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  ،     ٧١٠١                                                 الــــذي اختــــذه جملــــس األمــــن يف جلــــسته  )    ٢٠١٤   (    ٢١٣٣             القــــرار    
      ٢٠١٤      يناير  /             كانون الثاين  ٢٧          املعقودة يف 

  
               إن جملس األمن،   
ــددا     ــر                         إذ يؤكــد جم ــن أخط ــدا م ــشكل واح ــاهره ي ــشىت أشــكاله ومظ ــاب ب                                                                       أن اإلره

                                   ٌ                                    ألمن الدوليني وأن أي عمل إرهايب هـو عمـلٌ إجرامـي ال مـربر لـه بغـض                              التهديدات للسالم وا  
                          ضـرورة التـصدي جبميـع                                   وإذ يؤكـد جمـددا كـذلك                                                       النظر عن دوافعه وتوقيته وهوية مرتكبيـه،        

                                                                                                              الوسائل، وفقا مليثـاق األمـم املتحـدة، لألخطـار الـيت هتـدد الـسالم واألمـن الـدوليني مـن جـراء                        
                   األعمال اإلرهابية، 

                                                                              ىل مجيع قراراته وبياناته الرئاسية ذات الصلة الـصادرة بـشأن األخطـار الـيت          إ          وإذ يشري     
                                                  هتدد السالم واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابية،

                                                                                   االلتـزام الواقـع علـى الـدول األعـضاء مبنـع متويـل األعمـال اإلرهابيـة                                    وإذ يكرر تأكيد      
         ووقفه، 
                                            حـة اإلرهـاب، مبـا يف ذلـك االتفاقيـة                                                إىل الصكوك الدولية ذات الصلة مبكاف               وإذ يشري     

                                                                 الدولية لقمع متويل اإلرهاب، واالتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن،
                                                                            بــشدة حــوادث االختطــاف وأخــذ الرهــائن الــيت ترتكبــها مجاعــات إرهابيــة            وإذ يــدين   

ــا ــزاع            أيــ ــا مجــــع األمــــوال أو انتــ ــا يف ذلــــك احلــــوادث املقــــصود هبــ                                                                                                        كانــــت أغراضــــها، مبــ
     ة،      سياسي       تنازالت
                                                                               عــن قلقــه إزاء ازديــاد حــوادث االختطــاف وأخــذ الرهــائن الــيت ترتكبــها              وإذ يعــرب   

                                                                                                       مجاعات إرهابية هبدف مجـع األمـوال أو انتـزاع تنـازالت سياسـية، وال سـيما ازديـاد عمليـات                     
                                                                                                      االختطاف اليت يقوم هبا تنظيم القاعدة واجلماعات املنتسبة له، وإذ يشدد علـى أن الفديـة الـيت                  
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                                                                                     يني متول عمليات االختطاف وأخـذ الرهـائن يف املـستقبل، ممـا يفـضي إىل سـقوط                              تدفع لإلرهاب 
                                   مزيد من الضحايا وإىل إدامة املشكلة،

                                                                                   عن تصميمه علـى منـع عمليـات االختطـاف وأخـذ الرهـائن الـيت ترتكبـها                             وإذ يعرب     
                                                                                                  مجاعــات إرهابيــة، وعلــى ضــمان اإلفــراج عــن الرهــائن بــشكل آمــن دون دفــع فديــة أو تقــدمي  

                يف هــذا الــصدد            وإذ ينــوه                                                                    ت سياســية، وفقــا ألحكــام القــانون الــدويل الواجبــة التطبيــق،         تنــازال
                                                                                                      باملنتــدى العــاملي ملكافحــة اإلرهــاب ملــا يــضطلع بــه مــن أعمــال اســتكماال للعمــل الــذي تؤديــه  
                                                                                                      كيانات األمم املتحدة املعنية مبكافحة اإلرهاب، وال سيما نـشره للعديـد مـن الوثـائق اإلطاريـة                  

                                                            اجليدة يف جماالت تتعلق مبسائل منها عمليات االختطاف طلبا للفدية،           واملمارسات 
                                                                                   احلاجة إىل مواصلة تعزيز اجلهـود املبذولـة لـدعم الـضحايا واملتـضررين مـن                           وإذ يدرك     

