
  جلنة مكافحة اإلرهاب    
 التنفيذية ديريةامل    

 

16-09197 (A) 

 

  جلنة مكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذية    
علـى مـدى   جـدول أعمـال األمـم املتحـدة     مـدرجاً علـى   اإلرهـاب   لـبالء  ظل التصدي  

اجملتمـع  صـفوف   توحيـد ، تعمـل املنظمـة علـى    السـتينات مـن القـرن املاضـي    منـذ  وعقـود.   عدة
 اإلرهـاب ملكافحـة   اصة تطـوير اإلطـار القـانوين الـدويل    خب، ووالتصدي لهنع اإلرهاب ملالدويل 

  بشكل مجاعي. على مكافحة ذلك التهديدملساعدة الدول 
سـبتمرب ضـد الواليـات املتحـدة يف عـام      /ويف أعقاب هجمات احلادي عشر من أيلـول   
مـد  (اعُت واسـع األثـر  وهـو قـرار   ، )٢٠٠١( ١٣٧٣جملس األمن باإلمجاع القرار  اختذ، ٢٠٠١

رسـم  ي األعضـاء) الدول جلميع  اًملزم مبا جيعلهمبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، 
الـيت  كما أنشأ القرار جلنة مكافحـة اإلرهـاب،   معامل الطريق قُدماً لشّن احلرب على اإلرهاب. 

اللجنـة   وتتلقـى يف جملس األمن، ملراقبة تنفيـذ أحكامـه.   اخلمسة عشر تتألف من مجيع األعضاء 
علـى صـعيد   اللجنـة  الـيت تتخـذها   قـرارات  النفـذ  ت يتن مديريتها التنفيذيـة، الـ  معملها الدعم يف 
  لدول األعضاء.اخلرباء ل اتتقييمالعامة، وتضطلع بإجراء السياسة 
تنفيــذ عــدد مــن  بمجيــع الــدول األعضــاء   )٢٠٠١( ١٣٧٣قــرار جملــس األمــن   وُيلــزم  

يف ومواجهـة األنشـطة اإلرهابيـة يف الـداخل،     علـى  القانونيـة واملؤسسـية    اهتاالتدابري لتعزيـز قـدر  
 :مبا يليالدول األعضاء  قرارُيلزم العلى وجه اخلصوص، والعامل.  ويف أحناءمناطقها، 

 ؛جترمي متويل اإلرهاب  •  

ــال      •   ــالعني يف أعمـ ــوال تتصـــل بأشـــخاص ضـ ــأخري علـــى جتميـــد أي أمـ العمـــل دون تـ
 اإلرهاب؛

 االمتناع عن تقدمي أي شكل من أشكال الدعم املايل للجماعات اإلرهابية؛  •  

 ؛نيحظر توفري املالذ اآلمن أو ُسبل اإلعالة أو الدعم لإلرهابي  •  

إرهابيـة   أعمـاالًً  ترتكـب تقاسم املعلومات مع احلكومات األخرى بشأن أي مجاعـات    •  
 ؛الرتكاهباأو ختطِّط 

ــا يتصـــل بالتحقيقـــات وبعمليـــات الكشـــف      •   ــاون مـــع احلكومـــات األخـــرى فيمـ التعـ
 ؛والتوقيف وتسليم اجملرمني واملقاضاة ملن يتورطون يف مثل هذه األعمال

املسـاعدة النشـطة والسـلبية لإلرهـاب وتقـدمي      تقدمي جترمي  على احمللييف القانون النص   •  
 ؛املخالفني للعدالة

 تنفيذ تدابري فعالة ملراقبة احلدود.  •  
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صـدر  ألسـباب اجلذريـة لإلرهـاب،    ل علـى التصـدي  تصميم اجملتمع الدويل  وتعبرياً عن  
مسـاعدة الــدول علــى منــع  إىل ه جلنـة مكافحــة اإلرهــاب  يوجِّــل )٢٠٠٥( ١٦٢٤قـرار اجمللــس  

