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ة اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره، أيا كان مرتكبوه، وحيثما ارتكب، وأيا         ندين بشدّ " 
 ." للسالم واألمن الدوليني  التهديدات       كانت أغراضه، إذ إنه يشكّل أحد أخطر    

 ٢٠٠٥نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام 
 اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة

 ٦٠/١بقرارها 

ينبغي للمجتمع الدويل أن يتخذ اخلطوات الالزمة لتعزيز التعاون من أجل منع                                                     " 
 ."اإلرهاب ومكافحته             

 استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب
 اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة

 ٦٠/٢٨٨ بقرارها

إن األمم املتحدة مسؤولة عن قيادة جهود اجملتمع الدويل الرامية إىل التصدي خلطر                                                                     " 
واألمم املتحدة، بوصفها منظمة عاملية                                   . اإلرهاب الذي ال ميكن تربيره بالتعلّل بأي سبب أو بالظلم                                                 

 ."على خري وجه          تتمتع باالستقاللية وتلتزم احليدة، يف وضعية فريدة تتيح هلا أن تنهض هبذا الدور                                                                         
 مون بان كي

 األمني العام لألمم املتحدة

 على حنو حيترم حقوق   إن مجيع الدول األعضاء تواجه حتديات يف التصدي لإلرهاب      " 
ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يقف على أهبة                                                 . اإلنسان وسيادة القانون               

 دفع عجلة التقدم االجتماعي والتنمية وتوطيد                                      االستعداد ملد يد العون هلا يف هذه املهمة من أجل                                      
 ."األمن والعدالة من أجل اجلميع                    

 أنطونيو ماريا كوستا
 املدير التنفيذي 
 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية



 

1 

 اقالسي  -أوال

يفرض اإلرهاب على اجملتمع الدويل حتديات جوهرية ويهدد بتقويض القيم األساسية لألمم                                                                 
 سيادة القانون، واحترام حقوق اإلنسان، ومحاية املدنيني، والتسامح بني الناس                                                     -دة    املتح   

، ووقعه قد يقوض دعائم التنمية                       األمن البشري          كما أنه يهدد        . واألمم، وتسوية النـزاعات                 
واإلرهاب احلديث، فضال عن هذا، ظاهرة معقدة دائمة التغري؛ فبواعثه                                                  . والسالم املستدام            
دعمه وأساليبه اهلجومية واختيار أهدافه كلها أمور ما تنفك تتطور، مما يضيف                                                              وآليات متويله و           

ويف عامل متزايد العوملة، ال ميكن ألي                           . تصدي له      ل تعقيدا على تعقيد أي استراتيجية فعالة الزمة ل                                 
 .بلد مبفرده أن يعاجل مشكلة اإلرهاب معاجلة فعالة                                 

 التصدي لإلرهاب بتدابري العدالة اجلنائية
 ام القانوين العاملي ملكافحة اإلرهابوالنظ

يقّوض اإلرهاب األنشطة االقتصادية والتنمية عامة، وبذا يؤثر على جوانب التحسن يف حياة                                                                 
ويتسم األثر السليب لإلرهاب على التنمية حبدة خاصة يف بلدان                                           . القطاعات الفقرية يف اجملتمعات                  

 وقصور عن احلدود املثلى يف نظم                         ومناطق النـزاعات اليت تتسم بضعف يف أنظمة احلوكمة                                   
واإلرهاب وقابلية البلد للتعرض بصورة                        . العدالة اجلنائية وهشاشة يف االستقرار االقتصادي                            

وغالبا ما يرى          . ملحوظة العتداءات أمران يصرفان االستثمارات واألنشطة التجارية عنه                                                  
جمات عالمة على عدم                   املستثمرون األجانب والوطنيون أن اإلرهاب وقابلية البلد للتعرض هل                                              

وعالوة على ذلك، فاإلرهاب يقوض رأس املال                                . االستقرار وخطر على االستثمار اآلمن                       
االجتماعي والبشري بالبلدان حيث هتوي اهلجمات اإلرهابية واخلوف املتصل بتلك اهلجمات                                                                  

واخلوف منها          كما أن اهلجمات اإلرهابية                  . بنوعية احلياة وميكن أن تبعد العمالة املاهرة عن البلد                                  
يؤثران على استمتاع املواطن حبقوقه األساسية، ومنها حرية التنقل واالستفادة من فرص                                                          

ومن مث، فإن تعزيز قدرة أنظمة العدالة                          . التوظف والتعليم املمكنة ويثبط تراكم املوجودات                                 
 .اجلنائية على قمع اإلرهاب وحماربته عنصر هام يف أي استراتيجية للتنمية الشاملة                                                   

نبغي ألي تدبري يتخذ للتصدي لإلرهاب يف إطار فعال جامع يركز على الوقاية أن                                                         يو  
ينطوي على هنج قوي يستند إىل العدالة اجلنائية ويسترشد بإطار معياري مستمد من النظام                                                             
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ويستلزم        . القانوين العاملي ملكافحة اإلرهاب ومتشبع باحترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان                                                   
ظم العدالة اجلنائية الوطنية على تقدمي اجلناة إىل العدالة أو تسليمهم إىل بلد                                                   هذا تعزيز قدرة ن          

آخر حملاكمتهم يف إطار من االمتثال التام للنظام القانوين العاملي ملكافحة اإلرهاب وسيادة                                                                  
 .القانون    

  م اجملتمع الدويل بأمهية تعزيز تدابري العدالة اجلنائية العاملية املوّجهة للتصدي                                               ويسلّ     
وقد عمل يف هذا الشأن خبطى متدرجة على بناء إطار قانوين عاملي مشترك ملكافحة                                                            . لإلرهاب    

   اتفاقية وبروتوكوال، وتغطي هذه الصكوك القانونية تقريبا                                          ١٦اإلرهاب بات اآلن يتألف من                     
أبرزها     ( أنواع األعمال اإلرهابية، وتؤلف مع عدة قرارات جمللس األمن بشأن اإلرهاب                                                      خمتلف   

ما يشار إليه عامةً باسم النظام القانوين العاملي                                  )) ٢٠٠١ (١٣٧٣و ) ١٩٩٩ (١٢٦٧ران    القرا  
 .ملكافحة اإلرهاب           

 صكا     ١٢، وضع اجملتمع الدويل، عن طريق التفاوض،                                ١٩٩٩ و  ١٩٦٣وفيما بني عامي             
، اعتمدت اجلمعية العامة يف قرارها                       ٢٠٠٥ويف عام      . قانونيا عامليا بشأن منع اإلرهاب وقمعه                        

 كذلك اعتماد            ٢٠٠٥وشهد عام          .  االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي                                ٥٩/٢٩٠
 التفاقية قمع األعمال غري                 ٢٠٠٥تعديل اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية، وبروتوكول عام                                         

 امللحق بربوتوكول قمع                    ٢٠٠٥املشروعة املوّجهة ضد سالمة املالحة البحرية، وبروتوكول عام                                            
وتؤلّف      . غري املشروعة املوّجهة ضد سالمة املنصات الثابتة القائمة يف اجلرف القاري                                                      األعمال      

هذه الصكوك القانونية العاملية الستة عشر جزءا أساسيا من النظام القانوين العاملي ملكافحة                                                        
أو    وتغطي الصكوك، اليت وضع الكثري منها كتدابري سياساتية للتصدي حلوادث                                                  . اإلرهاب    
 :بية حمددة، األفعال اإلرهابية غري املشروعة التالية                               إرها  هتديدات       

 ؛ اختطاف الطائرات             • 

 ؛ أعمال التخريب املوّجهة ضد الطريان                         • 

 ؛ أعمال العنف يف املطارات                 • 

 ؛ األعمال املوّجهة ضد سالمة املالحة البحرية                                • 

 ؛ األعمال املوّجهة ضد سالمة املنصات الثابتة القائمة يف اجلرف القاري                                                • 

 ؛) الدبلوماسينيمثل اختطاف(اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتعني حبماية دولية  • 

 ؛ االستيالء على مواد نووية وحيازهتا بطرق غري مشروعة                                        • 
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 ؛ أخذ الرهائن        • 

 ؛ اهلجمات اإلرهابية بالقنابل                  • 

 ؛ متويل ودعم ارتكاب األعمال اإلرهابية واملنظمات اإلرهابية                                        • 

 . النووي من جانب األفراد واجلماعات                        ممارسة اإلرهاب          • 

وقد بات من املسلّم به أن لإلسراع بالتصديق على الصكوك القانونية العاملية ملكافحة                                                             
) ٢٠٠١ (١٣٧٣ودعا جملس األمن يف قراره                   . اال أولوية عاجلة           اإلرهاب وتنفيذها تنفيذا فعّ                  

كن وتنفيذها بالكامل، وأن                    مجيع الدول إىل أن تصبح أطرافا يف تلك الصكوك يف أقرب وقت مم                                              
ورغم أن الصكوك األوىل من بني هذه الصكوك العاملية االثىن                                     . تزيد من تعاوهنا يف ذلك اجملال                  

، فقد ظل التقدم احملرز بشأن التصديق عليها                               ١٩٩٩و  ١٩٦٣ فيما بني عامي         عشر قد اعتمدت            
 .٢٠٠١وتنفيذها حمدودا حىت عام                    

يناير    /ركزة بشأن التصديق يف كانون الثاين                       وعندما بدأ املكتب تقدمي مساعدات م                          
وحتقق      .  بلدا   ٢٦االثىن عشر سوى              ق على مجيع هذه الصكوك العاملية                        ، مل يكن قد صدَّ            ٢٠٠٣

، كان      ٢٠٠٨ديسمرب      /منذ ذلك احلني تقدم كبري يف حالة التصديق، وحبلول كانون األول                                            
لتصديق العاملي           ولكن ا    .  على مجيع الصكوك االثىن عشر األوىل                       ت ق  قد صدَّ     من البلدان       ١٠٢

زال بعيد املنال، وحىت عندما يتحقق، سيلزم بذل جهود بعيدة األجل                                                   على هذه الصكوك ما               
 .اال  للتوصل إىل تطبيق أحكامها تطبيقا عمليا فعّ                               

ومن العناصر األساسية األخرى للنظام القانوين العاملي ملكافحة اإلرهاب سلسلة من                                                                
 اعتمد جملس األمن الكثري منها مبوجب السلطة                                   قرارات جملس األمن متصلة باإلرهاب، وقد                              

املستمدة من الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة الذي خيوله صالحية اعتماد قرارات ملزمة                                                                       
 .قانونا جلميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة                               

الذي اعتمد فور وقوع اهلجمات اإلرهابية على                                ) ٢٠٠١ (١٣٧٣وأبرزها القرار          
وهو يفرض التزامات قانونية واسعة النطاق                                  . ٢٠٠١سبتمرب      / أيلول      ١١تحدة يف        الواليات امل        

وتطالب أحكامه اإللزامية كل                   . ملكافحة اإلرهاب على مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة                                       
بلد بتجميد املوجودات املالية اململوكة لإلرهابيني ومؤيديهم ومنعهم من السفر وحرماهنم من                                                                         

وجب     ي كما أنه     .  باألسلحة       إمدادهم     م من جتنيد أفراد يف صفوفهم وحظر                        أي مالذ آمن ومنعه              
يف التحقيق يف األعمال                  " بأقصى قدر من املساعدة                  "على البلدان أن يزود كل منها اآلخر                            

وُدعيت الدول األعضاء أيضا إىل التوقيع والتصديق على                                    . اإلرهابية ومالحقة مرتكبيها قضائيا                    
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وأنشأ القرار جلنة مكافحة                    . ولية املوّجهة ملكافحة اإلرهاب                    االتفاقيات والربتوكوالت الد                   
، املديرية       )٢٠٠٤ (١٥٣٥ولتيسري أعماهلا، أنشأ جملس األمن، من خالل القرار                                   . اإلرهاب    

 ).ة املديرية التنفيذي          (التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب                       

ألمن    وتلته عدة قرارات أخرى جمللس ا                    ) ٢٠٠١ (١٣٧٣وقد سبقت قرار جملس األمن                    
 ) ٢٠٠٤( ١٥٣٥و ) ٢٠٠٣ (١٤٥٦و ) ١٩٩٩ (١٢٦٧بشأن اإلرهاب، منها القرارات                  

وقرارات املتابعة            ) ١٩٩٩ (١٢٦٧ويعاجل القرار        . )٢٠٠٤ (١٥٦٦و ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠و 
  ١٦١٧و ) ٢٠٠٤ (١٥٢٦و ) ٢٠٠٣ (١٤٥٥و ) ٢٠٠٢ (١٣٩٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٣٣

على حركة الطالبان              تنفيذ اجلزاءات املوقعة                   ) ٢٠٠٨ (١٨٢٢و ) ٢٠٠٦ (١٧٣٥و ) ٢٠٠٥(
توريد      جتميد املوجودات وحظر                  مبا يشمل     (وبه      وأسامة بن الدن واملرتبطني هبما                    وتنظيم القاعدة         

 ).السالح ومنع السفر             

 

 استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب

  رها  ، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة بقرا                                ٢٠٠٥يف وثيقة نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام                                       
، حثّ رؤساء الدول واحلكومات اجملتمع الدويل على مساعدة الدول يف بناء قدراهتا الوطنية                                                                                 ٦٠/١

االحتاد يف         "واستجابةً لذلك، أشار األمني العام يف تقريره املعنون                                                 . واإلقليمية على مكافحة اإلرهاب                            
. فحة اإلرهاب          بتوصيات من أجل وضع استراتيجية عاملية ملكا                                       (A/60/825) " مواجهة اإلرهاب             

وقد     . ٦٠/٢٨٨واعتمدت اجلمعية العامة استراتيجية األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب بقرارها                                                                     
دت االستراتيجية جمددا عزم اجملتمع الدويل الثابت على تعزيز التدابري العاملية للتصدي لإلرهاب                                                                                       أكّ  

 سيادة القانون وحقوق                     بطائفة واسعة من تدابري مكافحة اإلرهاب القائمة على االلتزام بإعالء                                                            
 :وحددت االستراتيجية على وجه خاص أربعة جماالت للعمل رئيسية، هي فيما يلي                                                                    . اإلنسان      

 ؛ التدابري الرامية إىل معاجلة الظروف املؤدية إىل انتشار اإلرهاب                                         • 

 ؛ التدابري الرامية إىل منع اإلرهاب ومكافحته                            • 

ى منع اإلرهاب ومكافحته وتعزيز دور                             التدابري الرامية إىل بناء قدرات الدول عل                          • 
 ؛ منظومة األمم املتحدة يف هذا الصدد                          

التدابري الرامية إىل ضمان احترام حقوق اإلنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه                                                         • 
 .الركيزة األساسية ملكافحة اإلرهاب                     
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 تنفيذ استراتيجية األمم               ٢٠٠٨سبتمرب     / أيلول     ٥ و  ٤واستعرضت اجلمعية العامة يف                     
 احلاجة إىل تعزيز دور                  ٦٢/٢٧٢اإلرهاب، وأكدت جمددا يف قرارها                         تحدة العاملية ملكافحة                  امل 

 .األمم املتحدة يف تنفيذ االستراتيجية                       

 
 والية املكتب يف جمال مكافحة اإلرهاب  -ثانيا

وقد     . يتصّدى املكتب منذ سنوات عديدة للقضايا املتصلة باإلرهاب الدويل والتعاون الدويل                                                       
.  على برنامج أنشطة موسع لفرع منع اإلرهاب التابع له                                     ٢٠٠٢معية العامة يف عام                وافقت اجل       

ويركز الربنامج املوسع على تقدمي املساعدة للدول، بناء على طلبها، يف اجلوانب القانونية                                                              
واجلوانب املتصلة هبا يف جمال مكافحة اإلرهاب، وخصوصا فيما يتعلق بالتصديق على الصكوك                                                                 

