
 

 

 

 مبادرة معالجة دورة حياة التطرف المؤدي إلى العنف

 

 مراكش -مذكرة الهايملحقة بإضافة 

 حول الممارسات الجيدة الستجابة أكثر فعالية لظاهرة المقاتلين اإلرهابيين األجانب 

 مع التركيز على المقاتلين اإلرهابيين األجانب العائدين

 مـتقدي

، أقّر وزراء 2015 أيلول/سبتمبر 27لمنعقد في نيويورك بتاريخ العام السادس ا الوزاريخالل االجتماع 

مبادرة معالجة دورة حياة التطرف المؤدي إلى  إطالق( GCTF) المنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب
بمدى تعقيد القضايا المتعلقة بـ"المقاتلين وإقرارا وكجزء من هذه المبادرة، . العنف )دورة الحياة(

تم تكليف الفريق والحاجة إلى تفاصيل إضافية، )المقاتلون العائدون(، " العائدين اإلرهابيين األجانب

العامل المعني بالمقاتلين اإلرهابيين األجانب التابع للمنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب بصياغة إضافة 

كثر حول الممارسات الجيدة الستجابة أ مراكش-مذكرة الهايمن  19تُلحق بعناصر الممارسة الجيدة 
وغيرها من القضايا ذات الصلة ، 1(مراكش-مذكرة الهاي)األجانب  فعالية لظاهرة المقاتلين اإلرهابيين

 مساهمة في هذه المبادرة.   مراكش-بمذكرة الهايعد هذه اإلضافة الملحقة بالمقاتلين العائدين. وتُ المرتبطة 

قلق  وقد تعاظم .اإلرهابيون األجانب له المقاتلونمث  التهديد الذي يعلى  2مراكش-مذكرة الهاي وتركز

الذين يعودون إلى الوطن أو المقاتلون اإلرهابيون األجانب شكله الدول إزاء التهديد المحتمل الذي ي

ويتنوع هذا التهديد ما بين المشاركة في التخطيط لهجمات إرهابية، وإنشاء خاليا . إلى دولة ثالثة يسافرون

يمكن أن يوفر المقاتلون كما . مع الشبكات اإلرهابية المحلية الموجودةإرهابية جديدة أو إقامة روابط 

العائدون الخبرة التشغيلية، وجمع األموال لألنشطة اإلرهابية، والمشاركة النشطة في التجنيد، وهم عرضة 

وفي . عرضة لإليديولوجيات اإلرهابية لغيرهم ممن هميمثلون مصدر إلهام والتطرف ( المزيد من) إلى

أصبح غير واضح  واألجانبالصدد، تجدر اإلشارة إلى أن التمييز بين المقاتلين اإلرهابيين المحليين  هذا

وهناك أيضا  ،دورة حياة تطرف المقاتلين اإلرهابيين األجانب في الداخلوغالبا ما تبدأ . بشكل متزايد

 .ضحاضطراب الكرب التالي للربالمقاتلين العائدين  المخاطر المترتبة عن إصابة

على أهمية أدوات إنفاذ القانون في مواجهة تهديد  3(UNSCR 2178) 2178يؤكد قرار مجلس األمن و

في  حتجازة القضائية واالالحقوالمأن يكون التحقيق ويتوجب . المقاتلين اإلرهابيين األجانب العائدين

يمثلون تهديدا مستمرا، في طليعة المتصلة بالمقاتلين العائدين إلى بلدانهم اللذين ارتكبوا جرائما و القضايا

وتواجه الدول تحديات عديدة فيما يخص التعرف على المقاتلين العائدين  .استجابات الدول لهذه الظاهرة

واضح للمقاتلين اإلرهابيين  (profile) غياب وصف نمطي ويعد  . وكشفهم ومحاكمتهم وإعادة تأهيلهم

تهم وتتبعها بما يجعل الدول على علم بعودتهم هو تحد األجانب أحد هذه التحديات؛ كما أن كشف تحركا

يستفيدون من الحدود ، الذين لسفر هؤالء المقاتلين المبكروتحتاج الدول إلى تحسين أساليب الكشف . آخر

طرق السفر  حويرفي تباستمرار  يجتهدونالتي يسهل اختراقها، ويستخدمون جوازات سفر مسروقة، وهم 

                                                           
 مراكش-الهاي مذكرة 1
الدوليين  واألمن السلم حول تهديد 2178لألمم المتحدة قرار مجلس األمن التابع أو  مراكش-مذكرة الهاي لالطالع على التعريف، انظر 2

 (.2014أيلول/سبتمبر  24)، S/RES/2178 (UNSCR 2178) يةاألعمال اإلرهاب بسبب
  أعاله. 1، الحاشية 2178 قرار مجلس األمن  3

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/The%20Hague-Marrakech%20Memorandum%20-%20ENG.pdf?ver=2016-03-29-134632-083&timestamp=1459412426016
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/The%20Hague-Marrakech%20Memorandum%20-%20ENG.pdf?ver=2016-03-29-134632-083&timestamp=1459412426016
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لى االستخدام األمثل لتكنولوجيا االتصاالت المشفرة المتاحة بحرية إلخفاء خطط ، مما يعينهم عهاوتغيير

 .سفرهم

ضد  لقانوناإنفاذ ولتحقيق إلجراءات اوفي حين يمثل الكشف وتبادل المعلومات مفتاح النجاح بالنسبة 

