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ا ارســة ماـمخر ــما ١٣اأيةر/ـمــةي ا ٢٠١٥اـم جهــما رارسة ــماجملــسااألـمــناـمــنارسة ــما
جلنماجملسااألـمنااتمنشأ اعمالابة قرارا ١٣7٣ا( )٢٠٠١ابشأناـمكةفـمااإلرهةب ا
ا

ابةســ اجلنــماجملــسااألـمــنااتمنشــأ اعمــالابــة قرارا١٣7٣ا()٢٠٠١ابشــأناـمكةفـــما
اإلرهةب،ايشرفيناأناأقةما راجملسااألـمناا ثةقمااتمعن نما”تنفةذاا ةولااتمحضرر اـمناـمشـكلما
اتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنبا قراراجملسااألـمنا٢١78ا(“)٢٠١4ا(انظرااتمرفق) .ا
ا وسحك ناا لجنماممحنما ـ اتفضـلح ابح جةـظانظـراأعضـة اجملـسااألـمـنا راهـذةاا رسـة ما
وـمرفقهةاو صةارمهةابةعحبةرمهةاوثةقماـمناوثةسقااجمللس .ا
ا
(توقيع)ارمي نةااـم رـم كةييت ا
ا رسة م ا
جلنماجملسااألـمنااتمنشأ اعمال ا
بة قرارا١٣7٣ا()٢٠٠١ابشأناـمكةفـمااإلرهةب ا
ا
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اتمرفق ا

ا

ا ا تنفةــذاا ــةولااتمحضــرر اـمــناـمشــكلمااتمقــةتلنيااإلرهــةبةنيااألجةنــبا قــراراجملــسا
األـمنا ٢١78ا(  )٢٠١4ا
اا

موجز
اهــذااا حقريــراه ـ ااألولاةاسل ــلماـمــناا حقــةريراا ــيتااتعــةداقــةرااا ــةولااألعضــة ا
علىاا حصةيا لحـةيةتاا يتاميثلهةااتمقةتل نااإلرهةبة نااألجةنب .ا
افةتمقــةتل نااإلرهــةبة نااألجةنــبايشــكل نا اــراااــةيةااوـمحعةدمــة.افه ـ اي يــةونا
ا زناعــةتاتأججــةاوياةل ـ ناأـمــةهةاواسحعصــة هةاعلــىاا ـ ا،اورمبــةال ـ اا را اــراكــب ا
علىادوهل ااألصلةم،اوا ةولاا يتايعربوناـمنهةاوا ةولاا ـيتاي ـةفرونا ةهـة،ا ةـةفما راا ـةولا
اجملةور اتمنةطقاا زناعةتااتم لـماا يتاينشطافةهةااتمقةتل نااإلرهةبة نااألجةنـب،اـمثـ ااألردن،ا
وتحـم اجرا اذ كاأعبة اأـمنةماج ةمم،اوكث ااـمةاجتةانف هةاـمضـار ا رصـةاـمـ ارداةـ مما
لحصــةيا اثــةرااتمحرتبــماعلــىاذ ــك،اوجتـةانف ــهةاوقــةاأصــبـضاةـــةما برهــةبابــةورهة.ا
وـمــنااتممكــناأناميــسا اــرااتمقــةتلنيااإلرهــةبةنيااألجةنــبا اةــلااتمنــةطقاوا ــةولااألعضــة ،ا
حىتاـمةاكةناـمنهةابعةةااعناـمنةطقاا زناع.افقةاأقةمااإلرهةبة ناوا كةةنـةتااإلرهةبةـمااـبكةتا
دو ةــمادحــةاعــرباعــة ادولايخنقـ اـمــنا الهلــةااتمقــةتل نااإلارهــةبة نااألجةنــباواتمـ ارداا ال ـمــما
ةعمه اجةئماوذهةبة .ا
ا ناهذااا حقرير،اوه ايبـثااتم ـةطراا رسة ـةماا ـيتادثلـهةادـةهر ااتمقـةتلنيااإلرهـةبةنيا
األجةنــب،اينالــقاـمــناافحــراأاـمــخداةاأنا اــرااألعمــةلااإلارهةبةــماا ــيتاتق ـ ماةــةاجمم عــما
ـمــناا حنظةمــةتااإلرهةبةــم،اوـمنــهة،اعلــىاســبة ااتماثــةلاااا صــر،اتنظــة اا ةو ــمااإلســالـمةما
ةاا عراقاوا شةما(داعش)اوجبهماا نصر ،ايحغ اب رعماو نايح ىناحصرةابة كةـم اةاـمناقـما
جغرافةــمابعةنــهةناوأنــظايبــةواأناااســبة ،ااعملةــة،ا راوقــضابعــااهــذةااأل اــةراةااألج ـ ا
ا قص ناوأنامثـما اـرااعظةمـةاوأطـ لاأـمـةااسـةك ناـمصـةرةا”قـةـمة ا“ااتمقـةتلنيااإلرهـةبةنيا
األجةنبا ةىاع دهت ا رابلةاهن اأواعنةاوص هل ا رابلةاناثة ثم .ا
اويشـ اا حقريــرا راوجـ داحةجــماـملـــما راتبـةدلافعلـ ا لمعل ـمـةتاعلــىاا صــعةةينا
ا طيناوا ةويلا حنفةذاقراراجملسااألـمـنا٢١78ا()٢٠١4اعلـىاا نــ ااتمشـةرا ةـظاةاقـراريا
جملــسااألـمــنا١٣7٣ا()٢٠٠١اوا٢١78ا(،)٢٠١4اويقحــرااا ــب اا ــيتادكــناـمــنالقةــقا
ذ ك.اوي جظاا حقريرااانحبةةا رااتم ةطراا كب اا يتات اجههةاا ةولاا صغ اب بباا ع اقـبا
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احملحم ـ اأناتحرتــباعلــىاع ـ د ااتمقــةتلنيااإلرهــةبةنيااألجةنــب،اوينــةقشاـمــةا حــةاب اا حصــةيا
اتممكنــماـمــنا ثــةراةاحق ـ قااإلن ــةن.اوســحناةقشاا حقــةريرااتمقبلــماســب اا حصــةيا لحجنةــة،ا
وا حــــةيةتاا ــــيتايارحهـــةااإلنحرنــــضاوتكن جةـــةتاااتصــــةات،او جـــرا اتاا حفحــــةشا
عنةااخلروجاوا ة ل،اوع د ااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنب،اوغ اذ كاـمنااتم ةس  .ا
ا وقةاحةدتااتمةيريماا حنفةذيـما لجنـماـمكةفــمااإلرهـةباقةسمـماأو ةـماتضـ ا67ادو ـما
ـمــناا ــةولااألعضــة ااألكثــراتضــررااـمــنااخلاــراا شــةيةاواتمحنــةـم اا ــذيايشــكلظااتمقــةتل نا
اإلرهةبة نااألجةنباا ذينايعرفه اقراراجملسااألـمنا٢١78ا()٢٠١4ابكـ هن ااألفـراداا ـذينا
ي ةفرونا رادو ماغ اا يتايقةم نافةهةاأواحيمل ناجن ةحهة،ابغرأاارتكـةباأعمـةلا رهةبةـما
أواتةب هةاأوااإلعةاداهلـةاأوااتمشـةركمافةهـةاأواتـ ف اتـةريباعلـىاأعمـةلااإلرهـةباأواتلقـ ا
ذ ــكاا حــةريب،امبــةاةاذ ــكاةاســةةقاا زناعــةتااتم ــلـم.اوعنــةااســحعراأاتنفةــذااجملم عــما
األورااتمحأ فماـمنا٢١ادو ما لقرارا٢١78ا(،)٢٠١4احةدتااتمةيريماا حنفةذيماا حـةاب اا حة ةـما
ذاتااألو يماا يتايحعنياأناتح ذهةاا ةولاتمنلاتنق ااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنب .ا
ا
١ا  -اـمنلاسفرااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنباـمنادو ما راأ رى ا
ا اابةاـمـناااـةذاتـةاب اعملةـماعةجلـماتمنـلاسـفرااتمـ اطنانياو/أوااتمقـةمنياا ـذينايخاشـحبظا
ةاأهن ـ احيــةو نااا حـــةقابةتمقــةتلنيااإلرهــةبةنيااألجةنــب.اوحيحــةجاـم دف ـ ااخلــطااألـمــةـم ا
را ـمعل ـمةتاـم حكملمابةنحظـةما كـ اوـروااعملةـةتافعة ـماوقةسمـماعلـىاأد ـما حقةـة ااتم ـةطرا
وا حفحةش.اويحبلااتمقةتل نااإلرهةبة نااألجةنباأمنةطةاـمـناا ـفراتح ـ ابةتمراوغـم،اأوا”ا ـفرا
اتمحقال“،ا ةمنع اااتم خو نياـمناأناحيةدواابةقماأيناكةن ااقب اوص هل .اوهنةكاحةجـماـملــما
را وةداأسة ةباعملةـماـمـنااـأهنة،ا ذاانفـذت،اأنال ـنابشـك اكـب اـمـناقـةر ااتم ـخو نيا
علىاكشضاحةاتا”ا فرااتمحقال“ .ا
افمعظ اا ةول،امبةاةاذ كا ةلاا ةولااتمشم ماةـذةاا ةراسـماااسحقصـةسةمابةسـحثنة ا
دو ــماواحــة ،اااتخ ضــلااتم ــةفريناا عـةبريناأوااتم ــةفريناا ــذينااايغــةدرونااتمناقــماا ةو ةــما
ـمنااتماةراتاإلجرا اتاـمراقبمااهلجر .اوـمنااتمعل ماأنااتمعـةي اا ةو ةـماذاتاا صـلماااتقحضـ ا
ضةعاهخا ااتم ةفريناهلذةااإلجرا ات.او ذااميكناتمقةت ا رهةيباأجنيباأناي ةفراعرباثالثـما
بلةاناأواأكثرادوناأنايالباـمنظاأنايةيلاب ثةسقاا ـفر.اوتعحـربااتمةيريـماا حنفةذيـماهـذاااألـمـرا
لالاهةكلةةاعلىاا صعةةاا عةتم ايحعنياـمعةجلحظاعلىاوجظاااسحعجةل .ا
اوااتشحرطا اامخسادولافقطاـمـناا ـةولاا ـيتاهلحـهةاا ةراسـماااسحقصـةسةمااإلدا ا
مبعل ـمةتاـمقةـمةاعنااتم ةفريناأواتقـة اقةسمـمابأءـة ااتم ـةفراين.اورمبـةاكـةناهـذاناا شـرطةنا
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ا ســةلماا حةــة اا ــيتاميكــناأناتفةــةاةاكشــضااتمقــةتلنيااإلرهــةبةنيااألجةنــباةاا ــنظ اا ــيتا
ااتحالباتأا اتاأواا يتاتعم ابح لةمهةاعنةاا ص ل .ا
ا
٢ا  -ا نفةذاا قةن ن ا
اـمناأو يةتا نفةذاا قةن ناـمةايل :اا حبةدلااتمرك ياواتمن قا لمعل ـمةتاعلىاا صـعةةا
ا طين،اوا ح ل اعناعقلةما”ا حفك ااانعـ ايلا“ا ـةىاأجهـ ا نفـةذاا قـةن ن،اوا ةجـمااتمةسـما
راوةــلانظــةما نــذارايعم ـ اعلــىاـمــةاراا ــةعماوطةلــماأي ـاةمااألســب عاميكــنااتم ــح ةـمنيا
ـمــناتبــةدلااتمعل ـمــةتاعلــىاا فـ راـمــلاـمـ دف ااخلــطااألـمــةـم ،امبــةاةاذ ــكاـم ــخو ااهلجــر ا
وا لاةتااجلمركةم .ا
ا
٣ا  -ا ـمكةفـماا حـريااعلىااإلرهةب،امبةاةاذ كاعناطريقااإلنحرنض ا
ا ااذتا ةلاا ةولاتقريبةااتمشـم ماةـذةاا ةراسـماااسحقصـةسةماتـةاب ا حـظـراقةن نـةا
ا حـريااعلىاارتكةباأياعم ا رهةيباةا طةراق انةنهةااجلنةسةـماعلـىا ـ اـمـةادعـةا ةـظاقـرارا
جملسااألـمنا١6٢4ا(. )٢٠٠٥اوميكـناأنات ـه اهـذةاا حـةاب ا راحـةابعةـةاةاوقـضاتـةفقا
اتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنباا ذينالركه اةاكث اـمنااألحةةنادعـ اتا راا عنـضااإلرهـةيبا
يالقهةاأا ةصا رون،اس ا ابصفماا صةماأواعـناطريـقااإلنحرنـضاأوابغـ ةاـمـناوسـةسطا
ا ح اص ـ اااجحمــةع .اوقــةاو ـ اقةن نــةافــرأابعــااا قة ـ داعلــىاا ــقاةاحريــماا حعــب ،ا
لضااروطاصةرـمم،امبةاةاذ كاةاحةاتاا حـريااعلـىاارتكـةباأعمـةلا رهةبةـم.اويبـةوا
أنااآل ةــةتاا قةن نةــماةابعــااا ــةولاااتحضــمناقة ـ دااـمنةس ـابمابشــأناتقةةــةاحريــماا حعــب ،ا
ممةاوع ا جرا اتاا حقةةةاا يتاتعم اةـةاغـ اـمقب ـم.اوتبـذلاا عةيـةاـمـنااا ـةولاجهـ داافعلةـما
يــةد اا حعــةونااتمبةاــراـمــلا عمــة ااجملحمعــةتااحمللةــماوا ــلاةتاا ةينةــماةــة اتكـ يناجبهــما
ـم حة اةةاـمناي ع نا راجتنةةااألفراداوا حـريااعلىاا عنضااإلرهةيب .ا
ا
4ا  -ا ا حجر ا
ااعحربتااتمةيريماا حنفةذيماـمناةمنااألو يةتاا علةةاأنات ناا ـةولاقـ اننياتـن ااعلـىا
ا حجر اا شةـم ا ألعمةلااإلجراـمةماحىتايح ىناـمالحقماـمنايق ـم نابأعمـةلالضـ يماأواأعمـةلا
ـم ةعة ادا ـ اا ةو ـمااتمعنةـماةـة اارتكـةباأعمـةلا رهةبةـما ـةرجاأراةـةهة.او اتضـلاـمثـ ا
هـــذةاا حشـــريعةتاسـ ـ ىامخـــسافقـــطاـمـــنا لـــماا ـــةولاا ــــا٢١ااتمشـــم مابةاســـحعراأ.ا
وـمنااألو يةتاا علةةا أيضةاكفة ماوةلاقـ اننياجنةسةـمات ـمالامبالحقـمااألفـراداا ـذيناي ـةفرونا
أواحيةو ناا فرا رادو ماغ اا ةولاا يتايقةم نافةهـةاأواحيملـ ناجن ـةحهة،ابغـرأاارتكـةبا
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أعمــةلا رهةبةــماأواتــةب هةاأوااإلعــةاداهلــةاأوااتمشــةركمافةهــة،اأوا حقــة اا حــةريباعلــىاأعمــةلا
اإلرهــةباأواتلق ـ اذ ــكاا حــةريب.او اجتــرماا كــث اـمــناا ــةولااا ـــا٢١ابعــةابة كةـم ـ اهــذةا
األعمـــةل.اوجرـمـــضاا ـــةولااتمشـــم مابةاســـحعراأاعم ـمـــةاتقـــة اا حـ ـاةريباو ـــةساتلقةـــظ.ا
وقـةاايعـ ىاهــذاااألـمــرا راكـ ناتلقـ اا حــةريباأدرجاألوالاـمــر اةاا قــرارا٢١78ا(،)٢٠١4ا
ةاحنياأناتقة اا حةريباـمنص صاعلةظاةاا عةيةاـمناا صك كااإلقلةمةم .ا
ا
٥ا  -اد ي ااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنب ا
ارغـ اأنــظاـمــناا ــةبقاألوانــظاأنايح قــلاـمــناا ــةولاأناتك ـ ناقــةااسحعرةــضااآل ةــةتا
ا قةسمــماواســحـةثضا ةــةتاجةيــة اـمصــممما صةصــةا حعاة ـ اا ــةع ااتمــةيلااتمقــةما لمقــةتلنيا
اإلرهةبةنيااألجةنباوـمنعظ،افإناـمعظمهةااسحـةثا ةةتا حعاة ات ف اا ةع ااتمـةيلا برهـةبةنيا
وـمنعظ،اوميكناتابةقاهذةااآل ةةتاعلىااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنب.اوااتـ الااتم ـةو اقةسمـما
بشأناقةر اا ةولاعلىاجتمةةاأص لااإلرهةبةنياوفقةا لقرارا١٣7٣ا( .)٢٠٠١ا
ا وـمنااأل اةرااتماروحـماأيضـةاأنايـخديات سـلاـمـةا حنظـة اداعـشاـمـنانفـ اذا راقةـةما
رهةبةنياممناا حةروااا حار اـمناتلقة اأنف ـه اةجمـةتاينفـذوهنةامبفـرده اأواةـمنا اليـةا
صــغ .اوةاهــذااا صــةد،اي ــةورااتمةيريــماا حنفةذيــماا قلــقاـمــناأنا١٢ادو ــمافقــطاـمــناأص ـ ا
ا ةولاا ـا٢١اسنضاق اننياجترماد يـ ااإلرهـةباتشـم اد يـ ااكـ اـمـناا حنظةمـةتااإلرهةبةـما
واألفر ادااإلرهةبةني.اوينبغ اا نظراةال نياتنفةـذاا حـةاب ااتمحعلقـمابة كشـضاعـنانقـ اا عملـما
نقــالاـمةديــةاباــرقاغ ـ اـمشــروعماعــرباا ــةود،امبــةاأنادو ــماواحــة اعلــىااألق ـ اـمــناا ــةولا ا
ا ـا٢١ا أبلغضااتمةيريماا حنفةذيماعناجتنةـةاـمقـةتلنيا رهـةبةنياأجةنـباتم اطنةهـةاـمقـةـمنياوعـ داا
بصــر اـمكةف ـ تاـمة ةــماوـمبــة دانقةيــما حم ي ـ اســفره ا رااخلــةرج.اوااتنفــذاهــذةاا حــةاب ا
بة كةـم اأوا راحةاكب اس ىا١٠ادولاـمناا ةولاا ـا .٢١ا
ا
ا
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اأواا  -اـمقةـمم ا
١ا -اهذااا حقريراه ااألولاةاسل لماـمناا حقةريراا يتاهتة ا رادعـ اعمـ اجلنـماـمكةفــما
اإلرهةباعلىالةيةاا ثغراتاا رسة ةماا يتاتعحـريااقـةر اا ـةولااألعضـة ااعلـىاتنفةـذاا قـرارينا
١٣7٣ا()٢٠٠١اوا١6٢4ا()٢٠٠٥اوا يتاقةاتعةقاقـةر اا ـةولاعلـىاوقـضاتـةفقااتمقـةتلنيا
اإلرهةبةنيااألجةنب،اولةيةااتممةرسـةتاا ـلةمماواتم ـةمهماةاتة ـ اتقـة ااتم ـةعة اا فنةـم،ا
علـــىا ـ ـ اـمـــةاطلبـــظاجمالـــسااألـمـــناةاا فقـــر ا٢4اـمـــناقـــرارةا٢١78ا(.)٢٠١4اوا نحـــةس ا
اتم ح لصماذاتاطةبلاأويل،اوت حنةا راللةـ اجمم عـماأوراتحـأ ضاـمـنا٢١ادو ـم.اوسـةةرجا
ا حقريــراناا ثــةلاوا ثة ــثاا بةةنــةتاا ــيتا عــضاـمــناعــةداأكــرباـمــناا ــةول،اممــةايحــةالا جــرا ا
دراسـةتاللةلةــما قلةمةـماوـم اةــةعةماـمفصـلم،اوصـاةةغمات صـةةتاقةسمــماعلـىااألد ــماواتم ــةطرا
بشأناسب اا حصةياألوجظاا نق .اوسةنةقشاا حقريرانااتمقـبالناأيضـةاسـب اا حصـةيا لحجنةـةا
وا حـةيةتاا يتايشكلهةااإلنحرنضاوتكن جةةتاااتصةاتاوعملةةتاا حفحـةشاعنـةااخلـروجا
وا ــة ل،اواتمقــةتلنيااإلرهــةبةنيااألجةنــب،اوـم ــةس اأ ــرى.اوةااألاــهرااتمقبلــم،اســةعرأا
ا حقريرانا رياماطريقاـمفصلما لم ةعة اعلىابنة اا قةر اعلىاا صم داةاوجـظااخلاـراا ـذيا
ميثلظااتمقةتل نااإلرهةبة نااألجةنب .ا
٢ا -اويشـــك ااتمقـــةتل نااإلرهـــةبة نااألجةنـــبا اـــراااـــةيةااوـمحعةدمـــة.افهــ اي يـــةونا
ا زناعــةتاتأججــةاوياةلــ ناأـمــةهةاواسحعصــة هةاعلــىاا ــا ،اورمبــةال ــ اا را اــراكــب اا
علىادوهل ااألصـلةم،اودولاا عبـ راا وا ـةولاا ـيتايقصـةوهنة،ا ةـةفما راا ـةولااجملـةور اتمنـةطقا
ا زناعةتااتم لـماا يتاينشطافةهةااتمقةتل نااإلرهةبة نااألجةنب،اـمثـ ااألردن،اوتحـمـ اجـرا ا
ذ كاأعبة اأـمنةماج ةمم،اوكث ااـمةاجتةانف هةاـمضار ا رصةاـم ارداةـ مما لحصـةيا اثـةرا
اتمحرتبماعلىاذ ك،اوجتةانف هةاوقةاأصبـضاةـةما برهةبابةورهة.اوـمـنااتممكـناأناميـساا
ارااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنبا ةـلااتمنـةطقاوا ـةولااألعضـة ،احـىتاـمـةاكـةناـمنـهةابعةـةاا
عناـمنةطقاا زناع.افقةاأقةمااإلرهةبة ناوا كةةنةتااإلرهةبةماابكةتادو ةمادحةاعـرباعـة ادولا
يخنق اـمنا الهلةااتمقةتل نااإلرهةبة نااألجةنباواتم ارداا ال ـمما ةعمه اجةئماوذهةبة .ا
٣ا -اويحالباا حصةيا لحهةيةاا ذيايشكلظااتمقةتل نااإلرهـةبة نااألجةنـباـمعةجلـمااـةـملما
لظـــرو اا كةـمنـــماا ـــيتاتفضــ ا راانحشـــةرااإلرهـــةب،اب ـــب اـمنـــهةاـمنـــلاا حاـــر ااتمفضــ ا
رااإلرهةب،اوقملاعملةةتاا حجنةة،اوـمنلاسفرااتمقةتلنيااإلرهـةبةنيااألجةنـب،اوقاـلاا ـةع ا
اتمــةيلااتم جــظا لمقــةتلنيااإلرهــةبةنيااألجةنــب،اوجمةةــماا حااــر اا عنةــض،اوجمةةــماا حـــرياا
علــىاا اإلرهــةب،او اــةعماا ح ــةـمالاا ةةســ اوا ــةيين،اولقةــقاا حنمةــماااقحصــةديماوا ســةما
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ااجحمــةع او اــراكااجلمةــل،او هنــة اا زناعــةتااتم ــلـماوت ـ ايحهة،اوتة ـ اانــةـمةجاا عةســةينا
ـمنااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنباوتأهةله  .ا
ا

