال إرهابية.

وآسيا  أفريقيا  من  32 جنسية  من  777 طالبا  نحو  بتدريب  السادس  معهد محمد  يقوم  املغرب،  ويف 
اإلنسانية  والعلوم  والحاسوب  اللغة  تكملها  الديني  التعليم  عن  دورات  الحارضون  ويتابع  وأوروبا. 
ودروس حقوق اإلنسان بمعدل ثالثني ساعة يف األسبوع. ويهدف املعهد بشكل خاص إىل تزويد متدربيه 
رشح  خالل  من  اإلسالمية  الرشيعة  أحكام  توصيل  مهمة  تنفيذ  من  تمّكنهم  التي  واملعرفة  باملهارات 

أغراضها وتسليط الضوء عىل قيم التسامح واالعتدال.

 املصادر: مؤسسة “العمل بشأن العنف املسلح” الخريية 2016.

البعثة الدائمة للمملكة املغربية لدى األمم املتحدة.

“املرشدات” واعظات مغربيات.  39
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  أداة 10
 مدونة قواعد السلوك العاملية بشأن األماكن املقدسة

https://www.codeonholysites.org/

تحدد املدونة، التي وضعها ائتالف من منظمات املجتمع املدني40، إطارا سياساتيا لتعزيز حماية األماكن 
2011، يلتزم بها  املقدسة وتشجيع الحوار واملصالحة بني األديان. وهذه املدونة، التي أُطلقت يف عام 

حاليا كبار الزعماء الدينيني من أكثر من عرشة أديان والعديد من املؤسسات الدينية.

أهمية دينية لطوائف دينية معينة. وهي  بأنها “أماكن ذات  املقدسة  األماكن  املدونة، تعرَّف  وبموجب 
تشمل، عىل سبيل املثال ال الحرص، أماكن العبادة واملقابر واألرضحة، وتتضمن محيطها املبارش عندما 
تشكل هذه األماكن جزءا ال يتجزأ من املوقع. وألغراض )املدونة(، تعترب األماكن املقدسة أماكن محددة 
لرتاثها  وفقا  املعنية،  العامة  السلطات  مع  باالتفاق  الصفة  بهذه  دينية  طائفة  كل  تسميها  ومحدودة 
وعاداتها املتنوعة، مع االعرتاف أيضا بأن موقعا واحدا يمكن أن يكون مقدسا ألكثر من طائفة واحدة” 

)املادة 1(.

مركز أوسلو للسالم وحقوق اإلنسان، كلمة واحدة يف الحوار، األديان من أجل السالم والبحث عن أرضية مشرتكة.  40
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  األداة 11
 عملية وخطة عمل فاس للزعماء الدينيني ملنع التحريض عىل العنف
/https://www.un.org/en/genocideprevention/documents 

Plan_of_Action_Religious_Prevent_Incite.pdf

2015 وكانون  نيسان/أبريل  للخرباء عقدت بني  املكثفة  املشاورات  إىل سلسلة من  فاس  تشري عملية 
اإلبادة  بمنع  املعني  الخاص  املتحدة  األمم  رعاية مكتب مستشار  تحت  2016 ونظمت  األول/ديسمرب 
العنف  عىل  التحريض  منع  عىل  الدينيني  الزعماء  ذلك  عن  الناتجة  العمل  خطة  وتشجع  الجماعية41. 
والتصدي له، ال سيما - ولكن ليس حرصا - يف الحاالت التي يحتمل أن يؤدي إىل ارتكاب جرائم وحشية. 

والتوصيات مرتّبة يف تسع مجموعات مواضيعية وثالث مجموعات رئيسية:

املنع:

إجراءات محددة ملنع التحريض عىل العنف والتصدي له؛  - 1

منع التحريض عىل التطرف العنيف؛  - 2

منع التحريض عىل العنف الجنساني؛  - 3

التعزيز:

تعزيز التعليم وبناء القدرات؛  - 4

تعزيز الحوار بني األديان وداخل األديان؛  - 5

تعزيز التعاون مع وسائل اإلعالم التقليدية والجديدة؛  - 6

تعزيز العمل مع الرشكاء اإلقليميني والدوليني؛  - 7

البناء:

بناء مجتمعات سلمية وشاملة للجميع وعادلة من خالل احرتام حقوق اإلنسان وحمايتها وتعزيزها؛  - 8

إنشاء شبكات من الزعماء الدينيني.  - 9

للتحريض وتبدأ  القانونية  البلدان االستجابات  3( بأن تتجاوز  األداة  الرباط )انظر  تستند عملية فاس إىل توصية محددة وردت يف خطة عمل   41
مناقشات متعمقة بشأن الدور املحدد الذي يمكن أن يؤديه الزعماء الدينيون.

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/ Plan_of_Action_Religious_Prevent_Incite.pdf 
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/ Plan_of_Action_Religious_Prevent_Incite.pdf 
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/ Plan_of_Action_Religious_Prevent_Incite.pdf 
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/ Plan_of_Action_Religious_Prevent_Incite.pdf 
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4-2-2 منظمات املجتمع املدني

مجموعة  قامت  املاضية،  القليلة  السنوات  مدى  عىل 
الطوائف  بدعم  املدني  املجتمع  منظمات  من  واسعة 
الدينية من خالل مشاريع ومبادرات تسهم - بصورة 
مبارشة أو غري مبارشة - يف حماية املواقع الدينية من 
القائمة  املبادرات  بعض  تركز  وبينما  أمني.  منظور 
عىل منظمات التعاون فيما بني الطوائف عىل جماعات 
منظورا  تتبنى  أخرى  مبادرات  فإن  محددة،  دينية 
إقامة  بني  أنشطتها  وترتاوح  األديان  بني  مشرتكا 
إنفاذ  وأجهزة  الدينية  املؤسسات  بني  “جسور ربط” 
القانون، واتخاذ إجراءات تهدف إىل تحفيز اإلبالغ عن 
أطر  اعتماد  وقيادة  الكراهية،  وحوادث  جرائم 

سياسياتية ومؤسسية لتيسري التعاون بني األديان.

للمنظمات  املدني،  املجتمع  منظمات  أوساط  ويف 
الدينية دور محوري يجب أن تؤديه يف حماية املواقع 
املنظمات  فباستطاعة  اإلرهابية.  األعمال  من  الدينية 
للدين  االجتماعية  القيم  عىل  تقوم  ككيانات  الدينية، 

قد تكون إلنشاء منصات لتبادل املعلومات بني املنظمات الدينية - سواء كانت من نفس الجماعات الدينية أو من جماعات دينية مختلفة - إمكانات   42
لتحقيق أغراض أخرى أيضا، بما يف ذلك تفعيل خطط الطوارئ عندما يقع حادث يف الحي وتبادل أفضل املمارسات. )وزارة الداخلية الربيطانية 

.)2020

الذي تمثله، أن تؤدي دورا هاما يف تحديد التهديدات 
من  بها  يتصل  وما  الدينية  املواقع  لها  تتعرض  التي 
عن  البحث  يجب  بذلك،  وللقيام  ضعف.  نقاط 
مثل  متجانسة  غري  مصادر  من  بنشاط  املعلومات 
التواصل  وسائل  ومجموعات  القانون،  إنفاذ  أجهزة 
املحلية،  الدينية42  املنظمات  تربط  التي  االجتماعي 
إىل ذلك.  العادي، وما  السلوك غري  األفراد عن  وإبالع 
بيئة  وجود  عىل  العالمات  تصّب  أن  أيضا  وينبغي 
متحيزة بشكل متزايد ضد بعض األديان يف تقييمات 
التهديدات وكذلك مؤرشات األنشطة السابقة للعمليات.

ومن الالزم استيعاب الدروس املستفادة من الحوادث 
السابقة - التي تعلقت بنفس املواقع أو بمواقع أخرى 
- فضال عن فكرة أن مشهد التهديد يتطور باستمرار، 
عىل  منتظمة  تعديالت  إدخال  يتطلب  الذي  األمر 
االفرتاضات  يف  للتشكيك  واستعدادا  األمنية  الخطط 
تتغري  قد  التهديدات  سيناريوهات  إن  بل  السابقة. 
سبيل  فعىل  املتخذة.  األمنية  للتدابري  مبارشة  كنتيجة 
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املثال، يمكن للمرء أن يتوقع حدوث زيادة معقولة يف 
الحد  إىل  العبادة  أماكن  خارج  تشن  التي  الهجمات 
أفضل  بشكل  محميا  املبنى  داخل  فيه  يصبح   الذي 
)عن طريق باب أمني مثال(. ويشري هذا بوضوح إىل 

تقييمات  بإجراء  الدينية  املنظمات  قيام  رضورة 
وعىل  دينامية  عمليات  بوصفها  وللضعف  للتهديدات 
األخرى  الفاعلة  الجهات  مع  بالتعاون  منتظم  أساس 

ذات الصلة. 

  اإلطار 7
التخطيط األمني للمواقع الدينية املراعي للفوارق بني الجنسني 

مراعاة  “تعميم  عىل  األعضاء  الدول  تشّجع  الدينية،  املواقع  لحماية  املتحدة  األمم  عمل  خطة  بموجب 
املنظور الجنساني يف تصميم وتنفيذ الخطط واإلجراءات الرامية إىل منع التطرف العنيف، عندما يفيض 
إىل اإلرهاب” وكذلك “االستثمار يف البحوث الحساسة جنسانيا وجمع البيانات عن أدوار املرأة يف منع 
التطرف العنيف عندما يفيض إىل اإلرهاب”. ويف تصميم الخطط األمنية، عىل سبيل املثال، ينبغي مراعاة 
أنه خالل الشعائر واالحتفاالت الرسمية، قد يجلس كل من النساء والرجال منفصلني عن بعضهم البعض، 

بما يف ذلك يف غرف مختلفة. 

املقدمة  لألنشطة  العام  النطاق  مراعاة  مع  ديني  موقع  لكل  األمنية  االحتياجات  تقييم  أيضا   ويجب 
)مثل أنشطة التطوع والحضانة(، ومن الذي يشارك فعليا يف كل نشاط، وكذلك أي سمة/عالمة محددة 

)مثل املالبس( تميز األعضاء املشاركني مما قد يزيد من تعرضهم للخطر.
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جانب  من  األمني  التخطيط  من  الهدف  كان  وسواء 
إدارة  أو  املخاطر  التخفيف من  الدينية هو  املنظمات 
السمات  االعتبار  يف  يأخذ  أن  ينبغي  فإنه  األزمات، 
تتواجد  أن  املحددة ألفرادها. كما يمكن  والخصائص 
فئات مختلفة من األشخاص يف املوقع يف أوقات مختلفة 

من اليوم، أو تستخدم مرافق مختلفة. 

