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  الدورة السبعون
  من جدول األعمال ١١٧و  ١٦البندان 
   السالمثقافة 

        استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب
  خطة عمل ملنع التطرف العنيف    

    
  تقرير األمني العام    

    
  مقدمة  - أوال   

ملقاصــد األمــم املتحــدة ومبادئهــا. فهــو يقــوض الســالم  ســاءةالتطــرف العنيــف إيف إن   - ١
  وال يسلم أي بلد أو منطقة من آثاره.   ،واألمن وحقوق اإلنسان والتنمية املستدامة

يف احلـاالت الـيت   التطـرف العنيـف   مسـألة  خطـة العمـل ملنـع التطـرف العنيـف       تتناولو  - ٢
ــا   ــاإىل اإلرهــاب، يفضــي فيه ــال . والتطــرف العنيــف ظــاهرة  وتعاجله ــر إىل وتنوع تتســم ب تفتق

نظـام  علـى  منطقة أو جنسية بعينها أو   يقتصر علىديد، والباألمر اجلتعريف حمدد. وهو ليس 
الدولــة اإلســالمية يف العــراق  تنظــيم عقائــدي معــني. ومــع ذلــك، فــإن مجاعــات إرهابيــة مثــل   

والشام وتنظيم القاعدة ومجاعة بوكو حرام قد شكلت، يف السنوات األخرية، مالمح تصـورنا  
ــق بكيفيــة التصــدي هلــذا ال        ــامل النقــاش املتعل ــف وحــددت مع ــدللتطــرف العني رســالة و. تهدي

ــديين والثقــايف واالجتمــاعي   - التعصــب ــيت تب -ال هــذه اجلماعــات كانــت هلــا عواقــب    ثهــاال
حبيازهتــا لألراضــي واســتخدامها وســائط  هــي تســعى، وخيمــة يف العديــد مــن منــاطق العــامل. و 

التواصل االجتماعي إليصال أفكارهـا وإجنازاهتـا آنيـا إىل خمتلـف أرجـاء العـامل، إىل حتـدي قـيم         
. وقـد أدى انتشـار التطـرف العنيـف     اليت نشترك فيها مجيعـا  سالم والعدالة والكرامة اإلنسانيةال

إىل زيــادة تفــاقم أزمــة إنســانية غــري مســبوقة تتجــاوز حــدود املنطقــة الواحــدة. فقــد فــر ماليــني 
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األشـخاص مـن املنـاطق الـيت تسـيطر عليهـا اجلماعـات اإلرهابيـة واجلماعـات املتطرفـة العنيفــة.           
، بل وباجتـاه هـذه املنـاطق أيضـا،     لألماناع، طلبا نـزتدفقات اهلجرة بعيدا عن مناطق ال وزادت

ـــزحتــت إغــراء املشــاركة يف ال  اع كمقــاتلني إرهــابيني أجانــب، ممــا يزيــد يف زعزعــة اســتقرار    ن
ضـمن هـذا السـياق، فـإن الغـرض منـها التصـدي         أُعـّدت املناطق املعنيـة. ومـع أن خطـة العمـل     

  .، أينما وقعميع أشكالهللتطرف العنيف جب
ر التطرف العنيف، لكن علينا أن نعترف أيضا بأنـه ال ينشـأ   ما من شيء ميكن أن يّربو  - ٣

ــتظلم والظلــم    ــا أو متصــورا   -مــن فــراغ. فخطابــات ال ــالتمكني  -ســواء كــان فعلي والوعــد ب
 ُيكتـرث  والتغيري الكاسح جتد آذانـا صـاغية يف األمـاكن الـيت ُتنتـهك فيهـا حقـوق اإلنسـان وال        

ن املتطرفون العنيفون من جتنيد أكثـر مـن   قد متكّوفيها باحلكم الرشيد وُتسحق فيها التطلعات. 
دولـــة عضـــو للتوجـــه إىل  ١٠٠مقاتـــل إرهـــايب أجـــنيب ينحـــدرون مـــن أزيـــد مـــن   ٣٠ ٠٠٠

اجلمهورية العربية السورية والعراق، وإىل أفغانستان وليبيا واليمن. وممـا ال شـك فيـه أن بعـض     
عـادوا  قـد  بفارغ الصرب جتـاوز هـذه التجربـة، لكـن آخـرين       ايتنظرولعهم ما يرونه ريّوسء هؤال

لنشـر الكراهيـة والتعصـب والعنـف      -وال شك أن املزيـد منـهم سـيعود     -إىل بلداهنم األصلية 
  يف جمتمعاهتم احمللية.  

لعنيـف  وقد سعى اجملتمع الدويل، على مدى العقدين املاضيني، إىل التصدي للتطـرف ا   - ٤
ــدابري مكافحــة اإلرهــاب    لتصــدي ل الــيت اعُتمــدتاألمــين ذات الطــابع أساســا ضــمن ســياق ت

للتهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة واجلماعات املنتسبة إليه. غـري أنـه مـع ظهـور جيـل جديـد       
من اجلماعات، هناك توافق دويل متزايد على أن تدابري مكافحة اإلرهاب تلـك مل تكـن كافيـة    

التطـرف العنيـف،   مثة فئة أوسع مـن مظـاهر   ون انتشار التطرف العنيف. والواقع أن للحيلولة د
اخللط بني هذين املصطلحني إىل تربير اإلفـراط يف تطبيـق تـدابري مكافحـة اإلرهـاب       قد يؤديو

  شمل أشكال سلوك ال ينبغي أن ينطبق عليها وصف األعمال اإلرهابية.  تعلى نطاق واسع، ل
) الصـــلة بـــني التطـــرف العنيـــف    ٢٠١٤( ٢١٧٨ويـــربز جملـــس األمـــن، يف قـــراره      - ٥

م بضـرورة  مـع القواعـد الدوليـة، ويسـلّ    املتخـذة  واإلرهاب، ويشدد علـى أمهيـة متاشـي التـدابري     
يتطلـب بـذل جهـود     “التطـرف العنيـف الـذي ميكـن أن يفضـي إىل اإلرهـاب      ”ذلك أن  ،نعامل

ملتطـرف بـني األفـراد وجتنيـدهم وتعبئتـهم لينضـموا إىل       مبا يف ذلك منـع نشـر الفكـر ا   ”مجاعية، 
يدعو الـدول  ” ،القراراجمللس، يف ذلك . و“اجلماعات اإلرهابية واملقاتلني اإلرهابيني األجانب

، “األعضاء إىل تعزيز اجلهود الراميـة إىل مكافحـة هـذا الضـرب مـن ضـروب التطـرف العنيـف        
م ميثـاق األمـم املتحـدة يف تـدابري التعـاون الـدويل       ال بد من االمتثال التـام ألحكـا  ”بأنه  مويسلّ

 “اإلرهــاب ”. وتعريــف  “وأي تــدابري تتخــذها الــدول األعضــاء ملنــع اإلرهــاب ومكافحتــه      
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هو من اختصاص الدول األعضاء، وجيب أن يكون متفقـا مـع التزاماهتـا     “التطرف العنيف” و
ان. وعلى غـرار النـهج العملـي    مبوجب القانون الدويل، وال سيما القانون الدويل حلقوق اإلنس

الذي اتبعته اجلمعية العامة إزاء مكافحة اإلرهاب من خالل اعتمـاد اسـتراتيجية األمـم املتحـدة     
العاملية ملكافحة اإلرهاب بتوافق اآلراء، فإن خطـة العمـل هـذه تتبـع هنجـا عمليـا ملنـع التطـرف         

  العنيف، دون اخلوض يف املسائل املتعلقة بالتعريف.
التدابري األمنيـة األساسـية املتخـذة     يقتصر علىحاجة إىل اتباع هنج أكثر مشوال ال  ومثة  - ٦

 دوافـع مباشـرة  بصـورة   تعـاجل حاليا ملكافحة اإلرهاب، بل يشـمل أيضـا تـدابري وقائيـة منهجيـة      
قــررت  فقــدالتطــرف العنيــف الــيت أدت إىل ظهــور هــذه اجلماعــات اجلديــدة األشــد قســاوة.    

التـدابري املشـتركة الفعَّالـة ملنـع األسـباب الـيت       ”اق األمم املتحدة، اختـاذ  يف ميث، الدول األعضاء
ــها  ــة     وقــد جعلــتُ  .“هتــدد الســلم وإلزالت مــن ضــمن األولويــات إعــادة تنشــيط اخلطــة الوقائي

اعات املســلحة والفظــائع والكــوارث والعنــف ضــد نـــزللمنظمــة، وال ســيما فيمــا يتعلــق مبنــع ال
ــف اجلنســ    ــال والعن ــرتبط بالالنســاء واألطف ـــزي امل ــُتاعات، وأعن ــادرة خمصصــة    لن انطــالق مب

د تقرير الفريق املستقل الرفيـع املسـتوى   . وقد أكّالصدارةالغرض تضع حقوق اإلنسان يف  هلذا
)، شـــأنه يف ذلـــك شـــأن A/70/95-S/2015/446(انظـــر  ٢٠١٥املعـــين بعمليـــات الســـالم لعـــام 

ــر ــالم       تقريـ ــاء السـ ــدة لبنـ ــم املتحـ ــل األمـ ــتعراض هيكـ ــاري املعـــين باسـ ــرباء االستشـ ــق اخلـ فريـ
املتعلقـة بـاملرأة   واخلطـة   )١(٢٠٣٠) وخطة التنمية املستدامة لعـام  A/69/968-S/2015/490 (انظر

ــزام مجــ    ــق الت ــة. وانتشــار التطــرف   والســالم واألمــن، علــى احلاجــة إىل حتقي اعي بإجنــاح الوقاي
  العنيف يزيد من أمهية اجلهود الوقائية أكثر من أي وقت مضى.  

وتتناول صـراحة اسـتراتيجية األمـم املتحـدة العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب، الـيت اعتمـدهتا            - ٧
علـى   ، مسألة الوقاية وتتوقـع تنفيـذا متوازنـا   ٦٠/٢٨٨اجلمعية العامة باإلمجاع مبوجب قرارها 

ــها، وهــي  هــامســتوى ركائز ــة إىل اإلرهــاب؛  : (أ) معاجلــة كــاآليت األربــع كل الظــروف املؤدي
اإلرهـاب وتعزيـز دور    مكافحـة علـى   البلدانمنع اإلرهاب ومكافحته؛ (ج) بناء قدرات  (ب)

األمـم املتحـدة يف هـذا الصـدد؛ (د) ضــمان احتـرام حقـوق اإلنسـان للجميـع وســيادة          منظومـة  
خـالل العقـد املاضـي، علـى     ، مكافحـة اإلرهـاب. وكـان هنـاك تركيـز قـوي       القانون يف سـياق 

تنفيذ التدابري املتخـذة يف إطـار الركيـزة الثانيـة مـن االسـتراتيجية العامليـة، أمـا الركيزتـان األوىل          
السـتراتيجية،  عتمـاد ا الذكرى السنوية العاشرة الأن حتل والرابعة فغالبا ما يتم جتاهلهما. وقبل 

ز علـى التـدابري الوقائيـة    يـ تركمـع ال  ،انطـالق خطـة العمـل هـذه     لـن أنـذا أع  هـا ، ٢٠١٦يف عام 
املشـمولة بـالركيزتني األوىل    التـدابري الرامية إىل التصـدي للتطـرف العنيـف بسـبل منـها تنشـيط       

__________ 
  .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )١(  
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الدروس املستفادة علـى مـدى    يف ضوءوالرابعة لالستراتيجية، وكفالة تنفيذ أمشل لالستراتيجية 
أحـدث اسـتعراض لالسـتراتيجية، حثـت      . ويفلتحديات اليت قد تنشأ مسـتقبال العقد املاضي وا

. “االحتاد ضد التطـرف العنيـف جبميـع أشـكاله ومظـاهره     ”اجلمعية مجيع الدول األعضاء على 
أن جيـب  و ،وجيب علينا، وحنن نقوم بذلك، أن نلتزم باملبادئ وأن تكون لنـا نظـرة اسـتراتيجية   

أن . وجيــب أن نعيــد حتديــد أولوياتنــا، والتــدابري املتخــذة للتصــدي هلــذه الظــاهرة نضــبط بعنايــة
امليثاق االجتماعي بني احلاكم واحملكـوم. وينبغـي أن نـويل     إبرامنعيد أن ، وةلالعدل تطبيقنانعزز 

عل األفراد ينجذبون إىل اجلماعات املتطرفة العنيفة. وإنـين مقتنـع بـأن    جت لألسباب اليتاالهتمام 
شاء جمتمعات منفتحة ومنصفة وتعددية حتتضن اجلميع وتقوم علـى االحتـرام الكامـل حلقـوق     إن

لتطـرف العنيـف   لبـديل ملمـوس وجمـد    أفضـل  اإلنسان وتتيح الفرص االقتصادية للجميع، ميثـل  
  جاذبيته. ع عنهنـزتاستراتيجية  وأجنع
تكييــف إجراءاتنــا ننــا مـن  التطـرف العنيــف، وهــو مـا مكّ   دوافعن فهمنـا لــ حتّســ بينمـا و  - ٨

ع وترية تعلمنا ملواكبة السرعة اليت يتطور هبـا هـذا التهديـد.    سّرأن نوحتسينها، فإنه يتعني علينا 
 دوافــع، األدوات الالزمــة ملعاجلــة العديــد مــن املظــامل الــيت تنــدرج ضــمن امنلــك، مجاعيــ بينمــاو

ا بفعاليــة. ومــا فتئــت علينــا أن نــتعلم كيفيــة اســتخدامها وإدارهتــفإنــه يــتعني  ،التطــرف العنيــف
ومركـز   ،كيانات األمم املتحدة، مبا فيها فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحـة اإلرهـاب  

األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، واملديرية التنفيذية للجنة مكافحـة اإلرهـاب، وبرنـامج األمـم     
ة األمــم املتحــدة للتربيــة املتحــدة اإلمنــائي، ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان، ومنظمــ  

والعلــم والثقافــة، ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، وحتــالف األمــم املتحــدة 
، ومكتـب دعـم بنـاء السـالم،     التابعة لألمانـة العامـة   للحضارات، وإدارة عمليات حفظ السالم

ــرأة     ــم املتحــدة للمســاواة بــني اجلنســني ومتكــني امل ــة األم ــة األمــ  وهيئ ، م املتحــدة للمــرأة) (هيئ
ومبعوثي املعين بالشباب، فضال عن العديد من أفراد أسرة األمم املتحدة اآلخرين، تعمـل علـى   

املستخلصة مـن قبـل   قضايا تتعلق مبنع التطرف العنيف. وحنن حباجة إىل االستفادة من الدروس 
  لتحسني إجراءاتنا وجعلها أكثر فعالية.  

