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جملس األمن

Distr.: General
24 May 2017

القرار )2017( 2354
الذي اختذه جملس األمن يف جلسته  ،7949املعقودة يف  24أاير/مايو 2017
إن جملس األمن،
إذ يش ي يير إىل قرارات ـ ـ  )2001( 1373و  )2005( 1624و  ،)2014( 2178وإىل بي ـ ـ
رئيس ( )S/PRST/2016/6املؤرخ  11أاير/م يو ،2016
وإذ يؤكد مسؤوليت األس سية عن صو السالم واألمن الدوليني ،وفق مليث ق األمم املتحدة،
وإذ يعيييد أتكيييد التزامـ بســي ة مجيـ الــدو وســالمة أراضــي واســتقال السي سـ وفقـ مليثـ ق
األمم املتحدة،
وإذ يؤك ييد أ اإلره ـ جبمي ـ أش ــه ل ومظ ـ هر ميث ـ أح ــد أش ــد األخط ـ ر ال ــي هت ــد الس ــالم
واألمن الدوليني وأ أي عم إره يب هو عم إجرامـ ال ميهـن تربيـر بغـ النظـر عـن وافعـ  ،وبصـر
النظر عن توقيت أو هوية مرتهبي ،
وإذ يؤكد أن ال ميهن وال ينبغ ربط اإلره

أبي ين أو جنسية أو حض رة،

وإذ يشدد على أن ال ميهن التغلب على اإلره إال ابتب ع هنج يتسم ابملث برة والشمو ويقوم
عل ــى أس ـ مش ـ ر ة مجي ـ ال ــدو واملنظم ـ الدولي ــة واإلقليمي ــة وتع وهن ـ بفع لي ــة يف عرقل ــة الت دي ــدا
اإلره بية وإضع ف وعز وش حر ت ،
وإذ حي ي الــدو األعض ـ ومنظومــة األمــم املتحــدة علــى اخت ـ التــدابر الالزمــة ،عمــال ابلق ـ نو
الدويل ،ملع جلة مجي واف التطر العنيف املؤ ية إىل اإلره  ،سـوا نـ وافـ اخليـة أو خ رجيـة،
بطريقة متوازنة على النحو املبني يف اسرتاتيجية األمم املتحدة الع ملية مله فحة اإلره ،
وإذ يشر إىل التدابر الرامية إىل مه فحة التطر العنيف من أج من اإلره  ،علـى النحـو
املبني يف القرار ،)2014( 2178
وإذ يؤكييد أيض ـ أ علــى الــدو أ تهف ـ امتث ـ أي تــدابر تتخــاه مله فحــة اإلره ـ جلمي ـ
التزام هت ـ مبوجــب الق ـ نو الــدويل ،وأن ـ ينبغ ـ ـ أ تتخــا هــا التــدابر وفق ـ للق ـ نو الــدويل ،وال ســيم
الق نو الدويل حلقوق اإلنس والق نو الدويل لالجئني والق نو الدويل اإلنس ين،
)17-08453 (A

**1708453

)S/RES/2354 (2017

وإذ يؤكد جمددا أ األعم واألس ليب واملم رس اإلره بية تـتـنـ ىف مـ مق صـد األمـم املتحـدة
ومب ئ ـ وأ القيـ م بتمويـ األعمـ اإلره بيـة والتخطـيط ـ والتحـري علي ـ و عـم املنظمـ اإلره بيــة
يتن ىف أيض م مق صد األمم املتحدة ومب ئ ،
وإذ يشي يير إىل احلـ يف حريــة التعبي ــر املنصــو عليـ يف املـ ة  19مــن اإلعــال العـ مل حلقــوق
اإلنسـ الــاي اعتمدتـ اجلمعيــة الع مــة يف عـ م ”( 1948اإلعــال العـ مل “) ،وإ يشيــر أيضـ إىل احلـ
يف حريـة التعبيــر املنصـو عليـ يف املـ ة  19مـن الع ــد الـدويل اخلـ ابحلقــوق املدنيـة والسي ســية الــاي
اعتمدت اجلمعيـة يف عـ م  ،1966وإىل أ أي قيــو تفـر يف هـاا الصــد جيــب أال تهـو إال ضـمن مـ
هو منصو علي يف الق نـو وم هو ضروري لألسبـ املبـيـنـة يف الفقرة  3من امل ة  19من الع د،
وإذ يدين أبشد العب را التحري على األعم اإلره بية ،وإ يرف
األعم اإلره بية الي قد حتر على ارته مزيد من تلك األعم ،

