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 (0272) 0712القرار   
ــن    ل ــت        ــس األم ــ ا اهــ س جمل ــة ة    1020ال آب/أغ ــ س  71املعق

0272 
  

 ،إن جملس األمن 
 7271 ، و(0227) 7111 ، و(7111) 7021قراراتــــــــ    إذ يعيدددددددد     يدددددددد   

 0711 ، و(0271) 0701 ، و(0270) 0211 ، و(0221) 7202 ، و(0221)
 ، وبيانات رئي   ذات الصلة،(0272) 0727 ، و(0272)

اســتق مج ورةر ــة العــراه واة رةر ــة العربيــة ال ــةر ة وســيا   ا   وإذ يعيدد     يدد  
 تأكيد مقاصد ميثاه األمم املتحدة ومبا ئ ، وإذ يعي   ذلكووحد  ا وس مة أراضير ا، 

ــل أوــاال  ومكــابرس  طــا  أحــد أ  ــر     وإذ يعيدد  الك  يدد   علــأ أا اهربــاب   ي
مـن الـدوليو وأا أا أع ـامج اربابيـة بـا أع ـامج ا راميـة        الترد دات اليت حتـده بال ـ و واأل  

 وغري مربرة، مر ا كانت بةاعثرا وأوقات ارتااهبا، وأ ا كاا مرتابةبا،
من وقةع أراض   أحناء من العراه وسةر ة حتت سـي رة   وإذ يعرب عن بالغ القلق 

يب لة ـة  التنكـي و   تنكيم الدولة اهس مية   العراه والطاو و برة النصـرة ومـن األ ـر ال ـل    
وأفاارمهــا املت رفــة وأع اا ــا العني ــة علــأ اكســتقرار   كــ  مــن ســةر ة والعــراه واملن قــة،  

  ذلك اآل ار اهن انية املدمرة اليت  ل ترا علأ ال ااا املدنيو وأفضت اىل تطـر د أكثـر    مبا
  ائ ية،من مليةا وخص، ومما  قترفان  من أع امج العنف اليت تؤ ج التةترات ال

ا انتــ  لتنكــيم الدولــة اهســ مية   العــراه والطــاو و برــة النصــرة   وإذ يكددرت    يدد  
ترتابـ    وسائر ما  رتبط بتنكـيم القاعـدة مـن األفـرا  واة اعـات واملؤس ـات والايانـات، ملـا         
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الضـحا ا،   من أع امج اربابية ا رامية متةاصـلة ومتعـد ة  ـدىل اىل قتـ  املـدنيو وغريبـم مـن        
 وإذ يشد  مري امل تلاات واملةاقل الثقافية والد نية، وزعزعـة اكسـتقرار وتقـة ع  عائ ـ ،     وتد

 7 اىل ان باه أحااو جت يد األصةمج وحكر ال  ر وحكر األسلحة املنصـة  عليرـا   ال قـرة   
اهسـ مية و برــة النصــرة وســائر مــا  ــرتبط   علــأ تنكــيم الدولــة (0272) 0727مـن القــرار  

 بتنكيم القاعدة من األفرا  واة اعات واملؤس ات والايانات،
علأ أا اهرباب، مبا   ذلك األع ـامج الـيت  رتابـرا تنكـيم الدولـة       وإذ يعي  الك  ي  

 ينرا،اهس مية   العراه والطاو، ك ميان وك  نبغا رب   بأا   انة أو  ن ية أو حضارة بع
علأ أن  ك مياـن  حـر اهربـاب اك باتبـاع تـج  ت ـم باملثـابرة والطـ ةمج          وإذ يش د 

ــة   منــل           ــا ب عالي ــة وتعاوت ــة واهقلي ي ــات الدولي ــدومج واملنك  ــل ال ــأ مطــاركة وي ــةو عل  ق
 الترد دات اهربابية واضعافرا وعزاا وو  حركترا،

أا تا ــ  امتثــامج أا تــدابري  علــأ أا مــن وا ــل الــدومج األعضــاء  وإذ يعيدد  الك  يدد  
ــل           ــرار، ة ي ــ ا الق ــ ا ا ــيت تتخــ با تن ي ــدابري ال ــك الت ــا   ذل ــاب، مب تتخــ با ملاافحــة اهرب

سـي ا القـانةا الـدوو ققـةه اهن ـاا       اكلتزامات الةاقعة عليرا مبة ـل القـانةا الـدوو، وك   
ــدوو اهن ــاأ، واذ  ؤكــد أا ف    ــانةا ال ــدوو ل  ــقو والق ــدابري ماافحــة  والقــانةا ال ــة ت عالي

