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 يف اإلسةممي  الدولة  تنظيم ُيشّكله الذي التهديد عن اخلامس العام مناأل تقرير  
 تبةذاا الةي اجلهةدد نطةاق عةنو  الةدولين واألمن للسمم )داعش( والشام العراق
 التهديد هذا مكافح  يف األعضاء للدول دعما   املتحدة األمم

  
 مقدم  - أوال 

 التصــد  علــ  تصــميم  عــ  آنــ ا  أعــر ، (20١5) 2253 قــرا   األمــ  جملــ  اختــ  حينمــ  - ١
 ابســــم أيضــــ  املعــــرو ، اإلســــ مي  الدولــــ  )تنظــــيم والشــــ   العــــرا  يف اإلســــ مي  الدولــــ  تنظــــيم ميثلــــ  ملــــ 

 السـب  قطع أمهي  وأكد، الدوليني واألم  لس  ل هتديد م  ومج ع ت أفراد م  ب  واملرتبطون (١)داعش(
 97 الفقـرة ويف. وتيسـها  اهلجمـ ت بتخطـي  قي مـ  دون واحليلولـ  التمويـ  علـ  التنظـيم هبـ  حيصـ  اليت
 تعقبــ ، التهديــد اــ ا بشــ ن اســتاتيج  صــعيد علــ  عــدي م أول تقريــر تقــدم إلي  اجمللــ  طلــ ، القــرا  مــ 
 .املستجدات آخر ع  أشهر أ بع  ك   قد  ت   تق  ير ذلك بعد
، S/2016/501 و، S/2016/92 )انظــــــــــر نوعــــــــــ  مــــــــــ  اخلــــــــــ م  التقريــــــــــر اــــــــــو التقريــــــــــر اــــــــــ او  - 2
 الـدعم فريـ  مـع اإل ا   مك فح  للجن  التنفي ي  املديري  أعديت  وقد، (S/2017/97 و، S/2016/830 و

 (20١5) 2253 و (2004) ١526 األمــ  جملــ  قــرا   مبوجــ  الع مــ  اجلــءاتات و صــد التحليلــ 
 هبـ  يـرتب  ومـ  ط لبـ ن وحركـ  الق عـدة وتنظـيم )داعـش( والشـ   العـرا  يف اإلسـ مي  الدولـ  تنظـيم بش ن
ـــــ بعو  وكيـــــ  ت أفـــــراد مـــــ   (١999) ١267 اجمللـــــ  بقـــــرا ات عمـــــ ا  املنشـــــ ة األمـــــ  جملـــــ  للجنـــــ  الت
 )داعـــش( والشـــ   العـــرا  يف اإلســـ مي  الدولـــ  تنظـــيم بشـــ ن (20١5) 2253 و (20١١) ١989 و

 فرقـ  مـع وثيـ  تعـ ون ظـ  يفو ، وكيـ  ت ومؤسسـ ت ومج ع ت أفراد م  هبم  يرتب  وم  الق عدة وتنظيم
 مــ  وغهمهــ  اإل اــ   ملك فحــ  املتحــدة األمــم ومركــء اإل اــ   مك فحــ  جمــ   يف ابلتنفيــ  املعنيــ  العمــ 

 .الدولي  واملنظم ت املتحدة األمم كي  ت
 مســـتو  علـــ  ةدو عقـــم جلســـ  يف اعت مـــد الـــ  ، (20١5) 2253 األمـــ  جملـــ  قـــرا  وي عتـــر - 3

 أن األعضـ ت الـدو  إىل فيـ  ط لـ  إذ، اإل اـ   متويـ  ملك فحـ  القـ مم الـدول لإلطـ   تعءيـءاا ، امل لي  وز ات
 إىل االقتصــ دي  واملــوا د امل ليــ  األصــو  مــ  وغهاــ  األمــوا  تــدفق ت وقــ  أجــ  مــ  وحــء  بقــوة تتحــر 

_________________ 

 (.QDe.115الق مم  ابسم الق عدة يف العرا  )مد ج يف  (١) 
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 شــهدت  الــ   والتطــو  احل ليــ  اإل اــ   متويــ  مصــ د  علــ  التقريــر اــ ا ويركــء. اإلســ مي  الدولــ  تنظــيم
 واملنتسـبني اإلسـ مي  الدولـ  تنظـيم حلرم ن األعض ت الدو  وضعته  اليت التدابه وعل  التموي ؛ أس لي 

 قــد ات تعءيـء أجــ  مـ  وشــرك مه  املتحـدة األمـم وجهــود اإل ا بيـ ؛ الشــبك ت ولتعطيـ  التمويــ  مـ  إليـ 
 تهديــدلل التصــد  بغــر  و ضــع  الــيت واملبــ د ات التــدابه أيضــ  التقريــر ويتنــ و . اجملــ   اــ ا يف الــدو 
 منـ ط  مـ  الع مـدون ((20١4) 2١78 اجمللـ  قرا  )انظر األج ن  اإل ا بيون املق تلون يشكيل  ال  
 القضــــ مي  امل حقــــ  اســــتاتيجي ت يشــــم  مبــــ ، أخــــر  لــــدو  أو األصــــلي  لــــدوهلم ابلنســــب  ســــوات، النــــءا 

 . الت اي  إع دةو 
  

 (S/2016/92) ٢٠١٦ يناير/الثاين كاندن منذ تهديدلا مستجدات - اثنيا 
 السدري  العربي  واجلمهدري  العراق يف الرئيسي اإلسممي  الدول  تنظيم - ألف 

 لضـــغ  ،20١6 ينـــ ير/الثـــ ي كـــ نون منـــ ، والشـــ   العـــرا  يف اإلســـ مي  الدولـــ  تنظـــيم تعـــر  - 4
 التنظـــيم ولكـــ . والعـــرا  الســـو ي  العربيـــ  اجلمهو يـــ  يف انتك ســـ ت بعـــدة أصـــي  كمـــ  مســـتمر عســـكر 

 العربيــــ  ابجلمهو يــــ  الريقــــ  علــــ  ســــيطرت  حيكــــم يــــءا  وال، ابلعــــرا  املوصــــ  يف ســــيم  ال، يقــــ و  بــــر  مــــ 
 القـرا  صـنع مسـؤولي  فنقـ ، العسـكري  بنيتـ  ايكلـ  التنظـيم أعـ د، العسـكري  احل ل  لتعقد ونظرا. السو ي 

 آخـــر فعـــ   د ويف. (١6 الفقـــرة، S/2017/35 انظـــر) احملليـــني القـــ دة إىل هبـــ  وعهـــد أدىن مســـتو ت إىل
 مصــد  يشــكي  لتنظــيما ظــ ، النــءا  منطقــ  يف اإلســ مي  الدولــ  تنظــيم هبــ  م ــي الــيت االنتك ســ ت أعقــ 
 صـفوف  تنظـيم إعـ دة إىل التنظـيم واضـطر. النـءا  منطقـ  خـ  ج ش ن  اهلجم ت م  جملموع  وإهل   متكني
 السـو ي  العربيـ  ابجلمهو يـ  منـب  مدينـ  علـ  السـيطرة  وفقدانـ (QDi.325) العد ي حممد أبو مقت  بعد
ـــــيت ـــــ  لهجمـــــ تل والتخطـــــي  ابلدع يـــــ  املتعلقـــــ  ألنشـــــطت  مقـــــرا ك نـــــ  ال ، S/2017/35 انظـــــر) اخل  جي
 ؛إنشــ م  منــ  رلجلــ امل املتفجــرة األجهــءة اســتخدا  علــ  اإلســ مي  الدولــ  تنظــيم دأ  وقــد. (١8 الفقــرة
ــ  أنــ  بيــد  الصــن عي  ابلقــد ات تكــون مــ  أشــب  قــد ات تطــوير مــ  املتواصــ  العســكر  الضــغ   غــم متكي
 لجـــ   ا  املت حـــ  طيـــ   بـــدون ةاملســـهي  الطـــ مرات مـــ  كبـــه عـــدد غ  اســـت ومـــ  األجهـــءة اـــ   لجميـــع علـــ 
 وشــــــ  املب شــــــرة غــــــه النــــــهان توجيــــــ و  واالســــــتط   الدع يــــــ  منهــــــ  متنوعــــــ  أغــــــرا  يف ســــــتخدامه ال

 .(2)اجلوي  اهلجم ت
، األخـهة عشـر الست  األشهر يف شديداا  اخنف ض ا  اإلس مي  الدول  تنظيم مق تل  عدد واخنفض - 5

 تب طـــ ، ذلـــك مـــوازاة ويف. (١4 الفقـــرة، S/2017/35 انظـــر) مق تـــ  20 000 و ١2 000 بـــني فـــتاو 
. عديــدة منــ ط  مــ  الســو ي  العربيــ  واجلمهو يــ  العــرا  إىل قــ دمنيال األج نــ  اإل اــ بيني املقــ تلني تـدف 
 يشـــكلون اآلن أصـــبحوا أخـــر  منـــ ط  إىل النـــءا  منـــ ط  مـــ  قلـــواتنا الـــ ي  واملقـــ تلني الع مـــدي  أن بيـــد

 . (3 الفقرة، S/2017/35 انظر) الدول لألم  خطهاا  هتديداا 
 التواصـــ  ومواقـــع اإلنتنـــ  لشـــبك  التنظـــيم اســـتخدا    اإلســـ مي  الدولـــ  تنظـــيم خطـــر مـــ  وزاد - 6

 20١4 عـ   منـ  التنظيم استخد  فقد. واسع دول مجهو  إىل إلكتوني   س م  لنشر براع  االجتم ع 
 يف ونشــ  ،أج نــ  إ اــ بيني كمقــ تلني اســتقط هبم ميكــ  الــ ي  أولئــك إىل للوصــو  الشــبكي  منشــو ات 

_________________ 

مـــ  مـــ   (2)  مـــ  اســـتخدا  تنظـــيم الدولـــ   20١4عضـــ ت. ســـب  أن حـــ   فريـــ  الرصـــد يف عـــ   األدو  إحـــد  الـــمعلومـــ ت مقد 
 .(49الفقرة  ،S/2014/815 انظر) ة بدون طي  اإلس مي  الط مرات املسهي 

https://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
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https://undocs.org/ar/S/2014/815
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. صــفوف  إىل االنضــم   علــ  تشــجيعهم أجــ  مــ  مب شــرةا  ابألفــراد ل تصــ   االجتمــ ع  التواصــ  مواقــع
 جمموعــ ت تن ســ  لكــ   ســ لت   وطــوي  حمــددة مهــ  ات جمموعــ  متتلــك شــرام  أيضــ ا  التنظــيم واســتهد 

 التواصـ  بغيـ  والعـرا  سـو ي  يف أغلـبهم يتمركـء أج نـ  إ اـ بيني مبق تلني ذلك يف مستعين ا ، خمتلف  لغوي 
 مســـؤولو يســـ   ، اـــؤالت مـــع وا احلـــ قنـــوات إ ســـ ت وعنـــد. األ  وبلغـــتهم األصـــلي  بلـــدا م يف األفـــراد مـــع

ــــ بعون والتمكــــني التجنيــــد ، املشــــفرة التطبيقــــ ت مــــ  كبــــهة جمموعــــ  إىل اتصــــ الهتم نقــــ  إىل للتنظــــيم الت
 ويف .(3)بشـ    التحـر ت وإجـرات االتصـ الت اـ   لرصـد األصـلي  البلـدان يف ت بـ   جهـود أ  ديعقـ مم 

 الدع ميــ  الرســ ل  مضــمون  وحتــوي  للتنظــيم الدع ميــ  األنشــط  حجــم تراجــع، األخــهة عشــر الســت  األشــهر
 إىل يسـع  قبـ  مـ  ك ن أن بعد العسكري  اشتب ك ت  يف جن ح ت   التنظيم حتقي  عل  التدلي  حنو الع م 
 يف االخنفـ   اـ ا مـ  الـرغم وعلـ . (١7 الفقـرة، S/2017/35 انظـر) “دولـ  ببنـ ت” يوح  انطب     خل 
 ط  منـ خـ  ج املوجـودي  التنظـيم أنصـ   اسـتمرا  مع منه  الكثه ش  تان سيستمر، املنتج  الدع مي  املواد
 .توزيعه  وإع دة مجعه  يف النءا 
 

 اإلسممي  الدول  لتنظيم املالي  املدارد - ابء 
 األسوأ إىل   لاحل  تبدل فقد ،امل لي  مبوا د  يتعل  فيم  ف  ق  مبرحل  اإلس مي  الدول  تنظيم مير - 7

 الدولــ  لتنظــيم  امل ليــ األوضــ   يف املســتمر الـتد  مــ  ابلــرغمو . (S/2016/92) األو  تقريــر  صــدو  منـ 
 اإليـرادات قنـ ي علـ  أس سـ ا  يعتمـد التنظـيم يـءا  ال، امل ضـي  عشـر السـت  األشـهر مـد  علـ  اإلسـ مي 

 يــ يد وكربوناهل وا داملــ ومهــ ، “خل فــ اب” يســم  مــ  قيــ    إع نــ منــ  دخلــ  مصــد  ك نتــ  اللتــني هم ينفســ
 .(4)الدوال ات م  امل يني بعشرات قد ي شهر ا  دخ ا  يدير التنظيم يءا  وال. الضرام  فر /واالبتءاز

 ع ضـاخل  األ اضـ  مـ   املت تيـ الـدخ  مصـ د  علـ  اإلس مي  الدول  تنظيم اعتم د إىل وابلنظر - 8
 يســتمرس، ي ســك ن مراكــء هبــ  توجــد الــيت تلــك وخب صــ  لأل اضــ  التنظــيم فقــدان اســتمرا  ومــع لســيطرت 
 جديـدة ملصـ د   توصيـ قـد اإلسـ مي  الدولـ  تنظـيم أن يبـدو ال، اآلن وحـى. دخل  مص د  يف االحنس  
 التنظـــيم ولكـــ . الرميســـيتني إيراداتـــ  قنـــ ي يف يتكبـــدا  الـــيت املســـتمرة اخلســـ  ة تعـــو  أن ميكـــ  للـــدخ 

 دامــ  مــ و  ي ســك نال راكــءامل علــ  الســيطرة يفقــد دا  فمــ  الكبــهة؛ خســ مر  لتعــويض ابلضــرو ة حيتــ ج ال
 يتسـى ولرمبـ . أيضـ  كبـها اخنف ض  يتحمله  اليت التك لي  تنخفض فلسو ، التن قص يف آخ ة صفوف 
 الـيت تلـك أو لديـ  املتـوافرة ابألموا  مستعين ا  احتي ج ت  قض ي أن ذلك ضوت يف اإلس مي  الدول  لتنظيم

 . املستقب  يف عليه  يحص س
 الــنف  مــ  اإلســ مي  الدولــ  تنظــيم جن اــ  الــيت اإليــرادات أن إىل األو  تقريــر  يف أشــرت   لقــد - 9

. (١7 الفقـرة، S/2016/92 )انظـر دوال  مليـون 500 قـد   مـ  بلغ  20١5 ع   يف النفطي  واملنتج ت
 حســ  تقريبــ ا  امل مــ  يف 50 مبعــد  اخنفضــ  قــد اإليــرادات تلــك ك نــ ،  األخــه تقريــر  صــدو  عنــدو 

 إىل يعـء  فيمـ ، (6 الفقـرة، S/2017/97 )انظـر العـرا  إىل املسـ عدة لتقـدم املتحـدة األمـم بعث  تقديرات
 الدولــ  تنظــيم حــ و  وقــد. ابلــنف  املتصــل  التحتيــ  البــى اســتهدف  الــيت العســكري  للعمليــ ت بعيــد حــدي  

  بــــــــــء دة اهليد وكربونيــــــــــ  املــــــــــوا د مــــــــــ  املت تيــــــــــ  اإليــــــــــرادات يف االخنفــــــــــ   اــــــــــ ا تعــــــــــويض اإلســــــــــ مي 
، (١4 الفقـرة، S/2016/629 )انظـر سـيطرت ل خ ضـعني ظلـوا الـ ي  السـك ن علـ  املفروض  “الضرام ”

