
 
 

ئ محلياالمبادرة المعنية بمعالجة   اإلرهاب الناش 

 

اشنطن للممارسات الجيدة بشأن المنع والكشف والتدخل و -وثيقة الرباط

ئ محلياواالستجابة ل    إلرهاب الناش 

 

 

 تقديـم

 

ئ محليا تهديدا مستمرا من  الدول  المجتمع  يواجه  1بالفعل. لهجماته عدد من البلدان الذي تعرض ، اإلرهاب الناش 

، ا الجماعات المرتبطة بهما أو المنشقة عنهما أو المتفرعة منهمو القاعدة، والخاليا التابعة لهما تنظيم وتستخدم داعش و 

ه تها لتوجيه األفراد وتمكينهم وإلهموغير اب امهم وتحريضهم الرتكا من الجماعات اإلرهابية العابرة للحدود الوطنية خير

ن األجانب، تشجع هذه الجماعات اإلرهابية األفراد عىل هجمات إرهابية مميتة. وبدال  ن اإلرهابيير من استقطاب المقاتلير

   شن  
ن عىل، األصلية بلدانهمهجمات فن كير

لزرع الخوف  لديهمواستخدام الوسائل المتاحة  2األهداف غير المحصنة، والير

 االستقطاب داخل المجتمع.    وتكريس

 

الفرد نحو التطرف المؤدي إل العنف،  بانحرافن الهجمات أو التنبؤ نت ال توجد وسيلة شاملة لمنع هذا النوع موإذا كا

  قد تسير 
ن التر ن المحليير ن اإلرهابيير كة بير

ع  المزيد من النقاش فقد ركزت هذه المبادرة عىل بعض القواسم المشير

اتيجيات وآليات المنع والكشف والتدخل واالستجابة بهدف وضع مجموعة من  كما   واالستعراض.    اسير
نظرت المبادرة فن

  عملهم.  
ن فن   من شأنها أن تساعد واضع  السياسات والممارسير

 الممارسات الجيدة غير الملزمة التر

 

  
ئ محليا  حاالتبعض وفن ن قد الحظوا  اإلرهاب الناش  ن اجتماعيير ن وأخصائيير الحديثة، وردت تقارير تفيد بأن أرسا ومعلمير

إزاءها إجراءات  ذ تخالسلطات لم ت أطلعوا السلطات المحلية عن شكوكهم، غير أنو التطرف المؤدي إل العنف، بل  بوادر 

  حاالت أخرى، اختار كافية  تدخل
ن  األشخاصحماية طات من أجل لسلهم إل اأفراد األرسة عدم إبالغ شكوك . وفن  المعرضير

طة.    التحول إل التطرف المؤدي إل العنف خطر ل  من الخضوع لتحقيقات الش 

 

  و
 بعض البلدان، فن

 
من  ن وقادة المجتمع المحىل  وأفراد األرسةات االجتماعية واألطباء النفسانيو الخدم و مقدم بعد است

امج الوطنية والمحلية لمكافحة اإلرهاب كوا مشاركة كافية فيها. ، أو الير ش    كزيا تلعب دورا مر وال شك أن الدولة  أنهم لم ي 
فن

ن للخطر  األشخاصهذه الجهات الفاعلة قد تكون أقرب إل  إال أنمنع اإلرهاب ومكافحته،  تساهم وبإمكانها أن ، المعرضير

  
 . وتعززها أكي   أنشطة المنع والتدخل مساهمة فعالة فن

 

                                                
قصد بعبارة ا 1 ئ محليا ي    يرتكبها فرد داخل البلد الذي يحمل جنسيته أو يقيم فيه إق إلرهاب الناش 

  هذه المبادرة أعمال العنف التر
امة فن

  يتلقر فيها هذا الفرد التحريض أو التوجيه أو الدعم أو الربط من منظمة إرهابية تنشط خارج ذلك البلد. وإذا كانت هذ
ه قانونية، والتر
ن لجيدة تهدف إل معالجة هذا النوع من اإلرهاب، إال أنها قد تكون مجدية وقابلة للتطبيق بالنسبة للفئات األخرى من المجر الممارسات ا مير

  
ن المنفردين، المؤرخة فن يعات الوطنية والتوصيات اإلقليمية مثل توصية مجلس أوروبا بشأن اإلرهابيير   التش 

، كما هو محدد فن ن  اإلرهابيير
 .  2018نيسان/أبريل  4
  سياق مكافحة اإلرهابأنظر بوجه عام،  2

الصادرة عن المنتدى العالم  لمكافحة  مذكرة أنطاليا بشأن حماية األهداف غير المحصنة فن
 اإلرهاب. 
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  عدد من واجه يكما 
  يمكن أن  البلدان مشكلة أخرى، تتمثل فن

صعوبة كشف النوايا اإلرهابية وتحديد األدوات التر

  تعتستخدمها أج
 اإلنذار المبكر للتطرف المؤدي إل العنف. وعىل سبيل المثال، قب بوادر هزة إنفاذ القانون للمساعدة فن

  بعض ه
ئ محليا جمات فن ن لدى  اإلرهاب الناش  هم إنفاذ القانون المحلية قبل تنفيذ أجهزةالحديثة، كان المنفذون معروفير

   لهجماتهم. 
وا هؤالء األفراد، ولكنوبوا استجقد  موظفو إنفاذ القانون كانمن هذه الحاالت،   عدد وفن بناء عىل  –هم اعتير

  أمكنهم الوصول إليها المع
إن لذا فيشكلون خطرا منخفضا. ؤالء األفراد ال يشكلون خطرا إرهابيا أو أنهم ه أنب -لومات التر

 تقييم التهديد المحتمل الذي قد يشكله شخص ما هو 
 
   هذا التقييم ، حيث يمكن أن يساعد ا حاسم ا أمر يعد

إنفاذ  موظقن

  ترتيب 
 حسب أولويتها واستخدام مواردهم بأنجع طريقة ممكنة.     جهودهمالقانون فن

 

ئ محليا قد ناقشت هذه المبادرة مشكلة أخرى تتعلق بو    والعمو ، أال و اإلرهاب الناش 
دي ه  الحاجة إل تعزيز التبادل األفقر

ن الوكاال  وعىل سبيل المثال، هناك حاالت ينشأ فيها التطرف  ت الحكومية المختصة داخل كل بلد. للمعلومات فيما بير

ة الحبس، لكن المعلوم ن ال المؤدي إل العنف خالل فير رسلات الهامة المتعلقة بالسجناء المعنيير
 
ون انإنفاذ الق أجهزةإل  ت

ن لدى الوكاالت الوطنية أو  . كما هؤالء السجناء  ذات الصلة عند إطالق رساح قد يكون األشخاص المعنيون معروفير

ن الالمحلية، لكن هذه المعلومات قد ال يتم تقاسمها مع    مستويات الخرى األ وكاالت الو خرين ال مسؤولير
موجودين فن

 مختلفة داخل البلد.   

 

  المشاكلهذه و 
 
   من شأنها أن تحد

من قدرة الحكومات عىل كشف ومكافحة التطرف المؤدي إل العنف، الذي قد يفضن

ئ محليا بدوره إل   والواليات المتحدة جة هذه الظاهرة المتنامية، أطلق المغربلمساعدة البلدان عىل معالو . اإلرهاب الناش 

اكة مع المعهد الدول  للعدالة وسيادة القانون، كية،األمري
المبادرة  تحت رعاية المنتدى العالم  لمكافحة اإلرهاب، وبالش 

ئ محليا المعنية بمعالجة    أيلول/سبتمير ، اإلرهاب الناش 
ن . 2017فن ن حكوميير وقد جمعت هذه المبادرة مسؤولير

ن غير    مجال العدالة الجنائية وممثلير
ن فن ن وممارسير ن بلدا  وأكاديميير  من أربعير

ن من أكي  العديد من فضال عن ، حكوميير

   3المنظمات المتعددة األطراف والمنظمات اإلقليمية، لتبادل الدروس المستفادة وتحديد الممارسات الجيدة. 

