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  )٢٠١٦( ٢٣٢٢ القرار    
  

ــذي     ــذه الــ ــس اختــ ــن جملــ ــته يف األمــ ــودة، ٧٨٣١ جلســ ــانون ١٢ يف املعقــ  كــ
  ٢٠١٦/ديسمرب األول

  
  ،إن جملس األمن  
ــري    )٢٠٠١( ١٣٦٣) و ٢٠٠٠(   ١٣٣٣و  )١٩٩٩( ١٢٦٧إىل قراراتــــــه  إذ يشــــ

 )٢٠٠٣( ١٤٥٥  و  )٢٠٠٢( ١٤٥٢و  )٢٠٠٢( ١٣٩٠و  )٢٠٠١( ١٣٧٣ و
 )٢٠٠٥( ١٦٢٤) و ٢٠٠٥(   ١٦١٧و  )٢٠٠٤( ١٥٦٦و  )٢٠٠٤( ١٥٢٦ و
 )٢٠٠٨( ١٨٢٢و  )٢٠٠٦( ١٧٣٥و  )٢٠٠٦( ١٧٣٠و  )٢٠٠٦( ١٦٩٩ و
 )٢٠١٢( ٢٠٨٣و  )٢٠١١( ١٩٨٩و  )٢٠١١( ١٩٨٨و  )٢٠٠٩( ١٩٠٤ و
 )٢٠١٤( ٢١٧٨و  )٢٠١٤( ٢١٧٠و   ، )٢٠١٤( ٢١٣٣و  )٢٠١٣( ٢١٢٩ و
 )٢٠١٥( ٢٢٤٩و  )٢٠١٥( ٢٢١٤و  )٢٠١٥( ٢١٩٩و  )٢٠١٤( ٢١٩٥ و
  ،)٢٠١٦( ٢٣٠٩ و )٢٠١٥( ٢٢٥٣  و

ا واســتقالهلا السياســي التزامــه بسـيادة مجيــع الــدول وسـالمة أراضــيه   وإذ يعيـد تأكيــد   
  وفقا مليثاق األمم املتحدة،

أن اإلرهاب جبميـع أشـكاله ومظـاهره ميثـل أحـد أشـد األخطـار         وإذ يؤكد من جديد  
السالم واألمن وأن أي عمل من أعمال اإلرهاب هو عمل إجرامي وال ميكـن تربيـره    اليت دد 

  ،هأو هوية مرتكبأيا كانت دوافعه أو توقيت أو مكان ارتكابه 
أن اإلرهــاب ال ينبغــي ربطــه بــأي ديــن أو جنســية أو حضــارة  وإذ يؤكــد مــن جديــد  

  عرقية،فئة   أو
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ــدين   ــة اإلســالمية يف       وإذ ي ــيم الدول ــات اإلرهابيــة، وخاصــة تنظ ــابيني واجلماع اإلره
مــن أفــراد  مــايــرتبط ومــا العــراق والشــام (املعــروف أيضــا باســم داعــش) وتنظــيم القاعــدة    

يرتكبونـه مــن أعمــال إرهابيــة إجراميــة متواصــلة   يانــات، وذلــك ملــا ومجاعـات ومؤسســات وك 
الضــحايا وتـدمري املمتلكـات وتقــويض    ومتعـددة تسـتهدف قتـل املــدنيني األبريـاء وغريهـم مـن       

  دعائم االستقرار إىل حد كبري،
إزاء تزايـد عـدد الضـحايا، وخباصـة يف صـفوف املـدنيني مـن         وإذ يساوره بالغ القلـق   

العقائــد، بسبـــب أعمــال اإلرهــاب املرتكبــة بــدافع التعصــب أو التطــرف يف   شــىت اجلنســيات و
مع ضـحايا اإلرهـاب وأسـرهم؛    الشديد تضامنه  وإذ يؤكد من جديدمناطق خمتلفة من العامل، 

أمهية مساعدة ضحايا اإلرهاب وتـوفري الـدعم هلـم وألسـرهم للتغلـب علـى مشـاعر         وإذ يؤكد
  الفقدان واحلزن،

إزاء اسـتمرار اإلرهـابيني أو اجلماعـات اإلرهابيـة، وخاصـة       لقلـق وإذ يساوره شديد ا  
يـرتبط مـا مـن أفـراد ومجاعـات ومؤسسـات وكيانـات، يف        وما تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة 

وإذ يعـرب  الوطنيـة،  العـابرة للحـدود   يف بعض احلاالت من االشتراك يف اجلرمية املنظمة التربح 
ون مـن اجلرميـة املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة يف بعـض        من أن اإلرهابيني يستفيد عن القلق

