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تنظيم الاولة اإلسعععع مية التقرير التاسععععم لامع العا  لن الت ايا الُش يلهعععع  ل    
يف العراق والهعععععا  ( السال للاععععع   واألمن الاوليع و ااق اب هل  ال  ت ُ ا 

 األمم املتحاة  لماً للاول األلضاء يف م افحة هُا الت ايا
  

 مقامة - أوال 
، عن تصميمه على التصدي ملا ميثله تنظيم (2015) 2253أعرب جملس األمن، ابختاذه القرار  - 1

الدولة اإلســــــ مية ا الاراا والنــــــاو )تنظيم الدولة اإلســــــ مية، املاروم أيرــــــا ابســــــم  اع ( ومن يرت   
من ذلك القرار، طلب اجمللس  97ا الفقرة . و (1)من أفرا  ومجاعات من هتديد للس و واألمن الدوليني به

إيّل أن أقدو تقريرا أوليا من مســـــــــــت ب اســـــــــــداتيعق بنـــــــــــرن  عا الت ديد، تاق ه باد ذلك تقارير عن   ر 
لس أن أواصــــــــــه تقد  ، طلب إيّل اجمل(2017) 2368املســــــــــتعدات ترقدةو شه أرباة أقــــــــــ ر. وا القرار 

تقارير من مســــــــت ب اســــــــداتيعق شه ســــــــتة أقــــــــ ر، ت نيّ   ذ رة الت ديد، و ذاا ا     ال  ت ع ا األمم 
 املتحدة لدعم الدول األعراء ا مكافحة  عا الت ديد.

و عا التقرير    تقريري التاســـــــــد عن الت ديد العي ينـــــــــّكله تنظيم الدولة اإلســـــــــ مية ا الاراا  - 2
وقد أعدةته املديرية التنفيعية للعنة مكافحة اإلر اب وفريق الدعم  .(2)او للســـــــــــــ و واألمن الدولينيوالنـــــــــــــ

، ابلتاــاون ال قيق مد مكتــب مكــافحــة اإلر ــاب وانته من شيــا ت األمم (3)التحليلق ورصــــــــــــــــد ا  اءات
 املتحدة واملنظمات الدولية.

تنظيم الدولة اإلس مية ا املناطق ال  شان يسيذر   عا التقرير إىل أ ه ا أعقاب   ميةوينار ا  - 3
علي ـــا، ز ي ال التنظيم يذمىل إىل أن تك ن لـــه أمليـــة عـــامليـــة، وز ســـــــــــــــيمـــا عن طريق فروعـــه وا عمـــات 

إىل النــــ اانه املســــتمرة املرت ذة ابلت ديدات ال  ينــــكل ا  أيرــــاالتقرير ا  اروينــــعقيدته. املســــتل مة من 
عن ذلك، يسل  التقرير الر ء أيرا على الت ديدات والتحدايت  فر فرا  أسر م. و املقاتل ن الاائدون وأ

__________ 
 .(QDe.115)أر رج ا القائمة ابسم تنظيم القاعدة ا الاراا  (1) 
 .S/2019/103 و S/2018/770و  S/2018/80و  S/2017/467و  S/2017/97و  S/2016/830و  S/2016/501و  S/2016/92ا ظر  (2) 
املاين  (2015) 2253و  (2004) 1526فريق الـدعم التحليلق ورصــــــــــــــــد ا  اءات الاـامـه    ـب قراري جملس األمن  (3) 

 وما يرت   هبما من أفرا  وشيا ت.وحرشة طال ان تنظيم الدولة اإلس مية ا الاراا والناو ) اع ( وتنظيم القاعدة ب
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تبــذل األمم املتحــدة جهــوًدا كبيــرة يف دعــم تصــدي الــدول األعضــاء 
خلطــر تنظيــم الدولــة اإلســامية يف العــراق والشــام )داعــش(، ومــا 
وليــن، وتقــدم تقريــًرا نصــف ســنوي  ميثلــه مــن تهديــد للســام واألمــن الدَّ
ــي تبذلهــا األمم املتحــدة  ــد، ونطــاق اجلهــود الت عــن مــدى خطــر التهدي

ــه.  ــدول األعضــاء يف مكافحت ــم ال لدع
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أشــار التقريــر التاســع الــذي صــدر يف يوليــو املاضــي 2019، 
ــي بهــا  ــي ُمن ــى الرغــم مــن الهزميــة الت ــم عل ــى إصــرار التنظي إل
املزيــد مــن  بإنشــاء  يكــون عاملّيًــا  نفــوذه، علــى أن  يف مناطــق 
ــم، وشــنِّ الهَجمــات كلمــا ســنحت  ــع أنحــاء العال الفــروع يف جمي
لــه الفرصــة. وقــد أعــرب مجلــس األمــن يف القــرار 2253 لعــام 
)2015( عــن تصميمــه علــى التصــدي خلطــر هــذا التنظيــم ومــن 

ــه مــن جماعــات وأفــراد.  ــط ب يرتب

ويســلط التقريــر الضــوء أيًضــا علــى التهديــدات والتحديــات 
ــات  وملفَّ وأَُســرهم،  العائديــن  املقاتلــن  كقضيــة  املتواصلــة، 
دين داخلّيًــا وضــرورة إعادتهــم إلــى أوطانهــم،  احملتَجزيــن واملشــرَّ

