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إن جملس األمن،
إذ يؤكد منن دديند أن اإلرهـب ممعـأ أاـهبل امرـبهرم ميثـ أحـد أاـد األخطـبر
اليت هتد ال الم ااألمن الدالعني اأن أذ عم إرهبيب هيف عم ٌ إ رامي ال ميهن تربيرم بغـ
النرـــر عـــن اا عـ ـ  ،ابصـــرل النرـــر عـــن تيفقعتـ ـ أا هيفيـــب مرتهبعـ ـ  ،وإذ يظن ن مصـــممب
عل ـ ميفاصــلب اإلســيفبم تعفيــف عبلعــب جمم ـ اييفــيف الرامعــب إآل مهب حــب هــختم ا ــب عل ـ
الصععد العبملي،
وإذ يالح ن مننا ال ل نق أن خطــر اإلرهــب قــد أصــبن أاثــر اثتتــبرا ،حع ـ تتــيفد
خمتلـ منـب ا العـبي ديـب ة األعمـب اإلرهببعــب ،ـب عيفـب األعمـب املرتهبـب بـدا أ التعصـ
أا التطرل ،وإذ يعرب عن تصمعم عل مهب حب هختا التيفديد،
وإذ يضنننا اعتبـــبرم اةب ـــب إآل معبيـــب الرـــرال املا يـــب إآل اثتتـــبر اإلرهـــب ،
وإذ يؤكد عفم الدا األعضبء عل ميفاصلب بخت ا مـب اسـعيفب مـن أ ـ حـ ال اعـب
احرمبن ايمبعـب اإلرهببعـب مـن القـدرة علـ ترسـعم أقـداميفب اإاـب مـال ا كمنـب ،ا لـ
هبدل التصدذ بصيفرة أ ض لتنبمي اخلطر الختذ يتهل اإلرهب ،
وإذ يؤكد أث ال ميهن اال ينبغي ربط اإلرهب بأذ ين أا ن عب أا حضبرة،
وإذ يسلم بأث ال بد من االمتثب التبم ألحهبم معثبق األمم املتحدة
الدايل اأذ تداب تتخختهب الدا األعضبء ملنأ اإلرهب امهب حت ،
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وإذ يؤكنند مننن ددينند احترام ـ ل ــعب ة اعــأ الــدا اســالمب أراالــعيفب ااســتقال ب
ال عبسي ا قب للمعثبق،
وإذ يؤكد من دديد أن عل الدا األعضـبء أن تهلـ التقعـد أذ تـداب تتخـختهب
ملهب حب اإلرهب ممعأ االلتفامب اليفاقعب علعيفب يف ـ القـبثيفن الـدايل ،اال سـعمب القـبثيفن
الدايل ةقيفق اإلث بن ،اقبثيفن الال ئني الدايل ،االقبثيفن اإلث ـب الـدايل ،وإذ يشند علـ
أن احترام حقـيفق اإلث ـبن ااةريـب األسبسـعب اسـعب ة القـبثيفن هـي عنبصـر مهملـب للتـداب
اللعبلب اليت تتخخت ملهب حب اإلرهب امتآدرة معيفـب ،اهـي ـفء أسبسـي مـن أذ م ـع ثـب ن
ملهب حب اإلرهب  ،اينيفم بأمهعب احترام سـعب ة القـبثيفن منـأ اإلرهـب امهب حتـ علـ ـيف
عب  ،وإذ يشري إآل أن عدم االمتثب ختم االلتفامب اغ هب من االلتفامب الدالعـب ،ـب عيفـب
االلتفامـب املقـررة يف ـ معثـبق األمـم املتحــدة ،يتـه أحـد العيفامـ الـيت ت ـيفم ديــب ة
التطرل ،اتدعم التعيفر بغعب احملبسبب،
وإذ يعننرب ننن ننقلق ال لننق إداء اخلطــر التــديد ااملتنــبمي الــختذ يتــهل املقــبتليفن
اإلرهببعيفن األ بث  ،أذ األ را الـختين ي ـب ران إآل الـب غـ الـيت يقعمـيفن عيفـب أا ملـيفن
ن عتيفب ،بغرض ارتهب أعمب إرهببعب أا تدب هب أا اإلعدا ـب أا املتـبراب عيفـب أا تـيف
ســعبق ال اعــب
تــدري علــ أعمــب اإلرهــب أا تلقــي لــ التــدري  ،ــب لــ
امل لحب ،وإذ يع د العزم عل التصدذ ختا التيفديد،
وإذ يعننرب عــن بــبلق القلــا إداء ســعي أاــخب
املقبتلني اإلرهببعني األ بث ،

إآل ال ــلر لالثضــمبم إآل صــليفل

وإذ يسقوره ال لق إداء اد يب حدة ال اعب امـدهتب ااستعصـبايفب علـ اةـ ب ـب
ا يف املقبتلني اإلرهببعني األ بث  ،ااـختل إداء إمهبثعـب أن يتـه هـاالء املقـبتليفن هتديـدا
خطـ ا لـدا م األصـلعب ،االــدا الـيت يعربادـب االـدا الــيت ي ـب ران إلعيفـب ،ااـختل الــدا
اجملبارة ملنب ا ال اعب امل ـلحب الـيت ينتـط عيفـب املقـبتليفن اإلرهـببعيفن األ بثـ االـيت تعـب
من أعببء أمنعب عمب ،وإذ يشري إآل أن التيفديد الختذ يتهل هاالء املقبتليفن قد يطـب اعـأ
