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ــا األمـــم املتحـــدة          ــال الـــيت تـــضطلع هبـ ــام عـــن األعمـ تقريـــر األمـــني العـ
الدول والكيانات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة يف أفريقيـا يف جمـال        ملساعدة
  اإلرهاب مكافحة

      
  مقدمة  -أوالً   

، نظر جملـس األمـن يف التحـديات الـيت يـشكلها اإلرهـاب يف       ٢٠١٣مايو / أيار ٢١يف    - ١
ويف بيــان رئاســي أُصــِدر يف أعقــاب . احلفــاظ علــى الــسالم واألمــن الــدولينيأفريقيــا يف ســياق 

املناقشة، دعـاين اجمللـس إىل تقـدمي تقريـر مـوجز يتـضمن مـسحاً وتقييمـاً شـاملني ملـا قامـت بـه                          
األمــم املتحــدة مــن أعمــال ذات صــلة باملوضــوع ملــساعدة الــدول والكيانــات اإلقليميــة ودون   

ل مكافحة اإلرهاب، هبـدف مواصـلة النظـر يف اخلطـوات الـيت ميكـن                اإلقليمية يف أفريقيا يف جما    
  ).S/PRST/2013/5(اختاذها يف هذا الصدد 

ووفقاً للبيـان الرئاسـي، يقـدم هـذا التقريـر حملـة عامـة عـن األنـشطة الـيت اضـطلعت هبـا                   - ٢
ــاء     ــع أحن ــم املتحــدة يف مجي ــاب،      األم ــصدي لإلره ــى الت ــضاء عل ــدول األع ــساعدة ال ــا مل أفريقي

مسترشدة بقرارات اجلمعية العامة وجملس األمن يف هذا الصدد، وهي تـشمل يف املقـام األول،                 
ــال ال   ــبيل املث ــى س ــن     عل ــس األم ــرارات جمل  )٢٠١١ (١٩٨٩  و)١٩٩٩ (١٢٦٧احلــصر، ق

ــة  )٢٠٠٥( ١٦٢٤  و)٢٠٠٤ (١٥٤٠  و)٢٠٠١ (١٣٧٣ و ــة العامــــــ ــرار اجلمعيــــــ  وقــــــ
  املتعلق باستراتيجية األمم املتحـدة العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب الـيت اعتمـدهتا اجلمعيـة                 ٦٠/٢٨٨
ويقـيِّم التقريـر أيـضاً تـأثري هـذه املـساعدة ويقـدم              .  وقراراهتا االستعراضـية الالحقـة     ٢٠٠٦ عام
  .وصيات لعمل األمم املتحدة يف املستقبلت
يقــدم  ورغــم الطــابع الــشامل للتقريــر مــن حيــث نطــاق األنــشطة الــيت يغطيهــا، فإنــه ال  - ٣

ســرداً كــامالً جلميــع األنــشطة الــيت اضــطلعت هبــا األمــم املتحــدة يف أفريقيــا يف جمــال مكافحــة   
الت الــسالم واألمــن والتنميــة فــإن قــدراً كــبرياً ممــا نبذلــه مــن اجلهــود املتــصلة مبجــا  . اإلرهــاب
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يـشمل مكافحـة اإلرهـاب كهـدف يف      واحلكم الرشـيد وسـيادة القـانون وحقـوق اإلنـسان، ال          
  .حد ذاته، رغم أن تلك اجلهود تسهم يف منع اإلرهاب والتصدي له بشكل مالئم

    
  اإلرهاب يف أفريقيا  -ثانياً   

فهــو . يف مجيــع أحنــاء أفريقيــامــا زال اإلرهــاب يــشكل هتديــداً خطــرياً للــسالم واألمــن   - ٤
  .عامل حمفز يف عدد متزايد من حاالت الرتاع

ــة النظــر يف مــسائل       - ٥ ــاريت األخــرية إىل منطقــة الــساحل اعتقــادي بأمهي وقــد أكــدت زي
ــة مترابطــة     ــسان بطريق ــوق اإلن ــة وحق ــن والتنمي ــسالم واألم ــود مكافحــة   . ال ــى جه ــتعني عل في

عوارض فحسب، بل أن تتـصدى أيـضاً للظـروف الـيت            ال اإلرهاب، حىت تكون فعالة، أال تعاجل     
وتنطـوي اسـتراتيجية األمـم املتحـدة        . هتيئ البيئـة الـيت متكِّـن املنظمـات اإلرهابيـة مـن االزدهـار              

املتكاملة ملنطقة الساحل على إمكانية التأثري تأثرياً حامساً علـى املنطقـة عـن طريـق تـوفري الـدعم                    
ل الـسالم واألمــن، وحتقيـق النمــو املـستدام، والتنميــة    الطويـل األجـل للجهــود الراميـة إىل إحــال   

  ).S/PRST/2013/5(البشرية وبناء القدرة على الصمود 
ويف مايل، كاد اإلرهابيون أن يدمروا اهلياكل األساسية للدولـة، ممـا أثـر علـى اسـتقرار           - ٦

زال تنظـيم القاعـدة يف بـالد املغـرب اإلسـالمي، ومجاعـة التوحيـد                 ومـا . البلد واملنطقة بأسـرها   
 واجلهاد يف غرب أفريقيا، ومجاعة أنصار الدين، ينشطون يف مشال مايل، مع ما لذلك مـن آثـار     

وقد عرَّضوا وجود بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعـددة األبعـاد لتحقيـق     . تطال البلدان اجملاورة  
  .يل وأنشطتها للخطراالستقرار يف ما

ويف مشال أفريقيا ومنطقة الـساحل والـصحراء الكـربى، زاد تـأثري اجلماعـات املـسلحة                   - ٧
ــها تنظــيم القاعــدة يف بــالد املغــرب اإلســالمي     ذات ــة، ومــن بين ــديولوجيات املتطرف فقــد . اإلي

ا، استغلت هـذه اجلماعـات حالـة عـدم االسـتقرار الـسياسي يف العديـد مـن بلـدان مشـال أفريقيـ                       
وقـد بانـت نيتـها وقـدرهتا     . واستطاعت أن تعزز شبكاهتا املوجـودة وأن توسـع نطـاق أنـشطتها          

ــام      ــر والنيجــر ع ــى ختطــيط اهلجمــات يف اجلزائ ــصار   . ٢٠١٣عل ــة أن ــا، عــززت مجاع ويف ليبي
أفــراد  ســيما يف درنــة وبنغــازي، واغتالــت العديــد مــن  الــشريعة وجودهــا يف شــرق البلــد، وال 

  .غريها من مؤسسات الدولةقوات األمن الوطين و
وهيـأت احلــدود الــيت يــسهل اختراقهــا واهلياكـل الــضعيفة للدولــة يف جنــوب ليبيــا بيئــة     - ٨

وعـالوة علـى ذلـك،      . مؤاتية لزيادة وجود اجلماعـات اإلرهابيـة وأنـشطتها يف منطقـة الـساحل             
 تـدفق األسـلحة   فإهنا تتسبب يف انتقال عدم االستقرار مباشرة إىل املناطق اجملاورة، حيث أسهم   

ســـيما مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى،  مـــن ليبيـــا إىل منطقـــة وســـط أفريقيـــا دون اإلقليميـــة، وال
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ــة دون        يف ــتقرار يف املنطقـ ــن واالسـ ــى األمـ ــبرياً علـ ــراً كـ ــشكل خطـ ــذي يـ ــف الـ ــصعيد العنـ تـ
  .بأسرها اإلقليمية

 حـرام  ورغم اإلجراءات احلازمـة الـيت تتخـذها احلكومـات املعنيـة، تـشن مجاعـة بوكـو               - ٩
فقد استغلت بوكو حرام احلـدود الـيت        . ومجاعة األنصار التابعة هلا هجماهتما القاتلة يف نيجرييا       

كمـا تـسببت    . يسهل اختراقها بني نيجرييا والكامريون واختطفت رعايا أجانب يف الكامريون         
 مــن الالجــئني واملهــاجرين ٤٥ ٠٠٠ األنــشطة اإلرهابيــة الــيت تقــوم هبــا يف نــزوح مــا يقــدر بـــ  

والكــامريون والنيجــر، بينــهم أشــخاص يــشتبه يف أهنــم مــن        العائــدين النــيجرييني، إىل تــشاد  
ــا أيــضاً الــساحة الرئيــسية لعمليــات جــيش الــرب للمقاومــة،    . املتمــردين وأصــبح وســط أفريقي

املسؤول عن ارتكاب انتهاكات خطرية واسعة النطاق حلقوق اإلنسان، والـذي يعتـربه االحتـاد               
  .رهابيةاألفريقي مجاعة إ

ويف شــرق أفريقيــا، أصــبحت حركــة الــشباب منخرطــة بــشكل متزايــد يف حــرب غــري   - ١٠
متكافئــة، بــسبب احلملــة العــسكرية الــيت تــشنها بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال واجلــيش     

وُتظهر حركة الشباب حتسناً يف قدرهتا على شـن هجمـات إرهابيـة معقـدة،               . الوطين الصومايل 
ــا يف ذلـــك يف امل  ــنته يف     مبـ ــذي شـ ــوم الـ ــؤخراً يف اهلجـ ــا اتـــضح مـ ــا، كمـ ــع نطاقـ ــة األوسـ نطقـ

وأفيــد أن حركــة .  التجــاري يف نــريويب“ويــست غايــت” علــى جممــع ٢٠١٣ســبتمرب /أيلــول
وذُِكـر أن  . الشباب استطاعت أن حتصل علـى دعـم مـن الـشبكات اإلرهابيـة الدوليـة األخـرى                

 العربية، وأهنا قدمت تـدريباً يف الـصومال         للجماعة صالت قوية بتنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة       
إال أنه مل يتـسن التثبـت باألدلـة مـن     . ألفراد إرهابيني من نيجرييا ومن بلدان قريبة من حدودها   

وباإلضـافة  . اإلفادات بقيام حركة الشباب بتوفري التدريب ألفراد مجاعيت بوكو حـرام واهلجـرة   
لتابعـة هلـا الـيت شـنتها يف أوغنـدا وكينيـا             إىل ذلك، بينت هجمات حركة الشباب واجلماعات ا       

. مدى اتـساع نطـاق عملياهتـا وقـدرهتا علـى التجنيـد يف اجملتمعـات الـصومالية يف تلـك البلـدان                  
ــة االســتقرار يف          ــا هتــدف إىل زعزع ــود أوســع نطاق ــوم جبه ــات أن تق ــك التحالف ــا تل ــيح هل وتت

  .األفريقية القارة
فقد وقعـت سلـسلة مـن       .  من أعمال اإلرهاب   ومل تسلم حىت منطقة اجلنوب األفريقي       - ١١

احلوادث الفردية تراوحت بني تفجـريات ومـزاعم بـإجراء تـدريبات يف جنـوب أفريقيـا متـصلة                    
وأُطِلقَت حتذيرات أيضاً بوجود خاليـا لتنظـيم القاعـدة يف زامبيـا، وسـلَّم كـل                 . بتنظيم القاعدة 

  .وهنم إرهابينيمن جنوب أفريقيا وزامبيا يف املاضي أشخاصاً يشتبه يف ك
ويــزداد املــشهد تعقيــداً جــراء التعــاون املتزايــد بــني الــشبكات اإلجراميــة واجلماعــات      - ١٢

ــة، ال ــة       اإلرهابي ــشبكات اإلجرامي ــشكل ال ــساحل حيــث ت ــة ال ــا ومنطق ســيما يف غــرب أفريقي
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فقـد قامـت مجاعـات تابعـة لتنظـيم القاعــدة      . )١(املنظمـة خطـراً كـبرياً علـى الـسالم واالســتقرار     
نفسها بعمليات خطف مقابل احلصول على فدية، اليت تعد مصدراً رئيسياً مـن مـصادر دخـل                 ب

ولذلك فإن الرباهني املتزايدة بوجود تقاطُع مـصاحل بـني اجلماعـات اإلجراميـة      . تلك اجلماعات 
املنظمة واإلرهابيني تؤكد ضرورة تـوفري مـساعدة شـاملة متعـددة األبعـاد للتـصدي للتحـديات                  

  .داخلةاملت األمنية
    

ــات        -ثالثاً    ــدول والكيان ــضطلع هبــا األمــم املتحــدة ملــساعدة ال ــشطة الــيت ت األن
  اإلقليمية ودون اإلقليمية يف أفريقيا يف جمال مكافحة اإلرهاب

يستلزم التصدي للتحديات املتنوعة اليت تشكلها اجلماعات اإلرهابية اسـتجابات قويـة              - ١٣
بتعزيـز التنميـة مـرورا بإرسـاء احلكـم الرشـيد وتوطيـد              عرب جمموعة واسـعة مـن األنـشطة، بـدءاً           

  .سيادة القانون، وبتعزيز حقوق اإلنسان وصوال إىل معاجلة الظروف املفضية إىل اإلرهاب
وحتدد استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب جمال بناء القـدرات باعتبـاره               - ١٤

وقد اسـتجابت فرقـة العمـل املعنيـة         . ولة ملكافحة اإلرهاب  عنصراً حمورياً يف اجلهود العاملية املبذ     
بالتنفيــذ يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب وكيانــات األمــم املتحــدة العاملــة يف إطارهــا الحتياجــات  

. الــدول األعــضاء األفريقيــة، مبــا يتوافــق مــع واليــة كــل مــن هــذه الكيانــات وجمــاالت خربهتــا    
  .قليمية ودون اإلقليمية ملضاعفة تأثري عملهابرحت األمم املتحدة تعمل مع املنظمات اإل وما
ورغم أن األمم املتحدة تؤدي دوراً حيويـا يف جهـود بنـاء القـدرات، فـإن احلكومـات                     - ١٥

وعـالوة علـى ذلـك، ونظـراً ألن         . األفريقية نفسها هي يف طليعة اجلهـات الباذلـة لتلـك اجلهـود            
 مبكــان أن تتعــاون احلكومــات علــى اإلرهــاب كــثرياً مــا يتجــاوز حــدود البلــدان، فمــن األمهيــة

ويف هذا الـصدد، مـن الـضروري        . الصعيد اإلقليمي وحىت األقاليمي ملواجهة األعمال اإلرهابية      
ــساحل ووســط       ــساحل واملغــرب العــريب، وبــني دول ال ــز التعــاون، خــصوصاً بــني دول ال تعزي

  .وشرق أفريقياأفريقيا، وبني دول شرق أفريقيا واملغرب العريب، وبني دول الشرق األوسط 
مــساعدة مشلــت مجيــع األركــان األربعــة الســتراتيجية األمــم     وقــدمت األمــم املتحــدة   - ١٦

املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، اليت تدعو إىل العمـل مـن أجـل معاجلـة الظـروف املؤديـة إىل                    
تـه  بناء قدرات البلدان على منع اإلرهـاب ومكافح        منع اإلرهاب ومكافحته؛   انتشار اإلرهاب؛ 

وتعزيز دور منظومـة األمـم املتحـدة يف هـذا الـصدد؛ وكفالـة احتـرام حقـوق اإلنـسان وسـيادة                       
وقــدمت وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا . القــانون يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب

__________ 
انظر تقرير األمني العام عن اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة واالجتـار غـري املـشروع باملخـدرات يف غـرب أفريقيـا                         )١(  

 ).S/2013/359 (٢٠١٣يونيه / حزيران١٧ومنطقة الساحل املؤرخ 
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أيضاً املساعدة التقنية وغريها من أشكال املـساعدة يف هـذا الـصدد إىل الـدول مـن أجـل تنفيـذ                      
  .فة للجمعية العامة وجملس األمن متصلة مبكافحة اإلرهابقرارات خمتل

ويستعرض املسح الشامل للمساعدة اليت تقدمها األمم املتحـدة الـوارد يف الفـرع ألـف             - ١٧
من هذا التقرير العمل الذي تضطلع به األمم املتحدة بالتعاون مع الدول األعضاء، ويـستعرض               

واإلقليميـة    املتحـدة بالتعـاون مـع املنظمـات الدوليـة     يف الفرع باء العمل الذي تضطلع به األمـم  
ويف كال الفرعني، ُصنفت األنـشطة حبـسب اجملـاالت املواضـيعية الـيت حـددهتا                . ودون اإلقليمية 

  .االستراتيجية العاملية
  

  العمل الذي تضطلع به األمم املتحدة بالتعاون مع الدول األعضاء  -ألف   
  ار اإلرهابمعاجلة الظروف املؤدية إىل انتش    
  تشجيع احلوار والتفاهم والتصدي إلغراء اإلرهاب    

تدعو استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحـة اإلرهـاب إىل تعزيـز احلـوار والتـسامح                  - ١٨
والتفاهم بني احلضارات والثقافات والـشعوب واألديـان، وإىل وضـع بـرامج للتثقيـف والتوعيـة         

  .العامة يف هذه امليادين
ــة      و  - ١٩ ــم والثقاف ــة والعل ــم املتحــدة للتربي ــة األم ــسكو(تعكــف منظم ــى إطــالق  ) اليون عل

فمن أجل تعزيز محاية الثقافـة، تعمـل اليونـسكو    . مبادرات يف جماالت الثقافة والتعليم واإلعالم   
مـع اجملتمــع الـدويل ملنــع تـدمري التــراث الثقـايف أو إحلــاق الـضرر بــه، ومنـع االجتــار باملمتلكــات       

ــة لتحقيــق      الثقافيــة، م ؤكــدة أن التــراث الثقــايف والقــيم الــيت جيــسدها مــا هــي إال قــوة وحدوي
ويف مــايل، ســاعدت اليونــسكو علــى حفــظ التــراث الثقــايف وأشــكال  . املــصاحلة وبنــاء الــسالم

ويف أعقـاب اختـاذ قـرار       . التعبري الثقـايف، اللـذين تعرضـا هلجمـات متكـررة أثنـاء الـرتاع األخـري                
 الذي أنشأ بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعـاد لتحقيـق   )٢٠١٣ (٢١٠٠جملس األمن  

ــت            ــها، دأب ــن واليت ــزءاً م ــايف ج ــراث الثق ــى الت ــاظ عل ــم احلف ــلَ دع ــايل، وجع ــتقرار يف م االس
ــراث      ــى العمــل مــع شــركاء األمــم املتحــدة إلدراج صــون الت ــسكو عل  الثقــايف يف جهــود  اليون

  .عمليات حفظ السالم واالنتعاش
ومــا بــرح تعزيــز احلــوار والتفــاهم مــن أجــل إحــالل الــسالم يف املنطقــة يــشكل حمطــاً       - ٢٠

للتركيز يف اتفاق للتعاون مربم بني اليونسكو واململكة العربية السعودية دعماً لربنـامج عبـد اهللا         
وُنفِّـذَت مـشاريع هتـدف إىل إرسـاء ثقافـة احلـوار             . ربن عبد العزيز الدويل لثقافة السالم واحلوا      

  .يف تونس وليبيا ومصر
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ويف غرب أفريقيا، يقدم كل مـن اليونـسكو ومـصرف التنميـة األفريقـي الـدعم ألحـد                     - ٢١
مـــشاريع اجلماعـــة االقتـــصادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا يف جمـــال الـــسالم والتنميـــة، يهـــدف إىل  

يف يف جمال حقـوق اإلنـسان، واملواطنـة، وثقافـة الـسالم             استحداث أدوات تعليمية لتعزيز التثق    
ـــ    يف ١٥ والدميقراطيـــة، والتكامـــل اإلقليمـــي يف نظـــم التعلـــيم الرمسيـــة يف الـــدول األعـــضاء الـ

ــاهج والكتــب      . اجلماعــة ــدان يف تنقــيح وتعــديل املن ــسكو البل ــساعد اليون ــا، ت ويف مشــال أفريقي
  .لقوالب النمطية الثقافية والدينية واجلنسانيةاملدرسية واملواد التعليمية األخرى ملواجهة ا

الدور الذي يؤديه زرع التطرف يف انتشار اإلرهاب وأمهيـة التركيـز علـى               وبالنظر إىل   - ٢٢
الــشباب يف اإلجــراءات الوقائيــة، واصــلت اليونــسكو، بالتعــاون مــع وكــاالت األمــم املتحــدة    

مي املـساعدة التقنيـة لـدعم حكومـات         وأفرقتها القطرية، إسداء املشورة بـشأن الـسياسات وتقـد         
بوروندي وسرياليون وغانا وليربيا ومايل يف مراجعة أو وضع سياسات عامة متكاملـة وجامعـة               

ــا يركــز علــى تعلــيم الــشباب    . بــشأن الــشباب وأعــدت اليونــسكو أيــضا مــشروعا يف موريتاني
ــز التــسامح واحلــوار   تعــاون مــع وزارة وقامــت اليونــسكو، بال. املهــارات والقــيم الالزمــة لتعزي

الدولة لـشؤون الـشباب ووزارة التعلـيم العـايل يف مـصر، بإعـداد دليـل عـن الدميقراطيـة يراعـي                       
  .اجلنساين املنظور
ونظــرا ألن إذاعــة اجملتمــع احمللــي تــضطلع بــدور رئيــسي يف كــثري مــن جوانــب احليــاة       - ٢٣

أفريقيـــا علـــى اليوميـــة للمجتمعـــات احملليـــة، قامـــت اليونـــسكو بتـــدريب الـــشباب يف جنـــوب 
االســتفادة مــن احملطــات اإلذاعيــة للمجتمعــات احملليــة يف تعزيــز االنــدماج االجتمــاعي، وإنــشاء  

وقامــت اليونــسكو أيــضا . منــابر للحــوار، وبنــاء جمتمعــات يتمتــع فيهــا اجلميــع بــسالم حقيقــي 
 الـسالم   بتعزيز القدرات يف جمال مباشرة املشاريع االجتماعية اليت يقودها الشباب وتعزيز ثقافة           

الزماالت الدويل ومن خالل عملها مـع املركـز           من خالل برنامج   “االنطالق”بتوفري زماالت   
  . األفريقي لإلرشاد والنصح وتنمية الشباب يف مالوي

وتعمل اليونسكو أيضا مع وسـائط اإلعـالم بوصـفها وسـيلة هامـة لتـشجيع التـسامح،                    - ٢٤
مـؤمترا   ، عقدت ٢٠١٣يونيه  /ويف حزيران . علوماتيةبتنفيذ برامج يف جمال الدراية اإلعالمية وامل      

ــوعه   ــا موضــ ــا يف نيجرييــ ــز    ”دوليــ ــيلة لتعزيــ ــة كوســ ــة واملعلوماتيــ ــة اإلعالميــ ــادة الدرايــ زيــ
  .“الثقايف التنوع
ويعمل برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي مـن خـالل حتليلـه للتنميـة املتـصلة بالرتاعـات يف                      - ٢٥

ات لـدعم اجلهـود القائمـة علـى أدلـة املبذولـة يف جمـال منـع                  إعداد وتطبيق حتليلٍ متـصل بالرتاعـ      
ويقــدم الربنــامج اإلمنــائي الــدعم إلصــالح القطــاع األمــين وأمــن اجملتمعــات  . نــشوب الرتاعــات
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احمللية من خالل برناجمه املعـين بتوطيـد الـسالم واحلوكمـة الـذي يـشمل بوركينـا فاسـو وتـشاد                      
  .ومايل وموريتانيا والنيجر

  
  طرف العنيف والتحريض على ارتكاب األعمال اإلرهابيةمكافحة الت    

. وضـع حتـالف احلــضارات التـابع لألمــم املتحـدة بـرامج يف أفريقيــا ملنـع زرع التطــرف        - ٢٦
ويركز أحد هذه الربامج على اجملتمعات احمللية يف نيجرييـا ويـستهدف الـشباب والنـساء وقـادة                  

ويقـوم التحـالف    . ا بني أعضاء اجملموعات املختلفـة     اجملتمعات احمللية لتيسري احلوار والتفاعل فيم     
حاليــا بتــوفري الــدعم ملــشروعني يقودمهــا اجملتمــع املــدين يف منطقــة القــرن األفريقــي يهــدفان إىل   
ختفيــف حــدة التــوتر يف املنطقــة الــساحلية يف كينيــا مــن خــالل تقيــيم اجتاهــات زرع التطــرف    

وإضـافة إىل   .دفهم اجلماعـات املتطرفـة  والتطرف العنيف ومتكني قـدرات الـشباب الـذين تـسته      
ذلــك، وحــىت يتــسىن التــصدي للخطــاب املتطــرف، ســيقوم التحــالف، بــدعم مــن فرقــة العمــل  

يطلـق مبـادرات يف جمـال بنـاء       املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهـاب، بتنفيـذ مـشروع آخـر            
عالمـيني الـصوماليني   القدرات ملكافحة استخدام اخلطاب امللهب للمشاعر مـن قبـل املهنـيني اإل            

  .يف املهجر لتحسني العالقات بني العشائر وعرب االنقسامات السياسية
وواصلت املديريـة التنفيذيـة للجنـة مكافحـة اإلرهـاب تعزيـز تنفيـذ قـرار جملـس األمـن                       - ٢٧

