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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/67/473( على تقرير اللجنة السادسة ناءب[

  

  التدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الدويل  - ٦٧/٩٩
  

  ،إن اجلمعية العامة  

   مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،إذ تسترشد  

اإلرهـاب جبميـع جوانبـها،     استراتيجية األمم املتحـدة العامليـة ملكافحـة    وإذ تعيد تأكيد    

 الــيت تعــزز اإلطــار الــشامل  )1(٢٠٠٦ســبتمرب / أيلــول٨وهــي االســتراتيجية الــيت اعتمــدت يف  

للجهــود الــيت يبــذهلا اتمــع الــدويل مــن أجــل التــصدي بفعاليــة آلفــة اإلرهــاب جبميــع أشــكاله  

لـيت جتـري   ومظـاهره، وإذ تـشري إىل االستعراضـات األول والثـاين والثالـث مـن االستعراضـات ا       

ســبتمرب / أيلــول٨  و٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول٥  و٤كــل ســنتني لالســتراتيجية الــيت أجريــت يف 

ــران٢٩ و ٢٨ و ٢٠١٠ ــه / حزي ــيت عقــدت يف    ٢٠١٢يوني ــشات ال ــوايل، وإىل املناق ــى الت ، عل

  ،)2(تلك املناسبات

 ٦٤/٢٩٧ و ٢٠٠٨ســــبتمرب / أيلــــول٥ املــــؤرخ ٦٢/٢٧٢ إىل قراراــــا وإذ تـــشري   

  ،٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩ املؤرخ ٦٦/٢٨٢ و ٢٠١٠سبتمرب /لول أي٨املؤرخ 

  ،٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٨ املؤرخ ٦٦/١٠إىل قرارها وإذ تشري أيضا   

_______________ 

 .٦٠/٢٨٨القرار  )1(

 ١٢٠ إىل   ١١٧، اجللـسات    الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، اجللسات العامة        : انظر )2(
A/62/PV. 117-120)( ،الـــــــدورة الرابعـــــــة والــــستون، اجللــــسات العامــــة، والتــــصويــب؛ واملرجــــع نفــــســـه ،

ــستان ــسـ 117) و (A/64/PV.116 ١١٧ و ١١٦ اجلل ــصويـب؛ واملرجــع نف ــستون،  ـه، ، والت ــسادسة وال ــدورة ال ال

  .، والتصويب)A/66/PV.118-120 (١٢٠ إىل ١١٨، اجللسات اجللسات العامة



A/RES/67/99 

2 

ــشاء    وإذ تــشري كــذلك   ــذكرى الــسنوية اخلمــسني إلن  إىل اإلعــالن الــصادر مبناســبة ال

  ،)3(املتحدة األمم

  ،)4(إىل إعالن األمم املتحدة لأللفيةوإذ تشري   

، وإذ تعيــد )5(٢٠٠٥ إىل الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر القمــة العــاملي لعــام   وإذ تــشري أيــضا  

  ورد يف الفرع املتعلق باإلرهاب من تلك الوثيقة، بوجه خاص تأكيد ما

ــشري كــذلك    ــاب     وإذ ت ــى اإلره ــة إىل القــضاء عل ــدابري الرامي ــق بالت  إىل اإلعــالن املتعل

ديـــسمرب / كـــانون األول٩ املـــؤرخ ٤٩/٦٠ة العامـــة الـــدويل، الـــوارد يف مرفـــق قـــرار اجلمعيـــ

 املتعلــق بالتــدابري الراميــة إىل القــضاء علــى ١٩٩٤، وإىل اإلعــالن املكمــل إلعــالن عــام ١٩٩٤

ــة      ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــق قـ ــوارد يف مرفـ ــدويل، الـ ــاب الـ ــؤرخ ٥١/٢١٠اإلرهـ ــانون ١٧ املـ  كـ

  ،١٩٩٦ ديسمرب/األول

امـة املتعلقـة بالتـدابري الراميـة إىل القـضاء علـى             إىل مجيع قـرارات اجلمعيـة الع      وإذ تشري     

اإلرهاب الدويل وإىل قرارات جملس األمن املتعلقـة باألخطـار الـيت يتعـرض هلـا الـسالم واألمـن                    