شمل عدم تلة عاف قضائية الحقاتمم االعائدين، فإن القضايا األخرى التي يمكن أن تؤثر في قي المقاتلين

 لمعلوماتدام االقدرة على توفير أدلة قوية بشأن األنشطة التي جرت في الخارج، وعدم القدرة على استخ

ر إلى وبالنظ. وفرهاتعدم االستخباراتية في اإلجراءات الجنائية أو الحاجة للمساعدة القانونية المتبادلة و

غي على نه ينبفإ ،في السجن( قصيرة)قضوا فترة  المقاتلين العائدين الذين ال يمكن محاكمتهم أو الذين

زى في مغ يذ في ضمان إعادة إدماجهم إدماجا تسهمالدول أن تنظر في كيفية جعل برامج إعادة التأهيل 

 .المجتمع

ئية ة والجناألمنيعلى الدول اعتماد نهج شامل يجمع بين التدابير الوقائية وا هوهناك اعتراف متزايد بأن

أو /طرف والت( نالمزيد م)نبغي أن يعالج هذا النهج مسألة قمع األعمال اإلرهابية، ومنع وي. والتأهيلية

ي فلعائدين اتلين العنف في البيئة االجتماعية المباشرة للعائدين، وفي نهاية المطاف إعادة إدماج المقا

   .المجتمع

اللوائح انين و، فضال عن القومع القانون الدولي الواجب التطبيقسق تنفيذ هذه اإلضافة ويتوجب أن يت  

ويجب احترام  .لدولاالوطنية، مع األخذ بعين االعتبار التاريخ والثقافات والنظم القانونية المختلفة بين 

دما ي إال عنق فردمبادئ مثل التناسب والشرعية التي تقوم عليها حقوق اإلنسان لضمان أنه ال يتم تقييد ح

 .ا ومتناسباوشرعي يكون ذلك ضروريا

وتقدم التوصيات غير الملزمة التالية إرشادات إضافية حول كيف يمكن للدول معالجة قضية المقاتلين 

والوثائق وثائق )وغيرها من  4مراكش-مذكرة الهاياإلرهابيين األجانب العائدين. وتستند هذه الوثيقة على 

توصـيات المتعلقة باستخدام الالمستلهمة من( المنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب ذات الصلة، من قبيل 
التي يجريهـا قطـاع العدالـة الجنائيـة في ظـل  وحماية المعلومات االستخباراتية في التحقيقات والمحاكمات

إعادة مبادئ مالطة بشأن و، خطة الهاي التنفيذية بشأن المقاتلين اإلرهابيين األجانب، و5سـيادة القـانون
المعهد مركز هداية والتي وضعها ( )22)مبادئ مالطة الـ نب العائديناألجا ينإدماج المقاتلين اإلرهابي

الصادرة عن لجنة  6ين األجانبيالمبادئ التوجيهية بشأن المقاتلين اإلرهاب، و(الدولي للعدالة وسيادة القانون
 . 1373 بقرار مجلس األمن رقممجلس األمن المنشأة عمال 

 التوصيات

 لمقاتليناتكثيف تقاسم المعلومات داخل الدول وفيما بينها بشأن : ضمان الكشف المبكر و1التوصية 
  اإلرهابيين األجانب العائدين.

تقاسم المعلومات الملموسة والدقيقة والمناسبة التوقيت أمرا حيويا لتحديد المقاتلين العائدين وكشفهم.  عدّ يُ 

الشركاء الحكوميين وغير وكلما زادت المعلومات ذات الصلة التي يتم تقاسمها في وقت آني بين 

مثل المؤسسات المالية وقطاع السفر ومزودي خدمة اإلنترنت ومؤسسات القطاع الخاص  -الحكوميين 

كلما زادت قدرة الدول على تقييم المخاطر المحتملة واالستجابة لها على نحو  -األخرى حسب االقتضاء 

                                                           
 أعاله. 1الحاشية  4
ة في ظـل التي يجريهـا قطـاع العدالـة الجنائيـ التوصـيات المتعلقة باستخدام وحماية المعلومات االستخباراتية في التحقيقات والمحاكماتأنظر  5

 الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب.، سـيادة القـانون
(؛ المبادئ التوجيهية بشأن 1)الملحق  2015يوليو/تموز  28و 27خالصات االجتماع الخاص للجنة مكافحة اإلرهاب المنعقد في مدريد يومي  6

 (.2015كانون األول/ديسمبر  23) S/2015/939( 3ة )الملحق (؛ إعالن وزراء الخارجي2المقاتلين اإلرهابيين األجانب )الملحق 

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/ENG%20-%20Rabat%20Good%20Practice%206%20Recommendations%20-%20ENG.pdf?ver=2016-03-29-134521-373
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/ENG%20-%20Rabat%20Good%20Practice%206%20Recommendations%20-%20ENG.pdf?ver=2016-03-29-134521-373
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ع الدول على تبادل المعلوم وإعداد أدواٍت وإجراءاٍت عملية ‘ العملياتية’ات فعال. وعالوة على ذلك، تُشجَّ

لضمان أن المعلومات التي تتلقاها هي معلومات مالئمة ومناسبة التوقيت وقابلة التنفيذ. وينبغي على الدول 

  تسهيل التشغيل البيني ألنظمة المعلومات الحالية المتعددة األطراف.

الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة  7راكشم-مذكرة الهايمن  15وتماشيا مع الممارسة الجيدة 

لدول االستفادة بشكل أفضل من نظم المعلومات القائمة المتعددة األطراف واآلليات على ا، ينبغي اإلرهاب

ن األجانب المعروفين، بما فيهم المقاتلون يالثنائية، التي تقدم معلومات بشأن مكان وجود المقاتلين اإلرهابي

تجنيد وشبكات تهريب البشر ذات الصلة، وطرق سفر المقاتلين اإلرهابيين األجانب، القّصر، وشبكات ال

وإنتاج واستخدام وثائق سفر مزورة، ووثائق السفر والهوية المسروقة أو المفقودة، وشراء أو حيازة 

األسلحة النارية والمتفجرات، واالتجار غير المشروع في األسلحة. كما يجب على الدول أن تنظر في 

وقواعد البيانات ذات الصلة، فضال عن  يانات األخرى المشتركة بين الدولطرق االستفادة من قواعد الب

، 13739، و12678دا إلى قرارات مجلس األمن اتحديث قوائم الجزاءات الوطنية واإلقليمية بانتظام، استن

ع الدول أيضا على تبادل القوائم الوطنية الخاصة باألفراد225310و المعروفين الذين لديهم نية  . وتُشجَّ

 من السفر، إن وجدت. المحظورينارتكاب هجمات إرهابية، وقوائم األفراد 

تقاسم لمثل مركز  -ولتحسين التعاون والتنسيق المشترك بين الوكاالت، أنشأت بعض الدول آليات 

 ن خاللهاتقاسم مت -ات المعلوم بتقاسموترتيبات متعلقة ة وطنية لتنسيق مكافحة اإلرهاب، ، وهيئالمعلومات

ت لومات ذا، المعابة العامةومراقبة الحدود ومصالح الني( العسكرية)وكاالت إنفاذ القانون واالستخبارات 

 لشبكاتوقد أثبتت المراكز وا. مع العمل بشكل مستقل والحفاظ على تحكمها في المعلومات ،الصلة

 . مناسبلوقت الاالمعلومات في  لتقاسموات فعالة أنها أد بدورهااإلقليمية للتعاون في مجال المعلومات 

ى يضا علمناسب، بل أ ت دقيقة وذات توقيتمعلوما وجودوال يقوم الكشف المناسب التوقيت فقط على 

. الئمةف المأجهزة فعالة للشرطة ومراقبة الحدود، من حيث كفاءة الموظفين واستخدام تكنولوجيا الكش

ما ك. نس قةدية مة وتنفيذ إدارة حدوجية الحدودية في نقاط الدخول الحروعلى الدول تعزيز قدراتها األمن

د إلى قواع مالئمذ نفا لديهاالحدود وكاالت مراقبة ذ القانون وأن تكفل بأن جميع وكاالت إنفا عليهاينبغي 

امة وري إقوعالوة على ذلك، من الضر. البيانات المتعددة األطراف واإلقليمية والوطنية ذات الصلة

على  يم مبنيةات تقيع الدول أيضا على وضع أدوشج  وت   .لتعاون الوثيق بين بلدان المنشأ والمقصد والعبورا

تحليل لوقد أنشأت بعض البلدان وحدات متخصصة . التمحيصاألدلة متعلقة بمخاطر السفر وإجراءات 

 .المخاطر

من  ،تحليلهاو فرينعالجة بيانات المساع الدول على تنفيذ نظم لموعلى الرغم من التحديات التقنية، ت شج  

ب سجالت أسماء الركالوالنظر في وضع نظم ( API)ل نظام المعلومات المسبقة عن الركاب يقب

(PNR .) جمع آلية لوولتسهيل تنفيذ نظم معلومات السفر، فإن بعض البلدان بصدد إنشاء بوابة مركزية

يانات بران تقديم على شركات الطي سيتعين فإنه، ‘احدةالنافذة الو’ نظاموباستخدام . كافة معلومات السفر

 .السفر إلى كيان واحد فقط

شرطة الحدود، لتشمل  عملإلشراك المجتمع المحلي وتعزيز  محكمةدول أن تضع ن هجا لعلى اوينبغي 

وخاصة تلك التي توجد في المناطق الحدودية النائية بهدف المساهمة في الجهود  المحلية الجماعات

                                                           
 أعاله. 1الحاشية  7
 (.1999تشرين األول/أكتوبر  15) S/RES/1267، بشأن الوضع في أفغانستان 1267رقم  قرار مجلس األمن 8
 (.0012أيلول/سبتمبر  28) S/1373S/RE بشأن تهديدات السلم واألمن الدوليين بسبب األعمال اإلرهابية، 1373رقم  قرار مجلس األمن 9

كانون األول/ديسمبر  S/RES/2253 (17بشأن تهديدات السلم واألمن الدوليين بسبب األعمال اإلرهابية،  2253رقم  قرار مجلس األمن 10

2015.) 
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يمكن وصل المجتمعات الحدودية بإدارة . وذولة لكشف عمليات عبور الحدود غير القانونية ومنعهاالمب

