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 (2015) 2214القرار   
 آذار/ 27املعقـــــ  ة    7420الـــــذه الـــــذ  جملـــــس األمـــــن    ل ـــــت        

 2015 مارس
 

 ،إن جملس األمن   
(، 2005) 1624(، و 2001) 1373(، و 1999) 1267إىل قراراتــــ   إذ يشيييير 

( 2014) 2174و  ،(2014) 2170و  ،(2014) 2161(، و 2011) 1989 و
 (، وبيانات  الرئاسية ذات الصلة، 2015) 2199و  ،(2014) 2195و  ،(2014) 2178 و

م ؤوليت  الرئي ـية نـن نـ ل ال ـاأل واألمـن الـدوليا، وثقـا ملي ـا           وإذ يعيد تأكيد 
 األمم املتحدة،

أل اإلرهاب جبميـ  أكـلال  ومهـاهر    ـد أشـد أكـد األ  ـار         وإذ يؤكد من جديد 
نمد إرهايب ه  نمٌد إ رامي ال  لن تربير  بغـ    اليت هتد  ال األ واألمن الدوليا وأل أه

النهر نن  واثع ، وبصرف النهر نن ت قيت  أو ه ية مرتلبي ، وإذ يهد مصمما نلـ  م انـلة   
 اإلسهاأل   تعزيز ثعالية جممد اجله   الرامية إىل ملاثحة هذ  اآلثة نل  الصعيد العاملي،

قــة بال ــاأل واألمــن الــدوليا  ضــرورة ملاثحــة األ  ــار ا د  وإذ يؤكييد ميين جديييد  
والنامجة نـن األنمـاا اإلرهابيـة، وذلـس باسـتمجداأل مجيـ  ال سـائد وثقـا ملي ـا  األمـم املتحـدة            
والقان ل الدويل، مشد ا   هذا الصد  نل  الدور اهلاأل الذه تق أل ب  األمـم املتحـدة   قيـا ة    

 هذا اجلهد وتن يق ،  
إلن ال ننانر يعـز  لـدم منـها اآل ـر وتت ـم      بأل التنمية واألمن وشق   ا وإذ يسّلم 

بأمهية شي ية بالن بة إىل ثعاليـة ووـ ا النـهمل املعتمـد مللاثحـة اإلرهـاب، وإذ يشـد  نلـ  أل         
استراتيجيات ملاثحـة اإلرهـاب ينبغـي أل تتمجـذ مـن اقيـم ال ـاأل واألمـن امل ـتداما هـدثا           

  انا من أهداثها،
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ينبغــي ربــر اإلرهــاب بــأه  يانــة أو  ن ــية  أنــ  ال  لــن وال  وإذ يؤكييد ميين جديييد 
 شضارة، أو

ــا  األمــم املتحــدة أ اة هامــة مــن     وإذ يشييد   نلــ  أل اجلــزاتات تشــلد ي  ــا مي 
أ وات نــــ ل ال ــــاأل واألمــــن الــــدوليا واســــتعا هتما يــــا   ذلــــس ملاثحــــة اإلرهــــاب، 

را جملــس األمــن ســيما قــرا أمهيــة التنذيــذ ال ــري  والذعــاا للقــرارات ذات الصــلة، وال  ويؤكييد
 (، ب نذها أ وات رئي ية  اربة اإلرهاب،  2011) 1989( و 1999) 1267
ســيما مــا اقتضــا  مــن و ــ ب    (، وال2001) 1373قــرار   وإذ يؤكييد ميين جديييد  

مجيــ  الــدوا ينــ  وقمــ  م يــد األنمــاا اإلرهابيــة، واالمتنــا  نــن تقــد  أه كــلد مــن   قيــاأل
ــدنم، نــر ا لــال أو ضــمنيا،    ــات أو األكــمجاض الضــالعا   األنمــاا   أكــلاا ال إىل الليان

اإلرهابيــة، ويشــمد ذلــس وضــ  شــد لعمليــة جلنيــد أنضــات اجلمانــات اإلرهابيــة ومنــ  تزويــد   
 اإلرهابيا بال اح،  

باحلا ــة املاســة إىل بنــات قــدرات الــدوا األنضــات نلــ  ملاثحــة اإلرهــاب  وإذ يسييّلم 
 وم يد اإلرهابيا،

