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منجَّهـة ىل  ريـ س جملـس     2016كـاون  الاا/يناـان     18رسالة مؤرَّخة   
 (2001) 1373من ري س جلاة جملس األمن املاشأة عماًل بالق ار األمن 

   بشأ  مكافحة اإلرهاب
ــم جلاــة جملــس األمــن املاشــأة عمــال بــالق ار         بشــأ  مكافحــة   (2001) 1373باس

اإلرهاب، نش فين أ  أقدم ىل  جملس األمن وث قة تتضـمن الدراسـة اتستقئـاي ة اليامل ـة بشـأ       
 .(2005) 1624تاف ذ الدول األعضاء لق ار جملس األمن 

وقد تنلت املدن نة التاف ذنة للجاة مكافحـة اإلرهـاب ىلعـدال الدراسـة، عمـال بأ كـام        
 .(2013) 2129من ق ار جملس األمن  6الفق ة 

وستكن  اللجاة ممتاة لن تفضلتم بـطالال  أعضـاء اسلـس علـه هـذس ال سـالة وم فقهـا         
 وث قة من وثايق اسلس. باعتبارمهاوىلصدارمها 

    
 ( عم و عبد اللط ف أبن اليطا توقيع)

 ري س 
  (2001) 1373جلاة جملس األمن املاشأة عمال بالق ار 

 بشأ  مكافحة اإلرهاب

http://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/2129(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
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  امل فق
 الدراسة اتستقئاي ة اليامل ة بشأ  تاف ذ الدول األعضاء لق ار   

   (2005) 1624جملس األمن 
 احملتننات

 الصفحة    

 3  .............................................................................................. مقدِّمة -أوًت

 4  .......... عله ارتكاب األعمال اإلرهاب ةاملسايل واتجتاهات والتطنرات املتيلقة بالتهدند املتمال يف التح نض  -ثاو ًا

 4  ................................................................................ مناقع التح نض ومكافحة التح نض -ألف 
 6  ................................................................................................. هنج اليدالة اجلااي ة -باء 
 8  ..................................................................................................... الاهنج البدنلة -ج م 

 9  .......................................................... تدابري احلظ  القاون/ للتح نض عله ارتكاب أعمال ىلرهاب ة -ثالاًا
 12  ..................................................................................................... ماع التح نض -رابيًا
 15  ....................................................................................... التياو  الدويل -خامسًا

 15  ........................................................................................ تدابري احل ما  من مالذ آمن -ألف 
 16  ................................................................................................... تبالل امليلنمات -باء 
 17  ................................................................................................ أمن احلدول الدول ة -ج م 

 18  ............................................................ تيزنز احلنار والتئدي للتح نض بدافع التط ف والتيئب -سالسًا
 21  .................................................................................. تيزنز احلنار وتنس ع آفاق التفاهم -ألف 
 22  ................................................. واستمع املد/مكافحة التح نض من خالل اليمل مع استميات احملل ة  -باء 
 23  ............................................................................ اخلطاب املضال واتتئاتت اتست ات ج ة -ج م 
 24  ......................................... ماع خت نب املؤسسات التيل م ة والاقاف ة والدنا ة عله ند اإلرهاب ني ومؤندنهم -لال 
 25  .................................................................... مكافحة التح نض باإلصغاء ىل  أصنات الضحانا -هاء 
 26  ............................................................. والشبابمكافحة التح نض باإلصغاء ىل  أصنات الاساء  -واو 

 27  ........................................................................... (2005) 1624 قنق اإلوسا  والق ار  -سابيًا
 29  ........................................................................................... اتستاتاجات والتنص ات -ثاماًا

http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
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  مقدِّمة - أوًت 
ــ ارس    - 1 ــة مكافحــة    (2013) 2129أوعــز جملــس األمــن يف ق ــة للجا ــة التاف ذن ىل  املدن ن

اإلرهاب بطصدار وسخة حمدثة من الدراسة اتستقئـاي ة اليامل ـة بشـأ  تاف ـذ قـ ار جملـس األمـن        
 . واعتمدت جلاة مكافحة اإلرهاب2015كاون  األوليلنسمرب  31، حبلنل (2005) 1624

، الـ  ع تـت   2011كـاون  األوليلنسـمرب    30( يف S/2012/16الدراسة اتستقئاي ة األو  )
ــان   6علـــه جملـــس األمـــن يف  . وت اعـــذ هـــذس الاســـخة مـــن الدراســـة  2012كـــاون  الاا/يناـ

حتدنـد  ” للق ـام بــ   (2013) 2129الق ار اتستقئاي ة النتنة املااالة باملدن نة التاف ذنة مبنجب 
ــالق ارنن    ــا نتيلـــق بـ ــرة والتطـــنرات اجلدنـــدة ف مـ  (2001) 1373املســـايل واتجتاهـــات الاالـ

، مع م اعاة است ات ج ة األمم املتحدة اليامل ة ملكافحة اإلرهاب، عله الاحن (2005) 1624 و
ــة      املااســب، علــه ا ــع الئــيد وبالتشــاور مــع الشــ كاء املياــ ني، وىل  ىلســداء املشــنرة ىل  جلا

لتاف ــذ القــ ارنن  مكافحـة اإلرهــاب بشــأ  السـبل اليمل ــة الــ  اكـن للــدول األعضــاء أ  تتبيهـا    
 .“(2005) 1624 و (2001) 1373

التحـ نض علـه ارتكـاب أي     خبط  أساسا (2005) 1624ونتيلق ق ار جملس األمن  - 2
عمل ىلرهـا  أو أعمـال ىلرهاب ـة. ويف هـذا الئـدل، تاظـ  هـذس الدراسـة اتستقئـاي ة يف ا ـع           

، وختلـ  ىل  اسـتاتاجات وتنصـ ات مـن أجـل تيزنـز       (2005) 1624عااص  ماطنق الق ار 
الدراسـة   ق اإلوسا  بئنرة مستقلة يف اجلزء مـا قبـل األخـري مـن    تاف ذها. وتااقش مسألة  قن

 متف ق يف ا ع أجزايها. اتستقئاي ة، وىل  كاوت تاار أنضا بشكل
 (2005) 1624ونابغذ أنضا استذكار أ  جملس األمن استشهد بالتاف ـذ الفيـال للقـ ار     - 3

، الذي نتااول ف ه اسلس التهدند الذي االـه  (2014) 2178هام يف التاف ذ الفيال لق ارس  كيامل
املقـاتلن  اإلرهــاب ن  األجاوـب والســيذ ىل  القضـاء علــه ذلـ  التهدنــد. فكـاريا مــا حتمـل أعمــال       

بالسف  ىل  لولة غري الدولة الـ  نق مـن  ف هـا أو الـ  نملـن        التح نض األف ال عله اختاذ ق ارات
جاسـ تها بغـ ا ارتكـاب أعمـال ىلرهاب ـة أو التخطـ إل أو اإلعـدال الـا أو اتلـت ا  ف هـا أو تـنفري            

، اللب اسلـس  (2014) 2178تدرنب عله أعمال اإلرهاب أو تلقذ ذل  التدرنب. ويف الق ار 
بتحدنــد الاغــ ات ”ىل  اللجاــة، بــدعم مــن املدن نــة التاف ذنــة للجاــة مكافحــة اإلرهــاب، أ  تقــنم    

ــذ قــ اري جملــس األمــن       (2001) 1373ال ي ســ ة الــ  تيتــ ي قــدرة الــدول األعضــاء علــه تاف 
وال  قد تي ق قـدرة الـدول علـه وقـف تـدفق املقـاتلني اإلرهـاب ني األجاوـب،          (2005) 1624 و

 (2001) 1373وحتدنــــــد املمارســــــات اجل ــــــدة يف وقــــــف تــــــدفقهم تاف ــــــذا للقــــــ ارنن       
. ومن مث، تاظ  هذس الدراسة اتستقئاي ة أنضا يف مـد  الئـلة بـني التاف ـذ     “(2005) 1624 و

 ملقاتلني.  ا، أو التاف ذ غري الفيال له، ووقف تدفق هؤتء (2005) 1624الفيال للق ار 

http://undocs.org/ar/S/RES/2129(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
http://undocs.org/ar/S/2012/16
http://undocs.org/ar/S/RES/2129(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
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وقد ايت هذس الدراسة اتستقئاي ة استاالا ىل  ميلنمات مستقاة من جممنعـة واسـية    - 4
من املئالر، مبا يف ذل  امليلنمات النارلة يف التقارن  ال  تيدها املدن نة التاف ذنة عقب زناراهتا 

. (2005) 1624 و (2001) 1373ىل  الدول و ابة عن اللجاة بغ ا تق  م تاف ـذ القـ ارنن   
زنـارة   106، كاوت املدن نة التاف ذنة قد قامت مبـا جممنعـه   2015تش نن الاا/يونفمرب  1ويف 

ــارات املتابيــة( بالا ابــة عــن ال   90ىل  أكاــ  مــن  ــة )مبــا يف ذلــ  زن لجاــة. وتســتاد الدراســة  لول
اتستقئاي ة أنضا ىل  الب اوات ال  جتميهـا املدن نـة التاف ذنـة خـالل  نارهـا مـع الـدول خـارج         

 1624س اق الزنـارات القط نـة. وألـري ىل  التقـارن  املقدمـة مـن الـدول بشـأ  تاف ـذها للقـ ار           
ومن املئالر الق مة األخ   قاعدة ب اوات التش نيات  .(1)  كا  بيضها قد تقالم، وىل(2005)

املتيلقة مبكافحـة اإلرهـاب لفـ   ماـع اإلرهـاب التـابع ملكتـب األمـم املتحـدة امليـين باملخـدرات            
واجل اة، وقاعدة ب اوات جلاة اخلرباء يف جمال اإلرهاب يف جملس أوروبا. واملدن نة التاف ذنة ممتاـة  
أنضا للميلنمات املقدمة من عدل من املاظمات الش نكة، ماها جملـس أوروبـا، وم كـز مكافحـة     
اإلرهاب التابع ل ابطة الدول املسـتقلة، واملاظمـة الدول ـة للشـ الة اجلااي ـة )اإلوت بـنل(، وو ـدة        
ــن          ــة األم ــة مباظم ــرب النالا  ــدات ع ــة التهدن ــة إللارة مكافح ــاب التابي ــة اإلره ــ اءات مكافح ىلج

 ياو  يف أوروبا، واال كل اإلقل مذ ملكافحة اإلرهاب التابع ملاظمة لاغهاي للتياو .والت
  

املسايل واتجتاهات والتطنرات املتيلقة بالتهدند املتمال يف التح نض  - ثاو ًا 
   عله ارتكاب األعمال اإلرهاب ة 

  ومكافحة التح نضمناقع التح نض  - ألف 
، (2005) 1624ماــذ وشــ  الدراســة اتستقئــاي ة اليامل ــة األو  بشــأ  تاف ــذ القــ ار   - 5

أســـف  اســـتيمال اجلماعـــات اإلرهاب ـــة واملؤنـــدنن الـــا لتوت وـــت وغـــري ذلـــ  مـــن تكانلنج ـــا  
األعمــال اإلرهاب ــة و ج ــد هــذس امليلنمــات واتتئــاتت عــن الــتدال التحــ نض علــه ارتكــاب 

األعمال، مـن جاوـب جهـات ماـها تاظـ م الدولـة اإلسـالم ة يف اليـ اق والشـام، امليـ وف أنضـا            
باسم لاعش؛ وتاظـ م القاعـدة؛ و  كـة الشـباب؛ وعـدل مـن اجلماعـات اإلرهاب ـة األخـ   يف          

 ايإل الف ـدنن  الش ق األوسإل ويف أماكن أخ  . وج   حتم ل اآلتف من املناقع الشـبك ة ولـ  
ــا امليلنمــات      ــة مــن خــالل تكانلنج  وال ســايل احملــدلة االــدف لتيزنــز لعــم اجلماعــات اإلرهاب 
واتتئاتت يف السانات األخرية، وهذ متا ة جماوـا، لـ س ملـن نطلـع عل هـا مـن بـاب الفضـنل         

__________ 

ــا/يونفمرب  1يف  (1)  ــذها للقــ ار     117، كاوــت 2015تشــ نن الا ــة بشــأ  تاف  ــة قــد قــدمت تقــارن  ىل  اللجا لول
ــمن    (2005) 1624 ــف نتض ــة أنضــا مل ــة التاف ذن ــد  املدن ن ــن     . ول ــة م ــارن  التكم ل ــة املقدم لولــة  35التق

 .2011نتيلق بطعدال الدراسة اتستقئاي ة اليامل ة األو  يف عام  ف ما

http://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)


S/2016/50 
 

 

16-01159 5/30 

 

ــة. وت تاقــل رســايل       ــل كــذل  لكــل مــن نفكــ  يف املشــاركة يف األوشــطة اإلرهاب  فحســب، ب
ض والتجا د فقإل من خالل اليدند من املناقع غري املق ـدة اتسـتيمال )علـه سـب ل املاـال      التح ن

، “الشـبكة اخلف ـة  ”مناقع ننت نب وف سبن  وتننت (، وىلمنا أنضـا مـن خـالل القاـنات املشـف ة و     
ني قل جهنل أجهزة ىلوفاذ القاون  واتستخبارات مـن أجـل الكشـف عـن هننـة اجلاـاة. ففـذ         مما

خ ا بشــأ  املقــاتلني اإلرهــاب ني األجاوــب، أعــدس ف نــق الــدعم التحل لــذ ورصــد  تق نــ  صــدر مــؤ
ــالق ارنن     ــأة عمـــال بـ ــة جملـــس األمـــن املاشـ ــابع للجاـ ــزاءات التـ  1989 و (1999) 1267اجلـ

رغـم  ”بشأ  تاظ م القاعدة وما ن تبإل بـه مـن أفـ ال وك اوـات، ألـار الف نـق ىل  أوـه         (2011)
أ  ميظم الدول األعضاء نشري ىل  أ  اتتئـال الشخئـذ املبالـ  مـا زال اليائـ  األساسـذ يف       
ميظم اليمل ات املؤلنة ىل  التط ف وجتا د املقـاتلني اإلرهـاب ني األجاوـب، فـط  لـبكة اإلوت وـت       

 (.53، الفق ة S/2015/358) “لتناصل اتجتماعذ نؤلنا  لورا  امساووسايل ا
بئـنرة  ”لتطـ ف املـؤلي ىل  ارتكـاب الياـف     كما تاقل ال سايل ال ام ة ىل  تشج ع ا - 6

يف املؤسسات التيل م ة والاقاف ـة والدنا ـة، ويف السـجن ، ويف أوسـات استميـات احملل ـة        “آو ة
ا ــع تلــ  ال ســايل ت ت قــه ىل  مســتن  التحــ نض اإلج امــذ  اليالنــة. وعلــه الــ غم مــن أ 

ــد ماــها لورا يف           ــط  لليدن ــبري، ف ــة التي ــا احلــق يف   ن ــد نم ه ــة، وق ــناوني النالا  ــب الق مبنج
ىلرهاب ـة.   أوشـطة  قاا  األلخاص الذنن نسهل التأثري عل هم بـالتحنل ىل  تاف ـذ  املساعدة عله ىل

 تدابري عاجلة وحمدلة للتئدي له.   ومن مث فقد أصبح التح نض حتدنا ماتش ا نتطلب
الــدول واجلهــات الفاعلــة األخــ  ، مبــا يف ذلــ  وســايإل    جتــدُّوحتق قــا الــذا الغــ ا،  - 7

يف وتــع  وقطــا  األعمــال واملؤسســات التيل م ــة، اإلعــالم واستمــع املــد/ واألوســات الدنا ــة
لكشف التح نض ومايـه، باإلتـافة ىل     هننج جدندة ومبتك ة. وتتضمن هذس الاهنج أسال ب
الـذي اارسـن  الياـف. وأهـاب جملـس       است ات ج ات للتئـدي ل سـايل اإلرهـاب ني واملتطـ فني    

