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  بيان من رئيس جملس األمن    
  

، أدىل رئـيس جملـس األمـن    ٢٠١٣مـايو  / أيـار ١٣، املعقـودة يف    ٦٩٦٥يف جلسة جملس األمـن          
الـــسالم واألمـــن ”بالبيـــان التـــايل باســـم اجمللـــس فيمـــا يتعلـــق بنظـــر اجمللـــس يف البنـــد املعنـــون  

  :“أفريقيا يف
  

السالم واألمـن   يؤكد جملس األمن من جديد مسؤوليته األساسية عن صون          ”    
  .الدوليني، وفقا مليثاق األمم املتحدة

ويالحظ جملس األمن ببالغ القلق أن اإلرهاب ال يزال يشكل هتديدا خطـريا         ”    
والتنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية  والتمتــع حبقــوق اإلنــسان للــسالم واألمــن الــدوليني

ســيما يف ظــل زيــادة  للــدول، وأنــه يقــوض االســتقرار العــاملي والرخــاء يف أفريقيــا، ال  
تفّشي هذا التهديد، مع تعاظم األعمال اإلرهابية يف خمتلف مناطق العامل، مبـا يف ذلـك              

  .والتطرف األعمال املرتكبة بدافع التعصب
ويــشري جملــس األمــن إىل مجيــع قراراتــه وبياناتــه بــشأن مكافحــة اإلرهــاب،   ”    

ه، أيــا كــان مرتكبــوه ويكــرر تأكيــد إدانتــه القويــة لإلرهــاب جبميــع أشــكاله ومظــاهر  
ومكان ارتكابه وأغراضه، ويعرب عـن تـصميمه علـى تـسخري كـل الوسـائل ملكافحـة                  
اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره، وفقا مليثاق األمم املتحـدة والقـانون الـدويل، مبـا يف                
ذلــك القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان والقــانون الــدويل حلقــوق الالجــئني والقــانون    

  . حسب االقتضاءالدويل اإلنساين،
ويــساور جملــس األمــن بــالغ القلــق مــن تعــاظم أعمــال العنــف الــيت ترتكبــها   ”    

. اجلماعات املسلحة، اليت ما فتئت أعدادها تزداد يف عـدة منـاطق وجِهـات يف أفريقيـا                
ومن دواعي اشتداد قلق اجمللس أن دول هذه املناطق جتابه طائفة مـن الـصعوبات، مـن                 

بــرح يطــرح حتــديات لــسلطات مراقبــة    مــاا علــى حنــوٍقبيــل ســهولة اختــراق حــدوده 
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كــذلك تواجــه هــذه الــدول . احلــدود، وتنــامي جتــارة األســلحة بــصورة غــري مــشروعة 
 انعـدام الوسـائل واملـوارد    هاأوضاعا اجتماعية واقتصادية عصيبة، أسفرت عن نتائج من      

يـة ودون   ويقر اجمللس بأمهية وجـود مؤسـسات وطن       . الالزمة ملكافحة اإلرهاب بفعالية   
  .إقليمية وإقليمية قوية وفعالة يف هذا الصدد

ويعتــرف جملــس األمــن بأنــه ال ســبيل إىل دحــر اإلرهــاب بــالقوة العــسكرية  ”    
قــوات األمــن، وتــدابري إنفــاذ القــانون، والعمليــات االســتخباراتية وحــدها، ويــشدد  أو

 سـبيل املثـال   على ضرورة معاجلة الظروف املؤاتية النتشار اإلرهاب، بسبل منها، على   
احلصر، تعزيـز اجلهـود املبذولـة للتوصـل بـصورة ناجحـة إىل درء نـشوب الرتاعـات                    ال

الطويلــة األمــد وإجيــاد حــل ســلمي هلــا، وأيــضا تعزيــز ســيادة القــانون، ومحايــة حقــوق 
  . والشمولية،اإلنسان واحلريات األساسية، واحلكم الرشيد والتسامح

ل األمــد ضــد اإلرهــاب جيــب أن   ويؤكــد جملــس األمــن أن الكفــاح الطويــ  ”    
ــامل    ــج شـ ــستند إىل هنـ ــسعى إىل يـ ــو    يـ ــادة النمـ ــة يف زيـ ــديات املتمثلـ ــصدي للتحـ التـ

ــدول،        ــدرات ال ــاء ق ــر، وبن ــاحلكم الرشــيد، واحلــد مــن الفق ــهوض ب ــصادي، والن االقت
وتوسيع نطاق اخلدمات االجتماعية، ومكافحة الفـساد، ال سـيما يف أفريقيـا، بـل ويف                

