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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/64/L.69( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

 األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاباستراتيجية - ٦٤/٢٩٧
 

 ،إن اجلمعية العامة 
الـواردة يف قــرار اإلرهـاب ملكافحـة العامليـة املتحـدة األمـم اسـتراتيجية دتعيـد تأكيـ إذ 

ــة ــة العامـ ــرار اجلمعيـــة٢٠٠٦ ســـبتمرب/أيلـــول ٨ املـــؤرخ ٦٠/٢٨٨اجلمعيـ ، وإذ تـــشري إىل قـ
 يفالقيـام، أخـرى أمور جانب إىل ت فيهدع الذي ٢٠٠٨ سبتمرب/ أيلول٥ املؤرخ٦٢/٢٧٢

 ، الـتغرياتملواكبة حتديثها يف والنظر االستراتيجية تنفيذ يف  احملرزتقدملا ، ببحثسنتني غضون
  هذان القراران،ى ذلككما نص عل

ــشريوإذ  شأن بــ٢٠٠٩ديــسمرب/ كــانون األول٢٤ املــؤرخ٦٤/٢٣٥إىل قرارهــات
،إضفاء الطابع املؤسسي على فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب

ــة بــه تقــوم الــذي احملــوري الــدور إىل  أيــضاتــشري وإذ   تنفيــذ متابعــة يف العامــة اجلمعي
 ،وحتديثهااالستراتيجية

 جبميــعومكافحتــه اإلرهــاب ملنــع الـدويل التعــاون بتعزيــز الراســخ االتزامهــ جتـدد وإذ 
،ومظاهره أشكاله

أييفدويل وعلـى الـصعيد الـ اتعاوـيف الدول األعـضاءتتقيد أنضرورة وإذ تدرك 
  مبوجـب القـانوناملترتبـة عليهـا بااللتزامـات  تقيدا تامـاتدابري تتخذها ملنع اإلرهاب ومكافحته

واالتفاقيـــات، وخباصـــة مقاصـــده ومبادئـــه، ميثـــاق األمـــم املتحـــدةالـــدويل، مبـــا يف ذلـــك
 وقــانون الالجــئنياإلنــساناصــة قــانون حقــوقخب، ويف هــذا الــصددوالربوتوكــوالت الدوليــة

، الدويلاإلنساينوالقانون
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 بالتـصديعامليـة املخـتصالعـضويةال ذوبأن اجلمعية العامـة هـي اجلهـاز واقتناعا منها 
،لدويل ااإلرهاب ملسألة

 والوكـاالت املتحـدة األمـم  الذي تقـوم بـهدورال تعزيز ضرورة اعتبارها يف تضع وإذ 
االستراتيجية، تنفيذيف ،والياا إطار يف ،املتخصصة

 اإلرهـاب مكافحـة جمـال يف بالتنفيـذ املعنيـة العمـل فرقة واصلتضرورة أن تؤكد وإذ 
 يف جمـال توجيـهمـن األعـضاء الـدول فرهيف ظـل مـا تـو ،واليتـها إطار يف بأنشطتها عضطالاال

 ،منتظم بشكل العامة اجلمعية مع تبادل اآلراء عن طريق ،ة العامةالسياس
ــن اإلعــراب تكــرر - ١ ــة إدانتــها ع ــاب  والقاطعــةالقوي  أشــكاله ميــعجب لإلره
أحد أفدحيشكلنهإ حيث أغراضه، كانت وأيا ارتكب وحيثما مرتكبوه كان أيا ومظاهره،
؛الدوليني واألمن السالم يت دداألخطار ال
ــد - ٢ ــد مـــن تؤكـ  اإلرهـــاب ملكافحـــة العامليـــة املتحـــدة األمـــم اســـتراتيجية جديـ