والقضائيــة. اإلنســانية  والتحديــات  األمنيــة  والشــواغل 

أوًل: تقييم التهديدات

أ. الشرق األوسط

ُمنــي التنظيــم يف املــدة التــي َشــِملها التقريــر، بهزميــة   
عســكرية ســاحقة يف ســوريا، وخســر أعــداًدا كبيــرة 
مــن مقاتليــه الذيــن اســتمات بعُضهــم يف الدفــاع عــن 
ونه )دولــة اخلافــة(، وغــادر عــدٌد  آخــر قــاع مــا يســمُّ
كبيــر منهــم املنطقــة قبــل ســقوط التنظيــم وبعــده، إلــى 
املخيَّمــات ومرافــق االحتجــاز يف شــمال ســوريا، مــا 

ة. ــة حــادَّ ــى مخــاوَف إنســانيٍة وأَمني أدى إل

األجانــب  واملقاتلــن  املتطرفــن  عــدد  ارتفــاع  بــات   
ــة ألعضــاء  ــًرا، يف ظــل َنــاء شــبكة خفيَّ ــًدا خطي تهدي
داعــش منــذ عــام 2017 علــى مســتوى احملافظــات يف 
العــراق، وجلــوء بعــض قيــادات التنظيــم وأفــراده إلــى 
ا، وتكــرار  محافظــات ال يــزال القتــال فيهــا مســتمّرً

هــذه الطريقــة يف ســوريا. 

ــه  ــم مــن اســتعادة قوت مــن املســتبَعد أن يتمكــن التنظي  
أو اجتــذاب مقاتلــن أجانــَب جــدد، نظــًرا للمقاومــة 
الشرســة التــي لقيهــا يف شــبه اجلزيــرة العربيــة، حيــث 
ال يــكاد يكــون لــه وجــود يف اململكــة العربيــة الســعودية، 

مــع  أنهكــه فيهــا االقتتــال  الــذي  اليمــن  وكذلــك يف 
ــم القاعــدة.  تنظي

إقامــة معظــم أعضــاء قيــادات التنظيــم يف العــراق،   
الهيــاكل،  تقليــص  إلــى  الصلبــة  نَواتــِه  واضطــرار 
وعجــزه عــن دعــم مقاتليــه األجانــب، وَقْصــر احلمايــة 
علــى األعضــاء األساســين مــن املقاتلــن الســورين 
التنظيــم.  تَداعــي  كلهــا عامــاٌت علــى  والعراقيــن، 

الســابق  قائــده  نشــره  الــذي  ر  املصــوَّ املقطــع  يؤكــد   
البغــدادي يف نهايــة أبريــل 2019، أن التنظيــم ال يــزال 
الضــوء  تســليطه  ومــا  بالتوســع،  كبيــر  لديــه طمــوح 
علــى فروعــه، وتفويضــه الفــروَع القويــَة منهــا بدعــم 
الضعيفــة، إال مــن احلــرب النفســية والدعايــة التــي 
تــروِّج للهَجمــات املهــزوزة التــي يصــرُّ علــى تنفيذهــا 

علــى الرغــم مــن إخفاقهــا غالًبــا.

ــي  ــة الت لعــل أفغانســتان هــي األرض الوحيــدة اخِلصب  
ــن التنظيــم فيهــا مــن إرســاخ وجــوده، والتخطيــط  متكَّ
لعمليــات خارجيــة، إضافــة إلــى مناطــق غربــيِّ إفريقيــا 
وجنــوب شــرق آســيا. لهــذا، يتوقــع املراقبــون أن تكــون 
التــي تشــهدها  حالــة )البَيــات( أو اخلمــود احلالــي 
وليــة مؤقتــة، وأن يعــاوَد التنظيــم نشــاطه  العمليــات الدَّ

حــن تســمح الظــروف.

يســود االعتقــاد بــأن التنظيــم ال يــزال، علــى الرغــم   
ــه  ــى دعــم أعمال ــب مــوارده، قــادًرا عل مــن ِفقــدان أغل
اإلرهابيــة باألمــوال، ســواء عــن طريــق حاملــي األمــوال 
ِخْدمــات  يف  لة  املســجَّ غيــر  الشــركات  أو  النقديــة، 
األمــوال، أو سماســرة احلــواالت، وأنــه ميلــك ثــروًة 

ر بنحــو 300 مليــون دوالر. تقــدَّ

قــد يكــون لعمليــات نهــب آثــار ِنيْنَــوى وغيرهــا مــن   
لدوافــَع  ارتُكبــت  التــي  واألثريــة  التاريخيــة  املواقــع 
ــادات  ــم أن بعــض القي ــك، مــع العل ــُر يف ذل ــة، األث مالي

املواقــع. هــذه  بأســرار  لنفســها  حتتفــظ 

ب. المناطق اإلقليمية

1. إفريقيا

عــدد  تناقــص  مــن  الرغــم  علــى  التنظيــم،  يــزال  ال   
أعضائــه يف ليبيــا، يَُعــدُّ تهديــًدا للمنطقــة الســاحلية 

املناطق 
اإلقليمية

املقاتلون 
األجانب

الشرق 
األوسط
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إلــى حــدود  الشــرق  النفــط يف  مــن حقــول  املمتــدة 
تونــس واجلزائــر، وال ســيَّما يف ظــل الفــراغ األمنــي 
بالعاصمــة. احمليطــة  املناطــق  يف  االقتتــال  عــن  النــاجت 

كــت كثيــٌر مــن اخلايــا اإلرهابيــة املواليــة لداعــش يف  ُفكِّ  
املغــرب، أغلــب عناصرهــا مــن املوقوفــن العائديــن مــن 
رة. أمــا يف ســيناء، فقــد  ســوريا والعــراق بوثائــَق مــزوَّ
ظلــت عمليــات جماعــة أنصــار بيــت املقــِدس التــي تضــم 
ــا. ُزهــاء ألــف مقاتــل نِشــطة، لكــن حضورهــا يظــل محلّيً

ُكشــف عــن حتــرك أعــداد ضئيلــة مــن املقاتلــن شــماليَّ   
إفريقيــا عبــر الســودان، باجتــاه اجلزائــر وليبيــا، علــى 
حــن شــهد غربــيُّ إفريقيــا زيــادًة كبيــرة يف عمليــات 
التجنيــد لصالــح داعــش والقاعــدة، ويف أعمــال العنــف 

التــي يرتكبهــا أتباعهــا.   

