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 2019آذار/مارس  28المعقودة في  8496جلسته الذي اتخذه مجلس األمن في   

  
 إن مجلس األمن،  
 1526 و (2002) 1452و  (2001) 1373، و (1999) 1267 إىل قراراته إذ يشييييييييييي ر 

 2170و  (2014) 2133و  (2013) 2129و  (2005) 1624و  (2005) 1617 (2004)
 2253و  (2015) 2249و  (2015) 2199و  (2014) 2195و  (2014) 2178و  (2014)
 2354و  (2017) 2347و  (2017) 2341و  (2016) 2331و  (2016) 2322و  (2015)
، (2017) 2395و  (2017) 2388و  (2017) 2370و  (2017) 2368و  (2017)
 ، وإىل بياناته الرئاسية ذات الصلة،(2017) 2396 و

أن اإلرهاب جبميع أشـــــــــــهاله ومحاهرش  األ أاد أشـــــــــــد األ  ار ال   د   وإذ يؤكد من جديد 
الســــــــــــول واألمن الدولي  وأن أه  مأل إرهار هي  مألك إترامه أ  هن تت رش أ ا أانت  واه ه أو تيقيته 

 ه، أو مهانه أو هي ة مرتهبي
 لى أن املســــــــــيولية الرئيســــــــــية ا مهاهحة األ ماا اإلرهابية ت ع  لى  ات  الدوا يشييييييييدد وإذ  

  يته مجيع هضــــــــــــــو   ن مبنع وقمع متي أل األ ماا اإلرهابية،  ها لى التزام يع د التأك د، وإذ األ ضــــــــــــــا 
الدوا إىل أن تصـــــــــبيف أالراها ا اأتلاقيات والتوتيأيأت الدولية ملهاهحة اإلرهاب ا أقرب وقت  هن، 

التصــــــــــــــد    لى  أن تنحر، اســــــــــــــ  اأقتضــــــــــــــا ، او مبا ا ذلك اأتلاقية الدولية ل مع متي أل اإلرهاب، 
دويل ا املســــــــــائأل النائية، ماأل اتلاقية اأتلاقيات الدولية األ رى ذات الصــــــــــلة الرامية إىل   م الت اون ال

اأنضـــــــــــــــمـال إىل تلك  األمم املتحـدة ملهـاهحـة الر ـة املنحمـة  ت اليالنيـة والتوتيأيأت امللح ـة  ـا، وا
 اأتلاقيات وتنليذها،

ر  مجيع الدوا بالتزامها بهلالة ت دمي أه شـــــــــــــــ أ  اـــــــــــــــار  ا متي أل أ ماا إرهابية  وإذ يذكِّ
هذش األ ماا اإلرهابية تُ تت ضـــــــمان أن ب دا  هلا أو ارتها ا أو   مها، إىل ال دالة، و الت  يط أو اإل أو

وبأن ت هس ترائم تنائية   رية ا ال يان  والليائيف احمللية، باإلضــــــــــــــاهة إىل أه تدابري أ رى ضــــــــــــــدها، 
 ، هذش األ ماا اإلرهابيةال  يبات املت ذة حب  مرتهبيها  لى النحي اليات    يرة 
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أن  لى الدوا األ ضـــــــــــــــا  أن تهلأل الت يد ا أه تدابري تت ذها ملهاهحة  ذ يؤكد من جديدوإ 
اإلرهاب جبميع التزاما ا مبيت  ال انين الدويل، وأ ســيما ال انين الدويل و يا اإلنســان وال انين الدويل 

ات األساسية وسيا ة  لى أن اارتال ا يا اإلنسان واور  وإذ يشددلوتئ  وال انين الدويل اإلنساين، 
ال انين هه  ناصــر مهملة للتدابري الل الة ال  تت ذ ملهاهحة اإلرهاب ومترةرة م ها، وهه تز  أســاســه 

أمهيـة اارتال ســـــــــــــــيـا ة ال ـانين ا منع اإلرهاب  إذ يالحظو من أه مســـــــــــــــ ى نـاتيف ملهـاهحـة اإلرهـاب، 
ألتزامات وغريها من األتزامات الدولية إىل أن  دل اأمتااا هلذش ا وإذ يشييييي رومهاهحته  لى حني ه اا، 

مبا هيها األتزامات امل ررة مبيت  ميااا األمم املتحدة،  اــــــــــــهأل أاد ال يامأل ال  تســــــــــــهم ا ة ا ة نز ة 
 وت زة الا ير بغياب احملاسبة،امللضه إىل ال نف الت رف 

مع األمياا  ن الر   مع بــالا ال ل  أن اإلرهــابي  والمــا ــات اإلرهــابيــة   يمين جب وإذ يالحظ 
جممي ة متني ة من اليســــــائأل تاــــــمأل  لى ســــــبيأل املااا أ اوصــــــر إســــــا ة اســــــت دال امليســــــســــــات الت ار ة 
املارو ة، واستغوا امليار  ال بي ية، وإسا ة است دال املنحمات غري الرحبية، والتت ات، والتمي أل الما ه، 

اأ ت اف اللبا لللد ة،  ذلك  لى ســـبيأل املااا أ اوصـــر، وال ائدات املتأتية من األناـــ ة اإلترامية، مبا ا
مبا ا ذلك ألغراض  اأبتزاة، والت ارة بصـــــيرة غري ماـــــرو ة باملمتلهات الا اهية و ر بها، واأ،ار بالباـــــر،و 

