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بيان من رئيس جملس األمن
يف جلســجم جملــس األمــن  ،6137املعقــة ة يف  31تشــن ن ااينــافمبة  ،4132يف
إطــار بظــن اسلــس يف اااملــد املعملــةن ’’األخطــار ااــد اــد ااسـ ا داألمــن ااــدداي مــن جــنا
األع ال اإلرهابيجم“ ،أ ىل رئيس جملس األمن بااايان ااتايل باسم اسلس:
” عيد جملس األمـن ااتكييـد علـن أن اإلرهـاي يـا أ ـمااه دمظـاهن شـم
أحد أخطن ااتهد دات احملدقجم بااس ا داألمن اادداي دأن أي أع ال إرهابيجم هي أع ـال
إجناميجم دغري م رة ،مه ا يابت بةاعينها دأدقات ارتماهبا ،دأ ا يان منتماةها.
’’د شد جملس األمن علن أن اد د اإلرهـاي ـا ا اتسـاعا ددطـكةل دتلحـ
آثــار بعــد أي ـ مــن ااــددل األع ــا يف معظــم اململــاط بســا عةام ـ مــن بيملــها
امات ااتجمليد ااعامليجم ،دابتشار األ د ةاةجيات املتطن جم ااعمليفجم ااد ميمـن أن تف ـي
إىل اإلرهــاي ،دســهةاجم تملق ـ اإلرهــابي  ،مــن ــيهم املقــاتلةن اإلرهــابيةن األجاب ـ ،
دابفتاح ااااي أماا تد األمةال بم يات يارية.
’’ د منر جملس األمن تكييد قلقه اااااغ من تملظيم اادداجم اإلس ميجم يف
ااعناق دااشاا دجاهجم ااملصنة دغريمها من ااميابات اإلرهابيجم املنتاطجم بتملظيم ااقاعدة
دمما اةجة ها دأ د ةاةجيتها املتطن جم ااعمليفجم دأ عاهلا من تكثري علن استقنار ااعناق
دسةر ا داململطقجم ،ما يف ذاك اآلثار اإلبسابيجم املدمنة علن ااسمان املدبي ااد أ ت
األ خاص ،دمما تنتماه من أع ال عملف تؤجج ااتةتنات ااطائفيجم.
إىل بادح م
’’د عني جملس األمن يلاك عن قلقه مما تملقله ااتقار ن من يـةن أيينـن مـن
 31 111مقاتـ إرهــاج أجـملأ مــن أيينــن مـن  01بلــدا قــد ســا ندا ا ب ـ اا إىل -
أد ااقتــال حلســاي  -ييابــات إرهابيــجم منتاطــجم بتملظــيم ااقاعــدة يف ســةر ا دااعــناق
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دااصةمال دااي ن دغريها ،ديف عدة بلدان يف املغني ااعنج دمملطقجم ااساح .
’’د شـــري جملـــس األمـــن إىل قناراتـــه  )3111( 3476د )4113( 3161
د  )4111( 3742د  )4132( 4373د  )4132( 4361د ،)4132( 4360
د ؤيد أمهيجم اختاذ ااددل األع ا إجنا ات عاجلجم اتملفيل االاتاامات ااةار ة يها.
’’د عيد جملس األمن تكييد احتنامه اسيا ة مجيـا ااـددل دسـ متها اإلقلي يـجم
داستق هلا ااسياسي د قا ملييناق األمم املتحدة.
’’د ؤيد جملس األمن من جد ـد أن علـن ااـددل األع ـا أن ت ـ ن امتينـال
أي تدابري تتخلها بغيجم مما حـجم اإلرهـاي مليينـاق األمـم املتحـدة دامـ مـا قـا عليهـا
مــن ااتاامــات أخــن مةج ـ ااقــابةن ااــدديل ،دال ســي ا ااقــابةن ااــدديل حلقــةق
اإلبسان دااقابةن اادديل ا جئ دااقابةن اادديل اإلبساف.
’’د سلم جملس األمن بكن اإلرهاي ان ُهـاا بـااقةة ااعسـمن جم دتـدابري إبفـاذ
ااقابةن دااع ليات االستخااراتيجم دحـدها ،د شـد علـن احلاجـجم إىل معالـجم ااظـند
املؤ جم إىل ابتشار اإلرهاي ،علن ااملحة املا يف اانيياة األدىل من اسـتناتيجيجم األمـم
املتحدة ااعامليجم ملما حجم اإلرهاي ( ،)A/RES/60/288د منر تكييد احلاججم إىل معالـجم
ااعةام ااد تساعد علن ااتجمليد دااتطن املف ـي إىل اإلرهـاي ،د سـلم ـ عـن
ذاك ب ندرة اتااع هنج ام التغلـ علـن اإلرهـاي شـت علـن إجـنا ات دطمليـجم
دإقلي يجم د دن إقلي يجم دمتعد ة األطنا .