  الدوليان من جراء األعمال اإلرهابية،

ــها    ــا من ــى       واقتناع ــضاء عل ــي إىل الق ــدابري ترم ــاذ ت ــة يف اخت ــة العام ــر اجلمعي ــة نظ  بأمهي

  يل، بوصفها اهليئة العاملية املختصة بالقيام بذلك،اإلرهاب الدو

مــــال اإلرهــــاب الــــيت ترتكــــب علــــى  إزاء اســــتمرار أعوإذ تـــشعر بانزعــــاج بــــالغ   

  العامل، نطاق

 ألعمال اإلرهاب الشائنة الـيت أدت إىل خـسائر فادحـة       وإذ تعيد تأكيد إدانتها القوية      

 اإلرهـاب الـيت حـدت باجلمعيـة العامـة           فيهـا أعمـال    يف األرواح ودمار هائل وأضرار بالغة، مبـا       

 ومبجلـس األمـن إىل اختـاذ القـرارات     ٢٠٠١سـبتمرب   / أيلـول  ١٢ املؤرخ   ٥٦/١إىل اختاذ القرار    

ــؤرخ ) ٢٠٠١ (١٣٦٨ ــول١٢املـــ ــبتمرب / أيلـــ ــؤرخ ) ٢٠٠١ (١٣٧٣  و٢٠٠١ســـ  ٢٨املـــ

، ٢٠٠١نــــوفمرب / تــــشرين الثــــاين١٢املــــؤرخ ) ٢٠٠١ (١٣٧٧  و٢٠٠١ســــبتمرب /أيلــــول

  اإلرهاب اليت حدثت منذ ذلك الوقت،وألعمال 

_______________ 

  .٥٠/٦القرار  )3(

  .٥٥/٢القرار  )4(

  .٦٠/١القرار  )5(
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 للهجمات الوحشية املتعمدة على مكاتـب األمـم         وإذ تعيد أيضا تأكيد إدانتها القوية       

  املتحدة يف أحناء خمتلفة من العامل،

ــدابري تتخــذها ملكافحــة     وإذ تؤكــد   ــد يف أي ت ــدول أن تكفــل التقي ــى ال ــتعني عل ــه ي  أن

وجـب القـانون الـدويل ويـتعني عليهـا أن تتخـذ تلـك               اإلرهاب جبميع االلتزامـات املنوطـة ـا مب        

ــدويل     التــدابري وفقــا للقــانون الــدويل، وال  ســيما القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان والقــانون ال

  لالجئني والقانون اإلنساين الدويل،

 ضرورة املـضي يف تعزيـز التعـاون الـدويل بـني الـدول وبـني املنظمـات                علىتشدد  وإذ    

املنظمـات والترتيبـات اإلقليميـة واألمـم املتحـدة مـن أجـل منـع اإلرهـاب                  والوكاالت الدولية و  

جبميع أشـكاله ومظـاهره ومكافحتـه والقـضاء عليـه، أينمـا ارتكـب وأيـا كـان مرتكبـوه، وفقـا                       

  ملبادئ امليثاق والقانون الدويل واالتفاقيات الدولية املتصلة باإلرهاب،

 ١٣٧٣مـن املنـشأة عمـال بـالقرار       الدور الذي تـضطلع بـه جلنـة جملـس األ           وإذ تالحظ   

ــدول   بــشأن مكافحــة اإلرهــاب يف رصــد تنفيــذ ذلــك القــرار، مبــا   ) ٢٠٠١( يف ذلــك اختــاذ ال

يلزم من تـدابري ماليـة وقانونيـة وتقنيـة والتـصديق علـى االتفاقيـات والربوتوكـوالت الدوليـة                     ما

  املتصلة باإلرهاب أو قبوهلا،

ألمم املتحدة والوكاالت املتخصـصة املعنيـة    ضرورة تعزيز دور اوإذ تضع يف اعتبارها     

يف مكافحة اإلرهـاب الـدويل ودور مقترحـات األمـني العـام الداعيـة إىل تعزيـز دور املنظمـة يف           

  هذا الصدد،

ــضا     ــا أي ــضع يف اعتباره ــي ودون اإلقليمــي     وإذ ت ــدويل واإلقليم ــاون ال  أن تعزيــز التع

إلرهـاب الـدويل جبميـع أشـكاله ومظـاهره        الرامي إىل تدعيم القدرة الوطنيـة للـدول علـى منـع ا            

