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تنظــ م الدةلــ  ألمــا المــا  لــن التلديــد الــ   ي ــ ل   لثالــل لتقريــر اال  
اإلســيم   ا المــرال ةال ــا   عالــلس للــأل الاــي  ةاألمــن الــدةل ا   
ــا  ا        ــدة  األل  ــا لل ــدة علض ــم املتح ــ اا األم ــا تأل ــلع ال ةنطــال اول

 م افح  ه ا التلديد

 مقدم  - أةال 
لـن تمـض ض  للـأل التمـد       س2015  2253ألرب جملـس األمـن  ـا اقـ  هـرا         - 1

للتلديد ال   ي  ل  تنظ م الدةل  اإلسـيم   ا المـرال ةال ـا   املمـرةض أي ـا تاسـم تنظـ م        
  ةما يرتألط ت  من أفراع ةمجالات  للأل الاي  ةاألمن الـدةل ا  ةأدـد أة ـ  منـ      س1 عاللس

اـهها  ةللـإ  ا اسلـس ا    التنظ م من احلمل  للأل األملا  ةمن التخطـ ط للـلاضات ةت   
هـد  دـأ أ تمـ     هد  تقريـرا أةل ـا للـأل املاـتلس االسـترات ان  ةأن أُ     أن ُأ من القرا  97الفقرة 

 أشلر تمد ذلك تقا ير تت ضن آخر املاتادات 
ــ  م افحــ       - 2 ــ  للان ــ  التنف  ي ةهــد ُألــد هــ ا التقريــر اســتناعا    مــدخيت مــن املديري

 1526لضــي تقــرا   جملــس األمــن  لتحل لــن ة  ــد اوــ ا اتاإل هــاب ةمــن فريــم الــدلم ا
 املتملقا تتنظـ م الدةلـ  اإلسـيم   ا المـرال ةال ـا   عالـلس       س2015  2253ة  س2014 

الـ   يـدلم لضـأ ونـ       ةمـا يـرتألط  ـا مـن أفـراع ةد انـات          لالألـان ةتنظ م القالدة ة رد
ــ     ــن الماملـ ــس األمـ ــرا ات  جملـ ــإ القـ  2253ة  س2011  1989ة  س1999  1267مبلجـ

ال ـــا   عالـــلس ةتنظـــ م القالـــدة املتملقـــ  تتنظـــ م الدةلـــ  اإلســـيم   ا المـــرال ة س2015 
تتمـاةن ةي ـم مـ  فرهـ      دـ لك    ةيرتألط  ضا مـن أفـراع ةمجالـات ةماساـات ةد انـات      ةما

  ةمردـ  األمـم املتحـدة مل افحـ  اإل هـاب       المضأ املمن   تالتنف ـ  ا جمـا  م افحـ  اإل هـاب    

__________ 

 س QDe.115مد ج  ا هائض  او ا ات حتت ماضأل تنظ م القالدة ا المرال   س1  

http://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/1526(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/1526(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
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تقـد  ممللمـات    تاإلضـاف     ةاولات املمن   األخرس ا األمم املتحدة ةاملنظضات الدةل ـ   ة 
خطــل ة التلديــد الــ   ي ــ ل  تنظــ م عالــل ةاوضالــات ةال  انــات    مــدس ماــت ضل  لــن 

 ج المـرال ةاوضلل يــ   ةجــلع تنظـ م عالـل ةنفـلذ  خـا    أتنـاة  تالتحل ـأ أي ـا    املرتألطـ  تـ     
المرت ــ  الاــل ي   مبــا ا ذلــك ا الــ ضن ةشــرل أفريق ــا ةجنــلب آســ ا ةجنــلب شــرل آســ ا  

التقريــر ااــا  هل ض ــا ا تاــل ط ال ــل  للــأل اولــلع الــا تألــ اا الــدة  األل ــا    ا لتضــد أة
داته املنتض      منطقا جنـلب آسـ ا ةجنـلب شـرل آسـ ا ةالتقـد  الـ   أ رنتـ  ا تنف ـ  تـ          

ال  ف ــ  الــا تتمامــأ  ــا الــدة   أ لــأم افحــ  اإل هــاب ا لــدع مــن اســاالت امللاضــ م    ة 
األل ا  م  ماأل  املقاتلا اإل هات ا األجانإ الـ ين يمـلعةن    أةلـاام  ةيتنـاة  التقريـر      
دــ لك ماــأل  اســتخدا  تنظــ م عالــل لت نلللج ــا اململلمــات ةاالتمــاالت  ةماــأل  المنــ   

اــن املــرتألط تالتالــات  ةنطــال اولــلع الــا تألــ اا األمــم املتحــدة ةشــردا ها ا جمــا      اون
 املاالدة التقن   ةتنا  القد ات 

  
 نظرة لام  للأل التلديد القائم - يان ا 
 ال غط للأل تنظ م عالل ا منالم التاع - أل  

س  َظــأت تنظــ م عالــل يتمــر  لن اــات  S/2016/501منــ  أن هــدمتر تقريــر  الثــا    - 3
لا ري  دألهة ا المرال ةاوضلل ي  المرت   الال ي   دضا تمرضت المنا ـر املنتاـأل  لتنظـ م    

أفغاناــتان ةا ااضــات ماـتضرة للــأل مماهلــلا ا    الــا أ ــألحت تتـل  عة ا أتــرن   ةعالـل 
تنظـ م للـأل حتق ـم هدفـ  الرئ اـن املتضثـأ ا       الل أل ا  ةهد أعس ذلك    تقـلي  هـد ة   سرت ت

اال تفــاب تاأل اضــن حتــت ســ طرت   ةذدــرت   ــدس الــدة  األل ــا  أن اســتضرا  ال ــغط    
الماــ ر  ا المــرال ةاوضلل يــ  المرت ــ  الاــل ي  أجــر الق ــاعة املرد يــ  للتنظــ م للــأل تغــ ه 

ة ةالاـ طرة ا ت نـك الـدةلتا لـن لريـم نقـأ سـلط  اقـاذ القـرا              ه ادللا امل لف  تالق ـاع 
  س7  الفقرة S/2016/629 انظر  مراتإ عن ا ةتقل ص عة  اإلعا ة املرد ي 

تنظــ م للــأل  اــاع املــلا ع   الة ــدت الن اــات الماــ ري      ــد تم ــد مــن هــد ة     - 4
  س10  الفقـرة  S/2016/501 انظـر   ةخمل ا هد ة التنظ م للأل حتم أ الدخأ من ت ـ  الـنفط  

ةمنـ  ن ــر تقريـر  الثــا   ظــأ تنظـ م عالــل يلاجـ   ــملتات مال ــ  ةهـل  ــاة  ا اللهــت      
ــل       ــن جلـ ــ م مـ ــ  التنظـ ــد دثـ ــد  فقـ ــ  اوديـ ــ  ةاهمـ ــ  مـ ــ  أن يت  ـ ــتخي  نفاـ ع  ا اسـ

ن ال رائإ/االتت ان لتملي  ما ي    لل   من لائـدات الـنفط  ةت ـه تمـ  التقـديرات    أ     
مل ـلن عةال  ا ال ـلر مـن ذلـك املمـد   ةي ـضأ هـ ا         30التنظ م ي اإ ما هد يمـأ     

 “ اـــا ”التاا يـــ   ة ســـل  ال لرتـــا  ةاملـــا   ة  “ال ـــريأل ” القاـــري  ة “ال دـــاة”املأللـــ  

http://undocs.org/ar/S/2016/501
http://undocs.org/ar/S/2016/629
http://undocs.org/ar/S/2016/501
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ــا  ــل     المقــ ــل  المألــ ــ   ة ســ ــل  اوضرد ــ ــاع ها  ةالرســ ــا يمــ ــر  ات الــ   S/2016/629 انظــ
الــا  “ال ــرائإ”  ةمللاجلــ  هــ   المــملتات املال ــ    فــ  تنظــ م عالــل ناــإ س14 الفقــرة
ين دـان يمفـ لم   للـأل أفقـر املـدن ا الـ      “ال ـرائإ ”ةلدعها  تأ شرع أي ا ا فر  األ لا 

     انظر املرج  نفا س ا الااتم
 انظـر   تاألإ ةضـم  املـاا املتـدهل  تاسـتضرا      “احل م”تنظ م للأل الةضمفت هد ة  - 5

ــألم     س13املرجــ  نفاــ   الفقــرة   ــا ت ــأخر ا عفملــا أعي   دضــا أن خفــ  ه ضــ  الرةاتــإ ةالت
مبــا ف ــ    التقــا ير لــن انت ــا  الفاــاع  ةلمــأ مــا تتناهلــ  س2 مقــاتلن التنظــ م    مغــاع ة  ــفلف 

 انظر املرجـ    ا  فلض التنظ م ليم  أخرس للأل تدهل  مال   التنظ م  سره  املا  ةال هإ
    س15نفا   الفقرة 

ةدلضــا تلا ــأ فقــدان تنظــ م عالــل لأل اضــن الــا ياــ طر لل لــا  ستت ــا   أي ــا    - 6
التت ان  ةتالتاا من احملتضأ أن ي ـطر  /ا“ال رائإ”هد ت  للأل مج  األملا  لن لريم جألاي  

التنظ م    االلتضاع أدثر للأل مماع  الدخأ التقل دي  لدس اإل هات ا  مبـا ا ذلـك األن ـط     
ــاض األشــخا  للحمــل  للــأل الفديــ          س4   ةالترلــات ارا ج ــ  س3 اإلجرام ــ   مثــأ اختط

ا شـ  أشـ ا  التـلريإ  الـا     ةاستناعا    تم  التق  ضات  يرحتضأ أي ا أن يتل ط التنظـ م  
    س3 مضل ات الما ري  ت لن أدثر  ملت هد تد  لل   أ تا ا أهأ  ةل ن ملاجلتلا تال

شرـنت   الـا ةس تمر  تنظ م عالل    م يد من ال غط تاألإ المضل ـات الماـ ري     - 7
 ــدض  اــا  ســ طرت  للــأل مدينــ  منــألىل الاــل ي      جانــإ    2016لل ــ  ا آب/أطاــطس 

ط الما ر  املتلا أ الـ   اـا  ع للـأل التنظـ م ا املنـالم احمل طـ  تتلـك املدينـ  تاـألأ          ال غ
 منلا احلد من هد ت  للأل الل ل     احلدةع الدةل   اللاهم  للأل م ا ض منالم التاع   

__________ 

ال لاعة الا أع   ا عان  ـأ    طل ـ    ماـالد ةنيـر ار انـ  ل ـاةن إلليـأ اإل هـاب  أمـا  اللانـ  الفرل ـ              س2  
جملــس النــلاب املمن ــ  تال ــاةن ارا ج ــ   ةأمــا  املمن ــ  تاإل هــاب ةلــد  االنت ــا  ةالتاــا ة  التاتمــ  للانــ  

اللان  الفرل   املمن   تالتلديدات الناشئ  ةالقد ات  التاتم  للان  جملس النلاب املمن ـ  تارـدمات الماـ ري      
  2016  يران/يلن    9

ــر   س3    House of Commons Foreign Affairs Committee, “The UK's role in the economic war against, 5انظـــــــــ

July 2016, paras. 47-48  

   اآلن  ال يمتضد تنظ م عالل للأل الترلات ارا ج    ةدلضا فقد التنظ م سـ طرت  للـأل األ اضـن  ف نـ       س4  
 الـ   ي ـه       “ممـد  اإلنفـال  ”  ةل ـن  فحاـإ  يفقد مماع  الدخأ املرتألط  تاـ طرت  للـأل األ    لن 

ــ س ســ نخف  أي ــا دلضــا ا ف ــت الت ــال   املرتألطــ          ــا ينفــم  ــا التنظــ م األمــلا  الــا ألنت الاــرل  ال
ــأل األ اضــن  انظــر    ــرة S/2014/815تاــ طرت  لل ــنفس    79  الفق ــل اســتضرت ت ــ ن الترلــات  ةل ــاا ف س  ةتالت

تنظ م  ةهـد ي ـلن اـا عة  أدثـر أة ـ  ا      الإلثأ ناأل  أدر من الدخأ اإلمجاا ال    مأ لل    اللتهة  هد
 مال ت  ت  أ لا  

http://undocs.org/ar/S/2016/629
http://undocs.org/ar/S/2014/815
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 التنافس االسترات ان ةالتماةن الت ت  ن - تا  
هتديـدا دـألها ةمـا فتئـت ميتـ  تتنـلع         ال ي ا  التلديد الـ   ي ـ ل  تنظـ م عالـل     - 8

فضنـ   ـدة  تقريــر  الثـا   ةا ــأ تنظـ م القالـدة ةتنظــ م عالـل ةال  انــات املرتألطـ   ضــا        
ــلضا للــأل المــم د االســترات ان  ةللــأل الــرطم مــن ت ــا ب مفلــلم ن          ة  “اإلمــا ة”تنافا

  اسـتخد  لنا ـر   س5   ةللأل الرطم مـن امللاجلـات المن فـ  للـأل املـلا ع ةاأل اضـن      “اريف ”
ااضـات   ألضـا  حت ـههم  تنظ م عالـل ليهـاهتم ال خمـ   مـ  أفـراع تنظـ م القالـدة لـدلم         

ــا  ا لــامن   ــا  ا لــا   2016ة  2015دــألهة ا أة ةت ــدة   2015س ةد ن  س  ةأشــا ت ال
األل ــا  أي ــا    أن تنظــ م القالــدة ا شــأل  او يــرة المرت ــ  ةتنظــ م عالــل يتألــاعالن الــدلم 

ايت ا ال ضن  ةه ا يـد  للـأل أن الميهـات ال خمـ   تـا اإل هـات ا دـأفراع ا ـن أن         المضل 
ت لن أدثر أة ـ  مـن اإلاـان امل ـتري تأيديلللج ـ  متطرفـ   فـاألفراع الـ ين يغـاع ةن منـالم           
التاع ل ن هاضات ا تلداام األ ـل   أة ا منـالم ن الـات أخـرس ا نـلم االلتضـاع للـأل        

 الات  ةهم ت لك مدلاة للقلم ال ديد علم لدع من اوض
 

 ا تفاع ألداع المائدين - ج م 
ــرال ةا     - 9 ــ م عالـــل ا المـ ــا للـــأل تنظـ ــا  ع  ال ـ أعس ال ـــغط الماـــ ر  الـــ   اـ

