
 
  

 ابإلرهبمساهمات البرلمانيين في تطوير استجابة فعالة ل فاليتا المتعلقة توصيات
 

 مقدمة
 من مسكاهن محاية مسؤولية الدول ملوتتح البشري، األمن على اجلوانب ومتعدد مباشرا   هتديدا   متثل عاملية ظاهرة اإلرهاب إن

 يتحمل .نالقانو  يادةوس اإلنسان قوقح مع تتسق  اختاذ اجراءاتاىل األمر هذاوحيتاج  .باإلرهاب املرتبطة والتهديدات املخاطر
 يف عنصرا   يُعترب مستقلةو  فعالة تشريعية هيئة وجود أن كما  .جراءاتاال هبذه مرتبط إطار تأسيس يف الرئيسية املسؤولية نو املشرِّع

 الرقابة دابريت وجود مع بإلرهال فعالة بةاستجا نتضم اإلرهاب ملكافحة شاملة شرعية إسرتاتيجية بتطوير القيام أثناء األمهية غاية
  .اإلنسان حقوق حلماية الضرورية

 
  تزيد أن هناشأ من جمال هذا يف شاركتهموم اإلرهاب، ملكافحة الوطنية التشريعات تطوير يف األساسية الدعامة الربملانيون يُعترب

 واالنصياع اردواملو  دنية،امل واملشاركة د،الرشي واحلكم املعزَّزة، املساءلة آليات من ستستفيد اليت السياسات تلك فاعلية من كذلك
 تعزيزل فرصة رهاباإل مكافحة اساتسي متثل لذلك، نتيجة .اجملتمع داخل الصمود لتعزيز باإلضافة الدولية، اجليدة للممارسات

 السياسات نأ من للتأكد رورةالض دوعن مستمر بشكل التشريعات وحتديث مراجعة ينبغي كما  .اإلنسان وحقوق القانون سيادة
 احلقوق ايةمح إن .لدوليةا املتطلبات عم بالتماشي اوعاملي اوإقليمي اوطني ناميةاملت التهديدات ختاطب اإلرهاب ملكافحة الوطنية

 سيادة بتعزيز مالقيا خالل من هأن كما  .وليستا عائقا أمامه كافحة اإلرهابمل تانأساسي تانركيز  اعلى سيادة القانون مه واحلفاظ
  .املتطرفة ةاألنشط ىل حتفيزا يؤدي قد الذي بالظلم الشعور حاالت وجتنب اإلرهابيني أليديولوجيا التصدي ميكن القانون

 
 (1 :اىل لتاليةا التوصيات هتدف القانون، دةسيا إطاريف  اإلرهاب مكافحة يف نو الربملاني يلعبه الذي املركزي للدور وتفهما   إدراكا  
 (املالئم الوقت يف( ةمالئم اننيقو  وَسن وطينال القانون داخل اإلرهاب ملكافحةواإلقليمية  الدولية االليات تطلباتم دمج

لتحول الراديكايل ا ذلك يف مبا اإلرهاب، مصادر يف التحقيق (2 األساسية؛ واحلريات اإلنسان حقوق حترتمملكافحة اإلرهاب 
 (4 ؛متعددة وكاالت من املكوَّنة ئاتواهلي العدالة قطاع يف فعالة مؤسسات تأسيس (3 ب؛اإلرها وأمناط اإلرهاب متويلو لألفراد 

 حاتواإلصال األدلة، نظامو  جلنائية،ا باإلجراءات اخلاصة القواعد تعزيز (5 القانون؛ سيادة إطار حتت التحقيقية األدوات وضع
 طارعند تطوير اإل شموليةالضمان و  رياجلماه تفهم تعزيز (6 ة؛اإلرهابي بالقضايا املرتبطة التحديات ملواجهة العدالة نظام يف
 (8 رهاب؛اإل ملكافحة وطنية سرتاتيجيةا وتنفيذ وتطوير صياغة يف املدين اجملتمع إشراك (7 ؛اإلرهاب ملكافحة وطنيةال سياساتالو 

 جهات مراقبة (9 ؛ اإلرهاب كافحةمل ةالوطني السياسة تنفيذ لدعم احلكومية للموارد األوسع لالستخدام كافية  ميزانية ختصيص
 فوائدو  العمليات أمنو  الفعالة، الرقابة بني التوازن على احلفاظ (10 املواطنني؛ حقوق لضمان االستخبارية واألجهزة القانون تطبيق

  .ختلفةامل الربملانات بني والتعاون املعلومات تبادل تعزيز (11و للجماهري؛ املعلومات عن الكشف
 
 مكافحة تشريعات يف الشامل دورهم يعكس وهذا ،متعددة اجلوانب اإلرهاب مكافحة سياق يف الربملانيني تواجه اليت اياالقض إن

 العنيف، التطرف ومكافحة االستخبارية، والرقابة اإلرهاب مكافحة قانون انفاذو  وتنفيذها، اإلرهاب مكافحة وسياسة اإلرهاب،
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 مبسامهات املتعلقة التوصيات إن .عام بشكل القانون وسيادة الرشيد واحلكم ،اإلرهاب ةمكافح موازنات ووضع اجلماهري، وتوعية
 ورشات أربع يف متت اليت النقاشات على احلصر، على سبيل املثال وليس مبنية، إلرهابل فعالة استجابة تطوير يف الربملانيني
 إن 1.األورويب االحتاد طرف من مموَّلة برملانية مبادرة من كجزء  انونالق وسيادة للعدالة الدويل املعهد قبل من تنظيمها مت للربملانيني

  2ة.حصري ليست لتوصياتل القائمة هذه
 

 التوصيات
 

 وانينق وَسن نيالوط القانون داخل اإلرهاب لمكافحة واإلقليمية الدولية االليات متطلبات دمج :األولى التوصية
  .اسيةاألس والحريات اإلنسان حقوقحترم ت باإلرها لمكافحة ( المالئم الوقت في( ةمالئم

 
 الدولية االتفاقيات تتطلب وقد ،إلرهابل لتصديل الالزمة التشريعات وَسن تطوير يف رئيسيا   دورا   التشريعية اهليئات تلعب

 املتحدة ألمما أمن جملس قرارات تدعو .القضائية الواليات من الكثري يف فعالة تصبح لكي وطنية تشريعاتتطبيق  واإلقليمية
 األعمال وجترمي اإلرهاب متويل مثل ،معينة إرهابيةتهديدات ل للتصدي الالزمة التشريعات بسنقيام اىل ال العضوية ذات الدول

 األهداف هذه لتحقيق ا اخلاصةمنهجياهتلتطوير  الوطنية التشريعية لهيئاتل ريةاحل الوقت ترتك نفس يف ولكن التحضريية،
 وطنية تشريعية اعتماد اجراءات األحيان من الكثري يف يتطلب الدولية اجليدة املمارسات تبيّن  أن كما  .احمللي اقالسي إىل باالستناد

  3.اإلرهابية القضايا ختاطب اليت اإلقليمية واالتفاقيات الدولية والقرارات اقياتلالتفمتها ءموا أيضا   ينبغي اليت
 