ن من تسخري مثالية وإبداع وطاقة الشباب وغريهـم  نتمكّولن يكتب لنا النجاح ما مل   - ٩
لون اليــوم أغلبيــة هــذه الغايــة. فالشــباب، الــذين يشــكّ بلــوغمــن الفئــات الــيت تشــعر باحلرمــان ل

متكينــه  بر إلــيهم علــى أهنــم مكســب جيــ نظَــالســكان يف عــدد متزايــد مــن البلــدان، جيــب أن يُ 
 امـورد يشـكّلون  م . فهُـ دوهلـم ليسهم إسهاما بناء يف التنمية السياسـية واالقتصـادية جملتمعـاهتم و   

نتـيح هلـم فرصـة    أن نهم من النظـر إىل مسـتقبلهم نظـرة إجيابيـة، و    ل بعد. وجيب أن منكّستَغُي مل
  حقيقية لتحقيق تطلعاهتم وإمكاناهتم.  
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ت باهتمام إىل آراء الدول األعضـاء واملنظمـات   وأثناء إعداد خطة العمل هذه، استمع  - ١٠
ب اإلقليمية. وتشـاورنا أيضـا مـع خـرباء داخلـيني وخـارجيني، ومـع بـاحثني وممارسـني. وأرحّـ          

ــادرات املتعــددة األطــراف الــيت شــدّ   ــة مبتكــرة  دت علــى احلاجــة إىل العمــل بطريقــة خالّ  باملب ق
  للتصدي للتطرف العنيف.  

بادئنا ومقاصـدنا وقيمنـا املشـتركة.    يؤمنون إميانا راسخا مباألمم املتحدة  يمؤسسإن و  - ١١
ــا         ــد دون التراجــع عــن التزاماتن ــع اجلدي ــع الواق ــا م ــة بتكييــف إجراءاهت ــدول األعضــاء ملزم وال

فإننــا نســاعد  ،ميكــن االســتغناء عنــه أمــراااللتزامــات املشــتركة هــذه  اعتبــاراملشــتركة. ومبجــرد 
م. وخبطة العمل هذه، فإنين أعتزم التحفيز على إجـراء  بذلك من ال حيترموهنا على حتقيق مآرهب

ســبية ملنــع التطــرف العنيــف علــى  الســتفادة مــن مزايانــا الن امناقشــة عامليــة بشــأن أفضــل ســبل  
  فعال.  حنو

    
  أثر التطرف العنيف  - ثانيا   

صـــون الســـالم واألمـــن الراميـــة إىل ض جهودنـــا اجلماعيـــة إن التطـــرف العنيـــف يقـــّو  - ١٢
ــدوليني، وت ــانون،     الـ ــيادة القـ ــز سـ ــان، وتعزيـ ــة حقـــوق اإلنسـ ــتدامة، ومحايـ ــة املسـ ــز التنميـ عزيـ

  العمل اإلنساين.  االضطالع بو
  

  السالم واألمن    -ألف   
اع املسـلح  نــز يف دورة انعـدام األمـن وال   إىل حد بعيدتسهم اجلماعات املتطرفة العنيفة   - ١٣

ه إىل يـ لإاليت تشهدها العديد من مناطق العامل. فقد سـعى تنظـيم القاعـدة والتنظيمـات املنتسـبة      
سياساهتا من خالل تنظـيم محـالت دعائيـة مغرضـة وشـن هجمـات        على تغيرياحلكومات  محل

كربى. أما آخر موجة من اجلماعات املتطرفة العنيفة واجلماعات اإلرهابيـة، ومنـها علـى وجـه     
د نقلـت التحـدي إىل مسـتوى آخـر،     خلصوص تنظيم الدولة اإلسالمية يف العـراق والشـام، فقـ   ا
اع املسـلح يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية وحالـة عـدم االسـتقرار        نــز من ال أعضاؤها استفاد إذ

وفقـا  “ احلكـم ” ونارسـ ميحيـث   ،أجـزاء كـبرية مـن األراضـي     ىعلـ  واسـتول ييف العراق وليبيـا ل 
أسـرار  ب نيوملمّـ  تع هؤالء بالقدرة على التنقل، كما أهنم مـدّججني باألسـلحة  ويتم. ملقواعده

تزيــد مــن  “بالوكالــة”تنظيمــا جيــدا. وقــد أثبــت التــاريخ أن احلــروب   نيمالتكنولوجيــا ومــنظَّ
اجلهــات الفاعلــة اإلقليميــة والدوليــة  لــذلك، فــإن اعات. نـــزوال اهلشــةتفــاقم األوضــاع األمنيــة  

لعــودة إىل الســالم. لاع نـــزمســاعدة البلــدان الــيت تعــيش حالــة   تتحمــل مســؤولية خاصــة عــن 
ب باملبادرات البناءة األخرية املتخذة يف سياق الفريق الدويل لدعم سـورية،  أرّحفإنين  ،ولذلك
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اجلمهوريـة  الذي يعمل بالتنسيق مع جملـس األمـن لتشـجيع التوصـل إىل حـل شـامل لألزمـة يف        
  سورية.العربية ال

ويسهم تنظيم الدولة اإلسالمية ومجاعـة بوكـو حـرام، بسـعيهما إىل احللـول حمـل دول         - ١٤
قائمة وحمو احلدود الفاصلة بينها، يف تقـويض سـلطة الدولـة وزعزعـة االسـتقرار ال يف األقـاليم       

أيضـا. ويف مـايل، كـاد اإلرهـابيون يـدمرون       املعنية مباشرة فحسب، وإمنا يف املناطق احمليطة هبـا 
تنظـيم  أعضـاء  استقرار البلد واملنطقة برمتها. ويواصـل   يفألساسي للدولة، وهو ما أثر اهليكل ا

القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي واجلماعات األخرى أنشطتهم يف مشـال مـايل، وهـي أنشـطة     
متتد آثارها لتطال البلدان اجملاورة. وهم يعرضون وجود بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة املتعـددة      

د لتحقيق االستقرار يف مايل وأنشـطتها للخطـر. وكمـا أشـرت إىل ذلـك يف تقريـر صـدر        األبعا
)، فإن اجلماعات اإلرهابية تستفيد أيضا من اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة.   S/2015/366مؤخرا (

شـبكات اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة       وقد أقامت بعض اجلماعات املتطرفة العنيفة صالت مـع 
وجتــارة  ،لزيــادة مواردهــا املاليــة. وحتقــق هــذه اجلماعــات إيــرادات كــبرية مــن االجتــار بالبشــر   

وبيع النفط بطريقة غـري مشـروعة. والعديـد منـها ضـالع أيضـا        ،واالجتار بالقطع األثرية ،الرقيق
  االختطاف طلبا للفدية.عمليات يف 
ان أن ندرك، يف سياق التصدي هلـذا التهديـد، أن اجلماعـات املتطرفـة     ومن األمهية مبك  - ١٥

العنيفة هتدف إىل استفزاز الدول لإلتيان بردود أفعال مبالغ فيها، مث تستغل ما قد تتخـذه هـذه   
دعائيــة. فقــد كــان مرتكــب جرميــة القتــل  ال هااحلكومــات مــن إجــراءات غــري ســديدة ألغراضــ 

، إىل زعزعة اسـتقرار  ٢٠١١شخصا عام  ٧٧ة، بقتله اجلماعي أنديرس بريفيك يهدف صراح
رد للمبالغــة يف واســتفزازها بــني خمتلــف مكوناتــه  بــث نــار الفتنــة اجملتمــع النروجيــي املتســامح ب

هـا متشـيا مـع القـانون الـدويل،      االلتزامات اليت أخذهتا الـدول األعضـاء علـى عاتق    تيحفعل. وتال
  هلذه اهلجمات.من خالله  ىتصدُيا يف ذلك صكوك حقوق اإلنسان، إطارا سليم  مبا

  
  التنمية املستدامة    - باء  

حققت البلدان اليت تعاين من انتشار العنف على نطـاق واسـع نتـائج ضـعيفة يف بلـوغ        - ١٦
ــة علــى مــدى الســنوات اخلمــس عشــرة        ــة الــيت شــكلت خطــة التنمي ــة لأللفي األهــداف اإلمنائي

ــعور      ــف يضــاعف الش ــالتطرف العني ــدالع     املاضــية. ف ــؤدي إىل ان ــن وميكــن أن ي ــدام األم بانع
لتنميــة اواصــل النمــو االقتصــادي للخطــر. وأثنــاء حتديــد أهــداف اضــطرابات متكــررة تعــرض َت

األعضـاء مـن أن    ت الـدولُ املستدامة لتوجيه عملنا خالل السنوات اخلمس عشرة املقبلة، حذَر
ل التنميــة يف العقــود األخــرية. التطــرف العنيــف يهــدد بإبطــال الكــثري مــن التقــدم احملــرز يف جمــا 

وباستغالل حتديات إمنائية من قبيل أوجـه عـدم املسـاواة والفقـر وسـوء اإلدارة، يزيـد التطـرف        
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املهمشـة   الفئـات املظامل وينشئ بذلك حلقة مفرغـة مـن التـدهور تتضـرر منـها      شدة العنيف يف 
هتديـدا خاصـا النتشـار    بشكل خاص. وعالوة على ذلك، إذ يعترب اإلرهابيون أن التعليم يشـكل  

ــديولوجياهتم، فقــد ا  ــات، بســبب متابع  ســأي ــهمتهدفوا الشــباب، وال ســيما الفتي ــ ت  احــديث اتعليم
. وقيـام  أفضـل  جمتمعـات وإىل إقامـة  إىل حتسني ظـروف احليـاة ألنفسـهم وأسـرهم      باعتباره سبيال

، ٢٠١٤مجاعـة بوكـو حـرام باختطـاف الفتيـات يف شـيبوك، نيجرييـا، يف نيسـان/أبريل         كل مـن  
، وحركــة طالبــان ٢٠١٥وحركــة الشــباب بقتــل الطــالب يف غاريســا، كينيــا، يف نيســان/أبريل  

ــة يف بيشــاور، باكســتان، يف كــانون األول/ديســمرب       ، ٢٠١٤مبهامجــة مدرســة اجلــيش احلكومي
  .  العنيفعن التهديد الذي يشكله التطرف  ليست إال بعض األمثلة احلديثة األكثر فظاعة

املتطرفة العنيفة أيضا سري العمـل اليـومي للجهـات الفاعلـة يف جمـال      اعات اجلموتعرقل   - ١٧
التنمية، مبا فيها الوكاالت اإلمنائية واألفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة، اليت حتـاول مسـاعدة   

وقـد   .االسـتبعاد والدول األعضـاء علـى القضـاء علـى الفقـر والـنقص مـن أوجـه عـدم املسـاواة           
  ن امليدانيون وحفظة السالم التابعون لألمم املتحدة بسبب ذلك.  اسُتهدف املوظفو

  
  حقوق اإلنسان وسيادة القانون    - جيم  

املتطرفة العنيفة هتديدا مباشرا للتمتع حبقوق اإلنسان، مبا فيهـا احلـق يف   اجلماعات متثل   - ١٨
الفكــر حريــة احليــاة واحلــق يف احلريــة واألمــن الشخصــي وحريــة التعــبري وتكــوين اجلمعيــات و  

  والضمري والدين.  
وتوجد معلومات موثوقة تشري إىل احتمال أن اإلرهابيني واجلماعـات املتطرفـة العنيفـة      - ١٩

مثــل تنظــيم الدولــة اإلســالمية واملنتســبني لــه ارتكبــوا انتــهاكات خطــرية للقــانون الـــدويل،           
ذلك اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلـرب. وتنتـهك هـذه اجلماعـات      يف مبا

ــات، أيضــا  ــها  حقــوق النســاء والفتي ــزواج القســري    بطــرق من ممارســة االســترقاق اجلنســي وال
وخــرق حقــوقهن يف التعلــيم واملشــاركة يف احليــاة العامــة. ويف املنــاطق الــيت جتــري فيهــا حاليــا   

املتطرفـة العنيفـة،    واجلماعـات اإلسالمية وغريه مـن اجلماعـات اإلرهابيـة     عمليات تنظيم الدولة
يبدو أن اجملموعات الدينية والنساء واألطفال والنشطاء السياسيني والصـحفيني واملـدافعني عـن    

املثليــات واملثلــيني وذوي امليــل اجلنســي املــزدوج ومغــايري اهلويــة   جمموعــة و ،حقــوق اإلنســان
ــة ويتعرضــون لالختطــاف والتشــريد     ُي اجلنســية ومزدوجــي اجلــنس   ســتهدفون بصــورة منهجي

والقتــل. وتفيــد التقــارير أيضــا أن التعــذيب والعنــف اجلنســي واجلنســاين منتشــران علــى نطــاق  
واسع. وجيري تدمري أشياء ومواقع ذات أمهية تارخيية ودينية وثقافية بالغـة بصـورة عشـوائية يف    

  ويل اإلنساين للتراث الثقايف.  انتهاك للحماية اليت مينحها القانون الد
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ويســهم انعــدام املســاءلة يف منــاطق الرتاعــات يف تزايــد هــذه اجلــرائم الفظيعــة. والظلــم   - ٢٠
واإلفالت من العقاب خيلقان بيئة تتسم بانعدام األمن واليـأس، ممـا يقـوض جهـود الوسـاطة يف      

نضـع حـدا إلفـالت كـل مـن       الرتاعات وتسويتها، مبا فيها مراحل االنتقال السياسي. فعلينا أن
يرتكبون االنتهاكات واجلرائم من العقاب، مبن فيهم من يرتكبون اجلـرائم املنصـوص عليهـا يف    
القانون الدويل. ويف الوقت نفسه، جيب علينا أن نتوخى اليقظة لضمان أن اجلهـود الـيت تبـذهلا    

تزاماهتــا املنصــوص الــدول األعضــاء للتصــدي للتطــرف العنيــف حتتــرم ســيادة القــانون وتوافــق ال
عليهــا يف القــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان والقــانون الــدويل اإلنســاين حيثمــا ينطبقــان. فهنــاك 

  حقوق معينة ال جيوز اإلخالل هبا حىت يف فترات الطوارئ العامة اليت هتدد حياة األمة.
  

