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 بيان من رئيس جملس األمن  
 

، فيمـا يتلـب بر ـ     2016أيار/مـايو   11، املعقودة يف 7690يف جلسة جملس األمن  
ــون   ــد املعر ــددنيع مــن جــ ا  األ مــا      ”اجمللــس يف اندر ــد اــدد انســ ا داألمــن ان األخطــار ان

 ، أدىل رئيس جملس األمن بانديان انتايل باسم اجمللس:“اإلرهابية
ية  ن صـون انسـ ا داألمـن    يؤكد جملس األمن من جديد مسؤدنيته ان ئيس”  

 انددنيع، دفقا مليثاق األمم املتحدة.  
ديؤكـــد جملـــس األمـــن مـــن جديـــد كـــ نش أن اإلرهـــا   ميـــ  أ ـــ انه   ”  

دم اه ه إمنا يش ب أحد انتهديدات األ د خطـورة انـد يتعـ ا اـا انسـ ا داألمـن       
ــور اــا، ب     ــة د  م ـــعتو إج امي ــة إـر ــة أ مــا  إرهابي ــددنيان، دأن أي غــا انر ــ   ــن  ان

 داجلهة اند إ إ دها. اددافعها دم ان ارإ اهبا دإوقيته
ديعيد جملس األمن إأكيد احت امه نسيادة مجيـ  انـدد  دسـ متها اإلقليميـة     ”  

 داستق اا انسياسي دفقا مليثاق األمم املتحدة.
يؤكــد جملـــس األمــن أنـــه   غ ـــن د  يردغــي ربـــ  اإلرهــا  بـــأ  ديـــن     ”  
ــية أد  أد ــوار      جرسـ ــام  دا ـ ــو انتسـ ــة إعويـ ــدد أتيـ ــ ا انلـ ــد يف هـ ــارة، ديؤكـ حضـ
 األديان. بع
ديشدد جملس األمن  لى أنه   غ ن دحـ  اإلرهـا  إ  باإدـاج يـس يتسـم      ”  

ــة         ــات انددني ــدد  داملر م ــ  ان ــادن مجي ــى مشــاركة دإع ــوا  ل ــاب ة دانشــمو  يق باملث
ــى  ــو ف     ــد ، حســء ا قتضــا ،  ل ــة داجملتمــ  امل ــدات   داإلقليمي ــ  انتهدي ــا  يف مر ع

اإلرهابية دإضـعافها د واـا د ـب ح كتـها، دفقـا  سـت اإيمية األمـم املتحـدة انعامليـة          
 مل افحة اإلرها .



 S/PRST/2016/6 

 

2/4 16-07660 

 

ديؤكد جملس األمن من جديـد أن  لـى انـدد  األ ضـا  أن إضـمن امتثـا        ”  
أ  إـداب  إتذـ ها مـن أجـب م افحـة اإلرهـا  مليثـاق األمـم املتحـدة دن ـب مـا يقــ             

ا من انتوامات مبوجء انقانون اندديل، د  سيما انقانون اندديل  قوق اإلنسـان   ليه
 دانقانون اندديل ن جئع دانقانون اندديل اإلنسا .  

دي  ر جملس األمن إأكيـد أن انـدد  األ ضـا  يقـ   ليهـا انتـواا با مترـاج        ”  
 ــــن إقــــد  أ   ــــ ب مــــن أ ــــ ا  انــــد م، صــــ احة أد ضــــمرا، إىل ان يانــــات  

األ ــذاا انضــانعع يف أ مــا  إرهابيــة أد املــ إدطع هبــا، بســدب مرــها قمــ   ريــد    دأ
أفــــ اد اجلما ـــــات اإلرهابيـــــة، مبـــــا يتما ــــى دانقـــــانون انـــــدديل، دمرـــــ  إوديـــــد   

 بانس ح.   اإلرهابيع
ديشدد جملس األمن  لى أتية انترفي  انفور  دانفعا  نق اراإه ذات انلـلة  ”  

ــه  مب افحــة اإلرهــا ، ديشــ  يف   1624( د 2001) 1373 هــ ا انلــدد إىل ق اراإ
 (، ضمن ق ارات أخ ى.2014) 2178( د 2005)
ديشــ  جملــس األمــن كــ نش، مشــيا مــ  مســؤدنيته األساســية  ــن صــون      ”  