 .11الحدود المركزية واإلقليمية من خالل إنشاء خطوط ساخنة

 ة. سب الحاجح: استخدام أدوات تقييم المخاطر الفردية التي تشكل أساسا للتدخالت المصممة 2التوصية 

الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة  12مراكش-مذكرة الهايمن  19و 16تين بموجب الممارستين الجيد

ع الدول على وضع أدوات تقييم المخاطر الفردية واستخدامها لتحديد مستوى التهديد الذي اإلرهاب ، تُشجَّ

ما إذا يشكله المقاتلون اإلرهابيون األجانب العائدون على المجتمع. وستبين عملية تقييم المخاطر الفعالة 

كان المقاتل العائد ما زال عرضة إلى )المزيد من( التطرف العنيف أو ما إذا كان يستجيب لجهود إعادة 

التأهيل. ويجب إجراء تقييم مخاطر فردية أولي من قبل مهنيين مدربين في أقرب وقت ممكن، مباشرة بعد 

وسيساعد هذا التقييم األولي في تحديد عودة المقاتل اإلرهابي األجنبي و/أو عند احتجازه بموجب القانون. 

التدخالت التي يمكن أن تكون فعالة، وتحديد التدخالت المناسبة المصممة حسب الحالة. كما ستِعين أدوات 

تقييم المخاطر الدول في تخصيص الموارد وتحسين فعالية وكفاءة النُهج المتبعة في التعامل مع المقاتلين 

 العائدين. 

 تقييم المخاطر مجموعة واضحة من مؤشرات المخاطر التي ينبغي أن تتصل ويجب أن تضم أداة

، (إرهابية جماعة العوامل المحفزة مثل األسباب الكامنة وراء الرغبة في االنضمام إلى)باحتياجات الفرد 

ال عن بها، فض نية القيام بهجمات إرهابية والقدرة على القيام)والشبكات ( اعتناق فكر متطرف)والسرد 

ذوي  أشخاص ويتعن إجراء تقييم المخاطر من قبل(. الشبكة االجتماعية لفكر متطرف مهالدعم الذي تقد

 . كفاءة في فهم جوانب التطرف العديدة والسياق المحلي والثقافي

، ل العائدلمقاتاويتعين أن يستخدم تقييم المخاطر المتعمق مصادر متعددة بما في ذلك إجراء مقابالت مع 

كوين روري لتضكما أن إعادة التقييم أمر . أفراد أسرته وشبكته االجتماعية، وملفات القضيةومالحظات 

ع الدول على المصادقة على أدوات ت. نظرة عامة عن مسار المخاطر مع مرور الوقت قييم وت شج 

ة ن مواءمأنها بشويمكن أن تنظر الدول في سبل التعاون فيما بي. المخاطر، داخليا وحتى خارجيا إذا أمكن

في  ستخدمةويمكن أيضا استقاء دروس قي مة من أدوات تقييم المخاطر الم. األدوات وتبادل البيانات

 اتلينالسجون على المجرمين المتطرفين المستخدمين للعنف بهدف وضع أدوات تقييم المخاطر للمق

 . اإلرهابيين األجانب العائدين

قاتلين حالة على حدة، ومعالجة فئات محددة من الم: اتباع نهج يقضي بالتعامل مع كل 3التوصية 
  العائدين.

الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة  13مراكش-مذكرة الهايمن  19بالنظر إلى الممارسة الجيدة 

ع الدول على وضع نُهج مشاركة محددة األهداف ومصممة حسب الحالة لفائدة المقاتلين اإلرهاب ، تشجَّ

عائدين، بما يتوافق مع قوانينها الوطنية. وينبغي اختيار اإلجراء الذي سيطبق على ن األجانب الياإلرهابي

خذ بعين االعتبار العوامل التالية: مستوى الخطر تؤئدين حسب كل حالة على حدة، وأن أحد المقاتلين العا

لمتاحة، الذي يشكله الفرد فيما يتعلق بارتكاب هجوم إرهابي، وجسامة الجريمة وخطورتها، واألدلة ا

والعوامل المحفزة، وسن العائدين، وشبكة الدعم من أفراد األسرة واألصدقاء، وأثر ذلك على الضحايا 

 والمصلحة العامة. فتطبيق تقييم المخاطر الفردية هو أداة مفيدة للوصول إلى قرار متوازن.

                                                           
 تدفق المقاتلين االرهابيين األجانبمكافحة اإلرهاب ووقف من الحدود في سياق الجيدة في مجاالت إدارة وأ الممارساتللمزيد من التوجيه، أنظر  11

 .لمنتدى العالمي لمكافحة اإلرهابالصادرة عن ا
 أعاله. 1الحاشية  12
 المصدر نفسه. 13
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 لعائدون،الون ها المقاتواتباع نهج يتعامل مع كل حالة على حدة يتيح للدول معالجة قضايا محددة يواجه

. قليةحية عصئك الذين يعانون من مشاكل ر والنساء وأولالتي قد تكون ذات أهمية خاصة بالنسبة للقص  

اية وفي بعض البلدان، يمكن أن يوضع مقاتل عائد يعاني من مشاكل في صحته العقلية تحت الرع

 –تضاء ند االقع –الدول أن تنظر  ىن، علر العائديوفيما يخص القص  . االحتجازية أو ينقل إلى المستشفى

ير ه التدابع هذج  ويجب أن تش. ة القضائيةالحقللم بديال وجعلها مكملة أوفي تطبيق تدابير حماية األطفال 

