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 اإلسـالمية  الدولـة  تنظـيم  يشكّله الذي التهديد عن الرابع العام األمني تقرير    
 الـيت  اجلهـود  ونطـاق  الـدوليني،  واألمـن  لسالمل (داعش) والشام العراق يف

 التهديد هذا مكافحة يف األعضاء للدول دعماً املتحدة األمم تبذهلا
    

 مقدمة  -  أوال  

 التصـدي  علـى  تصـميمه  عـن  )٢٠١٥( ٢٢٥٣ قـراره  اختـذ  حـني  األمـن  جملـس  أعرب  - ١
ــد ــذي للتهدي ــة تنظــيم يشــكله ال ــراق يف اإلســالمية الدول ــروف والشــام الع  باســم أيضــا (املع
 أمهيـة  وأكـد  الـدوليني،  واألمـن  لسـالم ل بالنسـبة  ومجاعـات،  أفراد من به يرتبط وما ،)١(داعش)
 الـس  وطلـب  .للـهجمات  وتيسريه هختطيط دونو األموال على التنظيم حصول دون احليلولة

 أربعـة  كـل  أُقـدم  وأن اسـتراتيجي،  صـعيد  علـى  أوليـا  تقريـرا  أُقـدم  أن القـرار  من ٩٧ الفقرة يف
   املستجدات. آخر تتضمن تقارير ذلك بعد أشهر

 )S/2016/830 و S/2016/501 و S/2016/92 (انظــر نوعــه مــن الرابــع هــو التقريــر وهــذا  - ٢
 فريــق مــع وثيــقال تعــاونالوب اإلرهــاب، مكافحــة للجنــة التنفيذيــة املديريــة مبســامهة أُعــد ولقــد

ــدعم ــي ال ــل اجلــزاءات ورصــد التحليل ــراري مبوجــب العام ــس ق ــن جمل  )٢٠٠٤( ١٥٢٦ األم
 القاعـدة  وتنظيم (داعش) والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم بشأن )٢٠١٥( ٢٢٥٣ و

 مبوجـب  العاملـة  األمـن  جملـس  للجنـة  التـابع  وكيانـات،  أفراد من ا يرتبط وما طالبان وحركة
ــرارات ــأن )٢٠١٥( ٢٢٥٣ و )٢٠١١( ١٩٨٩ و )١٩٩٩( ١٢٦٧ القـ ــيمت بشـ ــة نظـ  الدولـ
 ومجاعـات  أفـراد  مـن  امـ  يـرتبط  ومـا  القاعـدة  وتنظـيم  (داعـش)  والشـام  العـراق  يف اإلسالمية

 األمـم  ومركـز  ،اإلرهـاب  مكافحـة  جمـال  يف بالتنفيـذ  املعنيـة  العمـل  وفرقـة  كيانات ومؤسسات
 واملنظمـات  املتحـدة  األمـم  يف املعنيـة  الفاعلـة  اجلهـات  مـن  وغريهـا  ،اإلرهـاب  ملكافحـة  املتحدة
 الـذي  التهديـد  خطـورة  مـدى  عن مستكملة معلومات تقدمي إىل وباإلضافة واإلقليمية. الدولية

__________ 

  ).QDe.115( العراق يف القاعدة تنظيم مسمى حتت القائمة يف مدرج  )١(  
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 أيضــا بالتحليــل تنــاولأ بــه، املرتبطــة والكيانــات واجلماعــات اإلســالمية الدولــة تنظــيم يشــكله
 أوروبــا يف ذلــك يف مبــا الســورية، العربيــة واجلمهوريــة العــراق خــارج ونفــوذه تنظــيمال وجــود

 يف األعضـاء  الـدول  تبـذهلا  الـيت  اجلهـود  أيضا تناولأو أفريقيا. غربو )٢(العريب املغرب منطقةو
 للتهديـد  التصـدي  منـها  ألغـراض  املواضـيعية،  اـاالت  مـن  عـدد  يف تـدابري  لتنفيـذ  املناطق تلك
 إىل يسـافرون  أو موطنـهم  دول إىل يعـودون  الـذين  األجانب اإلرهابيون املقاتلون يشكله الذي
 الدوليــة  واملنظمــات وشــركاؤها املتحــدة األمــم تبــذهلا  الــيت اجلهــود وكــذلك أخــرى، دول

 الدول. تبذهلا اليت ساعيامل لدعم واإلقليمية
    

 القائم التهديد على عامة نظرة  -  ثانيا  

 اخلارجية اهلجمات على اإلسالمية الدولة تنظيم تركيز  -  ألف  

ــة تنظــيم يوجــد  - ٣ ــاطق عــدة يف عســكريا دفــاعي موقــف يف اإلســالمية الدول  ســيما ال من
ــة العــراق ــة واجلمهوري ــا الســورية العربي ــواردة تقــاريرلل فوفقــا .وأفغانســتان وليبي ــ مــن ال  دولال

 أن غـري  ،)٣(الـرتاع  مناطق من العديد يف املستمر الضغط حتمل اجلماعة مبقدور يكن مل األعضاء،
 اجلماعـة  أن األعضـاء  الـدول  أكـدت  املثـال،  سـبيل  فعلـى  الوضـع.  هـذا  مـع  جزئيا يتأقلم التنظيم
 قبيـل  مـن  ،سـرية  أكثـر  أسـاليب  إىل جتنيـدها  وأسـاليب  الداخليـة  اتصاالا يف كثرأف أكثر تتحول

 علـى  وعـالوة  .الرسـل ب الستعانةوا التشفري، تقنية استعمالو الشبكة، يف املظلم الفضاء استخدام
 توسيعل عملياتية اتقدر لديها اجلماعة أن الشام يف تنظيمال يشنها اليت اهلجمات من تبنيي ذلك،
 فـإن  وأخـريا،  قائمـة.  حمليـة  خباليـا  صـالت  باستغالل جماورة بلدانا لتشمل املباشرة اهلجوم مناطق

 يفو جمـات. اهل شـن  علـى  الرتاع مناطق خارج امعه واملتعاطفني اأتباعه شجعت زالت ال اجلماعة
 النـواة  مـع  وجودينامل األجانب اإلرهابيني املقاتلني أن األعضاء الدول أكدت احلاالت، من كثري

 علـى  هملتشـجيع  األصـلية  بلـدام  يف حمـددين  بـأفراد  يتصـلون  اإلسالمية الدولة لتنظيم التأسيسية
 الـيت  اهلجمات من مؤخرا جتلى كما كبريا الطريان قطاعب احملدق اخلطر يزال وال اهلجمات. شن
 حزيران/يونيـه،  يف تركيـا  ،إسـطنبول  يف ومطار آذار/مارس يف بروكسل يف مطار مسرحها كان

 هــذا خلطـورة  وإدراكــا .٢٠١٦ شـباط/فرباير  يف اجلويـة  دالــو خلطـوط  رحلـة  علــى اهلجـوم  مـن و
 اجلهـود  على مشددا ،أيلول/سبتمرب يف )٢٠١٦( ٢٣٠٩ القرار األمن جملس اختذ بعينه، التهديد
 الطريان. يهدد الذي للخطر للتصدي الدولية

__________ 

 وموريتانيا. واملغرب وليبيا واجلزائر تونس  )٢(  

 اخنفـض  اإلسـالمية  الدولـة  تنظـيم ل التأسيسـية  نـواة ال ـا  تقـوم  الـيت  الدعايـة  حجم بأن أعضاء دول عدة أفادت  )٣(  
 أكثـر  تركـز  باتـت  الـيت  الدعايـة،  مضـمون  يف تغيري حبدوث عضو دولة أفادت كما. العسكري للضغط نتيجة
  .“الدولة بناء”عوضا عن  العسكرية االشتباكات على فأكثر
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 والعائدون األجانب اإلرهابيون املقاتلون  - باء  

ــدت  - ٤ ــدول أكـ ــاء الـ ــد أن األعضـ ــاتلني توافـ ــابيني املقـ ــب اإلرهـ ــى األجانـ ــراق علـ  العـ
  وتنـاقص  األعضـاء  لـدول ل الرقابيـة  تدابريال زيادة نتيجة كثريا تباطأ السورية العربية واجلمهورية

 دولـة  وأفـادت  العسـكري.  الضـغط  بفعـل  اإلسـالمية  الدولـة  تنظيمل التأسيسية نواةال “جاذبية”
 العـــراق يف األجانـــب اإلرهـــابيني املقـــاتلني مـــن العديـــد يظـــل أن تتوقـــع بأـــا واحـــدة عضـــو

 تقـدير  وفـق و .فعلـوا  قـد  الرحيل يعتزمون من معظم إن إىل بالنظر السورية العربية واجلمهورية
 عـادوا  مـا  إذا كـبريا  ديـدا  سيشـكلون  الـرتاع  منطقة يف الباقني نفإ عضاءاأل دولال من العديد

 أكـد و .تنظـيم ال بأيديولوجيـة  شـديدا  التزامـا  ملتزمـون  معظمهـم  أن إىل بـالنظر  املطـاف  اية يف
 الــدول بعــض وكــذلك الســورية، العربيــة واجلمهوريــة للعــراق اــاورة األعضــاء الــدول بعــض

ــا تتعامــل أــا العــريب، املغــرب منطقــة يف األعضــاء ــة مــن العائــدين مــع حالي ــة اجلمهوري  العربي
 املقــاتلني مــن كــبريةال عــداداأل مــع وكــذلك أراضــيها عــرب يســافرون الــذين والعــراق الســورية

 وبعـض  السـورية.  العربية اجلمهورية إىل طريقهم يف وهم قافهميإ مت الذي األجانب اإلرهابيني
 السـفر  آخـرون  خيتـار  وقـد  إقامتـهم.  بلـدان  أو األصـلية  بلـدام  إىل سيسـافرون  العائدين هؤالء

ــاطق إىل ــرتاع من ــة يف ال ــا املنطق ــا ،وخارجه ــدة. خمــاطر طرحيســ م ــذلك، جدي ــإن ول ــدفق ف  ت
 اإلسـالمية  الدولـة  لتنظيم املوالون األفراد ميثله الذي التهديد انتشار خطر على ينطوي العائدين

 جديدة. مناطق يف
  

 اإلسالمية الدولة تنظيمل التأسيسية لنواةل ةاملالي احلالة تدهور استمرار  - جيم  

ــذ  - ٥ ــري صــدور من ــتمرت ،ســابقال تقري ــة اس ــة احلال ــيم املالي ــة لتنظ  يف اإلســالمية الدول
 علـى  تنظـيم ال قدرة وتناقصت .)٤(“أزمة” مبيزانية شؤونه تسيري على التنظيم أرغم ما التدهور،
 علــى وعــالوة القتــال. ميــدان يغــادرون الــذين املقــاتلني أعــداد تزايــدتو جــدد، جنــود اجتــذاب

ــر يف مــبني هــو كمــا تنظــيم،ال اســتمر ذلــك،  الرســوم مــن جمموعــة فــرض يف ،ســابقال يتقري
 ،S/2016/830( الـداخل  مـن  اجلماعـة  خنـر  يف أيضـا  والسـرقة  الفساد استمر بينما ،)٥(والغرامات

 ).٥ و ٤ الفقرتان

 مصـادر  تـتغري  مل اإلسـالمية،  الدولـة  تنظـيم  متويـل  على الكبري الضغط من الرغم وعلى  - ٦
 مـن  املتأتيـة  اإليـرادات  علـى  أساسـا  تعتمـد  تزال ال اجلماعة إن إىل بالنظر كبرية بدرجة إيراداته

__________ 

  .ذلك خالف إىل يشر مل ما األعضاء الدول من املقدمة الرمسية املعلومات إىل بيانات من يلي ما يستند  )٤(  
 علــى غرامــات فــرض اإلســالمية الدولــة تنظــيم أن العــراق إىل املســاعدة لتقــدمي املتحــدة األمــم بعثــة تفيــد  )٥(  

 املهـربني  صـغار  علـى  غرامـات  وفـرض  املوصـل،  يف مشـروعة  غـري  بصـورة  السـجائر  يبيعـون  الـذين  األشخاص
  .دوالرا ٥٠ و ٣٠ بني تتراوح
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 مــن املائــة يف ٨٠ ىلإ ٧٠ معــا ميــثالن ناللــذي ،“اجلبايــة” و واالبتــزاز اهليدروكربونيــة املــوارد
 اخنفاضــا اخنفضــت اهليدروكربونيــة املــوارد مــن تنظــيمال إيــرادات أن بيــد .)٦(جلماعــةا إيــرادات
 تنظــيمال أن العــراق إىل املســاعدة لتقــدمي املتحــدة األمــم بعثــة وتقــدر .٢٠١٦ عــام يف ملحوظــا
 تــتم الـيت  املشـروعة  غــري الـنفط  مبيعـات  مـن  دوالر مليــون ٢٦٠ حنـو  ٢٠١٦ عـام  يف اكتسـب 

 مليـون  ٥٠٠ مقابـل  السـورية  العربيـة  اجلمهوريةب الزور دير حمافظة يف النفط حقول من أساسا
 تذبـذبا  الـنفط  أسـعار  وتشـهد  ).١٧ الفقـرة  ،S/2016/92 (انظر ٢٠١٥ عام يف اكتسبها دوالر
 تكييـف  أو تصـليح  يف براعـة  أظهـر  اإلسـالمية  الدولة تنظيم أن غري .نادر الوقود أن كما كبريا

 يبـدو  ذلك، على وعالوة الدولية. اجلوية الضربات من تضررت اليت األساسية واهلياكل املعدات
 نومسـتعد  األساسـيني  املقاتلني من اكثري أن يبدوو القتال ملواصلة كافية أموال لديه التنظيم أن

 مــن األدىن احلــد علــى احلربيــة آللتــه األولويــة يعطــي أنــه إىل بــالنظر أجــر دون والقتــال للبقــاء
 لـه  خيضـع  اممـ  الـرغم  علـى  التنظيم، فإن ذلك، إىل وباإلضافة .)٧(للسكان يقدمها اليت دماتاخل
   الثقافية. املواقع يستغل يزال ال ،كبري عسكري ضغط من

 مبكـان  األمهيـة  مـن  فـإن  لألراضـي،  افقـدا  مع اجلماعة إيرادات تقلص سيتواصل وبينما  - ٧
 الصـغرية  إيراداتـه  مصـادر  زيـادة  اإلسـالمية  الدولـة  تنظيم حملاوالت متيقظا الدويل اتمع يظل أن

 قنـوات  باستخدام األموال لنقل مبتكرة طرق جيادإل حماوالتهو جديدة، مصادر تكوين أو سابقا،
 يف والعـاملني  الصـحافيني  عـودة  مـع  التحديـد،  وجـه  وعلـى  صرامة. أقل امتثال إلجراءات ختضع
ــاطق إىل اإلنســانية املســاعدة جمــال ــة تنظــيم مــن املســتعادة املن ــت ،اإلســالمية الدول ــ أعرب  دولال

