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تقرير المقررة الخااةااااااااااة المعنياة ةاعزيز وحمااياة حقوق اإلنسااااااااااان والحرياات    
 سياق مكافحة اإلرهاب  فلونواال ني أوالهت  األساسية في 

 
ي أنشاااانة ةناق القدرات والمساااااادة  الن:وض بحقوق اإلنسااااان مت تعم تعميا مرااات:ا ف  

 اإلقليمي والعالميالاقنية في مجام مكافحة اإلرهاب الى الصعد الوطني و 
  

 موج   
ــاعدة التمنمة    يتناول نذا التمنرن  ل اد حموق اإلنســـــــاإ والمانوإ الدول  ق  لوقمن  ناء المدصاا والمســـــ

من ه. وقد كتب ق  ســـــــــماق التوســـــــــ  ايســـــــــت نائ  ق  ســـــــــماق مراقحة اإلصناب ومراقحة التفن  ال نم   و 
ن ه. ل مراقحة اإلصناب ومراقحة التفن  ال نم   و م نشـــــــــفة  ناء المدصاا والمســـــــــاعدة التمنمة ق  ملا ق 

ولؤكد الممنصة المانــة  إ  نشــفة  ناء المدصاا والمســاعدة التمنمة المتواقمة م  حموق اإلنســاإ وســمادة المانوإ 
ــن ” ر  الباع نهج  لؤدي دوصا قمما ق  ل  ــما   “الملتم  ل ســــــــ ق  مراقحة اإلصناب ورمرن  إ لكوإ جانبا حاســــــــ

ملي ظهوص ال نف المســــــــتمن ق  الملتم .  من  نها لوحي  إ لوقمن  نشــــــــفة  ناء    المؤدىةمن  الظنو  ق 
راقحة  المدصاا والمساعدة التمنمة ق  ملال مراقحة اإلصناب ى ل  ق  سماق زرادة  من مسبوقة ق  مؤسساا م

رادة دوص ل ض اإلصناب و طننا الماماصرة وبناملها ولمورلها علي مدى ال مدين الماضــــــــــــممن. ولشــــــــــــمن ملي ز 
حة اإلصناب للدول وإلي ان داح كماناا األمم المتحدة ق  لوقمن  ناء المدصاا والمســـــاعدة التمنمة ق  ملال مراق

 .ساإزرادة مماثلة ق   ذل ال ناىة الواجبة ق  مناعاة حموق اإلن 

وقمن ولوحي الممنصة المانــة  وجه قرــوص ةــديدة علي نــ مد ســمادة المانوإ وحموق اإلنســاإ ق  ل  
ــماقاا الت  لكوإ قمها الت اصر  الوطنمة ــاعدة التمنمة ق  الســــــــ لإلصناب والتفن  ال نم    ناء المدصاا والمســــــــ

ــمةال ولســـــــاعد متواقمة م  المانوإ الدول ال ولســـــــتهد  المماصســـــــة المشـــــــنوعة لحموق اإلن   من ــاســـــ ســـــــاإ األســـــ
اصا لاما ملي الننـد والتمممم المناسـبمن  الحفاظ علي  سـالمب الحوكمة ايسـتبدادىة والتمرمن لها. ولكشـف اقتم ق 

ألنشــــــــــــفة  ناء المدصاا والمســــــــــــاعدة التمنمة ق  ملال مراقحة اإلصنابال لما ق   ل   خوقما والدقمممن علمما  
التدصرب ”وبغنض  “لمنة واحدة”ي وجود نمط مســــــــــتمن من التدخوا  جانب كماناا األمم المتحدة. ولوح من

ــامـل لل ـداـلة  ال الت  ـنادصا مـا ـلدمج“والتلهم  واألمن والحوكمـة والتنمـمة علي الرــــــــــــــ ـمد الوطن ال  ق  نهج ةــــــــــــ
 .يتنك المظالم والبنماا الكامنة دوإ م اللة لتتفاقم ما

ــة علي ضــــــنوصة مواءمة  نشــــــفة    ــدد الممنصة المانــــ ــاعدة التمنمة ق  ملال  ولشــــ  ناء المدصاا والمســــ
ــلة الناممة ملي زرادة  ــتدامةال  مراقحة اإلصناب م  اللهود المتوانــ ــمادة المانوإال و ولوراا التنممة المســ ق المة ســ

لماضـــــــ ة للمســـــــاءلةال ومواءمة نذ  األولوراا م  األندا   ولدا من مراقحة الفســـــــادال والهماكل المؤســـــــســـــــمة ا
مائمة. ولكشــــــــف قرــــــــوصا عاما ق  ضــــــــماإ لول  زماح  ناء المدصاا والمســــــــاعدة التمنمة وال ملماا اإلنمائمة ال

ــ  من ــ مد ة ومتنوعة من  نـــــــحجانب ملموعة واســـــ ــلحةال لما ق   ل  الملتم  المدن  علي الرـــــ اب المرـــــ
الوطن . ول د مشـــــــاصكة الملتم  المدن  ق  قفاع األمن والنقالة المدنمة علي نذا المفاع  منرن  ســـــــاســـــــممن  

اإلصناب لف المة. ولســتنكن وجود نمو ل لفلب المســتهل  قائم علي ال نض للحرــول علي خدماا  ناء   لمن 
  صاا والمســــاعدة التمنمة الذي  البا ما لكوإ مبنصاله ل مدة لماح الب د عن ضــــنوصة الترــــدي لح  للظنو المد

ــتمفاب الففمل  للمواصد واألموال لأل ناض    المؤدىة ملي اإلصناب ولكمن ق  الحفاظ علي لماء النظاحال وايســـــــــــ



A/76/261  

 

21-10649 3/26 

 

لمتحدة المشــــــــاصكة ق   نشــــــــفة  ناء األمنمةال وخدمة المرــــــــلحة الذالمة لمفاعاا األمن. ولنبه كماناا األمم ا
ــاعـدة التمنـمة ق  ملـال مرـاقحـة اإلصنـاب ملي  نهـا ىلـب    إ لف  لمـامـا ـلالت امـالهـا  ـبذل ال ـناـىة المـدصاا والمســــــــــــ

ك ق  ل  ر  نظم اإلكنا  وال نف لاســــــم مراقحة اإلصناب  و من  التفن   الواجبة وإلي  نه ي ىمرنها  إ لشــــــاص 
مدصاا والمســـــــــاعدة التمنمة ق  ملال مراقحة اإلصناب ق  حاجة ماســـــــــة ملي )ال نم (. مإ مماصســـــــــاا  ناء ال

 .لك  لكوإ ق الة ومتواقمة م  حموق اإلنساإ علي حد سواءالشفافمة والمساءلة واإلنوح 
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 مقدمة  -   أوال  
ة  ُلمدح الممنصة المانـــــة الم نمة  ت  ر  وحماىة حموق اإلنســـــاإ والحنراا األســـــاســـــمة ق  ســـــماق مراقح  - 1

وقناص مللس حموق   147/ 74اإلصنابال قمونواي ن   ويينال نذا التمنرن ملي اللمامة ال امة عمًو لمناص اللمامة 
تمنـمة ق  ملـال  مرـاقحـة  لوقمن  ـناء الـمدصاا والمســــــــــــــاعـدة ال . ورتـناول التمنرن ـما يتنـلب علي 16/ 40نســــــــــــــاإ  اإل 

 .اإلصناب ومراقحة التفن  ال نم  ومن ه من آثاص علي ل  ر  وحماىة حموق اإلنساإ والحنراا األساسمة 

لمنرن عن األعمال الت  اضفل ت  ها الممنصة المانة لنفمذًا لوييتها خول الفتنة الممتدة ورند  دنا   - 2
 .( 1) لمنرننا السا   ملي اللمامة ال امةمنذ لمدىم 

  
 أنشنة المقررة الخاةة  -  ثانيا  

(ال  19-)كوقمدعلي الن م من الظنو  الرـــــابة للغاىة الت  قنضـــــتها جائحة منض قمنو  كوصونا   - 3
 مضـــــت الممنصة المانـــــة عاما حاقو وم منا لشـــــرل اســـــت نائ ال لمم  لحواص مســـــت مض م  الدول و نـــــحاب  

لتم  المدن . وقد قبلت زراصة قفنرة ملي ســـــــــنغاقوصة. و صج ا زراصلها ملي ملدى  ملي حمن المرـــــــــلحة ق  الم
اســتمداح ســلفاا الفواصك ومراقحة    وةــوا لها لشــ إ مســاءة 19-ة كوقمدمىلاد حل لللائحة. واســتلالة للائح

ــت ن  ــلفاا ايســـــ ــتمداح الســـــ لتكوإ    ( 2) ائمةاإلصنابال  طلمتال م  منظمتمن  من حروممتمنال  داة عالممة لتتب  اســـــ
 موصدا عالمما لضماإ  إ لكوإ ايستلالاا المانونمة للتردي لللائحة ضنوصرة ومتناسبة و من لممم رة.

 ثن ســــماســــاا ومماصســــاا مراقحة اإلصناب ومراقحة التفن    وقدمت الممنصة المانــــة لمنرننا عن - 4
 .( 3) 2021ق  آ اص/ماص  )ال نم ( علي حموق المن ة والفتاة واألسنة ملي مللس حموق اإلنساإ 

ــرل يتواق  م  حموق   - 5 ــاء واألطفال من مناط  الن اع ملي  وطانهم وإعادة مدماجهم لشــــ ولظل معادة النســــ
ــ لةال اإلنســـــاإ  ولورة  ــائل مت ددة ملي الدول لشـــــ إ نذ  المســـ ــمة لدى الممنصة المانـــــة. وقد  نـــــدصا صســـ ــاســـ  ســـ

ل ةــــــنق  صعاىا محتل رن ق  مممم  الهول وصول ق  ةــــــما دولة لديها   57 ل  صســــــالة عامة وجهتها ملي   ق   لما 
ــوصرا  ــ إ قانونمة وظنو  ايحتلاز ق  نذين المم ( 4) سـ ــدصا ال ديد من اءصاء المانونمة لشـ . ولوحي  ( 5) مممن . و نـ

الحواص اإلىلا   م  ايلحاد النوسـ  والدانمنك وقنلندا وكازاخسـتاإ. وما زالت الممنصة المانـة لشـاصك ق  ال ديد 
ــمالمةال جنا اإل  من  ــائمةال لما ق   ل  لدى المحرمة ال لما للمملكة المتحدة لبنرفانما ال ظمي و ينلندا الشـــ ءاا المضـــ

.  ( 6) دة األمنررـمةال والمحرمـة ال لـما للفلبمنال والمحرمـة األوصوبـمة لحموق اإلنســــــــــــــاإ والمحرمـة ال لـما للويـىاا المتحـ 
 .ة وكندا لش إ نذ  المس لة وقدمت  دلة ملي الهمئاا البنلمانمة ق  المملكة المتحد 

 ________ __ 

 (1) A/75/337. 

 (2) www.icnl.org/covid19tracker/. 

 (3) A/HRC/46/36. 

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26730&LangID=Eانظن  (4) 

-www.ohchr.org/Documents/Issues/Terrorism/SR/UNSRCT_Position_human-rights-of-boysانــــــــــظــــــــــن   (5) 

adolescents-2021_final.pdf. 

 (6) R (on the application of Begum) (Respondent) v. Secretary of State for the Home Department, Supreme 

Court of the United Kingdom؛ وUnited States of America v. Zubaydah, Supreme Court of the United 

States  و  ,Mikolaj Pietrzak v. Poland and Dominika Bychawska-Siniarska and others v. Poland؛ 

European Court of Human Rights. 

https://undocs.org/ar/A/RES/74/147
https://undocs.org/ar/A/RES/74/147
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/40/16
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/40/16
https://undocs.org/ar/A/75/337
http://www.icnl.org/covid19tracker/
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/36
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26730&LangID=E
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Terrorism/SR/UNSRCT_Position_human-rights-of-boys-adolescents-2021_final.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Terrorism/SR/UNSRCT_Position_human-rights-of-boys-adolescents-2021_final.pdf
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ولل ل الممنصة المانــــة من  ولورالها ل ورد الدول لالمســــاعدة التمنمة واءصاء لشــــ إ لشــــنر اا مراقحة   - 6
ب. وقد قدمت اســـــت ناضـــــاا للتشـــــنر اا  و التفوصاا التشـــــنرامة ملي اإلماصاا ال نبمة المتحدةال والبنازرلال  اإلصنا 

 .وقننساال والمملكة ال نبمة الس ودىةال ونمراصا واال ونولنداال وايلحاد األوصوب  وبوصكمنا قاسوال وبموصو ال ولنكماال  

وإىلا مة م  مرتب مراقحة اإلصناب والمدينرة و قامت الممنصة المانـــــــــــــة عوقاا عمل متوانـــــــــــــلة  - 7
صناب  التنفمذىة لللنة مراقحة اإلصناب. ون  طن  موق  علي الفاق األمم المتحدة ال الم  لتنسـم  مراقحة اإل

ــتوى )م ل مؤلمن  ــاصكت ق  ال ديد من المؤلمناا اإلقلمممة النفم ة المســ ــو عامل ق   قنقته ال املة. وةــ وعضــ
إ ق   وصوبا وايلحاد األوصوب (. وةــــــــاصكت  ىضــــــــا لرــــــــفتها ممســــــــنة ومتكلمة ق  عدة منظمة األمن والت او 

ــباا خول  ســــــبوع األمم المتحدة النفم  المســــــتوى لمراقحة اإلصنابال الذي عمد علي اإلنتننت ق  الفتنة  مناســــ
ب  ح رناإ/يونمهال لما ق   ل  مشـــــــــاصكتها ق  صعاىة مناســـــــــبة جانبمة لشـــــــــ إ ضـــــــــحاىا اإلصنا  30ملي  24 من
حرومت   قغانســــتاإ وإســــبانما. وةــــاصكت الممنصة المانــــة مشــــاصكة كبمنة ق  لمدىم المســــاعدة التمنمة للدول   م 

ي ىلنى كل ســــــنتمن يســــــتنالملمة األمم المتحدة ال الممة لمراقحة   ثناء التفاوض ق  ايســــــت ناض الســــــال  الذ
. ولنو  الممنصة ( 7) مواصد ةـــبرمة ممرـــرـــةاإلصنابال مما خل  ملموعة من المواصد التمنمة للدولال لما ق   ل  

ماح  المانـة لاليمادة اإلىلا مة للنئمسـمن المشـاصكمنال عماإ وإسـبانماال فمما يت ل  لكةـناك الملتم  المدن  واينت 
 لمضاىا حموق اإلنساإ ق  نذ  ال ملمة.

نـــــــة ق  صعاىة  وق  الدوصة ال ادىة الســـــــال ة واألصب من لمللس حموق اإلنســـــــاإال ةـــــــاصكت الممنصة الما  - 8
ال ديد من المناســـــباا اللانبمةال لما ق   ل س مناســـــبة جانبمة م  حرومة  وزبرســـــتاإ لشـــــ إ معادة مدمال النســـــاء 

رن ســـــــــالما ق  مممماا ق  ةـــــــــمال ةـــــــــنق ســـــــــوصرا؛ ومناســـــــــبة جانبمة م  حرومت  واألطفال الذين كانوا محتل  
ن حموق اإلنســاإ؛ ومناســبة م  المرلفمن  ويىاا  قغانســتاإ والننورج لشــ إ حماىة ضــحاىا اإلصناب والمداق من ع 

ضاىا لالنسبة ءلماا اإلجناءاا المانة فمما يت ل  لم  “ نوا واحد ” اإلجناءاا المانة لش إ قممة التحدث  ـــــــــ  
دوصة ال ادىة الســــــادســــــة واألصب من لمللس حموق اإلنســــــاإال ةــــــاصكت  حموق اإلنســــــاإ الت  ل من قلما لالغا. وق  ال 

  صعاىة مناســــبة جانبمة م  ايلحاد النوســــ  لشــــ إ المماصســــاا اللمدة المنلبفة ل ودة وإعادة الممنصة المانــــة ق 
 .مماا ق  ةمال ةنق سوصرا مدمال النساء واألطفال الذين كانوا محتل رن سالما ق  مم 

ولوانــــــــل الممنصة المانــــــــة الرــــــــايلها المر فة م  الملتم  المدن  والمنظماا  من الحروممة )علي  - 9
ــاوصاا ق  كـل منفمـة ق  عـاح  اإلنت  ال لمـا ق   لـ   منررـا الولمنمـة ومنفمـة البحن  2021ننـت(. م  عمـدا مشــــــــــــ

والشــنق األوســط وةــمال  قنريماال و وصوبا و نب ووســط  الكاصرب ال و منررا الشــمالمةال ووســط وجنوب ةــنق آســماال 
ال  “ لف محـاصبـة اإلصنـاب لحـا ” وةـــــــــــــنق  قنريمـا واللنوب األقنرم . وعملـت عن ك ـب م  المنظمـة  من الحروممـة  

ــاعدة الملتم  المدن   ــوص )الحاد المنظماا ال املة ق  ملال مســــــ ــاا األمنمةال وآل ســــــ ــماســــــ ــبرة  دائل الســــــ وةــــــ
ا  من النبحـمة الم ن  لفنقة ال ـمل الم نـمة لاإلجناءاا الـمالـمة.  ئتو  الـ الم  للمنظـما  منرـرا الولمنـمة(ال واي  ق  

 .نمة ولوانل لنكم نا علي ضحاىا اإلصناب ق  جمم  جوانب عملها ون  للتم  لانتظاح م  المنظماا اإلنسا 
  

 ________ __ 

 .www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/Strategy.aspxانظن  (7) 
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الن:وض بحقوق اإلنساااااااااااان مت تعم تعميا مرااااات:ااا في أنشااااااااانااة ةناااق   -  ثالثا  
سااااااااادة الاقنية في مجام مكافحة اإلرهاب الى الصاااااااعد الوطني لموا القدرات

 واإلقليمي والعالمي
اا والمســـاعدة التمنمة ق  ملال  مراقحة اإلصناب ومراقحة  يتناول نذا التمنرن ما ألنشـــفة  ناء المدص  - 10

ســـــــاعدة التفن  ال نم  ومن ه من آثاص علي حماىة حموق اإلنســـــــاإ. وقد ةـــــــهدا  نشـــــــفة  ناء المدصاا والم
التمنمة ق  ملال مراقحة اإلصناب زرادة نائلة ق  ال مدين الماضـــــــــــممن. ولوحي الممنصة المانـــــــــــة  وجه عاح 

ليممة الت  لمدمها  نشـــــــــفة  ناء المدصاا والمســـــــــاعدة التمنمة المتواقمة م  ســـــــــمادة المانوإ  المســـــــــانمة الهامة وا
فمما  منهاال والتمرمن اإلىلا   لمماصســــة حموق    ل مم  عنى الت اوإ  من الدولال ول كمد التضــــامن والت اوإ  ق 

ــســــاا وجهاا  اا مرــــلحة ونظم مت ددة علي الرــــ مد الو اإلنســــاإ  ــمادة المانوإ ق  مؤســ طن . ولوحي  وســ
ــاعدة التمنمة علي  ــوصة مت ايدة علي لوقمن  ناء المدصاا والمســـــ ــة مراقحة اإلصناب لنفوي لرـــــ كذل   إ مماصســـــ

ــ د ال نائ  واإلقلمم  والمت  ــمة مفادنا الرــ ــاا علي قنضــ ــتند نذ  المماصســ دد األطنا  وال الم . و البا ما لســ
ـىة و إ ل  ز ـقدصالهـا الوطنـمة للترــــــــــــــدي لمفن اإلصنـاب  اـلدول ينبغ  لهـا  إ ل  ز  طننـا الـمانونـمة والتنفـمذ  إ

 والتفن  )ال نم (.