ــن امل      ــدين م ــدع المائ ــاع ل ــل ي     ا تف ــ  الا ــ  المرت  ــإ    اوضلل ي ــات ا األجان ــاتلا اإل ه ق
ا يطرح حتديات جديدة للأل الـدة  األل ـا   فقـد    س ضا    أة ةتا ةاملغرب المريب  ةه  ةال

ــاتل  ــ  املق ــات لت   ــإ لن اإل ه ــدةن ةن األجان ــدة      المائ ــا اقــ هتا ال ــداته امل ــاعة ال ــ  الت م
    “ال أل   الالعا ”ةاستخدا  الت فه ة  “الافر املتقط ”لريم اللال      ناألل ا  ل

ــم  الر ــد أن ألــد    - 10 ــدةُ  األل ــا  فري اع املقــاتلا اإل هــات ا األجانــإ  ةهــد َأتلغــت ال
 ضـاف     م  ا تضا  ل ملم للأل شن هاضـات   المائدين    تلداام األ ل   أة تلدان  هامتلم

تطرح حتـديا مت ايـدا للـأل األمـن       ألداع األفراع ال ين يردفملن    التطرض ا تلك الأللدان   
الـا شـلدهتا التقـاالت ارييـا الن ـط       الماملن  ةيت ح ه ا ارطـر املت ايـد ا ال يـاعة الناـأل       

 التاتم  لتنظ م عالل ا مج   أحنا  المامل من   دة  تقرير  الثا    
 

 أسال إ تنف   اااضات ارا ج   - عا  
ــد ة      - 11 ــدين ي ــه    ت ــا   ه ــد لــدع المائ ــ    اللمــأ ت اي ــأل اال تفــاب مبقاتل  تنظــ م لل

ةمنا ــري  ا منــالم الــتاع  طــه أن تنظــ م عالــل  عا للــأل ال ــغط الماــ ر  ت يــاعة لــدع   
__________ 

 ا أفغاناتان ةاوضلل ي  المرت   الال ي  تمل ة  ئ ا    س5  
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اااضات الا يتم تلج للـا ةت اـهها ا ارـا ج ةتاسـتخدا  ت ت  ـات أدثـر فت ـا  ةيطـرح         
مت امنـ    ا شـن لـدة هاضـات   الدةلـ  اإلسـيم     أسللب التنف   الا استخدم  لنا ـر تنظـ م   

  م ـادأ خا ـ  مـن   ـل     س6 ةتـا يس   ترد اس سطنألل ة  تقريألا  دالا ةهمت ا ترةداأ
االســـتاات  األمن ـــ   أةال  ا ـــن أن يتـــدفم ســـ أ لـــا   مـــن اململلمـــات    مرادـــ  الق ـــاعة   
ةالا طرة  ةهد أفاعت الدة  األل ا  أن هـ ا ت ت ـك مقمـلع يلـدض    نيـاعة المـملتات       

ــ  الـــدة   ــق  ةتـــدعة األهـــداض  الـــا تلاجـ ــتااتات مناـ ــر  ا الق ـــا  تاسـ   S/2016/629 انظـ
ا تــا يس أن اإل هــات ا ع ســلا  2015  ةأيألتــت هاضــات ت ــرين الثــا /نلفضر  س5 الفقــرة

همــأل ســ نا يلهات  ــلاعال  لــيل النــا  الاــاتق  ةاستخلمــلا الــد ةع ت ــأن د ف ــ  ن ع أ
 هد  من اال تألاي ة  داال أدر هد  من اراائر الأل ري  

ةتاإلضــاف     المضل ــات ال ــرس الــا نفــ ها تنظــ م عالــل ا ارــا ج  دــان هنــاي     - 12
المديــد مــن اااضــات الــا نفــ ها أفــراع أة خييــا  ــغهة  ةا تمــ  احلــاالت  أللــن أةلئــك 

أخـرس  اععلـأل تنظـ م عالـل أن امللـامجا      األفراع ةال هم لتنظ م عالـل مقـدما  ةا  ـاالت    
  ة تضأ أن ت لن تلك اااضات ماتل اة من تنظ م عالـل ةمل تقـ  تتلج ـ     “جنلع ”من 

من   ةل ن ملضـا دـان احلـا  فريا هـا هـن للـأل نفـس القـد  مـن ارطـل ة  سـلا  مـن   ـل              
 تأيهها للأل الللن الما  أة من   ل اراائر ا األ ةاح 

 
 اإل هات ا ا  سا ة استخدا  ت نلللج ا اململلمات ةاالتماالتاستضرا   - ها  

ال يــ ا  تنظــ م عالــل يفــر  نفاــ  ا الف ــا  اإلل تــرة   ة ــل القــائضلن للــأل      - 13
التان ــد ا  ــفلض تنظــ م عالــل جمناــديلم احملــتضلا للــأل اســتخدا  املنتــديات املغلقــ  ةنظــم   

ــرة S/2016/629 انظــر  التراســأ امل ــفرة  ــد    س6  الفق ــن ن ــاط التان  ــلع م   ةياــالد هــ ا الن
املتلا أ للأل  ن ا  شأل   لاترة للحدةع الللن   ةتنضل تاسـتضرا  مـن املتمـالفا مـ  التنظـ م      

ةة ةمقاتل    ةهل ما تنتفن مم  احلاج     القرب املاع  تا القـاعة ةمرنفذـ   المضل ـات  ةلـي    
للـأل   ين ر هـد ا ةافـرا مـن الدلايـ  للـأل اإلنترنـت       الدةل  اإلسيم  للأل ذلك  ال ي ا  تنظ م 

  الرطم من ال غط الما ر  املاتضر
أة تالرسـائأ امل ـفرة أي ـا هـد ة  ـ        “ال ـأل   الاـلعا   ”ةتقل  االتمـاالت لـر    - 14

أدثــر ةدــاالت  نفــاذ القــانلن تطــل ا للــأل التــرا   ســائأ اإل هــات ا ةاقــاذ  جــرا ات تنــا    

__________ 

ضــات س أي ــا هد تــ  للــأل تنف ــ  مثــأ هــ   ااا QDe.014أيألــت تنظــ م القالــدة ا تــيع املغــرب اإلســيمن    س6  
  2016أيا /مايل  31املمقدة  ا شن هاضات متمدعة ا طاة  ماا  ا 
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لل لــا  ةنت اــ  لــ لك   تضــأ أن تفقــد الــدة  األل ــا  ال ــثه مــن تفلهلــا الت نللــلجن          
 امل تاإ مقا ن  تاوضالات اإل هات   

 
 المن  اونان املرتألط تالتاعاالستضرا  ا استخدا   - ةاة 

  ال يــ ا  س47    44  الفقــرات S/2016/501 انظــر  دضــا أشــرت ا تقريــر  الثــا  - 15
تنظــ م عالــل ياــتخد  المنــ  اوناــن ضــد الناــا  ةالفت ــات ال  يــديات ت ــ أ منــلان ا  

ــ  ال  ــ  المرت  ــالم    المــرال ةاوضلل ي ــات األخــرس احملا ــرة ا من اــل ي   ةدــ لك ضــد األهل 
 3 800التاع  ةللأل الرطم من أن تم  الناا  استطمن الفرا  مـن تتطففـ لن  ال يـ ا  حنـل     

  ةه ا األمر مدلاة لقلـم  ةهت دتات  ه ا التقرير من ال  يديات املختطفات ا لداع املفقلعين
ن الفـرا  الظـرةض املرةلـ  الـا ه ف لـا تـ ملن       شديد  ةهد ة فت املختطفات اللـلايت اسـتطم  

ةشرا هن ةتألاعان ةاإلسا ة  ل لن  ةتن ر للأل اإلنترنـت  لينـات ملضـلللا فت ـات ةفت ـان      
ممرةضلن ملقاي تلم تاألسلح  ةاأل  م  الناسف  ةالاـ ا ات ةجمضللـ  مـن الاـل  األخـرس       

لــن األشــخا  احملتاــ ين لــدس   ة ــ  اآلن  مل يــتم  ن ــا  أ  آل ــات  ني ــ  لتــأما اإلفــراج 
ــلا مــن الفــرا   فقــد اســتفاعةا ا ذلــك مــن ماــالدة أســرهم       ــ ين إل ن تنظــ م عالــل  أمــا ال

االنتحـا  سـأل ي للخـي   ةيتمـر        الةامللرتا أة اطتنضلا فر ـا أخـرس  ةمل اـد آخـرةن     
 ألفا  الناا  الللايت ينتحرن أة  اةلن الفرا  لل رب أة القتأ لقاتا ام   

ةا ل أل ا  تقل  اوضالات الا أللنت ةال ها لتنظ م عالل تتمري  األلفا  اسنـدين   - 16
 س   A/HRC/31/47ا  فلفلا هارا    المن  اونان ا تم  احلاالت  انظر 

  
 ارطر املت ايد ال   ي  ل  تنظ م عالل   - يالثا 

ل ط ال ــل  للـأل ارطــر الـ   ي ــ ل  تنظــ م عالـل للــأل تتلـ  منــالم المــامل      لتاـ  - 17
 سأ د  ا ه ا التقرير للأل جنلب شرل آس ا ةال ضن ةشرل أفريق ا 

 
 نطق  جنلب شرل آس ااحملده  مبالتلديد  -أل   

 “اريفـ  ”تل   دس ظلل  تنظ م الدةل  اإلسـيم   ا المـرال ةال ـا  ة لينـ  ه ـا        - 18
منطقــ  جنــلب شــرل آســ ا    ــل اســتضا  التنظــ م أشخا ــا جــدعا ةألــاع تن ــ ط شــأل ات  

ــ  دانــت ســألقت     اللجــلع    ف ــان تــ لك ممــد  هتديــد متاــدع للضنطقــ   ةةفقــا    س7   هات 
ذدرت    دس الدة  األل ا   أ ألح املتطرفلن من أتنا  منطقـ  جنـلب شـرل آسـ ا  ألة       ملا

__________ 

 .سQDe.092  ااوضال  اإلسيم   ساتق ةمايد من ذلك س7  
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  ياـافرةن تانتظـا     ارـا ج لين ـضا      ردـ  مت ـدعة       مرة من  اندالع التاع األفغـا  
    س8 لامل    األمر ال   ا نلم من ادتااب ملا ات هتال   ة هام  ليهات

ةال ي تفن املقاتللن اإل هات لن األجانإ من منطق  جنلب شرل آس ا تاإل ـا  ت ـن    - 19
أشـا ت   ـدس الـدة  األل ـا         هاضات ا املنطق   تأ ي رفلن لل لا  شرافا فمل ا  فقد 

ملف دا ا مال  يـا  ةالـ   أ ـ إ     مللألتالقناتأ ال دةي  للأل  2016أن هال    يران/يلن   
ف ــ  نان ــ  أشــخا   أشــرض لل ــ  شــخص مــال    مــن املقــاتلا اإل هــات ا األجانــإ ا           
 اوضلل يــ  المرت ــ  الاــل ي   ةهــد أف ــلت الاــلطات ا جنــلب شــرل آســ ا المديــد مــن          

ــأل         ــأل  للـ ــت القـ ــا   ةألقـ ــرال ةال ـ ــيم   ا المـ ــ  اإلسـ ــ م الدةلـ ــل  تتنظـ ــاامرات املتمـ املـ
 األشخا   مئات

ةةفقا ملا أفاعت ت  الدة  األل ا   شـلدت األشـلر األخـهة نيـاعة ا ن ـاط تنظـ م        - 20
  ن ـرت جمضللـ    2016الدةل  اإلسـيم   ا المـرال ةال ـا  ا املنطقـ   ففـن   يران/يلن ـ        

أاـا فـرع لتنظـ م الدةلـ  اإلسـيم   ا المـرال ةال ـا  ا الفلـألا  لـن لريـم ةسـائط            نلضت 
التلا ـــأ االجتضـــالن  تاـــا أ ف ـــديل يمـــل  مقـــاتلا  ندةن اـــ ا ةمـــال  يا ةفلأل نـــ ا ا  
اوضلل ي  المرت   الال ي  ةهم ينف ةن لضل ات  لدا  ة ثـلن مـلالن لم الـ ين مل ياـتط ملا     

الن ـضا     تنظـ م الدةلـ  اإلسـيم   ا الفلـألا        المرت ـ  الاـل ي  للـأل ا      اوضلل يـ الاـفر  
ي يــد مــن التخــلض مــن أن  األمــر الــ      ســا  األمــلا  شــن هاضــات عاخــأ تلــداام أة أة

   الفقـرة S/2016/629انظـر  يتحل  جنلب الفلألا    مرد  للضقاتلا املنتضا    ه   املنطق   
  أ ــد  تنظــ م الدةلــ  اإلســيم   ا المــرال ةال ــا  من ــل ا  اي ــا   ةا   يران/يلن ــ س9 51

  ةهـ ا عل ـأ آخـر للـأل األة ـ  املت ايـدة       س10 تاللغ  احملل   يرد  للأل منطق  جنلب شرل آسـ ا 
 المامل    ق  ا تططات الا يلل لا التنظ م للضنط

__________ 

ضردـ   للاستناعا    تق  م  ديل للضخالر اإلهل ض   ُألد حتت الق اعة امل ـترد  لل ـديت االسـتخألا ات املال ـ       س8  
ندةن ان لتحل أ املماميت املال   ةاإلتي  لنلا ةاملرد  األستراا لبإتي  لـن املمـاميت ةحتل لـلا  ةتنـا      اإل

ــ   ي ــا ي     ــرال    568للــأل اململلمــات املقدمــ  مــن عة  أخــرس ا املنطق ــدائر ا الم ــتاع ال  ندةن اــ ا ا ال
ــ  الاــل ي   ةيرمتقــد أن    ا  ةهــد الترقــأ نان ــ  مقــاتلا   هــات ا   لــاعةا     ندةن اــ 183ةاوضلل يــ  المرت 