ــصدد، قامــت املد  .)٢٠٠٥ (١٦٢٤ ــدويل ملكافحــة    ويف هــذا ال ــة، بالتعــاون مــع املركــز ال يري
 يف الربـاط،  ٢٠١٢يوليـه  /اإلرهاب، وبدعم من هولندا، بتنظيم حلقة العمل الثانية هلـا يف متـوز       

ديريـة  وعقـدت حلقـة العمـل يف إطـار املبـادرة العامليـة للم         . )٢٠٠٥ (١٦٢٤عن تنفيـذ القـرار      
ممثلي احلكومات واجملتمع املدين حىت يناقشوا، يف مجلـة أمـور، جتـرمي التحـريض علـى           اليت جتمع 

ــسياسات           ارتكــاب األعمــال اإلرهابيــة والتــدابري الــيت ينبغــي اختاذهــا، مبــا يف ذلــك تــدابري ال
  .االجتماعية، من أجل التصدي للتطرف العنيف وزرع التطرف

يونيــه  / الثالثــة املعقــودة يف اجلزائــر العاصــمة يف حزيــران    ويف حلقــة العمــل اإلقليميــة    - ٢٨
قـام   ،)٢٠٠٥ (١٦٢٤بتيسري من املديرية، ملناقشة التنفيذ الفعال لقرار جملـس األمـن             ،٢٠١٣

 ذلـك االحتـاد األفريقـي       ممثلو احلكومـات واجملتمـع املـدين واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة، مبـا يف               
ــه        ــر التحــريض ومكافحت ــة حلظ ــتراتيجيات الفعال ــشة االس ــاون اإلســالمي، مبناق ــة التع . ومنظم

 بتيسري حلقة عمل وطنية لكينيا ملناقـشة املـسائل املتعلقـة            ٢٠١٤وستقوم املديرية يف مطلع عام      
 يف إطار متابعة حلقـة العمـل اإلقليميـة لـدول شـرق أفريقيـا املعقـودة                  )٢٠٠٥ (١٦٢٤بالقرار  

  .٢٠١١نوفمرب /يف نريويب يف تشرين الثاين
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  إعادة تأهيل وإعادة إدماج املتطرفني املمارسني للعنف     
قـــام معهـــد األمـــم املتحـــدة األقـــاليمي لبحـــوث اجلرميـــة والعدالـــة واملركـــز األفريقـــي    - ٢٩

 املتعلقة باإلرهاب، التابع لالحتاد األفريقي، بتنظيم مشاورة إقليمية بـشأن           للدراسات والبحوث 
وشــكلت . ٢٠١٣فربايــر /إعــادة تأهيــل وإعــادة إدمــاج املتطــرفني املمارســني للعنــف يف شــباط 

املناســبة أساســا لوضــع برنــامج إقليمــي يركــز علــى بوركينــا فاســو واجلزائــر ومــايل وموريتانيــا   
ىل بناء قدرات الـدول األعـضاء علـى تـصميم بـرامج إلعـادة تأهيـل            والنيجر ونيجرييا، يهدف إ   

. وإدماج املتطرفني املمارسني للعنف يف السجون والتخطيط لتلـك الـربامج ووضـعها وتنفيـذها              
 ٢٠١٣ أكتـوبر /وأجرى املعهد مشاورة أولية مـع وزارة الداخليـة يف نيجرييـا يف تـشرين األول               

  . فريقيا يف البناء على الربامج القائمةأعضاء أخرى من غرب أ دول وسيتعاون مع
  

   اإلرهاب ومكافحته منع    
  مكافحة غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب    

قــدم صــندوق النقــد الــدويل املــشورة بــشأن تنميــة القــدرات يف جمــال مكافحــة غــسل     - ٣٠
ن األمــوال ومتويــل اإلرهــاب لعــدة حكومــات يف أفريقيــا، بينــها جــزر القمــر وجنــوب الــسودا   

  . وسان تومي وبرينسييب والسودان وغانا واملغرب ونيجرييا
ــع           - ٣١ ــرع من ــن خــالل ف ــة، م ــين باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم وواصــل مكت

ــذ اإلطــار القــانوين العــاملي ملكافحــة اإلرهــاب،       ــدان يف تنفي ــه، مــساعدة البل ــابع ل اإلرهــاب الت
وقـدم أيـضا تـدريبا متخصـصا     . ميـد األصـول  ذلك يف جمال مكافحة متويـل اإلرهـاب وجت     يف مبا

ملوظفي العدالة اجلنائية يف املؤسسات الوطنية املختصة يف املنطقة، مبا يف ذلك على سبيل املثـال                
حلقـــة عمـــل بـــشأن جتميـــد األصـــول وتنفيـــذ نظـــام اجلـــزاءات عمـــالً بقـــراري جملـــس األمـــن  

وقــدم .  يف الربــاط٢٠١٣يونيــه /، املعقــودة يف حزيــران)٢٠١١ (١٩٨٩  و)١٩٩٩( ١٢٦٧
ــابع         ــل اإلرهــاب، الت ــة ومتوي ــدات اجلرمي ــوال وعائ ــاملي ملكافحــة غــسل األم ــامج الع ــضاً الربن أي

يــا لتعزيــز القــدرات الوطنيــة يف جمــال للمكتــب، مــساعدة تقنيــة مــستمرة لبلــدان يف مشــال أفريق 
ومـن األمـور ذات األمهيـة اخلاصـة اسـتمرار مبـادرة          . مكافحة غسل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب       

  .مشتركة للتدريب بني املكتب ومنظمة اجلمارك العاملية بشأن حاملي النقدية
  

ال منــع االنتــشار وعلــى التــصدي للــهجمات الــيت تــشن باســتعم   بنــاء قــدرات الــدول علــى     
  أسلحة الدمار الشامل

، يف ٢٠١٢ منـذ عـام   ، تقـوم )٢٠٠٤ (١٥٤٠ما برحت اللجنة املنشأة عمال بـالقرار      - ٣٢
إطار تنفيذها هلـذا القـرار، بزيـارات قطريـة إىل مدغـشقر ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، ويف                  

http://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)�


S/2014/9  
 

14-20319 9/31 
 

، مــن أجــل التوعيــة واملــساعدة يف وضــع )٢٠١٣يف عــام (ىل بوركينــا فاســو اآلونــة األخــرية، إ
ــرار   ــذ الق ــة لتنفي ــارة النيجــر يف كــانون    . خطــط وطني ــوة لزي ــضاً دع ــة أي ــاين وتلقــت اللجن  /الث

  .٢٠١٤ يناير
وقام معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرميـة والعدالـة، يف إطـار مبـادرة االحتـاد                   - ٣٣

 حــدة خمــاطر مراكــز االمتيـاز الكيميائيــة والبيولوجيــة واإلشــعاعية والنوويــة،  األورويب لتخفيـف 
بإنشاء مكاتب إقليمية يف اجلزائـر وكينيـا واملغـرب مـن أجـل ختفيـف حـدة املخـاطر الكيميائيـة               
والبيولوجية واإلشعاعية والنووية عن طريق تشجيع سياسـة متـسقة وحتـسني التنـسيق والتأهـب                

  . ملسائل القانونية والعلمية والتقنية وتلك املتعلقة باإلنفاذوتوفري هنج شامل يغطي ا
  

بناء قدرات الدول يف جمال منع اإلرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة األمـم املتحـدة                   
  هذا الصدد  يف

  تيسري تقدمي املساعدة املتكاملة ملكافحة اإلرهاب    
فحـة اإلرهـاب مبـادرة املـساعدة        وضع مكتب فرقة العمل املعنية بالتنفيـذ يف جمـال مكا            - ٣٤

املتكاملة ملكافحة اإلرهاب ملـساعدة الـدول األعـضاء بنـاء علـى طلبـها علـى تنفيـذ اسـتراتيجية                     
األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب بطريقة متكاملة، وتقدمي مـساعدة تـشمل مجيـع أركـان        

ل وثيـق يف    كلـد الـشريك بـش     ويـشارك الب  . االستراتيجية، وتنسيق أنشطة منظومة األمم املتحدة     
وتقـوم حاليـا    . تصميم األنـشطة الراميـة إىل حتـسني فعاليـة املـساعدة التقنيـة وأثرهـا واسـتدامتها                 

هذه املبادرة، اليت تستند إىل ختطيط واٍف وحتليل للثغـرات يف مـا يتعلـق باالحتياجـات يف جمـال       
ــة     ــد املعــين، بتيــسري تقــدمي املــساعدة التقني ــاء القــدرات يف البل ــا بن ــا فاســو ونيجريي .  إىل بوركين

ووضعت مشاريع مـشتركة مـع املديريـة التنفيذيـة ملكافحـة اإلرهـاب، ومكتـب األمـم املتحـدة                    
  .واليونسكو املعين باملخدرات واجلرمية،

  
تعزيز تنفيذ الصكوك القانونية والدولية، وتقدمي املـساعدة القانونيـة، وتعزيـز قـدرة مـوظفي                

   العدالة اجلنائية
ــة اإلرهـــاب يف عـــامي   و  - ٣٥ ــة ملكافحـ ــة التنفيذيـ ــد ٢٠١٣  و٢٠١٢اصـــلت املديريـ  رصـ

فقـد قامـت املديريـة بزيـارات      . يف أفريقيـا )٢٠٠١ (١٣٧٣وتشجيع تنفيذ قـرار جملـس األمـن        
 بلـدا،  ٢٣ة اإلرهـاب، إىل   تقييمية وأوفدت بعثات لتقـصي احلقـائق، بالنيابـة عـن جلنـة مكافحـ              

  .واملغرب وموريتانيا وموزامبيق والنيجر بينها أنغوال وبوتسوانا وجيبويت وزامبيا وغابون
، نظمت املديرية بالتعاون مع حكومة تـونس حلقـة          ٢٠١٣ديسمرب  /ويف كانون األول    - ٣٦

 املقدمـة لكبـار   دراسية عن تقدمي اإلرهابيني إىل العدالة يف إطار سلـسلة مـن احللقـات الدراسـية            
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أعضاء النيابة العامة املعنيني مبكافحة اإلرهاب من أجل متكني املمارسـني مـن تبـادل املعلومـات       
يف جمــال التحــديات والــدروس املــستفادة؛ ومناقــشة املمارســات اجليــدة وســبل املــضي قــدما يف  

وقـد عقـدت    . )٢٠٠١ (١٣٧٣مسائل مواضـيعية حمـددة تتـصل مبتطلبـات قـرار جملـس األمـن                
 ركـزت علـى دور املـدعي        ٢٠١٢يونيـه   /حلقة دراسية سـابقة يف اجلزائـر العاصـمة يف حزيـران           

  .العام يف منع اإلرهاب
ــة          - ٣٧ ــساعدة التقني ــدمي امل ــة تق ــين باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم وواصــل مكت

ار بنـاء القـدرات ملـوظفي العدالـة اجلنائيـة مـن أجـل منـع اإلرهـاب                   والتدريب املتخصص يف إط   
وكانــت معاجلــة الثغــرات الــيت تــشوب النظــام القــانوين ملكافحــة اإلرهــاب وتعزيــز . ومكافحتــه

القدرات من أجل التنفيذ الفعال آلليات التعاون الدويل، هـي أيـضا مـن بـني أولويـات املكتـب                    
كتــب الــدعم واملــساعدة التقنيــة إلنــشاء برنــامج قــضائي  ويف هــذا الــسياق، قــدم امل .يف أفريقيــا

وتتعـاون  . ، مبـشاركة بوركينـا فاسـو ومـايل وموريتانيـا والنيجـر            ٢٠١٠إقليمي، أنشئ يف عـام      
هــذه الــشبكة املؤلفــة مــن مراكــز التنــسيق الوطنيــة يف تيــسري تــسليم اجملــرمني وتقــدمي املــساعدة   

عقد االجتماع السنوي الرابع للربنامج يف نواكـشوط يف         و. القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية    
، مبـشاركة جامعـة الـدول العربيـة بـصفة           ٢٠١٣أكتـوبر   / تـشرين األول   ٣٠ إىل   ٢٨الفترة مـن    

هذه التجربة الناجحة، قام املكتـب أيـضاً بإنـشاء شـبكة إقليميـة للمـدعني          واستنادا إىل . مراقب
ــدول األعــضاء يف    ــة لل ــسلطات املركزي ــامني وال ــا    الع ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــة االقت  اجلماع

وبالنــسبة ملنطقــة الــساحل، أعــد املكتــب دلــيلني عملــيني ملــساعدة مــوظفي العدالــة   .وموريتانيــا
  . اجلنائية على التصدي لألنشطة اإلرهابية

ــاء علــى األعمــال   - ٣٨ ــة     وبن ــة التنفيذي ــام املكتــب واملديري ــا، ق ــسابقة للمكتــب يف نيجريي ال
، يف شراكة مع االحتاد األورويب، بوضع برنامج متعدد السنوات مع نيجرييـا             ملكافحة اإلرهاب 

بشأن تعزيز اسـتجابات العدالـة اجلنائيـة ألغـراض األمـن املتعـدد األبعـاد بـدأ تنفيـذه يف تـشرين                       
ويهــدف هــذا املــشروع إىل تعزيــز القــدرات والتبــادل التــشغيلي لــدى   . ٢٠١٣نــوفمرب /الثــاين

ت العدالــة اجلنائيــة الوطنيــة املــشاركة يف التحقيقــات واملالحقــات املؤســسات األمنيــة ومؤســسا
وقد بدأت هذه الكيانـات الثالثـة أيـضاً    . القضائية والفصل القضائي يف جمال مكافحة اإلرهاب   

ــة التحقيقــات واملالحقــات القــضائية يف جمــال        ــشأن فعالي ــع ســنوات ب ــه أرب ــامج مدت ــذ برن تنفي
. ق اإلنسان وسـيادة القـانون يف بلـدان املغـرب العـريب            مكافحة اإلرهاب يف سياق احترام حقو     

، وستــستهدف احملققــني ٢٠١٤ومـن املقــرر عقــد حلقـة العمــل اإلقليميــة األوىل يف مطلـع عــام    
ويعتـــزم أيـــضاً تنفيـــذ عـــدد مـــن أنـــشطة بنـــاء  . وأعـــضاء النيابـــة العامـــة وصـــانعي الـــسياسات

  .الوطنية القدرات
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عيـد بـني املكتـب وحكومـات املغـرب العـريب،         ووضعت خطـط لألجلـني املتوسـط والب         - ٣٩
ــة يف      بإقامــة شــراكات اســتراتيجية هتــدف إىل تقــدمي املــساعدة املــستدامة واملتخصــصة وامليداني
اجملاالت التقنية وبناء القدرات من أجل تعزيز التـشريعات الوطنيـة املتعلقـة مبكافحـة اإلرهـاب؛             

ق مكافحـة اإلرهـاب؛ وتعزيـز القـدرات     وتعزيز محاية حقوق اإلنسان وسـيادة القـانون يف سـيا      
ــة املتخصــــصة يف جمــــاالت التحقيــــق واملالحقــــات القــــضائية والفــــصل القــــضائي يف     الوطنيــ

  .اإلرهاب قضايا
وواصل املكتب تقدمي املساعدة التقنية يف جمال مكافحـة اإلرهـاب إىل بلـدان يف شـرق          - ٤٠

ــسلطات       ــق مــع ال ــشاور وثي ــال، بت ــى ســبيل املث ــام عل ــا؛ فق ــويت  أفريقي ــا وجيب ــة يف إثيوبي الوطني
والصومال وكينيا، بوضع برامج قطريـة خمصـصة للمـساعدة الطويلـة األجـل لتعزيـز اسـتجابتها                  
لإلرهاب يف جمال العدالـة اجلنائيـة وفقـا لـسيادة القـانون ومـع إيـالء االحتـرام الواجـب حلقـوق                       

 أن تبــدأ يف الــصومال وقــد بــدأ تنفيــذ أنــشطة املــساعدة يف إثيوبيــا وجيبــويت، ويتوقــع. اإلنــسان
  .٢٠١٤ وكينيا مطلع عام

ويسعى مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية جاهـدا أيـضا إىل دعـم الـدول                  - ٤١
. ســيما بــشأن املــسائل اجلنائيــة األعــضاء يف جهودهــا الراميــة إىل تعزيــز التعــاون اإلقليمــي، وال

الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف كـانون       وسُتعقد حلقة عمل إقليمية للسلطات املركزية لدول        
 يف املغـرب يف إطـار املبـادرة العامليـة املـشتركة بـني املديريـة التنفيذيـة للجنـة                  ٢٠١٤ينـاير   /الثاين

وسـينظم املكتـب حلقـة    . مكافحة اإلرهاب ومكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة      
يـة ذات الـصلة باإلرهـاب واجلرميـة املنظمـة        عمل وطنية بشأن التعـاون الـدويل يف املـسائل اجلنائ          
  .٢٠١٤مارس /العابرة للحدود الوطنية والفساد يف ناميبيا يف آذار

ــا املتحــدة رابــع حلقــة دراســية    ٢٠١٣فربايــر /ويف شــباط  - ٤٢ ــة ترتاني ، استــضافت مجهوري
 الـيت   للمدعني العامني بـشأن تقـدمي اإلرهـابيني إىل العدالـة، وذلـك يف إطـار احللقـات الدراسـية                   

تنظمهـا املديريــة التنفيذيــة للجنـة مكافحــة اإلرهــاب، والـيت تعــىن جبوانــب الـسياسة العامــة ملنــع     
ويف إطار متابعـة هـذه احللقـة الدراسـية، وبـدعم            . األعمال اإلرهابية ومالحقة مرتكبيها قضائيا    

رهـاب  من حكوميت أسـتراليا ونيوزيلنـدا، عقـدت املديريـة ومركـز التعـاون العـاملي ملكافحـة اإل               
أول حلقة عمل يف سلسلة من أربع حلقات ملوظفي إنفاذ القانون واملدعني العـامني مـن شـرق                  

بـشأن تقـدمي اإلرهـابيني      ) ومجهورية ترتانيا املتحـدة وروانـدا وكينيـا        أوغندا وبوروندي (أفريقيا  
واهلــدف مــن حلقــات العمــل املــذكورة  .  يف كمبــاال٢٠١٣مــايو /إىل العدالــة، وذلــك يف أيــار

والتعــاون  عزيــز نظــم العدالــة اجلنائيــة الوطنيــة، والتعــاون والتنــسيق فيمــا بــني الوكــاالت،  ت هــو
  . اإلقليمي يف جمال مكافحة اإلرهاب
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ــا، نظــم مكتــب فرقــة العمــل املعنيــة بالتنفيــذ يف جمــال       - ٤٣ وباالشــتراك مــع حكومــة إثيوبي
تحـدة العامليـة ملكافحـة      مكافحة اإلرهاب حلقة عمل إقليميـة بـشأن تنفيـذ اسـتراتيجية األمـم امل              

وكانـت حلقـة العمـل مبثابـة        . ٢٠١١يوليـه   /اإلرهاب يف شرق أفريقيا، يف أديـس أبابـا يف متـوز           
. منتدى لتبادل وجهات النظر واألولويات، وحتديد السبل العملية الكفيلة ببناء قـدرات الدولـة             

مـن   ة ذات الـصلة   كما كانت مبثابة نقطة انطـالق للمـشاركني مـن الـدول واملنظمـات اإلقليميـ               
أجل وضع خطـة عمـل إقليميـة لتنفيـذ اسـتراتيجية مكافحـة اإلرهـاب، بـدعم مـن فرقـة العمـل                 

ودعا املشاركون إىل بذل املزيد من اجلهود من أجـل إجيـاد وتعزيـز              . والكيانات ذات الصلة هبا   
ــة يف املنطقــة  ــة الفعال تعــاون وباإلضــافة إىل ذلــك، دعــت الــدول إىل تعزيــز ال  . املهــارات القيادي

  .العملي داخل املنطقة فيما يتعلق باجملاالت الرئيسية ذات الصلة باالستراتيجية العاملية
، عقدت جلنة مكافحة اإلرهاب اجتماعـا اسـتثنائيا مـع           ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢٠ويف    - ٤٤

ــاون         ــز التع ــشأن تعزي ــة ب ــة وإقليمي ــع منظمــات دولي ــساحل وم ــة ال ــدول األعــضاء مــن منطق ال
  . نية، أكدت فيه على ضرورة بناء القدرات بطريقة منسقة ومتسقة ومتكاملةواملساعدة التق

بربامج بنـاء القـدرات يف جمـال        ) اإلنتربول(واضطلعت املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية        - ٤٥
مكافحة اإلرهاب يف منطقة الـساحل والقـرن األفريقـي مـن أجـل تعزيـز تبـادل املعلومـات بـني                      

تها العمالنيـة املتكاملـة يف املنطقـة، وتوسـيع نطـاق اسـتخدام شـبكة             الوكاالت، وتقوية اسـتجاب   
ــا وخــدماهتا    ــة وقواعــد بياناهت ــصاالهتا اآلمن ــة احلــدود،     . ات ــامج ضــباط مراقب ــذا الربن وســاعد ه

وموظفي اهلجرة، ومسؤويل وخرباء مكافحـة اإلرهـاب العـاملني يف املكاتـب املركزيـة الوطنيـة                 
يتريا، وأوغندا، وبوركينا فاسو، وتشاد، وتـونس، ومجهوريـة         لإلنتربول يف كل من إثيوبيا، وإر     

ترتانيــا املتحــدة، واجلزائــر، وجــزر القمــر، وجيبــويت، وسيــشيل، والــصومال، وكينيــا، ومــايل،    
  . واملغرب، وموريتانيا، وموريشيوس، والنيجر، ونيجرييا

ا ومنطقـة  وتعمـل منظمـة اجلمـارك العامليـة مـع العديـد مـن بلـدان مشـال وغـرب أفريقيـ             - ٤٦
. الــساحل علــى الــصعيد الثنــائي ويف إطــار مبادراهتــا اإلقليميــة الراميــة إىل تعزيــز إدارة احلــدود   

وتقوم مكاتب االتصاالت االستخبارية اإلقليميـة يف الـسنغال والكـامريون واملغـرب، باإلضـافة               
رايت واألمـن   إىل مراكز التدريب اإلقليمية يف مصر واملغرب، بتقدمي الدعم يف التحليل االستخبا           

. وتقدم منظمة اجلمارك العاملية الـدعم إىل ليبيـا يف مـسائل مراقبـة احلـدود               . ومكافحة اإلرهاب 
ويف شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، تدعم املنظمة الشبكة الوطنية إلنفاذ القـوانني اجلمركيـة،              

الـشبهات  اليت متكّن البلدان من تسجيل وحتليل املعلومات عـن الـشحنات واألشـخاص موضـع            
  ). مبا يف ذلك اجلوانب ذات الصلة مبكافحة اإلرهاب(
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وتقــدم بعثــة األمــم املتحــدة للــدعم يف ليبيــا املــساعدة إىل احلكومــة الليبيــة يف إصــالح      - ٤٧
مؤســساهتا األمنيــة لتــوفري القــدرات األساســية علــى إنفــاذ ســيادة القــانون يف مجيــع أحنــاء البلــد، 

  .  قدرات البلد على مكافحة اإلرهابيعزز بالتايل بشكل غري مباشر ما
ويف إطار ميثاق االتفاق الصومايل اجلديد، نظمت بعثة األمم املتحدة لتقـدمي املـساعدة              - ٤٨

إىل الصومال أنشطة تتعلق بسيادة القانون دعماً لقطـاعي العدالـة والـشرطة الـصومالية، وذلـك                 
م املتحدة اإلمنائي، وبتعاون وثيق مـع       بدعم من املكتب املعين باملخدرات واجلرمية وبرنامج األم       

كمـا حيظـى إنـشاُء هيكـل مؤهـل مـن املؤسـسات اإلصـالحية الـيت          . حكومة الصومال االحتادية 
ــسجن،       ــات بال ــضون عقوب ــن يق ــاطي أو م ــالزم للمحتجــزين يف احلــبس االحتي ــن ال ــوفر األم  ت

ملكتـب املعـين    ، نظـم ا   ٢٠١٢أكتـوبر   /ويف تـشرين األول   . باهتمام عاجـل مـن البعثـة والربنـامج        
باملخــدرات واجلرميــة يف كمبــاال حلقــة عمــل وطنيــة للــصومال بعنــوان اإلطــار القــانوين العــاملي  

التعــاون الــدويل يف التحقيــق واملقاضــاة بــشأن اجلــرائم املرتكبــة يف عــرض   : ملكافحــة اإلرهــاب
  .وقد اشتركت يف رعاية حلقة العمل هذه حكومتا أوغندا وإيطاليا. البحر

  
   النقلتعزيز أمن    

ــة          - ٤٩ ــصومال االحتادي ــة ال ــساعدة إىل حكوم ــدمي امل ــة تق ــة الدولي ــة البحري واصــلت املنظم
والسلطات اإلقليمية يف صوماليالند، وبونتالند، وغـاملودوغ، يف شـراكة مـع وكـاالت أخـرى                
تابعــة لألمــم املتحــدة، مــن أجــل إحــراز تقــدم يف وضــع االســتراتيجية الــصومالية ألمــن املــوارد   

ن خالل عملية كمباال، وللمـساعدة يف مراجعـة وحتـسني التـشريعات الوطنيـة لتنفيـذ                 البحرية م 
  .أحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار

