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  مةمقد  -أوال  
    

    من فيينا وبانكوك إىل سلفادور    
فهـو  علـى املسـتوى الـدويل،     سـتقرار االمـن و واأل ميثّل اإلرهاب خطرا كبريا على السـلم   -١

 ستراتيجية األمم املتحدة العامليـة اوتعاود  .تطلب ردا عاملياتوالشعوب د مجيع البلدان ودكارثة 
القـرار  ( ٢٠٠٦سـبتمرب  /يلـول أ ٨ملكافحة اإلرهاب، الـيت اعتمـدا اجلمعيـة العامـة باإلمجـاع يف      

إلرهاب، من العاملي ل ، التأكيد على عزم اتمع الدويل الراسخ على تدعيم التصدي)٦٠/٢٨٨
القـانون   بسـيادة االلتزام بالتمسك  ىلإخالل طائفة واسعة من تدابري مكافحة اإلرهاب، ارتكازا 

 .وحبقوق اإلنسان

٢- ولكي يكون هذا التصدي العاملي فع  ن أن يكـون شـامال وأن يتجـا قائمـا    اال، يتعي بـع
ر القــدر الكــايف مــن يــوفّورهابيــة احلــوادث اإلعلــى العدالــة اجلنائيــة، حبيــث حيــول دون وقــوع  

 .رهابيةعمال العنف اإلألالتصدي 

وقــد كــان مــن اجلوانــب الرئيســية جلهــود اتمــع الــدويل يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب    -٣
فرضـية مفادهـا أنـه ينبغـي التعامـل مـع       لـى  قـوم ع التدرجيي إلطار قانوين دويل مشترك ي اإلنشاء
دالـة اجلنائيـة بوصـفها أنسـب اآلليـات وأكثرهـا       بتطبيق إجـراءات الع  اإلرهابية ي اجلرائمـمرتكب

جمموعة اتفاقيـات وبروتوكـوالت    ويتكون هذا اإلطار أساسا من. إنصافا لضمان حتقيق العدالة
كمــا يضــم هــذا  . اتفاقيــة وبروتوكــوال ١٦يبلــغ عــددها حاليــا  ، بشــأن منــع اإلرهــاب وقمعــه 

، الـذي  )٢٠٠١( ١٣٧٣لـس  اقـرار  مـن أبرزهـا   و رارات جملـس األمـن،  قـ  اإلطار سلسلة من
يفـرض عـددا مـن االلتزامـات      والذي ،٢٠٠١ سبتمرب/أيلول ١١أحداث عقب  مباشرة مداعت

 تصبح أطرافا يف تلك االتفاقيات والربوتوكـوالت  إىل أنوها يدعامللزمة على الدول األعضاء و
  .يف أقرب وقت ممكن

تصـديق مجيــع دول  ورغـم إحـراز تقــدم كـبري يف التصــديق علـى تلــك الصـكوك، فــإن        -٤
وعالوة على ذلك، فـإن مـن الضـروري بـذل جهـود طويلـة األمـد        . العامل عليها مل يتحقّق بعد

لتطبيق تلك الصكوك بفعالية، وهو أمر حتتاج الـدول يف حتقيقـه إىل نظـم قانونيـة وطنيـة نافـذة       
 .جلنائيةملكافحة اإلرهاب وإىل ما يرتبط ا من قدرة تنفيذية يف نظمها اخلاصة بالعدالة ا

ــها، مبســاعدة        -٥ ــاء علــى طلب ــة، بن ــدان الــيت تفتقــر إىل القــدرة املطلوب ــد البل   ويتعــين تزوي
علـى  تقـدم  مكافحـة اإلرهـاب ال تـزال    املسـاعدات يف ميـدان   معظـم  ومع أن . تقنية متخصصة
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علـى  دور األمـم املتحـدة يف بنـاء قـدرات الـدول      تؤكـد  العامليـة   ستراتيجيةالافإن ثنائي، أساس 
  .كافحة اإلرهابم
) أ(ر مؤمتر األمم املتحدة الثـاين عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة فرصـة مثاليـة         ويوفّ  -٦

سيما فيما خيص بلوغ األهـداف احملـددة يف    الستعراض ما قُدم حىت اآلن من مساعدات تقنية، وال
اجهـة حتـديات القـرن احلـادي     مو: إعالن فيينا بشـأن اجلرميـة والعدالـة   املتعلقة بتنفيذ  )١(خطط العمل
يف جمـال   سـتراتيجية التحالفـات اال : وإعالن بانكوك بشأن أوجه التـآزر واالسـتجابات   )٢(والعشرين

حتديـد مـا ميكـن عملـه لتعزيـز فعاليـة       و) ب(العامليـة،   سـتراتيجية واال )٣(اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة    منع
  اص لألعمــال الــيت ينــهض ــا مكتــب   وســيوىل اهتمــام خــ . وكفــاءة تلــك املســاعدة يف املســتقبل  

فـرع املكتـب ملنـع اإلرهـاب، بوصـفه مـن        األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، وخصوصـا     
وما يتصل ـا مـن    القانونيةصوص الشؤون تقدمي املساعدة املتعددة األطراف خباجلهات الرائدة يف 

  .مكافحة اإلرهاببناء القدرات من أجل 
ملسـامهة احملتملـة لربنـامج    استعراض ا ٢٠٠١سبتمرب /أيلول ١١ حداثأ يف أعقابوجرى   - ٧

مباشـرة بعـد اعتمـاد    ، وذلـك  رهـاب اإل اجلهـود العامليـة ملكافحـة   يف مكافحة اجلرمية التابع للمكتب 
أقـرت  ، ٢٠٠٢يف عـام  و. ٢٠٠٢ ينـاير /تنفيـذ إعـالن فيينـا يف كـانون الثـاين     املتعلقة بخطط العمل 
سـاعدة  قـدمي امل على تيركّز  التابع للمكتبنشطة فرع منع اإلرهاب ألموسعا  برناجما اجلمعية العامة

وغريهــا مــن  كافحــة اإلرهــابمل اجلوانــب القانونيــةمــا خيــص التقنيــة للبلــدان، بنــاء علــى طلبــها، في 
يف جمــال التصــديق علــى الصــكوك القانونيــة الدوليــة املتصــلة   ، وخصوصــا اجلوانــب ذات الصــلة

علـى   لعدالـة اجلنائيـة  لوطنيـة ل نظم االـ وتعزيـز قـدرات    ،تلك الصكوك مبكافحة اإلرهاب وتنفيذ
  .نمع سيادة القانو شياامت تنفيذ أحكام تلك الصكوك

٨-   زت واليـات املكتـب يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب منـذ انعقـاد املـؤمتر احلـادي          وقد تعـز
لـى تعزيـز مـا    وقد شجعت االستراتيجية العاملية ملكافحة اإلرهـاب املكتـب ع  . عشر يف بانكوك

. يقدمه من مساعدة تقنية، كمـا شـجعت الـدول األعضـاء علـى االسـتفادة مـن هـذه املسـاعدة         
ز تقـدمي املسـاعدة   أن يعـز "إىل املكتـب   ،٦٤/١٧٩يف قرارهـا  ، مـؤخرا وطلبت اجلمعيـة العامـة   

التقنية إىل الدول األعضاء، بناء على طلبها، مـن أجـل التصـديق علـى هـذه الصـكوك القانونيـة        
؛ وحثـت  )٢الفقـرة  " (دولية وإدماجها يف التشريعات، ومـن أجـل بنـاء القـدرة علـى تنفيـذها      ال

───────────────── 
  .٥٦/٢٦١اجلمعية العامة  مرفق قرار )١(  
  .٥٥/٥٩مرفق قرار اجلمعية العامة  )٢(  
  .٦٠/١٧٧مرفق قرار اجلمعية العامة  )٣(  
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، وعلـى  ...التعاون الدويل من أجل منع اإلرهـاب ومكافحتـه   ... على تعزيز "الدول األعضاء 
؛ )٣الفقـرة  " (ضمان تدريب مجيـع املـوظفني املعنـيني تـدريبا مالئمـا يف حتقيـق التعـاون الـدويل        

أن يراعـي يف برناجمـه اخلـاص بتقـدمي املسـاعدة التقنيـة ملكافحـة اإلرهـاب         "املكتـب  وطلبت إىل 
" العناصر الضرورية لبناء القدرة الوطنية من أجل تـدعيم نظـم العدالـة اجلنائيـة وسـيادة القـانون      

ــة املتخصصــة    "؛ )٤الفقــرة ( وأن يكثــف جهــوده الراميــة إىل مواصــلة تطــوير املعــارف القانوني
جمال مكافحة اإلرهاب وااالت املواضيعية ذات الصلة واألمهيـة بالنسـبة إىل    بصفة منتظمة يف

ــات املكتــب،   ــة واملنشــورات وتــدريب       ... والي ــن خــالل إعــداد األدوات التقني وال ســيما م
  ).٥الفقرة " (موظفي العدالة اجلنائية

سـاعدة التقنيـة   كيفيـة املضـي يف تـدعيم تـوفري امل    وسيناقش مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشـر    - ٩
ك، وذلـك  الدولية املتعلقة مبنع اإلرهاب وقمعه وتنفيـذ تلـك الصـكو    لتيسري التصديق على الصكوك

  .من حيث مضموا املوضوعي وأساليب تقدميها على حد سواء
الـذي أُعـد عمـال بقـرار اجلمعيـة العامــة      ) A/CONF.213/PM.1(املناقشـة  دليـل  وبنـاء علـى     - ١٠
هـذه   وتتضـمن تقـارير  . عة اجتماعات إقليمية حتضـريية للمـؤمتر الثـاين عشـر    أرب ، عقدت٦٣/١٩٣

  :يما يل، تؤكد ناقشةخمتلفة من أجل املتوصيات استنتاجات و )٤(االجتماعات اإلقليمية
الصــكوك علــى  لتصــديقتوليهــا لاألولويــة الــيت يــتعني علــى الــدول األعضــاء أن     )أ(  
ــة ــاب   الدولي ــذه الصــك  ملكافحــة اإلره ــذ ه ــددها  وتنفي ــالغ ع ــذ  صــكا ١٦وك الب ــب تنفي ، إىل جان

 البلدان من التعاون إقليميا ودوليا، وخاصة فيمـا يتعلـق بتسـليم اـرمني واملسـاعدة      نيإجراءات متك
  القانونية املتبادلة؛

أمهية املساعدة التقنية يف بناء قدرة الدول األعضاء علـى التعامـل بفعاليـة مـع منـع        )ب(  
  مم املتحدة يف هذا الصدد؛اإلرهاب وقمعه ودور األ

وأمهية ن كافحة اإلرهاب ومحاية حقوق اإلنسااألهداف املتآزرة ملالنظر يف أمهية   )ج(  
لتصـدي  يسـتند إليـه يف ا   نظم فعالة للعدالة اجلنائية وجعل العدالة يف متنـاول اجلميـع كأسـاس   وضع 

التنمية؛ب والنهوضال وتعزيز سيادة القانون لإلرهاب على حنو فع  
تلـك  إمكانية حتقيق التـآزر بـني الـنظم املنطبقـة علـى اإلرهـاب و      ضرورة النظر يف   )د(  
كامـل مـن اتفاقيـة    بالاالسـتفادة  و والفساد وغسل األمـوال؛  الوطنية على اجلرمية املنظمة عرباملنطبقة 

───────────────── 
  A/CONF.213/RPM.3/1 وA/CONF.213/RPM.2/1 و A/CONF.213/RPM.1/1الوثائق  )٤(  

  .A/CONF.213/RPM.4/1و
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  واتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة     )٥(األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة      
وتعزيز التعاون القضـائي وسـائر أوجـه التعـاون     ومكافحته رهاب اإلملنع اتني ا أدباعتبارمه )٦(فسادال

ــدويل ــ؛ ال ــة حتســني التصــدي للصــالت القائمــة بــني     دعيم خمتلــف وت ــة بغي أشــكال املســاعدة التقني
  ؛اإلرهاب وغريه من أشكال اجلرمية

أن تكـون  وضـرورة  وتبادهلا؛ االحتياجات من املساعدة التقنية أمهية حسن حتديد   )هـ(  
مسـتوى  تقيـيم  ومتطلبـات ل موضـوعية  مقاييس مرجعية ووآليات لتقييم االحتياجات عمليات هناك 

الوطنيــة للجهــات املســتفيدة مــن والقــيم والشــواغل تعكــس األولويــات احلاجــة إىل هــذه املســاعدة 
ا ، مبـ املعنـيني  ملصلحةا أصحابوكذلك استراتيجيات إلشراك مجيع مة هلا، واجلهات املقداملساعدة 
ـا أولويوترتيـب  تمع املـدين، يف حتديـد املسـائل األساسـية     يف ذلك اتـدريب  يف الـربامج العامـة لل   ا

  ة؛ساعدة التقنيوبناء القدرات ويف تشكيالت امل
املساعدة التقنية  باستدامةللسبل والوسائل الكفيلة ضرورة إيالء االعتبار املناسب   )و(  

أصـحاب املصـلحة    املشاورات والتنسيق والتعاون بني خمتلفالترويج لعقد من خالل ها تأثريودوام 
  .ةستفيدين من هذه املساعدوامل
    

