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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  

 
 إضافة  

 
الصعيدين الوطين والـدويل   مـا يتعلـن  نـم وقمـم      التدابري املتخذة على  -ثانيًا  

 اإلرهاب الدويل، واملعلومات عن احلوادث النامجة عن اإلرهاب الدويل
 املعلومات الواردة من الدول األعضاء -ألف  

 سويسرا  
صــ ا عامليــا مل افحــة اإلرهــابو و  وــانون األول ديســم     16سويســرا طــر     - 1

قمم األفعال غري املشـروعة املتعلقـة بـالنريان املـدد الـدويل لعـام        ، صادقت على اتفاقية2014
، وال وتووــول امل مــف قتفاقيــة قمــم اقســتيوء غــري املشــرو، علــى النــا رات، لعــام    2010
، 1977و وسويســـرا طـــر  أيضـــا   اقتفاقيـــة األوروبيـــة لقمـــم اإلرهـــاب لعـــام        2010
ــا بشـــ ن منـــم اإلر   وقـــد ــام وقَّعـــت اتفاقيـــة رلـــب أوروبـ ــرين  22و و  2005هـــاب لعـ تشـ

، وّقعـــت أيضـــا ال وتووـــول اإلضـــا  قتفاقيـــة رلـــب أوروبـــا بشـــ ن  2015األول أوتـــوبر 
، املتعلـن باملقـاتلني اإلرهـابيني األجانـتو وتعاونـت سويسـرا أيضـا        2015اإلرهـاب لعـام    منم
جلرميـة املنممـة   بلدان أخرى   م افحة اإلرهاب   إطـار اتفاقيـة األمـم املتحـدة مل افحـة ا      مم
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ــة لعــام   و وإضــافة إىل كلــب، أبرمــت سويســرا عــددا مــن اتفاقــات التعــاون    2000عــ  الوطني
 الثنا ي   رايل الشرطة واجلمارك تتصف أيضا   افحة اإلرهابو

، دخف حيز النفاك قانون احتـاد  جديـد رمـر تنميمـي     2015و  وانون الثاد يناير  - 2
والتنميمـات املتصـلة امـاو وقـد حـف هـذا القـانون عـف تشـريعات          القاعدة والدولـة اإلسـومية   

ــد لصــا  هــذين       ــة والت ني ــدعم والدعاي ســارية ســابقةو وهــو رمــر أ  شــ ف مــن أشــ ال ال
ــتخبارات         ــن باقسـ ــانون يتعلـ ــرو، قـ ــا مشـ ــر  أيضـ ــارأو وعمـ ــرا واوـ ــيمني   سويسـ التنمـ

و وإكا أصـب  قانونـا   2016سي ون موضـم اسـتفتاء   أيلول سـبتم      2014شباط ف اير   
ــام  ــا       2017  عـ ــدا جلقـ ــا جديـ ــارا قانونيـ ــيوفر إطـ ــو سـ ــوخى، فقـ ــو متـ ــا هـ ــو مـ ــى مـ ، علـ

اقســتخبارات اقحتــاد  السويســر ،  ــا   كلــب   املســا ف املتعلقــة باإلرهــاب والت ســب    
ــديوت أخــرى         ــرر إدخــال تع ــن املق ــةو وم ــة والبيولوجي ــة وال يميا ي وانتشــار األســلحة النووي

قانون الـوطين تتعلـن باملراقبـة وإيصـال البيانـاتو وعـووة علـى كلـب،   أيلول سـبتم           ال على
، اعتمــدت سويســرا اســتراتي ية احتاديــة   رــال م افحــة اإلرهــابو وعلــى الصــعيد    2015

اقستراتي ي، أنشئت فرقة عمف )املسـافرون اإلرهـابيونب بةيـة تنسـين وـف األنشـنة اقحتاديـة        
دم سويسرا أيضا الدعم إىل أنشنة األمم املتحدة املتعلقـة  نـم التنـر     مل افحة اإلرهابو وتق

العنيـــف وقـــد اعتمـــدت خنـــة عمـــف للسياســـة اوارجيـــة بشـــ ن منـــم التنـــر  العنيـــف           
و وإضافة إىل كلـب، وانـت سويسـرا البلـد املضـيف للصـندومل العـاملي        2016نيسان أبريف   

ــى الت   ــدر ا علـ ــز قـ ــة وتعزيـ ــات اتليـ ــراك اعتمعـ ــيا   إلشـ ــرا ر يسـ ــذ  يشـــ ف عنصـ  يـــف، الـ
ــن ــة إىل التشــددو و  نيســان أبريف       م ــة اللع ــة ضــد تنمي ــراءات العاملي ــت 2015اإلج ، أطلق

ــال   ســيامل م افحــة          ــومل اإلنســان لفطف ــة حق ــى أإلي ــادرة لتســليء الضــوء عل سويســرا مب
الـ    اإلرهاب،   إطار املنتدى العاملي مل افحة اإلرهـاب، أفضـت إىل رموعـة مـن التوصـيات     

 و2016سيمقترح اعتمادها   عام 
 2015وقم وثري من املواطنني السويسريني ضحايا أفعال متصلة باإلرهـاب   عـامي    - ٣
، بينقم جنديان أصيبا جبروح خول اعتداء قام به تنميم املرابنون  نعـم   بامـاوو   2016و 