ُجــلُّ هَجمــات داعــش التــي يــروِّج لهــا التنظيــم انطاًقــا   
ه بنيجيريــا يف واليــة غربــيِّ إفريقيــا، تقــع يف  مــن مقــرِّ

النيجــر ومالــي )منطقــة الصحــراء الكبــرى(.

يواصــل داعــش الــذي يضــم قرابــة أربعــة آالف مقاتــل   
ويســعى إلــى اجتــذاب مقاتلــن أجانــب، عملياتــه يف 
واليــة غربــيِّ إفريقيــا، يف مقاطعتَــي بورنــو ويوبــي، 

شــمال شــرق نيجيريــا وحــوض بحيــرة تشــاد. 

اندلعــت يف أوائــل 2019 يف الصومــال مواجهــاٌت بــن   
نت  داعــش وحركــة الشــباب يف بونتانــد ومقديشــو، مكَّ
الشــباب مــن الســيطرة علــى بعــض قواعــد التنظيــم 
وأجبرتــه علــى العــودة إلــى َمعِقلــه يف سياشــا - بياهــا 
بالقــرب مــن مقديشــو. ومــع ذلــك ظــل التنظيــم قــادًرا 

علــى تنفيــذ عمليــات اغتيــال محــدودة.

ــا  أعلنــت جماعــة التوحيــد واجلهــاد يف الكونغــو بيعتَه  
لداعــش، علــى الرغــم مــن رفــض النَّــواة األساســية 

للتنظيــم قبــوَل البيعــة، وتصــرُّ اجلماعــة علــى مواصلــة 
نشــاطها وتعزيــز صفوفهــا باجتــذاب املقاتلــن األجانب 

الراغبــن يف االنتقــال إلــى مــكان آخــر.

أعربــت الــدول األعضــاء يف وَســط إفريقيــا يف مطلــع   
عمليــات  تواتــر  زيــادة  مــن  قلقهــا  عــن   ،2019 عــام 
طــور  زالــت يف  مــا  أنهــا  مــع  املنطقــة،  التنظيــم يف 
يف  التنظيــم  دعــُم  ذلــك  علــى  يســاعدها  النشــوء، 
وللعمليــات يف  الناشــئة،  األخــرى  للفــروع  الصومــال 

الكونغــو الدميقراطيــة.

ــا  ــى هــذا الدعــم والنشــاط، فم ــٌة عل ــاك أدل ــس هن لي  
ســوى  ليــس  الوســطى  إفريقيــا  واليــة  يف  يحصــل 
محاولــٍة إلقامــة حتالفــات جديــدة، وإطــاق أســماء 
اجليــش  أو  الدميقراطيــة،  القــوى  مثــل:  مختلفــة 

أوغنــدا.  لتحريــر  الوطنــي 

2. أوروبا

التــي  املــدة  يف  الناجحــة  الهَجمــات  عــدد  انخفــض   
كبيــرة. تــزال  ال  التهديــدات  لكــن  التقريــر،  َشــِملَها 

يســيطر اخلــوف مــن حــدوث هَجمــات محليــة علــى   
عــدد مــن الــدول )بســبب إرســال مقاتلــن إلــى أوروبــا 
إخفــاق  نســبيٍّ يف  ارتفــاع  مــع  املثــال(،  علــى ســبيل 

االحترافيــة.  لغيــاب  الهَجمــات 

تغذية نزعة التشدد يف السجون مصدر قلق يف ازدياد.  

بــن خمســة آالف  القتــال  مــن غــادروا  ر عــدد  يُقــدَّ  
ــى  ــم إل ــي، انضــم 75% منه ــي أجنب وســتة آالف إرهاب
ــح مقتلهــم مــن 30 - 40%، وال  داعــش، نســبة مــن يُرجَّ
يــزال 10 - 15% منهــم محتَجزيــن، ورمبــا انتقلــوا إلــى 

ــا. ــى أوروب ــادوا إل مناطــَق أخــرى، و30 - 40% ع

يتشــبث أغلــب العائديــن بآرائهــم املتطرفــة علــى الرغــم   
مــن تبــدد أوهامهــم يف املمارســات اإلرهابيــة، أو خيبــة 
ــاة يف ظــل داعــش، وهــذا ممــا  ــة احلي أملهــم يف جتِرب

يزيــد مــن خطرهــم علــى املجتمــع والدولــة.

ال تــزال أعــداد املقاتلــن اإلرهابيــن األوروبيــن الذيــن   
تــه  ًيــا كبيــًرا، يزيــد مــن ِحدَّ أُعيــدوا إلــى أوطانهــم حتدِّ

ــم. رفــُض مجتمعاتهــم عودتَُه

يعمــل مكتــب األمم املتحــدة ملكافحــة اإلرهــاب عبــر مشــروع 
مســاعدة  علــى  املشــترك،  العنيفــن  املتطرفــن  الســجناء 
الــدول األعضــاء علــى تعزيــز األمــن والســامة يف الســجون، 
التأهيــل  وإعــادة  املخاطــر،  وتقييــم  االحتياجــات،  وتلبيــة 
واإلدمــاج االجتماعــي، وإيجــاد وســائل بديلــة عــن الســجون.
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3. آسيا

ــن الســفَر مــن آســيا  ــة مــن املقاتل حتــاول أعــداد قليل  
منــذ  التحــق  أفغانســتان.  أو  ســوريا  إلــى  الوســطى 
طاجيكســتان  مــن  مقاتــل   1500 ُقرابــة   2012 عــام 
ومثلهــم مــن األوزبكيــن، بجماعــات إرهابيــة، وال يــزال 
عــدٌد كبيــر منهــم محتَجزيــن يف ســوريا. واســتعادت 
كازاخســتان وأوزبكســتان طاجيكســتان يف عــام 2019 
أعــداًدا قليلــة منهــم، معظمهــم مــن األطفــال والنســاء.

