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لجنة مكافحة اإلرهاب
املديرية التنفيذية
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الصكوك الدولية
اإلرهاب مسألة أدرجت عىل جدول األعامل الدويل منذ عام 

1934، عندما اختذت عصبة األمم أول خطوة رئيسية هلا يف 
اجتاه جتريم تلك البلية، بمناقشتها مرشوع اتفاقية ملنع اإلرهاب 

واملعاقبة عليه. ورغم أن االتفاقية اعُتمدت آخر األمر يف عام 
1937، فإهنا مل تصبح نافذة أبدًا.

ومنذ ذلك الوقت، اعتمد املجتمع الدويل، الذي يعمل اآلن عن 
طريق اجلمعية العامة ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة، 16 
صكًا قانونيًا دوليًا ملكافحة اإلرهاب تناولت قضايا امتدت من 

اختطاف الطائرات وأخذ الرهائن إىل إمكانية استخدام اإلرهابيني 
لألسلحة النووية. وتقوم الدول األعضاء حاليًا بوضع مرشوع 

اتفاقية شاملة ملكافحة اإلرهاب.

قرارات جملس األمن
اختذ جملس األمن أيضًا عدة قرارات ترمي إىل مكافحة اإلرهاب، 
أشهرها تلك التي اختذت إثر أحداث 11 أيلول/سبتمرب 2001.

ووضع القرار 1373 )2001(، الذي اخُتذ يف 28 أيلول/سبتمرب 
من ذلك العام، والية واسعة للمجتمع الدويل يف جمال مكافحة 

اإلرهاب، وأنشأ جلنة مكافحة اإلرهاب لرصد تنفيذ القرار 
ومساعدة الدول عىل ذلك.

ومنذ ذلك احلني، تقوم اللجنة، التي تضم مجيع أعضاء جملس 
األمن الـ 15، بدور قيادي يف مجع ما يعتربه اخلرباء أكرب كمية 

معلومات يف العامل عن قدرة كل دولة من الدول الـ 192 
األعضاء يف األمم املتحدة، عىل مكافحة اإلرهاب. ويف آذار/

مارس 2004، أنشأ جملس األمن، بموجب القرار 1535 
)2004(، املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب للمساعدة 
كذلك يف أعامل اللجنة، وبالتايل تعزيز قدرة الدول عىل مكافحة 

اإلرهاب. )لالطالع عىل مزيد من املعلومات عن اللجنة واملديرية 
التنفيذية، ُيرجى الرجوع إىل صحيفة الوقائع 2(.

وأنشأ جملس األمن أيضًا هيئات فرعية أخرى تتناول خمتلف 
جوانب مكافحة اإلرهاب. وحتى قبل أحداث 11 أيلول/

سبتمرب 2001، عندما كان املجلس يركز عىل اعتامد جزاءات 
ضد البلدان التي ُتعترب غري متعاونة يف مسائل اإلرهاب، كانت 
لديه آلية قوية ملكافحة اإلرهاب: هي جلنة جملس األمن املنشأة 

عماًل بالقرار 1267 )1999( بشأن تنظيم القاعدة وحركة 
الطالبان وما يرتبط هبام من أفراد وكيانات )جلنة اجلزاءات املعنية 

بتنظيم القاعدة وحركة الطالبان(. وقد ُأنشئت هذه اللجنة يف 
عام 1999، وهي مؤلفة أيضًا من مجيع أعضاء املجلس، وُكلِّفت 

بمهمة رصد االمتثال للجزاءات املوجهة ضد حركة الطالبان؛ 
ويف عام 2000، ُطبقت اجلزاءات أيضًا عىل أعضاء تنظيم 

القاعدة، حسبام حددت جلنة 1267.

ويف عام 2004، تناول جملس األمن مسألة أسلحة الدمار الشامل، 
بام يف ذلك إمكانية حصول جهات من غري الدول عىل تلك 

األسلحة، يف القرار 1540 )2004(، الذي اخُتذ باإلمجاع يف 28 

 دور لجنة مكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذية
يف الجهود الدولية ملكافحة اإلرهاب

طوال عقود، ما برحت منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك الجمعية العامة، ومجلس األمن، وصناديق املنظمة ووكاالتها 

وبرامجها، تعالج مسألة اإلرهاب. وكان إنشاء مجلس األمن للجنة مكافحة اإلرهاب يف عام 2001، ثم ملديريتها 

التنفيذية، نقطة فارقة يف الجهود العامة املبذولة يف منظومة األمم املتحدة فيام يتعلق مبكافحة اإلرهاب.
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ا كان مرتكبوه،  عىل إدانة اإلرهاب “بجميع أشكاله ومظاهره، أيًّ
ا كانت أغراضه”، إدانة واضحة وقاطعة. وحيثام ارتكب، وأيًّ

واتفق قادة العامل أيضًا عىل بذل مجيع اجلهود للتوصل إىل اتفاق 
بشأن تعريف موّحد لإلرهاب واالنتهاء من وضع اتفاقية شاملة 

بشأن مكافحة اإلرهاب، ورحبوا بعنارص اسرتاتيجية قدمها 
األمني العام يف مدريد. وطلبوا أيضًا من اجلمعية العامة أن تواصل 

وضع هذه االسرتاتيجية هبدف تعزيز التصدي لإلرهاب بشكل 
عد الوطنية واإلقليمية والدولية. شامل ومنسق ومتسق عىل الصُّ

 اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية
ملكافحة اإلرهاب

 يف 8 أيلول/سبتمرب 2006، اختذت اجلمعية العامة القرار 
A/RES/60/288 لوضع اسرتاتيجية عاملية ملكافحة اإلرهاب، 

وكانت تلك أول مرة تتفق فيها مجيع الدول األعضاء عىل هنج 
اسرتاتيجي وعميل موحد ملكافحة اإلرهاب. )لالطالع عىل 

مزيد من املعلومات بشأن تلك االسرتاتيجية، ُيرجى الرجوع إىل 
صحيفة الوقائع 10(.

وقد نبعت اسرتاتيجية اجلمعية العامة من األفكار التي طرحها 
األمني العام يف ذلك احلني، كويف عنان، للجمع بني خمتلف أنشطة 
مكافحة اإلرهاب التي تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة يف إطار 

اسرتاتيجي موحد.

 ويقوم املخطط عىل إدانة الدول األعضاء لإلرهاب إدانة ثابتة 
ال لبس فيها ويسعى إىل تعزيز القدرات الفردية واجلامعية للبلدان 

ولألمم املتحدة ملنع اإلرهاب ومكافحته، مع كفالة محاية حقوق 
اإلنسان ودعم سيادة القانون.

وبعض املبادرات اجلديدة يتضمن القيام طوعيًا بوضع نظم للمساعدة 
تلبي احتياجات ضحايا اإلرهاب وأرسهم؛ وإرشاك املجتمع املدين 

واملنظامت اإلقليمية ودون اإلقليمية يف مكافحة اإلرهاب وإقامة 
رشاكات مع القطاع اخلاص ملنع وقوع هجامت إرهابية.

ونظمت اجلمعية العامة يف أيلول/سبتمرب 2008، اجتامعًا دام 
 يومني خّصص للنظر يف االسرتاتيجية واعتمدت القرار

A/RES/62/272 الذي أكدت فيه جمددًا دعمها لالسرتاتيجية.

نيسان/أبريل. ويطلب القراُر إىل الدول، يف مجلة أمور، االمتناع عن 
دعم اجلهات من غري الدول التي تسعى إىل احلصول عىل أسلحة 

نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصاهلا، أو إىل استخدامها 
أو نقلها. ويقيض القرار أيضًا بأن تتخذ الدول وتنفذ تدابري فّعالة 
لوضع ضوابط حملية ملنع انتشار تلك األسلحة ووسائل إيصاهلا.

ويف السنة نفسها، اختذ املجلس القرار 1566 )2004( الذي 
أنشأ بموجبه فريقًا عاماًل ليقدم توصيات بشأن التدابري العملية 
التي يمكن اختاذها ضد اإلرهابيني من األفراد أو اجلامعات أو 

الكيانات الذين ال يشملهم عمل جلنة 1267، وليستكشف 
إمكانية إنشاء صندوق تعويضات لضحايا اإلرهاب.

ويف 14 أيلول/سبتمرب 2005، خالل مؤمتر القمة العاملي الذي 
عقدته األمم املتحدة، اختذ املجلس القرار 1624 )2005( الذي 

تناول مسألة التحريض عىل ارتكاب أعامل إرهابية، وأوعز إىل 
جلنة مكافحة اإلرهاب أن ُتدرج يف حوارها مع الدول األعضاء 

اجلهود التي تبذهلا تلك الدول لتنفيذ القرار. )لالطالع عىل مزيد 
من املعلومات بشأن القرار 1624 )2005(، يرجى الرجوع إىل 

صحيفة الوقائع 5(.