 وإىل تـدعيم يدعو الدول إىل منع وحظر التحريض، لالتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، و
كمـا يؤكـد القـرار أنـه     ضـارات.  التعاون الدويل ومراقبة احلدود وتعزيز احلوار والتفاهم بني احل

التزاماهتــا مبوجــب  بكافــةلتنفيــذ القــرار  هاأي تــدابري تتخــذتقيُّــد جيــب علــى الــدول أن تضــمن 
والقـانون   القـانون الـدويل لالجـئني   القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان و     وخباصةالقانون الدويل، 

  اإلنساين. الدويل
ري مسـبوق مـن املقـاتلني اإلرهـابيني     ، ويف استجابة لتـدفق غـ  ٢٠١٤سبتمرب /ويف أيلول  

هلـذا القـرار، جيـب علـى الـدول       . ووفقـاً )٢٠١٤( ٢١٧٨األجانب، اختذ جملس األمـن القـرار   
األعضاء منع وقمع جتنيد أو تنظيم أو نقل أو جتهيز األفراد الـذين يسـافرون إىل دولـة غـري الـيت      

يـة أو تـدبريها أو اإلعـداد هلـا     يمون فيهـا أو حيملـون جنسـيتها بغـرض ارتكـاب أعمـال إرهاب      يق
تلقّــي ذلــك التــدريب، ومتويــل  املشــاركة فيهــا، أو تــوفري تــدريب علــى أعمــال اإلرهــاب أو أو

  سفر هؤالء األفراد وأنشطتهم.
  

  املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب    
ألمن املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب من أجـل  ، أنشأ جملس ا٢٠٠٤يف عام   

تدعيم وتنسيق عمليـة الرصـد. ويـرأس املديريـة التنفيذيـة للجنـة مـدير تنفيـذي برتبـة أمـني عـام            
ليمــدِّد واليــة املديريــة التنفيذيــة للجنــة  )٢٠١٣( ٢١٢٩مســاعد. مث صــدر قــرار جملــس األمــن 

. والحـظ اجمللـس يف قـراره أن مثـة     ٢٠١٧ديسـمرب  /كـانون األول  ٣١مكافحة اإلرهـاب حـىت   
أصـبح أكثـر انتشـاراً حيـث ازدادت     ”اجتاهات إرهابية جديـدة تنشـأ، وأن التهديـد باإلرهـاب     

الـيت ُترَتكَـب بـدافع مـن التعصُّـب      األعمال اإلرهابية يف خمَتلَف مناطق العامل، مبا فيهـا األعمـال   
  “.أو التطرُّف

ويدعو القرار كـذلك جلنـة مكافحـة اإلرهـاب واملديريـة التنفيذيـة إىل بـذل املزيـد مـن            
ــد          ــى التهدي ــة رّداً عل ــى عنصــر الوقاي ــز عل ــع التركي ــف، م النشــاط يف مكافحــة التطــرُّف العني

  اإلرهايب العاملي.
موظفاً، نصـفهم تقريبـاً    ٤٠كافحة اإلرهاب من حنو وتتألّف املديرية التنفيذية للجنة م  

من اخلرباء القانونيني املكلَّفني بتحليل التقـارير املقدَّمـة مـن الـدول إىل جلنـة مكافحـة اإلرهـاب        
كمــا تضــم   .)٢٠٠٥( ١٦٢٤ و )٢٠٠١( ١٣٧٣بشــأن التقــدُّم احملــرز يف تنفيــذ القــرارين     

  املديرية التنفيذية اثنني من موظفي حقوق اإلنسان.
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وتنقســم املديريـــة التنفيذيـــة للجنـــة مكافحـــة اإلرهـــاب إىل قســـمني: مكتـــب التقيـــيم    
بــدوره إىل واملســاعدة التقنيــة ومكتــب الشــؤون اإلداريــة واملعلومــات. وينقســم املكتــب األول 

  ثالث جمموعات جغرافية مبا يتيح خلربائه التخصص يف مناطق بعينها من العامل.
وفضالً عن مساعدة اللجنة على رصد حالـة تنفيـذ القـرارين املـذكورين أعـاله، حتـدِّد         