  .سائر املناطق أيضا
ــه ال ميكــن وال ينبغــي ربــط اإلرهــاب      ”     ــد أن ويؤكــد جملــس األمــن مــن جدي

  .جنسية أو حضارة بعينها دين أو بأي
ويؤكد جملس األمن مـن جديـد أيـضا أن علـى الـدول األعـضاء أن متتنـع يف                    ”    

عالقاهتا الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضـد الـسالمة اإلقليميـة أو               
، وأن تقدم كل أشكال املساعدة لألمـم املتحـدة يف أي            ياسي ألي دولة  االستقالل الس 

إجــراء تتخــذه وفقــا مليثــاق األمــم املتحــدة، وأن متتنــع عــن تقــدمي املــساعدة ألي دولــة   
  .تتخذ ضدها األمم املتحدة إجراءات وقائية أو قسرية

ويالحــظ جملــس األمــن بقلــق أن التهديــدات اإلرهابيــة تعــّرض للخطــر أمــن  ”    
ــدا ــؤثّر ســلبا يف      بل ــارة بأســرها، وت ــايل أمــن الق ــة، وبالت ــة املعني ــاطق دون اإلقليمي ن املن

ويـسلّم  . اجلهود اليت تبذهلا الدول األفريقية للنـهوض بالتنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية            
جملس األمـن بـأن التنميـة واألمـن عنـصران يعـزز كـل منـهما اآلخـر، ويتـسمان بأمهيـة                   

  .اإلرهاب مل ملكافحةأساسية يف أي هنج فعال وشا
ويالحظ جملس األمن تغري طـابع اإلرهـاب ومساتـه يف أفريقيـا، ويعـرب عـن                 ”    

الصالت اليت تربط يف كثري من احلـاالت بـني اإلرهـاب واجلرميـة املنظمـة عـرب        قلقه من 
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الوطنية واألنشطة غري املـشروعة مثـل االجتـار باملخـدرات واألسـلحة والبـشر، ويـشدد            
نــسيق اجلهــود علــى كــل مــن املــستوى الــوطين ودون اإلقليمــي علــى ضــرورة حتــسني ت
يعزز مساعي التصدي على النطاق العاملي هلذا التحـدي اخلطـري            واإلقليمي والدويل مبا  

  .الدوليني الذي يهدد السالم واألمن
، )٢٠١١ (١٩٨٩ ، و)١٩٩٩ (١٢٦٧ويشري جملس األمـن إىل القـرارات       ”    
، وأيــــضا إىل ســــائر   )٢٠٠٥ (١٦٢٤ ، و)٢٠٠٤ (١٥٤٠ ، و)٢٠٠١ (١٣٧٣ و

ــذها         ــصكوك الدوليــة ذات الــصلة مبكافحــة اإلرهــاب، ويــشدد علــى ضــرورة تنفي ال
الدول أن تنظر يف أن تصبح أطرافـا يف أقـرب وقـت ممكـن                بالكامل، وجيدد دعوته إىل   

ــام       ــى حنــو ت ــصلة، وأن تفــي عل ــة ذات ال ــات والربوتوكــوالت الدولي ــع االتفاقي يف مجي
وطــة هبــا مبوجــب الــصكوك الــيت هــي أطــراف فيهــا، ويالحــظ توصــية   بااللتزامــات املن

، منوهـا إىل احلاجـة إىل       ٥١/٢١٠اللجنة املخصصة املنشأة عمال بقرار اجلمعية العامـة         
إفراد مزيد من الوقت إلحراز تقدم ملموس بـشأن القـضايا العالقـة، ويقـرر أن يوصـي               

للجمعيـة العامـة، فريقـا عـامال        اللجنة السادسة أن تنشئ، يف الـدورة التاسـعة والـستني            
  .الدويل يتوىل إمتام العملية املتعلقة مبشروع اتفاقية شاملة بشأن اإلرهاب

ويرى جملس األمن أن اجلزاءات أداة مهمـة مـن أدوات مكافحـة اإلرهـاب،               ”    
ويشدد على أمهية التنفيـذ الفـوري والفعـال للقـرارات ذات الـصلة، وال سـيما قـراري                   

ــا أداة رئيـــــسية يف ) ٢٠١١ (١٩٨٩و ) ١٩٩٩ (١٢٦٧جملـــــس األمـــــن  باعتبارمهـــ
ويكــرر جملـــس األمــن تأكيـــد التزامــه املـــستمر بــضمان وجـــود     . مكافحــة اإلرهـــاب 