اإلجراءات عىل نطاق منظومة األمم املتحدة
تتلّقى الدول األعضاء أيضًا املساعدة يف جهودها الرامية إىل 

مكافحة اإلرهاب، من خالل أنشطة خمتلف إدارات األمم املتحدة 
وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة. فمكتب األمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلريمة، الذي يقع مقره يف فيينا، عىل سبيل املثال، 
يقدم املساعدة إىل البلدان يف جمال ترشيعات مكافحة اإلرهاب. 

ويتناول برنامج األمم املتحدة اإلنامئي املسائل املتعلقة بالتنمية 
واحلكم الرشيد يف سياق واسع ألنشطة مكافحة اإلرهاب؛ وتركز 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية عىل اإلرهاب النووي بينام تركز 
منظمة الصحة العاملية عىل اإلرهاب البيولوجي. وطوال عقود، 

تعالج كل من منظمة الطريان املدين الدويل، واملنظمة البحرية 
الدولية مسألة أمن الطريان التجاري وأمن السفن ومرافق املوانئ، 

عىل التوايل. وهناك كيانات أخرى غري تابعة لألمم املتحدة تؤدي 
دورًا أساسيًا وهي تشمل املنظمة العاملية للجامرك واملنظمة 

الدولية للرشطة اجلنائية.

مؤمتر القمة العاملي لعام 2005
عقدت مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة مؤمتر قمة عاملي يف 

نيويورك يف الفرتة من 14 إىل 16 أيلول/سبتمرب 2005، واتفقت 
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لجنة مكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذية

يف أعقاب الهجامت اإلرهابية التي حدثت يف 11 أيلول/سبتمرب 2001، اتخذ مجلس األمن التابع لألمم املتحدة القرار 

1373 )2001(، الذي طلب فيه إىل البلدان تنفيذ عدد من التدابري الرامية إىل تعزيز قدرتها القانونية واملؤسسية عىل 

التصدي لألنشطة اإلرهابية داخل البلدان، ويف مناطقها وحول العامل.

وأنشأ أيضًا القرار، الذي اخُتذ يف 28 أيلول/سبتمرب 2001، 
 جلنة مكافحة اإلرهاب التي تضم مجيع أعضاء جملس األمن 
 الـ 15، لرصد تنفيذ القرار. وتعززت كذلك عملية الرصد 

عندما أنشأ جملس األمن املديرية التنفيذية للجنة مكافحة 
اإلرهاب يف 26 آذار/مارس 2004، بالقرار 1535 )2004(، 

ملساعدة اللجنة.

ويف أيلول/سبتمرب 2005، اختذ جملس األمن القرار 1624 
 )2005( بشأن التحريض عىل ارتكاب األعامل اإلرهابية 

وأضاف إىل والية اللجنة مهمة تضمني حوارها مع الدول األعضاء 
ما تبذله تلك الدول من جهود لتنفيذ القرار.

وبوجه خاص، يطلب القرار 1373 )2001( إىل الدول األعضاء 
القيام بام ييل:

جتريم متويل اإلرهاب؛ L 

القيام فورًا بتجميد أي أموال متعلقة باألشخاص املشرتكني  L 
يف األعامل اإلرهابية؛

منع اجلامعات اإلرهابية من احلصول عىل أّي شكل من  L 
أشكال الدعم املايل؛

عدم توفري املالذ اآلمن أو الدعم أو املساندة لإلرهابيني؛ L 

تبادل املعلومات مع احلكومات األخرى عن أية مجاعات  L 
متارس أعاماًل إرهابية أو ختطط هلا؛

املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب

تضم املديرية التنفيذية لّلجنة حوايل 40 خبريًا، حوايل نصفهم من اخلرباء القانونيني الذين حيللون التقارير التي تقدمها الدول يف جماالت مثل 
صياغة الترشيعات، ومتويل اإلرهاب، ومراقبة احلدود واجلامرك، والرشطة وإنفاذ القانون، وقوانني الالجئني واهلجرة، وهتريب األسلحة 

واألمن البحري وأمن النقل. وللمديرية أيضًا موظف أقدم معني بحقوق اإلنسان.
وتنقسم املديرية التنفيذية إىل قسمني: مكتب التقييم واملساعدة التقنية، الذي ينقسم بالتايل إىل ثالث جمموعات جغرافية لتمكني اخلرباء من 

التخصص يف مناطق معينة من العامل، واملكتب اإلداري واإلعالمي.
وباإلضافة إىل ذلك، هناك مخس جمموعات تقنية تعمل أفقيًا من خالل مكتب التقييم واملساعدة التقنية لتحديد القضايا واملعايريالالزمة إلجراء 

التقييامت يف ميادينهم اخلاصة باخلربة التقنية ثم نرشها من خالل الثالث جمموعات. وتتعامل هذه املجموعات، عىل التوايل، مع املساعدة التقنية؛ 
ومتويل اإلرهاب؛ ومراقبة احلدود، وهتريب األسلحة وإنفاذ القانون؛ واملسائل القانونية العامة، بام يف ذلك الترشيعات، وتسليم املطلوبني 

واملساعدة القانونية املتبادلة؛ وأخريًا، املسائل التي أثارها القرار 1624 )2005(؛ فضاًل عن جوانب حقوق اإلنسان املتعلقة بمكافحة اإلرهاب 
يف سياق القرار 1373 )2001(.

ويف املكتب اإلداري واإلعالمي، هناك أيضًا وحدة مراقبة نوعية لتحسني النوعية التقنية والتساوق يف لغة وشكل وثائق املديرية التنفيذية 
واالتصاالت العامة ووحدة توعية لتعزيز أنشطته املتعلقة بالتوعية.
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ويقصد بتقييم التنفيذ األّويل أن يكون بمثابة أداة للحوار بني 
اللجنة والدول األعضاء بتوفري صورة رسيعة حلالة مكافحة 
اإلرهاب يف كل بلد استنادًا إىل املعلومات املستمدة من البلد 

ذاته، واملنظامت الدولية واملصادر العامة األخرى، واملوزعة عىل 
ذلك البلد فحسب. وقـد ُأعّدت تقييامت التنفيذ األّولية جلميع 

الدول األعضاء يف األمم املتحدة الـ 192 وتتاح لكل بلد الفرصة 
ن  الستعراض التقييم وتقديم التعليقات، أو املستجدات لكي تكوِّ

اللجنة صورة أدق ملا حيدث يف كل بلد.

وعىل أساس املعلومات الواردة يف تقييامت التنفيذ األّولية، 
أعدت املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب يف عام 2008 

أوَل دراسة استقصائية عاملية عن كيفية تنفيذ القرار 1373 
)2001( يف خمتلف املناطق واملناطق دون اإلقليمية يف مجيع 

أنحاء العامل. وحاولت الدراسة االستقصائية حتديـد أين أحرز 
التقدم وأين تظل الثغرات، واقرتحت أين يمكن للمجتمع 
الدويل أن يركز بصورة مفيدة إىل أقىص حد جهوده املتعلقة 

بمكافحة اإلرهاب يف املستقبل القريب. وتضّمنت الدراسة 
االستقصائية أيضًا تقييامت شاملة يف مجيع املجاالت املواضيعية 

الرئيسية التي يتناوهلا القرار، وال سيام ترشيعات مكافحة 
اإلرهاب، ومراقبة احلدود، وإنفاذ القوانني، ومكافحة متويل 

اإلرهاب، والتعاون الدويل ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق 
مكافحة اإلرهاب.

التعاون مع احلكومات األخرى يف التحقيق يف تلك األعامل  L 
اإلرهابية، واكتشافها، واعتقال املشرتكني فيها وتسليمهم 

وتقديمهم للعدالة؛ و
جتريم مساعدة اإلرهابيني مساعدة فعلية أو سلبية يف القوانني  L 

املحلية وتقديم خمالفي تلك القوانني للعدالة. 

ويدعو القرار أيضًا الدول إىل االنضامم، يف أقرب وقت ممكن، إىل 
الصكوك الدولية ذات الصلة التي تكافح اإلرهاب. )لالطالع 
عىل املزيد من املعلومات بشأن هذه الصكوك القانونية، يرجى 

الرجوع إىل صحيفة الوقائع 9(.

وُأنشئت املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب يف عام 
2004 لتعزيز وتنسيق عملية رصد تنفيذ القرار 1373 

)2001(. ويرأسها املدير التنفيذي مايك سميث، الذي توىل 
منصبه، برتبة أمني عام مساعد، يف 19 ترشين الثاين/نوفمرب 

2007. وأصبحت املديرية التنفيذية مكتملة املوظفني يف أيلول/
سبتمرب 2005 وُأعلن عن بداية عملها رسميًا يف كانون األول/

ديسمرب 2005. وجرى متديد والية املديرية حتى هناية عام 
2010 بموجب قرار جملس األمن 1805 )2008(.