اأ ضا  -اتعريضااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنب ا

4ا -ا قةاحةدتااتمةيريماا حنفةذيما لجنماـمكةفـمااإلرهـةبا67ادو ـماـمـناا ـةولااألعضـة ا
األكثراتضررااـمنااخلاراا شةيةاواتمحنةـم اا ـذيايشـكلظااتمقـةتل نااإلرهـةبة نااألجةنـباا ـذينا
يخعرِّفه اقراراجملـسااألـمـنا٢١78ا() ٢٠١4ابـأهن ااألفـراداا ـذيناي ـةفرونا رادو ـماغـ اا ـيتا
يقةم ـ نافةهــةاأواحيمل ـ ناجن ــةحهة،ابغــرأاارتكــةباأعمــةلا رهةباةــماأواتــةب هةاأوااإلعــةادا
هلـــةاأوااتمشـــةركمافةهـــةاأواتــ ف اتـــةريباعلـــىاأعمـــةلااإلرهـــةباأواتلقــ اذ ـــكاا حـــةريب،ا
مبةاةاذ كاةاسةةقاا زناعةتااتم لـم .ا
ا

ابة ا  -الةيةاا ةولااتمحضرر ا

٥ا -اأُعاةــضااألو يــما لــةولااألعضــة اا بــة داعــةدهةا67ادو ــماألهنــةا ـمــةاا ــةولااألصــلةما
لمقــةتلنيااإلرهــةبةنيااألجةنــباأواا ــةولاا ــيتايعبخروهنــةاو/أواا ــةولاا ــيتايقص ـاةوهنة،اأواألهنــةا
دولاجمةور اتمنةطقاا زناعةتااتم لـماا يتاينشطافةهةااتمقـةتل نااإلرهـةبة نااألجةنـب،اوهـخا ا
ـمقةتل ناجتنّةه اكةةنةت،اويك ن ناةاطريقه ا النضمةما ةهة،اـمثـ اتنظـة اا ةو ـمااإلسـالـمةما
ةاا عراقاوا شةماوجبهماا نصر او ةلا اليـةاتنظـة اا قةعـة اأوااجلمةعـةتااأل ـرىااتمرتباـما
بــة حنظة اأوااتمنشــقماعنــظاأوااتمحفرعــماـمنــظ،اوـمــنابةنــهةا ةعــماأب ـ اســةة ،اوحركــماا شــبةب،ا
وتنظــة اب كـ احــرام،او ةعــما شــكراا اةبــم،اواجلمةعــمااإلســالـمةم،اوغ هــةاـمــناا حنظةمــةت.ا
وت جّظاا فقر ا١4اـمـناا قـرارا٢١78ا()٢٠١4ااانحبـةةابشـك ا ـةصا را نـماهـذةاا ـةول.ا
وبةاعحمــةداعلــىاا ـ ارااتم ــحمراا ــذياتقةمــظااتمةيريــماا حنفةذيــماـمــلاا ــةول،اتعحــربااتمةيريــماأنا
”دولااتمقصــة‘‘ا ه ـ اعــة ادولاتقــلا ــةرجااتمناقــماا ــيتاينشــطافةهــةاحة ةــةاتنظــة اا ةو ــما
اإلســالـمةماةاا عــراقاوا شــةماوجبهــماا نصــر األناهــذةاا ــةولاجتــذبااتمقــةتلنيااإلرهــةبةنيا
األجةنـــبا راتنظةمـــةتاأ ـــرىاـمةرجـــماةاا قةسمـــماا ـــيتاأعـــةهتةاوتحعهـــةهةاجلنـــمااجلــ ا اتا
اتمفروةماعلىاتنظة اا قةعة .اوـمنااتمرجالاأناحيـةداعـةداأكـرباـمـناهـذةاا ـةولاةاا حقريـرينا
ا الحقنياا لذيناسةحنةواناأيضةاوةلااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنـباعلـىاا صـعةةينااإلقلةمـ ا
ودونااإلقلةم .اوجتةرااإلاةر اأيضةا راأناا عةيةاـمناا ةولااتمحضرر اتنـةرجاةا طـةرافئـحنيا
أواأكثراـمناا فئةتااتمذك ر اأعالة .ا
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6ا -اوا ــةولاا ــيتايحنةوهلــةاهــذااا حقريــراه ـ :ااألردن،اوأفغةن ــحةن،اوأ بةنةــة،او نةونة ــةة،ا
وبةك حةن،اوا ب سنماواهلرسك،اوتركةة،اوت نس،اواجل اسر،اوا فلـبني،اوقاـر،او بنـةن،اواةبةـة،ا
وـمةيل،اوـمة ة ية،اوـمصر،اواتمغرب،اوـملةيض،اواتمملكماا عربةماا ع ديم،اونةج ية،اواهلنة .ا
اا

اثةنةةا  -اـمنهجةماا حقرير ا

7ا -ابةسح ةامااإلجةبةتاعلىااألسئلماا ارد اةاأدواتاا حقةة اا ة ةم،ا راجةنـباأدواتا
أ رىاصخمِّمضا صةصةا لمهمماا يتاترك اعلىااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنب،اأجـرتااتمةيريـما
ا حنفةذيماةاهذااا حقريراـم ـةا لثغراتاا رسة ةمااتم ج د اةا٢١ادو مافقطاـمناا ةولااألكثـرا
تضررااا يتامتالةيةهةاـمنا اللالةورااتمةيريماـملاا ةول.اوـمنااتمح قلاأناتارأاتغـة اتاعلـىا
ا ح صــةةتاا ـ ارد اةاهــذااا حقريــراعنــةـمةايشــم اا حـلة ـ ادواااأ ــرى.اوسة ــحفةةالةيــةا
ا ثغراتاوللةلـهةاـمـنا ـلااتم يـةاـمـنااألد ـم،ابـ اوقـةاحيـةثاتغـة اةااألـمـراـمـلا ةـةفمادولا
أ رى.افة حقريراا ثةلاسةضـةضا٢٥ا دو ـما راا ـةولاا ـ ارد اةاهـذااا حقريـر،ا ةبلـداجمم عهـةا
46ادو ــم،اأـمــةاا حقريــراا ثة ــث،ااتمقــرراتقةميــظاةاأيل ل/ســبحمربا،٢٠١٥اف ـةخكم ااســحعراأا
ا ة ماةا ةلاا ةولاا بة داعةدهةا67ادو م .ا
8ا -او حفةدياا حكراراةاجتمةلاهذةاا ةراسم،ااعحمةتااتمةيريماا حنفةذيـماهنجـةاممـةثالا نـه ا
عةادا’’ا ةوريةت‘‘.اوبعبةر اأ رى،اسةك ناهةك اا حقةريراعلـىانفـساا ـنمطابشـك اعـةم،ا
و كــنامبـح يــةتاةحلفــم.اويحبــلاهــذااا حقريــراهنجــةاـم اةــةعةةا ا اا ــةولااتمحضــرر ،ايحمثـ اةا
لةيةاوللة ااتمشـةك اا قةن نةـماوا ةةسـةتةماا ةءـماا ـيتاينبغـ اأناتعةجلهـةاا ـةولاـمـناأجـ ا
وةلاحةا حةفقااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنب.اوسـ ك اا حقريـراا ثـةلاعلـىاا حـلةـ ااإلقلةمـ ا
وسةخجرياللةالاأكثراتفصةالاخلصةس ا كـ اـمناقـماو لحـةاب اا ـيتايـحعنياااةذهـة.اوسةحضـمنا
ا حقريراا ثة ثااتمعل ـمـةتاا ـ ارد اةاا حقريـريناا ـةبقني،اـمـلا ةـةفماـمعل ـمـةتاوللةـ ابشـأنا
اتم يةاـمناا ةول.اوسـ ك اا حقريـراا ثة ـثاأيضـةاعلـىااتممةرسـةتااجلةـة ااحملـةد ا ـاللا ةـلا
ـمراح اا عملةماوسةقةمات صةةتابةاةذاـم يةاـمنااإلجـرا اتا لم ـةعة اعلـىاتع يـ اا قـةراتا
ا ال ـمما لحصةيا لحهةيةاا ذيايشكلظااتمقةتل نااإلرهةبة نااألجةنب .ا
٩ا -ا وسةحضمناكـ اتقريـراأيضـةافرعـةاعـنااتم ـةس اوااجتةهـةتاوا حاـ راتاا ـيتاسـح جظا
اتمةيريماا حنفةذيماانحبةةَاا لجنما ةهةاوفقةا ايحـهةااتمنصـ صاعلةهـةاةاا قـرارا٢١78ا()٢٠١4ا
وةاا فقـر ا٥اـمـناا قـرارا٢١٢٩ا(.)٢٠١٣اوتحشـك ا ح يــةتاهـذااا فـرعاممـةاتـرىااتمةيريــما
ا حنفةذيــماأهنــةانحــةس اجــةير ابةتم يــةاـمــناااهحمــةماوبةاــةذا جــرا اتابشــأهنة،اوسححضــمناســب ا
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ا حصـةيا لحجنةـة،اوا حـــةيةتاا ـيتايشــكلهةااإلنحرنـضاوتكن جةــةتاااتصـةات،اوا حـقــقا
عنةااتم غةدر اوا ة ل،اوـمشكلمااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنباا عةسةين،اوـمشةك اأ رى .ا
ا

اأ ضا  -اهن اقةس اعلىااألد م ا

١٠ا -اأجــرىا ــربا دااتمةيريــماا حنفةذيــماااسحقصــة ابةســح ةاماـمعل ـمــةتامتاا ص ـ لاعلةهــةا
اللاا يةراتاا يتاأجرهتـةاا لجنـما راا ـةولاوجخمعـضاـمـناأاـكةلاأ ـرىاـمـناا حــةورااـمـلا
ا ةول،امبةاةاذ كاا ردوداعلـىاأسـئلماقـةـمضاـمبةاـر ا راا ـةولاةا طـةراااسحقصـة ،افضـالا
عناـمعل ـمةتاجخمعضاإلدةمااسحقصة اا حنفةذااتمفصَّـ اوااسـحعراأاا عـةما حقةـة اا حنفةـذاا ـذيا
أُعةا ك ادو ماـمناا ةولااألعضة .اووجّهضااتمةيريـماا حنفةذيـماأيضـةارسـةس ا را ةـلاا ـةولا
اتمعنةماتالباـمنهةاأفكةرهة.اوقةـمضاا لجنماةااآلونمااأل اب يةر ا راـمة اـما(تشـرينااألول/اا
أكحــ برا،)٢١٠4اوفرن ــةا(تشــريناا ثــةل/ن فمربا،)٢٠١4اوســرياانكــةا(تشــريناا ثــةل/اا
ن ـ فمربا،)٢٠١4اوا فلــبنيا(كــةن نااألول/دي ــمربا،)٢٠١4اوـمــةيلا(اــبةط/فربايرا،)٢٠١٥ا
وا نةجــرا(اــبةط/فرباايرا،)٢٠١٥اوتركةــةا(اــبةط/فربايرا،)٢٠١٥اوا كــةـم ونا( ذار/ـمــةر ا
،)٢٠١٥اوتـ ـ نسا( ذار/ـمـــةر ا،)٢٠١٥اوأو بك ـــحةنا(نة ـــةن/أبري ا،)٢٠١٥او ياة ةـــةا
(أيةر/ـمــةي ا،)٢٠١٥اوعمــةنا(أيةر/ـمــةي ا.)٢٠١٥اوســةةرجاا حقريــرانااتمقــبالنانحــةس اهــذةا
ا يةراتاوغ هة .ا
١١ا -اويعحمــةاااسحقصــة اأيضــةاعلــىاللةـ اا حهةيــةاتااتمعــروأاةاســةةقاحـ ارااتمةيريــما
ا حنفةذيماـملااركةسهة،امبةاةاذ كافريقاا رصةاا حةبلا لجنماجملسااألـمـنااتمنبثقـماعـناا قـرارينا
١٢67ا()١٩٩٩اوا١٩8٩ا() ٢٠١١ابشـــأناتنظـــة اا قةعـــة اوـمـــةايـــرتبطابـــظاـمـــناأفـــرادا
وكةةنةت،اوأفرقمااخلـربا ااأل ـرىاا حةبعـماجمللـسااألـمـن،اواجملـساأوروبـة،اوفرقـماا عمـ ااتمعنةـما
بةإلجرا اتااتمة ةم،اواتمكحباا ـةويلا لـهجر ،اواتمنظمـماا ةو ةـما لشـرطمااجلنةسةـما(اإلنحربـ ل)،ا
وـمكحبااألـم ااتمحـة ااتمعينابةتم ةراتاواجلرميم .ا
ا

ابة ا  -ا دار ااتم ةطر ا

١٢ا -ااعحمةتااتمةيريماا حنفةذيما لمر ااألور،اعنةا جراسهـةاهـذااا حـالةـ ،اهنجـةاقةسمـةاعلـىا
لةيةااتم ةطرايهة ا راتة ـ ابنـة اا قـةراتاوفـقاـمـةايالسـ اتصـ راكـ ادو ـما الححةةجـةتا
اخلةصماةة.اوبة نظرا راأناا ةولااتمحضرر ااحلضاا حالفةابةنة،اـمـناحةـثاحجمهـةاوسـكةهنة،ا
وبة نظرا راا حال اا حهةيةاتاا يتايشكلهةااتمقةتل نااإلرهةبة نااألجةنبابـة احال اا ـةول،ا
فضالاعناتبةيناا ةولاـمناحةـثاقـةراهتةاعلـىاا حصـةياهلـذةاا حهةيـةاتاوـمـناحةـثاـمـ اطنا
ةعفهةا ا هة،افإناهن َا”ـمقة اواحةاينةسبااجلمةل“اهن اغ اعمل  .ا
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١٣ا -او ذ كاينبغ ا لةولاأناتعةاأسة ةباـم اجهحهةا حهةيـةااتمقـةتلنيااإلرهـةبةنيااألجةنـبا
ح باـمةايالس اا اغلهةااألـم نةماا طنةم،ابـةااـمـنا عـةادهةابةاعحمـةداعلـىامنـ ذجاثةبـضاقـةا
اا تك نا ظافةسة اتخذكرابة ن ـبماألوةـةعهة.اوحجـ اا ةو ـماوحـةةاـمخاـراب ـةطاو كنـظابـة دا
األمهةماعلىاأنابعااتةاب اـمكةفـمااإلرهةباقةاتكـ ناجمةيـماأكثـراـمـناغ هـة.افعلـىاسـبة ا
اتمثـةل،اأدهـرتاا حقةةمـةتاا ـيتاأجرهتـةااتمةايريـماا حنفةذيـماأناا ـةولاا كـب اا جـ اإةجــما را
ةةتاتن ةقاـمحا ر ا حبةدلاا بةةنةتابنياا كةاتاا طنةـماأكثـراـمـناا ـةولااألصـغراحجمـةا
حةثايك ناـمناا ه ان بةةاتبةدلااتمعل ـمةتااتمفةة اعلىااتم ح ىاا عملةةيت .ا
١4ا -اوتكمــنا حــةىانقــةطاا ق ـ ااهلةـمــما عملةــماا حقةــة اا ــيتاأاجرهتــةااتمةيريــماا حنفةذيــماةا
ات ــةقهة.افقــةاطُرحــضانفــسااألســئلماعلــىا ةــلاا ــةول.اواــ ّلاهــذةااتمةــ اا ح صــ ا را
اسحنحةجةتاـمخكة او كنهةاـمفصَّلماعلىااتم ح ينيااإلقلةم اوا عـةتم اوفقـةاتمعـةي اـمحفـقاعلةهـة.ا
وتق مااتمةيريـماا حنفةذيـماةاهـذااا حقريـرابإعـةاداـمنهجةـمالـةف اعلـىاحةـةداعملةـماا حقةـة اـمـلا
ا مةااةاا قضاذاتظابإعةاداأدا اميكناأناتقةما جةبةتاعملةما كـ ادو ـماعلـىاحـة ابشـأنا
كةفةماا حصر :اوهكـذااتقحـراا رياـماطريـقاسـحمكناا ـةولاواـركة هةاا ـةو ةنياـمـنابنـة ا
قــةراهتةاباريقــماـمفةــة .اوبة فع ـ ،اتعا ـ اا لجنــمااألو يــما ــبعاااخلا ـ اتاةاتقةريرهــةاعــنا
يةراهتةا راا ةول.اوا قصةاهنةاه اتا يراوتنفةذاهذااا نه ابص ر اأكثراـمنهجةم .ا
١٥ا -او حرتةــباااســحنحةجةتاح ــبادرجحــهةاـمــنااألو يــم،انظـ ا ــربا ااتمةيريــماا حنفةذيــما
الصـةهت ابشـأناتنفةـذاتــةاب ا ـةد اإةـثاحيةـ ابعضـهةاعلـىابعــا،اورتب هـةاح ـباســحما
ـم ح يةتاـمنا’’نع ‘‘ا را’’اات جةاـمعل ـمةت‘‘،اوصنف هةاح بادرجحهةاـمنا’’األو يـما‘‘ا
راثالثماـم ح يةتاوه :اـمن فضماوـمح ساماوعة ةم.اواتمـرادامبفهـ ما’’األو يـما‘‘ابةـةناـمـةىا
أمهةمااإلجرا ااتمعينابة ن بماألـمناا ةو م.اوتقةّماا لجنما اللا يةراهتةاا قاريـمات صـةةتابشـأنا
األو يةتاوفقةا لظرو ااخلةصما بك ادو ـم.او قـةااتضـالاأنا ةـةفماا حصـنةضاح ـبادرجـما
”األو يم“اهن افعةلاسة ةعةاا ةولاعلىاتابةقاهن اقةس اعلىالةيـةااتم ـةطراوأكثـرافعة ةـما
ا اتنفةذاـمةاتح ـذةاـمـناتـةاب اتمكةفــمااإلرهـةب.اوسـحعم ااتمةيريـماا حنفةذيـماعلـىاـم اصـلما
تا يراهذةااألدا اةااألاهرااتمقبلم .ا
١6ا -اوتحضــمنابعــاااألاــكةلاا ـ ارد اةاهــذااا حقريــراأيضــةابةةنــةتاـمحراكبــماجتمــلابــنيا
تصنةضا”ا حنفةذ“اوا حصنةضاح بادرجما”األو يم“.اوهلذةاا اريقماـمةـ ات ـهة اا عـرأا
ا بصريارغ ا فةسهةابعااا بةةنةتااألكثرادا م.او ذ كافةألاكةلاا يتاتحضمنابةةنـةتاغـ ا
ـمحراكبماتحبلاهنجةاأكثراتفصةال .ا
اا
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اثة ثةا  -ا اتمقةتل نااإلرهةبة نااألجةنب:اـم ةس اواجتةهةتاوتا رات ا
١7ا -ايخكــةاقــراراجملــسااألـمــنا٢١78ا()٢٠١4اأناااــحةاداهتةيــةااتمقــةتلنيااإلرهــةبةنيا
األجةنبايشك اج ااـمنااتم ةس اوااجتةهةتاا نةاـئماوا حاـ راتااجلةيـة ااتمحصـلمابـة قرارينا
١٣7٣ا()٢٠٠١اوا١6٢4ا()٢٠٠٥اا ــــيتاأوعـــ اجملــــسااألـمــــنا رااتمةيريــــماا حنفةذيــــماةا
ا فقر ا٥اـمناقرارةا٢١٢٩ا() ٢٠١٣اأنالـةدهة.اوسـةحنةولاهـذااا فـرعاـمـناا حقريـرااتم ـةطرا
ا ا يلــمااألج ـ اا ــيتايشــكلهةااتمقــةتل نااإلرهــةبة نااألجةنــباواألمهةــماا ةءــماا ــيتايكح ــةهةا
ل نيا ةةتاتبةدلااتمعل ـمةتاوـم اطناا ضعضااحملةد اا يتاتعةلاـمنهةاا ةولاا صغ  .ا
ا