املنب ا االدا األعضبء ،حىت البععدة منيفب عـن منـب ا ال اعـب  ،وإذ يعنرب عـن بـبلق القلـا
إداء استخدام املقبتلني اإلرهببعني األ بث أليدييفليف عتيفم املتطر ب تتجعأ اإلرهب ،
وإذ يعننرب ننن ال لننق إداء إثتــبء اإلرهــببعني االهعبثــب اإلرهببعــب لتــبهب العــب
تـربط بـني ا املنتـأ االعبـيفر ااملقصـد ايمنقـ مـن خال ـب هببـب اإيببـب املقـبتليفن اإلرهـببعيفن
األ بث اامليفار الالدمب لدعميفم،
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وإذ يعرب عن القلا بصلب خبصب إداء جتنعد املقبتلني اإلرهببعني األ بث مـن بثـ
اعبثب من قبع تنرعم الدالب اإلسالمعب العراق االتبم ا بيفب النصـرة اغ مهـب مـن خاليـب
تنرعم القبعـدة أا ايمبعـب املرتبطـب بـ أا املنتـقب عنـ أا املتلرعـب منـ  ،الـيت حـد هتب اللجنـب
املنتأة عمال بـبلقرارين  )1111( 1722ا  ،)7111( 1181اإداء اثضـمبم هـاالء املقـبتلني
لتل الهعبثب  ،وإذ يدرك أن التيفديد الـختذ يتـهل املقـبتليفن اإلرهـببعيفن األ بثـ يـأ مـن
عنبصر تتم األ را الختين يقدميفن الدعم ألعمب أا أثتـطب تنرـعم القبعـدة ااخلاليـب املنتمعـب
ل اايمبعب املرتبطب ب ااملنتقب عن ااملتلرعب من  ،بيفسبا منيفب جتنعد األ را لتنلعـخت أعمـب
أا أثتطب هـختم الهعبثـب أا عـم تلـ األعمـب أا األثتـطب بـأذ ريقـب أخـر  ،وإذ يؤكند
اةب ب امللحب إآل التصدذ ختا التيفديد ببلختا ،
وإذ يسلم بأن التصدذ للتيفديد الختذ يتـهل املقـبتليفن اإلرهـببعيفن األ بثـ يتطلـ
معبيب ابملب للعيفام األسبسـعب الـيت ميهـن أن تلضـي إآل اإلرهـب  ،ا لـ بطـرق منـيفب منـأ
ثتــر اللهــر املتطــرل الــختذ يلضــي إآل اإلرهــب ااقـ التجنعــد امنــأ ســلر هــاالء املقــبتلني
ااةعليفلب ان اصيف الدعم املبيل م امهب حـب التطـرل العنعـ  ،الـختذ ميهـن أن يـا ذ إآل
اإلرهــب  ،امــب يتطل ـ مهب حــب التحــري عل ـ ارتهــب أعمــب إرهببعــب بــدا أ التطــرل
أا التعص ـ  ،اتعفيــف الت ــبمن ال عبســي االــدي االتنمعــب االقتصــب يب االــتالحم اال تمــبعي
اعدم اإلقصبء ،اإدبء ال اعب امل لحب ات يفيتيفب ،اتع إعب ة اإل مبج االتأهع ،
وإذ يسننلم أيضننق بــأن اإلرهــب لــن ييفــفم بــبلقيفة الع ــهريب اتــداب إثلــب القــبثيفن
االعملعب االستخببراتعب احدهب ،وإذ يشد عل الرارة معبيب الررال املا يـب إآل اثتتـبر
اإلرهب  ،عل النحيف املـبني الراعـفة األاآل مـن اسـتراتعجعب األمـم املتحـدة العبملعـب ملهب حـب
اإلرهب (،)A/RES/60/288
وإذ يعنننرب عـــن القلـــا إداء اد يـــب اســـتخدام اإلرهـــببعني امنبصـــرييفم لتهنيفليف عـــب
ثتــر اللهــر املتطــرل الــختذ يلضــي إآل اإلرهــب  ،اجتنعــد ا خــرين الرتهــب
االتصــبال
أعمــب اإلرهــب اهريضــيفم عل ـ ل ـ  ،مــن خــال قنــيفا من ـيفب اــبهب اإلثترثــمت ،ا يفي ـ
ات يفع سلر املقبتلني اإلرهببعني األ بث ااألثتطب اليت يضطلعيفن هبب بعد ل  ،وإذ يشند
عل الرارة أن تعم الدا األعضبء إ بر من التعبان علـ منـأ اإلرهـببعني مـن اسـتغال
التهنيفليف عب ااالتصبال اامليفار التحري علـ عـم األعمـب اإلرهببعـب ،مـأ اةـر
اليفقمت ثل عل احترام حقيفق اإلث بن ااةريـب األسبسـعب ااالمتثـب لاللتفامـب األخـر
القبامب يف القبثيفن الدايل،
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وإذ يالح مأ التقدير األثتطب اليت تضطلأ هبب جمب بنبء القدرا اعبثـب األمـم
املتحدة ،اال سعمب الهعبثـب التببعـب للرقـب العمـ املعنعـب ببلتنلعـخت جمـب مهب حـب اإلرهـب ،
ب ل مهتـ األمـم املتحـدة املعـ ببملخـدرا اايرميـب امراـف األمـم املتحـدة ملهب حـب
