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ــ  ،األرد  ،أذربيجــ   ــ  ،أرميني ــتياي  ،أســترااي  ،إســن اي  ،إريتري  ،أفغ اســت   ،إســرالي  ،إس
 ،أاكراايـــ  ،أاراغــيا   ،إاداايســي   ،أاــدارا  ،اإلمــ راا اابربيــت املتحـــدة   ،أمل ايــ   ،أان ايــ  
ــدا ــ  ،أيســلندا ،أيران ــدة  ،إيط اي ــ  اةدي ــ بيا غيني ــ راغيا  ،ب ــ  ا ،ب ــ   ،اانحــرين ،ب  ،ااربتغ

ترينيــداد  ،تركيــ  ،بيانـدا  ،اانيسـنت ااررســ   ،بيركينــ  ف ســي ،بيتسـياا   ،بلغ ريــ  ،جيكـ  بل
 ،اةمهيريــت ااتشــيكيت ،اةزالــر ،ج م يكــ ، اةنــ  األســيد ،تياغــ  ،تيغــي ،تشــ د ،اتيبــ غي

مجهيريـت   ،مجهيريـت مدـدااي  ااييغيسـةفيت سـ بد      ،مجهيريـت كيريـ    ،مجهيريت تزنااي  املتحدة
 ،سـليفيني   ،سـليف كي   ،سـ   مـ ريني   ،س ميا ،رام اي  ،رااادا ،اادامنرك ،جي جير ،مياداف 

ــرا  ،ااصــيم   ،صــربي  ،شــيل  ،سيشــي  ،سييســرا ،ااســييد ،ااســنغ   ،ســنغ فيرة  ،ااب
 ،ك زاخسـت    ،فـدد   كـ بي  ،قطـر  ،قـرب   ،فنلنـدا  ،اافلـن   ،فراس  ،ف اياتي ،غيني  ،عم  

 ،اينيـ   ،اكسمربغ ،انن   ، تفي  ،كيني  ،ااكييت ،ي كيايمن ،كيا ديفيار ،كندا ،كرااتي 
 ،اململكـت اابربيـت ااسـبيديت    ،املغـر   ،مصـر  ،م ايزي  ،م اطت ،ايسيتي ،ايختنشت ين ،ايتيااي 

 ،اانمسـ   ،اانـراي   ،ميا كي ،ميريت اي  ،اململكت املتحدة اربيط اي  اابظمى اأيراندا ااشم ايت
ا يـــ ا ميكراايزيـــ  املي ـــدة،  ،هيانـــدا ،هنغ ريـــ  ،اييزيلنـــدا ،ايجديـــ  ،اانيجـــر ،اينـــ  

 ااييا  : مشراع قرار ،اايمن ،ااي ب   ،ااي ي ا املتحدة األمريكيت
  

   ،إن جملس األمن 
األخطـ ر  أشـد  أ ـد  ميثـ   أ  اإلرهـ   مميـأ أشـك ام امظـ هر       إذ يؤكد منن دديند   

  ميكن تربير  بغـ    إجرام  أ  عم  إره يب هي عمٌ اايت هتدد ااسةم ااألمن اادااي  اأ  
ــم  ــن داافبـ ــر عـ ــن اانظـ ــر عـ ــرل اانظـ ــم  ، ابصـ ــت مرتكنيـ ــم أا هييـ ــمم   وإذ يظننن ، تيقيتـ مصـ

ــى       علــى ــت عل ــت إآل مك فحــت هــ   ا ف ــت جممــ  اةهــيد اارامي ــز فب اي مياصــلت اإلســه م ز تبزي
 ااب مل ، ااصبيد
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ــر ااتشــ را،  يــ  ت    مننا القلنن  وإذ يالحنن   شــهد أ  خطــر اإلرهــ   قــد أصــنن أكث
خمتلـ  منـ  ا اابـ ي زيـ دة ز األعمـ   اإلره بيــت،  ـ  فيهـ  األعمـ   املرتكنـت بـدافأ ااتبصــ            

 عن تصميمم على مك فحت ه ا ااتهديد، وإذ يعربااتطرل،  أا
ز اعتنـــ ر  اة جـــت إآل مب ةـــت ااظـــرال املاديـــت إآل ااتشـــ ر اإلرهـــ  ،    وإذ يضنننا 

   ك  مـ  ز اسـبه  مـن أجـ   ـ  اازناعـ ا       عزم اادا  األعض ء على مياصلت ب يؤكد وإذ
ا رم   اةم عـ ا اإلره بيـت مـن اادـدرة علـى ترسـيم أقـدامه  اإاـ د مـةذاا كمنـت، اذاـ             

 هبدل ااتصد  بصيرة أفض  اتن م  اخلطر اا   يشكلم اإلره  ،
 أام   ميكن ا  يننغ  ربط اإلره   بأ  دين أا جنسيت أا  ض رة، وإذ يؤكد 
ا متث   اات م أل ك م ميث   األمم املتحدة ز تـدابد ااتبـ ا    بد من  م  بأا وإذ يسلم 

 اادايل اأ  تدابد تتخ ه  اادا  األعض ء ملنأ اإلره   امك فحتم،
ــدا  اســةمت أراالــيه  ااســتدةر       وإذ يؤكنند مننن ددينند    ــأ اا ــم اســي دة مجي ا ترام

 ااسي س  افد  الميث  ،
األعضـ ء أ  تكفـ  ااتديـد ز أ  تـدابد تتخـ ه       اادا  على أ   وإذ يؤكد من دديد 

ملك فحت اإلره   مميأ ا اتزام ا ااياقبت عليه   يجـ  اادـ اي  ااـدايل، ا  سـيم  اادـ اي       
علـى   وإذ يشند  اادايل ةدي  اإلاس  ، اق اي  ااةجئ  اادايل، اااد اي  اإلاسـ   ااـدايل،   

سـي دة اادـ اي  هـ  عن صـر مكملـت التـدابد       أ  ا ترام  دـي  اإلاسـ   ااةريـ ا األس سـيت ا    
اافب ات اايت تتخ  ملك فحت اإلره   امتآزرة مبهـ ، اهـ  جـزء أس سـ  مـن أ  مسـبى اـ جن        
ملك فحت اإلره  ، ايني  بأمهيت ا ترام سـي دة اادـ اي  ز منـأ اإلرهـ   امك فحتـم علـى  ـي        

