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 (2015) 2199القرار   
 2015شباط/فرباير  12املعقودة يف  7379الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

  
 ،إن جملس األمن 
هني، يفقــا مســليلهته الرسهســه  وــن ســوو الســلد ياألمــن الــديل  إذ يؤكددم مددن  ميددم 

 ملهثاق األمم املتحدة،
ثـأ أ ـد أشـدخأ األ  ـار     أو اإلرهاب جبمهـ  أشـلاله يمهـاهره      وإذ يؤكم من  ميم 

ومــأإ  جرامــمي ن  لــن  ربيــره  الــهت دــدد الســلد ياألمــن الــديلهني يأو أي ومــأ  رهــا  هــو 
 النهر ون ديافعه، يبصرف النهر ون  وقهته أي هوي  مر لبهه، بغض

ضــريرة أو  ــتم جبمهــ  الووــاسأ، يفقــا ملهثــاق األمــم املتحــدة     وإذ يؤكددم مددن  ميددم  
 لل  ما ين بـم مـن أ لـاد القـانوو الـدييل لقـوق اإلنسـاو يالقـانوو         يالقانوو الدييل، مبا يف

الدييل للجئني يالقانوو اإلنساين الدييل، ملافح  األ  ار الهت ددِّد السلد ياألمن الـديلهني  
من جـرا  األومـاا اإلرهابهـ ، يي ـدد يف هـذا الصـدد ولـ  الـدير ا ـاد الـذي  قـود بـه األمـم              

 جلهود ي نسهقها،املتحدة يف قهادة هذه ا
ــ  م  وإذ يشدددم   ــتا ا    ـــلأ مبوجـ ــ  أو اجلـ ــ   ولـ ــدة أداة هامـ ــم املتحـ ــاق األمـ هثـ

 ويؤكدم أديا  سوو السلد ياألمن الديلهني ياوتعاددما مبا يف لل  ملافحـ  اإلرهـاب،    من
 1267أمههـ  التنيهــذ السـري  ياليعــاا للقــرارا  لا  الصـل ، ين وــهما قـراري جملــس األمــن     

 ا أديا  رسهسه  حملارب  اإلرهاب،(، بوسيه2011) 1989( ي 1999)
ــه  وإذ يشددددددر  ( 2014) 2161( ي 2011) 1989( ي 1999) 1267 ىل قرارا ــــ

 2014يولهـه  متوز/ 28نهه الرساوهني امللر ني ( ي ىل بها2014) 2178( ي 2014) 2170 ي
 اختـال  ـداب    ، مبـا يف للـ  مـا أبـداه مـن وـتد ولـ  النهـر يف        2014  رين الثاين/نوفمرب  19ي 
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العـراق   كـأ مـن  نهـهم الديلـ  اإلوـلمه  يف      ضافه  من أجأ  ع هأ جتـارة الـنيا الـهت يقـود  ـا      
القاوـدة   هـ  النصـرة يوـاسر مـا يـر با بتنهـهم      يال اد )املعـريف أياـا باوـم  نهـهم داوـب( يجب     

 ،ا مصدرا من مصادر متويأ اإلرهابأفراد يمجاوا  يملوسا  يكهانا ، بوسيه من
بأمهه  الدير الـذي  لديـه اجلـتا ا  املالهـ  يف  ع هـأ أن ـ    نهـهم داوـب          ميسّل وإذ 

يجبه  النصرة يواسر مـا يـر با بتنهـهم القاوـدة مـن أفـراد يمجاوـا  يملوسـا  يكهانـا ،          
يي ــدد أياــا ولــ  ضــريرة ا بــاجي عــني شــامأ يمــ  بــني انوــترا ه ها  املتعــددة األ ــراف     

األواا  ولـ  الصـعهد الـو ل، لتع هـأ أن ـ    نهـهم داوـب        ياإلجرا ا  الهت  تخذها الديا 
 يجبه  النصرة  ع هل كامل،

اوــتقلا مجهوريــ  العــراق ياجلمهوريــ  العربهــ  الســوري  يوــهاددما   وإذ يعيددم كيكيددم 
 سد مهثاق األمم املتحدة يمبادسه،يي ددما يولم  أراضههما، ي ل يعهد كذل   أكهد مقا

رهاب بـأي ديـن أي جنسـه     أنه ن  لن ين ينبغمي ربا اإل اوإذ يؤكم من  ميم أيض 
 أي  اارة،
ول  أنه ن  لـن د ـر اإلرهـاب  ن با بـاجي عـني يتسـم باملثـابرة يال ـموا          وإذ يشم  

ــ  ياإل    ــا  الديلهــ ــديا ياملنهمــ ــ  الــ ــارك  مجهــ ــ  م ــ ــود ولــ ــ   يقــ ــا بيعالهــ ــ  ي عايعــ قلهمهــ
 شأِّ  ركتها،  ي ضعافها يوت ا يالتهديدا  اإلرهابه من  يف

 7804رار جامعــ  الــديا العربهــ  يف هــذا الصــدد وــن  قــديره العمهــم لقــ  وإذ يعدد   
( يبهاو فرق  العمأ املعنهـ   2014أيلوا/وبتمرب  15( يبهاو باريس )2014أيلوا/وبتمرب  7)