  
  كفالة احترام حقوق اإلنسان للجميع وسيادة القانون يف سياق مكافحة اإلرهاب    
  تعزيز حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب    

املعين بتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتـها يف سـياق           قام املقرر اخلاص      - ٥٠
 بـدعوة  ٢٠١٣أبريـل  / نيـسان ١٢ إىل ٨مكافحة اإلرهاب بزيارة رمسية إىل بوركينا فاسو مـن     

معلومات عـن احلالـة الراهنـة يف بوركينـا فاسـو، متهيـدا ملـساعدة احلكومـة                   من احلكومة، جلمع  
رهاب مع احترام حقـوق اإلنـسان وتعزيـز تطبيـق الـصكوك             يف جهودها الرامية إىل مكافحة اإل     

وقد أبرزت هذه الدعوة، فضال عن التعاون الذي لقيـه املقـرر اخلـاص خـالل زيارتـه،                  . الدولية
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ــة إىل مكافحــة اإلرهــاب مــع        ــة انــسجام جهودهــا الرامي ــا فاســو بكفال ــة بوركين ــزام حكوم الت
  .)٢(القوانني واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان

، شــاركت مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق     ٢٠١٣أكتــوبر / تــشرين األول٢٩ويف   - ٥١
اإلنــسان يف مــؤمتر حــول مــشروع القــانون التونــسي اجلديــد ملكافحــة اإلرهــاب، نظمتــه وزارة 

وقـدمت املفوضـية تعليقـات خطيـة علـى          . حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية يف حكومة تـونس       
ــانون هبــدف حتــسني ضــمان   ــشتبه يف    مــشروع الق ــضحايا وامل ــسان لكــل مــن ال ات حقــوق اإلن

ــورطهم يف اإلرهـــاب ــة    . تـ ــة مواءمـ ــة إىل كفالـ ــة الراميـ ــود الوطنيـ ــادرة اجلهـ ــذه املبـ وتـــدعم هـ
التــشريعات التونــسية ملكافحــة اإلرهــاب مــع القــوانني واملعــايري الدوليــة حلقــوق اإلنــسان، مــع    

لـسابق املعـين بتعزيـز ومحايـة حقـوق      األخذ يف االعتبار التوصيات الصادرة عـن املقـرر اخلـاص ا        
ــاب     ــة اإلرهـ ــياق مكافحـ ــية يف سـ ــات األساسـ ــسان واحلريـ ــر (اإلنـ  A/HRC/16/51/Add.2انظـ

  ).A/HRC/20/14/Add.1 و
  

أعمــال األمــم املتحــدة املــضطلع هبــا بالتعــاون مــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة     - باء  
  ودون اإلقليمية

   اإلرهابمعاجلة الظروف املؤدية إىل انتشار    
  حل الرتاعات وختفيف اآلثار اإلقليمية    

يتزايد تكليف عمليات حفظ السالم والبعثـات الـسياسية اخلاصـة مبهـام نـزع الـسالح                   - ٥٢
وعلى سبيل املثال، فإن فريـق سـيادة القـانون واملؤسـسات األمنيـة،              . والتسريح وإعادة اإلدماج  

 االحتـاد األفريقـي يف الـصومال، عمـل عـن      التابع إلدارة عمليات حفظ السالم، إىل جانب بعثة  
كثب مع حكومـة الـصومال االحتاديـة ملـساعدهتا يف إدارة فـصل املقـاتلني عـن صـفوف حركـة                      

وتكللـت هـذه   . الشباب، مبا يتماشـى مـع أفـضل املمارسـات الدوليـة ومعـايري حقـوق اإلنـسان            
حـدة لتقـدمي املـساعدة إىل    املشاركة بتقيـيم اإلطـار القـانوين الـذي اسـتندت إليـه بعثـة األمـم املت                 

الصومال يف دعم احلكومة االحتادية الصومالية؛ ومبـشاركة فريـق مـن مـوظفي حقـوق اإلنـسان           
املدرَّبني يف رصد أداء مركز سرييندي إلعادة تأهيـل الـشباب وذلـك مـن أجـل فـصل املقـاتلني                     

املقـاتلني  مدى تطبيق أفضل املمارسات يف وضع برامج نـزع التطـرف مـن      يف مقديشو؛ وتقييم  
ــشباب   ــة    . املنفــصلني عــن حركــة ال وتــسعى األمــم املتحــدة إىل االســتفادة مــن اخلــربات األولي

__________ 
 حقـوق اإلنـسان يف دورتـه اخلامـسة والعـشرين      سُيعرض تقرير الزيارة القطرية إىل بوركينا فاسو علـى جملـس         )٢(  

وميكــن االطــالع علــى البيــان الــذي أصــدره  ). A/HRC/25/59/Add.1 (٢٠١٤مــارس /املقــرر عقــدها يف آذار
 .http://www.ohchr.orgاملقرر اخلاص يف ختام الزيارة على املوقع 
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املكتسبة يف الصومال من أجل التصدي للتهديد اإلرهايب الذي يشكله اختراق تنظـيم القاعـدة               
  .جلماعات الطوارق املسلحة غري التابعة للدولة يف مشال مايل

ــب    - ٥٣ ــشار      وباإلضــافة إىل العواق ــإن انت ــات، ف ــصودة للرتاع ــري املق ــة غ ــسانية اإلقليمي اإلن
األسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة، فـضال عـن حتركـات اجلماعـات املـسلحة غـري املـشروعة                  

سـيما لـدى وجـود ثغـرات يف       واجلماعات اإلرهابية، يـؤدي إىل تفـاقم التحـديات األمنيـة، وال           
ملكافحـة   وستـشترك املديريـة التنفيذيـة     . ستقرةاحلدود املشتركة مع دول جماورة هشة أو غري مـ         

اإلرهاب، يف إطار تعاوهنا مع اهليئة احلكومية الدولية للتنمية بشأن مسائل اإلرهـاب، يف تنفيـذ                
 يف إطـار  ٢٠١٤مشروع يتعلق بتنسيق إدارة احلـدود بـني دول شـرق أفريقيـا سـينطلق يف عـام           

  . ٢٠١٠يوليه /، اليت عقدت يف متوزمتابعة حلقة العمل اإلقليمية بشأن مراقبة احلدود
  

  تشجيع احلوار والتفاهم والتصدي إلغراء اإلرهاب    
نظمـت اليونــسكو منتــدى البلــدان األفريقيــة بعنـوان املــصادر واملــوارد مــن أجــل ثقافــة     - ٥٤

ــن         ــرة م ــدا، يف الفت ــوال يف لوان ــة أنغ ــي وحكوم ــع االحتــاد األفريق ــاون م ــسالم، بالتع  إىل ٢٦ال
وقـد أسـفر ذلـك عـن وضـع خطـة عمـل مـن أجـل ثقافـة الـسالم يف                       . ٢٠١٣مارس  /آذار ٢٨

أفريقيا؛ وإطالق شراكة بني أصحاب املصاحل املتعددين من أجل تنفيذ خطة العمل مـن خـالل                
التنــسيق علــى كــل مــن الــصعد الــوطين ودون اإلقليمــي واإلقليمــي؛ وإطــالق حركــة للبلــدان     

. ٢٠١٠، اليت أطلقها االحتـاد األفريقـي يف عـام    “اجعلوا السالم حقيقة”األفريقية دعماً حلملة    
ــاملة     ٤٥ويف  ــة شـ ــسكو خريطـ ــعت اليونـ ــربى، وضـ ــصحراء الكـ ــوب الـ ــا جنـ ــدا يف أفريقيـ  بلـ

  .للسياسات واملوارد احلالية تقدم صورة عن الطريقة اليت ميكن هبا تعزيز ثقافة السالم
ــدول و     - ٥٥ ــصادية ل ــدان العــشرة األعــضاء يف اجلماعــة االقت ــا، نفــذت  ويف البل ســط أفريقي

 لـدعم إدمـاج وحـدات     “التعليم من أجـل املواطَنـة وثقافـة الـسالم         ”اليونسكو مشروعا بعنوان    
  .زرع ثقافة السالم والتنمية املستدامة يف املناهج الدراسية

  
  مكافحة التطرف العنيف والتصدي للتحريض على ارتكاب األعمال اإلرهابية    

ــا يف داكــار جلــسة    ، نظــ٢٠١٣ســبتمرب / أيلــول١٧يف   - ٥٦ م ممثلــي اخلــاص لغــرب أفريقي
 - لتبــادل األفكــار مــع املنــسقني املقــيمني يف املنطقــة حــول عــوارض التطــرف الــديين والعرقــي  

ــا     ــى االســتقرار يف غــرب أفريقي ــسياسي وآثارمهــا عل ــن    . ال ــسة خــرباء م ــذه اجلل وشــارك يف ه
، واجلماعـة االقتـصادية     مؤسسات البحـث واألوسـاط األكادمييـة، فـضال عـن االحتـاد األفريقـي              

لدول غرب أفريقيا، واالحتاد األورويب، واألمم املتحدة، وممثلني عن مكتب فرقة العمـل املعنيـة          
ونظـر املـشاركون يف هنُـج       . بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب وإدارة شـؤون الـسالمة واألمـن           



S/2014/9
 

16/31 14-20319 
 

ملنطقـة، وأفـضل الـسبل    مشولية للتصدي للعوامل اليت تؤدي إىل انتشار التطـرف واإلرهـاب يف ا          
اليت ميكـن هبـا لكيانـات األمـم املتحـدة أن تـساعد يف التعامـل مـع هـذه الظـاهرة وآثارهـا علـى                           

وأكد املشاركون على العالقة بـني األمـن والتنميـة، وشـددوا علـى              . السالم واألمن واالستقرار  
ة، تـويل االحتــرام  احلاجـة إىل إدارة شـاملة تلـيب االحتياجـات االقتـصادية واالجتماعيـة األساسـي       

  .الواجب لالعتبارات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان
ويف إطــار اجلهــود الراميــة إىل التــصدي للتحــريض علــى ارتكــاب األعمــال اإلرهابيــة،    - ٥٧

اشتركت املديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب مـع جامعـة الـدول العربيـة يف تنظـيم حلقـة عمـل                    
ــبل وضــع االســ     ــا س ــة عنواهن ــال التحــريض     إقليمي ــة أعم ــة ملواجه ــة واإلقليمي تراتيجيات الوطني

والتطــرف والعنــف الــيت تــؤدي إىل اإلرهــاب، وتعزيــز احلــوار الثقــايف، ُعقــدت يف القــاهرة يف    
جلامعـة الـدول العربيـة النظـر         منتدى أتـاح   وشكلت حلقة العمل  . ٢٠١٣نوفمرب  /تشرين الثاين 

، واألحكــــام )٢٠٠٥ (١٦٢٤ذ القــــرار يف نتــــائج حلقــــات العمــــل الــــسابقة املتعلقــــة بتنفيــــ
ــشة       ذات ــاب؛ ومناقـ ــة اإلرهـ ــة ملكافحـ ــدة العامليـ ــم املتحـ ــتراتيجية األمـ ــواردة يف اسـ ــصلة الـ الـ

املمارسات الوطنية الـسليمة والتحـديات؛ وحتديـد احللـول احملتملـة الـيت حتتـرم حقـوق اإلنـسان                   
  .القانون وسيادة

  
  منع اإلرهاب ومكافحته    
  وضع استراتيجيات إقليمية ملكافحة اإلرهاب    

يعمل مكتب فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهـاب واملديريـة التنفيذيـة                 - ٥٨
ــا،         ــم املتحــدة اإلقليمــي يف وســط أفريقي ــع مكتــب األم ــشترك م ــشكل م ملكافحــة اإلرهــاب ب

اتيجية إقليمية ملكافحة اإلرهـاب وانتـشار األسـلحة الـصغرية يف وسـط              للمسامهة يف وضع استر   
ــا ــة مبــسائل األمــن يف وســط        .أفريقي ــشارية الدائمــة املعني ــم املتحــدة االست ــة األم ويف إطــار جلن

أفريقيـــا، اعتمـــدت الـــدول األعـــضاء، خـــالل االجتمـــاع الـــوزاري الثالـــث والـــثالثني للجنـــة   
، إعالنـا بـشأن خريطـة طريـق ملكافحـة اإلرهـاب          ٢٠١١ديسمرب  /االستشارية يف كانون األول   

  . وعدم انتشار األسلحة يف وسط أفريقيا
واهلــدف الرئيــسي مــن هــذا اإلعــالن هــو تقويــة اجلمــارك واجلــيش والــشرطة وتعزيــز       - ٥٩

التعــاون االقتــصادي واالجتمــاعي القــائم علــى آليــات ثنائيــة ومتعــددة األطــراف ومؤســسية يف  
ومتشيا مع خريطة الطريق، ُنظمت حلقة عمل بـشأن وضـع اسـتراتيجيٍة             . املنطقة دون اإلقليمية  

ــاب، يف         ــم املتحــدة ملكافحــة اإلره ــن مركــز األم ــدعم م ــا ب ملكافحــة اإلرهــاب لوســط أفريقي
  .برازافيل على هامش االجتماع الوزاري اخلامس والثالثني للجنة االستشارية
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سـيما األمـم املتحـدة، مـن         وستنفَّذ خريطة الطريق بإشراك اجملتمـع الـدويل ككـل، وال            - ٦٠
خالل مكتب األمم املتحدة اإلقليمي يف وسط أفريقيا ومركز األمـم املتحـدة اإلقليمـي للـسالم                 

. ونزع السالح يف أفريقيا، فضال عن املركز األفريقي للدراسات والبحـوث املتعلقـة باإلرهـاب        
 ٢٠١٤ينـاير   /وسـُتعقد يف كـانون الثـاين      . حلقات العمل املقبلـة األولويـات اإلقليميـة       وستحدد  

حلقــة عمــل أوىل بــشأن الــشرطة واالســتخبارات، يــشترك يف تنظيمهــا مكتــب األمــم املتحــدة   
اإلقليمــي يف وســط أفريقيــا واملكتــب املــشترك ملركــز األمــم املتحــدة ملكافحــة اإلرهــاب وفرقــة  

 يف جمال مكافحة اإلرهاب، واملديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهـاب، وذلـك            العمل املعنية بالتنفيذ  
  . يف ليربفيل وبدعم مايل من مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب

وســيعمل أيــضا مكتــب مركــز األمــم املتحــدة ملكافحــة اإلرهــاب وفرقــة العمــل املعنيــة    - ٦١
يقــي للدراســات والبحــوث املتعلقــة بالتنفيــذ يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب وكــذلك املركــز األفر

منائية للجنوب األفريقي من أجل وضـع اسـتراتيجية        باإلرهاب على تقدمي الدعم إىل اجلماعة اإل      
لزيادة التنسيق والتعاون علـى الـصعيد اإلقليمـي يف جمـال منـع ومكافحـة األنـشطة اإلرهابيـة يف            

  .اجلنوب األفريقي
تنفيـذ يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب وبرنـامج قطـاع        ووقَّع مكتب فرقـة العمـل املعنيـة بال          - ٦٢

 تتـيح   ٢٠١٢يوليـه   /األمن التابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنميـة مـذكرة تفـاهم يف متـوز              
للمكتــبني أن يطلقــا معــا مــشاريع ملكافحــة اإلرهــاب يف شــرق أفريقيــا؛ ووضــع اســتراتيجيات   

ول؛ وإنــشاء جهــات خمصــصة لالتــصال وطنيــة وإقليميــة ملكافحــة اإلرهــاب يف شــراكة مــع الــد
  .تعاون ومشاركة أوثق والتنسيق من أجل

  
  مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب    

عملت املديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب على حنـو وثيـق مـع فريـق العمـل احلكـومي                    - ٦٣
 مـشتركة  الدويل ملكافحة غسل األموال يف غرب أفريقيا، على تنظـيم أول حلقـة عمـل إقليميـة           

عن جتميد ممتلكات اإلرهـابيني تـستفيد منـها الـدول األعـضاء يف االحتـاد االقتـصادي والنقـدي                    
ــا، ُعقــدت يف داكــار مــن     ــا، وغيني ــسمرب / كــانون األول١٣ إىل ١١لغــرب أفريقي . ٢٠١٢دي

  للبلدان الناطقة باإلنكليزيـة يف اجلماعـة االقتـصادية   ٢٠١٤وستنظَّم مناسبة مماثلة يف أوائل عام       
  . لدول غرب أفريقيا

وُمنِحــت املديريــة وفريــق الرصــد التــابع للجنــة جملــس األمــن املنــشأة عمــال بــالقرارين      - ٦٤
ومـــا يـــرتبط بـــه مـــن أفـــراد      بـــشأن تنظـــيم القاعـــدة   )٢٠١١ (١٩٨٩  و)١٩٩٩ (١٢٦٧

وكيانــات، مركــز مراقــب يف جمموعــة العمــل املــايل ملنطقــة الــشرق األوســط ومشــال أفريقيــا يف  
وشاركت املديرية الحقا يف االجتماع العـام جملموعـة العمـل وشـاركت              .٢٠١٢أبريل  /نيسان
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 واملعـايري   يف تنظيم حلقة عمل إقليمية عـن التنفيـذ الفعـال لقـرارات جملـس األمـن، واالتفاقيـات                  
الدوليـــة املتعلقـــة مبكافحـــة غـــسل األمـــوال ومتويـــل اإلرهـــاب، عقـــدت يف األردن يف تـــشرين  

  .٢٠١٣أكتوبر /األول
وقامت املديرية باملشاركة مع املركز العـاملي للتعـاون علـى مكافحـة اإلرهـاب وبـدعم                  - ٦٥

 شـرق أفريقيـا     من حكوميت هولندا وأملانيا، بعقد حلقـة عمـل دون إقليميـة للـدول األعـضاء يف                
تناولت الرصد الفعال للتحويالت البديلة ملنـع اسـتغالهلا يف متويـل اإلرهـاب، وذلـك يف أديـس                   

التوعيــة خبطـر حمــويل   وكـان اهلــدف مـن حلقــة العمـل   . ٢٠١٣ديــسمرب /أبابـا يف كـانون األول  
ر بـني   األموال غري الرمسيني الذين ميكن استخدامهم لتمويل األنشطة اإلرهابية؛ وتـشجيع احلـوا            

الوكــاالت الناظمــة واملــسؤولني عــن إنفــاذ القــانون وحمــويل األمــوال؛ وتعزيــز تعمــيم اخلــدمات  
وســـتعقد حلقـــة عمـــل مماثلـــة ملنطقـــة الـــساحل يف أوائـــل . املاليـــة وحتديـــد أفـــضل املمارســـات

  .٢٠١٤ عام
وعملت املديرية على حنو وثيق مع جمموعة مكافحـة غـسل األمـوال يف شـرق ووسـط                  - ٦٦

وباإلضـافة إىل مـشاركتها     .  يف مسائل تتصل بغسل األمـوال ومكافحـة متويـل اإلرهـاب            أفريقيا
على حنو نشط يف اجللسات العامة للمجموعـة واملـساعدة يف تقـدمي التـدريب، نظمـت املديريـة        
مناسبات مشتركة مثـل حلقـة العمـل اإلقليميـة لـدول شـرق أفريقيـا واجلنـوب األفريقـي بـشأن                 

ــول ا   إلرهــــابيني، الــــيت عقــــدت يف مجهوريــــة ترتانيــــا املتحــــدة يف      التجميــــد الفعــــال ألصــ
، بالتعـاون مـع املنتـدى العـاملي ملكافحـة اإلرهـاب وبـدعم مـن الواليـات                   ٢٠١٣ يونيه/حزيران
  .األمريكية املتحدة
وتشاركت املديرية واملركز األسترايل لإلبالغ عن املعامالت وحتليلـها يف تنظـيم حلقـة       - ٦٧

 األعضاء يف جمموعة مكافحة غسل األموال يف شـرق ووسـط أفريقيـا              عمل دون إقليمية للدول   
األموال النقدية والصكوك القابلة للتداول حلاملها، عـرب احلـدود، الـيت             حركة بشأن التحكم يف  

ويف وقـــت الحـــق طلبـــت بوتـــسوانا، وزامبيـــا، . ٢٠١٣مـــايو /عقـــدت يف بريتوريـــا، يف أيـــار
ــا تنظــيم دورات تدريبيــ   ــق، وناميبي ــة إضــافية وموزامبي ــدمي   . ة ثنائي ــسري تق ــة بتي وســتقوم املديري

التــدريب املطلــوب إىل مــوظفي اجلمــارك وشــرطة احلــدود ووحــدات االســتخبارات املاليــة يف   
  .٢٠١٤الربع األول من عام 

وقدم صـندوق النقـد الـدويل املـساعدة إىل حكومـة موزامبيـق لتقيـيم نظامهـا القـانوين                      - ٦٨
 األموال ومتويل اإلرهاب، فضال عن تقـدمي املـشورة للـصياغة            واملؤسسي املتعلق مبكافحة غسل   

كما درب موظفي املصرف املركـزي علـى إجـراءات الرقابـة القائمـة علـى املخـاطرة             . القانونية
  .يف جمال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
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يقيــا وواصــل البنــك الــدويل تقــدمي املــساعدة إىل الــدول األعــضاء يف مشــال أفريقيــا وأفر  - ٦٩
جنوب الصحراء الكربى يف ما يتعلق بثالثة أركان رئيـسية هـي التـشخيص، وتقـدمي الـدعم يف                 
ســن القــوانني واألنظمــة مبــا يتماشــى مــع املعــايري الدوليــة ذات الــصلة، وبنــاء قــدرات صــانعي    

وواصــل البنــك  . الــسياسات واملمارســني يف نظــام مكافحــة غــسل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب   
ــة شــر  ــدويل إقام ــة مــع وكــاالت األمــم املتحــدة يف تقدميــه للمــساعدة،   ال ــة  اكات قوي كاملديري

التنفيذيـــة ملكافحـــة اإلرهـــاب، واملكتـــب املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة، وفريـــق رصـــد تطبيـــق  
  .سيما يف ما يتعلق بتجميد األصول ، وال١٢٦٧ القرار
 للجنــة املعنيــة وضــمن إطــار الفريــق العامــل املعــين بالتــصدي لتمويــل اإلرهــاب التــابع    - ٧٠

تـستهدف   بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب، ومبادرته العاملية بـشأن محايـة املنظمـات الـيت ال               
الـربح مـن أن ُتـستغل يف اإلرهـاب، نظمـت املديريــة حلقـة عمـل إقليميـة للـدول األعـضاء مــن           

ة وناقــشت حلقــة العمــل املمارســات الوطنيــ .٢٠١٢مــارس /شــرق أفريقيــا، يف نــريويب يف آذار
تـستهدف الـربح فيمـا يتعلـق مبخـاطر           وحددت أوجه قصور الرقابة يف قطاع املنظمات الـيت ال         

ودعمـت تنظـيم هـذا احلـدث حكومتـا كنـدا وسويـسرا وجلنـة                . حمددة يف جمال متويل اإلرهاب    
  . اجلمعيات اخلريية إلنكلترا وويلز

  
اسـتخدام أسـلحة    ب بناء القدرات علـى منـع االنتـشار وعلـى التـصدي للـهجمات الـيت تـشن                     

  الدمار الشامل
تشجيعا للتصديق على اتفاقيـة احلمايـة املاديـة للمـواد النوويـة والتعـديل املـدخل عليهـا                     - ٧١
 وتنفيــذمها، وكــذلك االتفاقيــة الدوليــة لقمــع أعمــال اإلرهــاب النــووي، نظــم   ٢٠٠٥ عــام يف

، بتعــاون ٢٠١٣ام املكتــب املعــين باملخــدرات واجلرميــة حلقــيت عمــل يف الــسنغال وكينيــا يف عــ
وثيق مع االحتاد األفريقـي، والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة وجلنـة جملـس األمـن املنـشأة عمـال                       

  .)٢٠٠٤ (١٥٤٠بالقرار 
ويــدعم مكتــب األمــم املتحــدة لــشؤون نــزع الــسالح األنــشطة الــيت تــضطلع هبــا هــذه   - ٧٢
جنة، وقد دعم أو نظم أو شارك يف تنظيم حلقات عمل إقليميـة يف أفريقيـا مـن أجـل تيـسري                 الل

، استــضافتها بوتــسوانا وجنــوب أفريقيــا وغانــا وكينيــا ومــصر   )٢٠٠٤ (١٥٤٠تنفيــذ القــرار 
فريقـي وعـدة منظمـات دون إقليميـة بينـها       دولة أفريقية فضال عن االحتاد األ     ٥٠شاركت فيها   

اجلماعــة االقتــصادية لــدول وســط أفريقيــا، واجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا، واهليئــة 
  . احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي

 /الثـاين  دة يف كـانون   وطلبت الـدورة العاديـة العـشرين جلمعيـة االحتـاد األفريقـي املنعقـ                - ٧٣
ــاير ــة        ٢٠١٣ ين ــع اللجن ــاون م ــة، بالتع ــاذ اخلطــوات الالزم ــي اخت ــاد األفريق  إىل مفوضــية االحت
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 يف  )٢٠٠٤ (١٥٤٠واجلهات املعنية األخرى، من أجل مواصلة تشجيع وحتسني تنفيذ القـرار            
 األفريقي، بدعم من مكتب األمم املتحـدة لـشؤون نـزع الـسالح، حلقـة                ونظم االحتاد . أفريقيا