اإلرهــب  ،ااــختل اييفــيف الــيت تبــخت ب املديريــب التنلعختيــب للجنــب مهب حــب اإلرهــب مــن أ ـ
تع تقدمي امل بعدة التقنعب ،بطرق تتم بصلب خبصب تعفيف التيفاص بني اييفب اليت تقـدم
امل ــبعدة بنــبء القــدرا ااييفــب الــيت تتلقبهــب ،ببلتن ــعا مــأ ســبار املنرمــب الدالعــب
ااإلقلعمعــب ا ان اإلقلعمعــب املعنعــب ،مــن أ ـ م ــبعدة الــدا األعضــبء ،بنــبء علـ لبــيفب،
تنلعخت استراتعجعب األمم املتحدة العبملعب ملهب حب اإلرهب ،
وإذ يالح التطيفرا ااملبب را اليت ظيفر ماخرا علـ الصـعد الـدايل ااإلقلعمـي
ا ان اإلقلعمــي مــن أ ـ منــأ اإلرهــب الــدايل اقمعـ  ،وإذ ينن ه ببلعمـ الــختذ يضــطلأ بـ
املنتد العبملي ملهب حب اإلرهب  ،اخببصب قعبم ماخرا ببعتمب جمميفعب ابملب من املمبرسـب
ايعــدة هبــدل التصــدذ لر ـبهرة املقــبتلني اإلرهــببعني األ بث ـ اثتــرم للعديــد مــن اليف ــباا
جمــبال منــيفب مهب حــب التطــرل العنع ـ االعدالــب
اإل بريــب ااملمبرســب ايعــدة األخــر
اينباعــب اال ــجيفن اعملعــب اخلطـ للحصــيف علـ ديــب اتــيف الــدعم لضــحبيب اإلرهــب
ااخللبرة اجملتمععب ،من أ م بعدة الدا امليفتمب عمب يتعلا ببلتطبعا العملي إل ـبر القـيفاثني
اال عبسب الختذ تأخخت ب األمم املتحدة ملهب حب اإلرهب  ،اإامب العم الـختذ تقـيفم بـ
هختم اجملبال اعبثب األمم املتحدة املعنعب هب حب اإلرهب ،
وإذ يالح مأ التقدير اييفيف اليت تبخت ب املنرمب الدالعب للتر ب اينباعـب (اإلثتربـيف )
مــن أ ـ التصــدذ للتيفديــد الــختذ يتــهل املقــبتليفن اإلرهــببعيفن األ بث ـ  ،بيفســبا تتــم
تبــب املعليفمــب املتعلقــب بذثلــب القــبثيفن عل ـ الصــععد العــبملي ،اهــيف مــب ميهــن القعــبم بـ مــن
خـــال اســـتخدام اـــبهب االتصـــبال ا منـــب اخلبصـــب ببملنرمـــب ،اقيفاعـــد بعبثبهتـــب اثربميفـــب
اخل ـب ببإلاــعبرا التنبعيفعــب ااإل ــراءا الــيت تتبعيفــب لتعق ـ أاراق إ بــب ا يفيــب اا ــباا
ال ــلر امل ــراقب أا املــفارة ،امنتــديبهتب املتعلقــب هب حــب اإلرهــب ابرثبجميفــب املع ـ ببملقــبتلني
اإلرهببعني األ بث ،
وإذ يضا يف ا تبقره وخيص قلذكر حبلب األ را اةـبملني ألاثـر مـن ن ـعب ااحـدة
الختين ي ب ران إآل الـدا الـيت ملـيفن ن ـعتيفب بغـرض ارتهـب أعمـب إرهببعـب أا تـدب هب
أا اإلعــدا ــب أا املتــبراب عيفــب أا تــيف تــدري علــ أعمــب اإلرهــب أا تلقــي لــ
التدري  ،وإذ حيث الدا عل اجمب إ راءا  ،ح ـ االقتضـبء ،امتثـبال لاللتفامـب اليفاقعـب
علعيفب يف قيفاثعنيفب الداخلعب االقبثيفن الدايل ،ب ل القبثيفن الدايل ةقيفق اإلث بن،
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وإذ يهي ن ببلــدا أن تضــمن ،ــب يتمبا ـ مــأ القــبثيفن الــدايل ،اال ســعمب القــبثيفن
الــدايل ةقــيفق اإلث ــبن اقــبثيفن الال ــئني الــدايل ،عــدم إســبءة اســتغال مراــف الال ـ مــن
قبــ مـــن يرتهبـــيفن األعمـــب اإلرهببعـــب أا يتيفلـــيفن تنرعميفـــب أا تع ـ ـ هب ،امنـــيفم املقـــبتليفن
اإلرهببعيفن األ بث ،
وإذ يعينند كيكينند عيفتـ اعــأ الــدا إآل أن تصــبن أقــر اقــمت هــن أ را ــب
االتلبقعــب االرباتيفاــيفال الدالعــب ملهب حــب اإلرهــب  ،ســيفاء ابثــمت أا ي تهــن أ را ــب
اتلبقعب إقلعمعب بتـأن هـختم ا مل ـألب ،اأن تنلـخت االلتفامـب اليفاقعـب علعيفـب يف ـ االتلبقعـب
اليت هي رل عيفب تنلعختا ابمال،
وإذ يالحن مــب يتــهل اإلرهــب مــن خطــر م ــتمر علـ ال ــالم ااألمــن الــدالعني،