 اعتمــاد وزيــادة للفديــة، طلبــا االختطــاف عمليــات يف احملتملــة الزيــادة إزاء قلقهــا عــن عضــاءاأل
 الشـبكية  واملواقـع  الرحبيـة  غـري  املنظمـات  اسـتغالل  خـالل  من ذلك يف مبا التربعات، على التنظيم
 األموال. جلمع

 اإلسـالمية  الدولـة  تنظـيم  مـن  ميسـرين  اعترضـت  أـا  إىل واحـدة  عضو دولة وأشارت  - ٨
 الدولــة وأفـادت  الـرتاع.  منطقـة  مـن  خارجـة  أمـواال  وكـذلك  الـرتاع  منطقـة  إىل أمـواال  ينقلـون 
ــادرين يظلــون األجانــب اإلرهــابيني املقــاتلني بعــض أن نفســها العضــو  مــن االســتفادة علــى ق

 التنظـيم  مـع  املتعـاطفني  مـن  يطلبـون  وهـم  األصـلية.  بلدام يف ميلكوا اليت املصرفية احلسابات
 خـارج  اإلسـالمية  الدولة تنظيم ميسرو ذلك بعد يسحبها اليت احلسابات هذه إىل أموال حتويل
 تخفـيض ب التنظـيم  قيـام ل نظـرا  أنـه  أخـرى  عضو دولة وأفادت للتنظيم. اويوفرو الرتاع منطقة

__________ 

 وبيـع  اخلارجيـة،  والتربعـات  ،األثريـة  القطع وب لفدية،ل اطلب االختطاف لإليرادات األخرى املصادر تشمل  )٦(  
  .بالبشر واالجتار الزراعية واملنتجات الكهرباء

 اإلداريــة مصــروفاته خفــض علــى اإلســالمية الدولــة تنظــيم يعمــل األعضــاء، الــدول إحــدى ذكرتــه ملــا وفقــا  )٧(  
  .االجتماعية نفقاتهو
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 أكثـر  املقـاتلون  يقبـل  )،٩ الفقـرة  ،S/2016/501(انظـر  اإلسـالمية  الدولـة  تنظـيم  مقاتلي مرتبات
 زيـادة  عنـه  تنـتج  مـا  العضو، الدولة تلك يف أقارم من املقدمة املالية املعونة التماس على فأكثر

 هــذه وتــتم الســورية. العربيــة واجلمهوريــة العــراق إىل الدولــة تلــك مــن املاليــة التحــويالت يف
 وينقلـها  ثالثـة  بلدان يف األموال حتصيل وجيري األموال، حتويل شركات باستخدام التحويالت

   الرتاع. منطقة إىل أموال محلة
    

 اإلسالمية الدولة تنظيم يشكله الذي تغريامل اخلطر  -  ثالثا  

 منـاطق  خمتلـف  علـى  اإلسـالمية  الدولـة  تنظـيم  يشكله الذي اخلطر على الضوء لتسليط  - ٩
   أفريقيا. وغرب العريب واملغرب أوروبا على التقرير هذا يف سأركز العامل،

  
 ألوروبا التهديد  - ألف  

 العـدناين  حممـد  أبو ألقاه خطاب يف أوروبا مهامجة اعتزامه اإلسالمية الدولة تنظيم أعلن  - ١٠
)QDi.325( ــث ،٢٠١٤ أيلول/ســبتمرب يف ــا حي ــى هجمــات شــن إىل دع ــات عل  املتحــدة الوالي

 شــني احلــني ذلــك ومنــذ .تنظــيمال ضــد اجلويــة الضــربات علــى ردا اأوروبــ يف وبلــدان األمريكيـة 
 حتديـدا  أرسـلوا  أفراد اهلجمات هذه بعض ويسر ووجه أوروبا، يف اهلجمات من جمموعة التنظيم

 يف بـاريس  يف وقعـت  الـيت  اهلجمـات  قبيـل  مـن  ،السـورية  العربية اجلمهورية يف التنظيم معقل من
 مكنت ذلك، إىل وباإلضافة .٢٠١٦ آذار/مارس يف بروكسل يفو ٢٠١٥ الثاين/نوفمرب تشرين

 مـن  واسعة طائفة شن إىل ودفعت املساعدة أو التوجيه بتوفري أوروبا يف هجمات لتنفيذ اجلماعة
 دعايتها. خالل من اهلجمات

 الـيت  اإلسـالمية،  الدولـة  لتنظـيم  التابعـة  الـتمكني  عناصـر  أنبـ  عضـاء األ دولالـ  وأفادت  - ١١
 يف هجمـات  شـن  علـى  التنظـيم  أنصـار  تشـجع  السـورية،  العربيـة  اجلمهوريـة  يف أساسا توجد
 مـع  وتتواصـل  ولغوي، وإقليمي قطري أساس على هذه التمكني عناصر وتنظم إقامتهم. بلدان

 هجمـات.  شـن  أجـل  مـن  السـابق  اإلقامـة  بلـد  يف أو األصـلي  بلـدهم  يف اإلنترنـت  على األفراد
 عليهــا يسـيطر  الــيت األراضـي  يف األجانــب اإلرهـابيني  املقــاتلني ولغـات  جنســيات تنـوع  يتـيح و

 العاملي. نطاقه زيادة السابقة تهمإقام أماكن تنوعو اإلسالمية الدولة تنظيم

 علـى  الضـوء  لتسـليط  عقـدة م إلكترونيـة  منشـورات  اإلسـالمية  الدولة تنظيم ويستخدم  - ١٢
ــق مــن جمموعــة ــوفري اهلجــوم طرائ ــة. املتفجــرة األجهــزة لصــنع تصــاميم وت ــى املرجتل  يف وتتجل

 األول/ كـــانون  ١٩ يف بـــرلني  يف املـــيالد عيـــد  ســـوق يف هجـــوم  لشـــن شـــاحنة  اســـتخدام
 .٢٠١٦ متوز/يوليـه  ١٤ يف بفرنسـا  نـيس  يف املسـتخدمة  اهلجـوم  طريقـة  نفس ٢٠١٦ ديسمرب
 اهلجـوم  مث وبـرلني  نـيس  يف جمـات اهل عـن  النامجـة  األرواح يف املؤملـة  اخلسـائر  من يتضح وكما
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 ـا  يقـوم  الـيت  اهلجمـات  فـإن  ،٢٠١٧ الثاين/ينـاير  كـانون  ١ يف إسـطنبول  يف ليلـي  ملهى على
 أن ميكـن  عواقبـها  لكـن  قليلـة  مـوارد  تتطلـب  اإلسـالمية  الدولـة  تنظـيم  ذلك على حفزهم أفراد

 اإلسـالمية  الدولـة  تنظـيم  مـن  بإهلـام  متـت  أـا  يبـدو  الـيت  اهلجمـات  مـن  والكـثري  مدمرة. تكون
   هجمــات هــارباعتبا البدايــة يف عنــها بلــغأ مســؤوليتها التنظــيم تــبىن الــيت وتلــك التنظــيم وباســم

 الــدعم يتلقــون مــا كــثريا األفــراد أن تثبــت الالحقــة التحقيقــات أن رغــم “منفــردين فــاعلني”
   إجرامية. مجاعات من و/أو آخرين متطرفني من املوارد  أو

 هجمــات أي شـن  يف اإلســالمية الدولـة  تنظــيم أخفـق  ،ســابقال تقريـري  صــدور ومنـذ   - ١٣
 عـدة  إىل يعـزى  قـد  ذلـك  بـأن  عضـاء األ دولالـ  وتفيـد  الغربية. أوروبا يف النطاق واسعة معقدة

 الــرتاع منطقــة يف اإلســالمية الدولــة تنظــيمل التأسيســية نــواةال علــى املفــروض فالضــغط عوامـل. 
 صــعوبة تنظــيمال مقــاتلو واجــه ذلــك، إىل وإضــافة .ماعــةاجل مــوارد نمــ كــبرية مــوارد امــتص

 األعضــاء. الــدول اختــذا الــيت لتــدابريل نتيجــة أوروبــا إىل الــرتاع منطقــة مــن الســفر يف متزايــدة
ــة والتــدابري الشــرطة تــدابري أدت ذلــك، علــى وعــالوة  مــن جمموعــة يف النطــاق الواســعة األمني
ــدان ــاط إىل البل ــك املــؤامرات إحب ــاء يف اخلاليــا وتفكي ــع أوروبــا. أحن ــإن ذلــك، وم  الــدول ف
 عضـو  دولـة ل فوفقـا  قائمـا:  يـزال  ال النطـاق  واسـعة  هجمات شن خطر أن حاليا ترى األعضاء
 يعتقـد  الـذين  اإلسـالمية  الدولـة  تنظـيم  عناصـر  مجيـع  وتوقيف كشف اآلن حىت يتم مل ،واحدة

 وبروكسل. باريس هجمات تنفيذل أوروبا إىل أرسلوا أم

 القاصـدين  األوروبـيني  األجانـب  اإلرهـابيني  املقـاتلني  تدفق أنب عضاءاأل دولال وأفادت  - ١٤
ــة تنظــيم ــة يف اإلســالمية الدول ــة اجلمهوري ــراق الســورية العربي ــد حــد إىل تباطــأ والع  خــالل بعي

 فقـدان  عـن  أسفرت اليت العسكرية احلمالت أدت فقد .العوامل من جمموعة بسبب ٢٠١٦ عام
 إىل ألراضــي،ا مــن مســاحات فقدانــه عــنو املقــاتلني مــن كــبرية اأعــداد اإلســالمية الدولــة تنظــيم
 اإلرهـابيني  املقـاتلني  جـذب  علـى  قدرتـه  يف كـبري  نقص إىل ،للجماعة املالية احلالة تدهور جانب

 إىل السـفر  لتقييـد  األوروبيـة  األعضـاء  الـدول  من العديد اختذها اليت التدابري أدت كما األجانب.
 اإلرهـابيني  املقـاتلني  قـدرة  إعاقـة  إىل تركيـا،  حكومـة  اختـذا  الـيت  التدابري وخباصة الرتاع، مناطق

 العربيـة  اجلمهوريـة  يف التنظـيم  عليهـا  يسـيطر  الـيت  األراضـي  إىل السـفر  على األوروبيني األجانب
 والعراق. السورية

ــا  - ١٥ ــ ومثلم ــق ادأف ــره يف الرصــد فري ــامن تقري ــإن ،عشــر الث ــدد ف ــاتلني ع ــابيني املق  اإلره
 حتويلـهم  مت الـذين  مع باالشتراك هجمات شن بنية ورمبا أوروبية، بلدان إىل العائدين األجانب

 ).٤ الفقـرة  ،S/2016/629 انظـر ( لألمـن  متزايـدا  حتديا شكلي البلدان، تلك داخل متطرفني إىل
ــة أعضــاء دول وأفــادت ــهب أوروبي ــد أن ــة يف ٤٠ و ١٥ بــني مــا اآلن عــاد ق  مواطنيهــا مــن املائ
 هـؤالء  أن بعضـها  وأكـد  السـورية.  العربية واجلمهورية العراق إىل سافروا الذين فيها واملقيمني
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 تـدابري  ويواجهـون  كـبريا،  ديـدا  العائدين من نسبة ومتثل العائدات. من يداامتز عددا يضمون
 وأدركـوا  القتـال  أوهـام  مـن  ختلصـوا  آخـرين  عائـدين  هنـاك  بـأن  أفيـد و مالئمة. ورقابية قانونية

   أقل. ديدا بالتايل ميثلون همو احملرفة، التنظيم يديولوجيةأ

ــاد  - ١٦ ــدد وأف ــن ع ــدول م ــع بأــا األعضــاء ال ــبة أن تتوق ــط صــغرية نس ــن فق  املقــاتلني م
 إىل سـيعودون  السـورية  العربيـة  واجلمهوريـة  العـراق  يف املتبقني األوروبيني األجانب اإلرهابيني

 يـثين  أن املرجح من أن واحدة عضو دولة وأفادت أخرى. قتال مناطق إىل ينتقلون أو أوطام
 يـودون  آخـرون  وهنـاك  األصـلية.  بلـدام  إىل العـودة  عـن  املقـاتلني  بعـض  االعتقال من فاخلو

 ذلـك،  إىل وباإلضـافة  .جلماعةبا خاصة ةيرقاب تدابري بسبب ذلك يستطيعون ال لكنهم املغادرة
 هـذه  سـتمر وست جـدا  عالية اإلسالمية الدولة تنظيم مقاتلي صفوف يف اإلصابات معدالت نفإ

 أوروبـا  يف سـابقا  املقـيمني و املتـبقني  شـر ع فقـط  أن واحدة عضو دولة ورأت .العالية املعدالت
    .كبريا ديدا وسيشكلون أشداء مقاتلني سيكونون املتبقني أن غري العودة. سيحاولون

  
 أفريقيا وغرب العريب املغرب ملنطقة التهديد  - باء  

 سـرت،  مدينـة  مـن  اإلسـالمية  الدولـة  تنظيم طرد إىل ،ليبيا يف ،العسكري اهلجوم أدى  - ١٧
 عضـاء األ دولالـ  وأفـادت  السـورية.  العربيـة  واجلمهورية العراق خارج التنظيم معاقل أهم أحد
 أـا  غـري  .هملياتـ ع حيز كذلك وقلص ،املوارد على اجلماعة حصول إمكانية من حد ذلك بأن

 .اـاورة  والبلـدان  ليبيـا  علـى  التنظـيم  شـكله ي الـذي  اخلطر على القضاء يتم مل هأن أيضا أكدت
 أخـرى  أجـزاء  إىل واالنتقال التفرق إىل اهمقاتلي تدفع سرت يف جلماعةا ا تمني اليت فاهلزمية

 ليبيـا،  يف العملياتيـة  قدراتـه  علـى  إمجـاال  حـافظ  تنظـيم ال أن األعضـاء  الـدول  وأكدت البلد. من
 يف بنغـــازي يف وقـــع الـــذي االنتحـــاري اهلجـــوم مثـــل األخـــرية، العمليـــات مـــن يتضـــح كمـــا
ــذيو ،٢٠١٦ األول/ديســمرب كــانون ١٨ ــي ال ــه لق ــن كــثري في ــود م ــاك .)٨(حــتفهم اجلن  وهن

 بــني عـددهم  يتـراوح  إذ ليبيـا،  يف ماعـة اجل مقــاتلي لعـدد  األعضـاء  الـدول  تقـديرات  يف تفـاوت 
 مقاتل. ٣ ٠٠٠ إىل يصل ماو مئات عدة

 ففـي  لليبيـا.  اـاورة  للبلـدان  خطـريا  ديـدا  يشـكل  اإلسـالمية  الدولـة  تنظـيم  يزال وال  - ١٨
ــرين ٦ ــاين/نوفمرب تشـ ــن ،٢٠١٦ الثـ ــيم أعلـ ــؤوليته التنظـ ــن مسـ ــل عـ ــدي قتـ ــي جنـ  يف تونسـ

 مرجتلـة  متفجـرة  بـأجهزة  هجوم عن مسؤوليته أعلن الثاين/نوفمرب، تشرين ١٥ ويف ،)٩(قصرين