انس ا داألمن انددنيع، دفقا مليثاق األمم املتحـدة، إىل أن م افحـة انتطـ ل انعريـ      
ــا     ــ   غ ــن أن يفضــي إىل اإلرهــا ، مب ــ اد    ان ــع األف ــ  نشــ  انتطــ ل ب ــش مر يف ذن

د ريدهم دحشدهم يف صفول اجلما ـات اإلرهابيـة ديويلـهم إىل مقـاإلع إرهـابيع      
أجانء، مثب  رل ًا أساسيًا يف انتلد  نتهديد انسلم داألمن انـددنيع انـ   يشـ له    

ــ ار      ــده يف انقـ ــ ى إأكيـ ــا جـ ــو مـ ــى  ـ ــء،  لـ ــابيون األجانـ ــاإلون اإلرهـ  2178املقـ
(، دحيي   لما يف ه ا انلدد خبطة  مب األمع انعاا ملرـ  انتطـ ل انعريـ ،    2014)

دي حظ كـ نش أن اجلمعيـة انعامـة قـد رحدـد مبدـادرة األمـع انعـاا دأحا ـد  لمـا           
باخلطة امل كورة اند ستذض  نلمويـد مـن انر ـ  خـ   اسـتع اا اسـت اإيمية األمـم        

ــا  يف حوي ان/   ــة اإلرهـ ــة مل افحـ ــدة انعامليـ ــه املتحـ ــ ى  2016يونيـ ــب أخـ ، ديف حمافـ
 صلة.   ذات

ــ اق      ”   ــة اإلســ مية يف انع ــ  أن إر ــيم انددن ــ  انقل ــن م ــس األم دي حــظ جمل
(، دإر ـيم انقا ـدة، دمـا يـ إد  هبمـا مـن أفـ اد        دانشاا )املعـ دل أيضـا باسـم دا ـ     

دمجا ات دمؤسسات دكيانات، هي جهات إلوغ خطابـا حم فـا يسـترد إىل مفـاهيم     
خا ئــة دمشــوهة  ــن انــدين نتويــ  انعرــ ، دإســتذدا إلــش املفــاهيم نتمريــد أنلــار   
دمقاإلع إرهابيع أجانء، دإعدئـة املـوارد، دحشـد انـد م مـن املتعـا فع، د  سـيما        
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مــن خــ   اســتغ   إ رونوجيــا املعلومــات دا إلــا ت، مــن خــ   دســائب إشــمب  
 اإلنت ند ددسائ  انتواصب ا جتما ي.

ديقــ  جملـــس األمـــن بانـــددر انـــ   غ ـــن نضـــحايا اإلرهـــا   لـــى دجـــه  ”  
ــه يف م افحــة انتطــ ل       اخللــوا، ضــمن أصــوات أخــ ى مشــ د ة، ا ضــط ج ب

 لـى دســائ  انتواصـب ا جتمـا ي، دبــ       املـؤد  إىل انعرـ ، دإ ـداد  ــ ت قويـة    
جهود بان سائب املضادة يف سديب انتلد  نلذطا  اإلرهايب دحمـاد ت انتمريـد  ـو    

  د ة اإلنت ند.  
دي حــظ جملــس األمــن كــ نش، يف هــ ا انلــدد، ا اجــة امللحــة إىل انقيــاا   ”  

دإر ــيم  لــى انلــعيد انعــاملي بانتلــد  ألنشــطة إر ــيم انددنــة اإلســ مية )دا ــ (،   
انقا دة، دما ي إد  هبما من أف اد دمجا ـات دمؤسسـات دكيانـات، نلتحـ يا  لـى      
ارإ ا  األ ما  اإلرهابية دانتمريد ألجلـها، ديـدرأ أنـه يردغـي نلممتمـ  انـدديل أن       
ــو ا خــ ين       ــاا هــ ه اجلما ــات بتحفي ــة قي ــ  ن يفي ــورة فهــم دقي ير ــ  يف مــا يلــي: بل

ا إىل صـفوفها  ددضــ  أاـ  انوسـائب مل افحــة     رإ ـا  أ مـا  إرهابيــة أد ن نضـما   
ــ        ــد مــن أجــب اإلرهــا ، مبــا يف ذنــش  ــن   ي ــة دانتحــ يا دانتمري أنشــطة اند اي
اإلنت نــد، يف امتثــا  نلقــانون انــدديل، مبــا يف ذنــش انقــانون انــدديل  قــوق اإلنســان   
دإر يم  لـة خطـا  مرـادت نتشـمي  دإبـ اا أصـوات انـ ين يرـدددن   نيـة بتر ـيم           