ــة بتنفيـــذ القـــرار   ــدة)٢٠٠٤ (١٥٤٠العمـــل املتعلقـ ــانون ١١  و١٠يـــومي   املنعقـ  /األول كـ
شــؤون نــزع وقــد ســامهت فيهــا اللجنــة وخرباؤهــا ومكتــب  .  يف أديــس أبابــا٢٠١٣ ديــسمرب

  .السالح فضال عن منظمات إقليمية ودون إقليمية خبرباهتا
، أطلـق املـدير العـام ملنظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيـة برناجمـا لتعزيـز                   ٢٠٠٧ويف عام     - ٧٤

التعاون مع أفريقيا بشأن اتفاقية األسلحة الكيميائية، جرى متديده يف وقت الحق حىت كـانون               
ربنامج إىل تعزيز التنفيذ الكامل والفعال لالتفاقية يف أفريقيـا          ويهدف ال . ٢٠١٣ديسمرب  /األول

ــاء        ــسلمية للكيمي ــز االســتخدامات ال ــة إىل تعزي ــشطة الرامي ــربامج واألن ــشاركة يف ال ــادة امل وزي
ألغراض التنمية االقتصادية والتطوير التكنولوجي وحتـسني القـدرات الوطنيـة للـدول األطـراف               

  .األفريقية يف جمال احلماية
  

بنــاء قــدرات الــدول علــى منــع اإلرهــاب ومكافحتــه وعلــى تعزيــز دور منظومــة األمــم        
  املتحدة يف هذا الصدد

تعزيز تنفيذ الصكوك القانونية والدولية وتقدمي املـساعدة القانونيـة وتعزيـز قـدرات مـوظفي               
  إنفاذ القانون

االحتـاد األورويب،   واصلت املديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب مـشاركتها النـشطة مـع              - ٧٥
مبا يف ذلك مع منسق االحتاد األورويب ملكافحة اإلرهاب املعين باملنطقة املغاربيـة، الـذي شـارك        

ويعمــل االحتــاد األورويب . ٢٠١٣مــارس /يف زيــارة املتابعــة الــيت قامــت هبــا إىل املغــرب يف آذار
جـل تعزيـز قـدرة الـدول     أيضا يف شراكة مع املديرية واملكتب املعـين باملخـدرات واجلرميـة مـن أ              

املغاربية على التحقيق واحملاكمة يف قضايا مكافحـة اإلرهـاب يف سـياق احتـرام سـيادة القـانون                   
ويف . وباإلضافة إىل ذلك، أقامـت املديريـة شـراكة مـع احتـاد املغـرب العـريب                . وحقوق اإلنسان 
ارة القطريــة الــيت ، شــارك االحتــاد املغــاريب للمــرة األوىل يف الزيــ  ٢٠١٣نــوفمرب /تــشرين الثــاين

  .قامت هبا املديرية إىل املنطقة
ــا وثيقــا مــع املركــز األفريقــي للدراســات والبحــوث املتعلقــة       - ٧٦ ــة تعاون وتعاونــت املديري

أحيانا كثرية يف تقدمي منظور إقليمـي يف         باإلرهاب، الذي يشارك يف زياراهتا التقييمية ويساهم      
ديرية مـع املركـز األفريقـي مبـادرة لتعزيـز اسـتخدام             ويسرت امل . املناسبات اليت تيسرها املديرية   

بلــدان منطقــة الــساحل لقواعــد البيانــات الدوليــة مــن أجــل تعزيــز التنــسيق وتبــادل املعلومــات    
وسوف تتوج هذه املبادرة بسلسلة من أربـع        . والتعاون بني سلطات الشرطة وسلطات احلدود     

  .  أفريقيا يف مشال وغرب٢٠١٤حلقات عمل سيبدأ تنظيمها يف عام 
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ويف إطار اجلهود اليت يبذهلا املكتـب املعـين باملخـدرات واجلرميـة هبـدف تعزيـز التعـاون                     - ٧٧
اإلقليمي، نظـم املكتـب باالشـتراك مـع املنتـدى العـاملي ملكافحـة اإلرهـاب مـؤمترا عـن التعـاون                      

ــدار     ــة يف منطقــة املغــرب العــريب ومنطقــة الــساحل، يف ال البيــضاء، اإلقليمــي يف املــسائل اجلنائي
ــرب، مــن   ــسان١٨ إىل ١٦املغ ــل / ني ــة يف    . ٢٠١٣أبري ــى التحــديات القائم ــؤمتر عل وركــز امل

وهناك عدد من التوصيات العملية الـيت ستـسترشد         . املنطقة والسبل الكفيلة بتعزيز هذا التعاون     
 يف هبا مبادرات املتابعة الـيت سيـشترك املكتـب املعـين باملخـدرات واجلرميـة واملنتـدى يف تنفيـذها            

  .٢٠١٤ عام
واشترك املكتب املعين باملخـدرات واجلرميـة مـع منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا يف                     - ٧٨

تنظيم حلقة عمل إقليمية للخرباء تناولـت تنفيـذ الـصكوك القانونيـة العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب                   
ُعقـدت  كوسيلة لتعزيز التعاون يف جمال مكافحة اإلرهاب يف حوض البحـر األبـيض املتوسـط،             

  . ٢٠١٣سبتمرب /يف َملَغا، إسبانيا، يف أيلول
ودعمــاً لتنفيــذ خطــة العمــل اإلقليميــة الــيت وضــعتها اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب   - ٧٩

إدارة  أفريقيا ملكافحـة االجتـار باملخـدرات واجلرميـة املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة، وضـعت                  
عمليات حفظ السالم، واملكتب املعـين باملخـدرات        الشؤون السياسية يف األمانة العامة، وإدارة       

ــيت أُطلقــت        ــا ال ــادرة ســاحل غــرب أفريقي ــة مب ــشرطة اجلنائي ــة لل ــة الدولي ــة، واملنظم يف  واجلرمي
والعنصر الربناجمي األول فيها هـو إنـشاء وحـدات ملكافحـة اجلرميـة العـابرة                . ٢٠٠٩يوليه  /متوز

ومـع أن هـذه     . بيساو، وكوت ديفوار، وليربيا    - للحدود الوطنية يف سرياليون، وغينيا، وغينيا     
املبــادرة أتــت اســتجابة لنمــو االجتــار باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة يف  
غرب أفريقيا، فإن وحدات مكافحة اجلرميـة العـابرة للحـدود الوطنيـة سـتعمل بوصـفها مراكـز                 

 الـصعيدين الـوطين واإلقليمـي مـن أجـل           إنفاذ القـانون تـدعم القـدرات التقنيـة والتحليليـة علـى            
وسيستفيد توسيع املبادرة إىل نطـاق أوسـع مـن          . االستجابة للتهديدات العابرة للحدود الوطنية    

الــدول التجريبيــة األوىل مــن اإلذن الــذي منحــه جملــس األمــن مــؤخرا لتطــوير قــدرات أجهــزة    
  .لقة باألسلحة غري املشروعةالشرطة وإنفاذ القانون الوطنية يف جمال حتليل املعلومات املتع

، بــدأت اإلنتربــول تنفيــذ نظــام معلومــات الــشرطة يف غــرب أفريقيــا، ٢٠١٢ويف عــام   - ٨٠
 بلـدا مـن     ١٦وميكّـن نظـام املعلومـات وكـاالت إنفـاذ القـانون يف              . بدعم من االحتـاد األورويب    

لـصعد الـوطين    بلدان غرب أفريقيا من مجع معلومات الشرطة وحتليلها وتبادهلـا علـى كـلٍ مـن ا                
   .واإلقليمي والعاملي

ويــشكل األمــن إحــدى الركــائز الــثالث الســتراتيجية األمــم املتحــدة املتكاملــة ملنطقــة     - ٨١
الساحل اليت يتـوىل تنفيـذها مكتـب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا بالتعـاون مـع منظومـة األمـم                        
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ن األولويـات اإلقليميـة     املتحدة بأسرها، كما حتتل قضايا مكافحة اإلرهـاب مكانـة بـارزة ضـم             
ويــسرين أن أشــري إىل أن الــدول األعــضاء يف املنطقــة بــدأت تتــوىل زمــام األمــور    . )٣(الرئيــسية

خبصوص االستراتيجية حسب ما أثبته تنظـيم حكومـة مـايل لالجتمـاع الـوزاري بـشأن منطقـة                   
 منتـدى  واتفق املشاركون علـى إنـشاء     . ، يف باماكو  ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥الساحل يف   

للتنسيق اإلقليمي تتـوىل مـايل رئاسـته يف أول سـنتني وتدعمـه أمانـة تقنيـة يتـشارك يف رئاسـتها                       
 .األمم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي، مبـشاركة مجيـع املؤسـسات املتعـددة األطـراف ذات الـصلة                   

 إىل ٤وعقد االجتمـاع علـى هـامش الزيـارة الـيت قمـت هبـا إىل منطقـة الـساحل يف الفتـرة مـن                         
 برفقة رئيسة مفوضية االحتاد األفريقي، ورئيسْي البنـك الـدويل           ٢٠١٣نوفمرب  /الثاين تشرين ٧

  . ومصرف التنمية األفريقي، ومفوض التنمية يف االحتاد األورويب
وعمل مكتب فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب واملديرية التنفيذيـة               - ٨٢

م املتحـدة املعــين باملخــدرات واجلرميـة عــن كثـب مــع مكتــب    ملكافحـة اإلرهــاب ومكتـب األمــ  
األمم املتحدة لغرب أفريقيا لوضع الركيزة األمنية السـتراتيجية األمـم املتحـدة املتكاملـة ملنطقـة                 

ووضع مكتـب األمـم املتحـدة    . الساحل بغية حتديد املبادئ الرئيسية واإلجراءات ذات األولوية      
إطار التصدي للتحديات الـيت تواجههـا بلـدان منطقـة الـساحل،             املعين باملخدرات واجلرمية، يف     

إسهام مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة يف اسـتراتيجية           ”برناجما متكامال عنوانه    
ويتــوىل . ، وشــرع املكتــب يف تنفيــذ هــذا الربنــامج “األمــم املتحــدة املتكاملــة ملنطقــة الــساحل 

يــادة فرقــة العمــل اإلقليميــة املــشتركة بــني الوكــاالت واملعنيــة  برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ق
باحلوكمـــة، ويـــسهم يف تعزيـــز الركيـــزة األمنيـــة لالســـتراتيجية يف اجلوانـــب املتعلقـــة بـــاحلكم   

  . الدميقراطي واألمن
ونظمت املديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب ومركز األمـم املتحـدة ملكافحـة اإلرهـاب            - ٨٣

، ركّــز علــى ٢٠١٣مــارس /كومــة املغربيــة مــؤمترا دوليــا، يف الربــاط يف آذارباالشــتراك مــع احل
ــساحل واملغــرب العــريب     ــة احلــدود يف مــنطقيت ال ــؤمتر  . مــسألة التعــاون يف جمــال مراقب وضــم امل

 بلــدا مــن أجــل مناقــشة التحــديات املــشتركة  ١١مــسؤويل شــرطة ومجــارك واســتخبارات مــن 
ووضعت املديريـة، مبـساعدة مـن املنظمـات          .حلدوديوسبل التصدي هلا هبدف تعزيز التعاون ا      

الدوليــة ذات الــصلة، ومنــها املنظمــة البحريــة الدوليــة ومنظمــة الطــريان املــدين الــدويل ومنظمــة  
عـددا مـن مـشاريع تنميـة القـدرات يف            اجلمارك العامليـة واملنظمـة الدوليـة للـهجرة واإلنتربـول،          

حــدة ملكافحــة اإلرهــاب الــدعم، علــى وجــه   وســيقدم مركــز األمــم املت . جمــال مراقبــة احلــدود 
ويهــدف أوهلمــا إىل تعزيــز قــدرات . اخلــصوص، ملــشروعني ملراقبــة احلــدود والتعــاون اإلقليمــي 

__________ 
 ).S/2013/354 (٢٠١٣يونيه /زيران ح١٤العام عن احلالة يف منطقة الساحل املؤرخ  انظر تقرير األمني  )٣(  
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ــابرة         ــة الع ــة املنظم ــات يف مكافحــة اإلرهــاب واجلرمي ــادل املعلوم ــسيق وتب ــدول يف جمــال التن ال
 واجلرميــة العــابرة للحــدود الوطنيــة عــن طريــق إنــشاء ســت وحــدات وطنيــة ملكافحــة اإلرهــاب

للحدود الوطنية والربط بني هـذه الوحـدات؛ أمـا املـشروع الثـاين فسيـسعي إىل تعزيـز التعـاون                  
األقــاليمي يف جمــال مراقبــة احلــدود عــن طريــق إنــشاء شــبكات غــري رمسيــة تــضم مــسؤويل            

  . استخبارات وشرطة ومجارك من البلدان اجملاورة، تندرج ضمن ترتيبات إقليمية خمتلفة
ــع        - ٨٤ ــة احلــدود، ومن ــز القــدرات يف جمــال مراقب ــة تعزي وواصــلت منظمــة اجلمــارك العاملي

ــل        ــسلع غــري املــشروعة الــيت ميكــن أن يــستعني هبــا اإلرهــابيون يف متوي ــواع ال ــع أن االجتــار جبمي
ووضـعت املنظمـة    . أنشطتهم بشكل مباشر أو غري مباشر، وكشف هـذه احلـاالت مـن االجتـار              

مل املعنية بالتنفيـذ يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب، واملديريـة التنفيذيـة              مشاريع مع مكتب فرقة الع    
  . ملكافحة اإلرهاب، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، واإلنتربول

ونظم مكتب فرقة العمـل املعنيـة بالتنفيـذ يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب، باالشـتراك مـع                      - ٨٥
 بشأن تنفيـذ اسـتراتيجية األمـم املتحـدة العامليـة ملكافحـة            احلكومة النيجريية، حلقة عمل إقليمية    

ــشرين         /األول اإلرهــــاب يف غــــرب أفريقيــــا ومنطقــــة الــــساحل، ُعقــــدت يف أبوجــــا يف تــ
وحــددت حلقــة العمــل األولويــات الرئيــسية للمنطقــة فيمــا يتعلــق بتنميــة         . ٢٠١٣ أكتــوبر

ــة احلــدود  القــدرات، وال ، دعــا املــشاركون األمــم  وباإلضــافة إىل ذلــك. ســيما يف جمــال مراقب
املتحدة وفرقة العمل وغريها من هيئات مكافحة اإلرهـاب املعنيـة ملواصـلة العمـل مـع اجلهـات                   
ــة ملكافحــة اإلرهــاب،        ــال لالســتراتيجية العاملي ــذ الفع ــز التنفي ــة لتعزي ــة واإلقليمي ــة الوطني الفاعل

مكافحـة اإلرهـاب للجماعـة      واستراتيجية األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة الساحل، واستراتيجية        
وأشـار املـشاركون إىل أن مبــادرة   . االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا بطريقـة متكاملـة ومتـآزرة       

املساعدة املتكاملة ملكافحة اإلرهاب لفرقة العمل تشكل أداة قيمة يف حتديد األنـشطة اجلاريـة،               
  . دة التقنيةوالثغرات، ووضع برامج ُتعىن مبجاالت حمددة تتطلب املزيد من املساع

ــة ملكافحــة اإلرهــاب      - ٨٦ ــة التنفيذي ــشأت املديري ــايل، أن ــة يف م ــالنظر إىل احلال مــشروعا  وب
ــايل بغــرض           ــابيون الــذين حيتجــزهم اجلــيش امل ــشتبه يف أهنــم إره ــة قــضية امل ــدف إىل معاجل يه

وجتــري مناقــشة املــشروع مــع إدارة عمليــات حفــظ الــسالم وبعثــة األمــم املتحــدة   . حماكمتــهم
ملــة املتعــددة األبعــاد لتحقيــق االســتقرار يف مــايل وغريمهــا مــن الــشركاء املعنــيني، وُيتوقــع  املتكا

  .٢٠١٤إيفاد بعثة مشتركة بني املديرية وإدارة عمليات حفظ السالم إىل مايل يف أوائل عام 
وهبدف مساندة اجلهود الـيت تبـذهلا احلكومـات يف مجيـع أحنـاء العـامل لتنفيـذ الـصكوك                      - ٨٧

ملكافحــة اإلرهــاب، أعــّد مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة عــدة          الدوليــة 
منــشورات وأدوات للمــساعدة التقنيــة املتخصــصة بينــها منــهج للتــدريب القــانوين يف جمــال         
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مكافحـــة اإلرهـــاب يهـــدف إىل االســـتفادة إىل أقـــصى حـــد مـــن املـــساعدة املقدمـــة يف تنميـــة  
عدة إىل املـــسؤولني يف جمـــال العدالـــة اجلنائيـــة عـــن  وواصـــل املكتـــب تقـــدمي املـــسا . القـــدرات
تنظـــيم حلقـــات عمـــل لتنميـــة القـــدرات وحلقـــات دراســـية لتقـــدمي املـــساعدة بـــشأن    طريـــق

  . الوطنية التشريعات
وقام مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب التـابع ملكتـب فرقـة العمـل املعنيـة بالتنفيـذ                    - ٨٨

 تعزيــز التعــاون بــني اخلــرباء األفــريقيني وغريهــم مــن   يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب باإلســهام يف 
اجلهــات املعنيــة علــى الــصعيد الــدويل، وخباصــة مــن خــالل املــؤمتر الــدويل بــشأن اســتراتيجيات 

، ٢٠١٣ينــاير /مكافحــة اإلرهــاب الوطنيــة واإلقليميــة الــذي عقــد يف بوغوتــا يف كــانون الثــاين 
تعـاون األمـم املتحـدة      : مهة يف بناء القـدرات    تشجيع الشركاء على املسا   ”واملؤمتر الدويل بشأن    

  .٢٠١٣فرباير / الذي عقد يف الرياض يف شباط“مع مراكز مكافحة اإلرهاب
 عملـه يف البلـدان األفريقيـة يف جمـال املـساعدة        ١٢٦٧وواصل فريق رصد تنفيذ القرار        - ٨٩

لقـات عمـل     مـن خـالل املـشاركة يف ح        ١٢٦٧يف تنفيذ نظام اجلزاءات املنـشأ مبوجـب القـرار           
، زار الفريــق إثيوبيــا والــسودان وكينيــا،  ٢٠١٣ويف عــام . مواضــيعية وإجــراء زيــارات قطريــة 

  .وعقد حمادثات مع مسؤولني يف حكومة الصومال االحتادية
وعلــى الــرغم مــن أن مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني غــري مكلفــة مبكافحــة   - ٩٠

ء مهامهـا، مـع احلكومـات لتعزيـز نظـم الـدخول             اإلرهاب، فإهنا تعمل عن كثـب، يف إطـار أدا         
 .املراعية العتبارات احلمايـة يف إطـار سياسـات وممارسـات أوسـع نطاقـا يف جمـال إدارة اهلجـرة                    

وقد أُجنزت جمموعة من األنشطة يف امليدان، منها تقدمي التـدريب واملـساعدة التقنيـة وخـدمات                 
جـرة واملـسؤولني ذوي الـصلة، مـن أجـل           تنمية القدرات حلرس احلدود واملسؤولني يف جمـال اهل        

املساعدة على احلفاظ على سالمة نظم اللجوء الوطنية، بطرق منها احلفاظ على الطـابع املـدين                
  .للجوء، ومن مث اإلسهام بشكل إجيايب يف البيئة األمنية إمجاال

  
  تعزيز أمن النقل واألمن البحري    

ع بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل            واصلت املنظمة البحرية الدوليـة التعـاون مـ          - ٩١
الصومال، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة، ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة              
ــة عــن       ــة املــستدامة يف القطــاع البحــري الــصومايل، وإتاحــة ســبل بديل ــدعم التنمي والزراعــة، ل

  .إدارهتاالقرصنة لكسب الرزق، ومحاية موارد الصومال البحرية و
وما زال الصندوق االستئماين لدعم مبادرات الـدول ملكافحـة القرصـنة قبالـة سـواحل                  - ٩٢

الصومال، الذي تترأس إدارة الشؤون السياسية جملس إدارته، يشكل آليـة فعالـة لـدعم اجلهـود                 
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وقـدم الـصندوق الـدعم      . اليت يبذهلا اجملتمـع الـدويل ملكافحـة القرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال               
بادرات منظمة األغذية والزراعة، واملنظمة البحرية الدولية، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،       مل

ومكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، وبعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل              
ويف إطـــار عمـــلٍ مجـــاعي، قـــدم الـــصندوق الـــدعم إىل جمموعـــة مـــن . الـــصومال، واإلنتربـــول

ة، من بينها تعزيز القـدرات اإلقليميـة يف جمـال حماكمـة األشـخاص املـشتبه يف ارتكـاهبم                    األنشط
أعمال قرصنة ومعاقبة املدانني منهم؛ وتوفري وسائل الراحة األساسية للسجناء وتـأمني القواعـد              
الدنيا ملعاملتهم؛ وتعزيز قدرات أجهزة القـضاء ودوائـر النيابـة العامـة؛ وتعزيـز أقـسام الـشرطة؛            

  .ستهداف التدفقات املالية غري املشروعة املتأتية من أنشطة القرصنة؛ وزيادة الوعي العاموا
وتعمــل منظمــة الطــريان املــدين الــدويل بــشكل كــبري مــع الــدول األفريقيــة واملنظمــات     - ٩٣

سيما فيما يتعلق بوضع السياسات املتعلقة بأمن الطـريان وحرمـة           اإلقليمية ودون اإلقليمية، وال   
وتشمل أنـشطة املنظمـة     .  على الصعيد العاملي، وتقدمي املساعدة يف جمال تنمية القدرات         احلدود

 إيفاد بعثات تقييم، وتقـدمي املـساعدة التقنيـة، وتنظـيم دورات تدريبيـة وحلقـات عمـل، وعقـد                  
  .مؤمترات من أجل تعزيز قدرات املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية وزيادة اطّالعها

ظمة البحرية الدولية يف إعداد مدونة قواعد السلوك اجلديدة املتعلقة مبنـع         وساعدت املن   - ٩٤
وقمع القرصنة والسطو املسلح على السفن واألنشطة البحرية غري املـشروعة يف غـرب ووسـط                
ــة يف الكــامريون يف       ــع علــى املدون ــة فيمــا بعــد، وقــد مت التوقي ــا، ويف اعتمــاد هــذه املدون أفريقي

مت املنظمـة أيـضا الـدعم لتنميـة القـدرات يف جمـال إنفـاذ القـانون                  وقـد . ٢٠١٣يونيـه   /حزيران
ــدا لألمــن البحــري لغــرب ووســط        ــشأت هلــذا الغــرض صــندوقا اســتئمانيا جدي البحــري، وأن

ــا ــوطين يف جمــال التخطــيط      . أفريقي ــصعيد ال ــى ال ــة عل ــدريبات حماكــاة نظري ــدمت املنظمــة ت وق
  .٢٠١٣  و٢٠١٢حلاالت الطوارئ البحرية يف عامي 

ويعمل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، بالتعـاون مـع منظمـة الطـريان                 - ٩٥
املــدين الــدويل واملنظمــة البحريــة الدوليــة، علــى وضــع الــصيغة النهائيــة لــدورة تتعلــق بــاجلرائم    

  . اإلرهابية ذات الصلة بالنقل يف إطار منهجه للتدريب القانوين يف جمال مكافحة اإلرهاب
صل مكتب الشؤون القانونية التابع لألمانة العامة إسداء املشورة وتقـدمي املـساعدة             ووا  - ٩٦

إىل الدول األعضاء واملنظمات الدولية بشأن اإلطـار القـانوين ملكافحـة اإلرهـاب، مبـا يف ذلـك                   
ويقدم املكتب أيضا تقارير إىل اجلمعية العامة عن املـستجدات          . املسائل املتعلقة باألمن البحري   

ويف هـذا الـصدد،     . لقة باألمن البحري يف تقارير األمني العام عن احمليطات وقـانون البحـار            املتع
 لالحتـاد األفريقـي الـيت       ٢٠٥٠أسهم املكتب يف االستراتيجية البحريـة األفريقيـة املتكاملـة لعـام             

  .٢٠١٢اعتمدها وزراء النقل األفارقة يف عام 
  



S/2014/9
 

26/31 14-20319 
 

  القانون يف سياق مكافحة اإلرهابكفالة احترام حقوق اإلنسان للجميع وسيادة     
  محاية حقوق اإلنسان وسيادة القانون يف سياق مكافحة اإلرهاب     

لوحظ، يف بعض احلاالت، أن قوات األمن وإنفاذ القـانون الوطنيـة قـد تكـون أجـرت                    - ٩٧
حتقيقــات واختــذت تــدابري يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب مبعــزل عــن اعتبــارات حقــوق اإلنــسان،  

الت أعمال الشرطة اجلنائية العادية، ويرجع ذلك إىل الطابع العاجل واخلـاص الـذي              مقارنةً حبا 
وللمـساعدة علـى سـد هـذه        . تتسم به التهديدات اإلرهابية، وهو ما تترتب عليه ثغرات كـبرية          