و لتعليم أا، أو ر وإعادة إدماجهم في المجتمع، ويمكن أن تشمل اإلرشاد والتوجيهعلى إعادة تأهيل القص  

شاكل ميعاني من المقاتلين العائدين في بعض الحاالت، يمكن وضع قاصر و. غيرها من أشكال الدعم

 . في مؤسسة مغلقة لرعاية األطفال بقرار من محكمة األحداث( عقلية)صحية 

تطرف عرضوا للقد ت خذوا قسراً إلى بلدان المقصد أو الذين ولدوا في هذه البلدانأن األطفال الذين أ   كما

لدول ان على كما يتعي. محددين عند عودتهم ةأنهم يحتاجون إلى دعم ورعايرجح العنيف بشكل منتظم، وي  

 .بهذا األمر وتحتاج إلى المساعدة تتأثرأن تأخذ في الحسبان أسرة المقاتل العائد التي 

: إقامة شراكة وثيقة مع الحكومات والمجتمعات المحلية وتطويرها للتعامل مع المقاتلين 4التوصية 
 14ب العائدين.ين األجانياإلرهاب

ع الدول على إقامة شراكة جيدة مع كل من ، 15مراكش-من مذكرة الهاي 19وفقا للممارسة الجيدة  تشجَّ

في حين أن الدول مسؤولة عن وضع نهج شامل للتعامل مع الحكومات المحلية والمجتمعات المحلية. و

 ما يكون لديها فهم أفضل للسياق الذي المقاتلين العائدين، فإن الحكومات المحلية والمجتمعات المحلية غالبا  

يجعل من األفراد يميلون إلى التطرف وهم وسط مجتمعاتهم. كما يمكن لها أن تلعب دورا  حاسما في منع 

، والمساعدة في إعادة إدماجهم في المجتمع. وهكذا عودة المقاتلينالتطرف العنيف، واإلسهام في كشف 

ورا  هاما في تقييم المخاطر الفردية من خالل توفير المعلومات ذات فإن السلطات المحلية يمكن أن تلعب د

 الصلة واتخاذ القرارات بشأن التدخالت المناسبة المصممة حسب الحالة.

شراك يمكن إو. المعلومات في الوقت المناسب على المستويين الوطني والمحلي أمرا ضروريا تقاسمويعد 

ان ذلك ككلما  –رس وأهل الحي ات منتظمة مع األسر والمدمن خالل إجراء اتصاال –الشرطة المحلية 

ن أو المعلمي ت معمناسباً، في رصد المقاتلين العائدين ومراقبتهم، وفي جمع األدلة من خالل إجراء مقابال

 . األصدقاء أو أفراد األسرة

 يمكن لهاو. ينائدكما ينبغي إشراك الحكومات المحلية عن كثب في وضع برامج إعادة إدماج المقاتلين الع

ن ا أيضا أكن لهأن تقدم المشورة بشأن قضايا اإلسكان والتعليم وفرص العمل على مستوى البلدية، كما يم

 . جتمعب إلى المبهدف قبول عودة المقاتلين اإلرهابيين األجان هوكسبدعم المجتمع المحلي  حشد فيتساعد 

شأن  ومن. ت فرق متعددة التخصصات، منها من يعمل على المستوى المحليئوفي بعض البلدان، أ نش

م مشترك تقيي سهل بلوغتأن  ،العائدين ش فيها حاالت المقاتلينتناق   ،استخدام منصات متعددة التخصصات

الفرق  لف هذهويمكن أن تتأ. واتخاذ قرار مالئم ومصمم حسب الحالة بشأن التعامل مع كل قضية على حدة

يضا أتضم  ددة التخصصات من وكاالت إنفاذ القانون واألمن والمدعين العامين، كما يمكنها أنالمتع

 لمزيد منيم التقد ،أخصائيين اجتماعيين، ومصالح إطالق السراح المشروط، والسلطات البلدية ذات الصلة

  .كل واحد من الشركاء ومسؤولياته صالحياتالمساعدة في بلوغ قرارات متكاملة، تحترم 
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ويمكن أن . ع الدول على االتصال بالمجتمعات المحلية وإقامة حوار بناء معهاوعالوة على ذلك، ت شج  

، أو نقاط اتصال محلية، أو وحدات دعم أسري هاتفية مستقلة تساعد الدول في تيسير إقامة خطوط مساعدة

نصح بوضع قواعد الثقة، ي  ولكسب . تقدم المشورة والدعم والمعلومات ألفراد أسر المقاتلين العائدين

ع المحلي ضروري إلنجاح أفراد األسرة والمجتمكما أن دعم . للخصوصية وتقاسمها مع المجتمع المحلي

التطرف المؤدي إلى العنف في سياق ( المزيد من)دماج وضمان عودة المقاتل إلى المجتمع ومنع إعادة اإل

 16.نبي العائد إلى بلدهالبيئة االجتماعية المباشرة للمقاتل اإلرهابي األج

الخاص،  لقطاعاوعلى الدول أن تنظر في اتخاذ تدابير لضمان أن الجهات الفاعلة األخرى، التي قد تشمل 

، لمستقبلةاألسر ومنظمات المجتمع المدني، والسلطات المحلية، وقادة المجتمعات المحلية، والمجتمعات وا

 ا وتراعيقوته جوانب تالئمأدوارها، وأن تتولى أدوارا تتوفر على الدعم والتوجيه الكافيين لالضطالع ب

 . جوانب قصورها

ات في المشاركة في شراكات مستدامة وإقامتها مع الجهات الفاعلة المتعددة التخصص: 5 التوصية
 القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. 