    استعراض احلالة -ثانيا  
   اإلطار القانوين الدويل املتغير  -ألف  

ــوام     -١١ ــني األعـ ــة بـ ــرة الواقعـ ــدويل يف الفتـ ــع الـ ــام اتمـ ــع أ ١٩٩٩و ١٩٦٣قـ   ول بوضـ
  رعايــة األمــم املتحــدة ووكاالــا املتخصصــة،     ب اإلرهــابملكافحــة  ادوليــ اقانونيــصــكا  ١٢
ــة الدوليــة للطاقــة     ســيما  الو منظمــة الطــريان املــدين الــدويل واملنظمــة البحريــة الدوليــة والوكال

وجاء وضـع هـذه الصـكوك    . للمشاركة فيها مجيع الدولوهذه الصكوك مفتوحة أمام الذرية، 
أعمـال اختطـاف   شمل تإرهابية حمددة أساليب أو ديدات  وأ ردا على حوادثحد كبري إىل 

واألعمــال ؛ أعمــال العنــف يف املطــارات  والطــريان؛ يف جمــال أعمــال التخريــب  والطــائرات؛ 
األعمال املوجهة ضد سالمة املنصات الثابتـة القائمـة يف   ؛ وضد سالمة املالحة البحريةاملوجهة 

غــري املشــروعة  عمــالواألخاص احملمــيني دوليــا؛ األشــ حبــقاجلــرائم املرتكبــة ؛ واجلــرف القــاري
ــى املــ   ــة الواد للحصــول عل ــانووي ــال و؛ وحياز ــائن؛  اختطــافأعم ــتفجريات والره ــال ال  أعم

 .املنظمات اإلرهابيةمتويل اإلرهابية؛ وأعمال متويل ارتكاب األعمال اإلرهابية و
───────────────── 

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٥(  
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩الد  املرجع نفسه، )٦(  
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الصــكوك  م يف التصــديق علــى هــذهســوى بعــض التقــد ٢٠٠١مل يتحقّــق حــىت عــام و -١٢
احلـال تغيـر بشـكل    ذا ولكن هـ . وتنفيذها، باستثناء أوىل اتفاقيات منظمة الطريان املدين الدويل

جملـس األمـن، مبوجـب    عنـدما اعتمـد   ، ٢٠٠١ سـبتمرب /يلـول أ ١١جذري يف أعقاب أحـداث  
سـبتمرب  /أيلـول  ٢٨املـؤرخ  ) ٢٠٠١( ١٣٧٣القـرار   ،الفصل السابع من ميثـاق األمـم املتحـدة   

 يف أقرب وقت مسـتطاع يف االتفاقيـات   اب الس جبميع الدول أن تصبح أطرافاأهو. ٢٠٠١
 )٧(.ملكافحــة متويــل اإلرهــاب االتفاقيــة الدوليــة هــاالربوتوكــوالت الدوليــة ذات الصــلة، مبــا فيو

 ١٣٧٣القـرار   جلنـة مكافحـة اإلرهـاب الـيت تراقـب تنفيـذ      وأنشأ الس أيضـا يف ذلـك القـرار    
ــة هــذه عقــب إنشــاء   وقــد تعــززت قــ . )٢٠٠١( ــة مكافحــة   درة املراقب ــة للجن ــة التنفيذي املديري

  ).٢٠٠٤( ١٥٣٥مبقتضى القرار  اإلرهاب
قــرارات و) ١٩٩٩( ١٢٦٧قــرار جملــس األمــن   اإلشــارة بصــفة خاصــة إىل    وينبغــي -١٣
ــاولتابعــة الــيت امل طالبــان والقاعــدة، وخاصــة فيمــا يتعلــق   مجاعــات التنفيــذ عقوبــات ضــد   تتن

 ١٥٤٠ويعتــرب قــرار جملــس األمــن  )٨(.الســفرمنــع وحظــر توريــد األســلحة و بتجميــد األصــول
سلســلة مــن التــدابري القانونيــة  أن تتخــذ مجيــع الــدول مهمــا أيضــا، فهــو يطلــب إىل  ) ٢٠٠٤(

مــن الوقــوع يف  والتنظيميــة واإلداريــة والتنفيذيــة ملنــع أســلحة الــدمار الشــامل ووســائل إيصــاهلا
 .أيدي اإلرهابيني

 /نيسـان  ١٣ويف . ور اإلطار القانوين الدويل منذ انعقاد املـؤمتر احلـادي عشـر   استمر تطو -١٤
 )٩(،االتفاقيـة الدوليـة لقمـع أعمـال اإلرهـاب النـووي      ، اعتمـدت الـدول األعضـاء    ٢٠٠٥أبريل 

تعزيز التعاون الـدويل يف التحقيـق   ودف االتفاقية إىل . ٢٠٠٧يوليه /متوز ٧يف اليت بدأ نفاذها 
، وحماكمـة هـؤالء اـرمني    نـووي أو جهـاز  مـواد مشـعة   بواسطة إرهابية  أعمااليرتكبون مع من 

طـات  احمل، مبـا يف ذلـك   تملـة واسعة من األفعال واألهـداف احمل  وتشمل االتفاقية طائفة. وتسليمهم
غـيريات  ت ٢٠٠٥يف عـام  تمـع الـدويل   كمـا أدخـل ا  . واملفـاعالت النوويـة  لتوليـد الطاقـة   النووية 

اعتمـدت الـدول التعـديل    : ، وذلـك كمـا يلـي   ثـة مـن الصـكوك الدوليـة القائمـة     جوهرية علـى ثال 

───────────────── 
  .٣٨٣٤٩، الرقم ٢١٧٨الد  املرجع نفسه، )٧(  
 ١٤٥٥، و)٢٠٠٢( ١٣٩٠: بالقرارات التالية) ١٩٩٩( ١٢٦٧جرت متابعة قرار جملس األمن  )٨(  

، )٢٠٠٦( ١٧٣٥، و)٢٠٠٦( ١٧٣٠، و)٢٠٠٥( ١٦١٧، و)٢٠٠٤( ١٥٢٦، و)٢٠٠٣(
  ).٢٠٠٨( ١٨٢٢و

  .٥٩/٢٩٠فق قرار اجلمعية العامة مر )٩(  
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امللحـق باتفاقيـة    ٢٠٠٥وبروتوكـول عـام    )١٠(املدخل على اتفاقيـة احلمايـة املاديـة للمـواد النوويـة     
 ٢٠٠٥وبروتوكـول عـام    )١١(قمع األعمال غـري املشـروعة املوجهـة ضـد سـالمة املالحـة البحريـة       

ضـد سـالمة املنشـآت الثابتـة      علـق بقمـع األعمـال غـري املشـروعة املوجهـة      امللحق بالربوتوكول املت
املـواد  حكـام تتعلـق باسـتخدام    أهـذين الربوتوكـولني   وتـرد يف   )١٢(.املوجودة على اجلرف القـاري 

اآلخـرين أو إطــالق  ضـد   الكيميائيــة أو النوويـة  وأالبيولوجيـة   وأاملشـعة  أو األسـلحة املتفجـرة أو   
  .لى متنهاعنقلها  أو إحدى السفنمنت ة من على هذه املواد أو األسلح

أحكامـا مماثلـة لتلـك الـواردة يف الربوتوكـولني املـذكورين       حاليا وتناقش الدول األعضاء   - ١٥
ــة املتعلقــة           ــتعراض الصــكوك الدولي ــك يف إطــار اس ــدين الــدويل، وذل ــة الطــريان امل ــة منظم   برعاي

  .بالطريان املدين
لــيت أنشــأا اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا     ا ة املخصصــةاللجنــ وعــالوة علــى ذلــك، فــإن     - ١٦
التفـاوض بشـأن    ٢٠٠٠تواصل منذ عـام   ،١٩٩٦ديسمرب /األول كانون ١٧املؤرخ  ٥١/٢١٠

وتتضـمن تعريـف اإلرهـاب وتسـد أي ثغـرات       )١٣(رهاب الـدويل، إلاتفاقية شاملة تتناول انص 
  تفاقيــة الشــاملة إجنــازا   وســيكون االتفــاق علــى نــص اال   ". القطاعيــة"مل تشــملها املعاهــدات  

  .سياسيا هاما
إىل الدول األعضـاء أن تعمـل    ٢٠٠٥يف مؤمتر القمة العاملية أيضا وطلب زعماء العامل   -١٧

تصــد شــاملة تــدابري مــن شــأا أن تعــزز   اســتراتيجيةمــن خــالل اجلمعيــة العامــة علــى اعتمــاد   
وبنـاء  . كافحـة اإلرهـاب  ممـن أجـل   د الوطين واإلقليمـي والـدويل   يعلى الصعومنسقة ومتسقة 

عامليـة   سـتراتيجية التوصـيات  : االحتـاد يف مواجهـة اإلرهـاب   "املعنـون  األمـني العـام   على تقريـر  
اعتمـاد  سـفرت عـن   الدول األعضاء يف مفاوضات أشاركت ، )A/60/825" (ملكافحة اإلرهاب
  .٢٠٠٦سبتمرب /عاملية ملكافحة اإلرهاب يف أيلولاالستراتيجية ال

على تعزيز واستكمال وضـمان االشـتراك علـى نطـاق واسـع يف       تراتيجيةسالوعملت ا  -١٨
أكـدت  و. يف ميـدان مكافحـة اإلرهـاب    اجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن    قـرارات وآليـات   ملكية 

───────────────── 
 املؤمتر املعين ببحث واعتماد التعديالت املقترح إدخاهلا على اتفاقية احلماية ٢٠٠٥يوليه /متوز ٨اعتمده يف   )١٠(

  .املادية للمواد النووية
غري  املؤمتر الدبلوماسي املعين بتنقيح معاهدات قمع األعمال ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول ١٤اعتمده يف   )١١(

  .(LEG/CONF.15/21) املشروعة
املؤمتر الدبلوماسي املعين بتنقيح معاهدات قمع األعمال غري  ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول ١٤اعتمده يف   )١٢(

  .(LEG/CONF.15/22) املشروعة
  .(A/64/37) ٣٧والستون، امللحق رقم   الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعةانظر   )١٣(
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لنظر إذ تعهـدت بـا   ،الدول األعضاء أمهية االتفاقات والربوتوكوالت الدولية املتصلة باإلرهـاب 
  .ذ أحكامهاتنفّأن و دون إبطاءأن تصبح أطرافا فيها يف 
    

 االتفاقات والربوتوكوالت الدولية املتصلة باإلرهابحالة التصديق على   - باء  
   وتنفيذها ودور مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

١٩- االتفاقــات والربوتوكــوالت الدوليــة املتصــلة  م كــبري بشــأن التصــديق علــى  أُحــرِز تقــد
  :على النحو اآليت وتنفيذها، وذلك باإلرهاب
ــبتمرب /أيلـــول ١١عـــت هجمـــات قَعنـــدما و  )أ(   عـــدد الـــدول  ، كـــان٢٠٠١سـ

ــة  األطــراف يف  ــالغ عــددها  الصــكوك القانوني ــة األوىل الب ــتني  ١٢الدولي ويف . فقــط صــكا دول
بلـغ عـدد البلـدان الـيت أصـبحت أطرافـا يف       بـانكوك،  ، وقت انعقاد مـؤمتر  ٢٠٠٥أبريل /نيسان

فيهـا   عـدد األطـراف  وصل  ،٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ١وحبلول  .بلدا ٦٩هذه الصكوك 
  ؛أطراف ١٠٥إىل 

  صــكا مــن    ١٢مــن أصــل   ٦اخنفــض عــدد البلــدان األطــراف يف أقــل مــن        )ب(  
طرفـا   ٢٥وإىل  ٢٠٠٥أبريـل  /طرفا يف نيسـان  ٣٧إىل  ٢٠٠١سبتمرب /أطراف يف أيلول ١٠٦

  ؛٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ١يف 
االتفاقيـــة بلــدا أطرافـــا يف   ٥٨، أصـــبح ٢٠٠٩ديســـمرب /ولكــانون األ  ١يف   )ج(  

  .٢٠٠٥أبريل /الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي، اليت اعتمدت يف نيسان
املسـاعدة  مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة بشـأن تقـدمي      أعمال وأدت   -٢٠

ــة ــذ اســتهل املكتــب   .هــذه التطــورات ملكافحــة اإلرهــاب دورا أساســيا يف إحــداث    التقني ومن
، ٢٠٠٣ينـاير  /يف كـانون الثـاين   مشروعه العاملي بشأن تعزيز النظام القانوين ملكافحة اإلرهـاب 

 خـدمات قانونيــة مـن   نـع اإلرهـاب  املكتـب مل فـرع  مــه ا يقداسـتفادت ممـ  بلـغ عـدد البلـدان الـيت     
ر يف حتقيـق  أعمال الفرع املـذكو  سهمتوأ. بلدا ١٦٨ املساعدة التقنيةفيما يتصل ب متخصصة

دول مـن جانـب   ) صـكا  ١٦البـالغ عـددها    الصـكوك الدوليـة  علـى  (تصديقا جديدا  ٥١٥حنو 
أو  ةديـد آخـر مـن صـوغ تشـريعات ج    بلـدا   ٦٧نـت  ومكّحصلت على هذه املساعدة، أعضاء 