بالـدول اختـاذ ثالثـة تـدابري متمـانزة تـد التحـ نض، وهـذ           (2005) 1624األمن يف قـ ارس  
 ظ س، ومايه، ومااهضة التح نض بدافع التط ف والتيئب. وقـد أ ـ ز تقـدم كـبري يف هـذس      

 خالل األربع سانات املات ة. ةاساتت الاالث
ومن أب ز املستجدات يف هذا الئدل مي كة استمالة القلنب واليقـنل. فقـد خئئـت     - 8

الــدول، يف ىلالــار تئــدنها لســ عة اوتشــار رســايل اإلرهــاب ني مــن خــالل تكانلنج ــا امليلنمــات   
لـق بتنج ـه رسـايل    واتتئاتت يف السانات األخرية، الكاري من املنارل للاهنج اجلدندة ف ما نتي

مضالة. وتتضمن هذس الاهنج رسايل تتئـدي ل سـايل اإلرهـاب ني وتد ضـها، ورسـايل أخـ         
تشجع عله اعتمال رؤ  بدنلة. ونبدو أ  هذس اجلهنل واعدة، عله ال غم من أ  احلكنمات قد 
ت تكن  أفضل مئدر ل سايل من هذا الان . فقد نكن  لـد  القطـا  اخلـاص واستمـع املـد/      

http://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ar/S/2015/358
http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
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درات أكرب يف هذا اسال، ألهنا تئنغ أنضـا اسـت ات ج ات قننـة لتنج ـه رسـايل تفضـح زنـف        ق
رسايل اإلرهاب ني. ومن املزانا ال  تتمتع هبا ماظمات استمع املد/ أهنا تكن  عله األرجح حمـل  

ة ثقة استميات احملل ة. ففذ مـؤ   ىلقل مـذ بشـأ  مكافحـة التطـ ف املقتـ   بـالياف، وظـم ب عانـ         
ننو ــه  زن ا ي 28ىل   25الل الفتــ ة مــن احلكنمــة الك ا ــة لــدول لــ ق أف نق ــا يف وــريو  خــ  

، خئــ  نــنم يف املــؤ   ليقــد لورة تدرنب ــة علــه تقا ــات ال ســايل املضــالة سمنعــات  2015
 استمع املد/ الياملة يف استميات احملل ة، ألارهتا ماظمة غـري  كنم ـة لول ـة. ويف هنانـة الـدورة،     

ماحت جايزة يف لكل لعم ع ين للمجمنعة الـ  تفنقـت علـه غريهـا يف ابتكـار أفكـار حلملـة        
ىلعالم ــة مقت  ــة. وقــد نكمــن مســتقبل مكافحــة التحــ نض يف زنــالة تطــنن  هــذس األوــنا  مــن   

 املبالرات، ول س يف اتبا  هنج قايم عله ىلوفاذ القاون  فحسب.
  

  هنج اليدالة اجلااي ة - باء 
عله ال غم مما سبق، تقنم الدول أنضا يف وفـس النقـت بتيزنـز جهنلهـا ال ام ـة ىل        - 9

 1تطب ق  ظ  جاايذ تد التح نض ومياقبة املداوني بارتكاب هذا السلن . وت كـز الفقـ ة   
ــدابري  علــه هــذس التــدابري. ويف بيــض ا  (2005) 1624مــن القــ ار  حلــاتت،  اــل تلــ  الت

ل  ال نقة التئدي املااسبة ملـا نشـكله التحـ نض مـن هتدنـد. ونفـ ا القـاون  الـدويل          بال
حلقــنق اإلوســا  ق ــنلا علــه احلــق يف   نــة التيــبري، بشــ ت امتاــال الــدول لــبيض الشــ وت   

ول وتــدر  املدن نــة التاف ذنــة وجــنل اليدنــد مــن احلــاتت الــ  رفيــت ف هــا ل    .(2)الئــارمة
لعــاو  جااي ــة علــه ألــخاص الــتبه يف ارتكــاهبم أعمــال التحــ نض وأســف ت عــن أ كــام 

 .(3)باإللاوة اجلااي ة

__________ 

تسـتتبع ممارسـة احلقـنق املائـنص     ”مـن اليهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقنق املدو ـة والس اسـ ة،         19مبنجب املالة  (2) 
اصـة. وعلـه ذلـ ،  ـنز ىلخضـاعها لـبيض الق ـنل        من هـذس املـالة واجبـات ومسـؤول ات خ     2عل ها يف الفق ة 

ولكن ل نطة أ  تكـن  حمـدلة بـا  القـاون  وأ  تكـن  تـ ورنة  )أ( ت تـ ام  قـنق اآلخـ نن أو مسيتـهم؛           
 “)ب( حلمانة األمن القنمذ أو الاظام اليام أو الئحة اليامة أو اآللاب اليامة.

خرب  بس أم ب نطاو ة لستة أالفال بتهمة التح نض علـه اإلرهـاب يف مناقـع اتتئـال      ،اوظ ، عله سب ل املاال (3) 
كـاون  األوليلنسـمرب    11اتجتماعذ، وهن متاح باللغة اإلوكل زنة عله املنقع الشبكذ لدونتشه ف ل ه، بتـارن   

2014 ،www.dw.com/en/british-mother-of-six-jailed-for-inciting-terrorism-on-social-media/a-18124186؛ 
وخرب ىللاوة ام أة، يف واقية هذ األو  من ونعها يف ىلسباو ا، بتهمة التح نض علـه اإلرهـاب علـه تـننت ، وهـن      

ــه امل    ــة علــ ــة اإلوكل زنــ ــاح باللغــ ــبكذ  متــ ــع الشــ ــارن  لنيويووووواميزتوووو   زنقــ  ،2014لــــباتيفربان   23، بتــ
www.nytimes.com/2014/02/23/world/europe/in-a-first-for-spain-a-woman-is-convicted-of-inciting-terror-

over-twitter.html?_r=1. 

http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
http://www.dw.com/en/british-mother-of-six-jailed-for-inciting-terrorism-on-social-media/a-
http://www.nytimes.com/2014/02/23/world/europe/in-a-first-for-spain-a-woman-is-convicted-of-inciting-terror-over-twitter.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2014/02/23/world/europe/in-a-first-for-spain-a-woman-is-convicted-of-inciting-terror-over-twitter.html?_r=1


S/2016/50 
 

 

16-01159 7/30 

 

 ىلجـ اءات  أقـل فيال ـة مـن    قد نتبني يف بيض احلاتت أ  هنج ىلوفاذ القاون  ومع ذل ، - 10
أخ  ، بل ونأيت  ىت باتايج عكس ة. فقد نؤلي  بس أف ال بسبب لكل من ألكال التيـبري  

  اعتبارهم لهداء للقض ة أو أبطال مااص نن الا. وقامـت املدن نـة التاف ذنـة للجاـة مكافحـة      ىل
لـباتيفربان    28ىل   26اإلرهاب بت سري  لقة لراس ة ىلقل م ة يف لار السـالم، يف الفتـ ة مـن    

ألعضــاء الا ابــات اليامــة النالا ــة مــن لــ ق أف نق ــا املياــ ني مبكافحــة اإلرهــاب عــن    ،2013
ــه   ”منتــن   ، وألــار عــدة “التحــدنات املاثلــة يف س اســات ماــع اإلرهــاب ومقاتــاة م تكب 

ــن         ــاي ة ع ــق باملال قــة القض ــا نتيل ــة ف م ــ اق لــدند األمه  ــا ىل  أ  الس ــاركني ف ه جــ ايم  مش
لـ س لايمـا اخل ـار األفضـل. وأهـم       “التيبري”ج ايم استاالا ىل   ىل  أ  احملاكمة عنو اإلغفال،

منتــنعذ بــأ  تتحــنل اآلراء  ووجــنل ا تمــال القــايم بتنصــ ل ال ســالة، هــذ و ــة اتعتبــارات
 .أفيال املي ب عاها ىل 

اإلجــ اءات الــ  تتخــذها الــدول تــد   وبطب يــة احلــال، فمــن أكــرب لواعــذ القلــق مــن  - 11
التح نض اإلج امذ املفت ا أ  السلن  املستهدف قد ت نكن ، يف بيـض احلـاتت، حت نضـا    

لــكال آخــ  مــن ألــكال التيــبري الــ  قــد ت ت تــه عاــها الدولــة، ماــل    علــه اإلالــالق، وىلمنــا 
امليارتة الس اس ة أو الدعنة ىل  ميتقدات مـارية للجـدل، ت تـؤلي، يف  ـد ذاهتـا، ىل  وشـنء       

ىلرهاب ة. وتنتح آل ـات األمـم املتحـدة امليا ـة حبقـنق اإلوسـا  أ         عاف خط  ارتكاب أعمال
ال ســايل املنجهــة  رهاب ــة  ــب أ  تاطبــق فقــإل علــهج اــة التحــ نض علــه ارتكــاب أعمــال ىل

بالفيل للتح نض عله الياف، وذل  من أجل تفالي التيدي عله احلق يف   نة التيبري. وقـد  
مضت مخس سـانات علـه ىللـارة املقـ ر اخلـاص السـابق لتمـم املتحـدة امليـين بتيزنـز و انـة            

ب ىل  التي نف الـنارل يف اتفاق ـة    قنق اإلوسا  واحل نات األساس ة يف س اق مكافحة اإلرها
التحـ نض  ”جملس أوروبا املتيلقة مباع اإلرهاب كممارسة ج دة يف جمال جتـ   التحـ نض )أو   

مـن اتتفاق ـة    5املـالة  (. وتـا   A/HRC/16/51مـن النث قـة    32-29( )اوظ  الفق ات “اليلين
م تنزنع أي رسالة ىل  اجلمهنر بشكل متيمد وغري قـاون/ أو تنج ـه أي رسـالة      َّ”عله أوه 

للجمهنر بأي ال نقة أخ  ، بقئد التحـ نض علـه ارتكـاب ج اـة ىلرهاب ـة،   امـا نتسـبب        
هذا السلن ، سناء لعا بط نقة ص نة أو غـري صـ نة ىل  ارتكـاب جـ ايم ىلرهاب ـة، يف وشـنء       

ــ  مــن  خطــ  ارتكــا  ــدول مــن وطــاق هــذا     “هــذس اجلــ ايم. ب ج اــة أو أكا وتضــ ق بيــض ال
. يف  ـني  “ولـ كا ”التي نف،   ث تشت ت أ  نكن  اخلط  الاالـ  عـن التحـ نض املزعـنم     

  ل لول أخ   ىل  اتجتاس املياكس،   ث ت جت م فقـإل التحـ نض يف  ـد ذاتـه، وىلمنـا أنضـا       
جتــ ل تــحانا  ئــدر مــن أقــنالمــا ن  ج ــد األعمــال اإلرهاب ــة أو الــدفا  عاــها، باإلتــافة ىل  
تـؤلي ىل  وشـنء خطـ      التيبري هـذس  اإلرهاب من ىلوساو تهم. وتشري تل  الدول ىل  أ  ألكال

 كاب أعمال ىلرهاب ة ت قا.ارت

http://undocs.org/ar/A/HRC/16/51
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ومن الناتح أوه عله ال غم من أ  قمع أعمال التح نض املزعنمـة مااسـب يف بيـض     - 12
وــه اكــن إلســاءة تطب قــه أ  تــؤلي ىل  التيامــل مــع هــذا القمــع حبــذر، أل احلــاتت، فطوــه  ــب

يف املزنـد   املظلنم ة بسبب القمع غـري املـربر، وىلمكاو ـة التسـبب     خطاب وت جة عكس ة، بطذكاء
لد  ااعات أو جمتميات حمل ة مي اة. ومما ت ل  ف ـه أ  هـذا هـن سـبب اختـاذ       من التط ف

، خطــنة كاوــت غــري مســبنقة يف ذلــ   (2005) 1624جملــس األمــن، عاــد اعتمــالس للقــ ار  
اختاذ أي تدبري من تـدابري تاف ـذ   ”يف  عله ت ورة أ  حت ص الدول 4النقت بالا  يف الفق ة 

جلم ـع التزاماهتـا مبنجـب القـاون  الـدويل،       من هذا القـ ار علـه اتمتاـال    3 و 2 و 1الفق ات 
لـــدويل والقـــاون  اإلوســـا/ قـــاون  الالجـــرني او الـــدويل حلقـــنق اإلوســـا وت ســـ ما القـــاون  

 “.الدويل
  

  الاهنج البدنلة - ج م 
 1024ولكل هذس األسباب، استجابت اليدند من الدول أنضا لدعنة اسلس يف قـ ارس   - 13

 نض يف ىلالـار مـن ا تـ ام  قـنق اإلوسـا  وسـ الة القـاون .        ىل  ماع ومكافحـة التحـ   (2005)
ماـها،   وسيت الدول ىل  حتق ق ذل  من خالل هننج لاملة تتضمن استخدام تـدابري غـري قمي ـة   

ومــن التــدابري األخــ   تضــاف  جهــنل احلكنمــات . كمــا ســبق الــذك ، ال ســايل املضــالة الفيالــة
ة استميــات احملل ــة واستمــع املــد/، بغــ ا  واجلهــات الفاعلــة غــري احلكنم ــة، مبــا يف ذلــ  قــال  

ىلتياف لنكة احمل تني من خالل مياجلة الظ وف ال  قـد تفضـذ ىل  اوتشـار اإلرهـاب، علـه      
الاحن املبني يف اسـت ات ج ة األمـم املتحـدة اليامل ـة ملكافحـة اإلرهـاب )اوظـ  قـ ار اجلمي ـة اليامـة           

، امل فق(، ووتع است ات ج ات ملياجلة هذس الظ وف بط نقـة تـؤلي ىل  هتمـ ش لعـاة     288ي60
، ىل  (2013) 2129الياـف اإلرهـا . ونتســق هـذا الاــهج مـع لعـنة جملــس األمـن، يف قــ ارس       

وفقـا تلتزاماهتـا مبنجـب    ”املدن نة التاف ذنة للجاة مكافحة اإلرهاب باليمل مع الدول األعضـاء  
القاون  الدويل، عله وتع است ات ج ات تشمل التئدي للتح نض عله ارتكاب أعمال ىلرهاب ة 

القـ ار   بدافع التط ف والتيئب وت سري تقد  املساعدة التقا ة لتاف ذها، عله الاحن املطلـنب يف 
 .“واست ات ج ة األمم املتحدة اليامل ة ملكافحة اإلرهاب (2005) 1624

بت سـري سلسـلة مـن  لقـات      2010ويف هذا الئدل، قامت املدن نة التاف ذنة ماـذ عـام    - 14
. ومل نائــب الت ك ــز يف هــذس (2005) 1624اليمــل اإلقل م ــة والنالا ــة بشــأ  تاف ــذ القــ ار  

األوشطة عله احلظ  اجلاايذ للتح نض فحسب، وىلمنا أنضا عله مايه ومكافحتـه، بنسـايل ماـها    
ىلقامة ل اكات است ات ج ة مع وسايإل اإلعالم واستمع املد/ واألوسات الدنا ة وقطا  األعمـال  

ــدويل ملكافحــة      وا ــة، بالتيــاو  مــع امل كــز ال ــة التاف ذن ــد نســ ت املدن ن ــة. وق ملؤسســات التيل م 
اإلرهاب يف تهـاي، ومـؤخ ا مـع مؤسسـة األمـن البشـ ي، ومق هـا يف هنلاـدا،  لقـات عمـل           

http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
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، بالتيـاو  مـع ماظمـة    2010ىلقل م ـة يف الشـقاد لـدول آسـ ا النسـطه )كـاون  األوليلنسـمرب        
(؛ ويف 2011روبا(؛ ويف وريو  لدول ل ق أف نق ا )تش نن الاـا/يونفمرب  األمن والتياو  يف أو

ــه    ــة وماطقــة الســا ل ) نزيننل  (؛ ويف اجلزايــ  الياصــمة لــدول  2012ال بــات للماطقــة املغارب 
 1624(. وعقدت  لقتا عمل والا تا  بشأ  القـ ار  2013ماطقة مشال أف نق ا ) زن ا يننو ه 

( ومنمباسا )كـاون  الاـا/ي   2014، بالتياو  مع  كنمة ك ا ا، يف وريو  )أناريمانن (2005)
(، ووظمت  لقة عمل ثالاة بالتياو  مع  كنمة تنوس، يف تـنوس الياصـمة نـنمذ    2015ناان  

اليمل خـالل األلـه     . ومن املق ر تاظ م املزند من  لقات2015تش نن الاا/يونفمرب  4 و 3
القالمة. واالدف ال ي سذ من هذس األوشطة هن ىلثبات أوه نابغذ للدول، لتحق ق املكافحة الفيالة 
للتحـ نض علــه ارتكـاب أفيــال ىلرهاب ــة، أ  تاظـ  يف اتبــا  هنـج لــامل  مــع بـني تــدابري ىلوفــاذ      

 القناوني وخطنات أخ   ملاع ومااهضة التح نض بدافع التط ف والتيئب.
  