 اأ،ار بامل درات والت ارة غري املارو ة باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلليلة،و اأستغوا النسه 
مع بـــالا ال ل  أن اإلرهـــابي ، مبن هيهم امل ـــاتلين اإلرهـــابيين األتـــانـــ   يالحظ كيييذلييي وإذ  

والما ات اإلرهابية قد  ن لين وحييِّلين األمياا بســبأل لتللة تاــمأل امليســســات املالية، وإســا ة اســت دال 
تهات ،ار ة األ ماا الت ار ة املاـــــــــــــــرو ة واملنحمات غري الرحبية، مبا ا ذلك اســـــــــــــــت دامهما مباابة وا

ومنحمات صـــــــــــــير ة وأحامله أمياا ن د ة، وأذلك من  وا اســـــــــــــت دال أســـــــــــــالي  الدهع الد دة ماأل 
 الب اقات املدهي ة ال يمة مسب ا أو الدهع بياس ة األتهزة احملميلة أو األصيا املالية اأهرتاضية، 

من أن اإلرهابي  قد  ســـــــــــتليدون من الر ة املنحمة  ت اليالنية أمصـــــــــــدر   ن قل ه وإذ يعرب 
للتمي أل أو الد م الليتيســـــــــــ ، وإذ  ســـــــــــلم بأن البي ة ون اا الصـــــــــــوت ال  تربط ب  اإلرهاب والر ة 

 لى ضــرورة نيســ  تنســي   وإذ يشييدداملنحمة  ت اليالنية قد ختتلف با توف الســياا الذه ،ره هيه، 
لى أـأل من الصـــــــــــــــ يـد احملله واليالإل واإلقليمه و ون اإلقليمه والـدويل  ـدف التصــــــــــــــــده هلـذا الهي   

 التحده، وه ا لل انين الدويل،
تهنيليتيات ا اســـــــــــــــت ماا اإلرهابي  ومي د هم  اســـــــــــــــتمرار ن قل ه إةا   وإذ يكرر اإلعراب  

ا اإلرهابية، وأذلك اســت ماهلا امل ليمات واأتصــاأت، وأ ســيما شــبهة اإلنرتنت، من أتأل تيســري األ ما
 الت  يط هلا،  ا التحر ض  لى ارتهاب أ ماا إرهابية أو ،نيد مرتهبيها أو متي لها أو

بأن اأبتهارات ا التهنيليتيات واملنت ات واخلدمات املالية  هن أن تيهر هرصـــــــــا  وإذ يسيييييييل  
 غراض لتللة من بينها متي أل اإلرهاب، اقتصا  ة أبرية ولهنها تن يه أ ضا   لى   ر إسا ة است ماهلا أل

األمم املتحدة، وخباصـــــــــــــــة جملس األمن التابع هلا ا الدور احمليره الذه تضـــــــــــــــ لع به يؤكد وإذ  
هرقة ال مأل امل نية باإلترا ات املالية الدور األســـاســـه الذه تضـــ لع به  وإذ يؤكد أيضييا  مهاهحة اإلرهاب 

وشـــبهتها ومتي أل اأنتاـــار ع ومهاهحة غســـأل األمياا ومتي أل اإلرهاب، املت ل ة مبنال املية وضـــع امل ا ري ا 
ــــــ الت د ر بمع  وإذ يح ط علماال املية من اهليئات اإلقليمية املناظرة هلا،  امليادة للرقة ال مأل  اأسرتاتي ية”ـ

 وخب تها التنليذ ة، “امل نية باإلترا ات املالية باأن مهاهحة متي أل اإلرهاب
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بناـــــــام ا األ ماا ال  ت يل  ا هرقة ال مأل امل نية الت اون الدوا األ ضـــــــا   لى  وإذ يشييييييج  
  ،متي أل اإلرهابي مل االر  هارصدبسبأل تامأل املسامهة ا  باإلترا ات املالية،

 ن التزامه مبياصــــــــلة   م الهي  الرامية إىل اويوا  ون إمهانية اصــــــــيا الما ات  وإذ يعرب 
أل واخلدمات املالية،  ن الر   ال مأل املتياصـــــــــــــــأل الذه ت يل به هيئات األمم املتحدة اإلرهابية  لى التمي 

للهيئات اإلقليمية املناظرة امل نية مبهاهحة اإلرهاب وهرقة ال مأل امل نية باإلترا ات املالية وشــــــبهتها ال املية 
لى الصـــ يد ال امله، متي أل اإلرهاب  مهاهحة لنهيض بأالر مهاهحة غســـأل األمياا و هلا والذه  رمه إىل ا

 سيما لتنليذ تلك األالر، وأ
ــــــــــــــ با تما  لنة مهاهحة اإلرهاب التاب ة للم لس  وإذ يرحب  اإلضاهة إىل مبا ئ مدر د التيتيهية ”ـب

أمير، تيصـــــــــيات  د ة باـــــــــأن ( ال  تتضـــــــــمن، ا مجلة S/2018/1177) “باـــــــــأن امل اتل  اإلرهابي  األتان 
 أمهية تنليذ هذش املبا ئ  لى حني أامأل وه اا، وإذ يؤكد، مهاهحة متي أل اإلرهاب

بالهي  ال  بذلت مي را  لى أأل من الصـــــــ يد اليالإل واإلقليمه واملت د  األالراف يشييييي د وإذ  
 لت ز ز الت اون الدويل  لى منع وقمع متي أل اإلرهاب، 