__________ 

 ،رويتــرز  ،“مســؤولون  بــه  أفــاد  مــا  حســب  الليبيــة،  بنغــازي  مدينــة  يف أشــخاص  ســبعة  يقتــل  انتحــاري”  )٨(  
  .٢٠١٦ ديسمرب/األول كانون  ١٨

  .٢٠١٦ الثاين/نوفمرب تشرين ٦ يف االجتماعي التواصل وسائط على صحفية نشرة اإلخبارية، أعماق وكالة  )٩(  
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 أدى ،٢٠١٦ األول/ديسـمرب  كـانون  ١١ يفو .)١٠(جبـروح  تونسـيا  ديانـ ج ١٢ إصابة إىل أدى
 الدولـة  تنظـيم  وأعلـن  شخصاً. ٢٥ مقتل إىل القاهرة يف كاتدرائية على انتحاري به قام هجوم

   .)١١(مصر يف اهلجمات من املزيد بشن دوهد ،مقاتليه من املهاجم أن اإلسالمية

 ميكـن  ليبيـا  يف اإلسـالمية  الدولة تنظيم على الضغط استمرار أن األعضاء الدول وترى  - ١٩
 أخـرى  مجاعـات  عمـل  أسـلوب  إىل يكون ما أقرب عمل أسلوب انتهاج إىل بالتنظيم يدفع أن

 قـد  اإلسـالمية  الدولـة  تنظـيم  داخـل  اخلاليـا  بعـض  أن يعين قد وهذا القاعدة. تنظيم إىل منتسبة
   املنطقة. يف القاعدة تنظيم إىل املنتسبة اجلماعات مع التقارب عن تبحث

 ،سـابق ال تقريـري  صدور منذ انتكاسات ليبيا يف شهد اإلسالمية الدولة تنظيم أن ومع  - ٢٠
 اهلجمــات مـن  يتضـح  كمــا السـاحل،  ومنطقـة  أفريقيـا  غــرب يف وجودهـا  اجلماعـة  زادت فقـد 

 حاليـا  تسـيطر  ال اجلماعـة  أن بيـد  .)١٢(فاسـو  وبوركينـا  النيجر يف بالتنظيم صلة هلا اليت األخرية
 املنطقتني. هاتني يف األراضي من كبرية مساحات على

 اإلسـالمية،  الدولـة  لتنظيم الدعائية املنافذ أحد وهي اإلخبارية، أعماق كالةو أعلنتو  - ٢١
 بزعامــة ،“املرابطــون” حركــة عــن منشــقا فصــيال أن ،٢٠١٦ األول/أكتــوبر تشــرين ٣٠ يف

 داخــل بيئــة نشــوء إىل يــؤدي قــد التطــور وهــذا .)١٣(للتنظــيم بــالوالء نادأ علــي، ولــد احلبيــب
 النــواة أن األعضــاء الــدول مــن العديــد وأكــد املخــاطر. مســتويات يف بارتفــاع تتســم املنطقــة

 الـدول  تقـدير  ووفـق  املنشـق.  الفصيل هذا انتساب تؤكد مل اإلسالمية الدولة لتنظيم التأسيسية
 النطـاق  واسـعة  إرهابية أعمال الرتكاب جدا متحمسا بالتايل الفصيل هذا يكون قد األعضاء،

   منتسبة. كجهة ا يسهم اليت املضافة القيمة للتنظيم التأسيسية للنواة يثبت لكي

 الدولـة  لتنظـيم  والءهـا  أعلنـت  الـيت  ،)١٤(حـرام  بوكـو  مجاعة أن األعضاء الدول وتفيد  - ٢٢
 إىل وانقســمت  الســلطة  علــى  دخلــي  صــراع  مــن  تعــاين  ،٢٠١٥ آذار/مــارس  يف اإلســالمية

 الشـكوى  حممـد  بكـر  أبـو  أحـدمها  يتـزعم  يـزال  وال ).٣٨ الفقـرة  ،S/2015/629 انظـر ( فصيلني
__________ 

 وسـائط  علـى  صحفية نشرة ،ةاإلخباري أعماق وكالة ،“اهلجوم عن مسؤوليته يعلن اإلسالمية الدولة تنظيم”  )١٠(  
  .٢٠١٦ الثاين/نوفمرب تشرين ١٥ يف االجتماعي التواصل

 يف ياالجتمـاع  التواصـل  وسـائط  علـى  نشـر  بيـان  ،“القاهرة وسط استشهادية بعملية صليبيا ٨٠ حنو هالك”  )١١(  
  .٢٠١٦ األول/ديسمرب كانون ١٣

  .األعضاء دولإحدى ال من الواردة املعلومات   )١٢(  
 الصـحراوي  وكـان  .٢٠١٦ األول/أكتـوبر  تشـرين  ٣٠ يف تلغـرام  على ممع اإلخبارية، أعماق وكالةل إعالن  )١٣(  

 أيضـا  يسـتخدم  علـي  ولـد  احلبيـب ف .٢٠١٥ أيار/مـايو  يف اإلسالمية الدولة لتنظيم والءه منفردا قبل من أعلن
  .“الصحراوي الوليد أبو عدنان” وهو احلريب امسه

  .)QDe.138( واجلهاد للدعوة السنة أهل مجاعة باسم القائمة يف مدرجة  )١٤(  
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)QDi.322( غـري  الربناوي مصعب أبو اآلخر يتزعم بينما)  املتحـدث  وهـو  القائمـة)،  يف مـدرج 
 الدولـة  تنظـيم  إىل اجلماعـة  انتسـاب  علـى  احلفـاظ  إىل الربنـاوي  ويسـعى  اجلماعة. باسم السابق

 أن األعضــاء الـدول  وأكـدت  .)١٥(تنظــيملل التابعـة  “أفريقيـا  غــرب واليـة ” بوصـفها  اإلسـالمية 
 يف حمصــور وهــو مســتمر عســكري لضــغط خيضــع اخلصــوص، وجــه علــى الشــكوى، فصــيل
 سامبيسا. وغابة بورنو والية جنوب

 االبتـزاز  وعلـى  التربعـات  علـى  وتعتمـد  .يةأساس بصفة حمليا متول حرام بوكو مجاعة إن  - ٢٣
ــا والســرقة، ــك يف مب ــية، ســرقة ذل ــة واألنشــطة املاش ــن التجاري ــل م ــة قبي ــائعي رعاي ــة ب  ،األغذي

 والكثري ،ةمالي ضغوط من يعانيان حرام بوكو مجاعة فصيلي وكال .)١٦(للفدية طلبا واالختطاف
 وأشـارت  .)١٧(واملعـدات  األغذيـة  مثـل  املـؤن  لسـرقة  عمليات األمر حقيقة يف هي هجماما من

 مرتب سداد على قادرين يعودا مل حرام بوكو مجاعة فصيلي كال أن إىل كذلك األعضاء الدول
 اجلماعة. عن انشقاق حاالت إىل بالفعل ذلك أدى وقد مقاتليهما. جلميع شهري

 زاليـ  ال إذ اإلقليمـي  لألمـن  خطـريا  ديـدا  تشـكل  تـزال  ال حـرام  بوكو مجاعة أن غري  - ٢٤
 إرهـابيني  مقـاتلني  إىل إضـافة  حمليا، هممعظم جتنيد ومت .)١٨(إمرا حتت املقاتلني من آالف عدة

 مجاعـة  تـزال  وال .النيجـريني  حـرام  بوكـو  مقـاتلي  مثـل  العرقية القبائل نفس من جندوا أجانب
 واألطفـال،  النسـاء  سيما وال انتحاريني، رينكمفج السكان من الضعفاء تستخدم حرام بوكو
 األعضاء. لدولا قلق يثري زال ما أمر وهو

 نطـاق  متديـد  إىل اهلادفـة  املسـتمرة  حرام بوكو حماوالت إزاء اقلقه أعضاء دول كدتوأ  - ٢٥
ــة أعمــال وارتكــاب نفوذهــا ــا. خــارج إرهابي ــةاجل هــذه أن إىل توأشــار نيجريي  تســتخدم ماع

 واألخـــرى الفينـــة بـــني بأعمـــال قيـــاملل االنتحاريـــة واهلجمـــات املرجتلـــة املتفجـــرة األجهـــزة
  نيجرييا. خارج

    

__________ 

 اإلســالمية الدولــة تنظــيم إىل املنتســبة النبــأ صــحيفة نشــرت األعضــاء. الــدولإحــدى  مــن الــواردة املعلومــات  )١٥(  
ــة ــع مقابلــ ــاوي مــ ــى الربنــ ــرام علــ ــويتر تلغــ ــارت ٢٠١٦ آب/أغســــطس ٢ يف وتــ ــا أشــ ــاوي إىل فيهــ  الربنــ
  .اإلسالمية لدولةا تنظيمل التابعة “أفريقيا غرب والية وايل” باعتباره

فريـق العمـل احلكـومي     -املعلومات الواردة من إحدى الدولة األعضاء وفرقة العمل املعنية باإلجراءات املاليـة    )١٦(  
ين مبكافحة غسـل األمـوال يف وسـط أفريقيـا     فريق العمل املع -الدويل ملكافحة غسل األموال يف غرب أفريقيا 

  .Terrorist Financing in West and Central Africa” (Paris, FATF, 2016), pp. 10-17 and 33“واملرجع التايل: 
  .األعضاء الدولإحدى  من الواردة املعلومات  )١٧(  
  .األعضاء الدولإحدى  من الواردة املعلومات  )١٨(  
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 املتغري خطرلل التصدي تدابري  -  رابعا  

 عامة حملة  - ألف  

 اإلقليميـة  ودون واإلقليميـة  الدولية واملنظمات ،األعضاء الدولو ،املتحـدة األمم تواصل  - ٢٦
 نواإلرهـابي  نواملقـاتل  يشـكله  الـذي  للتهديـد  للتصـدي  والدوليـة  الوطنيـة  األطر تعزيز على العمل

 ويف .اإلسـالمية  الدولـة  تنظـيم ب املتصـلة  االجتاهـات  يف تمثـل امل العـاملي  اخلطـر  ومواجهـة  األجانب
 القضــائي التعــاون بشــأن املسـتوى  رفيعــةال حاطــةاإل جلسـة  أثنــاء يف األول/ديســمرب، كـانون  ١٢

 جبميــع الــس أهــاب ،)٢٠١٦( ٢٣٢٢ األمــن جملــس قــرار ويف اإلرهــاب مكافحــة يف الــدويل
 يف مبـا  ممكـن،  نطـاق  أوسـع  علـى  الـدويل  التعـاون  تتـيح  وآليـات  قوانني وضع يف النظر إىل الدول
 ألغــراض االســتخبارية املعلومـات  ســرية درجــة فـض خب االقتضــاء، عنــد القيـام،  طريــق عــن ذلـك 
 الشـرطة  جمـال  يف التعاون وإقامة الذاتية، السرية ومعلومات البيومترية املعلومات وتبادل ها،تقامس
 إىل احلاجـة  علـى  وشـدد  املتبادلـة،  القانونية املساعدة تعزيزو املالية املعلومات وتبادل الرمسية، غري
   .)١٩(وقوي منسق رد

ــايو ٢٩ يف الصــــادر الرئاســــي بيــــانبال وعمــــال  - ٢٧  ،)S/PRST/2015/11( ٢٠١٥ أيار/مــ
 التنفيذيـة  ديريـة امل مـع  بالتعـاون  اإلرهـاب  مكافحـة  جمـال  يف بالتنفيـذ  املعنية العمل رقةف وضعت
 تــدفق وقــف أجــل مــن القــدرات لبنــاء تنفيــذ خطــة الرصــد وفريــق اإلرهــاب مكافحــة للجنــة

 ظـاهرة  حيـاة  دورة وتتنـاول  ملشاريع مقترحا ٣٧ اخلطة وتشمل .األجانب اإلرهابيني املقاتلني
 يف ٢٢,٨ أو دوالر، مليـون  ٢٧ قـدره  بلغمب متويل تأكيد مت وقد .األجانب اإلرهابيني املقاتلني

 .)S/2016/830 و S/2016/501 و S/2016/92 التقـارير  (انظـر  للخطـة  اإلمجالية امليزانية من املائة،
 أجــل مــن القــدرات لبنــاء تنفيــذال خطــة اســتعراض علــى بالتنفيــذ املعنيــة العمــل فرقــة نكــبيو

 األجانب. اإلرهابيني املقاتلني ظاهرة يف التغري مع التكيف
  

 والعبور السفر من احلد تدابري  -  ١  

 اختــذ الــذي ٧١/١٩ قرارهــا يف العامــة اجلمعيــة دعــت الثــاين/نوفمرب، تشــرين ٢١ يف  - ٢٨
 اجلنائيــة للشــرطة الدوليــة واملنظمــة املتحــدة األمــم بــني التعــاون تعزيــز زيــادة إىل اآلراء بتوافــق

 املقــاتلني ســفر منــع ذلــك يف مبــا واإلرهــاب، الوطنيــة عــرب املنظمــة اجلرميــة بشــأن (اإلنتربــول)
 لوقـف  العامليـة  الفـرز  جهـود  يف اخلطـرية  الثغـرات  معاجلـة  الضروري ومن األجانب. اإلرهابيني

__________ 

 التحقيــق  يف للمســاعدة  مســتقلة حمايــدة  دوليــة  آليــة، ٧١/٢٤٨مبوجــب قرارهــا    ،العامــة اجلمعيــة أنشــأت   )١٩(  
 يف املرتكبـــة الــدويل  القــانون  تصــنيف  وفـــق خطــورة  األشــد  اجلــرائم  عـــن للمســؤولني  القضــائية  واملالحقــة 
  .٢٠١١ آذار/مارس منذ السورية العربية اجلمهورية
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 بـني  مـا  الفتـرة  يف سـجلت  قـد  أنـه  اإلنتربول توالحظ .)٢٠(األجانب اإلرهابيني املقاتلني تدفق
 عـدد  يف املائـة  يف ٦٣ بنسـبة  زيـادة  ٢٠١٧ الثاين/ينـاير  وكـانون  ٢٠١٦ األول/أكتوبر تشرين

ــوجزات ــاتلني م ــابيني املق ــب اإلره ــيت األجان ــا االطــالع ميكــن ال ــا عليه ــ آني ــام خــالل نم  نظ
 حـىت و .لمعلومـات ل األعضـاء  الـدول  تبـادل  يف املائـة  يف ٧٥٠ بنسـبة  زيادةو اجلنائية املعلومات

 ملـف  يف أجانـب  إرهـابيني  ملقـاتلني  مـوجزا  ١٤ ٣٣٨ هنـاك  كـان  األول/ديسمرب، كانون ٢٠
 األجانب. اإلرهابيني لمقاتلنيل اجلنائي لتحليلل اإلنتربول

 بالنسـبة  بالصـعوبة  يتسـم  احلـدود  إلدارة شـاملة  اسـتراتيجيات  وتنفيـذ  حتديـد  يزال وال  - ٢٩
 شــركات تلــزم أن إىل األعضــاء الــدول األمــن جملــس دعــا وقــد األعضــاء. الــدول مــن للعديــد
ــة الطــريان ــة الســلطات إىل املســافرين عــن مســبقة معلومــات بتقــدمي أراضــيها يف العامل  الوطني
 وتقــدم .)٢٢(األعضــاء الــدول مــن ٥٦ إال تارخيــه حــىت لــذلك يســتجب مل ولكــن ،)٢١(املالئمــة

