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لاة       الاي لا   التقرير الثاللاع ر ااااااااار لعم ن ال ال  رن     التهايداي الايُ ّك ااااااااالد
اإلساااا م   لع ال رال  ال اااال  لسار و للناااا    األمن الي ل  ن    لل الجه س 

 التع  بيلهل األم  المتحية سرمًل للي ل األرضلء لع ملللح  هيا التهيدي 
  

 مقيم   -   أ ل  

، عن تصــــمعمى علت التصــــدث لما ظمملى ت  عم  (2015) 2253أعرب مجلس األمن، باتخاذه القرار   - 1
  ( 2) (“داعشت  عم ”باسـم  الماـار للعى يعما لل )ت  عم الدولة اإلسـممعة،    ( 1) الدولة اإلسـممعة ي  الررا  والاـا 

ه  ومن لرتبط ـبى من أيراد وممـاعـان من تدـدـلد للاــــــــــــــم  واألمن الـدولععن، وقلـر لل ل أ  أعـده   تقر را أولـعا أ عـده
علت صــرعد اســتراتعج  باــ   تها التددلد، ترقبى برد ذلي تقار ر ت قدل  عة أرهرة أ ــدر عن تجر الماــتجدان   

واصـة تقدظم تقار ر من ماـتوا اسـتراتعج ،  ل  للت األمعن الرا  أ ، قلر المجلس (2017)  2368وي  القرار  
لى ت  عم داعش للاـــــم  واألمن الدولععن و يا  الجدود الت   كة ســـــتة أ ـــــدر، تبعه ن جيورة التددلد الهث ظ اـــــ ه

  تبهلدا األمم المتحدة دعما للدول األعضاء ي  م ايحة تها التددلد 

ه ير ق الدعم التحلعل  ورصد الجزاءان( 3) وتها تو التقر ر المالث عار من تلي التقار ر - 2  ( 4)   وعد أعده
والمـدلرـ ة الت ذـعهـظة للجـ ة م ـايحـة اإلرتـاب ـبالترـاو  الوبعق مف م ـتر م ـايحـة اإلرتـاب و عره من عـعاـ ان األمم 

 المتحدة والم  مان الدولعة 

ــن األول من  - 3 ــ لى2021عا  وجمل ال صــــــ ــتمرل التددلد الهث ظاــــــ ــم   ، اســــــ ت  عم داعش علت الاــــــ
 يا  التددلد ي    ازداد اتاـــــــــــا تقر ر الاـــــــــــا ق  و الالدولععن لتراظم ويقا لمتجاتان الت  لوح ت ي    واألمن

ــبة للت الت  عم، ي  حعن ظةل ت  عم داعش األ  لرعز علت لعادة  أير قعا من جمل الجماعان اإلعلعمعة الم تاــــ
 __________ 

  (QDe.115)القائمة باسم ت  عم القاعدة ي  الررا  ي  م درج  (1) 

  75/291تماعا مف عرار الجمرعة الرامة  (2) 

  S/2018/770و    S/2018/80 و  S/2017/467و    S/2017/97و    S/2016/830و    S/2016/501و    S/2016/92ا  ر   (3) 
 .S/2021/98و  S/2020/774و  S/2020/95و  S/2019/612و  S/2019/103 و

باـــــــــ   ت  عم الدولة    (2015)  2253و    (2004)  1526ير ق الدعم التحلعل  ورصـــــــــد الجزاءان الرامة بمومر عرارث مجلس األمن   (4) 
و اـت د تها التقععم للتددلد مزئعا  اإلسـممعة ي  الررا  والاـا  )داعش( وت  عم القاعدة وحرعة قالبا  وما لرتبط  دا من أيراد وععا ان 

  S/2021/655)للت التقر ر المامن والرار ن للذر ق )
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تجمعف صـــــــذويى ي  الررا  والجمدور ة الررهعة الاـــــــور ة  وي  الم اقق الت   ـــــــددن عملعان ل م  مرتبية 
ــعما جار (19-كويعدمرض يعروس عورو ا )بجائحة   ــنه  ، ال ســـــــــ ج م اقق ال زا ، حرلض ت  عم داعش علت  ـــــــــ

تجمــان رهمــا عــا  من المم ن تــ معلدــا أو التخيعط لت ذعــهتــا ع ــدمــا تخنه القعود  وأزاء تــهه الخلذعــة، أكــد 
ي  األمم المتحدة ي  حز را /لو عى  الهث عقد  المجتمف الدول  مجددا جمل األســـــــبو  الما   لم ايحة اإلرتاب

ــابف عزمى علت محارهة ت   عم داعش والتصـــــــدث للتددلد اإلرتا   األوســـــــف  ياعا  و اـــــــ ة االســـــــترراض الاـــــ
ــتراتعجعة األمم المتحدة الرالمعة لم ايحة اإلرتاب  التيلر ، الهث اعتمد (75/291)عرار الجمرعة الرامة   الســــــــ

لعم علت التزا  الدول األعضــاء باســتجابة  ــاملة ومترددة األقرا  آلية  حز را /لو عى، د  30 توايق اآلراء ي  
 المتحدة  اإلرتاب ال ا ئة، أب اء الجائحة وهردتا،  دعم من م  ومة األمم

  
  ق    التهيدي  -  ثل  ل  

 لمح  رلم  رن التهيدي -  ألف 

ــ ل - 4 ــمولة  داعش با تا، وظةل لمعر علقا دول  ى ت  عمال لزال التددلد الهث ظاـــــــــ عا بالغا جمل الذترة الماـــــــــ
ــة الت  عم ا ــتغمل  بالتقر ر  وي  حعن واصـ ــاء، ي  ى لم لتخه أث  19-ت بعر مائحة عويعدسـ علت الدول األعضـ

جيوان واضـــــحة الســـــتخدا  الذعروس عاـــــما  وما  را الوهاء لابر علت ال اـــــا  اإلرتا   ي  الم اقق الت  
بابر القعود المذروضة علت عدرة الر اصر علت الاذر واالمتما    تادد  زاعان حعث ال لزال التددلد ظ بح ال

وممف األموال وتحـدـلد أتـدا  عـا ـلة للت ذـعه  وعـاـ ت ـتدا عر اإل م  ي  الرـدـلد من المـ اقق أكمر  ــــــــــــــموال ي   
المحتمة أ  ظ و  عد مرا التخيعط لدجمان عد ت  ذله  ، ومن2020مما عا ت علعى ي  عا    2021 أوائة عا 

المواعف  ولكن ي  مـ اقق ال زا ، حـعث ظقـةه ـت بعر القعود المرتبيـة ـبالجـائحـة، ازداد   تـليتخنه القعود ي    عـ دمـا
 التددلد بالذرة 

ــد الرحمن المولت ) - 5 ــد عبـ ــد ســــــــــــــرعـ مترددا ي    (QDi.426وال لزال زععم ت  عم داعش، أمعر محمـ
ــعيرتى ــاره  وعد جذلت ععادة الت  عم وسـ ــرة مف أ صـ ــة مبا ـ ــرعد علت    التواصـ ــبة للعى علت الصـ الجماعان الم تاـ

زن اســــــــــــــتقملعـة الجمـاعـان الرـالم  ، علت الر م من أ ـى ال لزال ظ قـده   التومعـى وهرل الـدعم المـال   وعـد ترزل
، ال سعما ي   رب أير قعا وم يقة الااحة، و ر  ووسط أير قعا،  علت الصرعد اإلعلعم  الم تابة للت الت  عم
تســعا  وترتبر الدول األعضــاء أ   جاا تها التيور ســع و  عامم مدما ي  تحدلد مدا  وأيغا اــتا ، وم وب  

ت بعر ت  عم داعش علت الصــــرعد الرالم  ي  الماــــتقبة  عما أ دا ت قده ر أ  الت  عم ســــعواصــــة لعياء األولو ة 
باعتبارتما م يقة  إلعادة تجمعف صـــذويى والاـــر  للت مراودة أ اـــيتى ي  الررا  والجمدور ة الررهعة الاـــور ة 

 عملعاتى األساسعة 

حعث تاــــــبلبت الت  ت  أظضــــــا  ي  تلي الذترة تو توســــــف ت  عم داعش ي  أير قعا،   تيور  رزوعا  أ - 6
الجمـاعـان الت  صــــــــــــــ لذدـا مجلس األمن علت أ دـا لرتـا ـعة ي  وعو  أكبر عـدد من الضــــــــــــــحـاـظا  و قو  برل 
الجماعان األكمر يرالعة الم تاــبة للت ت  عم داعش   اــر  ذوذه وأ اــيتى ي  القارة، بما ي  ذلي عبر الحدود  

ــاد الوق عة  وظاترة االمتداد من مال  للت  ورعع ا ياســـــــــــــو وال عج ر، والتو من من  عجعر ا للت ال عجر وتاـــــــــــ
والكـامعرو ، ومن موزامبعق للت ت زا ـعا، علدـا ممعرة للقلق الاــــــــــــــدـلد  ومن أكمر الحوادو مـدعـاة للقلق ي  أوائة  

عـا و دلغـادو ي  موزامبعق، حـعث اعتحمـت الجمـاعـة المحلعة   مـقاقرـةـتدتور الوضــــــــــــــف األم   ي    2021عـا   
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مع اء اســــــتراتعجعا بالقرب من الحدود الت زا عة وســــــعيرن علعى لذترة ومعزة عبة أ  الم تاــــــبة للت ت  عم داعش 
 ت احر بالغ ائم 

 
 مقل ل        الي ل  اإلس م    ألراس أسره  لع ال رال  الجمه ري  ال رب   الن ري   -   1 

ــتمره ت  - 7 ــاة اــــ ــا ع الم ســــ ــملت  ة ال اممة عمااإل اــــ لتوعران الرالمعة اداعش ي  ترقعد  ت  عم“  جمية”ظ اــــ
، حعث تقيلرت الاـــــبة بلال  المقاتلعن اإلرتا ععن األما ر و عرتم من هث ظاـــــ لى الت  عمالتددلد الوماـــــتوا 

مقاتل  ت  عم داعش ومرالعدم، بمن يعدم عاـــــــــــران اآلال  من ال اـــــــــــاء واألقذال الهلن ظرتقد أ دم مرتبيو   
لزال الرــدلــد من تاالء األيراد ظقعمو  ي  مخعمــان  وال  بــاإلرتــاب، ي  الررا  والجمدور ــة الررهعــة الاــــــــــــــور ــة 

لل ازحعن أو ي  مرايق احتجاز ي   ـــــمال  ـــــر  الجمدور ة الررهعة الاـــــور ة  وألت ما ر الحامة الملحة للت 
مرالجة تهه الماـ لة ألسـباب ل اـا عة ومترلقة بحقو  اإل اـا ، ي   عد  التوصـة للت حة  ـامة للحالة ظم ن 

 المادد الرالم  للتددلد اإلرتا   ي  الماتقبة ي  األملعن المتوسط واليو ة أ  لرسم مرالم 

ي  المرايق الم ت ة برد   ذس الخيورة الت  عا  ظخاـت  19-ولم ظ در جير تذاـ  يعروس عويعد - 8
عمعة ومحاوالن تروب  وهاإلضـــــــــاية للت عملعان الذرار من بحدوو   تاـــــــــبرم دا ي  البداظة، ومف ذلي يقد 

عملعان عبرا لإليراج عن المز د من  ت اــــــــــــــعقلمرايق، تتوعف الدول األعضــــــــــــــاء أ  ظقو  ت  عم داعش   تهه ا
ع ضــــم برضــــدم برد ذلي للت الجماعان الموالعة لت  عم داعش ي  لدلر أو لتم  و  من ســــ المحتجز ن، الهلن 

مف أيراد ي  المخعمان    علت اتصـال  اال تقال للت  لدا  بالمة  و اـعر برل التقار ر للت أ  ت  عم داعش بق
 علت  ب ة اإل تر ت  أو الاجو  وأ ى ل اط لجمف األموال لدم

ومخعم   ةاــــور  الجمدور ة الررهعة الوتاــــعر عدة دول أعضــــاء للت مراكز االحتجاز ي   ــــمال  ــــر   - 9
لواضــــــــح ععلومترا من الحدود الرراععة، باعتبارتما مصــــــــدر علق أم   باــــــــبر الومود ا   13الدول الواعف علت برد 

لت  عم داعش واسـتمرار تلقعن الرقائد الجدادظة للاـ ا ، بمن يعدم األقذال  وال لزال مخعم الدول لاوث عددا عبعرا 
  ـــــخ     60  000تدر جعا، ولك ى ال لزال حوال   ى من ال ازحعن، بمن يعدم األقذال ي  الغالر، ظجرث تخذعضـــــ 

  ولقد  ــــــ لت 2021م ه  داظة عا     ــــــخصــــــا 60ن أكمر ممقتة  وعد ازداد الر ن ي  المخعم، حعث أ لغ عن
ــعير علت المخعم عملعة عبعرة ي   ــليان المحلعة الذرلعة الت  تاـ العتقال مقاتل  ت  عم داعش   مارس/تذارالاـ