  العمل اإلنساين  - دال  
زحني قسرا علـى اإلطـالق، وكـان    ، شهد العامل أكرب عدد من النا٢٠١٤يف هناية عام   - ٢١

بالكثري. وليس عدد األشـخاص النـازحني وحـده     الوضع التطرف العنيف عامال أسهم يف ذلك
مليـون شـخص إىل    ٤٢,٥ما يثري القلق، بل كذلك الزيادة السريعة اليت عرفهـا، إذ ارتفـع مـن    

رض األشـخاص  يف املائة. ويتعـ  ٤٠مليون يف فترة ال تتجاوز ثالث سنوات، أي بنسبة  ٥٩,٥
املشردون داخليا والالجئون، وخاصة منهم األطفـال، إىل املزيـد مـن خمـاطر التجنيـد القسـري،       

  مبا يف ذلك يف صفوف اجلماعات املتطرفة العنيفة.
املســاعدة اإلنســانية الدوليــة، وتعرقــل اجلماعــات املتطرفــة العنيفــة بصــورة فعليــة تقــدمي   - ٢٢
ة احليويـة، إىل السـكان احملتـاجني باحلـد مـن إمكانيـة وصـول        فيهـا األغذيـة واملسـاعدة الطبيـ     مبا

أو مبصـادرة  تلـك اجلماعـات   اجلهات الفاعلة يف اجملال اإلنساين إىل املنـاطق الـيت تسـيطر عليهـا     
املتطرفـة العنيفـة أال تعـري أي     اجلماعـات إمدادات اإلغاثة. ويف حاالت الرتاع املسلح، اعتـادت  

نصــوص عليهــا يف القــانون الــدويل اإلنســاين واملمنوحــة للجهــات   اهتمــام للحمايــة التقليديــة امل
الفاعلــة يف اجملــال اإلنســاين يف منــاطق الــرتاع. ونتيجــة لــذلك، مت اســتهداف العــاملني يف اجملــال 

مـن عمـال اإلغاثـة     ٣٢٩اإلنساين أنفسهم، حيث قُتل أو أصيب جبراح أو تعرض لالختطـاف  
تطرفة هي اجلهـات الفاعلـة الوحيـدة الـيت تسـتخدم      . ولئن مل تكن اجلماعات امل٢٠١٤يف عام 

البيئــة التشــغيلية الــيت  اتهــذه األســاليب، فــإن تأثريهــا املتنــامي عامــل يســهم بــالكثري يف صــعوب
  املنظمات اإلنسانية.تواجه 
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    ودوافعهسياق التطرف العنيف   -  ثالثا  
ف العنيـف.  التطـر  دوافـع خالل السنوات اخلمس عشرة املاضية، أجريـت حبـوث عـن      - ٢٣

توجد بيانات إحصائية موثوقة عن السبل املؤدية إىل التشـدد الفـردي. وعلـى الـرغم      ال غري أنه
من وجود توجهـات وأمنـاط يسـهل التعـرف عليهـا، ال يوجـد توافـق بـني آراء البـاحثني إال يف          

إىل املقــابالت أنــه ميكــن بشــكل رئيســي جمــاالت قليلــة. وتــوحي البحــوث النوعيــة الــيت تســتند 
، أي الظـروُف الـيت تـؤدي إىل    “العوامل الدافعة”مها:  الدوافع، التمييز بني فئتني رئيسيتني من

، أي احلـــوافز “العوامــل اجلاذبــة  ”التطــرف العنيــف والســياُق اهليكلـــي الــذي ينشــأ عنـــه؛ و      
الشخصــية الــيت تــؤدي دورا رئيســيا يف حتويــل األفكــار واملظــامل إىل أفعــال متطرفــة  التجــارب و

ــة. و ــاهرة          عنيف ــذه الظ ــة حــول ه ــة والكمي ــن البحــوث النوعي ــد م ــراء مزي ــن الضــروري إج م
  باستمرار.    املتغرية

  
  اهليكلي هسياقو لتطرف العنيفا الظروف املؤدية إىل  - ألف  

نــة، تشــترك فيهــا طائفــة  متكــررة معّي دوافــعتشــري األدلــة النوعيــة املتــوافرة إىل وجــود    - ٢٤
وتؤدي إىل التشدد والتطرف العنيف مبعزل عن العوامـل األخـرى    ،متنوعة من البلدان واملناطق
  أحيانا وباملزج بينها أحيانا.

  
  قلة الفرص االجتماعية واالقتصادية    

إن البلدان اليت تفشل يف حتقيق مستويات عالية ومستدامة من النمو، ويف إجيـاد فـرص     - ٢٥
يـز املسـاواة، والسـيطرة علـى الفسـاد،      العمل الالئق لشباهبا، والنقص مـن الفقـر والبطالـة، وتعز   

مبــا يتفــق والتزاماهتــا يف جمــال حقــوق اإلنســان   مكونــات اجملتمــعوإدارة العالقــات بــني خمتلــف 
ومتيل إىل أن تشـهد عـددا أكـرب مـن األحـداث       ،بلدان معرضة أكثر من غريها للتطرف العنيف

ــة    ــائج التنمي ــه. وقــد يعتــرب املواطنــون ضــعف نت ــدا  ذات الصــلة ب لعــدم شــرعية احلكومــة،  تأكي
ينقص من فعالية مؤسسـات الدولـة يف التصـدي للتطـرف العنيـف عنـد ظهـوره. وميكـن أن          مما

  غريا.  ُم دخل املتطرفة العنيفة مصدر التنظيمات جيعل انعداُم فرص العمل البديلة من
  

  التهميش والتمييز    
دي إىل زيـادة تعـرض أي   ال يتسم أي بلد بالتجانس التام، والتنوع يف حـد ذاتـه ال يـؤ     - ٢٦

عندما يشهد بلد ما أوجـه انعـدام األمـن مـن قبيـل نـدرة املـوارد،         غري أنه بلد للتطرف العنيف.
ــع القطاعــات السياســية         ــدميغرايف، مجي ــا ال ــا يكــن وزهن ــة واحــدة، مهم ــدما حتتكــر جمموع وعن

وعـدم   واالقتصادية على حساب اجملموعات األخرى، يتزايـد احتمـال التـوترات بـني الطوائـف     
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مــا يتــبني يف تقييــد علــى حنــو املســاواة بــني اجلنســني وحــاالت التــهميش واالســتبعاد والتمييــز،  
ــة احلصــول علــى اخلــدمات العامــة وفــرص العمــل و    ــة إمكاني ــة يف عرقل ــة اإلقليمي ــة والتنمي حري

إىل معانقــة التطــرف العنيــف كوســيلة  باحلرمــانالــدين. وذلــك بــدوره قــد يــدفع مبــن يشــعرون 
  لتحقيق أهدافهم.  

  
  سوء اإلدارة وانتهاكات حقوق اإلنسان وسيادة القانون     

مييـــل التطـــرف العنيـــف إىل االزدهـــار يف بيئـــة يطبعهـــا ســـوء اإلدارة وأوجـــه قصـــور     - ٢٧
ترتكبـها   ات غـري املشـروعة الـيت   يوثقافة اإلفالت من العقاب على السلوك الدميقراطية والفساُد

الدولة أو وكالؤها. وعندما ميتزج سوء اإلدارة بالسياسـات القمعيـة واملمارسـات الـيت تنتـهك      
يـات التطـرف العنيـف إىل التزايـد. وميكـن أن      غرُِمقـوة  حقوق اإلنسـان وسـيادة القـانون، متيـل     

لتطـرف  ل رتكب باسم أمن الدولة اجملـالَ تفسح انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان اليت ُت
اجلماعـات  أفعـال  إىل تأييـد  اجملتمعات دفع بذلك العنيف بتهميش األفراد وتنفري فئات هامة، فت

املتطرفـة العنيفـة بنشـاط    اجلماعـات  فيهـا. وحتـاول    ةشـارك املتعـاطف معهـا و  الاملتطرفة العنيفة و
بالتـايل  القمع الذي متارسه الدولة وغريه من املظامل يف صـراعها ضـد الدولـة. و    أن تستغلأيضا 

يبــدو أن احلكومــات الــيت تلجــأ إىل االســتجابات األمنيــة القمعيــة الغليظــة الــيت تنتــهك حقــوق   
اإلنســان وســيادة القــانون، مثــل تصــنيف فئــات معينــة مــن الســكان واســتخدام تقنيــات املراقبــة 

اجلماعـات  االقتحامية وإعالن حالة الطوارئ لفترات مطولة، هي احلكومات الـيت تكثـر لـديها    
طرفة العنيفة. ويزيد الشركاء الـدوليون الـذين يتورطـون يف مثـل هـذه األفعـال احلكوميـة يف        املت

  .  ككلإفساد ثقة الناس يف شرعية النظام الدويل 
وميكــن أن جتــد اجلماعــات املتطرفــة العنيفــة فرصــا تســتغلها يف انعــدام اجلهــود الكافيــة    - ٢٨

وفقــا لاللتزامــات الدوليــة، وهــو والثقافيــة  الراميــة إىل إعمــال احلقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة
أو جنســانية أو عرقيــة أو دينيــة يتفــاقم بــالتمييز ضــد اجلماعــات علــى أســس إثنيــة أو قوميــة  مــا
لغوية، وبانعدام احليز الدميقراطي أو تقييده. ومؤسسات الدولة اليت ال تفـي بصـورة مالئمـة     أو

غـذي املظـامل وأن تقـوض فعاليتـها بنفسـها،      بالتزاماهتا الدولية بضـمان هـذه احلقـوق ميكـن أن ت    
  أن تقوض حىت املعايري االجتماعية والتماسك االجتماعي.ميكن   بل
وباإلضافة إىل ذلك، جيب إيالء مزيد من االهتمام لوضع اسـتراتيجيات وبـرامج فعالـة      - ٢٩

دينـوا  لفائـدة األشـخاص الـذين أ    ،متتثل للجوانب اجلنسـانية وحقـوق اإلنسـان    ،إلعادة اإلدماج
  من أجل جرائم تتصل باإلرهاب واملقاتلني اإلرهابيني األجانب العائدين.  
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  اليت مل تتم تسويتهاالرتاعات الرتاعات الطويلة األمد و    
الــيت مل تــتم تســويتها إىل تــوفري تربــة خصــبة الرتاعــات متيـل النـــزاعات الطويلــة األمــد و   - ٣٠

ــدام     ــاة وانع ــف، ال بســبب املعان ــه فحســب،    احلوكمــة اللتطــرف العني ــرتاع ذات ــامجني عــن ال لن
أيضا لكون هـذه الرتاعـات متكـن اجلماعـات املتطرفـة العنيفـة مـن اسـتغالل املظـامل العميقـة            بل

السـكان. وجيـب اختـاذ    الـتحكم يف  و لسـيطرة علـى األراضـي واملـوارد    لالـدعم و حلشـد  اجلذور 
ــدها، فتســوية تلــك      ــيت طــال أم ـــزاعات ال ــة لتســوية الن ــدابري عاجل ــأثري الرتاعــات  ت  ســتقوض ت

اخلطابــات اللئيمــة الــيت تروجهــا اجلماعــات املتطرفــة العنيفــة. وعنــدما نفشــل يف الوقايــة، فــإن    
تسـتوجب  السالم الدائم والتصدي للتطـرف العنيـف   ضمان أحسن استراتيجية نتبعها من أجل 

  واخلضوع للمساءلة.للجميع إجياد حلول سياسية شاملة 
  

  السجون نشر الفكر املتشدد يف    
يتسـم   بني البحوث أن املعاملـة القاسـية يف مرافـق االحتجـاز ميكـن أن يكـون هلـا دور       ُت  - ٣١

يف جتنيــد عــدد كــبري مــن األفــراد الــذين انضــموا إىل اجلماعــات املتطرفــة  بقــدر حميِّــر مــن القــوة 
ى طلـب  اإلرهابية. وقد مت حتديد العديد من العوامل اليت حتفز السـجناء علـ   التنظيماتالعنيفة و

ــرتالء،        ــة الالإنســانية لل ــها ظــروف االحتجــاز واملعامل ــة باالنضــمام إىل اجلماعــات، ومن احلماي
وفســاد املــوظفني وضــباط األمــن، وأنشــطة العصــابات، وتعــاطي املخــدرات، وانعــدام األمــن      
 واملرافق املالئمة، واالكتظاظ. وينبغي اختاذ تدابري وقائيـة ملنـع انتشـار األيـديولوجيات املتطرفـة     
بني السجناء اآلخرين مع احملافظـة علـى احلمايـة املمنوحـة مبوجـب القـانون الـدويل لألشـخاص         

   من حريتهم، مبا يف ذلك احترام املعايري والقواعد الدولية املتعلقة باحلبس االنفرادي.  نياحملروم
  

  ر الفكر املتشدد  اشتناأساليب   - بـاء  
تطرف العنيـف تشـمل جمموعـات كاملـة مـن      على الرغم من أن الظروف املؤدية إىل ال  - ٣٢

السكان، ال ينقاد إىل الفكر املتشدد وال يلجأ إىل العنف إال عـدد قليـل مـن األفـراد يف الواقـع.      
يف يارات اإلنسان هلا دورها اهلام يف استغالل هذه الظـروف و تخاوالدوافع الشخصية املعقدة و

  حتويل األفكار واملظامل إىل أعمال عنف.
  