، ا بــــــار س ا  يمه “أ أمياا لإلرهــــــاب”  ــــــد امليمتر امل نين يالحظ م  التقيييييدير وإذ  
إىل امليمتر ال ا ل الذه ســي  د ا  وإذ يتطل إضــاهة إىل إ ونه اخلتامه،  2018 نيســانبأبر أل 26 و 25

 ، 2019أسرتاليا ا  ال 
 اة هامة ا جماا صـــــــــــــــين أن الزا ات تُ َتت مبيت  ميااا األمم املتحدة أ وإذ يؤكد من جديد 

 السول واألمن الدولي  واست ا  ما، مبا ا ذلك ا جمايل مهاهحة اإلرهاب ومتي أل اإلرهاب، 
أن ال د د من الدوا األ ضــــــا  ف   م ه ليا  بســــــن تاــــــر ع باــــــأن اوحر  وإذ يالحظ م  القلق 

، وأ باـــــــــــــــأن إنلاذش باـــــــــــــــهأل ه اا، وأن تيهري اخلدمات املالية 1373) ( من ال رار 1املب  ا الل رة 
غريها من اخلدمات للمنحمات اإلرهابية وهرا ى اإلرهابي    زة قدر ابقدر م  لى الضــــــــــــلي  بأ ماا  أو

 إرهابية، اىت وإن ف  هن لذلك أ ة صلة ب مأل إرهار  د ،
و دف   م ة إىل بنا  وت ز ز قدرات الدوا األ ضــا ، بنا   لى اللبها باواتة املاســ وإذ يسيل  

ني ي  مز د من الل الية ا مهاهحة اإلرهاب ومتي أل اإلرهاب ونيســـــ  اأســـــتلا ة مســـــيوليتها اليالنية  ن 
 من الصهي  واآلليات الدولية ال ائمة، 

 مبيت  اللصأل السابع من ميااا األمم املتحدة، وإذ يتصرف 
هيه من وتيب قيال مجيع  ت رر، وأ ســــــــــــــيما ما (2001) 1373قرارش  يؤكد من جديد - 1 

الدوا مبنع وقمع متي أل األ ماا اإلرهابية، واأمتنا   ن ت دمي أه شــــــــــــهأل من أشــــــــــــهاا الد م، الصــــــــــــر يف 
،نيد أهرا  لونضمال قمع  مبا ا ذلك لضال   ا أ ماا إرهابية،الضمــإل، إىل الهيانات أو األش ا  ا أو

 وقف إمدا ات األسلحة إىل اإلرهابي ؛و إىل صليف الما ات اإلرهابية 
مي قيال من وتيب قيال مجيع الدوا األ ضا  بت ر  1373 لى ما تا  ا قرارش  يشدد - 2 

ر ا اها، أو اأضـــــ و  ا أراضـــــيها، بتيهري األمياا أو مج ها  مدا، بأ ة وســـــيلة أانت، بصـــــيرة مباشـــــرة 
غري مباشـــــرة، ب صـــــد أن ُتســـــت دل هذش األمياا ا أ ماا إرهابية، أو مع  لمها بأ ا ســـــُتســـــت دل ا  أو

https://undocs.org/ar/S/2018/1177
https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
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من وتيب قيــال مجيع الــدوا األ ضــــــــــــــــا  بت رمي أه ــاا  2178أ مــاا إرهــابيــة، و لى مــا تــا  ا قرارش 
 با تبارها ترائم   رية هيما  ت ل  بسلر امل اتل  اإلرهابي  األتان ، و،نيدهم ومتي لهم؛ 

 ن ب   1373) ( من ال رار  1 لى أن األتزال باوحر املنصـــي   ليه ا الل رة  يشييدد - 3 
 دمات أ رى ذات صـــــــلة،   لى إتااة أ ة أمياا أو أصـــــــيا مالية أو ميار  اقتصـــــــا  ة أو  دمات مالية أو

بصـــــيرة مباشـــــرة أو غري مباشـــــرة، لصـــــا  التنحيمات اإلرهابية أو هرا ى اإلرهابي  أله غرض من األغراض، 
 هن لذلك أ ة صــــلة  اىت وإن ف ،الســــلر اــــمأل،  لى ســــبيأل املااا أ اوصــــر، الت نيد أو التدر   أو  مبا

 ب مأل إرهار  د ؛ 
مجيع الدوا  لى تنليذ امل ا ري الدولية الاــــــــــاملة اوســــــــــدة ا التيصــــــــــيات  يحث بقوة - 4 

وال  تت ل  مبهاهحة غســــــــــــأل األمياا األرب   املن حة ال  أصــــــــــــدر ا هرقُة ال مأل امل نية باإلترا ات املالية 
 ؛، واملذأرات التلسري ة امللح ة  اومتي أل اإلرهاب واأنتاار

أن  لى مجيع الدوا ألالة أن تنأ قيانينها وليائحها التنحيمية الدا لية مبا  تل   يقرر - 5 
ن الدويل و يا اإلنســــان مع التزاما ا مبيت  ال انين الدويل، مبا ا ذلك ال انين اإلنســــاين الدويل وال اني 

لتيهري ال ــدرة  لى  لى حني  هله ترائم   رية بيصـــــــــــــــلهــا  لى ،رمي أه ــاا  ،وال ــانين الــدويل لوتئ 
ال يال  مدا  بتيهري أو مجع  ،ب ر  ة ت هس  لى النحي اليات    يرة الر ة ليها امل اضـــــــــــــــاة وامل اقبة 

