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 )٢٠٠٥ (١٦٢٤القرار   
 ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤ املعقودة يف ٥٢٦١الذي اختذه جملـس األمن يف جلسته   

 
 إن جملس األمن، 
، ١٩٩٩أكتـوبر   / تشـرين األول   ١٥املـؤرخ   ) ١٩٩٩ (١٢٦٧ قراراتـه    إذ يعيد تأكيد   

املــــــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٣٥ ، و٢٠٠١ســــــبتمرب / أيلــــــول٢٨املــــــؤرخ ) ٢٠٠١ (١٣٧٣ و
ــار/آذار ٢٦ ــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ و ،٢٠٠٤س م ــل / نيســان٢٨امل  ١٥٦٦ و ،٢٠٠٤أبري

ــؤرخ ) ٢٠٠٤( ــوبر / تشــرين األول٨امل ــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦١٧ ، و٢٠٠٤أكت ــوز٢٩امل  / مت
ينــاير / كــانون الثــاين ٢٠املــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٤٥٦، واإلعــالن املرفــق بقــراره   ٢٠٠٥ يوليــه
من جــراء   م الدوليني   ال باألمن والس  ، وكذلك قراراته األخرى املتعلقة باألخطار احملدقة      ٢٠٠٣
 اإلرهاب،أعمال 

ــة وإذ يعيــد أيضــا تأكيــد   بكــل  وإلرهــاب جبميــع أشــكاله ومظــاهره مكافحـــة ا حتمي
 تقيـد   على أنه جيـب علـى الـدول ضـمان         وإذ يشدد أيضا    وفقا مليثاق األمم املتحدة،     الوسائل،  

 مبوجـب القـانون الـدويل، واعتمـاد     اميع التزاماهتجبكافحة اإلرهاب   ملكافة التدابري اليت تتخذها     
ــ ــانون الدولــ  ـتل ــا للق ــدابري وفق ــدويل حلقــوق اإلنســان   ـك الت ــانون ال ــانون ،ي، وال ســيما الق  وق

  والقانون اإلنساين،،الالجئني
 ووقتمــابــأقوى العبــارات مجيــع أعمــال اإلرهــاب أيــا كانــت دوافعهــا،        وإذ يــدين  

ويؤكـد  واألمـن؛   د األخطار اليت هتـدد السالم      أشـارتكبت، وأيا كان مرتكبوها، باعتبارها من       
م واألمـن الـدوليني مبوجـب ميثـاق     الاملسؤولية الرئيسية جمللس األمن عـن صـون السـ         من جديد   

 األمم املتحدة،
ــدين أيضــا   ــة     وإذ ي ــى األعمــال اإلرهابي ــارات التحــريض عل  وإذ يســتنكر بأشــد العب

 الـيت قـد حتـرض علـى     لألعمـال اإلرهابيـة   )اراختالق أعـذ (احملاوالت الرامية إىل تربير أو متجيد  
 ،ارتكاب مزيد من تلك األعمال
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التحــريض علــى األعمــال اإلرهابيــة املرتكبــة   إزاء مايشــكلهقلــق بــالغ الوإذ يســاوره  
 حبقــوق اإلنســان، ويهــدد متتــع النــاسعلـــى  ومتنــام بــالغخطــر بــدافع التطــرف والتعصــب مــن 

ويـتعني   ويقـوض االسـتقرار والرخـاء العـامليني،        الـدول، التنمية االجتماعية واالقتصـادية لكافـة       
؛ علـــى جنـــاح الســـرعة وبصـــورة اســـتباقيةعلـــى األمـــم املتحـــدة وكافـــة الـــدول أن تواجهـــه 

احلاجــة إىل اختــاذ مجيــع التــدابري الضــرورية واملناســبة، وفقــا للقــانون الــدويل،  علــى يشــدد وإذ
 ة،على الصعيدين الوطين والدويل، حلماية احلق يف احليا

 مـن اإلعـالن العـاملي       ١٩املادة  يف  ر املنصوص عليه    ـإىل احلق يف حرية التعبي    ر  ـوإذ يشي  
 إذ يشيــر  و،  )��اإلعـالن العـاملي   �� (١٩٤٨حلقوق اإلنسـان الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة العامـة يف             

 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق        ١٩ر املنصوص عليه يف املادة      ـاحلق يف حرية التعبي    إىل   أيضا
قيــود تفـرض يف هـذا       وإىل أن أي     ،١٩٦٦ملدنية والسياسية الذي اعتمدتـه اجلمعيـة العامـة يف           ا

ـــون وأن تكــون ضــرورية لألسبـــاب      ـــود املفروضـــة بــنص القان الصـــدد جيـــب أال تتجـــاوز القي
 ،العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية من ١٩ من املادة ٣يف الفقرة املبـيـنـة 