املنــاطق، مبــا يف ذلــك االســتفادة مــن االجتــار باألســلحة واألشــخاص واملخــدرات واملشــغوالت 
الفنية، ومـن التجـارة غـري املشـروعة يف املـوارد الطبيعيـة، مبـا فيهـا الـذهب وغـريه مـن الفلـزات             

ــنفط، ومــن االختطــاف   الثمينــة واألحجــار الكرميــة، ويف املعــادن   ــاء الربيــة والفحــم وال واألحي
ألغـــراض احلصــــول علـــى فديــــة، وغريهــــا مـــن اجلــــرائم، مبــــا يف ذلـــك االبتــــزاز والســــطو     

  املصارف،  على
اإلرهـابيني ومؤيـديهم، يف سـياق انتشـار     اسـتعمال  إزاء اسـتمرار   وإذ يعرب عن قلقه  

ال سيما شبكة اإلنترنـت، يف تيسـري   تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، لالعوملة باتمعات، 
يف التحريض على ارتكاب أعمـال   تلك التكنولوجيات استعمال وإذ يديناألعمال اإلرهابية، 

  ،تدبريهاإرهابية أو جتنيد مرتكبيها أو متويلها أو 
إزاء اســتمرار تــدفق انــدين علــى الصــعيد الــدويل إىل    وإذ يعــرب عــن القلــق أيضــا   

ــا،     ــة مـ ــات املرتبطـ ــدة واجلماعـ ــيم القاعـ ــة وتنظـ ــيم الدولـ ــراره  وإذ يشـــريتنظـ  ٢١٧٨إىل قـ
ــه   )٢٠١٤( ــرر في ــذي ق ــدويل حلقــوق     ال ــانون ال ــدول األعضــاء، وفقــا للق وجــوب أن تقــوم ال
إلنسان والقانون الدويل لالجئني والقانون الدويل اإلنساين، مبنع وقمع جتنيد أو تنظيم أو نقـل  ا

  أو جتهيز املقاتلني اإلرهابيني األجانب ومتويل سفرهم وأنشطتهم،
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، وال سـيما  املتزايـد  جلماعـات اإلرهابيـة  اإزاء ضـلوع   وإذ يساوره القلق بوجه خاص  
لكات الثقافيـة واالجتـار ـا ويف ارتكـاب مـا يتصـل بـذلك مـن         يف مناطق الرتاع، يف تدمري املمت

جــرائم، وإذ يســلم بالــدور الــذي ال غــىن عنــه للتعــاون الــدويل يف اختــاذ إجــراءات ملنــع اجلرميــة  
  وإعمال العدالة اجلنائية ملكافحة هذا االجتار وما يتصل به من جرائم بطريقة شاملة وفعالة،

عضـــاء مبنـــع حتركـــات اإلرهـــابيني واجلماعـــات  التـــزام الـــدول األ وإذ يكـــرر تأكيـــد  
ــى         ــة عل ــها فــرض ضــوابط فعال ــق، بطــرق من ــدويل الواجــب التطبي ــانون ال ــق الق ــة، وف اإلرهابي
احلدود، وبالعمل يف هذا السياق، على تبـادل املعلومـات علـى وجـه السـرعة وحتسـني التعـاون        

إىل أراضـيها وخـروجهم   بني السلطات املختصة ملنع دخـول اإلرهـابيني واجلماعـات اإلرهابيـة     
  منها وتزويد اإلرهابيني بالسالح وتوفري التمويل الذي من شأنه أن يدعم اإلرهابيني،  

علــى أنــه ال ميكــن التغلــب علــى اإلرهــاب إال باتبــاع ــج يتســم باملثــابرة    وإذ يشــدد  
والشــمول ويقــوم علــى أســاس مشــاركة مجيــع الــدول واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة وتعاوــا  

  عالية يف منع التهديدات اإلرهابية وإضعافها وعزهلا وشل حركتها،بف
على أمهية تعزيز التعاون الدويل، مبا يف ذلك من جانـب احملققـني واملـدعني     وإذ يشدد  

ــا و        ــة والتحقيــق فيه ــع األعمــال اإلرهابي ــن أجــل من ــامني والقضــاة، م مرتكبيهــا، مقاضــاة الع
ــاب،     بالتحــديات املســتمرة املرتبطــة ب   يســلم وإذ ــى مكافحــة اإلره ــدويل عل ــاون ال ــز التع تعزي
إىل منـاطق الـرتاع وعــودم   األجانــب ذلـك تعزيـزه يف وقــف تـدفق املقـاتلني اإلرهـابيني       يف مبـا 

  منها، وال سيما بسبب الطابع العابر احلدود لذلك النشاط،
نظـم منصـفة وفعالـة للعدالـة اجلنائيـة واحلفـاظ عليهـا ينبغـي         إنشاء على أن  وإذ يشدد  

