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15-22456 (A) 

*1522456*  

 (2015) 2253 قرارال  
ــن    ل ــت      ــس األم ــ ا اهــ س جمل ــة ة 7587ال  /األول كــونة  17   املعق

 2015 ي مرب 
 

 ،إن جملس األمن 
ــ   إذ يشييير  (، 2001) 1363 (، و2000)   1333 (، و1999) 1267إىل قراراتـ

(، 2003) 1455   (، و2002) 1452 (، و2002) 1390 (، و2001) 1373 و
(، 2005) 1624 (، و2005)   1617 (، و2004) 1566 (، و2004) 1526 و
(، 2008) 1822 و ،(2006) 1735 و ،(2006) 1730 و ،(2006) 1699 و
(، 2012) 2083 (، و2011) 1989 (، و2011) 1988 (، و2009) 1904 و
(، 2014) 2195 و(، 2014) 2178 (، و2014) 2170 و  (، 2014) 2133 و
 (،2015) 2249 (، و2015) 2214 (، و2015) 2199 و

األخطـور   أشـد أحـد   ميثـ  اظوهر املو األشكولأ  اإلرهوب جبميع  وإذ يؤكد من جديد 
ميكـن تربيـرس    م واألمن وأ  أا عم  من أعمول اإلرهوب هة عم  إ رامي والال ال اليت هتد  

 وإذ يكيي  أو هةيــم مرتك؛ــ    مكونــ  أو وافعــ ، وبفــرن الراظــر عــن تةقيتــ   بغــا الراظــر عــن 
اإلسـالميم   العـراو والمـوم )تراظـيم الدولـم اإلسـالميم، املعـرون         لدولماإ انت  القوطعم لتراظيم 
 ومؤس ـو  مـن أفـرا  وعوعـو      مـو ن يـرت؛    َمو( ولتراظيم القوعدة  اعشأيضو بوسم تراظيم 
قتـ    ت ـتددن يرتك؛ةنـ  مـن أعمـول إرهوبيـم إ راميـم متةامـلم ومتعـد ة          وكيونو ، وذلك ملو

ــن     ــم م ــوري و مه ــدنيا األبري ــورم االســتقرار إىل     ال امل ــةيا  ع ــدمم املمتلكــو  وتق ضــحويو وت
  ك؛م،  حد
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بأ  اإلرهـوب يمـك  هتديـدا لل ـالم واألمـن الـدوليا، وأ  مكوفحـم هـ ا          سلميوإذ  
علـى أسـو     تقـةم تطلب ب ل  دة  عوعيم على الفـعد الـةطو واإلقليمـي والـدو      تالتدديد 

 احترام القونة  الدو  وميثوو األمم املتحدة،
  ر ــيم أو  يونــم بــأا اإلرهــوب ربــ  ير؛غــي وال ميكــن ال أنــ يؤكييد ميين جديييد  وإذ 

 حضورة، أو
 القوعـــدة وتراظــيم  اإلســـالميم الدولــم  تراظـــيمإزاري و ــة     عـــن بــول  قلقـــ  عيي   يوإذ  
   يرتك؛ةهنــو الــيت واألعمــوليديةلة يــم املتطرفــم العريتــم الــيت يأخــ و   ــو واأل هلمــو والتــوبعا

 و،مالمرو األوس  ومشول أفريقيو وخور د
 ـيو ة عيــع الــدول وسـالمم أرااــيدو واســتقالهلو ال يوســي   ب التزامــ  وإذ يعييد أككيييد  

 وفقو مليثوو األمم املتحدة،
 هتـد  األخطـور الـيت    بمـأ  إىل ال؛يونو  الرروسيم الفو رة عن جملـس األمـن،    يشر وإذ 

ــي )     ،ال ــالم واألمــن الــدوليا    املــؤر ( S/PRST/2013/1مــن  ــراري األعمــول اإلرهوبيــم، وه
، 2014/يةليــــ  متةز 28 املــــؤر ( S/PRST/2014/14) ، و2013/يرــــوير الثوين كــــونة  15
ــؤر ( S/PRST/2014/23) و ــرين 19 املـــ ( S/PRST/2015/11) ، و2014/نةفمرب الثـــــوين تمـــ

 ،  2015متةز/يةلي   28( املؤر  S/PRST/2015/14) ، و2015/موية أيور 29 املؤر 
يـرمم عـن األعمـول اإلرهوبيـم مـن أخطـور        مـو اـرورة مكوفحـم    وإذ يؤكد من جديد 

وفقــو مليثــوو األمــم املتحــدة والقــونة   ،ميــع الةســور جبم واألمــن الــدوليا، وذلــك ال ــال هتــد 
ن ـو  والقـونة  الـدو       ذلـك مـو يرط؛ـن مـن أحكـوم القـونة  الـدو   قـةو اإل         مبـو  ،الدو 

 تؤ يـ  هـ ا الفـد  علـى الـدور اهلـوم الـ ا          يشيد    وإذلال ئا والقونة  الدو  اإلن ـوين،  
 ،وتر يقدو اجلدة  ه سقيو ة  األمم املتحدة  

بأ  الترميم واألمن وحقةو اإلن و  عرومر يعـزز كـ م مرـدو ا خـر وتت ـم       وإذ يسّلم 
بأمهيم حيةيم بولر ؛م إىل فعوليم ومشـةل الرـدا املعتمـد ملكوفحـم اإلرهـوب، وإذ يمـد  علـى أ         

حتقيـن ال ـالم واألمـن امل ـتداما      كتولـم استراتيميو  مكوفحم اإلرهوب ير؛غـي أ  تتذـ  مـن    
 هدفو خومو من أهدافدو،

من و ـةب قيـوم    في  تقررسيمو مو  ( وال2001) 1373قرارس  وإذ يؤكد من جديد 
عيع الدول مبرع وقمع متةي  األعمول اإلرهوبيـم، واالمترـوع عـن تقـد  أا شـك  مـن أشـكول        
ــم،      ــو  أو األشــذويف الضــولعا   األعمــول اإلرهوبي ــدعم، الفــري  أو الضمـــو، إىل الكيون ال

http://undocs.org/ar/S/PRST/2013/1
http://undocs.org/ar/S/PRST/2014/14
http://undocs.org/ar/S/PRST/2014/23
http://undocs.org/ar/S/PRST/2015/11
http://undocs.org/ar/S/PRST/2015/14
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ريــــد أعضــــوري اجلموعــــو  اإلرهوبيــــم ومرــــع تزويــــد  ويمــــم  ذلــــك واــــع حــــد لعمليــــم   
 بول الح، اإلرهوبيا
 بوملثــوبرة يت ــم هنــا بوت؛ــوع إال اإلرهــوب علــى التغلــب ميكــن ال نــ علــى أ يشييد وإذ  
 وتعووهنــو واإلقليميــم الدوليــم واملراظمــو  الــدول عيــع ممــوركم أســو  علــى ويقــةم والمــمةل
 ،حركتدو وش  وعزهلو وإاعوفدو اإلرهوبيم التدديدا  مرع   بتعوليم

تمــك  مبة ــب ميثــوو األمــم املتحــدة أ اة هومــم مــن أ وا   اجلــزاريا أ   يؤكييد وإذ 
   يشيد   وإذيمم   عم مكوفحـم اإلرهـوب،    مة  ال الم واألمن الدوليا واستعو هتمو، مبو

 ار،من ه ا القر 2ه ا الفد  على ارورة الترتي  الفورم للتدابم الةار ة   التقرة 
مرمـقم عـن تراظـيم القوعـدة، ويمـم       عوعـم  اإلسـالميم  الدولـم إىل أ  تراظـيم   وإذ يشر 

اإلسـالميم أو تراظـيم    الدولـم ك لك إىل أ  أا فر  أو عوعم أو مؤس م أو كيو  يـدعم تراظـيم   
 ،القوعدة، تتةافر في  شروط اإل راج   القورمم

اإلسـالميم   الدولـم تراظـيم   مـؤخرا  ارتك؛ـدو اهلممو  اإلرهوبيـم املتكـررة الـيت     وإذ يدين 
 اجلـزاريا  تعكـس   أ بضـرورة   نعتـر ي إذخ ورر بمريم عديـدة، و  تخلت واليت  أحنوري العومل 
مــــن  7  هــــ ا الفــــد ، إىل التقــــرة  يمـــم،  إذو ،  الةقــــت الــــراهن القورمــــمالتدديـــدا   

 ،2249 القرار
ــع بأنــ  الــدول عيــعيييِّك    وإذ   امل؛يرــم التــدابم تتذــ  بــأ  التــزام كوهلــدو علــى يق

   وكيونـو   ومؤس ـو   وعوعـو   أفرا  من أمسوؤهم املدر م جبميع خيتص فيمو 2 التقرة  
 1989 ( و2000) 1333 ( و1999) 1267 بــــــولقرارا  عمــــــال املةاــــــةعم القورمــــــم

ــي بوســم    2014) 2161 ( و2012) 2083 ( و2011) ــيت يمــور إليدــو ا   وفيمــو يل ( )ال
(، “( وتراظـيم القوعـدة   اعـش وام على تراظيم الدولـم اإلسـالميم )تراظـيم    املتر اجلزاريا  قورمم”

ــم مكــو  أو  ر ــيم عــن الراظــر بغــا ــك إقوم ــرا  أولئ ــك أو األف  املؤس ــو  أو اجلموعــو  تل
 الكيونو ، أو

ــعحييي   وإذ  ــد قورمــم      عي ــم   تعد ــى املمــوركم بتعولي ــدول األعضــوري عل  اجلــزاريا ال
( وتراظــيم القوعــدة واســتكموهلو بتــةفم  اعــشاملترواــم علــى تراظــيم الدولــم اإلســالميم )تراظــيم  

 عرــد مرــدو، أمســوري لرفــع طل؛ــو  وتقــد  حوليــو، فيدــو املدر ــم األمســوري هــص إاــوفيم معلةمــو 
 أل ــرا  أخـر،،  وكيونـو   ومؤس ــو  وعوعـو   آخـرين  أفــرا  وت ـميم  وحتديـد  االقتضـوري، 
 من ه ا القرار،   2للتدابم املمور إليدو   التقرة  خيضعةا أ  ير؛غي ممن القورمم،   اإل راج



 S/RES/2253 (2015) 

 

4/41 15-22456 

 

( 2011) 1989 ( و1999) 1267اللمرـــم املرمـــأة عمـــال بـــولقرارين  يِّك يييي  وإذ 
 حـدة،  علـى  حولـم  كـ   أسـو   وعلـى  ال ـرعم  و ـ   علـى  القورمـم،  مـن  ترفـع  بـأ  ( “اللمرم”)

ــن أمســوري ــد مل م ــويم اإل راج ا  يع ــ  مع ــو     ت ــرا علي ــرا  وعوع ــن أف ــرار م حملــد ة   هــ ا الق
ومؤس و  وكيونو ، وإذ يرحـب بولتح ـيرو  الـيت أ خلـت علـى إ ـراريا  اللمرـم وشـك          

 يعـرب  وإذ( وتراظـيم القوعـدة،    اعـش املتروام على تراظيم الدولـم اإلسـالميم )   اجلزاريا قورمم 
 ي ــل م وإذ اإل ــراريا ،   والةاــةح اإلنفــون كتولــمعــن عزمــ  مةامــلم م ــوعي  مــن أ ــ  

ترتـ س مـن تـدابم     مـو    األعضـوري  الدول تةا   اليت التحديو  من و مهو القونةنيم بولتحديو 
 من ه ا القرار،   2مبة ب التقرة 

ــم يعتيييي  وإذ   ــوب     بأمهيــ ــم اإلرهــ ــى مكوفحــ ــوري علــ ــدول األعضــ ــدرا  الــ ــوري قــ برــ
   اإلرهوبيا، ومتةي 
( وبتعزيـز  2009) 1904جمد ا بإنموري مكتب أما املاظومل عمال بولقرار  ي حب وإذ 

(، 2015) 2161 ( و2012) 2083 ( و2011) 1989واليــم أمــا املاظــومل   القــرارا  
اإلســدوم اجلــةهرا الــ ا يقدمــ  مكتــب أمــا املاظــومل   تــةفم قــدر إاــو  مــن     يالحــ  وإذ

 املاظـومل  أمـا  مكتـب  متكـا  بكتولـم  الراسـ   األمن سجمل التزام إىل يمم وإذالزناهم والمتوفيم، 
 إلي ، امل ردة للةاليم وفقو م تقلم، وبفةرة بتعوليم بدورس االاطالع مةاملم من

 فيدــو مبـو  األمـن،  جملـس  إىل املة دـم  ال ـرةيم  نفـ   املاظـومل  أمـا  بتقـورير  ي حيب  وإذ 
 كـونة   20 ، و2011/يةليـ   متةز 22 ، و2011/يرـوير  الثوين كـونة   21   املقدمـم  التقورير
ــوير الثوين ــ  متةز 30 ، و2012/يرـــــ ــونة  31 ، و2012/يةليـــــ ــوير الثوين كـــــ ، 2013/يرـــــ
ــوير الثوين كــــونة  31 ، و2013/يةليــــ  متةز 31 و ، 2014/يةليــــ  متةز 31 ، و2014/يرــ
 ،2015/فرباير ش؛وط 2 و

روريـم )اإلنتربـةل(   بولتعوو  امل تمر با اللمرم واملراظمم الدوليم للمرطم اجل ي حب وإذ 
 التقريـم  امل ـوعدة  تقـد   جمـو ي    سـيمو  وال م،ومكتب األمم املتحدة املعـو بوملذـدرا  واجلرميـ   

علــى مةامــلم  بقــةة يمــمع وإذ األخــر،، املتحــدة األمــم هيئــو  عيــع ومــع القــدرا ، وبرــوري
التعوو  مع فرقم العمـ  املعريـم بولترتيـ    جمـول مكوفحـم اإلرهـوب لكتولـم التر ـين واالت ـوو          

 بفتم عومم    دة  مكوفحم اإلرهوب اليت ت؛ هلو مراظةمم األمم املتحدة،
ــ  إىليشييير  وإذ  ــو   2015) 2133 ( و2015) 2199 قراريـ ــدين فيدمـ ــ ين يـ ( اللـ

لرهورن اليت ترتك؛دو اجلموعـو  اإلرهوبيـم ألا  ـر  كـو ،     بمدة حةا ث االختطون وأخ  ا
ك ب ترـوزال  سيوسـيم، وإذ يعـرب عـن        ذلك ارتكوب تلك األعمول جلمع األمةال أو مبو

مرع أعمول االختطون وأخ  الرهورن اليت ترتك؛دو اجلموعـو  اإلرهوبيـم واـمو      على تفميم 
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ــم  و   فــع م؛ــول  ع   لــى ســ؛ي  التديــم أو تقــد  ترــوزال    إطــالو ســراح الرهــورن بفــةرة آمر
الـدول األعضـوري    جبميي   جدييد  مين ، وإذ يهييب  سيوسيم، وفقو ألحكوم القونة  الدو  املرط؛قـم 

 ــم م؛وشــر مــن املــدفةعو  املقدمــم علــى  أ  مترــع اإلرهــوبيا مــن االســتتو ة بطريــن م؛وشــر أو
رن بفــةرة آمرــم، وإذ إطــالو ســراح الرهــو أ  تضــمنو ،ســ؛ي  التديــم أو الترــوزال  ال يوســيم

 امللحقــم اإلاـوفم ”يرحـب بتفـدين املرتـد، العـوملي ملكوفحــم اإلرهـوب   أيلةل/سـ؛تمرب علـى        
 الــيت األشــذويف اختطــون عمليــو  مبرــع املتعلقــم املمورســو  بأفضــ  املتعلقــم اجلزارــر مبــ كرة
 ،“مكوس؛دو من حرموهنم مع للتديم طل؛و اإلرهوبية  يرتك؛دو
 نتراظيم القوعدة، ومـ و اإلسالميم الدولم تراظيم استمرار إزاري القلقوإذ يساو ه شديد  

االسـتتو ة   بعـا ا ـوال  مـن        ،يرت؛   مـو مـن أفـرا  وعوعـو  ومؤس ـو  وكيونـو       
االشتراك   اجلرميم املراظمم عـرب الةطريـم، وإذ يعـرب عـن القلـن مـن أ  اإلرهـوبيا ي ـتتيدو          

  ذلك االسـتتو ة مـن اال ـور     الةطريم   بعا املروطن، مبو من اجلرميم املراظمم العوبرة للحدو 
بوألسلحم واألشذويف واملذدرا  واملمغةال  التريم، ومن التمـورة  ـم املمـروعم   املـةار      

التلزا  الثميرـم واألحمـور الكرميـم، و  املعـو   واألحيـوري       فيدو ال هب و مس من الط؛يعيم، مبو
مـن اجلـرارم،    ذلـك  الختطون أل را  ا فةل على فديم، و ما الربيم والتحم والرت ، ومن

 االبتزاز وال طة على املفورن، دوفي مبو
ــ  اإلرهــوب واملراظمــو        يسييّلم وإذ  ــع وقمــع متةي ــم ملر ــدابم الالزم بضــرورة اهــوذ الت

ــو      ــ ، مب ــوب أا مــلم بعمــ  إرهــو  بعير ــم واإلرهــوبيا، حــا    ي ــ    اإلرهوبي ــك التمةي   ذل
لعورــدا  املتأتيــم مــن اجلرميــم املراظمــم، وبةســور  مرــدو إنتــوج املذــدرا  وســالرتدو  بوســتذدام ا
 ،1452من القرار  5 و على حنة  م ممروع، وإذ يمم إىل التقرة  واال ورالكيميوريم 
 للمراظمــو  اإلرهــوبيا اســتغالل إســورية األعضــوري الــدول مترــع أ  بضــرورةيسييّلم  وإذ 

 و ــم ا كةميــم  ــم بوملراظمــو يديــب  وإذو ــم الرةيــم وا ميــم لفــو دم،   ا كةميــم  ــم
  ــو يقــةم الــيت احملــووال  ومعوراــم مرــع علــى االقتضــوري، ح ــب تعمــ ، أ  وا ميــم الرةيــم

 االحتـرام  بأمهيـم  نت ـ   الةقـت    ويـ ك ر  املراظمـو ،  تلـك  مركـز  اسـتغالل  إلسورية اإلرهوبية 
ــوم ــةو التـ ــرا   قـ ــ؛م   األفـ ــةين و  التعـ ــو  تكـ ــدين، اجملتمـــع   اجلمعيـ ــم املـ ــدين وحريـ  الـ
بةرقم أفض  املمورسـو  احملدةـم ذا  الفـلم الـيت أمـدرهتو فرقـم العمـ          يرحب وإذ املعتقد، أو

 للـرب   اهلـو ن   ـم  القطـوع  اسـتغالل  مبرع املتف  الدو  املعيور لترتي املعريم بوإل راريا  املوليم 
 املذوطر، تقييم أسو  على يقةم مروس؛و ترتي ا اإلرهوبيم األ را   

 فيدـو  مبـو  األسـلحم،  إمـدا ا   وق  على األعضوري الدول تعم  أ  قرارس إىليشر  وإذ 
ــم، الفــغمة األســلحم ــوبيا، إىل وا تيت ــ  وكــ لك اإلره ــور      عةات ــد الةس ــدول إىل أ    ال
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وتــمة  ت ــريعبوألســلحم و بوال ــورالكتيلــم بتكثيــ  ت؛ــو ل املعلةمــو  عــن العمليــو  املتعلقــم  
، وأ  تعمــ  علــى تعزيــز تر ــين اجلدــة  امل؛ ولــم علــى كــ  مــن الفــعيد الــةطو و و    وت؛و هلــ

 اإلقليمي واإلقليمي والدو ،
 العةملـم  انتمـور  سـيوو    ومؤيـديدم،  اإلرهـوبيا  قيـوم  از يو  إزارييع   عن قلقه  وإذ 

ــو ، ــو  بوســتعمول بوجملتمع ــدة التكرةلة ي ــو  جمــول   اجلدي  ســيمو ال واالتفــوال ، املعلةم
استعموهلو   التحـريا علـى ارتكـوب     يدين وإذش؛كم اإلنترنت،   تي م األعمول اإلرهوبيم، 

 هلو، التذطي  أو متةيلدو أو يدوأعمول إرهوبيم أو  ريد مرتك؛
 دولــمال تراظــيم إىل الــدو  الفــعيد علــى اجملرــدين تــدفن إزارييعيي   عيين قلقييه    وإذ 
 يمـم  وإذ الاظـوهرة،  تلـك  اـذومم  وإزاري  مـو،  املرت؛طـم  واجلموعـو   القوعدة وتراظيم اإلسالميم