  ت والدوافع الشخصيةاخللفيا    
ميكن لتجربـة شخصـية سـلبية تتنـاغم مـع خطـاب األيـديولوجيات املتطرفـة العنيفـة أن            - ٣٣

تتفــاوت الــدوافع الشخصــية لتشــمل نق الشــخص التطــرف العنيــف. وااحتمــال أن يعــيف تزيــد 
منـها   ،هو جدي ومـا هـو تافـه: فقـد أفـاد بـاحثون عـن أحـداث متنوعـة تـدفع إىل التطـرف            ما



A/70/674
 

12/30 15-22941 
 

ــارب أ   التعــرض  ــل أحــد األق ــة    للتعــذيب أو مشــاهدته، ومقت ــوات أمني ــد ق ــى ي و األصــدقاء عل
دولة أجنبية، واحملاكمات غري العادلة، وفقدان املمتلكـات، وإهانـة أحـد األبـوين، بـل أيضـا        أو

  .  ةشخصيالض وقرال منحرفض 
بــأدوار هامــة  يضــطلعونلــى تعلــيم عــال  عويف حــني أن بعــض األشــخاص احلاصــلني    - ٣٤
ملسـتويات التعليميـة املتدنيـة،    متطرفـة عنيفـة، فـإن الكـثري مـن األعضـاء مـن ذوي ا        يماتتنظ يف
ال يكملون الدراسة الثانوية يف أغلـب األحيـان. وال يتعـدى إملـام عـدد كـبري منـهم بـالقراءة          إذ

 هـا ومل يتلقـوا أي تعلـيم في  بشـؤون الـدين   والكتابة املستوى االبتدائي، ومل يكتسـبوا أي معرفـة   
شـتركوا يف جـرائم صـغرى وأنشـطة     ا م، مما جيعلهم عرضة لـتلقني العقائـد. واألرجـح أهنـ    تقريبا

 تنمـي ن العضـوية يف اجلماعـة   أغري مشروعة قبل تورطهم مع اجلماعات املتطرفة العنيفـة. كمـا   
  العزلة أو تفسخ اجملتمع.   وأاالستبعاد وطأة االنتماء أو االنعتاق من ب الشعور

  
  اجلماعية والشعور بالتعرض لإليذاء املظامل    

التســلط والقمــع والقهــر  النابعــة مــن اجلماعيــة  أو املظــاملميكــن للموروثــات التارخييــة    - ٣٥
التــدخل األجــنيب أن تشــكل أساســا تقــوم عليــه خطابــات التعــرض لإليــذاء. وميكــن أن تــثري   أو

 ،اجلماعات املتطرفة العنيفـة عند ذلك اخلطابات ردود فعل عاطفية بسيطة وقوية تستغلها تلك 
لتغذيـة  ، ةأو متصـور  تكان ة، فعليةأو احلاضر ةاملاضياألعمال القمعية ذكرى التشبث بيتم إذ 

  االنتقام من مرتكبيها. الرغبة يف
  

  حتوير املعتقدات واأليديولوجيات السياسية واالختالفات العرقية والثقافية وإساءة استخدامها    
ملتطرفـــــة العنيفـــــة املعتقـــــدات الدينيـــــة واالختالفـــــات العرقيـــــة حتـــــوِّر اجلماعـــــات ا  - ٣٦

واأليديولوجيات السياسية وتسيء استخدامها، خببث، مبتغيـة مـن وراء ذلـك إضـفاء الشـرعية      
ــدين وإســاءة        ــة مــن حتــوير ال ــاع. والغاي ــد األتب ــز مطالباهتــا باألراضــي وجتني علــى أفعاهلــا وتعزي

ت والشـعوب، ممـا يقـوض إنسـانيتنا. ويكتسـي القـادة       استخدامه هي التفرقة بني األمم والثقافا
الدينيون واجملتمعيون أمهية حامسة يف إرشاد أتبـاعهم املعرضـني لتـأثري التطـرف حـىت تكـون هلـم        
ــاظر يف مــا بــني      القــدرة علــى رفــض األيــديولوجيات العنيفــة، ويف إتاحــة فــرص التحــاور والتن

لة لتعزيـز التسـامح والتفـاهم واملصـاحلة بـني      األديان ويف إطار الدين الواحد، باعتبار ذلك وسـي 
اجملتمعات احمللية. ويتعني على القادة واحلكومات واجملتمع الدويل ووسـائط اإلعـالم أن يعملـوا    
ــعوب       ــم والشـ ــان واألمـ ــدان واألديـ ــل البلـ ــتقطاب داخـ ــة واالسـ ــادي املواجهـ ــى تفـ ــوية علـ سـ

فرغـة املتمثلـة يف االسـتفزاز ورد    بينها. وعلينا أن نتكـاتف للخـروج مـن هـذه احللقـة امل      ما ويف
الفعل عليه اللذين كثريا ما يغـذيان القـوى املتحكمـة يف التـرابط القـائم بـني الـرتاع واإلرهـاب         
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وعنف اإلرهاب، على حنو ما يتضح يف أفغانستان والعراق وليبيا واجلمهوريـة العربيـة السـورية    
  واليمن وغريها من البلدان.  

  
  اعية القيادة والشبكات االجتم    

العوامل السياقية والتجارب الشخصية واملظامل اجلماعية قد تكون كلها عوامل تسـهم    - ٣٧
يف ظهور التطرف العنيف، لكن ال بد أن مثة سياقا اجتماعيا يتـيح شـكال مـن أشـكال التنظـيم      
والتوجيه هلـذه العناصـر. وغالبـا مـا يتحقـق هـذا بتـدخل زعـيم أو فاعـل سياسـي ذي جاذبيـة،            

شــبكات أســرية واجتماعيــة غــري رمسيــة. وقــد يصــعب االنضــمام إىل التنظيمــات     ومــن خــالل
املتطرفة العنيفة بدون معرفة مسبقة بأحد أعضائها، وال بد أن السبب يف ذلك يعود إىل اتسـام  
أنشطتها، يف كثري من األحيان، بطـابع سـري وحصـري. بيـد أن األدوات املتاحـة علـى شـبكة        

ــت صــارت ُتتَّخــذ، يف    ــاال، لالنضــمام       اإلنترن الســنوات األخــرية، وســيلة إضــافية، وأيســر من
  اجلماعات.  إىل
    

  برنامج عمل: توصيات بشأن منع التطرف العنيف  -  رابعا  
ما فتئت أدعو إىل تنفيذ استراتيجيــة األمم املتحـدة العامليــــة ملكافحـة اإلرهـاب تنفيـذا        - ٣٨

املتضـافرة ملكافحـة التطـرف العنيـف، علينـا أن      متوازنا. ويف حني أن علينا أن نواصـل جهودنـا   
نوسع نطاق ردودنا عليه والتدخل يف وقـت أبكـر والتصـدي للـدوافع املؤديـة إليـه. وينبغـي أن        
نكمل جهود مكافحة التطرف العنيف بتدابري وقائية. فجعل الوقاية جـزءا ال يتجـزأ مـن هنجنـا     

نـــة الـــيت تـــدفع األفـــراد إىل  الشـــامل سيســـاعدنا علـــى التصـــدي للعديـــد مـــن الظـــروف الكام 
إىل اجلماعــات املتطرفــة العنيفــة. وكمــا هــو الشــأن يف مــا يتعلــق باملمارســة الوقائيــة    االنضــمام

بشكل أعم، فقد ال تظهر النتائج للعيـان بسـرعة، بيـد أن األمـر سـيتطلب التزامـا متأنيـا طويـل         
  جانبنا.    األجل من

األعضاء كي تنظر فيهـا، وهـي توصـيات     ولذلك، أقترح التوصيات التالية على الدول  - ٣٩
ــه، وتتصــدى، يف الوقــت نفســه،       أعتقــد أهنــا ســتمنع التطــرف العنيــف وتقلــص احليــز املتــاح ل
لتحديات السالم واألمن اآلنية من خالل التدابري القائمـة ملكافحـة اإلرهـاب. وحتـدد توصـيايت      

قليمـي تعزيـزا لتنفيـذ اسـتراتيجية     اإلجراءات اليت ميكن اختاذها على الصُّعد العاملي والوطين واإل
  األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب تنفيذا شامال متوازنا.
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  حتديد إطار السياسات  - ألف  
  وضع إطار عاملي ملنع التطرف العنيف    

منع التطـرف العنيـف تعّهـد والتـزام يف إطـار املبـادئ والقـيم املكرَّسـة يف ميثـاق األمـم             - ٤٠
وغريمهــا مــن الصــكوك الدوليــة املتعلقــة حبقــوق   )٢(ن العــاملي حلقــوق اإلنســاناملتحــدة واإلعــال

اإلنسان. ولكي تكـون مجيـع التشـريعات والسياسـات واالسـتراتيجيات واملمارسـات املعتمـدة        
ملنع التطرف العنيف فعالة ومستدامة ومتمشية مـع التزامـات الـدول األعضـاء مبوجـب القـانون       

  حترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون أساسا متينا هلا.الدويل، ال بد هلا أن تتخذ ا
ويقر كل من اجلمعية العامة وجملس األمن بأن التطـرف العنيـف قـد بلـغ مسـتوى مـن         - ٤١

التهديد والتطور يتطلب اختاذ إجـراءات متضـافرة تتجـاوز إنفـاذ القـانون أو التـدابري العسـكرية        
كم الرشيد وحقوق اإلنسان والشـواغل اإلنسـانية.   أو األمنية، وذلك ملعاجلة قضايا التنمية واحل

وال بـــد أن يشـــكل تعزيـــز ســـيادة القـــانون وإلغـــاء التشـــريعات التمييزيـــة وتنفيـــذ السياســـات  
والقوانني اليت تكافح التمييز والتهميش واالستبعاد يف القانون ويف املمارسـة عنصـرا أساسـيا يف    

  أي تصد للتهديد الذي يشكله التطرف العنيف.
ــى ضــرورة اختــاذ إجــراءات          - ٤٢ ــة عل ــة العام وخــالل الســنتني املاضــيتني، شــّددت اجلمعي

موحــدة ملكافحــة التطــرف العنيــف، وذلــك يف االســتعراض الرابــع الســتراتيجية األمــم املتحــدة  
ــة ملكافحــة اإلرهــاب  ــة العامــة  )٣(العاملي ــرار اجلمعي ــون  ٦٨/١٢٧؛ ويف ق ــذ  ”املعن حنــو عــامل ينب
ــف   ــف والتطــرف العني ــة بشــأن      “العن ــة املســتوى للجمعي ؛ وخــالل املناقشــة املواضــيعية الرفيع

تعزيـز التسـامح واملصـاحلة: تعزيـز اجملتمعـات السـلمية والشـاملة للجميـع ومكافحـة          ”موضوع 
اليت دعا إىل عقدها رئيس اجلمعية باالشتراك مع األمني العام وحتالف األمـم  “ التطرف العنيف

؛ وكـــذلك يف ٢٠١٥نيســـان/أبريل  ٢٢ و ٢١ي املتحـــدة للحضـــارات، والـــيت ُعقـــدت يـــوم 
املناقشة العامة للجمعية يف دورهتا السبعني اليت ُعقـدت مـؤخرا. وقـد شـدد جملـس األمـن علـى        
احلاجة إىل اختاذ تدابري للتصدي للتطرف العنيف ووقـف تـدفق املقـاتلني اإلرهـابيني األجانـب،      

الرفيعة املسـتوى للمجلـس بشـأن    )، وخالل املناقشة املفتوحة ٢٠١٤( ٢١٧٨وذلك يف قراره 
الــيت  “دور الشــباب يف مكافحــة التطــرف املصــحوب بــالعنف، وتعزيــز الســالم      ”موضــوع 

 ٢٠١٥أيار/مــايو  ٢٩، ويف بيــان رئيســة اجمللــس املــؤرخ ٢٠١٥نيســان/أبريل  ٢٣عقــدت يف 
)S/PRST/2015/11.(  

__________ 
  ).٣-ألف (د ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )٢(  
  .٦٨/٢٧٦انظر قرار اجلمعية العامة   )٣(  
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ننــا أن نضــع معــايري علــى الصــعيد العــاملي، لكــن اإلجــراءات املتخــذة علــى          وبإمكا  - ٤٣
املستويات احمللي والوطين واإلقليمي هي اليت من شأهنا أن حتدث األثر األكـرب. ولـذلك، فـإنين    
أعــوِّل علــى الــدول األعضــاء كــي حتــوِّل التزامنــا املشــترك وإرادتنــا السياســية يف إحــداث تغــيري  

لصـياغة السياسـات العامـة مـن أجـل منـع التطـرف العنيـف يف بلـداهنا          حقيقي إىل سبل جديدة 
ومناطقهــا. ويتــيح ميثــاق األمــم املتحــدة واإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان والتزامــات الــدول  

وال سيما مبوجب القانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان وقـانون      - األعضاء مبوجب القانون الدويل
أساســا متينــا، كمــا تقــدم اســتراتيجية  - الــدويل اإلنســاين الالجــئني، وعنــد االقتضــاء، القــانون

املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب واملبادئ التوجيهية السـتراتيجيات مكافحـة اإلرهـاب،     األمم
على النحو احملدد يف املؤمتر الدويل املعين باستراتيجيات مكافحـة اإلرهـاب الوطنيـة واإلقليميـة،     

، املزيـد مـن   ٢٠١٣شـباط/فرباير   ١كانون الثاين/يناير إىل  ٣١من  املعقود يف بوغوتا يف الفترة
ــة       ــة وضــع اخلطــط الوطني ــة. وينبغــي أن تكمــل عملي ــة واإلقليمي ــه خلطــط العمــل الوطني التوجي
واالستراتيجيات اإلقليمية أو تنقيح القائم منها خطة العمـل هـذه، كمـا ينبغـي أن تكمـل تلـك       

ألمـم املتحـدة، مـن خـالل الكيانـات السـتة والـثالثني        اخلطط واالستراتيجيات بعضها بعضا. وا
التابعة لفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب وبفضل هنـج تتبعـه األمـم املتحـدة     

تــها، علــى اســتعداد لــدعم الــدول األعضــاء يف وضــع سياســات وخطــط مــن هــذا القبيــل.    برّم
ــم امل    ــة األم ــة    وســأوجه أيضــا املنســقني املقــيمني وأفرق ــة التابع ــة اإلقليمي ــة واألفرق تحــدة القطري

جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية إىل دعـم الـدول األعضـاء، بنـاء علـى طلبـها، يف وضـع خططهـا         
  على الصعيدين الوطين واإلقليمي.