_________________ 

 عض ت.األدو  إحد  المعلوم ت مقد م  م   (3) 
 عض ت.األدو  إحد  المعلوم ت مقد م  م   (4) 

https://undocs.org/ar/S/2017/35
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اا  انـــ   أن بيـــد .(5)مســتمرة املســـ ع  اـــ   تــءا  وال  أ اقتـــ  اقتصـــ د   مـــ  اعتصــ    للتنظـــيم ميكـــ  ملــ  حـــدي
 امل ليـ  احل لـ  تـداو  اسـتمرا  علـ  املتتبـ  عواقـ ال علـ  السـ بق  تقـ  ير  يف الضوت سلط    وقد، احلر 
، صـــرفه  يف الشـــديد والتـــ خر املقـــ تلني مرتبـــ ت يف الكبـــه االخنفـــ   ذلـــك علـــ  مثـــ الا  ذكـــرت  و  للتنظـــيم
 التنظـيم كـ ن الـيت أصـ ا  الضـئيل  اخلـدم ت يف والتاجـع، الـداخل  الصـعيد علـ  والسـرق  الفس د وانتش  
، S/2017/97 و، 5 و 4 الفقــــــــــــــــر ن، S/2016/830 و، 9 الفقــــــــــــــــرة، S/2016/501 )انظــــــــــــــــر مه يقــــــــــــــــدي 

 يســـتخد  واـــو، النقديـــ  الســـيول  نقـــص مـــ  يعـــ ي اإلســـ مي  الدولـــ  تنظـــيم يـــءا  وال. (6 و 5 الفقـــر ن
 علـــ  العثـــو  التنظـــيم مقـــ تل  بعـــض علـــ  تعـــنيي ، ذلـــك علـــ  وعـــ وة .(6) األســـلح لشـــرات املتبقيـــ  مـــوا د 
 .(7)مت م  توقفه  أو ه صرف يف الت خر أو املرتب ت اخنف   ضوت يف “إض يف” عم 
 اإلنتـ جو ، (8)اآلاث  هتري  م  جينيه  إيرادات عل  التنظيم حيص ، ال كر الس بق  املوا د إىل وإض ف  - ١0

 اخل  جي  الترع ت م و ، الكريتيك ومحض الفوسف ت مث  املعدني  املوا د واستغ  ، الكهرابت وبيع، الء اع 
 .(9)(١6 احل شي ، S/2017/35 )انظر ابلبشر وااللج   للفدي  طلب ا  االختط   وعملي ت

 يقـ ا دق توثيقـ ا  النـءا  حـ الت يف اجلنسـ  ابلعن  املعني  اخل ص  ممثليت وثق ، ذلك عل  وع وة - ١١
 املم  س  وا ، املق تلني بني فيم  تب دهلم أو كهدا  تقدميهم أو واألطف   النس ت بيع فيه  جر  ح الت  

 .(S/2016/1090 )انظر للتجنيد ا م  استاتيجي  دتع   اليت
 حســـبم  الرميســـ  اإلســـ مي  الدولـــ  تنظـــيم هبـــ  م ـــي الـــيت امل ليـــ  االنتك ســـ ت مـــ  الـــرغم وعلـــ  - ١2

 ميتلكـــون ال الـــ ي  الكثـــهون ومـــنهم، إليــ  املنتســـبني متويـــ    التنظـــيم واصــ ، أعضـــ ت دو  عـــدة بـــ  أفــ دت
 التنظـــيم أن بيـــد. الرميســـ  التنظـــيم علـــ  ثي  مـــ  ويعتمـــدون الـــدخ  توليـــدل احملليـــ  صـــ د امل مـــ  القليـــ  إال

 وأن الــ اي االكتفــ ت علــ  قــد اهتم مــ  يءيــدوا أن علــ  متءايــد بشــك  إليــ  املنتســبني حيــ  أخــ  الرميســ 
 .(١0)لإليرادات داخلي  مص د  إجي د يف استب قي  أكثر يكونوا
 ســ ع مل التصــد  حنــو تركيــء  يوجــ  أن الــدول اجملتمــع علــ  ســيتعني، التطــو ات اــ   ضــوت ويف - ١3
 االبتـءاز اسـتخدا  يف تنظـيمال يسـتمر أن املتوقـع وم . “الث ي إصدا   يف اإلس مي  الدول  تنظيم” متوي 

 أســـلو  اـــ ا كــ ن فقـــد، أ ا    علـــ  يســيطر يعـــد مل وإن حـــى للتمويــ  ك ســـلو  اإلجراميـــ  واألنشــط 
 دو   جحــ  وقــد .(١١)(QDe.115) العــرا  يف الق عــدة ابســم ي عــر  كــ ن عنــدم  انتهجــ  الــ   العمــ 
، لفديـ ا طلـ ل ينفـ ا  الـيت االختطـ   عمليـ ت عل  أكر بصو  االعتم د إىل التنظيم يلج  أن أعض ت

_________________ 

 عض ت.األدو  إحد  المعلوم ت مقد م  م   (5) 
 عض ت.األدو  إحد  المعلوم ت مقد م  م   (6) 
 عض ت.األدو  إحد  المعلوم ت مقد م  م   (7) 
خرجـ  بصـو ة يتلق  تق  ير م  الدو  األعض ت واملنظم ت الدولي  تفيد حبدوث ضبطي ت لقطع أثريـ  أ   ال يءا  فري  الرصد (8) 

، S/2017/35 )انظــــر جــــرات حتقيقــــ ت جن ميــــ  بشــــ ن االلجــــ   فيهــــ غــــه ق نونيــــ  مــــ  العــــرا  واجلمهو يــــ  العربيــــ  الســــو ي  وإ
 .(67 الفقرة

يــرادات مــ  ع ق تــ  التع ونيــ  مــع املنظمــ ت اإلجراميــ  ومــع اإل جيــياســتط   تنظــيم الدولــ  اإلســ مي  علــ  ســبي  املثــ   أن  (9) 
مـــ  مـــ  ) املتجـــري  ابلبشـــر ومهـــربيهم يف ليبيـــ ، حيـــ  يـــدفع اجملرمـــون للتنظـــيم إ وة لقـــ ت املـــرو  اآلمـــ  إحـــد  معلومـــ ت مقد 

 .(عض تاأل دو ال
م  م   معلوم ت (١0)   عض ت.األدو  إحد  المقد 
 عض ت.األدو  إحد  المعلوم ت مقد م  م   (١١) 
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 مــ  التنظــيم يءيــد وقــد. احملــر ة املنــ ط  إىل املعونــ  تقــدم جمــ   يف والعــ ملني الصــحفيني عــودة مــع خ صــ 
 اــوو  ،خطــ  قــد التنظــيم يكــون ولرمبــ . (١2)التمويــ  مــ  املءيــد لتــ مني اخل  جيــ  الترعــ ت علــ  اعتمــ د 
 علـــ  املنطقـــ  عمـــو  ويف النـــءا  منطقـــ  داخـــ  االســـتثم  ات  وظيـــ نأب للمســـتقب  حتســـب ا ، األاـــم األمـــر
 مصــ د  عــ  بــ  يســتعيض متويــ  مصــد   لــ يــوفر أن ميكــ  مــ  واــو، أعضــ ت دو  ذكــرت حســبم  الســوات
 إىل أمــوا  بتحويــ  قــ   اإلســ مي  الدولــ  تنظــيم أبن أخــر  عضــو دولــ  وأفــ دت. النفــ د يف آخــ ة أخــر 
 .للمستقب  منظم  خط  م  ج نب ا  ذلك يف و أت، إلي  منتسبون هب  يوجد ال من ط 
، امل ليـــ  اخلـــدم ت منشـــ ت مـــع التع مـــ  يفضـــلون ومن صـــرو  اإلســـ مي  الدولـــ  تنظـــيم يـــءا  وال - ١4
 العــرا  يف صــراف  مك تــ  م خد  اســت   وقــد .(١3)احلــدود عــر األمــوا  لتحويــ ، الصــراف  مك تــ  فيهــ  مبــ 

 تتجــ وز املشــكل  أن بيــد، (١4)التنظــيم عــ  ابلني بــ  تعمــ  جهــ ت ج نــ  مــ  الســو ي  العربيــ  واجلمهو يــ 
 .(١5)األخـهة اآلونـ  يف املنطقـ  عمو  شهدا  اليت االعتق   ح الت م  يتبني كم  البلدي  ا ي  حدود

 بعـض يفو  األمـوا ؛ لنقـ   ميسـي  وسـيل ك املبـ ل  النقديـ  توصـي  خـدم ت مقدم  أيض  التنظيم ويستغ 
 منشـ ت إىل إضـ ف  احملتفـني املبـ ل  النقديـ  توصـي  خدم ت مقدم  بواسط  األموا  حتوي  يتم  التاحل

 .(١6)التحوي  عملي ت م  خمتلف  مراح  يف الوسيط ن ا ان وي ستخد ، امل لي  اخلدم ت
 بعـد حـى، الـوط  يف املصـرفي  حلسـ ابهتم األج نـ  اإل ا بيني املق تلني وصو  إمك ني  تءا  وال - ١5

 ابسـتخدا  األموا  بسح  امليسرون أو املق تلون يقو  حي ، إشك لي  تطر ، النءا  منطق  إىل توجههم
 )انظـــر اإلســـ مي  الدولــ  تنظـــيم تصــر  حتـــ  ويضــعو   النـــءا  منطقــ  مـــ  القريبــ  اآلل الصـــر  أجهــءة

S/2017/35 ،و ؛١2 و ١١ الفقر ن S/2017/97 ،البيتكـوي  اسـتخدا  أن و غـم. (8 الفقـرة (bitcoin) 
 التنظـيم من صـرو فيهـ  اسـتخد  قليلـ  حـ الت بوقـو  تقـ  ير أفـ دت فقد، التنظيم عن صر بني بعد يشع مل

 .(١7)امل كو  الدفع نظ  
 تعــ ي النــءا  ط  منــ أن (9 الفقــرة، S/2016/501 )انظــر الســ ب  يف فعلــ    كمــ  أذكــر، وخت مــ  - ١6

 ميكــ  مــ  حمدوديــ  وإىل األعضــ ت الــدو  اختــ هت  الــيت اإلجــراتات إىل ت عــء ، ســيول ابل يتعلــ  فيمــ  ضــ مق 
 بـــ هل  ميكـــ  الـــيت اجلهـــود حنـــو أنظ  اـــ  تاألعضـــ  الـــدو  توجـــ  إذ، واآلن. “احلـــر  اقتصـــ د” مـــ  جنيـــ 

 إ ح  كيفي  يف يتمث   ميس  ش غ  ي طر ، “الث ي إصدا   يف اإلس مي  الدول  تنظيم” متوي  ملك فح 
 إع دة خ   م  ذلك يف مب ، االستقرا  وحتقي  اإلعم   إع دة ألغرا  احملر ة املن ط  إىل األموا  تدف 
 مـــ  التنظــيم فلــو  متكــني إىل أيضــ  ذلــك يــؤد  أن دون، الدوليــ  امل ليــ  ابهلي كــ  املــ كو ة املنــ ط   بــ 
 الشـرك ت وتكـوي  االبتـءاز منهـ  بطـر  جديـد مـ  السـيول  عودة واستغ   اهلي ك  ا   استخدا  إس تة

 .الصو ي 

_________________ 

لترعـ ت اخل  جيـ  يف حجـم الـدو  املنسـو  ليف الرأ  بني الدو  األعض ت بش ن  ال يوجد يف الوق  الراا  تواف    ،مع ذلك (١2) 
 توفه الدخ  لتنظيم الدول  اإلس مي  يف املستقب .

 عض ت.األدو  إحد  المعلوم ت مقد م  م   (١3) 
 عض ت.األدو  إحد  المعلوم ت مقد م  م   (١4) 
 عض ت.األدو  إحد  المعلوم ت مقد م  م   (١5) 
 عض ت.األدو  إحد  المعلوم ت مقد م  م   (١6) 
 عض ت.األدو  إحد  المعلوم ت مقد م  م   (١7) 
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 اإلسممي  الدول  تنظيم لهيشكّ  الذي العاملي تهديدلا تطدر - اثلثا 
 يف وأو واب األمريكيـــ  املتحـــدة الـــوال ت مه مجـــ  انتـــوات  اإلســـ مي  الدولـــ  تنظـــيم أعلـــ  أن منـــ  - ١7
 تتبـد  متنوعـ  أسـ لي  مسـتخدم ا  اهلجمـ ت مـ  واسـع  جمموعـ  التنظيم ش ، (١8)20١4 سبتمر/أيلو 
 20١5 نــوفمر/الثــ ي تشــري  ففــ . النــءا  منــ ط  مــ  انط قــ ا  مب شــر هتديــد تشــكي  علــ  قد تــ  د بتبيــ

 مــ  وبروكسـ  اب يـ  يف ش ـن  الـيت اــدا األ واملتعـددة املعقـدة اهلجمـ ت ك نـ ،  20١6 مـ   /وآذا 
 الـــدو  بـــ ل ، الوقـــ  ذلـــك ومنـــ . خصيصـــ ا  أو واب إىل الرميســـ  التنظـــيم أوفـــدام أفـــراد وتيســـه تـــدبه

 السـفر األج نـ  اإل ا بيني املق تلني حم والت إحب ط منه  الغر  ك ن اا جهود وتركي  األو وبي  األعض ت
 علـ  ت صـعوب تشـتد أمـراا  مـدبرة اجمـ ت ش  جع  مم ، (8 الفقرة، S/2017/35 )انظر النءا  من ط  إىل

 .اإلس مي  الدول  تنظيم

 يف من صــري  لتشــجيع واتصــ الت  الدع ميــ  مــواد  اإلســ مي  الدولــ  تنظــيم ســتخد ا، ذلــك ومــع - ١8
 وتصــــميم ت أســـ لي  علـــ  الضـــوت مســـلط ا ، فيهـــ  يقيمـــون الـــيت البلـــدان يف اجمـــ ت شـــ  علـــ  أو واب

 يف ش ــ  مــ  منهــ  متعــددة اجمــ ت تنفيــ  إىل ذلــك أد  وقــد. املرلجلــ  املتفجــرة األجهــءة لصــنع  جحــ 
 وأيرلنـــدا العظمـــ  لريط نيـــ  املتحـــدة واململكـــ  وفرنســـ  والســـويد تركيـــ و  وبلجيكـــ  مل نيـــ وأ الروســـ  االحتـــ د
 إىل الســفر هلــم ســب ي مل أفــراد اآلخــر ابلــبعض اضــطلع بينمــ ، اهلجمــ ت بعــض الع مــدون  ونفيــ. الشــم لي 
 . النءا  من ط 
، األ وا  يف كبــهة خسـ مر عـ  أسـفرت أ ـ  إال ابلتعقيـد تتسـم عمومـ ا  اهلجمـ ت اـ   تكـ  ومل - ١9
 يف وقــع الــ   األخــه اهلجــو  ويف بطرســر  وســ ن  وســتوكهومل ولنــدن وبــرلني نــي  يف حــدث مــ  واــو

 يف االجتمـــ ع  التواصـــ  مواقـــع طريـــ  عـــ  ن شـــر بيـــ ن يف عنـــ  مســـؤوليت  التنظـــيم أعلـــ  والـــ   م نشســـت
ـــــــ  التقـــــــ  ير تفيـــــــد مـــــــ  وكثـــــــها. 20١7 مـــــــ يو/أ   23  أطـــــــرا ” نفـــــــ هت  اهلجمـــــــ ت اـــــــ   أبن األولي

 اجلنــــ ة أن ثبــــ ت ال حقــــ  التحقيقـــ ت أن بيــــد. اإلســــ مي  الدولــــ  تنظـــيم أيديولوجيــــ  تســــتلهم “منفـــردة
 مـ  عـدد يف وأ ـم، (7 الفقـرة، S/2017/35) امليسـري  مـ  املـوا د أو الـدعم األحيـ ن م  كثه يف يتلقون