حم وال تربير أو متجيـد

وإذ يشدد على أمهية ور وس ئط اإلعالم واجملتم املدين والديين وأوس ط األعمـ واملؤسسـ
التعليمية يف اجل و املباولة لتعزيز احلوار وتوسي آف ق التف هم ،ويف تشجي التس مح والتع يش ،ويف هتيئة
بيئة ال تفض إىل التحري على اإلره  ،ويف مه فحة اخلط اإلره يب،
وإذ يالح ي م ي القل ي أ اإلره ـ بيني يربعــو يف اخــتالق مقــوال منحرفــة تســتند إىل حتريــف
الــدين وتشــوي حقيقتـ لتربيــر العنــف ،وأ هــا املقــوال تُســتغ يف جتنيــد املن صـرين واملقـ تلني اإلرهـ بيني
األج نــب ،ويف تعبئــة امل ـوار  ،وحشــد الــدعم مــن املتعـ يفني ،وال ســيم مــن خــال اســتغال تهنولوجي ـ
املعلوم واالتص ال  ،مب يف لك عن يري شبهة اإلنرتن ووس ئط التواص االجتم ع ،
وإذ يالح الك احل جة امللحة على الصعيد الع مل مله فحة أنشطة تنظـيم الدولـة اإلسـالمية
يف الع ـراق والش ـ م (املع ــرو أيض ـ ابس ــم اع ــش) وتنظ ــيم الق ع ــدة وم ـ ي ـرتبط هبم ـ م ــن أف ـرا ومج ع ـ
للتحـ ـري عل ــى ارتهـ ـ أعمـ ـ إره بي ــة والتجني ــد الرته هبـ ـ  ،وإ يش ــر يف ه ــاا
ومؤسسـ ـ و يـ ـ
الصــد  ،علــى حنــو م ـ ور يف بي ـ رئيس ـ  ،S/PRST/2016/6إىل يلب ـ مــن جلنــة مه فحــة اإلره ـ أ
تقــدم اقرتاح ـ إىل جمل ـ األمــن لوض ـ ”إي ـ ر ويل ش ـ م “ مــن أج ـ التصــدي بفع ليــة ،وفق ـ للق ـ نو
الدويل ،للسب الي يستخدم هب تنظـيم الدولـة اإلسـالمية ( اعـش) ،وتنظـيم الق عـدة ،ومـ يـرتبط هبمـ مـن
أفرا ومج ع ومؤسس و ي  ،خط هبم لتشجي وحتفيز وجتنيد آخرين الرته أعم إره بية،
 - 1يرحي ي ي ي ي بوثيقتـ ـ ـ ـ ـ املعنون ـ ـ ـ ــة ”إيـ ـ ـ ـ ـ ر ويل شـ ـ ـ ـ ـ م مله فح ـ ـ ـ ــة اخلطـ ـ ـ ـ ـ اإلرهـ ـ ـ ـ ـ يب“
( )S/2017/375الي يوصى في مبب ئ توجي ية ومم رس جيـدة للتصـدي بفع ليـة للسـب الـي يسـتخدم
هبـ تنظــيم الدولــة اإلســالمية ( اعــش) ،وتنظــيم الق عــدة ،ومـ يـرتبط هبمـ مــن أفـرا ومج عـ ومؤسسـ
و ي  ،خط هبم لتشجي وحتفيز وجتنيد آخرين الرته أعم إره بية؛
 - 2يؤكييد أ علــى الــدو األعض ـ ومجي ـ
التوجي ية الت لية عند تنفياه لإلي ر الدويل الش م :

