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بيان من رئيسة جملس األمن
يف اجللسة  7453اليت عقدها جملس األمن يف  29أيار/مايو  2015فيما يتصل بنظـ
اجمللــس يف الدنــد امل نــون ”األخطــار الــيت اــدم الس ـ ا داألمــن الــددليع مــن ـ ا األعمــا
اإلرهابية“ ،أملت رئيسة جملس األمن بالديان التايل باسم اجمللس:
’’ي يــد جملــس األمــن التلىيــد علــب أن اإلرهــاه وميــر أ ــ ال دمظــاه
يشــ ل أ ــد أخطــ الت ديــداب اسدمــة بالســ ا داألمــن الــددليع دأن أ أعمــا
إرهابيــة هــم أعمــا إ اميــة د ــا مــترة ،أيــا ىاقــت مداف ــا دأدمــاب ار ا ــا،
دأيا ىان م دوها.
’’دي يد جملس األمن لىيد ا ت ام لسيامة مجيـر الـدد دسـ مت ا اإلمليميـة
داستق هلا السياسم دفقا مليثاق األمم املتحدة.
’’ديؤىــد جملــس األمــن أق ـ
أد نسية أد ضارة.

ن ــن د يندهــم ربــي اإلرهــاه بــل مياقــة

’’ديؤىــد جملــس األمــن جمــدما عــألا الــدد األعضــا علــب أن وا ــل ب ـ
مـــا يف دســـ ا لتســـوية الـــ ا  ،دمنـــر اجلماعـــاب اإلرهابيـــة مـــن مـــد ـــ درها
دإمامــة م ـ تاب نمنــة ،دتل ـ بهيــة التصــد بصــورة أفضــل للت ديــد املتألايــد ال ـ
يش ل اإلرهاه.
’’دي ر جملس األمن اإلع اه عـن ملقـ الدـالز إ ا الت ديـد املتوا ـل الـ
يش ل املقا لون اإلرهابيون األ اقب ،أ األفـ ام الـ ين يسـاف دن إ مدلـة ـا الـيت
يقيمـــون في ـــا أد جملـــون نســـيت ا ،بهــ إ ار ـــاه أعمـــا إرهابيـــة أد ـــدباها
أد اإلعدام هلا أد املشارىة في ا أد وفا دريب علب أعمـا اإلرهـاه أد لقـم تلـ
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التــدريب ،ــا يف تلــ يف ســياق ال اعــاب املســلحة ،دي قــد ال ــألا علــب التصــد
هل ا الت ديد.
’’دي ـ ـ ه جملـــس األمـــن عـــن القلـــج الدـــالز ـ ـ ا وا ـــل نيـــد املقـــا لع
اإلرهابيع األ اقب بلعـدام ىـداة مـن اقـب ىياقـاب ىتنظـيم الددلـة اإلسـ مية يف
ال ـ اق دالشــاا عامل ـ دض أيضــا باســم ماعـم  ،د نظــيم د ــة النصـ ة ،د ا ــا مــن
خ يا نظـيم القاعـدة أد اجلماعـاب امل دطـة بـ أد املنشـقة عنـ أد املتف عـة منـ  ،الـيت
ــــدماا اللانــــة املنشــــلة عمـــ بــــالق ارين  1267ع 1999د  1989ع، 2011
داجلماعاب اليت أعلنت د ها لتنظيم الددلة اإلس مية يف ال اق دالشاا.
’’دي ــ ه جملـــس األمـــن عـــن ملقــ الشـــديد مـــن أن هنـــا ا ن أىثــ مـــن
 25 000مـــن املقـــا لع اإلرهـــابيع األ اقـــب املنـــتمع إ أىثـ ـ مـــن  100بلـــد،
ممــن ســاف دا ل قضــماا إ ال ياقــاب اإلرهابيــة امل دطــة بتنظــيم القاعــدة أد القتــا
حلســا ا ،دمنـ ا نظــيم الددلــة اإلسـ مية د د ــة النصـ ة ،دي ـ أن ــدفج هــؤ
املقــا لع يت ىــأل أساســا علــب اجلم وريــة ال بيــة الســورية دال ـ اق ،مدن أن يقتص ـ
علي مـ ـا ،دفقـــا للتق يـ ـ ع S/2015/358املقـــدا مـــن ف يـــج الـــدعم التحليلـــم در ـــد
اجلألا اب عف يج ال د .