  تدابري احلظ  القاون/ للتح نض عله ارتكاب أعمال ىلرهاب ة - ثالاًا 
، لعــا اسلــس ا ــع الــدول (2005) 1624)أ( مــن قــ ار جملــس األمــن  1يف الفقــ ة  - 15
أ  تيتمد من التدابري ما قد نكن  تزمًا ومااسبًا ومتمش ًا مـع التزاماهتـا مبنجـب القـاون      ”ىل  

حتظ  با  القاون  التح نض علـه ارتكـاب عمـل أو أعمـال      ىل  ]...[ أ الدويل وال  هتدف 
. ومالمــا كــا  احلــال قبــل أربــع ســانات، ت تــزال الــدول تتيامــل مــع هــذا التحــدِّي   “ىلرهاب ــة

لولـة علـه األقـل مـن لول      76، كاوـت  2015تش نن الاا/يونفمرب  1ناة. ففذ بألكال متبا
ــة يف تشــ نياهتا        ــه ارتكــاب عمــل أو أعمــال ىلرهاب  ــد جت َّمــت صــ ا ًة التحــ نض عل ــامل ق الي
النالا ــة، بئــفته ج مــًا قايمــًا بذاتــه. واعت مــد كــاري مــن هــذس األ كــام عقــب اعتمــال القــ ار     

مـن قـناوني أمشـل ملكافحـة اإلرهـاب.       وهذ، يف ميظم تل  احلـاتت، جـزء   (2005) 1624
ــناوني تتضــمن أ كامــًا جتــ م صــ ا ًة التحــ نض علــه       ــدنها ق ــ س ل ــ  ل أمــا الــدول الكــارية ال
ارتكاب أعمال ىلرهاب ة فقد استحدثت قناوني جااي ة حتظ  التح نض عله ارتكاب أي جـ م،  

هذا اال، يف رأي تل  الدول،  ظ ًا للتح نض عله ارتكاب أعمال ىلرهاب ـة )  امـا تكـن     و
تل  األعمال جم َّمة أنضًا يف تل  الدول(. وبااًء عله ما سـبق، خلئـت املدن نـة التاف ذنـة ىل      

لولة علـه األقـل قـد  ظـ ت فيل نـا بـا  القـاون  التحـ نض          135 أ  هاا  عله وطاق اليامل
 أعمال ىلرهاب ة. عله ارتكاب

ىل   تقـد  مـ تكأ أفيـال التحـ نض     ومع ذل ، ت   املدن نة التاف ذنة أ  القدرة علـه  - 16
تتيــزز ىلذا مــا جتــ َّم مزنــد مــن الــدول صــ ا ًة التحــ نض علــه ارتكــاب أعمــال  اليدالـة ســنف 

تــح ىلرهاب ـة يف تشـ نياهتا النالا ـة. وىل  جاوـب ذلـ ، تيتقـد املدن نـة التاف ذنـة، كمـا هـن من          
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ألوــاس، أ  مــن لــأ  الــت ات تلــ  األ كــام صــ ا ًة تــناف  اليائــ  الــذايت )القئــد( واليائــ    
ــة     التيــ نض خلطــ  ارتكــاب ) املنتــنعذ ــة أفضــل للحــق يف   ن ــنف   ان عمــل ىلرهــا ( أ  ن

التيبري. ومن مث، فهـذ تـ   أوـه اكـن حتسـني التشـ نيات ذات الئـلة يف ميظـم الـدول، علـه           
 عله الئي د الياملذ. (2005) 1624)أ( من الق ار  1تاف ذ الفق ة ارتفا  وسبة  ال غم من

واكن ىلبداء عدة مال ظات يف هذا الشأ ، ُأوتها أ  اعتمال أ كـام جااي ـة تتضـمن     - 17
ــا )القئــد( وعائــ ًا منتــنع نا )التيــ نض للخطــ ( نظــل     يف  ق قــة األمــ  الاــهج  عائــ ًا ذات ن

األفضل يف جت   التح نض عله ارتكاب أعمال ىلرهاب ة. وهاا  يف الناقع أ كام والا ـة قل لـة   
هـن بيـض الـدول الـ       بشأ  التح نض تتضـمن كـال هـذنن اليائـ نن. وسـة اسـتاااء ملحـن        

الا ـة أ كـام   وألجمـت يف قناو اـها الن   صتدَّقت عله اتفاق ة جملس أوروبا املتيلقـة مباـع اإلرهـاب   
 أعالس. 11،  سبما ذك  يف الفق ة “هت  ج الااس”ماها، ال  تتااول  5املالة 

واملال ظة الااو ـة هـذ أ  هاـا  عـدلًا صـغريًا، ولكـنت ت نسـتها  بـه، مـن الـدول الـ              - 18
ــزال ت ــب، ىلذ ت    ت ــاوني فحس ــ م ث ــ نض كج ــل التح ــال    تيام ــؤول ة ىلت يف   ــ ا أي مس تف

 ذ )وهـن اليمـل اإلرهـا  يف هـذس احلالـة( أو الشـ و  يف ارتكابـه. وهـذا        ارتكاب اجل م ال ي س
أو التيـاو  مـع الـدول األخـ        نسهل املال قة القضـاي ة للمح تـني علـه الئـي د الـنالين      ت

ــة. وهاــا    علــه تطــ ح يف  صــينبة أخــ   تقــد  املشــتبه بارتكــاهبم فيــل التحــ نض ىل  اليدال
للتح نض جزي نا علـه األقـل، مـن خـالل أ كـام حتظـ  الـدعنة        الدول ال  تسيه ىل  التئدِّي 

ال  تشكل حت نضًا عله التم  ـز أو اليـداء أو   ، لنين أو ع قذ أو قنمذ ىل  الك اه ة عله أساس
مـن اليهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقنق       20الياف. ومـع أ  تلـ  األ كـام تفـذ مبتطلبـات املـالة       

 للمح تني عله ارتكاب أعمال ىلرهاب ة. ة القضاي ةاملدو ة والس اس ة فقد ت تكفذ للمال ق
، الـ   اخوالق زَعذوراازلو ززز، أو “اإلرهـاب أو تربنـ س  ”وسة مال ظة ثالاـة تتيلـق اـ ايم     - 19

هذ ج ايم خمتلفة عن التح نض. ىلذ تشري بيض الدول ىل   ظ  التمج د كنا ـد مـن التـدابري    
بألـد  ”. ىلذ ىل  جملس األمـن، يف لنباجـة القـ ار، نـدنن     (2005) 1624املتخذة لتاف ذ الق ار 

ــارات ــة و   ا “اليب ــال اإلرهاب  ــه األعم ــ نض عل ــتاك ” لتح ــد    “نس ــة ىل   ج  ــاوتت ال ام  احمل
ــة الــ  قــد حتــ ا علــه ارتكــاب املزنــد ماــها. والتمج ــد لــ س مــذكنرًا يف      األعمــال اإلرهاب 

نئـل   نق الق ار. ورمبا ن يـز  هـذا ىل  أ  بيـض الـدول تـ   أ  جـ م التمج ـد ت       فق ات ماط
ف ا جزاءات جااي ة عله األقـنال، ألوـه اكـن أ      الذي نئبح ميه من الالزم قاونوا ىل  احلد

 نستخدم تد األقنال ال ، رغم كنهنا بغ ضـة، ت تتسـبب يف خطـ  ارتكـاب أعمـال ىلرهاب ـة.      
التمج د رمبا كا  أم ا تيقا ألوـه للـق ب رـة تشـجع علـه ارتكـاب       جت   أ  وت   لول أخ   

 أعمال ىلرهاب ة. وهاـا  لول يف أوروبـا الغ ب ـة وأوروبـا الشـ ق ة وأف نق ـا جتـ ِّم التمج ـد لو         
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تيــا م خطــ   الــا  حتدنــدا، يف بيــض احلــاتت، علــه لــ ت التســبب يف اخلطــ . ورلنا علــه   
ــة     ــدول يف اآلوو ــت ىل ــد  ال ــه     األخــريةالتحــ نض، قام ــ  تف تــها عل بتشــدند اجلــزاءات ال

التمج د، فاقلت ذل  اجل م من قاونهنا اخلاص بالئحافة ىل  قاونهنا اجلاايذ. ومما ت لـ  ف ـه   
أ   ج ــد األعمــال اإلرهاب ــة هــن لــكل بغــ ض مــن ألــكال التيــبري عــن الــ أي نابغــذ جلم ــع   

علـه   عقنبـات  علـه فـ ا   سـتطا  حت ص قدر امل الدول أ  تابذس. ب د أوه  ب عله الدول أ 
 يف ىلالار ا ت ام احلق يف   نة التيبري. أفيال التمج د املزعنمة

صــ اغة  اخلطــنات املتخــذة حلظــ  التحــ نض هــن  وت نــزال أكــرب ســبب للتخــنف مــن  - 20
ــدول      ــض ال ــ اق يف بي ــذا الس ــة يف ه ــة املطبَّق ــة أو  األ كــام القاونو  ــارات م بهم ــة،  بيب فضفات

جدننا بأهنا قد تستخدم توتـها  احلـق يف   نـة التيـبري. وهـذا هـن احلـال يف        نط ح ا تماًت  مما
اإلرهـاب   اـ ايم  املتيلقة الدول ال  تكن  ف ها ص اغة القناوني اخلاصة بالتح نض أو األ كام

الن ـدة النالا ـة،    األصل ة بيبارات مبهمة تشري، مااًل، ىل  أخطار مزعنمة عله أمـن الدولـة أو  
ــدابري    بيمــل مــن أعمــال الياــف.  نل صــلةلو  الــت ات وجــ فهــذس األ كــام املبهمــة تفئــل ت

مكافحة التح نض عن أعمال اإلرهاب احملدلة بنتـنح، ممـا نطـ ح ا تمـال اسـتخدامها تـد       
التيـبري املشـمنلة باحلمانـة. فهاـا   ـاتت         نة التيبري الس اسذ أو غريهـا مـن ألـكال   نـة    

وصــحف ن  وآخــ و  اســتهدافًا غــري مشــ و    مــدافين  عــن  قــنق اإلوســا   اســت هدف ف هــا
 بتدابري من هذا القب ل، مما تسبب يف عناقب وخ مة عله  انة  قنق اإلوسا .

علـه تـ ورة    التشـدند  ت لـبس ف ـه مـن   ـث     (2005) 1624وق ار جملـس األمـن    - 21
قـــنق اإلوســـا  لـــد  تطب ـــق أ كامـــه. ىلذ ىل  تي نـــف جـــ ايم  تـــما  ا تـــ ام اتلتزامـــات حب

التحــ نض بيبــارات عامــة وفــ ا مســؤول ة جااي ــة علــه األقــنال املنصــنفة بأهنــا هتــدل األمــن   
القنمذ لو  مزند من التنت ح اكن أ  نفض ا بسهنلة ىل  اوتها  احلق يف   نة التيـبري. وسـة   

. وتتيلـم  “الـدعم املـالي  ” و “التطـ ف ” تتاـاول  مشاكل مشاهبة اكن أ  ت سبِّبها القناوني ال 
ــات      ــذ مبتطلبـ ــا تفـ ــال ىلهنـ ــ  ن قـ ــ نياهتا الـ ــكل تشـ ــدة تشـ ــا  لوًت عـ ــة أ  هاـ ــة التاف ذنـ املدن نـ

دن نـة  جـدننا باوتـها  احلـق يف   نـة التيـبري. وحتـث امل       تط ح ا تماًت (2005) 1624 الق ار
ونفضـل أ  نكـن  ذلـ  بالتشـاور      تل  الدول، يف  نارها ميها، عله م اجية هذس األ كام،

 امليا ة، مبا ف ها مفنت ة األمم املتحدة حلقنق اإلوسا . مع ه رات  قنق اإلوسا 
ف ما نتيلق حبظـ  التحـ نض، ىل  أ  اليقنبـات املف وتـة علـه      ، جتدر اإللارة وأخريًا، - 22

ــ نض   ــ ايم التح ــدول ج ــض ال ــل ىل        يف بي ــد تئ ــدل ق ــجن مل ــمح بالسَّ ــ امة، ىلذ تس ــة الئ بالغ
مــن  6ســاة، بــل وىل  تطب ــق عقنبــة اإلعــدام يف  الــة وا ــدة علــه األقــل. وتــا  املــالة   30

ــة       ــ   عقنب ــ  مل ت ل ــدا  ال ــق بالبل ــة والس اســ ة، ف مــا نتيل ــاحلقنق املدو  ــدويل اخلــاص ب اليهــد ال
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ــدام، علــه أوــه    ــه ألــد اجلــ ايم        أ   ــنز ]...[ت ”اإلع ــم هبــذس اليقنبــة ىلت جــزاًء عل ن حَك
 ت  نز تطب ق هـذس اليقنبـة  ”، وعله أوه “خطنرة، وفقًا للتش نع الاافذ وقت ارتكاب اجل اة
. ويف هـذا الئـدل، تـ   املدن نـة التاف ذنـة      “ىلت مبقتضه  كم هنايذ صالر عن حمكمـة خمتئـة  
ه ارتكـاب أعمـال ىلرهاب ـة قـد نتيـارا مـع       أ  ف ا عقنبة اإلعدام يف  اتت التحـ نض علـ  

مقتض ات القاون  الدويل حلقنق اإلوسا . كما أهنا ت ـذكر  الـدول بالاـداء الـذي وجهتـه األمـم       
 املتحدة لنقف اليمل بيقنبة اإلعدام، بغ ة ىللغايها يف هنانة املطاف.

  
  ماع التح نض - رابيًا 

ــع التحــ      - 23 ــدول ىل  ما ــع ال ــن ا  ــس األم ــدعن جمل ــ ة   نضن ــ ارس   1يف الفق ــن ق )ب( م
. والتج   هن ىل د  وسايل املاع الفيالة، ل نطة أ  ت حت م ف ـه اتلتزامـات   (2005) 1624

فنجــنل أ كــام واتــحة وســهلة املتاــاول بشــأ   ظــ     الدول ــة ذات الئــلة حبقــنق اإلوســا . 
حتق ق الة أهداف وماها ال ل  عن أفيال التح نض ومايهـا. غـري أ  املاـع    التح نض نف د يف 

ــن التجــ  .     ــ  م ــن أكا ــا ه ــب م ــ ار       نتطل ــاذ الق ــذ اخت ــ ة ما ــ  املات ــاني اليش ــذ الس  1624فف
ماــع التحــ نض علــه  اإلجــ اءات ال ام ــة ىل  ، أخــذت الــدول بيــدة هنــنج يف تيزنــز (2005)

 ارتكاب أعمال اإلرهاب.
هــن تيزنــز التيــاو  بــني أجهــزة ىلوفــاذ القــاون  واستميــات   وا ــد مــن تلــ  الاــهنجو - 24

احملل ة. وقد تلقت املدن نة التاف ذنة ميلنمات من لول كارية عـن اخلطـنات الـ  تقـنم هبـا مـن       
ــز بــ امج    ــل اســتهالل أو تيزن ــارة استمي ــة  أج ــار   اخلف ــذي تتبيــه يف ماــع    تــمن ىلال الاــهج ال

ــه اإلرهــاب.  ــة  التحــ نض عل ــارة استمي  ــدول أ   فاخلف ــ ح لل ــه ميلنمــات ق مــة    تت حتئــل عل
أوشـطة التحـ نض. غـري أ      خبئنص ما   ي من أوشطة تمن استميات احملل ـة، مبـا يف ذلـ    

ا تـؤلي و  فتـها باجـاح ىلذا مـا اسـتخدمت لغـ        اخلفارة استمي ة لـن  تدر  أ  ميظم الدول
 البـال   لينر بالقلق استميات احملل ة بطب ية احلال اع امليلنمات اتستخبارنة فحسب. ولد 

لاخلـها، ولـذل  فـط  لـدنها لوافـع حتفزهـا علـه ماـع تلـ            جتاس األوشطة اإلج ام ة ال  جتـ ي 
اعـذ  مبيانري حمدلة نضـع يف احلسـبا  لو   مًاهنجًا مئمَّ ونتطلب جناح اخلفارة استمي ة األوشطة.