وتشكل تدابري األمن املادي خط دفاع بالغ األهمية43. 
غري أن املواقف إزاء هذه املسألة تختلف اختالفا كبريا 
مما  النظر،  قيد  تكون  التي  الدينية  للطائفة  تبعا 
يعكس خصوصيات تاريخية وثقافية والهوتية عميقة 
تواجهه  الذي  الرئييس  التحدي  ويتمثل  الجذور44. 
األمنية  الحتمية  بني  التوفيق  يف  الدينية  املنظمات 
والحاجة إىل أن تظل املواقع الدينية األماكن املفتوحة 

واملرحبة التي تحدد طبيعتها والغرض منها45.

وتجدر اإلشارة إىل أن تنفيذ التدابري األمنية األساسية 
يتطلب يف كثري من األحيان الحد األدنى من االستثمار 
امليزانيات  تكون  عندما  نفسه،  الوقت  ويف  الرأسمايل. 
محدودة والدعم املايل الخارجي غري متاح أو غري كاف، 
 - املتاحة  األماكن  من  الدينية  املنظمات  تستفيد  قد 
 - املحلية  باملجتمعات  الوثيقة  صالتها  عن  فضال 
لتنظيم مناسبات غري دينية داخل مبانيها )مثل إقامة 
حفل موسيقي( واستخدام عائداتها لتمويل األغراض 

الرضورية لرفع مستوى األمن. 

صالتها  من  تستفيد  أن  الدينية  للمنظمات  ويمكن 
داخل املجتمعات املحلية ألغراض أوسع نطاقا تتعلق 
املتحدة  األمم  عمل  خطة  وتويص  والتأهب.  بالوقاية 
لحماية املواقع الدينية منظمات املجتمع املدني بما ييل:

املحيل 	  املجتمع  مستوى  عىل  مبادرات  تنظيم 
التأهب  بشأن  املعلومات  نرش  عىل  واملساعدة 

واالستجابة للهجمات عىل املواقع الدينية؛

عندما يلزم اتخاذ تدابري أمنية خارج أماكن/محيط املوقع الديني املعني، يصبح التواصل مع السلطات املسؤولة عن تلك األماكن رضورة أيضا.  43

كثريا ما يُشار إىل املنظمات اليهودية، عىل سبيل املثال، عىل أنها أكثر ميال من املنظمات الدينية األخرى إىل قبول وجود ترتيبات أمنية واضحة. وقد   44
استثمر بعضها مبالغ كبرية من املوارد لرشاء معدات واقية للمعابد اليهودية أو املرافق املجتمعية، ترتاوح بني السياج العايل والبوابات وكامريات 

الوصول إىل األبواب، وما إىل ذلك.

يف بعض بلدان الرشق األوسط، تم بناء مجمعات دينية ضخمة لتناسب احتياجات أعداد كبرية من املغرتبني. ويف بعض الحاالت، تم تجميع الكنائس   45
املسيحية معا يف بيئة تشبه املجمع يف ضواحي املدن. ويتم الوصول العام عن طريق نقاط التفتيش األمنية وتوضع مواقف السيارات خارج محيط 
املجمع. وبمجرد دخول املجّمع، يذهب املصلون ببساطة إىل الكنيسة التي يختارونها. والهدف من عدم وجود رموز دينية مرئية من مسافة بعيدة 

هو إدخال عنرص تقدير، مما يقلل من إمكانية أن تغري تلك األماكن الدينية املهاجمني املحتملني. )هيسرتمان 2019، الصفحة 352(.

تشجيع مبادرات الحوار بني األديان وداخلها التي 	 
حل  عىل  وتساعد  الطوائف،  بني  التفاهم  تعزز 
عىل  املحلية  املجتمعات  قدرة  وتبني  الخالفات، 

الصمود؛

إقامة تحالفات ملنظمات املجتمع املدني للعمل مع 	 
األفراد واملجتمعات املحلية املعرضة للتطرف. 

كما يمكن أن تُستخدم عدة مواقع دينية كأماكن للقاء 
ومراكز  الرتفيهية،  واألنشطة  الدينية،  غري  الجماعات 
اقرتاع انتخابي، إلخ. ويمكن االستفادة من مشاركتها 
املحلية من  للمجتمعات  اليومية  االجتماعية  الحياة  يف 
بشأنها،  وعي  وإيجاد  األمنية  بالقضايا  التوعية  أجل 
األمني،  التخطيط  يف  للمساعدة  متطوعني   وتجنيد 

وما إىل ذلك. 

املجتمع  منظمات  من  وغريها  الدينية  وللمنظمات 
املدني دور هام يجب أن تؤديه ال يقترص عىل التخطيط 
األمني والتخفيف من املخاطر، بل يشمل أيضا العمل 
وجه  وعىل  الكوارث.  حاالت  يف  لإلغاثة  كمراكز 
يف  املوجودة  الدينية  املنظمات  تكون  قد  الخصوص، 
)مثل  كارثية  ألحداث  تتعرض  ما  كثريا  التي  املناطق 
خربة  بالفعل  اكتسبت  قد  والفيضانات(  األعاصري 
تطبيق  عىل  قادرة  وتكون  األزمات،  إدارة  يف  مبارشة 

تلك املعرفة عىل الهجمات عىل املواقع الدينية.

ومن منظور إدارة األزمات، قد تكون املنظمات الدينية 
الذي  األوسع  للمجتمع  تقديم خدمة  األهمية يف  بالغة 
تعمل فيه، ال سيما يف حالة وقوع هجوم إرهابي عىل 
أو نوع  موقع ديني ينتمي إىل طائفة دينية مختلفة، 

مختلف من األهداف الضعيفة يف نفس الحي.

التي  الكيانات  مركز  الدينية  املنظمات  من   ولكثري 
جدا.  ضئيلة  ميزانياتها  أن  كما  الربح،  تستهدف  ال 
تكاليف  لدفع  املحدودة  مواردها  تستخدم  ما  وعادة 
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الخدمات  وتوفري  للمرافق  األساسية  العمليات 
هذا  ويف  املحيطة.  واملجتمعات  للمصلني  االجتماعية 
باألعباء  يتعلق  فيما  متكررة  صعوبة  تنشأ  السياق، 
أمنية  تحسينات  إدخال  حتمية  عن  الناجمة  املالية 
 – حرصا  يكن  لم  إن   - سيما  وال  أحيانا،  مكلفة 
تحسينات األمن املادي. ومن ثم، من األهمية بمكان أن 
تبحث املنظمات الدينية عن آليات التمويل واملنح التي 

النفقات   - أو جزئيا  كليا   - لتغطي  متاحة  تكون  قد 
الالزمة للتحسينات األمنية اإللزامية و/أو املوىص بها. 
ويف الوقت نفسه، من املهم بالنسبة لها أن تستفيد - 
إىل أقىص حد ممكن - من الوقت وكذلك من الكفاءات 
واملهارات املحددة املتصلة باألمن التي قد تكون لدى 
بها  للمساهمة  واالستعداد  القدرة  الجماعات  أعضاء 

ويرغبون يف املساهمة بها ألغراض أمنية. 

  اإلطار 8
 برنامج تعزيز أمن املواقع والطوائف الدينية املعّرضة

للخطر وقدرتها عىل الصمود

يسعى برنامج “تعزيز أمن املواقع والطوائف الدينية املعرضة للخطر وقدرتها عىل الصمود” إىل تعزيز 
تعزيز  مؤسسة  وتنفذه  األوروبية  املفوضية  وتدعمه  تموله  والربنامج  العبادة.  أماكن  وصون  حماية 
العقيدة، وشبكة صانعي السالم الدينيني والتقليديني، ومجلس املهندسني املعماريني يف أوروبا. وسريأس 
االسرتاتيجيني.  وسيهدف  والدعم  املشورة  لتقديم  استشاريا  للحضارات مجلسا  املتحدة  األمم  تحالف 
الربنامج، استنادا إىل البحوث األولية، إىل تحديد خطر وقوع هجمات إرهابية عىل أماكن العبادة وخطر 
وقوع الطوائف الدينية ضحية لجرائم الكراهية. وسريكز عنرص رئييس فيه عىل تعزيز مفهوم “األمن 
حسب التصميم” لحماية املؤسسات الدينية. وسيتم توفري التدريبات الوطنية واإلقليمية واملحلية، بما يف 
ذلك التدريب للزعماء الدينيني وضباط األمن، والتدريبات يف املوقع بحضور أكثر من 500 1 من القادة 
وضباط األمن والنساء والشباب. وفيما يتعلق بالنساء والشباب، عىل وجه الخصوص، يهدف املرشوع إىل 
مع  مشاركتهم  من حيث  أفضل  بشكل  نظرهم  احتياجاتهم ووجهات  لفهم  استقصائية  دراسة  إجراء 
الذين  ألولئك  الثاقبة  باألفكار  وسيُستعان  املحلية.  املجتمعات  أمن  تحسني  وكيفية  املحلية  املجتمعات 
لديهم خربة مبارشة بالتهديد أو الهجمات اإلرهابية الفعلية وجرائم الكراهية لتعزيز الحوار عىل املستوى 

اإلقليمي بشأن السياسات. 

وسيتم تنفيذ الربنامج خالل الفرتة 2021-2023 يف سبع دول رائدة أعضاء يف االتحاد األوروبي. 

.https://soarproject.eu/ :املصدر
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  الدراسة اإلفرادية 12
املجتمع املدني كحلقة وصل بني املنظمات الدينية وأجهزة إنفاذ القانون 

“جماعة واحدة، مركز رشطة واحد” هي مبادرة مقرها الواليات املتحدة تسهل إقامة عالقات ذات فائدة 
وجه  عىل  ذلك،  ويشمل  األديان.  جميع  من  والجماعات  املحلية  القانون  إنفاذ  سلطات  بني  متبادلة 
الخصوص: تنظيم اجتماعات بشأن جهود منع/حل الجريمة والعنف، واستضافة جلسات إحاطة بشأن 
سالمة  بشأن  عمل  حلقات  وعقد  الحساسية،  عىل  والتدريب  الثقايف  التدريب  وتوفري  العامة،  السالمة 
القانون  إنفاذ  وأجهزة  املواطنني  بني  العالقة  تسهيل  إىل  تهدف  منتديات  واستضافة  املحيل،  املجتمع 

وربطهم عىل نحو أفضل. 