يســتغل التنظيــم اإلنترنــت يف حــثِّ املزيــد مــن أنصــاره   
يف آســيا الوســطى علــى االنتقــال إلــى مناطــق الصــراع 
أو تشــكيل خايــا نائمــة، عبــر حَمــات دعائيــة بلغاتهــا 

احملليــة. 

تتعــاون اجلماعــات اإلرهابيــة يف شــماليِّ أفغانســتان   
مــع الشــبكات اإلجراميــة املنظمــة الناشــطة باالجتــار 

رات، وهــذا يســبب مزيــَد قلــق يف املنطقــة.  باملخــدِّ

ال يــزال التنظيــم األساســي يف واليتــي ننكرهــار وكنــر   
بُخراســان، علــى الرغــم مــن الهزميــة التــي ُمنــي بهــا يف 

2019، وأجبرتــه علــى خفــض وتيــرة هَجماتــه.

اإليــرادات  أســاليَب شــتى جللــب  التنظيــم  يســتغل    
يف ُخراســان، منهــا االســتياء علــى املــوارد احملليــة، 
للِفديــة. طلًبــا  اخلطــف  وعمليــات  الســكان،  وابتــزاز 

لــه إلــى شــبكة  تُقلــق أنشــطة التنظيــم املتجــددة، وحتوُّ  
يف  التوســع  إلــى  وســعيُه  لإلرهــاب،  ملهمــة  عامليــة 
مناطــَق لــم يكــن لــه فيهــا وجــود، بعــَض دول جنــوب 

شــرق آســيا.

يواصــل التنظيــم شــنَّ هَجماتــه علــى ُدور العبادة يف هذه   
ر النســاء للتخطيــط لهــا وتنفيذهــا. املنطقــة، ويســخَّ

ج. المقاتلون األجانب

يف  االســتنزاف  ل  معــدَّ أن  إلــى  التقديــرات  تشــير   
ــت نســبته  ــب بلغ ــن األجان ــن اإلرهابي ــوف املقاتل صف
25% مــن عمــوم القتلــى، و15% ال يُعــرف مصيرهــم، 

ر أن نحــو أربعــن ألــف شــخص انضمــوا  يف حــن يُقــدَّ
األرقــام  وهــذه  بداياتهــا.  يف  اخلافــة(  )دولــة  إلــى 
توحــي بــأن مــا بــن 24000 و30000 مقاتــل ال يزالــون 
أحيــاء، وتثيــر قلــق الــدول األعضــاء مــن التحديــات 
التــي ميثلهــا هــؤالء املقاتلــون العائــدون واملنتقلــون إلــى 
أماكــن أخــرى، علــى الرغــم مــن كونهــم لــم يظهــروا بعــد 

بأعــداد كبيــرة، وال أثبتــوا اســتمرار نشــاطهم.  

أيًضــا،  األعضــاء  الــدول  تــؤرِّق  التــي  القضايــا  مــن   
ــد يف التعامــل مــع ملــف النســاء  االتفــاُق علــى نهــج موحَّ
دات داخلّيًــا،  ، ومنهــنَّ املشــرَّ وإعادتهــنَّ إلــى أوطانهــنَّ
وتوفيــر احلمايــة القانونيــة للنســاء احملتَجــزات مــع 

أطفالهــنَّ ويصُعــب إثبــات نســبهم وجنســياتهم.  

ومنهــا تفاقــم التهديــدات الناجمــة عــن احملتَجزيــن،   
ــم  ــة إدماجه ــر، وصعوب ــم أو الُقصَّ ــون منه ســواء البالغ
ــة  ــا أنظمــة العدال ــي تواجهه ــل الت ــا، والعراقي اجتماعّيً
ــي  واإلصاحــات التــي قــد تكــون بيئــًة مناســبة لتفشِّ

األفــكار املتطرفــة إذا لــم تُعالــج بنجاعــة.

ر ي للخطر المتغيِّ ات التصدِّ ثانًيا: مستِجدَّ
ــة  ــر اإلقليمي ــة وغي ــدول األعضــاء واملنظمــات اإلقليمي تعمــل ال
علــى تطويــر وســائلها للتصــدي جلميــع صنــوف تهديــد التنظيــم 
ومناصريــه، وتواصــل األمم املتحــدة تنســيَق جهــود مكافحــة 
اإلرهــاب بإقامــة مؤمتــراٍت إقليميــة ينظمهــا مكتــب مكافحــة 
اإلرهــاب يف الــدول األعضــاء، بإشــراف جلــان التنســيق املَعنيــة 

بتنفيــذ اتفــاق األمم املتحــدة العاملــيِّ يف هــذا الشــأن.