وتتعاون اللجنة ومديريتها التنفيذية مع جمموعة كبرية من 
 املنظامت الدولية، واهليئات اإلقليمية، واملؤسسات األخرى - 
بام فيها دوائر االستخبارات - لزيادة التعاون وتعزيز املساعدة 

املقدمة إىل الدول التي حتتاجها يف تنفيذ قرارات جملس األمن 
ذات الصلة باإلرهاب.

ويقيض قرار جملس األمن 1373 )2001( بأن تقدم الدول 
األعضاء إىل اللجنة تقارير عن اخلطوات التي اختذهتا أو اخلطط التي 
تعتزم اختاذها لتنفيذ القرار. ومتثل هذه التقارير، التي ورد منها أكثر 

تقرير، أساس عمل اللجنة احلايل مع الدول األعضاء. من 600 

ويف شباط/فرباير 2006، قررت اللجنة أهنا سرتكز يف مناقشتها 
تنفيذ كل دولة للقرار 1373 )2001( عىل تقييامت التنفيذ 

األّولية بغية وضع هنج أكثر مالءمة للحالة السائدة يف كل دولة. 

املنظمات الدولية الرشيكة

تشرتك اللجنة واملديرية التنفيذية بنشاط يف العمل مع خمتلف 
املنظامت الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية يف مكافحة اإلرهاب. 
ومنذ عام 2003، عقدت اللجنة مخسة اجتامعات خاصة مع هذه 

اهليئات ملناقشة توثيق التعاون مع اللجنة ومسائل أخرى. واشرتك 
خرباء من عدة منظامت يف الزيارات القطرية التي قامت هبا املديرية 

التنفيذية، ويقومون بدور رئييس يف كفالة متابعة استنتاجات 
البعثات وتوصياهتا.
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الزيارات القطرية

يف آذار/مارس 2005، انتقلت لجنة مكافحة اإلرهاب إىل مرحلة جديدة من عملها بالقيام بزيارات ميدانية إىل خمس 

دول أعضاء. ومنذ ذلك الحني قامت اللجنة مبا متوسطه ست إىل سبع بعثات من هذا القبيل كل عام.

الغرض من تلك الزيارات، التي جُترى دائاًم بموافقة الدول 
املعنية، هو القيام، عىل أرض الواقع وبشكل عميل، بمتابعة تنفيذ 

الدول األعضاء ألحكام قرار جملس األمن 1373 )2001(، 
وكذلك تقييم طبيعة ومستوى املساعدة التقنية التي قد حتتاجها 

دولة ما لكي تنفذ القرار.

ومنذ عام 2008، سلَّمت اللجنة برضورة القيام بزيارات أكثر مرونة 
وتكون مالئمة لظروف البلد املعني وطبيعة التهديد اإلرهايب الذي 

زة يف  يواجهـه. )يرد مزيد من املعلومات بشأن هذه الزيارات املركَّ
.))S/2008/80( اخلطة التنظيمية املنقحة للمديرية التنفيذية لّلجنة

وكثريًا ما تتضمن األفرقة الزائرة التي تقودها املديرية التنفيذية 
لّلجنة خرباَء من منظامت من قبيل املنظمة الدولية للرشطة اجلنائية، 

واملنظمة العاملية للجامرك، وفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية 
املتعلقة بغسل األموال. وتشرتك أيضًا يف هذه الزيارات منظامت 
دولية وإقليمية ودون إقليمية من قبيل االحتاد األفريقي واالحتاد 
األورويب، فضاًل عن ممثلني عن اهليئات املتخصصة واملؤسسات 

التي تتناول جوانب حمددة من مكافحة اإلرهاب، وبوسعها أن تقدم 
املساعدة التقنية لتعزيز قدرة الدول.

وتركز أفرقة اخلرباء، خالل الزيارات الشاملة، عىل وضع تقرير 
نه مالحظاهتا وتوصياهتا بشأن اختاذ إجراءات يف املجاالت  تضمِّ

التالية يف املقام األول:

ترشيعات مكافحة اإلرهاب: اجلرائم؛ والعقوبات؛  G 
وصالحيات املحاكم؛ واإلجراءات اجلنائية؛ وتدابري التحقيق 

اخلاصة؛ والترشيعات املتعلقة باألسلحة واملتفجرات واملواد 
اخلطرة، والترشيعات املتعلقة باللجوء واهلجرة؛

تدابري ملنع استخدام األصول املالية ألغراض إجرامية:  G 
ترشيعات مكافحة غسل األموال؛ وترشيعات مكافحة متويل 

اإلرهاب؛ ومراقبة القطاع غري املايل؛ وهياكل مراقبة النظام 
املايل وآليات حجز ومصادرة عائدات اجلريمة؛

فعالية دوائر إنفاذ القانون: آلية مكافحة اإلرهاب؛ التنسيق  G 
بني اخلدمات؛ نظم اإلنذار املبكر وأساليب مكافحة األنشطة 

اإلجرامية املتصلة باإلرهاب ومنعها؛

املساعدة التقنية وأفضل املمارسات

إن اللجنة واملديرية التنفيذية ملتزمتان بمساعدة الدول عىل تعزيز 
قدراهتا عىل مكافحة اإلرهاب داخل أراضيها وخارج حدودها 

عىل حد سواء بتسهيل املساعدة التقنية. واللجنة تسعى جاهدة إىل 
حتديد احتياجات الدول، سواء عن طريق املعلومات التي جتمعها 
من التقارير التي قدمتها الدولة، أو عن طريق الزيارات امليدانية، 

ن اللجنة من إجراء حوار مبارش مع السلطات الوطنية ذات  التي متكِّ
الصلة. وجيري أيضا حتديد املانحني املحتملني، وجُتمع يف قاعدة 

بيانات املجاالت التي يمكن أن يقدموا فيها املساعدة. 

وتقوم املديرية التنفيذية أيضًا باستحداث أدوات خمتلفة لتحسني 
دورها “كجهة تنسيق” للتوفيق بني الدول واملانحني املحتملني. 

ويشمل أيضًا جزء من أنشطة اللجنة جتميع وترويج أفضل 
املامرسات، حسبام أعدته املنظامت الدولية واإلقليمية املختلفة، لتنفيذ 

أحكام القرار 1373 )2001(.
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التعاون الدويل: آلية للتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية؛ حالة التصديق عىل اتفاقيات مكافحة اإلرهاب؛ طرائق للتعاون القضائي وفعاليته؛  G 
طرائق للتعاون بني أجهزة الرشطة وفعاليته؛ وطرائق للتعاون مع املنظامت اإلقليمية والدولية؛

 G املراقبة اإلقليمية: مراقبة حركة األشخاص عرب احلدود؛ مراقبة الشحنات؛ آليات إلصدار وثائق اهلوية والسفر ومراقبتها، وأساليب
ملنع واكتشاف الغش وتزوير الوثائق؛ و

 G املساعدة التقنية: حتديد االحتياجات من املساعدة عن طريق احلوار مع الدولة املعنية وتيسري تقديم املساعدة من البلدان املانحة
واملنظامت الدولية.
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يتضمن قرار جملس األمن 1373 )2001( الذي أنشأ جلنة 
مكافحة اإلرهاب، إشارة واحدة إىل حقوق اإلنسان، ويدعو 

الدول إىل “اختاذ التدابري املناسبة طبقًا لألحكام ذات الصلة 
من القوانني الوطنية والدولية، بام يف ذلك املعايري الدولية 

حلقوق اإلنسان، قبل منح مركز الالجئ، بغية ضامن عدم قيام 
طالبي اللجوء بتخطيط أعامل إرهابية أو تيسريها أو االشرتاك 
يف ارتكاهبا”. أما ديباجة القرار فإهنا تعيد أيضًا تأكيد رضورة 

التصدي، بجميع الوسائل، “وفقًا مليثاق األمم املتحدة”، 
للتهديدات التي تسببها األعامل اإلرهابية للسلم واألمن الدوليني.

أما السياسة املبدئية لّلجنة فيام يتعلق بحقوق اإلنسان فقد أعرب 
عنها أول رئيس لّلجنة يف إحاطة ملجلس األمن يف 18 كانون 

الثاين/يناير 2002: أنـه “ُعهد إىل جلنة مكافحة اإلرهاب 
بمهمة رصد تنفيذ القرار 1373 )2001(. أما رصد األداء وفقًا 

التفاقيات دولية أخرى، بام يف ذلك قانون حقوق اإلنسان، فإنه 
خارج نطاق والية جلنة مكافحة اإلرهاب. ولكننا سنظل واِعني 

بالتفاعل مع شواغل حقوق اإلنسان، وسنبِقي أنفسنا عىل علم 
حسب االقتضاء. وبطبيعة احلال، تستطيع املنظامت األخرى 
دراسة تقارير الدول وتناُول حمتوياهتا يف املحافل األخرى”.