’’د ـدرك جملــس األمــن مــا تةاجهــه ي ـينري مــن اا ـددل األع ــا مــن ــد ات
يــارية علــن صــعيدي ااقــدرات دااتملســي يف مما حــجم اإلرهــاي دااتطــن املقتــنن
بااعملف دمملا متة اإلرهاي دجتمليد اإلرهابي دغري ذاك من أ مال عـم اململظ ـات
اإلرهابيــجمو د شــيد بااع ـ ااــلي تقــةا بــه حاايــا لملــجم مما حــجم اإلرهــاي دمد ن تــها
ااتملفيل جم اتحد د أدجه ااقصةر يف ااقـدرات( )3دتيسـري تقـدا املسـاعدة ااتقمليـجم اتعا ـا
تملفيل ااقنار  )4113( 3161دااقنار  )4111( 3742ااـلي ؤ ـد االمتينـال القـنار
)4132( 4360و د شجا ااددل األع ا علـن مةاصـلجم ااتعـادن مـا لملـجم مما حـجم
اإلرهاي داملد ن جم ااتملفيل جم يف دضـا اسـتناتيجيات ـاملجم دمتماملـجم علـن املسـتة ات
__________
( )3ااتحليـ األديل ألدجـه ااقصــةر اانئيسـيجم يف قــدرات ااـددل األع ـا علــن تملفيـل قــناري جملـس األمــن 3161
( )4113د  )4111( 3742ااد قد تعجا بسااها عن دقف تد املقاتل اإلرهـابي األجابـ ع ـ بقـنار
جملس األمن .(S/2014/807) )4132( 4360
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ااةطين د دن اإلقلي ي داإلقلي ي ملما حجم اإلرهايو د ؤيد ااددر املهم ااـلي ملاغـي
أن تؤ ــه ،يف جمــال إ صــال املســاعدة ااتقمليــجم ،ااميابــاتُ ااتابعــجم افنقــجم ااع ـ املعمليــجم
بااتملفيــل يف جمــال مما حــجم اإلرهــاي ،دمملــها منيــا األمــم املتحــدة ملما حــجم اإلرهــاي
دممت ـ األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات دالنميــجم ،دغريهــا مــن الهــات املقدمــجم
ال ســاعدة يف جمــال بملــا ااقــدراتو د ح ـ يف هــلا ااصــد ااتهد ــد ااــلي شــمله
املقــاتلةن اإلرهــابيةن األجاب ـ الالــدان ااــد ســا ندن مملــها دااالــدان ااــد ع دهنــا
عـن ااـددل اسـادرة ململـاط ااتاعـات املسـلحجم ااـد
دااالدان ااد تجهةن إايها،
ملشط يها املقاتلةن اإلرهابيةن األجاب .
’’د هيـ جملــس األمــن بااــددل األع ــا أن تســاعد يف بملــا قــدرات ااــددل
األع ــا األخــن  ،مــد عــت اا ــندرة دعملــدما ُطلـ مملــها ذاــك ،علــن ااتصــدي
التهد ــد ااــلي شــمله اإلرهــاي ،د نحــ باملســاعدة ااينملائيــجم املقدمــجم مــن ااــددل
األع ا اتيسري بملا هل ااقدرات علن املستة ات ااةطين د دن اإلقلي ي داإلقلي ـي،
د شجا علن تقدا هل املساعدة.
’’د نح ـ جملــس األمــن مــا قامــت بــه مــؤخنا االجملــجم اململاينقــجم عــن ااقــنار ن
 3476د  3101من إ راج ال قاتل اإلرهابي األجاب دمن قةمـةن بتجمليـدهم يف
قائ ــجم اضاضــع الجــاا ات ،دوــا ااــددل األع ــا علــن د ــد  -داقتــناح إ راج -
املا ــد مــن املقــاتل داإلرهــابي األجابـ داأل ــنا ااــل ن يســندن أد ميةاــةن ســفنهم
دأبشطتهم اا حقجم متهيدا إلممابيجم قيـاا االجملـجم اململاينقـجم عـن ااقـنار ن  3476د 3101
بإ راج أمسائهم يف قائ جم اضاضع الجاا ات.