وقد أُطلقت مبادرة “جماعة واحدة، مركز رشطة واحد” يف تموز/يوليه 2016 بعد سلسلة من جرائم 
العنف البارزة التي تعرضت لها املواقع الدينية يف منطقة أتالنتا، الواليات املتحدة ودفعت قادة رجال 
قائمة عىل  ثقافة  القانون عىل أساس  إنفاذ  العمل مع سلطات  أعمق من  إىل مستوى  السعي  إىل  الدين 
املتبادل. واليوم، أصبحت مبادرة “جماعة واحدة، مركز رشطة واحد” موجودة يف  التعاون واالحرتام 

مدن مختلفة يف جميع أنحاء الواليات املتحدة.

وتقوم بعض منظمات املجتمع املدني بدور حلقة الوصل بني املنظمات الدينية وأجهزة إنفاذ القانون 
تجاه  املهمة  هذه  تؤدي  املثال،  سبيل  عىل  اآلمن،  املجتمع  فشبكة  محددة.  دينية  بطوائف  يتعلق  فيما 
تبادل  تيسري  يف  دورها  ذلك  ويشمل  واألمن.  السالمة  بقضايا  يتعلق  فيما  األمريكية  اليهودية  الجالية 
املعلومات بشأن التهديدات والحوادث، ووضع األطر االسرتاتيجية وأفضل املمارسات، وعمليات التنسيق 

يف الربنامج التدريبي والتعليمي، واملساعدة يف تنفيذها.

 املصادر:

.https://movementforward.org/onecop/ 

.https://www.securecommunitynetwork.org/
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  الدراسة اإلفرادية 13
سجل الهجمات عىل األماكن املقدسة يف األرايض املقدسة

يف الفرتة من عام 2013 إىل عام 2016، أدار مكتب البحث عن أرضية مشرتكة )مكتب القدس( ومجلس 
املؤسسات الدينية يف األرايض املقدسة مرشوعا تجريبيا يهدف إىل رصد الهجمات عىل املواقع الدينية يف 
األرايض املقدسة وتصنيفها وتسجيلها. ومن خالل البحث يف قاعدة البيانات، التي تحتوي عىل معلومات 
مفتوحة املصدر يعود تاريخها إىل عام 2011، يمكن للمستخدمني العثور عىل التاريخ واملكان املحددين 
للهجوم، وطبيعة الجريمة املعنية، والروابط إىل تقارير وسائل اإلعالم عىل اإلنرتنت، واملعلومات املتعلقة 
الحوادث  لجميع  الدقيق  الجغرايف  املكاني  التحديد  غوغل  خريطة  وتوفر  الالحقة.  الرشطة  بتحقيقات 
املدرجة. وقد استخدم السجل كمنصة لتجميع اإلحصاءات وفهم اتجاهات وديناميات الهجوم. ويمكن 

الرجوع إليه عرب اإلنرتنت. 

.https://www.sfcg.org/registry-of-attacks-on-holy-sites-in-the-holy-land/ :املصدر
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  الدراسة اإلفرادية 14
 العمل من خالل العملية الترشيعية: تجربة املجلس

االستشاري األمريكي للمسلمني واليهود 

توعية  مهمتها  األديان  بني  مشرتكة  تنسيق  هيئة  هو  واليهود  للمسلمني  األمريكي  االستشاري  املجلس 
املوظفني العموميني املنتخبني برضورة اعتماد ترشيعات محددة بشأن القضايا ذات االهتمام املشرتك 
صنع  هيئات  تستهدف  التي  الدعوية  أنشطته  سياق  يف  املجلس،  قام  وقد  الدينيتني.  الطائفتني  لكلتا 
السياسات األمريكية، دورا رئيسيا يف ضمان إقرار قانون حماية املؤسسات الدينية لعام 2019، الذي زاد 
التعريف  ع  تدمريها ووسَّ أو  الدينية  باملمتلكات  الرضر  إلحاق  إىل  تؤدي  التي  األعمال  العقوبة عىل  من 
الحايل لـ “املمتلكات العقارية الدينية”. ويف الوقت الراهن، يعد املجلس من الجهات النشطة التي تروج 
لقانون عدم الكراهية، وهو ترشيع يهدف، بني أمور أخرى، إىل إيجاد حوافز لإلبالغ عن جرائم الكراهية 

وتقديم منح للخطوط الساخنة لجرائم الكراهية التي تديرها الدولة.

.https://www.muslimjewishadvocacy.org/about-us/ :املصدر

  الدراسة اإلفرادية 15
التحسينات األمنية يف بيتسربغ، الواليات املتحدة األمريكية، وهايل

النار عىل الجموع يف معبد يهودي يف بيتسربغ،  الناجمة عن إطالق  عىل الرغم من الخسائر يف األرواح 
الواليات املتحدة األمريكية46، يبدو أن استعراضا أمنيا أُجري قبل أسابيع قليلة من الهجوم ساعد عىل 
إنقاذ األرواح. فبعد االستعراض، عىل سبيل املثال، تم إخالء مخارج الطوارئ التي كانت مغلقة يف املعبد 
من قبل. وأيضا، بعد تدريب أمني، وافق حاخام املعبد عىل إبقاء هاتفه املحمول متاحا بشكل استثنائي 
أيضا أيام السبت. وبفضل هذا االحتياط، تمكن من االتصال عىل الفور بخدمات الطوارئ بمجرد بدء 

إطالق النار.

وبعد عام، استهدف هجوم إرهابي معبدا يهوديا آخر يف هايل، أملانيا، خالل عطلة عيد الغفران اليهودية. 
وعىل الرغم من تكرار إطالق النار واستخدام قنبلة يدوية الصنع، تعّذر هدم باب املعبد املغلق املقاوم 
للرصاص. ولم يصب املصلون املتحصنون يف الداخل بأذى47. واألهم من ذلك أن باب املعبد قد تعزز من 

خالل تمويل قدمه صندوق املساعدة األمنية التابع للوكالة اليهودية إلرسائيل.

.https://www.fbi.gov/news/stories/faith-leaders-gather-at-FBI-062019 :املصدر

وقع إطالق النار يف 27 ترشين األول/أكتوبر 2018، خالل أداء الشعائر الصباحية يوم السبت، يف معبد شجرة الحياة - أو جماعة لسيمشا. وأسفر   46
الهجوم عن مقتل 11 شخصا وإصابة ستة آخرين.  وأطلقت الرشطة النار عىل الجاني عدة مرات وألقت القبض عليه عىل الفور.

يف حني كانت هذه التحسينات حاسمة يف منع املسلح من الوصول إىل املبنى، فإنها لألسف لم تمنعه من إطالق النار عىل اثنني وإصابة اثنني آخرين   47
يف الحي بينما كانت الرشطة تطارده.
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  الدراسة اإلفرادية 16
تذاكر األعياد الدينية الكربى

كجزء من التدابري األمنية املرتاكمة التي تنفذ بمناسبة األعياد الدينية الكربى، حيث يكون من املتوقع أن 
األعياد  تذاكر  يهودية كثرية رشاء  الدينية، تشرتط مؤسسات  املواقع  إىل  الناس  أعداد كبرية من  تتدفق 
الفاعلة  النظام ال يكفي يف حد ذاته ملنع الجهات  الرغم من أن  الكربى كرشط لحضور الشعائر. وعىل 
الخبيثة من الوصول إىل أماكن العبادة، فإنه يضيف إىل خطوط الدفاع األخرى من خالل السماح بفحص 
مثل  أمانا،  أكثر  النظام  االحتياطات يف جعل  بعض  تساعد  وقد  الحضور.  يف  يرغبون  ملن  للهوية  أويل 
إضافة سمات مكافحة التزييف إىل مستندات التذاكر، أو تحديد بائع تذاكر جدير بالثقة كلما تم االعتماد 

عىل الوسطاء.

املصادر: الطوائف اليهودية املتحدة وغريها 2016.

  الدراسة اإلفرادية 17
برامج ِمنَح للطوائف الدينية يف فرنسا وكندا واململكة املتحدة والواليات املتحدة

كندا: برنامج البنية التحتية األمنية 	 

هذا الربنامج متاح للكيانات الخاصة وغري الربحية املعرضة لخطر الوقوع ضحية للجريمة بدافع 
50 يف املائة من إجمايل تكاليف  الكراهية. ويمكن للمشاريع املعتمدة أن تحصل عىل ما يصل إىل 
األقل من  اآلخر عىل  النصف  توفري  قادرون عىل  أنهم  إثبات  الطلبات  املرشوع ويجب عىل مقدمي 
مبارشة  املتصلة  والتجديدات  األمنية،  التقييمات  عادة  املؤَهلة  التكاليف  اإلجمالية. وتشمل  التكلفة 
والبوابات،  واألسوار،  اإلنذار،  نظم  )مثل  األمنية  واألجهزة  املعدات  وتكاليف  املبنى،  أمن  بتعزيز 

واإلضاءة(، ونظم الدوائر التلفزيونية املغلقة.

وقد تم مؤخرا توسيع قائمة النفقات لتشمل التدريب األسايس للموظفني عىل االستجابة ألي حادث 
يقع بدافع الكراهية. ويمكن أن يشمل ذلك تعيني خبري أمني معتمد لتوفري التدريب ملوظفي املنظمات 

الدينية )بمن فيهم املتطوعون(.

فرنسا: الصندوق املشرتك بني الوزارات ملنع الجنوح 	 

يف عام 2018، أفادت وزارة الداخلية الفرنسية بأنه من خالل الصندوق، ُقدمت إعانة قدرها 125 
297 يورو إىل سبعة عرش مرشوعا قدمتها جمعيات مسيحية مختلفة، منها تسع عمليات للحماية 
2015 و2018، بلغت اإلعانات  املباني. وبني عامي  إىل تأمني  الفيديوية يف ثماني عمليات تهدف 

املمنوحة لتأمني املواقع الدينية املسيحية 758 887 2 يورو لـ 95 مرشوعا.