 

امج المعنية    صوغ السياسات والير
ن فن وتروم هذه الممارسات الجيدة غير الملزمة مساعدة واضع  السياسات والممارسير

ئ محليا بالتصدي لظاهرة  -لمذكرة الهاي مكمال . وتهدف هذه الوثيقة إل أن تكون جزًءا وتنفيذها وتقييمها  اإلرهاب الناش 

ن األجانب )مذكرة الهاي ن اإلرهابيير  فعالية لظاهرة المقاتلير
 4مراكش(-مراكش حول الممارسات الجيدة الستجابة أكي 

                                                
طلقت  3
ُ
ئ محلياالمبادرة المعنية بمعالجة اأ ، الصادرة عن المنتدى العالم  لمكافحة اإلرهاب، خالل حدث استضافه المعهد إلرهاب الناش 
  مالطا يوم  ا

/نوفمير  16و 15لدول  للعدالة وسيادة القانون فن  
ين الثانن   مجموعة واسعة من 2017تش 

. وقد ضم  االجتماع التدشيتن

  
  المعهد الدول  للعدالة وسيادة القانون فن

قدت حلقة عمل ثانية فن   تحديد مواضيع المبادرة الرئيسية. وع 
الجهات الفاعلة للمساعدة فن

/يناير و  31مالطا يوم    
اير  1كانون الثانن   أنشطة المنع والتدخل. 2018شباط/فير

  وأجهزة إنفاذ القانون فن
، وركزت عىل دور المجتمع المدنن

  مالطا يوم  
  مقر المعهد فن

قدت حلقة عمل ثالثة فن   نظام العدالة 2018نيسان/أبريل  26و 25كما ع 
، ركزت عىل التحديات الكائنة فن

  
ئ محليا شف عن االك تعيقالجنائية التر   الوقت المناسب. وقد تم استعراض مسود إلرهاب الناش 

الممارسات الجيدة ومناقشتها  وثيقة ةفن
  الرباط يوم 

 . 2018حزيران/يونيو  25من قبل أعضاء المنتدى العالم  لمكافحة اإلرهاب خالل اجتماع استضافه المغرب فن
شجع القراء عىل اسمراكش-مذكرة الهايباإلضافة إل  4   طائفة من وثائق المنتدى العالم   ةتعراض وإدراج الممارسات الجيدة الوارد، ي 

فن
  هذه المذكرة. وتهدف هذه الوثيقة إل إبراز الممارسات الجيدة الجد

  تعالج القضايا الشاملة المبينة فن
يدة، لمكافحة اإلرهاب السارية والتر

  وثائق المنتدى العالم  لمكافحة اإلرهاب األ 
شجع القراء عىل استعراض فضال عن تعزيز الممارسات الجيدة الرئيسية الواردة فن خرى، كما ي 

طائفة الممارسات الجيدة والتوصيات ذات األهمية البالغة المعنية بمعالجة دورة حياة التطرف المؤدي إل العنف عىل الرابط: 
https://toolkit.thegctf.org قطاع العدالة مذكرة ا. ومن الوثائق المفيدة، هناك  

لرباط بشأن الممارسات الجيدة إلجراءات فعالة فن
  تحتوي عىل عدد من الممارسات الجيدة ذات الصلة بمعالجة امذكرة الرباط) الجنائية

ئ محليا ( التر  2مثل الممارسة الجيدة  إلرهاب الناش 
شجع عىل 

 
  ت
  لديها مسؤولي"التر

ن الهيئات الحكومية المحلية التر ات أو معلومات ذات صلة بمكافحة اإلرهاب". وقد التعاون والتنسيق بير
مذكرة أنقرة بشأن الممارسات الحسنة تشمل وثائق المنتدى العالم  لمكافحة اإلرهاب األخرى ذات الصلة، عىل سبيل المثال ال الحرص، 

للتدابير البديلة المالئمة للجرائم  والتوصيات بشأن االستخدام الفعال(، مذكرة أنقرة) للنهج المتعدد القطاعات لمكافحة التطرف العنيف
  سياق مكافحة اإلرهاب ، والمتصلة باإلرهاب

  منع  دور(، ومذكرة أنطاليا)مذكرة أنطاليا بشأن حماية األهداف غير المحصنة فن
األرسة فن

امج اتيجية وخيارات تصميم الير اك ا، وومكافحة التطرف العنيف: التوصيات االسير لمجتمعات المحلية الممارسات الجيدة بشأن إرس 
لندن بشأن منع ومكافحة التطرف العنيف واإلرهاب عىل -توصيات زيوري    خ، ووالخفارة المجتمعية بصفتهما أداة لمكافحة التطرف العنيف

نت   سياق مكافحة اإلرهابمذكرة نيوشاتل ، واإلنير
 . حول الممارسات الجيدة لقضاء األحداث فن

https://toolkit.thegctf.org/
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ن ، ابهاواإلضافة الملحقة    تركز عىل المقاتلير
ن األجانب العائدين، بغية لتر تحقيق استجابة شاملة لتحديات  اإلرهابيير

 . اإلرهاب الحالية
 
ن هذه الممارسات الجيدة غير الملزمة أن تأخذ الدول عىل  ع جميعشج  وت ، حيثما يكون ذلك مناسبا، بعير

اف بأناالعتبار،    أن ي مع االعير
لية، ويتوافق القواعد والمعايير الدو ق مع تستنفيذ أية ممارسة من هذه الممارسات ينبعن

 .  
   كما   مع القانون الوطتن

  للدول أن تأخذ فن
  التاري    خ والثقافة والموارد االعتبار مبدأ السيادة الوطنية  ينبعن

واالختالفات فن

   
  هذه الوثيقة. كيفية واألنظمة القانونية عند النظر فن

امج وال السياسات يجب أن تمتثلو  تنفيذ المعلومات الواردة فن ير

م الحقوق الفردية.  المستمدة من هذه الممارسات الجيدة غير الملزمة، لمبدأ سيادةو المنفذة،  والتدابير  وإذا  القانون وتحير

  المقام األول عىل الجهود الوطنية للتصدي ل
ئ محليا كانت هذه المبادرة تركز فن التعاون والتنسيق ، فإن إلرهاب الناش 

ن  ن الدوليير تعزيز تبادل المعلومات وتقاسم الممارسات الجيدة عىل مستوى الدولة الواحدة  من خاللوذلك ، هنا  مطلوبير

ن الدول بشأن عمليات التطرف المؤدي إل العنف وأساليب التجنيد و  تتجاوز الحدود ظاهرة قد أضىح اإلرهاب ف، فيما بير

 الوطنية. 

