
Traducere neoficială 

Consiliul de Securitate a Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat Rezoluţia 2170 privind 

condamnarea încălcării sistematice a drepturilor omului de către organizaţiile 

extremiste din Irak şi Siria. 

Se face apel către toate statele membre ale Organizației Națiunilor Unite să acționeze pentru 

a suprima fluxul de luptători străini, de finanțare și alte tipuri de sprijin pentru grupurile 

extremiste Islamiste din Irak și Siria, astfel încî t, Consiliul de Securitate a atribuit la  lista sa 

de sancțiuni teroriste șase persoane afiliate la aceste grupuri. 

Prin adoptarea în unanimitate a Rezoluției 2170 (2014), în condiţiile capitolului VII din Carta 

Națiunilor Unite, Consiliul a condamnat în termenii cei mai duri ceea ce a numit "abuz brut, 

sistematic și pe scară largă" a drepturilor omului de către statul islamic din Irak și Levant 

(Isil, de asemenea, cunoscut sub numele ISIS) și Al-Nusra Front. Persoanele care fac obiectul 

restricțiilor de călătorie, înghețarea activelor și alte măsuri destinate grupărilor afiliate Al-

Qaida sunt menţionate în anexă. [Abu Bakr al-Baghdadi, liderul de Isil, nu este menţionat în 

anexă, deoarece  el a fost inclus în lista  din 2011]. 

S-a facut apel către statele membre să ia măsuri la nivel național pentru a preveni deplasarea 

luptătorilor care urmează să  se alăture grupurilor lor, reiterînd obligațiile care decurg din 

rezoluțiile anterioare de combatere a terorismului privind  împiedicarea mişcării  libere a 

teroriștilor, precum și aprovizionarea acestora cu arme sau sprijin financiar. A fost exprimată 

disponibilitatea de a  include în lista de sancţiuni pe cei   au facilitat recrutarea și călătoriile 

luptătorilor străini. 

Prin rezoluție, Consiliul a solicitat ca, Isil, Al-Nusra Front și toate celelalte entități asociate 

cu Al-Qaida să înceteze toate actele de violență și terorism, precum și dezarmarea și 

desființarea imediata. Reamintind că atacurile împotriva civililor, pe baza identității etnice 

sau religioase ar putea constitui crime împotriva umanității, Se menţionează necesitatea de a 

aduce aceste persoane, inclusiv luptători străini, în fața justiției. 

Consiliul a direcționat  echipei de monitorizare sancţiunile, privind raportarea aferentă 

ameninţării continue pe care o reprezintă Isil și Frontul, precum și sursele de armament, de 

finanțare, de recrutare și demografice.  Echipa de monitorizare urmează să prezinte 

recomandări în termen de 90 de zile în legătură cu  amenințările existente. 

Ca urmare a  prevederilor incluse în Rezoluţie, adoptarea acesteia a fost salutată de către 

membrii Consiliului - reprezentanţi din Marea Britanie, Federația Rusă, Statele Unite ale 



Americii, Australia, Iordania, China, Franța, Chad și Chile, de asemenea şi reprezentanții 

Irak-ului și Siriei. Toţi reprezentanţii au subliniat amenințarea cumplită pe care o reprezintă 

Isil, Al-Nusra Front și alte grupuri extremiste în regiune și în lume și au solicitat mai multe 

acțiuni ferme  de luptă ale Consiliului împotriva lor. 

Reprezentantul Siriei a declarat că țara sa luptă cu astfel de teroriști în ultimii trei ani, în timp 

ce alte ţări din regiune au  sprijinit aceste grupuri.  

Reprezentantul  Iordaniei a menționat că, terorismul în Siria s-a  agravat datorită 

marginalizării  grupurilor de opoziție moderate siriene. 