اململكة املتحدة: خطة تمويل أمن الحماية ألماكن العبادة	 

هذه الخطة هي آلية مالية تهدف إىل دعم أماكن العبادة التي تعترب عرضة لجرائم الكراهية. ويف عام 
ملقدمي  ويحق  التابعة”.  الدينية  الطوائف  “مراكز  أيضا  لتشمل  الخطة  نطاق  توسيع  تم   ،2019
الطلبات تقديم طلبات ملا يصل إىل ثالثة تدابري أمنية وقائية )تُستثني منها تدابري تحسني املباني 
التكاليف  املائة من مجموع  يف   20 قدرها  بنسبة  باملساهمة  الدينية  املؤسسات  إلزام  مع  العامة(، 

املتوقعة. 
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وتشمل عملية االختيار املتعددة املراحل تقييما للموقع يجريه خرباء معتمدون وطنيا يف مجال منع 
الداخلية  وزارة  وتتخذ  الجريمة“(.  من  الواقية  التصاميم  )”موظفو  البيئية  والتصاميم  الجريمة 
السيخية  الطوائف  استشاري مستقل مؤلف من ممثلني عن  فريق  بناء عىل توصية من  القرارات 
والهندوسية واإلسالمية واملسيحية من ذوي الخربة يف املسائل األمنية فيما يتعلق بمبانيهم املتصلة 
بالدين. ويضم الفريق ممثال عن وحدات الرشطة ملنع الجريمة. وبعد االنتهاء من املرشوع، تقوم 
التحسينات األمنية تتوافق مع وصفها يف  للتأكد من أن  الداخلية بعمليات معاينة عشوائية  وزارة 

الوارد الطلب املقدم. 

الواليات املتحدة: “برنامج املنح األمنية غري الربحية”	 

يف حني أن الربنامج الذي تديره وزارة األمن الوطني يف الواليات املتحدة ال يشمل املنظمات الدينية 
فحسب، فإن هذه املنظمات يمكن أن تتأهل ككيانات مؤهلة لالستفادة من الربنامج. ويتوافر تمويل 
لألنشطة املتعلقة بالتخطيط األمني )مثل خطط إدارة املخاطر األمنية(، ورشاء املعدات )مثل معدات 
إطالق  التدريب عىل  )مثل  والتدريب  البدنية(،  الحماية  وتدابري  املراقبة،  الدخول، ومعدات  مراقبة 

النريان الحية، أو التدريب األمني للموظفني أو األعضاء/الجماعات(، أو التمارين.

ولكي تكون املنظمات غري الربحية مؤهلة، يتعني عليها أن تثبت أنها معرضة بشدة لخطر وقوع 
هجوم إرهابي عليها. وتقدم الوثيقة التوجيهية للطلبات أمثلة عىل الطرق التي يمكن بها تقديم أدلة 
عىل هذا الخطر، مثل اإلبالغ عن تقيل تهديدات أو وقوع حوادث يف مرفق مقدم الطلب أو يف مرافق 
أخرى تؤدي مهمة مماثلة. ويمكن ملقدمي الطلبات أيضا دعم طلباتهم عن طريق نقل معلومات عن 

بيئة التهديد الحالية توفرها سلطات إنفاذ القانون املحلية، ومكاتب إدارة الطوارئ، وغريها.

التي تقدمها املنظمات -  وعند تقييم الطلبات، تعطي األجهزة اإلدارية املختصة األولوية للطلبات 
مثل املنظمات الدينية - املعرضة للخطر بسبب أيديولوجيتها أو معتقداتها أو مهمتها. ويتخذ وزير 
األمن الوطني يف الواليات املتحدة القرارات النهائية املتعلقة بالتمويل بناء عىل توصيات من الوكالة 

االتحادية إلدارة حاالت الطوارئ.

 املصادر: 
https://www.gov.uk/guidance/places-of-worship-security-funding-scheme#security-training-

fund-and-consultation 
https://www.fema.gov/media-collection/nonprofit-security-grant-program-notices-funding-

opportunity 
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/cntrng-crm/crm-prvntn/fndng-prgrms/scrt-nfrstrctr-

prgrm-en.aspx 
https://www.lagazettedescommunes.com/628363/

quelles-actions-pour-lutter-contre-les-actes-de-malveillance-contre-les-lieux-de-culte/
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  األداة 12
 أدلة التنفيذ للمنظمات الدينية وأجهزة إنفاذ القانون

https://movementforward.org/wp-content/uploads/2020/06/
Role-of-Houses-of-Worship-4.pdf 

https://movementforward.org/wp-content/uploads/2020/06/
Role-of-OneCOP-Officers-6.pdf

أن  عىل  القانون  إنفاذ  وأجهزة  الدينية  املنظمات  تشّجع  التي  األساسية  الخطوات  التنفيذ  أدلة  تجسد 
تعتربها رشطا مسبقا لتعزيز عالقاتها التنفيذية، وال سيما من أجل ما ييل:

من 	  الجرائم ومكافحتها وحلها  ملنع  املعلومات  وتبادل  التعاون  العامة من خالل  السالمة  تحسني 
خالل االستفادة من املوارد املتنوعة للمؤسسات الدينية؛

زيادة مشاركة الطوائف مع ضباط الرشطة عىل مستوى الدوريات، من خالل التجمعات؛	 

القيام استباقيا بإنشاء صلة مبارشة بني املسؤولني التنفيذيني يف مجال إنفاذ القانون وقادة الطوائف 	 
يف محاولة للتعبري عن املخاوف العامة املتزايدة املتعلقة بالعمل الرشطي.

https://movementforward.org/wp-content/uploads/2020/06/Role-of-Houses-of-Worship-4.pdf
https://movementforward.org/wp-content/uploads/2020/06/Role-of-Houses-of-Worship-4.pdf
https://movementforward.org/wp-content/uploads/2020/06/Role-of-OneCOP-Officers-6.pdf
https://movementforward.org/wp-content/uploads/2020/06/Role-of-OneCOP-Officers-6.pdf
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  األداة 13
 نصائح للمنظمات الدينية للتخفيف من املخاطر

وإدارة األزمات غري خاصة بدين محدد

فيما ييل مجموعة مختارة من املوارد املتاحة عىل اإلنرتنت التي تقدم إرشادات عملية إىل املنظمات الدينية 
بشأن التخفيف من املخاطر والتخطيط إلدارة األزمات وتنفيذها. وهي مصممة رصاحة لالستخدام عىل 

نطاق املجموعة الكاملة من الطوائف الدينية القائمة. 

البنية 	  وأمن  السيرباني  األمن  وكالة   - أمني  دليل   - العبادة  دور  عىل  الهجمات  تخفيف 
التحتية CISA، وزارة األمن الوطني، الواليات املتحدة، 2020

https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Mitigating%20Attacks%20
on%20Houses%20of%20Worship%20Security%20Guide_508_0_0.pdf

تتمثل فرضية هذا الدليل يف أن املواقع الدينية يمكن أن تحمي نفسها عىل أفضل وجه باعتماد اسرتاتيجية 
أمنية شاملة ومتعددة الطبقات. وهو يضع إطارا مفاهيميا لكل من التفكري يف أمن دور العبادة وتحقيق 
الدليل دليال  الفريدة لكل طائفة دينية. ويتضمن تذييل  خطة أمنية تناسب عىل أفضل وجه الظروف 
استخدامها  العبادة  لدور  يمكن  التي  الوطني  األمن  وزارة  بمنتجات  موحدة  قائمة  يتضمن  مرجعيا 
لتحسني اسرتاتيجياتها العامة للسالمة واألمن. واملوارد مرتّبة حسب املوضوع بحيث يمكن للمستخدمني 

التنقل يف تصّفح العديد من الخيارات ونقاط اتخاذ القرار التي تكون هي األكثر فائدة الحتياجاتهم. 

وعىل وجه الخصوص، يوىص باتخاذ اإلجراءات األمنية الشاملة التالية:

تحديد األدوار واملسؤوليات الواضحة لوضع وتنفيذ التدابري األمنية؛ –

إجراء تقييم للضعف لفهم املخاطر التي تتعرض لها دور العبادة؛ –

بناء تأهب الطوائف وقدرتها عىل الصمود من خالل ضمان وعي القائمني عىل دور العبادة  –
الحوادث، وتواصلهم مع  أو  الطوارئ  املحتملة، وتأهبهم لالستجابة يف حالة  بالتهديدات 

الطائفة بمعناه األوسع؛

تطبيق تدابري أمنية مادية لرصد وحماية املحيط الخارجي واألوسط والداخيل، مع احرتام  –
الغرض من كل منطقة من مناطق دار العبادة؛

https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Mitigating%20Attacks%20on%20Houses%20of%20Wors
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Mitigating%20Attacks%20on%20Houses%20of%20Wors
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Mitigating%20Attacks%20on%20Houses%20of%20Wors
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الرتكيز عىل سالمة األطفال بتدابري أمنية لحماية مرافق رعاية األطفال النهارية واملدارس؛ –

تنفيذ أفضل ممارسات األمن السيرباني لحماية املعلومات الهامة ومنع أي هجوم إلكرتوني  –
محتمل.

بناء قدرة املواطنني واملجتمعات والبلدان عىل الصمود: دور العبادة واملجتمعات الضعيفة 	 
- دليل عمل - جامعة روتجرز، معهد إيغلتون للسياسة، 2020

https://millercenter.rutgers.edu/wp-content/uploads/2020/12/Resilience-
Action-Guide.pdf

يتمحور دليل العمل هذا، الذي يتبع نموذج R.E.S.I.I.E.N.C.E. حول املبادئ العرشة التالية:

تحديد األدوار واملسؤوليات؛  )1

إرشاك الرشكاء؛  )2

تبادل املعلومات واالستخبارات؛  )3

دمج املعلومات واالستعدادات واالستجابات؛  )4

االستفادة من املوارد والرشاكات؛  )5

تنفيذ أفضل املمارسات والدروس املستفادة؛  )6

تجنيد أولياء األمور وتنفيذ الخطة؛  )7

تحييد العقليات السلبية؛  )8

إقامة اتصاالت مستمرة؛  )9

استمرار اإلصالح التنظيمي.  )10

https://millercenter.rutgers.edu/wp-content/uploads/2020/12/Resilience-Action-Guide.pdf 
https://millercenter.rutgers.edu/wp-content/uploads/2020/12/Resilience-Action-Guide.pdf 
https://millercenter.rutgers.edu/wp-content/uploads/2020/12/Resilience-Action-Guide.pdf 
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أفضل املمارسات املوىص بها لتأمني دور العبادة يف جميع أنحاء العالم للناس من جميع 	 
األديان، املنظمة الدولية للمهنيني األمنيني، 2017

https://www.asisonline.org/globalassets/get-involved/councils/documents/
best-practices-securing-houses-of-worship.pdf

وضعت أفضل املمارسات هذه ملساعدة املنظمات الدينية يف وضع الخطط األمنية، وهي مقسمة إىل ثالثة 
من  العديد  أن  الوثيقة  وتؤكد  اإلجرائية.  املمارسات  وأفضل  الخارجي،  واألمن  الداخيل،  األمن  أقسام: 

التوصيات األمنية الواردة فيها يمكن تنفيذها بتكلفة ضئيلة أو بدون أي تكلفة. 