  

  انبثقت 
ورةهذه المبادرة هو  منوكان أحد المواضيع الرئيسية التر ن  تعدد  اتباع نهج ضن   منع اإلرهابيير

أصحاب المصلحة فن

ن وكشفهم ا من الممارسات الجيدة األخرى الصادرة عن  والتدخل إزاءهم واالستجابة لهم.  المحليير وحيث أن عددا كبير

هج 
 
لم أصحاب المصلحة وشجعت عليها، فإن هذه الوثيقة تعدد المنتدى العالم  لمكافحة اإلرهاب قد تطرقت إل ن

  ضها كممارسة جيدة منفصلة. ومع ذلكتعر 
  النظر فن

اكالفوائد المحتملة  جملة، قد ترغب الدول فن أصحاب  إلرس 

امج والسياسات الرامية إل منع التطرف    وضع وتنفيذ وتقييم الير
ن فن العنف المؤدي إل المصلحة المتعددين والمتنوعير

ئ محليا ومكافحة    تقييم الخطر إنفاذ القانون المسؤولية األساسية  يتحمل موظفو ، وعىل سبيل المثال . اإلرهاب الناش 
فن

ن  إال أن، الذي يشكله الفرد   ومقدم  الخدمات المجتمعية  األطباء النفسانيير
ن ن االجتماعيير ن واألخصائيير والزعماء الدينيير

ة والمعلومات  ن قد يكونون قادرين عىل توفير الخير هم من الممارسير   ومسؤول  الصحة العقلية وغير
 فاذ القانون.  إن لموظقن

 

 الممارسات الجيدة  

 

ئ محليا فهم ظاهرة أوال:    اإلرهاب الناش 

 

 الوطنية.   العابرة للحدود لمنظمات اإلرهابية ا واستكشاف الروابط معدوافع التحديد : 1الممارسة الجيدة 

 

ن ا القواسمهناك بعض  لعل ن المحليير ن اإلرهابيير كة بير
من ا النوع لهذموحد أو شامل ، إال أنه ال يوجد نموذج لمشير

. ويختلف  ن ن المستوى المجرمير ن مارتباط اإلرهابيير ، فعىل سبيل المثال الوطنية؛بالمنظمات اإلرهابية العابرة للحدود  حليير

لكنهم ، وطنيةعابرة للحدود المجموعة إرهابية  إلمبارس  أو رسم   انتماءليس لديهم  منفردونأفراد قد يكون هناك 

  فكرها اإللهام، 
. يجدون فن ي المبارس  نت أو عير االتصال البش  لهم روابط وثيقة آخرون أفراد قد يكون هناك و إما عير اإلنير

 الوطنية،  بمجموعة إرهابية عابرة للحدود 
 
ن أو ت هم ب طلب منهم مهاجمة هدف معير

 
 من المساعدة.  نوعتمد

 

اء أن قد و  ن لسفر إل مناطق ادوافع  غيابالحظ بعض الخير ن المحليير وجود يكون عالمة عىل  قد  الرصاع لدى اإلرهابيير

الفرضية العامة األخرى  إثبات أو ذه النقطة، هال توجد بيانات كافية إلثبات  إال أنهبالجماعات اإلرهابية.  ضعيفارتباط 

 اإلرهانر  المحىل  عن 
ن كة السمات الجنتر  أو األ رهانر  اإلمقاتل الحول ما يمير   مشير

 فهما  المشكلة هذهفهم ول. يتقاسمانها التر

ئ محليا ات فعالة لمكافحة سياس وصوغ ،أفضل   عىل الدول استعراض ، اإلرهاب الناش 
  ينبعن

وفهم الروابط المحتملة التر

ن قد  ن  تربط بير ن المحليير ات التطرف  مختلف إدراكو ، والجماعات اإلرهابيةاإلرهابيير إل المؤدي العوامل المحفزة ومؤرس 

  سياق 
ئ محليا العنف فن  . اإلرهاب الناش 
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ئ محليا الصلة الجنائية المحتملة مع  بحث: 2الممارسة الجيدة   . اإلرهاب الناش 

  

  قد 
  استكشاف ترتتئ

ن  وفحص الدول النظر فن   ذلك الجريمة المنظمة األنشطة اإلجرامية الصالت المحتملة بير
، بما فن

ئ محليا و  5العابرة للحدود الوطنية هم ماٍض إجرام  ديتشير إل أن األفراد الذين ل 6بعض التقارير كانت. وإذا  اإلرهاب الناش 

ن اإلجرام واإلرهاب. حول  أعمقإجراء تحليل األمر يستدع  إال أن ، أكي  عرضة الرتكاب أعمال إرهابيةهم  وفيما العالقة بير

ن  ن يخص العالقة بير ن والمجرمير ن المحليير   قرارهاألمن ، أقر مجلس العابرين للحدود الوطنية اإلرهابيير
بالصلة  1373رقم  فن

ن  ن هاتير ن المحتملة بير تنسيق الجهود عىل المستويات الوطنية ودون اإلقليمية عملية الحاجة إل تعزيز  وأكد الفئتير

ن التعاون وعالوة عواإلقليمية والدولية.    هذا ىل تحسير
  ف، المجالفن

فهم أفضل لمختلف  تكوينقد ترغب الدول فن

لكشف المنظمة  الجريمة شبكاتو  والدوافع المرتبطة بالجماعات اإلرهابية العابرة للحدود  والعالقاتات الدينامي

 المؤدي مكافحة التطرفلومحددة األهداف برامج فعالة الكافية، ووضع موارد ال، وتخصيص وتفكيكها  القائمة شبكاتال

  إل العنف الذي قد 
ئ محليا إل بدوره يفضن عدم وجود نظرا ل البحثحاجة إل مزيد من يسوغ الما فهناك  . اإلرهاب الناش 

  الراء حول هذا الموضوع.  
 توافق فن

 

ن 3الممارسة الجيدة  ن والباحثي  ن واضعي السياسات والممارسي  ن : بناء الجسور بي  مجموعة متنوعة من  للربط بي 

 7التخصصات ذات الصلة. 

 

ن من  ن متنوعة من التخصصات مع  تشكيلةيمكن بذل الجهود لربط الباحثير يعملون ، الذين واضع  السياسات والممارسير

  مجال منع اإلرهاب ومكافحته، ال 
ن سيما فن ن واضع  السياسات والممارسير ئ محليا ظاهرة  بالمهتمير ومن . اإلرهاب الناش 

امج والسياسات يضمن بأن  النوع من التعاون أنشأن هذا  ات بب تستنير الير وقد يكون من  . يمكن التحقق منها يانات وخير

جما أن ضالمفيد أي ئ محليا الباحثون الذين يدرسون  يير ملموسة وقابلة  برامجيةإل توصيات  نتائجهم اإلرهاب الناش 

 
 
.  ستخدم استخداما عمليا من قبلللتنفيذ حتر ت ن اك أنكما   واضع  السياسات والممارسير امج المناسب إرس    الير

ن فن ة الباحثير

ها ملموسة الحصول عىل بيانات  بغية ا . يعد أمرا مفيدا  ونش  ن ل قد يكون من المجدي، وأخير ات لخير استخدام الباحثير

  
 .   هواتجاهاتاإلرهاب ، لدراسة أنماط حيثما يكون ذلك مناسبا ،  توفرها الوكاالت الحكوميةوالبيانات التر

                                                
ن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية واإلرهابوثيقة الهاي  أنظر بوجه عام 5 . وعالوة عىل للممارسات الجيدة المعنية بالصلة بير

  استعراض 
ها ذلك، قد يرغب القراء فن ن   بالمخدرات والجريمة وتركير

مبادرة التعليم من أجل العدالة الصادرة عن مكتب األمم المتحدة المعتن
ن ا  إلرهاب والجريمة المنظمة. عىل البحوث المتعلقة بالروابط بير

  لدراسة اإلرهاب واستجاباته( التابع لجامعة  6
النشاط اإلجرام  السابق للتشدد هو أقوى عامل : "مريالند مركز ستارت )االئتالف الوطتن

  جرائم غير عنيفة أو عنيفة قبل مرحلة التشدد كا)“ للتنبؤ بالتطرف العنيف الالحق للتشدد
 1،85نوا أميل بنسبة األفراد الذين شاركوا فن

 ) ن الذين ليس لديهم تاري    خ إجرام  ن العنيفير   أعمال التطرف العنيف بعد مرحلة التشدد من المتطرفير
لالنخراط فن

-post-predictor-strongest-activity-criminal-radicalization-http://www.start.umd.edu/news/pre
tremismex-violent-radicalization  .  