وإذ يؤكد الرارة أن تتم ممعأ اليفسبا  ،ا قب ملعثـبق األمـم املتحـدة ،مهب حـب األخطـبر الـيت
هتد ال الم ا األمن الدالعني من راء األعمـب اإلرهببعـب ،ـب لـ األعمـب الـيت يرتهبـيفب
املقبتليفن اإلرهببعيفن األ بث ،
وإذ يتصرف يف

اللص ال ببأ من معثبق األمم املتحدة،

 - 1يدين التطرل العنع الـختذ ميهـن أن يلضـي إآل اإلرهـب االعنـ الطـبالي
اإآل ارتهب املقبتلني اإلرهببني األ بث أعمبال إرهببعب ،ويطقل بأن يتخلّـ اعـأ املقـبتلني
اإلرهـــببعني األ بثـ ـ عـــن أســـلحتيفم اأن يتيفقّلـــيفا الّعـــب عـــن ارتهـــب األعمـــب اإلرهببعـــب
ااملتبراب ال اعب امل لحب؛
 - 7يؤكد من دديد أن عل اعأ الدا منأ هراـب اإلرهـببعني أا ايمبعـب
اإلرهببعب عن ريا رض اليفابط عبلب عل اةدا اعل إصدار أاراق إ بب ا يفيـب اا ـباا
ال ــلر ،اببجمــب تــداب ملنــأ تفايــر اتفيع ـ أاراق إ بــب ا يفيــب اا ــباا ال ــلر أا اثتحــب
اخصــعب حبملعيفــب ،ويؤكنند هــختا الصــد أمهعــب أن تتصــد هــختم الــدا  ،ا قــب اللتفامبهتــب
الدالعــب ا الصــلب ،للخطــر الــختذ يتــهل املقــبتليفن اإلرهــببعيفن األ بث ـ  ،ويش ن ا الــدا
األعضــبء عل ـ تطبعــا اإل ــراءا القبامــب عل ـ األ لــب لتقعــعم خطــيفرة امل ــب رين ا ــردهم،
ــب ل ـ اــأ بعبثــب ال ــلر اهلعلــيفب ،ان اللجــيفء إآل التصــنع اســتنب ا إآل القيفال ـ
النمطعب القبامب عل التمععف الختذ ررم القبثيفن الدايل؛
 - ٣حيث الدا األعضبء عل القعبم ،ا قب للقبثيفن الداخلي االـدايل ،عـن ريـا
ا لعـــب الثنباعـــب ااملتعـــد ة األ ـــرال ،اال ســـعمب األمـــم املتحـــدة ،بتهثعــ ات ـــريأ تبـــب
املعليفمـــب العملعبتعــــب املتعلقــــب بأعمــــب أا هراـــب اإلرهــــببعني أا التــــبهب اإلرهببعــــب،
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ـــب لـ ـ املقـــبتليفن اإلرهـــببعيفن األ بثـ ـ  ،اال ســـعمب مـــأ الـــدا الـــيت يقعمـــيفن عيفـــب
أا مليفن ن عتيفب؛
 - 2يهين ممعــأ الــدا األعضــبء أن تتعــبان ،ا قــب اللتفامبهتــب يف ـ القــبثيفن
الدايل ،بخت اييفيف مليفا يفب اخلطر الختذ ميثل املقبتليفن اإلرهببعيفن األ بث  ،بيفسبا منـيفب
منــأ ثتــر اللهــر املتطــرل الــختذ يلضــي إآل اإلرهــب اجتنعــد املقــبتلني اإلرهــببعني األ بث ـ ،
ن عيفم األ لب  ،امنأ املقبتلني اإلرهببعني األ بث من عبيفر حدا هب ،اتعطع امنأ تقـدمي
الدعم املبيل إآل هاالء املقبتلني ،ااالأ اتنلعـخت اسـتراتعجعب ملقبالـبة العباـدين منـيفم اإلعـب ة
تأهعليفم اإعب ة إ مب يفم؛
 - ٥ي رر أن عل الدا األعضبء ،ا قب للقـبثيفن الـدايل ةقـيفق اإلث ـبن اقـبثيفن
الال ئني الدايل االقبثيفن اإلث ب الدايل ،منأ اقمأ جتنعد أا تنرـعم أا ثقـ أا جتيفعـف األ ـرا
الختين ي ب ران إآل الب غـ الـيت يقعمـيفن عيفـب أا ملـيفن ن ـعتيفب بغـرض ارتهـب أعمـب
إرهببع ب أا تـدب هب أا اإلعـدا ـب أا املتـبراب عيفـب ،أا تـيف تـدري علـ أعمـب اإلرهـب
أا تلقّي ل التدري  ،ا يفي سلر هاالء األ را اأثتطتيفم؛
 - 2يشنننري إآل أثـ ـ قـــرر ،القـــرار  ،)7111( 1٣2٣أن علـ ـ اعـــأ الـــدا
ا ألعضبء البلب تقدمي أذ اـخ يتـبريف يفيـ أعمـب إرهببعـب أا تـدب هب أا اإلعـدا ـب
أا ارتهبهبــب أا عميفــب إآل العدالــب ،وي ننرر أن علــ اعــأ الــدا البلــب أن تــن قيفاثعنــيفب
اليفااحيفب الداخلعب عل جترمي األ عب التبلعـب ببعتببرهـب ـراام خطـ ة ـب يهلـي للـتمهني مـن
بمب ايرميب:
مقبالبة اينبة امعبقبتيفم بصيفرة تعهس عل النحيف اليفا