ــر       ــا  انظـ ــلعهتم    مال  يـ ــد لـ ــلا لنـ ــ  ةأعينـ ــ   مال  يـ ــن جناـ ــإ مـ  Regional risk assessment on““أجانـ

terrorism financing 2016: South-East Asia & Australia”, August 2016, p. 12  

س  ةال هـا  QDe.001ا ذلك لنا ر مـن مجالـ  أتـل سـ اض      أللن لدع من اوضالات الناشط  ا الفلألا  مبا  س9  
للـأل االختطـاض للألـا للفديـ      ضالـ   اولألغداع   ةأشا ت   دس الـدة  األل ـا     أن هـد ات    يب ت ر األ

  50  الفقرة S/2014/770تنامت ةأ ألحت أدثر تمق دا نت ا  أملا  الفدي  الا  ملت لل لا  انظر أي ا 

   دس الدة  األل ا  ممللمات مقدم  من  س10  
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تنظ م ا جنلب شرل آس ا للأل الدلايـ  ة اـإ  فقـد ةرجلـت     الةال يقتمر ترد    - 21
  للـأل سـأل أ املثـا   مـن خل ـ       س10 أملا  حنل املنطق  مـن المـرال ةاوضلل يـ  المرت ـ  الاـل ي      

  شــأل   ا تاتمــ  لتنظــ م الدةلــ  اإلســيم   تلجــد ا المــرال ةاوضلل يــ  المرت ــ  الاــل ي      
  دضـا ه  2016  لتضليأ ااال  ال   استلدض جادرتا ا دـانلن الثا /ينـاير   س11  ندةن ا ا

  س10 مج  األملا  تل ا لتضليأ لضل ات ا املنطق 
ةمل تاـتخد  ا اااضـات األخـهة الـا اســتلدفت منطقـ  جنـلب شـرل آسـ ا  مثــأ          - 22

  أ  2016اـل  مال  يـا ا   يران/يلن ـ       ةه2016هال  جادرتا ا دـانلن الثا /ينـاير   
  ةم  ذلك  ةتالنظر    ةجـلع التـ ا  ت ـن امل يـد مـن هـ         س10 ت ت  ات أة أسال إ متطل ة

اااضــات  يظــأ ارطــر هائضــا تــأن تتنــامأل خــرات المائــدين مــن المــرال ةاوضلل يــ  المرت ــ     
اإل هات ا املدانا ف اـملن     أة خرات من يرفرج لنلم منس12 الال ي  املتضرسا للأل القتا 

    س13    الملعة    ال أل ات اإل هات  
 

 ال ضن ةمنطق  شرل أفريق ااحملدل تالتلديد  -تا   
  ُأن ــئت ا الــ ضن مجالــ  تاتمــ  لتنظــ م الدةلــ  اإلســيم   ا المــرال   2014ا لــا   - 23

ا المــرال ةاوضلل يــ   ةال ــا  تق ــاعة ةتلج ــ  ةإلليــأ مــن تنظــ م الدةلــ  اإلســيم   الرئ اــن
المرت   الال ي   ةأفاعت عة  أل ا  من املنطق  أن مقاتلا منتاألا لتنظ م الدةلـ  اإلسـيم     

ان ضلا أي ا    تنظ م الدةلـ  اإلسـيم   ا الـ ضن      س14 ا المرال ةال ا  من جنا ات تتلف 
     جانـإ ه امـ    ةللأل الرطم مـن أن التنظـ م دثـ  مـن هاضاتـ   ال سـ ضا ا منطقـ  لـدن        

تتان د املقاتلا ا الـ ضن  فلـل مل ياـتط  تمـدر احلمـل  للـأل علـم تلـن ذ  شـأن  ةيلاجـ            
 تالرف  من الا ان ت  أ لا  

__________ 

 Regional risk assessment on terrorism financing 2016: South-East Asia & Australia”, August“”انظـــــــــر   س11  

2016, pp. 16 and 33   ت نضـا يرمـد التلجـ     منـالم الـتاع ا ارـا ج ممـد ا        ”  ةهد ة ع ا ه ا التق  م أنـ
ا اللهـت نفاـ  ومـل  ماشـرات تـد  للـأل عخـل  أمـلا     املنطقـ           ملخالر مرتفم   فـ ن القلـم يت ايـد    

  4  المفح  “لدلم المنا ر اإل هات   احملل  

ــا     س12   ــأل أ املثــ ــأل ســ ــر  للــ  Thomas Koruth Samuel  Radicalisation in Southeast Asia: a Selected Case انظــ

Study of Da'esh in Indonesia, Malaysia and the Philippines, (Kuala Lumpur, Southeast Asia Regional 

Centre for Counter-Terrorism, 2016), p. 105  

 ممللمات مقدم  من   دس الدة  األل ا   س13  

 من المرال ةسل ي  ةتلنس ةاملضل   المرت   الاملعي  للأل ةج  ارمل   س14  
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ــا ي ــنلا     - 24 ــأل طــرا  اااضــات ال ــ ضن ةلل ــرة    ا ال ــرع تنظــ م القالــدة ا شــأل  او ي ف
احل لم ـ  ةاملاـاةلا احل ـلم ا     المرت    ياتلدض تنظ م الدةل  اإلسـيم   ا الـ ضن املألـا     

ةللأل الـرطم مـن املنافاـ  ال رسـ  للـأل ماـتلس الدلايـ  تـا تنظـ م القالـدة ا شـأل  او يـرة             
ــتألادات        ــلع اش ــا ير ت ــأن ةه ــ ضن  ال تلجــد أ  تق ــ  اإلســيم   ا ال ــ  ةتنظــ م الدةل المرت 

ــلضا  ة  ــا ير اســتناعا    مألاشــرة ت ن ــدة  األل ــا   مــن تق ــدةال ــاتل يأل ــأل  اتنظــ ضالن أن مق لل
 استمداع للتماةن ممًا للأل املاتلس الت ت  ن 

ــا دــألها        - 25 ــد  اهتضام ــرال ةال ــا  تأل ــ  اإلســيم   ا الم ــاعة تنظــ م الدةل ــت ه  لقــد ظل
تال ضن  فلن تراهإ المضل ات للـأل أ   امل ـدان ةتقـد  اإل شـاع ةالتلج ـ  ملقاتل لـا ا الأللـد         

ــاير   ــرال ةال ــا  الرئ اــن       لــاج2016ةا دــانلن الثا /ين ــ  اإلســيم   ا الم تنظــ م الدةل
  S/2016/629 انظـر   تارل   ـرالا عاخل ـا للـأل الق ـاعة ا تنظـ م الدةلـ  اإلسـيم   ا الـ ضن        

    س27الفقرة 
ا المـلما   تمضـأ   ةال ظت الدة  األل ا  ظلل  خل تا لتنظ م الدةل  اإلسيم    - 26

ه ـاع   ةهـل  جمضلل  يقلعها لألد القاع  مـامن      ةه  أةالةا ا جألا  تا   مبنطق  تلنتيند
ســاتم ا  ردــ  ال ــألاب  ــل  ةال      تنظــ م الدةلــ  اإلســيم   ا المــرال ةال ــا  ا لــا  

اا مقاتــأ  يتلقــلن الــدلم املــ 300  ةتقــد  الــدة  األل ــا  هــلة هــ   ارل ــ  ا حنــل  2015
ةالللجاا من تنظ م الدةل  اإلسيم   ا الـ ضن  ةأفـاعت   ـدس الـدة  األل ـا  أن شـحن        

  ةأشـا ت الـدة    2016أسلح  هاعم  من ال ضن هد سلضت لـن لريـم الألحـر ا أةائـأ لـا       
األل ا     أن مقاتلن تنظـ م الدةلـ  اإلسـيم   ا المـلما  ين ـرةن للـأل ةسـائط التلا ـأ         

ألسلح  ملرت  من الـ ضن  ةللـأل الـرطم مـن أن تنظـ م الدةلـ  اإلسـيم   ا        االجتضالن  ل ا 
ال ضن ياالد فم أ تنظـ م الدةلـ  اإلسـيم   اوديـد ا المـلما   فـ ن مقـاتلن تنظـ م الدةلـ           
ــدة           ــن ال ــد م ــديرات المدي ــا لتق ــه دــاض  ةةفق ــدلم ط ــرةن أن ال اإلســيم   ا المــلما  ي

ج  تنظ م الدةل  اإلسيم   ا الـ ضن    ترد ـ  مـلا ع     األل ا   ف ن الدلم تدةع تاألإ  ا
 للأل ال ضن مللاجل  منافا  تنظ م القالدة ا شأل  او يرة المرت   

ــ  اإلســيم         - 27 ــ  لتنظــ م الدةل ــ  امللال  ــدة  األل ــا     أن اوضالــ  الثان  ةأشــا ت ال
  ةهـد أللنـت اوضالـ     جألل  شرل أفريق ا  تن ط ا منطقـ   اع د ـامألل  ونـلب المـلما     

  ةانتقـدت  ردـ    2016ةال ها لتنظ م الدةل  اإلسيم   ا المـرال ةال ـا  ا ن اـان/أتريأ    
ال ألاب ةليهاهتا تتنظ م القالدة  عال   س ان شرل أفريق ا    ارـرةج مـن  ردـ  ال ـألاب     

ل أةســ   ةالتألــا  االن ــضا     تنظــ م الدةلــ  اإلســيم   فر ــ  ملضا ســ  اإل هــاب للــأل نطــا 

http://undocs.org/ar/S/2016/629
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ةأشا ت الدة  األل ا     أن  مل يتان تمد حتديد هـلة هـ   اسضللـ  امللال ـ  لتنظـ م الدةلـ        
 اإلسيم   ا المرال ةال ا  تده  

ةترس الدة  األل ا  أن تنظ م الدةل  اإلسيم   يلاجـ  مقاةمـ  شـديدة ا المـلما       - 28
من  رد  ال ألاب    ل ت متر ه   احلرد  تنظ م  الدةل  اإلسيم   ا المرال ةال ـا  فمـ ي   
منافاا  ةسألم للحردـ  أن هتلـت تمـ  أل ـائلا الاـاتقا الـ ين ان ـقلا لنـلا ةان ـضلا             

مـن املن ـقا لـن     50يم    ةأشا ت الـدة  األل ـا  أي ـا    أن  ـلاا     تنظ م الدةل  اإلس
منــلم    تنظــ م  17ت نضــا ان ــم  2016 ردــ  ال ــألاب تلجلــلا    الــ ضن ا شــألاط/فراير 

 الدةل  اإلسيم   ا ل أل ا   
  

ممللمـــات ماـــت ضل  لـــن تنف ـــ  الـــدة  األل ـــا  للقـــرا ات املتملقـــ    - اتما  
 مب افح  اإل هاب

أةجــد ظلــل  تنظــ م الدةلــ  اإلســيم   ا المــرال ةال ــا  ةقا ــ  ا  ن ــد املقــاتلا     - 29
اإل هات ا األجانإ حتـديات  ضـاف   مرتألطـ  مب افحـ  اإل هـاب  ةناع مـن  حلـاح احلاجـ             
ملاجل  التطل  ةالتمم د الاريما ا التلديـدات اإل هات ـ  احلال ـ   ةذلـك مـن خـي  تم يـ         

  اإل هاب  ةتق  املاـاةل   الرئ اـ   لـن التمـد  لتلديـد الدةلـ  اإلسـيم   ا        تداته م افح
المــرال ةال ــا  للــأل لــاتم الــدة  األل ــا   ةأســلط ال ــل  ا هــ ا التقريــر للــأل  جــرا ات    
التنف   املتخ ة ا جنلب شرل آس ا  م  الترد   للأل املاائأ املرتألط  تالمائـدين مـن املقـاتلا    

  ةللأل ارطلات الـا اقـ هتا الـدة  األل ـا   ال سـ ضا ا جنـلب آسـ ا        اإل هات ا األجانإ
 ةجنلب شرل آس ا  حملادض  المائدين من ملالن لا ةتأه للم ة لاعة  عماجلم 

 
ــلب       -أل    ــ ا ةجنـ ــلب آسـ ــا  ا جنـ ــدة  األل ـ ــا الـ ــل   ـ ــا تقـ ــ  الـ ــا  التنف ـ ألضـ

 آس ا شرل
ااضــات   هات ــ  دــرس  فضنــ  لقــد دانــت لــدة عة  ا جنــلب شــرل آســ ا هــدفا   - 30

ــرال ةال ــا       ــ  اإلســيم   ا الم ا  س15 ةهــلع أة  تفاــه انتحــا   مــدلل  مــن تنظــ م الدةل

__________ 

لنا ر هاعم  من جنلب شـرل آسـ ا  ةتتألـ  لتنظـ م        تت لن منيال اوضلل ي  المرت   اليقد  أن ة دة ا  س15  
 الدةل  اإلسيم    هن الا أة ت   ا ااال  
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 س17 سـنغافل ة الفلـألا ة ة س16   نف ت  ندةن اـ ا ةمال  يـا  2016جادرتا ا دانلن الثا /يناير 
 التقاالت ةأ ألطت لدعا من املخططات اإل هات   املدللم  من التنظ م   

 
 االسترات ا ات ةاأللر املاسا   مل افح  اإل هاب - 1 

ــأل حتــديثلا       - 31 ــ  مل افحــ  اإل هــاب  ةتمضــأ لل ــ  عة  اســترات ا ات ةلن  ةضــمت أ ت
تاســتضرا   ةأن ــأت ه ئــات ةلن ــ  لتناــ م جلــلع م افحــ  اإل هــاب ت ــم مج ــ  األجلــ ة     

ةالتمــاةن ف ضــا ت نــلا  احل لم ــ  الماملــ  ا م افحــ  اإل هــاب  ــدض تم يــ  تألــاع  اململلمــات 
عاخـأ جلـان  ال ـرل  ةاالعلـا  المـا         س18 ةأن أت أي ا ة دات خا   مل افح  اإل هاب

ةاستحديت  اتط  أمم جنـلب شـرل آسـ ا  آسـ انس المديـد مـن المـ لي اإلهل ض ـ  مل افحـ           
ةخطــ  المضــأ  2007 افحــ  اإل هــاب لمــا   اتطــ  آســ ان ملاإل هــاب  مبــا ا ذلــك اتفاه ــ   

ا ا ج ــ  ارأدــد ةن ا    2016ا إللن/يلل ــ     ةس19   املتملقــ  مب افحــ  اإل هــاب  ال ــامل
أة ـ  التنف ـ  ال امـأ    الـ   لرقـد ا ف نت ـان    احملفأ اإلهل ضـن لراتطـ  أمـم جنـلب شـرل آسـ ا        