ـــ والتمتـــع باللجـــوء إىل احلـــق يف التمـــاس  كـــذلكوإذ يشـــري  ه املنصـــوص عليـــه يف ــ
االلتــزام بعــدم اإلعـادة القسريـــة املنــوط      إىل  مـن اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان و           ١٤ املادة
ـــ ــة الدول مبوجـــب بـ ــز  االتفاقيـ ــة مبركـ ــدة يف  املتعلقـ ــئني املعتمـ ــوز ٢٨الالجـ ــه /متـ  ١٩٥١يوليـ

 ،)�اتفاقيـة الالجـئني وبروتوكوهلـا     �( ١٩٦٧ينـاير   / كـانون الثـاين    ٣١املعتمد يف   وبروتوكوهلا  
 علـى   إىل أن أوجه احلماية اليت توفرها اتفاقية الالجئني وبروتوكوهلـا ال تسـري         يشري أيضا  إذو

ى مـع مقاصـد   ـنافـ ـتـأي شخص توجد بشأنه أسباب جدية تدعو إىل اعتبـاره مرتكبـا ألعمـال ت        
 ،هاومبادئ األمم املتحدة

اىف مـع مقاصـد     ـنـ ـتـه وممارسـاته ت   ـبـ ـعلى أن أعمـال اإلرهـاب وأسالي      يد التأكيد   وإذ يع  
األمم املتحدة ومبادئها وأن القيام عن علم بتمويل أعمال اإلرهاب والتخطـيط هلـا والتحـريض              

 عليها يتناىف أيضا مع مقاصد األمم املتحدة ومبادئها،
اصـة يف صـفوف املـدنيني مـن         وخب،  ضـحايا ال إزاء تزايـد عـدد       وإذ يساوره بالغ القلـق     

بــدافع التعصــب أو التطــرف يف املرتكبــة  اإلرهــابأعمــال  بسبـــب ،والعقائــدشــىت اجلنســيات 
؛  ضـحايا اإلرهـاب وأسـرهم      يؤكد من جديد تضـامنه القـوي مـع        إذ  العامل، و خمتلفة من   مناطق  

اعر وإذ يؤكد أمهية مساعدة ضحايا اإلرهـاب وتـوفري الـدعم هلـم وألسـرهم للتغلـب علـى مشـ          
 الفقدان واحلزن،

ــدور م وإذ يســلّ  ــم املتحــدة  اب ــة إىل مكافحــة    األساســـي يف ألم ــة الرامي ــود العاملي اجله
كافحـة  ملسـتراتيجية عامليـة     مـن حتديـد عناصـر ا       األمـني العـام      قـام بــه   مبا   يرحبإذ  و،  اإلرهاب
ذ اسـتراتيجية    لتنظر فيها اجلمعية العامـة وتبلورهـا بـدون تـأخري ابتغــاء اعتمـاد وتنفيـ                 اإلرهاب،
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الـوطين واإلقليمـي    الصـعيد   تكفـل االسـتجابة بصــورة شـاملة ومنسـقة ومتسـقة علـى كـل مـن                  
 ،والدويل جلهـود مكافحة اإلرهاب

ـــد يوإذ   ــهؤكـ ــا يف    دعوتـ ــرعة، أطرافـ ــه السـ ــى وجـ ــبح، علـ ــدول إىل أن تصـ ــة الـ  كافـ
 ســـواء كانـــت أطرافـــا يف املتعلقـــة مبكافحـــة اإلرهـــاب،االتفاقيـــات والربوتوكـــوالت الدوليـــة 

 توقيــع أمــرال، وأن تنظــر علــى ســبيل األولويــة يف  أمتتعلــق بــنفس املوضــوع اتفاقيــات إقليميــة 
أبريــل / نيســان١٣االتفاقيــة الدوليــة لقمــع اإلرهــاب النــووي الــيت اعتمــدهتا اجلمعيــة العامــة يف  

٢٠٠٥، 
 آفـاق وار وتوسـيع    اجلهـود الدوليـة لتعزيـز احلـ       مواصلة بـذل    على أن   وإذ يعيد التأكيد     

 إىل منــع االســتهداف العشــوائي لألديــان والثقافــات املختلفــة،  ســعياالتفــاهم بــني احلضــارات، 
 مبـا فيهـا قضـايا       بشـىت أنواعهـا   القضايا العامليـة    الصراعات اإلقليمية املتبقية دون حل، و     ومعاجلة  
 لإلرهاب،  ستساهم يف تعزيز املكافحة الدوليةالتنمية

 األعمـال  وأوسـاط ة دور وسائط اإلعالم واجملتمـع املـدين والـديين     أمهي علىوإذ يشدد    
 التفــاهم، آفــاقتلــك اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز احلــوار وتوســيع بــذل واملؤسســات التعليميــة يف 