’’ دي ه جملس األمن جمـدما عـن ملقـ مـن أن املقـا لع اإلرهـابيع األ اقـب
يأليددن من دة ال اعاب دمداا داست صائ ا ،دمن أهنم مد يشـ لون اديـدا خطـاا
لددهلم األ لية دللدد اليت ي تدهنا ،دالدد الـيت يقصـددهنا دالـدد اجملـادرة ملنـا ج
ال اعــاب املســلحة الــيت ينشــي في ــا املقــا لون اإلرهــابيون األ اقــب دالــيت نــو ــت
أن الت ديد ال يش ل املقـا لون اإلرهـابيون األ اقـب
أعدا أمنية سيمة ،دي
مـد يطــا مجيــر املنــا ج دالـدد األعضــا  ،ــه الد يــدة منـ ا عــن منــا ج ال اعــاب،
دي ه عن ملق الشديد مـن اسـتاداا املقـا لع اإلرهـابيع األ اقـب إليديولو يتـ م
املتط فة يف الت ديج لإلرهاه.
’’ ديق جملس األمـن بـلن م اجلـة الت ديـد الـ يشـ ل املقـا لون اإلرهـابيون
األ اق ب يتطلب م اجلة املة ل وامل ال امنة بسدل من ا منر اقتشار الف املتطـ ض
املفضــم إ اإلرهــاه ،ددمــن التانيــد دمنــر ســف هــؤ املقــا لع داحليلولــة مدن
د ـــو الـــدعم املـــايل هلـــم دم افحـــة التطــ ض ال نيـــن الــ ن ـــن أن يـــؤم إ
اإلرهـــاه ،دم افحـــة التحـ ـ يك علـــب ار ـــاه أعمـــا إرهابيـــة بـــدافر التطـ ـ ض
أد الت صـــب ،د شـــاير التســـام السياســـم دالـــدية ،د قيـــج التنميـــة ا متصـــامية
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دالت م ا تماعم دالشمولية ،دإهنـا ال اعـاب املسـلحة د سـويت ا ،د يسـا إعـامة
اإلمماج دالتلهيل.
’’ديؤىد جملس األمن من ديد أن علب الدد األعضا أن فـل التقيـد يف
أ دابا تا ها مل افحة اإلرهاه ومير ا لتألاماب الوام ـة علي ـا و ـب القـاقون
الـــدديل ،د ســـيما القـــاقون الـــدديل حلقـــوق اإلقســـان ،دالقـــاقون الـــدديل ل ــ ع،
دالقـــاقون الـــدديل اإلقســـاع ،ديشـــدم علـــب أن ا تــ اا قـــوق اإلقســـان داحل يـــاب
األساســية دســيامة القــاقون هــم عنا ـ م ملــة للتــدابا الف الــة الــيت تا ـ مل افحــة
اإلرهاه دمتآ رة م ا ،دهم أل أساسم من أ مس ب قـا مل افحـة اإلرهـاه،
ديشا إ أ ية ا تـ اا سـيامة القـاقون يف منـر اإلرهـاه دم افحتـ علـب ،ـو ف ـا ،
ىمــا يشــا إ أن عــدا ا متثــا هل ـ ا لتألامــاب د اهــا مــن ا لتألامــاب الددليــة،
ا في ا ا لتألامـاب املقـ رة و ـب ميثـاق األمـم املتحـدة ،يشـ ل أ ـد ال وامـل الـيت
س م يف يامة التط ض د دعم الش ور بهياه اساسدة.
