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 الدورة احلادية والسبعون
 *من جدول األعمال املؤقت 109البند 
 التدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الدويل 

   
 التدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الدويل  

 
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 
علـى وـو مـا ُقـر       50/53من قرار اجلمعيـة العامـة    8ُأعد هذا التقرير عماًل بالفقرة  

املتعلق بالتدابري الراميـة إىل القضـاء علـى اإلرهـاب      70/120باالقتران مع قرار اجلمعية العامة 
ر معلومـا  عـن التـدابري املت ـذة علـى      ألـ  وبـاء مـن التقريـ     -الدويل. ويتضمن الفرع الثـا   

الصعيدين الوطين والـدويل  اتـتنادا إىل البياتـا  املقدمـة مـن احل ومـا  واملنلمـا  الدوليـة.         
 ويتضمن الفرع الثالث قائمة بالص وك القاتوتية الدولية ذا  الصلة.

  
  

 
 

*A/71/150. 

http://undocs.org/ar/A/RES/50/53
http://undocs.org/ar/A/RES/70/120
http://undocs.org/ar/A/71/150
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 مقدمة -أوال  
 
  على وـو مـا ُقـر  بـاالقتران مـع      50/53ُأعد هذا التقرير عماًل بقرار اجلمعية العامة  - 1

 .70/120القرار 
وإىل اإلعــالن املتعلــق  49/60واتــتعرعا اتتبــاع ايــع الــدول إىل قــرار اجلمعيــة العامــة  - 2

 حزيــران/ 1بتــدابري القضــاء علــى اإلرهــاب الــدويل املربــق بــن وُطلــحب منــ ا أن تقــدم   لــول    
ألـ    -)أ( من اإلعالن. ويتضمن الفرع الثـا    10  معلوما  عن تنفيذ الفقرة 2016 يوتين

 أدتاع موجزًا للردود الواردة.
املنلمـا  الدوليـة املعنيـة األ ـر  إىل أن     ودععيت أيضا الوكاال  املت صصة املعنيـة و  - 3

  معلومـــا  أو مـــواد أ ـــر  ذا  فـــلة عـــن تنفيـــذ 2016حزيران/يوتيـــن  1تقــدم   لـــول  
 باء أدتاع موجزا للردود الواردة. -)أ( من اإلعالن. ويتضمَّن الفرع الثا   10 الفقرة
)أ( و )ب( مــن  10وتركـز مـوجزا  الـردود علـى املســائر امليـار إلي ـا ني الفقـرتني         - 4

اإلعالن على ما يلا: )أ( اع البياتا  عن حالة وتنفيذ االتفاقا  اإلقليمية والثنائيـة واملتعـددة   
األطراف القائمة املتصـلة باإلرهـاب الـدويل  يفـا ني ذلـو معلومـا  عـن احلـوادب الـ  تـبب ا           

طنيـة  األتلمـة الو اإلرهاب الدويل واملالحقا  اجلنائية واألح ـام الصـادرةو و )ب( القـواتني و   
 املتعلقة يف ابحة اإلرهاب.

  
التدابري املت ذة على الصـعيدين الـوطين والـدويل بيمـا يتعلـق يفنـع وقمـع         -ثاتيًا  

 اإلرهاب الدويل  واملعلوما  عن احلوادب النااة عن اإلرهاب الدويل
 

 املعلوما  الواردة من الدول األعضاء -أل   
 ألباتيا  

ــى   تــبق أللباتيــا أن  - 5 مل ابحــة  19 فــ ا مــن الصــ وك العامليــة الـــ     12فــادقت عل
ــا  وال وتوكــوال   لــ        ــى ذلــو  اتضــمت إىل كــر االتفاقي اإلرهــاب. وهــا  عــالوة عل

مل ابحـة اإلرهـاب واجلر ـة املنلمـة. وعلـى وجـن اوصـوت  وق عـت          16 أوروبا اإلقليميـة الــ  
رهـاب وذلـو  ـدف تعزيـز اجل ـود      ألباتيا وفادقت على اتفاقيـة  لـ  أوروبـا بيـنن منـع اإل     

الرامية إىل منع اإلرهاب وآثارع السلبية على التمتـع ال امـر  قـوإل اإلتسـان  وال تـيما احلـق       
ني احليــاة. وكاتــت قــد وقاعــت وفــادقت علــى اتفاقيــة  لــ  أوروبــا املتعلقــة ب ســر إيــرادا   

تنفيـذ تلـو االتفاقيـة     اجلر ة والبحث عن ا واحتجازها ومصادرهتا  وبتموير اإلرهاب. وكـان 

http://undocs.org/ar/A/RES/50/53
http://undocs.org/ar/A/RES/70/120
http://undocs.org/ar/A/RES/49/60
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أد  إىل ت يريا  ني القاتون احمللا ني ألباتيـا  بينـ ا القـاتون اجلنـائا األلبـا . وعـالوة علـى        قد 
)مــا زال يــتعني املصــادقة علي ــا( ال وتوكــول      2015ذلــو  وقاعــت ألباتيــا ني آذار/مــار     

 افـة ني اإلطـار    اإلضاني التفاقية  ل  أوروبا بينن منع اإلرهاب  وهو فو يتسـم بنييـة  
املقــاتلني  القــاتو  الــدويل مل ابحــة اإلرهــاب ملــا يتضــمنن مــن عنافــر إضــابية متصــلة يفعاملــة    

 اإلرهابيني األجاتحب.
تعاوتت أيضا تعاوتا وثيقا مع بلدان أ ر  علـى أتـا  العديـد مـن      قد وكاتت ألباتيا - 6

ــا )   ــ ا أملاتي ــة  بين ــا  الثنائي ــايو 31االتفاق ــا )(  2013 أيار/م ــاير   29وبل اري كــاتون الثا /ين
ــار  24(  البوتــــنة وا رتــــو )2007 ــرين  31(  واجلبــــر األتــــود )2009 آذار/مــ تيــ

(  2004حزيران/يوتيـن   17(  وا ورية مقدوتيا اليوغوتالبية تابقا )2003األول/أكتوبر 
يا (  فــرب1993تيــرين الثــا /توبم   24(  وتــلوبينيا )2002حزيران/يوتيــن  7وروماتيــا )

ــار  11) ــا )2010آذار/مـــ ــايو  15(  وبرتســـ ــا )2008أيار/مـــ ــاتون  14(  وكرواتيـــ كـــ
تيــرين  24(  ومصــر )2009كــاتون األول/ديســم   16(  والتفيــا )1993األول/ديســم  
ــوبر  ــبار/ب اير  1995األول/أكتـ ــا )طـ ــة  1999(  وهن اريـ ــدة األمري يـ ــا  املتحـ (  والواليـ

ــان/أبرير  14) ــاإل ثنـــائا  مـــع كوتـــوبو علـــى أتـــا  ات   (. وتعاوتـــت أيضـــا  2016تيسـ فـ
 (.2015آذار/مار   23)
ــن    - 7 ــ  األمـ ــرار  لـ ــال بقـ ــلة    (2001) 1373وعمـ ــة ذا  الصـ ــرارا  الالحقـ والقـ

اعتمد  ألباتيـا إطـارا قاتوتيـا كـامال لتجـرل اويـر اإلرهـاب  بضـال عـن اـع وتقـر وإ فـاء             
ألمـــوال الـــ  اـــول اإلرهـــاب. وني هـــذا الصـــدد  اعتمـــد  ألباتيـــا وطبقـــت القـــاتون رقـــم   ا

ا ــادف إىل منــع وم ابحــة اويــر   “تــدابري م ابحــة اويــر اإلرهــاب ”املعنــون  157/2013
اإلرهــاب عــن طريــق كيــ  وإحالــة وأميــد وضــبا أمــوال وأفــول األطــ ات امليــتبن ني     

أيضا من أوىل البلـدان الـ  طبقـت قـرار  لـ  األمـن        قيام م بتموير اإلرهاب. وكاتت ألباتيا
  98/2014  بتعديل ا قـاتون اإلجـراءا  اجلنائيـة مـن  ـالل القـاتون رقـم        (2014) 2178

 يب.ني عمليا  عس رية ني بلد أجنالذي ينص على أرل أنيد ومياركة املواطنني األلبان 
مــن املدوتــة القاتوتيــة اجلنائيــة  الــ  تعــر ف   230وجّرمــت ألباتيــا اإلرهــاب ني املــادة  - 8

أعمال عن  غـري ميـروع ضـد حيـاة أو فـحة البيـر  وحريتـ م الي صـية          ”اإلرهاب بنتن 
ومــا إىل ذلــو  تــؤد   فــن   ــدف تعفيــر النلــام االجتمــاعا العــام بيــ ر جــذري  وبــث   

  أتين القاتون اإلجرائا األلبـا  ك مـة   2003. ومنذ عام “واتعالذعر واووف على تفاإل 
ة اجلرائم اوفرية وك مة اتتئناف اجلرائم اوفرية باعتبارها مؤتسا  قضائية رئيسـية منفصـل  

 تععىن يفسائر وأعمال اإلرهاب.

http://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
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  حتركت طـرطة الدولـة األلباتيـة ضـد حلقـة مزعومـة لتجنيـد        2014وني آذار/مار   - 9
ىل تورية  أد  إىل إلقاء القبض على تسعة أط ات لتحريض م على القيـام بنعمـال   مقاتلني إ

إرهابيــة. وكــان اثنــان مــن املعــتقلني إمــامني ني مســاجد ني ضــواحا ترياتــا يعــزعم بن مــا كاتــا    
داتت ك مـة اجلـرائم   أ  بعد كاكمة دامت تنتني  2016يروجان للتفرف العني . وني عام 

ــراد وأفــ   ــا إىل الســجن    اوفــرية تســعة أب ــا يصــر  موع  ــم أح ام تــنة  126در  ني حق 
ــة  والتيــجيع       ــة هــا أنيــد أطــ ات ب ــر  ارت ــاب أعمــال إرهابي الرت ــا م جــرائم جنائي

ــًا ــة     والتحــريض علن ــروي  لــذلو  وتيــر ال راهي ــة والت علــى ارت ــاب جــرائم ألغــرا  إرهابي
النحــو املنصــوت عليــن ني زرع بــذور اوالبــا  بــني القوميــا  واألعــراإل واألديــان  علــى   أو

 من املدوتة القاتوتية اجلنائية. 265/أ و 232و  231املواد 
ــام  - 10 ــالع      2015وني ع ــذكورة أع ــود امليــتركة امل ــاون واجل  ــا  التع   ويفوجــحب اتفاق

تفذ  ألباتيا بنجاح أربع عمليـا  ميـتركة لليـرطة ضـد أطـ ات مفلـوبني دوليـا يفسـاعدة         
حب التحقيقا  االحتادي ني الواليا  املتحـدة  وقـوا  اليـرطة    من اليركاء الدوليني مثر م ت

 عمليتني( واليرطة النروجيية. اإليفالية )ني
 

 أرمينيا
ــة لقمــع      - 11 ــة لقمــع اويــر اإلرهــاب  واالتفاقيــة الدولي أرمينيــا طــرف ني االتفاقيــة الدولي

النــووي. وهــا أيضــا ا جمــا  اإلرهابيــة بالقنابــر واالتفاقيــة الدوليــة لقمــع أعمــال اإلرهــاب  
طرف ني االتفاقيـة األوروبيـة لقمـع اإلرهـاب  واتفاقيـة  لـ  أوروبـا املتعلقـة ب سـر وتفتـي            
وضبا ومصادرة العائدا  املتنتية من اجلر ة وبتموير اإلرهاب  ومعاهدة التعاون بـني الـدول   

 ول املستقلة مل ابحة اإلرهاب.األعضاء ني رابفة الد
مـن القـاتون    1-217 و 217هاب واوير اإلرهاب عمال باملادتني وقد مت أرل اإلر - 12

 وير اإلرهاب.اجلنائا األرميين  اتسجاما مع طرور االتفاقية الدولية لقمع ا
مــن القــاتون اجلنــائا  ععــر ف اإلرهــاب بنتــن أي عمــر أو هتديــد    217وعمــال باملــادة  - 13
ــاة أو إحلــاإل    ب ــن التســبحب ني وب ــام بعمــر  القصــد من إفــابة جســدية  فــرية يفــد  أو أي   القي

طــ ص آ ــر ال يقــوم بــدور تيــا ني األعمــال العدائيــة ني حالــة تــزاع مســل  عنــدما ي ــون   
ال ر  من هذا العمـر    ـم طبيعتـن أو تـياقن  ترويـع السـ ان أو ضارتـة ضـ ا علـى هيئـة           

متنـاع عـن   ح ومية أو منلمة دولية أو مسؤول رمسا الختاذ قرار مـا أو القيـام بفعـر مـا أو اال    
ذلوو بضال عن أية أعمال أ ر  تععت  إرهابا يفوجـحب املعاهـدا  الدوليـة الـ  اتضـمت إلي ـا       

ــا باتــتثناء تلــو احملــددة يفوجــحب املــادة    ــائا  “أ ــذ الرهــائن”) 218أرميني ( مــن القــاتون اجلن
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تـنة  مـع أو مـن دون مصـادرة      15تـنوا  إىل   5األرميين. وتراوح العقوبـا  بالسـجن مـن    
 ًا ملالبسا  اجلر ة وعواقب ا. ا   تبعاملمتل
ــوم      1-217ووبقــا للمــادة   - 14 ــدما يق ــر اإلرهــاب عن ــائا  يصــر اوي ــاتون اجلن مــن الق
ط ص طبيعا بتوبري أو اع ضتل ـا  بـني وتـيلة  بصـورة مباطـرة أو غـري مباطـرة  مـع          أي

أي أعمـال ميـار    العلم بن ا تتعستعمر أو قد تعستعمر  كليـا أو جزئيـا  الرت ـاب إرهـاب أو    
  أو مــن قبــر منلمــة إرهابيــة أو بــرد إرهــاال. وال يــتعني االلتــزام بتــوبري    218إلي ــا ني املــادة 

تـنة  مـع    12تنوا  إىل  3اع ا بي ر متعمد. وتراوح العقوبا  بالسجن من  األموال أو
 1-103أو من دون مصادرة املمتل ا   تبعـًا لللـروف. وإضـابة إىل ذلـو  ويفوجـحب املـادة       

من القاتون  ت ون ضتل ا  معينة مرتبفة بتموير اإلرهـاب عرضـة للمصـادرة لصـاد الدولـة.      
ما يتعلق باملسؤولية القاتوتيـة لشطـ ات االعتبـاريني عـن اويـر اإلرهـاب  أتيـن  املـادة          وني
من القاتون األرميين مل ابحة غسر األموال واوير اإلرهاب مسؤوليَة إداريـة عـن التـورر     31
ــاء         ني ا ــق أو إ  ــاء أو تعلي ــا   وتصــفية وإل  ــر  غرام ــت اجلــزاءا  ب ــاب. وال ــر اإلره وي

  تتعلق باملسؤولية القاتوتية.ر صة  وبر   ل  إدارة املصرف املركزي ني أرمينيا تدابري
وأتين  أرمينيـا أيضـا آليـا  بعالـة لتفبيـق تلـم اجلـزاءا  املاليـة احملـددة ا ـدف مـن             - 15

   ل  األمـن املتصـلة يفنـع وقمـع اإلرهـاب واويـر اإلرهـاب. وُألز مـت         أجر االمتثال لقرارا
ال ياتــا  املبلة ــة بتجميــد كــر األمــوال أو األفــول املاليــة أو املــوارد االقتصــادية الــ   ل  ــا    

ــاب مدرجــة         أو ــون باإلره ــري مباطــرة  أطــ ات مرتبف ــا  بصــورة مباطــرة أو غ ــتح م بي  ي
وجحب أو وبقا لقرارا  اجملل   وكذلو ني القـوائم الوطنيـة   أمساؤهم ني القوائم ال  فدر  يف
  مـــن دون تـــن ري ومـــن دون إطـــعار مســـبق (2001) 1373املنيـــنة عمـــال بقـــرار اجمللـــ  