مذكرة من   19ارسة الجيدةتمثل الحاجة إلى اتباع نهج متعدد التخصصات أحد المبادئ الرئيسية للمم
بصدد ع الدول، حينما تكون وهي تشج  ، الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب 17مراكش-الهاي

على العمل عن كثب مع القطاع الخاص ومنظمات  المقاتلين العائدين،وضع نهج شامل للتعامل مع 

، فإنها تحتاج إلى إقامة عالقة عمل جيدة على ضمان دورها القياديوحينما تعمل الدول . المجتمع المدني

 . وشفافة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وصونها

بهدف تسهيل تبادل المعلومات وكشف السفر في الوقت المناسب، ينبغي على الدول التأكد من و أوالً،

نشرها ذات الصلة، و وغيرها من القوائماألمم المتحدة  جزاءاتوجود قوائم الرصد الوطنية، وقوائم 

شركات الطيران ومشغلي الجوالت السياحية، )وجعلها في متناول القطاع المالي، ومقدمي خدمات السفر 

ويمكن لالستخبارات المالية أن تلعب دوراً . والسجالت العامة والخاصة( خطوط السفن السياحية وغيرهاو

ا في المساعدة على كشف الشبكات التي تعمل ، بل أيضنحيويا؛ ليس فقط في الكشف عن المقاتلين العائدي

مليات ع كشفوتنتج المؤسسات المالية كمية كبيرة من البيانات، وحتى تستطيع هذه المؤسسات . فيها

من  من المؤشرات التي يمكن ةلحكومات أن توفر للقطاع المالي مجموعفعلى اتمويل األنشطة اإلرهابية، 

 18.محتملينخاللها كشف مقاتلين إرهابيين أجانب 

 لى شبكةعتشارك الدول مع شركات اإلنترنت في تحسين عملية جمع األدلة وحفظها أن وثانيا، ينبغي 

. نالعائدي اتلينفعالين ضد المق ومحاكمة   اإلنترنت الموجودة داخل البلد أو خارجه من أجل ضمان تحقيق  

لتجنيد يف والتحديد التطرف العن اإلنترنت والمجتمع المدني ةوتعمل الدول أكثر فأكثر مع مزودي خدم

بنية  عالجةعبر اإلنترنت ومنعهما، غير أنها تحتاج إلى توسعة نطاق تعاونها مع شركات اإلنترنت لم

رف إلى ر من طالحوسبة السحابية، والوصالت الساتلية، والتشفي)اإلنترنت التحتية المتزايدة التعقيد 

لكشف عوبة اصالتي تزيد من ، (ت الجيل الثالث األجنبيةطرف، واستخدام تطبيقات إخفاء الهوية، وشبكا

ي كثير افسة فوعلى الدول تحقيق التوازن وتنسيق المصالح المتن. عن خطط السفر وإجراء تحقيقات فعالة

حقيق على اإلنترنت أو الحفاظ عليه ألغراض التالموجود  األحيان إلبطال المحتوى المتطرف من

 .الوطنية وااللتزامات الدوليةواالستخبارات طبقا للقوانين 

                                                           
 .وخيارات تصميم البرامجالنتائج والتوصيات : منع ومكافحة التطرف العنيف دور األسرة في وجيه، أنظرللمزيد من الت 16
 أعاله. 1الحاشية  17
 .ومجموعة إغمونت( FATF)راءات المالية مع أنظمة الفريق العامل المعني باإلجهذا يتماشى  18
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فقد تحتاج  –مثل قوانين االحتفاظ بالبيانات أو أوامر حفظ البيانات  –وباإلضافة إلى التدابير اإللزامية 

معلومات آنية، على النقيض من البيانات المخزنة التي يمكن الحصول عليها من خالل إلى الدول أيضا 

ينبغي أن و. الخطوط الهاتفية أو غيرها من التدابير الخاصةأوامر االعتراض أو من خالل التنصت على 

تتحلى صالحيات التحقيق المتعلقة بجمع األدلة القائمة على اإلنترنت بالضمانات الكافية لصون 

وللمدعين )ينبغي على الدول تقديم تفويض قانوني لوكاالت إنفاذ القانون كما . الخصوصية وحماية البيانات

وهذا يشمل األحكام القانونية التي . لجمع األدلة القائمة على اإلنترنت( واليات القضائيةالعامين في بعض ال

، فضال عن قوانين ضمان مقبوليتها صون سلسلة المسؤولية والحفظتكفل الحفاظ على سالمة البيانات بغية 

 .في إجراءات المحكمة

فيمكن للدول . دان أخرى بطرق مختلفةويمكن تأمين المعلومات القائمة على اإلنترنت التي توجد في بل

أو النظر  – األحيان غالبفي  وهي عمليات طويلة وبيروقراطية –اللجوء إلى المساعدة القانونية المتبادلة 

ع الدول على تحسين المساعدة القانونية المتبادلة من كما ت شج  . في االستعانة بوسائل غير رسمية للتعاون

