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 )المكتب( المخدرات والجريمةالمعني بالتابع لمكتب األمم المتحدة  )الفرع( اإلرهاب منعقام فرع 

إنفاذ القانون  رجالمن  االتصالنقاط هو تكوين مجموعة من  النهائيبإطالق مشروع جديد هدفه 

منطقة  فيمكافحة اإلرهاب تعزيز التعاون في مجال على عمل معا صين، للتخصمالوالعدالة الجنائية 

 .الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 في متخصصةآلية ، تركة للشرق األوسط وشمال أفريقيا )فرقة العمل(فرقة العمل المشوتمثل 

حاجة  وجود من الدول لما عبرت عنه لالستجابةخصيصا  إنشائها وقد تم األمور المتعلقة باإلرهاب،

ما  االعتبار فيومع األخذ  .ضم المقاتلون اإلرهابيون األجانبت التيالقضايا  في نالتعاو تعزيزإلى 

الصور واألشكال من تهديد متعدد وما يشكله الخطر  بشأن هذاوطفرات ات من تطورحالياً  ثيحد

 في االتصالنقاط  وبجمع في مجال مكافحة هذا الخطر. ةرئيسي فقد أصبح التخصص قيمة مضافة

خاصة عن طريق لتلك التطورات و دورية دراسةالقيام بإجراء  استطاعتهم، سيكون في واحد ملتقى

 ببالدهم. تلك الظاهرة عوضتحليل وطرح  مشاركة

المنطقة وذلك بتحليل  فيمجال مكافحة اإلرهاب  فيمعا لدعم التعاون  االتصالنقاط  تعملوس

مختلف القضايا المرتبطة  فيم مواجهتها يت التي ،على وجه الخصوص ،العملياتيةالتحديات 

 التحديات.تلك مواجهة  في فضلىالممارسات الن األجانب، وكذلك مشاركة ين اإلرهابييالمقاتلب

في  ونظرائهمبين أجهزتهم هو تسهيل التعاون بقدر اإلمكان  االتصالنقاط دور وإجماالً، سيكون 

طلبات المساعدة القانونية المشتركة و التحقيقاتذلك طلبات  فيبما  الدول المشاركة بفرقة العمل،

 غير الرسمية المباشرة والمنتظمة. االتصاالتخالل وطلبات تسليم المجرمين وذلك من المتبادلة، 

بناء ثقة متبادلة بين الدول المعنية، لمحفز كعامل  االتصالمجموعة نقاط تعمل ومن المستهدف أن 

 قضايا اإلرهاب. قوية تؤدى إلى تحقيق تعاون فعال في

 

 

 الذيولمكتب لجديد مشروع إطار  فيتكوين فرقة العمل المشتركة للشرق األوسط وشمال أفريقيا  تم

مكمل للمبادرة عنصر كالمشروع  ويأتي هذا. 2019حتى عام  2017الفترة من عام  فيسيتم تنفيذه 

العدالة الجنائية لمواجهة المقاتلين اإلرهابيين األجانب أنظمة  استجابة بدعم ةالخاصوفرع لالعالمية ل

FTF)) دعائم تتكون من خمس  والتي ،2020حتى  2015 والتي سيتم تنفيذها خالل الفترة من عام

 .قضايا المقاتلين اإلرهابيين األجانب في الدوليبدعم التعاون  بها ةاألخير دعامةالتختص و ،أساسية

تعزيز  إلى رئيسيو أساسي، ويهدف بشكل ةاألخير هذه الدعامةتحت الماثل  مشروعالويندرج 

 التخصص

 

 واألهداف العامة السياق والمحتوى المشروع:
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 منطقة فيالمقاتلين اإلرهابيين األجانب  ظاهرة مكافحة المسائل الجنائية بصدد في الدوليالتعاون 

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

ورش إقليمية عديدة إجراء عمليات تحليل  عقد تبعه من إطالق المبادرة العالمية وما قد أتاحو

وقد  .الدوليتواجهها الدول فيما يتعلق بالتعاون  التياألساسية  واالحتياجاتمستفيضة للتحديات 

 بينوذلك فيما  سواء المؤسسي إلى تنمية التعاونعن الحاجة خالل تلك الفعاليات ركون اأعرب المش

التعاون فيما بين  كذلك أيضاوالقضائية( المعنية بإنفاذ القانون و)بما يشمل الهيئات الهيئات المختلفة 