املديرية التنفيذية احتياجات الدول من املساعدة التقنية، وتعمل مع شركائها على تيسري تقـدمي  
املوجهة بغية تـدعيم قـدرات الـدول علـى مكافحـة اإلرهـاب. وهـي تسـتخِدم أداتـني          املساعدة 

رئيسيتني يف حوارها مع الدول: التقييم التفصيلي للتنفيـذ والزيـارات القُطريـة الـيت تـتم مبوافقـة       
احلكومة املضيفة. ويساعد التقييم التفصيلي للتنفيذ املديرية التنفيذيـة وجلنـة مكافحـة اإلرهـاب     

وحتديد حالة مكافحة اإلرهاب يف كل دولة، وال يـتم تقامسـه إالّ مـع الدولـة املعنيـة،       على فهم
وجيري إعداده على أساس املعلومـات املقدَّمـة مـن الدولـة املعنيـة ومـن املنظمـات الدوليـة ومـن          

  مصادر علنية أخرى.
وجيري استخدام املعلومات اليت يتم مجعها يف هذا الصـدد مـن أجـل إصـدار دراسـات        

يف مجيــع منــاطق  )٢٠٠٥( ١٦٢٤و  )٢٠٠١( ١٣٧٣ستقصـائية عامليــة عــن تنفيـذ القــرارين   ا
ــة. وُتعتــرب هــذه الدراســات االستقصــائية أكثــر ا     ــائق العــامل، وعلــى مســتوى مناطقــه الفرعي لوث

التحليلية مشوالً فيما يتصل مبكافحة اإلرهاب على نطاق منظومـة األمـم املتحـدة، حيـث حتـدد      
املواقــع الــيت مت إحــراز تقــدُّم فيهــا، فضــالً عمــا تبقّــى مــن ثغــرات يف هــذا الصــدد، مــع توضــيح  

ذلـه مـن   املواقع اليت ميكن أن تتحقّق فيها أقصـى فائـدة إذا مـا ركَّـز عليهـا اجملتمـع الـدويل مـا يب        
ــدول         ــذهلا ال ــيت تب ــة للجهــود ال ــذه االستقصــاءات كــذلك تقييمــات عاملي جهــود. وتتضــمن ه

  األعضاء عرب مجيع اجملاالت املواضيعية الرئيسية اليت يعاجلها القراران املذكوران أعاله.
  

 الصكوك الدولية ملكافحة اإلرهاب    

على ما ال يقـل عـن عشـرة    صدَّق ما يقرب من ثُلثّي الدول األعضاء يف األمم املتحدة   
مــن الصــكوك القانونيــة الدوليــة التســعة عشــر ملكافحــة اإلرهــاب أو انضــمت إليهــا؛ ومجيعهــا   
وقعــت علــى صــك واحــٍد منــها علــى األقــل أو أصــبحت أطرافــا فيــه. وُتعــرِّف هــذه الصــكوك  

خـذ  جرائم حمدَّدة بوصـفها أعمـاالً إرهابيـة يف جمـاالت متنّوعـة منـها مـثالً خطـف الطـائرات وأ         
  الرهائن ومتويل اإلرهاب ووسم املتفّجرات، فضالً عن التهديد باإلرهاب النووي.
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  املنظمات الشريكة

يف العمــل مــع  نشــطةجلنــة مكافحــة اإلرهــاب واملديريــة التنفيذيــة بصــورة  تنخــرط  
جمموعــة متنوعــة مــن املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة مــن أجــل مكافحــة 

مــع تلــك  وتــنظم مناســبات خاصــةعقــد اللجنــة عــدداً مــن االجتماعــات  تاإلرهــاب. و
ديريـة  امل تنظمهايشارك خرباؤها بصورة منتظمة يف حلقات العمل اليت اليت  ،املنظمات

ــة   ــة للجن ــةمكافحــة اإلرهــاب بشــأن   التنفيذي ــن القضــايا املواضــيعية     جمموع ــة م متنوع
التنفيذيـة نيابـة   ديريـة  املتقـوم هبـا   يف الزيارات القطريـة الـيت    كما يشاركون .واإلقليمية