الرسمية مثل فرق التحقيقات المشتركة، والتعاون بين أجهزة الشرطة،  خالل اآلليات الرسمية وغير

للتعاون، وشبكات التعاون في مجال النيابة العامة مثل  24/7واستخدام ضباط االتصال، وإنشاء شبكة 

 .وإنشاء شبكات إقليمية تعزز التعاون( CTPN)شبكة المدعين العامين لمكافحة اإلرهاب 

ت ل الحمالالمتطرف العنيف مث للتصدي للمحتوى الالزمة اتخاذ التدابير نتمزودي خدمة اإلنتر وعلى

عريف وت ،ةلمكافحة استخدام اإلنترنت ألغراض إرهابي اإللكترونية، وتحديث وإنفاذ شروط االستخدام

جلس ءات مالمحتوى اإلرهابي على أنه كل معلومة تنشر من قبل أو لدعم منظمات مدرجة في قائمة جزا

أو  انونيقابع لألمم المتحدة، وتوعية المستخدمين حول كيفية وضع عالمة على محتوى غير األمن الت

ن لة ممجموعة األدوات المتاحة لجمع األد حولالمسؤولين عن إنفاذ القانون وكذا توعية  ،مسيء

 .الطارئةحاالت الطلبات اإلنترنت، بما في ذلك استخدام 

يل دة التأهج إعامجتمع المدني أن تلعب دوراً فيما يتعلق ببراموثالثاً، يمكن للقطاع الخاص ومنظمات ال

 التعليم،قلية، و، والتي قد تتألف من عناصر مختلفة مثل دعم الصحة العأخرىإلى  دولةالتي قد تختلف من 

 مستشارينين والويمكن لعلماء النفس والعاملين االجتماعي. والتدريب المهني، والمشورة الدينية وغيرها

 فيائدين ين العإعادة تأهيل المقاتل ق فين الصحيين جميعا المشاركة في برنامجثن الوظائف والمفي شؤو

 ج التدخلي براموفي بعض البلدان، تقدم منظمات المجتمع المدن. أو غير االحتجازية يةالمرافق االحتجاز

 .الطوعي أو إعادة التأهيل

 بة العدالة الجنائية وخارجها. : إدراج تدابير إعادة التأهيل ضمن استجا6التوصية 

تؤكد العدالة. و امتكفل محاسبة مرتكبي الجرائم المتصلة باإلرهاب أم فعالة ينبغي على الدول اتخذا تدابير

على أن  الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب 19مراكش-مذكرة الهايمن  19الممارسة الجيدة 

عنصرا حيويا للحد من التهديد المحتمل الذي يشكله المقاتلون إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج تمثالن 

اإلرهابيون األجانب العائدون على المجتمع. وعلى الدول أن تيسر إعادة تأهيل وإعادة إدماج المقاتلين 

في سياق استجابة العدالة الجنائية، وكجزء من نهج متكامل أوسع نطاقا.   –عند االقتضاء   –العائدين 

ع ا وفقا   –لدول على اتخاذ تدابير تأهيلية خالل المراحل المختلفة لإلجراءات الجنائية وقبلها وبعدهاوتُشجَّ

 لقوانينها وممارساتها الوطنية. 

ويمثل التعاون الوثيق وتبادل المعلومات بين وكاالت إنفاذ القانون وقطاع العدالة الجنائية وموظفي 

دراج إعادة تأهيل المقاتلين إلتماعية، شرطا أساسيا السجون وضباط مراقبة السلوك والخدمات االج
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تدريب الجهات الفاعلة في مجال العدالة  يفيدويمكن أن . العائدين ضمن استجابة قطاع العدالة الجنائية

 .كل من الجهات الفاعلة المعنية أدوارتحسين فهم برنامج إعادة التأهيل وأهدافه، بما في ذلك في الجنائية 

على و. حفيزيتعلى أساس  مبنية تدابير إعادة التأهيلجعل  ف مراحل اإلجراءات الجنائيةفي مختلويمكن 

لحسبان، ابراءة في مبدأ افتراض البخذ األمع يمكن للدول؛ سبيل المثال، في المرحلة التمهيدية للمحاكمة، 

ط كشر أو أن تستحدث تدابير إعادة التأهيل على أساس طوعي كبديل أو مكمل لالحتجاز االحتياطي،

تقييم  لىعبناء ل ينبغي إصدار اإلحاالت المتصلة بإعادة التأهيو. من االحتجاز االحتياطي لإلفراجإضافي 

 .يفالذي يشير إلى أن المقاتل العائد ما يزال يعتنق الفكر المتطرف العن ةالمخاطر الفردي

المدعين قضاة وينبغي تمكين الفي مرحلة المحاكمة، وبالقدر المناسب والذي تبيحه القوانين الوطنية، و

 ونين، أوص متعاالتهم واألحكام، السيما عند التعامل مع أشخا ضمنالعامين إلدماج جهود إعادة التأهيل 

ت ن الفئامأفراد يعانون مشاكل صحة عقلية مثل اضطرابات الكرب التالي للكدح، أو غيرهم أو ر، قص  

دان بالمشاركةيمكن الحكم عو. الخاصة من المقاتلين العائدين دة نامج إعافي بر لى مقاتل إرهابي أجنبي م 