إجراءات عادلة وواضحة إلدراج أمساء األفراد والكيانات يف قـوائم اجلـزاءات ورفعهـا              
  .منها، وكذلك ملنح إعفاءات لدواعٍ إنسانية

ضرورة زيادة التعاون اجلاري بـني اللجـان املكلفـة     ويكرر جملس األمن تأكيد     ”    
ــالقرارات     ــال بــــ ــشأة عمــــ ــاب املنــــ ــة اإلرهــــ ــات مكافحــــ ، )١٩٩٩ (١٢٦٧بواليــــ

) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ ، و )٢٠٠١ (١٣٧٣ ، و )٢٠١١ (١٩٨٨ ، و )٢٠١١( ١٩٨٩ و
  .تعمل ضمن إطارها وجمموعات اخلرباء اليت

اتــه ذات الــصلة، ويكــرر جملــس األمــن تأكيــد اســتعداده للقيــام، وفقــا لقرار ”    
بفــــرض جــــزاءات علــــى الكيانــــات واألفــــراد الــــذين يــــوفرون املــــأوى أو التمويــــل 

التنظيم أو التدريب جلماعات أو أفراد أو حيرضـوهنم علـى            التسهيالت أو الدعم أو    أو
ارتكـــاب أعمـــال عنـــف أو أعمـــال إرهابيـــة ضـــد دول أخـــرى أو ضـــد مواطنيهـــا يف 

ئر الــــشبكات اإلقليميــــة واجلماعــــات الــــصومال أو يف املنطقــــة، وأيــــضا علــــى ســــا 
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واملؤســـسات والكيانـــات واألفـــراد الـــذين مل يقطعـــوا كـــل صـــالهتم بتنظـــيم القاعـــدة 
واجلماعات املرتبطة به، مبـا فيهـا تنظـيم القاعـدة يف بـالد املغـرب اإلسـالمي، وحركـة                    
التوحيــــد واجلهــــاد يف غــــرب أفريقيــــا، وحركــــة أنــــصار الــــدين، وفقــــا للقــــرار         

٢٠١٢( ٢٠٨٣.(  
وحيــيط جملــس األمــن علمــا بــصكوك االحتــاد األفريقــي ذات الــصلة مبنــع         ”    

 بـشأن منـع اإلرهـاب       ١٩٩٩اإلرهاب ومكافحته، وبوجه خاص اتفاقية اجلزائـر لعـام          
ومكافحتـــه وبروتوكوهلـــا اإلضـــايف وخطـــة العمـــل بـــشأن منـــع اإلرهـــاب، ويرحـــب  

اإلقليمــي ملكافحــة بــاخلطوات الــيت اختــذهتا الــدول األفريقيــة علــى املــستويني الــوطين و  
  .اإلرهاب

وإذ حيــيط اجمللــس علمــا بقــرار االحتــاد األفريقــي الــوارد يف بيانــه الــصادر يف  ”    
، فإنه يدين بشدة حوادث االختطاف وأخذ الرهـائن         ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  ٨

ــوادث       ــاد حـ ــشري إىل ازديـ ــية، ويـ ــازالت سياسـ ــسب تنـ ــوال أو كـ ــع األمـ ــدف مجـ هبـ
. ، مــشددا علــى احلاجــة امللحــة ملعاجلــة هــذه القــضايا   االختطــاف يف منطقــة الــساحل 

ويعرب اجمللس كذلك عـن تـصميمه علـى مكافحـة االختطـاف واحتجـاز الرهـائن يف                  
منطقة الساحل، وفقا للقانون الدويل الساري، ويالحظ، يف هذا الصدد، قيام املنتـدى             

 يف جمـال منـع      مذكرة اجلزائر بشأن املمارسات اجليـدة     ’العاملي ملكافحة اإلرهاب بنشر     
جــين اإلرهــابيني أرباحــا مــن عمليــات االختطــاف قــصد احلــصول علــى فديــة ورفــض  

  .‘منحهم إياها
ويعيد جملس األمـن تأكيـد التـزام الـدول األعـضاء باالمتنـاع، وفقـا للقـانون                  ”    

و ضـمنيا، إىل الكيانـات أو       تقدمي أي شكل مـن أشـكال الـدعم، صـرحيا أ            الدويل، عن 
األشخاص الضالعني يف أعمال إرهابيـة أو املـرتبطني هبـا، مبـا يف ذلـك عـن طريـق قمـع            
جتنيد أعضاء اجلماعات اإلرهابية واحليلولـة دون تزويـد اإلرهـابيني بالـسالح؛ ويـدرك               
احلاجة إىل منع وقمع متويل اإلرهاب واملنظمات اإلرهابيـة، مبـا يف ذلـك مـن عائـدات                  