  نل  أل يتصدى جبمي  ال سائد، وثقـا ملي ـا  األمـم املتحـدة     تصميم وإذ يعيد تأكيد 
والقان ل الدويل، لأل  ار اليت تتهد  ال ـاأل واألمـن الـدوليا مـن  ـرات األنمـاا اإلرهابيـة،        

ثيها تلس اليت يرتلبها تنهيم الدولة اإلسـامية   العـرا  والشـاأل )تنهـيم الدولـة اإلسـامية        يا
  لد ملال، و ث مجي  الدوا األنضـات نلـ  التعـاول الذعلـي     املعروف أيضا باسم  انش( 

   هذا الصد ،  
ــة      وإذ يعيي    ــاأل اجلمانــات اإلرهابي نــن قلقــ  البــالن مــن تنــامي االجلــا  املتم ــد   قي

 ليبيا بإنال والئها لتنهيم الدولة اإلسامية،    
ات الــيت تــدين لــ  نــن قلقــ  البــالن إ ات تنهــيم الدولــة اإلســامية واجلمانــ   وإذ يعيي   

بال الت ومجانة أنصار الشريعة   بنغا ه ومجانة أنصار الشـريعة    رنـة )املشـار إليهمـا معـا      
ثيما يلي بأنصار الشريعة(، وسائر األثرا  واجلمانات واملؤس ات والليانـات املرتب ـة بتنهـيم    

ــأوج ال ــلد ل  ــ  هم وإ ي ل  يتــ    ــا، وإ ات الت هم املت رثــة العنيذــة القانــدة الــيت تنشــر   ليبي
واألنمــاا الــيت يق مــ ل ىــا، نلــ  االســتقرار   ليبيــا والبلــدال ااــاورة واملن قــة، يــا   ذلــس  

 الع اقا اإلن انية ال  يمة نل  ال لال املدنيا،
ــة اإلســامية         وإذ يعيي    ــيم الدول ــها تنه ــيت يرتلب ــاا اإلرهابيــة ال ــن كــجب  لألنم ن

ت وأنصــار الشــريعة وســائر األثــرا  واجلمانــات واملؤس ــات  واجلمانــات الــيت تــدين لــ  بــال ال 
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والليانات املرتب ة بتنهيم القاندة اليت تنشر   ليبيا، يا   ذلـس العمليـات احلقـجة والشـنيعة     
اليت مت القياأل ىا أ جا واملتم لة   ا ت اف وقتد ند  من املـ اننا املصـريا   سـرت وقتـد     

 م اننا ليبيا   القبة،  
نن قلقـ  البـالن مـن شـدة اا ـر الـذه يتهـد  ليبيـا واملن قـة وتذاقمـ  مـن             وإذ يع   

 رات و    املقاتلا اإلرهابيا األ انـا، الـذين يت ـبب ل   تـأ يمل الـ ا    ليبيـا وت ـاوا        
أمد  واستعصائ  نلـ  احلـد، والـذين   لـ ل أيضـا   ـرا   ـيما نلـ   وهلـم األنـلية ونلـ             

ا وتلس اليت ي ـاثرول إليهـا، ولـذلس الـدوا ااـاورة لليبيـا الـيت تنـ ت اـ           الدوا اليت يعربوهن
 وقد أنبات أمنية   جة،  

بأل التصده للتهديد الذه يشـلل  املقـاتل ل اإلرهـابي ل األ انـا يت لـا       وإذ يسلم 
معاجلــة كــاملة للع امــد األساســية، ب ــر  منـــها منــ  نشــر الذلــر املت ــرف الــذه يذضـــي           

قف التجنيد ومن  سذر هؤالت املقاتلا واحليل لة  ول ون ا الدنم املـايل هلـم   اإلرهاب وو إىل
وملاثحــة الت ــرف العنيــف، الــذه  لــن أل يــؤ ه إىل اإلرهــاب، وملاثحــة التحــري  نلــ   
ارتلــاب أنمــاا إرهابيــة بــداث  الت ــرف أو التعصــا، وتشــجي  الت ــام، ال ياســي والــدي ،   

ــتاش  ــة االقتصــا ية وال م اال تمــاني ونــدأل اإلقصــات، وإهنــات ال انــات امل ــلحة   واقيــم التنمي
 وت  يتها، وتي ج إنا ة اإل ماج والتأهيد،