ي إلرهاب تنظيم داعش: ات التصدِّ وفيما يأتي أهمُّ مستجدَّ

أ. تِبعات خسارة داعش أراضَيه 

1. العودة إلى األوطان 

يواجــه آالف األشــخاص، ُجلُّهــم مــن األطفــال والنســاء   
يف املخيَّمــات املكتظــة يف العــراق وســوريا، أوضاًعــا 

ال يــزال التنظيــم، علــى الرغــم مــن تناقــص عــدد أعضائــه يف 
ليبيــا، ُيَعــدُّ تهديــًدا للمنطقــة الســاحلية املمتــدة مــن حقــول 
ما يف  النفــط يف الشــرق إلــى حــدود تونــس واجلزائــر، وال ســيَّ
ظــل الفــراغ األمنــي النــاجت عــن االقتتــال يف املناطــق احمليطــة 

بالعاصمــة.
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تهديد داعش للسالم واألمن الدوليين

مأســاوية، ويفتقــرون إلــى أيســر احلقــوق األساســية 
ــة وغيرهــا. ــة طبي مــن غــذاء ورعاي

حــددت منظمــة األمم املتحــدة يف مــارس 2019 املبــادَئ   
لهــم  الذيــن  واألطفــال  النســاء  حلمايــة  األساســية 
َعاقــة باإلرهــاب، وإعادتهــم إلــى أوطانهــم، وظــروف 

محاكمتهــم، وتأهيلهــم وإدماجهــم. 

مــع  مواطنيهــا،  مســؤوليَة  عضــو  دولــة  كل  ــل  تتحمَّ  
جنســيَّتهم. حترمهــم  قوانــنَ  ســنِّ  بعــدم  االلتــزام 

ــم حتديــاٌت قانونيــة وعمليــة وتنفيذيــة كبيــرة تعرقــل  ثَ  
اســتعادة بعــض الــدول مواطنيهــا.

اســتعاد االحتــاد الروســي، وأذربيجــان، وأوزباكســتان،   
طاجيكســتان، وكازاخســتان، صغــاَر الســنِّ واأليتــام.

2. المحاكمة

وتوفيــر  العدالــة  إلــى  التنظيــم  أعضــاء  تقــدمي  إن   
ولــي،  الدَّ بالقانــون  تلتــزم  عادلــة  محاكمــات  ضمــان 

األعضــاء. للــدول  كبيــًرا  ًيــا  حتدِّ ميثــان 

علــى الــدول األعضــاء تكثيــف العمــل مــع الــدول األكثــر   
تضــرًرا مــن داعــش؛ لتقــدمي مواطنيهــا إلــى العدالــة.

املشــتبَه بضلوعهــم  التنظيــم  أعضــاء  العــراق  حاَكــم   
ــب، مبوجــب  ــن وأجان ــة، مــن عراقي ــَم إرهابي يف جرائ
األمم  حــرص  ظــل  ويف  اإلرهــاب،  مكافحــة  قانــون 

املتحــدة علــى دعــم حقهــم يف محاكمــات عادلــة.

التشــديد علــى متكــن ضحايــا جرائــم التنظيــم مــن   
العدالــة. إلــى  الوصــول 

كبيــرًة  الــدول األعضــاء حتديــاٍت  مــن  كثيــر  تواجــه   
يف  العنــف  إلــى  املفضــي  التطــرف  مخاطــر  بشــأن 

الســجون، بســبب ُشــحِّ املــوارد، واكتظــاظ الســجون، 
فيهــا. واملعاملــة  االحتجــاز  ظــروف  وســوء 

يســاعد احتــكاك احملتَجزيــن فيمــا بينهــم علــى تفشــي   
ــى اإلرهــاب. ــذي يُفضــي إل ــف ال التطــرف العني

3. إعادة التأهيل 

يعمــل مكتــب األمم املتحــدة ملكافحــة اإلرهــاب عبــر   
املشــترك،  العنيفــن  فــن  املتطرِّ الســجناء  مشــروع 
علــى مســاعدة الــدول األعضــاء علــى تعزيــز األمــن 
ــم  ــة االحتياجــات، وتقيي والســامة يف الســجون، وتلبي
االجتماعــي،  واإلدمــاج  التأهيــل  وإعــادة  املخاطــر، 

وإيجــاد وســائل بديلــة عــن الســجون.

ــة مكافحــة اإلرهــاب  ــة للجن ــة التنفيذي تســاعد املديري  
التابعــة لــأمم املتحــدة الســلطاِت املختصــَة يف الــدول 
املعنيــة علــى وضــع مقاربــات إقليميــة للفــرز واحملاكمــة 

والتأهيــل واإلدمــاج.

ــة  ــن املنظم ــة النيجــر، مبســاعدة كلٍّ م أحــرزت حكوم  
وليــة للهجــرة، واملديريــة التنفيذيــة للجنــة مكافحــة  الدَّ
اإلرهــاب، تقدًمــا كبيــًرا يف فــرز 200 شــخص مرتبــط 
ــة بــكل  بجماعــة بوكــو حــرام، وتقــدمي توصيــات خاصَّ

واحــد منهــم.

ــا  تَلقــى فرصــُة العفــو أو اإلعفــاء مــن احملاكمــة تخوًف  
مــن أن يســهَم ذلــك يف منــح األفــراد األمــَل يف اإلفــات 

تِبعات خسارة 
داعش أراضَيه 

التعاون 
ولي  الدَّ
القضائي

دعم ضحايا 
التنظيم 

مكافحة 
متويل 
اإلرهاب

التعاون 
ولي إلنفاذ  الدَّ

القانون

املجتمع 
ومناهضة 
اخلطاب 
اإلرهابي

ر ي للخطر المتغيِّ ات التصدِّ مستِجدَّ

مــن املســتبعد أن يتمكــن تنظيــم داعــش مــن اســتعادة قوتــه 
أو اجتــذاب مقاتلــن أجانــب جــدد، نظــًرا للمقاومــة الشرســة 
التــي لقيهــا يف شــبه اجلزيــرة العربيــة، حيــث ال يــكاد يكــون 
لــه وجــود يف اململكــة العربيــة الســعودية، وكذلــك يف اليمــن 

الــذي أنهكــه فيهــا االقتتــال مــع تنظيــم القاعــدة.
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مــن العقــاب يف حــال االنتهــاكات اجلســيمة حلقــوق 
اإلنســان.