Reprezentantul  Irakului, descriind fărădelegile comise de ISIS în țara sa, a mulțumit statelor 

care au venit în ajutor în timpul crizei. Este nevoie de o cooperare regională și internațională 

mai mare pentru a pune capăt amenințării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă 

 

1) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabidi al Jahani 

Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabidi al Jahani este asociat cu Al-Qaida sau cu orice 

grupare de persoane, afiliat, grup dizident sau un derivat al acestuia pentru "participarea la 

finanțarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau săvîrșirea de acte sau activități de către, 

împreună cu, sub numele de, în numele sau în sprijinul ",  „recrutarea pentru "Jabhet al-Nusra,  

alias Frontul al-Nusrah pentru oamenii din Levant (QE.A.137.14). 

 

2) Hajjaj Bin Fahd Al Ajmi 

Hajjaj bin Fahd Al Ajmi este asociat cu Al-Qaida sau cu orice grupare de persoane, afiliat, 

grup dizident sau un derivat al acestuia pentru “participarea la finanțarea, planificarea, 

facilitarea, pregătirea sau săvârșirea de acte sau activități de către, împreună cu, sub numele 

de, în numele sau în sprijinul" Frontul al-Nusrah pentru oamenii din Levant (QE.A.137.14). 

 

3) Abou Mohamed al Adnani 

Abou Mohamed al Adnani este asociat cu Al-Qaida sau cu orice grupare de persoane, 

afiliat, grup dizident sau un derivat al acestuia pentru "participarea la finanțarea, planificarea, 

facilitarea, pregătirea sau săvîrșirea de acte sau activități de către, împreună cu, sub numele 

de, în numele sau în sprijinul "statului Islamic din Irak și Levant (Isil),  alias  Al-Qaida în Irak 

(QE.J.115.04) 

 

4) Said Arif 
Said Arif  este asociat cu Al-Qaida sau cu orice grupare de persoane, afiliat, grup dizident sau 

un derivat al acestuia pentru "participarea la finanțarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau 

săvîrșirea de acte sau activități de către, împreună cu, sub numele de, în numele sau în 

sprijinul ", " recrutarea pentru" Jabhet al-Nusra,  alias Frontul  al-Nusrah pentru oamenii din 

Levant (QE.A.137.14). 

 

5) Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim al Charekh 
Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim al Charekh este asociat cu Al-Qaida sau cu orice grupare 

de persoane, afiliat, grup dizident sau un derivat al acestuia pentru "participarea la finanțarea, 

planificarea, facilitarea, pregătirea sau săvîrșirea de acte sau activități de către, împreună cu, 

sub numele de, în numele sau în sprijinul "Jabhet al-Nusra, enumerat ca un alias al Frontului 

al-Nusrah pentru oamenii din Levant (QE.A.137.14) 

 

6) Hamid Hamad Hamid al-Ali 
Hamid Hamid Hamad al-Ali este asociat cu Al-Qaida sau cu orice grupare de persoane, 

afiliat, grup dizident sau un derivat al acestuia pentru "participarea la finanțarea, planificarea, 

facilitarea, pregătirea sau săvîrșirea de acte sau activități de către, împreună cu, sub numele 

de, în numele sau în sprijinul "Statului Islamic din Irak și Levant (Isil), alias  Al-Qaida în Irak 

(QE.J.115.04) și Jabhet al-Nusra, un aliat al Frontului al-Nusrah pentru oamenii din Levant 

(QE.A.137.14). 

 

 

 

 



Security Council Adopts Resolution 2170 (2014) Condemning Gross, Widespread Abuse 

of Human Rights by Extremist Groups in Iraq, Syria 

 Text Places Sanctions on Individuals Associated with those Organizations 

Calling on all United Nations Member States to act to suppress the flow of foreign fighters, 

financing and other support to Islamist extremist groups in Iraq and Syria, the Security 

Council this afternoon put six persons affiliated to those groups on its terrorist sanctions list. 

Through the unanimous adoption of resolution 2170 (2014), under the binding Chapter VII of 

the United Nations Charter, the Council condemned in the strongest terms what it called 

“gross, systematic and widespread abuse” of human rights by the Islamic State in Iraq and the 

Levant (ISIL, also known as ISIS) and Al-Nusra Front.  In an annex to the text, it named the 

individuals subject to the travel restrictions, asset freezes and other measures targeted at Al-

Qaida affiliates.  [Abu Bakr al-Baghdadi, leader of ISIL, was not among the six because he 

has been listed since 2011]. 