وبإنشاء املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب بقرار جملس 
األمن 1535 )2004(، بدأت اللجنة تتحرك نحو انتهاج سياسة 

أكثر استباقية بشأن حقوق اإلنسان. وُعهد إىل املديرية التنفيذية 

للجنة مكافحة اإلرهاب باالتصال بمفوضية األمم املتحدة 
حلقوق اإلنسان واملنظامت األخرى حلقوق اإلنسان يف املسائل 
ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب، وُعنيِّ خبري حقوق إنسان مع 

خرباء املديرية. ويف تقاريرها إىل جملس األمن املقدمة كجزء من 
استعراضاهتا الشاملة لعمل املديرية التنفيذية للجنة مكافحة 

اإلرهاب، والتي أيدها املجلس الحقًا، قالت اللجنة إن املديرية 
التنفيذية ينبغي أن تأخذ يف احلسبان التزامات حقوق اإلنسان 

 S/2005/800( ذات الصلة يف اضطالعها بأنشطتها 
.)S/2006/989و

ويف أيار/مايو 2006، اعتمدت اللجنة التوجيهات املتعلقة 
بالسياسات للمديرية التنفيذية يف جمال حقوق اإلنسان، قائلة إن 

املديرية التنفيذية ينبغي:
أن تسدي املشورة لّلجنة، بام يف ذلك فيام يتعلق بحوارها  L 
املستمر مع الدول بشأن تنفيذ القرار 1373 )2001(، 

والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، وقانون الالجئني والقانون 
اإلنساين، فيام يتصل بتحديد وتنفيذ التدابري الفّعالة لتنفيذ 

القرار 1373 )2001(؛

أن تبلغ اللجنة بكيفية ضامن أن تكون أية تدابري تتخذها  L 
الدول لتنفيذ أحكام القرار 1624 )2005( متمشية مع 

التزاماهتا بموجب القانون الدويل، وبخاصة القانون الدويل 
حلقوق اإلنسان، وقانون الالجئني، والقانون اإلنساين؛ و

لجنة مكافحة اإلرهاب وحقوق اإلنسان

اجتذب موضوع مكافحة اإلرهاب وحقوق اإلنسان اهتامماً كبرياً منذ إنشاء لجنة ِِِمكافحة اإلرهاب يف عام 2001. 

ويف قرار مجلس األمن 1456 )2003( والقرارات الالحقة، قال املجلس إنه يجب عىل الدول أن تكفل متشيِّ أّي تدابري 

تتخذها ملكافحة اإلرهاب مع جميع التزاماتها مبوجب القانون الدويل، وينبغي أن تعتمد تلك التدابري وفقاً للقانون 

الدويل، وبخاصة القانون الدويل لحقوق اإلنسان، وقانون الالجئني، والقانون اإلنساين *.

انظر أيضًا قرارات جملس األمن 1535 )2004(، و1566 )2004(، و1624 )2005(، و1787 )2007(، و1805 )2008(.  *
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فة بإدراج  ومتناميًا عىل التمتع بحقوق اإلنسان. واللجنة مكلَّ
القضايا ذات الصلة بتنفيذ القرار يف حوارها مع الدول األعضاء.

ويف اآلونة األقرب عهدًا، وبناًء عىل توصية املدير التنفيذي للمديرية 
التنفيذية وبتأييٍد بقرار جملس األمن 1805 )2008(، ُأنشئ يف 
املديرية التنفيذية فريق عامل معني بالقضايا التي أثارها القرار 

1624 )2005( واجلوانب املتعلقة بحقوق اإلنسان يف مكافحة 
اإلرهاب يف سياق القرار 1373 )2001(. وتتمثل األهداف 

الرئيسية للفريق العامل يف تعزيز الدراية الفنية هبذه القضايا وقيام 
دة بشأهنا، فضاًل عن النظر  خرباء املديرية التنفيذية بوضع هُنج موحَّ

يف الطرق التي قد تشجع هبا اللجنُة الدوَل األعضاَء بصورة أكثر 
فعالية لالمتثال اللتزاماهتا الدولية يف هذا املجال.

ومنذ نشأهتا، كانت اللجنة حُتاط علاًم أواًل بأول من املفوضني 
الساميـن السابقني حلقوق اإلنسان، ماري روبنسون والفقيد 

سريجيو فيـريا دي ميللو، ونائب رئيس جلنة األمم املتحدة حلقوق 
اإلنسان نيغيل روديل واملقرر اخلاص ملجلس األمم املتحدة 

حلقوق اإلنسان املعني بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق 
مكافحة اإلرهاب، والربوفيسور مارتن شاينـني من فنلندا. 

وقد قدمت مفوضية حقوق اإلنسان مذكرات إىل اللجنة بشأن 
التزامات الدول فيام يتعلق بحقوق اإلنسان يف سياق مكافحة 

اإلرهاب واالتصاالت التي جُترى بصفة منتظمة مع املديرية 
التنفيذية بشأن عدد من القضايا. واملديرية التنفيذية عضو أيضًا 

يف الفريق العامل املعني بحامية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة 
اإلرهاب التابع لفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة 

اإلرهاب التابعة لألمني العام.

أن تتصل بمفوضية حقوق اإلنسان، وحسب االقتضاء،  L 
باملنظامت األخرى حلقوق اإلنسان يف املسائل ذات الصلة 

بمكافحة اإلرهاب.

وقالت كذلك التوجيهات املتعلقة بالسياسات إن “جلنة 
مكافحة اإلرهاب واملديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب، ينبغي 

هلام أن تقوما، حتت إرشاف اللجنة، بإدماج حقوق اإلنسان يف 
اسرتاتيجيتهام لالتصاالت، حسب االقتضاء، وأشارت إىل أمهية 

أن تكفل الدول، عند اختاذ تدابري ملكافحة اإلرهاب، أن تقوم 
بذلك بام يتمشى مع التزاماهتا بموجب القانون الدويل، وبخاصة 
قانون حقوق اإلنسان، وقانون الالجئني والقانون اإلنساين، كام 

يتجىل يف قرارات جملس األمن ذات الصلة”.

وتأخذ اآلن اللجنة واملديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب يف 
حسباهنام بصورة روتينية الشواغل ذات الصلة بحقوق اإلنسان 

يف مجيع أنشطتهام، بام يف ذلك إعداد تقييامت التنفيذ األّولية ذات 
الصلة بالقرار 1373 )2001(، والزيارات القطرية والتفاعالت 

األخرى مع الدول األعضاء.

أما قرار جملس األمن 1624 )2005(، الذي يتناول التحريض، 
فإنه يشدد عىل رضورة أن تكفل الدول متشِّ أّي تدابري تتخذها 

لتنفيذ القرار مع مجيع التزاماهتا بموجب القانون الدويل، 
وبخاصة القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وقانون الالجئني، 

والقانون اإلنساين. وتؤكد ديباجة القرار الصلة الوثيقة بني احلق 
يف حرية التعبري واحلق يف التامس اللجوء يف سياق تدابري مكافحة 

التحريض؛ وتنص أيضًا عىل أن التحريض يشكل خطرًا بالغًا 
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دعا القرار الدوَل األعضاء يف األمم املتحدة إىل أن حتظر بنص القانون التحريض، وأن متنع مثل ذلك الترصف وأن حترم من املالذ اآلمن 
ل أسبابًا جدية تدعو إىل اعتبارهم مرتكبني لذلك الترصف”. أيَّ أشخاص “توجد بشأهنم معلومات موثوقة وذات صلة تشكِّ

وباإلضافة إىل دعوة الدول إىل مواصلة بذل اجلهود عىل الصعيد الدويل من أجل تعزيز احلوار وتوسيع آفاق التفاهم بني احلضارات، أوعز 
املجلس إىل جلنة مكافحة اإلرهاب أن تدرج اجلهود التي تبذهلا البلدان من أجل تنفيذ هذا القرار يف إطار حوارها معها.

وكجزء من ذلك اجلهد، أعدت املديرية التنفيذية لّلجنة تقريرين )S/2006/737 وS/2008/29( يوجزان الردود التي قدمها حتى اآلن 
حوايل نصف أعضاء األمم املتحدة. وتناقش املديرية التنفيذية أيضًا مع الدول األعضاء تنفيذ هذه الدول للقرار أثناء الزيارات القطرية 

ويف املناسبات األخرى.

لجنة مكافحة اإلرهاب والقرار 1624 )2005(

أثناء انعقاد مؤمتر القمة مبناسبة الذكرى السنوية الستني يف األمم املتحدة يف أيلول/سبتمرب 2005، اتخذ مجلس األمن 

باإلجامع القرار 1624 )2005( الذي تناول مسألة التحريض عىل ارتكاب عمٍل إرهايب.