م  القلم استمرار اا ر الذه يتهد  ال ـاأل واألمـن الـدوليا مـن  ـرات       وإذ يالحظ 
ــرا  واجلمانــات واملؤس ــات         ــة اإلســامية وأنصــار الشــريعة وســائر األث أنمــاا تنهــيم الدول

ملرتب ة بتنهيم القاندة اليت تنشر   ليبيا، يا   ذلس  نـ ب ليبيـا، ويعيـد تأليـد     والليانات ا
 تصميم  نل  التصده جلمي    انا ذلس اا ر،

نن القلم من استمجداأل اإلرهابيا ومنانـريهم املتزايـد،   جمتمـ  الع ملـة،      وإذ يع   
، ألغــــرات التجنيــــد ســـيما اإلنترنــــ   لتلن ل  يـــا املعل مــــات واالتصــــاالت اجلديــــدة، وال 

 والتحري  نل  ارتلاب أنماا اإلرهاب،  
نل  املم د اااض لألما العاأل لألمم املتحدة ملـا يبذلـ  مـن  هـ     سـبيد       وإذ يثين 

 تي ج الت ند إىل شد سياسي لأل مة ال ياسية واألمنية   ليبيا،
اإلقليميــــة  التزامــــ  القـــ ه ب ـــيا ة ليبيــــا واســـتقاهلا وســـامتها     وإذ يعييييد تأكييييد   
 ال ننية، ووشدهتا
ــامية       ييييدين - 1  ــة اإلسـ ــيم الدولـ ــها تنهـ ــيت يرتلبـ ــة الـ ــاا اإلرهابيـ ــ  األنمـ مجيـ

واجلمانــات الــيت تــدين لــ  بــال الت وأنصــار الشــريعة وســائر األثــرا  واجلمانــات واملؤس ــات   



 S/RES/2214 (2015) 

 

4/6 15-04998 

 

بـا  هنـمل   والليانات املرتب ة بتنهيم القاندة اليت تنشر   ليبيا، ويشد    هـذا الصـد  نلـ  ات   
 كامد مللاثحة تلس األنماا بشلد لامد؛  

( 1999) 1267نل  ضرورة التنذيذ اللامـد لقـرارات جملـس األمـن      يشد  - 2 
(، 2014) 2161 (، و2011) 1989 ( و2005) 1624 (، و2001) 1373 و
( 2014) 2195 (، و2014) 2178 (، و2014) 2174 (، و2014) 2170 و
ا يتعلم بتنهيم الدولـة اإلسـامية واجلمانـات الـيت تـدين لـ        (، يا   ذلس م2015) 2199 و

بـال الت وأنصــار الشــريعة وســائر األثــرا  واجلمانـات واملؤس ــات والليانــات املرتب ــة بتنهــيم   
 القاندة اليت تنشر   ليبيا؛  

ــا       حيييي  - 3  ــا ملي ـ ــائد ووثقـ ــ  ال سـ ــدى جبميـ ــ  أل تتصـ ــات نلـ ــدوا األنضـ الـ
املتحدة والقان ل الدويل، لأل  ار اليت هتد  ال األ واألمن الدوليا مـن  ـرات األنمـاا     األمم

اإلرهابيـة، يـا   ذلـس تلـس الـيت يرتلبـها تنهــيم الدولـة اإلسـامية واجلمانـات الـيت تـدين لــ             
بـال الت وأنصــار الشــريعة وســائر األثــرا  واجلمانـات واملؤس ــات والليانــات املرتب ــة بتنهــيم   

 ة اليت تنشر   ليبيا بالتن يم م  شل مة ليبيا؛  القاند
ــرارين     يشيييي   - 4  ــن القــ ــة نــ ــة املنب قــ ــاة اللجنــ ــ  م اثــ ــات نلــ ــدوا األنضــ الــ
ــات    2011) 1989( و 1999) 1267 ــات  الليانـ ــزاتات أتـ ــة اجلـ ــما قائمـ ــات تضـ ( ب لبـ

ــال الت          ــ  بـ ــدين لـ ــيت تـ ــات الـ ــامية واجلمانـ ــة اإلسـ ــيم الدولـ ــدنم ل تنهـ ــذين يـ ــرا  الـ واألثـ
الشـريعة وسـائر األثـرا  واجلمانـات واملؤس ـات والليانـات املرتب ـة بتنهـيم القانـدة           وأنصار