ــابرة        أن ــة العـ ــة املنظمـ ــاب واجلرميـ ــة اإلرهـ ــتراتيجية ملكافحـ ــية ألي اسـ ــزة أساسـ ــا ركيـ يكونـ
  الوطنية،  للحدود
ــة،     وإذ يشــري   ــا لاللتزامــات الدولي إىل أن التعــاون والتحــرك يف الوقــت املناســب، وفق

ميكن أن يساعدا الدول على منع املقاتلني اإلرهـابيني األجانـب مـن السـفر إىل منـاطق الـرتاع،       
على وضع استراتيجيات فعالة للتعامل مع العائدين وعلى احلفاظ، عـن طريـق سـلطات إنفـاذ     و

احلامسـة لإلجـراءات القانونيـة، وتيسـري     ذات األمهيـة  القانون والسلطات القضائية، علـى األدلـة   
  تنفيذ إجراءات املالحقة القضائية،

ت واألدلـة الرقميـة مـن    الزيادة الكـبرية يف طلبـات التعـاون يف مجـع البيانـا      وإذ يالحظ  
علــى أمهيــة النظــر يف إعــادة تقيــيم الطرائــق وأفضــل املمارســات،    وإذ يشــددشــبكة اإلنترنــت 

  التحقيق وباألدلة اإللكترونية،بأساليب حسب االقتضاء، فيما يتصل على وجه اخلصوص 
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ــدول األعضــاء أن تظــل يقظــة    وإذ يهيــب   ــة ذات الصــلة وأن   إزاء بال ــامالت املالي املع
ما لـديها مـن قـدرات ومـا تنتهجـه مـن ممارسـات يف جمـال تبـادل املعلومـات، متشـيا مـع             حتسن 

، داخـل احلكومـات وفيمـا بينـها     ةالوطنيالقوانني األحكام الواجبة التطبيق من القانون الدويل و
والقنوات القضائية، مبا فيها أجهزة إنفاذ القـانون  اهليئات املعنية، مبا يف ذلك اهليئات من خالل 

ــة،   واال ــات املالي ــدول األعضــاء أن  أيضــا  وإذ يهيــبســتخبارات واألمــن ووحــدات التحري بال
حتســن دمــج واســتخدام التحريــات املاليــة مــع أنــواع أخــرى مــن املعلومــات املتاحــة، مــن قبيــل  
النوع الذي يوفره القطاع اخلاص إىل احلكومـات الوطنيـة، وذلـك لتعزيـز الفعاليـة يف مكافحـة       

تنظـيم الدولـة وتنظـيم القاعـدة ومـا يـرتبط مـا مـن أفـراد          يشـكلها  الـيت  خماطر متويل اإلرهاب 
التحقيـق وجبمـع   بأسـاليب  ومجاعات ومؤسسات وكيانات، بوسائل منـها اإلجـراءات املتصـلة    

  األدلة واملالحقة القضائية،
بالدول األعضاء مواصلة تبادل املعلومـات مـن خـالل القنـوات والترتيبـات       وإذ يهيب  

حنو يتسق مع القانون الدويل واحمللي، بشأن األفراد والكيانـات املتـورطني يف أي    املناسبة وعلى
الـدعم  الـيت تـوفر هلـم    صـادر  واملاألسـلحة  وخاصـة إمـدادام مـن    نوع من األنشطة اإلرهابيـة،  

املادي، وبشأن التعاون الدويل اجلاري على مكافحة اإلرهاب، مبا يشـمل التعـاون بـني أجهـزة     
  اجلنائية،  وأجهزة األمن ومنظمات إنفاذ القانون وسلطات العدالةاخلدمات اخلاصة 

باجلهود اليت يبذهلا مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية لتحسني  وإذ يرحب  
  شبكاته احلالية للهيئات املركزية لتشمل اهليئات املسؤولة عن معاجلة مسائل مكافحة اإلرهاب،

ينطبـق   )٢٠٠١( ١٣٧٣(د) مـن القـرار    ١لوارد يف الفقرة إىل أن االلتزام ا يشريوإذ   
على إتاحة أي أموال أو أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصـادية أو خـدمات ماليـة أو خـدمات        أيضا 

ابيــة التنظيمــات اإلرهكــي تســتفيد منــها أخــرى ذات صــلة، بصــورة مباشــرة أو غــري مباشــرة، 
السـفر   وأالتـدريب   وأحصـر، التجنيـد   دون ، مبا يشمل، كانفرادى اإلرهابيني ألي غرض  أو

  حىت وإن مل يكن لذلك صلة بعمل إرهايب حمدد،
دعوته مجيـع الـدول إىل أن تصـبح يف أقـرب وقـت ممكـن أطرافـا         تأكيد كرري  - ١  