S
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التحق السفري هارديب سنغ بوري بالسلك الدبلومايس اهلندي يف عام 1974. وخالل حياة مهنية امتدت 37 عامًا حتى اآلن، تولىّ 
مناصب بدرجة سفري يف لندن، ولدى األمم املتحدة يف جنيف، ويف الربازيل، وهو يعمل حاليًا ممثاًل دائاًم يف نيويورك. وسبق له أن عمل يف 

البعثة اهلندية يف طوكيو، ويف كولومبو أيضًا. 

دة األطراف، إذ كان ثالث مرات عضوًا يف الوفد اهلندي املشارك يف أعامل  ويتمتع السفري بوري بخربة واسعة يف جمال الدبلوماسية املتعدىّ
االتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة )الغات(/األمم املتحدة يف جنيف حيث عمل سفريًا وممثاًل دائاًم يف الفرتة من 2002 

إل 2005.

ص فيها وكان عضوًا يف عدة أفرقة لتسوية املنازعات تابعة للغات  كام ُأنيط السفري بوري ملدة طويلة باملسائل املتعلقة بالتجارة وختصىّ
وملنظمة التجارة العاملية.

وعمل السفري بوري يف مقر وزارة اخلارجية يف نيودهلي، بصفته وكيل أمني أوائل الثامنينات، فمدير ورئيس ديوان وزير اخلارجية أوائل 
التسعينات، ثم أمينًا مشرتكًا لشعبة األمريكتني وشعبة أوروبا الغربية ونائبًا يف وزارة الدفاع يف التسعينات. ويف اآلونة األخرية، شغل 

منصب األمني الدائم املعني بالعالقات االقتصادية يف وزارة اخلارجية يف الفرتة من حزيران/يونيه 2008 إل نيسان/أبريل 2009، قبل 
أن يتولىّ منصبه احلايل يف نيويورك يف 4 أيار/مايو 2009.

السفري هارديب سنغ بوري، الرئيس
سرية شخصية

S
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توىل مايك سميث منصب املدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب التابعة لألمم املتحدة يف 19 ترشين الثاين/نوفمرب 
2007. وكان قبل ذلك يشغل منصب سفري أسرتاليا لشؤون مكافحة اإلرهاب.

وعمل السيد سميث ممثاًل دائاًم ألسرتاليا لدى األمم املتحدة يف جنيف وسفريًا لدى مؤمتر نزع السالح يف الفرتة بني عام 2002 وأيار/
مايو 2006. ويف عام 2004، ترأس بالتزامن مع مسؤولياته األخرى، جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة.

وبني عامي 1998 و2002، عمل السيد سميث مديرًا ملكتب عضو الربملان ووزير اخلارجية ألكساندر داونر. وشغل أيضًا مناصب 
 أخرى يف وزارة اخلارجية والتجارة األسرتالية، منها: أمني مساعد يف فرع ختطيط وتقييم املؤسسات )1998(، ومستشار قانوين 

وأمني مساعد لشؤون الالجئني واهلجرة واللجوء )1991 - 1993( ورئيس قسم الشؤون القانونية واإلنسانية املتعددة األطراف 
.)1986 - 1984(

الوظائف اخلارجية: باإلضافة إىل أحدث منصب تواله السيد سميث يف جنيف، فإنه عمل سفريًا لدى مرص والسودان )1995 - 1998(، 
ووزيرًا ) منصب سيايس( يف السفارة األسرتالية بالواليات املتحدة )1993 - 1995(، وسفريًا لدى اجلزائر وتونس )1989 - 1991(، 

ومستشارًا يف البعثة الدائمة ألسرتاليا لدى األمم املتحدة يف جنيف )1986 - 1989(، كام عمل سكرتريًا أواًل خالل عمله يف سوريا 
)1981 - 1984(، وسكرتريًا ثانيًا خالل عمله يف مرص )1977 - 1979(. وقد درس اللغة العربية يف بريوت والقاهرة وتونس يف الفرتة 

بني عامي 1975 و1977، ويتمتع بمعرفة عملية جيدة هبا. وقد تلّقى أيضًا دروسًا مكثفة يف اللغة الفرنسية.

درس السيد سميث يف جامعة أديليد، ونال منها درجة اإلجازة يف القانون. وهو متزوج ولديه ولدان راشدان. 

مايك سميث، املدير التنفيذي
سرية شخصية

S
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رصد اجلزاءات ضد تنظيم القاعدة وحركة 
الطالبان

يف 15 ترشين األول/أكتوبر 1999، اختذ جملس األمن القرار 
1267 )1999( الذي فرض جزاءات مالية وغريها عىل حركة 
الطالبان يف أفغانستان لدعمها أسامة بن الدن. وأنشأ هذا القرار 

أيضًا جلنة – ُيشار إليها بـ “جلنة اجلزاءات املتعلقة بتنظيم القاعدة 
وحركة الطالبان” – تضم مجيع أعضاء جملس األمن الـ 15 

لإلرشاف عىل تنفيذ الدول األعضاء لنظام اجلزاءات.

وقد تعدلت اجلزاءات منذ ذلك احلني بقرارات الحقة. ففي 
كانون األول/ديسمرب عام 2000، ُأضيف حظر عىل األسلحة 

وجرى توسيع قائمة األفراد والكيانات اخلاضعني للجزاءات 
لتشمل أعضاء تنظيم القاعدة واعتبارًا من كانون الثاين/يناير 

2002، أضيف حظر عىل السفر ومل تعد التدابري تستهدف إقليم 
أفغانستان حرصيًا. وتنطبق اجلزاءات أيضًا فقط عىل َمـن يرتبط 

بتنظيم القاعدة وحركة الطالبان من أفراد، ومجاعات ومؤسسات 
وكيانات عىل النحو املبني يف القائمة املوحدة التي حتتفظ هبا جلنة 

اجلزاءات املتعلقة بتنظيم القاعدة وحركة الطالبان.

وتقيض اجلزاءات بأن جتمد مجيع الدول دون إبطاء، األموال، 
واألرصدة املالية األخرى أو املوارد االقتصادية املتعلقة باألفراد 

والكيانات املدرجني يف القائمة، ومنع األفراد املدرجني يف القائمة 
من دخول أقاليمها أو العبور من خالهلا، ومنع توريد، أو بيع أو 
نقل األسلحة واملعدات العسكرية ذات الصلة من مجيع األنواع 

بشكل مبارش أو غري مبارش، بام يف ذلك عىل سبيل املثال ال احلرص 

املعدات العسكرية واملشورة واملساعدة التقنية، أو التدريب ذو 
الصلة باألنشطة العسكرية من أقاليمها أو بواسطة رعاياها خارج 

أقاليمها، أو استخدام السفن التي ترفع أعالمها أو طائراهتا، إىل 
األفراد والكيانات املدرجني يف القائمة.

ومطلوب من الدول األعضاء يف األمم املتحدة إبالغ اللجنة 
باإلجراءات التي تتخذها لتنفيذ تدابري اجلزاءات ضد األفراد 

والكيانات املدرجني يف القائمة املوحدة. وتشجع اللجنة أيضًا 
الدول األعضاء عىل حتديث وزيادة عملية اإلضافة إىل القائمة 

املوحدة ورفع األفراد والكيانات منها. ولتحقيق هذا الغرض، 
اعتمدت اللجنة مبادئ توجيهية تنظم عملية إضافة األفراد 
والكيانات إىل القائمة املوحدة ورفعها منها. وتتلّقى اللجنة 

وتفحص الطلبات املقدمة من الدول األعضاء، كل حالة عىل 
حدة، ملنح إعفاءات من حظر السفر أو جتميد األصول.

وتتلّقى اللجنة الدعم من فريق رصٍد مؤلَّف من خرباء يف جمال 
حظر األسلحة، وحظر السفر، ومكافحة اإلرهاب، ومتويل 

اإلرهاب واملسائل القانونية ذات الصلة. ويساعد اخلرباء اللجنة 
يف تقييم تنفيذ الدول األعضاء لنظام اجلزاءات وكذلك باإلبالغ 

عن التطورات التي تؤثر عىل فعالية نظام اجلزاءات.

وعزز جملس األمن كذلك والية اللجنة وفريق الرصد يف 30 
حزيران/يونيه 2008 يف قراره 1822 )2008(، وأعاد تأكيد 
األفعال واألنشطة املنصوص عليها يف القرار 1617 )2005( 

التي تبني أن أفـرادًا أو مجاعـات أو مؤسسات أو كيانات 
القاعدة أو أسامة بن الدن أو حركة الطالبان  “مرتبطة” بتنظيم 

وجتعلهم مستوفني ملعايري إدراجهم يف القائمة املوحدة.