أو اخلدمات املالية أو غريها من اخلدمات ذات الصـــــــــلة،  األصـــــــــيا املالية أو امليار  اأقتصـــــــــا  ةو األمياا، 
نل ة التنحيمات ملأ ا ســـتســـت دل بباـــهأل مباشـــر أو غري مباشـــر، ب صـــد اســـت دال األمياا، أو مع ال لم 

اوصــر، الت نيد  اإلرهابية أو للرا ى اإلرهابي  أله غرض من األغراض، مبا ا ذلك  لى ســبيأل املااا أ
 ، اىت وإن ف  هن لذلك أ ة صلة ب مأل إرهار  د ؛السلر أو التدر   أو

ملهــاهحــة ال  تت ــذهــا امتاــاا مجيع التــدابري أن تهلــأل الــدوا األ ضــــــــــــــــا  إىل  يطلييب - 6 
اإلرهاب، مبا ا ذلك التدابري املت ذة ملهاهحة متي أل اإلرهاب  لى النحي املنصــــــــي   ليه ا هذا ال رار، 

مبا ا ذلك ال انين الدويل اإلنســــــــــاين وال انين الدويل و يا اإلنســــــــــان ألتزاما ا مبيت  ال انين الدويل، 
 ؛وال انين الدويل لوتئ 

 والتماسني ي ات مالية ا ال ضـــا ا املت ل ة باإلرهاب  إىل إترا الدوا األ ضـــا   يدعو - 7 
مان صـــدور الســـبأل الهليلة بالتصـــده للتحد ات ال  تياتهها ا ســـ يها اوصـــيا  لى األ لة الوةمة لضـــ

 أاهال إ انة ا قضا ا متي أل اإلرهاب؛ 
الدوا األ ضـــــا  إىل ة ا ة ه الية التح ي  واملوا ة ال ضـــــائية ا قضـــــا ا  يدعو كذل  - 8 

متي أل اإلرهاب، وت بي    يبات تنائية ه الة ومتناسبة ورا  ة، اس  اأقتضا ،  لى األهرا  والهيانات 
 اإلرهاب؛ الذ ن أ  نيا بالضلي  بأنا ة متي أل

مجيع الدوا األ ضا  امتااأ  تاما  للتدابري ال  هرضها  امتااا لى ضرورة ضمان  يشدد - 9 
إىل أن وأ ة هر   الد م التحليله ورصـــــد الزا ات  ويشيييي ر، (2017) 2368 شقرار  مبيت جملس األمن 

ليمات باـــــــــأن اواأت املبلا  نها هيما  ت ل  ب دل اأمتااا لتدابري الزا ات امللروضـــــــــة تاـــــــــمأل مجع امل 
، ب را تاـــــــــــــــمــأل مجع امل ليمــات من مجيع املصــــــــــــــــا ر ذات الصــــــــــــــلــة، (2017) 2368مبيتــ  ال رار 

 تناقش ا الل نة؛ إىل أن هذش الت ار ر  نبغه أن كذل  ويش ر

https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368%20(2017)
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اوــــــاتــــــة إىل تنليــــــذ نليــــــات ،ميــــــد األصـــــــــــــــيا تنليــــــذا  ه ــــــاأ   مو بــــــال رار  يؤكييييد - 10 
 ؛ من الدوا األ رىامل دمة مبا ا ذلك النحر ا اللبات ال رف الاالث ، (2001) 1373

الـدوا إىل النحر ا ت ميم قيائمهـا اليالنيـة أو ال يائم اإلقليميـة املت ل ـة بت ميد  يدعو - 11 
 (2011) 1989 ، و(1999) 1267 ، و(2001) 1373األصـــــــــــــــيا  مو بــــــأاهــــــال ال رارات 

 ؛(2015) 2253 و
 (2017) 2368من ال رار  1ضـــــــرورة التنليذ الصـــــــارل للتدابري اليار ة ا الل رة  يؤكد - 12 

مجيع الدوا  لى املاـــــــــــارأة بناـــــــــــام ا تنليذ ونيد ث قائمة تنحيم الدولة اإلســـــــــــومية ا ال راا  ويحث
وتنحيم ال ا دة، والنحر ا إ راج أمسا  األهرا  والهيانات الضــال   ا متي أل اإلرهاب ا  ( ا ش)والاــال 

   هيها؛ال ائمة،  ند ت دمي اللبات تد دة إل راج أمسا
الـــدوا إىل اســـــــــــــــتامـــار ميار  ا تنليـــذ نحم الزا ات  مو بـــأاهـــال ال رارات  يييدعو - 13 

، ومصـــا رة األمياا (2015) 2253، و (2011) 1989، و (1999) 1267، و (2001) 1373
 ا سياا التح ي ات؛

د مجيع الدوا  لى ت ييم لاالر متي أل اإلرهاب لد ها  لى وته التحد د، ونيد  يحث - 14 
مجيع ال  ا ات اأقتصــــــــا  ة األأار ت رضــــــــا لتمي أل اإلرهاب، مبا ا ذلك  لى ســــــــبيأل املااا أ اوصــــــــر 

، الصـــــيدأنية، ا مجلة ق ا ات أ رىاخلدمات غري املالية ماأل ق ا ات التاـــــييد، والســـــلع األســـــاســـــية، و 
 رة  ن األمم املتحدة. مبا ا بالتيتيهات الصــــــــــــا ويرحب هرقة ال مأل امل نية باإلترا ات املاليةوه ا  مل ا ري 

التيتيهه الـــذه أ ـــدش مهتـــ  األمم املتحـــدة امل إل بـــامل ـــدرات والر ـــة للـــائـــدة الـــدوا  الـــدليـــأل” ذلـــك
هرقة ال مأل والتيتيهات الصــــــا رة ا هذا الصــــــد   ن “ األ ضــــــا  باــــــأن ت ييمات لاالر متي أل اإلرهاب