دي ــب جملــس األمــن بــاجل وم اجلدــارة املد دلــة ــه ارا ـ لتنفي ـ الق ـ ار
 2178ع 2014بشــلن املقــا لع اإلرهــابيع األ اقــب منــ ا ــات يف  24أيلــو /
ســدتمت  ،2014دبالديــان ال ئاســم ع S/PRST/2014/23الـ اعتمــد يف  19ش ـ ين
الثــــاع/قوفمت  ،2014دبســــائ القــ ـ اراب تاب الصــــلة دمنــ ـ ا القــ ـ اران 1373
ع 2001د  1624ع . 2005دي ه جملـس األمـن عـن ملقـ مـن أن أعـداما ىـداة
مـــن األفــ ام ـــألا ـــن إ التطــ ض املفضـــم إ اإلرهـــاه د ســـاف ىمقـــا لع
إرهابيع أ اقب إ منا ج ال ا د ش ل اديـدا خطـاا ،دأن علـب الـدد األعضـا
يـامة دــام امل لومـاب علــب
أن سـن ـوم املنــر دا عتـ اإ داإلقفــات مـن خـ
الص يد الدديل دالتنسيج ا ع ملنر دفج املقا لع اإلرهابيع األ اقـب .ديؤىـد جملـس
األمـــن علـــب أــ درة أن قـــوا الـــدد األعضـــا بت ثيـــن هــ اجل ـــوم ،دبتحديـــد
ــا ،د ســيما مــا ي ـ م من ـ ا يف ه ـ ا الديــان،
اإل ـ ا اب تاب األدلويــة دا أــط
ساعدة اب أخ ى دفقا ملا متلي الض درة ،دبلسـ دمـت مم ـن .ديؤىـد جملـس
األمــن ى ـ ل أ ـ درة نفي ـ مجيــر واقــب الق ـ ار  2178ع ، 2014ــا يف تل ـ
م افحة التط ض ال نين د دبا أم ال ائدين من املقا لع اإلرهابيع األ اقب.
ديؤىد جملس األمن علب األ ية احلامسـة ألن نفـ الـدد األعضـا التألامااـا
الددليــة بصــورة امــة ،ــا يف تلـ ا لتألامــاب املتصــلة افحــة اإلرهــاه داملدينــة يف
الفقـ ـ ة  6مـــن القـ ـ ار  2178ع ، 2014علـــب ،ـــو ي فـــل أن نشـ ـ يف مواقينـ ـ ا
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دأقظمت ـ ا اسليــة ـ ائم علــب مســتوى ىــاض مــن ااطــورة يتــي املقاأــاة دامل امدــة
بصورة ـس خطـورة اجلـ ائم علـب النحـو الوا ـب .ديف هـ ا الصـدم ،يـثة جملـس
األمن علب الدد األعضـا ال ديـدة الـيت ققحـت شـ ي ااا اسليـة يف املاأـم الق يـب
أن ال ديـد مـن الـدد األعضـا
للتصد للمقا لع اإلرهابيع األ اقب ،ل ن ي
األخ ى مل ف ل تل ب د بالقدر ال ايف ،ديدعو الـدد األعضـا إ نفيـ التألامااـا
الــوارمة يف الفق ـ ة  6مــن الق ـ ار  2178ع 2014نفي ـ ا ىــام بلس ـ مــا ن ــن.
ديشـــا جملـــس األمـــن إ ا لتـــألاا الـــدديل الـــوارم يف الفقـ ـ ة  5مـــن القـ ـ ار 2178
ع 2014نـــر دممـــر نيـــد املقـــا لع اإلرهـــابيع األ اقـــب أد نظـــيم م أد ققلـ ـ م
أد يــألهم ،ديــدعو الــدد األعضــا إ نفي ـ ه ـ ا لتألامــاب مــن خ ـ إقفــات
القواقع تاب الصلة ب سدل ـه ،منـ ا كاىمـة دم امدـة املقـا لع اإلرهـابيع األ اقـب
بهية ممر دفق م درمع .