الثغرات وحتسني قدرة الدول األعـضاء علـى منـع التهديـدات اإلرهابيـة والتـصدي هلـا وإجـراء                    
عــي حقــوق اإلنــسان وســيادة القــانون يف حالــة وقــوع هجــوم إرهــايب،  التحقيقــات بــصورة ترا

الفريق العامل املعين حبماية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب التابع لفرقـة العمـل                بدأ
، وحتــت قيــادة مفوضــية ٢٠١٣أبريــل /املعنيــة بالتنفيــذ يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب، يف نيــسان 

وعا عامليـا مدتـه سـنتان لتـدريب مـسؤويل إنفـاذ القـانون        األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان، مـشر     
  .وتنمية قدراهتم يف جمال حقوق اإلنسان وسيادة القانون ومنع اإلرهاب

، ويف واغـادوغو  ٢٠١٣أبريـل   /ونظم الفريق العامل حلقيت عمل، يف عمـان يف نيـسان            - ٩٨
رســاء أفـــضل  حتديــد االحتياجــات األساســية وإ   ”، بعنــوان  ٢٠١٣أكتــوبر  /يف تــشرين األول 

 مـن أجـل حتديـد احتياجـات الـدول مـن التـدريب؛ وزيـادة معرفـة اخلـرباء            “ممارسات التدريب 
وممثلــي الــدول باملــشروع؛ ووضــع قائمــة بأمســاء اخلــرباء الــذين يــستطيعون املــساعدة يف وضــع   

وحـضر حلقـيت العمـل مـسؤولون رفيعـو املـستوى يف جمـال إنفـاذ                 . املناهج التدريبيـة للمـشروع    
واألمـــن وميـــسرون خـــرباء مـــن بوركينـــا فاســـو وتـــونس واجلزائـــر وليبيـــا والـــسنغال القـــانون 
  . ديفوار ومايل ومصر واملغرب ونيجرييا وكوت

، مــع ٢٠١٤وســينفذ الفريــق العامــل التــدريب املنــدرج ضــمن هــذا املــشروع يف عــام    - ٩٩
   .إيالء األولوية إىل الدول األعضاء يف منطقة الساحل ومشال أفريقيا

 يعمل مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة علـى إعـداد منـوذج تـدرييب                   و - ١٠٠
جمــال حقــوق اإلنــسان وتــدابري تــصدي العدالــة اجلنائيــة لإلرهــاب، وذلــك يف إطــار منهجــه   يف

ويتناول هذا املنهج مسائل حقـوق اإلنـسان الـيت         . للتدريب القانوين يف جمال مكافحة اإلرهاب     
  .ف مراحل إجراءات العدالة اجلنائية يف قضايا اإلرهابعادة ما تطرح يف خمتل
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  مالحظات  -رابعاً   
ــه تقــع علــى عــاتق الــدول       - ١٠١ ــزال املــسؤولية الرئيــسية عــن منــع اإلرهــاب ومكافحت ال ت

واألمـم املتحـدة ملتزمـة، بالتعـاون مـع          . األفريقية األعضاء والكيانات اإلقليمية ودون اإلقليميـة      
  .اعدات الالزمةشركائها، بتقدمي املس

وكما يبني التقرر احلايل، فإن األنشطة الـيت تـضطلع هبـا األمـم املتحـدة يف جمـال دعـم                      - ١٠٢
ومـن املـشجع     .الدول األفريقيـة األعـضاء آخـذة باالتـساع سـواء مـن حيـث النطـاق أو العمـق                   

د أيضا أن ُتبدي العديد من الدول رغبـة يف التمـاس املـساعدة مـن األمـم املتحـدة مـن أجـل سـ                        
ومـع أن هـذه مؤشـرات       . الثغرات الرئيسية يف األنشطة املضطلع هبا يف جمال مكافحة اإلرهـاب          

  . يزال هناك الكثري من العمل الذي يتعني إجنازه على إحراز تقدم كبري، ال
وجيب علينا أن نوسع نطاق جهودنا الرامية إىل كفالة اتباع هنج متـوازن وشـامل إزاء            - ١٠٣

وهـذا يعـين التركيـز علـى تنفيـذ مجيــع      . ال مكافحـة اإلرهـاب يف أفريقيــا  تقـدمي املـساعدة يف جمـ   
الركائز األربـع السـتراتيجية األمـم املتحـدة العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب فـضال عـن بـذل جهـود                       

  .متضافرة لتنفيذ مجيع قرارات اجلمعية العامة وجملس األمن ذات الصلة والتقيد هبا
وأنــا أشــجع . أكرب قــدر مــن الكفــاءة أولويـة كــربى وسـوف يظــل اســتخدام املــوارد بـ   - ١٠٤

اجلهات املاحنة على االستجابة بسخاء للنداءات فيما يتعلق باجلهود املبذولة ملكافحـة اإلرهـاب              
  .أفريقيا يف

وقد أصبح من األمهية البالغة وضع آلياٍت منهجية ومتسقة للرصـد والتقيـيم مـن أجـل       - ١٠٥
ة اإلرهاب الفعالة واجلاهزة لالرتقاء هبـا، وتلـك الـيت ينبغـي          حتديد أنشطة األمم املتحدة ملكافح    

ــائج    . إلغاؤهــا تــدرجييا ــة أن حتقــق األمــم املتحــدة نت ــا اجلماعي ومــن احليــوي ملــصداقيتنا وفعاليتن
  .ملموسة وقابلة للقياس

  
  حتسني جهود بناء القدرات وتبسيطها    

يذيـة ملكافحـة اإلرهـاب، ُوضـعت        نتيجة ألعمـال التقيـيم الـيت قامـت هبـا املديريـة التنف              - ١٠٦
ــة املعمــول هبــا يف      ــة واملؤســسية والتنفيذي ــدابري القانوني ــة ٢٣دراســة استقــصائية شــاملة للت  دول

أفريقية ملكافحة اإلرهاب، وقُدمت توصيات ملعاجلة أوجه القـصور الـيت مت حتديـدها، وأُبـرزت                 
عملـها التقييمـي املتعلـق بالبلـدان        وسوف تواصل املديرية التنفيذية     . احلاجة إىل املساعدة التقنية   

  .األفريقية األخرى وكذلك رصد التقدم احملرز يف الدول اليت سبق تقييمها
وقــد أثبتــت مبــادرة املــساعدة املتكاملــة ملكافحــة اإلرهــاب الــيت أطلقتــها فرقــة العمــل   - ١٠٧

ــساعدة إىل بوركي      ــدمي امل ــذ يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب جــدواها يف تق ــة بالتنفي ــا فاســو  املعني ن
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ويسرين أنه جيـري التحـضري لتوسـيع نطاقهـا لتـشمل بلـدان أخـرى يف غـرب أفريقيـا                   . ونيجرييا
ــدان األخــرى     ــادة توســيعه إىل البل ــى زي ــا أشــجع عل ــك، ســيزيد مركــز    . وأن ــى ذل وعــالوة عل

املتحـــدة ملكافحـــة اإلرهـــاب املـــساعدة الـــيت يقـــدمها يف جمـــال وضـــع االســـتراتيجيات    األمـــم
  .اوتنفيذه اإلقليمية
ــة     - ١٠٨ ــدول األفريقيـ ــدمها املكتـــب إىل الـ ــة املتخصـــصة الـــيت يقـ ــساعدة القانونيـ وأدت املـ

 مـن أجـل دعـم جهودهـا الراميـة إىل إنـشاء وتعزيـز النظـام القـانوين                    ٢٠٠٣األعضاء منـذ عـام      
ومع أن عـددا قلـيال جـدا مـن البلـدان يف أفريقيـا كـان                 . ملكافحة اإلرهاب إىل إحراز تقدم هام     

يقــل عــن أربعــة مــن الــصكوك القانونيــة الدوليــة   ال  علــى مــا٢٠٠٣وائــل عــام قــد صــدق يف أ
.  القائمة آنذاك ملكافحـة اإلرهـاب، فـإن معظـم البلـدان قـد صـدقت اآلن علـى غالبيتـها           ١٢ الـ

وأجرت الدول األفريقية أيـضا مراجعـة ألحكامهـا التـشريعية ملكافحـة اإلرهـاب علـى الـصعيد                   
كوك واالمتثـال لقـرارات جملـس األمـن واملعـايري الدوليـة ذات              الوطين ونقحتها بغية إدراج الـص     

  . الصلة بسيادة القانون وحقوق اإلنسان
ومن اجملاالت األخـرى الـيت يـتعني تناوهلـا ضـرورة تقـدمي املـساعدة املتعمقـة واملفـصلة                     - ١٠٩

ر حسب احلاجة يف جمال العدالة اجلنائيـة، وخباصـة يف جمـاالت التحقيقـات واحملاكمـات وإصـدا                 
األحكــام يف قــضايا اإلرهــاب، مــن منظــور تقــدمي اإلرهــابيني إىل العدالــة ومنــع وقــوع أعمــال    

ــة أخــرى ويف هــذا الــصدد، ينبغــي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة     . إرهابي
يواصل، بالتعاون مع كيانات أخرى تابعـة لألمـم املتحـدة، وضـع بـرامج املـساعدة الطويلـة                    أن

ة بكـــل بلـــد وتنفيـــذها لتلبيـــة االحتياجـــات اخلاصـــة بتعزيـــز نظـــم العدالـــة         األجـــل اخلاصـــ 
  .الوطنية اجلنائية
ومن األمهية مبكان أن يوىل اهتمام خاص أيضا بتوفري التدريب املتخـصص للمحققـني              - ١١٠

واملدعني العامني والقضاة، يف جماالت من قبيل مكافحة استخدام اإلنترنـت ألغـراض إرهابيـة؛               
ــدع  ــدمي الـ ــائي     وتقـ ــاب الكيميـ ــة اإلرهـ ــة؛ ومكافحـ ــال اإلرهابيـ ــضحايا األعمـ ــساعدة لـ م واملـ

والبيولوجي واإلشعاعي والنووي؛ ومكافحـة جـرائم اإلرهـاب ذات الـصلة بالنقـل؛ ومكافحـة                
  .كما يلزم بذل املزيد من اجلهود من أجل مراقبة احلدود وإدارهتا. متويل اإلرهاب

الدوليني إيـالء أولويـة رئيـسية للعمـل عـن كثـب         وجيب على األمم املتحدة والشركاء       - ١١١
مع البلدان املستفيدة مـن أجـل إدمـاج النـهج القـائم علـى حقـوق اإلنـسان وسـيادة القـانون يف             

  . السياسات الوطنية ملكافحة اإلرهاب
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ــستفيدة            ــدان املـ ــع البلـ ــدة، مـ ــم املتحـ ــة األمـ ــل منظومـ ــاون داخـ ــسيق والتعـ ــز التنـ تعزيـ
  اإلقليمية  واملنظمات

من الضروري التنسيق فيمـا بـني كيانـات األمـم املتحـدة يف تقـدمي املـساعدة ملكافحـة                     - ١١٢
اإلرهاب من أجل تفادي االزدواجيـة وتعزيـز الفعاليـة يف تقـدمي املـساعدة، وضـمان املزيـد مـن           

وأنا أرحب باجلهود اليت يبذهلا مكتب فرقة العمـل املعنيـة بالتنفيـذ            . الترشيد يف ختصيص املوارد   
ل مكافحة اإلرهاب من أجل حتسني التنسيق واالتساق فيما بني الكيانـات التابعـة لفرقـة             يف جما 

  .العمل يف هذا الصدد
وأشجع وكاالت األمـم املتحـدة علـى العمـل علـى حنـو أوثـق مـع البلـدان املـستفيدة،                       - ١١٣

تنـسيق يف   وقد اختذُت تـدابري لتحـسني ال       .وتعزيز التنسيق فيما بينها عن طريق املساعدة املقدمة       
مجيع األنشطة ذات الصلة مبجال سيادة القانون، اليت ينبغي أن تتجلـى أيـضا يف جمـال مكافحـة                  

ــة       . اإلرهــاب ــم املتحــدة يف وضــع االســتراتيجيات اإلقليمي ــه األم ــوم ب ــذي تق ــوفر العمــل ال وي
بيــد أن الــدول . والوطنيــة ملكافحــة اإلرهــاب إطــارا سياســيا جيــدا للبلــدان مــن أجــل التعــاون   

ضاء سوف تستفيد أيضا من التعاطي املنتظم مـع بعـضها الـبعض ومـع املنظمـات اإلقليميـة                   األع
وأحث كيانات األمم املتحدة كـي تقـوم باملزيـد مـن أجـل           . ودون اإلقليمية واملنظمات الدولية   

  .تيسري هذا التعاطي
 احملليـة   ويسهم تعزيز التعاون مع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليميـة يف تـويل اجلهـات              - ١١٤

أي أنـه مـن الـضروري تـسليط الـضوء           : زمام األنشطة اليت تضطلع هبا األمم املتحدة يف أفريقيـا         
ــة          ــع اهليئ ــة وكــذلك م ــصادية اإلقليمي ــه االقت ــي وجلان ــع االحتــاد األفريق ــاون م ــادة التع ــى زي عل

التوجـه  وأرحـب هبـذا     . احلكومية الدولية املعنيـة بالتنميـة واجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي             
ومـع ذلـك، أطلـب إىل كيانـات األمـم املتحـدة             . الذي يكفل مراعاة احلقـائق احملليـة واإلقليميـة        

مواصــلة زيــادة التعــاون مــن خــالل تــشاطر املعلومــات وتبــادل أفــضل املمارســات، ومــساعدة    
وسيـسهم االسـتخدام األوسـع نطاقـا        . املنظمات يف تطوير اخلربات التقنية يف اجملاالت الرئيـسية        

كوك ذات الصلة اليت وضعها االحتاد األفريقي ملنع ومكافحـة اإلرهـاب، إسـهاما كـبريا يف                  للص
  . املسعى هذا

ومن التطورات اإلجيابية األخرى الشراكات اجلديـدة الـيت أقامتـها األمـم املتحـدة مـع                  - ١١٥
متواجــدين يف أفريقيــا، مثــل االحتــاد األورويب، مــن أجــل وضــع بــرامج  شــركاء دولــيني آخــرين

شتركة، واملنتـدى العـاملي ملكافحـة اإلرهـاب الـذي تعـاجل أفرقتـه العاملـة الثغـرات يف قـدرات                      م
   .مكافحة اإلرهاب يف مجيع أحناء أفريقيا لتوفري املساعدة املراعية الحتياجاهتا
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  تعزيز األنشطة الوقائية ملساعدة الدول على معاجلة الظروف املؤدية إىل انتشار اإلرهاب    
لدراسة االستقصائية احلاليـة أن معظـم املـساعدة الـيت تقـدمها األمـم املتحـدة                 تكشف ا  - ١١٦

. يف جمال مكافحة اإلرهاب يف أفريقيا ترمي إىل تعزيز قـدرات الـدول علـى مكافحـة اإلرهـاب          
ومع ذلك، يستلزم النهج الشامل ملكافحة اإلرهاب أن تـضع وتنفـذ الـدول أيـضا التـدابري الـيت                     

  .ىل انتشار اإلرهابتعاجل الظروف املؤدية إ
وليـــست قـــيم احلكـــم الرشـــيد واحتـــرام حقـــوق اإلنـــسان وســـيادة القـــانون والنمـــو   - ١١٧

االقتصادي الشامل للجميع والتقدم االجتماعي أهـدافا إجيابيـة يف حـد ذاهتـا فحـسب، ولكنـها                  
ــروف      ــة الظ ــسية وضــرورية ملعاجل ــضا عناصــر رئي ــاب  أي ــايل، تتطلــب   .املؤديــة إىل اإلره وبالت

ة اإلرهاب التقيد التام والدقيق باملعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنـسان وسـيادة القـانون علـى                   مكافح
وجيــب أن نــضمن قــدرة . النحــو املنــصوص عليــه يف الركيــزة الرابعــة مــن االســتراتيجية العامليــة 

الدول على التصدي لإلرهاب واهلجمات اإلرهابية وتقـدمي الـدعم إىل ضـحايا هـذه اهلجمـات              
  . قانوين لقانون حقوق اإلنسان وقانون الالجئني والقانون اإلنساين الدويلضمن اإلطار ال

واإلرهاب هو أحد العوامل الدافعـة يف عـدد متزايـد مـن حـاالت الـرتاع، وخباصـة يف                     - ١١٨
اإلجيابيـة والطويلـة األمـد للمنظمـة         ورغم تنويهي باملسامهات  . منطقيت الساحل واملغرب العريب   

شوهبا يف أفريقيــا، والــيت مــا برحــت تــساعد إىل حــد مــا يف التــصدي يف حــل الرتاعــات ومنــع نــ
لــبعض الظــروف املؤديــة إىل اإلرهــاب، فإنــه يــتعني علينــا النظــر يف طــرق إضــافية إلدمــاج منــع  

سـيما مـن خـالل     اإلرهاب يف جهود املنظمة األوسع نطاقا ملنع نشوب الرتاعات وإدارهتـا، وال  
وينبغي لكيانات األمم املتحدة ذات الـصلة أيـضا أن تنظـر    . التعاون مع بعثاتنا السياسية اخلاصة  

ويف هــذا الــصدد، أرحــب باســتراتيجية  . يف توســيع نطــاق وجودهــا امليــداين يف هــذه اجملــاالت 
األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة الساحل، اليت تشمل األمن بوصفه إحدى الركائز الـثالث والـيت               

  . بارزة ضمن األولويات اإلقليمية الرئيسيةحتتل فيها قضايا مكافحة اإلرهاب مكانة
ــا يف       - ١١٩ ــه األمــم املتحــدة إىل أفريقي ــل األجــل الــذي تقدم ــدعم الطوي ــضا إىل ال وأشــري أي

جماالت التنمية االقتصادية واالجتماعيـة، والـذي مـا بـرح يـسهم يف التخفيـف مـن حـدة الفقـر                     
وينبغي ملنـع التـشدد     .  من التحسني  بيد أن هذه التدابري يف حاجة إىل قدر كبري        . ومن االستبعاد 

اختـاذ   وزرع التطرف بـني الـشباب علـى وجـه اخلـصوص أن يـشكل جمـاال ذا أولويـة يـستدعي                     
وميكــن أن يــشكل مــسح مــشاركة الــشباب يف معاجلــة الظــروف املؤديــة إىل  . إجــراءات بــشأنه

ميكـن أن  تفشي اإلرهاب نقطة انطـالق جيـدة الختـاذ إجـراءات إجيابيـة ملعاجلـة تلـك الظـروف                    
إنــين أشــجع وكــاالت األمــم  . تــشمل أيــضا إجيــاد حلــول لالفتقــار إىل التعلــيم وفــرص العمــل   
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املتحدة على إنشاء وحتسني آليات يشارك فيهـا الـشباب األفريقـي يف تـصميم وتنفيـذ األنـشطة             
  .هبم اخلاصة
نــاك وبــالنظر إىل املــسامهة اهلامــة للمــرأة يف جمــال مكافحــة التــشدد وزرع التطــرف، ه - ١٢٠

حاجة إىل زيادة إدماج منظور املرأة يف وضع برامج مكافحة اإلرهاب على الـصعيدين الـوطين                
وأحث كيانات األمم املتحدة على إدماج العنـصر اجلنـساين يف العمـل الـذي تقـوم                  . واإلقليمي

 به يف جمال مكافحة اإلرهاب، وضمان مراعـاة االعتبـارات اجلنـسانية يف إطـار اجلهـود املبذولـة          
افحــة اإلرهــاب ومكافحــة التطــرف العنيــف، وذلــك بعــدة طــرق منــها تعزيــز التعــاون مــع    ملك

  . اجملتمع املدين واجلماعات النسائية
وجيـــب أن حتظـــى أنـــشطة مكافحـــة اإلرهـــاب بـــدعم اجلهـــود الراميـــة إىل منـــع زج    - ١٢١

ــة والرتاعــات   ــضعفني يف األعمــال اإلرهابي ــة مبكــان اختــاذ إجــراءات وق   . املست ــن األمهي ــة وم ائي
تــستهدف اخلطــاب الــذي يــستخدمه اإلرهــابيون، واألرَض اخلــصبة الــيت يعملــون فيهــا لــزرع    

ومن األعمال البالغة األمهيـة مـا تـضطلع بـه منظمـات مثـل               . التطرف يف فئة ضئيلة من السكان     
اليونسكو والربنـامج اإلمنـائي وحتـالف احلـضارات التـابع لألمـم املتحـدة، الـيت تركـز علـى منـع                   

اعات وبناء ثقافـة الـسالم والقـضاء علـى الفقـر وتعزيـز التنميـة املـستدامة واإلدمـاج                    نشوب الرت 
كمــا ســيكون مــن احليــوي  . االجتمــاعي مــن خــالل التعلــيم والثقافــة واالتــصاالت يف أفريقيــا  

احملافظة والبناء على أوجه التآزر املهمة اليت جرى تطويرها مع اجلهات الفاعلة غـري احلكوميـة،                
  .تمعات احمللية ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص ووسائط اإلعالممبا يف ذلك اجمل

، ســأقدم تقريــرا إىل اجلمعيــة العامــة عــن تنفيــذ االســتراتيجية العامليــة  ٢٠١٤ويف عــام  - ١٢٢
ستعرض فيه اجلهود اليت نبـذهلا يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب يف مجيـع أحنـاء              أملكافحة اإلرهاب،   
ومع أخذ هذا التقرير يف االعتبار، سـوف أطـرح توصـيات            .  االستراتيجية العامل يف سياق تنفيذ   

بشأن كيفية قيام األمم املتحدة مبضاعفة جهودها، من خالل إطار فرقـة العمـل املعنيـة بالتنفيـذ                  
يف جمال مكافحة اإلرهاب، ملـساعدة الـدول األعـضاء والكيانـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة يف               