اأ ضا  -ا ا حركةبماا ةمي غرافةم ا

١8ا -ا ي حـة اا ص لاعلىابةةنةتادقةقماوـم ث قماعناعةدااتمقةتلنيااإلرهـةبةنيااألجةنـب.ا
فف ـ اتشــريناا ثــةل/ن فمربا،٢٠١4اق ـةّرافريــقاا رصــةاأناأعــةاده اتحــراواابــنيا٠٠٠ا١٥ا
وا٠٠٠ا٢٠اـمقةتـ ـ ،اـمعظمهـ ـ اســـةفرواا النضـــمةماا راتنظـــة اا ةو ـــمااإلســـالـمةماةاا عـــراقا
وا شــةم،اواعحــر اا فريــقابــأناجممـ عه اقــةايصـ ا را٠٠٠ا٣٠اـمقةتـ ا(انظــرا،S/2014/815ا
ا فقــر ا.)١4اوقــةا عــضااتمةيريــماا حنفةذيــمااألرقــةمَاا رءةــماـمــناا ــةول،اةاحة ــمات فرهــة.ا
ويحضمنااجلةولاأدنةةااألعةادااتمعحر اةةارءةّةا لمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنـباا ـذيناسـةفرواا
ةاا فحـــر ااأل ـ ـ ا راا عـــراقاو/أوااجلمه ريـــماا عربةـــماا ـ ـ ريماـمـــناا ـــةولاا ـــيتاهلـــهةا
ااسحقصة  .ا
ا
ا ا األعةادااتمعح رَ اةةارءةّةا لمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنباا ذيناسةفروااةاا فحـر ااألا ـ ا
راا عراقاو/أوااجلمه ريماا عربةماا ريم ا
ا
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البلد

املقاتلون اإلرهابيون األجانب

ت انس ا
تركةة ا
اتمغرب ا
ـملةيض ا

ا
٠٠٠ا ٣ا
٣٠٠ا ١ا
٢٠٠ا ١ا
 ٢٠٠ا

اجل اسر ا
ـمة ة ية ا
نةونة ةة ا
بةك حةن ا
قار ا

 ١7٠ا
 6٠ا
 ٥٠ا
صفر ا
صفر ا
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البلد

املقاتلون اإلرهابيون األجانب

ا افلبني ا
ـمصر ا
األردن ا
ةبةة ا
ـمةيل ا
أفغةن حةن ا
أ بةنةة ا
ا ب سنماواهلرسك ا

ا
صفر ا
ةسا ةىاا ةو ماـمعل ـمةتادقةقم
ةسا ةىاا ةو ماـمعل ـمةتادقةقم
ةسا ةىاا ةو ماـمعل ـمةتادقةقم
ةسا ةىاا ةو ماـمعل ـمةتادقةقم
ـمعل ـمةتاغ اكةفةم ا
ـمعل ـمةتاغ اكةفةم ا
ـمعل ـمةتاغ اكةفةم ا

اهلنة ا
بنةن ا
نةج ية ا
اتمملكماا عربةماا ع ديم ا

اا

ـمعل
ـمعل
ـمعل
ـمعل

ـمةتاغ
ـمةتاغ
ـمةتاغ
ـمةتاغ

اكةفةم
اكةفةم
اكةفةم
اكةفةم

ا
ا
ا
ا

ا
ا
ا
ا

ابة ا  -ا اتم ةطرااتمرتبامابةتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنب ا
١٩ا -ا نادةهر ااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنباأبعةاـمـةاتكـ ناعـناا ظـةهر ااجلةيـة .اوميكـنا
ب اوينبغ اااسحفةد اـمنااخلرب ااتمكح بماةاا زناعةتاا ةبقم،اـمثـ اا زناعـةتاةاـمناقـماا قـرنا
األفريق اوأفغةن ـحةن،اوةاـمنـةطقاأ ـرىاـمـناا عـة ،ا لحصـةيا لحهةيـةاا ـراهناا ـذيايشـكلظا
اتمقةتل نااإلرهةبة نااألجةنب.اغ اأنات جّظااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنباحة ةـةا راا قحـةلا را
جةنــباتنظــة اداعــشاوغ ـ ةاـمــنااجلمةعــةتانةاــهاعــنابعــااا ظ ـ اهرااألحــةثااعهــةااا ــيتا
تشـجلاهـذااا ح جـظاوتةميــظ،اعلمـةابـأناهــذةاا ظـ اهراجتعـ اا حهةيـةاا ــراهناةحلفـةان عةـةاعــنا
ا حهةيةاتاا يتاحةثضاةااتمةة  .ا
٢٠ا -ا أوا،اتخة ّراتكن جةةااإلنحرنـضاوااتصـةاتااتمـحغ اب ـرعمااألنشـاماا ـيتايقـ ماةـةا
اتمقةتل نااإلرهةبة نااألجةنـب،اوهـذةاـم ـأ ماسـةجرياتنةوهلـةامب يـةاـمـناا حعمـقاةاا حقريـرينا
اتمقبلني.افة حجنةةاكث ااـمةاورياعربااإلنحرنضاـمنا ـاللاـم اقـلاا ح اصـ اااجحمـةع اوغـر ا
احملةدثم.اوتضـةعفضاب ـرعماوتـ ااانحقـةلاـمـنا بـةا اااهحمـةمااألويلا راا حاـر امااا حـ اما
فة عم امااانضمةماةاهنةيمااتماة ا را ةعما رهةبةماأجنبةم.اواخنفـااـمح سـطاسـناا حجنةـةا
وأصبـضاا ن ة اينحقلنابأعةاداأكرباـمناأياوقضاـمضىا راـمنةطقاا ـزناعااتم ـلالا لمشـةركما
ةاا زناعةتاب صفهناـمنااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنبا(انظرا،S/2015/123اا فقر ا .)١4ا
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٢١ا -اثةنةة ،اوح بافرقماا عم ااتمعنةـمابـةإلجرا اتااتمة ةـم،ايشـك اتنظـة اداعـشابة حـةيـةا
اكالاجةيةااـمناأاكةلاا حنظةمةتااإلرهةبةم،احةـثايكح ـ اا حم يـ اأمهةـما ريـماوحةءـما
بة ن ــبماألنشــاحظ.اواتمصــةدراا رسة ــةماإليــراداتاهــذااا حنظــة اه ـ اأسةســةاـمــناعةسةاتــظاغ ـ ا
اتمشروعماا يتاونةهةاـمنااححال ظا ألراة ،او ةساـمناا حربعةتاا قةدـمماـمنااخلةرج،اوـمـناهـذةا
اتمصــةدراهنــبااتمصــةر اواابح ـ ا ،اووةــلاا ةــةاعلــىاحق ـ لاا ــنفطاواتمصــةة،اوا حاــة ا
األا ةصا لـص لاعلىافةيم،اوا ا اعلىااألص لاااقحصةديم.اوحةجماا حنظـة ا راـمـ اردا
هةسلما لـفةظاعلىااإلدار ااتمة ةماإلقلةمظاتةفعظا راا ةار اعلىااتم يةاـمنااألراةـ اـمـناأجـ ا
اســحغاللاـم اردهــة،او ــةساـمــناا اةــالاـمــةا ذااكــةناميكــناـم اصــلماهــذةااتممةرســماـمــلاـمــرورا
ا قض(. )١اواتمقـةتل نااإلرهـةبة نااألجةنـباـمصـةراصـغ اـمـناـمصـةدراا حم يـ او كنـظاـمصـةرا
هةم،اوتحراواااألسة ةباا يتايحبع هنةابنياجمرداا ـباـمناح ةبةتاـمصـرفةماةابلـةانااتمنشـأا
بةســح ةاماباةقــةتاا صــرا ااآليلاواســح ةاماترتةبــةتاـمــنافئــما”ا ا ــم“ا لـص ـ لاعلــىا
األـمـ الاو حـ يـ اا نقةيــم.اواألهـ اـمــناذ ــكاهـ اأنــظا ذاا اتكــناا حنظةمــةتااإلرهةبةــماتــةفلا
لمقــةتلنيااإلرهــةبةنيااألجةنــبا ك ـ ايقــةتل اا راجةنبــهة،افــإناهــذاايعــيناأناهــخا اااتمقــةتلنيا
مم َّ ناذاتةةاـمناـمصةدراـمث اعةسةاتااجلرميم،اوااسحـقةقةتاااجحمةعةم،اوـمناا ــباعلـىا
اتمكش اـمنااتمصةر ،اوـمنااهلبةتاـمنااألسراواألصةقة اواألنصـةر،اا ـيتاتخرسـ انقـةعااوعـربا
ل ـ يالتابرقةــما(.)٢اوهــذةااألمنــةطاـمحقلبــماوـمــحغ اب ــرعم،اوـمــنااتمــرجَّالاأناا حاــ راتاةاا
تكن جةــةاااتصــةاتاا رقمةــماعــربااجل ـ ااتاســححةالافرصــةاأكــربا حـ ي ـ ااألـم ـ الاو كنــهةا
سححةالاأيضةافرصةاأكربااعحراةهة .ا
٢٢ا -اويشك ااتمقةتل نااإلرهةبة نااألجةنباهتةيةاتاـمحعةد ااألوجظابة ن بما لمجحمعـةت.ا
فة زناعــةتاا ــيتاكةنــضا لةــماةاا ــةبقاأصــبـضادو ةــم،اوأصــبالاا حنبــخاباأثرهــةاأكثــراصــع بما
ب ببا يـةد اتنـ عااجلهـةتااتمشـةركمافةهـة.اوبشـك ا ـةص،اتبعـثااتم ـةطراوا شـ اغ اا ـيتا
أثةرهتــةاا بلــةانااجملــةور اتمنــةطقاا زناعــةتااتم ــلـماعلــىاااعحقــةدابــأنااححمــةلاتنفةــذاأعمــةلا
رهةبةــماـمــناقب ـ افئــماـمــناا حنظةمــةتااإلرهةبةــماا ــيتاتشــم اتنظــة اا ةو ــمااإلســالـمةماوجابهــما
ا نصر ،اعلىاسبة ااتمثةلاااا صر،ايحغ اب رعماوسةحعذراحصرةاجغرافةةابشك اتـةمناويبـةوا
أنظااات جةاتقريبةاأيا ـمكةنةماإلهنة ابعااا زناعةتاةااألج اا قص ناوأناهنةكاهتةيـةااهةـمـةا
__________
ا( )١افرقـماا عمـ ااتمعنةـمابـةإلجرا اتااتمة ةـم،ا Financing of the terrorist organization Islamic State in Iraq and the
.Levant (ISIL) (Paris, 2015), p. 5

ا( )٢ااتمرجلانف ظ،ادراسماا ة ما.4
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علىااتمةىاا ا ي اسةنشأاعناع د ااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنبا’’اتمحمرسني‘‘ا رابلـةااهن اأوا
عنةاوص هل ا رابلةاناأ رى .ا
ا

اجة ا  -ا ا عةسةوناـمنا اتمقةتلنيااإلرهةبةني ااألجةنبا ا

٢٣ا -اـمناا حــةيةتاا كـربىااتماروحـماـمصـ اا عةسـةيناـمـنااتمقـةتلانيااإلرهـةبةانيااألجةنـبا،ا
س ـ ا اـمنــه اا عةســةونا رابلــةاهن ااألصــلةماأواأو ئــكاا ــذيناىلحــةروناا ــفرا رابلــةاناثة ثــم.ا
فشبكةتااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنبادا اتنظة اا ةو مااإلسالـمةماةاا عراقاوا شةماوجبهـما
ا نصــر اهتــةدابة فع ـ اعــةدااـمــناا ــةولااأل ــرىاغ ـ اا عــراقاواجلمه ريــماا عربةــماا ـ ريم.ا
ويخ شــىاأنااتمقــةتلنيااإلرهــةبةنيااألجةنــبارمبــةاكــةن اا ــذينابة فع ـ اةاا ع ـ د ا رابلــةاهن ا
األصــلةم،اج ـةا بنياـمعه ـ اتقنةــةتا رهةبةــماي ــح ةـمهةاتنظــة اداعــش.افقــةاأفــةداـمــثالا ــربا ا
ـمشةرك ناةاحلقمادراسةماعقةهتةااتمةيريماا حنفةذيماـمخ راابشأناتقـة ااإلرهـةبةنيا راا عةا ـماا
أنا7٢اقضــةماـمــناقضــةيةااإلرهــةباةافرن ــةاكةنــضاهلــةاعالقــمابــة زناعاةااجلمه ريــماا عربةــما
ا ــ ريما.اويـــبنياهــذااا عـــةداحــةوثاا يـــةد ان ــبحهةاا ــ ا٢٠٠اةااتمةســماةاأقــ اـمــناعـــةماا
(،S/2015/123اا فقـــر ا.)١٥اواـــهةتاجةكرتـــةاهج ـمـــةابغـــة اا كلــ راةا٢٣ااـــبةط/فربايرا
٢٠١٥ا رمبةايك ناقةااسح ةـمضافةـظاتقنةـماـمعهـ د اةااجلمه ريـماا عربةـماا ـ ريماوا عـراق،ا
و كــنا اي ــبقااســح ةاـمهةاةا نةونة ــةةا(.)٣اوأوردتاا حقــةريراأنااهلجــ مااإلرهــةيباا ــذيا
تعرّأا ـظااتمحــضاا ةهـ دياا بلجةكـ اةابروك ـ ،اةا٢4اأيةر/ـمـةي اا،٢٠١4انفـذةا رهـةيبا
ينحم ا راتنظة اداعشاكةناقةاعةداـمنااجلمه ريماا عربةماا ريم( .)4ا
٢4ا -ا وااي جةاةاا قضاا ةيلاس ىاقةرا ـةوداـمـناا بةةنـةتاعـناعـةدااتمقـةتلنيااتمح قـالا
ع ـ دهت ا رابلــةاهن ااألصــلةماأوا رابلــةاناثة ثــم،امبــةاةاذ ــكاـمنــةطقاا ــزناع،اوااعــناأن ـ اعا
ا ل كاا يتايخرجَّالاأناتك ناهلـ ابعـةاا عـ د .ابةـةاأنـظا ذاااخنـرطاواحـةافقـطاـمـناكـ ات ـعما
عةسةيناةاأنشاما رهةبةم،اوهذاارق ايق لابظاكث ونانقالاعناإـ ثاسـةبقماأجراهـةات ـمـة ا
هةغهةـم راـمنااتمخس ماا نرووةماألإةثاا ةفةع،افإناا حـأث اقـةايظـ اـمـلاذ ـكاكـب ا،اااسـةمةا
بة ن بما لةولااألصغراحجمة .ا
__________
ا( )٣ا Guardian, 25

Kate Lamb, “Indonesian police blame jihadis returning from Syria for chlorine bomb”,

www.theguardian.com/world/2015/mar/25/indonesian-police-blame-

 .jihadis-returning-from-syria-for-chlorine-bombا
ا( )4ا fourth victim dies”, 6 June 2014. Available from
 .www.bbc.com/news/world-europe-27733876ا
15-07679

from

2015. Available

March

BBC News, “Brussels Jewish Museum killings:
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ا

٢٥ا -اويخ شىاأيضةاـمناأناا عةسةيناـمنااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنباقـةااايكحفـ نابحـةب ا
اهلجمةتاوتنفةذهة،اب ارمبةااخنرط ااأيضةاةاأاكةلاأ رىاـمنادع اا نشـةطاااإلرهـةيب،امبـةاةا
ذ كا اةعماا حار اوا حجنةةاوا حـريا.او ـذاافـإناـمصـ اا عةسـةيناـمـنااتمقـةتلانيااإلرهـةبةانيا
األجةنبا ـم أ مابة غمااألمهةم.اوبة رغ اـمناأناهذااا حقريرااايحنةولاـم أ ماا عةسةيناأواا حـةاب ا
ا يتايحعنياعلىاا ةولاااةذهـةا ا هـ ،امبـةاةاذ ـكاتـةاب ااتمراقبـمااواتمالحقـماا قضـةسةماوا حأهةـ ا
و عةد ااإلدـمةج،افإنااتمةيريماا حنفةذيماتقرابأمهةماهذاااتم ة عاوسحع دا ةظاةاا قضااتمنةسب .ا

