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مت حكوماُت تركيا و�سوي�رشا والرنويج والنم�سا حلقة العمل هذه التي عقدت ملدة يومني، ونُظمت اأي�سا  نظَّ

با�سم احلكومات الأخرى املت�ساركة يف الرعاية، وهي حكومات �سلوفاكيا وكو�ستاريكا واليابان، بالتعاون 

الوثيق مع فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة الإرهاب واملديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة 

الإرهاب ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.

ل تنطوي الت�سميات امل�ستعملة يف هذا املن�سور اأو عر�ض مادته على التعبري عن اأي راأي كان من جانب 

اأمانة الأمم املتحدة ب�ساأن املركز القانوين لأي بلد اأو اإقليم اأو مدينة اأو منطقة اأو �سلطات اأي منها اأو ب�ساأن 

تعيني تخومها اأو حدودها.

هذا املن�سور غري حمرر ر�سميا.
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v

ت�صدير

واأولوية عليا للمجتمع الدويل. ولئن  العقد املا�سي �ساغل عامليا  اأ�سبحت مكافحة الإرهاب على مدى 

اأُحرز تقّدم يف مكافحة التهديد الذي ميثله الإرهاب ويف فهم اأ�سبابه، فاإن الإرهاب ل يزال واحدا من 

اأخطر التحديات التي تواجه املجتمع الدويل اليوم. وهو ميثل م�سكلة معقدة ت�ستلزم الأخذ بنهج من�سق 

ل اعتماد اجلمعية العامة ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب يف  متعدد الأطراف. و�سكَّ

اأيلول/�سبتمرب 2006 َمْعلماً بارزاً حا�سما يف هذا املجال. فهذه ال�سرتاتيجية تق�سي باتخاذ تدابري �ساملة 

توافق عليها الدول الأع�ساء يف الأمم املتحدة للت�سدي للإرهاب على كل من ال�سعيد الوطني والإقليمي 

والعاملي.

وينبغي تنفيذ ال�سرتاتيجية العاملية باتخاذ تدابري ملمو�سة. وتقع امل�سوؤولية الرئي�سية عن تنفيذها على عاتق 

د الحتياجات اخلا�سة بكل بلد وقد يلزم اأن تعتمد ا�سرتاتيجيات  الدول الأع�ساء. فيتعنيَّ عليها اأن حتدِّ

�ساملة وتدابري ذات �سلة على ال�سعيد الوطني. ويتطلّب التنفيذ الفّعال لل�سرتاتيجية العاملية وغريها من 

الوليات الدولية ا�ستمرار م�ساركة طائفة عري�سة من خمتلف اجلهات الوطنية العاملة يف جمالت خمتلفة 

اأي�سا م�ساركة  عديدة. ول ي�ستلزم تنفيذها م�ساركة موظفي الأمن واإنفاذ القانون فح�سب، بل يقت�سي 

جمموعة وا�سعة من اجلهات ذات امل�سلحة، مبا فيها املجتمع املدين، التي تعمل يف جمالت متنوعة من 

�سلة  ل  والتي  املايل،  والقطاع  الإمنائية  واملعونة  الجتماعية  واخلدمات  والتعليم  الإن�سان  حقوق  قبيل 

لها تقليديا بجهود مكافحة الإرهاب ولكن بع�سها يعالج ظروفاً قد تف�سي اإىل انت�سار الإرهاب. وعلى 

الفّعال فيما  والتعاون  تاآزر اجلهود  الإرهاب  لتدابري مكافحة  الناجح  التنفيذ  ي�ستلزم  الوطني،  ال�سعيد 

بني الوكالت والإدارات. وينبغي اأن تكون للدول الأع�ساء، يف مواجهة التحدي الذي ميثله تنفيذ الأركان 

الأربعة لل�سرتاتيجية العاملية وغريها من الوليات الدولية ملكافحة الإرهاب، اإمكانية العتماد على قدر 

كاف من امل�ساعدة بغية حتقيق نتائج قابلة لل�ستمرار على الأمد الطويل.

وللتبادل  ال�سلة،  ذات  ال�سيا�ساتية  م�سائل  عن  للإبلغ  فّعالة  قنوات  ر  توفُّ من  بّد  ل  ال�سياق،  هذا  ويف 

الأو�سع نطاقا للمعلومات واخلربات بني البلدان وعلى كل من ال�سعيد الوطني والإقليمي والعاملي وذلك 

من خلل الأمم املتحدة ب�سفة خا�سة. ولئن كان املوظفون الوطنيون املعنيون مبكافحة الإرهاب يعقدون 

اجتماعات على ال�سعيد الإقليمي، فاإنه ل توجد حاليا اإل ب�سعة اأماكن جتمع جهات الو�سل الوطنية يف 

جمال مكافحة الإرهاب من جميع املناطق من اأجل اإقامة ال�سبكات وتبادل اخلربات واملمار�سات اجليدة 

ب�ساأن امل�سائل امل�سرتكة املتعلقة بتنفيذ اللتزامات الوطنية والدولية يف جمال مكافحة الإرهاب. وتوّفر 

الأمم املتحدة حمفل عامليا فريدا يف هذا ال�سدد بالنظر اإىل اأنها تكاد ت�سم جميع دول العامل يف ع�سويتها.

با�سم احلكومات  والنم�سا، وكذلك  والرنويج  و�سوي�رشا  تركيا  لهذه العتبارات، قامت حكوماُت  ومراعاة 

الأخرى املت�ساركة يف الرعاية، وهي حكومات �سلوفاكيا وكو�ستاريكا واليابان، بالتعاون الوثيق مع فرقة 

العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة الإرهاب واملديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب ومكتب 

الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، بتنظيم حلقة عمل دولية ملدة يومني جلهات الو�سل الوطنية يف 

جمال مكافحة الإرهاب ب�ساأن »حت�سني الروابط بني اجلهود الوطنية والعاملية املبذولة ملكافحة الإرهاب«، 

ُعقدت يف فيينا يومي 12 و13 ت�رشين الأول/اأكتوبر 2009. وت�سرتك حكوماتنا يف العتقاد باأن من �ساأن 

�سبكة عاملية جلهات الو�سل الوطنية يف جمال مكافحة الإرهاب حتت رعاية الأمم املتحدة اأن توّفر حمفل 

قيِّما تتعاون يف اإطاره هذه اجلهات ب�ساأن امل�سائل امل�سرتكة املتعلقة بتنفيذ التعهدات الوطنية والدولية يف 



vi

جمال مكافحة الإرهاب. وا�ستغل عدد كبري من اجلهات الفاعلة الرفيعة امل�ستوى املعنية مبكافحة الإرهاب 

حلقة العمل هذه للتوا�سل فيما بينها وتبادل املعلومات ب�ساأن امل�سائل املت�سلة بتنفيذ اللتزامات العاملية 

والإقليمية يف جمال مكافحة الإرهاب.

وما نَ�رْش تقرير حلقة العمل اإل دليل على ثراء املناق�سات التي اأُجريت خلل ذلك اليومني. وي�سري هذا 

التقرير اإىل عدد من التحديات التي تواجهها دول عديدة يف �سياق تنفيذ ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية 

ملكافحة الإرهاب بطريقة �ساملة على كل من ال�سعيد الوطني والإقليمي والعاملي. ويوؤمل باأن يفيد التقرير 

كوثيقة مرجعية قيِّمة يف امل�ستقبل واأن يعزز احلوار بني طائفة وا�سعة من اجلهات ذات امل�سلحة.

مايكل �سبينديليغر

وزير خارجية جمهورية النم�سا

يونا�ض غار �ستور

وزير خارجية مملكة الرنويج

مي�سلني كاملي- راي

امل�ست�سارة الحتادية 

ورئي�سة وزارة اخلارجية الحتادية ال�سوي�رشية

اأحمد داود اأوغلو

وزير خارجية جمهورية تركيا
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ر�صالة من الأمني العام للأمم املتحدة

األقاها بالنيابة عنه يف حلقة العمل ال�صيد جان - بول لبورد، رئي�س مكتب فرقة العمل املعنية بتنفيذ 

تدابري مكافحة الإرهاب

املت�ساركة معها يف  الأخرى  الأع�ساء  الدول  واإىل  والنم�سا،  والرنويج  و�سوي�رشا  تركيا  اإىل  بال�سكر  اأتوّجه 

الرعاية، وهي �سلوفاكيا وكو�ستاريكا واليابان، لتنظيمها هذا احلدث. فهذا الجتماع هو اأول ملتقى من 

نوعه جلهات الو�سل يف جمال مكافحة الإرهاب يف حكومات من جميع اأنحاء العامل. ومن ثّم، فاإنه يُعّد 

َمْعلماً بارزاً يف جهودنا الرامية اإىل النهو�ض بالتعاون والتن�سيق بني اجلهات الوطنية والدولية التي توؤدي 

دوراً يف م�ساعينا امل�سرتكة ملكافحة هذا اخلطر.

وقد اعتمدت جميع الدول الأع�ساء يف الأمم املتحدة، يف عام 2006، ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية 

ملكافحة الإرهاب، واأّكدت عليها جمددا يف العام املا�سي. ووجودكم بني ظهرانينا اليوم لهو دليل اآخر على 

اإقرارنا اجلماعي باأن الإرهاب هو حتد عاملي النطاق، ي�ستلزم تدابري ت�سدٍّ متكاملة وعاملية النطاق، تنبع 

من مبداأ �سيادة القانون واحرتام حقوق الإن�سان.

وتقع على عاتق الدول الأع�ساء امل�سوؤولية الرئي�سية عن تنفيذ ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة. وللوفاء بهذه 

امل�سوؤولية على نحو فّعال، ولكفالة التن�سيق بني الوكالت ب�ساأن الأركان الأربعة لل�سرتاتيجية بوجه خا�ض، 

�سة من قبل كل حكومة خطوة �رشورية وهامة. �ض وِجهة و�سل خم�سَّ ميثل تعيني مكتب خم�سَّ

وتت�سل اجلهود الفّعالة الرامية اإىل مكافحة الإرهاب مبجالت متعددة. فاإ�سافة اإىل جمال الأمن واإنفاذ 

القانون، ثمة جمالت اأقل ات�ساما بالطابع التقليدي ت�سّكل جزءاً هاماً اأي�ساً من هذه اجلهود مثل التعليم 

و�سل،  كجهات  ومهمتكم،  املدين.  املجتمع  وم�ساركة  القت�سادية  الجتماعية  والتنمية  الإن�سان  وحقوق 

ميكنها اأن تكفل ا�ستجابة وطنية �ساملة. وبو�سعكم تعزيز م�ساركة الوزارات الوطنية املعنية. كما ميكنكم 

توفري و�سائل لتبادل املعلومات بني النظراء املحليني والأجانب. وميكنكم، باملخت�رش املفيد، دفع اجلهود 

العاملية ملكافحة الإرهاب اإىل م�ستوى مل ي�سبق لنا اأن بلغناه حتى تاريخه.

د الأطراف، يت�سم دور فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة الإرهاب باأهمية  وعلى ال�سعيد املتعدِّ

حا�سمة. ففرقة العمل، التي ي�سارك فيها اأكرث من اأربعة وع�رشين كيانا من منظومة الأمم املتحدة، تكفل 

تن�سيق وات�ساق جهود مكافحة الإرهاب التي تبذلها منظومة الأمم املتحدة وت�ساعد الدول الأع�ساء على 

حتديد املمار�سات اجليدة يف طائفة وا�سعة من امليادين.

جــــميع  على  ال�ســـــل�ض  التعــــاون  خــــلل  من  اإل  بالنجــــاح  تتـــكلّل  اأن  اجلماعية  مل�ساعيــنا  ميكن  ول 

امل�ســــتويات. وهذا التعاون يبداأ بكم. اأتوجه اإليكم ب�سكري على م�ساركتكم، وتف�سلوا بقبول اأف�سل متنياتي 

بحلقة عمل مثمرة.
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اأول- اخللفية

1- اأ�سبحت مكافحة الإرهاب يف ال�سنوات القليلة املا�سية �ساغل عامليا واأولوية عليا للمجتمع الدويل. 

وقد اتُخذ عدد من اخلطوات الهامة التي جت�ّسد هذا الهتمام. وت�سمل هذه اخلطوات اعتماد اجلمعية 

العامة ل�سرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب يف عام 2006. ومتثل هذه ال�سرتاتيجية َمْعلماً 

بارزاً على درب املبادرات الدولية ملكافحة الإرهاب وتق�سي باتخاذ تدابري �ساملة للت�سدي للإرهاب على 

التنفيذي  واملكتب  النم�سا  والعاملي. ويف عام 2007، قامت حكومة  والإقليمي  الوطني  ال�سعيد  كل من 

 ُقدما يف 
ّ
للأمني العام ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية معا بتنظيم ندوة حول "امل�سي

تنفيذ ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب"، يف فيينا، مثلت م�ساهمة هامة يف هذا امل�سعى.

الندوة هي املرة الأوىل التي جتتمع فيها الدول الأع�ساء واملنظمات الإقليمية ودون  2- وكانت تلك 

الإقليمية وكوكبة وا�سعة من ممثلي املجتمع املدين اإىل جانب اأع�ساء فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري 

اأيلول/ ال�سرتاتيجية يف  هذه  تاأكيد  اإعادة  اأبرزت  وقد  ال�سرتاتيجية.  تنفيذ  ملناق�سة  الإرهاب  مكافحة 

اأثارتها  التي  ال�سواغل  امل�سعى. ولكن كان من  لهذا  الأع�ساء  الدول  توليها  التي  الأهمية  �سبتمرب 2008 

الدول الأع�ساء، اأثناء ال�ستعرا�ض الذي اأجرته اجلمعية العامة يف اأيلول/�سبتمرب 2008 للتقّدم املحرز يف 

تنفيذ ال�سرتاتيجية، كيفية حت�سني ربط الإجراءات الدولية املتخذة حتت رعاية الأمم املتحدة باجلهود 

الوطنية التي ت�سطلع بها الدول الأع�ساء. وكانت اأهمية حت�سني الربط بني جهود الأمم املتحدة العاملية 

واجلهود الوطنية اأي�سا من ال�ستنتاجات الرئي�سية التي خل�ست اإليها "العملية الدولية للتعاون العاملي على 

مكافحة الإرهاب" لعام 2008 التي ا�ستهلّتها �سوي�رشا بالتعاون مع تركيا و�سلوفاكيا وكو�ستاريكا واليابان 

بدعم من مركز التعاون العاملي على مكافحة الإرهاب. و�سعت العملية الدولية تلك اإىل حتديد ال�سبل 

التي جتعل موؤ�س�سات الأمم املتحدة وجهودها اأكرث ارتباطا بال�سرتاتيجيات وامل�ساعي الوطنية يف جمال 

د على اأن بو�سع جهات الو�سل الوطنية يف جمال مكافحة  مكافحة الإرهاب. وعلى مدار هذه العملية، �ُسدِّ

الإرهاب اأن تنه�ض بدور رئي�سي يف هذا ال�ساأن. وكان من بني التو�سيات الرئي�سية التي انتهت اإليها العملية 

"عقد اجتماعات دورية بني من�سقي مكافحة الإرهاب الوطنيني اأو جهات الو�سل الوطنية املعنية بذلك 
من عوا�سم الدول ملناق�سة امل�سائل امللمو�سة املت�سلة بال�سرتاتيجية مع فرقة العمل ]املعنية بتنفيذ تدابري 

مكافحة الإرهاب التابعة للأمم املتحدة[ واجلهات التابعة لها، وتقييم جهود تنفيذ ال�سرتاتيجية، وحتديد 

توجهات �سيا�ساتية لل�سرتاتيجية، ومناق�سة ال�سبل التي رمبا ميكن اأن ت�ساعد بها الأمم املتحدة اجلهود 

الوطنية."

3- وابتغاء تعزيز التوا�سل بني جهات الو�سل الوطنية يف جمال مكافحة الإرهاب وتي�سري دورها كحلقة 

ربط بني اجلهود الوطنية والإقليمية والعاملية يف جمال مكافحة الإرهاب، ُعقدت حلقة العمل الدولية جلهات 

الو�سل الوطنية يف جمال مكافحة الإرهاب ب�ساأن "حت�سني الروابط بني اجلهود الوطنية والعاملية املبذولة 

ملكافحة الإرهاب" يف فيينا يومي 12 و13 ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2009. وقد تولت حكومات تركيا و�سوي�رشا 

والرنويج والنم�سا، وكذلك حكومات �سلوفاكيا وكو�ستاريكا واليابان املت�ساركة معها يف الرعاية، تنظيم حلقة 

الإرهاب  مكافحة  تدابري  بتنفيذ  املعنية  العمل  فرقة  مع  الوثيق  بالتعاون  يومني،  مدى  على  هذه  العمل 

واملديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.

رت حلقة العمل حمفل عامليا جلهات الو�سل الوطنية يف جمال مكافحة الإرهاب وامل�سوؤولني  4- ووفَّ

الإرهاب على  املتحدة يف جمال مكافحة  الأمم  الإرهاب وتنفيذ وليات  اأن�سطة مكافحة  امل�رشفني على 



والإقليمية  الدولية  واملنظمات  املتحدة  الأمم  موؤ�س�سات  من  املعنية  اجلهات  وممثلي  الوطني  ال�سعيد 

واملجتمع املدين ملعاجلة الحتياجات العملية يف جمال مكافحة الإرهاب، وليتعلّم كل م�سارك من خربات 

الوطنية  باجلهود  املتعلقة  املعلومات  و�سائر  بالتحديات  والتعريف  الف�سلى  املمار�سات  ولتبادل  الآخر، 

الرامية اإىل تنفيذ وليات الأمم املتحدة يف جمال مكافحة الإرهاب اإىل جانب الأن�سطة الأخرى املتعلقة 

العاملية  املتحدة  الأمم  ا�سرتاتيجية  تنفيذ  بينها  ومن  موا�سيع خمتلفة،  نوق�ست  وقد  الإرهاب.  مبكافحة 

ملكافحة الإرهاب على ال�سعيد الوطني، وامل�ساعدة على بناء القدرات والتعاون القانوين الدويل، واجلهود 

الوطنية يف جمال مكافحة الإرهاب الرامية اإىل حت�سني الربط بني تنفيذ ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية 

 )1999(  1267 املتحدة  للأمم  التابع  الأمن  قرارات جمل�ض  عن  النا�سئة  واللتزامات  الإرهاب  ملكافحة 

و1373 )2001( و1540 )2004( اإىل جانب مناق�سة جدوى اإقامة �سبكة عاملية جلهات الو�سل الوطنية يف 

ع امل�ساركون على اإبداء اآرائهم  جمال مكافحة الإرهاب لكي تتفاعل فيما بينها ومع الأمم املتحدة. و�ُسجِّ

وعر�ض خرباتهم وامل�ساهمة باأفكارهم يف العملية امل�ستمرة الرامية اإىل اإقامة ال�سبكة.

5- وُق�سمت حلقة العمل اإىل اأربع جل�سات موا�سيعية.

دور جهات  )اأ(  الإرهاب:  ملكافحة  العاملية  املتحدة  الأمم  ل�سرتاتيجية  الوطني  التنفيذ  الأوىل:  املناظرة 

الو�سل الوطنية يف جمال مكافحة الإرهاب يف الت�سجيع على اتباع نهج كلّي على ال�سعيد الوطني للت�سدي 

للإرهاب، و)ب( التنفيذ املتكامل ل�سرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب

ر البلدان املتلقية  املناظرة الثانية: امل�ساعدة على بناء القدرات والتعاون القانوين الدويل: )اأ( كيف تت�سوَّ

مة لبناء القدرات؟ هل تلبي احتياجاتها؟ ما هو منظور اجلهات املانحة؟ و)ب(  امل�ساعدة احلالية املقدَّ

تنفيذ التفاقيات والربوتوكولت العاملية الـ16 املناه�سة للإرهاب: اآثار ذلك يف التعاون القانوين الدويل 

وحماية حقوق الإن�سان

تنفيذ  بني  الروابط  حت�سني  يف  الإرهاب  ملكافحة  والإقليمية  الوطنية  اجلهود  دور  الثالثة:  املناظرة 

ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب واللتزامـات الناجمة عن قرارات جمل�ض الأمن التابـع 

للأمم املتحـدة 1267 )1999( و1373 )2001( و1540 )2004(

اجلل�سة الرابعة: الفائدة من اإقامة �سبكة عاملية جلهات الو�سل الوطنية يف جمال مكافحة الإرهاب لكي 

تتعاون فيما بينها ومع الأمم املتحدة

6- وقد بداأت كل جل�سة مبلحظات ا�ستهللية قدمها الرئي�ض وبعرو�ض اإي�ساحية وجيزة قدمها العديد 

من املناظرين الذين حدد اأ�سماءهم القائمون بتنظيم حلقة العمل، بالنظر اإىل وظائفهم وخرباتهم ذات 

ال�سلة ومدى اإمكانية اإ�سهامهم يف املناق�سات. واإثر هذه العرو�ض الإي�ساحية الفتتاحية، ُدعي امل�ساركون 

اإىل التكلّم ب�ساأن املو�سوع املطروح. )انظر املرفق الأول للطلع على تفا�سيل برنامج العمل(
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ثانيا-   ملّخ�س املناق�صات

اجلل�صة الفتتاحية

القانونية  لل�سوؤون  العامة  املديرة  في�سلبريغر،  تي�سي-  اإليزابيث  ال�سفرية  �سعادة  اجلل�سة  7- افتتحت 

املت�ساركة يف  با�سم احلكومات  النم�سا،  والدولية يف  الأوروبية  لل�سوؤون  الوزارة الحتادية  والقن�سلية يف 

الرعاية. واأّكدت يف كلمتها على الطابع العاملي للتهديد الذي يطرحه الإرهاب ولتدابري الت�سدي له على 

ال�سواء. وراأت اأن من اخلطوات الأ�سا�سية التي تدل على الأولوية العالية التي ي�سندها املجتمع الدويل لهذه 

امل�ساألة اعتماُد ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب يف اأيلول/�سبتمرب 2006 التي تق�سي 

باتخاذ تدابري �ساملة للت�سدي للإرهاب على كل من ال�سعيد الوطني والإقليمي والعاملي. وُذكر اأن جناح 

ال�سرتاتيجية يتوقف متاما على تنفيذها، الذي ينبغي القيام به بطريقة مت�سقة على جميع امل�ستويات. 

وتتحمل الدول الأع�ساء م�سوؤولية رئي�سية عن جناح تنفيذ ال�سرتاتيجية.