 وتشجيع التسامح والتعايش، وهتيئة بيئة ال تفضي إىل التحريض على اإلرهاب،
ــة موإذ يســلّ  ــا املاملالــدول، يف عأن يكــون تصـــرف  بأمهي علــى قائمـــا ، ةعوملــالتزايــد ن

للتحــريض التعــاون ملنــع اإلرهــابيني مــن اســتغالل التكنولوجيــا املتطــورة واالتصــاالت واملــوارد  
 ألعمال اإلجرامية،ادعم على 

اللتزاماهتـا  إىل وجوب تعاون الدول تعاونا تاما على حماربة اإلرهاب، وفقـا            وإذ يشري    
لعثـور علـى أي شـخص يقـوم بـدعم األعمـال اإلرهابيـة أو                مبوجب القانون الدويل، من أجـل ا      

ــا أو        ــداد هل ــها أو التخطــيط أو اإلع ــة االشــتراك يف متويل ــا أو االشــتراك أو حماول تيســري ارتكاهب
ارتكاهبا أو توفري مالذ آمن ملرتكبيها، وحرمان ذلك الشخص من املالذ اآلمن وتقدميـه للعدالـة     

 ،على أساس مبدأ التسليم أو املقاضاة
 إىل أن تعتمــد مــن التــدابري مــا قــد يكــون الزمــا ومناســبا   مجيــع الــدوليــدعو - ١ 

 :ما يلي واليت هتدف إىل مبوجب القانون الدويلومتمشيا مع التزاماهتا 
 عمل أو أعمال إرهابية؛ارتكاب  التحريض على بنص القانونأن حتظر  )أ( 
 التصرف؛ذلـك متنع مثل أن  )ب( 
موثوقـة وذات   معلومـات    أي أشخاص توجد بشأهنم    اآلمنأن حترم من املالذ      )ج( 

 ؛ذلك التصرفمرتكبني لهم رجدية تدعو العتباـا أسباب تشكلصلة 
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ــ - ٢   مجيــع الــدول إىل التعــاون، يف مجلــة أمــور، علــى تعزيــز أمــن حــدودها   دعوي
ــز           ــتطاع، بتعزي ــدر املس ــام، ق ــزورة وإىل القي ــائق الســفر امل ــها مكافحــة وث ــائل من ــة بوس الدولي

ــة بكشــف اإلرهــابيني وأمــن املســافرين    ا ــذين ثبــت   إلجــراءات املتعلق ــع ال ارتكــاهبم هبـــدف من
 من دخول أراضيها؛) أ (١لتصرف املشار إليه يف الفقرة ل

 إىل مواصـلة بـذل اجلهـود علـى الصـعيد الـدويل مـن أجـل                   مجيـع الـدول    يدعو - ٣ 
ع االســتهداف العشــوائي  إىل منــســعيا التفــاهم بــني احلضــارات،  آفــاقتعزيــز احلــوار وتوســيع  

اللتزاماهتـا مبوجـب   وفقـا  واختـاذ كافـة التـدابري الالزمـة واملالئمـة و      لألديان والثقافات املختلفـة،     
بـدافع التطـرف    أعمـال اإلرهـاب     ارتكـاب   لتحـريض علـى     لالتصــدي   من أجـل    لقانون الدويل   ا

 ؛فية والدينيةاملؤسسات التعليمية والثقاختريب منع اإلرهابيني ومناصريهم من والتعصب و
لـدى اختـاذ أي تـدبري مـن تـدابري تنفيـذ             وجـوب أن حترص الدول     على   ؤكـدي - ٤ 
مبوجب القـانون الـدويل،     على كفالة االمتثـال جلميـع التـزاماهتا       من هذا القرار     ٢ و ١الفقرتني  

  والقانون اإلنساين؛، وقانون الالجئني،سيما القانون الدويل حلقوق اإلنسان وال
 مجيع الدول إىل تقـدمي تقـارير إىل جلنـة مكافحـة اإلرهـاب عـن التـدابري                   عويد - ٥ 

 اليت اختذهتا من أجل تنفيذ هذا القرار، باعتبار ذلك جزءا من احلوار املتواصل بني الطرفني؛
 : جلنة مكافحة اإلرهاب إىل ما يلييدعو - ٦ 
 يف إطـار   القـرار  تنفيـذ هـذا    اليت تبذهلا الدول األعضاء من أجـل         هودإدراج اجل  )أ( 

 ؛حوارها معها
 يف هــذا اتبنــاء القــدراملســاعدة علــى  مــن أجــلالعمــل مــع الــدول األعضــاء  )ب( 
 يف هـذا    وتشـجيع تبـادل املعلومـات      منـها نشـر أفضـل املمارسـات القانونيـة         بعـدة طـرق   اجملال،  
 ؛الصدد

 ؛إىل اجمللس يف غضون اثين عشر شهرا القرار  تنفيذ هذاعنتقدمي تقرير  )ج( 
 . أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلييقرر - ٧ 

 