ا دالا  -اتبةدلااتمعل ـمةت ا
٢6ا -ايقحضـ اا حنفةــذاا فعـةلا لحــةاب اا راـمةـما راوقــضاتـةفقااتمقــةتلنيااإلرهـةبةنيااألجةنـباا
اانحقــةلاا ــلسا لمعل ـمــةتاعالــىا ةــلااتم ــح يةت،ا لةــةاو قلةمةــةاودو ةــة.اوينــةرجاتع ي ـ ا
ا حعةوناا ةويلاوتبةدلااتمعل ـمةتاا عملةةتةمابة كةـم اةاناـةقاوايـماا لجنـمامب جـباا فقـر ا٣ا
ـمناا قرارا١٣7٣ا(،)٢٠٠١اا يتالةداأن اعااتمعل ـمـةتاا ـيتاينبغـ اتبةدهلـةاوتـةع اا ـةولا را
اسحكشة اا ب اا كفةلمابحكثةضاوت ـريلاتبـةدلااتمعل ـمـةتاا عملةةتةـما.اوتـةع اأيضـةاا فقـر ا
١١اـمـــناا قـــرارا٢١78ا()٢٠١4اا ـــةولااألعضـــة ا رال ـــنياا حعـــةوناا ـــةويلاواإلقلةمـ ـ ا
ودونااإلقلةم او راتع ي اتبةدلااتمعل ـمةت.اوي جةاعةداـمنااألدواتااتمحعـةد ااألطـرا اا ـيتا
ميكناأناتخة ِّراهذااا حعةون،امبةاةاذ كاعـة اأاحكـةماتحضـمنهةااتفةقةـمااألـمـ ااتمحــة اتمكةفــما
اجلرميمااتمنظمماعرباا طنةم،اوس اتع دااتمةيريـماا حنفةذيـماةاتقريـراـمقبـ ا راا نظـراةاتلـكا
ا حةاب اوةاا ب اا يتاميكناةةا لةولاأناتنفذهةاتنفةذاافعةا .ا
٢7ا -اويكشضاهذااااسحقصة اأناتبـةدلااتمعل ـمـةت،امبـةاةاذ ـكاا حعـةاوناا ـةويل،اوانحقـةلا
اتمعل ـمــةتافةمــةابــنياا كــةاتاعلــىاا صــعةةاا ــ طين،اوتبــةدلااتمعل ـمــةتابــنياا كــةاتا
ا ك ـمةماوكةةنةتاا قاةعااخلةص،اـمث ااـركةتاا حكن جةـةاواـركةتاا شــناواـركةتا
ا نق ااجل ي،اـمناا حـةيةتاا رسة ةمااتماروحماةاهذاااجملةل(.)٥اوقةات جـةاعالقـماسـببةمابـنيا
عةماكفةيماتبةدلااتمعل ـمةتاوةةطرااهلجمةتااإلرهةبةم.اوجتةرااإلاةر ا راأناا ةولااخلمـسا
اتمشم ماةذااااسحعراأاا يتااعحخرباأهنـةا اتح ـذاسـ ىاعـةداقلةـ اـمـناا حـةاب اا فعة ـم،اوا ـيتا
اعحخرباتع ي اتبـةدلااتمعل ـمـةتاـمـناا شـ اغ اذاتااألو يـماابة ن ـبما ةهـة،اقـةاعةنـضاكلـهةاـمـناا
هجمةتا رهةبةماةااآلونمااأل  .ا
__________
ا( )٥ابشأنااألـم رااتمحصلمابحم ي ااإلرهةب،اتعم افرقماا عم ااتمعنةمابةإلجرا اتااتمة ةماعلىا عـةاداعالـمـةتا نـذارا
بغرأال نياا قةر اعلىاكشضا ةةتاا حم ي اا يتاي ح ةـمهةااتمقةتل نااإلرهةبة نااألجةنـب،ااألـمـراا ـذيا
يحالبااتم يةاـمناا حعةوناعلىاا صعةةااحملل .اانظر:ا .Financial Action Task Force, Financing of ISILا
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٢8ا -ا وـملاذ ك،اـمنااتمه ااإلقـرارابأنـظاميكـناةاأغلـباا ـةاتااسـح ةامااآل ةـةتاا قةسمـما
حبةدلااتمعل ـمةتاوطنةةاودو ةةاةاـم اجهـماهتةيـةااتمقـةتلنيااإلرهـةبةنيااألجةنـب.اوبـة رغ اـمـنا
أنادوااقلةلــما لغةيــماقــةاوةــعضا ةــةتاـمكرســماحصــريةا لحهةي ـةااا ــذيايشــكلظااتمقــةتل نا
اإلرهةبة نااألجةنب،افإنا’’ عـةد اا حـراعاا عجلـما‘‘اكـث ااـمـةايكـ ناغـ اةـرورياوااحـىتا
ـمرغ بةا ذاات فرتابة فع ا ةةتاصلبماتكف اتبةدلااتمعل ـمةتاةاا قضااتمنةسب .ا
٢٩ا -اوتعم ااتمةيريماا حنفةذيماـملاا ةولاعلىاتع ي اتبةدلااتممةرسةتااجلةة اةاجمـةلاتبـةدلا
اتمعل ـمــةت،اوقةـمــضااتمةيريــماا حنفةذيــمابحـةيــةاا كــث اـمــناهــذةااتممةرســةت.اوقــةاثبــضاأنا
اتمنةســبةتاا ريةةــةماا عةتمةــمااعةـمــ احفزــة اـمفةــةااةاتاــ يراممةرســةتاجةــة اةاجمــةلاتبــةدلا
اتمعل ـمةتاترـم ا رامحةيماتنق ااألا ةص،احةثايك ناا بلـةااتمضـةضاـمخل َـمـةاإمةيـماـم اطنةـظا
و اسريظاا افةيناعلىاا ا .اوكث ااـمةاتك ناا ةولاةاأح ناحةاهتةاـمـناحةـثاااسـحعةادا
وا حعةونادهةةاا لمنةسـبةتاا ريةةـةم.افقـةاقةـمـضااتمملكـمااتمحــة ا ربياةنةـةاا عظمـىاوأير نـةاا
ا شــمة ةم،ا ــةىااسحضــةفحهةااأل عــةبااألوتمبةــماوااأل عــةبااألوتمبةــما لمع ـ قنيا عــةما٢٠١٢اةا
نةن،ابحا يراا عةيةاـمنااتممةرسةتااجلةة اا راـمةما رات ريلاتنق ااألاـ ةصاـمـلاااـةذا ةـلا
ا حةاب اا ضروريما حـةيةااتم ةطرااألـمنةماوا ح فةضاـمناحةهتة.اواسـحـةثااالـةداا روسـ ،ا
ب صــفظاـمضــةضاأ عــةباس ا ـ اةاعــةما،٢٠١4اتن ــةقةاأـمنةــةابــنياوكــةاتاـمحعــةد ابحلــكا
اتمنةسبم.اوحةنمةااسحضةفضاا صنيااأل عةبااألوتمبةماواأل عةبااألوتمبةـما لمعـ قنيا عـةما٢٠٠8ا
ةابــةجني،اد لــضاا ــلاةتاةااتصــةاتاـمــلااــركةتاا حكن جةــةاعلــىاا صــعةةاا عــةتم ا
خبص صات ف انظ اأـمنةماقةدر اعلىامحةيمافعة ةةتااأل عةب(.)6اوجتـةرااإلاـةر ا راأناا ةةبـةنا
و ه ريماك ريةااسحـةثحةانظمةا ببالغااتم ـبقامبعل ـمـةتااتم ـةفريناااسـحعةاداا با ـماكـأ ا
ا عــة ا٢٠٠٢ا اللــةداا ــةويلا كــر اا قــةم،اوفعلــضاغةةنــةاـمثلــظادهةــةاا با ــماكــأ اا عــة اةا
ا كريكضا عةما.٢٠٠7اوأسفرتاتلكااتمنةسبماأيضةاعنا نشـة ا’’فضـة ادا لـ اـم حـةا‘‘ابـنيا
١٠اـمناا ةولااألعضة اةااجلمةعماا كةريبةما حة افعة ةةتااتمنةسبم .ا
٣٠ا -اوعــةد اـمــةاتنا ـ ياـمثــةالتاهــذةااتمنةســبةتاعلــىااس ـحاثمةرااتم ـ ارداواجله ـ دامب ــح ىا
غـ اقةبـ ا الســحمراراعلــىااألجـ اا ا يـ .ابةــةاأهنــةات ــةعةاةاتع يـ اتاـ يراا ةرايــماا حقنةــم،ا
ااسةمةاةاجمةلاتن ةقاتبةدلااتمعل ـمةت،اوـمنااأناذ كاأنايك نا ظاأثـراداسـ اعلـىاا ـالـمما
واألـمن،ا ص صةافةمةايحعلقابحنق ااألا ةص .ا
__________
ا( )6ا ا ــــــــــةولااتمضــــــــــةفمااتمراـــــــــــماتكــــــــــ ناـمل ـمــــــــــمابحــــــــــ ف اةــــــــــمةنةتاأـمنةــــــــــم،اانظــــــــــر:ا
 .olympic.org/Documents/Reports/EN/en_report_1078.pdfا
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٣١ا -اوتعا ـ ااتمةيريــماا حنفةذيــماةاح ارهــةاـمــلاا ــةولااألو يــما لم ــةس ااتمحعلقــمابحبــةدلا
اتمعل ـمةتاوتشةداعلىاةرور اا حن ـةقابـنيااألجهـ اعلـىاا صـعةةاا ـ طين،اوا حعـةوناا ـةويلا
واإلقلةم .اوت اص ااتمةيريماأيضةاا بـثاعناا ب اا كفةلمامب ةعة اا ةولاةاااسـحفةد اـمـنا
أحةثاا حكن جةةتا حع يـ اـمراقبـماا ـةودا،اةا طـةرااححـراماا ـقاةااخلص صـةمااتمنصـ صا
علةظاةااتمةد ا١٢اـمنااإلعـالناا عـةتم ا قـ قااإلن ـةناواتمـةد ا١7اـمـناا عهـةاا ـةويلااخلـةصا
بة ق قااتمةنةماوا ةةسةم.اوت عىااتمةيريماا حنفةذيما رافه اا حـةيةتاا يتاميكناأناتارحهـةا
ا حكن جةــةتااجلةيــة اةااجملــةلااألـمــين،اوكــذ كاا ــب اا ــيتاميكــناأنات ــه اةــةاهـــذةا
ا حكن جةةتاةاتع ي ااألـمـن.اوسح اصـ ااتمةيريـماا حنفةذيـماا عمـ اـمـلاا قاـةعااخلـةصاعلـىا
تة ااسـح ةاماا حكن جةـةتااجلةيـة اةابنـة اقـةر اا ـةولااتمعرةـاماأل اـةرااـةية اوتقـ ا
فةهةاا قةر اعلىاـمنلااإلرهةباوفقةا لقةن ناا ةويل،اوااسةمةاا قةن ناا ةويلا قـ قااإلن ـةنا
وا قةن ناا ةويلا الجئنياوا قةن ناا ةويلااإلن ةل .ا

اهة ا  -ا ا ةولاا صغ

ا

٣٢ا -ابــة رغ اـمــناأنــظايبــةواعلــىاا صــعةةاا عــةتم اأناا غةا بةــماا عظمــىاـمــناا ــةولاا صــغ ا ا
اات اجــظاهتةيــةااـمــنااتمقــةتلنيااإلرهــةبةنيااألجةنــب،افــإناا ــةولاا صــغ ااتمحضــرر اـمــناهــذةا
ا ظةهر ارمبةاتك نااةية ااهلشةاما ا اا حهةيةاتااإلرهةبةمااتم حرسـلماواتمة كـماتمـ ارداجةـة ا
ســببهةاا عةســةوناـمــنااتمقــةتلنيااإلرهــةبةنيااألجةنــب.افمــنابــنياا ــةولاا ـــا٢١اا ــيتاجــرىا
اسحعراةـهةاةاهــذااا حقريـر،اميكــناتصــنةضاسـضادولاةــمناا ــةولاا صـغ .او حــةىاهــذةا
ا ةولاـمناا ةولااجل ريماا صغ اا نةـمةـما،ايعحمـةااقحصـةدهةاعلـىاا ـةةحم.اوجـة ا دراجاهـذةا
ا ةو ماةاا قةسممااألو ةما لةولااتمحضرر انحةجما بحةطةتاا رءةماا يتاتلقحهةااتمةيريـماا حنفةذيـما
أثنــة ا يــةر اقاريــماأجريــضاةاتشــريناا ثــةل/ن فمربا.٢٠١4اوتخقــةِّراحك ـمــماهــذةاا ةو ــماأنا
قرابــما٢٠٠اـمقةت ـ اقــةارحل ـ ااـمــناأراةــةهةا لقحــةلاةااجلمه ريــماا عربةــماا ـ ريم،اوكــةنا
كــث وناـمنــه اـمصـــ بنيابأســره .اوهـــذااعــةدايعــةدلاقــ اق اـمهــةا٠٠٠ا١٩٢ااــ ا
يغةدروناا ايةتااتمحـة ااألـمريكةم.اوتـ راداا حقـةريراأنااتمقـةتلنيااإلرهـةبةنيااألجةنـباوـريا
جــذة ا راا حاــر اـمــناقَب ـ اأجةنــباي ــحهةف نااجل ـ رااتمنع ــماذاتااألعــةاداا صــغ اـمــنا
ا كةن،اويعةوهن امبكةف تاـمة ةماـمقةبـ اا ـفرا رااجلمه ريـماا عربةـماا ـ ريما لقحـةل.او ـذاا
فإنااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنبايارحـ ناهتةا يـةااأـمنةـةاوطنةـةا اـ اايحجـةو ا اـرااألعمـةلا
اإلرهةبةم.افمنااـأناهجـ ما رهـةيباواحـةاةاـمناقـماـمنحجعـةتاأنايهـ اا ثقـماةاتلـكاا ـةولا
ويـــثيناا ـــةةااعـــنا يةرهتـــة.اوةاحة ـــمادكاـــناا عةســـةيناـمـــنااتمقـــةتلنيااإلرهـــةبةنيااألجةنـــبا
وـمخيــةيه اـمــناااســحةال اعلــىاأراأابة فع ـ ،اقــةاااتكـ ناا ةوا ــماقــةدر اعلــىاـمقةوـمــماهــذاا
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اهلج ـ م.اواتمــرجالاةاهــذةاا ة ــماأنايخقضــىاعلــىاأيانشــةطاســةةح ،اوه ـ اعملةــةااتمصــةرا
ا حةــةا لنــةت ااحملل ـ ااإل ــةيلاةاهــذةاا ــةول.اويضــة ا راذ ــكاأنابعــااا ــةولااجل ريــما
ا صغ اا نةـمةماقةاتخح ذ،اةاحة ماسق طهة،اج ـ راايـح ااهلجـ ماـمنـهةاعلـىاا ـةولااجملـاةور (.)7ا
ووـةراأيضـةا بــرا ااألثـرااإلوـةيباغـ اا حنةسـيباا ــذياميكـناأنايكـ نا لم ــةعة اا حقنةـمااتمــةار ا
واتمقةـممابشك اجةةاعلىاهةك اـمكةفــمااإلرهـةباةاا ـةوالاا صـغ .افأوجـظاا ضـعضاكـث اا
ـمةايح ىناا حصةياهلةابشك اأسرعاوت يحهةاباريقماأكثرافعة ةماممةاه اا ةلاةاا ةولااألكرب .ا

اواوا  -ا ا بخعةااتمحعلقاإق قااإلن ةن ا
٣٣ا -ا ينبغ ا لةولاأناتح ـذاا حـةاب اا ال ـمـما مةيـماا ـكةناـمـنااإلرهـةباوا قةـمـماا عـةلا.ا
ووباأناتكف انظ اا عةا مااجلنةسةماأيضةامحةيمااألـمناا ش صـ ا ألفـراد،اوحقهـ اةاا لجـ ا
راا عةا ــم،اوـمشــةركمااجلمةــلاةاااــةذاا قــرار،اويصـالاذ ــكاب جــظا ــةصاةاســةةقاا ــرباـم ا
وا ةةســةتاا راـمةــما راـمنــلااإلرهــةب.اوبةنمــةاتق ـ ماا ــةولابحنقــةالاا حشــريعةتاوا ةةســةتا
ا راـمةــما راوقــضاتــةفقااتمقــةتلنيااإلرهــةبةنيااألجةنــب،اـمــنااتمه ـ ااإلقــرارابــأنامحةيــماحق ـ قا
اإلن ــةناوســةةد اا قــةن ناي ــهمةناةاـمكةفـــمااإلرهــةب.افةاعحقــةاتاا حع ــفةم،اوأعمــةلا
ااححجــة اا ــري،اوا حعــذيب،اواحملةكمــةتاغـ اا عةد ــم،اتغــذياا شــع رابــة ظل اوقــةاتصــبالا
عةـمالاـمشجعةاعلىاجتنةةااإلرهةبةني،امبنافةه ااتمقةتل نااإلرهةبة نااألجةنب .ا
٣4ا -ا وا اقـلاأنا ةـلاا حـةاب اتقريبـةاا ـيتايـةع اهـذااا حقريـرا راااةذهـةابةعحبةرهــةاأدواتا
فع ة ما قضاتةفقااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنباتقحض اـمناا ةولاأناتنظـرابعنةيـماةاعـةداـمـنا
اتم ةس ااتمحعلقماإق قااإلن ـةن.اوةاهـذااا صـةد،ايبـةواأناثالثـماجمـةاتاعلـىااألقـ اجـةير ا
بةهحمةما ةص .ا
٣٥ا -ا فبعااا ةولاتح ذا جرا اتاتشم ا غـة اوثـةسقاا ـفر،اوتـةاب اأ ـرىاتمنـلاا ـفرا،ا
بةعحبةرهةاأدواتاجملةةماا حهةيةاا ذيايشكلظااتمقةتل نااإلرهةبة نااألجةنب.اوميكناأنايخشـكل ا
ذ كا طادفةعاأولاةـةاا حهةيـةاا ـذيايارحـظااتمقـةتل نااإلرهـةبة نااألجةنـب.اويـث اذ ـكا
أيضـة،ا ابةعحـظاةاحـةاذاهتـة،اـم ـأ ماا ـقاةاحريـماا حنقـ اوةاا قـةر اعلـىاـمغـةدر اأيابلــة،ا
علىاا نـ ااتمنص صاعلةظاةااتمةد ا١٣اـمـنااإلعـالناا عـةتم ا قـ قااإلن ـةناواتمـةد ا١٢اـمـنا

__________
ا( )7احةدَّتااتمةيريماا حنفةذيمادو ماصغ اأ رىاب صفهةاـمحضرر اعلىا اممةث .اوجرىالةيةاتلـكاا ةو ـماـمـنا
قبَ اـمرك اااتصةلااإلقلةم اتمناقماا بـراا كـةرييباا ـذياتحقةءـظاجلنـماـمكةفــمااإلرهـةباواتمةيريـماا حنفةذيـما
ـمــلاجلنــماجملــسااألـمــنااتمنشــأ اعمــالابــة قرارا١٥4٠ا(،)٢٠٠4اوســةح اللةـ اهــذةاا ة ــماةاتقريــراـمقب ـ .ا
وجتريااتمةيريماا حنفةذيماأيضةااتصةاتابةو ماصغ اثة ثمابعـةاأناأبالغـضادولاجمـةور اهلـةاعـنارحةـ اأعـةادا
كب اـمنااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنبا رااجلمه ريماا عربةماا ريم .ا
15-07679

19/40

S/2015/338

ا عهةاا ةويلااخلةصابة ق قااتمةنةماوا ةةسةم.اوةاا قضانف ظ،اميكناأناىلضلاهذااا ـق،ا
ح ــبمةاورداةااتمــةد ا١٢اـمــناا عهــةاا ــةويلااخلــةصابــة ق قااتمةنةــماوا ةةســةما،ا ــبعاا
جرا اتاا حقةةـاةاا ـيتايـن اعلةهـةاا قـةن ن،اوا ضـروريما مةيـمااألـمـناا ـ طيناأواا نظـةماا عـةما
أوا ا صـماا عةـمماأوااأل ـالقاأواحقـ قاوحريـةتااآل ـرين،اوااتحعـةرأاوا قـ قااأل ـرىا
ا يتايقرهةاا عهةاا ةويلااخلةصابة ق قااتمةنةماوا ةةسةم .ا
٣6ا -اوـمناا حةاب اا يتاتنظرافةهةاا ةولا لحعةـم اـملاهتةيةااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنبانقـ ا
اتمعل ـمــةتاا ش صــةماعــنااألفــرادادا ـ اا ــةولاوفةمــةابةنــهة،اواســح ةامااتمراقبــماوغ هــةاـمــنا
أسة ةباا حـقةقاا يتاهلةا ثةراتحعلقابة قاةااخلص صةم.ابةةاأناا قاةااخلص صـةم،ابة صـةغما
ا يتايرداةةاةااتمةد ا١٢اـمنااإلعالناا عةتم ا ق قااإلن ةن،ا ـةساحقـةاـمالقـةااـأنظاةاذ ـكا
اأناا قاةاحريماا حنق .اوبة رغ اـمناأنااانحقةصاا حع ـف اأواغـ اا قـةن لاـمـناهـذااا ـقا
ظ رامب جبااتمةد ا١7اـمناا عهةاا ةويلااخلةصابة ق قااتمةنةماوا ةةسةم،افإناهـذااا ـق،ا
ـمثلمةاأوردااتمقررااخلةصااتمعينابحع يـ اومحةيـماحقـ قااإلن ـةناوا ريـةتااألسةسـةماةاسـةةقا
ـمكةفـمااإلرهةب،ا’’ـمرنابقةراكة اميكلناـمـناتابةـقاا قةـ داا ضـروريمااتمشـروعماواتمحنةسـبما
علىاا قاةااخلص صةم‘‘ا(انظرا،A/HRC/13/37اا فقر ا.)١٥اوعنةاا نظراةا نشـة اأوااتبـةدلا
أاكةلاجةية اـمناأسة ةبا ـلاا بةةنـةتاا ش صـةماواسـح ةاـمهة،امبـاةاةاذ ـكاب جـظا ـةصا
’’ق اس ااتمراقبم‘‘اأوا’’ق اس احظراا فراج ا‘‘،اعلىاسبة ااتمثةلاااا صـرا،اينبغـ ا لـةولاأنا
تحعةونا ةلاجمم عماـمـنااتمعـةي ااتم ةـ عةماإلدراجاأيافـرداةاأياقةسمـماـمـناهـذةاا قـ اس ،ا
و رسة ا جرا اتاتكف اأناتك ناا بةةنةتاا ش صةماا ـ ارد اةاهـذةاا قـ اسا اـمكحملـماودقةقـما
و ةثــم.اوينبغ ـ ا لــةولاأيضــةاأناتا ـ رافهمــةاـمشــحركةا كةفةــمااســح ةاماتلــكااتمعل ـمــةت،ا
لحع خر اـمثالاعلىاـمـةا ذااكـةناا غـرأاـمنـهةاهـ اـمنـلاا شـ اـمـناركـ باطـةسر ،اأواتة ـ ا
اححجــة ةاأوااعحقة ــظا ــةىاوصــ ظ.اوينبغــ اعــةمااســح ةاماهــذةااتمعل ـمــةتاباريقــماتخة ِّــرا
ااعحقةلاا حع ف اأواغ اا قةن ل.
٣7ا -اوأ ـ ا،اتعحــربابعــااا ــةولاجتــر اســفرااتمقــةتلنيااإلرهــةبةنيااألجةنــباأدا اهةـمــماةا
اجله دااتمبذو ما قضاتةفقااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنب.اوقةاسلاضاـمف ةةمااألـمـ ااتمحــة ا
ق قااإلن ةناا ض اةااآلونمااأل ـ اعلـىاـم ـأ ماا حجـر ،اةـمناـم ـةسا اأ ـرى،اعنـةـمةا
أاةرتا راأنظا” ااينبغ اعلىاسبة ااتمثةلاافحراأاأناسـفراأيافـردا راـمناقـمانـ اعايناـ يا
علـــىانةـــماجرـمةـــماأوايرـمـ ـ ا رادعـ ـ اأنشـــاما رهةبةـــما جراـمةـــماأوايشـــةركافةهـ ـةا“ا(انظـــرا
،A/HRC/28/28اا فقر ا.)4٩اوـمناا ارداأنات اجظاا ةول،افةمةايحعلقاةـذةااجلـراس اأكثـراـمـنا
غ هة،ابة نظرا راا اةبلاااسـحبةق ا لحـةاب اقةـةاا بــث،اصـع بةتاةاأناتـبنيابـن اا قـةن نا
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وتثبــضاأـمــةمااحملكمــماا عنةصــراا ضــروريما لـصـ لاعلــىا دانــةتاةااجلــراس ااحملــةد اةاا قــرارا
٢١78ا(.)٢٠١4اوةا ةـلاا ــةات،اســةحعنياعلــىاا ــةولاأناتكفـ ااححــراماـمبــةأاا شــرعةما
وافحراأاا ربا ،اومهةاـمبة ناااو ،اح ـباـمـةاذهبـضا ةـظاا لجنـمااتمعنةـماإقـ قااإلن ـةن،ا
لةولااألطرا اةاا عهةاا ةويلااخلةصابة ق قااتمةنةـماوا ةةسـةماأناتقةـةمهة،احـىتاو ـ اةا
حة ــماا ا ـ ارم،اكمــةايــحعنياعلةهــةاأناتكف ـ ااححــراماـمبــةدمااإلجــرا اتاا قةن نةــماا اجبــما
واتمعةـملماا عةد م .ا
٣8ا -اوتنةقشاقضةيةاحق قااإلن ةنااأل ـرىاذاتاا صـلمابة حهةيـةاا ـذيايشـكلظااتمقـةتل نا
اإلرهةبة نااألجةنباةاـم اةلاأ رىاـمناهذااا حقرير .ا
اا

