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 األمم املتحدة
        

  مؤمتر جنيف بشأن

  منع التطرف العنيف: سبيل املضي قدما
    

  نظمته األمم املتحدة

  بالشراكة مع حكومة سويسرا
      

  االستنتاجات املشتركة لرئيسي املؤمتر
    

  ٢٠١٦نيسان/أبريل  ٨ و ٧

  يف جنيف، سويسرامكتب األمم املتحدة 
    

مون، األمني العام لألمم املتحدة، ومعايل السـيد ديدييـه    -ترأس معايل السيد بان كي   
ــة     ــة للشــؤون اخلارجي ــوزارة االحتادي ــيس ال ــالتر، رئ ــف بشــأن    بوركه ــؤمتر جني يف سويســرا، م

ــع ــدول         من ــن ال ــؤمتر عــدد كــبري م ــدما. وشــارك يف هــذا امل التطــرف العنيــف: ســبيل املضــي ق
ء، مبـا يف ذلـك علـى املسـتوى الـوزاري، فضـالً عـن رؤسـاء منظمـات دوليـة وإقليميـة،            األعضا

  تحدة ومنظمات من اتمع املدين.ووكاالت وصناديق وبرامج تابعة لألمم امل

ويتوجــه رئيســا املــؤمتر بالشــكر إىل مجيــع املشــاركني ملشــاركتهم النشــطة وإســهامام    
ــيت د   ــومي املناقشــة. فاملناقشــات ال ــؤ خــالل ي متر ســتظل مــوردا قيمــا لوجهــات   ارت خــالل امل

الدول األعضاء واملنظمات الدولية واإلقليميـة واتمـع املـدين، يتـيح يف مجلـة أمـور تبـادل         نظر
  اخلربات وأفضل املمارسات خبصوص املسائل الرئيسية املتعلقة مبنع التطرف العنيف.

األول مــن املــؤمتر كبــار اخلــرباء،  وقُســم برنــامج املــؤمتر إىل يــومني. واجتمــع يف اليــوم    
الذين ركزوا على خطة عمل األمني العام لألمم املتحـدة ملنـع التطـرف العنيـف ضـمن السـياق       
األوسع خلطـة األمـم املتحـدة للوقايـة؛ وأمهيـة التصـدي للعوامـل الدافعـة إىل التطـرف العنيـف؛           

  د.وأولويات خطط العمل الوطنية ملنع التطرف العنيف؛ وتعبئة املوار



2/5 

 16-06014 (A) 

 

ر، حيــث تبــادل رئيســا املــؤمتر، ويف اليــوم الثــاين، عقــد اجلــزء الرفيــع املســتوى مــن املــؤمت  
مون، ورئيس الوزارة االحتادية للشـؤون   -األمني العام لألمم املتحدة، معايل السيد بان كي  أي

اخلارجيــة يف سويســرا، معــايل الســيد ديدييــه بوركهــالتر، ووزراء، ورؤســاء وفــود دول أعضــاء، 
ؤساء منظمـات دوليـة وإقليميـة، ورؤسـاء وكـاالت وصـناديق وبـرامج تابعـة لألمـم املتحـدة،           ور

وجهــات نظــرهم بشــأن التــدابري الكفيلــة مبنــع التطــرف العنيــف علــى الصــعد الــوطين واإلقليمــي   
  .والعاملي، وكذلك بشأن خطة عمل األمني العام لألمم املتحدة ملنع التطرف العنيف

غري امللزمـة الصـادرة عـن رئيسـي املـؤمتر بشـأن نقـاط النقـاش          وفيما يلي االستنتاجات  
الرئيســية، والــيت يقصــد منــها أن تكــون إرشــادية ال شــاملة. ولقــد عممــت أيضــاً اموعــات     

  اإلقليمية وفرادى الدول األعضاء بياناا اليت تعرب عن موقف كل منها.

إرهـابيون ومتطرفـون عنيفـون    أُعرب عن إدانة شـديدة للـهجمات الـيت نفـذها مـؤخرا        - ١
ــايل،       ــان، وم ــا، ولبن ــراق، وأفغانســتان، وليبي ــات األشــخاص يف ســوريا، والع ــاة مئ وأودت حبي

، وباكســـتان وأحنـــاء أخـــرى كـــثرية  وبوركينـــا فاســـو، وكـــوت ديفـــوار، وبلجيكـــا، وتركيـــا 
جنسـية  رف العنيـف بـأي ديانـة أو    العـامل. وأُكـد جمـددا أنـه ال ميكـن وال ينبغـي ربـط التطـ         مـن 
حضارة أو مجاعة عرقية. وسلّم بـأن التطـرف العنيـف ظـاهرة عامليـة تشـكل اعتـداء مباشـراً          أو

