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15-20556 (A) 

*1520556*  

 (  4102) 4422القرار   
 4102تشرين الثاين/نوفمرب  41يف جلسته املعقودة يف الذي اختذه جملس األمن   

 
 ،إن جملس األمن 
(، 4110) 0616(، 4110) 0621(، 0222) 0421قراراتــــه  إذ يعيددددك د  يددددك 
0201 (4112 ،)0242 (4112 ،)4116 (4104 ،)4042 (4106 ،)4066 

(4102 ،)4020 (4102 ،)4011 (4102 ،)4011 (4102 ،)4022 (4102 ،)
 ( وبيانات رئيسه ذات الصلة،4102) 4402(، 4102) 4022
 املتحدة،مبادئ ومقاصد ميثاق األمم  وإذ يعيك د  يك 
احترامه لسـيادة ييـا الـدوس وةـأمة يرا ـيسا واةـتقأيا السياةـ          وإذ يعيك د  يك 

 وفقا مليثاق األمم املتحدة،
ين اإلرهاب جبميا يشـااله وماـاهره لثـح يحـد يشـدط األ  ـار        وإذ يؤ ك من جكيك 

ن تربيــره الــهت دــدد الســأن واألمــن الــدوليم وين يي همــح ٌرهــام هــو همــح  ٌجرامــ    لاــ 
 بغض النار هن دوافعه، وبصرف النار هن توقيته يو هوية مرتابيه،

ين تنايم الدولة اإلةأمية يف العراق والشان )املعروف ييضـا باةـم داهـ (     وإذ يقرر 
يشــاح   ــرا هامليــا   يســبل لــه مثيــح يســدد الســأن واألمــن الــدوليم وذلــ  بســب  هقيدتــه 

ابية، واهتداءاته املنسجية السافرة املتواصلة والواةعة الن اق الـهت  املت رفة العنيفة، ويهماله اإلره
تستسدف املدنيم، وانتساكاته حلقـوق اإلنسـان وللقـانون اإلنسـاين الـدو ، هـا فيسـا انتساكاتـه         
املدفوهــة بــدوافا دينيــة يو ٌونيــة، وقضــائه هلــل املمتلاــات الثقافيــة، واقــاره بــالترا  الثقــايف،   

ييضـا ةــي رته هلـل يجـباء كــبرة ومـوارد  بيعيــة يف ييـا يوـاء العــراق وةـورية وقنيــده         بـح 
وتدريبه ملقاتلم ٌرهابيم يجانـ  يـرور   ـرهم هلـل ييـا املنـا ل والـدوس األهضـاء، وحـ           

 تل  البعيدة هن منا ل الزناع،  
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يانــات ين جبســة النصــرة وةــائر األفــراد وااماهــات واملرةســات والا  ٌىليشدد  وإذ  
 املرتب ة بتنايم القاهدة تشاح ييضا   را يسدد السأن واألمن الدوليم،

هلل ين حيارب باح الوةـائح هـذا ار ـر اـر املسـبوق الـذي يسـدد         وقك عقك العزم 
 السأن واألمن الدوليم،

ــة  وإذ حيددديل عل ددد   ــالة املرر ـ ــه  42بالرةـ ــة  4102حبيران/يونيـ ــالة املرر ـ والرةـ
املوجستم مـن السـل ات العراقيـة واللـتم تركـدان ين داهـ  ينشـ          4102ييلوس/ةبتمرب  41

 مأذا آمنا  ارج حدود العراق يشاح دديدا مباشرا ألمن الشع  العراق  ويرا   العراق،  
وجـوب ين تافـح الـدوس األهضـاء امتثـاس كـح التـدابر املت ـذة مـن           وإذ يعيك د  يدك  

وجــ  القـانون الــدو ، و  ةـيما القــانون الــدو    يجـح ماافحــة اإلرهـاب اميــا التبامادـا ه   
 ،حلقوق اإلنسان والقانون الدو  لأجئم والقانون اإلنساين الدو 

ين احلالــة ةــوف تســتمر يف التــدهور يف حــح ايــاب حــح ةياةــ  للــزناع    وإذ يكددرر 
ــرر       وإذ يشددك  ةــورية يف ــ  امل ــان جني ــذ بي ــل  ــرورة تنفي ــه  61هل  4104حبيران/يوني

والبيـان املشـترع هـن نتـائا ااادوـات      ( 4106) 4001بصفته املرفل الثاين مـن قـراره   املعتمد 
 4102 األوس/يكتــوبر تشــرين 61املتعــددة األ ــراف بشــ ن ةــورية الصــادر يف فيينــا بتــاري    

 ،4102تشرين الثاين/نوفمرب  02املرر   الفريل الدو  لدهم ةورية وبيان
ات ا هتــداءات اإلرهابيــة املروهــة الــهت  وبــ قوا العبــار يددكين ورددقرط ق  عدد  - 0 