 ؛رهابإلل للتصدي يمالسل الوقت يف اتالتشريع وَسن تطوير من متكِّنهم هامة مواقعو  مناصب يف الربملانيون يتواجد ذلك،ل نتيجة
 لدويلا تعاونال ىعل يةالعامل فاهيمامل هذهتساعد  .وطنية تشريعات إىل اإلرهاب ملكافحة العاملية لياتاال ترمجة ذلك يف مبا

 تلفةاملخ لعواملا مبواجهة تقومسقة نم وطنية خطة تشكيلب أيضا   تقوم أن التشريعات على جيب .املعايري ازدواجية حدوث وتتجنب
 يف يساهم أن هشأن من للحكومة ةيالتنفيذ اجلهة مع والتنسيق مستقل، دور هو املشرِّعني دور إن .اإلرهاب حلدوث تؤدي اليت

  .اإلرهاب ملكافحة القانوين لإلطار السليم التحضري

                                                           
 مارس يف بروكسليف و  ،2015 أكتوبر يف ويف املغرب ،2015 مايو يف مالطا يف برملانيني مع إقليمية ورشات بتنظيم القانون وسيادة للعدالة الدويل املعهد قام املبادرة، هذه من كجزء  1

 األورويب الربملان جانبإىل  الورشات  هذهيف  – باإلرهاب مرتبطة مباشرة خماوف امنه كل واجهت –ة دول 20 من وطنيون برملانيون شاركو  .2016 أبريل يف تركيا ويف ،2016
 مفضهر  بوضوحالورش  ين شاركوا يفالذ نو الربملاني أعلن ولقدهذه. وتنقيح جمموعة التوصيات  اجليدة املمارساتلتبادل  أخرى ومنظمات املتحدة واألمم ،برملانية شبكاتمنتديات و و 

وكما هو  .إلقليميةاالعمل  ات ورشيفلذين شاركوا الربملانيني ا الربملانيني واخلرباءلدى ربات اخلنظر و الوبالتايل، تربز هذه الوثيقة وجهات  .ومظاهره أشكاله جبميع لإلرهاب املطلق
م على قو نقاش يمن خالل ضعت بل  حمددةوطنية  ت تشريعية، فالتوصيات الواردة هنا غري ملزمة ومل تعتمدها هيئاخرىاأل وثائق املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهابل بالنسبةاحلال 

 توافق اآلراء. 
 األخرى، الربملانية ملنتدياتا جهود خالل من هذه التوصيات دعم لإلرهاب. مت والوطنية العاملية االستجابات صياغة يف الربملانيني دور على تركزبالتوصيات  اخلاصة املذكرة هذه 2

 واألمن بالسلم املعنية الدائمة للجنة تقدميها مت اليت "الفرد وحقوق الدميقراطية على التهديد ضد التعاون العاملي لتعزيز اإلرهاب: احلاجة" قرار مشروع يف املذكورة األحكام مثل
 املنصوص تلك مثل ملكافحة اإلرهاب، العاملي املنتدى الصادرة عن األخرى املذكرات يف املذكورة اجليدة للممارساتالتوصيات مكمِّلة كذلك  الدويل. هذه الحتاد الربملاينل نيالدولي
 ملكافحة القطاعات املتعدد للنهج احلسنة املمارسات بشأن أنقرة مذكرةو ملكافحة االرهاب اجلنائية قطاع العدالة يف ةفعال جراءاتال اجليدة املمارسات بشأن الرباط مذكرةيف  عليها

  .يفالعن التطرف
 بطرق اإلرهابية اجلرائم بتدوين الدول قيام الرغم من على بأنه، اإلرهاب ملكافحة العاملي املنتدى الصادرة عن الرباط مذكرة من عشر الثانية اجليدة املمارسة تقرتح املثال، سبيل على 3

 لألحكام املالئم الدمج إن .اإلرهاب ملكافحة الدولية القانونية األدوات يف املذكورة بتجرمي اجلرائم قومت أن اعليه جيب أنه إال القانونية، تقاليدها إىل باالستناد قوانينها داخل خمتلفة
 .اإلرهاب ملكافحة واملتسق الشامل القانوين اإلطار يف رئيسيا   عنصرا   يعترب الوطنية التشريعات داخلاإلرهاب  مبكافحة اخلاصة الدولية وااللتزامات

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/A/GCTF-Rabat-Memorandum-ARA.pdf
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/A/GCTF-Ankara-Memorandum-ARA.pdf
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/A/GCTF-Ankara-Memorandum-ARA.pdf
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/A/GCTF-Rabat-Memorandum-ARA.pdf
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/A/GCTF-Rabat-Memorandum-ARA.pdf
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 يتواجد .باإلرهاب املرتبطة القضايا يف القانونية واملالحقة التحقيق أو/و منع يف كبريا    دورا   التنفيذية الفروعلدي غالبا  ما يكون 
 ضمان معالدولية  اجليدة واملمارسات االلتزامات تليب اليت اإلرهاب مبكافحة اخلاصة القوانني لصياغة موقع أفضل يف الربملانيون

 اإلجراءات مثل اجلنائية العدالة بنظام خاص بشكل املرتبطة وقاحلق ذلك يف مبا األساسية، واحلريات اإلنسان حقوق محاية
 غري التشريعات هذهينبغي أن تكون  .عام بشكل باجملتمع املرتبطة للحقوق باإلضافة العادلة، واحملاكمات القانونية األصولية

 بتعديلها يقوموا لكي احلالية املرجعية ننيلقوايف ا ينظروا أن للربملانيني ميكن كما  .اجملتمع دعم حلشد اإلمجاع على ومبنية منحازة
  .احمللي السياق مع يتماشى بشكل

 
 مستمر شكلب مبراجعتها قيامال وجيب ،مفرط بشكل شاملة تكون وأال موجهة اإلرهاب مكافحة وسياسات قواننيجيب أن تكون 

 سيطرةوال ألسلحة،ا بتجارة املرتبطة تلك مثل ، الصلة ذات القوانني أن كما  .يةالظرفالتطورات  مع للتماشي وتنقيحها وتعديلها
 مترينا يُعَترَب  احلالية اننيالقو  يف للفجوات رواحَلذ   املنتظم التحليل إن .األمهية غاية يف أيضا   تكون قد البشر، وهتريب احلدود على

  .مفيدا
 
 لذلك، .جدد بأعضاء استبداهلم ويتم لزمن،ا من حمدودة لفرتة العادة يف خيدمون فهم ولذلكن و ن منَتَخبو مسئول الربملانيني إن

 وتعديل ومراجعة صياغة مهمتهم برملانيني من مكوَّنة دائمة للجان التشريعية اهليئات امتالك من املستحسن ،ستمراريةاالولضان 
 الناشئة ديداتالته واجهةمل املفتوحة، والنقاشات العامة االستماع جلسات خالل من ذلك يف مبا باإلرهاب، اخلاصة التشريعات
 برملانيني على اللجان هذهجيب أن تشتمل و  .الدويل اإلنساين والقانون اإلنسان حقوق الذي يشمل الدويل القانون مع بالتماشي

 تعيني خالل من السياق هذا يف اجلامع الطابع وجود ضمان أن كما  .القانونية الشؤون يف اخلربات ذوي من مهنية قانونية وطواقم
  .الربملانية اللجان هذه شرعية من يعزز أن شأنه من متنوعة وخلفيات وجمموعات ناطقم من ممثلني