( 2014  ــرين األيا/أكتــوبر  24بــاإلجرا ا  املالهــ  ب ــأو ملافحــ  متويــأ  نهــهم داوــب ) 
 (،2014  رين الثاين/نوفمرب  9ب )  ب أو ملافح  متويأ اإلرهاي ولو املنام

مــا اقتاــاه مــن يجــوب  ين وــهما  ،(2001) 1373قــراره  وإذ يؤكددم مددن  ميددم  
ــاد  ، يانمتنــاجي وــن  قــدك أي شــلأ    مجهــ  الــديا مبنــ  يقمــ  متويــأ األومــاا اإلرهابهــ       قه
ص الاــالعني يف األومــاا أشــلاا الــدوم، الصــريل أي الامـــل،  ىل اللهانــا  أي األشــخا مــن

اإلرهابهــ ، يي ــمأ للــ  يضــ   ــد لعملهــ  جتنهــد أواــا  اجلماوــا  اإلرهابهــ  يمنــ   تييــد   
 ،ابهني بالسلحاإلره

ّل  افحــ  اإلرهــاب بالاجــ  املاوــ   ىل بنــا  قــدرا  الــديا األواــا  ولــ  مل موإذ يسدد
 يمتويأ اإلرهابهني،

ــنيا  وإذ يعدد   جمددم ا اددن لددا   ا  لدد     ــوا ال ــا يتصــأ  ــا مــن ههاكــأ    ألو  ق يم
أواوه ، فال ون ا هاكأ األواوه  األ رى مثأ السديد يحم ـا   ولهـد اللهربـا  اعاضـع      
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لســه رة  نهــهم داوــب يجبهــ  النصــرة يوــاسر مــا تتمــأ ار با ــه بتنهــهم القاوــدة مــن أفــراد     
يمجاوــا  يملوســا  يكهانــا ،  ــدرب جــت ا كــب ا مــن د ــأ هــذه اجلماوــا ،  ىل جانــ      

لها  انبتتاز يالتربوا  األجنبهـ  اعاسـ ، يمبـالل اليديـ  املدفووـ  يف  ـان  ان ت ـاف        وم
ياألمـواا املســريق  مـن األراضــمي الــهت  سـه ر ولههــا، الـهت  ــدوم اجلهــود الـهت  بــذ ا يف جتنهــد      

 ههم ا  ما  اإلرهابه  ي نيهذها،األفراد ي عتِّز قدردا، من  هث العملها ، ول   ن
ــاا،     وإذ يدددمين  ــا  ياأل يـ ــاف النسـ ــارا  ا ت ـ ــد العبـ  ويعددد   ادددن  ددد     بأشـ

لبـه  نهـهم داوـب يجبهـ  النصـرة      يتعرضـوو لـه مـن اوـتغلا ياوتـدا ، مبـا يف للـ  مـا ير          ملا
يـر با بتنهـهم القاوـدة مـن أفـراد يمجاوـا  يملوسـا  يكهانـا  ضـدهم مـن ا تصـاب             يما

مـن  ـ  الـديا الـهت  تـوفر      ياوتدا  جنسـمي يزيا  قسـري، يتـث مجهـ  اجلهـا  مـن الـديا        
لــديها األدلــ  ولــ  للــ  أو   لــ  ولههــا األــس، فاــل وــن أي معلومــا   يهــد بــأو اإلجتــار   

 هذه األوماا من النا ه  املاله ،بالب ر قد يدوم مر ليب 
ديمنــا  ــأ   بت مهــد األمــواا   التــتاد الــديا األواــا  بالقهــاد  وإذ يؤكددم مددن  ميددم  

قتصـادي  لششـخاص الـذين ير لبـوو أومـان  رهابهـ ، أي تـايلوو        أسوا ماله  أي موارد ا يأي
ار لا ا، أي ي اركوو يف ار لا ا أي يسهلوو ار لا ـا  أي لللهانـا  الـهت  تللهـا أي يـتحلم      
فههـا بصـورة مباشـرة أي  ـ  مباشـرة هـلن  األشـخاص  أي ألي أشـخاص يكهانـا  يعملــوو          

مبــا يف للــ  األمــواا املســتمدة     جهــه منــهم، لســاب هــلن  األشــخاص ياللهانــا ، أي بتو   
رة هـلن  األشـخاص   املمتللا  الـهت  تللهـا أي يـتحلم  ـا بصـورة مباشـرة أي  ـ  مباشـ         من
 واا الهت  دربها هذه املمتللا ،ير با  م من أشخاص يكهانا  أي األم يما

ي ــدا   زا    ا ــ  املــوارد انقتصــادي  مثــأ الــنيا يمنت ا ــه ي وإذ يعد   اددن هل دد   
ــ  األ ــرى       ــوارد ال بهعه ــواد، يامل ــن م ــا م ــا يتصــأ   ــ      املصــايف يم ــادو الثمهن ــ  املع ــا يف لل مب