  وقمعه بصورة فعالة ميثل ضرورة أساسية،

 إىل الدول أن تستعرض على وجه الـسرعة نطـاق األحكـام القانونيـة              وإذ تكرر طلبها    

الدولية القائمة املتعلقـة مبنـع اإلرهـاب جبميـع أشـكاله ومظـاهره وقمعـه والقـضاء عليـه، ـدف                   

   يغطي مجيع جوانب املسألة،ضمان وجود إطار قانوين شامل

 علــى أن مــن أهــم عناصــر النــهوض بالتعــاون علــى مكافحــة اإلرهــاب         وإذ تــشدد  

والنجاح يف ذلك التسامح واحلوار بني احلضارات وتعزيز التفاهم بني األديان وبـني الثقافـات،                

  ترحب مبختلف املبادرات املضطلع ا حتقيقا هلذه الغاية، وإذ

  ميكن تربير أي عمل إرهايب بأي حال من األحوال، أنه ال وإذ تعيد تأكيد  
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ســـبتمرب / أيلـــول١٤املـــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٢٤ إىل قـــرار جملـــس األمـــن   وإذ تـــشري  

، وإذ تضع يف اعتبارها أن على الدول أن تكفل التقيـد يف أي تـدابري تتخـذها ملكافحـة                  ٢٠٠٥

 القـانون الـدويل حلقـوق     سـيما  اإلرهاب بااللتزامـات املنوطـة ـا مبوجـب القـانون الـدويل، وال             

  اإلنسان والقانون الدويل لالجئني والقانون اإلنساين الدويل،

 بالتطورات اليت طرأت واملبادرات الـيت اضـطلع ـا يف اآلونـة األخـرية            وإذ حتيط علما    

على كل من الصعيد الدويل واإلقليمـي ودون اإلقليمـي ـدف منـع اإلرهـاب الـدويل وقمعـه،                     

اليت شهدها واملبادرات الـيت اضـطلع ـا االحتـاد األفريقـي واالحتـاد األورويب       فيها التطورات    مبا

وجامعة الدول العربية واجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا واجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب                    

األفريقي ومجاعة شرق أفريقيـا وحركـة بلـدان عـدم االحنيـاز ورابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا                    

جارة احلـرة ورابطـة التعـاون االقتـصادي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ والـسوق            والرابطة األوروبية للت  

املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي والشراكة بني بلدان أوروبا ومنطقـة البحـر األبـيض            

املــؤمتر املعــين بالتفاعــل وتــدابري بنــاء الثقــة يف آســيا  املتوســط وعمليــة بــايل ملكافحــة اإلرهــاب و

ــس    ــا وجمل ــس أوروب ــدى      وجمل ــة واملنت ــدان الثماني ــة البل ــة وجمموع ــيج العربي ــدول اخلل ــاون ل التع

اإلقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ومنتدى جزر احملـيط اهلـادئ واملنتـدى العـاملي ملكافحـة       

اإلرهــاب ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا واملنظمــة البحريــة الدوليــة ومنظمــة التعــاون          

يـة يف امليـدان االقتـصادي ومنظمـة اجلمـارك العامليـة ومنظمـة        اإلسالمي ومنظمـة التعـاون والتنم     

حلف مشال األطلـسي ومنظمـة الـدول األمريكيـة ومنظمـة شـنغهاي للتعـاون ومنظمـة الطـريان               

املــدين الــدويل ومنظمــة معاهــدة األمــن اجلمــاعي ومنظومــة التكامــل ألمريكــا الوســطى واهليئــة   

  بالتنمية، احلكومية الدولية املعنية

ــع أشــكاله ومظــاهره       حــظوإذ تال   ــة إىل منــع اإلرهــاب جبمي  اجلهــود اإلقليميــة الرامي

ومكافحتــه والقــضاء عليــه، أينمــا ارتكــب وأيــا كــان مرتكبــوه، بوســائل منــها وضــع اتفاقيــات  

  إقليمية وااللتزام ا،

 ديــسمرب/ كــانون األول٩ املــؤرخ ٥٤/١١٠ إىل أــا قــررت يف القــرارات  وإذ تــشري  

ــؤر٥٥/١٥٨  و١٩٩٩ ــانون األول١٢خ  املــ ــسمرب / كــ ــؤرخ ٥٦/٨٨  و٢٠٠٠ديــ  ١٢ املــ