تقييم سالمة وأمن دار العبادة - املعهد الوطني للعدالة ومركز معلومات تكنولوجيا العدالة،	 

https://www.ccfm.net/wp-content/uploads/2018/04/disaster-supplement-NIJ.pdf

الغرض من هذه األداة هو مساعدة املنظمات الدينية يف وضع مرشوع خطة للسالمة واألمن لدار عبادة 
أولويات  وتحديد  تقييم  يف  لدعمهم  املصممة  األسئلة  من  سلسلة  خالل  من  القراء  يوّجه  وهو  محدد. 

التهديدات الفريدة وتقديم توصيات للتحسني.

حماية أماكن العبادة، املفوضية األوروبية، 2021	 

https://ec.europa.eu/newsroom/pps/items/696367/en

يناقش هذا التقرير، باعتماد منظور عميل، كيف ينبغي النظر يف 
وقوع  خطر  وإدارة  تحليل  عند  العبادة  لدور  املحددة  السمات 
هجمات إرهابية عىل مبانيها. وهو يوفر إطارا لتقييم التهديدات 
محتملة  أهدافا  بوصفها  العبادة  دور  جاذبية  درجة  وتقييم 
الحماية  تدابري  قائمة بسلسلة من  فيه  اإلرهابية. وترد  لألعمال 

املادية وما يتصل بها من ممارسات جيدة.

فرص  لزيادة  مرجعي  دليل   - عمليا  والطوائف  الدين 
الواليات  العدل،  وزارة  والعنف،  الجريمة  ملنع  الرشاكة 

املتحدة، 2013

https://www.ojp.gov/pdffiles1/bja/241293.pdf

االسرتاتيجيات  عىل  الدليل  هذا  يشدد 
العبادة من  أن تضعها دور  يلزم  التي 
خالل االستفادة من العالقات الطائفية. 
وإضافة إىل ذلك، يقدم الدليل معلومات 
عىل  للتنافس  محددة  خطوات  عن 
مصادر  من  تمويل  عىل  الحصول 

متنوعة.

https://www.asisonline.org/globalassets/get-involved/councils/documents/best-practices-securing-hous
https://www.asisonline.org/globalassets/get-involved/councils/documents/best-practices-securing-hous
https://www.asisonline.org/globalassets/get-involved/councils/documents/best-practices-securing-hous
https://www.ojp.gov/pdffiles1/bja/241293.pdf 
https://www.ojp.gov/pdffiles1/bja/241293.pdf 
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الحفاظ عىل سالمة جماعتك وأماكن عبادتك - دليل للطوائف الدينية بشأن إدارة الحوادث، 	 
رشكاء الدين، 2019

https://www.faithassociates.co.uk/wp-content/uploads/2018/03/incident-
management-guide-2016.pdf

أهمية  عىل  الضوء  تسليط  مع  وإدارته،  لحادث  للتأهب  الرئيسية  املراحل  خالل  القارئ  الدليل  يرشد 
التواصل. كما يتضمن عددا من الدراسات اإلفرادية لحوادث فعلية كان عىل املنظمات الدينية أن تتصدى 

لها والدروس الرئيسية املستفادة.

دليل ADL لحماية مؤسستك الدينية أو الطائفية، رابطة مناهضة التشهري، 2016	 

https://www.adl.org/sites/default/files/documents/assets/pdf/combating-hate/
ADL-Guide-to-Protecting-Your-Religious-or-Communal-Institution-2016.pdf

يهدف هذا الدليل، الذي وضعته رابطة مناهضة التشهري، وهي منظمة للحقوق املدنية تأسست يف عام 
1913 ملكافحة معاداة السامية وجميع أشكال الكراهية، إىل مساعدة املنظمات الدينية عىل التفكري ملياً 
يف االعتبارات األمنية األساسية يف املجاالت التالية: التخطيط األمني، وبناء عالقات مع املسعفني يف حاالت 
الطوارئ، واألمن املادي، والكشف عن بروتوكوالت املراقبة والربيد والتسليم، وأمن الحاسوب والبيانات، 
املناسبات، والتعامل مع  الحيّة، وأمن  النريان  املتفجرة، وحوادث إطالق  التهديدات باألجهزة  وتخطيط 

املحتجني، واالستعانة بمتعاقد أمني، وإجراءات ما بعد وقوع حادث.

https://www.faithassociates.co.uk/wp-content/uploads/2018/03/incident-management-guide-2016.pdf 
https://www.faithassociates.co.uk/wp-content/uploads/2018/03/incident-management-guide-2016.pdf 
https://www.faithassociates.co.uk/wp-content/uploads/2018/03/incident-management-guide-2016.pdf 
https://www.adl.org/sites/default/files/documents/assets/pdf/combating-hate/ADL-Guide-to-Protecting-
https://www.adl.org/sites/default/files/documents/assets/pdf/combating-hate/ADL-Guide-to-Protecting-
https://www.adl.org/sites/default/files/documents/assets/pdf/combating-hate/ADL-Guide-to-Protecting-
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  األداة 14
 نصائح للمنظمات الدينية بشأن التخفيف من املخاطر

وإدارة األزمات خاصة بدين محدد

التالية قد أُعدت الستخدامها من ِقبل طوائف دينية محددة، فإنها قد تقدم  عىل الرغم من أن األدوات 
نصائح وتوجيهات مفيدة لألديان األخرى أيضا.

تدابري أمنية منخفضة التكلفة/بدون تكلفة للمرافق اليهودية - شبكة طائفة آمنة، 2020	 

https://jewishatlanta.org/wp-content/uploads/SCN_Low_Cost_No_Cost_Guide_
May_2020-1.pdf

اليهودية. والغرض منه هو  الدينية  التي تواجهها املرافق  الدليل استجابة للتحديات األمنية  ُوضع هذا 
تسليط الضوء عىل التدابري األمنية التي ال تكلف كثريا أو ال تكلف شيئا. وتبنيَّ عرش فئات من التدابري 
األمنية - تكملها قائمة مرجعية للتقييم الذاتي - أبرزها: تأمني املمتلكات؛ والتحكم يف التدفق؛ والتوقيع؛ 
ومرفق األمن؛ ومراقبة الدخول؛ ونظم اإلنذار؛ ووجود موظفني يرّدون عىل املكاملات الهاتفية؛ واللوازم 

الطبية؛ واإلضاءة الليلية؛ وإنفاذ القانون؛ والتنسيق بني املسعفني.

مجموعة أدوات سالمة الطائفة املسلمة - مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية 	 

https://www.cairmn.com/images/downloads/publications/CAIR%20Muslim%20
Community%20Safety%20Kit.pdf

تصف مجموعة األدوات هذه، التي أعدتها أكرب منظمة إسالمية غري ربحية للحريات املدنية يف أمريكا، 
قائمة باملهام التي تركز عىل مجاالت مثل: إقامة عالقات إيجابية مع أجهزة إنفاذ القانون واالجتماع مع 
األديان  بني  املشرتكة  الجماعات  داخل  تحالفات  وبناء  الطائفة،  مخاوف  ملناقشة  املنتخبني  املسؤولني 
وجماعات األقليات، وبناء قوائم اتصال لحاالت الطوارئ، والرد عىل حوادث الكراهية املعادية للمسلمني، 
املشتبه  والطرود  الرسائل  مع  والتعامل  بالقنابل،  للتهديدات  التصدي  املساجد من خالل  أمن  وتعزيز 

فيها.

موارد السالمة )الكنيسة(، إدارة الكنيسة السبتية للمخاطر	 

https://www.adventistrisk.org/en-us/safety-resources/church-safety

تشمل موارد السالمة هذه وحدات عملية بشأن نموذج تقرير اإلبالغ عن الحوادث واألحداث، ومسؤوليات 
تأمني  الدينية يف  املنظمات  الكنيسة وذلك ملساعدة  الكنيسة، ومسؤوليات موظفي سالمة  لجنة سالمة 

الكنائس واملرافق ذات الصلة. ومعظم الوثائق متوافرة أيضا باللغات الفرنسية واإلسبانية والربتغالية.

https://jewishatlanta.org/wp-content/uploads/SCN_Low_Cost_No_Cost_Guide_May_2020-1.pdf 
https://jewishatlanta.org/wp-content/uploads/SCN_Low_Cost_No_Cost_Guide_May_2020-1.pdf 
https://jewishatlanta.org/wp-content/uploads/SCN_Low_Cost_No_Cost_Guide_May_2020-1.pdf 
https://www.cairmn.com/images/downloads/publications/CAIR%20Muslim%20Community%20Safety%20Kit.pdf 
https://www.cairmn.com/images/downloads/publications/CAIR%20Muslim%20Community%20Safety%20Kit.pdf 
https://www.cairmn.com/images/downloads/publications/CAIR%20Muslim%20Community%20Safety%20Kit.pdf 
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  األداة 15
خطوات لتأمني أماكن العبادة – املنظمة الجماعية ضد اإلسالموفوبيا يف 

 فرنسا، 2019 )بالفرنسية(
/http://www.islamophobie.net/wp-content/uploads 

securisation-lieux.pdf/2019/03

تقرتح هذه الوثيقة، التي تركز عىل حماية املساجد، اتخاذ خطوات ملموسة لكي تتقدم املنظمات الدينية 
بطلب للحصول عىل منح أمنية يف فرنسا. وهي تذهب إىل حد إدراج رسائل ومعلومات نموذجية عن نقاط 
االتصال داخل أجهزة إنفاذ القانون لغرض تلقي املشورة ملنع الهجمات وكيفية معالجة نقاط الضعف 

يف املواقع. 

تشمل السلوكيات الشاذة/املشبوهة، عىل سبيل املثال، قيام شخص بالتقاط صور أو مقاطع فيديو ألجزاء غري عادية من موقع ديني أو بالتسكع   48
يف دار للعبادة دون دافع واضح.

4-2-3 املصلون

دينية  لطائفة  الفقري  العمود  فقط  ليسوا  املصلون 
شعائرها  يحرضون  الذين  أولئك  أي  محددة، 
ويشاركون يف مبادراتها االجتماعية والخريية املختلفة، 
ويكون  نفسها.  الطائفة  وآذان  عيون  أيضا  هم  بل 
الدينية،  املواقع  يف  يتجولون  عندما  املصلون، 
املجاورة،  األعمال  قطاع  مؤسسات  مع  ويتناقشون 
واملظالم  النزاعات  بشأن  عموما  معارف  ويجمعون 
املحلية، يف وضع مثايل للكشف عن الحاالت الشاذة48 
واإلبالغ عنها مبارشة إىل الزعماء الدينيني أو املنظمات 
القانون، حسب  إنفاذ  إىل سلطات  أو مبارشة  الدينية 

الخطورة أو اإللحاح املتصور للحالة.