الــذه  يالياــ  يالنحــاس ياملــاس يأي أســوا أ ــرى، لتنهــهم داوــب يجبهــ  النصــرة      مثــأ
اوــا  يملوســا  يكهانــا ، ييل ــ     يوــاسر مــا يــر با بتنهــهم القاوــدة مــن أفــراد يمج      

 نهــهم داوــب يجبهــ  النصــرة  لــن   املباشــرة يف هــذه املــواد مــ   الت ــارة املباشــرة أي  ــ   أو
 (،2014) 2161لقرار ي لأ انتهاكا لللتتاما  امليريض  مبوج  ا أو

مجهـ  الـديا بالتتامهـا بليالـ   قـدك أي شـخك ي ـارل يف متويـأ أومـاا           وإذ يذكِّ  
 ال ،ار لا ا أي دومها  ىل العد  رهابه  أي التخ ها أي اإلوداد  ا أي

 ىل أو مبـالل اليديـ     ويشر م ة أخ ى ،(2014) 2133قراره  وإذ يؤكم من  ميم 
ــذ ا       ــدوم اجلهــود الــهت  ب ــ    ــلأ أ ــد مصــادر الــد أ الــهت   الــهت  ــدف  لل ماوــا  اإلرهابه
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اجلماوــا  لت نهــد األفــراد، ي عــتز قــدردا، مــن  هــث العملهــا ، ولــ   نهــهم ا  مــا      لــ 
   ت اف  لبا لليدي  يف املستقبأ لأ  افتا ول  ار لاب  وادث اناإلرهابه  ي نيهذها، ي 

 زا   تايد قهـاد اإلرهـابهني يمليـديهم، يف وـهاق انت ـار العوملـ         وإذ يع   ان ا  ل  
ــهما        ــا  يان صــان ، ن و ــدة يف جمــاا املعلوم ــا  اجلدي ــا ، باوــتعماا التلنولوجه باأتمع

هابه ، يكـذل  اوـتعما ا يف التحـريض ولـ  ار لـاب      شبل  اإلنترنت، يف  هس  األوماا اإلر
 مر لبهها يمتويلها يالتخ ها  ا،أوماا  رهابه  يجتنهد 

 زا  زيـادة  ـوادث ا ت ــاف األشـخاص يقتـأ الرهــاسن      وإذ يعد   ادن لدا   ا  لدد     
انــ  الــهت  ــدا ولــ  أو اإلرهــاب   ولــ  يــد  نهــهم داوــب، ييــدين  لــ  اجلــراسم النلــرا  ياجلب   

 املنا م ياألدياو أي املعتقدا ،   الب ري  مجعا  يول  الب ر أمجعني من كاف  لثر ول آف 
بتقرير فريم الدوم التحلهلمي يرسد اجلـتا ا  ب ـأو جبهـ  النصـرة ي نهـهم       وإذ ي حب 

 ،مبا  امنه من  وسها  وإذ حييط الما، 2014  رين الثاين/نوفمرب  14داوب، املن ور يف 
التهديد الـذي ي ـلله كـأ مـن  نهـهم داوـب يجبهـ          اوتمرار وإذ يالحظ مع ا  ل  

النصرة يواسر ما ير با بتنههم القاودة من أفراد يمجاوا  يملوسا  يكهانا  ول  السـلد  
 التصدي جلمه  جوان  لل  التهديد،ياألمن الديلهني ييلكد من جديد  صمهمه ول  

 مبوج  اليصأ الساب  من مهثاق األمم املتحدة، وإذ يتص ف 
 

 ارة ا نفطجت  
مباشــرة أي أومــاا جتاريــ  ولــ   ــو مباشــر أي  ــ  مباشــر، ين وــهما   يددمين - 1 

الت ارة يف النيا يامل تقا  الني ه ، يي ـدا  املصـايف ياملـواد لا  الصـل ، مب ـارك   نهـهم       
داوب يجبه  النصرة يوـاسر مـا يـر با بتنهـهم القاوـدة مـن األفـراد ياجلماوـا  يامللوسـا           

( 2011) 1989( ي 1999) 1267 وهنتـها الل نـ  املن ـأة ومـل بـالقرارين      ياللهانا  الـهت 
ول  أو مباشرة  ل  األومـاا  لـن أو  عتـرب     ويك ر ا تيكيمبوسيها مر ب   بتنههم القاودة، 

ــ       ــاد الل ن مبثابــ  دوــم  ــلن  األفــراد ياجلماوــا  يامللوســا  ياللهانــا  يقــد  ــلدي  ىل قه
 القاسم   ا  املتيد من اجلها  يفبإدر

 ( بـأو 2014) 2161أو مجه  الديا ملتمـ  مبوجـ  القـرار     يؤكم من  ميم - 2 
مـوارد اقتصـادي ، بصـورة مباشـرة      ليأ وـدد   ا ـ  موا نههـا ياملقـهمني يف أراضـهها أسـون أي       

ــراد         أي ــر با بتنهــهم القاوــدة مــن أف ــا ي  ــ  مباشــرة، لتنهــهم داوــب يجبهــ  النصــرة يوــاسر م



S/RES/2199 (2015) 
 

 

15-01924 5/11 

 