ملية ملكافحة اإلرهاب وتنفيذها، وتعزيز قدرة أنظمة العدالة اجلنائية الوطنية على                                                        القانونية العا        
وعالوة على ذلك، فإن برنامج عمل                        . تطبيق أحكام تلك الصكوك وفقا ملبادئ سيادة القانون                                    

يستدعي تقدمي مسامهات فنية إىل اهليئات احلكومية الدولية بشأن قضايا مكافحة اإلرهاب                                                                الفرع   
 وخصوصا إىل اجلمعية العامة، واجمللس االقتصادي واالجتماعي، وجلنة منع اجلرمية                                                           ذات الصلة،        

كما يشارك الفرع يف              . والعدالة اجلنائية، ومؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية                                              
مبادرات األمانة العامة لألمم املتحدة مبسامهات متخصصة بشأن قضايا مكافحة اإلرهاب ذات                                                                  

 .ة، وينسق أنشطته مع غريه من الكيانات واملنظمات                                    الصل  

 اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي وجلنة                                     كل من     ، أكَّد   ٢٠٠٢ومنذ عام         
 تقدمي املساعدة التقنية من                      بشأن     منع اجلرمية والعدالة اجلنائية تكرارا والية فرع منع اإلرهاب                                         

 .أجل مكافحة اإلرهاب               

ألمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب إشارات مستفيضة إىل                                         وترد يف استراتيجية ا              
ع   وعلى وجه اخلصوص، تشجّ                   . أعمال املكتب، مبا يف ذلك فرع منع اإلرهاب التابع له                                      

ع الدول األعضاء على اللجوء إىل                      وتشجّ    . االستراتيجية املكتب على تعزيز مساعداته التقنية                             
 .االستعانة باملساعدات التقنية اليت يقدمها                         

ف جهوده الرامية إىل                أن يكثّ     ٦٢/١٧٢وطلبت اجلمعية العامة إىل املكتب يف قرارها                               
تزويد الدول األعضاء باملساعدة التقنية، بناء على طلبها، بغية توثيق التعاون الدويل على منع                                                                      
اإلرهاب وقمعه وذلك بتيسري تنفيذ االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ذات الصلة باإلرهاب،                                                               
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وصا بتدريب موظفي العدالة اجلنائية على تنفيذ تلك الصكوك الدولية، من خالل القيام،                                                               وخص   
على سبيل املثال، بتنظيم دورات تدريـبية متخصصة واستعمال أدوات تقنية ومنشورات                                                                  
متخصصة، وذلك بالتنسيق الوثيق مع جلنة مكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذية وفرقة العمل                                                                

 يف برناجمه اخلاص باملساعدة                     ، حيثما أمكن        ،   مكافحة اإلرهاب؛ وأن يراعي                    دابري      بتنفيذ ت      املعنية    
التقنية يف جمال مكافحة اإلرهاب العناصر الضرورية لبناء القدرة الوطنية من أجل تدعيم نظم                                                                 
العدالة اجلنائية وسيادة القانون؛ وأن يواصل التعاون على تقدمي املساعدة التقنية مع املنظمات                                                                      

وكيانات منظومة األمم املتحدة ذات الصلة، وكذلك املنظمات اإلقليمية ودون                                                            الدولية      
اإلقليمية، وذلك ابتغاء توثيق التعاون القانوين وتعزيز املمارسات اجليدة والتدريب القانوين يف                                                           

 .جمال مكافحة اإلرهاب              

 اليت     أن يعزز املساعدة التقنية                  ٦٣/١٩٥وطلبت اجلمعية العامة إىل املكتب يف قرارها                                    
مها إىل الدول األعضاء، بناء على طلبها، من أجل توثيق التعاون الدويل على منع اإلرهاب                                                                   يقدّ   

ومكافحته عن طريق تيسري التصديق على االتفاقيات والربوتوكوالت العاملية ذات الصلة                                                                 
وأن     باإلرهاب وتنفيذها، وذلك بالتشاور الوثيق مع جلنة مكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذية،                                                                 

 .مكافحة اإلرهاب            بتنفيذ تدابري          يسهم أيضاً يف أعمال فرقة العمل املعنية                          

 يف     أن يواصل جهوده            ٦٣/١٢٩وطلبت اجلمعية العامة إىل فرع منع اإلرهاب يف قرارها                                    
 .هذا الشأن      

 

 اإلطار الربناجمي للمكتب  -ثالثا
، تقرير      ٢٠٠٩-٢٠٠٨ر املكتب، يف ظل اإلطار االستراتيجي لألمم املتحدة للفترة                                              ييسّ 

السياسات بشأن املسائل املتصلة مبراقبة املخدرات ومنع اجلرمية واإلرهاب والتصديق على                                                        
الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة واالمتثال هلا، ويستكمل هذه املساعي جبهوده يف جمال                                                            

 .البحوث والتحليل واملساعدة التقنية                         

 أهدافا ونتائج يسعى املكتب إىل                        ٢٠١١-٢٠٠٨د استراتيجية املكتب للفترة                   وحتدّ    
سيادة القانون؛ وحتليل                : حتقيقها، وفقا للمهام املكلف هبا، يف إطار ثالثة مواضيع حمورية، هي                                             

وتشمل       . السياسات واالجتاهات؛ والوقاية واملعاجلة وإعادة اإلدماج يف اجملتمع، والتنمية البديلة                                                            
ز التدابري الفّعالة ملواجهة اجلرمية واملخدرات                                 تعزي  "األهداف الرئيسية ملوضوع سيادة القانون                           
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وجماالت النتائج           ". واإلرهاب من خالل تيسري تنفيذ الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة                                           
التصديق على االتفاقيات والربوتوكوالت                              : "املنشودة يف إطار موضوع سيادة القانون هي                                 

أكثر     : نظم العدالة اجلنائية             "؛ و  "العدالة اجلنائية          التعاون الدويل يف املسائل املتعلقة ب                      "؛ و   "وتنفيذها      
 ".منع اإلرهاب        "؛ و  "انفتاحا ومسؤولية وفعالية                 

وجيري تنفيذ العناصر املتعلقة مبكافحة اإلرهاب يف استراتيجية املكتب يف إطار برنامج                                                                 
ما يقدمه املكتب من خدمات معززة يف                             الربنامج       يشمل     و .مواضيعي بشأن منع اإلرهاب                  

 منع     جوانب العمل على               القانونية ملكافحة اإلرهاب وما يوفره من خدمات يف إطار                                              اجملاالت    
 . هلا تأثريها وإسهامها يف منع اإلرهاب                          ذات االتصال الوثيق والشمول اليت                         اجلرمية واملخدرات            

 

 مة يف إطار خدمات املكتب املقّد  -رابعا
 اجلوانب القانونية ملنع اإلرهاب

وفرع منع          . ية هامة يف تقدمي املساعدة يف جمال مكافحة اإلرهاب                                    يتمّتع املكتب مبزايا نسب              
اإلرهاب هو اجلهة الرئيسية فيه املعنية مبساعدة البلدان يف معاجلة الشؤون القانونية وما يتصل هبا                                                                 

وبوسع الفرع أن يعتمد على ضروب الكفاءة التقنية                                    . من جوانب يف جمال مكافحة اإلرهاب                         
وهذه      . عاجلة قضايا منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وسيادة القانون                                        املتخصصة لدى املكتب يف م                   

تيسري التعاون الدويل يف                 طول مترسها يف العمل على توثيق و                           اخلربات ذات الصلة مهمة بسبب                        
 سيما تسليم املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة؛ وقدرات املكتب                                               اجلنائية، وال        شؤون    ال 

ين؛ والتضافر الربناجمي جلهوده يف معاجلة قضايا مراقبة املخدرات،                                                التنفيذية ووجوده امليدا                
 .واجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وغسل األموال، والفساد                                     

وإزاء الواليات املوسعة للمكتب يف جمال مكافحة اإلرهاب، بدأ فرع منع اإلرهاب التابع                                                                              
من    " نظام القانوين ملكافحة اإلرهاب                         تعزيز ال      " مشروعا عامليا بشأن                   ٢٠٠٣يناير       /له يف كانون الثاين              

أجل تزويد الدول األعضاء مبساعدات متخصصة ملعاونتها على التصديق على الصكوك القانونية                                                                                
ويوفر املشروع اإلطار العاملي العريض لتقدمي املساعدة التقنية                                                        . العاملية ملكافحة اإلرهاب وتنفيذها                              

 .ا منع اإلرهاب والعدالة اجلنائية                             سيم    بشأن اجملاالت الفنية لواليات املكتب، وال                                   

واهلدف الشامل للمشروع العاملي هو دعم الدول األعضاء يف السعي إلجياد نظام قانوين                                                               
سيما بتسهيل التصديق على                      عاملي عملي ملكافحة اإلرهاب وفقا ملبادئ سيادة القانون، وال                                            
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مل على بناء القدرات ذات                     الصكوك القانونية العاملية ملكافحة اإلرهاب وتنفيذها وتعزيز الع                                              
 .الصلة لدى نظم العدالة اجلنائية الوطنية                         

 :ة هي    دد  وأهدافه احمل        

تزويد البلدان، عند الطلب، مبساعدات مستدامة من أجل اإلسراع بالتصديق على                                                         • 
 ؛ كامل الصكوك القانونية العاملية ملكافحة اإلرهاب                                 

وير وتطبيق التشريعات                  تزويد البلدان، عند الطلب، مبساعدات مستدامة لتط                                    • 
 ؛ الداخلية املطلوبة لتنفيذ أحكام الصكوك القانونية العاملية ملكافحة اإلرهاب                                                   

تزويد البلدان، عند الطلب، مبساعدات مستدامة لبناء القدرات، وال سيما من                                                           • 
خالل تدريب مسؤويل العدالة اجلنائية ابتغاء تعزيز قدرة نظم العدالة اجلنائية على                                                   

 ؛ م الصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب                        تنفيذ أحكا       

  باإلرهاب؛       علقة     املت  اجلنائية     التعاون الدويل يف الشؤون                   تيسري     • 

توثيق التعاون بشأن اجلوانب القانونية ملكافحة اإلرهاب فيما بني فرع منع                                                     • 
 املعنية، وال            واملنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية والدولية                                    التابع للمكتب           اإلرهاب    
وفري مساعدات قانونية ملكافحة اإلرهاب وتعزيز اخلربات القانونية يف جمال                                                     سيما لت    

 .مكافحة اإلرهاب           

  ٢٠٠٣يناير     / دولة فيما بني كانون الثاين                 ١٦٤وقُّدمت املساعدة من خالل املشروع إىل                                
 دولة تلقت مساعدة مباشرة عن طريق بعثات                                      ١٢٠، منها حوايل           ٢٠٠٨ديسمرب       /وكانون األول          
  ٦٤ حوايل        تلقت مساعدة غري مباشرة من خالل                         أما الدول األخرى، فقد                طرية    ومشاورات قُ         

كما جرى تدريب               . مت يف إطار املشروع               حلقة عمل دون إقليمية وإقليمية وأنشطة ذات صلة ُنظّ                                        
 موظف وطين على معاجلة متطلبات التصديق والتنفيذ، مبا يشمل أحكام                                               ٧ ٧٠٠ما يربو على         

 ).٢٠٠١ (١٣٧٣ملكافحة اإلرهاب ومتطلبات قرار جملس األمن                                  الصكوك القانونية العاملية                 

ونطاق املساعدة املقدمة من خالل هذا املشروع آخذ يف االتساع من حيث االمتداد                                                                
ويتزايد      . اجلغرايف، وعدد الدول املتلقية للمساعدات، وكذلك احملتوى الفين للمساعدات املقّدمة                                                          

. يذ مع تزايد عدد الدول املصّدقة على الصكوك العاملية                                    االهتمام بتوفري املساعدة يف جمال التنف                       
 املساعدة على صياغة قوانني لتضمني األحكام العاملية يف                                           )أ (: وتشمل أنشطة املشروع ما يلي                       

 املساعدة على تعزيز اهلياكل املؤسسية الالزمة للتعاون على مكافحة                                                    )ب (التشريعات الوطنية؛              
 إسداء املشورة بشأن إعداد طلبات تسليم                                   )ج (الصلة؛       اإلرهاب وضروب التعاون الدويل ذات                            
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إسداء املشورة بشأن آليات التعاون الدويل، لإلسراع                                       ) د (املطلوبني وتبادل املساعدة القانونية؛                         
 تدريب موظفي العدالة اجلنائية                      )ه(بالعملية وحتقيق االمتثال للمعايري الدولية على السواء؛                                      

؛   ب اإلرها   والتعاون الدويل واحترام سيادة القانون يف قضايا                                   الوطنيني على التشريعات اجلديدة                       
إعداد أدوات للمساعدة التقنية ومنشورات فنية من أجل تيسري تنفيذ الصكوك القانونية العاملية                                                                 و 

 . وحتديث املوجود من تلك األدوات واملنشورات                                   

تياجات       استعراض وتنقيح حمتوى اخلدمات بانتظام لضمان أن تظل متصلة باالح                                                وجيري      
وعليه، كان حمور التركيز                  .  للبلدان وموّجهة توجيها تاما لتلبيتها                             ستجدة    واملتطلبات الفعلية وامل                 
لتقدمي املكتب للمساعدات التقنية القانونية ملكافحة                                     ) ٢٠٠٦-٢٠٠٣(خالل املرحلة املبدئية               

ملية ملكافحة          اإلرهاب هو توفري املساعدة الالزمة لتسهيل التصديق على الصكوك القانونية العا                                                        
وخالل األطوار األخرية لتلك املرحلة وما بعدها، ومع تزايد عدد                                             . اإلرهاب وتنفيذها التشريعي                

ق عليها، ازداد االهتمام بتوجيه                      قة على الصكوك العاملية وعدد الصكوك املصدّ                                 البلدان املصدّ        
 سيما املساعدة           مة للتصديق، وال           للمعاونة على التنفيذ، إىل جانب املساعدات املقدّ                                   مساعدات      

على تعزيز قدرة نظم العدالة اجلنائية الوطنية على تطبيق أحكام النظام القانوين ملكافحة                                                                 
ومن الشواغل            . اإلرهاب يف إطار من االمتثال التام ملبادئ سيادة القانون وحقوق اإلنسان                                                

ملبدئية       األساسية يف هذا الشأن ضمان توفري خدمات دائمة ومتابعة كافية جلهود املساعدة ا                                                          
 . مستداما على املدى الطويل                    املضطلع هبا، مما حيقق تقدما مطردا وأثرا                           

 

 اجلوانب األساسية لتقدمي اخلدمات  -خامسا
يسترشد املكتب يف إعداد وتقدمي وتنقيح اخلدمات املتخصصة اليت يقدمها يف جماالت مكافحة                                                                       

 .العتبارات االستراتيجية              اإلرهاب القانونية وما يتصل هبا من جماالت بعدد من النهوج وا                                            

 : لتقدمي املساعدة التقنية                رباعيا    وهو يتبع هنجا           

 تعد خصيصا وفقا الحتياجات كل بلد                              مساعدات مباشرة على الصعيد الوطين                         )أ ( 
يطلبها وتقدم من خالل أنشطة تعد، مث تنقح وحتدث بانتظام، يف إطار من التشاور الوثيق مع                                                                         

ت الشريكة األخرى، مع املراعاة التامة لنتائج التحليالت اليت                                       مسؤويل البلد املستفيد ومع اجلها                      
الوطنية املقدمة إىل جلنة مكافحة اإلرهاب وفقا ملا                                     والردود    جتريها املديرية التنفيذية للتقارير                    