املصلني  قبل  من  مختلفة  احتياطات  اتخاذ  ويمكن 
بطريقة غري تدخلية، ومن بني هذه االحتياطات إنشاء 
عند  للوقوف  املصلني  من  تتألف  ترحيب”  “لجنة 
مدخل املوقع الديني، حيث يثبت أن ذلك وسيلة فعالة 
ينظر  ال  كان  وإن  فيهم،  املرغوب  الزوار غري  لتحديد 
الدولية  )املنظمة  الخارج.  من  أمني  كتدبري  إليها 
للمهنيني األمنيني 2017 ووكالة األمن السيربانية وأمن 
البنية التحتية 2021(. وعىل مستوى أبسط، قد يجد 
أن  يمكن  “مرحبا”  قول  مجرد  أن  املصلني  فرادى 
ويتيح  مجهول  شخص  مع  محادثة  إجراء  إىل  يؤدي 
قد  كانت  وإن   - متعمقة  أفكار  إىل  للتوصل  فرصة 

ذلك  رغبة  وراء  الدوافع  بشأن   – انتقادية  تكون 
الشخص يف الوصول إىل موقع ديني.

كما يمكن للمصلني أن يقوموا بدور هام يف التخطيط 
ع  لتجمُّ مكان  هي  الدينية  فاملواقع  األمنيني.  واإلدارة 
مجموعات  لديهم  أفراد  من  تتكون  كبرية  جماعات 
األحيان.  من  كثري  يف  والخربات  املهارات  من  متنوعة 
خلفيات  املصلني  بعض  يمتلك  قد  املثال،  سبيل  فعىل 
أعضاء  مما يجعلهم  القانون،  إنفاذ  محددة يف مجال 
طبيعيني يف أفرقة التخطيط األمني لتحديد التهديدات 
ونقاط الضعف، أو يمكن نرشهم يف أدوار أمنية مثل 
بشأن  واملستشارين  الدخول،  ومراقبي  الحراس، 
)وزارة  ذلك  إىل  وما  املحلية،  السلطات  مع  العالقات 
األمن الوطني، الواليات املتحدة 2020، الصفحة 35(. 
من  الدينية  املواقع  تستفيد  قد  أخرى،  حاالت  ويف 
مجانية  بأعمال  بالفعل  يقومون  الذين  املتطوعني 
العمل  يوجه  وقد  اليومية.  حياتهم  عىل  للحفاظ 
أمنية  ألغراض  التوعية  أنشطة  نحو  جزئيا  التطوعي 
مثل توعية املجتمعات املحلية بالتهديدات الوشيكة أو 

اكتشاف فرص جمع األموال. 

أثناء  حاسمة  تكون  املصلني  معارف  أن  يتبني  وقد 
إدارة األزمات، ال سيما خالل حوادث إطالق النار عىل 
متوقعة.  وغري  رسيعة  بطريقة  تقع  التي  الجموع 
لتجنب  كافية  غري  الوقائية  التدابري  أن  يتبني  وعندما 
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لديهم دراية بشأن  الذين  وقوع حادث، فإن املصلني 
إجراءات اإلجالء األساسية ويعرفون كيفية امليض قدما 

األرواح  إنقاذ  عىل  يساعدون  قد  الطوارئ  حاالت  يف 
وتقليل عدد الضحايا. 

  اإلطار 9
استجابة املصلني للهجمات عىل املواقع الدينية

يف أكثر من نصف مجموع حاالت الهجوم املسلح التي سجلتها وكالة األمن السيرباني وأمن البنية التحتية 
يف الواليات املتحدة، “رد املصلون بالركض أو االختباء بمجرد بدء الهجوم. وتمكن بعضهم من الفرار من 
أبواب الخروج، بينما اختبأ آخرون يف الحمامات أو خزانات املالبس أو تحت األثاث. ويف إحدى الحاالت، 
أغلق املصلون جميع األبواب الخارجية بعد سماع الضجة يف الخارج ومنعوا املعتدي من الدخول. ويف 45 
يف املائة من الدراسات اإلفرادية لالعتداء املسلح، حاول أعضاء الجماعة أو الشهود التصدي للجاني أو 
تشتيت انتباهه أو نزع سالحه. وباستخدام التدريب العادي النشط عىل التصدي للمهاجمني، واجه بعض 
الضحايا املعتدي، وقام بضعة منهم بذلك عىل حساب حياتهم؛ وألقى آخرون الكتب والكرايس واألثاث. 

وقد أبطأ العديد من هذه املحاوالت املعتدي بما فيه الكفاية للسماح لآلخرين بالفرار إىل بر األمان”.

املصدر: وزارة األمن الوطني، الواليات املتحدة 2020، الصفحة 53.

  الدراسة اإلفرادية 18
متطوعو الحفاظ عىل أمن معابد السيخ )الغوردوارا( وقوة العمل التطوعي

يف أعقاب إطالق النار الجماعي عىل معبد السيخ يف أوك كريك، الواليات املتحدة، يف عام 2012، قام فريق 
األمنية،  املسائل  السيخ يف  األمني، وهو مجموعة مكرسة لخدمة مجتمع  “Sant Sipahi” االستشاري 
بعرض بروتوكوالت عامة عىل متطوعي الحفاظ عىل األمن )Sewadars( يف املعبد. وهؤالء هم متطوعون 
يقدمون خدماتهم إىل املعبد )الغوردوارا أو مكان التجمع والعبادة للسيخ( دون أن يتوقعوا أي نوع من 
املكافأة أو مدفوعات يف املقابل. ويقدم هؤالء املتطوعون املساعدة بدافع من التفاني الديني فقط وكجزء 

من واجبهم تجاه الطائفة األوسع. 

وتتوخى التوصيات الواردة يف الربوتوكوالت العامة مجموعة متنوعة من املهام لهؤالء املتطوعني، بما يف 
ذلك رصد األنشطة الجارية من أجل الحفاظ عىل بيئة آمنة وخالية من األخطار؛ واتخاذ إجراءات وقائية 
و/أو دفاعية مبارشة يف حالة الطوارئ أو يف حالة وقوع عمل عدواني؛ وضمان أمن محيط املباني؛ وجمع 
ونرش البيانات االستخباراتية ثم تنبيه املصلني والسلطات املحلية بشأن وجود مخاطر أمنية وشيكة أو 

محتملة؛ والتفاعل مع املسعفني املحليني يف حاالت الطوارئ ومساعدتهم.

.https://www.sikhdharma.org/general-protocols-for-gurdwara-security-sevadars/ :املصدر
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  األداة 16
تقارير مسحية عن الحوار اليهودي اإلسالمي: رفيق املمارسات الجيدة - 

 مساهمة يهودية يف أوروبا شاملة للجميع 
https://ceji.org/

mapping-reports-of-jewish-muslim-dialogue-in-5-european-coun-
tries/

مسح  خالل  من  الدينيتني  الطائفتني  بني  والتفاهم  الحوار  وتشجيع  تعزيز  إىل  الخالصة  هذه  تهدف 
املنطقي  واألساس  املتحدة وهولندا.  واململكة  وفرنسا  والدانمرك  بلجيكا  يف  املسجلة  الشعبية  املبادرات 
الذي تستند إليه الخالصة هو أنه قد تم تنفيذ عدة مبادرات إبداعية عىل أرض الواقع، ولكن نادرا ما يتم 

تقاسم املمارسات املحلية الناجحة أو نرشها.

https://ceji.org/mapping-reports-of-jewish-muslim-dialogue-in-5-european-countries/ 
https://ceji.org/mapping-reports-of-jewish-muslim-dialogue-in-5-european-countries/ 
https://ceji.org/mapping-reports-of-jewish-muslim-dialogue-in-5-european-countries/ 
https://ceji.org/mapping-reports-of-jewish-muslim-dialogue-in-5-european-countries/ 
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4-2-4 املجتمع املحيل

تعتمد املواقع الدينية يف أدائها لوظائفها عىل ما تقدمه 
العامة  والهياكل  املحلية  األعمال  قطاع  مؤسسات 
ومنظمات املجتمع املدني ولجان األحياء، وغريها، من 
التي  اإلجراءات  تكون  أن  ويمكن  ودعم.  خدمات 
خاص  بشكل  هامة  نطاقا  األوسع  املجتمع  يتخذها 
قديمة  مباٍن  يف  موجودة  الدينية  املواقع  تكون  عندما 
ذات نطاق محدود إلدخال تحسينات أمنية مادية. ويف 
مثل هذه الحاالت، تصبح املجتمعات املجاورة خطوط 
بشأن  معها  التعاون  إمكانية  وتمثل  رئيسية  دفاع 
تكرار  فإن  كذلك،  حتميا.  أمرا  والتأهب  الوقاية 
توجد  التي  املباني  خارج  اإلرهابية  ارتكاب الهجمات 
إىل  الحاجة  إىل  يشري  الدينية  املؤسسات  فيها 
إرشاك مؤسسات األعمال املجاورة يف التخطيط األمني 

األزمات.  وإدارة  املعلومات  وتبادل  النطاق  الواسع 
.)Pethö-Kiss 2020(

الدينيني  الزعماء  بني  العالقة  تعزز  أن  وينبغي 
ملجالس  ويمكن  بعضا.  بعضها  املحلية  واملجتمعات 
غري  الرشيكة  والجماعات  األحياء  وتحالفات  املدن 
الدينية وغريها تقديم املشورة للزعماء الدينيني فضال 
الوشيكة  التهديدات  بشأن  املعارف  تبادل  عن 
واملمارسات الجيدة بشأن التدابري املتخذة لتأمني أنواع 
أخرى من األهداف املعرضة للخطر. ويمكن للزعماء 
الدينيني، من جانبهم، أن يعملوا كحلقات وصل ونقاط 
سبيل  عىل  والبلديات،  املواطنني  بني  موثوقة  اتصال 
املثال من خالل ضمان وصول املعلومات ذات الصلة 
املناسب من خالل مجموعة متنوعة من  الجمهور  إىل 
والخطب  اإلعالنات  لوحات  مثل  االتصال  أدوات 

األسبوعية التي يلقيها الزعماء الدينيون.