 لتلك الم لي  طه أن هناي  اج     الق ا  مب يد من المضأ   
 

 اونائ  المدال  اونائ   ةالت ريمات  - 2 
تلا أ الدة  األل ا  من ه   املنطق  اقاذ ارطـلات الينمـ  مللا مـ  ت ـريماهتا مـ        - 32

ــدة  األل ــا  تاــرل  مــ     س2014  2178متطلألــات القــرا   ــان مــن ال   ةهــد تفاللــت عةلت
خـي  التضـاع ت ـريمات شـامل  مل افحـ  اإل هـاب        ظاهرة املقاتلا اإل هـات ا األجانـإ مـن    

ةاستحديت عةلتان تـداته خا ـ  ة عا يـ   ةسـنت   ـدس الـدة  هـانلنا جديـدين مل افحـ           
  ةلــدلت هلان نــلا القائضــ  ملنــ  احلــلاعال اإل هات ــ   ةهامــت عةلــ    2015اإل هــاب ا لــا  

ت اال تاـان أينـا  التحق قـات    ةا دة تتمديأ هانلاا ارا  تـاإلجرا ات اونائ ـ  تتضديـد فتـرا    
اونائ   من سألم  أيا     ست  أشلر تالناأل  لق ايا اإل هاب  م   م ان ـ  إلديـدها ألدثـر مـن     
ست  أشلر  ةأشا ت يـيال عة     أاـا هـد تلغـن ةيـائم سـفر املقـاتلا اإل هـات ا األجانـإ          

__________ 

فـرعا م ـتأللا ا أاـم   هـات لن مـن اـم  ـل          213للـأل   2016  يران/يلن ـ    27لقد ُألقـن القـأل   ـ      س16  
 تأن ط  تنظ م الدةل  اإلسيم   ا المرال ةال ا  

طــ ط مللامجــ  منطقــ  ما ينــا تــا  ألقــن القــأل  للــأل ســت    هــات ا تتلضــ  التخ  2016آب/أطاــطس  5ا  س17  
 سنغافل ة  ا

   جانـإ ة ـدة مل افحـ       أن أت  ندةن ا ا ماخرا فره  لضأ ممن   مب افح  املقاتلا اإل هات ا األجانـإ  س18  
 اإل هاب ةفره  لضأ مل افح  إلليأ اإل هاب 

  ا ةض  خط  لضأ شامل  مل افح  اإل هاب ن  م افح  اإل هاباملديري  التنف  ي  للا سالدت س19  

http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
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ت سقاط جناـ   املقـاتلا   ملنملم من الافر  ت نضا استحديت عةل  ةا دة   ضا هانلن ا يق ن 
اإل هات ا األجانـإ  ةتـثه هـ   التـداته  شـ االت تتملـم أقـلل اإلناـان ينألغـن النظـر ف لـا            

  مبـا ا  س2014  2178تمناي   ةمن الدة  من مل يتخ  تمد ارطلات الينم  لتنف ـ  القـرا    
الينمـ  لتاـر  سـفر املقـاتلا اإل هـات ا األجانـإ  ةإلليـأ املقـاتلا اإل هـات ا           ذلك التداته

األجانــإ  مبــا ا ذلــك إلليــأ مــا يتملــم تاــفرهم  ةتلقــن التــد يإ للــأل األلضــا  اإل هات ــ    
ة ن د األشخا  ل ن ضلا    اوضالـات اإل هات ـ   ةاأللضـا  التح ـهي   ةالتحـري  للـأل       

  هات   ا ت اب األلضا  اإل
 

 التماةن الدةا - 3 
نظرا المتداع ال أل ات اإل هات   ةسفر املقاتلا اإل هات ا األجانـإ خـا ج احلـدةع      - 33

نـالم تمتضـد أدثـر فـأدثر للـأل التمـاةن الـدةا مـ  عة          املأخ ت الدة  األل ا  من تتلـ   
 افحـ  اإل هـاب تـألا أن    تق  خا ج شأل اهتا التقل دي  للتماةن الثنائن  ت د أن تق  ضات ون  م

هناي المديـد مـن التحـديات املرتألطـ  تالتمـاةن الـدةا الفمـا  مـن أجـأ ةهـ  تـدفم املقـاتلا             
 اإل هات ا األجانإ 

ــات        - 34 ــ   إلجــرا  حتق ق ــ  ت ــغ ل   أة ماسا ــرل آســ ا أ  آل  ــلب ش ةال تلجــد ا جن
ت نضـا ال ي ـلن التمـاةن     م ترد    ذ  ر  دأ عةل  للأل  ـدة حتق قاهتـا املرتألطـ  تاإل هـاب     

 ا التحق قات سلس للأل أساع ما تاتدل   دأ  ال    
مماهـدة املاـالدة القانلن ـ  املتألاعلـ  مـا       2004أترمت عة  جنـلب شـرل آسـ ا لـا       - 35

 س20 تا تلدان  اتط  أمم جنلب شـرل آسـ ا ذات الـتف ه املتقـا ب  ةةضـمت أمانـ  املماهـدة       
ــا ال ــأل ن   ــأل ملهمل ــدة لل ــدة  األل ــا  ا الراتطــ     أعةات مف  ــك  مل تاــتخد  ال ــ  ذل   ةم

  ي ـاض    ذلـك ط ـاب أ  اتفـال  هل ضـن      س21 املماهدة ةال املله  ال ـأل ن اسـتخداما دـامي   
 ت أن تال م اسرما   

 
 م افح  إلليأ الدةل  اإلسيم   ا المرال ةال ا  ةاملقاتلا اإل هات ا األجانإ - 4 

للـأل الــرطم مــن أن المديــد مــن الــدة  األل ــا  مــا نالــت تلاجــ  حتــديات ا التنف ــ    - 36
هرا ات جملـس األمـن املتملقـ  مبنـ  إلليـأ اإل هـاب ةم افحتـ   فقـد         املأل ن  ا الفما  ملتطلألات 

ُأ ــرن تقــد  ا التنف ــ   فملــأل ســأل أ املثــا   ستن ــر ة ــدة االســتخألا ات املال ــ  اإلندةن اــ   
__________ 

 مان  األيتل  م تإ املدلن الما  املال    ملا   س20  

 هناي  اج  ماس     املاالدة التقن   للنلل  تتال   للألات املاالدة القانلن   املتألاعل   س21  
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ــلل   ــ  الـ ــرين       املردـ ــل  ا ت ـ ــ ا ا تلطـ ــرل آسـ ــلب شـ ــم جنـ ــ  أمـ ــدة   اتطـ ــد يإ لـ للتـ
ــلتر  ــا ض     2016األة /أدتـ ــ   ةاملمـ ــتخألا ات املال ـ ــدات االسـ ــاةلا ا ة ـ ــد يإ املاـ لتـ

م افح  إلليأ اإل هـاب  ةطههـم مـن املاـاةلا      ة املرد ي   ةه ئات م افح  طاأ األملا 
أي ـا  ائط اإللـي   ةاستضمـات احملل ـ     األةساط األداعا    ةهطاع األلضـا   ةةسـ    يا تةس

 التمل ض      ا  لداع األعةات
ةت ا ي الدة  األل ا  ا فرهـ  المضـأ املمن ـ  تـاإلجرا ات املال ـ  ةاا ئـات اإلهل ض ـ          - 37

ا اســـتمرا  املخـــالر الـــا ي ـــ للا تنظـــ م الدةلـــ  اإلســـيم   ا المـــرال ةال ـــا     املضايلـــ 
ضــا يتملــم تتضليــأ اإل هــاب  ةتمتــر أســترال ا ة ندةن اــ ا ةمال  يــا   ةاوضالــات املنتاــأل  لــ  ف  

ةالفلألا ةسنغافل ة ةتايلند الدة  الات ذات املخالر األللأل ا جما  طاـأ األمـلا  ةإلليـأ    
اإل هاب ا جنـلب شـرل آسـ ا ةاحملـ ط ااـاعل  ةإللـك عةلتـان مـن الـدة  األل ـا  األدثـر            

مل افحــ  طاــأ األمــلا    ايعهــل اســنغافل ةس نظــامت ــر ا ا جنــلب شــرل آســ ا  مال  يــا ة 
ةإلليأ اإل هـاب  ت نضـا خ ـمت عةلـ  أخـرس   ندةن اـ اس لمضل ـ  مراهألـ  فرهـ  المضـأ املمن ـ             

ــلا  تاــألإ ةجــلع أةجــ  همــل  اســترات ا        ــ  تغاــأ األم ــ  املتملق ــاإلجرا ات املال   ال أن   ت
ــحألت مـــن المضل ـــ  ا         ــدما دـــألها ةسرـ ــ ا أ ـــرنت تقـ   ةا 2015  يران/يلن ـــ  ندةن اـ

  لضدت الفلألا     لغا  هانلاا املتملم تالاري  املمرف   مـن أجـأ تم يـ     2016ن اان/أتريأ 
  افح  طاأ األملا  ةإلليأ اإل هاب   مل لانظام
ةمن التحديات الرئ ا   الا تلاجللا الدة  األل ـا  ا جنـلب شـرل آسـ ا  ةهـ        - 38

ةل  اإلسيم   ا المرال ةال ا  ةطه  من التنظ ضـات اإل هات ـ     مج  األملا  لماحل تنظ م الد
ةالطريق  األدثر استخداما ا جنـلب شـرل آسـ ا وضـ  األمـلا  امللجلـ     اإل هـات ا هـن         
االلتضــاع للــأل التضليــأ الــ ايت مــن ممــاع  م ــرةل   ةهــ ا ي ــ أ حتــديا دــألها أمــا   نفــاذ     

ألمـلا  مـن خـي   سـا ة اسـتخدا  املنظضـات طـه        القلانا  ةة عت تقـا ير أي ـا لـن مجـ  ا    
الرأ   ةالتضليأ اوضالن  ةيمتر النقأ املاع  للنقلع الطريق  األدثـر اسـتخداما  ة طـم القلـم     
ــلع        ــات املدفللــ  ماــألقا ةالنق ــأ الألطاه ــدة مث ــدف  اودي امل ــرةع ت ــأن اســتخدا  أســال إ ال

إل هـاب مـن خـي  النظـا  املمـرا المـاع        اإلل ترةن    ال ي ا  من املتله  أن ي ـلد إلليـأ ا  
 ا تفالا ملضلسا 

 
  نفاذ القانلن ةمراهأل  احلدةع - 5 

ال ي ا  ةض  ةتنف   استرات ا ات شامل  إلعا ة احلدةع يطـرح حتـديًا تالناـأل  للمديـد      - 39
 تقـر    سللل  اختـرال احلـدةع  طـه أن الـدة  األل ـا        تالنظرمن الدة  األل ا   ال س ضا 
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حلدةع يظأ جانألا أساس ا من جلانإ م افح  اإل هـاب ةةهـ    افمال  ملراهأل   تداتهتأن تنف   
 تدفم املقاتلا اإل هات ا األجانإ   

مألـل   ةتاـضح  اتطـ     ال اتةال تفر  أ  من عة  جنـلب شـرل آسـ ا  ال ـا تأشـه      - 40
 ـد أن المديـد   أمم جنلب شرل آس ا أري   ردـ  األشـخا  تـدةن تأشـهة عاخـأ املنطقـ   ت      

ــدة  األل ــا    ــ       مــنمــن ال ــل  ةعة  مقمــد ملقــاتلن تنظــ م الدةل هــ   املنطقــ  هــن عة  لأل
اإلسيم   ا المرال ةال ا   ةيت ايد  ع اي مج   عة  جنـلب شـرل آسـ ا للحاجـ     تم يـ       

تـدفم املقـاتلا اإل هـات ا األجانـإ      ل الفمـا  لهـ   ال عا ة احلدةع ةالتماةن الـدةا مـن أجـأ    
دةع احلـ مـن  أل جديـدة دة  ةدالـ   الـ  تلـك    ـدس   أن ـأت  2015فن ت رين الثـا /نلفضر  ف

ضــألاط هاــرة ا  تلضــ  س22 عةلــ  ةا ــدة فقــط هامــتلتم يــ  مراهألــ  األشــخا  ةالأل ــائ   ة
نقاط مراهأل  احلدةع تللا الل ل  املألاشر    هلالد ت انات املنظض  الدةل ـ  لل ـرل  اونائ ـ     

ردــات حتل  ــ   س23 الردــاب لــند  عةلتــان فقــط اململلمــات املاــألق    اإلنترتــل س  ةتاــتخ
أنيـا   ت ارا ـ  اـايت  اللند النقاط احلدةعي   ةال تطألعم أ  عةلـ  نظـا     ااحملتضل ااإل هات 
  س24 الرداب

  ةتمضــأ الراتطــ  لــاماــأل  ت ةيــر ةيــائم الاــفر ةت ي ف أي ــا الرئ اــ   امل ــادأ مــنة - 41
وض ـ  مـلال     مل دةماافر     ن ا  تطاه   هتدضلللي  الرهض   ل ال ا للأل ت ا   مألاع ة 

مـــ ةعة لتحديـــد االيـــ   ل ترةن ـــ  آل ــ   الــدة  األل ـــا  ا الراتطـــ   ةالتضـــدت أ تـــ  عة   
 ةع عتــت المــح ح اــفر المــن جــلانات  منــاذجيــ   ةتألاعلــت عة  املنطقــ  أل لمترتالق اســات ال

 ضألاط ااارة للأل د   ةيائم الافر امل ة ة   

 م افح  التطرض املمحلب تالمن ة م افح  التان د ةمن  - 6 
تــلا عة  جنــلب شــرل آســ ا اهتضامــا مت ايــدا للضــ  ُاــىل شــامل  مل افحــ  التان ــد    - 42

فاللـ  طـه   اللـات  او ـرادات مـ    الةالتطرض املمحلب تالمن  ةمنملضا  تطرل منلا  هام  
 افحـ  التطـرض املمـحلب تـالمن  للـأل      ملجلـلع   مـن  تأل لـ   ضـا م    ةتم ـ  الـدة  ف     ل

ال لضـا  الـدين ا ةهـاعة     تمألئـ  تم ي  هد ة استضمات احملل   للأل جما   ن ل  التطرض من خي  

