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إخالء مسؤولية
ال تعــر اآلراء والنتائــج واالســتنتاجات والتوصيــات املذكــورة يف هــذه الوثيقــة بالــرورة عــن آراء معهــد األمــم املتحــدة األقاليمــي لبحــوث
الجرميــة والعدالــة أو أي هيئــة وطنيــة أو إقليميــة أو دوليــة أخــرى مشــاركة .تقــع مســؤولية اآلراء املذكــورة يف املقــاالت املوقعــة واملواقــع
اإللكرتونيــة والدراســات وغريهــا مــن اإلســهامات عــى عاتــق مؤلفيهــا ،وال يعتــر نرشهــا إقـرا ًرا مــن معهــد األمــم املتحــدة األقاليمــي لبحــوث
الجرميــة والعدالــة مبــا تعــر عنــه.
ال تُ ثــل الــدالالت املســتخدمة وعــرض املــواد يف هــذا املنشــور تعب ـ ًرا عــن أي آراء أيًــا كانــت طبيعتهــا مــن جانــب األمانــة العامــة لألمــم
املتحــدة فيــا يتعلــق بالوضــع القانــوين ألي بلــد أو إقليــم أو مدينــة أو مجــال ســلطاتها أو ترســيم حدودهــا.
يجــوز اقتبــاس أو إعــادة إنتــاج محتويــات هــذا املنشــور رشيطــة ذكــر مصــدر املعلومــات .وقــد يرغــب معهــد األمــم املتحــدة األقاليمــي
لبحــوث الجرميــة والعدالــة يف تلقــي نســخة مــن املســتند الــذي جــرى اســتخدام أو اقتبــاس هــذا املنشــور فيــه
يف معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث الجرمية والعدالة ،مارس 2019
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القسم  :1مقدمة ملجموعة األدوات السياسية
نتيجــة لقلــق الــدول املتصاعــد فيــا يتعلــق بالرتابــط بــن الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة واإلرهــاب (والــذي يشــار إليــه يف الغالــب مــن بــاب التبســيط بلفــظ :الرتابــط)،
يعمــل معهــد األمــم املتحــدة األقاليمــي لبحــوث الجرميــة والعدالــة بالرشاكــة مــع هولنــدا تحــت مظلــة املنتــدى العاملــي ملكافحــة اإلرهــاب عــى مبــادرة الرتابــط بــن
الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة واإلرهــاب (يشــار إليهــا فيــا يــي باســم :مبــادرة الرتابــط) ،وذلــك لدعــم املجتمــع الــدويل يف هــذا الشــأن.
تتوقــع مبــادرة الرتابــط عقــد أربعــة اجتامعــات إقليميــة ،1تضــم ممثلــن عــن حكومــات وخـراء ومامرســن دوليــن ومنظــات وأكادمييــات دوليــة وإقليميــة للنقــاش حــول
املعــارف املوجــودة وتقديــم املعلومــات حــول الســياقات اإلقليميــة ذات الصلــة .تنــاول كل اجتــاع بعــض املظاهــر اإلقليميــة للرتابــط والتحديــات املرتبطــة بــه وتناولــوا
فــرص معالجــة الرتابــط يف ثــاث مناطــق رئيســية؛ ( )1البحــث ومشــاركة املعلومــات )2( ،املشــاركة املحليــة )3( ،وبنــاء القــدرات وإنفــاذ القانــون .ومــن خــال املعلومــات
والبيانــات املجموعــة خــال االجتامعــات ،وضــع معهــد األمــم املتحــدة األقاليمــي لبحــوث الجرميــة والعدالــة مامرســات الهــاي الســليمة فيــا يتعلــق بالرتابــط بــن الجرميــة
املنظمــة عــر الوطنيــة واإلرهــاب  2.وقــد متــت املصادقــة عليهــا يف االجتــاع الــوزاري العــام التاســع للمنتــدى العــام ملكافحــة اإلرهــاب يف نيويــورك يف ســبتمرب  2018وجــرى
تقدميهــا يف جلســة اإلحاطــة املفتوحــة ملجلــس األمــن للجنــة مكافحــة اإلرهــاب حــول ترابــط اإلرهاب-الجرميــة يف أكتوبــر .2018
مجموعــة األدوات السياســة للرتابــط هــذه (يشــار إليهــا فيــا يــي مبصطلــح :مجموعــة األدوات) تُ ثــل تتوي ًجــا لعمليــة البحــث والتشــاور املذكــورة ،وقــد جــرى تصميمهــا
لتقــدم مزيـدًا مــن الدعــم للمامرســن وواضعــي السياســات وغريهــم مــن الخـراء الحكوميــن ،لصياغــة االســتجابات وترجمــة املامرســات الحســنة إىل إجـراءات ملموســة.
وعــى وجــه الخصــوص ،ســتقوم مجموعــة األدوات بـــ (أ) مســاعدة الــدول  3عــى فهــم أفضــل لهــذه الظاهــرة املتصاعــدة؛ و(ب) تقديــم توجيــه للــدول حــول كيفيــة
االســتجابة للروابــط بــن الجرميــة املنظمــة واإلرهــاب .وأخ ـ ًرا (ج) ســوف تقــدم مجموعــة األدوات أيضً ــا تعريفــات ونقــاط رصــد لتســهيل "مراقبتهــا".

تعريف املفهوم
يتميــز الرتابــط بــن الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة واإلرهــاب بالتعقــد والديناميكيــة بطبيعتــه .ومــع وجــود روابــط بــن الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة واإلرهــاب ،فغال ًبــا
توجــد أيضً ــا مجموعــة مــن الجرائــم املحيطــة وامل ُيــرة .وتلــك تعــر عــن نفســها بطــرق مختلفــة ،وتظهــر بخصائــص مميــزة يف مختلــف املناطــق .وقــد أظهــر عــدد متزايــد
رشا عــى األمــن ،حيــث يســاهم يف تدهــور
مــن دراســات الحالــة عــن وجــود تأث ـرات عامليــة للرتابــط .ففــي الحــاالت املتطرفــة ،يُــرى أن الرتابــط يؤثــر تأث ـ ًرا ســلبيًا مبــا ً
االســتقرار والتنميــة السياســيني واالقتصاديــن واالجتامعيــن .وحتــى يف املناطــق التــي ت ُعــد أكــر أم ًنــا واســتقرا ًرا ،فقــد جــرى توثيــق العالقــة بــن النشــاطات اإلرهابيــة
واإلجراميــة توثي ًقــا جيـدًا وشـكّلت عامـ ًـا لتمكــن لإلرهــاب .تنطلــق هــذه العالقــة مــن مجموعــة مــن املظاهــر التــي تظهــر بصــو ٍر مختلفــة اعتــادًا عــى إذا كان الرتابــط
يتعلــق باملنظمــة ذاتهــا ،أو كان عبــارة عــن معاملــة بــن جامعتــن مســتقلتني (أي مجموعــة إجراميــة وخليــة أو مجموعــة إرهابيــة) .وعــى الرغــم مــن ذلــك ،يختــص الرتابــط
باملعاملــة بــن عنــري الجرميــة املنظمــة واإلرهــاب ،وذلــك يف أبســط مســتوياته.

 .1ترابط املعامالت
يُشــر ترابــط "املعامــات" بوجــه عــام إىل تالقــي كيــان إجرامــي مــع جامعــة إرهابيــة للوفــاء مبتطلبــات عملياتيــة معينــة .ويُعــرب "التالقــي" عــن نفســه بطريقتــن رئيســيتني:
( )1التحالــف ،أو ( )2اعتــاد التكتيــكات مــن خــال التعلــم التنظيمــي .وتتميــز الطريقــة األوىل بأنهــا مثقلــة مبواطــن الضعــف املحتملــة وال يُنظــر إليهــا غال ًبــا عــى أنهــا
عالقــة طويلــة األمــد؛ فيــا تُــرز الطريقــة الثانيــة قُــدرة جامعــة إجراميــة أو إرهابيــة عــى دمــج تكتيــكات الجامعــة األخــرى.
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الجزائــر (أكتوبــر  )2017غــرب أفريقيــا ومنطقــة الســاحل ،ألبانيــا (فبرايــر  )2018منطقــة البلقــان ،ســنغافورة (مــارس  ،)2018منطقــة جنــوب شــرق وجنــوب آســيا،
كينيــا (مايــو  )2018القــرن األفريقــي ومنطقــة شــرق أفريقيــا.
املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب ( .)2018مامرسات الهاي الحسنة فيام يتعلق بالرتابط بني الجرمية املنظمة عرب الوطنية واإلرهاب .متوفر عىل:
https://www.thegctf.org/About-us/GCTF-documents
وباعتبارها ظاهرة ذات أولوية متصاعدة ،فقد أشارت العديد من قرارات مجلس األمن الدويل إشارات رصيحة إىل هذه الصالت ،داعية الدول إىل معالجة أفضل للرتابط بني الجرمية املنظمة واإلرهاب
بسبب التهديد الذي يشكله عىل األمن والتنمية.
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مجموعة أدوات السياسات

 a.التحالفات
التعريــفُ :يشــر التحالــف إىل اندمــاج وظيفــي (مــادي) ،ويكــون عــى شــكل تحالــف مخصــص يف معظــم الحــاالت ،بــن جامعــة إرهابيــة (يف العــادة) وخليــة إجراميــة.
وتوفــر التحالفــات ،يف املعتــاد ،الوصــول إىل معرفــة مخصصــة (مثــل غســل األمــوال) وخدمــت مخصصــة (مثــل التزييــف) والدعــم العمليــايت (مثــل الوصــول إىل شــبكة
تهريــب) والدعــم املــايل (مثــل التواطــؤ عــى جلــب منتجــات غــر رشعيــة للســوق) أو أي مــا ســبق.
ويظهــر "بديــل" التحالفــات عــى شــكل "وســيط إجرامــي" يشــرك يف تســهيل الوصــول إىل الســلع (مثــل األســلحة) أو املعامــات غــر الرشعية/غــر القانونيــة (مثــل
الوثائــق املزيفــة).
b.اعتامد التكتيكات
التعريــف :يف هــذا املظهــر مــن مظاهــر الرتابــط ،تعتمــد أي جامعــة إجراميــة أو إرهابيــة تكتيــكات الجامعــة األخــرى لجلــب قــدرات أو تطويرهــا داخــل الجامعــة.
عــى ســبيل املثــال ،يشــمل هــذا األمــر تلــك املواقــف التــي تتعلــم فيهــا إحــدى الجامعــات اإلرهابيــة االنخـراط يف النشــاطات اإلجراميــة باعتبارهــا مصــد ًرا للتمويــل أو
التشــويش ،أو اضطــاع كيــان إجرامــي بأعــال إرهابيــة إلثــارة الخــوف بــن رشيحــة مجتمعيــة يســعى للتأثــر عليهــا أو التحكــم بهــا.
يوجد مفهومان مرتابطان يقرتنان باعتامد التكتيكات وذلك يف البيئة الدولية الحالية .أحدهام هو "التعلم التنظيمي" واآلخر هو "تشدد السجون".
ُيشــر التعلــم التنظيمــي بشــكل أســايس إىل قــدرة إحــدى املجموعــات عــى التطــور مــع الوقــت مــن خــال التكيــف النشــط مــع بيئتهــا العملياتيــة .تحصــل جميــع
املنظــات ،ســواء كانــت رشعيــة أو غــر رشعيــة ،عــى املعرفــة مــن األفـراد داخــل املجموعــة ومــن نجاحــات الجامعــة وإخفاقاتهــا يف الســابق ومــن املجموعــات األخــرى.
وعــر هــذه العمليــة تُقــدر املجموعــات الحاجــة إىل اعتــاد تكتيــكات جديــدة أو استكشــاف اســتخدامات التقنيــة أو تحويــل تركيزهــا الجغ ـرايف أو القيــام بالتجنيــد
الهــادف للحصــول عــى مجموعــة املهــارات املطلوبــةُ .يقــدم ترشيــح تطــور الجامعــات اإلرهابيــة املختلفــة وتكويــن الخاليــا املقاتلــة املخصصــة إشــارات واضحــة عــى
حــدوث قــدر مــن التعلــم التنظيمــي.
عــى أحــد املســتويات ،يــرز هــذا يف تطــور تكتيــكات التجنيــد ،مــع وجــود أدلــة جوهريــة تشــر إىل أن امل ُج َنديــن ذوي الخلفيــات اإلجراميــة ال ُيعجلــون التشــدد فحســب،
بــل يتمتــع امل ُج َنــدون ذوو الخلفيــات اإلجراميــة باألولويــة بشــكل مــن األشــكال.
جــرى تحديــد اعتنــاق التشــدد يف الســجون أو تجنيــد الســجون باعتبــاره نقطــة شــديدة الخصوصيــة مــن التعلــم التنظيمــي كان لهــا أثـ ًرا معتـرًا عــى التطــور املتزايــد
الدقيــق للرتابــط؛ ال ســيام يف البلــدان األكــر اســتقرا ًرا سياس ـ ًيا يف غــرب أوروبــا وشــالها .وبشــكل أكــر وضو ًحــا ،أضحــى الســجناء (الســابقون)  -ومــن ثــم ،مجرمــو
املجتمعــات املحليــة  -أف ـرادًا قياديــن يف العديــد مــن الخاليــا املســلحة وذلــك بشــكل متزايــد .وقــد ظهــر هــذا مبك ـ ًرا يف هجــات مدريــد عــام  ،2004والتــي ارتكبهــا
عــدد مــن املجرمــن الســابقني وجــرى متويلهــا عــر بيــع املخــدرات؛ وتظهــر بشــكل منتظــم حتــى يف الهجــات األخــرة املرتكبــة يف أوروبــا.
وحســب العديــد مــن الدراســات ،يظهــر مبــا ال يــدع مجـ ً
ـال للشــك ،أن الســجون غــر محصنــة مــن الرتابــط بــن الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة واإلرهــاب بطبيعتهــا حيــث
فرصــا للتعــاون والتواصــل ونقل/دمــج املهــارات.
تجمــع بــن املجرمــن واإلرهابيــن (أو املتطرفــن املســلحني) يف مــكان صغــر وزمــن محــدد .وقــد ثبــت أن هــذا يخلــق ً
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 .2الرتابط التنظيمي
يحــدث الرتابــط "التنظيمــي" عندمــا تشــغل األنشــطة اإلجراميــة واإلرهابيــة نفــس املســاحة مــن الزمــان واملــكان .يف هــذا املظهــر مــن مظاهــر الرتابــط ،توجــد درجــات
متباينــة لكيفيــة تراكــب النشــاط اإلجرامــي واإلرهــايب.
c.التكامل
التعريــفُ :يشــر إىل وضعــن مختلفــن .األول ،يشــر إىل نشــوء تحالــف يندمــج فيــه فصيــل إجرامــي يف خليــة إرهابيــة (أو العكــس) .الثــاين ،يتضمــن التجنيــد الــذي
يســتهدف ضــم جامعــة إجراميــة إىل خليــة إرهابيــة .ويتمثــل الدافــع مــن وراء ذلــك يف اكتســاب قــدرات تكتيكيــة ضمــن إطــار زمنــي ضيــق .وهــذا ال يتعلــق بتجنيــد
أف ـراد لديهــم خلفيــة إجراميــة ،ولكــن يتعلــق بدمــج مجموعــة أصوليــة مــن املجرمــن الراســخني  -والذيــن يتخــذون مــن املجتمــع املحيــط مق ـ ًرا بالفعــل.

d.التهجني
التعريــف :يرجــع هــذا املظهــر مــن مظاهــر الرتابــط إىل حــدوث تحــول يف الغــرض األسايس/األســاس األيدلوجــي إلحــدى الجامعــات .ســوف ُيظهــر الكيــان املهجــن دوافــع
أيدلوجيــة واقتصاديــة يف ذات الوقــت بارتــكاب أعــال إرهابيــة ،واالنخ ـراط يف الجرميــة املنظمــة لتعظيــم الربــح .ومــن ثــمُ ،يكــن تعريــف الجامعــة محــل البحــث
باعتبارهــا إجراميــة أو إرهابيــة عــى التســاوي ،وتتمتــع بأكــر فرصــة للتغــايض عنهــا مــن جانــب كل مــن وكاالت مكافحــة الجرميــة ومكافحــة اإلرهــاب.
توجــد بعــض العوامــل الخاصــة للغايــة التــي ُيكــن أن تســاعد عــى تصنيــف جامعــة بأنهــا جامعــة هجينــة ،بطبيعتهــا ،يف طريقــة عملهــا .هــذا يشــمل :التغــر امللحــوظ
يف القيــادة وتحــول أســاس العضويــة (بســبب اسـراتيجيات التجنيــد الجديــدة يف الغالــب) وفقــدان الســيطرة املركزيــة بســبب صعــود الفصائــل املســتقلة أو االنقســامات
الداخليــة أو غيــاب القيــادة  /التنافــس نحــو القيــادة عــى املســتوى املحــي.

e.التحول
التعريــف :وهــو مظهــر تطــوري مــن مظاهــر الرتابــط ،ويظهــر جل ًيــا عندمــا تتطــور جامعــة إرهابيــة (تنظيم ًيــا وعمليات ًيــا) لتتحــول إىل شــبكة إجراميــة ،أو العكــس .ويعــد
هــذا املظهــر هــو املظهــر األكــر تطــو ًرا للصلــة بــن الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة واإلرهــاب ،وهــو املظهــر الــذي يحتــاج رصــد مســتمر للمجموعــة لكشــفها حيــث أن
نشــوؤها ســوف يعتمــد عــى نقــاط رصــد رئيســية ،مثــل التطــور املعتــر يف العمليــات والقيــادة وقاعــدة التجنيــد والتمويــل.
يحــدث التحــول عندمــا تتغــر األهــداف والدوافــع النهائيــة إلحــدى الجامعــات اإلجراميــة أو اإلرهابيــة بشــكل ال تعــود الجامعــة بعــده تحتفــظ باملــرر املحــدد أصـ ًـا
لوجودهــا .بعبــارة أخــرى ،مل تعــد مدفوعــة بالدوافــع األيدلوجيــة أو االقتصاديــة التــي حــددت أصلهــا كجامعــة إرهابيــة أو إجراميــة بطبيعتهــا.
جــرى توثيــق تحــول إحــدى الجامعــات مــن إرهابيــة إلجراميــة بشــكل متواتــر إىل حــد مــا حــول العــامل ،وكان التحــول يف جميــع الحــاالت مدفو ًعــا بتحــوالت رئيســية
يف حركيــات الجامعــة وتكوينهــا .عــى ســبيل املثــال ،أن تغــر الجامعــة اإلرهابيــة منطلقهــا مــن ارتــكاب أعــال عنــف إىل جمــع األربــاح مــن العمــل اإلجرامــي .وتُظهــر
الجامعــة غال ًبــا حــدة أقــل يف طلباتهــا السياســية ،وكذلــك ظهــو ًرا أقــل عــى املســتوى العــام .ويوجــد انخفــاض ملحــوظ يف الهجــات عــى أهــداف مدنيــة "بريئــة" ،مــا
مل يقــرن املســتهدفون بجنــي األربــاح (مثــل القرصنــة).
يقــع تطــور الكيانــات اإلجراميــة إىل جامعــة إرهابيــة باألســاس بشــكل أقــل تواتـ ًرا بصــورة كبــرة؛ و ُينظــر إليهــا يف الغالــب عــى أنهــا اســتثناء القاعــدة .الحالــة الوحيــدة
املوثقــة هــي حالــة جامعــة داوود إبراهيم/دي-كومبــاين.
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f.الثقب األسود
التعريــف :ليــس “الثقــب األســود” مظه ـ ًرا مــن مظاهــر الرتابــط ،بــل هــو وصــف للبيئــة املتطرفــة التــي ينتــج عنهــا العديــد مــن مظاهــر الرتابــط .حســب التعريــف،
ُيشــر “الثقــب األســود” بوجــه عــام إىل منطقــة جغرافيــة محــددة تفتقــر إىل الحكــم واألمــن ،وتخضــع الســيطرة عــى األرض يف الغالــب لجامعــات قــادرة عــى تحقيــق
الســيطرة عــى االقتصــاد (بشــكل غــر منظــم يف العــادة ،وغــر رشعــي يف الغالــب) والنــاس .يرتبــط ارتفــاع الوعــي بســيناريو “الثقــب األســود” بأســوأ مظاهــر ســيناريو
الرتابــط ،حيــث يــؤدي التقــارب بــن هذيــن النشــاطني أو الكيانــن أو كليهــا إىل تفاقــم حالــة انعــدام األمــن الشــديد أو إبقائهــا مســتمرة يف الوقــت الــذي تتنافــس يف
الجامعــات عــى تأمــن الســلطة االقتصاديــة والسياســية مــن خــال الوســائل املتطرفــة (أي العنــف والنشــاط اإلجرامــي).
يتشــارك الـراع القائــم بســبب وجــود الرتابــط يف عــدة خصائــص .يشــتمل ذلــك عــى :عــدم وجــود هــدف عســكري ونظــام ســيايس ،وإطالــة أمــد عــدم االســتقرار لتأمــن
النشــاط اإلجرامــي ،وإدامــة أمــد العنــف لتأمــن القــوة املطلوبــة لتخصيــص قيــم أحــد املجتمعــات ومــوارده.