ــدا تــشكل الــيت األربــع ادعائمهــو ــب ،متواصــال جه ــضاء الــدولب وي  املتحــدة واألمــم األع
 نفيـذت أجـل مـن جهودهـا تكثيفاألخرى املعنيةاإلقليمية ودون واإلقليمية الدولية املنظماتو

؛جوانبها ومن مجيع متكاملة بطريقة االستراتيجية
 العامليــة املتحــدة األمــم سـتراتيجيةا” املعنــون العــام األمـني بتقريــر علمــا يطحتـ- ٣

؛)١(‘‘االستراتيجية لتنفيذ املتحدة األمم منظومة أنشطة :اإلرهاب ملكافحة
 الدوليــة املنظمــاتو األعــضاء الــدول اختــذا الــيت بالتــدابري أيــضا علمــا حتـيط - ٤
يف تقريـر بـه تقـدم الـذيعلى النحـو ،االستراتيجية إطار يفاملعنية اإلقليمية ودون واإلقليمية

 يف  الــذي أجــريلالســتراتيجية ســنتني كــل جيــري الــذيثــاينال االســتعراض ويفاألمــني العــام
 طـرق منـهاب ،اإلرهـاب كافحةمل التعاونأن يعزز لكه كشأن منمما ،٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ٨

املمارسات؛ أفضل تبادل
تقع علـى عـاتق الـدول االستراتيجية تنفيذ عن املسؤوليةأن جديد من تؤكد - ٥ 

 األمـم بـه تقـوم الذي املهم الدور تعزيز بضرورة وتقر يف الوقت ذاتهاألعضاء يف املقام األول،
 مــع بالتنــسيق ،رهــابفرقــة العمــل املعنيــة بالتنفيــذ يف جمــال مكافحــة اإل مبــا يف ذلــكاملتحــدة،

وتعزيــز تيــسريل االقتــضاء، حــسب ، األخــرىاإلقليميــة ودون واإلقليميــة الدوليــة نظمــاتامل

_______________

)١( A/64/818و  Corr.1. 
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ــذ يف التنــسيق واالتــساق ــى االســتراتيجية تنفي ــوطيندالــصع عل  تقــدميلو والعــاملي واإلقليمــي ال
 ؛اتالقدر بناء جمال يف وخباصة ، بناء على طلب الدول األعضاءاملساعدة

 ، علـى املـشاركة،، مبا يف ذلك املنظمـات غـري احلكوميـة اتمع املدينتشجع - ٦
مـع تبـادل اآلراء بطرق منها،االستراتيجيةتنفيذ الرامية إىل تعزيزاجلهوديفحسب االقتضاء،

؛ املتحدةاألمممنظومةوالدول األعضاء
 كافحـةاملبذولـة مل هـوداجل دعـم يف الـيت تـشارك املتحـدة األمم كياناتب يب - ٧
ــسري مواصــلة اإلرهــاب ــز تي ــةتعزي ــسان حقــوق  ومحاي ــات اإلن اإلجــراءاتواألساســية واحلري

؛اإلرهاب مكافحة سياقيف القانونية الواجبة وسيادة القانون،
 الدوليـة والربوتوكوالت االتفاقيات يف أطرافا بعد تصبحمل اليت الدولب يب - ٨

 الـدول ميـعجب يـبو املناسـب، الوقـت يف بـذلك القيام يف نظرأن ت اإلرهاب ملكافحةالقائمة
 الـدول التزامـاتب وتـذكر ،الـدويل اإلرهـاب بشأن شاملة اتفاقية إلبرام جهودها قصارى بذل

الدويل؛ باإلرهاب صلةتامل األمن لسجمو العامة اجلمعية قرارات تنفيذب فيما يتعلق األعضاء
 التابعـة الفرعيـة واهليئـات املتحـدة األمـم كيانـاتإسـهام التقـدير مـع تالحظ - ٩

اإلرهاب؛ فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة باستمرار يف عمل األمن لس 
أمهيـةويف هذا الصدد أمهية زيادة التعـاون بـني كيانـات األمـم املتحـدة تؤكد- ١٠