اليت تنشر   ليبيا، ويشج  لذلس اللجنة نل  التعجيد بالنهر   تضـما تلـس القائمـة أتـات     
املزيــد مــن الليانــات واألثــرا  الــذين ي ــتمجدم ل اإلنترنــ  أو وســائر الت انــد اال تمــاني    

د أ رى لدنم تنهيم الدولة اإلسامية وأنصار الشريعة وسائر الليانات امل  ـ  ة  أه وسائ أو
   ليبيا واملدر ة أتاؤها   القائمة؛

(،   2014) 2161نن تصميم  الق ه نل  النهر، ي  ـا القـرار    يع   - 5 
بتنهـيم   أل يدرج   قائمة اجلزاتات أتات األثرا  واجلمانات واملؤس ـات والليانـات املرتب ـة   

ــ هنم       ــا،  ــن   ل ــذين ينشــ  ل   ليبي ــة اإلســامية وأنصــار الشــريعة وتنهــيم القانــدة ال الدول
ــاهلم       أو ــدنم ل أنم ــذين ي ــدول لصــاحلهم، أو ال ــزو وهنم باألســلحة أو ن  ــ ل هلــم أو ان ي
أنشــ تهم، يــا   ذلــس نــن نريــم تلن ل  يــات املعل مــات واالتصــاالت، لاإلنترنــ           أو
 اند اال تماني أو أه وسيلة أ رى؛وسائد الت  أو

ــدابج     يؤكييد ميين جديييد  - 6  ــد   أه ت ــدوا األنضــات أل تلذــد التقي ــ  ال أل نل
سـيما   تتمجذها مللاثحة اإلرهاب جبمي  االلتزامات ال اقعة نليهـا ي  ـا القـان ل الـدويل، وال    
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إلن ـا،، ويشـد    القان ل الدويل حلق   اإلن ال، والقان ل الدويل لا ئا، والقان ل الـدويل ا 
ــة       ــات األساســية وســيا ة القــان ل هــي ننانــر ململ ــراأل شقــ   اإلن ــال واحلري نلــ  أل اشت
للتدابج الذعالة اليت تتمجذ مللاثحة اإلرهاب ومتآ رة معها، وهي  ـزت أساسـي مـن أه م ـع      
نا ، مللاثحة اإلرهاب، ويشج إىل أمهية اشتـراأل سـيا ة القـان ل   منـ  اإلرهـاب وملاثحتـ        

ــاا هلــذ  االلتزامــات وغجهــا مــن االلتزامــات      ن لــ   ــ  ثعــاا، لمــا يشــج إىل أل نــدأل االمت 
الدولية، يا ثيها االلتزامـات املقـررة ي  ـا مي ـا  األمـم املتحـدة، يشـلد أشـد الع امـد الـيت           

 ت هم    يا ة الت رف وتدنم الشع ر بغياب ا اسبة؛  
( 2011) 1970مـــن القـــرار    24اللجنـــة املنشـــأة نمـــا بـــالذقرة     ييييد   - 7 

( لنقــد 2014) 2174مــن القــرار  8النهــر ب ــرنة   ال لبــات املقدمــة ي  ــا الذقــرة    إىل
ت ريد األسلحة ومـا يتصـد ىـا مـن أنتـدة، يـا   ذلـس الـذ ائر وق ـ  الغيـار املتعلقـة ىـا،              أو
تنهــيم الدولــة  احلل مــة الليبيــة مــن أ ــد أل ت ــتمجدمها ق اهتــا امل ــلحة الرتيــة    اربــة   إىل

ــات         ــرا  واجلمان ــال الت وأنصــار الشــريعة وســائر األث ــ  ب ــدين ل ــيت ت اإلســامية واجلمانــات ال
واملؤس ات والليانات املرتب ة بتنهيم القاندة اليت تنشر   ليبيـا، و ـث الـدوا املعنيـة نلـ       

 ت ثج املعل مات الا مة ثيما يتصد بتلس ال لبات؛  
الدنم وامل اندة حلل مة ليبيا، يا   ذلس نن نريـم  نل  أمهية تقد   يشد  - 8 