عضــوا من أعضــاء ت  عم داعش ي  تهه الرملعة، وا خذل مردل    70وأ صــاره ال اــيعن  وأعل ت عن اعتقال  
القتة ي   عاــــــــــا /أ ر ة، عبة أ  لرتذف مرة أجرا ي  أظار/مالو للت مردل ظ ة ر م ذلي أعة مما عا  أعمال 

 ر للت تذار/مارس علعى ي  الذترة الممتدة من عا و  الما  /ل ال 

 
 الملل   لت     سار  م ارس  ال  -   2 

داعش ي  الررا   ت  عم  عـامـت عـدة دول أعضــــــــــــــاء بمرامرـة تقععمدـا لمحتعـاقعـان المـالعـة المتـاحـة ل - 10
ملعو  دوالر  وعدلرن لحدا   50  ملعو  دوالر و  25والجمدور ة الررهعة الاور ة، مف تقدلران تتراوا حالعا  عن  

ي  الررا ، مما ظجرة الاـب ة الاـور ة للت  عم ترتمد مزئعا  بمر مدا األعضـاء أ  تهه األموال مومودةالدول 
ــول علت الدعم المال   و  رتقد أ  مقاتل  ت  عم داعش ي  الجمدور ة الررهعة  علت   عراتدا ي  الررا  للحصـــــ

ــدة من ت  عم داع ــان المتحـ ــدة مملعن من دوالران الوالظـ ــة تلقوا عـ ــا     ش ي  الررا الاــــــــــــــور ـ    2020ي  عـ
ــا /أ ر ة   وي  ــن  عاـ ــا 2021م تصـ ــاولو  عراععو  عن اكتاـ ملعو  دوالر ي    1,7 مبلغ ظرادل  ، أعلن ماـ

الرراع ، يضـــــــــم عن بالدل ار  الموصـــــــــة من األورا  ال قدظة المديو ة  دوالر الوالظان المتحدة واألورا  ال قدظة 
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صـــــــا داعش  و اعد تها االكتاـــــــا  مدا  لت  عم  إل تاج عملة   الهتر والذضـــــــة  و بدو أ  الهتر عا  مخصـــــــل
 لت  عم داعش الت  عد ت ة مخذعة  المتاحة االحتعاقعان ال قدظة

أحـد أكبر أومـى  مـديوعـان لرـائمن المقـاتلعن الماــــــــــــــجو عن أو المتويعن  الوال تزال رواتـر المقـاتلعن و  - 11
لت احتعاقعاتى لضما  لقم  سراا مقاتلعى وأيراد  ت  عم داعش  و رتمد ت  عم داعش أظضا علالجار ة   اإل ذا 

 أسرتم من الاجو  ومخعمان ال ازحعن ي  الم يقة 

وعد ســــــللط ير ق الرصــــــد الضــــــوء ســــــابقا علت تديقان األموال للت مقاتل  ت  عم داعش وأســــــرتم ي   - 12
اـان المالعة، و ـرعان مرايق االحتجاز أو مخعمان ال ازحعن ي  الجمدور ة الررهعة الاـور ة عن قر ق الماسـ 

ــعلة ماـــــــــتمرة لتمو ة  ــاء ذلي عوســـــــ الخدمان المالعة، وحملة ال قدظة ي  الدول المجاورة  وتهعر الدول األعضـــــــ
ت  عم داعش وأ صـــــاره ي  م يقة ال زا   وأ لغت لحدا الدول األعضـــــاء عن حاالن مترددة من األموال الت  

ــاء واألقذال من من  لد أوروه  عن قر ق  ــــــــــــرعان الخدمان ا  قةكا ت ت  لمالعة لديف تكالعن تدر ر ال اــــــــــ
ــعر ســـذر  المرايق ي   ـــمال  ـــر  الجمدور ة الررهعة الاـــور ة  وويقا لدهه الدولة الرضـــو، عا  أحد األيراد  تعاـ
 اـاء علت صـلة باالتحاد الروسـ  وأوزه اـتا  والبراز ة وهلجع ا وتر  عداد وتوها و والاـو د وي ل دا وتول دا من 

 ـــــــمال  ـــــــر  الجمدور ة الررهعة الاـــــــور ة للت الاـــــــمال الغره  والبلدا  المجاورة، أو ي  برل مخعمان ي   
 الحاالن للت  لدا دن األصلعة 

وســـلليت الدول األعضـــاء الضـــوء أظضـــا علت المخاو  باـــ   تراظم اســـتخدا  اإلرتا ععن للرممن  - 13
ععذعة لرســـــــــــــال األموال باســـــــــــــتخدا  أســـــــــــــالعر  الماـــــــــــــذلرة وتيور التكتع ان ال اتجة عن الخبرة والتدر ر علت 

زة  والقضــعة الت  أحعلت للت القضــاء ي  ير اــا  ذان ير ق الرصــد ي  تقر ره الصــادر  وذعرتاجصــوصــعة مرزل
ــبا /يبرالر  3ي   ــعة   (81، الذقرة S/2021/68)  ــــــ ــائعة ال امحة لقضــــــ ت  واحدة من أولت الممحقان القضــــــ

ــذلرة  عما  ــتخدا  الرممن الماـ ــاء حالة   ذعرنتترلق  تمو ة اإلرتاب الت  ت يوث علت اسـ لحدا الدول األعضـ
 عتة ضبا   رقة بالبعتكو ن مقا ة  عرضدا ت  عم القاعدةالت  لم اي ة ا وت  ديف ماجراظدرن 

 
  الت  رات اإلقل م  -  بلء 

 ألريق ل  -   1 

  رب أير قعا   

ــع اوأدا ما أ لغ ع ى من وياة أ و ب ر محمد  - 14 ــ ة للدعوة (،  QDi.322)  ــــــــ زععم مماعة أتة الاــــــــ
الدولة اإلســــــــــممعة ي     جمل تجو   ــــــــــ لى ت  عم 2021ي  أظار/مالو (،  QDE.138والجداد ) وعو حرا ( )

عبعر  وعلت الر م من أ  برل الدول    قدرب للت لضـــــــــــــرا  مماعة  وعو حرا   (،  QDe.162 رب أير قعا )
زال تحت ضــغط  ــدلد  ت ال  الجماعةعد ظ و   جا من تها االعتداء حعا، ي   تهه   ــع اواألعضــاء ظرتقد أ  
لتراوا  عن   من المرمح أ  ترزز ت  عم الدولة اإلســـــــممعة ي   رب أير قعا، الهث لدظى ما  او قدر أ  جاـــــــائرت

مقاتة ي  حوض بحعرة تاـــــــاد وتو ظاـــــــرت للت توســـــــعف م يقة عملعاتى  حو مالدو ورث،   5 000  و 3 000
 عجعر ا  وأيعد ب   أ و مصـــرر البر اوث ) عر مدرج اســـمى ي  القائمة( أععد للت م صـــبى عزععم لت  عم الدولة  

ــع اواإلســـــممعة ي   رب أير قعا عبة الدجو  علت عاعدة   ــنل ت  عم ـــ  رب أير قعا  الدولة اإلســـــممعة ي      و ـــ
، متحدظا عوان  2021  مالو/وأظار  يبرالر/ با   ي  الذترة الممتدة  عنتجمان متكررة علت البلدان والمرا ران  

  عجعر ا، ظقو للحدود مف   المتاجمة  ال عجرب  ي  م يقة دظذااألمن ال عجعر ة، يضــــــــم عن موامدة  وعو حرا   و 
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ا  ا ا ) عر مدرج اســـــمى ي  القائمة( باســـــتددا  المصـــــالح ت  عم الدولة اإلســـــممعة ي   رب أير قعا، أب  عائد
 األم بعة علت ومى التحدلد 

عدة مئان من المد ععن ي  (  QDe.163ولقد عتة ت  عم الدولة اإلســـــــممعة ي  الصـــــــحراء الكبرا ) - 15
ــو وال عجر ي  أوائة عا   ــرة ال يا  ي  مال  وهورعع ا ياســـ ــر ت  2021تجمان واســـ عم   وي  أظار/مالو،  اـــ

لة عن أ اــية الجماعة الم تاــبة للعى ي  ال عجر لتبر ر   القتة علت أســاس   أعمالداعش األ  مواد دعائعة ميول
أ  الضـــحاظا دعموا الاـــليان المحلعة  وال لزال الت  عم ي  حالة حرب مف مماعة  صـــرة اإلســـم  والماـــلمعن 

(QDe.159  )الملقر بربد الح عم   ،ســممة محمد ياضــة، هولم تت كد وياة  ائر عائد، لت  عم القاعدة م تاــبةال
 الصحراوث ) عر مدرج اسمى ي  القائمة( 

 
  رب ووسط أير قعا   

ال لزال ت  عم داعش مومودا ي  الصــومال، وال ســعما ي   و تم د، وهدرمة أعة ي  مقدظاــو  و  قده ر  - 16
ــط   ”واللتى“ر  علت أ اــــية  رار، الهث ظاــــ كوموده ي  البلد باــــ ة رئعاــــ  بم تبى ي  الععمة الت  عم  ي  وســ

  دعمداأير قعا ي  موزامبعق وممدور ة الكو غو الدظمقراقعة و  

رمزا ل ذوذ ت  عم داعش   2021موزامبعق، أصبحت مقاقرة عا و دلغادو ي  تذار/مارس   مال  وي    - 17
رو   از عبعر تاــر   ي  أير قعا برد االحتمل القصــعر لبالما من عبة الجماعة الم تاــبة للعى، بالقرب من ماــ 

ــليان المحلعة من الديا  عن المدل ة وتويعر األمن، عما عا   ــعان  ولم تتم ن الاــ ــرعة مترددة الج اــ علعى  ــ
الحال أظضـا ي  موسـعمبوا دا  راظا، الواعرة للت الج وب ي  عا و دلغادو، الت  تحتلدا الجماعان الم تاـبة للت 

كو  لدهه التيوران تبار برعدة المدا علت الاـم  واألمن   و م ن أ  ت 2020ت  عم داعش م ه تب/أ اـيس  
 ي  الم يقة، و  بغ  مرالجتدا من جمل اتبا   دج لعلعم  متماسي علت سبعة األولو ة 

باال تماء    اـروروال   تويعر يرص الرمةوعود    و جتهب ت  عم داعش ي  وسـط أير قعا مج دلن مددا   - 18
ــا من مواق عن ت زا ععن يضــــــــــم عن أيراد من  ورو دث وممدور ة الكو غو الدظمقراقعة   ــاســــــــ وتت لن ععادتى أســــــــ

باعتبارتا ومدة للمدامر ن االعتصـــــــــــادلعن، ت  م يقة عبور ســـــــــــدلة لمقاتل  ت  عم     وعا و دلغادو،( 5) وعع عا
جول للمخدران من تســـعا  وعما تو الحال ي   داعش  وتضـــم الم يقة الردلد من أ اـــية االتجار وت   قية د

ــاد  عر الرســــــم   و رعش  ــتذعد الذر  الموزامبعق  لت  عم داعش من االعتصــــ ممدور ة الكو غو الدظمقراقعة، ظاــــ
 األعضاء ي  الخذاء و رمدو  للت ا تزاز الا ا  المحلععن   

المصــــــار  ي  الم يقة،    در ت  عم داعش ي  وســــــط أير قعا ما ظصــــــة للت ملعو   دوالر منلقد و  - 19
يضــــــم عن بياعان تو ة ووبائق ذان صــــــلة  وأظدر أيراده أظضــــــا عدرتدم علت الرمة ي  البحر بالقرب من 

اال تزاز   غرضب  تجمانحعث  ـــــــــــارعوا ي  عملعان اجتيا  و   ي  موزامبعق  مزر ماتعمو ويامعزث وماكالوث 
ــتقملعة  تذو ل من ت  عم داعش األ ، وا ــغعرة، وعد  وعد أدا عة من االســــ لردد الكبعر لخمظا الرملعان الصــــ

ــبة للت الت  عم يرلعا للت تددلد ت هعر ومود تدا عر لم ايحة اإلرتاب ، للت تحو ة تهه الجماعة اإلعلعمعة الم تاــ
بحملة   ةمدعوم تهه الجماعة  زالت رهما  حو  لدا  مجاورة  وال ، و متد  رئعاـــــــــ  عد ظاـــــــــدد مز دا من التوســـــــــف

 ت  عم داعش األ   دعائعة مرعزة من  

 __________ 

متدا دوٌل أعضاء  (5)   مرلومان عدل



 S/2021/682 

 

6/19 21-09834 

 

ــط أير قعا م يقة عملعاتى ي  أوائة  - 20 ف ت  عم داعش ي  وســــــ ــل وي  ممدور ة الكو غو الدظمقراقعة، وســــــ
جارج  ع  ، ي  مقاقرة ععذو الاــــــــمالعة، والجزء الج وه  من مقاقرة للتورث  وظدر أظضــــــــا ي    2021عا  