  أواخر عام  7
نشأ فن

 
  ست

  للدراسات واألبحاث حول اإلرهاب 2018يمكن أن تشكل آلية االتحاد األورونر  للتعاون، التر
، والمركز األفريقر

ن وواضع  السياسات ومنظمات المجتمع  ن الممارسير   تركز عىل سد الفجوة بير
ن لشبكات األبحاث التر ن محتملير ( مثالير  

)االتحاد األفريقر
. ال ن   والباحثير

 مدنن

http://www.start.umd.edu/news/pre-radicalization-criminal-activity-strongest-predictor-post-radicalization-violent-extremism
http://www.start.umd.edu/news/pre-radicalization-criminal-activity-strongest-predictor-post-radicalization-violent-extremism
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          8 المنع: ثانيا 

                             

ئ محليا الجمهور حول تهديدات : تثقيف 4الممارسة الجيدة   . اإلرهاب الناش 

ن أن   يؤدوا دورا يمكن للمواطنير
ً
  أنشطة المنع.  ثمينا
   ولعب دور مهماإلنذار المبكر  بوادر فهم قادرون عىل مالحظة فن

فن

لفئات واإليجابية  الفعالةعزيز المشاركة وب  هدف تإل العنف. المؤدي ن مسار التطرف تحويل األفراد عالمساعدة عىل 

، بما فيهم أفراد األرسة ن  إجراء لوكاالت الحكومية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلةل، يمكن مختلفة من المواطنير

  إل العنف المؤدي التطرفبالمخاطر المحتملة وبوادر اإلنذار ب توعيةللأنشطة 
  ، والتر

  نهاية المطاف إل عمل  قد تفضن
فن

ئ محليا أعمال من  المؤدي إل إلبالغ عن بوادر التطرف تتيح للمجتمعات المحلية ا هياكلويعد إنشاء  9. اإلرهاب الناش 

  تثقيف الجمهور مسؤولية الحكومة ، جزءا مهما من العنف
ن فن   تزويد المواطنير

. وعالوة عىل ذلك، قد ترغب الدول فن

  حالة اشتباههم بأن أحد األفراد بالمعلومات والموارد بشأن ما يجب فعله 
كجزء العنف. و إل التطرف المؤدي إل  الذ قد فن

   تعملالمهم جدا أن ، من التوعيةمن عملية 
لثقة داخل المجتمعات اعىل بناء والتوعية  التثقيفجهود تنفذ الكيانات التر

ن عىل  توفير فالمحلية.    التعامل مع هذه المشكلة فعالر دو  أداءأساس من الثقة سيساعد المواطنير
الثقة كسبهم يس، و فن

   بأن
  هذا الصدد عقابية. ستؤدي إل نتائج إيجابية، ال  يقدمونها  المعلومات التر

اك السلطات وفن   إرس 
، قد تنظر الدول فن

  حيثما يكون ذلك مناسبا، ، ةالمحلي اتوقادة المجتمعالدينية 
ة ذات صلة فن  وضع برامج وقائية فعالةممن لديهم خير

  .  وتنفيذها 
ن لمنظمات المجتمع المدنن   اعتبارها الحاجة إل توفير الدعم والحماية المناسبير

  للدول أن تضع فن
كما ينبعن

ها من    أنشطة المنع والتوعية. و  المجموعاتوغير
ن فن  األفراد المشاركير

 

ئ محليا : إدراج أنشطة منع 5الممارسة الجيدة  هج منع الجريمة الواسعة النطا اإلرهاب الناش 
ُ
ي برامج ون

ن
 . قف

 

  إدراج قضايا 
  الدول النظر فن

ئ مقد ترتتئ اتيجيات أوسع  حليا اإلرهاب الناش    برامج واسير
منع الجريمة، تشجع عىل لفن

  وأجهزة إنفاذ القانون لمعا
ن المجتمع المدنن . التعاون بير ن دروس ال ويمكن استخراجلجة الشواغل األمنية للمواطنير

ن األفراد الذين الأوجه تحديد مستفادة و ال ن و  أصبحوا تآزر بير ن محليير ن إرهابيير    األفراد المتورطير
واع أخرى من األنشطة أن فن

  اإلجرامية. و 
ن استخدام الموارد ازدواجية تفادي قد يساعد هذا النهج فن كما ، وتعزيز األمن والسالمة.  الخدمات، وتحسير

امج والخدمات  صوغ أن   الحد من من جهد أوسع للتصدي للجريمة ا جزءباعتبارها الير
أو الوصم  العزلة، قد يساعد فن

 ما يصاحب اللذان
ً
، عند االأنشطة اإلرهاب انغالبا ن التعامل وعالوة عىل ذلك، فإن قتضاء. ، وقد يزيد من مشاركة المواطنير

  تشجيع مشاركة مختلف لمكافحة الجريمة قد يساعد  أوسعمن برنامج  باعتبارها جزءا أنشطة مكافحة اإلرهاب  مع
فن

  ذلك أعضاء المجتمع المحىل  والقطاع الخاص. 
  10أصحاب المصلحة بما فن

 

ئ محليا برامج منع  تكييف: 6 الجيدة الممارسة  . المجتمع المحلي وقضايا مع احتياجات  اإلرهاب الناش 

ة لكل مجتمع محىل  أن تلقر  من شأن برامج المنع
ن هذا المجتمع لدى أعضاء قبوال أكي  المكيفة حسب الخصائص الممير

   حمالت مكافحة اإلرهاب الوطنية أو اإلقليمية. المحىل  من 
  فن
   وينبعن

امج التر   توضع وتنفذ عىل المستوى المحىل  الير
والتر

ن  تهدف إل منع األفراد من أن ن محليير اتيجية من أجل  منهجيةيمكن التنبؤ بها، وأن تكون ، أن يصبحوا إرهابيير  تعزيز واسير

  كما المشاركة الشاملة والهادفة.   وتوطيد ثقة المجتمع المحىل  
  فن
م حقوق اإلنسان وتعز هذه الجهود ينبعن ز مبدأ أن تحير

                                                
  اعتبار المنع أحد األجزاء الرئيسية  ،يقصد بمصطلح المنع 8

الجهود الرامية إل منع األفراد من التحول إل التطرف المؤدي إل العنف. وينبعن
اتيجية العالمية لمكافحة اإلرهاب ة األول من االسير ن   الركير

ن فن اتيجيات مكافحة اإلرهاب عىل النحو المبير  أنظر بوجه عام. و لجميع اسير
  تضم مجموعة  www.toolkit.thegctf.orgالصادرة عن المنتدى العالم  لمكافحة اإلرهاب  مجموعة أدوات دورة حياة التطرف

التر
  يمكن تطبيقها عىل هذه المسألة بالذات. 

 من الممارسات الجيدة المعنية بمنع التطرف المؤدي إل العنف، والتر
رصح بأنه "يمكن لجهود الدول الرامية لمكافحة اإلرهاب أن تستفيد من تشجيع يلفكرة حيث هذه ا 2354يعزز قرار مجلس األمن رقم  9

  عىل 
  إل الالمجتمع المدنن

  تعزيز الحوار وتوسيع التفاهم من أجل توطيد التسامح والتعايش، وتهيئة بيئة ال تفضن
تطرف أداء دور إيجانر  فن

" .  وال تحرض عىل اإلرهاب، وتتصدى للخطاب اإلرهانر 
الك ومشغلو  مذكرة أنطاليا أنظر بوجه عام 10   ذلك م 

اكة مع القطاع الخاص، بما فن  المرافق التجارية(.  )توفير رؤى معمقة حول الش 

http://www.toolkit.thegctf.org/
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امج سيادة    القانون.  ومن شأن السياسات والير
حلية أن تكون أقل فعالية وأن ظروف المللفهم  من دونضعت و   التر