  .مكافحة اإلرهابمعدلة بشأن 
 الدوليــةتصــديق مجيــع الــدول علــى الصــكوك    غــري أن الطريــق مــا زالــت طويلــة حنــو    -٢١

  :ما يلي ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ٣١وقد حتقق حىت . تنفيذا تاماها وتنفيذ
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ــع      )أ(   ــا يف مجي ــيت أصــبحت أطراف ــدول ال ــة الصــكوك  مل يتجــاوز عــدد ال القانوني
  دولة عضوا؛ ١٩٢دول من أصل  ٣صكا  ١٦البالغ عددها  الدولية

  دولة؛ ١٢٠صكا أو أكثر  ١٢مل يتجاوز عدد الدول األطراف يف   )ب(  
التفاقيــة  ٢٠٠٥مل تتلــق بعــد الصــكوك األحــدث عهــدا، وهــي تعــديل عــام      )ج(  

ــة  غــري  امللحــق باتفاقيــة قمــع األعمــال  ٢٠٠٥وبروتوكــول عــام  احلمايــة املاديــة للمــواد النووي
بـالربوتوكول  ق امللحـ  ٢٠٠٥وبروتوكـول عـام    املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحريـة 

وجودة علـى اجلـرف   امل روعة املوجهة ضد سالمة املنشآت الثابتةاملتعلق بقمع األعمال غري املش
  .االنضمام لكي تدخل حيز النفاذ/، العدد الكايف من عمليات التصديقالقاري
ألـا   كثيفـة العمالـة  األمد  ةطويلعملية تشريعات الوطنية الحكام يف األإدماج وعملية   -٢٢

تشـمل القـانون   ال ن األحكـام الـيت   دة مـ أو تعـديل جمموعـة معقّـ    تسـتدعي اسـتعراض أو صـوغ   
املتعلقـة بالتعـاون الـدويل يف     اإلجرائيـة واألحكـام  أيضا اجلوانـب   تشمل بل فحسباملوضوعي 

  .املسائل اجلنائية
 مـن مـوظفي العدالـة    ٩ ٠٠٠ا يقارب التدريب ملمكافحة اإلرهاب وفّر أن فرع ومع   -٢٣

ن مـن األولويـات   بنـاء القـدرات ال يـزاال   ال جمـ يف مة املقداملساعدة وترسيخ تعزيز فإن اجلنائية، 
تطبيـق األحكـام الدوليـة    احمللـيني علـى    العدالـة اجلنائيـة  مـوظفي  قـدرة  وغالبـا مـا تكـون    . لحةامل

ــة ذات الصــلة يف    ــومي حمــدودة  والتشــريعات الوطني ــهم الي ــا ي . عمل ــثريا م ــر وك ــؤالء فتق إىل ه
ــراءات واإل ــات والجـ ــات املسياسـ ــذلك إىل املمارسـ ــارف ووكـ ــاراملاعـ ــة لهـ ــق ت املطلوبـ تطبيـ

إـم  كمـا  . سيادة القانون وحقـوق اإلنسـان  بادئ فقا ملوالوطنية ملكافحة اإلرهاب التشريعات 
، مثـل  اليت تتسم بدرجة عالية من التقنيـة إىل املعرفة املتخصصة الالزمة ملعاجلة القضايا يفتقرون 
ر تتـوفّ قلّمـا  و. ائي والبيولـوجي املتعلقة بتمويل اإلرهـاب أو اإلرهـاب النـووي والكيميـ    القضايا 

مـا  الثقة املتبادلـة الالزمـة للمشـاركة يف التعـاون الـدويل في     يتمتعون بأو الالزمة املهارات يهم لد
  .كافحة اإلرهابملنظام قانوين دويل حلسن أداء أي املسائل اجلنائية، وهو أمر أساسي يتصل ب

    
      التصدي للتحديات -الثثا  
   املضمونالتحديات من حيث   -ألف  

ضـمانا السـتمرار    خـدمات املسـاعدة التقنيـة    ضـمون مجيري بانتظام استعراض وتنقيح  -٢٤
  .الفعلية والناشئةومتطلباا  لبلدان الطالبةااحتياجات  جدواها ومتاشيها كليا مع
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مــن املســاعدة الــيت   ) ٢٠٠٦-٢٠٠٣(وعليــه، كــان التركيــز خــالل املرحلــة األوىل       -٢٥
علــى  التصــديقيســري تالراميــة إىل اإلرهــاب علــى املســاعدة مكافحــة  يقــدمها املكتــب يف جمــال

اهتمـام   يف اآلونـة األخـرية  ويـوىل  . وتنفيذها على املستوى التشـريعي  لصكوك القانونية الدوليةا
قدرة نظم العدالة اجلنائية الوطنية على تطبيـق أحكـام النظـام    بغية تعزيز متزايد لتقدمي املساعدة 

  .نرهاب مبا يتفق متاما مع مبادئ سيادة القانون وحقوق اإلنساملكافحة اإل القانوين
للمشــروع العــاملي بشــأن تعزيــز املرجعيــة املهمــة التقيــيم املوضــوعي  املعــاملوكــان مــن   -٢٦

ــانوين ملكافحــة اإلرهــاب،    ــاين   النظــام الق ــن كــانون الث ــرة م ــذي مشــل الفت ــاير /ال إىل  ٢٠٠٣ين
دى دة التقييم املسـتقل التابعـة للمكتـب تقييمـا ملـ     اليت أجرت خالهلا وح ٢٠٠٧ه يوني/حزيران

ومدى كفاءة اإلدارة الشاملة للمشروع الـيت يضـطلع   ، فائدة املشروع العاملي وفعاليته وكفاءته
 وخلـص  .املشـروع هـذا  الـيت يعـود ـا    د ، ومدى اسـتدامة الفوائـ  املكتب ملنع اإلرهاب ا فرع

توصـيات  وقُدم عـدد مـن ال  . كافة اجلوانبذه يتعلق إجيابية للغاية فيما  استنتاجاتالتقييم إىل 
شـاملة حتـدد الرؤيـة والتركيـز      اسـتراتيجية بوضع  ، من بينها توصيةعمل يف املستقبلالخبصوص 

  .تالقدرا والنهج املتبع فيما يتعلق بتنمية
 تبذل جهود خاصـة شيا مع هذه التوصيات، اومت ملتغيرةااملستفيدين الحتياجات وتلبية   -٢٧

 بلد معني أو منطقة دون إقليميـة خاصة بعند تصميم تدخالت املتعددة  عواملمراعاة اللضمان 
مسـتوى  والسـياق السياسـي   يف هـذا الصـدد   العوامـل احلامسـة   مـن بـني   و. معينة أو منطقة معينة

 التصـديق  وحالةلإلرهاب  الكامنة سباباألاخلطر وومفهوم مكافحة اإلرهاب يف جمال  القيادة
  .ومستوى التنميةاملعين  لنظام القانويناوخصائص  وتنفيذها وك القانونية الدوليةالصكعلى 

    
   ودجمها يف التشريعاتلتصديق على الصكوك الدولية من أجل اتقدمي املساعدة مواصلة   - ١  

 لصـكوك الدوليـة  علـى ا تصـديق  مـن أجـل ال  تقدمي املساعدة يواصل فرع منع اإلرهاب  -٢٨
  .عليها متدنيا التصديقاليت يكون معدل الصكوك ز املساعدة على وتركّ. وتنفيذها تشريعيا

ــزال مســألة    -٢٩ ــوعي والتصــدي  وال ت ــادة ال تحــديات مــن الاإلرادة السياســية لضــعف زي
أعضـاء الربملـان   و سـلطة التنفيذيـة  يف الصناع القـرار   خاصة تبذل ملخاطبةجهود مثة و. رئيسيةال

ــذين  ــن  ال ــم ال غــىن ع ــة التصــد يف دعمه ــى اعملي ــادلصــكوك أو يف يق عل ــن    اعتم ــزم م ــا يل م
  .تشريعات حملية
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سيادة القانون قائم على من أجل إقامة نظام حملي وظيفي للعدالة اجلنائية بناء القدرات   - ٢  
   بفعالية مكافحة اإلرهابوقادر على 

اتبـاع  يـة  مكافحة اإلرهاب بفعاللدولة ما على  نظام العدالة اجلنائيةتستلزم تنمية قدرات  -٣٠
  .على حقوق اإلنسانقائم  متكامل ومستدامج قطاعي 

حقـوق اإلنسـان    ومحايـةَ  كافحة اإلرهـاب الفعالة مل تدابريالعاملية بأن ال ستراتيجيةوتقر اال  - ٣١
بـأن الـدول قـد     سـتراتيجية وتسـلّم خطـة العمـل املتعلقـة باال     .هدفان متكـامالن ومتعاضـدان  مها 

القـانون    علـى سـيادة  يقـوم   واحلفـاظ عليـه   لعدالة اجلنائيـة فعال لظام حتتاج إىل املساعدة يف إنشاء ن
املعـين باملخـدرات    مها مكتب األمم املتحـدة  قدياملساعدة التقنية اليت  التماسشجع الدول على تو

 ومن الضروري أن يعاجل التـدريب املتخصـص املـوفر ملـوظفي العدالـة     . وغريه من اهليئات واجلرمية
واضـحة   اريفتعـ وضـع   ن قبيـل ضـرورة  من الشواغل املتعلقة حبقـوق اإلنسـان، مـ   اجلنائية العديد 

الـيت  املبـادئ  ورهابيـة؛  إحـدى املنظمـات اإل  لألعمال اإلرهابية واجلرائم املتصـلة ـا واالنتمـاء إىل    
واإلجــراءات املبنيــة علــى ؛ تــنظِّم تســمية املنظمــات غــري املشــروعة يف القــانون اإلجرائــي احمللــي  

ــة احملاكمـــة الع ــة باإلرهـــاب  اللتحقيـــق يف لادلـ ــايا املتعلقـ ــهم؛  قضـ ــا وحماكمتـ ــة مرتكبيهـ ومالحقـ
  .اإلرهابيني املشتبه فيهماحتجاز  لدىواالمتثال حلقوق اإلنسان 

علـى حنـو متكامـل    العمل نظام عدالة قادر على إقامة  لإلرهابويتطلب التصدي الفعال   - ٣٢
والنيابــة العامــة وحمــامي الــدفاع واجلهــاز الشــرطة إســهام مجيــع عناصــره املكونــة مــن علــى قــائم و

صـالح  إلبـادرات  ويستدعي اتباع ج شامل يف بناء القدرات اختـاذ م . وجهاز السجونالقضائي 
يف القضــايا واملالحقــة واحملاكمــة ورفــع  لتحقيــقعلــى ازيــادة قــدرة مؤسســات العدالــة و واننيالقــ

لــى التنســيق الفعــال ع يــزال الو. وكــبح الفســاد بــني النــاسمصــداقية هــذه املؤسســات مســتوى 
  .أي مبادرة من هذا القبيللنجاح  رطا أساسياككل شنظام مستوى ال

يف  ل حجـر الزاويـة  ثـ اهتمام خاص، ألنـه مي إىل التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية وحيتاج   - ٣٣
 وأدلـة  األ وأالضـحايا   وأ غالبا مـا يكـون املشـتبه فـيهم    و. العدالة اجلنائية لإلرهاب الدويلتصدي 

ــة نطــاق أو عائــدات اجلرميــة خــارج  الالزمــة اخلــربة  وأالشــهود  ــد املعــين  والي ، ممــا القضــائيةالبل
وفعاليـة  . مع نظـرائهم يف اخلـارج  لى حنو وثيق عيستدعي من احملققني واملدعني العامني أن يعملوا 

نطـاق  فيهـا   يكـون لتعـاون الـدويل   يف ا قانونيـة  آليـات  الـدول األعضـاء  مرهونة باسـتخدام  التعاون 
علـى   العمليـة  معدومـة وجتـري فيهـا   أو حمـدودة   رفضودواعـي الـ   مبـا فيـه الكفايـة    واسعا املساعدة

 االمتثال الكامـل حلقـوق اإلنسـان،   إطار التعاون يف جيري  أيضا أنالضروري ومن . وجه السرعة



 

12 

 

A/CONF.213/5

مـا يتصـل   ية وحظر اإلعادة القسـر سألة مل سيما فيما خيص تسليم ارمني، ، الهتماموأن يوىل اال
  .ا من مسائل اللجوء وإجراءاته

وبــات واضــحا يف هــذه القضــايا الدوليــة حتديــدا ضــرورة تأهيــل املمارســني العــاملني يف     - ٣٤
حتمـل  الـيت ي جمال العدالة اجلنائية للتعامل مع اجلرائم اإلرهابيـة، وكـذلك مـع طائفـة مـن اجلـرائم       

واألســلحة الناريــة وريبــها واالجتــار  راتأن تكــون هلــا صــلة باإلرهــاب، مثــل االجتــار باملخــد 
واجلــرائم ذات الصــلة   الســيربانيةباألشــخاص وريبــهم وغســل األمــوال والفســاد واجلــرائم      