مااصـ ة اخلفـارة    بقـنة ىل   اتحتـال األورو   قلق استميات احملل ة ونيزز الاقـة لـدنها. وقـد لعـا    
سـتة   “اخلفـارة استمي ـة ملاـع وزعـة التطـ ف واإلرهـاب      ”مش وعه امليان   استمي ة. و دل يف

سـتجابة  لتحق ق الفيال ـة يف هـذس اخلفـارة، وهـذ  )أ( اتوتبـاس؛ )ب( املنثنق ـة؛ )ج( ات       عااص 
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ــاءة؛ )  ــن  . (4)آلاب الســلن ؛ )و( اإلوئــاف ه( لال ت اجــات؛ )ل( الكف وعمــدت ماظمــة األم
اخلفـارة استمي ـة باعتبارهـا أسـلنبًا فيـاًت يف       والتياو  يف أوروبا أنضًا ىل  تسـل إل الضـنء علـه   

 املقت   بالياف، وقدمت وصفًا الذا األسلنب كما نلذ  مكافحة اإلرهاب والتط ف
 ظو رة ز للخفارة استمي ة هذ أوه نابغذ للشـ الة مـا نلـذ  أ  تكـن      املبالئ ال ي س ة” 

للجمهـنر اليـام؛ أ  تيـ ف اجلمهـنر اليـام       االتص لزهب زمال ح زبسووولةزللي ا  ونكن  
يف أوسات استميات احملل ة، وأ  تيىن بتيبرـة هـذس استميـات،     تنخةطوأ  ني فها؛ أ  

للمجتميــات احملل ــة خبئــنص لواعــذ قلقهــا؛ أ    تصوو  وأ  تقــ م لــ اكة ميهــا؛ أ  
 قنق ا ـع أفـ ال استميـات احملل ـة      حتالةمت ت اجات استميات احملل ة؛ أ   تسالجيب
 .(5)“تل  التئ فات وتايج عله تئ فاهتا وعله ُتح َسب؛ أ  وحتميو 

ًا. ذلــ  أل  خمتلفــ نًاب ـد أ  اســتخدام تكانلنج ــا امليلنمــات واتتئــاتت نطــ ح حتــدِّ  - 25
أ د عااص  املاع ال ي س ة يف هذا اسال ناطني عله استباوة وتيقب مسار اتتئاتت ال  قـد  
نكن  القئد ماـها التحـ نض علـه أعمـال اإلرهـاب. واملدن نـة التاف ذنـة علـه لرانـة بـاجلهنل           
ــاتت عــرب تكانلنج ــا            ــدول ل صــد اتتئ ــاون  يف عــدل مــن ال ــزة ىلوفــاذ الق ــ  تبــذالا أجه ال

كشـف   ماـها كشـف التحـ نض ومايـه، مـن خـالل       أهـداف  امليلنمات واتتئاتت من أجـل 
اتتئاتت امليا ة واع امليلنمات ال  قد تسـاعد علـه حتدنـد مئـالرها. وتتبـع الـدول أنضـًا        
جممنعة متانعة من اإلج اءات ال ام ة ىل  ىلزالة حمتننات اتتئاتت، مع أ  الق ـام خبطـنة مـن    

نكن  أجنع السبل لتحق ق أغ اا ىلوفـاذ القـاون . ونال ـل جملـس األمـن، يف      هذا الاحن قد ت 
بأمه ــة أ  نكــن  ”، تــ ورة التيــاو  الــدويل يف هــذا امل ــدا ، مســلرمًا (2005) 1624قــ ارس 

التيــاو  ملاــع اإلرهــاب ني مــن اســتغالل  تئــ ف الــدول، يف عاملاــا املتزانــد الينملــة، قايمــًا علــه   
. ومـن  “التكانلنج ا املتطنرة واتتئـاتت واملـنارل للتحـ نض علـه لعـم األعمـال اإلج ام ـة       

التــابع  “راقــب الشــبكة اليامل ــة”علــه اليمــل اإلقل مــذ يف هــذا اســال مشــ و   األمالــة اجل ــدة
ب عانـة اتحتـال األورو .    2007ملكتب الش الة األورو  )ال نروبنل(، الذي است هل يف عـام  

ال نروبــنل لتنســ ع  ، وافــق جملــس اتحتــال األورو  علــه مقتــ ح2015آذاريمــارس  12ويف 
تابيــة لالحتــال األورو ، حتق قــًا “ حمتننــات اإلوت وــت إل الــة و ــدة”وطــاق املشــ و  بطوشــاء 

 لتهداف األربية ال ي س ة 
__________ 

 (4) European Commission – Directorate-General Justice, Freedom and Security, ”Community policing 

preventing radicalisation and terrorism: manual for trainers”, second edition, 2014. 
 (5) Organization for Security and Cooperation in Europe, Preventing Terrorism and Countering Violent 

Extremism and Radicalization that Lead to Terrorism: A Community-Policing Approach (Vienna, 2014). 
 .www.osce.org/atu/111438متاح يف املنقع الشبكذ التايل  
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ــ ني    )أ(  ــد التاســ ق والتشــار  مــع الشــ كاء امليا ــات وســم() يف مهــام حتدن  حمتنن
 اإلوت وت املتيلقة باإلرهاب والتط ف املقت   بالياف؛  

تاف ــذ اإل ــاتت ولعمهــا بســ عة وكفــاءة وفيال ــة، بتيــاو  وث ــق مــع القطاعــات    )ب( 
 امليا ة؛

 وعمل ات ة؛ است ات ج ة لعم السلطات املختئة بتزوندها بتحل الت )ج( 
 للتم ز يف ما ل  املهام املذكنرة أعالس. الق ام مبهمة م كز أورو  )ل( 

ــع أ  القـــ ار   - 26 ــدول األعضـــاء، ف ابغـــذ أنضـــًا أ       (2005) 1624ومـ منجَّـــه ىل  الـ
ففذ لنباجة القـ ار املـذكنر، نشـدل     جمال املاع. ن ستذك  لور اجلهات الفاعلة غري احلكنم ة يف

ــة لور وســايإل اإلعــالم واستمــع املــد/ والــدنين وأوســات األعمــال     ”لــس األمــن جم علــه أمه 
واملؤسسـات التيل م ـة يف بــذل تلـ  اجلهــنل ال ام ـة ىل  تيزنــز احلـنار وتنســ ع آفـاق التفــاهم،       

. وعله سـب ل  “وتشج ع التسامح والتيانش، وهت رة ب رة ت تفضذ ىل  التح نض عله اإلرهاب
مناقع التناصل اتجتماعذ يف خمتلـف أاـاء اليـامل احملتننـات      اليدند من ل كاتت صد  املاال،

عله أعمال اإلرهـاب   ألسباب ماها كفالة عدم التح نض ال  تاش  عله مائاهتا اإللكت وو ة،
تـا    “لـ وت اخلدمـة  ”وكاريًا ما تستاد هذس التدابري املتخذة ىل  أ كـام بشـأ    . أو  ج دها

أغـ اا أخــ     حتدنـدًا علـه عــدم جـناز اسـتغالل املائــات اإللكت وو ـة ألغـ اا ىلج ام ــة أو      
 تكــــــــن  متســــــــقة مــــــــع املبــــــــالئ التنج ه ــــــــة ذات الئــــــــلة. كــــــــذل  وشــــــــ         ت

 14ونبـدو أوـه أزال زهـاء     ،“ نل ك ف ـة اسـتيمال ال نت ـنب    ىلرلالات“ ”ال نت نب”منقع 
ــدنن علــه مــد  اليــامني املاتــ ني    ــع ف ســبن   .مل ــن  تســج ل ف  ــدو أنضــا أ  منق  نتلقــه ونب

بـالغ مـن املسـتيملني خبئـنص اوتـهاكات لشـ وت اتسـتيمال         نستي ا كل أسبن  مل ن و
مـا ت نقـل عـن     أ  منقع تننت  أغلـق  )ل س بشأ  ال سايل ذات الئلة باإلرهاب فقإل(؛ ونبدو

يف  “لاعـش ” والشـام   ساب ىللكت و/ له صـلة بتاظـ م الدولـة اإلسـالم ة يف اليـ اق      2 000
 غضن  األله  األخرية.

بتنافــق مــع اتلتزامــات املاطبقــة بشــأ   قــنق    و ــب تاف ــذ ا ــع تــدابري املاــع هــذس   - 27
أت تتيـد  علـه احلـق يف    و املاع عله رقابة تيسـف ة،  جهنل اإلوسا  الدول ة. و ب أت تاطني

التـدابري الـ  تتخـذها    احل نة من التدخل التيسفذ أو غري املش و  يف اخلئنص ة. كـذل  فـط    
اليــ ق أو  غــري مشــ و  جتــاس اجلماعــات علــه أســاس احلكنمــات  ــب أت تاطــني علــه    ــز

أي أســباب أخــ   نظ هــا القــاون  الــدويل. ونابغــذ أ  تكــن      الــدنن أو األصــل القــنمذ أو 
قدر املستطا  مع املبـالئ التنج ه ـة بشـأ  األعمـال      متسقة القطا  اخلاص ل كات تئ فات

ــدة         التج ــم املتحـ ــار األمـ ــذ ىلالـ ــدة  تاف ـ ــم املتحـ ــن األمـ ــالرة عـ ــا  الئـ ــنق اإلوسـ ــة و قـ ارنـ
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، امل فــق(. ولــد   A/HRC/17/31)اوظــ  النث قــة   “احلمانــة وات تــ ام واتوتئــاف  ”املياــن  
مفنتـ ة األمـم املتحـدة حلقـنق      مبـا يف ذلـ    عالقة تياو  وث ق مع ل كايها، املدن نة التاف ذنة

بتاف ـذ تـدابري مكافحـة اإلرهـاب،      امليا ـة التابيـة لف قـة اليمـل امليا ـة      اإلوسا  واألف قـة الياملـة  
 التابية لتمم املتحدة، لكذ تناصل مناكبة جم نات القضانا ذات الئلة باملنتن .

  
  التياو  الدويل - خامسًا 

، ىل  (2005) 1624)ج( مـن القـ ار    1 الفقـ ة  ندعن جملس األمن ا ع الـدول، يف  - 28
أي ألـخاص تنجـد بشـأهنم ميلنمـات منثنقـة وذات صـلة تشـكل        ”أ  حت م من املالذ اآلمن 

مـن القـ ار، نـدعن     2ويف الفقـ ة   “جل اة التح نض[.] أسبابًا جدنة تدعن تعتبارهم م تكبني
التيـاو ، يف الـة أمـنر، علـه تيزنـز أمـن  ـدولها الدول ـة بنسـايل          ”سلس ا ع الـدول ىل   ا

ماــها مكافحــة وثــايق الســف  املــزورة وىل  الق ــام، قــدر املســتطا ، بتيزنــز اإلجــ اءات املتيلقــة   
بكشف اإلرهاب ني وأمن املساف نن هبـدف ماـع الـذنن ثبـت ارتكـاهبم للتئـ ف املشـار ىلل ـه يف         

 .“)أ( من لخنل أرات ها 1الفق ة 
  

  من مالذ آمن احل ما  تدابري -ألف  
. (6)“ىلمـا التسـل م وىلمـا احملاكمـة    ” التطب ـق الفيـال ملبـدأ    آمن مالذ نستلزم احل ما  من - 29
تزال الدول تناجه حتدنات يف التياو  عله تقد  األلخاص املشتبه يف ق ـامهم بـالتح نض    وت

ــا   ــة، ممــا نيــز  جزي  ــات     ىل  اليدال ــة التجــ  ، الاالــ  عــن اتختالف ىل  عــدم وجــنل ازلواج 
املــذكنرة أعــالس يف الاــهنج الــ  تتبيهــا الــدول يف جتــ   فيــل التحــ نض. كــذل  فــط  تســل م   

يف احلاتت ال  تنجد ف هـا ازلواج ـة التجـ  ، وذلـ  مـن جـ اء        املطلنبني نناجه مناوع،  ىت
 دأ املياملة باملال.عدم وجنل اتفاقات بني الدول وعدم تطب ق مب

، (2005) 1624ومما  در مال ظته يف هذا الس اق أ  جملس األمن نشري، يف القـ ار   - 30
من اإلعـال  اليـاملذ حلقـنق     14ىل  احلق يف التماس اللجنء والتمتع به، املائنص عل ه يف املالة 

اخلاصـة   1951اإلوسا ، وىل  اتلتزام بيدم اإلعالة القس نة املانت بالدول مبنجـب اتفاق ـة عـام    

__________ 

ن ف ها اسلـس أوـه  ـب علـه الـدول أ       ال  ب َّ (2003) 1456من ق ار جملس األمن  3اوظ  خئنصًا الفق ة  (6) 
مـن   ، كـل “ىلما التسل م وىلمـا احملاكمـة  ”الدويل وباتستاال بئفة خاصة ىل  مبدأ  تقدم ىل  اليدالة، وفقًا للقاون 

 ندن ها أو ندعمها أو ن تكبها أو ننف  املالذ اآلمن لترهاب ني. وانل األعمال اإلرهاب ة أ

http://undocs.org/ar/A/HRC/17/31
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ول أ  تقنم . وبغ ة تيزنز التياو  الدويل، نابغذ للد(7)1967بنتع الالجرني وب وتنكنالا ليام 
خبطنات ىلتاف ة من أجل تض  ق وتنت ح تيارنفهـا للجـ ايم ذات الئـلة بـالتح نض، مبـا نتسـق       
ــه عــدم       ــة، وأ  حتــ ص عل ــ  التزامــات  قــنق اإلوســا  الدول  ــدويل، مبــا يف ذل مــع القــاون  ال

 استهداف التدابري القمي ة حل نة التيبري ال  نم ها القاون  الدويل.
بري احل مــا  مــن املــالذ اآلمــن مــن خــالل زنــالة اســتخدام اتتفاق ــات  واكــن تيزنــز تــدا - 31

الدول ة واإلقل م ة ملكافحة اإلرهاب. وقد حتسن اإلالـار القـاون/ للتيـاو  يف أوروبـا مـن خـالل       
كـاون    1اعتمال اتفاق ة جملس أوروبا املتيلقة مباع اإلرهاب، وهذ منتن  مااقشـة أعـالس. ويف   

لولة قد صدقت عله اتتفاق ـة. كـذل  فـط  اتفاق ـة ماظمـة       34ت ، كاو2015األوليلنسمرب 
 الن دة األف نق ة ملاع اإلرهاب ومكافحته تدعن أنضًا الدول األال اف ف ها ىل  جت   التح نض.