 
 وأنماط اإلرهاب وتمويل لألفراد الراديكالي التحول ذلك في بما اإلرهاب، مصادر في التحقيق :الثانية التوصية

  .اإلرهاب
 

 مبا باإلرهاب؛ املرتبطة القضايا ضطالع علىال تميزم موقع يف الربملانيون يتواجد للمجتمع، كممثلني  دورهمو  الطويلة رباهتمخل نظرا
 املسببات من جمموعة من اإلرهاب يتولد .هملنع دفةها سياسات صياغة من أجل إلرهابالظروف اليت تؤدي إىل ا دراسة ذلك يف

 وعدم املساواة، وعدم الفقر، مثل اجملتمع،من خالل الظروف املوجودة يف  املسببات هذهأن تنتج  وميكن واخلارجية، الداخلية
 واالغرتاب واالستياء، الداخلي، أو اخلارجي اإلرهاب ومتويل الغائب، أو الضعيف واحلكم والفساد، والصراعات، االستقرار،

 املنظمات قبل من الشباب، وخاصة املواطنني، لتجنيد خصبة أرضية وغريهاالظروف  هذهتوفر  .بالظلم والشعور الثقايف،
سرديات   عرض خالل من اإلرهابيني ومتجِّد اإلرهاب تبجِّل اليت االجتماعي اإلعالم وسائل استخدام خالل من غالبا ،اإلرهابية

 ةتنوعوامل عقدةالقضايا امل مواجهة بدون ضيقة أهداف على حصري بشكل اإلرهاب مكافحة سياسات تركز أن جيب ال .كاذبة
اساءة و  االقتصادية، واألسباب والوطنية، اخلارجية العوامل ذلك يف مبا اإلرهاب، ىلإ الفرد تقود اليت الثقافية املساعدة والعوامل

  .العنيفنيملتطرفني من طرف ا الدينية املعتقداتاستخدام 
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 نفس ويف سرة لوجودهالظروف املي ةجلمعا من يتمكنوا لكي لإلرهاب املؤدية األسباب واجهةوم تقييم مسؤولية الربملانيون يتحمل
 الصمود أجل من األمهية غاية يف يُعترب (وتقاليدهم كعاداهتم( األقليات حقوق احرتام نإ .الدميقراطية األسس عزيزت الوقت

 ناألديا بني احلوار أن كما  .(املختلفة القوميات بني االستقطاب وجود عدم(ب اإلرها حدوث مينع مما االجتماعي واإلدماج
  .واملذهبية طائفيةال التوترات من يقلل أن شأنه من والعقائد

 
 قد .احمللي عاجملتم اخلد بة إىل اإلرهاالظروف املؤدي ملناقشة علنية استماع جلسات عقد هي للربملانيني اجليدة املمارسات إحدى
 يف واخلرباء ،اجملتمع ادةق من وغريهمن و الدينيالزعماء و ن و ن والتعليميو ن احملليو املسئول اجللسات هذه يف احلاضرين بني من يكون
 بإمكاهنم الذين (مالئما   ذلك يكون عندما( السابقني اإلرهابيني وحىت السجون ومسئويل الشباب، يف موضوعو  اإلرهاب جمال

 منحاز، غري بشكل االستماعية ساتاجلل هذه مع التعامل وينبغي .األفراد عند الراديكايل التحول عملية عن أوضح صورة إعطاء
 من تطبيقها جيب اليت الوطنية ةاالسرتاتيجي تطوير يف تساهم أن شأهنا من لموسةمو  حمددة لحلو اىل  اجللسات هذه تؤدي وأن

 تعمل اليت تلك وخاصة   – التأثري ذات املدين اجملتمع منظمات إشراك أن كما  .الوسائل من وغريها والسياسات التشريعات خالل
  .لعامةا االستماع جلسات يف كبري  بشكل يساهم أن ميكن – األطفال حقوق محايةاطار  ويف الشباب مع
 

  .متعددة كاالتو  من المكوَّنة والهيئات العدالة قطاع في فعالة مؤسسات تأسيس :الثالثة التوصية
 

 يتم ام وغالبا   ،بسلطاهتم ملرتبطةا املعايري تؤسس اليت األساسية القوانني على مستندة العدالة قطاع مؤسسات تكون ما عادة  
 اتّباع هو تاهليئا هذه هيكلةو  تشكيل من اهلدف إن .املصاغة التشريعات خالل من املتعددة الوكاالت ئاتهي وتعزيز تأسيس

 همامل من .دةحمدَّ وطنية أنشطة و  رؤية بلورةل وأدوار وظائفب خمتلفة هيئات وتفويض اإلرهاب، ملكافحةسقة نم وطنية سياسات
 دورا   ربملانيونال يلعب لك،لذ نتيجةو  .دنيةامل اجلنائية العدالة نظام داخل ولياتاملسئ بتحديد املمثلة املؤسسات هذه تقوم أن أيضا  
  .به طةاملرتب ائيةاجلن والنشاطات اباإلره وتكافح متنع أن بإمكاهنا اليت العدالة قطاع يف الفعالة املؤسسات تأسيس يف هاما  

 
  .رهاباإل ملكافحة الرامية الوطنية للجهود ةعريض قاعدة بناء هشأن من األساسية املؤسساتية القوانني تلك وتعديل استيعاب إن

 األساسية، واننيوالق ستدامةامل العدالة قطاع مؤسسات وشرعنة وتطوير تشجيع يف وفعاال رياديا   دورا   يلعبوا أن لربملانينيل ينبغي كما
ت العمل جمموعاو  ملتخصصني،ا العامني للمدعني ميكن كما  .العملية هذه يف تساعد أن القضائية لإلصالحات أيضا   وميكن

 ستنادا علىا أكثر عليةبفا حماربتها كنمي جرمية اإلرهاب نا اذ الفعالة واملقاضاة باملالحقة املرتبط اهلدف حيققوا أن واحملاكم
 روريه من الضنأ كما  .احمللي لسياقا ومعرفة فهم من تعزِّز أن ا  أيض شأهنا من اجملتمعية الشرطة جهود إن .والتجارب اخلربات

  .املتغرية للظروف السريعة االستجابة قدرات تطوير
 
 املتعلقة اخلاطئة السياسات أو العسكرية أو املدنية االضطرابات بسبب القانون سيادة فيها تقوضت أو تغيبت اليت املناطق يف
 أن من التأكد جيب .األساسية احلقوق رتجاعاس ضمان يف ا  جد هاما   دورا   الربملانيون يلعب اإلرهاب، ملكافحة السابقة األنشطةب

 حقوق على احلفاظ جيب السياق، هذا يف .العقاب من تفلت لن اإلنسان حلقوق اجلسيمة االنتهاكات من وغريه التعذيب
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 اجليدة املمارسات ضمن من لذلك، .والتعويض اإلنصاف وآليات للعدالة الوصول على قدرهتمضمان و  ،4اإلرهاب ضحايا
 املتعددة الوكاالت وهيئات املؤسساتية الكيانات بتأسيس املرتبطة التشريعات ومراجعة صياغة يف الفعال الدور َلعب نيللربملاني
 لكي اإلرهاب ومكافحة والتحقيق الوقاية يف املشاركة للجهات العايل التمركز االعتبار بعني األخذ يتم وأن سلطاهتا، وحتديد
 أن الربملانيني على جيب كما  .املعلومات تبادل من الزيادة هبدفوقدر االمكان  مالئم وه كما  واحدة سلطة حتت مجيعها تكون