اهربــاب واحتــراو حقــةه اهن ــاا واقر ــات األساســية وســيا ة القــانةا  ا ــ ا و عــززاا    
بعضر ا بعضا، ومها عنصر أساسا لنجاح  رة  ماافحة اهرباب، و طـري اىل أمهيـة احتـراو    

 سيا ة القانةا   منل اهرباب وماافحت  ب عالية،
األوـخا  الـ  ن ارتابـةا انتـراكات للقـانةا       علأ و ةب حماسـبة  وإذ يعي  الك  ي  

الدوو اهن اأ أو قامةا خبروقات أو جتـاوزات ققـةه اهن ـاا   العـراه وسـةر ة أو كـانةا       
م ؤولو عن ذلك ب ـره أ ـر ، مبـا   ذلـك اضـ را  األفـرا  علـأ أسـاه انت ـائرم الـد             

 العقدا أو ال ياسا، أو
ــن الت ة وإذ يعددرب عددن  لقددي الشدد ي      ــيم الدولــة      م ــن تنك ــ  م ــاس ك ــ ا  تلق ــ  ال  

ــرا        ــرتبط بتنكــيم القاعــدة مــن األف اهســ مية   العــراه والطــاو و برــة النصــرة وســائر مــا  
واة اعات واملؤس ات والايانات وما حتص  علي  تلك اةرات من مةار  ماليـة وغـري ذلـك    

 ابية   امل تقب ،أا تلك املةار  ستةفر الدعم ألنط ترا اهرب وإذ يؤ  من املةار ، 
حــةا ا اك ت ــاىل وأ ــ  الربــائن الــيت  رتابــرا كــ  مــن تنكــيم    وإذ يدد ين بشدد   

الدولة اهس مية   العراه والطاو و برة النصرة وسائر ما  رتبط بتنكيم القاعـدة مـن األفـرا     
واة اعــات واملؤس ــات والايانــات ألا غــرض كــاا ذلــك، مبــا   ذلــك ارتاــاب تلــك          
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ــل   ــامج ة  ــية،    األع  ــازكت سياس ــةامج أو ك ــل تن ــامج   إذ يعددرب عددن ع مددي  واألم ــل أع  من
اك ت اىل وأ   الربـائن الـيت ترتابـرا اة اعـات اهربابيـة وضـ اا ااـ ه سـراح الربـائن          
بصــةرة آمنــة  وا  فــل مبــالي علــأ ســبي  ال د ــة أو تقــد  تنــازكت سياســية، وفقــا ألحاــاو    

لـدومج األعضـاء أا عنـل اهربـابيو مـن اكسـت ا ة         يـل ا  وإذ يهيد  القانةا الدوو املن بقـة،  
ب ر ق مباور أو غري مباور من املـدفةعات املقدمـة علـأ سـبي  ال د ـة أو التنـازكت ال ياسـية        

ضــرورة تعــاوا ويــل الــدومج  وإذ يعيدد     يدد وضــ اا ااــ ه ســراح الربــائن بصــةرة آمنــة، 
ئن الــيت ترتابــرا اة اعــات األعضــاء علــأ حنــة و يــق أ نــاء حــةا ا اك ت ــاىل وأ ــ  الربــا  

 اهربابية،
ــة       وإذ يعددرب عددن القلددق    ــيم الدول ــل اىل تنك ــابيو األ ان ــاتلو اهرب ــدفق املق ــن ت م

ــرا        ــرتبط بتنكــيم القاعــدة مــن األف اهســ مية   العــراه والطــاو و برــة النصــرة وســائر مــا  
 واة اعات واملؤس ات والايانات، ومن حجم تلك الكابرة،

من استخداو اهربابيو ومناصر رم املتزا ـد،   جمت ـل العةملـة،     لقلقوإذ يعرب عن ا 
لتانةلة يـــا املعلةمــــات واكتصــــاكت اةد ــــدة، وك ســـي ا اهنترنــــت، ألغــــراض التجنيــــد   
والتحر ع علأ ارتااب أع ـامج اهربـاب، وكـ لك لت ة ـ  أنطـ ترم وه ي رـا والتحضـري        

عضــاء علــأ منــل اهربــابيو مــن اســتغ مج علــأ ضــرورة أا تتعــاوا الــدومج األ وإذ يشدد داـا،  
التانةلة يــا واكتصــاكت واملــةار  للتحــر ع علــأ  عــم األع ــامج اهربابيــة، مــل اقــر      
الةقت ذات  علأ احتـراو حقـةه اهن ـاا واقر ـات األساسـية واكمتثـامج ل لتزامـات األ ـر          