مجلس األمن ومكافحة اإلرهاب
فضاًل عن لجنة مكافحة اإلرهاب، أنشأ مجلس األمن أيضاً لجنتني أخريـني وفريقاً عاماًل معنيني بتناول املسائل ذات 

الصلة مبكافحة اإلرهاب. ومطلوب من تلك الهيئات الثالث تقديم تقارير دورية عن أنشطتها وبرامج عملها إىل مجلس 

األمن. ومنذ نيسان/أبريل 2005، ما برحت هذه اللجان الثالث تقدم تقارير مشرتكة إىل املجلس.
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تعزيز اجلزاءات ضد اإلرهابيني وتعويض 
الضحايا

يف 8 ترشين األول/أكتوبر 2004، اختذ جملس األمن القرار 
1566 )2004( الذي أدان فيه أشد إدانة مجيع األعامل اإلرهابية 

بوصفها واحدًا من أخطر التهديدات التي يتعرض هلا السالم 
واألمن، ودعا مجيع الدول األعضاء إىل التعاون الكامل يف 

مكافحة اإلرهاب.

وكجزء من تلك التدابري، أنشأ املجلس فريقًا عاماًل ليدرس ويقدم 
توصيات عن التدابري العملية التي يتعني فرضها عىل األفراد 

واجلامعات والكيانات املشرتكة يف األنشطة اإلرهابية أو املرتبطة 
هبا، بخالف ما تعّينه جلنة 1267. ويمكن أن تتضمن التوصيات 

إجراءات أنجع لتقديم اجلناة للعدالة عن طريق املالحقة القانونية 
أو التسليم، وجتميد أصوهلم املالية، ومنع انتقاهلم عرب أقاليم الدول 

األعضاء، ومنع تزويدهم بأي نوع من أنواع األسلحة واملعدات 
ذات الصلة، واختاذ إجراءات لتنفيذ هذه التدابري.

لب إىل الفريق العامل أيضًا أن ينظر يف إمكانية إنشاء صندوق  وُطُ
دويل لتعويض ضحايا األعامل اإلرهابية وأرسهم، يمكن متويله 

من التربعات ويمكن أن يتكون جزئيًا من األصول املصادرة من 
املنظامت اإلرهابية، وأعضائها ومنارصهيا، وأن يقدم توصياته إىل 

املجلس.

ولالطالع عىل مزيد من املعلومات بشأن جلنة اجلزاءات املتعلقة 
بتنظيم القاعدة وحركة الطالبان، يرجى زيارة صفحتها الرئيسية عىل 

.www.un.org/sc/committees/1267/index.shtml :املوقع

منع انتشار أسلحة الدمار الشامل
يف 28 نيسان/أبريل 2004، اختذ جملس األمن باإلمجاع القرار 

1540 )2004( الذي يقيض بأن تضع مجيع الدول ضوابط حملية 
ملنع وصول اجلهات غري التابعة للدول إىل األسلحة النووية أو 

الكيميائية أو البيولوجية ووسائل إيصاهلا وأن تتخذ تدابري فّعالة 
ملنع انتشار تلك األصناف واالجتار غري املرشوع باملواد ذات 

الصلة.

ولتسهيل تنفيذ هذا القرار، أنشأ املجلس جلنة مؤلفة من أعضائه 
الـ 15. وتتعاون اللجنة، التي يساعدها فريق خرباء، مع 

املنظامت الدولية، واإلقليمية ودون اإلقليمية، وتعمل بوصفها 
مركزًا لتبادل املعلومات ملطابقة العروض وطلبات احلصول عىل 

املساعدة للدول لتنفيذ هذا القرار. وجرى متديد والية اللجنة 
بموجب القرار 1673 )2006( حتى نيسان/أبريل 2008 

ومرة ثانية بالقرار 1810 )2008( حتى نيسان/أبريل 2011.

ولالطالع عىل مزيد من املعلومات بشأن اللجنة 1540، يرجى 
.www.un.org/sc/1540/ :زيارة صفحتها الرئيسية عىل املوقع
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نتيجة لرتكيز االنتباه عىل مكافحة اإلرهاب منذ أحداث 11 
أيلول/سبتمرب 2001 واختاذ قرار جملس األمن 1373 )2001(، 

الذي يدعو الدول إىل أن تصبح أطرافًا يف هذه الصكوك الدولية، 
ق أو انضم حوايل ثلثي الدول  ارتفع معدل االنضامم إليها: صدَّ

 األعضاء يف األمم املتحدة إىل ما ال يقل عن 10 من الصكوك 
الـ 16، ومل يعد هناك أي بلد مل يوّقع عىل أحد تلك الصكوك عىل 

األقل أو ينضم إليه.

ويف الفرتة بني عامي 1963 و2004، وضع املجتمع الدويل، 
حتت إرشاف األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة، 13 صكًا 

دوليًا ملكافحة اإلرهاب، مفتوحة الشرتاك مجيع الدول 
األعضاء. ويف 2005، أدخل املجتمع الدويل أيضًا تغيريات 

جوهرية عىل ثالثة من تلك الصكوك العاملية، للتصدي حتديدًا 
خلطر اإلرهاب؛ ففي 8 متوز/يوليه من ذلك العام، اعتمدت 

الدول التعديالت عىل اتفاقية احلامية املادية للمواد النووية، ويف 
14 ترشين األول/أكتوبر وافقت الدول عىل كل من بروتوكول 

عام 2005 التفاقية قمع األعامل غري املرشوعة املوجهة ضد 
سالمة املالحة البحرية، وبروتوكول عام 2005 املتعلق بقمع 

األعامل غري املرشوعة املوجهة ضد سالمة املنشآت الثابتة 
املوجودة عىل اجلرف القاري.

وقد ركزت اجلمعية العامة منذ عام 1972 عىل اإلرهاب بوصفه 
مشكلة دولية، وتناولت املسألة خالل الثامنينات بشكل متقطع 

من خالل قراراهتا. واعتمدت اجلمعية خـالل تلك الفرتة أيضًا 
صكني متعلقني بمكافحة اإلرهاب: اتفاقية منع اجلرائم املرتكبة 

ضد األشخاص املتمتعني بحامية دولية، بمن فيهم املوظفون 

الدبلوماسيون، واملعاقبة عليها )1973(، واالتفاقية الدولية 
ملناهضة أخذ الرهائن )1979(.

ويف كانون األول/ديسمرب 1994، وجهت اجلمعية العامة 
االنتباه من جديد إىل هذه املسألة باعتامد إعالن بشأن التدابري 
 .)A/RES/49/60( الرامية إىل القضاء عىل اإلرهاب الدويل

 )A/RES/51/210( ويف 1996، أنشأ ُملحق لذلك اإلعالن
اللجنة املخصصة املعنية باإلرهاب. ومنذ ذلك التاريخ، أصبحت 

اجلمعية العامة تتناول مسألة اإلرهاب بشكل منتظم.

وخالل العقد املايض، أكملت الدول األعضاء أعامهلا بشأن ثالثة 
صكوك أخرى تتعلق بمكافحة اإلرهاب تغطي أنواعًا حمددة من 
األنشطة اإلرهابية: االتفاقية الدولية لعام 1997 لقمع اهلجامت 

اإلرهابية بالقنابل؛ واالتفاقية الدولية لعام 1999 لقمع متويل 
اإلرهاب؛ واالتفاقية الدولية لقمع أعامل اإلرهاب النووي. 

وقد اعُتمدت االتفاقية األخرية يف نيسان/أبريل 2005 وُفتحت 
للتوقيع يف 14 أيلول/سبتمرب 2005، يوم افتتاح مؤمتر القمة 
العاملي للجمعية العامة. وخالل هذا االجتامع الرفيع املستوى 

الذي استمر ثالثة أيام، وّقعـت عليها 82 دولة عضوًا.

وتتفاوض الدول األعضاء منذ سنة 2000، يف إطار اللجنة 
املخصصة أيضًا، بشأن مرشوع اتفاقية شاملة تتعلق باإلرهاب 

الدويل.

االتفاقيات الدولية
فيام ييل موجز بشأن الصكوك القانونية الدولية الـ 16 املتعلقة 

بمكافحة اإلرهاب:

الصكوك الدولية ملكافحة اإلرهاب

قبل اتخاذ القرار 1373 )2001( وإنشاء لجنة مكافحة اإلرهاب، كان املجتمع الدويل قد أصدر بالفعل 12 صكاً من 

الصكوك القانونية الدولية املتعلقة مبكافحة اإلرهاب والبالغ عددها حالياً 16 صكاً. بيد أن معدل انضامم الدول 

األعضاء يف األمم املتحدة لتلك االتفاقيات والربوتوكوالت كان منخفضاً.
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اتفاقية سنة 1973 بشأن منع اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص 
املتمتعني بحامية دولية، بمن فيهم املوظفون الدبلوماسيون، 

واملعاقبة عليها، بشأن االعتداءات عىل كبار املسؤولني احلكوميني 
والدبلوماسيني

بأهنم رئيس  L  ”تعّرف “األشخاص املتمتعني بحامية دولية
الدولة، ووزير اخلارجية، وممثل أو مسؤول دولة ما أو 

منظمة دولية حيق له وألرسته التمتع باحلامية يف دولة أجنبية؛
تقيض بأن جتّرم الدول األطراف االعتداء عىل شخص يتمتع  L 

بحامية دولية، بالقتل عمدًا، أو االختطاف، أو االعتداء بشكل 
آخر عىل الشخص أو االعتداء عىل حرية شخص متمتع 

باحلامية الدولية، أو ارتكاب اعتداء عنيف عىل أماكن عمله 
الرسمي، أو عىل حمال إقامته اخلاصة، أو وسائل انتقاله، 

أو التهديد بالقيام بتلك االعتداءات أو حماولة ارتكاهبا، أو 
القيام بفعل “يشكل مسامهة كرشيك يف االعتداء”، وأن جتعل 

تلك األفعال مستوجبة “لعقوبات مناسبة تأخذ يف االعتبار 
طبيعتها اخلطرية”.