على ميثاق األمم املتحدة واإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان. وأديـن أيضـاً مـا يسـببه التطـرف          
ــة          ــز التنمي ــن، وتعزي ــة إىل صــون الســالم واألم ــة الرامي ــود اجلماعي ــويض للجه ــن تق ــف م العني

دامة، واحتــرام حقــوق اإلنســان وإيصــال املســاعدات اإلنســانية الــيت تشــتد احلاجــة إليهــا   املســت
ــع        ــام لألمــم املتحــدة ملن ــوارد يف خطــة عمــل األمــني الع ــداء ال ــب بالن حــول العــامل. ومت الترحي

  التطرف العنيف والذي يدعو إىل اختاذ إجراءات دولية متضافرة عاجلة ملنع التطرف العنيف.

ة األمــني العــام لألمــم املتحــدة ترحيبــاً باعتبارهــا إســهاماً كــبرياً يف توجيــه القـت مبــادر   - ٢
انتباه اتمع الدويل حنو التهديد املتزايد الذي ميثله التطرف العنيف. ومت الترحيـب بعقـد األمـم    
املتحدة وحكومة سويسرا مؤمتر جنيف بشأن منع التطرف العنيف باعتباره يتـيح منتـدى قيمـاً    

ملنــع التطــرف العنيــف، يف ســياق  نظــر يف خطــة عمــل األمــني العــام لألمــم املتحــدة    ملواصــلة ال
حــدة العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب  اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف اســتراتيجية األمــم املت   نظــر

  .٧٠/٢٥٤، حسبما دعا إليه قرار اجلمعية العامة ٢٠١٦حزيران/يونيه   يف

أُقر بضرورة اتبـاع ـج أكثـر مشـوال وتوازنـا للتصـدي للتطـرف العنيـف، علـى النحـو             - ٣
املوصى به يف خطـة عمـل األمـني العـام لألمـم املتحـدة ملنـع التطـرف العنيـف. وأُقـر أيضـاً بأنـه             

احلاجـة  ميكن التصدي لإلرهـاب مـن خـالل التـدابري األمنيـة أو العسـكرية فقـط. وأشـري إىل          ال
ج شامل واستباقي، ينبغي أن يشمل أيضاً تدابري وقائية منهجيـة تتصـدى بصـورة مباشـرة      ىلإ



3/5 

 16-06014 (A) 

 

للظروف املؤدية إىل انتشار اإلرهـاب علـى النحـو الـوارد يف اسـتراتيجية األمـم املتحـدة العامليـة         
  ملكافحة اإلرهاب على املدى القصري واملتوسط والطويل.

تصدي للتهديد الذي يشكله التطرف العنيف يف كـل احلـاالت   أشري أيضاً إىل ضرورة ال  - ٤
ــة للتطــرف العنيــف. وأشــري      الــيت يفضــي فيهــا إىل اإلرهــاب. ونوقشــت أيضــا اجلوانــب التعريفي

اً عمليــاً ملنــع التطــرف العنيــف كــذلك إىل أن خطــة عمــل األمــني العــام لألمــم املتحــدة تتبــع جــ
ــزتني األوىل والرابعــة مــن اســتر   يف ــة ملكافحــة اإلرهــاب   ســياق الركي اتيجية األمــم املتحــدة العاملي

  .وقرارات جملس األمن ذات الصلة

ــة واســعة مــن البلــدان           - ٥ ــة متكــررة، تظهــر يف جمموع أشــري إىل عوامــل حمليــة وخارجي
واألقــاليم وتــؤدي، تــارة يف عزلــة وتــارة بــاالقتران مــع عوامــل أخــرى، إىل التشــدد والتطــرف    

ا يف خطة عمل األمني العام لألمم املتحدة ملنع التطـرف العنيـف.   والوارد العديد منه -العنيف 
وأشري أيضاً إىل أن من بني العوامل اهلامة هناك قلة الفرص االجتماعية االقتصـادية، والتـهميش   
والتمييز، وسوء احلوكمة، وانتهاكات حقـوق اإلنسـان وسـيادة القـانون، واسـتمرار الرتاعـات       

 عن الدوافع والعمليـات الفرديـة، والشـعور اجلمـاعي بـالظلم      لفترات طويلة دون تسوية، فضالً
واألذى الناجم عن القمـع والقهـر أو التـدخل األجـنيب؛ وتشـويه وإسـاءة اسـتخدام املعتقـدات،         

ــبكات    واأل ــادات والشـ ــة؛ والقيـ ــة والثقافيـ ــود الفروقـــات العرقيـ ــية ووجـ يـــديولوجيات السياسـ
 حتويــل األفكــار والشــعور بــالظلم إىل أعمــال  والــيت قــد يــؤدي مجيعهــا دوراً يف  -االجتماعيــة 

  متطرفة عنيفة. وأُعرب عن القلق إزاء التعصب، وكراهية األجانب وكراهية اإلسالم.