 الصالحيات إن ذلك،اىل  باإلضافة .الفنية لقدراهتم املستمر للتحسني تقبال   أكثر تصبح لكي العدالة مؤسسات يشجعوا
 كالسلطة  العدالة، لقطاع األخرى للمؤسسات ةبالنسب .السلطة استخدام إساءة عدم تضمن واضح بشكل املعرَّفة والتفويضات

 على جيب للمجتمع، كممثلني  .املالئمة ومواردهم استقالليتهم من يتأكدوا أن الربملانيني على جيب املثال، سبيل على القضائية
 اإلرهابيون يرغب اليت القانون سيادة قيم شأن من تقلل لن اإلرهاب مكافحة يف املضللة اجلهود أن من يتأكدوا أن الربملانيني
  .بتدمريها

 
ني مباشرين كممثل  الربملانيني على جيب ،معينة دولة يف ارتكبت اليت اجلرائم يف الفصل على تركز دولية حمكمة تأسيس بعد

 يف وارئالط وقواعد طشرو وضع  ذلك شملي وقد التحقيق، وملفات احملكمية اإلجراءات مراقبة يف فعاال   دورا   يلعبوا أنللمواطنني 
  .الدول بعض

 
  .القانون سيادة إطار تحت التحقيقية األدوات وضع :الرابعة التوصية

 
 لقانونا لسيادة حةواض أسس ىعلمبنيا  هاتفويض أن حترص على أن يكونالتحقيقية  هلا املسؤولية على السلطات اليت خيول

  .والتحقيقية االستخبارية للجهات القانونية بالتفويضات األمر هذايتعلق و  .واملساءلة
 

 ستَمدةامل األدلة واستخدام أدلة، إىل االستخبارية املعلومات حتويل ذلك يف مبا – احملققني وممارسات منهجيات على جيب كما
 وجود مع السليمة القانونية ألحكاما على متني بشكل مبنية مجيعها تكون أن - اخلاصة التحقيقية التقنيات وإجراء اإلنرتنت من

  .اإلساءة حاالت من االنسان حقوق حلماية ملالئمةا الضمانات
 

 القانونية اإلجراءات حترتم اإلرهاب مبكافحة اخلاصة القضائية والقرارات التحقيقات أن من التأكد يف حموريا   دورا   الربملانات تلعب
 السرية، واملصادر املتخفية،/يةالتنكر  العمليات مثل التحقيقية للتقنيات شرعيال االستخدام مبادئ وتضمن الالزمةاألصولية 

 اجلنائية اإلجراءات مدونة على جيب كما  .5االستخباراتية األجهزة على مماثل بشكل ينطبق الشيء الذي اإللكرتونية؛ واملراقبة
 باالحتجاز اخلاصة واملعايري التناسب وجود تضمن وأن واضح بشكل املمارسات هذه وتعرِّف تنظِّم أن التشريعات من وغريها

  6.والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد يف املذكورة القوانني مبا يف ذلك اإلنسان حلقوق الدويل القانون مع بالتماشي
                                                           

 الصادرة عن املنتدى العاملي ملكافحة االرهاب. اجلنائية االجراءات ويف مباشرة  اهلجوم  دبع اإلرهاب ضحايا ةساعدمل احلسنة املمارسات حول مدريد مذكرة انظر 4
 سيادة على القائمة قاضاةوامل التحقيقات االستخبارية يف املعلومات ومحاية استخدام حول توصياتوهو:  السياق هذا يف مفيد مرجع اإلرهاب ملكافحة العاملي املنتدى لدى يوجد 5

 على الدول تشجع واليت اإلرهاب ملكافحة العاملي املنتدى عن الصادرة ملذكرة الرباط السادسةاجليدة  املمارسة على تستند التوصيات . هذهاجلنائية العدالة قطاع اليت يقودهاو  القانون
  .باإلرهاب املرتبطة اياالقض يف جتميعها وأساليب املعلومات هذه حلماية مصادر القانون سيادة على مبنية تدابري سن

 القضائية للمراجعة احملاكمة قبل ما االحتجاز ختضع فرتة أن أخرى. جيب دول من األدلة جتميع تشمل قد اليت والشاملة الواسعة التحقيقات على اإلرهابية القضايا تنطوي ما عادة   6
 .اإلضافية األدلة جتميع يف عقبة لالستمرار ذلك يشكل أال وجيب السريعة،

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/A/GCTF-Madrid-Memorandum-ARA.pdf
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/A/GCTF-Madrid-Memorandum-ARA.pdf
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/A/GCTF-Rabat-Good-Practice-6-Recommendations-ARA.pdf
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/A/GCTF-Rabat-Good-Practice-6-Recommendations-ARA.pdf
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/A/GCTF-Rabat-Memorandum-ARA.pdf
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/A/GCTF-Rabat-Memorandum-ARA.pdf
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 قضايا يف حقيقبالت خلاصةا اإلجرائية نبمع اجلوا للتعامل التشريعيةهليئات اىل ا ةاملسئولي ويلخت األخرى اجليدة املمارسات منو 

  .منياملتّ هَ  حقوق ومحاية القضائية، الرقابة وتوفري القانون، سيادة مع يتوافق بشكل اإلرهاب
 

 لمواجهة لةالعدا ظامن في صالحاتواإل ،األدلة نظامو  الجنائية، باإلجراءات الخاصة القواعد تعزيز :الخامسة التوصية
  .اإلرهابية بالقضايا المرتبطة التحديات

 
 املرتبطة القواعد تلعب ،7اإلرهاب جرائم يف كماحل حول القضائي كة للسلسناحل تلممارسال الهاي مذكرة مع بالتماشي

 مبا ،اإلرهاب التعامل مع على اجلنائية العدالة نظام قدرة من التأكد يف جدا   هاما   دورا   باألدلة اخلاصة والقواعد اجلنائية باإلجراءات
 يشكل اجلنائية العدالة نظام من خالل اإلرهاب مواجهة يف الفشل إن .وعائالهتم الشهود ومحاية الضحايا حقوق محاية ذلك يف

 البعض بعضها عن األدلة وقواعد اجلنائية اإلجراءات قواعد مصادر ختتلف كما  .اإلنسان حقوق بانتهاكات مرتبطة جسيمة خماطر
 سلطاتيف بينما  التشريعات، خالل من القواعد هذه وضع يتم القضائية، الواليات بعض فيف .املختلفة القضائية للواليات وفقا  

  .القضائية اهليئات قبل من باحملاكم اخلاصة القواعد تطوير يتم أخرى، قضائية
 

 الواليات من ثقةاملنب ألدلةا باستخدام اكماحمل أثناءجيب السماح  اإلرهابية، للقضايا الدويل باجلانب يتعلق فيما املثال، سبيل على
 ةاخلاص ملبادئا عاةمرا ا  أيض جيب .منياملتهَ  حقوق مع يتماشى بشكل (الرقمية األدلة أو الدولية دلةاأل مثل( املختلفة القضائية
 أن بشدة نوصي .باَدلةاملت انونيةالق املساعدة تلطلبا منوذجيا   تشريعا   احلالية القانونية األدوات توفرميكن أن  كما  .اجملرمني بتسليم