( ملي A/73/361مة )الممدح ملي اللمامة ال ا  2019و ةــــــــــاصا الممنصة المانــــــــــة ق  لمنرننا ل اح  - 11
ومحددة وواســـــــ ة النفاق لكبدنا ملاي ســـــــمادة زرادة مماصســـــــاا مراقحة اإلصناب جاءا  تكلفة نـــــــنرحة   إ

(ال  A/HRC/40/52الممدح ملي مللس حموق اإلنســــــــاإ )  2019المانوإ وحموق اإلنســــــــاإ. وق  لمنرننا ل اح 
ــفة مراقحة اإلصناب ومن  التفن  ال نم  ومراق لم ــلبمة ألنشــ ــنة من حم   لحديد ولمممم اءثاص الســ حته المانــ

ــاح   ــا ل ـ ــدن . وق  لمنرننـ ــدح ملي مللس حموق اإلنســـــــــــــــــاإ   2021حموق اإلنســـــــــــــــــاإ علي الملتم  المـ الممـ
(A/HRC/46/36  ــاا مراقحة اإلصناب ومن  التفن  ال نم ــلبمة لمماصســــــــ (ال لم لحديد ولمممم ال واقب الســــــــ

حموق اإلنسـاإ للنسـاء والفتماا. ورسـتند نذا التمنرن ملي لل  ايسـتنتاجاا. وروجه اينتبا  ملي ومراقحته علي  
لمدصاا والمســــــــــاعدة التمنمة ق  ملال مراقحة اإلصناب   إ حلم ونفاق و ثن ال رادة الهائلة ق   نشــــــــــفة  ناء ا

 سماساا  و التمممماا الحالمة.يتم ل د حرننا لماما  و صندنا  و لممممها لشرل كامل ق  األد ماا  و ال لم

لهما م اإ مت ددة عند ممتلف  نـحاب المرـلحة.   “المسـاعدة التمنمة”و   “ ناء المدصاا”ومرـفلحا   - 12
. وكاإ ىشــــــمن  ( 8) ق  م لم التنممة الدولمة ق  لســــــ منماا المنإ الماضــــــ   “لمدصااء ا نا”وقد ظهن مرــــــفل  

األقناد والملتم ـاا المحلـمة ق  الملتم ـاا الـنامـمة للتغـلب   حمنـئذ عمومـا ملي ل  ر  مهـاصاا وكفـاءاا وقـدصاا
ــتمدح ق  نذا التمنرن نو  إ  ــتب ادنم. والت نر  ال مل  المســ ــباب م انالهم واســ ــمن   “ااالمدص  ناء ”علي  ســ ىشــ

ملي ل  ر  كفاءاا األقناد والملتم اا والدول لمن  ومراقحة األنشـــــــــفة اإلصنا مة الت  لتمذ  ةـــــــــراي مت ددة. 
ل است ناض التشنر اا ونما تهاال وإعداد الموانمن النمو جمةال ونما ة منانج التدصربال ولمدىم التدصرب ولشم

 جه ة منفا  المانوإال واللهاا    الســـــبمل الم ال ي الحرـــــنملي ملموعة من اللهاا الفاعلةال لما ق   ل  علي  
حة ق  ملال مراقحة اإلصناب.  الفاعلة ال ســــرنرةال وممتهن  المهن المانونمةال و من  ل  من  نــــحاب المرــــل

لشـمل لدصرب وللهم  المواا ال سـرنرة وقواا الشـنطة واألمنال حم  ينرـب التنكم  علي لحسـمن ق المة   كما

 ________ __ 

 (8) United Nations Development Programme, “Capacity assessment and development in a systems and 

strategic management context”, technical advisory paper No. 3, January 1998, p. iii  ؛ وقناص اللمامة ال امة
 .22ال الفمنة 50/120

https://undocs.org/ar/A/73/361
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/52
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/36
https://undocs.org/ar/A/RES/50/120
https://undocs.org/ar/A/RES/50/120
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إ لشــــــمل نمل التكنولوجماا وايصلماء لالمهاصاا ق  التكنولوجماا  اا الرــــــلة  وضــــــ  قواا األمن. ورمرن  
 نة.نذ  الظانالموانمن المت لمة لاإلصناب وبمن   

 من مالمة ىمدمها  خرـــــــائموإ وطنموإ  و دولموإال   “ مســـــــاعدة ” ول ن  المســـــــاعدة التمنمة عموما ل نها   - 13
 لممال والتــدصرــب علي المهــاصااال ونمــل الم ــاص   و التوجمــهال  ولشـــــــــــــمــل لبــادل الم لومــاا ولوقمن المبنااال والت 

ــاصرةال ونمل البمانا  ــتشـــ ناء المدصاا والمســـــاعدة التمنمة ق  ملال  ا التمنمة. ورشـــــدد ممدمو خدماا   والمدماا ايســـ
مرـاقحـة اإلصنـاب علي الحـدود الت نر ـمة  من نـذين الملـالمنال ولكنهمـا ك منا ـما ىمتلفـاإ ق  الممـاصســــــــــــــة ال ملـمة. 

لونـــف األنشـــفة الت  ىمرن لســـممتها    “ المســـاعدة التمنمة ” ولســـتمدح الدول و نـــحاب المرـــلحة الدولموإ لســـممة  
. ولوحي الممنصة المانـــــــة  إ اســـــــتمداح لســـــــممة المســـــــاعدة التمنمة ى تبن  “ المدصاا    ناء ” علي الوجه الرـــــــحم  

من ملي انمفاض مســـــــتوى المفوصة  ومن ثم قد ىروإ  قل خفوصة من  ناء المدصااال ما ىشـــــــ  - ق  طال ه   “ محايدا ” 
احمة ال ملمة. المفن الذي لت نض له الدولة  و الكماإ الممدح للمسـاعدة. ون  ي ل تمد  إ نذا نـحم  من الن   و 

ولوضـ   إ كو الشـرلمن من المماصسـة ينفوراإ علي مماطن مت نـلة لمس حموق اإلنسـاإ ق  سـماقاا مراقحة  
ــاإ اإلصناب. كما  إ  ىا منهما لمس  قل   خفوصة  نمورا من اءخن من حم  احتمال وقوع انتهاكاا لحموق اإلنســـــــ

ــم  ــماســــ ــا علي مماطن ســــ ــلبمة. وكونما ينفوي  ىضــــ ة كبمنة من حم  مطالة  مد الن اعال والتمرمن  وحدوث آثاص ســــ
 .لحوكمة قاننة عن  داء وظائفهاال وإضفاء الشنعمة علي الدول الت  لنته  حموق اإلنساإ 

األمنمة لشــرل ج ءا ي يتل   من  نشــفة  ناء   “المســاعدة” إ لســممة ة المانــة  ىضــا  ولوحي الممنص  - 14
  “المساعدة ”اإلصناب ق  ل ض الدول. وما ينفوي علمه مرفل   المدصاا والمساعدة التمنمة ق  ملال مراقحة  

ألقناد ال ســرنرمن  ىمتلف اختوقا كبمنا ق  المماصســة الوطنمة واإلقلمممة ورمرن  إ يتناوح  من النشــن المشــتنك ل
ــفل   ــتمداح مرــــ ــناكة”ودعم قفاع األمن وإنــــــوحه. وبالتوازي م   ل ال يت ايد اســــ األمنمة للديلة علي   “الشــــ

الممدح لدول ثال ة لمراقحة اإلصناب. وقد اســــــــتمدح نذا المرــــــــفل   ىضــــــــا لتمدىم المســــــــاعدة ق  ملال   الدعم
ــمادة م  ما يتنلب علي  ل  من آثاص مراقحة اإلصناب ملي جهاا من  من الدول ق   صاضــــــــــ  دول  ا ا ســــــــ

فافمة والمســاءلة  واضــحة علي الســمادة. وكما نو الحال م  األةــرال األخنى للهود مراقحة اإلصنابال قكإ الشــ 
والننــد ق  نذ  التنلمباا يزمة ملي جانب صقالة مســتملة حيميمةال لما ق   ل  من جانب البنلماناا الوطنمة. 

ــتملة علي مماصســــــــــــاا  ولشــــــــــــ ن الممنصة المانــــــــــــة لاي ن عال عموما مزاء ايقتماص ملي النقالة الكافمة والمســــــــــ
رنبغ  للبنلماناا والهمئاا التشـــنرامةال وكذل  للهمئاا ق  ملال مراقحة اإلصناب. و   “الشـــناكة”  و  “المســـاعدة”

ــبة اللهاا الفاعلة ق  قفاع الدقا  ــالااال  إ لضــــــفل   دوص حاســــــم ق  محاســــ ع  المالمة ونمئاا مناج ة الحســــ
. وعموماال قكإ ( 9) واألمنال ورلب  إ لكوإ لديها المبنة التمنمة وإمرانمة الحرـــــــول علي الم لوماا لليماح  ذل 

المرـــــلحة ق  نذ  المســـــاعدةال لما ق   ل  الملتم  المدن  ق  الدول المتليمةال ضـــــامفة.  مشـــــاصكة  نـــــحاب  
عمةال ق  ل ض الســــــماقااال طنقا  ولوحي ق  موحظة  ولمة  إ نذ  المســــــاعدة والشــــــناكاا قد لل ل دولة دا 

 .( 10) ن اع مسل  خاض  لمواعد المانوإ الدول  اإلنسان  ق 

دوص الذي لؤدىه الشـنكاا المانـة ق  لرـممم ولمدىم ولنفمذ خدماا  ولؤكد الممنصة المانـة السـاع ال - 15
اص النمو اللام   ناء المدصاا والمسـاعدة التمنمة ق  ملال مراقحة اإلصناب. وانضـا  وجودنا واسـت ماصنا لمسـ 

 ________ __ 

لحول دوإ اليـماح ـلالـتدقم  الرــــــــــــــوحـماا المحـدودةال ونفو  األ لبـمة الحـاكمـة ق  البنلمـاـنااال والنفو  التنفـمذي لشــــــــــــــمـل الحواج  الت   (9) 
 .2013يلحاد األقنرم  لش إ منوح قفاع األمنال المبنص؛ انظن مطاص سماسة ا  من

ــالال   (10)  الــمــ ـــــ ــل  ســـــــــــــــبــمـــــ عــلــي  -www.icrc.org/en/publication/4498-allies-partners-and-proxies-managingانــظــنال 

support-relationships-armed-conflict-reduce. 

http://www.icrc.org/en/publication/4498-allies-partners-and-proxies-managing-support-relationships-armed-conflict-reduce
http://www.icrc.org/en/publication/4498-allies-partners-and-proxies-managing-support-relationships-armed-conflict-reduce
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ق   نشــفة  ناء المدصاا والمســاعدة التمنمة. ون  لدصك  إ الحروماا لدخل ق  ةــناكاا متنوعة م  الشــنكاا  
انةال و إ ال ديد منها له قوائد اجتماعمة واقترادىة نامة للملتم . وق  حمن  إ ال ديد من نذ  الشنكاا  الم

لمتم ل ق  اينتشــاص األمن ال قكإ اللهاا الفاعلة األمنمة لم لفوص لالضــنوصة  دوالها لمدمة الهد  األســاســ  ا
ــرل مت ايد وجه التحديد  نه من الضــــــــنوصي الكف عن نمل . ولنى علي ( 11) للد  دوالها جذالة وقا لة للنمل لشــــــ

التكنولوجماا ال المة المماطن ملي البلداإ الت  لديها ســـلوا ســـمئة لانتظاح ق  ملال حموق اإلنســـاإال ونمط 
اءة اســـــتمداح  دواا مراقحة اإلصناب ضـــــد الملتم  المدن  والم اصضـــــمن الســـــماســـــممن واللهاا  مســـــتمن إلســـــ 

اإ اســـــتنادا علي  نشـــــفة  ناء المدصاا والمســـــاعدة التمنمة ق  ملال مراقحة  الفاعلة المداق ة عن حموق اإلنســـــ 
المانوإ الدول  اإلصناب. ولذكن الحروماا والشــنكاا المانــة لمســؤولمالها ق  ملال حموق اإلنســاإ لموجب 

ن  لحموق اإلنســاإال الت  لســتتب  واجبا ةــامو  بذل ال ناىة الواجبة يهد  ملي ضــماإ ايمت ال ق  لفورن ونشــ 
. ولؤرد الممنصة المانــــــــة الن ي المائل ل إ  ( 12) التكنولوجماا اللديدة للمواعد والم ايمن الدولمة لحموق اإلنســــــــاإ

ــتمدامها ق  ملال مراقحة اإلصناب  ل ض التكنولوجماا ال المة المماطن الت  ىرو  ــاءة اسـ إ نناك ممل ملي مسـ
ــ  لشــــــــــنو  التنخم  ــاعدة التمنمة   عندما لدصجها الدول ق   نشــــــــــفة ينبغ   إ لمضــــــــ  ناء المدصاا  و المســــــــ

يئحـة مللس ايلحـاد األوصوب   ملـال مرـاقحـة اإلصنـاب. وق  نـذا الرــــــــــــــددال لؤـردال كـكطـاص  ي نـــــــــــــــلةال  ق 
ــناصالمتم لة ق   ــل  والتكنولوجماا الم دوجة    ( 13) لنلمب قاســــ ــلحة التملمدىة والســــ ــدين األســــ ــوالط لرــــ ــ إ ضــــ لشــــ

. ورضـ  نذا التنلمب نظاما مشـتنكا لمناقبة لرـدين السـل  الم دوجة ايسـتمداح ونملها والسـمسـنة  ( 14) ايسـتمداح
ســمن مناقبة  ق المتهما كانت محدودةال قكإ كو اإلطاصرن يوقناإ نما ل و دواا مفمدة لتح  ها وعبوصنا. وص م  إ

ولتب  نمل التكنولوجماا ال المة المماطن لحت سـتاص مراقحة اإلصناب ملي دول لها سـلوا مسـتمنة ومشـهودة 
 ينتهاك حموق اإلنساإ لحت لواء األمن ومراقحة اإلصناب.

 
 مشكلة الاعريف المسامرة -  ألف 

ح لحــدىــاا كبمنة ق  ملــال  كمــا نو متوق ال قــكإ عــدح وجود ل نر  متف  علمــه دولمــا لإلصنــاب ىفن  - 16
من    حموق اإلنساإ عندما يتم لوقمن خدماا  ناء المدصاا  و المساعدة التمنمة علي  سا  مراقحة اإلصناب  و

نــــــــــــــرــا عـالممــا لمرــاقحــة اإلصنـابال قـكإ التنظمم الـدول  لمرــاقحـة    19التفن  )ال نم (. وص م ايلفــاق علي  
 (2001)  1373و ل  لحديدا ألإ مللس األمنال ق  المناص  ماماصراال   “ثيبا  ســــــــــــود”اإلصناب ي ي ال ىشــــــــــــرل 

والمناصاا المتتالمة لشــ إ مراقحة اإلصنابال امتن  عمدا عن طنح ل نر  لإلصناب ىســتمدح لالســاق. وق  حمن 

 ________ __ 

نظنال علي ســـــــبمل الم الال لمنرن الفنر  ال امل الم ن  لمســـــــ لة اســـــــتمداح المنل قة وســـــــملة ينتهاك حموق اإلنســـــــاإ وإعاقة مماصســــــة  ا (11) 
المانـــة ق  مداصة الهلنة والحدود علي حماىة حموق   الشـــ وب ق  لمنرن المرـــمن عن  ثن اســـتمداح المدماا ال ســـرنرة واألمنمة ح 

 .61ملي  58و  39ملي  34؛ انظنال عموماال الفمناا 33(ال الفمنة A/HRC/45/9جمم  المهاجنرن )

مســـؤولمة الشـــنكاا عن احتناح لمتحدة لحموق اإلنســـاإال  المبادك التوجمهمة لشـــ إ األعمال التلاصرة وحموق اإلنســـاإ؛ ومفوضـــمة األمم ا (12) 
دلمل قفاع لكنولوجما الم لوماا وايلـرايا لتنفمذ مبادك  (؛ انظن  ىـضا المفوـضمة األوصوبمةال 2012ي )حموق اإلنسـاإ. دلمل لفسـمن

اإلنســـــــــــــــــــــاإ ــمـــوق  وحـ ــة  ــاصرـــــ ــتـــلـــــ الـ ــال  ــمـــــ األعـ لشـــــــــــــــــــــ إ  ــة  ــمـــــ ــهـ ــمـ ــتـــوجـ الـ ــدة  ــتـــحـــــ ــمـ الـ ــم  ــبـــن ال    األمـ قـــ 2013)لـــكســــــــــــــــمـ ــاح  ــتـــــ )مـ  ) 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ab151420-d60a-40a7-b264-adce304e138b.) 

ال امةال  السـل  والتكنولوجماا الم دوجة ايسـتمداحال الوثائ  الت سـمسـمة )الوثائ  لنلمب قاسـناص لشـ إ ضـوالط لرـدين األسـلحة التملمدىة و  (13) 
 المللد األول( وقائمة السل  والتكنولوجماا الم دوجة ايستمداح وقائمة الذخائن )الوثائ  ال امةال المللد ال ان (.