كهانــا   يي ــ   ىل أو هــذا انلتــتاد ين بــم ولــ  املعــامل  الت اريــ   يمجاوــا  يملوســا  ي
   دا  املصايف ياملواد لا  الصل املباشرة ي   املباشرة يف النيا ياملنت ا  الني ه  امللرَّرة يي

( 2014) 2161أو مجهــ  الــديا ملتمــ  مبوجــ  القــرار   يؤكددم مددن  ميددم - 3 
ها من األسوا املالهـ  أي املـوارد انقتصـادي  الـهت  عـود      بالقهاد ديو  ب ا  بت مهد األمواا ي  

ــراد يمجاوــا             ــدة مــن أف ــر با بتنهــهم القاو ــاسر مــا ي ــ  النصــرة يو ــهم داوــب يجبه  ىل  نه
ــود          ــها أي يع ــود مللهت ــن كتللــا   ع ــ  م ــواا املتأ ه ــ  األم ــا يف لل ــا ، مب يملوســا  يكهان

 ىل أفــراد يتصــرفوو نهابــ  ونــها    التصــرف فههــا، بصــورة مباشــرة أي  ــ  مباشــرة،  لههــا أي       
 بتوجهه منها  أي

( بليالــ  2014) 2161أو الــديا ملتمــ  مبوجــ  القــرار  يؤكددم مددن  ميددم - 4 
ــوارد اقت   ــ  أي مــ ــواا أي أســــوا مالهــ ــ  أي أمــ ــرة  وــــدد   ا ــ ــورة مباشــ ــادي  أ ــــرى، بصــ صــ

اوـب  مباشرة، ون  ريم رواياها أي أي أشخاص موجودين يف أراضهها، لصـا   نهـهم د      أي
  يجبه  النصرة يواسر ما ير با بتنههم القاودة من أفراد يمجاوا  يملوسا  يكهانا 

 ىل أو األمـواا ياألسـوا املالهـ  أي املـوارد انقتصـادي  األ ـرى املتا ـ          يشر - 5 
ألفراد أي كهانا  مدرجني يف القاسم  أي لياسددم ن  للهـا هـلن  األفـراد أي اللهانـا  داسمـا      

وــلية ولــ  للــ   ىل أنــه ينبغــمي للــديا، لــدى لديــد هــذه األمــواا   ويشددراشــرة، بصــورة مب
ياليواسد، أو  تنبه  ىل ا تماا أن  لوو املمتللا  الـهت لوزهـا األ ـراف املدرجـ  يف القاسمـ       

 صورة    مباشرة ظاهرة يف الاا أي  تحلم  ا ب
ــدا   أو املــوارد انقتصــادي    ــمأ الــنيا ياملنت ــا       يؤكددم - 6  الني هــ  يي 

املصـايف ياملــواد لا  الصــل ، ي  هــا مــن املـوارد ال بهعهــ ، يأي أســوا أ ــرى لهســت أمــوان   
 حصوا ول  أمواا أي ول  أي  دما  يللن  لن اوتخدامها لل

ــد   يشدددم  - 7  ــاد الـ ــريرة قهـ ــ  ضـ ــايل ولـ ــن   بالتـ ــس األمـ ــرار جملـ ــ  قـ يا، مبقتاـ
لهــــ  ياملــــوارد ا مــــن األســــوا املا(، ديو  ب ــــا  بت مهــــد األمــــواا ي  هــــ2014) 2161

يف ياملــواد لا  الصــل ، للــ  الــنيا ياملنت ــا  الني هــ ، يي ــدا  املصــا   يف انقتصــادي ، مبــا
املوارد ال بهعه ، الهت  عود مللهتها أي يعود التصرف فهها  ىل  نههم داوـب يجبهـ     ي  ها من

ســـا  يكهانـــا ، يمجاوـــا  يملوالنصـــرة يوـــاسر مـــا يـــر با بتنهـــهم القاوـــدة مـــن أفـــراد   
أي فواسـد قابلـ  للتـدايا    أفراد يتصرفوو نهاب  ونها أي بتوجهه منها، فال ون أي أمـواا    ىل أي

 هذه املوارد انقتصادي    تأ   من
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باريرة اختال التـداب  اللزمـ  ملنـ  يقمـ  متويـأ اإلرهـاب ياإلرهـابهني         يسّلم - 8 
داد العاســدا  املتأ هــ  مــن اجلر ــ  املنهمــ ، ياملنهمــا  اإلرهابهــ ، مبــا يف للــ  التمويــأ باوــتخ 

يبووــاسأ منــها  نتــا  املخــدرا  يوــلسيها اللهمهاسهــ  يانجتــار  ــا ولــ   ــو  ــ  م ــريجي     
 عايو الدييل لقهقا  ذه الغاي  يبأمهه  مواسل  الت

ــأو  ليــأ وــ   يشددم  - 9  دد   ا ــ  أي أمــواا أي أســوا  ولــ  أو الــديا ملتمــ  ب
 مباشـــرة، وـــن  ريـــم رواياهـــا ادي  أ ـــرى، بصـــورة مباشـــرة أي  ـــ أي مـــوارد اقتصـــ مالهـــ 
ــنيا ياملنت ــا  الن      أي أي ــا يف للــ  ال ــدا   أشــخاص موجــودين يف أراضــهها، مب ــ  يي  ي ه