ددنــة اإلســ مية )دا ــ (، دإر ــيم انقا ــدة، دمــا يــ إد  هبمــا مــن أفــ اد دمجا ــات  ان
ــات، دذنــش بغــ ا إوضــي  املغانطــات دانتراقضــات يف اخلطــا       دمؤسســات دكيان
اإلرهايب، حيثمـا انطدـ  ذنـش، مـ  اإلقـ ار بضـ درة يلـي إلـش ا ملـة بانقـدرة  لـى            

،  ــن   يــ  دســائب إشــمب  انت يــ  مــ  انســياقات انو ريــة  دإو يــة اجلمهــور انعــاا 
ــة ن ــي        ــ  فعاني ــات املضــادة نلذطــا  اإلرهــايب  دإطــوي  ســدب أكث ــ  باخلطاب انتثقي
إتم ن ا  ومات من إقامة  ـ اكات مـ  اجلهـات انفا لـة امل ئمـة يف اجملتمـ  املـد         
ــددائ  ذات انلــلة يف انقطــاج اخلــاا، حســء       ــن ان ــة دانشــ كا  م ــات ايلي داجملتمع

د  ملسا ي إر ـيم انددنـة اإلسـ مية )دا ـ ( دإر ـيم انقا ـدة       ا قتضا ، هبدل انتل
دما ي إد  هبما من أف اد دمجا ات دمؤسسات دكيانات نرش  انتط ل نـدى األفـ اد   
د ريدهم  دإعويو آنيات انتعادن انـدديل  ديديـد ا حتياجـات اإلضـافية ذات انلـلة      

املـوارد ان امـة حيثمـا     نلدد  األ ضا  يف جما  ااياكب األساسية دانقـدرات  دحشـد  
 إ ون هراأ حاجة إنيها.



 S/PRST/2016/6 

 

4/4 16-07660 

 

دبرا   لى ذنش، يطلء جملس األمن إىل جلرة م افحـة اإلرهـا  انقيـاا، يف    ”  
إشادر دثي  م  املدي ية انترفي ية نلمرة م افحـة اإلرهـا  ده هـا مـن هيئـات األمـم       

انعمـب املعريـة   املتحدة ذات انللة داملر مات انددنية داإلقليمية د  سيما م تء ف قة 
بانترفي  يف جما  م افحة اإلرها ، فض   ن اندد  األ ضا  املهتمـة، بتقـد  اقتـ اح    

ــو    ــن  لـ ــس األمـ ــان/أب يب  30إىل جملـ ــ   2017نيسـ ــامب إ”نوضـ ــار دديل  ـ  “ ـ
هبا من أجب انتلـد  بفعانيـة،    املوصيمشفوج باملدادت انتوجيهية داملمارسات اجليدة 

دب انــد يســتذدا هبــا إر ــيم انددنــة اإلســ مية )دا ــ (،   دفقــا نلقــانون انــدديل، نلســ 
دإر يم انقا دة، دما ي إد  هبما من أف اد دمجا ات دمؤسسـات دكيانـات، خطـاهبم    
ــة        ــش  ــو  ل ــة، مبــا يف ذن ــد آخــ ين  رإ ــا  أ مــا  إرهابي ــو د ري نتشــمي  ديفي

إضـافة   خطابات مضادة، يف اإساق م  أ    ت أخ ى إضطل  هبـا األمـم املتحـدة،   
إىل خيارات نترسي  إرفي  اإل ار دإعدئة املـوارد  لـى انرحـو انـ اا، ديشـدد، يف هـ ا       
انلدد،  لى انددر ان ئيسي نلدد  األ ضا  فيما يتعل  باألنشطة دانت إيدـات امل إدطـة   
هب ا اإل ار، دي حء  هودها املتواصلة نتعويو انتعادن دانترسـي  فيمـا بـع انوكـا ت     

ــة انشــ اك  ــد ، داملؤسســات     دإقام ــ  انقطــاج اخلــاا، داجملتمــ  امل ات ذات انلــلة م
انديرية دانتعليمية دانثقافية، بغيـة انتلـد  خلطـا  اجلما ـات اإلرهابيـة دمـا إقـوا بـه         

 .“من ي يا  لى ارإ ا  األ ما  اإلرهابية
 