 مبسـؤول اإلنتنـ  شـبك  عـر مب شـر اتصـ   علـ ، هـ مأثن  ويف بـ ، اهلجمـ ت تنفيـ  قبـ  ك نوا احل الت
 إنفــ ذ وكــ الت كشـف  وكــ لك. (١9)مشــفرة تطبيقـ ت مســتخدمني اإلســ مي  الدولـ  تنظــيم يف التمكـني
 املــؤامرات اــ   مــ و ، هـ وأحبطت اجمــ ت لشــ  مـدبرة مــؤامرات عــ  األو وبيـ  البلــدان أغلــ  يف القـ نون

 مــ  ددعــ أبلــ  قــدو  .(20)للتنظــيم ابلنســب  األولويــ  ذات األاــدا  مــ  عتــرت   تكــ  مل بلــدا  اســتهد  مــ 
 منـ ط  يف املتبقيـني مـ  قلي  عدد سو  األصلي  بلدان  إىل يعود أال توقعي أبن  األو وبي  األعض ت الدو 
 شـــديد  قـــ تلنيامل مـــ  ســـيكونون اـــؤالت مـــ  فعـــ  الع مـــدي  أن بيـــد، (١0 الفقـــرة، S/2017/35) النـــءا 
 .كبها هتديدا يمثلونسو  املرا 
، الصـمود علـ  هت قـد   اإلسـ مي  الدولـ  تنظـيم إىل املنتسـب  اجلم ع ت أثبت ، أفريقي  مش   ويف - 20
 اإلســ مي  الدولــ  تنظــيم وجــود أن األعضــ ت الــدو  إحــد  وتــر . خطــهاا  هتديــداا   تشــكي  مج عــ ت واــ 

_________________ 

 ,Imran Khan, “ISIL’s war just went global,” Aljazeera ســـــ ل  ابلفيـــــديو مـــــ  العـــــد ي، انظـــــر علـــــ  ســـــبي  املثـــــ     (١8) 

5 November 2014. 
 عض ت.األدو  إحد  المعلوم ت مقد م  م   (١9) 
 عض ت.األدو  إحد  المعلوم ت مقد م  م   (20) 
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 يف لــ  تعــر ي يــءا  ال الــ   املســتمر الضــغ  ضــوت يف التنظــيم اســتمرا  أتمــني   أيضــ ا  بــ  يــراد املنطقــ  يف
 مــ  كبــهاا  جــءتاا  فقدانــ  بعــد ليبيــ  يف التنظــيم الضــع  أصــ   وبينمــ . الســو ي  العربيــ  واجلمهو يــ  العــرا 

. ق ممــ  يــءا  ال اجلــوا  بلــدان ويف ليبيــ  يف يشــكل  الــ   التهديــد فــ ن، عليهــ  يســيطر كــ ن الــيت األ اضــ 
 الـ   االنتحـ    اهلجـو  قبيـ  مـ  أعمـ ال فـ ن، عشر الت سع تقرير  يف الرصد فري  أوض  م  حنو وعل 
 التنظـيم أن تبـني إمنـ  ،جنـود عـدة مقتـ  إىل وأد  20١6 ديسـمر/األو  كـ نون ١8 يف بنغـ ز  يف وقع

 تنظيم قي دة أبن أعض ت دو  أف دت قدو . (36 الفقرة، S/2017/35 انظر) العملي تي  قد ات  عل  ح فظ
 مقـ تلو تفـر  كمـ . البلـد مـ  الغـري واجلنـو  اجلنـو  منطقـيت إىل انتقلـ  ليبيـ  داخـ  اإلسـ مي  الدول 
 الـــدو  إحـــد  فيـــدوت. التهديـــد انتشـــ   إىل أد  ممـــ ، املنطقـــ  أ جـــ ت ويف البلـــد أحنـــ ت خمتلـــ  يف التنظـــيم

ـــ (2١)البغـــداد  بكـــر أاب نأب األعضـــ ت  مـــ  بـــدالا  ليبيـــ  إىل ابلســـفر معـــ  واملتعـــ طفني التنظـــيم من صـــر  رأم 
 .والعرا  السو ي  العربي  اجلمهو ي 

 الدولـــــ  لتنظــــيم املنتســـــب  ،(QDe.151) اجلءامــــر يف اخل فـــــ  جنــــد مج عـــــ  و ضــــع ، اجلءامــــر ويف - 2١
 الـيت، واجلم عـ  .(22)البلـد مـ  عـدة من ط  يف األم  قوات ج ن  م  تواصل م ضغوط حت  ،اإلس مي 

 أعلنـ ، (QDe.014) اإلسـ م  املغر  ب د يف الق عدة تنظيم ع  منش  فصي    20١4 ع   يف كو   
 مب شـر واتصـ   تنسي  قنوات بوجود األعض ت الدو  إحد  أف دت قدو . اجم ت عدة ع  مسؤوليته 

 . والعرا  السو ي  العربي  اجلمهو ي  يف اإلس مي  الدول  تنظيم وقي دة اخل ف  ندج   بني
 اإلســــ مي  الدولــــ  تنظــــيم يبــــ هل  الــــيت املســــ ع  الــــراا  الوقــــ  يف صــــطد ت، أفريقيــــ  غـــر  ويف - 22
 بـــ د يف الق عـــدة تنظـــيم يظـــ و . فيهـــ  املســـتقرة الق عـــدة لتنظـــيم املنتســـب  كيـــ  تابل املنطقـــ  يف توســـعلل

ــــدي  أنصــــ   ومج عــــ  (QDe.014) اإلســــ م  املغــــر   (QDe.141) ‘املرابطــــون’ تنظــــيمو  (QDe.135) ال
 مج عـ   ايـ  حتـ  انـدم جه  مـؤخرا الكيـ  ت اـ   إع ن من  سيم  ال، ح لي ا  املنطق  يف األقو  الطر 
 املرابطـون تنظـيم عـ  انشـق  مج عـ ا  فـ ن، ذلـك ومـع. “واملسـلمني اإلس   نصرة مج ع ” ابسم جديدة
 20١6 عـ   خريـ  يف الرميسـ  اإلسـ مي  الدولـ  تنظيم   هب  اعت  الصحراو  الوليد أبو عد ن بقي دة
 املنشــق  اجلم عــ  تلــك نفــ ت، الوقــ  ذلــك ومنــ  .(23)“الكــر  الصــحرات يف اإلســ مي  الدولــ ” ابســم
 ،ف سـو بو كينـ  يف وقعـ  اجـومني عـ  مسـؤوليته  أعلنـ  أ   اخلصوص وج  عل  ي  كرو . اجم ت عدة

 يف األمـ  قـوات علـ  اآلخـر  وش ـ سبتمر/أيلو  شهر يف م  كوي  يف للجم    مكتب ا  أحدمه  استهد 
 أيضـــ  تقـــ  ير وأفـــ دت. (43 الفقـــرة، S/2017/35 انظـــر) 20١6 أكتـــوبر/األو  تشـــري  ١2 يف إنتـــ نغو 

 .(24)األخهة اآلون  يف النيجر يف وقع  اجم ت ع  مسؤول  اجلم ع  أبن
 غـــر  واليـــ ” قيـــ   وأعلـــ  لبغـــداد ا (QDe.138) حـــرا  بوكـــو مـــ  فصـــي    ابيـــع، نيجـــه  ويف - 23

 اجمـــ ت عـــدة عـــ   ســـؤوليامل لنفســـ  الفصـــي  اـــ ا نســـ  قـــدو  .(25)“اإلســـ مي  للدولـــ  الت بعـــ  أفريقيـــ 
 ويف. 20١5 عـــ   منـــ  مميتـــ  مواجهـــ ت يف األمـــ  قـــوات مـــع اشـــتبك كمـــ ،  نيجـــه  يف وقعـــ  انتح  يـــ 

_________________ 

 (.QDi.299عل  البد   الس مرام  )سم إبراايم عواد إبراايم يف الق مم  ابمد ج  (2١) 
،  ويــــــتز، ‘‘مصــــــ د   اجلءامــــــر تطــــــرد متشــــــددي  مــــــرتبطني ابلدولــــــ  اإلســــــ مي  مــــــ  شــــــرق  الع صــــــم ’’األمــــــني الشــــــيخ ،  (22) 

  .20١6آ /أغسط   24
 عض ت.األدو  إحد  المعلوم ت مقد م  م   (23) 
 عض ت.األدو  إحد  المعلوم ت مقد م  م   (24) 
 عض ت.األدو  إحد  القد م  م  معلوم ت م (25) 
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 .(26)نيجه  شر  مش   يف جند ا  ١5 قت  أن  في  أعل  بي  ا  الفصي  أصد ، 20١7 أبري /نيس ن 29
 والعتــــــ د ابألســــــلح  االلجــــــ   ســــــيم  وال، االلجــــــ   أنشــــــط  يف ز دة حبــــــدوث عضــــــ تاأل دو الــــــ وأفــــــ دت

 عضـــ تاأل دو الـــ وأبـــرزت. املنطقــ  يف التجنيـــد علـــ  اإلســـ مي  الدولــ  تنظـــيم قـــد ة وابزد د، الصــل  ذ 
. السـو ي  العربيـ  واجلمهو يـ  العـرا  مـ  الع مـدي  أفريقيـ  غـر  أبن ت اجت ا  عل  ق د    التنظيم أن أيض 

 تنتمــــــــــــ  اإلســــــــــــ مي  الدولــــــــــــ  لتنظـــــــــــيم مواليــــــــــــ  عن صــــــــــــر أبن  تعضـــــــــــاأل دو الــــــــــــ إحــــــــــــد  وأفـــــــــــ دت
ــ يف الــ كر الســ ل  التنظــيم مــع ونســق  ليبيــ  إىل ســ فرت، املنشــ  ‘املرابطــون’ لتنظــيم  عودهتــ  قبــ  رتس 

 .م ل إىل
ــــ  شــــر  ويف - 24  (SOe.001) الشــــب   حركــــ  يف املتمثــــ  اإل اــــ   خطــــر عقيــــدت مــــ  يءيــــد، أفريقي

 الصـــوم   جنـــو  مـــ  وأجـــءات بونت نـــد يف تنشـــ  جديـــدة كيـــ  ت ظهـــو    الق عـــدة تنظـــيم إىل املنتســـب 
 إىل املنتســب  اجلديــدة لكيــ  تا اــ   نأب أعضــ ت دو  أفــ دتو . اإلســ مي  الدولــ  لتنظــيم ابلــوالت تــدي و 

 و د إىل ويصـ  قواعـدا  هبـ  توجـد الـيت الصـوم   أ اضـ  يتجـ وز هتديداا  تشك  اإلس مي  الدول  تنظيم
 .اهلجم ت وش  القواعد وإنش ت املق تلني لجنيد إىل امل كو ة الكي  ت تسع  حي  اجلوا 
 إىل عمـد عنـدم  20١5 عـ   يف الشـب   حركـ  مـ  مق ومـ ا  اإلسـ مي  الدولـ  تنظـيم واج  قدو  - 25

 تنظــيم مــع املتعــ طفني مــ  30 مــ  أكثــر إعــدا  إىل األمــر اــ ا وأد . الصــوم   يف وجــود  دعــ مم إ ســ ت
 التنظــــيم أعضــــ ت أصــــب ، لــــ لك ونتيجــــ . (49 الفقــــرة، S/2017/35 انظــــر) وقي داتــــ  اإلســــ مي  الدولــــ 

 علـ  سـ عدت تـدابه وضـع  األعضـ ت الـدو  أن بيد. أمرام انكش   خشي  سري  خ   يف ينشطون
 .(27)للتنظـــيم التـــ بعني والتجنيـــد التيســـه ملســـؤول شـــبك  تفكيـــك طريـــ  عـــ  وذلـــك اـــؤالت حركـــ  تعطيـــ 

 تنـــ قص ويف بـــ  لصــوم  اب التنظـــيم مقــ تل  صـــفو  يف جنيـــدالت وتــهة إبطـــ ت يف اجلهــود اـــ   وأســهم 
 أكثـر اإلسـ مي  الدولـ  تنظيم يب هل  اليت االتص   جهود أصبح ، 20١6 ع     ي  وحبلو . أعدادام
 أعلــــ ، 20١7 فرايــــر/شــــب ط 8 ويف .(28)املــــأل علــــ  آب امهــــ  لجهــــر عن صــــر  وأخــــ ت، شراســــ و  ع نيــــ 
ــــــيت املدينــــــ  واــــــ ، وصــــــ صبو  يف فنــــــدق ا  اســــــتهد  اجــــــو  عــــــ  مســــــؤوليت  التنظــــــيم ــــــر ال  العصــــــ  تعت

  .(29)لبونت ند االقتص د 
 الصــــوم   يف وجــــود  لتعءيــــء خيطــــ  اإلســــ مي  الدولــــ  تنظــــيم أبن أعضــــ ت دو  عــــدة وأفــــ دت - 26

 أولئـك فـيهم مبـ ، املقـ تلني مـ  املءيـد واجتـ ا  الشب   حلرك  الت بع  الق مم  الشبك ت عل  ابالستي ت
 السـو ي  العربي  اجلمهو ي  يف النءا  من ط   ع  حلوا  ي الو  النءا  من ط  إىل السفر يستطيعون ال ال ي 

 ســـيم  ال، اخلــ  ج  التمويــ  علـــ  أس ســ ا  الصــوم   يف اإلســـ مي  الدولــ  تنظــيم ويعتمـــد. وليبيــ  والعــرا 
 .(30)اليم  يف التنظيم إىل املنتسب  واجلم ع  الصوم   خ  ج من صري  م  علي  حيص  م 

_________________ 

غـر  أفريقيـ  الت بعـ  واليـ  ”بيـ ن صـ د  عـ  ، “مـ  اجلـيش النيجـه  مبواجهـ ت يف منطقـ  يـوي مرتـداا  ١5  ا   ع ج ” (26) 
 .20١7نيس ن/أبري   29عل  تطبي  تليغرا ،  “للدول  اإلس مي 

 عض ت.األدو  إحد  المعلوم ت مقد م  م   (27) 
 عض ت.األدو  إحد  المعلوم ت مقد م  م   (28) 
 .Somalia: ISIL claims responsibility for attack on Village Hotel in Bosaso” Garowe Online, 8 February 2017“انظر   (29) 
 عض ت.األدو  إحد  المعلوم ت مقد م  م   (30) 

https://undocs.org/ar/S/2017/35


S/2017/467 
 

 

17-08837 9/21 

 

 تنظـيمال يـءا  ال، اليم  يف املبكرة جن ح ت  م  االستف دة يف اإلس مي  الدول  تنظيم فش  وبعد - 27
 (32 الفقـرة، S/2017/35 انظـر) املنـ ط  خمتلـ  مـ  مق تـ  500 مـ  أقـ  يضـم الـ   اليم  يف الك م 
 أن بيـــد .(3١)واحلـــوثيني احلكوميـــ  القـــوات تســـتهد  متعـــددة أبعـــ د ذات مكثفـــ و  مميتـــ  اجمـــ ت يشـــ 
 حنـو علـ  القب مـ  دعـم كسـ ي مل وأنـ  خ صـ ، فرعيـ  مج ع ت إىل االنقس   خطر واج ي فتئ م  التنظيم
 الدولــ  تنظــيم مــ  الــوا د تمويــ ال ءا يــ وال .(32)اليمــي اجملتمــع وســ  اآلمــ  املــ ذ علــ  احلصــو  لــ  يتــي 

 عــ  التوســع أيضــ  اإلســ مي  الدولــ  تنظــيم وحيــ و  .(33)الــيم  يف تنظــيمال إىل يصــ  الرميســ  اإلســ مي 
 ومــع .(34)اهلجمــ ت مــ  جمموعــ  شــ  وقــد، العربيــ  اجلءيــرة شــب  عمــو  يف منفصــل  خــ   تشــكي  طريــ 
 لتنفيـــ  بلـــدا م يف البقـــ ت إىل املنطقـــ  يف معـــ  املتعـــ طفني الرميســـ  اإلســـ مي  الدولـــ  تنظـــيم دعـــ ، ذلـــك