لت  لنشــــــــم نظاما مشــــــــتنكا لمناقبة نــــــــادصاا المواد  ال ا2009 ىاص/مايو   5المؤصخة    428/2009يئحة مللس ايلحاد األوصوب  صقم  (14) 
 ها والسمسنة قمها وعبوصنا.الم دوجة ايستمداح ونمل

https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/A/HRC/45/9
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ab151420-d60a-40a7-b264-adce304e138b
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ال قكإ ( 15) (2004) 1566صناب ق  المناص   إ مللس األمن عنض ق  وقت مت خن ل نرفا ضمما  من مل ح لإل
نذا الت نر  لم يؤثن ل ثمنا ملموســــــــا علي المماصســــــــة الوطنمةال وربدو  نه ي لســــــــتمدمه للنة مراقحة اإلصناب  

 و ل ـدـيل ل ـاصرفهـا الوطنمـة لإلصنـاب.    دالمـدينـرة التنفمـذـىة لللنـة مرـاقحـة اإلصنـاب للتـ ثمن علي الـدول لتحـديـ  وي
ولوحي الممنصة المـانــــــــــــــة  إ دصجـة نـائـلة من الحنـرة لمن  لـلدول ق  ل نر  طـائـفة واســــــــــــــ ـة من األعمـالال 

ق   ل  حنرة الت بمن والمماصســة الدينمة والتلم  وال وقاا ولكورن اللماماا )وك من منها ىحممه المانوإ   لما
لمضـــــــ  إلجناءاا لشـــــــنرامة ولنفمذىة واســـــــ ة. وق  حمن   “مصناب”ها  عمال ن الدول  لحموق اإلنســـــــاإ( علي  

ال قكإ دوي قلملة اعتمدله. والنتملة ( 16) عنضـــــت الممنصة المانـــــة ل نرفا نمو جما دقمما ومرـــــا ا  دقة لإلصناب
  وق حمن   إ لوقمن  ناء المدصاا والمســــــــــاعدة التمنمة يتم ق  قنا  ل نرف ؛  ي ق   مئة متســــــــــانلة لتهاوإ ق   

 اإلنساإ ق  الترممم والمماصسة.

وبالتال ال عندما ىظل الت نر  ال الم  لإلصناب  من واضـ ال ولكوإ الماعدة ن  اسـتمناص مماصسـاا  - 17
عدح المفالمة م  الت اصر  الوطنمة لإلصناب والتفن  )ال نم (ال ورروإ نناك لســــــــــام  واســــــــــ  م  للاوزاا  

ــاعـدـله لمنـما علي وجـه التحـدـيد ىمرن    “ ـناء”ني  ىلا  البـلداإ ق  ملـال مرـاقحـة اإلصنـابال قـكإ مـ  قـدصـله  و مســــــــــــ
ىروإ ل مـدا جـدا عمـا ىمرن  إ ى تبن علي نحو م مول مرـاقحـة لإلصنـاب. وننـاك خفن كبمن من  إ لفمـد    إ

 نشــفة  ناء المدصاا والمســاعدة التمنمة ق  ال ديد من البمئاا الوطنمة ق  ملاحة ودعم الســماســاا والمماصســاا 
ممامة. ويحظت الممنصة المانــــة نذ  الظاننة مباةــــنة ق  زراصالها المفنرة. ونتملة لذل ال قكنها ل من الة األمنم 

لســــاجيا جدىة لشــــ إ الشــــفافمة والنقالة والشــــنعمة واليممة الفورلة األجل فمما يت ل   بناء المدصاا والمســــاعدة 
 التمنمة ق  سماقاا مراقحة اإلصناب.

الفلوة الرــاصخة فمما يت ل   ت نر  اإلصنابال قضــو عن انتشــاص اللنائم    إة  ولنى الممنصة المانــ  - 18
ال لشــــــــــرل ق  حد  الها حاج ا  ( 17) التحضــــــــــمنرة  من الم نقة ل نرفا جمدا الت  حددا ق  قناصاا مللس األمن

 ىحول دوإ لوقمن  ناء المدصاا والمساعدة التمنمة علي نحو يتواق  م  حموق اإلنساإ.

لم لمــدح  ي ل ــاصر  متف  علمهــا للتفن  ال نم  علي الرــــــــــــــ مــد الــدول . ونــذا  ال   لــ   وق  موازاة  - 19
المرــــوص يتم  للدول اعتماد لدا من ةــــديدة التدخل و من متناســــبة ولممم رة  اا آثاص واســــ ة النفاق وإةــــرالمة  

ملي  اةـنمب   للغاىة ق  ملال حموق اإلنسـاإ. و ةـاصا الممنصة المانـة واءلماا األخنى لحموق اإلنسـاإ لشـرل
ي مراإ   “التفن ”. وص ا الممنصة المانـــــــة  إ مرـــــــفل   ( 18) اءثاص المتنلبة علي نذ  الموانمن والســـــــماســـــــاا

كفئة قانونمة جنائمةال ي ىمرن التوقم  ى مل ق  الم ايمن المانونمة الدولمة المل مةال قضـــــــــــًو عن  نهال عندما   له
ــاإ ه يت  الــ    منــه وبمن مبــد  المممن المــانون ؛ ولــذلــ  قهو ق  حــد ــة ل ض حموق اإلنســـــــــــــ  ــاصض م  ممــاصســـــــــــــ

 ________ __ 

ىمتضــــــ  علي وجه التناكم ما يل س ) ( نمة التســــــبب ق  الموا  و اإلنــــــالة اللســــــدىة المفمنة  و  خذ الننائنال )ب( وجنرمة لموجب   (15) 
لموعة ( إلثاصة حالة من اإلصناب ق  اللمهوص  و م“ نمة محددة” ةال )ل( و نض ) و المائم  19الــــــــــــ   “ مراقحة اإلصناب” محدى الفاقماا 

 ,Ben Saulمن األةــــــماتال  و لمور  الســــــراإال  و مجباص حرومة  و منظمة دولمة علي اليماح ل ي عمل  و ايمتناع عنه. انظن  

“The legal black hole in United Nations counter-terrorism” (International Peace Institute, Global 

Observatory, 2 June 2021)    ونو متاح ق(https://theglobalobservatory.org/2021/06/the-legal-black-hole-

in-united-nations-counterterrorism/). 

 (16) E/CN.4/2006/98 72و  50ملي  26ال الفمناا. 

ــا 6ال الفمنة  (2014)  2178؛ و 2ال الفمنة  (2004)  1566و   ؛)ه( 2ال الفمنة  (2001)  1373م و قناصاا مللس األمن   (17)  ؛ وانظن  ىضـــ
A/HRC/40/52 34و  19ال الفمنلاإ. 

 .A/HRC/33/29؛ و A/HRC/31/65؛ و A/HRC/40/52ن م و انظ (18) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1566(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1566(2004)
https://theglobalobservatory.org/2021/06/the-legal-black-hole-in-united-nations-counterterrorism/
https://theglobalobservatory.org/2021/06/the-legal-black-hole-in-united-nations-counterterrorism/
https://undocs.org/ar/E/CN.4/2006/98
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1566(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1566(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/52
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/52
https://undocs.org/ar/A/HRC/31/65
https://undocs.org/ar/A/HRC/33/29
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. ورســــــــاوصنا لالإ المل  مزاء لمدىم المســــــــاعدة التمنمة وبناء المدصاا ق  ســــــــماقاا ي ىروإ قمها ( 19) األســــــــاســــــــمة
ــمما  ــاإال وي ســــــــ ــتمدح كغفاء لونتهاكاا المنهلمة لحموق اإلنســــــــ ــفل  التفن  م نقا ل نرفا جمدا ورســــــــ مرــــــــ

جانب   علي  نشــفة لبناء المدصاا والمســاعدة التمنمة من لحديدا  ضــوءلط ال. ولســ األقلماا ال نقمة والدينمة ضــد
ق  المماصســــــة الوطنمة  و    “التفن ”كماناا لال ة لألمم المتحدة ونمئاا مقلمممة ق   لداإ ثال ة لدعم ل اصر   

لت  مدصة ا. و عنبت عن قلمها من  إ ال( 20) اصلكاب  عمال عنمفةق  غماب  ي ونـــف ىشـــمن ملي لســـتند علمها  
ني ق  م ل نذ  الســـــــــماقاا لبدو  نها المدصة علي اليماح لم رد من اينتهاكاا الكبمنة لحموق اإلنســـــــــاإ لحت  لب 

  فاء الدعم والشنعمة الدولممن.
 

 األنشنة الثناقية للمساادة الاقنية وبناق القدرات -  باق 
مراقحة اإلصناب ومن  التفن   لشـــــمل األنشـــــفة ال نائمة لبناء المدصاا والمســـــاعدة التمنمة ق  ملال   - 20

ال الم. وي ىمرن للممنصة علي نفاق  نامج والمماصســـــــــــاا واألعمال ال نم  ومراقحته ملموعة واســـــــــــ ة من الب 
ال  (21) ذ  البنامج والمماصســــااالمانــــةال ق  ظل المواصد المحدودة المتاحة لهاال  إ للني لمممما عالمما للمم  ن

 مل لت  ر  حموق اإلنســــاإ دىاا الواســــ ة النفاق الت  يتمحها نذا الوإنما ىمرنها  إ لشــــمن ملي الفنت والتح
وحمـايتهـا. ولوحي وجود  موض كبمن ىحمط لـالـدعم  و البنامج الممـدمـة علي الرــــــــــــــ مـد ال نـائ   من الـدول 

كإ اعتباص ل ض  نشــفة  ناء المدصاا  نشــفة لندصل ضــمن ملال  لمراقحة اإلصناب. وبالنســبة لب ض الدولال ق
؛ ولمن   ( 22) نو  من محمودصناب ينفوي علي لف مل دصجة  كبن من النقالة علي الر مد المحل ال و مراقحة اإل

؛ ( 23) ل ض النظم المانونمة الوطنمة اســـــــتمداح المم انماا الوطنمة لتمورل  نواع م منة من مشـــــــاصر   ناء المدصاا
ــبمل  من ضـــمنها  مةالل ل ض الدول  نشـــفة  ناء المدصاا ق  ملال مراقحة اإلصناب ق   نامج عاولدص  علي سـ

 .( 24) ولممممها مبهممن للغاىةلفرملها الم ال ي الحرن التنممةال ما ىل ل 

مإ األنشفة ال نائمة لبناء المدصاا والمساعدة التمنمة ق  ملال مراقحة اإلصناب لنفوي علي مماطن   - 21
ــمادة المانوإ. قهناك مماطن كبمنة لتللي ق  كبمن  ــاإ وسـ ــاء قانونمة ة ق  ملال حموق اإلنسـ عملماا زصع  عضـ

ملي الت ثمن علي ال ماقاا المانونمة لبلداإ  خنى ق  اللا  ال ماقة المانونمة  قمها  من مناســــــبة لهد  المســــــاعدة 
ق لتواق  م  الســــــــــــــماســــــــــــــة الماصجمة للمان   للمان   و لممدح المدمة و/ و ملي الت ثمن علي قانوإ المتلم  لفن 

 ________ __ 

 (19) A/HRC/43/46/Add.1 15ال الفمنة. 

 (20) A/HRC/43/46/Add.1. 

  /www.nato.int/cps/en/natohqلما ق   ل  م و المؤســـــســـــاا ال ســـــرنرة التملمدىةال م ل منظمة حلف ةـــــمال األطلســـــ . انظن   (21) 
topics_77646.htm. 

رني/المســـــــاعدة األخنى للوحداا ال ســـــــرنرة األجنبمةال ق  ظل وجود انظن الويىاا المتحدةال قانوإ لمه ال الذي ىحظن التدصرب ال ســـــــ (22) 
ال  22؛ والباب  362ال المادة  10باب  م لوماا موثوقة لش إ اصلكاب انتهاكاا جسممة لحموق اإلنساإ. انظن قانوإ الويىاا المتحدةال ال

ــة المتحـــدة ل ـــاح    2378الفمنة   ــة(  ال يئحـــة مرـــاقحـــ573ال صقم  2019)د(؛ والرـــــــــــــــــ  المـــانون  للمملكـ ة اإلصنـــاب )ال موبـــاا الـــدولمـ
 .؛ وكنداال وقانوإ األمم المتحدة وقانوإ التدا من ايقترادىة المانة23ال الوئحة 5ال الل ء 2019ايلحاد األوصوب ( ل اح  )خنول

.  International Crisis Group, “Averting an ISIS resurgence in Iraq and Syria” (11 October 2019) انظن (23) 
ق   ونو -www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/207-averting  متــــــاح 

isis-resurgence-iraq-and-syria. 

-www.devex.com/organizations/jakarta-centre-for-law-enforcementمنك  ـجاكنـلا للتـ اوإ ق  مـلال منـفا  الـمانوإ. انظن   (24) 

cooperation-foundation-jelec-61148    البننامج الموســـــــــ  لتدصرب وبناء قدصاا الشـــــــــنطة الوطنمة اإلندونمســـــــــمة والشـــــــــنطة ايلحادىة(
 . www.jstor.org/stable/resrep04111  ق   عماب لفلمن لال . انظن   2004الذي  نشم ق  عاح األستنالمة ق  ملال مراقحة اإلصناب(ال 

https://undocs.org/ar/A/HRC/43/46/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/46/Add.1
http://www.nato.int/cps/en/natohq/%20topics_77646.htm
http://www.nato.int/cps/en/natohq/%20topics_77646.htm
http://www.nato.int/cps/en/natohq/%20topics_77646.htm
http://www.nato.int/cps/en/natohq/%20topics_77646.htm
http://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/207-averting-isis-resurgence-iraq-and-syria
http://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/207-averting-isis-resurgence-iraq-and-syria
http://www.devex.com/organizations/jakarta-centre-for-law-enforcement-cooperation-foundation-jelec-61148
http://www.devex.com/organizations/jakarta-centre-for-law-enforcement-cooperation-foundation-jelec-61148
http://www.jstor.org/stable/resrep04111
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نذ  الضــــنوصاا للنمل  و الحد من مماصســــة حموق اإلنســــاإ األســــاســــمة  و     دوضــــنوصاله األمنمة. ورمرن  إ ل 
لوقمن  ســا  علي الرــ مد المحل  لتهمما مماصســتها. ومن اللدين لالموحظة  إ قدصا كبمنا من  نشــفة  ناء 

ة تم من خول ال وقـاا ال نـائمـة التملمـدىـةال لمـا ق   لـ  ال وقـاا المـائمـ المـدصاا ق  ملـال مرـاقحـة اإلصنـاب ي 
 .( 25) علي التاصرخ ايست ماصي السا   والتاصرخ المتشال  لاألمن

ونناك مماطن واضــــــحة عندما يتم لمدىم مســــــاعدة قائمة علي األمن لمراقحة اإلصنابال  وال لشــــــرل   - 22
مســـــمماا عامة م ل ال لحت ( 26) ن  ومراقحة التفن  ال نم  ك ن وضـــــوحا ق  الســـــنواا األخمنةال مســـــاعدة لم

مسـمماا  و  مننا من ال  ( 27)  و المسـاواة  من اللنسـمن  و لمرمن المن ةال  و مةـناك الشـبابال   نشـفة  ناء المدصاا
نذا المبمل. والواق   إ ال ديد من نذ  األنشـــــــــــــفة مدقوعة لالضـــــــــــــنوصاا األمنمة للمان   و لممدح المدمةال   من

ن مرـدص المان  ل مل علي لهمما الملتم  المدن  و نـحاب المرـلحة اءخنرن لتلنب الكشـف ع و البا ما
 ناء المدصاا والمسـاعدة التمنمة علي لسـلم  ل ض    و  سـاسـه  و  يديولوجمته. ولنفوي نذ  األةـرال من  نشـفة

ض نذ  المماصســـــــــــاا ال مة الت  الفئاا واألقنادال وق  ك من من الحاياال اللماعاا المهمشـــــــــــة لاصرمما. ولمو 
ــفاقة للملتم اا ال قد ــاصكة الكاملة والشـ ــ  عن المشـ ــفة ملدىة وملت مة لبناء اللنشـ مدصاا  محلمة واألقناد ق   نشـ

. ( 29) لوظمفهـاالملتم ـاا المتضــــــــــــــنصة  و  ايلتفـا  حول . وي ىمرن لألمن الف ـال ( 28) علي الرــــــــــــــ ـمد المحل 
الدول لســـ ل عن ســـبب عدح نلاح  ناء المدصاا. ون  لنى  إ اللواب ىرمن  ولســـم  الممنصة المانـــة لانتظاح  

ــرل ملد  لف  ورنفوي علي ق  عدح وجود عوقة مل ــراإ المحلممن. وبناء ال مة لشـــــــــ ــتمنة م  الســـــــــ دىة ومســـــــــ
ــت  ــملة الوحمدة المتواقمة م  مماطن  كبن ورســ ــت ماصا من جانب المان ال ولكنه ق  نهاىة المفا  نو الوســ تب  اســ

عن . وبرــــــــن  النظن ( 30) اإلنســــــــاإ والف الة إلةــــــــناك الملتم اا المحلمة واألقناد علي المدى الفورلحموق  
خوقمة الواضــحة الكامنة ق  عدح اإلقرــاحال قكإ نما ل  ناء المدصاا نذ  محفوقة لمماطن مســاءة  الشــوا ل األ

ــماقاا م منةال ولم ــتمولمة وكنامة  ايســـتمداحال ول نض المشـــاصكمن لم رد من الضـــ ف والمماطن ق  سـ وض اسـ
شـــــــاصكة الملتم  المحل  ول  ر   المشـــــــاصكمن ق  نذ  البنامجال من حم  المبد . والدصو  المســـــــتفادة لشـــــــ إ م

حفاظ علي الســــــوح لتناقض م  نذا الشــــــرل  وحماىة حموق اإلنســــــاإ داخل األمم المتحدة علي امتداد جهود ال
كة محتنمة ومتســمة ومننة ومشــاصكة ملدىة من جانب  األ وي للغاىة لبناء المدصاا ولمتضــ  قهما  عم  ومشــاص 

المانحة ثماقة قورة  و صاســــــــــمة لحموق  م ا لم لكن لدى الدولة   . ومن البديه  المول  نه( 31) النســــــــــاء والشــــــــــباب

 ________ __ 

 ,F. Alzubairi, Colonialism, Neo-Colonialism, and Anti-Terrorism Law in the Arab World (Cambridgeانظن   (25) 

Cambridge University Press, United Kingdom, 2019). 

علي سبمل الم الال سماسة وكالة التنممة الدولمة التال ة للويىاا المتحدة لمراقحة التفن  ال نم  من خول المساعدة اإلنمائمة   انظنال (26) 
قـ    ــة  ــاحـــــ -www.usaid.gov/sites/default/files/documents/USAID-publication-Policy-for-Countering)مـتـــــ

Violent-Extremism-through-Development-Assistance-April2020.pdf ــة   (؛ ــاإ )انظن  والنرــاضـــــــــــــ وحموق اإلنســـــــــــــ
https://cfnhri.org/human-rights-topics/sport-and-human-rights/.) 

-https://en.unesco.org/preventingونسرو(؛ انظن  مةاصة ملي  نامج الشباب الت  لضفل   ها منظمة األمم المتحدة للتنبمة وال لم وال ماقة )الم  (27) 

violent-extremism/youth/project/about و   ؛ https://en.unesco.org/preventingviolentextremism . 

 .www.saferworld.org.uk/resources/publications/806-community-security-handbookانظن  (28) 

 (29) A/75/729  وA/75/729/Corr.1 34ال الفمنة. 