’’د عــني جملــس األمــن عــن عامــه ااملظــن يف أن ــدرج يف قائ ــجم الــاا ات،
ع بااقنار  ،)4132( 4373ي مـن قـةا مـن األ ـنا دال اعـات داملؤسسـات
دااميابات املنتاطجم بتملظيم ااقاعدة بت ة ااتملظيم أد تسليحه أد ااتخطـيط أد ااتجمليـد
اصــاحله ،أد قــةا بطــنق أخــن بــدعم أع ااــه أد أبشــطته ،مــا يف ذاــك مــن خ ـ ل
تمملةاةجيات املعلةمات داالتصـاالت ،مينـ اإلبتنبـت ددسـائ ااتةاصـ االجت ـاعي،
أد أي دسيلجم أخن .
’’د نح جملس األمن بااتطةرات األخـرية داملاـا رات املتخـلة مـؤخنا علـن
يــ مـــن ااصـــعيد ااـــدديل داإلقلي ـــي د دن اإلقلي ـــي ململـــا دق ـــا ـــاهنة املقـــاتل
اإلرهابي األجاب  ،دويط عل ـا بع ـ اململتـد ااعـاملي ملما حـجم اإلرهـاي ،د اصـجم
مــا م مــؤخنا مــن اعت ــا جم ةعــجم ــاملجم مــن امل ارســات اليــدة التصــدي اظــاهنة
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املقــاتل اإلرهــابي األجابــ  ،دبإبشــا ن قــه ااعامــ املعــين باملقــاتل اإلرهـــابي
األجاب  ،دبااع االي تقةا به مملظ جم األمن دااتعادن يف أدردبـا داال ـا األدردج
داملنيا األ ن قي الدراسات داااحةث املتعلقـجم باإلرهـاي داجت ـاع رسسـا األجهـاة
اضاصجم دأجهاة األمن دهيئات إبفاذ ااقابةن.
’’دويط جملس األمـن عل ـا بااايـان ااصـا ر عـن مـؤمتن ااق ـجم املعـين مما حـجم
ااتطن املقتـنن بـ ااعملف داإلرهـاي ااـلي عقـد جملـس ااسـلم داألمـن ااتـابا ا ـا
األ ن قي يف بريدج يف  4أ لةل/سات  ،4132د دعة ييابـات األمـم املتحـدة املعمليـجم
مما حـــجم اإلرهـــاي ،يف إطـــار ااةال ـــات اململةطـــجم هبـــا ،دااـــددل األع ـــا إىل تقـــدا
املســاعدة دبملــا ااقــدرات ع ــا لهــة أ ن قيــا اهلا ــجم إىل مما حــجم ااتطــن املقتــنن
بااعملف داإلرهاي.
ااسفن دااعاةر
’’دوا جملس األمـن ااـددل األع ـا علـن سـ ااتعـادن ااينملـائي دااـدديل
داإلقلي ــي د دن اإلقلي ــي دمملــا ســفن املقــاتل اإلرهــابي األجابـ مــن أراضــيها أد
ع ها ،بةسائ مملها ز ـا ة تاـا ل املعلةمـات بغـني د ـد هة ـجم املقـاتل اإلرهـابي
األجاب  ،د هـم أاـاس سـفنهم ،دتاـا ل امل ارسـات يف جمـال تقيـيم ـاطن املسـا ن ن
املستملد إىل األ اجم ،داافحص علن احلدد  ،مشـريا إىل ضـندرة معالـجم ااتحـد ات ااـد
تشملها طنق ااسفن املتس جم باملنادغجم ااد سلمها املقاتلةن اإلرهابيةن األجاب .