 الثقة.   تضعف

اك 7الممارسة الجيدة  ، بمن فيهم  األقدر عل فراد األ: إش  ي "السابقون"باب والنساء والشإلحداث التغيي 
ن
 وضع، ف

 .  وتنفيذها  أنشطة المنع

  
  ذلك  11،مراكش-مذكرة الهايوفق ما جاء فن

اك الجهات الفاعلة غير الحكومية ذات الصلة، بما فن   إرس 
من المهم النظر فن

   واألشخاصاألفراد الذين قد يكونون أكي  عرضة للتجنيد 
ن للخطر، فن الذين لديهم تأثير كبير عىل هؤالء األفراد المعرضير

امج الموجهة  وضع أن  إلبعض البيانات  تشير لشباب، حيث لبرامج المنع وتنفيذها. وينطبق هذا بشكل خاص عىل الير

  يبذلها الشباب 
  بأقرانهم  لفائدةالجهود التر

يمكن للدول أن  عض الحاالت،يكون لها وقع أكير وتعط  نتائج ملموسة. وفن

  
اكتنظر فن ن  إرس  ن اإلرهابيير   أنشطة المنع، السابقير

عن نزعة التطرف وأعيد  ا ممن فكوا ارتباطهم باإلرهاب وتخلو  فن

اف اإل توفير و صالحهم امكن إثبات ، حينما ي  إدماجهم   رس 
. وقد يكون هؤالء األفراد قادرين عىل التحدث بحجية هم عليالكافن

امج له، وهناك بعض النتائج الواضحة االنتماء إل اإلرهابعن مخاطر    قد ذه األنواع من الير
الراغبة تستفيد منها الدول  التر

  
       12تنفيذ جهود مماثلة.  فن

ن السلطات الحكومية تقاسم التعاون و الالثقة وضمان  عل أساسالمنع  إقامة برامج: 8الممارسة الجيدة  مسؤولية بي 

   13. المحليةوالمجتمعات 

وريا لتنفيذ برامج ا ا تعد الثقة عنرص  لمنع تنفيذا فعاال وناجحا. ومن المهم للوكاالت الحكومية، مثل وكاالت إنفاذ ضن

  ت، أن القانون
، ومعالجة معهم عير مجموعة واسعة من القضايا  التفاعلالثقة مع أفراد المجتمع المحىل  من خالل  بتن

اك، األمن والسالمةاالحتياجات الحرجة المتعلقة ب ن  وإرس  ن مجتمعيير ومقدم   الصحة العقلية مهنتر  من قبيل ، أخصائيير

امج المحلية.   ،الخدمات االجتماعية   الير
امكما فن   عىل الدول أن تضمن بأن الير

   جينبعن
و أتدعمها ال تصم والسياسات التر

  وبوجه عام، يمكن ل دينية أو عرقية أو ثقافية معينة. أي مجموعة  تقض  
  المجتمع المدنن

أن لدول والجهات الفاعلة فن

  مجال رس   تقيم
ن العام والخاص فن ن القطاعير  .  ومكافحته منع اإلرهاباكات بير

 

   الكشف : ثالثا 

 

ات التطرف9الممارسة الجيدة  ي إىل العنف الذي قد  المؤدي : توفي  التدريب عل مؤش 
ئ إىل  يفضن اإلرهاب الناش 

ي فائدة ل محليا 
ن
ن ف ي إنفاذ القانون  الفاعلي 

ي الخط األمامي مثل موظفن
ن  وموظفن ن االجتماعيي  ي السجون واألخصائيي   ومهني 

 الصحة العقلية. 

  كثير من األحيان
المؤدي تطرف بوادر اإلنذار بالمحتمل ال المحىل   رهانر  من يحتك باإلل هم أو  األفراد الذين  يجهل، قد فن

  تثقيف إل العنف. ولذلك
ن بشأن  المحاورين، قد ترغب الدول فن ل المؤدي إالمحتملة للتطرف  بوادر اإلنذار الرئيسيير

  أن شخص ما  العنف وتقديم معلومات عما يجب القيام به إذا 
 للمجتمع. قد أنه ، و ما متطرف ا اشتبهوا فن

ً
يشكل تهديدا

  وعىل وجه التحديد 
ئ محليا بوادر عىل كشف وتحديد  توفير التدريب، قد ترغب الدول فن لفائدة مسؤول   14اإلرهاب الناش 

                                                
  مو مراكش-مذكرة الهايمن  4تشدد الممارسة الجيدة  11

ن األفراد الذين يوجدون فن ورة تمكير ، ، عىل ضن قع مناسب يتيح لهم إحداث التغيير
  إعداد ونش  رسد مضاد إيجانر  للتصدي للفكر 

، لتول  زمام المسؤولية فن  
  ذلك الشباب واألرس والنساء والمجتمع المدنن

المتطرف بما فن
 العنيف. 

ن للعنف.  أنظر بوجه عام 12 ن المستخدمير ن المتطرفير   إعادة تأهيل وإعادة دمج المجرمير
 مذكرة روما بشأن الممارسات الجيدة فن

اك المجتمعات المحلية والخفارة المجتمعية بصفتهما أداة لمكافحة التطرف من  2تنص الممارسة الجيدة  13 الممارسات الجيدة بشأن إرس 
، عىل أن الثقة جزء ال يتجزأ من المشاركة المجتمعية والخفارة المجتمعية، إال أن هذه الثقة ال تنشأ بشكل طبيع  ومن دون بذل العنيف

 جهود متضافرة ومستمرة. 
  حزيران/يونيو  14

  باإلرهاب فن
  57إل أن  2017خلصت دراسة أجراها برنامج جامعة جورج واشنطن المعتن

ن فن  % من األفراد المتورطير
  أوروبا وأمريكا الشمالية كان لديهم تاري    خ إجرام  سابق. 

  ارتكبت فن
 الهجمات اإلرهابية التر
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. إنفاذ القانون ومسؤول  السجون الذين ال  ن ا مع اإلرهابيير ن الموجودو لحة يستفيد أصحاب المص ويمكن أن يتعاملون كثير

ن الصحة العقلية  مهنتر   خارج نظام العدالة الجنائية، من قبيل ن  واألخصائيير ن وأفراد األرسةاالجتماعيير ، والزعماء الدينيير

 ا مناسب تدخال  والتدخل ،بالتطرف المؤدي إل العنف اإلنذار  كشف بوادر الذي سيمكنهم من   ويالتوعالتدريب هذا من 

  اعتبارها ا. و إرهابي ا هجوموينفذ إل العنف إل التطرف المؤدي الفرد  يتحولقبل أن  ومسؤوال 
من المهم أن تضع الدول فن

  من شأنها جهود لمقصودة المحتملة غير العواقب ال
أو  إقصاؤها أو جماعة معينة داخل المجتمع وصم التوعية التر

ها، . ها تصنيف   وبغية تأكيد هذه المعلومات ونش 
نت للمساعدة تثقيفية وتدريبية عىل مواد  توفير قد ترغب الدول فن اإلنير

  
  الخطوط األمامية.   العاملة الجهات الفاعلة توعية وتثقيف فن

 فن

ن المتصلة بآليات لنش  المعلومات  وضع: 10الممارسة الجيدة  ن اإلرهابيي  ن والمشتبه فيهم المحليي   علالمحتملي 

   15. الوطنيةنطاق واسع داخل الوكاالت الحكومية 

شج   16،مراكش-مذكرة الهاي وفق ما أبرزته
 
الدول عىل جمع وتحليل وتبادل المعلومات التفصيلية حول األفراد الذين  عت

لجمع المعلومات المهمة عمودية آليات  وضعقد يكون من المفيد بشكل خاص للدول و  . عاليا يشكلون خطرا  همحتمل أني  

ن الوكاالت المحلية والوطنية. وتبادلها    وباإلضافة إل ذلكبير
لتبادل المعلومات أفقية آليات وبروتوكوالت إنشاء ، ينبعن