ارابعةا  -ا ـم اطناا ضعضااهلةكل :اا حـلة ااتم اةةع ا بةةنةتااتمةيريماا حنفةذيم ا

٣٩ا -ايبـــثاا فــرعاا رابــلااآل ةــةتاا ــيتاميكــناأنات ــح ةـمهةااجملام عــمااألورااتمك نــماـمــنا
٢١ادو ماـمحضرر اـمشم مابة ةراسماااسحقصةسةماتم اجهما ارااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنـب.ا
وـمــنااآل ةــةتاا قةسمــمااخلةصــمابحنفةــذاا قــرارينا١٣7٣ا()٢٠٠١اوا١6٢4ا()٢٠٠٥ا ةــةتا
كث اميكـناتكةةفهـةافحصـلالا حنفةـذاا قـرارا٢١78ا(.)٢٠١4اوةابعـاااجملـةات،اـمثـا اـمنـلا
سفرااتمقـةتلنيااإلرهـةبةنيااألجةنـبابـنياا ـةولاواتم ـةس ااتمحعلقـمابـة حجر ،اوـةراااـةذاتـةاب ا
ةد ا ضمةناتنفةذاأحكةماا قرارا٢١78ا( .)٢٠١4ا
ا

اأ ضا  -ا ـمنلااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنباـمناا فرابنياا ةول ا
ا ا اتمغةدر ا

4٠ا -اـمــناا اــرقاا فعة ــماجــةااةاتنفةــذاا قــرارا٢١78ا()٢٠١4اوـمنــلادهــ راـمقــةتلنيا
رهةبةنياأجةنباا عم اعلىاـمنلاـمناحيةو ناا فرا النضمةما راصف ااتمقةتلنيااإلرهـةبةنيا
األجةنباـمناـمغةدر ابلةه ااألصل او/أوابلةا قةـمحه ا ل فرا راـمنةطقاا زناع.اوهلـذااا ـبب،ا
ميكــنا لــةولاأناتضــلاتــةاب اعملةــما حـةيــةااألفــراداا ــذينايشــحبظاةااســعةه ا النضــمةما را
صف ااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنباوـمنعه اـمنااتمغةدر اارتكةباأعمةلا رهةبةـماةااخلـةرجا
أواا ح اــةطاهلــةاأواا حـض ـ اهلــة،اأوااتمشــةركمافةهــةاأواتقــة اا حــةريباعلةهــةاأواتلق ـ اهــذاا
ا حـةريب.اوتفةـةانحـةس اا ةراسـماااسحقصـةسةماا ـيتاأعـةهتةااتمةيريـماا حنفةاذيـماأنا١7اـمـناأصـ ا
٢١ادو ماـمشم مابةاسحعراأا ةسا ةيهةافةمةايبةواأياتـةاب اتنفةذيـماأوا ـةيهةاـمنـهةاا شـ ا
ا قلةــ اتمنــلااتمــ اطننياو/أوااتمقــةمنيااتمشــحبظاةاانضــمةـمه ا راصــف ااتمقــةتلنيااإلرهــةابةنيا
األجةنباـمناا فرا رااخلةرج.اوعالو اعلىاذ ك،ايبةواأناا عةدانف ـظاـمـناا ـةولااايابـقا
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تةاب افعة ما ضمةنات ويـةاـمـ دف ااخلاـ طااألـمةـمةـمااتمكلفـنيابحنظـة احركـمااألاـ ةصاعـربا
ا ــةودامبعل ـمــةتاـم ــحكملماإللــة اعملةــةتافعة ــماوقةسمــماعلــىااألد ــما حقةــة اةــةطراســفرا
اتمقةتلنياا إلرهةبةنيااألجةنباو جـرا اعملةـةتاا حفحـةشاا كفةلـمابةتم ـةعة اةالةيـةاه يحـه ،ا
ـملاأنااتمةيريماا حنفةذيماتعل اأناعة ادولالـضاةاـمنـلااخلـروجااألويلاألاـ ةصايشـحبظاةا
انضمةـمه ا راصـف ااتمقـةتلنيااإلرهـةبةنيااألجةنـبابةعحراةـه اعلـىاا ـةود.اوبة حـةيل،امثـما
حةجماواةـما راتةاب ا حع ي اا ح عةماوبنة اا قةراتاةاهذةااجملةات .ا
ا
ا ا ا فرااتمحقال ا
4١ا -ا عةد اـمةايلجأااتمقةتل نااإلرهـةبة نااألجةنـباألمنـةطاـمـناا ـفراقةسمـماعلـىااتمراوغـم،ا
أواتمــةاي ــمىا”ا ــفرااتمحقاــل“،اا ــذيايعــيناا قةــةماعمــةاابحق ــة اا رحلــماا ا يلــما راأاــارا
ـمحعــةد ايحعــذراـمعهــةاااحأكــةاـمــناـم ــةراا ــفراوـمنالقــظ،اوذ ــكاتمنــلاا ــلاةتاا ةوديــما
وـم ــخويلاـمكةفـــمااإلرهــةباـمــناأناحيــةدواابةقــماـمكــةناوج ـ ده اقب ـ اوص ـ هل ا رادو ــما
ـمعنةم.اوهلذا،افإناـمنلا”ا فرااتمحقاـلا“ا أـمـراحةسـ ااألمهةـما قـضاتـةفقااتمقـةتلنيااإلرهـةبةنيا
األجةنــباعــرباا ــةوداوـمنــلااتمقــةتلنياا ــذيناك ـةان ااةاـمنــةطقاا ــزناعاـمــناا ع ـ د ا راديــةره ا
بةعحبةره اـمنفذيناـمحةربنياتةريبةاجةـةااعلـىااـنااهلجمـةتاأواـمـنااانحقـةلا رادولاجمـةور ا
تمنــةطقاا ــزناعااتم ــلال.اوإ ــباعل ـ ااتمةيريــماا حنفةذيــم،ا ايح ــذابعــةاأياكةــةن،اس ـ ا اـمــنا
ا قاةعاا عةماأواا قاةعااخلةص،اأيا اـ اتا فهـ اهـذااااحــةياوللةلـظ.اوهلـذا،امثـماحةجـما
ـملـما حع ي اقةر اا لاةتاا ةوديماوـم خويلاـمكةفـمااإلرهةباعلىاأنالـةدابةقـمااتمكـةنا
ا ذياكةنافةظااتم ةفراقب اوص ظا رابلةاـمعني.اوتصنضاهـذةاا ةراسـماااسحقصـةسةماـمـةاي يـةا
قلةالاعنانصـضاا ـةولااتمشـم مابة ةراسـماااسحقصـةسةمابأهنـةاـمـناا ـةوالاا نةجــما”ج سةـةا“ا
أوا أفض اةات جة اد لاو ـروجا ةـلاا ركـةب.ا ااأنـظانظـراا عـةماااححفـةظاب ـجالتا
دقةقـم،ايحعــذراعلةنــةاأنانفهـ ابشـك اأفضـ ادــةهر ا”ا ــفرااتمحقاـلا“اـمــنا ــاللا عــةد ابنــة ا
ا اريقــماا ــيتااتبعهــةااتمقــةتل نااإلرهــةبة نااألجةنــبا ل ــفرا رادولاا عب ـ راوـمنــةطقاا ــزناعا
وـمغةدرهتة .ا
ا ا ة ابطااهلجر ا
4٢ا -اتقـ مادو ــماواحــةافقــطاـمــناأصـ ا٢١ادو ــماـمشــم مابة ةراســماااسحقصــةسةمامبراقبــما
اتم ةفريناا عةبريناأوااتمنحقلنياـمناطةسر األ رىاا ذينايبق نادا ااتمناقماا ةو ةماـمنااتماـةر.ا
وتحةالابقةماا ةولاا عب رادوناترتةبةتا حأا اتاد لاأو ئكااألاـ ةص،ااـمـلاا عمـ ابحـةاب ا
ي اتمراقبمااهلجر اأوابةوهنة.اواافحقةرا راـمث اهذةااإلجرا اتاةاـمعظ اا ـةولاأـمـراـمفهـ ما
نظــراا عــةماوج ـ داااــحراطادويلابــأناتكف ـ اا ــةولاتابةــقاة ـ ابطااهلجــر ااتمحعلقــمابعب ـ را
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اتم ةفريناأواتنقله امب جبااتمرفقا١7ا(األـمن)اأوااتمرفـقا٩ا(ا حة ـ )ااتفةقةـاماا اـ انااتمـةلا
ا ةويل.اوـملاذ ك،افـإناا ضـعضاا ـةيلاةاهـذاااجملـةلاي ـمالا لمقـةتلنيااإلرهـةبةنيااألجةنـبا
بعب راا عةيةاـمناا ةولاإريـم،امبـةاةاذ ـكااتمراكـ اا رسة ـةما ل ـفرااجلـ ي،ادوناأناىلضـع اا
علىااإلطالقا لحفحـةشاـمـناقبـ اـمـ دف ااهلجـر اأواا حـقـقاـمـناعـةماوروداأءـةسه اةاقـ اس ا
اتمراقبمااحمللةماوا ةو ةم .ا
4٣ا -اوبةسحثنة اأفغةن حةناوج رااتملةيض،اتحـةالا ةـلاا ـةولاا بـة داعـةدهةا٢١ادو ـمان عـةا
ـمةاـمناترتةبةتااإلعفة اـمناا حأا اـملادولاأ ـرى.اويحـراوااعـةداا ـةولاا شـريكمااتمةرجـما
ةاهــذةاا حرتةبــةتاـمــنا4ا(ـمصــر)ا را١6٣ا(ـمة ة يــة).اوتعمـ ا١٠ادولاـمــناأصـ ا٢١ادو ــما
بحرتةبةتاـمنالاا حأا اعنةاا ص ل.اوتعم انةج يةاةذةاا حرتةبةتا ا اـم اطينادو ـماواحـة ،ا
وتصةراج رااتملـةيضاا حأاـ اتاعنـةاا صـ لاتمـ اطينا ةـلاا ـةول.اوترتةبـةتااإلعفـة اـمـنا
ا حأا ـ اأواـمنـهــةاعنــةاا ص ـ لاه ـ اترتةبــةتاـمثة ةــما ــفرااألا ـ ةصاوتة ـ اا حجــةر ،اا
منةا ينبغ اأنايصـباذ كاتةقةقاـمـبيناعلـىاتقةـة اـمنةسـبا لم ـةطراةاـمركـ اـمـنالاا حأاـ ا
عنــةاا صــ لاو/أواـمراقبــمااهلجـــر ا ضـــمةناعــةماا ـــمةاا لمقــةتلنيااإلرهـــةبةنيااألجةنـــبا
بة ة لاأواا عب راعناطريقاا ةو ماب ه ماأكرباممةاتحةـظاا ـنظ اا ـيتاتشـحرطاا صـ لاعلـىا
تأا اتاا فراقب اا ص ل .ا
44ا -اوحــىتاةاأفضـ اا ظــرو ،اميــنالاـم دفـ ااهلجــر افحــر اوجةـ ا لغةيــمايقــررونا الهلــةا
ـمةا ذااكةناـم م حةا لم ةفرابة لاا بلة.اوـمناأج القةقاأفضـ ااسـحفةد اـمـناهـذااا قـضا
احملةود،ان ص ابأنايحةااتم دف ااهلجر اةااخلاـ طااألـمةـمةـماجمم عـماـمـنااألدواتااألسةسـةما
وا حـــةريبااتمنةســـبا حـ ـــنياقـــةرهت اعلـــىاكشـــضاـمـــنايخـحمــ اأنايك نــ ااـمـــنااتمقـــةتلنيا
اإلرهةبةنيااألجةنب.اوـمناهذةااألدواتاا رسة ةمااتمعل ـمةتااتم بقماعـنااتم ـةفريناوسـجالتا
أءــة ااتم ــةفريناوق اعــةابةةنــةتااإلنحرب ـ ل،اوق ـ اس ااتمراقبــماا طنةــماوا ةو ةــم،اواتمعل ـمــةتا
اتم حمة اـمناـمصةدرااسح بةراتةم .ا
ا
ا ا اسح ةامااتمعل ـمةتااتم بقماعنااتم ةفرين ا
4٥ا -ابة نظراألمهةماةمةناا ص لا را ةلاـمصـةدرااتمعل ـمـةتااتمـذك ر ،اـمـنااتمـث ا لقلـقا
أنايحــبنياأنامخ ــةافقــطاـمــناا ــةولااتمشــم مابة ةراســماااسحقصــةسةماطلبــضاـمــنااــركةتا
اخلا طااجل يماأناتقةماـمعل ـمةتاـم بقماعنااتم ةفرين،اوفقةا لبةةنةتااتمحةحماـمـناالـةداا نقـ ا
اجلـ ياا ــةويل.اونح قــلاأناتاــرأاأوجــظاهةـمــماـمــناا حـ ــناةاهــذةااألرقــةما ــاللاا ــن اتا
ا قلةلــمااتمقبلــم،احةــثا ناا قــرارا٢١78ا()٢٠١4ايهةــبابة ــةولااألعضــة اأناتلـ مااــركةتا
ا ا ـ اناا عةـملــماةاأراةــةهةابحقــة اـمعل ـمــةتاـم ــبقماعــنااتم ــةفرينا راا ــلاةتاا طنةــما
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اتم حصماك اتحمكناـمنااكحشة احةاتاقةةمااألفراداا ذيناحةدهت اجلنمااجلـ ا اتااتمفروةـما
علىاتنظـة اا قةعـة امبغـةدر اأراةـةهة،اأوا ةو ـماد ـ لاتلـكااألراةـ اأواعب رهـةاعلـىاـمـ ا
طــةسراتاـمةنةــم.اواتمعل ـمــةتااتم ــبقماعــنااتم ــةفريناعظةمــماا فةســة ،احةــثايك ـ نابإـمكــةنا
ـم خويلااهلجر اةاـمعظ اا ةاتاا صـ لاعلـىاقةسمـماا ركـةباقبـ اوصـ لاا اـةسر ابكـث .ا
وميكــنااســحغاللاا قــضااإلةــةةابشــك افعــةلا حــةقةقاقةسمــمااتم ــةفرينا ا اا ق ـ اس اا ة ةــما
ألفراداا ذيناميكناأنايك ن ااـمنااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنب .ا
ا
ا ا ـمنظ ـمــمااإلنحرب ـ لا التصــةاتاا شــرطةا ماا عةتمةــماا ــيتاتعم ـ اعلــىاـمــةاراا ــةعماط ـ الا
أيةما األسب ع ا
46ا -اعلىاا صعةةااإلوةيب،ادكنضااتمةيريماا حنفةذيماـمناا حأكةاـمناأنا١4ادو مادلـكانظـ ا
تفحــةشاتحعلــقابــةهلجر اـم ص ـ ماباريقــماـمــةاعلــىاـم ــح ىااخلــطااألـمــةـم امبنظ ـمــمااإلنحرب ـ لا
التصــةاتاا شــرطةماا عةتمةــماوبقةعــة ابةةنــاةتاوثــةسقاا ــفرااتم ــروقماواتمفق ـ د .اول ــنيا
اسح ةاماق اعةابةةنةتااإلنحرب لاهـذةاواتم ادبـماعلـىااسـح ةاـمهة،اـمـلاااـةذاتـةاب اترـمـ ا را
تع ي اقةر اـمـ دف ااخلـطااألـمـةـم اعلـىااسـح ةاماأسـة ةبافعة ـماةا جـرا ااتمقـةبالتاخي ـحفةدا
فةهــةاـمــنا ةــلاـمخاــراتااتم ــةطرااتمحةحــم،اســة يةاكــث اااةااتم ــحقب اـمــناصــع بماعبــ را
األا ـ ةصااتمةرجــماأءــةقه اةاق اعــةاا بةةنــةتاأواعب ـ راوثــةسقاا ــفرااتمةرجــمافةهــة،اـمــنا
ا ةوداا طنةمادوناكشضاأو ئكااألا ةصاأواتلكاا ثةسق .ا
ا
ا اهتريبااألا ةص ا
47ا -اتش ـ اا ةراســماااسحقصــةسةما راأنا١٠اـمــناا ــةولااإلحــةىاوا عشــرينافقــطاتابــقا
بعاا ا حةاب اا قةن نةـما حجـر اهتريـبااألاـ ةص،امبـنافـةه ااتمقـةتل نااإلرهـةبة نااألجةنـب.ا
وا عق بةتااتمفروةماعلىاـمنايق مابذ ك،احـىتاةاا ـةولاا ـيتاجتـرماهتريـبااألاـ ةص،اهـ ا
عق بــةتا فةفــمان ــبةة.اوبة حــةيلافع اقــباهــذااا عم ـ ا فةفــمان ــبةةاعلــىاـمــناي ــعىاـمــنا
األا ةصاوا كةةنـةتااإلجراـما ةـم،امبـةاةاذ ـكااجلمةعـةتااإلرهةبةـم،ا حجـةو اةـ ابطااهلجـر ا
و د ةلاأفراداعرباحةوداا ةو م .ا
ا
ا ا ا بخعةااتمحعلقابة الجئني ا
48ا -ايهةباا قـرارا٢١78ا() ٢٠١4ابة ـةولاأناتضـمن،امبـةايحمةاـىاـمـلاا قـةن ناا ـةويل،ا
وااســةمةاا قــةن ناا ــةويلا ق ـ قااإلن ــةناوا قــةن ناا ــةويلا الجــئني،اعــةمااســحغاللاـمرك ـ ا
ا الجهاـمناقب اا ذينايرتكب نااألعمـةلااإلرهةبةـماأوايح ـ ناتنظةمهـةاأواتة ـ هة،امبـنافـةه ا
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اتمقــةتل نااإلرهــةبة نااألجةنــب.او نشــة انظــةمافعــةلا حـةيــةاـمركــ اا الجــهاوســةلمافعة ــما
العحرا ابة الجئنياا ذيناحيحةج نا لـمةيماا ةو ةماواسحبعةداـمناااي ـحـق ناهـذةاا مةايـم،ا
ـمث ـ ااإلرهــةبةني.اوتابــقا١٢ادو ــماـمشــم مابة ةراســماااسحقصــةسةمااــكالاـمــةاـمــناأاــكةلا
جــرا اتالةيــةاـمرك ـ اا الجــه،او كــنا اتنـ اسـ ىاثــالثاـمنــهةادرجــماا نجــةاا” راحــةا
كب “اأواأكثر .ا
ا
ا احةوداي ه اا حراقهة ا
4٩ا -ا راجةنبااتم ةس اا يتاتنةو حهةاأسئلما ةد اعـنااتمقـةتلنيااإلرهـاةبةنيااألجةنـب،اهنـةكا
عة اقضـةيةاةاجمـةلا دار اا ـةودالحـةجا راـم يـةاـمـناا بــث.اوـمـناأكـرباا حــةيةتاوقـضا
تةفقااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنباـمنا اللاـمعةجلماـم ـأ ماا ـةوداا ـيتا”ي ـه اا حراقهـةا“،ا
حةثادحلكاا ةولاا قلةـ اـمـنااتمـ ارداأوااادحلـكاـمنـهةااـةئةا ةـلاةـ ابطافعة ـماالــةود.ا
و ةاهذااا عج ،ااابةاـمـنااإلسـراعابحـةيـةاأةـعضااتمنـةطقاا ةوديـماواححةةجـةتاا ـةولا
اتمعنةــماـمــنااتم ــةعة اا حقنةــما حة ـ اتقــة ااتم ــةعة ااتمال بــم.اوينبغـ ا لــةولاأنات ــحفةةاـمــنا
أســـة ةباتن ـــةقا دار اا ـــةوداألهنـــةاتحصـ ـ ابة ـــةوداا ـــيتاي ـــه اا حراقهـــة،اوأناتـــةرجا
تكن جةــةتااتمعل ـمــةتاوااتصــةاتاذاتاا صــلم،اوتعم ـ اعــناكثــباـمــلااجملحمعــةتااحمللةــما
ا ةوديم،اوتا راا حعةونااإلقلةم اا فعةلاعرباا ةود .ا
ا