  اللجنة. عن
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 طريةالزيارات القُ    

يتمثل الغـرض مـن الزيـارات القُطريـة الـيت تقـوم هبـا املديريـة التنفيذيـة للجنـة مكافحـة              
اإلرهاب باسم اللجنة يف العمـل مـع الـدول األعضـاء علـى تقيـيم مـا تبذلـه عمومـاً مـن جهـود            

مكافحــة اإلرهــاب، مــن حيــث مــا تتســم بــه مــن أوجــه القــوة   علــى الصــعيد الــوطين يف جمــال  
ومواطن الضـعف، مـع الوقـوف علـى احتياجاهتـا مـن املسـاعدة التقنيـة؛ إضـافة إىل املمارسـات           

 ٢١٧٨و  )٢٠٠٥( ١٦٢٤و  )٢٠٠١( ١٣٧٣ تاجليـــــدة الـــــيت تتبعهـــــا تنفيـــــذاً للقـــــرارا 
؛ فضالً عن رصد االجتاهات والتحّديات املتصلة باإلرهاب. وتقود املديريـة التنفيذيـة   )٢٠١٤(

اإلجراءات املاليـة،  زيارات األفرقة اليت تضم خرباء من منظمات من قبيـل فرقـة العمـل املعنيـة بـ     
ــم        ــهجرة، ومكتــب األم ــة لل ــول)، واملنظمــة الدولي ــة (اإلنترب ــة للشــرطة اجلنائي واملنظمــة الدولي
املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية، واملنظمة العاملية للجمارك. كما تشـارك يف تلـك الزيـارات    

األورويب، فضـال عـن ممثلـي    منظمات دولية وإقليمية ودون إقليمية مثل االحتاد األفريقي واالحتـاد  
  .اهليئات واملؤسسات املتخصصة اليت متتلك خربات يف جوانب حمدَّدة من مكافحة اإلرهاب

ولكفالة مرونة االستجابة واستنادها إىل االحتياجات، تقوم اللجنـة بثمانيـة أنـواع مـن       
سـبيل املثـال،   الزيارات، يتم ترتيب كل منها حسب السياق احملـدد. فالزيـارات املركَّـزة، علـى     

يتم ترتيبها مبا يتواءم مع ظروف البلد املعين ومع طبيعة التهديد اإلرهـايب الـذي يواجهـه البلـد.     
وخــالل الزيــارات الشــاملة، تقــوم أفرقــة اخلــرباء بتجميــع مالحظاهتــا يف تقريــر يضــم توصــيات   

مـن املسـاعدة   باإلجراءات الواجبة. كما تقوم أفرقة اخلرباء بتحديد احتياجات الدول األعضاء 
  التقنية، يف اجملاالت التالية يف املقام األول:

ــاب:    •   ــة اإلرهــ ــريعات مكافحــ ــاكم؛     تشــ ــاص احملــ ــات؛ واختصــ ــرائم؛ والعقوبــ اجلــ
ــدابري التحقيقــات اخلاصــة؛ والتشــريعات املتصــلة باألســلحة     ــة؛ وت واإلجــراءات اجلنائي

  واملتفّجرات واملواد اخلطرة؛ والتشريعات املتصلة باللجوء واهلجرة.
تشريعات مكافحة غسل األموال،  تدابري منع استخدام األصول لألغراض اجلنائية:  •  

شــريعات الراميــة ملكافحــة متويــل اإلرهــاب، واإلشــراف علــى القطــاع غــري املــايل،  والت
  وهياكل مراقبة النظام املايل، وآليات جتميد أصول اإلرهابيني.