االتفاقية الدولية لسنة 1979 بشأن مناهضة أخذ الرهائن 
)“اتفاقية مناهضة أخذ الرهائن”(

كل شخص يأخذ شخصًا آخر رهينة أو  L “ تنص عىل أن
حيتجزه وهيدده بالقتل أو األذى، أو يواصل احتجاز 

شخص آخر هبدف إكراه طرف ثالث، سواء دولة أو منظمة 
حكومية دولية، أو شخص طبيعي أو قانوين، أو جمموعة 

من األشخاص، عىل القيام بأي فعل أو االمتناع عن القيام 
بـه كرشط رصيح أو ضمني إلطالق رساح الرهينة، يكون 
مرتكبًا جلريمة أخذ الرهائن باملعنى املنصوص عليه يف هذه 

االتفاقية”.

اتفاقية سنة 1980 بشأن احلامية املادية للمواد النووية )“اتفاقية 
املواد النووية”( بشأن حيازة املواد النووية واستخدامها بشكل غري 

مرشوع
جتّرم حيازة املواد النووية، أو استخدامها، أو نقلها، أو  L 

رسقتها، بشكل غري مرشوع، وكذلك التهديد باستخدام املواد 
النووية للتسبب يف املوت، أو إحداث رضر فادح، أو خسائر 

كبرية يف املمتلكات.

اتفاقية عام 1963 بشأن اجلرائم وبعض األفعال األخرى املرتكبة 
عىل متن الطائرات )“اتفاقية طوكيو”( بشأن سالمة الطريان

تنطبق عىل األعامل التي هتدد السالمة أثناء الطريان؛ L 
تأذن لقائد الطائرة بفرض تدابري معقولة حلامية سالمة الطائرة  L 
عند االقتضاء، منها تقييد حركة أي شخص يرى قائد الطائرة 

أنه ارتكب أو بصدد ارتكاب عمل هيدد تلك السالمة؛
تقيض بأن تقبض الدول املتعاقدة عىل املجرمني وأن تعيد إىل  L 

قائد الطائرة الرشعي سيطرته عليها.

اتفاقية سنة 1970 بشأن قمع االستيالء غري املرشوع عىل 
الطائرات )“اتفاقية الهاي”( بشأن اختطاف الطائرات

 L جتّرم قيام أي شخص عىل متن طائرة يف رحلة جوية 
بـ “االستيالء غري املرشوع عىل تلك الطائرة بالقوة أو التهديد 

باستخدامها أو بأي شكل آخر من أشكال التخويف، 
والسيطرة عليها”، أو حماولة ارتكاب تلك األعامل؛

تقيض بأن جتعل الدول األطراف اختطاف الطائرات جريمة  L 
يعاقب القانون عليها بـ “عقوبات قاسية”؛

تقيض بأن تقوم الدول األطراف التي قبضت عىل املجرمني  L 
إما بتسليمهم وإما بتقديمهم إىل العدالة؛

تقيض بأن تساعد الدول األطراف بعضها البعض فيام يتعلق  L 
باإلجراءات اجلنائية املنصوص عليها بموجب االتفاقية.

اتفاقية سنة 1971 بشأن قمع األعامل غري املرشوعة املوجهة ضد 
سالمة الطريان املدين )“اتفاقية مونرتيال”( بشأن أعامل التخريب 

املوجهة ضد الطريان، مثل اهلجامت بالقنابل خالل الرحالت اجلوية
جتّرم قيام أي شخص بقصد وبشكل غري مرشوع بفعل  L 

عنيف ضد شخص آخر عىل متن طائرة يف اجلو، إذا كان من 
املرجح أن هيدد ذلك الفعل سالمة الطائرة؛ أو وضع جهاز 

تفجريي عىل متن طائرة؛ أو حماولة القيام بذلك؛ أو االشرتاك 
مع شخص يقوم بأفعال من ذلك النوع أو حياول القيام هبا؛
تقيض بأن جتعل الدول األطراف يف االتفاقية تلك األفعال  L 

جرائم ُيعاقب عليها بـ “عقوبات قاسية”؛
تقيض بأن تقوم الدول األطراف التي قبضت عىل املجرمني  L 

إما بتسليمهم أوإما بتقديمهم إىل العدالة.
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بروتوكول سنة 1988 املتعلق بقمع األعامل غري املرشوعة 
املوجهة ضد سالمة املنشآت الثابتة املوجودة عىل اجلرف القاري، 
واملتعلق باألنشطة اإلرهابية عىل املنشآت الثابتة يف املناطق البحرية
ُينشئ نظامًا قانونيًا ينطبق عىل األعامل املوجهة ضد املنشآت  L 

الثابتة املوجودة عىل اجلرف القاري ُيشبه النظم املوضوعة 
للطريان الدويل.

بروتوكول سنة 2005 للربوتوكول املتعلق بقمع األعامل غري 
 املرشوعة املوجهة ضد سالمة املنشآت الثابتة املوجودة عىل 

اجلرف القاري
يكّيف التغيريات التي ُأدخلت عىل اتفاقية قمع األعامل غري  L 

املرشوعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية عىل النحو 
املناسب لسياق املنشآت الثابتة املوجودة عىل اجلرف القاري.

اتفاقية سنة 1991 بشأن متييز املتفجرات البالستيكية بغرض 
كشفها تنص عىل التمييز الكيميائي لتيسري كشف املتفجرات 

البالستيكية، ملكافحة ختريب الطائرات، مثاًل
ُوضعت ملراقبة املتفجرات البالستيكية التي مل مُتيَّز وغري  L 
القابلة للكشف واحلد من استخدامها )جرى التفاوض 

بشأهنا يف أعقاب تفجري رحلة بان أمريكان 103 بالقنابل 
سنة 1988(؛

األطراف ملزمة بكفالة املراقبة الفّعالة يف إقليم كل منها عىل  L 
املتفجرات البالستيكية “غري املميزة”، أي تلك التي ال حتتوي عىل 

أحد عوامل الكشف الواردة يف املرفق التقني للمعاهدة؛ و
جيب عىل كل طرف أن يقوم، يف مجلة أمور، باختاذ التدابري  L 

الرضورية والفّعالة حلظر ومنع صناعة متفجرات بالستيكية غري 
مميزة؛ ومنع دخول املتفجرات البالستيكية غري املميزة إىل إقليمها 

وخروجها منه؛ وممارسة مراقبة صارمة وفّعالة عىل حيازة ونقل 
املتفجرات غري املميزة التي ُصنعت أو استوردت قبل رسيان 

االتفاقية؛ وكفالة إعدام كامل خمزونات املتفجرات غري املميزة 
التي ليست يف حوزة الرشطة أو اجليش، أو استهالكها، أو متييزها 

أو إبطال مفعوهلا بصفة دائمة يف غضون ثالث سنوات؛ واختاذ 
التدابري الالزمة لكفالة إعدام املتفجرات البالستيكية غري املميزة 
التي هي يف حوزة اجليش أو الرشطة، أو استهالكها، أو متييزها، 

أو إبطال مفعوهلا بصفة دائمة، يف غضون مخسة عرش عامًا؛ وكفالة 
القيام يف أقرب وقت ممكن بإعدام أي متفجرات غري مميزة ُصنعت 

بعد تاريخ رسيان االتفاقية يف الدولة املعنية.

التعديالت التي ُأدخلت عىل اتفاقية احلامية املادية للمواد النووية
إلزام الدول األطراف قانونًا بحامية املرافق واملواد النووية عند  L 

استعامهلا حمليًا لألغراض السلمية وختزينها ونقلها؛ و
النص عىل توسيع التعاون بني الدول فيام يتعلق برسعة  L 

اختاذ التدابري لتحديد مكان املواد النووية املرسوقة أو املهّربة 
واسرتجاعها، والتخفيف من أي نتائج إشعاعية أو ختريب، 

ومنع اجلرائم ذات الصلة ومكافحتها.