إىل جانب ما يصدر من توجيهات وتدابري تنسيق                                   ) ٢٠٠١ (١٣٧٣يقضي به قرار جملس األمن                 
والعناصر الرئيسية للمنهجية املتبعة لتقدمي املساعدة                                     . مكافحة اإلرهاب          جلنة     /من املديرية التنفيذية             
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حتليل التشريعات الوطنية املتصلة مبكافحة اإلرهاب؛                                  : التقنية على الصعيد الوطين هي فيما يلي                         
واستبانة الثغرات التشريعية احملددة لدى البلد الذي يطلب املساعدة واحتياجاته اخلاصة؛                                                               

 قوانني وطنية لتنفيذ الصكوك املتصلة باإلرهاب؛ والتوصية بالتدابري اإلدارية                                                        واملساعدة يف صياغة             
خاصة يف        (والتنظيمية الالزمة لتنفيذ التشريعات الوطنية؛ وتدريب مسؤويل العدالة اجلنائية                                                      

على تنفيذ القوانني اجلديدة والتعاون الدويل يف جمال العدالة                                       )  واالدعاء العام         سلكي القضاء        
 .مبا يشمل تسليم املطلوبني وتبادل املساعدة القانونية                                     اجلنائية،      

لدعم األنشطة الوطنية                     واإلقليمي           أنشطة على الصعيدين دون اإلقليمي                              )ب ( 
أثبتت حلقات العمل دون اإلقليمية واإلقليمية أهنا آلية فعالة لتعبئة الدعم على                                                                        . واستكماهلا         

ة على الصعيد الوطين، وال سيما لتكثيف                                     الصعيدين السياسي والسياسايت واستهالل تدابري حمدد                                           
اجلهود الوطنية الرامية إىل التصديق على الصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب وتنفيذها وتوثيق                                                                                  

كما أهنا وفرت منتدى للتعلم املتبادل واستعراض التقدم                                                  . التعاون الدويل على مكافحة اإلرهاب                               
   لدى     التقنية وتكوين أرصدة معرفية جوهرية                                   احملرز واملساعدة يف استبانة احتياجات املساعدة                                        

وتتوىل حلقات العمل دون اإلقليمية املقامة ألغراض املتابعة تقييم التقدم احملرز                                                                       . املوظفني املسؤولني              
 .يف تنفيذ خطط العمل وتساعد على دوام التزامات البلدان وحتدد اجملاالت اليت تلزم فيها املساعدة                                                                                    

 أُعدت بالفعل            . لتحقيق آثار أكثر دواما                شورات فنية          أدوات مساعدة تقنية ومن                   )ج ( 
 من أدوات املساعدة التقنية واملنشورات الفنية، وجيري حتضري عدة أدوات ومنشورات أخرى                                                                ٩
 ).انظر املرفق الثالث           (

يهتم فرع منع            :  إقامة شراكات تنفيذية مع سائر العناصر الفعالة املعنية                                        السعي إىل       )د ( 
 بتعظيم أثر عمله بإقامة شراكات تنفيذية كما يهتم بشدة بتجنب                                              اإلرهاب اهتماما خاصا               

ويضطلع الفرع بأنشطة املساعدة التقنية يف إطار وثيق من الشراكة والتعاون                                                    . ازدواجية اجلهود           
والنهج املتبع يف هذا الشأن هو التعاون مع                            . مع منظمات دولية وإقليمية ودون إقليمية عديدة                                 

 واستكماهلا، وال سيما بتزويدها باخلربة القانونية املتخصصة                                             هذه املنظمات ودعم جهودها                     
  ومن بني املنظمات            . وباملزايا اليت ميكن اكتساهبا من املنظورات واخلربات العاملية ذات الصلة                                             

الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطريان                       اليت يتعاون معها الفرع يف عملياته                        والكيانات      
  والبنك الدويل          منظمة حظر األسلحة الكيميائية                      حقوق اإلنسان و            املدين الدويل ومفوضية          

 وجلنة احمليط اهلندي               وصندوق النقد الدويل واملنظمة البحرية الدولية واملنظمة الدولية للهجرة                                                
كافحة اإلرهاب التابع جملموعة البلدان                         املعين مب      واالحتاد األفريقي وأمانة الكومنولث وفريق العمل                                  

السوق       وكومنولث الدول املستقلة و                    ة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا                    اجلماع      و  الثمانية   



11  تقدمي املساعدة يف جمال مكافحة اإلرهاب
 

 

واجلماعة االقتصادية لدول وسط                      جملس أوروبا         و  فريقي   إل فريقيا واجلنوب ا           أاملشتركة لدول شرق               
 فريقيا    أ االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب                    و  أفريقيا واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا                          

 جملس التعاون لدول اخلليج العربية                          و  باإلجراءات املالية املتعلقة بغسل األموال                               وفرقة العمل املعنية                
االحتاد الدويل          و واملنظمة الدولية للفرانكوفونية واإلنتربول واملنظمة الدولية لقانون التنمية                                                       

وجامعة الدول العربية ومنظمة حلف مشال األطلسي                                          ومنظماته األعضاء               للمساعدة القانونية             
ابطة       ور   من والتعاون يف أوروبا ومنظمة الدول األمريكية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي                                                      ومنظمة األ        

وأمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي                                              أمم جنوب شرق آسيا            
االحتاد      واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية ورابطة القضاة اإلقليميني يف اجلنوب األفريقي و                                                         

 .ألورويب ويوروجست              ا

 

 التعاون الوثيق مع جلنة مكافحة اإلرهاب 
 ومديريتها التنفيذية لتابعة جمللس األمنا

 اإلرهاب        ملكافحة     ُعهد إىل جلنة مكافحة اإلرهاب التابعة جمللس األمن مبهميت وضع سياسات                                                    
 ومن بني         .ا ومديريتها التنفيذية تدعم جهودها يف أداء مهامه                                   . ورصد تنفيذ الدول األعضاء هلا                       

 املديرية تقييم تنفيذ الدول األعضاء لتلك السياسات واستبيان الثغرات اليت                                                      الوظائف املوكلة إىل              
غري أن املديرية           . تشوب قدراهتا على التنفيذ وتنسيق وتيسري تقدمي املساعدة التقنية للدول                                                

 تقدمي هذه           ووظيفة املكتب هي              . التنفيذية ال تقّدم هي نفسها مساعدات تقنية إىل الدول                                          
 مما جيعله أحد املصادر الرئيسية                       -املساعدة التقنية يف اجملاالت القانونية واجملاالت ذات الصلة                                           

 .املتعددة لتقدمي املساعدة التقنية املتخصصة                           

وهذه الوظائف املتمايزة للجنة مكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذية واملكتب متكاملة                                                                
 :و التايل    تكامال تاما ومتعاضدة على النح                      

األعمال السياسية والسياساتية والتنسيقية والتيسريية للجنة مكافحة اإلرهاب                                                  • 
ومديريتها التنفيذية متهد جلهود املكتب يف توفري املساعدة التقنية يف اجملال القانوين                                                       

 ؛ بناء القدرات ذات الصلة وتوجه مسار تلك اجلهود                                      جمال    و 

هبا املكتب تساعد بدورها جلنة مكافحة                               أعمال املساعدة التقنية اليت ينهض                          • 
يف قدرات        اإلرهاب ومديريتها التنفيذية على التحقق من تدارك الثغرات املستبانة                                           

 هذا الشأن؛       وتلبية االحتياجات احملددة يف                       الدول األعضاء على مكافحة اإلرهاب                          
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 التنفيذية واملكتب              ومديريتها        التكامل يف العمل بني جلنة مكافحة اإلرهاب                                 • 
 .يساعد الدول على الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة مبكافحة اإلرهاب                                        

 
 التعاون مع اهليئات األخرى التابعة جمللس األمن ذات الصلة

يزاول املكتب أيضا أعماله يف جمال مكافحة اإلرهاب بالتعاون مع اللجنة املنشأة عمال بقرار                                                                      
ملفروضة على تنظيم القاعدة وحركة                             اللجنة املعنية باجلزاءات ا                  -) ١٩٩٩ (١٢٦٧جملس األمن          

 ١٥٤٠ويتعاون أيضا باملثل، عند االقتضاء، مع اللجنة املنشأة عمال بقرار جملس األمن                                                    . الطالبان    
)٢٠٠٤.( 

 
  مكافحة اإلرهاب بتنفيذ تدابريالتعاون مع فرقة العمل املعنية

م املساعدة القانونية واملساعدة               اليت تقدّ   ،يشارك املكتب، باعتباره من كيانات األمم املتحدة الرئيسية                      
  بتنفيذ تدابري       فرقة العمل املعنية        التقنية ذات الصلة هبا يف جمال مكافحة اإلرهاب، مشاركة نشطة يف                         

مكافحة اإلرهاب ويساهم مسامهة هامة يف عملها، مبا يضمن تنفيذ عمله يف جمال مكافحة اإلرهاب                                           
ظومة األمم املتحدة وبصورة منسقة مع تلك                 يف السياق األوسع للجهود املبذولة على صعيد من                   

، هي هيئة للتنسيق         ٢٠٠٥يونيه   /وفرقة العمل املذكورة، اليت أنشأها األمني العام يف حزيران                         . اجلهود  
وهي منرب ملناقشة املسائل االستراتيجية ووضع                     . والتشارك يف املعلومات ذات طابع استشاري                 

 من كبار مسؤويل منظومة           ٢٤مني العام، وتضم       ويرأس فرقة العمل مكتب األ          . توصيات سياساتية       
 .األمم املتحدة وشركائها ممن يستطيعون املسامهة يف مكافحة اإلرهاب بطريقة منسقة تنسيقا فّعاال                                             

تيسري التنفيذ املتكامل الستراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة                              "ويشارك املكتب يف رئاسة  مبادرة               
كما يشارك       ". مبعاجلة مسألة متويل اإلرهاب            "ئاسة الفريق العامل املعين           ويشارك أيضا يف ر       " اإلرهاب   

مكافحة استخدام        "و" محاية حقوق اإلنسان مع مكافحة اإلرهاب              : "يف األفرقة العاملة املعنية مبا يلي          
 ".منع نشوب النـزاعات وحلها           "و" اإلنترنت من أجل أغراض إرهابية               

 
 التوجه امليداين

ق وجود ميداين واحلصول على مسامهات ميدانية، من خالل تعيني                                                  تبذل جهود خاصة لتحقي                  
خرباء إقليميني ودون إقليميني واالستفادة من القدرات التنفيذية للمكاتب امليدانية التابعة                                                        

قليميون        ويساعد يف توفري املساعدة التقنية املقدمة من فرع منع اإلرهاب اخلرباء اإل                                                  . للمكتب     
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كومنولث الدول             وب شرق آسيا واحمليط اهلادئ، وآسيا الوسطى، و                                جن   لتغطية     املعّينون للعمل           
املستقلة، وأوروبا الشرقية، ومشال أفريقيا والشرق األوسط، واجلنوب األفريقي، وغرب أفريقيا                                                             

 أيضا يف بناء اخلربة يف               النهج    ويساعد هذا        . ووسطها وشرقها، وأمريكا الالتينية والكاريـيب                               
 .ب على الصعيدين دون اإلقليمي وامليداين                            التصدي لقضايا مكافحة اإلرها                    

 
 إتاحة املعلومات والشفافية وإبراز اجلهود

من اجلوانب اليت ال تتجزأ من عمل فرع منع اإلرهاب السعي إىل تيسري احلصول على                                                                 
املعلومات من خالل موقعه الشبكي ومن خالل قاعدة بيانات متخصصة لتشريعات مكافحة                                                              

فافية بإعداد تقارير دورية فنية ومالية للماحنني عن تنفيذ الربامج،                                            الفرع الش       ينتهج    و . اإلرهاب    
 .دورية منتظمة للدول األعضاء                     وعقد جلسات إحاطة                

 

 املوارد والدعم املقّدم من املاحنني  -سادسا
تستمد موارد فرع منع اإلرهاب من امليزانية العادية لألمم املتحدة، اليت تقّرها اجلمعية العامة، ومن            

مليون دوالر سنويا يغطي      ١,١وتشمل امليزانية العادية اعتمادا يبلغ زهاء    .  الدول األعضاء تربعات
 .وللسفر  ،  وظائف وخمصصات حمدودة ألفرقة اخلرباء واخلرباء االستشاريني            مثاين أساسا تكاليف   

ومتّول أنشطة املساعدة التقنية اليت يضطلع هبا الفرع، مبا يف ذلك معظم تكاليف                                                     
وقد أخذ دعم البلدان املاحنة                     . اخلرباء الالزمني لتنفيذها، من تربعات البلدان املاحنة                                    املوظفني و       
 .راد، مما يعكس الثقة املتنامية يف التنفيذ الفعال للربنامج                                     يزداد باطّ    

 ما    ٢٠٠٩يناير   /وبلغت التربعات املالية املدفوعة واملتعهد هبا حىت مطلع كانون الثاين                                             
إيطاليا،      أملانيا،     إسبانيا،     :  بلدا، وهي         ٢١ م هذه التربعات          وقدّ    . مليون دوالر          ٣١,٥جمموعه      

اململكة        ليختنشتاين،         كولومبيا،        كندا،     فرنسا،      سويسرا،       السويد،       الدامنرك،      تركيا،     بلجيكا،       
هولندا،      نيوزيلندا،        النمسا،      النرويج،       موناكو،       رلندا الشمالية،           وإي  املتحدة لربيطانيا العظمى                  

 .اليونان    اليابان،      ات املتحدة األمريكية،                الوالي   

، خاصة من خالل توفري خرباء                        وإضافة إىل ذلك، وردت تربعات عينية من عدة بلدان                                       
 .مشاركني واستضافة حلقات عمل إقليمية                            
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 ماليني دوالر من التربعات سنويا للمحافظة على                                  ١٠ كحد أدىن      ويقّدر الفرع أنه يلزم                 
 .شطة املساعدة التقنية             املستوى املتوقع حاليا ألن                 

وتضم موارد الفرع من املوظفني خربات يف جماالت فنية خمتلفة ذات صلة، مثل                                     
اإلصالح التشريعي، واملالحقة القضائية، والسلطة القضائية، ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،                                       

 اعتمادا   وإضافة إىل ذلك، يعتمد الفرع             . فضال عن التعاون اإلمنائي الدويل وإدارة الربامج                  
، سواء يف مقره أو يف مكاتبه                  املكتب    كبريا على خربات وخدمات املوظفني اآلخرين يف                           

 .امليدانية العشرين     

 
 قياس التقّدم احملرز واألثر احملقّق  -سابعا

التصديق على الصكوك القانونية العاملية ذات الصلة باإلرهاب وتنفيذها مها إجراءان تتخذمها                                                              
لتقنية املقدمة من فرع منع اإلرهاب دور هام يف التشجيع على اختاذ                                                     لمساعدة ا       ول  . احلكومات       

ومن مث، فإن التقّدم الكبري احملرز صوب تصديق مجيع الدول                                         . هذين اإلجراءين ويف تيسريمها                   
 .على هذه الصكوك هو مؤشر مفيد يبّين أثر املساعدة اليت يقّدمها الفرع                                                

ات ملموسة، تبّين أثر املساعدة التقنية اليت                                 ويقيس فرع منع اإلرهاب إجنازاته بعّدة مؤشر                                  
 :يقّدمها، ومنها ما يلي                

الصكوك العاملية املتصلة مبكافحة اإلرهاب عقب تلقي                                      عدد التصديقات على                • 
 املساعدة من الفرع؛              

عدد الدول اليت تلقت مساعدة لدمج أحكام الصكوك القانونية العاملية يف تشريعاهتا                                                               • 
 ؛ الوطنية    

اغ وينفّذ من تعديالت تشريعية أو قوانني جديدة تتضمن أحكاما من                                                 عدد ما يص      • 
 ؛  تقدمي املساعدة من الفرع                  بعد  الصكوك العاملية            