أمثلة توضيحية :التباينات اإلقليمية
الكيفية التي يعرب بها الرتابط بني الجرمية واإلرهاب عن نفسه يف وقت ما تكون يف الغالب مسألة جغرافية وكذلك للبيئة السياسية واألمنية الشاملة.
يف ســياق السياســة ،يكشــف بــروز التباينــات اإلقليميــة يف الكيفيــة التــي يتجــى بهــا الرتابــط يف واليــات قضائيــة بعينهــا يف ذات الوقــت عــن أهميــة الجهــد املنظــم إلنفــاذ
القانــون واالســتخبارات واألمــن والقومــي.

 .1الدول املستقرة سياس ًيا
را يف الغالــب عــى املظهــر املتجــاوز للحــدود للرتابــط ،ال ســيام يف حالــة الخاليــا اإلرهابيــة التــي تنخــرط يف الجرميــة كمصــدر للتمويــل .يف أوروبــا،
يكــون الرتابــط مقت ـ ً
عــى وجــه الخصــوص ،توجــد أيضً ــا أدلــة وافــرة عــن خاليــا مســلحة ذات نشــأة محليــة ت ُجنــد املجرمــن املتحولــن يف عملياتهــا ،بحيــث تســتفيد مــن الــوالءات املجتمعيــة
املشــركة يف الغالــب .ويف الحقيقــة ،أبــرزت دراســات أُجريــت يف أنحــاء متفرقــة مــن أوروبــا عــن وجــود أمثلــة متزايــدة مــن اإلرهابيــن ذوي املــايض اإلجرامــي ،والذيــن ال
يوفــرون إمكانيــة الوصــول إىل الخـرات اإلجراميــة فقــط ،بــل إنهــم متبلــدي الحــس بالفعــل فيــا يتعلــق بالعنــف.
يتجــى الرتابــط يف الــدول املســتقرة سياسـيًا بطــرق أقــل شــفافية وأكــر تكي ًفــا للبيئــة عــن املناطــق األقــل اســتقرا ًرا سياسـيًا .ومــن ثــم ،قــد يشــكل الرتابــط خطـ ًرا سياسـيًا
أعظــم يف الــدول املســتقرة سياسـيًا عــن أي مــكان آخــر .ومــا ال ريــب فيــه أن الرتابــط يف هــذه الجغرافيــة يغــذي تهديــد اإلرهــاب ذو املنشــأ املحــي ،ويعــزز الصعوبــات
التــي واجههــا وكاالت إنفــاذ القانــون يف التفريــق بــن الجرائــم البســيطة (كبــرة الحجــم ،منخفضــة التكلفــة) والتــي تســهل املرشوعــات اإلرهابيــة ،وبــن تلــك التــي تغــذي
بشــكل مجــرد مشــكلة مجتمعيــة محليــة حميــدة.

 .2الدول االنتقالية
يف الــدول االنتقاليــة ،تجلــت العديــد مــن تباينــات املظاهــر املعامالتيــة والتنظيميــة للرتابــط وذلــك عــر ســنوات ،مــع الكيانــات الهجينــة واملتحولــة .تاريخ ًيــا ،ســهل ضعــف
أمــن الحــدود وضعــف إنفــاذ القانــون واملســؤولون الحكوميــون الفاســدون وشــبكات التهريــب الراســخة تكويــن مجموعــات هجينــة تســعى ألهــداف سياســية وتعظيــم
الربــح يف ذات الوقــت ،مســتفيدة يف الغالــب مــن قاعــدة العضوية/التجنيــد القابلــة للتبديــل.
الوصــف األدق للرتابــط يف هــذا النــوع مــن الجغرافيــات هــو أنــه ترابــط ظــريف حيــث أنــه يعتمــد بالدرجــة األوىل عــى تلبيــة احتياجــات عملياتيــة مبــارشة وأنــه  -عــى
العكــس مــن بيئــات (مــا بعــد) الرصاعــات  -ال يتعلــق بإطالــة أمــد عــدم االســتقرار .يف نطــاق هــذه املناطــق ،مييــل التفاعــل بــن الجرميــة واإلرهــاب إىل الســعي نحــو تجــارة
الســلع غــر املرشوعــة عاليــة القيمــة (مثــل املخــدرات واألســلحة).
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 .3دول (ما بعد) الرصاع
ُيكــن رؤيــة الرتابــط يف هــذه البيئــات يف مراحلــه األكــر تفاعليــة وتطــو ًرا .فالبيئــات التــي تكــون فيهــا الســيطرة الحكوميــة مجــزأة وضعيفــة يف الغالــب  -تحتضــن التعــاون
بــن الجرميــة املنظمــة واإلرهــاب .وبالنظــر إىل ســياق عــدم االســتقرار ،ال ت ُظهــر الجامعــات اإلجراميــة وال اإلرهابيــة أي والء فطــري للدولــة؛ ولهــذا ،تعتمــد حســابات املخاطــر
ـدل مــن تقييــم التداعيــات طويلــة األمــد.
لعبــور االنقســام اإلجرامي-اإلرهــايب عــى تحقيــق فوائــد فوريــة بـ ً
ويعــد الحفــاظ عــى عــدم االســتقرار مصلحــة مشــركة حيــث أن ذلــك يُــزري برشعيــة الحكومــة املركزيــة يف أعــن الســكان املحليــن ،مــا ينشــأ عنــه خلــق ظــروف مواتيــة
للنشــاطات اإلجراميــة (اإلتجــار غــر املــروع والتجنيــد يف الجامعــات اإلرهابيــة ومــا إىل ذلــك) ومــن ثــم تعزيــز الرتابــط.

نقاط رصد الرتابط
يعــد تحديــد "عوامــل التمكــن" يف بيئــة مواتيــة لتطويــر أو نشــوء ترابــط بــن الجرميــة املنظمــة واإلرهــاب أمـ ًرا معقـدًا .وغالبًــا مــا تكــون تفاصيــل عوامــل التمكــن خاصــة
باملنطقــة ومعتمــدة عــى املوقــع (مثــل أن يكــون املوقــع حرضيًــا أم ريفيًــا ،أو املناطــق الحدوديــة) ،كــا أنهــا تتأثــر بالبيئــة االجتامعيــة السياســية الواســعة (مثــل انعــدام
الســيطرة الحكوميــة والوجــود العســكري الصــارم) ونــوع الجامعــات العاملــة يف تلــك البيئــات.
باإلقـرار بــأن العوامــل البيئيــة والتنظيميــة ســوف تؤثــر عــى كيفيــة تجــى الرتابــط نفســه يف موقــع محــدد ،ورمبــا كيفيــة نشــوء الرتابــط ،توجــد عــدة نقــاط رصــد تلعــب
دو ًرا ها ًمــا  -إن مل يكــن تأسيسـيًا  -يف هــذه العمليــة.
 .Iالعوامل البيئية
جغرافية العمليات

ĥقُرب الحرض أو الريف من الحدود ،القرب من منطقة "غري محكومة".

االقتصادية

ĥمدى تفيش الفقر يف منطقة العمليات الرئيسية.
ĥجزء (أجزاء) االقتصاد املحيل الذي تُسيطر التجارة غري املرشوعة عليه.
ĥالتفاوتات االجتامعية االقتصادية جلية للبرص.
ĥتقاسم املجتمع املحيل للتبعيات املالية مع الجامعات اإلجرامية أو اإلرهابية العاملة يف املنطقة.

الوضع االجتامعي

ĥتفاوت املعاملة بني فئات األقليات.
ĥالتغري (التغريات) يف الكيفية التي ت ُعامل بها فئات األقليات.

الديناميات األمنية

ĥالجامعات غري الرشعية (اإلجرامية أو اإلرهابية أو كالهام) تعمل يف مناطق ذات حدود "سهل اخرتاقها" ،وذات مسارات تهريب راسخة.
ĥالجامعات غري املرشوعة تشارك و/أو تطور اعتامدية تشاركية عىل هذه املسارات.

املشهد السيايس

ĥحالة العالقة بني الحكومة والخدمات األمنية.
ĥوجود صعود ملشهد محافظ متشدد  /أحزاب قومية والتي قد ينشأ عنه استياء بني فئات األقليات.

الحكم

ĥعالمة (عالمات) تآكل قدرة مؤسسات الدولة أو تأثريها.
ĥتأثر قدرة إنفاذ القانون بسبب أي مستجدات سياسية أو غري ذلك.
ĥالترشيعات متضاربة أو قارصة يف معالجة الجرمية املنظمة أو اإلرهاب أو كالهام.

الفساد

ĥحالة الفساد يف البلد.
ĥأثر الفساد عىل أجزاء القطاعني العام والخاص.
ĥينتج عن الفساد النظامي ضعف مؤسسات الدولة وخدمات األمن واإلرضار بها.
ĥاملخاوف املوجودة حول تخويف املســؤولني الحكوميني أو رشــوتهم بغرض تســهيل العمليات اإلجرامية أو اإلرهابية والتعامالت
املقرتنة بها.
ĥإشارة (إشارات) عىل أن مؤسسات الدولة يجري/جرى اخرتاقها.
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القيادة

ĥالخالف بني كبار "األعضاء".
ĥانقسام الجامعة إىل فصائل.
ĥالخسارة امللحوظة يف "األعضاء".
ĥانعزال القيادة عن التحديات القيادية أو تعرضها لها.
ĥعدم قدرة الجامعة عىل تجاوز فقدان قائدها الحايل .يف حالة انتشار القيادة ،ما أثر ذلك عىل ديناميات الجامعة وعملياتها؟

التجنيد

ĥينحدر املجندون من دميوغرافية سكانية جديدة.
ĥيوجد تحول بني املجندين الراسخني أيدلوجيًا واملجندين املتشددين حديثًا.
ĥتستعني الجامعة اإلجرامية/اإلرهابية برواية "تخليصية"  -أي تبني شعو ًرا باالنتامء وبروح الجامعة.
 ĥمزايا االنضامم اقتصادية خالصة ،أو تشتمل عىل محفزات مالية (ذات أهمية خاصة للجامعات اإلرهابية).
 ĥيتغري مكان التجنيد ،أي من املجتمع املحيل واملدارس إىل السجون.
 ĥتوجد تغريات تأسيسية يف األمور التي تجذب املجندين الجدد للعمل اإلجرامي أو اإلرهايب؛ األمن االقتصادي أو القبول االجتامعي أو
القناعات األخالقية أو الرتويع البدين.

القدرات

ĥقدرات أو تكتيكات املجموعة الداخلية أو كليهام يف حالة تطور/تغري.
ĥيتغري التوازن بني العنف واإلجرام.
ĥعندما تتأثر قدرات االنخراط يف أعامل إرهابية ،تركز الجامعة "اإلرهابية" بعد ذلك عىل التمويل من خالل عمل إجرامي مرغمة عىل
الوضع "الهجني".
ĥتنوع الجامعة انخراطها يف أنواع النشاطات اإلجرامية لتجنب االعتامد املفرط عىل نشاط واحد .وحيث أنها تدخل أسواقًا جديدة،
فتوجد إمكانية للتعاون أو التنافس مع مجموعة إجرامية أو إرهابية أخرى.

الدعم الخارجي

ĥتستفيد الجامعات من نوع من أنواع الدعم الشعبي ،مثل أن تكون الجامعة قادرة عىل االستفادة من شبكة مغرتبني (من خالل
التعاطف أو التخويف) .يف هذه الحالة ،ما هي تلك الشبكة القادرة عىل متويل الجامعة؟

القسم  - 2املامرسات الحسنة ومستودع املعرفة

القسم  - 2املامرسات الحسنة ومستودع املعرفة
مامرســات الهــاي الســليمة فيــا يتعلــق بالرتابــط بــن الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة واإلرهــاب باملنتــدى العاملــي ملكافحــة اإلرهــاب (مامرســات الرتابــط الحســنة) هــي
مامرســات غــر ملزمــة طورهــا معهــد األمــم املتحــدة األقاليمــي لبحــوث الجرميــة والعدالــة كجــزء مــن مبــادرة الرتابــط .جــرى وضــع مامرســات الرتابــط الحســنة بعــد عمــل
مشــاورات إقليميــة مختلفــة وتهــدف إىل إمــداد أعضــاء املنتــدى العاملــي ملكافحــة اإلرهــاب وغريهــم مــن األطـراف املعنيــة املهتمــة األخــرى بقامئــة توصيــات غــر حرصيــة
ملســاعدتهم يف وضــع سياســات واسـراتيجيات ملكافحــة مختلــف مظاهــر الرتابــط بــن الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة واإلرهــاب.
ينطلق القسم الحارض من مجموعة األدوات من وثيقة مامرسات الرتابط الحسنة ،بحيث يقدم توجيهات مفصلة وإطار عمل عن كيفية تنفيذها.
تتبــع كل نقطــة مــن نقــاط هــذا القســم تنظيــم وثيقــة مامرســات الرتابــط الحســنة .ومبــا يعكــس وثيقــة املامرســات الحســنة ،تنقســم مجموعــة العمــل الحــارضة إىل أربــع
أقســام رئيســية ،تغطــي املناطــق ذات األوليــة التــي تحتــاج إىل اتخــاذ إجـراءات عاجلــة .األقســام هــي (أ) االعتبــارات القانونيــة( ،ب) البحــث ومشــاركة املعلومــات( ،ج)
املشــاركة املحليــة( ،ب) وبنــاء القــدرات وإنفــاذ القانــون .يجــب الرجــوع إىل الوثيقــة األخــرة عنــد اإلشــارة لهــذا القســم ،للحصــول عــى قـراءة أكــر شــمولً ورشح إضــايف
حــول ســياق كل مامرســة مــن املامرســات الحســنة وخطوطهــا العريضــة .جــرى تنظيــم النقــاط املندرجــة تحــت املامرســات الحســنة باســتخدام مــا يــي:
ĥ

ĥاإلج ـراءات الرئيســية  -الخطــوات الواجــب اتخاذهــا لتكملــة املامرســة الحســنة .يجــري اق ـراح عــدة إج ـراءات رئيســية وخطــوات لــكل واحــدة مــن
املامرســات الحســنة؛

ĥ

ĥالجهــات الفاعلــة الرئيســية  -األط ـراف املعنيــة الرئيســية عــى املســتويات املحليــة أو الوطنيــة أو اإلقليميــة أو الدوليــة والتــي ُيكــن أن تنخــرط يف
تنفيــذ اإلج ـراءات الرئيســية .يــوىص بشــدة بتوليــة االهتــام الواجــب للحــرص عــى متثيــل متــوازن بــن الجنســن عنــد تنفيــذ اإلج ـراءات املقرتحــة.

ĥ

ĥالوثائق/املعايري الدولية ذات صلة  -الوثائق الرسمية املرتبطة باملامرسة الحسنة.

ĥ

ĥأمثلة املبادرات السابقة/القامئة املرتبطة باملسائل التي تتناولها كل مامرسة حسنة؛ القامئة ليست حرصية.

القامئــة غــر الحرصيــة مــن التوصيــات غــر امللزمــة املذكــورة أدنــاه جــرى إعدادهــا اســتنادًا إىل معلومــات ومدخــات ُجمعــت خــال االجتامعــات اإلقليميــة ،وجــرى دمجهــا
مــع املامرســات الســلمية املحــددة يف مجــاالت ذات صلــة قويــة بالرتابــط.

 .Aاالعتبارات القانونية
املامرســة الحســنة رقــم  :1الســعي إىل االنســجام بــن ترشيعــات مكافحــة الجرميــة ومكافحــة اإلرهــاب الوطنيــة ،وبــن الربتوكــوالت واملعاهــدات القانونيــة
4
اإلقليميــة والدوليــة املرتبطــة باإلرهــاب والجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة .

اإلجراءات الرئيسية
ĥ

4

ĥالخطــوة  - 1إنشــاء هيئــة مراجعــة ترشيعــات وطنيــة لتقييــم ورصــد الحاجــة إىل مراجعــة الترشيــع الوطنــي ملكافحــة الجرميــة (ال ســيام تدابــر الجرميــة
املنظمــة عــر الوطنيــة) ومكافحــة اإلرهــاب إذا كانــت الهيــاكل الوطنيــة تســمح بذلك.

انظــر مؤتمــر األطــراف فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة ،نيويــورك 15 ،نوفمبــر  .2000الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة
وقــرارات األمــم المتحــدة المرتبطــة بمكافحــة اإلرهــاب والتــي يمكــن العثــور عليهــا علــى الرابــط .http://www.un.org/en/counterterrorism/ :انظــر
ضا توصيات فاليتا للمنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب المتعلقة بإسهامات البرلمانيين في وضع استجابة فعالة ضد اإلرهاب التوصية رقم .1
أي ً
www.theGCTF.org
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مجموعة أدوات السياسات

[ [عنــد الــرورة ،ميكــن للــدول أن تنظــر يف تأســيس هيئــة مراجعــة (ترشيعــات) ،تكــون مســؤولة عــن رصــد الحاجــة لتحديــث الترشيــع
الوطنــي حــول الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة واإلرهــاب أو تعديلــه أو ربطــه بصــورة أفضــل بُغيــة أن يكــون أكــر تجاوبًــا للواقــع
املتطــور عــى األرض ،مــع األخــذ يف االعتبــار الطبيعــة رسيعــة التغــر للعوامــل والظــروف التــي ت ُســهل الرتابــط.
[ [ ُيكــن أن تكــون هيئــة املراجعــة مســؤولة أيضً ــا عــن رصــد تنفيــذ ترشيــع مكافحــة الجرميــة ومكافحــة اإلرهــاب والطريقــة التــي
يرتبطــان ببعضهــا البعــض وذلــك ملنــع ومكافحــة الرتابــط بــن الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة واإلرهــاب .وتكــون نتائــج عمليــة
الرصــد مكملــة للتحليــل الــذي تقــوم بــه هيئــة مراجعــة الترشيــع .وعــى الرغــم مــن ذلــك ،قــد يهــدف الرصــد إىل تحديــد الثغ ـرات
والتحديــات املحتملــة يف تنفيــذ ترشيــع مكافحــة الجرميــة ومكافحــة اإلرهــاب ،مبــا يشــمل الطريقــة التــي يرتبطــان ببعضهــا البعــض،
وذلــك مــن منظــور عمــي بشــكل أكــرُ .يكــن إرســاء آليــات الرصــد بالتشــاور مــع األط ـراف املعنيــة ذات الصلــة مبــا يشــمل أعضــاء
الحكومــة والخ ـراء يف املجــال واألكادمييــن واملامرســن وغريهــم ،ويجــري املوافقــة عليهــا بصــورة نهائيــة مــن جانــب الحكومــة .ميكــن
اعتبــار الرصــد وســيلة نافعــة للغايــة للتحقــق مــن التغ ـرات املمكنــة ضمــن نفــس الســياق ،ولقيــاس تأث ـرات قوانــن بعينهــا فيــا
يتعلــق بهــذه التغ ـرات ،ولتحديــد التعارضــات املحتملــة بــن القوانــن واإلج ـراءات التشــغيلية ،وإلب ـراز الحاجــة إىل وضــع برتوكــوالت
وإج ـراءات قياســية ومــا إىل ذلــك.
ĥ

 ĥالخطــوة  - 2مراجعــة الصكــوك الوطنيــة املحليــة لتعزيــز تجاوبهــا يف منــع ومكافحــة الرتابــط بــن الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة واإلرهــاب ،مــع
مراعــاة املعاهــدات والربتوكــوالت القانونيــة اإلقليميــة والدوليــة التــي وقعتهــا الدولــة وذلــك إذا كانــت الهيــاكل الوطنيــة تســمح بذلــك؛
[ [ميكــن أن تنظــر الهيئــات الحكوميــة يف مراجعــة الترشيــع املحــي ملكافحــة الجرميــة ومكافحــة اإلرهــاب ،والطريقــة التــي يرتبــط اإلطــاران
الترشيعيــان ببعضهــا البعــض بهــا .يجــب أن تتميــز املراجعــات املذكــورة برتكيــز خــاص عــى الثغ ـرات املحتملــة يف الترشيــع املحــي
وتعارضاتــه مــع املعاهــدات والربتوكــوالت القانونيــة اإلقليميــة والدوليــة املتعلقــة باإلرهــاب والجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة ،مــع
التوصيــة بالحلــول املمكنــة للتــايش معهــا .يجــب توليــة العنايــة بتعزيــز السياســات والقوانــن املتعلقــة بالخصوصيــة وتناســقها ،مبــا
يشــمل حاميــة الشــهود واملبلغــن 5،وكذلــك حاميــة حقــوق اإلنســان.

الجهات الفاعلة الرئيسية
ĥ

ĥواضعو السياسات.

ĥ

ĥسلطات إنفاذ القانون (الرشطة والنيابة العامة والقضاة وسلطات الحدود وما إىل ذلك).

ĥ

ĥالجهات الفاعلة املحلية (األكادمييني واملجتمعات املحلية واملنظامت غري الحكومية وما إىل ذلك).

ĥ

ĥاملؤسسات/املنظامت اإلقليمية والدولية.

الوثائق/املعايري الدولية ذات صلة
g gتوصيات فاليتا للمنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب املتعلقة بإسهامات الربملانيني يف وضع استجابة فعالة ضد اإلرهاب ،التوصية رقم 1
g gمجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة  S/2015/366تقريــر األمــن العــام عــن تهديــد اإلرهابيــن املســتفيدين مــن الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة (،)2015
فقــرة 75-77

5

8

دور املبلغني وحامية املبلغني .تتوفر املزيد من املعلومات حول حامية املبلغني عىل الرابط:
http://www.oecd.org/corruption/whistleblower-protection.htm

القسم  - 2املامرسات الحسنة ومستودع املعرفة

املامرســة الحســنة رقــم  :2تعزيــز ترشيعــات مكافحــة الفســاد بتقويــة النزاهــة يف مؤسســات الدولــة ،وتأكيــد ســيادة القانــون وردع تــورط املســؤولني يف
6
النشــاطات غــر القانونيــة.