هت مت لديــدها ولــ  أعــا موجهــ   الصــل  ياملــوارد انقتصــادي  األ ــرى الــ  املصــايف ياملــواد لا 
ه  النصرة يواسر ما ير با بتنهـهم القاوـدة   حمصَّل  أي  لف لل  لصا   نههم داوب يجب أي

تـأ    من أفراد يمجاوا  يملوسا  يكهانا ، فال ون أي أمـواا أي فواسـد قابلـ  للتـدايا      
 من هذه املوارد انقتصادي  

ألو املركبـــا ، مبـــا يف للـــ  ال ـــاسرا  يالســـهارا       يعددد   ادددن ا  لددد    - 10 
وــوريا يالعــراق أي  لههــا  هــث ين ــا يال ــا نا  ينــاقل  الــنيا املتوجهــ  مــن منــا م يف  

 نهــهم داوــب يجبهــ  النصــرة أي وــاسر مــا يــر با بتنهــهم القاوــدة مــن مجاوــا  يملوســا     
يكهانا   لن أو  ستخدمها هذه اللهانا  أي أو  ستخدد نهاب  ونها لنقأ الـنيا ياملنت ـا    

ديـ  ياألسـناف النيهسـ  األ ـرى     الني ه ، يي دا  املصـايف ياملـواد لا  الصـل ، ياملبـالل النق    
يالياــ  يالنحــاس ياملــاس، فاــل  يف للــ  املــوارد ال بهعهــ  مثــأ املعــادو الثمهنــ  كالــذه  مبــا
ر لبهعهــا يف األوــواق الديلهــ ، البــوب ياملاشــه  ياون  ياألجهــتة اإلللترينهـ  يالســ اس  وـن 
ي  ىل انتـهال جتمهـد   مقاياتها باألولح ، أي نوتخدامها ب ـرق أ ـرى مـن شـأعا أو  ـلد      أي

(، 2014) 2161مـن القـرار    1األسوا أي الهر امليـري  ولـ   وريـد األوـلح  يف اليقـرة      
الديا األواا  ول  اختال اع وا  املناوب  يفقا أل لاد القـانوو الـدييل ملنـ  ي ع هـأ      وحيث

األهـداف   األن    الهت من شأعا أو  لدي  ىل انتهال جتمهد األسوا أي  هر األوـلح  احملـدد  
 ( 2014) 2161من القرار  1يف اليقرة 
ــ  الــ  يؤكددم مددن  ميددم  - 11  ــ  مجه ــ   قــدك أي شــخك ي ــارل   أو ول ديا كيال

متويأ أوماا  رهابه  أي التخ ها أي اإلوـداد  ـا أي ار لا ـا أي دومهـا  ىل العدالـ  يكيالـ         يف
ــوانني يالت ــريعا  احملل    ــ  يف الق ــاا اإلرهابه ــ ة يكيالــ     هــ  بوســيها  درا  األوم ــراسم    ج

ــ      أو ــاا اإلرهابهـ ــ  األومـ ــام   لـ ــ  جسـ ــو الواجـ ــ  النحـ ــا  ولـ ــس العقوبـ  ويشدددم  ، علـ
ــ  ــه ول ــم ان    أن ــن  ري ــدوم و ــذا ال ــدك ه ــ  امللــرَّرة،     لــن  ق ــالنيا ياملنت ــا  الني ه جتــار ب
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يي ــدا  املصــايف ياملــواد لا  الصــل ، مــ   نهــهم داوــب يجبهــ  النصــرة يوــاسر مــا يــر با    
 اودة من أفراد يمجاوا  يملوسا  يكهانا  بتنههم الق
 1267/1989أو  بلل الديا األواا  الل ن  املن ـأة ومـل بـالقرارين     ي  ر - 12 

يوما حبهر نقأ النيا ياملنت ا  الني ه  يي دا  املصـايف ياملـواد لا  الصـل      30يف  اوو 
األواـا   ىل  بـل     الـديا  ويدما  يف أراضهها من  نهـهم داوـب أي جبهـ  النصـرة أي  لههمـا،      

    ذه األن    الل ن  بنته   اإلجرا ا  املتخذة ضد األفراد ياللهانا  نته 
ــالـــديا األ يشددد ع - 13  دد  ىل الل نـــ   لبـــا  للـــمي  ـــدر   واـــا  ولـــ  أو  قـ

القاسمــ  أءــا  األفــراد ياللهانــا  املنخر ــ  يف األن ــ   املتصــل  بت ــارة الــنيا مــ   نهــهم     يف
ة يواسر ما يـر با يوـاسر مـا يـر با بتنهـهم القاوـدة مـن أفـراد يمجاوـا           داوب يجبه  النصر

يملوسا  يكهانا  ييووت  ىل الل ن  املعنه  باجلتا ا  امليريض  ول   نههم القاوـدة املن ـأة   
أو  نهـــر ولــ  اليـــور يف لديـــد أءــا  األفـــراد ياللهانـــا     1267/1989ومــل بـــالقرارين  