  
  خطط العمل الوطنية ملنع التطرف العنيف    

طنيـة ملنـع التطـرف    ينبغي أن تنظر كل دولة من الدول األعضاء يف وضع خطة عمل و  - ٤٤
العنيــف حتــدد األولويــات الوطنيــة يف جمــال التصــدي للعوامــل احملليــة املؤديــة للتطــرف العنيــف    
وتكمل االستراتيجيات الوطنية ملكافحـة اإلرهـاب حيثمـا ُوجـدت. واسـتنادا إىل مبـدأ امللكيـة        

يف أن  الوطنية ووفقا للقانون الدويل، قد ترغب الـدول األعضـاء، لـدى وضـعها هـذه اخلطـط،      
  تأخذ يف احلسبان العناصر التالية:  

ينبغي وضع اخلطط الوطنية بطريقة متعددة التخصصات، حبيث تشمل تـدابري    (أ)  
مكافحــة ومنــع التطــرف العنيــف، مبســامهة مــن جمموعــة واســعة النطــاق مــن اجلهــات الفاعلــة     

لتعليم والشـباب  احلكومية، مثل أجهزة إنفاذ القانون ومقدمي اخلدمات االجتماعية ووزارات ا
والشؤون الدينية، عالوة على اجلهات الفاعلـة غـري احلكوميـة، مبـا يف ذلـك الشـباب، واألسـر،        
والنساء، والقيادات الدينية والثقافية والتعليميـة، ومنظمـات اجملتمـع املـدين، ووسـائط اإلعـالم،       
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تطــرف العنيــف والقطــاع اخلــاص. وتشــكل عمليــات حتليــل العوامــل احملليــة والوطنيــة املؤديــة لل
  نقطة انطالق هامة لوضع خطط وطنية؛

ــاق االجتمــاعي ضــد التطــرف العنيــف       (ب)   ــة امليث ــد اخلطــط الوطني ينبغــي أن توطِّ
بتعزيز احترام مبدأ املساواة أمام القانون واملساواة يف التمتع حبماية القـانون يف مجيـع العالقـات    

ــة وشــفاف    ة وخاضــعة للمســاءلة علــى مجيــع  بــني احلكومــة واملــواطن، وبتطــوير مؤسســات فعال
املستويات، وكفالة صنع القرار على حنو مسـتجيب لالحتياجـات وشـامل للجميـع وتشـاركي      
ومتثيلي. وأشجع الربملانيني على توفري األساس التشريعي الـوطين خلطـط العمـل الوطنيـة الراميـة      

  القتضاء؛إىل منع التطرف العنيف مبا يتسق والتزاماهتم الوطنية والدولية، عند ا
ينبغي أن تتصدى اخلطط الوطنية ملسـألة املقـاتلني اإلرهـابيني األجانـب، علـى        (ج)  

). ويف هذا القـرار، قـرر اجمللـس أن علـى     ٢٠١٤( ٢١٧٨النحو املطلوب يف قرار جملس األمن 
الدول كفالة أن تنص نظمها القانونية على حماكمة املسـافرين ألغـراض اإلرهـاب أو التـدريب     

وأن عليها أيضا أن تتصدى لتمويل مثل هذه األنشطة أو تيسريها وأن متنـع دخـول    املتصل به؛
أي شخص توجد بشأنه معلومات موثوقة توفر أساسا معقوال لالعتقـاد بأنـه يبتغـي مـن سـفره      
املشاركة يف عمل إرهايب إىل أراضيها أو عبوره منها، وذلك بوسـائل تشـمل اسـتخدام قواعـد     

. وقد تكون املبادئ التوجيهيـة املتعلقـة بوقـف تـدفق املقـاتلني اإلرهـابيني       البيانات املقبولة دوليا
األجانـــب، املتفـــق عليهـــا يف االجتمـــاع اخلـــاص للجنـــة جملـــس األمـــن املنشـــأة عمـــال بـــالقرار 

ــد يف    ٢٠٠١( ١٣٧٣ ــود يف مدري ــاب، املعق ــه ٢٨) بشــأن مكافحــة اإلره ، ٢٠١٥ متوز/يولي
  مفيدة يف هذا الصدد؛

ــي أن مت  (د)   ــات     ينبغـ ــة واجلماعـ ــة العنيفـ ــات املتطرفـ ــة اجلماعـ ــط الوطنيـ ــع اخلطـ نـ
اإلرهابية من املتاجرة بالنفط والقطع األثرية ومن أخذ الرهائن وتلقـي التربعـات، وذلـك وفقـا     

  )؛٢٠١٥( ٢١٩٩اللتزامات الدول األعضاء مبوجب قرار جملس األمن 
ة بـني السياسـات   من وسائل التصدي لكثري من دوافع التطرف العنيف املواءم  (هـ)  

اإلمنائية الوطنية وأهداف التنمية املستدامة، وحتديدا القضاء علـى الفقـر جبميـع أشـكاله يف كـل      
)؛ وضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص الـتعلّم مـدى   ١مكان (اهلدف 

ــع (اهلــدف    ــاة للجمي ــني اجلنســني ومتكــني كــل النســاء وا    ٤احلي ــق املســاواة ب ــات )؛ وحتقي لفتي
)؛ وتعزيز النمـو االقتصـادي املطـرد والشـامل للجميـع واملسـتدام، والعمالـة الكاملـة         ٥ (اهلدف

)؛ واحلـد مـن انعـدام املسـاواة داخـل البلـدان       ٨واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع (اهلـدف  
رة )؛ وجْعـل املـدن واملسـتوطنات البشـرية شـاملة للجميـع وآمنـة وقـاد        ١٠وفيما بينها (اهلدف 

)؛ والتشجيع على إقامة جمتمعـات مسـاملة ال ُيهّمـش فيهـا     ١١على الصمود ومستدامة (اهلدف 
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أحــد مــن أجــل حتقيــق التنميــة املســتدامة، وإتاحــة إمكانيــة وصــول اجلميــع إىل العدالــة، وبنــاء     
  )؛١٦مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع املستويات (اهلدف 

رِّس اخلطـط الوطنيـة متـويال للتنفيـذ مـن قبـل الكيانـات احلكوميـة         ينبغي أن تك  (و)  
  وغري احلكومية وأن تعزز الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، عند االقتضاء؛  

ــة لضــمان          (ز)   ــة بالغ ــذه اخلطــط أمهي ــة هل ــيم الفعال ــات الرصــد والتقي تكتســي آلي
  إحداث السياسات األثر املباشر املتوخى منها.  

  
  العمل اإلقليمية ملنع التطرف العنيفخطط     

التطرف العنيف ال حيترم احلدود الوطنية، ومن مث يتعني أن ُتكمَّل اإلجـراءات الوطنيـة     - ٤٥
ــاطق          ــاطق واملنـ ــن املنـ ــد مـ ــل العديـ ــد بالفعـ ــد اعتمـ ــزَّز. وقـ ــي املعـ ــاون اإلقليمـ ــة بالتعـ والعامليـ

غــي أن تتضــافر جهــود الــدول    اإلقليميــة اســتراتيجيات شــاملة ملكافحــة اإلرهــاب. وينب     دون
الستكمال تلك االستراتيجيات أو العتمـاد خطـط عمـل إقليميـة أو دون إقليميـة جديـدة ملنـع        
التطرف العنيف، تيسرها املنظمات اإلقليمية أو دون اإلقليمية واألمم املتحدة، تكملةً للخطـط  

  عضاء مبا يلي:الوطنية وتعزيزاً هلا. وحتقيقا هلذه الغاية، ينبغي أن تقوم الدول األ
تعزيز املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، بوسائل تشمل إنشـاء وإدارة قـوائم     (أ)  

اتصــال إقليميــة تضــم اجلهــات املعنيــة بالتنســيق، ورصــد االجتــار باألســلحة الصــغرية واألســلحة 
ملبكـر  الثقيلة، وتيسري االتصال والتعاون احلكوميني الدوليني. ومن شـأن إقامـة مراكـز لإلنـذار ا    

من أجـل تبـادل املعلومـات بشـأن أنشـطة التطـرف العنيـف أن جتعـل هـذا التفاعـل أكثـر قابليـة             
  للتنبؤ، فيشكل بالتايل قيمة مضافة؛

ــة إىل        (ب)   ــدمي املســاعدة التقني ــن تق ــة م ــة ودون اإلقليمي متكــني املنظمــات اإلقليمي
أجل بناء القـدرات يف جمـال منـع    الدول األعضاء يف املناطق أو املناطق دون اإلقليمية املعنية من 

  التطرف العنيف ودعم التعاون الفعال، يف إدارة احلدود على سبيل املثال.
  

  حشد املوارد    
ــاءة يف اســتخدام         - ٤٦ ــادة الكف ــم، حنــن حباجــة إىل زي ــيري دائ ــا إىل تغ ــل التزامن ســعيا لتحوي

مـوارد مبـا يراعـي التـداخل     األموال املتاحة وإىل النظر يف سبل إجياد أوجه تـآزر يف ختصيصـنا لل  
القــائم بــني دوافــع التطــرف العنيــف، السياســية منــها واالجتماعيــة واالقتصــادية. وعــالوة علــى 
 ذلـك، ففــي إطـار قطــاع السـالم واألمــن، هنــاك فهـم متزايــد بـأن بإمكــان العديـد مــن التــدابري      
الوقائية، اليت ُينظر إليها عادة باعتبارها جزءا من اجلهود اإلمنائية، أن تسـاعد يف التصـدي هلـذه    
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الدوافع. وتشـمل أهـداف التنميـة املسـتدامة املعتمـدة حـديثا، بشـكل واضـح، أهـدافا وغايـات           
  تتصل مبنع العنف وتعزيز جمتمعات مساملة وحاضنة للجميع.  

كثــر فعاليــة مــن حيــث التكلفــة مــن ختصــيص املــوارد        واالســتثمار يف منــع العنــف أ    - ٤٧
  للتخفيف من حدة آثاره. ولذلك أوصي بالنظر يف ما يلي:

تعــديل تركيــز األمــوال املكرســة حاليــا ملكافحــة اإلرهــاب والتطــرف العنيــف    ) (أ  
حبيث ختصـص أيضـا للتصـدي لـدوافع التطـرف العنيـف، ليتسـىن التوصـل يف هنايـة املطـاف إىل           

  رد املتاحة بصورة أكثر فعالية؛استخدام املوا
حتديــد املزيــد مــن مصــادر التمويــل يف خمتلــف القطاعــات وتقيــيم الســبل الــيت    (ب)  

متكن احلكومات واملؤسسات اإلقليميـة والدوليـة مـن تكييـف ختصيصـها لألمـوال املتاحـة بغيـة         
  تطبيق برجمة تأخذ يف احلسبان منع التطرف العنيف.

  
  اختاذ اإلجراءات  -باء   

ينبغــي أن تنظــر الــدول األعضــاء، عنــد وضــع خطــط العمــل الوطنيــة واالســتراتيجيات   - ٤٨
  اإلقليمية، يف معاجلة العناصر املبينة أدناه.

  
  احلوار ومنع نشوب النـزاعات    

دور األمـم املتحـدة يف منـع نشـوب الرتاعـات:      ”يف تقريري إىل جملـس األمـن املعنـون      - ٤٩
)، ذكرت أن خطر التطرف العنيـف غالبـا مـا يـزداد يف     S/2015/730( “جتديد االلتزام اجلماعي

نفس الظروف اليت تؤدي إىل زيادة خطر نشوب الرتاع. وعندما يكـون الـرتاع قائمـا بالفعـل،     
املتحاربـة ألنـه    يتعني علينا أن نضاعف جهودنا الرامية إىل تعزيز ومواصلة احلوار بني األطـراف 

تبني أن اسـتمرار الـرتاع دون حـل هـو احملـرك الرئيسـي للتطـرف العنيـف. ويف هـذه احلـاالت،           
ميكن أن نستفيد من استخدام بعض األدوات الـيت سـبق وضـعها ملنـع نشـوب الرتاعـات؛ ومـع        
ذلك فقد شـرعنا أيضـا يف اختـاذ مبـادرات حمـددة ملنـع التطـرف عـن طريـق فرقـة العمـل املعنيـة             

لتنفيــذ يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب، ومركــز األمــم املتحــدة ملكافحــة اإلرهــاب، ومنــها مــثال  با
عامـل معـين بـالظروف    فريـق  معين مبنع التطرف العنيـف و تابع لفرقة العمل عامل فريق تشكيل 

ــى     ــاب، عــالوة عل ــة إىل انتشــار اإلره ــة    وضــع املؤدي ــامج إقليمــي إلشــراك الشــباب وتنمي برن
  ي بأن تقوم الدول األعضاء مبا يلي:مهاراهتم. ولذلك أوص

كفالــة أن متتثــل أي اســتجابة مــن هــذا القبيــل، يف احلــاالت الــيت يكــون فيهــا     (أ)  
العمل العسكري ضـرورياً ملواجهـة توسـع اجلماعـات املتطرفـة العنيفـة، امتثـاالً كـامالً للقـانون          
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ان والقــانون الــدويل الــدويل، وال ســيما ميثــاق األمــم املتحــدة والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســ  
 لالّجئني والقانون الدويل اإلنساين؛

التعـاون مـع األطــراف املقابلـة واجلهـات الفاعلــة اإلقليميـة يف مرحلـة مبكــرة،         (ب)  
والسعي إىل التوصل إىل توافق يف اآلراء هبـدف مـنح الدبلوماسـية اإلقليميـة ودبلوماسـية األمـم       

ملناسبة. فتأخري التعاون يؤدي إىل تقليص اخليـارات  املتحدة الزخم الذي حتتاجه إلجياد احللول ا
 املتاحة ويزيد من التكلفة املالية والبشرية؛

تشــجيع األفــراد علــى مغــادرة اجلماعــات املتطرفــة العنيفــة مــن خــالل وضــع      (ج)  
ة واقتصـادية. ومـن أجـل جتنـب ظهـور تصـورات عـن        يـ برامج تركـز علـى مـنحهم فرصـاً تعليم    

ــد تنشــأ عــن     ــم، ق ــرن     وجــود الظل ــربامج أن ال تقت ــذه ال ــي هل ــاة، ينبغ ــدمي املســاعدة إىل اجلن تق
 باملبادرات اليت تعاجل احتياجات فئات السكان املدنيني ككل؛