مت تبــادل اخلــربات يف جمــال وضــع اخلطــط الوطنيــة واإلقليميــة ملنــع التطــرف العنيــف،      - ٦
التطرف العنيف علـى مبـدأ    مت الترحيب بتأكيد خطة عمل األمني العام لألمم املتحدة ملنع كما

ــي األَ    ــو هـ ــة عضـ ــل دولـ ــري إىل أن كـ ــة. فأشـ ــة الوطنيـ ــة  امللكيـ ــل الدافعـ ــدي للعوامـ وىل بالتصـ
التطرف العنيف على املستويني الوطين واحمللي، مـع االمتثـال الكامـل لاللتزامـات املقطوعـة       إىل

ن الـدويل لالجـئني   مبوجب القانون الدويل، وال سيما القانون الدويل حلقـوق اإلنسـان، والقـانو   
تشـكّل لبنـة    ٢٠٣٠والقانون الدويل اإلنساين. وأشري أيضاً إىل أن خطة التنمية املسـتدامة لعـام   

  أساسية ملنع التطرف العنيف.

أشري كذلك إىل التوصيات املطروحة يف خطـة عمـل األمـني العـام لألمـم املتحـدة ملنـع          - ٧
ــف   ــرف العنيـ ــددها    -التطـ ــاوز عـ ــيت جتـ ــية  ٧٠والـ ــر  -توصـ ــاء.   لتنظـ ــدول األعضـ ــا الـ فيهـ

الصدد، ألقي الضوء على أمهية ااالت السبعة ذات األولوية اليت حددا خطة عمـل   هذا ويف
األمني العام لألمم املتحدة ملنع التطرف العنيف، فضالً عن دور منظومة األمم املتحدة يف دعـم  

لشــامل املتبــع يف خطــة عمــل الــدول األعضــاء ملنــع التطــرف العنيــف. وأشــري أيضــاً إىل النــهج ا 
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ــن خـــ      ــف مـ ــرف العنيـ ــع التطـ ــدة ملنـ ــم املتحـ ــام لألمـ ــني العـ ــرط   األمـ ــهج تنخـ ــدعوة لنـ الل الـ
  .“األمم املتحدة بأكملها” و “اتمع بأكمله” ، و“احلكومة بأكملها”خالله   من

نيـف. وأشــري أيضـاً إىل احلاجــة   ذُكـرت أمهيـة احلــوار ومنـع الرتاعــات ملنـع التطــرف الع      - ٨
ــية الشــاملة حيثمــا شــعرت اتم     إىل ــول السياس ــز احلل ــهميش السياســي    تعزي ــة بالت ــات احمللي ع
االجتماعي أو العرقي. وأشري كذلك إىل احلاجـة إىل املزيـد مـن اآلليـات الوطنيـة واإلقليميـة        أو

  تدابري التصدي يف الوقت املناسب.لإلنذار املبكر، وذلك للتعرف على نقاط الضعف وإعداد 

 أن احترام حقوق اإلنسان وسيادة القـانون وتعزيـز احلوكمـة الرشـيدة تـدابري      أشري إىل  - ٩
يــئ بيئــة ســوف حتــد مــن جاذبيــة التطــرف العنيــف. وينبغــي أن تكــون مجيــع االســتراتيجيات 
والسياسات مرتكزة بشكل قوي على القانون الدويل حلقوق اإلنسان وممتثلة لـه. وأشـري أيضـاً    

دين واتمعات احمللية يف منع التطـرف العنيـف. واقتـرح دعـم تـدابري      إىل أمهية إشراك اتمع امل
بناء الثقـة علـى مسـتوى اتمعـات احملليـة بغيـة تقليـل التـوترات وزيـادة احلـوار بـني اتمعـات             

  احمللية وداخلها.

أُقر بضرورة إشراك الشباب بشكل إجيايب، وكذلك بضرورة اخنراطهم بوصفهم شركاء   - ١٠
سهام بناء يف تنمية جمتمعـام وأممهـم علـى املسـتويني السياسـي واالقتصـادي. ويف هـذا        لتحقيق إ

، والذي يشري يف مجلة أمـور أخـرى   )٢٠١٥( ٢٢٥٠الصدد، أقر مبا أسهم به قرار جملس األمن 
  .عتبارهم قدوة يف منع التطرف العنيف ومكافحتهإىل الدور اهلام الذي يضطلع به الشباب با

أشري كذلك إىل أمهية املساواة بـني اجلنسـني وضـرورة كفالـة مشـاركة النسـاء يف بنـاء          - ١١
القدرة على الصمود ومنع التطرف العنيف. وأشري أيضاً إىل ضرورة ضمان إدراج محاية املـرأة  