من ا اتزام ا ااداايـت،  ـ  فيهـ      إآل أ  عدم ا متث   ر   ا اتزام ا اغده  وإذ يشريفب  ، 
ا اتزامـ ا املدـررة  يجـ  ميثـ   األمـم املتحــدة، يشـك  أ ـد اابيامـ  ااـيت تسـهم ز زيــ دة           

 ااتطرل، اتدعم ااشبير بغي   احمل سنت،
ــ تلي     اشــديدإزاء اخلطــر ا وإذ يعننرب  ننن  ننقلق القلنن     ــ   يشــكلم املد ــ م  اا ااملتن

ااـ ين يسـ فرا  إآل دااـت غـد ااـيت يديمـي  فيهـ  أا  ملـي          اإلره بيي  األج ا ، أ  األفراد 
اإلعداد رـ  أا املشـ ركت فيهـ  أا تـيفد      اأجنسيته ، بغرض ارتك   أعم   إره بيت أا تدبده  

تــدري  علــى أعمــ   اإلرهــ   أا تلدــ  ذاــ  ااتــدري ،  ــ  ز ذاــ  ز ســي   اازناعــ ا          
 تهديد،على ااتصد  ر ا اا وإذ يعقد العزماملسلحت، 
ــا إزاء ســب  أشــخ   إآل ااســفر اةاضــم م إآل صــفيل      وإذ يعننرب   ــ اق اادل عــن ب

 املد تل  اإلره بي  األج ا ،
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إزاء ازدي د  دة اازناع ا امـدهت  ااستبصـ له  علـى اةـ  بسـن        وإذ يسقوره القل  
هتديـدا   اجيد املد تل  اإلره بي  األج ا ، اكـ ا  إزاء إمك ايـت أ  يشـك  هـا ء املدـ تلي      

خطـدا اـدارم األصـليت، اااــدا  ااـيت يبربادـ  اااـدا  ااــيت يسـ فرا  إايهـ ، اكـ ا  ااــدا           
اجمل ارة ملن  ا اازناع ا املسـلحت ااـيت ينشـط فيهـ  املدـ تلي  اإلرهـ بيي  األج اـ  اااـيت تبـ            

طـ   مجيـأ   إآل أ  ااتهديد اا   يشكلم ها ء املد تلي  قد ي وإذ يشريمن أعن ء أمنيت جسيمت، 
عـن بـ اق اادلـا    وإذ يعنرب  املن  ا ااادا  األعض ء،  ىت اانبيدة منه  عـن منـ  ا اازناعـ ا،    

 يدييايجيتهم املتطرفت ز تشجيأ اإلره  ،إزاء استخدام املد تل  اإلره بي  األج ا  أل
إزاء إاشــ ء اإلرهــ بي  اااكي اــ ا اإلره بيــت اشــنك ا داايــت    وإذ يعننرب  ننن القلنن   
 دا  املنشـأ ااابنـير ااملدصـد اي ندـ  مـن خةرـ  ذه بـ  اإي بـ  املدـ تلي  اإلرهـ بيي            تـربط بـ   

 األج ا  اامليارد ااةزمت ادعمهم،  
عن اادلا بصفت خ صت إزاء جتنيد املد تل  اإلره بي  األج ا  مـن ج اـ     وإذ يعرب 

رة اغدمهـ  مـن خةيـ     كي ا ا من قني  تنظيم ااداات اإلسةميت ز اابرا  اااش م اجنهت اانصـ 
تنظيم ااد عـدة أا اةم عـ ا املرتنطـت بـم أا املنشـدت عنـم أا املتفرعـت منـم، ااـيت  ـددهت  االجنـت            

، اإزاء ااضـم م هـا ء املدـ تل     (6177) 7191ا  (7111) 7621 املنشأة عمة بـ ادرارين 
أ  ااتهديد ااـ   يشـكلم املدـ تلي  اإلرهـ بيي  األج اـ  يـأ  مـن         وإذ يدركاتل  ااكي ا ا، 

عن صر تشم  األفراد اا ين يددمي  اادعم ألعم   أا أاشـطت تنظـيم ااد عـدة ااخلةيـ  املنتميـت      
فرعت منم، بيس ل  منه  جتنيد األفراد اتنفيـ  أعمـ     ام ااةم ع ا املرتنطت بم ااملنشدت عنم ااملت

 وإذ يؤكند أاشطت هـ   ااكي اـ ا أا دعـم تلـ  األعمـ   أا األاشـطت بـأ   ريدـت أخـر ،           أا
 اة جت امللحت إآل ااتصد  ر ا ااتهديد ب ا اا،  

بأ  ااتصد  التهديد اا   يشـكلم املدـ تلي  اإلرهـ بيي  األج اـ  يتطلـ        وإذ يسلم 
 ملت البيام  األس سـيت ااـيت ميكـن أ  تفضـ  إآل اإلرهـ  ، اذاـ  بطـر  منـه  منـأ          مب ةت ش

اشــر اافكــر املتطــرل ااــ   يفضــ  إآل اإلرهــ   ااقــ  ااتجنيــد امنــأ ســفر هــا ء املدــ تل  
ااـ   ميكـن أ  يـاد  إآل      يل رم امك فحـت ااتطـرل اابنيـ ،   ااةيليات دا  اصي  اادعم امل

ــ  مك فحــت   ــدافأ ااتطــرل     اإلرهــ  ، كمــ  يتطل ــت ب ــى ارتكــ   أعمــ   إره بي ااتحــري  عل
ــتة م ا جتمــ ع       أا ــت ا قتصــ ديت ااا ــدي  اااتنمي ــز ااتســ من ااسي ســ  ااا ااتبصــ ، اتبزي

 اعدم اإلقص ء، اإد ء اازناع ا املسلحت اتسييته ، اتيسد إع دة اإلدم ج اااتأهي ،  
ــ ادية اابســكر    أيضننق وإذ يسننلم  ــزم ب ــن يه ــأ  اإلرهــ   ا ــ اي   ب ــ ذ ااد ــدابد إاف يت ات