 القائ ة مبة ل القانةا الدوو،
احملـاوكت   وإذ يدرض  ع علـأ األع ـامج اهربابيـة،    بأود العبـارات التحـر    وإذ ي ين 

الراميــة اىل ترب ــر األع ــامج اهربابيــة الــيت قــد حتــرض علــأ ارتاــاب مز ــد مــن تلــك األع ــامج    
 عجيدبا )الدفاع عنرا(، أو

أا الدومج األعضـاء بـا املتح لـة لل  ـؤولية الرئي ـية عـن لا ـة ال ـااا          وإذ يؤ   
 وفقا كلتزاما ا مبة ل القانةا الدوو،املدنيو املة ة  ن علأ أراضيرا، 

ويــل األاــراىل علــأ لا ــة ال ــااا املــدنيو، و اصــة الن ــاء واألا ــامج،   وإذ حيدد  
املتضرر ن من أع امج العنف اليت  قـةو هبـا تنكـيم الدولـة اهسـ مية   العـراه والطـاو و برـة         

سـي ا   ت وكيانـات، وك النصرة وسائر ما  رتبط بتنكيم القاعدة من أفرا  وواعـات ومؤس ـا  
 اق ا ة من أا وا  من أواامج العنف اةن ا،
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ضــرورة ماافحــة األ  ــار الــيت  ــد  ال ــ و واألمــن الــدوليو مــن   وإذ يعيدد     يدد  
 راء األع امج اهربابية،   يل الةسـائ ، وفقـا مليثـاه األمـم املتحـدة والقـانةا الـدوو، مبـا           

وو ققةه اهن ـاا والقـانةا الـدوو ل  ـقو والقـانةا      ذلك ما  ن بق من أحااو القانةا الد
بـ ا الصـد  الـدور ااـاو الـ ا تؤ  ـ  األمـم املتحـدة   قيـا ة              وإذ يؤ د  الدوو اهن ـاأ،  

 ب س اةرة  وتن يقرا،
است رار اخل ر الـ ا  ترـد  ال ـ و واألمـن الـدوليو واملت ثـ         وإذ يالحظ مع القلق 

مية   العراه والطاو و برـة النصـرة وسـائر مـا  ـرتبط بتنكـيم القاعـدة          تنكيم الدولة اهس 
تصـ ي   علــأ التصـدا ة يــل    وإذ يعيد     يدد  مـن أفـرا  وواعــات ومؤس ـات وكيانــات،    

  ةانل ذلك اخل ر،
 مبة ل ال ص  ال ابل من ميثاه األمم املتحدة، وإذ يكصرف 
اليت  رتابـرا تنكـيم الدولـة     بأود العبارات األع امج اهربابية يشج  وي ين - 7 

اهس مية   العراه والطاو وأفاارس املت رفـة العني ـة، واسـت رار  روقاتـ  اة ـي ة واملنرجيـة       
 والةاسعة الن اه ققةه اهن اا وانتراكات  للقانةا الدوو اهن اأ؛

القتـ  العطــةائا لل ـدنيو واســتردافرم ع ـدا وارتاــاب فكــائل     يد ين بشدد    - 0 
وع ليات اهعداو اة اعا واعداو األوخا   ارج ن اه القضاء، مبن فـيرم اةنـة ،    متعد ة

واض را  أفرا  واةائف بأسربا علأ أساه انت ائرا الـد   أو العقـدا، وا ت ـاىل املـدنيو،     
وتطــر د أعضــاء األقليــات، وقتــ  األا ــامج وتطــة ررم وجتنيــدبم واســتخدامرم، واكغتصــاب  

ــا األ  ــاامج العنـــف اةن ـ ــداره   وأوـ ــأ املـ ــداءات علـ ــةائا، واكعتـ ــاز العطـ ــر ، واكحتجـ  ـ
وامل تط يات، وتدمري املةاقل الثقافية والد نيـة، واعاقـة النـاه عـن الت تـل بـاققةه اكقتصـا  ة        
واك ت اعيــة والثقافيــة، مبــا   ذلــك اقــق   التعلــيم،  اصــة   حمافكــات الرقــة و  ــر الــزور   

ه،  اصــة   حمافكــات التــأميم وصــ ح الــد ن     وحلــل وا لــل ال ــةر ة، و  عــامج العــرا    
 ونينة ؛
اىل أا ااج ات الةاسعة الن اه أو املنرجيـة ضـد أا فقـة مـن ال ـااا       يش  - 1 