 وجود من كدوايتأ أن نينيالربملا على بجي .للحدود العابر القانوين التعاون تيسريل تباَدلةامل القانونية للمساعدة إطار وضع يتم
  .القانون يادةس على مبين ويق إطار حتت عاونالت تنفيذ يتم وأن املتباَدلة، القانونية املساعدة أجل من املطلوبة القانونية األرضية

 يف .لتمويله صديوالت اإلرهاب فحةملكا هامة أدوات تعترب األصول ومصادرة املمتلكات بتجميد اخلاصة القوية القواعد أن كما
 مكافحةاطار  يف احلكومة جهود على الشرعية طابع تضفي السرية األدلة تستخدم ال اليت العلنية احملاكمات املطاف، هناية

  .اإلرهاب
 

  ب.رهااإل كافحةلم الوطنية ساتوالسيا طاراإل تطوير عندالشمولية  ضمانو  الجماهير تفهم تعزيز :السادسة التوصية
 

 دورينملانيني وللرب  .إلرهابا مكافحة حول تهبرمّ  اجملتمع توعية يف التايلوب العام، الرأي إذكاء يف أساسيا   دورا   الربملانيون يلعب
  :أساسيني

 

                                                           
 وضع( 3اإلرهاب؛  قضايا يف املستمرة احملاكمات استخدام ( 2 ؛ختصصي بشكل مدرَّبني قضاة وجود ضرورة (1هي:  الهاي مذكرة يف حتديدها مت اليت اجليدة املمارسات إن 7

 قواعد وجود ضرورة (6اختياره؛  من امحم تعيني مع عادلة حماكمة على باحلصول املتهم ( حق5والشهود؛  الضحايا حلماية خاصة تدابري وضع (4احملاكمات؛  إلدارة فعالة معايري
 ارشادية وضع قواعد( 8 ؛قاعة احملاكمةو  احملكمةلدار  الفعال األمن توفري (7؛ صول عليهااحل طريقةو  هاصادر االستخبارية يف احملامكة ومحايتها ومحاية م املعلومات استخدام خبصوص

 اليت اجليدة املمارسات هذه املذكرة . توضح هذهعادلة ملعاملة رهابالا ضحايا تلقي ضمان (9 اإلعالم؛ وسائلصوص التعامل مع خب للعاملني باحملكمة واألطراف املعنية باحملاكمة
 .اإلرهاب ملكافحة املتحدة مماأل اسرتاتيجية ملهاجم يف تدعم

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/A/GCTF-The-Hague-Memorandum-ARA.pdf
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/A/GCTF-The-Hague-Memorandum-ARA.pdf
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 الروايات شرعيةل همونزع تهمومكافح عاجملتم أعضاء مع حوارهم خالل منوذلك فيها اإلرهاب  يزدهريف منع تبلور بيئة  أوال ،
 يتواجد اجملتمع، داخلقادة بصفتهم  .هبا موثوق بديلة رسالة بدون معينة أليديولوجيا الفعال التصدي ميكن ال 8.اخلاطئة

 لتلك وميكن ،9والتعليميني الدينيني زعماءال جبانب والعمل والقوميات والعقائد األديان بني احلوار لتعزيز موقع أفضل يف الربملانيون
  .بدايتها قبل اإلرهاب حللقة الوصول منع يف تساعد أن األنشطة

 
 ملكافحة دةاحملد قضايابال املرتبطة تواحملاكما واملقاضاة التحقيقات يف مباشر بشكل مشاركني غري منَتَخبني كمسؤولني  ثانيا ،

 اإلرهاب مكافحة اتسياس ضعلو  ممتاز موقع يف ونيتواجد فهم ولذلك للشعب مستقلني كممثلني  الربملانيون يقف اإلرهاب،
 القانون أمام اجلميع اواةومس التمييزية ريغ املمارسات وجود من يتأكدوا أن الربملانيني على جيب كما  .املواطنني عن نيابة مبصداقية

 هلذه نميكو  .لرشيدا احلكم لياتوآ معةاجلا الشاملة اآللية من يعززوا أن وعليهم به، حيتذى ومنوذجا   لآلخرين قدوة يكونوا وأن
 األهداف حدأ هو املواطنني مودص إنف اإلرهاب مبكافحة اخلاصة الوطنية للسياسات اجملتمع وملكية فهم من تزيد أن اجلهود
  .اإلرهابيني واتصاالت روايات مبواجهة املرتبطة

 
 يقوموا وأن حمددة، ابيةإره أحداث ندالعا بعد للجماهري الفورية واملشاعر االنفعاالت هتدئة يف يساعدوا أن للربملانيني ميكن كما

 من تيجيواسرتا توازنم هنج تعزيز يف ذلكب يسامهوا وأن ،البعيد األمد على اجملتمع مصاحل ختاطب اليت احللول حنو الرتكيز بتحويل
  . عموماالتصدي جلهود جتنيد اإلرهابينيو  اإلرهابيني أيديولوجيات ضد اجملتمعات صمود أجل

 
 لتشجيع وغائيغ وغري ودقيق ،وعقالين منحاز، غري بأسلوب السياسات مناقشة للربملانيني اجليدة املمارسات بني من لذلك،
  .مجاعواإل والصمود اجلماهريي، التفهم بناءلو  ةاملتباين واملعتقدات اآلراء مجيع فيه حُتتَ َرم ،واالطالع العلم ركزته مفتوح وطين نقاش

 
  ب.رهااإل مكافحةل يةلوطناستراتيجية  وتنفيذ وتطوير صياغة في المدني المجتمع إشراك :السابعة التوصية

 
 االستفادة اتللسلط ميكن اليت املعرفة من حميطا   يشكِّل فهو ولذلك للمجتمعات، األمامية اجلبهة يف احمللي املدين اجملتمع يتواجد

 إن .ليةفاع األكثر اإلرهاب مكافحة اسرتاتيجيات على التعرف يف ملدينا اجملتمع منظمات مع التشاور ويساعد منها، واالستنباط
  .وعةاملتنالسكان  آراء مراعاة تضمن اإلرهاب مكافحة سياسات تشكيل يف املدين اجملتمع مشاركة

 
 عند املشرِّعني اعهم يتشاور أن وجيب جدا   قيِّمة مسامهات توفر أن وبإمكاهنا للمجتمع ممثِّلة عينة املدين اجملتمع منظمات متثل

 الربملانيني ممارسات من يتجزأ ال جزءا   اجملتمعيني القادة مشاركة تكون أن جيب كما  .باإلرهاب املرتبطة والسياسات القوانني صياغة

                                                           
املمارسة اجليدة  :الصادرة عن املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب تلني اإلرهابيني األجانبمراكش حول املمارسات احلسنة الستجابة أكثر فعالية لظاهرة املقا -مذكرة الهاي انظر  8