اإلرهــاب، ســواء كانــت أو مل تكــن كافحــة املتعلقــة مبيف االتفاقيــات والربوتوكــوالت الدوليــة 
أطرافــا يف اتفاقيــات إقليميــة بشــأن هــذه املســألة، وأن تنفــذ االلتزامــات الواقعــة عليهــا مبوجــب  

  االتفاقيات اليت هي طرف فيها تنفيذا كامال،
ــة      يؤكــد جمــددا   - ٢   وجــوب حماســبة املســؤولني عــن ارتكــاب األعمــال اإلرهابي

أو خروقاا يف هـذا السـياق   حقوق اإلنسان  انتهاكات وأانتهاكات القانون الدويل اإلنساين و
  طريقة أخرى؛أي أو من يتحملون مسؤولية تلك األعمال ب



S/RES/2322 (2016) 

 

16-21991 5/10 

 

ــب  - ٣   ــادل،   يهي ــدول أن تتب ــر، امل  بال ــا اقتضــى األم ــاتلني   حيثم ــن املق ــات ع علوم
ت اإلرهابيني واملنظمات اإلرهابية، مبا يشـمل املعلومـا  فرادى اإلرهابيني األجانب وغريهم من 

 ،البيومتريــة والبيوجغرافيــة، فضــال عــن املعلومــات الــيت تثبــت طبيعــة ارتبــاط الفــرد باإلرهــاب   
عرب قنـوات إنفـاذ القـانون الثنائيـة واإلقليميـة والعامليـة، علـى حنـو ميتثـل للقـانون الـدويل            وذلك 

وطنيـة  أمهيـة تقـدمي هـذه املعلومـات إىل قـوائم املراقبـة ال       ويؤكدوالقوانني والسياسات الوطنية، 
  املتعددة األطراف؛الفرز وقواعد بيانات 

لتشـريعات الوطنيـة يف إتاحـة التعـاون القضـائي      الذي تؤديـه ا بالدور اهلام  يقر  - ٤  
ــاب،      ــلة باإلرهـ ــرائم ذات الصـ ــأن اجلـ ــانون بشـ ــاذ القـ ــال إنفـ ــدويل يف جمـ ــاون الـ الـــدويل والتعـ

األمــر، تشــريعاا  بالــدول األعضــاء أن تســن تشــريعات وأن تراجــع، حيثمــا اقتضــى    ويهيــب
بالنظر إىل التهديد املتنامي الذي تشـكله اجلماعـات اإلرهابيـة     املتعلقة مبكافحة اإلرهاب احلالية

  ؛نياإلرهابيفرادى و
بالدول أن تنظر، حيثما اقتضى األمر، يف خفـض درجـة سـرية بيانـات      يهيب  - ٥  

ــدات املتعلقــة باملقــاتلني اإلرهــابيني األجانــب وفــرادى اإلرهــابيني لتصــبح ضــمن فئــة          التهدي
املعلومات االستخبارية املخصصـة لالسـتخدام الرمسـي، وذلـك لتـوفري تلـك املعلومـات جلهـات         

ة واجلمـارك وأمـن احلـدود، وأن تـوفر تلـك املعلومـات       األمامية، مـن قبيـل هيئـات اهلجـر    الفرز 
للقـانون الـدويل والقـوانني    للدول املعنية األخرى واملنظمات الدولية ذات الصلة على حنو ميتثل 

  ؛والسياسات الوطنية
على أمهية أن تنص الدول يف قوانينها وأنظمتـها احملليـة علـى أن يكـون      يشدد  - ٦  

هاك املتعمــد للحظــر املفــروض علــى متويــل املنظمــات اإلرهابيــة  مــن بــني اجلــرائم اخلطــرية االنتــ
ني ألي غــرض كــان، مبــا يف ذلــك، دون حصــر، التجنيــد أو الســفر، حــىت   يفــرادى اإلرهــاب أو
الـدول علـى تبـادل املعلومـات عـن       وحيـث ، حمـدد مباشرة بعمـل إرهـايب   مل تكن لذلك صلة  لو

كـذلك   ويشـدد ويل والقـوانني الوطنيـة،   أي نشاط من هذا القبيل مبا يتماشـى مـع القـانون الـد    
املتعلقـة   ٥على التوجيه الصادر مؤخرا عن فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية بشأن التوصـية  

  ؛)٢٠١٥( ٢٢٥٣و  )٢٠١٥( ٢١٩٩بتجرمي متويل اإلرهاب ألي غرض، وفقا للقرارين 
الدول على التعاون يف تنفيذ اجلزاءات املالية واملتعلقـة بالسـفر    كذلك يشجع  - ٧  

ــب القــــرار         ــابيني مبوجــ ــة وفــــرادى اإلرهــ ــات اإلرهابيــ ــتهدفني ضــــد اجلماعــ ــددة املســ احملــ
وتنفيذ اجلزاءات املالية واملتعلقة بالسفر احملددة املسـتهدفني وحظـر األسـلحة     )٢٠٠١( ١٣٧٣