 امل نية باإلترا ات املالية؛
ومســت لة منلصــلة   ال  ف تناــب ب ُد وادات اســت بارات مالية الدوا األ ضــا يحث - 15 

من النااية التاـــــــــــــــغيلية،  لى ال يال بذلك بغية ت ز ز إالار  ملها املت ل  مبنع ومهاهحة متي أل اإلرهاب، 
  تماشى مع م ا ري هرقة ال مأل امل نية باإلترا ات املالية؛  مبا

بالدوا األ ضا  أن ت زة سبأل اليصيا إىل امل ليمات املت ل ة بتمي أل اأرهابي   يه ب - 16 
وإىل ال درة التحليلية للم ليمات املت ل ة بتمي أل اإلرهابي  امليتي ة لدى وادات اأســـــــــــــــت بارات املالية 

ون مع التاب ة هلا، ب را تاـــمأل ال يال مع الســـل ات امل تصـــة بيضـــع ميشـــرات لصـــصـــة للم االر، والت ا
 ال  ا  اخلا  باأن ت ير ا،اهات متي أل اإلرهاب ومصا رش وأساليبه؛ 

الدوا األ ضـــــا   لى ال يال،  لى الصـــــ يد اليالإل، بيضـــــع أو ت ز ز إالار  مأل  يحث -17 
 تييف للســـــــل ات اليالنية امل تصـــــــة، و صـــــــيصـــــــا وادات اأســـــــت بارات املالية، وأتهزة اأســـــــت بارات، 

وائر النيابة ال امة وبأو السل ات ال ضائية، إمهانية مجع وتبا ا امل ليمات  ن ووأاأت إنلاذ ال انين، و 
 متي أل اإلرهاب؛ 

الدوا األ ضــــــــــــا   لى بنا  قدرات نُُحم ها الرقابية والتنحيمية املالية من أتأل  يشيييييييييج  - 18 
ا  اخلا  ارمان اإلرهابي  من هرصــــة اســــتغوا األمياا ومج ها ون لها، ب را تاــــمأل ضــــمان تنليذ ال  

تنليذا  ه اأ  ملت لبات اإلبوغ واإلهصــــــــــا  وأذلك من  وا مرا اة الت ييمات ال  ر ة امل صــــــــــصــــــــــة ال  

https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)


 S/RES/2462 (2019) 

 

6/9 19-05232 

 

،ر هــا الهيــانــات امل نيــة ماــأل املــد ر ــة التنليــذ ــة لل نــة مهــاهحــة اإلرهــاب وهرقــة ال مــأل امل نيــة بــاإلترا ات 
 املالية وشبهتها ال املية؛

الدوا األ ضـــــــــــا  إىل تهايف وتســـــــــــر ع تبا ا امل ليمات التاـــــــــــغيلية وامل ليمات  يدعو - 19 
اأســــت بار ة املالية ذات الصــــلة ا اليقت املناســــ  هيما  ت ل  بأه اا وتن وت وأرام نيرأات اإلرهابي  

انــ  أو الاـــــــــــــــبهــات اإلرهــابيــة، مبــا ا ذلــك امل ــاتلين اإلرهــابيين األتــانــ ، وامل ــاتلين اإلرهــابيين األتــ
لل انين الدويل، وبضمنه ال انين الدويل و يا اأنسان ا امتااا ال ائدون أو املنت لين إىل أماأن أ رى، 

 ب را تامأل ما  له:ال انين الدا له و 
ضــمان إمهانية اســت دال الســل ات امل تصــة اأســت بارات املالية املتبا لة ب  وادات  )أ( 

الية ذات الصـــلة ال   تم اوصـــيا  ليها من ال  ا  اخلا ، ا امتااا اأســـت بارات املالية، وامل ليمات امل
 ل انين الدويل و يا اإلنسان؛ لل انين الدويل، مبا ا ذلك ا

ت ز ز إ ماج اأســـــــت بارات املالية واســـــــت دامها ا اواأت املتصـــــــلة باإلرهاب، ب را  )ب( 
 تامأل ت ز ز التنسي  ب  اليأاأت؛

املالية والبصمات املالية أأ اة للهاف  ن شبهات اإلرهابي   اتبار است دال اأست  )ج( 
 و يليهم؛
النحر ا إناــا  نلية تســت يع الســل ات امل تصــة أن نيصــأل من  وهلا  لى امل ليمات  ) ( 

ذات الصـــــلة، ب را منها،  لى ســـــبيأل املااا أ اوصـــــر، اوســـــابات املصـــــرهية، بغية تيســـــري الهاـــــف  ن 
ال انين الدويل و يا لل انين الدويل، مبا ا ذلك ل ائدة لإلرهابي ، وذلك ا امتااا األصـــــــــــــــيا املالية ا

 اإلنسان؛
جبميع الدوا أن ت زة إمهانية ت    امل اموت املالية وشـــــــــــــــلاهيتها، ا امتااا  يه ب - 20 

ب را تاــــــــــــمأل  وال انين الدويل اأنســــــــــــاين،ال انين الدويل و يا اإلنســــــــــــان لل انين الدويل، مبا ا ذلك 
  له: ما

اأســـــتلا ة الهاملة من اســـــت دال التهنيليتيات املالية والتنحيمية الد دة والناشـــــئة ا  )أ( 
 املايل، واإلسهال ا التنليذ الل اا لتدابري مهاهحة غسأل األمياا ومتي أل اإلرهاب؛ الاميا ت ز ز 