 تزويدها بامل اندة الضرورية   جماا األمن وبنات القدرات؛
بالـدوا األنضـات إىل تقـد  امل ـاندة   بنـات قـدرات الـدوا األنضـات          يهيب - 9 

األ رى، شي ما لال ذلـس ضـروريا ومناسـبا وبنـات نلـ  ال لـا، مـن أ ـد التصـده للمج ـر           
يشلل  تنهيم الدولة اإلسامية واجلمانات اليت تدين ل  بـال الت وأنصـار الشـريعة وسـائر     الذه 

ــا،        ــيت تنشــر   ليبي ــدة ال ــات املرتب ــة بتنهــيم القان ــات واملؤس ــات والليان ــرا  واجلمان األث
ويرشا بامل اندة اليت تقدمها الدوا األنضات نل  الصـعيد ال نـائي لبنـات م ـد تلـس القـدرات       

 الصعيد ال ن  أو  ول اإلقليمي أو اإلقليمي ويشج  نليها؛  نل  لد من 
نــن  نمــ  القــ ه للجهــ   الــيت تبــذهلا احلل مــة الليبيــة  اربــة تنهــيم   يعيي   - 10 

الدولة اإلسامية واجلمانات اليت تدين ل  بال الت وأنصار الشـريعة وسـائر األثـرا  واجلمانـات     
انـدة الـيت تنشـر   ليبيـا، وجلهـ   أنضـات ااتمـ         واملؤس ات والليانـات املرتب ـة بتنهـيم الق   

 الدويل الذين يقدم ل امل اندة للحل مة الليبية   هذا الصد  بنات نل  نلبها؛  
بــاأل وار املهمـة الــيت يضــ ل  ىـا لــد مــن االاـا  األثريقــي و امعــة     يعتي    - 11 

مي لأل مـة الـيت تشـهدها ليبيـا     الدوا العربية والبلدال اااورة لليبيا ثيمـا يتعلـم بإاـا  شـد سـل     
وي   نل  ما تبذل  من  ه   من أ د التصده لأل  ار اليت تتهـد  ال ـاأل واألمـن الـدوليا     
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من  رات أنمـاا تنهـيم الدولـة اإلسـامية واجلمانـات الـيت تـدين لـ  بـال الت وأنصـار الشـريعة            
 قاندة اليت تنشر   ليبيا؛  وسائر األثرا  واجلمانات واملؤس ات والليانات املرتب ة بتنهيم ال

نن  نم  للحـ ار ال ياسـي الـذه تقـ    األمـم املتحـدة بـا شل مـة          يع   - 12 
ليبيا ومجي  األنراف الليبية الـيت تنبـذ العنـف، ويهيـا ىـا مجيعـا إىل التعامـد البنـات مـ  مبـا رة           

اسـتمرار   املم د اااض لألمـا العـاأل مـن أ ـد تشـليد شل مـة ال شـدة ال ننيـة، ويـ   نلـ           
 مشارلتها   احل ار؛  

ت  يهات  لذريم الدنم التحليلي ورند اجلـزاتات التـاب  للجنـة املنب قـة      يصدر - 13 
ي مــا،  180( ألل يعــد تقريــرا   غضــ ل 2011) 1989( و 1999) 1267نــن القــرارين 

ضـ ل  تقريرا مهيديا كذ يا بـآ ر امل ـتجدات   غ   1267ويقدأل للجنة املنشأة ي  ا القرار 
ي ما، نن اا ر اإلرهايب الذه يشلل    ليبيـا تنهـيما الدولـة اإلسـامية وأنصـار الشـريعة        90

وسائر األثرا  واجلمانات واملؤس ات والليانات املرتب ة بتنهيم القاندة اليت تنشـر   ليبيـا،   
راثيـة  ونن املصا ر اليت ي تمدول منها األسلحة والتم يد ونمليات التجنيد وااصـائ  الد غ 

والصات القائمة م  الشبلات اإلرهابية   املن قة، ويقدأل ت نيات اللـاذ إ ـراتات إضـاثية    
مل ا هة ذلس اا ر، وي لا أل يق أل رئـيس اللجنـة بتقـد  إشانـة الـس األمـن نمـا ت نـد         

 إلي  الذريم من نتائمل وذلس بعد أل تناقش اللجنة ذينس التقريرين؛  
  ألة قيد نهر  الذعلي.أل يبقي امل يقيي ر - 14 
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