ماريا  اأنطونيو  ال�سيد  واجلرمية،  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  ملكتب  التنفيذي  املدير  8- واأ�سار 

كو�ستا، يف كلمته الفتتاحية اإىل اأنه ينبغي عمل املزيد لتعزيز �سيادة القانون يف الأماكن اخلارجة عن �سلطة 

اأجزاء العامل التي فقدت فيها احلكومات املركزية ال�سلطة ل�سالح املتمردين واملجرمني  اأي  احلكومات، 

والإرهابيني. واأكد اأي�سا على احلاجة ال�سديدة اإىل م�ساعدة الدول على تاأمني حدودها، بالنظر اإىل اأن 

ال�سيادة تتعر�ض للتهديد يف العديد من املناطق من جماعات تتنقل بحرية من بلد اإىل اآخر، وتتجر على 

اأن  واأُكد على  الطبيعية امل�رشوقة.  بالأ�سلحة والأموال واملخدرات والأ�سخا�ض واملوارد  نحو غري م�رشوع 

الطرق وال�سبكات نف�سها التي ت�ستخدمها اجلماعات الإجرامية تُ�ستخدم اأي�سا لدعم العمليات الإرهابية. 

واأ�سار املدير التنفيذي اإىل اأن الأمر نف�سه ينطبق على ال�سواحل واملجالت اجلوية. وراأى اأن على الدول 

الأع�ساء اأن تعمل ب�سورة اأكرث فعالية على حت�سني اأمن احلاويات يف املوانئ واملطارات، بالنظر اإىل اأن 90 

يف املائة من احلركة التجارية يف العامل تتم بوا�سطة احلاويات. وُذكر اأن املكتب املعني باملخدرات واجلرمية 

قد با�رش بالفعل برامج ملعاجلة هذه امل�سائل.

9- ويف ر�سالة الأمني العام للأمم املتحدة، التي األقاها ال�سيد جان - بول لبورد رئي�ض مكتب فرقة العمل 

املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة الإرهاب، اأُكِّد جمددا على اأن امل�سوؤولية الرئي�سية عن تنفيذ ال�سرتاتيجية تقع 

على عاتق الدول الأع�ساء. واأو�سح باأن اجلهود الفّعالة ملكافحة الإرهاب تت�سل، اإ�سافة اإىل جمال الأمن 

واإنفاذ القانون، مبجالت اأقل ات�ساما بالطابع التقليدي مثل التعليم وحقوق الإن�سان والتنمية الجتماعية 

�سة  �ض وِجَهة َو�سل خم�سَّ القت�سادية وم�ساركة املجتمع املدين. وجرى التاأكيد على اأن تعيني مكتب خم�سَّ

من قبل كل حكومة يعترب خطوة �رشورية وهامة نحو التنفيذ، كما جرى التاأكيد على اأهمية اتباع نهج كلي 

على ال�سعيد الوطني لكفالة فعالية جهود مكافحة الإرهاب.

املناظرة الأوىل- التنفيذ الوطني ل�صرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب

10- ا�ستهلت حلقة العمل املناق�سات من خلل الرتكيز على ما ل�سرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة 

د ال�سرتاتيجية  الإرهاب من دور مركزي يف اتباع نهج كلي على ال�سعيد الوطني للت�سدي للإرهاب. وحتدِّ

و)ب(  الإرهاب،  انت�سار  اإىل  املوؤدية  الظروف  معاجلة  اإىل  الرامية  التدابري  )اأ(  للعمل، هي  اأركان  اأربعة 

تدابري منع الإرهاب ومكافحته، و)ج( التدابري الرامية اإىل بناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته 

وتعزيز دور الأمم املتحدة يف هذا ال�سدد، و)د( التدابري الرامية اإىل �سمان احرتام حقوق الإن�سان للجميع 
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و�سيادة القانون بو�سفهما من الركائز الأ�سا�سية ملكافحة الإرهاب. واأ�سري اإىل اأن امل�سوؤولية الرئي�سية عن 

ال�سرتاتيجية تقع على عاتق الدول الأع�ساء.

املناظرة الأوىل )اأ(  دور جهات الو�صل الوطنية يف جمال مكافحة الإرهاب يف الت�صجيع على اتباع 

نهج كّلي على ال�صعيد الوطني للت�صدي للإرهاب

من  كبري  عدد  فيها  ي�سارك  الإرهاب،  ملكافحة  اجلوانب  متعددة  جهود  بذل  �رشورة  اإىل  11- بالنظر 

اجلهات الفاعلة، ي�سبح التن�سيق والتعاون بني هذه اجلهات من التحديات الرئي�سية التي تواجهها الإدارات 

الوطنية. ولذا، تبادل امل�ساركون اخلربات ب�ساأن اجلهود الرامية اإىل تعزيز اتباع نهج كلي على ال�سعيد 

مكافحة  من�سقني يف جمال  اأو  و�سل  جهات  تعيني  من خلل  ذلك  للإرهاب، مبا يف  للت�سدي  الوطني 

الإرهاب و/اأو اإن�ساء اآليات اأخرى لت�سهيل و�سع ال�سرتاتيجيات وتبادل املعلومات والتن�سيق بني اجلهات 

امل�ساركني  من  العديد  و�سلَّط  الإرهاب.  مكافحة  ت�سهم يف  التي  الأن�سطة  امل�ساركة يف  الوطنية  الفاعلة 

دة التي  ال�سوء على كيفية وقوع بلدانهم �سحية للأعمال الإرهابية، وقدموا تفا�سيل عن التدابري املحدَّ

اأن العديد من الدول مرت  اتخذتها بلدانهم ملكافحة الإرهاب. وتبنيَّ بو�سوح من م�ساهمات امل�ساركني 

و�رشورة  ال�سرتاتيجية؛  فهم  تو�سيع  ب�رشورة  يتعلق  ما  ومنها  امل�سائل،  من  عدد  ب�ساأن  م�سابهة  بتجارب 

لهذا  للت�سدي  ا�سرتاتيجية وطنية  وو�سع  للتهديد  اإدراك وطني م�سرتك  اإىل  التو�ّسل  التن�سيق؛ و�رشورة 

التهديد؛ و�رشورة كفالة تناول املوا�سيع املتمايزة تقليديا يف وقت واحد معا؛ و�رشورة كفالة احرتام حقوق 

الإن�سان، مبا يف ذلك حقوق �سحايا الأفعال الإرهابية، باعتبار ذلك عن�رشا رئي�سيا من عنا�رش مكافحة 

الإرهاب. وكان هناك اتفاق وا�سع على اأن الإرهاب تهديد عاملي متعدد اجلوانب ومعّقد ومرتابط وينبغي 

اأن يتم الت�سدي له على ذلك الأ�سا�ض.

التزاماتها  تنفيذ  �سياق  يف  اخلا�سة  التحديات  من  عددا  تواجه  الأع�ساء  الدول  اأن  اإىل  12- واأُ�سري 

املتعددة الأطراف يف جمال مكافحة الإرهاب. فالدول، على �سبيل املثال، تعتمد على املعلومات املتاأتية 

من التطورات العاملية والإقليمية التي توّجه �سيا�ساتها الوطنية. وعليها اأي�سا اأن تغذي النظام العاملي مبا 

لديها من جتارب ومعلومات على ال�سعيد الوطني واأن تعتمد نهوجا م�سّممة خ�سي�ساً ملكافحة الإرهاب 

دة. وي�ستلزم تنفيذ ال�سرتاتيجية على ال�سعيد الوطني م�ساهمة م�ستمرة  تلبي احتياجاتها الوطنية املحدَّ

الإرهاب، مبا  اأن�سطة مكافحة  املنخرطة يف  العامة  وال�سلطات  املعنية  وا�سعة من اجلهات  من جمموعة 

يف ذلك امل�سوؤولون عن اإنفاذ القانون والأمن، واجلهات ذات امل�سلحة من القطاعات غري املعنية تقليديا 

مبكافحة الإرهاب، مثل اجلهات العاملة يف جمال حقوق الإن�سان اأو التعليم اأو املعونة الإمنائية اأو القطاع 

املايل. واإ�سافة اإىل ذلك، تعمل ال�سلطات الوطنية باعتبارها ال�رشيك الأول للقطاع اخلا�ض واملنظمات غري 

احلكومية وقطاعات املجتمع املدين.

13- ولوحظ اأنه بينما متثل ال�سرتاتيجية عن�رشاً اأ�سا�سياً من عنا�رش اجلهود الوطنية، 

ول يزال يتعنيَّ تعزيز فهمها من جانب العديد من امل�سوؤولني واملجتمع املدين. ويف هذا ال�سدد، يت�سم 

تركيز ال�سرتاتيجية على الظروف املوؤدية اإىل انت�سار الإرهاب، مبا يف ذلك احلاجة اإىل حل النـزاعات، 

وعلى حقوق الإن�سان، باأهمية مركزية يف توعية اجلمهور باأن مكافحة الإرهاب لي�ست جمّرد اتخاذ تدابري 

�سارمة. و�رشح اأحد امل�ساركني اأن حلقات العمل ب�ساأن ال�سرتاتيجية تُعقد يف بلده لتعزيز الوعي بها داخل 

الإدارات واملجتمع املدين. ويف بلد اآخر، ُوزعت كرا�سات عن ال�سرتاتيجية على املجتمع املدين.

ره على جميع امل�ستويات وعلى نطاق  وفيما يتعلق بالتن�سيق، لوحظ اأن من ال�رشوري كفالة توفُّ  -14

بها  ت�سطلع  التي  الأعمال  بني  بو�سوح  الف�سل  الوطني  ال�سعيد  على  التن�سيق  ويقت�سي  للغاية.  وا�سع 

الإدارات املختلفة ذات ال�سلة، والتيقن من اأن جميع اجلهات الفاعلة تعمل وفق النهج ذاته. واأُكد على اأن 

هذه املهمة بالغة ال�سعوبة.



5 ثانياً- ملّخ�ض املناق�سات 

15- وتتبع الدول الأع�ساء �سبل متباينة جداً يف كفالة هذا التن�سيق. ففي العديد من البلدان، يجري 

الف�سل بني اأعمال التن�سيق الوطني واأعمال التن�سيق الدويل. كما اأن الكفاءات واملهام التي ي�سطلع بها 

املن�سقون متباينة كثريا بني بلد واآخر. ففي بع�ض البلدان، يتوىل املن�سق مهمة عقد الجتماعات اأو جتميع 

املدخلت لتقدمي تقرير �سنوي اإىل الربملان، يف حني تُ�سند اإىل املن�سق يف بلدان اأخرى �سلطات هامة، منها 

ال�سلطات املتعلقة مبنع اأفعال اإرهابية حمددة ومعاقبة مرتكبيها. واأو�سح اأحد البلدان اأن م�ساركة املمثلني 

عر�سها  عند  اأف�سل  فهماً  الإرهاب  مكافحة  لتدابري  الربملان  فهم  تكفل  التن�سيق  اأجهزة  يف  الربملانيني 

عليه. واأو�سح بلد اآخر اأن بعثته الدائمة يف نيويورك ت�سّكل جزءا ل يتجزاأ من جهود التن�سيق اخلا�سة 

مبكافحة الإرهاب التي يُ�سطلع بها يف العا�سمة. وذكرت بلدان اأخرى اأن لديها اأفرقة عاملة اأو جلاناً 

تتوىل مهام التن�سيق. كما اأن لدى العديد من البلدان م�ستوى اإ�سايف من التعاون والتن�سيق الإقليميني فيما 

دة معنية مبكافحة  يتعلق بامل�سائل الداخلية والدولية. ولحظ اأحد البلدان اأن عدم وجود جهة و�سل حمدَّ

الإرهاب لديه اأدى، يف بع�ض الأحيان، اإىل الت�سارب بني الخت�سا�سات، مما اأّثر �سلباً على الفعالية.

داخل  الفاعلة  لدى خمتلف اجلهات  التناف�سية  بل  املختلفة،  ال�سواغل  �ساأن  من  اأن  اأي�سا  16- ولوحظ 

الإدارة الوطنية وخارجها اأن تعيق التن�سيق. وقد يكون لبع�ض الكيانات اأولويات �سا�سعة التباين، وقد تاأخذ 

يف العتبار �سواغل والتزامات اإقليمية ودولية اأخرى خمتلفة عن تلك املت�سلة مبكافحة الإرهاب.

17- وميكن اأن يكون لدى الكيانات املنخرطة يف تن�سيق مكافحة الإرهاب اأي�سا �سواغل خمتلفة ب�ساأن 

دة ملكافحة الإرهاب  اللجوء اإىل التدابري ال�سارمة والتدابري املرنة، وب�ساأن حتقيق التوازن بني التدابري املحدَّ

النفتاح  توفري  اإىل  واحلاجة  ال�رشية  تاأمني  �رشورة  وبني  الإن�سان،  بحقوق  املتعلقة  دة  املحدَّ وال�سواغل 

وامل�ساءلة، وبني احلاجة اإىل العمل ب�سورة لمركزية و�رشورة اإجراء ا�ستعرا�ض مركزي. ومن ثّم، ينبغي اأن 

يكون لدى الدول نظام يحقق التوازن بني جميع هذه ال�سواغل ويكفل مت�سيها مع املفهوم الأو�سع للتهديد 

ومع ا�سرتاتيجية وا�سحة لكيفية الت�سدي له. واأُ�سري يف هذا ال�سدد اإىل وجوب الربط بني التن�سيق وو�سع 

الوقت  يف  البلدان  ت�سهدها  التي  للتهديدات  التكتيكية  التحاليل  من  املزيد  طريق  عن  ال�سرتاتيجيات 

من  فاإن  ثّم  ومن  ال�رشكاء.  امل�ستقاة من جميع  املعلومات  اإىل  التهديد  تقييم  ي�ستند  اأن  وينبغي  الراهن. 

الأهمية مبكان ترجمة جت�سيد حتليلت ال�سيا�سة العامة اإىل اإجراءات �سيا�سية.

املناظرة الأوىل )ب( التنفيذ املتكامل ل�صرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب

18- ناق�ض امل�ساركون خلل اجلل�سة قيمة ال�سرتاتيجية باعتبارها خمططا منوذجيا ودليل �سامل لكفالة 

الأخذ بنهج كلي يف الت�سدي للإرهاب على ال�سعيد الداخلي؛ و�سبل تنفيذ ال�سرتاتيجية وترجمة اأحكامها 

اإىل اإجراءات ملمو�سة على اأر�ض الواقع؛ واأهمية معاجلة الظروف املوؤدية اإىل انت�سار الإرهاب؛ واأهمية 

واجلرائم  الإرهاب  بني  القائمة  املحتملة  الروابط  تناول  من خلل  اأو�سع  �سياق  الإرهاب يف  منع  و�سع 

الذي  الرئي�سي  والدور  الوطني؛  ال�سعيد  على  امل�سلحة  ذات  اجلهات  جميع  اإ�رشاك  واأهمية  الأخرى؛ 

ت�سطلع به الأمم املتحدة.

19- واأ�سار العديد من الدول اإىل اأن ال�سرتاتيجية تُ�ستخدم كدليل عندما يراد التيقن من اأن اجلهود 

الوطنية ملكافحة الإرهاب تاأخذ بالنهج الكلي اللزم. و�رشح اأحد امل�ساركني كيف اأن امل�ساركة يف مبادرة 

تنفيذ  تعرتي  التي  الثغرات  ا�ستبانة  يف  فعاليتها  ثبتت  الإرهاب  مكافحة  جمال  يف  املتكاملة  امل�ساعدة 

ال�سرتاتيجية. و�سيكون من �ساأن قيام فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة الإرهاب بتحديد املعامل 

الكاملة للتنفيذ على ال�سعيد الوطني اأن ي�سهم يف دفع هذه العملية ُقُدما. و�سلّط م�ساركون اآخرون ال�سوء 

اأي�سا على الأن�سطة التي ت�سطلع بها فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة الإرهاب، وعلى �رشورة 



اإ�سفاء الطابع املوؤ�س�سي على فرقة العمل لكفالة التنفيذ الفّعال واملتكامل من خلل تن�سيق امل�ساهمات 

التي تقدمها �ستى اجلهات الفاعلة يف الأمم املتحدة.

20- وارتُئي، يف �سياق مناق�سة �سبل تنفيذ ال�سرتاتيجية، اأن هناك خم�سة عنا�رش رئي�سية تق�سي باأن 

يكون التنفيذ )اأ( مطرداً و)ب( متوازناً و)ج( فّعالً و)د( قائماً على احرتام حقوق الإن�سان و)هــ( م�ستندا 

اإىل التوافق يف الآراء. فالتنفيذ املطرد لل�سرتاتيجية �سيكفل عدم مغالة الدول يف ردود فعلها على حوادث 

اإرهابية معّينة وعدم فقدانها ملحور تركيزها. ول يقت�سي التنفيذ املتوازن اتخاذ الدول لتدابري قمعية 

فّعالة فح�سب )مثل املراقبة على احلدود(، بل يقت�سي منها اأي�سا اأن تتخذ تدابري ملنع الأفعال الإرهابية 

التهديد،  على  تطراأ  التي  التغريات  تناول  �سياقه  يف  ينبغي  فعال،  التنفيذ  يكون  ولكي  لها.  والت�سدي 

'�سيا�سات ذات �سلة مبكافحة الإرهاب' )مثل ال�سيا�سات اخلا�سة بال�رشطة والأمن( و'�سيا�سات  واعتماد 

ملئمة ملكافحة الإرهاب' )مثل احلوار بني الأديان(. واأُكِّد على اأن ال�سيا�سات املندرجة يف اإطار هذا النوع 

الأخري ينبغي اأن تُنفذ للأغرا�ض التي تو�سع من اأجلها ولي�ض باعتبارها تدابري ملكافحة الإرهاب. وت�سمل 

�رشورة التو�سل اإىل التوافق يف الآراء احلاجة اإىل تناول �سواغل الربملانات واملجتمع املدين، بو�سائل منها، 

على �سبيل املثال، حتقيق التوازن بني تدابري مكافحة الإرهاب الفعالة، من خلل جمع البيانات وحتليلها، 

واحلق يف اخل�سو�سية وحماية البيانات ال�سخ�سية.

21- واأُكِّد يف �سياق تناول الظروف املوؤدية اإىل انت�سار الإرهاب اأن على الدول اأن توؤدي دورا يف تعزيز 

الت�سامح، ول �سيما بني اأ�سحاب العقائد املختلفة.

اأنه مت بذل  اأحد امل�ساركني  اأهمية دور و�سائط الإعلم. وذكر  اإىل  22- ولفت بع�ض امل�ساركني النتباه 

جهود لت�سجيع و�سائط الإعلم على اأداء دور اإيجابي يف احليلولة دون انت�سار الإرهاب. واأ�سار م�سارك 

اآخر اإىل اأن و�سائط الإعلم تُ�ستخدم يف تعزيز الت�سامح الديني واحلوار بني جميع العقائد واملجموعات 

الإثنية، بغر�ض منع ت�سويه القيم واملعتقدات والثقافات الدينية. وارتُئي اأن ا�ستخدام و�سائط الإعلم يف 

هذا الغر�ض هو و�سيلة فّعالة ملعاجلة تطرف ال�سباب. ولحظ اأحد امل�ساركني اأن من الأ�سهل على الدول 

اأحيانا اأن تتفاعل مع اجلماعات الدينية عندما يكون لها تنظيم ر�سمي. ولوحظ اأي�سا اأنه ميكن و�سع 

برامج لتعزيز اإعادة اندماج املتطرفني. واأعرب امل�ساركون عن اهتمامهم بالتعرف على ما يقوم به الآخرون 

من اأعمال من هذا القبيل. ويف �سياق التاأكيد على �رشورة العمل على اإيجاد حل �سلمي للنـزاعات غري 

املحلولة منذ اأمد طويل، اأُ�سري اإىل اأن امل�ساهمات يف بعثات الأمم املتحدة العديدة حلفظ ال�سلم هي اأداة 

�سديدة الأهمية.

23- وكّرر اأحد املتكلمني وجهة النظر القائلة اإن ال�سيا�سات ذات ال�سلة مبكافحة الإرهاب �سعبة التنفيذ، 

م�سريا اإىل اأن اأحد التحديات الرئي�سية التي تعرت�ض تعزيز احلوار بني الثقافات يكمن يف اأن من املرجح اأن 

ياأخذ اجلمهور على حممل ال�سك والريبة اأي م�ساركة مبا�رشة من جانب امل�سوؤولني عن مكافحة الإرهاب. 

وُذكر اأن م�ساركة احلكومة املركزية ال�رشيح يف بع�ض الأن�سطة ميكن اأن يقّو�ض يف بع�ض الأحيان م�رشوعية 

اجلماعات املعتدلة التي تاأمل احلكومة يف دعمها. ومن هذا املنطلق، �سيكون من املهم اأن تعترب املبادرات 

نابعة من القاعدة ال�سعبية واأن ي�سارك فيها القادة وامل�سوؤولون املحليون لكي تكت�سب ال�رشعية. ويتعنيَّ اأن 

ت�سرتك يف هذه املبادرات اأي�سا املنظماُت غري احلكومية واملنظمات وال�رشاكات القائمة يف املجتمع املحلي 

مع اأ�سحاب امل�سلحة الآخرين.

24- واتُفق على اأن من الأهمية مبكان زيادة الوعي بال�سرتاتيجية، ول �سيما يف �سفوف املجتمع املدين. 

واأُ�سري يف اإطار اأحد الأمثلة اإىل اأن املجتمع املدين ا�سطلع بدور رئي�سي يف لفت النتباه اإىل اأوجه الق�سور 
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يف املوؤ�س�سات الق�سائية والقانونية وموؤ�س�سات اإنفاذ القانون، مما األزم الدولة باأن تاأخذ بتدابري اأكرث تطورا 

ملكافحة الإرهاب. ولوحظ اأن هذا الإ�سهام اأثرى احلوار الوطني و�سكل اأي�سا عن�رشا هاما من اجلهود 

التي يبذلها البلد ملكافحة التطرف. واأ�سار م�ساركون اآخرون اإىل اأن للأو�ساط الأكادميية اأي�سا دورا هاما 

اأي�سا  د  و�ُسدِّ الإرهاب.  الفّعالة ملكافحة  ب�ساأن اجلهود  امل�ستمر  الوطني  يف تقدمي م�ساهمات يف احلوار 

على احلاجة اإىل زيادة احلوار مع القطاع اخلا�ض ب�ساأن م�سائل منها كيفية �سون البنى التحتية واملن�ساآت 

النووية والبيولوجية والكيميائية والقطاع املايل.

واملجتمع  املوؤ�س�سات احلكومية  لزيادة فهم  اإ�سافية  باأن�سطة  القيام  يلزم  اأنه  امل�ساركني  اأحد  25- وراأى 

املدين للم�سائل امل�سمولة بال�سرتاتيجية. وارتُئي اأي�سا اأنه يلزم للأمم املتحدة اأن تتقا�سم املعلومات ب�سورة 

الأمم  ملكاتب  يلزم  واأنه  ال�سرتاتيجية،  لتنفيذ  بها  امل�سطلع  الأعمال  ب�ساأن  الأع�ساء  الدول  مع  اأف�سل 

املتحدة يف الدول الأع�ساء اأن تعمل بن�ساط اأكرب يف دعم تنفيذ ال�سرتاتيجية على ال�سعيد الوطني.