اإلجراءات الرئيسية
ĥ

ĥالخطــوة رقــم  - 1إذا مل يجــر تقييــم الــدول بالفعــل مــن جانــب منظــات الهيئــات الدوليــة ،فيتــم مراجعــة ترشيعــات مكافحــة الفســاد املحليــة
ورصدهــا وتقييمها7وكذلكالترشيعــات العامــة التــي قــد تسهاللفســاد؛ عنــد الــرورة ،ميكــن للــدول أن تعــزز قوانــن مكافحــة الفســاد إذا تبــن عــدم
كفايتهــا ،مــع اتبــاع الخطــوات املوصوفــة ضمــن املامرســة الحســنة .1

ĥ

 ĥالخطــوة رقــم  - 2مــع مراعــاة الترشيعــات الوطنيــة ،تتــم مراجعــة الهيــاكل واملامرســات واإلج ـراءات ضمــن جميــع منظــات الدولــة ومســتوياتها
وقطاعاتهــا بُغيــة تقييــم عوامــل الخطــر املمكنــة وتحديدهــا والتــي ميكــن أن تس ـ ّهل الفســاد.

ĥ

 ĥالخطــوة رقــم  - 3تعزيــز النزاهــة ضمــن القطاعــن الخــاص والعــام لزيــادة مرونــة املنظــات ومنــع انخـراط النــاس يف الفســادُ .يكــن عمــل ذلــك عــر
مبــادرات رفــع الوعــي حــول األحــكام والســلوكيات ،و/أو وضــع مدونــة ســلوك.

ĥ

 ĥالخطــوة رقــم  - 4بنــاء قــدرات واضعــي السياســات وغريهــم مــن الجهــات الفاعلــة الرئيســية ملنــع الفســاد ومتييــزه ومكافحتــه بجميــع أشــكاله
ومظاهــره.

الجهات الفاعلة الرئيسية
ĥ

ĥالقطــاع العــام ،مبــا يشــمل املؤسســات الحكوميــة ،عــى املســتوى الوطنــي واملحــي (واضعــو السياســات ،هيئــات إنفــاذ القانــون والهيئــات القضائيــة
واملوظفــون املدنيــون ومــا إىل ذلــك).

ĥ

ĥالقطاع الخاص ،مبا يشمل الرشكات الدولية والرشكات املحلية.

الوثائق/املعايري الدولية ذات صلة
g gاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،الجمعية العامة ،قرار رقم  4/58يف  31أكتوبر 2003
 g gاملامرســات الحســنة للمنتــدى العاملــي ملكافحــة اإلرهــاب يف مجــال أمــن الحــدود وإدارتهــا يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب ومنــع تدفــق "املقاتلــن اإلرهابيــن
األجانــب" ،املامرســة الحســنة رقــم 15
g gقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  A/RES/55/25اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية ،املادة  9و 8

أمثلة

6
7

ĥ

ĥمبادرة مكافحة الفساد اإلقليمية
http://rai-see.org/

ĥ

ĥمجموعة الدول املناهضة للفساد ،مجلس أوروبا:
https://www.coe.int/en/web/greco

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،نيويورك 31 ،أكتوبر  .2013انظر املامرسات الحسنة للمنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب يف مجال أمن الحدود وإدارتها يف سياق مكافحة اإلرهاب ومنع تدفق
"املقاتلني اإلرهابيني األجانب" ،املامرسة الحسنة رقم  .15. www.theGCTF.orgانظر أيضً ا مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية "الدليل التقني التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد".
للتفاصيل حول املنهجية املمكنة ملراقبة اسرتاتيجيات وخطط العمل الخاصة مبكافحة الفساد وتقييمها ،انظر التقرير حول مبادرة مكافحة الفساد اإلقليمية:
http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/05/Methodology_on_Monitoring_2015.pdf

9

مجموعة أدوات السياسات

ĥ

ĥمؤرش الشفافية الدولية الخاص بإدراك وجود الفساد ومقياس الفساد العاملي:
https://www.transparency.org/research/gcb/overview

 .Bالبحوث وتبادل املعلومات
املامرســة الحســنة رقــم  :3إج ـراء مزيــد مــن البحــث لتعزيــز فهــم جميــع جوانــب الرتابــط لتطويــر اســتجابات مخصصــة للســياق اســتنادًا إىل البحــث
8
القائــم عــى الدليــل.

اإلجراءات الرئيسية
ĥ

ĥالخطوة رقم  - 1تحديد الجهات املعنية ذات الصلة وتقييم ثغرات البحث وأولوياته:
[ [ تحديــد الكيانــات املختلفــة املنخرطــة يف نشــاطات البحــث املركــزة عــى الرتابــط وتنظيــم مشــاورات أو غــر ذلــك مــن العمليــات
املشــركة بــن ممثلــن مــن كيانــات البحــث املحــددة ،والقطــاع العــام والخــاص ،ومنظــات املجتمــع املــدين ،واملؤسســات الحكوميــة،
وخدمــات االســتخبارات ،لتحديــد الثغـرات واملناطــق ذات األولويــة (للمزيــد مــن املعلومــات ،اطلــع عــى املامرســة الحســنة  )3ولكشــف
ال ـراكات الجديــدة املحتملــة يف البحــث املتعلــق بالرتابــط .يجــب أن توضــح العمليــة املذكــورة مــن مرحلــة مبكــرة نــوع البيانــات
واملعلومــات التــي يهــدف البحــث للحصــول إليهــا ،ومــا ســيكون اســتخدامها النهــايئ.

ĥ

ĥالخطــوة رقــم  - 2تشــكيل شــبكات/فرق/اتحادات/رشاكات بحــث تتكــون مــن باحثــن ومحليــن مــن جامعــات ومراكــز بحثيــة ومؤسســات حكوميــة
وغــر حكوميــة وهيئــات اســتخباراتية ووكاالت إنفــاذ القانــون والقطاعــن العــام والخــاص واملجتمــع املــدين.

ĥ

ĥالخطوة رقم  - 3تطوير أدوات تحليلية ولجمع البيانات ذات صلة والتي ُيكن استخدامها لتسهيل نشاطات البحث الهادفة لتعميق فهم:
[ [الطرق املختلفة التي ُيكن أن ترتبط بها الجرمية املنظمة عرب الوطنية واإلرهاب وتقع يف منطقة من املناطق؛
[ [ املســائل التنظيميــة والعملياتيــة املقرتنــة بالرتابــط ،مبــا يشــمل تحديــد نقــاط الضعــف املحتملــة التــي قــد تغــذي نشــوء مظهــر بعينــه
مــن مظاهــر الرتابــط؛
[ [ عوامــل مرونــة الرتابــط والعوامــل الشــائعة يف كل مــن جامعــات الجرميــة املنظمــة والجامعــات اإلرهابيــة والتــي يتبــن أنهــا تشــجع
عــى عــدم االنخ ـراط ونــزع التشــدد.

ĥ

 ĥالخطــوة رقــم  - 4االنتشــار :يجــب مشــاركة نتائــج البحــث املنجــز حــول املوضوعــات املتصلــة بالرتابــط مــع مختلــف الجهــات املعنيــة ،لدعــم بلــورة
املبــادرات املتصلــة بالرتابــط وتنفيذهــا (تتصــل باملامرســتني الســليمتني رقــم  19و .)15

الجهات الفاعلة الرئيسية

8

10

ĥ

ĥاألكادمييون.

ĥ

ĥمحللون من املؤسسات الحكومية واالستخبارات ووكاالت إنفاذ القانون والقطاعني العام والخاص.

ĥ

ĥباحثون من منظامت املجتمع املدين.

ĥ

ĥواضعو السياسات.

انظر أيضً ا املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب ،مذكرة أنقرة بشأن املامرسات الحسنة للنهج املتعدد القطاعات ملكافحة التطرف العنيف ،املامرسة الحسنة رقم www.theGCTF.org .2

القسم  - 2املامرسات الحسنة ومستودع املعرفة

الوثائق/املعايري الدولية ذات صلة
g gاملنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب ،مذكرة أنقرة بشأن املامرسات الحسنة للنهج املتعدد القطاعات ملكافحة التطرف العنيف ،املامرسة الحسنة رقم 2

أمثلة
ĥ

ĥنهج حوكمة األمن الداخيل التكامليةhttps://wb-iisg.com/:

ĥ

 ĥبحث أجراه املركز الدويل لدراسة التطرف والعنف السيايس حول أوروبا الغربية (مذكور يف مخلص اجتامع ألبانيا)

ĥ

ĥنبــض األمــن العاملــي ســبتمرب  2018حــول ترابــط الجرميــة واإلرهــاب املنشــور مــن جانــب مركــز الهــاي للدراســات االسـراتيجية ومعهــد كلينجينــدي:
https://hcss.nl/report/global-security-pulse-september-2018-crime-terrorism-nexus

ĥ

ĥمرشوع منتدى أمن  GLOBSECللبحث والتأييد حول "ترابط الجرمية واإلرهاب" يف أوروبا:
https://www.globsec.org/projects/criminals-terrorists-back/

ĥ

ĥبرنامج حول ترابط االتجار غري املرشوع/اإلرهاب يف أوراسيا:
http://ipsr.ku.edu/trafficking/

ĥ

 ،PROTONĥمبــادرة بحــث تركــز عــى عمليــات التجنيــد يف شــبكات الجرميــة املنظمــة واإلرهــاب مــن خــال دمــج مبتكــر بــن العلــوم االجتامعيــة
والحاســوبيةhttps://www.projectproton.eu/about/:

ĥ

ĥبرنامــج  ،Takedownيبحــث يف دور النواحــي االجتامعيــة والنفســية واالقتصاديــة للعمليــات التــي تــؤدي إىل الجرميــة
		
املنظمة (مبا يشمل الجرائم ذات النواحي السيربانية) والشبكات اإلرهابية وأثرها عىل التامسك االجتامعي:
https://www.takedownproject.eu/overview/

ĥ

ĥترابــط الجرميــة واإلرهــاب :يبحــث يف الرتابــط بــن املامرســات اإلجراميــة واإلرهابيــة ،الرسديــات والشــبكات يف طرابلــس،
			
مرشوع بحث من جانب الدكتور رفائيل لوفري حول الرتابط:
https://esrc.ukri.org/news-events-and-publications/news/news-items/new-research-projects-announced-to-tackleinternational-crime-including-human-trafficking-cyber-crime-and-illicit-activity-at-sea/

املامرسة الحسنة رقم  :4توحيد القدرات البحثية والتحليلية وتعزيزها لتبادل معلومات أكرث فاعلية.

اإلجراءات الرئيسية
ĥ

ĥالخطــوة رقــم  - 1تقييــم الطــرق املنهجيــة للبحــث ومشــاركة املعلومــات فيــا يتعلــق بالكيفيــة والوقــت واملــكان الــذي ينشــأ فيــه الرتابــط بــن الجرميــة
املنظمــة واإلرهــاب (نشــاط يجــري ربطــه وتســهيله بتنفيــذ الخطــوة  2مــن املامرســة الحســنة رقم .)3
[ [تنظيــم مشــاورات فنيــة أو غريهــا مــن العمليــات املشــركة عــى املســتوى املحــي واإلقليمــي والــدويل مــع باحثــن وأكادمييــن ووكاالت
إنفــاذ القانــون ومحلــي اســتخبارات جنائيــة رفيعــي الشــأن ممــن يتعاملــون مــع اإلرهــاب والجرميــة املنظمــة وصالتهــا املحتملــة وذلــك
لتحديــد معلومــات ومناقشــتها ومشــاركتها فيــا يتعلــق مبــا يــي:
e eالتحديات الحالية التي تشكل أهداف البحث؛
e eالتحديــات الحاليــة فيــا يتعلــق بتطويــر منهجيــات البحــث وتنفيذهــا واملطبقــة للوصــول لفهــم أعمــق حــول
كيفيــة ووقــت ومــكان نشــوء الرتابــط بــن الجرميــة املنظمــة واإلرهــاب (انظــر املســائل املذكــورة يف الخطــوة  3مــن
اإلجـراءات الرئيســية يف املامرســة الحســنة رقــم )3؛
e eتحديات يف التحقق من كيفية كشف البيانات واملعلومات وجمعها ومشاركتها؛

ĥ

ĥالخطوة رقم  - 2تحديد طرق منهجية قياسية للبحث ومشاركة املعلومات.
11
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اســتنادًا إىل الخطــوة  ،1تنظيــم مشــاورات فنيــة لتحديــد طــرق منهجيــة قياســية عــى املســتوى املحــي واإلقليمــي ،للمســاعدة يف صياغــة أســئلة البحــث املناســبة ،مــا
يعــزز تعظيــم االســتفادة مــن املــوارد وتجنــب التداخل/التك ـرار غــر الــروري للجهــود .انظــر األمثلــة أدنــاه للدعــم.

الجهات الفاعلة الرئيسية
ĥ

ĥاألكادمييون.

ĥ

ĥمحللون من املؤسسات الحكومية واالستخبارات ووكاالت إنفاذ القانون والقطاعني العام والخاص.

ĥ

ĥواضعو السياسات.

الوثائق/املعايري الدولية ذات صلة
g gقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة A/RES/55/25
 g gاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية ،املادة 28.2

أمثلة
ĥ

ĥمنصــة  :IORISأداة جديــدة ملشــاركة املعلومــات عــر اإلنرتنــت مــن تطويــر مــروع ( CRIMARIOاملســارات البحريــة الحرجــة يف املحيــط الهنــدي(
https://eeas.europa.eu/delegations/mauritius/50531/ioris-new-web-based-information-sharing-tool-developed-crimario_en

ĥ

 ĥأداة املساعدة الفنية وتبادل املعلومات للمفوضية األوروبيةhttps://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/taiex_en :

ĥ

ĥمبــادرة اإلصــاح االســتخبارايت ملنتــدى  ،GLOBSECوهــي عبــارة عــن شــبكة أوروبيــة وشــال أمريكيــة شــاملة مــن أكادمييــن
ومســؤولني حاليــن وســابقني يف مكافحــة اإلرهــاب تهــدف إىل وضــع حلــول أكــر فاعليــة ملكافحــة اإلرهــاب عــر األطلــي وتعزيزهــا:
https://www.globsec.org/initiatives/globsec-intelligence-reform-initiative/

ĥ

 ĥمبادرة مشاركة معلومات العدالة العاملية (https://it.ojp.gov/global :)Global

ĥ

 ĥمجموعة أدوات مشاركة املعلومات العاملية (https://it.ojp.gov/about-gist :)GIST

ĥ

 ĥنظام تحليل السالمة التكيفية ورصدها (http://www.engr.uconn.edu/~sas03013/docs/SPIE_ASAM.pdf :)ASAM

املامرســة الحســنة رقــم  :5إرســاء قنــوات اتصــال فعالــة بهــدف تشــجيع تبــادل املعلومــات والتعــاون وتعزيــزه ،مــا أمكــن ،بــن الجهــات الفاعلــة الحكوميــة
9
وغــر الحكوميــة ،مبــا يشــمل األكادمييــن وباحثــي القطــاع الخــاص الذيــن يعملــون عــى املســتوى املحــي والوطنــي واإلقليمــي.

اإلجراءات الرئيسية
ĥ

9

12

ĥالخطــوة رقــم  - 1استكشــاف املســتوى الحــايل لتبــادل املعلومــات والتعــاون والتنســيق بــن الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغــر الحكوميــة ،مبــا يشــمل
األكادمييــن وباحثــي القطــاع الخــاص الذيــن يعملــون عــى املســتوى املحــي واإلقليمــي .تشــجيع إجـراء اســتطالعات/مقابالت غــر رســمية أو غــر ذلــك
مــن نشــاطات جمــع البيانــات التــي تضــم جميــع األطـراف املعنيــة ذات الصلــة ،بهــدف تعميــق فهــم مســتوى التعــاون والتنســيق ومشــاركة البيانــات
بــن الجهــات الفاعلــة الرئيســية .مــن املهــم التشــديد عــى أن هــدف هــذه العمليــة ليــس تقييــم أداء األط ـراف ذات الصلــة بــل تشــجيع التواصــل
والتــآزر وتعزيــزه فيــا بينهــم.

انظر أيضً ا املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب ،مذكرة أنقرة بشأن املامرسات الحسنة للنهج املتعدد القطاعات ملكافحة التطرف العنيف ،املامرسة الحسنة رقم www.theGCTF.org .2

القسم  - 2املامرسات الحسنة ومستودع املعرفة

[ [ميكــن األخــذ يف االعتبــار تشــجيع الــوكاالت الحكوميــة عــى نــر تقاريــر وتحليــات مفتوحــة املصــدر حــول عملهــم للعامــة ،والتــي
ميكــن اســتخدامها مــن جانــب أط ـراف معنيــة أخــرى ذات صلــة للمزيــد مــن البحــث.
ĥ

ĥالخطــوة رقــم  - 2صياغة/تنقيح/تحديــث اس ـراتيجيات/خطط عمل/برتوكوالت/اتفاقيــات تحــدد آليــات تبــادل املعلومــات والتعــاون والتنســيق بــن
الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغــر الحكوميــة ،مبــا يشــمل األكادمييــن وباحثــي القطــاع الخــاص الذيــن يعملــون عــى املســتوى املحــي والوطنــي
واإلقليمــي .الهــدف مــن ذلــك هــو توفــر معلومــات واضحــة حــول دور كل كيــان يجــري دعوتــه ومســؤولياته فيــا يتعلــق بالتعــاون ومشــاركة
املعلومــات مــا أمكــن قانونًــا.

ĥ

 ĥالخطــوة رقــم  - 3تنظيــم مشــاورات منتظمــة بــن الكيانــات مــن امليــدان البحثــي والعمليــايت ،بهــدف تحديــد التحديــات والثغــرات والحلــول
املحتملــة املتعلقــة بتطبيــق االس ـراتيجيات/خطط العمل/الربوتوكوالت/االتفاقيــات ومناقشــتهاُ .يكــن أن تكــون االجتامعــات املنتظمــة مفيــدة أيضً ــا
يف تعزيــز مســتوى الثقــة وتقويتــه ،فضـ ًـا عــن فهــم الــدور املهــم الــذي ميكــن أن يلعبــه التعــاون ومشــاركة املعلومــات بفاعليــة يف إمتــام عمــل كل
كيــان وتســهيله.

الجهات الفاعلة الرئيسية
ĥ

ĥالكيانات الحكومية.

ĥ

ĥالباحثون من األكادمييات وغريها من الكيانات البحثية.

ĥ

ĥاملحللون االستخباراتيون.

ĥ

ĥمحققون من وكاالت إنفاذ القانون.

ĥ

ĥمحللون من القطاع الخاص.

الوثائق/املعايري الدولية ذات صلة
g gاملنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب ،مذكرة أنقرة بشأن املامرسات الحسنة للنهج املتعدد القطاعات ملكافحة التطرف العنيف ،املامرسة الحسنة رقم 2

أمثلة
ĥ

ĥمركز حلف الناتو للتحليل املشرتك والدروس املستفادةhttp://www.jallc.nato.int/activities/jointanalysis.asp :

ĥ

 ĥبيئة مشاركة املعلومات (:)ISE
https://www.dni.gov/index.php/who-we-are/organizations/national-security-partnerships/ise/about-the-ise

ĥ

ĥمنصــة عــر اإلنرتنــت ملنــع التطــرف العنيــف  -أداة تفاعليــة مصممــة لالنخـراط يف تعــاون عــر اإلنرتنــت بــن املامرســن العاملــن بنشــاط عــى منــع
التطــرف العنيــف يف أفريقيــا والــرق األوســطhttps://pveplatform.forumbee.com/:

ĥ

ĥكليــة الســاحل لألمــن ( )CSSتهــدف إىل تعزيــز التعــاون اإلقليمــي حــول مكافحــة اإلرهــاب والجرميــة املنظمــة وتركــز
		
يف الوقت الحايل عىل موريتانيا والنيجر ومايل ،مع إمكانية التوسع إىل بلدان أخرى يف املنطقة الفرعية.
http://www.west-africa-brief.org/content/en/g5-sahel-security-college-inauguration

ĥ

ĥتقــدم مجموعــة خـراء املفوضيــة رفيعــي املســتوى حــول التطــرف التابعــة للمفوضيــة األوروبيــة املشــورة للــدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب حــول :طــرق
تعزيــز التعــاون بــن األطـراف املعنيــة والــدول األعضــاء؛ ومواصلــة تطويــر سياســات ملنــع التطــرف؛ وآليــة للتعــاون املســتقبيل املنظــم يف هــذه املنطقــة.
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/high-level-expert-group-radicalisation-completes-work
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مجموعة أدوات السياسات

املامرسة الحسنة رقم  :6تشجيع مشاركة املعلومات من خالل تعزيز انخراط املؤسسات اإلقليمية والدولية.