احملــــدد املســـــتهدفني ضـــــد املـــــدرجني يف قائمــــة اخلاضـــــعني للجـــــزاءات مبوجـــــب القـــــرار   
األخـرى واملنظمـات الدوليـة    عن طريق تبـادل املعلومـات مـع الـدول املعنيـة       )٢٠١٥( ٢٢٥٣
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املعنية بشـأن هـؤالء األفـراد وتلـك اجلماعـات إىل أقصـى درجـة ممكنـة، مبـا يتسـق مـع القـانون             
  الدويل والقوانني الوطنية؛

ــذكِّر  - ٨   ــدول أن     ي ــع ال ــى مجي ــأن عل ــض   ب ــدم بعضــها إىل بع ــن   يق ــدر م ــرب ق أك
ــة املتعلقــة بتمويــل أو دعــم األعمــال      املســاعدة فيمــا يتصــل بالتحقيقــات أو اإلجــراءات اجلنائي
اإلرهابيــة، مبـــا يف ذلـــك املســـاعدة يف احلصـــول علـــى األدلـــة املوجـــودة يف حوزـــا والالزمـــة  

الدول على التصرف وفقـا اللتزاماـا مبوجـب القـانون الـدويل بغيـة ضـبط         وحيثلإلجراءات، 
ي شــخص يــدعم أو ييســر التمويــل املباشــرة أو غــري املباشــر ألنشــطة يقــوم ــا إرهــابيون          أ

مجاعات إرهابية أو يشارك يف هذا التمويل أو يشرع يف املشـاركة فيـه، وتقدميـه إىل العدالـة      أو
  أو تسليمه أو مقاضاته؛

  جبميع الدول: يهيب  - ٩  
والتعـاون يف املسـائل    ،نني احملليـة وفقا للقانون الدويل والقـوا  ،تبادل املعلومات  (أ)  

الـذي يشـكله   تهديـد  ومكافحـة ال رهابية اإلعمال األاإلدارية والشرطية والقضائية ملنع ارتكاب 
  ن األجانب، مبا يف ذلك العائدون؛ون اإلرهابيواملقاتل

ــر يف إمكانيــة الســماح    (ب)   ــات املناســبة، بنقــل       ،النظ ــق القــوانني واآللي عــن طري
  ية، حسب االقتضاء، يف القضايا املتصلة باإلرهاب؛اإلجراءات اجلنائ

العـابرة  تعزيز التعاون على منع اإلرهـابيني مـن االسـتفادة مـن اجلرميـة املنظمـة         (ج)  
الوطنيـة، وعلـى إخضـاع هـؤالء اإلرهـابيني ومـن يعملـون معهـم مـن مـرتكيب اجلرميـة            للحدود 
  درات الالزمة ملالحقتهم قضائيا؛الوطنية للتحقيق، وعلى بناء القالعابرة للحدود املنظمة 
تعزيـــز التعـــاون علـــى عـــدم تـــوفري مـــالذ آمـــن ملـــن ميولـــون أعمـــاال إرهابيـــة    (د)  

  ملن يوفرون مالذا آمنا؛ وأيدبروا أو يدعموا أو يرتكبوا،   أو
األعمال أالَّ يسيئ مرتكبو  ،وفقا للقانون الدويلأن تكفل، جبميع الدول  يهيب  - ١٠  

عـدم االعتـراف باالدعـاءات    و، منظموهـا وميسـروها، اسـتعمال وضـعهم كالجـئني     اإلرهابية أو 
  ؛األشخاص املدعى أم إرهابيونبوجود بواعث سياسية كأسباب لرفض طلبات تسليم 

أيضا الدول األعضاء على أن جتعل أولويةً هلا النظـر، حسـب االقتضـاء،     حيث  - ١١  
ذات الصـلة املوضـوعة لـدعم التعـاون الـدويل يف      يف التصديق على االتفاقيات الدوليـة األخـرى   

 ٢٠٠٠املسائل اجلنائية، مثل اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة لعـام         
  والربوتوكوالت امللحقة ا، ويف االنضمام إىل تلك االتفاقيات وتنفيذها؛
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سـاعدة مـن مكتـب    ، مبـا يف ذلـك عنـد الطلـب ومب    تقـيم الـدول علـى أن    حيث  - ١١  
األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة وبالتعـاون الوثيـق مـع منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة             

، تعاونـا قضـائيا موسـعا وتعاونـا     (اإلنتربـول)  والعلم والثقافة واملنظمة الدوليـة للشـرطة اجلنائيـة   
ي االجتـار بامللكيـة   موسعا يف جمال إنفاذ القانون يف جهود منع ومكافحـة مجيـع أشـكال ونـواح    