 ٢٠٠٢ نـــــوفمرب/ تــــشرين الثــــاين  ١٩ املـــــؤرخ ٥٧/٢٧  و٢٠٠١ديــــسمرب  /األول كــــانون 

ــؤرخ ٥٨/٨١ و ــانون األول٩ املــــ ــؤرخ ٥٩/٤٦  و٢٠٠٣ديــــــسمرب / كــــ ــانون ٢ املــــ  كــــ

 ٦١/٤٠  و٢٠٠٥ديــــسمرب  / كــــانون األول٨ املــــؤرخ  ٦٠/٤٣  و٢٠٠٤ديــــسمرب /األول

 ٢٠٠٧ديـسمرب  / كـانون األول ٦ املـؤرخ  ٦٢/٧١  و٢٠٠٦ديـسمرب  /نون األولكا ٤املؤرخ  

ــؤرخ ٦٣/١٢٩ و ــانون األول١١ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٦٤/١١٨  و٢٠٠٨ديـ ــانون ١٦ املـ  كـ
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 ٦٦/١٠٥  و٢٠١٠ديــــسمرب / كــــانون األول٦ املــــؤرخ ٦٥/٣٤  و٢٠٠٩ديـــسمرب  /األول

 املنــشأة مبوجــب قــرار   أن تتنــاول اللجنــة املخصــصة ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول٩املــؤرخ 

 مسألة عقد مؤمتر رفيع املـستوى برعايـة األمـم املتحـدة لوضـع صـيغة       ٥١/٢١٠اجلمعية العامة   

لتحرك منظم مشترك من جانب اتمع الـدويل للتـصدي لإلرهـاب جبميـع أشـكاله ومظـاهره،                  

  وأن تبقي تلك املسألة مدرجة على جدول أعماهلا،

مية للمؤمتر السادس عـشر لرؤسـاء دول أو حكومـات       إىل الوثيقة اخلتا   وإذ تشري أيضا    

ــيت اعتمــدت يف طهــران يف     ــاز ال ــدان عــدم االحني ــا  )6(٢٠١٢أغــسطس / آب٣١بل  وكــرر فيه

تأكيد املوقف اجلماعي حلركة بلـدان عـدم االحنيـاز إزاء اإلرهـاب وأعيـد فيهـا تأكيـد مبادرـا                 

املتحـدة لوضـع صـيغة لتحـرك مـنظم          السابقة اليت تدعو إىل عقد مؤمتر قمة دويل برعايـة األمـم             

 وغريهـا مـن    )7(مشترك من جانب اتمع الدويل للتـصدي لإلرهـاب جبميـع أشـكاله ومظـاهره              

  املبادرات املضطلع ا يف هذا الصدد،

 ٢٠٠٢ديـسمرب   / كـانون األول   ١٨ املـؤرخ    ٥٧/٢١٩ قراراـا    وإذ تضع يف اعتبارها     

ــؤرخ ٥٨/١٨٧ و ــانون األول٢٢ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٥٩/١٩١  و٢٠٠٣ديـ ــانون ٢٠ املـ  كـ

 ٦١/١٧١  و٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول١٦ املــؤرخ ٦٠/١٥٨  و٢٠٠٤ديــسمرب /األول

ــسمرب / كــانون األول١٩املــؤرخ  ــؤرخ ٦٢/١٥٩  و٢٠٠٦دي ــسمرب / كــانون األول١٨ امل دي

ــؤرخ ٦٣/١٨٥  و٢٠٠٧ ــانون األول١٨ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٦٤/١٦٨  و٢٠٠٨ديـ  ١٨ املـ

ــانون األول ــؤرخ ٦٥/٢٢١  و٢٠٠٩ديــــسمرب /كــ ــانون األول٢١ املــ  ٢٠١٠ديــــسمرب / كــ

  ،٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦٦/١٧١ و

 والتقريــر الــشفوي لــرئيس الفريــق العامــل الــذي  )8( تقريــر األمــني العــاموقــد درســت  

  ،)9(أنشأته اللجنة السادسة يف الدورة السابعة والستني للجمعية العامة

وأســاليب وممارســات اإلرهــاب جبميــع أشــكاله       مجيــع أعمــال   تــدين بقــوة   - ١  

ــة ال    ــت    ومظــاهره بوصــفها أعمــاال وأســاليب وممارســات إجرامي ــا، أينمــا ارتكب ميكــن تربيره

  كان مرتكبوها؛ وأيا

_______________ 

)6( A/67/506-S/2012/752 ٢٢٦ و ٢٢٥، املرفق األول، الفقرتان.  