تكــون ضــالعة يف كــثريا مــا الــيت  ،اجلماعــات اإلرهابيــةأحيانــا إحبــاط أنشــطة ميكــن و. باهلويــة
ز علـى  إجـراءات تركّـ  ة بفضـل  خمتلف أشكال اجلرائم واملؤامرات، وعرقلة هذه األنشطة بفعاليـ 

كافحـة  املُجربـة يف م سـتراتيجيات  االالعديـد مـن األسـاليب و   و. األنشطة اإلجرامية ذات الصـلة 
 الـدول األعضـاء يف  ولـذلك ينبغـي أن تنظـر    . مكافحـة اإلرهـاب  مفيدة أيضا يف  اجلرمية املنظمة

قيـة مكافحـة اجلرميــة   اتفايف كـل مــن   االسـتفادة مـن أحكــام الواليـة القضـائية والتعــاون الـدويل     
  .املنظمة واتفاقية مكافحة الفساد

. ومن الضـروري بـذل جهـود خاصـة لتلبيـة االحتياجـات القانونيـة لضـحايا اإلرهـاب           -٣٥
 املسـاعدة التقنيـة  بتقـدمي  الطلـب،   بناء على ويتعني أن يكثّف املكتب جهوده الرامية إىل القيام،

جوانـب العدالـة اجلنائيـة املتعلقـة بتقـدمي الـدعم       فيمـا خيـص   لبناء قدرة الـدول األعضـاء   الالزمة 
  .استنادا إىل األطر القانونية الدولية واملعايري والقواعد املعترف ا لضحايا اإلرهاب

جمموعـة مـن املعـايري والقواعـد بلـغ      دأبت األمم املتحدة منذ تأسيسها على صوغ وقد   -٣٦
لــــة اجلنائيــــة وعلــــى التــــرويج منــــع اجلرميــــة والعداجمــــال  يفمعيــــارا وقاعــــدة  ٥٩عــــددها 

يف أكثر فعاليـة ونزاهـة   ظم عدالة جنائية بن النهوضيف  ابريإسهاما ك مما أسهم )١٤(الستخدامها،
لعدالـــة اجلنائيـــة بشـــأن تـــدابري تصــدي ا  املكتــب دليـــل وكمــا يتضـــح يف  . مجيــع أحنـــاء العـــامل 

واجههـا خمتلـف   ي لعديـد مـن التحـديات الـيت    تتصـدى ل  هذه املعايري والقواعـد فإن  )١٥(لإلرهاب
 املعـايري والقواعـد  وميكـن اسـتخدام هـذه    . لعدالـة اجلنائيـة  أصحاب املصـلحة العـاملني يف جمـال ا   

يل لنظــام عدالــة جنائيــة مــبين علــى ســيادة القــانون وقــادر علــى منــع اإلرهــاب   أوطــط مبثابــة خم
  .ومكافحته بفعالية

───────────────── 
خالصة وافية ملعايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع ، املعين باملخدرات واجلرميةاألمم املتحدة تب مك  )١٤(

  ).٢٠٠٦نيويورك، ( اجلنائية اجلرمية والعدالة
  .A.09.IV.2يع منشورات األمم املتحدة، رقم املب  )١٥(
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مــن كافحــة اإلرهــاب، ماملســاعدة يف جمــال كتــب تقــدمي املســياق ولــذلك ال بــد، يف   -٣٧
 .اسـتخدامها وتطبيقهـا  التـدقيق يف اسـتعراض   وونشرها  معايري والقواعدعملية الترويج للتعزيز 
وحتـديثها  املعـايري والقواعـد   بشأن اسـتعراض   مقترحات تأييد ما يقدم منأيضا  لضروريومن ا

ونـة موعـة   ها من العناصر املكجعلوذلك بقصد ، حيثما يكون ضروريا ومناسبا، واستكماهلا
ــيت     ــة ال ــادئ التوجيهي ــزودمتماســكة مــن املب ــدول األعضــاء  ا ت ــا يف  أســس بل ــة تســتند إليه متين

  .لتحديات اخلاصة اليت تواجهها يف جهودها ملكافحة اإلرهابالتصدي املالئم ل
    

    مكافحة اإلرهابمن بناء اخلربات يف ااالت املواضيعية املتخصصة   - ٣  
ــب   -٣٨ ــة تتطل ــاباطبيع ــدا   إلره ــدة تعقي ــة   املتزاي ــد . خــربة متخصصــة يف اــاالت التقني فق

ــدة ومثــة بوجــه خــاص،  للخطــر ســائل النقــل عرضــة  أصــبحت و لتمويــل  تســتخدم قنــوات جدي
ــ ــة  عشــبكة اإلنترنــت  ينظــر إىل ، وةاألعمــال اإلرهابي هــذه لشــن لتخطــيط للــى أــا وســيلة ممكن

ذلــك، ردا علــى و. إىل الواقــعقــرب ســلحة الــدمار الشــامل أاســتخدام أخطــر بــات اهلجمــات، و
ــا ــئ   م ــرعفت ــابع للمكتــب يســتحدث     ف ــع اإلرهــاب الت ــوفر منشــورات متخصصــة  وأدوات من ت
  :ااالت التاليةمبا يف ذلك  ،مركّزةدورات تدريبية لوضوعي املساس األ

ــل اإلرهــاب    )أ(   ــاع هــدف رئيســي  مكافحــة متوي ــائي يف اتب ــتعني أن . ــج وق وي
التـدابري  وبسـؤولية؛  حتميلهم املواألشخاص االعتباريني تدابري جترمي بإملام املمارسني يكون لدى 

ــالتحقيقاملتصــلة  ــة ب ــدويل  واملالحق ــاون ال ــة؛ وب  والتع ــدابري يف القضــايا اجلنائي ــع اإلرهــاب  ت من
وينبغـي أن  . وضـبطها ومصـادرا   األصول اإلرهابيـة  تجميدعنه؛ وبالتدابري املتعلقة ب والكشف

ملصـلحة علـى املسـتوى احمللـي،     اجلهات الرئيسية صـاحبة ا يع مجدرات جهود بناء القتشارك يف 
حـدات االسـتخبارات املاليـة، وكـذلك     وو إلشراف والتنسيقها األجهزة الوطنية لشؤون امبا في

  مؤسسات القطاع اخلاص؛
وحيتاج األمر أيضا إىل خربات متخصصة للتصدي للخطـر املتنـامي لألطـراف      )ب(  

وحيازـــا  أســـلحة الـــدمار الشـــامل قـــدرات ذاتيـــة علـــى صـــنع مـــن غـــري الـــدول الـــيت تطـــور
إلطار القانوين احلايل ملكافحة اإلرهـاب النـووي   مردها أن اصعوبات حمددة ومثة . واستخدامها

هنـاك  يف ضوء هذه التعقيـدات،  و. بني صكوك متداخلة جزئيا مشتتوالبيولوجي والكيميائي 
عناصـر  خمتلـف  التوفيـق بـني   لتنفيذ احملليـة ليتسـىن هلـا    إرشادات نظرية ألجهزة اوفري تإىل  حاجة
  ؛ها على حنو متسقزأ وضمان تطبيقاالنظام 
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ــة الــيت   نظــرا   )ج(   وســائل النقــل  ترتكــب بواســطة  لتزايــد خطــر األعمــال اإلرهابي
ــى قضــايا   فقــد شــدد  ، وضــدها ــدويل عل النقــل البحــري  اإلرهــاب املتصــلة بوســائل  اتمــع ال

مـن السـفن   نطاقا لألعمال اليت دد أالسياق األوسع ينبغي أن تدرج يف واليت والطريان املدين، 
رهــاب مــع كافحــة اإلالبحريــة ملصــكوك تفاعــل الكيفيــة لاهتمــام خــاص ويــوىل . والطــائرات

الـيت  الصـكوك القانونيـة   مـع  القرصـنة، و حبـاالت  فيما يتعلق صوصا القانون الدويل للبحار، وخ
  حة النووية والكيميائية والبيولوجية؛انتشار األسلمنع على تركّز 

اهلجمـات  مـن   كـالّ اسـتخدام اإلنترنـت ألغـراض إرهابيـة     مكافحة  تستهدف  )د(  
واحلاالت الـيت  ) السيربايناإلرهاب ( احلرجةضد البنية التحتية القائمة على الشبكات اإلرهابية 

قـانوين عـاملي   يف حـال عـدم وجـود صـك    و. اإلنترنت الرتكاب أعمـال إرهابيـة  فيها ستخدم ت 
ــة  جيــري حتديــد ، يف هــذا اخلصــوص لــى أســاس الصــكوك  املمكنــة عاحللــول واآلليــات القانوني

ــادئ       ــا، واملب ــة املتعلقــة جبــرائم الفضــاء احلاســويب لــس أوروب ــل االتفاقي ــة القائمــة، مث اإلقليمي
  .ةاحملليالفضلى واملمارسات املعنية املنظمات الدولية تضعها التوجيهية اليت 

 ف القانونيـة التقنيــة يف هـذه اـاالت بالتعــاون الوثيـق مــع    ارملعـ ونقــل اتطـوير  جيـري  و  -٣٩
، والوكالــة )نتربــولاإل(منظمــة الشــرطة اجلنائيــة الدوليــة ســيما  ال، وعنيــةامل األخــرى املنظمــات

املنظمة البحريـة الدوليـة ومنظمـة    وكذلك فيما يتعلق باإلرهاب النووي،  الذرية الدولية للطاقة
  .، على التوايلاملدينالطريان ص قضايا النقل البحري ون املدين الدويل فيما خيالطريا

    
   من حيث أساليب تقدمي املساعدةالتحديات   - باء  

 )أ( :فيما يلي النهج الثالثي الشعب الذي يتبعه فرع منع اإلرهاب يف تقـدمي املسـاعدة   -٤٠
ــة  مســاعدة ا ــدان الطالب ــرة لبل ــوطين؛   مباش دون األنشــطة واالضــطالع ب )ب(علــى الصــعيد ال
إعـــداد وضـــع أدوات وو) ج(واســـتكماهلا؛ ألنشـــطة الوطنيـــة  واإلقليميـــة لـــدعم ا  اإلقليميـــة

وقــد . عــاملي وصــولمســتوى أكثــر اســتدامة ونتــائج إىل حتقيــق ــدف منشــورات موضــوعية 
خضعت أساليب تقدمي املساعدة هذه بانتظام لالسـتعراض والتنقـيح والتحـديث بقصـد جتسـيد      

  .على الصعيد الوطين القدراتة املتزايدة إىل مساعدة متعمقة ومستمرة لبناء احلاج
٤١-  التــآزر بــني خمتلــف بــرامج مــن لتحقيــق أقصــى قــدر ممكــن  باســتمرار هــود بــذل اجلوت 

منع اإلرهاب ومكافحـة املخـدرات   عامل مع تلل لعدالة اجلنائيةوطنية لنظم املكتب دف إقامة 
التنفيذيـة  املكتـب  العتمـاد علـى قـدرة    لية وغسل األموال والفساد، وواجلرمية املنظمة عرب الوطن

  .ةيف املكاتب اإلقليمية والقطري
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وهـذه  . مـة ضمان استدامة املسـاعدة املقد هذا الصدد هو من أهم العناصر احلامسة يف و  -٤٢
 متويـل عول، من سنة ألخـرى، علـى   مثل فرع منع اإلرهاب الذي ي بالنسبة هليئة مسألة عويصة

 ٩٠، وكان ذلك أكثر مـن  ساعدةمه تقريبا من أنشطة املكل ما يقدامليزانية لتغطية خارج عن 
  .٢٠٠٩يف املائة يف عام 

    
   صممة خصيصا على املستوى الوطينتقدمي املساعدة لبناء القدرات امل  - ١  

ومثـة ـج    .املسـؤولني يف البلـدان املسـتفيدة   بالتشاور الوثيـق مـع    وتنفَّذاألنشطة  تحدد -٤٣
إنشــاء جلنــة مشــتركة بــني  وال يفضــي . وضــع خطــة عمــل وطنيــة لتقــدمي املســاعدة  هــو  مفيــد

ومكافحتـه إىل إتاحـة الفرصـة أمـام     الوزارات لتنفيذ خطة عمل مشـتركة بشـأن منـع اإلرهـاب     
أيضـا التعـاون بـني خمتلـف     ل بـل يسـه   املضـي قـدما فحسـب   احلكومة واملكتب للتفـاوض علـى   

علـى   اجلهـات الفاعلـة الوطنيـة واملكتـب    أن حتققها حيدد األهداف اليت يتعني الوزارات املعنية و
  .حد سواء

حتياجـات احملـددة للقضـاة    علـى حنـو يلبـي اال   بنـاء القـدرات   لاملسـاعدة  وينبغي تصميم   -٤٤
مــن التجربــة إن مــن الضــروري جــدا االســتفادة  ولــذا فــ. عملــهم اليــومي واملــدعني العــامني يف
 اإلرهـاب أو أو حماكمـات تتعلـق ب  تحقيقـات  الذين اضـطلعوا ب دعني العامني العملية للقضاة وامل

ــذلك مــن  فيشــاركوا  ــة دعــم اة جيــري إعــداد أد و. اــرمنيإجــراءات تســليم   مــا يتصــل ب هام
 ، ويواصـل فـرع منـع اإلرهـاب العمـل علـى إعـدادها       اإلرهـاب للممارسني هي جـامع حـاالت   