 ٧٨ الـــ الــدول جمموعــة إىل تنتمــي الــيت الــدول إىل الصــلة ذات املســاعدة حاليــا املتحــدة األمــم
 نظـام  بعـد  تنفـذ  ومل األجانـب  اإلرهـابيني  املقـاتلني  ظـاهرة  مـن  تضـررا  األكثـر  بوصـفها  احملددة

 األمـم  مركـز  واصـل  بـالتقرير،  املشـمولة  الفتـرة  خـالل و .)٢٣(املسـافرين  عـن  املسـبقة  املعلومات
 عـن  املسـبقة  املعلومـات  بشأن إقليمية عمل حلقات تنظيم وشركاؤه اإلرهاب ملكافحة املتحدة

 الدوليـة  املعـايري  علـى  العمـل  حلقـات  وركـزت  وأفريقيا. والقوقاز الوسطى آسيا يف املسافرين،
  للقدرات. متعمق لبناء اال إفساح أجل من الوطنية والتقنية واملؤسسية القانونية والشروط

ــس ودعــا  - ٣٠ ــدول أيضــا األمــن جمل ــزم أن إىل األعضــاء ال  اخلاضــعة الطــريان شــركات تل
 التنفيـذ  ولكـن  االقتضـاء،  عنـد  الوطنيـة،  السـلطات  إىل الركاب بأمساء سجالت بتقدمي لواليتها

 أمســاء بســجالت املتعلقــة املتطلبــات بتطبيــق أيضــا طوعــا الــدول بعــض وبــدأ متفاوتــا. يــزال ال
 االفتقـار  ولكـن  احمليطـات، و البحـار  يف السياحية الرحالت وسفن املالحة حركة على الركاب

  .كبري ضعف موطن ميثل يزال ال املالئم التنظيم إىل
__________ 

 األمــم وكيانــات اإلرهــاب مكافحــة للجنــة التنفيذيــة ديريــةوامل اإلرهــاب ملكافحــة املتحــدة األمــم مركــز ســاهم  )٢٠(  
ــة املتحــدة ــة يف املعني ــم ركــزمل وثيق ــدى/اإلرهــاب ملكافحــة املتحــدة األم  بشــأن اإلرهــاب ملكافحــة العــاملي املنت

 اإلرهـابيني  املقـاتلني  تـدفق  ووقـف  اإلرهاب مكافحة سياق يف وإدارا احلدود أمن جمال يف السليمة املمارسات
 ووضـع  احلـدود،  ألمـن  ومتكاملـة  وتعاونيـة  ومنسـقة  شـاملة  إلدارة تروج أيلول/سبتمرب، يف اعتمدت األجانب،
  سنوات. مخس يستغرق احلدود أمن إلدارة اإلرهاب ملكافحة املتحدة األمم ملركز مشروع

 .)٢٠١٤( ٢١٧٨ األمن جملس وقرار ،S/2015/377 و ؛)٢٠١٦( ٢٣٠٩ األمن جملس قرارانظر   )٢١(  

 .٢٠١٦ الثاين/نوفمرب تشرين حىت املتاحة البيانات  )٢٢(  

 للجنـة  التنفيذيـة  املديريـة  مـع  باالشـتراك  املشـروع  تنفيـذ  علـى  اإلرهـاب  ملكافحـة  املتحـدة  األمـم  مركز يعكف  )٢٣(  
 واملنظمــة الـدويل،  املـدين  الطــريان ومنظمـة  الـدويل،  اجلــوي النقـل  واحتـاد  الرصــد، وفريـق  اإلرهـاب،  مكافحـة 
 واإلنتربول. للهجرة، الدولية
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  اإلسالمية الدولة تنظيم متويل مكافحة إىل الرامية التدابري  -  ٢  

 األمــن جملــس جلنــة األول/ديســمرب كــانون يف عقدتــه مشــترك خــاص اجتمــاع خــالل  - ٣١
 بشــأن )٢٠١٥( ٢٢٥٣ و )٢٠١١( ١٩٨٩ و )١٩٩٩( ١٢٦٧ القــرارات مبوجــب العاملــة
 أفـراد  مـن  مـا  يـرتبط  ومـا  القاعـدة  وتنظيم (داعش) والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم

 حرمـــان بشـــأن املاليـــة بـــاإلجراءات املعنيـــة العمـــل وفرقـــة وكيانـــات ومؤسســـات ومجاعـــات
 والـــدروس املمارســات  ونقلــها:  ومجعهــا  األمــوال  علـــى احلصــول  مــن  اإلرهابيــة  اجلماعــات 
 مـن  واسـعة  طائفـة  استخدام يواصل اإلسالمية الدولة تنظيم أن إىل املشاركون أشار املستفادة،

 التجاريـة  واملشـاريع  الطبيعيـة،  املـوارد  واسـتغالل  األمـوال،  ابتـزاز  ذلك يف مبا التمويل، أساليب
 عـن  بيانـات  جبمـع  املاليـة  باإلجراءات املعنية العمل فرقة أمانة وتقوم االجتار. وأنشطة الصغرية،
ثـالث مـرات يف السـنة للـدول األعضـاء يف       حتلـيالت  إتاحـة  ـدف  اجلماعة هذه متويل مصادر

 إىل الراميـة  جهودها يف ملساعدا العمل فرقة غرار على هي اليت اإلقليمية واهليئات فرقة العمل
 متويـل  إحبـاط  أُدرج ،٢٠١٦ شـباط/فرباير  ومنـذ  األمـوال.  من اإلسالمية الدولة تنظيم حرمان
 كبنـد  املاليـة  بـاإلجراءات  املعنيـة  العمـل  لفرقـة  العامـة  االجتماعـات  يف اإلسـالمية  الدولـة  تنظيم
  .أعماهلا جدول على دائم

  
  اإلدماج وإعادة والتأهيل املقاضاة  -  ٣  

 العدالـة  لتعزيـز  األعضـاء  الـدول  تبـذهلا  الـيت  اجلهـود  دعـم  املتحـدة  األمم كيانات تواصل  - ٣٢
 إدارة بشـأن  جديـدا  دلـيال  واجلرميـة  باملخـدرات  املعـين  املتحـدة  األمـم  مكتـب  نشـر  وقـد  اجلنائية.
 يف الســجون يف العنــف إىل تفضــي الــيت التطــرف نزعـة  تغذيــة ومنــع العنــيفني املتطــرفني السـجناء 

ــة ــرين اي ــاين/نوفمرب تش ــتنادا .)٢٤(الث ــذا إىل واس ــدليل، ه ــام ال ــب ق ــم مكت ــين املتحــدة األم  املع
 املديريــة مــع الوثيــق بالتشــاور اإلرهــاب، ملكافحــة املتحــدة األمــم ومركــز واجلرميــة باملخــدرات

 ميولـه  التقنيـة،  املسـاعدة  لتقـدمي  برنـامج  بشـأن  مقتـرح  بوضـع  اإلرهـاب،  مكافحة للجنة التنفيذية
 هـذا  ويهـدف  .أخـرى  ماحنـة  وجهـات  اإلرهـاب  ملكافحة املتحدة األمم ومركز األورويب االحتاد

 نـع مل العنـيفني  املتطـرفني  السـجناء  إدارة علـى  الوطنيـة  السجون إدارات قدرات تعزيز إىل الربنامج
 يف واألمـن  السـالمة  حتفـظ  إنسانية ظروف بتهيئة وذلك العنف، إىل املفضية التطرف نزعة تغذية

 عنـد  اتمـع  يف إدمـاجهم  إعـادة  يف واملسـاعدة  العنـف،  عـن  همختلي يف السجناء ودعم السجون،
  .عنهم اإلفراج

  

__________ 

 .http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_VEPs.pdf :انظـر  ،اإلنكليزيـة  النسـخة  على لالطالع  )٢٤(  
 .٢٠١٧ شباط/فرباير يف والروسية، والفرنسية العربية ذلك يف مبا أخرى، بلغات الدليل من نسخ وستتوافر



S/2017/97 

 

17-01378 13/28 

 

  الضعيفة والفئات بالرتاعات املتصل اجلنسي للعنف التصدي  -  ٤  

 ،٢٠١٦ األول/ديسـمرب  كـانون  ٢٠ يف األمـن  جملس عقدها اليت ٧٨٤٧ اجللسة خالل  - ٣٣
 االجتـار  مسـألة  الـس  نـاقش  الـوزاري،  املسـتوى  علـى مفتوحـة   مناقشـة  عـن  عبـارة  كانت اليتو

 الــرتوح يف تتســبب املســلحة الرتاعــات بــأن األعضــاء الــدول أقــرتو الــرتاع، حــاالت يف بالبشــر
 اعتمـاد  علـى  وحثـت  االسـتغالل  إىل تفضـي  ظروفا ويئ خاص بوجه الضعيفة للفئات اجلماعي

 الرتاعــات. عــن النامجــة واملهــاجرين الالجــئني تــدفقات إدارة إزاء اإلنســان حلقــوق مراعيــة نهــج
 والعنــف  باألشــخاص  االجتــار  بــني  بالصــلة  ،)٢٠١٦( ٢٣٣١ قــراره  يف األمــن  جملــس  وســلّم 
 االجتـار  أفعـال  مجيـع  وأدان ،الوطنيـة  عـرب  املنظمـة  اجلرميـة  أنشـطة  مـن  وغريها واإلرهاب اجلنسي

 جيـب  خطـرية  جـرائم  بوصـفها  األفـراد  اإلرهابيني أو اإلرهابية املنظمات دعم بغرض باألشخاص
 السـابقة،  التقـارير  ويف املناسـب.  النحـو  علـى  ومعاقبتـهم  مرتكبيهـا  مقاضاة األعضاء الدول على

اجلنسـي  والعنـف  االجتـار  يسـتخدمون  أخـرى  مجاعـات و اإلسـالمية  الدولـة  تنظـيم  أن إىل أشرت 
 االســتعباد يف اخنــرط اإلســالمية الدولــة تنظــيم أن إىلو لإليــرادات، ومصــدر لإلرهــاب كســالح
 S/2016/501 و S/2016/92 التقـــارير  (انظـــر  االجتـــار  خـــالل مـــن  والفتيـــات  للنســـاء  اجلنســـي

 إىل موجهـة  األول/ديسـمرب  كـانون  ٢٠ مؤرخـة  رسالة ويف .)٢٥()S/2016/949 و S/2016/766 و
ــرا ســلفي أحــال ،األمــن جملــس رئــيس ــة العــام لألمــني اخلاصــة املمثلــة كتــبمل خاصــا تقري  املعني
 وذلـك  اإلسـالمية،  الدولـة  تنظـيم  يرتكبـها  الـيت  اجلـرائم  بشـأن  الرتاع حاالت يف اجلنسي بالعنف
 كأسـلوب  اجلنسـي  للعنـف  املنـهجي  االسـتخدام  بشـأن  الـس  أعضـاء  وفهـم  معرفة تعزيز دف

  ).S/2016/1090( باألشخاص باالجتار وصالته اإلرهاب أساليب من

 يف االجتـار  ضـحايا  عن للكشف خاصة إجراءات الدول بعض وضع لذلك، واستجابة  - ٣٤
 الدولـة  تنظـيم  مـن  املتضـررة  املنـاطق  مـن  القـادمني  سـيما  ال اللجـوء،  وطـاليب  الالجئني صفوف

 ميكـن  لوحـدها  اللجـوء  وطـاليب  الالجئني أعداد ضخامة أن بيد .)S/2016/949 (انظر اإلسالمية
 أيضـا  واجلرميـة  باملخـدرات  املعـين  املتحدة األمم مكتب ويساعد .)٢٦(القائمة القدرات جتهد أن

 عـن  للكشـف  ومنـتظم  اسـتباقي  ـج  وضـع  يف احلكوميـة  غـري  واملنظمـات  احلكوميـة  الوكاالت
  .وحتديدهم الرتاعات من الفارين والنازحني الالجئني أوساط يف االجتار ضحايا

__________ 

 .A/HRC/32/CRP.2 ورقة اجتماع جملس حقوق اإلنسان كذلك انظر  )٢٥(  

 ,Global Report on Trafficking in Persons 2016( ٢٠١٦ لعـام  باألشـخاص  االجتـار  عـن  العاملي التقرير خلص  )٢٦(  

United Nations publication, Sales No. E.16.IV.6)(( البلــدان مــن االجتــار ضــحايا عــدد يف زيــادة مالحظــة إىل 
 والشـرق  وآسـيا  أوروبـا  يف دول يف والصومال، والعراق السورية العربية اجلمهورية مثل الرتاعات، من املتضررة
 تشـرين  ١١ يف الالجـئني  لشـؤون  املتحـدة  األمـم  مفوضـية  عـن  الصـادرة  اإلحاطـة  مـذكرة  أيضـا  انظـر  األوسط.