اليت تؤثر على اجملتمع( واملمارسة اجليدة  السادسة )االستثمار يف بناء عالقة ثقة طويلة األجل مع اجملتمعات املعرضة للتجنيد، مع مراعاة اجملموعة الواسعة من القضايا واملخاوف
  أو جنسية أو عرق(. إثنية جمموعةالربط بني ظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب أو التطرف العنيف بأي دين أو ثقافة أو  عدمسة )اخلام

 على والتشجيع التعاون عزيز)تاجليدة الثانية  املمارسة: الصادرة عن املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب العنيف التطرف ومكافحة لتعليمل اجليدة املمارسات حول ظيب أبو مذكرة انظر 9
واملمارسة اجليدة السابعة عشر )إشراك ( العنيف التطرف افحةومك التعليم ملوضوع خصصةواملموارد املالسياسي ُ  هتماماال رفع أجل من األمنو  التعليم قطاعي بني احلوار إقامة

 مع وذلك أرباحها، على بالسلب العنيف التطرف تأثريعلى  والتأكيدذات الصلة  ااجلتماعية الشركات مسؤولية اختصاصات على التأكيدالقطاع اخلاص من خالل  مؤسسات
 .(للشباب التعليم فرص توفري فوائد على الضوء تسليط

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/A/GCTF-The-Hague-Marrakech-Memorandum-ARA.pdf
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/A/GCTF-Abu-Dhabi-Memorandum-ARA.pdf
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 منظمات تلعب كما  .اإلرهابية املنظمات قبل من الشباب جتنيد ملنع املثال سبيل على املدين، اجملتمع جهات مع التشاور يف
 نزع أجل من اإلرهابيني روايات مكافحة ذلك يف مبا باإلرهاب، اخلاصة التوعية ورفع االتصال جهود يف أساسيا   دورا   املدين تمعاجمل

 ملكافحة املصمَّمة والسياسات القوانني تطبيق ملراقبة معينة أدوات املدين اجملتمع منظمات توفر كما  .العنيفة املتطرفة اآلراء شرعية
 .اجملتمع هامش على يتواجدون الذين األشخاص يفيد اإلرهاب مكافحة يف املدين اجملتمع إشراك إن ذلك، على وةعال .اإلرهاب

 وجود ضمان يف يساعد وهذا اجملتمعية؛ التواصل قنوات بتطوير القيام يتولوها أن للربملانيني ميكن اليت اإلضافية األدوار بني منو 
 يف إجيابيا   دورا   تلعب أن الضحايا لعائالت أيضا   ميكن .اإلرهاب مبكافحة اخلاصة الوطنية للسياسات واملستدام اجلامع الدعم
 اخلاصة السياسات صياغة حتتاج .املباشرة اخرباهت من االستفادة خالل من املعرفة على املبنية اإلرهاب مكافحة سياسات تطوير

 الراديكالية إزالة خالل من اإلرهاب من الوقاية يف استباقيا   ورا  د املدين اجملتمع يلعبو  اجملتمع اراء لدمج اإلرهاب مبكافحة
 يف تشاركيا   حموريا   دورا   املدين اجملتمع منظمات تلعب كما  .اجملتمعي املستوى على خاصة اإلرهابية، للروايات املضادة واألنشطة

 منظمات بعضتدعم  .للخطر املعرضني الشباب يدوحتد إلرهابل قوية وخيارات بدائل بتوفري التعليمية املؤسسات قيام من التأكد
  .بالضحايا املرتبطة احلقوق على احلفاظ يف املشرِّعني تساعد أن وبإمكاهنابشكل مباشر  اإلرهاب ضحايا املدين اجملتمع

 
 منظمات اماستخد إساءة احتمالية منع املهم ومن .مهمته يف ينجح لكي املدين للمجتمع اخلصبة واألرضية املساحة توفري جيب

 يف واملساعدة اإلرهاب ودعم لتمويل مثال  ( هبم املرتبطة واملنظمات اإلرهابيني قبل من اخلريية، اجلمعيات مثل املدين، اجملتمع
 اإلجيايب الدور يف التدخل بدون ولكن ومقاضاهتمألشخاص املتورطني يف انتهاك القانون ا مع التحقيق وجيب ،(اإلرهابيني تنقالت

 حنو املوجَّهة اجلهود تضافر على مبنية املدين اجملتمع منظمات أعمال تكون أن وينبغي .الشرعية املدين اجملتمع منظمات تلعبه الذي
 احلكومية اهليكليات عن ةمنفصل ابقائه من الرغم على املتناسبة املساءلة مستويات وجود مع الوطنية السلطات جبانب النتائج
 وجهات عن منفتح بشكل التعبري على واألفراد املدنية اجملموعات قدرة من التأكد للربملانيني دةاجلي املمارسات بني من .الرمسية
 واملنفتح القوي النقاش إن .للجماهري املفتوحة االستماع جلسات خالل من اإلرهاب مكافحة بتدابري يتعلق فيما وآرائهم نظرهم
 داخل أكرب لتوافق تؤدي أن شأهنا من هبا املرتبطة واالحتياجات واملخطَّطة املوجودة اإلرهاب مكافحة تدابري فاعلية حول

  10.اجملتمع
 

 لمكافحة الوطنية ةالسياس تنفيذ لدعم الحكومية للموارد األوسع لالستخدام كافية  ميزانية تخصيص :الثامنة التوصية
  .اإلرهاب

 
 الفعالة إلرهابا مكافحة بريتدا إن .العامة املوارد استخدام وطرق العامة النفقات على املوافقة يف مركزيا   دورا   الربملانيون يلعب
 شريت ال األكرب املوازنات أن حني يفو  .مالئمة رواتب على حيصلوا أن العدالة قطاع مسئويل على وجيب املالئم للتمويل حتتاج

 ةاحلكومي امجالرب على ضوء  بهااإلر  مكافحةجهود  متويلينظر يف أن  ينبغي اإلرهاب، ملكافحة أفضل سياسة لوجود بالضرورة
 املوارد ختصيص يف ةالشفافين تشمل أ العملية هذهعلى  .للمواطنني األخرى االحتياجات وتلبية اإلرهاب ملنع املصمَّمة األخرى

 حول يمةاحلك يةالعقالن ماتالتقيي لعمل ةممتاز  مواقع يف الربملانيون يتواجد للمواطنني، كممثلني  .والتوظيف املشرتيات ومكوِّنات
  .الرشيد كماحل وجود وضمان التنفيذية املؤسسات مساءلة يف الدعم لتقدمي العامة واملصروفات النفقات

                                                           
أنقرة  ذكرةمل عشر احلادية اجليدة للممارسة ، باإلضافةاإلرهاب ملكافحة العاملي املنتدىالصادرة عن  العنيف التطرف ومكافحة لتعليمل اجليدة املمارسات حول ظيب أبو مذكرة ظرنا 10

 .اإلرهاب ملكافحة العاملي املنتدى صادرة عنالعنيف ال ملكافحة التطرف القطاعات املتعدد للنهج احلسنة املمارسات بشأن