  . أكثر دينامية وإبداعا ومنهجيةمكافحة اإلرهاب بطريقة
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	ثانياً - الإرهاب في أفريقيا
	4 - ما زال الإرهاب يشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن في جميع أنحاء أفريقيا. فهو عامل محفز في عدد متزايد من حالات النزاع.
	5 - وقد أكدت زيارتي الأخيرة إلى منطقة الساحل اعتقادي بأهمية النظر في مسائل السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان بطريقة مترابطة. فيتعين على جهود مكافحة الإرهاب، حتى تكون فعالة، ألا تعالج العوارض فحسب، بل أن تتصدى أيضاً للظروف التي تهيئ البيئة التي تمكِّن المنظمات الإرهابية من الازدهار. وتنطوي استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل على إمكانية التأثير تأثيراً حاسماً على المنطقة عن طريق توفير الدعم الطويل الأجل للجهود الرامية إلى إحلال السلام والأمن، وتحقيق النمو المستدام، والتنمية البشرية وبناء القدرة على الصمود (S/PRST/2013/5).
	6 - وفي مالي، كاد الإرهابيون أن يدمروا الهياكل الأساسية للدولة، مما أثر على استقرار البلد والمنطقة بأسرها. وما زال تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وجماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، وجماعة أنصار الدين، ينشطون في شمال مالي، مع ما لذلك من آثار تطال البلدان المجاورة. وقد عرَّضوا وجود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي وأنشطتها للخطر.
	7 - وفي شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء الكبرى، زاد تأثير الجماعات المسلحة ذات الإيديولوجيات المتطرفة، ومن بينها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. فقد استغلت هذه الجماعات حالة عدم الاستقرار السياسي في العديد من بلدان شمال أفريقيا، واستطاعت أن تعزز شبكاتها الموجودة وأن توسع نطاق أنشطتها. وقد بانت نيتها وقدرتها على تخطيط الهجمات في الجزائر والنيجر عام 2013. وفي ليبيا، عززت جماعة أنصار الشريعة وجودها في شرق البلد، ولا سيما في درنة وبنغازي، واغتالت العديد من أفراد قوات الأمن الوطني وغيرها من مؤسسات الدولة.
	8 - وهيأت الحدود التي يسهل اختراقها والهياكل الضعيفة للدولة في جنوب ليبيا بيئة مؤاتية لزيادة وجود الجماعات الإرهابية وأنشطتها في منطقة الساحل. وعلاوة على ذلك، فإنها تتسبب في انتقال عدم الاستقرار مباشرة إلى المناطق المجاورة، حيث أسهم تدفق الأسلحة من ليبيا إلى منطقة وسط أفريقيا دون الإقليمية، ولا سيما جمهورية أفريقيا الوسطى، في تصعيد العنف الذي يشكل خطراً كبيراً على الأمن والاستقرار في المنطقة دون الإقليمية بأسرها.
	9 - ورغم الإجراءات الحازمة التي تتخذها الحكومات المعنية، تشن جماعة بوكو حرام وجماعة الأنصار التابعة لها هجماتهما القاتلة في نيجيريا. فقد استغلت بوكو حرام الحدود التي يسهل اختراقها بين نيجيريا والكاميرون واختطفت رعايا أجانب في الكاميرون. كما تسببت الأنشطة الإرهابية التي تقوم بها في نزوح ما يقدر بـ 000 45 من اللاجئين والمهاجرين العائدين النيجيريين، إلى تشاد والكاميرون والنيجر، بينهم أشخاص يشتبه في أنهم من المتمردين. وأصبح وسط أفريقيا أيضاً الساحة الرئيسية لعمليات جيش الرب للمقاومة، المسؤول عن ارتكاب انتهاكات خطيرة واسعة النطاق لحقوق الإنسان، والذي يعتبره الاتحاد الأفريقي جماعة إرهابية.
	10 - وفي شرق أفريقيا، أصبحت حركة الشباب منخرطة بشكل متزايد في حرب غير متكافئة، بسبب الحملة العسكرية التي تشنها بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والجيش الوطني الصومالي. وتُظهر حركة الشباب تحسناً في قدرتها على شن هجمات إرهابية معقدة، بما في ذلك في المنطقة الأوسع نطاقا، كما اتضح مؤخراً في الهجوم الذي شنته في أيلول/سبتمبر 2013 على مجمع ”ويست غايت“ التجاري في نيروبي. وأفيد أن حركة الشباب استطاعت أن تحصل على دعم من الشبكات الإرهابية الدولية الأخرى. وذُكِر أن للجماعة صلات قوية بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وأنها قدمت تدريباً في الصومال لأفراد إرهابيين من نيجيريا ومن بلدان قريبة من حدودها. إلا أنه لم يتسن التثبت بالأدلة من الإفادات بقيام حركة الشباب بتوفير التدريب لأفراد جماعتي بوكو حرام والهجرة. وبالإضافة إلى ذلك، بينت هجمات حركة الشباب والجماعات التابعة لها التي شنتها في أوغندا وكينيا مدى اتساع نطاق عملياتها وقدرتها على التجنيد في المجتمعات الصومالية في تلك البلدان. وتتيح لها تلك التحالفات أن تقوم بجهود أوسع نطاقا تهدف إلى زعزعة الاستقرار في القارة الأفريقية.
	11 - ولم تسلم حتى منطقة الجنوب الأفريقي من أعمال الإرهاب. فقد وقعت سلسلة من الحوادث الفردية تراوحت بين تفجيرات ومزاعم بإجراء تدريبات في جنوب أفريقيا متصلة بتنظيم القاعدة. وأُطلِقَت تحذيرات أيضاً بوجود خلايا لتنظيم القاعدة في زامبيا، وسلَّم كل من جنوب أفريقيا وزامبيا في الماضي أشخاصاً يشتبه في كونهم إرهابيين.
	12 - ويزداد المشهد تعقيداً جراء التعاون المتزايد بين الشبكات الإجرامية والجماعات الإرهابية، لا سيما في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل حيث تشكل الشبكات الإجرامية المنظمة خطراً كبيراً على السلام والاستقرار(). فقد قامت جماعات تابعة لتنظيم القاعدة بنفسها بعمليات خطف مقابل الحصول على فدية، التي تعد مصدراً رئيسياً من مصادر دخل تلك الجماعات. ولذلك فإن البراهين المتزايدة بوجود تقاطُع مصالح بين الجماعات الإجرامية المنظمة والإرهابيين تؤكد ضرورة توفير مساعدة شاملة متعددة الأبعاد للتصدي للتحديات الأمنية المتداخلة.
	ثالثاً - الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لمساعدة الدول والكيانات الإقليمية ودون الإقليمية في أفريقيا في مجال مكافحة الإرهاب
	13 - يستلزم التصدي للتحديات المتنوعة التي تشكلها الجماعات الإرهابية استجابات قوية عبر مجموعة واسعة من الأنشطة، بدءاً بتعزيز التنمية مرورا بإرساء الحكم الرشيد وتوطيد سيادة القانون، وبتعزيز حقوق الإنسان وصولا إلى معالجة الظروف المفضية إلى الإرهاب.
	14 - وتحدد استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب مجال بناء القدرات باعتباره عنصراً محورياً في الجهود العالمية المبذولة لمكافحة الإرهاب. وقد استجابت فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب وكيانات الأمم المتحدة العاملة في إطارها لاحتياجات الدول الأعضاء الأفريقية، بما يتوافق مع ولاية كل من هذه الكيانات ومجالات خبرتها. وما برحت الأمم المتحدة تعمل مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لمضاعفة تأثير عملها.
	15 - ورغم أن الأمم المتحدة تؤدي دوراً حيويا في جهود بناء القدرات، فإن الحكومات الأفريقية نفسها هي في طليعة الجهات الباذلة لتلك الجهود. وعلاوة على ذلك، ونظراً لأن الإرهاب كثيراً ما يتجاوز حدود البلدان، فمن الأهمية بمكان أن تتعاون الحكومات على الصعيد الإقليمي وحتى الأقاليمي لمواجهة الأعمال الإرهابية. وفي هذا الصدد، من الضروري تعزيز التعاون، خصوصاً بين دول الساحل والمغرب العربي، وبين دول الساحل ووسط أفريقيا، وبين دول شرق أفريقيا والمغرب العربي، وبين دول الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.
	16 - وقدمت الأمم المتحدة مساعدة شملت جميع الأركان الأربعة لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، التي تدعو إلى العمل من أجل معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب؛ منع الإرهاب ومكافحته؛ بناء قدرات البلدان على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد؛ وكفالة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب. وقدمت وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها أيضاً المساعدة التقنية وغيرها من أشكال المساعدة في هذا الصدد إلى الدول من أجل تنفيذ قرارات مختلفة للجمعية العامة ومجلس الأمن متصلة بمكافحة الإرهاب.
	17 - ويستعرض المسح الشامل للمساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة الوارد في الفرع ألف من هذا التقرير العمل الذي تضطلع به الأمم المتحدة بالتعاون مع الدول الأعضاء، ويستعرض في الفرع باء العمل الذي تضطلع به الأمم المتحدة بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية. وفي كلا الفرعين، صُنفت الأنشطة بحسب المجالات المواضيعية التي حددتها الاستراتيجية العالمية.
	ألف - العمل الذي تضطلع به الأمم المتحدة بالتعاون مع الدول الأعضاء
	معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب
	تشجيع الحوار والتفاهم والتصدي لإغراء الإرهاب


	18 - تدعو استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب إلى تعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الحضارات والثقافات والشعوب والأديان، وإلى وضع برامج للتثقيف والتوعية العامة في هذه الميادين.
	19 - وتعكف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على إطلاق مبادرات في مجالات الثقافة والتعليم والإعلام. فمن أجل تعزيز حماية الثقافة، تعمل اليونسكو مع المجتمع الدولي لمنع تدمير التراث الثقافي أو إلحاق الضرر به، ومنع الاتجار بالممتلكات الثقافية، مؤكدة أن التراث الثقافي والقيم التي يجسدها ما هي إلا قوة وحدوية لتحقيق المصالحة وبناء السلام. وفي مالي، ساعدت اليونسكو على حفظ التراث الثقافي وأشكال التعبير الثقافي، اللذين تعرضا لهجمات متكررة أثناء النزاع الأخير. وفي أعقاب اتخاذ قرار مجلس الأمن 2100 (2013) الذي أنشأ بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، وجعلَ دعم الحفاظ على التراث الثقافي جزءاً من ولايتها، دأبت اليونسكو على العمل مع شركاء الأمم المتحدة لإدراج صون التراث الثقافي في جهود عمليات حفظ السلام والانتعاش.
	20 - وما برح تعزيز الحوار والتفاهم من أجل إحلال السلام في المنطقة يشكل محطاً للتركيز في اتفاق للتعاون مبرم بين اليونسكو والمملكة العربية السعودية دعماً لبرنامج عبد الله بن عبد العزيز الدولي لثقافة السلام والحوار. ونُفِّذَت مشاريع تهدف إلى إرساء ثقافة الحوار في تونس وليبيا ومصر.
	21 - وفي غرب أفريقيا، يقدم كل من اليونسكو ومصرف التنمية الأفريقي الدعم لأحد مشاريع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في مجال السلام والتنمية، يهدف إلى استحداث أدوات تعليمية لتعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان، والمواطنة، وثقافة السلام والديمقراطية، والتكامل الإقليمي في نظم التعليم الرسمية في الدول الأعضاء الـ 15 في الجماعة. وفي شمال أفريقيا، تساعد اليونسكو البلدان في تنقيح وتعديل المناهج والكتب المدرسية والمواد التعليمية الأخرى لمواجهة القوالب النمطية الثقافية والدينية والجنسانية.
	22 - وبالنظر إلى الدور الذي يؤديه زرع التطرف في انتشار الإرهاب وأهمية التركيز على الشباب في الإجراءات الوقائية، واصلت اليونسكو، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة وأفرقتها القطرية، إسداء المشورة بشأن السياسات وتقديم المساعدة التقنية لدعم حكومات بوروندي وسيراليون وغانا وليبريا ومالي في مراجعة أو وضع سياسات عامة متكاملة وجامعة بشأن الشباب. وأعدت اليونسكو أيضا مشروعا في موريتانيا يركز على تعليم الشباب المهارات والقيم اللازمة لتعزيز التسامح والحوار. وقامت اليونسكو، بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب ووزارة التعليم العالي في مصر، بإعداد دليل عن الديمقراطية يراعي المنظور الجنساني.
	23 - ونظرا لأن إذاعة المجتمع المحلي تضطلع بدور رئيسي في كثير من جوانب الحياة اليومية للمجتمعات المحلية، قامت اليونسكو بتدريب الشباب في جنوب أفريقيا على الاستفادة من المحطات الإذاعية للمجتمعات المحلية في تعزيز الاندماج الاجتماعي، وإنشاء منابر للحوار، وبناء مجتمعات يتمتع فيها الجميع بسلام حقيقي. وقامت اليونسكو أيضا بتعزيز القدرات في مجال مباشرة المشاريع الاجتماعية التي يقودها الشباب وتعزيز ثقافة السلام بتوفير زمالات ”الانطلاق“ من خلال برنامج الزمالات الدولي ومن خلال عملها مع المركز الأفريقي للإرشاد والنصح وتنمية الشباب في ملاوي. 
	24 - وتعمل اليونسكو أيضا مع وسائط الإعلام بوصفها وسيلة هامة لتشجيع التسامح، بتنفيذ برامج في مجال الدراية الإعلامية والمعلوماتية. وفي حزيران/يونيه 2013، عقدت مؤتمرا دوليا في نيجيريا موضوعه ”زيادة الدراية الإعلامية والمعلوماتية كوسيلة لتعزيز التنوع الثقافي“.
	25 - ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال تحليله للتنمية المتصلة بالنزاعات في إعداد وتطبيق تحليلٍ متصل بالنزاعات لدعم الجهود القائمة على أدلة المبذولة في مجال منع نشوب النزاعات. ويقدم البرنامج الإنمائي الدعم لإصلاح القطاع الأمني وأمن المجتمعات المحلية من خلال برنامجه المعني بتوطيد السلام والحوكمة الذي يشمل بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر.
	مكافحة التطرف العنيف والتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية

	26 - وضع تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة برامج في أفريقيا لمنع زرع التطرف. ويركز أحد هذه البرامج على المجتمعات المحلية في نيجيريا ويستهدف الشباب والنساء وقادة المجتمعات المحلية لتيسير الحوار والتفاعل فيما بين أعضاء المجموعات المختلفة. ويقوم التحالف حاليا بتوفير الدعم لمشروعين يقودهما المجتمع المدني في منطقة القرن الأفريقي يهدفان إلى تخفيف حدة التوتر في المنطقة الساحلية في كينيا من خلال تقييم اتجاهات زرع التطرف والتطرف العنيف وتمكين قدرات الشباب الذين تستهدفهم الجماعات المتطرفة. وإضافة إلى ذلك، وحتى يتسنى التصدي للخطاب المتطرف، سيقوم التحالف، بدعم من فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، بتنفيذ مشروع آخر يطلق مبادرات في مجال بناء القدرات لمكافحة استخدام الخطاب الملهب للمشاعر من قبل المهنيين الإعلاميين الصوماليين في المهجر لتحسين العلاقات بين العشائر وعبر الانقسامات السياسية.
	27 - وواصلت المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب تعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن 1624 (2005). وفي هذا الصدد، قامت المديرية، بالتعاون مع المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، وبدعم من هولندا، بتنظيم حلقة العمل الثانية لها في تموز/يوليه 2012 في الرباط، عن تنفيذ القرار 1624 (2005). وعقدت حلقة العمل في إطار المبادرة العالمية للمديرية التي تجمع ممثلي الحكومات والمجتمع المدني حتى يناقشوا، في جملة أمور، تجريم التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية والتدابير التي ينبغي اتخاذها، بما في ذلك تدابير السياسات الاجتماعية، من أجل التصدي للتطرف العنيف وزرع التطرف.
	28 - وفي حلقة العمل الإقليمية الثالثة المعقودة في الجزائر العاصمة في حزيران/يونيه 2013، بتيسير من المديرية، لمناقشة التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن 1624 (2005)، قام ممثلو الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الحكومية الدولية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، بمناقشة الاستراتيجيات الفعالة لحظر التحريض ومكافحته. وستقوم المديرية في مطلع عام 2014 بتيسير حلقة عمل وطنية لكينيا لمناقشة المسائل المتعلقة بالقرار 1624 (2005) في إطار متابعة حلقة العمل الإقليمية لدول شرق أفريقيا المعقودة في نيروبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
	إعادة تأهيل وإعادة إدماج المتطرفين الممارسين للعنف 

	29 - قام معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة والمركز الأفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالإرهاب، التابع للاتحاد الأفريقي، بتنظيم مشاورة إقليمية بشأن إعادة تأهيل وإعادة إدماج المتطرفين الممارسين للعنف في شباط/فبراير 2013. وشكلت المناسبة أساسا لوضع برنامج إقليمي يركز على بوركينا فاسو والجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا، يهدف إلى بناء قدرات الدول الأعضاء على تصميم برامج لإعادة تأهيل وإدماج المتطرفين الممارسين للعنف في السجون والتخطيط لتلك البرامج ووضعها وتنفيذها. وأجرى المعهد مشاورة أولية مع وزارة الداخلية في نيجيريا في تشرين الأول/أكتوبر 2013 وسيتعاون مع دول أعضاء أخرى من غرب أفريقيا في البناء على البرامج القائمة. 
	منع الإرهاب ومكافحته 
	مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب


	30 - قدم صندوق النقد الدولي المشورة بشأن تنمية القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعدة حكومات في أفريقيا، بينها جزر القمر وجنوب السودان وسان تومي وبرينسيبي والسودان وغانا والمغرب ونيجيريا. 
	31 - وواصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من خلال فرع منع الإرهاب التابع له، مساعدة البلدان في تنفيذ الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتجميد الأصول. وقدم أيضا تدريبا متخصصا لموظفي العدالة الجنائية في المؤسسات الوطنية المختصة في المنطقة، بما في ذلك على سبيل المثال حلقة عمل بشأن تجميد الأصول وتنفيذ نظام الجزاءات عملاً بقراري مجلس الأمن 1267 (1999) و 1989 (2011)، المعقودة في حزيران/يونيه 2013 في الرباط. وقدم أيضاً البرنامج العالمي لمكافحة غسل الأموال وعائدات الجريمة وتمويل الإرهاب، التابع للمكتب، مساعدة تقنية مستمرة لبلدان في شمال أفريقيا لتعزيز القدرات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن الأمور ذات الأهمية الخاصة استمرار مبادرة مشتركة للتدريب بين المكتب ومنظمة الجمارك العالمية بشأن حاملي النقدية.
	بناء قدرات الدول على منع الانتشار وعلى التصدي للهجمات التي تشن باستعمال أسلحة الدمار الشامل

	32 - ما برحت اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004) تقوم، منذ عام 2012، في إطار تنفيذها لهذا القرار، بزيارات قطرية إلى مدغشقر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي الآونة الأخيرة، إلى بوركينا فاسو (في عام 2013)، من أجل التوعية والمساعدة في وضع خطط وطنية لتنفيذ القرار. وتلقت اللجنة أيضاً دعوة لزيارة النيجر في كانون الثاني/ يناير 2014.
	33 - وقام معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، في إطار مبادرة الاتحاد الأوروبي لتخفيف حدة مخاطر مراكز الامتياز الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، بإنشاء مكاتب إقليمية في الجزائر وكينيا والمغرب من أجل تخفيف حدة المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية عن طريق تشجيع سياسة متسقة وتحسين التنسيق والتأهب وتوفير نهج شامل يغطي المسائل القانونية والعلمية والتقنية وتلك المتعلقة بالإنفاذ. 
	بناء قدرات الدول في مجال منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد
	تيسير تقديم المساعدة المتكاملة لمكافحة الإرهاب


	34 - وضع مكتب فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب مبادرة المساعدة المتكاملة لمكافحة الإرهاب لمساعدة الدول الأعضاء بناء على طلبها على تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب بطريقة متكاملة، وتقديم مساعدة تشمل جميع أركان الاستراتيجية، وتنسيق أنشطة منظومة الأمم المتحدة. ويشارك البلد الشريك بشكل وثيق في تصميم الأنشطة الرامية إلى تحسين فعالية المساعدة التقنية وأثرها واستدامتها. وتقوم حاليا هذه المبادرة، التي تستند إلى تخطيط وافٍ وتحليل للثغرات في ما يتعلق بالاحتياجات في مجال بناء القدرات في البلد المعني، بتيسير تقديم المساعدة التقنية إلى بوركينا فاسو ونيجيريا. ووضعت مشاريع مشتركة مع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واليونسكو.
	تعزيز تنفيذ الصكوك القانونية والدولية، وتقديم المساعدة القانونية، وتعزيز قدرة موظفي العدالة الجنائية 

	35 - واصلت المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب في عامي 2012 و 2013 رصد وتشجيع تنفيذ قرار مجلس الأمن 1373 (2001) في أفريقيا. فقد قامت المديرية بزيارات تقييمية وأوفدت بعثات لتقصي الحقائق، بالنيابة عن لجنة مكافحة الإرهاب، إلى 23 بلدا، بينها أنغولا وبوتسوانا وجيبوتي وزامبيا وغابون والمغرب وموريتانيا وموزامبيق والنيجر.
	36 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2013، نظمت المديرية بالتعاون مع حكومة تونس حلقة دراسية عن تقديم الإرهابيين إلى العدالة في إطار سلسلة من الحلقات الدراسية المقدمة لكبار أعضاء النيابة العامة المعنيين بمكافحة الإرهاب من أجل تمكين الممارسين من تبادل المعلومات في مجال التحديات والدروس المستفادة؛ ومناقشة الممارسات الجيدة وسبل المضي قدما في مسائل مواضيعية محددة تتصل بمتطلبات قرار مجلس الأمن 1373 (2001). وقد عقدت حلقة دراسية سابقة في الجزائر العاصمة في حزيران/يونيه 2012 ركزت على دور المدعي العام في منع الإرهاب.
	37 - وواصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقديم المساعدة التقنية والتدريب المتخصص في إطار بناء القدرات لموظفي العدالة الجنائية من أجل منع الإرهاب ومكافحته. وكانت معالجة الثغرات التي تشوب النظام القانوني لمكافحة الإرهاب وتعزيز القدرات من أجل التنفيذ الفعال لآليات التعاون الدولي، هي أيضا من بين أولويات المكتب في أفريقيا. وفي هذا السياق، قدم المكتب الدعم والمساعدة التقنية لإنشاء برنامج قضائي إقليمي، أنشئ في عام 2010، بمشاركة بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر. وتتعاون هذه الشبكة المؤلفة من مراكز التنسيق الوطنية في تيسير تسليم المجرمين وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية. وعقد الاجتماع السنوي الرابع للبرنامج في نواكشوط في الفترة من 28 إلى 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013، بمشاركة جامعة الدول العربية بصفة مراقب. واستنادا إلى هذه التجربة الناجحة، قام المكتب أيضاً بإنشاء شبكة إقليمية للمدعين العامين والسلطات المركزية للدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وموريتانيا. وبالنسبة لمنطقة الساحل، أعد المكتب دليلين عمليين لمساعدة موظفي العدالة الجنائية على التصدي للأنشطة الإرهابية. 
	38 - وبناء على الأعمال السابقة للمكتب في نيجيريا، قام المكتب والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، في شراكة مع الاتحاد الأوروبي، بوضع برنامج متعدد السنوات مع نيجيريا بشأن تعزيز استجابات العدالة الجنائية لأغراض الأمن المتعدد الأبعاد بدأ تنفيذه في تشرين الثاني/نوفمبر 2013. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز القدرات والتبادل التشغيلي لدى المؤسسات الأمنية ومؤسسات العدالة الجنائية الوطنية المشاركة في التحقيقات والملاحقات القضائية والفصل القضائي في مجال مكافحة الإرهاب. وقد بدأت هذه الكيانات الثلاثة أيضاً تنفيذ برنامج مدته أربع سنوات بشأن فعالية التحقيقات والملاحقات القضائية في مجال مكافحة الإرهاب في سياق احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في بلدان المغرب العربي. ومن المقرر عقد حلقة العمل الإقليمية الأولى في مطلع عام 2014، وستستهدف المحققين وأعضاء النيابة العامة وصانعي السياسات. ويعتزم أيضاً تنفيذ عدد من أنشطة بناء القدرات الوطنية.
	39 - ووضعت خطط للأجلين المتوسط والبعيد بين المكتب وحكومات المغرب العربي، بإقامة شراكات استراتيجية تهدف إلى تقديم المساعدة المستدامة والمتخصصة والميدانية في المجالات التقنية وبناء القدرات من أجل تعزيز التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب؛ وتعزيز حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب؛ وتعزيز القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات التحقيق والملاحقات القضائية والفصل القضائي في قضايا الإرهاب.
	40 - وواصل المكتب تقديم المساعدة التقنية في مجال مكافحة الإرهاب إلى بلدان في شرق أفريقيا؛ فقام على سبيل المثال، بتشاور وثيق مع السلطات الوطنية في إثيوبيا وجيبوتي والصومال وكينيا، بوضع برامج قطرية مخصصة للمساعدة الطويلة الأجل لتعزيز استجابتها للإرهاب في مجال العدالة الجنائية وفقا لسيادة القانون ومع إيلاء الاحترام الواجب لحقوق الإنسان. وقد بدأ تنفيذ أنشطة المساعدة في إثيوبيا وجيبوتي، ويتوقع أن تبدأ في الصومال وكينيا مطلع عام 2014.
	41 - ويسعى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة جاهدا أيضا إلى دعم الدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي، ولا سيما بشأن المسائل الجنائية. وستُعقد حلقة عمل إقليمية للسلطات المركزية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كانون الثاني/يناير 2014 في المغرب في إطار المبادرة العالمية المشتركة بين المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وسينظم المكتب حلقة عمل وطنية بشأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية ذات الصلة بالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والفساد في ناميبيا في آذار/مارس 2014.
	42 - وفي شباط/فبراير 2013، استضافت جمهورية تنزانيا المتحدة رابع حلقة دراسية للمدعين العامين بشأن تقديم الإرهابيين إلى العدالة، وذلك في إطار الحلقات الدراسية التي تنظمها المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، والتي تعنى بجوانب السياسة العامة لمنع الأعمال الإرهابية وملاحقة مرتكبيها قضائيا. وفي إطار متابعة هذه الحلقة الدراسية، وبدعم من حكومتي أستراليا ونيوزيلندا، عقدت المديرية ومركز التعاون العالمي لمكافحة الإرهاب أول حلقة عمل في سلسلة من أربع حلقات لموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين من شرق أفريقيا (أوغندا وبوروندي وجمهورية تنزانيا المتحدة ورواندا وكينيا) بشأن تقديم الإرهابيين إلى العدالة، وذلك في أيار/مايو 2013 في كمبالا. والهدف من حلقات العمل المذكورة هو تعزيز نظم العدالة الجنائية الوطنية، والتعاون والتنسيق فيما بين الوكالات، والتعاون الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب. 
	43 - وبالاشتراك مع حكومة إثيوبيا، نظم مكتب فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب حلقة عمل إقليمية بشأن تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في شرق أفريقيا، في أديس أبابا في تموز/يوليه 2011. وكانت حلقة العمل بمثابة منتدى لتبادل وجهات النظر والأولويات، وتحديد السبل العملية الكفيلة ببناء قدرات الدولة. كما كانت بمثابة نقطة انطلاق للمشاركين من الدول والمنظمات الإقليمية ذات الصلة من أجل وضع خطة عمل إقليمية لتنفيذ استراتيجية مكافحة الإرهاب، بدعم من فرقة العمل والكيانات ذات الصلة بها. ودعا المشاركون إلى بذل المزيد من الجهود من أجل إيجاد وتعزيز المهارات القيادية الفعالة في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، دعت الدول إلى تعزيز التعاون العملي داخل المنطقة فيما يتعلق بالمجالات الرئيسية ذات الصلة بالاستراتيجية العالمية.
	44 - وفي 20 أيلول/سبتمبر 2013، عقدت لجنة مكافحة الإرهاب اجتماعا استثنائيا مع الدول الأعضاء من منطقة الساحل ومع منظمات دولية وإقليمية بشأن تعزيز التعاون والمساعدة التقنية، أكدت فيه على ضرورة بناء القدرات بطريقة منسقة ومتسقة ومتكاملة. 
	45 - واضطلعت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ببرامج بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والقرن الأفريقي من أجل تعزيز تبادل المعلومات بين الوكالات، وتقوية استجابتها العملانية المتكاملة في المنطقة، وتوسيع نطاق استخدام شبكة اتصالاتها الآمنة وقواعد بياناتها وخدماتها. وساعد هذا البرنامج ضباط مراقبة الحدود، وموظفي الهجرة، ومسؤولي وخبراء مكافحة الإرهاب العاملين في المكاتب المركزية الوطنية للإنتربول في كل من إثيوبيا، وإريتريا، وأوغندا، وبوركينا فاسو، وتشاد، وتونس، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والجزائر، وجزر القمر، وجيبوتي، وسيشيل، والصومال، وكينيا، ومالي، والمغرب، وموريتانيا، وموريشيوس، والنيجر، ونيجيريا. 
	46 - وتعمل منظمة الجمارك العالمية مع العديد من بلدان شمال وغرب أفريقيا ومنطقة الساحل على الصعيد الثنائي وفي إطار مبادراتها الإقليمية الرامية إلى تعزيز إدارة الحدود. وتقوم مكاتب الاتصالات الاستخبارية الإقليمية في السنغال والكاميرون والمغرب، بالإضافة إلى مراكز التدريب الإقليمية في مصر والمغرب، بتقديم الدعم في التحليل الاستخباراتي والأمن ومكافحة الإرهاب. وتقدم منظمة الجمارك العالمية الدعم إلى ليبيا في مسائل مراقبة الحدود. وفي شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، تدعم المنظمة الشبكة الوطنية لإنفاذ القوانين الجمركية، التي تمكّن البلدان من تسجيل وتحليل المعلومات عن الشحنات والأشخاص موضع الشبهات (بما في ذلك الجوانب ذات الصلة بمكافحة الإرهاب). 
	47 - وتقدم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المساعدة إلى الحكومة الليبية في إصلاح مؤسساتها الأمنية لتوفير القدرات الأساسية على إنفاذ سيادة القانون في جميع أنحاء البلد، ما يعزز بالتالي بشكل غير مباشر قدرات البلد على مكافحة الإرهاب. 
	48 - وفي إطار ميثاق الاتفاق الصومالي الجديد، نظمت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال أنشطة تتعلق بسيادة القانون دعماً لقطاعي العدالة والشرطة الصومالية، وذلك بدعم من المكتب المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتعاون وثيق مع حكومة الصومال الاتحادية. كما يحظى إنشاءُ هيكل مؤهل من المؤسسات الإصلاحية التي توفر الأمن اللازم للمحتجزين في الحبس الاحتياطي أو من يقضون عقوبات بالسجن، باهتمام عاجل من البعثة والبرنامج. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2012، نظم المكتب المعني بالمخدرات والجريمة في كمبالا حلقة عمل وطنية للصومال بعنوان الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب: التعاون الدولي في التحقيق والمقاضاة بشأن الجرائم المرتكبة في عرض البحر. وقد اشتركت في رعاية حلقة العمل هذه حكومتا أوغندا وإيطاليا.
	تعزيز أمن النقل