26- وكّرر اأحد البلدان اقرتاحه اإن�ساء مركز ملكافحة الإرهاب يتناول امل�سائل الدولية املتعلقة بالتهديد 

الذي يطرحه الإرهاب.

27- وُدعي اإىل م�ساعفة اجلهود الرامية اإىل الت�سدي ل�ستخدام الإنرتنت من جانب الإرهابيني. وراأى 

اأحد البلدان اأن هناك م�سكلة خا�سة تتمثل يف ا�ستبانة الأ�سخا�ض الذين 'يتحولون ذاتيا اإىل التطرف' من 

خلل ا�ستخدام الإنرتنت.

اأو دون  الإقليمية  املنظمات  �سواء عرب  الإقليمي،  للتعاون  الهام  بالدور  امل�ساركني  العديد من  28- ونّوه 

د على اأن اإحراز تقدم يف بلد واحد �سيكون عقيما ما مل حترز  الإقليمية ومن خلل التعاون الثنائي. و�ُسدِّ

البلدان املجاورة تقدما مماثل. وراأى امل�ساركون اأن املعاهدات الثنائية ميكن اأن تنه�ض بالتعاون، لكنهم 

ميكن  اأنه  امل�ساركني  اأحد  وراأى  الأهمية.  من  نف�سه  بالقدر  يت�سمان  والتحاور  املتبادلة  الثقة  اأن  ارتاأوا 

الجتار  مكافحة  يف  )املكتب(  واجلرمية  باملخدرات  املعني  املكتب  يبذلها  التي  اجلهود  من  ال�ستفادة 

باملخدرات على ال�سعيد الإقليمي باعتبارها من املمار�سات اجليدة. واأُ�سري اأي�سا اإىل اأن فرع منع الإرهاب 

واأثنى  امل�ساركة.  الدول  كبرية على  بفوائد  اإقليمية عديدة، عادت  نظم حلقات عمل  للمكتب قد  التابع 

م�ساركون اآخرون على علقات التعاون الفعال التي اأُقيمت بني املنظمات الإقليمية و�ستى هيئات الأمم 

املتحدة. فلدى املنظمات الإقليمية الكثري لت�ساهم به، مبا يف ذلك يف جمال اأف�سل املمار�سات والتدريب.

29- وقيل اإن ال�سرتاتيجية ل تزود الدول الأع�ساء باإطار من العنا�رش التي ينبغي اإدراجها يف اجلهود 

الوطنية ملكافحة الإرهاب فح�سب، بل وتبنيِّ اأي�سا املجالت التي ينبغي للأمم املتحدة اأن تعّزز م�ساركتها 

فيها لي�ض يف تعريفها ال�سّيق ملكافحة الإرهاب فح�سب واإمنا يف اأعمالها الإمنائية اأي�سا. ودعا العديد 

من امل�ساركني اإىل م�ساركة الأمم املتحدة على نحو اأكرث تعمقا، ول �سيما من جانب برنامج الأمم املتحدة 

الإمنائي ومنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�سكو(. واأُ�سري يف هذا ال�سدد اإىل �رشورة 

مة والإرهاب. واأ�سار اآخرون اإىل �رشورة توجيه عناية اأكرب  النظر يف ال�سلت القائمة بني اجلرمية املنظَّ

ل باملخدرات ال�سائدة يف  لل�سلت القائمة بني الجتار باملخدرات ومتويل الإرهاب واأ�سكال الإرهاب املموَّ

بع�ض البلدان.

30- وفيما يتعلق مب�سائل حقوق الإن�سان، اأُ�سري اإىل اأن على الدول اأن تتوخى الأمانة يف معاجلة امل�سائل 

امللمو�سة عندما تعكف على مكافحة الإرهاب. ولئن كان هناك اتفاق وا�سع على الركن الرابع من اأركان 

الإن�سان  بحقوق  املتعلقة  ال�سواغل  مثل  امللمو�سة  اجلوانب  تعالج  اأن  البلدان  على  فاإن  ال�سرتاتيجية، 

وبالرتحيل وال�سمانات الدبلوما�سية والت�سليم واللجوء. واأُ�سري اإىل اأن 'تدابري مكافحة الإرهاب �ستكون اأكرث 

فعالية لو اعترُبت م�رشوعة، و�ستُعترب م�رشوعة عندما توّطد حقوق الإن�سان'.
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امل�صاعدة على بناء القدرات والتعاون القانوين الدويل املناظرة الثانية- 

تنفيذ  الأمد وم�ستدامة يف  نتائج طويلة  لكفالة حتقيق  اأ�سا�سيا  القدرات  لبناء  املقّدم  الدعم  31- يعّد 

جميع الأركان الأربعة لل�سرتاتيجية. ول يزال يُ�سطلع مبعظم اأن�سطة بناء القدرات على مكافحة الإرهاب 

من خلل القنوات الثنائية، لكن هيئات منظومة الأمم املتحدة ميكن اأن تقوم اأي�سا بدور هام، حيث تعترب 

يف كثري من الأحيان جهات فاعلة "حمايدة" متعددة الأطراف، واإن كانت تعمل مبوارد اأقل بكثري من موارد 

بع�ض اجلهات املانحة الثنائية الرئي�سية.

32- ويف �سياق تقدمي امل�ساعدة، من املهم اأن تكون هناك اآليات موثوق بها لتوفري حتليلت دقيقة للقدرات 

املوجودة، وحتديد الحتياجات ذات الأولوية يف الدول املتلقية، ومطابقة تلك الحتياجات مع ما تقّدمه 

اجلهات املانحة. واإ�سافة اإىل ذلك، وبالنظر اإىل عدد اجلهات املانحة الثنائية واملتعددة الأطراف واجلهات 

م امل�ساعدة، ينبغي للجهات ذات امل�سلحة اأن تتبادل املعلومات ب�ساأن الأن�سطة املنجزة واجلارية  التي تقدِّ

ازدواجية  من  حد  اأدنى  اإىل  التقليل  بغية  اأخرى  باأ�سكال  والتعاون  اجليدة،  واملمار�سات  لها،  واملخطط 

اجلهود وكفالة تلبية جميع الحتياجات ذات الأولوية وتقلي�ض الأعباء التي تتحملها البلدان املتلقية اإىل 

اأقل قدر ممكن. ويت�سم التن�سيق على ال�سعيد الوطني فيما بني الإدارات والوكالت املعنية باأهمية اأ�سا�سية 

بالن�سبة اإىل البلدان املتلقية لكفالة ا�ستبانة الأولويات واإعداد طلبات احل�سول على امل�ساعدة مع تقييم 

الدور الذي �ست�سطلع به طائفة من اجلهات الفاعلة على اأر�ض الواقع يف جمال بناء القدرات وا�ستدامتها 

بعد توفري امل�ساعدة. واأخريا، ينبغي اأن يكون بناء القدرات م�ستداما، واأن ي�سمل املتابعة اللزمة لكي تعود 

مة باأق�سى قدر من الفائدة. امل�ساعدة املقدَّ

مة لبناء القدرات؟ هل  ر البلدان املتلقية امل�صاعدة احلالية املقدَّ املناظرة الثانية )اأ(  كيف تت�صوَّ

تلبي احتياجاتها؟ ما هو منظور اجلهات املانحة؟

ي�سمل  القدرات على نحو  بناء  امل�ساعدة على  امل�ساركون خلل هذه اجلل�سة م�ساألة تقدمي  33- ناق�ض 

وال�سفافية  امللكية  كفالة  بغية  املتلقية  البلدان  احتياجات  وتلبية  لل�سرتاتيجية؛  الأربعة  الأركان  جميع 

باأن م�ساحلها الوطنية هي عامل رئي�سي بالن�سبة للجهة املانحة واجلهة املتلقية؛  بو�سائل منها الإقرار 

وكفالة التكامل بني امل�ساعدة الثنائية والإقليمية واملتعددة الأطراف؛ وا�ستخدام املديرية التنفيذية للجنة 

مكافحة الإرهاب باعتبارها و�سيطاً لتقدمي امل�ساعدة التقنية؛ وا�ستطلع اأوجه التاآزر الإ�سافية بني املعونة 

الإمنائية وامل�ساعدة على مكافحة الإرهاب.

34- وا�ستمع امل�ساركون يف حلقة العمل اإىل عر�ض عن كيفية حتديد البلدان املتلقية لحتياجاتها من 

من  العديد  ولحظ  اللزمة'،  اجلهود  بحجم  مقارنة  '�سئيلة  املتلقاة  امل�ساعدة  اأن  اإىل  واأُ�سري  امل�ساعدة. 

البلدان املتلقية اأن هناك حاجة خا�سة اإىل املعدات التقنية، مبا يف ذلك معدات املراقبة. واأُ�سري اأي�سا 

اإىل اأن الكثري من امل�ساعدة ل يقّدم اإل بكثري من التاأخري. وراأى اأحد البلدان اأن اجلهات املانحة املتعددة 

الأطراف كثريا ما ت�سع مبادرات عديدة، لكنها ل توّفر التقدميات الفّعالة، ول �سيما املعدات التقنية. 

تكون  ما  كثريا  لكن  الأطراف مفيدة،  املتعددة  املانحة  تقدمها اجلهات  التي  م�سورة اخلرباء  تكون  وقد 

املتعددة  امل�ساعدة  قيمة  اإىل  اأخرى  متلقية  بلدان  واأ�سارت  املعدات.  اإىل  احلاجة  من  اأقل  اإليها  احلاجة 

الأطراف، مبا فيها امل�ساعدة التي يقدمها فرع منع الإرهاب التابع للمكتب املعني باملخدرات واجلرمية. 

ويف هذا ال�سدد، اأُعرب عن �سواغل ب�ساأن اعتماد فرع منع الإرهاب اعتمادا كبريا على املوارد اخلارجة 

عن امليزانية، الأمر الذي يهدد ات�ساق تقدمي امل�ساعدة.

35- ولحظت بلدان متلقية اأن تغري التهديد الذي يطرحه الإرهاب يتطلب ا�ستمرار اجلهات املانحة يف 

تقدمي امل�ساعدة. ومت اأي�سا الت�سديد على اأن لدى العديد من البلدان املتلقية خربات قّيمة يف مكافحة 

الإرهاب ينبغي تقا�سمها مع البلدان الأخرى. ويف هذا املجال، �سيكون العديد من البلدان من مقدمي 

امل�ساعدة ومتلقيها يف الوقت نف�سه.
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اأنه رغم اجلهود والأموال الكبرية امل�ستثمرة، ل تزال بع�ض  36- ومن منظور اجلهات املانحة، لوحظ 

د اأي�سا على اأن اجلهات املانحة ل تقّدم م�ساعدة تقنية  هذه اجلهات تنتظر حتقيق نتائج ملمو�سة. و�ُسدِّ

يف جمال مكافحة الإرهاب من قبيل الإيثار، لكنها تنظر دائما اإىل م�ساحلها اخلا�سة. واأُ�سري اإىل �رشورة 

قيام املانحني واملتلقني بالتيُقن من ماهّية امل�ساعدة املطلوبة والتي ميكن ا�ستيعابها. ومما يت�سم باأهمية 

رئي�سية يف هذا ال�سدد هو الدرجة العالية من امللكية لدى املتلقني، وتقدمي امل�ساعدة التقنية بطريقة 

�سفافة ومن�سقة جيدا مع املانحني الآخرين. وفيما يتعلق بالتن�سيق بني اجلهات املانحة، لوحظ اأن املديرية 

التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب وفريق العمل ملكافحة الإرهاب التابع ملجموعة الدول ال�سناعية الثمانية 

ميكن اأن ي�سطلعا بدور هام يف هذا املجال.

م يف معظم احلالت يف اإطار ثنائي، ويف بع�ض احلالت يف اإطار اإقليمي،  37- واأُ�سري اإىل اأن امل�ساعدة تقدَّ

م يف اإطار متعدد الأطراف. ويُعزى ذلك اإىل اأن امل�ساعدة على مكافحة الإرهاب تت�سل  واأنها قلّما تُقدَّ

بامل�سالح الأمنية للجهة املتلقية واجلهة املانحة على ال�سواء، ومن ثم فاإنها تت�سم عادة بح�سا�سية بالغة 

حتول دون قيام مقدمي امل�ساعدة املتعددي الأطراف بتقدميها اإىل جهات خارجية.

38- وراأى بع�ض امل�ساركني اأنه ميكن حت�سني تن�سيق امل�ساعدة، ول �سيما مع اأنواع اأخرى من امل�ساعدة 

الإمنائية. وراأى بع�سهم اأن املجتمع الإمنائي ي�سعر بعدم الرتياح اإزاء اإ�سفاء '�سبغة' مكافحة الإرهاب 

على عمله، مما يعوق الأخذ بنهج كلي يف مكافحة الإرهاب. وعلى �سبيل املثال، اقرُتح اأن يقوم املكتب 

ويف  عملهما.  لتن�سيق  اجلهود  من  الإمنائي مبزيد  املتحدة  الأمم  وبرنامج  واجلرمية  باملخدرات  املعني 

الوقت نف�سه، مت التاأكيد على اأنه رمبا كانت الأمم املتحدة حتتل اأف�سل مكانة من اأجل اجلمع بني م�سائل 

مكافحة الإرهاب وحقوق الإن�سان والتنمية والأمن. ويف هذا ال�سدد، يلزم اأن يكون لدى اجلهات املانحة 

دليل وا�سح على ما اإذا كانت امل�ساعدة املتعددة الأطراف اأكرث فعالية من امل�ساعدة الثنائية.

39- واأعربت بع�ض البلدان عن امتنانها للم�ساعدة التي تلقتها يف اإطار ثنائي اأو اإقليمي اأو دويل، واأّكدت 

ب�سفة خا�سة على فائدة الزيارات التي جتريها املديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للجنة 

جمل�ض الأمن، كما اأعربت عن امتنانها للم�ساعدة التقنية القانونية التي يقدمها فرع منع الإرهاب التابع 

�سيما  التقنية، ول  امل�ساعدة  اإىل  واأُكِّد على وجود حاجة م�ستمرة  باملخدرات واجلرمية.  املعني  للمكتب 

من اأجل احلفاظ على فعالية جهات الو�سل يف جمال مكافحة الإرهاب. واأُ�سري اإىل اأن امل�ساعدة التقنية 

ملكافحة الإرهاب �ستكون اأكرث فعالية بالن�سبة للبلدان املتلقية والبلدان املانحة على ال�سواء لو ُو�سعت يف 

الإطار الأو�سع للم�ساعدة الإمنائية.

الأولية  التقييمات  اإعداد  يف  املانحة  واجلهات  املتلقية  اجلهات  ت�سهم  اأن  امل�ساركني  اأحد  40- واقرتح 

املانحة  اأن بع�ض اجلهات  اإىل  ال�سدد  واأُ�سري يف هذا  الإرهاب.  ت�ستخدمها جلنة مكافحة  التي  للتنفيذ 

امل�ساعدة.  املتلقية من  البلدان  اأف�سل للأولويات اخلا�سة باحتياجات  اإىل احل�سول على حتديد  ت�سعى 

واقرُتح اأي�سا و�سع موؤ�رشات اأف�سل ب�ساأن تقدمي امل�ساعدة التقنية، ول �سيما فيما يتعلق بفعاليتها.

بع�ض  فلدى  املجالت.  بع�ض  يف  ن�سبية  ميزة  الأطراف  املتعددة  امل�ساعدة  لتقدمي  اأن  41- وارتُئي 

للغاية )مثل  دة  املثال، خربة يف جمالت رئي�سية وحمدَّ املتعددة الأطراف، على �سبيل  امل�ساعدة  مقّدمي 

منظمة الطريان املدين الدويل واملكتب املعني باملخدرات واجلرمية واملنظمة الدولية لل�رشطة اجلنائية 

)الإنرتبول((. وكثريا ما يُعترب مقدمو امل�ساعدة املتعددة الأطراف اأي�سا اأكرث فعالية يف تقدمي امل�ساعدة 

فيما يتعلق بالظروف املوؤدية اإىل انت�سار الإرهاب واجلهود املتعلقة بحقوق الإن�سان، مبا يف ذلك جهود 

لهم  اأن  يُعترب  كما  الإرهاب،  مكافحة  �سياق  يف  الإن�سان  حقوق  وحماية  بتعزيز  املعني  اخلا�ض  املقرر 

اأهمية كبرية بالنظر اإىل طابعهم املتعدد الأطراف. ولوحظ اأي�سا اأن من �ساأن مقّدمي امل�ساعدة املتعددي 

الأطراف اأن يعملوا مبثابة مظلّة لتقدمي امل�ساعدة التقنية عندما ل تكون امل�ساعدة الثنائية مقبولة اأو 

ممكنة لأ�سباب �سيا�سية على �سبيل املثال. واأ�سار اأحد مقّدمي امل�ساعدة املتعددة الأطراف اإىل اأن ات�ساع 

9 ثانياً- ملّخ�ض املناق�سات 



الدول  بني  التعاون  يف  للُم�سي  ا�ستخدامها  ميكن  اأدوات حمددة  و�سع  من  ن  مكَّ امل�ساعدة  هذه  نطاق 

الأع�ساء التي لديها نظم قانونية مماثلة.

42- واأ�سارت بلدان متلقية اإىل اأن الأمم املتحدة تُعترب مقّدما للم�ساعدة اأكرث حيادا، لأن امل�ساعدة التي 

اأن النظر يف  تقّدمها ل تتاأثر بامل�سالح الوطنية اإىل نف�ض احلد الذي تتاأثر به البلدان املانحة. واقرُتح 

احتياجات البلدان املتلقية اأهم من النظر يف الأهداف الوطنية للجهات املانحة. فالعمل على هذا النحو 

�سوف يكفل اأي�سا للجهة املتلقية درجة اأعلى من امللكية فيما يتعلق مب�ساريع امل�ساعدة. واقرُتح اأنه ميكن 

ت�سوية امل�سائل املتعلقة مب�سالح اجلهات املانحة وال�سعور بامللكية لدى اجلهات املتلقية لو اأُجريت مناق�سات 

مبزيد من ال�رشاحة بني ال�رشكاء وبُذلت جهود لتحديد امل�سالح امل�سرتكة. وينبغي اأن ي�سند لل�سرتاتيجية 

املنظمات غري  اأن  اإىل  املدين  املجتمع  اأحد ممثلي  واأ�سار  املناق�سات.  هذه  مثل  مركزي يف  دور  العاملية 

احلكومية ميكن اأن توؤدي دورا هاما يف جهود بناء القدرات.

املناظرة الثانية )ب(  تنفيذ التفاقيات والربوتوكولت العاملية الـ16 املناه�صة للإرهاب: اآثار ذلك 

يف التعاون القانوين الدويل وحماية حقوق الإن�صان

43- ت�سند ال�سرتاتيجية العاملية دورا مركزيا لنُهج مكافحة الإرهاب القائمة على اأ�سا�ض �سيادة القانون. 

وتوّفر  ال�سدد،  هذا  زاوية يف  للإرهاب حجر  املناه�سة  الـ16  العاملية  والربوتوكولت  التفاقيات  وتعد 

للدول اأدوات اأ�سا�سية لتمكينها من النهو�ض بالتعاون الدويل يف امل�سائل اجلنائية، بغية تقدمي املجرمني 

خلل  من  للدول،  وميكن  الإن�سان.  وحقوق  القانون  �سيادة  مع  يتم�سى  مبا  فّعالة  ب�سورة  العدالة  اإىل 

بالنيابة عنها وتزويدها مبعلومات  اإجراء حتقيقات  اأخرى  اأطراف  اإىل دول  اأن تطلب  هذه التفاقيات، 

واأدلة وحتى ت�سليمها املتهمني اأي�سا، مما ي�ساعد بالتايل على �سمان عدم وجود ملذ اآمن من امللحقة 

ويف  العاملية  القانونية  ال�سكوك  هذه  على  الت�سديق  يف  كبري  م  تقدُّ اإحراز  ورغم  والت�سليم.  الق�سائية 

تنفيذها، بو�سائل منها اأعمال امل�ساعدة التقنية التي ي�سطلع بها فرع منع الإرهاب التابع للمكتب املعني 

باملخدرات واجلرمية، فاإنه ل يزال يتعنيَّ القيام بالكثري. ويف هذه اجلل�سة، �سلَّط امل�ساركون ال�سوء على ما 

ميكن اأن يوؤتيه الت�سديق على املعاهدات والربوتوكولت العاملية املناه�سة للإرهاب وتنفيذها من اإ�سهامات 

عملية يف التعاون القانوين الفّعال على مكافحة الإرهاب، وما اآتاه بالفعل من اإ�سهامات يف هذا ال�سدد.

44- واأُطلع امل�ساركون على الو�سع الراهن فيما يخ�ض الت�سديق على ال�سكوك القانونية الدولية الـ16 

بلدا  وباأن 88  الـ16،  ال�سكوك  ق على جميع  ت�سدِّ مل  بلدان فقط  ثلثة  باأن  واأُفيد  للإرهاب.  املناه�سة 

قت على اأقل من 12 �سكا، وباأن ثلثة من ال�سكوك التي اعتُمدت يف عام 2005 مل تدخل بعُد حيز  �سدَّ

النفاذ ب�سبب عدم كفاية عدد الت�سديقات عليها. ومن ثّم، فاإن من الوا�سح اأن الدول حتتاج اإىل بذل جهود 

يف جمال الت�سديق على هذه ال�سكوك ويف جمال تقدمي امل�ساعدة التقنية يف هذا ال�ساأن. واأُفيد اأي�سا 

باأنه كثريا ما يفتقر امل�سوؤولون الوطنيون يف جمال العدالة اجلنائية اإىل املعرفة القانونية الفنية اللزمة 

بناء قدرات  اأي�سا بغية موا�سلة  باأعمال هامة  اإىل �رشورة ال�سطلع  واأُ�سري  لتناول اجلرائم الإرهابية. 