 لشط ات املعنيني. ولد  أميد ضتل ـا  األطـ ات املـرتبفني باإلرهـاب  ت ـون ال ياتـا       
املبلة ة ملزمة باملضا من دون تن ري ني حتديد املعاملة أو العالقة التجارية املثرية لليـب ة وتقـدل   
تقريــر عــن ذلــو. وتــيعفر  التجميــد لفتــرة غــري كــددة وال   ــن إل ــاؤع إال مــن قبــر مركــز   
ا الرفد املايل التابع للمصرف املركزي ني أرمينيا ني حال جعمـد  املمتل ـا   فـن  أو عنـدم    
ــرتبفني         ــوائم األطــ ات امل ــد طعــفحب مــن ق ــن ق ــذي جعمــد  ضتل ات ي ــون اتــم اليــ ص ال
باإلرهــاب. وتعفبَّــق تلقائيــا ني أراضــا أرمينيــا الــنلم والقــواتني الســارية علــى أيــة أمســاء حتــدَّد    
يفوجحب تلام  ل  األمن: و ذا ال ـر   يـدقق املصـرف املركـزي باألمسـاء احملـددة ني املوقـع        

  يوميــا  ويعمم ــا عــ  النيــرا  اإل باريــة والتعــاميم والتحــديثا  املباطــر   اليــب ا للمجلــ
لقواعــد بياتــا  ملؤتســا  املاليــة مــن  ــالل برتــام  تفبيقــا مــدر  ني تلــم ت نولوجيــا           
املعلوما  اوافة  ا. وعالوة على ذلو  ُأذن للمصرف املركزي أن يقتـرح  إمـا يفبـادرة منـن     

http://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)


 A/71/182 

 

6/35 16-12705 

 

جنبيــة امل تصـة  إدرا  أطــ ات أو كياتـا  ني القائمــة   أو بنـاء علــى طلـحب مــن السـلفا  األ   
. واعتمــد مــؤ را رئــي  مصــرف ا وريــة أرمينيــا و لــ   (2001) 1373يفوجــحب القــرار 

قواعـد   إدارتن ف وكا معينة لتيسري التفبيق الفعال للجزاءا  املالية احملددة ا دف  يفا ني ذلو
ــ  أميــدها )     2015إدرا  األمســاء ) ــوائم ووق ــن الق ــد طــفحب األمســاء م (  2014(  وقواع

(. والت آليـا ع اإلتفـاذ ني حـال عـدم االمتثـال أو عـدم كفايـة        2015وتوجي ا  التجميد )
االمتثال من جاتـحب املؤتسـا  املاليـة لليـرور القاتوتيـة )يفـا ني ذلـو طـرور التجميـد( الـ            

 مَر إلزالة االتت اك  وغراما .  تلو األح ام  حتذيرا  وأوااعتعمد  على أتا
وني السنوا  األ رية  تلقى مركز الرفد املايل التابع ملصـرف أرمينيـا املركـزي عـددا      - 16

 لـ  األمـن  ضـا أتـفر عـن        اقـرار  بقـوائم  ف ريا من التقارير عن معامال  ميبوهة متصلة
لـا مـع األطـ ات أو ال ياتـا  الـذين حـددهم       زائفة بسبحب عـدم وجـود تفـابق بع    تنكيدا 

ل . وإضـابة إىل ذلـو  رفـد املركـز بيـ ر منـ جا تقـارير املعـامال  اجلاريـة مـن أجـر            اجمل
حتديد عمليا  حتوير األموال من البلدان واألقاليم ال  حعـدد  علـى أ ـا تيـ ر  فـرا أكـ        

قـدم املركـز الـدعم ني التحقيـق     بوجود عالقة كتملة  ا بتموير اإلرهاب. وعالوة على ذلـو   
ة عن طريق تـوبري معلومـا  اتـت بارية مستحصـر علي ـا مـن تـلفا  إتفـاذ القـاتون األجنبيـ          

 النلرية بعدما أذتت لن بذلو.
ــة     - 17 وني الوقــت الــراهن  ال أمســاء كــددة ني القــوائم الوطنيــة  وا تقــدم البلــدان األجنبي
. وعالوة على ذلو  ا جيـر قـا ني   معني كيانطلبا  إىل أرمينيا  دف حتديد ط ص أو  أي

ــاب        ــر اإلرهـ ــاب أو بتمويـ ــة باإلرهـ ــية مرتبفـ ــو  ني أي قضـ ــع دعـ ــق أو ربـ ــا التحقيـ أرمينيـ
تصدر أي إداتا  ني هذا اجملـال. ويتناتـحب ذلـو  اتـتنادا إىل أرمينيـا  مـع مـوجز بياتـا           وا

ة أو عرقيـة أو أي أتـ    امل اطر  ذا البلد تلـرا لعـدم وجـود تزاعـا  قائمـة علـى أتـ  دينيـ        
ني أرمينيـاو وإضـابة إىل ذلـو     لتفـرف  لتعزيـز   وأقوإل األقليـا   حلاتت اكا   وأدينية أ ر   

بإن اآلليـا  الوقائيـة الفعالـة الـ  ُطبقـت جعلـت مـن املسـتحير عمليـا إتـاءة اتـت دام الـنلم             
 ة ألغرا  اوير اإلرهاب.املالية وغري املالي

 
 ال ازير
فـ ا عامليـا مل ابحـة اإلرهـاب وني فـ ني إقليمـيني مل ابحـة         13ف ني ال ازير طـر  - 18

اإلرهاب. وها أيضا طرف ني عدد كبري من املعاهدا  الثنائية واملتعددة األطـراف الـ  تيس ـر    
طلبــا  التعــاون الــدويل ني املســائر اجلنائيــة. وإضــابة إىل ذلــو  وقاعــت اليــرطة االحتاديــة          

 يني التابع حل ومة الواليا  املتحدة األمري يـة فـ ا ثنائيـا لتبـادل    ال ازيلية ومركز برز اإلرهاب
 املعلوما   دف م ابحة اإلرهاب.
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ــة القضــائية للقــاتون ال ازيلــا وباتفباقــن علــى      - 19 ومــن منلــور إجرائــا  اعتعــرف بالوالي
)أ( اجلـا   طاملـا أن   “ألتزمت ال ازير  يفوجحب معاهدة أو اتفاقية  باملعاقبة علي ا”اجلرائم ال  

املزعوم د ر إىل اإلقليم الـوطينو )ب( يعاَقـحب علـى هـذا العمـر أيضـا ني البلـد الـذي ارتع ـحب          
بينو ) ( اجلر ة ها من اجلرائم ال  يسري علي ا تسـليم اجملـرمني يفوجـحب القـاتون ال ازيلـاو      

اجلـا  املزعـوم    )د( اجلا  املزعوم ا يعّ أ أو ا يقض  احل م الصـادر ني حقـن ني اوـار و )هــ(    
ا يصدر ني حقن عفو ني اوار  أو  ألتباب أ ر   ا تعسَقا عنـن املسـؤولية اجلنائيـة  وبقـا     

ــادة     ــيال )املـ ــر تفضـ ــاري األكثـ ــاتون السـ ــرة و) 11  7للقـ ــا     2(  الفقـ ــاتون العقوبـ ــن قـ مـ
 ال ازيلا(.  

ويتضمن القـاتون احمللـا ال ازيلـا أيضـا أح امـا جنائيـة موضـوعية متعلقـة باإلرهـاب           - 20
)تيريعا  أر م السـلوك احمللـور يفوجـحب فـ وك م ابحـة اإلرهـاب(. وكـان التقـدم األبـرز          

املـؤر    260/13الذي ُأحرَز ني اآلوتة األ ـرية هـو تـن قـاتون م ابحـة اإلرهـاب )القـاتون        
املنلمـة  ”وحتـديث مف ـوم    “اإلرهـاب ”(. وإضابة إىل حتديـد مف ـوم   2016آذار/مار   16

ــة ــةو تيــجيع    260/13  جيــر م القــاتون “اإلرهابي الســلوك التــايل: ارت ــاب األعمــال اإلرهابي
وإتيـــاء املنلمـــا  اإلرهابيـــة وتقـــدل املســـاعدة إىل املنلمـــا  اإلرهابيـــةو أعمـــال التحضـــري   
والتجنيد والتدريحب ألغرا  إرهابيةو واويـر اإلرهـاب. كمـا أتيـن الواليـَة القضـائية لليـرطة        

ــوزار     ــذع اجلـــرائم ولـ ــة ني التحقيقـــا  ني هـ ــاة ومعاقبـــة اجملـــرمني    االحتاديـ ة العـــدل ني مقاضـ
 170/13يتعلـق  ـذع اجلـرائم. وعـالوة علـى ذلـو  تل ـم قـاتونؤ تعـنَّ مـؤ را )القـاتون             ما ني

( أميد أفـول األبـراد وال ياتـا  املدرجـة أمسـاؤهم      2015تيرين األول/أكتوبر  26املؤر  
 اجلزاءا  الصادرة عن  ل  األمن. ني قائمة
ا حتصر حوادب إرهاب دويل ني ال ازير. وبسبحب عدم وقوع أعمال إرهـاب دويل   - 21

ــار        ــا إال ني آذار/م ــاتون احملل ــة اإلرهــاب ني الق ــ  جر  ــة وعــدم تعري ني األراضــا ال ازيلي
زيـر ني مـا يتعلـق      بإتن ال يوجد تـجر بـاإلجراءا  القضـائية الـ  بوطـر بي ـا ني ال ا      2016

باألعمال اإلرهابية الدولية. وبيما لو حصر ذلـو  بإتـن كاتـت تـيحاَكم علـى هـذع األعمـال        
 ني إطار جرائم أ ر   سحب تعريف ا الوارد ني قاتون العقوبا  ال ازيلا.

ومن الصعحب أيضا وضع إحصـاءا  دقيقـة بيـنن طلبـا  التعـاون الـدويل املقدمـة إىل         - 22
تعلق باإلجراءا  القضائية ال  بوطر بي ا ني اوار  ال  كان   ـن أن ت ـون   ال ازير ني ما ي

متصــلة باألعمــال اإلرهابيــة الدوليــة. ومــع ذلــو  بــإن عــدم وجــود قــاتون جيــر م اإلرهــاب ني    
ال يعـين أن ال ازيـر ا تتعـاون مـع البلـدان األ ـر         2016التيريعا  احمللية قبر آذار/مار  

القاتوتية أو تسليم اجملرمني ني احلـاال  الـ  كـان   ـن تعريف ـا مـن قبـر        ال  طلبت املساعدة 

http://undocs.org/ar/A/RES/260/13
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http://undocs.org/ar/A/RES/170/13


 A/71/182 

 

8/35 16-12705 

 

الدولة الفالبة على أ ا إرهاب ول ن ا فعنفت  الف ذلو ني الفلحب املقدم إىل ال ازيـر ب يـة   
التقيد يفبدأ التجرل املـزدو . واتـتنادا إىل وزارة العـدل الـ  تعمـر بوفـف ا السـلفة املركزيـة         

علم اتفاقا  التعاون الدويل ني املسائر اجلنائية  ُقدمت مثاتية طلبـا  للمسـاعدة   ما يتعلق يف ني
القاتوتية )أربعة من ا طلبًا ملساعدة مباطرة وأربعة أ ر  طلبًا ملساعدة غـري مباطـرة( ورد بي ـا    

 ِذكر لإلرهاب أو اوير اإلرهاب  مع أن تلو الفلبا  كاتت تستند إىل جرائم أ ر .
علق بالتحقيقا  اجلنائيـة  أطلقـت طـعبة م ابحـة اإلرهـاب التابعـة لليـرطة        وني ما يت - 23

. وني ظــر عــدم وجــود تيــريع 2016و  2015االحتاديــة ال ازيليــة تــت عمليــا  ني عــاما 
كدد بينن اإلرهاب  طالت تلو التحقيقا  اجلـرائم التبعيـة مـن قبيـر غسـر األمـوال واويـر        

ــروي  للتمي   ــز الت ــنفت ايــع هــذع    اإلرهــاب بضــال عــن تعزي ــن. وقــد فع ــديين والــدعوة إلي ــز ال ي
يـة معلومـا  إضـابية عـن     قق مصلحة العدالة  ما يعـين عـدم تـوبر أ   التحقيقا  بن ا ترية يفا ي

 التحقيقا .
 

 بل اريا
ف ا من الص وك العاملية مل ابحة اإلرهاب وها وقاعـت أيضـا    15بل اريا طرف ني  - 24

دوليـة لقمـع أعمـال اإلرهـاب النـووي. كمـا فـادقت علـى         ول ن ا ا تصادإل على االتفاقية ال
ف ا من الص وك اإلقليمية مل ابحة اإلرهاب الـ  اعتعمـد  حتـت رعايـة  لـ  أوروبـا.        13

  وقاعت بروتوكول  ل  أوروبـا اإلضـاني   2015وعالوة على ذلو  ني تيرين الثا /توبم  
 التفاقية منع اإلرهاب.

ــائا  - 25 ــاتون اجلن ــد ل الق  ــدف اتــتحداب أتلمــة  افــة    2002البل ــاري ني عــام   وعع
للمعاقبــة علــى األعمــال اإلرهابيــة واجلــرائم ذا  الصــلة  يفــا بي ــا اويــر اإلرهــاب  وني عــام     

 JHA/2002/475 ـــــــدف تنفيـــــــذ طـــــــرور قـــــــراري إطـــــــاري االحتـــــــاد األوروال   2011
أو تـدريحب األبـراد   على أنيد  2011. وتعاقحب التعديال  ال  ُأد لت عام JHA/2008/919 و

أو اجلماعــا  ل ــر  ارت ــاب عمــر إرهــاال  كمــا زاد  عــدد اجلــرائم الــ  ينب ــا معاملتــ ا   
باعتبارهــا جــرائم إرهابيــة. وإضــابة إىل ذلــو  يلــر القــاتون اجلنــائا إتيــاء ااعــا  إرهابيــة  

مــال منلمــة أو قيادَت ــا أو امليــاركَة بي ــا  وكــذلو اتــت دام اإلقلــيم البل ــاري للتحضــري ألع 
إرهابية ني اوار . كما يتضمن أح اما كـددة تعاقـحب علـى التحـريض العلـين علـى اإلرهـاب        

  وب يـة تنفيـذ قـرار  لـ      2015وعلى الت ديد بارت اب أعمال إرهابيـة. وني أيلول/تـبتم    
( لتجـرل تلقـا التـدريحب والسـفر     “اإلرهاب”)أ  108  ععدلت املادة (2014) 2178األمن 

( مــن أجــر الوبــاء “اويــر اإلرهــاب”) 2ألغــرا  اإلرهــاب. وتوافــَر أيضــا تفــوير الفقــرة  
 الذي أوفت بن برقة العمر املعنية باإلجراءا  املالية. “اوير اإلرهاب”بتعري  

http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
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املعاقبـة علـى   وينص اإلطار القـاتو  البل ـاري الـذي وعضـع تتيجـة لـذلو علـى إم ـان          - 26
تـنة أو بالسـجن املؤبـد أو السـجن      30تنوا  و  5جر ة اإلرهاب بالسجن مدة تراوح بني 

املؤبـد مـن دون إم ـان ختفيـ  العقوبـة  تبعـا للروب ـا وعواقبـ ا. وني مـا يتعلـق  ر ـة اويــر            
ــني  تاإلرهــاب    ــن أن   ــة ب ــراوح العقوب ــة تصــر إىل    15تــنوا  و  3ت ــر  غرام تــنة أو ب

ليفا. كمـا يعاَقـحب علـى التحضـري لشعمـال اإلرهابيـة وأنيـد اإلرهـابيني والتـدريحب           30 000
الذايت بالسجن  وكذلو على الد ول أو اوـرو  عـ  احلـدود الوطنيـة للميـاركة ني جـرائم       
ذا  فلة باإلرهاب. ويلر أيضا القاتون اجلنائا البل اري املياركة ني اجلماعا  اإلرهابيـة   

للتعاون مع اليرطة والسلفا  القضـائية مـن أجـر منـع األعمـال اإلرهابيـة       ومثة أح ام تارية 
مـن هـذا القـاتون علـى عـدم       109مـن املـادة    5أو اع األدلـة. وتـنص بيـ ر  ـات الفقـرة      

معاقبة امليارك ني ااعة إرهابية منلمة إذا تل م تفسن إىل السلفا  طوعا وأبلغ عـن اجلماعـة   
لـو  بـإن أي ميـارك ني ااعـة ك ـذع تـل م تفسـن طوعـا         قبر ارت اب جر ة. وعلـى غـرار ذ  

وكي  عن أي معلوما  عن اجلماعة تتس ر إىل حد كبري كي  واـع أدلـة عـن اجلـرائم     
املرت بــة  يــاَكم علــى أتــا  اللــروف الت فيفيــة. ويــنص هــذا القــاتون أيضــا علــى مصــادرة   

نـائا علـى طـرإل امليـاركة     ضتل ا  معينة ملرت يب هـذع اجلـرائم. ويعاَقـحب يفوجـحب القـاتون اجل     
هـــذع اجلـــرائم  وعلـــى اويـــر اجلـــرائم اإلرهابيـــة  وأنيـــد اإلرهـــابيني وتدريبـــ م  وقيـــادة    ني

اجلماعا  اإلرهابية وتنليم ـا وامليـاركة بي ـا  واملسـاعدة ني ارت ـاب اإلرهـاب والتحـريض        
تصـر  علين. وعالوة على ذلو  يعاَقحب على التحريض علـى ارت ـاب اإلرهـاب بالسـجن مـدة      

إىل تــت تــنوا   وعلــى الت ديــد بارت ــاب اإلرهــاب يفــدة تصــر إىل تــنتني. ومــن اجلــرائم    
 األ ر  ال  يعاقحب علي ا القاتون اتتعمال الوثائق املزورة لتس ير أعمال اإلرهاب.