                                                                                                     حوادث االختطـاف طلبـا للفديـة وعمليـات أخـذ الرهـائن الـيت ترتكبـها اجلماعـات اإلرهابيـة،                
                    أن علــى الــدول أن                   وإذ يؤكــد جمــددا             َ        رهــائن واملخــتطَفني،                                        وإىل النظــر بعنايــة يف محايــة حيــاة ال

                                                                                                   تكفل اتساق أي تدابري تتخذها ملكافحة اإلرهاب مع االلتزامـات املنوطـة هبـا مبوجـب القـانون                  
                                                                                             الدويل، وال سيما القانون الدويل حلقوق اإلنسان وقانون الالجئني والقانون اإلنـساين الـدويل،              

              حسب االقتضاء،
                                                                  الذي اختذته جمموعة البلدان الثمانية يف مؤمتر القمـة الـذي عقدتـه             إىل القرار         وإذ يشري    

                                                                                               يف لوخ آيرن بالتصدي لألخطار اليت هتدد هبا أعمال االختطاف اليت يرتكبها اإلرهـابيون طلبـا                
                                                                                                    للفديــة، والنظــر يف اخلطــوات الوقائيــة الــيت ميكــن أن يتخــذها اجملتمــع الــدويل يف هــذا الــصدد،   

ــراء مزيــد    ــشجيع علــى إج ــك داخــل فريــق                                          والت ــا يف ذل ــا بــني اخلــرباء، مب ــن املناقــشات فيم                                                                          م
        مـن    ٦-   ٢٢٥                  إىل أن الفقـرة                         وإذ يـشري كـذلك                                                  ليون، هبدف تعميق فهـم هـذه املـشكلة،           /    روما

                                                                                                الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة السادس عشر لرؤساء دول وحكومات حركة عـدم االحنيـاز تـدين                
                                                   اجلماعات اإلرهابية واليت تقتـرن بطلـب الفديـة                                                       احلوادث اإلجرامية ألخذ الرهائن اليت ترتكبها       

                       أو أي امتيازات أخرى،  / و
                                                                                 عن التزامه بدعم اجلهود الرامية إىل احلـد مـن إمكانيـة حـصول اجلماعـات                           وإذ يعرب     

                                                                                                                 اإلرهابية علـى التمويـل واخلـدمات املاليـة، عـن طريـق العمـل املتواصـل الـذي تقـوم بـه هيئـات                        
                                                                          رهاب وفرقـة العمـل املعنيـة بـاإلجراءات املاليـة للنـهوض بـأطر                                               األمم املتحدة املعنية مبكافحة اإل    

                                                   مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب على الصعيد العاملي،
                                                                            عن القلق إزاء ازدياد استخدام اإلرهابيني ومناصريهم، يف ظل جمتمع قـائم                       وإذ يعرب     

ــصاالت اجلديــدة، ال ســيما شــبكة       ــى العوملــة، لتكنولوجيــات املعلومــات واالت              اإلنترنــت،                                                                                    عل
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                                                                                             ألغــراض التجنيــد والتحــريض علــى ارتكــاب األعمــال اإلرهابيــة، وألغــراض متويــل أنــشطتهم   
                       والتخطيط والتحضري هلا، 

  ،  )    ٢٠١٢   (    ٢٠٨٣     و  )    ٢٠١١   (    ١٩٨٩     و  )    ٢٠٠٩   (    ١٩٠٤                إىل قراراتــــه             وإذ يــــشري   
                                                مـن منطوقهـا، تنطبـق أيـضا علـى دفـع              )  أ   ( ١                                                            اليت تؤكد أمـورا مـن بينـها أن مقتـضيات الفقـرة              

                                                                                                               الفديــة لكــل مــن يــرد امســه يف قائمــة اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة مــن أفــراد             
                سات أو كيانات،            مجاعات أو مؤس   أو

                                                                      أن األعمـال واألسـاليب واملمارسـات اإلرهابيـة تـتـنــاىف مـع مقاصـد                         وإذ يؤكد جمددا      
                                                                                                            األمـــم املتحـــدة ومبادئهـــا وأن القيـــام عـــن علـــم بتمويـــل األعمـــال اإلرهابيـــة والتخطـــيط هلـــا  