  .١٦٢ إىل ١٤٩، املرفق األول، الفقرات A/53/667-S/1998/1071انظر  )7(

)8( A/67/162 و Add.1.  

 ٢٣اجللــــسة  لوثــــائق الرمسيــــة للجمعيــــة العامــــة، الــــدورة الــــسابعة والــــستون، اللجنــــة الــــسادسة،         ا )9(
)A/C.6/67/SR.23(، والتصويب.  
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 جبميـع الـدول األعـضاء واألمـم املتحـدة وغريهـا مـن املنظمـات الدوليـة                   يب  - ٢  

اء، اســتراتيجية األمــم املتحــدة العامليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة املختــصة أن تطبــق، دون إبطــ

 جبميع جوانبـها علـى كـل مـن الـصعيد الـدويل واإلقليمـي ودون اإلقليمـي                   )1(ملكافحة اإلرهاب 

ــيت      ــاين والثالــث مــن االستعراضــات ال ــوطين والقــرارات املتعلقــة باالستعراضــات األول والث وال

  ، بوسائل منها تعبئة املوارد واخلربات؛)10(نتني لالستراتيجيةجتري كل س

 إىل الدور البالغ األمهية الذي تضطلع به اجلمعية العامة يف متابعة تطبيـق               تشري  - ٣  

االستراتيجية وحتديثها، وتتطلع إىل إجراء االستعراض الرابع من االستعراضات اليت جتـري كـل       

ــصدد، إىل د   ــشري، يف هــذا ال ــة    ســنتني، وت ــداوالت املقبل ــام إىل اإلســهام يف امل عوــا األمــني الع

ــشطة        ــات عــن األن ــذلك، معلوم ــه ب ــدى قيام ــدم، ل ــام أن يق ــة، وتطلــب إىل األمــني الع للجمعي

يكفل تنسيق جهـود منظومـة األمـم املتحـدة      املضطلع ا يف هذا الصدد داخل األمانة العامة مبا     

  ا؛يف جمال مكافحة اإلرهاب وزيادة اتساقها عموم

 أن األعمـال اإلجراميـة الـيت يقـصد أو يـراد ـا إشـاعة حالـة مـن          تكرر تأكيد   - ٤  

الرعــب بــني عامــة اجلمهــور أو مجاعــة مــن األشــخاص أو أشــخاص معيــنني ألغــراض سياســية   

ــال ال ــسفي         أعم ــسياسي أو الفل ــا كــان الطــابع ال ــن األحــوال، أي ــأي حــال م ــا ب ميكــن تربيره

آخــر لالعتبــارات الــيت قــد حيــتج  العنــصري أو العرقــي أو الــديين أو أي طــابع   العقائــدي أو أو

  لتربيرها؛ ا

أن تتخذ، وفقا مليثـاق األمـم املتحـدة وألحكـام     إىل  مجيع الدول    دعواتكرر    - ٥  

يف ذلــك املعــايري الدوليــة حلقــوق اإلنــسان، مزيــدا مــن   القــانون الــدويل املتــصلة باإلرهــاب، مبــا

إلرهاب وتعزيز التعاون الدويل علـى مكافحتـه، وأن تنظـر علـى وجـه اخلـصوص،         التدابري ملنع ا  

من قرار اجلمعية العامـة     ) و(إىل  ) أ (٣حتقيقا لتلك الغاية، يف تنفيذ التدابري الواردة يف الفقرات          

  ؛٥١/٢١٠

أن تكثـف تبـادل املعلومـات عـن الوقـائع         إىل   مجيع الـدول     دعواتكرر أيضا     - ٦  

ب، حــسب احلاجــة وعنــد االقتــضاء، وأن تتجنــب، لــدى القيــام بــذلك، نــشر  املتــصلة باإلرهــا

معلومــات غــري دقيقــة أو مل تثبــت صــحتها، بغيــة تعزيــز الكفــاءة يف تطبيــق الــصكوك القانونيــة  