املخدرات وسالئفها الكيميائيـة    االجتار ب نشطة غري املشروعة، مثل اجلرمية املنظمة، و      األ
  .بشكل غري مشروع، وأمهية مواصلة التعاون الدويل حتقيقا هلذا اهلدفإنتاجها و
ــم املتحــدة وســائر        ”     ــات األم ــه كيان ــا اضــطلعت ب ــن مب ــس األم ــرف جمل ويعت

عم اجلهــود املبذولــة مـن أجــل منــع  املنظمـات املتعــددة األطــراف مـن أعمــال مهمــة لـد   
ــة، وال    ــل اإلرهــاب واملنظمــات اإلرهابي ــد    وقمــع متوي ــة إىل توطي ســيما اجلهــود الرامي

القــدرات وتعزيــز التعــاون الــيت تبــذهلا فرقــة العمــل املعنيــة بــاإلجراءات املاليــة، وفريــق   
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 مكافحة غسل األموال يف شـرق أفريقيـا واجلنـوب األفريقـي، وفرقـة العمـل احلكوميـة                 
الدوليــة ملكافحــة غــسل األمــوال يف غــرب أفريقيــا، وفرقــة العمــل املعنيــة بــاإلجراءات   

  .املالية يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا
ــز احلــوار     ”     ــة يف ســبيل تعزي ويؤكــد جملــس األمــن أن مواصــلة اجلهــود الدولي

وتوسيع آفـاق التفـاهم بـني احلـضارات سـعيا إىل منـع االسـتهداف العـشوائي ملختلـف            
ديان والثقافات، والتـصدي للرتاعـات اإلقليميـة العـصية علـى احلـل وجملمـل القـضايا                 األ

العاملية بشىت أنواعها، مبـا فيهـا املـسائل املتعلقـة بالتنميـة، سيـسهمان يف تعزيـز الكفـاح                   
  .الدويل ضد اإلرهاب

ويؤكد جملس األمن من جديـد ضـرورة قيـام الـدول األفريقيـة بالعمـل علـى            ”    
وسـائر األطـر   ر عن طريق اهليئات ذات الصلة التابعة لالحتاد األفريقـي        حنو وثيق ومباش  

جماالت التعاون واملـساعدة املتبادلـة والتنـسيق         من أجل تنفيذ تدابري معززة يف     اإلقليمية  
بني األجهزة األمنية واملدعني العامني والقضاة، سعيا إىل إضفاء مزيد من الفعالية علـى          

ا يف أفريقيـا، وإىل جعـل هـذه املـساعي أكثـر اسـتباقاً يف            املساعي اجلماعيـة املـضطلع هبـ      
ضــرورة اختــاذ مجيــع التــدابري   مكافحــة اإلرهــاب علــى وجــه التحديــد، ويــشدد علــى   

الالزمــة واملناســبة وفقــا للقــانون الــدويل، لكــي تــشمل محايــة احلــق يف احليــاة وحقــوق  
  . يف أفريقيااإلنسان األخرى

طــرف والتحــريض علــى اإلرهــاب يف   ويــساور جملــس األمــن القلــق مــن الت  ”    
ــة مكافحــة التطــرف العنيــف يف ســياق مناهــضة       ــة، ويــشدد علــى أمهي ــدول األفريقي ال
اإلرهـــاب، بـــسبل منـــها معاجلـــة الظـــروف املؤاتيـــة النتـــشار اإلرهـــاب، وبنـــاء قـــدرة 
  .اجملتمعات احمللية على مقاومة التحريض بتشجيع التسامح والتنوع واالحترام واحلوار

جملـــس األمـــن بالـــدعم الـــذي تقدمـــه األطـــراف الفاعلـــة الثنائيـــة  ويعتـــرف ”    
واملتعــددة األطــراف، مبــا فيهــا االحتــاد األفريقــي، واالحتــاد األورويب، ومنظمــة التعــاون 
اإلسالمي، وجامعة الدول العربية، واملنظمات دون اإلقليمية مثل اجلماعـة االقتـصادية            

ــة  لــدول غــرب أفريقيــا، وجتمــع الــساحل والــصحراء، وا   ــة احلكوميــة الدوليــة املعني هليئ
ــة إىل مكافحــة اإلرهــاب يف      ــة، واحتــاد املغــرب العــريب، يف إطــار اجلهــود الرامي بالتنمي
أفريقيا، ويدعو اجملتمع الدويل ومنظومة األمم املتحـدة إىل تعزيـز تعاوهنمـا مـع اهليئـات            