ــاين/نوفمرب ــن “As Mosul displacement continues, UNHCR steps up assistance” ٢٠١٦ الثـ ــالع وميكـ  االطـ
 .A/71/384 التقريرو ؛.Error! Hyperlink reference not valid التايل: الشبكي املوقع يف عليها
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ــا اســتخدام  -  ٥   ــات تكنولوجي ــزو ،واالتصــاالت املعلوم ــاون تعزي ــع التع ــاع م  ،اخلــاص القط

  املقاضاة على القدرةو

 جملــس للجنــة االســتثنائي االجتمــاع يف املشــاركون أقــر األول/ديســمرب، كــانون ١ يف  - ٣٥
 اســتغالل منــع عــن اإلرهــاب مكافحــة بشــأن )٢٠٠١( ١٣٧٣ بــالقرار عمــال املنشــأة األمــن

 واحلريـات  اإلنسـان  حقـوق  احترام مع إرهابية، ألغراض واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات
 نومـ  القاعـدة  وتنظيم اإلسالمية الدولة تنظيم مكّن قد اإلعالمية املنابر استخدام بأن األساسية

 االجتـار  يف واالخنـراط  التـدريب،  مـواد  وتبادل الدعاية، نشر من وكيانات أفراد من ما يرتبط
 .)٢٧(اهلجمــات وتنفيــذ األمــوال، وإدرار احملــتملني، انــدين وحتديــد باألســلحة، املشــروع غــري

 يف مثيـل  لـه  يسـبق  مل ارتفـاع  عـن  اإلنترنـت  شـبكة  على اإلسالمية الدولة تنظيم نشاط ويسفر
 وليبيـا  السـورية  العربيـة  واجلمهوريـة  العـراق  إىل املسـافرين  األجانـب  اإلرهـابيني  املقاتلني أعداد

 وجــود وعــدم األعضــاء الــدول بــني التشــريعات يف االتســاق إىل االفتقــار أن حــني يف ومنــها،
 مجــع حتــاول الــيت للحكومــات عمليــة حتــديات يطرحــان “اإلرهــايب للمحتــوى” دويل تعريــف
  .واحملاكمات التحقيقات إلجراء الرقمية واألدلة املعلومات وتبادل

 اإلنترنـت،  شـبكة  علـى  اإلسـالمية  الدولة تنظيم مكافحة إىل الرامية اجلهود سياق ويف  - ٣٦
 إقامـة  إىل متزايـدة  بصـورة  اإلقليمية ودون واإلقليمية الدولية واملنظمات األعضاء الدول تسعى

 األول/ كـانون  ويف األخـرى.  اخلاصـة  والشـركات  االتصـاالت  خـدمات  مقدمي مع شراكات
 بيانــات قاعــدة وضــع اعتزامهــا ويوتيــوب وتــويتر ومايكروســوفت فيســبوك أعلنــت ديســمرب،
 احملتــوى إزالــة تيســري ــدف العنــيفني، املتطــرفني لصــور “رقميــة بصــمات” تتضــمن مشــتركة

  .الشبكية املواقع وشروط أحكام ينتهك الذي
  

  أوروبا  - باء  
  والعبور السفر من احلد تدابري  -  ١  

 للشــرطة الدوليــة املنظمــة تضــعها الــيت الفــرز بيانــات قواعــد اســتخدام زيــادة تعكــس  - ٣٧
 كــانو .األجانــب اإلرهــابيني املقــاتلني اعتــراض إىل الراميــة اجلهــود زيــادة (اإلنتربــول) اجلنائيــة

 يف منـها  أجـري  ممـا  أكـرب  ٢٠١٦ الثـاين/نوفمرب  تشـرين  يف أجريـت  الـيت  التفتيش عمليات عدد
 يف ١٢٩ و األورويب االحتــاد أحنــاء مجيــع يف املائــة يف ٥٦ بلغــت بزيــادة بأكملــه، ٢٠١٥ عــام

__________ 

 الثـاين/  تشـرين  ٣٠ يف املوضـوع  نفـس  بشـأن  تقنيـا  اجتماعا اإلرهاب مكافحة للجنة التنفيذية املديرية نظمت  )٢٧(  
 اإلرهـاب  متويـل  ألغـراض  االجتماعي التواصل وسائط استخدام إساءة بشأن جانيب نشاط إىل إضافة نوفمرب،

 األول/ديسمرب. كانون ١٣ يف
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 حتـت  ،االسـتخباراتية  املعلومـات  الستقصـاء  أورويب برنامج ءيوأنش شنغن. منطقة ضمن املائة
 املعلومــــات تبــــادل لتيســــري ،٢٠١٦ متوز/يوليــــه ١ يف اإلرهــــاب مكافحــــة جمموعــــة رعايــــة

 اإلرهـابيني  مـن  وغريهـم  األجانـب  اإلرهـابيني  املقـاتلني  بشـأن  احلقيقـي  الوقـت  يف االستخبارية
 منــع بشــأن أوروبــا جملــس التفاقيــة اإلضــايف الربوتوكــول مــن ٧ املــادة وتــنص فــيهم. املشــتبه

 املعلومـات  لتبـادل  األسـبوع  أيـام  وطـوال  السـاعة  مـدار  علـى  تعمـل  شبكة تنفيذ على اإلرهاب
 ،٢٠١٦ األول/ديسـمرب  كـانون  حـىت و األجانب. اإلرهابيني املقاتلني بشأن املناسب الوقت يف

  .)٢٨(تنسيق مراكز حددت قد أوروبا جملس دول من دولة ٣٣ كانت

 عـن  فيهـا  املشـاركة  الـدول  بـني  التعـاون  علـى  أوروبا يف والتعاون األمن منظمة وتشجع  - ٣٨
 التنسـيق  مراكـز  شـبكة  أيضـا  وتشـكل  باحلـدود؛  املتعلقـة  واملمارسـات  السياسـات  مواءمـة  طريق

 الشـرطية  املعلومـات  ونظام أوروبا يف والتعاون األمن ملنظمة التابعة وإدارا احلدود ألمن الوطنية
 املعلومـات  لتبـادل  منـربين  املنظمـة  لـنفس  التـابع  ،POLIS باسـم  املعـروف  ،اإلنترنـت  شـبكة  على

  .باحلدود املتعلقة واخلربات

 املسـافرين  عـن  املسـبقة  للمعلومـات  نظمـا  األوروبيـة  الدول من قليل عدد إال ينفِّذ ومل  - ٣٩
ــالرغم .)S/2015/683 (انظـــر ــة املتطلبـــات يطبـــق الطـــريان شـــركات بعـــض أن مـــن وبـ  املتعلقـ

ــها يطلــب ال املســافرين، عــن املســبقة باملعلومــات ــها من ــة مجــع كل  إىل املعلومــات هــذه وإحال
 األورويب، االحتـاد  عـن  توجيـه  صـدور  من الرغم وعلى منهجي. أساس على الوطنية السلطات

 اجلـرائم  منـع  بغـرض  الركـاب  أمسـاء  سـجالت  اسـتخدام  بشأن ،٢٠١٦ نيسان/أبريل يف اعتمد
ــة ــها والكشــف اخلطــرية واجلــرائم اإلرهابي ــق عن ــا والتحقي ــا، ومقاضــاة فيه ــق مل مرتكبيه  تطب

  .اآلن حىت الركاب أمساء سجالت استخدام مطلب أوروبية دول ثالث  إال

 /األول تشــرين يف األوروبيــة والســواحل احلــدود حــرس وكالــة تشــغيل بــدء وشــكّل  - ٤٠
 مـن  ويطلـب  األورويب. لالحتـاد  اخلارجيـة  احلـدود  أمـن  تعزيـز  يف كربى خطوة ٢٠١٦ أكتوبر

 مـن  وغريهـم  احلـدود  حـرس  مـن  دائمـة  فرقة يف تساهم أن األورويب االحتاد يف عضو دولة كل
ــة غضــون يف تعبئتــها ميكــن الصــلة، ذوي املــوظفني ــة للتصــدي قصــرية مهل  علــى طــوارئ حلال

  .احلدود على سريع تدخل يف البدء أو اخلارجية احلدود

 السـواء،  علـى  العاملي الصعيد وعلى أوروبا يف الالجئني، من العظمى للغالبية صلة وال  - ٤١
 حـوادث  هنـاك  ذلـك،  ومـع  االضـطهاد.  مـن  هربـا  األصـلية  دوهلـم  من يفرون وهم باإلرهاب،

 إىل سـعوا  قـد  كـانوا  أن بعـد  حمبطة أو ناجحة إرهابية هجمات يف أشخاص فيها طتور معزولة
__________ 

 الســاعة مــدار علــى تعمــل الــيت )I-24/7( اإلنتربــول بشــبكة )٢٠١٦( ٢٣٢٢ القــرار يف األمــن جملــس يعتـرف   )٢٨(  
 جيدة. ممارسة بوصفها األسبوع أيام وطوال
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 األعضـاء  الـدول  مـرارا  األمـن  جملـس  ودعـا  أوروبـا.  يف اللجـوء  منحوا أو اللجوء على احلصول
 أن وإىل اللجـوء  إجـراءات  اسـتعمال  يسـيئون  ال اإلرهـابيني  أن مـن  للتأكـد  تـدابري  تتخذ أن إىل

  .اإلنسان حلقوق الدويل والقانون لالجئني الدويل القانون مع تتفق بطريقة بذلك تقوم

 مـن  تـدابري  اختـاذ  يف صـعوبات  األعضـاء  الـدول  تواجـه  ما كثريا العملية، املمارسة ويف  - ٤٢
 ألعـداد  تـدفق  مـن  جـزءا  اللجـوء  طالبو يشكل عندما سيما وال املناسب، الوقت يف القبيل هذا

 يف حتـديات  يواجـه  اخلصوص، وجه على أوروبا، شرق جنوب يزال وال املهاجرين. من كبرية
 مـن  كـبرية  تـدفقات  عـن  تسـفر  الـيت  اـاورة  املنـاطق  يف اجلاريـة  الرتاعـات  بسـبب  الصدد، هذا

 املقـاتلني  عبـور  إىل إضـافة  وعربهـا،  املنطقـة  إىل ،اللجـوء  وطالبو الالجئون فيهم مبن ،املهاجرين
 الدولــة تنظــيم أن إىل اإلقليميــة اهليئــات وتشــري ومنــها. الــرتاع منــاطق إىل األجانــب اإلرهـابيني 
 هلـــذه واســـتجابة .)٢٩(اللجـــوء إجـــراءات اســـتعمال إســـاءة إىل ســـعيه يواصـــل قـــد اإلســـالمية
 الـرادارات  تكنولوجيـا  مثـل  ،متطـورة  قـدرات  علـى  األوروبيـة  الـدول  بعـض  يعتمد التحديات،
 بعــض وبــدأ احلقيقــي. الوقــت يف الســفن حركــة رصــد مــن الســواحل خفــر متكّــن ،والســواتل

 طــالبو حيملــها الــيت الذكيــة اهلواتــف مــن املســتمدة البيانــات باســتخدام أيضــا األوروبيــة الــدول
ــوء ــذين اللجـ ــلون الـ ــدون يصـ ــوازات بـ ــفر، جـ ــق سـ ــن للتحقـ ــهم مـ ــراضو هويتـ ــرز ألغـ  الفـ
  .املخاطر  وتقييم

  
  املمكّنة أو املستوحاة للهجمات التصدي  -  ٢  

 الدولــة تنظــيم هلــا تعــرض الــيت العســكرية االنتكاســات أن إىل الــدول بعــض ريشــي  - ٤٣
 التعجيـل  علـى  أوروبـا  يف قبـل  مـن  املوجـودة  اإلرهابيـة  الشـبكات  حفـزت  تكون قد اإلسالمية

 السـفر  دون فيهـا،  املقيمـة  الدولـة  و/أو األصـلية  دوهلا يف هجمات بشن املتعلقة خططها بتنفيذ
  .الرتاع مناطق إىل

 حمـددة  لفتـرة  مشـتركة،  حتقيـق  أفرقـة  إنشـاء  مـن  املتحققة الفوائد الدول بعض والحظ  - ٤٤
 الـدول  يف القـانون  إنفـاذ  سـلطات  من أو أكثر أو سلطتني بني اتفاق إىل استنادا حمدد، وغرض

 القضــائي التعــاون ووحــدة األورويب الشــرطة مكتــب ويقــدم األورويب. االحتــاد يف األعضــاء
ــدعم األورويب ــة إىل الـ ــق أفرقـ ــتركة التحقيـ ــايا يف املشـ ــاب قضـ ــري اإلرهـ ــادل لتيسـ ــدول تبـ  الـ

 طــابع ذات عمليــات علــى االعتمــاد إىل احلاجــة مــن لحــدلو املناســب الوقــت يف للمعلومــات
ــان مــن كــثري يف وأطــول ،أكثــر رمســي  وتالحــظ املتبادلــة. القانونيــة املســاعدة جمــال يف ،األحي
 لــدول التابعــة الصــلة ذات الوكــاالت يف حمققــني أو اتصــال مســؤويل نشــر أن األعضــاء الــدول

__________ 

  )٢٩(  Europol, “Changes in modus operandi of Islamic State (IS) revisited”, November 2016. 
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ــل الصــلة، ذات املنظمــات يف أو أخــرى، أعضــاء ــب مث ــول، أو األورويب الشــرطة مكت  اإلنترب
  .مماثلة بفوائد يعود أن ميكن

  
  اإلسالمية الدولة تنظيم متويل مكافحة إىل الرامية التدابري  -  ٣  

 تواجـه  تـزال  ال فهـي  األوروبيـة،  الـدول  أحرزتـه  الـذي  الكـبري  التقـدم  مـن  الـرغم  على  - ٤٥
 السـفر  متويـل  ليشمل اإلرهابيني متويل جترمي نطاق توسع اليت للتدابري الفعال التنفيذ يف حتديات

  ).S/2016/501 (انظر أجانب إرهابيون مقاتلون به يقوم الذي

 علـى  األحيـان  مـن  كـثري  يف تنطوي اإلرهاب متويل معامالت بأن الدول بعض وتسلم  - ٤٦
 نقــل عــن للتصــريح احلاليــة العتبــات كــان إذا مــا تقيــيم علــى تعكــفو املــال مــن صــغرية مبــالغ

 وباإلضـافة  مناسـبة.  احلـدود  عـرب  حلاملها تدفع اليت للتداول القابلة الصكوك أو النقدية األموال
 السـحب  ببطاقـات  املرتبطـة  الضـعف  أوجـه  مـن  التخفيـف  إىل ـدف  جديـدة  أنظمـة  فرض إىل

 قيمتـها  تبلـغ  الـيت  املعـامالت  مجيع تكون بأن القاضي املطلب فرنسا استحدثت سلفا، املدفوعة
ــورو ١ ٠٠٠ ــر أو ي ــة أكث ــع قابل ــد (مل للتتب ــدفوعات تع ــة امل ــة) النقدي ــغ وأن مقبول  وحــدة تبلَّ

 قيمتـــها تتجـــاوز الـــيت الســـحب عمليـــات أو النقديـــة بـــالودائع بانتظـــام املاليـــة االســـتخبارات
ــورو ١٠ ٠٠٠ ــل. لكــل الشــهر يف ي ــة االســتخبارات وحــدة ووضــعت عمي  بلجيكــا يف املالي
 غسـل  مكافحـة  يف املشاركة الوكاالت خمتلف بني التنسيق تعزيز إىل دف عمل خطة مؤخرا
  .مالية غري استخبارات إىل الوصول إمكانية هلا وتتيح اإلرهابيني، ومتويل األموال

 األمـــوال بتـــدفقات تتعلـــق حتـــديات تواجـــه أوروبـــا شـــرق جنـــوب دول تـــزال وال  - ٤٧
 املنظمـات  أنشطة من الناشئة اإلرهاب متويل خماطر ارتفاع إىل إضافة احلدود، عرب املشروعة غري
 ملعاجلـة  اخلطـوات  بعـض  الـدول  هـذه  وتتخـذ  الرمسيـة،  غـري  األمـوال  حتويل وشركات الرحبية غري
  .اإلرهاب متويل بشأن الوطين الصعيد على للمخاطر تقييمات إجراء ذلك يف مبا املسائل، هذه

 هنـاك  كانـت  منخفضـا،  يـزال  ال اإلرهاب متويل جرائم يف احملاكمات عدد كان ولئن  - ٤٨
ــة، جناحــات ــة ذلــك يف مبــا فردي ــة يف شخصــني إدان  بســبب املتحــدة اململكــة يف األخــرية اآلون
 أسـرما  أفـراد  أحـد  إىل اإلسـالمية  الدولة لتنظيم تابع ساع طريق عن علم عن أمواال إرساهلما

 األمـوال  لتقـدمي  آخـرين  شخصـني  وإدانـة  ،سـورية؛  يف اإلسـالمية  الدولـة  تنظيم إىل انضم الذي
 بروكسـل  يف وقعـت  الـيت  اهلجمـات  يف ضـلوعهم  يف املشتبه األفراد أحد إىل شخصيا، النقدية،

  .٢٠١٦ آذار/مارس يف
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  اإلدماج وإعادة والتأهيل املقاضاة  -  ٤  