  
  تبالل امليلنمات - باء 

. (2005) 1624تيزنز تبالل امليلنمات عامـل أساسـذ أنضـًا يف تاف ـذ قـ ار اسلـس        - 32
وقد علمت املدن نة التاف ذنة، يف أثااء زناراهتا القط نة، بنجنل اتفاقات ثااي ة عـدة بـني الـدول    

ومـا زال وظـام    بشأ  تبالل امليلنمات خبئنص ج ايم اإلرهاب، مبا يف ذل  ج م التحـ نض. 
بالئـ غة املسـتيملة يف هـذس املاظمـة( مـن أهـم        “الاشـ ات ”بنل )أو وظام اإلليار التابع لتوت 

ففـذ مـذك ة ُأرسـلت ىل  املدن نـة التاف ذنـة يف       وسايل تبالل امليلنمـات علـه الئـي د اليـاملذ.    
اإللـــيارات ” تيـــام م واللبـــات بشـــأ    تتلقـــه اـــت اإلوت بـــنل أهنـــا  ، ب 2015َّ نزيننل ـــه 

نص أفـ ال متـهمني بـالتح نض علـه جـ ايم ماـها أعمـال        من بلدا  أعضاء ف ها خبئـ  “احلم اء
 ما نلذ  اإلرهاب، وبّ ات ىلتافة ىل  ذل 

خمئـ  تسـتي اا ا ـع الطلبـات اخلاصـة       “ف   لضما  اجلنلة واإللـيارات ”لدناا  
باإلليارات احلم اء والتيام م. وهذ حتال، يف  الة ا تمـال وقـن  اوتـهاكات للقـاون      

كتب الشـؤو  القاونو ـة مل اجيتـها م اجيـة ىلتـاف ة مـن أجـل        األساسذ لتوت بنل، ىل  م
تقد  تنصـ ات هناي ـة بشـأهنا، أي أ  لـد  اإلوت بـنل آل ـة فيَّالـة مـن مسـتننني لضـما            

زاهة يف اإلليارات والتيام م. ون اظ  يف ما ن  سل ماها ىل  مكتـب الشـؤو  القاونو ـة     الا
ماـه،   3اسـذ لتوت بـنل، وخئنصـًا املـالة     للم اجية القاونو ـة اسـتاالا ىل  القـاون  األس   

ا أ  تاشـإل أو تتـدخل يف مسـايل ذات    ال  تا  عله أوه نظ  علـه املاظمـة  ظـ ًا باتنـ    
__________ 

ــة   ، نشـــري اسلـــس أن(2005) 1624يف القـــ ار  (7)  ــا اتفاق ـ ــة الـــ  تنف هـ ــه احلمانـ ــرنيالال”ضـــًا ىل  أ  أوجـ  “جـ
وب وتنكنالا ت تس ي عله أي لخ  تنجد بشأوه أسباب جدنة تدعن ىل  اعتبارس م تكبًا ألعمـال تتاـام مـع    

 مقاصد األمم املتحدة ومباليها.

http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
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( الــ  تقتضــذ أ  تيمــل  1) 2الــابع س اســذ أو عســك ي أو لنــين أو ع قــذ؛ واملــالة   
 الذي نا  عله   نة التيبري.‘ ب وح اإلعال  الياملذ حلقنق اإلوسا ‘املاظمة 

ومنقـف اإلوت بــنل يف هــذا الئــدل هــن اعتبــار ج ــ م التحــ نض علــه ارتكــاب أعمــال   - 33
يف اليهد الدويل اخلـاص   من الق نل الض ورنة عله احلق يف   نة التيبري املائنص عل ه ىلرهاب ة

. (2005) 1624((، وعمـاًل بقــ ار جملـس األمــن   3) 19بـاحلقنق املدو ــة والس اسـ ة )املــالة   
 امليمـنل هبـا يف اإلوت بـنل،    سنف نكن  من اجلايز عمنما، يف ىلالـار املمارسـات   ووفقًا لذل ،

لـكل التيـبري    يف األ نال ال  نبلـ  ف هـا   التيام م أو ال سايل ( اإلليارات أو) مياجلة الب اوات
 احملظنر  د التح نض عله ارتكاب أعمال ىلرهاب ة.

وهاال  ىلالار آخ  لتبالل امليلنمات هن ىلج اء اإللراج يف قايمة اجلزاءات، الـذي تتبيـه    - 34
بشـأ  تاظـ م    (2011) 1989 و (1999) 1267جلاة جملـس األمـن املاشـأة عمـاًل بـالق ارنن      

القاعدة وما ن تبإل هبا من أف ال وك اوات، وال  تتضمن أمسـاء األفـ ال الـذنن نـدعمن  القاعـدة،      
والــذنن قــد نكنوــن  تــاليني يف التحــ نض علــه ارتكــاب أعمــال ىلرهاب ــة. وســة مئــدر آخــ      

جهـزة  للميلنمات هن قاعدة الب اوـات الدول ـة ملكافحـة اإلرهـاب الـ  نـدن ها اجتمـا  رؤسـاء أ        
م ب عانة اتحتـال ال وسـذ. كـذل     اتستخبارات وأجهزة األمن وه رات ىلوفاذ القاون ، الذي و ظر

فط  م كز مكافحة اإلرهاب التابع ل ابطة الـدول املسـتقلة واال كـل اإلقل مـذ ملكافحـة اإلرهـاب       
يف ذلـ    التابع ملاظمة لاغهاي للتيـاو  نـنف ا  للـدول األعضـاء ىلالـارنن لتبـالل امليلنمـات، مبـا        

 ميلنمات عن املقاتلني اإلرهاب ني األجاوب والتاظ مات ال  تيترب ىلرهاب ة أو متط فة.
  

  أمن احلدول الدول ة - ج م 
مـا نقـنم    ت تزال الدول األعضاء حت ز تقدمًا يف تيزنز األمن احلـدولي مـن أجـل ماـع     - 35

بنسـايل ماـها    الئـي د الـدويل،  املتنرالن  يف أعمال اإلرهاب من حت كات علـه   به األلخاص
ــس      ــ ار اسلـ ــن قـ ــلة مـ ــام ذات الئـ ــذ األ كـ ــنات لتاف ـ ــام خبطـ ــن  .(2001) 1373الق ـ ومـ

لـ ت   التطنرات املهمة يف هذا الئدل اتوتقال ىل  وظام وثايق السف  املقـ وءة آل ـا، وهـن اآل    
تق نبــا وظــم  باتفاق ــة الطــريا  املــد/ الــدويل. وقــد بــات لــد  ا ــع الــدول   9يف امل فــق  وارل

تشــ نن الاــا/يونفمرب  24ا هــن منعــدًا هناي نــ 9 ــدل امل فــق  املقــ وءة آل ــا، وقــد لنثــايق الســف 
ــة جــنازات الســف  غــري   2015 ــات      إلزال ــنارل امليلنم ــداول. وتشــمل م ــا مــن الت املقــ وءة آل 

، الــ  I-24/7  ال ة اليامل ــةماظنمــة اإلوت بــنل لالتئــاتت الشُّــ لاإلتــاف ة اخلاصــة بــأمن احلــدو
 اكن من خالالا الدخنل ىل  قاعدة ب اوات اإلوت بنل لنثايق السف  املس وقة واملفقنلة.

http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
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، بشـأ   (2014) 2178، يف قـ ارس  مـن جدنـد   وماذ فتـ ة ق نبـة، أكـد جملـس األمـن      - 36
علــه ا ــع الــدول ماــع حت كــات ”نشــكله املقــاتلن  اإلرهــاب ن  األجاوــب مــن هتدنــد، أ   مــا

اإلرهاب ني أو اجلماعات اإلرهاب ة عن ال نق فـ ا تـنابإل فيالـة علـه احلـدول وعلـه ىلصـدار        
أوراق ىلثبــات االننــة ووثــايق الســف ، وباختــاذ تــدابري ملاــع تزونــ  وتزن ــف أوراق ىلثبــات االننــة   

تطب ـق  ”ولـجع اسلـس الـدول األعضـاء علـه      “ السف  أو اوتحـال لخئـ ة  امل هـا.    ووثايق
اإلج اءات القايمـة علـه األللـة لتق ـ م خطـنرة املسـاف نن وفـ زهم، مبـا يف ذلـ  اـع ب اوـات            
السف  وحتل لـها، لو  اللجـنء ىل  التئـا ف اسـتاالا ىل  القنالـب الامط ـة القايمـة علـه التم  ـز          

أ  تلــز م لــ كات ”. وأهــاب اسلــس أنضــًا بالــدول األعضــاء  “القــاون  الــدويلالــذي نظــ س 
ــة       ــد  ميلنمــات مســبقة عــن املســاف نن ىل  الســلطات النالا  ــة يف أراتــ ها بتق الطــريا  اليامل
املختئة كذ تتمكن مـن اكتشـاف  ـاتت ق ـام األفـ ال الـذنن  ـدلهتم اللجاـة املاشـأة عمـال           

ــالق ارنن  ــالرة (2011) 1989 و (1999) 1267ب ــنل    ]...[ مبغ ــة لخ أراتــ ها، أو حماول
 .“تل  األراتذ أو عبنرها عله منت الاي ات مدو ة

ــنمذ    - 37 ــد ن ــه  28 و 27ويف اجتمــا  خــاص عقــد يف مدرن ، واقشــت 2015 نزيننل 
جلاة مكافحة اإلرهاب ومدن نتها التاف ذنة، مع خرباء لول ني، السبل الكف لـة بتحق ـق الفيال ـة    

ــدة  ــنارلة يف القــ ار    يف تاف ــذ األ كــام اجلدن ــة احلــدول ال بيــد  .(2014) 2178بشــأ  م اقب
عــة مــن املبــالئ التنج ه ــة اســتاالًا ىل  املااقشــات الــ  جــ ت يف ذلــ ، اعتمــدت اللجاــة جممن

 لتلـخاص الـذنن ن يتقـد بـأهنم     مدرند، من لأهنا أ  تساعد عله ماع التح كـات عـرب احلـدول   
ج م التح نض. وتتضمن املبالئ التنج ه ة تنص ات خاصة بيدة جماتت ذات صـلة،   ارتكبنا

وتبالالا بني الدول، وسد الاغـ ات   رهاب ني األجاوب،متيلقة باملقاتلني اإل ميلنمات وماها اع
ال كـاب. وت ـربز املبـالئ التنج ه ـة أنضـًا أمه ـة        يف جمال استخدام وظام امليلنمات املسـبقة عـن  

 اتبا  هنج متكامل يف ىللارة احلدول.
  

  تيزنز احلنار والتئدي للتح نض بدافع التط ف والتيئب - سالسًا 
أوه نابغذ عدم اختـاذ ىلجـ اءات فيالـة     (2005) 1624احملنرنة يف الق ار  من األفكار  - 38

أنضـًا ىل    باتستاال ىل  التدابري القاونو ة وتدابري ىلوفاذ القـاون  فحسـب، بـل    ملكافحة التح نض
ل اإلرهـاب ني واملتطـ فني املتسـمني بـالياف.     املبالرات ال ام ة ىل  تيزنز احلـنار ومكافحـة رسـاي   

بــذل اجلهــنل علــه   مناصــلة”مــن القــ ار، لعــا جملــس األمــن ا ــع الــدول ىل     3ويف الفقــ ة 
الئي د الدويل مـن أجـل تيزنـز احلـنار وتنسـ ع آفـاق التفـاهم بـني احلضـارات، سـي ا ىل  ماـع            

ــة   ــات املختلف ــا  والاقاف ــدو “اتســتهداف اليشــنايذ لتلن ــة ”ل أنضــًا ىل  . ولعــا ال  اختــاذ كاف

http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
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للتحـ نض   التئـدي  الالزمة واملاليمة ووفقا تلتزاماهتا مبنجب القاون  الدويل من أجل التدابري
ومااصــ نهم مــن  وماــع اإلرهــاب ني بــدافع التطــ ف والتيئــب أعمــال اإلرهــاب علــه ارتكــاب

 “.التيل م ة والاقاف ة والدنا ة املؤسسات خت نب
اف ــذ الكامــل الــذا القــ ار، أقــ ت جلاــة مكافحــة اإلرهــاب بــأ     ويف ميــ ا تيزنــز الت - 39

التح نض بدافع التط ف والتيئب اكن أ  تتخذ ألـكات خمتلفـة. ومبـا أ      “مكافحة”تدابري 
 املقت   بالياف نتفـاوت بدرجـة كـبرية مـن فـ ل آلخـ ،       الط نق ىل  اعتااق اإلرهاب والتط ف

 اجلهـنل ال ام ـة ىل  التحـ نض علـه ارتكـاب      جممنعـة مـن الاـهنج ملكافحـة     فط  األمـ  نقتضـذ  
اختـاذ عـدل كـبري     التط ف يف هـذا اتجتـاس. و ـ ي    املي تني خلط  ىلرهاب ة ولفع األف ال أعمال

من املبالرات يف هذا اسال. ويف السانات األخرية، استباوت املدن نة التاف ذنـة زنـالة كـبرية يف    
من أجل تيزنز احلنار والتئـدي للتحـ نض. وهـذا    عدل املبالرات املتخذة عله الئي د الياملذ 

 .(2005) 1624تطنر ىل ا  يف ىلالار تاف ذ الق ار 
 1624يــز  فقــإل ىل  القــ ار غــري أ  التقــدم احملــ ز يف جمــال مكافحــة التحــ نض ت ن   - 40

. فهذا الق ار ل س سن  جزء من اجتـاس متزانـد يف مكافحـة األعمـال اإلرهاب ـة علـه       (2005)
لـ س فقـإل مـن خـالل تـدابري ىلوفـاذ القـاون ، بـل أنضـًا مـن خـالل و ه ـج لـاملة               الئي د الياملذ

ــ تبإل   . والتســم ة “مكافحــة اإلرهــاب”تقل ــدنا بــربامج ت شــ   جهــات فاعلــة يف استمــع ت ت
 “.املقت   بالياف مكافحة التط ف”املستخدمة الذا الاهج هذ 

املقتــ   بــالياف يف جهــنل مكافحــة   وقــد أقــ  جملــس األمــن بأمه ــة مكافحــة التطــ ف  - 41
املقتـــ   بـــالياف  ، الـــذي أكـــد أ  مكافحـــة التطـــ ف (2014) 2178اإلرهـــاب يف القـــ ار 

خلط  املقاتلني اإلرهـاب ني األجاوـب الـذي نتهـدل السـلم       يف التئدي “عامال أساس ا ”نشكل 
ويف هذا الق ار، لجع اسلس الدول عله ىلل ا  استميـات احملل ـة واجلهـات    . واألمن الدول ني

الياف املقتـ   بـ   ات للتئدي خلطـاب التطـ ف  الفاعلة غري احلكنم ة امليا ة يف وتع است ات ج 
ىلرهاب ـة. ولـجيها أنضـًا علـه مياجلـة الظـ وف املؤلنـة         عمـال الذي قد ن ا عله ارتكاب أ

بنسـايل ماـها  كـني     املقت   بالياف، وال  اكـن أ  تـؤلي ىل  اإلرهـاب،    ىل  اوتشار التط ف
ىل  القـ ار   مسـتادة، ىل   ـد مـا،    الفرات امليا ة يف استمـع املـد/. ورمبـا كاوـت هـذس األ كـام      

 احلكنم ــة يف اجلهــنلالــذي نيتــ ف ف ــه اسلــس بــدور اجلهــات الفاعلــة غــري  (2005) 1624
وتنس ع آفاق التفاهم وتيزنز التسامح والتيـانش وهت رـة ب رـة ت تفضـذ      ال ام ة ىل  تيزنز احلنار

  ال ـا علـه مكافحـة التطـ ف     لتح نض عله اإلرهاب. ويف هذا الئـدل، نشـكل الت ك ـز   ىل  ا
 .(2005) 1624ال للق ار املقت   بالياف مؤل ا يف  د ذاته عله التاف ذ الفيَّ

http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
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ــ ار     - 42 ــال الق ــذ اعتم ــ  اوقضــت ما ــدة  (2014) 2178ويف الســاة ال ــا  ع ــت ها ، كاو
ــالرات مهمَّــ  ــز مكافحــة التطــ ف مب ــالياف. ففــذ   ة لتيزن ــ   ب ، 2015لــباتيفربان   18املقت

ة الب ـت األبـ ض بشـأ     قمَّـ  عقدت  كنمة النتنات املتحـدة األم نك ـة يف والـاطن الياصـمة    
اجلهنل احملل ـة والدول ـة املبذولـة    ”  بالياف، هبدف تسل إل الضنء عله املقت  مكافحة التط ف