__________ 

التده م تاستخدا  هالدة ت انات اإلنترتل  املتملق  تليـائم الاـفر   حتتأ سنغافل ة املرتأل  الثالث  ا المامل من   ل  س22  
 ال ائم  أة املارةه  

ستل   منظض  الطهان املـد  الـدةا مج ـ  الـدة  األل ـا  ف لـا تاسـتخدا  نظـا  اململلمـات املاـألق  ا ت ـرين             س23  
  2019 ملاافرين ألل  لا تملق  تاسنغافل ة التضاع نظا  اململلمات املاألق  امل تمت    ة2016الثا /نلفضر 

 هريإ ةهت ا لن املاافرين ستمتضد  ندةن ا ا نظا  اململلمات املاألق   س24  



S/2016/830 
 

 

16-16787 15/27 

 

ةد انــات   ــ الرأ طــهاستضمــات احملل ــ  ةاملد ســا ةال ــألاب ةاأللفــا  ةالناــا  ةاملنظضــات   
  مملم تلا أ ليهات  هام ةالتض ا ام ة  القطاع ارا 

ةما نالت الدة  تمرب لـن هلقلـا مـن  سـا ة اسـتخدا  اإلنترنـت ةةسـائط التلا ـأ          - 43
االجتضــالن مــن هفألــأ تنظــ م الدةلــ  اإلســيم   ا المــرال ةال ــا  ةاولــات املنتاــأل   ل ــ  الــا    

جـدع ةالتحـري  للـأل ا ت ـاب ألضـا    هات ـ   ةتاـمأل احل لمـات           تامأل     ن د أل ا
   تم ي  هد هتا للأل الر د ةالتنظ م  فملأل سـأل أ املثـا   افتتحـت مال  يـا مردـ  االتمـاالت       

  الـ   سـ دخأ   ـ  الت ـغ أ ال امـأ ألـل        اإلل ترةن ـ  الرسائأ  اللترا  اإلهل ضن الرهضن
 ألـدت  ن ا  اللدال  الللن ـ  للف ـا  اإلل تـرة   ة      ةتمضأ  ندةن ا ا للأل2016ااي  لا  

 اتطـ    سـا  أجلـ ة ال ـرل  التاتمـ  لراتطـ  أمـم جنـلب شـرل آسـ ا هالـدة ت انـات             ة ال اتان
ــ  ال ــأل    ذات المــل  تاإل هــاب      ــلفر الترمجــ  اإل ةهــن م ــترد  للضلاه ــ   ت ــ  للدلاي ن ل  ي

 ألاع  اململلمات ةحتل للا لت اه تةذلك   اللغات احملل  الا تتم تاإل هات   
ةهد عأتت احل لمات ةمقدمل خدمات االتماالت من القطاع ارـا  للـأل التمـاةن     - 44

 تتــ حةاللي ــم ا  لــداع ارطاتــات امل ــاعة ةاحلــد مــن  م ان ــ  الل ــل     تتليــات مم نــ     
اد  طلطأ املناتر ةتـد ب ال ـألاب ةمن ـئن احملتـلس ةاملـدةنا  تال ـر      ات مثأ ف األلي ةشرد
احملل   ةاستض  املد   للأل  ن ـا  خطاتـات م ـاعة  اات ـ  ا  ندةن اـ ا       اتاحل لمخرا  م  

د ـ  ةمنـ  اسـتخدا        دض هتـ هلانا ةللائح تلض  ةتنف   لدع من الدة   ها ةمال  يا  ة
ــد        ــ  لتق ــ  اإلل ترةن  ــ  ةاســتخدا  األعل ــات ةاالتمــاالت ألطــرا    هات  ــا اململلم ت نلللج 

 هات ا    المدال    اإل 
 

 لمتأه لـــة لمائـــدين مـــن املقـــاتلا اإل هـــات ا األجانـــإمقاضـــاة ااســـترات ا ات  -تا   
 لمة لاعة  عماج

من  تقرير  الثـا   تمـدس لـدع مت ايـد مـن الـدة  األل ـا  للتلديـد احملتضـأ الـ              - 45
ةالتـداته اإلعا يـ  ةتـداته    ي  ل  المائدةن من خي  لائف  ةاسم  مـن تـداته المدالـ  اونائ ـ      

  ةتــالنظر    أن س2014  2178 اج  للــأل النحــل املطلــلب ا القــرا التأه ــأ ة لــاعة اإلعمــ
اإل هاب اثأ هتديدا خطها لألمن اللل  ةالايم  المام   ف ن تداته المدال  اونائ   المـا م   

ةاملخـالر النامجـ     غهر للأل نطال ةاس  االستاات  األناإ  ت ـد أن التلديـد اإل هـايب املـت    تمت
ا األجانـإ  أاـم المديـد مـن الـدة        لن ت ايد لدع المائدين ةاملر علا مـن املقـاتلا اإل هـات   

 للض  ن لىل أدثر مرةن  لتلفه ترامىل التأه أ ة لاعة اإلعماج 
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دألهة مـن ملالن لـا المائـدين مـن اللجلـات الـا يقمـدها         لدة عة  تأن ناأل  تف دة - 46
املقـاتللن اإل هــات لن األجانــإ  مـا مل تتــلفر ت ــأام ال ــرةط الـدن ا الينمــ  ملقاضــاهتم أة أنــ     

لــن تالفــات تاــ ط  ناــأل ا  ةمــا نالــت الــدة  تلاجــ  المديــد مــن  ســلس ا ــن مقاضــاهتم  ال
للمات االستخألا ي  ةحتليلـلا    أعلـ  مقألللـ  ضـد     التحديات ا جللعها الرام      تلل د املم

ــن المــمإ      ــدةن  ةيألقــأل م ــاتللن لائ ــد   أي ــا امل ــتأل  ا أاــم مق ــدة  األل ــا  حتدي ــأل ال لل
االســتااتات األناــإ ةاألدثــر تلاننــا تالناــأل     فئــات تــدعة مــن املاــافرين  مبــا ا ذلــك    

مـن األفـراع   هـاال   ت ال هن   ةطه اإللاها ةن  ةاألشخا  ذةلالقا رةن  ةأفراع األسر املمال
املتملقـ  تتلأل ـ     دماتال ين  تضأ أن ي لنلا ضمافا  ةمقدمل اردمات الطأل ـ  ةطههـا مـن ارـ    

 ال ين ا ت أللا جرائم أهأ خطل ة أة املن قلن اال ت اجات اإلناان    ةالمائدةن احملألطلن 
لـــىل أدثـــر ةهائ ـــ   ـــا  ةهــد لـــ نت الـــدة  األل ـــا  جللعهـــا الرام ـــ     اقـــاذ ن   - 47

 ت ا ـا  ةالتح ـه ال ا ا ت ـاب جـرائم    هتـم ال ـرةع  تلج   من خي  اإل هاب  مبا ا ذلك 
  ةا هـ   احلـاالت    ليلتحـال تاملقـاتلا ا ارـا ج    افرالهألأ ةهلع أ  جرائم خطهة ةهألأ 

همــهة فقــط  هــ ا  ن  مــأ  دضــا   راع لقلتــات تالاــان لفتــرة مــن احملتضــأ أن يلاجــ  األفــ 
  تاإل هــاب  أن لــدعا مــن األفــراع املتــلضا تا ت ــاب جــرائم ذات  ــل   دــثهةةجــدت عة  

ااضـات  للـأل ا ا ذلك المائدةن من املقاتلا اإل هات ا األجانـإ  اسـتضرةا ا التحـري      مبا
نـا   ألاـلم أة تمـد     مـا أي  اـا     ة ـ  التخطـ ط أة التح ـه   لاةإلليلـ اا اإل هات    ةالتان د 

لتأه ـأ عاخـأ الاـالن ةتـرامىل فمالـ  للرلايـ        ل ليل سرا لم  ةا ظأ ط اب تـرامىل فمالـ    
الي قــ   فــ ن احلــألس ا ــن أن يــاع   ــ     تفــاهم املخــالر الــا ي ــ للا تمــ  الــتال       
ةا ــن أن يــاع  التضــاع اــىل مــرن يتنــاة  دــأ  الــ  للــأل  ــدة ا تادضــ  المائــدين ةيتــ ح  

م التداته اونائ   ةالتداته اإلعا ي  ة/أة ترامىل التأه أ ة لاعة اإلعمـاج    فلائـد لديـدة     تطأل 
مبا ا ذلك  تا   التدخأ هألأ  دةال أ  سللي جنائن خطـه  ةاالسـتاات  ا احلـاالت الـا     
ال تاــتلا ال ــرةط الــدن ا للضقاضــاة  ةاالســتاات  املتلاننــ  ةالقائضــ  للــأل أســاع املخــالر ا 

الت األفراع ال ين ا ت أللا جـرائم أهـأ خطـل ة  ةقفـ   ناـأل  التان ـد عاخـأ الاـالن           ا
 الاان    لنلم من املفرجةنياعة االستاات  الطليل  األجأ ا ما يتملم تاألفراع 

ةما نا  التقد  اإلمجاا ال   أ رنت  الدة  األل ـا  ا ةضـ  ةتنف ـ  اسـترات ا ات      - 48
املقـاتلا  اإل هـات ا ة لق ـايا املتملقـ  ت   نا  ااـىل أدثـر الـلال     ا  لـا  التأه أ ة لاعة اإلعمـاج  

أدثـر املنـالم ت ـر ا  طالألـا ا نفـس الـدة         تمـ  مـن  ا اإل هات ا األجانإ أدثـر تدةعيـً    
ةتفتقـر    القـد ة للـأل التحق ـم تفمال ـ  ا      مـن الماـ    ف لـا نظـم المدالـ  اونائ ـ      ت  ل الا 

الق ـايا ذات   اةضـ  ةتنف ـ  التـداته الألديلـ       دـان ا ملـ س  ةاملتـلضا ضـاة  ق ايا املمقـدة ةمقا ال
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أل ـا   تالناـأل     ممظـم الـدة  األل ـا   تطلـإ لـدة عة         اجديـد  ياالمل  تاإل هـاب حتـد  
 أي ا م يدا من اللهت ةاررة لتقدير ةتق  م مدس فمال   النرلىل الا تتألملا 

 
 جنلب آس ا - 1 

ــا  هامـــت - 49 ــ ا   ســـت عة  أل ـ ــلب آسـ ــنغيعيل  مـــن جنـ ــتان ةتـ ــتان ةتاداـ  أفغاناـ
النـلىل   ا  لـا  عمـاج  اإلتأه أ ة لاعة للاسترات ا ات تلض  ةتنف   ةسريين ا ةن ألا  ةااندس 

الـتاع   الـ   مـن  رةج ارـ  ةأتنا  الاي     منلا   سم ًام افح  اإل هاب ة/أة ال   تتألم  ا 
مىل التأه ـأ ة لـاعة اإلعمـاج ا جنـلب آسـ ا         املالح  أة تلل د الاي   ةترمن ممظـم تـرا  

ــ        ــ  ةطههــا مــن اولــات الفالل ــ  احملل  ــا ت ــ للا املنظضــات اإل هات  ــدات ال التمــد  للتلدي
لدة   ةا ن أن تم ِّن ه   الرامىل أي ا هد ة استضمات للأل جما ـ  اولـلع   اطه من املالح  

ن ل  التطرض ةالتان ـد ا عة  املنطقـ   دضـا ا ـن     املت ايدة الا يأل اا تنظ م الدةل  ا تغ ي  
ت   فلــا مللاجلــ  املخــالر الــا ي ــ للا المائــدةن مــن املقــاتلا اإل هــات ا األجانــإ  ةاــد    

رامىل الــا ةضــمت ةنفــ ت ا املنطقــ  ملــا التضدتــ  مــن لــرل متنللــ  ا تــداتهها   الالتنليــ  تــ
الت الاــ ن ةالتملــ م ةالمضالــ   ملاــالدة    االهتمــاعي   مبــا ا ذلــك تقــد  املاــالدة ا جمــا     

اإل هات ا الاـاتقا ةاملقـاتلا الاـاتقا للـأل االنـدماج ا استضـ   ففـن تمـ  عة  املنطقـ            
ه   املاالدة ا ش أ منح ألسر املقاتلا الاـاتقا ةجمتضمـاهتم احملل ـ  مـن أجـأ ضـضان       ترقد  
تنلي  أي ا تاوللع الا تأل اا عة  املنطقـ   لمضل   التأه أ ة لاعة اإلعماج  دضا اد  ال اعلضل

   هـ  مـن املـرجح أن    ـل  إلشراي أسر األفـراع ةجمتضمـاهتم احملل ـ  ا لضل ـ   لـاعة اإلعمـاج        
 عة ا ا خف  الملعة    اورا   تاع  وللعا

للأل نطال ةاس  ا تمـ  عة    لضاةال ي ا  استضرا  المن  ةانمدا  األمن ةانت ا ه - 50
الــدة  للتلســ  ا تــرامىل التأه ــأ ة لــاعة  تلــك  اــر لثــرة أمــا  اولــلع الــا تألــ اا   املنطقــ 

املنــالم األشــد ت ــر ا  ةتــالنظر    التحــديات الــا يلاجللــا هطــاع المدالــ   لت ــضأ اإلعمــاج 
رامىل ا ظـأ ط ـاب اآلل ـات املناسـأل  الـا      هـ   الـ  اونائ ـ   هنـاي أي ـا خطـر يتضثـأ ا تنف ـ        

لط  ه ائ   أة سلط  تتم  ماتقل  أخرس الرهاتـ  ةاالسـتمرا  لـلا  مـدة     ت فأ أن تتل  س
أي ـا للـأل خطـر افتقـا  اسـرما    القنـلات املناسـأل  الـا ا نـلم مـن            االرامىل  ةينطل  ه 

خياا الطمن ا ا تاانهم أة تقد  ش اةس ت أن مماملتلم  ةتثه تم  املضا سـات املتألمـ    
ا احلاالت الا ت ضأ القا رين  ةسل  أ ـلا  الاـالن ا تمـ      ا اال تاان  مبا ا ذلك

 عة  املنطق  تاةض دألهة تتملم أقلل اإلناان 
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 جنلب شرل آس ا - 2 
الاانا  اإل هـات ا ةاملتطـرفا   تتملم ت  جرا اتجنلب شرل آس ا  لجد للأل  م دت - 51