’’د منر جملس األمن ،علـن وـة مـا عـا إايـه يف ااقـنار ن )4132( 4373
د  ،)4132( 4360عةتــه ااــددل األع ــا إىل اســتخداا قةاعــد بيابــات اإلبتنبــةل
دإاااا اضطةس الة ـجم ااـد تع ـ يف بطـاق دال تـها بـكن تقـدا معلةمـات مسـاقجم عـن
املســا ن ن هبــد يشــف أي خــندج مــن أراضــيها أل ــنا مدرجــجم أمســاسهم يف قائ ــجم
الــاا ات املفندضــجم علــن تملظــيم ااقاعــدة ،أد خــةهلم إىل تلــك األراضــي أد عاــةرهم
عـن ذاـك علـن مةا ـاة ااسـلطات ااةطمليـجم املعمليـجم ،حيين ـا يـان
مملها  ،د شجعها
ذاك مملاساا ،بمشة بكمسا املسا ن ن ،د طل إىل املد ن جم ااتملفيل جم الجملـجم مما حـجم
اإلرهــاي أن تقــدا تقن ــنا ،يف غ ــةن  301ةمــا ،إىل لملــجم مما حــجم اإلرهــاي عــن
أدجــه ااقصــةر يف اســتخداا املعلةمــات املســاقجم عــن املســا ن ن ،دأن تقــدا تةصــيات
اتةســيا بطــاق اســتخداا هــل املعلةمــات ،تشــت علــن خطــط اتيســري بملــا ااقــدرات
املطلةبجم يف هـلا ااصـد  ،بااتعـادن مـا ن ـ ااـدعم ااتحليلـي درصـد تملفيـل الـاا ات
املعــين بتملظــيم ااقاعــدة دااميابــات املعمليــجم ااتابعــجم افنقــجم ااع ـ املعمليــجم بااتملفيــل يف جمــال
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مما حجم اإلرهاي ،ما يف ذاك مملظ جم ااطريان املـدف ااـدديل،
ااطريان من قاي ا ا ااملق الةي اادديل.

ـ عـن ممينلـي قطـاع

’’د منر جملس األمن ااتكييد علن أن ااتهد د املتاا د االي شـمله املقـاتلةن
اإلرهــابيةن األجابـ جــا مــن املســائ داالجتاهــات دااتطــةرات ااملا ــئجم ذات ااصــلجم
بــااقنار ن  )4113( 3161د  ،)4111( 3742د شــجا لملــجم مما حــجم اإلرهــاي
علن عقد اجت اعـات اسـتينملائيجم يف عـاا  4131مشـاريجم ااـددل األع ـا داململظ ـات
ااددايجم داإلقلي يجم املعمليجم ململاقشجم سا دقف تـد املقـاتل اإلرهـابي األجابـ دمملـا
اإلرهابي من اسـتغ ل اإلبتنبـت ددسـائ ااتةاصـ االجت ـاعي التجمليـد دااتحـن
علن األع ال اإلرهابيجم ،دذاك يف إطار احتناا حقـةق اإلبسـان داحلن ـات األساسـيجم،
دعلن وة ميتين ا اتاامـات األخـن ااـد ق ـي هبـا ااقـابةن ااـدديلو د شـري يف هـلا
ااصــد إىل أمهيــجم أن تعقــد االجملــجم اجت اعــات يف اململــاط املت ــنرة تتملــادل املةاضــيا
ذات ااصلجم بااةال جم اململةطجم باالجملجم.
’’د دعة جملس األمن ااددل األع ا إىل أن ت ن ،ما ت ا ن مـا ااقـابةن
ااــدديل ،دال ســي ا ااقــابةن ااــدديل حلقــةق اإلبســان دااقــابةن ااــدديل ا جــئ  ،عــدا
إســا ة اســتغ ل منيــا اا جـ مــن قاـ مــن نتماــةن األع ــال اإلرهابيــجم أد تةاــةن
تملظي ها أد تيسريها ،دمملهم املقاتلةن اإلرهابيةن األجاب .
مملاه جم اضطاي اإلرهاج دااتطن

املقتنن بااعملف

’’د عني جملـس األمـن عـن قلقـه اااـااغ مـن ابتشـار األ ـد ةاةجيات املتطن ـجم
ااعمليفجم ااد ملاا مملها اضطاي اإلرهاج ،دمـن اسـتخداا املقـاتل اإلرهـابي األجابـ
أ د ةاةجياام املتطن جم إل اعجم ااتطن  ،د منر ااتكييد علـن ضـندرة جماهبـجم ااتطـن
املقتــنن بـااعملف باختــاذ إجــنا ات دطمليــجم عااــجم عــن طن ـ دســائ مملــها ز ــا ة صـ
است عــات ،دمــن خ ـ ل ااتعــادن علــن ي ـ مــن ااصــعيد دن اإلقلي ــي داإلقلي ــي
داادديل ،ما قياا األمم املتحدة بددر قةي يف عم هل الهة  ،د ؤيد ااـددر ااـلي
ميمن أن ؤ ه ااتعليم يف مقادمجم اضطاي اإلرهاج.
’’ د شد جملس األمـن علـن احلاجـجم املسـت نة إىل ز ـا ة بـندز د عاايـجم ااـددر
ااــلي تقــةا بــه األمــم املتحــدة يف مما حــجم ابتشــار األ ــد ةاةجيات املتطن ــجم ااعمليفــجم
املف يجم إىل اإلرهاي ،بةسائ مملـها االتصـال االسـتناتيجي ،د شـد علـن احلاجـجم إىل
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تعا ا الهة ااد تالهلا األمم املتحدة د دهلا األع ا التعامـ مـا هـل املسـكاجم ما ـد
من اافعاايجم ،دإىل اختاذ املا د من ااتدابري يف هلا ااصد .