  .(35)فيه  إ ا بي  اجم ت
 مــ  عـدد يف لـ  وجــود أتسـي  أفغ نسـت ن يف اإلسـ مي  الدولــ  تنظـيم حـ و ، 20١6 عـ   ويف - 28

 تمتـ الـيت والدولي  األفغ ني  العسكري  العملي ت جرات م  شديد ضع    أص هب  القت لي  قوا  لك . املن ط 
 مق طعـ  مـ  منـ ط  ثـ ث يف إال ملحوظ وجود للتنظيم لي ، الراا  الوق  ويف .(36)دول جو  دعمب

 حيـ ، أفغ نسـت ن يف التنظـيم قـوا  بشـ ن التقـديرات تبـ ي وت. ابكسـت ن مـع احلدود عل  الواقع  ننكرا  
 حســـ  تنـــ قص قـــد الـــرقم اـــ ا كـــ ن وإن مق تـــ  4 000و 2 000 بـــني يـــتاو  عـــدد إىل نظـــرات يشـــه

 يف التنظــيم يــءا  وال. األخــهة اآلونــ  يف والدوليــ  األفغ نيــ  القــوات نفــ هت  الــيت العمليــ ت بســب  التقــ  ير
 اإلســـ مي  الدولـــ  تنظـــيم ويقـــد ، الكـــ يف التمويـــ  علـــ  حيصـــ  فتـــئ مـــ و  جيـــداا  لجهيـــءاا  جمهـــءاا  أفغ نســـت ن
 .(37)التموي  ا   م  جءتاا  الرميس 

 ابلءحـ  أفغ نسـت ن يف التنظـيم إىل الرميسـ  اإلسـ مي  الدول  تنظيم أوعء، األخهة األشهر ويف - 29
 التجنيد جهود م  الرغم عل  ش ن ذات مق تل  قوة تشكي  م  يتمك  مل التنظيم لك . البلد مش   حنو
 يف القلـ  علـ  اجلهـود اـ   تبعـ  ذلـك ومـع .(38)امل ضـي  الـث ث السـنوات طـوا  الشم   يف ب هل  اليت

 لتنظــيم املنســوب  اهلجمــ ت أبن أعضــ ت دو  أفــ دت وقــد. الشــم   جهــ  مــ  ألفغ نســت ن اجملــ و ة البلــدان
ــــــيت أفغ نســــــت ن يف اإلســــــ مي  الدولــــــ  ــــــدو اجملــــــ و ة ابكســــــت ن يف ن فــــــ ت ال   أ ــــــ  احلــــــ الت بعــــــض يف يب

 األمـــر ئداب يف أعلنـــ  الـــيت (QDe.096) جـــ نف  لشـــقر مج عـــ  منهـــ ، أخـــر  مج عـــ ت إىل “أوكلـــ ”
 ومج عـ ، كويتـ  يف الشـرط  كلي  عل  20١6 أكتوبر/األو  تشري  يف ش   ال   اهلجو  ع  مسؤوليته 
 ضــــري  علــــ  اجومــــ ا  شــــن  (QDe.132) ابكســــت ن ط لبــــ ن حركــــ  عــــ  منشــــق   عــــ مج اــــ و  األحــــرا 

 الدولــ  تنظــيم أعلــ  وقــد. 20١7 فرايــر/شـب ط ١6 يف ابكســت ن جنــو  يف الصــويف قل نــد  شـ اب ز ال 
 .اهلجومني ا ي  ع  مسؤوليت  بعد فيم  اإلس مي 

_________________ 

 عض ت.األدو  إحد  المعلوم ت مقد م  م   (3١) 
 عض ت.األدو  إحد  المعلوم ت مقد م  م   (32) 
 عض ت.األدو  إحد  المعلوم ت مقد م  م   (33) 
 عض ت.األدو  إحد  المعلوم ت مقد م  م   (34) 
 عض ت.األدو  إحد  المعلوم ت مقد م  م   (35) 
 عض ت.األدو  إحد  المعلوم ت مقد م  م   (36) 
 ت.عض األدو  إحد  المعلوم ت مقد م  م   (37) 
 عض ت.األدو  إحد  المعلوم ت مقد م  م   (38) 
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، مســـتو  التهديـــد يف جنـــو  شـــر  آســـي  مـــع توجيـــ  تنظـــيم الدولـــ  اإلســـ مي  ااتم مـــ  ا تفـــعو  - 30
(. ومـع صـعود 59، الفقـرة S/2017/35انظـر بصـو ة متءايـدة ) حنـو املنطقـ  ، يـمدع ال يف ذلك أنشـطت  مب 

 ديــدةاجلم عــ ت فنشــ  العديــد مــ  اجلمج عــ ت املنطقــ ، ب عثــ  احليــ ة يف تنظــيم الدولــ  اإلســ مي ، جنــم 
لتنظـيم معلن ا انتسـ هب  تصني  نفسه  س بق  لوجود التنظيم وأع دت مج ع ت  وانقسم  مج ع ت ق مم 

نقطـــ   20١6كـــ نون الث ي/ينـــ ير   ١4  اهلجـــو  الـــ   وقـــع يف جـــ كر  يف . وشـــكي (39)الدولـــ  اإلســـ مي 
يف صـفو  تنظـيم يق تـ  م  مج ع  أنص   الدول  اليت ميوهل  إندونيسـ   مق تلون  إذ نف   حتو  يف املنطق

. ومــع أن قــوات األمــ  متكنــ  مــ  إحبــ ط العديــد مــ  اهلجمــ ت، فقــد (40) الدولــ  اإلســ مي  يف ســو ي
 يف الفلبــــني ومــــ ليء الــــيت وقعــــ  أعقــــ  ذلــــك املءيــــد مــــ  اهلجمــــ ت املرتبطــــ  بتنظــــيم الدولــــ  اإلســــ مي  

 (. 60، الفقرة S/2017/35انظر وإندونيسي  )
ــــ  اســــنيلون توتــــوي ابيلــــون ) - 3١ ــــ   ظــــ  لفــــتة طويلــــ  (، QDi.204وقــــد ن صي  م عــــ  جل  ا زعيمــــال
(. 59 ، الفقـرةS/2017/35لتنظيم الدول  اإلس مي  يف الفلبـني )انظـر  “أمها”(، QDe.001سي   ) أبو

ويتعـر  جنـو  الفلبــني خلطـر التحـو  إىل مركــء للمقـ تلني اإل اــ بيني األج نـ  اآلتـني مــ  املنطقـ  ومــ  
املعـرو  أيضـ  ابسـم س نتوسـو، واـو ، 20١6يف عـ    . ويف إندونيسي ، أدت وفـ ة أي و دة(4١)خ  جه 

(، ولكــــ  اخلطــــر الشــــ م  يف إندونيســــي  QDe.150خطــــر جم اــــد  إندونيســــي  تيمــــو  )مــــ  قليــــ  تالإىل 
بـ  املتعـ طفني مـع تنظـيم الدولـ  اإلسـ مي  ومـ  قبـ  مج عـ ت مثـ  مج عـ  ، وال سـيم  مـ  ق  يءا  ق مم ا  ال

قبــ   ، وكــ لك مــ القــ بع يف الســج  أنصــ   الدولــ  الــيت يقوداــ   جــ  الــدي  املتطــر  أمــ ن عبــد الــرمح 
( الـ ي  أطلـ  سـراحهم، أو مـ  املنتظـر إطـ   QDe.092اجلم ع  اإلس مي  الس بق  ) كواد املئ ت م   

، S/2016/830و ؛ 50رة ، الفقــS/2016/629؛ و 60، الفقــرة S/2017/35ســراحهم، مــ  الســج  )انظــر 
 (. 22الفقرة 
 ني اإل اـ بينياملق تلقي    املنطق   ال   تتعر  ل التهديد م  حي   املشهدومم  يءيد م  تعقيد  - 32

 متكـنيو   يـمو بت  يف اجلمهو يـ  العربيـ  السـو ي  أو العـرا  يجنو  شر  آسي  املوجـودأبن ت األج ن  م  
ابلنســب  للــدو   شــديداهلجمــ ت املنفــ ة يف بلــدا م األصــلي . ويشــك  الع مــدون إىل املنطقــ  مصــد  قلــ  

يشـك  املقـ تلون كمـ  املسـ مه  يف ز دة القـد ات العسـكري  للشـبك ت احملليـ .  ؤالت هل األعض ت، إذ ميك 
املنتقلـــون مـــ  العـــرا  واجلمهو يـــ  العربيـــ   ، عـــ   دو  جنـــو  شـــر  آســـي غـــه  نـــ  مـــ  اإل اـــ بيون األج

علـــــــ  األ جـــــــ  معـــــــروفني لـــــــد  الســـــــلط ت احملليـــــــ  أل ـــــــم لـــــــ  يكونـــــــوا الســـــــو ي ، مصـــــــد  قلـــــــ  آخـــــــر 
 (. 63و  62و  60الفقرات  ،S/2017/35 )انظر

  
 تطدر التهديد ل االستجاب دات عن تدابري مستج - رابعا 

تواصـــ  األمـــم املتحـــدة والـــدو  األعضـــ ت واملنظمـــ ت الدوليـــ  واإلقليميـــ  ودون اإلقليميـــ  تعءيـــء  - 33
تطـــــو  النـــــ بع مـــــ  تنظـــــيم الدولـــــ  ســـــريع ال للتهديـــــداألدوات الق ممـــــ  وتطـــــوير أدوات جديـــــدة للتصـــــد  

ملق تلون اإل ا بيون األج ن  الع مدون. وعل  مد  األشهر ال   ميثل  ا التهديداإلس مي ، مب  يف ذلك 
_________________ 

 الدو  األعض ت.إحد  معلوم ت مقدم  م   (39) 
أتبــ   تنظــيم مجيــع  موســع  ينضــو  حتــ   ايتهــ الــدو  األعضــ ت. مج عــ  أنصــ   الدولــ  مج عــ  إحــد  معلومــ ت مقدمــ  مــ   (40) 

 ندونيسي .إالدول  اإلس مي  يف 
 الدو  األعض ت.إحد  معلوم ت مقدم  م   (4١) 

https://undocs.org/ar/S/2017/35
https://undocs.org/ar/S/2017/35
https://undocs.org/ar/S/2017/35
https://undocs.org/ar/S/2017/35
https://undocs.org/ar/S/2016/629
https://undocs.org/ar/S/2016/830
https://undocs.org/ar/S/2017/35


S/2017/467 
 

 

17-08837 11/21 

 

ـــــ  البـــــى التحتيـــــ  احليويـــــ  مـــــ  اهلجمـــــ ت اإل ا بيـــــ   األخـــــهة، اختـــــ  جملـــــ  األمـــــ  قـــــرا ات بشـــــ ن مح ي
م  مت  س  اجلم ع ت اإل ا بي  أو م  يتم يف سي   النءا  املسل  مـ  ؛ وبش ن ((20١7) 234١ )القرا 
  عـ وة علـ  التجـ  ة وااللجـ   غـه املشـروعني وهتري  هل  يف والقطع األثري  و  واقع التاث الثقملتدمه 
 2349)القـــــرا   ؛ والتهديـــــد اإل اـــــ ي يف منطقـــــ  حـــــو  حبـــــهة تشـــــ د((20١7) 2347)القـــــرا   هبـــــ 
 اســــتاتيجي ت ، إىل النظــــر يف وضــــع(20١7) 234١الــــدو ، يف قــــرا    دعــــ  اجمللــــ قــــد . و ((20١7)

حتسـني أو مواصـل   اهلجمـ ت اإل ا بيـ  جـراتم  املخ طر اليت تتعر  هل  البى التحتيـ  احليويـ  مـ   للحدي 
، أن تتخــ  اخلطــوات (20١7) 2347إىل الــدو ، يف قــرا    ســتاتيجي ت. ويطلــ  اجمللــ مثــ  اــ   اال

مــ  املــواد ذات  املن ســب  ملنــع ومك فحــ  التجــ  ة وااللجــ   غــه املشــروعني ابملمتلكــ ت الثق فيــ  وغــه ذلــك
 وال ســيم  مــ  ،  ســي   نــءا  مســل املت تيــ  مــ األمهيــ  األثريــ  والت  خييــ  والثق فيــ  والعلميــ  النــ د ة والدينيــ 

يف  ،  حظر التج  ة عر احلدود يف اـ   املـواد غـه املشـروع . ويـدعو اجمللـ نهمسب  إ ا بي ، ب مج ع ت
إىل تنفي  جمموع  م  التدابه الرامي  إىل تعءيء األم  واحلم ي  وحقو  اإلنسـ ن  ،(20١7) 2349قرا   

اإل اــ  ؛ وكف لــ  مســ تل  انتشــ    ســ عدة علــ يف حــو  حبــهة تشــ د، مبــ  يف ذلــك مع جلــ  الظــرو  امل
ت نـء  السـ   والتسـري  وإعـ دة مرتكيب أعم   العن  وتقـدميهم إىل العدالـ ؛ ووضـع وتنفيـ  اسـتاتيجي 

 والت اي .  اإلدم ج
 

 (٢٠١5) ٢٢53متديل اإلرهاب: أتثري القرار  - ألف 
 جترمي متديل اإلرهاب - ١ 

 ، الحظـ   (S/2016/501) (20١5) 2253بقرا  جملـ  األمـ   يف تقرير  الث ي املقد  عم ا  - 34
يف قــرا ات اجمللــ  ذات  الــوا دة يف تنفيــ  متطلبــ ت مك فحــ  متويــ  اإل اــ   كبــهاا   أن الــدو  حتــرز تقــدم ا 

 2253  حتـــد ت يف اـــ ا الصـــدد. ولجـــد  اإلشـــ  ة إىل أن قـــرا  اجمللـــ  الصـــل ، ولكنهـــ  ال تـــءا  تواجـــ
بنــ ت فرقــ  العمــ  املعنيــ  ابإلجــراتات امل ليــ  قــد عمــدت يوســع نطــ   جرميــ  متويــ  اإل اــ  . و  (20١5)

تجــــــــرم متويــــــــ  اإل اــــــــ   يف ب املتعلقــــــــ ه  توصــــــــيترفقــــــــ  بملاتنقــــــــي  املــــــــ كرة التفســــــــهي  علــــــــ  ذلــــــــك إىل 
تشم  متوي  سفر املق تلني اإل ا بيني األج ن . وق مـ  فرقـ  العمـ  ك  ل 20١6األو /أكتوبر  تشري 

املعنيـــ  ابإلجــــراتات امل ليــــ  أيضـــ  بتنقــــي  مســــرد املصـــطلح ت ذ  الصــــل  مــــ  أجـــ  إد اج صــــيغ  تشــــه 
قتصــــ دي  )مثــــ  الــــنف  واملــــواد ذات   املــــوا د االإىل مفهــــو و  “األمــــوا  واألصــــو  األخــــر ”بوضــــو  إىل 

للمعلومـ ت  . ووفق ا (20١5) 2253و  (20١5) 2١99و  (20١4) 2١6١للقرا ات  طبق ا الصل ( 
مـ  عـدد مـ   20١5مك فحـ  اإل اـ   منـ  كـ نون األو /ديسـمر جنـ  للاليت مجعتهـ  املديريـ  التنفي يـ  

منطقــ  أو واب و دولــ  مــ   20فرقــ  العمــ  املعنيــ  ابإلجــراتات امل ليــ ، اختــ ت ب الشــبيه اهليئــ ت اإلقليميــ  
ملك فحــ   الوطنيــ  تعءيــء نظمهــ إىل علــ  وجــ  التحديــد د  القوقــ ز خطــوات إلدخــ   تــدابه ق نونيــ  هتــ

لتعءيـــء القـــوانني واللـــوام  املنظمـــ  جديـــدة اإل اـــ  . وســـن  أ بـــع دو  يف آســـي  الوســـط  قـــوانني متويـــ  
 ذلـك أ بــع دو  يف االحتــ د مبــ  يف -لع مـدات متويــ  اإل اـ  . وقــ   أكثــر مـ  نصــ  دو  غـر  أفريقيــ  