ن الوكاالت المختل الطرق الرسمية وغير ، بما فيها المتنوعةهناك عدد من الطرق فة. و حتر يمكن تقاسم المعلومات بير

  قد ترغب الدولة 
  اتباعها لتنفيذ الرسمية التر

ن الوكاالت المتصلة بإجراءاتها فن الوطنية المختلفة. تبادل المعلومات بير

جمع وتحليل حيوية ل آليةأن يوفر  مركز صهر األفكار تنسيق/ عمل أو مركز  فريق تحديد  من شأن، وعىل سبيل المثال

  أنهم إرهابيون محليوناألفراد  لكشفوتبادل المعلومات القيمة الالزمة 
وحظرهم والتحقيق معهم ومالحقتهم  المشتبه فن

ن لية ستتيح االفإن هذه ، ىل ذلكوعالوة عقضائيا.  ن اللجمع بير   مجال  ممارسير
ن فن ن والوطنيير العدالة الجنائية المحليير

.  إزالة الحواجز و  ن ن المحليير   الكشف عن اإلرهابيير
  لها دور فن

ن الوكاالت المختلفة التر قد تختار الدول استخدام و بير

   التدابير االتفاقات أو 
ن األخرى التر  المعلومات.  تبادلللوكاالت  تجير

   كما 
و ، حيثما يكون ذلك مناسبوتحديث أطرها القانونية استعراض قد ترغب الدول فن ، لضمان وجود السلطة ا ريا وضن

ن الوكاالت المختلفة  وتوكوالت القواعد  وأيضا توفر القانونية المناسبة لنش  المعلومات بير ضمان رسية المعنية ب أو الير

  الدول  كما   المعلومات وسالمتها وحمايتها. 
سياسات التصنيف لضمان أن المعلومات المناسبة ه   استعراضقد ترتتئ

  تصنف عىل أنها 
   رسية.      وحدها التر

                                                
ن الوكاالت الحكومية الوطنية، وتالحظ  مذكرة الرباطمن  2تشجع الممارسة الجيدة  15   بأعىل التعاون والتنسيق بير

ن التحقيق الفعال فن
  الغالب 

  تجمعها وكاالت متعددة داخل الحكومة الواحدة، مثل أجهزة  تجميعالتهديدات اإلرهابية يشمل فن
وتحليل المعلومات التر

 عن الحكومات اإلقليمية أو الوالئية أو المحلية. 
ً
كما يدعو   االستخبارات وأجهزة إنفاذ القانون والوكاالت العسكرية والمالية والمرصفية، فضال

ن  2396قرار مجلس األمن رقم    إطار نظم العدالة الجنائية الخاصة بكل الدول األعضاء إل تحسير
 تبادل المعلومات عىل الصعيد المحىل  فن

هم من األفراد الذين تحولوا إل التطرف المؤدي إل دولة من أجل رصد   ن وغير ن األجانب العائدين والمتنقلير ن اإلرهابيير العنف  أنجع للمقاتلير
."  أو األفراد الذين تدعوهم داعش أو الجماعات اإلرهابية تالحظ و األخرى الرتكاب أعمال إرهابية، وذلك وفقا لمبادئ القانون الدول 

ط أنه ال  مذكرة أنطاليامن  1الممارسة الجيدة    المعلومات أن تكون حساسة أو رسية حتر تكون معلومات ذات قيمة. وغالبا ما يشير
فن

نت. ويمكن تحليل هذه المعلومات ويقدمون تعليمات تشغيلية من خالل منشوراته أهدافهميحدد اإلرهابيون  م المتاحة للجمهور عىل اإلنير
فصحون علنا ل العلنية ون عتقييم قدرات األعداء ونواياهم، خاصة عندما ي 

 
ونها ناجحة )أو فاشلة( ويحض   يعتير

ن التقنيات والتكتيكات التر
 أتباعهم عىل استخدامها. 

  الخطوط مع ودمج المعلومات التفصيلية من الوكاالت الج مراكش-مذكرة الهايمن  7تشجع الممارسة الجيدة  16
ن فن حكومية والعاملير

ام سيادة  ن وتيسير عملهم، مع احير األمامية والمجتمعات المحلية ووسائل التواصل االجتماع  من أجل الكشف عن أعمال تجنيد اإلرهابيير
 القانون وحقوق اإلنسان. 
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ي مرحلة مبكرة ل 17متخصصة: إجراء تقييمات مخاطر 11ارسة الجيدة المم
ن
ن للخطر ف  واستخدامألفراد المعرضي 

كة إلجراء التقييم   18. اتمنصة مشير

  
، أن تنظر فن  

اهة التحقيق الجنانئ ن    يمكن للدول، حيثما يكون ذلك مناسبا وبما ال يرصن بين
ن م تبتن   تجمع بير

ن الليات التر  هنيير

  من تخصصات متعددة
،  و إنفاذ القانون، ومقدم و ن الحكوميون، وموظفو ذلك المسؤول ، بما فن الخدمات للمجتمع المحىل 

  أبكر وقت  و وأخصائي
ن الستخدام أدوات تقييم المخاطر المتخصصة فن ن الطبيير هم من الممارسير الصحة العقلية، وغير

 ، حاليا و ممكن. 
 
عقب مرحلة اإلدانة. إال أنه  داخل المرافق السجنيةتخصصة المأدوات تقييم المخاطر ستخدم معظم ت

يمكن استخدامها خالل المراحل األول من عملية العدالة الجنائية لدعم التحقيقات االستباقية الموجهة نحو كشف 

  بعض الواليات البالشية رهاب لتحقيقات المتعلقة باإلما تتسم به ابسبب و  . وإحباطها  الهجمات اإلرهابية
، قضائيةفن

ن والخارجيقد ف ن المتخصصير ن ال تكون الدول قادرة عىل تبادل المهنيير    لها يمكن  غير أنه؛ ير
اء ال ضمأن تنظر فن  إلخير

ن الذين يمكن أن يساعدوا قائمة    إجراء تقييمات المخاطر. أجهزة الموظفير
 إنفاذ القانون فن

ات و العوامل و اليجب أن تشتمل أدوات التقييم المتخصصة و  اتالمتغير   يجب ال مؤرس 
محددة ذات صلة باإلرهاب والتر

  االعتبار عند تقييم الفرد أخ
محددات الهوية ذات الصلة. وغير ذلك من  العقليةوالجنس والصحة  السن من قبيل، ذها فن

ة من صلوتدريبا ذي ، متينة، ومبادئ توجيهية محددة بوضوح، تتطلب هذه األنواع من الليات منهجية وعالوة عىل ذلك

  ويجب أن يكون جزًءا من م المخاطر عىل حكم من المهم أن يستند أي نوع من تقييأجل إجراء تقييمات واقعية. و 
مهتن

. و المرء ول المتصل بتحخطر الجهد أكير ومستمر لتقييم    إل إرهانر  محىل 
تبادل تجارب  ها المتصلة قد ترغب الدول فن

  التطوير الشامل لهذه األدوات وتحسينها.   والمساهمةالمتخصصة باستخدام أدوات تقييم المخاطر 
 فن

ات 12الممارسة الجيدة  ن للخطر ومؤش  ي تحديد األفراد المعرضي 
ن
اك القطاعات غي  الحكومية والقطاع الخاص ف : إش 

  . الخطر 

اك جهات فاعلة متنوعة من القطاعات غير الربحية والقطاع الخاص    إرس 
  سعيها إل القد ترغب الدول فن

عن كشف فن

ن لخ . وعىل سبيل المثالاألفراد المعرضير ن ن محليير  الموظفون والم   يقدم، قد طر التحول إل إرهابيير
 