الـدول األعضـوري، وفقـو للقـونة       تقةم أ  و ةب من في  قررس ومو( 2014) 2178 قرارس إىل
رـع وقمـع  ريـد    مبقونة  الدو  لال ئا والقـونة  الـدو  اإلن ـوين،    الالدو   قةو اإلن و  و
 ،وأنمطتدم همومتةي  ستر األ ونب ارهوبياإل املقوتلاأو تراظيم أو نق  أو  ديز 

أ  مترـع مـن  خـةل أرااـيدو     بـ  األعضـوري  الـدول  علـى  الةاقـع  االلتـزام يك   أككيد  وإذ 
ع؛ةرهو أا فر  يكة  لد، الدولم املعريـم معلةمـو  مةةةقـم تـةفر أسوسـو معقـةال لالعتقـو          أو

بوملقــوتلا  املتفــلم نمــطم ــعى إىل  خــةل أرااــيدو أو ع؛ةرهــو بغــر  املمــوركم   األ  بأنــ  ي
يكرر كـ لك تأكيـد    وإذ(، 2014) 2178من القرار  6اإلرهوبيا األ ونب امل؛يرم   التقرة 

 مـن  ال ـورا،  الـدو   للقـونة   وفقـو  اإلرهوبيـم،  اجلموعـو   حركم بةق  األعضوري الدول التزام
 بت؛ــو ل ال ــيوو، هــ ا   والقيــوم، ا ــدو ، علــى فعولــم رقوبــم فــر  مرــدو وســور  عــدة خــالل

ــو  ــى املعلةمـ ــ  علـ ــرعم، و ـ ــا ال ـ ــوو  وحت ـ ــو التعـ ــا فيمـ ــلطو  بـ ــم ال ـ ــدن املذتفـ   ـ
 األسـلحم  إمـدا ا   ووقـ   وإليدـو،  أرااـيدو  من اإلرهوبيم واجلموعو  اإلرهوبيا حركم وق 
 اإلرهوبيا، أولئك ي وند ال ا والتمةي  اإلرهوبيا، إىل

سـيمو التمـورة    ، والةأو  ـم م؛وشـر   ةعلى أا حنة    ـورة م؛وشـر   الدخةل يدين وإذ 
ــرت   ــم  واملرتمــو   ال ــماملفــو  والرتطي ــةا  ذا  الفــلم،     املكةن ــم وامل ــن وحــدا   ميعي م

و ؛دـم الرفـرة ومـن     اإلسـالميم  الدولمتراظيم  مع التمحيم، ومةا  الكيميوريم املةا  ذلك   مبو
يرت؛   مو من أفرا  وعوعو  ومؤس و  وكيونو  حـد هتم اللمرـم املرمـأة عمـال بـولقرارين      

 مـن  التمـورة تلك    الدخةل(، ويكرر التأكيد على أ  2011) 1989 ( و1999) 1267
ؤ ا إىل يـ وقـد   ،اجلموعو  واملؤس و  والكيونو  تلكهلؤالري األفرا  و و عم يمك أ   شأن 

 ،  القورمم إاوفيم وريأمسقيوم اللمرم بإ راج 
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 الدولــميــد تراظــيم  ســيمو علــى تــدمم التــراث الثقــو    العــراو وســةريو اليييدين  وإذ 
 ، ــتددن املةاقــع واملمتلكــو  الديريــميذلــك التــدمم الــ ا    و ؛دــم الرفــرة، مبــو اإلســالميم

إىل قــرارس أ  تتذــ  عيــع الــدول األعضــوري التــدابم املروســ؛م ملرــع اال ــور بوملمتلكــو   يمــم وإذ
 واألمـرون الثقوفيم العراقيم وال ةريم وسورر األمرون ذا  األمهيم األةريم والتورخييـم والثقوفيـم   

ــم ذا  ــم األمهي ــم ا ومــم العلمي ــراو       واألمهي ــن الع ــم م ــت بفــةرة  ــم قونةني ــيت ن قل ــم ال الديري
، ب ــ؛  مرــدو حاظــر 2011آذار/مــور   15ومــن ســةريو مرــ   1990آب/أ  ــطس  6  مرــ

ــم إىل المــع؛ا    ،التمــورة عــرب ا ــدو   ــ س األمــرون   ــم املطــون عة هتــو ا مر ممــو يتــي    هنوي
 ،العراقي وال ةرا

 اســتمرار إزاري القلــن عــن فيــ  أعــرب الــ ا( 2014) 2178 قــرارس إىليشيير  وإذ 
ــو ــ  م ــم   ميثل ــيم الدول ــو        تراظ ــرا  وعوع ــن أف ــو م ــدة، واملرت؛طــة   م ــيم القوع اإلســالميم وتراظ

تفـميم    جديد من يؤكد وإذومؤس و  وكيونو ، من خطر على ال الم واألمن الدوليا، 
يمم  األعمول اإلرهوبيـم الـيت يرتك؛ـدو املقـوتلة       على التفدا جلميع  ةانب ذلك ا طر، مبو

 اإلرهوبية  األ ونب،
يرتك؛ــدو تراظــيم  الــيتبــأقة، الع؛ــورا  أعمــول اختطــون الر ــوري واألطتــول   وإذ يييدين 

مـن أفـرا  وعوعـو  ومؤس ـو  وكيونـو ،        مو يرت؛ الدولم اإلسالميم و ؛دم الرفرة ومن 
ــرار  يمــم وإذ ــن ال ــذ  إزاري   و( 2015) 2242إىل الق ــول الر ــوري تعــر يعــرب ع  واألطت
ــو  أل ــ اري، مب ــول االســتغالل واإلي ــك اال عم ــ  تفــوب و  ذل ــزواج الق ــرا    العر اجلر ــي وال

وإذ يممع عيع اجلدو  التوعلم التوبعم للـدول ولغـم    ،واالسترقوو، على أيدا تلك الكيونو 
 ،الدول اليت لديدو أ لم على أ  عمليو  اال ور بول؛مر ه س ميكن أ  تةفر الـدعم املـو  للمرـوة   

يؤكـد أ    الق؛ي  على اجمللـس، وإذ  على عر  تلك األ لم ومعدو أا معلةمو  أخر، من ه ا
هــ ا القــرار يتطلــب مــن الــدول أ  تكتــ  عــدم قيــوم رعويوهــو واألشــذويف املة ــة ين  اخــ     

ــم أو     ــةال أو أمــةل مولي ــم أا أم ــةار  اقتفــو يم   أرااــيدو بإتوح ــم اإلســالميم،   لم ــيم الدول تراظ
م م؛وشـرة   ـ  األمـةال بفـةرة م؛وشـرة أو    بتحةيـ  يمم إىل أ  أا شذص أو كيـو  يقـةم    وإذ

لتراظيم الدولم اإلسـالميم   إطـور أعمـول االسـتغالل واإليـ اري املمـور إليدـو ترط؛ـن عليـ  معـويم           
 اإل راج   القورمم من  ونب اللمرم،

تقةم ب  األمونم العومم مـن  دـة  سـعيو إىل تةحيـد شـك  عيـع قـةارم         مبو ي حب وإذ 
 للمــزاريا ، تيــ  ال ــلطو  الةطريــم    املترواــم مــن األمــم املتحــدة بغيــم تي ــم تر       اجلــزاريا 

املقيـدة     ال؛يونـو  يرحب ك لك بوجلدة  اليت ت؛ هلو األمونم العومم من أ ـ  ترعـم عيـع     وإذ
القورمم واملة زا  ال ر يم ألس؛وب اإل راج وإتوحتـدو جبميـع اللغـو  الرمسيـم لامـم املتحـدة،       
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األمونــم العومــم علــى أ  تةامــ ، ح ــب االقتضــوري ومب ــوعدة مــن فريــن الرمــد،     يمــمع وإذ
 اللمرم،عملدو الرامي إىل تط؛ين منةذج ال؛يونو  ال ا اعتمدت  

 مبة ب التف  ال وبع من ميثوو األمم املتحدة، وإذ يتص   
 
 التدابر  

اللمرـم املعريـم    ،تعرن، اعت؛ورا مـن تـوري  اهـوذ هـ ا القـرار ففـوعدا       أ  يق   - 1 
بوســـم  1267/1989املترواـــم علـــى تراظـــيم القوعـــدة املرمـــأة عمـــال بـــولقرارين  بـــوجلزاريا 

تراظـيم القوعـدة   و “( اعـش املتروام على تراظـيم الدولـم اإلسـالميم )    بوجلزاريا اللمرم املعريم ’’
املترواــم علــى تراظــيم  اجلــزاريا وقورمــم  ،“1267/1989/2253املرمــأة عمــال بــولقرارا  

 وتراظــيم(  اعــشاملترواــم علــى تراظــيم الدولــم اإلســالميم )   اجلــزاريا قورمــم ’’عــدة بوســم القو
  ‘‘القوعدة
مبة ـــب  فراـــدو ســـ؛ن الـــيت التوليـــمأ  تتذـــ  عيـــع الـــدول التـــدابم   يقييي   - 2 
 ،(2002) 1390  مـن القـرار    2 و 1(، والتقـرتا  2000) 1333  ( من القرار ج) 8 التقرة

ــرتا ــرار مـــن 4 و 1 والتقـ ــيم   2011) 1989 القـ  اإلســـالميم الدولـــم(، فيمـــو يتعلـــن بتراظـ
عوعـو   و أفـرا   مـن   مـو  يـرت؛   ومـن ( وتراظـيم القوعـدة    اعـش بوسـم تراظـيم    أيضـو  )املعرون

 وكيونو : ومؤس و 
 
 األصول جتميد  

ــوم )أ(  ــد إبطــوري  و  القي ــةال بتممي ــو األم ــن و مه ــم األمــةل م ــةار  أو املولي  امل
 ذلـك    مبـو  والكيونـو ،  واملؤس و  اجلموعو  وتلك األفرا  أولئك إىل عة ت اليت االقتفو يم
ــةال ــم األمـ ــن املتأتيـ ــو  مـ ــة  ممتلكـ ــدو تعـ ــة  أو ملكيتـ ــرن يعـ ــو، التفـ ــةرة فيدـ ــرة بفـ  م؛وشـ

 إتوحـم  عـدم  وكتولـم  مرـدم،  بتة يـ   أو عردم نيوبم يتفرفة  أفرا  إىل أو إليدم م؛وشرة،  م أو
ــك ــةال تلـ ــةال أا أو األمـ ــةل أو أمـ ــم أمـ ــةار  أو موليـ ــو يم مـ ــر، اقتفـ ــوح أخـ ــؤالري لفـ  هـ

 مة ــة ين أشـذويف  أا أو رعويوهــو طريـن  عــن م؛وشـرة،   ــم أو م؛وشـرة  بفــةرة األشـذويف، 
 أراايدو   
 
 السف  حظ   

 شـريطم  األرااـي،  لتلـك  ع؛ـةرهم  أو أرااـيدو  إىل األفـرا   أولئـك   خةل مرع )ب( 
 مرـدم  تطلب أ  أو أراايدو  خةل من رعويوهو مترع بأ   ولًم يلِزم مو التقرة ه س   يكة  أال

ــرة هــ س ت ــرا وأال مغو رهتــو، ــدخةل كــو  إذا التق ــةر أو ال ــوري اــروريو الع؛ ــإ راريا  للةف  ب
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 أسـ؛وبوً  هرـوك  أ  فق ، حدة على حولم ك    اللمرم، فيدو تقرر اليت ا وال    أو مو قضوريم
 الع؛ةر  أو الدخةل ذلك تربر
 
 األسلحة أو يد حظ   

 يتفـ   ومـو  األسـلحم  تةريـد  من م؛وشرة  م أو م؛وشرة بفةرة يتم قد مو مرع )ج( 
 واملعــدا   واملرك؛ــو   والــ خورر،  األســلحم ذلــك    مبــو  األنــةاع،  شــا مــن  عتــو   مــن   ــو

 نقلـدو،  أو بيعدـو  أو ذكـرس،  سـ؛ن  ملـو  الالزمم الغيور وقطع الع كريم، ش؛  واملعدا  الع كريم،
 أرااــيدو مــن الع ــكريم، بوألنمــطم يتفــ  تــدريب أو م ــوعدة أو تقريــم ممــةرة أا وتقــد 

 حتمـ   الـيت  الطـوررا   أو ال ـتن  بوسـتذدام  أو أرااـيدو،  خورج املة ة ين رعويوهو يد على أو
 والكيونو   واملؤس و  واجلموعو  األفرا  أولئك إىل أعالمدو،

 
 القائمة يف اإل  اج معاير  

 مؤس ـم  أو عوعم أو فر  ارت؛وط على تدل اليت األنمطم أو األعموَل أ  يق   - 3   
إل راج   ا معـويم  ذلـك  على بروري  تة أو كيو  بتراظيم الدولم اإلسالميم أو تراظيم القوعدة وت

 تمـم   القوعـدة   وتراظـيم (  اعـش قورمم اجلزاريا  املتروام على تراظيم الدولم اإلسالميم )تراظيم 
 :يلي مبو القيوم

  متةي  أعمول أو أنمطم يقةم  و تراظـيم القوعـدة أو تراظـيم الدولـم      املموركم )أ( 
 والشـتراك أا خليم أو عوعم مرت؛طـم  مـو أو مرمـقم أو متترعـم عرـدمو، أو تـتم ب       اإلسالميم أو

ــؤالري أ   ــن ه ــع أا م ــوً    وم ــدم أو  عم ــم عر ــومسدم أو بولريوب ــ ب ــي  أو م،هل ــ س التذط ــول هل  األعم
 ارتكو و  أو هلو اإلعدا  أو  و القيوم تي م أو األنمطم أو

 هؤالري  من أا إىل عتو  من  و يتف  ومو األسلحم نق  أو بيع أو تةريد )ب( 
ــد )ج(  ــوب التمريـــ ــن أا   ـــ ــؤالري  مـــ ــم أو هـــ ــوهلم  عـــ ــطتدم أو أعمـــ  أنمـــ

 آخر  شك  بأا
ــ  وســور  أ  يالحيي  - 4  ــدعم أو التمةي ــ كةرة ال ــى تضــم، امل ــ؛ي  عل ــول س  املث

يمم  القيوم بفةرة  م ممـروعم بزراعـم    استعمول العوردا  املتأتيم من اجلرميم، مبو ا فر، ال
  و  واال وراملذدرا  وسالرتدو وإنتو دو 

 م؛وشــر  بمــك   خيضــع،  كيــو  أو مؤس ــم  أو عوعــم  أو فــر   أا أ  يؤكييد - 5 
 الكيونـو   أو املؤس ـو   أو اجلموعـو   أو األفـرا   من  دو  تفرن أو مللكيم م؛وشر،  م أو

بةســور  أخــر،،  اجلدــو  تلــك يــدعم أو اإلســالميم، الدولــم تراظــيم أو القوعــدة بتراظــيم تــرت؛ 
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املترواـم علـى تراظـيم الدولـم اإلسـالميم )تراظـيم        اجلـزاريا  املدر ـم   قورمـم    تلـك   ذلك  مبو
 اجلزاريا  ( وتراظيم القوعدة، ي تة  معويم اإل راج   قورمم  اعش

ت ــــرا علــــى املــــةار  املوليــــم   أعــــالس)أ(  2التقــــرة  مقتضــــيو أ   يؤكييييد - 6 
ــو    ــع أشــكوهلو، مب ــك   واالقتفــو يم جبمي ــةار  امل ــتذدمم      ذل ــول ال ا فــر امل ــ؛ي  املث ــى س عل

 الــيت ،يتفــ   ــو مــن خــدمو  ومــواإلنترنــت  شــ؛كماملةاقــع علــى  استضــوفمتــةفم خــدمو    
موعــو  اجل أوولــم اإلســالميم و ممهــو مــن األفــرا   عــم تراظــيم القوعــدة وتراظــيم الد   غ  ــتت 
املترواـم علـى تراظـيم الدولـم      اجلـزاريا  كيونو  املدر ـم أمسوؤهـو   قورمـم    ال أوؤس و  امل أو

  القوعدة وتراظيم(  اعشاإلسالميم )تراظيم 
 املوليـم  واألمـةل  األمةال)أ( أعالس ت را على  2أ  مقتضيو  التقرة يؤكد  - 7 
 القورمـم    املـدر ا  لافـرا   م؛وشرة،  م أو م؛وشرة بفةرة تتوح، قد اليت االقتفو يم واملةار 

 تلـك  وأ  واإلقومـم،  لالنتقـول  املتك؛ـدة  التكولي  ذلك   مبو ب ترهم، يتف  فيمو لفو دم أو
 تةفمهــو جيــةز ال بول ــتر املتفــلم االقتفــو يم املــةار  أو املوليــم األمــةل مــن و مهــو األمــةال

 بفـيغتدو  ،(2002) 1452 القـرار  من 2 و 1 التقرتا   امل؛يرم االستثروري إل راريا  وفقو إال
 أ نوس  75 و 74 و 10 التقرا  و  ،(2006) 1735املعدلم بولقرار 

 مـدفةعو   علـى  أيضـو  ت را أعالس)أ(  2 التقرة مقتضيو  أ كِّلك  يؤكد - 8 
ــم ــرا  إىل التديـ ــو  أو  ا أو األفـ ــو  أو املؤس ـ ــو  املدر ـــ جلموعـ ــم   مالكيونـ ــوؤهم   قورمـ أمسـ
 الراظـر  بغـا  القوعـدة،  وتراظيم(  اعشاملتروام على تراظيم الدولم اإلسالميم )تراظيم  اجلزاريا 

 يدفعدو  َمن هةيم أو التديم  فع كيتيم عن
أنـــ  جيـــةز للـــدول األعضـــوري ال ـــموح بـــأ  تضـــون إىل   مييين جدييييد  ؤكيييدي - 9 

فـــرا  األلفـــوح  مقدمـــممـــدفةعو   أعـــالس أاُّ 2ا  ـــوبو  اجملمـــدة عمـــال بأحكـــوم التقـــرة  
، شـريطم أ  تاظـ  هـ س    القورمـم   و الكيونـو  املدر ـم أمسـوؤهم    أو املؤس و  أموعو  اجل أو

 ت؛قى جممدة  أ أعالس و 2املدفةعو  خواعم ألحكوم التقرة 
حكــوم املتعلقــم بوالســتثروريا  األ مــن االســتتو ة علــى األعضــوري دولالــ شيي  ي - 10 
مـن   2 و 1  التقـرتا   عليدـو  املرفـةيف )أ( أعـالس، و  2من التدابم الـةار ة   التقـرة   املتوحم 
 االسـتثروريا   أ  ويؤكـد  ،(2006) 1735ولقرار بـ ، بفيغتدو املعدلـم  (2002) 1452القرار 
ــدول ت قــدمدو أ  جيــب ال ــتر حاظــر مــن ــرا  يقــدمدو أ  أو األعضــوري ال  املاظــومل، أمــا أو األف
  ذلـك لـد، سـتر األفـرا  املـدر ا   القورمـم أل اري شـعورر  يريـم،          املروسب، مبـو  الرحة على

جيـةز هلـو تلقـي طل؛ـو       (2006) 1730أ  آليم مراكـز التر ـين املرمـأة   القـرار      إىل ويمم
االستثروري املقدمم مـن األفـرا  واجلموعـو  واملؤس ـو  والكيونـو  املدر ـم أمسـوؤهم   قورمـم         
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 املقدمـم  أو القوعـدة،  وتراظـيم (  اعـش وام على تراظيم الدولم اإلسـالميم )تراظـيم   املتر اجلزاريا 
   املـ؛ا  الرحـة  على اللمرم فيدو تراظر لكي ورةتدم أو القونةنيا ممثليدم طرين عن أو بومسدم،
 أ نوس  76 التقرة

 
 أنفيِّ التدابر  

رمــــم، أمهيــــم قيــــوم عيــــع الــــدول بتحديــــد اإل ــــراريا  املال يكييي   أككيييييد  - 11 
أعـالس   2استحداةدو عرد االقتضوري، لترتي  كـ   ةانـب التـدابم املرفـةيف عليدـو   التقـرة        أو

 ترتي ا كومال   
ــم      يؤكييد جمييد ا  - 12  و ــةب سوســ؛م امل ــؤولا عــن ارتكــوب األعمــول اإلرهوبي