راســـات دون اإلقليميـــة املعنيـــة مبكافحـــة اإلرهـــاب، مـــن قبيـــل املركـــز األفريقـــي للد 
  .والبحوث حول اإلرهاب
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ــة مكافحــة اإلرهــاب     ”     ــدور احلاســم املنــوط بلجن ويــشري جملــس األمــن إىل ال
) ٢٠٠٥ (١٦٢٤و  ) ٢٠٠١ (١٣٧٣ومديريتها التنفيذيـة يف ضـمان تنفيـذ القـرارين           

تنفيــذا تامــا، ويــشدد علــى أمهيــة بنــاء القــدرات وتــوفري املــساعدة التقنيــة لتعزيــز قــدرة  
 تنفيـذ قراراتـه بفعاليـة، ويـشجع املديريـة التنفيذيـة علـى مواصـلة         الدول األعـضاء علـى   

العمــل مــع الــدول األعــضاء، بنــاء علــى طلبــها، وعلــى تقيــيم املــساعدة التقنيــة وتيــسري 
توفريها، وال سيما عن طريق التعـاون الوثيـق مـع فرقـة العمـل املعنيـة بالتنفيـذ يف جمـال               

ائيـة واملتعـددة األطـراف الـيت تقـدم          مكافحة اإلرهاب، وكذلك مع مجيـع اجلهـات الثن        
املـساعدة التقنيـة، ويرحــب باتبـاع املديريــة التنفيذيـة هنجــا إقليميـا مركّــزاً هبـدف تلبيــة       

  .اإلرهاب احتياجات كل دولة عضو على حدة واحتياجات املنطقة يف جمال مكافحة
ويالحــظ جملــس األمــن مــع التقــدير أنــشطة بنــاء القــدرات الــيت تــضطلع هبــا  ”    

املتحدة، مبا فيها فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحـة اإلرهـاب،           ات األمم كيان
بالتنسيق مع سائر املنظمات الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة املعنيـة، بغيـة مـساعدة                 
الـدول األفريقيــة األعـضاء علــى تنفيـذ االســتراتيجية، بنـاء علــى طلبـها، ويــشجع فرقــة      

  .املساعدة بصورة مركّزة يف جمال بناء القدراتالعمل على ضمان تقدمي 
وحيــث جملــس األمــن دول الــساحل واملغــرب العــريب علــى حتــسني التعــاون    ”    

 من أجل وضـع اسـتراتيجيات شـاملة وفعالـة ملكافحـة      األقاليميوالتنسيق على الصعيد  
د أنشطة اجلماعات اإلرهابية بطريقة شاملة متكاملة، وال سـيما تنظـيم القاعـدة يف بـال               

املغرب اإلسالمي وحركة التوحيد واجلهاد يف غـرب أفريقيـا، وحركـة أنـصار الـدين،                
ومنع توسع تلـك اجلماعـات، وأيـضا قمـع انتـشار مجيـع األسـلحة، ومكافحـة اجلرميـة                    
املنظمة عرب الوطنية، مبـا يف ذلـك االجتـار باملخـدرات، وحيـيط علمـا، يف هـذا الـصدد،                     

يـة التنفيذيـة وفرقـة العمـل املعنيـة بالتنفيـذ، يف الربـاط،               بنتائج املؤمتر الذي نظمتـه املدير     
بشأن التعاون يف مراقبـة احلـدود يف منطقـة الـساحل واملغـرب العـريب، وكـذلك نتـائج                    
ــسلم        ــة ال ــل منظوم ــن وتفعي ــاون يف جمــال األم ــشأن حتــسني التع ــوزاري ب االجتمــاع ال

  .كشوطواألمن األفريقية يف منطقة الساحل والصحراء، الذي عقد يف نوا
ويعترف جملس األمن بأمهيـة تـصدي الـسلطات القـضائية الوطنيـة لإلرهـاب         ”    

يف إطــار العدالــة اجلنائيــة الفعالــة، ويــشدد علــى أمهيــة تعزيــز التعــاون فيمــا بــني الــدول  
األعــضاء ومــع كيانــات األمــم املتحــدة وهيئاهتــا الفرعيــة قــصد تعزيــز قــدراهتا الفرديــة، 