الدول الأع�ساء على تنفيذ ال�سكوك القانونية الدولية الـ16. واأو�سح باأن فرع منع الإرهاب التابع للمكتب 

م امل�ساعدة اإىل الدول الأع�ساء بناء على طلبها وا�ستنادا اإىل الحتياجات  املعني باملخدرات واجلرمية يقدِّ

امل�ستبانة. وبالتايل، فاإن امل�ساعدة ت�سّمم على نحو يلئم البلد املتلقي. ويتلقى فرع منع الإرهاب عددا 

ال�سائد يف جميع  ال�سيا�سي  اإىل اللتزام  اإ�سارة  التقنية، مما يعترب  متزايدا باطراد من طلبات امل�ساعدة 

اأنحاء العامل بتعزيز النظام القانوين الدويل املناه�ض للإرهاب وفقا لل�سرتاتيجية العاملية. كما اأ�سبحت 

ر اأنه �سيكون من ال�رشوري  دة. ومع ذلك، ُقدِّ طلبات امل�ساعدة ترتكز اأكرث فاأكرث على جمالت موا�سيعية حمدَّ

اأقل من الأن�سطة يف امل�ستقبل  تقلي�ض حجم فرع منع الإرهاب خلل ال�سهور املقبلة وا�سطلعه بقدر 

ب�سبب نق�ض يف التمويل.
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ملكافحة  القانون  �سيادة  مبداأ  القائم على  العدالة اجلنائية  نهج  امل�ساركون خلل اجلل�سة  45- وناق�ض 

الإرهاب؛ و�رشورة الت�سديق على ال�سكوك الـ16 وتنفيذها تنفيذا كامل؛ و�رشورة م�ساعدة الدول الأع�ساء 

على حتقيق هذا الهدف، بو�سائل منها الأعمال التي ي�سطلع بها فرع منع الإرهاب التابع للمكتب؛ والقيمة 

التي تت�سم بها اجلهود الإقليمية يف هذا املجال.

د على اأنه ينبغي ملزيد من الدول اأن ت�سدق على ال�سكوك القانونية الدولية الـ16 واأن تنّفذها  46- و�ُسدِّ

لكي ي�سبح النظام القانوين العاملي عامليا بحق، ومن ثّم، فّعال متاماً. واأُ�سري اأي�سا اإىل اأن الت�سديق على 

بقرار  التزاماتها عمل  تنفيذ  الدول على  كبريا يف حفز  اإ�سهاما  �سي�سهمان  الكامل  وتنفيذها  ال�سكوك 

جمل�ض الأمن 1373 )2001(.

47- واأثنى العديد من امل�ساركني على امل�ساعدة الكبرية التي يقّدمها فرع منع الإرهاب اإىل البلدان يف 

جمال الت�سديق على ال�سكوك القانونية الدولية الـ16 املناه�سة للإرهاب وتنفيذها. ولوحظ اأن امل�ساعدة 

مة تف�سي يف كثري من الأحيان اإىل حتقيق نتائج �رشيعة. وو�سفت عدة بلدان التقّدم الذي حققته يف  املقدَّ

الت�سديق على ال�سكوك القانونية الدولية وتنفيذها.

48- واأفاد بع�ض امل�ساركني بال�سعوبات التي تُواَجه على ال�سعيد الوطني يف �سياغة واعتماد ت�رشيعات 

ذ بها جميع املقت�سيات الواردة يف قرارات جمل�ض الأمن ذات ال�سلة ويف ال�سكوك القانونية  فعاّلة تنفَّ

الدولية املناه�سة للإرهاب. واأ�سار البع�ض يف هذا ال�سدد اإىل التعاريف الوا�سعة جدا اأو ال�سيقة جدا 

باأن الفتقار  اأحد امل�ساركني  دة من قبيل متويل الإرهاب. واأقر  اإرهابية حمدَّ اإىل جرائم  اأو  للإرهاب، 

اأن ال�سبيل اإىل اعتماد ت�رشيعات  اإىل الت�رشيعات قد اأعـــاق بع�ض عمليات مكافحة الإرهاب، ملحظاً 

جديدة كان حمفوفا بالتحديات لأن بع�ض اجلماعات حاولت اإحباط العملية وكفالة عدم �سن ت�رشيعات 

مناه�سة للإرهاب. واأحجمت منظمات ناقدة اأخرى من منظمات حقوق الإن�سان عن تقدمي م�ساهمات 

املانحة عن  يثني اجلهات  �سببا  الإرهاب  ب�ساأن م�سائل  اأن يكون حوارها مع احلكومة  فنية خوفا من 

تقدمي التمويل اإليها.

دة.  49- واأُبرزت اأي�سا قيمة التفاقيات الإقليمية لأنها كثريا ما تاأخذ يف العتبار �سواغل اإقليمية حمدَّ

املو�سوع  دة  اتفاقية فريدة حمدَّ الف�ساء احلا�سوبي هي  املتعلقة بجرائم  اأوروبا  اتفاقية جمل�ض  اأن  وُذكر 

افتُتح باب التوقيع عليها اأمام البلدان غري الأوروبية اأي�سا. واأّكد العديد من امل�ساركني اأي�سا على التعاون 

الإقليمي بوجه اأعم. واقرُتح اأن ي�سطلع فرع منع الإرهاب التابع للمكتب مبزيد من اجلهود لتعزيز التعاون 

بني �ستى املناطق.

تنفيذ  بني  الروابط  الإرهاب يف حت�صني  ملكافحة  والإقليمية  الوطنية  اجلهود  املناظرة الثالثة-  دور 

ا�صرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب واللتزامـات الناجمة عن قرارات 

جمل�س الأمن التابـع للأمم املتحـدة 1267 )1999( و1373 )2001( و1540 )2004(

"جمموعة  من  املتحدة  الأمم  لدى  ما  وتكّمل  لتعّزز  اعتمادها  اإبَّان  العاملية  ال�سرتاتيجية  50- جاءت 

والتفاقيات  الأمن  جمل�ض  وقرارات  العامة  اجلمعية  )قرارات  الإرهاب  مكافحة  جمال  يف  ت�رشيعات" 

والربوتوكولت العاملية املناه�سة للإرهاب(، تطورت على مدى ال�سنوات املا�سية. وكفلت هذه ال�سرتاتيجية 

اأي�سا "امللكية" امل�سرتكة الوا�سعة فيما يتعلق ب�سكوك الأمم املتحدة املوجودة حالياً.

الذي  القرار 1373 )2001(،  اأيلول/�سبتمرب مبا�رشة،  الأمن، بعد هجمات 11  51- وقد اعتمد جمل�ض 

من جترمي  الإرهاب:  مبكافحة  ال�سلة  ذات  اللتزامات  من  طائفة  الأع�ساء  الدول  جميع  على  فر�ض 

11 ثانياً- ملّخ�ض املناق�سات 



التمويل اإىل جتميد اأ�سول الإرهابيني، ومن كفالة عدم توفري ملذات اآمنة للإرهابيني اإىل تقدميهم اإىل 

العدالة. كما و�ّسع املجل�ض نطاق نظام اجلزاءات املفرو�سة على تنظيم القاعدة وحركة طالبان واملعتمد 

اأ�سل عمل بالقرار 1267 )1999(. ويف عام 2004، اعتمد املجل�ض اأي�سا القرار 1540، الذي يطلب اإىل 

اأن تتخذ �سل�سلة من التدابري القانونية والرقابية والإدارية والتنفيذية للحيلولة دون وقوع  جميع الدول 

اأ�سلحة الدمار ال�سامل وو�سائل اإي�سالها يف اأيدي جهات من غري الدول.

ب�سياغة  املكلفني  املمار�سني  والأخ�سائيني  للإرهاب  املناه�سة  ال�سيا�سات  ل�سناع  ينبغي  اإنه  52- وقيل 

وتنفيذ ال�سيا�سات والتدابري الوطنية اأن يعملوا على تنفيذ هذه املجموعة املعقدة من اللتزامات الدولية 

على ال�سعيد الوطني. وقد يفتقر امل�سوؤولون املعنيون اإىل معرفة �ستى ال�سكوك وفهم ال�سلت القائمة 

فيما بينها وكيفية ارتباطها باأعمالهم اليومية. ولفهم هذه الأمور اأهمية حمورية يف تعزيز امللكية على 

ال�سعيد الوطني من اأجل تنفيذ اللتزامات الدولية.

53- ومن ثّم، فاإن هناك حاجة م�ستبانة اإىل حت�سني ربط الإجراءات الدولية اجلارية حتت رعاية الأمم 

املتحدة بالإجراءات الوطنية التي ت�سطلع بها الدول الأع�ساء.

54- وا�ستمع امل�ساركون اإىل املعلومات التي قّدمها روؤ�ساء جميع جلان جمل�ض الأمن الثلث املعنية مب�سائل 

الإرهاب،  مكافحة  وجلنة  طالبان،  وحركة  القاعدة  تنظيم  على  املفرو�سة  اجلزاءات  )جلنة  الإرهاب 

واللجنة املن�ساأة عمل بالقرار 1540(، وناق�سوا اأهمية اإدراج تنفيذ قرارات جمل�ض الأمن يف الإطار ال�سامل 

الذي تهيئه ال�سرتاتيجية العاملية؛ ودور جهات الو�سل الوطنية يف تعزيز التفاعل على ال�سعيد الوطني 

مع الهيئات الدولية املعنية، ول �سيما اللجان الثلث؛ ودور جهات الو�سل الوطنية يف العمل كمركز لتبادل 

املعلومات من اأجل حتقيق التفاعل بني الدول الأع�ساء واللجان املعنية.

55- واأُبلغ امل�ساركون باأن جلنة مكافحة الإرهاب جتري حاليا عملية تقييم اإثر ت�سلّم اأول التعليقات على 

التقييمات الأولية للتنفيذ. وقد اأقّرت اللجنة حتى الآن التقييمات الأولية للتنفيذ فيما يخ�ض 190 دولة 

التي  التقييم اجلارية،  �سياق عملية  النهائية يف  اللجنة 28 ملفا يف �سيغتها  ع�سوا وعممتها. وو�سعت 

مكنتها من تعزيز حوارها املنتظم مع الدول الأع�ساء وموا�سلة ا�ستبانة املجالت التي ل يزال م�ستوى 

تنفيذ القرار 1373 )2001( فيها اأقل من امل�ستوى اللزم. وعلى ال�سعيد العملي، تقت�سي عملية التقييم 

هذه اأن تعمل اللجنة بناء على تو�سيات املديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التي ترتاوح بني طلب 

اللجان  مع  الجتماع  اإىل  الدائمني  املمثلني  ودعوة  امل�ستبانة  الق�سور  اأوجه  ب�ساأن  املعلومات  من  مزيد 

الفرعية املعنية.

اأكرث  وزيارات  �ساملة  بزيارات  الإرهاب قامت  للجنة مكافحة  التنفيذية  املديرية  باأن  اأي�سا  56- واأُفيد 

د على اأن التعاون بني  دة من تنفيذ القرار 1373 )2001(. و�ُسدِّ تركيزا على ال�سواء تناولت عنا�رش حمدَّ

اللجان الثلث يجري ب�سل�سة، واأن املديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب تعمل على نحو جيد، وفقا 

لتوجيهات اللجنة، مع فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة الإرهاب ومع فرع منع الإرهاب التابع 

للمكتب املعني باملخدرات واجلرمية. واأُكِّد على اأن جهات الو�سل ت�سطلع بدور حا�سم الأهمية يف تن�سيق 

تفاعل الدول الأع�ساء مع اللجنة ويف الإجابة عن التقييمات الأولية للتنفيذ. واأ�سار بع�ض امل�ساركني اإىل 

اأن ال�ستجابة لطلبات خمتلف جلان جمل�ض الأمن امل�ستمرة للح�سول على املعلومات متثل عبئا كبريا.

57- واأُطلع امل�ساركون اأي�سا على عمل جلنة اجلزاءات املفرو�سة على تنظيم القاعدة وحركة طالبان. 

وُذكر اأن اخلطر الذي ميثله تنظيم القاعدة وحركة طالبان ل يزال قائما، لكنه تطور على مدى ال�سنوات 

املا�سية. وبالتايل، تتحمل اللجنة م�سوؤولية اأكرب عن كفالة الفعالية امل�ستمرة لنظام اجلزاءات. ويف هذا 
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ال�سدد، كانت اللجنة جتري، وفقا للقرار 1822 )2008( ا�ستعرا�سا جلميع الأ�سماء املدرجة يف قائمتها 

املوحدة للتيقن بالقدر املمكن من دقة املعلومات الواردة فيها ومن اأن القوائم �سحيحة. وقد اأف�ست عملية 

ال�ستعرا�ض بالفعل اإىل رفع اأ�سماء اأربعة اأفراد من القائمة. وا�ستند ال�ستعرا�ض اإىل املعلومات املتلقاة من 

جميع الدول املعنية، التي كان تعاونها ودعمها على نحو ن�سط حا�سماً يف هذا ال�سدد. وُذكر اأن جمل�ض 

الأمن كلّف اللجنة يف قراره 1822 )2008( باأن تتيح على موقعها ال�سبكي موجزا لأ�سباب اإدراج �سخ�ض ما 

اأو كيان ما يف القائمة. واعترب هذا التدبري خطوة هامة نحو تعزيز �سفافية عمل اللجنة فيما يت�سل باأ�سماء 

الأفراد اأو الكيانات املدرجة يف القائمة، وكذلك يف م�ساعدة الدول الأع�ساء على تنفيذ اجلزاءات. وقد 

نُ�رش حتى تاريخه 123 موجزا على موقع اللجنة على الإنرتنت. وكان على اللجنة وجمل�ض الأمن اأي�سا اأن 

ينظرا يف الآثار املرتتبة على عدد من الق�سايا املعرو�سة على املحاكم حاليا يف اأوروبا واأماكن اأخرى، وهي 

ق�سايا تتعلق مببداأ املحاكمة امل�رشوعة و�سيادة القانون ومعايري حقوق الإن�سان. ولكن كان من الوا�سح 

اأن معاجلة تلك امل�ساألة تعود يف املقام الأول اإىل الدول الأع�ساء. وُذكر يف الوقت نف�سه اأنه يلزم موا�سلة 

معاجلة اأوجه الق�سور التي تعرتي الإجراءات الراهنة وحت�سني هذه الإجراءات. ومن �ساأن قرار املتابعة 

للقرار 1822 )2008(، الذي �سيتفاو�ض ب�ساأنه جمل�ض الأمن يف نهاية هذا العام، اأن يتيح الفر�سة ملوا�سلة 

حت�سني طرائق عمل اللجنة. فمن �ساأن و�سع اإجراءات من�سفة ووا�سحة لإدراج الأ�سماء يف القائمة ورفعها 

منها ومعاجلة اأوجه الق�سور اأن يعّزز �سّدة وفعالية التدابري اخلا�سة باجلزاءات.

58- وفيما يتعلق بعمل اللجنة املن�ساأة عمل بالقرار 1540، اأُبلغ امل�ساركون بالعنا�رش الرئي�سية لللتزامات 

اإىل امل�ساعدة  اأن العديد من الدول حتتاج  اإىل  واأُ�سري  التي يفر�سها قرار جمل�ض الأمن 1540 )2004(. 

التقنية لتنفيذ هذه اللتزامات تنفيذا كامل، ول �سيما اأنها تتعلق مب�سائل يف غاية التعقيد. ويتعني على 

جهات الو�سل الوطنية اأن ت�سطلع بدور رئي�سي يف كفالة ا�ستبانة الحتياجات من امل�ساعدة التقنية. واأُ�سري 

اإىل اأن جلنة القرار 1540 ميكن اأن ت�ساعد اأي�سا يف ا�ستبانة هذه الحتياجات.

59- واأطلع املقرر اخلا�ض املعني بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف �سياق مكافحة الإرهاب امل�ساركني 

مدى  على  اأُدخلت  التي  الكبرية  بالتح�سينات  ه  ونوَّ الثلث،  اللجان  مع  بالتفاعل  اخلا�سة  اأن�سطته  على 

ال�سنوات القليلة املا�سية. فقد حت�سنت الآن قدرة جلنة مكافحة الإرهاب على ت�سليط ال�سوء على امل�سائل 

املتعلقة بحقوق الإن�سان عند التعامل مع الدول الأع�ساء، وجاء اعتماد جمل�ض الأمن للقرار 1566 )2004( 

الف�سلى  املمار�سات  الإرهاب على حتديد  مكافحة  وتعكف جلنة  الإر�سادات.  لهذه  منطلق جيد  مبثابة 

املتعلقة بحقوق الإن�سان، وهو اأمر كان قد ُعر�ض تقدمي امل�ساعدة ب�ساأنه. وفيما يخ�ض جلنة اجلزاءات 

املفرو�سة على تنظيم القاعدة وحركة طالبان، لحظ املقّرر اخلا�ض اأن اعتماد القرار 1822 )2008( 

مثَّل خطوة هامة اإىل الأمام يف معاجلة ال�سغوط املت�سلة باحلاجة اإىل 'اإجراءات من�سفة ووا�سحة'. ولفت 

املقّرر اخلا�ض النتباه اإىل قرار جلنة حقوق الإن�سان يف ق�سية متعلقة ب�سخ�سني مدرجني يف القائمة 

املوّحدة. فقد وجدت اللجنة اأن الدولة التي طلبت اإدراج هذين ال�سمني انتهكت العهد الدويل اخلا�ض 

�سعور  و�ساد  القائمة،  من  املعنيني  ال�سخ�سني  ا�سم  ُرفع  القرار،  ذلك  واإثر  وال�سيا�سية.  املدنية  باحلقوق 

واجهت  اأنها  الدول  اإحدى  ذكرت  ذلك،  على  ورّداً  القائمة.  لتلك  ال�ستعرا�ض  اأ�سكال  من  �سكل  بظهور 

�سيما  املحاكم، ول  لدى  القائمة  وكيانات مدرجون يف  اأفراد  رفعها  ب�ساأن ق�سايا  كبرية  اأي�سا م�سكلت 

بالنظر اإىل قلة املعلومات املتوّفرة ب�ساأن اأ�سباب اإدراجهم يف القائمة. واأُعرب اأي�سا عن �سواغل مفادها اأن 

اإدراج اأ�سماء منظمات تنخرط يف تقدمي خدمات اجتماعية يوؤثر �سلبا على الأفراد الذين ي�ستفيدون من 

امل�ساعدة الإن�سانية التي تقدمها. ولوحظ اأن فريق الر�سد اقرتح اأن يُ�سمح لتلك الكيانات مبوا�سلة عملها، 

�رشيطة اأن تخ�سع ملراقبة الدولة للتيقن من عدم حتويل وجهة الأموال لأغرا�ض اإرهابية، وذلك من خلل 

اإجراءات منها تغيري قيادة املنظمة املعنية. واقرُتح تناول هذه امل�سائل يف قرار جمل�ض الأمن اجلديد ]الذي 

�سيُعتمد يف نهاية العام[.
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د جمددا على �رشورة قيام الدول بكفالة احل�سول على دعم املجتمع املدين للتدابري املتخذة  60- و�ُسدِّ

ملكافحة الإرهاب. ففي بع�ض البلدان، �ساد العتقاد بني النا�ض باأن مبادرات مكافحة الإرهاب ل تت�سم 

بالأهمية اإل لأنها مهمة بالن�سبة لبلدان ال�سمال. ومن ثّم، فاإن من ال�رشوري تف�سري الطريقة التي مي�ض 

بها الإرهاب باجلميع ويوؤثر يف اجلميع. ويف هذا ال�سدد، تت�سم حمايُة حقوق الإن�سان واإقامة حوار فّعال 

مع املجتمع املدين ب�ساأن تدابري مكافحة الإرهاب اجلديدة باأهمية رئي�سية.

61- واأّكد امل�ساركون اأي�سا على �رشورة اإجراء اإعادة تقييم منتظمة لت�رشيعات تنفيذ ال�سكوك القانونية 

الدولية وقرارات جمل�ض الأمن ذات ال�سلة لكفالة ا�ستجابتها للتهديدات الراهنة. ولحظ البع�ض اأن تنفيذ 

القرارات تنفيذا كامل هو مهّمة �سعبة بالن�سبة لكثري من الدول، ول �سيما الدول ال�سعيفة واملفككة.

62- وقال اأحد ممثلي املجتمع املدين اإن كل من اللجان الثلث ميكن اأن ت�ستنري من خربات الأخرى، 

واقرتح اإن�ساء �سندوق تربعات ا�ستئماين لبناء القدرات تُ�سند يف اإطاره مهام لأجهزة جمل�ض الأمن ح�سب 

القت�ساء ولفرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة الإرهاب على ال�سواء. واأُ�سري اأي�سا اإىل اأنه ميكن 

حت�سني ال�سفافية لو �ُسمح للمجتمع املدين بامل�ساركة ب�سكل اأكرب يف عمل جلان جمل�ض الأمن. وُذكر اأن جلنة 

القرار 1540 قد اأر�ست مثال جيدا يف هذا ال�سدد.

63- واأبرزت عدة دول اجلهود التي ا�سطلعت بها لتنفيذ قرارات جمل�ض الأمن ذات ال�سلة. ولوحظ اأن 

القرار 1373 )2001( ينبغي اأن يكفل اإخ�ساع جميع التنظيمات الإرهابية لنف�ض التدابري وعدم 'التمييز 

غري  الحتلل  مقاومة  اأن  على  نف�سه،  الوقت  يف  اآخرون،  م�ساركون  د  و�سدَّ الإرهابية'.  التنظيمات  بني 

امل�رشوع ل تعترب اإرهابا. واأُ�سري اإىل �رشورة حل م�ساألة عدم وجود تعريف للإرهاب باعتماد اتفاقية �ساملة 

ملكافحة الإرهاب.

مكافحة  جمال  يف  الوطنية  الو�صل  جلهات  عاملية  �صبكة  اإيجاد  من  اجلل�صة الرابعة-  الفائدة 

الإرهاب لكي تتعاون فيما بينها ومع الأمم املتحدة

64- ل توجد اإل قلة من املحافل التي جتمع بني جهات الو�سل الوطنية يف جمال مكافحة الإرهاب من 

جميع املناطق كيما تتبادل املعلومات ب�ساأن اخلربات واملمار�سات الف�سلى والتحديات وتقيم ال�سبكات فيما 

بينها. وتوّفر الأمم املتحدة حمفل عامليا فريدا يف هذا ال�سدد بالنظر اإىل اأنها تكاد ت�سم جميع دول العامل. 

وقد جمعت حلقة العمل هذه للمرة الأوىل ِجهات الو�سل الوطنية واخلرباء املعنيني بتن�سيق ال�سيا�سات 

الوطنية ملكافحة الإرهاب وممثلي كيانات الأمم املتحدة واملنظمات الإقليمية والدولية. ونوق�ست م�ساألة 

اإقامة �سبكة عاملية جلهات الو�سل الوطنية يف جمال مكافحة الإرهاب حتت رعاية الأمم  اإذا كانت  ما 

املتحدة ميكن اأن متثل و�سيلة قيِّمة تتوا�سل بوا�سطتها جهات الو�سل هذه ب�ساأن امل�سائل امل�سرتكة املتعلقة 

بتنفيذ الأن�سطة الوطنية والدولية يف جمال مكافحة الإرهاب. ونُظر اأي�سا فيما اإذا كانت هذه ال�سبكة 

ن اجلهات الفاعلة املعنية مبكافحة الإرهاب على ال�سعيدين الإقليمي والعاملي من  �ستوّفر حمفل قيِّما ميكِّ

الو�سول اإىل جهات الو�سل الوطنية يف عوا�سم البلدان والتوا�سل معها وتي�سري التبادل املنتظم للمعلومات 

وامل�ساورات ب�ساأن امل�سائل املت�سلة بتنفيذ اللتزامات العاملية والإقليمية يف جمال مكافحة الإرهاب.