بروتوكول سنة 1988 املتعلق بقمع أعامل العنف غري املرشوعة يف 
املطارات التي ختدم الطريان املدين الدويل، التكمييل التفاقية قمع 

األعامل غري املرشوعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين
 L 1971 يوّسع نطاق أحكام اتفاقية مونرتيال )انظر اتفاقية سنة

بشأن قمع األعامل غري املرشوعة املوجهة ضد سالمة الطريان 
املدين( ليشمل األعامل اإلرهابية يف املطارات التي ختدم 

الطريان املدين الدويل.

اتفاقية سنة 1988 بشأن قمع األعامل غري املرشوعة املوجهة ضد 
سالمة املالحة البحرية بشأن األنشطة اإلرهابية عىل متن السفن
تضع نظامًا قانونيًا ينطبق عىل األعامل املوجهة ضد املالحة  L 
البحرية الدولية ويشبه النظم املوضوعة للطريان الدويل؛ و

جتّرم قيام أي شخص باحتجاز سفينة والسيطرة عليها عمدًا  L 
وبشكل غري مرشوع بالقوة، أو التهديد، أو الرتهيب، للقيام 

بأعامل عنف ضد شخص عىل متن سفينة، إذا كان من املرجح 
أن ُيعرض ذلك العمل للخطر سالمة مالحة السفينة؛ أو 

وضع أجهزة أو مواد تفجريية عىل متن سفينة؛ أو أي أعامل 
أخرى هتدد سالمة السفن.

بروتوكول سنة 2005 التفاقية قمع األعامل غري املرشوعة 
املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية

جيّرم استخدام السفن كأجهزة للقيام بأعامل إرهابية؛ L 
جيّرم استخدام السفن لنقل خمتلف املواد مع العلم بأن  L 

الغرض من استخدامها هو التسبب يف املوت، أو يف التهديد 
بالتسبب يف املوت، أو يف إحداث إصابات خطرية أو أرضار 

فادحة، لتسهيل ارتكاب عمل إرهايب؛
جيّرم استخدام السفن لنقل أشخاص ارتكبوا أعاماًل إرهابية؛ و L 

 L يضع إجراءات تنظم تفتيش سفينة ُيشتبه يف ارتكاهبا جريمة 
يف إطار االتفاقية.
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االتفاقية الدولية لقمع أعامل اإلرهاب النووي لسنة 2005
 L تشمل جمموعة كبرية من األفعال واألهداف املمكنة، بام يف 

ذلك منشآت الطاقة النووية، واملفاعالت النووية؛
تشمل التهديد بارتكاب تلك اجلرائم وحماولة ارتكاهبا  L 

أواملسامهة فيها كرشيك؛
تنص عىل تسليم أو مقاضاة مرتكبي تلك اجلرائم؛ L 

تشجع الدول عىل التعاون يف منع اهلجامت اإلرهابية بتبادل  L 
املعلومات والتعاون يف سياق التحقيقات اجلنائية وإجراءات 

تسليم املطلوبني؛ و
تتناول كاًل من حاالت األزمات )مساعدة الدول عىل حل  L 

األزمات( واحلاالت التي تيل األزمات )تأمني املواد النووية 
عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية(.

االتفاقية الدولية لقمع اهلجامت اإلرهابية بالقنابل، لسنة 1997
ُتنشئ نظامًا لوالية قضائية عاملية عىل استخدام املتفجرات  L 

وغريها من األجهزة املميتة، بصورة غري مرشوعة وعن عمد،  
يف خمتلف األماكن العامة املحددة أو ضدها، بقصد إزهاق 

األرواح أو إحداث إصابات بدنية خطرية، أو بقصد إحداث 
دمار هائل لألماكن العامة.

االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب، لسنة 1999
تقيض بأن تتخذ األطراف خطوات ملنع متويل اإلرهابيني  L 

واحليلولة دون هذا التمويل، سواء كان بطريقة مبارشة أو 
غري مبارشة، عن طريق مجاعات تّدعي أن هلا أهدافًا خريية أو 

اجتامعية أو ثقافيـة، أو تشرتك أيضًا يف أنشطة غري مرشوعة 
مثل االجتار باملخدرات أو هتريب األسلحة؛

ُتلزم الدول بتحميل من يمّولون اإلرهاب مسؤولية جنائية،  L 
أو مدنية، أو إدارية عن القيام بذلك العمل؛

تنص عىل حتديد األموال املخصصة لألنشطة اإلرهابية،  L 
وجتميدها ومصادرهتا، وكذلك تقاسم األموال املتأتية من 

املصادرة مع دول أخرى، عىل أساس كل حالة عىل حدة. ومل 
تعد األرسار املرصفية مربرًا كافيًا لالمتناع عن التعاون.
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العنارص األساسية يف االسرتاتيجية
 تقوم االسرتاتيجية عىل إدانة الدول األعضاء، إدانة ثابتة 

ا   وال لبس فيها وقوية، لإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، أيًّ
ا كانت أغراضه، مع اختاذ   كان مرتكبوه، وحيثام ارتكب، وأيًّ

تدابري ملموسة لعالج الظروف املفضية إىل انتشار اإلرهاب، 
 وتعزيز القدرات الفردية واجلامعية للدول ولألمم املتحدة عىل 

منع اإلرهاب ومكافحته، مع كفالة محاية حقوق اإلنسان ودعم 
سيادة القانون يف الوقت نفسه.

وتقوم أيضًا عىل وضع جمموعة جديدة من املقرتحات والتحسينات 
املتعلقة باألنشطة اجلارية، لتنفذها الدول األعضاء، ومنظومة 

األمم املتحدة، وغريها من اجلهات الفاعلة الدولية واإلقليمية، 
مجيعها يف إطار اسرتاتيجي موحد.

ومن املبادرات اجلديدة اهلامة التي تضمنتها االسرتاتيجية:
تعزيز التامسك والفاعلية يف تقديم املساعدة التقنية يف جمال  L 

مكافحة اإلرهاب، ليتسنى جلميع الدول القيام بدورها 
بفعالية.

القيام طوعيًا بوضع نظم للمساعدة تلبي احتياجات ضحايا  L 
اإلرهاب وأرسهم.

التصدي خلطر اإلرهاب البيولوجي بإنشاء قاعدة بيانات  L 
شاملة ووحيدة بشأن احلوادث البيولوجية، تركز عىل حتسني 

نظم الصحة العامة يف الدول، وتعرتف باحلاجة إىل اجلمع بني 
األطراف املعنية الرئيسية لكفالة عدم استخدام نواحي التقدم 
يف جمال التكنولوجيا البيولوجية ألغراض إرهابية أو أغراض 

إجرامية أخرى، بل للمصلحة العامة.

إرشاك املجتمع املدين، واملنظامت اإلقليمية ودون اإلقليمية يف  L 
مكافحة اإلرهاب، وإقامة رشاكات مع القطاع اخلاص ملنع 

وقوع هجامت إرهابية عىل األهداف املعرضة للخطر بشكل 
خاص.

استكشاف وسائل ابتكارية للتصدي للخطر املتنامي املتمثل  L 
يف استخدام اإلرهابيني لإلنرتنت.

حتديث نظم مراقبة احلدود واجلامرك، وحتسني موثوقية  L 
وثائق السفر، ملنع اإلرهابيني من السفر وملنع نقل املواد غري 

املرشوعة.
تعزيز التعاون ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. L 

تؤكد االسرتاتيجية بوضوح أنه ال يمكن وال ينبغي ربط اإلرهاب 
بأي ديانة أو جنسية أو حضارة أو مجاعة إثنية.

وتؤكد أيضًا مسؤولية الدول عن حرمان اإلرهابيني من املالذ 
املايل والتشغييل اآلمن، ومنعهم من إساءة استخدام نظام اللجوء 

السيايس، وتقديمهم إىل العدالة وفقًا ملبدأ تسليم املطلوبني أو 
تقديمهم للعدالة.

وأكدت اجلمعية العامة من جديد بشكل حمدد، باعتامدها هذه 
االسرتاتيجية، دورها يف مكافحة اإلرهاب وعززته. وعىل 

مجيع الدول األعضاء أن تتخذ اآلن إجراءات عاجلة لتنفيذ 
االسرتاتيجية وتأكيد عزم املجتمع الدويل، الذي ال يتزعزع، عىل 

قهر اإلرهاب.

 للمزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع:
.www.un/org/terrorism/strategy

اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب
اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة يف 8 أيلول/سبتمرب 2006 اسرتاتيجية عاملية ملكافحة اإلرهاب. ومتثل 

االسرتاتيجية، التي جاءت يف شكل قرار وخطة عمل مرفقة به، صكاً فريداً من نوعه ميكن استعامله لتعزيز جهود 

مكافحة اإلرهاب الوطنية واإلقليمية والدولية. وميثل اعتامدها املرة األوىل التي تتفق فيها جميع الدول األعضاء عىل 

اسرتاتيجية موحدة ونهج عميل ملكافحة اإلرهاب.
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