يف  اإلنســانية  األبعــاد  تراعــي  خطــط  وضــع  يَلقــى   
اإلرهابيــة  باجلماعــات  املرتبطــات  النســاء  محاكمــة 

كبيــرة. حتديــاٍت   ، وإدماجهــنَّ وتأهيلهــنَّ 

املديريــة  عــن  الصــادر  االجتاهــات  تقريــر  كشــف   
التنفيذيــة للجنــة مكافحــة اإلرهــاب يف فبرايــر 2019، 
مــن  العائــدات  النســاء  بعــدد  تتعلــق  فَجــوات  عــن 
، لئــا  ، وخطــر تهميشــهنَّ أراضــي داعــش ومواصفاتهــنَّ
يُعــدَن إلــى التطــرف، الــذي يتربــص بالنســاء العائــدات 

لضعــف الدعــم يف مرحلــة التأهيــل واإلدمــاج.

مواصلــة اجلهــود لصــدِّ اجلماعــات اإلرهابيــة عــن اســتعمال   
العنــف جتــاه األطفــال الذيــن جتنِّدهــم وتســتغلُّهم.

ولي القضائي ب. التعاون الدَّ
ــة إلــى وضــع برامــَج وشــبكات تعــاون قضائيــة  إن احلاجــة ُملحَّ
القضائيــة  واألجهــزة  القانــون  بإنفــاذ  املعنيــة  الــوكاالت  بــن 
املتصلــة  املعلومــات  لتيســير جمــع  اإلقليمــي؛  الصعيــد  علــى 
باإلرهابيــن واملشــتبَه بهــم وتبادلهــا، وتســهم األمم املتحــدة يف 
ذلــك، بتســخير ِفــَرق عمــل للنظــر يف طلبــات التعــاون وإحالتهــا 

ــدول األعضــاء. ــى ال إل

ج. دعم ضحايا التنظيم 
أحــرز فريــق التحقيــق التابــع لــأمم املتحــدة لتعزيــز املســاءلة 
عــن جرائــم داعــش تقدًمــا كبيــًرا، بدعــم العاملــن علــى جمــع 
األدلــة يف العــراق، ملســاءلة التنظيــم عــن جرائمــه التــي قــد تَرقــى 
إلــى مســتوى جرائــم احلــرب، وجرائــم ضــد اإلنســانية، وجرائــم 
اإلبــادة اجلماعيــة. ومــن أبشــع جرائــم التنظيــم العنــف اجلنســي:

األهــداف  مــن  اجلنســي  العنــف  أعمــال  تكــون  قــد   
يقــرُّ  لهــذا  اإلرهابيــة،  للجماعــات  اإلســتراتيجية 
ــد  ــى ي ــف اجلنســي عل ــا العن ــس األمــن أن ضحاي مجل
اجلماعــات اإلرهابيــة هــم ضحايــا أعمــال إرهابيــة، 
الدعــم  برامــج  مــن  ومتكينهــم  إنصافهــم  ينبغــي 

اإلرهــاب. كضحايــا  الرســمية، 

يحــِرص مجلــس األمــن علــى تلبيــة احتياجــات الناجــن   
وتعزيــز  بالنزاعــات،  املتصــل  اجلنســي  العنــف  مــن 

يف  للضحايــا  مــة  املقدَّ اخِلْدمــات  وحتســن  الدعــم، 
الظــروف.  جميــع 

االســترقاق  ضحايــا  هــنَّ  اللواتــي  النســاء  د  تشــرُّ  
اجلنســي، يف  العنــف  أشــكال  مــن  وغيــره  اجلنســي 
املخيمــات، وعــدم إدماجهــن وأطفالهــن الذيــن كانــوا 
ثمــرةَ العنــف اجلنســي، يف مجتمعاتهــن األصليــة، يَُعــدُّ 
ًيــا جديــًدا، يضــاف إلــى ُمعضلــة حتديــد ُهويــة  حتدِّ
النســاء  مــن  التنظيــم  اختطفهــم  الذيــن  املفقوديــن 

واألطفــال.

يســاعد فريــٌق مــن خبــراء ســيادة القانــون والعنــف   
اجلنســي يف حــاالت النــزاع، احلكومــَة العراقيــة علــى 
تنفيــذ البيــان املشــترك املتعلــق بتقــدمي مرتكبــي أعمــال 
العنــف اجلنســي مــن داعــش إلــى العدالــة، وضمــان 

إنصــاف الضحايــا ومنحهــم تعويضــات مناســبة.  

د. مكافحة تمويل اإلرهاب

يظــل منــع التنظيــم ومؤيديــه جمــَع األمــوال وحتويلهــا،   
م مجلس  مــن أهــم جهــود مكافحــة خطــر التنظيــم. وقــدَّ
األمــن يف إطــار صيغــة »آريــا« ملنــع متويــل اإلرهــاب 
ومكافحتــه، مبــادرةً لتعزيــز اســتجابات الــدول األعضاء 

ولــي يف هــذا املجــال. واملجتمــع الدَّ

اتخــذ مجلــس األمــن يف مــارس 2019، أوَل قــرار ُوضــع   
حصــًرا ملنــع متويــل اإلرهــاب. 