  العنيف.ومتكينها كجزء من السياسات املوضوعة ملنع التطرف 

ــة مــن أجــل       - ١٢ ــة املهــارات وتيســري العمال ــالتعليم، وتنمي أشــري إىل احلاجــة إىل النــهوض ب
التصدي للفقر والتهميش االجتماعي. وأشري كـذلك إىل أمهيـة تعلـيم احتـرام حقـوق اإلنسـان       

م والوســائط الرقميــة والتنــوع، وتعزيــز الــتفكري النقــدي، وتشــجيع حمــو األميــة يف جمــال اإلعــال 
ــن ل التصــدي للتطــرف العنيــف، فضــالً عــن تنميــة املهــارات الســلوكية واالجتماعيــة        أجــ م

  العاطفية، واليت ميكنها أن تساهم يف التعايش السلمي والتسامح.

أشري إىل أمهية التصدي لنشر نزعة التطرف عرب اإلنترنـت. وأشـري إىل ضـرورة حتسـني       - ١٣
ــا   ــها اإلنترنـــت ووسـ ــائل منـ ــتراتيجي، بوسـ ــال االسـ ــافة  ئاالتصـ ــاعي، إضـ ــل االجتمـ ط التواصـ

تكييف اسـتراتيجيات االتصـاالت الوطنيـة مـع السـياقات احملليـة. وأشـري أيضـاً إىل ضـرورة           إىل
تطــوير تلــك االســتراتيجيات بالتعــاون الوثيــق مــع شــركات وســائط التواصــل االجتمــاعي           
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الصــادر بيــة علــى اخلطــاب املــدمر  والقطــاع اخلــاص والتــرويج إلمكانيــة تغلــب الرســائل اإلجيا  
  املتطرفني الناشرين للعنف.  عن

أشري إىل أمهية تعبئة املوارد الالزمة، والـيت ال بـد منـها لنجـاح اجلهـود الراميـة إىل منـع          - ١٤
التطـرف العنيــف علــى الصـعد الــوطين واإلقليمــي والعــاملي. وينبغـي أن يشــمل ذلــك اســتخدام    

  بني القطاعني العام واخلاص. اكاتاملوارد القائمة واجلديدة على حنو أفضل وتشجيع الشر

أُعــرِب عــن تأييــد إســناد دور لألمــم املتحــدة يف دعــم الــدول األعضــاء ملنــع التطــرف      - ١٥
العنيف، وال سيما فيما يتعلق بتقدمي املساعدة التقنية إىل الدول املتضـررة. وأشـري إىل أن األمـم    

لسـالم واألمـن، وتعزيـز    املتحدة لديها رصيد هائل من اخلـربات والتجـارب يف جمـاالت صـون ا    
  التنمية املستدامة، وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان والعمل اإلنساين.

ــرده خلطــر التطــرف          - ١٦ ــى التصــدي مبف ــادر عل ــيم ق ــد أو إقل ــاك بل ــيس هن ــه ل أشــري إىل أن
العنيف. ومت الترحيب بالنداء الذي وجهه األمني العام لألمم املتحـدة بتكثيـف التعـاون الـدويل     

 رد دينامي ومتماسك ومتعـدد األبعـاد مـن اتمـع الـدويل بأسـره. وأشـري كـذلك         واحلاجة إىل
إىل تعهده بتسخري العضوية العاملية لألمم املتحدة وقدرا على عقد االجتماعات لزيـادة تعزيـز   

  التعاون الدويل على الصعد الوطين واإلقليمي والعاملي.

عمل األمني العـام لألمـم املتحـدة ملنـع التطـرف      أشري إىل إمكانية مواصلة النظر يف خطة   - ١٧
العنيف، وذلك يف سياق قيام اجلمعية العامة لألمم املتحدة باستعراض اسـتراتيجية األمـم املتحـدة    
العاملية ملكافحة اإلرهاب مبناسبة ذكراها العاشرة، والتقرير القادم لألمـني العـام بشـأن اسـتعراض     

  . وأُعـــــرِب عـــــن خـــــالص التقـــــدير ملعـــــايل الســـــيد ٢٠١٦االســـــتراتيجية يف حزيران/يونيـــــه 
مون، األمني العام لألمم املتحـدة، ومعـايل السـيد ديدييـه بوركهـالتر، رئـيس الـوزارة         -بان كي 

االحتادية للشؤون اخلارجية يف سويسرا، لعقدمها مؤمتر جنيف الدويل الذي أسـهم إسـهاماً كـبرياً    
  .العامل يد الذي يشكله التطرف العنيف حولملتزايف تعزيز التعاون الدويل يف مواجهة التهديد ا