على الرارة مب ةت ااظرال املاديـت إآل ااتشـ ر    وإذ يشد ااابملي ا ا ستخن راتيت ا ده ، 

http://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
http://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
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اإلره  ، على اانحي املـن  ز ااركيـزة األاآل مـن اسـتراتيجيت األمـم املتحـدة ااب مليـت ملك فحـت         
 ،(A/RES/60/288)اإلره   
عـــن اادلـــا إزاء ازديـــ د اســـتخدام اإلرهـــ بي  امن صـــريهم اتكنيايجيـــ     وإذ يعنننرب 

ا تصــ  ا ز اشــر اافكــر املتطــرل ااــ   يفضــ  إآل اإلرهــ  ، اجتنيــد ا خــرين  رتكــ    
أعمــ   اإلرهــ   اهريضــهم علــى ذاــ ، مــن خــة  قنــياا منــه  شــنكت اإلاتراــت، ا ييــ     

 وإذ يشند   اإلره بي  األج ا  ااألاشطت اايت يضطلبي  هب  ببد ذا ، اتسهي  سفر املد تل 
على الرارة أ  تبم  اادا  األعض ء ز إ  ر من ااتب ا  علـى منـأ اإلرهـ بي  مـن اسـتغة       
ااتكنيايجي  اا تص  ا اامليارد ز ااتحري  علـى دعـم األعمـ   اإلره بيـت، مـأ اةـر  ز       

إلاس   ااةريـ ا األس سـيت اا متثـ   اةاتزامـ ا األخـر       اايقت افسم على ا ترام  دي  ا
 ااد لمت  يج  ااد اي  اادايل،  

مأ ااتددير األاشطت اايت تضطلأ هب  ز جم   بن ء ااددراا كي اـ ا األمـم    وإذ يالح  
املتحدة، ا  سيم  ااكي اـ ا اات ببـت افرقـت اابمـ  املبنيـت ب اتنفيـ  ز جمـ   مك فحـت اإلرهـ  ،          

 ذا  مكتـ  األمـم املتحـدة املبـ  ب ملخـدراا ااةرميـت امركـز األمـم املتحـدة ملك فحـت           ز   
مك فحــت اإلرهــ   مــن أجــ  جنــت لااإلرهــ  ، اكــ ا  اةهــيد ااــيت تنــ ر  املديريــت ااتنفي يــت 

تيسد تددمي املس عدة ااتدنيت، بطر  تشم  بصفت خ صت تبزيز ااتياص  ب  اةه ا اايت تدـدم  
املنظمــ ا ااداايــت  ســ لر بنــ ء اادــدراا ااةهــ ا ااــيت تتلد هــ ، ب اتنســيا مــأ        املســ عدة ز

ااإلقليميــت ادا  اإلقليميــت املبنيــت، مــن أجــ  مســ عدة ااــدا  األعضــ ء، بنــ ء علــى  لنــه ، ز  
 تنفي  استراتيجيت األمم املتحدة ااب مليت ملك فحت اإلره  ،

علـى ااصـبد ااـدايل ااإلقليمـ       ااتطيراا ااملن دراا اايت ظهرا ماخرا وإذ يالح  
ب ابمــ  ااــ   يضــطلأ بــم  وإذ يننن هادا  اإلقليمــ  مــن أجــ  منــأ اإلرهــ   ااــدايل اقمبــم،  

املنتد  ااب مل  ملك فحت اإلره  ، اخب صت قي مم ماخرا ب عتم د جمميعت ش ملت من املم رسـ ا  
ــ  ااشــر  البد      ــ بي  األج ا ــ تل  اإلره ــ هرة املد ــدل ااتصــد  اظ ــدة هب ــ لا   اةي ــن ااي  ــد م ي

ــت      ــه  مك فحــت ااتطــرل اابنيــ  ااابداا ــت ااملم رســ ا اةيــدة األخــر  ز جمــ  ا من اإل  ري
اةن ليــت اااســجي  اعمليــ ا اخلطــ  الحصــي  علــى فديــت اتــيفد ااــدعم اضــح ي  اإلرهــ    
 ااخلف رة اجملتمبيت، من أج  مس عدة اادا  املهتمت فيم  يتبلا ب اتطنيا اابمل  إل ـ ر اادـياا   
اااسي س ا اا   تأخ  بم األمم املتحدة ملك فحت اإلره  ، اإكم   اابم  ااـ   تدـيم بـم ز    

 ه   اجمل  ا كي ا ا األمم املتحدة املبنيت  ك فحت اإلره  ،  
مأ ااتددير اةهيد اايت تن ر  املنظمت ااداايت الشر ت اةن ليـت )اإلاتربـي (    وإذ يالح  

ــ     ــد اا ــ ، بيســ ل  تشــم      مــن أجــ  ااتصــد  التهدي ــ تلي  اإلرهــ بيي  األج ا يشــكلم املد
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املبليمــ ا املتبلدــت بذافــ ذ اادــ اي  علــى ااصــبيد اابــ مل ، اهــي مــ  ميكــن ااديــ م بــم مــن    تنــ د 
ــة  ــ       خـ ــ  ااظ مهـ ــد بي ا هتـ ــت، اقياعـ ــت ب ملنظمـ ــت اخل صـ ــ  ا ا منـ ــنكت ا تصـ ــتخدام شـ اسـ
ــيت تتن   اخلــ   ــت ااإلجــراءاا اا ــ لا   ب إلشــب راا ااتننيهي ــت اا  ــ ا اريي بهــ  اتبدــ  أارا  إ ن
املســراقت أا املــزارة، امنتــدي هت  املتبلدــت  ك فحــت اإلرهــ   ابرا جمهــ  املبــ  ب ملدــ تل     ااســفر

 اإلره بي  األج ا ،
  ات األفراد اةـ مل  ألكثـر مـن جنسـيت اا ـدة       وخيص  قلذكر وإذ يضا يف ا تبقره 

    جنسـيته  بغـرض ارتكـ   أعمـ   إره بيـت أا تـدبده      اا ين يس فرا  إآل ااـدا  ااـيت  ملـي   
املشــ ركت فيهــ  أا تــيفد تــدري  علــى أعمــ   اإلرهــ   أا تلدــ  ذاــ           اإلعــداد رــ  أا  أا