ــو أو أو ــرار     تراظيمد ــ    الق ــو قضــى ب ــو، ويمــم إىل م ــن( 2001) 1373 عمد ــدول  م أ  ال
مردو األخر، بأقفى قدر من امل وعدة فيمو يتف  بولتحقيقـو    بأ  تزو  ك م طول؛ٌماألعضوري م
ــم ــك       أو اجلروري ــم، ويمــم  ذل ــ  أو  عــم األعمــول اإلرهوبي ــم بتمةي ــم املتعلق اإل ــراريا  اجلروري

حفةل كـ  مرـدو علـى مـو لـد، األخـر، مـن أ لـم الزمـم لل ـراريا  القونةنيـم،              امل وعدة 
هـ س التحقيقـو  أو اإل ـراريا  ذا      ثـ  فـوري  ـ ا االلتـزام فيمـو يتعلـن مب     ويمد  علـى أمهيـم الة  

الفــلم بتراظــيم الدولــم اإلســالميم وتراظــيم القوعــدة ومــن يــرت؛   مــو مــن أفــرا  وعوعــو             
الــدول األعضــوري علــى أ  تكتــ  التر ــين الكومــ    هـــ س        مؤس ــو  وكيونــو ، و ــ    و

 أرااـيدو   األعمـول اإلرهوبيـم    ارت ك؛ـت يت سيمو مـع الـدول الـ    التحقيقو  أو اإل راريا ، وال
 كـ    ىمـن أ ـ  العثـةر علـ     ،وفقو اللتزاموهتو مبة ـب القـونة  الـدو     وذلكاد مةاطريدو،  أو
ن يدعم التمةي  امل؛وشر أو  م امل؛وشر لانمطم اليت يرتـ هو تراظـيم الدولـم اإلسـالميم وتراظـيم      َم

ؤس ـو  وكيونـو  أو يي ـرس أو يمـترك فيـ       مون يرت؛   مو مـن أفـرا  وعوعـو     القوعدة وَم
 دم سوكمتك في ، وتقد  هؤالري إىل العدالم أو ت ليمدم أو اتراالش وول  أو

االلتزام الةاقع على عوتن الدول األعضوري والقواي بأ  تكت  عدم  يك   أككيد - 13 
 لدولـــماإتوحـــم رعويوهـــو أو أا أشـــذويف مة ـــة ين   أرااـــيدو أا مـــةار  اقتفـــو يم لتراظـــيم 

ن يــرت؛   مــو مــن أفــرا  وعوعــو  ومؤس ــو  وكيونــو ،       اإلســالميم وتراظــيم القوعــدة وَمــ   
أيضو إىل أ  ه ا االلتزام يرط؛ن على التمورة امل؛وشـرة و ـم امل؛وشـرة   الـرت  واملرتمـو        ويمم

ومـةا    ملةا  الكيميوريما ذلك   ةا  ذا  الفلم، مبواملمفو  التكرير و وحدا الرتطيم املكررة و
املةار  الط؛يعيـم األخـر،، ويمـم كـ لك إىل أمهيـم امتثـول الـدول األعضـوري كوفـم            و ،التمحيم
بــأ  تكتـ  امترـوع رعويوهــو وأا أشـذويف مة ـة ين   أرااــيدو عـن تقــد        القواـي اللتزامدـو  

 ن يعملــة َمــ إىلأو  اجلــزاريا اللمرــم   قورمــم  أ ر تــدمتربعــو  إىل األفــرا  والكيونــو  الــ ين 
 أو بتة ي  مردم  اجلزاريا قورمم   أمسوؤهم  املدر مو تلك الكيونو  أبوسم هؤالري األفرا  
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مبزيد مـن اهلمـم إىل تزويـد اللمرـم      عمدعيع الدول األعضوري على أ  ت يش   - 14 
أمسـوري األفـرا     إل راج( بطل؛ـو   2011) 1989 ( و1999) 1267املرمأة عمـال بـولقرارين   
يـرت؛   مـو    مـن مة  الدعم إىل تراظيم الدولم اإلسالميم وتراظيم القوعـدة و والكيونو  ال ين يقد

ويةعز إىل اللمرم أ  تراظـر علـى    ،من أفرا  وعوعو  ومؤس و  وكيونو    قورمم اجلزاريا 
ــرار اجمللـــس   ــو لقـ ــةر وط؛قـ ــم 2015) 2199التـ ــزاريا (   تضـــما قورمـ ــرا   اجلـ ــوري األفـ أمسـ

و تراظــيم أمــع تراظــيم الدولــم اإلســالميم   تــتمأو أنمــطم  والكيونــو  الضــولعا   متةيــ  أعمــول 
ــدة  ــو ، أو      أالقوع ــرا  وعوعــو  ومؤس ــو  وكيون ــن أف ــو م ــرت؛   م ــن ي ــ س    و م  عــم ه
   الرت  وا ةور  التمورةأنمطم  فيدو ت ديلدو، مبو األنمطم أوواألعمول 
ــرارا   يعييي   عييين القليييق ا ت اييييد  - 15  ــ  القـ ( 1999) 1267 إزاري عـــدم ترتيـ

كتويم التقورير الـيت تقـدمدو الـدول     عدم  ذلك  (، مبو2015) 2199( و 2011) 1989 و
 إىل يطلـب التـدابم الـيت تتذـ هو لالمتثـول ألحكـوم تلـك القـرارا ، و        عـن اللمرـم   إىلاألعضوري 

مــن  12مدـو مبة ــب التقـرة   الـدول األعضــوري أ  تتذـ  التــدابم الالزمـم مــن أ ـ  الةفــوري بولتزا    
ال ا يقضي بـأ  ت؛لـ  الـدول  اللمرـَم بأشـكول ا اظـر املط؛قـم   أرااـيدو علـى           2199القرار 

نق  الرت  واملرتمو  الرتطيم ووحدا  مفو  التكريـر واملـةا  ذا  الفـلم مـن تراظـيم الدولـم       
ضـو بأشـكول ا اظـر    الدول األعضوري أ  ت؛ل  أي إىل طلب ؛دم الرفرة أو إليدمو، ويواإلسالميم 

ــور ومبــ     ــى ا ة ــراريا     واملمــو م املترواــم عل ــ  اإل  ــدي إلي ــمترت ــرا     القونةني املتذــ ة اــد األف
  س األنمطم ه مبث  لقيوموالكيونو  نتيمم ل

ملعويم الدوليم المـوملم اجمل ـدة   ا رت الدول األعضوري على أ  ت عيع حي  بقوة - 16 
 تتعلـن  والـيت العمـ  املعريـم بـوإل راريا  املوليـم      درهتو فرقم أم اليت  التةميو  األربعا املرقحم 

 املتفــلم 6ســيمو التةمــيم رقــم    كوفحــم   ــ  األمــةال ومتةيــ  اإلرهــوب واالنتمــور، وال     مب
  وأ  تط؛ن عرومر املـ كرة التت ـميم    املتعلقم بوإلرهوب ومتةيل اهلدنبوجلزاريا  املوليم احملد ة 

ومـةاًل إىل حتقيـن اهلـدن     ،العم  املعريـم بـوإل راريا  املوليـم   الفو رة عن فرقم  6 للتةميم رقم
 مـع  يتموشـى  مبـو  واسـتذدامدو،  ونقلـدو  األمةال عع من فعليو اإلرهوبيا مرع  الردوري املتمث  

ملـم أمـةر   جب لمـوً ع ي وأ  حتـ  العم   فرقم مردميم إطور   املقررة 10 امل؛وشرة الرتيمم أهدان
املتعلقـم   اهلـدن فعوليـم ترتيـ  اجلـزاريا  احملـد ة      تعـزز  الـيت  الفلم ذا تضلى المورسو  املمردو 

تط؛يـن وإنتــوذ  ب تقــةماــرورة و ـة  ســلطو  وإ ـراريا  قونةنيــم مالرمـم    و  بوإلرهـوب ومتةيلـ  
تط؛ـن   أ و  الـيت ال تكـة  ممـروطم بة ـة  إ ـراريا   روريـم       اهلـدن اجلزاريا  املوليـم احملـد ة   

قـدرة  ال علـى  عالوة “األسو  املعقةل” أو “ ة و  املعقةلمامل”معيور إة؛و  ي ترد إىل  لي  
  الفلم ذا على عع أو التمو  أكرب قدر ممكن من املعلةمو  من كوفم املفو ر 
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بــولتقريرين اللـ ين أعــدهتمو فرقـم العمــ  املعريـم بــوإل راريا  املوليــم       ي حيب  - 17 
( 2015مـر   شـ؛وط/فرباير   هـو  )ن  ا ونم األخمة بمأ  متةيـ  تراظـيم الدولـم اإلسـالميم اإلر    

 ين  تةيـو  علـى   لـ الو( 2015مر   تمرين األول/أكتـةبر  وخموطر متةي  اإلرهوب الروشئم )ن 
مروقمــم للتدديــد الــ ا يمــكل  تراظــيم الدولــم اإلســالميم، ويرحــب كــ لك بوإليضــوحو  الــيت  

ــم      ــم العمــ  فيمــو يتعلــن بوملــ كرة التت ــميم للتةمــيم رق ــدو فرق ــ    5قدمت املتفــلم بتمــر  متةي
 2178اإلرهــوب مــن خــالل إاــوفتدو العرفــر ذا الفــلم مــن عرومــر قــرار جملــس األمــن           

العم  حتديدا أ  متةي  اإلرهوب يمم  متةيـ  سـتر األفـرا  الـ ين ي ـوفرو        أواحت فرقم  إذ
الـيت يقيمـة  فيدـو أو  ملـة   ر ـيتدو بغـر  ارتكـوب         تلـك أو  وولة  ال تر إىل  ولم  م 

فيدــو أو تــةفم تــدريب علــى أعمــول   االشــتراكأو اإلعــدا  هلــو أو  التذطــي مــول إرهوبيــم أو أع
الفـو رة عـن فرقـم العمـ       5أ  التةمـيم رقـم    علـى  مـد  اإلرهوب أو تلّقي ذلك التدريب، وي

ــن         ــى ال ــةاري ألا  ــر  م ــوبيا عل ــرا ، اإلره ــم وف ــ  التراظيمــو  اإلرهوبي ــى متةي ــن عل ترط؛
ــو  ــى ،يمــم  األ ــرا  مب ــول ال ا فــر  عل ــدريب وال ــتر  ،ســ؛ي  املث ــد والت حــا وإ   ،التمري

 سد   بعم  إرهو  ملم لك ل كني مل
فرقم العم  املعريم بوإل راريا  املوليم على مةاملم  دة هو الراميـم إىل   يش   - 18 
مـن أو ـ     تعوينسيمو حتديد الدول األعضوري اليت  مكوفحم متةي  اإلرهوب، وال و أولةي حتديد
الـدول األعضـوري عـن     ر استراتيميم   جمول مكوفحم     األمةال ومتةي  اإلرهوب تعةو قفة

مـن  ونـب تراظـيم الدولـم اإلسـالميم       متةيلـ    ذلـك   ، مبومفعول بفةرةمكوفحم متةي  اإلرهوب 
والتعوو  مع تلـك   ،يرت؛   مو من أفرا  وعوعو  ومؤس و  وكيونو  َمنوتراظيم القوعدة و
 وانتــدوك يمـك  اجلموعـو    لتلـك  هـ ا الفـد  أ  تـةفم املــةار  االقتفـو يم     الـدول، ويكـرر    

 هل ا القرار و مس من القرارا  ذا  الفلم وأن  أمر  م مق؛ةل  ووااح
( 2001) 1373) ( مـــن القـــرار  1أ  االلتـــزام الـــةار    التقـــرة  يوضييي  - 19 

م أو خـدمو  موليـم أو خـدمو     يرط؛ن على إتوحم أا أمةال أو أمةل موليم أو مةار  اقتفـو ي 
لتراظيمــو  اإلرهوبيــم أو فــرا ،  ا فــوحأخــر، ذا  مــلم، بفــةرة م؛وشــرة أو  ــم م؛وشــرة، ل  

التمريــد  ،علــى ســ؛ي  املثــول ال ا فــر    ،يمــم  اإلرهــوبيا ألا  ــر  مــن األ ــرا ، مبــو    
 بعم  إرهو  سد     ملم لك ل كنوالتدريب وال تر حا وإ  مل ي

احملليـــم علـــى أ   وأناظمتـــدو  قةانيرـــدو  الـــدول أ  تكتـــ  الـــرّص إىل طليييبي - 20 
ــدوك املتعمــد   ــ؛الحاظــر لاالنت ــرة  امل ــرار   1  التق ــن الق ــم  2001) 1373) ( م ــرب  رمي ( يعت

 ة خطم روريم 
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إىل الدول األعضـوري أ  تتحـرك بقـةة وحـزم مـن أ ـ  وقـ  تـدفقو           يطلب - 21 
أمسـوؤهم   مر  االقتفو يم إىل األفرا  والكيونو  املدر ـ من األمةل املوليم واملةا  مهواألمةال و

( وتراظـيم القوعـدة،    اعـش )تراظـيم   اإلسـالميم  الدولـم قورمم اجلزاريا  املترواـم علـى تراظـيم      
الفـــلم  ذا )أ(، ومـــع مراعـــوة التةمـــيو  واملعـــويم الدوليـــم  2ح ـــب املطلـــةب   التقـــرة 

  مرع إسورية اسـتذدام املراظمـو   ـم    أ  منوليم بوإل راريا  امل املعريمالفو رة عن فرقم العم  
عــرب  مللعملــ املو يــم وا ركــمتحةيــ  األمــةال، ل ــم الرمسيم/ال؛ديلــم و الرمسيــمالرةيــم، والــراظم 

 املرتـ ة تذتيـ  مـن أةـر ذلـك علـى األنمـطم املمـروعم        الا دو ، والعم    الةقت ذات  على 
  س الةسور   

ــدول األعضــوري علــى أ   حييي  - 22  ــع   مــنتعمــ    إطــور مــن التعــوو    ال أ ــ  مر
يرو ـة  لـ  علـى شـ؛كم اإلنترنـت و  وسـور  التةامـ          وملـ  افدوالتاإلرهوبيا من التمريد 

علـى العرـ ، ب ـ؛  مرـدو مـةب خطـوب مضـو          حتريٍاو عويم متطرفم عريتم  مناال تموعي 
يتتــن مــع التزاموهتــو   مبــو  ظــ  احتــرام حقــةو اإلن ــو  وا ريــو  األسوســيم و   وذلــكفعــول، 

علــى أمهيــم التعــوو  مــع اجملتمــع املــدين والقطــوع ا ــويف    ويشييد مبة ــب القــونة  الــدو ، 
 امل عى    ه ا

 علــى املترواــم اجلــزاريا  بقورمــم الدرايــم تعزيــز علــى األعضــوري الــدول حييي  - 23 
 ذلـك    مبـو  ممكـن،  نطـوو  أوسـع  علـى  القوعدة وتراظيم(  اعشالدولم اإلسالميم )تراظيم  تراظيم
 التـدابم  ترتيـ   فعوليـم  لضـمو   اجلمدـةر  وعمةم ا ويف، والقطوع املعريم، احملليم الةكوال  لد،

ــةار ة ــرة   ال ــدول ويمــمع أعــالس  2 التق ــى األعضــوري ال ــم إ اراهتــو حــ  عل  بت ــمي  املعري
 علـى  وا ـويف  العـوم  بولقطـوعا  املتعلقـم  الت ـمي   أنةاع من ذلك و م واملمتلكو  المركو 

 ا فـر  ال املثـول  سـ؛ي   علـى  يمـم   مبـو  لـديدو،  املتـةافرة  ال؛يونـو   قةاعد بتحص بونتاظوم القيوم
 بقورمـم  ستةاهـو  ملقورنـم  االنتتـوع،  ملكيـم  أو/و القونةنيـم  امللكيم عن معلةمو  تتضمن اليت تلك

 القوعدة  وتراظيم(  اعشاإلسالميم )تراظيم  الدولم تراظيم على املتروام اجلزاريا 
العالقو  مع القطوع ا ـويف   جمـول مكوفحـم متةيـ       عزيزعلى أمهيم ت يشد  - 24 

ــباإلرهــوب وي ــدول األعضــوري   طل ــو     ت أ إىل ال ــو ل معد ــم وأ  تت؛ ــع املؤس ــو  املولي ــوو  م تع
ــن         ــدو املتعل ــ  عمل ــ ا جيــرا في ــ  اإلرهــوب لتةاــي  ال ــيوو ال املعلةمــو  بمــأ  خمــوطر متةي

 وتراظــيمتراظــيم الدولــم اإلســالميم بتملــم ذا  الفــلم بولكمــ  عــن أنمــطم متةيــ  اإلرهــوب احمل
ــنو القوعــدة ــو      َم ــرا  وعوعــو  ومؤس ــو  وكيون ــرت؛   مــو مــن أف ــنتمــمع تة أ و ،ي  ةي

 العالقو  با ا كةمو  والقطوع ا ويف   جمول مكوفحم متةي  اإلرهوب 
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ي ـم  ت  تقوسم املعلةمـو   اخـ  ا كةمـو  وت؛و هلـو فيمـو بيرـدو        أمهيمب يق  - 25 
ــم، وي   ــ  اإلرهــوب بتعولي ــدول األعضــوري   طلــبمكوفحــم متةي ــن   تاظــ  يقاظــمً  أ إىل ال فيمــو يتعل

ــلم    ــم ذا  الفـ ــومال  املوليـ ــن وأ بوملعـ ــدرا   حتّ ـ ــو قـ ــ     وممورسـ ــو   اخـ ــو ل املعلةمـ ت؛ـ
  ذلك سلطو  إنتوذ القـونة    ا كةمو  وفيمو بيردو من خالل سلطو  وقرةا  متعد ة، مبو

ــد  ــم،   واالســتذ؛ورا  وال ــم ووحــدا  االســتذ؛ورا  املولي ــدول  إىلأيضــو  ويطلــبوارر األمري ال
ــ أ األعضــوري  ــا حتّ  ــو  االســتذ؛ورات  واســتذدامن  م ــو      يماملعلةم ــةاع املعلةم ــع أن ــم م املولي
مكوفحـم خمـوطر متةيـ        التعوليـم  تعزيـز  أ ـ   مـن  كةمـو  الةطريـم   ا لـد،  ةافرةاألخر، املت

يــرت؛   مـو مـن أفــرا     َمـن القوعـدة و  وتراظــيماإلرهـوب الـيت يطرحدـو تراظــيم الدولـم اإلسـالميم      
    وعوعو  ومؤس و  وكيونو 

ــةل     يقييي   - 26  ــم  و  حفـ ــوري، للحيلةلـ ــدول األعضـ ــةم الـ ــيمأ  تقـ ــم تراظـ  الدولـ
 علـى  وكيونـو   ومؤس ـو   وعوعـو   أفـرا   مـن   مـو  يـرت؛   وَمـن  القوعدة وتراظيم اإلسالميم
 األوليـم  املـةا   وكـ لك  مر لـم،  أو مدنيـم  أو ع كريم أكونت سةاري أنةاعدو، جبميع املتتمرا 
  ـــم األســـلحم أو املر لـــم املتتمـــرة األ دـــزة مـــرع   ت  ـــتذَدم أ  ميكـــن الـــيت واملكةنـــو 
 وأسـالك  واملتمِّـرا   الكيميوريـم  العرومـر ( ا فـر  ال املثـول  سـ؛ي   علـى ) ذلـك    مبو التقليديم،
 إىل ال ــعِي أو اســتذدام  أو هزيرــ  أو ذكــرس ســ؛ن مــو كــّ  مروولــم و و  وال ــمةم، الــتتمم
ــ ، ا فــةل ــدابم بوهــوذ علي ــم املروســ؛م الت  ا واــعا واألشــذويف رعويوهــو تمــميع إىل الرامي
ــدو ــى املرمـــأة والمــركو  القضــوريم لةاليت ــدو ا واــعم أو أرااــيدو عل ــ ين القضــوريم لةاليت  ال
 مزيـد  تـةخي  علـى  وهزيرـدو  ونقلـدو  وشـراردو  وتةريـدهو  وبيعدـو  املةا  ه س إنتوج   يموركة 

 كـ لك  ويمـمع  الفـد    هـ ا     يـدة  ممورسـو   إرسـوري  خـالل  مـن  ذلـك    مبـو  اليقاظم، من
 وترميــم االســتراتيميو  وواــع المــراكو ، وإقومــم املعلةمــو ، ت؛ــو ل علــى األعضــوري الــدول