اإلجراءات الرئيسية
ĥ

ĥالخطــوة رقــم  - 1حيثــا أمكــنُ ،يكــن أن تلتــزم األطـراف املعنيــة مثــل الــوكاالت الحكوميــة ووكاالت إنفــاذ القانــون واالســتخبارات والــوكاالت األمنيــة
ومــا إىل ذلــك مببــادرات (عــى شــاكلة مشــاورات واجتامعــات فنيــة وبرامــج ومرشوعــات وبنــاء قــدرات ونشــاطات رفــع وعــي ومــا إىل ذلــك) تشــتمل
عــى مؤسســات/منظامت إقليميــة ودوليــة ،تهــدف إىل كشــف التحديــات والحلــول املحتملــة لتعزيــز مشــاركة املعلومــات بــن الــدول ،والتــي تعــد ذات
أهميــة حرجــة يف التعامــل مــع الظــروف التــي تســهل الرتابــط بــن الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة واإلرهــاب.

ĥ

ĥالخطــوة رقــم  - 2حيثــا أمكــن ،ومــع مراعــاة الترشيعــات الوطنيــة حــول حاميــة البيانــات ،ت ُشــجع الــدول عــى تقديــم  ،بطريقــة منتظمــة ،بيانــات
محدثــة مطلوبــة للحفــاظ عــى تحديــث قواعــد البيانــات يف املجــاالت املتصلــة بالرتابــط (مثــل نــرة اإلنرتبــول ،وقواعــد بيانــات وثائــق الســفر
املرسوقــة واملفقــودة ونظــام معلومــات يوروبــول ومــا إىل ذلــك).

ĥ

ĥالخطــوة رقــم  - 3حيثــا أمكــن ،ومــع مراعــاة الترشيعــات الوطنيــة حــول حاميــة البيانــات ت ُشــجع الــدول عــى مشــاركة املنظامت/املؤسســات اإلقليمية
أو الدوليــة للمعلومــات التــي قــد تتصــل بتعميــق فهــم العوامــل والظــروف التــي تســهل الرتابــط ،بجميــع أشــكاله ومظاهــره ،ومنعهــا ومكافحتهــا.

الجهات الفاعلة الرئيسية
ĥ

ĥالحكومة.

ĥ

 ĥخدمات االستخبارات.

ĥ

ĥوكاالت إنفاذ القانون.

ĥ

 ĥوكاالت األمن العام.

ĥ

ĥالقطاع الخاص.

ĥ

ĥاملؤسسات/املنظامت اإلقليمية والدولية.

الوثائق/املعايري الدولية ذات صلة
g gتوصيــات املنتــدى العاملــي ملكافحــة اإلرهــاب الســتخدام املعلومــات االســتخباراتية وحاميتهــا يف التحقيقــات واملالحقــات القضائيــة التــي يقودهــا قطــاع العدالــة
الجنائيــة واملســتندة عــى ســيادة القانــون  ،التوصيــة 2

أمثلة
ĥ
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ĥتطبيق شبكة تبادل املعلومات اآلمنة لليوروبول (:)SIENA
https://www.europol.europa.eu/activities-services/services-support/information-exchange/secure-information-exchangenetwork-application-siena

القسم  - 2املامرسات الحسنة ومستودع املعرفة

املامرســة الحســنة رقــم  :7االع ـراف باملنظــات غــر الحكوميــة أو منظــات املجتمــع املــدين والتشــاور معهــا باعتبارهــا مصــد ًرا للمعرفــة ذات الصلــة
وللخ ـرات عــى أرض الواقــع.

اإلجراءات الرئيسية
ĥ

ĥالخطــوة رقــم  - 1تشــجيع االع ـراف الحكومــي (مثــل االحتــواء يف االس ـراتيجيات والسياســات واللوائــح الوطنيــة) بالــدور املمكــن للمنظــات غــر
الحكوميــة ومنظــات املجتمــع املــدين ومســاهامتها باعتبارهــا مصــد ًرا موثوقًــا للمعلومــات والخـرات داخــل القُطــر .بُغيــة تجنــب أي مخاطــر ممكنــة
للتمويــل ،أو تقديــم دعــم عــن غــر قصــد لكيانــات مرتبطــة باإلرهــاب أو الجرميــة املنظمــة ،ميكــن للحكومــات أن تُــريس إجـراءات فحــص وتدقيقــات
أمنيــة مناســبة للمنظــات غــر الحكوميــة ومنظــات املجتمــع املــدين ،والتــي يجــب أن تكــون مخصصــة لســياقها.
مــن املهــم التنويــه إىل التوصيــات املوضوعــة مــن جانــب قــوة املهــام املاليــة ،10وهــي الكيــان الــدويل املســؤول عــن وضــع املعايــر ملكافحــة غســل
األمــوال ومنــع متويــل اإلرهــاب .تشــمل العديــد مــن هــذه التوصيــات وضــع املعايــر ،والتــي يجــب أن متتثــل لهــا الكيانــات املختلفــة مبــا فيهــا الكيانــات
غــر الحكوميــة .وأصــدرت قــوة املهــام املاليــة كذلــك وثيقــة تشــمل عــددًا مــن أفضــل املامرســات 11ملكافحــة ســوء اســتغالل املنظــات غــر الهادفــة
للربــح ،والتــي تشــر إىل التوصيــة رقــم  8مــن قــوة املهــام املاليــة.

ĥ

 ĥالخطــوة  - 2عمــل حــر للمنظــات غــر الحكوميــة ومنظــات املجتمــع املــدين فيــا يتعلــق باالنخـراط املحتمــل عــى املســتوى اإلقليمــي واملحــي.
ومــن املفــرض أن يكشــف هــذا نــوع املنظمــة ،ومنطقــة عملهــا ،ويقيــم قدراتهــا ومواردهــا ألداء املهــام املطلوبــة.

ĥ

 ĥالخطــوة  - 3تكويــن شــبكات وتعزيــز رشاكات بــن املنظــات غــر الحكوميــة ومنظــات املجتمــع املــدين والــوكاالت الحكوميــة لتطويــر مبــادرات
بحــث وتنفيذهــا حــول املوضوعــات املتصلــة بالرتابــط.

ĥ

ĥالخطــوة  - 4تشــجيع احتــواء املنظــات غــر الحكوميــة ومنظــات املجتمــع املــدين باعتبارهــا رشكاء منفذيــن يف برامــج أو مبــادرات تشــمل بحــوث
أو خ ـرات عــى أرض الواقــع.

ĥ

ĥالخطــوة  - 5إرشاك املنظــات غــر الحكوميــة أو منظــات املجتمــع املــدين يف املشــاورات بــن األطـراف املعنيــة ذات الصلــة لتقييــم ثغـرات البحــث
وأولوياتــه (انظــر املامرســة الحســنة  ،3الخطــوة  ،)1لتحديــد التحديــات والثغـرات والحلــول املرتبطــة بتنفيــذ االسـراتيجيات/خطط العمل/الربتوكــوالت/
االتفاقيــات ومناقشــتها(انظر املامرســة الحســنة  ،5الخطــوة .)3

الجهات الفاعلة الرئيسية
ĥ

ĥالحكومة.

ĥ

 ĥاملنظامت غري الحكومية ومنظامت املجتمع املدين العاملة عىل الجرمية املنظمة عرب الوطنية واإلرهاب.

أمثلة

10
11

ĥ

ĥعملية السالم يف جيبويت لالتحاد األفريقي:
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf

ĥ

ĥتحالف املحكمة الجنائية الدولية:
http://archive.iccnow.org/?mod=issues

للمزيد من التفاصيل حول املنظمة ،يرجى االطالع عىل املوقع اإللكرتوين:
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf.
يرجى االطالع عىل الوثيقة عىل الرابط:
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/BPP-combating-abuse-non-profit-organisations.pdf.
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مجموعة أدوات السياسات

املامرسة الحسنة رقم  :8يجب أن تتمتع مشاركة االستخبارات باألولوية ،وأن يجري تشجيعها وتسهيلها بني الوكاالت الحكومية الوطنية
املامرســة الحســنة رقــم  :9ومعالجــة مشــكالت مشــاركة املعلومــات ضمــن الــوكاالت وفيــا بينهــا حيــث أن هــذا قــد يكــون مفيــدً ا يف التغلــب عــى الرتابــط
12
عــى املســتوى الوطني.

اإلجراءات الرئيسية
ĥ

 ĥالخطــوة  - 1يجــب إجـراء تنقيــح دوري للترشيعــات واالسـراتيجيات الوطنيــة التــي ت ُنظــم التعــاون ومشــاركة املعلومــات بــن الــوكاالت وتؤســس لهــا
عــى املســتوى املحــي واإلقليمــي والــدويل لضــان متتعهــا باالســتجابة املناســبة لألولويــات املتطــورة املتصلــة مبظاهــر الرتابــط بــن الجرميــة املنظمــة
عــر الوطنيــة واإلرهــاب.

ĥ

ĥالخطــوة  - 2يجــب أن تضــع الــوكاالت الحكوميــة الوطنيــة برتوكــوالت  /اتفاقيــات  /مذكـرات تفاهم/وغــر ذلــك مــن اإلجـراءات الرســمية وتلتــزم بهــا
مــا يشــجع التعــاون وتبــادل املعلومــات بــن الــوكاالت.

ĥ

ĥالخطــوة  - 3يجــب عــى الســلطات الحكوميــة الوطنيــة تشــجيع تطويــر قواعــد بيانــات أو شــبكات إنرتنــت داخليــة آمنــة بــن الــوكاالت ،لضــان
الوصــول اآلمــن للمعلومــات ذات الصلــة وتســهيل تبــادل املعلومــات (انظــر أيضً ــا املامرســة الحســنة .)10

ĥ

ĥالخطــوة  - 4ملعالجــة املشــكالت املتأصلــة يف مشــاركة املعلومــات بــن الــوكاالت والكيانــات العاملــة عــى عوامــل تســهيل الرتابــطُ ،يكــن تأســيس مراكــز
دمــج 13أو غريهــا مــن منظــات مشــاركة املعلومــات املعتمــدة عــى املجــال والتــي تجمــع املعلومات/البيانــات الشــاملة وتحللهــا وتشــاركها.

ĥ

 ĥالخطــوة  - 5تنظيــم مشــاورات منتظمــة بــن ممثــي مركــز الدمــج والســلطات الحكوميــة وواضعــي السياســات ملناقشــة التنقيحــات املحتملــة
لالســراتيجيات أو السياســات أو القوانــن الوطنيــة التــي مــن شــأنها كشــف ظاهــرة الرتابــط بشــكل أفضــل (انظــر أيضً ــا املامرســة الحســنة .)1

الجهات الفاعلة الرئيسية
ĥ

ĥالوكاالت الحكومية :وكاالت االستخبارات ،وكاالت إنفاذ القانون ،الجامرك ،وكاالت الحدود.

الوثائق/املعايري الدولية ذات صلة
g gاملنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب ،مذكرة الرباط بشأن املامرسات الجيدة إلجراءات فعالة يف قطاع العدالة الجنائية ملكافحة اإلرهاب ،املامرسة الحسنة 2
g gتوصيــات املنتــدى العاملــي ملكافحــة اإلرهــاب الســتخدام املعلومــات االســتخباراتية وحاميتهــا يف التحقيقــات واملالحقــات القضائيــة التــي يقودهــا قطــاع العدالــة
الجنائيــة واملســتندة عــى ســيادة القانونالتوصيــات  2و 3و 6و7
g gاملنتــدى العاملــي ملكافحــة اإلرهــاب ،مذكــرة الهــاي  -مراكــش حــول املامرســات الجيــدة الســتجابة أكــر فعاليــة لظاهــرة املقاتلــن اإلرهابيــن األجانــب ،املامرســة
الجيــدة 10
g gمجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة  S/2015/366تقريــر األمــن العــام عــن تهديــد اإلرهابيــن املســتفيدين مــن الجرميــة املنظمــة عــر
الوطنية ( ،)2015فقرة 78-80

أمثلة
12
13

16

تم دمج الممارستين السليمتين رقم  8و 9لتكاملهما ولطبيعتها غير القابلة لالنفصال.
وفيما يتعلق بنطاق هذه الوثيقة ،سوف يُعرّف مركز الدمج باعتباره مجموعة من وكالتين أو أكثر ،تعمالن بالتعاون وتجمعان معًا بعض مما يأتي أو جميعه :خبراتهم
ومواردهم ومعلوماتهم تجاه المركز ،بهدف تعظيم قدرتهم على منع النشاط اإلجرامي أو اإلرهابي أو االستجابة له أو مكافحته.

القسم  - 2املامرسات الحسنة ومستودع املعرفة

ĥ

ĥاملركز املتعدد االختصاصات ملكافحة اإلرهاب التابع لإلنرتبول:
https://www.interpol.int/Crime-areas/Terrorism/Counter-Terrorism-Fusion-Centre

ĥ

ĥاملركز األورويب ملكافحة اإلرهاب:
https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc

ĥ

 ĥمركز للتحليل اإلرهايب (مركز للتحليل اإلرهايب):
https://www.pet.dk/English/CenterforTerrorAnalysisCTA.aspx

ĥ

 ĥمنظمة االستخبارات املشرتكة:
https://www.gov.uk/government/groups/joint-intelligence-organisation

ĥ

 ĥاملنسق الوطني الهولندي لألمن ومكافحة اإلرهاب:
http://english.nctv.nl/

ĥ

 ĥمركز جاكرتا للتعاون يف مجال إنفاذ القانون:
https://www.jclec.org/stakeholders

املامرسة الحسنة رقم  :10تشجيع إنشاء قواعد بيانات إقليمية ودولية والحفاظ عليها واستخدامها.

اإلجراءات الرئيسية
ĥ

ĥالخطــوة  - 1تحديــد الوكالــة (العامــة أو الخاصــة) املالكــة لقاعــدة البيانــات .يجــب أن تشــرك الوكالــة املذكــورة يف صيانــة قاعــدة البيانــات وفحصهــا
وتحديثهــا ،ومتنــح إمكانيــة الوصــول إىل املؤسســات األخــرى.

ĥ

 ĥالخطــوة  - 2معايــر االســتحقاق :تحديــد املؤسســات التــي ميكنهــا جمــع البيانــات واملعلومــات ومراجعتهــا ورفعهــا والوصــول إليهــا عــى قاعــدة
البيانــات .تحديــد تصنيــف البيانــات عــى قاعــدة البيانــات ،والنظــام الــذي يحملهــا إىل املســتخدمني لضــان حاميــة مناســبة للبيانــات .يجــب األخــذ يف
الحســبان املســألة األخالقيــة يف جمــع البيانــات (لضــان حاميــة الخصوصيــة واحـرام حقــوق اإلنســان ،مــن بــن أمــور أخــرى) ال ســيام جمــع البيانــات
الحساســة.

ĥ

ĥالخطوة  - 3تحديد االحتياجات ونطاق قاعدة البيانات (النطاق الجغرايف ،واملوضوعات املشمولة ونوع البيانات/املعلومات املسجلة).

ĥ

 ĥالخطوة  - 4التطوير الفني لقاعدة البيانات :تحديد مقدم الخدمة وتحديد الربتوكول األمني.

ĥ

ĥالخطوة  - 5منح إمكانية الوصول إىل املؤسسات املفوضة ،استنادًا عىل معايري مسبقة التحديد وإرساء "مدونة قواعد السلوك".

ĥ

ĥالخطــوة  - 6حيثــا أمكــن ،توصيــل قاعــدة البيانــات مــع غريهــا مــن قواعــد البيانــات واملنصــات القامئــة املتعلقــة باملوضــوع لضــان وصــول أوســع
للمعلومــات املتوفــرة بالفعــل وتجنــب تكـرار املعلومــات .ســوف تســاعد الرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص (انظــر أيضً ــا املامرســة الحســنة )12
عــى الوصــول إىل قواعــد البيانــات الخاصــة.

الجهات الفاعلة الرئيسية
ĥ

ĥاألكادمييون.

ĥ

ĥاملعاهد البحثية.

17

مجموعة أدوات السياسات

ĥ

ĥالــوكاالت الحكوميــة  -اســتنادًا عــى نطــاق قاعــدة البيانــات ومعايريهــا (مثــل وكاالت إنفــاذ القانــون ،وكاالت الحــدود ،الــوكاالت القضائيــة ،إدارة
الســجود ومــا إىل ذلــك).

ĥ

ĥخرباء يف جمع البيانات ونرشها.

ĥ

ĥمنظامت إقليمية ودولية.

الوثائق/املعايري الدولية ذات صلة
g gقواعد اإلنرتبول حول معالجة البيانات:
https://rm.coe.int/interpol-s-rules-on-the-processing-of-data/168073ce01
 g gنظام معلومات يوروبول:
http://library.college.police.uk/docs/APPref/Europol-information-system.pdf

أمثلة

18

ĥ

ĥقواعد بيانات اإلنرتبول :جوازات السفر املرسوقة ،نرشات اإلنرتبول.
https://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Databases

ĥ

ĥقاعدة بيانات اإلرهاب العاملية:
https://www.start.umd.edu/gtd/

ĥ

 ĥمعهد لدراسة الجامعات العنيفة :قاعدة بيانات حول التشدد العنيف واإلرهاب.
http://www.isvg.org/index.php

ĥ

ĥقاعــدة بيانــات اإلرهابيــن واملتطرفــن التابعــة ملــروع مكافحــة التطــرف :القــادة والنشــطاء املتشــددون واإلرهابيــون حــول العــال
https://www.counterextremism.com/extremists

ĥ

ĥقاعــدة بيانــات معهــد رانــد للحــوادث اإلرهابيــة حول العــامل :وهي مجموعــات بيانات حول اإلرهــاب املحيل والدويل تغطــي الفرتة مــن  1968إىل .2009
https://www.rand.org/nsrd/projects/terrorism-incidents.html

ĥ

 ĥقاعــدة بيانــات عالئقيــة ملعهــد ( ISVGمعهــد لدراســة الجامعــات العنيفــة) :تحتــوي عــى أكــر مــن  1500متغــر تتعلــق بالتشــدد العنيــف والجرميــة
غري الوطنيــةhttp://www.isvg.org/capabilities-database-structure.php.

ĥ

 ĥبوابة جنوب آسيا لإلرهاب :موقع حول اإلرهاب والحروب منخفضة الشدة يف جنوب آسيا.
http://www.ict.org.il/Articles.aspx?WordID=25#gsc.tab=0

ĥ

 ĥقاعــدة بيانــات كاشــف املســار العاملــي :تشــمل بيانــات حــوادث إرهابيــة يف منطقــة آســيا-املحيط الهــادئ وملفــات جامعــات
					
إرهابية وأدبيات مكافحة إرهاب وكتيبات تدريب ووثائق قانونية.
https://www.rsis.edu.sg/research/icpvtr/research-programmes/global-pathfinder-database/#.W-QTBtVKg4g

ĥ

 ĥقاعدة بيانات الحوادث الكندية :توفر بيانات حول الحوادث اإلرهابية والجرائم املتشددة يف كندا يعود تاريخها إىل :1960
http://www.extremism.ca/default.aspx

ĥ

 ĥقاعــدة بيانــات الجرائــم الدوليــة :قاعــدة بيانــات شــاملة حــول جرائــم دوليــة بتــت فيهــا محاكــم وطنيــة ،فضـ ًـا عــن محاكــم دوليــة ومحاكــم تــم
تدويلهــاhttp://www.internationalcrimesdatabase.org/AboutIcd/Project .

القسم  - 2املامرسات الحسنة ومستودع املعرفة

ĥ

ĥخريطة مخاطر العنف السيايس واإلرهاب :تقدم بيانات ومعلومات حول خطر اإلرهاب والعنف السيايس عرب ست بلدان عىل وجه الخصوص :مرص
وفرنسا والهند واململكة العربية السعودية وتركيا والواليات املتحدة وبيان دولة أخرى عىل وجه العموم.
http://www.aon.com/terrorismmap/

ĥ

ĥقاعدة بيانات معهد مونتريي لإلرهاب بأسلحة الدمار الشامل :كتالوج بحوادث أسلحة الدمار الشامل حول العامل التي تقوم بها جهات فاعلة أقل من
مستوى الدول.
http://wmddb.miis.edu/

املامرســة الحســنة رقــم  :11تشــجيع اســتخدام معلومــات مــن مصــادر طرفيــة وطــرق جديــدة لجمــع املعلومــات ،مبــا يشــمل الســجون واالســتخبارات
املاليــة.

اإلجراءات الرئيسية
تدريــب الــوكاالت الحكوميــة (مبــا يشــمل وكاالت إنفــاذ القانــون واإلدارات) عــى اســتخدام مصــادر بيانــات جديــدة وطــرق جديــدة لجمــع البيانــات وتحليــل البيانــات
(انظــر أيضً ــا املامرســة الحســنة .)4
ĥ

ĥالخطــوة  - 1تحديــد مصــادر طرفيــة للمعلومــات ملــلء الفراغــات املعرفيــة التــي ســبق تحديدهــا :الرشطــة املحليــة واملؤسســات املاليــة واإلدارات
املحليــة وموظفــي الســجون ومــا إىل ذلــك والــذي قــد يحــوزون معلومــات ذات صلــة ميكــن أن تُكمــل مصــادر الــوكاالت الحكوميــة (انظــر املامرســة
الحســنة .)5

ĥ

ĥالخطــوة - 2نشــاطات بنــاء القــدرات للــوكاالت الحكوميــة :تنظيــم تدريبــات (متعــددة األط ـراف املعنيــة) عــى الطــرق الجديــدة والبديلــة لجمــع
البيانــات وتحليــل البيانــات (عــر اإلنرتنــت أو وج ًهــا لوجــه) .يجــب أن يغطــي هــذا التدريــب املســألة األخالقيــة يف جمــع البيانــات (لضــان حاميــة
الخصوصيــة واحـرام حقــوق اإلنســان ،مــن بــن أمــور أخــرى) ال ســيام جمــع البيانــات الحساســة .تشــجيع طــرق التعلــم التشــاركية (اســتخدام األدوات
العمليــة ودراســات الحالــة ومتاريــن املحــاكاة وغريهــا).