مد عة  وأيعد ب   ال اــــــــــاء واألقذال ظ اــــــــــتخدمو  مقاقرت  ععذو الج وهعة وت جا عقا، وتامم أتدايا عاــــــــــ ر ة و 
كدرو  باـر ة لم ف الدجمان المضـادة  وعا  موسـت بالوعو ) عر مدرج اسـمى ي  القائمة(، الهث ظقود الجماعة  
ــة، عبة   ــلحتى الخاصـ ــبة للت ت  عم داعش ي  ممدور ة الكو غو الدظمقراقعة،  تحو ة موارد الت  عم لمصـ الم تاـ

 رئعا  للقضاء علت الم اياة داجة الت  عم أ  ظقتة ا ن جصمى ال

و ترعن علت ت  عم داعش ي  وســط أير قعا، ي  محاولة لتوســعف  يا   اــاقى ي  ممدور ة الكو غو  - 21
الدظمقراقعة، أ  لترامة مف الجماعان الماـــــــــــلحة األجرا ال ا ـــــــــــية ي  الم يقة، ورهما اســـــــــــتغمل ال زاعان  

  للتمرد  الهث ل تدجى  موذجالالمقاتلعن اإلرتا ععن األما ر  عما ســـــعتيلر  أعداد لضـــــايعة من امتهابالقبلعة، و 
المز د من اإللرادان والصــمن المحتملة مف الجماعان اإلمرامعة الت  تاــعير علت الصــ اعان االســتخرامعة  

اـبة من  عر الواضـح مدا الرمعة  عن الجماعان الم ت   الماـروعة ي  الم يقة  وال لزال وأ اـية التردلن  عر
 للت ت  عم داعش ي  ممدور ة الكو غو الدظمقراقعة وموزامبعق 

 
  مال أير قعا   

ر أ  ت  عم داعش ي  م يقة المغرب الرره  لى   - 22 باــ ة عا   همحدود، حعث ظاــتلدم أ صــار   ومودظ قدل
باســـــــــــــمى، علت الر م من أ ى ال تزال ت ا  أمملة   الرمة  تومعدان مبا ـــــــــــــرة دج ت  عم داعش عوضـــــــــــــا عن 

 / عاــــــــا مدان ياعلة محلعة تتلقت التومعى من الت  عم األ   وي  المغرب، عيلت الاــــــــليان جلعة ي   علت
دة الســـــــــــــتددا  القوان المغرهعة علت الحدود الاـــــــــــــرععة للبلد  و تررلض أمن الجزائر    2021  أ ر ة عا ت مومل

ــتقر  ــبر عد  االســـــ ــن 2021ار عبر حدودتا مف مال  وال عجر؛ وي  عا و  الما  /ل الر  للتددلد باـــــ ، عتة حاـــــ
تجر ن   أ ــــــــخاص مف أرهرة(،  QDe.151 رمودث، زععم م د الخمية ي  الجزائر الم تاــــــــر لت  عم داعش )

 ي  م يقة تقف  رب الجزائر الراصمة 

 تعجة لرملعة لم ايحة    2021وي  لعبعا، اعتقة ســتة أعضــاء ي  ت  عم داعش ي  أوائة تذار/مارس  - 23
قتدا ح ومة الويا  الوق   ت ها  ي  م وب قرا لس  وأيعد ب   أعضــــاء تهه الخلعة، و عرتم من  اإلرتاب  اــــل

ــاحلعة مختلذة، بما ي  ذلي قرا لس  و  ــر ت  عم داعش من م وب لعبعا، يروا للت مد  ســــ ت  عم   جاــــــرع اصــــ
علت  ،للت حد عبعر ي  البلد و ـــدد ترامرا، ععادتى(  QDe.165لعبعا ) -الدولة اإلســـممعة ي  الررا  والاـــا  

ــتمرل ي    ــبدا ي     لعم الر م من أ  ت  عم داعش اسـ ــاولعة عن الدجمان، بما ي  ذلي ي  سـ  حز را / 6الماـ
حز را /لو عى  وأ ارن لحدا الدول األعضاء    14، م وب  ر  الجذرة، ي  األسود لو عى وهالقرب من الدروج

داعش األ  أمـدل الجمـاعـة الم تاـــــــــــــــبة للـعى ي  لعبـعا ـب موال حملدـا الرـاـئدو   وأـيادن لحـدا اـلدول  للت أ  ت  عم  
  مـقاـتة من ت  عم داعش ســــــــــــــايروا من لعبـعا للت م يـقة الاــــــــــــــاحـة ي   دـاـظة  عاــــــــــــــا /  200األعضــــــــــــــاء أ  

ــبة 2021 أ ر ة ــا ق للت البلد بال اــ ــار ت  عم داعش ي  لعبعا مف اال جهاب الاــ للت المقاتلعن    و ت اعل ا حاــ
 اإلرتا ععن األما ر 

ر أ  مماعة أ صـار  عت المقدس الت  أعل ت والءتا لت  عم داعش ي  عا    - 24   2014وي  مصـر، ظ قدل
الضـــــــغط الراـــــــ رث المصـــــــرث ر م  مقاتة،   1  200 و  800عادرة علت الصـــــــمود بذضـــــــة عوا  لتراوا ما  عن  

  و رتقد  2021 عملعة أم عة م وب ريح ي  تذار/مارسالماــــــتمر  وعد عتة أحد عادتدا، ســــــلعم الحمادلن، ي   
  2017المااولعن عن الدجو  علت ماجد الروضة ي  تار ن الما  / ويمبر األ خاص أ ى أحد 
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 ال رل األ سط  -   2 

ال لزال ت  عم داعش  ايا ي  أمزاء واسرة من الجمدور ة الررهعة الاور ة حعث ظارت الت  عم للت  - 25
من   ت  عم داعش عملعان عر وير ضــــد  قا  التذتعش ذه    و ى القتالعة مف توســــعف  يا  تمرده   لعادة   اء عدرات 

دلر الزور  وال لزال ظاـــــــــتدد  القواية والدور ان الراملة  محاي ة   در الذران ي   ضـــــــــذت علت  واعرة  مخا ئ 
ى ضــد القوان الح ومعة  والمت قلة باألمدزة المتذجرة العدو ة الصــ ف المزروعة علت ما ر الير   وتمتد عملعات 

 للت تمتد عملعاتىالاـــــــــور ة للت محاي ت  حماة وحم   وي   ـــــــــر  الذران وم يقة الصـــــــــحراء البعضـــــــــاء، 
م وب  متد من  الرعة والحاـــــــــ ة  و حتذا ت  عم داعش  ومود عبعر ي  الم يقة الصـــــــــحراو ة الت  ت محاي ت   

ج اصــــــــر وأبر ة  وت قده ر الدول األعضــــــــاء أ   ــــــــمال محاي ة حماة، ال ســــــــعما  عن عر ت  للت محاي ة حلر  
 الت  عم لدظى ال عة والقدرة علت االستمرار ي  تمرد قو ة األمد ي  البادظة الاور ة 

وي  الررا ، ال لزال ت  عم داعش  اـيا، وأ  عا  تحت الضـغط الماـتمر لجدود م ايحة اإلرتاب    - 26
ــية لت  عم د ــتمرار ومود جمظا  اـــــ ــ لذت ععادة اعش ي  الم اقق ال ائعة من البلد، يوعلت الر م من اســـــ قد صـــــ

واحدة  وت ذه تهه الخمظا عملعان عر وير تاـــــــــرت للت تقو ل ماـــــــــار ف    ”والظة“الت  عم الررا  على علت أ ى 
ــامان اليائذعة والم الم المجتمرعة، و  ــول علتالب عة التحتعة الحعو ة، وت معج اال قاــــــــ تغيعة لعممعة   الحصــــــــ

ــد  قا   متكررة مانتج  وعرتولقد  بالق ا ة علت الير  الت  ترهط  عن عرعو  وتكر ت وقور جورماتو وضـــــــــ
التذتعش القر بة من تهه المد   وتاـعر تهه الدجمان للت أ  برل مقاتل  داعش ما زالوا ظحتمو  ي  سـلاـلة  

 مبال حمر ن و واصلو  استغمل المغران األم عة ي  برل م اقق تهه المحاي ان 

عــا و    21ه ت  عم داعش تجومعن ي  بغــداد برــد ا قيــا  قو ــة ي  ممــة تــهه الرملعــان  وي   و ذــل  - 27
ر ت  عم   15 ــــــخصــــــا ي  ســــــو  مزدحمة  وي   30الما  /ل الر، عتة ا تحار ا  أكمر من    عاــــــا /أ ر ة، يجل

ــة الت   ــدر  ومن المرمح أ  لواصــــ ــ ف محمولة علت مرعبة ي  مدل ة الصــــ ــذة لدو ة الصــــ  عم داعش عبوة  اســــ
مهب اتتما    دد  مداممة المد ععن و عرتم من األتدا   عر المحصــــــــــــــل ة ي  الراصــــــــــــــمة علما أم ن ذلي 

 وسائة اإلعم  وتقو ل ح ومة الررا   

وي  أواجر عــا و  المــا  /ل ــالر، أعل ــت ح ومــة الررا  عن مقتــة  ــائــر زععم ت  عم داعش مــا ر  - 28
وي   ـــبا /يبرالر، عتة مبار عل  يعاض )الملقر ب  و حاــن   ســـلما  صـــالح الرعاـــاوث )الملقر ب  و ظاســـر( 

اال تحار عن الماـــاولعن  تولت تدر رالغر باوث(، زععم ت  عم داعش ي  م وب الررا ، مف  ا م صـــباا، الهث 
 عا و  الما  /ل الر  الدجو  ي  بغداد ي   ت ذعه  عن

جاـــــــــائر ي  القتال مف (  QDe.166ن )العم -  وتكبلد ت  عم الدولة اإلســـــــــممعة ي  الررا  والاـــــــــا  - 29
ظةل ي  ترامف لذترة قو لة، و قدر أ ى م اـــــــغة باســـــــترادة اســـــــتقراره وأعادة تجمعف عد  الجماعان المت اياـــــــة  و 

تجماتى  ظاــنل  بضــف مئان يقط  ومن المتوعف أ   المقاتلعن وامى منصــذويى  وعدلرن لحدا الدول األعضــاء ع
 ن، ال سعما ضد  خصعان ح ومعة مومودة ي  عد  أو ت تقة للعدا المقبلة علت األرمح ي  م وب العم

 
 أ ر بل  -   3 

عدد أعة من   ت ذعهماــتوا التددلد ي  أوروها مف  ا ي ا خذاضــ   2021 ــدد ال صــن األول من عا   - 30
ــتمرل تها االتجاه  ــاء ال تتوعف أ  ظاــــــ   التددلد الهث ظاــــــــ لى أل الدجمان اإلرتا عة  ومف ذلي، يالدول األعضــــــ

، ألق  القبل 2021  وي   ـــــبا /يبرالر  ال لزال عائما  تجمان مرقدةالهلن ظخييو  لت ذعه   األيراد الم  لمو  
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تجمان بمواد ععمعائعة متذجرة  واعتقلت الاليان  ان   خصا ي  ألما عا والدا مر   تدمة التخيعط ل  14علت 
ــذان ممابلة ألولئي اله ــة أم ب  لدلدم مواصـــ ــعة أيرادا من أصـــ ــن لن ارتكبوا أو جييوا لالذر اـــ تجمان ي   اـــ

ــا ي  عا  ــرة من ت  عم داعش أو ععادة ت  عم القاعدة، 2020 ير اـــــــــ ــريوا ب وامر مبا ـــــــــ   ولم لتبعن أ دم تصـــــــــ
المجتمف المحل  لروه مو  أللــدلولومعــة ع عذــة  وتم تذكعــي جلعتعن    ي   أيرادمن  الــدعــاظــة و   ســــــــــــــتلدموا منا  ــة

  ، علت التوال 2021تتكول ا  من أيراد من أصول  عاا عة ي   ر  ير اا ي   عاا /أ ر ة وأظار/مالو 

ــ ة جاص   - 31 ــوء علت التحدث المتممة ي  تررض المراتقعن باـــــ ــليان ي  أوروها الضـــــ ــلليت الاـــــ وســـــ
عــامــا أعرب يعدــا تاالء   14حــاالن تترلق بمراتقعن ال تتجــاوز أعمــارتم    عــد ظدرناإل تر ــت  و للــدعــاظــة عبر  

ــعرتا  و  ــنه  تجمان لرتا عة أو تعاـــ ــتردادتم لاـــ ــباب عن اســـ ــة للتحر ل علت عد ظ و   الاـــ تاالء األيراد عرضـــ
اإل تر ت  أ دا حاالن تجدظف  عما تاـــــــــتخد  المرلومان واالتدامان الكاذبة عبر لتصـــــــــورالر ن ي  حاالن 