 
 كوبا
ــا طــرف ني   - 27 ــت بيــ ر فــارم        18كوب ــد امتثل ــاب  وق ــا مل ابحــة اإلره فــ ا عاملي

 ارا   ل  األمن ذا  الصلة.قر لاللتزاما  الناطئة عن
 (2011) 1988 و (1999) 1267وني إطـــــار تنفيـــــذ قـــــرارا   لـــــ  األمـــــن  - 28
  أبل ــت وزارُة العالقــا  اوارجيــة ال وبيــة بصــورة  (2015) 2253 و (2011) 1989 و

منتلمة وزارَة الدا ليـة والقنصـليا  والسـلفا  امل تصـة األ ـر  بالتحـديثا  الـ  ُأد لـت         
 املتعلقة باملنلما  اإلرهابية.على قوائم اجلزاءا  

ــة       - 29 ــدان األ ــر  واملنلمــة الدولي ــذي مــع البل ــق بالتعــاون القضــائا والتنفي وني مــا يتعل
اتفاقــا بيــنن  26 معاهــدة لتســليم اجملــرمني و 11لليـرطة اجلنائيــة )اإلتتربــول(  وقاعــت كوبــا  
 اتفاقـــا  لنقـــر الســـجناء. وني كـــاتون األول/ 21 املســـاعدة املتبادلـــة ني املســـائر اجلنائيـــة و

http://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
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ــة ب ســر       2012ديســم   ــة املتعلق ــاإلجراءا  املالي ــة ب ــر املعني ــة العم ــا إىل برق   اتضــمت كوب
األموال ملنفقة أمري ا اجلنوبية  ال  تععـرف اآلن برقـة العمـر املعنيـة بـاإلجراءا  املاليـة ملنفقـة        
أمري ــا اجلنوبيــة. وايــيا مــع آليــا  برقــة العمــر  طــاركت كوبــا ني اليــب ة امليــتركة بــني     

  اتضــمت كوبــا رمسيــا إىل  موعــة 2015اال  التــترداد األفــول. وني حزيران/يوتيــن الوكــ
  املاليـة  إي موتت لوحدا  االتت بارا  املالية  بنفبحت تاليا جـزءا مـن طـب ة االتـت بارا    

 على الصعيد العاملا.
ــا تنكيــد املعلومــا  الــ  تــبق تقــد  ا عــن تــدابري م ابحــة اإلرهــاب      - 30 وكــرر  كوب

و 12  الفقــــرة A/69/209و 18  الفقــــرة. A/70/211علــــى الصــــعيد الــــوطين )اتلــــر  املت ــــذة
A/68/180 و 13  الفقـــرةA/67/162 و و 11و  10  الفقرتـــانA/66/96  19-17  الفقـــرا .)

ــاتون عــام      مل ابحــة اإلرهــاب    2001وأطــار  علــى وجــن اوصــوت إىل اعتمــاد ال ملــان ق
. 2013ملعدلـة ني عـام   واألح ام اجلنائية املتعلقة ب سر األمـوال واويـر اإلرهـاب  بصـي ت ا ا    

وعلــى مســتو  املؤتســا   أتيــن  كوبــا مديريــة عامــة للتحقيــق ني العمليــا  املاليــة  تعمــر  
كوحدة لالتت بارا  املالية م ل فة بتلقا وإحالة وتير التقارير عن املعامال  املالية امليـبوهة  

املعـامال    تقريـرا عـن   279  ورد 2015والبقاء على اتصال بالسـلفا  امل تصـة. وني عـام    
 ة ا يدا لتحديد جرائم كتملة.من ا إىل السلفة امل تص 111املالية امليبوهة أحير 

ــ  حصــد  أرواح         - 31 ــة ال ــن األعمــال اإلرهابي ــا  م ــا وقعــت ضــحية مئ ــت كوب وكات
ــا  املتحــدة  بآ ــرين  وهــا توهــت بصــوا   2 099ط صــا وأعاقــت   3 478 ــرار الوالي ية ق

  ا  الراعية لإلرهاب الدويل.جلاألمري ية طفحب كوبا من قائمة ا
 

 السلفادور
 لية ني منفقة البحر ال ارييب.السلفادور عضو ني برقة العمر املعنية باإلجراءا  املا - 32
قــاتون  ــات مل ابحــة أعمــال اإلرهــاب كــنداة   2006ولــد  الســلفادور منــذ عــام   - 33

مـوارد تتلـ  متاحـة  ـا      قاتوتية لضمان التحقيق ني هذع األبعـال. ولـد  املؤتسـا  الوطنيـة    
للتصدي  ذع املي لة  تيمر مدار  التدريحب ال  أتينها املـدعا العـام املسـؤول عـن إعفـاء      
التعليمــا  إىل املــوظفني املــاليني وإتــداء امليــورة إىل املؤتســا  األ ــر   كاليــرطة املدتيــة    

 رهابية ومنع ا والتحقيق بي ا.الوطنية  بينن كيفية التصدي لشعمال اإل
ــا بيــنن        - 34 ــا ني الســلفادور ح م ــدل العلي ــة الع ــدائرة الدتــتورية ني ك م وأفــدر  ال

. ورأ  احمل مـة أن العصـابا  اإلرهابيـة    2015آب/أغسـف    22أعمال اإلرهاب احمللا ني 
( والعصـابا  األ ـر    18)أو مارا  18( والعصابة MS-13املعروبة باتم مارا تلفاتروطا )أو 

http://undocs.org/ar/A/70/211
http://undocs.org/ar/A/69/209
http://undocs.org/ar/A/68/180
http://undocs.org/ar/A/68/180
http://undocs.org/ar/A/67/162
http://undocs.org/ar/A/66/96
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تسـعى إىل اغتصـاب ضارتـة الصـالحيا  الـ  تـد ر ني تفـاإل تـيادة         أو املنلما  اإلجرامية 
الدولة  والسيفرة على األراضا واحت ار املمارتة امليروعة للقوة من قبر مؤتسـا  العدالـة   
اجلنائية  والترهيحب  وتعريض احلقـوإل األتاتـية جلـزء مـن السـ ان أو اـيع م  وفـر طـديد         

املــ   ــا بيــ ر منــ جا وعيــوائاو وتتيجــة لــذلو  ُأدرَ  قادهتــا وأعضــاؤها واملتعــاوتون   أو
مع ا وم رو أعما ا وضو لوهـا ني مف ـوم اإلرهـاب يف تلـ  درجاتـن وأطـ ال امليـاركة بيـن          
ــة     تــواء كاتــت  ــذع اجلماعــا  املســلحة أو املنلمــا  اإلجراميــة أهــداف تياتــية أو إجرامي

ي ا االبتزاز وغسر األموال واالأار بامل درا ( أو أهـداف أ ـر . وتتيجـة    اقتصادية )يفا ب أو
لــذلو القــرار  اختــذ املــدعا العــام  موعــة مــن التــدابري للتحقيــق ني أعمــال إرهابيــة وقعــت ني  
مناطق إقليمية تتلفة ني ايع أواء البلد  األمر الـذي أد  إىل اعتقـال  والحقـا إىل االحتجـاز     

املتورطني. ورغم بـدء اختـاذ اإلجـراءا  القاتوتيـة ذا  الصـلة  بمـن امل ـم         القضائا  لعدد من
 ر كان على الصعيد الوطين بحسحب.اإلطارة إىل أن تفاإل هذع املسائ

 
 بنلندا
بـا    وقاعـت بنلنـدا ال وتوكـول اإلضـاني التفاقيـة  لـ  أورو      2016أيار/مايو  18ني  - 35

 بينن منع اإلرهاب.
عا  الفنلندية املتصلة بنح ام القاتون اجلنائا املتعلقـة بـاجلرائم   ود لت أحدب التيري - 36

ــز النفــاذ ني   ــة حي ــاير   1اإلرهابي ــر   2015كــاتون الثا /ين . وجــر  توتــيع تفــاإل أــرل اوي
ــى ارت ــاب اإلرهــاب جر ــة     ــدريحب عل ــا الت ــا  تلقا يعاقــحب علي ــا بال رامــا    اإلرهــاب  وب

 .لسجن ملدة تصر إىل ثالب تنوا وبا
  قـدمت احل ومـة إىل ال ملـان ني    (2014) 2178ني إطار تنفيذ قرار  لـ  األمـن   و - 37
أ مــن القــاتون  34ميــروع قــاتون لتعــدير أح ــام واردة ني البــاب    2016حزيران/يوتيــن  2

لـد آ ـر  ـدف ارت ـاب جر ـة      اجلنائا. وي دف ميروع القـاتون هـذا إىل أـرل السـفر إىل ب    
ــدابري       ــق الت ــر هــذا الســفر. والــت املقترحــا  توتــيع تفــاإل تفبي ــة  وكــذلو إىل اوي إرهابي
ــة         ــع اجلــرائم اجلنائي ــرا  من ــا  االتــت بارية الســرية ألغ القســرية ذا  الصــلة واــع املعلوم

 ملقترحة وكيف ا والتحقيق بي ا.اجلديدة ا
ــي  لليــرطة ا     - 38 ــى ذلــو  أت ــالوة عل ــة منــذ  وع ــاتون الثا /ينــاير   27لفنلندي  2015ك

احلصول على املعلوما  املتعلقة باملسابرين ب ر  كي  اجلرائم ومنع ـا. ويعـين ذلـو عمليـا     
ــد  ا إىل        ــ  تــبق تق ــا  الركــاب ال ــى الوفــول إىل بيات ــو تفــ  القــدرة عل  أن اليــرطة اتل

 مسؤويل اجلمارك وحر  احلدود.

http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
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وجـر  مراجعتـ ا    2012ملنـع التفـرف العنيـ  ني عـام     واعتعمد   فة عمر بنلندا  - 39
 ملنع التيدد والتفرف العنيفني.. وها تيمر طب ة وطنية 2016ني تيسان/أبرير 

واتتنادا إىل تقيـيم الت ديـدا  الـذي أجـراع ج ـاز االتـت بارا  األمنيـة الفنلنـدي ني          - 40
ن حيـث النفـاإل والتعقيـد.      زاد الت ديـد اإلرهـاال ضـد بنلنـدا مـ     2015تيـرين الثـا /توبم    

ورغم أن الت ديد  صـول اعتـداءا  منل مـة مـن جاتـحب املنلمـا  اإلرهابيـة ال يـزال متـدتيا           
بإن درجـة اوفـر الـذي تيـ لن األعمـال اإلرهابيـة الفرديـة منـذ إجـراء اجل ـاز األمـين التقيـيم             

ــن  ملواطنــون مــا برحــت آ ــذة باالرتفــاع. و  ــن أن يصــب  ا   2014الســابق ني حزيران/يوتي
الفنلنديون أهدابا  جما  معادية لل رب ني اوار . وتيري التقديرا  إىل أن مـا ال يقـر عـن    

 ط صا من بنلندا تابروا إىل مناطق الزناع ني اجلم ورية العربية السورية والعراإل. 70
داتت ك مة مقاطعـة هلسـن ا رجـال بتـ م     أ  2014كاتون األول/ديسم   19وني  - 41

رهاب  والت فيا الرت اب أعمال إرهابية والتجنيد الرت اب اإلرهـاب  ُأتزلـت بـن    اوير اإل
جراءها عقوبة بالسجن ملدة تنة واحـدة وأربعـة أطـ ر مـع وقـ  التنفيـذ. وديـَن ثالثـة رجـال          
آ رين بت مة اوير اإلرهاب ُأتزلت  م جراءها عقوبـة بالسـجن ملـدة  سـة أطـ ر مـع وقـ         

. 2016ن احل ـــم  وأبفلتـــن ك مـــة االتـــتئناف ني آذار/مـــار  التنفيـــذ. واتـــتنت  املتـــ مو
 2014وعالوة علـى ذلـو  بـدأ م تـحب التحقيقـا  الـوطين بفنلنـدا ني تيـرين األول/أكتـوبر          

حتقيقا قبر احملاكمة ني ما يعيتبن بن بنتـن جـرائم إرهابيـة ضـد أربعـة رجـالو وال يـزال التحقيـق         
التـــت بارا  األمنيـــة الفنلنـــدي عـــدة   أحـــال ج ـــاز ا2016و  2015جاريـــا. وني عـــاما 

دعاو  ذا  فلة باإلرهـاب ا يـدا إلجـراء حتقيـق تـابق للمحاكمـة  الـذي يضـفلع امل تـحب          
 ن ا.باملسؤولية ع

 
 وتانيال
  وقاعــت اليوتــان ال وتوكــول اإلضــاني التفاقيـــة     2016كــاتون الثا /ينــاير    27ني  - 42

 ل  أوروبا بينن منـع اإلرهـاب  الـذي يتعلـق  ملـة أمـور منـ ا مسـنلة املقـاتلني اإلرهـابيني           
األجاتحب. كما فادقت علـى اتفـاإل مـع كـر  مـن بل اريـا وتركيـا بيـنن إتيـاء مركـز اتصـال            

طا واجلمركـا. وإضـابة إىل ذلـو  اتثـر اليوتـان للقـرار اإلطـاري        ميترك بينن التعاون الير
لالحتـاد األوروال بيــنن تبـادل املعلومــا  وتتعـاون مــع اإلتتربـول  وم تــحب اليــرطة األوروال     
والسلفا  املماثلة ني دول أ ر  بينن حتركـا  املقـاتلني األجاتـحب وغـري ذلـو مـن املسـائر        

 املتصلة باإلرهاب.
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بــاحلوادب  أبــاد  تــلفا  حــر  الســواحر اليوتاتيــة عــن إجــراء        وني مــا يتعلــق   - 43
التحقيقا  الالزمة كلما وفلت تفن أو بضائع ميبوهة مـن أو عـ  بلـدان مرتبفـة بالت ديـد      
اإلرهاال  أو أ ر  ووهـا أو ع هـا. وأبل ـت تـلفا  اليـرطة اليوتاتيـة عـن ثـالب حـاال           

ز  اتــتجابًة لفلبــا  املســاعدة القضــائية  اعتعقــر بي ــا أبــراد ألتــباب مرتبفــة باإلرهــاب  بــر  
املقدمــة مــن البلــدان اليــري ة اتــتنادا إىل مــذكرا  توقيــ  أوروبيــة فــادرة ني حــق أولئــو    

 لم األبراد إىل البلد الفالحب.األبراد. وني اثنتني من تلو احلاال  الثالب  تع
 

 إيفاليا
اإلرهاب النووي جارية ني إيفاليـا   عملية املصادقة على االتفاقية الدولية لقمع أعمال  - 44

وكذلو عملية املصادقة على أربعـة فـ وك إقليميـة جمللـ  أوروبـا متصـلة باإلرهـاب )اتفاقيـة         
ــام      ــاب لع ــع اإلره ــا ملن ــ  أوروب ــة لقمــع     2005 ل ــة األوروبي ــد ل لالتفاقي ــول املع و ال وتوك

جلر ـة وكيـف ا وضـبف ا    و اتفاقية  ل  أوروبا املتعلقة ب سر عائدا  ا2003اإلرهاب لعام 
بيـنن   و ال وتوكول اإلضاني التفاقية  ل  أوروبـا 2005ومصادرهتا وبتموير اإلرهاب لعام 

 (.2015منع اإلرهاب لعام 
 وأبرمـــت إيفاليـــا أيضـــا اتفاقـــا ثنائيـــا مـــع اإلمـــارا  العربيـــة املتحـــدة ني أيلـــول/          - 45

 2015وتيسـان/أبرير   2014. وعـالوة علـى ذلـو  ني تيـرين الثـا /توبم       2015 تبتم 
وقاــع م تــحب املــدعا العــام الــوطين مل ابحــة املابيــا واإلرهــاب ني إيفاليــا بروتوكــولني ثنــائيني    
للتفاهم واملساعدة القضائية املتبادلة مـع م ـتيب املـدعا العـام األلبـا  واملصـري  علـى التـوايل.         