ملاــع املتطــ فني الــذنن اارســن  الياــف ومؤنــدنهم مــن لفــع جممنعــات أو أفــ ال يف النتنــات     
ــن أجــل    ــال  املتحــدة واخلــارج ىل  التطــ ف م ــاب أعم ــد   ارتك ــف أو جتا  ــذس  عا أو حتــ نض ه

 قدت مؤ  ات قمة ىلقل م ة بشـأ  مكافحـة التطـ ف   . وماذ ذل  احلني ع “اسمنعات واألف ال
ــ          ــا واجلزايـ ــت ال ا وألباو ـ ــ  أسـ ــا يف ذلـ ــاء، مبـ ــدول األعضـ ــن الـ ــدل مـ ــالياف يف عـ ــ   بـ املقتـ

، عقــد اال كــل 2015وكازاخســتا  وك ا ــا ومنرنتاو ــا والاــ ونج. ويف تشــ نن األوليأكتــنب  
بشــأ  التيــاو  يف  ا  ًا ىلقل م نــاإلقل مــذ ملكافحــة اإلرهــاب التــابع ملاظمــة لــاغهاي للتيــاو  مــؤ

 مكافحـة التطـ ف  و جمال مكافحة اإلرهـاب والتطـ ف للـدول األعضـاء واملـ اقبني يف املاظمـة.      
املقت   بـالياف هـذ أنضـًا حمـإل ت ك ـز املاتـد  اليـاملذ ملكافحـة اإلرهـاب، الـذي ننجـد لدنـه             

 هدانـة، وهـن م كـز    وم كـز  .(8)تن  وأصدر عّدة وثـايق ذات صـلة  ف نق عامل ميين هبذا املن
 املقتــ   بــالياف الــذي ل لــن يف أبــن  ــأ يف كــاون  األولي   التم ــز الــدويل ملكافحــة التطــ ف 

 ، هن جهة فاعلة مهمة يف هذا اسال.  2012لنسمرب 
وقــد أعلــن األمــني اليــام لتمــم املتحــدة عــن خطــة عمــل لــاملة ألصــحاب مئــلحة      - 43

ــن أجــل  ــدلنن م ــع التطــ ف  متي ــالياف  ما ــ   ب ــد يف والــاطن     املقت ــذي ع ق ــؤ   القمــة ال يف م
مي ـة اليامـة   ىل  ا ـع أعضـاء اجل   الياصمة. وألار األمني اليام ىل  أوه س قدم خطة اليمل هذس

 .2016يف أوايل عام 
اختــاذ ىلجــ اءات يف عــدل مــن   (2005) 1624مــن القــ ار  3ونشــمل تاف ــذ الفقــ ة   - 44

املقتـ     اساتت املختلفة، ال  اكن وصف اليدنـد ماـها بأهنـا أنضـًا متيلقـة مبكافحـة التطـ ف       
عـن املبـالرات الـ  اختـذهتا الـدول       حملة عامة، عله سـب ل املاـال ت احلئـ ،    بالياف. وف ما نلذ

زنز احلنار والتئـدي للتحـ نض   واملاظمات الدول ة واإلقل م ة يف السانات األخرية من أجل تي
 بدافع التط ف والتيئب.

  

__________ 

 انا اإلرهـــاب مســـنلة مـــذك ة مدرنـــد  ـــنل املمارســـات احلســـاة ملســـاعدة تـــح”اوظـــ  علـــه ســـب ل املاـــال  (8) 
 ، املتا ـــــــــــة يف الـــــــــــ ابإل التـــــــــــايل “بيـــــــــــد االجـــــــــــنم مبالـــــــــــ ة ويف اإلجـــــــــــ اءات اجلااي ـــــــــــة

www.thegctf.org/documents/10162/72352/13Sep11_AR_Madrid+Memorandum-ARA-FINAL.pdf. 

http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
https://www.thegctf.org/documents/10162/72352/13Sep11_AR_Madrid+Memorandum-ARA-FINAL.pdf
https://www.thegctf.org/documents/10162/72352/13Sep11_AR_Madrid+Memorandum-ARA-FINAL.pdf
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  تيزنز احلنار وتنس ع آفاق التفاهم - ألف 
واصــلت الــدول األعضــاء واملاظمــات الدول ــة واإلقل م ــة بــذل اجلهــنل لتيزنــز احلــنار    - 45

ــذ         ــدافع التطــ ف والتيئــب. فف ــار التئــدي للتحــ نض ب ــاهم يف ىلال ــاق التف  21وتنســ ع آف
، عقــد األمــني اليــام، بالتيــاو  مــع ريــ س اجلمي ــة اليامــة واملماــل 2015 نل و ســا يأب 22 و

تيزنـز  ”السامذ لتحالف األمم املتحدة للحضـارات، مااقشـة مناتـ ي ة رف يـة املسـتن  بشـأ        
ــاحلة  تيزنــز   ــامح واملئ ــات التس ــ ف     جمتمي ــع ومكافحــة التط ــاملة للجم  املقتــ    ســلم ة ول

أعضـاء وزعمـاء لناـ ني     لـدول  قـد أتـاح اتجتمـا  الف صـة    و ، يف مق  األمم املتحدة.“بالياف
من ا ع أااء اليامل ملااقشـة سـبل تيزنـز التسـامح واملئـاحلة، فضـال عـن التئـدي للتحـدنات          

 .(9)فحة وـزعات التشدل والتط فال  تاطني عل ها مكا
نار بـني  املتنسإل اجتماعًا رف ع املستن  بشـأ  احلـ   األب ضوعقد اتحتال من أجل البح   - 46

يف ب لـلنوة. وتـم اتجتمـا ، الـذي و ظرـم       2015 نزيننل ـه   23 و 22الاقافات واأللنا  يف 
باــاء علــه اقتــ اح مــن وزنــ  اخلارج ــة والتيــاو  إلســباو ا، ممــالني عــن مؤسســات ميا ــة بــاحلنار  

مـن  والتياو  بني الاقافات وماظمات للحنار بني األلنا  وه رات لنا ة ولخئ ات عامة بارزة 
. وع قد املؤ   ال ف ع املسـتن  الاـامن بشـأ  احلـنار بـني الاقافـات واأللنـا         (10)اليدند من الدول

ــابع لالجتمــا  اآلســ ني  ــنمذ   - الت ــه  4 و 3األورو  يف ســا  بط ســربغ ن . 2014 نزيننل 
وت مــذ هــذس السلســلة مــن اتجتماعــات ىل  تيزنــز التفــاهم املتبــالل والتماســ  اتجتمــاعذ          

 .(11)ح يف  ل تزاند الت ابإل اتجتماعذ والتان  الدنين والاقايف يف آس ا وأوروباوالتسام
وتلقت املدن نة التاف ذنة أنضـًا ميلنمـات عـن عـدل مـن املبـالرات النالا ـة ال ام ـة ىل           - 47

تشج ع احلنار والتفاهم. وتشمل األمالـة علـه ذلـ  تاظـ م ماتـدنات استشـارنة مشـت كة بـني         
متيدلة الاقافات للشباب يف ىلودوو س ا،   ـث ن اـاَقش الـدنن مـن ماظـنرات      األلنا  وخم مات 

خمتلفـــة، واليمـــل الـــذي نضـــطلع بـــه م كـــز الدو ـــة الـــدويل حلـــنار األلنـــا ، يف قطـــ . ويف   
وال ناتـة املاظمـات الدنا ـة علـه اتوضـمام       ت وزارة التام ة استمي ة والشـباب ساغافنرة،  اَّ

نتـنخه ماـها أ  تكـن  ماـربًا للتناصـل بـني خمتلـف         واأللنا ، الـ  ىل  لواي  الاقة بني األع اق 
ــة  اجلما ــف الدنا  ــة والطناي ــة      .(12)عــات الي ق  ــة أنضــًا بطوشــاء املاظم ــة التاف ذن وعلمــت املدن ن

__________ 

 ./www.un.org/pga/hltd-promoting-tolerance-and-reconciliation اوظ  (9) 
-www.unaoc.org/2015/07/the-euro-mediterranean-region-needs-intercultural-and-religious-actors-inاوظـــــ   (10) 

the-area-to-take-urgent-and-practical-action-to-confront-regional-challenges/. 

 .www.aseminfoboard.org/events/asem-high-level-conference-intercultural-and-inter-religious-dialogue اوظ  (11) 

 ./www.ircc.sgاوظ   (12) 

file:///C:/Users/shaun.tajon/AppData/Local/Temp/notes410EFC/See%20www.un.org/pga/hltd-promoting-tolerance-and-reconciliation/
file:///C:/Users/shaun.tajon/AppData/Local/Temp/notes410EFC/See%20www.unaoc.org/2015/07/the-euro-mediterranean-region-needs-intercultural-and-religious-actors-in-the-area-to-take-urgent-and-practical-action-to-confront-regional-challenges/
file:///C:/Users/shaun.tajon/AppData/Local/Temp/notes410EFC/See%20www.unaoc.org/2015/07/the-euro-mediterranean-region-needs-intercultural-and-religious-actors-in-the-area-to-take-urgent-and-practical-action-to-confront-regional-challenges/
file:///C:/Users/shaun.tajon/AppData/Local/Temp/notes410EFC/See%20www.unaoc.org/2015/07/the-euro-mediterranean-region-needs-intercultural-and-religious-actors-in-the-area-to-take-urgent-and-practical-action-to-confront-regional-challenges/
file:///C:/Users/shaun.tajon/AppData/Local/Temp/notes410EFC/www.aseminfoboard.org/events/asem-high-level-conference-intercultural-and-inter-religious-dialogue
file:///C:/Users/shaun.tajon/AppData/Local/Temp/notes410EFC/See%20www.ircc.sg/


 S/2016/50 

 

22/30 16-01159 

 

مــن  ماظمــة لنا ــة خمتلفــة 30املشــت كة بــني األلنــا  يف غ اوــا الــ  تضــم ممــالني عــن أكاــ  مــن 
 بنذنة واملس ح ة واإلسالم والبهاي ة.الطنايف االادوس ة وال هنلنة وال

  
  مكافحة التح نض من خالل اليمل مع استميات احملل ة واستمع املد/ - باء 

ــة لور وســايإل  ”ل جملــس األمــن علــه  لــدَّ ،(2005) 1624يف لنباجــة القــ ار  - 48 أمه 
 بـذل ]...[ اجلهـنل  اإلعالم واستمع املد/ والدنين وأوسات األعمال واملؤسسـات التيل م ـة يف   

ــاق التفــاهم، وتشــج ع ا    ــز احلــنار وتنســ ع آف ــة ىل  تيزن ــة   ال ام  ــة ب ر لتســامح والتيــانش، وهت ر
ملدن نـة  أعـالس، نسـ ت ا   14. وكمـا ُذكـ  يف الفقـ ة    “تفضذ ىل  التحـ نض علـه اإلرهـاب    ت

سلســـلة مـــن  لقـــات اليمـــل اإلقل م ـــة والنالا ـــة هبـــدف تيزنـــز  2010التاف ذنـــة ماـــذ عـــام 
ــ نض          ــة التح ــال مكافح ــة يف جم ــري احلكنم  ــة غ ــات الفاعل ــات واجله ــني احلكنم الشــ اكات ب

املقتــ   بــالياف. وكــاريا مــا نكــن  الــذس املبــالرات أكــرب ف صــة للاجــاح ىلذا كاوــت  والتطــ ف
 زمام األمـنر علـه الئـي د    اد ىلل ها، مبا نيزز اإل ساس بتنيلايمة وتستتتدعم أوشطة وه اكل ق

احمللذ. واملدن نة التاف ذنة علـه علـم بيـدل مـن املبـالرات الـ  اختـذهتا الـدول األعضـاء يف هـذا           
 مكافحة التط ف املقت   بالياف. اسال، وال  اتطلع ببيضها يف ىلالار

ت احلكنمـة اسـت ات ج ة والا ـة بشـأ  مكافحـة      ففذ و جرينا، عله سب ل املاـال، وتـي   - 49
املقتـــ   بـــالياف، نتـــن  ق الهتـــا مكتـــب مستشـــار األمـــن القـــنمذ. وهتـــدف هـــذس    التطـــ ف

ــد/ واخلــرباء        ــة واستمــع امل ــع مســتننات احلكنم ــني ا  ــز الشــ اكات ب اتســت ات ج ة ىل  تيزن
 ـــة. ويف الفلـــبني، تناصـــلت األكـــالا ني والقـــالة التقل ـــدنني والـــدنا ني وقـــالة استميـــات احملل

ل كن  الا لور أكاـ  فاعل ـة يف جهـنل     احلكنمة مع استميات امليزولة واملتض رة من الاـزاعات
سالم وتيزنـز التام ـة   ىل  بااء ال بااء السالم. وهتدف مبالرة احلكنمة ال ي س ة ملكافحة التط ف

 م اداواو.زا  يف  ملتض رة من الاا اتقتئالنة يف املااالق-اتجتماع ة
ــالياف    واتحتــال ال وســذ بئــدل وتــع هنــج   - 50 ــ   ب ملكافحــة التحــ نض والتطــ ف املقت

واإلرهــاب ت نشــمل اجلهــات الفاعلــة التقل دنــة يف جمــال األمــن فحســب، وىلمنــا أنضــًا وزارات 
الاقافة والتيل م واليلنم وك اوات مسؤولة عن التام ة اإلقل م ة. ونسلرم هذا الاهج باحلاجـة ىل   
وتع تدابري مع استميات احملل ة ملياجلـة األسـباب والظـ وف الـ  اكـن أ  تفضـذ ىل  اوتشـار        

قطـا    اإلرهاب. وهن نؤكد عله احلنار وتبالل اآلراء ف ما بني قطاعات عدنـدة، مبـا يف ذلـ    
 لزعماء الدنا ن  ووسايإل اإلعالم.وا األعمال واستمع املد/

املقتــ    أســت ال ا عــن ب وــامج جدنــد للتئــدي للتطــ ف     ، أعلاــت 2014ويف عــام  - 51
بالياف نشمل مش و  ِماتح من أجل لعم اجلهنل ال  تبذالا املاظمات استمي ة غـري احلكنم ـة   
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ــذ التطــ ف املقتــ        واملاظمــات التابيــة للحكنمــات احملل ــة يف ســب ل مســاعدة األفــ ال علــه وب
ل إل الضــنء علــه الك ف ــة الــ  اكــن هبــا  ىل  تســ “التيــانش اآلمــن”بــالياف. وتســيه مبــالرة 

للمجتميـــات احملل ـــة واحلكنمـــة باـــاء جمتميـــات حمل ـــة قـــالرة علـــه الئـــمنل أمـــام التطـــ ف.  
كادا، نتجسَّد هنج ل الة اخل الة امللك ة الكادنة للخفارة استمي ة يف جمهنل لامل نهـدف   ويف

األمن الـنالين الكاـدي. ومـن اليااصـ       ىل  ىلل ا  استميات احملل ة يف ا ع أااء البلد يف  انة
الــ  هتــدف ىل   “املايــدة املســتدن ة املتيــدلة الاقافــات امليا ــة بــاألمن ”األساســ ة الــذس اجلهــنل 

ت سري احلنار والتفاهم يف األجل الطننل بني احلكنمة واستميـات احملل ـة ملاـع التطـ ف املفضـذ      
دا والاـ ونج وهنلاـدا، خطـإل عمـل تشـدل      ىل  الياف. واعتمدت عّدة لول أوروب ة، ماها فالا

لتحـ نض  عله الدور املهم الذي تضطلع به اجلهـات الفاعلـة غـري احلكنم ـة يف جمـال مكافحـة ا      
 والتط ف املقت   بالياف.