 لممارسة الضغط علت األيراد أو الكعا ان الهلن ظرتبرو  أعداء   

 األحعا ،   وي  عمعر منماـــــعماوال تزال تغهظة  زعة التير  ي  الاـــــجو  األوروهعة تاـــــ ة تحدظا  - 32
ج برد الخرو  مراعبتدملالمخصـصـة    الموارد  تكو  ظم ن أ  ظاـتمر عزل الاـج اء اإلرتا ععن ألسـباب عملعة، و  ال

  وي  برل الحاالن، أياد الاــــــــــج اء ب  دم ظرتبرو  االحتجاز بممابة مح ة تم كه  دم من محدودة من الاــــــــــجن
ترمعق التزامدم بمرتقداتدم  وتذعد التقار ر ب   برضــدم ظحدد مواصــذان الاــج اء القا لعن لم قعاد الهلن ســعذرج 

ــع و  ل ــمح لدم با أكبر تحر  برد ذلي حر ةداالء ع دم عر با و ج دتم، وســـــــــــ لتخيعط للدجمان وت ذعهتا  تاـــــــــــ
 با ة ماتقة 

 
 آس ل  -   4 

 وسط وم وب تسعا   

ــا   - 33 ــممعة ي  الررا  والاــــ ف ت  عم الدولة اإلســــ ــل ــا  )  -وســــ وموده ي  عدة (  QDe.161والظة جراســــ
جمل   ةوأيراده وموارده المالع ع اصـــــــره القعادظة  والظان ي  أيغا اـــــــتا ، علت الر م مما تكبده من جاـــــــائر ي   

األعلعان  ظاــــــــ هدا دجمان الت   المر م  تاــــــــتدد    وعزز الت  عم مواعرى ي  عا ول وحولدا، حعث  2020عا  
والجدان الذاعلة ي  المجتمف المد   والموظذعن الح ومععن وأيراد عوان الديا  واألمن الوق عة األيغا عة  وي   

ــاولعتى عن الدجو  ال ــ  الهث وعف ي  اآلو ة األجعرة، أعلن ت  عم داعش ماــــــــ حز را /لو عى وعتة يعى    8وحاــــــــ
تجرو  ي  والظة بغم   ومن المخاقر الرئعاـــــعة الت   16عاـــــرة من مز ل  األلغا  أل راض ل اـــــا عة ومرا  

دتدا الدول األعضــاء أ  المقاتلعن ي  أيغا اــتا ، من اليالبا  أو مماعان أجرا، عد ل ضــمو  للت ت  عم  حدل
  رروا بالرزلة أو التددلد بابر التيوران ي  عملعة الام  األيغا عة   داعش لذا

وأعيت ت  عم داعش ي  أيغا اتا ، ي  سعا  مدوده إلعادة تجمعف صذويى وأعادة تكو  ى، األولو ة  - 34
 لتج عد وتدر ر أ صـــــــــار مدد  و  مة عادتى أظضـــــــــا ي  امتهاب اليالبا  المتر تعن و عرتم من المقاتلعن الهلن

تذــا  المبر   عن الوالظــان المتحــدة وحرعــة قــالبــا ، وي  تج عــد مقــاتلعن من الررا  والجمدور ــة االلريضــــــــــــــو   
الررهعة الاــــــــور ة وم اقق  زا  أجرا  وتتبالن تقدلران عوا  تهه الجماعة الم تاــــــــبة للت ت  عم داعش للت حد  

مقاتة، وذعرن دولة أجرا أ   1 500و   500كبعر، حعث أ لغت لحدا الدول األعضــــــــاء عن ومود ما  عن  
مقاتة علت المدا المتوســــــــط  وأيادن لحدا الدول األعضــــــــاء ب   ت  عم   10 000تها القوا  عد ظصــــــــة للت 

 داعش ي  أيغا اتا  سرث و رمة ي  الخذاء للت حد عبعر  
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ء  أظار/مالو، أصـــــــــعر رئعس البرلما  ورئعس البلد الاـــــــــا ق ي  ملدظف بجروا  لعغة من مرا  6وي   - 35
ا ذجار عبوة  اســــــذة محمولة علت درامة  ار ة  وأســــــذر اال ذجار أظضــــــا عن لصــــــابة بمبة أ ــــــخاص تجر ن  

لعز ة عن ت  عم داعش، ي  عددتا الاـادس عاـر  تار    كالصـادرة باللغة اإل    ( 6) “صـون الد د”وأدرمت مجلة  
يعــى األ صـــــــــــــــار علت لجراج  ، تحــثه  “من اإلجوا  ي  ملــدظف”، عمودا م ت مــا بر وا   2021أظــار/مــالو    16

 الاج اء من الاجن أو دعمدم بير  أجرا 
 

 م وب  ر  تسعا   

عملعان م ايحة اإلرتاب  لرها   تواصـة الجماعان الم تاـبة للت ت  عم داعش ي  م وب  ـر  تسـعا  - 36
 وت ذـعهتا دورا ي  التخيعط لألعمـال اإلرتا ـعة  نادل ل ي  الم يـقة    ل اــــــــــــــاء وتعرة با ـتة من الدجمـان  وال تزال ا

باــــن تجو    (،QDe.164من ما دث مماعة أ صــــار الدولة ) عا  زوما   ــــابا ، عمتما  ولقد علت الاــــواء
، مما أســذر عن مقتلدما  2021مارس/تذار  28ي     الاــرا عن، ع عاــة ي  ماكاســار، ل دو عاــعا، لو  أحد علت

لجماعان الم تاـبة للت ت  عم ل ـخصـا  وتها تو أحدو تجو  ي  سـلاـلة من الدجمان الم اـوهة  20وأصـابة 
 داعش ي  م وب  ر  تسعا الت  تاتدد  المصلعن ي  الك ائس 

دم ت حتجز ا،  جحـت عوان األمن الذلبع ـعة ي  ل قـاذ مجموعـة من الرتـائن  2021تذار/مـارس  20ي   و  - 37
  تكتع عــا جبعرا  تــهه الرملعــة، عتلــت عــائــدا بــارزا و   جملعــا  تقر بــا  و لمــدة  (  QDe.001ممــاعــة أ و ســــــــــــــعــا  )

عتة اب ا  من ي   عاـــــــــا /أ ر ة،  للجماعة عا  مررويا برملعان االجتيا  البحرث قلبا للذدظة ي  الم يقة  و 
مف ذلي، ال تزال الجماعة عادرة علت الصــمود، جماعة ي  ا ــتبا  مف م ود يلبع ععن ي  باتع ول  و الأعضــاء 

ر أ دا ماـــاولة عن    100  وهقوا  ل اتز؛  اعلت الر م من ت اع  عدد أيرادت ي  المائة من   75مقاتة يقط، ظ قدل
، اعتقلت عوان األمن الذلبع عة تاــف  اــاء ي  مز رة  2021الدجمان اإلرتا عة ي  الم يقة  وي   ــبا /يبرالر  

ــاء تن   ان زععم  ــتدد  م ودا؛ وبمو من تاالء ال اــ ــنه  تجمان ا تحار ة تاــ مولو، ععة ل دن عن لدعئن لاــ
دجو  علت عاتدرائعة مولو ي  عا و  الســـــــــــــعا  الراحة تاتعر تاما  ســـــــــــــوادما ، الهث جيلط   ومجموعة أ  
  2019 الما  /ل الر

  
 المنتجيات ب أن إجراءات التصيُ للتهيدي المتغ ر  -  ثللثل  

 لمح  رلم  -  ألف 

الاــعاســ  وترعق تدعمن علت الماــدد الجغراي    19-تقر ر الاــا ق، ظلت مائحة عويعدالم ه صــدور   - 38
الجدود الرامعة للت م ف وم ايحة اإلرتاب وما ل يوث علعى من ا تاــــــــــــار للتير  الر عن، ي  لقار االمتمال 
التـا  للقـا و  الـدول   واســــــــــــــتمرلن الـدول األعضـــــــــــــــاء وجبراء األمم المتحـدة ي  لبـارة المخـاو  من أ  القعود 

ة المرتبية بالجائحة عد تادث للت تذاعم الم الم القائمة، االمتماععة والتحدظان االعتصــادظة والتوتران الاــعاســع 
ــتغملدا  عما أدن الجائحة للت تذاعم  ــرت الجماعان اإلرتا عة، بما ي  ذلي ت  عم داعش، للت اســـــــــــ الت  تاـــــــــــ

 عمعرة من الرالم   حاءاألوضا  اإل اا عة الصربة ي  أ

ي  ذلي توسـردا اإلعلعم  ي   رب و ـر  و برز تيور ت  عم داعش والجماعان الم تاـبة للعى، بما   - 39
ووســط أير قعا، واســتمرار أعمال الر ن ي  أيغا اــتا ، وز ادة ومودتا علت اإل تر ت، ضــرورة أ  ترتمد الدول  

 __________ 

  69، الذقرة S/2021/68ا  ر الوبعقة  (6) 
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ــامـلة ومتكـامـلة لم ـايحـة اإلرتـاب  وال ـ د من ترز ز الجدود الوق ـعة واإلعلعمـعة واـلدولـعة  ــاء  دجـا  ــــــــــــ األعضــــــــــــ
ل  ر للت أومـى الضــــــــــــــرن الممـابلـة الت  لتاـــــــــــــــار  يعدـا برل الـدول ي   لم ـايحـة اإلرتـاب، ال ســــــــــــــعمـا بـا

 الم اقق  تهه

ــا   من الضـــرورث و  - 40 ــ لدا    لت بعرمرالجة امن أمة  مراعاة الم  ور الج اـ المتبالن للتددلدان الت  ظاـ
ــاء والذتعان  ولقد  ــبة للعى علت ال اـ ــراكة   مائ  ر امج األمم المتحدة اإل  أعا ت  عم داعش والجماعان الم تاـ    ـ

مف  ورعع ا ياســو وممدور ة عع عا ومذوضــعة االتحاد األير ق  والجماعة االعتصــادظة لدول  رب أير قعا و ــب ة  
ــ لذة حاـــــر  و  الج س  وضـــــف     دد  رب أير قعا لب اء الاـــــم   مجموعة أدوان عن ععذعة لعداد  عا ان مصـــ

 عة لزاء التددلدان الت  ظاـــــــ لدا ت  عم داعش  االســـــــتجابان المراععة لمعتباران الج اـــــــا لمســـــــتر ـــــــاد  دا ي 
 للعى   والجماعان الم تابة

دولة   147ماـــــــــــــار  ظمملو    2 000حز را /لو عى، حضـــــــــــــر أكمر من   30للت  28وي  الذترة من  – 41
ععا ا  38م  مة من م  مان المجتمف المد   والقيا  الخاص و  88م  مة دولعة وأعلعمعة و  28عضــوا و  

ــاء أمدزة م ايحة اإلرتاب ي  الدول  تابرا لألمم ا ــتوا لر ســــــــ لمتحدة ماتمر األمم المتحدة الما   الريعف الماــــــــ
ــاية للت ذلي،  ـــــار   حو  ــاء  وأضـــ ــبة ما بعة عقدتدا م  ومة األمم  36ماـــــار  ي    10  000األعضـــ م اســـ

 المتحدة بالاراكة مف الدول األعضاء والم  مان اإلعلعمعة والمجتمف المد    

ــاء ي  تحدلد تو ة  تيو ربرث علت التذا ل ومما ل  - 42 تك ولومعان متقدمة لماـــــــــــــاعدة الدول األعضـــــــــــ
األمم   جمل ماتمر  علت ال حو المبعنالمقـاتلعن اإلرتـا ععن األمـا ـر و عرتم من األيراد المرتبيعن بـاإلرتـاب،  

 ولومعان المذضــعة للت تبار التك  جملى م ايحة اإلرتاب الهث  وعاــتالمر   ب الريعف الماــتوا    المتحدة الما  
لعـداد ضــــــــــــــمـا    تاــــــــــــــمـةالتحول علت اإلرتـاب وم ـايحـة اإلرتـاب  ومف ذـلي، ت ـة تحـدـظان عمعرة ميروحـة،  

اســـــــتراتعجعان  ـــــــاملة وممتملة لحقو  اإل اـــــــا  ومراععة لمعتباران الج اـــــــا عة ي  لدارة الحدود واالســـــــتخدا   
ن مدودتا الرامعة للت تحدلد المقاتمن المااول للتك ولومعان الجدلدة  و  بغ  للدول   األعضاء أظضا أ  تحاه 

األم بعان اإلرتا عان واالســــــــــــتذادة علت  حو أيضــــــــــــة من المرلومان الت  ت جمف من م اقق ال زا ، وأتاحتدا  
   الم  مة الدولعة للارقة الج ائعةل ذاذ القا و  من جمل ع وان  دا ي  مجاللموظذع 

أدوان تحلعلعة   اســــــــــــــتحداوالت ذعهظة للج ة م ايحة اإلرتاب تقدما ملحوظا ي    ولقد أحرزن المدلر ة - 43
تذار/مارس،  3مدلدة للماــــــاعدة ي  رصــــــد ت ذعه الدول األعضــــــاء لقراران مجلس األمن ذان الصــــــلة  وي   