عدد املوظفني الذين تلقوا تدريبا وإحاطات بشأن الصكوك العاملية وبشأن                                                     • 
 ؛ التشريعات اجلديدة اليت تتضمن أحكاما من تلك الصكوك                                       

الشؤون       دريبا وإحاطات بشأن التعاون الدويل يف                           عدد املوظفني الذين تلقوا ت                   • 
 ؛ اجلنائية املتصلة مبكافحة اإلرهاب                     
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عدد الدول األعضاء املزودة باملساعدات املطلوبة ملعاجلة اجلوانب ذات الصلة من                                                         • 
 ؛ ملكافحة اإلرهاب           العاملية       استراتيجية األمم املتحدة                  

)  النموذجية واألدلة التشريعية                   مثل القوانني       (عدد ونوعية أدوات املساعدة التقنية                         • 
أو إلدراج         /واملنشورات الفنية املعّدة ملساعدة الدول على التصديق على الصكوك و                                                     

أو لتعزيز التعاون الدويل على مكافحة                            /أحكام الصكوك يف تشريعاهتا الوطنية و                         
 ؛ اإلرهاب    

 ؛ فرع   املكتوبة والشفوية املقدمة من الدول األعضاء بشأن أعمال ال                                            التعليقات       • 

استخدام املوارد             سري الفرع يف تنفيذ الربامج حسبما تعّبر عنه مستويات                                      معّدل     • 
 .املالية   

 ست  وكان ألنشطة املساعدة التقنية اليت اضطلع هبا فرع منع اإلرهاب خالل فترة السنوات ال                                           
وساهم     . والعمل جار على استحداث مؤشرات كيفية لتقييم هذا األثر                          .  أثر ملحوظ    ٢٠٠٨-٢٠٠٣

 :لفرع مسامهة كبرية يف حتسني حالة التصديق على تلك الصكوك، على النحو التايل                                  ا

 تصديقا على الصكوك العاملية ملكافحة                           ٤٦٧ حوايل       ٢٠٠٢ الفترة منذ عام            شهدت     • 
 ؛ اإلرهاب من دول أعضاء اضطلع الفرع بأنشطة للتعاون التقين معها                                             

لعاملي، مل يكن قد صّدق على                      ، عند بدء املشروع ا              ٢٠٠٣يناير    /يف كانون الثاين           • 
 دولة، ولكن بنهاية كانون                    ٢٦ عشر األوىل سوى             االثين   مجيع الصكوك العاملية              

 ؛  قد صّدقت عليها مجيعها                  من الدول       ١٠٢، كانت      ٢٠٠٨ديسمرب       /األول   

 دولة قد صّدقت على ما ال يزيد على                        ٩٨، كانت      ٢٠٠٣يناير    / الثاين   كانون    يف    • 
ديسمرب      / ألوىل؛ ولكن بنهاية كانون األول                      عشر ا    ثين  ستة صكوك من الصكوك اال                 

 ؛  دولة    ٢٥، كان عددها قد تناقص إىل                  ٢٠٠٨

تشريعات جديدة أو منقحة                    من البلدان اليت يساعدها الفرع                     بلدا    ٦٢لدى حنو       • 
 ؛ ملكافحة اإلرهاب يف مراحل خمتلفة من االعتماد                                

ى تنفيذ النظام           بلد قدرة نظام العدالة اجلنائية الوطين عل                          ١٠٠ يف حوايل         تعززت     • 
 موظف من موظفي                ٧ ٧٠٠القانوين ملكافحة اإلرهاب، من خالل تدريب حوايل                                  

 .العدالة اجلنائية يف تلك البلدان                    
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  التقييم واملراجعة -ثامنا
جيري تقييم املساعدة التقنية اليت يقدمها فرع منع اإلرهاب باستخدام الترتيبات املعمول هبا                                    

وأما التقييم     . ألمم املتحدة لتقييم ومراجعة الربامج واملشاريع                    لدى املكتب واألمانة العامة ل            
الدوري للربامج فيضطلع به مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمانة العامة الذي جيري                                      

أما املراجعة اخلارجية فيقوم هبا جملس مراجعي حسابات األمم                                 . أيضا مراجعات داخلية         
ذاتيا لألنشطة بانتظام، عمال مببادئ اإلدارة وامليزنة                 وجيري الفرع أيضا تقييما        . املتحدة   

 .القائمتني على النتائج       

وأجرت وحدة التقييم املستقل التابعة للمكتب تقييما مبدئيا ألنشطة املشروع يف                                      
وكان من النتائج الرئيسية اليت             . ٢٠٠٦جمموعة صغرية خمتارة من البلدان واملناطق يف عام                         

وجود مؤشرات واضحة لدى مجيع أصحاب املصلحة تفيد بأن                                  "خلص إليها ذلك التقييم           
وخلص     ". املساعدات التقنية املقدمة من فرع منع اإلرهاب يف غاية الفائدة والفعالية واملالءمة                          

املشروع العاملي ساهم يف اإلسراع بعملية التصديق يف                           "التقييم إىل نتيجة أخرى مفادها أن              
 ". العديد من البلدان      

   أيد   ٢٠٠٧قييم شامل للمشروع غطى مجيع املناطق يف أواخر عام                                    ت  أيضا   واكتمل     
وحلل التقييم املشروع العاملي من حيث أمهية                                    . خلص إليها التقييم املبدئي                 كان قد       النتائج اليت        

دوره وفعاليته وكفاءته يف توفري املساعدة التقنية، كما حلل كفاءة إدارة الفرع للمشروع بوجه                                                                   
وتوصل التقييم إىل نتائج بالغة اإلجيابية يف مجيع                                . يت حققها املشروع للدوام                  عام وقابلية الفوائد ال             

هذه األوجه مسلطا الضوء على عدة دروس هامة مستفادة وممارسات فضلى مكتسبة وأشار                                                                
 والحظ الفريق املعين                 .بعشر توصيات بشأن العمل املقبل هلذا املشروع املستمر اجلاري تنفيذه                                                  

دان، اليت زارها أن املساعدات اليت قدمها الفرع لتمكني الدول من                                           بالتقييم يف معظم البل             
وخلص      . التصديق على الصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب وتنفيذ تلك الصكوك حتظى بالتقدير                                                          

التقييم إىل أن الدول األعضاء تعترب املشروع العاملي مسامهة هامة يف جهودها ملكافحة                                                         
أن التقدير يكاد يكون عامليا حملتوى حلقات العمل                                   "لتقييم     وتبني الفريق املعين با              . اإلرهاب    

أن الدول حققت نتائج هامة بشأن التصديق على                                    "كما تبني       ." وارتباطها بالواقع           ] التدريـبية     [
صكوك مكافحة اإلرهاب واستحداث تشريعات ملكافحة اإلرهاب واعتمادها وإنشاء شراكات                                                                 

وكان من التوصيات اهلامة للتقييم وضع                           ". وتعزيز اإلرادة السياسية ملكافحة اإلرهاب                       
والفرع ملتزم بتنفيذ مجيع                  . استراتيجية شاملة ترسم رؤية وبؤرة وهنجا لتطوير القدرات                                       

 . التوصيات اليت انتهى إليها التقييم وباختاذ اإلجراءات الالزمة                                        
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 للحصول على مزيد من املعلومات الرجاء االتصال بفرع منع اإلرهاب
 :تايلعلى العنوان ال

 Terrorism Prevention Branch 
 United Nations Office on Drugs and Crime 
 P.O. Box 500 
 1400 Vienna, Austria 

 
  or 26060-4384 5604-26060 (1-43+) :اهلاتف     
 5968-26060 (1-43+): الفاكس     
 unodc.tpb@unodc.org: الربيد اإللكتروين          
 http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/index.html : موقع اإلنترنت          
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 ملرفق األول    ا

 
 نرارات اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي اليت تتضّمق

 رع منع اإلرهابفتعلق بأعمال تات يوال
 

  قرارات اجلمعية العامة‐لفأ
 

املساعدة التقنية يف جمال تنفيذ االتفاقيات والربوتوكوالت
 لة باإلرهاب  الدولية ذات الص   

٦٢/١٧٢ 

رنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،بعزيز ت
 ال سيما قدرته يف جمال التعاون التقين          

، ٦١/١٨١، و٦٢/١٧٥، و٦٣/١٩٥
، ٥٨/١٤٠، و٥٩/١٥٩، و٦٠/١٧٥و
 ٥٢/٩٠، و٥٦/١٢٣، و٥٧/١٧٣و

 ، ٦١/٤٠، و٦٢/٧١، و٦٣/١٢٩ ب الدويل   التدابري الرامية إىل القضاء على اإلره      ا
 ٥٨/٨١، و٥٩/٤٦و ،٦٠/٤٣و

 ٦٠/٢٨٨، و٦٢/٢٧٢ ستراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب          ا
تابعة مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة م

 اجلنائية 
٦٠/١٧٧ 

عزيز التعاون الدويل واملساعدة التقنية يف جمال الترويجت
وكوالت العاملية ذات الصلةتالربو لتنفيذ االتفاقيات و  

باإلرهاب يف إطار أنشطة مكتب األمم املتحدة املعين
 باملخدرات واجلرمية   

 ٥٨/١٣٦، و٥٩/١٥٣

ملسائل املتصلة بامليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني ا
 )الباب الرابع (٢٠٠٣-٢٠٠٢

٥٧/٢٩٢ 

مية تابعة خطط العمل لتنفيذ إعالن فيينا بشأن اجلرم
 مواجهة حتديات القرن احلادي والعشرين: لعدالةاو

٥٧/١٧٠ 

: طط العمل لتنفيذ إعالن فيينا بشأن اجلرمية والعدالةخ
 مواجهة حتديات القرن احلادي والعشرين

٥٦/٢٦١ 
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ملسائل املتصلة بامليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني ا
 )١٤اجلزء الرابع، الباب  (٢٠٠٣-٢٠٠٢

٥٦/٢٥٣ 

مواجهة حتديات القرن : ن فيينا بشأن اجلرمية والعدالةعالإ
 احلادي والعشرين

٥٥/٥٩ 

 جمللس االقتصادي واالجتماعيا قرارات ‐اءب
عزيز التعاون الدويل واملساعدة التقنية يف الترويج لتنفيذت

االتفاقيات والربوتوكوالت العاملية ذات الصلة باإلرهاب يف
تحدة املعين باملخدرات واجلرمية        م امل  إطار أنشطة مكتب األم    

٢٠٠٥/١٩ 

أنشطة املركز ضمن  عزيز التعاون الدويل واملساعدة التقنية       ت
 املعين مبنع اإلجرام الدويل يف جمال منع اإلرهاب ومكافحته            

٢٠٠٢/١٩ 
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  ملرفق الثاين   ا
دد األطراف يف االتفاقيات والربوتوكوالت العاملية ذات الصلة باإلرهاب ع

 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١، حىت يلالدو
 

دد األطرافع  التفاقية أو الربوتوكول     ا
 التفاقية املتعلقة باجلرائم وبعض األعمال األخرى املرتكبة على منت ا ١٨٤

 ١٩٦٣سبتمرب / أيلول١٤ة يف طوكيو يف عملوقّ ا)أ(ئرات،االط
 وقّعة يف الهاي مل ا)ب(االستيالء غري املشروع على الطائرات، قمع تفاقيةا ١٨٣

 ١٩٧٠ديسمرب / كانون األول١٦يف 
  )ج(املوّجهة ضد سالمة الطريان املدين،ة تفاقية قمع األعمال غري املشروعا ١٨٧

 ١٩٧١سبتمرب /أيلول ٢٣املوقّعة يف مونتريال يف 
 تفاقية منع وقمع اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتعني حبماية دولية، ا ١٧١

 كانون ١٤ليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف  ا)د(،لدبلوماسيونا ونمبا فيهم املوظف
 ١٩٧٣يسمرب د/األول

  العامة ةليت اعتمدهتا اجلمعي ا)ـه(التفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن،ا ١٦٦
 ١٩٧٩ديسمرب /كانون األول ١٧ يف

يف فيينا  عليهااليت فتح باب التوقيع  )و(تفاقية احلمايـة املادية للمواد النووية،ا ١٣٨
 ١٩٨٠مارس / آذار٣ يفنيويورك و

لربوتوكول املتعلق بقمع أعمال العنف غري املشروعة يف املطارات اليت ختدم ا ١٦٦
حق باتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوّجهة ضد لملاالطريان املدين الدويل، 
 ١٩٨٨اير فرب/ شباط٢٤واملوقّع يف مونتريال يف  )ز(سالمة الطريان املدين،

                                                               
 .١٠١٠٦، الرقم ٧٠٤، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )أ( 
 .١٢٣٢٥، الرقم ٨٦٠املرجع نفسه، اجمللد  )ب( 
 .١٤١١٨، الرقم ٩٧٤املرجع نفسه، اجمللد  )ج( 
 .١٥٤١٠، الرقم ١٠٣٥املرجع نفسه، اجمللد  )د( 
 .٢١٩٣١، الرقم ١٣١٦د املرجع نفسه، اجملل )ه( 
 .٢٤٦٣١، الرقم ١٤٥٦املرجع نفسه، اجمللد  )و( 
 .١٤١١٨، الرقم ١٥٨٩املرجع نفسه، اجمللد  )ز( 
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دد األطرافع  التفاقية أو الربوتوكول     ا
  )ح(تفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوّجهة ضد سالمة املالحة البحرية،ا ١٥١

 ١٩٨٨مارس / آذار١٠ملربمة يف روما يف ا
  غري املشروعة املوّجهة ضد سالمة املنصات الثابتة لروتوكول قمع األعماب ١٣٩

 ١٩٨٨مارس / آذار١٠املربم يف روما يف  )ح(القائمة يف اجلرف القاري،
 ملوقّعة يف مونتريال  ا)ط(تفاقية متييز املتفّجرات البالستيكية بغرض كشفها،ا ١٣٩

 ١٩٩١مارس /آذار ١يف 
 ليت اعتمدهتا اجلمعية  ا)ي( بالقنابل،ةالتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابيا ١٦١

 ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١٥العامة يف 
 اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة  )ك(إلرهاب،التفاقية الدولية لقمع متويل اا ١٦٧

 ١٩٩٩ديسمرب /كانون األول ٩يف 
 اليت اعتمدهتا اجلمعية  )ل(التفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي،ا ٤٧

 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٣مة يف االع
 ٢٠٠٥ليه يو/ متوز٨احملرر يف فيينا يف  )م(تفاقية احلمايـة املادية للمواد النوويةاعديل ت ٢٠
تفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوّجهة ضد ا امللحق ب٢٠٠٥روتوكول عام ب ٨

 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٤احملرر يف لندن يف  )ن(،سالمة املالحة البحرية
 وتوكول قمع األعمال غري املشروعة رب امللحق ب٢٠٠٥روتوكول عام ب ٦

 احملّرر  )ص(مة يف اجلرف القارياملوّجهة ضد سالمة املنصات الثابتة القائ
 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٤يف لندن يف 

                                                               
 .٢٩٠٠٤، الرقم ١٦٧٨املرجع نفسه، اجمللد  )ح( 
الوثائق الرمسية جمللس األمن، السنة السادسة واألربعون، ملحق ، املرفق األول؛ انظر S/22393الوثيقة  )ط( 

 .١٩٩١مارس /فرباير وآذار/يناير وشباط/ون الثاينكان
 .٣٧٥١٧، الرقم ٢١٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )ي( 
 .٣٨٣٤٩، الرقم ٢١٧٨املرجع نفسه، اجمللد  )ك( 
 .، املرفق٥٩/٢٩٠قرار اجلمعية العامة  )ل( 
عديالت املقترح إدخاهلا على اتفاقية احلماية  املؤمتر املعين بالنظر يف الت٢٠٠٥يوليه / متوز٨اعتمده يف  )م( 