اادا  على اخت ذ إجراءاا،  سـ  ا قتضـ ء، امتثـ   اةاتزامـ ا ااياقبـت       وإذ حيثااتدري ، 
   ز ذا  ااد اي  اادايل ةدي  اإلاس  ،عليه   يج  قيااينه  ااداخليت اااد اي  اادايل،  

ب اــدا  أ  تضــمن،  ــ  يتم شــى مــأ اادــ اي  ااــدايل، ا  ســيم  اادــ اي     وإذ يهينن  
ااــدايل ةدــي  اإلاســ   اقــ اي  ااةجــئ  ااــدايل، عــدم إســ ءة اســتغة  مركــز ااةجــ  مــن   

هم املدـــ تلي  مـــن يرتكنـــي  األعمـــ   اإلره بيـــت أا يتياـــي  تنظيمهـــ  أا تيســـده ، امنـــ   قنـــ 
 اإلره بيي  األج ا ،

دعيتــم مجيــأ ااــدا  إآل أ  تصــنن ز أقــر  اقــت  كــن أ رافــ  ز   وإذ يعينند كيكينند 
ــ  ز      ــت ملك فحــت اإلرهــ  ، ســياء ك اــت أا ي تكــن أ راف ا تف قيــ ا ااارباتيكــي ا اادااي

يجـ  ا تف قيـ ا   اتف قي ا إقليميت بشـأ  هـ   املسـأات، اأ  تنفـ  ا اتزامـ ا ااياقبـت عليهـ          
 اايت ه   رل فيه  تنفي ا ك مة،

مــ  يشــكلم اإلرهــ   مــن خطــر مســتمر علــى ااســةم ااألمــن ااــدااي ،   وإذ يالحنن  
الرارة أ  تتم مميأ اايس ل ، افد  مليثـ   األمـم املتحـدة، مك فحـت األخطـ ر ااـيت        يؤكد وإذ

  ز ذاـ  األعمـ   ااـيت يرتكنـه      هتدد ااسةم ااألمن اادااي  من جراء األعمـ   اإلره بيـت،  ـ   
 املد تلي  اإلره بيي  األج ا ،  

  يج  اافص  ااس بأ من ميث   األمم املتحدة، وإذ يتصرف 
ااتطرل اابني  ااـ   ميكـن أ  يفضـ  إآل اإلرهـ   ااابنـ  ااطـ لف         يدين - 7 

ى مجيـأ املدـ تل    بأ  يتخل ـ  ويطقل اإآل ارتك   املد تل  اإلره ب  األج ا  أعم   إره بيت، 
اإلرهـــ بي  األج اـــ  عـــن أســـلحتهم اأ  يتيق فـــيا كل يـــ  عـــن ارتكـــ   األعمـــ   اإلره بيـــت   

 ااملش ركت ز اازناع ا املسلحت؛  
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أ  على مجيأ اادا  منأ هركـ ا اإلرهـ بي  أا اةم عـ ا     يؤكد من دديد - 6 
  إ ن ا ارييـت اا ـ لا   اإلره بيت عن  ريا فرض اليابط فب ات على اةداد اعلى إصدار أارا

ــ لا ااســفر أا ااتحــ           ــت اا  ــ ا اريي ــ  أارا  إ ن ــر اتزيي ــأ تزاي ــدابد ملن ااســفر، اب ختــ ذ ت
ــت أ  تتصــد  هــ   ااــدا ، افدــ   اتزام هتــ      ويؤكنندشخصــيت   مليهــ ،  ز هــ ا ااصــدد أمهي

ا  ااــد ويشنن اااداايــت ذاا ااصــلت، الخطــر ااــ   يشــكلم املدــ تلي  اإلرهــ بيي  األج اــ ،   
ــيم      ــت اتدي ــى األدا ــت عل ــا اإلجــراءاا ااد لم ــى تطني ــرزهم،    األعضــ ء عل خطــيرة املســ فرين اف

ــ  ــ         ز   ــتن دا إآل اادياا ــه ، دا  االجــيء إآل ااتصــني  اس ــ ا ااســفر اهليل ــ  مجــأ بي ا ذا
 اانمطيت ااد لمت على ااتمييز اا    ظر  ااد اي  اادايل؛

الد اي  ااداخل  اااـدايل، عـن  ريـا     اادا  األعض ء على اادي م، افد  حيث - ٣ 
ا ايـــ ا ااثن ليـــت ااملتبـــددة األ ـــرال، ا  ســـيم  األمـــم املتحـــدة، بتكثيـــ  اتســـريأ تنـــ د   
املبليمـــ ا اابملي تيــــت املتبلدــــت بأعمــــ   أا هركـــ ا اإلرهــــ بي  أا ااشــــنك ا اإلره بيــــت،   

ــ  ــيت      ز  ـ ــدا  ااـ ــأ ااـ ــيم  مـ ــ ، ا  سـ ــ بيي  األج اـ ــ تلي  اإلرهـ ــ  املدـ ــ   ذاـ ــي  فيهـ  يديمـ
 جنسيته ؛    ملي  أا

مميــأ ااــدا  األعضــ ء أ  تتبــ ا ، افدــ   اتزام هتــ   يجــ  اادــ اي    يهينن  - ٤ 
 ه منـ بيس ل  اادايل، ز ب   اةهيد ملياجهت اخلطر اا   ميثلم املد تلي  اإلره بيي  األج ا ، 

اإلرهــ بي  األج اــ ، دــ تل  منــأ اشــر اافكــر املتطــرل ااــ   يفضــ  إآل اإلرهــ   اجتنيــد امل 
فيهم األ ف  ، امنأ املد تل  اإلره بي  األج ا  من عنير  داده ، اتبطي  امنأ تدـدمي    ن

اادعم امل يل إآل ها ء املد تل ، ااالأ اتنفيـ  اسـتراتيجي ا ملد الـ ة ااب لـدين منـهم اإلعـ دة       
 تأهيلهم اإع دة إدم جهم؛  

الدـ اي  ااـدايل ةدـي  اإلاسـ   اقـ اي       أ  على اادا  األعض ء، افد   يقرر - ٥ 
ااةجئ  اادايل اااد اي  اإلاس   اادايل، منأ اقمأ جتنيد أا تنظـيم أا ادـ  أا جتهيـز األفـراد     
اا ين يس فرا  إآل داات غـد ااـيت يديمـي  فيهـ  أا  ملـي  جنسـيته  بغـرض ارتكـ   أعمـ            