                                                           والتحريض عليها يتناىف أيضا مع مقاصد األمم املتحدة ومبادئها، 
                                ، وال سيما ما تقرر فيه من وجـوب   )    ٢٠٠١   (    ١٣٧٣       قراره                يؤكد من جديد     -   ١  

                                                                                             أن تقوم مجيع الدول مبنع ووقف متويل األعمال اإلرهابية، وأن متتنع عـن تقـدمي أي شـكل مـن              
                                      أو األشـــخاص الـــضالعني يف األعمـــال                                                          أشـــكال الـــدعم، الـــصريح أو الـــضمـين، إىل الكيانـــات

                                                                                                   اإلرهابيــة، ويــشمل ذلــك وضــع حــد لعمليــة جتنيــد أعــضاء اجلماعــات اإلرهابيــة ومنــع تزويــد   
                   اإلرهابيني بالسالح؛ 

ــد    -   ٢   ــه يف القــرار                       يؤكــد مــن جدي        مــن  )    ٢٠٠١   (    ١٣٧٣                                       كــذلك مــا خلــص إلي
                                                                                       ر مجيع الدول على رعاياهـا أو علـى أي أشـخاص أو كيانـات داخـل أراضـيها                               وجوب أن حتظ  

ــصورة        ــا، ب ــة أو غريه ــصادية أو خــدمات مالي ــوارد اقت ــة أو م ــوال أو أصــول مالي                                                                                                        إتاحــة أي أم
ــا         ــاولون ارتكاهب ــة أو حي ــاال إرهابي ــون أعم ــذين يرتكب ــري مباشــرة، لألشــخاص ال                                                                                                      مباشــرة أو غ

                                                            أو للكيانــات الــيت ميتلكهــا أو يــتحكم فيهــا، بــصورة                                       يــسهلوهنا أو يــشاركون يف ارتكاهبــا،    أو
                                                                                             مباشرة أو غري مباشرة، هؤالء األشخاص، أو لألشـخاص والكيانـات الـيت تعمـل باسـم هـؤالء               

                        األشخاص أو بتوجيه منهم؛
ــصورة           يهيــب  -   ٣   ــدول األعــضاء أن حتــول دون اســتفادة اإلرهــابيني، ب ــع ال                                                                          جبمي

                                                        ة أو من التنازالت الـسياسية، وأن تـضمن اإلفـراج                                                      مباشرة أو غري مباشرة، من مدفوعات الفدي      
                      عن الرهائن بشكل آمن؛

                                                                           جبميع الدول األعضاء أن تتعاون علـى حنـو وثيـق عنـد وقـوع حـوادث                 يهيب  -   ٤  
                                                    االختطاف وأخذ الرهائن اليت ترتكبها اجلماعات اإلرهابية؛
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                    مـن وجـوب أن       )    ٢٠٠١   (    ١٣٧٣                                 ما خلـص إليـه يف القـرار                         يؤكد من جديد      -   ٥  
                                                                                                  تــزود كــل دولــة األخــرى بأقــصى قــدر مــن املــساعدة فيمــا يتــصل بالتحقيقــات أو اإلجــراءات  

                                                  اجلنائية املتعلقة بتمويل األعمال اإلرهابية أو دعمها؛
                                                                                 بضرورة مواصـلة اخلـرباء للمناقـشات املتعلقـة بأعمـال االختطـاف الـيت                    يسلم  -   ٦  

ــة،       يرتك ــا للفدي ــابيون طلب ــها اإلره ــدعو                                     ب ــم           وي ــدول األعــضاء إىل أن تواصــل، يف إطــار األم                                                      ال
                                                                                                        املتحدة وغريها من املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة املعنيـة، مبـا يف ذلـك املنتـدى العـاملي ملكافحـة                
                                                                                               اإلرهـاب، تنظــيم مناقـشات اخلــرباء تلــك للنظـر يف اخلطــوات اإلضــافية الـيت ميكــن أن يتخــذها     

                                                                                         لــدويل مــن أجــل منــع عمليــات االختطــاف ومنــع اإلرهــابيني مــن االســتفادة بــصورة              اجملتمــع ا
                                                                                                      مباشـــرة أو غـــري مباشـــرة مـــن عمليـــات االختطـــاف يف مجـــع األمـــوال أو احلـــصول علـــى          