ــائعة اإللكترو  ــتقصــ ــة االســ ــترراض الرا  الم قح لتقععم الت ذعه والدراســ  عة  وايقت لج ة م ايحة اإلرتاب علت االســ
، لتباـعط تقععمان المدلر ة (2017) 2395المذصـلة عن الت ذعه اللهلن وضـرتدما المدلر ة الت ذعهظة ويقا للقرار  

 الت ذعهظة، وتحاعن يائدتدا ي  تصمعم المااعدة التق عة، وتعاعر اإل تاج اآل   للتحلعمن والتقار ر 
 

 الم تبة لع ك  ه  مقل ل ن لع صف ف سار   ألراس أسره  لع م لطق ال زاع -بلء   
 الحلل  الراه    -   1 

بــالجمــاعــان اإلرتــا عــة   الــهلن لــدلدم ارتبــاقــان مزعومــةال تزال الحــالــة المزر ــة الت  لوامددــا األيراد   - 44
تاالء األيراد، ومر مدم من ال اـــاء    الت  حددتدا األمم المتحدة تاـــ ة مصـــدر علق بالغ  وال لزال اآلال  من

أ ســــــــــــــرـ ة بمقـاتلعن لرتـا ععن أمـاـ ر، عـالقعن ي  مخعمـان مزدحمـة ي     دلدم روابطواألقذـال اـلهلن ظذترض أ  لـ 
الررا  والجمدور ة الررهعة الاــــــور ة، وال تتواير لدم ســــــوا يرص محدودة للحصــــــول علت الخدمان اإل اــــــا عة 
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ــعة، واإلمراءان القا و عة ا ــاســ ــرو  ال تداكان أجرا لحقوعدم وحر اتدم واألســ لوامبة والمحاكمة الرادلة، و خضــ
  و  اـــتبى ي  أ  19-األســـاســـعة  وعد ازدادن تهه الاـــوا ة حدةق باـــبر القعود المذروضـــة لم ف ا تاـــار عويعد

األيراد المرتبيعن بــالجمــاعــان اإلرتــا عــة ماــــــــــــــاولو  عن ز ــادة الر ن ي  المخعمــان، بمــا ي  ذلــي حــاالن  
 تذاء القارث و عرتا من ا تداكان حقو  اإل اا  االج

كما أ  عملعان الرودة القاــــــــر ة وم ف الرودة والمراملة التمععز ة لألســــــــر الت  ظ رتقد ب   لدا صــــــــلة   - 45
ادث للت ال زوا ت المصـــالحة والتماســـي االمتماع  و  مدود علتتابر عد و  داعش ال تزال  ـــوا ة عبعرةت  عم    

 ت  عم  ز ـد من الجدود لتدعئـة ال رو  الت  ظم ن ي  ظله دـا م ف الر ن الـهث ظمـارســــــــــــــىالمـا وث  و لز   ـهل م
 داعش، والتخذعن من ماذ عتى، وترز ز احترا  حقو  اإل اا  وسعادة القا و  

م ـتر م ـايحـة اإلرتـاب    بقـعادة  ولقـد أحرزن م  ومـة األمم المتحـدة تقـدمـا ي  تذرـعة اإلقـار الرـالم  - 46
ــاء الت  وم  مة األمم الم ــمة األمم المتحدة ب كملدا“ للت الدول األعضــــ ق ”ظاــــ ــل تحدة لليذولة لتقدظم دعم م اــــ

دتدا األمم المتحدة  ــتبى ي  ارتباقدم بالجماعان اإلرتا عة الت  حدل ــ   تويعر الحماظة لأليراد الماـــــــــ تيلبدا باـــــــــ
ــائعا، وأعادة الرائدلن من الررا  والجمدور ة الررهعة الاــــــــــور ة وأعادتدم اليوععة للت الوق ن، وممحقتدم عضــــــــ

ت تعلدم، وأعادة لدمامدم  وعد  دأ  اـر تلعة الدعم ي  أوزه اـتا  وقامع اـتا  وععر عزسـتا  وعازاجاـتا ، ي   
 حعن أمر ت عملعة تحدلد ال يا  لدعم الررا  

 
 جه س اإلرلسة إلى ال طن  -   2 

ز ز لعـادة مواق عدـا من الررا   واصــــــــــــــلـت ععـا ـان األمم المتحـدة الرمـة مف الـدول األعضـــــــــــــــاء لتر - 47
والجمدور ة الررهعة الاـــــور ة للت الوقن ب ما  وهصـــــورة قوععة وممتملة لحقو  اإل اـــــا   وعلت الر م من أ  

مئان من الأعادن بصـــورة اســـتباععة   -وال ســـعما ي  تســـعا الوســـيت والقوعاز واالتحاد الروســـ    -برل الدول 
ــاء واألقذال، ــر  الجمدور ة الررهعة   مواق عدا، ومر مدم من ال اــــ ــمال  ــــ ي   وتعرة الرودة للت الوقن من  ــــ

الاـور ة ال تزال بيعئة، وت ةه دول عمعرة تقو  برملعان لعادة للت الوقن علت أسـاس مخصـ  ولعس  ـامم، 
قصـــــــــــــر اإلعادة للت الوقن علت األقذال العتامت أو  عر المصـــــــــــــحوهعن  وموايقة الح ومان المر عة علت ت و 

 ي  األعالعم الخاضرة لاعيرتدا ت  االعتبار األتم ي  ممعف مدود اإلعادة للت الوقن   اا  ظجرث  أث

 

 التحق ق  المقلضلة  -   3 

ــدر علق بالغ  و  - 48 ــ ة مصــــ ــمة ت ال تزال ا تداكان الحق ي  محاكمة عادلة تاــــ عد   تهه اال تداكاناــــ
الترـهلـر ي  المحـاكمـان،  اســــــــــــــتخـدا   يرـالعـة التممعـة القـا و  ، واالعتمـاد المذر  علت االعترايـان، وادعـاءان 

ي  ذلي للحصول علت أعوال، ضمن األقر القا و عة لم ايحة اإلرتاب  عما أ  اللجوء للت عقوهة اإلعدا   بما
قتضعدا القا و  الدول  لحقو  اإل اا  الوامر  ي  الحاالن الت  ال تصة للت عتبة أ د الجرائم جيورة الت  ظ 

 تو أظضا ما لة تبرث علت القلق الادلد    ( 7) التيبعق

ــلحة المر عة لمرالجة المغران   - 49 ــاحبة المصــ ــلت ععا ان األمم المتحدة الرمة مف الجدان صــ ولقد واصــ
الصـحراء الكبرا، واصـة م تر ي  التاـر ران الوق عة وترز ز اسـتجابان الردالة الج ائعة  وي  أير قعا م وب  

ترز ز التراو  الذرال ي   للج ة م ايحة اإلرتاب  األمم المتحدة المر   بالمخدران والجر مة والمدلر ة الت ذعهظة  

 __________ 

  الردد الدول  الخاص بالحقو  المد عة والاعاسعةمن  (2) 6المادة  (7) 
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ــاد  مجال   ــرعدلن الوق   والمحل  ي   عجعر ا وحوض بحعرة تاـــــ ــائعة علت الصـــــ التحقعقان والممحقان القضـــــ
لمخدران والجر مة ماـــروعا مدلدا لماـــاعدة الجدان صـــاحبة المصـــلحة  األمم المتحدة المر   با وأقلق م تر

ي  المغرب علت لمراء تحقعقان ممتملة لحقو  اإل اــا  وضــما  وضــف مرالعر م اســبة إلدارة محاكمان الاــباب  
عن  ذلي ما لترلق ب اترة المقاتلعن اإلرتا ع  ي   وال اــاء وأيراد األســر الماــتبى ي  تورقدم ي  أ اــية لرتا عة، بما 

ــد المقاتلعن اإلرتا ععن   ــروعا لعلعمعا لترز ز لمراءان الردالة الج ائعة ضــــــــــ ــا ماــــــــــ األما ر  واجتتم الم تر أظضــــــــــ
األما ر ي  الاــر  األوســط و ــمال أير قعا وم وب  ــر  أوروها، وســاعد ح ومة لعلعم عردســتا  ي  الررا  عن 

 الدولعة والقا و  الدول  لحقو  اإل اا     عا و  م ايحة اإلرتاب للمرالعر القا و عة   امتمال  قر ق استرراض 

ولقد وضـــــــــــــف ير ق التحقعق التابف لألمم المتحدة لترز ز الماـــــــــــــاءلة عن الجرائم المرتكبة من ما ر   - 50
ــاظاه األولعة الت  ت اولت  ــا  اللماـــان األجعرة علت مومزان عضـ داعش/ت  عم الدولة اإلســـممعة ي  الررا  والاـ

ي    القوة الجو ةة علع دظة ي  م يقة ســـــــــــ جار والقتة الجماع  الهث ارتكر ي   الدجمان ضـــــــــــد اليائذة اإللز  
ــتخرمة من األمدزة الرعمعة 2014 عا تكر ت   ــى لوبائق ت  عم داعش الداجلعة الماــــــ   عما عزز الذر ق يحصــــــ

ــابقا، وتم الحصــــــول علعدا بالتراو  مف الاــــــليان الرراععة  وعد أحرز  داعش  الت  عا ت ظاــــــتخدمدا ت  عم   ســــ
ذر ق تقدما أظضـــا علت ماـــتوا ت ذعه االتذا  الهث أ رمى مف مجلس القضـــاء األعلت ي  الررا  لدعم عضـــاة  ال

ــاء ت  عم داعش علت ما ارتكبوه من مرائم حرب   ــاة أعضــــــ ــاظا لمقاضــــــ التحقعق الرراعععن ي  لعداد ملذان عضــــــ
 اإل اا عة وأبادة مماععة  ومرائم ضد

 

 اإلسملج إرلسة التأه ل  إرلسة   -   4 

واصـلت ععا ان األمم المتحدة ترز ز اسـتراتعجعان  ـاملة ومصـملمة جصـعصـا إلعادة الت تعة وأعادة  - 51
اإلدمـاج  وي  تذار/مـارس، عقـدن المـدلرـ ة الت ذـعهـظة للجـ ة م ـايحـة اإلرتـاب وم ـتر م ـايحـة اإلرتـاب وم ـتر 

تها الصـدد، بالتراو  مف لج ة حوض بحعرة   األمم المتحدة المر   بالمخدران والجر مة حلقة عمة لعلعمعة ي 
ــاد،  ــارعو   مرا الت كعد يعداتاـ ــت الماـ ــا    وأوصـ ــعق  علت أتمعة ال دج المراععة للم  ور الج اـ  ترز ز الت اـ

  عن سليان الردالة الج ائعة وسليان الردالة  عر الج ائعة، وهعن الاليان الوق عة والمحلعة 

ــدر  - 52 ــاعدة للت الررا  تقر را عن  وي  عا و  الما  /ل الر، أصــــــ ن برمة األمم المتحدة لتقدظم الماــــــ
الجزء الما  : الرقبان أما  ترلعم الذتعان برد داعش“ للمااعدة ي  مدود   - ”الحق ي  الترلعم ي  الررا   

الررا  وير ق األمم المتحــدة القيرث لترز ز حمــاظــة اليذــة  وهــدأ مردــد األمم المتحــدة األعــالعم    ح ومــة 
  لم ــايحــة اإلرتــاب  األمم المتحــدة  لجر مــة والرــدالــة وم تــر م ــايحــة اإلرتــاب، من جمل مرعزلبحوو ا

، المرحلـة األولت من ماـــــــــــــــرو  باـــــــــــــــ   لدارة الاـــــــــــــــج ـاء المتيريعن الر عذعن ي  الررا    التـابف للم تـر 
اســـــتخدا  أدوان تقععم المخاقر لداالء الاـــــج اء، ي     علت   مال  ي   المردد تدر با      متذار/مارس،   وي  

 لقار مارو  با   يي االرتبا  وأعادة اإلدماج 

مـت الم  مـة اـلدولـعة للدجرة الماـــــــــــــــاعـدة للت اـلدول األعضـــــــــــــــاء ي  مجـال لعـادة اإلدمـاج،   - 53 وـعدل
لعادة لدماج  ذلي ح ومة الررا  لدا وضــف وت ذعه جيط الرمة الوق عة وماــرو  تجر ب  لترز ز   ي   بما

ــجعة    ي  مجال  جدودلدعما ل  علت ومى الخصـــــوص  الرائدلن  وعدلمت الم  مة الدولعة للدجرة توععة وتاـــ
  األســــــر الت  تحتاج للت مصــــــالحة  عن الراــــــائر، بالاــــــراكة مف مدلر ة  ــــــاو  الراــــــائر التابرة لح ومة