ابة ا  -ا نفةذاا قةن ن ا

٥٠ا -ايحالــباا حصــةياعــربا نفــةذاا قــةن نا حهةيــةااتمقــةتلنيااإلرهــةبةنيااألجةنــباااــةذاهنـ ا
كل اعلـىاا صـعةةيناا ـ طيناوعـرباا ـ طايناتمنـلاتـةفقااتمقـةتلنيااإلرهـةبةنيااألجةنـباوكشـضا
ه يحه اووقضاتةفقه .اوألناأحةااخلصـةس اا رسة ـةما حهةيـةااتمقـةتلنيااإلرهـةبةنيااألجةنـبا
ه اقةرهت اعلـىاا حنقـ ،افـإناهنـةكاحةجـما ح ثةـقاا حعـةوناةاجمـةلا نفـةذاا قـةن نامبـةايحجـةو ا
اتم ح ىاا طين.اوعالو اعلىاذ ك،افإنظابةونادع اأجه اااسـح بةرات،اسـحفحقرا جـرا اتا
نفــةذاا قــةن نا لمعل ـمــةتاا ة يــم.اوااميكــناإلنفــةذاا قــةن ناأنايكــ نافعــةااـمــةا اتكــنا
اتمعل ـمــةتااتمحعلقــمابةتمقــةتلنيااإلرهــةبةنيااألجةنــبادقةقــماوكةـملــماوـمقةـمــماةاأواهنــة.اوتح قــضا
فعة ةما نفةذاا قةن ناأيضةاعلـىاـم ـح ىاا حـ افرااتمبةاـارا حلـكااتمعل ـمـةتاجلمةـلاـمـ دف ااخلـطا
األـمةـم ،اوااسةمةاةااتمعةبراا ةوديم،امبةاةاذ كادواسرااهلجر اوسلاةتااجلمةرك.اوتح قـضا
أيضـةاعلــىاعملةــةتاا كشـضااتمبكــراوا حــة اوا قةيـم،اا ــيتاتحـقــقابـأكرباقــةراـمــناا فعة ةــما
عنةـمةاتعم اسلاةتا نفةذاا قـةن نابشـك اوثةـقاـمـلااجملحمعـةتااحملالةـم،اـمـنا ـاللاتـةاب اـمـنا
قبة ااخلفةر ااجملحمعةم .ا
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٥١ا -اوتغا اأسئلماا ةراسماااسحقصةسةمااتمحعلقمابإنفةذاا قةن ناجمةاتاتحص ابـمةايلـ :ا(أ)ا
تبةدلااتمعل ـمةت/ااسح بةراتابشـك اـمن ـقاوـمركـ ي،ا(ب)اواسـح ةامااتمعل ـمـةتااتمحةحـم،ا
(ج)اوا حـةريب،ا(د)اوا حعـةوناا ـةويل.او ناـمــةايـث اا قلـقابشـك ا ــةصاةاهـذااا صـةداهـ ا
ـمكةنةــمارفــااأواســـبااجل ـ ا اتاأواوثــةسقاا ــفرااأل ــرىاك ســةلمافعة ــما حعاة ـ اســفرا
اتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنب.اويبةواأناهنةكادو ماواحـة افقـطاـمـناأصـ ا٢١ادو ـماـمحضـرر ا
ـمشم مابةاسحعراأاتصةدراج ا اتاا فراتمنلااألاـ ةصااتمشـحبظاةاسـعةها ا النضـمةما را
صف ااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنباـمـناا ـفر.اوقـةايكـ ناااسـح ةامااحملـةوداهلـذااا حـةب ا
ـمرتباةابحعقةةاتاقةن نةـماتحعلـقابةتم ةـ عاوبة قـضاا ـال ما ةـلاا لـ اسالاا ضـروريماةاهـذاا
ا صةد.اوميكناأنايك نااافحقةرا رااإلراد اا ةةسةماعـةـمالا ـراأيضـة.اوينبغـ اااإلاـةر ا را
أنا غـة اوثــةسقاا ـفر،او ناكــةناـمـنااتممكــناأناىلفــااـمخقحـةاـمــناعـةدااتمقــةتلنيااإلرهــةبةنيا
األجةنبااحملحم اأناي ـةفرواا رااخلـةرج،افإنـظاـمـناغـ ااتمـرجالاأنايشـك احـالا لمشـكلماةا
األج اا ا ي .اوةاهذااا صةد،اهنةكاا عةيةاـمناا ب اا يتاي حاةلاـمنا الهلةاأيافـردا ةيـظا
ـمةايكف اـمناا اف اأنايق م،اس ا اباريقـماـمشـروعماأواغـ اـمشـروعم،ابحـأـمنياوثـةسقاا ـفرا
ا ال ـمما حة اا فر،ااألـمراا ذيايلق ابظاللاـمناا شكاعلىاـمةىافعة ةماهذةاا حةاب  .ا
٥٢ا -اوـمــنااألـم ـ راذاتاا صــلمامب ــأ ماســـباج ـ ا اتاا ــفراأوارفــااـمنـهــةا ســقةطا
اتم اطنــماعــناـم دوج ـ ااجلن ــةم.اوـمــلاأنا ســقةطااتم اطنــما ــةساه ـ اـم ة ـ عاهــذةاا ةراســما
ااسحقصةسةم،افإنااتمةيريـماا حنفةذيـماتـةركاأناعـةدااـمـناا ـةولابـةأتاتنظـراةا ـمكةنةـماااـةذا
تــةاب اأواتنفةــذهةاإلســقةطااتم اطنــماعــناـم دوج ـ ااجلن ــةمااتمشــحبظاةاك ـ هن اـمــنااتمقــةتلنيا
اإلرهةبةنيااألجةنـباوعمـنايعح ـمـ نااا ـفرا رااخلـةرجاكمقـةتلنيا رهـةبةنياأجةنـب.اولـ لا
هذةاا حةاب ابة فع ادوناع د اهخا ااألفـرادا رادو ـماجن ـةحه اا ـةبقم،او كـناميكـناأيضـةا
أاايحجــةو اأثرهــةاجمــردانقـ ااتمشــةك ا رادو ــمااجلن ــةمااتمحبقةــم.او ذااأقــةـمضاكـ ادو ــماـمــنا
دو يتااجلن ةماعلىا سقةطااجلن ةمافقةايخدياذ كا راده راا اغ اتحعلقابةنعـةامااجلن ـةم.ا
وهنةكاأيضةاا اغ احقةقةمابشأناـمةىاـمراعة ااألصـ لاا قةن نةـماةاااـةذاا قـراراتاا قةةـةما
بإسقةطااجلن ةم.اوسةك ناـمناا ضرورياأيضةا نشـة ا ةـماوطنةـماتحـةالاتبـةدلااتمعل ـمـةتابـنيا
أجه ا نفةذاا قةن ناواهلةئةتااإلداريما ضمةناهن اـمحنةسق .ا
٥٣ا -اوممــةايعاـ اتــةاب ا نفــةذاا قــةن ناأيضــةاعــةماقــةر اـمعظ ـ اا ــةولاعلــىاتن ــةقاتبــةدلا
اتمعل ـمــةتاو ةــفة اا اــةبلااتمرك ـ ياعلةــظاعلــىاا صــعةةاا ـ طين.افف ـ اح ـ ايلانصــضاا ــةولا
األعضة ااتمشم مابةاسحبةةن،ا ـمةاااوج داألياتعةوناـمناهـذااا قبةـ اأوااات جـةاـمعل ـمـةتا
عمةا ذااكةناهذااا حعةوناقةسمةاوعناكةفةما لة ة.اوهذااأـمرايبعثاعلىاا قلـق،األنا”ا ـحفك ا
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اانع ايل“،ا ةةفما راعةماتبةدلااتمعل ـمةت/ااسـح بةرات،اوعـ اا ـةولااألعضـة اغـ اقـةدر ا
علىاا حعر اعلىااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنباوااعلـىاتنفةـذاا حـةاب اا ال ـمـماتمنـلاـمغـةدرهت ا
أراةـــةهةاأواـمــاروره اةـــةا لقحـــةلاةااخلـــةرجاةاصـــف ااتمقـــةتلنيااإلرهـــةبةنيااألجةنـــب.ا
وةاا شك ا١ا بةةنابنحةس اا ةراسماااسحقصةسةم.افةتم ةحةتااتمبةنـمابـة ل ننيااألمحـراوا ربتقـةيلا
تش ا راحة ماتحالباا حـ نيابة نظرا راا فرقابـنياـم ـح ىااألو يـمااحملـةداوـمعـةلاا حنفةـذا
ذياا صلمابظ .ا
اا
ا

ا شك ا ١ا
ه اتخ وداأجه ا نفةذاا قةن ناببةةنةتاـمفةة اممةالص اعلةظاااسح بةراتاعنااتمقـةتلنيااإلرهـةبةنيااألجةنـب،اوخبةصـماـمـنا
ـمصةدرا ةرجةم؟ا ا
ا
ا حنفةذ ا
األو يم
ا

نع ا

عة ةم ا

ا

ـمكثض ا

ا

جس ا

ـمح سام ا

ا
ا

هةـمش ا
ا

ا

اا ا

ـمن فضم

اات جةاـمعل ا
ـمةت
ا
ا
ا

أفريقةةاا شمة ةما ٣ا
أفريقةةاا غربةماوا ساىا ١ا
جن با سةةا ١ا
جن با سةةا ٣ا
أفريقةةاا غربةماوا ساىا ٢ا
جن با سةةا ٢ا
جن باارقا سةةا ١ا
جن با سةةا 4ا
جن باارقا سةةا ٣ا
أفريقةةاا شمة ةما ٥ا
أوروبةا ١ا
أوروبةا ٢ا
جن باارقا سةةا ٢ا
أفريقةةاا شمة ةما 4ا
أوروبةا ٣ا
غربا سةةا ١ا
أفريقةةاا شمة ةما ٢ا
أفريقةةاا شمة ةما ١ا
غربا سةةا ٢ا
غربا سةةا٣ا ا
غربا سةةا4

ا

ا
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ا شك ا ٢ا
ه ـ ا ــةيك اا ســةس اا ال ـمــما حجمةــلااتمعل ـمــةتااتمحعلقــمابةتمقــةتلنيااإلرهــةبةنيااألجةنــباـمرك يــةاعلــىاا صــعةاةاا ـ طينا
(ـمنا اللاـمراك اا حجمةل،اوـمةا راذ ك)؟ ا
اا
ا حنفةذ
ا األو يم
ا
عة ةم ا

ا

نع ا

ا

ا

ـمكثض ا

ـمح سام ا

ا

جس ا

ا

ا

هةـمش ا

ـمن فضم

ا
ا

اات جةاـمعل ـمةت

أوروبةا ١ا
أفريقةةاا شمة ةما 4ا
جن باارقا سةةا ١ا
غربا سةةا ٣ا
جن با سةةا 4ا
جن باارقا سةةا ٣ا
جن با سةةا ٢ا
أفريقةةاا شمة ةما ٣ا
أفريقةةاا غربةماوا ساىا ١ا
أفريقةةاا غربةماوا ساىا ٢ا
أفريقةةاا شمة ةما ٥ا
غربا سةةا ١ا
أفريقةةاا شمة ةما ٢ا
جن باارقا سةةا ٢ا
أوروبةا ٣ا
جن با سةةا ١ا
جن با سةةا ٣ا
غربا سةةا 4ا
أوروبةا ٢ا
أفريقةةاا شمة ةما ١ا
غربا سةةا٢

ا

اا

ا
ا
ا
اا
ا

٥4ا -اوـمــنااتمالح ـ اأناهنــةكاـم ـ اطناةــعضاممةثلــماةاقــةر اا ــةولااألعضــة اعلــىاتقــة ا
ـمعل ـمـــةتا نةـــماعـــنااتمقـــةتلنيااإلرهـــةبةنيااألجةنـــباعلـــىاا صـــعةةيناا ــ طيناوعـــرباا ــ طينا
(انظراا شك ا.)٢افإنظا ذااتعذرات ويةااتم دفنيااتمةةانةنيابةتمحةااـمنااتمعل ـمةتافـ را،اصـةراةا
ابظااتم حـة اا حعـر اعلـىاـمـناحيحمـ اأنايك نـ ااـمـنااتمقـةتلنيااإلرهـةبةنيااألجةنـباقبـ اأنا
يعــربوااا ــةودا رادو ــماأ ــرى.او ــذ كاـمــناا ضــروريا نشــة انظــةما نــذارايعمـ اعلــىاـمــةارا
ا ةعماطةلماأيةمااألسب ع .ا
٥٥ا -اوـمــنااتممةرســةتااتم ــحقر ابةاتبــةعاةاـمعظـ اا ــةولااألعضــة ااتمشــم مابةاسحقصــة ا
تقــة ااتمعل ـمــةتاعــناوثــةسقاا ــفرااتمفق ـ د اأوااتم ــروقما راق اعــةاا بةةنــةتااتمنةســبماا حةبعــما
لمنظمــماا ةو ةــما لشــرطمااجلنةسةــما(اإلنحربــ ل).ا ااأناا حالفــةتاكــب اااتــ الاقةسمــماةا
ـم ح يةتاا حنفةذ.اوااي الااسح ةاماوثةسقاا فرااتمفق د اأوااتم روقماـمـنااألسـة ةباا شـةسعما
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ا يتايخلجأا ةهةا عب راا ةود.اوـمناما ماأناتا راا ـةولااتم يـةاـمـناا قـةراتاةاهـذاااجملـةل،ا
ااسةمةاةاـمةايحعلـقابق اعـةابةةنـةتااإلنحربـ لااتمفح حـماةاوجـظا ةـلاأعضـة اهـذةااتمنظمـم.ا
وعالو اعلىاذ ك،افــىتا ـا اااـذتاا ةو ـما اـ اتا ــباجـ ا اتاا ـفراو/أوا سـقةطا
اجلن ةم،ايك ناـمناا ارداأنايظ ااألفـراداا ـذيناحيملـ ناهـذةااجلـ ا اتاقـةدريناعلـىاا ـفرا
ذاا ايحالاتم دف ااهلجر ااتمةةانةنياوا ةولااأل رىاـمعل ـمةتاعمةاااذاـمنا جرا ات .ا
٥6ا -اوا حعةوناا ةويلاـمناا شروطااألسةسةمااأل رىاا ال ـمماإلنفةذاا قـةن ناةاجمـةلارصـةا
أنشامااتمقـةتلنيااإلرهـةبةنيااألجةنـباوكشـفهة.اوـمعظـ اا ـةولااإلحـةىاوا عشـرينااتمشـم ما
ةذااااسحعراأاـمن رطماةاهذااا حعةون،امبةاةاذ كاعناطريـقاتبـةدلااتمعل ـمـةتاذاتاا صـلما
بةتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنب.ابةةاأنظاـمناا صعبا جرا اتقةة ا ن عةماهذةاااتصةات،احةـثا
نااألســــئلمااتماروحــــماةاهــــذااا بــــةباااتعاــ ـ افكــــر اـمفصــــلماعــــناطبةعــــماا حعــــةونا
أوااتمعل ـمةت ااتمحبةد م .ا
٥7ا -اوقةاسبقاأنا ح ابة فع اأناهنةكاحةجما راتبةدلااتمعل ـمةتاعرباا ـةوداا طنةـم.ا
غــ اأنــظاينبغــ ا يــال اعنةيــما ةصــما حبــةدلااتمعل ـمــةتاااســاح بةريم.اواســح ةامااتمعل ـمــةتا
ااسح بةريمااتم ثـ قاةـةاتمنـلااتمقـةتلنيااإلرهـةبةنيااألجةنـباـمـناعبـ راا ـةوداي ـحةع اأيضـةا
ةمةنةتاتكف اا اعناةاـمةايح ذاـمنا جرا اتاةةااألفراد.اوهذااـمةايـرب اا ةجـما رال يـ ا
اتمعل ـمـةتااتمعلللـما لحــة ا راأد ـمادنـلاا قـ عاةاا صـع بةتااتمحعلقـمابة كشــضااحملحمـ اعــنا
اتمعل ـمةتاااسح بةريمااتم حنةا ةهة.اوينبغ اأيضةاا نظراةاقةمماتبةدلااتمخاراتاواإلنذارات .ا
٥8ا -او ذااأُ ذتاا ةولااألعضة اك اعلىاحة ،افـإناـمـةايـةع ا راا قلـقاةاا ثلـثاـمنـهة،ا
وه ا ـمةاـمنابلةانااتمنشأاأوابلةانااتمقصة،ا(أ)اأنـظاااوجـ داةاا قـضاا ـةيلاألياـمعل ـمـةتا
ـم ث قــماعــناكةفةــماتعةـم ـ اأجه ـ ا نفــةذاا قــةن ناـمــلادــةهر ااتمقــةتلنيااإلرهــةبةنيااألجةنــب،ا
(ب)اأواأناـم ح ىاا حنفةذافةهةااايحجةو ادرجما’’هةـمشـ ا‘‘.اوـمـنااتمفهـ ماأناتعمـ اـمعظـ ا
ا ةولاعلىاتنمةماقةرهتةاعلىاا حصةيابفعة ةما ألـمـ رااتمحعلقـمابةتمقـةتلنيااإلارهـةبةنيااألجةنـب،ا
و كناـمـناا اةـالاأناهنـةكاا كـث اممـةايـحعنياا قةـةمابـظاةااألجلـنياا قصـ اواتمح سـطا حق يـما
ـمةاتق مابظاأجه ا نفةذاا قةن ناةاهذةاا ةولا لحصةيا ظةهر ااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنب .ا
٥٩ا -اوأ ـ ا،اجتــةرااإلاــةر ا راأنااافحقــةرا راـمعل ـمــةتاـم ــحكملماودقةقــماعــنااتمقــةتلنيا
اإلرهةبةنيااألجةنباوع اـمناا صعباا حصةيابفعة ةما لحـةيةتاذاتاا صلم .ا
ا
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اجة ا  -ا ـمكةفـماا حـريااعلىااإلرهةب،امبةاةاذ كاعناطريقااإلنحرنض ا
6٠ا -ا قــةاااــذتاـمعظـ اا ــةولااتمشــم مابة ةراســماااسحقصــةسةما جــرا اتاتمنــلاا حـــرياا
علــىااإلرهــةبامب جــباق انةنــهةااجلنةسةــم،اوفــقاـمــةادعــةا ةــظاا قــرارا١6٢4ا(.)٢٠٠٥اوهــذةا
ا حةاب اميكناأنات ه ا راحةابعةةاةاوقضاتةفقااتمقـةتلنيااإلرهـةبةنيااألجةنـب،األناهـخا ا
اتمقــةتلنياكــث ااـمــةايك ـ نابــةعثه ا راا حـــركادع ـ اتاا حـــريااعلــىاا عنــضااإلرهــةيباا ــيتا
يالقهةاأنـة ا ـرون،ا ـمـةابةاتصـةلاا ش صـ اأواعـاناطريـقااإلنحرنـضاأواوسـةسطاا ح اصـ ا
ااجحمةع ااأل رى.او ذ كاكـةناـمـنااجلـةس اقةن نـةافـرأابعـااا قةـ داعلـىاا ـقاةاحريـما
ا حعب ،اةمنااروطاصةرـمم،اااسةمةاةاحةاتاا حـريااعلىااإلرهةب .ا
6١ا -اغ اأناا حةاب اا قةن نةمااتمح ذ اةةاا حـريااعلىاارتكـةباأعمـةلا رهةبةـمايبـةواةا
بعــااا ــةاتاأهنــةاتنحــهكاا ح اـمــةتاا ــةولامب جــباا قــةن ناا ــةويلا قـ قااإلن ــةن.اففـ ا
حةاتاـمةااايق اعناأربلاـمناا ةولااتمشـم مابة ةراسـماااسحقصـةسةم،اأعربـضا ةـةتااألـمـ ا
اتمحـة ا ق قااإلن ةناعناقلقهةا ا ااجل ا اتااجلنةسةماا ـيتاورداةاا حقـةريراأهنـةانخفـذتاةـةا
اةبةتاااترقىا راـم ح ىاا حـريا،امبةاةاذ كا اةبةتاتمـةافعنياعـناحقـ قااإلن ـةن.ا
وـمنااتم ةس ااتماروحماأيضةاـم أ ماا حنةسب.افف اـمةااايقـ اعـناثـالثادول،اتـن اا قـ اننيا
اتمحعلقمابة حـريااعلىااإلرهةباعلىاعق بةتاـمبة غماةاا ق ةو ،اـمنـهةااألحكـةمامبـةداسـجنا
ط يلماتص ا را٣٠اعةـمة،اب اتص اأحةةنةا راا جناـمـةىاا ةـة ،اوةا حـةىاا ـةولايـن ا
ا قةن ناعلىاعق بمااإلعةام.اوتث اهذةاا ةاتاقضةيةاهةـمماتحعلقاإق قااإلن ـةناوهتـةدابـأنا
تصبالاتةاب اـمكةفـماا حـريااعلىااإلرهةباتةاب اغ اـمثمر ،افحةفلا رااتم يةاـمناا حاـر ا
وا نف را ةىااراسالاـمناا كةن .ا
6٢ا -ا و قةانفذتاعة ادولاتـةاب اأ ـرىا لحصـةيا لحــرياابـةافلاا حاـر اوا حعصـب،ا
مبةاةاذ كاعناطريقااإلنحرنض.اوهنةكاـمةااايق اعناسضادولاتنح اأواتة ـرا اةبـةاـمضـةداا
حة ـمةاـم جهةا حفنةةااخلاةبةتااإلرهةبةم.اوتشم ااتم اةـةلاا ـيتايحنةوهلـةاهـذاااخلاـةبااتمضـةدا
ا عةيةاـمنااتم ةس اا تم حلفـم،اتحـراواابـنياتف ـ اتاا نصـ صاا ةينةـماوواقـلاا ةـة اا ة ـمةـماةا
ـمنــةطقاا ــزناعاو ثــةرااألعمــةلااإلرهةبةــماعلــىاةـــةيةهة.اوفةمــةاىل ـ ااخلاةبــةتااإلرهةبةــما
نف ــهة:ات ــعىاعــة ادولا را حــرا اـمكةســباتكحةكةــماـمــنا ــاللارصــةهةاواســح ةاـمهةا
ألغراأا لااتمعل ـمةتاااسح بةريم.اوـمناا ـةاولاـمـنايح ـذاتـةاب اذاتاطـةبلاـمبةاـراأكثـر،ا
فحغلقااتم اقلاا شبكةم،اوكث ااـمةايك ناذ كابة حعةوناـملاا قاةعااخلةصاا ذياأصـبالايشـةركا
أكثرافأكثراةاـمراقبماااتصةاتاذاتاا اةبلااجلنةس ابنيااإلرهةبةنياوـمنةصريه  .ا
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6٣ا -ا وتبــذلاعــة ادولاأيضــةاجهــ دااحثةثــماإلقةـمــماتعــةوناـمبةاــراـمــلااجلهــةتاا فةعلــما
غ اا ك ـمةم،اـمناقبة اقةد ااجملحمعةتااحمللةماوا لاةتاا ةينةـم،اغةيحـهةاـمـناذ ـكابنـة اجبهـما
ـم حــة اةاـم اجهــماـمــنايعملـ ناعلــىاجتنةــةااألفــراداوحيرةـ ناعلــىاا عنــضااإلرهــةيب.افعلــىا
سبة ااتمثةل،اأعـةتا حـةىاا ـةولااسـحراتةجةمااـةـملماتمكةفــماا حاـر ااتمصــ بابـة عنض،ا
وتشـم اهــذةاااسـحراتةجةماتـ ف ا ـةـمةتاا حــةريبااتمهـيناوا ح دةــضا لشـبةبابةعحبــةراذ ــكا
ا ةعةـممااألسةسةما عملهة،اةاحنياترىادو ماأ رىاةااجلهـ داا ـيتاتبـذهلةا لـحعم اوا حنمةـماةا
اتمنةطقاا يتاياةهلةاا حهمةشاعةد اج ااـمنااسحراتةجةحهةاتمكةفـماا حار ااتمصــ بابـة عنض.ا
وفةمةا يحعلقامببةدراتااخلفةر ااجملحمعةم،اأسنةتاثالثادولاعلىااألق األجه هتـةااتمعنةـمابإنفـةذا
ا قةن ناـمهمماواةـما بنة اعالقةتاا ثقماوا ح اص ااجلةةابنيااألع انااتمكلفنيابإنفـةذاا قـ اننيا
واجملحمعةتااحمللةماوقةدهتـة.اوعـالو اعلـىاذ ـك،اأفـةدتاا حقـةريراأناـمـةااايقـ اعـناسـبلادولاا
ااــذتاتــةاب ا باــرا اعلــىاتصــمة اوتنفةــذااتمنــةه اا ةراســةم.اوتق ـ مادو حــةناعلــىااألق ـ ا
بحة اا ارابنيااألديةناعلىاا صعةةاا طين،افـةألردن،اعلـىاسـبة ااتمثـةل،اتعمـ ابنشـةطاةا
طالقاـمبـةدراتا ـ ارااألديـةناعلـىاا صـعةةيناا ـةويلاواإلقلةمـ .اوتحـةالابضـلادولاأ ـرىا
براـم اتةريبةما ل عمة اا ةينةنياهتة ا راتشجةلاا ح ـةـمال،اوبـذ ضادو ـماواحـة اعلـىااألقـ ا
جه دااـملم سما حمكنيااتمرأ اـمنات يلاا عةـمماا ةينةم .ا
ا