مـــ  واحــدة فقــ  جري دولــ  بتنقــي  تشــريع ت  املتعلقـــ  بتمويــ  اإل اــ  ، إال أن  -النقــد  لغــر  أفريقيــ  
نهـــ  يانو يف قبـــ لك ذا صـــل   أدخلـــ  أخـــر  حكمـــ ا يف حـــني  متويـــ  ســـفر املقـــ تلني اإل اـــ بيني األج نـــ 

أفريقيـــ  شـــر  حــر الكـــ  ييب وثــ ث دو  يف ك فحـــ  اإل اــ  . وســـن  أ بــع دو  يف منطقـــ  البتعلقــ  مبملا
ــــ  تشــــريع ت إضــــ في  األفريقــــ   واجلنــــو   تتعلــــ وثــــ ث دو  يف منطقــــ  الشــــر  األوســــ  ومشــــ   أفريقي
 اإل ا  .  بتموي 

https://undocs.org/ar/S/RES/2347(2017)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2349(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/2016/501
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2199(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
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 وفرقــــ  العمــــ  املعنيــــ  ابإلجــــراتات امل ليــــ  واهليئــــ ت   اجمللــــ   الــــيت يبــــ هل  هــــود وقــــد ســــ عدت اجل - 35
 تعءيــء أطــريف  تمويــ  اإل اــ  املتعلقــ  بحكــ   األتنفيــ  علــ  تشــجيع   الالشــبيه  هبــ  مــ  أجــاإلقليميــ  

املســـ عدة يف جمـــ   بتقـــدم  20١5منـــ  كـــ نون األو /ديســـمر    صـــندو  النقـــد الـــدولو قـــيو مك فحتـــ . 
وتشـم  دول  يف منطق  الشر  األوس  ومش   أفريقي ،  ١3دول ، منه   37اإل ا   إىل  متوي  مك فح 
يركــء علــ  مك فحــ  متويــ  اإل اــ   يف منطقــ  الشــر  األوســ  ومشــ   أفريقيــ .   شــروعســ عدة مملاــ   ا

متويــ  اإل اــ   /مك فحــ  غســ  األمــوا عــ   تــد يبي ا  بر جمــ ا  20١7وبــدأ البنــك الــدول يف نيســ ن/أبري  
الشـــر  األوســـ  وشـــر  أفريقيـــ  يهـــد ، يف مجلـــ  أمـــو ، إىل تعءيـــء يت منطقـــيف دو  الـــمـــ   لف مـــدة عـــدد  

بنجــ   وتعءيــء التعــ ون اإلقليمــ  يف وم حقــ  مرتكبيهــ   ة علــ  التحقيــ  يف جــرامم متويــ  اإل اــ   القــد
، ويف إطـــــ   اســـــتاتيجي  األمـــــم املتحـــــدة 20١6جمــــ   مك فحـــــ  اإل اـــــ   وتـــــد ي  املـــــد بني. ويف عـــــ   

قــد ات اللبنــ ت  املتك ملــ  ملنطقــ  الســ ح ، أطلــ  مكتــ  األمــم املتحــدة املعــي ابملخــد ات واجلرميــ  مبــ د ةا 
مجـع وإدا ة و لكشـ  عـ  متويـ  اإل اـ   ا  مـ  أجـدو  غر  أفريقي ، وال سـيم  دو  السـ ح ، لص حل 

حمــــدودة ظــــ  قيمتهــــ  التشــــريع ت ت لكــــ  . ميقضــــ  حقــــ  الالتحقيــــ  وامل ألغــــرا االســــتخب  ات امل ليــــ  
. كم  ض   متوي  اإل اـ   إىل احملـ  سو  قل  م  قنف  تنفي ا فع ال. وعل  الصعيد الع مل ، ال تقد  ت   مل م 

تهم أخــر ، مبــ  يف ذلــك التحــريض العلــي الهتــ مهم بــاألفــراد والكيــ  ت حيــ كم ويف كثــه مــ  احلــ الت، 
 عل  ا تك   عم  إ ا ي. 

 
 ن يدعمدن املنظمات اإلرهابي  أو اإلرهابين اخلاوص  مبوصدل األتدابري جتميد  - ٢ 

املتعلـ  إد اج أ  فـرد أو كيـ ن مـرتب  بتنظـيم  (20١5) 2253 من  اعتم د قرا  جمل  األم  - 36
فـــردا مرتبطـــ  ابلتنظـــيم، م نيـــ  مـــنهم  أحـــد عشـــر يف الق ممـــ  ، أ د جاجلـــءاتات الدولـــ  اإلســـ مي  يف ق ممـــ 

(، S/2017/35الرصــد، يف تقريـــر  الت ســع عشـــر ). وأوصــ  فريـــ  للتنظـــيم بصــفتهم ممولني/ميســـري  مــ ليني
أمســ ت املؤسســ ت امل ليــ    ت بتضــمني الق ممــ قتحــتقــدم مببــ   مءيــد مــ  اجلهــود لتشــجيع الــدو  علــ  

ريــ  التنفي يــ  للجنــ  للمدي ابلني بــ  عــ  تنظــيم الدولــ  اإلســ مي . ووفقــ ا تــتم معــ م ت لجــر  عــ  ع لــم الــيت 
تطلبــ ت لجميــد األصـــو  مل للتصــد مك فحــ  اإل اــ  ، حــديث عــدد كبــه مــ  الــدو  اآلليــ ت الوطنيــ  

 دخلــ  ســ  دو  يف ف. (200١) ١373الــوا دة يف قــرا ات اجمللــ  ذات الصــل ، مبــ  يف ذلــك القــرا  
 ألوس  ومش   أفريقي  عل  سبي  املث   متطلب ت منقح  لتجميد األصو . منطق  الشر  ا

غـــر  أفريقيـــ ، ال تـــءا  الـــدو  تعـــ ي مـــ  مـــواط  ضـــع  يف منطقـــ  هـــ  ومنويف بعـــض املنـــ ط ،  - 37
قـــــد . و (200١) ١373و  (١999) ١267القـــــرا ي  طبيــــ  تراميـــــ  إىل لاأطراــــ  التشـــــريعي  والتنفي يــــ  

علـ  و جهـ ت ت فـر  عليهـ  اجلـءاتات حتديـد علـ  تشـجيع الإىل د  هت مقدمو املس عدة مب د ات  طل  أ
ك فحــ  غســ  مب املعنيــ   عتمــدت اجملموعــ  األو وبيــ  اآلســيوي فالتعــ ون فيمــ  بــني الــدو  يف اــ ا الصــدد. 

لتعـ ون فيمـ  بـني دوهلـ  تنظم ا، مب دئ توجيهي  20١6األموا  ومتوي  اإل ا  ، يف تشري  الث ي/نوفمر 
، أطلقـــ  20١6ويف نيســـ ن/أبري  ني. إل اـــ بياخل صـــ  ابتنفيـــ  آليـــ ت لجميـــد األصـــو    لـــعاألعضـــ ت 

سـؤول  عـ  إصـدا  طلبـ ت لتجميـد لسـلط ت املحتدد ااملديري  التنفي ي  ملك فح  اإل ا   ق عدة بي  ت 
، 20١6دولــــ . ويف أيلو /ســــبتمر  85معلومــــ ت عــــ   تضــــم ح ليــــ ا واــــ  ،    اثلثــــاطــــر إىل أاألصــــو  

تجميــد ب املتعلقــ  ليــ تاآليهــد  إىل تعءيــء تنفيــ   أصــد ت فرقــ  العمــ  املعنيــ  ابإلجــراتات امل ليــ  كتيبــ ا 
 .(200١) ١373ضع  مبوج  القرا  األصو  اليت و  
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 الستببارات املالي  يف أعمال مكافح  اإلرهاب اب االستعان زايدة  - 3 
إىل العمــــ  مــــع املؤسســــ ت امل ليــــ   ،(20١5) 2253 الــــدو ، يف قــــرا   يــــدعو جملــــ  األمــــ  - 38
يف اـ ا الصـدد، مح يـ  مـ  الضـرو  ، ط   اخل ص وتب د  املعلوم ت بش ن خمـ طر متويـ  اإل اـ  . و والق

النظــ   املـــ ل الـــدول مــ  إســـ تة االســـتعم   وتءويــد القطـــ   اخلـــ ص ابألدوات ال زمــ  لرصـــد املعـــ م ت 
ــــ  اإلســــ مي ني لمــــرتبطلوكشــــ  أ  نشــــ ط غــــه عــــ د  ومنــــع تــــوفه األمــــوا   أفــــراد مــــ   بتنظــــيم الدول

، ملؤسس ت امل لي  الدولي . و اباملن ط  احملر ة  ب  إع دة مع أمهي  األمر كي  ت. وسيءداد ا ا و  قد أشرت 
تق ســم املعلومــ ت نــ بر مل جــرييبشــغي  التتال، إىل (20١5) 2253يف تقريــر  الثــ ي املقــد  عمــ  ابلقــرا  

عـدد  ت يفمـداعت   املنـ برويسـري أن أشـه إىل أن اـ    .بني القط عني الع   واخلـ صع  متوي  اإل ا   
أدعــو الــدو  األعضــ ت إىل النظــر يف كمــ  متءايــد مــ  الــدو ، وال ســيم  يف منطقــ  آســي  واحملــي  اهلــ دئ،  

 رب  فيم  بينه . ال
والكيــــ  ت املعنيــــ  تخب  ات امل ليــــ   ســــل  بــــني وحــــداهتفيمــــ  وتواصــــ  الــــدو  تعءيــــء الصــــ ت  - 39

مــع الــدو   املســتمرحوا اــ  للجنــ  مك فحــ  اإل اــ  ، عــ  طريــ  متكنــ  املديريــ  التنفي يــ  ابإلبــ  . و 
قــد ســن  إحــد  الــدو  األو وبيــ  فاألعضــ ت، مــ  حتديــد العديــد مــ  املم  ســ ت اجليــدة يف اــ ا اجملــ  . 

 املعني  ابإلب  أبن تءود الكي  ت  الت بع  هل  ب  ات امل لي يسم  لوحدة االستخ ق نو ا  ةه خيف اآلون  األ
عــ   اإلبــ  قبــ  وذلــك تمويــ  اإل اــ   مــ  يتعلــ  بفيي ــرأت   أنــ  يشــك  خطــراا  كيــ ن وأفــرد ســم أ  اب

يت يتبعهـــ  لـــا التمويـــ يف حتديـــد أمنـــ ط  أس ســـي ا  يـــؤد  مجـــع االســـتخب  ات امل ليـــ  دو اا و مع ملـــ  مشـــبوا . 
عــ  اويــ  الشــبك ت اإل ا بيــ  احملتملــ  و  والكشــ  عــ  صــد األفــراد يف ن األج نــ ، و و اإل اــ بين و ملقــ تلا

، واـ  ‘FIU.net’شـبك  يستضـي  مكتـ  الشـرط  األو وي و . ميسر  تنظيم الدول  اإلس مي  وأنصـ   
  عـددا  امل ليـ  الت بعـ  ل حتـ د األو وي البـ ل االستخب  اتشبك  حواسي  المركءي  ترب  مجيع وحدات 

التق  ير ع  املع م ت املشبوا . ويقد  مكت  األمم املتحدة املعي ابملخد ات  وحدة وتيسر تب د    28
ن يف جمــــ   و ن العـــ ملو احملققـــيد منهـــ  فيســـتودو ات   يـــو متال اعـــتا  عمليـــ تيف جمـــ    واجلرميـــ  تـــد يب ا 

مشـ   أفريقيـ  منطقيت   أخر  يف دو يف أفغ نست ن والصوم   وم ل و  ك  م   مك فح  متوي  اإل ا   يف
 وآسي  الوسط  ومنطق  احملي  اهلند . 

يف أعمـ   مك فحــ  اإل اــ  .  منهجيــ بصــو ة أكثـر  أصــبح  االسـتخب  ات امل ليــ  مدجمـ ا قـد و  - 40
يف وقعــ  وحــدة االســتخب  ات امل ليــ  والوك لــ  الوطنيــ  ملك فحــ  اإل اــ   ففــ  إحــد  الــدو  اآلســيوي ، 

 مـــ كرة تفـــ ام إلضـــف ت الطـــ بع الرمســـ  علـــ  شـــراكتهم  يف اـــ ا اجملـــ  . وانضـــم  مـــؤخراا  ةه خـــاآلونـــ  األ
لتحقي  يف هتديـدات ت عى ابوحدة االستخب  ات امل لي  الت بع  لدول  أو وبي  إىل فرق  عم  مشتك  ق مم  

وتشـم  النمـ ذج  عل  آلي ت دوهلم للرف   االجتم ع . األج ن  ني اإل ا بينياحتي   املق تل حمددة، مث 
 ،األخــر  لتق ســم املعلومــ ت إنشــ ت مراكــء لتبــ د  املعلومــ ت وحتليلهــ  مــ  ج نــ  مجيــع الوكــ الت امل ليــ 

 ليــ  للمقــ تلني امل مــوجءات للح لــ  إعــدادمــ  أجــ  لف مــدة القطــ   اخلــ ص  واهلجــرة، يف ذلــك اجلمــ    مبـ 
العمــ  املعنيــ  ابإلجــراتات امل ليــ  اخل صــ  فرقــ  وقــد أنشــ ت التمويــ .  اإل اــ بيني األج نــ  وحتديــد أمنــ ط

 وموجهـــ ا إىلبتمويـــ  اإل اـــ     ا لخـــرات التنفيـــ يني معنيـــلالشـــر  األوســـ  ومشـــ   أفريقيـــ  منتـــد  نطقـــ  مب
ق ســـم تمـــ  أجـــ  االســـتخب  ات /األمـــ أجهـــءة وحـــدات االســـتخب  ات امل ليـــ  ووكـــ الت إنفـــ ذ القـــ نون و 

 الكش  ع ليب  والج ا ت  وتب د  التج    واخلرات يف جم   املعلوم ت ع  خم طر متوي  اإل ا   وأس 
 متوي  اإل ا   ومنع  وتعطيل .
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 مجع األمدال ونقلها - ٤ 
  ، مبــ  فيهــ  املؤسســ ت الــيت تــوفر نظمــ  غــه  مسيــ  لتحويــ  القيمــيــ دم ت امل لاخلــإن مؤسســ ت  - 4١

األمـوا  مـ  األ اضـ  اخل ضـع  لسـيطرة  نظراا الستمرا  تـدف )مث  احلوال (، عرض  إلس تة االستخدا . و 
أكثـر أمـ  ،  أم ك يف لغر  إيداعه  يف مص    توجد أو لف مدة املنتسبني إلي  تنظيم الدول  اإلس مي  

عـر لـيت تـتم نقـ  اعمليـ ت التحويـ  األمـوا  و مقدم  اخلدم ت غه الرمسي  لالرصد الدقي  ألنشط  يظ  
أ   عن صــر أس ســي  مــ  دفع حل ملهــ  عنصــراا يت ت ــق بلــ  للتــداو  الــصــكو  الالمــ   اــ لنقــود وغه لاحلــدود 

، اختـ ت ثـ ث دو  مـ  20١5استاتيجي  فع ل  ملك فح  متوي  اإل ا  . ومنـ  كـ نون األو /ديسـمر 
ملموســ  لتعءيــء التــدابه املتصــل   مــ  آســي  الوســط  خطــوات   أخــرالقوقــ ز وثــ ث منطقــ  أو واب و شــر  

مقــدمو خـــدم ت ءا  يــنقديــ . ويف غــر  أفريقيــ ، ال بــ ل  الاملتوصــي  األمــوا  و حتويــ  مبقــدم  خــدم ت 
متويــ  اإل اــ  . وعلــ  الــرغم مــ  وجــود خــ طر التــ ثر مب  النقديــ  شــديدتوصــي  املبــ ل  حتويــ  األمــوا  و 