ــد تطــا   رميــة ضــد        ــة ق ــة أو العقد  ــة أو ال ياســية أو الد ني ــرم اه ني ــدنيو ب ــبل  ل يت امل
 مية   العــراه والطــاو علــأ ضــرورة ضــ اا حماســبة تنكــيم الدولــة اهســ   ويؤ دد اهن ــانية، 

و برة النصرة وسائر ما  رتبط بتنكيم القاعدة من أفرا  وواعات ومؤس ات وكيانات علـأ  
ويـل األاـراىل علـأ     وحيد  جتاوزات حقةه اهن ـاا وانتـراكات القـانةا الـدوو اهن ـاأ،      

 منل تلك اكنتراكات والتجاوزات؛
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ــة اهســ مية   العــراه   يطالدد  - 2  والطــاو و برــة النصــرة وســائر   تنكــيم الدول
 رتبط بتنكيم القاعدة من أفرا  وواعات ومؤس ات وكيانات بـالاف عـن ويـل أوـاامج      ما

 العنف وأع امج اهرباب ونزع س حرا وت ر ح قةا ا فةرا؛
 7111ويــل الــدومج علــأ أا تتعـاوا، وفقــا كلتزاما ــا مبة ــل القــرار   حيد   - 1 

،   اةرة  الرامية اىل العثةر علأ األفـرا  واة اعـات واملؤس ـات والايانـات ممـن      (0227)
اــم ارتبــان بتنكــيم القاعــدة، مبــا   ذلــك تنكــيم الدولــة اهســ مية   العــراه والطــاو و برــة   

 ويؤ د  ميرم اىل العدالـة،  النصرة، ال  ن  رتابةا األع امج اهربابية و نك ةتا و رعةتا، وتقد
   ب ا الصد  أمهية التعاوا اهقلي ا؛

ندائ  اىل الدومج أا تتخ  ويـل التـدابري الـيت قـد تاـةا ضـرور ة        يكرت    ي  - 2 
وم ئ ة، وفقا كلتزاما ا مبة ل القانةا الدوو، من أ ـ  ماافحـة التحـر ع علـأ ارتاـاب      

ن قبــ  الايانــات أو األفــرا  املــرتب و بتنكــيم األع ــامج اهربابيــة بــدافل الت ــرىل والتعصــل مــ
الدولة اهس مية   العراه والطاو و برة النصرة وتنكيم القاعدة، ومـن أ ـ  منـل اهربـابيو     

 ومؤ د رم من ممارسة األنط ة اادامة   املؤس ات التعلي ية والثقافية والد نية؛
 

 املقاتلةا اهربابيةا األ انل  
كيم الدولة اهس مية   العـراه والطـاو و برـة النصـرة وسـائر      اقداو تن ي ين - 1 

ــاتلو         ــد املق ــأ جتني ــدة عل ــيم القاع ــة بتنك ــات املرتب  ــات واملؤس ــات والايان ــرا  واة اع األف
ــؤ ج و ــة بم النــ     ــ  ن   ــل ال ــابيو األ ان ــف،    ـاهرب زاع و  ــرم   اوــاعة الت ــرىل العني

ــة اهســ مية   العــراه   ويــل املقــاتلو اهربــابيو األ انــل ا  ويطالدد  ملــرتب و بتنكــيم الدول
للنكــر    ويعددرب عددن ااددكع اد والطــاو واة اعــات اهربابيــة األ ــر  باكن ــحاب فــةرا، 

ت بيــق نكــاو اةــزاءات امل روضــة علــأ القاعــدة علــأ اةرــات الــيت جتنــد ل ائــدة تنكــيم الدولــة  
واة اعات واملؤس ـات والايانـات   اهس مية   العراه والطاو و برة النصرة وسائر األفرا  

املرتب ــة بتنكــيم القاعــدة أو الــيت تطــارا   أنطــ ترا بةســائ  منــرا عة ــ  املقــاتلو اهربــابيو 
 األ انل وتي ري س ربم لصاحل تنكيم الدولة اهس مية و برة النصرة؛

ويل الدومج األعضـاء اىل اهـاذ تـدابري علـأ امل ـتة  الـةا  مـن أ ـ           ي عو - 1 
ف تــدفق املقــاتلو اهربــابيو األ انــل ل نضــ او اىل تنكــيم الدولــة اهســ مية   العــراه   وقــ

والطــاو و برــة النصــرة وســائر األفــرا  واة اعــات واملؤس ــات والايانــات املرتب ــة بتنكــيم    
ويكددرت  ددذلك القاعــدة، وتقــدميرم اىل العدالــة وفقــا لسحاــاو ال ــار ة مــن القــانةا الــدوو،  