آلية مكافحـة اإلرهـاب، وتنسـيق اخلـدمات ذات الصـلة،       فعالية دوائر إنفاذ القانون:  •  
  طة اجلنائية املرتبطة باإلرهاب.وُنظم اإلنذار املبكِّر، وأساليب مكافحة ومنع األنش
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ــدويل:   •   ــاون ال ــى        التع ــة التصــديق عل ــة، وحال ــدويل يف املســائل اجلنائي ــاون ال ــة التع آلي
ــاون       ــاون القضــائي والتع ــة التع ــق وفعالي ــة ملكافحــة اإلرهــاب، وطرائ الصــكوك الدولي

  الُشرطي، وطرائق التعاون مع املنظمات اإلقليمية والدولية.
راقبــة حركــة األشــخاص والبضــائع عــرب احلــدود، وضــوابط وأمــن   م مراقبــة احلــدود:  •  

الشـحنات، وآليـات إصـدار ومراقبـة مسـتندات اهلويـة ووثـائق السـفر، وأسـاليب منــع          
  وكشف تزييف الوثائق وتزويرها، واألمن اجلوي والبحري.

  
  االستراتيجيات الشاملة واملتكاملة ملكافحة اإلرهاب    

املديرية التنفيذية للجنة مكافحـة اإلرهـاب    )٢٠١٠( ١٩٦٣ُيَشجِّع قرار جملس األمن   
 .كافحة اإلرهابملعلى مساعدة الدول األعضاء على وضع استراتيجيات شاملة ومتكاملة 

أكثــر مــن  بزيــارة، ٢٠٠١منــذ إنشــائها يف عــام قيــام جلنــة مكافحــة اإلرهــاب، بعــد و  
 فعليــاأصــبحت اللجنــة دولــة،  ١٩٣الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة البــالغ عــددها   نصــف
التهديـدات   اتتقييمـ  وهتـدف . اإلرهابيـة لتهديـدات  ل الوديـع املركـزي لتقييمـات املنظمـة    مبثابة 

مسـاعدة الـدول علــى    إىلالوطنيـة واإلقليميـة الـيت تعـدها املديريـة التنفيذيــة، نيابـة عـن اللجنـة،         
تنطلق املديرية التنفيذية من واقع هـذه التقييمـات يف أعماهلـا    كما ير استراتيجياهتا. حتديد وتطو

اليت تتم مع سائر كيانات األمم املتحدة ومع الشركاء اخلارجيني. وال يقتصـر هـذا األمـر علـى     
إصـابة عمليـات اإلبـالغ     جتنـب بل إنه يسـاعد علـى    ،كفالة االستخدام الكامل للموارد املتاحة

أو االزدواجيــة أو التــداخل. واألهــم مــن هــذا كلــه أنــه يتــيح لألمــم املتحــدة إمكانيــة  باإلجهـاد 
 .توحيد األداء

رغــب يف وضــع اســتراتيجيات وطنيــة    وبالنســبة للــدول واملنظمــات اإلقليميــة الــيت ت      
مكافحـة اإلرهـاب مـع املديريـة التنفيذيـة       بالتنفيذ يف جمالإقليمية، تشترك فرقة العمل املعنية  أو

الدول األعضاء يف وضع جمموعة مـن املبـادئ الدوليـة. كمـا تشـارك املديريـة التنفيذيـة يف        ومع 
هنـج شـامل   اتبـاع  إسداء املشورة بشأن آليـات التنفيـذ الفّعالـة، وتشـجِّع الـدول األعضـاء علـى        

االقتصادية، إضـافة   -يتجاوز اهلياكل األساسية إلنفاذ القوانني لكي يشمل األبعاد االجتماعية 
  .إىل األبعاد السياسية والتربوية واإلمنائية واألبعاد املتعلقة حبقوق اإلنسان وسيادة القانون

  
  وأفضل املمارسات التقنيةاملساعدة 

تعزيز قـدراهتا   علىالدول التنفيذية مبساعدة  مكافحة اإلرهاب واملديريةجلنة تلتزم   
ــى  ــق تيســريعل ــدميمكافحــة اإلرهــاب عــن طري ــة.  تق ــة  واملســاعدة التقني حتــدد اللجن
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تم مجعهـا  يـ على املعلومات املقدمـة مـن الـدول واملعلومـات الـيت      بناء احتياجات الدول 
أو خـــالل التنفيذيـــة املديريـــة  هـــانظمتعية الـــيت يضـــايف حلقـــات العمـــل اإلقليميـــة واملو

نيـة واجلهـات   تشاور اللجنة مـع السـلطات الوطنيـة املع   وبعد ذلك تالزيارات يف املوقع. 
 تقــدملمنظمــات املاحنــة والــدول أن لالــيت ميكــن  جتميــع اجملــاالتيــتم واملاحنــة احملتملــة. 