ت ارة النيا م   نههم داوب يجبه  النصرة يوـاسر مـا يـر با    املنخر ني يف األن    املتصل  ب
 بتنههم القاودة من أفراد يمجاوا  يملوسا  يكهانا  

بالديا األواا  أو لسن التعـايو الـدييل ياإلقلهمـمي يديو اإلقلهمـمي،      يهيب - 14 
ــد      ــا  بغــر  لدي ــادا املعلوم ــت  ب ــها  عتي ــ  بســبأ من ــهت يســتخدمها   يلل ــهري  ال  ــرق الت

 نهــهم داوــب يجبهــ  النصــرة، يأو  نهــر يف  قــدك املســاودة التقنهــ  يبنــا  القــدرا    مــن كــأ
ملساودة الديا األواا  األ رى ولـ  ملافحـ  دريـ  الـنيا ياملنت ـا  الني هـ ، يي ـدا         
املصـايف ياملـواد لا  الصـل ، ولـ  يـد  نهـهم داوـب يجبهـ  النصـرة يوـاسر مـا يـر با بتنهـهم              

   أي ملوسا  أي كهانا  اد يمجاواالقاودة من أفر
 

 ا ت اث ا ث ايف  
ــه التــراث الثقــا   يددمين - 15  يف يف العــراق يوــوريا ن وــهما  التــدم  الــذي  عــرَّ  ل

يد  نههم داوب يجبه  النصـرة، وـوا  أكـاو هـذا التـدم  ورضـها أي متعمـدا، ين وـهما          ول 
 هدف املواق  ياملمتللا  الدينه  فهما يتعلم بالتدم  الذي اوت

أو  نهـهم داوـب يجبهـ  النصـرة يوـاسر مـا يـر با بتنهـهم          يالحظ مع ا  ل  - 16 
القاودة من أفـراد يمجاوـا  يملوسـا  يكهانـا  لصـأ ولـ   يـرادا  مـن مباشـرة أومـاا           
ع  يدري  التراث الثقايف مبختلف أنواوه، بصورة مباشرة أي  ـ  مباشـرة، مـن مواقـ  أثريـ       

ــا  ي  هــــ  ــا  يحميوظــ ــتخدد   يمتــــا ف يملتبــ ــوريا،  ســ ــراق يوــ ــ  يف العــ ــن املواقــ ا مــ
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هــهم جهــود الت نهــد الــهت  اــ ل   ــا ي عــتز قــدردا، مــن  هــث العملهــا ، ولــ   ن    دوــم يف
 ا  ما  اإلرهابه  ي نيهذها 

 وي د ر  ،(2003) 1483مـن القـرار    7ما قـرره يف اليقـرة    يؤكم من  ميم - 17 
ــب  مل     ــداب  املناو ــديا األواــا  الت ــ  ال ــ  العراقهــ      أو  تخــذ مجه ــا  الثقافه ــار باملمتلل ــ  انجت ن

يالسوري  يواسر األسـناف لا  األمههـ  األثريـ  يالتار هـ  يالثقافهـ  يالعلمهـ  النـادرة يالدينهـ          
يمـــن وـــوريا  1990آب/أ ســـ س  6الـــهت نقلـــت بصـــورة  ـــ  قانونهـــ  مـــن العـــراق منـــذ  

ــذ ــارس  15 من ــر الت ــارة  2011آلار/م ــها  ه ــذه األســناف،  وــرب الــديد يف  ، بســبأ من  ه
منهمـ  األمـم    ويدما  يتهل يف عايـ  امل ـاف ووددـا اومنـ   ىل ال ـعبني العراقـمي يالسـوري         كا

املتحدة للتربه  يالعلم يالثقاف ، ياملنهم  الديله  لل ر   اجلناسهـ ، ياملنهمـا  الديلهـ  األ ـرى     
 انقتاا ، يف  نيهذ هذه اليقرة   ىل  قدك املساودة،  س 

 
 اف طلبا  لفمية وا ترباات اخلار يةاالخت   

ــه لــوادث ا ت ــاف األشــخاص يأ ــذ الرهــاسن الــهت     يؤكددم مددن  ميددم  - 18   دانت
ــراد        ــر با بتنهــهم القاوــدة مــن أف ــها كــأ مــن  نهــهم داوــب يجبهــ  النصــرة يوــاسر مــا ي ير لب

، مبــــا يف للــــ  مجــــ  األمــــواا يمجاوــــا  يملوســــا  يكهانــــا  ألي  ــــر  كــــاو للــــ 
من  أوماا ا ت اف األشـخاص يأ ـذ الرهـاسن     ويع   ان ازم وهاوه ،  نازن   كس  أي

دفـ  مبـالل    لق وـراح الرهـاسن بصـورة آمنـ  ديو    الهت  ر لبها اجلماوا  اإلرهابهـ  يضـماو   ـ   
  أل لاد القانوو الدييل املن بق ول  وبهأ اليدي  أي  قدك  نازن  وهاوه ، يفقا 