  املوضوعة يف هذا الصدد؛

 إىل الـدول أن متتنـع عـن متويـل األنـشطة اإلرهابيـة أو تـشجيعها                  طلبـها  تكرر  - ٧  

  ليها أو دعمها على أي حنو آخر؛توفري التدريب ع أو

_______________ 

  .٦٦/٢٨٢ و ٦٤/٢٩٧ و ٦٢/٢٧٢ القرارات )10(
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 إزاء زيادة حوادث االختطاف وأخذ الرهـائن الـيت ترتكبـها            تعرب عن القلق    - ٨  

أو تنــازالت سياســية، وتعــرب عــن ضــرورة التــصدي  /اجلماعــات اإلرهابيــة للمطالبــة بفديــة و 

  املسألة؛ هلذه

 ممـن   الدول على أن تكفل توقيع عقوبات علـى رعاياهـا أو علـى غريهـم      حتث  - ٩  

ــات، بتقــدمي أو مجــع أمــوال لــصاحل       يقومــون عمــدا داخــل أراضــيها، أشخاصــا كــانوا أم كيان

أشــخاص أو كيانــات يرتكبــون أو يــشرعون يف ارتكــاب أعمــال إرهابيــة أو يعملــون علـــى         

  األعمال؛ يشاركون فيها، على أن تتناسب هذه العقوبات مع جسامة تلك تيسريها أو

 التزامــات، مبوجــب االتفاقيــات والربوتوكــوالت عليهــا مــن  الــدول مبــاتــذكر  - ١٠  

فيهـا قـرار الـس       الدولية املتصلة باإلرهاب وقرارات جملس األمن املتخذة يف هـذا الـصدد، مبـا             

  ، بكفالة تقدمي مرتكيب األعمال اإلرهابية إىل العدالة؛)٢٠٠١ (١٣٧٣

الـــيت  وجـــوب أن يتـــوخى يف التعـــاون الـــدويل ويف اإلجـــراءات تعيـــد تأكيـــد  - ١١  

تتخذها الدول ملكافحة اإلرهاب االمتثال ملبادئ امليثاق والقـانون الـدويل واالتفاقيـات الدوليـة               

  املتصلة باإلرهاب؛

 والتعـديل   )11( إىل اعتماد االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي        تشري  - ١٢  

 امللحـق باتفاقيـة     ٢٠٠٥  وبروتوكول عـام   )12(املدخل على اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية      

 ٢٠٠٥ وبروتوكـول عـام      )13(قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحريـة         

امللحق بالربوتوكول املتعلق بقمع األعمال غري املشروعة املوجهـة ضـد سـالمة املنـشآت الثابتـة                 

األولويـة، يف  ، وحتث مجيع الدول على أن تنظر، علـى سـبيل          )14(املوجودة على اجلرف القاري   

  أن تصبح أطرافا يف هذه الصكوك؛

 مجيـع الـدول الـيت مل تـصبح بعـد أطرافـا يف االتفاقيـات والربوتوكـوالت                 حتث  - ١٣  

 ويف االتفاقيـة  ٥١/٢١٠ مـن قـرار اجلمعيـة العامـة     ٦املتصلة باإلرهـاب املـشار إليهـا يف الفقـرة           

_______________ 

  .٤٤٠٠٤، الرقم ٢٤٤٥، الد جمموعة املعاهدات املتحدة، األمم )11(

 املؤمتر املعـين بـالنظر يف التعـديالت املقترحـة علـى اتفاقيـة احلمايـة املاديـة             ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٨ يف   عتمدها )12(
  .للمواد النووية واعتمادها

 املـؤمتر الدبلوماسـي املعـين بتنقـيح معاهـدات قمـع األعمـال             ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ١٤ يف   اعتمده )13(
  ).LEG/CONF.15/21(غري املشروعة 

 املـؤمتر الدبلوماسـي املعـين بتنقـيح معاهـدات قمـع األعمـال             ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ١٤ يف   تمدهاع )14(
  ).LEG/CONF.15/22(غري املشروعة 
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 )16(الدوليــة لقمــع متويــل اإلرهــاب  واالتفاقيــة )15(الدوليــة لقمــع اهلجمــات اإلرهابيــة بالقنابــل 

واالتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي والتعـديل املـدخل علـى اتفاقيـة احلمايـة املاديـة              