ــزال ال  - ٤٩ ــأخريات ت ــي يف الت ــردود تلق ــى ال ــات عل ــة املســاعدة طلب ــة القانوني ــو املتبادل  قتع
 وغـري  مرنـة  بأسـاليب  األخذ من املتأتية الفوائد األعضاء الدول وأبرزت واحملاكمات. التحقيقات

 التحـديات  ملواجهـة  معهـا  وثيقـة  عالقـات  لـديها  الـيت  األعضاء الدول مع املعلومات لتبادل رمسية
 الترتيبات هذه تيسر أن وميكن استخباراتية. مصادر من عليها احلصول جيري اليت باألدلة املتصلة

  .التوقيت حيث من احلساسة التحقيقات إطار يف السريعة الردود أيضا الرمسية غري

 مــع احليــاة يف آمــاهلم خابــت الــذين املتطــرفني، األفــراد أن األعضــاء الــدول والحظــت  - ٥٠
 بلـدام  إىل يعـودون  والـذين  السـورية،  العربيـة  اجلمهورية أو العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم

 لتقـدمي  احلكومـات  مـع  للعمـل  اسـتعداد  علـى  يكونـون  ال قد السابقة إقامتهم بلدان أو األصلية
  آخرين. لدى التطرف نزعة تغذية منع يف املساعدة أو املعلومات

 الصـلة  ذات واالجتاهـات  التطـورات  رصـد  األورويب القضـائي  التعاون وحدة وتواصل  - ٥١
 الصــلة ذات اإلقليميـة  اهليئــات مـع  األوروبيــة املفوضـية  وتعمــل األعضـاء،  الــدول تشـريعات  يف

 واملراقبـة  السـجون  مـوظفي  لصـاحل  التطـرف  نزعـة  تغذيـة  مكافحـة  بشـأن  تـدريب  برامج لتنفيذ
 اجلرميــة لبحــوث األقــاليمي املتحــدة األمــم معهــد نظــم ،٢٠١٦ أيلول/ســبتمرب ويف القضــائية.
ــة ــة والعدال ــى قائمــة حماكــاة عملي ــة، ســيناريوهات عل ــة، حــاالت باســتخدام خمتلف ــع حقيقي  م
 بنـهج  يتعلـق  فيمـا  احللـول  وإجيـاد  تملـة احمل الفجـوات  حتديد أجل من واهلرسك البوسنة حكومة
  .اإلدماج وإعادة التأهيل

  
  له والتصدي العنيف التطرف منع  -  ٥  

 العنيـف،  التطـرف  ومنـع  مكافحـة  إزاء شـاملة  ـج  وضـع  على األعضاء الدول تعكف  - ٥٢
 غـري  الفاعلـة  واجلهـات  املصـلحة  أصـحاب  من جمموعة مع الشراكات نطاق توسيع ذلك يف مبا

  .)S/2016/501 و S/2015/939 (انظر االستراتيجيات هذه فعالية زيادة أجل من احلكومية

 لتجديـد  ٢٠١٦ نيسـان/أبريل  يف األوروبيـة  املفوضـية  وجهتـها  اليت لدعوةل متابعة يفو  - ٥٣
ــة مكافحــة جمــال يف التركيــز  إمباكــت مشــروع األورويب االحتــاد وضــع التطــرف، نزعــة تغذي

(IMPACT Europe) ــذي ــألف الـ ــن يتـ ــة مـ ــيم أدوات جمموعـ ــتند للتقيـ ــدة إىل تسـ ــات قاعـ  بيانـ
 ،ودليــل تدريبيــة ودورة القائمــة، واملبــادرات التطــرف نزعــة تغذيــة بعوامــل املتعلقــة للمعــارف
 إىل الرامـي  ،)PRIME( بـرامي  مشـروع  باسـم  املعروف التطرف، وختفيف وحظر منع ومشروع

 هــذه وتعتمــد .)٣٠(“منفــردين فــاعلني” فيهــا الضــالعون يكــون الــيت لألحــداث منــوذج إنشــاء
__________ 

 .http://impacteurope.eu and www.fp7-prime.eu التايل: الشبكي املوقع انظر املشروعني، عن املعلومات من ملزيد  )٣٠(  
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ــادرات ــى املب ــراد مشــاركة عل ــذين األف ــة حيظــون ال ــرد بثق ــن املســتهدف الف ــل م  األعضــاء قبي
 عمليـة  يف احمللـي  واتمـع  واألصـدقاء  األسـرة  دور تـربز  وهـي  ،املتطرفة اجلماعات يف السابقني
 لألفـراد  بـدائل  وتـوفري  النفسـية  العوامـل  معاجلـة  بضـرورة  وتسـلم  ،التطـرف  نزعـة  علـى  القضاء

 أوروبـا  يف والتعـاون  األمن منظمة تتخذها جارية مبادرات أيضا ومثة التطرف. خلطر املعرضني
  .اال هذا يف

 املصــلحة أصــحاب متكــني إىل ــدف شــبكة إنشــاء علــى األوروبيــة املفوضــية وتعكــف  - ٥٤
 والفنـانون  املقـاولون  ذلـك  يف مبـن  ،اخللفيـات  شـىت  مـن  إجيابيـة  قدوة ميثلون من دعوة من احملليني

 للتعريـــف والســجون  الرياضــية  والنــوادي  الشـــبابية معيــات واجل املــدارس  لزيــارة  ،والرياضــيون 
 توعيـة  إىل “الكراهيـة  خلطـاب  ال” باسـم  أوروبـا  جملـس  أنشـأها  الـيت  احلركة ودف بتجارم.

 مـن  ينفـذ  الـذي  املشروع ويوفر الكراهية. خطاب يف االخنراط مبخاطر عموما والسكان الشباب
 باسـتخدام  آخـرين  شـباب  مـع  الشـباب  الخنـراط  بديلـة  طرقـا  دولـة  ٤٥ يف وطنيـة  محالت خالل
 خمتلف يف ناشطني شركاء حيشد وهو إجيابية، قضايا لصاحل العمل يف دوا ومن اإلنترنت شبكة

 نزعـة  علـى  للقضـاء  مركزا فرنسا افتتحت ،٢٠١٦ متوز/يوليه ويف الدينية. واجلماعات الطوائف
ــرف ــن التطـ ــباب ميكـ ــني للشـ ــر املعرضـ ــرف خلطـ ــوا أن التطـ ــه يتلقـ ــه فيـ ــأن التوجيـ ــائل بشـ  املسـ
  .واملهنية الشخصية

  
ــا اســتخدام  -  ٦   ــات تكنولوجي ــزو ،واالتصــاالت املعلوم ــاون تعزي ــع التع ــاع م  ،اخلــاص القط

  املقاضاة على القدرةو

 اســتخدام إســاءة اســتمرار مــن بــالغ قلــق يســاورها الــيت األعضــاء، الــدول بعــض يقــوم  - ٥٥
ــت ــن االجتمــاعي التواصــل ووســائط اإلنترن ــب م ــة تنظــيم جان  واجلماعــات اإلســالمية الدول
ــه املنتســبة ــد إلي ــى والتحــريض جــدد أعضــاء لتجني ــة أعمــال ارتكــاب عل ــدها، أو إرهابي  متجي
 شـركات  بإخطـار  األورويب، الشـرطة  ملكتـب  التابعـة  اإلنترنت حمتويات بإحالة املعنية والوحدة
 علـى  احملتـوى  إزالـة  منـها  وتطلب اإرهابي حمتوى تتضمن شبكية مواقع تستضيف اليت اإلنترنت

  .)٣١(بالشركة اخلاصة والشروط لألحكام انتهاكا يشكل أنه أساس

__________ 

 التنفيذيـة  ملديريـة وا السـالم  ألغـراض  واالتصـاالت  املعلومـات  تكنولوجيـا  تسـخري  ؤسسةمل املشترك املنشور انظر  )٣١(  
 Private Sector Engagement in Responding to the Use of the Internet and” املعنـون  اإلرهـاب  مكافحـة  للجنة

ICT for Terrorist Purposes“، ــانون يف الصــادر ــو ،٢٠١٦ األول/ديســمرب ك ــاح وه ــى مت ــع الشــبكي   عل املوق
-http://ict4peace.org/wp-content/uploads/2016/12/Private-Sector-Engagement-in-Responding-to-the التايل:

Use-of-the-Internet-and-ICT-for-Terrorist-Purposes-2.pdf. 
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 وتـويتر  فيسـبوك  جانـب  إىل األوروبيـة،  املفوضـية  وضـعت  ،٢٠١٦ عـام  منتصف ويف  - ٥٦
 القـانوين  غري الكراهية خطاب انتشار ملكافحة سلوك قواعد مدونة ومايكروسوفت، ويوتيوب

 السـتعراض  وفعالـة  واضـحة  عمليـات  بإنشـاء  الشـركات  تلتزم للمدونة، ووفقا اإلنترنت. على
 احملتـوى  هذا إزالة ميكنها حبيث خدماا على قانونية غري كراهية خطابات بوجود اإلخطارات

 لتوضـيح  املسـتخدمني  تمـع  توجيهـات  أو قواعد بوضع أيضا وتتعهد إليه، الوصول تعطيل أو
  .)٣٢(العنف على التحريض إىل جلوئهم حظر

  
  أفريقيا وغرب املغاربية املنطقة  - جيم  

  عامة حملة  -  ١  

ــوم  - ٥٧ ــرب دول تق ــريب املغ ــرب الع ــا وغ ــع أفريقي ــوارد بتجمي ــى امل ــي الصــعيد عل  اإلقليم
 وغـري  الطويلـة  احلـدود  ذلـك  يف مبـا  ،املماثلة التحديات اعتبارها يف تضع إذ اإلرهاب، ملكافحة
 األسـلحة  وانتشار شخاصواأل واملخدرات باألسلحة االجتار مثل املستوطنة واملشاكل ،املنظمة
 القـوة  تواصـل  املثـال،  سـبيل  علـى  تشـاد،  حبـرية  حوض منطقة ويف اخلفيفة. واألسلحة الصغرية
 خطـوط  فـتح  وإعـادة  القـرى،  حتريـر  حـرام  بوكـو  مجاعـة  ملكافحـة  اجلنسيات املتعددة املشتركة
 األمنيـة  اخلطـة  أُطلقـت  أفريقيـا،  غـرب  ويف العـادي.  احلكـم  لعـودة  آمـن  حيـز  وتـوفري  التموين،

 اإلقليمـي  التعـاون  تعزيـز  أجـل  من الثاين/نوفمرب تشرين يف الساحل ملنطقة اخلماسية للمجموعة
 املنظمـة  واجلرميـة  باإلرهـاب  الصـلة  ذات املسـائل  بشـأن  املنطقـة  يف القـانون  إنفـاذ  وكاالت بني
 جلنـة  مـع  االسـتراتيجي  تعاوـا  أيضـا  السـاحل  ملنطقـة  اخلماسـية  اموعة وكثّفت الوطنية. عرب

 العمـل  وفرقـة  ،اإلرهـاب  مكافحـة  بشـأن  )٢٠٠١( ١٣٧٣ بـالقرار  عمـال  املنشـأة  األمن جملس
ــة ــذ املعني ــاب مكافحــة جمــال يف بالتنفي ــة ،اإلره ــة واملديري ــة التنفيذي ــاب مكافحــة للجن  ،اإلره

 املتحــدة األمــم مركــز مبــادرة رعايــة حتــت واجلرميــة باملخــدرات املعــين املتحــدة األمــم ومكتــب
 السـاحل،  نطقـة م يف اإلرهـاب  مكافحـة  جمـال  يف املتكاملـة  املسـاعدة  لتقـدمي  اإلرهـاب  ملكافحة

ــن ــل مــ ــد أجــ ــاريع حتديــ ــة ذات املشــ ــال يف األولويــ ــاء جمــ ــدرات بنــ ــول القــ ــى واحلصــ  علــ
  .األساسي  الدعم

ــة املديريــة مــن وبــدعم املشــاورات، مــن ونصــف ســنة وبعــد  - ٥٨ ــة التنفيذي  مكافحــة للجن
 يف النفــاذ حيــز دخلــت اإلرهــاب ملكافحــة شــاملة اســتراتيجية تــونس رئــيس وقّــع اإلرهــاب،

ــاين/نوفمرب. تشــرين ٧ ــة ويف الث ــها عمــل حلق ــوق مفوضــية نظمت ــق اإلنســان حق ــم وفري  األم
__________ 

  “اإلنترنـت  علـى  القـانوين  غري الكراهية خطاب مبكافحة املتعلقة السلوك قواعد مدونة”املفوضية األوروبية،    )٣٢(  
Code of Conduct on Countering Illegal Hate Speech Online)،( ــتبيان علـــــــى األورويب االحتـــــــاد ورد  اســـــ

 .بفعالية اإلرهايب اخلطاب ملكافحة شامل دويل إطار وضع بشأن اإلرهاب ملكافحة التنفيذية املديرية
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 اللجنـة  بـني  التعـاون  تطـوير  إىل املشـاركون  سـعى  األول/ديسـمرب،  كـانون  يف القطـري  املتحدة
ــة ــونس يف حــديثا املنشــأة اإلرهــاب ملكافحــة الوطني  ودعــم املــدين واتمــع املتحــدة واألمــم ت
ــة اجلهــود ــرام ضــمان إىل الرامي ــايري قواعــد احت ــة اإلنســان حقــوق ومع ــذ ســياق يف الدولي  تنفي

ــدعم االســتراتيجية. ــة مــن وب ــة وكال ــة التنمي ــات التابعــة الدولي ــامج املتحــدة للوالي  األمــم وبرن
 اإلرهـاب  ملكافحـة  شـاملة  وطنيـة  اسـتراتيجية  وضـع  علـى  أيضـا  مـايل  تعكـف  اإلمنائي، املتحدة

 مـايل،  يف اإلرهـاب  مكافحة جمال يف املتكاملة املساعدة تقدمي إطار ويف العنيف. التطرف ومنع
 مكافحـة  للجنة التنفيذية واملديرية اإلرهاب مكافحة جمال يف بالتنفيذ املعنية العمل فرقة تساهم

 عمليـة  يف مـايل  يف االسـتقرار  لتحقيـق  األبعـاد  املتعـددة  املتكاملـة  املتحـدة  األمـم  وبعثة اإلرهاب
  .٢٠١٧ آذار/مارس يف إجنازها يتوقع اليت الصياغة،

  
  والعبور السفر من احلد تدابري  -  ٢  

ــونس ســيما وال ،العــريب املغــرب دول تقــوم  - ٥٩ ــادة واملغــرب، ت ــادل بزي ــات تب  عــن البيان
 توسـيع  علـى  تـونس  وتعكف اإلنتربول. بيانات قواعد واستخدام األجانب اإلرهابيني املقاتلني

 ليشـمل  لإلنتربـول  التابعـة  I-24/7 املأمونـة  الشـرطية  لالتصاالت العاملية املنظومة استخدام نطاق
ــوفر إقليمهــا. كامــل ــول وت ــدريب اإلنترب ــا ومشــال األوســط الشــرق ملنطقــة الت  جمــال يف أفريقي