ً  ،اإلقليميالدول على المستوى  بما  ،اإلرهابلمواجهة قضايا  ،بصورة فعالة فيما يتعلق بالعمل سويا

 األجانب. ناإلرهابييشمل القضايا المتورط بها المقاتلين ي

تتألف من أشخاص مسئولين عن  االتصالمن نقاط مجموعة تكوين  اقتراحولتحقيق هذه الغاية تم 

 )انظر اإلرهابالمسائل الجنائية لمكافحة  في الدوليإجراء التحقيقات والمحاكمات والتعاون 

مارس )وفى طنجة  (2016)نوفمبر بيروت  فيأقيمت  التيلورش العمل المالحظات الختامية 

 (األجانب" اإلرهابيينيا المقاتلين قضا في اإلقليميدعم التعاون "حول  (2017

حاجة إلى المزيد  في القضائيوعالوة على ذلك فقد تم توضيح أن السلطات المسئولة عن التعاون 

 طريق، علىالدول األخرى وذلك عن  في اإلرهابلمكافحة  الوطنيةمن المعرفة فيما يتعلق باألطر 

 قوميلكل دولة موضحا به سمات وخصائص كل تشريع  تشريعيوضع ونشر دليل  ،سبيل المثال

والتغلب على  القضائي التعاونمحاولة لتسهيل  في االتصالنقاط مع ذكر  حدةبكل دولة على 

 فيالتباين  )خاصةبكل دولة  الوطنيةلتشريعية األطر ا في االختالفات التعاون الناجمة عن تحدي

 جيد(. قضائيقد تعوق وجود تعاون  التي اإلجرائيةوالخصائص  اإلرهابتعريف جرائم 

إلى احتياجات  االستجابةولة كندا، يستهدف هذا المشروع وبفضل المساهمة الكريمة من جانب د

بتكوين فرقة العمل وذلك  ،ذكرهااتضحت من خالل اللقاءات السابق  والتي ،المنطقة فيالدول 

 مجال التعاون. فيالعاملين  الحتياجاتتم تهيئتها وفقا  التيالتنمية  توتوفير أدوا

 لمكافحة الدولي التشريعيطار اإلالمنبثقة عن  االلتزاماتالتعاطي مع إلى وأخيرا يهدف المشروع 

 األجانب، اإلرهابيينالمقاتلين بشأن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  اتقرارخاصة اإلرهاب 

 (2016)2322والقرار  (2014)2178القرار  بما في ذلك ،وأوجه التعاون في قضايا اإلرهاب

 ذلك، يهدف المشروع إلى العمل إلى باإلضافة .(2017)2396والقرار  (2017)2379والقرار 

التي تطبق في الصلة، وبصفة خاصة المعاهدات لصكوك القانونية الدولية ذات على تطبيق ا

المجرمين والمساعدة  تسليم ةو اتفاقيأ( 1988المنطقة، مثل االتفاقية العربية لقمع اإلرهاب )

وفي هذا السياق، يمكن أن يكون إنشاء فرقة (. 2008) القانونية المتبادلة في مجال مكافحة اإلرهاب

 يقيا خطوة تاريخية نحو تعزيز التعاون في العالم العربي.العمل المشتركة للشرق األوسط وشمال افر
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 .المغرب وتونسولبنان و الجزائر ومصر والعراق واألردن: من ممثلين عن دولالعمل فرقة تتكون 

 من قبل حكوماتهم. تعيينهمبكل دولة يتم  لالتصال ينتدائم نقطتينتتكون فرقة العمل من كما 

انفاذ القانون  رفيع المستوى من رجالمسئول إنفاذ القانون:  ممثالً عن جهات اتصالنقطة  ✓

 .اإلرهابقضايا  فيالتحقيقات والتعاون  مباشرةأو مسئول اتصال تكون مهمته 

مسئول أعلى للعدالة الجنائية تكون مهمته توجيه التحقيقات : قضائي اتصالنقطة  ✓

 .اإلرهابقضايا  فيوالمحاكمات والتعاون 

جانبين مكملين لبعضهما حيث أنها تضم  ،مختلطة عناصرتتكون من سى ذلك فإن فرقة العمل وعل

ناجحة  للتوصل لنتائج رئيسيوهذا المزيج هو غالبا سبب  .ءأال وهما: إنفاذ القانون والقضا ،البعض