’’دي ـ ه جملــس األمــن عــن بــالز القلــج مــن أن ال ــثا مــن الــدد األعضــا
مل يطلب ب د من ىاب الطاان ال املة يف أراأي ا ألديد السلطاب الو نية امل نيـة
لوماب مسدقة عـن ال ىـاه املسـاف ين بهـ إ ال شـن عـن مهـامرة األفـ ام الـ ين
ــــدمام اللانــــة املنشــــلة عمــ ـ بــــالق ارين  1267ع 1999د  1989ع2011
ألراأــي ا ،أد كــاد ب مخــوهلم إ أراأــي ا أد امل ـ در عتهــا ،علــب م ـ ــائ اب
مدقية ،علب النحو املطلوه يف الفق ة  9من الق ار  2178ع. 2014
’’دي ـ جملــس األمــن أق ـ أفيــد ــه ارا ـ بــلن  51فقــي مــن الــدد
األعضــا ســتادا امل لومــاب املســدقة عــن ال ىــاه لــدعم اإل ـ ا اب القائمــة علــب
األملـــة لتقيـــيم املاـــا املتل يـــة عـــن ال ىـــاه دفـ ـ هم ،دفقـــا ملـــا درم يف التق يـ ـ
ع S/2015/377املقدا مـن امل دي يـة التنفي يـة للانـة م افحـة اإلرهـاه ،ديشـار بقـوة
الدد األعضا علب أن دامر علب د الس عة إ اسـتاداا امل لومـاب املسـدقة عـن
ال ىــاه لــدعم اإل ـ ا اب القائمــة علــب األملــة لتقيــيم املاــا املتل يــة عــن ال ىــاه
دف هم ،ا يف تل مجر بياقاب السـف د ليلـ ا ،مدن اللاـو إ التصـنين اسـتناما
إ القوالب النمطية القائمة علب التمييأل ال جظ القاقون الدديل ،دفقـا ملـا شـار
علي الفق ة  2من الق ار  2178ع ، 2014ىما يشار الـدد األعضـا علـب النظـ
يف استاداا بياقاب سا ب أمسا ال ىاه لت أليأل إ ا اب ف املسـاف ين .دي ـ
جملــس األمــن أن هـ اإل ـ ا اب مــد ــون ف الــة بشـ ل خــاة يف احلــد مــن مــدرة
املقا لع اإلرهابيع األ اقب علب نب اىتشاف م عند م درهم باحلددم.
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’’ديشدم جملس األمن علب احلا ة امللحـة ألن دـ الـدد األعضـا ـوما
أىــت علــب ـ يد إمارة احلــددم ىــم ــتم ن مــن نفي ـ الق ـ ار  2178ع، 2014
ديشمل تل أليأل دابا م امدة احلددم د يامة الت ادن يف جما إقفات القـاقون ،فضـ
عن ا ر قا ومر د دام هوياب اإلرهابيع بع السلطاب الو نية داإلمليميـة داسليـة
أل ـ اإ الفـ  .ديؤىــد جملــس األمــن يف هـ ا الصــدم ،ســيما فيمــا يت لــج بالســف
اجلــو دالــت  ،علــب أ يــة الت ــادن الــدديل فيمــا بــع القــائمع علــب أمــن احلــددم
دموظفم اجلمار لدى الدد  ،دعلب ألديدهم بـاألمداب دالسـلطاب ال مـة ل ـد
املقا لع اإلرهابيع األ اقب علب ،و ف ا دمن م من السف .