ــرة  يؤكددم مددن  ميددم   - 19  ــرار   1 أو مقتاــها  اليق ــن الق ( 2014) 2161)أ( م
 سري ول  دف  اليديا  لشفـراد أي اجلماوـا  أي امللوسـا  أي اللهانـا  املـدرجني يف قاسمـ        
ــهت       ــ  أي اجلهــ  ال ــ  دفــ  اليدي اجلــتا ا  امليريضــ  ولــ   نهــهم القاوــدة، بغــض النهــر وــن كهيه

جبمهـ    ويهيدب نصـرة،  ول  أو هذا انلتتاد ين بم ول   نهـهم داوـب يجبهـ  ال    ويشم  دفعها، 
الديا األواا    ـ ه  ال ـركا  مـن الق ـاجي اعـاص ولـ  اوتمـاد أي ا بـاجي املبـادي التوجهههـ            
  لا  الصل  ياملماروا  اجلهدة ملن  وملها  ان ت اف اإلرهابه  يالتصدي  ا ديو دف  فدي 

ــديا األواـــا   يهيدددب جمدددم ا  - 20  ــ  منـــ  اإلرهـــابهني    جبمهـــ  الـ   أو  عمـــأ ولـ
ــن ــدفووا   انوــ م ــن امل ــ    تيادة بصــورة مباشــرة أي  ــ  مباشــرة م ــ  وــبهأ اليدي ــ  ول   املقدم
 ويؤكدم مدن  ميدم   التنازن  السهاوـه  يضـماو   ـلق وـراح الرهـاسن بصـورة آمنـ ،         من أي

ضريرة  عايو مجه  الديا األواا  ول   و يثهم أثنـا   ـوادث ا ت ـاف األشـخاص يأ ـذ      
 هاسن ول  يد اجلماوا  اإلرهابه  الر
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 زا  التقارير الهت  يهد بأو التربوا  اعارجهـ  مـا زالـت     يع   ان لا   هل   - 21 
ــراد        ــر با بتنهــهم القاوــدة مــن أف جتــد وــبهلها  ىل  نهــهم داوــب يجبهــ  النصــرة يوــاسر مــا ي

ا  لوجــوب امتثــاا مجهــ  الــديا األواــ      ليمهيددةويددذّكيمجاوــا  يملوســا  يكهانــا ،   
دا ـأ أراضـهها  ربوـا  لشفـراد ياللهانـا  الـذين  ـدددم         قدك رواياها يأي أشخاص  ودد

 ون كهانا  حمددة أي بتوجهه منها الل ن  أي ملن يعملوو نهاب  
ألفـــراد ياللهانـــا  قـــد أد  ديرا ولـــ  أو التربوـــا  املقدمـــ  مـــن ا  يشدددم  - 22 

ــ   ظهــور  نهــهم داوــب يجبهــ  النصــرة يبقاسهمــا، يأو    يف مــن ياجــ  الــديا األواــا  كيال
  ا   دوم من هذا القبهأ  ا ني اجلماوتني اإلرهـابهتني يوـاسر مـا يـر با بتنهـهم القاوـدة        ودد

ــ       ــن جان ــا  م ــا  يملوســا  يكهان ــراد يمجاو ــن أف ــا ياألشــخاص املوجــودين    م موا نهه
الــديا األواــا  ولــ  التصــدي لــذل  بصــورة مباشــرة مــن  ــلا  عتيــت   وحيددثأراضــهها،  يف

عمــأ مــ  كهانادــا الــهت ن  ســتهدف الــربل يمنهمادــا اع يــ    يقهــ  النهــاد املــايل الــدييل يبال 
لليالــ  وــدد لويــأ التــدفقا  املالهــ  الــواردة مــن التربوــا  اع يــ   ىل  نهــهم داوــب يجبهــ    

 النصرة أي واسر ما ير با بتنههم القاودة من أفراد يمجاوا  يملوسا  يكهانا  
 

 األامال املص فية  
ل  اختال  داب  للتأكد من أو امللوسـا  املالهـ  دا ـأ    الديا األواا  و حيث - 23 

أراضــهها لــوا ديو يســوا  نهــهم الديلــ  داوــب يجبهــ  النصــرة أي وــاسر مــا يــر با بتنهــهم  
 هانا   ىل النهاد املايل الدييل القاودة من أفراد أي مجاوا  أي ملوسا  أي ك

 
 األ لحة واألاتمة ذات ا صلة  

و  قود الديا مبن  القهـاد ولـ   ـو مباشـر أي  ـ  مباشـر       قراره بأ يعيم كيكيم - 24 
بتوريــد أي بهــ  أي نقــأ األوــلح  ياألوتــدة املتصــل   ــا بلافــ  أنواوهــا، مبــا يف للــ  األوــلح     
يالــذ  ة ياملركبــا  ياملعــدا  العســلري  ياملعــدا  شــبه العســلري  يق ــ  الغهــار للمعــدا    

املســاودة أي التــدري  فهمــا يتصــأ باألن ــ        املــذكورة وــابقا، يبتقــدك امل ــورة الينهــ  أي    
العسلريـــــــ   ىل  نهـــهم داوـــب يجبهـــ  النصـــرة يوـــاسر األفـــــــراد ياجلماوـــا  يامللوســـا  
ـــا  ــار         ـــ  موا نههــ ــن أراضــهها أي بواو ــ ــا م ــا  املر ب ــ  بتنهــهم القاوــدة، ان لق ياللهان