، أا تـيفد تـدري  علـى أعمـ   اإلرهـ        إره بيت أا تـدبده  أا اإلعـداد رـ  أا املشـ ركت فيهـ      
 تلد   ذا  ااتدري ، ا يي  سفر ها ء األفراد اأاشطتهم؛ أا

ــرار    يشنننري - 2  ــرر، ز اادـ ــم قـ ــدا    (6117) 7٣1٣إآل أاـ ــأ ااـ ــى مجيـ ، أ  علـ
   إره بيـت أا تـدبده  أا اإلعـداد رـ      األعض ء كف ات تددمي أ  شـخ  يشـ رك ز  ييـ  أعمـ    

أ  علــى مجيــأ ااــدا  كف اــت أ  تــن   قيااينــه        ويقننررارتك هبــ  أا دعمهــ  إآل اابدااــت،    أا
اايالحه  ااداخليت على جترمي األفب   اات ايـت ب عتن رهـ  جـرالم خطـدة  ـ  يكفـ  الـتمك  مـن         

 جس مت اةرميت:  مد ال ة اةن ة امب قنتهم بصيرة تبكس على اانحي ااياج  
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سفر رع ي ه ، أا حم ااتهم ااسفر، إآل داات غد اايت يديمـي  فيهـ  أا  ملـي      )أ( 
ــت         ــن أراالــيه  إآل داا ــ  م ــهم ااســفر، ااطةق ــراد، أا حم اات ــن األف جنســيته ، اســفر غدهــم م

ــد ــت أا تــدبده           غ ــ   إره بي ــرض ارتكــ   أعم ــي  جنســيته ، بغ ــي  فيهــ  أا  مل ــيت يديم اا
داد رــــ  أا املشــــ ركت فيهــــ ، أا تــــيفد تــــدري  علــــى أعمــــ   اإلرهــــ   أا تلد ــــ  اإلعــــ أا

 ااتدري ؛   ذا 
قيــ م رع ي هــ ، أا ا الــطةع ز أراالــيه ، بتــيفد األمــيا  أا مجبهــ  عمــدا،    ) ( 

رة أا غـد من شـرة، بدصـد أ  ت سـتخدم هـ   األمـيا ، أا مـأ اابلـم         بأ  اسيلت، بصيرة من شـ 
بأدــ  ست ســتخدم، ز  ييــ  ســفر أفــراد إآل دااــت غــد ااــيت يديمــي  فيهــ  أا  ملــي  جنســيته    
بغرض ارتك   أعم   إره بيت أا تدبده  أا اإلعـداد رـ  أا املشـ ركت فيهـ ، أا تـيفد تـدري        

   ااتدري ؛  على أعم   اإلره   أا تلد   ذا
سـفر أفـراد إآل دااـت     قي م رع ي ه ، أا ا الـطةع ز أراالـيه ، عمـدا بتنظـيم     )ج( 

غــد ااــيت يديمـــي  فيهــ  أا  ملـــي  جنســيته  بغـــرض ارتكــ   أعمـــ   إره بيــت أا تـــدبده        
ــ           أا ــ  ذا ــ   أا تلد  ــ   اإلره ــى أعم ــدري  عل ــيفد ت ــ ، أا ت ــ  أا املشــ ركت فيه ــداد ر اإلع

 ي  ذا  ااسفر بأ  شك  كخر،    يشم  أعم   ااتجنيد؛  ااتدري ، أا تسه
عن تصميمم اادي  على اانظر ز أ  يدرج ز ق لمت اةهـ ا املرتنطـت    يعرب - 1 

، (617٤) 6727بتنظيم ااد عدة من أفـراد امج عـ ا اماسسـ ا اكي اـ ا، عمـة بـ ادرار       
ميي اــي  هــ   اةهــ ا أا يســل حيد  أا يــدب را  شــااد  أا انــدا  األشــخ   اصــ ةه ،   َمــن
يــدعمي  أعم رــ  أا أاشــطته  بــأ   ريدــت أخــر ،  ــ  ز ذاــ  مــن خــة  تكنيايجيــ ا     أا

املبليمـــــ ا اا تصـــــ  ا، كشـــــنكت اإلاتراـــــت أا اســـــ ل  ااتياصـــــ  ا جتمـــــ ع  أا أ  
 أخر ؛   اسيلت

ا  األعض ء، دا  املس س حب  ا اادخي  أا املـرار اابـ بر   اادعلى أ   يقرر - 9 
ااضراريت اتسيد إجراءاا اابملي ا اادض ليت،    ز ذا  تسيد إجراءاا اابمليـ ا اادضـ ليت   

عنيرهـ    املتصلت ب عتد   أا ا تج ز مد تل  إره بي  أج ا ، أ   نـأ مـن دخـي  أراالـيه  أا    
بليم ا مي يقـت تـيفر أس سـ  مبدـي  اةعتدـ د بأاـم يسـبى        أ  فرد يكي  اد  ااداات املبنيت م

ز ذاـ  أ    ،  ـ  2إآل دخي  أرااليه  أا عنيره  بغرض املش ركت ز األفب   املنينت ز اافدرة 
أعم   أا أاشطت تد  على ارتنـ   فـرد أا مج عـت أا ماسسـت أا كيـ   بتنظـيم ااد عـدة، علـى         

، على أ  يكـي  ز هـ   اافدـرة مـ  يلـزم      (617٤) 6727من اادرار  6اانحي املن  ز اافدرة 
أ  تطلـ  منـهم    أ  داات بأ   نأ رع ي ه  أا املديم  فيه  بشك  دالم من دخي  أرااليه  أا

 اخلراج منه ؛  
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أراالـيه  بتدـدمي    ب ادا  األعض ء أ  ت لـزم شـرك ا ااطـدا  ااب ملـت ز     يهي  - 1 
مبليمــ ا مســندت عــن املســ فرين إآل ااســلط ا ااي نيــت املختصــت كــ  تــتمكن مــن اكتشــ ل    