ة التــي َشــِملَها  ــى مكتــب مكافحــة اإلرهــاب يف املــدَّ تلقَّ  
ــة باإلجــراءات  التقريــر، طلبــاٍت مــن فــرق العمــل املَعنيَّ
اإلقليميــة  والهيئــات  األعضــاء  الــدول  يف  املاليــة 
الربحيــة يف  املماثلــة؛ لدعــم جهــود املنظمــات غيــر 
اتخــاذ تدابيــَر قويــٍة للحيلولــة دون إســاءة اســتخدام 

األمــوال ألغــراض متويــل اإلرهــاب.

التصــدي  وليــة  الدَّ واملنظمــات  املتحــدة  األمم  تواصــل   
واجلرميــة  ولــي  الدَّ اإلرهــاب  بــن  القائمــة  لاتصــاالت 
املنظمــة. وقــد وضــع معهــد األمم املتحــدة اإلقليمــي لبحــوث 
ــة،  اجلرميــة والعدالــة مجموعــَة أدوات للسياســات العامَّ
ي لهــا عاجــًا. يــات التــي ينبغــي التصــدِّ لتحديــد التحدِّ
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ولي إلنفاذ القانون هـ. التعاون الدَّ

علــى حتســن  األعضــاء  الــدول  مســاعدة  إطــار  يف   
ي للجرائــم اإلرهابيــة واخلطــرة  قدراتهــا علــى التصــدِّ
ومحاكمــة املشــتبه بهــم، أطلــق مكتب مكافحــة اإلرهاب 
يف مايــو 2019، برنامــَج مكافحــة ســفر اإلرهابيــن، 
الــذي يعمــل علــى حتســن اســتخدام قواعــد البيانــات 
ــق  وليــة القائمــة، وتوفيــر الضمانــات الازمــة للتحقُّ الدَّ
وفًقــا  الشــخصية  البيانــات  اســتخدام  حســن  مــن 

وليــة حلقــوق اإلنســان. للمعاييــر الدَّ

واملديريــة  اإلرهــاب  مكافحــة  مكتــب  اســتضاف   
التنفيذيــة للجنــة مكافحــة اإلرهــاب يف مــارس 2019، 
التــي  باملمارســات  الوعــي  لتعزيــز  مفتوحــة  جلســًة 
يتعلــق  فيمــا  املتحــدة  األمم  مجموعــة  بهــا  أوصــت 
بالتــزام املســؤولية عنــد تبــادل البيانــات البيومتريــة يف 

اإلرهــاب.  مكافحــة 

 ،2019 مايــو  يف  اإلرهــاب  مكافحــة  مكتــب  ــذ  نفَّ   
بالتنســيق مــع مشــروع التخاطــب العاملــي بــن املطــارات 
رات واجلرميــة، تدريبــن  التابــع للمكتــب املَعنــيِّ باملخــدِّ
وليــة  الدَّ املطــارات  يف  القــدرات  بنــاء  إلــى  يهدفــان 
للتصــدي لتهديــدات اإلرهابيــن، واملقاتلــن األجانــب، 

والعائديــن.

َشــِملَها  التــي  املــدة  يف  ُشــنَّت  التــي  الهَجمــات  تَُعــدُّ   
التقريــر دليــًا علــى إصــرار التنظيــم علــى اســتهداف 
ــة واألهــداف املتاحــة، كأماكــن  ــة احليوي ــة التحتي البني
جهــود   لدعــم  عمــل  ُخطــة  ُوضَعــت  وقــد  العبــادة. 

الدينيــة. املواقــع  حمايــة  يف  احلكومــات 

يف  اإلرهــاب  ملكافحــة  التنفيذيــة  املديريــة  شــددت    
مايــو 2019، علــى ضــرورة مضاعفــة اجلهــود للتصــدي 
خلطــر اســتخدام اإلرهابيــن املنظومــات اجلويــة دون 
طيــار ضــد البنــى التحتيــة احليويــة واألهــداف ســهلة 

ــال. املن

و. المجتمع ومناهضة الخطاب اإلرهابي
ــع مكتــب األمم املتحــدة ملكافحــة اإلرهــاب يف مايــو  وقَّ  
ولي  2019، مذكــرةَ تفاهــم ثاثيــة مع االحتاد البرملاني الدَّ
واجلرميــة؛  رات  باملخــدِّ املعنــيِّ  املتحــدة  األمم  ومكتــب 

لتنفيــذ برنامــج مشــترك يدعــم العمــل البرملانــيَّ يف مجــال 
ــة املجتمــع مــن اإلرهــاب والتطــرف العنيــف. حماي

شــارك مكتــب مكافحــة اإلرهــاب واملديريــة التنفيذيــة   
تدريبيــة  عمــل  بحلَقــات  اإلرهــاب  مكافحــة  للجنــة 
اإلرهابــي  اخلطــاب  مكافحــة  قــدرات  بنــاء  بهــدف 

إســتراتيجية.  اتصــاالت  عبــر  املتطــرف 

مــع عــدد  اإلرهــاب مباشــرًة  عمــل مكتــب مكافحــة   
والِفلبِّــن؛  األُرُدنِّ  املدنــي يف  مــن منظمــات املجتمــع 
ملســاعدتها علــى بنــاء القــدرات لتقــدمي خطــاب بديــل 
خلطــاب اجلماعــات اإلرهابيــة واجلماعــات املتطرفــة 

العنيفــة. 