اليمـل مـع جممنعـة واسـية      ىل  تيزنز “Prevent”ويف اململكة املتحدة، نهدف ب وامج  - 52
ــ  التيلــ       ــاق مــن القطاعــات، مبــا يف ذل ــدنن واملاظمــات اخلرينــة     الاط م واليدالــة اجلااي ــة وال

واإلوت وت والئحة، من أجل مناجهة خماال  التطـ ف. وتيمـل وزارة الداخل ـة مـع السـلطات      
وجممنعة من اإللارات احلكنم ة واملاظمات استمي ة عله تاف ذ اتسـت ات ج ة. ويف عـام    احملل ة

عله  كني استميات احملل ة ولـ كايها   ، أعلات النتنات املتحدة عن خطة للمساعدة2011
بتقـد  املزنـد    املقت   بالياف. ومبنجب اخلطة، التزمت احلكنمة احملل ني من أجل ماع التط ف

ــه فهــم      ــة عل ــة مــن امليلنمــات عــن خطــ  التطــ ف ومســاعدة استميــات احملل  املتطــ فني  لعان
شـبكة اإلوت وـت.   ف مـا نتيلـق ب   املتسمني بالياف و انة وفسها ماها عله ان أفضـل، ت سـ ما  

خطــة التاف ــذ اتســت ات ج ة لــتمكني ”، أصــدرت احلكنمــة 2011لنســمرب ويف كــاون  األولي
 .“املقت   بالياف يف النتنات املتحدة الش كاء احملل ني من ماع التط ف

  
  اخلطاب املضال واتتئاتت اتست ات ج ة - ج م 

ــنل    - 53 ــدول األعضــاء جه ــزَّزت ال ــمني    ع ــ فني املتس ــاب ني واملتط ــاب اإلره التئــدي خلط
بــالياف، ســناًء علــه لــبكة اإلوت وــت أو يف ســ اقات أخــ   ذات صــلة، وذلــ  يف كــاري مــن  
األ  ا  بالتياو  مع جممنعات استمع املد/ والقطا  اخلاص وغري ذل  مـن اجلهـات الفاعلـة    

فهـذ تشـمل    اب املضـال تفاوتـًا كـبريًا.   غري احلكنم ة. وتتفاوت املنات ع ال  نتااوالا هذا اخلطـ 
ــة أو      ــة، ورســايل أخــ   تطــ ح رؤ  بدنل ــد ض رســايل اجلماعــات اإلرهاب  ــرســايل ت  دتفاِّ

  ن  واملتط فن  املتسمن  بالياف.التفسري اخلاال  للائنص الدنا ة الذي نقدمه اإلرهاب
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ــة لــ        - 54 ــع املغــ ب، أ  احلكنم ــة، يف  نارهــا م ــت املدن نــة التاف ذن ــد علم يت وزارة جَّوق
عن ق الات لنا ة، عله ىلوشـاء مناقـع علـه اإلوت وـت لـد ض       األوقاف والشؤو  اإلسالم ة، فضاًل

األندننلنج ات املتط فة. وت ئـِدر احملمدنـة، وهـذ مؤسسـة عامـة أوشـرت مبنجـب م سـنم ملكـذ،          
 البلـد.  ج ندة ىللكت وو ة تتااول خمتلف جناوب الدنن من خالل مقاتت لبيٍض من أب ز اليلمـاء يف 

عـن  لــة لتنج ـه رسـايل مضـالة هتــدف ىل  تفا ـد الدعانـة الـ  تاشــ ها          ًاوأعلاـت أسـت ال ا مـؤخَّ   
ــع       ــة ل صــد مناق ــه لــبكة اإلوت وــت. وســنف  ــنل احلكنمــة ىلوشــاء ه ر ــة عل اجلماعــات اإلرهاب 

ات د العـاء التناصل اتجتمـاعذ وحتل لـها بغ ـة حتسـني فهـم خطـاب املتطـ فني وىلعـدال رسـايل تفاِّـ          
 اإلرهاب ني، وت ربز يف النقت وفسه فنايد التان  وعدم اإلقئاء والداق اال ة والق م اتجتماع ة.

ــد/ وم اكــز الفكــ         - 55 ــدعم ىل  ااعــات استمــع امل ــدول األعضــاء ال ــدمت بيــض ال وق
ونقــنم . وجهــة الاظــ  الــ مس تني  اــل الس اســة أو وغريهـا مــن أجــل صــ اغة رســايل مضــالة ت 

اجلماعـات غـري احلكنم ـة والفاـاوني املسـتقلني واملفكـ نن واملبتكـ نن علـه الئـي د           اليدند مـن 
اليــاملذ أنضــًا بئــ اغة رســايل مضــالة بئــنرة مســتقلة، وذلــ  باســتخدام الايفــة واســية مــن    

 يل تننت  واملدووات اإللكت وو ة.ورسا وسايإل اإلعالم، مبا يف ذل  أل الة الف دنن
  

  خت نب املؤسسات التيل م ة والاقاف ة والدنا ة عله ند اإلرهاب ني ومؤندنهم ماع -لال  
ــ ة  - 56 ــ ار   3يف الفقـ ــن القـ ــاء    (2005) 1624مـ ــدول األعضـ ــن الـ ــس األمـ ــا جملـ ، لعـ
. وقــد “لاقاف ــة والدنا ـة ماـع اإلرهـاب ني ومااصــ نهم مـن خت نــب املؤسسـات التيل م ـة وا     ”ىل  

ــال، ت شــ ف        ــ ، علــه ســب ل املا ــدول خطــنات يف ســب ل ذلــ . ففــذ اجلزاي اختــذ عــدل مــن ال
تي ني القالة الدنا ني من خالل جملـس علمـذ ماشـأ الـذا الغـ ا. وت صـد جلـا          احلكنمة عله

ــالة ت       ــؤتء الق ــن أ  ه ــد م ــالة للتأك ــاكن اليب ــة أم ــة حمل  ــ نض    لنا  ــاب التح ــتيملن  خط نس
القالة الـدنا ني تـدعن    لتدرنب مدرسة والا ة 12وننجد يف اجلزاي  . املقت   بالياف تط فوال

 عتدال يف تفسري الائنص الدنا ة.ىل  ات
ــام  - 57 ــالس    2014ويف ع ــد الس ــد حمم ــ ب ميه ــن املغ ــدنن    ، لل ــة وامل ل ــننن األيم لتك

ــانش      وامل لــدات ــ م التســامح والتي ــة ت مــذ ىل  غــ س ق ــال يفيف ىلالــار اســت ات ج ة والا   أج 
املقتـ   بـالياف. وتيتمـد اتسـت ات ج ة      املستقبل من الق الات الدنا ة و انة البلد من التطـ ف 

ــاءة يف اإللــ اف؛        ــة الكف ــ  تســيه ىل  كفال ــزة املؤسســ ة، ال ــه ثــالا ركــايز هــذ  ال ك  عل
اتفاقـًا مـع مـايل      ًاع املغـ ب مـؤخَّ  والتدرنب اليلمذ احلدنث. وقد وقَّ والتيل م الدنين الئح ح؛

http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)


S/2016/50 
 

 

16-01159 25/30 

 

 املاطقـة  ة لول أخـ   يف من األيمة يف ذل  البلد. وماذ ذل  احلني، اللبت عدَّ 500لتدرنب 
 .(13)ب امج تدرنب مماثلة

وعمـدت باكســتا  ىل  ىلصــالح املاــاهج الدراسـ ة يف مدارســها الدنا ــة، بنســايل ماــها    - 58
تدرنس منال غري لنا ة مال ال نات ات واليلنم. ومشلت التغريات ال  ال أت مـؤخ ا علـه   بدء 

املااهج الدراس ة يف املدارس احلكنم ـة بـذل جهـنل مـن أجـل تيزنـز تـدرنس التسـامح الـدنين.          
أ ــدثت بيــض املـدارس بــ امج إلعــالة تأه ـل الشــباب مــن أعضـاء اجلماعــات اإلرهاب ــة     كمـا 

ارات تســاعدهم علــه باــاء مســتقبل أفضــل. ومــن هــذس املبــالرات        الســابقني وتيلــ مهم مهــ  
ــؤول ة    Sabaoon ب وـــامج ــنات. ويف الفلـــبني، ناـــهض م كـــز لـــ الة الســـالم مبسـ يف والي سـ

التناصل مـع األقل ـات للمبـالرة بالتئـدي لتهدنـدات اإلرهـاب والياـف بـدافع مـن التطـ ف.           
الدنا ـة يف امل اكــز احلضــ نة.   ونشـمل ذلــ  م اقبـة خ طــب اجلميــة وزنـارة املســاجد واملــدارس   

وننف  امل كز التدرنب وامليلنمات ألف ال الش الة والطالب ووسايإل اإلعالم بشـأ  امليتقـدات   
 والاقافة والتقال د.

املقتــ   بــالياف ليــام  ويف الاــ ونج، ت كلرــف خطــة اليمــل املااِهضــة للتشــدل والتطــ ف  - 59
املقتــ   بــالياف.  ة متئــلة مبكافحــة التطــ فالـنزارات احلكنم ــة باختــاذ تــدابري متانعــ  2014

م اجـع تدرنسـ ة رقم ـة     وتاهض املدن نة الا و  ـة لشـؤو  التيلـ م والتـدرنب مبسـؤول ة وتـع      
املقت   بالياف تسـتخدامها يف السـانات األو  مـن املـدارس الااوننـة       بشأ  التشدل والتط ف

)ه رـة   “لناوـات ” ك ـا، تيمـل ه رـة    والسانات الاهاي ة مـن التيلـ م الاـاوني والتـدرنب. ويف ت    
ــة وصــنل رســالة التســامح واحلــنار بشــكل من ــد ىل          ــه كفال ــة( عل ــة الت ك  الشــؤو  الدنا 
ــة      ــة علــه ا ــع األوشــطة الدنا  اجلمــاهري يف خ طــب اجلميــة يف ا ــع املســاجد. وت شــ ف اال ر

 أغ اا حمظنرة. للتأكد من عدم استغالل الدنن يف
  

  باإلصغاء ىل  أصنات الضحانا مكافحة التح نض - هاء 
ــ ار   - 60 ــة األو  لتاف ـــذ القـ ــاي ة اليامل ـ ــة اتستقئـ ــلَّ(2005) 1624يف الدراسـ طت ، سـ

أمه ـة يف اجلهـنل    لتصغاء ىل  أصـنات الضـحانا مـن    املدن نة التاف ذنة الضنء عله ما قد نكن 
 ـالل كـاريو  يف أ     التئدي للتح نض. وألارت الدراسة اتستقئاي ة ىل  أوه ت ال ام ة ىل 

علـه اإلرهـاب.    تكـن  ألـد ال سـايل ىلقااعـًا يف التئـدي للتحـ نض       أصنات هؤتء األف ال قد
وقــد اختــذ عــدل مــن الــدول خطــنات مــن أجــل تــنفري ماــرب لضــحانا األعمــال اإلرهاب ــة. ففــذ  

ا ــة لضــحانا اإلرهــاب هبــدف ري ســذ هــن تــنفري الــدعم الافســذ اجلزايــ ، أوشــرت املاظمــة النال
__________ 

 .www.un.org/en/sc/ctc/news/2014-10-08_cted_briefing.htmlاوظ   (13) 
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 أنـدننلنج ا  والطأ وغري ذل  من ألكال الدعم لتعضاء. وتسيه املاظمـة أنضـا ىل  مكافحـة   
التطــ ف والياــف. ونيقــد األعضــاء اجتماعــات أســبنع ة لتبــالل امليلنمــات وتيزنــز التســامح   

و ســ ا، تيمــل اثاتـــا  مــن املاظمــات امليا ـــة     واتعتــدال يف تفســري التيــال م الدنا ـــة. ويف ىلودو   
االجمات اإلرهاب ة بالقاابـل يف ىلودوو سـ ا، مـع     بالضحانا، مها مؤسسة الااجني ورابطة تحانا

احلـدنث علـه وطـاق     التحالف من أجل السالم يف ىلودوو س ا مـن أجـل تشـج ع الضـحانا علـه     
ر  أعضـاء مـن كلتـا املاظمـتني     لـا  أوسع عما وقع الم، ىلذا ما اختاروا ذل . ويف هذا اإلالار،

 الساميني. يف ب امج مدرس ة وجامي ة، وت كت مشاركتهم أث ا يف وفنس
ويف ف وسا، تيمل ال ابطة الف وس ة لضحانا اإلرهـاب مـع هـؤتء الضـحانا علـه تنسـ ع        - 61

ونسيه الربوـامج   “اإلرهاب  ماذا لن أصغ اا ىل  ما ن ند الضحانا قنله؟”وطاق ب واجمها امليان  
ىل  ىلقامة  نار بني الضحانا واملناالاني من خالل تاظ م مؤ  ات يف املـدارس واجلمي ـات احملل ـة    
والسجن . وتتمال األهـداف ال ي سـ ة يف جيـل الضـحانا أكاـ   هـنرًا للي ـا  بالاسـبة للشـباب          

؛ وتيزنـز قـنة هـذس    وتيزنز روح املناالاة املشت كة؛ وىلل ا  املدرسني والتالم ـذ يف ماـع التطـ ف   
ال سالة عن ال نـق التناصـل الشـبكذ مـع جهـات فاعلـة حمل ـة. وأوشـأت ىلسـباو ا م كـزا لتخل ـد            
ذك   تحانا اإلرهاب يف ماطقة الباسـ ، وهـن ملتـزم بـدعم  ـالت التنع ـة خبطـ  اإلرهـاب         

ن وتأثريس عله الضـحانا. وتسـيه املدن نـة اليامـة لـدعم تـحانا اإلرهـاب ىل   كـني الضـحانا مـ          
احلدنث يف املدارس والكل ات عما وقع الم وتيزنز ق م التيانش السلمذ والتسامح وفهـم أفضـل   

 لترهاب وأث س عله الضحانا لد  الطالب واملتدربني يف مياهد وكل ات تدرنب امليلمني.
  