استكشاف الفرص املتاحة إلدراج آليات بديلـة لتسـوية املنازعـات، مـن قبيـل        (د)  
 الم الدائم؛الوساطة والتحكيم والعدالة التصاحلية، من أجل تسوية الرتاعات وحتقيق الس

إشــراك الزعمــاء الــدينيني يف إنشــاء منتــدى للحــوار واملناقشــات بــني األديــان     )ـ(ه  
وبني طوائف الـدين الواحـد مـن أجـل تعزيـز التسـامح والتفـاهم بـني اجملتمعـات احملليـة، ولكـي            
يعربوا عن رفضهم لعقيدة العنف من خالل التأكيد على قيم السالم والقـيم اإلنسـانية املتأصـلة    

فكــرهم الــديين. ويضــطلع الزعمــاء الــدينيون أيضــا مبســؤولية الســعي إىل التوصــل إىل هــذا      يف
الفهم. فالتسامح لـيس مسـة سـلبية؛ فهـو يتطلـب العمـل الفعـال يف اختيـار التواصـل مـع اآلخـر            

 على أساس التفاهم واالحترام املتبادلني، ال سيما حني يكون اخلالف قائماً؛

ــوع يف     (و)   ــى التن ــاظ عل ــديين ضــد حمــاوالت اجلماعــات     احلف ــايف وال ــراث الثق الت
ــوزاً          ــيت تشــكل رم ــع ال ــياء واملواق ــدمري املخطوطــات واألش ــيت تســعى إىل ت ــة ال ــة العنيف املتطرف

 والتسامح؛  للتعددية

عقــد حــوارات إقليميــة ووطنيــة بشــأن منــع التطــرف العنيــف مــع طائفــة مــن     (ز)  
واملساواة بـني اجلنسـني، وإدمـاج الفئـات      اجلهات الفاعلة يف مواضيع من قبيل إشراك الشباب،

املهمشة، ودور البلديات، والتفاعل اإلجيـايب مـن خـالل وسـائط التواصـل االجتمـاعي وغريهـا        
 .من املنابر اإللكترونية
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 تعزيز احلوكمة وحقوق اإلنسان وسيادة القانون    

عــزز احلوكمــة حــني تتــبىن احلكومــات القواعــد واملعــايري الدوليــة حلقــوق اإلنســان، وت    - ٥٠
وسيادة القانون وتقضي على الفساد، فإهنا هتيئ بيئة متكينية للمجتمع املـدين وحتـد مـن جاذبيـة     
الفكـر املتطــرف العنيـف. كــذلك، فـإن السياســات واملبـادرات الــيت ترتكـز بقــوة علـى حقــوق       
 اإلنســان ُتعــد أساســية لكفالــة إدمــاج املعرضــني للتطــرف العنيــف، أفــراداً أو مجاعــات. وحنــن   
حباجة إىل إجياد سـبل لتعزيـز الثقـة بـني املؤسسـات احلكوميـة واجملتمعـات احملليـة ملنـع التـهميش           

 واإلقصاء، سواء كانا حقيقيني أم ُمتَصوََّرين. لذلك، فإنين أوصي الدول األعضاء مبا يلي:

استعراض مجيع التشريعات والسياسات العامـة واالسـتراتيجيات واملمارسـات      (أ)  
مية إىل منع التطرف العنيف ومكافحتـه للتأكـد مـن أهنـا تسـتند إىل أسـاس مـتني يف        الوطنية الرا

احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون، وأهنا قد وضـعت آليـات وطنيـة لكفالـة االمتثـال هلـذه       
املعــايري. وميكــن أن يشــمل ذلــك أيضــاً اختــاذ تــدابري لتعزيــز ســيادة القــانون وإلغــاء التشــريعات   

 ذ سياسات عامة وقوانني تكافح التمييز واإلقصاء؛التمييزية وتنفي

ــز        (ب)   ــيت تتمي ــز املؤسســات ال ــع وتعزي ــرص االحتكــام إىل القضــاء للجمي ــوفري ف ت
باإلنصاف والفعالية واملساءلة والشمولية على مجيع املستويات، وذلك متشـياً مـع خطـة التنميـة     

 ؛٢٠٣٠املستدامة لعام 

دمات األساسـية، وكفالـة املسـاءلة علـى تقـدمي      تعزيز عدم التمييز يف تقدمي اخل  (ج)  
ــا        ــة تزدهــر فيه ــة بيئ ــة، وهتيئ ــاطق النائي ــة إىل املن اخلــدمات، وتوســيع نطــاق اخلــدمات احلكومي

 األعمال احلرة وتصبح فيها اجملتمعات أكثر سلماً وعدالً ومشولية؛

ــة لقــوات األمــن ووكــاالت إنفــاذ القــانون ومؤسســات       (د)   ــز الكفــاءة املهني تعزي
العدالة؛ وكفالة فعالية الرقابـة واملسـاءلة لـدى هـذه اهليئـات، وذلـك متشـياً مـع القـانون الـدويل           
ــة خمصصــة        ــدمي دورات تدريبي ــانون. وميكــن أن يشــمل ذلــك تق حلقــوق اإلنســان وســيادة الق
حلقوق اإلنسان لفائدة قوات األمن واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون ومجيع العـاملني يف جمـال   

ــرام حقــوق       إقامــة ــة، وعلــى نطــاق أوســع، احت العــدل، بشــأن حظــر التحــريض علــى الكراهي
 اإلنسان يف سياق التدابري املتخذة ملكافحة التطرف العنيف واإلرهاب؛

كفالــة املســاءلة عــن االنتــهاكات اجلســيمة للقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان      )ـ(ه  
تشكل جرائم مبوجب القـانون الـدويل،    والقانون الدويل اإلنساين، مبا يف ذلك االنتهاكات اليت

من قبيل جرائم احلرب واجلـرائم املرتكبـة ضـد اإلنسـانية، وذلـك مـن خـالل إجـراءات جنائيـة          
تتقيد بضمانات مراعاة احملاكمة وفق األصول القانونية. وينبغي أن تكون لدى آليـات املسـاءلة   
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هبـا. ويف احلـاالت الـيت تعجـز فيهـا       خربات يف جمال املسائل اجلنسانية للوفاء بالواليـات املنوطـة  
اإلجراءات الوطنية عن تناول هذه اجلرائم، أو ال ترغب يف ذلـك، ينبغـي للمجتمـع الـدويل أن     
يــدعم جهــود تطبيــق املســاءلة، بوســائل منــها إحالــة جملــس األمــن هلــذه احلــاالت إىل احملكمــة     

 اجلنائية الدولية أو إىل حمكمة خمصصة، حسب االقتضاء؛

ح األطــر القانونيــة الوطنيــة وأنظمــة الســجون لكفالــة أمــن الســجناء        إصــال  (و)  
واملوظفني واملرافق، ووضع إجـراءات ملنـع تغذيـة نزعـة التشـدد يف السـجون ومكافحتـها علـى         

 أساس حقوق اإلنسان وسيادة القانون؛

ــدة        (ز)   ــه االجتمــاعي لفائ ــل والتوجي ــاط وإعــادة التأهي ــرامج لفــك االرتب وضــع ب
طني يف التطرف العنيف، تكون مراعية لالعتبارات اجلنسـانية وتشـمل بـرامج    األشخاص املنخر

ــاالً كــامالً         ــربامج امتث ــذه ال ــل ه ــي أن متتث ــاجهم يف اجملتمــع. وينبغ ــادة إدم ــال لتيســري إع لألطف
للقواعد واملعايري الدولية حلقـوق اإلنسـان، مبـا يف ذلـك احلـق يف حريـة التنقـل واحلـق يف حريـة          

 واملساواة بني اجلنسني ومبدأ عدم التمييز؛ التعبري واخلصوصية،

تعزيــز التمتــع بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة، بســبل منــها اختــاذ    (ح)  
مبــادرات قائمــة علــى حقــوق اإلنســان ُتســاعد يف القضــاء علــى الظــروف املؤديــة إىل التطــرف  

حـني تتصـرف جمموعـة    العنيف. وميكن هلذه الربامج أن تكون ذات فائدة على وجه اخلصوص 
ســكانية مــا، بصــرف النظــر عــن وزهنــا الــدميغرايف، بطريقــة احتكاريــة يف القطــاعني السياســي     

 واالقتصادي على حساب جمموعات أخرى؛

)، الــذي يشــجع علــى اتبــاع هنــج  ٢٠٠٥( ١٦٢٤تنفيــذ قــرار جملــس األمــن    (ط)  
عوة إىل الكراهيـة  شامل إزاء التحريض والتطرف العنيف، وخطة عمل الرباط بشأن حظـر الـد  

القوميــــة أو العرقيــــة أو الدينيــــة الــــيت تشــــكل حتريضــــا علــــى التمييــــز أو العــــداء أو العنــــف  
)A/HRC/22/17/Add.4      التذييل)، إلشراك مجيع اجلهات الفاعلـة مـن قبيـل مؤسسـات حقـوق ،

 ين واألحزاب السياسية واإلعالم؛اإلنسان الوطنية واجملتمع املد

منع اإلرهابيني ومناصريهم مـن تقـويض عمـل املؤسسـات التعليميـة والثقافيـة         (ي)  
)؛ واختــاذ التــدابري املالئمــة ٢٠٠٥( ١٦٢٤والدينيــة، علــى النحــو املــبني يف قــرار جملــس األمــن 

ــدين أو املعتقــد،     ــز القائمــة علــى أســاس ال وال ســيما  ملكافحــة مجيــع أشــكال التعصــب والتميي
ُيعرض منـها يف املنـاهج الدراسـية للمؤسسـات التعليميـة الرمسيـة وغـري الرمسيـة، ويف الكتـب           ما

 الدراسية وأساليب التدريس؛
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ــة، وأن تســتويف       (ك)   ــة التعــبري بوضــوح ودق ــود علــى حري ــة أن ُتحــدد أي قي كفال
 اختبار الشروط الثالثة املتمثلة يف الشرعية والتناسب والضرورة.

  
 اك اجملتمعات احملليةإشر    

حتتاج اجلماعات املتطرفة العنيفة ملواصلة البقاء إىل دعم ضمين من دائـرة أوسـع نطاقـاً      - ٥١
مــن املتعــاطفني معهــا. وإذا أمكــن حرماهنــا مــن هــذا الــدعم، فــإن قــدرهتا علــى إحلــاق الضــرر    

ليـة حتـدياً   واهلروب من العدالة ستتضاءل بشكل كـبري. ويف حـني يشـكل إشـراك اجملتمعـات احمل     
بسبب تاريخ طويل من انعدام الثقة يف احلكومة، هناك عـدد مـن االسـتراتيجيات الواعـدة الـيت      

 ميكن اعتمادها يف إشراك اجملتمعات احمللية. لذلك، فإنين أوصي الدول األعضاء مبا يلي:

ــها اجملتمــع املــدين        (أ)   وضــع اســتراتيجيات مشــتركة وتشــاركية، مــع جهــات من
لية، ملنع ظهـور التطـرف العنيـف، ومحايـة اجملتمعـات احملليـة مـن التجنيـد وخطـر          واجملتمعات احمل

التطرف العنيف، وتقدمي الدعم لتـدابري بنـاء الثقـة علـى صـعيد اجملتمـع احمللـي مـن خـالل تـوفري           
 منابر مالئمة للحوار وحتديد املظامل يف مرحلة مبكرة؛

حلـل املشـاكل احملليـة بشـراكة      ة تسـعى يـ اعتماد مناذج وبرامج للخفـارة اجملتمع   (ب)  
مع اجملتمـع احمللـي، وترتكـز بقـوة علـى حقـوق اإلنسـان تفاديـاً لتعـريض أعضـاء اجملتمـع احمللـي             
ــادة يف وعــي النــاس ويقظتــهم وحتســني فهــم الشــرطة ودرايتــها       للخطــر. وهــذا مــن شــأنه الزي

فاعلــة لتحديــد املظــامل يتعلــق باجملتمعــات احملليــة، وبالتــايل حتســني قــدرهتا علــى املبــادرة ال   فيمــا
 واملسائل احلامسة يف مرحلة مبكرة؛

وضع برامج إرشادية حملية حمورها األسرة، تقوم علـى أسـاس العالقـة الفرديـة       (ج)  
بني املرِشد واملُرَشد، وتركز على األفراد الضعفاء أو الذين أُدينوا بارتكـاب أفعـال إجراميـة هلـا     

 بارتكاهبا؛ صلة بالتطرف العنيف أو وجهت إليهم هتم

االجتماعي واخلـدمات القانونيـة يف اجملتمعـات     - تقدمي الدعم الطيب والنفسي  )د(  
 احمللية اليت تؤوي ضحايا التطرف العنيف، مبن فيهم ضحايا اجلرائم اجلنسية واجلنسانية؛

تشجيع الرابطات املدنية واملهنية والنقابات وغرف التجارة على التواصل مـن    )ـ(ه  
ا اخلاصة مـع الفئـات املهمشـة، مـن أجـل التصـدي سـوية للتحـديات مـن خـالل           خالل شبكاهت

 احلوار الشامل للجميع والسياسات التوافقية؛



A/70/674 
 

15-22941 23/30 
 

تقـــدمي الـــدعم يف إنشـــاء شـــبكات إقليميـــة وعامليـــة ملنظمـــات اجملتمـــع املـــدين   (و)  
دة واملنظمــات الشــبابية والنســائية والقيــادات الدينيــة لتمكينــها مــن تبــادل املمارســات اجليــ         
 والتجارب هبدف حتسني العمل يف جمتمعاهتا احمللية وتعزيز احلوار بني الثقافات واألديان؛

تشــجيع عقــد شــراكة مــع اجملتمــع املــدين واجملتمعــات احملليــة للتــرويج خلطــاب    (ز)  
يتطرق إىل دوافع التطرف العنيف، مبا يف ذلك انتهاكات حقوق اإلنسـان املسـتمرة، والتطـرق    

ــهاكات ــة        إىل أي انتـ ــؤولية القانونيـ ــق باملسـ ــألة تتعلـ ــف املسـ ــان، بوصـ ــوق اإلنسـ ــة حلقـ قائمـ
 وباملصداقية.