ق يالنجاح بدون تحق هال يمكن القضائيبمعنى أن التعاون  ،ذات الطبيعة الطارئة اإلرهابقضايا  في

 أولي مجال انفاذ القانون هو شرط فين التعاون كذلك فإو ذ القانون.انفا على صعيدتعاون فعال 

أن تعمل المؤسسات المختلفة  الضروريمن  قضائية فعالة. ولهذا فإنه بإجراءات يمكن معه المتابعة

 البعض.( بمختلف الدول مع بعضها إنفاذ القانونو )القضاة

المطبقة المتبادل أليات التعاون القضائي بديال عن  أن تصبحفرقة العمل من تأسيس  قصودوليس الم

 ً نقاط من خالل  سلستعاون وجود  تيسر فرقة العملأن ، فإنه من الممكن باألحرىلكن . وحاليا

ً  مع أطر العمل الرسمية القائمة بالتوازيذلك الخاصة بها و االتصال التعاون غير من شأن . وحاليا

أن يخلق تفهما جيدا للمعوقات وألطر العمل  االتصالبين نقاط والتواصل المباشر المسبق  الرسمي

 .اإلرهابلخبرات على صعيد قضايا لوتبادل  للمعلوماتبكل دولة مما يتيح مشاركة قيمة  اإلجرائي

 

 

 

فيما يتعلق بإطار عمل فرقة ستقوم بتحديد مهامها ووظائفها  االتصالبشكل أولي وأساسي، فإن نقاط 

 :في اجتماع االطالق ، وقد تم اقتراح الوظائف التاليةالعمل

 فينظرائهم و األجهزة التي يمثلونها ( لدعم التعاون بيناتصالقناة كجسر ) بشكل عامالعمل  ▪

الطلبات ، متابعة يةالرسم ، تحديداً من خالل التواصل بشكل مباشر وبخالف الطرقالخارج

متطلبات ال – الزمني )اإلطار اتالطلبتلك معالجة بشأن  وتزويد المعلوماتيتم تلقيها  التي

 ،...إلخ(الموضوعية والشكلية للطلب

 التكوين

 

 الدور المنوط بنقاط االتصال
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 -)القانوندولهم ب ةالخاص والخبرات بشأن األنظمة التشريعية واإلجرائية االستشاراتتقديم  ▪

 ،(خإل ....الشرطة بمهاماللوائح فيما يتعلق  –المعاهدات 

 هم،دولب معالجة الطلباتعن  الجهات الرئيسية المسئولةتحديد  فيالمساعدة  ▪

التحقيقات المشتركة، اإلجراءات و )العملياتطلبات التعاون  في الرأيتقديم النصح أو  ▪

 (،المحكوم عليهمالمجرمين، نقل  تسليم، طلبات الدولي القضائي التعاون، الموازية

وغيرها من األدوات  استرشاديه )أدلةوضع أدوات مشتركة  فيوالمساعدة تقديم المشورة  ▪

 إخطارباإلضافة إلى  (تحسين التعاون بين أعضاء فرقة العمل فيقد تكون مفيدة  التي

قة العمل فر، من خالل آلية عمل احتياجات أخرى من األمور المتعلقة بالتعاون بأيمكتب ال

 ،المشتركة

قد تفيد نظرائهم )على سبيل المثال: استراتيجيات  التي والخبرات مشاركة الممارسات الجيدة ▪

 في القضائي التعاونمجال التحقيقات  فيسبل التعاون  –الخطط  –التحقيقات ووسائلها 

 ،(المقاتلين اإلرهابيين األجانببما يشمل تلك المتعلقة ب اإلرهابقضايا  مجال

وضع وتطورات بشأن  االستخباراتالمعلومات ونتائج عمليات تحليل تبادل الكثير من  ▪

دراسة تلك بشكل عام، ل دول المنطقةالدول المشاركة بفرقة العمل و في اإلرهابمخاطر 

أو طرق  تكوينهامثل اعات أو خاليا إرهابية معينة )معرفة أنماط عمل جمالتطورات و

 (،خ.... إل عملها

ً عقب الحصول على اإلرهاب ال عن قضايا العملياتيةتبادل المعلومات  ▪ حالية، وذلك طبعا