وأذلك  مي ة املالية ذا ا،، مبا ا ذلك ضمن اوالتأأد من است ا ة امليسسات املالية )ب( 
 وائر األ ماا واملهن غري املالية املَ ّينة، أن تتبا ا امل ليمات ألغراض الت ليف من ادة لاالر غســـــــــــــــأل 
األمياا ومتي أل اإلرهاب وتزو د الســل ات امل تصــة احمللية مب ليمات شــاملة  ن امل   ات النائية، متاــيا 

 مع مت لبات بلد املناأ؛ 
 االر املرتب ة باســــــــت دال األمياا الن د ة والصــــــــهي  واملها ال ابلة للتداوا، ت ييم امل )ج( 

ا ذلك  ا ذلك لاالر الن أل غري املاــــــرو   ت اودو  لامياا الن د ة وغريها من املنت ات املالية، مبا مبا
حي ـــأل املـــايل الُنحم البـــد لـــة للتي م ـــدمو  ،ب ـــاقـــات ال يمـــة امل زّنـــة والب ـــاقـــات املـــدهي ـــة ال يمـــة مســـــــــــــــب ـــا  

 ؛مل الة تلك امل االرذلك اوياأت(؛ واختاذ التدابري املناسبة  ا )مبا
ت ييم وم الة امل االر احملتملة املرتب ة باألصــــــــيا اأهرتاضــــــــية ولاالر الصــــــــهي  املالية  ) ( 

 سا   الد دة، اس  اأقتضا ، مبا ا ذلك  لى سبيأل املااا أ اوصر، برامج التمي أل الما ه ال  قد
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 ، واختاذ اخل يات املناســــــــبة لضــــــــمان إ ضــــــــا  م دمه تلك األصــــــــيااســــــــت ماهلا ألغراض متي أل اإلرهاب
 ت لبات مهاهحة غسأل األمياا ومتي أل اإلرهاب؛ لولتزامات املت ل ة مب

بال مأل الذه ت يل به االيا  هرقة ال مأل امل نية باإلترا ات املالية ا هذا الصد   يرحب - 21 
ألصـــيا اأهرتاضـــية ومب دمه  دمات األصـــيا اأهرتاضـــية، مبا ا ذلك الت د وت ال  أ  لتها واملت ل  با

ــــــــــــــــــ لى م ا ريها والبيان املت ل  ب 2018هرقة ال مأل ا تاــــر ن األوابأأتيبر  الليائيف التنحيمية اخلاصـــة ” ـ
 لى أساس امل االر  ت بي  الليائيف التنحيمية ال ائمة لى الدوا األ ضا  يشج  و ، “باألصيا اأهرتاضية

اخلاصــــــــة مبهاهحة غســــــــأل األمياا ومهاهحة متي أل اإلرهاب  لى م دمه  دمات األصــــــــيا اأهرتاضــــــــية، 
ونيد د نحم ه الة إلترا  الرصـــــــــــــد أو اإلشـــــــــــــراف ال ائم   لى أســـــــــــــاس امل االر  لى م دمه  دمات 

 األصيا اأهرتاضية؛
ســـت بارات املالية وأتهزة الســـل ات اليالنية امل تصـــة، و صـــيصـــا وادات اأ يشيييج  - 22 

اأســـــــت بارات،  لى مياصـــــــلة إقامة شـــــــراأات ه الة مع ال  ا  اخلا ، مبا ا ذلك امليســـــــســـــــات املالية، 
وصــــنا ة التهنيليتيا املالية وشــــبهة اإلنرتنت وشــــرأات وســــائأل التياصــــأل اأتتما ه، وخباصــــة هيما  ت ل  

 بت ير ا،اهات متي أل اإلرهاب ومصا رش وأساليبه؛ 
بالدور اوييه الذه تي  ه املنحمات غري الرحبية ا اأقتصـــا ات اليالنية والنحم  يسييل  - 23 

ال يال  ور ا بإترا  ت ييم للم االر ا ال  ا  غري الرحبه لد ها إىل الدوا األ ضــــــــــــا   يدعوو اأتتما ية، 
هاب ولوســــــــرتشــــــــا  من أتأل نيد د املنحمات امل رضــــــــة خل ر متي أل اإلر  الت ييم امليتي  لد ها، أو نيد ث

الدوا األ ضـــــــــــا   لى ال مأل، بالت اون مع  ويشييييييييج بالت ييم ا تنليذ  ج قائم  لى أســـــــــــاس امل االر، 
ال  ا  غري الرحبه،  لى منع إســـــــــــــــا ة اســـــــــــــــت ماا هذش املنحمات، مبا هيها املنحمات الصـــــــــــــــير ة من قبأل 

ا يا اإلنســـــــــــــــان واور ات  اإلرهابي  أو لصـــــــــــــــاوهم، مع اإلشـــــــــــــــارة إىل أن الدوا     ليها أن نيرتل
هرقة ال مأل امل نية وضـــ تها ال  ال ائمة إىل التيصـــيات ذات الصـــلة واليلائ  التيتيهية  ويشييي راألســـاســـية، 

 ؛ منها 8، وأ سيما التيصية باإلترا ات املالية
مرا اة التألري ،  لى  ند تصـــــــميم وت بي  تدابري ملهاهحة متي أل اإلرهاب ،الدوا يحث - 24 