ــايو  ــق 2016وني أيار/م ــة    12  واب ــة العام ــحب النياب ــا مــن م ات ــ ا  م تب ــة  بين ــدان تتلف ني بل
م تحب املدعا العام الوطين مل ابحة املابيا واإلرهاب ني إيفاليا  على إعالن ميترك ني بل ـراد  

 بينن التعاون ني م ابحة اإلرهاب الدويل.
وتييمر أيضا ميروعع القاتون املعرو  حاليا على ال ملان اإليفـايل بيـنن املصـادقة     - 46

مع أعمال اإلرهاب النووي تعديال  على القـاتون اجلنـائا هتـدف إىل    على االتفاقية الدولية لق
 ت ميـــر إفـــالحا  التيـــريعا  الوطنيـــة الـــ  تـــبق إليفاليـــا أن اضـــفلعت  ـــا ني تيســـان/ 

. وإضابة إىل ذلو  تت فر التيريعا  املقترحـة علـى مسـتو  االحتـاد األوروال     2015 أبرير
ضــال عــن اختــاذ التــدابري املالئمــة ملواج ــة الت ديــدا   االمتثــاَل لاللتزامــا  واملعــايري الدوليــة  ب

 يل ولتيسري التحقيق واملقاضاة.اجلديدة ال  يي ل ا اإلرهاب الدو
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 األردن  
األردن طرف ني تسعة ف وك عاملية مل ابحة اإلرهاب  بين ا االتفاقيـة الدوليـة لقمـع     - 47

الثـة فـ وك إقليميـة مل ابحـة       وث2015أعمال اإلرهاب النووي  ال  فادإل علي ـا ني عـام   
اإلرهاب  بين ا االتفاقية العربية مل ابحة غسر األموال واوير اإلرهاب  ال  فادإل علي ـا ني  

. وهو أيضا طرف ني ثالب اتفاقيا  ثنائية ذا  فلة  ذا املوضـوع مـع كـر مـن     2012عام 
 وا رتو  وروماتيا  وهن اريا.البوتنة 
تقنيــة ل فالــة تنفيــذ قــرارا   لــ  األمــن املتعلقــة يف ابحــة وأتيــن األردن أيضــا جلنــة  - 48

اإلرهاب واوير اإلرهاب  يفا بي ا تلو املتعلقة باملقاتلني اإلرهابيني األجاتـحب. وُكلفـت هـذع    
اللجنــة بتعمــيم اتــم أي بــرد أو كيــان مــدر  ني قائمــة اجلــزاءا  بــور تلقــا إ فــار إدراجــن    

اجلزاءا  إلدرا  أي ط ص طبيعـا أو اعتبـاري تـر      القائمة  وبإرتال الفلبا  إىل جلان ني
السـلفا  امل تصــة أتــن يســ م بــني طــ ر مـن األطــ ال ني اويــر أو دعــم أعمــال أو أتيــفة   

 اعدة أو ال ياتا  املرتبفة بن. ا تنليم الق يقوم
ــن لوضــع تعريــ  لإلرهــاب  علــى      - 49 وعــدَّل األردن مــؤ را قــاتون العقوبــا  اوــات ب

اتـت دام العنـ  بـني وتـيلة كاتـت أو الت ديـد باتـت دامن          باإلرهـاب قصـد  النحو التـايل: يع 
كاتت بواعثن وأغراضن  يقع تنفيذا مليروع إجرامـا بـردي أو اـاعا ي ـدف إىل تعـريض       أيا

ــرويع م        ــا  وت ــني الن ــاء الرعــحب ب ــن لل فــر إذا كــان مــن طــنن ذلــو إلق تــالمة اجملتمــع وأمن
ــاهتم لل فــر أو إحلــاإل الضــرر    أو ــريض حي ــالك     تع ــة او األم ــالك العام ــق واألم ــة أو املراب بالبيئ

اوافــة أو املرابــق الدوليــة أو البعثــا  الدبلوماتــية أو بــاحتالل أي منــ ا أو االتــتيالء علي ــا    
تعريض املوارد الوطنيـة لل فـر أو إرغـام أي ح ومـة أو أي منلمـة دوليـة أو إقليميـة علـى          أو

لـى ذلـو  ععـدل قـاتون م ابحـة اإلرهـاب لعـام        القيام بـني عمـر أو االمتنـاع عنـن. وعـالوة ع     
من أجـر وقـ  تـدبق املقـاتلني األجاتـحب ومنـع اإلرهـابيني مـن السـفر           2014ني عام  2006

ــراإل  عــ  حلــر فــري          ــة الســورية والع ــة العربي ــال ني اجلم وري ــة للقت عــ  األراضــا األردتي
ية أو التجنيـد لصـاد هـذع    لالتضمام أو حملاولة االتضمام إىل أي ااعة مسلحة أو منلمة إرهاب

اجلماعا . وإضابة إىل ذلو  أتيئ يفوجـحب قـاتون م ابحـة غسـر األمـوال وم ابحـة اويـر        
وحدة مل ابحة غسر األموال وم ابحة اوير اإلرهاب مـن أجـر تلقـا     2007اإلرهاب لعام 

أجـر   إطعارا  باملعامال  ال  يعيتبن بن ا هتدف إىل غسر األمـوال أو اويـر اإلرهـاب  ومـن    
علومـا   التما  وحتلير املعلوما  ذا  الصلة والتحقيق بي ـا  وعنـد االقتضـاء  تقـدل هـذع امل     

 إىل الوكاال  امل تصة.
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 امل رب  
اعتمـد امل ــرب  موعـة مــن التـدابري الراميــة إىل القضـاء علــى اإلرهـاب الــدويل  بينــ ا       - 50

  بـني تتلـ  األج ـزة األمنيـة      زيادة يقلـة السـلفا  امل تصـة والتبـادل العمليـايت للمعلومـا      
املعززة بإتياء كياتا  تنسيق على الصعيدين الوطين واحمللا. وعالوة علـى ذلـو  زاد امل ـرب    
الضـوابا ني املراكـز احلدوديـة باتـتحداب آليــا  وتـدابري ل يـ  األبـراد أو األطـياء موضــع         

ا ني ذلـو ني مـا يتعلـق    اليب ة  وتوعية موظفا احلدود بضرورة التحلا باملزيد مـن اليقلـة  يفـ   
باألط ات الذين قد ي وتون مرتبفني  ماعا  إرهابية. وعزز امل رب أيضا القـدرا  امل نيـة   
لشج زة األمنية من  الل التدريحب واألتيـفة األ ـر   كمـا عـزز التعـاون الـدويل ني تبـادل        

نبيــة املعنيــة املعلومــا  العمالتيــة املتصــلة باإلرهــاب مــع تتلــ  ج ــا  االتصــال للبلــدان األج 
 لحقون األمنيون  وما إىل ذلو(.بامل رب )ضبار االتصال العس ريون وامل

 
 بنما  

  أتيــن  جلنــَة 2011فــ ا عامليــا مل ابحــة اإلرهــاب. وني عــام  18بنمــا طــرف  ني  - 51
تنسيق مل ابحة اإلرهاب  دف تنفيذ التزاماهتا يفوجـحب تلـو الصـ وك. كمـا تفـذ  قـرارا        

 لصلة.ا  ا ل  األمن ذ
ــة ذا  فــلة ني         - 52 ــا تيــريعا  وأتلم ــاب  اعتمــد  بنم ــر اإلره ــق بتموي ــا يتعل وني م

  عـدلت القـاتون اجلنـائا وأد لـت قواعـد      2015آذار/مار  وتيسـان/أبرير وآب/أغسـف    
ــى        ــإلدرا  ني القائمــة. كمــا أتيــن  تلامــا عل ــذ إجــراءا   لــ  األمــن ل كــددة بيــنن تنفي

مـا   للمعلوما  عن قوائم اجمللـ  املوحَّـدة لشطـ ات واملنل    اإلتترتت من أجر التبادل اآل 
 املرتبفة باإلرهاب الدويل.

وني مــا يتعلــق بالتعــاون الــدويل  طــاركت هيئــة اجلمــارك الوطنيــة البنميــة ني ال تــام    - 53
العاملا ملراقبة احلاويا  امليترك بني م تحب األمم املتحـدة املعـين بامل ـدرا  واجلر ـة ومنلمـة      

ارك العاملية. ويسَّر  الوحدا  امليتركة ملراقبة املـواتئ املنيـنة يفوجبـ ا تبـادل املعلومـا       اجلم
بيــنن النقــر العــابر لشتــلحة وامل ــدرا  واملــواد ال يميائيــة وامليــعة. وزاد  بنمــا أيضــا          

 سائر املتصلة باإلرهاب الدويل.اتت دام قاعدة بياتا  اإلتتربول إلجراء حتقيقا  ني امل
لت أتيـفة بنمـا ملراقبـة احلـدود جواتـحب منـع اإلرهـاب. وعلـى وجـن اوصـوت            وا - 54

اتت دمت الت نولوجيا  احلديثة من قبير التعرف إىل مالم  الوجن وتلم املعلوما  املسـبقة  
عن الركاب  ومعنحت السلفا  احلدوديـة إم اتيـة إل ـاء احلـق ني اإلقامـة ألي طـ ص يثبـت        
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ت بنما أيضا امتثال جوازا  السفر واألوراإل الثبوتية لشبـراد  ارتباطن يفنلما  إرهابية. وحقق
   ضا يسَّر تبادل املعلوما .والسفن الصادرة عن ا للمعايري احلديثة

 
 فربيا  

فـ وك إقليميـة مل ابحـة     6فـ ا عامليـا مل ابحـة اإلرهـاب وني      15فربيا طرف ني  - 55
التفاقيــة احلمايــة  2005ام   فــادقت علــى تعــدير عــ2016آذار/مــار   30اإلرهــاب. وني 

  أفـبحت أيضـا طربـا ني اتفاقيـة التعـاون بـني أج ـزة        2016املادية للمواد النوويـة. وني عـام   
اليــرطة ني جنــوب طــرإل أوروبــا. وعــالوة علــى ذلــو  بــإن فــربيا طــرف ني مثاتيــة اتفاقــا   

( وقــــ ت 2008( وإيفاليـــا ) 2007( وروماتيـــا ) 2004ثنائيـــة ذا  فـــلة مـــع النمســــا )   
ــرائير )2009) ــا )2009( وإتـ ــا )2011( وألباتيـ ــا   2011( وتركيـ ــع أملاتيـ ــؤ را  مـ (  ومـ
ــوزارا        2016) ــني ال ــاون امليــتركة ب ــا  التع ــن بيات ــد م ــد العدي ــو  اعتعم (. وإضــابة إىل ذل

 التابعة للبلدان األ ر . ووتل امل تصة
ــائا لصــربيا  املتعلــق باإلرهــاب ا   34ومنــذ اعتمــاد الفصــر   - 56 ــدويل  مــن القــاتون اجلن ل

ــة عــام       ــة ني هــذا اجملــال. وني  اي ــة مواءمــة األح ــام مــع املعــايري الدولي أد لــت تعــديال  ب ي
  اعتمد  فربيا أح اما كددة بينن غسر األموال واوير اإلرهاب. و ـالل الفتـرة   2014

تفســ ا  اعتعمــد قــاتون بيــنن تصــدير واتــترياد األتــلحة واملعــدا  العســ رية وقــاتون بيــنن    
ــو      تصــدير واتــت  ــة التجــارة ني تل ــزدو . وكــان رفــد ومراقب رياد الســلع ذا  االتــت دام امل

اجملاال  أمر بـالغ األييـة ني منـع األطـ ات الضـالعني ني اإلرهـاب مـن حيـازة وتـائر تنفيـذ           
ب يــة أــرل ميــاركة   2014ا جمــا . وعــالوة علــى ذلــو  ععــدل القــاتون اجلنــائا ني عــام   

  2015لحة ني اوـار  وتنلـيم هـذع امليـاركة. وني عـام      املواطنني الصرب ني الزناعـا  املسـ  
اعتعمد قـاتون لشتـلحة والـذ ائر مـن طـنتن أن يسـاعد أيضـا ني منـع األطـ ات الضـالعني ني           

ــار       ــذع الوتــائر. وني آذار/م ــازة ه ــن حي ــد   2015اإلرهــاب م ــاتون بيــنن أمي ــد ق   اعتعم
ل ـا  األطـ ات احملـددين    األفول ملنع اإلرهاب ينص على حلر إداري مؤقت علـى تقـر ضت  

ني القوائم الرمسية لشبراد املرتبفني باإلرهـاب الـدويل وعلـى حتويلـ ا والـت لص منـ ا وتقلـ ا.        
وتعفذ القاتون من  الل أح ـام تنليميـة  واعتمـد  احل ومـة قائمـة باألطـ ات احملـددين ني        

ــن  ــن الحقــا علــى أتــا  معلومــا  مســتقاة مــن تلــام     2015اوز/يولي  لــ    وجــر  حتديث
ــدابري     2016طــبار/ب اير  4األمــن. وني  ــا بيــنن ت ــة ني فــربيا قاتوت ــة الوطني   تــنت اجلمعي

 ة الوباء بالتزاماهتا الدولية.التجميد الدولية من أجر موافل
واتتحدثت فربيا طعبة منفصلة مل ابحة اإلرهاب دا ر مديرية التحقيقـا  اجلنائيـة    - 57

وم تبــا ميــتركا بــني الوكــاال  لتنســيق  ــدما    2013بــوزارة اليــؤون الدا ليــة ني عــام 
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  ي ــدف إىل حتســني الــربا األبقــا والرأتــا ني القفاعــا  بــني بــروع  2015األمــن ني عــام 
احل ومة املعنية  ملـة أمـور منـ ا منـع اإلرهـاب. ويتضـمن أيضـا م تـحب املـدعا العـام آليـا             

ا تقييمـا  امل ـاطر ذا    تنسيق. وني ما يتعلق بتموير اإلرهاب وغسر األموال  أجر  فـربي 
الصلة اتتجابة لتوفـيا  برقـة العمـر لإلجـراءا  املاليـة واعتمـد  اتـتراتيجية ذا  فـلة ني         

 .2014كاتون األول/ديسم  
وجيــري تنفيــذ إجــرائني فــادرين عــن احمل مــة ضــد تــبعة مــواطنني فــرب دينــوا            - 58

ربعـة مـن هـؤالء    كاكمـة أ ني اإلرهاب باعتبارهم مقاتلني إرهـابيني أجاتـحبو وأـر      بالضلوع
 األط ات غيابيا.