الدومج األعضاء مبنل تنق  اهربابيو أو اة اعات اهربابية، وفقا للقـانةا الـدوو   التزاو     ي 
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ــا مج       ــاو،   بــ ا ال ــياه، بتب ــة علــأ اقــدو ، والقي ــة فعال ــرا فــرض رقاب ال ــارا، بةســائ  من
املعلةمات علأ و   ال رعة وحت ـو التعـاوا في ـا بـو ال ـل ات املختصـة هبـدىل منـل تنقـ           

واة اعات اهربابية من أراضيرا واليرـا ووقـف امـدا ات األسـلحة اىل اهربـابيو      اهربابيو 
 والت ة   ال ا  دعم اهربابيو؛

ويل الدومج األعضاء علأ الع   مل من بم عرضة   أراضيرا خل ـر   يشجع - 1 
 التجنيد واةنةح اىل الت رىل العنيف لثنيرم عن التة   اىل سـةر ة والعـراه مـن أ ـ  مـؤازرة     
ــات      ــرا  واة اعـ ــائر األفـ ــرة وسـ ــة النصـ ــاو و برـ ــراه والطـ ــ مية   العـ ــة اهسـ ــيم الدولـ تنكـ

 واملؤس ات والايانات املرتب ة بتنكيم القاعدة أو للقتامج   ص ةفرا؛
قرارس بأا تقةو الدومج مبنل القيـاو علـأ حنـة مباوـر أو غـري مباوـر        يعي     ي  - 72 

ة املتصــلة هبــا باافــة أنةاعرــا، مبــا   ذلــك األســلحة  بتةر ــد أو بيــل أو نقــ  األســلحة واألعتــد 
والــ  رية واملركبــات واملعــدات الع ــار ة واملعــدات وــب  الع ــار ة وق ــل الغيــار لل عــدات   
املــ كةرة ســابقا، وبتقــد  املطــةرة ال نيــة أو امل ــاعدة أو التــدر ل في ــا  تصــ  باألنطــ ة          

ه والطــاو و برــة النصــرة وســائر األفــــــرا   الع ار ــــــة اىل تنكــيم الدولــة اهســ مية   العــرا 
واة اعات واملؤس ات والايانات املرتب ة بتنكيم القاعدة، ان  قا من أراضـيرا أو بةاس ــــة   

 ويعيد     يد   مةاانيرـــا  ارج أراضيرا أو باستخداو ال ائرات أو ال  ن اليت حت   أع مرا؛ 
تبا مج املعلةمات عـن الع ليـات املتعلقـة باكجتـار       عةات  الدومج اىل  يقة ال ب  الا يلة بتاثيف

باألسلحة واهسراع بةترية تبا مج تلك املعلةمات، وتعز ز تن يق اةرة  املب ولة علأ كـ  مـن   
 الصعيد الةا  و وا اهقلي ا واهقلي ا والدوو؛

 
 عة   اهربابيو  

، وك سـي ا مـا اقتضـاس مـن و ـةب      (0227) 7111قرارس  يؤ   من ج ي  - 77 
قيـاو ويـل الــدومج مبنـل عة ـ  األع ــامج اهربابيـة ووق ــ ، واكمتنـاع عـن تقــد  أا وـا  مــن         
أوـــاامج الـــدعم، الصـــر ح أو الض ــــ ، اىل الايانـــات أو األوـــخا  الضـــالعو   األع ـــامج   

نيــد أعضــاء اة اعــات اهربابيــة ومنــل تزو ــد  اهربابيــة، و طــ   ذلــك وضــل حــد لع ليــة جت 
 اهربابيو بال  ح؛

ومـا اقتضـاس فيـ  مـن و ـةب ك الـة ويـل         (0272) 0727اىل قـرارس   يش  - 70 
الــــدومج عــــدو اتاحــــة أا أمــــةامج أو أصــــةمج ماليــــة أو مــــةار  اقتصــــا  ة، بصــــةرة مباوــــرة  

مباوـرة، ل ائـدة تنكـيم الدولـة اهسـ مية   العـراه والطـاو أو  برـة النصـرة أو سـائر            غري أو
األفرا  واة اعات واملؤس ات والايانات املرتب ة بتنكيم القاعدة، عن ار ـق رعا ابـا أو أا   

http://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ar/S/RES/2161(2014)


S/RES/2170 (2014) 
 

 

14-59326 7/11 

 

أا حتكـر ويـل    (0227) 7111مقتضأ قرارس  ويعي     ي أوخا  مة ة  ن   أراضيرا، 
الــدومج علـــأ رعا ابــا أو علـــأ أا أوــخا  أو كيانـــات  ا ــ  أراضـــيرا اتاحــة أا أمـــةامج      