قد ةضمت مج   الـدة  األشـد ت ـر ا ا    فاملر علا من  مخا نات القرن املاضن  أة  المائدين
 ندةن اــ ا ةمال  يــا   ةنرفــ ت ا لمة لــاعة  عمــاج لاــانا  اإل هــات ااتأه ــأ لاملنطقــ  تــرامىل 

ــألا ةســنغافل ة  ــاب      ةالفل ــل  مب افحــ  اإل ه ــترات ا ات للضقاضــاة املتم التأه ــأ ة لــاعة  ةاس
نــإ مــ  عة  ةمنظضــات  ال ــا تلضــ  ن لــىل خــا   ــا  جنألــا    ج  تايلنــدةتقــل    اإلعمــاج

ةهد إل نـت تمـ  الـدة  مـن االلتضـاع        أخرس  مبا ا ذلك املنتدس الماملن مل افح  اإل هاب
ترامىل التأه ـأ ة لـاعة اإلعمـاج  الـا دانـت       تنف  ةاررات امل تاأل  ا  القائض للأل اررات 

  ذات الاــ ال ا الألدايــ  تلضــ  ةتنفــ  اســتاات  للتلديــدات الــا ت ــ للا املنظضــات اإل هات ــ
لــدة   ةهــد جــرس ت   ــ  هــ   الــرامىل اســتاات    لاحمللــن ةاوضالــات املاــلح  طــه التاتمــ   

ــ  اإلســيم   ا المــرال       ــ   ي ــ ل  تنظــ م الدةل ــ   مبــا ا ذلــك التلديــد ال للتلديــدات الراهن
  ةاملقاتللن اإل هات لن األجانإ ةال ا 

ترنفَّـ     س25 األمثلـ   ففـن  ندةن اـ ا    ةا ه ا المدع  أةع أن أسلط ال ـل  للـأل تمـ     - 52
  لاـانا  اإل هـات ا  ا تاـتلدض ا لـ اترامىل الق ا  للـأل ن لـ  التطـرض ةتـرامىل التأه ـأ       مج  

مرفقـا   71ا   احملل ـ  ةاللدالـ  الللن ـ  لتناـ م م افحـ  اإل هـاب       اتتاالشتراي مـ  احل لمـ  
  ش دت احل لم  مردـ ا للق ـا  للـأل    2015ةا لا    س26 تافظ  23تلنع للأل ت  ي  ا 

ترامىل الق ا  للأل ن ل  التطـرض ة ضـفا  الطـات     تنف   ترح عر لترش د هن ة س27 ن ل  التطرض
إلسـدا  النمـح       2003املرد   لل    ةأن أت سنغافل ة جمضللـ  التأه ـأ الـدي  ا لـا      

املفــاه م طــه الده قــ  أة الــا   د  ةلــمتطرفــ    ضلــلن أف ــا ااحملتاــ ين الــ ين يرــ لم أاــم  
ــد   ال ــا لــن المق  ــا ةن ــرت   أســاع ا ــ   ةةضــمت مال  ي ــأ  ”ة الدين  ــأ لالنضــلذج املت ام تأه 

 خراهتا  ليع الغه للأل  دض  “احملتا ين
تـرامىل عاخــأ الاـالن إللــداع   تنف ـ   التأه ـأ ة لـاعة اإلعمــاج    املتألمــ  انرلىل مـن الـ  ة - 53

خــدمات الرلايــ  ةالرلايــ    ضــاف    ا استضــ  تمــد اإلفــراج لنــلم   األفــراع لينــدماج جمــدعا
الي قــ  ةالتأه ــأ اااعفــ      لــاعة  عمــاج اســرما الاــاتقا  ةاــد  التنليــ  تالطريقــ  الــا     

ا ال ــاةن تاــتف د مــن خياــا تــرامىل  لــاعة التأه ــأ ة لــاعة اإلعمــاج مــن علــم املات ــا ين  
__________ 

تتل   ندةن ا ا منمإ الرئ س امل ا ي للفريم المامأ املم  تاال تاان ة لاعة اإلعماج التـات  للضنتـدس المـاملن     س25  
  مل افح  اإل هاب

 سا نا  238  ة أ لدع الاانا  اإل هات ا 2016   آب/أطاطس  س26  

 شخما ةم تأل   150 يتعا  لـ س27  



S/2016/830 
 

 

16-16787 19/27 

 

هاعة استضمات احملل   ةأفراع األسر ا تنف   تتلياهتـا  ةتـ لت    جانإ      ةاالجتضال   الدين 
ةدـ لك مـ  عة  املنـالم      عة  املنطق  جللعا مت افرة لتألاع  الألحلال ةاررات ا ما ت نلا

األخرس  ةلتق  م ةتقدير النلىل ارا    ا ت  أ منلان  ةللمضأ مـ  املنظضـات ذات المـل     
هــلع  نقــص املــلا ع ا تمــ  الــدة  تنف ــ  تــرامىل  ةا ــ   ــا  للــأل ملا ــل  تم يــ  النــلىل ار

يـيال   ققـت  ل ـن    س28 ا إلامـا التأه أ ة لـاعة اإلعمـاج  فـالملعة    اإلجـرا  ال ا ـن  نألـل      
احملتاـ ين   لائف  مـن عة  قا ا ا ه ا اسا   ةذلك   األضا تف د التقا ير  من خي   هناع 

لبإ هـات ا ةاملتطـرفا اآلخـرين مـن       سدا  النمحتنأل  المن  ةاحلمل  للأل تماةام ا جما  
 مـن ا سـاتقا ةال ـحايا    المن   فتض ا الـتال  اإل هـات  تأخرس تم دة لن  تغ ه هنالاهتمأجأ 

 أدثر الاألأ فمال   ا م افح  ن ل  التطرض 
 

األمــم املتحــدة علضــًا ولــلع الــدة  األل ــا   نطــال اولــلع الــا تألــ اا   -خاماا  
 للتمد  للتلديد ال   ي  تل  تنظ م الدةل  اإلسيم   ا المرال ةال ا 

من  تقريـر  األةا  اقـ ت د انـات األمـم املتحـدة لـدعا مـن ارطـلات  دـأ منـلا            - 54
المـل   مــن   ةفقـا لللاليـ  املنللـ  تـ  ةا  لـا  شـراد  مـ  املنظضـات الدةل ـ  ةاإلهل ض ـ  ذات          

أجــأ علــم اولــلع الــا تألــ اا الــدة  األل ــا  مللاجلــ  التلديــد الــ   ي ــ تل  تنظــ م الدةلــ   
 اإلسيم   ا المرال ةال ا  

 املقاتللن اإل هات لن األجانإ -أل   
ــس    - 55 ــ  جملــ ــا ال ــ ــن دضــ ــا     األمــ ــن املــ ــ  الرئاســ ــايل  29ا ت انــ  2015أيا /مــ

 S/PRST/2015/11     ــ  ا جمــا  م افحــ  اإل هــاب ــ  تالتنف  ــ  المضــأ املمن  س  ةضــ  م تــإ فره
له  تدفم املقـاتلا اإل هـات ا األجانـإ  تالتمـاةن اللي ـم مـ        لألنا  القد ات لتنف  ي  الط  ار

مقتر ـا مل ـا ي     37املديري  التنف  ي  للان  م افح  اإل هاب ةفريم الر د  ةت ـضأ ارطـ    
ال امل  لظاهرة املقاتلا اإل هـات ا األجانـإ  مبـا ا     “عة ة احل اة”د انا ةتتناة   12هدملا 

التحق ـم ةاملقاضـاة ةالتأه ـأ ة لـاعة        ضـاف      فر ةالتضليـأ ذلك تغ ي  ن ل  التطـرض ةالاـ  
 اإلعماج  ا  ال  المائدين 

  اجتض  مثللن لن م تإ فرهـ  المضـأ املمن ـ  تالتنف ـ  ا     2016 إللن/يلل   13ةا  - 56
ــاب  ةاملديريــ  التنف  يــ  للانــ  م افحــ           ــا  م افحــ  اإل هــاب  ةمردــ  م افحــ  اإل ه جم

ــاب  ةم تــإ   ــ  لل ــرل        اإل ه ــ   ةاملنظضــ  الدةل  ــ  تاملخــد ات ةاورا ــم املتحــدة املم األم
__________ 

  2014تتا ا ا  ندةن ا ا ةأللم سرا   ا لا   نتا ن نم م داللأل سأل أ املثا    س28  

http://undocs.org/ar/S/PRST/2015/11
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خطـ  تنف ـ  تنـا      تـرخر املاـتادات املتملقـ  أالـ  إلليـأ      ااونائ    م  الـدة  األل ـا  مللافاهتـ   
ردـ   املةأددةا احلاج  امللح     ضضان تنف   امل رةع  ةلل   أي ـا أن م ـرةع     القد ات
   المائـدين  اهرة املقاتلا اإل هات ا األجانإ تأيَّر مبحدةعي  الل ل  تم ي  فلم ظ  الرامن  

 من الدة  األل ا  فقط إلنح  هل  
ةمن  تقريـر  الثـا   ةا ـأ م تـإ األمـم املتحـدة املمـ  تاملخـد ات ةاوراـ  تنف ـ             - 57

  املقـاتللن اإل هـات لن   التلديـد الـ   ي ـ ل     نا المدالـ  اونائ ـ     املتملق  تتداتهمألاع ت  المامل   
المدالــ  مــلظفن  ةدض    تم يــ  األلــر القانلن ــ  ةالتنف  يــ  الللن ــ  ةهــد هتــ ااألجانــإ  ةالــ

ــات لن        ــاتللن اإل ه ــ   ي ــ ل  املق ــد ال ــ  للتلدي ــأل التمــد  تفمال  ــانلن لل ــاذ الق ــ  ة نف اونائ 
 س2014  2178ن اامتثاال لقـرا ات جملـس األمـن ذات المـل   مبـا ا ذلـك القـرا          األجانإ

   تاـل أ التمـاةن الق ـائن  مبـا ا ذلـك تألـاع        أي ـا  هتدض املألـاع ة  ة  س2015  2253 ة
 نفاذ القانلن للأل المم د الـلل   أجل ة ة ئ  الق االالط  ةاململلمات تا   دةاملضا سات او

ةعةن اإلهل ضــن ةاإلهل ضــن  ةهــد ُهــدمت املاــالدة    عة  ال ــرل األةســط ةالــا  أفريق ــا    
 الأللقان   طرب   الاا أ  ةآس ا اللسطأل  ةمنطقمنطق  ة
 

 اونائن المدال  اونائ   ةالت ري  -تا   
لــدة  جنــلب آســ ا    ترناجمــاةضــ  م تــإ األمــم املتحــدة املمــ  تاملخــد ات ةاوراــ  - 58

تم ي  األلر القانلن   ةاملاساـ   مـن أجـأ حتق ـم الفمال ـ  ا تنف ـ        ت أن  آس ا ةجنلب شرل
تنظـ م الدةلـ  اإلسـيم   ا    لةاملـلا ع االهتمـاعي    املال ـ    اتتدفقالتاتلدض الا تداته الة نفاذ 

ـراع ةاوضالــــات ةاملاساــــات األفـــمــن يــرتألط  ضــا مــن المــرال ةال ــا  ةتنظ ــــم القالــــدة ة
 س2011  1989  ة س1999  1267ات تـــدع ا القـــرا   اـــإ مـــا هـــل   ةال  انــــــات 

  لرنامىلاا لاملدلم التلفه لتضس امل تإ  ال ا ةي  س2015  2253 ة
ةهد  امل تإ خي  الفترة امل ضلل  تالتقرير املاالدة    داناخاـتان ةههط  سـتان ا    - 59

 لقا لضأ  من خي  املتملق  تاملقاتلا اإل هات ا األجانإ  خالفات من  ة ر  تم  املجما  
ة  9  ةالثان ـ  ا ت  ـ  ك  يـلمن    2016أيا /مايل  13ة  12لقدت األة  ا أستانا  يلمن 

م  ماساات المدال  اونائ   الللن   ا ألألان ـا  أي ا امل تإ ةيمضأ   2016آب/أطاطس  10
للأل  س29 فلدلسل ضاف       ةالأللسن  ةاارسك ةاوألأ األسلع ةمجلل ي  مقدةن ا ال لطلسيف   ساتقا

ل اـتما  ـا    ةض  جمضلل  مـلاع تد يأل ـ  متخممـ  لـن مقاضـاة املقـاتلا اإل هـات ا األجانـإ        

__________ 

  س1999  1244ينألغن فلم اإلشا ات    دلسلفل ا س ال هرا  جملس األمن  س29  

http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/1244(1999)
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أيلل /سـألتضر   7ة  6ا ف  نـا يـلمن    خـرا  اجتضالـاً  لل  ةلقـد فريـم   المامللن ا المدال  اونائ  
 الق ائن  للتد يإمن ه   امللاع ة دة للتحاة  ت أن قم ص  2016

 تا ــل يتـادضتا    تـإ املمــ  تاملخـد ات ةاوراـ    امل  لقـد  2016ةا أيا /مـايل   - 60
ــ ضن   مــنملــلظفا  ــ  ا ال ــ  اونائ  ــلم للــأل  المدال ــم ةاملقاضــاة ة لتد يأل ا ه ــايا  الألــتالتحق 

اإل هاب  ال س ضا الق ايا املتمل  تتضليأ اإل هاب ةالتحري  للـأل اإل هـاب ةإلا ـد   ةا    
ــرة مــن   ــإ  لقــ  لضــأ ناه ــت ف لــا     11    9الفت  ئ  الق ــا  اــلطالأيا /مــايل  نظــم امل ت

التحق م لنـد اضـطيللا تـ    نفاذ القانلن األ عن   الثغرات ةالتحديات الـا تلاجللـا   سلطات ة
 ةاملقاضاة ا الق ايا املتملق  تاإل هاب 

 
 م افح  إلليأ اإل هاب -ج م    

  م افحــ  اإل هــاب ت ــأن حتديــد م ــرةع تنــا  القــد ات الــ   ينفــ   مردــ يلــدض  - 61
ــ  ةماــاةا املمــا ض    األاإل هــات ا ة ض ــد  ــ  الللن   ــل     ماــالدة اللدــاالت التنظ ض 