’’دي ـ ر جملــس األمــن معو ـ الــدد األعضــا إ ســع الت ــادن الــدديل
داإلمليمم دمدن اإلمليمم دض منر سف املقا لع اإلرهـابيع األ اقـب مـن أراأـي ا
أد عتهــا .ديســلم جملــس األمــن بــلن بلــدان ال دــور وا ـ ـ وباب مجــة يف إعامــة
الو ــو إ منــا ج ال ـ ا بســدب ا فتقــار إ امل لومــاب ا ســتادارا ية املو ومــة،
ديــدعو الــدد األعضــا إ يــامة د ســع التدــام ا ع للم لومــاب ،ماخــل املنطقــة
الوا دة دعلب الص يد اإلمليمم ،بع مد املنشل دمد ال دور .ديشار جملـس األمـن
أيضا علب املأليد من التنسيج بع الـدد األعضـا دمـر أ ـحاه املصـلحة يف القطـا
ااــاة ،مثــل ــ ىاب الطــاان ددىــ الســف  ،ــدض م افحــة ــدفج املقــا لع
اإلرهابيع ا أل اقـب بصـورة أىثـ ف اليـة .دي ـ جملـس األمـن ىـ ل املسـا اب
اهلامة للش اىاب بع القطاعع ال اا داااة دلأل ـ اض الفاعلـة يف اجملتمـر املـدع يف
اجل وم ال امية إ منر اإلرهاه دم افحت .
جملس األمن بتقدي متوا ل اجل وم اليت يد هلا اإلقت بو للتصـد
’’دي
للت ديد الـ نثلـ املقـا لون اإلرهـابيون األ اقـب .بيـد أن جملـس األمـن ي ـ ه عـن
ملق ـ مــن أن ماعــدة بياقــاب اإلقت بــو عــن املقــا لع اإلرهــابيع األ اقــب تضــمن
ســوى ــأل مــن امل لومــاب األساســية لتحديــد هويــة املقــا لع اإلرهــابيع األ اقــب،
أن من املم ن يامة استادام ا علـب الصـ يد ال ـاملم يـامة ىـداة ،ديـدعو
دي
الدد األعضا إ يامة دام امل لومـاب مـر ماعـدة بياقـاب اإلقت بـو عـن املقـا لع
اإلرهابيع األ اقـب داسـتادام ا ،للمسـاعدة يف ديـد هويـاام أد ر ـدهم أد منـر
مـ درهم ،د أليــأل داســت ما الت يدــاب الثنائيــة داإلمليميــة دالددليــة األخـ ى لتدــام
امل لومــاب دمواعــد الدياقــاب ــدض م افحــة املقــا لع اإلرهــابيع األ اقــب .دن ــن
لإلب ـ أ أن يشــمل ــوفا م لومــاب أساســية إأــافية للت ـ ض علــب هويــة املقــا لع
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اإلرهــابيع األ اقــب امل ــ دفع داملســالة يف ماعــدة الدياقــاب ،عــ دة علــب إبــ أ
اإلقت بو بصورة منتظمة عن د ـائج السـف املسـ دمة داملفقـومة ،دا سـتاداا الواسـر
النطاق لشد ة اإلقت بو ع I-24/7يف مواق الدخو  .ديشار جملس األمن اإلقت بـو
علــب املضــم يف ثيــن ــوم املتصــلة بالت ديــد ال ـ نثل ـ املقــا لون اإلرهــابيون
األ اقب ،ديدعو اجملتمر الـدديل إ أليـأل مـدراب اإلقت بـو علـب معـم اجل ـوم الـيت
د هلا الدد األعضا يف ه ا الصدم ،دإجيام السـدل ملسـاعدة الـدد األعضـا يف بنـا
مدرااا من أ ل يسا استاداا د ة اإلقت بـو ع I-24/7علـب قطـاق أدسـر د قـد
امل لوماب لقاعدة بياقاب اإلقت بو املت لقة بو ائج السف املس دمة داملفقومة.
’’دي ـ جملــس األمــن مــر القلــج أن اجل ــوم املد دلــة لتانيــد اإلرهــابيع،
سيما من اقب نظيم الددلة اإلس مية يف ال اق دالشاا ،يددد دىلهنـا سـت دض
بش ل متألايد النسا دالشـداه ،ديشـدم علـب أـ درة ميـاا الـدد األعضـا بتحديـد
الشاصياب القيامية تاب الصلة يف اجملتم اب اسلية داجملتمر املدع دال مل م ا علـب
،ـو أىثـ ف اليــة لوأــر لــو ـاملة تصــدى اطـ التانيــد دالتطـ ض املفضــم إ
ال نن ،د سيما من خ ب امج يف املـدار ديف السـاون دبـاإلم ار بالـددر الـ
ن ن لضحايا اإلرهاه لميتـ مل افحـة التطـ ض ،دإ ـ ق هـ ب هامفـة باسـتاداا
دسائي التوا ل ا تماعم دب اجل وم ال اميـة إ بـا ال سـائل املضـامة الـيت ـد
من ف الية ااطاه اإلرهايب دكاد ب التانيد عت اإلقت قت.