) ٢٠٠١ (١٣٧٣للمواد النووية على أن تنظر، على سبيل األولوية ووفقا لقـرار جملـس األمـن              

، يف أن تـــصبح  ٢٠٠٤أكتـــوبر / تـــشرين األول ٨املـــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٦٦وقـــرار الـــس  

أطرافـا فيهـا، ويـب جبميــع الـدول أن تـسن، حـسب االقتــضاء، التـشريعات الداخليـة الالزمــة         

لتطبيـق أحكــام تلــك االتفاقيــات والربوتوكــوالت، وأن تكفـل حملاكمهــا الواليــة القــضائية الــيت   

 متكنـها مـن مقاضـاة مـرتكيب األعمـال اإلرهابيـة، وأن تتعـاون مـع الـدول األخـرى واملنظمــات          

  الدولية واإلقليمية املعنية، وأن تقدم هلا الدعم واملساعدة حتقيقا لتلك الغاية؛

 الدول على التعاون مع األمني العـام ومـع بعـضها بعـضا ومـع املنظمـات          حتث  - ١٤  

ــدمي        ــات القائمــة، بتق ــضاء يف إطــار الوالي ــد االقت ــام، عن ــة القي ــة املهتمــة لكفال ــة الدولي احلكومي

هــا مــن املــشورة املتخصــصة إىل الــدول الــيت حتتــاج إىل املــساعدة وتطلبــها املــشورة التقنيــة وغري

   أعاله وتطبقها؛١٣لكي تصبح أطرافا يف االتفاقيات والربوتوكوالت املشار إليها يف الفقرة 

 أن عددا مـن الـدول أصـبح، اسـتجابة للـدعوة             تالحظ مع التقدير واالرتياح     - ١٥  

، طرفـــا يف االتفاقيـــات ٦٦/١٠٥ اجلمعيـــة العامـــة  مـــن قـــرار١٣  و١٢الـــواردة يف الفقـــرتني 

والربوتوكوالت املتصلة باإلرهاب املشار إليها يف هاتني الفقرتني، مما حيقـق هـدف قبـول تلـك                 

  االتفاقيات وتطبيقها على نطاق أوسع؛

 اإلعــالن املتعلــق بالتــدابري الراميــة إىل القــضاء علــى اإلرهــاب        تعيــد تأكيــد    - ١٦  

 ١٩٩٤، واإلعـالن املكمـل إلعـالن عـام          ٤٩/٦٠رفق قرار اجلمعية العامـة      الدويل، الوارد يف م   

املتعلق بالتدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الدويل، الـوارد يف مرفـق قـرار اجلمعيـة العامـة                   

  ، ويب جبميع الدول تطبيقهما؛٥١/٢١٠

  ؛ جبميع الدول أن تتعاون على منع األعمال اإلرهابية وقمعهايب  - ١٧  

 مجيع الدول واألمني العام على االستعانة، بأكرب قدر ممكـن، مبؤسـسات             حتث  - ١٨  

  األمم املتحدة القائمة فيما يبذالنه من جهود ملنع اإلرهاب الدويل؛

 يف إطـار   أن مركز األمـم املتحـدة ملكافحـة اإلرهـاب قـد بـدأ أنـشطته                  تالحظ  - ١٩  

 يف مهامـه إلرهاب يف نيويـورك وأن املركـز يـؤدي    فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة ا       

_______________ 

  .٣٧٥١٧، الرقم ٢١٤٩، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )15(

  .٣٨٣٤٩، الرقم ٢١٧٨ نفسه، الد املرجع )16(
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 وتشجع مجيـع الـدول األعـضاء        ،دعم تنفيذ استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب       

   فرقة العمل؛يف إطارعلى التعاون مع املركز واإلسهام يف تنفيذ أنشطته 

عـين باملخـدرات    إىل فرع منع اإلرهاب التـابع ملكتـب األمـم املتحـدة امل        تطلب  - ٢٠  

ــع       ــز قــدرات األمــم املتحــدة يف جمــال من ــة إىل تعزي ــا أن يواصــل جهــوده الرامي واجلرميــة يف فيين

اإلرهـاب، مـن خـالل الواليـة املنوطـة بـه، وتنـوه، يف سـياق اسـتراتيجية األمـم املتحـدة العامليـة             