الفكريــة ومــا يتصــل بــه مــن جــرائم ممــا يعــود بالفائــدة أو قــد يعــود بالفائــدة علــى اإلرهــابيني     
اجلماعــات اإلرهابيــة، وأن تتخــذ تــدابري وطنيــة فعالــة علــى املســتويني التشــريعي والتنفيــذي   أو

صـكوك الوطنيـة،   مبوجـب القـانون الـدويل وال   وتعهـداا  حيثما اقتضى األمر، ووفقا اللتزاماـا  
ملنع ومكافحة االجتار بامللكيـة الفكريـة ومـا يتصـل بـه مـن جـرائم، مبـا يشـمل النظـر يف اعتبـار            

قد يعود بالفائدة على اإلرهابيني أو اجلماعات اإلرهابيـة مـن تلـك األنشـطة جرميـة خطـرية        ما
  ة؛من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطني ٢وفقا للمادة 

  جبميع الدول: يهيب  - ١٣  
أن تستخدم الصكوك الدولية الواجبة التطبيـق الـيت هـي طـرف فيهـا كأسـاس         (أ)  

شـجع  يلتبادل للمساعدة القانونية، وحسب االقتضاء، لتسليم املطلوبني يف قضـايا اإلرهـاب، و  
تتعـاون   الدول، يف احلـاالت الـيت ال تتـوافر فيهـا اتفاقيـات أو أحكـام واجبـة التطبيـق، علـى أن         

  عند اإلمكان على أساس املعاملة باملثل أو على أساس كل حالة على حدة؛  
، أن تراجـع وحتـدث القـوانني املتعلقـة بتسـليم      حيثما اقتضـى األمـر  ، وسنأن ت  (ب)  

املطلوبني وتبادل املساعدة القانونية فيما يتعلق باجلرائم املتصلة باإلرهـاب، متشـيا مـع التزاماـا     
مبا يف ذلك التزاماا مبوجـب القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان، وأن تنظـر يف مراجعـة        الدولية، 

القوانني واآلليات الوطنية املتعلقة بتبادل املساعدة القانونية املتعلقة باإلرهاب وحتديثها حسـب  
االقتضاء من أجل تعزيز فعاليتها، وال سـيما يف ضـوء الزيـادة الكـبرية يف حجـم الطلبـات علـى        

  انات الرقمية؛البي
أن تنظر يف حتسني تنفيذ معاهداا الثنائية واملتعددة األطـراف املتعلقـة بتسـليم      (ج)  

املطلــوبني وتبـــادل املســـاعدة القانونيـــة يف املســائل اجلنائيـــة املتصـــلة مبكافحـــة اإلرهـــاب، ويف   
  استعراضها إلمكانيات تعزيز فعالية تلك املعاهدات حيثما اقتضى األمر؛

ــة      تنأن   (د)   ــة الدولي ــذ الصــكوك القانوني ــيت تكفــل، يف إطــار تنفي ظــر يف الســبل ال
تبـادل املسـاعدة القانونيـة يف القضـايا     تسليم املطلـوبني و احلالية الواجبة التطبيق، تبسيط طلبات 

املناسبة ذات الصلة باإلرهاب، مع إدراك ضرورة إيالء االعتبار الواجـب هلـذا األمـر، يف ضـوء     
  االلتزامات القانونية ذات الصلة؛احلاجة إىل التمسك ب
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عني هيئات مركزيـة أو هيئـات أخـرى ذات صـلة يف جمـال العدالـة اجلنائيـة        أن ت  (هـ)  
اهليئـات  هـذه  لـدى  كـون  يأن أن تضـمن  كي تعىن بتبادل املساعدة القانونيـة وتسـليم املطلـوبني و   

  للجرائم املتصلة باإلرهاب؛يكفي من املوارد والتدريب والسلطة القانونية، وال سيما بالنسبة  ما
، لتحـديث املمارسـات املتبعـة حاليـا يف     حيثمـا اقتضـى األمـر   أن تتخذ تدابري،   (و)  

تبادل املساعدة القانونية املتعلقة بأعمال اإلرهاب، مبا يف ذلك النظر، حيثمـا اقتضـى األمـر، يف    
ئـات املركزيـة، أو،   استخدام التحويل اإللكتروين للطلبات من أجل تسريع اإلجـراءات بـني اهلي  

حســب االقتضــاء، غريهــا مــن هيئــات العدالــة اجلنائيــة ذات الصــلة، مــع االحتــرام الكامــل           
  لاللتزامات القائمة اليت تفرضها املعاهدات؛

أن تنظر يف تزويد مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة مبعلومـات      (ز)  
لــيت مت تعيينــها كــي يــدرجها املكتــب يف  االتصــال والتفاصــيل ذات الصــلة األخــرى للــهيئات ا 