ومثـة سـبيل فعـال    . حة اإلرهاب من خمتلف البلدانمكافاملمارسني العاملني يف جمال مع  بالتآزر
تنظيم جوالت دراسية موعات صغرية من القضـاة واملـدعني   هو  آخر لتوفري التدريب العملي

، رهـاب كافحـة اإل وـج متقدمـة مل  هياكـل  لـيت لـديها   نظـرائهم يف البلـدان ا  لالجتمـاع ب العـامني  
التعـاون القضـائي التابعـة لالحتـاد      آليـات إقليميـة متخصصـة، مثـل وحـدة      عـن  مثلنيمبوكذلك 
  .الشبكة القضائية األوروبيةو )يوروجست( األورويب

ومـن التحــديات املرتقبــة توســيع نطــاق املســاعدة القانونيــة املصــممة خصيصــا ليشــمل    -٤٥
ن الـذين ميثلـون   والـدفاع واحملـام   وفئات مهنية أخرى من نظام العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك حمام

إقامـة شـراكات مـع    ولتحقيـق ذلـك بفعاليـة، فـإن مـن الضـروري       . السجون وظفوومضحايا ال
  .نقابات احملامني ورابطات موظفي السجون
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وعموما، فإن على فرع منع اإلرهاب أن يعمل مـن أجـل وضـع بـرامج طويلـة األجـل         -٤٦
لـى  توفر تدريبا متعمقـا جلميـع اجلهـات صـاحبة املصـلحة املعنيـة وتشـتمل ع        )١٦(لبناء القدرات،

تابعـة  ا يف ذلـك م دعمهالدائم ملا هو مفيد وسهل املنال من أدوات التـدريب وكتيباتـه، تـ   نشر ال
ســعيه إىل اتبــاع ــج املكتــب يعــزز يف هــذا الصــدد، و .ســتمرخــدمات دعــم متعززهــا فعالــة و

وتعزيـز خـربات هـذه    وفري التـدريب  الوطنية يف ت إشراك مؤسسات التدريببدريب املدربني، لت
 مناهجهــالكــي تــدرجها يف   مكافحــة اإلرهــاب إعــداد وحــدات منوذجيــة عــن    باملؤسســات 

  .الوطنية الدراسية
ومن شأن اتباع ـج للتنفيـذ علـى املسـتوى امليـداين أن ييسـر اسـتدامة االلتـزام ألجـل            -٤٧

ملكتـب املخـدرات واجلرميـة    منع اإلرهاب يف املكاتب امليدانيـة  خرباء  ن انتدابفقد مكّ .طويل
 األنشــطةيف تصــميم ع املســؤولني احمللــيني علــى حنــو وثيــق مــ لعمــل منــع اإلرهــاب مــن ا  فــرع

ــذها ــع قدراتــه يف جمــايل   الالمركزيــة الفــرع مواصــلة اعتمــاد   ويتــوخى . وتنفي الربجمــة يف توزي
  .بفعالية أكرب الحتياجات املتغرية للبلدان املستفيدةالتنفيذ لكي يكون قادرا على تلبية او

إىل تيسري دمج أنشـطة الفـرع بشـأن     اع ج ميداين معزز أن يؤدي أيضاومن شأن اتب  -٤٨
طلـب  الهـذا النـهج   ويلـيب  . والقطريـة  ةاملكتب اإلقليميـ برامج يف  دجما كامال مكافحة اإلرهاب

 بشـأن منـع اإلرهـاب   أنشـطة املسـاعدة   تضمن املساعدة التقنية تلتقدمي  أمشلاملتزايد على برامج 
  .ائية وتدابري مكافحة الفساد واجلرمية املنظمة عرب الوطنيةالعدالة اجلنبشأن  لكوكذ

    
  التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية األنشطة اإلقليمية واألقاليمية لتعزيز فعالية   - ٢  

   من أجل مكافحة اإلرهاب
علـى  حلشـد الـدعم    فعـال منتـدى  ا دون اإلقليميـة واإلقليميـة أـ   أثبتت حلقات العمـل   -٤٩

  .الوطين لصعيداملبادرات على اوإلطالق ة العامة مستوى السياس
لبلـدان األفريقيـة   الـيت اسـتهِلت يف ا  لـوزراء العـدل،    اإلقليمية السـنوية ملؤمترات وتعمل ا  -٥٠

ي واهليئـة احلكوميـة   ـبلدان أمريكا الالتينيـة ومنطقـة الكاريبـ   لكذلك عقدت الناطقة بالفرنسية و
وطنيـة  العمـل  الحرز يف تنفيذ خطـط  الفرصة لتقييم التقدم املُة على إتاحالدولية املعنية بالتنمية، 

دول وحتديـد اـاالت الـيت حتتـاج     الالتزام دعم  ملساعدة علىوا، )من خالل استعراض النظراء(
  .إىل مزيد من املساعدة
───────────────── 

 Thematic evaluation of the Global Project on“التقرير املعنون  من ٣٩يف الصفحة  ٥انظر التوصية   )١٦(
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 حلقـات العمـل دون اإلقليميـة،    هاعلى املستوى التقين، مبا فياملعقودة حلقات العمل و  -٥١
يسـاعد املكتـب البلـدان يف وضـع اإلطـار      و. عزيز التعاون الدويل يف املسـائل اجلنائيـة  لتضرورية 

جراءات تسـليم اـرمني واملسـاعدة القانونيـة     املعنيني بإتدريب املمارسني يف الالزم ولتشريعي ا
 لعدالـة اجلنائيـة مـن البلـدان    وظفي امـ  بتنظيم التقـاء  ،املكتبيتوىل باإلضافة إىل ذلك و. املتبادلة

الشـبكي  التواصـل  معينـة، تعزيـز عمليـة     منطقة دون إقليميـة الواقعة ضمن حدود إقليم معني أو 
  .وتبادل املعلومات وبناء الثقةد عرب احلدو

بــارزة مــن  عبــارة عــن شــبكة    هــي لجنــة احملــيط اهلنــدي  التابعــة ل" منصــة العدالــة "و  -٥٢
وهـذه املنصـة، الـيت شـارك يف     . ائيـة املمارسني العاملني يف جمال التعـاون الـدويل يف املسـائل اجلن   

جهـات التنسـيق القضـائية املسـؤولة     ، جتمع ٢٠٠٨جلنة احمليط اهلندي يف عام إنشائها املكتب و
وفرنسـا  وسيشـيل  جزر القمر كل من يف  واملساعدة القانونية املتبادلة ارمني عن قضايا تسليم

يف وضـع  الشـتراك مـع املكتـب    إىل اإنشاء املنصـة   وأفضى. سومدغشقر وموريشيو) ريونيون(
ة املسـاعدة القانونيـ  تسـليم اـرمني و  جمموعة من االتفاقـات الثنائيـة واإلقليميـة والدوليـة بشـأن      

أداة "لنشـر   منـربا املنصـة  قد وفـرت  و. ممارس ١ ٢٠٠لى ع، وقد جرى توزيع اموعة املتبادلة
ن وإلعــداد وثيقـة مرجعيــة عــ  بالــيت وضــعها املكتـ " بــات املسـاعدة القانونيــة املتبادلـة  كتابـة طل 

جلنــة احملــيط اهلنــدي بشــأن املتبعــة يف الــدول األعضـاء اخلمــس يف   الـنظم واملمارســات القانونيــة 
قضـايا  يف حـل  دورا جوهريـا  املنصـة  كمـا تـؤدي   . تسليم ارمني واملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة   

  .تسليم ارمني واملساعدة القانونية املتبادلةتتعلق بددة حم
    

   وضع أدوات لتيسري توفري التدريب املبتكر  - ٣  
 معظمهـا ، ومـن األدوات بوضـع عـدد كـبري     ٢٠٠٣منـذ عـام   قام فرع منـع اإلرهـاب    -٥٣

مثـة أدوات تشـريعية   و )١٧(.الشـبكة على منشور و بكل لغات األمم املتحدة الرمسية الستمتاح 
؛ إلرهـاب كافحـة ا مل الدوليـة ت والربوتوكـوال االتفاقيـات  عـن   حمـدثا حمددة تضم دليال تشـريعيا  

واألحكـام  ؛ يف التشـريعات أحكام الصكوك القانونية الدولية ملكافحة اإلرهـاب   راجإلد ودليال
ــة باســم األ  ــام املعروف ــاب  التشــريعية الحك ــة ملكافحــة اإلره ــا أجــرى   .نموذجي ــرع كم ــع ف من

عـدة  يف هـاب  الطارئة على تشـريعات مكافحـة اإلر  تطورات ال بشأنراسات حتليلية اإلرهاب د
  .مناطق دون إقليمية

───────────────── 
  .www.unodc.org/unodc/en/terrorism/unodcs-taas.html?ref=menusideانظر املوقع   )١٧(
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تضـمن  أداة رئيسـية ت هـي   )١٨(اإلرهـاب الـدويل  املتعلقـة ب وارد القانونيـة اإللكترونيـة   املو  -٥٤
هـا  فيالتصديق عليها، وميكن البحث  وحالة كاملة كافحة اإلرهابمللصكوك الدولية انصوص 

تشـريعات  هـذه  عـدة البيانـات   كمـا تتضـمن قا  . زمنيـة ال حبسب املنطقة والبلد واملعاهدة والفترة
  .بلدا ١٤٥من أكثر من مستقاة وسوابق قضائية 

 منـع اإلرهـاب علـى إعـداد منـهج     فـرع  يعكـف  ، القائمـة لتدريب اأدوات واستنادا إىل   -٥٥
املعـارف واخلـربات    نقـل ، وسيسهل املنهج موظفي العدالة اجلنائيةلصاحل شامل ي قانوين ـتدريب

ويتــألف املنــهج مــن وحــدات . منهجيــةاإلرهــاب بطريقــة أكثــر تخصصــة ملكافحــة القانونيــة امل
املنشـورات  يعـد بشـأا املزيـد مـن األدوات و     قضـايا موضـوعية حمـددة   منوذجية للتـدريب علـى   

ــة يهــا، مبــا فاملوضــوعية علــى مكافحــة  عناصــر التــدريب القــانوين  وهــو يضــم   .دراســات احلال
الـيت  وغسل األموال واجلرمية املنظمـة،  ك املواضيع ذات الصلة،على التدريب أنشطة واإلرهاب 

النموذجيــة وفقــا الحتياجــات ــج الوحــدات وســتعدل . األخــرى املكتــبتضــطلع ــا فــروع 
  .تكنولوجيا املعلومات، وستكيف الستخدامها يف آليات التنفيذ القائمة على تدريب املدربني

 تكنولوجيـا املعلومـات  ى بتكاريـة القائمـة علـ   الآليـات التنفيـذ ا  اسـتخدام  أن  ثبـت وقد   -٥٦
وأُعـــدت دورتـــان تـــدريبيتان مكثفتـــان عـــرب . مـــن حيـــث التكلفـــةوالفعاليـــة  يتســـم بالكفـــاءة

يف مكافحـــة التعـــاون الـــدويل صصـــا بشـــأن كثـــر ختإحـــدامها عموميـــة واألخـــرى أنترنـــت، اإل
حـىت   وعقدت )١٩(.)نتربولاإل(ة املنظمة الدولية للشرطة اجلنائيوذلك باالشتراك مع  اإلرهاب،

وبلــغ عــدد املشــاركني فيهــا ســتة أســابيع، تســتغرق الواحــدة منــها مخــس دورات تدريبيــة اآلن 
كُلِّف املشـاركون مبطالعـة مراجـع معينـة     و. العاملمن عموم أرجاء بلدا  ٧٢ مشاركا من ١٢٦

وصـالت نصـوص   من خالل وفيما بينهم ع احملاضرين بشأا ميف مناقشات تفاعلية  واملشاركة
  .للغايةالنسق التعاوين والتفاعلي تقديرهم هلذا عظيم عن وأعرب املشاركون  .إلكترونية

 تعــــاون وثيــــق مــــع مؤسســــة دبلــــوعــــرب اإلنترنــــت بمبــــادرات التــــدريب ونفِّـــذت    -٥٧
(DiploFoundation) . علــى ة بــهاخلاصــ املنصــةعــداد ويعكــف اآلن فــرع منــع اإلرهــاب علــى إ 

ملشــاركني متكّــن ائمــة للتــدريب االفتراضــي داكمنصــة أيضــا والــيت ســوف تســتخدم اإلنترنــت 
مـن البقـاء علـى    الوطنية واإلقليمية حلقات العمل نترنت وعرب اإل السابقني يف دورات التدريب

وســيتمكنون ــذه  .وفيمــا بينــهم منــع اإلرهــابالعــاملني يف فــرع وســطاء التــدريب ب" اتصــال"