(أ) سلر رعبيبهب ،أا حمبالتيفم ال لر ،إآل الب غ اليت يقعمـيفن عيفـب أا ملـيفن
ن ــعتيفب ،اســلر غ هــم مــن األ ــرا  ،أا حمبالتــيفم ال ــلر ،اثطالقــب مــن أراالــعيفب إآل الــب
غــ الــيت يقعمــيفن عيفــب أا ملــيفن ن ــعتيفب ،بغــرض ارتهــب أعمــب إرهببعــب أا تــدب هب
أا اإلعــــدا ــــب أا املتــــبراب عيفــــب ،أا تــــيف تــــدري علـــ أعمــــب اإلرهــــب أا تلقّــــي
ل التدري ؛
( ) قعــبم رعبيبهــب ،أا االالــطالا أراالــعيفب ،بتــيف األمــيفا أا اعيفــب عمــدا،
بأذ اسعلب ،بصيفرة مبباـرة أا غـ مبباـرة ،بقصـد أن مت ـتخدم هـختم األمـيفا  ،أا مـأ العلـم
بأدــب سمت ــتخدم ،يفي ـ ســلر أ ــرا إآل الــب غـ الــيت يقعمــيفن عيفــب أا ملــيفن ن ــعتيفب
بغرض ارتهب أعمب إرهببعب أا تدب هب أا اإلعـدا ـب أا املتـبراب عيفـب ،أا تـيف تـدري
عل أعمب اإلرهب أا تلقّي ل التدري ؛
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(ج) قعبم رعبيبهب ،أا االالـطالا أراالـعيفب ،عمـدا بتنرـعم سـلر أ ـرا إآل الـب
غــ الــيت يقعمـــيفن عيفــب أا ملـــيفن ن ــعتيفب بغـــرض ارتهــب أعمـــب إرهببعــب أا تـــدب هب
أا اإلعــدا ــب أا املتــبراب عيفــب ،أا تــيف تــدري عل ـ أعمــب اإلرهــب أا تلقّــي لــ
التدري  ،أا ت يفع ل ال لر بأذ اه كخر ،ب يتم أعمب التجنعد؛
 - 2يعرب عن تصمعم القيفذ عل النرر أن يدرج قبامب اييفـب املرتبطـب
بتنرعم القبعدة من أ ـرا اابعـب اماس ـب ااعبثـب  ،عمـال بـبلقرار ،)7112( 7121
َمــن مييفلــيفن هــختم اييفــب أا ي ـلّحيفدب أا يــدبران اــاادب أا انــدان األاــخب لصــبةيفب،
أا يــدعميفن أعمب ــب أا أثتــطتيفب بــأذ ريقــب أخــر  ،ــب ل ـ مــن خــال تهنيفليف عــب
املعليفمـــــب ااالتصـــــبال  ،اتـــــبهب اإلثترثـــــمت أا اســـــبا التيفاصــــ اال تمـــــبعي أا أذ
اسعلب أخر ؛
 - 8ي رر أن عل الدا األعضبء ،ان امل بس حببال الدخيف أا املـرار العـببر
الضراريب لت ع إ راءا العملعب القضباعب ،ب ل ت ع إ راءا العملعـب القضـباعب
املتصلب ببعتقب أا احتجبد مقبتلني إرهببعني أ بث  ،أن نـأ مـن خـيف أراالـعيفب أا عبيفرهـب
أذ ر يهيفن لد الدالب املعنعب م عليفمب ميف يفقـب تـيف ر أسبسـب معقـيفال لالعتقـب بأثـ ي ـع
إآل خيف أراالعيفب أا عبيفرهب بغرض املتبراب األ عب املبعنب اللقرة  ،2ـب لـ أذ
أعمب أا أثتطب تد عل ارتبـب ـر أا ابعـب أا ماس ـب أا اعـبن بتنرـعم القبعـدة ،علـ
النحيف املبني اللقرة  7من القرار  ،)7112( 7121عل أال يهـيفن هـختم اللقـرة مـب يلـفم
أذ الب بأن نأ رعبيبهب أا املقعمني عيفب بته اام من خيف أراالعيفب أا أن تطلـ منـيفم
اخلراج منيفب؛
 - 1يهي ببلدا األعضبء أن تملـفم اـراب الطـ ان العبملـب أراالـعيفب بتقـدمي
معليفمــب م ــبقب عــن امل ــب رين إآل ال ــلطب اليف نعــب املختصــب اــي تــتمهن مــن ااتتــبل
حبال قعبم األ را الختين حد هتم اللجنب املنتأة عمال بـبلقرارين  )1111( 1722ا 1181
(”( )7111اللجنب“) غب رة أراالعيفب ،أا حمبالب خيف تل األراالـي أا عبيفرهـب علـ مـ
بارا مدثعب ،ويهي كذلك ببلدا األعضبء أن تبلـق اللجنـب بـأذ عملعـب مغـب رة مـن هـختا
ألراالعيفب أا أذ حمبالب من هختا القبع لدخيف ب أا عبيفرهـب مـن قلبـ هـاالء األ ـرا  ،اأن تطلـأ
الــب اإلقبمــب أا اين ــعب علــ هــختم املعليفمــب ح ــ االقتضــبء اا قــب للقــبثيفن الــداخلي
اااللتفامب الدالعب؛
 - 11يؤكنند الضــرارة امللحــب للتنلعــخت الهبمــ االلــيفرذ ــختا القــرار عمــب يتعلــا