ا دالا  -اـمقحضةةتاا حجر اا ارد اةاا قرارا ٢١78ا(  )٢٠١4ا

64ا -ا قةارك تااتمةيريماا حنفةذيماةالريهة،ا ـةىااسحعراةـهةااجملم عـمااألوراـمـناا ـةوالا
اتمحضــرر ،اعلــىاج انــباا حجــر اـمــناا قــرارا٢١78ا(.)٢٠١4اوقــةاُقــةما راجلنــماـمكةفـــما
اإلرهةباللة اـم اةةع اـمفص ا لحـةيةتاا يتات اجههةاا ةولااألعضة اةاـمالحقـمااتمقـةتلنيا
اإلرهةبةنيااألجةنباقضـةسةة،اماقةـمحـظاا لجنـما راجملـسااألـمـنا(ا.)S/2015/123اوينبغـ ااعحبـةرا
هذااا حقريرااسحمراراا بـثااتمةيريماا حنفةذيماهلذةااتم ـأ م.اوسـةبـثاا حقريـرانااتمقـبالنامب يـةا
ـمناا حركة اكةضاأنانظةماا عةا ـمااجلنةسةـما ذااللـىابةتمهنةـماوا ةـةداوا حـ مااجلةنـبااأل القـ ا
أصبالاعةـمالاـم ةعةااعلىاوقـضاتـةفقااتمقـةاتلنيااإلرهـةبةنيااألجةنـباوةـمةنااححـراماحقـ قا
اإلن ةناوا حم كاةةاةاأثنة اا عم اعلىالقةقاهذاااتم عى .ا
6٥ا -او لصضااتمةيريماا حنفةذيما راأناا غة بةماا عظمـىاـمـناا ـةولااألعضـة ا(ا١6اـمـنابـنيا
٢١ادو م)ا ةساةاق انةنهةاأحكةمااةـملما ألعمةلااإلجراـمةماإةـثاميكنـهةاذ ـكاـمـنااتماالحقـما
ا قضــةسةماعلــىااألعمــةلاا حـضـ يماأواا حبعةــماا ــيتاتخرتكــباةاا ةو ــماةــة اارتكــةباأعمــةلا
رهةبةماةةادولاأ رىاأواـم اطنةهةا ـةرجا قلـة اا ةو ـم.اوجـة اـمح سـطاااـمحثـةلاتمقحضـةةتا
ا حجر اا ارد اةاا قرارابةرجما”ج س “ .ا
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66ا -او لـص لاعلىاص ر اأكثرادقماعناا فج اتااحملـةاد اا ـيتات اجههـةاا ـةولااألعضـة ا
ةاجتر ااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنب،اصنفضااتمةيريماا حنفةذيـماـمقحضـةةتاا عةا ـمااجلنةسةـما را
مخ ماعنةصراـم حق ابعضهةاعـنابعـا.اويـبنياا شـك ا٣اـم ـح ىاااـمحثـةلا كـ اعنصـراـمـنا
ا عنةصرااخلم م .ا
ا
اا شك ا ٣ا
ا
ا اجتر اـمةايحعلقابةتمقةتلنيااإلرهةب ةنيااألجةنباـمناسفراوتةريب ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
اا
ا

جتر اعم اـمنايقةما
ا حةريباعلىااألعمةلا
اإلرهةبةماأوايحلقةةاةا
قلة اا بلة

جتر اجتنةةاـمناي هرا
جتر اا فراألغراأا
جتر اا فراألغراأا جتر اا فراألغراأا
علىاسفرااتمقةتلنيا
تة اسفرااتمقةتلنيا
تقة اا حةريباعلىا تةب ااألعمةلااإلرهةبةما
اإلرهةبةنيااألجةنب
أواا ح اةطاهلةا
اإلرهةبةنيااألجةنب،ا األعمةلااإلرهةبةماأواتلقةظ
مبةاةاذ كاتنظة اسفره ا
أواارتكةةةاأوااتمشةركما
ونقله اوت ويةه ا
فةهة
بةتمعةات

67ا -اوتــبنيااتمعل ـمــةتااألو ةــماا ــيتا عحــهةااتمةيريــماا حنفةذيــماأيضــةاأناكــث ااـمــناا ــةولا
اتمشـــم مابة ةراســـما ة ـــضابعـــةاجتـــرمابة كةـمــ اســـفرااألفـــرادا رادو ـــماغــ ادولا قةـمحـــه ا
أواجن ةحه ابغرأاارتكةبااألعمةلااإلرهةبةماأواا ح اةطاأوااإلعةاداهلـةاأوااتمشـةركمافةهـة.ا
وهذااـمصةراقلقابـة د،األنااألـمـراذواأمهةـماحةءـمابة ن ـبما ــا١6اـمـناا ـةولاا ــاا.٢١اوكـث ا
ـمنهةاه ابلةاناـمنشأاأيضة .ا
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68ا -اوجترماثالثمابلةاناـمناا بلةاناا ـا٢١اتة اسفرااتمقةتلنيااإلرهـةبةنيااألجةنـب،امبـةاةا
ذ كاأعمةلاا حنظة اوا نق اوا حجهة .اويعحمةاـمعظ اا بلةانااأل رىاعلىاتشـريعةتاـمكةفــما
اإلرهةباا عةـمماةااسحةفة اهذااا شرط.او ةسا ةىاأربلادولا جرا اتا حجر اجتنةةااتمقـةتلنيا
اإلرهةبةنيااألجةنب،او ةسا ةىامثةناـمنهةا جرا اتا حجر اتقة اا حةريباوتلقةظ .ا
6٩ا -اوتكشــضاا بةةنــةتاأناا بلــةاناعم ـمــةاتظهــراـما ــح يةتاعة ةــماـمــناااـمحثــةلاةاجتــر ا
ا حجنةةا برهةب،اكمةاه اواةالاةاا شك ا .4ا
اا

ا شك ا 4ا
ه ا ةىاا ةو ماأحكةماقةن نةما قملاجتنةةااإلرهةبةني؟ ا
ا

نع ا

ا

ـمكثض ا

ا

ا حنفةذ

ا

جس ا

ا

هةـمش ا

ا

اا

ا
ا
جن باارقا سةةا١

جن باارقا سةةا ٣ا

جن با سةةا ٣ا

أوروبةا ٣ا

غربا سةةا 4ا

أفريقةةاا غربةماوا ساىا ٢ا

أفريقةةاا غربةماوا ساىا ١ا

غربا سةةا ٣ا

غربا سةةا ٢ا

غربا سةةا ١ا

أفريقةةاا شمة ةما ٥ا

أفريقةةاا شمة ةما 4ا

أفريقةةاا شمة ةما ٣ا

جن با سةةا ١ا

جن با سةةا 4ا

جن باارقا سةةا ٢ا

جن با سةةا ٢ا

أفريقةةاا شمة ةما ٢ا

ا

أوروبةا ٢ا

ا

أفريقةةاا شمة ةما ١ا

ا

أوروبةا ١ا

ا

ا
7٠ا -اورمبةاكةناارتفةعاـم ح ىاااـمحثةلاراجعـةا راكـ ناا ـةولاـماة بـماةاا قـرارا١٣7٣ا
()٢٠٠١ابقمــلاا حجنةــةا برهــةبااوأنااجله ـ داا ــيتاتبــذهلةاجلنــماـمكةفـــمااإلرهــةباةاهــذاا
ا صةداقةارفعضان بةةاـمناـم ح يةتاااـمحثةل .ا
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7١ا -اوكةناااـمحثةلامب ح يةتاأدىناةااتم ةس ااتمحصلمابحـ ف اا حـةريباوتلقةـظ.اورمبـةاكـةنا
ذ كاراجعةا راك نااتم ـةس ااأل ـرىاينظـرا ةهـةاعم ـمـةابةعحبةرهـةاـمشـم مابـة قرارا١٣7٣ا
(،)٢٠٠١او راك ناعبةر ا”ت ف اا حةريباعلىاأعمـةلااإلرهـةباأواتلقـ اذ ـكاا حـةريبا“ا
وردتاأولاـمر اةاا قرارا٢١78ا( .)٢٠١4ا ا
7٢ا -اوكشفضاا ةراسماأيضةاأنا”ت ف اا حةريب“اورـمظاـمـناا بلـةاناعـةداأكـرباـمـناعـةدا
ا بلـةاناا ــيتاجتــرما”تلقـ اا حـةريبا“.اورمبــةاكــةناـمــرداذ ـكا راأناتـ ف ااا حــةريباـم ةـ عا
جتر ابة فع اةاا عةيةاـمناا ةولااألعضة امب جباا صك كااإلقلةمةماا قةسمماا ـيتاتشـم اهـذاا
ا عمـ ،اأواألناتـ ف اا حــةريب،ابــة نظرا راطةبعــظااألكثــرافةعلةــمابةتمقةرنــماـمــلاا اــةبلااألكثــرا
سلبةما حلق اا حةريب،اي ه ا دراجظاةمنااجلراس اا حـض يماةاعم ـمهة،اويـثا ااـ اغ اأقـ ا
فةمةايحعلقابةححراماحق قااإلن ةن.اوميكنا لجنماأناتعحمةاعلىاهذةااتمعل ـمـةتا كـ اتشـجلا
ا كةاتااتمنفذ اعلىاتركة ابراجمهةاعلـىاتع يـ ااتممةرسـةتااجلةـة اةاجتـر اتلقـ اا حـةريب.ا
وـمنااتممةرسةتااجلةـة اا ـيتاوةـعضاـمـخ رااهلـذااا غـرأاصـةةغمابروت كـ لا ةـةةااتفةقةـماا
جملساأوروبةابشأناـمنلااإلرهةب،اا ذيايعر اب ةـ ااوةا وـة ،اةااتمـةد ا،٣اجرميـماتلقـ ا
ا حةريباعلىاأعمةلااإلرهةب .ا
7٣ا -ا وكشفضاا ةراسماأناكث ااـمـناا ـةولاا ـيتاهلحـهةاتعحمـةاةاتشـريعةهتةااجلنةسةـماعلـىا
تعــةريضافضفةةــماأواغةـمضــم،امبــةاةاذ ــكاتعــةريضا برهــةباأوااجلــراس ااإلرهاةبةــم.اوهــذاا
ااينحهكاـمبةأاا شرعةمافـ ب،اب احي لاأيضةاانحبةةاأجه ا نفةذاا قـةن ناواادعـة اا عـةما را
حــةاتا ة ــضاعنةفــماـمــناطبةعحــهة.اـمــناا اةــالاأنــظايــحعنياعلــىاا ــةولااألعضــة ،اةا طــةرا
جه دهةاا راـمةما راا فـة امبقحضـةةتاا حجـر اا ـ ارد اةاا قـرارا٢١78ا(،)٢٠١4اـمـنا وـةداا
ت ا نادقةقابنياا ةجما راتلبةماكةفماـمقحضةةتاا قرار،اوةرور اااـمحنةعاعناسـناتشـريعةتا
ـمفرطماةاا حعمـة .اوينبغـ ا لجنـماأناتـ يلااهحمةـمـةاوثةقـةاتمعةجلـماهـذااا حــةياودعـ اا ـةولا
األعضة اةاجه دهةاا راـمةما راا فة اةذةااتمقحضةةت .ا
74ا -اوبةنمــةاتــةركااتمةيريــماا حنفةذيــماأناا عةيــةاـمــناا ــةولاقــةالركــضاص ـ بااعحمــةدا
تشــريعةتاجةيــة ا لحغلــباعلــىاا حـــةياا ــذيايشــكلظااتمقــةتل نااإلرهــةبة نااألجةنــب،افــإنا
بضلابلةانافقطاـمناا بلةاناا يتاهلحهةاا ةراسماااسحقصةسةماه اا يتاسـنضاتشـريعةتاجنةسةـما
ةصــما حنفةــذاا قــرارا٢١78ا(،)٢٠١4اعلــىاا ــرغ اـمــناأناـمقحضــةةتاا حجــر اا ـ ارد اةا
ا قرارالظىابأو يماعة ةما ةىاـمعظ اهـذةاا بلـةان.اوينبغـ ا لجنـماأناتشـجلاا بلـةانااألكثـرا
تضررااعلىاـمعةجلماا ةلاب ناتشريعةتاـمنةسبم .ا
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7٥ا -اوةا ةلاا بلةاناا يتاهلهةاا حـلة اةا طةراهذةاا ةراسـماااسحقصـةسةم،اي جـةا ـةىا
اادعة اا عةمابعااا صالحةةتا ةاأقـ اتقـةير.اغـ اأنافعة ةـمااادعـة اا عـةماتظـ ا ـةود ا را
حةاـمة،اـمةاعةااةامخسادول.او ذ كايحعنيات سةلاصالحةةتااادعة اا عـةمناوتاـ يرااخلـرب ا
ا فنةــم،امبــةاةاذ ــكااخلــرب اةاكةفةــماا حعةـم ـ اـمــلاقضــةيةااإلرهــةبااتمعقــة ،اوااســةمةاقضــةيةا
اتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنبناوتع ي ااتم ارداا بشريماوا حقنةم .ا
76ا -اوقةااسحـةثضا ةلاا ةولااتمشم مابة ةراسم،ابةسحثنة ادو ـماواحـة اااتحـ افراعنـهةا
ـمعل ـمةتاةاهذااا صةد،اتشريعةتاجتة ااسح ةاماأسة ةبا ةصـما لحــري.ا ااأنااتمعل ـمـةتا
اتم حقة اااتبنياـمةا ذااكةنضا ةلاا ةولادلكاا قـةر اعلـىااسـح ةاماهـذةااألسـة ةبابفعة ةـما
ـملاكفة ماااححراماا كةـم ا ق قااإلن ةناوسـةةد اا قـةن ن.افقـةااتضـالاـمـناتقةةمـةتاسـةبقما
أجرهتةااتمةيريـماا حنفةذيـماأنااسـح ةاماهـذةااألسـة ةبابفعة ةـماةاجمـةلاـمكةفــمااإلرهـةباـمـنا
ا حـةيةتااتماروحماعلىاا صعةةاا عةتم ،اوأناكـث ااـمـناا ـةولالحـةجا رااتما ـةعة اةاوةـلا
أسة ةباو ةةتافعة ماتكف اا حن ةقابنياأجه اااسـح بةراتاو نفـةذاا قـةن ناوا نةةبـماا عةـمـم،ا
كمةاتكف ااححراماسةةد اا قةن ناوحق قااإلن ةنا( .)S/2015/123ا ا
77ا -اوقــةانظــرتااتمةيريــماا حنفةذيــم،ا ــةىاتقةةمهــةا لـة ــماةاا ــةولااألعضــة اا ـــا،٢١اةا
ا عنةصرااألسةسةما لحعةوناا ةويل.اوتـبنياا نحـةس اا ـيتات صـلضا ةهـةااتمةيريـماأناـمعظـ اا ـةولا
اتمشــم مابة ةراســماعةنــضاهةئــماـمرك يــماوطنةــماتمعةجلــماطلبــةتااتم ــةعة اا قةن نةــمااتمحبةد ــماةا
اتم ةس ااجلنةسةماو حجهة اطلبةتات لة ااتمال بنيا لعةا م.اوب جظاعـةم،اقةـمـضاا ـةولااتمشـم ما
بة ةراسماممنا ةيهةاهةئماـمرك يم،اب جظاعةم،ابإعةاداـمبـةدمات جةهةـماعـنا جـرا اتااتم ـةعة ا
ا قةن نةمااتمحبةد ماوت لة ااتمال بنيا لعةا ماوجعلحهةاـمحةحـما لجمهـ راةـة ا طـالعاا ـلاةتا
األجنبةماعلىاـمحالبةتااتم ةعة اا قةن نةماوا ح لة  .ا
78ا -اواات الاأربلادولاـمناا ةولااتمشم مابة ةراسـما اتعـنياهةئـماـمرك يـماوطنةـماتحـ را
هذةااتمهـةم.اوهـذااـمـةعة ا لقلـقاا بـة داألناوجـ داهةئـماـمرك يـماـمعةنـماأـمـراةـروريا لحعـةونا
ا ةويلاةااتم ةس ااجلنةسةم.اوينبغ اأناتعاىااألو يماتمعةجلماا ةلاةاا ةولااألربلاا ـيتا ـةسا
ةيهةاهةئماـمرك يماوطنةماوـم ةعةهتةاةاهذااا صةد .ا
ا