’’د شــجا جملــس األمــن علــن تقاســم اض ـ ات ااةطمليــجم داإلقلي يــجم يف جمــال
مما حـــجم ااتطـــن املقتـــنن بــااعملف ،د نحــ بـــالهة ااـــد تاـــلهلا لملـــجم مما حـــجم
اإلرهــاي ،بــدعم مــن مد ن تــها ااتملفيل ــجم ،إلجــنا حــةار مــا ااــددل األع ــا دعقــد
جلســات إحاطــجم مفتةحــجم بشــكن هــل املســائ ع ــا الجهــة ااناميــجم إىل مما حــجم
ااتحــن دااتطــن املقتــنن بــااعملف ،د حــ ضــندرة تقاســم اضــ ات اا زمــجم
ملةاجهجم ااتهد د االي شمله اإلرهابيةن داملقاتلةن اإلرهابيةن األجاب  ،ما يف ذاـك
اض ات املتعلقجم بااتكهي دإعا ة اإل ماج.
’’د شري جملس األمن إىل أن اإلرهاي دااتطن املقتنن بـااعملف ـؤثنان علـن
عــد متاا ــد مــن حــاالت ااــتاع ،مــا ش ـ دال تست ــيف بعينــات األمــم املتحــدة
امليدابيــجم ،د شــجا يف هــلا ااصــد علــن تاــا ل املعلةمــات ،عملــد االقت ــا دمــد يــان
ذاــك مملاســاا ،ب ـ امل ـينل اضاص ـ اعم ـ ااعــاا دإ ارة ااشــؤدن ااسياســيجم دإ ارة
ع ليــات حفـ ااسـ ا داملد ن ــجم ااتملفيل ــجم د ن ـ ااــدعم ااتحليلــي درصــد الــاا ات
املعــين بتملظــيم ااقاعــدة ،دســائن ااميابــات ذات ااصــلجم يف نقــجم ااع ـ املعمليــجم بااتملفيــل،
دذاك يف إطار ااةال ات ااقائ جم داملةار املتاحجم.
’’د ةصي جملس األمن بكن تقةا ممات األمم املتحدة اإلقلي يجم املةجـة ة يف
مملاط تةاجه اد دات إرهابيجم بإجنا لي ال علةمات اإلقلي يـجم دتاـا ل ال علةمـات
ي ــا بــ اااعينــات بشــكن اإلرهــاي دااتطــن املقتــنن بــااعملف ،دذاــك يف حــدد
ااةال ات اململةطجم هبا داملةار املتاحجم هلا حاايا.
’’د عني جملس األمن عن ااقل إزا از ا استخداا اإلرهـابي دمملاصـن هم
اتمملةاةجيـا االتصــاالت يف بشــن اافمـن املتطــن ااــلي ف ـي إىل اإلرهــاي ،دجتمليــد
اآلخن ن الرتماي أع ـال اإلرهـاي د ن ـهم علـن ذاـك ،مـن خـ ل قملـةات مملـها
امجم اإلبتنبت ،دمتة ـ دتسـهي سـفن املقـاتل اإلرهـابي األجابـ داألبشـطجم ااـد
طلعةن هبا بعد ذاك.
’’دوا جملس األمن ااـددل األع ـا علـن ااع ـ يف إطـار مـن ااتعـادن ململـا
اإلرهابي مـن ااتجمليـد ،دأن تتصـد ملـا قةمـةن بـه مـن أع ـال اادعا ـجم دااتحـن
علن ااتطن دااعملف علن امجم اإلبتنبـت ديف دسـائط ااتةاصـ االجت ـاعي ،بسـا
مملــها صــة خطــاي م ــا ذي عاايــجم ،يف ـ احتــناا حقــةق اإلبســان داحلن ــات
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األساسيجم داالمتينال ا اتاامات ااد لقيها ااقابةن ااـدديل علـن عاتقهـا ،د شـد علـن
أمهيجم ااتعادن ما است ـا املـدف دااقطـاع اضـاص يف هـلا املسـعن ،د شـجا ااميابـات
املعمليــجم ااتابعــجم افنقــجم ااع ـ املعمليــجم بااتملفيــل يف جمــال مما حــجم اإلرهــاي علــن عــم
املاا رات اإلقلي يجم يف هلا ااصد .