’’دي ه جملس األمن عن ملق إ ا ا ميام اسـتاداا اإلرهـابيع دمنا ـ ي م
لت نولو يـا ا صـا ب يف قشـ الف ـ املتطـ ض الـ يفضـم إ اإلرهـاه ،د نيـد
ا خ ين ر اه أعما اإلرهـاه د يضـ م علـب تلـ  ،مـن خـ منـواب منـ ا
د ة اإلقت قت ،دمتويل د سـ يل سـف املقـا لع اإلرهـابيع األ اقـب داألقشـطة الـيت
يضطل ون ا ب د تل  ،ديؤىد مـ ة أخـ ى علـب أـ درة أن مـل الـدد األعضـا
يف إ ار من الت ادن ملنر اإلرهابيع من استه الت نولو يا دا صا ب داملـوارم يف
التحـ يك علــب معــم األعمــا اإلرهابيــة ،دأن ـ ة يف الومــت قفسـ علــب ا ت ـ اا
قوق اإلقسان داحل يـاب األساسـية دا متثـا ل لتألامـاب األخـ ى القائمـة و ـب
القاقون الدديل.
’’دي ـ ه جملــس األمــن ىـ ل عــن ملقـ مــن أن الشــد اب امليسـ ة وا ــل
عملـ ا دمت ــن املقــا لع اإلرهــابيع األ اقــب الوافــدين مــن أ،ــا ىــثاة يف ال ــامل مــن
التدفج باقتظاا إ سوريا دال اق ،دهـو أمـ بـد مـن دمفـ يف أمـ ه دمـت مم ـن.
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دي يــد جملــس األمــن التلىيــد أن علــب الــدد األعضــا أن متنــر د قمــر متويــل ســف
املقا لع اإلرهابيع األ اقب دأقشطت م دفقا للفق ة  6مـن القـ ار  2178ع، 2014
ديشا إ ما م ر يف الق ار  1373ع 2001الـ يقضـم بـلن فـل مجيـر الـدد
األعضــا قــد أ ــاك يشــار يف متويــل األعمــا اإلرهابيــة أد يف معم ــا إ
ال دالــة ،ديشــدم علــب أ ـ درة طيــل د ف ي ـ الشــد اب امليس ـ ة ،ــا يتســج مــر
القاقون الدديل حلقوق اإلقسان ،دماقون ال ع الدديل ،دالقاقون اإلقساع الدديل.
’’ديق جملس األمن بض درة قييم التقـدا ال ـاملم اسـ يف نفيـ ا لتألامـاب
الددلية و ب الق ار  2178ع 2014دال من لق أن ن ن اجملتمر الـدديل مـن
أن يصب ا هتماا داملـوارم علـب دا ـد مـن أىـت التحـدياب دال وائـج الـيت وا ـا
الدد األعضا اليوا ،د سيما الـدد األعضـا الـيت قـر يف املنـا ج األ ـد ضـ را.