يـ

األمــم املتحــدة املعنيــة أ تتب ـ املب ـ ئ

ينبغـ ـ أ تس ــتند إجـ ـرا ا األم ــم املتح ــدة يف مي ــدا مه فح ــة اخلطـ ـ اإلرهـ ـ يب إىل
(أ )
ميث ق األمم املتحدة ،مب يف لك مب ئ السي ة والسالمة اإلقليمية واالستقال السي س جلمي الدو ؛
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( ) تقـ ـ عل ــى عـ ـ ت ال ــدو األعضـ ـ املس ــؤولية الرئيس ــية يف مه فح ــة األعمـ ـ اإلره بي ــة
والتطر العنيف الاي يفض إىل اإلره ؛
األمــم املتحــدة املعنيــة أ تضــمن زاي ة التنســي واالتسـ ق مـ اجل ـ
(ج) ينبغـ لهيـ
امل حنــة واجل ـ املســتفيدة مــن ج ــو بن ـ القــدرا يف ميــدا مه فحــة اإلره ـ  ،م ـ مراع ـ ة املنظــورا
الوينية ،هبد تعزيز املسؤولية الوينية؛
( ) لزاي ة فع لية تدابر وبرامج اخلط املض  ،ينبغ أ تهيَّف تلك التدابر والربامج م
الظرو اخل صة للسي ق املختلفة على مجي املستواي ؛
(ه) جي ــب أ متتثـ ـ الت ــدابر ال ــي تتخ ــاه ال ــدو مله فح ــة اإلرهـ ـ  ،مبـ ـ في ـ ـ تل ــك ال ــي
تتخاه مله فحة اخلط اإلره يب ،اللتزام هت مبوجب الق نو الدويل ،مب يف لـك القـ نو الـدويل حلقـوق
اإلنس والق نو الدويل لالجئني والق نو الدويل اإلنس ين؛
(و) ميهن للج و الرامية إىل مه فحة اخلط اإلره يب أ تستفيد من التف عـ مـ ي ئفـة
واســعة مــن اجل ـ الف علــة ،مب ـ يف لــك الشــب واألســر والنس ـ والقي ـ ا الدينيــة والثق فيــة والرتبويــة
والفئ املعنية األخرى يف اجملتم املدين؛
(ز) ينبغـ ـ لل ــدو أ تنظ ــر يف ع ــم اجل ــو الرامي ــة إىل إ ـ ـ ال ــوع الع ـ ـ م فيمـ ـ يتعل ـ ـ
مبه فحة اخلط اإلره يب من خال التثقيف ووسـ ئط اإلعـالم ،مبـ يف لـك مـن خـال الـربامج التثقيفيـة
املخصصة ا فة إىل من الشب من تقب اخلط اإلره يب؛
(ح )

أمهية الدعوة إىل تعزيز احلوار وتوسي نط ق التف هم بني اجملتمع ؛

(ط) ينبغ ـ للــدو أ تنظــر يف االســتع نة ،حســب االقتض ـ  ،ابلقي ـ ا الدينيــة واألهليــة،
الــي لــدي خــربة من ســبة يف صــي ة وتقــدم خط ـ مضـ فعـ  ،يف مه فحــة اخلطـ الــاي يســتخدم
اإلره بيو ومن صروهم؛
(ي) ينبغـ أ ي ــد اخلطـ املض ـ لــي إىل حـ مقــوال اإلرهـ بيني فحســب ،ب ـ
أيض ـ إىل توس ــي اخلط ـ اإلجي ـ يب ،وت ــوفر ب ــدائ ا مص ــداقية ،ومع جل ــة املس ـ ئ املث ــرة للقل ـ ل ــدى
املتلقني السريع التأثر الاين يوج إلي م اخلط اإلره يب؛
(ك) ينبغـ أ يراعـ اخلطـ املضـ البعــد اجلنسـ ين ،واسـتحدا خطـ
ونق ط الضعف اخل صة لدى من الرج واملرأة؛

يعـ ج الشـوا

( ) يلــزم االســتمرار يف إج ـرا البحــو الــي تتنـ و العوام ـ الدافعــة إىل اإلره ـ
العنيف ،و لك لوض برامج للخط املض تهو أ ثر تر يزا؛