───────────────── 
  .https://www.unodc.org/tldb/index.html?ref=menuside?lf=1&lng=enمتاحة على املوقع   )١٨(
  .www.unodc.org/unodc/en/terrorism/online-training-course.htmlاملوقع  انظر  )١٩(
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ــن   ــة م ــة الطريق ــن التوا  امواكب ــدة واالســتفادة م ــتعلّعــرب الشــبكات  صــل لتطــورات اجلدي م وال
  .على حنو مستدام أنشطة بناء القدراتاالضطالع بيعزز األمر الذي س، يناملستمر
ــز أنشــطة التــدريب عــ وحيظــى ت  -٥٨ ــنترنــت برب اإلعزي ــة بفضــل املالحظــات دعم ال اإلجيابي

ــأثريه يف حتياجــام وبالنســبة الالتــدريب أمهيــة  بشــأناملشــاركني الــواردة مــن   قــدرم علــىت
 مــدى فائــدةذلــك يوضــح و. رهــاب وحماكمــة املتــهمني فيهــايف قضــايا اإلنجــاح يف التحقيــق ال

املتعلقــة بكميــة ؤشــرات املمــة، باإلضــافة إىل جمموعــة  اخلــدمات املقدلنوعيــة اســتعراض إجــراء 
 املـوظفني عـدد  واملعتمدة ديدة اجلقوانني حاالت التصديق وال عددن قبيل م( املُحقَّقةات جنازإلا

فــرع منــع النتــائج واإلبــالغ القــائمني علــى   وقــد ســاعدت األدوات املتينــة لــإلدارة ). نياملُــدرب
البلـدان  من الدعم واستدامة لبناء بالنسبة أساسية هي وقابلة للقياس، نتائج اإلرهاب على بيان 

  .املاحنةالبلدان املستفيدة و
    

    تعزيز الشراكات -رابعا  
ثالثيـة  شـراكة  يتسـم بالكفـاءة والفعاليـة وجـود      الـذي املسـاعدة التقنيـة   يفترض تقـدمي   -٥٩

 البلـد أو البلـدان  وسـاعدة  مـة امل سـتفيد واجلهـة مقد  البلد املكل من بني األطراف راسخة األداء 
التشــاور والتنســيق والتعــاون بــني خمتلــف  ز جنــاح تقــدمي املســاعدة أيضــا بفضــل  ويتعــز. املاحنــة

  .كافحة اإلرهابيدان ممالناشطة يف  ،وخارجهاداخل منظومة األمم املتحدة اهليئات، 
    

   شراكات مع البلدان املستفيدةال  -ألف  
حتديـد   يف البلـد املسـتفيد لضـمان    املعنيـة تنسـيق بـني اإلدارات والوكـاالت    ال بد مـن ال  -٦٠

يف بنــاء اجلهــات احملليـة صــاحبة املصـلحة   طلبــات املسـاعدة مــع تقـدير دور   إعـداد  األولويـات و 
مـدعني  قضـاة و األمهيـة مبكـان تعـيني األشـخاص املناسـبني مـن       مـن  و. هاواحلفاظ علي القدرات
حبيـث يقومـون   يف وظـائفهم،  إبقـاء املـوظفني املـدربني    مبـادرات بنـاء القـدرات و   تنفيـذ  لعامني 

  .رف املكتسبةانقل املعبدور احلافز على 
مـة  املقداجلهـة  و سـتفيد ملكية حملية واتصاالت جيدة بـني البلـد امل  ومن الضروري توفر   -٦١
احملـاور املباشـر   وطنيـة لتكـون   ويطلب فرع منع اإلرهاب دوما تسمية جهـة وصـل   . لمساعدةل
التنســيق مــع تكفـل  وهــا وتنظيم هاوإعـداد األنشــطة املخطـط هلــا  تصـميم  بالكامــل يف تشـارك  و

  .اجلهات احمللية صاحبة املصلحةمجيع 
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أثنـاء عقـد حلقـة عمـل     هـات الوصـل الوطنيـة    الـدور احملـوري جل  وجرى التأكيـد علـى     -٦٢
 /تشـرين األول طنية ملكافحـة اإلرهـاب، استضـافها املكتـب يف     خاصة جبهات الوصل الوولية د

قيمــة ليتقامسوهــا مــع أن لــديهم خــربات علــى ة ســتفيدلبلــدان املا ممثلــووشــدد . ٢٠٠٩أكتــوبر 
تلبيـة   كفايـة  وحرصا على. بني بلدان اجلنوب املُعززالتعاون ه ينبغي تشجيع وتيسري وأنغريهم 

عمليــات التقيــيم األويل  صــوغيف تشــارك هــذه البلــدان أن ، فــإن مــن الضــروري حتياجــاتاال
  .عدها املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهابتفيذ اليت للتن
تزايــد لوطنيــة ملكافحــة اإلرهــاب علــى وعــالوة علــى ذلــك، شــددت جهــات الوصــل ا  -٦٣

البلـدان ملســاعدا   لكـل بلـد مـن    مصـممة خصيصـا  ات إىل تقـدمي مسـاعدة لبنـاء القـدر     احلاجـة 
الدور املهم الـذي  على ، وتنفيذا كامالعلى تنفيذ الصكوك القانونية الدولية ملكافحة اإلرهاب 

أيضا علـى أمهيـة الـربط     دتوشد. يف هذا الصددالتابع للمكتب يضطلع به فرع منع اإلرهاب 
ــادل أفضــل امل   العــاملني يف جمــال املمارســني مارســات بــني بــني اجلهــود الوطنيــة واإلقليميــة وتب

  .النظم القانونيةعرب العدالة اجلنائية عرب املناطق و
    

   شراكات مع البلدان املاحنةال  - باء  
 األمـم املتحـدة  ودور . اثنائيـ رهـاب  مكافحـة اإل املسـاعدة التقنيـة يف جمـال    عظـم  م تقدم -٦٤

جهــة موثــوق ــا املاحنــة البلــدان وملســتفيدة يف هــذا املضــمار، ولكنــها يف نظــر البلــدان ا حمــدود
قـدمي  خربة فنية متخصصـة، مثـل ت  االت اليت حتتاج إىل دور هام يف التقدمي املساعدة تضطلع ب

  .وتنفيذهاملكافحة اإلرهاب  ةالدوليعلى الصكوك القانونية  بالتصديقفيما يتصل املساعدة 
 املسـاعدة، ال بـد مـن اإلشـارة إىل فريـق      تيسري تقدميالبلدان املاحنة لآليات ص فيما خيو  -٦٥

لتعزيـز   ٢٠٠٣ئ يف عـام  نشـ أُالـذي   الثمانيـة،  البلـدان  العمل ملكافحة اإلرهـاب التـابع موعـة   
حلـد مـن   تنسيق املسـاعدة وا اإلرهاب ومة لبناء القدرات يف جمال مكافحة املساعدة العاملية املقد

منتـدى خـاص باجلهـات     نة مكافحـة اإلرهـاب  للج املتوخاة أن يتوفراألهداف ومن  .االزدواج
مــن املســاعدة فيمــا يتعلــق االحتياجــات ذات األولويــة بشــأن املعلومــات املاحنــة يــتم فيــه تبــادل 

االحتياجـات  تلبيـة  وحتديد اجلهـات املاحنـة املناسـبة ل   ) ٢٠٠١( ١٣٧٣تنفيذ قرار جملس األمن ب
وأسـتراليا  سـبانيا  ة وإلثمانيـ البلدان ا موعةملكافحة اإلرهاب هم جمأعضاء فريق العمل و. احملددة

املخـدرات   ومكتـب  املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهابووسويسرا واملفوضية األوروبية 
يف  قـدمي املسـاعدة التقنيـة   تلتسـهيل  كمنـرب   دورهكيفيـة تعزيـز   فريـق العمـل يف   وينظر . واجلرمية

ملتعـددة  مـة املسـاعدة ا  هـات مقد اجلأن يسـاعد  أيضـا   ومـن شـأن ذلـك   . جمال مكافحة اإلرهاب
  .عملهاالالزم لالضطالع ب حتديد التمويل املتاحعلى املكتب، ، ومنها األطراف
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التـابع   فـرع منـع اإلرهـاب    البلـدان املاحنـة األعضـاء يف   م مـن  الدعم املايل املقـد وبفضل   -٦٦
مــن خمتــارة،  يف مواقــع ميدانيــةالرئيســي و، يف املقــر بلــدا، متكّــن الفــرع ٢١للمكتــب وعــددها 

ــواة مــن اخلــربات املتخصصــة و  تكــوين  ــة األساســية الالزمــة  اقــدرة مــن ن ــة لضــمان ألمان فعالي
مكافحـة اإلرهـاب وتقـدمي     التخطيط للمسـاعدة التقنيـة ومـا يتصـل ـا مـن شـراكات يف جمـال        

التخطـيط الطويـل   جيعـل   على التربعات فرعبيد أن اعتماد ال. اتلك املساعدة وتنسيقها وإدار
أن ويعـزى ذلـك أيضــا إىل   . ، أمـرا صـعبا  اخلـربات الفنيـة الالزمـة   فيـه احلفـاظ علـى    مبـا  ، جـل األ

تعـدد السـنوات مـن    امل املرتقـب  مـن التمويـل  أكـرب  قـدرا  حـىت اآلن  مل توفّر معظم البلدان املاحنة 
وقد اتضح ضـعف الربنـامج دون شـك    . املساعدة التقنية يف جمال مكافحة اإلرهاب أجل تقدمي

مكافحة اإلرهاب إىل تقليص عملياته ألنه مل يكـن متأكـدا   فرع اضطر ، عندما ٢٠٠٩م عايف 
  .التمويلمن توفر 

ــة    لــيس مــن احلكمــة  و  -٦٧ االعتمــاد علــى مــوارد مــن خــارج امليزانيــة لتمويــل اخلــربة الفني
ــة ومهــا  ــة األساســية م اجلوهري ــوفري  األمان ــتعني ت ــل ي ــادة املخصصــات  ب هــذه القــدرات ، ب يف زي

حمـدد  وغـري  حيتاج األمر إىل متويل طـوعي ميكـن التنبـؤ بـه     باإلضافة إىل ذلك، و. ة العاديةامليزاني
ملســاعدة ألساســية لتقــدمي انشــطة ااالســتمرار يف االضــطالع باأللــتمكني املكتــب مــن الغــرض 

  .التقنية بغية تنفيذ واليته العاملية
ات علـى املسـتوى   علـى بنـاء القـدر   فـرع منـع اإلرهـاب    قـدرة  فإن وعالوة على ذلك،   -٦٨

ولعـل مـن املفيـد أن    . تتطلب أيضـا متـويال متعـدد السـنوات     طويل األجلالوطين بشكل راسخ 
 بربنــامجبنــاء القــدرات جمــال  يف الفــرعنتأمـل كيــف ميكــن تعزيــز ربــط املســاعدة الـيت يقــدمها   

ار بيئــة اجتماعيــة مواتيــة لالســتثم لتــوفري ضــرورية تــدابري مكافحــة اإلرهــابف. التنميــة األوســع
هذه التدابري جزءا ال يتجزأ من جهـود التنميـة   ينبغي أن تكون والسياحة، و التجارية واألعمال
ه يـدرك اليـوم أكثـر فـأكثر     ، فإنـ ولئن كان جمتمع املساعدة اإلمنائية متلكئا يف املاضي. املستدامة

ــة  ــة نأمهي ــام إقام ــة  لظ ــة اجلنائي ــرام   لعدال ــا ي ــى م ــق   مل يعمــل عل ــة تالكافحــة اإلرهــاب وحتقي نمي
  .ستدامةة املواالجتماعية االقتصادي

    
  وخارجها نظومة األمم املتحدة مداخل  شراكات مع الكياناتال  - جيم  

   مكافحة اإلرهابأنشطة اليت تضطلع ب
طويـل األجـل    عريض القاعدةبرنامج  يف صلباملساعدة التقنية تضمني احلاجة إىل إن  -٦٩

سـائر أصـحاب املصـلحة    شـراكات وثيقـة مـع    إقامة  متستلزلبناء القدرات يف البلدان املستفيدة 
  .وخارجها داخل منظومة األمم املتحدة
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   التعاون مع هيئات جملس األمن املعنية مبكافحة اإلرهاب  - ١  
وثيق مع جلنـة  التعاون الب مكافحة اإلرهاب املخدرات واجلرمية بأعمال يضطلع مكتب -٧٠

الـيت   املهـام ومثـة تكامـل وتـآزر بـني     . ةها التنفيذيمكافحة اإلرهاب التابعة لس األمن ومديريت
سياسـات  النة مكافحـة اإلرهـاب ومديريتـها التنفيذيـة وضـع      إذ تتوىل جل. ينهض ا كل منهما

ورصــد تنفيــذ ) ٢٠٠٥( ١٦٢٤و) ٢٠٠١( ١٣٧٣فيمــا يتعلــق بتنفيــذ قــراري جملــس األمــن   
وتيســري تقــدمي يف قــدراا رات حتديــد الثغــبوســائل منــها  الــدول األعضــاء اللتزاماــا الدوليــة، 
فـرع  /ملكتـب ة الـيت يضـطلع ـا ا   املساعدة التقنيأما أنشطة . املساعدة التقنية للبلدان اليت تطلبها

قانونيـة  واحتياجـات  ثغـرات  مـا يتـبني مـن     على سـد البلدان ا بدورهفهي تساعد  منع اإلرهاب
  .وما يتصل ا