It called on Member States to take national measures to prevent fighters from travelling from 

their soil to join the groups, reiterating obligations under previous counter-terrorism 

resolutions to prevent the movement of terrorists, as well as their supply with arms or 

financial support.  It expressed readiness to consider putting on the sanctions list those who 

facilitated the recruitment and travel of foreign fighters. 

Through the resolution, the Council demanded that ISIL, Al-Nusra Front and all other entities 

associated with Al-Qaida cease all violence and terrorist acts, and immediately disarm and 

disband.  Recalling that their attacks against civilians on the basis of ethnic or religious 

identity might constitute crimes against humanity, it stressed the need to bring those 

perpetrators, including foreign fighters, to justice. 

The Council directed the sanctions monitoring team to report on the continuing threat posed 

by ISIL and the Front, and their sources of arms, funding, recruitment and demographics, and 

to present recommendations within 90 days to further address the threat. 

Following action on the text, its adoption was welcomed by representatives of Council 

members United Kingdom, Russian Federation, United States, Australia, Jordan, China, 

France, Chad and Chile along with the representatives of Iraq and Syria.  All underlined the 

dire threat posed by ISIL, Al-Nusra Front and other extremist groups to the region and the 

world and called for further firm Council action to deal with them. 

Syria's representative said his country had been fighting such terrorists for the past three 

years, while others in the region had been supporting those groups.  Jordan's representative 

maintained, however, that terrorism in Syria had been exacerbated by Syria's marginalization 

of moderate opposition groups. 

Iraq's representative, describing atrocities committed by ISIS in its sweep across his country, 

thanked States that had come to its aid during the crisis.  Greater regional and international 

cooperation were needed to end the threat. 

 



Annex 

1. Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabidi al Jahani 

“Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabidi al Jahani is associated with Al-Qaida or any cell, 

affiliate, splinter group or derivative thereof for “participating in the financing, planning, 

facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the 

name of, on behalf of, or in support of” and “recruiting for” Jabhet al-Nusra, an a.k.a. of Al-

Nusrah Front for the People of the Levant (QE.A.137.14). 

2.    Hajjaj Bin Fahd Al Ajmi 

“Hajjaj bin Fahd al Ajmi is associated with Al-Qaida or any cell, affiliate, splinter group or 

derivative thereof for “participating in the financing, planning, facilitating, preparing or 

perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in 

support of” Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QE.A.137.14). 

3.    Abou Mohamed al Adnani 

“Abou Mohamed al Adnani is associated with Al-Qaida or any cell, affiliate, splinter group or 

derivative thereof for “participating in the financing, planning, facilitating, preparing or 

perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in 

support of” Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), an a.k.a of Al-Qaida in Iraq 

(QE.J.115.04). 

4.    Said Arif 

“Said Arif is associated with Al-Qaida or any cell, affiliate, splinter group or derivative 

thereof for “participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of 

acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of or in support of” and 

“recruiting for” Jabhet al-Nusra, an a.k.a. of Al-Nusrah Front for the People of the Levant 

(QE.A.137.14). 

5.    Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim al Charekh 

“Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim al Charekh is associated with Al-Qaida or any cell, 

affiliate, splinter group or derivative thereof for “participating in the financing, planning, 

facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the 

name of, on behalf of, or in support of” Jabhet al-Nusra, listed as an a.k.a. of Al-Nusrah Front 

for the People of the Levant (QE.A.137.14). 

6.    Hamid Hamad Hamid al-Ali 

“Hamid Hamad Hamid al-Ali is associated with Al-Qaida or any cell, affiliate, splinter group 

or derivative thereof for “participating in the financing, planning, facilitating, preparing or 

perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in 

support of” Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), an a.k.a. of Al-Qaida in Iraq 

(QE.J.115.04) and Jabhet al-Nusra, an a.k.a. of Al-Nusrah Front for the People of the Levant 

(QE.A.137.14).” 