ن تنظر الدول وينبغي أ. اإلفراج المشروط/االخضاع للمراقبةأو جزء من قرار  العقوبةتأهيل كجزء من ال

ذه هثير على ها تألسيكون  ،تأهيلالما إذا كانت مشاركة مقاتل عائد مشتبه فيه أو مدان في برنامج إعادة في

 .  يةفلتخفياأو األحكام أو ترتيبات الكفالة أو ما إذا كان ينبغي اعتبارها ضمن الظروف  االتهامات

ة، أو لمحكمامرحلة ما بعد المحاكمة، يمكن استخدام أدوات إعادة التأهيل كشرط لوقف تنفيذ حكم  وفي

 (. لمشروطااإلفراج /االخضاع للمراقبة)توفير أوضاع سجنية أكثر مالءمة، أو شرطا لإلفراج المبكر 

جزء ألخرى كاة يالتصحيحوغيرها من البرامج  ،برامج إعادة التأهيل، واإلحالة، والخروج تقديمويمكن 

اتلين قئة المأيضا على أساس طوعي في الحاالت التي يتم فيها تبرمنحها من نظام العدالة الجنائية، و

األدلة  عدم توفرلا المتابعة القضائية في الحاالت التي تستحيل فيهأو  ،عنهمأو إسقاط التهم  ،العائدين

 . الكافية

على نظام العدالة  –أو مكمل لها  –جهود إعادة التأهيل كبديل لعقوبة الس جن  راجويعتمد تحديد مستوى إد

وقد يتطلب األخذ بتدابير إعادة التأهيل في المراحل المختلفة لإلجراءات . الجنائية في كل دولة على حدة

ائية لمنح الجهات الفاعلة ذات الصلة في مجال العدالة ندول تعديل قوانين اإلجراءات الجالمن الجنائية 

– ال مأ من إعادة التأهيل االستفادة يستأهلبعد تقييم يحدد ما إذا كان الشخص  –الجنائية والية قانونية 

ة إلى ذلك، على الدول وباإلضاف. تأهيلالتخولها إحالة مقاتل عائد مشتبه فيه أو مدان على برنامج إعادة 

تقييم ما إذا كانت اإلحاالت إلى مبادرات إعادة التأهيل القائمة المتعلقة بالمتطرفين العنيفين مناسبة أو يمكن 

تكييفها لتناسب المقاتلين العائدين أو ما إذا كان األنسب هو وضع إطار قانوني جديد لبرنامج إعادة تأهيل 

 20.المقاتلين العائدين

 

 

 

 

                                                           
لمجرمين المتطرفين المستخدمين اإلضافة الملحقة بمذكرة روما بشأن الممارسات الجيدة إلعادة التأهيل وإعادة إدماج اللمزيد من التوجيه، انظر  20

 .للعنف

https://www.thegctf.org/Cross-Cutting-Initiatives/Life-Cycle-of-Radicalization
https://www.thegctf.org/Cross-Cutting-Initiatives/Life-Cycle-of-Radicalization
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ضمن اإلطار القانون لسيادة القانون بهدف  21: النظر في استخدام اإلجراءات اإلدارية7ة التوصي
 التقليص الفعال للمخاطر التي يمثلها المقاتلون اإلرهابيون األجانب العائدون. 

الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة  22مراكش-مذكرة الهايمن  11انسجاما مع الممارسة الجيدة 

أن تنظر الدول في اتخاذ مجموعة واسعة من اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية، وفقا  ، يمكناإلرهاب

لقوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية، للحد من المخاطر التي يشكلها المقاتلون اإلرهابيون األجانب 

حسب النظام  ئيون اإلداري أو القانون الجناالعائدون. ويمكن تطبيق هذا النوع من التدابير في سياق القان

القانوني، فإن هدف فرض مثل هذه اإلجراءات ومعاييرها، ستختلف في الحاالت الفردية مع أخذ مبدأي 

التناسب والتبعية في الحسبان. ويمكن إصدار بعض هذه التدابير من المحكمة بناء على طلب من المدعي 

ي تدابير من قبيل رية. ويمكن النظر فالعام أو الشرطة أو أية سلطة ذات صلة أو فرضها من قبل سلطة إدا

ر السفر، والمثول أمام السلطات بصورة منتظمة، والمراقبة اإللكترونية، وأوامر أخرى تقيد الحركة ظح

داخل بعض المناطق المعنية أو إليها، أو تحد من حق التجمع أو النفاذ إلى اإلنترنت. ويمكن لإلجراءات 

عند   –إلطار القانوني، والخاضعة آلليات المراجعة القضائية المستقلة المضمنة في ا  –والتدابير اإلدارية

تطبيقها تطبيقا تناسبيا، ومع إيالء العناية الواجبة، أن تسهم في منع )المزيد من( التطرف وتحد من التهديد 

ية في الذي يمثله المقاتل العائد على المجتمع. وفضال عن ذلك، يمكن للدول أن تنظر في المشاركة الطوع

 برنامج التأهيل أو فك االرتباط كحافز على إعادة النظر في بعض التدابير. 

 

 

 

                                                           
 يشار إلى اإلجراءات اإلدارية أيضا بالتدابير التقييدية، والتدابير غير الجنائية، وتدابير تقليص المخاطر. 21
 أعاله 1الحاشية  22