يف معظـــم دو  غــــر  أفريقيـــ ، ال ســـيم  ابلنســـب  للتــــدفق ت املنقولـــ  لنقديـــ  ل  ابــــ امل فصـــ   عـــ نظـــم لإل
كبـهة، مبـ  يف ذلـك علـ  طـو  طـر    نقدي  ب ل ان   عملي ت نق  غه مشروع  مل ال تءا ،   منه اخل  ج
 ضــع للجنــ  مك فحــ  اإل اــ   وجــود نقطــ  املديريــ  التنفي يــ  قــد تبينــ  يف منطقــ  الســ ح . و  االلجــ  
 يف شر  أفريقي .  مم ثل
عـر احلـدود اليت تـتم  ،حل مله   عو دفملنقدي  والصكو  الق بل  للتداو  واب ل  الوتشك  حرك  امل - 42
بدأ الفريـ  االستشـ    املعـي ابالسـتخب  ات امل ليـ  يف قد . و كله   يف دو  جنو  شر  آسي  اكبه   خطراا 

ا   القد ات عل   صد دعم تعءيء   م  أجالنقدي  عر احلدود املب ل  متعمق  ع  حرك   املنطق  د اس ا 
 سـتخب  ات علـ  الصـعيد ل تقييمـ ا  أيضـ  الفريـ وسيجر  دودي  احلرج . يف النق ط احل واعتاضه احلرك  

متويـ  يف اسـتخدامه  أسـ لي  عر احلـدود و ابحلرك   املتعلق  مم  س تللفهم الاإلقليم  م  أج  حتسني 
 كبـهاا      التتيب ت، ال سيم  يف املنـ ط  الـيت تعتمـد اعتمـ داا هلتطوير م  ح ج  إىل مءيد م  الاإل ا  . و 

كيفيــ   يتنــ و  ملخــد ات واجلرميــ  تــد يب ا األمــم املتحــدة املعــي ابعلــ  املعــ م ت النقديــ . ويقــد  مكتــ  
 منطقـ  يفهلـ  و حتوي  األموا  يف أفغ نست ن والدو  اجملـ و ة قدم  خدم ت استغ   اجملرمني/اإل ا بيني مل

 احملي  اهلند .
ـــــ   املعلومـــــ ت املت حـــــ  عـــــ  اســـــتخدا  حمدوديـــــ و غـــــم  - 43 اإل اـــــ بيني للتكنولوجيـــــ ت اجلديـــــدة مث

متويـ  أنشـطتهم، تعتمـد الـدو  واملنظمـ ت الدوليـ  يف العم ت االفتاضي  ووسـ م  التواصـ  االجتمـ ع  
 نقطـ توجيهيـ  ملع جلـ  الب دئ املتنظيمي  و لا طراألقوانني و الواإلقليمي  واجله ت الف عل  يف القط   اخل ص 

التكنولوجي ت املصمم  لتيسه التحوي ت الع مليـ  بتكلفـ  منخفضـ  ختضع وقلم  .   ا  الضع  احملتمل
العن يــ  الواجبــ . وقــد حظــر بعــض بــ   تطلبــ ت املختصــني مبأو مــ  قبــ  املشــرعني وســرع  كبــهة للتــدقي  

اآلخر علـ   بعضعك  ال( وغها  م  العم ت االفتاضي ، بينم  يbitcoin) تكوي يبال الدو  استخدا 
ك فحــ  املتعلقــ  مبألطــر الق نونيــ  لضــم ن خضــو  اجلهــ ت الــيت تقــد  اــ   اخلــدم ت للــوام  اســتعرا  ا

 املنـــ بر الـــيت جيـــر  فيهـــ مجيـــع   اجيف إد غســـ  األموا /متويـــ  اإل اـــ  . وتنظـــر املفوضـــي  األو وبيـــ  ح ليـــ ا 
 كفـ ت لكـ مك فح  غس  األموا  بش ن   هالص د  عن توجي التب د  العم ت االفتاضي  ضم  نط   

 لعم ت.اب فيم  يتعل  ب   العن ي  الواجب لضواب   ملن برا   ا تطبي 
م قضـــيتهلروي  ـلتـــل فرصـــ ا  اـــ بيني التواصـــ  االجتمـــ ع  للمنظمـــ ت اإل ا بيـــ  واإل وتتـــي  مواقـــع - 44

تعكـ  . و النقي لـ تطبيقـ ت الشـبكي  و الواقـع املولجنيد األتب   ومجع األموا ، وإلعـداد احملتـو  وتب دلـ  عـر 
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 ،مع الشـرك تالعم   عل ، 20١6من  ك نون األو /ديسمر للجن  مك فح  اإل ا  ، املديري  التنفي ي  
 الـــيت تتســـم هبـــ  اجلهـــ ت املقديمـــ ضـــع  الأوجـــ   الوقـــو  علـــ مـــ  أجـــ   ،مبـــ  يف ذلـــك القطـــ   اخلـــ ص

املعنيــ   مــ الع فرقــ اســتهل  قــد . و ذات الصــل  سي ســ ت الوق يــ  ووضــعدم ت التواصــ  االجتمــ ع  خلــ
فريـ  آسـي  واحملـي  اهلـ دئ ابالشـتا  مـع ملنطق  الشـر  األوسـ  ومشـ   أفريقيـ  الت بع    امل لي ابإلجراتات

فهــم اليهــد  إىل تعءيــء   ا مشــتك ابلتنســي  الوثيــ  مــع املديريــ  التنفي يــ ، مشــروع ا و املعــي بغســ  األمــوا ، 
. ه  هلــ ا الغــر إمك نيــ  اســتخدامأو  متويــ  اإل اــ   مــ  أجــ التواصــ  االجتمــ ع   مواقــع ســتخدا ال

اإلنتنــــ  القــــ مم علــــ  التعــــ ون شــــبك  ملفوضــــي  األو وبيــــ  منتــــد  االحتــــ د األو وي علــــ  كمــــ  أنشــــ ت ا
مـ   إىل احلـدي وال   يهـد  دو  األعض ت يف االحت د األو وي، الاإلنتن  و حبق   املشتغلنيالطوع  بني 

وز دة اخلطــــ   البــــدي  يف الفضــــ ت  يوناإل اــــ ب   الــــ   يعــــد شــــبكالتــــو  احملإمك نيــــ  االطــــ   علــــ  
 اإللكتوي. 

للجن  مك فح  اإل اـ    الد اس  االستقص مي  اليت أجرهت  املديري  التنفي ي  أبء ت م  عل  حنو و  - 45
 ومن صـــروا ،، اـــ  التنظيمـــ ت اإل ا بيـــ  تســـتغ ، ال تـــءا  (20١6عـــ  التنفيـــ  علـــ  الصـــعيد العـــ مل  )

 م اوإســـ تة اســتخدا  الـــر عـــ  وجهتهــ  املقــر ة قطــ   املنظمــ ت غـــه الرحبيــ  بطــر  منهـــ  حتويــ  األمــوا  
املتطلب ت الدوليـ  بشـ ن املنظمـ ت غـه الرحبيـ  أو استعم   تفسه  ةت سإبيد أن تقدم بي  ت مضلل . و 

د  يف بعــض يــؤ ( إلجــراتات امل ليــ املعنيــ  اب فرقــ  العمــ عــ   ذات الصــل  الصــ د ة توصــي تالســيم   )ال
قــو  املكفولــ  حلم يــ  احل يقــو منظمــ ت اجملتمــع املــدي، ممــ  قــد شــؤون احلــ الت إىل اإلفــراط يف تنظــيم 
اخل صـــ  توصـــيته   املعنيـــ  ابإلجـــراتات امل ليـــ ، نقحـــ  فرقـــ  العمـــ  20١6اإلنســـ ن. ويف حءيران/يونيـــ  

تقيـــيم املخـــ طر الوطنيـــ  لعمليـــ ت الالرحبيـــ . ولـــد  إجـــرات  ملنظمـــ ت غـــهاب املتعلقتـــنيومـــ كرهت  التفســـهي  
مشـ و ات وثيقـ  مـع قطـ   إجـرات  إىلعـدة دو   ابد تاملتصل  مبك فح  غسـ  األموا /متويـ  اإل اـ  ، 

  .ينبغ  تشجيع، واو    املنظم ت غه الرحبي 
يتــ  ج ذبقــد يصــب  خيــ  اا تتءايــد  للفديــ  االختطــ   طلبــ ا أن  ســب فيمــ   الحظــ   كمــ  أذكــر  و  - 46

مركـء  يقـو األخـر . ويف اـ ا الصـدد،   مصـ د  دخلـيف ضـوت احنسـ    ،تنظيم الدولـ  اإلسـ مي ل  ابلنسب
يف املم  ســ ت الدوليــ  اجليــدة  يف جمــ  بنــ ت القــد ات ل بتنفيــ  مشــرو  األمــم املتحــدة ملك فحــ  اإل اــ  

ء قـد ات يـعء عم  املركـء مـ  خـ   اـ ا املشـرو  علـ  تيو للفدي ،  االختط   طلب ا ح الت مع جل  ومنع 
مـــع أبمـــ ن الراـــ م   اســـتع دةعلـــ    وغرهبـــأفريقيـــ  احلكومـــ ت واملنظمـــ ت غـــه احلكوميـــ  يف مشـــ   شـــر  
ن  هلم تن زالت أخر أ  حرم ن اإل ا بيني يف الوق  ذات  م  مدفوع ت الفدي  و  املركـء عكـ  . ويقد مت 

خلـرات املعنيـني يف بلـدان ف مدة الت عقد للفدي   االختط   طلب ا  ع بي  إقليمي  إعداد دو ة تد يعل   ح لي ا 
يف إطــ   مبــ د ة املســ عدة املتك ملــ  ملك فحــ  اإل اــ   واــ  وذلــك اجملموعــ  اخلم ســي  ملنطقــ  الســ ح ، 

 لبن ت القد ات يف املنطق . إط    
 

 العائدون  -ابء  
ان دبلـاألصـلي  أو  بلـدا مد املقـ تلني اإل اـ بيني األج نـ  الع مـدي  إىل اعـدأملواجه  الـء دة يف  - 47

حرمـ ن املشـتب  مـ   سـلط تالبتعـدي  تشـريع ت  لتمكـني  ةه خـيف اآلونـ  األإق متهم، ق   عـدد مـ  الـدو  
  اخلـ  ج. وق مـمـ   عـودهتم قبـ واثمـ  سـفرام لغـ ت نسـي  أو إمـ  اجل أج نـ  ني إ ا بينيمق تليف كو م 

هــ  أفريقيــ  وأو واب والشــر  األوســ  ومنطقــ  آســي  واحملــي  من،  خمتلفــمــ  منــ ط  دو  علــ  األقــ   عشــر
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نضــم يف أ  كــون قــد افــرد يأ  هــ  مــ  ســح  جنســي  في ســلط تاللتمكــني   اهلــ دئ، بتعــدي  تشــريع هت
يف  د جــ مــ  اجلم عــ ت امل  بعــ  لــدو إىل مج عــ  مســلح  غــه ذلــك،  أو بعــدالبلــد قبــ  مغ د تــ   ،وقــ 

اــــ   التــــدابه دون إدانــــ  جن ميــــ   اللجــــوت إىلن  مكــــكــــون ابإلويف بعــــض احلــــ الت، ياجلــــءاتات. ق ممــــ  
إال يف احلـ الت الـيت ع  األفـراد ملعظم ا   الدو  أن تسح  اجلنسي  جيوز . وال ق    االحتك   إىل  أو
لعــدة دو  وز اجلنســي (. وجيــ اجلنســي  )أ  يف ح لــ  ازدواج  عــدميؤد  فيهــ  ذلــك إىل اعتبــ  ام مــ  يــ ال

ســـني. ويف بعـــض الـــدو ، ال تـــنص التشـــريع ت علـــ  تـــدابه مح يـــ  املـــواطنني املتجني  عـــ  نســـي  اجلســـح  
 عدمي  اجلنسي . إىل أفراد  املواطنني حتوي واضح  متنع 

يـدة عد قبولـ ، تواجـ  دو  العبـو  حتـد ت  املدلـ  األك فيـ  و الق نونيـ  السـ  األ عندم  ال تتوافرو  - 48
.   إ اـمأو تسـليمه يف أ اضـيه  م  هلم أو حم كمتههباملشتب  األج ن  املق تلني اإل ا بيني  ا عند احتج ز 

وعلــ  الــرغم مــ  اإلجــراتات املتخــ ة يف بعــض املنــ ط ، مثــ  االحتــ د األو وي، لتجــرم الســفر ألغــرا  
ق ممــ   ابعتبــ    جرميــ ا حمــددة  ط  الســفر إىل منــ  مــجري اــ  الــيت مــ  الــدو   جــداا   قليلــفــ ن قلــ  إ ا بيــ ، 

نـوا ام أمـرا لـي  إلثبـ ت  والتقـ ط خيوطهـ  ك في  ضـد املقـ تلني اإل اـ بينيالدل  األب اهت . وال يءا  مجع 
وا واصـلأن يأن يظـ  مبقـدو  املقـ تلني اإل اـ بيني األج نـ  يتمثـ  يف خطـر  مـ ذلـك، يف ضـوت . و ابليسـه

 يف بلدان العبو .  ام حى بعد توقيفهمسفر 
ا تكـــ هبم  تاحتمـــ ال توكلمـــ  طـــ   بقـــ ت املقـــ تلني اإل اـــ بيني األج نـــ  يف منـــ ط  النـــءا ، زاد - 49

أو جــرامم خطــهة أخــر ؛ واعتنــ قهم قضــ   التطــر  العنيــ ؛ واكتســ هبم مءيــدا مــ  اخلــرة  يــ إ ا ب أعمــ ال
يف دو  املقصد ب قون  ا بيون األج ن  الاملق تلون اإلقد يشت  هم. و عمل شبك ت اموالتد ي ؛ وتعءيء 

فــ ن عســكري  مب شــرة بــني احلكومــ ت األجنبيــ  والكيــ  ت اإل ا بيــ . وعــ وة علــ  ذلــك،  ت مواجهــيف 
إىل االنتقـ    أوإىل بلـدا م علـ  العـودة فيم  بعـد املقصد قد تس عدام  الشبك ت اليت ينشئو   يف دو 

كيفيـــ   عـــ  هـــ تتوجيوب م بواثمـــ  ســـفر مـــءو ة  هلـــتءويـــدامـــ  خـــ    أمـــرام، كشـــ   ين دون أنغهاـــ  
 تكميـــ اســـتخدا  أمنـــ ط الســـفر املتقطـــع. ولتـــوفه حلـــو  شـــ مل  طويلـــ  األجـــ  هلـــ   التهديـــدات، ميكـــ  

 العدال .  تقدم اإل ا بيني إىلعل  خر  األدو  الالتع ون مع ع  طري  التدابه اإلدا ي  املتعلق  ابلسفر 
املتعلق  ابلسفر يف بعض احل الت، مم  يثـه شـواغ  بشـ ن اإلدا ي    التدابه وقد أس ت استخدا - 50

ميكـ  و ل جئـني.  الـدول قـ نونالمح ي  وتعءيء الق نون الدول حلقو  اإلنس ن والق نون الـدول اإلنسـ ي و 
استخدا  ا   التدابه م  فع ليـ  االسـتاتيجي ت الشـ مل  ملنـع ومك فحـ  التطـر  العنيـ   إس تة   دي حتأن 

احلم يـ  مـ  اإلعـ دة  ادفـر كفـ  لألن القـ نون الـدول حلقـو  اإلنسـ ن ي  كـ ال   يفض  إىل اإل ا  . وملـ
خلطـــر عرضـــ ا رد فيهـــ  الفـــكـــون اـــ   التـــدابه يف احلـــ الت الـــيت ي وز بتـــ  ا اللجـــوت إىلال جيـــف نـــ  القســـري ، 

 إلي  قسرا. ال   يع د بلدالاالضطه د يف 
ال مـر  هلـ   أن تتجنـ  فـر  قيـود   لدو  أيضـ ا لوعند اخت ذ تدابه إدا ي  متعلق  ابلسفر، ينبغ   - 5١