 املر لم  املتتمرة األ دزة مكوفحم أ   من الةطو الفعيد على القدرا 
  تمـــع أ  علـــى الفـــلم ذا الـــدول األعضـــوري واملراظمـــو  الدوليـــم  يشييي   - 27 

  ذلــك مــن خــالل  مبــو الفــلم، ا امل ــور  ذ مــن وللمرــم إل ــراري مروقمــم متعمقــم بمــأ  أاب
 ؛عثو  الدارمم للدول األعضوري   ال

ترتيـ هو التـدابم املرفـةيف     ل األعضـوري علـى أ  تكتـ ، عرـد    عيع الدو حيي  - 28 
اجلـةازا  ووةـورن ال ـتر األخـر، املـزورة واملزيتـم وامل ـروقم         أعالس، إلغـوري   2عليدو   التقرة 

، وأ  ممكـن  وقت أسرع و  ليمواملتقة ة وسح؛دو من التداول، وفقًو للقةانا واملمورسو  احمل
الةةـورن مـع الـدول األعضـوري األخـر، عـن طريـن قوعـدة بيونـو           تت؛و ل املعلةمو  بمأ  تلـك  

 املراظمم الدوليم للمرطم اجلروريم )اإلنتربةل( 
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الدول األعضـوري علـى أ  تت؛ـو ل مـع القطـوع ا ـويف، وفقـًو لقةانيرـدو          يش   - 29 
ال ـتر   وةـورن اهلةيـم أو   مـأ    قةاعـد بيونوهتـو الةطريـم ب    املتـةافرة ، املعلةمـو   احملليموممورسوهتو 

تقــدم إىل  املــزورة واملزيتــم وامل ــروقم واملتقــة ة الــيت تــدخ    نطــوو واليوهتــو القضــوريم، وأ   
هةيـم مزيتـم أل ـرا      ي ـتذدم القورمـم     وت؛ا أ  طرفـو مـدر    إذااللمرم املعلةمو  الالزمم 

 مردو ا فةل على ارتمو  أو وةورن ستر مزورة 
القورمـم    وةـورن سـتر ألفـرا  مـدر ا     الـدول األعضـوري الـيت تفـدر      يشي    - 30 
ــى أ  ت ــدو      ــم ،عل ــى ال ــتر     خيضــععلــى الرحــة املروســب، أ  حومل ــر املتــرو  عل للحاظ

 إ راريا  االستثروري املقترنم ب  و
املترواــم علــى  اجلــزاريا الــدول األعضــوري علــى الر ــةع إىل قورمــم   يشيي   - 31 

عرــد الراظــر   طل؛ــو  مــر  تأشــمة  ( وتراظــيم القوعـدة  اعــشتراظـيم الدولــم اإلســالميم )تراظــيم  
 ال تر، وذلك بغر  ترتي  حاظر ال تر بتعوليم 

علـــى و ـــ  ال ـــرعم  املعلةمـــو  تت؛ـــو ل أ الـــدول األعضـــوري علـــى  يشييي   - 32 
الردوريــم والع؛ــةر،  الة دــمســيمو ال؛لــدا  األمــليم وبلــدا    الــدول األعضــوري األخــر،، وال مــع

املترواـم علـى تراظـيم الدولـم      اجلـزاريا  قورمـم    أمسـوؤهم   معردمو تكتم  ستر أفـرا  مدر ـ  
 ( وتراظيم القوعدة  اعشاإلسالميم )تراظيم 

ب فريـن  بـال إعلـى   اجلـزاريا  قورمـم    الدول اليت تطلـب إ راج أمسـوري    يش   - 33 
كونت سكمم وطريم أو سلطم قونةنيم أخر، قد استعراـت حولـم طـرن مـدرج      إذا الرمد مبو

القورمـــم ومـــو إذا كـــو  قـــد ش ـــرع   أا إ ـــراريا  قضـــوريم اـــدس، وأ  ت ـــدرج أا      امســـ 
القورمـم عرـد     معلةمو  أخر، ذا  مـلم   االسـتمورة املةحـدة املذففـم إل راج األمسـوري      

 تقدميدو إيوهو   
الةطريـم امل ـؤولم    التر ـين  مراكـز عيع الـدول األعضـوري علـى ت ـميم      يش   - 34 

ــم و    ــن االتفــول مــع اللمر ــن الرمــد  ع ــور  بمــأ فري ــدابم امل؛يرــم    ذ امل  ــ  الت ا  الفــلم بترتي
 وَمـن تراظـيم القوعـدة   و اإلسـالميم  الدولـم  تراظيمأعالس وتقييم التدديد ال ا يمكل   2 التقرة  

 من أفرا  وعوعو  ومؤس و  وكيونو   مويرت؛   
ر  ترتيـ   عيع الدول األعضوري على أ  ت؛ل  اللمرم بولعق؛و  اليت تعت يش   - 35 

 أعالس،  دن تي م امل وعدة التقريم  2التدابم امل؛يرم   التقرة 
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ــم،    ضــة      طلييبي - 36  ــدم إىل اللمر ــدول أ  تق ــع ال ــو  120إىل عي ــىيةم  عل
ترتيـ هو للتـدابم املمـور إليدـو        يترـوول اهوذ هـ ا القـرار، تقريـرا م ـتكمال      توري من  األكثر
  الفلم ذا  اإلنتوذ إ راريا  االقتضوري، ح ب يمم ، ومب ،من ه ا القرار 2التقرة 

 
 الل نة  

ــحم        إىلييييوع   - 37  اللمرـــم أ  تةامـــ  تـــأما و ـــة  إ ـــراريا  عو لـــم ووااـ
ــتم ــو       ي ــو  واملؤس ــو  والكيون ــرا  واجلموع ــدو إ راج أمســوري األف ــم   مبة ؛  اجلــزاريا قورم

األمسـوري مرـدو،    رفـع تراظـيم القوعـدة و  و(  اعـش املتروام على تراظـيم الدولـم اإلسـالميم )تراظـيم     
اللمرـم أ  ت ـ؛قــي    إىل يـةعز ، كمـو  (2002) 1452فضال عن مر  استثروريا  مبة ـب القـرار   

 م؛و ردو التة يديم قيد االستعرا  امل تمر  عمو هل س األهدان 
ىل اللمرم أ  تقةم، على س؛ي  األولةيم، بوستعرا  م؛و ردـو التة يديـم   إ يوع  - 38 
 52 و 47 و 34 و 31 و 30 و 26 و 23سـيمو التقــرا    أحكـوم هــ ا القـرار، وال  ملراعـوة  

  81 و 80 و 78 و 77 و 64 و 59 و 57 و
ــن      يطلييب - 39  ــرا عــن اســترتو وهتو فيمــو يتعل ــم أ  تقــدم إىل اجمللــس تقري إىل اللمر

بوجلدة  الـيت ت؛ـ هلو الـدول األعضـوري مـن أ ـ  ترتيـ  التـدابم، وأ  حتـد  ا طـةا  الضـروريم            
 الالزمم لتح ا الترتي  وتقدم تةميو  بمأهنو 

دابم املتذـ ة  ىل اللمرم أ  حتد  ا وال  اليت قد تمك  عدم امتثول للتإ يوع  - 40 
ىل إ ويـةعز أعالس، وأ  تقـرر م ـور العمـ  املالرـم   كـ  حولـم علـى حـدة،          2مبة ب التقرة 

مرحليو   عملـدو بمـأ  هـ س امل ـألم،        اللمرمالتقدم ال ا حترزس ؛ل  عن أ  يب اللمرمرريس 
 أ نوس  87إىل اجمللس عمال بولتقرة  بونتاظوم ليت ستقدمالتقورير ا
  ال ير؛غــي أ  ت؛قــى أمــوم اللمرــم أا م ــألم معلقــم أكثــر مــن ســتم   أنــ يؤكيييد - 41 

ــو  ــو اســتثروريم        مل أشــدر، م ــوك ظروف ــى حــدة، أ  هر ــم عل ــى أســو  كــ  حول ــم، عل تقــرر اللمر
 ت تدعي وقتو إاوفيو للراظر   بعا امل ور ، وذلك وفقو مل؛و ردو التة يديم 

وكــوال  األمــم   إىل اللمرــم أ  تقــةم، عــن طريــن فريــن الرمــد أو      يطلييب - 42 
املتحدة املتذففم، بتي م امل وعدة   جمـول بروري القدرا  من أ   تعزيز ترتيـ  التـدابم، برـوري    

 على طلب من الدول األعضوري  
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 القائمة يفاإل  اج   
ك  الدول األعضوري على أ  تـةا  اللمرـم بأمسـوري األفـرا  واجلموعـو        يش   - 43 

واملؤس و  والكيونو  ممن يموركة ، بأا وسيلم،   متةي  أو  عم أعمول أو أنمـطم تراظـيم   
من أفرا  وعوعـو  ومؤس ـو  وكيونـو ،     مومن يرت؛   و القوعدة وتراظيمالدولم اإلسالميم 

قورمم اجلزاريا  املتروام علـى تراظـيم الدولـم اإلسـالميم       وذلك من أ   إ راج ه س األمسوري 
 تراظيم القوعدة و(  اعش)تراظيم 
ــرة     يكيي   التككيييد  - 44  ــو   التق ــدابم املمــور إليد ــى أ  الت ــرار   2عل ــن هــ ا الق م

 طوبع وقوري وال تعتمد على معويم  روريم سد ة مبة ب القونة  الةطو  ذا 
أ  علــى الــدول األعضــوري أ  ت ــتذدم، عرــد اقتــراح أمســوري  يؤكييد ميين جديييد - 45 

قورمــــم اجلــــزاريا  املترواــــم علــــى تراظــــيم الدولــــم اإلســــالميم    علــــى اللمرــــم إل را دــــو 
القورمـم، وأ     تراظيم القوعدة، االستمورَة املةحدة املذففم إل راج األمسوري و(  اعش )تراظيم

قدر اإلمكو  ت؛ّين األسو  امل ـترد   وسد ةم تقدم بيونو بوألس؛وب ير؛غي أ  يمم  أس؛وبو متفل
يتفـ  بـ لك مـن معلةمـو  عـن       وممـ  القورمم، وأكرب قدر ممكـن   إلي    اقتراح إ راج االسم 
املعلةمو  اليت حتد  اهلةيم وتتـي  التعـرن علـى     سيمو مو يكتي من االسم املقترح إ را  ، وال

رة  قيقــم و وزمــم، وبقــدر اإلمكــو   هةيــم األفــرا  واجلموعــو  واملؤس ــو  والكيونــو  بفــة 
أنـ     ديـد  مـن  ويؤكـد املعلةمو  اليت يلزم تقدميدو إىل اإلنتربةل لكي تفـدر إخطـورا خومـو،    

جيةز، لد، الطلب، نمر بيو  األس؛وب بوستثروري األ زاري اليت هطـر الدولـم العضـة اللمرـم بأهنـو      
ــو  األســ؛وب   إعــدا      ــ  جيــةز اســتذدام بي ــســريم، وأن    راج اإلســ؛وب أل ر اال ــة ز امل

 أ نوس  49القورمم امل؛ا   التقرة 
أ  علــى الــدول األعضــوري الــيت تقتــرح إ راج اســم  ديــد    يؤكييد ميين جديييد  - 46 

قورمـــم اجلـــزاريا    القورمـــم، وكـــ لك الـــدول األعضـــوري الـــيت اقترحـــت أمســـوري إل را دـــو    
ــ؛ا     ــ  اهــوذ هــ ا القــرار، أ  ت ــم   املترواــم علــى تراظــيم القوعــدة ق؛ مــو إذا كــو  ال جيــةز للمر

 القورمم   ألما املاظومل اإلففوح عن متم الدولم العضة بأهنو موح؛م اقتراح اإل راج  أو
ــو         يشيي   - 47  ــك متوحــو ووفق ــو كــو  ذل ــدم، حيثم ــى أ  تق ــدول األعضــوري عل ال

قــم لتمــريعوهتو الةطريــم، الفــةر التةتة رافيــم و مهــو مــن بيونــو  االســتدالل ال؛يةلــة ي املتعل  
أ   إ را دو   اإلخطورا  ا ومم املمتركم با اإلنتربةل وجملـس األمـن التـوبع     بوألفرا  من

 املتحدة  لامم
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االسـتمورة املةحـدة    اسـتكمول ، ح ب االقتضوري، تةام ىل اللمرم أ  إ يوع  - 48 
ىل فريـن الرمـد   إك لك  ةعزالقورمم وفقو ألحكوم ه ا القرار  وي  املذففم إل راج األمسوري 

بأ  يقّدم تقريـرا إىل اللمرـم عـن ا طـةا  اإلاـوفيم الـيت ميكـن اهوذهـو لتح ـا نةعيـم قورمـم            
ــم اإلســالميم )تراظــيم    تراظــيم القوعــدة وقورمــم  و(  اعــشاجلــزاريا  املترواــم علــى تراظــيم الدول

الـيت    ذلـك حت ـا املعلةمـو  الـيت حتـد  اهلةيـم، وكـ لك ا طـةا           املةحـدة، مبـو   اجلـزاريا  
تضــمن مــدور اإلخطــورا  ا ومــم املمــتركم بــا اإلنتربــةل واألمــم املتحــدة بولر ــ؛م لكوفــم    

ــو  املدر ــم    ــرا  واجلموعــو  واملؤس ــو  والكيون ــةعز إىلو ،القورمــم  األف ــم   ي ــم العوم األمون
تطـةير وتعدـد منـةذج ال؛يونـو  الـ ا اعتمدتـ        ب، مب ـوعدة مـن فريـن الرمـد،     قةمأ  تب ك لك

إىل األمـا العـوم أ  يـةفر     ويطلـب ، 2017 /يةنيـ  حزيرا  ةلـةل  إمتومـ    ـدن  لكوذ ،لمرمال
 مةار  إاوفيم   ه ا الفد  

ىل اللمرم أ  تتي    مةقعدو على ش؛كم اإلنترنـت، وقـت إ راج اسـم    إ يوع  - 49 
تراظـيم القوعـدة،   و(  اعـش قورمم اجلزاريا  املترواـم علـى تراظـيم الدولـم اإلسـالميم )تراظـيم         
ــأكرب راج اإل زا ي ــر  أســ؛وب  مــة ــدر ب ــم، التتفــي  مــن ممكــن ق  إاــوفيم ومعلةمــو  والدق
، وذلك مب وعدة فرين الرمد وبولتر ـين مـع الـدول املعريـم الـيت تقتـرح إ راج أمسـوري        ملم ذا 
 القورمم   

الدول األعضوري واملراظمو  واهليئو  الدوليم املعريم على إبـالب اللمرـم    يش   - 50 
ــد،        ــم أ  تراظــر فيدــو ل ــ  يت ــف للمر ــرارا  وإ ــراريا  قضــوريم   هــ ا الفــد ، ةي ــأا ق ب

ــدرج     ــد ســ  الراظــر امل ــربرا       اســتعرا  ال؛ر ــ ا ي ــر  م ــة ز ال ــم، أو اســتكمول امل القورم
 القورمم    اإل راج
ــى أيــم       ميــجب يهيييب  - 51  ــةا اللمرــم عل ــن الرمــد أ  يطلع ع أعضــوري اللمرــم وفري

القورمـم يـر  مـن الـدول األعضـوري، لكـي         معلةمو  قد تتةافر لديدم بمأ  طلب إ راج اسم 
تقـدم   القورمـم، وأ    ت تتيد اللمرم من ه س املعلةمو  عرد اهوذ قرارهو بمأ  إ راج االسـم  

  49ر  مربرا  اإل راج امل؛يَّن   التقرة مةا  إاوفيم إل را دو   املة ز ال ا ي 
  أنـ  ير؛غـي أ  تقـةم األمونـم العومـم، بعـد نمـر اسـم أ ِرج          يؤكد من جديد - 52 

تراظـيم القوعـدة و    و(  اعـش قورمم اجلزاريا  املترواـم علـى تراظـيم الدولـم اإلسـالميم )تراظـيم       
ثم الدارمم لل؛لـد أو ال؛لـدا  الـيت     ضة  ةالةم أيوم عم  من إاوفت  إىل تلك القورمم، بإبالب ال؛ع

يعتقد أ  التر  أو الكيو  مة ـة  فيدـو، وكـ لك ال؛لـد الـ ا  مـ  المـذص  ر ـيت  عرـدمو          
هــ س املعلةمــو (، ويطلــب إىل األمونـــم العومــم أ  ترمــر      تــةافرإذا يتعلــن األمــر بــوألفرا  )

اريا  املترواـم علـى تراظـيم    مةقع اللمرم على ش؛كم اإلنترنت، فةر إاوفم اسم إىل قورمـم اجلـز  
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تراظيم القوعدة، عيع املعلةمـو  القوبلـم للرمـر عـن مـوحب      و(  اعشالدولم اإلسالميم )تراظيم 
 القورمم       ذلك املة ز ال ا ي ر  أس؛وب إ را    االسم، مبو
علــى المــرط الــ ا يقتضــي مــن الــدول األعضــوري   كييِّلك يؤكييد ميين جديييد - 53 

مكرم، وفقو لقةانيردو وممورسوهتو احملليم، للقيوم   الةقت احملد  بإشـعور  امل تتذ  عيع التدابم  أ 
إبــالب التــر  أو الكيــو  املــدرج امســ  علــى القورمــم بــإ راج امســ ، وأ  تمــتع هــ ا اإلشــعور    أو

بوملة ز ال ا ي ر  أس؛وب اإل راج وبةم  لآلةور املترت؛ـم علـى إ راج االسـم علـى القورمـم،      
لي    القرارا  املتذ ة   ه ا الفد  واإل راريا  الـيت تت؛عدـو اللمرـم    على الرحة املرفةيف ع

  ذلك إمكونيـم تقـد  تلـك الطل؛ـو  إىل أمـا       طل؛و  رفع االسم من القورمم، مبو   الراظر  
القـرار وأحكـوم   هـ ا  واملرفـن الثـوين مـن     (2012) 2083مـن القـرار    43املاظومل وفقو للتقـرة  

  ذلك إمكونيم تقد  ه س الطل؛ـو    مبو ،تعلقم بوالستثروريا  املتوحمامل (2002) 1452القرار 
 من ه ا القرار  76 و 10وفقو للتقرتا  التر ين مراكزمن خالل آليم 

 
 أمني ا ظامل/الدول األعضاء -استع اض طلبات  ف  األمساء من القائمة   

، وفقـو  (2009) 1904متديد واليم مكتب أما املاظـومل املرمـأ بـولقرار     يقّ   - 54 
شــدرا مــن تــوري   وعمــرين أربعــملل ــراريا  امل؛ّيرــم   املرفــن الثــوين مــن القــرار ا ــو ، ملــدة  

، ويؤكــد أ  أمــا املاظــومل   2017/ ي ــمرب األول كــونة انقضــوري واليــم املكتــب ا وليــم      
ــرا  أو اجلموعـــو      ــن األفـ ــتقلم وسويـــدة   تلقـــي طل؛ـــو  ال ـــوعا مـ ــتمر بفـــةرة م ـ سي ـ

رفع أمسوردم مـن قورمـم اجلـزاريا  املترواـم علـى تراظـيم الدولـم         املؤّس و  أو الكيونو  إىل وأ
تراظيم القوعدة،  و  أ  يطلب أو يتلقى تعليمو  من أيم حكةمـم،  و(  اعشاإلسالميم )تراظيم 

اللمرم بمأ  رفـع أمسـوري األفـرا      ويؤكد أ  أما املاظومل سيةام  تقد  مالحاظو  وتةميم إىل
موعو  أو املؤس و  أو الكيونو  اليت تقدمت بطلب رفـع أمسوردـو مـن قورمـم اجلـزاريا       أو اجل

تراظـيم القوعـدة، عـن طريـن مكتـب      و(  اعـش املتروام علـى تراظـيم الدولـم اإلسـالميم )تراظـيم      
بـولراظر   رفـع    القورمـم وإّمـو    أما املاظـومل، مةمـيو اللمرـم إّمـو بوإلبقـوري علـى االسـم مـدر و         

 مم االسم من القور
إىل قـرارس القواــي بوسـتمرار ســريو  مطول؛ـم الـدول بــأ  تتذـ  التــدابم       يشير  - 55 
من ه ا القرار فيمو يتعلـن بـأا فـر  أو عوعـم أو مؤّس ـم أو كيـو  يةمـي         2التقرة  امل؛يرم  