 .املادية للمواد النووية واعتمادها
 املؤمتر الدبلوماسي املعين بتنقيح معاهديت قمع األعمال ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٤اعتمده يف  )ن( 

 ).LEG/CONF.15/21(سالمة املالحة البحرية  غري املشروعة املوّجهة ضد
 املؤمتر الدبلوماسي املعين بتنقيح معاهديت قمع األعمال ٢٠٠٥أكتوبر /شرين األول ت١٤اعتمده يف  )ص( 

 ).LEG/CONF.15/22(سالمة املالحة البحرية  غري املشروعة املوّجهة ضد
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 ملرفق الثالث   ا

 
 أدوات املساعدة التقنية واملنشورات الفنية

 
عّد فرع منع اإلرهاب أدوات املساعدة التقنية التالية ملساعدة البلدان يف أعماهلا الرامية إىل                                                             أ

 :مكافحة اإلرهاب           

 )ع(فاقيات والربوتوكوالت العاملية ملكافحة اإلرهابدليل تشريعي لالت • 
 أحكام الصكوك القانونية العاملية ملكافحة اإلرهاب يف التشريعات                                            ليل إدراج      د • 

أُعد باالشتراك مع فرع شؤون املعاهدات                                (لوبني      ط قانون منوذجي بشأن تسليم امل                      • 
 )والشؤون القانونية             

 ب الدويل      موارد قانونية إلكترونية بشأن اإلرها                        • 

أعّدها فرع شؤون املعاهدات                   (أداة لتحرير طلبات تبادل املساعدة القانونية                            • 
 ).والشؤون القانونية             

استراتيجية للعدالة اجلنائية تدرج معايري سيادة القانون يف                                         : منع األعمال اإلرهابية               • 
 حة اإلرهاب        ف تنفيذ صكوك األمم املتحدة ملكا                      

يعية يف جمال مكافحة اإلرهاب يف سبعة بلدان يف                                    راسة مقارنة للتطورات التشر                   د • 
 آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ                  

راسة حتليلية للتطورات التشريعية يف جمال مكافحة اإلرهاب يف أربعة بلدان يف                                                         د • 
 آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ                  

 أحكام تشريعية منوذجية ملكافحة اإلرهاب                            • 

طراف بشأن تسليم املطلوبني وتبادل                         جامع للمعاهدات الثنائية واملتعددة األ                           • 
ُيعدَّ باملشاركة مع               (املساعدة القانونية من أجل مسؤويل العدالة اجلنائية يف النيجر                                           

 )حكومة فرنسا         

 دليل للتعاون الدويل يف الشؤون اجلنائية املتعلقة مبكافحة اإلرهاب                                             • 
                                                               

 .A.04.V.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )ع( 
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 رهابكتيب إرشادي بشأن تدابري العدالة اجلنائية يف جمال التصدي لإل • 
 

 :ويقوم الفرع أيضا بإعداد أدوات مساعدة تقنية أخرى، تشمل ما يلي                                                

 إطار قانوين دويل مستجد ملكافحة اإلرهاب النووي                                    • 

يتوىل إعداده فرع شؤون                  (قانون منوذجي بشأن املساعدة القانونية املتبادلة                                 • 
 )املعاهدات والشؤون القانونية                     

 ويل املتصلة مبكافحة اإلرهاب                   أسئلة متكررة عن جوانب القانون الد                           • 

جيري إعداد        (دراسة حتليلية للتطورات التشريعية يف جمال مكافحة اإلرهاب                                          • 
 )دراسات مماثلة للدراسة املقارنة سالفة الذكر بشأن مناطق أخرى                                          

 خالصة حاالت متعلقة باإلرهاب من أجل املمارسني                                    • 
 

 



 

25 

 
 
 ملرفق الرابع   ا

 
  اليت اضطلع هبا فرع منع اإلرهاب عرض عام ألنشطة التعاون التقين

 ٢٠٠٨ديسمرب / إىل كانون األول٢٠٠٣يناير / من كانون الثاينةيف الفتر
 

  البلدان واملناطق املشمولة بأنشطة فرع منع اإلرهاب‐لفأ
 
، مشلت أنشطة فرع               ٢٠٠٨ديسمرب       / إىل كانون األول           ٢٠٠٣يناير    / الفترة من كانون الثاين                يف 

 :ومنطقة، هي التالية              بلدا     ١٦٤منع اإلرهاب         
 

 االحتاد الروسي
 إثيوبيا

 أذربيجان
 األرجنتني
 األردن
 أرمينيا
 إريتريا
 إستونيا

 أفغانستان
 إكوادور
 ألبانيا

اإلمارات العربية 
 املتحدة

 أنتيغوا وبربودا
 إندونيسيا
 أنغوال

 أوروغواي
 أوزبكستان

 أوغندا
 أوكرانيا

-مجهورية(إيران 
 )اإلسالمية

 يدةبابوا غينيا اجلد
 باراغواي
 باكستان

 باالو
 البحرين
 الربازيل
 بربادوس
 بلغاريا
 بليز

 بنغالديش
 بنما
 بنن

 بوتسوانا
 بوركينا فاسو

 بوروندي
 البوسنة واهلرسك

 بولندا
 بوليفيا

 بريو
 بيالروس
 تايلند

 تركمانستان
 تركيا

 ترينيداد وتوباغو
 تشاد
 توغو
 توفالو
 تونس
 تونغا
 ليشيت-تيمور

 جامايكا
 )أ(وداجلبل األس

 اجلزائر
 جزر البهاما
 جزر سليمان
 جزر القمر
 جزر كوك

 جزر مارشال

 اجلماهريية العربية الليبية
مجهورية أفريقيا 

 الوسطى
 اجلمهورية التشيكية

 مجهورية تنـزانيا املتحدة
 اجلمهورية الدومينيكية

اجلمهورية العربية 
 السورية

مجهورية الكونغو 
 الدميقراطية

طية مجهورية الو الدميقرا
 الشعبية

مجهورية مقدونيا 
 اليوغوسالفية سابقا

 )ب(مجهورية مولدوفا
 جنوب أفريقيا

 جورجيا
 جيبويت
 دومينيكا

 الرأس األخضر
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 رواندا
 رومانيا
 زامبيا

 زمبابوي
 ساموا

 سان تومي وبرينسيبـي
سانت فنسنت وجزر 

 غرينادين
 سانت كيتس ونيفيس

 سانت لوسيا
 سري النكا
 السلفادور
 سلوفاكيا

 فينياسلو
 سنغافورة
 السنغال
 سوازيلند
 السودان
 سورينام
 سرياليون
 سيشيل
 شيلي
 )ج(صربيا

 الصومال

 الصني
 طاجيكستان

 العراق
 عمان
 غابون
 غامبيا
 غانا

 غرينادا
 غواتيماال

 غيانا
 غينيا
 االستوائية-غينيا
 بيساو-غينيا

 فانواتو
 الفلبني
 فلسطني
-مجهورية(فنـزويال 

 )البوليفارية
 فيجي

 مفييت نا
 قربص
 قطر

 قريغيزستان
 كازاخستان

 الكامريون
 كرواتيا
 كمبوديا
 كوبا

 كوت ديفوار
 كوستاريكا
 كولومبيا
 الكونغو
 الكويت
 كرييبايت
 كينيا
 التفيا
 لبنان
 ليربيا
 ليتوانيا
 ليسوتو
اإلدارية -منطقة(ماكاو 

اخلاصة التابعة 
 )للصني
 مالطة
 مايل

 مدغشقر
 مصر

 املغرب

 املكسيك
 مالوي
 ملديف

 لكة العربية السعوديةاملم
 منغوليا
 موريتانيا

 موريشيوس
 موزامبيق
 ميامنار

 ميكرونيزيا
 ) املتحدة-واليات   (

 ناميبيا
 ناورو
 نيبال
 النيجر
 نيجرييا

 نيكاراغوا
 نيوي
 هاييت

 هندوراس
 هنغاريا
 اليمن   

 

      
____________ 

، ضم اجلبل األسود إىل ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٨ املؤّرخ ٦٠/٢٦٤قّررت اجلمعية العامة يف القرار  )أ(
 .عضوية األمم املتحدة

بوصفه االسم املختصر " مولدوفا"حمل " مجهورية مولدوفا" حل اسم ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٩اعتبارا من  )ب(
 .املستخدم لدى األمم املتحدة

 .م املتحدة، واصلت صربيا عضوية صربيا واجلبل األسود يف األم٢٠٠٦يونيه / حزيران٣اعتبارا من  )ج(
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  البلدان اليت تلقّت مساعدة مباشرة من فرع منع اإلرهاب‐باء

، قّدم فرع منع             ٢٠٠٨ديسمرب      / إىل كانون األول           ٢٠٠٣يناير     /الفترة من كانون الثاين               يف   
 :هي فيما يلي        ،  ا  بلد   ١٢٠ إىل     على الصعيد الوطين            ) مباشرة    (اإلرهاب مساعدة            

 
 إثيوبيا

 أذربيجان
 األرجنتني
 األردن
 نياأرمي

 أفغانستان
 إكوادور
 العربية اإلمارات
 املتحدة

 انتيغوا وبربودا
 إندونيسيا
 أنغوال

 أوروغواي
 أوزبكستان

 أوغندا
 أوكرانيا
-مجهورية (إيران

 )اإلسالمية
  غينيا اجلديدةبابوا

 بارغواي
 باكستان
 البحرين
 الربازيل

 بليز
 بنغالديش

 بنما
 بنن

 بوتسوانا
  فاسوبوركينا

 بوروندي
 اهلرسك والبوسنة
 بريو

 بيالروس
 ندلتاي

 تركمانستان
 تركيا

 ترينيداد وتوباغو
 تشاد
 توغو
 تونس
 ليشيت-تيمور

 جامايكا
  )أ( األسوداجلبل
 اجلزائر
  البهاماجزر
  القمرجزر

  العربية الليبيةاجلماهريية
 أفريقيا مجهورية

 الوسطى
  تنـزانيا املتحدةمجهورية
  الدومينيكيةاجلمهورية
ة  العربياجلمهورية
 السورية
 الكونغو مجهورية

 الدميقراطية
 الو الدميقراطية مجهورية
 الشعبية
 )ب( مولدوفامجهورية

  أفريقياجنوب
 جورجيا
 جيبويت
  األخضرالرأس
 رواندا
 رومانيا
 زمبابوي

 سان تومي وبرينسييب
 سانت لوسيا
 سري النكا
 السلفادور
 سلوفاكيا
 السنغال
 السودان
 سورينام
 سرياليون
 شيلي
  )ج(صربيا
 الصني

 طاجيكستان
 العراق
 عمان
 غابون
 غامبيا
 غانا

 غواتيماال
 غينيا
 االستوائية-غينيا
 بيساو-غينيا

 الفلبني
 فيجي

 فييت نام
 قطر

 قريغيزستان
 كازاخستان
 الكامريون
 كرواتيا
 كمبوديا

 كوت ديفوار
 كوستاريكا
 كولومبيا
 الكونغو
 الكويت
 كينيا
 لبنان
 ليربيا

 ليسوتو
 مايل

 مدغشقر
 مصر
 غربامل

 املكسيك
 مالوي

 اململكة العربية السعودية
 منغوليا
 موريتانيا

 موريشيوس
 موزامبيق
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 ميامنار
 ناميبيا
 نيبال

 النيجر
 نيجرييا

 نيكاراغوا

 هاييت
 هندوراس
 هنغاريا

 اليمن
 

____________ 
د إىل ، ضم اجلبل األسو٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٨ املؤّرخ ٦٠/٢٦٤قّررت اجلمعية العامة يف القرار  )أ(

 .عضوية األمم املتحدة
بوصفه االسم املختصر " مولدوفا"حمل " مجهورية مولدوفا" حل اسم ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٩اعتبارا من  )ب(

 .املستخدم لدى األمم املتحدة
 .، واصلت صربيا عضوية صربيا واجلبل األسود يف األمم املتحدة٢٠٠٦يونيه / حزيران٣اعتبارا من  )ج(

 
 عمل اإلقليمية ودون اإلقليمية حلقات ال‐يمج)

 :نظّمت حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية التالية واألنشطة املتصلة هبا                                                  

٢٠٠٨ 
 على التعاون الدويل يف الشؤون اجلنائية املتعلقة باإلرهاب،       العامني تدريب للقضاة واملّدعني     

. ٢٠٠٨نوفمرب /  تشرين الثاين ٢٧ إىل ٢٥نظّم يف كينشاسا، مجهورية الكونغو الدميقراطية، من      
 املشاركون أنغوال، مجهورية أفريقيا الوسطى، مجهورية الكونغو الدميقراطية، الكونغو؛         

نظّمت      حلقة عمل إقليمية بشأن الصكوك الدولية اجلديدة يف جمال مكافحة اإلرهاب                                                      
. ٢٠٠٨مرب    نوف  / تشرين الثاين       ٢٠ إىل     ١٨من أجل جامعة الدول العربية يف القاهرة، مصر، من                                       

 األردن، اإلمارات العربية املتحدة، البحرين، اجلماهريية العربية الليبية، عمان، قطر،                                                             :املشاركون       
 الكويت، مصر، اململكة العربية السعودية، اليمن؛                                 

حلقة عمل دون إقليمية لبلدان شرق ومشال أفريقيا بشأن حتضري الردود املوّجهة إىل                                                       
ألة اإلرهاب، وقد نظّمت بالتعاون مع أفرقة اخلرباء التابعة                                    جلان جملس األمن اليت تعاجل مس                   

للجان جملس األمن التابع لألمم املتحدة الثالث اليت تعاجل مسألة اإلرهاب، وعقدت يف نريويب،                                                               
إثيوبيا، إريتريا، أوغندا،                 : املشاركون        ). ٢٠٠٨نوفمرب      / تشرين الثاين        ١٣ إىل     ١١من    (كينيا    

ماهريية العربية الليبية، جيبويت، رواندا، السودان، الصومال،                                           بوروندي، تونس، اجلزائر، اجل                     
 ؛ كينيا، املغرب        

حلقة عمل دون إقليمية من أجل أوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا بشأن التعاون على                                            
 مكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة شاركت يف تنظيمها منظمة األمن والتعاون يف أوروبا،                                        

، وشاركت فيها      ٢٠٠٨نوفمرب   / تشرين الثاين    ١٣ و  ١٢ا، يومي     وعقدت يف بودابست، هنغاري            
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ألبانيا، بلغاريا، البوسنة واهلرسك، بولندا، اجلبل األسود، اجلمهورية التشيكية،                          : بلدان من بينها    
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا، مجهورية مولدوفا، رومانيا، سلوفاكيا، صربيا، كرواتيا،                                      

 ؛ هنغاريا 

 إقليمية من أجل بلدان الكاريـيب بشأن متويل اإلرهاب، نظّمت بالتعاون                                                   حلقة عمل دون             
 التابعة ملنظمة الدول األمريكية وأمانة الكومنولث،                                         نة البلدان األمريكية ملكافحة اإلرهاب                          مع جل    

. ٢٠٠٨أكتوبر      / تشرين األول        ١٧ إىل    ١٣وعقدت يف سانت جونز، أنتيغوا وبربودا، من                                
ودا، بربادوس، بليز، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جزر البهاما،                                         أنتيغوا وبرب         : املشاركون       

دومينيكا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سورينام،                                                           
 ؛ غرينادا، غيانا       

حلقة عمل قانونية من أجل الدول النامية اجلزرية الصغرية بشأن جوانب القانون اجلنائي                                                                     
ب البحري يف ضوء الصكوك العاملية ذات الصلة عقدت يف فيينا،                                                املتعلقة مبكافحة اإلرها               