 
 تن ابورة  

فــ ا عامليــا مل ابحــة اإلرهــاب  وهــا اعتمــد  تيــريعا    14تــن ابورة طــرف ني  - 59
ــوبر    ــ ا. وني تيــرين األول/أكت ــة  2014تنفيذيــة ل ــر من   اتضــمت إىل تعــدير اتفاقيــة احلماي

وتـنَّت قـاتون احلمايـة مـن اإلطـعاع        2005اوز/يوليـن   8املادية للمـواد النوويـة  املعتمـد ني    
كتيريع تنفيذي. وني ما يتعلق بالص وك اإلقليمية مل ابحة اإلرهاب  اتضـمت تـن ابورة إىل   

 تيـرين األول/  31ني  2007اتفاقية رابفة أمـم جنـوب طـرإل آتـيا مل ابحـة اإلرهـاب لعـام        
 .2007أكتوبر 
 ـدف م ابحـة اويـر     2002وتعن قاتون تن ابورة )لقمع اوير( اإلرهـاب ني عـام    - 60

اإلرهاب. وأتاح إتفاَذ االتفاقية الدولية لقمـع اويـر اإلرهـاب. وأتـاح أيضـا إتفـاَذ قـرار  لـ          
ــن  ــد   (2001) 1373األم ــ ع ال ــن اجملل ــا بي ــذي دع ــال      ال ــع وقمــع أعم ــا ملن وَل إىل العمــر مع

 ـدف أـرل    2013اإلرهاب  يفا ني ذلو اوير تلو األعمـال. وععـدل هـذا القـاتون ني عـام      
توبري أو اع املمتل ا  لشعمال اإلرهابية  وتقـدل ضتل ـا  و ـدما  لشغـرا  اإلرهابيـة       

ــر يفمتل    ــة أو التعام ــازة ضتل ــا  ألغــرا  إرهابي ــدة إلرهــابيني.  أو اتــت دام أو حي  ــا  عائ
ــن        ــر اإلرهــاب م ــى جــرائم اوي ــة عل ــا  املالي ــع احلــد األقصــى للعقوب دوالر  100 000ورعب

ــن ابوري إىل  ــن ابوري    500 000تـــ ــون دوالر تـــ ــراد وإىل مليـــ ــن ابوري لشبـــ دوالر تـــ
لل ياتا . وبالنلر إىل الفابع اوفري جلرائم اوير اإلرهـاب  ععـدل هـذا القـاتون أيضـا  ـدف       

يــر اإلرهــاب يفوجــحب هــذا   إبيــاء املعلومــا  الــذي قــد يضــر بــالتحقيق ني جر ــة لتمو  أــرل
 القاتون.
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 السويد  
فـ ا   18فـ ا عامليـا مل ابحـة اإلرهـاب. ووقعـت أيضـا        15فادقت السويد علـى   - 61

منـ ا. وني اآلوتـة األ ـرية  وقعـت ال وتوكـول       13من ف وك  ل  أوروبا وفادقت على 
  ل  أوروبا بينن منع اإلرهاب.اإلضاني التفاقية 

ــوبر   30وني  - 62 ــدريبا   2015تيــرين األول/أكت ــوبريع ت   حــوكم طــ ص ني الســويد لت
يععتَزم اتت دامن ني ارت اب جرائم بال ة اوفورة ني اجلم ورية العربية السورية  بينـ ا جـرائم   

ــدا. وني      ــة أتوت ــة مقاطع ــة ني ك م ــد احملاكم ــةو وا أــَر بع ن األول/ديســم  كــاتو 14إرهابي
  ح مت ك مة مقاطعة غوتن غ على ط صني بالسجن مد  احلياة جلـرائم إرهابيـة   2015

ــت ك مــة االتــتئناف هــذا احل ــم ني       ــد ثبت ــة الســورية  وق ــة العربي ــة ني اجلم وري  30مرت ب
تيســان/أبرير  7ؤت  هــذا احل ــم الحقــا أمــام احمل مــة العليــا. وني تو واتــ2016آذار/مــار  

عَا على ط ص لتحضريع الرت ـاب جر ـة إرهابيـة وقـد جـر  هـذع احملاكمـة ني          ادع2016
ــد. وإضــابة إىل ذلــو  ني           ــن هــذا احل ــم بع ــدا  ول ــن ا يععلــن ع ــة مقاطعــة أتوت  26ك م

  ادععَا على ط ص لسفرع إىل اجلم وريـة العربيـة السـورية ل ـر  ارت ـاب      2016أيار/مايو 
 ة مقاطعة أتوتدا ا أر بعد. مجر ة إرهابية  ول ن احملاكمة ني ك

 توت   
ــة    14تـــوت  طـــرف ني  - 63 ــة اإلرهـــاب. وهـــا تـــعت إىل مواءمـ ــا مل ابحـ فـــ ا عامليـ

ــا بيــنن التجــرل        ــواردة بي  ــو الصــ وك وإىل اعتمــاد األح ــام ال ــع تل ــة م التيــريعا  الوطني
 26ا رقـم  والعقوبا  واإلجراءا  املتعلقة باجلرائم اإلرهابية  كما يتض  من القاتون األتاتـ 

( املتعلق يف ابحة اإلرهاب وغسر األموال. وعالوة على ذلو  تقيم تـوت  عالقـا    2015)
ثنائية مل ابحة اإلرهاب مع العديد من الدول وها طرف ني العديد من آليا  التعـاون األمـين   
 املتعددة األطراف الرامية إىل تعزيز التنسـيق املسـتمر مـع الـدول اجملـاورة وبلـدان اـال ووتـا        

 امليـروع  أبريقيا من أجر مواج ة هتديد اإلرهاب واجلر ـة املنلمـة عـ  الوطنيـة واالأـار غـري      
 بامل درا  واألتلحة.

تفـاإل أـرل اإلرهـاب  يـث بـا  ي فـا كـر         26وقد وتع القاتون األتاتـا رقـم    - 64
ذلـو  األبعال املنصوت علي ا ني الص وك الدولية وقـرارا   لـ  األمـن ذا  الصـلة  يفـا ني      

ملاهر اإلرهاب الدويل األ رية مثر ظـاهرة املقـاتلني اإلرهـابيني األجاتـحب واألطـ ات الـذين       
يسابرون إىل مناطق الزناع. وتص القاتون أيضا على أتاليحب حتقيق  افـة ب يـة زيـادة كفـاءة     
ــة.        ــن والعدال ــام األم ــة ني م  ــز الســلفا  القائمــة املتصــلة باعتمــاد املركزي التحقيقــا   وتعزي

  القاتون أيضا بي ر فـري  مبـدأ التسـليم أو احملاكمـة  مـا عـزز تاليـا اآلليـا  اوافـة          وأدر
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مـن القـاتون  أتيـئت جلنـة      66وآليا  التعاون القضائا. وعـالوة علـى ذلـو  وعمـال باملـادة      
وطنية مل ابحة اإلرهاب دا ـر م تـحب رئـي  الـوزراء. وتيـمر م ام ـا متابعـة وتقيـيم تنفيـذ          

هتا كياتا  م ابحة اإلرهاب التابعة لشمم املتحدة للتنكد من امتثـال تـوت    القرارا  ال  اختذ
اللتزاماهتا الدولية  ولتقدل التوفيا  وإعفاء التوجي ا  ذا  الصلة. وتعاوتـت اللجنـة أيضـا    

لدوليـة الـ  فـادقت    مع تلرائ ا ني البلدان األجنبية ني تياإل االتفاقيـا  الثنائيـة واإلقليميـة وا   
 .علي ا توت 

وب يــة اتــتحداب آليــا  وطنيــة ملواج ــة اإلرهــاب الــدويل  أتيفــت باللجنــة الوطنيــة    - 65
مل ابحــة اإلرهــاب املســؤولية عــن تنفيــذ قــرارا   لــ  األمــن ذا  الصــلة  وال تــيما ني          

ــا ــرار     م ــة )الق ــد األفــول املالي ــق بتجمي ــدويل    (2001) 1373يتعل ــاب ال ــة اإلره ( ومواج 
ــة      ــيم الدولـ ــام )تنلـ ــراإل واليـ ــة اإلتـــالمية ني العـ ــيم الدولـ ــدة وتنلـ ــيم القاعـ ــا تنلـ و صوفـ

 (.(2015) 2253و  (2011) 1989و  (1999) 1267اإلتـــــــــــالمية( )القـــــــــــرارا  
بالتعـاون مـع املديريـة التنفيذيـة      2015ووعضعت اتتراتيجية وطنية مل ابحـة اإلرهـاب ني عـام    

للجنــة م ابحــة اإلرهــاب وم تــحب األمــم املتحــدة املعــين بامل ــدرا  واجلر ــة. وعــالوة علــى   
ــوت  إىل   ــو  اتضــمت ت ــا      ذل ــادة الوالي ــة  ــالل مــؤار قمــة ق ــادرة إدارة اليــؤون األمني مب

ــد ني آب/أغســف      ــذي عق ــا ال ــار  . 2014املتحــدة وأبريقي   اتضــمت 2016وني آذار/م
إىل اليب ة العربية للتعاون القضـائا ني  ـال م ابحـة اإلرهـاب واجلر ـة املنلمـة  الـ         توت  

 بادرة من جامعة الدول العربية.اعتعمد  يف
وُكلفت وحدتان وطنيتان من اليرطة واحلر  الوطين بالتحقيق ني جـرائم اإلرهـاب.    - 66

وعمـال بالقـاتون    2016-2015وأتيئت وحدة قضائية مل ابحة اإلرهاب ني السنة القضائية 
بالتنســيق مــع  2003. وأتيــئت اللجنــة الوطنيــة للســالمة النوويــة ني عــام  26األتاتــا رقــم 

  وعضـعت أتلمـة   (2004) 1540ذريـة. ووبقـا لقـرار  لـ  األمـن      الوكالة الدولية للفاقـة ال 
دا لية ملنع اتتيار األتـلحة النوويـة وال يميائيـة والبيولوجيـة ووتـائر إيصـا ا  أو حيازهتـا أو        

ا  اإلرهـاب. وتصـت هـذع    امتالك ا أو تقل ا أو حتويل ا إىل طرف ثالـث أو اتـتعما ا ألغـر   
األتلمة أيضا على رفد األتيفة امليبوهة على احلدود ال يـة والبحريـة واجلويـة  وامل تـ ا      
واملصاتع الـ    ـن تـرقة املـواد ال يميائيـة اوفـرة منـ ا. وأتيـئت اللجنـة التوتسـية للتحليـر            

 .2004آب/أغسف   11املؤر   1865املايل يفوجحب األمر رقم 
وحــدا  عســ رية وأمنيــة ميــتركة تتلفــة مــن احلــر  الــوطين واجلــي    و عصصــت - 67

وجر  ت ثي  الدوريا  على طول احلدود. وجر  على وجن اوصوت تعليم منفقـة عازلـة   
عس رية على طول احلدود التوتسية اجلنوبية. وأقـيم حـاجز رملـا علـى احلـدود مـع ليبيـا ملنـع         

http://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
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ا بي ا األتلحة. وعـالوة علـى ذلـو  ععـزز التنسـيق      تسلر اإلرهابيني وهتريحب املواد امل تلفة  يف
بني الوحدا  األمنية والعس رية وال تيما ني ما يتعلق برفد وتنمني احلدود ال ية والبحريـة.  
ــئم بصــورة       ــة ميــتركة بــني القفاعــا  تلت ــة ومركزي وأتيــئت وحــدة لشزمــا  وجلــان إقليمي

عملــت الوكــاال  احل وميــة امل تصــة منتلمــة لتبــادل املعلومــا  االتــت بارية والتقييمــا . و 
ووفـل ا بـاملراكز    I-24/7على التنسيق مع األماتة العامة لإلتتربـول إلاـام بـدء تفبيـق املنلومـة      
ــا       ــي  الوفــول إىل قواعــد بيات ــا يت ــور  يف ــة وتقــار العب ــولاحلدودي ــة م ابحــة  اإلتترب . وب ي

إذن قضـائا ملنـع    تتعحصـر علـى  وا التكفرييةاإلرهاب اإلل ترو   جر  رفد املواقع اليب ية 
 الوفول إلي ا.

وععزز رفد املعابر احلدودية وُأبلَغ عن حتركا  األط ات املـثريين لليـب ة. واختـذ      - 68
إجراءا  لتيديد رفد مصادر التموير طب ا  السفر  وإغالق ـا وكيـ  فـالهتا  معيـا      

الـزناع. واتع ـذ  تـدابري    ميبوهة يست دم ا اجل اديون غفاء لتموير تفر اليباب إىل مناطق 
ــن اجل ــا  األجنبيــة الراعيــة            ــا أمــوال  ارجيــة  وال تــيما م ــع هــذع اجلمعيــا  مــن تلق ملن

 2178لإلرهــاب. وعــالوة علــى ذلــو  اختــذ  إجــراءا  لتنفيــذ أح ــام قــرار  لــ  األمــن   
ــق باملقــاتلني اإلر  (2014) ــة قــد جــر      املتعل هــابيني األجاتــحب. التعــاون مــع املنلمــا  الدولي

ت ثيف ا منع اليباب من السفر إىل مناطق الزناع. وجر  حتديث قوائم التوتسـيني الـذين تبـيَّن    
أ م تابروا إىل مناطق الزناع. وأحيلت تلو القـوائم إىل اجل ـا  الـنلرية املناتـبة الـ  قـدمت       

ني تـوت  مـن    لإلتتربـول يضـا مـع امل تـحب اإلقليمـا     معلوما  عـن األبـراد. وتسـقت تـوت  أ    
والنيـرا  اوضـر. وإضـابة إىل ذلـو  جـر        اإلتتربولأجر إدرا  هوياهتم ني قواعد بياتا  

حتديث قوائم األبراد الذين عادوا من مناطق الزناع ا يدا إلدراج م ني قاعـدة بياتـا  كـددة.    
م ني اإلقلـيم التوتسـا. وكـان ا ـدف     وأتاحت هذع القوائم رفـد حركـا  األبـراد واتصـاالهت    

من ذلو هو تعقابع م علـى األر  حيـث أم ـن مـن الناحيـة التقنيـة  بعـد التنسـيق مـع م تـحب           
. وعنـد  وعينـا  ضـض تـووي   املدعا العام  وإتياُء قاعدة بياتا  تتضـمن إحصـاءا  حيويـة    

رية  كـان جيـر    العودة إىل توت  مـن منـاطق الـزناع  وال تـيما مـن اجلم وريـة العربيـة السـو        
إ ضاع ايع األط ات لتحقيـق روتـيين مـن قبـر األج ـزة األمنيـة. وإذا أثـار التحقيـق طـب ة          

ن لتلـو اجلماعـة فـلة    بنن الي ص املعين قد اتضم إىل ااعة مسلحة وقاتـر إىل جاتبـ ا  أو أ  
ية الختـاذ اإلجـراءا    ص إىل املنفقـة  تععـر  القضـية علـى السـلفا  القضـائ       بسفر هـذا اليـ  

 ملناتبة.ا
 

http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
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 املعلوما  الواردة من املنلما  الدولية -باء  
 منلمة األغذية والزراعة لشمم املتحدة  

أكد  منلمة األغذية والزراعة لشمم املتحدة  ددا أ ـا ليسـت وديعـة ألي اتفاقـا       - 69
حـادب متصـر    تبل غ بني ثنائية أو إقليمية أو متعددة األطراف متصلة باإلرهاب الدويل وأ ا ا

 بذلو.
 

 منلمة الفريان املد  الدويل  
  كاتــت االتفاقيــة املتعلقــة بــاجلرائم وبعــض األبعــال األ ــر    2016حــأ أيار/مــايو  - 70

طربــا ني اتفاقيــة قمــع االتــتيالء غــري    185طربــاو  186املرت بــة علــى مــئ الفــائرا  تضــم  
غــري امليــروعة املوج ــة ضــد  طربــا ني اتفاقيــة قمــع األعمــال 188امليــروع علــى الفــائرا و 

طربًا ني ال وتوكـول املتعلـق بقمـع أعمـال العنـ  غـري امليـروعة         173تالمة الفريان املد و 
ني املفارا  ال  ختدم الفريان املـد  الـدويل  الت ميلـا التفاقيـة قمـع األعمـال غـري امليـروعة         

املتفجـرا  البالتـتي ية ب ـر      طربًا ني اتفاقية اييـز  153املوج ة ضد تالمة الفريان املد و 
دولة على اتفاقية قمـع األبعـال غـري امليـروعة املتعلقـة بـالفريان املـد          14كيف ا. وفادقت 

الدويل وال وتوكول امل مر التفاقية قمع االتـتيالء غـري امليـروع علـى الفـائرا   واتضـمت       
األبعـال األ ـر  الـ      دولة إلي ا. ومدد بروتوكول تعدير االتفاقية بينن اجلـرائم وبعـض   15

  الـة أمـور منـ ا الواليـة القضـائية علـى       2014تعرت حب على مئ الفائرا   املعتمـد ني عـام   
اجلــرائم املرت بــة علــى مــئ الفــائرا  املدتيــة لتيــمر دولــة ا بــور والدولــة امليــ لة للفــائرة.    