والتطــر

 - 3يوعز إىل جلنة مه فحة اإلره أ تقوم ،بدعم مـن املديريـة التنفيايـة للجنـة مه فحـة
اإلره وابلتش ور م فرقة العم املعنية ابلتنفيا يف جم مه فحـة اإلرهـ و رهـ مـن اجل ـ الف علـة
الرئيسية ،بتيسر التع و الدويل على تنفيا اإلي ر الدويل الش م ؛
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مواصـلة حتديــد وجتميـ املم رسـ اجليــدة املتبعـة ح ليـ يف مه فحــة اخلطـ اإلرهـ يب،
(أ )
ابلتنسي م مهتب فرقة العم املعنية ابلتنفيا والفري الع مـ املعـين ابالتصـ التـ ب لفرقـة العمـ  ،وعنـد
االقتض ابلتش ور م اجل املعنية األخرى ر الت بعة لألمم املتحدة؛
( ) مواصــلة اســتعرا التــدابر الق نونيــة الــي تتخــاه الــدو لتعزيــز تنفيــا ق ـرارا جمل ـ
األمن  )2001( 1373و  )2005( 1624و  ،)2014( 2178واقرتاح سب لتعزيز التع و الدويل؛
(ج) العمـ مـ منظمـة األمــم املتحـدة للرتبيـة والعلـم والثق فــة وبـر مج األمـم املتحـدة اإلمنـ ئ
و رمهـ مــن و ـ ال األمــم املتحــدة املعنيــة ،مــن خــال األفرقــة الع ملــة الت بعــة لفرقــة العمـ  ،لتعزيــز اجل ــو
املن ســبة الق ئمــة علــى التعلــيم ا فــة إىل تَبـ ُـني ومنـ تغايــة نزعــة التطــر املفضــية إىل العنــف والتجنيــد يف
اجلم ع اإلره بية؛
( ) املس ـ مهة يف اجل ــو الــي تبــا األمــم املتحــدة واإل ارا والو ـ ال الت بعــة ـ لوض ـ
من ج للمه فحة الفع لة للخط اإلره يب ،سوا على شبهة اإلنرتن أو خ رج ؛
اخلط

(ه )
اإلره يب؛

مواصلة استحدا مب را لتعزيز الشرا

بني القط عني الع م واخل

يف مه فحة

(و) التواصـ مـ اجل ـ الــي لــدي خــربة وجتربــة يف صــي ة اخلطـ املضـ  ،مبـ يف لــك
القطـ ع اخلـ واجل ـ األخـرى ،ـ تـتمهن اللجنــة
اجل ـ الدينيـة ومنظمـ اجملتمـ املـدين و يـ
من احلصو على ف م أ ثر استن رة للمم رس اجليدة؛
(ز) العم م الشر اخل رجيني ،مبن في م أعض شبهة البحو الع ملية الت بعـة للمديريـة
التنفياية ،لتحديد سب ممهنة لقي أثر اخلط املض وفع ليت ؛
(ح) مواص ــلة املش ـ ر ة يف االجتم ع ـ وحلق ـ العمـ ـ املعق ــو ة عل ــى الص ــعيدين العـ ـ مل
واإلقليم هبد إبراز املم رس اجليدة ا الصلة وتب على نط ق أوس ؛
(ط )

االحتف ظ بق ئمة حمدَّثة مبب را اخلط
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املض الوينية واإلقليمية والع ملية؛

أ تقوم ،مستعينة ابملديرية التنفياية ،مب يل :

تنظيم اجتم ع مفتوح واحد على األق سنواي الستعرا
(أ )
ميدا مه فحة اخلط اإلره يب؛

التطورا املسـتجدة ع مليـ يف

( ) توص ــية ال ــدو األعض ـ ـ بط ــرق لبن ـ ـ الق ــدرا م ــن أج ـ ـ تعزي ــز ج و ه ـ ـ يف مي ــدا
األعضـ يف فرقـة العمـ املعنيـة
مه فحة اخلطـ اإلرهـ يب ،بوسـ ئ من ـ املسـ عدة املقدمـة مـن الهيـ
ابلتنفيا و ره من ج تقدم املس عدة؛
(ج) اســتخدام شــبهة البحــو الق ئمــة الت بعــة للمديريــة التنفيايــة ووضـ خطــة عمـ ســنوية
لتق ــدم املش ــورة إىل جلن ــة مه فح ــة اإلره ـ واملديري ــة التنفياي ــة بش ــأ مس ـ ئ ش ــى ا ص ــلة مبه فح ــة
اخلط اإلره يب ولدعم عمل م يف هاا اجمل ؛
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 - 6يي ييوعز إىل جلن ــة مه فح ــة اإلره ـ ـ أ تق ــوم ،مس ــتعينة ابملديري ــة التنفياي ــة ،حس ــب
االقتضـ  ،ويف حــدو واليــة ـ من مـ  ،بتضــمني التقييمـ القطريــة اجل ــوَ الــي تبــا الــدو األعضـ
مله فحة اخلط اإلره يب؛
 - 7يشييدد علــى ضــرورة اســتمرار التع ـ و بــني جلنــة مه فحــة اإلره ـ
ومجي اجل الف علة الرئيسية يف مه فحة اخلط اإلره يب؛
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واملديريــة التنفيايــة

يقرر أ يبق املسألة قيد نظر الفعل .
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