- الموافقات الالزمة لذلك وبشكل فردي للقضايا التي تشكل حاالت خاصة أو متميزة

تبنيها يمكن  التي يةلتطبيقاالمباشر لمناقشة الحلول الواقعية  االتصالقنوات  من واالستفادة

 التحديات العملية والتشغيلية. لمواجهة

 

 

 

 االجتماعات التنسيقية لفرقة العمل على النحو التالي:  عقدتم 

 .الدار البيضاء، المغرب في ،2017نوفمبر تشرين الثاني/  9إلى  7من  •

 عمان، األردن.في ، 2018بريل نيسان/ أ 26إلى  24من  •

 بيروت، لبنان.في ، 2018سبتمبر أيلول/  28إلى  24من  •

نقاط عنها  عبرت التي لالحتياجاتوفقا  تحديد جدول األعمال الخاص باالجتماعاتيتم 

 .االتصال

 االستراتيجية والصياغة
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الخاص مجموعة على موقع األنترنت بتخصيص  ،إلى اللقاءات الشخصية باإلضافة ،مكتبالقام 

والدخول على هذا  (.http//ctlp.unodc.org) اإلرهابمجال مكافحة  فيبالتعاون والتدريب 

 فيما بينهم تبادل المعلومات والتواصل ، وذلك لتسهيلاالتصالنقاط فقط على  الموقع مقصور

 والسماح لهم بمواصلة المناقشات الموضوعية حول الموضوع وما يتعلق به من أمور.

 كيفية حول ،صلة وذا مفيد" عملي"دليل وضع  ،للمشروع األخرىيعد من األهداف الرئيسية و

الهدف من وسيكون  طلبات التعاون الفعال فيما بين الدول األعضاء بفرقة العمل. إعداد وإرسال

بما يحتاجونه من معلومات إمدادهم المنطقة و فيهو تسهيل العمل للممارسين الدليل العملي 

لحصول يتم تعزيز فرصة اوبهذا ات مساعدة قانونية متبادلة طلب تسليم مجرمين أو طلب إلعداد

 مثل: أخرى ، معلوماتعمليةالمعلومات الإلى جانب  ،الدليل العملي وسيحتوي. إيجابيعلى رد 

كما  .خ.... إلولغات الطلبات قبول الطلباتشروط المسئولة وقنوات األرسال و السلطات

على  وحالة التصديق الوطنيةالقانونية  الصكوكعلى مقتطفات من  العملييشتمل الدليل س

ذا من شأنه تيسير الدولية ذات الصلة، وه الصكوكباإلضافة إلى  الدولية المعنية، االتفاقات

ستجتمع نقاط االتصال في و. الطلب التي سيقدم لهاالتشريعية للدولة  واألطر ألسستحديد ا

، لوضع الصيغة النهائية للدليل 2018تشرين الثاني/ نوفمبر  29إلى  27تونس، تونس، من 

 العملي. 

 

 

 

وشبكة الخبراء الخاصة به هو تقديم  مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة دورإن 

عند انشائها وعند وضع  النصيحة والدعم لفرقة العمل المشتركة للشرق األوسط وشمال أفريقيا

نظم  لخبرات المكتسبة من إقامةعلى ا ،بوجه خاص ،تعويالً وذلك  لعملها بنية تحتية مالئمة

الدليل السابق  مثلوضع أدوات مالئمة ) فيباإلضافة إلى المساعدة  ،قائمة أخرى شبكاتو

 الفنيذكره(. كما أن مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة يقوم بتوفير الدعم 

مجموعة ي أن تبلغ يسهم فمما  تركة للشرق األوسط وشمال أفريقياخصيصا لفرقة العمل المش

تنفيذ كل الخطوات المتعلقة بإطار العمل وإدارة المشروع تشرع في و التشغيليالعمل المستوى 

 .اإلداريةمن الناحية 

 

 
 كيفية التواصل

 

 مكافحة المخدرات والجريمةدور مكتب األمم المتحدة ل
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 برجاء ،أفريقياللحصول على مزيد من المعلومات عن فرقة العمل المشتركة للشرق األوسط وشمال 

بمكتب األمم  اإلرهابنع بفرع مبرامج  ةكارين جيرالدو، مسؤولالسيدة/ إلى  الكرتونيارسال بريد 

 carine.giraldou@un.org: المخدرات والجريمةالمتحدة المعني ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 