 أ ر . 3قت علين أو اتضمت إلين دولة  وفاد 29ووقعت علين 
عيرة أعمال تد ر غري ميـروع ني طـؤون الفـريان املـد       2015عام  وتعجلت ني - 71

الدويل  الت أربعة اعتداءا  علـى املرابـق  وثالثـة أعمـال للقيـام يفحـاوال  ختريـحب وثـالب         
عمليــا  غــري ميــروعة لضــبا طــائرا . وأبــرز  ا جمــا  علــى املرابــق أراضــا املفــارا     

ول اجلم ـور بيـ ر عــام ختضـع حلـد أد  مــن     باعتبارهـا أهـداف طــريان متاحـة  أل ـا ني متنــا    
القيود  وهـا تاليـا عرضـة لنقـر األتـلحة وال تيـار األهـداف مـن قبـر اجلنـاة. واتضـ  مـد              

آذار/مـــار   22ات يـــاف هـــذع املنـــاطق لـــد  حصـــول اعتـــداءا  ني مفـــار بروكســـر ني   
ريا . وني هــذا الصــدد  تبــيَّن أن االتــتجابة الســريعة مــن جاتــحب الســلفا  تيــ ر تــدب 2016

ختفيفيــا هامــا لتقلــيص  وني بعــض األحيــان  منــع  اوســائر ني فــفوف املــدتيني وكفالــة عــدم  
إحلاإل أضـرار كـبرية أو مفلقـا بالبنيـة التحتيـة. إن املنلمـة ملتزمـة بتعزيـز اإلطـار النـاظم ألمـن            
الفــريان ني هــذا الصــدد. وأظ ــر  أيضــا أحــداب وقعــت مــؤ را مثــر حتفــم طــائرة الركــاب  
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( واالتفجـار علـى مـئ الرحلـة     2015تيرين األول/أكتـوبر   31ني مصر ) 9268رحلة رقم 
( حقيقـة الت ديـدا  الـ     2016 طـبار/ب اير  2وفور دالو اجلوية ني الصومال ) 159رقم 

يي ل ا كر من أج زة التفجري احمللية الصنع وموظفـو الفـريان. وي ـدف بيـان تـياإل امل ـاطر       
ــنمن الفــريان الــذي   ــن املنلمــة ني أوائــر عــام   العــاملا املتعلــق ب إىل تزويــد الــدول  2016حّدثت

 ة عن بيئة الت ديدا  وامل اطر.يفعلوما  مفيد
التفاقيـة الفـريان املـد  الـدويل:      17وتنلر الدول األعضـاء ني تعـدير جديـد للمربـق      - 72

ضاية الفريان املد  الدويل من أعمال التد ر غري امليروع  يتضمن املعـايري اجلديـدة    -األمن 
واحملدثــة واإلجــراءا  املوفــى  ــا للت فيــ  مــن امل ــاطر املرتبفــة يفنلومــا  الــدباع اجلــوي   
احملمولة علـى ال تـ   منـاطق اجلاتـحب الـ ي للمفـارا  وا جمـا  اإلل تروتيـة. وإضـابة إىل          

ر علــى وضــع مبــاد  توجي يــة جديــدة وأبضــر املمارتــا  بيــنن ا تبــار   ذلــو  جيــر  العمــ
   يي ل ا املوظفون الدا ليون.األمن  واإلمدادا  أثناء التحليق  وختفي  الت ديدا  ال

وعالوة على ذلو  حدد  مقاربُة الرفد املستمر لل تام  العاملا للتحقق مـن األمـن    - 73
ــة ألمــن الفــريان  وقــدم برتــام ع األمــن للتنفيــذ   أوجــَن القصــور الــ  تعتــري املنلومــا  ا   لرقابي

 الفريان وأتيفة بناء القدرا . والدعم والتفوير املساعدة إىل الدول ني  ال أمن
وني تياإل املياركة النيفة ني برقة العمر املعنية بالتنفيذ ني  ال م ابحـة اإلرهـاب     - 74

السفر وبفاقا  ا ويـة ني منفقـة السـاحر    إدارة أمن وثائق ”أحالت املنلمة امليروع ال ندي 
صـورة  افـة     الرامـا إىل تعزيـز أمـن وثـائق السـفر واحلـدود مـع التركيـز ب        “والدول اجملـاورة 

 على م ابحة اإلرهاب.
 

 املنلمة البحرية الدولية  
  بلـغ عـدد األطـراف املتعاقـدة ني اتفاقيـة قمـع األعمـال غـري         2016أيار/مايو  27ني  - 75

طربـا. ني حـني    166مـا  موعـن    1988املوج ة ضد تالمة املالحـة البحريـة لعـام    امليروعة 
طربـا بالنسـبة إىل بروتوكـول قمـع األعمـال غـري امليـروعة املوّج ـة ضـد           155بلغ هذا العدد 

. وبلـغ عـدد الـدول املتعاقـدة ني     1988تالمة املنصا  الثابتة القائمة ني اجلرف القـاري لعـام   
تفاقيــة قمــع األعمــال غــري امليــروعة املوج ــة ضــد تــالمة املالحــة   ال 2005بروتوكــول عــام 

امللحـــق ب وتوكـــول قمـــع األعمـــال غـــري   2005دولـــة  وني بروتوكـــول عـــام  40البحريـــة 
 دولة. 35ئمة ني اجلرف القاري امليروعة املوج ة ضد تالمة املنصا  الثابتة القا

ضا املدوتـة الدوليـة ألمـن السـفن       اعتمد  املنلمة البحرية الدولية أي2002وني عام  - 76
واملرابق املربئية ال  تركز علـى ضايـة املرابـق املربئيـة والسـفن مـن  ـالل التـدابري الوقائيـة مـن           
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أجــر ردع وكيــ  األبعــال غــري امليــروعة  ومعاجلــة طــؤون األمــن املــادي ني املقــام األول     
إلزاميـة تـرد ني التعـديال  علـى      ومراقبة االرتياد واإلجراءا  األمنية. وتتضمن املدوتة طروطا
ني  99املوقعـة علي ـا وـو     162االتفاقية الدولية حلماية األرواح ني البحر  ال  اثر الدول الــ  

املائــة مــن احلمولــة اإلااليــة لشتــفول التجــاري العــاملا. وإضــابة إىل ذلــو  وضــعت املنلمــة  
 اهتـا  عاملا من أجر دعم أتلمت ا وتوجيالبحرية الدولية وتفذ  برتا ا طامال للتعاون التقين ال

 املتعلقة باألمن البحري.
ــم املتحــدة           - 77 ــن مؤتســا  األم ــدد م ــة أيضــا مــع ع ــة البحريــة الدولي ــت املنلم وتعاوت

واليركاء الـدوليني واإلقليمـيني ني تنفيـذ ميـاريع التعـاون الـتقين لشمـن البحـري واحلـدودي           
إلرهاب  وم تحب األمـم املتحـدة ليـؤون تـزع السـالح      بين ا املديرية التنفيذية للجنة م ابحة ا

وبرقة العمر املعنية بالتنفيذ ني  ال م ابحـة اإلرهـاب. وطـاركت أيضـا ني عـدد مـن بعثـا         
لتقييم االحتياجـا  دا ـر البلـد مـع املديريـة التنفيذيـة للجنـة م ابحـة اإلرهـاب ني مـا يتصـر            

ــن    ــ  األم ــرار  ل ــو ن     (2001) 1373بق ــة امل  ــة يفثاب ــت املنلم ــياقا   كات ــذع الس . وني ه
البحري ني بريق األمم املتحدة املتعدد الوكاال  إلتفاذ القاتون  الـذي يضـم أيضـا ضـثلني مـن      

  أتين  املنلمة البحرية الدوليـة طـراكة جديـدة مـع مركـز      2014وكاال  أ ر . وني عام 
تحــدة اإلقليمــا للســالم وتــزع الســالح والتنميــة ني أمري ــا الالتينيــة ومنفقــة البحــر     األمــم امل

ــن        ــ ا لقضــايا األم ــة بنكمل ــة تيــمر احل وم ــز مقارب ــاتون   ال ــارييب لتعزي ــاذ الق البحــري وإتف
 البحري.

 
 منلمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقابة  

للتربيــة والعلــم والثقابــة )اليوتســ و( ني  ــال التعلــيم  ركــز  منلمــة األمــم املتحــدة  - 78
على مسـاعدة الـدول األعضـاء ني وضـع اتـتجابا  تعليميـة طـاملة للتفـرف العنيـ    ـدف           
تعزيز اجل ود الوطنية الرامية إىل منع التفرف العني . وتيمر اجملـاال  ذا  األولويـة الـدعوة    

حب ني قفـاع التعلـيم ملنـع    إىل إجياد توابق دويل على ضرورة امليـاركة ني طـ ر متزايـد ومناتـ    
التفرف العني  وتقدل التوجين التقين إىل الدول األعضـاء بيـنن تلـو املسـنلة. واتسـجاما مـع       

(  اختـذ اجمللـ  التنفيـذي قـرارا     A/70/674 فة عمر األمني العام ملنـع التفـرف العنيـ  )اتلـر     
(197 EX/46)  دور اليوتســ و ني تنفيــذ تعلــيم املواطنــة العامليــة  وكــذلو ني التــروي        لتعزيــز

للتعليم بوففن أداة رئيسية ملنـع التفـرف العنيـ . وني هـذا الصـدد  تعلـم حـدب جـاتيب ربيـع          
علــى هــام  املــؤار العــام للمنلمــة ملنــع وم ابحــة    2015املســتو  ني تيــرين الثــا /توبم  

تعمــر املنلمــة علــى وضــع توجي ــا  تقنيــة مــن أجــر التفــرف العنيــ . وعــالوة علــى ذلــو  
مساعدة واضـعا السياتـا  ني وزارا  التعلـيم علـى حتديـد األولويـا   والت فـيا والتنفيـذ         

http://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ar/A/70/674
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جراءا  املتصلة بالتعليم ال    ـن أن تسـ م ني اجل ـود الوطنيـة الراميـة إىل      الفعال واملالئم لإل
 مرجعيـا عمليـا ملدرتـا ومـرال طـالب      منع التفرف العني . وأفدر  اليوتس و أيضـا دلـيال  

املرحلة االبتدائية العليا وطالب املرحلة الثاتوي الدتيا/العليا بينن منع التفرف العنيـ  وتنميـة   
الزنعة إىل التيدد. وبالتعاون مع مركز آتيا واحملـيا ا ـاد  للتعلـيم مـن أجـر التفـاهم الـدويل        

لبنــاء القــدرا  ني  ــال التعلــيم ملنــع وطــركاء اآل ــرين  ع فــت املنلمــة علــى وضــع برتــام  
ملت على توتيع تفاإل مركزهـا لتبـادل املعلومـا  بيـنن تعلـيم املواطنـة       عالتفرف العني   و

ــة ذا  الصــلة.      ــة بالقــدرة علــى الوفــول إىل املــوارد التربوي ــة تزويــد اجل ــا  املعني العامليــة ب ي
دولـة مـن الـدول األعضـاء  موعـة أفـدقاء اليوتسـ و         34  أتين  2016طبار/ب اير  وني

 العني .ملنع التفرف 
وني مــا يتعلــق بقفــاع الثقابــة  جــر  تفــوير ج ــود املنلمــة الراميــة إىل القضــاء علــى   - 79

ــذي يعســت دم          ــة ال ــري امليــروع باملمتل ــا  الثقابي ــ  م ابحــة االأــار غ ــدويل ع ــاب ال اإلره
لتمويـر اإلرهـاب. وني هـذا الصـدد  اضـفلعت اليوتسـ و بـدور هـام ني إدرا  منـع          كمصدر 

االأار باملمتل ا  الثقابية السورية والعراقية ال  تعقلت بصورة غري قاتوتيـة ضـمن تفـاإل قـرار     
تيفة املضفلع  ا دعمًا لتلـو اجل ـود   . وُأضفا طابع رمسا لش(2015) 2199 ل  األمن 

ني اتــتراتيجيةل لتعزيــز إجــراءا  املنلمــة الراميــة إىل ضايــة الثقابــة وتعزيــز التعدديــة الثقابيــة ني  
. وني إطـار  2015حالة تيوب تـزاع مسـل   اعتمـدها املـؤار العـام ني تيـرين الثـا /توبم         

فة بنــاء القــدرا  ني طــراكة مــع هــذع االتــتراتيجية  طــاركت اليوتســ و ني تلســلة مــن أتيــ
كياتـا  تتلفــة لصــاد مـزاويل م نــة حفــل التـراب الثقــاني  وتــلفا  إتفـاذ القــاتون وضــبار     

  وبعـد اختـاذ  لـ     2015اجلمارك من الدول األكثر تضـررا والبلـدان اجملـاورة  ـا. وني عـام      
ــرارين   ــن القـ ــة    (2015) 2253و  (2015) 2199األمـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ   69/281وقـ

ُطلحب من املنلمة تقدل تقرير إىل بريق الدعم التحليلا ورفد اجلـزاءا  عمـال بقـراري  لـ      
  تضــمَّن  ضــمن توفــيا  أ ــر   تلســلة مــن (2015) 2253و  (2004) 1526األمــن 

التدابري ال  اعتمدهتا الدول األعضاء للحد من اوير اإلرهـاب مـن  ـالل االأـار باملمتل ـا       
 1970ية. وعالوة على ذلو  اعتمد اجتماع الدول األطراف ني اتفاقية اليوتس و لعـام  الثقاب

بيــنن الوتــائر الــ  تســت دم حللــر ومنــع اتــترياد وتصــدير وتقــر مل يــة املمتل ــا  الثقابيــة  
الذي أبرَز التزاَم الـدول األعضـاء باعتمـاد التـدابري      MSP/9 (2015).3بفرإل غري ميروعة القرار 

وطجع ا على تفبيـق التـدابري تفسـ ا ني ليبيـا والـيمن.       (2015) 2199نفيذ القرار املناتبة لت
وني مــا يتعلــق باآلثــار  اتــتحدثت املنلمــة وأتاحــت أداة إبــالغ لــدو ا األعضــاء ني أيار/مــايو  

ــار الســورية والعر    2016 ــة املضــبوطة ني    ــدف اــع معلومــا  عــن اآلث ــة واليمني ــة والليبي اقي

http://undocs.org/ar/S/RES/2199(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2199(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/ar/A/RES/69/281
http://undocs.org/ar/S/RES/1526(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2199(2015)
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أراضا دول أ ر   تس ير عودهتا تـاملة ني  ايـة املفـاف إىل بلـدا م األفـلية  اتسـجاما مـع        
 .(2015) 2199من القرار  17قرة روح الف

ار باملمتل ـا  الثقابيـة  ني القفـاع    وتلمت اليوتسـ و أيضـا مبـادرا  للتوعيـة باالأـ      - 80
اوـات واألمــم املتحــدة  حيـث تعلمــت تلســلة مـن اجتماعــا  اوــ اء بالتعـاون مــع البعثــتني     
الدائمتني لشردن وإيفاليـا لـد  األمـم املتحـدة  بضـال عـن اإلتتربـول وم تـحب األمـم املتحـدة           

اجتماعـا  اوـ اء تلـر    املعين بامل درا  واجلر ـة. وني بـاري   عقـد  املنلمـة تلسـلة مـن       
ــاري         ــيمن )مقــر اليوتســ و  ب ــار ال ــة آث ــة حلماي  ال ــا اوــ اء ني وضــع  فــا عمــر طارئ

( واجلم وريــة العربيــة الســورية )بــرلني  2016( وليبيــا )تــوت   أيار/مــايو 2015اوز/يوليــن 
قـع  (. وعالوة على ذلو  أوبد  اليوتس و بعثة إلجراء تقيـيم تـريع ملو  2016حزيران/يوتين 

تيسـان/أبرير( ب يـة    26-24التراب العـاملا ني تـدمر وملتحف ـا )اجلم وريـة العربيـة السـورية        
حتديــد التــدابري الفارئــة حلمايــة التــراب املنقــول وغــري املنقــول  يفــا بي ــا اجملموعــا  امل زَّتــة ني  
 املتحــ . وني طــراكة مــع االحتــاد األوروال وبــدعم مــن ح ومــة اإلقلــيم الفلمنــدي  بلجي ــا  

 2016عقــد  املنلمــة اجتماعــا ربيــع املســتو  ومــؤارا تقنيــا ني بروكســر ني حزيران/يوتيــن 
ني السياتــا   ــدف إبــراز الصــال  القائمــة بــني الثقابــة واألمــن الــدويل وتيــجيع ت املــ ما  

 ذا  الصلة.
ووافلت اليوتس و كفاح ا ضد اإلبال  من العقاب عن طريق التعاون مـع احمل مـة    - 81