إســتراتيجية  عــن   ،2019 يونيــو  يف  املكتــب  أعلــن   
األمم املتحــدة بشــأن خطــاب الكراهيــة، التــي ينفذهــا 
املكتــب املَعنــيُّ مبنــع اإلبــادة اجلماعيــة واملســؤولية عــن 
ــًة مــن وكاالت األمم  ــا 13 وكال ــة، وتشــترك فيه احلماي
املتحــدة، التــي ترمــي إلــى تعزيــز اجلهــود يف مجــال 
ــة،  ــة املثيــرة خلطــاب الكراهي دراســة العوامــل اجلذري
ومعاجلــة آثــاره يف املجتمعــات، والعمــل علــى إعــداد 

ــوي. خطــاب مضــادٍّ ق

والعلــوم  للتربيــة  املتحــدة  األمم  منظمــة  واصلــت   
ــل( مشــروَع  ــاء روح املَوِص ــادرة )إحي ــر مب ــة عب والثقاف
وإعــادة  العنيــف  التطــرف  منــع  التربيــة يف  توظيــف 
بنــاء النظــام التعليمــي يف املوصــل. وتقــوم اليونســكو 
يف منطقــة الســاحل بتنفيــذ برامــَج مختلفــة لـــ »تعزيــز 

املســتدامة« يف تســع دول. والتنميــة  الســام 

ختاًما

مــع أن تنظيــم داعــش قــد تعــرَّض لانهيــار يف مناطــق نفــوذه، إال 
أنــه مــن الواجــب علــى الــدول األعضــاء أن تظــل يَِقظــًة خلطــر 
اإلرهــاب العاملــي، والتصــدي خلطابــه ومكافحــة التطــرف يف 
واألطفــال  والنســاء  الرجــال  إدمــاج  علــى  والعمــل  الســجون، 
القادمــن مــن مناطــق الصــراع، وإعــادة تأهيلهــم. والتصــدي 
حمايتهــا،  علــى  الــدول  وحــث  الدينيــة،  املواقــع  الســتهداف 
متويــل  ومكافحــة  الكراهيــة،  خطــاب  تصاعــد  ومواجهــة 
املتحــدة  األمم  وإن  األمــن.  مجلــس  قــرارات  اإلرهــاب وفــق 
وإقليمّيًــا  َدولّيًــا  املختلفــة  اجلهــود  دعــم  مبواصلــة  ــد  لتتعهَّ

اإلرهــاب. ملكافحــة 
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تنظيم الاولة اإلسعععع مية التقرير التاسععععم لامع العا  لن الت ايا الُش يلهعععع  ل    
يف العراق والهعععععا  ( السال للاععععع   واألمن الاوليع و ااق اب هل  ال  ت ُ ا 

 األمم املتحاة  لماً للاول األلضاء يف م افحة هُا الت ايا
  

 مقامة - أوال 
، عن تصميمه على التصدي ملا ميثله تنظيم (2015) 2253أعرب جملس األمن، ابختاذه القرار  - 1

الدولة اإلســــــ مية ا الاراا والنــــــاو )تنظيم الدولة اإلســــــ مية، املاروم أيرــــــا ابســــــم  اع ( ومن يرت   
من ذلك القرار، طلب اجمللس  97ا الفقرة . و (1)من أفرا  ومجاعات من هتديد للس و واألمن الدوليني به

إيّل أن أقدو تقريرا أوليا من مســـــــــــت ب اســـــــــــداتيعق بنـــــــــــرن  عا الت ديد، تاق ه باد ذلك تقارير عن   ر 
لس أن أواصــــــــــه تقد  ، طلب إيّل اجمل(2017) 2368املســــــــــتعدات ترقدةو شه أرباة أقــــــــــ ر. وا القرار 

تقارير من مســــــــت ب اســــــــداتيعق شه ســــــــتة أقــــــــ ر، ت نيّ   ذ رة الت ديد، و ذاا ا     ال  ت ع ا األمم 
 املتحدة لدعم الدول األعراء ا مكافحة  عا الت ديد.

و عا التقرير    تقريري التاســـــــــد عن الت ديد العي ينـــــــــّكله تنظيم الدولة اإلســـــــــ مية ا الاراا  - 2
وقد أعدةته املديرية التنفيعية للعنة مكافحة اإلر اب وفريق الدعم  .(2)او للســـــــــــــ و واألمن الدولينيوالنـــــــــــــ

، ابلتاــاون ال قيق مد مكتــب مكــافحــة اإلر ــاب وانته من شيــا ت األمم (3)التحليلق ورصــــــــــــــــد ا  اءات
 املتحدة واملنظمات الدولية.

تنظيم الدولة اإلس مية ا املناطق ال  شان يسيذر   عا التقرير إىل أ ه ا أعقاب   ميةوينار ا  - 3
علي ـــا، ز ي ال التنظيم يذمىل إىل أن تك ن لـــه أمليـــة عـــامليـــة، وز ســـــــــــــــيمـــا عن طريق فروعـــه وا عمـــات 

إىل النــــ اانه املســــتمرة املرت ذة ابلت ديدات ال  ينــــكل ا  أيرــــاالتقرير ا  اروينــــعقيدته. املســــتل مة من 
عن ذلك، يسل  التقرير الر ء أيرا على الت ديدات والتحدايت  فر فرا  أسر م. و املقاتل ن الاائدون وأ

__________ 
 .(QDe.115)أر رج ا القائمة ابسم تنظيم القاعدة ا الاراا  (1) 
 .S/2019/103 و S/2018/770و  S/2018/80و  S/2017/467و  S/2017/97و  S/2016/830و  S/2016/501و  S/2016/92ا ظر  (2) 
املاين  (2015) 2253و  (2004) 1526فريق الـدعم التحليلق ورصــــــــــــــــد ا  اءات الاـامـه    ـب قراري جملس األمن  (3) 

 وما يرت   هبما من أفرا  وشيا ت.وحرشة طال ان تنظيم الدولة اإلس مية ا الاراا والناو ) اع ( وتنظيم القاعدة ب

تهديد داعش للسالم
واألمن الدوليين
التقرير التاسع لألمين العام

 31 يوليو 2019
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