ببملقــبتلني اإلرهــببعني األ بث ـ  ،ويشنند عل ـ الضــرارة اخلبصــب اامللحــب لتنلعــخت هــختا القــرار
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عمب يتعلا ببملقبتلني اإلرهببعني األ بث املرتبطني بتنرـعم اعـو ا بيفـب النصـرة اغ مهـب مـن
خاليب تنرـعم القبعـدة أا ايمبعـب املرتبطـب بـ أا املنتـقب عنـ أا املتلرعـب منـ  ،الـيت حـد هتب
اللجنـــب ،ويعنننرب عـــن اســـتعدا م للنرـــر أن يـــدرج القبامـــب ،يف ـ ـ القـــرار 7121
( )7112األ را املرتبطني بتنرعم القبعدة الختين يرتهبيفن األ عب احملد ة اللقرة  2أعالم؛
التعقون الدويل
 - 11يد الدا األعضبء إآل ه ني التعـبان الـدايل ااإلقلعمـي ا ان اإلقلعمـي،
من خال إبرام ا تلبقب نباعب مىت ابن ل منبسبب ،مـن أ ـ منـأ سـلر املقـبتلني اإلرهـببعني
األ بث اثطالقب من أراالعيفب أا عبيفرهم ب ،ا ل ب ب منيفب تعفيف تبب املعليفمب بغـرض
هديد هيفيتيفم ،اتبـب أ ضـ املمبرسـب ااعتمب هـب ،ااإلملـبم علـ ـيف أ ضـ ببأل ـب الـيت
إ ـبر
سـلرهم ،ايـدعيف الـدا األعضـبء إآل العمـ
يتبعيفب املقبتليفن اإل رهببعيفن األ بثـ
مــن التعــبان عنــد اجمــب تــداب علـ امل ــتيف الــيف ترمــي إآل منــأ اإلرهــببعني مــن اســتغال
التهنيفليف عب ااالتصبال اامليفار التحري علـ عـم األعمـب اإلرهببعـب ،مـأ اةـر
اليفقمت ثل عل احترام حقيفق اإلث بن ااةريـب األسبسـعب ااالمتثـب لاللتفامـب األخـر
القبامب يف القبثيفن الدايل؛
 - 17يشننري إآل أث ـ قــرر ،القــرار  ،)7111( 1٣2٣أن تــفا ا ـ مــن الــدا
األعضـبء األخـر بأقصـ قـدر مـن امل ــبعدة عمـب يتصـ ببلتحقعقـب أا اإل ـراءا اينباعــب
املتعلقب بتميفي أا عم األعمب اإلرهببعب ،ب يتم امل بعدة اةصيف علـ األ لـب املتبحـب
ــب الالدمــب لء ــراءا القبثيفثعــب ،ايااــد أمهعــب اليف ــبء هبــختا االلتــفام عمــب يتعلــا ببلتحقعقــب
أا اإل راءا اليت خيضأ ب املقبتليفن اإلرهببعيفن األ بث ؛
 - 1٣يش ا املنرمب الدالعب للتر ب اينباعب (اإلثتربيف ) عل تهثعـ اييفـيف الـيت
تبخت ب عمب يتعلا ببلتيفديد الختذ يتهل املقبتليفن اإلرهـببعيفن األ بثـ  ،اعلـ التيفصـعب بتـيف
ميفار إالب عب أا تيف هب من أ ـ عـم اتتـجعأ التـداب اليف نعـب ااإلقلعمعـب االدالعـب الرامعـب
إآل رصــد عبــيفر املقــبتلني اإلرهــببعني األ بث ـ امنع ـ  ،مث ـ تيفســعأ ثطــبق اســتعمب ثتــرا
اإلثتربيف اخلبصب لتتم املقبتلني اإلرهببعني األ بث ؛
 - 12يد الدا إآل امل بعدة بنـبء قـدرة الـدا علـ التصـدذ للتيفديـد الـختذ
يتــهل املقــبتليفن اإلرهــببعيفن األ بث ـ  ،ألغــراض منــيفب اةعليفلــب ان عبــيفرهم اةــدا الربيــب
االبحريب امنعيفم من ل  ،اال سعمب الدا اجملبارة ملنب ا ال اعب امل لحب اليت ييف ـد عيفـب
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مقــبتليفن إرهــببعيفن أ بث ـ  ،ايرح ـ بتقــدمي الــدا األعضــبء للم ــبعدة الثنباعــب مــن أ ـ
اإلسيفبم بنبء تل القدرة ايتجأ عل ل ؛
مكقفحة التطرف العنيف من أد منا اإلرهقب
 - 1٥يشد عل أن مهب حب التطرل العنع الختذ ميهن أن يلضي إآل اإلرهـب ،
ب ل منأ ثتر اللهـر املتطـرل بـني األ ـرا اجتنعـدهم اتعبئتـيفم لعنضـميفا إآل ايمبعـب
اإلرهببعب ااملقـبتلني اإلرهـببعني األ بثـ  ،تتـه عـبمال أسبسـعب التصـدذ لتيفديـد املقـبتلني
اإلرهببعني األ بث لل لم ااألمن الدالعني ،ويد الدا األعضـبء إآل تعفيـف اييفـيف الرامعـب
إآل مهب حب هختا الضر من الرا التطرل العنع ؛
 - 12يشنن ا الــدا األعضــبء علــ إاــرايف اجملتمعــب احمللعــب االعنبصــر اللبعلــب