األمنـاط املتطـل ة الـا يتألملـا تنظـ م الدةلـ  ا       د ـ    للـأل املرد ي  ةد انات القطاع ارـا   
تنـا    م ـرةع ي ـتضأ  مج  األملا  ةنقللا ةتق  م ه   األمناط ةاقاذ  جرا ات للتمد  اـا  ة 

القد ات للأل تد يإ يتملـم تاالسـتخدا  االسـترات ان للاـ ا ات  ةأسـال إ التنف ـ  الفمالـ          
ةضـضانات مرالـاة األ ـل  القانلن ـ   ةاملضا ســات املل ـأل  ـا ا جمـاا التحق ـم ةاملقاضــاة          

 امل ـرةع   ه تلسـ   نطـال   س2015  2253األمـن  ةتقن ات االمتثا   ةاستاات  لقرا  جملس 
تطريق  متلافقـ  مـ     ملتنظ م الدةل  ة ض د أ لا ال  ضأ اإلجرا ات املتملق  تتحديد املنتاأل

 املمايه الدةل    مبا ا ذلك ممايه  قلل اإلناان 
ملضـلع  ةيتضثأ اادض الما  للض رةع ال   ينف   مردـ  م افحـ  اإل هـاب ت ـأن      - 62

 طـرب ةاالختطاض للألا للفدي  ا تنا  هد ة الدة  ةاملنظضات طه احل لم ـ  ا شـرل أفريق ـا    
ــا ةالــا  أفريق ــا ــم المــلعة اآلمنــ  للرهــائن  تــالت امن مــ   رمــان اوضالــات     أفريق  للــأل حتق 

مـن أمـلا  الفديـ  أة التنـانالت الا اسـ    ةتمـد تنظـ م  ـديا           لدةلـ  مثأ تنظ م ا  اإل هات  
 لقـ    لتحديد الثغـرات ا هـد ات االسـتاات  حلـلاعال االختطـاض للألـا للفديـ   لقـد املردـ          

لألنا  القد ات ت أن أف ـأ املضا سـات الدةل ـ  ا جمـا  التمـد  ليختطـاض للألـا        أة  لضأ 
 ي لت ـا  رـرا    ـلم ا مـن      2016   يران/يلن ـ   29ة  28   يـلمن للفدي   ا أعيس أتاتـا 

  ة دــ ت  لقــ  ةأةطنــدا ةتل ةنــد  ةمجلل يــ  تتان ــا املتحــدة ةج ألــليت ة ةانــدا ةالمــلما  ةد ن ــا
الختطـاض للألـًا   تاةع اسـات احلالـ  املتملقـ     اإل هاب مثأ ا اهات   المضأ للأل ماائأ لضل  

ةالتماةن تا اللدـاالت  ةأف ـأ املضا سـات ا    للفدي   ةمألاعل  عا ة  لاعال أخ  الرهائن  
االتمــا  تاألســر  ةعة  اإللــي   ةمألــاعل االتمــا  الفمــا  تارــالفا  ةاولانــإ القانلن ــ    

http://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
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 ةاللســـطا   ةمنظـــل ات ا ال ـــفليااملتـــرمج   مـــن هأل ـــأثالثـــ اللـــراض األ م ـــا د ة عا ة 
ن املقــر  لقـد ســت  لقــات  املنظضـات طــه احل لم ـ   ةماــالدة الرهـائن تمــد حتريــرهم  ةمـ    

 لضأ  ضاف   ا  لا  ه ا امل رةع 
م تإ األمم املتحدة املم  تاملخـد ات ةاوراـ  أن ـط     نف  ةخي  األشلر األخهة   - 63

ت ــ أ تلــك األن ــط   دــ ت ة  ألنــا  هــد ات عة  منطقــ  ال ــرل األةســط ةالــا  أفريق ــا  ل
 نفاذ القانلن للأل من  ة ـل  اإليـراعات   أجل ة ة ئ  الطات الق اال ئ ان للأل تم ي  هد ة 

ةامللا ع االهتماعي     اوضالات اإل هات    مبا ف لـا تنظـ م الدةلـ  اإلسـيم    ةا الفتـرة مـن       
أيا /مايل  نظم امل تإ  لق  لضأ تد يأل   متقدمـ  للـ ضن  تناةلـت تـالر إلليـأ       21    19

 الناشئ   اإل هاب
الرنــامىل المــاملن مل افحــ  طاــأ األمــلا   هــا  أيا /مــايل   19    15ةا الفتــرة مــن  - 64

ةلائــدات اوراــ  ةإلليــأ اإل هــاب التــات  مل تــإ األمــم املتحــدة املمــ  تاملخــد ات ةاوراــ     
شـا ي ف لـا     س“التمط ـأ املـاا  ” أ تمـ  أيـا     اسـتغرهت عة ة مل افح  إلليـأ اإل هـاب    ظ منتت

منـــلم املضل ـــ  المرت ـــ  الاـــملعي   هطـــر ةالألحـــرين ةلضـــان ةةدـــاالت مـــن  نمثلـــمـــن  20
    23ة نفاذ القانلن ةاألمـن ةاملال ـ  ةالتاـا ة  ةا الفتـرة مـن      تاملقاضاة  لناملمن املااةللن 

مـن مثلـن هـلات     500دثـر مـن   ألأي ـا جلاـات تلج ـ     الماملن الرنامىل لقد أيا /مايل   27
ت ة جــرا ات التمط ــأ املــاا ا  عةلــ  ت ــأن عة  إلليــأ التلديــدا  85المضل ــات ارا ــ  مــن  

م افح  اورا  املنظض  لر الللن    ةإلليأ اإل هات ا  مبا ا ذلـك تنظـ م الدةلـ  اإلسـيم        
الرنــامىل عة ة مــدهتا أ تمــ  أيــا  للتحل ــأ املــاا ا جمــا  لقــد ةتاإلضــاف     ذلــك    ةالفاـاع 

جملس التمـاةن ارل اـن ا    ا ل  ل لدةققن االستخألا ات املال   لحملم افح  إلليأ اإل هاب 
آب/أطاــطس  ة دــ ت التــد يألات ةالاــ نا يلهات للــأل التلديــدات    11    8الفتــرة مــن 

أجلـ ة الــتفاه    ـن  املتمـل  تتنظـ م الدةلـ   مبــا ا ذلـك ت اـه ان ـضا  املقــاتلا األجانـإ ة       
ــ  ــ       املر ل ــلاضات احملل  ــ ط لل ــاالت   ةالتخط ــن   ــا م ــك انطيه ــتقاة ةذل ــ اها   ما ــن الا م

 ال   الة نالمراه
 

  نفاذ القانلن ةمراهأل  احلدةع -عا     
م تإ األمم املتحدة املم  تاملخد ات ةاوراـ   تالتمـاةن مـ     قل    ي2015من  لا   - 65

  تنظـ م الدةلـ    لامن  اوضالات اإل هات    مبا ف للأل المرال مباالدة منظض  اوضا ي المامل    
مــن احلمــل  املــلاع ال  ض ائ ــ  ذات االســتخدا  املــ عةج ةمناةلتــلا ةاســتخداملا  مــن خــي   

شــرا   م ان ــ  ينظــر  ال ــا ا هــل تــلفه التــد يإ املتخمــص ةةضــ  اســترات ا ات ةلن ــ   ة 
    هنا تتلافر التضليأ   ذات المل املمدات 
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ــي تــ      ملة - 66 ــا لض ــا  تالت اماهت ــأل اللف ــا  لل ــدة  األل   س2014  2178القرا  اــالدة ال
لله  تدفم املقاتلا اإل هات ا األجانـإ لـر احلـدةع  لقـد مردـ  م افحـ  اإل هـاب  لقـ          

لقــات اإلهل ض ــ  ارضــس املخممــ  لرفــ  الــللن ةتنــا  القــد ات ت ــأن    احلالمضــأ الثالثــ  مــن  
ق  تاملاافرين  تالتماةن اللي م مـ  شـردائ  ا امل ـرةع  ةهـم املديريـ       اململلمات املاألق  املتمل

التنف  ي  للان  م افح  اإل هاب  ةاحتاع النقأ اول  الدةا  ةمنظض  الطهان املد  الـدةا   
ر ــد  ةلرقــدت  لقــ  المضــأ  الــا دانــت  الةاإلنترتــل   ةاملنظضــ  الدةل ــ  للــلارة  ةفريــم  

تاالشتراي م  منظض  األمـن ةالتمـاةن    2016ا إللن/يلل   ا ف  نا  تمم  للدة  األة ةت   
ــا ــ  اململلمــات املاــألق  املتملقــ  تاملاــافرين        ا أة ةت ــ   تاعي ــدة  احلاســم ال ــاة  ال ــد تن ةلن

ةت انــات نقــأ املاــافرين ا ةهــ  تــدفم املقــاتلا اإل هــات ا األجانــإ  ناه ــت الــدة  أي ــا  
املردــ  أي ــا ا التخطــ ط شــرع رمل ــ   ةيايــ  الأل انــات  ةاحلاجــ     مرالــاة التألــا ات ا

 لدة  آس ا اللسطأل ةالقلهان   الا سترخمص حللق  المضأ الراتم   
ةيلا أ مرد  م افح  اإل هاب تماةن  اللي م م  املنتدس المـاملن مل افحـ  اإل هـاب     - 67

املديري  التنف  ي  للان  م افح  اإل هاب  ةفريـم الر ـد    منلا ألمم املتحدة  تاتم  لةد انات 
ةاملنظض  الدةل   لللارة  ةم تإ األمـم املتحـدة املمـ  تاملخـد ات ةاوراـ   ةترنـامىل األمـم        

 دـ ت ا الألدايـ  للـأل منطقـ  الاـا أ       من احلـدةع م ترد  ألاملتحدة اإلمنائن  ت أن مألاع ة 
ــن    ــرن األفريق ــن   ةةالق ــلأل املردــ  م ــدة  اســتناعا        انت ــ  ت ــأن املضا ســات او  ــداع ةي ق  ل

ــا           ــر  الث ــ دل ة ا تقري ــ  امل ــأ اإلهل ض  ــات المض ــك ا  لق ــا ا ذل ــد ةع املاــتفاعة  مب ال
 ــدض ة عا ة احلــدةع ا جمــا  أمــن األل ــا  الــدة  تم يــ  هــد ات  هــلةالغــر  مــن اللي قــ  

ملقاتلا اإل هات ا األجانإ  ةيقـل   م افح  اإل هاب ةمجالات اورا  املنظض  ةةه  تدفم ا
املرد   ال ا تتمض م ترامىل ماتقألل   لألنا  هد ات الدة  األل ا   تنـا  للـأل للألـلا  ا جمـا      

    ةه  تدفم املقاتلا
املديريـــ  التنف  يـــ  للانـــ   تاـــالدتم يـــ  التمـــاةن اإلهل ضـــن ا جمـــا  التحق قـــات  لة - 68

للـأل   ل ـرل  التاتمـ  لراتطـ  أمـم جنـلب شـرل آسـ ا       م افح  اإل هاب  اتط    سا  أجلـ ة ا 
عة  مج ـ   ضألاط شرل  من   مضأ ف  لا دلاالملألل      ترداملمضل ات  هل ضن لل ن ا  مرد  

للأل أساع يـلمن  ةستاـتف د الـدة  األل ـا  ا الراتطـ  لـ س فقـط مـن التحق قـات           الراتط 
ــات ةالت      ــلمن للضمللم ــاع  ال  ــن التأل ــن أي ــا م ــترد   ةل  ــاة     امل  ــ   يتن ــن ال ــأ اإلهل ض حل 

 ا اهات  جرام   تدعة 
 

http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
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 م افح  التان د ةمن /م افح  التطرض املمحلب تالمن  -ها     
ينــد ج ضــضن االســتمرا   الــ    70/291قــرا  الاوضم ــ  المامــ   قــاذا ألقــاب ا - 69

الـ درس الاـنلي     لـل   سترات ا   األمم املتحدة المامل   مل افح  اإل هـاب مبناسـأل    الارامس 
  أن ــأت فرهــ  المضــأ املمن ــ  تالتنف ــ  ا جمــا  م افحــ    مــ  طلــإةت  ليســترات ا   الماشــرة

المن  إللـداع  املمـحلب تـ  نـ  التطـرض   ممن ـا مب اإل هاب فريقا لامي م تردا تـا اللدـاالت   
الــدة  الــا تألــ اا لــلع اولــدلم  “لاترمتــاألمــم املتحــدة  شــراي ’’للــأل متضاســك هــائم اــىل 

ــنــ  التطــرض ملاألل ــا   ســ ضا مــن خــي  ةضــ  خطــط لضــأ ةلن ــ     المن   الاملمــحلب ت
ي لن مرف  ًا    اإل هاب  ةتمت    اتطـ  أمـم   لندما تالمن  املمحلب ة هل ض   ملن  التطرض 

 2016قـ  لضـأ ا أةائـأ ت ـرين الثـا /نلفضر      جنلب شرل آس ا ةاألمـم املتحـدة تنظـ م  ل   
 المن    املف ن    ت أن خط  لضأ األما الما  ملن  التطرض 

ألمـم املتحـدة  منـلا    التاتم  ل  انات ةلدع من ال  س2014  2178ةمن  اقاذ القرا   - 70
ةفره  المضأ املمن ـ  تالتنف ـ    لان  م افح  اإل هاب   التنف  ي  لديرياملون  م افح  اإل هاب ة

ا جما  اإل هاب  ةمملد األمـم املتحـدة األهـال ضن لألحـلال اوراـ  ةالمدالـ   ةم تـإ األمـم         
قــلل اإلناــان ةه ئــ  األمــم  األمــم املتحــدة حلاملتحــدة املمــ  تاملخــد ات ةاوراــ   ةمفلضــ    

ــا او املتحــدة ل ــرأة  ناــا ةإل ــا ا لضاــاةاة ت ــ     تمل ــ  املنظضــات الدةل  ــم م مضــأ ت ــ أ ةي 
املنتـدس المـاملن مل افحـ  اإل هـاب  ةشـأل        مبـا ا ذلـك   ةاإلهل ض   ةمنظضـات استضـ  املـد      