 7191ا  (7111) 7621   ا قي م األفراد اا ين  ددهتم االجنت املنشأة عمة بـ ادرارين  
(  غ درة أرااليه ، أا حم اات دخي  تل  األراالـ  أا عنيرهـ  علـى مـ      “االجنت”) (6177)

مـن هـ ا    عمليـت مغـ درة  ب ادا  األعض ء أ  تنلـق االجنـت بـأ      ويهي  كذلك  لراا مدايت، 
فـراد، اأ  تطلـأ   أا عنيرهـ  مـن قلنـ  هـا ء األ      رااليه  أا أ  حم اات من ه ا اادني  ادخيرأل

ــ اي  ااــداخل            ــ ا  ســ  ا قتضــ ء اافدــ  الد ــى هــ   املبليم ــت أا اةنســيت عل ــت اإلق م داا
 اا اتزام ا ااداايت؛  

ــا        يؤكنند - 71  ــ  يتبل ــرار فيم ــ ا ااد ــير  ر ــ  اااف ــ  ااك م ااضــرارة امللحــت التنفي
هــ ا اادــرار   علــى ااضــرارة اخل صــت اامللحــت اتنفيــ    ويشنند ب ملدــ تل  اإلرهــ بي  األج اــ ،  

يتبلا ب ملد تل  اإلره بي  األج ا  املرتنط  بتنظـيم داعـو اجنهـت اانصـرة اغدمهـ  مـن        فيم 
خةي  تنظـيم ااد عـدة أا اةم عـ ا املرتنطـت بـم أا املنشـدت عنـم أا املتفرعـت منـم، ااـيت  ـددهت             

ــت،  ــت   ويعنننرباالجنـ ــدرج ز ااد لمـ ــر ز أ  يـ ــتبداد  النظـ ــن اسـ ــرار عـ  6727،  يجـــ  اادـ
 ؛أعة  2األفراد املرتنط  بتنظيم ااد عدة اا ين يرتكني  األفب   احملددة ز اافدرة  (617٤)
 

 التعقون الدويل  
اادا  األعض ء إآل هس  ااتبـ ا  ااـدايل ااإلقليمـ  ادا  اإلقليمـ ،      يد   - 77 

تف ق ا  ن ليت مىت ك   ذا  من سن ، مـن أجـ  منـأ سـفر املدـ تل  اإلرهـ بي        من خة  إبرام ا
األج ا  ااطةق  من أرااليه  أا عنيرهم ر ، اذا  بسن  منه  تبزيز تن د  املبليم ا بغـرض  
هديد هييتهم، اتنـ د  أفضـ  املم رسـ ا ااعتم دهـ ، ااإلملـ م علـى  ـي أفضـ  ب ألمنـ   ااـيت           

ره بيي  األج اـ  ز سـفرهم، ايـدعي ااـدا  األعضـ ء إآل اابمـ  ز إ ـ ر        يتنبه  املد تلي  اإل
مــن ااتبــ ا  عنــد اختــ ذ تــدابد علــى املســتي  ااــي   ترمــ  إآل منــأ اإلرهــ بي  مــن اســتغة    
ااتكنيايجي  اا تص  ا اامليارد ز ااتحري  علـى دعـم األعمـ   اإلره بيـت، مـأ اةـر  ز       

اإلاس   ااةريـ ا األس سـيت اا متثـ   اةاتزامـ ا األخـر       اايقت افسم على ا ترام  دي  
 ااد لمت  يج  ااد اي  اادايل؛  

ــرار   يشننري - 76  ــرر، ز ااد ــم ق ــدا    (6117) 7٣1٣إآل أا ــزاد كــ  مــن اا ، أ  ت
اتحديدـ ا أا اإلجـراءاا اةن ليــت   األعضـ ء األخـر  بأقصـى قـدر مـن املســ عدة فيمـ  يتصـ  ب        

املتبلدت بتميي  أا دعم األعم   اإلره بيت،    يشم  املس عدة ز اةصي  علـى األداـت املت  ـت    
رــ  ااةزمــت اءجــراءاا ااد ايايــت، اياكــد أمهيــت اايفــ ء هبــ ا ا اتــزام فيمــ  يتبلــا ب اتحديدــ ا   

 األج ا ؛  اإلجراءاا اايت خيضأ ر  املد تلي  اإلره بيي   أا

http://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
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املنظمت ااداايت الشر ت اةن ليت )اإلاتربي ( على تكثيـ  اةهـيد ااـيت     يش ا - 7٣ 
تن ر  فيم  يتبلا ب اتهديد اا   يشكلم املد تلي  اإلرهـ بيي  األج اـ ، اعلـى ااتيصـيت بتـيفد      

راميـت  ميارد إال فيت أا تيفده  من أجـ  دعـم اتشـجيأ ااتـدابد ااي نيـت ااإلقليميـت اااداايـت اا       
إآل رصــد عنــير املدــ تل  اإلرهــ بي  األج اــ  امنبــم، مثــ  تيســيأ اطــ   اســتبم   اشــراا    

 اإلاتربي  اخل صت اتشم  املد تل  اإلره بي  األج ا ؛
اادا  إآل املس عدة ز بنـ ء قـدرة ااـدا  علـى ااتصـد  التهديـد ااـ           يد   - 7٤ 

  اةيلياــت دا  عنــيرهم اةــداد ااربيــت  يشــكلم املدــ تلي  اإلرهــ بيي  األج اــ ، ألغــراض منــه 
ااانحريت امنبهم من ذا ، ا  سيم  اادا  اجمل ارة ملن  ا اازناع ا املسلحت اايت ييجـد فيهـ    
ــت مــن أجــ          ــدا  األعضــ ء المســ عدة ااثن لي ــ ، اير ــ  بتدــدمي اا ــ تلي  إرهــ بيي  أج ا مد

 اإلسه م ز بن ء تل  ااددرة ايشجأ على ذا ؛
 

 العنيف من أد  منا اإلرهقبمكقفحة التطرف 
على أ  مك فحت ااتطرل اابني  اا   ميكن أ  يفض  إآل اإلرهـ  ،   يشد  - 7٥ 