أمــا املاظــومل،   تقريــرس المــوم  بمــأ  طلــب رفــع األمســوري مــن القورمــم عمــال بــوملرفن الثــوين،   
 القورمم   مدر و  امس على بوإلبقوري 
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 2إىل قرارس القواي بأ  مطول؛ـم الـدول بوهـوذ التـدابم امل؛يرـم   التقـرة        يشر - 56 
من ه ا القرار ترتدي فيمو يتعلن بأا فر  أو عوعم أو مؤس م أو كيو  بعد مضي سـتا يةمـو   

ومل، وفقـو للمرفـن الثـوين    على انتدوري اللمرـم مـن الراظـر   التقريـر المـوم  املقـّدم مـن أمـا املاظـ         
يةمـي فيـ  بـأ  تراظـر اللمرـم   رفـع       الـ ا  )ح( مرـ ،   7  ذلـك التقـرة    مبـو  ،هـ ا القـرار   من

القورمم، وذلك مو مل تقّرر اللمرم بتةافن ا راري ق؛ـ  انقضـوري فتـرة ال ـتا يةمـو تلـك        االسم من
و  أو املؤس ـم سـّ  الراظـر     تلك املطول؛م سوريم فيمو يتعلـن بـولتر  أو اجلموعـم أو الكيـ     تاظّ  أ 

علــى أ  يقــةم الــرريس   حــول عــدم التةّمــ  إىل تةافــن   ا راري، برــوري علــى طلــب مــن أحــد 
ــو       ــم، بعــر  م ــألم ال؛ــت   رفــع اســم التــر  أو اجلموعــم أو املؤس ــم أو الكي أعضــوري اللمر

ــرة ســتا يةمــو  وعلــى أ  يراعــى كــ لك،       علــى جملــس األمــن كــي ي؛ــت فيدــو    ضــة  فت
مـن هـ ا    2مطول؛ـم الـدول بوهـوذ التـدابم امل؛يرـم   التقـرة        تقد  مث  ه ا الطلب، أ  حول  

القــرار تاظــّ  ســوريم خــالل تلــك التتــرة فيمــو يتعلــن بــولتر  أو اجلموعــم أو املؤس ــم أو الكيــو   
 ي؛ّت جملس األمن   امل ألم  حا

جيةز للمرم، بتةافـن ا راري، تقفـم فتـرة ال ـتا       أنبإىل قرارس القواي  يشر  - 57 
  ، على أسو  ك  حولم على حدة56التقرة  يةمو املمور إليدو  

ــى تككيييدال يكيي   - 58  ــرة    عل ــو   التق ــدابم املمــور إليد ــرار   2أ  الت ــن هــ ا الق م
 تعتمد على معويم  روريم سد ة مبة ب القونة  الةطو  طوبع وقوري وال ذا 

أمهيم مكتب أمـا املاظـومل، ويطلـب إىل األمـا العـوم أ  يةامـ  تعزيـز         ؤكدي - 59 
فيدــو خــدمو  الترعــم التحريريــم،  قــدرا  مكتــب أمــا املاظــومل، بتــةفم املــةار  الضــروريم مبــو 

الترتي؛و  الالزمم لكتولم استمرار قدرت  على االاطالع بةاليت  علـى   واهوذح ب االقتضوري، 
ــول و    ــم املالرمــم حنــة م ــتق  وفّع ــم يــزو  وأ  ، ضــة  األطــر الزمري  املعلةمــو  بــرخر اللمر

  أشدر ستم خالل   املتذ ة بوإل راريا  املتعلقم
الفـلم إىل أمـا    ذا علةمـو   املالدول األعضوري على تقـد  عيـع    حي  بقوة - 60 
علـى    ذلك أا معلةمو  سّريم مدمـم، عرـد االقتضـوري، ويمـمع الـدول األعضـوري        املاظومل، مبو
  و أتيحــت مــا  ذلــك أا معلةمــو  متفــلم وســد ة،   علةمــو  ذا  الفــلم، مبــواملتقــد  

حيردو، ويرحب بتلك الترتي؛و  الةطريم اليت أبرمتدو الـدول األعضـوري مـع مكتـب أمـا املاظـومل       
   احملـرز  التقـدم الدول األعضوري علـى مةامـلم    بقةةلت دي  ت؛و ل املعلةمو  ال ريم، ويممع 

هــ ا الفــد ، ب ــ؛  مــن بيرــدو إبــرام ترتي؛ــو  مــع مكتــب أمــا املاظــومل مــن أ ــ  ت؛ــو ل تلــك   
املعلةمــو ، ويؤكــد و ــةب امتثــول أمــا املاظــومل ألا شــك  مــن أشــكول قيــة  ال ــريم الــيت     

 تترادو الدول األعضوري على مو تقّدم  من معلةمو  
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ــم     حييي  بقييوة   - 61  ــم املعري ــو  الدولي ــدول األعضــوري واملراظمــو  واهليئ ــىال أ   عل
القورمــم مــن أفــرا  وكيونــو  أو مــْن شــرع       الطعــن   إ راج امســ   يراظــر   تمــّمع مــْن

رفـع امسـ  مـن     أوالإ راريا  الطعـن بولتعـ  مـن خـالل احملـوكم الةطريـم واإلقليميـم أ  يلـتمس         
تراظـيم القوعـدة بتقـد     و(  اعـش ولم اإلسالميم )تراظيم قورمم اجلزاريا  املتروام على تراظيم الد

 طل؛و  الرفع من القورمم إىل مكتب أما املاظومل 
املعــويم الدوليــم الــيت واــعتدو فرقــم العمــ  املعريــم بــوإل راريا  املوليــم   يالحيي  - 62 
ــم احملــد ة األهــدان، بفــيغتدو املمــور إلي      ووممورســ ــوجلزاريا  املولي ــن ب ــو يتعل ــو هتو التضــلى فيم د

 ه ا القرار  من 21التقرة   
ــت اإل راج     يشييير - 63  ــيت طل؛ـ ــم الـ ــةم الدولـ ــدمو تقـ ــ  عرـ ــي بأنـ ــرارس القواـ إىل قـ

القورمـم بتقـد  طلــب لرفـع االسـم مــن القورمـم، ترتــدي مطول؛ـم الـدول بوهــوذ التـدابم امل؛يرــم           
الكيـو  سـّ  الراظـر     هـ ا القـرار فيمـو يتعلـن بـولتر  أو اجلموعـم أو املؤس ـم أو        مـن  2 التقرة  
ستا يةمو، مو مل تقّرر اللمرم بتةافـن ا راري ق؛ـ  انقضـوري فتـرة ال ـتا يةمـو تلـك أ  تاظـّ           بعد

تلك التدابم سوريم فيمو يتعلن بولتر  أو اجلموعم أو املؤس م أو الكيو   على أ  يقـةم الـرريس   
أعضـوري اللمرـم، بعـر       حول عدم التةّمـ  إىل تةافـن   ا راري، برـوري علـى طلـب مـن أحـد        

م ألم ال؛ت   رفع اسم التر  أو اجلموعم أو املؤس م أو الكيو  من القورمم على جملـس األمـن   
كي ي؛ت فيدو    ضة  فترة ستا يةمو  وعلـى أ  يراعـى كـ لك،   حـول تقـد  مثـ  هـ ا        

اظـّ  سـوريم خـالل    من هـ ا القـرار ت   2مطول؛م الدول بوهوذ التدابم امل؛يرم   التقرة  الطلب، أ 
ــّت جملــس األمــن        ــو  حــا ي؛ ــولتر  أو اجلموعــم أو املؤس ــم أو الكي ــن ب ــرة فيمــو يتعل تلــك التت

 امل ألم   
للمرـم، بتةافـن ا راري، تقفـم فتـرة      جيـةز   أنـ ب القواـي  سراإىل قـر  أيضيا  شري - 64 

 ، على أسو  ك  حولم على حدة 63التقرة  ال تا يةمو املمور إليدو  
إىل قرارس القواي بأن ، أل را  تقد  طلـب الرفـع مـن القورمـم      كِّلكيشر  - 65 

، جيب التةم  إىل تةافن   ا راري فيمو با عيع الدول الـيت تقتـرح إ راج   63 مبة ب التقرة
ــدول          أمســوري  ــأ  ال ــرارس القواــي ب ــدول  ويمــم كــ لك إىل ق ــا تعــد   هــ س ال القورمــم م

القورمـــم ال تعتـــرب مــــن الـــدول الـــيت تقتــــرح اإل راج    راج املمـــوركم   تقـــد  طل؛ـــو  اإل 
  63 أل را  التقرة

القورمـم علـى أ  ت ـم  ألمـا       الـدول الـيت تقتـرح إ راج اسـم      حي  بقيوة  - 66 
القورمـم، لافـرا  والكيونـو  املدر ـم       املاظومل بولكم  عن أهنو الدول املطول؛م بإ راج االسم 

 أما املاظومل  قدمةا التموسو  رفع االسم من القورمم إىل القورمم ال ين  أمسوؤهم 
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ــى الراظــر      إ يييوع  - 67  ــم، عل ــو التة يدي ــو مل؛و رد ــم أ  تةامــ  العمــ ، وفق ىل اللمر
الطل؛و  اليت تقدمدو الدول األعضوري لكي ت رفع مـن قورمـم اجلـزاريا  املترواـم علـى تراظـيم         

ــيم    ــم اإلســالميم )تراظ ــشالدول ــدة و(  اع ــيم القوع ــو  أو مؤس ــو      تراظ ــرا  أو عوع أمســوري أف
كيونو  ي دعى أهنم مل تعد ت را عليدم املعـويم املرفـةيف عليدـو   القـرارا  الفـو رة         أو

مـن هـ ا القـرار، و ـ  بقـةة الـدول األعضـوري علـى ت؛ـريــر           2ه ا الفد ، واحملد ة   التقـرة  
 مسوري من القورمم تقدم  من طل؛و  رفع األ مو

دول علـى أ  تقـدم طل؛ـو  رفـع أمسـوري األفـرا  الـ ين ة؛تـت وفـوهتم          الـ  يش   - 68 
ة؛ت أن  مل يعد هلو و ة ، مع القيـوم   الةقـت نت ـ      رمسيو، ورفع أمسوري الكيونو  اليت أ بل  أو

بوهوذ عيع التدابم املطلةبم لكتولم عـدم حتةيـ  األمـةل الـيت كونـت   حـةزة هـؤالري األفـرا          
اجلموعــو  أو املؤس ــو  أو الكيونــو  املدر ــم  األفــرا  أو هــم مــنتلــك الكيونــو  إىل  م أو

تراظـيم  و(  اعـش أمسوؤهم   قورمـم اجلـزاريا  املترواـم علـى تراظـيم الدولـم اإلسـالميم )تراظـيم         
 تةزيعدو عليدم  القوعدة أو أا قورمم أخر، من قةارم اجلزاريا  املتروام من جملس األمن أو

لغوري قرار  ميد أمةل التر  املتـة  أو الكيـو    الدول األعضوري، لد، إ يش   - 69 
ال ا أ بل  أو ة؛ـت أنـ  مل يع ـد لـ  و ـة  بعد رفـع امسـ  مـن القورمـم، علـى مراعـوة االلتزامـو         

(، وا يلةلـم، علـى و ـ  ا فـةيف،  و  اسـتغالل األمـةل       2001) 1373القـرار   امل؛يرم  
 بيم اليت ألـغـي قرار  ميدهو   حتقين مقومد إرهو

أنــ ، ق؛ــ  إلغــوري قــرار  ميــد أا أمــةل   مــد  نتيمــم إ راج    جمييد ا يؤكييد - 70 
القورمم، ير؛غي للدول األعضوري أ  تقدم إىل اللمرـم طل؛ـو إللغـوري قـرار  ميـد        ال    أسومم بن

تلك األمةل وتأكيـدا  إىل اللمرـم بـأ  األمـةل لـن ت حـةل، بمـك  م؛وشـر أو  ـم م؛وشـر،           
ــو  مــدرج    إىل ــر  أو عوعــم أو مؤس ــم أو كي ــم أخــر،     ف ــن ت  ــتذدم بطريق القورمــم، أو ل
(، ويقـرر كـ لك أنـ     2001) 1373وذلك متوشيو مع قرار جملـس األمـن    ،أ را  إرهوبيم  
جيةز إلغوري قرار  ميد تلك األمةل إال   حولـم عـدم اعتـرا  عضـة   اللمرـم    ضـة         ال

، ويؤكـد الطـوبع االسـتثروري هلـ ا ا كـم الـ ا ال يعتـرب حكمـو         ت ـلم الطلـب   ةالةا يةمـو مـن  
 مرمئو ل وبقم 

وللمرــم أ  تةلـــي، عرــد الراظــر   طل؛ــو  رفــع األمســوري مــن القورمــم،   ب يهيييب  - 71 
القورمــم و ول اإلقومــم أو اجلر ــيم    املراعــوة الةا ؛ــم  راري الــدول الــيت تقتــرح إ راج االســم   

ــم، ويميـــر علــى أعضــوري    التأســيس، والــدو املقــر أو أو ــم األخــر، ح ــ؛مو حتــد س اللمر ل املعري
يمرحةا مربرا  اعتراادم على طل؛و  رفع األمسـوري مـن القورمـم وقـت االعتـرا        اللمرم بأ 
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ـــرراهتو      الطلــب، ويطلــب  علــى ــد االقتضــوري، بتقــد  م؛ ــد الطلــب وعر ــم أ  تقــةم، عر إىل اللمر
 واإلقليميم املعريم  الدول األعضوري واحملوكم واهليئو  الةطريم إىل

ــو  يشيييي   - 72  ــوري، مبــ ــو الــــدول الــــيت تقتــــرح إ راج   عيــــع الــــدول األعضــ فيدــ
القورمم و ول اإلقومم واجلر يم واملقر والتأسيس، على مةافوة اللمرـم جبميـع املعلةمـو        اسم

دو ط لـب مرـ   املتفلم بوستعرا  اللمرم لطل؛و  رفع األمسوري من القورمم، واال تموع بوللمرـم إذا 
ذلك، إلبداري و دو  ناظرهو بمأ  طل؛و  رفـع األمسـوري مـن القورمـم، ويمـمع كـ لك اللمرـم        
علــى أ   تمــع، عرــد االقتضــوري، مبمثلــي املراظمــو  واهليئــو  الةطريــم أو اإلقليميــم الــيت لــديدو    

 معلةمو  تتف  بطل؛و  رفع األمسوري من القورمم 
م،    ضـة  ةالةـم أيـوم مـن رفـع      على أن  ير؛غي أ  تقةم األمونم العومـ  يؤكيد - 73 
تراظــيم و(  اعــشمــن قورمــم اجلــزاريا  املترواــم علــى تراظــيم الدولــم اإلســالميم )تراظــيم   االســم 

التأســـيس   ول( اإلقومـــم أو اجلر ـــيم أو املقـــر أو القوعـــدة، بـــإبالب ال؛عثـــم الدارمـــم لدولـــم )أو
الــدول الـيت تتلقــى هــ ا   أ  تـتـــذ بـ  القواــي سراإىل قــر مـم هــ س املعلةمــو (، وي  تـةافر  إذا)

الةقـت املروسـب بإشـعور     وفقو لقةانيردو وممورسـوهتو احملليـم، للقيـوم      اإلشعور التدابـيـر الالزمـم، 
 أو إعالم التر  أو اجلموعم أو املؤس م أو الكيو  املعو برفع امس  من القورمم 

على أن ،   ا وال  الـيت يتعـ ر فيدـو علـى أمـا املاظـومل إ ـراري         يعيد التككيد - 74 
مقدم طلب    ولـم إقومتـ ، جيـةز ألمـا املاظـومل أ  يطلـب، مبةافقـم مقـدم الطلـب،           مقوبلم مع

تراظر اللمرـم   إمكونيـم مـر  اسـتثروري مـن القيـة  املترواـم علـى األمـةل وال ـتر الـةار ة             أ 
القــرار لغــر  وحيــد هــة ال ــموح ملقــدم الطلــب بتغطيــم   )ب( مــن هــ ا )أ( و 2التقــرتا   

نتقو  ال ـتر وال ـتر إىل  ولـم أخـر، حـا يت ـف ألمـا املاظـومل إ ـراري مقوبلـم معـ ، وذلـك             
تزيد عمو يلزم  ضـةر املقوبلـم، شـريطم أال تعتـر  عيـع  ول الع؛ـةر واملقفـد علـى          لتترة ال

 املاظومل بقرار اللمرم  ذلك ال تر، ويمم ك لك على اللمرم بأ  هطر أما
 
 االستثناءات/م ك  التنسيق  

ال ترط؛ـن علـى    أعـالس  2إىل أ  تدابم  ميد األمةل الةار ة   التقـرة   يشر - 75 
 :و املةار  االقتفو يم اليت تقرر اللمرم أهنوأمن األمةل املوليم   مهواألمةال و
ا  امل؛ـول  املتعلقـم بـوملةا       ذلـك سـد   اروريم لتغطيم الرتقو  األسوسـيم، مبـو   )أ( 

أق ـوط   الضـرارب، أو  الغ اريم، أو اإلجيور أو الرهـة  العقوريـم، أو األ ويـم والعـالج الطـ ، أو     
 ـدا  األتعـوب املدريـم املعقةلـم ور  م؛ـول  الرتقـو        ل حفـرا العومـم، أو   املرافنالتأما، ورسةم 

تكلتـم ا ـدمو  الالزمـم للعمليـو       م أواملتك؛دة املرت؛طم بتقد  ا ـدمو  القونةنيـم، أو الرسـة   
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و املــةار  االقتفــو يم األخــر، أو األمــةل املوليــم أاألمــةال  تعدــداالعتيو يــم املتعلقــم ةتــ  أو 
خطـــور بريـــم اإلذ  بولةمـــةل إىل هـــ س األمـــةال واألمـــةل املوليـــم واملـــةار   اإلاجملمـــدة، بعـــد 

أيـوم عمـ  مـن     ةالةـم ك    ضـة   االقتفو يم األخـر،، مـو مل تتذـ  اللمرـم قـرارا لـالن ذلـ       
  توري  ذلك اإلخطور

ــيم، بعـــد    )ب(  ــتثروريم، لـــالن الرتقـــو  األسوسـ ــم الرتقـــو  االسـ اـــروريم لتغطيـ
أيـوم عمـ     5اإلخطور بريم إهنوري  ميد تلك األمةال، ومةافقـم اللمرـم علـى الطلـب    ضـة       

 من توري  ذلك اإلخطور 
( 2006) 1730 ــين املرمــأة بــولقرار أ  آليــم مراكــز التر جديييد ميين يؤكييد - 76 
 جيةز هلو:
  أ  تتلقى طل؛و  من األفرا  واجلموعو  واملؤس ـو  والكيونـو  املدر ـم     )أ( 

)أ( مـن هـ ا القـرار، علـى الرحـة احملـد         2القورمم بغر  االستثروري من التدابم امل؛يرم   التقرة 
( شريطم أ  يكة  الطلب قد قدم أوال إىل  ولم اإلقومـم للراظـر فيـ ،    2002) 1452  القرار 

أ   يـ  مركـز التر ـين تلـك الطل؛ـو  إىل اللمرـم       بـ  القواـي  سراكـ لك قـر    ديـد  من ؤكدوي
ىل اللمرم أ  تراظر   تلك الطل؛و ، بطرو مردو التموور مـع  ولـم اإلقومـم    إ ةعزفيدو، ويلل؛ت 

، عن طرين مركز التر ـين، أولئـك   هطرىل اللمرم أ  إك لك  ةعزوأا  ول أخر، معريم، وي
 اجلموعو  أو املؤس و  أو الكيونو  بقرار اللمرم  األفرا  أو
القورمــم طل؛ــو  لالســتثروري مــن التــدابم  أ  تتلقــى مــن األفــرا  املــدر ا علــى   )ب( 

)ب( مــن هــ ا القــرار وحتيلــدو إىل اللمرــم لتقــرر، ح ــب كــ  حولــم علــى    2امل؛يرــم   التقــرة 
حدة، مو إذا كو  الـدخةل أو الع؛ـةر مـربرا، ويمـم علـى اللمرـم بـأ  تراظـر   تلـك الطل؛ـو            