 إىل اسـتحداث وتنفيـذ ممارسـاٍت يف جمـال مكافحـة             بسبل منـها دعـم جهودهـا الراميـة        
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مـذكرة الربـاط بـشأن املمارسـات        ’اإلرهاب تقوم على سيادة القانون، ويالحظ نـشر         
  .‘قطاع العدالة اجلنائية اجليدة لتحقيق الفعالية يف أنشطة مكافحة اإلرهاب يف

ويـــسلم جملـــس األمـــن بأنـــه ال ســـبيل إىل استئـــصال شـــأفة آفـــة اإلرهـــاب   ”    
 هنج مستدام وشامل يقوم علـى مـشاركة مجيـع الـدول واملنظمـات الدوليـة                 باعتماد إال

واإلقليمية ومنظمات اجملتمـع املـدين املعنيـة وتعاوهنـا علـى حنـو فعـال، ويؤكـد ضـرورة                    
التـــصدي للظـــروف املؤاتيـــة النتـــشار اإلرهـــاب، علـــى النحـــو املـــبني يف اســـتراتيجية   

ــة ملكافحــة اإلرهــاب  األمــم ويــشجع جملــس األمــن  ). A/RES/60/288 (املتحــدة العاملي
  .الدول األعضاء على وضع استراتيجيات شاملة ومتكاملة ملكافحة اإلرهاب

 أشهر، تقريرا مـوجزا     ٦ويدعو اجمللس األمني العام إىل أن يقدم، يف غضون          ”    
 األمــم املتحــدة مــن أعمــال ذات صــلة  بــهيتــضمن مــسحا وتقييمــا شــاملني ملــا قامــت  

ــا يف جمــال   باملوضــوع ملــساعدة  الــدول والكيانــات دون اإلقليميــة واإلقليميــة يف أفريقي
ــا يف        ــن اختاذهـ ــيت ميكـ ــوات الـ ــر يف اخلطـ ــلة النظـ ــدف مواصـ ــاب، هبـ ــة اإلرهـ مكافحـ