 Center for Civilians in Conflict, “Having their Say: Guidelines for Involving Local Civil Society inانظن   (30) 

the Planning, Design, Implementation, and Evaluation of U.S. Security Assistance and Cooperation” (2020) . 

 .(2020مبادك األمم المتحدة التوجمهمة إلةناك الملتم اا المحلمة لش إ  ناء السوح والحفاظ علمه )آب/  سفس  (31) 

http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/USAID-publication-Policy-for-Countering-Violent-Extremism-through-Development-Assistance-April2020.pdf)؛
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/USAID-publication-Policy-for-Countering-Violent-Extremism-through-Development-Assistance-April2020.pdf)؛
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/USAID-publication-Policy-for-Countering-Violent-Extremism-through-Development-Assistance-April2020.pdf)؛
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/USAID-publication-Policy-for-Countering-Violent-Extremism-through-Development-Assistance-April2020.pdf)؛
https://cfnhri.org/human-rights-topics/sport-and-human-rights/
https://en.unesco.org/preventing-violent-extremism/youth/project/about؛
https://en.unesco.org/preventing-violent-extremism/youth/project/about؛
https://en.unesco.org/preventing-violent-extremism/youth/project/about؛
https://en.unesco.org/preventing-violent-extremism/youth/project/about؛
https://en.unesco.org/preventingviolentextremism
http://www.saferworld.org.uk/resources/publications/806-community-security-handbook
https://undocs.org/ar/A/75/729
https://undocs.org/ar/A/75/729/Corr.1
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اإلنسـاإال قكإ لرـمة عدح ايكتناث لحموق اإلنسـاإ  و التهاوإ ق  حموق منسـاإ سـتتلسـد لاسـتمناص ق  لوقمن 
اعدة التمنمة ق  الدول ال ال ة. وإ ا كانت الدولة المتليمة ل ان  من ضـ ف الحوكمةال ولفتمن  ناء المدصاا والمسـ 

اا والمســاعدة ملي الشــفافمةال ولديها  وجه قرــوص طورلة األمد ق  ملال ســمادة المانوإال قكإ  نشــفة  ناء المدص 
 من لحورلها. التمنمة ق  ملال مراقحة اإلصناب قد لؤدي لألسف ملي ل مم  لل  األنما   دي

ــاعدة التمنمة عل - 23 ــفتها لبناء المدصاا والمســـــ ــتندا ل ض البلداإ ق   نشـــــ ــناكة ”ي نمو ل وقد اســـــ   “الشـــــ
. ورمرن  إ ىروإ الموق  المحدد لهذ  البنامج ق  ممفط الحرومة ناما لمضـــــمونها ( 32) الشـــــنكاء األجانب م 
ــف  إ ىروإ    ق  ــاإ والنقالة علمها. ومن المؤســ ــاعدة ق  ملال مراقحة  ملال حموق اإلنســ ناء المدصاا والمســ

ــائمة موجودين ق  اإلداص  اا الحروممة م ل وزاصاا الدقاع الت  لمن  نـــناحة  اإلصناب ق  ل ض الويىاا المضـ
. ولنى الممنصة المانة  إ نذ  ايست ناءاا لنم  ( 33) وق اإلنساإمعفاءاا  و است ناء ق  ملال النقالة علي حم

ــن النظن فمما يت ل  ــاا ق الة لمراقحة اإلصناب ق   لداإ ثال ةال و ل  لحديدا ألإ عدح  عن قرــــ  بناء مماصســــ
ــاإ وان داح النقالة علمها ىشــــروإ نمفة ضــــ ف همرلمة لل ل نذ  البنامج  قل ق المة و قل  مدمال حموق اإلن  ســ

 .( 34) ملمة و قل قبوي من جانب الملتم اا الت  لس ي ملي دعمهااستنال 

مانـة المل  الذي ي من  لوقمن التكنولوجماا اللديدةال لما ق   ل  علي سـبمل الم ال الممنصة اللبنز  و  - 24
جم  البماناا البمومتنرة وواجهة  نملة التفبمماا وســـلل  ســـماء النكابال ق  ســـماق  هماكل    صةقدي الحرـــنال  

 إ نذ  الشـــــــوا ل  . ولوحي  ( 35) األنشـــــــفة ال نائمة لبناء المدصاا والمســـــــاعدة التمنمة ق  ملال مراقحة اإلصناب
. ولؤكد  ( 36) وق اإلنساإلشاطننا جهاا قاعلة  خنى ق  ملال حموق اإلنساإال لما ق   ل  الللنة الم نمة لحم
ــ ة النفاق    إ نذ  التكنولوجماا لنفوي لفبم تها علي مماطن عالمةال م  ما يتنلب علي  ل  من آثاص واســـــــــ

. ولنى ( 37) المرــــــونــــــمة ماة ملي الح  ق علي ملموعة من حموق اإلنســــــاإ األســــــاســــــمةال من الح  ق  الح
وجود  و مىلاد لدا من  ســــمنا جنبا ملي جنب م الممنصة المانــــة  إ  ناء المدصاا والمســــاعدة التمنمة ىلب  إ ى 

 ________ __ 

 (32) USAID, “The Development Response to Violent Extremism and Insurgency Policy”, September 2011, p. 3; 

European Parliament, Revised European Union Approach to Security and Development Funding, June 2021, p. 1 

(available at www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-foreign-affairs-afet/file-revised-eu-approach-to-

security-and-development-funding) . 

نبمة من  حراح حموق اإلنســــــــــــاإ  اا الرــــــــــــلة ق  قانوإ ل في  نامج وزاصة دقاع الويىاا المتحدة الت  لدصب ولله  قواا األمن األج (33) 
 المساعدة الماصجمة و/ و ل مل لشرل مستمل ملي حد كبمن عن وزرن خاصجمة الويىاا المتحدة.

 (34) United Nations Development Programme (UNDP), Journey to Extremism in Africa: Drivers, Incentives and 

the Tipping Point for Recruitment (2017), pp. 3 and 6. 

لســلط الممنصة المانــة الضــوء علي التكنولوجماا اءخذة ق  التوســ  المســتمدمة ق  جم  وم اللة ولحلمل الفئاا اءخذة ق  التوســ    (35) 
ــماا البماناا البمومتنرة و  ــاقة ملي الممايمس الحمورة البمولوجمة وامن لرــــ ــافمةال الحمض النووي ولحلمل الوجهال لاإلضــــ ــلوكمة اإلضــــ لســــ

ق   ل  الت ن  علي المشـــــــــمة والت ن  علي الرـــــــــوا؛ ولمن ل نممة التكنولوجماا اللديدة األخنىال م ل الذكاء اينـــــــــفناع ال  لما
ــلة الكتلال والفباعة ال وثم ــلســــــ من قناص    15ة األل ادال ق  جملة  موص؛ ولوحي ما لمتضــــــــمه الفمنة  ومنرــــــــاا البماناا المتكاملةال وســــــ

 من  إ ل تمد الدول علي نحو مسؤول  دواا البماناا البمومتنرة. (2017) 2396 مللس األمن

 (36) CCPR/C/ITA/CO/6  الفن  ملي الما  لدا من لضــــــــــــماإ احتناح جمم     . لدعو الللنة الم نمة لحموق اإلنســــــــــــاإ الدولة36ال الفمنة
الشــــنكاا الماضــــ ة لوييتهاال م ل ةــــنكاا التكنولوجماال لم ايمن حموق اإلنســــاإ عند اليماح ل ملماا ق  الماصل. لذكمن الدولة الفن   

الت  ل مل قمها الشــــنكاا    هاا الفاعلة المانــــة الت  لؤكد التفبم  عبن الوطن  لل هد حتي ق  الحايا وظائفها التنظمممة للا  الل
 .8ملي  3-7ال الفمناا CCPR/C/131/D/3163/2018ق  الماصل؛ 

 Krisztina Huszti-Orbán and Fionnuala Ní Aoláin, “Use of biometric data to identify terrorists: bestانظن   (37) 

practice or risky business?” (Human Rights Center, University of Minnesota Law School, 2020). 

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-foreign-affairs-afet/file-revised-eu-approach-to-security-and-development-funding
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-foreign-affairs-afet/file-revised-eu-approach-to-security-and-development-funding
https://undocs.org/ar/S/RES/2396(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396(2017)
https://undocs.org/ar/CCPR/C/ITA/CO/6
https://undocs.org/ar/CCPR/C/131/D/3163/2018
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ــما ق  الدول المتليمة. ورلب  إ ــســ ــمة مؤســ ــاإ لكوإ متنســ لفمد لدا من حماىة حموق   قورة لحماىة حموق اإلنســ
م ايمن المانوإ الدول   يتف  م  ولم رن واســتمداح ونمل البماناا الت  يتم جم ها لمااإلنســاإ ق  مناقبة جم  

ــاإ. وق   ــفة  ن لحموق اإلنســ ــاعدة التمنمة ق  ملال  غماب لدا من الحماىة نذ ال لن لكوإ  نشــ اء المدصاا والمســ
ــاإ وي ينبغ  ايضــــفوع  ها. ولوحي  بال إ المل  معادة لحديد التكنولوجماا اللديدة متواقمة م  حموق اإلنســ

ــماناا  و صقالة كا 19-الغنض من ال ديد من نذ  التكنولوجماا خول جائحة كوقمد قمنال مما يؤدي دوإ ضـــــ
الضـامفة  ملي مضـفاء الرـبغة األمنمة علي المدماا الرـحمةال م  آثاص متباينة لشـرل خات علي الملتم اا 

 .( 38) والمهمشة

ــاعـدة التمنمـة ق  ملـال مرـاقحـة اإلصنـاب المتواقمـة ولتفلـب األنشـــــــــــــفـة ال نـائمـة لبنـاء المـ  - 25 دصاا والمســــــــــــ
التمنمة المائمة  رـــنة علي دعم  نشـــفة  ناء المدصاا والمســـاعدة حموق اإلنســـاإ ) ( المماصســـاا الواضـــحة الممت  م  

ــممم  علي الت اصر  الوطنمة لإلصناب والتفن  ال نم  الت  لكوإ متواقمة م  المانوإ الدول ؛ )ب( واليماح  ترــــــــــ
المدماا ولمدىمها ولنفمذنا لالتشـــــــــاوص المســـــــــتمن م  الهماكل الملتمامة و نـــــــــحاب المرـــــــــلحة ق  الملتم اا 

علي الرـ مد دوإ الوطن  وبمشـاصكتهم؛ )ل( واسـتمداح ةـنو  المسـاعدة وبناء المدصاا علي نحو متسـ    المحلمة 
األجانب الذين اصلكبوا   ولحديد خفو  حمناء واضـــــــحة لمتضـــــــ  صقض لمدىم الدعم ملي الشـــــــنكاء  وةـــــــفا ؛ )د( 

قدصاا مراقحة اإلصناب؛  انتهاكاا خفمنة ومســـتمنة لحموق اإلنســـاإ عن طنر  مســـاءة اســـتمداح المدصاا األمنمة و 
ــد المداق من عن حموق اإلنســــــاإ  )ه(  وصقض لمدىم الدعم ملي البلداإ الت  لســــــتمدح لدا من مراقحة اإلصناب ضــــ

مدن  ومن ىماصسـوإ ق  مطاص من الحماىة حموق اإلنسـاإ المانـة  هم واألقلماا واللهاا الفاعلة ق  الملتم  ال 
لمشـــــاصكة ق  الشـــــؤوإ ال امة لموجب المانوإ الدول ؛ )و( واليماح  تمممم  ق  الت بمن والتلم  والمماصســـــة الدينمة وا 

تمفمط للتم م  من حـدلهـا ق  كـل منحـلة من مناحـل عملـمة  ـناء الممـاطن علي  ســــــــــــــا  حموق اإلنســــــــــــــاإ وال 
دصاا والمســــــــــــــاعـدة التمنـمة ـ دءا من لرـــــــــــــممم المـدـماا ولـمدىمـها ولنفـمذنـا ولممممـها؛ )ز( واإلل اح  نـقاـلة حيمـمة  المـ 

ة  وق الةال لما ق   ل  مناج ة مالمة ألنشـــــــــــفة  ناء المدصاا والمســـــــــــاعدة التمنمة ق  كل من الدولة الممدمة للمدم 
 .( 39) لدىة عند وقوع انتهاكاا لحموق اإلنساإ والدولة المتليمة لها؛ )ح( والمدصة علي لوقمن سبل انترا  م 

  
 ألطراف واإلقليمية أنشنة ةناق القدرات والمساادة الاقنية الماعددة ا  -  رابعا  

م الممنصة المانة لالم اىا الكبمنة الت  لتمحها اللهود اللماعمة للمنظماا اإلقلمممةال لما ق   ل  لسل   - 26
تحو  لمماطن حموق اإلنســــاإ لشــــرل  قضــــل من المماصســــاا ال نائمة  إ نذ  الكمانااال من حم  المبد ال قد ل 

ــما ولســـتلمب لملمو  ــماسـ ــمة سـ ــال  األخنى ) من المت لمة لاألمن وبحموق  الت  قد لكوإ  من متسـ عة من المرـ
ــبت جهود المنظماا اإلقلمممة  نممة   ــاإ(. وقد اكتسـ ــتنالملمة األمم المتحدة ال الممة لمراقحة  اإلنسـ  كبن ق  اسـ

ال وباا ينظن ملمها لاعتباصنا قناة نامة ل رادة لفورن المدصاا والكفاءة التمنمة  من الدول األعضاء. ( 40) باإلصنا
وض لؤكد الممنصة المانة  نممة مرداقمة الهمئاا اإلقلمممة وسم تها ودوصنا الهاح ق  مراقحة اإلصناب والنهو 

 لحموق اإلنساإ علي حد سواء.

 ________ __ 

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25722&LangID=Eانظن  (38) 

ــماق    المملكة المتحدة  اا من األم لة علي المماصســــــة اإلىلا مة لوجمه  (39)  ــائمة فمما وصاء  ق  ملال حموق اإلنســــــاإ ق  ســــ المســــــاعدة األمنمة والمضــــ
 . البحاص 

 .82ال الفمنة 75/291قناص اللمامة ال امة  (40) 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25722&LangID=E
https://undocs.org/ar/A/RES/75/291
https://undocs.org/ar/A/RES/75/291
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ــاعدة ولمدح م ظم المنظماا اإلق - 27 ــائها وإلي الدول ال ال ة الدعم ق   ناء المدصاا والمسـ لمممة ملي  عضـ
ولهذ  التدخوا  ندا  مت ددة. ون  متشالرة م  الضنوصاا ايستنالملمة  التمنمة ق  ملال مراقحة اإلصناب.  

ــادىة والمانونمةال و  ــمة وايقترـــ ــماســـ ومراقحتهال  رنظن ملمها علي  نها مفمدة ق  جملة  موص ق  من  اإلصناب  والســـ
وبموازاة  ل ال   وإنهاء الن اعاا ال نمفة وإداصلهاال وإصســاء  ســس التنممة والحوكمة النةــمدة ول  ر  ســمادة المانوإ.
تمنمة ق  ملال  لمدح ال ديد من المنظماا المت ددة األطنا  خدماا واسـ ة النفاق لبناء المدصاا والمسـاعدة ال

ــة  ( 41) واســـــ  ق  ملال حموق اإلنســـــاإمراقحة اإلصنابال  البا ما لفتمن ملي  ســـــا    . ولوحي الممنصة المانـــ
ــ ف  التدخوا ق  ملال مراقحة اإلصناب ك منا ما لتم ق  إ    مئاا ن اع م مدة و وضــــــاع نشــــــة ق  ظل ضــــ

ال حم  ىموح التظلم الشــ ب  ( 42) ةال وايقتماص ملي الضــماناا المؤســســمةال وضــ ف جهود مراقحة الفســادالحوكم
ولوحي  إ نناك منماي مســــــــتمنا علي نــــــــ مد  نشــــــــفة  ناء   المرــــــــوص ق  جمم  نذ  الملايا.علي  وجه  

اقحة اإلصناب ق  ل ممم مناعاة حموق اإلنساإال وحدا  دني من النقالةال المدصاا والمساعدة التمنمة ق  ملال مر
قوا من ال مابال وقرـــــــــــــوص  التمممم الكاقممن  و الف المنال مما يتنك البنماا الكامنة لإلواقتماصا ملي الننـــــــــــــد و 

مدنمةال الحوكمةال والتهمما المســــــتمن للملتم  المدن . ولوحي ايســــــت ماص الضــــــئمل ق  النقالة الدىممناطمة ال
. ول سـف ألإ  نشـفة  ناء المدصاا  ( 43) الت  ن  عنرـن ضـنوصي لمن  مسـاءة اسـتمداح قدصاا مراقحة اإلصناب

التكنوقناطمة  دي من النهج   “المراســـــــــب”والمســـــــــاعدة التمنمة ق  قفاع مراقحة اإلصناب لنك  فمما يبدو علي  
المانوإ والحوكمة والشــفافمة والمســاءلة الت  الفورلة األجل الت  ل الج اإلخفاقاا المتلذصة ق  ملايا ســمادة 

ملي اإلصناب. ولتضــ   نما  متســمة من التدخوا  اا منا  التنكم  الواحد  ن  ق  نــممم الظنو  المؤدىة 
 .( 44) والتدخوا لمنة واحدة

ولــدى ايلحــاد األوصوب  ملموعــة واســــــــــــــ ــة من المواصد الت  لــدعم  لــدانــا ثــال ــة ق  مداصة التهــديــداا  - 28
ــرل مىلا    إ ايلحاداإل ــة لشـــــــ ينمن  علي نفاق    األوصوب  صنا مة  و التم م  منها. ولؤكد الممنصة المانـــــــ

ــما ة ولفورض  نشـــــفة  ناء المدصاا  واســـــ  ق   خفاب حموق اإلنســـــاإ ور تد لم ايمن حموق اإلنســـــاإ ق  نـــ
وصة الســـــماســـــاا األوصوبمة والمســـــاعدة التمنمة. ونناك  م لة جمدة علي اإلدمال اإلىلا   لحموق اإلنســـــاإ ق   ل

. ق لي ســـــــــــبمل الم الال الت ح ايلحاد ( 45) ملال مراقحة اإلصنابالمت لمة  بناء المدصاا والمســـــــــــاعدة التمنمة ق  

 ________ __ 

ــســــاا    (.www.thegctf.orgبمل الم الال المنتدى ال الم  لمراقحة اإلصناب )علي ســــ (41)  ال  “قنعمة” لوحي الممنصة المانــــة منشــــاء مؤســ
تفن  ال نم ال وي ســــــــمما من خول دعم الحروماا لوضــــــــ  خفط عمل وطنمة؛ والم هد  م ل عمل منك  نداىة لشــــــــ إ الترــــــــدي لل

لل ـداـلة وســـــــــــــــمادة الـمانوإال اـلذي ىـمدح الـتدصـرب المت ل  لمرـاقحـة اإلصنـاب. وي لنبط  ي من نـالمن الهمئتمن عوـقاا مســــــــــــــتمنة  اـلدول 
الممنصة المانـة ومفوضـمة األمم المتحدة لحموق اإلنسـاإ( الكمانمن المرلفمن لرـوحمة حموق اإلنسـاإ ق  ممداإ مراقحة اإلصناب ) م 

ــاصكتهما محدودة ــاإ  وربدو  إ مشـ ــا  حموق اإلنسـ ــد ولمممم ألعمالهما علي  سـ ــة ل ي صنـ ق  الملتم  المدن . وي ل لم الممنصة المانـ
 ل ي صند ولمممم مستملمن وقورمن ألعمالهما.  و

 ./https://ti-defence.org/gdi ال ونو متاح ق  النالط انظن مؤةن الن انة ق  قفاع الدقاع الحروم (42) 

 Transparency International, “The missing element: addressing corruption through security sectorانــــــظــــــن   (43) 

reform in West Africa” (2020). 