من تلـام رومـا األتاتـا للمح مـة  ني تـياإل      ‘ 4’( ـ( )ه2) 8الدولية  عمال باملادة اجلنائية 
ني مــا يتعلــق بتــدمري التــراب الثقــاني  2013كــاتون الثا /ينــاير  16التحقيــق الــذي بتحتــن ني 

ر  املنلمــة إجــراء التحقيــق بتــوبري املعلومــا  التقنيــة عــن  الــذي حصــر ني اــال مــايل. ويسَّــ 
ست دف ني اب تو. وجر  تنكيـد التـ م املوج ـة ضـد أضـد الفـادي امل ـدي        التراب الثقاني امل

بتوجين هجما  ضد عدد من األضرحة واملعاا األثريـة واملسـاجد ني اب تـو  وتـتبدأ مرحلـة      
. وعالوة على ذلو  أعاد  املنلمة  بدعم مـن العديـد   2016آب/أغسف   22احملاكمة ني 

 اجلماعا  املسلحة ني اب تو. ال  دمرهتا 14 ء األضرحة الـمن اليركاء املاليني والتقنيني  بنا
وني  ال االتصال  رأ  اليوتسـ و أن منـع العمليـا  الـ    ـن أن تـؤدي إىل تنميـة         - 82

الزنعة إىل التيدد والتفرف جيحب أن ييمر اجل ود الراميـة إىل تعزيـز دور اإلتترتـت باعتبارهـا     
ألتاتـية ب يـة زيـادة بـرت احلـوار علـى أتـا  التفـاهم         قوة لصاد حقوإل اإلتسان واحلريا  ا

ــى دعــم        ــز  ــات عل ــاد  املنلمــة اجل ــود بتركي ــة  ق ــا  ــذع ال اي ــادل. وحتقيق ــرام املتب واالحت
اليابا  واليبان  من  الل أطـ ال جديـدة مـن اإلملـام بوتـائا اإلعـالم واملعلومـا  بضـال         

لنقــدي وتعزيــز الل حمــة االجتماعيــة. عــن بــرت امليــاركة املواطنيــة  لتعزيــز م ــارا  الــتف ري ا

http://undocs.org/ar/S/RES/2199(2015)
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اليـباب واإلتترتـت: م ابحـة تنميـة الزنعـة إىل التيـدد       ”وعقد  املنلمة مؤارا دوليا بعنوان 
. وقد أتاح ذلـو مرحلـة إلطـالإل    2015  يفقر منلمة ني باري  ني حزيران/يوتين “والتفرف

ني اليـباب مـن أجـر بنـاء     ا ـ ”إطار عمر اليوتس و املت امر امليترك بني القفاعا  املعنـون  
. وإضـابة إىل ذلـو  تـيععقد ني مدينــة    “: بنـاء امل ـارا  وتــدعيم السـالم   2اليـباب   -السـالم  

مــؤار دويل  2016تيــرين الثــا /توبم   1تيــرين األول/أكتــوبر و  31كيبيــو  كنــدا  ني 
اليباب: منعـن  اإلتترتت وتنمية الزنعة إىل التيدد لد  ”آ ر لل  اء الربيعا املستو  بعنوان 

 .“معا والعمر معا والعي  معا
 

 الوكالة الدولية للفاقة الذرية  
للحمايـة املاديـة    1979  بلغ عـدد األطـراف ني اتفاقيـة عـام     2016أيار/مايو  30ني  - 83

. وعالوة علـى ذلـو  بلـغ عـدد     1987طربا وقد د لت حيز النفاذ عام  153للمواد النووية 
التفاقية احلماية املادية للمواد النووية  الذي د ـر حيـز النفـاذ     2005األطراف ني تعدير عام 

 أطراف. 103  ما  موعن 2016يو أيار/ما 8ني 
ــة  املعقــودة ني       - 84 ــة الذري ــة للفاق ــة الدولي ــة للمــؤار العــام للوكال ــدورة العادي واختــذ  ال

لـى املصـادقة     قرارا بينن األمـن النـووي طـجع ني الـة أمـور الـدوَل ع      2015أيلول/تبتم  
وعلــى االتفاقيــة الدوليــة لقمــع أعمــال   2005وعلــى تعديلــ ا لعــام  1979علــى اتفاقيــة عــام 

اإلرهاب النووي  أو قبو ا أو املوابقة علي ا أو إقرارها. وتلمت الوكالة أيضـا حلقـا  عمـر    
ــ ا اجتمــاع تقــين جل ــا  االتصــال       ــن  بين ــة ولتفبيق ــد بتعــدير االتفاقي ــرو   للتقي ــادرا  ت  ومب

 ماية املادية للمواد النووية.والسلفا  املركزية للدول األطراف ني اتفاقية احل
 

 منلمة حلر األتلحة ال يميائية  
أحــرَز تقــدم كــبري ني االتضــمام العــاملا إىل اتفاقيــة حلــر اتــتحداب وإتتــا  وختــزين     - 85

ت ـوال وميااـار     باتضمام أ2015واتتعمال األتلحة ال يميائية وتدمري تلو األتلحة ني عام 
ني املائــة مــن تــ ان العــاا.  98دولــة حتــوي  192إلي ــا  مــا ربــع عــدد الــدول األطــراف إىل 

 أربع دول  ار  تلام االتفاقية.تزال  وال
ومنذ د ول االتفاقية حيز النفاذ  حتققت منلمة حلر األتلحة ال يميائيـة مـن تـدمري     - 86

. وني عـام  1لنة مـن األتـلحة ال يميائيـة مـن الفئـة      ني املائة من امل زوتا  العاملية املع 91.41
عمليــة تفتــي و وقــد دعمــر العديــد مــن مرابــق إتتــا  األتــلحة    356  أجــر  املنلمــة 2015

ال يميائية أو حعولت لالتتعمال ألغـرا  ال حتلرهـا االتفاقيـة. وعـالوة علـى ذلـو  تعاوتـت        
املنيـنة يفوجـحب قـرار  لـ  األمـن       املنلمة مع األمم املتحدة من  الل آلية التحقيق امليـتركة 
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ني اجلم وريـة  ني ما يتصر باالتتعمال املزعوم لشتـلحة ال يميائيـة السـامة     (2015) 2235
 .العربية السورية

ــدول األطــراف ني ج ودهــا الوطن      - 87 ــدل املســاعدة إىل ال ــة ووافــلت املنلمــة أيضــا تق ي
ــة عــام      ــول  اي ــة. و ل ــذ االتفاقي ــة إىل تنفي ـــ  2015الرامي ــت ل ــدول    145  كات ــن ال ــة م دول
دولــة منـ ا تيــريعا  تيـمر كــر التــدابري    116األطـراف تيــريعا  تنفيذيـة ذا  فــلة  ولــ    

وغريهـا مـن   األولية املفلوبة لتنفيذ االتفاقية. ويرد أيضا وف  مفصَّـر ألتيـفة بنـاء القـدرا      
 لدعم.أتيفة تقدل ا

وإضابة إىل ذلو  عقد الفريـق العامـر املفتـوح بـاب العضـوية املعـين باإلرهـاب التـابع          - 88
وأتيـن   2015للمجل  التنفيذي ملنلمة حلـر األتـلحة ال يميائيـة ثالثـة اجتماعـا  ني عـام       

بريقا عامال برعيا هدبن أن يناق  يفزيـد مـن التفصـير املسـاءلة القاتوتيـة للج ـا  الفاعلـة مـن         
الدول يفوجـحب االتفاقيـة  والتـدابري الراميـة إىل منـع االتـت دام العـدائا للمـواد ال يميائيـة           غري

 اد رد بعال على اتتعما ا.جيالسمية وإ
إن املنلمة عضو ني برقة العمر املعنية بالتنفيذ ني  ـال م ابحـة اإلرهـاب منـذ إتيـاء       - 89

يار كة للفريق العامـر املعـين يفنـع    وها ظلت تعمر بوفف ا رئيسًة م 2005هذع األ رية عام 
ا جما  بنتـلحة الـدمار اليـامر والتصـدي  ـا. وتعاوتـت املنلمـة أيضـا مـع كياتـا  األمـم            
املتحدة األ ر   يفا بي ا م تحب طؤون تزع السالح وجلنة  ل  األمن املنيـنة عمـال بـالقرار    

  بضال عن ال ياتا  األ ر  مثر اليراكة العامليـة مل ابحـة اتتيـار أتـلحة     (2004) 1540
ومــواد الــدمار اليــامر ني إطــار الرئاتــتني الياباتيــة واألملاتيــة جملموعــة الــدول الســبع  واالحتــاد   

 للجنة الدولية للصليحب األضر.األوروال  ومنلمة األمن والتعاون ني أوروبا  وا
 

  ل  أوروبا  
ــار/       - 90 ــع اإلرهــاب ني أي ــا بيــنن من ــ  أوروب ــة  ل  اعتعمــد ال وتوكــول اإلضــاني التفاقي
ــايو ــار   2015 م ــا   2016  وحــأ آذار/م ــت علي  ــد وقع ــت ق ــدول    22  كات ــن ال ــة م دول

ــن تــتة         ــدما تصــادإل علي ــاذ عن ــز النف األعضــاء واالحتــاد األوروال. وتــيد ر ال وتوكــول حي
اتفاقية  ل  أوروبا بينن منع اإلرهـاب  ني تيـرين    أطراف بين. ووقاع االحتاد األوروال أيضا

. وعـالوة علـى ذلـو  اعتمـد  اللجنـة الوزاريـة ا تصافـا  للمبـادرة         2015األول/أكتوبر 
إىل فــوغ اتفاقيــة جديــدة جمللــ  أوروبــا بيــنن اجلــرائم املتصــلة باملمتل ــا  الثقابيــة  غرضــ ا  

فـف ا مصـدرا رئيسـيا لتمويـر اجلماعـا       التصدي لالأار غري امليروع باملمتل ا  الثقابية بو
 يفا بي ا املنلما  اإلرهابية. اإلجرامية 

http://undocs.org/ar/S/RES/2235(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
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وع فت جلنة او اء ني  ال اإلرهاب التابعة جملل  أوروبا على فوغ توفـية بيـنن    - 91
اإلرهابيني الذين يتصربون يففردهم  توبر مبـاد  توجي يـة للـدول األعضـاء حـول كيفيـة منـع        

ال اإلرهاب. وني إطار تنفيذ اتتراتيجية  ل  أوروبـا بيـنن إدارة   وقمع هذا الي ر من أط 
  تتركز أماتة اجمللـ  أيضـا علـى وضـع اتـتراتيجية مل ابحـة       2019-2016اإلتترتت للفترة 

التفرف العني  وتنمية الزنعة إىل التيـدد عـ  اإلتترتـت تفـال ايـع مسـتويا  احل ـم  تنف ـذ         
  واتفاقية  ل  أوروبا بينن منـع  2017-2015فترة بالتآزر مع  فة عمر  ل  أوروبا لل

 توكوال  اإلضابية امللحقة  ا.اإلرهاب  يفا ني ذلو ال و
وطارك  ل  أوروبا أيضا ني أتيفة تتعلق بتعليم الثقابـة الد قراطيـة وبنـاء  تمعـا       - 92

د قراطيـة  حاضنة للجميع. وتلمت  ني طراكة مع كياتا  أ ر   املنتد  العاملا من أجر ال
  حول حتقيق التوازن بني األمن واحلـق ني اوصوفـية وحريـة التعـبري  بضـال عـن       2015لعام 

بناء الثقة ني اجملتمعـا . وعـالوة علـى ذلـو  اضـفلع  لـ  أوروبـا بنتيـفة تتعلـق بالسياتـة           
ا  العامــة وباملمارتــة ني  ــال تــدري  اآلراء العامليــة الدينيــة وغــري الدينيــة  بضــال عــن املبــادر 

ــة الزنعــة إىل التيــدد علــى مســتو  القواعــد       ــة التعــبري وتنمي ــة  وحري املتعلقــة افــاب ال راهي
 يعبية وتقييد مضمون اإلتترتت.ال
 

 منلمة طن  اي للتعاون  
اتتحدب ا ي ر اإلقليمـا مل ابحـة اإلرهـاب التـابع ملنلمـة طـن  اي للتعـاون حزمـة          - 93

من الص وك القاتوتية الدولية ب ية توبري اإلطار القاتو  الالزم للتعـاون ال امـر مـن السـلفا      
ــنلم      امل تصــة ني الــدول األعضــاء ني هــذع املنلمــة  واتع ــذ  تلســلة مــن التــدابري ملواءمــة ال

نيــة ني هــذا الصــدد. وعلــى وجــن اوصــوت  وبــر  اتفاقيــُة طــن  اي مل ابحــة   القاتوتيــة الوط
ــام     ــا  االتفصــالية لع ــاب والتفــرف والزنع ــاون     2001اإلره ــة طــن  اي للتع ــة منلم واتفاقي

  الـ  فـي ت ني ضـوء اوـ ة العمليــة ني     2009مل ابحـة اإلرهـاب الالحقـة والت ميليـة لعـام      
ــاريَ     ــر   التعــاون ني م ابحــة اإلرهــاب  تع ــاهيم رئيســية مث ــة ملف ــة مواءةم  “اإلرهــاب”قاتوتي

مـن اتفاقيـة    9. وعلى وجن اوصوت  تلزم املادة “املنلمة اإلرهابية” و “العمر اإلرهاال” و
ــة باعتبارهــا جــرائم       2009عــام  ــة التالي ــدوَل األعضــاء ني املنلمــة بتصــني  األبعــال الدولي ال

يععتــرف  ــا كجــرائم ني إحــد  املعاهــدا   جنائيــة: )أ( األعمــال اإلرهابيــةو )ب( أيــة أعمــال  
الدوليــة مل ابحــة اإلرهــاب الــ  اتضــمت إلي ــا ايــع الــدول األعضــاء ني املنلمــةو ) ( إتيــاء 
واتتعمال كيان قاتو  لت فيا وتنليم وإعداد وارت اب إحد  اجلـرائم املنصـوت علي ـا ني    

أو ااعــة مســلحة غــري  مــن االتفاقيــة  أو ت ــوين ااعــة إجراميــة  10-4و  2و  1الفقــرا  
ــائا لشغــرا  تفســ او )د( التحــريض العلــين علــى اإلرهــاب      قاتوتيــة أو عصــابة  أو تــآمر جن
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الت ير العلين لإلرهاب  أي تير رتـالة بـني اجلم ـور بقصـد حتـريض النـا  علـى ارت ـاب          أو
كلمـا   من االتفاقية  أو إلقـاء   10-5 و 3-1أي جر ة من اجلرائم امليار إلي ا ني الفقرا  

( أنيـد األطـ ات   ـعامة تعت  أن اإلرهاب مف وم يستحق الدعم ووتيلة جديرة بالت رارو )ه
 أو ميــاركت م بســبر أ ــر  ني إعــداد أو ارت ــاب أي مــن اجلــرائم امليــار إلي ــا ني الفقــرا    

مــن االتفاقيــةو )و( تــدريحب أطــ ات علــى ارت ــاب أو علــى املســاعدة ني         10-6و  1-4
مـــن االتفاقيـــةو  10-7 و 5-1ن اجلـــرائم امليـــار إلي ـــا ني الفقـــرا  ارت ـــاب أي جر ـــة مـــ

ــوبري األمــوال      )ز( االتتســاب إىل منلمــة إرهابيــةو )ح( اويــر اإلرهــاب مــن  ــالل اــع أو ت
اوــدما  املاليــة عــن علــم  ل ــر  اويــر أتيــفة هــدب ا تنلــيم وإعــداد وارت ــاب أي مــن     أو

مـن االتفاقيـة  أو دعـم أتيـفة منلمـة       10و  9و  7-1اجلرائم املنصـوت علي ـا ني الفقـرا     
إرهابيةو )ر( تزويد أبراد باألتلحة واملتفجرا  وغريهـا مـن وتـائر ارت ـاب اجلـرائم امليـار       

ــرا    ــا ني الفق ــة لشبــراد       10و  8-1إلي  ــوبري املــنو  واملســاعدة املالي ــةو )ي( ت مــن االتفاقي
مـن االتفاقيـة     9-1ر إلي ا ني الفقرا  امليتبن بي م أو املت مني بارت اب أي من اجلرائم امليا

 إلدالء بي ادة زور متعلقة  م.ومساعدتع م على ا رب وا
ــار ا ي ــر اإلقليمــا مل ابحــة         - 94 ــن الصــ وك ني إط ــرم عــدد م ــو  ُأب ــى ذل وعــالوة عل