أصةمج ماليـة أو مـةار  اقتصـا  ة أو ماليـة أو غـري ذلـك مـن اخلـدمات ذات الصـلة، بصـةرة            أو
بيـــة أو لـــاولةا مباوـــرة أو غـــري مباوـــرة، ل ائـــدة األوـــخا  الـــ  ن  رتابـــةا أع ـــاك اربا 

  رلةا ارتااهبا أو  طاركةا   ذلك، أو ل ائدة الايانـات الـيت ميتلارـا أو  ـتحام فيرـا،       أو
بصةرة مباورة أو غري مباورة، بؤكء األوخا ، أو األوـخا  والايانـات الـيت تع ـ  باسـم      

 بؤكء األوخا  أو بتة ي  منرم؛
ساســية املتصــلة هبــا الةاقعــة أا حقــةمج الــن ط وااياكــ  األ يالحددظ مددع القلددق - 71 

حتــت ســـي رة تنكـــيم الدولــة اهســـ مية   العـــراه والطـــاو و برــة النصـــرة وســـائر األفـــرا     
ــة         ــدعم  ر ــرا ات ت ــدر ا  ــات املرتب ــة بتنكــيم القاعــدة، ت واة اعــات واملؤس ــات والايان

 تن ي با؛التجنيد اليت تض لل هبا و عزز قدر ا الع لياتية علأ تنكيم ااج ات اهربابية و
مباورة أا أع امج جتار ة علأ حنة مباور أو غري مباور مبطاركة تنكـيم   ي ين - 72 

الدولــة اهســ مية   العــراه والطــاو و برــة النصــرة وســائر األفــرا  واة اعــات واملؤس ــات  
علـأ أا مباوـرة تلـك األع ـامج مياـن أا       ويكدرت الك  يد   والايانات املرتب ة بتنكيم القاعـدة،  

 (7111) 7021ثابــة  عــم مــاو للايانــات الــيت عينتــرا اللجنــة املنبثقــة عــن القــرار ن   تعتــرب مب
رــات   (، وقـد تــؤ ا اىل قيـاو اللجنـة بــمل راج املز ـد مـن اة     “اللجنـة ”) (0277) 7111 و

 القائ ة؛
امتثــامج ويـل الـدومج األعضـاء كلتزامرــا با الـة عـدو قيــاو       يشد د علدأ يةيد     - 71 

ــ  ن       ــرا  ال ــات واألف رعا ابــا واألوــخا  املة ــة  ن  ا ــ  أراضــيرا بتقــد  تربعــات للايان
 حد  م اللجنة أو ملن  ع لةا باسم الايانات احملد ة أو بتة ي  منرا؛

اماانية استخداو ال ائرات أو غريبـا مـن وسـائ  النقـ      من  يعرب عن القلق - 72 
املن لقــة مــن األراضــا الــيت   ــي ر عليرــا تنكــيم الدولــة اهســ مية   العــراه والطــاو   نقــ   
ال بل أو ال لل الث ينة األ ر  واملـةار  اكقتصـا  ة لبيعرـا   األسـةاه الدوليـة، أو   اهـاذ       

 اا جت يد األصةمج؛ترتيبات أ ر  ميان أا تؤ ا اىل انتر
ــرة   يؤ دد  - 71  ــرار   7أا أحاــاو ال ق ــن الق ت ــرا أ ضــا   (0272) 0727)أ( م

علأ  فل ال د ة اىل األفرا  أو اة اعات أو املؤس ات أو الايانات املدر ة أمساؤبـا   قائ ـة   
 اعدة، بصرىل النكر عن كي ية  فل ال د ة أو من  دفعرا؛اةزاءات امل روضة علأ تنكيم الق
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 اةزاءات  
أا تنكيم الدولة اهس مية   العراه والطاو واعة منطقة عن تنكـيم   يالحظ - 71 

القاعـدة، و طــري اىل أا تنكـيم الدولــة اهسـ مية و برــة النصـرة مــدر اا   قائ ـة اةــزاءات      
  بـ ا الصـد  عـن اسـتعدا س للنكـر   ا راج األفـرا         ويعدرب امل روضة علأ تنكيم القاعـدة،  

واة اعات واملؤس ات والايانات اليت تقدو الدعم اىل تنكـيم الدولـة اهسـ مية أو اىل  برـة     
ــ  أو الت ــليح أو التخ ــيط        ــةىل الت ة  ــيت تت ــا اةرــات ال ــا فير النصــرة   قائ ــة اةــزاءات، مب