غـ اةهيفمعــب املعنعــب االــأ اســتراتعجعب ملنبهضـب اخلطــب املتطــرل العنعـ الــختذ ميهــن
أن رض عل ارتهب األعمـب اإلرهببعـب ،االتصـدذ للرـرال امللضـعب إآل اـعيفا التطـرل
العنع الختذ ميهن أن يلضي إآل اإلرهب  ،ا ل ب ب منيفب هني التـبب ااألسـر االن ـبء
اجملتمـأ
االقب ة األاسب الدينعب االثقب عـب االتعلعمعـب ،ااب ـب ايمبعـب املعنعـب األخـر
اةبلب مهب حب اعتنبق هختا التطرل العنعـ  ،االنـيفيفض
املد  ،ااألخخت بنيفج مهعلب حب
ببإل مبج االتالحم اال تمبععني؛
 - 12يشننري إآل مــب قــررم اللقــرة  12مــن قــرارم  )7112( 7121عمــب يتعلــا
ببأل يففة املتلجـرة املرجتلـب اتنرـعم القبعـدة امـن يـرتبط بـ مـن أ ـرا اابعـب اماس ـب
ااعبثب  ،وحيث الدا األعضبء ،هختا ال عبق ،عل العم إ بر من التعـبان عنـد اجمـب
تــداب عل ـ امل ــتيف الــيف ترمــي إآل منــأ اســتغال اإلرهــببعني للتهنيفليف عــب ااالتصــبال
اامليفار  ،ب ل اليفسبا ال مععب االلعـدييف ،التحـري علـ عـم األعمـب اإلرهببعـب،
اليفقــمت ثل ـ عل ـ احتــرام حقــيفق اإلث ــبن ااةريــب األسبســعب ااالمتثــب
مــأ اةــر
لاللتفامب األخر القبامب يف القبثيفن الدايل؛
 - 18يننند الـــدا األعضـــبء إآل التعـــبان عمـــب بعنـــيفب اتبـ ـب الـــدعم ببســـتمرار
عمب تبختل مـن يفـيف ملهب حـب التطـرل العنعـ الـختذ ميهـن أن يلضـي إآل اإلرهـب  ،ا لـ
ب ب منيفب بنبء القدرا اتن عا اخلطط اامل بعي اتبب الدراس امل تلب ة؛
 - 11يشد هختا الصد عل أمهعب اييفيف اليت تبـخت ب الـدا األعضـبء مـن أ ـ
بليفرة سب بديلب غ عنعلب ملنأ ثتيف ال اعب ات يفيتيفب لهي يأخـخت هبـب األ ـرا املتضـرران
ااجملتمعب احمللعب املتضررة اةد من خمب ر ثتر اللهر املتطرل الـختذ يلضـي إآل اإلرهـب ،
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اعل أمهعب إابعب بداا سلمعب للخطب العنع الختذ يعتنق املقـبتليفن اإلرهـببعيفن األ بثـ ،
ويشد عل الدار الختذ ميهن أن يا ي التعلعم منبهضب اخلطب اإلرهبيب؛
مشقركة األمم املتحدة يف التصدي للتهديد الذي يشكله امل قكل ن اإلرهق ي ن األدقن
 - 71يشننري إآل أن املقــبتلني اإلرهــببعني األ بث ـ امــن ميــيف ســلرهم اأثتــطتيفم
الالحقب أا يع ـرهب بطـرق أخـر ميهـن أن ت ـرذ علـعيفم معـبي اإل راج قبامـب ايـفاءا
امللراالـــب علـ ـ تنرـــعم القبعـــدة الـــيت تتعيفـــدهب اللجنـــب عمـــال بـــبلقرارين )1111( 1722
ا  )7111( 1181مــىت اــبرايفا يفيــ أعمـــب أا أثتــطب تنرــعم القبعــدة ،أا تـــدب هب
أا تع القعـبم هبـب أا اإلعـدا ـب أا ارتهبهبـب ،معـ أا ببنـ أا ثعببـب عنـ أا عمـب لـ  ،أا
تيفريد أا بعأ أا ثق األسلحب امب يتص هبب من عتب إلع أا إآل أذ خلعب أا ابعب مرتبطـب بـ
أا منتقب عن أا متلرعب من  ،أا التجنعد ة بب أا ة ب تلـ اخللعـب أا ايمبعـب ،أا
تقــدمي أذ اــه كخــر مــن أاــهب الــدعم ألعمــب أا أثتــطب ل ـ التنرــعم أا تل ـ اخللعــب
أا ايمبعــب ،ايــدعيف الــدا األعضــبء إآل اقتــراا أنــبء املقــبتلني اإلرهــببعني األ بث ـ امــن
يقيفميفن بتع أا يفي سلرهم اأثتطتيفم الالحقب الختين ميهن إ را يفم القبامب؛
 - 71ينن ن ز إآل اللجنــــب املنتــــأة عمــــال بــــبلقرارين  )1111( 1722ا 1181
( )7111ا ريــا الــدعم التحلعلــي ارصــد ايــفاءا  ،أن يراــفا ،ببلتعــبان اليف عــا مــأ اعــأ
هعئب األمم املتحدة املعنعب هب حب اإلرهب  ،اال سعمب املديريب التنلعختيب ملهب حـب اإلرهـب ،
تراعفا خبصب عل التيفديد الختذ يتهل املقـبتليفن اإلرهـببعيفن األ بثـ الـختين نـدهم تنرـعم