ــا  دعمت الم  مة الدولعة للدجرةو    الررا  ــاد ي  ل   أظضــــــــ عداد وت ذعه عملعان يي   لدا  حوض بحعرة تاــــــــ
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ــلو  عن الجماعان اإلرتا عة، وذلي   ــاء الهلن ل ذصــــ االرتبا  وأعادة الت تعة وأعادة اإلدماج للرمال وال اــــ
 عمة ودوران تدر بعة ايتراضعة أو مختلية   حلقان باستخدا   

الصــــــــــحة ال ذاــــــــــعة وأعادة الت تعة ال ذاـــــــــــ     ي  مجال  دعمالللت    ماســــــــــة   حامة وال تزال ت ا    - 54
أمور م دــااالمتمــاع  وألت دعم لعــادة اإلدمــاج  و  للت    لمرــالجــة  المغران ي  القــدران الوق عــة وااليتقــار 

اســـتراتعجعان  ـــاملة، والاـــراكة البر امجعة الذرالة، والم دجعان القائمة علت األدلة، يضـــم عن التحدظان  
 مرمول  دا لمرالعر الدولعة البا  تقعدالت  توامى ضما  االمتمال للقا و  الدول  وال

 
 ال يال  الج لئ    الت ل ن القضلئع الي لع -ج     

تقر ر الاــــا ق، واصــــلت الدول األعضــــاء وععا ان األمم المتحدة لببان التقد  المحرز صــــدور ال  م ه - 55
وتيو ر الممارسان الجعدة ي  مجال التراو  الدول  واإلعلعم  لم ايحة اإلرتاب  ومما لبرث علت التذا ل أ  

لدول األعضـــــاء واصـــــة تبادل المرلومان المترلقة بالتراو  القضـــــائ ، بما ي  ذلي المباد  التومعدعة  برل ا
 با   القوا عن واإلمراءان المحلعة المترلقة  تبادل المااعدة القا و عة وتالعم المجرمعن ي  عضاظا اإلرتاب 

الت ذعـهظـة للج ـة م ـايحـة اإلرتـاب    وعقـد م تـر األمم المتحـدة المر   بـالمخـدران والجر مـة والمـدلر ـة - 56
ــلة من حلقان الرمة لترز ز التراو  الدول  ي  مجال التحقعقان   اء علت قلر لج ة حوض بحعرة   ــلاـــــــــــ ســـــــــــ

ــلة   ــاد  وال تزال الصـــــــ ــدد، عدل  الم تر مبرما ل عن الجر مة الم  مة واإلرتاب  القائمة تاـــــــ لقلق  وي  تها الصـــــــ
ــ   أقر  دوران تدر بعة للكترو عة لموظذ  الردا ــر  أير قعا و عجعر ا باــــــ ــط و ــــــ لة الج ائعة من الاــــــــر  األوســــــ

 المر و    عن اإلرتاب والجر مة الم  لمة، اســت ادا للت م اــوره الجدلدالقائمة القا و  الدول  لم ايحة الصــمن  
”المقاتلو    ع دا ”م ايحة اإلرتاب ي  ســـــــــعا  القا و  الدول “  وأصـــــــــدر الم تر عدة م اـــــــــوران أجرا، من

اإلرتا عو  األما ر: دلعة لمراتد التدر ر القضــائ  ي   لدا  الاــر  األوســط و ــمال أير قعا“، ودراســة بحمعة 
ــة م تــر األمم  بر وا  ”ترز ز عــدران المد عــان الرــاممن ي  عيــا  م ــايحــة اإلرتــاب ي  الررا “  وواصـــــــــــــ

م  ور الج اا   وحقو  المرأة ي  م ايحة اإلرتاب  المتحدة المر   بالمخدران والجر مة ترز ز ترمعم مراعاة ال
الم تر، بالاــــراكة    م باال ــــترا  مف المدلر ة الت ذعهظة وم تر م ايحة اإلرتاب ولج ة حوض بحعرة تاــــاد  و 

عاضــــــــعة  عجعر ة باــــــــ   ترز ز   51  ااســــــــتذادن م ددورة تدر بعة  مف الرابية الوق عة للقاضــــــــعان ي   عجعر ا،  
 ي  سعا  اإلرتاب ج اا   لج ا  والالمااءلة عن الر ن ا

وي   ـــــــــــبا /يبرالر، أقلق م تر م ايحة اإلرتاب مف الاـــــــــــودا  واالتحاد األوروه   ـــــــــــراكة األمم  - 57
المتحدة واالتحاد األوروه  لم ايحة اإلرتاب من أمة الاــودا ، الت  تدد  للت ماــاعدة الاــليان الاــودا عة 

درة علت م ف اإلرتـــاب وم ـــايحتـــى ويقـــا لقراران الجمرعـــة الرـــامـــة والمجتمف المـــد   علت تيو ر المرريـــة والقـــ 
ــر  ــا   و اــــ ــلة، والقا و  الدول  لحقو  اإل اــــ م تر ير قا للماــــــرو  ي  الخرقو ،  الومجلس األمن ذان الصــــ

بالتاــاور مف الم اــق المقعم، وهيلر من الاــليان الاــودا عة، لتعاــعر الترامة مف الجدان صــاحبة المصــلحة  
 وق   وععا ان األمم المتحدة ي  البلد علت الصرعد ال

وي  تذار/مارس، عدلمت المدلر ة الت ذعهظة للج ة م ايحة اإلرتاب وم تر م ايحة اإلرتاب المااعدة  - 58
التق عة للت ملدظف ي  مجال ترز ز اســـــــــتخدا  اإل تر ت ووســـــــــائة التواصـــــــــة االمتماع  ي  لقار التحقعقان 

لـت المـدلرـ ة الت ذـعهـظة وم ـتر األمم المتحـدة المر   ـبالمخـدران والجر مـة المترلقـة بم ـايحـة اإلرتـاب  وواصــــــــــــــ 
تكععن مجموعة األدوان اإلعلعمعة المخصــصــة للقضــاة ي  م وب تســعا الت  ا ــترعا ي  لعدادتا مف الاــعاععن 

 الوق ععن لملدظف وهاكاتا  
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عة لتعاـــــــــعر اســـــــــتخدا  واســـــــــتمرن ععا ان األمم المتحدة ترمة   اـــــــــا  علت  اـــــــــر المباد  التومعد - 59
المرلومان الت  تجمردا القوان الراــ ر ة وترالجدا وتحتذا  دا وت رمه مدا، وتعاــعر مقبولعتدا ع دلة ي  المحاكم 
الج ائعة الوق عة لمحاكمة مرتكب  الجرائم اإلرتا عة  وال تزال ت ا  تحدظان عملعة عبعرة ميروحة، ال ســــــــــــــعما 

راو   عن الماســاــان الراــ ر ة وماســاــان التحقعق والردالة الج ائعة، ي  م يقة الاــاحة، ي  لقار ز ادة الت 
 الت  ظم ن أ  تكو  مذعدة لتقدظم اإلرتا ععن للت الردالة 

 
 سار         قيك  الير  لضحلكل   -سال   

ج  ــــــــاملة للردالة اال تقالعة أمرا أســــــــاســــــــعا لدعم حقو  ضــــــــحاظا اإلرتاب  د  ال لزال ضــــــــما  اتبا      - 60
ــعما  عئان ا ي  ل زا ، بما ي  ذلي من جمل الترععز علت ترز ز المبادران الماـــــــــــــترعة  عن اليوائن، وال ســـــــــــ
الم اقق الت  تضــم يئان ســ ا عة مختلية  وتحقعقا لدهه الغاظة، أقلق م تر الماــتاــارة الخاصــة المر عة  ي 

الجرائم المرتكبة من ما ر   بم ف اإلبادة الجماععة وير ق التحقعق التابف لألمم المتحدة لترز ز الماــــــــــــــاءلة عن
داعش/ت  عم الدولة اإلســـــــــممعة ي  الررا  والاـــــــــا  ســـــــــلاـــــــــلة حواران  عن األدظا ، تدد  للت تويعر م تدا 

 لليوائن الدل عة الرراععة إلعادة   اء المقة والتذاتم والتصدث للتحدظان الت  لوامددا ال امو  وال امعان 

المتحدة لترز ز الماـــــاءلة عن الجرائم المرتكبة من ما ر داعش/  وتراو  ير ق التحقعق التابف لألمم - 61
ت  عم الدولة اإلســـــــــممعة ي  الررا  والاـــــــــا  ي  لقار الجدود الت  لبهلدا لترز ز الدعم ال ذاـــــــــ  االمتماع  

، وت  مدــة توير موارد ترلعمعــة  ذاــــــــــــــعــة ومواد عممعــة، “Sesame Workshopللاــــــــــــــدود، مف م  مــة ”
قصـــ  ي  تواصـــلى مف األقذال الماـــتضـــرذعن  عما دعم ير ق التحقعق ل اـــاء عاـــم حماظة  الســـتخدا  رواظة ال

الاـــــــــــدود التابف لح ومة الررا ، وأقلق ي  أظار/مالو ”الدلعة المعدا   للتحقعقان المراععة آلبار الصـــــــــــدمان“  
 لترز ز  دج مرا  آلبار الصدمان 

الجمدور ة الررهعة الاـــــور ة والررا ، و را و  وال لزال األقذال ماـــــتدديعن من عبة ت  عم داعش ي   - 62
ــابقا، ومن عواعر الذ ائف  ــعة الت  جلذدا ت  عم داعش ي  الم اقق الت  عا  ظحتلدا سـ من تبار األلغا  األرضـ
رن جية الرمة الموعلرة  عن  الت  ارتكبدا ت  عم داعش، بما ي  ذلي االجتيا  والر ن الج اـــــــــــ   وعد ظاـــــــــــل

ة باألقذال وال زا  الماـلح والاـليان الذرلعة ي   ـمال  ـر  الجمدور ة الررهعة الاـور ة ممملت  الخاصـة المر ع 
ــائة، بما ي  ذلي تحاــــعن لم ا عة الوصــــول للت األقذال ي  مخعمان ال زوا  وســــاعد  الحوار باــــ   عدة ماــ

لت م ف الر ن م تر األمم المتحدة المر   بالمخدران والجر مة الاـــــــليان ي  ل دو عاـــــــعا والررا  و عجعر ا ع
ماـار ف لترز ز عدرة الاـليان الرراععة علت دعم حق    أقلقاإلرتا   المرتكر ضـد األقذال والتصـدث لى، عما 

 ضحاظا اإلرتاب أب اء الدعاوا الج ائعة 

وتر  مواق و  عراععو  عائدو  من  ــــــمال  ــــــر  الجمدور ة الررهعة الاــــــور ة، بمن يعدم ال امعان  - 63
الج اـ  المرتبط بال زا ، وراءتم أقذاال ولدوا من اال تصـاب علت ألدث مقاتل  داعش،  األلز دظان من الر ن

تها التحدث اســتجابة م اــقة وماــتدامة    اــتدع باــبر وصــمة الرار وصــروهة الحصــول علت وبائق تو ة  و 
تاـــــت د للت حقو  اإل اـــــا  ومصـــــلحة اليذة الذضـــــلت، و  بغ  أ  ظاـــــمة الرعاظة الصـــــحعة، والدعم ال ذاـــــ  

 واالمتماع ، وتدا عر لعادة اإلدماج االمتماع  واالعتصادث، والدعم القا و     

تذار/مارس،   1عا و  ال امعان األلز دظان ي   ب صدار  الرراع   مجلس ال واب االتحادث    ععا و ا ة   - 64
 تر الماــتاــارة  برد ماــارعة ودعم برمة األمم المتحدة لتقدظم الماــاعدة للت الررا  والم  مة الدولعة للدجرة وم

الخاصــــــــــــــة لألمعن الرا  المر عة بم ف اإلبادة الجماععة، جيوة رئعاــــــــــــــعة ي  مرالجة االحتعامان الخاصــــــــــــــة  
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الج س لل امعان من الر ن الج اـــــــــ  المرتبط بال زا   و لز   هل مز د من الجدود اآل  لضـــــــــما  الت ذعه     و 
 ي  ســـــعا  تهه الجدود، ســـــعاـــــتذعد الررا  من دعمال امعان  و الذرل  للقا و  بير قة  عر تمععز ة ترعز علت 

 المجتمف الدول  

  علقمصــــــــــــدر   –بمن يعدم األيراد عرضــــــــــــة اإلتجار عبر الحدود  -وال لزال الرمور علت المذقودلن   - 65
 عاب الماـــــاءلة عن االجتذاء القاـــــرث لأل ـــــخاص الماـــــتبى ي  ا تمائدم للت ت  عم داعش من  قوض   و بالغ

لذح  و قـا  التذتعش ومخعمـان ال ـازحعن مدود الحمـاظـة وم ـايحـة اإلرتـاب  ولقـد عملـت برمـة األمم مراكز ا
ــ ة بمرـاتـدان الـتابرـة لألمم  ــاعـدة للت الررا  علت  حو وبعق مف تلـعان الدعـئان الم اــــــــــــ المتحـدة لتقـدظم الماــــــــــــ