  يف قاعدة بيانات.فيها املساعدة 
الدوليــة  املنظمــات تضــعهاأفضــل املمارســات الــيت  مجــع ونشــرلجنــة ال كمــا تتــوىل  

 ٢١٧٨و  )٢٠٠٥( ١٦٢٤و  )٢٠٠١( ١٣٧٣لتنفيـذ القـرارات    ةختلفاملواإلقليمية 
)٢٠١٤(.  
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 تيسري تقدمي املساعدة التقنية    

ــها         ــة مكافحــة اإلرهــاب ومديريت ــل إحــدى املهــام الرئيســية الــيت تضــطلع هبــا جلن تتمث
التنفيذية يف تيسري تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء تعزيزاً لقدرهتا على تنفيـذ قـرارات   

، وهـــو مـــا يفـــرض )٢٠١٤( ٢١٧٨و  )٢٠٠٥( ١٦٢٤و  )٢٠٠١( ١٣٧٣جملـــس األمـــن 
عليها تكييف الُنهج اليت تتبعها وفقاً للطـابع املتطـّور باسـتمرار للتهديـد اإلرهـايب علـى الصـعيد        

  العاملي.
الدول اليت تقوم اللجنـة بزيارهتـا. ومتكِّـن زيـارات املتابعـة املديريـة       وُتعطى األولوية إىل   

التنفيذية من استعراض وتعـديل االحتياجـات ذات األولويـة. أمـا الزيـارات املركَّـزة إىل الـدول        
ذات القــدرة العاليــة، فتســاعد املديريــة التنفيذيــة علــى الوقــوف علــى مــاحنني ُجــدد، إضــافة إىل  

ميكـن أن حيقـق فيهـا هـؤالء املـاحنون اجلـدد أقصـى درجـة مـن الفاعليـة يف           حتديد اجملـاالت الـيت   
تقدمي املسـاعدة. وعلـى مـدار العقـد املاضـي، تطـورت الـُنُهج املتبعـة يف تيسـري تقـدمي املسـاعدة            

  التقنية بصورة ملموسة استجابة لالحتياجات املتغيِّرة للدول األعضاء.
 سلســلة مــن الفعاليــات املترابطــة الــيت   يتألفــان مــن النــهجان اإلقليمــي واملواضــيعي:   

تدرس القضايا اإلقليمية أو املواضيعية دراسة متعمقة، وينطويـان علـى التفاعـل مـع العديـد مـن       
  املنظمات الدولية واإلقليمية.

تشـجع املديريـة التنفيذيـة التـدابري الراميـة       زيادة التركيز على قضايا التنفيذ والوقاية:  
ط لإلرهاب والتحضري الرتكابـه ومتويلـه؛ وجتنيـد اإلرهـابيني وغـرس      إىل معاجلة مسائل التخطي

األفكــار الراديكاليــة املتطرفــة املفضــية إىل ارتكــاب أعمــال العنــف؛ ومكافحــة التحــريض علــى  
  ارتكاب األعمال اإلرهابية بدافع من التطرُّف والتعصُّب.

جنــة مكافحــة   تعمــل املديريــة التنفيذيــة لل   الكيانــات اجلديــدة ملكافحــة اإلرهــاب:     
اإلرهاب على تطـوير الـُنُهج التعاونيـة واملنسـقة مـع املنظمـات والكيانـات الـيت تقـدِّم املسـاعدة           
التقنية املتصلة مبكافحة اإلرهاب. وقد ازداد إىل حد كبري عدد هـذه اجلهـات وأدوارهـا فضـالً     

  عن اتساع نطاق عملياهتا.
ية باستمرار على كفالـة إدمـاج   تعمل املديرية التنفيذ إدماج جوانب حقوق اإلنسان:  

  جوانب حقوق اإلنسان وسيادة القانون ذات الصلة يف إطار تقدمي املساعدة.
يؤدي كثري من األنشطة اليت تقوم هبا اللجنة، سواٌء مبفردها أو مـع   األنشطة املتفّرعة:  

الثنائيـة الــيت   الـدول املاحنـة أو املنظمــات الشـريكة، إىل توليـد املزيــد مـن املبـادرات اإلقليميــة أو      
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يتسم عدد كبري منها بتعدد اجلوانب، وجيري تنفيذها على مدار فتـرات متتـد لعـدة سـنوات يف     
  مناطق خمتلفة من العامل.