65- وناق�ض امل�ساركون الفوائد التي ميكن اأن تعود بها هذه ال�سبكة العاملية، واأهمية التعلم من الآليات 

وال�سبكات القائمة على ال�سعيدين الإقليمي ودون الإقليمي وال�ستفادة منها ا�ستفادة كاملة بغية جتنب 

ازدواجية اجلهود؛ و�رشورة بناء الثقة والطمئنان واحلفاظ على املرونة وتعزيز القدرات الوطنية لتمكني 
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الدول الأع�ساء من امل�ساركة على نطاق كامل يف هذه ال�سبكة العاملية؛ و�رشورة موا�سلة التفكري يف وظائف 

ال�سبكة العاملية وطرائق عملها.

66- واأ�سار امل�ساركون اإىل اأن الأمم املتحدة هي عن�رش رئي�سي يف جناح مكافحة الإرهاب على ال�سعيد 

العاملي. وقد حققت فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة الإرهاب بالفعل اإجنازات كثرية على �سعيد 

تنفيذها  لكفالة  بها  �سيُ�سطلع  التي  اجلديدة  باجلهود  ذلك  و�سرُيفد  ُقُدما،  العاملية  ال�سرتاتيجية  دفع 

ب�سورة متكاملة.

67- وذكر بع�ض البلدان اأن اإقامة �سبكة جلهات الو�سل قد تكون �سابقة لأوانها لأن م�ستوى التجان�ض 

بينها يف جمال ال�سرتاتيجيات والأولويات والأدوار وما اإىل ذلك ل يزال متدنيا. واقرُتح اأن من ال�رشوري 

حتقيق قدر اأدنى من الت�سابه يف وظائف اأع�ساء ال�سبكة لكي تكون هذه ال�سبكة ملئمة وفّعالة. وراأى 

اإن�ساء ال�سبكة �سيتطلّب بذل جهد كبري واتخاذ قرار ب�ساأن منوذجها قبل مبا�رشة العمل على  اآخرون اأن 

اإقامتها. وت�ساءل اأحد البلدان عن ماهّية الولية القانونية لل�سبكة وعن كيفية اإن�سائها ب�سورة ر�سمية.

د اجلميع على �رشورة عدم قيام ال�سبكة بتكرار اجلهود التي �سبق بذلها على ال�سعيد الإقليمي،  68- و�سدَّ

حيث كان التن�سيق كبريا بالفعل بني جهات الو�سل يف اأحيان كثرية. وكثريا ما تكون ال�سبكات الإقليمية 

هذه ذات قيمة اأكرب بالن�سبة اإىل امل�ساركني، حيث يُرجح اأن تكون ال�سواغل والأولويات مت�سابهة. وينبغي 

األ تكرر ال�سبكة اأي�سا العمليات الر�سمية اجلارية يف الأمم املتحدة، كما ينبغي األ تعمل مبعزل تام عنها.

69- وذكر العديد من امل�ساركني اأنهم يفتقرون اإىل املوارد للم�ساركة يف ال�سبكة والإ�سهام فيها على النحو 

املنا�سب. ومن ثّم، ينبغي النظر يف اإمكانية تقدمي م�ساعدة تقنية لدعم م�ساركة الدول الأع�ساء يف هذه 

د اأي�سا على اأن اأع�ساء هذه ال�سبكة ينبغي اأن يكونوا من املوؤ�س�سات املعنية ل اأفرادا بعينهم. ال�سبكة. و�ُسدِّ

الكبرية  فائدتها  ثبتت  التي  الإقليمية  ال�سبكات  من  امل�ستقاة  امل�ساركني عن اخلربات  بع�ض  70- وتكلّم 

على جميع امل�ستويات، ول �سيما يف اإقامة علقات جيدة بني اجلهات الفاعلة ذات ال�سلة وتوفري اإطار 

لتبادل املعلومات. واأ�سار ممثل اإحدى املنظمات الإقليمية اإىل اإمكانية ا�ستحداث اأوجه تاآزر ملئمة ب�ساأن 

تنفيذ ال�سرتاتيجية العاملية. وينبغي اأن ي�سمل هذا التاآزر املنظمات الإقليمية التي تتوّفر لديها ال�سلت 

ال�سيا�سية واخلربة، و�سبكة من الأفراد الذين لديهم ات�سالت بحكوماتهم، وقاعدة من اخلرباء الذين ميكن 

ال�ستفادة منهم. واأفادت اإحدى املنظمات الإقليمية، يف �سياق احلديث عن املمار�سات اجليدة، باأنها توزع 

�سهريا ر�سالة اإخبارية تتناول م�سائل مكافحة الإرهاب ذات ال�سلة، وت�سدر اأعدادا خا�سة ب�ساأن فرادى 

اأنها تعقد اجتماعات  اإقليمية اأخرى  املوا�سيع من قبيل ا�ستخدام الإرهابيني للإنرتنت. وذكرت منظمة 

دة. وميكن لبع�ض املنظمات الإقليمية  �سنوية ب�ساأن ال�سرتاتيجيات، تُناق�ض فيها م�سائل موا�سيعية حمدَّ

املعايري  تتبادل  لكي  والدولية  والإقليمية  الإقليمية  دون  املوؤ�س�سات  بني  نقل'  'و�سيلة  باعتبارها  تعمل  اأن 

واملمار�سات الُف�سلى. وبو�سع املنظمات الإقليمية اأي�سا اأن تقيم اأُطرا للتعاون، ت�سم خرباء وموؤ�س�سات يف 

املجالت ذات ال�سلة، ممن ميكن ال�ستعانة بهم كمنطلق للتعاون والتن�سيق وبناء القدرات وتبادل املعلومات 

ال�سبكة  اأن ت�سبح  الإقليمية قبل  ال�سبكات  ينبغي موا�سلة تدعيم  اأنه  املتكلمني  اأحد  وتعميمها. ولحظ 

العاملية فّعالة.

71- وراأى البع�ض اأن امل�سي ُقُدما ميكن اأن يتم من خلل تنظيم اجتماعات منتظمة جلهات الو�سل 

تتمكن من خللها موا�سلة العمل والتو�ّسل اإىل �سكل ال�سبكة املحتملة م�ستقبل. وارتُئي اأي�سا اأنه ينبغي األ 

ز للغاية  تكون جهات الو�سل طموحة للغاية واأنها ميكن اأن جتتمع مرة يف ال�سنة لتناول جدول اأعمال مركَّ

يتعلق بعن�رش واحد فقط من عنا�رش ال�سرتاتيجية العاملية.
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امل�ساألة  واأن  ال�سبكة،  من  الفائدة  على  فعليا  دليل  ذاته  بحد  �سّكل  العمل  حلقة  جناح  اأن  72- وُذكر 

الآن هي البت يف ال�سكل الذي ينبغي اأن تتخذه هذه ال�سبكة. واقرتح اأحد املتكلمني اإ�سناد خم�ض مهام 

)اأ( تطوير املعرفة ب�ساأن تنفيذ  اأيَّده فيها العديد من املتكلمني الآخرين، وهي:  ال�سبكة،  م�ستقبل لهذه 

ال�سرتاتيجية العاملية، و)ب( كفالة تنفيذ جميع الأركان الأربعة لل�سرتاتيجية وجتّنب حدوث فجوة بني 

ال�سمال واجلنوب، و)ج( اإ�سناد اأهمية حمورية اإىل بناء القدرات يف اإطار ال�سبكة، و)د( اإمكانية ا�ستخدام 

ال�سبكة اأي�سا ملناق�سة التـجـــاهات الرئي�سية يف جمال الإرهاب الـــتي تهم جـــميع امل�ساركني، و)هـ( اإمكانية 

دة، وما  ا�ستخدام ال�سبكة لتعميم الـــدرو�ض امل�ستخـــل�سة واملن�ســـورات ذات ال�ســـلة املتعـــلقة بتجارب حمدَّ

تدابري  بتنفيذ  املعنية  العمل  للتفاعل مع فرقة  ال�سبكة مدخل قويا  ت�سّكل  اأن  اآخرون  اإىل ذلك. واقرتح 

مكافحة الإرهاب.

73- ورئي اأنه ينبغي اأن تُدعم ال�سبكة مبكتب ي�سم ممثلني من كل منطقة واأن ت�سم مراكز اإقليمية حيثما 

كان ذلك منا�سبا. وارتاأى البع�ض اأن ال�سبكة ميكن اأن ت�ستفيد من دعم فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري 

مكافحة الإرهاب فيما راأى اآخرون اأن املكتب املعني باملخدرات واجلرمية ميكن اأن يوؤدي دورا فيها. واتُفق 

على اأن تبقى الأمم املتحدة 'املكان الأمثل ل�ست�سافة حلقات العمل'، حيث اأنها جتمع بني امل�سائل املتعلقة 

مبكافحة الإرهاب واحلوكمة ال�سديدة والتنمية واملنظمات غري احلكومية. ورئي اأن من اللزم اخلروج 

من القوقعة واختبار اأ�سكال خمتلفة، من قبيل اأفرقة املناق�سة ال�سغرية وغري ذلك من اأ�سكال الجتماعات 

املختلفة الأخرى التي جتمع بني ذوي ال�سلة من اخلرباء اخلارجيني واملجتمع املدين.

اجلل�صة اخلتامية

74- يف اجلل�سة اخلتامية، �سلّط رئي�ض مكتب فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة الإرهاب ال�سوء 

على فائدة مبادرة تعزيز التن�سيق بني احلكومات وكيانات الأمم املتحدة وال�رشكاء الآخرين. واأ�سار اإىل اأن 

اجلهود الفّعالة الرامية اإىل مكافحة الإرهاب تت�سل مبجالت متعددة. فقد ذكر اأنه، بالإ�سافة اإىل الأمن 

الإن�سان  التعليم وحقوق  التقليدي مثل  بالطابع  ات�ساما  اأقل  اأي�سا جمالت هامة  القانون، هناك  واإنفاذ 

والتنمية الجتماعية القت�سادية وم�ساركة املجتمع املدين. واأ�سار رئي�ض مكتب فرقة العمل اإىل اأن على 

جهات الو�سل اأن تكفل اتخاذ تدابري وطنية �ساملة يف جمال مكافحة الإرهاب. وراأى اأنها ينبغي اأن تعّزز 

م�ساركة الوزارات الوطنية املعنية واأن تكفل تبادل املعلومات بني النظراء الداخليني والأجانب. فمنظومة 

الأمم املتحدة، ول �سيما فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة الإرهاب، ينبغي اأن ت�سهم اأي�سا يف 

الدول  دعم  ويف  والعاملي،  الوطني  ال�سعيدين  على  الإرهاب  مكافحة  جهود  بني  اأف�سل  �سلت  اإقامة 

الأع�ساء للوفاء مب�سوؤوليتها الرئي�سية عن تنفيذ ال�سرتاتيجية العاملية ملكافحة الإرهاب.
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ثالثا-   امللحظات اخلتامية

م الرئي�ض، �سعادة ال�سفري يورغ ليندمنان، من�سق �سوؤون مكافحة الإرهاب ونائب  يف نهاية حلقة العمل، قدَّ

التالية با�سم  ال�سوي�رشية، امللحظات اخلتامية  مدير الإدارة العامة للقانون الدويل يف وزارة اخلارجية 

احلكومات املت�ساركة يف الرعاية.

اأ�سحاب ال�سعادة،

ال�سيدات وال�سادة،

ل بد يل بادئ ذي بدء من الإعراب عن �رشورنا باحل�سور الغفري وبالهتمام الذي اأبداه جميع امل�ساركني. 

فقد ح�رشت هذا احلفل 113 دولة ع�سوا و40 منظمة اإقليمية ودون اإقليمية وكيانا من كيانات منظومة 

الأمم املتحدة املعنية مبكافحة الإرهاب من اأجل حتقيق م�ساعينا امل�سرتكة.

فقد اجتمعنا يف اإطار حلقة العمل هذه يف فيينا ملعاجلة اأحد ال�سواغل التي اأثارتها الدول الأع�ساء اأثناء 

اأيلول/�سبتمرب 2008 للتقّدم املحرز يف تنفيذ ا�سرتاتيجية  اأجرته اجلمعية العامة يف  ال�ستعرا�ض الذي 

الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب، وهو: كيفية حت�سني الروابط بني اجلهود العاملية املبذولة ملكافحة 

الإرهاب والإجراءات الوطنية املبذولة ملكافحة الإرهاب.

اأكرث  وجهودها  املتحدة  الأمم  موؤ�س�سات  ا�سرتاتيجيات  بجعل  الكفيلة  ال�سبل  ا�ستبانة  �رشورة  كانت  وقد 

ملئمة لل�سرتاتيجيات واجلهود الوطنية ملكافحة الإرهاب من ال�ستنتاجات الرئي�سية اأي�سا التي خل�ست 

اإليها "العملية الدولية للتعاون العاملي على مكافحة الإرهاب" لعام 2008 التي ا�ستهلّتها �سوي�رشا بالتعاون 
مع تركيا و�سلوفاكيا وكو�ستاريكا واليابان بدعم من مركز التعاون العاملي على مكافحة الإرهاب. وكان من 

بني التو�سيات الرئي�سية التي انتهت اإليها العملية "عقد اجتماعات دورية بني املن�سقني الوطنيني اأو جهات 

الو�سل الوطنية يف جمال مكافحة الإرهاب من خمتلف العوا�سم ملناق�سة امل�سائل املت�سلة بال�سرتاتيجية 

ومناق�سة الكيفية التي قد ت�ستطيع بها الأمم املتحدة اأن ت�ساعد اجلهود الوطنية".

واإننا نعتقد اأن املداولت املكثفة التي اأجريت يف اليومني الأخريين قد اأثمرت وفرا من الأفكار واملقرتحات 

واملعلومات عن التجارب الوطنية والإقليمية والدولية التي من �ساأنها اأن تعود علينا جميعا بالفائدة يف 

هذا امل�سعى. و�سوف تُ�ستخل�ض هذه املعلومات لأغرا�ض الرجوع اإليها م�ستقبل من خلل ن�رش ملّخ�ض 

لوقائع حلقة العمل هذه.

وا�سمحوا يل اأن اأ�ستذكر، كجزء من ملحظاتي اخلتامية، بع�سا من اأبرز النقاط التي اأُثريت اأثناء املناق�سات:

د  ففي جل�ستنا الأوىل التي تناولت التنفيذ الوطني ل�سرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب، اأكَّ

امل�ساركون على دور جهات الو�سل الوطنية يف جمال مكافحة الإرهاب يف الت�سجيع على اتباع نهج كلّي على 

ال�سعيد الوطني للت�سدي للإرهاب. و�ُسلِّط ال�سوء على م�سائل من اأبرزها ما يلي:

�رشورة كفالة التن�سيق الفّعال بني جميع اجلهات الفاعلة الوطنية املعنية، من خلل تعيني جهة و�سل اأو 

اأكرث اأو من خلل اآليات تن�سيق اأخرى؛

اأهمية اتفاق اجلهات الفاعلة الوطنية املختلفة على فهم م�سرتك للتهديد، واأهمية و�سع ا�سرتاتيجية وطنية 

م�سرتكة وخطة عمل ملمو�سة للت�سدي للإرهاب؛



اأهمية اإزالة احلواجز بني اجلهود املبذولة يف جمال الأمن وحقوق الإن�سان واجلهود الإمنائية؛

اأهمية احرتام حقوق الإن�سان جلعل تدابري مكافحة الإرهاب اأكرث �رشعية وفعالية، و�رشورة ترجمة املبادئ 

دة تتعلق بحقوق الإن�سان. النظرية اإىل تدابري ملمو�سة تتناول م�سائل حمدَّ

املتكامل  التنفيذ  لتعزيز  الوطني  ال�سعيد  على  املتخذة  باملبادرات  العمل  حلقة  اأي�سا  م�ساركون  واأبلغ 

د امل�ساركون على م�سائل منها: ل�سرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب. و�سدَّ

�سامل  ودليل  باعتبارها خمططا منوذجيا  الإرهاب  ملكافحة  العاملية  املتحدة  الأمم  ا�سرتاتيجية  اأهمية 

لكفالة الأخذ بنهج كلي يف الت�سدي للإرهاب على ال�سعيد الوطني؛

�رشورة تنفيذ ال�سرتاتيجية على نحو م�سطرد ومتوازن وفّعال، وترجمة اأحكامها اإىل تدابري ملمو�سة على 

اأر�ض الواقع؛

اأهمية معاجلة الظروف املوؤدية اإىل انت�سار الإرهاب، وذلك بو�سائل منها معاجلة النـزاعات العنيفة، وكفالة 

احرتام حقوق الإن�سان، والدميقراطية، والتنمية امل�ستدامة، والتعليم، ومكافحة التطرف عن طريق اإعادة 

الإدماج يف املجتمع واحليلولة دون ا�ستخدام الإنرتنت يف اأغرا�ض اإرهابية؛

اأهمية و�سع منع الإرهاب يف �سياق اأو�سع، وذلك بتناول ال�سلت املحتملة بني الإرهاب واجلرمية املنظمة 

والجتار باملخدرات وغ�سل الأموال والف�ساد؛

اإ�رشاك جميع اجلهات ذات ال�سلة على ال�سعيد الوطني، ومن ذلك الإدارات احلكومية العاملة  اأهمية 

ال�سواء، وكذلك املنظمات غري  يف املجالت املرتبطة تقليديا مبكافحة الإرهاب وغري املرتبطة به على 

احلكومية واملجموعات الدينية والقطاع اخلا�ض وو�سائط الإعلم والأو�ساط الأكادميية واملجتمع برمته؛ 

وكفالة التعاون والتن�سيق بني اجلهات املختلفة هذه )كالتن�سيق بني اأجهزة ال�ستخبارات واملوؤ�س�سات املالية، 

وبني اأجهزة ال�ستخبارات وقطاع النقل على �سبيل املثال(؛

املعنية  العمل  املوؤ�س�سي على فرقة  الطابع  اإ�سفاء  املتحدة و�رشورة  الأمم  به  ت�سطلع  الذي  الهام  الدور 

بتنفيذ تدابري مكافحة الإرهاب بغية كفالة التنفيذ الفّعال واملتكامل من خلل تن�سيق م�ساهمات �ستى 

بامل�ساعدة  املعني  العامل  الفريق  مبادرة  من خلل  �سيما  ول  املتحدة،  الأمم  اإطار  يف  الفاعلة  اجلهات 

املتكاملة يف جمال مكافحة الإرهاب.

ويف اجلل�سة الثانية املتعلقة بامل�ساعدة على بناء القدرات والتعاون القانوين الدويل، ناق�ض امل�ساركون كيف 

مة لبناء القدرات، وكيف تلبي هذه امل�ساعدة احتياجاتها،  ر البلدان املتلقية امل�ساعدة احلالية املقدَّ تت�سوَّ

د امل�ساركون على م�سائل منها: كما ناق�سوا ذلك من منظور اجلهات املانحة. و�سدَّ

احلاجة اإىل تقدمي امل�ساعدة يف جمال بناء القدرات على نحو ي�سمل جميع الأركان الأربعة لل�سرتاتيجية، 

وكفالة الأخذ بنهج كلي ملكافحة الإرهاب، واإ�رشاك جميع اجلهات ذات ال�سلة، مبا يف ذلك املجتمع املدين، 

وتقدمي م�سورة اخلرباء واملعدات لتمكني البلدان من مكافحة الإرهاب؛

�رشورة تلبية احتياجات البلدان املتلقية، وكفالة امللكية و�سمان ال�سفافية، مع العمل على بناء الثقة بو�سائل 

منها الإقرار باأن امل�سالح الوطنية هي عامل رئي�سي بالن�سبة للجهة املانحة واجلهة املتلقية؛
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�رشورة كفالة التكامل بني امل�ساعدة الثنائية والإقليمية واملتعددة الأطراف، وحتقيق اأق�سى ما ميكن من 

امليزات الن�سبية يف تقدمي امل�ساعدة املتعددة الأطراف، ول �سيما يف احلالت التي تكون فيها امل�ساعدة 

الثنائية غري كافية اأو عندما يكون تقدميها يف اإطار متعدد الأطراف مفيدا؛

�رشورة ال�ستعانة باملديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، ول �سيما من خلل الزيارات التي جتريها 

التقنية،  امل�ساعدة  لتقدمي  باعتبارها و�سيطاً  الأمن،  التابعة ملجل�ض  الإرهاب  بالنيابة عن جلنة مكافحة 

يعمل على حتديد الحتياجات من امل�ساعدة التقنية ويقيم ال�سلت بني البلدان املتلقية ومقّدمي امل�ساعدة 

املطلوبة �سواء يف اإطار ثنائي اأو متعدد الأطراف.

الإرهاب،  مكافحة  على  وامل�ساعدة  الإمنائية  املعونة  بني  التاآزر  اأوجه  من  مزيد  ا�ستطلع  اإىل  احلاجة 

وحت�سني التعاون والتن�سيق بني مقّدمي امل�ساعدة املتعددي الأطراف يف املجالت "ذات ال�سلة" بالإرهاب 

وجمالت العمل "ذات ال�سلة" بالإرهاب.

د امل�ساركون كذلك على تنفيذ التفاقيات والربوتوكولت العاملية الـ16 املناه�سة للإرهاب، وناق�سوا  و�سدَّ

اآثار ذلك يف التعاون القانوين الدويل وحماية حقوق الإن�سان. و�ُسلِّط ال�سوء على م�سائل منها:

اأهمية الأخذ بنهج العدالة اجلنائية القائم على مبداأ �سيادة القانون ملكافحة الإرهاب، واللتزام مبعايري 

حقوق الإن�سان باعتبارهما �رشطا م�سبقا للنجاح يف الت�سدي للإرهاب؛

املتعلقة  الدولية  والربوتوكولت  التفاقيات  على  العاملي  الت�سديق  حتقيق  على  العمل  موا�سلة  �رشورة 

بالإرهاب وتنفيذها تنفيذاً كامًل؛

�رشورة تلبية الطلبات املتزايدة للح�سول على امل�ساعدة امل�سّممة ح�سب احتياجات كل بلد يف جمال بناء 

اأجل م�ساعدة الدول الأع�ساء على تنفيذ ال�سكوك القانونية الدولية املناه�سة للإرهاب  القدرات من 

تنفيذا كامل، والدور الهام الذي يوؤديه املكتب املعني باملخدرات واجلرمية، ول �سيما فرع منع الإرهاب 

التابع له، يف هذا ال�سدد؛

اأهمية الربط بني اجلهود الوطنية والإقليمية وتبادل اأف�سل املمار�سات بني الأخ�سائيني املمار�سني العاملني 

يف جمال العدالة اجلنائية يف خمتلف املناطق والنظم القانونية؛

اإمكانية اإن�ساء �سبكة عاملية جلهات الو�سل الوطنية يف جمال مكافحة الإرهاب بحيث ميكن ا�ستخدامها 

مبثابة منرب لبيان وجهات النظر الوطنية املتعلقة بتدابري مكافحة الإرهاب، ول �سيما فيما يخ�ض حتديد 

الحتياجات يف جمال بناء القدرات الوطنية على مكافحة الإرهاب وتقدمي امل�ساعدة لبناء هذه القدرات.