بحــــاالن اال المر    ــامــــة  الرــ والذر ق  القاــــــــــــــرث  ــاء  ذلــــي لج ــــة االجتذــ ي   ــا  بمــ ــدة،  القاــــــــــــــرث المتحــ ــاء  جتذــ
اليوع ، لـدعم الجدود الت  تبـهلدـا ح ومـة الررا  من أمـة الويـاء بـالتزامـاتدـا الـدولعـة المترلقـة بحقو     عر أو

 اإل اا  ي  تها المجال 

 
  م يل اإلرهلبملللح   -هلء  

الجـائحـة علت ظاــــــــــــــعر تحلـعة المـدلرـ ة الت ذـعهـظة للجـ ة م ـايحـة اإلرتـاب للت أ  ـت بعر ـتدا عر م ـايحـة  - 66
ــا     ـــــب ان تحو ة األموال عد لديف اإلرتا ععن والجماعان اإلرتا عة، بما ي  ذلي ت  عم داعش، للت اســـــتكاـــ

  عما أ  اســــتخدا  حممن التمو ة الجماع  علت وســــائة التواصــــة االمتماع   ( 8) أســــالعر  دللة ل قة األموال
 ة الررهعة الاـــــور ة، ال لزال ظاـــــ ة تحدظا ماـــــتمراأعارهدم ي  المخعمان ي  الجمدور  ظاتر ا لمقاتل  داعش، و 

 ( S/2021/68)ا  ر 

تاـدلد تدا عر م ايحة  اـة األموال    ععا  برل الدول األعضـاء  أ لما أبعر من مخاو  من و  را   - 67
م  مـان  عر الرهحعـة والمرو ـة اإل اــــــــــــــا عـة تمو ـة اإلرتـاب جمل الجـائحـة عـد لابر ســــــــــــــلبـا علت المحـارهـة  و 

ي   اليارئة، واصــــــلت الكعا ان الماــــــارعة ي  اتذا  األمم المتحدة الرالم  لت اــــــعق م ايحة اإلرتاب التراو   
ــعا    ــترعة ســـ ــتر مبادرة ماـــ ي  ععادتدا م تر م ايحة اإلرتاب والم تدا الرالم  لم ايحة اإلرتاب لتحدلد  ا ـــ

 تمو ة اإلرتاب مف حماظة الحعز المد    محارهةال ممارسان معدة ي  مجترمعم  و 

وواصــــــلت ععا ان األمم المتحدة المر عة أظضــــــا التراو  ي  لقار البر امج الرالم  الم اــــــق المر     - 68
ــا  وم ف وم ـايحـة تموـ ة اإلرتـاب الـتابف     الـهث ـ دأ الرمـة ـبى  مرعز األمم المتحـدة لم ـايحـة اإلرتـابلـباكتاــــــــــــ

ــتجابة لقرار مجلس ا ــة المدلر ة الت ذعهظة للج ة م ايحة اإلرتاب و عرتا من (2019) 2462ألمن اســ   وتواصــ
كعـا ـان األمم المتحـدة الترـاو  مف يرعـة الرمـة المر عـة بـاإلمراءان المـالعـة والدعئـان اإلعلعمعـة علت  رار يرعـة  

تمو ة محارهة /باإلمراءان المالعة باــــــ   االتجاتان الرالمعة واإلعلعمعة لم ايحة  اــــــة األموالالرمة المر عة 
م ايحة  اـــــــــــــة  الجدود المبهولة ي  مجال  ورعم ة اإلرتاب؛ التحقعق ي  تمو ة اإلرتاب وممحقتى عضـــــــــــــائعا؛  

ان؛ والصـــــــــــــمن القائمة  عن المترلقة بحماظة البعا    المحقة  الاـــــــــــــوا ة مرالجة تمو ة اإلرتاب و محارهة / األموال 
ــودة لت ذعه مرالعر يرعة الرمة   تمو ة اإلرتاب واإلتجار  عر  ــلحة؛ وتخذعن الرواعر  عر المقصــــ الماــــــرو  باألســــ

 المر عة باإلمراءان المالعة  

 __________ 

 (8) Counter-Terrorism Committee Executive Directorate, “The impact of the COVID-19 pandemic on 

terrorism, counter-terrorism and countering violent extremism”, June 2020, December 2021 (update), 

and June 2021 (update)  

https://undocs.org/ar/S/2021/68
https://undocs.org/ar/S/RES/2462(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2462(2019)
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وال لزال التصــــــــــدث لتمو ة اإلرتاب من جمل اإلتجار  عر الماــــــــــرو  بالموارد اليبعرعة ي  أير قعا   - 69
و ة  ولقد دعم مرعز األمم المتحدة لم ايحة اإلرتاب والمدلر ة الت ذعهظة للج ة م ايحة اإلرتاب  ماــ لة ذان أول

ــغعلعة اإلعلعمعة   ــر  أير قعا والج وب األير ق  ي  ت ذعه جيتدا التاـــــــــ ــة األموال ي   ـــــــــ مجموعة م ايحة  اـــــــــ
أقلقـت مجموعـة    قـدلتمو ـة اإلرتـاب عن قر ق عقـد حلقـان عمـة والماـــــــــــــــاتمـة ي  امتمـاعـاتدـا  و   لمحـارهـة

م ايحة  اـة األموال ي   ـر  أير قعا والج وب األير ق  باـ ة جاص ماـروعا لأل ما  حول التراممن  عر 
الماـــــروعة ي  الهتر والماس والعاعون وما لرتبط  دا من  اـــــة األموال/تمو ة اإلرتاب ي  م يقة مجموعة  

ــار  ــر  أير قعا والج وب األير ق   و ــــــ ــة األموال ي   ــــــ عت المدلر ة الت ذعهظة ي  االمتما  الرا  م ايحة  اــــــ
 للج ة التق عة التابرة لذر ق الرمة الح وم  الدول  لم ايحة  اة األموال ي   رب أير قعا  

وهدأ م تر األمم المتحدة المر   بالمخدران والجر مة ماــــروعا مدلدا باــــ   تريعة تمو ة اإلرتاب   - 70
ــ   ويرض مزاءان مالعة محددة األتدا  علت ا ــدر دلعم للمغرب باــــــــ لكعا ان اإلرتا عة ي  موزامبعق، وأصــــــــ

التحقعقـان المـالعـة الذرـالـة ي  عضــــــــــــــاظـا تمو ـة اإلرتـاب  وعـد أ دت ير ق التحقعق التـابف لألمم المتحـدة لترز ز  
 الماـاءلة عن الجرائم المرتكبة من ما ر داعش/ت  عم الدولة اإلسـممعة ي  الررا  والاـا  مومزا أولعا للقضـاظا

ـلت ارتكـاب الجرائم من جمل تـقدظم الخـدمان المـالـعة للت ت  عم داعش، و واصــــــــــــــة   د الكـعا ان الت  ســــــــــــــدل ظحـده 
 داعش من األسوا   عر الماروعة   ت  عم لت  عم من جمل تحلعلى لتولعد للرادانا“  عت مالالتحقعق ي  ”

 
 إسارة الحي س  إ فلذ القل  ن  - ا    

تحـدة دعم الجدود الرامعـة للت زـ ادة عـدرة الـدول األعضــــــــــــــاء علت لدارة  واصــــــــــــــلـت ععـاـ ان األمم الم - 71
الحدود  وعد وضــف مرعز األمم المتحدة لم ايحة اإلرتاب والمدلر ة الت ذعهظة للج ة م ايحة اإلرتاب، بالاــراكة  

ــتبح  ث  مف الم  مان الدولعة واإلعلعمعة المر عة والقيا  الخاص، مبادرة ماــــــــــترعة باــــــــــ   األمن البحرث، ســــــــ
الدول  وعبر علت الصــرعد الجرائم المرتكبة ي  البحر، بما ي  ذلي ما لترلق بالتراو   لت  تيرحدا التحدظان ا

 عن اإلرتاب والجر مة الم  مة  القائمة الوق  ، وتبادل المرلومان، والصمن  علت الصرعد الحدود، والت اعق 
 عبر الوق عة 

وعاالن لم ايحة ســــــــــــــذر اإلرتا ععن بقعادة م تر م ايحة وواصــــــــــــــة  ر امج األمم المتحدة المتردد ال - 72
اإلرتاب ماــاعدة الدول األعضــاء ي  ت ذعه   ام  المرلومان الماــبقة عن الرعاب وســجمن أســماء الرعاب، 

لقراران مجلس األمن   الـــــدولعـــــة  (2019)  2482و    (2017)  2396و    (2014)  2178ويقـــــا  والمرـــــالعر   ،
الصــــــلة، وضــــــما ان حقو  اإل اــــــا  والخصــــــوصــــــعة  وأمرا البر امج بمبة تقععمان ايتراضــــــعة  ــــــاملة   ذان

ران تدر بعة تذاعلعة علت اإل تر ت لاــــعرالعو  و امبعا والدول األعضــــاء  لجعبوت  وم وب أير قعا وم غولعا، ودو 
مولدويا ممدور ة  ا ضـــــــــمت م وب أير قعا و م ه عا و  الما  /ل الر،  ي  الجماعة اإل مائعة للج وب األير ق   و 

  ، بمـا ي  ذلـي الررا  حعـث  ـدأن42وال رو ج و عجعر ـا للت البر ـامج، لعصــــــــــــــة عـدد الـدول الماــــــــــــــتذعـدة للت  
 عابة عن لج ة    2018ي  عا   الهث أمرث الماارعة   اء علت  تائج تقععم المدلر ة الت ذعهظة لم ايحة اإلرتاب  

الحدودظة   ساعدن الم  مة الدولعة للدجرة الررا  ي  سعا  مدوده لتحدلث   عتى التحتعة م ايحة اإلرتاب  عما
 قق من الدو ة وممف البعا ان البعومتر ة من جمل تزو ده    ا  تحلعة مرلومان وهعا ان الدجرة للتح

وواصــــة مرعز األمم المتحدة لم ايحة اإلرتاب و ــــرعا ه، من جمل أ اــــية التوععة وه اء القدران،   - 73
ــاء ي  م ف اإلرتا ععن من الحصـــــول علت األســـــلحة التقلعدظة و عر التقلعدظة علت الاـــــواء   دعم الدول األعضـــ

و   ز  الاـــــــما وم تر مرعز، بالتراو  مف المدلر ة الت ذعهظة للج ة م ايحة اإلرتاب وم تر  ـــــــا الوواصـــــــة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2482(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2482(2019)
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األمم المتحدة المر   بالمخدران والجر مة، تحلعة عدران دول تســـــــــــــعا الوســـــــــــــيت علت م ف وم ايحة االتجار  
ي  الوعت   الماـرو  باألسـلحة الصـغعرة واألسـلحة الخذعذة وتور دتا  عر الماـرو  لإلرتا ععن، و  م أظضـا  عر
 ن صلة حلقان عمة ودوران تدر بعة مصممة جصعصا وذا  ذاى

وي  لقار االتـذا  الرـالم  لت اــــــــــــــعق م ـايحـة اإلرتاب، واصـــــــــــــــلت المـدلر ة الت ذـعهظة للجـ ة م ـايحة   - 74
ــف مباد   مرعز األمم المتحدة لم ايحة اإلرتاب، ومردد األممو اإلرتاب،   ــما وضــــــــ المتحدة لبحوو  ز  الاــــــــ

وما لتصـــة  هلي من مرالعر   (2017)  2370تومعدعة تق عة للدول األعضـــاء لتعاـــعر ت ذعه عرار مجلس األمن 
 األسلحة  دولعة وممارسان معدة لم ف اإلرتا ععن من الحصول علت

وي  عـا و  الـما  /لـ الر، أقلق م ـتر م ـايحـة اإلرتـاب  رـ امجـا عـالمـعا لم ـايحـة التدـدـلدان اإلرتـا عـة   -   75
ة للخير، بالاــــــراكة مف المدلر ة الت ذعهظة للج ة م ايحة اإلرتاب، ومردد األمم المتحدة ضــــــد األتدا  المررضــــــ 

ــعقو    و األعالعم  ألبحاو الجر مة والردالة، وتحالن األمم المتحدة للحضــــــــاران  ب عداد مواد تومعدعة   البر امج   ســــــ
 حعو ة من الدجمان اإلرتا عة“  وتحدلث ”مجموعة األمم المتحدة للممارسان الجعدة لحماظة الدعاكة األساسعة ال 

وأكمة البر امج الرالم  المر   بللعة الت اــعق  عن الوعاالن علت الصــرعد الوق   لم ايحة اإلرتاب   - 76
”جلعة دمج المرلومان“( التابف لم تر م ايحة اإلرتاب ســلاــلة من الز اران الدراســعة  المررو  عموما باســم )