	49 - واصلت المنظمة البحرية الدولية تقديم المساعدة إلى حكومة الصومال الاتحادية والسلطات الإقليمية في صوماليلاند، وبونتلاند، وغالمودوغ، في شراكة مع وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، من أجل إحراز تقدم في وضع الاستراتيجية الصومالية لأمن الموارد البحرية من خلال عملية كمبالا، وللمساعدة في مراجعة وتحسين التشريعات الوطنية لتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
	كفالة احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب
	تعزيز حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب


	50 - قام المقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب بزيارة رسمية إلى بوركينا فاسو من 8 إلى 12 نيسان/أبريل 2013 بدعوة من الحكومة، لجمع معلومات عن الحالة الراهنة في بوركينا فاسو، تمهيدا لمساعدة الحكومة في جهودها الرامية إلى مكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان وتعزيز تطبيق الصكوك الدولية. وقد أبرزت هذه الدعوة، فضلا عن التعاون الذي لقيه المقرر الخاص خلال زيارته، التزام حكومة بوركينا فاسو بكفالة انسجام جهودها الرامية إلى مكافحة الإرهاب مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان().
	51 - وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2013، شاركت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مؤتمر حول مشروع القانون التونسي الجديد لمكافحة الإرهاب، نظمته وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في حكومة تونس. وقدمت المفوضية تعليقات خطية على مشروع القانون بهدف تحسين ضمانات حقوق الإنسان لكل من الضحايا والمشتبه في تورطهم في الإرهاب. وتدعم هذه المبادرة الجهود الوطنية الرامية إلى كفالة مواءمة التشريعات التونسية لمكافحة الإرهاب مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع الأخذ في الاعتبار التوصيات الصادرة عن المقرر الخاص السابق المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب (انظر A/HRC/16/51/Add.2 و A/HRC/20/14/Add.1).
	باء - أعمال الأمم المتحدة المضطلع بها بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية
	معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب
	حل النزاعات وتخفيف الآثار الإقليمية


	52 - يتزايد تكليف عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة بمهام نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. وعلى سبيل المثال، فإن فريق سيادة القانون والمؤسسات الأمنية، التابع لإدارة عمليات حفظ السلام، إلى جانب بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، عمل عن كثب مع حكومة الصومال الاتحادية لمساعدتها في إدارة فصل المقاتلين عن صفوف حركة الشباب، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومعايير حقوق الإنسان. وتكللت هذه المشاركة بتقييم الإطار القانوني الذي استندت إليه بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال في دعم الحكومة الاتحادية الصومالية؛ وبمشاركة فريق من موظفي حقوق الإنسان المدرَّبين في رصد أداء مركز سيريندي لإعادة تأهيل الشباب وذلك من أجل فصل المقاتلين في مقديشو؛ وتقييم مدى تطبيق أفضل الممارسات في وضع برامج نزع التطرف من المقاتلين المنفصلين عن حركة الشباب. وتسعى الأمم المتحدة إلى الاستفادة من الخبرات الأولية المكتسبة في الصومال من أجل التصدي للتهديد الإرهابي الذي يشكله اختراق تنظيم القاعدة لجماعات الطوارق المسلحة غير التابعة للدولة في شمال مالي.
	53 - وبالإضافة إلى العواقب الإنسانية الإقليمية غير المقصودة للنزاعات، فإن انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، فضلا عن تحركات الجماعات المسلحة غير المشروعة والجماعات الإرهابية، يؤدي إلى تفاقم التحديات الأمنية، ولا سيما لدى وجود ثغرات في الحدود المشتركة مع دول مجاورة هشة أو غير مستقرة. وستشترك المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، في إطار تعاونها مع الهيئة الحكومية الدولية للتنمية بشأن مسائل الإرهاب، في تنفيذ مشروع يتعلق بتنسيق إدارة الحدود بين دول شرق أفريقيا سينطلق في عام 2014 في إطار متابعة حلقة العمل الإقليمية بشأن مراقبة الحدود، التي عقدت في تموز/يوليه 2010. 
	تشجيع الحوار والتفاهم والتصدي لإغراء الإرهاب

	54 - نظمت اليونسكو منتدى البلدان الأفريقية بعنوان المصادر والموارد من أجل ثقافة السلام، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وحكومة أنغولا في لواندا، في الفترة من 26 إلى 28 آذار/مارس 2013. وقد أسفر ذلك عن وضع خطة عمل من أجل ثقافة السلام في أفريقيا؛ وإطلاق شراكة بين أصحاب المصالح المتعددين من أجل تنفيذ خطة العمل من خلال التنسيق على كل من الصعد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي؛ وإطلاق حركة للبلدان الأفريقية دعماً لحملة ”اجعلوا السلام حقيقة“، التي أطلقها الاتحاد الأفريقي في عام 2010. وفي 45 بلدا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وضعت اليونسكو خريطة شاملة للسياسات والموارد الحالية تقدم صورة عن الطريقة التي يمكن بها تعزيز ثقافة السلام.
	55 - وفي البلدان العشرة الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، نفذت اليونسكو مشروعا بعنوان ”التعليم من أجل المواطَنة وثقافة السلام“ لدعم إدماج وحدات زرع ثقافة السلام والتنمية المستدامة في المناهج الدراسية.
	مكافحة التطرف العنيف والتصدي للتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية

	56 - في 17 أيلول/سبتمبر 2013، نظم ممثلي الخاص لغرب أفريقيا في داكار جلسة لتبادل الأفكار مع المنسقين المقيمين في المنطقة حول عوارض التطرف الديني والعرقي - السياسي وآثارهما على الاستقرار في غرب أفريقيا. وشارك في هذه الجلسة خبراء من مؤسسات البحث والأوساط الأكاديمية، فضلا عن الاتحاد الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وممثلين عن مكتب فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب وإدارة شؤون السلامة والأمن. ونظر المشاركون في نهُج شمولية للتصدي للعوامل التي تؤدي إلى انتشار التطرف والإرهاب في المنطقة، وأفضل السبل التي يمكن بها لكيانات الأمم المتحدة أن تساعد في التعامل مع هذه الظاهرة وآثارها على السلام والأمن والاستقرار. وأكد المشاركون على العلاقة بين الأمن والتنمية، وشددوا على الحاجة إلى إدارة شاملة تلبي الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، تولي الاحترام الواجب للاعتبارات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
	57 - وفي إطار الجهود الرامية إلى التصدي للتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية، اشتركت المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب مع جامعة الدول العربية في تنظيم حلقة عمل إقليمية عنوانها سبل وضع الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لمواجهة أعمال التحريض والتطرف والعنف التي تؤدي إلى الإرهاب، وتعزيز الحوار الثقافي، عُقدت في القاهرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2013. وشكلت حلقة العمل منتدى أتاح لجامعة الدول العربية النظر في نتائج حلقات العمل السابقة المتعلقة بتنفيذ القرار 1624 (2005)، والأحكام ذات الصلة الواردة في استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب؛ ومناقشة الممارسات الوطنية السليمة والتحديات؛ وتحديد الحلول المحتملة التي تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
	منع الإرهاب ومكافحته
	وضع استراتيجيات إقليمية لمكافحة الإرهاب


	58 - يعمل مكتب فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا، للمساهمة في وضع استراتيجية إقليمية لمكافحة الإرهاب وانتشار الأسلحة الصغيرة في وسط أفريقيا. وفي إطار لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا، اعتمدت الدول الأعضاء، خلال الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للجنة الاستشارية في كانون الأول/ديسمبر 2011، إعلانا بشأن خريطة طريق لمكافحة الإرهاب وعدم انتشار الأسلحة في وسط أفريقيا. 
	59 - والهدف الرئيسي من هذا الإعلان هو تقوية الجمارك والجيش والشرطة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي القائم على آليات ثنائية ومتعددة الأطراف ومؤسسية في المنطقة دون الإقليمية. وتمشيا مع خريطة الطريق، نُظمت حلقة عمل بشأن وضع استراتيجيةٍ لمكافحة الإرهاب لوسط أفريقيا بدعم من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، في برازافيل على هامش الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للجنة الاستشارية.
	60 - وستنفَّذ خريطة الطريق بإشراك المجتمع الدولي ككل، ولا سيما الأمم المتحدة، من خلال مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا، فضلا عن المركز الأفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالإرهاب. وستحدد حلقات العمل المقبلة الأولويات الإقليمية. وستُعقد في كانون الثاني/يناير 2014 حلقة عمل أولى بشأن الشرطة والاستخبارات، يشترك في تنظيمها مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا والمكتب المشترك لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، وذلك في ليبرفيل وبدعم مالي من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. 
	61 - وسيعمل أيضا مكتب مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب وكذلك المركز الأفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالإرهاب على تقديم الدعم إلى الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي من أجل وضع استراتيجية لزيادة التنسيق والتعاون على الصعيد الإقليمي في مجال منع ومكافحة الأنشطة الإرهابية في الجنوب الأفريقي.
	62 - ووقَّع مكتب فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب وبرنامج قطاع الأمن التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية مذكرة تفاهم في تموز/يوليه 2012 تتيح للمكتبين أن يطلقا معا مشاريع لمكافحة الإرهاب في شرق أفريقيا؛ ووضع استراتيجيات وطنية وإقليمية لمكافحة الإرهاب في شراكة مع الدول؛ وإنشاء جهات مخصصة للاتصال والتنسيق من أجل تعاون ومشاركة أوثق.
	مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

	63 - عملت المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب على نحو وثيق مع فريق العمل الحكومي الدولي لمكافحة غسل الأموال في غرب أفريقيا، على تنظيم أول حلقة عمل إقليمية مشتركة عن تجميد ممتلكات الإرهابيين تستفيد منها الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، وغينيا، عُقدت في داكار من 11 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2012. وستنظَّم مناسبة مماثلة في أوائل عام 2014 للبلدان الناطقة بالإنكليزية في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. 
	64 - ومُنِحت المديرية وفريق الرصد التابع للجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرارين 1267 (1999) و 1989 (2011) بشأن تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات، مركز مراقب في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نيسان/أبريل 2012. وشاركت المديرية لاحقا في الاجتماع العام لمجموعة العمل وشاركت في تنظيم حلقة عمل إقليمية عن التنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن، والاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عقدت في الأردن في تشرين الأول/أكتوبر 2013.
	65 - وقامت المديرية بالمشاركة مع المركز العالمي للتعاون على مكافحة الإرهاب وبدعم من حكومتي هولندا وألمانيا، بعقد حلقة عمل دون إقليمية للدول الأعضاء في شرق أفريقيا تناولت الرصد الفعال للتحويلات البديلة لمنع استغلالها في تمويل الإرهاب، وذلك في أديس أبابا في كانون الأول/ديسمبر 2013. وكان الهدف من حلقة العمل التوعية بخطر محولي الأموال غير الرسميين الذين يمكن استخدامهم لتمويل الأنشطة الإرهابية؛ وتشجيع الحوار بين الوكالات الناظمة والمسؤولين عن إنفاذ القانون ومحولي الأموال؛ وتعزيز تعميم الخدمات المالية وتحديد أفضل الممارسات. وستعقد حلقة عمل مماثلة لمنطقة الساحل في أوائل عام 2014.
	66 - وعملت المديرية على نحو وثيق مع مجموعة مكافحة غسل الأموال في شرق ووسط أفريقيا في مسائل تتصل بغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وبالإضافة إلى مشاركتها على نحو نشط في الجلسات العامة للمجموعة والمساعدة في تقديم التدريب، نظمت المديرية مناسبات مشتركة مثل حلقة العمل الإقليمية لدول شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي بشأن التجميد الفعال لأصول الإرهابيين، التي عقدت في جمهورية تنزانيا المتحدة في حزيران/يونيه 2013، بالتعاون مع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.
	67 - وتشاركت المديرية والمركز الأسترالي للإبلاغ عن المعاملات وتحليلها في تنظيم حلقة عمل دون إقليمية للدول الأعضاء في مجموعة مكافحة غسل الأموال في شرق ووسط أفريقيا بشأن التحكم في حركة الأموال النقدية والصكوك القابلة للتداول لحاملها، عبر الحدود، التي عقدت في بريتوريا، في أيار/مايو 2013. وفي وقت لاحق طلبت بوتسوانا، وزامبيا، وموزامبيق، وناميبيا تنظيم دورات تدريبية ثنائية إضافية. وستقوم المديرية بتيسير تقديم التدريب المطلوب إلى موظفي الجمارك وشرطة الحدود ووحدات الاستخبارات المالية في الربع الأول من عام 2014.
	68 - وقدم صندوق النقد الدولي المساعدة إلى حكومة موزامبيق لتقييم نظامها القانوني والمؤسسي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن تقديم المشورة للصياغة القانونية. كما درب موظفي المصرف المركزي على إجراءات الرقابة القائمة على المخاطرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	69 - وواصل البنك الدولي تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء في شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في ما يتعلق بثلاثة أركان رئيسية هي التشخيص، وتقديم الدعم في سن القوانين والأنظمة بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة، وبناء قدرات صانعي السياسات والممارسين في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وواصل البنك الدولي إقامة شراكات قوية مع وكالات الأمم المتحدة في تقديمه للمساعدة، كالمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة، وفريق رصد تطبيق القرار 1267، ولا سيما في ما يتعلق بتجميد الأصول.
	70 - وضمن إطار الفريق العامل المعني بالتصدي لتمويل الإرهاب التابع للجنة المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، ومبادرته العالمية بشأن حماية المنظمات التي لا تستهدف الربح من أن تُستغل في الإرهاب، نظمت المديرية حلقة عمل إقليمية للدول الأعضاء من شرق أفريقيا، في نيروبي في آذار/مارس 2012. وناقشت حلقة العمل الممارسات الوطنية وحددت أوجه قصور الرقابة في قطاع المنظمات التي لا تستهدف الربح فيما يتعلق بمخاطر محددة في مجال تمويل الإرهاب. ودعمت تنظيم هذا الحدث حكومتا كندا وسويسرا ولجنة الجمعيات الخيرية لإنكلترا وويلز. 
	بناء القدرات على منع الانتشار وعلى التصدي للهجمات التي تشن باستخدام أسلحة الدمار الشامل

	71 - تشجيعا للتصديق على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والتعديل المدخل عليها في عام 2005 وتنفيذهما، وكذلك الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، نظم المكتب المعني بالمخدرات والجريمة حلقتي عمل في السنغال وكينيا في عام 2013، بتعاون وثيق مع الاتحاد الأفريقي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية ولجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004).
	72 - ويدعم مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح الأنشطة التي تضطلع بها هذه اللجنة، وقد دعم أو نظم أو شارك في تنظيم حلقات عمل إقليمية في أفريقيا من أجل تيسير تنفيذ القرار 1540 (2004)، استضافتها بوتسوانا وجنوب أفريقيا وغانا وكينيا ومصر شاركت فيها 50 دولة أفريقية فضلا عن الاتحاد الأفريقي وعدة منظمات دون إقليمية بينها الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي. 
	73 - وطلبت الدورة العادية العشرين لجمعية الاتحاد الأفريقي المنعقدة في كانون الثاني/ يناير 2013 إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي اتخاذ الخطوات اللازمة، بالتعاون مع اللجنة والجهات المعنية الأخرى، من أجل مواصلة تشجيع وتحسين تنفيذ القرار 1540 (2004) في أفريقيا. ونظم الاتحاد الأفريقي، بدعم من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، حلقة العمل المتعلقة بتنفيذ القرار 1540 (2004) المنعقدة يومي 10 و 11 كانون الأول/ ديسمبر 2013 في أديس أبابا. وقد ساهمت فيها اللجنة وخبراؤها ومكتب شؤون نزع السلاح فضلا عن منظمات إقليمية ودون إقليمية بخبراتها.
	74 - وفي عام 2007، أطلق المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية برنامجا لتعزيز التعاون مع أفريقيا بشأن اتفاقية الأسلحة الكيميائية، جرى تمديده في وقت لاحق حتى كانون الأول/ديسمبر 2013. ويهدف البرنامج إلى تعزيز التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية في أفريقيا وزيادة المشاركة في البرامج والأنشطة الرامية إلى تعزيز الاستخدامات السلمية للكيمياء لأغراض التنمية الاقتصادية والتطوير التكنولوجي وتحسين القدرات الوطنية للدول الأطراف الأفريقية في مجال الحماية.
	بناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته وعلى تعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد
	تعزيز تنفيذ الصكوك القانونية والدولية وتقديم المساعدة القانونية وتعزيز قدرات موظفي إنفاذ القانون