  
 متكني الشباب    

 بليـون  ١,٨جيب علينـا إيـالء اهتمـام خـاص للشـباب. فشـباب العـامل، البـالغ عـددهم            - ٥٢
فــرد مــن ذكــور وإنــاث، يشــكلون شــريكاً عظــيم القيمــة يف ســعينا إىل منــع التطــرف العنيــف.  

أن حنــدد أدوات أفضــل لــدعم الشــباب يف تنــاوهلم لقضــايا الســالم والتعدديــة        وجيــب علينــا  
واالحترام املتبادل. ومن ناحية أخرى، فـإن التقـدم السـريع يف تكنولوجيـا االتصـاالت احلديثـة       
يعين أيضاً أن شباب اليوم يشكلون جمتمعاً عاملياً مل يسبق له مثيل. غـري أن هـذا التـرابط أصـبح     

ى يـد اجلماعـات املتطرفـة العنيفـة؛ وحنـن حباجـة إىل اسـتعادة هـذا اجملـال مـن           ُيستغل بالفعل علـ 
خالل املسـاعدة علـى إمسـاع أصـوات الشـباب الـذين يروجـون بالفعـل لقـيم االحتـرام املتبـادل            

 والسالم بني أقراهنم. لذلك، فإنين أوصي الدول األعضاء مبا يلي:

يف األنشـطة الـيت هتـدف إىل     دعم وحتسـني مشـاركة الشـباب، إناثـاً وذكـوراً،       (أ)  
منع التطرف العنيف من خالل إعطاء األولوية آلليـات اإلشـراك الفعلـي للشـباب علـى الُصـعد       

بشـأن   ٢٠١٥الوطين واإلقليمـي والعـاملي، علـى النحـو املنصـوص عليـه يف إعـالن عمـان لعـام          
ثـاً وذكـوراً، يف   الشباب والسالم واألمن؛ وهتيئة بيئة آمنـة وداعمـة تتـيح مشـاركة الشـباب، إنا     

 منع التطرف العنيف؛

إدماج الشباب، إناثاً وذكوراً، يف عمليات صنع القرار على الصـعيدين احمللـي     (ب)  
والوطين، بسبل منها إنشاء جمالس الشباب واآلليات املماثلة اليت متنح الشـباب، إناثـاً وذكـوراً،    

 منرباً للمشاركة يف اخلطاب السياسي العام؛

الثقة بني صانعي القـرار والشـباب، إناثـاً وذكـوراً، ال سـيما مـن خـالل        تعزيز   (ج)  
 احلوار بني األجيال وأنشطة بناء الثقة بني الشباب والراشدين وأنشطة التدريب؛
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ــل        (د)   ــيهم، مــن قبي ــذين يصــعب الوصــول إل ــاً وذكــوراً، ال إشــراك الشــباب، إناث
يف اجلهود املبذولة ملنع التطـرف العنيـف، علـى     الشباب املنتمني إىل الفئات املمثلة متثيالً ناقصاً،

 النحو املبني يف املبادئ التوجيهية بشأن مشاركة الشباب يف بناء السالم؛

إنشــاء بــرامج وطنيــة إلرشــاد الشــباب، إناثــاً وذكــوراً، وإتاحــة حيــز لتطــوير      )ـ(ه  
ح هلـم أن يصـبحوا   الذات يف امليـادين الـيت خيتاروهنـا، ومـنحهم فـرص اخلدمـة اجملتمعيـة الـيت تتـي         

 قادة وفاعلني يف التغيري البناء؛

ــة املكرســة للتصــدي للتطــرف        (و)   ــوارد املالي ــع امل ــة ختصــيص جــزء مــن مجي كفال
العنيف للمشـاريع الـيت تعـاجل االحتياجـات اخلاصـة للشـباب أو تسـاهم يف متكينـهم، وتشـجيع          

خــرى علــى تــوفري آليــات  املؤسســات املاليــة الدوليــة واملؤسســات اخلرييــة واجلهــات املاحنــة األ  
لتمويــل املــنح الصــغرية للنســاء والشــباب القــائمني باألعمــال االجتماعيــة هبــدف متكينــهم مــن    

 تطوير أفكارهم اخلاصة املتعلقة بتعزيز صمود اجملتمع احمللي ضد التطرف العنيف.
  

 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    

الســالم الــدائم. وبينمــا تــؤدي النســاء يف بعــض  ُيعــد متكــني املــرأة قــوة حامســة يف بنــاء    - ٥٣
األحيــان دوراً فــاعالً يف التنظيمــات املتطرفــة العنيفــة، فإنــه لــيس مــن املصــادفة يف شــيء أن          
اجملتمعــات الــيت تســجل مؤشــرات عاليــة يف املســاواة بــني اجلنســني تكــون أقــل تــأثراً بــالتطرف   

ميكننـا هبـا زيـادة تعزيـز مشـاركة املـرأة       العنيف. وعليه، جيب علينا أن نتساءل عن الكيفية الـيت  
وتوليها القيادة ومتكينها يف اجملتمع، مبـا يف ذلـك يف املؤسسـات احلكوميـة ومؤسسـات القطـاع       

)، جيـب علينـا كفالـة أن    ٢٠١٥( ٢٢٤٢األمين واجملتمع املدين. ومتشياً مع قـرار جملـس األمـن    
ســتراتيجيات مكافحــة اإلرهــاب   تشــكل مســألة محايــة املــرأة ومتكينــها عنصــراً مركزيــاً يف ا      

والتطـــرف العنيـــف. وهنـــاك حاجـــة أيضـــاً إىل كفالـــة أال تـــؤثر اجلهـــود املبذولـــة يف مكافحـــة 
ــأثريا ســلب    ــدول     ياإلرهــاب والتطــرف العنيــف ت ــإنين أوصــي ال ــذلك، ف ــرأة. ل ــى حقــوق امل اً عل

 األعضاء مبا يلي:

 ملنع التطرف العنيف؛ تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع اجلهود املبذولة  (أ)  

االستثمار يف البحوث املراعية لالعتبارات اجلنسـانية ومجـع البيانـات عـن دور       (ب)  
املرأة يف التطرف العنيف، مبا يف ذلك عن حتديد الدوافع الـيت تـؤدي بالنسـاء إىل االنضـمام إىل     

هـاب يف حيــاهتن  اجلماعـات املتطرفـة العنيفـة، واآلثـار املترتبـة علـى اسـتراتيجيات مكافحـة اإلر        
أجــل وضــع سياســة عامــة حمــددة األهــداف وقائمــة علــى األدلــة وإعــداد ســبل االســتجابة    مــن
 هذا الشأن؛  يف
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إدراج النســاء وســائر الفئــات املمثلــة متثــيال ناقصــا يف وكــاالت إنفــاذ القــانون   (ج)  
 واألمن، مبا يف ذلك إدراجهم يف أُطر منع اإلرهاب والتصدي له؛

نسـاء وجمموعـات اجملتمـع املـدين النسـائية للمشـاركة يف جهـود        بناء قـدرات ال   (د)  
 املنع والتصدي ذات الصلة بالتطرف العنيف؛

ــة املكرســة للتصــدي للتطــرف        )ـ(ه   ــوارد املالي ــع امل ــة ختصــيص جــزء مــن مجي كفال
العنيف للمشاريع اليت تعـاجل االحتياجـات اخلاصـة للنسـاء أو تسـاهم يف متكينـهن، علـى النحـو         

  ).S/2015/716يف تقريري األخري إىل جملس األمن بشأن املرأة والسالم واألمن (املوصى به 
  

  التعليم وتنمية املهارات وتيسري فرص العمل    
يف إطار مكافحـة الفقـر والتـهميش االجتمـاعي، علينـا أن نتأكـد أن كـل طفـل يتلقـى            - ٥٤

النوعيـة ُيعـّده للحيـاة، علـى حنـو مـا هـو منصـوص عليـه يف إطـار احلـق يف التعلـيم.             تعليما جيد 
وينبغي أن يشمل التعليم تلقني االحترام حلقوق اإلنسـان والتنـوع، وتشـجيع الـتفكري النقـدي،      
وتعزيز اإلملام بوسائط اإلعالم والتكنولوجيا الرقمية، وتنميـة املهـارات السـلوكية واالجتماعيـة     

الــيت ميكنــها أن تســهم يف التعــايش الســلمي والتســامح. والشــباب الــذين يــدخلون   والوجدانيــة
ميدان العمل، إناثاً وذكوراً، حيتاجون إىل دعمنا، سواء يف احلصول على موارد التعلم املسـتمر  
والتــدريب املهــين أو يف احتضــان مواهبــهم يف مباَشــرة األعمــال احلــرة. لــذلك أوصــي الــدول    

  األعضاء مبا يلي:
االستثمار يف التعليم، ال سيما التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، أي بني سـن    أ)(  

الثالثــة والثامنــة، مــن أجــل كفالــة أن حيصــل مجيــع األطفــال علــى تعلــيم شــامل للجميــع وجيــد 
  النوعية، مع مراعاة تنوع البيئات االجتماعية والثقافية؛  

واملهــارات الشخصــية  “املواطنــة العامليــة”تنفيــذُ بــرامج تعليميــة تعــزز مفهــوم   (ب)  
والتفكري النقدي واإلملام بالتكنولوجيا الرقمية، واستكشـاُف سـبل إدراج التربيـة علـى املواطنـة      
يف املناهج والكتب املدرسية واملواد التعليمية، وبناء قـدرات املدرسـني واملـربني مـن أجـل دعـم       

  هذه اخلطة؛
حلة االبتدائية إىل مرحلة الدراسات العليـا، مبـا يف   توفري التعليم الشامل من املر  (ج)  

ــازحون،          ــيهم الن ــن ف ــاد لألشــخاص الضــعفاء، مب ــوفري اإلرش ــين، وت ــتقين وامله ــيم ال ــك التعل ذل
  باالستعانة بتكنولوجيا اإلنترنت واألجهزة احملمولة؛
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التعاون مع السـلطات احملليـة إلتاحـة الفـرص االقتصـادية واالجتماعيـة، سـواء          (د)  
ملواقع الريفية أو احلضرية، واالستثمار يف تزويد النـاس باملهـارات الالزمـة لتلبيـة الطلـب يف      يف ا

  أسواق العمل احمللية من خالل إجياد فرص التعليم املناسب؛
إتاحة مزيد من اخليارات املهنية للشباب بتشجيع ثقافة األعمال احلـرة وتـوفري     (هـ)  

البحــث عــن العمــل ومواءمــة الوظــائف، وســن اللــوائح بــرامج تعليميــة يف هــذا اجملــال، وتيســري 
التنظيميــة الــيت تشــجع علــى إنشــاء املشــاريع الصــغرية والبالغــة الصــغر، وتيســري احلصــول علــى   
التمويل والقروض البالغة الصغر، وتوسيع نطاق خدمات الـدعم مـن قبيـل التسـويق والتوزيـع،      

  للشباب؛وذلك من أجل إطالق العنان لكامل الطاقات االقتصادية 
دعوة القطاع اخلاص وغريه من اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املـدين إىل اإلسـهام     (و)  

ـــزاعات، وخاصــة يف إجيــاد فــرص العمــل       ــهاء الن يف جهــود املصــاحلة وإعــادة اإلعمــار بعــد انت
  والتدريب وتيسريها.  

  
  االتصاالت االستراتيجية واإلنترنت ووسائط التواصل االجتماعي    

لرسائل التحريضية اليت تبثها اجلماعات املتطرفة العنيفة على وسائط التواصـل  حققت ا  - ٥٥
االجتماعي جناحا كـبريا يف اسـتدراج النـاس إىل صـفوفها، وال سـيما الشـباب، إناثـاً وذكـوراً.         
ــدرا مــن احلنكــة يف اســتخدام األدوات         ــا متلــك ق ــة أهن ــة العنيف ــئن أثبتــت اجلماعــات املتطرف ول

مل ننقـل إىل املصـابني   واحلديثة، فـاحلقُّ أيضـا أننـا حنـن الـذين نـرفض خطاهبـا        اإلعالمية القدمية و
خبيبة األمل واحملرومني رؤيةً للمستقبل تستحوذ علـى خيـاهلم وَتْعـرض علـيهم إمكانيـة التحـول       
امللموس. فهناك اآلالف من النشطاء والفنانني الشباب الـذين يتصـدون للتطـرف العنيـف علـى      

وسـيقي والرسـم والسـينما والكاريكـاتري والفكاهـة، وهـم يسـتحقون أن        اإلنترنت من خالل امل
  نقدم هلم دعمنا. لذلك أوصي الدول األعضاء مبا يلي:

ــع شــركات          (أ)   ــق م ــاون وثي ــة للتواصــل، بتع ــتراتيجيات وطني ــذ اس وضــع وتنفي
وسائط التواصل االجتماعي والقطاع اخلاص، تكون مصممة حسب السياقات احمللية وتراعـي  

ــات      املن ــة حلقــوق اإلنســان مــن أجــل دحــض اخلطاب ظــور اجلنســاين وتســتند إىل املعــايري الدولي
  املرتبطة بالتطرف العنيف؛  

التشــجيع علــى إجــراء مزيــد مــن البحــوث حــول العالقــة بــني ســوء اســتخدام    (ب)  
اجلماعات املتطرفة العنيفة لإلنترنت ووسائط التواصل االجتماعي والعوامـل الـيت تـدفع األفـراد     

   التطرف العنيف؛  إىل
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ــة        (ج)   ــامح والتعدديـ ــيم التسـ ــهوض بقـ ــة إىل النـ ــعبية الراميـ ــود الشـ ــجيع اجلهـ تشـ
  والتفاهم؛
احلــرص علــى أن تــوفر األطــر القانونيــة الوطنيــة احلمايــة لوســائط اإلعــالم مــن   (د)  

  حيث حريتها يف الرأي والتعبري وتعدديتها وتنوعها؛
خسـارهتم ومعانـاهتم إىل قـوة بنـاءة ملنـع      مساندة الضحايا ومتكينهم من حتويل   (هـ)  

  التطرف العنيف، وذلك بإتاحة منابر على اإلنترنت ميكنهم فيها سرد جتارهبم؛
محاية الصحفيني، الـذين يـؤدون دورا بـالغ األمهيـة يف اجملتمعـات الدميقراطيـة،         (و)  

يـدات،  من خالل كفالة إجراء حتقيقات سريعة ومستفيضـة فيمـا تتعـرض لـه سـالمتهم مـن هتد      
وتشجيعهم على العمل املشترك التطوعي من أجل صـياغة تـدريبات يف جمـال وسـائط اإلعـالم      

  ووضع مدونات سلوك قطاعية تعزز التسامح واالحترام.  
  