قفـاع األمن  المـ الال ةــــــــــــــبرـة قفـاع األمن األقنريـمة ومنك  جنم  لحوكمـة المفـاع األمن ال حوكمـة وإنــــــــــــــوح  انظنال علي ســــــــــــــبـمل   (44) 
 (.2016 قنريماال وصقة م لوماا  ساسمة  عدا لممتبن الت لم لش إ حوكمة وإنوح قفاع األمن ق   قنريما )نمساإ/  نرل  ق 

 European Union, Joint communication on elements for an EU-wide strategic framework to supportانظن   (45) 

security sector reform, 2016, pp. 2 and 5 (available at https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0031&from=EN); Council conclusions on EU-wide strategic 

http://www.thegctf.org/
https://ti-defence.org/gdi/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0031&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0031&from=EN
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األوصوب  لضـــــــــــماإ لول  اللهاا المحلمة زماح  نشـــــــــــفة  ناء المدصاا ق  ملال مراقحة اإلصنابال والنهوض 
ــتداح يهد  ملي دعم المبنة المحلمة  ــ  من دعمه لبلداإ ثال ة نمو ل مســــ ــاســــ ــفة  ( 46) كل ء  ســــ ــمل  نشــــ . ولشــــ

الماصجمة لبناء المدصاا ق  ملال مراقحة اإلصنابال ق  جملة  موصال منــــــــوح قفاع األمنال ايلحاد األوصوب   
ــلحة ق   لداإ ثال ةال ولدصرب  ــمن مداصة ممدم  المدماا األمنمةال ودعم مداصة الحدودال ول  ر  المواا المسـ ولحسـ

ــاعدة المت ددة  اللهاا الفاع ــمل اللوانب األخنى للمســـــــــــ األوجه الت  ىمدمها  لة ق  ملال منفا  المانوإ. ولشـــــــــــ
ــلة لمراقحة التشـــــــــــــدد  ــاصر  المترـــــــــــ ايلحاد األوصوب  الدعم التمن  لمن  لمورل اإلصناب وملموعة من المشـــــــــــ

 ألصض.والتفن  ال نم . ون  لشل  علي اينتماح المستمن  تنجمة السماسة ملي واق  عمل  علي ا

البلداإ الشــــــــــــــنررة يت ايد ق  الســــــــــــــنواا   وما قتم دعم ايلحاد األوصوب  لللهاا الفاعلة األمنمة ق  - 29
. ولوحي الممنصة المانـة  إ قرـل الدعم الممدح للهود ( 47) األخمنةال لما ق   ل  من خول التدصرب والتلهم 

ــا عن مجناءاا مرا ــوح المحددة لحديدا عنرضـــــ ــتمناص والســـــ ــاباال لحمم  ايســـــ قحة اإلصناب ىمرن  إ ىروإ نـــــ
نا  نه من الرــ ب ق   حماإ ك منة قرــل  نشــفة  ناء المدصاا والمســاعدة يؤكد النمفة المنهلمة الت  مفاد ما

التمنمة ق  ملال مراقحة اإلصناب عن األنشـــــفة األخنى المتشـــــالرة علي المســـــتورمن الكل  والل ئ . ورل ل  
نمة لشــــرل دقم . ونذا يؤدي ملي ايلتبا  علي ا والمســــاعدة التمحلم  ناء المدصا  “حرــــن” ل  من الرــــ ب  

 و المنك ة علي اللانب ال ســـــــــرني ق  ملال    “الملموســـــــــة”واق ال ي ســـــــــمما عندما ىملط  ناء المدصاا   صض ال
مراقحة اإلصناب م  جهود التنممة وبناء السـوح وسـمادة المانوإال مما ىموض حماد نذ  اللهود لفنرمة ملموسـة  

ق واســــ  ق  نذا الســــماق  الذي ىســــتمدح علي نفا  “لحمم  ايســــتمناص”. ورســــاوصنا المل  ألإ مرــــفل   وســــلبمة
ىفتمن ملي الوضــــــوح الت نرف ال وعندما ىمنإ للهود مراقحة اإلصنابال ي ىمم   من مفهوح عنرض لملتم  آمن 

من ة ألطنا  الفاعلقفاع األمن واتم فمه دعم وإدامة حموق للمم   عضـــائه و من  ي طال  عســـرني ي ىرفل ال
 النمبة السماسمة.

المانـــــــــــــة من  إ عمل ايلحاد األوصوب  م  المواا المســـــــــــــلحة والمفاعاا األمنمة ولحذص الممنصة  - 30
البلداإ ال ال ة ق  ملال  مراقحة اإلصناب ولحمم  ايستمناص ي رد من ممرانمة  إ ىستمدح نذا الدعم ل رادة  ق 

مابال وزرادة  نتهاكاا المســـــــــتمنة لحموق اإلنســـــــــاإال وإلاحة اإلقوا من ال ال نف ضـــــــــد المدنممنال واصلكاب اي
جموش البلداإ  “لتدصرب وللهم ”الفســـــــاد. وقد  ثاص التفوص األخمن من خول منشـــــــاء منق  الســـــــوح األوصوب  

ندد . ول ( 48) ال ال ةال لما ق   ل  لوقمن األســـــــلحةال قل  الملتم  المدن  واللهاا الفاعلة ق  الملال اإلنســـــــان 
التدصرب ”اء آلمة للشــــــراوى المدنمة لرــــــاحب خفة  الممنصة المانــــــة نذ  الهواجس. ولوحي الدعوة ملي منشــــــ 

 ________ __ 

framework to support security sector reform, para. 3   متاحة ق www.consilium.europa.eu/media/24227/ssr-

st13998en16.pdf.) 

 .www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614644/EPRS_BRI(2017) 614644_EN.pdfانظن  (46) 

 (47) “Capacity-building of military actors in support of development and security for development”, the 

establishment of the European Peace Facility financing external activities with military and defence 

implications, European Union Trust Fund; see https://eeas.europa.eu/headquarters/ headquarters-homepage/ 

46285/european-peace-facility-eu-budget-fund-build-peace-and-strengthen-international-security_en and 

https://africa-eu-partnership.org/sites/default/ files/documents/apf_annual_report_2019_en.pdf. 

-www.saferworld.org.uk/resources/news ماإ مشــــــتنكال  حمل ملي مللس الشــــــؤوإ الماصجمة لولحاد األوصوب . متاح ق  النالط   ( 48)  

and-analysis/post/917-joint-statement-a5billion-european-apeacea-facility-risks-fuelling-conflict-and-human-

rights-violations-around-the-world . 

http://www.consilium.europa.eu/media/24227/ssr-st13998en16.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/24227/ssr-st13998en16.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614644/EPRS_BRI(2017)%20614644_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/%20headquarters-homepage/%2046285/european-peace-facility-eu-budget-fund-build-peace-and-strengthen-international-security_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/%20headquarters-homepage/%2046285/european-peace-facility-eu-budget-fund-build-peace-and-strengthen-international-security_en
https://africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/apf_annual_report_2019_en.pdf
http://www.saferworld.org.uk/resources/news-and-analysis/post/917-joint-statement-a5billion-european-apeacea-facility-risks-fuelling-conflict-and-human-rights-violations-around-the-world
http://www.saferworld.org.uk/resources/news-and-analysis/post/917-joint-statement-a5billion-european-apeacea-facility-risks-fuelling-conflict-and-human-rights-violations-around-the-world
http://www.saferworld.org.uk/resources/news-and-analysis/post/917-joint-statement-a5billion-european-apeacea-facility-risks-fuelling-conflict-and-human-rights-violations-around-the-world
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ق  ملال  مراقحة اإلصناب ولحمم  ايســتمناص ولؤكد اليممة اإلضــافمة الت  ســتتمحها مؤســســة لنك    “والتلهم 
اء األمنممن ق  ملال مراقحة  علي المســـــاءلة ق  نذ  الســـــماقاا. مإ وضـــــ  آلماا ملموســـــة لمحاســـــبة الشـــــنك

لي  إ األقناد المتضــنصرن من مماصســاا المســاعدة الفاســدة  و المنتهرة لحموق  اإلصناب  من  ســاســ  لالنظن م
 .( 49) اإلنساإ لمست لهم ممرانمة الللوء ملي آلماا المساءلة المائمة

اإلنســـــــاإ اســـــــتمناص دوصاا    لغذي ايحتماجاا  من الملباة ق  ملال ســـــــمادة المانوإ وانتهاكاا حموق و - 31
ب. وســــــــــتكوإ لبناء المدصاا والمســــــــــاعدة التمنمة ق  ملال مراقحة اإلصناب نتائج  الن اع والتفن  ال نم  واإلصنا 

ــمة ق  المماصســــــــــة ال ملمة م ا كانا ىســــــــــانماإ ق   الظنو  الموالمة. وم  ايعتنا  لاليممة اإلىلا مة نذ   عرســــــــ
ــفافمة و ا   ال دول ال للنهوض لال دالة واألمن ق    ــاءلة والشـــــ ــاصة ملي  إ ل  ر  المســـــ ــاإ ل ةال للدص اإلةـــــ حموق اإلنســـــ

 ي يتم   ناء المدصاا والمســـــاعدة التمنمة لشـــــرل مباةـــــن  و  من مباةـــــن انتهاكاا  موازنة لحم  ىضـــــمن  يتفلب 
وق  للمانوإ اإلنســــــــان . وعووة علي  ل ال فبملند لحديد المماطن  و الم نقة لانتهاكاا حم  لحموق اإلنســــــــاإ  و 
لرـــــنامة. ولحذص الممنصة المانـــــة من اســـــتمداح  نما    لكوإ لدا من التم م  قورة و إ لنفذ  اإلنســـــاإال ىلب  إ 

   إ  ق  ملال حموق اإلنســاإال مشــمنة ملي   “ المنمفضــة المماطن ” ةــ إ  ثن اينتهاكاا واألضــناص   مداصرة لملل من 
ــرل منهل  من لمدين لكالم  ان  ــنمفاا لممل ملي التململ لشــ ــلة لمراقحة  نذ  الترــ ــاإ المترــ تهاكاا حموق اإلنســ

يبدو  إ مماصســاا التم م  لتم ل  ســاســا ق  من  الضــمانااال  و مماصســة الضــغط وإصســال   اإلصناب. وعموماال 
 “لوازإ ” التم ملـمااال  و الـتدصـرب علي حموق اإلنســـــــــــــاإال  و صنـــــــــــــد البـماـنااال  و اإل و ال  و البحـ  عن لحمم  

قلمها   ة عن زرة. ول نب الممنصة المانــــــــ عدة  و المدصاا ق  ملايا موا خول لمدىم مشــــــــاصر   خنى للمســــــــا  من 
ــاعدة التمنمة   ــفة  ناء المدصاا والمســــــ ــاءلة. مإ  نشــــــ ــاق للنقالة والمســــــ ــاصمة ومفبمة لالســــــ لوقتماص ملي آلماا نــــــ

المة المســتمدمة اســتمداما ســمئا الت  لموض ســمادة المانوإ ولنته  حموق اإلنســاإ لألقناد والملتم ااال لضــن لف  
ــم ةال ولضــــ ف اللهود الفورلة األجل  مراقحة اإلصناب ولمل  مناخا من عدح ال مةال ولنال  ــداقمة والســ من المرــ

ــماإ  ي لؤدي  ــمة ومن منظوص  من  ضــــ ــماســــ ــادىة والســــ ــلحة الدول من الناحمتمن ايقترــــ لمن  ال نف. ومن مرــــ
 .لي لفبممها ق  المماح األول  نشفة  ناء المدصاا والمساعدة التمنمة ملي لمورض اليمم الت  دق ت م 

األمنررتمنال  نشــــــــــــــم كمــاإ قنع  لــال  لمنظمــة الــدول األمنررمــةال نو للنــة البلــداإ األمنررمــة وق    - 32
لت  ر  التنســـــــم   من الدول األعضـــــــاء   1999لمراقحة اإلصنابال من جانب اللمامة ال امة للمنظمة ق  عاح 

ــمما  ت  ر  ال. ونذ  الللنة ملت  ( 50) ق  من  اإلصناب ومراقحته لمبادك مم اق منظمة   ت اوإ والحواص وقمامة صســ
الدول األمنررمةال واحتناح سـمادة المانوإ والمانوإ الدول . ولمدح المسـاعدة التمنمة ق  ملايا األمن السـمبنان ال 

ــامل ــماحةال و ســــلحة الدماص الشــ ــلة اإلمدادال و من الشــــحناا والحاورااال و من الســ ــلســ ال ومناقبة الحدودال و من ســ
المت لمة لمراقحة اإلصنابال لما ق   ل  وض  األنظمة المت لمة  تمورل والمساعدة ال امة ق  ملال السماساا  

 ةــــرال  . ولنك  للنة البلداإ األمنررمة لمراقحة اإلصناب  ســــاســــا ق   نشــــفتها لبناء المدصاا علي ( 51) اإلصناب
 ________ __ 

الممدح ملي اللهاا األمنمة الفاعلة ق   لداإ ثال ة ي ينتموإ ملي دوائن ايلحاد وعلي وجه التحديدال قكإ المتضــنصرن مباةــنة من الدعم  (49) 
ــاىا  ماح ايلحاد األوصوب  لشــــــرل مباةــــــن لما ق   ل  محرمة ال دل التال ة    الاألوصوب ال وي ىملكوإ ســــــوى ســــــبل محدودة إلثاصة المضــــ

عدة الحروممة الدولمةال وي ىســـــتفم   ممن المظالم األوصوب  للم  لولحاد األوصوب . ولدى البنلماإ األوصوب  صقالة محدودة علي المســـــا
 من  من مواطن  ايلحاد األوصوب .ةراوى من مواطنمن 

وقمـا لمم ـاق منظمـة الـدول األمنررمـة والفـاقمـة البلـداإ األمنررمـة لمرـاقحـة اإلصنـاب. ولمـاص  للنـة البلـداإ األمنررمـة لمرـاقحـة اإلصنـاب   (50) 
 لمما لمن  اإلصناب ومراقحته والمضاء علمه. مهامها لموجب معوإ

نذ  المســاعدة ى ل  من دول ثال ة خاصل المنفمةال م ل حروماا مســبانماال وإســتونماال وكنداال والمملكة    للدص اإلةــاصة ملي  إ التمورل من (51) 
 المات.المتحدةال ونولنداال والويىاا المتحدةال قضو عن مسانماا مالمة وعمنمة من المفاع 
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ــنورة والوثائ ســــــــــفال  . ولأل( 52) الت اوإ الفن  م  المفاع الماتت  ىفب ها التدصرب ال   لكشــــــــــف التماصرن الســــــــ
الللنة عن الت اح محدود لم ايمن ومبادك حموق اإلنســـــــــــاإ ق   عمالها ق  ملال  ناء المدصاا   الرـــــــــــادصة عن

ال وبمنما يتم م ناز التوانــل م  نمئاا األمم المتحدة والهمئاا ال الممة لمراقحة اإلصنابال  ( 53) والمســاعدة التمنمة
تحدة لحموق اإلنســـــــــــــاإ الت  ل مل لاســـــــــــــتمناص ق   عوقاا منتظمة م  كماناا األمم المي يبدو  نه لم مقامة  

 .( 54)  نشفة مراقحة اإلصناب

ــبرة للبلداإ األمنررمة لمراقحة اإلصناب   - 33 ــاء ةــــــــ ــبمل الم ال منشــــــــ ــة علي ســــــــ ولوحي الممنصة المانــــــــ
ــماق التهديد اإلص 2019 عاح ق  . وإ  لوحي  نها حللت  ( 55) نا  ال إللاحة لبادل الم لوماا لرفاءة و ماإ ق  ســ
ال ووجــدا  نهــا لحتوي علي ثغناا كبمنة ( 56) ة  حرــاح لشــــــــــــــنرامــة وطنمــة لمرــاقحــة اإلصنــاب ق  المنفمــةعــد
ملال حموق اإلنســـــــاإال لفمد  نه من المؤســـــــف للغاىة لوســـــــم  نفاق لبادل الم لوماا دوإ ميوء اينتماح  ق 

حموق الفندـىة ق   حمـاـىة ال  اللحرــــــــــــــنســــــــــــــبمـل الم ـال ي المـا ق   لـ  علي    الالواجـب لحمـاـىة الحموق الفندـىة
اســـتمداح البماناا ولم رنها ونملها ولبادلها. وعووة علي  ل ال ونظنا لنما  الموة ق  ملال حموق اإلنســـاإ ق   

ىرن  حد  دني من المشاصكة مإ لمموحظة    نظاح البلداإ األمنررمة لحماىة حموق اإلنساإال من المممب لآلمال
مبلإ عنها لهذا الكماإ اإلقلمم  لمراقحة اإلصناب م  المؤسساا  ق ق  األعمال الاصكة علي اإلطوان داح المش

ــة قلما  عم من  إ جهود م اللة   ــف الممنصة المانــــــ ــاإ. كما لكشــــــ ــمة النظمنة لحموق اإلنســــــ ــســــــ والنظم المؤســــــ
ومراقحة الفســــــــــــــاد وايللاص  التحدىاا الباصزة والفورلة األمد ق  المنفمةال لما ق   ل  التنممة والحد من الفمن

ــم اد لوجمهها ملي مداصة مراقحة اإلصناب لاعتباصنا  لالمم ــالاا اإلجناممةال ســ ــفة ال رــ ــهو   “حو”دصاا و نشــ ســ
حســب الترــوص الســائدال ولشــمن ملي مشــاكل ســمادة المانوإ والحوكمة والشــنعمة وحموق اإلنســاإ الفورلة األمد 

دصاا والمســـــــــاعدة التمنمة الم نناك دوص مناســـــــــب ألنشـــــــــفة  ناءنذا التفكمن  من المدصو . و  الت  لنشـــــــــ  عن
مة خرــــمرــــا  مملال مراقحة اإلصناب ق  المنفمةال ولكن ىلب  إ لظل موئمة للظنو  و إ لكوإ مرــــ  ق 

لبلو  مـرصب  ”لمواجهـة التهـدـيداا اإلصنـا ـمة الف لـمة والحيميـمة ق  المنفـمةال ي  إ لكوإ آلـمة لمممنـمة  و انتهـازـرة  
 قحة اإلصناب.ر  مراعن طن  “ خنى 

ــا - 34 ــب  مإ مشــــــــ ــما ق   ناء المدصاا ق  ملال مراقحة اإلصناب لســــــــ ــنق آســــــــ صكة صالفة  مم جنوب ةــــــــ
(. وعلي وجه التحديدال اعتمدا النالفة  “9/11”)  2001 يلول/ســبتمبن   11الهلماا اإلصنا مة الت  وق ت ق   

.  1999وخفــة عمــل للنالفــة ق  عــاح    1997اإلعوإ المت ل  لــاللنرمــة ال ــا نة للحــدود الوطنمــة ق  عــاح  
ولتللي جهود مراقحة اإلصناب علي الرــــــــــ مد اإلقلمم ال ق  جملة  موصال ق  اعتماد معوإ صالفة  مم جنوب  

 ________ __ 

نظنال علي ســــــــــــــبمــل الم ــالال  لوحي الممنصة المــانـــــــــــــــة لشــــــــــــــرــل مىلــا   ل ض  نشــــــــــــــفــة  نــاء المــدصاا المــانـــــــــــــــة  نوع اللنس. ا (52) 
OAS Cyberwomen Challenge in 2019 strengthening the technical skills of women in the cyber-security field  ؛

 (.www.oas.org/en/sms/cicte/prog-maritime-security.asp)انظن  وإدصال  نواا النساء ق  ملال األمن البحني 
 .www.oas.org/en/sms/cicte/default.aspانظن  (53) 

األســــــاســــــ  لللنة البلداإ  )ح( من النظاح    17)و( من مم اق منظمة الدول األمنررمةال والمادة    91اإل و  منرــــــوت علمه ق  المادة   (54) 
 ( من نظامها الداخل .)ه 11األمنررمة لمراقحة اإلصنابال والمادة 

 ?OAS press release, www.oas.org/en/media_center/ press_release.aspلمول الويىاا المتحدة نذا البننامج. انظن   (55) 

sCodigo=E-077/19. 