علـــ  ســـفر مـــوظف  املعونـــ  اإلنســـ ني  وممثلـــ  احلكومـــ ت األجنبيـــ  واملنظمـــ ت الدوليـــ  واإلقليميـــ  الـــ ي  
تـوفه مءيـد مـ  إىل  موظفو العدال  اجلن مي عنه   أعر ي . وتلبي  للح ج  امللح  اليت يضطلعون مبه    مس

ملخــد ات واجلرميــ  األمــم املتحــدة املعــي ابمكتــ  كــ  التوجيهــ ت العمليــ  والتنفي يــ  يف اــ ا اجملــ  ، يع
  أو واب علـــ  وضـــع بـــر م  للمســـ عدة التقنيـــ  يـــءود العـــ ملني يف جمـــ   العدالـــ  اجلن ميـــ  يف جنـــو  شـــر 

يف إطـ   يقـو  املكتـ  عل  حم كمـ  املقـ تلني اإل اـ بيني األج نـ . وعـ وة علـ  ذلـك، ال ز  ابلتد ي  
اخلـــ  األمـــ م   إعـــداد مـــنه  تـــد ييب يكفـــ  تءويـــد مـــوظف  التصـــ   بـــني املطـــ  اتملتعلـــ  ابا  مشـــروع
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 اإل اــ بيني األج نـــ  ومنـــع القــ ممني علـــ  إنفــ ذ القـــوانني ابملهــ  ات واملعـــ    ال زمـــ  لكشــ  املقـــ تلني
تنفيــ  مشــرو  علــ   مركــء األمــم املتحــدة ملك فحــ  اإل اــ   أيضــ ا عكــ  ســفرام يف املطــ  ات الدوليــ . وي

املقـــ تلني اإل اـــ بيني األج نـــ . وخـــ    يتعلـــ  ابملعلومـــ ت املســـبق  عـــ  الركـــ  ، يرمـــ  إىل وقـــ  تـــدف 
 قد ات مع البوسن  واهلرسك. الن بن ت بش  الفتة املشمول  ابلتقرير، أجر  املركء مش و ات  

املشــــتك  املتعــــددة  القــــوةالنج حــــ ت العســــكري  الــــيت حققتهــــ  ت ويف حــــو  حبــــهة تشــــ د، أد - 52
دو  حـــو  حبـــهة تشـــ د وتواجـــ  أعـــداد كبـــهة مـــ  املقـــ تلني.   تســـ اساجلنســـي ت والقـــوات الوطنيـــ  إىل 

حركــ  األفــراد مـع أ ســروا خـ   العمليــ ت العســكري ، و  التع مــ  مــع املقـ تلني الــ ي حتـد ا يتمثــ  يف كيفيـ  
ن تنظـر أب قـ نو ا  والـدو  ملءمـ   إليهـ . خميم ت املشردي  داخلي  وال جئـني و م  واجلم ع ت عر احلدود و 

لقـــ نون الـــدول مق ضـــ ة أولئـــك الـــ ي  ا تكبـــوا انته كـــ ت جســـيم  لالشـــرو  علـــ  النحـــو الواجـــ  يف يف 
تطبـ  أبن و تقـدمهم إىل العدالـ أبن جـرامم إ ا بيـ  واقتفـوا قو  اإلنس ن والق نون الـدول اإلنسـ ي أو حل

 يف نطـ  اؤالت األفراد  وقو ا   احل الت، وذلك بغض النظر ع  كيفي  ملث   ه تقييميف مع يه متسق  
أن تضع  ، جي  عل  الدو  أيض ا (20١7) 2349وفق  للقرا  و احل ل.  إق متهممك ن  وع مسؤوليته  

االقتضــ ت،  حســ شــم ، مبــ  يإ ا بيــ   تــدابه شــ مل  للتع مــ  مــع مجيــع األشــخ ص املــرتبطني  م عــ ت
ملعـــ يه وذلـــك مبــ  يتســـ  مــع ا والت ايــ  بـــرام  هتــد  إىل نـــء  الســ   والتســـري  وإعــ دة اإلدمـــ جتنفيــ  

 لدولي . ا
وتواصـــ  األمـــم املتحـــدة دعـــم اجلهـــود الوطنيـــ  واإلقليميـــ  الراميـــ  إىل التصـــد  هلـــ   التحـــد ت  - 53

 2253عمـ  بقـرا  جملـ  األمـ  املقدمـ  املعقدة واملتابط . وعل  النحو املش   إلي  يف التقـ  ير السـ بق  
األمـــم املتحـــدة  فرقـــ  العمـــ  املعنيـــ  ابلتنفيـــ  يف جمـــ   مك فحـــ  اإل اـــ   خطـــ    وضــع مكتـــ   ، (20١5)
تعــ ون وثيــ  مــع يف ظــ  لبنــ ت القــد ات مــ  أجــ  وقــ  تــدف  املقــ تلني اإل اــ بيني األج نــ ،  يــ تنفي ال

الرائسـ  جمللـ  يف البيـ ن ووفقـ ا للتكليـ  الـوا د  وفريـ  الرصـدللجنـ  مك فحـ  اإل اـ   املديري  التنفي ي  
التهديــــدات املتءايــــدة الــــيت يشــــكله   رحلصــــطــــ  اخلاســــتكم   ح ليــــ ا . وجيــــر  S/PRST/2015/11 األمــــ 

 . بصو ة أفض  الع مدون
الرفيعـــ  و قنيـــ  إىل املشـــ و ات الت اا ويف نيجـــه ، سيســـتمر دعـــم اجلهـــود الوطنيـــ  واإلقليميـــ  اســـتن د - 54

علــ  طلــ  مــ  مكتــ  مستشــ   األمـــ   ، بنــ تا 20١6قــدت يف كــ نون األو /ديســمر املســتو  الــيت ع  
العدالــ  اجلن ميــ  الق ممــ  علــ  ســي دة  تــدخ تمســ عدة نيجــه  علــ  تعءيــء ”بــر م   ســي  القــوم  ويف 

األمـم  وي ونيجـه  ومكتـ  املشت  بني االحت د األو واو الر م   “إل ا  يف جم   التصد  لالق نون 
ــ  بملخــد ات واجلرميــ  واملديريــ  التنفي يــ  املتحــدة املعــي اب تمويــ  مــ  للجنــ  مك فحــ  اإل اــ   الــ   ي نفي

 مكتـ   للجن  مك فحـ  اإل اـ   التنفي ي   ، ستش    املديري   20١7االحت د األو وي. ويف حءيران/يوني  
  يف تيسه حلق  عم  مشتك  بني الوك الت هتـد  إىل مسـ عدة ملخد ات واجلرمياألمم املتحدة املعي اب

الــــدع و  حســــ  وترتيـــ   القضــــ مي  ســـتاتيجي ت امل حقــــ اب فيمــــ  يتعلــــ نيجـــه  علــــ  بنــــ ت القـــد ات 
ألشـــخ ص مـــع ابـــني الوكـــ الت لضـــم ن فع ليـــ  التحقيـــ  إق متهـــ   لـــء يت توحتديـــد الع قـــ ت الـــ ؛ ولويـــاأل

للجنـ  مك فحـ  املديريـ  التنفي يـ  كـ   مـ  تصـد   ي. كمـ   قضـ ميتهم وم حقـ  املرتبطني  م ع  بوكـو حـرا
الرامي  إىل إط   مب د ة إقليمي  لدو   ملخد ات واجلرمي  اجلهود  األمم املتحدة املعي ابومكت  اإل ا   

 ج، حو  حبهة تش د هتد  إىل دعمه  يف وضع    وطني  للم حق  القض مي  وإع دة الت ايـ  واإلدمـ
 وتعءيء التع ون اإلقليم .

https://undocs.org/ar/S/RES/2349(2017)
https://undocs.org/ar/٢٢٥٣%20(2015)
https://undocs.org/ar/٢٢٥٣%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/11
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العدالــ  اجلن ميــ ، يف  مــوظف ملخــد ات واجلرميــ  تــد ي  األمــم املتحــدة املعــي ابويواصــ  مكتــ   - 55
يف اجلــرامم املتصــل  ابإل اــ  ،  كمــ  واحملاجلن ميــ   وامل حقــ   تالتحقيقــإجــرات معظــم منــ ط  العــ مل، علــ  

علــ   ديــجن ي  يتعرضــون للتالتكيــء علــ  مســ ل  األطفــ   الــ( مــع 20١4) 2١78لقــرا  حكــ   اوفقــ  أل
 واجلم ع ت املتطرف  العنيف ، ال سيم  تنظيم الدول  اإلس مي  ومج ع  بوكو حرا .ني اإل ا بيأيد  
بعثــ  األمــم املتحــدة املتك ملــ  املتعــددة لســ عدة امل مركــء األمــم املتحــدة ملك فحــ  اإل اــ  وفر يــو  - 56

وضـــع اســـتاتيجي  مـــ ل الوطنيـــ  ملك فحـــ    مـــ  أجـــ الـــدعم  فيقـــد  ســـتقرا  يف مـــ ل، األبعـــ د لتحقيـــ  اال
التــد ي  يف املكتــ    ، قــد 20١7اإل اــ   الــيت تتنــ و  أيضــ  منــع التطــر  العنيــ . ويف شــب ط/فراير 

مــ ل. يف   مــوظف  إنفــ ذ القــ نون وظفــ  مــم 50 عددحقــو  اإلنســ ن لـــمح يــ  جمــ   مك فحــ  اإل اــ   و 
كت  األمم املتحدة املعي ابملخد ات واجلرمي  تنظيم حلقيت عمـ  لتعءيـء قـد ات املـدعني العـ مني ويسير م

 ةاخل صــ  املنشــ  التحقيــ فرقــ  الوحــدة القضــ مي  اخل صــ  املعنيــ  مبك فحــ  اإل اــ   و  العــ ملني يفمــ ل يف 
ذلـك يف كـ نون الث ي/ينـ ير   مركـء األمـم املتحـدة ملك فحـ  اإل اـ   الـدعم هلـ تني احللقتـني، و حديث  وقدي 

. وعلــــ  الصــــعيد اإلقليمــــ ، تعكــــ  الكيــــ  ت األعضــــ ت يف فرقــــ  العمــــ  املعنيــــ  20١7وشــــب ط/فراير 
يف ت قــد  شــ  يع ملابلتنفيــ  يف جمــ   مك فحــ  اإل اــ   الت بعــ  لألمــم املتحــدة علــ  اســتكم   مقتحــ ت 

اجملموعــ  اخلم ســي  ملنطقــ   إىلك فحــ  اإل اــ   ملســ عدة املتك ملــ  يف جمــ   متقــدم اإطــ   مبــ د ة املركــء ل
بنــ ت القــد ات اإلقليميــ  علــ  مك فحــ   ىليهــد  إ“ لألمــم املتحــدة أبكملهــ ”بــر م    الســ ح ، واــ

( 20١4) 2١95  يف قـرا  و د تكليـ  مـ  جملـ  األمـ  وينف   مبوجـ   اإل ا   ومنع التطر  العني 
ابلتنفيـــ  يف جمـــ   املعنيـــ  أ  /مـــ يو، نشـــرت فرقـــ  العمـــ  شـــهر . ويف S/PRST/2015/24 بي نـــ  الرائســـ و 

إىل داكـــ   ونواكشـــوط أوفـــد  صـــغراا م فريقـــ ا األمـــم املتحـــدة ملك فحـــ  اإل اـــ   مركـــء و مك فحـــ  اإل اـــ   
واملك تــ  اإلقليميــ  لشــرك ت ملنطقــ  الســ ح  إلجــرات مشــ و ات مــع األم نــ  الداممــ  للمجموعــ  اخلم ســي  

والتخطـــي  إلطـــ   يف صـــيغت  النه ميـــ  اـــ ا اإلطـــ   اإلقليمـــ  وضـــع املتحـــدة املنفـــ ي  مـــ  أجـــ  األمـــم 
 يف األشهر املقبل . املس عدة املتك مل  مب د ة
 لتهديـــداتلالتصـــد  تلبيـــ ا الحتي جـــ ت وســتتطو  مشـــ  ك  األمـــم املتحـــدة يف منطقـــ  الســ ح   - 57

له  اإل ا   والتطر  العني  واجلرميـ  املنظمـ  عـر الوطنيـ  وااللجـ   غـه املشـرو  عـر اليت يشكي  املستمرة
  الت كيد عل  احل ج  إىل تعءيـء الشـراك ت بـني منظومـ  األمـم املتحـدة واجلهـ ت اإلقليميـ  احلدود. وأكري 

الســ ح   ملنطقـ موعــ  اخلم سـي  اجملبلـدان تقــدم الـدعم علـ  وجــ  اخلصـوص إىل إىل صـ حب  املصـلح ، و 
يف جهوداــ  ملك فحــ  اإل اــ   وااللجــ   غــه املشــرو . ولجــدد األمــم املتحــدة مشــ  كته  يف املنطقــ  عقــ  

 إجرات استعرا  مستق  الستاتيجي  األمم املتحدة املتك مل  ملنطق  الس ح .
ترمــ  إىل اســتحداث   د ات  ووضــع معهــد األمــم املتحــدة األقــ ليم  لبحــوث اجلرميــ  والعدالــ  مبــ - 58

آلي ت يف نظم قض ت األحـداث ملع جلـ  ح لـ  األطفـ   مـ  املقـ تلني اإل اـ بيني األج نـ . ويـدعم املعهـد 
إندونيســــــي ، اســــــتن دا إىل الك منــــــ  يف اإلصــــــ حي ت والت ايــــــ  تطــــــوير بــــــرام  إلعــــــ دة اإلدمــــــ ج  أيضــــــ ا 

مســ عدة الــدو  علــ   ن ميــ  )اإلنتبــو (جلشــرط  انظمــ  الدوليــ  للاملم  ســ ت الدوليــ  اجليــدة. وتواصــ  امل
تعءيــــء اســــتج ب  وكــــ الت إنفــــ ذ القــــ نون، بســــب  منهــــ  عقــــد اجتم عــــ ت لألفرقــــ  الع ملــــ  بشــــ ن مســــ ل  
الع مـــدي  وصـــ هتم ابجلم عـــ ت املق تلـــ  احملليـــ . وأخـــها، يعمـــ  مركـــء التميـــء يف شـــبك  التوعيـــ  ابلتطـــر  

إدا ة املفوضـي  يف ع دليـ  عـ  التـدخ  ملسـ عدة الـدو  األعضـ ت يف علـ  وضـ  األو وبيمفوضي  الت بع  لل
 شؤون الع مدي . 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/24
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اآلســــيوي  املعنيــــ  مبك فحــــ  غســــ   -، نظمــــ  اجملموعــــ  األو وبيــــ  20١7أ  /مــــ يو  24ويف  - 59
األمــوا  ومتويــ  اإل اــ   ومركــء مك فحــ  اإل اــ   التــ بع لرابطــ  الــدو  املســتقل ، ابلتعــ ون مــع املديريــ  

املقـ تلني اإل اـ بيني األج نـ ،   صد عـودةعم  إقليمي  بش ن  تنفي ي  للجن  مك فح  اإل ا  ، حلق   ال
 ،أوض عهم امل لي ، وبش ن استخدا  آلي ت لجميد األصـو . وتعكـ  اإلنتبـو  ح ليـ كش  مب  يف ذلك  

مـ  منـ ط  ، مـع دو  يف سي   عمله  املتعلـ  ابملقـ تلني اإل اـ بيني األج نـ ، علـ  وضـع مبـ د ة لجريبيـ 
إلد اج املعلومـ ت امل ليـ  ذات الصــل    ،وسـطآسـي  الالشـر  األوسـ /مش   أفريقيـ  وجنـو  شـر  آســي  و 

 الع مدي ./يف موجءات جمموع  خمت  ة م  املق تلني اإل ا بيني األج ن 
  

 ممحظات - خامسا 
إىل تفــ قم التحــد ت الــيت أدت أت عــدة عوامــ  طــر ، (S/2016/92) منــ  صــدو  تقريــر  األو  - 60

ســ ت  كتنويف أعقــ   اال .ل  تنظــيم الدولــ  اإلســ مي للتهديــد الــ   يشــكي  ه تواجههــ  الــدو  يف تصــدي
 بيني األج نـــ  الـــ ي  يغـــ د ون أعـــداد املقـــ تلني اإل اـــ تالعســـكري  وامل ليـــ  الـــيت حلقـــ  ابلتنظـــيم، تءايـــد

ميدان القت   ويعودون إىل دوهلم األصلي  أو دو  إق متهم أو ينتقلون إىل دو  اثلث ، مب  يف ذلـك منـ ط  
ل  اــؤالت األفــراد مــ  يب لــ  التنظــيم مــ  جهــود لتعءيــء دو  املنتســبني التهديــد الــ   يشــكي ءيــد مــ  نــءا . وي

وتوجيههم مركء  يف بعض احلـ الت، لشـ  اجمـ ت علـ   ، دامإلي ، ع  طري  إهل   بعض األفراد وإ ش
أادا  مدنيـ . وملواجهـ  اـ   التحـد ت، ينبغـ  أال تكتفـ  الـدو  بتقيـيم طـر  السـفر الـيت يسـتخدمه  

ينبغـ  أيضـ  أن تعـءز  بـ ، الدولـ  اإلسـ مي  املق تلون اإل ا بيون األج ن  الس عون ل نضم   إىل تنظيم
وينبغــ  تكملــ  جهــود مراقبــ  ســفر املقــ تلني اإل اــ بيني األج نــ  بتــدابه تكفــ   صــدا  لطــر  اخلــروج. 