 سراكـ لك قـر    ديـد  مـن  ؤكـد بولتموور مع  ول الع؛ةر واملقفـد وأا  ول أخـر، معريـم، وي   
)ب( مـن   2االسـتثروري مـن التـدابم املرفـةيف عليدـو   التقـرة        تةافن اللمرم علـى  أالب القواي

الع؛ةر واملقفد، ويمم ك لك على اللمرـم، أ  ت مـعر، عـن طريـن      ه ا القرار إال مبةافقم  ول
  مركز التر ين، أولئك األفرا  بقرار اللمرم

أن  جيـةز ملركـز التر ـين أ  يتلقـى مكوت؛ـو       ب القواي سراقرمن جديد  ؤكدي - 77 
  يلدو إىل اللمرم كي تراظر فيدو: من اجلدو  التوليم، وأ 

مسوردم من قورمم اجلزاريا  املتروام على تراظـيم الدولـم   أاألفرا  ال ين مت رفع  )أ( 
 تراظيم القوعدة و(  اعشاإلسالميم )تراظيم 
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ــرة      )ب(  ــةار ة   التق ــدابم ال ــ ين يزعمــة  أ  الت ــرا  ال ــت    2األف ــد ط ؛ق أعــالس ق
علــيدم نتيمــم زيــ  أو خطــأ   حتديــد هةيتــدم أو نتيمــم ا لــ  بيرــدم وبــا أفــرا  مــدر ا   

  تراظيم القوعدةو(  اعشقورمم اجلزاريا  املتروام على تراظيم الدولم اإلسالميم )تراظيم   
فريـن الرمـد وبولتمـوور مـع الـدول       مـن ةم، مب ـوعدة  ىل اللمرم أ  تقـ إ يوع  - 78 
املكوت؛ـو    هـ س لـى  ععن طرين مركـز التر ـين،    الر ،بعرويم   ه س املكوت؛و  و بولراظراملعريم، 

 إىل كـ لك  ويـةعز  ،يةمـو  60االقتضـوري،    ضـة     )ب(، ح ـب  77 ةاملمور إليدو   التقـر 
 االقتضـوري  عرـد  األعضـوري  الـدول  مـع  قتضـوري، اال عرـد  اإلنتربةل مع بولتموور تتةام ، أ  اللمرم
أو ا لـ    مةيـ اهلطـأ   حتديـد   ا زي  أو ال حوال  من بولتع  وقع قد مو أو يقع قد مو ملعوجلم

ــرا  مــدر ا    ــيا وبــا أف ــم     بــا األفــرا  املعر قورمــم اجلــزاريا  املترواــم علــى تراظــيم الدول
 تراظيم القوعدة و(  اعشاإلسالميم )تراظيم 

 
أنظييم  و(  اعي  استع اض قائمة اجلي اءات ا ف وضية علين أنظييم الدولية اإلسيالمية  أنظييم          

 القاعدة وأعهدها
ــدول األعضــوري، وال  يشيي   - 79  ــع ال ــرح إ راج    عي ــيت تقت ــدول ال مســوري أســيمو ال

ــو           ــم مبعلةم ــوة اللمر ــى مةاف ــر أو التأســيس، عل ــم أو اجلر ــيم أو املق ــم، و ول اإلقوم القورم
القورمــم،   أمســوؤهم  من هةيــم اجلموعــو  واملؤس ــو  والكيونــو  واألفــرا  املدر ــإاــوفيم عــ

  ذلك حيثمو أمكـن ووفقـو لتمـريعوهتو الةطريـم، مـةر فةتة رافيـم لافـرا  وسـورر بيونـو            مبو
االســتدالل ال؛يةلــة ي املتعلقــم  ــم، و ــم ذلــك مــن املعلةمــو  املمــتةعم بولةةــورن الداعمــم،    

ال؛يونـو  عـن الةاـع املتعلـن بأعمـول الكيونـو  واجلموعـو  واملؤس ـو           يمم  اسـتكمول  مبو
القورمـم أو ح؛ ــدم    أمسـوؤهم   مالقورمـم، وعــن حتركـو  األفـرا  املدر ــ     أمسوؤهـو   ماملدر ـ 

 وفوهتم و م ذلك من الةقورع اهلومم، ما تةافر  ه س املعلةمو   أو
  اةــو عمــر شــدرا قورمــم فريــن الرمــد أ  يعمــم علــى اللمرــم كــ  إىل يطلييب - 80 

القورمـم و ول اإلقومـم أو اجلر ـيم أو املقـر       بولتموور مع الدول اليت تقتـرح إ راج أمسـوري    ت َعدُّ
 التأسيس املعريم، إ  كونت معروفم، تتضمن مو يلي: أو

قورمم اجلـزاريا  املترواـم علـى تراظـيم الدولـم اإلسـالميم         أمسوؤهم  ماملدر  )أ( 
تراظيم القوعدة من أفـرا  وكيونـو  ممـن ال تتضـمن ال؛يونـو  عرـدم املعلةمـو         و)تراظيم  اعش( 

  مالالزمم لتحديد هةيتدم من أ   كتولم فعوليم ترتي  التدابم املتروام عليد
قورمــم اجلــزاريا      أمســوؤهم  ماألفــرا  امل؛ل ــ  عــن وفــوهتم مــن بــا املدر ــ       )ب( 

ــم اإلســالميم )تراظــيم   ــيم  و اعــش(  املترواــم علــى تراظــيم الدول تراظــيم القوعــدة، ممــتةعم بتقي
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للمعلةمو  اليت هفدم من ق؛ي  شدو ة الةفـوة، و  حـدو  اإلمكـو ، واـع األمـةل اجملمـدة       
 ومكو  و ة هو وأمسوري أا أفرا  أو كيونو  ميكردم تلقي أا أمةل أ لغي قرار  ميدهو 

تراظـيم الدولــم   قورمـم اجلــزاريا  املترواـم علـى     أمسوؤهـو   مالكيونـو  املدر ـ   )ج( 
تراظيم القوعـدة الـيت أبلـ  أو ة؛ـت أنـ  مل يعـد هلـو و ـة ، ممـتةعم          واإلسالميم )تراظيم  اعش( 

 بتقييم ألا معلةمو  هفدو 
ــم     أا أمســوري أخــر، مدر ــم   ) (  قورمــم اجلــزاريا  املترواــم علــى تراظــيم الدول

ــيت مل واإلســالميم )تراظــيم  اعــش(   ــ  ةــالث ســ   تراظــيم القوعــدة ال ــر ت  ــتعر  مر رةا  أو أكث
  “(االستعرا  ال ا جير، ك  ةالث سرةا )”

القورمــم ال يــزال   ىل اللمرــم أ  تراظــر فيمــو إذا كــو  و ــة  األمســوري   إ يييوع  - 81 
مــور؛و، كمـــو يمـــم كـــ لك علـــى اللمرـــم بـــأ  ترفـــع تلـــك األمســـوري مـــن القورمـــم إذا ارتـــأ   

 هروك ارورة إل را دو  يعد مل أن 
األمسـوري   ،سـتعرا  المـد أ   يـ  إىل الـرريس، مـن أ ـ  ا     ىل فريـن الر إ ييوع   - 82 

املدَر م اليت مل تقم أا من الدول املعريم، بعد مرور ةالث سرةا ، بولر  خطيو علـى الطل؛ـو    
ــدهو مبعلةمــو  بمــأهنو، و    ــم لتزوي ــدو اللمر ــيت قدمت ــال ــ  جيــةز   ي ــَم   هــ ا الفــد  بأن  ّكر اللمر

أمسوري لرفعدو من قورمم اجلـزاريا  املترواـم علـى    لرري دو، وهة يتفرن بفتت  تلك، أ  يقدم 
 وإل راريا بـ  ورهرـو  االقتضـوري  ح ـب  ،تراظيم القوعـدة وتراظيم الدولم اإلسالميم )تراظيم  اعش( 

   القرارا   اهوذ   اللمرم تت؛عدو اليت االعتيو يم
 
 التنسيق واالأصال  

إىل اللمرـم أ  تتعـوو  مـع سـورر جلـو  جملـس األمـن املعريـم بـوجلزاريا ،           يوع  - 83 
ــولقرارا     ال ــال بــ ــأة عمــ ــك املرمــ ــيمو تلــ  1988( و 2009) 1907( و 1992) 751ســ
 ( 2014) 2140( و 2011) 1970( و 2011)

األمـم   هيئـو  على ارورة تعزيز التعوو  اجلورا بـا اللمرـم و   يك   التككيد - 84 
فيدو جلرم مكوفحم اإلرهوب واللمرم املرمأة عمـال بـولقرار    املتحدة املعريم مبكوفحم اإلرهوب، مبو

، وبا أفرقم ا رباري التوبعـم هلـو ب ـ؛  مرـدو، ح ـب االقتضـوري، تعزيـز ت؛ـو ل         (2004) 1540
و، وتي ــم املعلةمــو  والتر ــين بمــأ  زيــورا  ال؛لــدا    إطــور واليــم أفرقــم ا ــرباري التوبعــم هلــ 

امل وعدة التقريم ورمـدهو، والعالقـو  مـع املراظمـو  والةكـوال  الدوليـم واإلقليميـم، وبمـأ          
 اهليئو   ه سسورر امل ور  اليت هتم 
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فريــن الرمــد ومكتــب األمــم املتحــدة املعــو بوملذــدرا  واجلرميــم         يشيي   - 85 
ملكوفحــم اإلرهــوب وجلرــم  مةامــلم أنمــطتدمو املمــتركم، بولتعــوو  مــع املديريــم الترتي يــم  علــى

، ملــد يــد امل ــوعدة إىل الــدول األعضــوري فيمــو ت؛ لــ  مــن   1540ا ــرباري املرمــأة عمــال بــولقرار  
 دــة  ســعيو إىل االمتثــول اللتزاموهتــو مبة ــب القــرارا  الفــو رة   هــ ا الفــد ، ب ــ؛  مرــدو 

 تراظيم حلقو  عم  إقليميم و و  إقليميم 
حيثمو وما اقتضـى األمـر،   قيـوم ررـيس اللمرـم       إىل اللمرم أ  تراظر، يطلب - 86 

أعـالس   2و/أو أعضوردو بزيورا  إىل بلدا  خمتورة لتعزيـز ترتيـ  التـدابم املمـور إليدـو   التقـرة       
ترتيـ ا كــومال وفعــوال، بغيــم تمـميع الــدول علــى االمتثــول امتثـوال تومــو هلــ ا القــرار وللقــرارا     

(، 2003) 1455(، و 2002) 1390(، و 2000) 1333(، و 1999) 1267
(، 2008) 1822(، و 2006) 1735(، و 2005) 1617(، و 2004) 1526 و
(، 2012) 2083(، و 2012) 2082(، و 2011) 1989(، و 2009) 1904 و
( 2015) 2199( و 2014) 2195( و 2014) 2178( و 2014) 2133 و
 ( 2015) 2214 و

ــن رر   يطلييب - 87  ــم أ  تقــدم، عــن طري ــ    إىل اللمر ــى األق ي ــدو، مــرة واحــدة عل
ــرا شــتةيو إىل اجمللــس عــن حولــ   ــن الرمــد، وح ــب    مســرةيو، تقري ــم وفري جممــ  أعمــول اللمر
ويعــرب عــن  تقــوريرهم، األخــر، اللمــو  رؤســورياالقتضــوري،   نتــس الةقــت الــ ا يقــدم فيــ  

اعتزام  عقد مموورا   م رمسيم، مرة واحدة على األق  سرةيو، عـن أعمـول اللمرـم، اسـترو ا     
إىل  مرتاظمـم يطلب إىل الرريس تقد  إحوطـو    اجمللس، كمو إىل التقورير املقدمم من الرريس إىل

 عيع الدول األعضوري املدتمم بوألمر 
فــةل علــى املعلةمــو  الــةار ة مــن  ىل اللمرــم أ  تراظــر   طل؛ــو  ا إ يييوع  - 88 

الدول واملراظمو  الدوليم اليت لديدو إ راريا  قضوريم  وريم تتعلن بترتي  التـدابم املترواـم     
أعالس، وبأ  تزو هـو، ح ـب االقتضـوري، بوملعلةمـو  اإلاـوفيم املتـةافرة لـد، اللمرـم          2التقرة 

 وفرين الرمد 
 
 ال صد ف يق  

اللمرم على ترتي  واليتدو و عم أمـا املاظـومل، متديـد     ، من أ   م وعدةيق   - 89 
مـن القـرار    7واليم فرين الرمد ا و  ال ا ية د مقـرس   نيةيـةرك، واملرمـأ عمـال بـولتقرة      

شـدرا، بـدريا مـن     وعمـرو   أربعـم لتترة إاوفيم مدهتو   ، ومتديد واليم أعضور(2004) 1526
ــوري  ــم      ت ــ  ا ولي ــدوري واليت ــع   2017/ ي ــمرب األول كــونة انت ــم، م ، حتــت إشــران اللمر
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االاطالع بومل ؤوليو  امل؛يرـم   املرفـن األول، ويطلـب إىل األمـا العـوم أ  يتذـ  الترتي؛ـو         
على أمهيـم اـمو  أ  يتلقـى فريـن الرمـد الـدعم اإل ارا        الضةري وي ل الالزمم هل ا الغر   

ــم وبأمــو  و     واألمــو ــ  بتعولي ــدو  والتــو، لكــي يضــطلع بةاليت الةقــت احملــد ،   جمــوال  مر
مديدة ا طةرة، حتت إشران اللمرم، وهي هيئم فرعيم مـن  الوا ب تقد  الرعويم   ال؛يئو  

 األمن  هيئو  جملس
إىل األما العوم إاوفم مو ال يزيـد عـن خـ؛مين اةـرا إىل فريـن الرمـد،        يطلب - 90 

مةار  الدعم اإل ارا والتحليلي اإلاوفيم الالزمم لزيو ة إمكونوتـ  وتعزيـز قدرتـ  علـى حتليـ        مع
والتمريـد والتذطـي     مـد  نمـر التكـر املت  و التمةيـ   جمـوال    أنمطم تراظـيم الدولـم اإلسـالميم    

للـدممو ، وتقــد  الــدعم، عـن طريــن األمونــم العومـم، إىل اللمرــم فيمــو تضـطلع بــ  مــن أنمــطم     
ولةيم   عمليم اختيور هؤالري ا رباري لتعـيا  األإىل و ةب أ  تعطى  ويمميم نتيمم ل لك، إاوف

أفــرا  لــديدم أرفــع املــؤهال  الــيت متكرــدم مــن أ اري الةا ؛ــو  امل؛يرــم أعــالس، مــع إيــالري االعت؛ــور   
   عمليم االستقدام  اجلر وينالةا ب ألمهيم التمثي  اإلقليمي والتمثي  

فريــن الرمــد أ  يترــوول،   تقــوريرس المــوملم امل ــتقلم إىل اللمرــم،  ىل إ يييوع  - 91 
واإلقليميم واال وهـو  املتروميـم الـيت     املةاايعيم، امل ور  1املمور إليدو   التقرة )أ( من املرفن 

 قد يطل؛دو جملس األمن أو اللمرم بعد اهوذ ه ا القرار 
تقـــةم،   حـــدو  واليوهتـــو  بعثـــو  األمـــم املتحـــدة املعريـــم علـــى أ   يشييي   - 92 

ومةار هو وقدراهتو، مب وعدة اللمرم وفرين الرمد، بةسور  مرـدو الـدعم اللة  ـيت وامل ـوعدة     
األمريم وت؛و ل املعلةمو ،   عملدمو املتعلـن بولتدديـد الـ ا يمـكل  تراظـيم الدولـم اإلسـالميم        

 ال؛عثو   من بعثم ك  مورانت مرطقم    مو املرت؛طا واألفرا  واجلموعو  القوعدة وتراظيم
ىل فرين الرمد أ   د  وجيمع معلةمو  م ـتقلم وي؛قـي اللمرـم علـى     إ يوع  - 93 

علــم بمــأ  حــوال  عــدم االمتثــول للتــدابم املترواــم مبة ــب هــ ا القــرار واألمنــوط المــورعم     
  وال  عدم االمتثول، وأ  ي د  ك لك تقد  امل وعدة على بروري القدرا ، برـوري علـى طلـب   
ــم/ ول اإلقومــم       الــدول األعضــوري، ويطلــب إىل فريــن الرمــد أ  يعمــ  بفــةرة وةيقــم مــع  ول

القورمـم، و مهـو مـن      املةقع أو التأسيس، أو الدولم اليت اقترحت إ راج أمسوري  اجلر يم أو أو
كـ لك بـأ  يقـدم تةمـيو       الرمـد  فريـن  علـى الـدول وبعثـو  األمـم املتحـدة املعريـم، ويمـم       

 بمأ  اإل راريا  املتذ ة ملعوجلم عدم االمتثول اللمرم  إىل
ىل اللمرم أ  تعقـد، مب ـوعدة فريـن الرمـد، ا تموعـو  خومـم بمـأ         إ يوع  - 94 
ــم اهلومــم، أو التحــديو  الــيت تةا ددــو الــدول األعضــوري بفــد      يماملةااــيع امل ــور  أو اإلقليمي

هـوب، واملديريـم الترتي يـم    القدرا ، وذلك بولتموور، ح ب االقتضوري، مع جلرـم مكوفحـم اإلر  
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للمرــم مكوفحــم اإلرهــوب، وفرقــم العمــ  املعريــم بولترتيــ    جمــول مكوفحــم اإلرهــوب، وفرقــم    
العم  املعريم بوإل راريا  املوليم  دن حتديد جموال  تقـد  امل ـوعدة التقريـم وترتيـب أولةيوهتـو      

 بغيم متكا الدول األعضوري من الترتي  بقدر أكثر فعوليم 
إىل فريــن الــدعم التحليلــي ورمــد اجلــزاريا  أ  يقــةم،    ضــة         يطلييب - 95 

 اللمرـم  إىل تةمـيو   بتقد  اإلرهوب، ملكوفحم الترتي يم املديريم مع الةةين وبولتعوو  يةمو 30
ــأة ــولقرارين عمـــال املرمـ ــأ ( 2011) 1989 و( 1999) 1267 بـ ــن الـــيت التـــدابم بمـ  ميكـ
ــ  رمــــد لتعزيــــز اهوذهــــو ( 2014) 2178 و( 2015) 2199 للقــــرارين يالعــــومل الترتيــ

 القرارين  هل ين العوملي االمتثول لتح ا اللمرم تتذ هو أ  ميكن اليت اإلاوفيم وا طةا 
إىل فرين الدعم التحليلي ورمد اجلزاريا  أ  يقـدم إىل اللمرـم املرمـأة     يطلب - 96 

شــتةيم  إحوطــو (، كــ  ةالةــم أشــدر، 2011) 1989 ( و1999) 1267عمــال بــولقرارين 
ــرارين   ــوملي للقـ ــ  للترتيـــ  العـ ــأ  حتليلـ يمـــم   (، مبـــو2014) 2178 ( و2015) 2199بمـ

أ  تطلــب الــدول األعضــوري إخضــوعدو   احملتمــ املعلةمــو  اجملمعــم والتحليــ  املتعلــن بوجلدــو    
 للمزاريا  أو اإل راريا  اليت ميكن للمرم اهوذهو 

 
 ية يف الع اق والشامتنظيم الدولة اإلسالمب ا تعلقة التقا ي   

يـرت؛  بـ  مـن     ومـن  اإلسـالميم  الدولـم التدديد الـ ا يمـكل  تراظـيم     إىل يشر - 97 
إىل األمـا العـوم    ويطلـب  ،أفرا  وعوعو  ومؤس و  وكيونو  على ال الم واألمن الـدوليا 

يةمـو، تقريـرا أوليـو يعـدس علـى مـعيد اسـتراتيمي ويث؛ـت فيـ  ويـ؛ا            45أ  يقدم،    ضـة   
يمم  انضموم املقـوتلا اإلرهـوبيا األ ونـب إىل تراظـيم الدولـم       رة التدديد املمور إلي ، مبوخطة

 اال ـور ذلـك   والكيونو  املرت؛طم ب ، ومفو ر متةي  ه س اجلموعو ، مبو واجلموعو اإلسالميم 
 ــم املمــروع   الــرت  والقطــع األةريــم واملــةار  الط؛يعيــم األخــر،، وهطيطدــو وتي ــمهو          