ويف اجلل�سة الثالثة، ناق�ض امل�ساركون دور اجلهود الوطنية والإقليمية ملكافحة الإرهاب يف حت�سني الروابط 

بني تنفيذ ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب واللتزامـات الناجمة عن قرارات جمل�ض 

الأمن التابـع للأمم املتحـدة 1267 )1999( و1373 )2001( و1540 )2004(. واأُديل مبلحظات من اأبرزها:

املتحدة  الأمم  ا�سرتاتيجية  تهيئه  الذي  ال�سامل  ال�سياق  الأمن �سمن  قرارات جمل�ض  تنفيذ  و�سع  اأهمية 

العاملية ملكافحة الإرهاب؛

اأهمية تعيني جهات و�سل وطنية ميكنها اأن تعّزز التفاعل مع الهيئات الدولية املعنية، ول �سيما هيئات 

جمل�ض الأمن الثلثة املعنية مبكافحة الإرهاب، وزيادة فر�ض التفاعل هذه؛

دور جهات الو�سل الوطنية باعتبارها مركزاً لتبادل املعلومات املتعلّقة بالتدابري الوطنية ملكافحة الإرهاب، 

مة اإىل كل من اللجان املعنية، ولتي�سري الزيارات امليدانية، ولتحديد الأولويات  ولتن�سيق اإعداد الأجوبة املقدَّ

فيما يتعلق بالحتياجات من امل�ساعدة التقنية.

19 ثالثاً- امللحظات اخلتامية 
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ويف اجلل�سة الأخرية، ناق�سنا الفائدة من اإيجاد �سبكة عاملية جلهات الو�سل الوطنية يف جمال مكافحة 

د امل�ساركون على م�سائل منها: الإرهاب لكي تتعاون فيما بينها ومع الأمم املتحدة. و�سدَّ

الفائدة من اإقـــامة �ســــبكة عاملية جلهات الو�سل الوطنيـــة يف جمال مكافحة الإرهاب باعتبارها حمفل 

والدولية يف جمال  والإقليمية  الوطنية  الف�سلى  واملمار�سات  للخربات  املناطق  تبادل  لتي�سري  ر�سمي  غري 

مكافحة الإرهاب؛

اأهمية التعلم من الآليات وال�سبكات الإقليمية ودون الإقليمية القائمة وال�ستفادة منها ا�ستفادة تامة بغية 

جتّنب ازدواجية اجلهود وحتقيق اأق�سى ما ميكن من التكامل؛

�رشورة بناء الثقة والطمئنان، واملحافظة على املرونة، وتعزيز القدرات الوطنية لتمكني الدول الأع�ساء 

من امل�ساركة م�ساركة كاملة يف هذه ال�سبكة العاملية؛

�رشورة موا�سلة التفكري يف وظائف هذه ال�سبكة العاملية وطرائق عملها.

اأ�سحاب ال�سعادة، ال�سيدات وال�سادة،

ختاما، اأود اأن اأوؤكد جمددا على مهمتنا امل�سرتكة بنف�ض العبارات القوية التي ا�ستخدمت يف هذا املكان 

بعينه قبل عامني، مبنا�سبة الندوة التي عقدت يف فيينا عام 2007 حول "امل�سي ُقدما يف تنفيذ ا�سرتاتيجية 

الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب":

اإن النجاح ال�سامل للجهود العاملية املبذولة يف جمال مكافحة الإرهاب من اأجل التنفيذ الكامل ل�سرتاتيجية 

الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب يتوقف علينا، نحن الدول الأع�ساء يف الأمم املتحدة. فعلينا اأن 

ن�ستمر يف العمل على اتخاذ اإجراءات ملمو�سة وحتقيق نتائج قابلة للقيا�ض، بدعم من الأمم املتحدة، ول 

املنظمات  وكذلك  فيها،  الأع�ساء  والكيانات  الإرهاب  تدابري مكافحة  بتنفيذ  املعنية  العمل  فرقة  �سيما 

الدولية والإقليمية الأخرى، واملجتمع املدين، والقطاع اخلا�ض. اإن الف�سل يف هذا امل�سعى لي�ض خياراً. 

فعلينا اأن نعمل على نحو ا�ستباقي فاعل واأن نكون ملتزمني وم�ستعدين للمثابرة على مكافحة التهديد 

امل�سرتك والعاملي الذي ميثله الإرهاب. هذا هو واجبنا جتاه ال�سعوب التي نعمل على خدمتها.
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رابعا- احل�صور

ح�رش حلقة العمل ممثلون عن الدول الأع�ساء التالية: الحتاد الرو�سي، اأذربيجان، الأرجنتني، الأردن، 

املتحدة،  العربية  الإمارات  اأملانيا،  األبانيا،  اإكوادور،  اأفغان�ستان،  اإ�رشائيل،  اإ�ستونيا،  اأ�سرتاليا،  اإ�سبانيا، 

اأندورا، اأوغندا، اأوكرانيا، اإيران )جمهورية-الإ�سلمية(، اأيرلندا، باراغواي، باك�ستان، البحرين، الربازيل، 

املتعددة   - )دولة  بوليفيا  بولندا،  بوروندي،  فا�سو،  بوركينا  بنما،  بنغلدي�ض،  بلغاريا،  بلجيكا،  الربتغال، 

العربية  اجلماهريية  القمر،  جزر  اجلزائر،  توغو،  ت�ساد،  تركيا،  تايلند،  بيلرو�ض،  بريو،  القوميات(، 

الليبية، جمهورية اأفريقيا الو�سطى، جمهورية اإندوني�سيا، اجلمهورية الت�سيكية، جمهورية تنـزانيا املتحدة، 

ال�سعبية الدميقراطية، جمهورية  ال�سورية، جمهورية كوريا  اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهورية العربية 

الكونغو الدميقراطية، جمهورية لو ال�سعبية الدميقراطية، جنوب اأفريقيا، جورجيا، الدامنرك، الراأ�ض 

ال�سويد،  ال�سودان،  �سنغافورة،  �سلوفينيا،  �سلوفاكيا،  ال�سلفادور،  الأخ�رش، رومانيا، زمبابوي، �رشي لنكا، 

الفلبــني،  غـــانا، غواتيمـــال، غينيـــا-بي�ســاو، فرن�ســا،  ُعمـــان،  العـــراق،  ال�سني،  �سيلي، �رشبيا،  �سوي�رشا، 

فنـــلندا، فييت نام، قرب�ض، قطر، كازاخ�ستان، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كو�ستاريكا، كولومبيا، الكويت، 

كينيا، لبنان، ليختن�ستاين، مايل، ماليزيا، مدغ�سقر، م�رش، املغرب، املك�سيك، اململكة العربية ال�سعودية، 

اململكة املتحدة، منغوليا، موري�سيو�ض، موزامبيق، ميامنار، ناميبيا، الرنويج، النم�سا، نيجرييا، نيكاراغوا، 

نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، الوليات املتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان.

وح�رش مراقب عن الكيان التايل: فل�سطني.

التالية التابعة ملجل�ض الأمن: اللجنة املن�ساأة عمل بالقرار 1267، واللجنة  وح�رش ممثلون عن الهيئات 

املن�ساأة عمل بالقرار 1373، واللجنة املن�ساأة عمل بالقرار 1540.

وح�رش ممثلون عن الوكالت التالية التابعة للأمانة العامة للأمم املتحدة: فريق الر�سد املعني بتنظيم 

القاعدة وحركة طالبان، املديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري 

مكافحة الإرهاب، اإدارة ال�سوؤون ال�سيا�سية، فريق اخلرباء التابع للجنة املن�ساأة عمل بالقرار 1540، مكتب 

اإدارة  التابعة للأمم املتحدة،  اإدارة عمليات حفظ ال�سلم  ال�سوؤون القانونية،  �سوؤون نزع ال�سلح، مكتب 

�سوؤون الإعلم يف الأمم املتحدة، مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، مفو�سية الأمم املتحدة 

حلقوق الإن�سان، مفو�سية الأمم املتحدة ل�سوؤون اللجئني، املقرر اخلا�ض املعني بتعزيز حقوق الإن�سان 

واحلريات الأ�سا�سية وحمايتها يف �سياق مكافحة الإرهاب.

وح�رش ممثلون عن املوؤ�س�سات التالية التابعة ملنظومة الأمم املتحدة: برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، معهد 

الأمم املتحدة الأقاليمي لأبحاث اجلرمية والعدالة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منظمة حظر الأ�سلحة 

الكيميائية، �سندوق النقد الدويل، البنك الدويل.

املركز  التالية:  الإقليمية  ودون  الإقليمية  واملنظمات  الدولية  احلكومية  املنظمات  عن  مراقبون  وح�رش 

الأفريقي لدرا�سات وبحوث مكافحة الإرهاب، كومنولث الدول امل�ستقلة، اأمانة الكومنولث، جمل�ض اأوروبا، 

جمل�ض الحتاد الأوروبي، وحدة التعاون الق�سائي التابعة للحتاد الأوروبي، املفو�سية الأوروبية، برنامج 

بناء القدرات ملكافحة الإرهاب التابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، جلنة املحيط الهندي، 

املنظمة الدولية لل�رشطة اجلنائية )الإنرتبول(، املنظمة الدولية للهجرة، منظمة الدول الأمريكية، منظمة 

الدميقراطية  املوؤ�س�سات  مكتب  اأوروبا،  يف  والتعاون  الأمن  منظمة  القت�سادية،  والتنمية  الدميقراطية 
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وحقوق الإن�سان التابع ملنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا، اجلماعة الإمنائية للجنوب الأفريقي، الحتاد 

القت�سادي والنقدي لغرب اأفريقيا.

وح�رش ممثلون عن املنظمات غري احلكومية التالية: مركز التعاون العاملي على مكافحة الإرهاب، معهد 

ائتلف كوكب الأر�ض.
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املرفق الأول- برنامج العمل

تنق�سم حلقة العمل اإىل اأربع جل�سات موا�سيعية. وتبداأ كل جل�سة مبلحظات ا�ستهللية يقّدمها الرئي�ض 

وبعرو�ض اإي�ساحية وجيزة )ل تزيد مدتها على 5 اإىل 7 دقائق( يقّدمها العديد من املناظرين الذين حّدد 

اأ�سماءهم القائمون بتنظيم حلقة العمل، ح�سب وظائفهم وخرباتهم ذات ال�سلة ومدى اإمكانية اإ�سهامهم 

يف املناق�سات. ومتا�سياً مع طبيعة حلقة العمل غري الر�سمية، �ستكون كلمات املناظرين غري ر�سمية. واإثر 

هذه العرو�ض الإي�ساحية الفتتاحية، يُدعى امل�ساركون اإىل التكلم ب�ساأن املو�سوع املطروح. وينبغي اأن تكون 

املداخلت وجيزة ومنح�رشة يف مدة اأق�ساها 5 دقائق، لكي تتخذ حلقة العمل �سكًل تفاعلياً. وي�سجع 

امل�ساركون بقوة على الرتكيز على حتديات حمددة واقرتاح و�سائل ملمو�سة ملعاجلتها من زاوية الدور الذي 

املتحدة يف  تنفيذ وليات الأمم  الذي ي�رشف على  البلد  اأو ممثل  الوطنية  الو�سل  توؤديه جهة  اأن  ميكن 

جمال مكافحة الإرهاب على ال�سعيد الوطني واأن�سطة مكافحة الإرهاب الأخرى والذي يكون على اطلع 

بال�سيا�سات الوطنية ملكافحة الإرهاب ذات العلقة بالأمم املتحدة والهيئات الأخرى املتعددة الأطراف.

الثنني، 12 ت�رشين الأول/اأكتوبر 2009

اجلل�صة الفتتاحية:  10/30-10/00

النم�سا با�سم احلكومات الراعية:   

   �سعادة ال�سفرية اإليزابيث تي�سي- في�سلبريغر، املديرة العامة لل�سوؤون القانونية والقن�سلية 

يف الوزارة الحتادية لل�سوؤون الأوروبية والدولية 

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية:   

ال�سيد اأنطونيو ماريا كو�ستا، املدير التنفيذي    

ر�سالة من الأمني العام للأمم املتحدة:   

تدابري  بتنفيذ  املعنية  العمل  فرقة  مكتب  رئي�ض  لبورد،  بول   - جان  ال�سيد     األقاها 

مكافحة الإرهاب

10/30-13/00  املناظرة الأوىل: التنفيذ الوطني ل�صرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب

الرئي�ض: النم�سا   

�سعادة ال�سفري هلموت بوك، املمثل الدائم للنم�سا لدى الأمم املتحدة، فيينا   

   املناظرة الأوىل )اأ(:  دور جهات الو�سل يف جمال مكافحة الإرهاب يف الت�سجيع على 

اتباع نهج كلي على ال�سعيد الوطني للت�سدي للإرهاب:

التجارب الوطنية:   

   ال�سيد يورغن غاميلغارد، كبري امل�ست�سارين يف مركز الأمن العاملي التابع لوزارة اخلارجية 

الدامنركية

ال�سيد اأري�ض موناندار، نائب مدير مكافحة الإرهاب يف وزارة اخلارجية الإندوني�سية   
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ال�سيد رودريغو توليدو، مدير اإدارة مكافحة الإرهاب يف وزارة اخلارجية ال�سيلية   

مداخلت امل�ساركني   

ملكافحة  العاملية  املتحدة  الأمم  ل�سرتاتيجية  املتكامل  التنفيذ  )ب(:  الأوىل     املناظرة 

الإرهاب

التجارب الوطنية:   

   ال�سيدة اإفيينوا اآنغل نفورغو، الوزيرة واملمثلة الدائمة لنيجرييا لدى الأمم املتحدة يف 

نيويورك والع�سوة يف جهة الو�سل الوطنية ملكافحة الإرهاب يف نيجرييا

اإدارة  ومدير  الأمنية  لل�سوؤون  الداخلية  وزير  م�ست�سار  الهدلق  الرحمن  عبد     ال�سيد 

مكافحة التطرف يف اململكة العربية ال�سعودية

ال�سيد اأوجني فولفارت، رئي�ض ق�سم مكافحة الإرهاب يف وزارة اخلارجية الأملانية   

وزارة  الأمنية يف  لل�سوؤون  العامة  املديرية  العام،  املدير  نائب  اأوتزيلديتز،  اإنان     ال�سيد 

اخلارجية الرتكية

منظور اإقليمي:   

ال�سيد جيل دو كري�سوف، من�سق مكافحة الإرهاب يف جمل�ض الحتاد الأوروبي   

مداخلت امل�ساركني   

ا�سرتاحة الغداء  15/00-13/00

املناظرة الثانية: امل�صاعدة على بناء القدرات والتعاون القانوين الدويل  18/00-15/00

الرئي�ض: م�رش   

املعني  اخلرباء  فريق  ورئي�ض  اخلارجية  وزير  م�ساعد  نائب  حم�سن،  اأ�رشف     ال�سيد 

مبكافحة الإرهاب التابع جلامعة الدول العربية

لبناء  مة  املقدَّ احلالية  امل�ساعدة  املتلقية  البلدان  ر  تت�سوَّ كيف  )اأ(:  الثانية      املناظرة 

القدرات؟ هل تلبي احتياجاتها؟ ما هو منظور اجلهات املانحة؟

التجارب الوطنية:   

ال�سيد اأحمد فاروق، مدير م�رشوع الأمم املتحدة 1 يف وزارة اخلارجية الباك�ستانية   

   �سعادة ال�سفري بوبكر غورو ديال، مدير ال�سوؤون القانونية يف وزارة ال�سوؤون اخلارجية 

والتعاون الدويل يف مايل.

   ال�سيدة غيل روبرت�سون، القائمة باأعمال نائب من�سق �سوؤون الأمن الداخلي وال�سوؤون 

عرب الإقليمية يف وزارة اخلارجية الأمريكية

   ال�سيد كات�سورو ناغاي، مدير �سعبة التعاون الدويل ملكافحة الإرهاب، مكتب ال�سيا�سة 

اخلارجية التابع لوزارة اخلارجية اليابانية

منظور الأمم املتحدة:   

ال�سيد مايك �سميث، املدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب   
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مداخلت امل�ساركني   

   املناظرة الثانية )ب(: تنفيذ التفاقيات والربوتوكولت العاملية الـ16 املناه�سة للإرهاب: 

اآثار ذلك يف التعاون القانوين الدويل وحماية حقوق الإن�سان

التجارب الوطنية:   

ال�سيد ريكاردو بلنكافلور، وكيل وزارة العدل الفلبينية   

والأمن  الإرهاب  مكافحة  ب�ساأن  الدويل  التعاون  مديرة  اأورتيز،  لوبيز  ليليانا     ال�سيدة 

الب�رشي يف وزارة اخلارجية املك�سيكية

الأمن  الإرهاب، جمل�ض  الوطنية يف جمال مكافحة  الو�سل  بانتزا، جهة  لوران     ال�سيد 

الوطني يف جمهورية الكونغو الدميقراطية 

منظور الأمم املتحدة:   

   ال�سيدة �سي�سيليا روث�سرتوم - روين، رئي�سية فرع منع الإرهاب يف مكتب الأمم املتحدة 

املعني باملخدرات واجلرمية

مداخلت امل�ساركني   

حفل ا�ستقبال   19/00

الثلثاء، 13 ت�رشين الأول/اأكتوبر 2009

10/00-13/00  املناظرة الثالثة: دور اجلهود الوطنية والإقليمية ملكافحة الإرهاب يف حت�صني الروابط 

بني تنفيذ ا�صرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب واللتزامـات الناجمة 

عن قرارات جمل�س الأمن التابـع للأمم املتحـدة 1267 و1373 و1540

الرئي�ض: الرنويج   

ال�سيد كارل �ساليكاث، م�ست�سار اأول، وزارة ال�سوؤون اخلارجية   

التجارب الوطنية:   

العميد ديفيد موانغانغي، مدير املركز الوطني ملكافحة الإرهاب يف كينيا   

ال�سيد ميلن �سيغانيك، مدير اإدارة التحديات العاملية يف وزارة اخلارجية ال�سلوفاكية   

الهادئ  واملحيط  الأمريكية  القارة  �سوؤون  اإدارة  �سوكار، مدير عام     ال�سيد حممد علي 

ومكافحة الإرهاب يف وزارة اخلارجية البنغلدي�سية

مداخلت امل�ساركني   

تدخلت روؤ�ساء الهيئات الفرعية التابعة ملجل�ض الأمن الدويل:    

   �سعادة ال�سفري رانكو فيلوفت�ض )كرواتيا(، رئي�ض جلنة مكافحة الإرهاب التابعة ملجل�ض 

الأمن الدويل

   �سعادة ال�سفري توما�ض ماير- هارتينغ )النم�سا(، رئي�ض جلنة جمل�ض الأمن الدويل املن�ساأة 

عمًل بالقرار 1267

   �سعادة ال�سفري خورخيه اأوربينا )كو�ستاريكا(، رئي�ض جلنة جمل�ض الأمن الدويل املن�ساأة 

عمًل بالقرار 1540
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ا�سرتاحة الغداء  15/00-13/00

15/00-17/00  اجلل�صة الرابعة—املناق�صة: الفائدة من اإيجاد �صبكة عاملية جلهات الو�صل الوطنية يف 

جمال مكافحة الإرهاب لكي تتعاون فيما بينها ومع الأمم املتحدة

الرئي�ض: �سوي�رشا   

مديرية  مدير  ونائب  الإرهاب  مكافحة  �سوؤون  من�سق  ليندمنان،  يورغ  ال�سفري     �سعادة 

القانون الدويل يف وزارة اخلارجية

منظور الدول الأع�ساء:   

   ال�سيد فلدميري �سالوف، نائب مدير الإدارة املعنية بالتحديات والتهديدات اجلديدة 

يف وزارة اخلارجية يف الحتاد الرو�سي

   ال�سيد كزوليزا مابهونغو، املدير العام ل�سوؤون الأمم املتحدة ال�سيا�سية، اإدارة العلقات 

الدولية والتعاون الدويل يف وزارة اخلارجية يف جنوب اأفريقيا

منظور اإقليمي:   

التابعة  الإرهاب  ملكافحة  الأمريكية  البلدان  جلنة  اأمني  غاليغو�ض،  غون�سالو     ال�سيد 

ملنظمة الدول الأمريكية

   مركز الحتاد الأفريقي للدرا�سات والأبحاث املتعلقة بالإرهاب، تقدمي ال�سيد بادارا ايل 

با�سانته، كوت ديفوار

مداخلت امل�ساركني   

ا�سرتاحة  17/30-17/00

اجلل�صة اخلتامية: نظرة اإىل امل�صتقبل  18/00-17/30

منظور  الإرهاب:  ملكافحة  املبذولة  والعاملية  الوطنية  اجلهود  بني  الروابط     حت�سني 

منظومة الأمم املتحدة

مكافحة  تدابري  بتنفيذ  املعنية  العمل  فرقة  مكتب  مدير  لبورد،  بول   - جان     ال�سيد 

الإرهاب

امللحظات اخلتامية   

با�سم احلكومات الراعية: �سوي�رشا   
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اأول-  الدول الأع�صاء

الحتاد الرو�سي    فلدميري ب. �سالوف، نائب مدير اإدارة التحديات والتهديدات اجلديدة يف 

وزارة اخلارجية

راميز تاغييف، امل�ست�سار العام لوزير الأمن الوطني اأذربيجان   

عزت فا�سلييف، مدير اإدارة يف وزارة الأمن الوطني    

    يال�سني رافييف، ملحق، موظف م�سوؤول عن �سوؤون مكافحة الإرهاب يف وزارة 

اخلارجية، اإدارة �سوؤون الأمن

اأوجينيو ماريا كوريا، ال�سفري واملمثل الدائم يف البعثة الدائمة للأرجنتني  الأرجنتني   

لدى الأمم املتحدة، فيينا    

    اآرييل و. غون�سالي�ض، م�ست�سار، البعثة الدائمة للأرجنتني لدى الأمم املتحدة، 

فيينا

الدائمة  البعثة  يف  دبلوما�سي  ملحق  الدائم،  املمثل  بديل  م�ساعدة،  الأردن     معتز 