لمعلومــ ت ل الــيت تعــت  التوصــ تقــدميهم إىل العدالــ . ومــ  زالــ  الــدو  تواجــ  العديــد مــ  التحــد ت 
  . ومـ  أمهيـ  خ صـ  للتـدابهي ع مـدنيمقـ تل كـو ماالستخب  ي  وحتويلهـ  إىل أدلـ  مقبولـ  ضـد املشـتب  يف  

الراميــ  إىل تعءيــء التعــ ون وبنــ ت القــد ات يف اــ ا اجملــ  ، ولتــدابه إضــ في ، مثــ  حتســني مجــع املعلومــ ت 
 واألدل  وحفظه  وتق مسه  يف مس    النءا  ومواقع اهلجم ت.

 الــ   ينفــ ويكتســ  الرصــد الفعــ   الســتغ   اإل اــ بيني تكنولوجيــ  املعلومــ ت واالتصــ الت،  - 6١
  الرســ م   شــتنامــ  أجــ  حتديــد ســب  فع لــ  أخــر  ملنــع وقمــع  حقــو  اإلنســ ن، أمهيــ ا  اللتءامــ ت وفقــ ا 

 اإل ا بي  ومجع األموا  ألغرا  إ ا بي .
املقـــ تلني اإل اـــ بيني األج نـــ   كمـــ  وأود أن أكـــر  الت كيـــد علـــ  مـــءا  وضـــع اســـتاتيجي ت حمل - 62

ميكـ  دجمهــ  اـ   االســتاتيجي ت و . (20١4) 2١78للقــرا   وفقـ ا وأتاــيلهم الع مـدي  وإعــ دة إدمـ جهم 
إجــراتات العدالــ  اجلن ميـــ ، ر هبــ  يف التــدابه املتخــ ة يف جمــ   العدالــ  اجلن ميــ  يف خمتلــ  املراحـــ  الــيت متــ

يراعـ  كـ  متن سـ  وطويـ  األجـ  أن تيسـر اتبـ    ـ  أيضـ ا وميكـ   ،ذلك خـ  ج إطـ   السـجون يف مب 
لسـلو  اإلجرامـ  اخلطـه، كون  ادع ا لأن تم  احملتم  ك لك تث  حلقو  اإلنس ن. و ميو ح ل  عل  حدة 

 .ملك فح  التطر  العني االستاتيجي ت الش مل    تكمي أن م  التجنيد داخ  السجون، و  دي أن حتو 
تيجي ت للتع م  مع فئ ت حمـددة مـ  الع مـدي . وضع وتنفي  استا يكون م  املفيد أيض ا لرمب  و  - 63
مـ  يف صـفوف  األطفـ   كمقـ تلني يف إشـرا  لجنيـد النسـ ت و يف ءا  استمرا  تنظـيم الدولـ  اإلسـ مي  ي الو 

القل  الرميسي . وم  ح ج  م س  إىل تركيء املءيد م  االاتمـ   علـ  العوامـ  الـيت تـؤد  إىل لجنيـد دواع  
ألغـــرا  إ ا بيـــ ، وذلـــك بغيـــ  يـــ امهم جملتمـــع، وخب صـــ  األطفـــ  ، واســـتغ هلم وإاملستضـــعفني مـــ  أفـــراد ا
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حتديـــد الثغـــرات الرميســـي  وضـــم ن تـــوفه احلم يـــ  والـــدعم الكـــ فيني هلـــؤالت الســـك ن، مبـــ  يف ذلـــك عنـــدم  
ــــــنـ   ــــــيت تلــــــيب احتي جــــــ هتم احملــــــددة فيمــــــ  يتعلــــــ  ه  يقعــــــون ضــــــح   ل لجــــــ   ابألشــــــخ ص، ووضــــــع ال   ال

  ج.اإلدم إع دة
له  تنظـــيم الدولـــ  اإلســــ مي ، إىل التصـــد  للتهديــــدات الـــيت يشـــكي يف إطـــ   املســـ ع  الراميـــ  و  - 64
الع مــدي ، ينبغــ  أيضــ  تــوفه احلم يــ  الك فيــ  ل جئــني و املقــ تلني اإل اــ بيني األج نــ   خطــرذلــك  يف مبــ 

الف  ي  م  من ط  النءا . وان   قل  مـ  أن تكـون الـء دة يف تـدفق ت املهـ جري ، الـيت تعـء  جءميـ  إىل 
علــ  احلــ  يف التمــ   اللجــوت  ســلبي ا  تنظــيم الدولــ  اإلســ مي  يف منــ ط  النـــءا ، قــد خليفــ  أثــراا  نشــ ط

ســــفر املقــــ تلني  للســــيطرة علــــ  ظــــ ارةمــــ  االضــــطه د. وتتخــــ  بعــــض الــــدو  تــــدابه  والتمتــــع بــــ  اــــرابا 
املهــ جري  علــ   اإل اــ بيني األج نــ ، مثــ  ســح  جنســي  املشــتب  يف كــو م مــ  اــؤالت املقــ تلني، وصــدي 

ثـــه اـــو مـــ  يو اتبـــ   األصـــو  الق نونيـــ  املرعيـــ ، فـــراد وطـــردام وتـــرحيلهم دون األاحلـــدود الوطنيـــ ، وتســـليم 
نطـو  علـ  خطـر حتويـ  مسـ   املقـ تلني اإل اـ بيني األج نـ  إىل ي م  ا م  تتعلـ  حبقـو  اإلنسـ ن و مس

مـ  ا   التـدابه بيئـ  مواتيـ  ل لجـ   ابلبشـر وهتريـ  املهـ جري . و ئ يهتدو  أخر . ويف بعض احل الت، 
علـ  حـ لتهم را  مك  تشجيع التدابه الرامي  إىل ضـم ن تسـجي  ملتمسـ  اللجـوت وال جئـني واسـتعامل

تبـــ د  املعلومـــ ت ابنتظـــ   فيمـــ  يتعلـــ  بقـــرا ات  فـــض ال جئـــني أو ملتمســـ  إىل حنـــو فعـــ   ومن ســـ ، و 
تنظــيم  لتشــجيعاملعلومــ ت علــ  الصــعيدي  الــوطي والــدول. وعــ وة علــ  ذلــك، ونظــرا ق ســم اللجــوت، وت

 ت يف الدو  الـيت يقيمـون فيهـ ، ق تلي  واملتع طفني مع  عل  ش  اجممل بشك  متءايدالدول  اإلس مي  
 املعنيــ احليويــ ، ابلتعــ ون الوثيــ  مــع كيــ  ت القطــ   اخلــ ص البــى التحتيــ  تــرز بصــف  خ صــ  أمهيــ  مح يــ  

 . (20١7) 234١ووفق  لقرا  اجملل  
واصـــ  التنظـــيم مي  األ اضـــ  واملصـــ د  امل ليـــ ، قـــد يتنظـــيم الدولـــ  اإلســـ  مـــع اســـتمرا  فقـــدانو  - 65

تنويـع مصـ د  متويلـ ، مبـ  يف ذلـك مـ  خـ   االلجـ   غـه املشـرو  ابلسـلع واملقتنيـ ت لسـب   البح  عـ 
الريــ  والبشــر. وإنــي أكــر  التوصــي  أبن تءيــد الــدو  مــ  اســتخدا   تحيــ الثق فيــ  واألثريــ  واملخــد ات واأل

ص عليهــ  يف الصــكو  الق نونيــ  الدوليــ  ذات الصــل  يف جمــ   مك فحــ  اإل اــ  ، أدوات التعــ ون املنصــو 
وبروتوكوالهتــ ، واتف قيــ   200١وكــ لك اتف قيــ  األمــم املتحــدة ملك فحــ  اجلرميــ  املنظمــ  عــر الوطنيــ  لعــ   

ـــــ ت ذات الصـــــل  املتعلقـــــ  مبك فحـــــ  االلجـــــ   2004األمـــــم املتحـــــدة ملك فحـــــ  الفســـــ د لعـــــ    ، واالتف قي
توافقهــ  للتعــ ون القضــ م  و   ا اتف قــيف اآلونــ  األخــهة   اعتمــ د تشــ د والنيجــر ومــ ل ملخــد ات. ويشــكي اب

مشـــجع . وينبغـــ  إيـــ ت االاتمـــ    ز دة تبـــ د  املعلومـــ ت بشـــ ن اإل اـــ   واجلرميـــ  املنظمـــ  تطـــو اا علـــ  
 أكــــد  اجمللــــ  يف قــــرا  متويــــ  اإل اــــ  ، علــــ  حنــــو مــــ  غــــر  احلــــ الت احملتملــــ  ل لجــــ   ابلبشــــر ل إىل

233١ (20١6). 
يف تعءيـء قد ا م  التقـد  وقد أحرزت الدو  األعض ت، بدعم م  املنظم ت الدولي  واإلقليمي ،  - 66

فهـم لعن ي  بخ ص  ل مهي   آلي هت  للتنسي  وتب د  املعلوم ت عل  الصعيد الداخل . وترز يف ا ا الصدد أ
قط عـ  تعل  بتمويـ  اإل اـ  ، مبـ  يف ذلـك ي  فيم بعض القط ع تالك من  يف املخ طر ومواط  الضع  

األموا . وينبغ  بشك  خ ص تشجيع إجـرات تقييمـ ت للمخـ طر  حمولخدم ت املنظم ت غه الرحبي  و 
ط ، مثـ  منطقـ  السـ ح ، حيـ  يرتفـع عل  الصعيد الوطي ودون اإلقليم  وفو  الوطي يف بعض املنـ 

 متوي  اإل ا  . التهديد ال   يشكيل  مستو  
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وال تـــءا  الــــدو  تواجـــ  عــــ م  احلــــواجء الق نونيـــ  واملؤسســــي  الــــيت حتـــو  دون تــــدف  املعلومــــ ت  - 67
امل ليــ   االســتخب  اتلشــواغ  األمنيــ . ومــ  ح جــ  إىل دمــ  ل بعيــدإىل حــد اــو مــ  يعــء  بشــك  فعــ  ، و 

مــــع مــــ  القطــــ   اخلــــ ص والكيــــ  ت احلكوميــــ  )مبــــ  يف ذلــــك وكــــ الت الر  الــــيت االجتمــــ ع ( يف فــــ   لج 
استاتيجي  ش مل  وعملي  ملك فحـ  اإل اـ   هتـد  إىل الكشـ  عـ  التـدفق ت امل ليـ  املشـبوا ، إضـ ف  

تــءا   هبــ . والأنشــط  التيســه والتجنيــد الــيت تضــطلع و  عملي هتــ  إىل الشــبك ت أو اخلــ   احملتملــ  وتعطيــ 
اجلهــــ ت املقدمــــ  اجلم عـــ ت اإل ا بيــــ  تســـتخد  علــــ  نطـــ   واســــع األســــ لي  التقليديـــ ، مبــــ  يف ذلـــك 

تعءيـء التـدابه الراميـ  ومـ  شـ ن  .األمـوا حتوي  النقدي  أو للخدم ت الرمسي  وغه الرمسي  لتوصي  املب ل  
   املعلوم ت مـع وحـدات االسـتخب  ات إىل كش  حترك ت النقدي  غه املشروع  عر احلدود وتق سم ا

خدم  العمـــ ت االفتاضـــي  وغهاـــ  مــــ  يف مع جلـــ  أوجـــ  الضـــع  اــــ  . وقـــد اســـت  أن يســـهم  امل ليـــ  
. وتتءايــد يــ اإل ا بخلدمــ  األغــرا   مــوا  ونقلهــ األاإلنتنــ  جلمــع شــبك  علــ  املت حــ  أســ لي  الــدفع 

 . صخ   ااتم م إي تا  خم طر ا ا االستخدا  وتتطل 
. ومنــ   (20١5) 2253إىل اجمللــ  عمــ  ابلقــرا   املقــد  اخلــ م  اــ ا اــو التقريــر تقريــر إن  - 68

حتــــ  ضــــغ   ، يــــلنتســــبون إواملواقعــــ ا، اــــو ، ظــــ  تنظــــيم الدولــــ  اإلســــ مي  20١6كــــ نون الث ي/ينــــ ير 
ألن  ظــ ا أن تظــ  الــدو  األعضــ ت يق   مــع ذلــكمــ  املهــم نتك ســ ت. و حلقــ  هبــم االعســكر  مســتمر و 

زا   التهديد الدين م  والع بر للحدود الوطني  عل  حنو متءايد ال   تشكل  ا   اجلم ع ت اإل ا بي  مـ 
يقـــو  بشـــدة الســـ   واألمـــ  الـــدوليني. ولـــ لك فـــ ني أ حـــ  بتكيـــء جملـــ  األمـــ  علـــ  تنظـــيم الدولـــ  

  م  أج  التوعي  هب ا التهديد وتعءيء التع ون الدول. غـه أنـ  يتعـني  بـ   املءيـد يلتسبني إناإلس مي  وامل
للتهديـــدات  تعـــ ويلتصـــد  علـــ  حنـــو ا  مـــ  أجـــمـــ  اجلهـــود علـــ  الصـــعيد الـــوطي واإلقليمـــ  والعـــ مل  

نظومــ  األمــم قــد ة مالــ   أعددتـ ـ  عــ   تقريــرالوالتحــد ت املشــ   إليهــ  يف اــ   التقــ  ير اخلمســ . ويف 
اســـتاتيجي  األمـــم املتحـــدة الع مليـــ  ملك فحـــ  اإل اـــ     املتحـــدة علـــ  مســـ عدة الـــدو  األعضـــ ت يف تنفيـــ

(A/71/858) م  إنش ت مكت  جديد ملك فح  اإل ا    قيد نظر اجلمعي  الع م ، أوصي    ، واو ح لي ا
، وتعءيء التنسي ، وز دة أتثـه املسـ عدة الـيت نقـدمه  إىل الـدو  يف ا ا اجمل   دة جلهود توفه القي   أج

األعض ت. وم  خـ   اـ   املبـ د ة وغهاـ  مـ  املبـ د ات، سـو  تكثـ  منظومـ  األمـم املتحـدة دعمهـ  
قــرا ات اجلمعيــ  تنفيــ  االســتاتيجي  الع مليــ  ملك فحــ  اإل اــ   وســ مر  الراميــ  إىلجلهــود الــدو  األعضــ ت 

 الع م  وجمل  األم  ذات الصل .
 
 

https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/A/71/858