ĥ

 ĥالخطوة  - 3التأكد من تلقي الهيئات الحكومية لتدريب وتحديثات منتظمة حول طرق جمع البيانات وتحليل البيانات الجديدة.

الجهات الفاعلة الرئيسية
ĥ

ĥالوكاالت الحكومية (مثل الرشطة املالية والرشطة الجنائية ووحدات االستخبارات).

ĥ

ĥاإلدارات ،ال سيام إدارة السجون.

ĥ

ĥاألكادمييني ،واملعاهد البحثية.

ĥ

ĥالقطاع الخاص ،مبا يشمل البنوك واملحاسبني واملحامني ورصف العمالت االفرتاضية أو أي كيان خالف ذلك قد يدعم التحقيق املايل.

الوثائق/املعايري الدولية ذات صلة
g gاملنتــدى العاملــي ملكافحــة اإلرهــاب ،مذكــرة الربــاط بشــأن املامرســات الجيــدة إلجــراءات فعالــة يف قطــاع العدالــة الجنائيــة ملكافحــة اإلرهــاب ،املامرســتني
الســليمتني  2و15
g gق ـرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة A/RES/66/177تعزيــز التعــاون الــدويل يف مكافحــة التأث ـرات الضــارة للتدفقــات املاليــة غــر املرشوعــة الناتجــة مــن
النشــاطات اإلجراميــة (تــم اعتــاده يف  19ديســمرب2011
g gتقرير مجموعة عمل فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف مجال مكافحة اإلرهاب ،التصدي لتمويل اإلرهاب ،الفصل )3/C(2009
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g gقرار الجمعية العامة  A/RES/55/25اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية ،املادة  7و28.1
g gتقييم املخاطر اإلقليمي للمركز األسرتايل لإلبالغ عن املعامالت وتحليلها  -جنوب رشق آسيا
 g gتقرير معهد الخدمات املتحدة املليك :دور رشاكات مشاركة املعلومات املالية يف تعطيل الجرمية
 g gمؤرش مكافحة غسل األموال ملعهد بازل للحوكمة  -الرتتيب السنوي لتقييم مخاطر البالد فيام يتعلق بغسل األموال  /متويل اإلرهاب

أمثلة
ĥ

مامرســا مــن بلــدان
ĥورشــة عمــل حــول اســتخبارات الســجون ملكافحــة اإلرهــاب مــن جانــب املعهــد الــدويل للعدالــة وســيادة القانــون لعــدد 30
ً
ومناطــق مختلفــة .شــملت الــدورة صياغــة وثيقــة مامرســات حســنة فضـ ًـا عــن منــوذج ملذكــرة تفاهــم بــن إدارات الســجون ووكاالت إنفــاذ القانــون
ووكاالت اســتخباراتية يف البلــدان املشــاركةhttps://theiij.org/events/workshop-on-counterterrorism-prison-intelligence/ .

املامرســة الحســنة رقــم  :12دعــم مزيــد مــن تطــور الـراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص للمســاعدة يف التصــدي للرتابــط ،مبــا يشــمل عــى ســبيل
املثــال ال الحــر ،مجــال التحقيقــات املاليــة.

اإلجراءات الرئيسية
ĥ

ĥالخطــوة  - 1تحديــد األط ـراف املعنيــة :تحديــد املناطــق الرئيســية والجهــات الفاعلــة الخاصــة ذات الصلــة والتــي ُيكنهــا أن تدعــم جهــود الــوكاالت
الحكوميــة يف كشــف الرتابــط ومكافحتــه .تجمــع رشكات القطــاع الخــاص وتخــزن وترصــد قــد ًرا كبـ ًرا مــن املعلومات/البيانــات ،التــي ميكــن أن تكــون
رشا مفيـدًا لنشــاطات الجرميــة املنظمــة أو اإلرهــاب.
بعــد تحليلهــا مــؤ ً

ĥ

 ĥالخطــوة  - 2الرتابــط غــر الرســمي :بعــد تحديدهــم ،يجــب عــى الجهــات الفاعلــة الخاصــة والعامــة تنظيــم لقــاءات مشــركة أو اجتامعــات طاولــة
مســتديرة ملناقشــة أســاس الرشاكــة ،مبــا يشــمل طبيعتهــا وغرضهــا ونطاقهــا واألهــداف املشــركة وطولهــا والحــدود املحتملــة.

ĥ

ĥالخطــوة  - 3صياغــة عالقــة بــن القطاعــن العــام والخــاص باســتخدام اإلمكانيــات والقنــوات القانونيــة القامئــة لدعــم إنشــاء فرقــة عمــل عامــة خاصــة
مشــركة أو لتطويــر فــرق جديــدة عنــد الحاجــة (انظــر أيضً ــا املامرســة الحســنة .)8-9

الجهات الفاعلة الرئيسية
ĥ

ĥالوكاالت الحكومية ،مبا يشمل عىل تلك القامئة عىل النطاق الوطني واملحيل (وكاالت إنفاذ القانون والقضاء).

ĥ

ĥالقطــاع الخــاص ،مبــا يشــمل البنــوك واملحاســبني واملحامــن ورصف العمــات االفرتاضيــة أو أي كيــان خــاف ذلــك والتــي ميكنهــا أن ترصــد املعامــات
املشــبوهة.

ĥ

ĥالكيانــات األخــرى الخاصــة بقطــاع معــن التــي تعمــل يف واليــات قضائيــة شــديدة الخطــورة ،والتــي تراقــب عمليــات جامعــات الجرميــة املنظمــة
والجامعــات اإلرهابيــة (مثــل رشكات اللوجســتيات والــركات االســتخراجية ورشكات التبــغ والــركات الدوائيــة).

الوثائق/املعايري الدولية ذات صلة
g gقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  ،A/RES/70/224نحو رشاكات عاملية
 g gقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  ،A/RES/72/284استعراض اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب الفقرة  35و 44و 53و73
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القسم  - 2املامرسات الحسنة ومستودع املعرفة

أمثلة
ĥ

ĥكينيــا :أنشــأت وحــدة االســتخبارات املاليــة مجموعــة مــن املــؤرشات لدعــم اإلبــاغ عــن املعامــات املشــبوهة .يقــدم رشكاء مــن القطــاع الخــاص
تقاريــر حــول املعامــات املشــبوهة إىل وحــدة االســتخبارات املاليــة ،مــا مينــح تعقيبًــا حــول نــوع املعلومــات التــي ســيجري ضمهــا يف هــذه
					
التقارير (معلومات الخرباء) .مركز اإلبالغ املايل بجمهورية كينيا:
http://www.frc.go.ke/downloads.html

ĥ

ĥاململكــة املتحــدة :قدمــت رشطــة مدينــة لنــدن ورشطــة العاصمــة مــروع غريفــن يف  2004وهــو عبــارة عــن رشاكــة جامعــة مــع قطــاع صناعــة األمــن
				
يف القطاع الخاص لرفع الوعي فيام يتعلق مبسائل مكافحة اإلرهاب وإنفاذ القانون.
http://globalinitiative.net/initiatives/giresilience/

 .Cاالنخراط املحيل
املامرســة الحســنة رقــم  :13يجــب إرســاء الحــوار الفعــال والتعــاون بــن الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغــر الحكوميــة (املجتمعــات املحليــة) ،انطال ًقــا مــن
الثقــة والتفاهــم املتبادلــن.

اإلجراءات الرئيسية
ĥ

ĥالخطــوة  - 1تحديــد ممثلــن محايديــن وموثوقــن مــن جميــع األطـراف املنخرطــة (املجتمعــات املحليــة والــوكاالت الحكوميــة) لبــدء الحــوار .ســوف
يجتمعــون بانتظــام ويكونــون مســؤولني عــن نــر املعلومــات يف مجتمعهــم املحــي.

ĥ

 ĥالخطــوة  - 2تدريــب ممثلــن محليــن مــن املجتمعــات املحليــة والــوكاالت الحكوميــة عــى الجوانــب الرئيســية لتســهيل الرشاكــة وإرســائها ،مبــا يشــمل
مــا يتعلــق بالحــوار والتواصــل واملســائل النفســية واالجتامعيــة والدينيــة والســامة واألمــن ومنــع الجرميــة واإلبــاغ عنهــا (مــع تركيــز خــاص عــى
الجرميــة املنظمــة واإلرهــاب) .تدريــب املســؤولني الحكوميــن عــى االنخـراط الفعــال مــع املجتمعــات املحليــة.

ĥ

ĥالخطــوة  - 3بنــاء الثقــة والـراكات بــن الــوكاالت الحكوميــة واملجتمعــات املحليــة .وميكــن عمــل ذلــك بطــرق مختلفــة ،مبــا يشــمل :ضــان الشــفافية
واملحاســبية يف اإلجـراءات الحكوميــة؛ مراعــاة مبــدأ "عــدم اإلرضار"14؛ تبنــي نُهــج مرنــة مثــل الخفــارة املجتمعيــة15؛ إرســاء برامــج حاميــة املبلغــن والشــهود.16

ĥ

ĥالخطوة  - 4تطوير مرشوعات مشرتكة تعزز النشاطات واملنافع املحلية وتضمن أن تكون الجهات الفاعلة املحلية هي املنفذة واملستفيدة الرئيسية.

ĥ

 ĥالخطــوة  - 5إرســاء آليــة إبــاغ لتمكــن املجتمعــات املحليــة مــن إبــاغ املعلومــات للــوكاالت الحكوميــة مبــا يشــمل وكاالت إنفــاذ القانــون .ميكــن
رشا ومــا إىل ذلــك.
أن تأخــذ هــذه اآلليــة عــدة أشــكال مثــل أن تكــون منصــة أو تطبي ًقــا أو موق ًعــا إلكرتونيًــا أو رقــم هاتــف مخصــص أو بال ًغــا مبــا ً

الجهات الفاعلة الرئيسية

14
15
16

ĥ

ĥالوكاالت واإلدارات الحكومية ،ال سيام الجهات الفاعلة املحلية (مجلس املدينة ،وكاالت إنفاذ القانون ،القضاء).

ĥ

ĥاملجتمعات املحلية ،مبا يشمل الشباب والنساء والجمعيات املحلية واملنظامت غري الحكومية والقادة الدينيني وما إىل ذلك.

يحتاج مبدأ "عدم اإلرضار" من املنظامت دمج مراعاة عوامل الرصاع حيثام تطلب األمر .يُستخدم املبدأ اآلن عىل نطاق واسع من جانب العديد من منظامت املساعدة ،مبا يشمل املنظامت الحكومية
واملنظامت متعددة األطراف .منظمة التعاون والتنمية( ،)2010النزاع والهشاشة :عدم اإلرضار  -الدعم الدويل لبناء الدول،
 https://www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/docs/do%20no%20harm.pdf; Anderson M. B. (1999), Do No Harm:كيف تدعم املعونات السالم.
الخفــارة المجتمعيــة أو الخفــارة المجتمعيــة ،هــي اســتراتيجية لتشــجيع العامــة علــى التصــرف كشــركاء للشــرطة فــي منــع الجريمــة والتعامــل معهــا فضـ ً
ـا عــن
الجوانــب األمنيــة األخــرى .لمزيــد مــن المعلومــات :إدارة عمليــات حفــظ الســام التابعــة لألمــم المتحدةدليــل حــول الخفــارة المجتمعيــة فــي عمليــات حفــظ الســام
التابعــة لألمــم المتحــدة.
ملزيد من املعلومات( :مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية،2008 ،املامرسات الجيدة بشأن حامية الشهود يف اإلجراءات الجنائية املتعلقة بالجرائم املنظمة
https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2008-02-13-2.html.
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الوثائق/املعايري الدولية ذات صلة
g gمذكرة  GCTFأنقرة بشأن املامرسات الجيدة لنهج متعدد القطاعات مكافحة التطرف العنيف  ،املامرسات الجيدة  10و 18
g gاملنتــدى العاملــي ملكافحــة اإلرهــاب ،مذكــرة الهــاي  -مراكــش حــول املامرســات الجيــدة الســتجابة أكــر فعاليــة لظاهــرة املقاتلــن اإلرهابيــن األجانب،املامرســة
الجيــدة 1
g gاملنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب ،املامرسات الحسنة حول املشاركة املجتمعية والخفارة املجتمعية كأدوات ملكافحة التطرف العنيف،املامرسة الحسنة  1و2
 GCTFg gاملامرسات الجيدة يف إرشاك املجتمع واملوجهة نحو املجتمع
g gالرشطة كأداة ملكافحة التطرف العنيف واملامرسات الجيدة  1و 2
g gمنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ( ،)2014منع اإلرهاب ومكافحة التشدد العنيف والتطرف املؤدي إىل اإلرهاب:نهج الخفارة املجتمعية
 g gقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  ،A/70/674خطة عمل ملنع التطرف العنيف الفقرة  49و 15و52
 g gقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  ،A/RES/70/224نحو رشاكات عاملية
g gقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  ،A/RES/72/284استعراض اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب الفقرة  11و39
g gمكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية،)2008( ،املامرسات الجيدة بشأن حامية الشهود يف اإلجراءات الجنائية املتعلقة بالجرائم املنظمة

أمثلة
ĥ

ĥألبانيا :مرشوع الخفارة املجتمعيةhttp://idmalbania.org/wp-content/uploads/2016/05/Community-Policing-English.pdf .

ĥ

ĥالفلبني :جرى تدريب نساء من القوات املسلحة والرشطة الوطنية املنترشين يف مراوي عىل التدخل االجتامعي النفيس وعىل تعليم السالم للمساعدة يف
تنفيذ برامج لألشخاص النازحني داخليًا.
http://www.army.mil.ph/home/index.php/press-releases-2/119-women-of-afp-and-pnp-take-vital-role-in-the-rehabilitation-of-marawi

ĥ

ĥبنغالديــش :جــرى إنشــاء منصــات عــى اإلنرتنــت لنظــام الخفــارة املجتمعيــة حيــث يتمكــن النــاس مــن مشــاركة بواعــث القلــق األمنيــة.
http://www.bd.undp.org/content/bangladesh/en/home/operations/projects/crisis_prevention_and_recovery/chittagong-hilltracts-development-facility/community-policing--a-partnership-for-change.html

ĥ

ĥكينيــا :تهــدف مبــادرة نيومبــا كومــي للخفــارة املجتمعيــة إىل التخلــص مــن الخــوف مــن الجرميــة واالضطـراب االجتامعــي ،عــن طريــق الحــل املشــرك
للمشــكالت ومنــع الجرميــةhttp://www.communitypolicing.go.ke/about.html .

ĥ

ĥباكســتان :جمــع مــروع األمــن الشــامل مجموعــة متنوعــة مــن القائــدات النســاء مــن املجتمــع املــدين والرشطــة والربملــان للتأثــر عــى العمليــات
والحــوارات التــي تركــز عــى مكافحــة اإلرهــاب والتطــرف العنيــف بهــدف تعزيــز إرشاك النســاء يف الجهــود األمنيــة كعنــر أســايس يف الجهــود األمنيــة
الراميــة لتحقيــق اســتقرار باكســتان واملنطقــةhttps://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2018/04/Pakistan-CVE-Case-Study.pdf .

املامرسة الحسنة رقم  :14متكني املجتمعات من اكتساب الصمود ضد الجرمية املنظمة عرب الوطنية واإلرهاب.

اإلجراءات الرئيسية
ĥ
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ĥالخطــوة  - 1حــر األبحــاث والنشــاطات القامئــة لتجنــب التكـرار ولضــان تكامــل اإلجـراءات .االســتفادة مــن املامرســات الحســنة املوجــودة واملتعلقــة
باكتســاب الصمــود ضــد التطــرف العنيــف وتحديــد مخطــط للتمكــن .يجــب أن تحــدد الوكالــة أو املنظمــة بوضــوح الغــرض واألهــداف واملــدة
والنشــاطات والجهــات الفاعلــة املنخرطــة يف املخطــط .ويجــب أن يتــم ذلــك برشاكــة وثيقــة مــع املجتمــع املحــي مبــارشة أو مــن خــال املنظــات غــر
الحكوميــة النشــطة يف املنطقــة أو بــكال األمريــن.

القسم  - 2املامرسات الحسنة ومستودع املعرفة

ĥ

 ĥالخطــوة  - 2تنفيــذ مخطــط التمكــن مبــا يشــمل مجموعــة مــن الجهــات الفاعلــة واملؤسســات املحليــة ،مثــل املجتمــع املــدين واملنظــات غــر
الحكوميــة واملؤسســات التعليميــة والقــادة الدينيــون وإدارات الســجون والقضــاء ومــا إىل ذلــك.

ĥ

 ĥالخطــوة  - 3الرصــد والتقييــم :يجــب أن ترصــد الوكالــة أو املنظمــة املنفــذة وتقــدر جميــع النشــاطات املنفــذة يف إطــار عمــل مخطــط التمكــن لضــان
تحقيــق األهــداف ولتقييــم إذا كانــت هنــاك حاجــة إلجراءات/تعديــات إضافية.

الجهات الفاعلة الرئيسية
ĥ

ĥالوكاالت واإلدارات الحكومية ،عىل املستويني الوطني واملحيل (الوزارات والرشطة ومجلس املدينة وإدارة السجون وما إىل ذلك).

ĥ

ĥاملجتمعــات املحليــة ،مبــا يشــمل الشــباب والنســاء والجمعيــات املحليــة واملنظــات غــر الحكوميــة واملؤسســات التعليميــة والقــادة الدينيــن ومــا إىل
ذلــك.

ĥ

ĥمنظامت إقليمية ودولية.

الوثائق/املعايري الدولية ذات صلة
g gاملنتــدى العاملــي ملكافحــة اإلرهــاب ،مذكــرة الهــاي  -مراكــش حــول املامرســات الجيــدة الســتجابة أكــر فعاليــة لظاهــرة املقاتلــن اإلرهابيــن األجانب،املامرســة
الجيــدة 6
g gاملنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب ،املامرسات الجيدة حول املرأة ومكافحة التطرف املصحوب بالعنفاملامرستني الجيدتني  13و15
g gاملنتــدى العاملــي ملكافحــة اإلرهــاب ،املامرســات الحســنة للمنتــدى العاملــي ملكافحــة اإلرهــاب يف مجــال أمــن الحــدود وإدارتهــا يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب ومنــع
تدفــق "املقاتلــن اإلرهابيــن األجانــب" .املامرســة الحســنة 5
g gقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  ،A/70/674خطة عمل ملنع التطرف العنيف الفقرة 49و 51و 53و52
g gقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  ،A/RES/70/224نحو رشاكات عاملية

أمثلة
ĥ

ĥمــروع املشــاركة االجتامعيــة ملكافحــة التطــرف العنيــف يف ســاحل املغــرب العــريب :مــروع دليــي يســعى إىل إطــاق مرشوعــات مبتكــرة وتنفيذهــا
وتقييمهــا بغــرض منــع التشــدد وتجنيــد اإلرهابيــن والتطــرف العنيــف ومكافحتــه يف منطقــة الســاحل واملغــرب العــريب ونــر الــدروس املســتفادة
واملامرســات الحســنةhttp://www.unicri.it/topics/counter_terrorism/countering_violent_extremism_Sahel_Maghreb/.

ĥ

ĥإندونيسيا :التعاون مع الشباب حول كيفية استخدام وسائل التواصل االجتامعي ونرش املعلومات حول منع التشدد .انظر املثال:
https://theglobepost.com/2017/11/27/indonesia-youth-radicalism/

ĥ

 ĥرشق أفريقيا :مبادرة السالم يف أفريقيا وأوغندا وجنوب السودان تُنظم احتفاالت وأحداث ثقافية تجمع املواطنني واألرس عرب الحدود ملشاركة تجارب
ثقافية ،وعقد عالقات ودية ومن ثم منع النزاعات والتشدد يف املنطقة.
;https://www.paxforpeace.nl/our-work/programmes/south-sudan-uganda-and-kenya-peace-dialogue-and-reconciliation
https://www.paxforpeace.nl/our-work/programmes/peace-sports

ĥ

 ĥاملكســيك وأمريــكا الوســطى وجنــوب أفريقيــا :يُحلــل مــروع  #GIResilienceالخــاص باملبــادرة العامليــة قــدرة املجتمــع املحــي عــى التعــايف
يف ســياق الجرميــة املنظمــة ويعــزز قــدرات املجتمعــات املحليــة عــى محاربــة الحكــم اإلجرامــي بأنفســهم مــع مرشوعــات دليليــة مســتمرة.
http://globalinitiative.net/initiatives/giresilience/
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مجموعة أدوات السياسات

املامرســة الحســنة رقــم  :15الحــرص عــى أخــذ جميــع املدخــات مــن جميــع قطاعــات املجتمــع يف الحســبان عــن تصميــم السياســات/املبادرات ،والحــرص
عــى أن هــذه السياســات مخصصــة لســياقها.

اإلجراءات الرئيسية
ĥ

ĥالخطــوة  - 1يجــب أن تحــرص الــوكاالت الحكوميــة دامئًــا عــى مشــاركة املعلومــات بصــورة مناســبة ويف التوقيــت املناســب مــع جميــع قطاعــات
املجتمــع فيــا يتعلــق بالسياســات واملبــادرات الجديــدة التــي تؤثــر عــى منطقتهــم.