اهة ا  -اد ي ااإلرهةبةني ا

7٩ا -ا ناا ارقاا يتاتخـمناةةاا حنظةمةتااإلرهةبةماا حم يـ اتح ـ ابة حبـةل،اوميكـناأناتـحغ ا
ب رعم.اوا ظةهراةاا قضاا راهناأنااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنباا ذينايحـرك نا النضـمةما
راتنظــة اا ةو ــمااإلســالـمةماةاا عــراقاوا شــةما(داعــش)،اعلــىاوجــظااخلص ـ ص،ايشــكل نا
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ـمصـةرااصــغ اان ـبةةاو كنــظاـمصـةراهــةما حم يـ اا حنظــة .اوـمـناجهـ داا حم يـ ااتممكنــماقةــةما
اتمقــةتلنيااإلرهـــةبةنيااألجةنـــباامـــلااألـمــ الاةابلــةاهن ااألصـــلةما ل ـــفر،اوســـفرااتمقـــةتلنيا
اإلرهةبةنيااألجةنباحةـملنياـمعه اأـم اا،او رسةلاأفـراداـمـناا شـحةتابةخلـةرجااألـمـ الا ـةع ا
اتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنب،اعلىاأنااتم ةمهةتااتمة ةمااتمحأتةماـمناهذةااتمصةدراتظـ اـمن فضـما
ن بةةا(انظرا،S/2015/123اا فقراتاـمنا٣١ا را .)٣4ا
8٠ا -اوبعاااتمقةتلني ااإلرهةبةنيااألجةنباتةفلاهل اا حنظةمةتااإلرهةبةم،امبةاةاذ كاتنظـة ا
داعش،ا ك اي ةفرواا راـم اقلاا قحةل،امايحلقـ نادعمـةاـمة ةـةاةاا بلـةاا ـذياحيلـ نابـظ.افمـنا
ا اردا ذناأناتح راا حنظةمةتااإلرهةبةماد ي اـمةايل مااتمقـةتلنيااإلرهـةبةنيااألجةنـبا ـفره ا
ونفقــةهت اا ة ـمةــماوتةريبــه اوت ويــةه ابةتمعــةات.اوأبلــداـم ــخو ا حــةىاا ــةولااتمشــم ما
بةاسحعراأااتمةيريماا حنفةذيماةااآلونمااأل ـ اب جـ داأجةنـباةاأراةـةهةايق ـمـ نابأعمـةلا
ا حجنةةاويقنع نارعةيةهةابةانضمةما راتنظـة اداعـش،اـمقـةـمنياهلـ اوعـ داابـأهن اسةـصـل نا
علىاـمكةفأ اـمة ةماةااجلمه ريماا عربةماا ريم .ا
8١ا -اوةاحةاتاأ رى،ايحـم ااتمقةتل نااإلرهةبة نااألجةنبانفقـةهت ااخلةصـمابأنف ـه ،ا
وقةاحيصل ناعلىاأـم الاهلذااا غرأاـمنابلةاهن ااألصلةم،امببة داتحراواابنياعة اـمئـةتاوعـة ا
ا اـمــناا ــةوارات.اويظ ـ ااتمقــةتل نااإلرهــةبة نااألجةنــباقــةدريناعلــىاااســحفاةد اـمــنا
ا ــةبةتااتمصــرفةماا ــيتاميلك هنــةاةابلــةاهن ااألصــلةماـمــنا ــاللااســح ةاماباةقــةتاا صــرا ا
اآليل.اوـمنااألسـة ةبااألكثـراابحكـةرااجلـ ابعـاااتمقـةتلنيااإلرهـةبةنيااألجةنـبا رااسـحعمةلا
اإلعفـــة اتاا ضـــريبةماعـــناطريـــقاااححةـــةلا ةم ــ ااســـفره اونفقـــةهت ا(انظـــرا،S/2015/123ا
ا فقر ا .)٣٣ا
8٢ا -اوبة نظرا راأنااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنباميثلـ نادـةهر احةيثـماا نشـأ ان ـبةة،ارمبـةا
كــةناـمــنااتمبكــرابعــااا شـ اأنايخح قــلاـمــناا ــةولاأناتكـ ناقــةاأعــةدتاا نظــراةااآل ةــةتا
ا قةسمماواسحـةثضا ةةتاجةية اـمصـممما صاةصـةا حعاةـ اا ـةع ااتمـةيلااتم جـظا رااتمقـةتلنيا
اإلرهةبةنيااألجةنباوـمنعظاعنه .ابةةاأناـمعظمهةا(١6اـمنا٢١ادو م)اوةعضابعـاااآل ةـةتا
حعاة اا ةع ااتمةيلااتم جظا رااإلرهةبةنياوـمنعظاعنه ،ااألـمراا ذياميكناتابةقـظاعلـىااتمقـةتلنيا
اإلرهةبةنيااألجةنباأيضة.اوـمناا بلةانااتمشم مابة ةراسمامخ ـمابلـةاناتـبنياأنا ـةيهةا ةـةتا
قلةلــماأوا ــةسا ــةيهةا ةــةتابــةتمر ا لحصــةيا حم ي ـ ااتمقــةتلنيااإلرهــةبةنيااألجةنــب.اوينبغ ـ ا
تشــجةلاا ــةولاعلــىا عــةد اا نظــراةاا قــةس ا ــةيهةاـمــناا حــةاب اواآل ةــةتاذاتاا صــلمابحم يـ ا
اإلرهةب،امبةاةاذ كاجتمةةااألص ل،اوعلىاتع ي هةا ذاااقحضـىاا ـةلاذ ـك،اةـة اا قـ ا
ةاوجظاا حهةيةاا ذيايشكلظااتمقةتل نااإلرهةبة نااألجةنب .ا
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8٣ا -اوـمناا ةولاا ـا٢١ا هنةكاأربلادولافقـطادلـكاا قـةر اعلـىاجتمةـةاأـمـ الااإلرهـةبةنيا
دونا باـــة ،اوثـــالثادولاأ ـــرىات ـــحاةلا راحـــةاكـــب اأناجتمـــةهةادونا باـــة .او ـــةىا
١٢ادو ماقةر اج سة ماأواهةـمشـةماعلـىاا قةـةمابـذ ك،او ـةسا ـةىادو ـحنيااثنـحنياأياقـةر اةا
هــذااا بــةب.اوانعــةاما ةــماـمنةســبما حجمةــةااألصــ ل،اـمــلاأهنــةاـمــنااتمقحضــةةتاا رسة ــةماةا
ا قرارا١٣7٣ا(،)٢٠٠١اأـمرايبعثاعلىاا قلقاا بة د.اوينبغ ابذلاـم يـةاـمـنااجلهـ داتم ـةعة ا
ا ةولاعلىا نشة ا ةما حجمةةااألص ل،األنا ةماـمناهذااا قبة اااغىناعنـهةا حعاةـ اا حم يـ ا
اتم جظا رااإلرهةبةني .ا
84ا -او ةىاـمعظ اا ةولابعااا قةر اعلىاتبةدلااتمعل ـمةتااتمة ةماـملانظ اهتةااألجنبةماـمـنا
اللاعض يحهةاةاـمنحـةيةتاـمـناقبةـ اجمم عـما يغم نـض،اأواجهـةتااتصـةلااتمنظمـماا ةو ةـما
لشرطمااجلنةسةم،اأ واـمـذكراتاا حفـةه ،اأواا حبـةدلاا ثنـةس .او ـةىاـمعظـ اا ـةولاا قـةر اعلـىا
اسح ةاماهذةاا قن اتا حبةدلااتمعل ـمةتابشأنااتم ةس ااتمحصلمابةتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنب .ا
8٥ا -ا وقةاتبنياأناتبةدلااتمعل ـمـةتابـنيااألجهـ اعلـىاا صـعةةاا ـ طين،اواتمقصـ داةاهـذةا
ا ة ـمااتمعل ـمـةتااتمةاةــم،اـمـناـمـ اطناا ضـعضاا كـربىاب جــظاعـةماةاا ــةولااتمحضـرر .اوعلــىا
ا ــرغ اـمــناأنــظاااي جــةاـمــنابــنياا ــةولااتمشــم مابةاســحعراأاأيادو ــمادحلــكا ةــماوطنةــما
ـمهمحهةاكفة ماتبةدلااتمعل ـمةتااتمحعلقمابةتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنب،اةاا قضااتمنةسـب،ابـنيا
وحةاتاااسح بةراتااتمة ةماواجلمةركاوأجه ا نفةذاا قةن ن،اوغ هةاـمـنااألجهـ اا ك ـمةـما
اتمشةركماةاـمكةفـماد يـ ااإلرهـةب،افـإناعـة ادولا ـةيهةابة فعـ ا ةـةتا حبـةدلااتمعل ـمـةتا
بشأناد ي ااإلرهةبابنيااألجه اا طنةـم،اوميكـنااسـح ةاماهـذةااآل ةـةتا حبـةدلااتمعل ـمـةتا
بشأنااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنب.ا وممـةايـةع ا راا قلـقاأكثـراأنابلـةينا ـةسا ـةيهمةاسـ ىا
قةر اهةـمشةماعلىاتبةدلااتمعل ـمةتابنيااألجه اا طنةم،اوأدهراا حقةـة اأناسـبعمابلـةانا ـةسا
هلــةاأياقــةر اعلــىاتبــةدلااتمعل ـمــةتااتمحعلقــمابةتمقــةتلنيااإلرهــةبةنيااألجةنــبابــنيااألجهــ ا
ا ك ـمةمااتمشةركماةاـمكةفـماد ي ااإلرهةب .ا
86ا -ا ورغ اأناا عةيةاـمـناا ـةولاأقـةـمضاعلـىاجتـر اا قةـةماعمـةاابحـ ف اأوا ـلااألـمـ الا
ألعمــةلااإلرهةبةــم،افقــةاســنضابعــااا ــةولاأيضــةاتشــريعةتا حجــر اا حم يـ ااتم جــظا ــفرا
اتمقـةتلنيااإلرهــةبةنيااألجةنـباألغــراأا رهةبةـم،اكمــةاجرـمـضاتقــة اا حـةريباعلــىااألعمــةلا
اإلرهةبةماأواتلق اهذااا حةريب.اوسنضا١٢ادو ماتشـريعةتاتحعلـقابحم يـ ااإلرهـةبانصـةبهةا
اايعةواأنايك ناج سةةاأواهةـمشةةاـمناا نجـةااةاا حصـةيا حم يـ اسـفرااتمقـةتلنيااإلرهـةبةنيا
األجةنباوـم ةس اا حةريباعلىااألعمةلااإلرهةبةـماو/أواااتراعـ اا عنةصـراا ـال مات افرهـةاةا
ا حشريل،اـمناقبة اا حصر ااإلرادي،اس ا ابصـ ر اـمبةاـر اأواغـ اـمبةاـر ،اوا قصـةاوا علـ .ا
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و ــذ كايــحعنياعلــىاا بلــةانااتمشــم مابــة حقةة اأناتعــةلاتشــريعةهتةااتمحعلقــمابحم ـ لااإلرهــةبا
تشريعةتا ل فة ابةا ح امااتمحرتباعلىاأحكةماا قرارا٢١78ا( .)٢٠١4ا
87ا -اوجترما١٣اـمناا ةولاا ـا٢١اد ي ااإلرهةبابةعحبةرةاجرميماـم حقلم،ااألـمراا ذيايعـينا
أناد يــ ااإلرهــةبايــة اةاعــةادااجلــراس ا(أ)احــىتاو نا اخت ــح ةمااألـمــ الاارتكــةبا
أوا ةو ماارتكةبااعحةا ا رهةيب،ا(ب)اوحىتاو نا ايح ناربطااألـم الابعمـ ا رهـةيبا ـةد،ا
(ج)اومبعـ لاواســحقاللاعــنااألحكــةمااتمحعلقــمابةتم ــةعة اوا حـــريا.اواس ـحا فضامخــسادولا
أ ــرىا راحــةابعةــةاا شــروطااتمــذك ر اأعــالةااتمحعلقــمابحجــر اد ي ـ ااإلرهــةب،اواســح فحهةا
دو حــةناأ ريــةنابصـ ر اج سةــم.او اتقـ اأيادو ــمابعــةابحعــةي اتشــريعةهتةاقةصــة اعلــىاوجــظا
ا حـةيــةاـمنــلاا ــةع ااتمــةيلااتم جــظا رااتمقــةتلنيااإلرهــةبةنيااألجةنــباو حــةرجاســفرااتمقــةتلنيا
اإلرهةبةنيااألجةنباةمناا ح اـمةهتةابةإلبالغاعنااتمعةـمالتااتمشب هم.اومثـمادو ـماواحـة افقـطا
ــةيهةاةاا قــضاا ــراهناتشــريعةتاجتــرماعلــىاوجــظاا حـةيــةات ـ ف اا حم ي ـ ا ــفرااتمقــةتلنيا
اإلرهــةبةنيااألجةنــب،اعلــىاا ــرغ اـمــناأنا١١ادو ــماأ ــرىاســنضاق ـ اننياميكــناأناتنابــقا
فةمةايخقةل.اغ اأنااتمةيريماا حنفةذيماي ةورهةاا قلـقاـمـناأنا١٢ادو ـمافقـطاـمـنابـنيا٢١ادو ـما
ه اا يتاحـةدتاجـراس اد يـ ااإلرهـةباا ـيتاتشـم اا حم يـ ااتم جـظا راكـ اـمـناا حنظةمـةتا
اإلرهةبةماواألفرادااإلرهةبةنياـمهمةايكناا غرأاـمـناذ ـك.اوجتـةرااإلاـةر اأيضـةا راأنـظاعلـىا
ا رغ اـمناجتر اعةداـمناا ةولااألعضة األعمةلاد ي ااإلرهةب،ا اخي ج اعلـىاناـةقاا عـة ا
س ىاعةدا ةوداجةااـمنااتمحةبعةتاا قضةسةماةاقضةيةاتحعلقابحم ي ااإلرهةب .ا
88ا -ا ودةهر ااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنـباوثةقـمااارتبـةطابح ايـةاأعـةادااإلرهـةبةنياا ـذينا
يعمل ناـمنفرديناأواةمنا اليةاصـغ ا(انظـرا،S/2015/123اا فقـر ا.)١٢اوميكـناأنايشـك ا
هذاااألـمرا ارااكب ااسببظااتمقةتل نااإلرهةبة نااألجةنباا عةسةوناوقـةاتلقـ ااـمـناا حعلةمـةتا
ـمةاحيضه اعلىاا قةةمابأعمةلافرديماةابلةاهن ااألصلةم،اوا اـة نا رااانضـمةما رااتماقـةتلنيا
اإلرهةبةنيااألجةنـباا ـذينارمبـةا احيصـل ااعلـىااتمـ ارداا ال ـمـما ل ـفراأواـمنعحـه اـمـناا ـفرا
جرا اتافعة ماااذهتةاا ك ـمم.او ذ كاي ةورااتمةيريماا حنفةذيمابعااا قلقاـمـناأنا١٢ادو ـما
فقطاـمنا٢١ادو ماه اا يتانصضاعلىاجراس ا حم ي ااإلرهةباتغا اا حم ي ااتم جـظا راكـ اا
ـمناا حنظةمةتااإلرهةبةماواإلرهةبةنياـمنااألفرادا(انظراا شك ا .)٥ا
ا

38/40

15-07679

S/2015/338

ا شك ا ٥ا
ه اتشم اجرميما” د ي ااإلرهةب“ا ةاا قةن ناا ةا ل اد ي اك اـمنااألفرادااإلرهةبةنياوا حنظةمةتااإلرهةبةم؟ا ا
ا
ا
ا
ا

ا حنفةذ

نع ا
ـمكثض ا

ا

جس ا

ا

هةـمش ا

ا

اا

جن با سةةا ١ا
أوروبةا ١ا
أفريقةةاا شمة ةما ١ا
جن با سةةا ٢ا
جن باارقا سةةا ١ا
غربا سةةا ١ا
غربا سةةا ٣ا
جن باارقا سةةا ٢ا
أفريقةةاا شمة ةما 4ا
جن با سةةا 4ا
جن باارقا سةةا ٣ا
غربا سةةا 4ا
أفريقةةاا غربةماوا ساىا ٢ا
أفريقةةاا شمة ةما ٥ا
أفريقةةاا شمة ةما ٢ا
أوروبةا ٢ا
غربا سةةا ٢ا
أفريقةةاا شمة ةما ٣ا
جن با سةةا ٣ا
أفريقةةاا غربةماوا ساىا ١ا
أوروبةا٣

ا
ا
ا
ا
اا
ا

8٩ا -اوبة نظرا راأنادو ماواحة اعلـىااألقـ ،اـمـناأصـ ا٢١ادو ـماعضـ ا،اأابلغـضااتمةيريـما
ا حنفةذيــماعــناجتنةــةاـم اطنةهــةاـمــناقبـ اأجةنــباونــةونااإلرهــةبةنياويعــةوهن امبكةفـ تاـمة ةــما
وـمبة دانقةيما حم ي اا فرا رااخلةرج،اينبغـ اا نظـراةااسـح ةامانظـ اا حصـريالاأوااإلفصـةاا
لكشــضاعــناا نقـ ااتمــةدياغـ ااتمشــروعا لعملــماعــرباا ــةود.اوقــةابــنياا حقةــة اأنا١٠ادولا
”تشغ “اأوا”تشغ ا راحةابعةة“ا هـذااا نـ عاـمـناا ـنظ ،اةاحـنياصـنضاا حقةـة ا١٠ادولا
أ رىابأهنةادحث ااـمحثةاا”ج سةة“اأوا”هةـمشةة“.اومثماج ماواحة ا ـةسا ـةيهةاأيانظـةماـمـنا
هذااا صنضاعلىااإلطالق .ا
اا

ا ةـم ةا  -اـمالحظةتاأو ةم ا

٩٠ا -ا ناـمغ ـ ىاهــذااا حقريــراه ـ اأناـمعظ ـ اا عم ـ اا ــحقيناااتمحعلــقابكةفةــماا ــةاـمــناتــةفقا
اتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنباقـةاأُلـ ابة فعـ .او قـةاقةـمـضاا ـةولابـذ كاعلـىاـمـةىاسـن اتا
وه اجتحملاب صفهةااألـم ااتمحــة ،اوكـذ كاةا طـةرااتمنظمـةتاا ةو ةـماواإلقلةمةـمااأل ـرى،ا
ةة اتا يرااألدواتاا ال ـمما لحصةيا برهةباواتمشةك ااإلجراـمةماا عةتمةـمااأل ـرى،اسـ ا ا

15-07679

39/40

S/2015/338

ةاذ كاااجتةراغ ااتمشـروعابةتم ـةراتاواتمـخثراتاا عقلةـم،اأوااجلرميـمااتمنظمـماعـرباا طنةـم،ا
أواا ف ــةد.افة قــةر اعلــىاا حصــةيا ــةساـمعنةهــةا’’ عــةد اا حــراعاا عجلــم“،ابـ اـمعنةهــةا قــة ا
نظــر اجةيــة اعلــىاا قــةس اـمــناا حــةاب اواألدواتاا كــث ااتمحةحــما لــةولا ك ـا اتحصــةىاةــةا
لحـــةيةتاا ــيتايشــكلهةااتمقــةتل نااإلرهــةبة نااألجةنــب.افــإناـمــنااــأنالةيــةاتلــكاا حــةاب ا
بــذكة اوجتةيــةااا ح ـ امابحنفةــذهةاوببنــة اا قــةراتاحةثمــةابــةتاـم ـ اطناا ضــعضاةاا حنفةــذ،ا
أناي يةاكث ااـمناقةر اا ةولاعلىاوقضاتةفقااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنب .ا
٩١ا -ا قـةاوةـعاضااتمةيريــماا حنفةذيــماا ةـة،اوهـ اتعــةاهــذااا حقريـر،اعلــىاعــة اأـمـ راـمهمــما
سححنةوهلةاةاتقريريهـةااتمقـبلنيامب يـةاـمـناا حعمـق.اوـمـناهـذةااألـمـ راـمنـلاا حاـر ااتمفضـ ا را
اإلرهــةباوـمنــلاا حجنةــة،اوللة ـ ااألدواتاا قةن نةــماا قةسمــمااتمحعــةد ااألطــرا اا ــيتاميكــناأنا
ت ةعةاعلىا يةد اأاكة لاـمـناا حعـةوناا ـةويلاوا حـريـةتااتمشـحركماتح ـ ابة ـرعماوا صـبغما
اتمبةاــر اوا اــةبلاا عمل ـ ،اوا حــةاب اا ــيتاميكــناااةذهــةاتمعةجلــماـم ــأ ماا عةســةيناـمــنااتمقــةتلنيا
اإلرهــةبةنيااألجةنــب،اـمثــ اوةــلااســحراتةجةةتا لمالحقــةتاا قضــةسةماوسةةســةتاإلعــةد ا
اإلدـمةجاوا حأهة .اوسححةالاا حقةرير،اجمحمعم،ا رياماطريقااةـملم،ا ةسافقطاـمـناا حـةاب اا ـيتا
ينبغ اأناتح ذهةاا ةولاو كناأيضةاتمةايعحريااألو يةتاـمـناأوجـظاقصـ راوـمـةايعحرةـهةاـمـنا
صع بةتاينبغ اـمعةجلحهةا قضاتةفقااتمقةتلنيااإلرهةبةنيااألجةنب .ا
ا
ا
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