دل ـ ل  ،يطلــب جملــس األمــن إ ف يــج ال ــد داملدي يــة التنفي يــة للانــة م افحــة
اإلرهــاه أن يقــدما ع أــا مشــت ىا أمــاا ا تمــا مشــت للانــة امل نيــة بــاجلألا اب
املف دأة علب نظيم القاعدة املنشلة عمـ بـالق ارين  1989/1267دجلنـة م افحـة
اإلرهــاه عــن قيــيم ا ــار النامجــة عــن اإل ـ ا اب املتصــلة بتنفي ـ القــ ار 2178
ع 2014اليت ا ـ اا الـدد األعضـا ـه اراـ  ،يشـمل التقييمـاب ،ال ميـة منـ ا
دالنوعية ،للت ديـد الـ يشـ ل املقـا لون اإلرهـابيون األ اقـب دا اها ـ داملقـاييس
املت لقــة بــاإل ا اب الــيت تا ـ ها الــدد األعضــا لومــن ــدفج املقــا لع اإلرهــابيع
األ اقـــب ،دالـــيت مـــد شـــمل ا عتـ ـ اإ دامل قـــاب القضـــائية ،د ـــا تلـ ـ مـــن
امل لومــاب ،تاب الصــلة داملت لقــة بــالنوا ج ،عمــا ا ـ الــدد األعضــا مــؤخ ا مــن
إ ــ ا اب ،الـــيت ام ـــت باســـتاداا أمداب التقيـــيم املنـــتظم املتا ـــة لف يـــج ال ـــد
داملدي ية التنفي ية مل افحة اإلرهاه ،دمن خ الأليـاراب إ الديـة الدلـدان األىثـ
ضـ ـ را .ديطلـــب جملـــس األمـــن إ اللانـــتع ،اســـتم ارا لتلديـــة الطلـــب الـــوارم يف
الفقــ ـ ة  26مــــن القــ ـ ار  2178ع ، 2014أن قــــد هــ ـ ا ا تمــــا يف ســــياق
اإلعــدام تمــا ي قــد جملــس األمــن ب ــد م ـ در الســنة األد علــب ا ــات الق ـ ار
 2178ع. 2014
’’ديطلـب جملـس األمــن ىـ ل إ اللانـة امل نيــة بـاجلألا اب املف دأـة علــب
نظـيم القاعــدة املنشـلة عمـ بــالق ارين  1989/1267دجلنـة م افحــة اإلرهــاه أن
وا إي ا هتماا الوا ب للتدابا امللموسة الـيت تاـ ها الـدد األعضـا لتنفيـ
الق ار  2178ع ، 2014ا يف تلـ سـن مـواقع ديـدة أد أليـأل القـواقع السـارية
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دســلطاب إقفــات القـــاقون دأمدا ــ  ،داملدــامراب الو نيـــة داملت ــدمة األ ــ اض جلمـــر
امل لوماب د دامهلا ،دب امج إمارة احلددم دالقـدراب املتصـلة ـا ،د قـد املسـاعدة يف
جما بنا القدراب إ الدد األعضـا األ ـد ضـ را مـن ظـاه ة املقـا لع اإلرهـابيع
األ اقــب ،د ــوخم القــدر امل ئــم مــن التــوا ن ل ــم ــؤم امل ــاا األخ ـ ى املندر ــة
أمن الو ياب املنو ة ا يف الومت قفس .
’’دي ب جملس األمـن بـالتق ي ع S/2015/358املقـدا مـن ف يـج ال ـد عـن
يج اللانة امل نية باجلألا اب املف دأـة علـب نظـيم القاعـدة املنشـلة عمـ بـالق ارين
 ،1989/1267دالتق يــ ين ع S/2015/338د  S/2015/377عــن املقــا لع اإلرهــابيع
األ اقــب املقــدمع مــن املدي يــة التنفي يــة للانــة م افحــة اإلرهــاه عــن يــج جلنــة
م افحة اإلرهاه .ديو م اجمللس بقـوة م تـب ف مـة ال مـل امل نيـة بالتنفيـ يف جمـا
م افحة اإلرهـاه ،بالتشـادر الو يـج مـر املدي يـة التنفي يـة دبا سـتنام إ التحلـي ب
دالتقــاري الــيت ق هــا جلنــة م افحــة اإلرهــاه ،دنخـ ا يف ا عتدــار التقــاري التحليليــة