  األداة 17
الدين والطوائف يف املمارسة العملية: دليل مرجعي لزيادة فرص الرشاكة ملنع 

الجريمة والعنف - مكتب املساعدة القضائية )حكومة الواليات املتحدة( 
 ومركز الرشاكات القائمة عىل الدين والجوار

https://www.ojp.gov/library/publications/
faith-and-communities-action-resource-guide-increasing-partner-

ship

املحيطة  املحلية  املجتمعات  مع  الدينية رشاكات  املنظمات  إقامة  أهمية  املرجعي عىل  الدليل  هذا  يشدد 
األكرب، استنادا إىل فرضية أن معظم املشاركة الدينية واملجتمعية يف أعمال منع الجريمة والعنف تبدأ عىل 
املستوى املحيل استجابة لالحتياجات والشواغل املحلية. ويقدم الدليل أمثلة محددة ملا يمكن للرشكاء يف 

الدين واملجتمع القيام به وما قاموا به فعال، بدءا من األساسيات إىل ما هو معّقد.

https://www.ojp.gov/library/publications/faith-and-communities-action-resource-guide-increasing-part
https://www.ojp.gov/library/publications/faith-and-communities-action-resource-guide-increasing-part
https://www.ojp.gov/library/publications/faith-and-communities-action-resource-guide-increasing-part
https://www.ojp.gov/library/publications/faith-and-communities-action-resource-guide-increasing-part
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4-2-5  مقدمو الخدمات عرب 
اإلنرتنت 

فاعلة  جهات  اإلنرتنت  عرب  الخدمات  مقدمو  يُعترب 
بالغة األهمية يف عملية تحديد وإزالة محتوى الكراهية 
القائم عىل أساس ديني - من  - بما يف ذلك املحتوى 
إىل  استنادا  بما يف ذلك  االجتماعي،  التواصل  منصات 
الذاتي  التنظيم  وسياسات  املنصات  فرادى  مبادرات 

)انظر اإلطار 10(.

والدولية  املحلية  القانونية  األطر  بعض  شّجعت  وقد 
يف  استباقيا  موقفا  التكنولوجيا  رشكات  اتخاذ  عىل 
اختصاصاتها  ينتهك  الذي  املحتوى  وإزالة  تحديد 
أملاني  قانون  يفرض  املثال،  سبيل  فعىل  وسياساتها. 
الرشطة  بإبالغ  االجتماعية  املنابر  عىل  التزاما  جديد 
املحتوى  من  معينة  بأنواع  االتحادية  الجنائية 
اعتمد   ،2021 آذار/مارس   16 ويف  اإلجرامي49. 
مجلس االتحاد األوروبي الئحة جديدة بشأن “معالجة 
وبمجرد  اإلنرتنت“50.  عىل  اإلرهابي  املحتوى  نرش 
سيكون   ،2022 عام  يف  النفاذ،  حيز  الالئحة  دخول 
اإلرهابي  املحتوى  إزالة  اإلنرتنت  مطلوبا من منصات 

يمدد “قانون مكافحة التطرف اليميني وجرائم الكراهية” لعام 2020 أحكام “قانون إنفاذ الشبكة” لعام 2017 )املعروف أيضا باسم “قانون   49
فيسبوك”(، املصمم ملعالجة نرش األخبار املزيفة من خالل املنصات االجتماعية.

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw25-de-rechtsextremismus-701104  

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/?utm_source=linkedin.com&utm_  50
medium=social&utm_campaign=2021-03-16-terrorist-content-online&utm_content=vignette

يتألف نداء العمل من مجموعتني من التوصيات املوجهة إىل الحكومات ومقدمي الخدمات عرب اإلنرتنت، ومجموعة ثالثة مكرسة للخطوات التي   51
يمكن أن يتخذها كال صاحبي املصلحة هذين للعمل معا. وحتى اليوم، يساهم 48 بلدا واملفوضية األوروبية ومنظمتان دوليتان وعرش رشكات 
للتكنولوجيا يف تنفيذ النداء، إىل جانب شبكة استشارية تضم 44 ممثال للمجتمع املدني الدويل. ويف 7 أيار/مايو 2021، أعلنت الواليات املتحدة 

)https://www.christchurchcall.com/call.html( .رسميا أنها ستنضم إىل نداء العمل

أو تعطيل الوصول إىل ذلك املحتوى يف غضون ساعة، 
الالئحة  تتوخى  كما  عضو.  دولة  من  طلب  عىل  بناء 
تطبيق عقوبات تصل إىل 4 يف املائة من معدل إيرادات 

مقدم الخدمة يف حالة حدوث مخالفات منتظمة.

الكبرية  باملساهمة  االعرتاف  تم  الدويل،  الصعيد  وعىل 
التي يمكن لرشكات التكنولوجيا تقديمها يف الحد من 
الصلة  ذي  واملحتوى  اإلنرتنت  عرب  الكراهية  خطاب 
للعمل51، وهو رشاكة  وتبلورت يف نداء كرايستشريش 
أعقاب  يف  تشكيلها  تم  والخاص  العام  القطاعني  بني 
الهجوم اإلرهابي عىل مسجد يف عام 2019 يف نيوزيلندا. 
املواقع  لحماية  املتحدة  الواليات  عمل  خطة  وتويص 
مقدمو  “يلتزم  بأن  الخصوص،  وجه  عىل  الدينية، 
الخدمات عرب اإلنرتنت بتنفيذ البيان املشرتك لدعم نداء 
الفردية  اإلجراءات  ذلك  يف  بما  كرايستشريش، 
توزيع  بحظر  واملتعلقة  البيان  يف  الواردة  والتعاونية 
اإلبالغ؛  وآليات  العنيف؛  واملتطرف  اإلرهابي  املحتوى 
وتعزيز التكنولوجيا والشفافية؛ وبروتوكوالت األزمات، 
)تحالف  اإلنرتنت”.  الكراهية عرب  ومكافحة  والتعليم، 

األمم املتحدة للحضارات 2019، الصفحة 24(

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/?utm_source=linkedin.com&utm_med
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/?utm_source=linkedin.com&utm_med
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  اإلطار 10
 سياسات وسائل التواصل االجتماعي املتعلقة

 بخطاب الكراهية: مثال غوغل وتويرت

ينفذ مقدمو وسائل التواصل االجتماعي مجموعة من تدابري ضبط النفس للحد من وجود محتوى بغيض 
عىل منصاتهم.

فعىل سبيل املثال، تهدف سياسة غوغل بشأن خطاب الكراهية إىل إزالة املحتوى الذي يرّوج للعنف أو 
الكراهية ضد األفراد أو الجماعات استنادا إىل انتمائهم الديني، بني أمور أخرى. ويشمل ذلك:

تجريد األفراد أو الجماعات من إنسانيتهم بوصفهم بأنهم دون البرش، ومقارنتهم بالحيوانات أو 	 
الحرشات أو اآلفات أو األمراض أو أي كيان آخر غري برشي؛

الثناء عىل العنف ضد األفراد أو الجماعات أو تمجيده عىل أساس انتماءاتهم الدينية؛	 

استخدام االفرتاءات والقوالب النمطية العنرصية أو الدينية أو غريها من االفرتاءات التي تحرض عىل 	 
القوالب  لهذه  أو صور تروج  أو نص  أن يتخذ ذلك شكل خطاب  لها. ويمكن  أو تروج  الكراهية 

النمطية أو تعاملها عىل أنها واقعية؛

االدعاء بأن أفرادا أو جماعات هم أقل شأنا بدنيا أو عقليا أو قارصون أو مرىض عىل أساس انتمائهم 	 
الديني. ويتضمن ذلك القول بأن جماعة أقل من أخرى، وبأنها أقل ذكاء أو أقل قدرة أو معيبة.

أساس 	  أو خبيثون عىل  أو فاسدون  أو جماعات هم أرشار  أفرادا  إن  تقول  التي  املؤامرة  نظريات 
انتماءاتهم الدينية؛

الدعوة إىل إخضاع أفراد أو جماعات أو السيطرة عليهم عىل أساس انتمائهم الديني؛	 

إنكار وقوع حدث عنيف موثق توثيقا جيدا.	 

وتُستعرض سياسة غوغل بشأن خطاب الكراهية بشكل مستمر52 وتستند حاليا إىل املبادئ التالية:

إزالة املحتوى البغيض من يوتيوب53؛	 

الحد من املحتوى الحدي ورفع أصوات موثوقة54؛	 

مكافأة منشئي املحتوى املوثوق بهم وفرض سياسات “تحقيق الدخل“55؛	 

اإلبالغ عن املحتوى غري الالئق56.	 

يف عام 2018 وحده، تم إجراء أكثر من 30 تحديثا للسياسات.  52

بما أن بعض هذا املحتوى قد تكون له قيمة للباحثني الذين يتطلعون إىل فهم الكراهية من أجل مكافحتها، تدعي غوغل أنها تستكشف خيارات   53
لجعلها متاحة لهم يف املستقبل.

عىل سبيل املثال، قد تُدرج غوغل، إذا كان املستخدم يشاهد مقطع فيديو يقرتب من انتهاك سياسات غوغل، املزيد من مقاطع الفيديو من مصادر   54
موثوقة )مثل أهم القنوات اإلخبارية( يف لوحة “املشاهدة التالية”.

تحظر املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلعالن عرض اإلعالنات عىل مقاطع الفيديو التي تتضمن محتوى بغيضا. كما أن قنوات يوتيوب التي ال تتوافق   55
مع سياسة غوغل املتعلقة بخطاب الكراهية قد تُمنع من عرض اإلعالنات أو استخدام إمكانيات تحقيق الدخل األخرى املتاحة.

اإلبالغ عن أن املحتوى مجهول وال تتم إزالته تلقائيا. ويجري استعراض املحتوى املُبلغ عنه يف ضوء إرشادات غوغل املعمول بها.  56
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وتحظر سياسة تويرت بشأن السلوك البغيض عىل مستخدميها “الرتويج للعنف ضد أشخاص آخرين أو 
مهاجمتهم أو تهديدهم بشكل مبارش عىل أساس العرق أو اإلثنية، أو األصل القومي أو الطبقة االجتماعية 
أو التوجه الجنيس أو نوع الجنس أو الهوية الجنسية أو االنتماء الديني أو العمر أو اإلعاقة أو املرض 
الرضر  إلحاق  عىل  التحريض  يف  األسايس  هدفها  يتمثل  التي  بالحسابات  نسمح  ال  أننا  كما  الخطري. 

باآلخرين عىل أساس هذه الفئات”.