اات ة
’’د عـــني جملـــس األمـــن عـــن قلقـــه اااـــااغ مـــن أن حقـــةل ااــملفط دااامليـــات
األساسيجم املتصلجم هبا ااةاقعـجم ـت سـيطنة تملظـيم اادداـجم اإلسـ ميجم يف ااعـناق دااشـاا
دجاهـــجم ااملصـــنة درمـــا ســـائن مـــا ـــنتاط بتملظـــيم ااقاعـــدة مـــن األ ـــنا دال اعـــات
داملؤسســات دااميابــات ،تــدر بســاجم يــارية مــن إ ــنا ات ال اعــات ،دهــة مــا عطــي
ع ا ل هة ااتجمليـد ااـد ت ـطلا هبـا د عـاز قـدراا ااع لياتيـجم علـن تملظـيم هج ـات
إرهابيجم دتملفيلها.
’’د ؤيــد جملــس األمــن مــن جد ــد أن ااــددل ملامــجم مةجـ ااقــنار 4373
( )4132بــكن تمف ـ عــدا إتاحــجم مةاطمليهــا داملقــي يف أراضــيها أصــةال أد مــةار
اقتصا جم ،بصةرة ماا نة أد غري ماا نة ،اتملظيم اادداـجم اإلسـ ميجم يف ااعـناق دااشـاا
دجاهجم ااملصنة دسائن ما ـنتاط بتملظـيم ااقاعـدة مـن األ ـنا دال اعـات داملؤسسـات
داامياباتو د شري إىل أن هلا االاتااا ملطاـ علـن املعـام ت ااتجار ـجم املاا ـنة دغـري
املاا نة يف ااملفط داململتجات ااملفطيجم.
’’د شــجا جملــس األمــن ااــددل األع ــا علــن إبــ االجملــجم اململاينقــجم عــن
ااقــنار ن  3476د  3101ب ـكي ي ي ـات مــن اا ـملفط تُ ــاط أد تُملق ـ د مــةن اــد ها
سا ا عتقا بكن مصدرها هة األراضي ااد سـيطن عليهـا تملظـيم اادداـجم اإلسـ ميجم
يف ااعناق دااشاا دجاهجم ااملصنة ،دبكي مةا صصجم اتمن ن ااملفط دأي مةا أخـن
ذات صلجم ُعتقد أبه ُنا بقلها إىل األراضـي ااـد سـيطن عليهـا ذاـك ااتملظـيم دجاهـجم
ااملصنةو د شجا االجملجم علن ااملظن ةرا يف إ راج أمسا من ملخـنس يف تلـك األبشـطجم
مــن أ ــنا دييابــات يف قائ ــجم الـاا اتو د عــني عــن اعتاامــه ااملظــن يف اختــاذ تــدابري
إضا يجم اتعطي مصدر متة اإلرهاي هـلا ،بسـا مملـها حظـن بقـ ااـملفط داململتجـات
ااملفطيجم دمةا تمن ن ااملفط داملـةا ذات ااصـلجم مـن دإىل األراضـي ااـد سـيطن عليهـا
تملظيم اادداـجم اإلسـ ميجم يف ااعـناق دااشـاا دجاهـجم ااملصـنة دسـائن مـن ـنتاط بتملظـيم
ااقاعدة من األ نا دال اعات داملؤسسات دااميابات.
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’’ د شد جملس األمـن علـن أن اات عـات املقدمـجم مـن األ ـنا دااميابـات قـد
أ ت درا يف بشة دبقا تملظيم اادداجم اإلسـ ميجم يف ااعـناق دااشـاا دجاهـجم ااملصـنة،
دأن ااددل األع ا قا علن عاتقهـا ااتـااا بمفا اـجم عـدا إتاحـجم عـم مـن هـلا ااقايـ
هلات ال اعت اإلرهابيت دسائن ما ـنتاط بتملظـيم ااقاعـدة مـن األ ـنا دال اعـات
داملؤسســات دااميابــات مــن جاب ـ مةاطمليهــا داأل ــخاص املةجــة ن يف أراضــيها،
دوا ااددل األع ا علن ااتصدي هللا األمن بصةرة ماا نة من خ ل تعا ـا قظـجم
ااملظ اا املايل ااـدديل دبااع ـ مـا ييابااـا ااـد ال اـد إىل ااـنبا دمملظ ااـا اضري ـجم
امفااــجم عــدا ة ـ ااتــد قات املاايــجم ااــةار ة مــن اات عــات اضري ــجم إىل تملظــيم اادداــجم
اإلسـ ميجم يف ااعــناق دااشــاا دجاهــجم ااملصــنة أد ســائن مــا ــنتاط بتملظــيم ااقاعــدة مــن
األ نا دال اعات داملؤسسات دااميابات.