أنتيغوا وبربودا، بابوا غينيا اجلديدة،                        : املشاركون       . ٢٠٠٨يوليه     / متوز   ١٦ إىل    ١٤النمسا، من        
باالو، البحرين، بربادوس، بليز، ترينيداد وتوباغو، توفالو، تيمور ليشيت، جامايكا، جزر                                                               

ر، جزر مارشال، اجلمهورية الدومينيكية، الرأس األخضر،                                      البهاما، جزر سليمان، جزر القم                   
ساموا، سان تومي وبرينسيـيب، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفيس، سانت                                                                    

بيساو، فانواتو، فيجي، كوبا،                     -لوسيا، سنغافورة، سورينام، سيشيل، غرينادا، غيانا، غينيا                                   
وحضرها        . ، ناورو، هاييت          )املتحدة     -ت واليا   (كرييبايت، ملديف، موريشيوس، ميكرونيزيا                                

 ؛ مراقبون عن سري النكا والفلبني ومدغشقر                             

 بشأن مكافحة اإلرهاب نظّمت                          العامني      حلقة عمل تدريـبية متخّصصة للقضاة واملّدعني                                         
يونيه إىل          / حزيران       ٣٠بالتعاون مع املعهد الوطين الفرنسي للقضاء عقدت يف باريس، فرنسا، من                                                                

أوغندا، بوروندي، تونس، اجلزائر، جزر القمر، مجهورية                                                  :  املشاركون         .٢٠٠٨يوليه       / متوز    ٣
 .تنـزانيا املتحدة، جيبويت، السنغال، السودان، مايل، مدغشقر، مصر، املغرب، موريتانيا                                                                         

حلقة عمل تشاورية دون إقليمية نظّمها املكتب بشأن تدابري التنفيذ التشريعية للنظام                                                             
طقة احمليط اهلادئ وتوفري جوانب املساعدة التقنية ذات الصلة،                                                القانوين ملكافحة اإلرهاب يف من                     

يونيه      / حزيران      ٣ و  ٢وذلك بالتعاون مع أمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ يف سوفا، فيجي، يومي                                                    
ليشيت، جزر سليمان،                 -بابوا غينيا اجلديدة، باالو، توفالو، تونغا، تيمور                                   : املشاركون       . ٢٠٠٨

، ساموا، فانواتو، فيجي، كرييبايت، ناورو، ميكرونيزيا                                        جزر كوك، مجهورية جزر مارشال                        
 ؛ ، نيوي     )املتحدة     -واليات    (
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املؤمتر الوزاري الثاين لبلدان أمريكا الوسطى بشأن التعاون الدويل على مكافحة اإلرهاب            
  نة البلدان األمريكية ملكافحة اإلرهاب      واجلرمية املنظمة عرب الوطنية، الذي نظّم بالتعاون مع جل        

. ٢٠٠٨مايو / أيار ٢٩ إىل ٢٦عة ملنظمة الدول األمريكية يف مدينة بنما، بنما، من     التاب
بنما، بريو، اجلمهورية الدومينيكية، السلفادور، غواتيماال، كوستاريكا، كولومبيا،             : املشاركون 

 ؛ املكسيك، نيكاراغوا، هندوراس   

فحة اإلرهاب التابع             امج بناء القدرات ملكا              حلقة عمل تدريـبية دون إقليمية لبلدان برن                              
 بالتنمية وتنـزانيا بشأن التعاون الدويل على مكافحة اإلرهاب،                                         الدولية املعنية          للهيئة احلكومية           

نظّمت بالتعاون مع برنامج بناء القدرات املذكور وأمانة الكومنولث يف أديس أبابا، إثيوبيا، من                                                                        
هورية تنـزانيا املتحدة، جيبويت،                      إثيوبيا، أوغندا، مج            : املشاركون       . ٢٠٠٨مايو    / أيار   ٢٢ إىل     ١٩

 ؛ السودان، الصومال، كينيا                

  وزراء العدل يف البلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية بشأن تنفيذ الصكوك                                              املؤمتر اخلامس ل          
، الذي نظّم بالتعاون مع حكومة املغرب واملنظمة الدولية للفرانكوفونية                                                 ملكافحة اإلرهاب           العاملية    

بنن، بوركينا فاسو، تشاد،                   : املشاركون       . ٢٠٠٨مايو     / أيار   ١٦ إىل     ١٢ يف الرباط، املغرب، من               
توغو، تونس، جزر القمر، مجهورية أفريقيا الوسطى، مجهورية الكونغو الدميقراطية، جيبويت،                                                               
الرأس األخضر، رواندا، سان تومي وبرينسيـيب، السنغال، غابون، غينيا االستوائية، غينيا،                                                        

 ؛ الكونغو، مايل، مدغشقر، مصر، املغرب، موريتانيا، النيجر                                         بيساو، كوت ديفوار،               -غينيا  

املتوسطية بشأن آليات التعاون الدويل يف الشؤون اجلنائية املتعلقة                                               -حلقة العمل األوروبية                 
لشراكة      لسلوفينية ل        امبكافحة اإلرهاب، اليت نظّمت بالتعاون مع اململكة املغربية والرئاسة                                               

. ٢٠٠٨مايو     / أيار   ٦ و  ٥ة األوروبية يف الرباط، املغرب، يومي                               واملفوضي        املتوسطية       -األوروبية       
األردن، إسبانيا، ألبانيا، أملانيا، إيطاليا، بلجيكا، بلغاريا، تركيا، تونس، اجلزائر،                                                    : املشاركون       

اجلمهورية التشيكية، الدامنرك، رومانيا، سلوفينيا، فرنسا، فنلندا، قربص، لبنان، مالطة، مصر،                                                                 
 ؛ )بصفة مراقب        (املتحدة، موريتانيا، النمسا، هنغاريا، هولندا، وفلسطني                                      املغرب، اململكة             

حلقة عمل إقليمية لبلدان اخلليج بشأن قمع اإلرهاب النووي نظّمت بالتعاون مع                                                       
املشاركون         . ٢٠٠٨أبريل     / نيسان    ٣٠ و  ٢٩حكومة قطر، وعقدت يف الدوحة، قطر، يومي                                

 ؛ اإلمارات العربية املتحدة وقطر                    

دريـبية دون إقليمية ثانية للدول األعضاء يف جلنة احمليط اهلندي لتعزيز التعاون                                 حلقة عمل ت     
  ٣٠ إىل  ٢٨الدويل يف الشؤون اجلنائية املتعلقة باإلرهاب عقدت يف بورت لويس، موريشيوس، من                                         

 ؛ ، مدغشقر، موريشيوس          )ريونيون   (جزر القمر، سيشيل، فرنسا            : املشاركون     . ٢٠٠٨أبريل     /نيسان  
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االقتصادية والنقدية لوسط                  ريـبية دون إقليمية للدول األعضاء يف اجلماعة                                  حلقة عمل تد           
 بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب نظّمت بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل                                                              أفريقيا   

: املشاركون       . ٢٠٠٨أبريل     / نيسان    ٩ إىل    ٧األموال التابعة للمكتب وعقدت يف غابون من                                   
هورية أفريقيا الوسطى، مجهورية الكونغو الدميقراطية، سان                                         بوروندي، تشاد، جزر القمر، مج                     
 ؛ تومي وبرينسيـيب، غابون، الكونغو                       

حلقة عمل دون إقليمية بشأن تنفيذ الصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب نظّمت بالتعاون                                                                 
مع اللجنة التنفيذية لكومنولث الدول املستقلة وشاركت يف متويلها منظمة األمن والتعاون يف                                                                  

. ٢٠٠٨يناير    / كانون الثاين        ١٨ إىل    ١٦روبا، وعقدت يف منسك، بيالروس، من                              أو  
االحتاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، أوزبكستان، بيالروس، مجهورية مولدوفا،                                                       : املشاركون       

 .طاجيكستان، قريغيزستان، كازاخستان                        
  

٢٠٠٧ 

 األفريقي إىل          حلقة عمل دون إقليمية بشأن حتضري الردود املوّجهة من بلدان اجلنوب                                                  
جلان جملس األمن التابع لألمم املتحدة اليت تعاجل مكافحة اإلرهاب، نظّمها فرع منع اإلرهاب                                                                     
التابع للمكتب بالتعاون مع أفرقة اخلرباء التابعة للجان جملس األمن التابع لألمم املتحدة الثالث                                                                  

/  تشرين الثاين        ٢٩ و  ٢٨اليت تعاجل مكافحة اإلرهاب، وعقدت يف غابورون، بوتسوانا، يومي                                                  
أنغوال، بوتسوانا، جزر القمر، مجهورية تنـزانيا املتحدة، مجهورية                                                   : املشاركون        . ٢٠٠٧نوفمرب      

الكونغو الدميقراطية، جنوب أفريقيا، زامبيا، زمبابوي، سوازيلند، سيشيل، ليسوتو، مدغشقر،                                                                       
 مالوي، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا؛                             

مشال أوروبا والبلطيق بشأن توثيق التعاون القانوين                                          حلقة عمل دون إقليمية لبلدان                         
الدويل يف الشؤون اجلنائية املتعلقة باإلرهاب ُنظّمت بالتعاون مع منظمة األمن والتعاون يف                                                               

: املشاركون       . ٢٠٠٧أكتوبر      / تشرين األول         ٣١ و  ٣٠أوروبا يف هلسنكي، فنلندا، يومي                          
 وانيا، النرويج؛          إستونيا، الدامنرك، السويد، فنلندا، التفيا، ليت                            

اجلولة الدراسية اخلامسة للبلدان الناطقة بالربتغالية بشأن الفساد واجلرمية املنظمة وغسل                                                            
. ٢٠٠٧أكتوبر      / تشرين األول        ٢٥ إىل    ٢٢األموال والتعاون الدويل، لشبونه، الربتغال، من                                 

 .ـيب  بيساو، موزامبيق، سان تومي وبرينسي                         -أنغوال، الرأس األخضر، غينيا                 : املشاركون       

حلقة عمل دون إقليمية للتدريب املتخّصص على التعاون الدويل يف قضايا اإلرهاب                                                            
 التابعة ملنظمة           جلنة البلدان األمريكية ملكافحة اإلرهاب                        والشؤون اجلنائية ُنظّمت بالتعاون مع                          
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. ٢٠٠٧أكتوبر      / تشرين األول          ١٩ إىل    ١٦الدول األمريكية، وعقدت يف ليما، بريو، من                                   
 األرجنتني، إكوادور، أوروغواي، باراغواي، الربازيل، بنما، بوليفيا، بريو، شيلي،                                                           :املشاركون       

 ، كولومبيا؛        )البوليفارية      -مجهورية      (فنـزويال       

منظمة معاهدة األمن                 حلقة عمل دون إقليمية للخرباء القانونيني من الدول األعضاء يف                                             
ة ملكافحة اإلرهاب ُعقدت يف                       بشأن جوانب القانون اجلنائي لتنفيذ الصكوك العاملي                                      اجلماعي     

االحتاد     : املشاركون       . ٢٠٠٧أكتوبر     / تشرين األول        ١٨ إىل    ١٦موسكو، االحتاد الروسي، من                     
 الروسي، أرمينيا، أوزبكستان، بيالروس، طاجيكستان، قريغيزستان؛                                             

 حلقة عمل دون إقليمية بشأن حتضري الردود املوّجهة إىل جلان جملس األمن التابع لألمم املتحدة 
اليت تعاجل مكافحة اإلرهاب ُنظّمت بالتعاون مع املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب وجلان 

/  أيلول٢٧ إىل ٢٥، وعقدت يف داكار، السنغال، من ١٥٤٠املنشأة عمالً بالقرار اجلزاءات واللجنة 
سطى، الرأس  بنن، بوركينا فاسو، تشاد، توغو، مجهورية أفريقيا الو: املشاركون. ٢٠٠٧سبتمرب 

االستوائية،        -األخضر، سان تومي وبرينسيـيب، السنغال، سرياليون، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا                                  
 بيساو، الكامريون، كوت ديفوار، الكونغو، ليربيا، مايل، موريتانيا، النيجر، نيجرييا؛                                 -غينيا  

 بشأن      املعنية بالتنمية        اهليئة احلكومية الدولية               اجتماع وزراء العدل يف الدول األعضاء يف                             
تعزيز النظم القانونية ملكافحة اإلرهاب لدى الدول األعضاء يف اهليئة ُنظّم يف إطار من الشراكة                                                                 

  ٢٠، وُعقد يف كامباال، أوغندا، يومي                       برنامج بناء القدرات ملكافحة اإلرهاب التابع للهيئة                               مع   
 يت، السودان، الصومال، كينيا؛                    إثيوبيا، أوغندا، جيبو                : املشاركون       . ٢٠٠٧سبتمرب      / أيلول     ٢١و 

حلقة عمل دون إقليمية بشأن تنفيذ استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب                                                          
يف اجلنوب األفريقي نظّمها معهد الدراسات األمنية واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي                                                        

ين باملخدرات واجلرمية،                  مكتب األمم املتحدة املع                  /مبشاركة كبرية من جانب فرع منع اإلرهاب                           
: املشاركون        : ٢٠٠٧سبتمرب      / أيلول     ١٩ إىل     ١٧وعقدت يف جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، من                               

أنغوال، بوتسوانا، مجهورية تنـزانيا املتحدة، مجهورية الكونغو الدميقراطية، جنوب أفريقيا،                                                                
  ناميبيا؛     زامبيا، زمبابوي، سوازيلند، ليسوتو، مدغشقر، مالوي، موريشيوس، موزامبيق،                                                          

حلقة عمل تشاورية دون إقليمية بشأن تدابري التنفيذ التشريعي للنظام القانوين ملكافحة                                                                
اإلرهاب يف منطقة احمليط اهلادئ وتوفري املساعدة التقنية ذات الصلة، ُنظّمت بالتعاون مع أمانة                                                                

. ٢٠٠٧يونيه      / حزيران      ٢٦ و  ٢٥منتدى جزر احمليط اهلادئ، وعقدت يف نادي، فيجي، يومي                                              
بابوا غينيا اجلديدة، باالو، توفالو، تونغا، جزر سليمان، جزر كوك، مجهورية جزر                                                          : املشاركون       

 ليشيت بصفة مراقب؛             -مارشال، ساموا، فانواتو، فيجي، كرييبايت، ناورو، نيوي، وتيمور                                              
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حلقة دراسية إقليمية للتدريب القضائي على حتقيق التوازن بني سلطة أفرع احلكومة                                                      
قوق اإلنسان والضمانات الدميقراطية فيما يتعلق باملكافحة الفعالة لألعمال اإلرهابية،                                                         واحترام ح       

نظّمتها حكومة إسبانيا وفرع منع اإلرهاب التابع للمكتب وجلنة البلدان األمريكية ملكافحة                                                             
  إىل    ٢٢اإلرهاب التابعة ملنظمة الدول األمريكية، وُعقدت يف كارتاخينا، كولومبيا، من                                                       

األرجنتني، إكوادور، أوروغواي، باراغواي، بنما، بوليفيا،                                          : املشاركون       . ٢٠٠٧مايو     / أيار   ٢٥
،   )البوليفارية      -مجهورية      (بريو، اجلمهورية الدومينيكية، السلفادور، شيلي، غواتيماال، فنـزويال                                                   

 كوستاريكا، كولومبيا، املكسيك، نيكاراغوا، هندوراس؛                                     

 ان بشأن قمع أعمال اإلرهاب النووي،                            حلقة عمل إقليمية آلسيا الوسطى وأفغانست                               
ُنظّمت بالتعاون مع منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، وعقدت يف طشقند، أوزبكستان، يومي                                                                       