نـاء اقعتـداءات الـ     ، وما أصيت ثوثة مواطنني سويسـريون جبـروح أث  2015  آكار مارس 
ــرين الثـــاد نوفم    ــاريب   تشـ ــومية   ، الـــ 2015وقعـــت   بـ ــة اإلسـ ــيم الدولـ ــن تنمـ أعلـ

)مــايلب امــرأة   العــرامل والشــام مســؤوليته عنــقا، ومــا خنــف تنمــيم القاعــدة    ب تــو          
مل يمفرأ عنـقا بعـد رغـم املنالبـات املت ـررة بـاإلفراأ        2016سويسرية   وانون الثاد يناير 

دوغو أثنـــاء اقعتـــداء الـــذ  غـــري املشـــروط عنـــقا، ومـــا ســـقء قتـــيون سويســـريان   واغـــا 
 و2016تنميم املرابنون بفندمل   وانون الثاد يناير  به قام
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املختصــة مل افحــة غســف األمــوال   اء مــاليون الســلنات، أبلــو وســن2015و  عــام  - 4
ــادة صــ     ٣8 عــن ــف مزعــوم ل رهــاب، وهــي  ي ــة  وي ــام الســابنو ووشــفت   حال افية عــن الع
ــب ــاهزت       تل ــالو ن ــى مب ــن احلــاقت اتــددة اننــوت عل ــب   ٣2البوغــات عــددا م ــون فرن ملي

ا  املوحقـة  إىل السـلنات املختصـة ألغـر    ٣8بوغا من البوغـات الــ    16سويسر و وأحيف 
ــدعا   ــن تلـــب الـ ــدة مـ ــةو و  حـــني أن واحـ ــادر   اجلنا يـ ــرار صـ ــو، قـ وى وانـــت أصـــو موضـ

 ى املتبقية موضم تقييم من قبلقاوسلنات ادعاء أخرى، ق تزال الدعاو عن
، واصلت سـلنات اقدعـاء اجلنا يـة السويسـرية     2009و  إطار حتقين جار منذ عام  - 5

أخـرى، حتقيقا ـا املتعلقـة بـ فراد عـدة يمشـتبه   أ ـم         ، بتعاون وثيـن مـم بلـدان   2014  عام 
إثنيةو ودلَّت املؤشرات املوجودة لدى إعداد التقرير على أ م شـ لوا   - يدعمون مجاعة قومية

هي لية هرمية   سويسرا تمستخدم جلملة أمور منقا مجـم األمـوال سـرا دعمـا لتلـب اجلماعـةو       
و 2016مســـــي    و  يوليـــــه يـــــه ا ـــــام رومـــــن املقـــــرر أن يبلـــــو التحقيـــــن مرحلـــــة توج

، واصـــلت الســـلنات اجلنا يـــة أيضـــا حتقيقا ـــا بشـــ ن املقـــاتلني اإلرهـــابيني   2015 عـــام و 
دعــوى جنا يــة   20بوِشــريف   األجانــت الــذين يســافرون إىل اجلمقوريــة العربيــة الســورية، ف     

ة ال جاريــالصــدد خــول كلــب العــامو وعــووة علــى كلــب، وانــت التحقيقــات ق تــز    هــذا  
الت نيــد لصــا  حروــة الشــباب   الصــومال وتقــدن الــدعم إىل أنشــنتقاو ومــا تواصــلت     

 التحقيقات   أنشنة املنممات اإلرهابية على اإلنترنتو
ــ، ثّب2016و  شــباط ف اير  - 6 ــة  ت ــة الصــادر   ت ات مــة اقحتادي ــو ان ح ــم اإلدان   ل

ــة     2014 عــام ــة اقحتادي ــراقيني لقيامقمــا    عــن ات مــة اجلنا ي ــواطنني الع ــنني مــن امل  حــن اث
، دانـت ات مـة   2016ب نشنة دعاية على اإلنترنت لصـا  تنمـيم القاعـدةو و  آكار مـارس     

ــة مــواطنني عــراقيني لتقــدميقم الــدعم    ــة ثوث ــة اقحتادي ــة ومشــاروتقم   اجلنا ي إىل منممــة إجرامي
القـــانون اجلنـــا ي السويســـر  م ـــررا ثانيـــا مـــن  260وكلـــب  وجـــت املـــادة  ،أنشـــنتقا  

 بتش يلقم خلية لتنميم الدولة اإلسومية   العرامل والشام تعمف   سويسراو
ــا للتعــاون القضــا ي   رــال    ٣1، تلقــت سويســرا  2015و  2014و  عــامي  - 7 طلب

طلـت تعـاون    51منقاو و  الفترة نفسقا، أرسـلت السـلنات السويسـرية     22اإلرهاب، نمفذ 
منقاو وتلقت سويسرا أيضـا طلبـات عـدة لتسـليم اعـرمنيو       ٣8دان أخرى، نمفذ قضا ي إىل بل

وإضافة إىل كلب، أصدرت الشرطة اقحتادية السويسرية عددا من حاقت رفض دخـول أفـراد   
إىل األراضي السويسرية ألسباب تتصف باإلرهابو وبوشر أيضا   إجـراءات التمـاس إسـقاط    

 وضمامه إىل منممة إرهابية   اجلمقورية العربية السوريةاجلنسية عن أ  شخص يمشتبه   ان
 