. متاحة ق  النالط  BRA 6/2021؛ و  OL PER 3/2020؛ و OL NIC 3/2020دول علي التشــــــــــنر اا والســــــــــماســــــــــاا  ل لمماا ال (56) 
www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/LegislationPolicy.aspx. 

http://www.oas.org/en/sms/cicte/prog-maritime-security.asp
http://www.oas.org/en/sms/cicte/default.asp
http://www.oas.org/en/media_center/%20press_release.asp?sCodigo=E-077/19
http://www.oas.org/en/media_center/%20press_release.asp?sCodigo=E-077/19
http://www.oas.org/en/media_center/%20press_release.asp?sCodigo=E-077/19
http://www.oas.org/en/media_center/%20press_release.asp?sCodigo=E-077/19
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/LegislationPolicy.asp


 A/76/261 

 

18/26 21-10649 

 

. وقد صك ا  نشـــــفة  ناء المدصاا  ( 57) 2001ةـــــنق آســـــما لشـــــ إ التدا من المشـــــتنكة لمراقحة اإلصناب ق  عاح  
ــاء ق  النالفـة للتحمم  دة المـدصاا المـتاحـة ق  الاإلقلممـمة ق  ملـال مرـاقحـة اإلصنـاب علي زـرا بـلداإ األعضــــــــــــ

األعمال اإلصنا مة والكشـف عنها وصنـدنا واإل و  عنهاال وزرادة المدصة ق  ملال لمورل مراقحة اإلصنابال   ق 
ال وإىلاد مناك  الرـــــــال وطنمةال وحلماا عمل ألنـــــــحاب المرـــــــلحة  ( 58) ولوقمن التدصرب ق  ملايا مت ددة

لمنفمة. ومن المؤســــــــف  إ ايلت اماا ق  ملال حموق اإلنســــــــاإ لبدو ئمســــــــممنال والت اوإ خاصل ااألمنممن الن 
نامشـــــمة ق   لوصة ضـــــنوصاا وعملماا مراقحة اإلصناب. ونظنا للفوائد الفورلة األمد المحددة  عو  من مدمال 

ممة لمراإ  إ لموح نذ  م ايمن وعملماا حموق اإلنســــاإ ق   نشــــفة  ناء المدصاا والمســــاعدة التمنمةال من األن
 لمنظمة اإلقلمممة   رادة ل ممم مناعاة حموق اإلنساإ وإدمال الملتم  المدن .ا

ال دوي مناقبة وةــنكاء  ( 59) 2001ولضــم منظمة ةــنغهاي للت اوإال الت   ســســتها ســتة  لداإ ق  عاح  - 35
ــد األنشـــــــفة ا ــادي والت اوإ ضـــــ ئم  لدينمة المتفنقة واللناق  الحواص لشـــــــمل انتمامالهم ل  ر  الت اوإ ايقترـــــ

ال ــا نة للحــدود الوطنمــةال والــدعوة ملي ملموعــة من المبــادك إلداصة ال وقــاا الــدولمــة. ولشــــــــــــــــاصك المنظمــة  
. ولؤكد الممنصة المانــــــة ان داح ( 60)  عمال المســــــاعدة التمنمة ق  الترــــــدي لإلصناب واينفرــــــال والتفن  ق 

ن داح المممن المانون  والدقة ق  ل نرف   لمنظمةال وي ســمما اال  ماينتماح لحموق اإلنســاإ ق  اإلطاص المحدد ل
ــة  من نـذين  التفن  واإلصنـاب ق  وـثائمهـا المـانونـمة الـت ســــــــــــــمســـــــــــــــمةال قضــــــــــــــو عن خلط كبمن ق  الممـاصســــــــــــ

ــل  علي لمدىم نذ  ( 61) المفهوممن ــائهاال قكنها لشـ ــنة ألعضـ ــاعدة لمنمة مباةـ . وق  حمن  إ المنظمة لم لمدح مسـ
ولشــل  لموة اســت ناض ومناج ة الرــمإ والت اصر  المترــلة لالتفن  نادى الدول األعضــاء.  المســاعدة  من ق

 ومراقحة اإلصنابال لضماإ الدقة المانونمة والتفا   م  المانوإ الدول  الذي ينظم مراقحة اإلصناب.

 ناء المدصاا  ومن الضــــنوصي  إ يتم مدمال نما  الموة والمدصاا الفنردة للهمئاا اإلقلمممة ق   نشــــفة   - 36
دة التمنمةال و إ لترــــــــــدى الهمئاا اإلقلمممة لاســــــــــتمناص لمماطن عدح الف المةال والتدا من  اا النتائج  والمســــــــــاع

ال رســــــــمةال والتواطؤ ق  اينتهاكاا الوطنمة لحموق اإلنســــــــاإ. ونناك مماطن جســــــــممة لواجه كماناا مقلمممة 
الن اعاا وايسـتمناص اإلقلمم    سـاطة ون ع السـوح وحلمت ددة ق  حال لم لهمما جهود الم ونة اإلنمائمة والو 

ــبحت  قل ق المة م  منوص الوقت ألنها ل  ــ   و ن ع الشـــنعمة عنها  و  نـ ق  نفس المنفمة    نفذعلي نفاق  وسـ
ــمادة المانوإ  ــاإ وســــــــ ولنظن ملمها الملتم اا   ( 62)  و لتداخل م  لدا من مراقحة اإلصناب المملة لحموق اإلنســــــــ

 اء المستفمدوإ سلبما ق  كلمتها.المستفمدة والحلف
  

 ________ __ 

 ال  نون  داص السوح.2001لشنرن ال ان /نوقمبن  5السال  لنالفة  مم جنوب ةنق آسماال مؤلمن الممة  (57) 

 لما ق   ل  حماىة األندا   من المحرنة و من الحدود. (58) 

 ./http://eng.sectsco.org/about_sco م ستاإال وكازاخستاإ. انظنايلحاد النوس ال و وزبرستاإال والرمنال وطاجمرستاإال وقمن  (59) 

 ./http://eng.sectsco.org/documents. متاح ق  النالط 2002ح رناإ/يونمه  7مم اق منظمة ةنغهاي للت اوإال  (60) 

ــالمة  نه م ا كاإ نناك 2)  1ن الممبول ق  المادة  لشـــــمن ملي  نه م (61)  ( من الفاقمة ةـــــنغهاي لمراقحة اإلصناب والتفن  والن عاا اينفرـــ
 ىمبل دوإ لحفي. قكنه ل نر  قانون   وس  لإلصناب ق  مطاص قانون  وطن 

ــاإ  A/HRC/46/54انظن   (62)    12ال الفمناا  A/HRC/43/76؛ و  2ال الفمنة  (2020)  2531؛ وقناص مللس األمن  97  و  5ال الفمنلــ
 .www.ohchr.org/EN/Countries/AfricaRegion/Pages/G5-Sahel.aspx. و 26و  15 و

http://eng.sectsco.org/about_sco/
http://eng.sectsco.org/documents/
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/54
https://undocs.org/ar/S/RES/2531(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2531(2020)
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/76
http://www.ohchr.org/EN/Countries/AfricaRegion/Pages/G5-Sahel.aspx
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أنشاااااااااناة األما الماحادة لبنااق القادرات والمساااااااااااادة الاقنياة في مجاام مكاافحاة   -   تامسا  
 اإلرهاب ومن  الانرف العنيف ومكافحاه 

ــ  خفة   - 37 ــتمناص عن لوسـ ــة لاسـ ــماســـ ال مل   لغت الممنصة المانـ مراقحة اإلصناب   وبنامجاا  ووجود سـ
. ون  لمن ليممــة اســــــــــــــتلــالــاا األمم المتحــدة المتكــاملــة والف ــالــة ( 63) خففهــا كرــلق  همرــل األمم المتحــدة و 

للترـدي للتهديداا الت  يت نض لها السـلم واألمن الدولماإال وبدوص مراقحة اإلصناب ملي جانب  نممة الت اوإ  
  النامـمة ملي د ال مـل الهـاح لمرـتب مرـاقحـة اإلصنـاب وجهودولـبادل الم لومـاا  من كـماـناا األمم المتحـدة. ولؤكـ 

. وم   ل ال  ثاصا ةـــوا ل  ( 64) ف المة والشـــفافمة ق  عمل المنظمة ق  نذا الملاللحمم  التنســـم  وايلســـاق وال
كبمنة مزاء النمو  من المســــــــــبوق ق  همرل األمم المتحدة لمراقحة اإلصنابال ولهمما حموق اإلنســــــــــاإ ونم  

ديمن إلصنابال وايقتماص ملي الننـــــــد والتمممم الملمرـــــــرـــــــة لها ق   عمال األمم المتحدة لمراقحة االمواصد الم
لنشــــــــا  األمم المتحدة ق  ملال مراقحة اإلصنابال ولحديدا عدح حرــــــــن وم اللة األثن الســــــــلب  علي حموق  

 اإلنساإ.

ة اإلصناب  إ صكم لها النال ة  وق  نذا الرددال كشف لمممم استنالملمة األمم المتحدة ال الممة لمراقح - 38
ال اح ق  لمنرن  األخمن ملي اللمامة ال امة   ه ضــــــ ف همرلمة وســــــماســــــالمة عمممة. و كد األممنل ان  من  وج

(A/75/729 إ  )”  كافمةال لت  ر   ... ثمة حاجة ملي لنكم  عاجلال مدعوًما لالت اح ســــــــــماســــــــــ  متلدد ومواصد
ســـتنالملمة األمم المتحدة انوإ وحمايتها لدى لنفمذ جمم  النكائ  األصب  يالنهوض لحموق اإلنســـاإ وســـمادة الم

. وقد  نــب  من الواضــ   ك ن من  ي وقت مضــي  إ  وجه عدح مســاواة حادة ق   “ال الممة لمراقحة اإلصناب
ــســـــاا والمواصد ل    ورؤدي نذا النم .دة لت ممم مناعاة حموق اإلنســـــاإقدصاا األمم المتح  ؤدي ملي صكودالمؤســـ

ي نم  المبنة التمنمة المتاحة ق  ملال حموق اإلنسـاإ ق  لرـممم السـماسـاا والبنامج ووضـ ها ق  المواصد مل
ولنفمذنا وصنــــــــــدنا ولممممها. وي ي ال عدح ميوء األولورة مســــــــــتمنا علي الن م من األدلة الت  ل بت  نه علي 

لن اع نو  حد  قوى المؤةـناا علي  ثن اإلصنابال قكإ  وجه المرـوص ق  حماىة حموق اإلنسـاإال الن م من  إ ا
ل ايجتماعمة وايقترـادىة المترـلة لالحنماإ من الحموقال ونم  سـمادة المانوإ والمسـاواةال و من  ل  وال وام

ــاإ ــب الكبمنة الت  لحممت ق  ملال حموق اإلنســــ ــناا. وص م المراســــ ــا مؤةــــ ــت ناض   ك من ل د  ىضــــ ق  ايســــ
ــتنالملمة ال الممة لمراقحة اإلصناب ــنتمن لوســــــــــ ــال  الذي ىلني كل ســــــــــ ال ي ل ال نناك ثغناا كبمنةال ( 65) الســــــــــ

 ل  الحاجة ملي صقالة مســـــــــتملة وافمة المواصد علي  نشـــــــــفة األمم المتحدة لمراقحة اإلصناب لضـــــــــمن  ق  لما
إلي مطاص قائم علي النتائج ليما   ثن المســــــــاعدة  و المســــــــاءلة المتبادلة  من الدول األعضــــــــاء واألمم المتحدةال 

 األمم المتحدة ق  ملال مراقحة اإلصناب ولممممها. الممدمة من

وق  نذا الســماقال قكإ نمو ونفاق  عمال  ناء المدصاا والمســاعدة التمنمة ق  ملال مراقحة اإلصناب   - 39
كماناا األمم المتحدة نو علي مستوى  نومراقحة التفن  ال نم  ومن ه الت  لضفل   ها ملموعة واس ة م

 ________ __ 

 (63) A/75/337 ؛ و 27ال الفمنةA/74/335 11ال الفمنة. 

  (64 ) Technical recommendations on human rights and counter-terrorism for the seventh biennial review of the 

United Nations Global Counter-Terrorism Strategy (General Assembly resolution 72/284), p. 1 ة ق  النالط  . متاح
www.ohchr.org/Documents/Issues/Terrorism/SR/GlobalStrategy/Technical Recommendations.pdf . 

 .75/291انظن قناص اللمامة ال امة  (65) 

https://undocs.org/ar/A/75/729
https://undocs.org/ar/A/75/337
https://undocs.org/ar/A/74/335
https://undocs.org/ar/A/RES/72/284
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Terrorism/SR/GlobalStrategy/Technical%20Recommendations.pdf
https://undocs.org/ar/A/RES/75/291
https://undocs.org/ar/A/RES/75/291
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ــتوعبه الملتم  الدول  ل د لماما ــحة  ( 66) ي ىســـــ ــاجيا واضـــــ ــا لســـــ ــاال ولكنه ي من  ىضـــــ . ورتم  نذا النمو قننـــــ
ــاإ م ا عما ــتوى المن جانب  كانت ال ناىة الواجبة ق  مناعاة حموق اإلنســ ــوداألمم المتحدة قد  لغت المســ  منشــ

ال مضـــاقة ملي  نشـــفة  ناء  ( 67) يتولي قمادلها ولنســـممها مرتب مراقحة اإلصناب اللالولمنة المناســـبة. ونذ  األعم
ــاعدة التمنمة الت  لبادص  ها قنادى كماناا األمم المتحدةال ولمودناال ولنفذناال ولشـــــــــــن  علمهاال   المدصاا والمســـــــــ

دة لمراقحة  متحلشرل منفرل. وكما  قاد المرتب نفسهال لشمل  نشفة  ناء المدصاا الت  يدعمها منك  األمم ال
من حلماا عمل  ناء المدصااال ومناســـــــباا التوعمةال وايجتماعاا   195لنظمم ”اإلصناب ق  الوقت الحاضـــــــن  

. ورتم ل  ننامج لاصز  وجه  ( 68) دولة عضــــوا 175لشــــاصك قمها   “قندا 9  698  علي مســــتوى المبناءال لمشــــاصكة
ق   ننامج األمم المتحدة لمراقحة   ســـــــــــاإالخات لبناء المدصااال له ل ثمن واســـــــــــ  النفاق ق  ملال حموق اإلن 

 (2017)  2396و    (2014)  2178ســــــــــــــفن اإلصنــا ممن الــذي ىســــــــــــــتنــد صســــــــــــــممــا ملي قناصاا مللس األمن  
لسـممن . ومن المهم اإلةـاصة ملي  إ الممنصة المانـة ي ل ال دوإ ممرانمة ايطوع علي ( 69) (2019) 2482 و

يؤكد قلمها مزاء مدمال المانوإ الدول  وحموق اإلنســاإ علي الرــ مد الوطن . وق  نذا الرــددال  البننامجال مما
وكماناله    ( 70) األخنىال لشـل  الممنصة المانـة اللهاا المانحة للبننامجالمتحدة الحال م   نامج األمم  نو كما

ــفافمة واطوع الممنصة المانــــــــــةال وكذل  الملتم  المدن ال علي الم لوماا.  اإلداصرة علي لمســــــــــمن زرادة الشــــــــ
ســــــــــلب  عمم علي نفاق واســــــــــ  ق  المحاقل ال امة م  الملتم  المدن  واللهاا الفاعلة األخنى األثن ال وقد
البننامج علي حموق اإلنســـاإ ق   لداإ ممتاصة وعدح وجود لدا من للتم م  والحماىةال ونذ  الشـــوا ل منما  لهذا

 ست داد م  لوس  البننامج.