  مستودع بياناته؛
نظــر يف إنشــاء منــابر إقليميــة للتعــاون يف جمــال تبــادل املســاعدة القانونيــة   أن ت  (ح)  

ــايا  لاملشـــاركة فيهـــا ووضـــع وحتســـني ترتيبـــات   ويف لتعـــاون األقـــاليمي املعجـــل بشـــأن القضـ
  باإلرهاب؛  املتصلة

ــى   يشــجع  - ١٤   ــدول األعضــاء عل ــة مل اختــال ــع اإلرهــابيني مــن  اذ إجــراءات تعاوني ن
التواصـل االجتمـاعي مـن    ل التجنيد والتصدي ملا يروجون له علـى شـبكة اإلنترنـت ويف وسـائ    

دعاية متطرفة عنيفة وحتريضٍ على العنف، بسبل منها صـوغ خطـاب مضـاد فعـال، وذلـك يف      
ا مبوجــب القــانون ظــل احتــرام حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية ومبــا يتفــق مــع التزاماــ    

  الدويل، ويشدد على أمهية التعاون مع اتمع املدين والقطاع اخلاص يف هذا املسعى؛
جبميع الدول أن تنظر، وفقا للقانون الـدويل، يف وضـع قـوانني وآليـات      يهيب  - ١٥  

ــيح التعــاون الــدويل علــى أوســع نطــاق ممكــن، مبــا يف ذلــك تعــيني مــوظفي اتصــال       مالئمــة تت
 أجهزة الشرطة وإنشاء/استخدام آليات حتقيـق مشـتركة عنـد االقتضـاء، وحتسـني      والتعاون بني

بالــدول أن تزيــد، حيثمــا  ويهيــب أيضــاتنســيق التحقيقــات عــرب احلــدود يف قضــايا اإلرهــاب، 
اقتضى األمر، استخدامها لالتصال اإللكتروين والنماذج العاملية، يف إطار من االحتـرام الكامـل   

  ادلة للمتهمني؛لضمانات احملاكمة الع
) وتشـكيلتها  I-24/7مبا ملنظومـة اإلنتربـول لالتصـاالت العامليـة املؤمنـة (      يسلم  - ١٦  

من قواعد بيانات التحقيقات والتحليالت ونظامهـا املتعلـق بالنشـرات مـن فعاليـة ثابتـة باألدلـة        
ة علـى  الـدول علـى زيـادة قـدرة مكاتبـها املركزيـة الوطنيـ        يشجعيف إطار مكافحة اإلرهاب، و
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لتلــك وطيلــة أيــام األســبوع اســتخدامها وعلــى تعــيني جهــة اتصــال تعمــل علــى مــدار الســاعة  
الشــبكة واختــاذ مــا يلــزم مــن تــدابري لضــمان تــوافر التــدريب الكــايف جلهــة االتصــال تلــك علــى  
اســتخدامها ملكافحــة اإلرهــاب واملقــاتلني اإلرهــابيني األجانــب، مبــا يشــمل الســفر الــدويل          

  القانوين؛  غري
ــا شـــجعي  - ١٧   ــبكة    أيضـ ــول إىل شـ ــيع نطـــاق الوصـ ــر يف توسـ ــدول علـــى النظـ الـ

التابعـة لإلنتربـول حبيـث يتجـاوز ذلـك النطـاق املكاتـب         I-24/7املعلومات الشـرطية للمنظومـة   
االسـتراتيجية مثــل  املواقـع  املركزيـة الوطنيـة ليشـمل أجهــزة إنفـاذ القـانون الوطنيـة األخــرى يف       

أو املطـارات أو النقـاط اجلمركيـة أو نقـاط اهلجـرة أو الشـرطة، وعلـى        املعابر احلدوديـة النائيـة   
  دمج تلك الشبكة يف نظمها الوطنية حيثما اقتضى األمر؛

الـدول األعضـاء واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة علـى         يشجع  - ١٨  
ن أجــل طيلــة أيــام األســبوع مــ والنظــر يف إمكانيــة إنشــاء شــبكات تعمــل علــى مــدار الســاعة   

يف هـذا الصـدد بإنشـاء    حيـيط علمـا   مكافحة اإلرهاب مع مراعـاة ترتيباـا التعاونيـة القائمـة، و    
شــبكة للتعــاون بــني جهــات االتصــال مــن أجــل مكافحــة اإلرهــاب تعمــل علــى مــدار الســاعة  

طيلـة أيـام األسـبوع لــدى الربوتوكـول اإلضـايف التفاقيـة جملــس أوروبـا بشـأن منـع اإلرهــاب          و
  ؛)٢٠١٤( ٢١٧٨)، تعزيزا لتنفيذ القرار ٢٠١٥(أيار/مايو 