الصامرة عن ف يج ال ـد الـيت ق هـا اللانـة امل نيـة بـاجلألا اب املف دأـة علـب نظـيم
القاعدة املنشلة عم بالق ارين  ،1989/1267أن يضـر خطـة نفيـ لدنـا القـدراب
من أ ل م افحة دفج املقا لع اإلرهابيع األ اقب ضـطلر ـا األمـم املتحـدة ،عـن
يج الف يـج ال امـل امل ـة باملقـا لع اإلرهـابيع األ اقـب التـابر لف مـة ال مـل امل نيـة
بالتنفي يف جما م افحة اإلرهاه .ديو م جملس األمن بقوة أيضا أن يدرج م تـب
ف مـــة ال مـــل امل نيـــة بالتنفيـــ يف جمـــا م افحـــة اإلرهـــاه يف خطتـــ التو ـــياب
تاب األدلويــة بشــلن ا تيا ــاب الــدد األعضــا األ ــد ض ـ را للمســاعدة يف جمــا
بنـــا القـــدراب ،دأن يضـــر مائمـــة م دـــة لســـب األدلويـــة لـــتامج بنـــا القـــدراب
داملساعدة التقنية اليت ستنف ها ال ياقاب التاب ـة لف مـة ال مـل امل نيـة بالتنفيـ يف جمـا
م افحــة اإلرهــاه دم ىــأل األمــم املتحــدة مل افحــة اإلرهــاه خـ األ ـ األرب ــة
دال ش ين املقدلة.
’’ديشــدم جملــس األمــن علــب أ يــة اأــط ف مــة ال مــل امل نيــة بالتنفي ـ يف
جما م افحة اإلرهاه بتامج بنا القدراب بالتشادر دالت ـادن مـر املدي يـة التنفي يـة
للانـــة م افحـــة اإلرهـــاه ،دم تـــب األمـــم املتحـــدة امل ـــة باملاـــدراب داجل نـــة،
داإلقت بــو  ،دمنظمــة الطــاان املــدع الــدديل ،دمنظمــة اجلمــار ال امليــة ،داملنظمــة
الددليــة لل ـ ا ة ،د اهــا مــن املؤسســاب تاب الصــلة داملناســدة القــامرة علــب ــوفا
املشــورة التقنيــة ال مــة ،ــا يف تل ـ ا ــام النقــل اجلــو الــدديل ،داملنتــدى ال ــاملم
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مل افحــة اإلرهــاه ،دامل ــد الــدديل لل دالــة دســيامة القــاقون ،ىمــا يشــار الــدد
األعضــا علــب ــوفا مــا يلــألا مــن املســاعدة املاليــة د اهــا مــن أ ـ ا املســاعدة
لف مـــة ال مـــل امل نيـــة بالتنفيــ يف جمـــا م افحـــة اإلرهـــاه دم ىـــأل األمـــم املتحـــدة
مل افحة اإلرهاه.
’’دجــا جملــس األمــن بق ـوة الــدد األعضــا  ،إن اســتطاعت ،علــب مــد يــد
ال ــون لتقــد مســاعدة مــؤ ة يف جمــا بنــا القــدراب د اهــا مــن أ ـ ا املســاعدة
التقنية ال مة أل د الدد ضـ را ،د سـيما الـدد الـيت نـو ب ـب مـا ضـط إ
صيص من موارم هائلة مل افحة ظاه ة املقا لع اإلرهابيع األ اقب ،دمن ا الدلـدان
اجملادرة ملنا ج الـ ا الـيت ينشـي في ـا املقـا لون اإلرهـابيون األ اقـب ،دتلـ بسـدل
من ا شاير دام الدرد املستفامة داعتمام أفضل املمارساب بشلن ائفـة التـدابا
املطلوبـــة و ـــب القــ ارين  2178ع 2014د  1373ع 2001للتصـــد لتـــدفج
املقا لع اإلرهابيع األ اقب .ديشار جملس األمن الدد األعضـا علـب التنسـيج مـر
ف مة ال مل امل نية بالتنفي يف جما م افحة اإلرهاه ،عند ا متضا  ،ـا ي فـل املأليـد
من ال فا ة دالف الية يف قد املساعدة التقنية“.
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