   ز ذا  منأ اشر اافكـر املتطـرل بـ  األفـراد اجتنيـدهم اتبنئتـهم اينضـميا إآل اةم عـ ا         
املدـ تل   اإلره بيت ااملدـ تل  اإلرهـ بي  األج اـ ، تشـك  عـ مة أس سـي  ز ااتصـد  اتهديـد         

اادا  األعضـ ء إآل تبزيـز اةهـيد ااراميـت      ويد  اإلره بي  األج ا  السلم ااألمن اادااي ، 
 إآل مك فحت ه ا ااضر  من الرا  ااتطرل اابني ؛

ااــدا  األعضــ ء علــى إشــراك اجملتمبــ ا احملليــت ااابن صــر ااف علــت         يشنن ا - 72 
ضـت اخلطــ   املتطــرل اابنيــ  ااــ   ميكــن  اةكيميــت املبنيــت ز االــأ اســتراتيجي ا ملن ه غـد 
 رض على ارتك   األعمـ   اإلره بيـت، اااتصـد  الظـرال املفضـيت إآل شـييع ااتطـرل         أ 

اابني  اا   ميكن أ  يفض  إآل اإلره  ، اذا  بسن  منه   ك  ااشـن   ااألسـر ااانسـ ء    
املبنيـت األخـر  ز اجملتمـأ     اااد دة ز األاس   اادينيت اااثد فيـت اااتبليميـت، اك فـت اةم عـ ا    

املد ، ااألخ  بنه  مكيفت حبس  اة ات ز مك فحت اعتن   ه ا ااتطرل اابنيـ ، ااانـهيض   
 ب إلدم ج اااتة م ا جتم عي ؛  

ــرر  ز اافدــرة   يشننري - 71  ــ  ق ــرار    7٤إآل م ــا  في (617٤) 6727مــن ق مــ  يتبل
ب ألجهزة املتفجـرة املرجتلـت اتنظـيم ااد عـدة امـن يـرتنط بـم مـن أفـراد امج عـ ا اماسسـ ا            

اادا  األعض ء، ز ه ا ااسي  ، على اابم  ز إ  ر من ااتبـ ا  عنـد اختـ ذ     وحيثاكي ا ا، 
ــ  اا تصــ  ا       ــأ اســتغة  اإلرهــ بي  التكنيايجي ــي   ترمــ  إآل من ــى املســتي  اا ــدابد عل ت

يارد،    ز ذا  اايس ل  ااسمبيت ااافيـديي، ز ااتحـري  علـى دعـم األعمـ   اإلره بيـت،       اامل

http://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
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ــ          ــ ا األس ســيت اا متث ــرام  دــي  اإلاســ   ااةري ــى ا ت مــأ اةــر  ز اايقــت افســم عل
 اةاتزام ا األخر  ااد لمت  يج  ااد اي  اادايل؛

 د  ااـــدعم ب ســـتمرار ااـــدا  األعضـــ ء إآل ااتبـــ ا  فيمـــ  بينـــه  اتنـــ  يننند   - 79 
تن ام مـن جهـيد ملك فحـت ااتطـرل اابنيـ  ااـ   ميكـن أ  يفضـ  إآل اإلرهـ  ، اذاـ             فيم 

 بسن  منه  بن ء ااددراا اتنسيا اخلطط ااملس ع  اتن د  اادراس املستف دة؛  
ز ه ا ااصدد على أمهيت اةهيد اايت تنـ ر  ااـدا  األعضـ ء مـن أجـ        يشد  - 71 

غد عنيفت ملنأ اشي  اازناع ا اتسييته  اك  يأخـ  هبـ  األفـراد املتضـررا       بليرة سن  بديلت
ااجملتمب ا احملليت املتضررة ز اةد من خم  ر اشر اافكر املتطرل ااـ   يفضـ  إآل اإلرهـ  ،    
اعلى أمهيت إش عت بدال  سلميت الخط   اابني  اا   يبتندم املدـ تلي  اإلرهـ بيي  األج اـ ،    

 اا   ميكن أ  ياديم ااتبليم ز من هضت اخلط   اإلره يب؛ على اادار ويشد 
 

 مشقركة األمم املتحدة يف التصدي للتهديد الذي يشكله املققكل ن اإلرهق ي ن األدقن   
ــ  امــن ميــي  ســفرهم اأاشــطتهم      يشننري - 61  ــ تل  اإلرهــ بي  األج ا إآل أ  املد

 يد اإلدراج ز ق لمـت اةـزاءاا   ااة دت أا ييسـره  بطـر  أخـر  ميكـن أ  تسـر  علـيهم مبـ       
ــ ادرارين      ــة بـ ــت عمـ ــده  االجنـ ــيت تتبهـ ــدة ااـ ــيم ااد عـ ــى تنظـ ــت علـ  (7111) 7621املفراالـ

ا أاشــطت تنظــيم ااد عــدة، أا تـــدبده     مــىت شــ ركيا ز  ييــ  أعمـــ   أ    (6177) 7191 ا
تيسد ااديـ م هبـ  أا اإلعـداد رـ  أا ارتك هبـ ، مبـم أا ب نـم أا اي بـت عنـم أا دعمـ  اـم، أا ز             أا

تيريد أا بيأ أا اد  األسلحت ام  يتص  هب  من عت د إايم أا إآل أ  خليت أا مج عت مرتنطـت بـم   
ةس بم أا ةس   تلـ  اخلليـت أا اةم عـت، أا ز    أا منشدت عنم أا متفرعت منم، أا ز ااتجنيد 

ــت        ــدعم ألعمــ   أا أاشــطت ذاــ  ااتنظــيم أا تلــ  اخللي تدــدمي أ  شــك  كخــر مــن أشــك   اا
ــن         أا ــ  ام ــ بي  األج ا ــ تل  اإلره ــراا أنــ ء املد ــدا  األعضــ ء إآل اقت ــدعي اا ــت، اي اةم ع

 ن إدراجهم ز ااد لمت؛يديمي  بتيسد أا  يي  سفرهم اأاشطتهم ااة دت اا ين ميك
ــ ادرارين    ينننن  ز - 67  ــة بــ ــأة عمــ ــت املنشــ  7191ا  (7111) 7621إآل االجنــ