  ، مستعينة باملديرية التنفيذية، مبا يلي:  إىل القيامجلنة مكافحة اإلرهاب  يوجه  - ١٩
تضــمني مواضــيع حوارهــا مــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة     (أ)  
حتسني التعاون القضـائي الـدويل والتعـان الـدويل يف جمـال      ها الرامية إىل ألعضاء جهودوالدول ا

سائل مكافحة اإلرهاب، والعمـل عـن كثـب مـع املنظمـات الدوليـة       مب ما يتصلفيإنفاذ القانون 
ــيت أنشــأت شــبكات ذات صــلة       ــة ال ــم املتحــدة املعني ــات األم ــة وهيئ ــة ودون اإلقليمي واإلقليمي

أقاليميا من أجل تيسـري التعـاون الـدويل علـى مكافحـة اإلرهـاب واملقـاتلني        واستحدثت تعاونا 
أوجــه اإلرهــابيني األجانــب، مبــن فــيهم العائــدون، وال ســيما عــن طريــق تــوفري التحليــل بشــأن 

  القدرات والتوصيات املستندة إىل التقييمات القطرية اليت جتريها املديرية التنفيذية؛القصور يف 
ــد حت  (ب)   ــدول    أوجــه القصــور  دي ــني ال ــدويل احلــايل ب ــاون ال أو االجتاهــات يف التع

األعضاء، بوسـائل منـها جلسـات إحاطـة جلنـة مكافحـة اإلرهـاب مـن أجـل تبـادل املعلومـات            
املمارسـات  االطِّـالع علـى   بشأن املمارسات اجليدة، وتيسري بناء القدرات، بسـبل منـها تبـادل    

  ؛يف هذا الصددوتبادل املعلومات اجليدة 
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عمـل مـع كيانــات فرقـة العمــل املعنيـة بالتنفيـذ يف جمــال مكافحـة اإلرهــاب،       ال  (ج)  
وخباصة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، على حتديـد اـاالت الـيت يكـون مـن      
املناسب فيها تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء، بناء على طلبها، مـن أجـل تنفيـذ هـذا     

بوســائل منــها تــدريب املــدعني العـــامني والقضــاة وغريهــم مــن املســؤولني املعنـــيني         القــرار،  
يف أوجــه القصــور املشــاركني يف التعــاون الــدويل، وال ســيما عــن طريــق تــوفري التحليــل بشــأن  

  القدرات والتوصيات املستندة إىل التقييمات القطرية اليت جتريها املديرية التنفيذية؛
ــد املمارســات اجل حت  (د)   ــدويل يف    دي ــدويل والتعــاون ال ــدة يف التعــاون القضــائي ال ي

  جمال إنفاذ القانون بشأن مسائل مكافحة اإلرهاب، والتوعية بتلك املمارسات؛
ــب  - ٢٠   ــة       يطل ــين باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع أن يواصــل، إىل مكتــب األم

تعزيـز املسـاعدة التقنيـة الـيت      ،بالتشاور الوثيق مع جلنـة مكافحـة اإلرهـاب ومديريتـها التنفيذيـة     
املتصـلة  تيسـري تنفيـذ االتفاقيـات والربوتوكـوالت الدوليـة      ل لدول بناء علـى طلبـها،  إىل ايقدمها 

قـرارات األمـم املتحـدة ذات الصـلة، ويطلـب كـذلك إىل املكتـب        تنفيذ مبنع اإلرهاب وقمعه و
ن الدويل يف املسـائل اجلنائيـة   أن يواصل، باالشتراك مع الدول األعضاء، تعزيز أمور منها التعاو

املتصلة باإلرهاب، مبـا يف ذلـك املقـاتلون اإلرهـابيون األجانـب، وخباصـة يف مـا يتعلـق بتسـليم          
  واملساعدة القانونية املتبادلة؛املطلوبني 
إىل املديرية التنفيذيـة للجنـة مكافحـة اإلرهـاب أن تعـد، مبسـاعدة مـن         يطلب  - ٢١  
املخــدرات واجلرميــة وبالتشــاور مــع مكتــب فرقــة العمــل املعنيــة   املعــين باألمــم املتحــدة مكتــب 

بالتنفيذ يف جمال مكافحـة اإلرهـاب، تقريـرا عـن احلالـة الراهنـة للتعـاون الـدويل يف جمـال إنفـاذ           
القصـور الرئيسـية   حتـدد فيـه أوجـه    القانون والتعـاون القضـائي الـدويل فيمـا يتصـل باإلرهـاب،       

  اإلرهاب ملعاجلتها يف غضون عشرة أشهر؛ توصيات إىل جلنة مكافحةوتقدم فيه 
ــة مكافحــة اإلرهــاب أن   يطلــب  - ٢٢   يف غضــون اثــين عشــر  تطلــع الــس إىل جلن

  تنفيذ هذا القرار.آخر ما استجد يف شهرا على 
 