ال  تضــ لع ال بية  لى وته اوصــر، مبا ا ذلك األناــ ة األناــ ة اإلنســانية  لى لتلك التدابري  احملتمأل
  لى حني  تس  مع ال انين اإلنساين الدويل؛ ا اواا اإلنساين،الهات اللا لة  ا 

الدوا األ ضــا   لى نيســ  الهي  ال  تبذهلا واختاذ إترا ات اامسة لتحد د  يشيج  - 25 
 ا املت ل ة باأ،ار ا األشــــ ا  واملمتلهات الا اهية ال  متيا اإلرهاب  دف إ ضــــا  املســــيول  ال ضــــا

 نها للمحاســـــــــبة، وال يال اســـــــــ  اأقتضـــــــــا ، بتزو د هر   الد م التحليله ورصـــــــــد الزا ات بامل ليمات 
 الصلة بتلك ال ضا ا؛  ذات

منع اإلرهابي  من اأســتلا ة باــهأل مباشــر أو غري مباشــر إىل الدوا األ ضــا    يته  يكرر  - 26 
 وتبا ا امل ليمات ني ي ا  لتلك الغا ة؛ز الت اون  ت ز و ا  ها  لى ة ا ة من  هع اللد ة أو من التناةأت السياسية 

ا تما  وتنليذ تدابري تاـــر  ية أو غريها من  لى  ت م بذلك ب د،ال  ف  ،الدوا يحث - 27 
األسلحة الصغرية واألسلحة اخلليلة واياة ا وختز نها  صنعَ  يةالدا ل قيانينهامبيت   لُت رِّل وةمةالتدابري ال

من أتأل ضــــــــمان  اأمة ، واأ،ار  ا بصــــــــيرة غري ماــــــــرو ة  ا أل املناال  اخلاضــــــــ ة ليأ تها ال ضــــــــائية
 املتيرال  ا هذش األنا ة؛
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ملنع ومهــــاهحــــة متي ــــأل اإلرهــــاب،  بــــالــــدوا األ ضــــــــــــــــــا  ت ز ز الت ــــاون الــــدويل يه يييب - 28 
 :تامأل ب را

ألالة التبا ا الل اا لوســـــــــــــــت بارات املالية ذات الصـــــــــــــــلة  ن الر   اآلليات الانائية  )أ( 
لر   لى اللبات ل ســــــــل ا اقا رة  لى  ارســــــــة واملت د ة األالراف، والتأأد من أن الســــــــل ات امل تصــــــــة 

 الت اون الدويل  لى حني ه اا؛
التأأد من أن وادات اأســــــت بارات املالية التاب ة هلا ت مأل مباابة اليأالة املرأز ة لتل ه  )ب( 

وامل ليمات األ رى املت ل ة بغســـــــأل األمياا والرائم األصـــــــلية ومتي أل اإلرهاب املاـــــــبيهة ت ار ر امل اموت 
آلمنة واحملمية ا ت ميم امل ليمات امل دمة من الهيانات املبلِّغة، وأ ا َتست د ل بل الية ال نيات امل صصة وا

 ونتائج نيليلها  لى السل ات امل تصة ذات الصلة، تل ائيا أو بنا   لى اللبها؛
ت ز ز الت اون  ت اودو  ب  الســـــــــل ات المرأية والضـــــــــر بية وهيما بينها، هضـــــــــو  ن  )ج( 

 نيس  التنسي  ب  الارالة الدولية وال مليات المرأية؛
ية امل ليمات املتبا لة ب  وادات اأســـت بارات املالية  لى الصـــ يد الدويل نيســـ  ني  ) ( 

باــــــــــــــأن متي أل امل اتل  اإلرهابي  األتان ، مبا ا ذلك امل اتلين اإلرهابيين األتان  ال ائدون واملنت لين 
ت ات إىل أماأن أ رى، واخلو ا اإلرهابية الصــــــــــــــغرية، وهرا ى اإلرهابي ، وباــــــــــــــأن أناــــــــــــــ ة تام ه الت

وتام ه األمياا وامليســـر ن ال امل  لصـــا  اأرهابي ، وذلك من  وا التنليذ الهامأل مل ا ري هرقة ال مأل 
 امل نية باإلترا ات املالية ا هذا الصد ؛ 

أن  لى مجيع الدوا أن تســـــــــــــــا د أأل منها األ رى بأقصـــــــــــــــى قدر من  تأك داليع د  - 29 
 ترا ات النائية املت ل ة بتمي أل أو   م األ ماا اإلرهابية، املسا دة هيما  تصأل بالتح ي ات أو اإل

الدوا األ ضــــا   لى املســــا دة ا بنا  قدرات الدوا األ ضــــا  األ رى، بنا   يشيييج  - 30 
  لى اللبها، للتصده لل  ر الذه  اله متي أل اإلرهاب؛

الية املتيهرة الدوا األ ضــا   لى اأســتلا ة  لى أهضــأل وته من ال درات الاــر  يشييج  - 31 
لدى املنحمة الدولية للاـــــــــــــــرالة النائية )إنرتبيا(، ماأل قيا د البيانات واملللات التحليلية ذات الصـــــــــــــــلة، 

 منع ومهاهحة متي أل اإلرهاب؛ بغية
الدوا األ ضـــا  وأذلك األمم املتحدة، وأ ســـيما مهت  األمم املتحدة امل إل  يشيييج  - 32 

بامل درات والر ة  لى مياصلة إترا  البحيث ومجع امل ليمات لتحس  ههم البي ة ون اا الصوت ال  
 قد تيتد ب  اإلرهاب، وأ سيما متي أل اإلرهاب، والر ة املنحمة  ت اليالنية؛