للمملكة الأردنية الها�سمية لدى الأمم املتحدة، فيينا

اإ�سبانيا     خو�سيه لوي�ض رو�سيلو �سريا، ال�سفري واملمثل الدائم يف البعثة الدائمة لإ�سبانيا 

لدى الأمم املتحدة، فيينا

اخلارجية  ال�سوؤون  وزارة  يف  م�ست�سار  كارني�سريو،  �سابادل  اأنطونيو      خو�سيه 

والتعاون

    اإغنا�سيو بايلينا روي�ض، م�ست�سار يف البعثة الدائمة لإ�سبانيا لدى الأمم املتحدة، 

فيينا

اأ�سرتاليا     اأجنيل ماكدونالد، م�ست�سارة، ال�سفارة الأ�سرتالية والبعثة الدائمة لأ�سرتاليا 

لدى اجلماعات الأوروبية، بروك�سل

الأمم  لدى  اإ�ستونيا  جلمهورية  الدائمة  البعثة  ثالث،  �سكرتري  كال،  اإ�ستونيا     فيكو 

املتحدة، فيينا

�ساي كوهني، مدير اإدارة الأمن الإقليمي يف وزارة اخلارجية لدولة اإ�رشائيل اإ�رشائيل   

    لوكا بيتك، م�سوؤول �سيا�سي يف البعثة الدائمة لإ�رشائيل لدى الأمم املتحدة، 

فيينا

املرفق الثاين- قائمة امل�صاركني
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زايد اهلل زايد، م�سوؤول يف وزارة اخلارجية اأفغان�ستان   

الدائمة جلمهورية  البعثة  البديل يف  املمثل  ثان،  �سكرتري      حممد ميا عيني، 

اأفغان�ستان الإ�سلمية لدى الأمم املتحدة، فيينا

رافائيل بارينيو، النائب العام للدولة اإكوادور    

جوين اإيكا�سا، خبري ا�ست�ساري يف وحدة ال�ستخبارات املالية    

اآندري�ض اإيريك فاكا�ض ترافيز، خبري ا�ست�ساري يف وزارة الدفاع    

    ماريا اإلينا موريرا، �سكرترية اأوىل، البعثة الدائمة لإكوادور لدى الأمم املتحدة، 

فيينا

األنت هوك�سها، ع�سو وحدة مكافحة الإرهاب يف ال�رشطة الوطنية األبانيا    

لت�سام �سباهيو    

اأرتان كاناج، نائب رئي�ض البعثة ووزير م�ست�سار    

اأويفني فولفارت، رئي�ض ق�سم مكافحة الإرهاب يف وزارة اخلارجية الأملانية اأملانيا    

�سامل حممد املزروعي، لواء، رئي�ض اإدارة العمليات يف وزارة الداخلية الإمارات العربية املتحدة  

مانا�ض �سعيد الهاملي، عميد، وزارة الداخلية    

يو�سف خليفة الفكاي، مقدم، وزارة الداخلية    

عبد اهلل النعيمي، وزارة الداخلية    

اأندورا     ماريا اأوبا�ض، القائمة بالأعمال يف البعثة الدائمة لأندورا لدى الأمم املتحدة، 

فيينا

البعثة  والأمنية،  ال�سيا�سية  امل�سائل  ب�ساأن  اخلا�سة  املبعوثة  �سالفات،      مارتا 

الدائمة لأندورا لدى الأمم املتحدة، فيينا

اأوغندا    وانيينا فران�سي�ض، جهة الو�سل )برنامج بناء القدرات ملكافحة الإرهاب التابع 

للهيئة الدولية املعنية بالتنمية(، مكتب الرئي�ض

�سريغييه زوريلو، نائب رئي�ض مركز مكافحة الإرهاب، دائرة الأمن اأوكرانيا   

اأوليك�ساندر فافريك، خبري، مركز مكافحة الإرهاب، دائرة الأمن    

اأناتويل اأو�سرتيان�سكي، �سكرتري اأول، �سفارة اأوكرانيا لدى جمهورية النم�سا    

    اأنتونينا كارناوخوفا، �سكرترية ثانية، البعثة الدائمة لأوكرانيا لدى املنظمات 

الدولية، فيينا

اإيران      داوود مريحممدي، مدير اإدارة مكافحة الإرهاب واجلرمية املنظمة 

يف وزارة الداخلية )جمهورية-الإ�سلمية( 

    حممد ح�سني غانيئي، ال�سكرتري الأول واملمثل الدائم البديل يف البعثة الدائمة 

جلمهورية اإيران الإ�سلمية لدى الأمم املتحدة واملنظمات الدولية الأخرى، 

فيينا
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الأمم  لدى  الدائمة ليرلندا  البعثة  الدائم يف  املمثل  م�ست�سار  نيلون،  ايرلندا     نيامه 

املتحدة، فيينا

األفريدو بوفا رامرييز، مدير عام الإدارة العامة لل�سوؤون اخلا�سة يف  باراغواي    خوان 

وزارة اخلارجية

الأمم  لدى  لباراغواي  الدائمة  البعثة  يف  البديلة  املمثلة  اأفارا،      مار�سيل 

املتحدة، فيينا

باك�ستان     خور�سيد اأنور، ال�سفري واملمثل الدائم يف البعثة الدائمة جلمهورية باك�ستان 

الإ�سلمية لدى الأمم املتحدة، فيينا

اأحمد فاروق، مدير م�رشوع الأمم املتحدة 1 يف وزارة اخلارجية الباك�ستانية    

�سيد اآ�سف اأخطر، رئي�ض هيئة املوظفني/مدير، الت�سال الدويل    

باك�ستان  جلمهورية  الدائمة  البعثة  اأول،  �سكرتري  ميمون،  ح�سني      اآ�سف 

الإ�سلمية لدى الأمم املتحدة، فيينا

عادل بن خليفة الفا�سل، عميد البحرين    

حمد فرج، نقيب    

الربازيل     فريجينيا تونياتي، وزيرة، وحدة تن�سيق مكافحة اجلرمية عرب الوطنية، وزارة 

العلقات اخلارجية

رافائيل ماندارينو، مدير اإدارة املعلومات والت�سالت، مكتب الأمن    

الدولية،  املنظمات  لدى  للربازيل  الدائمة  البعثة  م�ست�سار،  مات�سادو،      بريي 

فيينا

للربتغال  الدائمة  البعثة  الدائم يف  واملمثل  ال�سفري  دوارته،  كاميوتو  الربتغال     جواكيم 

لدى الأمم املتحدة واملنظمات الدولية، فيينا

    لوي�ض نيفي�ض، مدير الوحدة الوطنية ملكافحة الإرهاب، ال�رشطة الق�سائية، 

وزارة العدل

    كلوديا مادورو ريدينا، اإدارة العلقات الدولية يف وزارة العدل

دائرة  الإرهاب،  مكافحة  مل�سائل  الوطنية  الو�سل  جهة  كويلو،  جواو      ماريا 

ال�ستخبارات الأمنية

الدائمة  البعثة  يف  البديل  الدائم  واملمثل  الأول  ال�سكرتري  كروز،      يورغيه 

للربتغال لدى الأمم املتحدة واملنظمات الدولية، فيينا

توما�ض بايكيلنت، �سفري، من�سق �سوؤون مكافحة الإرهاب يف وزارة اخلارجية بلجيكا    

لوك فريهايدن، نائب مدير اإدارة حتليل التهديدات يف وزارة العدل    

فينيلن دميرتوف، مدير املركز الوطني لتن�سيق مكافحة الإرهاب بلغاريا    

بلمينا دميرتوفا، خبرية اأوىل، املركز الوطني لتن�سيق مكافحة الإرهاب    
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بنغلدي�ض    حممد علي �سوركار، مدير عام اإدارة �سوؤون القارة الأمريكية واملحيط الهادئ 

ومكافحة الإرهاب يف وزارة اخلارجية البنغلدي�سية

بنما     لوي�ض اإنريكيه مارتينـز -كروز، املمثل الدائم البديل يف البعثة الدائمة لبنما 

لدى الأمم املتحدة واملنظمات الدولية، فيينا

املتحدة  الأمم  لدى  لبنما  الدائمة  البعثة  ثالثة،  �سكرترية  �سريازيه،      ديبورا 

واملنظمات الدولية، فيينا

بوركينا فا�سو    دير كوغدا، مدير عام العلقات املتعددة الأطراف يف وزارة ال�سوؤون اخلارجية 

والتعاون الإقليمي

بوروندي    جريفيه نديراكوبوكا، نائب مدير عام ال�رشطة الوطنية وجهة الو�سل الوطنية 

املعنية مبكافحة الإرهاب

املتحدة،  الأمم  لبولندا لدى  الدائمة  البعثة  بولندا     دومينيكا كروي�ض، م�ست�سارة يف 

فيينا

بريو    اأنطونيو غار�سيا ريفيل، ال�سفري واملمثل الدائم يف البعثة الدائمة لبريو لدى 

الأمم املتحدة واملنظمات الدولية، فيينا

فيكتور لوكا�ض تيكونا بو�ستيغو، رئي�ض املحكمة املدنية، حمكمة العدل العليا    

املتحدة  الأمم  لدى  لبريو  الدائمة  البعثة  وم�ست�سار،  وزير  اأكوريو،      رومولو 

واملنظمات الدولية، فيينا

املتحدة  الأمم  لدى  لبريو  الدائمة  البعثة  ثالث،  �سكرتري  غار�سيا،      كارلو�ض 

واملنظمات الدولية، فيينا

بوليفيا     ريكاردو خافيري مارتينيز كوفاروبيا�ض، وزير م�ست�سار، البعثة الدائمة لدولة

بوليفيا املتعددة القوميات لدى الأمم املتحدة، فيينا )دولة-املتعددة القوميات(  

    خوليو ل�سارو، وزير م�ست�سار، البعثة الدائمة لدولة بوليفيا املتعددة القوميات 

لدى الأمم املتحدة، فيينا

اأندريي كاربكني، مفت�ض اأول يف جلنة اأمن الدولة بيلرو�ض   

    فادمي بي�ساريفيت�ض، م�ست�سار، البعثة الدائمة لبيلرو�ض لدى الأمم املتحدة، 

فيينا

اأول، البعثة الدائمة لتايلند لدى الأمم املتحدة،  تايلند     با�ساري بوينغباك، �سكرتري 

فيينا

حممد نورين عبد الرحمن، البعثة الدائمة لت�ساد لدى الأمم املتحدة، نيويورك ت�ساد    
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يوتروفاي ما�سينا، مدير وكالة ال�ستخبارات الوطنية توغو    

عبد العزيز طابي اأنيني، مدير ديوان الرئي�ض اجلزائر    

من�سور �سلوف، م�ست�سار يف وزارة ال�سوؤون اخلارجية    

زهرة زرارة، �سكرترية اأوىل، البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم املتحدة، فيينا    

جزر القمر    حممد املعروف، م�ست�سار خا�ض، البعثة الدائمة لحتاد جزر القمر لدى الأمم 

املتحدة، نيويورك

اجلماهريية العربية  خالد اإحممد ال�سكي، املنظمات الدولية، اللجنة ال�سعبية العامة للت�سال 

اخلارجي والتعاون الدويل الليبية    

مفتاح حممد اأبو �ستة، اإدارة العلقات الدولية يف جمل�ض الأمن الوطني    

اإيف فالنتني غبييورو، نائب املدير العام لل�رشطة جمهورية اأفريقيا   

الو�سطى

اجلمهورية الرتكية   اإنان اوزييلدز، نائب مدير عام الإدارة العامة لل�سوؤون الأمنية يف وزارة ال�سوؤون 

اخلارجية

للجمهورية  الدائمة  البعثة  يف  الدائم  املمثل  نائب  داراما،  نيلفانا      كيزبان 

الرتكية لدى الأمم املتحدة واملنظمات الدولية، فيينا

    عايدة اأونلو، م�ست�سارة، البعثة الدائمة للجمهورية الرتكية لدى الأمم املتحدة 

واملنظمات الدولية، فيينا

    نيهري اأونيل، م�ست�سار قانوين يف البعثة الدائمة للجمهورية الرتكية لدى الأمم 

املتحدة واملنظمات الدولية، فيينا

فلدميري رومل، �سفري متجول، وزارة اخلارجية اجلمهورية الت�سيكية  

�ستيبان ماريك، اإدارة �سيا�سة الأمن يف وزارة الداخلية    

    كاريل باتزوريك، وزير م�ست�سار وزارة اخلارجية، البعثة الدائمة للجمهورية 

الت�سيكية لدى الأمم املتحدة، فيينا

للجمهورية  الدائمة  البعثة  يف  الدائم  املمثل  �سفري،  حداد،  حبيب  اجلمهورية التون�سية   حممد 

التون�سية لدى الأمم املتحدة، فيينا

الأمم  لدى  التون�سية  للجمهورية  الدائمة  البعثة  اأوىل،  �سكرترية  �سيالة،      ملياء 

املتحدة، فيينا

للجمهورية  الدائمة  البعثة  يف  الدائم  املمثل  �سفري،  كوينيوني�ض،  اجلمهورية الدومينيكية   رامون 

الدومينيكية لدى الأمم املتحدة، فيينا

الدائمة  البعثة  البديلة يف  الدائمة  املمثلة  اأوليفريو، وزيرة م�ست�سارة،      وندي 

للجمهورية الدومينيكية لدى الأمم املتحدة، فيينا
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اجلمهورية العربية   ه�سام تيناوي، عميد، رئي�ض ق�سم يف ال�رشطة اجلنائية العربية والدولية،

وزارة الداخلية ال�سورية    

    ب�سار �سافية، �سكرتري اأول، البعثة الدائمة للجمهورية العربية ال�سورية لدى 

الأمم املتحدة، فيينا

لوران بانتزا اإيلومبا، جهة الو�سل الوطنية يف جمال مكافحة الإرهاب، جمل�ض جمهورية الكونغو    

الأمن الوطني الدميقراطية  

جمهورية اإندوني�سيا   اأري�ض موناندار، نائب مدير �سوؤون مكافحة الإرهاب يف الإدارة العامة للأمن 

الدويل ونزع ال�سلح التابعة لوزارة اخلارجية

عبد الغفور، م�سوؤول يف وزارة اخلارجية    

لدى  اإندوني�سيا  الدائمة جلمهورية  البعثة  اأول،  �سكرتري  اإقبال،      للو حممد 

الأمم املتحدة، فيينا

اإندوني�سيا  الدائمة جلمهورية  البعثة  ثالث،  �سكرتري  كارتا�سا�سميتا،      غاردينا 

لدى الأمم املتحدة، فيينا

فالنتني لونغني ملوول، م�ساعد مفو�ض �رشطة، وزارة الداخلية جمهورية تنـزانيا املتحدة 

جمهورية كوريا ال�سعبية  ت�سانغ بوم هونغ، �سكرتري اأول، البعثة الدائمة جلمهورية كوريا ال�سعبية 

الدميقراطية لدى الأمم املتحدة، فيينا الدميقراطية   

ال�سعبية  كوريا  جلمهورية  الدائمة  البعثة  يف  م�ست�سار  ري،  ت�سول      اإيل 

الدميقراطية لدى الأمم املتحدة، فيينا

جمهورية لو    فينغ�سافان �سيربا�سويت، مدير �سعبة �سوؤون الأمم املتحدة ال�سيا�سية والأمنية

يف اإدارة املنظمات الدولية التابعة لوزارة اخلارجية الدميقراطية ال�سعبية 

    �سيلرباين فيلون، مدير عام العلقات اخلارجية، مكتب جمل�ض الوزراء، وزارة 

الأمن العام

جنوب اأفريقيا    كزوليزا مابهونغو، املدير العام ل�سوؤون الأمم املتحدة ال�سيا�سية، اإدارة العلقات 

الدولية والتعاون الدويل

اأفريقيا  الدائمة جلنوب  البعثة  اأول،  �سكرتري  موغادينغواين،  اأندرو      ماتلبا 

لدى الأمم املتحدة، فيينا

جورجيا     ديفيد تابوت�سادت�سي، مدير مركز مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الداخلية

لوزارة  التابع  الإرهاب  مكافحة  مركز  مدير  نائب  ماي�سورادت�سي،      زوراب 

الداخلية

لوزارة  التابع  العاملي  الأمن  مركز  يف  امل�ست�سارين  كبري  غاميلغارد،  الدامنرك    يورغن 

اخلارجية
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الراأ�ض الأخ�رش    ناتال اأوجينيو �سيلفا بان�ض دي بورتيلي برادو، نائب املدير الوطني لل�رشطة 

الق�سائية

غري  املخاطر  اأوروبا،  يف  والتعاون  الأمن  منظمة  مدير،  نائب  يوركان،  رومانيا     اآنكا 

املتناظرة ومنع النت�سار

دانييل فلز، خبري، الإدارة العامة ملنع الإرهاب ومكافحته    

الدائمة لرومانيا لدى الأمم املتحدة،  البعثة  اأوىل،      �سيمونا مارين، �سكرترية 

فيينا

وولرت با�سوبو، مدير، وزارة اأمن الدولة زمبابوي    

ليلوهونولو ديوبي، م�سوؤول اأمني اأول، وزارة اأمن الدولة    

    جوليا مارانغواندا، م�ست�سارة، املمثلة البديلة يف البعثة الدائمة لزمبابوي لدى 

الأمم املتحدة، فيينا

�رشي لنكا    م�سطفى جعفر، ال�سفري واملمثل الدائم، �سفارة �رشي لنكا وبعثتها الدائمة 

لدى الأمم املتحدة، فيينا

جاغات ديا�ض، نائب رئي�ض البعثة، �سفارة �رشي لنكا، برلني    

الأمم  لدى  الدائمة  وبعثتها  لنكا  �رشي  �سفارة  م�ست�سارة،  رودريغو،      �ساتيا 

املتحدة، فيينا

    غيث �سورانغا الغواتي، �سكرتري ثان، �سفارة �رشي لنكا وبعثتها الدائمة لدى 

الأمم املتحدة، فيينا

ال�سلفادور    فاني�سا اإنرتيانو، �سفرية،املمثلة الدائمة، البعثة الدائمة ل�سلفادور لدى الأمم 

املتحدة، فيينا

الأمم  لدى  لل�سلفادور  الدائمة  البعثة  يف  م�ست�سارة  وزيرة  فيلتورو،      جوليا 

املتحدة، فيينا

ميلن �سيغانيك، مدير اإدارة التحديات العاملية يف وزارة اخلارجية �سلوفاكيا   

    مارتن باران، �سابط �رشطة كبري يف وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة 

الداخلية

ماريك �سافني، اإدارة التحديات العاملية يف وزارة اخلارجية    

لوبيكا �ستيليكوفا، وحدة مكافحة الإرهاب يف وزارة الداخلية    

    هانا كوفاكوفا، م�ست�سارة ونائبة املمثل الدائم يف البعثة الدائمة جلمهورية 

�سلوفاكيا لدى املنظمات الدولية، فيينا

اأندريه �سلبنيكار، وزير مفو�ض، اإدارة �رشطة الأمن، وزارة اخلارجية �سلوفينيا   

�سنغافورة    هوانغ هان يل، نائب مدير املركز الوطني لتن�سيق �سوؤون الأمن التابع ملكتب 

رئي�ض الوزراء

    تياو لني اأنغ، م�ساعد مدير املركز الوطني لتن�سيق �سوؤون الأمن التابع ملكتب 

رئي�ض الوزراء
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جون �ساميون، �سفري، اإدارة القانون الدويل واملعاهدات الدولية ال�سودان    

�ستّونا عبد اهلل عثمان، نائبة رئي�ض البعثة يف �سفارة ال�سودان، فيينا    

الإدماج  وزارة  الدميقراطية يف  م�سائل  �سعبة  رئي�ض  بريك�سكيولد،  ال�سويد     ماركو�ض 

وامل�ساواة بني اجلن�سني

�سويف هيلبوم، موظفة م�سوؤولة يف وزارة اخلارجية    

ومن�سق  الدويل(  للقانون  العامة  )الإدارة  نائب مدير  �سفري،  ليندمنان،  �سوي�رشا     يورغ 

مكافحة الإرهاب، الإدارة الحتادية لل�سوؤون اخلارجية

للقانون  العامة  الإدارة  يف  الإرهاب  مكافحة  من�سق  نائب  فرانك،      دانييل 

الدويل، الإدارة الحتادية لل�سوؤون اخلارجية

الدائمة  البعثة  واليونيدو،  املتحدة  الأمم  �سوؤون  م�ست�سار  غروف،      األربتو 

ل�سوي�رشا لدى الأمم املتحدة، فيينا

�سيلي     ميلينكو �سكوكنيك، �سفري، املمثل الدائم يف البعثة الدائمة ل�سيلي لدى الأمم 

املتحدة، فيينا

رودريغو توليدو، مدير اإدارة مكافحة الإرهاب يف وزارة اخلارجية    

    ميل فران�سي�سكو، املمثلة الدائمة البديلة يف البعثة الدائمة ل�سيلي لدى الأمم 

املتحدة، فيينا

�رشبيا     ميودراغ لتزت�ض، جمل�ض الوزراء، مكتب التعاون الدويل والندماج يف الحتاد 

الأوروبي

    رادو�سلف دجينوفت�ض، رئي�ض وحدة مكافحة الإرهاب وجهة الو�سل الوطنية 

ملكافحة الإرهاب يف الإدارة العامة لل�رشطة اجلنائية

ال�سني     �سني كينمني، �سكرتري ثالث، البعثة الدائمة جلمهورية ال�سني ال�سعبية لدى 

الأمم املتحدة

حممد غازي مط�رش، عميد، وزارة الداخلية العراق    

اإبراهيم �سامل ال�سيابي، عقيد، �سعبة الت�سالت والتن�سيق، املكتب ال�سلطاين ُعمان    

�سليمان م�سامل الإ�سماعيلي، مقدم، اإدارة الأمن الداخلي    

عبد اهلل �سالح الغيلين، مقدم، �رشطة عمان ال�سلطانية، وزارة العدل    

فيلومينا �ساكار، رئي�سة وحدة تطوير املواد، جمل�ض مكافحة املخدرات غانا    

فران�سي�ض كوي�سي اإي�سون    
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الدائمة  البعثة  الدائمة،  واملمثلة  ال�سفرية  مان�سيا،  رودريغي�ض  ماريا  غواتيمال    كارل 

لغواتيمال لدى الأمم املتحدة، فيينا

    �سيلفيا وولر�ض دي ميي، م�ست�سارة و�سكرترية اأوىل، البعثة الدائمة لغواتيمال 

لدى الأمم املتحدة، فيينا

لدى  لغواتيمال  الدائمة  البعثة  م�ست�سارة،  وزيرة  اأوري�سار،  نورييغا      �ساندرا 

