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  العامة اجلمعية اختذته قرار

 ])A/62/L.48( رئيسية جلنة إىل اإلحالة دون[
 

اإلرهاب ملكافحة العاملية املتحدة األمم استراتيجية- ٦٢/٢٧٢
 ،العامة اجلمعية إن

 قــرار يف الـواردة اإلرهـاب ملكافحـة العامليـة املتحـدة األمـم سـتراتيجيةا دتأكيـ تعيـد إذ 
عــدة منــها أمــور إىل ادعــ والــذي ٢٠٠٦ ســبتمرب/أيلــول ٨ املــؤرخ ٦٠/٢٨٨ العامــة اجلمعيــة

 لكـي حتـديثها يف والنظـر سـتراتيجيةاال تنفيـذ يف  احملـرزالتقـدم ببحـث سـنتني غـضون يف القيام
،القرار ذلك من )ب( ٣ الفقرة على ذلك نصتكما ،تستجيب للتغريات

ــشري وإذ  ــدور إىل تـ ــوري الـ ــذي احملـ ــوم الـ ــه تقـ ــة بـ ــة اجلمعيـ ــة يف العامـ ــذ متابعـ  تنفيـ
 ،وحتديثها ستراتيجيةاال
ــز الراســخ التزامهــا جتــدد وإذ  ــدويل التعــاون بتعزي ــع ال ــع اإلرهــاب ملن  أشــكاله جبمي

،ومكافحته ومظاهره
 دويلالـعلى الـصعيد اتعاويف األعضاء الدول تتقيد أن الضروري من أن تدرك وإذ 
 مبوجــب ـااملنوطـة بااللتزامـات تامـا تقيـداومكافحتـه اإلرهـاب ملنـع تتخـذها تـدابري أييفو

 ذات الدوليـة والربوتوكـوالت واالتفاقيـات املتحـدة األمـم ميثـاق ذلـك يف مبـا الدويل، القانون
،الدويل اإلنساين والقانون الالجئني وقانون اإلنسان حقوق قانون اصةخبو الصلة،

 بالتـصدي املخـتص يـةعاملال عـضويةال ذو اجلهـاز هـي العامـة اجلمعية بأن منها واقتناعا 
،الدويل اإلرهاب ملسألة

 ،املتخصـصة والوكـاالت املتحـدة األمـم دور تعزيـز إىل احلاجـة اعتبارها يف تضع وإذ 
،ستراتيجيةاال تنفيذ أجل من ،والياا إطار يف
 ستــضطلع اإلرهــاب مكافحــة جمــال يف بالتنفيــذ املعنيــة العمــل فرقــة أن تؤكــد وإذ 

 ،ة العامـةبالـسياس املتعلـق التوجيـه بتـوفري األعـضاء الـدول قيـام مع ،اواليته إطار يف بأنشطتها
 ،منتظم بشكل العامة اجلمعية مع التفاعل عن طريق
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،العامة األمانة يف العمل فرقة على ؤسسيامل طابعال إضفاء أمهية تدرك وإذ
 أيـا ومظـاهره، أشـكاله ميـعجب لإلرهـاب القويـة إدانتـها عن اإلعراب تكرر - ١

 أشـد مـن واحـدا ميثـل أنـه أسـاس علـى أغراضـه، كانـت وأيـا ارتكـب وحيثمـا مرتكبـوه كان
؛الدوليني واألمن السالم دد اليت األخطار

ــد - ٢ ــد مـــن تؤكـ  اإلرهـــاب ملكافحـــة العامليـــة املتحـــدة األمـــم ســـتراتيجيةا جديـ
 غريهـاو املتحـدة واألمـم األعـضاء الـدولب ويب ،مستمرا جهدا تشكل اليت األربع ادعائمهو

ــة املنظمــات مــن ــة الدولي ــة ودون واإلقليمي ــة اإلقليمي ــا تكثيــف املعني ــذ أجــل مــن جهوده  تنفي
؛جوانبها ومن مجيع متكاملة بطريقة ستراتيجيةاال

 العامليــة املتحــدة األمــم سـتراتيجيةا” املعنــون العــام األمـني بتقريــر علمــا يطحتـ- ٣
؛)١(“ستراتيجيةاال نفيذلت املتحدة األمم منظومة أنشطة :اإلرهاب ملكافحة

 الدوليــة املنظمــاتو األعــضاء الــدول اختــذا الــيت بالتــدابري أيــضا علمــا حتـيط - ٤
 أثنــاء بــه تقــدم الــذي النحــو علــى ،ســتراتيجيةاال إطــار يف املعنيــة اإلقليميــة ودون واإلقليميــة

 ،٢٠٠٨ ســبتمرب/أيلــول ٥  و٤ يف ســتراتيجيةلال ســنتني كــل جيــري الــذي األول االســتعراض
 أفـضل تبـادل خـالل مـن اصـةخبو ،اإلرهـاب مكافحـة يف التعـاون زيـتعز كلـه ذلك شأن ومن