          سياسية؛        تنازالت
                                                                     أن مبالغ الفدية اليت تدفع للجماعات اإلرهابية تشكل أحد مـصادر                    يشري إىل     -   ٧  

                                                                تبذهلا تلك اجلماعات لتجنيد األفراد، وتعـزز قـدرهتا، مـن حيـث                                      الدخل اليت تدعم اجلهود اليت      
ــة وتنفيــذها، وهــي حــافز علــى ارتكــاب حــوادث       ــات، علــى تنظــيم اهلجمــات اإلرهابي                                                                                                    العملي

                                االختطاف طلبا للفدية يف املستقبل؛
        علـى   )    ٢٠٠١   (    ١٣٧٣                                              جلنة مكافحة اإلرهـاب املنـشأة عمـال بـالقرار           يشجع    -   ٨  

ــضاء          ــدول األع ــه ال ــشارك في ــاع خــاص ت ــد اجتم ــبة، بعق ــاخلربات املناس ــستعينة ب ــوم، م                                                                                                       أن تق
                                                                                                     واملنظمات الدولية واإلقليمية املعنية ملناقشة التدابري الكفيلة باحليلولـة دون ارتكـاب اجلماعـات              

                                أو احلـصول علـى تنـازالت                                                                    اإلرهابية حلوادث االختطاف وأخذ الرهائن من أجل مجع األموال        
                                                                      سياسية، ويطلب إىل اللجنة أن تقدم إىل اجمللس تقريرا عن نتائج هذا االجتماع؛

                        مـذكرة اجلزائـر بــشأن    ”                                             اعتمـاد املنتـدى العـاملي ملكافحــة اإلرهـاب              يـشري إىل    -   ٩  
ــة       ــاً للفدي ــها اإلرهــابيون طلب ــع عمليــات االختطــاف الــيت يرتكب ــدة املتعلقــة مبن                                                                     ً                                   املمارســات اجلي

                                                              املديريـــة التنفيذيـــة ملكافحـــة اإلرهـــاب علـــى وضـــعها         ويـــشجع  ،  “                         رمـــاهنم مـــن مكاســـبها  وح
                                                                                                              االعتبار، حـسبما يقتـضيه احلـال ومبـا يتفـق مـع واليتـها، مبـا يف ذلـك يف عملـها الرامـي إىل                            يف

                                تسهيل بناء قدرات الدول األعضاء؛
                                                                              جبميع الـدول األعـضاء أن تـشجع الـشركاء مـن القطـاع اخلـاص علـى                        يهيب    -    ١٠  

                                                                                                         عتماد أو اتباع مبـادئ توجيهيـة وممارسـات جيـدة تتعلـق مبنـع عمليـات االختطـاف اإلرهابيـة                      ا
                           والتصدي هلا دون دفع فدية؛ 
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                                                                         جبميع الدول األعضاء أن تتعاون مع مجيع هيئات األمم املتحـدة املعنيـة              يهيب  -    ١١  
  ا                                                                                                   مبكافحة اإلرهاب، حـسب االقتـضاء، وأن تـدخل معهـا يف حـوار مـن أجـل النـهوض بقـدرهت                     

                                                         على مكافحة متويل اإلرهاب، مبا يف ذلك متويله عن طريق الفدية؛ 
                                                                                     فريـــق الرصـــد التـــابع للجنـــة املعنيـــة بـــاجلزاءات املفروضـــة علـــى               يـــشجع  -    ١٢  
ــالقرار      ١٩٨٩    و     ١٢٦٧                                          القاعـــدة، املنبثقـــة عـــن القـــرارين           تنظـــيم                                           ، واللجنـــة املنـــشأة عمـــال بـ

                                                                               ، وهيئــات األمــم املتحــدة األخــرى املعنيــة مبكافحــة اإلرهــاب، علــى التعــاون  )    ٢٠١١ (     ١٩٨٨ 
                                                                                                     الوثيق عند تقدمي معلومات عن التدابري اليت تتخذها الـدول األعـضاء بـشأن هـذه املـسألة وعـن                 

                                        االجتاهات والتطورات الناشئة يف هذا اجملال؛ 
   .                             أن يبقي هذه املسألة قيد نظره    يقرر  -    ١٣  
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