ĥ

 ĥالخطــوة  - 2إرشاك الجهــات الفاعلــة املحليــة :ميكــن للــوكاالت الحكوميــة أن تنظــم اجتامعــات مفتوحــة أو منتديــات أو مناقشــات طاولــة مســتديرة
ملنــح الفرصــة لجميــع قطاعــات املجتمــع لالســتثامر يف تصميــم السياســات واملبــادرات املســتقبلية التــي تؤثــر عــى منطقتهــم وتنفيذهــا.

ĥ

 ĥالخطــوة  - 3تشــجيع إطــاق سياســات ومبــادرات وتنفيذهــا مــن جانــب الجهــات الفاعلــة نفســها ،ال ســيام املجتمعــات املحليــة (انظــر أيضً ــا املامرســة
الحســنة  ،)14مــع دعــم عمــي وفنــي يجــري تقدميــه مــن الحكومــة لضــان احتــواء املجتمعــات املحليــة املهمشــة والبعيــدة.

الجهات الفاعلة الرئيسية
ĥ

ĥالوكاالت واإلدارات الحكومية ،عىل املستويني الوطني واملحيل (واضعو السياسات ومجلس املدينة).

ĥ

ĥاملجتمعات املحلية ،مبا يشمل الشباب والنساء والجمعيات املحلية واملنظامت غري الحكومية والقادة الدينيني وما إىل ذلك.

ĥ

 ĥاملؤسسات التعليمية (الجامعات واملراكز اإلقليمية وما إىل ذلك).

ĥ

ĥواضعو السياسات.

الوثائق/املعايري الدولية ذات صلة
g gاملنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب ،مذكرة أنقرة بشأن املامرسات الحسنة للنهج املتعدد القطاعات ملكافحة التطرف العنيف ،املامرسة الحسنة رقم  7و11
g gاملنتــدى العاملــي ملكافحــة اإلرهــاب ،املامرســات الحســنة حــول املشــاركة املجتمعيــة والخفــارة املجتمعيــة كأدوات ملكافحــة التطــرف العنيف،املامرســة الحســنة
4و 5و6
g gاملنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب ،املامرسات الجيدة حول املرأة ومكافحة التطرف املصحوب بالعنفاملامرسة الجيدة 1
 g gقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  ،A/70/674خطة عمل ملنع التطرف العنيف الفقرة  51و52
g gقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  ،A/RES/70/224نحو رشاكات عاملية
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القسم  - 2املامرسات الحسنة ومستودع املعرفة

أمثلة
ĥ

ĥكينيــا :جــرى إطــاق منتــدى منــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه متعــدد األطــراف املعنيــة مــن جانــب مفــوض مقاطعــة
فضــا عــن ممثلــن مــن املركــز الوطنــي
ً
كــواال ويشــمل  50منظمــة ووكالــة شــبابية ومركــزة عــى حقــوق اإلنســان،
ملكافحــة اإلرهــاب وســفارات محليــة مانحــة ملناقشــة تنفيــذ خطــة املقاطعــة ملنــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه.
http://kecosce.org

ĥ

مامرسا محليًا لتصميم مرشوعات منع التطرف العنيف وتنسيق
ĥاألردن ولبنان :جرى إرساء شبكات وقاية يف ست مدن عرب األردن ولبنان ،لتجمع 90
ً
االستجابات املحلية العملية.
https://strongcitiesnetwork.org/en/scn-lebanon-jordan-6-prevention-networks-established/

ĥ

 ĥباكســتان :تهــدف املبــادئ التوجيهيــة الوطنيــة ملنــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه يف باكســتان إىل تضمــن مجموعــة أوســع
مــن الســلطات الوطنيــة وتحــت الوطنيــة والجهــات الفاعلــة غــر الحكوميــة إلنشــاء عمليــة استشــارية متعــددة األطــراف
املعنيــة "تصاعــدي" تضمــن أكــر مــن  300ممثــل مــن مختلــف مســتويات الحكومــة وقطاعــات مجتمعيــة مختلفــة يف البلــد.
https://nacta.gov.pk/wp-content/uploads/2017/08/final.pdf

ĥ

ĥالنمســا وبلجيــكا وفرنســا وأملانيــا والهنــد وإندونيســيا ومقدونيــا وباكســتان وطاجيكســتان وأفريقيــا جنــوب الصحــراء :يتبــع مــروع مــدارس
األمهــات نه ًجــا أمنيًــا تصاعديًــا يشــمل املجتمــع املــدين ملعالجــة أخطــار التطــرف مــع رعايــة حــوار بــن األطــراف املعنيــة املحليــة ومتخــذي
الق ـرار العامليــن يف اثنــى عــرة بل ـدًا عــر أوروبــا الغربيــة والرشقيــة وجنــوب رشق آســيا وجنوبهــا والــرق األوســط وأفريقيــا جنــوب الصح ـراء.
https://www.women-without-borders.org/

املامرســة الحســنة رقــم  :16التأكــد مــن متتــع املجتمعــات املحليــة بالوصــول إىل الخدمــات األساســية ودعــم التوظيــف والتنميــة مــن خــال إطــاق
مبــادرات اقتصاديــة.

اإلجراءات الرئيسية

17

ĥ

ĥالخطــوة  - 1تقييــم وضــع املجتمــع املحــي الحــايل لتحديــد تحدياتهــم وحاجاتهــم األساســية ،مبــا يشــمل :الحصــول عــى الخدمــات الرئيســية
والبنيــة التحتيــة (مثــل امليــاه والرعايــة الصحيــة والتعليــم والنقــل واملواصــات ومــا إىل ذلــك)؛ ووضــع التوظيــف ،ال ســيام فئــات الســكان املهمشــن
واملجتمعــات النائيــة؛ والبطالــة باعتبارهــا مصــد ًرا للنشــاطات غــر الرســمية وغــر الرشعيــة؛ ونــوع الجرميــة ومســتوها تســللها يف املجتمــع املحــي،
ومســتوى الضعــف والتصــدي لإلج ـرام.

ĥ

ĥالخطــوة  - 2انطالقًــا مــن التقييــم ،يجــب عــى الحكومــات تعزيــز إجـراءات ومبــادرات تهــدف إىل ضــان الحصــول عــى الخدمــات والبنيــة التحتيــة
األساســية لجميــع املواطنــن ،مبــا يشــمل عــى وجــه الخصــوص :إمكانيــة الوصــول إىل البنيــة التحتيــة للميــاه والرعايــة الصحيــة17؛ التعليــم األســايس
ومحــو األميــة للجميــع؛ البنيــة التحتيــة االقتصاديــة (مثــل أنظمــة النقــل واملواصــات وشــبكات املرافــق).

ĥ

ĥالخطــوة  - 3انطالقًــا مــن التقييــم وبتعــاون وثيــق مــع الجهــات الفاعلــة املحليــة ،يجــب عــى الحكومــات تحديــد فــرص التعليــم والتوظيــف وتعزيزهــا
ودعمهــا يف املناطــق شــديدة التأثــر بالبطالــة.

ĥ

 ĥالخطــوة  - 4رفــع الوعــي بــن املجتمعــات املحليــة حــول االقتصاديــات غــر الرســمية واملخاطــر والعواقــب املقرتنــة بهــا (تتصــل باملامرســة املامرســة
الحســنة ُ .)14يكــن عمــل ذلــك بطــرق مختلفــة ،تشــمل ،عــى ســبيل املثــال ،حمــات رفــع الوعــي أو املعلومــات العامــة أو التدريــب أو اســتخدام
اإلعــام أو أي وســائل محليــة أخــرى.

للمزيد من املعلومات ،يرجى االطالع عىل موئل األمم املتحدة (،،)2013ةيساسألا تامدخلاو ةيتحتلا ةينبلا ليومتل ليلد
https://unhabitat.org/books/guide-to-financing-infrastructure-and-basic-services/.
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الجهات الفاعلة الرئيسية
ĥ

ĥالوكاالت الحكومية.

ĥ

ĥاملجتمعــات املحليــة ،مبــا يشــمل الشــباب والنســاء والجمعيــات املحليــة واملنظــات غــر الحكوميــة واملؤسســات التعليميــة والقــادة الدينيــن ومــا إىل
ذلــك.

ĥ

 ĥالقطاع الخاص.

ĥ

ĥوكاالت التنمية.

ĥ

ĥاملنظامت الدولية.

الوثائق/املعايري الدولية ذات صلة
g gاملنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب ،مذكرة أنقرة بشأن املامرسات الحسنة للنهج املتعدد القطاعات ملكافحة التطرف العنيف ،املامرسة الحسنة رقم 16
g gمجلس األمن التابع لألمم املتحدة  S/2015/366تقرير األمني العام عن تهديد اإلرهابيني املستفيدين من الجرمية املنظمة عرب الوطنية ( ،)2015فقرة 62-65
g gقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  ،A/70/674خطة عمل ملنع التطرف العنيف الفقرة 54
g gقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  ،A/RES/70/224نحو رشاكات عاملية

أمثلة
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ĥ

ĥالفلبــن :عملــت البلــد مــع القطــاع الخــاص لوضــع مبــادئ توجيهيــة "نظــام إنــذار حــول املســاواة والتنــوع يف
			
مكان العمل" ،وهي مبادئ طوعية تعزز املساواة والتنوع وتكافؤ الفرص.
http://newsinfo.inquirer.net/926869/red-flags-inclusive-diverse-workplace-international-alert-mindanao-business-council

ĥ

 https://unhabitat.org/books/guide-to-financing-infrastructure-and-basic-services/ĥمرشوعــات تكامــل املمــر الشــايل بــن كينيــا ورونــدا
وأوغنــدا والســودان وأثيوبيــاhttps://allafrica.com/stories/201806260714.html .

ĥ

ĥموريتانيــا ومــايل والنيجــر :تهــدف اســراتيجية األمــن والتنميــة يف منطقــة الســاحل تحقيــق حزمــة مــن
النتائــج التكميليــة التــي تجمــع بــن تدابــر متخصصــة ملنــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه ومكافحــة
اإلرهاب ضمن إطار عمل أوسع للتنمية وحل النزعات وإصالحات القطاع األمني والدبلومايس.
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/3947/strategy-security-and-development-sahel_en

ĥ

 ĥالــرق األوســط وشــال أفريقيــا :تهــدف مؤسســة صلتــك إىل مكافحــة البطالــة والتطــرف وتهميــش املــرأة والشــباب مــن خــال مبــادرات متكــن
اقتصاديــة وتوظيــف يف الــرق األوســط وشــال أفريقيــاhttps://www.silatech.org/ .

ĥ

ĥبوركينا فاســو وتشــاد والنيجر :يســاعد املرشوع الثاين للســام من خالل التنمية إىل مســاعدة املجتمعات املحلية يف النيجر وتشاد وبوركينا فاسو عىل تعزيز
قدرتها عىل التصدي للتطرف العنيف من خالل معالجة دوافع التطرف العنيف االجتامعية واالقتصادية والسياسية والثقافية.
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1860/PDEV%20II%20Fact%20Sheet%20%28Nov%202016%29.pdf

ĥ

ĥكينيا :مبادرة األمة هي مبادرة تنمية مجتمعية تعمل عىل متكني الشباب اجتامعيًا واقتصاديًا ومنع التطرف العنيف أو مكافحته.
https://ummahinitiative.com/

القسم  - 2املامرسات الحسنة ومستودع املعرفة

املامرسة الحسنة رقم  :17دعم برامج إعادة التأهيل وإعادة االندماج وتعزيزها.

اإلجراءات الرئيسية
 اإلجراء  - 1دعم برامج إعادة التأهيل وإعادة االندماج.
ĥ

ĥالخطــوة  - 1إعــام الجهــات الفاعلــة واملجتمعــات املحليــة بأهــداف إعــادة التأهيــل وإعــادة االندمــاج ومنافعــه وتنظيــم نقــاش عــام مينــح الفرصــة
للجهــات الفاعلــة واملجتمعــات املحليــة لالســتثامر يف وضــع برامــج إعــادة التأهيــل وإعــادة االندمــاج وتنفيذهــا ومناقشــة الــدور املحتمــل لــكل جهــة
فاعلــة يف عمليــة إعــادة التأهيــل وإعــادة االندمــاج .تنظيــم اجتامعــات متعــددة األطــراف املعنيــة بانتظــام تشــمل إدارة الســجون واملجتمعــات
والجهــات الفاعلــة املحليــة والســلطات املحليــة ومــا إىل ذلــك.

ĥ

 ĥالخطوة  - 2تقييم وضع البلد فيام يتعلق بإعادة التأهيل وإعادة االندماج:
[ [تقييــم وضــع الســجون ،مبــا يشــمل خصائــص نــزالء الســجون ،ونطــاق التعليــم املوجــود ،ونشــاطات التدريــب والعمــل يف الســجون
والحــدود القانونيــة واملاليــة والعمليــة ومــا إىل ذلــك.
[ [ تقييم برامج إعادة التأهيل املوجودة يف السجون.
[ [تقييم النظم القامئة إلعادة االندماج بعد الحجم ومنع االنتكاس (اطّلع عىل املامرسة الحسنة .)24

ĥ

ĥالخطــوة  - 3تصميــم برامــج إعــادة التأهيــل وإعــادة االندمــاج وتنفيذهــا .انطالقًــا مــن التقييــم ،يجــري تحديــد غــرض الربنامــج ونطاقــه وأهدافــه
ومدتــه والنــص عــى األدوار والواجبــات الخاصــة لــكل مشــارك.

ĥ

ĥالخطــوة  - 4الرصــد والتقييــم :يجــب أن ترصــد الوكالــة أو املنظمــة املنفــذة وتقيّــم فعاليــة برامــج إعــادة التأهيــل وإعــادة االندمــاج لضــان تحقيــق
األهــداف ولتحديــد إذا كانــت هنــاك حاجــة إلجراءات/تعديــات إضافيــة.

  اإلجراء  - 2إنشاء آلية إحالة( 18انظر أيضً ا املامرسة الحسنة  41حول مخطط التمكني).

18

ĥ

ĥالخطوة  - 1إعالم الجهات الفاعلة واملجتمعات املحلية بأهداف آلية اإلحالة ومنافعها.

ĥ

ĥالخطــوة  - 2يجــب إجـراء تقييــم لتحديــد إذا مــا كان يجــب عــى الــوكاالت الحكوميــة واملنظــات غــر الحكوميــة (منظــات املجتمــع املدين/املنظــات
غــر الحكوميــة) االنخـراط يف تصميــم اآلليــة وتنفيذهــا ومراقبتهــا ،ومــا الهيــكل الــذي يعــد األكــر فاعليــة يف بلد/منطقــة بعينهــا ،ومــا املســائل التــي
تحتــاج إىل أكــر عنايــة.

ĥ

 ĥالخطــوة  - 3إرســاء اتفاقيــة (رســمية) تحــدد بوضــوح غــرض آليــة اإلحالــة ونطاقهــا وأهدافهــا ومدتهــا وتنــص عــى األدوار والواجبــات الخاصــة لــكل
مشــارك.

ĥ

ĥالخطــوة  - 4تنفيــذ آليــة اإلحالــة مبــا يضمــن مســتوى عــايل مــن التعــاون واالنخـراط مــن جميــع الــوكاالت الحكوميــة والجهــات الفاعلــة املحليــة ذات
الصلــة .يجــب تدريــب الجهــات الفاعلــة املعنيــة عــى الجوانــب العمليــة ،مبــا يشــمل :حاميــة حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا؛ وكيفيــة تحديــد الضحايــا
والتعامــل معهــم؛ وكيفيــة حاميــة الضحايــا مــن األذى البــدين والنفــي؛ وكيفيــة تقديــم خدمــات الدعــم.

ĥ

 ĥالخطــوة  - 5الرصــد والتقييــم :يجــب أن ترصــد الوكالــة أو املنظمــة املنفــذة وتقيــم فعاليــة آليــة اإلحالــة لضــان تحقيــق األهــداف ولتحديــد إذا كانــت
هنــاك حاجــة إلجراءات/تعديــات إضافية.

"آلية اإلحالة هو إطار عمل تعاوين تُلبي الجهات الفاعلة الحكومية التزاماتها من خالله لحامية حقوق اإلنسان وتعزيزها لألشخاص [املُ تجر بهم] ،وتنسق جهودها يف رشاكة اسرتاتيجية مع املجتمع
املدين" .منظمة التعاون والتنمية ( ،)2004آليات اإلحالة الوطنية.الجهود املشرتكة لحامية حقوق األشخاص امل ُتجر بهم.كتيب عميل.
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الجهات الفاعلة الرئيسية
ĥ

ĥالوكاالت واإلدارات الحكومية ،عىل املستويني الوطني واملحيل (إدارة السجون وموظفوها ومجلس املدينة).

ĥ

ĥاملجتمعــات املحليــة ،مبــا يشــمل الشــباب والنســاء والجمعيــات املحليــة واملنظــات غــر الحكوميــة ومنظــات املجمــع املــدين واملؤسســات التعليميــة
واملستشــارين والقــادة الدينيــن ومــا إىل ذلــك.

ĥ

 ĥالجامعات ،واملعاهد البحثية.

الوثائق/املعايري الدولية ذات صلة
g gاملنتــدى العاملــي ملكافحــة اإلرهــاب ،مذكــرة رومــا الخاصــة باملامرســات الجيــدة إلعــادة تأهيــل ودمــج املجرمــن املتطرفــن املســتخدمني للعنــف  ،املامرســات
الجيــدة  1و 20و23
 g gاملنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب ،مذكرة الرباط بشأن املامرسات الجيدة إلجراءات فعالة يف قطاع العدالة الجنائية ملكافحة اإلرهاب ،املامرسة الحسنة 11
g gاملنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب ،املامرسات الحسنة حول معالجة تحديات إعادة أرس املقاتلني اإلرهابيني األجانباملامرسات الحسنة  9و 10و15
g gاملنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب ،املامرسات الجيدة حول املرأة ومكافحة التطرف املصحوب بالعنفاملامرسة الجيدة 10
g gمنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ( ،)2014منع اإلرهاب ومكافحة التشدد العنيف والتطرف املؤدي إىل اإلرهاب :نهج الخفارة املجتمعية
 g gمنظمة التعاون والتنمية ( ،)2004آليات اإلحالة الوطنية .الجهود املشرتكة لحامية حقوق األشخاص امل ُتجر بهم .كتيب عميل
 g gمكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية ( ،)2017خريطة طريق لتطوير برامج إعادة تأهيل معتمدة عىل السجون

أمثلة
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ĥ

ĥبرنامــج معهــد األمــم املتحــدة األقاليمــي لبحــوث الجرميــة والعدالــة حــول إعــادة تأهيــل وإعــادة اندمــاج املجرمــن املتطرفــن املســتخدمني للعنــف.
http://www.unicri.it/topics/counter_terrorism/rehabilitation/

ĥ

ĥآلية إحالة برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.
http://www.ks.undp.org/content/kosovo/en/home/presscenter/articles/2017/10/26/preventing-violent-extremism-is-a-jointeffort-of-all-stakeholders-in-kosovo.html

ĥ

ĥبرنامج املركز العاملي ملكافحة التطرف العنيف يف السجون.
https://www.globalcenter.org/project-descriptions/countering-violent-extremism-in-prisons-cve-p-program/

ĥ

 ĥمرشوع املركز الدويل ملكافحة اإلرهاب حول إرشاك الجهات الفاعلة للمجتمع املدين يف إعادة تأهيل وإعادة اندماج املجرمني اإلرهابيني املستخدمني
للعنيف وإعادة املقاتلني اإلرهابيني األجانب
https://icct.nl/wp-content/uploads/2016/05/March-2016-CSO-Rehab-synopsis-EN.pdf

القسم  - 2املامرسات الحسنة ومستودع املعرفة

املامرســة الحســنة رقــم  :18اإلقـرار بــدور اإلعــام كمجموعــة مســتهدفة وميــرة عــن طريــق تعزيــز وعــي أكــر ضمــن الصحفيــن للتداخــل بــن الجرميــة
املنظمــة عــر الوطنيــة واإلرهــاب.

اإلجراءات الرئيسية
ĥ

ĥالخطــوة  - 1يجــب أن يعــزز اإلعــام التثقيــف والوعــي حــول الرتابــط فيــا بــن الصحفيــنُ .يكــن تقديــم تدريــب للصحفيــن حــول فهــم الرتابــط،
وكيفيــة إج ـراء التحقيقــات وجمــع معلومــات خاصــة بأمــان وكيفيــة حاميــة املصــادر يف حــاالت الرتابــط ومــا إىل ذلــك.

ĥ

ĥالخطــوة ُ - 2يكــن لإلعــام والصحفيــن الذيــن يجمعــون املعلومــات واألدلــة حــول نشــاطات الرتابــط أن يُبلغــوا الــوكاالت الحكوميــة ،ال ســيام وكاالت
إنفــاذ القانــون ،يف الوقــت املناســب ويقدمــوا البيانــات املطلوبــة ،عنــد اإلمــكان.

ĥ

ĥالخطــوة  - 3تشــجيع اإلعــام عــى العمــل كمنصــة تواصــل للجهــات الفاعلــة املحليــة والوطنيــة املنخرطــة يف منــع الرتابــط وجرامئــه امل ُيــرة ومكافحتهــا،
ورفــع الوعــي بالرتابــط ضمــن جمهور (مســتهدف) أوســع.