ــاء واهليئـــات اإلقليميـــة واجملتمعـــات مـــن خـــالل      -جيم    تقـــدمي الـــدعم للـــدول األعضـ
  املتحدة  األمم
تطـرف العنيـف علـى عـاتق الـدول األعضـاء. وأثنـاء        تقع املسؤولية الرئيسية عن منـع ال   - ٥٦

قيــام الــدول بتحديــد اســتجابتها، ميكــن أن تقــوم األمــم املتحــدة بــدور الشــريك الطبيعــي.           
وتســتطيع األمــم املتحــدة أن تســاعد علــى تعزيــز احلــوار العــاملي، إذ توحِّــد البلــدانَ والشــعوَب  

على النحـو املكـرس يف القـانون الـدويل،     واجملتمعات على أساس القيم واملبادئ املشتركة عامليا 
  مبا فيه صكوك حقوق اإلنسان.  

وبالتعاون مع الدول األعضاء وبعثات األمم املتحـدة، بـدأت بالفعـل بـرامج ومشـاريع        - ٥٧
تعــاجل دوافــع التطــرف العنيــف ومســبباته. واجلماعــات املتطرفــة العنيفــة، الــيت تــدرك قــوة هــذه  

واملـدافعني عـن حقـوق اإلنسـان واملـربني ونشـطاء اجملتمــع       األدوات، تسـتهدف حفظـة السـالم    
املدين وعمال اإلغاثـة بغيـة إضـعاف عزمنـا والنتـائج الـيت حنققهـا. فعلينـا أن نعتمـد هنجـا أكثـر            
اسـتراتيجية وأحسـن تنســيقا يف أنشـطتنا مــن أجـل تعزيــز االتسـاق يف النطــاق الكامـل جملــاالت       

واملســاعدة اإلنســانية. وســيتطلب ذلــك أن تعــاجل   األمــن والتنميــة املســتدامة وحقــوق اإلنســان 
جهوُد األمم املتحدة لتحقيق السالم واألمـن وأطـُر سياسـاهتا يف جمـال التنميـة املسـتدامة دوافـع        
التطرف العنيف، وأن منضي يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسـان األساسـية وسـيادة القـانون، وأن     

للجهــات الفاعلــة يف اجملــال اإلنســاين احليــز      حتظــى املبــادئ اإلنســانية بــاالحترام، وأن يتــوفر    
الضروري للقيام بعملها، وأن تركـز أعمالُنـا اإلنسـانية علـى النـاس وأن تـدعم إقامـة جمتمعـات         

  قادرة على الصمود، وأال تؤجج الرتاعات.
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وقـد وجهـُت تعليمــات إىل كيانـات األمــم املتحـدة بـأن تضــاعف جهودهـا يف تنســيق         - ٥٨
لــدول األعضــاء، وأن تعطــي األولويــة للــربامج اجلــاري تنفيــذها وتقــوم  وتطــوير األنشــطة مــع ا

بالتوعية هبـا وتكييفهـا لتمكينـها مـن اسـتهداف دوافـع التطـرف العنيـف مبزيـد مـن الدقـة، وأن            
  تتخذ مبادرات جديدة لسد الثغرات احملتملة. ولذلك أعتزم القيام مبا يلي:

ــم املتحــدة بر      (أ)   ــة األم ــاد هنــج يشــمل منظوم ــة   اعتم ــود الوطني ــدعم اجله ــها ل مت
واإلقليميـة والعامليـة الراميــة إىل منـع التطـرف العنيــف مـن خـالل جملــس الرؤسـاء التنفيــذيني يف        
منظومــة األمــم املتحــدة املعــين بالتنســيق، وكــذلك مــن خــالل اهليئــات املشــتركة بــني وكــاالت 

ب والكيانـات التابعـة هلـا،    األمم املتحدة، وفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمـال مكافحـة اإلرهـا   
اليت تقع على عاتقهـا املسـؤولية الرئيسـية يف دعـم الـدول األعضـاء خـالل تنفيـذ مجيـع الركـائز           
األربــع الســتراتيجية األمــم املتحــدة العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب. وباعتمــاد هنــج يشــمل منظومــة 

سـتزيد املنظمـة يف تنسـيق    األمم املتحـدة برمتـها مـن خـالل إطـار فرقـة العمـل املعنيـة بالتنفيـذ،          
  عملها وتساعد على توجيه وتعميم املبادرات اليت ثبتت فعاليتها؛  

إدماج منع التطـرف العنيـف يف األنشـطة ذات الصـلة الـيت تقـوم هبـا عمليـات           (ب)  
األمم املتحدة حلفظ السـالم والبعثـات السياسـية اخلاصـة وفقـا لوالياهتـا، وكـذلك يف األنشـطة         

وم هبا أفرقة األمم املتحدة القطرية من أجل بناء قدرات الدول األعضاء مـن  ذات الصلة اليت تق
خالل آليات مثل أطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة، والتقييمـات القطريـة املشـتركة،     
واجملالس االستشارية للشباب، وجهة التنسيق العاملية يف جمـاالت الشـرطة والعدالـة والسـجون،     

  ح والتسريح وإعادة اإلدماج وإصالح القطاع األمين؛  وبرامج نزع السال
تشجيع جمالس اإلدارة واجملالس التنفيذيـة بـاألمم املتحـدة علـى تعزيـز قـدرات         (ج)  

وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها على دعم الدول األعضاء يف وضـع وتنفيـذ خطـط    
  عملها الوطنية من أجل منع التطرف العنيف؛

بـرامج لبنـاء القـدرات هبــدف تعزيـز القـدرات الوطنيـة واإلقليميـة علــى        تقـدمي    (د)  
وضــع خطــط مؤسســية مصــممة ملنــع التطــرف العنيــف وتبــادل املمارســات اجليــدة، ومســاعدة 
الــدول األعضــاء علــى اعتمــاد تشــريعات وسياســات مناســبة بالتنســيق الوثيــق مــع أفرقــة األمــم  

ني لألمــني العــام، وعمليــات حفــظ الســالم     املتحــدة القطريــة ذات الصــلة، واملمــثلني اخلاصــ    
تنتشــر، وكيانــات فرقــة العمــل املعنيــة بالتنفيــذ يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب، ومفوضــية    حيثمــا

األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان، ومعهــد األمــم املتحــدة األقــاليمي لبحــوث اجلرميــة والعدالــة،   
  مم املتحدة ملكافحة اإلرهاب؛  ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ومركز األ
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ــع التطــرف         (هـ)   ــم املتحــدة ملن ــة التصــاالت األم ــتراتيجية عاملي ــذ اس ــدء يف تنفي الب
العنيف، ترتكز على قيم األمم املتحدة األساسية املتمثلة يف السالم والعـدل والتسـامح وكرامـة    

نســان وغريمهــا مــن اإلنســان مثلمــا كرســها ميثــاق األمــم املتحــدة واإلعــالن العــاملي حلقــوق اإل
الصكوك، مع تعزيز هذه القيم املشتركة يف مجيع أحنـاء العـامل، وتقـدمي الـدعم للـدول األعضـاء       

  من أجل تصميم استراتيجيات االتصاالت الوطنية واحمللية اخلاصة هبا بناء على طلبها؛
مبـادرة حقـوق اإلنسـان    ”مواصلة تعزيز اإلجراءات املبكرة والفعالة من خالل   (و)  

القـانون   ، من أجل منـع االنتـهاكات الواسـعة النطـاق للقـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان أو        “الأو
  الدويل اإلنساين والتصدي هلا، سواء على مستوى السياسات أو على املستوى التنفيذي؛  

إنشاء منرب دائم معين مبنع التطرف العنيـف تـابع لألمـم املتحـدة لتوجيـه تنفيـذ         (ز)  
رقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهـاب ويدعمـه مركـز األمـم     هذه اخلطة، تديره ف

املتحدة ملكافحة اإلرهاب. ويضطلع هذا املنرب بتنسيق السياسات داخل منظومة األمم املتحـدة  
ودعــم الــدول األعضــاء يف حتديــد اســتجاباهتا املؤسســية للتطــرف العنيــف علــى الصــعد احملليــة    

طريـق تبـادل الـدروس املسـتفادة، كمـا ينبغـي أن يشـجع التعـاون بـني          والوطنية واإلقليمية عـن  
  الدول األعضاء، بسبل منها الشراكات بني بلدان اجلنوب والشراكات الثالثية؛

ــة        (ح)   ــرامج تعليمي ــذ ب ــيت تســعى إىل وضــع وتنفي ــدعم إىل احلكومــات ال تقــدمي ال
ــتفكري النقــ      ــارات الشخصــية وال ــة وامله ــى املواطن ــة عل ــا  تشــجع التربي ــام بالتكنولوجي دي واإلمل

الرقميــة والتســامح واحتــرام التنــوع، مبــا يف ذلــك علــى ســبيل املثــال، وحــدات للتثقيــف حــول  
  السالم ليستخدمها األطفال البالغون سن الدراسة من أجل تعزيز ثقافة نبذ العنف؛  

إطالق محلة عاملية للتوعية من أجل مساندة ضـحايا التطـرف العنيـف وإتاحـة       (ط)  
  عاملي يتبادلون فيه جتارهبم بتوسيع نطاق البوابة اإللكترونية لدعم ضحايا اإلرهاب؛   منرب

تشجيع برامج تبادل الشباب داخل الـدول األعضـاء وفيمـا بينـها، الـيت ميكـن         (ي)  
املضي يف تطويرها لتصبح خدمة جمتمعية عاملية، والـربامج العامليـة للشـباب لتعزيـز التفـاهم بـني       

  يع على اكتساب مهارات جديدة ودعم املبادرات اإلمنائية؛الثقافات والتشج
ــا يف ذلــك شــركات االتصــاالت       (ك)   ــة يف القطــاع اخلــاص، مب دعــوة اجلهــات الفاعل

ووسائط التواصل االجتماعي، إىل تقدمي الدعم إىل مبادرات منع التطـرف العنيـف وتوليـد األفكـار     
  اإلنترنت؛ بفعالية النتشار التطرف العنيف عرباخلالقة ملساعدة اجملتمع الدويل على التصدي 

صياغة مقترح إلنشـاء صـندوق األمـني العـام لـدعم املشـاريع املبتكـرة الراميـة           (ل)  
  إىل منع التطرف العنيف، خاصة يف جمايل التواصل والتمكني اجملتمعي.
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  نداء من أجل تضافر اجلهود  - خامسا   
تـها، تقـوض اإلنسـانية املشـتركة بيننـا، ويكمـن       إن التطرف العنيف ظاهرة عاملية بطبيع  - ٥٩

وراءها مزيج من العوامل الشخصية واجملتمعية والفكرية اليت تتغري مظاهرها من فـرد إىل آخـر.   
وقد تضررت من التطرف العنيف جمتمعات خمتلفة يف حقب خمتلفة ومناطق متباينـة مـن العـامل.    

ي، إذ ال وجــود ألداة أو هنــج ميكنــهما  هلــذا التحــد وحيــداً وال تقــدم خطــة العمــل هــذه حــالًّ 
االنفــراد بــالتخلص منــه إىل األبــد. وبــدال مــن ذلــك، ينبغــي لنــا توســيع نطــاق تفكرينــا يف هــذا 
التهديــد واختــاذ التــدابري الالزمــة ملنــع انتشــاره. وإنّ مــا يــثري أشــد القلــق يف الســياق احلــايل هــو  

لفـة مـن العـامل، وهـو مـا تيسـره ثـورة        سرعة انتشار أيديولوجيات التطرف العنيف يف أحنـاء خمت 
التكنولوجيا. فوفقا للروح احلقيقية مليثاق األمـم املتحـدة، جيـب علينـا أن نتخـذ اآلن إجـراءات       

  من أجل إنقاذ األجيال املقبلة.
ولكي تتسم أعمالنا بالفعالية يف منع التطرف العنيف، جيـب أن يكـون هلـا مـن املرونـة        - ٦٠

رة ذاهتا. وعلينـا أن نتـوخى الديناميـة يف حتسـني جمموعـة أدواتنـا وأن       وبعد املدى ما هلذه الظاه
ننقح استجاباتنا باستمرار. وخطة العمل تشكل األساس األويل العتمـاد هنـج شـامل جتـاه هـذا      
التحدي السريع التطور واملتعدد األبعاد. وقد طلبُت إىل املوظفني العاملني معـي أن يستعرضـوا   

تمرار وأن يــزودوين باملســتجدات حــول مــا ميكــن أن نقــوم بــه إىل   أعمــال األمــم املتحــدة باســ 
  جانب ذلك.  

وإنين مقتنع بأن الوحدة يف العمل القائم على املبادئ سـتتغلب علـى خطـاب التطـرف       - ٦١
العنيف وجاذبيته، وعلى اجلماعات املتطرفة العنيفة ذاهتـا يف هنايـة املطـاف. ويف وقـت يتصـاعد      

ن القضايا الوطنية واإلقليمية والعاملية، يتيح منـع التطـرف العنيـف    فيه االستقطاب بشأن عدد م
فرصة حقيقية ألعضاء اجملتمع الدويل ليتحدوا ويوائموا إجراءاهتم ويتبعوا ُنهجا شـاملة ملواجهـة   

  االنقسام والتعصب والكراهية.  
مجيـع  واجلمعية العامة هي اهليئة الوحيدة القـادرة علـى أن تتحـدث بصـوت عـاملي إىل        - ٦٢

أرجــاء العــامل الــيت تســعى فيهــا اجلماعــات املتطرفــة العنيفــة إىل نشــر التعصــب واالنقســام.           
أهيب جبميع الدول األعضاء أن تستفيد من ذلك الصوت لتطلق نداء مـدويا مـن أجـل     ولذلك

  الوحدة والعمل.
 