’’د عني جملس األمن عـن قلقـه مـن أن ااطـائنات أد دسـائ ااملقـ األخـن
ااد تملطل من األراضي ااد سيطن عليها تملظـيم اادداـجم اإلسـ ميجم يف ااعـناق دااشـاا
دجاهــجم ااملصــنة ميمــن اســتغ هلا املقـ ااــله أد األصـملا ااين يملــجم األخــن داملــةار
االقتصا جم اتُااع يف األسةاق ااددايجم ،أد املق األسـلحجم داملعـدات ايسـتخدمها تملظـيم
اادداجم اإلس ميجم يف ااعناق دااشاا دجاهجم ااملصنة ،د شري إىل أن مـن شـارك يف هـل
األبشطجم من األ نا أد ااميابات قد وـ علـيهم اإل راج يف قائ ـجم الـاا ات مـن قاـ
االجملجم اململاينقجم عـن ااقـنار ن  3476د 3101و د عـني عـن قلقـه ممـا تتملاقلـه ااتقـار ن
من أن أصملا ا ذات أمهيجم أرييةاةجيجم دتارخييجم دثقا يجم د مليجم تُملق بطـنق غـري قابةبيـجم
إىل خــارج األراضــي ااــد ســيطن عليهــا تملظــيم اادداــجم اإلس ـ ميجم يف ااعــناق دااشــاا
دجاهجم ااملصنة ،دهة ما قد جتين ممله ال اعتـان إ ـنا ات ،د ـدعة ااـددل األع ـا إىل
اختاذ ااتدابري امل ئ جم ململا هلا ااملشاس ااتجـاري غـري ااقـابةفو د ـلين يف هـلا ااصـد
مجيا ااددل أهنا مطاااجم بـكن تع ـ يـي ال تُتـاح أي أمـةال أد أصـةل ماايـجم أد مـةار
اقتصا جم ،بصةرة ماا نة أد غري ماا نة ،ملصلحجم تملظـيم اادداـجم اإلسـ ميجم يف ااعـناق
دااشــاا دجاهــجم ااملصــنة دســائن األ ــنا دال اعــات داملؤسســات دااميابــات املنتاطــجم
بتملظيم ااقاعـدةو د تطلـا إىل أن تملظـن االجملـجم املعمليـجم بـالاا ات املفندضـجم علـن تملظـيم
ااقاعــدة بظــنة متع قــجم يف ااتةصــيات ذات ااصــلجم املتعلقــجم بااتــدابري الد ــدة اامفيلــجم
بتينايط هل األبشطجم ي ا در ت يف ااتقن ن االي أعد ن ـ ااـدعم ااتحليلـي درصـد
تملفيـل الــاا ات املفندضـجم علــن تملظـيم ااقاعــدة ع ـ بــااقنار  ،4361دذاـك هبــد
مةاصلجم تينايط األبشطجم ااد تقةا هبا تلك ال اعات.
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’’د د ن جملس األمن بشدة حةا ث االختطا دأخـل اانهـائن ااـد نتماـها
تملظيم اادداـجم اإلسـ ميجم يف ااعـناق دااشـاا دجاهـجم ااملصـنة دسـائن مـن ـنتاط بتملظـيم
ااقاعــدة مــن األ ــنا دال اعــات داملؤسســات دااميابــات ألي غــني يــان ذاــك،
ما يف ذاك ارتماي تلك األع ال ل ا األمةال أد احلصـةل علـن تملـازالت سياسـيجم،
د حـ مــا ااقلـ أن أمــةال اافد ــجم ااــد ُتــد ا اارهــابي تخــلدهنا مــةر ا ات ة ـ
أبشطتهم ،ما يف ذاك ااقياا ما د من أع ال خطف اانهائن ،د عني عـن عامـه مملـا
أع ال االختطا دأخـل اانهـائن ااـد تنتماـها ال اعـات اإلرهابيـجم دضـ ان إطـ ق
ســناح اانهــائن بصــةرة آمملــجم دن ــا ماــااغ علــن ســاي اافد ــجم أد تقــدا تملــازالت
يا ااددل األع ـا أن متملـا
سياسيجم ،د قا ألحماا ااقابةن اادديل اململطاقجم ،د هي
اإلرهابي من االستفا ة ،بصةرة ماا نة أد غري ماا نة ،من املد ةعات املقدمـجم علـن
ســاي اافد ــجم أد ااتملــازالت ااسياســيجم دض ـ ان إط ـ ق ســناح اانهــائن بصــةرة آمملــجم،
د ؤيــد مــن جد ــد ضــندرة أن تتعــادن مجيــا ااــددل األع ــا علــن وــة دثي ـ أثملــا
حةا ث االختطا دأخل اانهائن ااد تنتماها ال اعات اإلرهابيجم.