ــ ا    (6177) ــ  ارصــد اةــزاءاا، أ  يركــزا، ب اتب ــدعم ااتحليل ــا اا ــأ  افري ــا مــأ مجي   ااي ي
هيئ ا األمم املتحدة املبنيت  ك فحت اإلره  ، ا  سيم  املديريت ااتنفي يت ملك فحـت اإلرهـ  ،   
تركيزا خ ص  على ااتهديد اا   يشكلم املدـ تلي  اإلرهـ بيي  األج اـ  ااـ ين جنـدهم تنظـيم       

سسـ ا اااكي اـ ا   ااداات اإلسةميت ز اابرا  اااش م اجنهـت اانصـرة اك فـت اةم عـ ا ااملا    
 املرتنطت بتنظيم ااد عدة أا اا ين ااضميا إآل صفيفه ؛
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فريــا ااــدعم ااتحليلــ  ارصــد اةــزاءاا علــى تنســيا مــ  ين اــم مــن     يشنن ا - 66 
جهـيد ز رصـد ااتهديــد ااـ   يشــكلم املدـ تلي  اإلرهــ بيي  األج اـ  امياجهتــم مـأ هيئــ ا       

، ا  سـيم  اافريـا ااب مـ  ااتـ بأ الجنـت املبنيـت       األمم املتحدة األخر  املبنيت  ك فحت اإلره  
 ب اتنفي  ز جم   مك فحت اإلره   املب  ب ةيار اااتف هم امك فحت ا جن ا  إآل اإلره  ؛

إآل فريا اادعم ااتحليل  ارصـد اةـزاءاا أ  يدـدم، ب اتبـ ا  ااي يـا       يطل  - 6٣ 
هـ  ، تدريـرا إآل االجنـت املنشـأة عمـة      مأ هيئ ا األمم املتحـدة األخـر  املبنيـت  ك فحـت اإلر    

ييم ، اأ  يدـدم إآل االجنـت    791ز غضي   (6177) 7191ا  (7111) 7621ب ادرارين 
كخــر املسـتجداا املتبلدــت ب اتهديـد ااــ   يشــكلم    ييمــ  بي اـ  أاايــ  شـفيي  عــن   21ز غضـي   

املد تلي  اإلره بيي  األج ا  اا ين جندهم تنظيم ااداات اإلسةميت ز اابرا  اااشـ م اجنهـت   
اانصرة اك فت اةم ع ا ااملاسس ا اااكي ا ا املرتنطت بتنظيم ااد عدة أا ااـ ين ااضـميا إآل   

 صفيفه ، يتضمن م  يل :
لتهديــد ااــ   يشــكلم هــا ء املدــ تلي  اإلرهــ بيي  األج اــ ،   تديــيم شــ م  ا )أ( 

فيهم امليسرا ، امبليم ا عن أشـد املنـ  ا تضـررا منـهم اعـن ا جت هـ ا املتبلدـت بنشـر           ن
ااخلصـــ ل   اافكـــر املتطـــرل ااـــ   يفضـــ  إآل اإلرهـــ   اعـــن أاشـــطت ااتيســـد اااتجنيـــد  

 ؛اادميغرافيت اااتميي 
لتهديـد ااـ     ا تبزيـز ااتصـد   خت ذ  مـن إجـراءاا ا  تيصي ا بشأ  م  ميكن ا ) ( 

 يشكلم ها ء املد تلي  اإلره بيي  األج ا ؛
إآل ةنت مك فحت اإلره   أ  تديم، ز  داد ا يته  ااد لمت ابـدعم   يطل  - 6٤ 

من املديريت ااتنفي يـت ملك فحـت اإلرهـ  ، بتحديـد ااثغـراا اارليسـيت ااـيت تبتـر  قـدرة ااـدا            
ااايت قـد تبيـا    (611٥) 726٤ا  (6117) 7٣1٣تنفي  قرار  جملس األمن  األعض ء على

قــدرة ااــدا  علــى اقــ  تــدفا املدــ تل  اإلرهــ بي  األج اــ ، اهديــد املم رســ ا اةيــدة ز  
، اتيسد تدـدمي املسـ عدة   (611٥) 726٤ا  (6117) 7٣1٣ق  تدفدهم تنفي ا الدرارين ا

ء اادـدراا  اافنيت، خ صت عن  ريا تشـجيأ ااتياصـ  بـ  اةهـ ا ااـيت تدـدم املسـ عدة ز بنـ         
ااةه ا اايت تتلد ه ، ا  سيم  اةه ا امليجيدة ز أشد املن  ا تضـررا، بسـن  منـه  ااديـ م،     
بن ء على  لنه ، بيالـأ اسـتراتيجي ا ج مبـت ملك فحـت اإلرهـ   تشـم  مك فحـت اشـر اافكـر          

يهــ  املتطــرل اابنيــ  اتــدفا املدــ تل  اإلرهــ بي  األج اــ ، مــأ اإلشــ رة إآل األداار ااــيت تاد 
 اابن صر ااف علت األخر ، امنه  املنتد  ااب مل  ملك فحت اإلره  ؛

أ  اشتداد هتديد املد تل  اإلره بي  األج ا  يشك  جزءا من املسـ ل    يؤكد - 6٥ 
ــ ادرارين      ــلت بـ ــدة املتصـ ــيراا اةديـ ــئت اااتطـ ــ ا اان شـ  726٤ا  (6117) 7٣1٣اا جت هـ
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ــرة    (611٥) ــت ز اافدـ ــت ااتنفي يـ ــز جملـــس األمـــن إآل املديريـ ــرار   ٥ااـــيت أاعـ ــن قـ  6761مـ
ك فحـت اإلرهـ   اهتم مـ  خ صـ      أ  هـدده ، اب اتـ يل فهـي جـدير بـأ  تيايـم ةنـت م        (617٣)
 يتسا اا يته ؛   

 7191ا  (7211) 7621إآل االجنــــت املنشــــأة عمــــة بــــ ادرارين  يطلنننن  - 62 
ــ    (6177) ــت مك فحــت اإلرهــ   أ  يطلب ــت     اةن ــى كخــر املســتجداا املتبلد ــس األمــن عل جمل

 ر  ك  منهم  عمة هب ا اادرار؛  ب ةهيد اايت ين 
 أ  ي ند  املسأات قيد اظر . يقرِّر - 61  
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