وينفذ مديرو تويرت مجموعة من إجراءات اإلنفاذ تجاه املحتوى اإلشكايل، منها عىل سبيل املثال:

اإلنفاذ عىل مستوى التغريدة: قد يشمل ذلك إجراء مثل وضع عالمة عىل تغريدة قد تحتوي عىل 	 
تغريدة  وإخفاء  التغريدة،  وإزالة  التغريدة،  رؤية  من  والحد  مضللة،  أو  عليها  متنازع  معلومات 

منتهكة أثناء انتظار إزالتها؛

اإلنفاذ املبارش عىل مستوى الرسالة: قد يشمل ذلك وقف املحادثات بني منتهك ُمبلغ عنه وحساب 	 
امُلبلغ، أو وضع رسالة مبارشة خلف إشعار؛

فيها قواعد تويرت 	  تُنتهك  التي  الحاالت  املستوى عىل  الحساب: ينطبق هذا  اإلنفاذ عىل مستوى 
أو  الوسائط  أو بطريقة فظيعة بشكل خاص وقد تنطوي عىل: طلب تعديالت عىل  بشكل متكرر 
امللف الشخيص، ووضع حساب يف وضع القراءة فقط، والتحقق من ملكية الحساب، والوقف الدائم.

 املصادر:

https://blog.youtube/news-and-events/our-ongoing-work-to-tackle-hate/ 

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/hateful-conduct-policy 

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/enforcement-options
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  الدراسة اإلفرادية 19
 مدونة قواعد السلوك بشأن مكافحة خطاب الكراهية غري

القانوني عىل شبكة اإلنرتنت

تُلزم مدونة قواعد السلوك، التي وقعتها املفوضية األوروبية وعدد من رشكات تكنولوجيا املعلومات يف 
املتعلقة  بإنشاء عمليات واضحة وفعالة الستعراض اإلخطارات  الرشكات  املفوضية وتلك   ،2016 عام 
االتحاد  يف  األعضاء  الدول  سلطات  إىل  وإبالغها  ساعة   24 غضون  يف  القانوني  غري  الكراهية  بخطاب 
األوروبي من خالل نقطة اتصال وطنية محددة. وتلتزم رشكات تكنولوجيا املعلومات أيضا بإزالة أو 

تعطيل الوصول إىل هذا املحتوى، إذا لزم األمر.

املقرر  تنفيذ  تعزيز  يف  بنشاط  املعلومات  تكنولوجيا  إرشاك رشكات  إىل  السلوك  قواعد  مدونة  وتسعى 
اإلطاري لالتحاد األوروبي JHA/2008/913 املؤرخ 28 ترشين الثاني/نوفمرب 2008 بشأن “مكافحة 
تنفيذ  حالة  الجنائي”. وتخضع  القانون  األجانب عن طريق  وكره  للعنرصية  معينة  وتعبريات  أشكال 
املدونة وأثرها ملراقبة منتظمة. وأظهرت جولة الرصد الخامسة، التي عقدت يف حزيران/يونيه 2020، 
املحتوى  إىل  التنبيه  املائة من  90يف  املعلومات بتقييم  املدونة، تقوم رشكات تكنولوجيا  اعتماد  أنه منذ 
يعترب خطابا غري  الذي  املحتوى  من  املائة  71يف  يُزال  ذلك،  إىل  وإضافة  املتوسط.  يف  24 ساعة  خالل 
قانوني للكراهية )تعتمد معدالت اإلزالة عىل شدة الكراهية التي يعرّب عنها املحتوى، بما يف ذلك ما إذا كان 

املحتوى يدعو إىل القتل والعنف ضد مجموعات محددة، أو يستخدم كلمات أو صورا تشهريية(.

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-dis- : راملصد

crimination/racism-and-xenophobia/

eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-a
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-a
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-a
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-a
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ا لدراسة اإلفرادية 20  
استخدام الذكاء االصطناعي ضد خطاب الكراهية

الدينية،  الكراهية  حاالت  ذلك  يف  بما  البغيض،  املحتوى  ملعالجة  مخصصة  سياسات  وجود  إىل  إضافة 
يف  استباقاً  أكثر  بدور  تقوم  أن  بها  يمكنها  التي  الكيفية  بشأن  املعلومات  تكنولوجيا  تتناقش رشكات 
املعايري  إنفاذ  أعلنت فيسبوك، يف تقريرها عن  القانوني وإزالته. وقد  الكراهية غري  اإلبالغ عن محتوى 
2019(، عن أساليب جديدة يف مكافحة خطاب  الثاني/نوفمرب  2019 )طبعة ترشين  املجتمعية لعام 
النصوص والصور، بدعم من  الضار عرب مطابقة  املحتوى  االستباقي عن  الكشف  الكراهية من خالل 
الذكاء االصطناعي. ووفقا للرشكة، تمّكن نظام الذكاء االصطناعي التابع لها من اكتشاف 94,7 يف املائة 

من 22,1 مليون قطعة من محتوى خطاب الكراهية الذي أزالته يف الربع الثالث من عام 2020.

https://about.fb.com/news/2019/11/community-standards-enforcement-report-nov-2019/ :املصدر
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  الدراسة اإلفرادية 21
التزامات مقدمي الخدمات عرب اإلنرتنت والتقدم املحرز يف إطار نداء 

كرايستشريش للعمل

يتعهد مقدمو الخدمات عرب اإلنرتنت، يف الجزء املوىص به من نداء العمل هذا املوجه تحديدا إىل رشكات 
التكنولوجيا، “بالقضاء عىل املحتوى اإلرهابي واملتطرف العنيف عىل اإلنرتنت”. وعىل وجه الخصوص:

اتخاذ تدابري شفافة ومحددة تهدف إىل منع تحميل املحتوى اإلرهابي واملتطرف العنيف ومنع نرشه 	 
إزالته فورا وبشكل  املماثلة، بما يف ذلك  املحتوى  تبادل  التواصل االجتماعي وخدمات  عىل وسائل 

دائم، دون املساس بمتطلبات إنفاذ القانون والتماسات املستخدمني؛

توفري شفافية أكرب يف وضع معايري املجتمع أو رشوط الخدمة؛	 

إنفاذ تلك املعايري املجتمعية أو رشوط الخدمة؛ وتنفيذ تدابري فورية وفعالة للتخفيف من الخطر 	 
املحدد املتمثل يف نرش املحتوى اإلرهابي واملتطرف العنيف من خالل البث املبارش؛

تنفيذ اإلبالغ العام املنتظم والشفاف؛	 

استعراض تشغيل الخوارزميات والعمليات األخرى التي قد تدفع املستخدمني نحو املحتوى اإلرهابي 	 
واملتطرف العنيف و/أو تضخيمه؛

العمل معا لضمان تنسيق الجهود املشرتكة بني القطاعات وقوتها.	 

وقد حققت الرشاكة بني أصحاب املصلحة املتعددين التي أقيمت حول نداء كرايستشريش، منذ إنشائها، 
عددا من النتائج امللموسة، بما يف ذلك:

مخصصة، 	  موارد  ذات  مستقلة  كمنظمة  اإلرهاب  ملكافحة  لإلنرتنت  العاملي  املنتدى  هيكلة  إعادة 
ووظيفة إدارة األزمات عىل مدار الساعة طوال األسبوع، وهيكل حوكمة معزز؛

عىل 	  العنيف  واملتطرف  اإلرهابي  املحتوى  ملنع نرش  لألزمات  االستجابة  بروتوكوالت  وتنفيذ  وضع 
اإلنرتنت بعد وقوع هجوم إرهابي. وقد تم بالفعل تفعيل هذه الربوتوكوالت يف مناسبات مختلفة، 
عىل  كفاءة  وأكثر  أرسع  بشكل  الرد  اإلرهاب  ملكافحة  لإلنرتنت  العاملي  املنتدى  لرشكات  أتاح  مما 

الهجمات يف العالم الحقيقي التي تنطوي عىل إمكانية التطور إىل أزمات عرب اإلنرتنت.

ويف مشاورة عىل اإلنرتنت مفتوحة أمام الحكومات ورشكات التكنولوجيا التي تدعم النداء، ذكرت جميع 
الرشكات املعنية أنها “اتخذت تدابري محددة ملنع تحميل املحتوى اإلرهابي واملتطرف العنيف وبثّه املبارش 
ونرشه عىل خدماتها، ووفرت قدرا أكرب من الشفافية يف معايريها املجتمعية أو رشوط خدماتها، وطبقتها 
بطريقة تتسق مع حقوق اإلنسان، واستعرضت العمليات الخوارزمية التي قد تضخم املحتوى اإلرهابي 
واملتطرف العنيف أو تدفع املستخدمني إىل هذا املحتوى. وجميع الرشكات باستثناء رشكة واحدة )قالت( 
الذي  العنيف  واملتطرف  اإلرهابي  املحتوى  وطبيعة  كمية  عن  وشفافا  منتظما  عاما  إبالغا  نفذت  إنها 
لبناء  انها )دعمت( دعم منصات أصغر  )قالت(  أيضا  ما عدا واحدة  الرشكات  ويُزال. وجميع  يُكتشف 

القدرة عىل إزالة املحتوى اإلرهابي واملتطرف العنيف” )نداء كرايستشريش 2021، الصفحة 5(.

والتقارير  املتابعة  مبادرات  تتضمن  مخصصة  شبكية  بصفحة  للعمل  كرايستشريش  نداء  ويحتفظ 
.)https://www.christchurchcall.com/call.html( املرحلية والتحديثات

.https://www.christchurchcall.com/christchurch-call-community-consultation-report.pdf :املصدر
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  األداة 18
مذكرة األمم املتحدة التوجيهية بشأن التصدي لخطاب الكراهية ذي الصلة 

 بكوفيد-19 ومكافحته
https://digitallibrary.un.org/record/3863213

االجتماعي  التواصل  وسائل  تتخذها  بأن  املوىص  لإلجراءات  املخصص  جزئها  يف  املذكرة،  هذه  تشجع 
ورشكات التكنولوجيا، عىل توخي اليقظة الخاصة يف رصد وإزالة خطاب الكراهية ذي الصلة بكوفيد-19. 
كما تدعو إىل وضع سياسات واضحة ودقيقة وسهلة املنال وشفافة يف هذا الصدد. وقد صيغت املذكرة، 
التوصيات املقدمة إىل كيانات األمم املتحدة والدول األعضاء وأصحاب  التي تتناول أيضا مجموعة من 
املصلحة اآلخرين، يف أعقاب حاالت متكررة من وصم فئات اجتماعية – من بينها طوائف دينية – وإلقاء 

اللوم عليها بسبب انتشار الفريوس.
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الربنامج العاملي ملكافحة التهديدات اإلرهابية ضد األهداف الضعيفة

حماية املواقع الدينية من 

الهجمات اإلرهابية

الجيدة  املمارسات  دليل 

متخصصة وحدة 

نفذ بالرشاكة مع:

وللمزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع التايل:

www.un.org/counterterrorism/vulnerable-targets 
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