’’د سلط جملـس األمـن اا ـة علـن أمهيـجم ااتةصـيات ااصـا رة عـن نقـجم ااع ـ
املعمليجم باإلجنا ات املاايـجم يف عـم تملفيـل ااقـنار ن  )4132( 4361د ،)4132( 4360
مــا يف ذاــك تةصــيتها الــددل بــكن تملفــل بظــم اإلع نماامشــف عــن ع ليــات بقـ ااع لــجم
ااةار ة دااصا رة علن حد سةا  ،دغريها من ااتدابري ااناميجم التصدي التهد ـد ااـلي ميينلـه
بعـ ـ املقـــاتل األجابـ ـ اإلرهـــابي دمملاصـــندهم ااـــل ن ع لـــةن يحـــاملي بقد ـــجم
ال ملظ ات اإلرهابيجم.
’’د عني جملس األمن عن قلقـه إزا ااصـلجم ااقائ ـجم ،يف بعـ احلـاالت ،بـ
اإلرهــاي دالنميــجم اململظ ــجم ااع ـابنة الحــدد ااةطمليــجم داألبشــطجم غــري املشــندعجم ،مين ـ
االجتار باملخدرات داألسلحجم داااشن ،دغس األمةال.
’’د مــنر جملــس األمــن ااتكييــد علــن أن ااــددل ملامــجم مملــا تةر ــد األســلحجم
دمــا تص ـ هبــا مــن أعتــدة يــا أبةاعهــا ،مــا يهــا األســلحجم داا ـلخائن ،داملنياــات
داملعدات ااعسمن جم ،داملعدات اه ااعسمن جم ،دقطـا ااغيـار اا زمـجم ملـا سـا ذيـن ،
إىل تملظـــيم اادداـــجم اإلسـ ـ ميجم يف ااعـــناق دااشـــاا دجاهـــجم ااملصـــنة دســـائن األ ـــنا
دال اعــات داملؤسســات دااميابــات املنتاطــجم بتملظــيم ااقاعــدة ،مــن أراضــيها أد مــن
جاب رعا اها املةجة ن خارج أراضيها ،أد باستخداا طائنااا أد ااسـفن ااـد تن ـا
أع مها ،دمملـا تـة ري املشـةرة ااتقمليـجم أد املسـاعدة أد ااتـدر ي ـا تعلـ باألبشـطجم
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ااعسمن جم ،ي ا منر اسلس بدا اته الددل يي جتد ااسا اامفيلـجم بتمينيـف دتسـن ا
تاا ل املعلةمات ااع ليجم املتعلقجم باالجتار باألسلحجم دتعا ـا ااتملسـي يف الهـة املالداـجم
علن املستة ات ااةطين د دن اإلقلي ي داإلقلي ي داادديل.
’’دُليّن جملس األمن يلاك مجيا ااددل بااتاامها بمفااجم تقدا أي ـخص
شارك يف متة أع ـال إرهابيـجم أد تـدبريها أد اإلعـدا هلـا أد ارتماهبـا أد ع هـا إىل
ااعدااجم ،ديفا اجم أن تُعـد هـل األع ـال اإلرهابيـجم جـنائم خطـرية يف ااقـةاب داالـةائا
ااداخليجم ،دأن جتسـد ااعقةبـجم علـن ااملحـة ااةاجـ جسـامجم هـل األع ـال اإلرهابيـجم،
د شجا املد ن جم ااتملفيل جم ملما حجم اإلرهاي علن تقدا ااتةجيه مد طُل مملها ذاك.
’’د شد جملس األمن علن دجةي مةاجهجم ااتعص دااعملف داامناهيجم ااـد
تاملاهــا تملظــيم اادداــجم اإلسـ ميجم يف ااعــناق دااشــاا دجاهــجم ااملصــنة دســائن ال اعــات
املنتاطجم بتملظيم ااقاعدة ،د عني عن تص ي ه علن إحلـاق اهلاميـجم بـاضطن ااـلي تهـد
ااس ا داألمن اادداي داالي ميينله اإلرهاي‘‘.
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