الدالب اإلسالمعب العراق االتبم ا بيفـب النصـرة ااب ـب ايمبعـب ااملاس ـب االهعبثـب
املرتبطب بتنرعم القبعدة أا الختين اثضميفا إآل صليف يفب؛
 - 77يش ن ا ريــا الــدعم التحلعلــي ارصــد ايــفاءا عل ـ تن ــعا مــب يبختل ـ مــن
يفـيف رصـد التيفديــد الـختذ يتــهل املقـبتليفن اإلرهــببعيفن األ بثـ اميفا يفتـ مـأ هعئــب
األمم املتحدة األخر املعنعب هب حب اإلرهب  ،اال سـعمب اللريـا العبمـ التـببأ للجنـب املعنعـب
ببلتنلعخت جمب مهب حب اإلرهب املع ببةيفار االتلبهم امهب حب االجنختا إآل اإلرهب ؛
 - 7٣يطل إآل ريا الدعم التحلعلي ارصـد ايـفاءا أن يقـدم ،ببلتعـبان اليف عـا
مأ هعئب األمم املتحـدة األخـر املعنعـب هب حـب اإلرهـب  ،تقريـرا إآل اللجنـب املنتـأة عمـال
ببلقرارين  )1111( 1722ا  )7111( 1181غضيفن  181ييفمب ،اأن يقـدم إآل اللجنـب
غضـيفن  21ييفمــب بعبثـب أالعــب اـليفيب عــن كخــر امل ـتجدا املتعلقــب ببلتيفديـد الــختذ يتــهل
املقبتليفن اإلرهببعيفن األ بث الختين ندهم تنرعم الدالب اإلسالمعب العراق االتـبم ا بيفـب
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النصرة ااب ب ايمبعب ااملاس ب االهعبثب املرتبطب بتنرعم القبعدة أا الـختين اثضـميفا إآل
صليف يفب ،يتضمن مب يلي:
(أ) تقعــعم اــبم للتيفديــد الــختذ يتــهل هــاالء املقــبتليفن اإلرهــببعيفن األ بث ـ ،
ن عيفم املع ران ،امعليفمب عن أاـد املنـب ا تضـررا منـيفم اعـن االجتبهـب املتعلقـب بنتـر
اللهـــر املتطـــرل الـــختذ يلضـــي إآل اإلرهـــب اعـــن أثتـــطب التع ـ ـ االتجنعـــد ااخلصـــبا
الدميغرا عب االتميفي ؛
( ) تيفصعب بتأن مب ميهن اجمب م مـن إ ـراءا لتعفيـف التصـدذ للتيفديـد الـختذ
يتهل هاالء املقبتليفن اإلرهببعيفن األ بث ؛
 - 72يطل إآل ينب مهب حب اإلرهب أن تقيفم ،حدا االيتيفب القبامب ابـدعم
من املديريب التنلعختيـب ملهب حـب اإلرهـب  ،بتحديـد الثغـرا الراع ـعب الـيت تعتـرذ قـدرة الـدا
األعضبء عل تنلعخت قرارذ جملس األمن  )7111( 1٣2٣ا  )711٥( 1272االيت قـد تععـا
قــدرة الــدا علـ اقـ تــد ا املقــبتلني اإلرهــببعني األ بثـ  ،اهديــد املمبرســب ايعــدة
اق تد قيفم تنلعختا للقرارين  )7111( 1٣2٣ا  ،)711٥( 1272اتع تقـدمي امل ـبعدة
اللنعب ،خبصب عن ريا تتـجعأ التيفاصـ بـني اييفـب الـيت تقـدم امل ـبعدة بنـبء القـدرا
ااييفب اليت تتلقبهب ،اال سعمب اييفب امليف يف ة أاد املنب ا تضـررا ،ب ـب منـيفب القعـبم،
بنبء عل لبيفب ،بيفالـأ اسـتراتعجعب بمعـب ملهب حـب اإلرهـب تتـم مهب حـب ثتـر اللهـر
املتطــرل العنعـ اتــد ا املقــبتلني اإلرهــببعني األ بثـ  ،مــأ اإلاــبرة إآل األ اار الــيت تا ييفــب
العنبصر اللبعلب األخر  ،امنيفب املنتد العبملي ملهب حب اإلرهب ؛
 - 7٥يؤكد أن ااتدا هتديد املقبتلني اإلرهببعني األ بث يته فءا من امل ـبا
ااالجتبهـــب النباـــئب االتطـــيفرا ايديـــدة املتصـــلب بـــبلقرارين  )7111( 1٣2٣ا 1272
( )711٥الـــيت أاعـــف جملـــس األمـــن إآل املديريـــب التنلعختيـــب اللقـــرة  ٥مـــن قـــرارم 7171
( )711٣أن هـد هب ،اببلتـبيل يفـيف ـدير بـأن تيفلعـ ينـب مهب حـب اإلرهـب اهتمبمـب خبصـب
ب يت ا اااليتيفب؛
 - 72يطلننن إآل اللجنــــب املنتــــأة عمــــال بــــبلقرارين  )1211( 1722ا 1181
( )7111اينــب مهب حــب اإلرهــب أن يطلعــب جملــس األمــن عل ـ كخــر امل ــتجدا املتعلقــب
ببييفيف اليت يبخت ب ا منيفمب عمال هبختا القرار؛
 - 72ي رِّر أن يمبقي امل ألب قعد ثررم.
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