أو  برـــة النصـــرة وســـائر األفـــرا  واة اعـــات  التجنيـــد ل ائـــدة تنكـــيم الدولـــة اهســـ مية أو
ــات         ــات املعلةمـ ــ مج تانةلة يـ ــن  ـ ــدة مـ ــيم القاعـ ــة بتنكـ ــات املرتب ـ ــات والايانـ واملؤس ـ

 واكتصاكت، مبا   ذلك اهنترنت ووسائط التةاص  اك ت اعا، أو أا وسائط أ ر ؛
 روضــة القـرار للتـدابري امل   مرفـق بـ ا  أا خيضـل األوـخا  احملـد وا       يقدرت  - 71 
وأا تضـاىل أمسـاؤبم اىل قائ ـة اةـزاءات امل روضـة       (0272) 0727من القـرار   7  ال قرة 

 علأ تنكيم القاعدة؛
اىل اللجنــة أا تنطــر   مةقعرــا الطــباا املــة زات ال ــر  ة ألســباب   يددوع  - 02 

القــرار   القائ ــة علــأ حنــة مــا وافــق عليــ  ا لــس،   مرفــق بــ اا راج األوــخا  احملــد  ن   
والقــرارات ال حقــة ذات الصــلة ت ــرا علــأ      (0272) 0727أا أحاــاو القــرار   ويؤ دد 

مل روضـة علـأ   األمساء احملد ة   املرفـق ااملـا بقيـت تلـك األمسـاء مدر ـة   قائ ـة اةـزاءات ا        
 تنكيم القاعدة؛

ــدرج         يشددجع - 07  ــات لاــا ت ــة الب ــدو اىل اللجن ــأ أا تق ــدومج األعضــاء عل ال
القائ ة أمساء األفرا  والايانات الـيت تـدعم تنكـيم الدولـة اهسـ مية   العـراه والطـاو و برـة         

ويشدجع   النصرة وسائر األفرا  واة اعات واملؤس ـات والايانـات املرتب ـة بتنكـيم القاعـدة،     
اللجنــة علــأ أا تنكـر علــأ و ــ  ال ـرعة   ا راج أمســاء  رــات اضـافية مــن األفــرا       دذلك 

 والايانات اليت تدعم تنكيم الدولة اهس مية و برة النصرة؛
 

 اهب غ  
 ةمــا عــن  12اىل فر ــق الرصــد أا  قــدو تقر ــرا اىل اللجنــة   غضــةا  يدوع   - 00 

سـ مية   العـراه والطـاو و برـة النصـرة، مبـا   ذلـك        اخل ر الـ ا  طـال  تنكـيم الدولـة اه    
بالن ــبة اىل املن قــة، وعــن مصــا ر أســلحتر ا وعة لــر ا والتجنيــد   صــ ةفر ا وتركيبتــر ا   

اىل رئـيس   ويطلد  الدميغرافية، وتةصيات بطأا اهاذ ا راءات اضـافية للتصـدا اـ ا اخل ـر،     

http://undocs.org/ar/S/RES/2161(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2161(2014)
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ر اللجنــة، احااــة اىل جملــس األمــن بطــأا اللجنــة أا  قــدو، بعــد مناقطــة ذلــك التقر ــر   ااــا 
 النتائج الرئي ية اليت تةصلت اليرا؛

اىل بعثة األمم املتحدة لتقد  امل ـاعدة اىل العـراه أا تقـةو،   ن ـاه      يطل  - 01 
وك ترا وقدرا ا و  منااق ع ليا ـا، بتقـد  امل ـاعدة اىل اللجنـة واىل فر ـق الـدعم التحليلـا        

، ب ـره مـن بينـرا اتاحـة املعلةمـات      (0222) 7102طـأ مبة ـل القـرار    ورصد اةزاءات املن
 ؛(0272) 0727من القرار  7املتصلة بتن ي  التدابري الةار ة   ال قرة 

  س امل ألة قيد نكرس.أا  بقا ب يقرت - 02 

http://undocs.org/ar/S/RES/1526(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/2161(2014)
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 املرفق
 اةر  الدبيداعبد الرلن حم د ظافر  - 7 

اةر  بتنكـيم القاعـدة أو بـأا  ليـة تابعـة لـ         الدبيدا رتبط عبد الرلن حم د ظافر  
املطــاركة   عة ــ  أع ــامج   ”أو واعــة مرتب ــة بــ  أو منطــقة عنــ  أو مت رعــة منــ  ب ــبل        