  .“الصدد هذا
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	”ويلاحظ مجلس الأمن تغير طابع الإرهاب وسماته في أفريقيا، ويعرب عن قلقه من الصلات التي تربط في كثير من الحالات بين الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية والأنشطة غير المشروعة مثل الاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر، ويشدد على ضرورة تحسين تنسيق الجهود على كل من المستوى الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي بما يعزز مساعي التصدي على النطاق العالمي لهذا التحدي الخطير الذي يهدد السلام والأمن الدوليين.
	”ويشير مجلس الأمن إلى القرارات 1267 (1999)، و 1989 (2011)، و 1373 (2001)، و 1540 (2004)، و 1624 (2005)، وأيضا إلى سائر الصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ويشدد على ضرورة تنفيذها بالكامل، ويجدد دعوته إلى الدول أن تنظر في أن تصبح أطرافا في أقرب وقت ممكن في جميع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، وأن تفي على نحو تام بالالتزامات المنوطة بها بموجب الصكوك التي هي أطراف فيها، ويلاحظ توصية اللجنة المخصصة المنشأة عملا بقرار الجمعية العامة 51/210، منوها إلى الحاجة إلى إفراد مزيد من الوقت لإحراز تقدم ملموس بشأن القضايا العالقة، ويقرر أن يوصي اللجنة السادسة أن تنشئ، في الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة، فريقا عاملا يتولى إتمام العملية المتعلقة بمشروع اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي.
	”ويرى مجلس الأمن أن الجزاءات أداة مهمة من أدوات مكافحة الإرهاب، ويشدد على أهمية التنفيذ الفوري والفعال للقرارات ذات الصلة، ولا سيما قراري مجلس الأمن 1267 (1999) و 1989 (2011) باعتبارهما أداة رئيسية في مكافحة الإرهاب. ويكرر مجلس الأمن تأكيد التزامه المستمر بضمان وجود إجراءات عادلة وواضحة لإدراج أسماء الأفراد والكيانات في قوائم الجزاءات ورفعها منها، وكذلك لمنح إعفاءات لدواعٍ إنسانية.
	”ويكرر مجلس الأمن تأكيد ضرورة زيادة التعاون الجاري بين اللجان المكلفة بولايات مكافحة الإرهاب المنشأة عملا بالقرارات 1267 (1999)، و 1989 (2011)، و 1988 (2011)، و 1373 (2001)، و 1540 (2004) ومجموعات الخبراء التي تعمل ضمن إطارها.
	”ويكرر مجلس الأمن تأكيد استعداده للقيام، وفقا لقراراته ذات الصلة، بفرض جزاءات على الكيانات والأفراد الذين يوفرون المأوى أو التمويل أو التسهيلات أو الدعم أو التنظيم أو التدريب لجماعات أو أفراد أو يحرضونهم على ارتكاب أعمال عنف أو أعمال إرهابية ضد دول أخرى أو ضد مواطنيها في الصومال أو في المنطقة، وأيضا على سائر الشبكات الإقليمية والجماعات والمؤسسات والكيانات والأفراد الذين لم يقطعوا كل صلاتهم بتنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به، بما فيها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، وحركة أنصار الدين، وفقا للقرار 2083 (2012).
	”ويحيط مجلس الأمن علما بصكوك الاتحاد الأفريقي ذات الصلة بمنع الإرهاب ومكافحته، وبوجه خاص اتفاقية الجزائر لعام 1999 بشأن منع الإرهاب ومكافحته وبروتوكولها الإضافي وخطة العمل بشأن منع الإرهاب، ويرحب بالخطوات التي اتخذتها الدول الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي لمكافحة الإرهاب.
	”وإذ يحيط المجلس علما بقرار الاتحاد الأفريقي الوارد في بيانه الصادر في 8 كانون الأول/ديسمبر 2011، فإنه يدين بشدة حوادث الاختطاف وأخذ الرهائن بهدف جمع الأموال أو كسب تنازلات سياسية، ويشير إلى ازدياد حوادث الاختطاف في منطقة الساحل، مشددا على الحاجة الملحة لمعالجة هذه القضايا. ويعرب المجلس كذلك عن تصميمه على مكافحة الاختطاف واحتجاز الرهائن في منطقة الساحل، وفقا للقانون الدولي الساري، ويلاحظ، في هذا الصدد، قيام المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بنشر ’مذكرة الجزائر بشأن الممارسات الجيدة في مجال منع جني الإرهابيين أرباحا من عمليات الاختطاف قصد الحصول على فدية ورفض منحهم إياها‘.
	”ويعيد مجلس الأمن تأكيد التزام الدول الأعضاء بالامتناع، وفقا للقانون الدولي، عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، صريحا أو ضمنيا، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية أو المرتبطين بها، بما في ذلك عن طريق قمع تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية والحيلولة دون تزويد الإرهابيين بالسلاح؛ ويدرك الحاجة إلى منع وقمع تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية، بما في ذلك من عائدات الأنشطة غير المشروعة، مثل الجريمة المنظمة، والاتجار بالمخدرات وسلائفها الكيميائية وإنتاجها بشكل غير مشروع، وأهمية مواصلة التعاون الدولي تحقيقا لهذا الهدف.
	”ويعترف مجلس الأمن بما اضطلعت به كيانات الأمم المتحدة وسائر المنظمات المتعددة الأطراف من أعمال مهمة لدعم الجهود المبذولة من أجل منع وقمع تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية، ولا سيما الجهود الرامية إلى توطيد القدرات وتعزيز التعاون التي تبذلها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وفريق مكافحة غسل الأموال في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، وفرقة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسل الأموال في غرب أفريقيا، وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