أفغانستان، أوزبكستان، طاجيكستان،                            : املشاركون       . ٢٠٠٧أبريل     / نيسان    ١٣ و  ١٢
 قريغيزستان، كازاخستان؛                

 اإلرهاب، ُعقدت يف جدة، اململكة                        حلقة عمل بشأن اإلطار القانوين العاملي ملكافحة                                  
أعضاء األمانة العامة ملنظمة املؤمتر                          : املشاركون       . ٢٠٠٧أبريل     / نيسان     ١١العربية السعودية، يف               

 اإلسالمي وممثلو الدول األعضاء يف املنظمة؛                               

حلقة عمل بشأن اإلطار القانوين العاملي ملكافحة اإلرهاب، عقدت يف الرياض، اململكة                                                            
لس التعاون          أعضاء األمانة العامة جمل                : املشاركون       . أبريل   / نيسان    ١٠ و  ٩دية، يومي          العربية السعو        

 ؛ لدول اخلليج العربية              

املؤمتر الرابع لوزراء العدل للبلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية بشأن تنفيذ الصكوك العاملية                                                                                     
. ٢٠٠٧رس    ما  / آذار     ٢٢ إىل     ٢٠، بوركينا فاسو، من                   واغادوغو       ملكافحة اإلرهاب، عقد يف                      

بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، تشاد، توغو، تونس، مجهورية أفريقيا الوسطى،                                                                      : املشاركون        
مجهورية الكونغو الدميقراطية، جيبويت، الرأس األخضر، رواندا، سان تومي وبرينسيـيب، السنغال،                                                                                       

ديفوار،         بيساو، الكامريون، كوت                     -االستوائية، غينيا               -سرياليون، سيشيل، غابون، غينيا، غينيا                                   
 الكونغو، مايل، مصر، املغرب، موريتانيا، موريشيوس، النيجر، نيجرييا؛                                                             

املؤمتر الوزاري لبلدان الكاريـيب بشأن التعاون الدويل يف مكافحة اإلرهاب واجلرمية                                                       
. ٢٠٠٧مارس     / آذار   ٢٢ إىل    ١٩املنظمة عرب الوطنية، ُعقد يف اجلمهورية الدومينيكية، من                                           

بربودا، بربادوس، بليز، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جزر البهاما،                                           أنتيغوا و       : املشاركون       
اجلمهورية الدومينيكية، سانت فنسنت جزر غرينادين، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا،                                                                  

 سورينام، غيانا، هاييت؛               
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حلقة العمل دون اإلقليمية الثانية للخرباء بشأن التعاون الدويل على مكافحة اإلرهاب                                                           
فرباير     / شباط    ١٥ إىل     ١٣رمية املنظمة عرب الوطنية، عقدت يف أنطاليا، تركيا، من                                  والفساد واجل        

أذربيجان، أرمينيا، أفغانستان، تركمانستان، جورجيا، طاجيكستان،                                                : املشاركون       . ٢٠٠٧
 .قريغيزستان، كازاخستان، والصني بصفة مراقب                             

  
٢٠٠٦ 

لتعاون الدويل يف مكافحة                   حلقة تدريب دون إقليمية لبلدان اجلنوب األفريقي بشأن ا                                      
. ٢٠٠٦ديسمرب       / كانون األول         ٧ إىل    ٥من    ، ناميبيا،         اإلرهاب ومتويله، عقدت يف ويندهوك                         

بوتسوانا، مجهورية تنـزانيا املتحدة، مجهورية الكونغو الدميقراطية، جنوب أفريقيا،                                                          : املشاركون       
 امبيق، ناميبيا؛          زامبيا، زمبابوي، سوازيلند، ليسوتو، مدغشقر، مالوي، موريشيوس، موز                                                     

حلقة تدريب للقضاة اإلقليميني يف اجلنوب األفريقي بشأن التعاون الدويل على مكافحة                                                               
عقدت يف        و اإلرهاب ومتويله، نظّمت بالتشارك مع رابطة القضاة اإلقليميني يف اجلنوب األفريقي                                                          

: املشاركون       . ٢٠٠٦نوفمرب      / تشرين الثاين        ١٨ إىل    ١٥جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، من                       
 جنوب أفريقيا، زامبيا، سوازيلند، ليسوتو، موزامبيق، ناميبيا؛                                          

اجلولة الدراسية الرابعة للبلدان الناطقة بالربتغالية بشأن التصديق على الصكوك القانونية              
الدولية ملكافحة الفساد واإلرهاب وتنفيذها والتعاون الدويل والعقوبات البديلة للسجن، ُعقدت يف        

أنغوال، الربازيل،    : املشاركون  . ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين   ١٦ إىل   ١٣ من  ، موزامبيق، مابوتو
 بيساو، موزامبيق؛  -ليشيت، الرأس األخضر، سان تومي وبرينسيـيب، غينيا      -الربتغال، تيمور  

حلقة العمل دون اإلقليمية الثانية للخرباء بشأن التعاون الدويل على مكافحة اإلرهاب                                                           
  إىل     ١٣ من     ، رومانيا،       ملنظمة عرب الوطنية، عقدت يف بوخارست                              والفساد ومكافحة اجلرمية ا                  

ألبانيا، بلغاريا، البوسنة واهلرسك، بولندا، اجلبل                                  : املشاركون       . ٢٠٠٦نوفمرب       / تشرين الثاين       ١٥
األسود، اجلمهورية التشيكية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا، رومانيا، سلوفاكيا،                                                           

 غاريا؛    صربيا، كرواتيا، مولدوفا، هن                   

حلقة دراسية تدريـبية دون إقليمية للدول األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب                                                        
 من     ، نيجرييا،       أفريقيا بشأن التعاون القانوين الدويل على مكافحة اإلرهاب، عقدت يف أبوجا                                                     

بنن، بوركينا فاسو، توغو، الرأس األخضر،                                 : املشاركون       . ٢٠٠٦يوليه      / متوز    ٢٦ إىل    ٢٤
بيساو، كوت ديفوار، ليربيا، مايل، النيجر،                               -سرياليون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا                        السنغال،       

 نيجرييا؛     
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مائدة مدريد املستديرة الوزارية لبلدان غرب ووسط أفريقيا بشأن إطار قانوين ملكافحة                                                          
سبانيا     إ : املشاركون        . ٢٠٠٦مايو   / أيار   ٢٦ و  ٢٥ يف    ، إسبانيا،    اإلرهاب، عقدت يف مدريد                  

، أنغوال، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، تشاد، توغو، مجهورية                                               ) البلد املضيف         باعتبارها     (
أفريقيا الوسطى، مجهورية الكونغو الدميقراطية، الرأس األخضر، سان تومي وبرينسيـيب،                                                                

بيساو، الكامريون،              -االستوائية، غينيا          -السنغال، سرياليون، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا                                 
 ونغو، ليربيا، مايل، موريتانيا، النيجر، نيجرييا؛                                 كوت ديفوار، الك            

دورة تدريـبية إقليمية للمحامني لتعزيز القدرات الوطنية على مكافحة الفساد، عقدت                                                      
، ونظّمت باالشتراك مع                 ٢٠٠٦مايو     / أيار  ١٢ إىل   ٨يف كارتاخينا، كولومبيا، يف الفترة من                          

. إلرهاب التابعة ملنظمة الدول األمريكية                         سبانيا وجلنة البلدان األمريكية ملكافحة ا                        إ حكومة      
سبانيا، إكوادور، أوروغواي، باراغواي، الربازيل، بنما، بوليفيا، بريو،                                                إ األرجنتني،        : املشاركون       

،   )البوليفارية      -مجهورية      (اجلمهورية الدومينيكية، السلفادور، شيلي، غواتيماال، فنـزويال                                               
 دوراس؛      كوستاريكا، كولومبيا، املكسيك، نيكاراغوا، هن                               

املؤمتر الوزاري للتعاون الدويل على مكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة عرب الوطنية، عقد                                                             
بنما، اجلمهورية              : املشاركون       . ٢٠٠٦أبريل     / نيسان     ٧ إىل    ٤يف مدينة بنما يف الفترة من                      

 الدومينيكية، السلفادور، غواتيماال، كوستاريكا، كولومبيا، املكسيك، نيكاراغوا، هندوراس؛                                                                 

حلقة عمل للخرباء بشأن تعزيز التعاون القانوين يف الشؤون اجلنائية، وال سيما املتعلقة         
 يف  ، النمسا، باإلرهاب، نظّمت بالتعاون مع منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، وعقدت يف فيينا           

 ؛البلدان املشتركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا      : ، املشاركون   ٢٠٠٦مارس  / آذار  ٢٤ و٢٣

حلقة دراسية دون إقليمية بشأن التعاون الدويل على مكافحة اإلرهاب ومتويله للدول                                                                
األعضاء من شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، نظّمت باالشتراك مع السوق املشتركة لشرق                                                              

: املشاركون       . ٢٠٠٦مارس     / آذار   ١٦ إىل    ١٤أفريقيا واجلنوب األفريقي، عقدت يف جيبويت من                                  
ا، أوغندا، بوروندي، جزر القمر، مجهورية الكونغو الدميقراطية، جيبويت، رواندا،                                                            إثيوبيا، إريتري       

 زامبيا، زمبابوي، سوازيلند، السودان، كينيا، مصر، موريشيوس؛                                           

مؤمتر وزراء العدل يف البلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية املعين بالتصديق على الصكوك                                                                
م باالشتراك مع املنظمة الدولية للفرانكوفونية وحكومة                                       العاملية ملكافحة اإلرهاب وتنفيذها، نظّ                          
بنن، بوركينا          : املشاركون       . ٢٠٠٦فرباير     / شباط    ٩ إىل    ٧مصر، عقد يف شرم الشيخ، مصر، من                        

فاسو، بوروندي، تشاد، توغو، تونس، جزر القمر، مجهورية أفريقيا الوسطى، مجهورية                                                              
 تومي وبرينسيـيب، السنغال، سيشيل، غينيا،                                 الكونغو الدميقراطية، جيبويت، الرأس األخضر، سان                                
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بيساو، الكامريون، كوت ديفوار، الكونغو، مايل، مدغشقر، مصر،                                                -االستوائية، غينيا          -غينيا  
 .املغرب، موريتانيا، موريشيوس، النيجر                           

  
٢٠٠٥ 

املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم                        (حلقة عمل دون إقليمية تركّز على التعاون الدويل                                  
. ٢٠٠٥ديسمرب       / كانون األول         ٢٩ إىل     ٢٧ يف الفترة من            ، مصر،      عقدت يف القاهرة            ) وبني   املطل   

األردن، اإلمارات العربية املتحدة، البحرين، تونس، اجلماهريية العربية الليبية،                                                       : املشاركون       
 اجلمهورية العربية السورية، لبنان، مصر، املغرب، اليمن، وكذلك فلسطني؛                                                 

ء، للدول األعضاء يف جلنة احمليط اهلندي، لتعزيز التعاون يف                                           حلقة عمل إقليمية للخربا                   
  ١٣ من     ، كينيا،     ة بالصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب، عقدت يف نريويب                                       ق ل ع الشؤون اجلنائية املت              

،  )ريونيون      (جزر القمر، سيشيل، فرنسا                   : املشاركون       . ٢٠٠٥ديسمرب       / كانون األول         ١٥إىل    
 مدغشقر، موريشيوس؛                

دريـبية إقليمية لدول أمريكا الالتينية بشأن منع ومكافحة اإلرهاب                                                 حلقة دراسية ت            
ومتويله، نظّمت باالشتراك مع جلنة البلدان األمريكية ملكافحة اإلرهاب التابعة ملنظمة الدول                                                                 

 كانون       ٢نوفمرب إىل         / تشرين الثاين        ٢٩ من     ، األرجنتني،       األمريكية، عقدت يف بوينس آيرس                      
األرجنتني، إكوادور، الربازيل، بنما، بوليفيا، بريو،                                   : كون   املشار     . ٢٠٠٥ديسمرب      /األول   

 اجلمهورية الدومينيكية، السلفادور، غواتيماال، كولومبيا، املكسيك، هندوراس؛                                                       

حلقة عمل إقليمية بشأن التنفيذ التشريعي للصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب واخلربات                  
املستقلة،    كومنولث الدول   رهاب، ألعضاء   اإلقليمية يف ترويج التعاون الدويل يف مكافحة اإل       

: املشاركون  . ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين  ٣٠ إىل  ٢٨ من ، االحتاد الروسي، عقدت يف موسكو 
االحتاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، أوزبكستان، أوكرانيا، بيالروس، تركمانستان، مجهورية                   

 مولدوفا، جورجيا، طاجيكستان، قريغيزستان، كازاخستان؛     

اجلولة الدراسية الثالثة للبلدان الناطقة بالربتغالية بشأن التصديق على اتفاقية األمم املتحدة                   
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالهتا، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،             

عقدت  وال، والصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب، وتنفيذها، نظّمت باالشتراك مع حكومة الربتغ     
. ٢٠٠٥نوفمرب   / تشرين الثاين ٤أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٣١ من  ، الربتغال،  يف لشبونة
ليشيت، الرأس األخضر، سان تومي وبرينسيـيب،   -أنغوال، الربازيل، الربتغال، تيمور     : املشاركون 

 بيساو، موزامبيق؛ -غينيا 
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الفساد       : ة الدولية      مكافحة اجلرمي         " اجتماع عقد بتقنيات االتصال املرئي حتت عنوان                                  
بنن،     : املشاركون       . ٢٠٠٥أكتوبر      / تشرين األول          ٢٧ إىل    ٢٥ من     ، النمسا،        يف فيينا     "واإلرهاب      

بوركينا فاسو، بوروندي، تشاد، رواندا، السنغال، غينيا، الكامريون، كوت ديفوار، مايل،                                                           
 مدغشقر، النيجر؛           

كافحة اإلرهاب، ملنطقة                  حلقة عمل إقليمية بشأن التنفيذ التشريعي للصكوك العاملية مل                                          
أبريل     / نيسان    ٧ إىل     ٥ من     ، أوزبكستان،        آسيا الوسطى والبلدان اجملاورة، عقدت يف طشقند                                

االحتاد الروسي، أفغانستان، أوزبكستان، تركمانستان، طاجيكستان،                                               : املشاركون       . ٢٠٠٥
 قريغيزستان، كازاخستان، منغوليا؛                      

الدويل فيما يتعلق بشؤون العدالة اجلنائية                                حلقة عمل دون إقليمية للخرباء بشأن التعاون                                   
مارس     / آذار  ١٦ إىل     ١٤ ن املتعلقة مبكافحة اإلرهاب، عقدت يف سان خوسيه، كوستاريكا، م                                            

 بنما، بريو، السلفادور، كوستاريكا، املكسيك، نيكاراغوا؛                                        : املشاركون       . ٢٠٠٥

رمية عرب      حلقة عمل للخرباء بشأن التعاون الدويل ملكافحة اإلرهاب والفساد واجل                                                
ألبانيا،      : املشاركون       . ٢٠٠٥مارس     / آذار  ٩ إىل    ٧الوطنية، عقدت يف زغرب، كرواتيا، من                            

اريا، البوسنة واهلرسك، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا،                                                               غ بل 
برة للحدود          صربيا واجلبل األسود، كرواتيا، هنغاريا، واملركز اإلقليمي ملكافحة اجلرمية العا                                                      

 .الوطنية املنبثق عن مبادرة التعاون يف جنوب شرق أوروبا                                        
  

٢٠٠٤ 

شأن التصديق على الصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب                                      ب لقة عمل إقليمية للخرباء                   ح  
ليت تقّدم إىل           اقارير   ت ل اواجلرمية املنظمة عرب الوطنية والفساد، وتنفيذها، وكذلك بشأن صياغة                                             