الأمم املتحدة، فيينا

ولد حامد حامد، رئي�ض مكتب املفو�ض العام ل�رشطة النظام العام غينيا - بي�ساو   

فرن�سا     فريجيني بريلورو، رئي�سة مكتب مكافحة الإرهاب واجلرمية املنظمة 

يف وزارة العدل    

كارولني مونفوازان، خبرية وطنية يف وزارة اخلارجية    

ريكاردو اليخاندرو بلنكافلور، وكيل اإدارة العدل الفلبني    

جريوم اإن�سيونغ، م�ساعد اأمني، مكتب الأمني التنفيذي    

    بيدرو ر. كابواي، مدير عام وكالة ال�ستخبارات الوطنية ورئي�ض اأمانة جمل�ض 

مكافحة الإرهاب

الدائمة  البعثة  يف  البديلة  واملمثلة  الأوىل  ال�سكرترية  الغابري،  اإيلينا      ماريا 

للفلبني لدى الأمم املتحدة، فيينا

ريينا - رييكا هيكا، �سكرترية اأوىل، دائرة ال�سوؤون القانونية يف وزارة اخلارجية فنلندا    

نام  فييت  الدائمة جلمهورية  البعثة  الدائم يف  املمثل  نائب  نغويني،  فييت نام    با�سون 

ال�سرتاكية لدى الأمم املتحدة، فيينا

قرب�ض     مريوبي كري�ستويف، �سكرتري ثان، وزارة اخلارجية، البعثة الدائمة لقرب�ض لدى 

الأمم املتحدة، فيينا

قطر     غامن اخلليفة القبي�سي، عقيد، وزارة الداخلية، ع�سو اللجنة الوطنية ملكافحة 

الإرهاب

نا�رش يو�سف املال، مقدم، ع�سو اللجنة الوطنية ملكافحة الإرهاب ومقررها    

    خليل اإبراهيم املهندي، مقدم، ع�سو اللجنة الوطنية ملكافحة الإرهاب ومدير 

ال�سوؤون القانونية يف اإدارة قوة الأمن الوطني

كازاخ�ستان    مراد �سماغولوف، وزير م�ست�سار، البعثة الدائمة جلمهورية كازاخ�ستان لدى 

الأمم املتحدة، فيينا

    اإيرلن بيغيزانوف، �سكرتري اأول، البعثة الدائمة جلمهورية كازاخ�ستان لدى 

الأمم املتحدة، فيينا
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في�سنا فوكوفيت�ض، مديرة اإدارة �سوؤون الأمم املتحدة يف وزارة اخلارجية كرواتيا    

الأمم  �سوؤون  لإدارة  التابع  الأمن  �سوؤون جمل�ض  ق�سم  رئي�ض  لولت�ض،      تيهومري 

املتحدة يف وزارة اخلارجية

ديفيد نيل�سون، �سكرتري اأول، البعثة الدائمة لكندا لدى الأمم املتحدة، فيينا كندا    

كوت ديفوار    كويف اإيفاري�ست يابي، �سفري، البعثة الدائمة لكوت ديفوار لدى الأمم املتحدة، 

فيينا

بادارا اأيل با�سانته، رئي�ض وحدة، الدرك الوطني    

الدائمة  البعثة  يف  الدائمة  واملمثلة  ال�سفرية  فيد�ض،  بينا  دينغو  ترييزا  كو�ستاريكا    اآنا 

لكو�ستاريكا لدى الأمم املتحدة، فيينا

    كارول فيفيانا اآر�سيه اإت�سيفرييا، امل�ست�سارة واملمثلة الدائمة البديلة يف �سفارة 

كو�ستاريكا وبعثتها الدائمة لدى الأمم املتحدة، فيينا

الدائمة  البعثة  كولومبيا،  �سفارة  ال�سفري،  كادينا،  �سريانو  خو�سيه  كولومبيا     رو�سو 

لكولومبيا لدى الأمم املتحدة، فيينا

اأمين ال�سطي، نقيب، وزارة الداخلية، �سوؤون مكافحة الإرهاب الكويت    

الإرهاب  ملكافحة  الوطني  املركز  الرئي�ض،  مكتب  مدير  موانغانغي،  كينيا     ديفيد 

التابع لوزارة الدولة ل�سوؤون الدفاع

ليليان اأوكومو - اأوبو، م�ست�سارة دولة اأوىل، مكتب النائب العام    

قزحيا اخلوري، ال�سفري واملمثل الدائم للبنان لدى الأمم املتحدة، فيينا لبنان    

الأمم  لدى  للبنان  البديلة  الدائمة  واملمثلة  الأوىل  ال�سكرترية  مراد،      جان 

املتحدة، فيينا

رينيه برولهارت، رئي�ض وحدة ال�ستخبارات املالية ليختن�ستاين   

اإيزابيل فروميلت، م�سوؤولة يف وزارة اخلارجية    

مايل     بوبكر غورو ديال، �سفري ومدير ال�سوؤون القانونية يف وزارة ال�سوؤون اخلارجية 

والتعاون الدويل

وزارة  يف  والأمنية  ال�سيا�سية  ال�سرتاتيجية  وحدة  رئي�ض  ها�سم،  ماليزيا     زايلين 

الداخلية

هميزان ها�سم، �سكرتري اأول، البعثة الدائمة ملاليزيا لدى الأمم املتحدة، فيينا    
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ماري نويلني راليفيلو، مديرة اإدارة ال�سوؤون الق�سائية يف وزارة العدل مدغ�سقر   

    لو�سيان راكوتونيانا، مدير �سوؤون حقوق الإن�سان والعلقات الدولية يف وزارة 

العدل

ورئي�ض  اخلارجية،  وزارة  يف  اخلارجية  وزير  م�ساعد  نائب  حم�سن،  م�رش     اأ�رشف 

فريق اخلرباء املعني مبكافحة الإرهاب التابع جلامعة الدول العربية

اأورتيز، مديرة التعاون الدويل ب�ساأن مكافحة الإرهاب والأمن  املك�سيك     ليليانا لوبيز 

الب�رشي يف وزارة اخلارجية

والأمن  الإرهاب  ملكافحة  الدويل  التعاون  حملل،  األتامريانو،  �سابارو      ماريو 

الب�رشي يف وزارة اخلارجية

اململكة العربية    عبد الرحمن الهدلق م�ست�سار وزير الداخلية لل�سوؤون الأمنية ومدير اإدارة 

مكافحة التطرف ال�سعودية   

�سالح عبد اهلل الغامدي، م�ست�سار يف وزارة الداخلية    

    خالد حممد الوايف، �سكرتري ثان، البعثة الدائمة للمملكة العربية ال�سعودية 

لدى الأمم املتحدة، نيويورك

مكتب  الإرهاب،  ومكافحة  ال�سرتاتيجية  اإدارة  مدير  م�ساعد  �سميث،  اململكة املتحدة   كولن 

ال�سوؤون اخلارجية والكومنولث

الأمم  لدى  املتحدة  للمملكة  الدائمة  البعثة  ثالث،  �سكرتري  كايت،      لورين 

املتحدة، فيينا

احل�سن العويف، النائب العام اململكة املغربية   

لدى  املغربية  للمملكة  الدائمة  البعثة  م�ست�سار،  وزير  فيا�ض،  الرحمن      عبد 

الأمم املتحدة، فيينا

منغوليا     دا�سدورج مورون، رئي�ض وكالة الهجرة املنغولية وع�سو جمل�ض منغوليا لتن�سيق 

مكافحة الإرهاب

    دا�سدورج غانبولد، موظف يف جمل�ض منغوليا لتن�سيق مكافحة الإرهاب

    مانلجاف جامبال�سورين، موظف يف جمل�ض منغوليا لتن�سيق مكافحة الإرهاب

    دامدينبوريف غانبات، موظف يف جمل�ض منغوليا لتن�سيق مكافحة الإرهاب

موري�سيو�ض    باتري�ض اأوجني كوريه، �سفرية، مديرية ال�سوؤون ال�سيا�سية املتعددة الأطراف يف 

وزارة اخلارجية

باولو اأ�سوبوجي، مدير ال�سوؤون القانونية يف وزارة العدل موزامبيق   

خو�سيه روبريتو كومباين، م�ست�سار يف وزارة العدل    
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ميامنار     موي كياو اأونغ، نائب مدير �سعبة املنظمات الدولية التابعة لإدارة املنظمات 

الدولية وال�سوؤون القت�سادية يف وزارة اخلارجية

كونيا كري�ستي بريتز، مفت�ض اأول يف وزارة ال�سلمة والأمن ناميبيا    

كارل �ساليكاث، م�ست�سار اأول يف وزارة اخلارجية الرنويج    

لدى  للرنويج  الدائمة  البعثة  اأول،  �سكرتري  بريدي،  فرميان�سلوند      اإيريك 

املنظمات الدولية، فيينا

النم�سا     هيلموت بوك، �سفري، املمثل الدائم للبعثة الدائمة للنم�سا لدى الأمم املتحدة 

يف فيينا، الوزارة الحتادية لل�سوؤون الأوروبية والدولية

القانونية  لل�سوؤون  العامة  واملديرة  ال�سفرية  في�سلبريغر،  تي�سي-      اإليزابيث 

والقن�سلية يف الوزارة الحتادية لل�سوؤون الأوروبية والدولية

    يوهان بريغر، مدير اإدارة العدل و�سعبة ال�سوؤون الداخلية يف الوزارة الحتادية 

لل�سوؤون الأوروبية والدولية

    يوزيف تي�سهارت، مدير اإدارة مكافحة الإرهاب يف الوكالة الحتادية حلماية 

الدولة ومكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية الحتادية

نيجرييا     اإفيينوا اآنغل نفورغو، ع�سوة جهة الو�سل الوطنية ملكافحة الإرهاب والوزيرة 

واملمثلة الدائمة لنيجرييا لدى الأمم املتحدة يف نيويورك

    كينجيكا لينو�ض اإيكيديده، وزير، البعثة الدائمة لنيجرييا لدى الأمم املتحدة، 

فيينا

الدائمة  البعثة  يف  الدائمة  واملمثلة  ال�سفرية  مرياندا،  فريك�سيونيه  نيكاراغوا    اإيزولدا 

لنيكاراغوا لدى الأمم املتحدة، فيينا

هامي�ض كوبر، مدير �سعبة الأمن الدويل ونزع ال�سلح نيوزيلندا   

اأ�سوك برازاد، مدير م�سارك يف وزارة الداخلية الهند    

�سومندو باغت�سي، مدير �سوؤون مكافحة الإرهاب يف وزارة اخلارجية    

    اأبهيجيت هالدر، م�ست�سار يف البعثة الدائمة للهند لدى الأمم املتحدة، فيينا

هنغاريا     غيورغي مارتن زاناتي، املن�سق الوطني ل�سوؤون الإرهاب يف وزارة اخلارجية

هولندا     فرانك فان بوينينغن، رئي�ض �سعبة مكافحة الإرهاب وم�ست�سار الأمن الوطني 

يف وزارة اخلارجية
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الوليات املتحدة     غيل روبرت�سون، القائمة باأعمال نائب من�سق �سوؤون الأمن الداخلي وال�سوؤون 

عرب الإقليمية يف وزارة اخلارجية الأمريكية   

كارول فولر، قائمة بالأعمال، وزارة اخلارجية    

للوليات  الدائمة  البعثة  املتحدة،  الأمم  �سوؤون  م�ست�سارة  اأمانديو،      �ستيفاين 

املتحدة الأمريكية لدى الأمم املتحدة، فيينا

    اإدورد كوريغان، �سكرتري ثان، البعثة الدائمة للوليات املتحدة الأمريكية لدى 

الأمم املتحدة، فيينا

اليابان     كات�سورو ناغاي، مدير �سعبة التعاون الدويل ملكافحة الإرهاب، مكتب ال�سيا�سة 

اخلارجية التابع لوزارة اخلارجية

الدائمة  البعثة  يف  البديل  واملمثل  الأول  ال�سكرتري  اإي�سيكاوا،      كات�سوتو�سي 

لليابان لدى الأمم املتحدة، فيينا

ه�سام الغزايل، عميد، وزارة الداخلية اليمن    

املتحدة،  الأمم  لدى  لليمن  الدائمة  البعثة  ثالث،  �سكرتري  الذبحاين،      مروان 

فيينا

وزارة  يف  الدويل  الأمن  مل�سائل  �سيا�سي  م�ست�ســــار  باباندريو،  اليونان     دميرتو�ض 

اخلارجية

ثانيا- الكيانات املمثلة مبراقبني

فل�صطني

زهري الوزير، ال�سفري واملراقب الدائم يف بعثة فل�سطني لدى الأمم املتحدة، فيينا 

عبد احلميد البابا، مدير عام، وزارة الداخلية

�سفاء �سباط، م�ست�سار لدى املراقب الدائم لفل�سطني، بعثة املراقب الدائم لفل�سطني لدى الأمم املتحدة، 

فيينا

ثالثا- الهيئات التابعة ملجل�س الأمن

جلنة جمل�س الأمن الدويل املن�صاأة عمًل بالقرار 1267 )1999( ب�صاأن تنظيم القاعدة وحركة طالبان وما 

يرتبط بهما من اأفراد وكيانات

البعثة  يف  الدائم  واملمثل  ال�سفري   ،1267 بالقرار  عمل  املن�ساأة  اللجنة  رئي�ض  هارتينغ،   - ماير  توما�ض 

الدائمة للنم�سا لدى الأمم املتحدة، نيويورك



حلقة العمل الدولية جلهات الو�سل الوطنية يف جمال مكافحة الإرهاب    40

جلنة جمل�س الأمن الدويل املن�صاأة عمًل بالقرار 1373 )2001( ب�صاأن مكافحة الإرهاب

رانكو فيلوفيت�ض، رئي�ض جلنة مكافحة الإرهاب املن�ساأة عمل بالقرار 1373، ال�سفري واملمثل الدائم يف 

البعثة الدائمة جلمهورية كرواتيا لدى الأمم املتحدة، نيويورك

جلنة جمل�س الأمن الدويل املن�صاأة عمًل بالقرار 1540 )2004(

الدائمة  البعثة  الدائم يف  واملمثل  ال�سفري   ،1540 بالقرار  املن�ساأة عمل  اللجنة  رئي�ض  اأوربينا،  خورخيه 

لكو�ستا ريكا لدى الأمم املتحدة، نيويورك

موؤ�ص�صات  من  وغريها  املتخ�ص�صة  ووكالتها  ومعاهدها  املتحدة  للأمم  العامة  رابعا-  الأمانة 

منظومة الأمم املتحدة

فريق الر�صد املعني بتنظيم القاعدة وحركة طالبان

ريت�سارد باريت، من�سق

املديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب

مايك �سميث، املدير التنفيذي

اأحمد ع�سمت �سيف الدولة، رئي�ض ق�سم

فاندا �ستلتزر �سيكويرا، م�ساعدة خا�سة للمدير التنفيذي 

فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة الإرهاب

جان - بول لبورد، رئي�ض مكتب فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة الإرهاب التابع للأمم املتحدة

كزياو هوي وو، م�ست�سار �سيا�سي اأول، مكتب فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة الإرهاب التابع 

للأمم املتحدة

مرينا غاليك، م�سوؤولة م�ساركة، املكتب التنفيذي للأمني العام للأمم املتحدة

جان نويت�سه، خبري م�سارك، مكتب فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة الإرهاب التابع للأمم املتحدة

�ستاين برينر، خبري م�سارك، مكتب فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة الإرهاب التابع للأمم املتحدة

اإدارة ال�صوؤون ال�صيا�صية

لورا فاكاري، رئي�سة، املنظمات الإقليمية، وحدة تخطيط ال�سيا�سات ودعم الو�ساطة

فريق اخلرباء التابع للجنة جمل�س الأمن املن�صاأة عمًل بالقرار 1540

بريهانيكون اأندمييكايل، من�سق فريق اخلرباء
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية

غو�ستافو ت�سلوفينني، مدير مكتب نيويورك واملمثل لدى الأمم املتحدة

�صندوق النقد الدويل 

ندمي كرياكو�ض - �سعد، نائب مدير وم�ست�سار اأول، فريق النـزاهة املالية، الإدارة القانونية

مكتب �صوؤون نزع ال�صلح

نيكيتا �سميدوفيت�ض، موظف �سوؤون �سيا�سية اأول

مكتب الأمم املتحدة لل�صوؤون القانونية

يانيك تويله، موظف قانوين م�سارك

منظمة حظر الأ�صلحة الكميائية

كريت�سي�ستوف با�ستوريج، مدير مكتب امل�ساريع اخلا�سة، الأمانة الفنية

اإدارة عمليات حفظ ال�صلم التابعة للأمم املتحدة

اإدارة عمليات حفظ  الإرهاب يف  مكافحة  و�سل يف جمال  وِجَهة  �سيا�سية  �سوؤون  هان�سن، موظفة  اأنيكا 

ال�سلم

اإدارة �صوؤون الإعلم

يانو�ض تيزوف�سكي، موظف اإعلم

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

مرييام مندي�ض- مونتالفو

معهد الأمم املتحدة الأقاليمي لأبحاث اجلرمية والعدالة

املتحدة  الأمم  ملعهد  التابع  الإرهاب  للأمن/مكافحة  الر�سيدة  الإدارة  خمترب  رئي�ض  كابيه،  فران�سي�سكو 

الأقاليمي لأبحاث اجلرمية والعدالة

ما�سيميليانو مونتاناري، من�سق برامج

فيديريكو ماركون، من�سق م�ساريع

ماريان دي برويجن، من�سقة م�ساريع

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية

اأنطونيو ماريا كو�ستا، املدير التنفيذي

جون �سانديج، نائب املدير، �سعبة �سوؤون املعاهدات، ومدير فرع �سوؤون املعاهدات وامل�ساعدة القانونية

�سي�سيليا روث�سرتوم - روين، رئي�سة فرع منع الإرهاب

جورج بوثوبايل، رئي�ض ق�سم برامج و�سيا�سات مكافحة الإرهاب التابع لفرع منع الإرهاب
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جو ديديني - اآمان، موظف منع الإرهاب يف فرع منع الإرهاب

هانا ماكغلو، خبرية م�ساركة يف جمال منع الإرهاب، فرع منع الإرهاب

مفّو�صية الأمم املتحدة حلقوق الإن�صان

القانون  و�سيادة  الإرهاب  ومكافحة  الإن�سان  وحقوق  الأمنية  ال�سيا�سات  وحدة  حارثية،  اأبو  حممد 

والدميقراطية

اآن �ساربور، موظفة �سوؤون حقوق الإن�سان

مفو�صية الأمم املتحدة ل�صوؤون اللجئني

ماريا بان�سي�ض ديل ري، موظفة �سوؤون قانونية

مقرر الأمم املتحدة اخلا�س املعني بتعزيز حقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية وحمايتها يف �صياق مكافحة 

الإرهاب

مارتن �ساينني، املقرر اخلا�ض

البنك الدويل

نيكول ترونكو�سو، موظف فني م�سارك مبتدئ، وحدة نزاهة الأ�سواق املالية 

خام�صًا- املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الإقليمية ودون الإقليمية الأخرى

املركز الأفريقي لدرا�صات وبحوث مكافحة الإرهاب

ممثًل بال�سيد بادارا اأيل با�سانته، كوت ديفوار

كومنولث الدول امل�صتقلة

دميرتي ييغوروف، رئي�ض الفريق املعني باملعلومات، مركز مكافحة الإرهاب

اأمانة الكومنولث

�سادرا�ض عثمان هارونا، م�ست�سار قانوين، ق�سم القانون اجلنائي التابع ل�سعبة ال�سوؤون القانونية والد�ستورية

جمل�س اأوروبا

األك�سندر غوي�سيل، من�سق مكافحة الإرهاب لدى جمل�ض اأوروبا

األبينا اأوف�سيارينكو، الأمينة امل�ساركة للجنة اخلرباء املعنية بالإرهاب التابعة لفرقة العمل املعنية مبكافحة 

الإرهاب
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جمل�س الحتاد الأوروبي

جيل دو كري�سوف، من�سق مكافحة الإرهاب لدى جمل�ض الحتاد الأوروبي

وحدة التعاون الق�صائي التابعة للحتاد الأوروبي

مي�سيل كوني�سك�ض، نائبة رئي�ض وحدة التعاون الق�سائي التابعة للحتاد الأوروبي، ورئي�سية الفريق املعني 

بالإرهاب

املفو�صية الأوروبية

مايكل مريكر، املفو�سية الأوروبية، امل�سوؤول عن م�سائل مكافحة الإرهاب يف وحدة ال�سيا�سة الأمنية التابعة 

للمديرية العامة للعلقات اخلارجية

ك�سودي بال�زس، املفو�سية الأوروبية

برنامج بناء القدرات ملكافحة الإرهاب التابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية

نزار النور �سليمان، م�ست�سار اأول يف جمال مكافحة الإرهاب

�سموئيل �سريوانغا، حملل قانوين اأول

جلنة املحيط الهندي

دوني�ض اآزاي�ض-فيلي، م�سوؤول حافظة التنمية الب�رشية 

املنظمة الدولية لل�رشطة اجلنائية )الإنرتبول(

كيم ماركو�ض، م�ساعد مدير مكتب الإنرتبول يف الأمم املتحدة

املنظمة الدولية للهجرة

اآندريا�ض هالباخ، مراقب دائم

بري رو�سي- لونغي، مراقب دائم بديل

منظمة الدول الأمريكية

غونزالو غاليغو�ض، اأمني جلنة البلدان الأمريكية ملكافحة الإرهاب

منظمة الدميقراطية والتنمية القت�صادية 

غيورغي نازاروف، من�سق برامج معني بامل�سائل ال�سيا�سية - القانونية اأمانة منظمة الدميقراطية والتنمية 

القت�سادية
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منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا

راينهارت اأوريغ، م�ست�سار، وحدة اإجراءات مكافحة الإرهاب

نيماجنا ما لي�سيفت�ض، موظف برامج م�سارك، وحدة اإجراءات مكافحة الإرهاب

بن هيلر، موظف برامج م�سارك، وحدة اإجراءات مكافحة الإرهاب

هيما كوتي�سا، م�ست�سار، الوحدة ال�سيا�سة - الع�سكرية، مكتب منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا يف باكو

مكتب املوؤ�ص�صات الدميقراطية وحقوق الإن�صان التابع ملنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا

كري�سنت ملت�ساك، رئي�ض اإدارة حقوق الإن�سان

اجلماعة الإمنائية للجنوب الأفريقي

حبيب كامبانغا، ع�سو الأمانة التنفيذية

الحتاد القت�صادي والنقدي لغرب اأفريقيا

اآيي داملايدا، املراقبة املتعددة الأطراف، اإدارة ال�سوؤون القت�سادية وال�سيا�سية واملالية الداخلية

�صاد�صا- املنظمات غري احلكومية

مركز التعاون العاملي على مكافحة الإرهاب

اإيريك روزاند، مدير م�سارك

معهد ائتلف كوكب الأر�س

فرجينيا بلرتان، حمامية
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