التلل ــ  تــالتطرض التاتمــ  ليحتــاع األة ةيب  ةاملردــ  المــاملن لألمــن التمــاة   ةاملردــ  الــدةا  
املمــحلب   التنظـ م ا ملاجلــ  التطـرض   لهايــ م ـرةع ال ”مــ  مل افحـ  اإل هــاب  ةمـاخرا   

امل يــد مــن اإل شــاع ةاملاــالدة    الــدة  األل ــا   ةت ــضأ       لفه   مــن أجــأ تــ  “المن تــ
ت أن املقاتلا اإل هـات ا األجانـإ   اإل شاعات املف دة ا ه ا اسا  ما يلن  املألاعل التلج ل   

  سالثـا   املرفـم   S/2015/939انظـر    جملس األمـن ا ن رهةون  م افح  اإل هاب الا ألدهتا 
مـرادل  ـل     -مـ درة الهـا    ة  32    30التلج ل   ةف لا للأل ةج  ارمل  املألاعل 

املضا سـات او ــدة الســتاات  أدثــر فمال ــ  لظـاهرة املقــاتلا اإل هــات ا األجانــإ  الــا ألــدها   
ج اعمـ  تأه ـأ ة لاملنتدس الماملن مل افح  اإل هاب  ةم درة  ةمـا ارا ـ  تاملضا سـات او ـدة     

  ة لـين  المـاملن مل افحـ  اإل هـاب    اسرما املتطرفا املاتخدما للمن   الا ألدها املنتـدس 
  التطرضتــالمــاع  لــن شــأل   التلل ــ   س30 املضا ســات او ــدة للتمامــأ مــ  املقــاتلا األجانــإ

تقريـــرا لـــن أف ـــأ املضا ســـات  قـــلل االناـــان   هـــدمت مفلضـــ   2016ةا إللن/يلل ـــ  
__________ 

-www.icct.nl/download/file/RAN-Declaration-Good-Practices-forاإللين متاح للأل الراتط   س30  

Engagement-with-Foreign-Fighters.pdf  

http://undocs.org/ar/A/RES/70/291
http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
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 ـا يايـ   قـلل اإلناـان ةتم ي هـا ا منـ        تاـاهم  ت أن ال  ف ـ  الـا     خلماملاتةالد ةع 
لقـد جملـس  قـلل اإلناـان     ةليةة للـأل ذلـك      سA/HRC/33/29  التطرض المن   ةم افحت 

 األتماع املتملق  أقلل اإلناان ا ملضلع من  التطرض المن ـ  ةم افحتـ   ت أن   لق  نقاش
  سA/HRC/33/28 انظر 

 
 ياي   قلل اإلناان ا س ال م افح  اإل هاب -ةاة    

ت عمـاج  الـدة   تقـل   حلقـلل اإلناـان للـأل أة ـ  أن     شدععت مفلضـ   األمـم املتحـدة     - 71
جلـلع   مـا تأل لـ  مـن    القـانلن الـدةا حلقـلل اإلناـان ا    لل لا لا الا يلق  يلت اماتلاالمتثا  

ةذلك لن لريم تم ي  املألـاع ات الرام ـ     مماوـ  الظـرةض       له  تدفم املقاتلا األجانإل
مل افح  التطـرض المن ـ  ةم افحـ  اإلفـيت مـن      الينم  تداته اقاذ الاملاعي     اإل هاب  ة

المقاب ةدفال  املاـا ل  لـن أ  انتـلاي جاـ م للقـانلن الـدةا حلقـلل اإلناـان ةأ  انتـلاي          
جللعهــا للهــ  ضــضن أ  تــداته تتخــ ها دفالــ  اتاــال اإلناــا   ة خطــه للقــانلن الــدةا

الت اماهتا مبلجإ القـانلن الـدةا   م     تدفم املقاتلا األجانإ ةمن  ا ت اب األلضا  اإلجرام
املقـر  ارـا  املمـ  تتم يـ  ةيايـ   قـلل       هـا   ةهـد    سA/HRC/28/28 انظـر   حلقلل اإلناـان 

نظر ا حتـديات  قـلل اإلناـان    تـال اإلناان ةاحلريات األساس   ا سـ ال م افحـ  اإل هـاب    
قلـم  ال  ةألرب لـن  اإلسيم   ا المرال ةال ا  تنظ م الدةل اوللع املأل ةل  سا   ها الا تثه
ةا تضـا  أن يـاع     س2014  2178الف ـفا  لـألم  الألنـلع الـلا عة ا القـرا         تا نا  الطـ 

ــا  املمتضــد إلجــرا ات اإلنفــاذ    اقــا     سA/HRC/29/51 انظــر  ذ  جــرا ات  نفــاذ تماــف   املم 
لضللا الألال  األة ـ   الال ي  ةةا لت ون  التحق م الدةل   املاتقل  املمن   تاوضلل ي  المرت   

للـأل اوـرائم    ا التحق م ا االنتلادات امل للم  للقانلن الدةا حلقلل اإلناان  م  الترد ـ  
فريـم المامـأ   الةي ـا ي    س/CRP.32A/HRC/2 ة /33/55A/HRC انظر  الا يرت أللا تنظ م الدةل 

دلس ل  النتلاي  قـلل اإلناـان ة لاهـ  ما سـ   ـم ال ـملب       املرت ه  األ  استخدا  املم  مب
مـن خـي  الق ـا      ا ع اس   ر   ال ا ت أن املقاتلا األجانـإ  مبـا ا ذلـك   ا تقرير املمه 

 يــا ات هطريــ   ةأفرهــ  ارــرا  المضــلم ا  ةالتقــا ير الــا تقــد     اوضم ــ  المامــ  ةجملــس   ت
  سA/71/318 انظر   قلل اإلناان

ةال ي ا  الفريم المامأ املم  أضاي  ةتم ي   قلل اإلناان ةس اعة القانلن ا سـ ال   - 72
م افح  اإل هـاب التـات  لفرهـ  المضـأ املمن ـ  تالتنف ـ  ا جمـا  م افحـ  اإل هـاب ماـتضرا ا           

فلضــ    قــلل اإلناــان لألنــا  هــد ات  تلج ــ  التــد يإ الــ   يقدمــ  م تــإ فرهــ  المضــأ ةم  
ملظفن  نفاذ القانلن ا جما   قلل اإلناان ف ضا يتملم تقـلانا ةممـايه  قـلل اإلناـان ا     
احملادض  الماعل   ةاال تاان الااتم للضحادض   ةاملضا سات املتملق  تاالسـتالاب  ةأسـال إ   

http://undocs.org/ar/A/HRC/33/29
http://undocs.org/ar/A/HRC/33/28
http://undocs.org/ar/A/HRC/28/28
http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/A/HRC/29/51
http://undocs.org/ar/A/HRC/33/55
http://undocs.org/ar/A/HRC/32/CRP.2
http://undocs.org/ar/A/71/318
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ــا      ــا  اإل ه ــ  ألض ــ ال من ــلة  ا س ــ   ةاســتخدا  الق ــم ارا  ــ   ةترالتحق  مــضم ب ةم افحت
 قلل اإلناـان الـا  ـدعها الفريـم     ا جما  الل دات التد يأل   استاات  لي ت اجات احملدعة 

المـرال ةن اهيـا ةتـلنس     دأ من ا  2016نرف ت امل رةع ا لا  هد المامأ ا دأ س ال  ة
لـا   مـن   األخـه الرتـ   ا هنـاي  لتنف ـ    ماا ةال امهةن ةاأل عن تأد دا من امل رةع ةينتظر 
  ةحتت  لاي  الفريم المامأ  نر ـرت مخاـ  أعلـ  مرجم ـ  حلقـلل اإلناـان األساسـ          2016

ــ   ــ   اتاــال   ةتاللغــات اإلن ل  ي ــ  ت ــأن امللاضــ   التال  ــ  ت ــريمات الالفرناــ   ةالمرت  الللن 
ــ   ةتله ــ      مل ــ  األمن  ــ  التحت  ــلل اإلناــان  ةالألن  ــدةا حلق ــانلن ال ــ  الق    افحــ  اإل هــاب م

األشخا  ةتفت  لم ا س ال م افحـ  اإل هـاب  ةاال تاـان ا سـ ال م افحـ  اإل هـاب        
ماعلــ  ةمرالــاة األ ــل  القانلن ــ  ا ســ ال م افحــ  اإل هــاب  ةيرــلنع   الادضــ  احملةاحلــم ا 

الدل ين األخهان للأل امل ا دا أينا  التـد يإ  ةيقـد  الفريـم المامـأ أي ـا اإل شـاع ت ـأن        
ــ   ــاعات   م ــرةلا أث ــلفه   ش ــ ا جــا يا  ــدض ت ــدة    ل عه ق ــم املتحــدة ةال ــات األم   ان

األجانـإ  اإل هـات ا  تدفم املقاتلا   دض ةه األل ا  ت أن الاألأ املرال   حلقلل اإلناان 
 ةمرالاة اولانإ اوناان   ةياي   قلل املرأة ا س ال م افح  اإل هاب ةمنم    

ا س ال م افح  اإل هاب  مبـا ف لـا  قـلل     اإلناان ةا س ال تم ي  ةياي   قلل - 73
ــ  أُ    ــدة  ا تم ي ــإ ال ــا   ســالد امل ت ــ     األلف ــ  املتملق ــات   ةالتنف  ي ــ  ةالا اس ــا القانلن  لره

تاأللفا  املرتألطا تاوضالات املتطرف  المن ف   مبا ف لا اوضالات اإل هات    من خي   لقـا  
ــا لضــأ  ــأل املاــتلس عةن اإلهل ضــن  نظضت ــرا  لل ــأل عن ةالم ــن    ل ــرة م ــان ا الفت     19ل ةلألن

ت اع ةماا ةمل يتان ا ةالن اـر ةالاـنغا  ا الفتـرة    ة  ةلألل د نا فاسل 2016إللن/يلل    21
س  ةا أيلل /ســـألتضر  نظـــم امل تـــإ عة ات تد يأل ـــ     2016  يران/يلن ـــ   3    1مـــن 

مــن  ســ ضا تنظــ م الدةلــ   ةال  اإل هات ــ  تنظ ضــاتمتخممــ  لل ــألاط المــراه ا ت ــأن منــ  ال
    هارالناا  ا ن د 

 
 استرات ا ات ةآل ات  لاعة التأه أ ةاإلعماج - ا ن 

ــ  مــ  األ عن         - 74 ــ  ةالمدالــ  تماةن ــال ضن لألحــلال اورا ــم املتحــدة األه ــ ن مملــد األم  ل
ــا ةمــاا ةاملغــرب  ة ندةن اــ ا  ــألا ةد ن  ــد ةالفل ــرامىل   ةتايلن ــ  ت ــأ ةلا تمــض م ةتنف  ــ تأه  ج اعم

ألنـا   لن ـط   أرنـامىل  المرت يب جرائم التطرض المن ـ  ةاملقـاتلا اإل هـات ا األجانـإ  ةيقـد       
للـأل التأه ـأ     امل دان  ةينمـإ ترد ـ   أ   ا  ااسترات ا  اقد ات ممضض  خم ما ةعلضال

املقـاتلا اإل هـات ا األجانـإ ا سـ ال اال تاـان  عاخـأ الاـالن         تاـريح ة لاعة اإلعماج ة
 أيلــل / 14    12 مــن ا تايلنــد  لقــ  لضــأ تقن ــ   للــأل ســأل أ املثــا   لقــدت  ةخا جلــا

احملتاـ ين ألسـألاب أمن ـ س  ةسـتنف  أن ـط       شـاةن  تـرامىل إلعا ة   ةض ت أن  2016سألتضر 
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  ةستاالد ه   األن ط  الدة  األل ا  للـأل اللفـا    2016أخرس لألنا  القد ات تنلاي  لا  
  س2014  2178 تالت اماهتا الناشئ  لن القرا 

 
 ه ئات األمم املتحدة ةتمثاهتا امل دان   - ا   

ألدت تمث  األمم املتحدة للدلم ا ل أل ا تقا ير تق  م ت ـأن تنظـ م الدةلـ  اإلسـيم         - 75
لــدلم اولــلع الــا تألــ اا هــ   الــدة  ا   للــأل هــ   التقــا ير  الــدة  األل ــا  الألمثــ  ةترطلــ  

أي ــا تألــاع  اململلمــات تانتظــا  ت ــأن الألمثــ  م افحــ  التلديــد الــ   يفرضــ  التنظــ م  ةت اــر 
 لـا  اولـلع   ا دأ للـأل  ـدة    تقدملا الدة  األل ا  االقتا  ال تاا اتاملاالدة املتمل  

ثــ  علــم اولــلع الــا يألــ اا اسلــس     ةتلا ــأ الألمالدةلــ  اإلســيم   تنظــ م   جما ــ   الرام ــ 
 الرئاســن ا ه ــاعة المضل ــ  االنتقال ــ  ا ل أل ــا ة ن ــا    لمــ  اللفــال الــلل  ملنــ  التنظــ م مــن 

    جديدتلس   أ 
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  التحـديات امللحـ  الـا يلاجللـا المـرال ف ضـا يتملـم        م  الالطات المراه   ملماو  تم  تماةن
اــائأ منــلا يايــ  املقــاتر اوضال ــ   ةتلي ــم جــرائم المنــ  اوناــن الــا يرت ألــلا مــدع مــن املت

املاا ل  ةتطأل م المدال  ت أن تلـك اوـرائم لضلمـا     ةماأل  ةمج  األعل  ت أاا  الدةل  تنظ م 
لتمــاةن مــ  جاممــ  الــدة  المرت ــ  ةجاممــ  األنهــر   تا2017ا أةائــأ لــا  سـ قل  امل تــإ  ة

ملـرأة  تمقـد  لقـ  لضـأ     لضااةاة تا اوناـا ةإل ـا ا  ةامل تإ اإلهل ضن ا ئ  األمم املتحدة ل
م  هاعة ةللضا  مالضا من أجأ تلج    سال  ةاضح  ترملن أن اإلسي  ال ليه  لـ  تـالمن    

تقــد  ةتــدلل      مثــأ تنظــ م الدةلــ    فــ اوناــن الــ   تاــتخدم  اوضالــات املتطرفــ  المن 
  احملل   ضماهتمتجم حايا المن  اونان ةأسرهم ةلدلم الرلاي  ةال
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