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/A/GCTF-Abu-Dhabi-Memorandum-ARA.pdf
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/A/GCTF-Abu-Dhabi-Memorandum-ARA.pdf
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/A/GCTF-Ankara-Memorandum-ARA.pdf
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/A/GCTF-Ankara-Memorandum-ARA.pdf
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 داخل الرشيد واحلكم املمثلة للمؤسسات املباشرتعزيز اىل ال القانون سيادة توافقة معوامل السليمة اإلرهاب مكافحة سياسة ستؤدي
 – الدينية واخلدمات والصحة والتعليم، ،خدمات الرعاية االجتماعية مثل – األساسية ةاجملتمعي القطاعات اعتبار جيب .الدول
 داخل اإلنسان وحقوق القانون سيادة خالل من املواطن أمنقق حي حيث اإلرهاب مبكافحة اخلاصة الشاملة االستجابة من جزءا  

 فقط واحدا   جزءا   والعدالة األمن ويشكل والتعّصب، عنفال وجه يف اجملتمع صمود لتعزيز الفرصة اإلرهاب مكافحة توفر .اجملتمع
 تطبيق يف االستثمار أن كما  .األهداف هلذه مكمِّال   دورا   تلعب الفساد مكافحة جهود إن .األمشل التطويرية األهداف من

  ية.اجملتمع األسس على احلفاظ معناه اإلنسان حقوق مع يتماشى بشكل اإلرهاب مكافحة سياسات
 

 يتمكن قد .املستدامة اإلرهاب مكافحة سياسات لتطبيق الكافية العامة املوارد توفر من التأكد اجليدة املمارسات من يُعترب
 املمكن غري من أو احملّبذ غري من أنه حني يفو  .الوطنية املوازنة لتمويل اهلادفة اخلارجية اجلهودمع  تنسيقالو  حتديد من الربملانيون
 املستدامة األهداف بقوة يؤسسوا أن عليهم جيب الوطنية، احلكومة جوانب جلميع املفّصلة اإلدارةب يقوموا أن للربملانيني

املراجعة  وعمليات األموال، وختصيص بتوزيع اخلاصة اآلليات يطوِّروا أن الربملانيني على جيب كما  .باملوازنات املرتبطة والسياسات
 االقتضاء حسب خمتارة جلنة استخدام طريق عن اإلرهاب مكافحة روفاتومص لسياسات النهائي االستخدام ومراقبة الفعالة
ملعلومات اخلاصة ا مشاركة ختدم كما  .املعنية الربملانيةلجان اىل ال مباشرة املعلومات وصول من للتأكد املواقع إىل الزيارات وإجراء

  .العامة املالية املوارد صرف كيفية  لىعللتعرف  للمواطنني اجملال إعطاءوهو  اقيِّم اهدف اجلماهريمع  باملوازنات
 

  .المواطنين حقوق لضمان االستخبارية واألجهزة القانون تطبيق جهات مراقبة :التاسعة التوصية
 
 الفعالة الرقابة تتطلبو  .وحمايد متسق بشكلتؤدي واليتها  برملانية جلنة تقتضي األمن وقطاع العدالة هليئات املستقلة املراقبة إن

 ةقارنيسمح مب هنج وجود مع الرقابة مبتطلبات املرتبطة القدرات بناء تعزيز أيضا   املهم من .للمعلومات املباشرة الوصول إمكانية
 وكاالت حدود وتعريف الصالحيات بتحديد يقوم قانوين إطار بتأسيس الربملانات تقوم أن يُنَصح .املختلفة القضائية الواليات

  ذلك: يشملو  .خباريةاالست والوكاالت القانون تطبيق
 
 أنظمة على السيطرة ممارسة) واملهنية املؤهلة االستخبارية والوكاالت القانون تطبيق وكاالت لتأسيس الالزمة اآلليات وضع - 

  العملياتية؛ بإجراءاهتم والتعريف (والرتقية التوظيف/والتعيني االختيار
  نسان؛اإل حلقوق اجلسيمة االنتهاكات من وغريه التعذيب منع -
 املالية، املوارد توفري) الفنية والقدرات املؤسساتية للمعايري املطلوبة اجلودة على واحلفاظ للتحسني الالزمة الوسائل توفري -

  ؛(فعالة إدارية هيكلية وتوفري البشرية، املوارد قدرات يف واالستثمار
  االستخبارية؛ واألجهزة القانون تطبيق جهات لتقييم حمددة آلية وتطبيق تعريف -
 للحسايات دقيقةمراجعة و  املساءلةضمان و  جهة من القانون تطبيق ووكاالت االستخبارية لألجهزة املالية املوارد توفري بني الربط -

  .أخرى جهة من
 
 ال اليت للمعلومات السليم بالوقت وصوهلم قدرة منلتأكد ا هبدف هاما   أمرا   يُعترب الربملانيني األعضاء على واملوافقة االختيار إن
 املعلومات بني الفصل جيب ذلك، على عالوة .العملية املعلومات يف السرية على احلفاظ مع العام للجمهور عنها الكشف يتم
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 جعل أي( الكامل تصنيفال األوىل تتطلب قد العمل. إهناء بعد املعلومات تلك بإدارة املرتبط والتقييم (التحقيقات( العملية
 األهداف إىل باالستناد احلقوق تقييد بشرعنة القيام املمكن من اإلضافية. والثقة للشفافية الثانية وستحتاج (ةسري املعلومات

 الربملانية اللجان حتتاج كما  .اجلنائية للعدالة الدولية واملعايري القانون سيادة مع بالتماشي التقييد ذلك ممارسة تتم أن بشرط األمنية
  .الفريد الدور هذا سؤوليةم حتمل يف تنجح لكي باالختيار خاصةآليات اىل  الرقابية

 
 خاطبةامل من تأكدت أن القضائية ةاملالحق وسلطات القانون تطبيق ووكاالت االستخبارية، باألجهزة اخلاصة املراقبة على جيب

 جلهاتا بني ما فصلال الالزم نوم ،الدوام على القضاء استقالليةب قراراإل ينبغي كما  .اإلنسان حقوق انتهاك حلاالت السريعة
 فيها تحقيقال عمل نبغيي اإلنسان، ققو حب تفشل بااللتزام اليت واألنشطة للسياسات بالنسبة .االستخبارية واألجهزة التحقيقية

 لياتآ أن من تباقياس بشكل يتأكدوا أن الربملانيني على ذلك،اىل  باإلضافة .املعنية الربملانية اللجان خالل من مستقل بشكل
 من األمن، يف حقهم ذلك يف مبا حقوقهم، بشأن املواطنني توعية تزيدو  .السليم الوقت ويف املتبلورة للظروف للتكيف قابلة الرقابة

 من ابةالرق جهود يف تساهم أن ملدينا واجملتمع اإلعالم لوسائل ميكن .اإلرهاب مكافحة بسياسات ثقتهم وزيادة مسئولياهتم فهم
  .االنتقام من اخلوف بدون الرقابية للجان املعلومات لتوفري فتوحةامل قنواهتم خالل

 
 اإلرهاب ملكافحة احملددة للممارسات خاصة تقييمات يعملوا وأن السجون إدارة يراقبوا أن الربملانيني على جيب مشابه، حنو علىو 

 داخل تنفيذها مت إرهابية جرائم بارتكاب ينواأد الذين اولئك تأهيل وإعادة دمج إعادة اليت هتدف اىل العنيف للتطرف والتصدي
  11.االعتقال مرافق