 األمـن  جملـس  بقـرار  عمـال  )أ( :وهـي  ائمـة ق فعالـة  عمـل  ترتيبات هناك ذلك،وبناء على   -٧١
 ٣٢ إىل التنفيذيـة  املديريـة  أجرـا  موقعية زيارات يف اآلن حىت املكتب شارك ،)٢٠٠٤( ١٥٣٥
 جلسـات  ويعقـدون  املكتـب  أنشـطة  يف التنفيذية ومديريتها اللجنة من خرباء ويشارك )ب( بلدا؛

 ؛)٢٠٠١( ١٣٧٣ األمــن جملــس قــرار مبوجــب احملــددة واألولويــات اللجنــة دور بشــأن إعالميــة
 تبــادل يــتمو ؛املكتــب أنشــطة ختطــيط يف التنفيذيــة وإدارــا اللجنــة عمــ مشــاورات وتجــرى )ج(

 وإدارــا اللجنــة متقــدو )د( ؛هلــا واملخطــط اجلاريــة ألنشــطةل الدوريــة واخلطــط البعثــات تقــارير
املسـاعدة التقنيـة    املكتـب  مويقـد  )هــ ( املسـاعدة؛  إىل احملتاجـة  البلـدان  بشـأن  توجيهـات  التنفيذية
  ذات الصـــلة، عنـــد تأكيـــد الطلـــب؛  يف اـــاالت القانونيـــة وجمـــاالت بنـــاء القـــدراتللبلـــدان 

جتميـع العناصـر   يف ) دولـة حـىت اآلن   ٦١(ويساعد املكتـب أيضـا الـدول األعضـاء الطالبـة      ) و(
  .الالزمة لتقدمي ردودها إىل جلنة مكافحة اإلرهاب

 ١٢٦٧بـالقرار   جلنة جملس األمـن املنشـأة عمـال    لى حنو وثيق معكما يعمل املكتب ع  -٧٢
يـق  ومـع فر بشأن تنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط ما من أفراد وكيانات، ) ١٩٩٩(

ــابع هلــ الــدعم التحليلــي ورصــد اجلــزاءات  ــز قــدراتويســعى املكتــب إىل ت. االت ــدول عزي يف  ال
، حركــة طالبــان/تنظــيم القاعــدةحبــق نظــام اجلــزاءات اـالني التشــريعي والتنظيمــي بغيــة تنفيــذ  

كمـا  . مـة إىل اللجنـة  تقاريرهـا املقد مـن   يف صوغ األجزاء ذات الصلةكذلك مساعدة الدول و
التابعـان للمكتـب املسـاعدة     الربنامج العاملي ملكافحـة غسـل األمـوال   م فرع منع اإلرهاب ويقد
يوضـحان  ، وحركة طالبان/تنظيم القاعدة املفروض علىظام اجلزاءات املعلومات عن نشر يف ن

حيــال التــدابري املنصــوص عليهــا يف نظــام اجلــزاءات  نطــاق التزامــات الــدول للجهــات الوطنيــة 
  .املذكور
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جملـس   نفيـذ قـرار  رصد تاللجنة اليت ت تعاونا وثيقا معأيضا ويتعاون فرع منع اإلرهاب   -٧٣
إىل األطــراف مــن غــري  مار الشــاملاملتعلــق بعــدم انتشــار أســلحة الــد ) ٢٠٠٤( ١٥٤٠ األمــن

  .تنظيم أنشطة مشتركة للمساعدة التقنيةالدول، ومع فريق اخلرباء التابع للجنة، بوسائل منها 
جلـان جملـس األمـن الـثالث هـذه      بـني  اجلـاري  لتعـاون  ويسهم فـرع منـع اإلرهـاب يف ا     -٧٤
ن الــثالث عمــال اللجــااملوجهــة إىل تنظــيم حلقــات عمــل دون إقليميــة بشــأن إعــداد الــردود    ب
الفرصــة أمــام   حلقــات العمــل هــذه  وتتــيح . املشــتركة بشــأن تقــدمي التقــارير    ســتراتيجيةالبا

دى تنفيـذ التزامـات بلـدام مبوجـب     وشواغل حمددة لـ مشاكل ما يواجه من إلثارة املشاركني 
  .األمن القرارات ذات الصلة الصادرة عن جملس

    
   فرقة العملة األمم املتحدة ضمن إطار منظوم التعاون مع اهليئات األخرى يف  - ٢  

   تدابري مكافحة اإلرهاب املعنية بتنفيذ
 ٢٠٠٥يف عـام   تـدابري مكافحـة اإلرهـاب    فرقة العمـل املعنيـة بتنفيـذ   أنشأ األمني العام  -٧٥

تنسيق اجلهود اليت تبذهلا منظومة األمـم املتحـدة يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب ومتاسـكها        ليكفل
املنظمــة مـن  منظومــة األمـم املتحــدة و هيئـة يف   ٢٥ مـن ن فرقــة العمـل هــذه  وتتكـو  )٢٠(.عمومـا 

العامليـة ملكافحـة    سـتراتيجية الامنـذ اعتمـاد   وهـي تتـوىل،   ). نتربـول اإل( الدولية للشرطة اجلنائيـة 
ــادرات القيمــة املضــافة لــ   اإلرهــاب،  ــز مب ــدول األعضــاء   حتفي ــود ال ــة إىل دعم جه ــذ الرامي تنفي

مـن  كـبريا   مسـؤوال عين األمني العام ، ٢٠٠٩ هيوني/حزيران يفو .هاينواحميع جب ستراتيجيةالا
  .اخل إدارة الشؤون السياسيةد هلا مكتب دعمأنشئ مم املتحدة لرئاسة فرقة العمل واأل
املتعلـق مبكافحـة    االضطالع بعملـه ويشارك املكتب بنشاط يف فرقة العمل اليت تكفل ا  -٧٦

ويعكـف  . على نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة    ة بذولاإلرهاب ضمن السياق األوسع للجهود امل
ــها      املكتــب ــة مكافحــة اإلرهــاب ومديريت ، بالتعــاون مــع املكتــب التنفيــذي لألمــني العــام وجلن

فرقـة  التنفيذية، على تنسيق مبادرة املسـاعدة املتكاملـة يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب املنبثقـة عـن        
فرقـة العمـل   لبيـة طلباـا املوجهـة إىل هيئـات     الشريكة من تن الدول األعضاء اليت متكّ، والعمل

. بطريقـة ميسـورة عـرب مـدخل واحـد      سـتراتيجية الفيمـا يتصـل بتنفيـذ ا   املساعدة بشأن التماس 
. مــةاملقد املســاعدةوتعزيــز التشــاور وتعظــيم أثــر  بــادرة علــى جتنــب ازدواج العمــلوتســاعد امل

ة أنشـطة املسـاعد  ة، إعـداد خمطـط ب  الشـريك لـدول األعضـاء   وتتوىل فرقة العمـل، بالتعـاون مـع ا   
املقـرر  سـاعدة  بشـأن امل عمـل  الطـط  وضـع خ الثغـرات و شـخيص  فرقـة العمـل وت   حبسب هيئـات 

───────────────── 
  .www.un.org/terrorism/cttaskforce.shtmlانظر املوقع   )٢٠(
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يف إرسـاء مفهـوم    هامـا  املكتـب دورا وقد أدى . ستراتيجيةالاجبميع نواحي  فيما يتعلقتقدميها 
أن يتــوىل زمــام ضــا أيطُلــب إليــه وضــعها، و ويف ســتراتيجيةالمبــادرة تيســري التنفيــذ املتكامــل ل

ومنـها إنشـاء نظـام تفـاعلي للمعلومـات      الرئيسـية،  ا الريادة العملية يف تنفيذ بعض من عناصـره 
   )٢١(.عرب اإلنترنت يكون مبثابة آلية اتصال أساسية بني األطراف املشاركة يف فرقة العمل

٧٧-  ويشارك املكتب البنك عامـل املعـين   لفريـق ال يف رئاسـة ا النقد الـدويل   الدويل وصندوق
أصدر الفريق تقريـرا يتضـمن جمموعـة مـن التوصـيات الراميـة       قد و. التصدي لتمويل اإلرهابب

الــدول األعضــاء للمعــايري الدوليــة القائمــة بشــأن مكافحــة متويــل   فعاليــة تنفيــذ يف اإلســهام إىل 
  )٢٢(.اإلرهاب

فرقـة العمـل   التـابع ل الفريـق العامـل   كما يشارك فرع منع اإلرهـاب بنشـاط يف أعمـال      -٧٨
، والـذي يتـوىل وضـع جمموعـة مـن      مكافحـة اإلرهـاب  يف سـياق   املعين حبماية حقوق اإلنسانو

ل الفريــق العامــيف أعمــال واألدلــة املرجعيــة التقنيــة األساســية بشــأن مســائل مواضــيعية حمــددة؛ 
نـع  الفريـق العامـل املعـين مب    ة؛ ويف أعمـال املعين مبكافحـة اسـتخدام اإلنترنـت يف أغـراض إرهابيـ     

ــها،   ــذي يالصــراعات وحل ــال ــى الظــروف  ركّ ــى ز عل ــيا   ا املســاعدة عل نتشــار اإلرهــاب يف آس
  .االوسطى وغرب أفريقي

فإـا   عمـل، أفرقـة  وتشـكيل  وعالوة على قيام فرقة العمل بإطالق مبادرات مواضيعية   -٧٩
يف معــرض  أعضــائها مــن اهليئــاتأيضــا دورا أساســيا يف تعزيــز التشــاور والتعــاون بــني  تــؤدي 
  .ة كل يوماملساعدتقدميها 

    
   التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية  - ٣  

علـى الصـعيد الـدويل، علـى اسـتخدام املـوارد علـى أفضـل         العملية، تساعد الشراكات  -٨٠
الشــمولية العريضــة بــادرات املالواليــات واخلــربات الفنيــة وتشــجيع ل تعزيــز تكامــعلــى وجــه و
  .العمل االزدواج يف وتفادي القاعدة
وتتركز األعمال املشتركة يف معظمها يف جماالت مواضـيعية معينـة، مـن قبيـل التعـاون        -٨١

الوكالــة (واإلرهــاب النــووي والكيميــائي والبيولــوجي ) اإلنتربــول(الــدويل يف املســائل اجلنائيــة 
───────────────── 

تكنولوجيا إىل  املساعدة املتكاملة يف جمال مكافحة اإلرهابيستند نظام املعلومات اخلاص بتقدمي   )٢١(
انظر ( املؤقتة ملساعدة اجلهات املاحنة، يف سياق مبادرة ميثاق باريس كتب من أجل اآلليةا املاستحدثه

  .)https://www.i-act-infosystem.orgاملوقع 
  .www.un.org/terrorism/pdfs/CTITF_financing_ENG_final.pdfمتاحة على املوقع   )٢٢(
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حبقـوق اإلنسـان    واجلوانـب املتعلقـة  ) الدولية للطاقة الذرية ومنظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيـة    
صـندوق  و البنـك الـدويل  (ومكافحة متويـل اإلرهـاب   ) قوق اإلنسانحلمفوضية األمم املتحدة (

ــدويل  ــة ( املتعلقــة بالبحــار قضــايا الو )النقــد ال ــة الدولي وقضــايا الطــريان املــدين  ) املنظمــة البحري
ة الدوليــة ملنظمـ مـع ا أنشـطة مشـتركة   كمـا يضــطلع بانتظـام ب  ). منظمـة الطـريان املـدين الـدويل    (

وخاصـة  ، ومـع أمانـة الكومنولـث،    وأفريقيا الوسطىأفريقيا غرب سيما يف  للفرانكوفونية، وال
  .يـمنطقة البحر الكاريبيف ووجنوا فريقيا أيف شرق 

بوســائل منــها االشــتراك يف  هــذه الشــراكات،ترســيخ كيفيــة ومــن املفيــد استكشــاف   -٨٢
خصوصـا  الشـراكات، و إقامـة املزيـد مـن    كيفيـة   ، فضال عـن وتنفيذهااألنشطة  الربجمة وختطيط

تعزيــز القــدرة علــى مكافحــة اإلرهــاب "املشــروع املشــترك و. املســاعدة اإلمنائيــةمنظمــات مــع 
املكتـب وبرنـامج األمـم املتحـدة     التكامـل بـني   يفيـة  مثال ساطع لك "بأمن أكرب لكي تنعم كينيا

  )٢٣(.اإلمنائي
علــى كفالــة تســاعد الشــراكات فــإن ليمــي، علــى الصــعيدين اإلقليمــي ودون اإلقأمــا   -٨٣

إدماجهـا بفعاليـة يف   الفهم الصحيح للديناميات واحلساسيات السياسية واالقتصادية واإلمنائيـة و 
املعـارف  وتسـهم ب  الشـرعية السياسـية  كمـا تضـفي الشـراكات طـابع      .أنشطة املسـاعدة التقنيـة  
وتسـهم   رفانقـل املعـ  هـي تسـهل   و. قيم دعم لوجسيتما تقدمه من واخلربات احمللية، فضال ع

  .ستدامةامللية احملقدرات التنمية يف 
جلنــة البلــدان األمريكيــة باالشــتراك مــع  ذوختطــط األنشــطة يف املنطقــة األمريكيــة وتنفّــ  -٨٤