انات األمم املتحـدة، وأ ســـــــــــــــيمـا مهتـ  األمم املتحـدة امل إل مبهـاهحة إىل أيـ يطلب - 33 
اإلرهاب ومهت  األمم املتحدة امل إل بامل درات والر ة مياصـــلة الت اون مع الدوا األ ضـــا  واأســـتمرار 
ا تزو دها باملســـــــــــــــا دة الت نية وبنا  ال درات، بنا   لى اللبها، وأذلك  لى أســـــــــــــــاس الاغرات ا جمايل 

ت ار ر هرقة وخباصـــــــــــة ما  ت ل  منها بليذ وال درات املبينة ا ت ار ر املد ر ة التنليذ ة ملهاهحة اإلرهاب، التن
ال مأل امل نية باإلترا ات املالية وت ار ر الت ييم املتبا ا ال  ُت ّدها اهليئات اإلقليمية املناظرة للرقة ال مأل، 

 امأل ألتزاما ا الدولية مبنع ومهاهحة متي أل اإلرهاب؛ وذلك من أتأل مسا دة تلك الدوا  لى التنليذ اله
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مهتــ  إىل ال يــال بــالت ــاون مع  مهتــ  األمم املتحــدة امل إل مبهــاهحــة اإلرهــاب ييدعو - 34 
املد ر ة التنليذ ة ملهاهحة اأرهاب وهر   الد م بالتاـــــــــــــــاور مع األمم املتحدة امل إل بامل درات والر ة و 

، (2015) 2253و  (2004) 1526ال امأل مبيت  قراره جملس األمن  التحليله ورصـــــــــــــــد الزا ات
الدويل والبنك  امليســـســـات املالية الدولية ماأل صـــندوا الن دغريها من أيانات اأتلاا ال امله هضـــو   ن و 

الــدويل ومع أصـــــــــــــــحــاب املصـــــــــــــــلحــة اآل ر ن، مبــا ا ذلــك اهليئــات اأقليميــة املنــاظرة للرقــة ال مــأل امل نيـة 
باـــــأن متهاملة ت دمي مســـــا دة ت نية لتحســـــ  التنســـــي   دف باإلترا ات املالية املت ل ة بغســـــأل األمياا 

شـــــأ ا نيســـــ  قدرة الدوا األ ضـــــا ، بنا   تدابري مهاهحة متي أل اإلرهاب، مبا ا ذلك املســـــا دة ال  من
 ؛ لى تنليذ هذا ال رار لى اللبها، 

ت ز ز ، ب2395وه ـــا  لل رار  ال يـــال،إىل املـــد ر ـــة التنليـــذ ـــة ملهـــاهحـــة اإلرهـــاب  يطلييب - 35 
 ملية الت ييم املت ل ة بتمي أل اإلرهاب، ب را تاـــــــــــــــمأل ال يال بز ارات متاب ة  د ة األهداف ومرّأزة من 

اســـــــتهماا الت ييمات الاـــــــاملة ال  ،ر ها املد ر ة التنليذ ة وأن ت دل ســـــــني ا،  لى أســـــــاس ت ار رها أتأل 
هر   الد م التحليله ورصـــــد الزا ات، إىل مهت  األمم املتحدة امل إل مبهاهحة اإلرهاب، بالتاـــــاور مع و 

واواأت ال  نيتاج نيد دها للاغرات ال  مت ميتزا  مياضــــــــــــــي يا  من  وا لنة مهاهحة اإلرهاب، ت ييما  
من أتأل تنليذ األاهال الرئيســــــــــــية املت ل ة بتمي أل مهاهحة اإلرهاب باــــــــــــأ ا ترا ات مز د من اإلأختاذ 

والهي  اهلا هة املنصـــــــــي   ليها ا قرارات جملس األمن ذات الصـــــــــلة بغرض تصـــــــــميم املســـــــــا دة الت نية 
يم املتبـا ا ال  تُ ـّدهـا هرقـة ال مـأل امل نيـة بـاإلترا ات املـالية املبـذولـة لبنـا  ال ـدرات مع مرا ـاة ت ـار ر الت ي

، وأن تضـــــمن ختصـــــيأ امليار  الوةمة لوضـــــ و   ذش واهليئات اإلقليمية املناظرة هلا، اســـــ  اأقتضـــــا 
 ؛املهال

، (1999) 1267إىل لنة مهاهحة اإلرهاب والل نة املناــــأة  مو بال رارات  يطلب - 36 
شــــــهرا، ب  د اتتما   ا  ماــــــرت   12ال يال، ا غضــــــين  (2015) 2253، و (2011) 1989و 

 هات ا جماا متي أل اإلرهاب، وأذلك باأن تنليذ أاهال هذا ال رار؛باأن األ  ار واأ،ا
إىل املد ر ة التنليذ ة ملهاهحة اإلرهاب وهر   الد م التحليله ورصــــــــــد الزا ات  يطلب - 37 

ال يال، قبأل ان  ا  اأتتما  اخلا  املاــــــــــرت ، بإ دا  ت ر ر  ن اإلترا ات ال  اختذ ا الدوا األ ضــــــــــا  
الدوا األ ضـــــــــــــــا  إىل أن ت دل هلما   يا حبليا  ا ة  يدعورهاب. وا هذا الصـــــــــــــــد ، ليقف متي أل اإل

 ، م ليمات  ن اإلترا ات ال  اختذ ا ليقف متي أل اإلرهاب؛2019  ال
 أن  ب ه هذش املسألة قيد نحرش. يقرر - 38 
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