	”ويؤكد مجلس الأمن أن مواصلة الجهود الدولية في سبيل تعزيز الحوار وتوسيع آفاق التفاهم بين الحضارات سعيا إلى منع الاستهداف العشوائي لمختلف الأديان والثقافات، والتصدي للنزاعات الإقليمية العصية على الحل ولمجمل القضايا العالمية بشتى أنواعها، بما فيها المسائل المتعلقة بالتنمية، سيسهمان في تعزيز الكفاح الدولي ضد الإرهاب.
	”ويؤكد مجلس الأمن من جديد ضرورة قيام الدول الأفريقية بالعمل على نحو وثيق ومباشر عن طريق الهيئات ذات الصلة التابعة للاتحاد الأفريقي وسائر الأطر الإقليمية من أجل تنفيذ تدابير معززة في مجالات التعاون والمساعدة المتبادلة والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والمدعين العامين والقضاة، سعيا إلى إضفاء مزيد من الفعالية على المساعي الجماعية المضطلع بها في أفريقيا، وإلى جعل هذه المساعي أكثر استباقاً في مكافحة الإرهاب على وجه التحديد، ويشدد على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة وفقا للقانون الدولي، لكي تشمل حماية الحق في الحياة وحقوق الإنسان الأخرى في أفريقيا.
	”ويساور مجلس الأمن القلق من التطرف والتحريض على الإرهاب في الدول الأفريقية، ويشدد على أهمية مكافحة التطرف العنيف في سياق مناهضة الإرهاب، بسبل منها معالجة الظروف المؤاتية لانتشار الإرهاب، وبناء قدرة المجتمعات المحلية على مقاومة التحريض بتشجيع التسامح والتنوع والاحترام والحوار.
	”ويعترف مجلس الأمن بالدعم الذي تقدمه الأطراف الفاعلة الثنائية والمتعددة الأطراف، بما فيها الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والمنظمات دون الإقليمية مثل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وتجمع الساحل والصحراء، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، واتحاد المغرب العربي، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب في أفريقيا، ويدعو المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة إلى تعزيز تعاونهما مع الهيئات دون الإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب، من قبيل المركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب.
	”ويشير مجلس الأمن إلى الدور الحاسم المنوط بلجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية في ضمان تنفيذ القرارين 1373 (2001) و 1624 (2005) تنفيذا تاما، ويشدد على أهمية بناء القدرات وتوفير المساعدة التقنية لتعزيز قدرة الدول الأعضاء على تنفيذ قراراته بفعالية، ويشجع المديرية التنفيذية على مواصلة العمل مع الدول الأعضاء، بناء على طلبها، وعلى تقييم المساعدة التقنية وتيسير توفيرها، ولا سيما عن طريق التعاون الوثيق مع فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك مع جميع الجهات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تقدم المساعدة التقنية، ويرحب باتباع المديرية التنفيذية نهجا إقليميا مركّزاً بهدف تلبية احتياجات كل دولة عضو على حدة واحتياجات المنطقة في مجال مكافحة الإرهاب.
	”ويلاحظ مجلس الأمن مع التقدير أنشطة بناء القدرات التي تضطلع بها كيانات الأمم المتحدة، بما فيها فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع سائر المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية، بغية مساعدة الدول الأفريقية الأعضاء على تنفيذ الاستراتيجية، بناء على طلبها، ويشجع فرقة العمل على ضمان تقديم المساعدة بصورة مركّزة في مجال بناء القدرات.
	”ويحث مجلس الأمن دول الساحل والمغرب العربي على تحسين التعاون والتنسيق على الصعيد الأقاليمي من أجل وضع استراتيجيات شاملة وفعالة لمكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية بطريقة شاملة متكاملة، ولا سيما تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، وحركة أنصار الدين، ومنع توسع تلك الجماعات، وأيضا قمع انتشار جميع الأسلحة، ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات، ويحيط علما، في هذا الصدد، بنتائج المؤتمر الذي نظمته المديرية التنفيذية وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ، في الرباط، بشأن التعاون في مراقبة الحدود في منطقة الساحل والمغرب العربي، وكذلك نتائج الاجتماع الوزاري بشأن تحسين التعاون في مجال الأمن وتفعيل منظومة السلم والأمن الأفريقية في منطقة الساحل والصحراء، الذي عقد في نواكشوط.
	”ويعترف مجلس الأمن بأهمية تصدي السلطات القضائية الوطنية للإرهاب في إطار العدالة الجنائية الفعالة، ويشدد على أهمية تعزيز التعاون فيما بين الدول الأعضاء ومع كيانات الأمم المتحدة وهيئاتها الفرعية قصد تعزيز قدراتها الفردية، بسبل منها دعم جهودها الرامية إلى استحداث وتنفيذ ممارساتٍ في مجال مكافحة الإرهاب تقوم على سيادة القانون، ويلاحظ نشر ’مذكرة الرباط بشأن الممارسات الجيدة لتحقيق الفعالية في أنشطة مكافحة الإرهاب في قطاع العدالة الجنائية‘.
	”ويسلم مجلس الأمن بأنه لا سبيل إلى استئصال شأفة آفة الإرهاب إلا باعتماد نهج مستدام وشامل يقوم على مشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية وتعاونها على نحو فعال، ويؤكد ضرورة التصدي للظروف المؤاتية لانتشار الإرهاب، على النحو المبين في استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب (A/RES/60/288). ويشجع مجلس الأمن الدول الأعضاء على وضع استراتيجيات شاملة ومتكاملة لمكافحة الإرهاب.
	”ويدعو المجلس الأمين العام إلى أن يقدم، في غضون 6 أشهر، تقريرا موجزا يتضمن مسحا وتقييما شاملين لما قامت به الأمم المتحدة من أعمال ذات صلة بالموضوع لمساعدة الدول والكيانات دون الإقليمية والإقليمية في أفريقيا في مجال مكافحة الإرهاب، بهدف مواصلة النظر في الخطوات التي يمكن اتخاذها في هذا الصدد“.