مو ، وي؛ا طورتم اجلدة  الـيت ت؛ـ هلو األمـم املتحـدة لـدعم الـدول األعضـوري   مكوفحـم         للدم
ه ا التدديد، وأ  يقدم ك  أربعم أشدر بعد ذلك تقورير تتضمن آخـر امل ـتمدا ، ت ـدم      
ــم مكوفحــم اإلرهــوب، مــع التعــوو  الةةيــن مــع فريــن الرمــد       ــم للمر ــم الترتي ي إعــدا هو املديري

 األخر، ذا  الفلم   األمم املتحدة    واألطران التوعلم
 
 عمليات االستع اض  

أعــالس  ــدن الراظــر   إمكونيــم   2اســتعرا  التــدابم امل؛يرــم   التقــرة   يقيي   - 98 
 مةاملم تعزيزهو خالل فترة مثونيم عمر شدرا، أو أق  إذا لزم األمر 

 أ  ي؛قي امل ألم قيد ناظرس التعلي. يق   - 99 
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 املرفن األول  
 

من ه ا القرار، يعم  فريـن الرمـد حتـت إشـران اللمرـم، ويضـطلع        73وفقو للتقرة  
 بولةاليو  وامل ؤوليو  التوليم:  

تقد  تقريرين خطيا شوملا وم تقلا إىل اللمرم، ك  سـتم أشـدر، أوهلمـو     )أ( 
 ، عن امل ور  التوليم:  2016حزيرا /يةني   30  مةعد أقفوس 

 من ه ا القرار  2ضوري للتدابم املمور إليدو   التقرة ترتي  الدول األع ‘1’ 
 نتراظــيم القوعــدة ومــوا طــر العــوملي الــ ا يمــكل  تراظــيم الدولــم اإلســالميم   ‘2’ 

  ذلــك )علــى  يــرت؛   مــو مــن أفــرا  وعوعــو  ومؤس ــو  وكيونــو ، مبــو
ا فر( التدديد ال ا يمـكل  و ـة  تراظـيم الدولـم اإلسـالميم       س؛ي  املثول ال

ــتو     التـــوبعاو ــو وأفغون ـ ــم ال ـــةريم ولي؛يـ ــم العربيـ ــ    العـــراو واجلمدةريـ لـ
 حرام    والتدديدا  اليت يمكلدو و ة  عوعم بةكة

  ذلــك التقــدم احملــرز   (، مبــو2015) 2199أةــر التــدابم الــةار ة   القــرار   ‘3’ 
علـى  ترتي  ه س التدابم، والرتورا  م املقفة ة والتحـديو   ـم املتةقعـم،      

الرحة املطلـةب   ذلـك القـرار   شـك  معلةمـو  م ـتكملم عـن كـ  مـن          
ــم  واالختطــون      ــرت   واال ــور بوملمتلكــو  الثقوفي ــم:  ــورة ال املةااــيع التولي
أل را  طلب التديم والتربعو  ا ور يم  والتةريـد امل؛وشـر أو  ـم امل؛وشـر      

ةاع    إطـور تقيـيم   وبيع أو نق  األسلحم واملـةا  ذا  الفـلم مـن عيـع األنـ     
 (   2015) 2199من القرار  30األةر، عمال بولتقرة 

التدديــد الــ ا يمــكل  املقــوتلة  اإلرهــوبية  األ ونــب الــ ين جيرــدهم تراظــيم    ‘4’ 
ــو  أو املؤس ــو         ــن اجلموع ــو م ــم اإلســالميم و ممه ــيم الدول ــدة وتراظ القوع

 األخر، املرت؛طم  مو أو اليت ترضم إليدمو 
ر  أخر، يطلب جملس األمن أو اللمرم من فرين الرمـد أ  يـدر دو   أا م و ‘  5’ 

 من ه ا القرار    91  تقريري  الموملا املرفةيف عليدو   التقرة 
  ذلـك   تةميو  سد ة عن حت ـا ترتيـ  تـدابم اجلـزاريا  ذا  الفـلم، مبـو       ‘6’ 

( 2014) 2178مــن هــ ا القــرار والقــرار  2التــدابم املمــور إليدــو   التقــرة 
 (، والتدابم اجلديدة املمكن اهوذهو 2015) 2199والقرار 
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تقد  امل وعدة إىل أما املاظومل عرد ااطالع  بةاليت  احملـد ة   املرفـن الثـوين     )ب( 
ي ـــتمد مـــن معلةمـــو  عـــن األفـــرا  أو اجلموعـــو      ذلـــك تزويـــدس مبـــو هلـــ ا القـــرار، مبـــو

أمسوردم من قورمم اجلزاريا  املتروام علـى تراظـيم   املؤس و  أو الكيونو  ال وعا إىل رفع  أو
 ( وتراظيم القوعدة    اعشالدولم اإلسالميم )تراظيم 

تقد  امل وعدة إىل اللمرم عرد استعراادو املرتاظم لامسوري املدر م علـى قورمـم    )ج( 
( وتراظـيم القوعـدة، ب ـ؛  مرـدو      اعـش اجلزاريا  املتروام على تراظيم الدولم اإلسالميم )تراظيم 

ل تر بولريوبـم عـن اللمرـم، بفـتتدو هيئـم فرعيـم مـن هيئـو  جملـس األمـن، واالتفـول بولـدول             ا
ــورع والاظــرون املتفــلم بوألمســوري املدر ــم         ــم ا ــويف بولةق ــم إعــدا  ســم  اللمر األعضــوري، بغي

 القورمم    على
م وعدة اللمرـم علـى متوبعـم الطل؛ـو  املقدمـم إىل الـدول األعضـوري للحفـةل          ) ( 

 من ه ا القرار    2  ذلك مو يتعلن بترتي  التدابم املمور إليدو   التقرة  مبو على معلةمو ،
ــ ، ح ــب      )هـ(  ــم الستعرااــ  واملةافقــم علي ــوما عمــ  شــوم  إىل اللمر تقــد  برن

االقتضوري، يةر  في  فرين الرمد تتومي  األنمـطم الـيت يتـةخى ترتيـ هو ااـطالعو مب ـؤوليوت ،       
ــو ــو األســتور املقترحــم   مب ــم مكوفحــم      فيد ــم للمر ــم الترتي ي ــع املديري ــن م ــك بولتر ــين الةةي ، وذل

ــولقرار      ــم املرمــأة عمــال ب ــوبع للمر ــن ا ــرباري الت ــم  1540اإلرهــوب ومــع فري ــو لالز وا ي ،  ر؛
 وتعزيزا ل ؛  الترزر   

التعوو  الةةين مع املديريـم الترتي يـم للمرـم مكوفحـم اإلرهـوب وفريـن ا ـرباري         )و( 
وت؛ـو ل املعلةمـو  معدمـو مـن أ ـ  حتديـد جمـوال          1540مأة عمـال بـولقرار   التوبع للمرم املر

االلتقـوري والتـداخ ، وامل ـوعدة علـى ت ـدي  التر ـين التعلـي بـا اللمـو  الـثالث،   جمــوال            
 مردو تقد  التقورير   

املموركم على حنة فعول   عيع مو يتف  بـ لك مـن أنمـطم مضـطلع  ـو         )ز( 
   تيميم األمـم املتحـدة العومليـم ملكوفحـم اإلرهـوب و عـم تلـك األنمـطم، مبـو         إطور ترتي  اسـترا 

ــيت أنمــئت لضــمو        ــ    جمــول مكوفحــم اإلرهــوب، ال ــم بولترتي ــم العمــ  املعري ذلــك اــمن فرق
التر ين واالت وو بفتم عومم    دة  مكوفحم اإلرهوب اليت ت؛ـ هلو مراظةمـم األمـم املتحـدة،     

 العوملم املعريم  سيمو من خالل أفرقتدو  وال
عـع معلةمـو ، بوسـم اللمرـم، عـن مــو ي؛لـ  عرـ  مـن حـوال  عـدم االمتثــول            )ح( 

مـن هـ ا القـرار، ب ـ؛  مرـدو مضـوهوة املعلةمـو  الـةار ة مـن           2للتدابم املمور إليدو   التقرة 
فيدــو الــدول األعضــوري، واالتفــول بــوألطران املعريــم،  عيــع مــو يتفــ  بــ لك مــن مفــو ر، مبــو
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   راسو  إفرا يم، إمو مب؛و رة مر  أو بروري علـى طلـب اللمرـم، وتزويـد اللمرـم مبعلةمـو        وتقد
ــيت ير؛غــي اهوذهــو ملعوجلــم تلــك        ــول وبتةمــيو  بمــأ  اإل ــراريا  ال عــن حــوال  عــدم االمتث

 ا وال  كي تقةم بوستعراادو   
هتو تقــد  تةمــيو  إىل اللمرــم ميكــن أ  ت ــتعا  ــو الــدول األعضــوري مل ــوعد  )ط( 

مــن هــ ا القــرار و  إعــدا  املعلةمــو  املقتــرح   2علــى ترتيــ  التــدابم املمــور إليدــو   التقــرة  
ــيم       ــالميم )تراظـ ــم اإلسـ ــيم الدولـ ــى تراظـ ــم علـ ــزاريا  املترواـ ــم اجلـ ــوفتدو إىل قورمـ ــشإاـ (  اعـ

 القوعدة    وتراظيم
م وعدة اللمرم على الراظـر   األمسـوري املقتـرح إ را دـو علـى القورمـم، ب ـ؛          )ا( 

مردو  ميع املعلةمو  املتعلقم بوالسم املقترح إ را   وتعميمدو على اللمرـم، وإعـدا  ممـروع    
 من ه ا القرار    36املة ز ال ر ا املمور إلي    التقرة 

وري املعريـم، ح ـب االقتضـوري،    التموور مع اللمرم أو مع أا مـن الـدول األعضـ    )ك( 
عرد حتديد مو إذا كو  ير؛غي إاـوفم أمسـوري أفـرا  معيـرا أو كيونـو  معيرـم إىل قورمـم اجلـزاريا          

 ( وتراظيم القوعدة أو رفعدو مردو    اعشاملتروام على تراظيم الدولم اإلسالميم )تراظيم 
إطالع اللمرم على مـو جيــّّد أو جيــدر مالحاظتـ  مـن ظـرون قـد ت ـةِّب رفـع           )ل(   

 اسم من القورمم، كوملعلةمو  املعلرم عن شذص متة    
التموور مـع الـدول األعضـوري ق؛ـ  ال ـتر إىل الـدول األعضـوري املذتـورة، علـى           )م( 

 أسو  برنوما عمل  ال ا تقـّرس اللمرم   
ــع  دــو     ) (  ــوو  م ــم مبكوفحــم اإلرهــوب    التر ــين والتع ــم املعري االتفــول الةطري

 ميوةلدو من  دو  االتفول   ال؛لد ال ا تتم زيورت ، ح ب االقتضوري    مو أو
التعوو  الةةين مع هيئو  مكوفحم اإلرهوب املعريم التوبعم لامم املتحـدة علـى    ) ( 

طـون األشـذويف   تقد  معلةمو  عن التدابم اليت تتذ هو الدول األعضوري بمـأ  عمليـو  اخت  
 نواحتمــوز الرهــورن طل؛ــو للتديــم الــيت يقــةم  ــو تراظــيم القوعــدة وتراظــيم الدولــم اإلســالميم ومــ 

يرت؛   مو من أفرا  وعوعو  ومؤس و  وكيونـو ، وبمـأ  مـو يتفـ  بـ لك مـن ا وهـو         
 وتطةرا    ه ا اجملول   

م الـيت حتـد    تمميع الـدول األعضـوري علـى تقـد  األمسـوري واملعلةمـو  اإلاـوفي        )ع( 
(  اعــشقورمــم اجلــزاريا  املترواــم علــى تراظــيم الدولــم اإلســالميم )تراظــيم   اهلةيــم إل را دــو 

 تراظيم القوعدة، وفقو لتعليمو  اللمرم   و



 S/RES/2253 (2015) 

 

34/41 15-22456 

 

مةافوة اللمرم مبعلةمو  إاـوفيم عـن حتديـد اهلةيـم و ـم ذلـك مـن املعلةمـو           )ن( 
در اإلمكـو  علـى اكتمـول و قـم قورمـم      مل وعدة اللمرم    دة هو الراميم إىل اـمو  العمـ  قـ   
    القوعدة وتراظيم(  اعشاجلزاريا  املتروام على تراظيم الدولم اإلسالميم )تراظيم 

تمميع الـدول األعضـوري علـى تقـد  معلةمـو  إىل فريـن الرمـد فيمـو يتفـ            )يف( 
 يقةم ب  لالاطالع بةاليت ، ح ب االقتضوري    مبو

يــد الــ ا يمــكل  تراظــيم القوعــدة وتراظــيم   راســم الــتغم   طــوبع خطــر التدد  )و( 
الدولم اإلسـالميم وأفضـ  التـدابم ملةا دتـدمو، ب ـ؛  مرـدو القيـوم،   حـدو  املـةار  القورمـم،           
بإ راري حةار مع املعريا بوألمر من بوحثا وهيئو  أكو مييم وخرباري   إطور حلقم عمـ  تعقـد   

اللمرــم، وتقــد  تقريــر عــن ذلــك  بةســور  أخــر، مروســ؛م، وذلــك بولتمــوور مــع  ســرةيو، و/أو
 اللمرم    إىل

 ميع املعلةمو  عن مد، ترتي  التدابم وتقيـيم هـ ا الترتيـ  ورمـدس وتقـد        )ر( 
)أ( مـن هـ ا    2يمـم  ترتيـ  التـدابم املرفـةيف عليدـو   التقـرة        تقورير وتةميو  بمـأن ، مبـو  

  إ راميــم مــن ـقـَ؛ـــ  تراظــيم  القــرار فيمــو يتعلــن مبرــع إســورية اســتغالل شــ؛كم اإلنترنــت أل ــرا  
القوعــدة وتراظــيم الدولــم اإلســالميم وســورر مــن يــرت؛   مــو مــن أفــرا  وعوعــو  ومؤس ــو    

)أ(  التـرع    املـ؛ا  ح ـب  ،وكيونو ، وإ را دو   التقرير املرتاظم ال ا يقدم  فريـن الرمـد  
ــن هــ ا مــن ــم، ح ــب االقتضــوري  واالستتواــم   اس   املرف تكمــون   وإ ــراري  راســو  إفرا ي
 يتف  ب لك من م ور  أخر، ح ب تة يدو  اللمرم    مو

  ذلــك احتــو   التمــوور مــع الــدول األعضــوري واملراظمــو  األخــر، املعريــم، مبــو )ش( 
الرق  اجلةا الدو  ومراظمم الطما  املدين الـدو  ومراظمـم اجلمـورك العومليـم واملراظمـم الدوليـم       

 راريا  املوليـم وهيئوهتـو اإلقليميـم، فضـال عـن مراظمـم       للمرطم اجلروريم وفرقم العمـ  املعريـم بـوإل   
األمم املتحدة للتربيم والعلم والثقوفم )اليةن كة(، وذلك بطـرو مرـدو إ ـراري حـةار مرـتاظم مـع       

سيمو مـو يتعلـن    ممثليدو   نيةيةرك و  شا العةامم، مع مراعوة التعليقو  اليت تر  مردو، وال
فرين الرمـد املمـور إليدـو   التقـرة )أ( مـن هـ ا املرفـن         مردو بأا م ور  قد تدرج   تقورير 

 من ق؛ي  الثغرا  والتحديو  القورمم   ترتي  الدول للتدابم الةار ة   ه ا القرار   
، مع الدوارر االسـتذ؛وراتيم واألمريـم التوبعـم للـدول األعضـوري،      ب ريمالتموور،  ) ( 

 ت؛و ل املعلةمو  وتعزيز ترتي  التدابم    ب ؛  مردو املرتديو  اإلقليميم، من أ   تي م
  ذلــك  التمــوور مــع الــدول األعضــوري وممثلــي القطــوع ا ــويف املعرــيا، مبــو    )ث( 

املؤس ــو  املوليــم و وارــر األعمــول واملدــن  ــم املوليــم املعريــم، واملراظمــو  الدوليــم واإلقليميــم،  
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هتـو اإلقليميـم، مـن أ ـ  إذكـوري الـةعي         ذلك فرقـم العمـ  املعريـم بـوإل راريا  املوليـم وهيئو      مبو
بولترتي  العملي لتمميد األمةل وتعزيز االمتثول ل  واملعرفم ب ، وواع تةمـيو  لتعزيـز ترتيـ     

 التدبم    ذلك
التموور مع الـدول األعضـوري واملعرـيا مـن ممثلـي القطـوع ا ـويف واملراظمـو           ) ( 

ــم، مبــو  ين الــدو  واحتــو  الرقــ  اجلــةا الــدو      ذلــك مراظمــم الطــما  املــد  الدوليــم واإلقليمي
ومراظمم اجلمورك العومليم واملراظمم الدوليم للمرطم اجلروريم، بغيـم إذكـوري الـةعي بولترتيـ  العملـي      

  ذلـك اسـتذدام املعلةمـو  امل ـ؛قم ا ومـم        اظر ال تر وتعزيز االمتثول ل  واملعرفـم بـ ، مبـو   
إىل الــدول األعضــوري، وواــع تةمــيو  بغــر  بولركــوب الــيت يةفرهــو متعدــدو الطــما  املــدين 

 تعزيز ترتي  ذلك التدبم   
التموور مع الدول األعضوري واملعرـيا مـن ممثلـي املراظمـو  الدوليـم واإلقليميـم        )ذ( 

والقطوع ا ويف، بولتر ين مع ال ـلطو  الةطريـم، ح ـب االقتضـوري، مـن أ ـ  إذكـوري الـةعي         
ز االمتثــول لــ  واملعرفــم بــ ، مــع التركيــز بمــك   بولترتيــ  العملــي  اظــر تةريــد األســلحم وتعزيــ 

خويف على التدابم الراميم إىل مكوفحم استعمول األ دزة املتتمـرة اليدويـم الفـرع مـن  ونـب      
األفرا  واجلموعو  واملؤس و  والكيونو  املدر م أمسوؤهم   القورمم وشراري املكةنـو  ذا   

سـيمو )علـى سـ؛ي  املثـول ال ا فــر(      الالفـلم امل ـتذدمم   مـرع تلـك األ دـزة املتتمـرة، و      
ــم، واملـــ تمرا ،    القــدحآليــو   ، وال ــالر  املتتمــرة، واملتتمــرا  املفــرةعم أل ــرا   وري

 وأسالك التتمم، وال مةم   
م ــوعدة اللمرــم   تي ــم امل ــوعدة   جمــول برــوري القــدرا  مــن أ ــ  تعزيــز   ) ( 

 ترتي  التدابـيـر، بروري على طلب الدول األعضوري   
ــدول األعضــوري، وفقــو          )أ أ(  ــع ال ــم وم ــم للمــرطم اجلروري ــم الدولي ــع املراظم ــ  م العم

أمسـوؤهم علـى   لتمريعوهتو الةطريم،  دن ا فـةل علـى الفـةر التةتة رافيـم لافـرا  املدر ـم       
القورمم وبيونو  االستدالل ال؛يةلة ي ا ومم  م إلاوفتدو إ  أمكـن إىل اإلخطـورا  ا ومـم    
املمتركم با اإلنتربةل وجملس األمن التوبع لامم املتحدة، والعم  مع اإلنتربـةل علـى اـمو     
مـــدور اإلخطـــورا  ا ومـــم املمـــتركم بـــا اإلنتربـــةل وجملـــس األمـــن عـــن كوفـــم األفـــرا     
ــع         ــى القورمــم  والعمــ  كــ لك م ــو  املدر ــم أمســوؤهم عل واجلموعــو  واملؤس ــو  والكيون
اإلنتربةل، ح ب االقتضـوري، علـى معوجلـم مـو هـة ستمـ  أو ةوبـت مـن حـوال  اهلةيـم الزارتـم            

  م الفحيحم،  دن إبالب اللمرم   س ا وال  واقتراح أا تةميو     أو

، التوبعم جمللس األمن، وأفرقـم خرباردـو، عرـد    )ب ب( م وعدة اهليئو  الترعيم األخر 
(، والعمـ     2006) 1699الطلب، على تعزيز تعووهنو مع اإلنتربةل، املمـور إليـ    القـرار    
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تموور مع األمونم العومم على تةحيد شك  عيع قةارم اجلـزاريا  والقورمـم املةحـدة للمـزاريا      
 و  الةطريم للمزاريا    املتروام من األمم املتحدة كي ي د  ترتي  ال لط

)ج ج( إفــو ة اللمرــم، بونتاظــوم أو برــوري علــى طل؛ــدو، مــن خــالل اإلحوطــو  المــتةيم     
  ذلــك زيوراتــ  إىل الــدول األعضــوري واألنمــطم الــيت  ا طيــم، عــن عمــ  فريــن الرمــد، مبــو أو

  و    يضطلع
 االاطالع بأا م ؤوليم أخر، حتد هو اللمرم.   )   ( 

 
 املرفن الثوين  

 
من ه ا القرار، ي ذّةل مكتب أمـا املاظـومل االاـطالع بوملدـوم التوليـم       54وفقو للتقرة  

عرد تلقي طلب رفع اسم من القورمـم مقـدم مـن أو بوسـم فـر  أو عوعـم أو مؤس ـم أو كيـو          
مــدرج امســ  علــى قورمــم اجلــزاريا  املترواــم علــى تراظــيم الدولــم اإلســالميم )تراظــيم  اعــش(     

 “(.  مقدم الطلب)”ممثل  القونةين أو أمحوب ا قةو   تركت   تراظيم القوعدة أو منو
ويمــم اجمللــس إىل أنــ  ال ي  ــم  للــدول األعضــوري بــأ  تقــدم إىل مكتــب أمــا املاظــومل   

 طل؛و  رفع األمسوري من القورمم بوسم فر  أو عوعم أو مؤس م أو كيو .  
 