  حتقيـق لكفالـةاإلرهـاب حـةفرقة العمـل املعنيـة بالتنفيـذ يف جمـال مكافالعمل الذي تضطلع به
ــساق ــسيق واالت ــاالتن ــم املتحــدة يف اجلهــودعموم ــذهلا منظومــة األم ــيت تب يف جمــال مكافحــة ال

؛ا، وكذلك ضرورة مواصلة تعزيز الشفافية وجتنب االزدواجية يف أعماهلاإلرهاب
 تعزيز احلوار بني مسؤويل الدول األعضاء املعنـينيعلى ضرورةتأكيدال تعيد - ١١

التعاون الـدويل واإلقليمـي ودون اإلقليمـي وتوسـيع نطـاق من أجل تشجيعكافحة اإلرهابمب
التعريف باالستراتيجية بغية مكافحة اإلرهاب، وتـشري يف هـذا الـصدد إىل دور منظومـة األمـم
املتحــدة، وخباصــة فرقــة العمــل املعنيــة بالتنفيــذ يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب، يف تعزيــز التعــاون

اء القدرات باعتبارمها عنصرين من عناصر االستراتيجية؛الدويل وبن
إضفاء الطابع املؤسـسيعمليةوضع الصيغة النهائية ل يفبالتقدم احملرزرحبت - ١٢

؛٦٤/٢٣٥قرارل، وفقا لاملعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب على فرقة العمل
املعنيــة فرقــة العمــللاعمــأزيــادة مــشاركة الــدول األعــضاء يف إىلدعوتــ - ١٣

 ؛بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب
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علــى إنــشاء املعنيــة بالتنفيــذ يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب فرقــة العمــلتــشجع - ١٤ 
 ؛لعدد أكرب من الناسعملهااملعلومات عن إتاحةلضمانموقع شبكي شامل

 رهــاباملعنيــة بالتنفيــذ يف جمــال مكافحــة اإلأمانــة فرقــة العمــل إىل تطلــب - ١٥ 
سبل منـها تقـدمي إحاطـات فـصلية وتقـارير شـاملة عـنبـ ،مع الدول األعـضاء تتبادل اآلراء أن

ستقبل بغيـة كفالــة الــشفافية ومتكــني الــدوليف املــ حاليــا و العمــلاألعمـال الــيت تقــوم ــا فرقـة
 عامةالسياسة ال يف جمال فرقة العمل وتقدمي التوجيهااألعضاء من تقييم األعمال اليت تضطلع

 ستراتيجية؛االتنفيذاملبذولة لهوداجلبفيما يتعلق وإبداء التعليقات
إىل اجلمعية العامة يف دورـا الـسادسةتقريراإىل األمني العام أن يقدمتطلب - ١٦ 

ميكـن، عن التقدم احملرز يف تنفيذ االسـتراتيجية٢٠١٢أبريل/أقصاه نيسان موعد يف،والستني
عن التقدمون تنفيذ منظومة األمم املتحدة لالستراتيجية يف املستقبلأن يتضمن مقترحات بشأ

ار؛احملرز يف تنفيذ هذا القر
 البنـد والـستنيالـسادسة أن تدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لـدوراتقرر - ١٧ 

ــون ــة” املعنـ ــة ملكافحـ ــدة العامليـ ــم املتحـ ــتراتيجية األمـ ــاباسـ ــوم ،“اإلرهـ ــي تقـ حبلـــول ،لكـ
تنفيـذو  أعـاله١٦يف الفقرة تقدميهتقرير األمني العام املطلوب بدراسة ،٢٠١٢يونيه/حزيران

 .ملواكبة التغريات  االستراتيجيةيف حتديث ولكي تنظرالستراتيجيةالدول األعضاء ل
 ١١٧اجللسة العامة

 ٢٠١٠ سبتمرب/ أيلول٨
 