القطاع الخاص  ك منال

  تحديد السلوك المشبوه.  وجهة نظر فريدة
مع أفراد وأرسخ  أوثققد يكون لدى المنظمات غير الحكومية عالقات كما   19فن

تقديم رؤى يمكن  فإنهم قد يكونون قادرين عىل، وبالتال  أو الوكاالت الحكوميةاذ القانون المجتمع المحىل  من سلطات إنف

  جهود الكشف. 
   تجنبمن المهم إال أنه أن تساعد فن

   يهدد الثقةوضع موضع الجهات الفاعلة غير الحكومية فن
التر

 .      أو يقوضها  اكتسبتها داخل المجتمع المحىل  

كات عند  المشاركةو  توعيةال: تعزيز 13الممارسة الجيدة   تكنولوجيا المجموعة واسعة من ش 

التعامل مع طريقة  بتحديد وأنها مخولة ، منع اإلرهاب ومكافحته عنالرئيسية المسؤولية ه  من يتحمل الدول  بأن إقرارا 

كات  نتالش  ن لإلنير   توسيع نطاق ف، فيما يخص استخدام اإلرهابيير
ها قد ترغب الدول فن نت منصاتمل ليش تأثير  اإلنير

ن عير األصغر واألقل انتشارا   مشفرةال نت وتعطيل تمويل اإلرهاب. كوسيلة للكشف عن تجنيد اإلرهابيير   اإلنير
وإذ ينبعن

كات التكنولوجيا وشبكات التواصل االجتماع  عىل ا التجنيد لمكافحة األكير واألكي  انتشارا لدول أن تواصل العمل مع رس 

نت،    بدء التعامل ، ، حسب االقتضاء مفيد فقد يكون من العير اإلنير
كات األصغر التر عىل  انتشارا منصات أقل  تدير مع الش 

                                                
المعنية بالمبادئ  ERG 22+لتقييم مخاطر التطرف العنيف، وأداة  VERA 2R+تشمل أمثلة أدوات تقييم المخاطر المتخصصة: أداة  17

وتوكول تقييم مخاطر اإلرهاب.  TRAP-18التوجيهية لمخاطر التطرف، وأداة   الخاصة بير
د الممارسة الجيدة  18 ي، قائمة عىل األدلة واالستجابات قييم عىل المستوى الفرداستخدام أطر ت مراكش -مذكرة الهاي من  16تؤي 

 المناسبة. 
ن إلذكاء فهمهم بمحيطهم وتشجيعهم عىل اإلبالغ عن  مذكرة أنطاليامن  9تسلط الممارسة الجيدة  19 الضوء عىل أهمية توعية المواطنير

، يمكن لمو    ضمان األمن عن طريق األنشطة المشبوهة واألمور الشاذة. وفضال عن أفراد المجتمع المحىل 
  القطاع الخاص اإلسهام فن

ظقن
 اإلبالغ عن النشاط المشبوه. 
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نت    اإلنير
قدم وقد ي   20تطرف. الجماعات اإلرهابية العابرة للحدود الوطنية لتجنيد األفراد وتحويلهم إل الستخدمها توالتر

كاء  ة آراءً من قطاع التكنولوجيا القادمون هؤالء الش   سيما تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ال  استخدامحول  مستنير

نت ووسائل اإلعالم األخرى  تخطيطالأو  ا أو تمويله لها  تجنيد ال أو  التحريض عليها ، بغرض ارتكاب هجمات إرهابية أو اإلنير

 . لها 

 

 21التدخل: رابعا 

 

 . مخصصةشاملة إلتاحة التدخالت ال وجود أطر قانونية وسياساتية ضمان: 14 الجيدة الممارسة

 

  
 وتنفيذ التدخالت وضع، لضمان وتنقيحها، حيثما يكون ذلك مناسبا  الوطنيةأطرها القانونية  استعراضقد ترغب الدول فن

امج الآليات اإلحالة و  من قبيل، المخصصة ن البديلة ير   وبصفة عامة،  22. للخطر لألفراد المعرضير
أن قد ترغب الدول فن

بناء عىل ، التطرف المؤدي إل العنف بوادر  للتعامل مع األفراد الذين يظهرون 23خيارات قانونية مختلفةيكون لديها 

  وغير ذلك من  وتاريخهعمر الفرد ، مع مراعاة طبيعة التهديد الذي يشكله الفرد 
 الهوية ذات الصلة.    محدداتالجنانئ

 

امج التدخل.   وإقامة: إنشاء بروتوكوالت لتبادل المعلومات 15الممارسة الجيدة   آليات التنسيق لير

 

قد يكون لدى العديد من و ، يجب أن تستند إل تقييم شامل للفرد المعرض للخطر. حتر تكون برامج التدخل فعالة

  استعراضها معلومات حول  واألفراد الوكاالت 
  وإدراجه هذا الشخص ينبعن

اتيجية اا فن لفرد المعرض الموجهة لتدخل السير

ن وضعذلك قد لالسجالت الطبية،  من قبيلحماية المعلومات،  من خاللصون الخصوصية  ويلزمللخطر.   يتعير

 الشخصية.   ناتماية البيالحبروتوكوالت 

 

ن 16الممارسة الجيدة  ن المحليي  ي سياق اإلرهابيي 
ن
ي استخدام التدابي  اإلدارية ف

ن
ن : النظر ف ام حقوق المحتملي  ، مع احير

   24اإلنسان. 

 

يعات الوطنيةعىل النحو ال، تكون التدابير اإلدارية المناسبةقد    التش 
نظر إليه ي  مة للتعامل مع شخص قي  ، أداة محدد فن

 توفر هذه التدابير نوعا و . من الجرائم جريمة أنه ارتكبابل لالستخدام يثبت ال يوجد دليل ق، لكن عىل أنه مصدر خطر 

                                                
كات التكنولوجيا األصغر لتبادل أفضل الممارسات المتصلة  أنظر بوجه عام 20 نت العالم  لمكافحة اإلرهاب وعمله مع رس  منتدى اإلنير

  أطلقتها المديرية التنفيذية للجنة مكافحة  أنظر أيضا بطرق تعطيل نش  المواد المتطرفة العنيفة. و 
مبادرة التكنولوجيا ضد اإلرهاب، التر

كات التكنولوجيا     توفر محفال للدول من أجل التفاعل مع رس 
اإلرهاب التابعة لألمم المتحدة، والتر

(www.techagainstterrorism.org و )نت. -ات زيوري    ختوصي  لندن بشأن منع ومكافحة التطرف العنيف واإلرهاب عىل اإلنير
ظهرون بعض بوادر التطرف المؤدي إل العنف، ولكنهم لم  21   تستهدف األفراد الذين ي 

يرتكبوا عمال يقصد بمصطلح التدخل الجهود التر
  إرهابيا 

  جعلت هذا الفرد . والهدف من التدخل هو تزويد الفرد بمجموعة من خدمات الدعم التر
 من شأنها أن تعالج بعض الجوانب التر

الصادرة عن المنتدى العالم   مجموعة أدوات معالجة دورة حياة التطرف المؤدي إل العنفينجذب إل الفكر العنيف. وأنظر بوجه عام 
 . (.orgwww.toolkit.thegctfلمكافحة اإلرهاب )

  أال يتعارض التدخل وال برامج إعادة التأهيل وإعادة اإلد 22
  وخصوصيات البلد، فينبعن

يعات المحلية والسياق الوطتن ماج استنادا إل التش 
  ومبدأ حتمية معاقبة مرتكتر  جرائم اإلرهاب كما هو منصوص عليه 

  القانون الوطتن
  مع المالحقة القضائية الفعالة، عىل النحو الوارد فن

 فن
  لبعض البلدان. القا

  الجنانئ
 نونن

هما. ولمزيد م 23   هذا السياق إل استخدام تدابير بديلة مثل التحويل، والمالحقة القضائية المؤجلة، وغير
ن تشير الخيارات القانونية فن