الجهات الفاعلة الرئيسية
ĥ

ĥاإلعالم ،جميع األنواع (التليفزيون ،الصحافة ،الراديو ،وسائل التواصل االجتامعي وما إىل ذلك).

ĥ

 ĥالوكاالت واإلدارات الحكومية ،عىل املستوى الوطني واملحيل (مثل الرشطة والقضاء ومجلس املدينة).

ĥ

ĥالجمهور العام ،واملجتمعات املحلية ،واملنظامت غري الحكومية.

ĥ

ĥالجامعات ،واملعاهد البحثية.

ĥ

ĥاملنظامت املحلية واإلقليمية والدولية.

الوثائق/املعايري الدولية ذات صلة
g gاملنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب ،املامرسات الحسنة حول املشاركة املجتمعية والخفارة املجتمعية كأدوات ملكافحة التطرف العنيف،املامرسة الحسنة 8
g gاملنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب ،توصيات زيوريخ-لندن حول منع التطرف العنيف واإلرهاب عرب اإلنرتنت ومكافحته
g gقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  ،A/70/674خطة عمل ملنع التطرف العنيف الفقرة 55
g gاليونيسكو ( ،)2017كتاب اليونيسكو اإلرهاب واإلعالم :كتيب للصحفيني

أمثلة
ĥ

ĥمــروع اإلبــاغ عــن الجرميــة املنظمــة واإلرهــاب :منظمــة إعالميــة غــر هادفــة للربــح تلتــزم بالتقاريــر االســتقصائية عــر الوطنيــة وتعزيــز الطــرق
املعتمــدة عــى التقنيــة لكشــف الجرميــة املنظمــة والفســاد حــول العــاملhttps://www.occrp.org/ .

ĥ

ĥكينيا :كتيب حول اإلبالغ عن اإلرهاب من جانب مجلس اإلعالم يف كينيا ودعم اإلعالم العاملي ،وهي أداة ملحرتيف اإلعالم الكينيني الذين يقومون بعمل
تقارير حول مسائل اإلرهاب مع السعي ملكافحة التطرف العنيف أثناء ذلك.
https://www.mediacouncil.or.ke/en/mck/images/Downloads/A-handbook-on-reporting-terrorism.pdf

ĥ

 ĥالبوسنة-الجبل األسود :مؤمتر منظمة األمن والتعاون يف أوروبا حول اإلعالم واإلرهاب يف .2018
https://www.osce.org/mission-to-bosnia-and-herzegovina/391544?download=true
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املامرسة الحسنة رقم  :19التنسيق مع املانحني لتعظيم النتائج وتجنب تكرار النشاطات/التدخالت.

اإلجراءات الرئيسية
ĥ

ĥالخطــوة  - 1تطويــر أنشــطة وعمليــات تدخــل عــن طريــق تنفيــذ حــر باملبــادرات املوجــودة (وإن أمكــن) تطويــر خطــط عمــل وطنيــة أو إقليميــة
أو كالهــا.

ĥ

ĥالخطــوة  - 2ضــان التنســيق بــن األط ـراف املعنيــة واملانحــن بتعزيــز تبــادل املعلومــات املنتظــم ،وعمــل قواعــد بيانــات إقليميــة ودوليــة حــول
املبــادرات املمولــة ،ووضــع آليــات تنســيق إقليميــة موضــع التنفيــذ.

الجهات الفاعلة الرئيسية
ĥ

ĥالوزارات/الوكاالت الحكومية.

ĥ

ĥوكاالت إنفاذ القانون.

ĥ

ĥاملانحني الخاصني.

ĥ

ĥاملستفيدين الرئيسيني.

ĥ

ĥمؤسسات البحث.

ĥ

ĥاملنظامت اإلقليمية والدولية.

ĥ

ĥاملجتمعات املحلية ،مبا يشمل الشباب والنساء والجمعيات املحلية واملنظامت غري الحكومية والقادة الدينيني وما إىل ذلك.

الوثائق/املعايري الدولية ذات صلة
g gقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة " ،A/RES/66/288املستقبل الذي نصبو إليه" ( 72يوليو )2012
g gقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة " A/RES/70/1تحويل عاملنا :خطة التنمية املستدامة لعام  25( "2030سبتمرب  ،)2015الهدف 17
g gاملنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب ،توصيات زيوريخ-لندن حول منع التطرف العنيف واإلرهاب عرب اإلنرتنت ومكافحته،املامرسة الحسنة 4

أمثلة

30

ĥ

ĥتهــدف مبــادرة مكافحــة اإلرهــاب غــرب البلقــان ،مدعومــة مــن االتحــاد األورويب ،إىل دمــج جميــع أشــكال املســاعدة
الدوليــة التــي تهتــم بتعزيــز القــدرات عــى منــع اإلرهــاب والتطــرف العنيــف والتشــدد امل ُفــي إىل اإلرهــاب ومكافحتــه يف
			
عرب البلقان .وهي موجهة لتجنب تكرار اإلجراءات التي تتخذها الجهات الفاعلة الدولية
https://wbcti.wb-iisg.com/

ĥ

ĥمركــز جنيــف للرقابــة الدميوقراطيــة عــى القــوات املســلحة  -الفريــق الــدويل إلســداء املشــورة يف قضايــا األمــن  -بتكليــف مــن وزارة الخارجيــة االتحادية
األملانية " -حرص دعم رشكاء التنمية للعدالة وإصالح قطاع األمن يف النيجر" ،بتكليف من وزارة الخارجية االتحادية األملانية
https://issat.dcaf.ch/download/114190/2075681/Nigeria%20Donor%20SSR%20Mapping%20Report%202016%20-%20Final.pdf

القسم  - 2املامرسات الحسنة ومستودع املعرفة

 .Dبناء القدرات وإنفاذ القانون
املامرسة الحسنة رقم  :20زيادة وعي وقدرات املامرسني املعنيني حول الرتابط بني الجرمية املنظمة عرب الوطنية واإلرهاب.

اإلجراءات الرئيسية
ĥ

ĥالخطــوة  - 1تقييــم االحتياجــات التدريبيــة .أجــراء مســوح حــول الرتابــط بــن املامرســن املعنيــن لتحديــد االحتياجــات التدريبيــة املتخصصــة يف
مختلــف املناطــق والبلــدان بُغيــة إبــاغ برامــج بنــاء القــدرات وتطويــر السياســات (الربــط مــع املامرســة الحســنة  .)3يجــب توليــة عنايــة خاصــة
باالحتياجــات التدريبيــة يف مجــاالت خاصــة مثــل:
[ [األنظمــة اإلصالحيــة ،حيــث ُيكــن ملرتكبــي الجرائــم املنظمــة واإلرهــاب املدانــن أن يطــوروا عالقــات وشــبكات ترابــط يف الســجون
(اطّلــع عــى املامرســة الحســنة )24؛
[ [مراقبــة الحــدود ،حيــث أن تعزيــز قــدرات حــرس الحديــد عــى كشــف تدفــق األشــخاص أو الســلع املشــبوه أو كالهــا ُيثــل أمـ ًرا رئيسـيًا
يف كشــف مظاهــر الرتابــط ومكافحتهــا (اطّلــع عــى املامرســة الحســنة .)25

ĥ

ĥالخطــوة  - 2تصميــم نشــاطات تدريبيــة وتقدميهــا والتــي تُــرز آخــر نتائــج ومخرجــات البحــث الخاصــة بتقييــم االحتياجــات التدريبيــة .يجــب تقديــم
تدريــب خــاص حــول جمــع املعرفــات ومقارنــة البيانــات البيولوجيــة .وعــاوة عــى ذلــك ،يجــب التشــديد بشــكل مناســب عــى أهميــة التعــاون بــن
الخدمــات عــى جميــع املســتويات.

ĥ

ĥالخطــوة  - 3تعزيــز مبــادرات املتابعــة التــي ينخــرط فيهــا مشــاركني ســابقني يف التدريــب لتفعيــل األســاليب واالس ـراتيجيات املســتفادة عــى أرض
الواقــع.

الجهات الفاعلة الرئيسية
ĥ

ĥالوزارات.

ĥ

ĥالوكاالت الحكومية.

ĥ

ĥالرشطة.

ĥ

ĥضباط إنفاذ القانون.

ĥ

ĥحرس الحدود.

ĥ

ĥمسؤويل السجون.

ĥ

ĥوكاالت االستخبارات.

ĥ

ĥالجيش (عند االقتضاء).

ĥ

ĥمؤسسات البحث.

ĥ

ĥاملؤسسات التدريبية واألكادميية.

ĥ

ĥاملنظامت اإلقليمية والدولية.

ĥ

ĥاملراصد الوطنية للرتابط.
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الوثائق/املعايري الدولية ذات صلة
g gاملنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب ،مذكرة أنقرة بشأن املامرسات الحسنة للنهج املتعدد القطاعات ملكافحة التطرف العنيف ،املامرسة الحسنة رقم 19
g gاملنتــدى العاملــي ملكافحــة اإلرهــاب ،مذكــرة رومــا الخاصــة باملامرســات الجيــدة إلعــادة تأهيــل ودمــج املجرمــن املتطرفــن املســتخدمني للعنــف ،املامرســتني
الجيدتــن  2و3
g gمجلس األمن التابع لألمم املتحدة  S/2015/366تقرير األمني العام عن تهديد اإلرهابيني املستفيدين من الجرمية املنظمة عرب الوطنية ( ،)2015فقرة 78

أمثلة
ĥ

ĥأعامل بحث مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية حول الرتابط يف سياق برنامج التعليم من أجل العدالة ()E4J

ĥ

ĥبرنامــج معهــد األمــم املتحــدة األقاليمــي لبحــوث الجرميــة والعدالــة حــول منــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه .يدعــم معهــد
األمــم املتحــدة األقاليمــي لبحــوث الجرميــة والعدالــة الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة منــذ  ،2012عنــد الطلــب ،يف مســاعيهم
لبنــاء برامــج إعــادة تأهيــل فعالــة للمجرمــن املتطرفــن املســتخدمني للعنــف لضــان أال تعمــل الســجون كبــؤر للتشــدد.
وعــى وجــه الخصــوص ،قــام معهــد األمــم املتحــدة األقاليمــي لبحــوث الجرميــة والعدالــة بتقديــم مجموعــة واســعة مــن
نشاطات التدريب ملوظفي السجون ،مبا يشمل مديري السجون واألطباء النفسيني واألخصائيني االجتامعيني والقادة الدينيني
https://www.unicri.it/topics/counter_terrorism/rehabilitation/

ĥ

ĥمنصــة التعلــم الحاســوبية يف مجــال مكافحــة اإلرهــاب التابعــة ملكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة .جــرى تطويــر هــذه املنصــة لتكون
أداة تفاعلية متكاملة ،لتدريب ضباط العدالة الجنائية من حول العامل الذين يحاربون اإلرهاب ولتعزيز تعاونهم يف هذ املجال
https://ctlp.unodc.org/login/index.php

املامرسة الحسنة رقم  :21زيادة قدرات التحقيقات املالية.

اإلجراءات الرئيسية
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ĥ

ĥالخطــوة  - 1إرســاء حــوار بــن الســلطات الوطنيــة املختصــة ،حيثــا اقتــى األمــر ،والقطــاع الخــاص ،لتقييــم احتياجــات بنــاء القــدرات يف مجــال
التحقيقــات املاليــة .تحفيــز اتصــال الســلطات األمنيــة املعنيــة والجهــات الفاعلــة العامــة يف النطــاق املــايل.

ĥ

ĥالخطوة  - 2تشكيل برامج مساعدة فنية مخصصة لتشكيل وحدات االستخبارات املالية أو تعزيزها يف ضوء نتائج التقييم الوطني.

ĥ

ĥالخطــوة  - 3وضــع مبــادئ توجيهيــة لكشــف التدفقــات املاليــة املرتبطــة بجرائــم الرتابــط والجرائــم التــي تســهل الرتابــط مبــا يحــدد مــؤرشات املخاطــر
الخاصة.

ĥ

ĥالخطــوة  - 4تعزيــز تبــادل املعلومــات ،مــا أمكــن ،بــن كيانــات القطــاع العــام (وحــدات االســتخبارات املاليــة واالدعــاء العــام) عــن طريــق إرســاء آليــات
تنســيق (مثــل فــرق العمــل املشــركة بــن الــوكاالت ومراكــز الدمــج).

ĥ

 ĥالخطــوة  - 5تعزيــز تبــادل املعلومــات ،مــا أمكــن ،بــن الســلطات العامــة وكيانــات القطــاع الخــاص املعنيــة عــن طريــق تأســيس منصــات تبــادل
معلومــات.

ĥ

ĥالخطــوة  -6تعزيــز مبــادرات بنــاء القــدرات بــن القطاعــن العــام والخــاص ،مبــا يشــمل تدريــب موظفــي املؤسســات املرصفــة ومشــغيل القطــاع املــايل
لتمكــن الكشــف املبكــر للمعامــات املتصلــة بالرتابــط (اطّلــع عــى املامرســة الحســنة .)11

ĥ

ĥالخطــوة  - 7مراجعــة اإلطــار القانــوين القائــم لتقييــم إذا كان ُي ّكــن الســلطات الوطنيــة املعنيــة مــن القيــام بالتحقيقــات ،وعنــد االقتضــاء ،تشــجيع
عمــل إصالحــات.

القسم  - 2املامرسات الحسنة ومستودع املعرفة

الجهات الفاعلة الرئيسية
ĥ

ĥالوزارات.

ĥ

ĥالوكاالت الحكومية.

ĥ

ĥالرشطة.

ĥ

ĥوحدات االستخبارات املالية (عند االقتضاء).

ĥ

ĥالرشطة املالية.

ĥ

ĥاملؤسسات املرصفية.

ĥ

ĥالقطاع القضايئ  -االدعاء العام.

ĥ

ĥوكاالت االستخبارات.

ĥ

ĥمؤسسات البحث.

ĥ

ĥاملؤسسات التدريبية واألكادميية.

ĥ

ĥاملنظامت اإلقليمية والدولية.

الوثائق/املعايري الدولية ذات صلة
g gاملنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب ،مذكرة الرباط بشأن املامرسات الجيدة إلجراءات فعالة يف قطاع العدالة الجنائية ملكافحة اإلرهاب ،املامرسة الحسنة 15
g gقرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ) S/RES/2195 (2014واملعتمد يف  19ديسمرب  ،2014البند 5
g gق ـرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة  A/RES/66/17.7تعزيــز التعــاون الــدويل يف مكافحــة التأث ـرات الضــارة للتدفقــات املاليــة غــر املرشوعــة الناتجــة مــن
النشــاطات اإلجراميــة (تــم اعتــاده يف  19ديســمرب)2011
g gمجلس األمن التابع لألمم املتحدة  S/2015/366تقرير األمني العام عن تهديد اإلرهابيني املستفيدين من الجرمية املنظمة عرب الوطنية ( ،)2015فقرة 87-85
g gقرار الجمعية العامة  A/RES/55/25اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية ،املادة 7
g gقرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة )S/RES/2199 (2015؛ و)S/RES/2133 (2014؛ و)S/RES/1988 (2011؛ و)S/RES/1373 (2001) ;S/RES/1267 (1999

أمثلة
ĥ

ĥوكالــة اســتعادة األصــول الكينيــة تأسســت وكالــة اســتعادة األصــول يف  ،2015وهــي وكالــة صغــرة ذات عــدد
موظفــن محــدود .وهــي تتعامــل مــع قضايــا الفســاد واالحتيــال رفيعــة املســتوى ،وتعمــل مــع وكاالت إنفــاذ القانــون
الرئيســية (مفوضيــة األخالقيــات ومكافحــة الفســاد واالســتخبارات والرشطــة الوطنيــة) وتتبــع نهــج تعــدد الــوكاالت.
تختار األهداف التي سيجري التحقيق فيها ،مثل األشخاص موضع الشبهات (وشبكات تواصلهم) وتحويالت األموال املنقولة.
http://frc.go.ke/assets-recovery-agency/

ĥ

ĥمــروع التحقيقــات املاليــة يف غــرب البلقــان مــن جانــب وكالــة التحــاد األورويب لتدريــب وكاالت إنفــاذ القانــون (كليــة الرشطــة األوروبيــة) بالرشاكــة
مــع مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة ويهــدف إىل تطويــر القــدرات املؤسســية واســتدامتها يف محاربــة الجرميــة املنظمــة عــر
			
الوطنية ومتويل اإلرهاب وتعزيز الرتابط النشط بني مسؤويل إنفاذ القانون يف غرب البلقان
https://www.cepol.europa.eu/media/news/financial-investigation-service-training-western-balkan-project-first-newsletter-released
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ĥ

ĥمكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة  -البنــك الــدويل ،تدعــم مبــادرة اســرداد املوجــودات املرسوقــة الجهــود الدوليــة
إلنهــاء املــاذات اآلمنــة لألمــوال الفاســدة .تعمــل مبــادرة اســرداد املوجــودات املرسوقــة مــع الــدول الناميــة واملراكــز املاليــة ملنــع
			
غسيل عائدات الفساد وتسهيل استعادة أكرث نظامية وأفضل زمنيًا للموجودات املرسوقة
https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/StAR.html

ĥ

ĥبرنامــج معهــد األمــم املتحــدة األقاليمــي لبحــوث الجرميــة والعدالة الســتعادة املوجــودات  -مدعوم مــن االتحاد األورويب .مــن خالل مكتبه يف بروكســيل،
يســاعد معهــد األمــم املتحــدة األقاليمــي لبحــوث الجرميــة والعدالــة الــدول عــى اســتعادة املوجــودات .ويجــري هــذا العمــل عــن طريــق تقديــم دعــم
مخصص لكل حالة عىل حدة للدول التي وقعت ضحية رسقة املوجودات والتي كانت نتيجة للفساد والجرائم ذات الصلة
https://www.unicri.it/topics/asset_recovery/

املامرسة الحسنة رقم  :22تعزيز القدرات عىل مراقبة الفضاء السيرباين.

اإلجراءات الرئيسية
 اإلجراء  :1نشاطات بناء القدرات لتعطيل نشاطات الرتابط عرب اإلنرتنت.
ĥ

ĥالخطوة  - 1تنظيم اجتامعات مشاورات مع السلطات املختصة لتحديد بناء القدرات املخصصة واحتياجات املساعدة الفنية.

ĥ

ĥالخطــوة  - 2تطويــر برامــج تدريــب وتقدميهــا ملســؤويل الــوكاالت الحكوميــة الرئيســية واملامرســن املعنيــن مبــا يركــز عــى التحديــات املكتشــفة مــن
خــال املشــاورات .قــد تشــمل املجــاالت املعنيــة :مراقبــة الشــبكة العميقــة؛ وتقييــم مخاطــر وســائل التواصــل االجتامعــي؛ وتتبــع األمــوال االفرتاضيــة
ومصادرتهــا؛ واســتخدام تحليــات البيانــات الضخمــة؛ واســتخدام الطــب الرشعــي للبيانــات؛ وتنفيــذ أنظمــة مراقبــة عــى مــدار الســاعة طــوال أيــام
األســبوع ونــر الدوريــات الســيربانية.

 اإلج ـراء  - :2إنشــاء قواعــد مخصصــة للخ ـراء لدعــم الــوكاالت الحكوميــة يف املجــاالت الفنيــة املتخصصــة ،مثــل :مراقبــة الشــبكة العميقــة ،واســتخدام تحليــات
البيانــات الضخمــة لكشــف النشــاطات اإلجراميــة وتتبــع العمــات الرقميــة ومصادرتهــا.
 اإلجراء  :3تحفيز التبادل بني واضعي السياسات والخرباء واملامرسني العاملني عىل الجرمية املنظمة واإلرهاب واألمن السيرباين.
 اإلجراء  :4تعزيز تعاون الرشطة دوليًا.
[ [تسهيل تبادل املعلومات واألدلة الرقمية بني وكاالت إنفاذ القانون الوطنية (انظر املامرسات الحسنة  6و 8و 9و.)10
 اإلجراء  :5تكييف الترشيعات والهياكل التنظيمية الوطنية.
ĥ

ĥالخطــوة  - 1حيثــا أمكــن ،الحــرص عــى أن تســمح الترشيعــات والهيــاكل التنظيميــة الوطنيــة بالتبــادل الفعــال للمعلومــات بــن وكاالت إنفــاذ القانــون
واالســتخبارات والقطــاع القضايئ؛

ĥ

ĥالخطوة  - 2تعزيز اإلصالحات عند االقتضاء.

  اإلجراء  :6تحسني البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات .تقديم املساعدة الفنية والدعم املايل للدول التي تحتاج بنيتها التحتية للشبكات للتحسني.
 اإلجـراء  :7تعزيــز التــآزر والـراكات القويــة بــن مشــغيل القطــاع الخــاص (مثــل مــزودي خدمــة اإلنرتنــت ورشكات وســائل التواصــل االجتامعي)(اطلــع عــى املامرســة
الحســنة .)12
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القسم  - 2املامرسات الحسنة ومستودع املعرفة

الجهات الفاعلة الرئيسية
ĥ

ĥالوزارات.

ĥ

ĥالوكاالت الحكومية.

ĥ

ĥالرشطة.

ĥ

ĥفرق خرباء للمراقبة عىل مدار الساعة وطوال أيام األسبوع.

ĥ

ĥالجيش (عند االقتضاء).