أنشـئ يف عـام    الصندوق االستئماين للمديرية التنفيذيـة للجنـة مكافحـة اإلرهـاب:      
ــة مكافحــة اإلرهــاب    ٢٠١١ ــة للجن ــة التنفيذي ــاعمــن ، وأّدى إىل متكــني املديري ــر   اتب هنــج أكث
 تنظيماً.

  
 مكافحة اإلرهاب وحقوق اإلنسان    

، فحســب لســالم واألمــن الــدوليني ال يقتصــر علــى ا خطــرياً ل اإلرهــاب هتديــداًيشــكِّ  
ولـذلك،  التمتع حبقـوق اإلنسـان والتنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية.       إىل هتديد أيضاًميتد ولكن 

مايـة أمـن مواطنيهـا، مبـا يف     حبحقـوق اإلنسـان   مـن التزامـات   الـدول األعضـاء التـزام     يقع علـى 
 ذلك عن طريق اختاذ تدابري فعالة ملكافحة اإلرهاب.

وقد اجتذبت العالقة بني مكافحة اإلرهـاب وحقـوق اإلنسـان اهتمامـاً واسـع النطـاق         
 ١٤٥٦. ومنــذ اختــذ جملــس األمــن قــراره  ٢٠١١منــذ إنشــاء جلنــة مكافحــة اإلرهــاب يف عــام  

وهـو يؤكِّـد بصـورة مسـتمرة أنـه ال بـد وأن تكفـل الـدول تقيُّـد أي تـدابري تتخــذها            )٢٠٠٣(
ملكافحة اإلرهاب جبميع التزاماهتا مبوجـب القـانون الـدويل، وال سـيما القـانون الـدويل حلقـوق        

  دويل اإلنساين.اإلنسان والقانون الدويل لالجئني والقانون ال
ــام        ــة يف ع ــة التنفيذي ــن املديري ــد أن أنشــأ جملــس األم ــة يف  ٢٠٠٤وبع ، شــرعت اللجن

، علـى  )٢٠٠٥( ١٦٢٤التحوُّل التباع سياسة استباقية بشأن حقوق اإلنسان. وعمالً بالقرار 
يـة مكلّفـة مبراعـاة التزامـات حقـوق اإلنسـان ذات الصـلة يف        وجه التحديد، فإن املديرية التنفيذ

سياق األنشطة اليت تضطلع هبا، فضالً عن التواصل مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسـان  
  ومع املنظمات األخرى املعنية حبقوق اإلنسان.

ــرام          ــاب، واحت ــة ملكافحــة اإلره ــدابري الفعال ــس أن الت ــة األخــرية، أكــد اجملل  ويف اآلون
حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية، وســيادة القــانون هــي عناصــر مكملــة لبعضــها، ويعــزز   

جنـاح جهـود مكافحـة اإلرهـاب. وقـد أكـد جملـس         يف أساسـياً  ، وتشـكل عنصـراً  بعضها بعضاً
االلتزامـات وغريهـا مـن االلتزامـات      عدم االمتثال هلـذه ، أن )٢٠١٤( ٢١٧٨األمن، يف قراره 

ل أحـد العوامـل الـيت    الدولية، مبا فيها االلتزامـات املقـررة مبوجـب ميثـاق األمـم املتحـدة، يشـكِّ       
 تدعم الشعور بغياب احملاسبة وتسهم يف زيادة التطرف.