 دعـم  وتواصـل  أثرهـا  واقتفـاء  احملظـورة  األسـلحة  سـجالت  إلدارة اإلنتربـول  منظومـة  استخدام
  .تونس يف والتدريب ةالرقمي األدلة من لالستفادة معدات وتقدم القدرات بناء جهود

 األمـم  ملكتـب  التـابع  املطـارات  بـني  التخاطـب  مشـروع  نطاق وسع ،٢٠١٦ عام ويف  - ٦٠
 تعزيـز  ـدف  أفريقيـا  ومشـال  األوسـط  الشرق منطقة ليشمل واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة
 املشـــبوهني، املســـافرين اعتـــراضو كشـــف علـــى الدوليـــة املطـــارات يف القـــانون إنفـــاذ قـــدرة

ــاتلني ســيما وال ــب اإلرهــابيني املق ــاطق إىل املســافرين األجان ــرتاع من ــها أو ال ــزز .من  هــذا ويع
 الدوليـة،  املطـارات  بـني  واآلمن املباشر االتصال وكذلك الوكاالت، بني فيما التعاون شروعامل
 بلـدان  مخسـة  حاليـا  يغطـي  وهـو  املوقع. يف اإلنتربول بيانات قواعد إىل الوصول إمكانية يتيحو
 ضـباط  مـن  ٣٨ خضـع  األول/ديسـمرب،  كـانون  ويف أفريقيـا.  ومشال األوسط الشرق منطقة يف

 ٢٠١٧ عـام  أوائـل  يف وسـيبدأ  املـزورة.  السـفر  وثـائق  حتديد جمال يف للتدريب املغربية الشرطة
ــدريب ــوظفي ت ــاذ م ــانون إنف ــارك الق ــد جمــاالت يف واملخــابرات واجلم ــح حتدي  شخصــية مالم
 املسـبقة  املعلومـات  وحتليل املطارات، وأمن البضائع، وفحص املخاطر، حتليل وتقنيات املسافر،

 ملكافحــة املتحــدة األمــم مركــز حاليــا ويعكــف الركــاب. أمســاء ســجالتو املســافرين عــن
 أمــن تعزيــز إىل يهــدف مشــروع وضــع علــى النيجرييــة، لحكومــةل قويــة مبشــاركة اإلرهــاب،

  .نيجرييا يف الطريان
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  اإلسالمية الدولة تنظيم من املمكّنة أو املستوحاة للهجمات التصدي  -  ٣  

 مـن  املسـتعادة  الرقميـة  األدلـة  اسـتخدام  علـى  أفريقيا غرب يف الدول اإلنتربول تساعد  - ٦١
 قبيـل  مـن  ،الكـبرية  اهلجمـات  أعقـاب  يف الـدول  الستجابات الدعم وتقدم اإلرهابية اجلماعات
 آذار/ يف باســـام  غـــران  يف واهلجـــوم  ٢٠١٦ الثاين/ينـــاير  كـــانون  يف واغـــادوغو  يف اهلجـــوم

  .٢٠١٦  مارس

 األمـم  ودائـرة  املتحـدة  األمـم  وشـرطة  السـجون  وشـؤون  العدالـة  قسـم  وفري مايل، ويف  - ٦٢
 لتحقيـق  األبعـاد  املتعـددة  املتكاملـة  املتحـدة  األمـم  بعثـة  يف باأللغـام  املتعلقـة  لإلجـراءات  املتحدة

ــدعم تقــدمي ســياق يف مــايل، يف االســتقرار ــذ ال  (انظــر مــايل يف واملصــاحلة الســالم اتفــاق لتنفي
S/2015/364، (بفعاليـة  التصـدي  علـى  السـلطات  ملسـاعدة  األهـداف  حمددة قدرات بناء ،املرفق 

 ويشـمل  فعـال.  حنـو  علـى  مرتكبيهـا  وحماكمـة  اإلرهابيـة  اجلـرائم  يف التحقيـق  وتيسـري  لإلرهاب
 البعثـة  وسـتتربع  هلـا.  والتصـدي  االنتحارية اهلجمات منع على املالية األمن قوات تدريب ذلك

 مـواد  جمموعـات  ١٠ بــ  اإلرهـاب،  ملكافحـة  املتحـدة  األمم مركز من بدعم مايل، إىل املتكاملة
 كـان  األول/أكتـوبر،  تشرين ٣١ حىتو بالقنابل. االنتحارية اهلجمات جمال يف للتوعية تدريبية

 وقـدمت  .للتـدريب  خضـعوا  قـد  املالية الوطين واحلرس والدرك الشرطة أجهزة من ضابطا ٦٥
 منـه  واسـتفاد  اإلرهـاب  ملكافحـة  املتحدة األمم مركز موله لتدريب أيضا الدعم املتكاملة البعثة
 اهلجمــات ملكافحــة اســتراتيجية وضــع بشــأن مــايل يف والــدرك الشــرطة قــوات ضــباط مــن ٥٠

  .٢٠١٧ الثاين/يناير كانون يف بالقنابل االنتحارية

ــة املتحــدة األمــم باســتراتيجية وعمــال  - ٦٣ ــة املتكامل ــدم الســاحل، ملنطق ــب يق ــم مكت  األم
 التحقيــق أســاليب بشــأن القــدرات وبنــاء التقنيــة املســاعدة واجلرميــة باملخــدرات املعــين املتحــدة

 وحقـوق  القـانون  سـيادة  ملبـادئ  وفقا اإلرهاب، قضايا يف املقاضاة وبشأن واخلاصة، االستباقية
 النيجر.و فاسو بوركينا وخاصة الساحل منطقة بلدان يف اإلنسان،

  
  اإلسالمية الدولة تنظيم متويل مكافحة إىل الرامية التدابري  -  ٤  

ــة العمــل فرقــة نشــرت ،٢٠١٦ األول/أكتــوبر تشــرين يف  - ٦٤  املاليــة، بــاإلجراءات املعني
 املعـين  العمـل  وفريـق  أفريقيـا،  غـرب  يف األمـوال  غسـل  ملكافحـة  الدويل احلكومي العمل وفريق

 غــرب يف اإلرهــاب متويــل بشــأن مشــتركة دراســة أفريقيــا وســط يف األمــوال غســل مبكافحــة
 وضـعف  ،القائمـة  التمويـل  مصـادر  مـن  عـددا  الدراسة هذه واضعو تناولو .)٣٣(أفريقيا ووسط

__________ 

-www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Terrorist التــايل: الشــبكي املوقــع يف عليهــا االطــالع ميكــن  )٣٣(  

Financing-West-Central-Africa.pdf. 
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 غـري  النقديـة  والتحـويالت  الرحبيـة)  غـري  واملنظمـات  األمـوال  حمـويل  سـيما  (ال القطاعات بعض
 اإلجراميــة واجلماعــات اإلرهابيـة  اجلماعــات بـني  الصــالت عـن  فضــال احلـدود،  عــرب املشـروعة 
 االحتـــاد يف الثمــاين  الـــدول مــن  أربـــع أدجمــت  ولقـــد الســاحل.  منطقـــة يف ســيما  ال املنظمــة، 

 يف مـؤخرا  والنيجـر)  ومـايل  ديفـوار  وكـوت  فاسو (بوركينا أفريقيا لغرب النقديو االقتصادي
 اإلرهـاب  متويـل  مكافحـة و األمـوال  غسل مبكافحة املتعلق املنقح املوحد القانون وطينال قانوا
 متويـل  حـاالت  مـن  للغايـة  حمـدودا  عـددا  أن بيد .٢٠١٥ متوز/يوليه ٢ يف االحتاد هاعتمد الذي

 االســتخبارات وحــدات تلقــت ولقــد فيهــا، أحكــام وصــدرت حماكمتــها جــرت قــد اإلرهــاب
  اإلرهاب. بتمويل يتعلق فيما مشبوهة معامالت عن قليلة تقارير أفريقيا غرب يف املالية

 جملـس  بقـراري  عمـال  األصـول  لتجميـد  وطنيـة  آليـة  أفريقيـا  غـرب  دول معظم وأنشأت  - ٦٥
 يتعلـق  فيمـا  حـىت  بعـد،  ختتـرب  مل اآلليـة  هـذه  ولكن )٢٠٠١( ١٣٧٣ و )١٩٩٩( ١٢٦٧ األمن

 فاسو بوركينا يف وقعت اليت الرئيسية اإلرهابية اهلجمات سياق يف ضلوعهم حدد الذين باألفراد
 ونيجرييـا  النيجـر  أنشأت ،٢٠١٦ نيسان/أبريل ويف .٢٠١٦ عام والنيجر ومايل ديفوار وكوت

 املاليــة املعلومــات لتبــادل هلمــا التــابعتني املاليــة االســتخبارات وحــديت بــني التعــاون لضــمان آليــة
  ومؤيديها. حرام بوكو مجاعة بشأن التشغيلية

 مشــروع هــدف ويتمثــل األمــوال. درارإل االختطــاف اســتخدام اإلرهــابيون ويواصــل  - ٦٦
 قـدرة  بنـاء  يف للفديـة  طلبـا  االختطـاف  موضـوع  بشـأن  اإلرهـاب  ملكافحة املتحدة األمم مركز
 علـى  أفريقيـا  ومشـال  أفريقيـا  وغـرب  أفريقيـا  شرق يف احلكومية غري واملنظمات األعضاء الدول
 تنظـيم  مثـل  اإلرهابيـة،  اجلماعـات  مـان حر مع أيضا بالتزامن لرهائن،ا عن اآلمن فراجاإل حتقيق
 األوىل املناســبات ركــزامل وعقــد السياســية. التنــازالت أو الفديــة أمــوال مــن اإلســالمية، الدولــة

 ،أكـرا  ويف ،٢٠١٦ حزيران/يونيـه  يف ،أبابـا  أديـس  يف أفريقيـا،  وغرب شرق يف القدرات لبناء
 يف والعـاملني  احلكـوميني  السياسـات  مقرري على التركيز مع ،٢٠١٦ الثاين/نوفمرب تشرين يف

 يف احلكوميـة  غـري  للمنظمـات  ثانية عمل حلقة وعقدت للفدية. طلبا االختطاف مكافحة جمال
 يف أخــرى عمــل حلقــات ثــالث وســتعقد األول/ديســمرب. كــانون يف داكــار يف أفريقيــا غــرب
  .٢٠١٧ عام أوائل يف أفريقيا مشال

  
   دماجاإل وإعادة تأهيلالو قاضاةامل  -  ٥  

 وأخضـعوا  األجانـب  اإلرهـابيني  املقـاتلني  مـن  العائـدين  علـى  القـبض  ألقـي  املغرب، يف  - ٦٧
 قبـل  واإليديولوجية النفسية حالتهم تقييم أجل من العامة، النيابة إشراف حتت مطوال للتحقيق
 والتثقيـف  والطبيـة  النفسـية  الرعاية لتوفري تدابري اختذت السجون، وداخل .حملكمةا أمام مثوهلم

 علـى  احلصـول  فرصـة  هـؤالء  وميـنح  .السـابقني  املقـاتلني  مـن  احملتجـزين  إىل والعقائـدي  التربوي
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 والتعــايش التســامح فضــائل تعزيــز إىل الرامــي التــدريب عــن فضــال املهــين، والتــدريب التعلــيم
 اخلطـاب  تفنيـد  ـدف  وذلـك  واألئمـة،  السـابقني  املقـاتلني  مـن  التـائبون  يـوفره  الـذي  السلمي،
 حممـد  مؤسسـة  وتـؤدي  التطـرف.  نزعـة  علـى  القضـاء  عملية يف األسر أيضا وتشترك املتطرف.
 الـدعم  بـرامج  خـالل  من العائدين إدماج إعادة يف حموريا دورا السجناء إدماج إلعادة السادس

 اخلـاص  حلسـام  العمـل  أو الصغرية املشاريع إىل االنضمام على السابقني احملتجزين تشجع اليت
 التـائبون  احملتجـزون  وجيري احمللية. التجارية األعمال يف السابقني احملتجزين أيضا توظيف واليت

 ـج  واختيـار  العنـف  نبـذ  علـى  احملتجزين زمالئهم حث أجل من اإلعالم وسائط مع مقابالت
  واحلوار. املصاحلة

 ملكافحــة القــانوين النظـام  تعزيــزل ســنوات مخـس  مــدى علــى عـاملي  مشــروع إطـار  ويف  - ٦٨
 أوروبـا  شـرق  وجنـوب  أفريقيـا  ومشـال  األوسـط  الشـرق  دول يف األجانـب  اإلرهـابيني  املقاتلني
 باملخـدرات  املعـين  املتحـدة  األمـم  مكتب يواصل أخرى، وجهات األورويب االحتاد من بتمويل

 إىل التقنيـة  املسـاعدة  تقـدمي  اإلرهـاب،  مكافحـة  للجنـة  التنفيذيـة  املديريـة  مع بالتعاون واجلرمية،
ــدول ــع األعضــاء، ال ــى التركيــز م ــز عل ــاون تعزي ــة القضــايا يف القضــائي التع  باملقــاتلني املتعلق

 التحـدي  زال ومـا  .)٣٤(للتدريب املسؤولني من ٢٠٨ خضع اآلن، وحىت األجانب. اإلرهابيني
 اإلرهـابيني  املقاتلني مقاضاة يف النجاح مفتاح أدلة إىل االستخبارية املعلومات حتويل يف املتمثل

ــب ــابيني األجان ــيهم. املشــتبه واإلره ــن كــل ويواصــل ف ــة م ــة املديري ــة التنفيذي  مكافحــة للجن
 علـى  املعنيـة  الوكـاالت  مـع  العمـل  واجلرميـة  باملخـدرات  املعين املتحدة األمم ومكتب اإلرهاب

 لـدول  اخلامسـة  اإلقليميـة  العمـل  حلقـة  بتيسـري  قامـا  ولقـد  اـال،  هـذا  يف الدول قدرات تعزيز
ــونس يف تعقــد العــريب املغــرب ــاير كــانون يف العاصــمة ت ــادرت .٢٠١٧ الثاين/ين  النيجــر وب
 وحـداا  صالحيات بتوسيع املنظمة، واجلرمية اإلرهاب بني القائمة للصلة منها إدراكا مؤخرا،

 حــاالت مــع للتعامــل اإلرهــاب مبكافحــة املتعلقــة القضــايا يف والبــت للمقاضــاة املتخصصــة
  املنظمة.  اجلرمية

 مــايل، يف االســتقرار لتحقيــق األبعــاد املتعــددة املتكاملــة املتحــدة األمــم بعثــة وتواصــل  - ٦٩
 فعـال  ـج  إلرسـاء  ضـروري  أمـر  والفعالة القوية القضائية املالحقة على القدرة بأن منها إقرارا

 يف مـؤخرا  أنشئت اليت املتخصصة القضائية الوحدة يف القضاة تدريب اجلنائية، العدالة إطار يف
 قــدرا لتوســيع السـابق  الــدعم إىل اسـتنادا  اإلرهــاب، قضـايا  يف واملقاضــاة التحقيـق  علــى مـايل 