	75 - واصلت المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب مشاركتها النشطة مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مع منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب المعني بالمنطقة المغاربية، الذي شارك في زيارة المتابعة التي قامت بها إلى المغرب في آذار/مارس 2013. ويعمل الاتحاد الأوروبي أيضا في شراكة مع المديرية والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة من أجل تعزيز قدرة الدول المغاربية على التحقيق والمحاكمة في قضايا مكافحة الإرهاب في سياق احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، أقامت المديرية شراكة مع اتحاد المغرب العربي. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2013، شارك الاتحاد المغاربي للمرة الأولى في الزيارة القطرية التي قامت بها المديرية إلى المنطقة.
	76 - وتعاونت المديرية تعاونا وثيقا مع المركز الأفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالإرهاب، الذي يشارك في زياراتها التقييمية ويساهم أحيانا كثيرة في تقديم منظور إقليمي في المناسبات التي تيسرها المديرية. ويسرت المديرية مع المركز الأفريقي مبادرة لتعزيز استخدام بلدان منطقة الساحل لقواعد البيانات الدولية من أجل تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات والتعاون بين سلطات الشرطة وسلطات الحدود. وسوف تتوج هذه المبادرة بسلسلة من أربع حلقات عمل سيبدأ تنظيمها في عام 2014 في شمال وغرب أفريقيا. 
	77 - وفي إطار الجهود التي يبذلها المكتب المعني بالمخدرات والجريمة بهدف تعزيز التعاون الإقليمي، نظم المكتب بالاشتراك مع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب مؤتمرا عن التعاون الإقليمي في المسائل الجنائية في منطقة المغرب العربي ومنطقة الساحل، في الدار البيضاء، المغرب، من 16 إلى 18 نيسان/أبريل 2013. وركز المؤتمر على التحديات القائمة في المنطقة والسبل الكفيلة بتعزيز هذا التعاون. وهناك عدد من التوصيات العملية التي ستسترشد بها مبادرات المتابعة التي سيشترك المكتب المعني بالمخدرات والجريمة والمنتدى في تنفيذها في عام 2014.
	78 - واشترك المكتب المعني بالمخدرات والجريمة مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تنظيم حلقة عمل إقليمية للخبراء تناولت تنفيذ الصكوك القانونية العالمية لمكافحة الإرهاب كوسيلة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في حوض البحر الأبيض المتوسط، عُقدت في مَلَغا، إسبانيا، في أيلول/سبتمبر 2013. 
	79 - ودعماً لتنفيذ خطة العمل الإقليمية التي وضعتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لمكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وضعت إدارة الشؤون السياسية في الأمانة العامة، وإدارة عمليات حفظ السلام، والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية مبادرة ساحل غرب أفريقيا التي أُطلقت في تموز/يوليه 2009. والعنصر البرنامجي الأول فيها هو إنشاء وحدات لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية في سيراليون، وغينيا، وغينيا - بيساو، وكوت ديفوار، وليبريا. ومع أن هذه المبادرة أتت استجابة لنمو الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في غرب أفريقيا، فإن وحدات مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية ستعمل بوصفها مراكز إنفاذ القانون تدعم القدرات التقنية والتحليلية على الصعيدين الوطني والإقليمي من أجل الاستجابة للتهديدات العابرة للحدود الوطنية. وسيستفيد توسيع المبادرة إلى نطاق أوسع من الدول التجريبية الأولى من الإذن الذي منحه مجلس الأمن مؤخرا لتطوير قدرات أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون الوطنية في مجال تحليل المعلومات المتعلقة بالأسلحة غير المشروعة.
	80 - وفي عام 2012، بدأت الإنتربول تنفيذ نظام معلومات الشرطة في غرب أفريقيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي. ويمكّن نظام المعلومات وكالات إنفاذ القانون في 16 بلدا من بلدان غرب أفريقيا من جمع معلومات الشرطة وتحليلها وتبادلها على كلٍ من الصعد الوطني والإقليمي والعالمي. 
	81 - ويشكل الأمن إحدى الركائز الثلاث لاستراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل التي يتولى تنفيذها مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة بأسرها، كما تحتل قضايا مكافحة الإرهاب مكانة بارزة ضمن الأولويات الإقليمية الرئيسية(). ويسرني أن أشير إلى أن الدول الأعضاء في المنطقة بدأت تتولى زمام الأمور بخصوص الاستراتيجية حسب ما أثبته تنظيم حكومة مالي للاجتماع الوزاري بشأن منطقة الساحل في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، في باماكو. واتفق المشاركون على إنشاء منتدى للتنسيق الإقليمي تتولى مالي رئاسته في أول سنتين وتدعمه أمانة تقنية يتشارك في رئاستها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بمشاركة جميع المؤسسات المتعددة الأطراف ذات الصلة. وعقد الاجتماع على هامش الزيارة التي قمت بها إلى منطقة الساحل في الفترة من 4 إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 برفقة رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيسيْ البنك الدولي ومصرف التنمية الأفريقي، ومفوض التنمية في الاتحاد الأوروبي. 
	82 - وعمل مكتب فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن كثب مع مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا لوضع الركيزة الأمنية لاستراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل بغية تحديد المبادئ الرئيسية والإجراءات ذات الأولوية. ووضع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في إطار التصدي للتحديات التي تواجهها بلدان منطقة الساحل، برنامجا متكاملا عنوانه ”إسهام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل“، وشرع المكتب في تنفيذ هذا البرنامج. ويتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قيادة فرقة العمل الإقليمية المشتركة بين الوكالات والمعنية بالحوكمة، ويسهم في تعزيز الركيزة الأمنية للاستراتيجية في الجوانب المتعلقة بالحكم الديمقراطي والأمن. 
	83 - ونظمت المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالاشتراك مع الحكومة المغربية مؤتمرا دوليا، في الرباط في آذار/مارس 2013، ركّز على مسألة التعاون في مجال مراقبة الحدود في منطقتي الساحل والمغرب العربي. وضم المؤتمر مسؤولي شرطة وجمارك واستخبارات من 11 بلدا من أجل مناقشة التحديات المشتركة وسبل التصدي لها بهدف تعزيز التعاون الحدودي. ووضعت المديرية، بمساعدة من المنظمات الدولية ذات الصلة، ومنها المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة الجمارك العالمية والمنظمة الدولية للهجرة والإنتربول، عددا من مشاريع تنمية القدرات في مجال مراقبة الحدود. وسيقدم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الدعم، على وجه الخصوص، لمشروعين لمراقبة الحدود والتعاون الإقليمي. ويهدف أولهما إلى تعزيز قدرات الدول في مجال التنسيق وتبادل المعلومات في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية عن طريق إنشاء ست وحدات وطنية لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية والربط بين هذه الوحدات؛ أما المشروع الثاني فسيسعي إلى تعزيز التعاون الأقاليمي في مجال مراقبة الحدود عن طريق إنشاء شبكات غير رسمية تضم مسؤولي استخبارات وشرطة وجمارك من البلدان المجاورة، تندرج ضمن ترتيبات إقليمية مختلفة. 
	84 - وواصلت منظمة الجمارك العالمية تعزيز القدرات في مجال مراقبة الحدود، ومنع الاتجار بجميع أنواع السلع غير المشروعة التي يمكن أن يستعين بها الإرهابيون في تمويل أنشطتهم بشكل مباشر أو غير مباشر، وكشف هذه الحالات من الاتجار. ووضعت المنظمة مشاريع مع مكتب فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والإنتربول. 
	85 - ونظم مكتب فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، بالاشتراك مع الحكومة النيجيرية، حلقة عمل إقليمية بشأن تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، عُقدت في أبوجا في تشرين الأول/ أكتوبر 2013. وحددت حلقة العمل الأولويات الرئيسية للمنطقة فيما يتعلق بتنمية القدرات، ولا سيما في مجال مراقبة الحدود. وبالإضافة إلى ذلك، دعا المشاركون الأمم المتحدة وفرقة العمل وغيرها من هيئات مكافحة الإرهاب المعنية لمواصلة العمل مع الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية لتعزيز التنفيذ الفعال للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، واستراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل، واستراتيجية مكافحة الإرهاب للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بطريقة متكاملة ومتآزرة. وأشار المشاركون إلى أن مبادرة المساعدة المتكاملة لمكافحة الإرهاب لفرقة العمل تشكل أداة قيمة في تحديد الأنشطة الجارية، والثغرات، ووضع برامج تُعنى بمجالات محددة تتطلب المزيد من المساعدة التقنية. 
	86 - وبالنظر إلى الحالة في مالي، أنشأت المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب مشروعا يهدف إلى معالجة قضية المشتبه في أنهم إرهابيون الذين يحتجزهم الجيش المالي بغرض محاكمتهم. وتجري مناقشة المشروع مع إدارة عمليات حفظ السلام وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي وغيرهما من الشركاء المعنيين، ويُتوقع إيفاد بعثة مشتركة بين المديرية وإدارة عمليات حفظ السلام إلى مالي في أوائل عام 2014.
	87 - وبهدف مساندة الجهود التي تبذلها الحكومات في جميع أنحاء العالم لتنفيذ الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب، أعدّ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عدة منشورات وأدوات للمساعدة التقنية المتخصصة بينها منهج للتدريب القانوني في مجال مكافحة الإرهاب يهدف إلى الاستفادة إلى أقصى حد من المساعدة المقدمة في تنمية القدرات. وواصل المكتب تقديم المساعدة إلى المسؤولين في مجال العدالة الجنائية عن طريق تنظيم حلقات عمل لتنمية القدرات وحلقات دراسية لتقديم المساعدة بشأن التشريعات الوطنية. 
	88 - وقام مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التابع لمكتب فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب بالإسهام في تعزيز التعاون بين الخبراء الأفريقيين وغيرهم من الجهات المعنية على الصعيد الدولي، وبخاصة من خلال المؤتمر الدولي بشأن استراتيجيات مكافحة الإرهاب الوطنية والإقليمية الذي عقد في بوغوتا في كانون الثاني/يناير 2013، والمؤتمر الدولي بشأن ”تشجيع الشركاء على المساهمة في بناء القدرات: تعاون الأمم المتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب“ الذي عقد في الرياض في شباط/فبراير 2013.
	89 - وواصل فريق رصد تنفيذ القرار 1267 عمله في البلدان الأفريقية في مجال المساعدة في تنفيذ نظام الجزاءات المنشأ بموجب القرار 1267 من خلال المشاركة في حلقات عمل مواضيعية وإجراء زيارات قطرية. وفي عام 2013، زار الفريق إثيوبيا والسودان وكينيا، وعقد محادثات مع مسؤولين في حكومة الصومال الاتحادية.
	90 - وعلى الرغم من أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين غير مكلفة بمكافحة الإرهاب، فإنها تعمل عن كثب، في إطار أداء مهامها، مع الحكومات لتعزيز نظم الدخول المراعية لاعتبارات الحماية في إطار سياسات وممارسات أوسع نطاقا في مجال إدارة الهجرة. وقد أُنجزت مجموعة من الأنشطة في الميدان، منها تقديم التدريب والمساعدة التقنية وخدمات تنمية القدرات لحرس الحدود والمسؤولين في مجال الهجرة والمسؤولين ذوي الصلة، من أجل المساعدة على الحفاظ على سلامة نظم اللجوء الوطنية، بطرق منها الحفاظ على الطابع المدني للجوء، ومن ثم الإسهام بشكل إيجابي في البيئة الأمنية إجمالا.
	تعزيز أمن النقل والأمن البحري

	91 - واصلت المنظمة البحرية الدولية التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، لدعم التنمية المستدامة في القطاع البحري الصومالي، وإتاحة سبل بديلة عن القرصنة لكسب الرزق، وحماية موارد الصومال البحرية وإدارتها.
	92 - وما زال الصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، الذي تترأس إدارة الشؤون السياسية مجلس إدارته، يشكل آلية فعالة لدعم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال. وقدم الصندوق الدعم لمبادرات منظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة البحرية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، والإنتربول. وفي إطار عملٍ جماعي، قدم الصندوق الدعم إلى مجموعة من الأنشطة، من بينها تعزيز القدرات الإقليمية في مجال محاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة ومعاقبة المدانين منهم؛ وتوفير وسائل الراحة الأساسية للسجناء وتأمين القواعد الدنيا لمعاملتهم؛ وتعزيز قدرات أجهزة القضاء ودوائر النيابة العامة؛ وتعزيز أقسام الشرطة؛ واستهداف التدفقات المالية غير المشروعة المتأتية من أنشطة القرصنة؛ وزيادة الوعي العام.
	93 - وتعمل منظمة الطيران المدني الدولي بشكل كبير مع الدول الأفريقية والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، ولا سيما فيما يتعلق بوضع السياسات المتعلقة بأمن الطيران وحرمة الحدود على الصعيد العالمي، وتقديم المساعدة في مجال تنمية القدرات. وتشمل أنشطة المنظمة إيفاد بعثات تقييم، وتقديم المساعدة التقنية، وتنظيم دورات تدريبية وحلقات عمل، وعقد مؤتمرات من أجل تعزيز قدرات المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية وزيادة اطّلاعها.
	94 - وساعدت المنظمة البحرية الدولية في إعداد مدونة قواعد السلوك الجديدة المتعلقة بمنع وقمع القرصنة والسطو المسلح على السفن والأنشطة البحرية غير المشروعة في غرب ووسط أفريقيا، وفي اعتماد هذه المدونة فيما بعد، وقد تم التوقيع على المدونة في الكاميرون في حزيران/يونيه 2013. وقدمت المنظمة أيضا الدعم لتنمية القدرات في مجال إنفاذ القانون البحري، وأنشأت لهذا الغرض صندوقا استئمانيا جديدا للأمن البحري لغرب ووسط أفريقيا. وقدمت المنظمة تدريبات محاكاة نظرية على الصعيد الوطني في مجال التخطيط لحالات الطوارئ البحرية في عامي 2012 و 2013.
	95 - ويعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية، على وضع الصيغة النهائية لدورة تتعلق بالجرائم الإرهابية ذات الصلة بالنقل في إطار منهجه للتدريب القانوني في مجال مكافحة الإرهاب. 
	96 - وواصل مكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة إسداء المشورة وتقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية بشأن الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالأمن البحري. ويقدم المكتب أيضا تقارير إلى الجمعية العامة عن المستجدات المتعلقة بالأمن البحري في تقارير الأمين العام عن المحيطات وقانون البحار. وفي هذا الصدد، أسهم المكتب في الاستراتيجية البحرية الأفريقية المتكاملة لعام 2050 للاتحاد الأفريقي التي اعتمدها وزراء النقل الأفارقة في عام 2012.
	كفالة احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب
	حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب 


	97 - لوحظ، في بعض الحالات، أن قوات الأمن وإنفاذ القانون الوطنية قد تكون أجرت تحقيقات واتخذت تدابير في مجال مكافحة الإرهاب بمعزل عن اعتبارات حقوق الإنسان، مقارنةً بحالات أعمال الشرطة الجنائية العادية، ويرجع ذلك إلى الطابع العاجل والخاص الذي تتسم به التهديدات الإرهابية، وهو ما تترتب عليه ثغرات كبيرة. وللمساعدة على سد هذه الثغرات وتحسين قدرة الدول الأعضاء على منع التهديدات الإرهابية والتصدي لها وإجراء التحقيقات بصورة تراعي حقوق الإنسان وسيادة القانون في حالة وقوع هجوم إرهابي، بدأ الفريق العامل المعني بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب التابع لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، في نيسان/أبريل 2013، وتحت قيادة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشروعا عالميا مدته سنتان لتدريب مسؤولي إنفاذ القانون وتنمية قدراتهم في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون ومنع الإرهاب.
	98 - ونظم الفريق العامل حلقتي عمل، في عمان في نيسان/أبريل 2013، وفي واغادوغو في تشرين الأول/أكتوبر 2013، بعنوان ”تحديد الاحتياجات الأساسية وإرساء أفضل ممارسات التدريب“ من أجل تحديد احتياجات الدول من التدريب؛ وزيادة معرفة الخبراء وممثلي الدول بالمشروع؛ ووضع قائمة بأسماء الخبراء الذين يستطيعون المساعدة في وضع المناهج التدريبية للمشروع. وحضر حلقتي العمل مسؤولون رفيعو المستوى في مجال إنفاذ القانون والأمن وميسرون خبراء من بوركينا فاسو وتونس والجزائر وليبيا والسنغال وكوت ديفوار ومالي ومصر والمغرب ونيجيريا. 
	99 - وسينفذ الفريق العامل التدريب المندرج ضمن هذا المشروع في عام 2014، مع إيلاء الأولوية إلى الدول الأعضاء في منطقة الساحل وشمال أفريقيا. 
	100 - ويعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على إعداد نموذج تدريبي في مجال حقوق الإنسان وتدابير تصدي العدالة الجنائية للإرهاب، وذلك في إطار منهجه للتدريب القانوني في مجال مكافحة الإرهاب. ويتناول هذا المنهج مسائل حقوق الإنسان التي عادة ما تطرح في مختلف مراحل إجراءات العدالة الجنائية في قضايا الإرهاب.
	رابعاً - ملاحظات
	101 - لا تزال المسؤولية الرئيسية عن منع الإرهاب ومكافحته تقع على عاتق الدول الأفريقية الأعضاء والكيانات الإقليمية ودون الإقليمية. والأمم المتحدة ملتزمة، بالتعاون مع شركائها، بتقديم المساعدات اللازمة.
	102 - وكما يبين التقرر الحالي، فإن الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة في مجال دعم الدول الأفريقية الأعضاء آخذة بالاتساع سواء من حيث النطاق أو العمق. ومن المشجع أيضا أن تُبدي العديد من الدول رغبة في التماس المساعدة من الأمم المتحدة من أجل سد الثغرات الرئيسية في الأنشطة المضطلع بها في مجال مكافحة الإرهاب. ومع أن هذه مؤشرات على إحراز تقدم كبير، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين إنجازه. 
	103 - ويجب علينا أن نوسع نطاق جهودنا الرامية إلى كفالة اتباع نهج متوازن وشامل إزاء تقديم المساعدة في مجال مكافحة الإرهاب في أفريقيا. وهذا يعني التركيز على تنفيذ جميع الركائز الأربع لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب فضلا عن بذل جهود متضافرة لتنفيذ جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة والتقيد بها.
	104 - وسوف يظل استخدام الموارد بأكبر قدر من الكفاءة أولوية كبرى. وأنا أشجع الجهات المانحة على الاستجابة بسخاء للنداءات فيما يتعلق بالجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في أفريقيا.
	105 - وقد أصبح من الأهمية البالغة وضع آلياتٍ منهجية ومتسقة للرصد والتقييم من أجل تحديد أنشطة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الفعالة والجاهزة للارتقاء بها، وتلك التي ينبغي إلغاؤها تدريجيا. ومن الحيوي لمصداقيتنا وفعاليتنا الجماعية أن تحقق الأمم المتحدة نتائج ملموسة وقابلة للقياس.
	تحسين جهود بناء القدرات وتبسيطها

	106 - نتيجة لأعمال التقييم التي قامت بها المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، وُضعت دراسة استقصائية شاملة للتدابير القانونية والمؤسسية والتنفيذية المعمول بها في 23 دولة أفريقية لمكافحة الإرهاب، وقُدمت توصيات لمعالجة أوجه القصور التي تم تحديدها، وأُبرزت الحاجة إلى المساعدة التقنية. وسوف تواصل المديرية التنفيذية عملها التقييمي المتعلق بالبلدان الأفريقية الأخرى وكذلك رصد التقدم المحرز في الدول التي سبق تقييمها.
	107 - وقد أثبتت مبادرة المساعدة المتكاملة لمكافحة الإرهاب التي أطلقتها فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب جدواها في تقديم المساعدة إلى بوركينا فاسو ونيجيريا. ويسرني أنه يجري التحضير لتوسيع نطاقها لتشمل بلدان أخرى في غرب أفريقيا وأنا أشجع على زيادة توسيعه إلى البلدان الأخرى. وعلاوة على ذلك، سيزيد مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المساعدة التي يقدمها في مجال وضع الاستراتيجيات الإقليمية وتنفيذها.
	108 - وأدت المساعدة القانونية المتخصصة التي يقدمها المكتب إلى الدول الأفريقية الأعضاء منذ عام 2003 من أجل دعم جهودها الرامية إلى إنشاء وتعزيز النظام القانوني لمكافحة الإرهاب إلى إحراز تقدم هام. ومع أن عددا قليلا جدا من البلدان في أفريقيا كان قد صدق في أوائل عام 2003 على ما لا يقل عن أربعة من الصكوك القانونية الدولية الـ 12 القائمة آنذاك لمكافحة الإرهاب، فإن معظم البلدان قد صدقت الآن على غالبيتها. وأجرت الدول الأفريقية أيضا مراجعة لأحكامها التشريعية لمكافحة الإرهاب على الصعيد الوطني ونقحتها بغية إدراج الصكوك والامتثال لقرارات مجلس الأمن والمعايير الدولية ذات الصلة بسيادة القانون وحقوق الإنسان. 
	109 - ومن المجالات الأخرى التي يتعين تناولها ضرورة تقديم المساعدة المتعمقة والمفصلة حسب الحاجة في مجال العدالة الجنائية، وبخاصة في مجالات التحقيقات والمحاكمات وإصدار الأحكام في قضايا الإرهاب، من منظور تقديم الإرهابيين إلى العدالة ومنع وقوع أعمال إرهابية أخرى. وفي هذا الصدد، ينبغي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، بالتعاون مع كيانات أخرى تابعة للأمم المتحدة، وضع برامج المساعدة الطويلة الأجل الخاصة بكل بلد وتنفيذها لتلبية الاحتياجات الخاصة بتعزيز نظم العدالة الجنائية الوطنية.
	110 - ومن الأهمية بمكان أن يولى اهتمام خاص أيضا بتوفير التدريب المتخصص للمحققين والمدعين العامين والقضاة، في مجالات من قبيل مكافحة استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية؛ وتقديم الدعم والمساعدة لضحايا الأعمال الإرهابية؛ ومكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي؛ ومكافحة جرائم الإرهاب ذات الصلة بالنقل؛ ومكافحة تمويل الإرهاب. كما يلزم بذل المزيد من الجهود من أجل مراقبة الحدود وإدارتها.
	111 - ويجب على الأمم المتحدة والشركاء الدوليين إيلاء أولوية رئيسية للعمل عن كثب مع البلدان المستفيدة من أجل إدماج النهج القائم على حقوق الإنسان وسيادة القانون في السياسات الوطنية لمكافحة الإرهاب. 
	تعزيز التنسيق والتعاون داخل منظومة الأمم المتحدة، مع البلدان المستفيدة والمنظمات الإقليمية

	112 - من الضروري التنسيق فيما بين كيانات الأمم المتحدة في تقديم المساعدة لمكافحة الإرهاب من أجل تفادي الازدواجية وتعزيز الفعالية في تقديم المساعدة، وضمان المزيد من الترشيد في تخصيص الموارد. وأنا أرحب بالجهود التي يبذلها مكتب فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب من أجل تحسين التنسيق والاتساق فيما بين الكيانات التابعة لفرقة العمل في هذا الصدد.
	113 - وأشجع وكالات الأمم المتحدة على العمل على نحو أوثق مع البلدان المستفيدة، وتعزيز التنسيق فيما بينها عن طريق المساعدة المقدمة. وقد اتخذتُ تدابير لتحسين التنسيق في جميع الأنشطة ذات الصلة بمجال سيادة القانون، التي ينبغي أن تتجلى أيضا في مجال مكافحة الإرهاب. ويوفر العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة في وضع الاستراتيجيات الإقليمية والوطنية لمكافحة الإرهاب إطارا سياسيا جيدا للبلدان من أجل التعاون. بيد أن الدول الأعضاء سوف تستفيد أيضا من التعاطي المنتظم مع بعضها البعض ومع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والمنظمات الدولية. وأحث كيانات الأمم المتحدة كي تقوم بالمزيد من أجل تيسير هذا التعاطي.
	114 - ويسهم تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في تولي الجهات المحلية زمام الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة في أفريقيا: أي أنه من الضروري تسليط الضوء على زيادة التعاون مع الاتحاد الأفريقي ولجانه الاقتصادية الإقليمية وكذلك مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي. وأرحب بهذا التوجه الذي يكفل مراعاة الحقائق المحلية والإقليمية. ومع ذلك، أطلب إلى كيانات الأمم المتحدة مواصلة زيادة التعاون من خلال تشاطر المعلومات وتبادل أفضل الممارسات، ومساعدة المنظمات في تطوير الخبرات التقنية في المجالات الرئيسية. وسيسهم الاستخدام الأوسع نطاقا للصكوك ذات الصلة التي وضعها الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الإرهاب، إسهاما كبيرا في هذا المسعى. 
	115 - ومن التطورات الإيجابية الأخرى الشراكات الجديدة التي أقامتها الأمم المتحدة مع شركاء دوليين آخرين متواجدين في أفريقيا، مثل الاتحاد الأوروبي، من أجل وضع برامج مشتركة، والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي تعالج أفرقته العاملة الثغرات في قدرات مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء أفريقيا لتوفير المساعدة المراعية لاحتياجاتها. 
	تعزيز الأنشطة الوقائية لمساعدة الدول على معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب

	116 - تكشف الدراسة الاستقصائية الحالية أن معظم المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب في أفريقيا ترمي إلى تعزيز قدرات الدول على مكافحة الإرهاب. ومع ذلك، يستلزم النهج الشامل لمكافحة الإرهاب أن تضع وتنفذ الدول أيضا التدابير التي تعالج الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب.
	117 - وليست قيم الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والنمو الاقتصادي الشامل للجميع والتقدم الاجتماعي أهدافا إيجابية في حد ذاتها فحسب، ولكنها أيضا عناصر رئيسية وضرورية لمعالجة الظروف المؤدية إلى الإرهاب. وبالتالي، تتطلب مكافحة الإرهاب التقيد التام والدقيق بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وسيادة القانون على النحو المنصوص عليه في الركيزة الرابعة من الاستراتيجية العالمية. ويجب أن نضمن قدرة الدول على التصدي للإرهاب والهجمات الإرهابية وتقديم الدعم إلى ضحايا هذه الهجمات ضمن الإطار القانوني لقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي. 
	118 - والإرهاب هو أحد العوامل الدافعة في عدد متزايد من حالات النزاع، وبخاصة في منطقتي الساحل والمغرب العربي. ورغم تنويهي بالمساهمات الإيجابية والطويلة الأمد للمنظمة في حل النزاعات ومنع نشوبها في أفريقيا، والتي ما برحت تساعد إلى حد ما في التصدي لبعض الظروف المؤدية إلى الإرهاب، فإنه يتعين علينا النظر في طرق إضافية لإدماج منع الإرهاب في جهود المنظمة الأوسع نطاقا لمنع نشوب النزاعات وإدارتها، ولا سيما من خلال التعاون مع بعثاتنا السياسية الخاصة. وينبغي لكيانات الأمم المتحدة ذات الصلة أيضا أن تنظر في توسيع نطاق وجودها الميداني في هذه المجالات. وفي هذا الصدد، أرحب باستراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل، التي تشمل الأمن بوصفه إحدى الركائز الثلاث والتي تحتل فيها قضايا مكافحة الإرهاب مكانة بارزة ضمن الأولويات الإقليمية الرئيسية.
	119 - وأشير أيضا إلى الدعم الطويل الأجل الذي تقدمه الأمم المتحدة إلى أفريقيا في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي ما برح يسهم في التخفيف من حدة الفقر ومن الاستبعاد. بيد أن هذه التدابير في حاجة إلى قدر كبير من التحسين. وينبغي لمنع التشدد وزرع التطرف بين الشباب على وجه الخصوص أن يشكل مجالا ذا أولوية يستدعي اتخاذ إجراءات بشأنه. ويمكن أن يشكل مسح مشاركة الشباب في معالجة الظروف المؤدية إلى تفشي الإرهاب نقطة انطلاق جيدة لاتخاذ إجراءات إيجابية لمعالجة تلك الظروف يمكن أن تشمل أيضا إيجاد حلول للافتقار إلى التعليم وفرص العمل. إنني أشجع وكالات الأمم المتحدة على إنشاء وتحسين آليات يشارك فيها الشباب الأفريقي في تصميم وتنفيذ الأنشطة الخاصة بهم.
	120 - وبالنظر إلى المساهمة الهامة للمرأة في مجال مكافحة التشدد وزرع التطرف، هناك حاجة إلى زيادة إدماج منظور المرأة في وضع برامج مكافحة الإرهاب على الصعيدين الوطني والإقليمي. وأحث كيانات الأمم المتحدة على إدماج العنصر الجنساني في العمل الذي تقوم به في مجال مكافحة الإرهاب، وضمان مراعاة الاعتبارات الجنسانية في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف، وذلك بعدة طرق منها تعزيز التعاون مع المجتمع المدني والجماعات النسائية. 
	121 - ويجب أن تحظى أنشطة مكافحة الإرهاب بدعم الجهود الرامية إلى منع زج المستضعفين في الأعمال الإرهابية والنزاعات. ومن الأهمية بمكان اتخاذ إجراءات وقائية تستهدف الخطاب الذي يستخدمه الإرهابيون، والأرضَ الخصبة التي يعملون فيها لزرع التطرف في فئة ضئيلة من السكان. ومن الأعمال البالغة الأهمية ما تضطلع به منظمات مثل اليونسكو والبرنامج الإنمائي وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، التي تركز على منع نشوب النزاعات وبناء ثقافة السلام والقضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي من خلال التعليم والثقافة والاتصالات في أفريقيا. كما سيكون من الحيوي المحافظة والبناء على أوجه التآزر المهمة التي جرى تطويرها مع الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائط الإعلام.
	122 - وفي عام 2014، سأقدم تقريرا إلى الجمعية العامة عن تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، أستعرض فيه الجهود التي نبذلها في مجال مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم في سياق تنفيذ الاستراتيجية. ومع أخذ هذا التقرير في الاعتبار، سوف أطرح توصيات بشأن كيفية قيام الأمم المتحدة بمضاعفة جهودها، من خلال إطار فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، لمساعدة الدول الأعضاء والكيانات الإقليمية ودون الإقليمية في مكافحة الإرهاب بطريقة أكثر دينامية وإبداعا ومنهجية.