راكز م ايحة اإلرتاب ي  االتحاد الروســـــ  وأســـــبا عا وهلجع ا وعولومبعا االيتراضـــــعة، ألقت جملدا جبراء من م
وال رو ج، يضــــــــــــــم عن وعــالــة االتحــاد األوروه  للترــاو  ي  مجــال ل ذــاذ القــا و  والمرعز ال رو ج  لحقو   

 أظضـــا  اإل اـــا ، محاضـــران للجدان الماـــتذعدة من البرامج  وأويدن المدلر ة الت ذعهظة للج ة م ايحة اإلرتاب
 عجعر ا، عا  م تر  برمان ايتراضـــــــــعة للت أو  دا وهوتاـــــــــوا ا و ا ا والجماعة اإل مائعة للج وب األير ق   وي 

األمم المتحدة المر   بالمخدران والجر مة والمدلر ة الت ذعهظة  تدر ر موظذ  ل ذاذ القا و  علت تيبعق أيضـة  
  ة وتحلعلدا الممارسان الدولعة يعما لترلق بجمف المرلومان االستخبار 

وي  الررا ، أمرا مرعز األمم المتحدة لم ايحة اإلرتاب عملعة محاكاة ايتراضــــــــــــعة باــــــــــــ   حادبة   - 77
ــليان الرراععة، عما ذائدة اللرتاب  عولوم  ل ــتخدا  تمار ن الواعف االيتراضــــــــ      ماــــــ حلقة عمة تدر بعة باســــــ

 با   م ايحة التددلدان الكعمعائعة والبعولومعة الار ة 

 
ملللح  الخ لب اإلرهلبع  إشاااااراج المجتم لت المحل   لع م ط الت رف ال   ف المفضاااااع   -اُ  ز  

 إلى اإلرهلب  ملللحتة
واصــلت ععا ان األمم المتحدة تزو د الدول األعضــاء بمجموعة من أ ــ ال   اء القدران والماــاعدة  - 78

 را /لو عى،   م  ر امج األمم المتحدة التق عة لم ف التير  الر عن المذضــــــ  للت اإلرتاب وم ايحتى  وي  حز 
ــتخمص الدروس من أمة لمراء   ــ   م ف التير  الر عن الســـ ــ  باـــ ــلو المالث االيتراضـــ اإل مائ  ماتمر أوســـ
البحوو ورسـم الاـعاسـان وأعداد البرامج ي  الماـتقبة، ووضـف  دج وعائعة مدلدة  وي  تسـعا الوسـيت وم وب  

م تر األمم المتحدة المر   بالمخدران والجر مة عددا من   ذهعق،  ـــــر  تســـــعا وم وب تســـــعا والررا  وموزامب 
م ف التير  الر عن وم ــايحتــى، بمــا ي  ذلــي  رامج تترلق  ترز ز ترمعم مراعــاة الم  ور   ي  مجــال  برامجال

ــا   وحقو  المرأة وتم ع دـا ي  لقـار   ــدث ـلىالج اــــــــــــ م ـايحـة اإلرتـاب   مدود و  م ف التير  الر عن والتصــــــــــــ
ا، أعـا  م ـتر األمم المتحـدة المر   ـبالمخـدران والجر مـة  ــــــــــــــراكـة ي  لقـار تـهه الجدود مف مرعز أير قعـ  وي 

 اإلرتاب  األمم المتحدة لم ايحة اإلرتاب والمدلر ة الت ذعهظة للج ة م ايحة
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ي  لقار    ، الررا وعدل  مرعز األمم المتحدة لم ايحة اإلرتاب التدر ر المد   للاـــــــــــباب ي  الذلومة - 79
التج ـعد الت  ظقو   دـا  وي     محـاوالنداعش و ت  عم  جدود الرامـعة للت ترز ز القـدرة علت موامدـة أـلدلولومـعة  ال

بـــالمخـــدران والجر مـــة م ”األحـــداو الم ـــاضــــــــــــــلو “   بـــادرةتذار/مـــارس، أقلق م تـــر األمم المتحـــدة المر   
”(STRIVE  Juvenile  وتو ماــــرو  للماــــاعدة التق عة لز ادة عدرة ،)“  ســــر والمجتمران المحلعة  األقذال واأل

ــعا والررا  و عجعر ا    والمجتمف المد   علت موامدة التير  الر عن ومحاوالن تج عد اإلرتا ععن ي  ل دو عاـــــــــــ
وواصـــــــــــلت م  مة األمم المتحدة للترهعة والرلم والمقاية )العو اـــــــــــ و( ت ذعه مبادرتدا ”لحعاء روا الموصـــــــــــة“،  

 ل دج الج اا   لم ف التير  الر عن ي  الررا  من جمل الترلعم“ أقلقت ماروعا بر وا  ”ا كما

م ف التير  الر عن من جمل  ي   وي  أير قعا، واصلت العو ا و دعم  ورعع ا ياسو ومال  وال عجر  - 80
تيو ر المرلمعن، وهدأن دراســـــة لتحدلد اآللعان الت  ظم ن أ  تم ن الاـــــباب من الرمة عر اصـــــر ســـــم  ي   
مجتمراتدم المحلعة  وأ اــــــــــ ن برمة األمم المتحدة المتكاملة لتحقعق االســــــــــتقرار ي  مال   ــــــــــب ان لم  مان  

القا و  الدول  اإل اــــــا   من جمل التدر ر عضــــــاظا و   المجتمف المد   المحلعة لترز ز حماظة حقو  اإل اــــــا 
 وه اء القدران 

لاــــــــــباب، من التررض لمحتوا علت اإل تر ت  وســــــــــرعا لموامدة المخاقر المتزالدة، ال ســــــــــعما  عن ا - 81
ــتخدا  التك ولومعا لتحدلد  ــ   اســ ظحره ض علت الكراتعة أو الر ن، عد   ر امج األمم المتحدة اإل مائ  الدعم باــ
محتوا جياب الكراتعة ي  باكاــــــتا  وه غمدظش وتو س ومورمعا وســــــرث ال كا والاــــــودا  وملدظف، وســــــاعد 

 محددة األتدا  وممتملة لحقو  اإل اا  لزاء تها الخير الاليان علت اعتماد استجابان 

وي  حز را /لو عى، اســـــــــتضـــــــــايت ععا ان األمم المتحدة، بالاـــــــــراكة مف الدول األعضـــــــــاء والجدان   - 82
الجا بعة باــ   م ايحة الخياب اإلرتا  ، وم ف التير    م اســبانصــاحبة المصــلحة األجرا، مجموعة من ال

ي  األمم   الــهث عقــد  ومعــان الجــدلــدة جمل األســــــــــــــبو  المــا   لم ــايحــة اإلرتــابالر عن وم ــايحتــى، والتك ول
المتحدة، وهحمت ماــائة من عبعة الاــذايعة ي  مجال اعتدال المحتوا، وأدوان اإل تر ت والهعاء االصــي اع   

ــدث لخياب الكراتعة والتير  الر عن وم ايحتى من جمل الترلعم   ي   لم ف التير  الر عن وم ايحتى؛ والتصـ
 عالم رعم ، وم ف لساءة استخدا  م صان االتصال الجدلدة 

  
 م ح لت  - راب ل  

التددلد الهث ظاــــــــ لى ت  عم  عن   19-تقار ر الممبة الصــــــــادرة م ه ا دال  مائحة عويعدالأوضــــــــحت   - 83
ــادرة عن المدلر ة الت  ــد الجزاءان، واألورا  التحلعلعة الصـــــــــــ  ذعهظة  داعش، وتقار ر ير ق الدعم التحلعل  ورصـــــــــــ

ــتذادة)9(لم ايحة اإلرتاب ــيرابان والم الم   ، ععذعة اســـــــــ ت  عم داعش والجماعان اإلرتا عة األجرا من االضـــــــــ
وال كاـــــــان اإل مائعة ال اممة عن تهه األزمة الرالمعة  عر الماـــــــبوعة لت دل مرة أجرا، ســـــــواء علت  ـــــــب ة 

د من م اقق أير قعا م ه  داظة تها الرا  توسف ت  عم داعش ي  الردل مواصلة    و علت أرض الواعفاإل تر ت أو  
اــــلط الضــــوء علت أ  التذاعة  عن اإلرتاب والداــــا ــــة وال زا  عد ازداد عوة، و اعد ت  ت   و جز ماــــ لة ممعرة لل

الحامة للت اســــــــتجابة عالمعة عاملة لدعم البلدا  األير قعة والم  مان اإلعلعمعة  وعا ت الدول األعضــــــــاء عد  

 __________ 

 المرمف  ذاى  (9) 
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ت  عم داعش عـد ظاــــــــــــــترعـد القـدرة علت ت  عم تجمـان دولعـة لذا أصــــــــــــــبح الت  عم األ  رن بـالذرـة من أ   حـهل 
  مرقوال بقدر أكبرلحدا الجماعان اإلعلعمعة الم تابة للعى عو ا بما يعى الكذاظة  ولقد ازداد تها الاع ار و  أو

تجاز ي   ــــــــمال  ي  المخعمان ومرايق االح  عر المقبولةوما زال ظاــــــــاور   علق عمعق لزاء الحالة   - 84
 ـر  الجمدور ة الررهعة الاـور ة، الت  تحتجز أيرادا ظاـتبى ي  صـلتدم  ت  عم داعش ومماعان لرتا عة أجرا  
دتــا مجلس األمن  وي  حعن أ  اإلمراءان الت  اتخــهتــا برل الح ومــان ماجرا إلعــادة برل األقذــال   حــدل

  الدول األعضــــــــــــاء من أمة الرودة دعوت   ر ت كعدالمتضــــــــــــرر ن للت وق دم ت  موضــــــــــــف ترحعر، ل    أكر 
تماــــــــعا مف   مف الترععز باــــــــ ة جاص علت ال اــــــــاء واألقذال،  اليوععة لجمعف األيراد المر ععن للت أوقا دم،

القا و  الدول  وهموايقة الح ومان المر عة، باعتبار ذلي اعتبارا رئعاـــــــــــــعا ي  ممعف تهه الجدود  وتهعر ز ادة 
اإلرتا   المبلغ ع دا، ومخاقر حدوو عملعان يرار عبعرة وم اــــــــــــــقة،   الر ن ي  المخعمان، ومدود التير 

 ب   التقاعس لعس جعارا لضما  حقو  اإل اا  أو األمن أو المااءلة 

تدــدلـد  ـــــــــــــــدلـد ي  المــدا    لبرزوعموة علت ذلـي، مف تخذعن القعود المرتبيــة بـالجــائحــة تـدر جعــا،   - 85
القر ر باــن تجمان ماــتوحاة من ت  عم داعش جارج م اقق ال زا  من عبة أ ــخاص م ذردلن أو مجموعان  
دة عن برد عبر اإل تر ت  وتها ظجاـــد المخاقر المتغعرة األوســـف  ياعا   صـــغعرة متيرية ومحرلضـــة ورهما مومل

ــار  جمل الجائحة،   ــئة المرتبية بالتحول الرعم  الهث تاـــــــــ ــتخدا  التك ولومعان الجدلدة وال ا ـــــــــ وأم ا عة اســـــــــ
أل راض لرتا عة  و حتاج األمن المرلومات  للت لعادة ت اـــــــــــــعط عو ة لموامدة ال اـــــــــــــخة المقبلة من اإلرتاب  

ــع و  التراو  الدول ، واإلدارة الذرالة  د  تق عة رعمعة  وســ ــاعا مفالمزول ــراكان المبتكرة   اتاــ القا و  الدول ، والاــ
ــر الرعم   مف الق ــمة لم ف اإلرتاب وم ايحتى ي  الرصــــــــ وعا  يا  الخاص والمجتمف المد   اعتباران حاســــــــ

 م ايحة اإلرتاب ب   المر  الماتمر الريعف الماتوا محور ترععز  للت ماتوا تها التحدث   االرتقاء

اإلرتاب  الســــــــتراتعجعة األمم المتحدة الرالمعة لم ايحة  ا  االســــــــترراض الاــــــــابف اجتت  ملج صــــــــدرث و  - 86
ــامـــة والتيلر  لأ    أرحـــر بـــاليـــابف    و 75/291بـــاعتمـــاد الجمرعـــة الرـــامـــة  توايق اآلراء القرار   دـــها الاــــــــــــــ

ي  ذعراتا الا و ة الخاماة  ، واالستراتعجعة الماتكملة ( 10) الهث أجه ي  الحابا  التقار ر الاابقة  ،االسترراض
  وســتواصــة م  ومة األمم المتحدة، من جمل اتذا  األمم المتحدة الرالم  لت اــعق م ايحة اإلرتاب،   رةعاــ 

داعش، ماـــــــتر ـــــــدة ت  عم  الدول األعضـــــــاء ي  الجدود الت  تبهلدا من أمة التصـــــــدث آلية   تقدظم الدعم للت
 مجلس األمن ذان الصلة الجمرعة الرامة و ة وعراران حدب باالستراتعجعة الم

 

 __________ 

 (10) A/74/677  وA/75/729  وA/75/729/Corr.1  
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