ا  ييعهـد  أكهـد دووا ـه الــديا    هـ أراضـهها أي باوـتخداد ال ـاسرا  أي السـين الـهت لمـأ أولم      
دهئــ  الســبأ الليهلــ  بتلثهــف  بــادا املعلومــا  وــن العملهــا  املتعلقــ  باإلجتــار باألوــلح     ىل

ياإلوراجي بو  ة  بادا  ل  املعلوما ، ي عتيت  نسهم اجلهـود املبذيلـ  ولـ  كـأ مـن الصـعهد       
 الو ل يديو اإلقلهممي ياإلقلهممي يالدييل 
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 زا  انت ـار األوـلح  ياألوتـدة لا  الصـل  جبمهـ  أنواوهـا،        يع   ان هل د   - 25 
جو احملمول   ىل  نههم داوب يجبه  النصرة يواسر ما يـر با بتنهـهم    -يخباس  قذاسف و ل 

القاوـدة مــن أفــراد يمجاوــا  يملوسـا  يكهانــا ، ي زا  مــا قــد يتر ـ  ولهــه مــن أثــر ولــ     
ملافحـ  اإلرهـاب    يورقل  اجلهـود الرامهـ   ىل   السلد ياألمن يف املن ق  يول  الصعهد الدييل،

 يف بعض الان  
ــا ومــــ   يددددذك  - 26  ــا  بالتتامهــ ــديا األواــ ــاليقرة الــ ــرار   1ل بــ ــن القــ ) ( مــ
ة مـن  وريـد األوـلح  ياألوتـدة     ( من  ما قد يتم بصورة مباشرة أي    مباشر2014) 2161
يف للــ   نهــهم يف القاسمــ ، مبــا الصــل  جبمهــ  أنواوهــا  ىل األفــراد ياللهانــا  املــدرجني    لا 

 داوب يجبه  النصرة 
جبمهــ  الــديا النهــر يف التــداب  املناوــب  ملنــ  نقــأ كافــ  األوــلح            يهيددب - 27 

جـو احملمولـ ،  لا كانـت هنـال      -ياألوتدة لا  الصل  جبمه  أنواوها، ي اس  قذاسف وـ ل  
وـاسر مـا يـر با بتنهـهم      أوباب يجهه  للشتباه يف  صوا  نههم داوـب أي جبهـ  النصـرة أي   

 هذه األولح  ياألوتدة لا  الصل  القاودة من أفراد يمجاوا  يملوسا  يكهانا  ول  
 

 جتميم األص ل  
( 2014) 2161من قرار جملـس األمـن    1أو مقتاها  اليقرة  يؤكم جمم ا - 28 

املثاا ن الصـر،   سري ول  املوارد املاله  يانقتصادي  جبمه  أنواوها، مبا يف لل ، ول  وبهأ 
ــ       ــ  ول ــوف   ــدما  اوتاــاف  املواق ــوارد املســتخدم  يف   ــا يتصــأ   امل ــت أي م شــبل  اإلنترن

 دما ، الهت ُ ستغأ يف دوم  نههم القاودة، ي  ه من املدرجني ول  قاسمـ  اجلـتا ا     من  ا
 امليريض  ول  لل  التنههم من أفراد أي مجاوا  أي ملوسا  أي كهانا  

 
 اإللالغ  

يوما بالتـداب  الـهت    120 والديا األواا   ىل أو  وايف الل ن  يف  او يما  - 29 
 لتداب  امليريض  يف هذا القرار اختذدا للمتثاا ل

من فريم رسد التحلهلمي يرسد اجلـتا ا ، بالتعـايو الوثهـم مـ  وـاسر       ي لب - 30 
ثر هـذه التـداب  اجلديـدة ي بـل      أجهتة األمم املتحدة املعنه  مبلافح  اإلرهاب،  جرا   قههم أل

يومـا،   150( يف  اـوو  2011) 1989( ي 1999) 1267الل ن  املن أة ومـل بـالقرارين   
يمــن إ  درا  اإلبــل  وــن أثــر هــذه التــداب  اجلديــدة يف  قاريرهــا  ىل الل نــ  مــن أجــأ  تبــ   

 املتوقعـ ، ي سـههأ   التقدد احملرز يف  نيهـذها، يلديـد العواقـ   ـ  املقصـودة يالتحـديا   ـ        
 د اا املتيد من التعديل  ولهها  س  انقتاا ، يي لـ  كـذل   ىل الل نـ  املن ـأة ومـل      
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(   لجي جملـس األمـن ولـ  مـا يسـت د ب ـأو       2011) 1989( ي 1999) 1267بالقرارين 
 نيهذ هذا القرار يف   ـار التقـارير ال ـيوي  الديريـ  الـهت  قـدمها  لهـه وـن  ـاا جممـأ أومـاا            

 الل ن  يفريم الرسد 
 . بقا  املسأل  قهد نهره اليعلمي ي  ر - 31 
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