منظمــة األمــن هنــاك شــراكة مماثلــة مــع و. األمريكيــةل ملكافحــة اإلرهــاب التابعــة ملنظمــة الــدو
ومثـة  . ذ يف منطقيت أوروبـا الشـرقية وآسـيا الوسـطى    طة اليت تنفّبشأن األنشا والتعاون يف أوروب

. هذه املنطقـة لدان لبتقدمي املساعدة من أجل منتدى جزر احمليط اهلادئ أمانة مع  شراكة وثيقة
املسـاعدة يف أفريقيـا بالتعـاون الوثيـق مـع اجلماعـة االقتصـادية لـدول         وجيري النـهوض بأنشـطة   

ــا واجلماعــة االقتصــا   ــا و  وســط أفريقي ــدول غــرب أفريقي ــامج دية ل ــدرات ملكافحــة   برن ــاء الق بن
 .يمنائيـة للجنـوب األفريقـ   إلاجلماعـة ا ة واحلكومية الدوليـة املعنيـة بالتنميـ    التابع للهيئة اإلرهاب

شــركاء يف جملــس وزراء الداخليــة العــرب وجملــس التعــاون اخلليجــي وجامعــة الــدول العربيــة  و
  .منطقة مشال أفريقيا والشرق األوسط

───────────────── 
 Thematic evaluation of the Global Project on Strengthening the“ التقرير املعنون من ٥الصفحة  انظر  )٢٣(

Legal Regime against Terrorism”.  
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تعزيـز  أيضـا اسـتطالع سـبل    تعزيز التعاون على الصـعيد اإلقليمـي، ينبغـي    وإىل جانب   -٨٥
يف  املفوضـية األوروبيـة،  /الحتـاد األورويب االشركاء يف هـذا الصـدد   ومن . التعاون عرب اإلقليمي

شـبكة  و املنظمة االستشارية القانونيـة اآلسـيوية األفريقيـة   واملتوسطية، بية الشراكة األورو سياق
  .ومات الدول اجلزرية الصغرية الناميةمعل
    

   التعاون مع اتمع املدين والقطاع اخلاص  - ٤  
كافحـة  حلقـة العمـل اخلاصـة جبهـات الوصـل املعنيـة مب      اليت أثـريت يف  كان من املسائل  -٨٦

. حاجــة الــدول إىل ضــمان تأييــد اتمــع املــدين للتــدابري املتخــذة ملكافحــة اإلرهــاب   اإلرهــاب
ــإن  و ــه، ف ــانون و  مــن الضــروري ا علي ــة  غريهــا مــن  لعمــل مــع كليــات الق املؤسســات األكادميي
القائمـة  العدالـة اجلنائيـة   قيـق  حتمـن أجـل تعزيـز التصـدي لإلرهـاب يف إطـار       جلمعيات املهنية او

  .على سيادة القانون
استكشــاف  ،العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب  ســتراتيجيةالاتنفيــذ إطــار  وينبغــي أيضــا، يف  -٨٧

املسـائل القانونيـة يف اـاالت التقنيـة     فيما خيص سيما  تعاون مع القطاع اخلاص، والإمكانية ال
البحـري  والنقـل   ،النووي والكيميائي والبيولوجيواإلرهاب  ،املتخصصة، مثل متويل اإلرهاب

  .ةاستخدام اإلنترنت يف أغراض إرهابي، ووالطريان املدين
    

    االستنتاجات والتوصيات  - خامسا  
العاملية ملكافحة اإلرهاب أن إرساء تـدابري تصـدي العدالـة اجلنائيـة      ستراتيجيةالاتؤكد  -٨٨
وشـرط   لجهود العاملية ملكافحة اإلرهـاب القانون منطلق أساسي لسيادة القائمة على إلرهاب ل

  .ملكونات أخرىبالنسبة مسبق 
يف ائـل  فقـد أُحـرِز تقـدم ه    .اتمـع الـدويل علـى مفتـرق طـرق     ويف هذا املسعى يقـف    -٨٩

ومـع  . وتنفيـذها  االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ذات الصلة باإلرهـاب التصديق على جمال 
هـذه الصـكوك القانونيـة الدوليـة     علـى   مجيـع الـدول  تصـديق   زالت الطريق طويلـة حنـو   ذلك ما

  .كامال تنفيذها تنفيذاو
باملواظبـة علـى    ملتـزم كـل االلتـزام   ، التـابع لـه   فرع منع اإلرهابخصوصا ملكتب، ووا  -٩٠

لكـن لكـي يـتمكن املكتـب مـن الوفـاء بالتزامـه        و. امساعدة الدول األعضاء يف تلبية احتياجاـ 
، وذلـك لالسـتفادة   علـى السـواء   اوماليـ  اسياسـي ها، دعملزيادة على الدول األعضاء فإنه يعول 
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مـبين علـى   نظـام قـانوين دويل    إرسـاء ودعـم الـدول األعضـاء يف    احملققـة  جنازات من اإلبالكامل 
  .مكافحة اإلرهابسيادة القانون يعمل على أمت وجه يف جمال 

  :يود أن ولعل املؤمتر الثاين عشر  -٩١
  :أنالدول األعضاء على  حيثَّ  )أ(  
أن الصـــكوك الدوليـــة ملكافحـــة اإلرهـــاب و تعجـــل يف أن تصـــبح أطرافـــا يف   ’١’  

ــ ــلذها تنفّ ــ، بالكام ــم املتحــدة ذا   ذوأن تنفّ ــرارات األم ــع ق خصوصــا ت الصــلة، ومجي
  العاملية ملكافحة اإلرهاب؛ ستراتيجيةالا
ــل امتثــال    ’٢’   اإلجــراءات املتخــذة وفقــا لإلطــار القــانوين الــدويل ملكافحــة       تكف

قـوق  يف ذلـك القـانون الـدويل حل   لقـانون الـدويل، مبـا    امتثاال كامال ألحكـام ا اإلرهاب 
  ؛الدويل والالجئني والقانون اإلنساين اإلنسان

مجيع اخلطوات الالزمة إلقامة نظام قانوين ونظام عدالة جنائيـة وطنـيني    تتخذ  ’٣’  
يف ميدان مكافحـة اإلرهـاب، مـع مـا      مبنيني على سيادة القانون ويعمالن على ما يرام

  يلزم هلما من قدرات التنفيذ؛
يف املسـائل اجلنائيـة املتصـلة     إنشاء آليات فعالة من أجل التعـاون الـدويل  تتوىل   ’٤’  

  للقضاء على املالذات اآلمنة؛ اب واحلفاظ على هذه اآلليات وذلكباإلره
  ’٥’  فعاليــةب رهــابز التعــاون بــني الوكــاالت وتبــادل املعلومــات ملكافحــة اإلتعــز، 

  على الصعيد احمللي؛هلذا الغرض آليات تنسيق مكرسة بوسائل منها وضع 
يـذ اإلطـار القـانوين    تخصصة لتعزيز قـدرا علـى تنف  املتقنية الساعدة تلتمس امل  ’٦’  

  الدويل ملكافحة اإلرهاب؛
توفّر املوارد الكافية لضمان استدامة أنشطة املسـاعدة التقنيـة الـيت تضـطلع ـا        ’٧’  

التــابع ملكتــب األمــم فــرع منــع اإلرهــاب خاصــة افحــة اإلرهــاب، واألمــم املتحــدة ملك
يزانيــة العاديــة مــن خــالل زيــادة مــوارد املوذلــك  ،املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة

ميكـن  و السـنوات  ةخارجـة عـن امليزانيـة متعـدد    مـن خـالل تـوفري مـوارد     وزيادة كافية 
 ؛االتنبؤ  

  :أناألمم املتحدة، وخصوصا املكتب، رهنا بتوفر املوارد الكافية، على  حيثَّ  )ب(  
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  ’١’  التصـديق علـى  مـة للبلـدان، بنـاء علـى طلبـها، مـن أجـل        تكثّف املساعدة املقد 
، وأن كـامال  تنفيذها تنفيـذا ك القانونية الدولية ذات الصلة مبكافحة اإلرهاب والصكو

أعضـاء الربملـان يف   و سـلطة التنفيذيـة  يف الصـناع القـرار    تعزز اجلهود الرامية إىل خماطبة
  هذا الصدد؛

، بنـاء علـى الطلـب، مـن أجـل      بنـاء القـدرات  تعزز تـوفري املسـاعدة القطاعيـة ل     ’٢’  
جنائية حملي وظيفي مبين علـى سـيادة القـانون وقـادر علـى مكافحـة        نظام عدالةإنشاء 

يف التحقيـق   بفعاليـة  بناء القـدرات ذات الصـلة  ل، مبا يف ذلك املساعدة اإلرهاب بفعالية
  وإدانة مرتكبيها وحماكمتهم؛ القضايا امللموسة

مصــممة علــى حنــو يالئــم    بنــاء القــدرات  ا يف ميــدان مــن أن أعماهلــ تتأكــد   ’٣’  
أن هـذه  مـن  حتديـدا، و  لبلد الطالـب لدى ا الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية ظروفال

مــن أن باإلمكــان وتغيــرة؛ االحتياجــات املتلبيــة تفضــي إىل األعمــال تــؤدى بأســاليب 
بوسـائل منـها    ،ضمانا لتحقيق االستدامةتابعة على سبيل املما يلزم من مساعدة تقدمي 

  ؤسسات التدريب املهين؛وإشراك م تدريب املدربنياتباع ج 
كيفيـة  علـى   ملـوظفي العدالـة اجلنائيـة    توفّر املزيد من أنشـطة التـدريب املوحـد     ’٤’  

الصكوك املتعلقة مبكافحـة  حسب االقتضاء وإلرهاب، مكافحة اصكوك خمتلف تنفيذ 
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وغسل األموال والفساد، وذلك لتحقيق أقصى قـدر ممكـن   

  ؛التقنية ملساعدةلتقدمي ا أمشلتوفري برامج تآزر ومن أوجه ال
بشـأن  لبنـاء قـدرات الـدول األعضـاء     الالزمة تقدمي املساعدة ا لف جهودهكثّت  ’٥’  

  ؛قدمي الدعم لضحايا اإلرهاباملتعلقة بتجوانب العدالة اجلنائية 
تقوم، يف سياق تقدمي املسـاعدة يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب، بتعزيـز التـرويج         ’٦’  
ــة  وقواعــد عــايريمل ــة اجلنائي ومتابعــة  ونشــر هــذه املعــايري والقواعــد  منــع اجلرميــة والعدال

وأن تتــوىل، ، هااستعراضــمــة بشــأن املقدقترحــات أن تــدعم املاســتخدامها وتطبيقهــا و
  واستكماهلا؛ املعايري والقواعدهذه حتديث حسبما يكون ضروريا ومالئما، 

التعاون الدويل يف املسائل اجلنائيـة مـن   ليات تواصل تقدمي املساعدة يف تعزيز آ  ’٧’  
، بوســائل منــها تقــدمي الــدعم الــالزم إلنشــاء شــبكات أو       أجــل مكافحــة اإلرهــاب  

  منصات أو آليات أخرى قادرة على تشجيع التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية؛
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تشجع الدول األعضاء علـى النظـر يف أن تسـتفيد مـن آليـات التعـاون الـدويل          ’٨’  
  ؛اتفاقية مكافحة الفسادو الدول األطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظمةيت أنشأا ال
تقــدمي املســاعدة يف اــاالت  أن حتســن ز بنــاء اخلــربة الفنيــة املتخصصــة و عــزت  ’٩’  

النـــووي والبيولـــوجي  اإلرهـــاب متويـــل اإلرهـــاب و هـــا التقنيـــة املتخصصـــة، مبـــا في  
  والطريان املدين؛ر املتعلقة بالبحاوالقضايا  والكيميائي،

مــة فيمــا يتعلــق املقداملســاعدة أن حتســن ز بنــاء اخلــربة الفنيــة املتخصصــة وعــزت  ’١٠’  
  كافحة استخدام اإلنترنت يف أغراض إرهابية؛جبوانب العدالة اجلنائية مل

فعالـة مـن حيـث التكلفـة لتقـدمي      الوتواصل تشجيع استخدام اآلليات املبتكرة   ’١١’  
  تكنولوجيا املعلومات؛أساليب تقدميها القائمة على وخاصة  املساعدة التقنية،

مبـا يف ذلـك يف إطـار فرقـة      تقيم أوجه تآزر مـع مجيـع هيئـات األمـم املتحـدة،       ’١٢’  
ــة بالتنفيــذ يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب   مــع اهليئــات ، وأن تواصــل العمــل العمــل املعني

ــ الشــريكة علــى الصــعيد الــدويل واإلقليمــي ودون اإلقليمــي    ــرامج عمــل  ة بغي وضــع ب
  ؛مكافحة اإلرهابإىل مشتركة لدعم البلدان يف جهودها الرامية 

عمليـات التشـاور والتنسـيق والتعـاون     تعزز اجلهود الرامية إىل مواصلة تعظـيم    ’١٣’  
  .كافحة اإلرهاببتقدمي املساعدة ملاملعنية صاحبة املصلحة مع خمتلف اجلهات 

 