 مج  ا علومات  أ بعة أشه (    

 يلي:   م من القورمم يقةم أما املاظومل مبوعرد تلقي طلب رفع االس - 1
 اإلقرار ملقدم الطلب بتلقي طلب رفع االسم من القورمم    )أ( 
إعالم مقدم الطلب بـوإل راريا  العومـم املت؛عـم   معوجلـم طل؛ـو  رفـع االسـم         )ب( 

 من القورمم   
 الر  على مو يطرح  مقدم الطلب من أسئلم سد ة بمأ  إ راريا  اللمرم    )ج( 
  حول عـدم ترـوول الطلـب، علـى الرحـة الةا ـب، املعـويم األمـليم إل راج          ) ( 

من ه ا القرار، إعالم مقـدم الطلـب بـ لك     2األمسوري على القورمم، على الرحة امل؛ا   التقرة 
 وإعو ة الطلب إلي  لكي يراظر في    

را مة دـو  التحقن ممو إذا كو  الطلب  ديدا أو مكررا، وإذا كـو  طل؛ـو مكـر    )هـ( 
إىل أما املاظومل وال يتضمن أا معلةمو  إاـوفيم مدمـم، إعو تـ  إىل مقـدم الطلـب، مـع إبـداري        

 األس؛وب على الرحة املروسب، لكي يراظر في .  
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أمــو طل؛ــو  رفــع االســم مــن القورمــم الــيت مل جيــر إعو هتــو إىل مقــدميدو، فيحيلــدو أمــا   - 2
لم/الدول اليت اقترحت إ راج األمسوري علـى القورمـم،   املاظومل على التةر إىل أعضوري اللمرم، والدو

و ولـم/ ول اإلقومــم واجلر ــيم أو التأســيس، وهيئــو  األمــم املتحــدة املعريــم، وأا  ول أخــر،  
يعتربهو أما املاظومل معريم بـوألمر. ويطلـب أمـا املاظـومل مـن هـ س الـدول أو مـن هيئـو  األمـم           

در، أا معلةمـو  إاـوفيم مالرمـم متفـلم بطلـب      املتحدة املعريم أ  تقدم،    ضة  أربعـم أشـ  
 رفع االسم من القورمم. وجيةز ألما املاظومل أ  يتحوور مع ه س الدول ملعرفم مو يلي:  

ــم         )أ(  ــع االسـ ــب رفـ ــتموبم لطلـ ــم االسـ ــد، و وهـ ــأ  مـ ــدول بمـ ــ س الـ آراري هـ
 القورمم    من

ل   املعلةمـــو  أو األســـئلم أو االستيضـــوحو  الـــيت قـــد تر ـــب هـــ س الـــدو  )ب( 
  ذلــك أا معلةمــو   إحولتــدو إىل مقــدم الطلــب بمــأ  طلــب رفــع االســم مــن القورمــم، مبــو   

 خطةا  ميكن أ  يتذ هو مقدم الطلب إليضوح طلب رفع االسم من القورمم.   أو
مو مل تعتر  عيع الدول اليت اقترحـت إ راج األمسـوري علـى القورمـم، واستمـم  مـن        - 3

م الطلـب رفـع امسـ  مـن القورمـم، جيـةز ألمـا املاظـومل أ  خيتفـر          أما املاظومل، على التمو  مقد
 فترة عع املعلةمو ، ح ب االقتضوري.

 ي  أما املاظومل أيضو على التةر طلب رفع االسم من القورمم إىل فرين الرمد الـ ا   - 4
 يلي:   يزو  أما املاظومل    ضة  أربعم أشدر مبو

رمد املتفلم بطلب رفـع االسـم مـن القورمـم،     عيع املعلةمو  املتوحم لترين ال )أ( 
  ذلك قرارا  احملوكم وإ رارياهتو، والتقـورير اإلخ؛وريـم واملعلةمـو  الـيت سـ؛ن أ  ت؛و لتـدو        مبو

 الدول أو املراظمو  الدوليم املعريم مع اللمرم أو فرين الرمد   
فـع  تقييمو  ملد، محم املعلةمو  اليت يتيحدو مقدم الطلب وتتف  بطلب ر )ب( 

 االسم من القورمم   
األسئلم أو االستيضوحو  الـيت يـة  فريـن الرمـد تة يددـو إىل مقـدم الطلـب         )ج( 

 بمأ  طلب رفع االسم من القورمم.  
و  هنويم فترة األربعم أشدر املذففم جلمع املعلةمو ، يقدم أمـا املاظـومل إىل اللمرـم     - 5

حـا تورخيـ ، يمـم  تتومـي  عـن أّا  ول      تقريرا خطيـو يترـوول امل ـتمدا    التقـدم احملـرز      
قدمت املعلةمو ، وأا حتديو  ك؛مة مـة فت   ذلـك. وجيـةز ألمـا املاظـومل أ  ميـد  هـ س        
التترة مرة واحدة ملدة تف  إىل شدرين إذا اعترب أن  يلزم املزيـد مـن الةقـت جلمـع املعلةمـو ،      
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ــوري إتوحــــ       ــدول األعضــ ــو  الــ ــب لطل؛ــ ــوم الةا ــ ــك االهتمــ ـــرا   ذلــ ــو   معيــ ــت إاــ م وقــ
 املعلةمو .   لتةفم

 
 احلوا   شه ان(    

عرد انتـدوري فتـرة عـع املعلةمـو ، يتـي  أمـا املاظـومل فتـرة شـدرين للتمـوور، جيـةز أ              - 6
تمتم  على حةار مع مقدم الطلب. ومع املراعوة الةا ؛ـم لطل؛ـو  إتوحـم وقـت إاـو ، جيـةز       

دة تفـ  إىل شـدرين إذا اعتـرب أنـ  يلـزم إتوحـم       ألما املاظومل أ  ميد  ه س التترة مـرة واحـدة ملـ   
أ نـوس. وجيـةز    8املزيد من الةقت للتموور ولفيو م التقرير المـوم  املرفـةيف عليـ    التقـرة     

 ألما املاظومل اختفور ه س التترة الزمريم إذا ارتأ، أ  هروك حو م إىل وقت أق .  
 ألما املاظومل خالل فترة التموور أ :   - 7

يطــرح أســئلم علــى مقــدم الطلـــب، إمــو شــتةيو أو كتوبــم، أو يلــتمس مرـــ           )أ( 
  ذلـك   معلةمو  أو إيضوحو  إاوفيم من شأهنو أ  ت وعد اللمرم على الراظر   الطلـب، مبـو  

 أا أسئلم أو طل؛و  للحفةل على معلةمو  تر  من الدول املعريم واللمرم وفرين الرمد   
يعلـن فيـ  عـدم و ـة  أا ارت؛ـوط قـورم        يطلب من مقـدم الطلـب تةقيـع بيـو      )ب( 

ــم أو عوعــم مرت؛طــم  مــو      بيرــ  ــم اإلســالميم أو بــأا خلي وبــا تراظــيم القوعــدة أو تراظــيم الدول
ــم       أو ــوط بتراظــيم القوعــدة أو تراظــيم الدول ــ  بعــدم االرت؛ ــدمو، ويتعدــد في مرمــقم أو متترعــم عر

 اإلسالميم م تق؛اًل   
 جيتمع مبقدم الطلب، قدر امل تطوع    )ج( 
ــن        ) (  ــم وفري ــم واللمر ــدول املعري ــب إىل ال ــدم الطل ــن مق ــةار ة م ــر و  ال ــ  ال  ي

 الرمد، ويتوبع مع مقدم الطلب ر و س  م املكتملم   
ير ـن مــع الـدول واللمرــم وفريــن الرمـد أا استت ــورا  أخـر، مــن مقــدم      )هـ( 

 الطلب أو أا ر و  مة دم إلي    
ةز ألما املاظومل، خالل مرحليت عع املعلةمو  أو ا ةار، أ  يطلع الـدول  جي )و( 

  ذلـك مةقـ  تلـك الدولـم بمـأ  طلـب رفـع         املعريم على املعلةمو  اليت تقدمدو  ولم مو، مبو
 االسم من القورمم، رهرو مبةافقم الدولم اليت قدمت ه س املعلةمو    

عع املعلةمو  وا ةار وأةرـوري إعـدا     أال يكم  أما املاظومل، خالل مرحليت )ز( 
التقرير، عن أا معلةمو  قدمتدو  ولـم مـو علـى أسـو  سـريم تلـك املعلةمـو ، بـدو  مةافقـم          

 خطيم مر م من تلك الدولم   
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ية  أما املاظومل، خالل مرحلـم ا ـةار، االعت؛ـور الةا ـب  راري الـدول الـيت        )ح( 
لـدول األعضـوري األخـر، الـيت تقـدم معلةمـو          تقترح إ راج أمسـوري علـى القورمـم، وكـ لك ا    

سـيمو الـدول األعضـوري األشـد تضـررًا مـن األعمـول أو االرت؛وطـو  الـيت أ             ه ا الفد ، وال
 إىل اإل راج األملي على القورمم.  

ــن       - 8 ــرة التمــوور املــ كةرة، يقــةم أمــا املاظــومل، مب ــوعدة مــن فري ــدوري مــن فت عرــد االنت
   ي عمَّم على اللمرم ويتضمن حفرًا مو يلي:  الرمد، بفيو م تقرير شوم

مــة زا جلميــع املعلةمــو  املتوحــم أمــوم أمــا املاظــومل فيمــو يتفــ  بطلــب رفــع   )أ( 
االســم مــن القورمــم، مــع حتديــد مفــو رهو عرــد االقتضــوري. وجيــرا   التقريــر احتــرام العرومــر  

 اظومل   ال ريم اليت تتضمردو رسور  الدول األعضوري املة دم إىل أما امل
   ومتًو ألنمطم أما املاظومل   مو يتعلن بطلب رفع االسم مـن القورمـم، مبـو    )ب( 

 ذلك ا ةار مع مقدم الطلب   
بيونــًو بــو ما الرري ــيم املتعلقــم بطلــب رفــع االســم مــن القورمــم يقدمــ  أمــا    )ج( 

 . وير؛غـي أ  تـةر    املاظومل إىل اللمرم بروري على حتلي  عيع املعلةمو  املتوحـم لـ  وعلـى تةمـيوت    
التةميم آراري أما املاظومل فيمو يتعلـن بـإ راج االسـم علـى القورمـم وقـت الراظـر   طلـب رفعـ           

 القورمم.   من
 
 مناقشات الل نة    

بعد انقضوري فتـرة ا م ـم عمـر يةمـًو املذففـم السـتعرا  التقريـر المـوم  مـن ق؛ـ             - 9
رريس اللمرـم طلـب رفـع االسـم مـن القورمـم        اللمرم جبميع اللغو  الرمسيم لامم املتحدة، يضع

 على  دول أعموهلو للراظر في .  
يقةم أما املاظومل شذفيو، أةروري ناظر اللمرم   طلب رفع االسم مـن القورمـم، بعـر      - 10

 التقرير الموم  عليدو وير  على أسئلم أعضوري اللمرم بمأ  الطلب.  
يةمًو مـن تـوري  تقـد      30 مةعد أقفوس ترتدي اللمرم من ناظرهو   التقرير الموم    - 11

 التقرير الموم  إليدو بغر  استعراا .  
بعد أ  ترتدي اللمرم من ناظرهو   التقرير الموم ، جيةز ألما املاظـومل أ  خيطـر كوفـم     - 12

 الدول املعريم بولتةميم اليت خلفت إليدو اللمرم.  
مسـوري علـى القورمـم و ولـم اجلر ـيم      بروري على طلب إحد، الدول الـيت تقتـرح إ راج األ   - 13

ــر         ــن التقري ــا املاظــومل أ  يقــدم ن ــذم م ــم، جيــةز ألم ــم اللمر ــم أو التأســيس، ومبةافق أو اإلقوم
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الموم ، ممتةعو بأا ترقيحو  تراهو اللمرم اروريم، إىل تلك الدول، مـع تة يـ  إشـعور إىل    
 ه س الدول، تؤكد مو يلي:  

ى أســو  كـــ  حولــم علـــى حـــدة،   أ  اللمرــم، ت؛ـــت ح ــب تقـــديرهو وعلـــ   )أ( 
  ذلـك نطـوو    إمكونيم الكم  عن املعلةمو  الةار ة   تقورير أمـا املاظـومل المـوملم، مبـو      

 تلك املعلةمو    
ــ  تةمــيم أمــا املاظــومل      )ب(  ــر المــوم  يعكــس األســو  الــ ا ت ــترد إلي أ  التقري

  ي عز، إىل أا عضة معا من أعضوري اللمرم  و وال
ترـــوول التقريـــر المـــوم  واملعلةمـــو  الـــةار ة فيـــ  علـــى أســـو     أنـــ  ير؛غـــي )ج( 
املطلقم، وعـدم إطـالع مقـدم الطلـب أو أا  ولـم أخـر، مـن الـدول األعضـوري عليدمـو            ال ريم

 مبةافقم اللمرم.   إال
  ا وال  الـيت يةمـي فيدـو أمـا املاظـومل مبةامـلم إ راج االسـم علـى القورمـم، تاظـ             - 14

مـن هـ ا القـرار   مـو يتعلـن بـ لك        2تدابم املرفةيف عليدـو   التقـرة   الدول مطول؛م بوهوذ ال
التر  أو تلك اجلموعم أو املؤس م أو الكيو ، مو مل يقدم عضة   اللمرم طل؛و برفع االسم مـن  

 القورمم تراظر في  اللمرم   إطور إ رارياهتو االعتيو يم املت؛عم على أسو  التةافن   ا راري.  
اليت يةمي فيدو أما املاظـومل بـأ  تراظـر اللمرـم   رفـع اسـم مـن القورمـم،            ا وال  - 15

مـن هـ ا القـرار   مـو يتعلـن       2ترتدي مطول؛م الدول بوهوذ التـدابم املرفـةيف عليدـو   التقـرة     
يةمـًو علـى انتـدوري اللمرـم      60ب لك التر  أو تلك اجلموعم أو املؤس م أو الكيـو  بعـد انقضـوري    

  ذلــك  ريــر المــوم  املقــدم مــن أمــا املاظــومل، وفقــًو هلــ ا املرفــن الثــوين، مبــو   مــن الراظــر   التق
)ح(، مــو مل تقــرر اللمرــم بتةافــن ا راري وق؛ــ  انقضــوري فتــرة ال ــتا يةمــًو املــ كةرة     7 التقــرة

اإلبقوري علـى تلـك املطول؛ـم   مـو يتعلـن بـولتر  أو اجلموعـم أو املؤس ـم أو الكيـو  سـ  الراظـر             
الــرريس   حــول عــدم التةّمــ  إىل تةافــن   ا راري، برــوري علــى طلــب مــن أحــد علــى أ  يقــةم 

أعضوري اللمرم، بعر  م ألم ال؛ت   رفع اسم التـر  أو اجلموعـم أو املؤس ـم أو الكيـو  علـى      
يةمــو  وكــ لك شــريطم أ  ت ــتمر لتلــك   60جملــس األمــن كــي ي؛ــت فيدــو    ضــة  فتــرة   

مـن   2، مطول؛م الدول بوهـوذ التـدابم الـةار ة   التقـرة     التترة،   حولم تقد  مث  ه ا الطلب
ه ا القرار فيمو يتعلن بولتر  أو اجلموعم أو املؤس م أو الكيو  س  الراظـر إىل حـا بـت جملـس     

 األمن   امل ألم.  
ــم   التقــرتا    - 16 ــم امل؛ير ــوم العملي ــم    56 و 55عقــب اختت ــةم اللمر مــن هــ ا القــرار، تق

إذا كـو  سـيمرا اإلبقـوري علـى التـدابم امل؛يرـم          يةمو، مبو 60مل،    ضة  بإبالب أما املاظو
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يمـم  مـو يتفـ  بـ لك مـن معلةمـو  إاـوفيم،         أو إهنوؤهو، مـع إبـداري األسـ؛وب، مبـو     2التقرة 
ــد االقتضــوري، يتضــمن آخــر مــو ي ــتمد مــن أســ؛وب إ راج االســم علــى       ومــة ز ســر ا، عر

يةمـو، علـى    60مقدم الطلب. ويرط؛ن املةعد الردوري، وهة القورمم، كي  يل  أما املاظومل إىل 
 امل ور  العولقم أموم أما املاظومل أو اللمرم، وي؛دأ نتوذس من توري  اعتمو  ه ا القرار.  

،   حولـم اإلبقـوري علـى    28إةر تلقي أما املاظومل اإلخطور مـن اللمرـم مبة ـب التقـرة      - 17
ا املاظـومل إىل مقـدم الطلـب رسـولم، مـع تة يـ  ن ـذم        يرسـ  أمـ   2التـدابم الـةار ة   التقـرة    

 م ؛قم إىل اللمرم، ةي  تمتم  الرسولم على مو يلي:  
 إبال   بولقرار املتذ  بفد  الطلب    )أ( 
إبال  ، قدر اإلمكو  واسترو ا إىل التقرير المـوم  الـ ا واـع  أمـا املاظـومل،       )ب( 

لقوبلــم للرمــر عــن الةقــورع الــيت ععدــو أمــا   مبةامــتو  عمليــم الراظــر   الطلــب واملعلةمــو  ا 
  املاظومل  و
إحولم عيع املعلةمو  اليت زو    و اللمرم أما املاظومل بمـأ  القـرار، عمـاًل     )ج( 
 أعالس.   28بولتقرة 

ــم      - 18  تــرم أمــا املاظــومل،   عيــع مراســالت  مــع مقــدم الطلــب، ســريم مــداوال  اللمر
   وبا الدول األعضوري.  والرسور  ال ريم املت؛و لم بير

جيةز ألما املاظومل أ  ي ذطر مقدم الطلـب، وكـ لك الـدول املعريـم ةولـم مـو، ولكرـدو         - 19
 لي ت أعضوري   اللمرم، بوملرحلم اليت بلغتدو العمليم.  

 
 ا هام األخ ى اليت يتوالها مكتب أمني ا ظامل    

 يلي:   املاظومل مبو بوإلاوفم إىل املدوم احملد ة أعالس، يقةم أما - 20
  ذلــك م؛و ردــو  تعمــيم املعلةمــو  القوبلــم للرمــر عــن إ ــراريا  اللمرــم، مبــو  )أ( 

 التة يديم ومحور  الةقورع ومو تعدس من وةورن أخر،   
ــن       )ب(  ــو يتعل ــم   م ــدم، بو ول ــم عرووير ــد، معرف ــو ، ل ــرا  أو الكيون إخطــور األف

بإ راج أمسوردم على القورمم بعد أ  تكة  األمونم العومم قد أبلغت بـ لك رمسيـو ال؛عثـم الدارمـم     
 من ه ا القرار    53للدولم أو ال؛عثو  الدارمم للدول، عماًل بولتقرة 

ــرةيم إىل جم  )ج(  ــورير نفـــ  سـ ــد  تقـ ــطم   تقـ ــة زا ألنمـ ــمن مـ ــن تتضـ ــس األمـ لـ
 املاظومل. أما