شـواغل حقـوق    إدمـاج وتعمل اللجنة واملديريـة التنفيذيـة حاليـاً بصـورة منتظمـة علـى         
طريــة اإلنســان ذات الصــلة يف مجيــع أنشــطتهما، مبــا يف ذلــك مــا يتعلّــق بإعــداد التقييمــات القُ   
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عن سائر التفـاعالت مـع الـدول     طرية وتيسري تقدمي املساعدة التقنية، فضالًوتنفيذ الزيارات القُ
ــد االقتضــاء، و  ــدول األعضــاء     بالاألعضــاء. وعن ــة مكافحــة اإلرهــاب وال ذات تشــاور مــع جلن

 غري احلكومية. خمتلف اجلهات الفاعلةالصلة، تتفاعل املديرية التنفيذية مع اجملتمع املدين، ومع 
  

 )٢٠٠٥( ١٦٢٤قرار ال    

الــذي يتنــاول التحــريض علــى ارتكــاب  ، )٢٠٠٥( ١٦٢٤يــدعو قــرار جملــس األمــن   
مثـل تلـك   ، الدول األعضاء إىل أن حتظر بنص القانون التحـريض علـى ارتكـاب    أعمال إرهابية

وأن حتــرِم مــن املــالذ اآلمــن أي أشــخاص وأن متنــع مثــل ذلــك التصــرف، رهابيــة، اإلعمــال األ
دعو العتبـارهم مـرتكبني   توجد بشأهنم معلومات موثوقة وذات صلة تشـكّل أسـباباً جّديـة تـ    ”

 “.لذلك التصرُّف

لـدى اختـاذ أي تـدبري مـن تـدابري التنفيـذ       الـدول   على وجوب أن حترصويؤكد القرار   
 قـوق على كفالة االمتثال جلميع التزاماهتا مبوجب القانون الدويل، وال سيما القـانون الـدويل حل  

سـلط ديباجـة القـرار الضـوء     والقـانون الـدويل لالجـئني والقـانون الـدويل اإلنسـاين. وت       اإلنسان
اللجوء يف سـياق تـدابري مكافحـة التحـريض.      التماسعلى أمهية احلق يف حرية التعبري واحلق يف 

 على التمتع حبقوق اإلنسان. بالغاً ومتنامياً نص على أن التحريض يشكل خطراًتكما 

وة الـدول إىل مواصـلة اجلهـود املبذولـة علـى الصـعيد الـدويل لتعزيـز         وباإلضافة إىل دع  
احلوار وتوسيع التفاهم فيما بني احلضارات، يوجِّه جملس األمن جلنة مكافحـة اإلرهـاب إىل أن   
ُتدرِج يف حوارها مع الدول األعضاء ما تبذله الدول من جهود لتنفيـذ القـرار. وترفـع املديريـة     

إىل اللجنة موجزا لردود الدول. وتقوم املديريـة التنفيذيـة أيضـا مبناقشـة     التنفيذية بصورة دورية 
مــع الــدول األعضــاء خــالل الزيــارات القُطريــة الــيت تقــوم هبــا، كمــا    )٢٠٠٥( ١٦٢٤القــرار 

  اء يف جمال التنفيذ.تتوىل إعداد دراسة استقصائية عاملية بشأن جهود الدول األعض
وتقوم املديرية التنفيذية للجنـة مكافحـة اإلرهـاب بتيسـري عقـد حلقـات عمـل إقليميـة           

بشأن تنفيذ القرار، يناقَش املشاركون فيها ضرورة حظر ومنع التحـريض ضـمن إطـار القـانون     
عـات  اجلنائي، باإلضافة إىل أمهية مكافحة التحريض من خالل احلوار الذي يشمل خمَتلَـف قطا 

اجملتمــع. ويضــم املشــاركون ممــثلني عــن اجملتمعــات احملليــة، والقطــاع اخلــاص، واجملتمــع املــدين،  
ووســائل اإلعــالم. كمــا تتصــدى حلقــات العمــل للحاجــة إىل مكافحــة التحــريض والتطــرُّف    
العنيف من خالل استراتيجيات شاملة تضم اجلوانب القانونية وجوانب إنفـاذ القـوانني، فضـالً    

  ب املتعلقة بالسياسات االجتماعية.عن اجلوان
 