يف ةوةـة،   4102حبيران/يونيـه   42ارتابسا تناـيم الدولـة املعـروف ييضـا باةـم داهـ  يف       
يف  4102تشــرين األوس/يكتــوبر  60، يف ينقــرة، ويف 4102تشــرين األوس/يكتــوبر  01يف و

 4102/نوفمرب تشـرين الثـاين   06يف بروت ويف  4102تشرين الثاين/نوفمرب  04ةيناء، ويف 
 يف باريس، وكح ا هتداءات األ ـرا الـهت شـنسا تناـيم الدولـة املعـروف ييضـا باةـم داهـ ،         

ــا ــسم،   يف ه ــ  ا ت ــاف الرهــائن وقتل ــن     ويالحدد  ذل ــد م ــان هبي ــة للقي ــدرة والني ــه الق ين لدي
 ييا هذه األهماس اإلرهابية   را يسدد السأن واألمن؛ ويعتربا هتداءات 
وتعازيـه للضـحايا ويةـرهم ولشـعوب وحاومـات       هن هميـل تعا فـه   يعرب - 4 

تونس وتركيا وا حتاد الروة  ولبنان وفرنسـا، واميـا احلاومـات الـهت اةـتسدف موا نوهـا       
 يف ا هتداءات املذكورة يهأه واميا  حايا اإلرهاب اآل رين؛

يـة الواةـعة   ييضا ب شد العبارات اةـتمرار ا نتـساكات ااسـيمة واملنسج    يكين - 6 
الن اق حلقوق اإلنسان وللقانون اإلنساين، فضأ هن يهماس التـدمر والنـس  ايمجيـة للتـرا      

 الثقايف الهت يقون هبا تنايم الدولة املعروف ييضا باةم داه ؛
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وجوب حماةبة ييا األش اص املسرولم هـن ارتاـاب يهمـاس     يؤ ك جمك ا - 2 
ــة يو  ــرولمٌرهابيـ ــس   املسـ ــاب انتـ ــن ارتاـ ــساكات    هـ ــدو  يو انتـ ــاين الـ ــانون اإلنسـ اكات للقـ

 قاوزات حلقوق اإلنسان؛ يو
اختــاذ ييــا  ٌىلالــدوس األهضـاء الــهت لــديسا القـدرة هلــل القيــان بـذل      يدكعق  - 2 

القـانون الـدو    املتحـدة و  وفقـا مليثـاق األمـم   التدابر الأزمة، وفقا للقانون الدو ، و صوصـا  
، هلـل األرا ـ  ارا ـعة لسـي رة     الـدو    والقانون اإلنسـاين نسان وقانون الأجئمحلقوق اإل

وتنســيل جسودهــا  وتاثيــ تناــيم الدولــة املعــروف ييضــا باةــم داهــ ، يف ةــورية والعــراق، 
ــد ت       ــل وجــه التحدي ــسا هل ــهت يرتاب ــة ال ــا وقمــا األهمــاس اإلرهابي ــة ٌىل من ــة  نالرامي اــيم الدول

ــائر ا   ــرة، وةـ ــة النصـ ــم داهـــ  وجبسـ ــا باةـ ــات  املعـــروف ييضـ ــات واملرةسـ ــراد وااماهـ ألفـ
والايانات املرتب م بالقاهدة، وارها من ااماهات اإلرهابية هلـل النحـو الـذي يعينـه جملـس      

 هويريـد  الفريـل الـدو  لـدهم ةـورية    األمن التابا لألمـم املتحـدة، ومـا قـد يوافـل هليـه  حقـا        
الصــادر يف  هم ةــوريةالفريــل الــدو  لــد   لبيــانجملــس األمــن التــابا لألمــم املتحــدة، وفقــا      

ــذي     02 ــن ال ــأذ اآلم ــل امل ــاين/نوفمرب، والقضــاء هل ــن     تشــرين الث ــة م ــل يجــباء هام ــه هل يقام
 وةورية؛ العراق

الدوس األهضاء هلل تاثيـ  جسودهـا الراميـة ٌىل وقـ  تـدفل املقـاتلم        حيث - 2 
اإلرهــابيم األجانــ  ٌىل العــراق وةــورية ومنــا وقمــا  ويــح اإلرهــاب، وحيــ  ييــا الــدوس   

 األهضاء هلل مواصلة التنفيذ التان للقرارات املذكورة يهأه؛
، لاـ   0421هـن اهتبامـه اإلةـراع باةـتاماس قائمـة جـباءات انـة         يعرب - 1 

 لتسديد الذي يشاله تنايم الدولة املعروف ييضا باةم داه ؛اتعاس هلل وو يفضح 
 ين يبق  هذه املس لة قيد ناره. يقرر - 1 

 