ĥ

ĥالقطاع القضايئ  -االدعاء العام.

ĥ

ĥوكاالت االستخبارات.

ĥ

ĥمزودو خدمة اإلنرتنت.

ĥ

ĥرشكات االتصاالت السلكية والالسلكية.

ĥ

ĥمؤسسات البحث.

ĥ

ĥاملؤسسات التدريبية واألكادميية.

ĥ

ĥاملنظامت اإلقليمية والدولية.

الوثائق/املعايري الدولية ذات صلة
g gاملنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب ،توصيات زيوريخ-لندن حول منع التطرف العنيف واإلرهاب عرب اإلنرتنت ومكافحته،املامرسة الحسنة  5و9
g gشبكة  G-8 24/7لربتوكول حفظ البيانات
g gاالتفاقية املتعلقة بالجرمية اإللكرتونية ملجلس أوروبا (شبكة )7/24
g gتقرير مجموع عمل فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف مجال مكافحة اإلرهاب حول مكافحة استخدام اإلنرتنت ألغراض إرهابية ()2009
 g gتقريــر فريــق الخـراء الحكومــي حــول املســتجدات يف مجــال املعلومــات واالتصــاالت الســلكية والالســلكية يف ســياق األمــن الــدويل واملعــرف بــه بقـرار الجمعيــة
العامــة )2015( – A/70/174

أمثلة
ĥ

ĥتقنيــة ضــد اإلرهــاب هــو مــروع بتكليــف مــن األمــم املتحــدة يهــدف إىل بنــاء قــدرات رشكات التقنيــة عــى وقايــة منصاتهــم مــن
االستغالل من جانب اإلرهابيني واملتشددين املستخدمني للعنف ،مع احرتام حقوق اإلنسان يف نفس الوقت.
https://www.techagainstterrorism.org/

ĥ

ĥتقنية معلومات نظيفة .املرشوع يهدف إىل إرساء حوار بناء بني القطاعني العام والخاص حول استخدام اإلرهابيني لإلنرتنت ويحدد "أفضل املامرسات"،
التي ميكنها حسب رأي املشاركني يف مرشوع تقنية معلومات نظيفة ،بعد إجراء التعديالت املمكنة ،من املساهمة يف الحد من تأثري االستخدام اإلرهايب
لإلنرتنت بنجاح https://www.cleanitproject.eu/

ĥ

ĥالربنامج العاملي حول الجرمية اإللكرتونية التابع ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية
https://unodc.org/unodc/en/cybercrime/global-programme-cybercrime.html

ĥ

ĥخدمة االستخبارات السيربانية التابعة لليوروبول
https://europol.europa.eu/activities-services/services support/intelligence-analysis/cyber-intelligence/
35
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املامرســة الحســنة رقــم  :23تقويــة قــدرة األنظمــة القضائيــة عــى مكافحــة الرتابــط والحــرص عــى تدريــب املهنيــن القانونيــن عــى متييــز الروابــط بــن
الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة واإلرهــاب.

اإلجراءات الرئيسية
 اإلجراء  :1نشاطات بناء القدرات للقضاء واملدعني العموميني.
ĥ

ĥالخطــوة  - 1تنظيــم اجتامعــات مشــاورات مــع الســلطات املختصــة لتحديــد بنــاء القــدرات املخصصــة واحتياجــات املســاعدة الفنيــة املرتبطــة بكشــف
الجرائــم املتصلــة بالرتابــط ومحاكمتهــا وعقابهــا.

ĥ

ĥالخطوة  - 2تصميم برامج تدريب وتقدميها للمدعني العموميني والقطاع القضايئ مع تركيز كبري عىل املناطق املحددة يف اجتامعات املشورة.

 اإلجـراء  :2إنشــاء محافــل موضعيــة إقليميــة يف ســياق الشــبكات القامئــة للمدعــن العموميــن لتعزيــز تبــادل املعرفــة والخـرات حــول الرتابــط ومناقشــة التحديــات
املحيطــة.
 اإلجراء  :3املساعدة القانونية والفنية.
ĥ

ĥالخطوة  - 1تقديم مساعدة فنية ولوجستية مخصصة للمدعني العموميني (عند الطلب من السلطات املختصة)؛

ĥ

ĥالخطــوة  - 2تحليــل الترشيعــات الوطنيــة لكشــف املعايــر التــي متكــن مــن مقاضــاة جرائــم الرتابــط عــى وجــه التحديــد ،وتعزيــز اإلصالحــات عنــد
االقتضــاء.

الجهات الفاعلة الرئيسية
ĥ

ĥوزارات العدل.

ĥ

ĥالقضاة واملدعون العموميون.

ĥ

ĥالوسط األكادميي.

ĥ

ĥاملؤسسات البحثية والتدريبية.

ĥ

ĥاملنظامت اإلقليمية والدولية.

الوثائق/املعايري الدولية ذات صلة
g gاملنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب ،مذكرة الهاي للمامرسات الحسنة للسلك القضايئ حول الحكم يف جرائم اإلرهاباملامرسة الحسنة 1
g gتوصيات فاليتا للمنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب املتعلقة بإسهامات الربملانيني يف وضع استجابة فعالة ضد اإلرهاب ،التوصية رقم 3
 g gوثيقة حول عملية اجتامعات وزراء العدل أو غريهم من الوزراء أو املحاميني العامني لألمريكتني (" - )REMJAوثيقة واشنطن"  29نوفمرب 2012
g gمجلس أوروبا قرار االتحاد 2005/671/JHA
g gتوصيات مجلس أوروبا التوصية  06/10/2000 (2000)19حول دور االدعاء العام يف نظام العدالة الجنائية
g gتوصيات مجلس أوروبا  CM/Rec (2012)11من لجنة الوزراء للدول األعضاء حول دور املدعني العامني خارج نظام العدالة الجنائية
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أمثلة
ĥ

ĥيــورو جوســت هــي وكالــة تابعــة لالتحــاد األورويب تتعامــل مــع التعــاون القضــايئ فيــا يتعلــق بالجرائــم الخطــرة التــي تؤثــر عــى دولتــن عضــو يف
االتحاد األورويب أو أكرث .كام أنها تستضيف بعض مدعي عام االتصال ملن بعض الدول غري األعضاء يف االتحاد األورويب
http://www.eurojust.europa.eu/

ĥ

ĥالشــبكة القضائيــة األوروبيــة للشــؤون الجنائيــة .الشــبكة القضائيــة األوروبيــة للشــؤون الجنائيــة هــي شــبكة مــن جهــات االتصــال
الوطنية لتسهيل التعاون القضايئ يف املسائل الجنائية						.
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/

ĥ

ĥيعمــل برنامــج املســاعدة يف التحقيقــات الجنائيــة الدوليــة مــع الحكومــات األجنبيــة لتطويــر مؤسســات إنفــاذ قانــون احرتافيــة وتتمتــع
		
بالشفافية والتي تحمي حقوق اإلنسان وتكافح الفساد وتحد من تهديد الجرمية عرب الوطنية واإلرهاب:
https://www.justice.gov/criminal-icitap/

ĥ

ĥالكليــة الدوليــة للمحققــن يف جرائــم امللكيــة الفكريــة وهــي منشــأة تدريــب تفاعليــة عــر اإلنرتنــت تخــص جرائــم امللكيــة الفكريــة وهدفها هــو تقديم
أحــدث تدريــب لتمكــن املحققــن مــن حــول العامل من املكافحــة الفعالــة للتهديدات الحالية والناشــئة مــن جرائم امللكيــة الفكرية املنظمة عــر الوطنية
https://www.iipcic.org/

ĥ

ĥتهــدف برامــج بنــاء القــدرات يف مجال إنفاذ القانون والقضاء ضمن مبادرة يت يس  -مــورس التابعة لالتحاد األورويب إىل تنفيذ إصالحات يف العدالة الجنائية
املتصلــة مبكافحــة اإلرهــاب ولالســتجابة لالحتياجــات التدريبيــة يف بلــدان منطقــة القرن األفريقي الكــرى وغرب أفريقيا والرشق األوســط وشــال أفريقيا
http://ct-morse.eu/projects/

ĥ

ĥبرنامــج معهــد األمــم املتحــدة األقاليمــي لبحــوث الجرميــة والعدالــة الســتعادة املوجــودات .قــدم معهــد األمــم املتحــدة
		
األقاليمي لبحوث الجرمية والعدالة عرب هذا الربنامج املساعدة الفنية القضائية ملرص وتونس منذ 2016
https://www.unicri.it/topics/asset_recovery/

املامرســة الحســنة رقــم  :24العمــل مــع خدمــات الســجون واإلف ـراج املــروط عــى إلعاقــة التعــاون ونقــل املهــارات والخ ـرات بــن الجرميــة املنظمــة
عــر الوطنيــة واإلرهــاب.

اإلجراءات الرئيسية
 اإلج ـراء  :1تعزيــز قــدرة الســجون إلعاقــة التقــارب بــن املجرمــن املدانــن واإلرهابيني/املتطرفــن املســتخدمني للعنــف مــع ضــان اح ـرام معايــر حقــوق اإلنســان
املعــرف بهــا دوليًــا .قــد يشــمل هــذا:
ĥ

ĥتعزيز برامج املساعدة الفنية لدعم الدول يف تقييم مواطن الضعف يف أنظمة سجونها؛

ĥ

ĥحرص برامج إعادة التأهيل وإعادة االندماج القامئة؛

ĥ

ĥتصميم برامج تدريب قياسية لحراس السجون تهدف إىل رفع وعيهم حول الرتابط؛

ĥ

ĥتعزيز تقوية خدمات استخبارات السجون أو تأسيسها.

 اإلجراء  :2تعزيز خدمات اإلفراج املرشوط باعتباره وسيلة إلعاقة ظاهرة الرتابط.
ĥ

ĥالخطوة  - 1تشجيع تأسيس خدمات اإلفراج املرشوط يف الدول التي مل تقوم بتطويره بعد؛

ĥ

ĥالخطوة  - 2تحديد تدابري وتعزيزها لتمكني ضباط اإلفراج املرشوط من كشف املعلومات ومشاركتها حول صالت الرتابط املحتملة.
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الجهات الفاعلة الرئيسية
ĥ

ĥالوزارات.

ĥ

ĥالوكاالت الحكومية.

ĥ

ĥإدارة السجون.

ĥ

ĥالوسط األكادميي.

ĥ

ĥاملؤسسات التدريبية والبحثية.

ĥ

ĥاملنظامت غري الحكومية.

ĥ

ĥاملنظامت اإلقليمية والدولية.

الوثائق/املعايري الدولية ذات صلة
g gاملنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب ،مذكرة روما الخاصة باملامرسات الجيدة إلعادة تأهيل ودمج املجرمني املتطرفني املستخدمني للعنف
g gاملعهد الدويل للعدالة وسيادة القانون ،توصيات إدارة السجون ملكافحة التشدد يف السجون ومعالجته
g gمكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية ( ،)2015كتيب حول االمن الدينامييك واستخبارات السجون
g gمكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية ( ،)2017خريطة طريق لتطوير برامج إعادة تأهيل معتمدة عىل السجون
g gمكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية ( )2017كتيب حول إدارة السجناء املتطرفني املستخدمني للعنف ومنع التشدد نحو العنف يف السجون
g gمجلس أوروبا ( ،)2016كتيب مجلس أوروبا لخدمات السجون واإلفراج املرشوط فيام يتعلق بالتشدد والتطرف العنيف
g gالقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء الخاصة باألمم املتحدة (قواعد مانديال)
g gمفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان ( ،)2005حقوق اإلنسان والسجناء :دليل حول تدريب حقوق اإلنسان ملسؤويل السجون

أمثلة
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ĥ

ĥبرنامج معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث الجرمية والعدالة حول منع التطرف العنيف ومكافحته
http://www.unicri.it/topics/counter_terrorism/rehabilitation/

ĥ

ĥيســاعد مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة الــدول األعضــاء عــى كــر حلقــة إعــادة الوقــوع يف الجرميــة عــن
طريــق تزويــد إدارات الســجون باإلرشــاد الفنــي عــى كيفيــة بــدء برامــج إعــادة التأهيــل أو تعزيزهــا أو كالهــا ،بتنســيق وثيــق
			
مع األطراف املعنية األخرى (غري) الحكومية ،مبا يشمل املجتمع املدين والقطاع الخاص.
https://www.unodc.org/dohadeclaration/en/topics/prisoner-rehabilitation.html

ĥ

ĥمــروع مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرمية/االتحــاد األورويب للمســاهمة يف تعزيــز ســلطة القانــون يف جمهوريــة قريغيزســتان مــن
خــال تعزيــز إدارة الســجون وإعــادة االندمــاج االجتامعــي للمجرمــن ،والتنســيق املعــزز بــن الــوكاالت ووضــع السياســات حــول منــع الجرميــة
والعدالــة الجنائيــة http://www.unodc.org/centralasia/en/prison-reform.html

ĥ

ĥيعمــل املكتــب اإلقليمــي لغــرب أفريقيــا ووســطها التابــع ملكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة مــع الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة
ومؤسســاتهم املعنيــة عــى :تقويــة اإلطــارات الترشيعيــة والتنظيميــة والسياســات؛ حاميــة الجامعــات املعرضــة للخطــر وتعزيــز حقــوق اإلنســان؛ وضــع
معايــر لتدريــب موظفــي الســجون وتطويــر مهاراتهــم؛ معالجــة احتياجــات إعــادة االندمــاج االجتامعــي للســجون وإيجــاد طــرق بديلــة عــن الســجن
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وتقويــة اإلطــارات الترشيعيــة والتنظيميــة والسياســات؛ حاميــة الجامعــات املعرضــة للخطــر وتعزيــز حقــوق اإلنســان؛ وضــع معايــر لتدريــب موظفــي
		
السجون وتطوير مهاراتهم؛ معالجة احتياجات إعادة االندماج االجتامعي للسجون وإيجاد طرق بديلة عن السجن
https://www.unodc.org/westandcentralafrica/en/newrosenwebsite/criminal-justice-system/prison-managment.html
ĥ

ĥبرنامــج مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة يف جنــوب الســودان ملســاعدة إجــراء إصــاح الســجون يف الســودان .بالرشاكــة
مــع بعثــة األمــم املتحــدة يف الســودان وبالتعــاون مــع املركــز الــدويل إلصــاح القانــون الجنــايئ وسياســة العدالــة الجنائيــة ،طــور مكتــب
األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة برنام ًجــا لتقويــة القــدرات املؤسســية لخدمــات الســجون الجنــوب ســودانية ولتطويــر قدرتهــا
			
عىل تلبية معايري حقوق اإلنسان الدولية كجزء من التطور الكيل لنظام العدالة الجنائية
https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/projects_Sudan.html

ĥ

ĥبرنامــج مكافحــة التطــرف العنيــف يف الســجون الخــاص باملركــز العاملــي يتكــون مــن مجموعــة مــن التدريبــات الهادفــة واملســاعدة الفنيــة
والدعــم املســتمر لســلطات الســجون لتعزيــز التعامــل مــع الجرمــن املتطرفــن املســتخدمني للعنــف وللتحديــد الفعــال ألمــر التطــرف وتجنيــد
املتشددين املستخدمني للعنف يف السجون ومعالجته						
https://www.globalcenter.org/project-descriptions/countering-violent-extremism-in-prisons-cve-p-program

ĥ

 ĥاملركــز الــدويل ملكافحــة اإلرهــاب الهاي-مــايل (منــع) االنخ ـراط وإعــادة االندمــاج املرتبــط باإلرهــاب .كجــزء مــن برنامــج إعــادة التأهيــل وإعــادة
االندمــاج التابــع للمركــز الــدويل ملكافحــة اإلرهــاب ،يســتهدف برنامــج (منــع) االنخـراط وإعــادة االندمــاج املرتبــط باإلرهــاب ،الــذي يركــز عــى مــايل،
كل مــن بيئــة الســجون باإلضافــة إىل املجتمعــات خــارج الســجون لتســهيل إعــادة االندمــاج الفعــال والحــد مــن خطــر التشــدد يف رشيحــة ســكانية
أكــر ،ال ســيام بــن الشــبابhttps://icct.nl/project/countering-violent-extremism-in-mali/.

املامرسة الحسنة رقم  :25تحديد أولويات أمن الحدود وتعزيزه.

اإلجراءات الرئيسية
ĥ

ĥالخطــوة  - 1تعزيــز الدراســات اإلقليميــة التــي تحقــق يف الكيفيــة التــي تســتغل بهــا جامعــات الجرميــة املنظمــة واإلرهابيــة الحــدود ســهلة االخـراق.
ميكــن أن تركــز هــذه الدراســات عــى كشــف مســارات التجــارة غــر املرشوعــة القامئــة والتدفقــات والشــبكات البرشيــة التــي يجــري اســتغاللها يف
نشــاطات الرتابــط.

ĥ

 ĥالخطــوة  - 2دعــم إنشــاء هيئــات إقليمية/دوليــة وشــبكات غــر رســمية تعــزز التعــاون عــر الحــدود ومشــاركة املعلومــات ضمــن خدمات االســتخبارات
وفــرق العمــل اإلقليمية املشــركة.

ĥ

ĥالخطوة  - 3تقديم الدعم الفني واللوجستي لتنفيذ مهام فرق العمل اإلقليمية املشرتكة.

ĥ

ĥالخطــوة  - 4تقديــم التدريــب لحــرص الحــدود والرشطــة والجــارك لتعزيــز الوعــي حــول مظاهــر الرتابــط وبنــاء القــدرات مــن أجــل معالجــة فعالــة
للرتابــط.

ĥ

ĥالخطــوة  - 5تقديــم الدعــم اللوجســتي واملــايل ،عنــد الــرورة ،لرقمنــة أنظمــة الحــدود واســتخدام املعلومــات مثــل واجهــة برمجــة التطبيقــات وســجل
اســم املســافر ،مــع الحــرص عــى احـرام أعـراف الخصوصيــة وحاميــة البيانــات املحليــة والدوليــة.

الجهات الفاعلة الرئيسية
ĥ

ĥالوزارات.

ĥ

ĥوكاالت الحدود.

ĥ

ĥالجامرك.
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مجموعة أدوات السياسات

ĥ

ĥرشطة الحدود.

ĥ

ĥوكاالت األمن.

ĥ

ĥاملنظامت اإلقليمية والدولية.

الوثائق/املعايري الدولية ذات صلة
 g gاملامرســات الحســنة للمنتــدى العاملــي ملكافحــة اإلرهــاب يف مجــال أمــن الحــدود وإدارتهــا يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب ومنــع تدفــق "املقاتلــن اإلرهابيــن
األجانــب" ، ،املامرســات الحســنة  1و 3و4
g gالقرار رقم  )2014( 2195املعتمد من مجلس األمن يف اجتامعه رقم  ،7351بتاريخ  19ديسمرب  ،2014البند 5
g gمجلس األمن التابع لألمم املتحدة  S/2015/366تقرير األمني العام عن تهديد اإلرهابيني املستفيدين من الجرمية املنظمة عرب الوطنية ( ،)2015فقرة 82-84
g gالقرار رقم  )2017( 2396املعتمد من مجلس األمن يف اجتامعه رقم  8148بتاريخ  21ديسمرب 2017

أمثلة
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ĥ

ĥيهــدف برنامــج تونــس  -إرشاك املجتمــع يف أمــن الحــدود وإدارة الحــدود املمــول مــن االتحــاد األورويب إىل تعزيــز
إرشاك املجتمع يف أمن الحدود وإدارة الحدود وتعزيز بدائل سبل العيش الواقعية يف املجتمعات املهمشة عىل الحدود
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2015/EN/3-2015-8841-EN-F1-1-ANNEX-1.PDF

ĥ

ĥيهــدف مــروع املجتمعــات املشــركة يف إدارة الحــدود يف النيجــر التابــع ملنظمــة الهجــرة الدوليــة إىل تعزيــز الحــوار ومشــاركة املجتمعــات عــى
الحــدود مــع الســلطات ،وتعزيــز قــدرة حكومــة النيجــر فيــا يتعلــق باالســتجابة لألزمــات اإلنســانية واألمنيــة عــى الحــدود فضـ ًـا عــن تعزيــز التعــاون
عــر الحــدودhttps://www.iom.int/news/iom-niger-launches-project-engage-communities-border-management/

ĥ

ĥمبــادرة أمــن الحــدود التابعــة ملكتــب مكافحــة اإلرهــاب التابــع لألمــم املتحــدة .تهــدف مبــادرة أمــن الحــدود التابعــة ملكتــب مكافحــة
اإلرهــاب التابــع لألمــم املتحــدة إىل مســاعدة الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة عــى تطبيــق اســراتيجية األمــم املتحــدة العامليــة ملكافحــة
فضــا عــن معالجــة التحديــات اإلجامليــة يف مجــال اإلدارة املتكاملة/التعاونيــة للحــدود
ً
اإلرهــاب وقــرارات مجلــس األمــن ذات الصلــة
			
والتعاون عرب الحدود ومسائل مراقبة الحدود ،مبا يشمل منع سفر املقاتلني اإلرهابيني األجانب
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/uncct/border-security-initiative/

ĥ

ĥمكتب مكافحة اإلرهاب التابع لألمم املتحدة  -املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب تدريب ملدربني ملبادرة أمن الحدود
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Links/Web/Final ToT Curriculum on BSM (003).pdf?ver=2018-07-11-155356-060
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