  باإلصغاء ىل  أصنات الاساء والشباب مكافحة التح نض - واو 
ألخـــرية باملســـامهة القننـــة الـــ  اكـــن أ  تقـــدمها الاســـاء  ازلال اتهتمـــام يف اآلووـــة ا - 62

ــة التحـــ نض والتطـــ ف  ــب ل مكافحـ ــباب يف سـ ــ ار   والشـ ــالياف. ففـــذ القـ  2178املقتـــ   بـ
ــه    (2014) ــدول األعضــاء عل ــن ال ــس األم ــة ”، لــجع جمل ــات احملل  واليااصــ   ىللــ ا  استمي

امليا ة يف وتـع اسـت ات ج ات ملااهضـة اخلطـاب املتطـ ف اليا ـف الـذي         لة غري احلكنم ةالفاع
بنســايل ماــها  كــني الشــباب واألســ    ،�“اكــن أ  نــ ا علــه ارتكــاب األعمــال اإلرهاب ــة 

 .والاساء
ــا    وت ــل - 63 ــن، يف ب  ــس األم ــؤر    جمل ــته امل ــنب    28ري س ــ نن األوليأكت  2014تش

(S/PRST/2014/21   أ  التط ف املقت   بالياف كاريا ما نستهدف الاساء والفت ـات، ولـجع ،)
الدول األعضاء عله اليمل مع الاساء واملاظمـات الاسـاي ة علـه وتـع اسـت ات ج ات ملكافحـة       

ة مكافحة اإلرهاب جلسـة ىل االـة مفتن ـة    ويف ىلالار أوشطة املتابية، وظمت جلا هذا التط ف.

http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/ar/S/PRST/2014/21
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عقـــدت يف  “املقتـــ   بـــالياف لور املـــ أة يف مكافحـــة اإلرهـــاب والتطـــ ف”عـــن منتـــن  
وتكلمــت ثــالا والــطات يف قضــانا املــ أة مــن ثــالا   .2015أنلنليســبتمرب  9و ننــنر  يف 

 ـا  هذ الش ق األوسـإل ولـ ق أف نق   -املقت   بالياف  مااالق متض رة من اإلرهاب والتط ف
 عن جتارهبن وأسدنن املشنرة من أجل تيزنز لور امل أة يف هذس اجلهنل. -وغ ب أف نق ا 

، عقد األرل  مااقشة منات ي ة رف ية املسـتن  يف جملـس   2015و سا يأب نل  23ويف  - 64
األمن بشأ  لور الشباب يف مكافحـة التطـ ف املقتـ   بـالياف وتيزنـز السـلم. واتفقـت الـدول         

تكـ نس مزنـد مـن اجلهـنل لـتمكني الشـباب مـن املشـاركة يف املااقشـات النالا ـة            عله أوه نابغذ
ــ نض والتطـــ ف املقتـــ   بـــالياف. ويف        ــة بشـــأ  اســـت ات ج ات مكافحـــة التحـ  21واإلقل م ـ

، ع قـد يف عتمَّـا  املاتـد  اليـاملذ للشـباب والسـالم واألمـن، الـذي         2015آبيأغسطس  22 و
وعـدَّة ك اوـات تابيـة لتمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـ  لـبكة          الت كت يف تاظ مه احلكنمة األرلو ـة 

الاهنا بالشباب املشت كة بني وكـاتت األمـم املتحـدة ومبيـنا األمـني اليـام امليـين بالشـباب         
وصادوق األمم املتحدة للسكا  وب وامج األمم املتحدة اإلمنايذ، بالتياو  مع ماظمة البحث عن 

مـن املسـؤولني    500ة السالم الشباب. وتـمَّ املاتـد  اـن    أرت ة مشت كة والشبكة املتحدة لباا
احلكــنم ني واخلــرباء يف جمــال الس اســات اليامــة واملاظمــات الــ  نقنلهــا الشــباب وباــاة الســالم  

وقطة حتـنل  ”لولة. وكا  االدف من املاتد ، املتنخه له أ  نكن   100الشباب من أكا  من 
، ىل  اتستفالة من اجلهنل اجلارنة “السالم واألمنان ب وامج عمل لويل جدند بشأ  الشباب و

ال  تبذالا عدة جهات فاعلة من أجل اليمل حبزم عله زنالة اتوتباس اليـاملذ مبسـامهات الشـباب    
 .(14)يف السالم، يف جماتت ماها مكافحة التط ف املقت   بالياف

  
  (2005) 1624 قنق اإلوسا  والق ار  - سابيًا 

ــز القــ ار  - 65 عــن قــ ارات جملــس األمــن األخــ   املتيلقــة مبكافحــة     (2005) 1624نتم 
سا  يف فق ة من فقـ ات ماطنقـه،   اإلرهاب بتااوله ملسألة اتمتاال لاللتزامات املتيلقة حبقنق اإلو

ول س يف الدنباجة. وهذا نشري ىل  اعت اف اسلـس باألمه ـة اخلاصـة حلقـنق اإلوسـا  يف التـدابري       
املتخذة ملكافحة التح نض. واال التحـ نض، بنصـفه ج اـة متيلقـة بشـكل مـن ألـكال التيـبري         

ب تااول مسألة  ظـ س بياانـة.   غري عالي للدول، و  نًابأعمال عاف عله وجه التدق ق، حتدِّ ت
وقد أل  اتبا  الدول لاهنج متباناة يف جت   التح نض، نط ح بيضها مشاكل يف جمـال  قـنق   
اإلوســا ، ىل   ــدوا ثغــ ات يف اجلهــنل الدول ــة ال ام ــة ىل  تقــد  املتــهمني بــالتح نض ىل          

الـ  تسـتخدمها يف جتـ       اليدالة. وملياجلة هذا النتع، نابغـذ للـدول أ  تي ـد الاظـ  يف الاـهنج     
__________ 

 ./www.un.org/youthenvoy/2015/08/amman-youth-declaration-adopted-global-forum-youth-peace-securityاوظ   (14) 

http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
file:///C:/Users/Ashraf.Hassan/Downloads/www.un.org/youthenvoy/2015/08/amman-youth-declaration-adopted-global-forum-youth-peace-security/
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بري املتخـذة يف الـدول األخـ  ،    التح نض، وأ  تسيه ىل  تاس ق التـدابري الـ  تتخـذها مـع التـدا     
لامت تتماله أنضا مع اتلتزامات الدول ة املتيلقـة حبقـنق اإلوسـا . ونابغـذ الـا، علـه وجـه         ما

 ـث ت نشـمل   اخلئنص، أ  تضمن وتـع تي نـف واتـح وتـ ق الاطـاق جلـ ايم التحـ نض، حب       
 ألكال التيبري ال  قد تكن  حمم ة بالقاون  الدويل حلقنق اإلوسا .

ــ ارس    - 66 ــن يف ق ــس األم ــاري جمل ــة     (2005) 1624ون ــ   متيلق ــة أخ ــايل هام أنضــا مس
حبقــنق اإلوســا . ىلذ نشــري يف ذلــ  القــ ار، كمــا ذكــ  أعــالس، ىل  احلــق يف التمــاس اللجــنء       

 أمـ ا  قـد ناـدرجا  يف اإلجـ اءات الدول ـة      ومهـا  والتمتع به، واتلتزام بيدم اإلعـالة القسـ نة،  
نابغـذ احلـ ص عل هـا     لاقل متهمني بالتح نض من لولة ىل  أخ  . ومن األمـنر األخـ   الـ    

ا ت ام احلق يف   نة تكـننن اجلمي ـات. ونشـري اسلـس، يف الدنباجـة، ىل  لور       يف هذا الئدل
استمع املد/ واألوسات الدنا ة يف تيزنز احلنار وتنس ع آفاق التفاهم وهت رة ب رـة ت تفضـذ ىل    

سـا  عـن قلقهـا ىلزاء    التح نض عله اإلرهاب. وقـد أع بـت آل ـات األمـم املتحـدة حلقـنق اإلو      
يف   نـة التيـبري ويف    الضغنت ال   ارسها بيض الدول علـه استمـع املـد/، والـ  هتـدل احلـق      

مـن استمـع املـد/،     كـا  ف هـا األمـن الشخئـذ لفـاعلني      اي ات. فقد وقيت  اتت تكننن
مـدافين  عـن  قـنق اإلوسـا ، ع تـة للخطـ . و ـب علـه الـدول أ  تأخـذ يف            يف ذلـ   مبا

اتعتبار التزاماهتا يف هذا اسـال أثاـاء سـي ها ىل  مكافحـة التحـ نض، بـدعم مـن استمـع املـد/          
 واجلهات الفاعلة غري احلكنم ة.

 1624ونتــل ا تــ ام احلــق يف   نــة الــدنن وامليتقــد مكاوــة م كزنــة يف تاف ــذ القــ ار     - 67
ىل  ماـع اإلرهـاب ني ومااصـ نهم    ”ماه، ندعن جملس األمن ا ع الدول  3. ففذ الفق ة (2005)

. ونابغذ للدول أ  تتنخه احلذر عاد اختاذها “من خت نب املؤسسات التيل م ة والاقاف ة والدنا ة
إلج اءات هبذا الشأ ، أل  اإلج اءات القمي ة ال  تستهدف مسايل اإلاا  والنجـدا  قـد تاـال    

ن ممارسة  قنق اإلوسا . وتشـمل قضـانا  قـنق اإلوسـا  األخـ   ذات الئـلة بـالق ار  ـق         م
اإلوسا  يف أ  نيامل بطوئاف ومساواة ولـفاف ة يف اإلجـ اءات اجلااي ـة، حب ـث ن كفـل  ئـنله       
عله احلمانة الالزمة وتماوات احملاكمة الياللة، و قه يف احلمانة مـن التـدخل التيسـفذ أو غـري     

ــاس يف     القــاون/ يف ــة اتوتب ــة التاف ذن ــة مــن التم  ــز. وتلفــت املدن ن  خئنصــ اته، و قــه يف احلمان
م اسالهتا مع الدول بشأ  تطب ق الق ار ىل  ا ع هذس املسايل،  سب اتقتضـاء، وحتـث الـدول    

   عله مااقشتها مع آل ات األمم املتحدة حلقنق اإلوسا  وغريها من ه رات  قنق اإلوسا .
  اتستاتاجات والتنص ات - ثاماًا 

وأربـع سـانات علـه أول     (2005) 1624بيد م ور عش  سانات عله اختاذ الق ار  - 68
لراسـة استقئـاي ة عامل ـة بشـأ  تاف ـذس، ازلال خطـ  التحـ نض علـه ارتكـاب أعمـال ىلرهاب ــة           

http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
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ا ىل  الزنـالة يف عـدل رسـايل التحـ نض     يـز  ذلـ  جزي نـ   ليـامل. ون  زنالة كبرية يف ا ـع أاـاء ا  
بناســـطة تكانلنج ـــا امليلنمـــات  والتمج ـــد الـــ  ت ســـلها اجلماعـــات اإلرهاب ـــة ومااصـــ وها 

واتتئاتت. وما زال ن بلَّ  أنضًا عـن أعمـال حتـ نض عـرب وسـايل أكاـ  تقل دنـة، مبـا يف ذلـ           
ند من الدول. و اـل الزنـالة يف  ـنالا التحـ نض علـه      املؤسسات التيل م ة والدنا ة، يف اليد

 الـذي هـن   ارتكاب أعمال ىلرهاب ة أ ـد عنامـل اتسـا   ـاه ة املقـاتلني اإلرهـاب ني األجاوـب،       
تاف ـذًا   (2005) 1624. والذا السـبب، فـط  لتاف ـذ القـ ار     (2014) 2178منتن  الق ار 

 يف زنالة قدرة الدول عله وقف تدفق أولر  املقاتلني. مبال ًا اًت تأثريًافيَّ
وأمام خط  التح نض الذي ت نزال حمدقا باليدند من الدول يف ا ع أااء اليامل، تيمد  - 69

الدول األعضـاء ىل  تيزنـز تـدابري التئـدي الـذا اخلطـ  وتاننيهـا. وتشـمل التـدابري الـ  تتخـذها            
الدول وتتسم أكا  من غريها باستخدام األسلنب املبالـ  فـ ات جـزاءات جااي ـة علـه مـ تكأ       

تح نض، وهذ ىلج اءات قد تكن  مااسـبة ىلذا مـا البقـت تطب قـا سـل ما، مبـا نتسـق مـع         أعمال ال
التزامـات الـدول املتيلقـة حبقـنق اإلوسـا . وتتبــع الـدول يف التئـدي للتحـ نض بـدافع التطــ ف          
والتيئب أسال ب أخ   أنضًا، ماها التدابري النقاي ة القايمة عله التياو  الدويل، وتيزنز احلنار 

ات، باإلتافة ىل  هننج أخ   غري قمي ـة. ونـدخل بيـض تلـ  األسـال ب يف وطـاق       بني احلضار
علـه   (2014) 2178التدابري ال ام ة ىل  مكافحة التط ف املقتـ   بـالياف الـ  نشـجع القـ ار      

لف اإلجـ اءات الـ  تتخـذها الـدول حلظـ       اختاذها. وت   املدن نة التاف ذنة، بااء عله فح  خمت
التح نض ومايه ومكافحته، أوه من لأ  ا ع التـدابري املـذكنرة أعـالس، ىلذا مـا وفـذت يف ىلالـار       
اتمتاال لاللتزامات املتيلقة حبقـنق اإلوسـا ، أ  تقلـل ىل   ـد كـبري مـن خطـ  التحـ نض علـه          

 االدف. اإلرهاب، وخئنصًا ىلذا ما عملت الدول ميا عله حتق ق هذا
، تنصذ املدن نة التاف ذنة للجاة مكافحـة  (2005) 1624ولزنالة تيزنز تاف ذ الق ار  - 70

 اإلرهاب مبا نلذ 
نابغذ للدول أ  تناصل اتوتباس الشدند خلط  التحـ نض علـه ارتكـاب أعمـال      )أ( 

نلزم من التدابري املااسبة وفقا تلتزاماهتا مبنجب القـاون  الـدويل حلظـ      ىلرهاب ة، وأ  تتخذ ما قد
 ؛(2005) 1624ذل  التح نض قاونوًا، عله الاحن الذي لعا ىلل ه جملس األمن يف الق ار 

 نالا التح نض عله ارتكاب نابغذ للدول أ  تيزز ب اجمها ال ام ة ىل  رصد  )ب( 
أعمال ىلرهاب ة و ج دها عله لبكة اإلوت وت وغريها من تكانلنج ـات اتتئـاتت، مـع تأكـد     
الدول من امتاال تدابريها ذات الئلة تلتزاماهتا املتيلقة حبقنق اإلوسا ، مبا يف ذل  ا ت ام احلق 

 ؛ القاون/ يف اخلئنص اتيف   نة التيبري واحلق يف احلمانة من التدخل التيسفذ أو غري

http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
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نابغذ للدول أ  تستي ا بياانة تدابريها القاونو ة الـ  حتظـ  التحـ نض علـه      )ج( 
ارتكاب أعمال ىلرهاب ة للتأكد من أهنا  تال تلتزاماهتـا القاونو ـة الدول ـة. ونابغـذ للـدول علـه       

ل أ كـام  وجه اخلئنص أ  تاظ  يف جت   التحـ نض علـه ارتكـاب أعمـال ىلرهاب ـة مـن خـال       
 ؛واتحة ولق قة تشمل اليائ  الذايت )القئد( واليائ  املنتنعذ )التي نض للخط (

نابغذ للـدول أ  تسـتي ا أنضـًا تـدابريها القاونو ـة املتيلقـة بـالتح نض علـه          )ل( 
ارتكاب أعمال ىلرهاب ـة والاظـ  يف مقاروتـها بتـدابري الـدول األخـ  ، خبئـنص مناتـ ع ماـها          

الدول ة يف جمال  قنق اإلوسا ، وذل  من أجـل ت سـري التيـاو  الـدويل يف     التمس  بالتزاماهتا 
 ؛املسايل اجلااي ة بغ ة تقد  م تكأ أعمال التح نض ىل  اليدالة

نابغــذ للــدول أ  تناصــل جهنلهــا ال ام ــة ىل  تيزنــز أمــن  ــدولها الدول ــة،   )ه( 
املتيلقــة مب اقبــة احلــدول، ممــا  (2014) 2178بنســايل ماــها تاف ــذ أ كــام قــ ار جملــس األمــن 

 ؛(2005) 1624س ؤث  ىل اب ا عله تاف ذ الق ار 
نابغذ للدول أ  تناصل ىلعدال مبالرات رام ـة ىل  تيزنـز احلـنار وتنسـ ع آفـاق       )و( 

هم ومكافحة التح نض بدافع التطـ ف والتيئـب، مبـا يف ذلـ  بـدعم مـن اجلهـات الفاعلـة         التفا
غري احلكنم ة امليا ة وباتستفالة من األوشطة واال اكل القايمة، مىت أمكن ذل . ونابغذ الت ك ز 

 ؛بنجه خاص عله هت رة مزند من الف ص إلل ا  تحانا األعمال اإلرهاب ة والاساء والشباب
نابغذ للدول أ  تيـزز جهنلهـا ال ام ـة ىل  مكافحـة خطـاب التحـ نض علـه         )ز( 

ارتكــاب أعمــال ىلرهاب ــة ووشــ  اإلرهــاب ني واملتطــ فني املمارســني للياــف ملقــاالع  جــد تلــ     
األعمــال، بنســايل ماــها ىلقامــة لــ اكات مــع ماظمــات استمــع املــد/ وقــالة استميــات احملل ــة  

 ؛نات لدعم مشاركتهم الفاعلة، مع ا ت ام استقالل تهموتيزنز تل  الش اكات، واختاذ خط
نابغــذ للــدول أ  تيــزز اجلهــنل ال ام ــة ىل  ماــع خت نــب املؤسســات التيل م ــة   )ح( 

والاقاف ة والدنا ة، وأ  تقدم مزندا من امليلنمات بشأ  السبل الكف لة بتاف ذ هـذا اجلاوـب مـن    
، مبــا يف ذلــ  ســبل تــما  امتاــال الــدول تلتزاماهتــا الدول ــة املتيلقــة  (2005) 1624القــ ار 

 .حبقنق اإلوسا  ف ما تتخذس من تدابري ذات صلة
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