([ QE.A.137.14و املعروفــة أ ضــا باســم  برــة النصــرة ) أنطــ ة ب برــة النصــرة ألبــ  الطــا  أو
التخ ــيط اــا أو تي ــري القيــاو هبــا أو اهعــدا  اــا أو ارتااهبــا، أو املطــاركة   ذلــك معرــا     أو
 “.التجنيد لصاقرا” و“ بامسرا أو نيابة عنرا أو  ع ا اا أو
 

 حجاج بن فرد العج ا - 0 
ــة تابعــة لــ  أو واعــة    ــرتبط حجــاج بــن فرــد العج ــا بتنكــيم القاعــ    دة أو بــأا  لي

املطـاركة   عة ـ  أع ـامج أو أنطـ ة ب برـة      ”مرتب ة ب  أو منطقة عن  أو مت رعة من  ب بل 
ــ  الطــاو )   ــا      QE.A.137.14النصــرة ألب ــدا  ا ــا أو اهع ــاو هب ــا أو تي ــري القي ــيط ا ([ أو التخ 

 “.را أو  ع ا ااارتااهبا، أو املطاركة   ذلك معرا أو بامسرا أو نيابة عن أو
 

 أبة حم د العدناأ - 1 
 رتبط أبة حم د العدناأ بتنكـيم القاعـدة أو بـأا  ليـة تابعـة لـ  أو واعـة مرتب ـة بـ            

املطاركة   عة   أع امج أو أنط ة بالقاعـدة   العـراه   ”منطقة عن  أو مت رعة من  ب بل  أو
ــراه والطــ     ــة اهســ مية   الع ــة أ ضــا باســم الدول ــا  QE.J.115.04او )املعروف ([ أو التخ ــيط ا

تي ري القيـاو هبـا أو اهعـدا  اـا أو ارتااهبـا، أو املطـاركة   ذلـك معرـا أو بامسرـا أو نيابـة            أو
 “.عنرا أو  ع ا اا

 
 عر فسعيد  - 2 

ــرتبط ســعيد    ــف  ــ        عر  ــ  أو واعــة مرتب ــة ب ــة ل ــة تابع ــأا  لي بتنكــيم القاعــدة أو ب
املطــاركة   عة ــ  أع ــامج أو أنطــ ة ب برــة النصــرة ”  ب ــبل منطـقة عنــ  أو مت رعــة منــ  أو

([ أو التخ ــيط اــا أو تي ــري QE.A.137.14ألبــ  الطــاو املعروفــة أ ضــا باســم  برــة النصــرة ) 
ــرا         ــة عن ــا أو نياب ــا أو بامسر ــك معر ــا، أو املطــاركة   ذل ــا أو ارتااهب ــا أو اهعــدا  ا ــاو هب القي

 “.التجنيد لصاقرا” و“  ع ا اا أو
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 عبد احمل ن عبد اهلل ابرابيم الطارخ - 1 
 ــرتبط عبــد احمل ــن عبــد اهلل ابــرابيم الطــارخ بتنكــيم القاعــدة أو بــأا  ليــة تابعــة لــ    

املطــاركة   عة ــ  أع ــامج   ”واعــة مرتب ــة بــ  أو منطــقة عنــ  أو مت رعــة منــ  ب ــبل         أو
([ QE.A.137.14رة )أنطــ ة ب برــة النصــرة ألبــ  الطــاو املعروفــة أ ضــا باســم  برــة النصــ   أو
التخ يط اا أو تي ري القيـاو هبـا أو اهعـدا  اـا أو ارتااهبـا، أو املطـاركة   ذلـك معرـا أو          أو

 “.بامسرا أو نيابة عنرا أو  ع ا اا
 

 حامد لد حامد العلا - 2 
 رتبط حامد لد حامد العلا بتنكيم القاعدة أو بأا  لية تابعة لـ  أو واعـة مرتب ـة     
املطـاركة   عة ـ  أع ـامج أو أنطـ ة بالقاعــدة       ”طـقة عنـ  أو مت رعـة منـ  ب ـبل      بـ  أو من 

( و برـة النصـرة   QE.J.115.04العراه املعروفة أ ضا باسم الدولة اهس مية   العـراه والطـاو )  
([ أو التخ ــيط اــا أو تي ــري QE.A.137.14ألبــ  الطــاو املعروفــة أ ضــا باســم  برــة النصــرة ) 

ــا أو ا  ــاو هب ــرا       القي ــة عن ــا أو نياب ــا أو بامسر ــك معر ــا، أو املطــاركة   ذل ــا أو ارتااهب هعــدا  ا
 “. ع ا اا أو
  
 