 التخــزين وضــمان القضــائي، التحقيــق قيــد ــم للمشــتبه آمنــة زنزانــات وإنشــاء التكنولوجيــة،
 مكتـب  مـع  العمـل  املتكاملة البعثة تواصل كما املادية. لألدلة السليمة والصيانة لألسلحة اآلمن

__________ 

 يف العنـيفني  السـجناء  إدارة بشـأن  إقليميـة  أنشـطة  بعـدة  واجلرميـة  باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب اضطلع  )٣٤(  
 .٢٠١٧ عام ومصر لبنان يف الوطين الصعيد على عمل حلقيت عقد يزمع وهو ومصر، ولبنان والعراق األردن
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 أنشـئت  اليت مايل يف املتخصصة التحقيق فرقة لتدريب واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم
ــدريب وســيمكن .٢٠١٦ األول/ديســمرب كــانون يف ــص، الت ــدعم املتخص ــدا، مــن ب  هــذه كن
    اهلاتفية. الفوقية البيانات حتليل نم فرقةال

 األمــم ومكتــب نيجرييــا حكومــةو األورويب االحتــاد بــني لشــراكةا مشــروع إطــار ويف  - ٧٠
 مسـاعدة  بشـأن  اإلرهـاب  مكافحـة  للجنـة  التنفيذية واملديرية واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة
 نفـذ  لإلرهـاب،  القـانون  سـيادة  علـى  القائمـة  اجلنائيـة  العدالـة  تصـدي  أوجه تعزيز على نيجرييا
 قـدرة  لتعزيـز  القدرات بناء جمال يف نشاطا ١٣ واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب
  ومقاضام. مرتكبيها ومالحقة اإلرهاب قضايا يف التحقيق على نيجرييا

ــاء  - ٧١ ــى وبن ــب عل ــن طل ــب م ــوطين األمــن مستشــار مكت ــا، يف ال  االحتــاد أجــرى نيجريي
 باملخـدرات  املعـين  املتحـدة  األمم ومكتب اإلرهاب مكافحة للجنة التنفيذية واملديرية األورويب
 األول/ كــانون يف نيجرييــا مــع املســتوى رفيــع اجتمــاع جانــب إىل تقنيــة مشــاورات واجلرميــة
 وتأهيلــهم حــرام بوكــو جبماعــة املــرتبطني لألشــخاص القضــائية املالحقــة ــج بشــأن ديســمرب
 أفريقيــا، غــرب يف تعقــد الــيت نوعهــا مــن األوىل املشــاورات هــذه وكانــت إدمــاجهم. وإعــادة
 القضـائية  املالحقـة  اسـتراتيجيات  وضـع  عليهـا  ينطـوي  الـيت  للتحديات الواسع النطاق وأبرزت
  إدماجهم. وإعادة وتأهيلهم للعائدين

 والبعثــة والعدالــة اجلرميــة لبحــوث األقــاليمي املتحــدة األمــم معهــد يواصــل مــايل، ويف  - ٧٢
 املهنيـة  الـربامج  وتـوفري  السـجون  يف النفسـيني  واألخصـائيني  الـدينيني  الزعمـاء  تدريب املتكاملة

ــة ــة والتعليمي ــع إىل الرامي ــة من  ويف الســجون. إطــار يف العنيــف والتطــرف التطــرف نزعــة تغذي
 واملديريـة  اإلرهاب ملكافحة الدويل واملركز املتكاملة البعثة مع بالتعاون األول/ديسمرب، كانون
 علـى  السـجون  مـوظفي  بتـدريب  املعهـد  قام مايل، يف للرقابة اخلاضع والتعليم للسجون الوطنية

 يف عقـدها  املقـرر  مـن  ختاميـة  عمـل  حلقـة  وستركز احملتملني. العنيفني املتطرفني السجناء إدارة
 وإعـداد  اتمـع  يف إدمـاجهم  وإعـادة  العنـيفني  املتطـرفني  تأهيل يف مايل ج على ٢٠١٧ أوائل

  املركزي. باماكو سجن يف لألنشطة األجل وطويل متوسط برنامج

 يف واحـد  أسـبوع  منـهما  كـل  مـدة  تـدريبيتني  دورتـني  أيضـا  عهـد امل نظـم  املغرب، ويف  - ٧٣
 إدارة أطــر لتكــوين الــوطين املركــز يف النفســيني لألخصــائيني ٢٠١٦ األول/أكتــوبر تشــرين

 املنطقـة  يف القـدرات  لبنـاء  األجـل  طويل مشروع إطار ضمن السجون إدارة مقر ويف السجون
 حتديـد  بشـأن  حبثه املعهد أجنز ذلك، إىل وباإلضافة السجون. يف إلدماجا وإعادة التأهيل بشأن

 األحـداث  قضـاء  نظـام  يف الشـباب  اجلاحنني لسجن كبدائل للتنفيذ تصلح برامج إعداد إمكانية
  املغرب. يف
  



S/2017/97

 

26/28 17-01378 

 

  الضعيفة والفئات بالرتاعات املتصل اجلنسي للعنف التصدي  -  ٦  

 ذلـك  خـالف  ـا  يرتبطـون  أو إرهابيـة  مجاعـة  يف يجنـدون  الـذين  األطفـال  معاملـة  تطرح  - ٧٤
 واجلرميـة  باملخـدرات  املعـين  املتحـدة  األمـم  مكتب ويقدم األعضاء. الدول من للكثري جسيما حتديا

ــدعم ــا مشــال دول إىل ال ــا وغــرب الســاحل ومنطقــة أفريقي  عــدة عقــد وقــد الصــدد هــذا يف أفريقي
 اجتمــاع فيينــا يف عقــد األول/ديســمرب، كــانون ويف اإلقليمــي. دون الصــعيد علــى عمــل حلقــات
 األطفـال  معاملـة  بشـأن  واجلرميـة  باملخـدرات  املعين املتحدة األمم مكتب دليل وضع دف للخرباء
 مدينــة حتريــر ســياق ويف العنيفــة. واملتطرفــة اإلرهابيــة اجلماعــات جانــب مــن واملســتغلني انــدين
ــة اإلنســان حقــوق شــعبة علمــت ســرت، ــة التابع ــم لبعث ــدعم املتحــدة األم ــا يف لل ــأن ليبي  بعــض ب

 أكــرهن مث وجنســيا، جســديا لالعتــداء تعرضـن  رمبــا الالجئــات،و اللجــوء ملتمســاتو املهـاجرات 
 مراعاـا  جيـب  الـيت  املختلفة الشواغل من عدد وهناك اإلسالمية. الدولة تنظيم مبقاتلي الزواج على
 الدولــة تنظــيم يــد علــى حمتجـزين  كــانوا الــذين واألطفــال للنســاء املناسـب  الــدعم تــوفري أجــل مـن 

  ضحايا. بأم واالعتراف منهجية، بصورة اجلنسي العنف يستهدفهم والذين اإلسالمية
  

  له والتصدي العنيف التطرف منع  -  ٧  

 اإلرهـاب  ملكافحـة  العـاملي  للمنتدى التابع العامل فريقال عقد الثاين/نوفمرب، تشرين يف  - ٧٥
 حلقــة اإلرهــاب، مكافحــة جمــال يف بالتنفيــذ املعنيــة العمــل فرقــة مبشــاركة الســاحل، منطقــة يف

ــا واجتماعــا للخــرباء عمــل ــر يف عام ــة اخلطــط بشــأن العاصــمة اجلزائ ــع إىل الرامي  التطــرف من
 وإنشـاء  العنيـف،  التطـرف  منـع  إىل الراميـة  الوطنيـة  اخلطـط  علـى  املناقشـات  وركـزت  العنيف.
 أيضـا  وعقـد  املـوارد.  وحتديـد  والـوطين،  اإلقليمـي  الصـعيدين  على املمارسني بني فيما شبكات
 واملركـز  األفريقـي  االحتـاد  ومفوضـية  اإلنسـان  حلقـوق  املتحـدة  األمـم  ملفوضـية  مشترك اجتماع
 يف العنيـف  التطـرف  ومنـع  اجلنسـانية  بشـأن  باإلرهـاب  املتعلقـة  والبحـوث  للدراسات األفريقي
 اودوهلـ  فوضـية امل يف ايناجلنس البعد تعزيز على وركز الثاين/نوفمرب، تشرين يف العاصمة اجلزائر

 املمارســـات وحتليـــل العنيـــف، التطـــرف مكافحـــة جمـــال يف والسياســـات والـــربامج األعضـــاء،
ــدة، ــاالت الواعـ ــيت واـ ــاج الـ ــد إىل حتتـ ــن مزيـ ــوث مـ ــاد. البحـ ــادل واإلرشـ ــاركون وتبـ  املشـ

  الالتينية. أمريكا دول من وكذلك ونيجرييا، ومايل والصومال اجلزائر من السليمة املمارسات

 األربــع الركــائز إطــار يف املشــاريع تنفيــذ للحضــارات املتحــدة األمــم حتــالف ويواصــل  - ٧٦
 متكـني  علـى  التركيـز  مـع  واهلجـرة  اإلعـالم  ووسـائط  والتعلـيم  الشـباب  وهـي  به املنوطة للوالية

 قائمـة  تدريبيـة  دورة ركـزت  الثـاين/نوفمرب،  تشرين ويف الشباب. بقيادة املدين اتمع مجاعات
 قـادة  مـن  الشـباب  تزويـد  علـى  أفريقيـا  غـرب  يف الشـباب  السالم لبناة الشخصي احلضور على

  وسالما. تساحما أكثر جمتمعات لبناء الالزمة باملهارات املدين اتمع
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 جتريبيـا  مشـروعا  حاليـا  والعدالـة  اجلرميـة  لبحـوث  األقـاليمي  املتحدة األمم معهد وينفذ  - ٧٧
 السـاحل  منطقـة  يف العنيـف  والتطـرف  التطـرف  نزعـة  تغذيـة  مكافحة بشأن سنوات أربع مدته

، احلكوميــة غــري الفاعلــة واجلهــات املــدين اتمــع قــدرات تعزيــز منــه اهلــدف العــريب، واملغــرب
ــك يف مبــا ــات اإلعــالم، ووســائط والشــبابية، النســائية املنظمــات ذل ــة واجلمعي ــة الثقافي  والديني

 السـليمة.  واملمارسـات  املسـتفادة  الدروس ونشر ابتكارية أنشطة تقدمي على ،احمللية واتمعات
 الـيت  العنيف التطرف مكافحة إىل الرامية املبادرات أيضا املعهد استعرض ،٢٠١٦ عام وخالل

 مبــادرات حتديــد بغيــة الســاحل ومنطقــة العــريب املغــرب يف احلكوميــة غــري املنظمــات ــا تقــوم
  فصاعدا. ٢٠١٧ عام من للتقييم خمتارة

 القـانون  وسـيادة  اإلنسـان  حقـوق  ومحاية بتعزيز املعين العامل فريقال مشروع ويواصل  - ٧٨
 اإلرهــاب مكافحــة جمــال يف بالتنفيــذ املعنيــة العمــل لفرقــة التــابع اإلرهــاب مكافحــة ســياق يف

 حلقــوق املراعيــة واالســتجابات اإلنســان حقــوق قــانون بشــأن القــانون إنفــاذ مــوظفي تــدريب
 أيلول/سـبتمرب  يف أبوجـا  يف تدريبيـة  مناسـبة  عقدت ولقد اإلرهاب. مكافحة أجل من اإلنسان

 املنخـرطني  والعليا املتوسطة الرتب من النيجرييني القانون وإنفاذ األمن مسؤويل من ٢٥ مشلت
 جمــال علــى املنطبقــة واملبــادئ اإلنســان حقــوق بقــوانني معــارفهم لتعزيــز اإلرهــاب مكافحــة يف

  عملهم. ممارسة
  

  اخلاص القطاع مع التعاون تعزيزو واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام  -  ٨  

 السـالم  بشأن داكار يف الثالث الدويل املنتدى انعقاد خالل األول/ديسمرب، كانون يف  - ٧٩
ــة احلاســويب لألمــن األفريقــي االحتــاد اتفاقيــة أن املشــاركون الحــظ أفريقيــا، يف واألمــن  ومحاي
 التشــريعات إىل تفتقــر كــثرية أفريقيــة دوال وأن النفــاذ حيــز بعــد تــدخل مل الشخصــية البيانــات
 األفارقـة  السـكان  مساعدة إىل حاجة مثة ذلك، ومع البيانات. ومحاية للتهديد للتصدي الالزمة
 اخللويـة  اهلواتـف  انتشـار  معـدل  ارتفاع ضوء يف وخباصة اإلنترنت، شبكة على أنفسهم حلماية

ــة، واهلواتــف ــزو الذكي ــات املضــاد اخلطــاب تعزي ــة والرواي  واإلرهــاب العنيــف للتطــرف البديل
  الرقمية. األمية حمو وتعزيز متعددة بلغات احملتوى تطوير طريق عن األفارقة للسكان

    
  مالحظات  -  خامسا  

 تطـوير  إىل احلاجـة  اسـتمرار  علـى  والوطنيـة  واإلقليميـة  الدوليـة  الفاعلـة  اجلهـات  توافق  - ٨٠
 ومـا  اإلسـالمية  الدولـة  تنظيم يشكله الذي للخطري للتهديد للتصدي ومنسقة مستدامة أساليب
 فضـال  اإلرهـاب،  مبكافحـة  متعلقـا  دوليـا  صـكا  ١٩ ويوجـد  وكيانـات.  مجاعـات  من به يرتبط

 وقـرارات  العامة اجلمعية وقرارات الصلة ذات الدويل باإلرهاب املتعلقة اإلقليمية الصكوك عن



S/2017/97

 

28/28 17-01378 

 

 ألن الفعـال،  الـدويل  التعـاون  تمكنيلـ  باملزيـد  القيام يتعني ذلك، ومع .الصلة ذات األمن جملس
 مواءمـة  عـدم  إىل منه جانب يف ذلك ويعزى جسيمة. حتديات تواجه زالت ما األعضاء الدول

 هـام،  بـدور  االضـطالع  مركزة بصورة الدويل اتمع مشاركة وستواصل الوطنية. التشريعات
 التصــدي وأوجــه األجانــب، اإلرهــابيني املقــاتلني مــن العائــدين إلدارة ــج تطــوير يف وخباصــة

ــا الســتخدام ــل واالتصــاالت املعلومــات تكنولوجي ــة، اجلماعــات جانــب مــن والتموي  اإلرهابي
 إىل مرتكبيهـا  وتقـدمي  اإلسـالمية  الدولـة  تنظـيم  ينفـذها  الـيت  اهلجمـات  منـع  إىل الرامية والتدابري
ــد مــن وســيكون القضــاء. ــدول تواصــل أن املفي ــادل األعضــاء ال ــة املمارســات تب ــى الناجع  عل

 التنفيــذ دعـم  أجــل مـن  القــدرات بنـاء  جمـال  يف املســاعدة وتقـدمي  واإلقليمــي الـوطين  الصـعيدين 
 الصلة. ذات األمن جملس وقرارات العامة اجلمعية قرارات يف الواردة للمتطلبات الفعال

 