وبوجـه  عمال حـددا الممنصة المـانـــــــــــــــة نمو جـا للمـدمـاا  و نهلـا ىموح علي الفلـب لبنـاء المـدصاا   - 40
ــاكل  ايلفاق ال الم  لألمم المتحدةاإلصناب و مرتب مراقحة  من جانب والمســــــــــاعدة التمنمة   .  ينفوي علي مشــــــــ

ــتي ق   مئة محدودة المواصد  ــاء لفنق ةـ ــلمم ل إ كماناا األمم المتحدة مدعوة ملي دعم الدول األعضـ وم  التسـ
لشــرل مت ايدال ي ل ال نناك خفو  واضــحة ىلب صســمها عندما لفلب  نشــفة  ناء المدصاا ق  ســماقاا ومن 

مشـهود ق  ملال مسـاءة اسـتمداح قدصاا مراقحة اإلصناب ينتهاك حموق اإلنسـاإال لها سـلل    جانب مؤسـسـااال
ــؤوإ  ــاصكة ق  الشــــ ــمة )حنرة الت بمنال والتلم ال والمشــــ ــاســــ ــة الحموق األســــ ــوصة منهلمة مماصســــ ــتهدقت لرــــ واســــ

ساءلة.  لحمم  الم ال والت بمن الدين ال وحموق المن ة( وي لظهن صغبة ق  الما  التدا من الترحمحمة  و( 71) ال امة
وعووة علي  لـ ال عنــدمـا لمــدح األمم المتحــدة خـدمـاا المســـــــــــــــاعـدة التمنمــة وبنــاء المــدصاا ق  ملــال مرــاقحـة  

 ________ __ 

 (66) United Nations Global Counter-Terrorism Coordination Compact joint projects and entities, pp. 2 and 3 

(www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/210604_ct_compact_factsheet_mar-

apr_2021.pdf) و   ؛United Nations Office of Counter-Terrorism, United Nations Counter-Terrorism Centre 

Annual Report 2020, pp. 78 and 79  مـتاح ق  النالط .https://www.un.org/counterterrorism/cct/publications-

reports. 

 مرتب مراقحة اإلصناب. 71/291 نش ا اللمامة ال امة لموجب قناصنا  (67) 

 (68) United Nations Counter-Terrorism Centre Annual Report 2020, p. 14. 

 ./www.un.org/cttravelانظن  (69) 

 والمالاإ والهند.ويىاا المتحدة وقفن و ستنالما ىشاصك ق  لمورل  ننامج السفن كل من نولندا وايلحاد األوصوب  وال (70) 

(؛  2018)  OHCHR, Guidelines on the effective implementation on the right to participate in public affairs  انظن (71) 
 https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/DraftGuidelinesRightto ParticipationPublicون  مـتاحـة ق  النالط  

Affairs.aspx. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2482(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2482(2019)
http://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/210604_ct_compact_factsheet_mar-apr_2021.pdf)؛
http://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/210604_ct_compact_factsheet_mar-apr_2021.pdf)؛
http://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/210604_ct_compact_factsheet_mar-apr_2021.pdf)؛
http://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/210604_ct_compact_factsheet_mar-apr_2021.pdf)؛
https://www.un.org/counterterrorism/cct/publications-reports
https://www.un.org/counterterrorism/cct/publications-reports
https://undocs.org/ar/A/RES/71/291
https://undocs.org/ar/A/RES/71/291
http://www.un.org/cttravel/
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/DraftGuidelinesRightto%20ParticipationPublicAffairs.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/DraftGuidelinesRightto%20ParticipationPublicAffairs.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/DraftGuidelinesRightto%20ParticipationPublicAffairs.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/DraftGuidelinesRightto%20ParticipationPublicAffairs.aspx
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ــ إ قممة   ــمة لشـ ــاسـ ــئلة  سـ ــتب د ال ىلب مثاصة  سـ ــن له ولسـ اإلصناب ملي البلداإ الت  لمن  الملتم  المدن  ولضـ
اءلة والشـــــــــفافمة والحوكمة ق  الدول  لمورض المســـــــــ نذا النشـــــــــا  وما م ا كاإ من المحتمل اســـــــــتمدامه ل رادة 

المتليمة. وننا ل د مماصســــة الت اماا ال ناىة الواجبة ضــــنوصرة لرــــوصة  ك ن ملحاحا من  ي وقت مضــــي. وق   
موازاة  ل ال وانـــلت الممنصة المانـــة ل كمد عدح وجود صنـــد ولمممم قائممن علي حموق اإلنســـاإ ألنشـــفة  ناء 

مرـاقحـة اإلصنـاب. ول تن  لـ إ الفنر  ال ـامـل الم ن   ت بئـة المواصد   مـة ق  ملـالالمـدصاا والمســـــــــــــــاعـدة التمن 
والننــد والتمممم ىموح لكجناء ةــرل من  ةــرال لحلمل التولم  التلمم   المنب   من التمممم والنقالة المشــتنكمن  

 ولية األمن جـانـب كمـانـاا األمم المتحـدة المشـــــــــــــــاصكـة ق  مشـــــــــــــــاصر  مرـاقحـة اإلصنـاب. ولنحـب  هـذ  المفو 
اللا  التمممم الكاملال ولكنها لوحي  إ التولم  التلمم   لمس  داة لمممم مناسبة لتحديد وم اللة األضناص    ق

اءثاص علي حموق اإلنســـــاإ. وما زال ىفتمن ملي التمممم والنقالة الشـــــاملمن لحموق اإلنســــــاإ ق  همرل األمم   و
 ورة.سبمل األولالمتحدة لمراقحة اإلصنابال ورلب م اللتهما علي 

وبالتوازي م   ل ال قكإ للنة مراقحة اإلصنابال  دعم من الب  ة الســــــــــــــماســــــــــــــمة المانــــــــــــــة المتم لة  - 41
ــذ قناص مللس األمن   ق  ــةال ل ني  ننــــــــــــــــد لنفمـ ــذىـ التنفمـ ــا  ــدينرتهـ ــة (2001)  1373مـ ــذي قنض ملموعـ ال الـ
لـاألمن ق  ملـال مرـاقحـة اإلصنـاب علي جمم  الـدول األعضـــــــــــــــاء ق  األمم المتحـدة  المت لمـة  ايلت امـاا   من

ــمن   ــؤولمة لمســــــــ والمناصاا الوحمة. ومن  من  موص  خنىال لتولي للنة مراقحة اإلصناب ومدينرتها التنفمذىة مســــــــ
ــاعدة التمنمة لمراقحة اإلصناب نذا المناص و من  ملي الدول الت  ىحدد  نها لحتال ملي دعم لتنفمذ   ( 72) لمدىم المسـ

ال قضو عن المشاصكة ق   نشفة مراقحة اإلصناب الت  لضفل   ها الهمئاا الدولمة واإلقلمممة ( 73) المناصاا من
راقحة  م الممنصة المانـــــــــــــة ولحمط علما ل إ المدينرة التنفمذىة لللنة م. ولســـــــــــــل  ( 74) ودوإ اإلقلمممة ولنســـــــــــــممها

موق اإلنســـاإ ولديها عدد قلمل من المســـتشـــاصرن المانونممن اإلصناب وســـ ت نفاق خبنلها الداخلمة ق  ملال ح
حموق اإلنســــــاإ ق  الســــــنواا انمناطها لمرــــــوت   ملال حموق اإلنســــــاإ. وقد ل م   وي المبنة ال المة ق 

 م  الممنصة المانة. األخمنةال وليمم المدينرة التنفمذىة لللنة مراقحة اإلصناب حواصا  ناء

لمممم طبم ة ونفاق وكفاىة المشــوصة ق  ملال حموق اإلنســاإ الت  لمدح   ومن التحدىاا النئمســمة ق  - 42
ــد واإل و   إ دوـلة واحـدة قمط   ملي اـلدول من خول آلـماا للـنة مرـاقحـة اإلصنـاب ومـدينرتهـا التنفـمذـىة للننــــــــــــ

اصرن متاحة اءإ من خول ايلفاق ال الم  لتنســــــم  ال وق  حمن  إ لضــــــ ة لم2006نشــــــنا لمنرننا منذ عاح 
اقحة اإلصنابال قو ىمرن لألســــف لممممها لشــــرل علن . ولنحب الممنصة المانــــة لنحمبا نــــادقا لالشــــفافمة مر

اإلىلا مة الت  لماصســـــــها حرومة قنلندا ق  نشـــــــن لمنرننا المات  للنة مراقحة اإلصنابال الذي ى ف  مطولة  
ــمن التمنرن عباصاا مىلا مة معلي ال ملماا التممم  ــ إ ممة لللنة. وق  حمن يتضـــ ــاإ لشـــ ن منظوص حموق اإلنســـ

ــاإ ق  موقف لمنرن الللنة   ــ مد حموق اإلنسـ ــوص علي نـ ــمةال قكنها لوحي ل ض  وجه المرـ التلنرد من اللنسـ

 ________ __ 

زـراصاا اقتناضـــــــــــــــمة ملي    -ال ىســــــــــــــنا المـدينـرة التنفـمذـىة لللـنة مرـاقحـة اإلصنـاب لـمدىم المســــــــــــــاعـدة التمنـمة وقـما لوييتهـا  2021ق  عـاح   (72) 
 ىاص/مايو( ومنغولما ) ننامج السفنال نمساإ/  نرل(ال وجنوب  قنريما ) ىاص/مايو(.ن م ستاإ )نمساإ/  نرل( و انا ) قم

يتفلــب  طنا قـانونمــة ”  (2017)  2396لـ إ لنفمــذ متفلبــاا المناص  2015لمبــادك مـدصرـد التوجمهمــة ل ــاح  2018 قنا مضـــــــــــــــاقـة عـاح   (73) 
. ولؤكد الممنصة المانـــــــــــــة  نه ق  حمن  إ ايلت اماا  “ صاا وخبناا وم داا ي لمتلكها ]ل ض الدول األعضـــــــــــــاء  حالماومهاصاا وقد

ــلة لموجب المناص يت من لنفمذنا صســـــــمما وقما للمانوإ الدول  لحموق اإلنســـــــاإال لم ىشـــــــن نـــــــناحة ملي  ي من كماناا األمم    اا الرـــــ
 م المتحدة الرادص  ها لكلم  لتمدىم  نشفة  ناء المدصاا والمساعدة التمنمة.لحموق اإلنساإ كل ء من جهود األم المتحدة

 (74) Eric Rosand and others, “The UN Global Counter-Terrorism Strategy and Regional and Subregional Bodies: 

Strengthening a Critical Partnership” (2008), p. 22. 

https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396(2017)
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م لســــــــــــــلمم  ال واإلقنا  ق  لنظم ( 76) التنظمم اللنــائ  لــ ثن صج  لفبم   ال و ( 75) فممــا يت ل  لحمــاىــة حنرــة الت بمن
ــحة ل( 77) الملنممن ــمةال واألســـــس المانونمة  من الواضـــ ــماســـ ــت ناء اللنرمة الســـ ــمة لكلغاء اســـ ال والتلاوز ( 78) لتونـــ
ال والشــــوا ل ( 79) توجمهاا مللس األمن لشــــ إ ال موباا المفنوضــــة علي لمورل اإلصنابفمما يت ل     الواضــــ 

لشـــــــــرل قضـــــــــفاض علي  نها لنفوي علي   “المنظماا  من النبحمة للمهاجنرن”المت لمة  تحديد  و لرـــــــــنم   
ــاصة مىلا مة ملي  من للمل  إلان داح مال و ( 80) مماطن  كبن ــانمةلفبم   ةـــــ ال والتفكمن المحدود ( 81) اإلعفاءاا اإلنســـــ

نســاإال الت  لســتل ح اينتماح لالمرــونــمة و من جدا لشــ إ  ل اد قواعد البماناا المتكاملة ق  ملال حموق اإل
نرة التنفمذىة لللنة  الت  لضـــــفل   ها المدي   “الت م ”. ولوحي الممنصة المانـــــة  إ عملمة  ( 82) البماناا والنقالة

مراقحة اإلصنابال لالمشـــــــاصكة المباةـــــــنة ق   ناء المدصاا والمســـــــاعدة التمنمة م  الدولال لشـــــــرل قننـــــــة قنردة 
ــاإ الت  لظهن  وضــــــــــوح ق  المماصســــــــــة الوطنمة لمراقحة   لم اللة  وجه المرــــــــــوص ال مممة ق  حموق اإلنســــــــ

ملمة وايعتماد الضـــــــم  علي قناصاا مللس  لحديدا لســـــــبب  موض ال   اإلصناب. وي ي ال من  من الواضـــــــ ال
ــة   ــذ  ال ملمـ ــدى ق ـــالمـــة نـ ــدول ال مـ ــب المـــانوإ الـ ــدول لموجـ ــاا الـ ــل لملمـــل الت امـ األمن دوإ الت هـــد الكـــامـ

المماصســـــــة ال ملمة. وباإلضـــــــاقة ملي  ل ال وكما لكنص  كن  ق  نذا التمنرن وق   من  من التماصرنال وكذل   ق 
المفتوحة م  طائفة  و   الشـــــــاملة ال قكإ المشـــــــاصكة( 83) ة اإلصناب المنمحة حدي الملمة ال الممة لمراقحايســـــــتنا ق 

اللهاا الفاعلة المسـتملة ق  الملتم  المدن   من  سـاسـ  لألمم المتحدة لمراقحة اإلصناب. وعلي  متنوعة من
حـــدة ةال قـــكإ همرـــل األمم المت الحواص اإلىلـــا   والمســــــــــــــتمن م  الملتم  المـــدن  ق  اءونـــة األخمن  الن م من

ــاء ـلدا من الشــــــــــــــفـافـمة فممـا يت ل  لفبم ـة   لمرـاقحـة اإلصنـاب  مـامـه طنر  طوـرل قـبل  ـناء ال مـة الكـافـمةال وإصســــــــــــ
مشــاصكة الملتم  المدن  وةــرلها ونتائلهاال ورتســني لالتال  ألي ســماســة ومماصســة وبنامج  إ لؤكد  نها لكفل 

اســـــــ  وبذل الم رد من اللهود لوعتنا   ورل ح لوقمن الدعم الســـــــم مشـــــــاصكة الملتم  المدن  مشـــــــاصكة ملدىة. 
 لاليممة المضاقة لمشاصكة الملتم  المدن  وإسهاماله ق  لنظمم ملال مراقحة اإلصناب.

وكــاإ مرتــب األمم المتحــدة الم ن  لــالممــدصاا واللنرمــةال من خول قنعــه لمن  اإلصنــاب والبننــامج  - 43
ة لمدماا  ناء المدصاا والمســــــاعدة التمنمة ق  ملال  اللهة النئمســــــمة الممدم ال الم  لمراقحة  ســــــل األموالال

المسـاعدة عموما نظنة مىلا مة ملي الممنصة المانـة  نظن . ول ( 84) مراقحة اإلصناب داخل منظومة األمم المتحدة

 ________ __ 

  (75 ) Report of the Counter-Terrorism Committee on its follow-up visit to the Republic of Finland (9-11 April 2019), 

para. 15  متـــاح ق  النالط .https://intermin.fi/documents/1410869/3723676/YKn+ terrorismin+vastaisen+komitean+ 

Suomea+koskeva+arviointiraportti+1.11.2019.pdf/6f290683-3f0d-47cf-6121-965807776b43/YKn+terrorismin+ 

vastaisen+komitean+Suomea+koskeva+ arviointiraportti+1.11.2019.pdf?t=1604567925974 . 

 .19المنج  نفسهال الفمنة  (76) 

 .25–22المنج  نفسهال الفمناا  (77) 

 .44المنج  نفسهال الفمنة  (78) 

 .47المنج  نفسهال الفمنة  (79) 

 .62المنج  نفسهال الفمنة  (80) 

 .66المنج  نفسهال الفمنة  (81) 

 .83ال لظهن نفس  وجه المروص فمما يت ل   تبادل ايستمباصاا ق  الفمنة 80المنج  نفسهال الفمنة  (82) 

 .110و  99و  44و  29و  10ال الفمناا 75/291قناص اللمامة ال امة  (83) 

ق   منررا الولمنمةال علي ســبمل الم الال قدح المرتب مســاعدة لمنمة لت ل  لايللاص لالممدصاا و ســل األموال وبناء المدصاا ق  ملال   (84) 
نررمة لمراقحة اإلصنابال ق  مســـاعدة الدول علي نـــما ة لشـــنر اا  م  للنة البلداإ األممراقحة اإلصناب. وةـــاصك المرتبال لالشـــناكة  

https://intermin.fi/documents/1410869/3723676/YKn+%20terrorismin+vastaisen+komitean+Suomea+koskeva+arviointiraportti+1.11.2019.pdf/6f290683-3f0d-47cf-6121-965807776b43/YKn+terrorismin+vastaisen+komitean+Suomea+koskeva+%20arviointiraportti+1.11.2019.pdf?t=1604567925974
https://intermin.fi/documents/1410869/3723676/YKn+%20terrorismin+vastaisen+komitean+Suomea+koskeva+arviointiraportti+1.11.2019.pdf/6f290683-3f0d-47cf-6121-965807776b43/YKn+terrorismin+vastaisen+komitean+Suomea+koskeva+%20arviointiraportti+1.11.2019.pdf?t=1604567925974
https://intermin.fi/documents/1410869/3723676/YKn+%20terrorismin+vastaisen+komitean+Suomea+koskeva+arviointiraportti+1.11.2019.pdf/6f290683-3f0d-47cf-6121-965807776b43/YKn+terrorismin+vastaisen+komitean+Suomea+koskeva+%20arviointiraportti+1.11.2019.pdf?t=1604567925974
https://intermin.fi/documents/1410869/3723676/YKn+%20terrorismin+vastaisen+komitean+Suomea+koskeva+arviointiraportti+1.11.2019.pdf/6f290683-3f0d-47cf-6121-965807776b43/YKn+terrorismin+vastaisen+komitean+Suomea+koskeva+%20arviointiraportti+1.11.2019.pdf?t=1604567925974
https://intermin.fi/documents/1410869/3723676/YKn+%20terrorismin+vastaisen+komitean+Suomea+koskeva+arviointiraportti+1.11.2019.pdf/6f290683-3f0d-47cf-6121-965807776b43/YKn+terrorismin+vastaisen+komitean+Suomea+koskeva+%20arviointiraportti+1.11.2019.pdf?t=1604567925974
https://undocs.org/ar/A/RES/75/291
https://undocs.org/ar/A/RES/75/291
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صة قورةال  وجود  م لة متســمة علي المماصســاا اللمدة لتللي ق   خوقماا اســتشــاال ق  ظل  المرتبالت  ىمدمها  
اق وكايا األمم المتحدة  ل  ىضــا م  الملتم  المدن  المســتمل. ولنظن ملي خبنة المرتب لمس قمط علي نف

خول قنع من    الفورلـة ق  ملـال ال ـدالـة اللنـائمـة واإلنــــــــــــــوح المـانون ال عمومـا وفممـا يت ل  لـاإلصنـاب من
عمله علي مبادك تباص  م رة لضــــــمن اســــــتناد   يلول/ســــــبتمبنال لاع  11اإلصنابال الذي ى ود لاصرمه ملي ما قبل 

ســمادة المانوإ وعلي التفبم  الرــاصح لم ايمن المانوإ الدول  المنب مة من مرــادص صئمســمة ةــتي ومن مرــادص  
م الممنصة المانة  وجود لحدىاا ةتي علي الر مد المفنيال ولكنها لؤكد  إ  ناء  خنى للمانوإ الدول . ولسل  

ص  قنقة األمم المتحدة المفنرة ولحت قمادة المنســـــ  الميممال مةال عندما ىمدماإ ق  مطاالمدصاا والمســـــاعدة التمن 
ينتلاإ نهلا  ك ن اسـتدامة ول سـمسـا ينج   إ لدمج ق  األندا  األوسـ  نفاقا لألمم المتحدة والبلد المضـم   

ــاإ والتنممة والســـــوح واألمن. ورؤدي  ل  ق  نهاىة المفا  ملي    نامج  ك ن ق المة.  ق  ملايا حموق اإلنســـ
 نه لوجد ق  المرتب لمالمد مىلا مة قائمة علي ســـــــمادة المانوإ والحموقال ولح  علي الحفاظ علي نهله  ولنى 

الشــامل مزاء األطن المانونمة لبناء المدصاا المائمة علي المرــادص ال نفمة والنئمســمة للمانوإ الدول  وايلت اماا  
ــب   ــاء وبما يتف  م  االت اندىةال وقناصاا مللس األمن حســـــــــ ــتمن  لمم اقال وق  ظلايقتضـــــــــ ايعتنا  المســـــــــ

 لايلت اماا ق  ملال حموق اإلنساإ.