/  كانون األول         ١٠ إىل    ٨ عقدت يف برايا من                ، التابعة جمللس األمن             نة مكافحة اإلرهاب                جل 
وغو،     ت أنغوال، بنن،           :ملشاركون       ا  .ضر  خ  وُنظّمت بالتعاون مع حكومة الرأس األ                            ٢٠٠٤ديسمرب      

ان تومي وبرينسيـيب، السنغال، سرياليون،                              سلرأس األخضر،          ا مجهورية الكونغو الدميقراطية،                     
بيساو، كوت ديفوار، الكونغو، موريتانيا،                                -االستوائية، غينيا          -يا غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غين                  

 موزامبيق، نيجرييا؛             

دان الناطقة بالربتغالية بشأن التصديق على اتفاقية األمم                                     ل اجلولة الدراسية الثانية للب                 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالهتا، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة                                                                

ساد، والصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب، وتنفيذها، نظّمت باالشتراك مع حكومة الربتغال،                                                         الف  
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أنغوال، الربازيل،            : املشاركون       . ٢٠٠٤نوفمرب       / تشرين الثاين        ٦ إىل     ٢وعقدت يف لشبونه من                  
 بيساو، موزامبيق؛             -الربتغال، الرأس األخضر، سان تومي وبرينسيـيب، غينيا                                   

يمي للبلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية للتصديق على الصكوك                                         قل إل ازاري      و ل اؤمتر   امل  
تفاقية     ا كافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية و                      العاملية ملكافحة اإلرهاب واتفاقية األمم املتحدة مل                                

تشرين       ٢٧ىل    إ  ٢٥ن   م ورت لويس،           ب  عقد يف       ، لفساد، وتنفيذها            ااألمم املتحدة ملكافحة                 
ُتعرف اآلن        (لدولية للفرانكوفونية                احلكومية        ا لتعاون مع الوكالة              ا بوُنظّم      ٢٠٠٤أكتوبر       /األول   

،  سو  نن، بوركينا فا          ب : ملشاركون       ا . حكومة موريشيوس              و  )باملنظمة الدولية للفرانكوفونية                     
نس، جزر القمر، مجهورية أفريقيا الوسطى، مجهورية الكونغو الدميقراطية،                                                     و وغو، ت     ت بوروندي،         

بيساو، الكامريون،               -يبـي، السنغال، غابون، غينيا، غينيا                        جيبويت، رواندا، سان تومي وبرينس                          
 كوت ديفوار، الكونغو، مايل، مصر، املغرب، موريتانيا، موريشيوس، النيجر؛                                                       

ين عشر      ث إلاغة التشريعات وتنفيذ الصكوك العاملية ا                           يلقة العمل الثانية للخرباء بشأن ص                        ح  
ان    س    يف  قدت   ، ع  ية ملكافحة اإلرهاب             املتصلة مبنع وقمع اإلرهاب، واتفاقية البلدان األمريك                                   

نة   جل التعاون مع           ب   وُنظّمت      ، ٢٠٠٤أكتوبر       /تشرين األول          ١٠ىل    إ  ٢ ن م خوسيه، كوستاريكا،                  
عهد أمريكا الالتينية                م مع    و  ، البلدان األمريكية ملكافحة اإلرهاب التابعة ملنظمة الدول األمريكية                                             

جلمهورية الدومينيكية، غواتيماال، فنـزويال                              إكوادور، ا        : ملشاركون      ا . ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني                 
 ، كولومبيا، هندوراس؛               )البوليفارية      -مجهورية      (

كافحة      م لى    ع القوقاز بشأن التعاون الدويل                    و لوسطى       القة عمل إقليمية ملنطقة آسيا                     ح  
رباير    ف  /شباط    ٢٥ىل    إ ٢٣ من   ليا، تركيا،       طا ن أقدت يف      ع ة املنظمة عرب الوطنية،                مي اإلرهاب واجلر         

أذربيجان، أرمينيا، أوزبكستان،                       : ملشاركون      ا . مع حكومة تركيا              التعاون     بظّمت      ونُ   ٢٠٠٤
 تركمانستان، تركيا، جورجيا، طاجيكستان، كازاخستان، قريغيزستان؛                                             

ين عشر املتصلة           ث إل وك العاملية ا       ك لقة عمل للخرباء بشأن صياغة التشريعات وتنفيذ الص                                ح  
ان خوسيه،          س ُعقدت يف         ، ـكية ملكـافحة اإلرهـاب                مبنع وقمع اإلرهاب، واتفاقية البلدان األمري                            

نة البلدان         جل التعاون مع          ب  وُنظّمت        ٢٠٠٤يناير     /كانون الثاين        ٢٢ىل    إ  ٢٠ن   م كوستاريكا،          
نية ملنع      ي عهد أمريكا الالت            م ومع      األمريكية ملكافحة اإلرهاب التابعة ملنظمة الدول األمريكية                                           

بريو، السلفادور، كوستاريكا، املكسيك،                             بنما،     : ملشاركون      ا . اجلرمية ومعاملة اجملرمني                
 نيكاراغوا؛       

كافحة اإلرهاب ومكافحة اجلرمية املنظمة عرب                                  م لى    علقة عمل عن التعاون الدويل                      ح  
 وُنظّمت        ٢٠٠٤يناير    /كانون الثاين          ١٩ىل    إ ١٧ ن م خلرطوم، السودان،               ا قدت يف       ع الوطنية،       
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إثيوبيا،       : ملشاركون      ا .  املعنية بالتنمية         لسودان ومع اهليئة احلكومية الدولية                          اع حكومة         م التعاون       ب
 .إريتريا، أوغندا، اجلزائر، السودان، الصومال، كينيا، مصر                                     

  
٢٠٠٣ 

كافحة متويل اإلرهاب وتدابري                   خلاصة مب     ا شريعات      ت لالقة دراسية إقليمية عن صياغة                     ح  
/ انون األول        ك  ١٨ىل    إ ١٥ من   ونس، تونس،         ت قدت يف مدينة            ع مكافحة اإلرهاب األخرى،                  

. لتونسي     امع صندوق النقد الدويل والبنك املركزي                             التعاون    ب  وُنظّمت      ٢٠٠٣سمرب    دي 
 تونس، اجلماهريية العربية الليبية، السنغال، املغرب، موريتانيا؛                                          : ملشاركون       ا

 األمم املتحدة            ة ولة دراسية للبلدان الناطقة بالربتغالية بشأن التصديق على اتفاقي                                            ج  
قدت     ع وتنفيذها،       ،   والصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب                     ا،  كوالهت   بروتو    و جلرمية املنظمة           ا ملكافحة     

. ع حكومة الربتغال            م التعاون       ب وُنظّمت       ٢٠٠٣ديسمرب      /كانون األول         ٨ىل    إ  ١ن   م شبونة      ل يف  
ليشيت، الرأس األخضر، سان تومي وبرينسيبـي،                                -أنغوال، الربازيل، الربتغال، تيمور                     : ملشاركون       ا

  اخلاصة التابعة للصني، موزامبيق؛                       ة ري بيساو، منطقة ماكاو اإلدا                  -غينيا  

 دون إقليمية بشأن تنفيذ الصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب واتفاقية                                            راسية   د لقة    ح  
 ىل    إ  ٢٥ ن م ماكو، مايل،          ا قدت يف ب      ، ع  جلرمية املنظمة وبروتوكوالهتا                 ا ألمم املتحدة ملكافحة                 ا

شاد، توغو،          ت ، بوروندي،         سو  نن، بوركينا فا         ب: ملشاركون      ا . ٢٠٠٣نوفمرب      /تشرين الثاين       ٢٨
جزر القمر، مجهورية أفريقيا الوسطى، مجهورية الكونغو الدميقراطية، الرأس األخضر، رواندا،                                                                     
سان تومي وبرينسيبـي، السنغال، سرياليون، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، الكامريون، الكونغو،                                                                 

 النيجر، نيجرييا؛          

ية ملكافحة اإلرهاب              صكوك العامل        دون إقليمية عن التصديق على ال                     راسية    دلقة     ح  
نوفمرب      /تشرين الثاين         ٧ و  ٦ يف  يلنيوس، ليتوانيا،            ف قدت يف       ع وتنفيذها يف دول حبر البلطيق،                       

 وُنظّمت بالتعاون مع حكومة ليتوانيا وجملس أوروبا وصندوق النقد الدويل ومنظمة                                                                ٢٠٠٣
أوكرانيا، بولندا، بيالروس،                    االحتاد الروسي، إستونيا،                 : ملشاركون       ا . األمن والتعاون يف أوروبا                  

 ؛ فيا، ليتوانيا       ت ال

ؤمتر وزاري إقليمي للدول األفريقية الناطقة بالفرنسية لدعم التصديق على اتفاقية                                                  م  
 ٢٠٠٣سبتمرب      /أيلول      ٤ىل    إ ٢ ن م لقاهرة، مصر،            اقد يف      ع اجلرمية املنظمة وبروتوكوالهتا،                       

  )ُتعرف اآلن باملنظمة الدولية للفرانكوفونية                             (الدولية للفرانكوفونية                  احلكومية        ع الوكالة     م بالتعاون       
تشاد، توغو، مجهورية أفريقيا الوسطى،                             ، سو  نا فا   ي بنن، بورك        :ملشاركون      ا . حكومة مصر         و 
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-مجهورية الكونغو الدميقراطية، رواندا، سان تومي وبرينسيبـي، السنغال، غابون، غينيا، غينيا                                                                
 .غرب، موريتانيا، موريشيوس، النيجر                         بيساو، الكامريون، كوت ديفوار، الكونغو، مصر، امل                                    

  
 لشريكةااملدخالت الفنية يف أنشطة املنظمات  ‐الد

اهم الفرع يف الكثري من األنشطة املتصلة بالتعاون التقين اليت اضطلعت هبا منظمات شريكة،                                                                   س
  ١٣٧٣مقّدما مدخالت فنية تتعلق بالصكوك العاملية املتصلة باإلرهاب وبقرار جملس األمن                                                          

، وخصوصا بشأن إدراج أحكام تلك الصكوك يف التشريعات الوطنية وزيادة التعاون                                                      )٢٠٠١(
 .لدويل ذي الصلة          ا
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  ملرفق اخلامس    ا
/ كانون الثاين ١ ىتح ،فرع منع اإلرهاب عمالأة لدعم ملتربعات املقّدا

 ٢٠٠٩يناير 
 )بدوالرات الواليات املتحدة    (

٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ *٢٠٠٨ ٢٠٠٩ 
١٩٩٩‐
٢٠٠٢ 

إمجايل املبالغ 
املدفوعة واملتعهد 

 ٣١بدفعها حىت 
/ كانون األول

٢٠٠٨ديسمرب   اجلهة املاحنة
 ٠٤٣ ٦٧٢ ٦٦٨ ٦٤٧ ٧٨٥ ٤٠١ ٣٣٧ ٤٧ ٥٧٦ ١٥٦  إسبانيا ٤٠٩ ٩٢٥ ١
 ٠٨٨ ٣١١ ٥٤٤ ٦٧٨ ٩٣٥ ٢٢٩ ١٣٠ ٢٤٢ ٤٠٠ ٢٥٦ ٦٩٠ ١٦٢  أملانيا ٧٨٧ ٨٨٠ ١
  ٠٠٠ ٥٣٥ ٩٦٤ ٥٢٣ ٠٠٠ ٦٠٠ ٣٧٣ ٣٠٦ ١٥٠ ٢٧١ ٢٥٩ ٢٦٣  إيطاليا ٧٤٦ ٤٩٩ ٢
 بلجيكا ٤٠٨ ٣٨٩ ٤٠٨ ٣٨٩ 
 ٠٠٠ ٧٥ ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ ٢٥ ٠٠٠ ٢٥ ٠٠٠ ٢٥ ١٧٠ ٤٥  تركيا ١٧٠ ٢٤٥
 ٩٦٠ ٨٨٥ ٢٨٦ ٥٢١ ٠٣٠ ٩٥٣ ٤٨١ ١٨٢ ٧٣٧ ١٨١  الدامنرك ٤٩٤ ٧٢٤ ٢
 ١٨٠ ٣٠٣ ١ ١٢٢ ٣٧٤ ١ ٠٠٠ ٨٢٠ ٣٤٤ ٤٩١  السويد ٦٤٦ ٩٨٨ ٣
 ٠٠٠ ٤٠ ٠٠٠ ٨٠ ٠٠٠ ٤٠  سويسرا ٠٠٠ ١٦٠
 ٤٧٥ ٢٥٠ ٤١٩ ٣١٠ ٧٣٠ ٣٤٢ ٣٠٥ ٢٤٦ ٣١٤ ٢٨٣ ٥٧٨ ٢٤٧  فرنسا ٨٢١ ٦٨٠ ١

٩٦٧ ٤٦٥ ٧٨٨ ٧٢٧ ٦٢٩ ٨٩٧ ٢١١ ٦٨٩ ٣٧١ ٧٤ ٠٧١ ٤٧  كندا ٠٣٧ ٩٠٢ ٢
 ٠٠٠ ٨٠ ٦٦٧ ٧٠  كولومبيا ٦٦٧ ١٥٠
 ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ ٥٠  ليختنشتاين ٠٠٠ ٢٠٠
 ٠٩٢ ٩٥٧ ٨٥٣ ٠٧٧ ١ ٣٤٨ ٥٨٤ ١٤٦ ٢١٢ ٠٠٠ ٤٧٨  اململكة املتحدة ٤٣٩ ٣٠٩ ٣
 ٠٠٠ ٦٠ ٦١١ ٥٩ ٠٠٠ ٦٠  موناكو ٦١١ ١٧٩
 ٢٦٢ ٢٤٨ ٥٧٥ ٨٧٠ ٣١٠ ٢٢٨ ٣٨٢ ٤٥٩ ٤٧٨ ٤٤٢  النرويج ٠٠٧ ٢٤٩ ٢
  ٠٠٧ ٦٣١ ٨٢٣ ١٠ ٣٦٤  ٢٤٢ ٦٨٩ ٧٣٠ ٥٠٧ ٣٠٨  النمسا ٣٩٠ ٩٢٣ ١
 ٦٩١ ١٣٧ ٥٤٨ ١١٨  نيوزيلندا ٢٣٩ ٢٥٦
 ٥٤٢ ٢١ ٨٠٤ ٩٣٨ ٤١٤ ٩٣٥ ٧٠٩ ٨٨٧ ٧٢٠ ٤  هولندا ١٨٩ ٧٨٨ ٢
 ٠٠٠ ٢٠٠ ٣٧٥ ١٤٨ ٠٠٠ ٢٩٨ ٠٠٠ ٤٤٦ ٠٠٠ ٢٥٠ ٠٠٠ ٢٣٠ الواليات املتحدة ٣٧٥ ٥٧٢ ١
 ٨٥٥ ٨٣ ٠٠٠ ٦٦ ٠٠٠ ٥٠ ١٦٠ ٦٦ ٠٠٠ ٣٠  اليابان ٠١٥ ٢٩٦
  ٠٠٠ ٧٠  اليونان ٠٠٠ ٧٠
  ١٧٥ ١٣ منظمة األمن  ١٧٥ ١٣

والتعاون يف 
 أوروبا

املنظمة الدولية  ٧٦١ ٧٧ ٧٦١ ٧٧ 
 للفرانكوفونية

١٦٢ ٠٧٨ ٧ ٤٢٩ ٢٥٧ ٨ ٦٢٩ ٨٩٧ ٧٢٥ ٢١٥ ٦ ٧٣٨ ٣٤٩ ٤ ٣٦٤ ٢٣٣ ٢ ٤٠٣ ٥٧٣ ١ ٩٣٦ ٨٧٦  اجملموع ٣٨٦ ٤٨٢ ٣١
 

 .مبا يشمل تعّهدات مل تؤكّد بعد هنائيا * 
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