ع القراء عىل االطالع عىل  شج  لة المالئمة للجرائم التوصيات بشأن االستخدام الفعال للتدابير البديالمعلومات حول هذا الموضوع، ي 
 الصادرة عن المنتدى العالم  لمكافحة اإلرهاب. المتصلة باإلرهاب 

  تتخذها الوكاالت الحكومية. إال أنه يجوز  24
   تشير التدابير اإلدارية عادة إل اإلجراءات التر

  بعض الواليات القضائية، للقاضن
 يصدر  أن، فن

د نشاطا ما أو يحظره، ويعتير  ا أمر  قيِّ
  تتطرق إل  راكشم-مذكرة الهايمن  11ألمر بمثابة تدبير إداري. وأنظر الممارسة الجيدة هذا ا ي 

التر
ن األجانب عىل نحو فعال والتخفيف من الخطر  ن اإلرهابيير  وضع وتنفيذ النظم القانونية واإلجراءات اإلدارية المناسبة لمقاضاة المقاتلير

 الذي يمثلونه. 

http://www.techagainstterrorism.org/
http://www.toolkit.thegctf.org/
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  حالةرتكاب الللحد من فرص الفرد  وسيلةالذي يستخدم ك والرصد الحكوم  من الرقابة 
استخدام التدابير  هجوم ما. وفن

  توفير ضماناتاإلدارية، 
ام حقوق الفرد وحرياتهاتكفل  فينبعن  . وصونها  حير

 

  25االستجابة: خامسا 

 

ي محلي بشعة ودقة عقب: نش  المعلومات 17الممارسة الجيدة    26. هجوم إرهابر

 

  أرسع وقت ممكن عقب هجوم ما تعمل ععىل أجهزة إنفاذ القانون أن 
ار د، و ىل نش  معلومات دقيقة للجمهور فن ون اإلضن

  بالتحقيقات الجارية.  
  رسالة موحدة تمثل إصدار  كما ينبعن

  تشارك فن
هجوم االستجابة للجميع الوكاالت المحلية التر

. الرهانر  اإل مرا صدم تشكل، أن التواصل االجتماع  وسائل ويمكن لوسائل اإلعالم، بما فيها محىل  فاذ إنألجهزة  ا بالنسبةقي 

  استخدام مجموعة من أدوات  أجهزة إنفاذ رغب وقد تيمكن التحقق منها. معلومات الجمهور ب إلمداد القانون 
القانون فن

  التصال لنش  المعلومات وتلقيها. ا
  عقد جلسات إحاطة حول المواضيع المتعلقة باإلرهاب  وقد ترتتئ

الدول النظر فن

   لفائدة وسائل اإلعالم المختلفة. 
اإلعالمية  المؤسساتالعالقات مع  بناءومن شأن هذه التوعية االستباقية أن تفيد فن

  تشكلها. بما يتي
 ح لها إجراء تغطيات دقيقة عن المنظمات اإلرهابية العابرة للحدود الوطنية والتهديدات التر

 

ن  محلي  وصم أي مجتمع تفادي: 18الممارسة الجيدة  ي محلي  عقبمعي   . هجوم إرهابر

 

  تعقب إعداد تع  جيدا أهمية عىل الدول أن 
  ، لتفادي تمجيد الهجومالرسائل التر

وصم الجماعة أو المجتمع تجنب و  الجانن

  ذلك أفراد األرسة. المحىل  المرتبط 
، بما فن  

اتيجيات االتصاللدول غ اأن تصو أيضا  من المفيد  هولعل بالجانن ونقاط  اسير

  العابرة للحدود الوطنيةالحوار والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالجماعات اإلرهابية 
  قد تفيد فن

تفادي الوصم ، والتر

  رعاية حمالت التوعية وة عىل ذلكواالستقطاب. وعال 
 لمجتمعاتالموجهة ل المحددة األهداف، قد ترغب الدول فن

 .   اتهلمناقشة الهجوم وتأثير الموجهة أو رعاية االجتماعات العامة  ،المتأثرة المحلية

  

امج الرامية إىل  دعم: 19الممارسة الجيدة     27ضحايا اإلرهاب وحماية الشهود.  مساندةالير

 

  قد 
  توفير مجموعة من خدمات المساعدة والدعم المناسبة للمجتمع المحىل  المتأثر  ترتتئ

هجوم عقب الدول النظر فن

. وعىل وجه التحديد    إرهانر  محىل 
ن الهيئات ذات الصلة التنسيق البنية تحتية تسمح ب توفير ، قد ترغب الدول فن مناسب بير

ن  ، لضحايا، بمن فيهم األفراد الذين تعرضوا لألذى بفعل معاينة الهجوملوتقديم المساعدة  للشهود الحماية الالزمة لتأمير

  الدعم االجتماع  واالقتصادي والنفس  الذي يحتاجونه  توفير  من خالل
 هجوم.   المن  للتعافن

 

 

 

 

 

                                                
  يمكن أن تسلكها هذه الدول يركز هذا القسم عىل طرق تفاعل  25

، والسبل التر الدول مع المنافذ اإلعالمية عقب هجوم ينفذه إرهانر  محىل 
 لتقديم الدعم لضحايا اإلرهاب والشهود. 

 أنظر أيضا ه وبعده. ئلقة باالتصاالت قبل الهجوم وأثنابشأن التوصيات المتع مذكرة أنطاليامن  13الممارسة الجيدة  أنظر بوجه عام 26
 . http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002470/247074E.pdfاليونسكو حول اإلرهاب واإلعالم  دليل

  ا أنظر بوجه عام 27
ة وفن والممارسة  إلجراءات الجنائيةمذكرة مدريد حول الممارسات الحسنة لمساعدة ضحايا اإلرهاب بعد الهجوم مبارس 

ن  مذكرة الرباطمن  1الجيدة  ن العامير ن والمدعير ن والمحققير ن وهيئات المحلفير ين والعمالء الشيير بشأن حماية الضحايا والشهود والمخير
  قضايا مكافحة اإلرهاب.  

 ومحامتر  الدفاع والقضاة فن

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002470/247074E.pdf
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 الخالصة

 

  هذه الوثيقة  الممارسات الجيدة غير الملزمة الواردة تروم
  الدول وتوجيهها  إرشاد فن

سياسات وتنفيذ برامج و  وضع فن

ئ محليا لمعالجة  مصممة   . اإلرهاب الناش 
ن وتتمثل األهداف الشاملة لهذه الممارسات الجيدة فن  من تحديد الدول  تمكير

دور أن يؤدي لمنتدى العالم  لمكافحة اإلرهاب . ويمكن للها فعالة الستجابات المتصلة بهذه الظاهرة ووضع اال  التحديات

ها منلمواصلة الحوار بمنير مفيد  ن الدول فيما يتعلق بتنفيذ هذه الممارسات الجيدة وغير ممارسات الجيدة ذات ال ير

ئ محليا معالجة لرامج وإجراءات جديدة بتنفيذ  . وفضال عنومسؤولةبطريقة فعالة لصادرة عنه االصلة  ، اإلرهاب الناش 

ع الدول عىل مواصلة إجراء البحوث بشأن هذا الموضوع  شج 
 
هجبعض  وإذا كانت. وتنقيحها  تقييم جهودها و ت

ُّ
المحددة  الن

  
  سياق مختلف، إال أنها  هذه فن

 الممارسات الجيدة قد استخدمت فن
 
عىل هذه المجموعة المحددة من ختير بعد لم ت

ورييالتقييم البحث والرصد و  فإنالمشكالت. لذلك،    بيانات ال لوضع ا عد ضن
   التر

ضمان فعالية  من شأنها أن تساعد فن

   الجهود. 