ــفة   - 44 ــاصكة جوننرة ق  مراقحة اإلصناب  و  نشــــ ــاصك عدة كماناا  خنى لال ة لألمم المتحدة مشــــ ولشــــ
لما ق   ل  علي ســــبمل  ناء المدصاا والمســــاعدة التمنمة لمراقحة اإلصناب ومراقحة التفن  ال نم   و من هال 

ال  (86) ال ومنظمة األمم المتحدة للتنبمة وال لم وال ماقة )المونســـــرو(( 85) المنظمة الدولمة للهلنة  ال ال ي الحرـــــنالم
م  . ولســـــــــل  ( 88) ال وبننامج األمم المتحدة اإلنمائ ( 87) ونمئة األمم المتحدة للمســـــــــاواة  من اللنســـــــــمن ولمرمن المن ة 

ولمضــــــ  لممود متنوعةال لما ق   ل  ايعتباصاا    ماناا ل مل ق  مطاص ويىالهاالممنصة المانــــــة ل إ جمم  الك
المالمة واعتباصاا المانحمن. وبالنسـبة لكل كماإال نناك مماطن كبمنة لحدوث انتهاكاا لحموق اإلنسـاإ كنتملة 

  عنرضــــــة ألنشــــــفة  ناء المدصاا والمســــــاعدة التمنمة ق  البمئاا الوطنمة حم  لظل ل اصر  اإلصناب والتفن 
مماصســــــــة ولكوإ النقالة ضــــــــامفة. ولبنز ال واقب الوخممة علي األقناد والملتم اا و امضــــــــة وملحفة ق  ال

ــمة  ــاســـ ــو   و لحن  المهاح األســـ ــنعمة وقمم كماناا األمم المتحدة م  قد لشـــ ــاصكةال وكذل  علي ةـــ المحلمة المشـــ
ــمة النئمســـ خول دعم الحفاظ علي مماصســـاا مراقحة اإلصناب الت  لمل لاألند من ــمة المؤســـسـ ــاسـ مةال ا  األسـ
 ل  الســــوح واألمنال والتنممة المســــتدامةال والحوكمة النةــــمدةال والمســــاواة  من اللنســــمن ولمرمن المن ةال  ق  لما

ولذكن نذ  الكماناا لمسـانمتها الفنردة وبالت امالها  ت  ر  وحماىة     وجه عاح.ايسـتدامة والمسـاءلة   قضـو عن
لشــــبابال واألطفالال والمهاجنوإال والوجئوإ وطالبو  حموق اإلنســــاإال وي ســــمما حموق الفئاا األك ن ضــــ فا )ا

 ________ __ 

انــــظــــن   مــــنكــــ ة.  ــة  ــمـــــ ــائــ ــنـــــ جــ ــة  ــدالـــــ عـــــ نــــظــــم  ــد  ــهـــــ ــ ــ ولــ ــداث  ــحـــــ اســــــــــــــــــتــ ــلــــي  عــ ــا  ــهـــــ ــدلــ مســـــــــــــــــــــاعـــــ وقــــ   ــاب  اإلصنـــــ ــة  ــحـــــ ــاقــ ــرـــــ ــمــ لــ
www.files.ethz.ch/isn/91416/latin_america.pdf. 

 (85) Huszti-Orbán and Ní Aoláin, “Use of biometric data to identify terrorists” (see footnote 37), pp. 8 and 9 

(addressing IOM work on regulating borders). 

 .https://en.unesco.org/preventingviolentextremismانظن  (86) 

 .www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security/preventing-violent-extremismانظن  (87) 

ــبمل الم الال   (88)  اع للنة ؛  ماإ البننامج اإلنمائ  ق  اجتم64و   53و   52ال الفمناا  A/75/729/Corr.1 و  A/75/729انظنال علي ســ
ــاح ق  النالط   ــاب )متـ ــة اإلصنـ ــاقحـ ــالم  لمرـ ــاق ال ـ -www.undp.org/speeches/global-counter-terrorismلنســــــــــــــم  ايلفـ

compact-coordination-committee-meetingــاال    (؛ ــومـــــ ــمـــــ عـــــ ــن  ىضـــــــــــــــــــــاال  ــظـــــ -www1.undp.org/content/osloانـــــ

governance-centre/en/home/our-focus/preventing-violent-extremism.html. 

http://www.files.ethz.ch/isn/91416/latin_america.pdf
https://en.unesco.org/preventingviolentextremism
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security/preventing-violent-extremism
https://undocs.org/ar/A/75/729
https://undocs.org/ar/A/75/729/Corr.1
http://www.undp.org/speeches/global-counter-terrorism-compact-coordination-committee-meeting)؛
http://www.undp.org/speeches/global-counter-terrorism-compact-coordination-committee-meeting)؛
http://www.undp.org/speeches/global-counter-terrorism-compact-coordination-committee-meeting)؛
http://www.undp.org/speeches/global-counter-terrorism-compact-coordination-committee-meeting)؛
https://www1.undp.org/content/oslo-governance-centre/en/home/our-focus/preventing-violent-extremism.html
https://www1.undp.org/content/oslo-governance-centre/en/home/our-focus/preventing-violent-extremism.html
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   الللوءال واألقلماا ال نقمة والدينمةال والنســــاء والفتماا( ق  جمم  الظنو   دوإ اســــت ناء. ولشــــل  علي لوخ 
الحذص والتممد لالمتفلباا اإلل اممة الواصدة ق  ســماســة  ذل ال ناىة الواجبة ق  مناعاة حموق اإلنســاإ عند لمدىم 

مم المتحـدة ملي قواا  منـمة  من لال ـة لهـا لدى لمممم ةــــــــــــــرـل وحلم المشــــــــــــــاصكة ق  مرـاقحـة اإلصناب  دعم األ
 صناب ومراقحة التفن  ال نم   و من ه.و نشفة  ناء المدصاا والمساعدة التمنمة ق  ملال مراقحة اإل

األمم المتحدةال  وق  م نض الند علي السـؤال لشـ إ ماهمة المماصسـاا اللمدة لالنسـبة للمم  كماناا - 45
علي  صض الواق . وثمة   “الواســ  النفاق” و  “المر ف”لنى الممنصة المانــة  نها لشــمل معمال حموق اإلنســاإ 

موق اإلنســـــــــــــاإ ق  ممداإ مراقحة اإلصناب ومراقحة التفن  ال نم   و من هال لكلفة مت ايدة ل دح ايمت ال لح
ــتواجه كماناا األمم المتحدة لدقمما مت مما ق    ــة  ذل ال ناىة وســ ــماســ ي مخفاق ق  التممد لالت امالها لموجب ســ

ق  ملـال  الواجبـة ق  مناعـاة حموق اإلنســــــــــــــاإ عنـد لمـدىم دعم األمم المتحـدة ملي قواا  منمـة  من لـال ـة لهـا  
مراقحة اإلصناب و نشــــــفة  ناء المدصاا والمســــــاعدة التمنمة لمراقحة اإلصناب ومراقحة ال نف  و من ه. ورلب  

لكحسـا  ضـنوصي ومت ايد  تكالم  اإلخفاق  ىمنإ  للدولال   نـو من األنـول التشـغملمةوق اإلنسـاإ اعتباص حم
ماوح المفاب المائل ل إ حموق اإلنســــــــــاإ ق  مدمال حموق اإلنســــــــــاإ. ورلب علي كماناا األمم المتحدة  إ ل 

من  نشـــــفة مراقحة    لشـــــرل عائما ىحول دوإ التونـــــل ملي الفاق م  المانحمن والبلداإ المتليمة لشـــــ إ الم رد
ــاإ ملي جانب الباع نهج قائم علي  اإلصناب. ورلب علي جمم  كماناا األمم المتحدة زرادة م ناز حموق اإلنســـ

لمســـــــــاعدة التمنمة. كما ىلب  إ لت لم صقض المشـــــــــاصر  واألنشـــــــــفة الت  ل رد من اليمم لتوقمن  ناء المدصاا وا
اســم مراقحة اإلصنابال لما ىســهم ق  اإلقوا من ال ماب  احتمال حدوث الم رد من انتهاكاا حموق اإلنســاإ ل 

ساسمة  ق  البمئاا الوطنمة. ورلب علمها  ىضا  إ لتلنب مضفاء الربغة األمنمة علي الملايا الماماصرة األ
ل مل األمم المتحدةال وي ســـــــمما خفة التنممة المســـــــتدامة وخفة الحفاظ علي الســـــــوحال الت  لهد  ملي لحمم  

ــها  إ لمبل    ندا  منمائمة ــوح من خول الوقاىة. ورلب علي األمم المتحدة نفسـ ــط إلحول السـ ــاملةال والتوسـ ةـ
ــتملة الداخلمة علي عملها ق  ملال مراقح ــاءلتها ق   دوإ لحفي النقالة المسـ ــفاقمتها ومسـ ة اإلصناب لضـــماإ ةـ

 المماطن. نذا الملال ال ال 
  

 الاوةيات  -  سادسا  
 لدومالاوةيات الموج:ة إلى ا -  ألف 

تعريف اإلرهاب ةوضااااااو  وفقا للقانون الدولي وضاااااامان االماثام لمبادل الشاااااار ية وال اااااارورة   - 46
  الاي ال مكان ل:ا في القانون الدولي  “الانرف”  والاناسااو وغلءاق القوانلت والسااياسااات والبرامج الاي تن ا

 .الاقنية ماوافقة م  الحقوق والقانون المحلي. وهذه شروط مسبقة لاكون أنشنة ةناق القدرات والمساادة 

المشاااركة المجدية م  المجام  المدني والمجامعات الما ااررة كشااركاق في تصااميا أنشاانة ةناق   - 47
وضااااع:ا وتنفلذها وتقليم:ا تمشاااايا م  مبادل ادم إلحاق ال اااارر وضاااامان  القدرات والمساااااادة الاقنية  و 

بااابارها أسااااساااية لفعالية أنشااانة ةناق القدرات  الرقابة المدنية الى قناع األمت وج:ود مكافحة اإلرهاب   
 .والمساادة الاقنية في مجام مكافحة اإلرهاب وتوافق:ا م  حقوق اإلنسان واسامرارها

جمي  أنشانة ةناق القدرات والمسااادة الاقنية في مجام مكافحة اإلرهاب تحللع  كفالة أن تا امت  - 48
تحدهدا لنناق:ا  وتشاااااااخيصاااااااا ل:ا  وت يا المخاطر  كامع لساااااااجعت الدوم في مجام حقوق اإلنساااااااان  و 

مجام حقوق اإلنساان  وت ا  اسااراتيجيات للاخ يف مت المخاطر تركز الى حقوق األفراد والمجامعات   في
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  وتكفو إدراج ساابو االناصاااف المااحة والكاوية والفعالة والسااريعة والمناساابة بااابارها أساااسااية  الما ااررة
  “للادريو والاج:لز ”ت والمسااااادة الاقنية. وينبءي أن تشااامو كو أشاااكام الداا  لفعالية أنشااانة ةناق القدرا
 .إنشاق آلية للشكاوى المدنية

ر إلى البلادان الاي لاده:اا ساااااااااجعت سااااااااال اة باانا اام  الكف ات نقاو الاكنولوجياات العاالياة المخااط - 49
د المجام  المدني  مجام حقوق اإلنساااان  ونمس مساااامر إلسااااقة اسااااخدام أدوات مكافحة اإلرهاب ضااا في

والمعارضاالت السااياسااللت والج:ات الفاالة المدافعة ات حقوق اإلنسااان اسااانادا إلى أنشاانة ةناق القدرات  
 .حة اإلرهابالمساادة الاقنية في مجام مكاف أو

االلازام ةوجود آلية رقابة مساااااقلة مزودة بما يكفي مت الموارد لمراهبة  يكو األما الماحدة لمكافحة   - 50
رهاب  بااابارها انصااارا ضاااروريا في تدمات ةناق القدرات والمسااااادة الاقنية الاي تقدم:ا األما الماحدة   اإل 

 .يجية األما الماحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب ومواةلة الن:وض ة:ذه الج:ود وفقا لاوةيات اسارات 
 

 الاوةيات الموج:ة إلى األما الماحدة -  باق 
لقانون الدولي  بما في ذلك القانون الدولي لحقوق اإلنسااااااان والقانون  ضاااااامان الانبلم الكامو ل - 51

المجموااات الثع  مت القواااد  الادولي اإلنسااااااااااني والقاانون الادولي لعج لت  وتجناو تقوي  أ  مت هاذه  
المارابنة بصااورة مباشاارة أو ملر مباشاارة مت تعم ةناق القدرات والمساااادة الاقنية. ويشاامو ذلك ضاامان  

  آليات األما الماحدة لحقوق اإلنسااااااااان  بما في ذلك االساااااااااعراض الدور  الشااااااااامو  وهل ات  الاعاون م
جراقات الخاةاااة المسااااقلة لمجل  حقوق اإلنساااان   معاهدات حقوق اإلنساااان الاابعة ل ما الماحدة  واإل
 .ف ع ات مفوضية األما الماحدة لحقوق اإلنسان

ية الواجبة في مراااة حقوق اإلنساااان اند تقديا داا  ضااامان الانبلم الكامو لساااياساااة ةذم العنا - 52
ساااادة الاقنية داما  األما الماحدة إلى قوات أمنية ملر تابعة ل:ا كشاارط إلزامي ألنشاانة ةناق القدرات والم

 .للقوات األمنية ملر الاابعة ل ما الماحدة. وغشراك المنسقلت الم يملت في هذا العمو الرقاةي األساسي

لى أالى المساااااااويات  في الثار المخالفة ألنشاااااانة ةناق القدرات والمساااااااادة الاقنية  الن ر  ا - 53
مت  وضااامان أن تنبم ساااياساااة ةذم العناية  مجام مكافحة اإلرهاب الى حقوق اإلنساااان والساااعم واأل في

بيق:ا  الواجبة في مراااة حقوق اإلنسااان تمشاايا م  مانلبات:ا اإللزامية وأن تشاامو تداةلر تنفلذ معقمة لان
 .الفريد في مجام مكافحة اإلرهاب

الاعجلو بإجراق تقليا مصااما تصاايصااا لثار أنشاانة ةناق القدرات والمساااادة الاقنية الى حقوق   - 54
إلنساااااااان في إطار اتفاق األما الماحدة العالمي لانسااااااالم مكافحة اإلرهاب. ويانلو ذلك مشااااااااركة جمي  ا

كيانات حقوق اإلنساااان  وتحللع مكرساااا لثار هذه المبادرات    كيانات األما الماحدة ذات الصااالة  وال سااايما
 .الى حقوق اإلنسان للنساق والفايات

لة والمزودة بماا يكفي مت الموارد لمراهباة  يكاو األما الماحدة  كفاالة اااباار آلياة الرقابة المسااااااااااق - 55
بات الواردة في اسااراتيجية  لمكافحة اإلرهاب انصارا ضاروريا في تداةلر وغةاعحات ال:يكو المحددة في النل

 .األما الماحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب المنقحة حدهثا
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 أو المن مات األمنية الماعددة األطرافالاوةيات الموج:ة إلى ال:ل ات اإلقليمية   -  جيا 
ضااااامان اسااااااناد ج:ود ةناق القدرات والمسااااااادة الاقنية الاي تقودها المن مات األمنية اإلقليمية   - 56
الماعددة األطراف إلى تعاريف واضااااااااحة ل رهاب في اماثام للقانون الدولي وضاااااااامان االماثام لمبادل   أو

 .ج:ودالشر ية وال رورة والاناسو في هذه ال

المشااركة المجدية م  المجام  المدني والمجامعات الما اررة لف:ا مخاطر المبادرات واحاياجات:ا   - 57
ت دون اإلقليمي والمحلي وضمان الرقابة المدنية الى قناع األمت وج:ود  وآثارها ف:ما كامع الى الصعلده

 .توافق:ا م  حقوق اإلنسان واسامرارهامكافحة اإلرهاب بااابارها أساسية لفعالية ج:ود مكافحة اإلرهاب و 

ضااامان أن تا ااامت جمي  أنشااانة ةناق القدرات والمسااااادة الاقنية في مجام مكافحة اإلرهاب الاي   - 58
الى الصاااااااعلد اإلقليمي أو في ساااااااياق الحوار الماعدد األطراف تحللع كامع لانفلذ الازامات حقوق    ةااااااايء  

وتشاااااخيصاااااا له  وأن ت يا مخاطر البرامج الى حقوق اإلنساااااان   اإلنساااااان أل  ةلد مالم  وتحدهدا لنناقه   
وكاوية وتنفذ   بااابارها ضااااااارورية لدمج تداةلر وقاقية وتخ ي ية  إضاااااااافة إلى سااااااابو اناصااااااااف تكون قوية 

 .بصرامة 

مواةالة إشاراك وغدماج المسساساات اإلقليمية لحقوق اإلنساان والخبرات اإلقليمية في مجام حقوق   - 59
تصااااميا أنشاااانة ةناق القدرات والمساااااادة الاقنية لمكافحة اإلرهاب ومكافحة الانرف العنيف  اإلنسااااان في 

 .منعه  ووضع:ا  وتنفلذها  والرقابة الل:ا أو

مشاااركة آليات األما الماحدة لحقوق اإلنسااان  بما في ذلك االساااعراض الدور  الشااامو     ضاامان - 60
ماحدة  واإلجراقات الخاةاااااة المسااااااقلة لمجل  حقوق  وهل ات معاهدات حقوق اإلنساااااان الاابعة ل ما ال

 .اإلنسان  وكذلك مفوضية األما الماحدة لحقوق اإلنسان  بنريقة مجدية ومسامرة
 

 

 

 