منلمـة طـن  اي   ”بـاء أدتـاع حتـت عنـوان      -اإلرهاب  بين ا تلو امليـار إلي ـا ني الفـرع ثالثـا     
إىل جاتــحب عــدد مــن الصــ وك القاتوتيــة والتنليميــة األ ــر . وإضــابة إىل ذلــو      “للتعــاون

وعقعــت مــذكرة تفــاهم مــع وزارة اوارجيــة ني أب اتســتان  واتعفــق علــى بروتوكــول تعــاون ني   
 يق م ابحة اإلرهاب ني من وليا.م ابحة اإلرهاب والتفرف مع اجملل  الوطين لتنس

فا  الوطنيـة امل تصـة ني إطـار برتـام  تعـاون ثالثـا       وأد  التدابري الـ  تفـذهتا السـل    - 95
  إىل 2015-2013الســنوا  اعتمــدع  لــ  رؤتــاء دول منلمــة طــن  اي للتعــاون للفتــرة   

عمر تفا لن من أعمال اإلرهـاب والتفـرف الـديين  وإىل إزالـة أكثـر       500تعفير أكثر من 
 1 050ا أكثــر مــن معســ ر تــدريحب لإلرهــابيني  وقمــع أتيــفة إجراميــة يقــوم  ــ   440مــن 

ج از تفجري كلا الصـنع  وأكثـر    489عضوا من أعضاء املنلما  اإلرهابية الدولية  وضبا 
ــن  ــاري  و   5 000م ــى      46تــالح ت ــد عل ــا يزي ــن املتفجــرا  وم ــا م ــة  500 000طن قفع

علـى   2015ذ رية. وييار على وجن اوصوت  إىل أتن ألقا القبض ني االحتاد الروتا عـام  
 أوزب ــيني وتعــلموا إىل أوزب ســتان ملالحقتــ م جنائيــا علــى أتــا  معلومــا    مثاتيــة مــواطنني

قدم ا ج از األمن الوطين ني أوزب سـتان  كمـا ديـن باإلرهـاب أربعـة أبـراد آ ـرون ينتمـون         
إىل منلما  إرهابية دولية. وعالوة على ذلو  وبفضـر اجل ـود امليـتركة مـع تـلفا  إتفـاذ       

عضــوا ني منلمــا  إرهابيــة  50وإلقــاء القــبض علــى  القــاتون ني طاجي ســتان  جــر  تعقــحب
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ــفة       ــتان إىل قمـــع أتيـ ــع اليـــركاء ني قريغيزتـ ــة. وأد  التعـــاون مـ مـــن مـــواطين   20تتلفـ
ــلفا         ــع السـ ــاون مـ ــالل التعـ ــن  ـ ــة. ومـ ــة دوليـ ــا  إرهابيـ ــون إىل منلمـ ــتان ينتمـ قريغيزتـ

جنيـد الـ    كازا ستان وقريغيزتـتان وطاجي سـتان وأوزب سـتان  أم ـَن وقـ  أتيـفة الت       ني
قام  ا أعضاء املنلما  اإلرهابية الدولية على قفارا  املسابا  الفويلـة  املتج ـة إىل االحتـاد    
ــدان املــذكورة أعــالع وعــ  كازا ســتان. ووضــعت الســلفا  امل تصــة ني       الروتــا مــن البل
الصــني تلامــا إلبقــاء اليــركاء علــى اطــالع بــوري افــا وتوايــا زعمــاء املنلمــا  اإلرهابيــة  

ــة مثــر احلركــة اإلتــالمية ليــرقا تركســتان  وحركــة أوزب ســتان اإلتــالمية  واحتــاد     الد ولي
اجل اد اإلتالما املتمركزة ني اـال أب اتسـتان ني مـا يتعلـق بعمليـا  التوغـر ني منفقـة آتـيا         
الوتفى  ما أتـ م ني منـع وقمـع اجلـرائم ذا  الفبيعـة اإلرهابيـة واملتفربـة الوقـت املناتـحب.          

ــتمني إىل    وضــبا ج ــاز األ مــن الــوطين األوزب ــا أتــلحة وكتابــا  متفربــة مــن تاطــفني من
املنلما  املذكورة أعالع  جر  إداتت م الحقا. وتعفذ  أيضا بيـ ر ميـترك أتيـفة تعـاون     

 ود واارين ني م ابحة اإلرهاب.ني ضبا احلد
وإضــابة إىل ذلــو  اتع ــذ  وتعفــذ  تــدابري ميــتركة مــن أجــر حتديــد القنــوا  الــ     - 96

يست دم ا األبراد للسفر إىل مناطق النيار اإلرهاال املتزايد من أجر االتضـمام إىل املنلمـا    
اإلرهابية الدولية ني القتـال ني تزاعـا  مسـلحة دا ليـة  ومـن أجـر كيـ  وكاكمـة األبـراد          
العائدين إىل أراضا الدول األعضاء ني املنلمة بعد ميـاركت م ني هـذع الزناعـا  املسـلحة إىل     

منلما  اإلرهاب الـدويل  واملنلمـا  االتفصـالية واملتفربـة. وأتاحـت العمليـا  الـ          جاتحب
تقوم  ا السلفا  امل تصـة ني الـدول األعضـاء ني املنلمـة إلقـاءة القـبض علـى عـدد كـبري مـن           
ــة الســورية للميــاركة ني املنلمــا        ــة العربي ــذين يعتزمــون الســفر إىل اجلم وري األطــ ات ال

كما أتاحت منَع األعمال اإلرهابية الـ  طفـا  ـا مواطنـو الـدول األعضـاء        اإلرهابية الدولية 
ني املنلمــة لــد  عــودهتم مــن الــزناع املســل  ني ذلــو البلــد. ووعضــعت قائمــة أميعيــة بنمســاء    
املســـابرين إىل منـــاطق النيـــار اإلرهـــاال املتزايـــد والـــذين يعتزمـــون االتضـــمام إىل املنلمـــا   

ني الزناعا  املسلحة  والعائدين من مناطق الزناع إىل الـدول األعضـاء    اإلرهابية الدولية للقتال
العمالتية وبالتايل ملنـع امليـاكر والت ديـدا  الـ  ييـ ل ا       تني املنلمة   دف تبادل املعلوما

هؤالء األط ات. واتتنادا إىل املعلوما  ال  اعتـ ا السـلفا  امل تصـة للـدول األعضـاء ني      
ائمـة تفافـير عـن    نة التنفيذية لل ي ر اإلقليما مل ابحـة اإلرهـاب ني الق  املنلمة  أدرجت اللج

 ط صا. 1 314وو 
وحدَّثت اللجنة التنفيذية لل ي ر اإلقليمـا مل ابحـة اإلرهـاب باتتلـام تـجال موحـدا        - 97

لشطــ ات احملــددين مــن قبــر أج ــزة األمــن ووكــاال  إتفــاذ القــاتون ني الــدول األعضــاء ني   



A/71/182 
 

 

16-12705 31/35 

 

ــار  ــة باعتب ــاال       املنلم ــابع إره ــوا جــرائم ذا  ط ــم ارت ب ــوا أو ييــتبن ني أ  هم أط افــا ارت ب
ــا  موعـــن    أو ــة   1 587اتفصـــايل أو متفـــرف )يتضـــمن الســـجر مـ ــا(  إىل جاتـــحب قائمـ امسـ

 منلمة إرهابية(. 78ما  موعن  باملنلما  اإلرهابية واالتفصالية واملتفربة )تتضمن القائمة
الدول األعضاء ني املنلمـة تـدابري للتصـدي لشتيـفة     والت أيضا أتيفة التعاون بني  - 98

اإلجرامية ال  تقوم  ا املنلما  اإلرهابية الدوليـة عـ  اإلتترتـت  مثـر حتديـد عـدد كـبري مـن         
ــة.        ــال اإلرهابي ــى األعم ــاب والتحــريض عل ــة املســت دمة ني تيــجيع اإلره ــوارد اإلل تروتي امل

تصــة للــدول األعضــاء ني املنلمــة مــوارد  وعمــال بــاإلجراءا  املتبعــة  حجبــت الســلفا  امل  
 هذع وتيق اجلناة إىل العدالة. اإلتترتت

  
 الص وك القاتوتية الدولية املتصلة يفنع اإلرهاب الدويل وقمعن -ثالثا  

فـ ا عامليـا    19ف ا من الص وك املتعلقة باإلرهـاب الـدويل بينـ ا     48يوجد حاليا  - 99
 ف ا إقليميا. 29 و
 

 العامليةالص وك  -أل   
 األمم املتحدة  

 1973  اتفاقية منع اجلرائم املرت بة ضد األط ات املتمتعني  ماية دولية  
 1979  االتفاقية الدولية ملناهضة أ ذ الرهائن  
 1997  االتفاقية الدولية لقمع ا جما  اإلرهابية بالقنابر  
 1999  االتفاقية الدولية لقمع اوير اإلرهاب  
 2005  الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي االتفاقية  

 
 الوكالة الدولية للطاقة الذرية  

 1979  اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية  
 2005  تعدير التفاقية احلماية املادية للمواد النووية  

 
 منظمة الطريان املدين الدويل  

 1963  املرت بة على مئ الفائرا االتفاقية املتعلقة باجلرائم وبعض األبعال األ ر    
 1970  اتفاقية قمع االتتيالء غري امليروع على الفائرا   
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 2010  ال وتوكول امل مر التفاقية قمع االتتيالء غري امليروع على الفائرا   
 1971  اتفاقية قمع األعمال غري امليروعة املوج ة ضد تالمة الفريان املد   
قمع أعمال العن  غري امليروعة ني املفـارا  الـ  ختـدم الفـريان     ال وتوكول املتعلق ب  

ــة قمــع األعمــال غــري امليــروعة املوج ــة ضــد تــالمة       املــد  الــدويل  امل مــر التفاقي
 1988  الفريان املد 

 1991  اتفاقية اييز املتفجرا  البالتتي ية ب ر  كيف ا  
 2010  ريان املد  الدويلاتفاقية قمع األبعال غري امليروعة املتعلقة بالف  
بروتوكول تعدير االتفاقية بينن اجلرائم وبعـض األبعـال األ ـر  الـ  تعرت ـحب علـى         

 2014  مئ الفائرا 
 

 املنظمة البحرية الدولية  
 1988  اتفاقية قمع األعمال غري امليروعة املوج ة ضد تالمة املالحة البحرية  
األعمــال غــري امليــروعة املوج ــة ضــد تــالمة  التفاقيــة قمــع  2005بروتوكــول عــام   

 املالحة البحرية
بروتوكول قمع األعمال غري امليـروعة املوّج ـة ضـد تـالمة املنصـا  الثابتـة القائمـة          

 1988  ني اجلرف القاري
امللحق ب وتوكول قمع األعمال غـري امليـروعة املوج ـة ضـد      2005بروتوكول عام   

 ني اجلرف القاري تالمة املنصا  الثابتة القائمة
  

 الص وك اإلقليمية -باء  
 

 االحتاد األفريقي  
 1999  اتفاقية منلمة الوحدة األبريقية ملنع اإلرهاب وم ابحتن  
 امل مر التفاقية منع اإلرهاب وم ابحتن 2004بروتوكول عام   

 
 رابطة أمم جنوب شرق آسيا  

 2007  اإلرهاباتفاقية رابفة أمم جنوب طرإل آتيا مل ابحة   
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 رابطة الدول املستقلة  
 1999  معاهدة التعاون بني الدول األعضاء ني رابفة الدول املستقلة مل ابحة اإلرهاب  
الذي يقر اإلجراءا  املتعلقة بتنليم وإجـراء أتيـفة ميـتركة     2002بروتوكول عام   

 2002  مل ابحة اإلرهاب ني الدول األعضاء ني رابفة الدول املستقلة
معاهــدة الــدول األعضــاء ني رابفــة الــدول املســتقلة بيــنن م ابحــة تيــريع )غســر(      

 2007  عائدا  اجلر ة واوير اإلرهاب
 

 جملس التعاون لدول اخلليج العربية  
 2004  اتفاقية  ل  التعاون لدول اولي  العربية مل ابحة اإلرهاب - 
 

 جملس أوروبا  
 1977  اإلرهاباالتفاقية األوروبية لقمع   
 2003  ال وتوكول املعد ل لالتفاقية األوروبية لقمع اإلرهاب  
 2005  اتفاقية  ل  أوروبا بينن منع اإلرهاب  
اتفاقيــة  لــ  أوروبــا املتعلقــة ب ســر عائــدا  اجلر ــة وكيــف ا وضــبف ا ومصــادرهتا   

 2005  وبتموير اإلرهاب
 اإلرهاب  ل  أوروبا بينن منع التفاقية 2015ال وتوكول اإلضاني لعام   

 
 اآلسيوية املعنية مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب   -اجملموعة األوروبية   

اآلتــــيوية بيــــنن م ابحــــة غســــر األمــــوال واويــــر  -اتفــــاإل اجملموعــــة األوروبيــــة   
 2011  اإلرهاب

 
 جامعة الدول العربية  

 1998  االتفاقية العربية لقمع اإلرهاب  
 لالتفاقية العربية لقمع اإلرهاب 2008تعدير عام   
 2010  االتفاقية العربية مل ابحة غسر األموال واوير اإلرهاب  

 



 A/71/182 

 

34/35 16-12705 

 

 منظمة الدول األمريكية  
اتفاقيــة منــع األعمــال اإلرهابيــة الــ  تن ــذ طــ ر جــرائم ضــد األطــ ات واالبتــزاز       

 1971  واملعاقبة علي ا  ال   ا أيية دولية  املتصر  ا
 2002  اتفاقية البلدان األمري ية مل ابحة اإلرهاب  

 
 منلمة التعاون االقتصادي ني منفقة البحر األتود  

ال وتوكول اإلضاني بينن م ابحة اإلرهاب امللحق باالتفـاإل بـني ح ومـا  الـدول       
املياركة ني منلمة التعاون االقتصادي للبحر األتود بينن التعاون ني  ـال م ابحـة   

 2004  اجلر ة  وال تيما ني أط ا ا املنلمة
 

 منلمة التعاون اإلتالما  
 1999  معاهدة منلمة املؤار اإلتالما مل ابحة اإلرهاب الدويل  

 
 منلمة طن  اي للتعاون  

 2001  اتفاقية طن  اي مل ابحة اإلرهاب والتفرف والزنعا  االتفصالية  
وتنفيـذ تـدابري ميـتركة مل ابحـة اإلرهـاب ني أقـاليم       االتفاإل املتعلق بإجراءا  تنلـيم    

 2006الدول األعضاء ني منلمة طن  اي للتعاون  
االتفاإل املتعلق بالتعـاون ني  ـال حتديـد وتـّد طـرإل الـد ول إىل الـدول األعضـاء ني           

ــة        ــفة اإلرهابيـ ــالعني ني األتيـ ــ ات الضـ ــن األطـ ــاون ني وجـ ــن  اي للتعـ ــة طـ منلمـ
 2006  واالتفصالية واملتفربة

االتفــاإل املتعلــق بترتيبــا  تنلــيم وإجــراء تــدريبا  ميــتركة مل ابحــة اإلرهــاب مــن      
 2008جاتحب الدول األعضاء ني منلمة طن  اي للتعاون  

اتفاإل التعاون بني ح وما  الدول األعضاء ني منلمة طات  اي للتعاون ني م ابحـة    
 2008االأار غري امليروع باألتلحة والذ ائر واملتفجرا   

االتفـــاإل املتعلـــق بتـــدريحب وحـــدا  مل ابحــــة اإلرهـــاب تابعـــة للـــدول األعضــــاء          
ــة ني ــة والتنليميــة        منلم ــن الصــ وك القاتوتي ــحب عــدد م ــاون  إىل جات ــن  اي للتع ط

 2009األ ر   
 2009ي للتعاون مل ابحة اإلرهاب  اتفاقية منلمة طن  ا  
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 رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي  
 1987  اإلقليمية لرابفة جنوب آتيا للتعاون اإلقليما لقمع اإلرهاباالتفاقية   
لالتفاقيــة اإلقليميــة لرابفــة جنــوب آتــيا للتعــاون   2004ال وتوكــول اإلضــاني لعــام   

 اإلقليما لقمع اإلرهاب
 