 
 ميكن لك،لذ نتيجة ن.القانو  تطبيق تووكاال االستخبارية الوكاالت عمل مبراقبة صلة ذات املختلفة الربملانية اللجان تكون قدو 

  .ليةالفاع مستوى منزيد تأن  رهاباإل حةملكاف إمجالية مراقبةمن أجل  خمتارة جلنة داخل املختلفة اللجان أعضاء دمجلعملية 
 

  .لجماهيرل لمعلوماتا عن الكشف ائدوفو  العمليات وألمن الفعالة، الرقابة بين التوازن على الحفاظ :العاشرة التوصية
 
 األمد على مكوماهتح جتاه اجلماهري قةث من ويعزِّز يبين أنه اذ الشفافية ألغراض جدا   مفيد للجماهري املعلومات عن اإلفصاح إن

 إلخفاء دفةاهلا اجلهود منع يتم لكي ولةالد أسرار حول التنفيذية الفروع مسئويل الدعاءات الوثيقة املراقبة عمل ينبغيو  .البعيد
  .الناجعة غري السياسات أو السلوك سوء حاالت

 
 صلة هلا اليت تلك وخاصة ،بواألسالي واملصادر املعلومات وكتم حلجب سليمة تربيرات هناك تكون قد أخرى، ناحية من

 األمنية احلاجة تتطلب عندما قيدا  م يكون أن املعلومات على احلصول حلق ميكن لذلك، .اإلرهاب ملكافحة املستمرة بالعمليات
 وجود من للتأكد احلكومة من أخرى أجزاء مع لربوتوكول يتوصلوا أن الربملانيني على جيب .سرية كمعلومات  املعلومات تصنيف

 احلكومة تتمكن لكي سريةال من املطلوب املستوى على احلفاظ الوقت نفس ويف عنها املفَصح املعلومات من الكافية توياتاملس

                                                           
 .اإلرهاب ملكافحة املنتدى العامليالصادرة عن  فعنستخدمني للامل املتطرفني اجملرمني دمج و تأهيل عادةإل اجليدة اخلاصة باملمارسات روما مذكرةظر ان 11

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/A/GCTF-Rome-Memorandum-ARA.pdf
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 لتصنيف اإلمجايل القانوين اإلطار حتديد نياملشرِّع وجيب على .اإلرهاب مكافحة أهداف لتحقيق قانوين بشكل وظائفها تأدية من
  .بالدولة اخلاصة املعلومات

 
 التقييم نم لتمكينها مالالز  األمين ريحلتصال اللجنة هذه وإعطاء برملانيني من مكوَّنة جلنة تشكيل اجليدة املمارسات من تربيُع

 عنها احاإلفص سيتم اليت التفاصيل وىمست بتقييم تقوم أن متخصصة برملانية للجنة ميكن .سرية بأهنا املصنَّفة للمواد املباشر
 ايةمحتضمن  أو لةالدو  ألمن روعةاملش االحتياجاتفيها  ختدم طيلة الفرتة اليت فقط سرية ملعلوماتا إبقاء جيبو  .للجماهري

 إلبقاء ةاحلاج توفر لتحديد مستمر لبشك بالسرية املصّنفة املعلومات مراجعة وجيب املستمرة، التحقيقات وسرية وأساليب مصادر
  .ومتوفرة متاحة تصبح وأن السرية ملعلوماتا قائمة من فورا   تزال أن جيب سرية تبقى أن حتتاج ال اليت واملواد سرية، املعلومات تلك

 
  .المختلفة البرلمانات بين والتعاون المعلومات تبادل تعزيز :عشر الحادية التوصية

 
 وجيب يةاخلارج سةسياال ودعم تطوير يف فعاال   دورا   الربملانيون يلعبو  .للحدود عابرال هبُعد مبوجب عاملي حتد اإلرهاب يعترب

 اطقمن تنشئ قد لهاح يتم مل إن اليت اإلقليمية أو احمللية الصراعات حلل تقود اليت السياسات لتشجيع فرص عن يبحثوا أن عليهم
  .اإلرهاب فيها ينمو صراع
 بني املعلومات تبادل إن .األفضل الدويل للتعاون اجملال إلفساح هاما   جسرا   توفِّر أن املختلفة الربملانات جلهود ميكن كما

 يقف  12.ضعيفةال التعاون آليات بسبب األحيان من الكثري يف تقييده يتم ولكن األمهية غاية يف اأمر  ا  أيض يعترب الوطنية السلطات
أكثر  ةرونمب الدوليني نظرائهم وبني بينهم والتعاون الثقة مستويات من الرفع سبيل يف احلوار فتح من ميكِّنهم موقع يف الربملانيون

 واجتماعات منتديات بعقد يُ ْنَصح األطراف، ومتعددة الثنائية البديلة الدبلوماسية هذه من كجزء  .التنفيذية هليكلياتاباملقارنة مع 
 ميكن ذلك،على  عالوة .بذلك املرتبطة والتزاماهتم اإلرهاب مكافحة لسياسات املستمرة للمناقشة املختلفة الربملانات بني مستمرة

يف ما  التوازن على للحفاظ جديدة وسبل احلالية اجليدة املمارساتحول مع دول أخرى  التبادلو  اتصال نقاط تأسيس نينيللربملا
 أن املوجودة والدولية اإلقليمية الربملانية والشبكات للمجالس ميكن كما  .اإلنسان حقوق حلماية اهلادفة القانونية الضماناتخيص 
  .اجلهود هذه تدعم

 
 عمتد أن كاهنابإم اليت إلقليميةا اهليئات هيكليات تطويرل خاص بدور القيام مسؤولية كذلك  الربملانيني عاتق لىع تقع كما

 على ةعالو  .رهاباإل ملكافحة وليةوالد اإلقليمية االستجابات تعزيز سبيل يف بالعمليات اخلاصة املعلومات تقاسم أكرب بشكل
 .أوسع قنطا على هاباإلر  ملكافحة الدويلاالقليمي و  اجملتمع استجابات تطوير يف ايسامهو  أن الربملانيني من مسؤوليات ذلك،
 يزلتعز  حمددة خطوات اختاذت أو التشريعا تطبيق متابعة مثل األنشطة على يركز أن املختلفة الربملانات بني للتعاون ميكن

 .إلرهابا مكافحة الجم يف العاملني نيب التعاون من لالتسهي وأ القانون لسيادة وإذعاهنا اإلرهاب مبكافحة املرتبطة التشريعات
 كما  .ربملانينيبني ال عو باملوض اخلاصة ةفعر تبادل امل تيسر وأن للربملانيني اإلجيازات/اإلحاطات توفر أن الدولية للمنظمات ميكنو 

 تشريعاتال تعديل ندع أو اجلديدة، تساسيا أو تشريعات تبين عند والطوعية املشرتكة الدولية املراجعة آليات من االستفادة ميكن
  .املوجودة السياسات أو
 

                                                           
  .اباإلره مبكافحة املرتبطة يف األمور الدويل التعاون تعزيز أجل من واإلجراءات املمارسات تطويرعلى  خاص بشكل الرباط ملذكرةالتاسعة  اجليدة املمارسة جعتش 12

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/A/GCTF-Rabat-Memorandum-ARA.pdf