املمارسات؛
تقع علـى عـاتق الـدول ستراتيجيةالا تنفيذ عن املسؤوليةأن جديد من تؤكد - ٥ 

ــام األول ــرار مــعاألعــضاء يف املق ــز إىل باحلاجــة اإلق ــدور تعزي ــم ال ــذي امله ــوم ال ــه تق ــم ب  األم
 حــسب ،اإلقليميــة ودون واإلقليميــة الدوليــة نظمــاتامل مــن غريهــا مــع لتنــسيقبا املتحــدة،

ــسريل االقتــضاء، ــذ يف االتــساق تي ــى ســتراتيجيةاال تنفي ــصع عل ــوطين دال ــاملي واإلقليمــي ال  والع
 ؛اتالقدر بناء جمال يف وخباصة املساعدة، وتقدمي

ــشجع - ٦ ــات ت ــة غــري املنظم ــدين واتمــع احلكومي ــى امل  حــسب ،املــشاركة عل
 بطـرق منـها ،سـتراتيجيةاال لتنفيـذ املبذولـة اجلهـود تعزيـزب يف إجياد الوسائل الكفيلـة االقتضاء،

؛املتحدة األمم منظومةو األعضاء الدول مع التفاعل
 اإلرهــاب مكافحــة جهــود دعــم يف شتركةاملــ املتحــدة األمــم كيانــاتب يــب - ٧

 فيـه تقـوم الـذي الوقـت يف ومحايتها، اسيةاألس واحلريات اإلنسان حقوق تعزيز تيسري مواصلة
؛اإلرهاب مبكافحة

_______________

)١( A/62/898. 



A/RES/62/272

3

 الدوليـة والربوتوكوالت االتفاقيات يف أطرافا بعد تصبح مل اليت الدولب يب - ٨
 بـذل الـدول ميـعجب يـب كما املناسب، الوقت يف بذلك القيام يف نظرت أن اإلرهاب ملكافحة
ــصارى ــا ق ــرام جهوده ــة إلب ــشأن شــاملة اتفاقي ــدويل رهــاباإل ب ــذكر ال ــاتب وت  الــدول التزام
الدويل؛ باإلرهاب الصلة ذات األمن لسجمو العامة اجلمعية قرارات تنفيذ جتاه األعضاء

 املتحـدة األمـم كيانات تقدمها اليت املستمرة باملسامهة التقدير مع علما حتيط - ٩
 تنفيــذ يف جمــال مكافحـــةفرقـــة العمــل املعنيــة بالإىل األمــن لــس  التابعــة الفرعيــة واهليئــات
اإلرهاب؛

 اإلرهـاب مكافحـة جمال يف الدويل التعاون تعزيز إىل احلاجة جديد من تؤكد- ١٠
 اتالقـدر وبنـاء الـدويل التعـاون تعزيـز يف املتحدة األمم منظومة دور إىل الصدد هذا يف وتشري
ستراتيجية؛الا عناصر أحدبوصفه

 علـى املؤسسي الطابع ضفاءإل الالزمة يباتالترت وضع على العام األمني حتث - ١١
ــة بغيــة ،٦٠/٢٨٨ للقــرار وفقــا العمــل، فرقــة  األمــم منظومــة تبــذهلا الــيت اجلهــود تنــسيق كفال

؛ واتساقها بوجه عاماإلرهاب مكافحة جمال يف املتحدة
 عـن وتقـارير إحاطـات تلقـي بغية منتظم بشكل العمل فرقة مع التفاعل تقرر - ١٢

 املبذولـة اجلهـود إطـار يف ـا املـضطلع األعمـال وتقيـيم ومـستقبال حاليـا ا قومت اليت األعمال
 لاجمـ يف التوجيـه وتقـدمي العمـل، فرقـة ـا تقـوم اليت األعمال ذلك يف مبا ،ستراتيجيةاال لتنفيذ

العامة؛ ةالسياس
 تنيوالـس الرابعـة دورا يف العامة اجلمعية إىل يقدم أن العام األمني إىل تطلب - ١٣

ــرا ــدم عــن تقري ــذ يف احملــرز التق ــذ ســتراتيجيةاال تنفي ــذاويف تنفي ــضمن أن ميكــن ،القــرار ه  يت
؛مستقبال املتحدة األمم منظومة تنفذها اقتراحات

ــد والــستني الرابعــة لــدورا املؤقــت األعمــال جــدول يف تــدرج أن تقــرر - ١٤   البن
يف غضون سـنتني القيام بغرض ،“إلرهابا ملكافحة العاملية املتحدة األمم استراتيجية” املعنون

ــر دراســةب ــام األمــني تقري ــوب الع ــهاملطل ــرة يف  تقدمي ــذ وكــذلك أعــاله، ١٣ الفق  الــدول تنفي
 .تستجيب للتغريات لكي ها والنظر يف حتديثستراتيجيةالل األعضاء

 ١٢٠ العامة اجللسة
 ٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٥

 