أن ، بـدوره يف مـساعدة الـدول علـى          )٢٠٠١ (١٣٧٣ملكافحة اإلرهاب وقـرار جملـس األمـن         

تــصبح أطرافــا يف االتفاقيــات والربوتوكــوالت الدوليــة املتــصلة باإلرهــاب وعلــى تطبيــق تلــك    

ــات التعــاون       ــز آلي ــدوره يف تعزي ــات والربوتوكــوالت، مبــا يف ذلــك أحــدثها عهــدا، وب االتفاقي

  الدويل يف املسائل اجلنائية املتصلة باإلرهاب، بوسائل منها بناء القدرات الوطنية؛

هود الــيت تبــذهلا األمانــة العامــة حاليــا إلعــداد الطبعــة الرابعــة مــن   بــاجلترحــب  - ٢١  

   جبميع اللغات الرمسية؛وقمعه الصكوك الدولية املتصلة مبنع اإلرهاب الدويلمنشور 

ــدعو  - ٢٢   ــام     ت ــدم إىل األمــني الع ــة إىل أن تق ــة اإلقليمي ــة الدولي  املنظمــات احلكومي

اإلقليمـي للقـضاء علـى اإلرهـاب الـدويل وعـن          معلومات عما اختذتـه مـن تـدابري علـى الـصعيد             

  االجتماعات احلكومية الدولية اليت تعقدها تلك املنظمات؛

 التقـدم احملـرز يف وضـع مـشروع االتفاقيـة الـشاملة املتعلقـة باإلرهـاب               تالحظ  - ٢٣  

الـدويل يف اجتمـاع الفريـق العامـل الـذي أنـشأته اللجنـة الـسادسة يف الـدورة الـسابعة والــستني           

  عية العامة، وترحب مبواصلة بذل اجلهود لتحقيق ذلك اهلدف؛للجم

ــرر  - ٢٤   ــستني       تق ــة وال ــدورة الثامن ــسادسة، يف ال ــة ال ــشئ اللجن ــأن تن  أن توصــي ب

للجمعية العامـة، فريقـا عـامال لوضـع مـشروع االتفاقيـة الـشاملة املتعلقـة باإلرهـاب الـدويل يف                      

يف جــدول أعمالــه مبوجــب قــرار اجلمعيــة صــيغته النهائيــة ومواصــلة مناقــشة البنــد الــذي أدرج  

   املتعلق مبسألة عقد مؤمتر رفيع املستوى برعاية األمم املتحدة؛٥٤/١١٠العامة 

 املنـشأة عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة       أن تواصـل اللجنـة املخصـصة      ر أيـضا  تقر  - ٢٥  

 دويل وأن، على وجه السرعة، إعداد مشروع االتفاقية الشاملة املتعلقة باإلرهـاب الـ      ٥١/٢١٠

ــة العامــة      ــرار اجلمعي ــد املــدرج يف جــدول أعماهلــا مبوجــب ق  ٥٤/١١٠تــستمر يف مناقــشة البن

  سألة عقد مؤمتر رفيع املستوى برعاية األمم املتحدة؛مب املتعلق

ــرر   - ٢٦   ــذلك تقــ ــصة  كــ ــة املخصــ ــع اللجنــ ــرةأن جتتمــ ــن  يف الفتــ  ١٢ إىل ٨ مــ

يكـون عقـد     أعـاله وأن     ٢٥يف الفقـرة     املـشار إليـه      لالضطالع بـالتكليف   ٢٠١٣أبريل  /نيسان

   تقدم ملموس يف عملها؛مرهونا بإحراز يف املستقبل اجتماعاا
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ــب  - ٢٧   ــسهيالت      تطل ــة املخصــصة بالت ــد اللجن ــام أن يواصــل تزوي ــني الع  إىل األم

  ؛الالزمة ألداء عملها

 إىل اللجنـــة املخصـــصة أن تبلـــغ اجلمعيـــة العامـــة يف دورـــا الـــسابعة  تطلـــب  - ٢٨  

  ني يف حالة االنتهاء من وضع مشروع االتفاقية الشاملة املتعلقة باإلرهاب الدويل؛والست

ــضا   - ٢٩   ــب أي ــة يف    تطل ــة العام ــرا إىل اجلمعي ــدم تقري ــة املخصــصة أن تق   إىل اللجن

  يف تنفيذ واليتها؛عما أحرزته من تقدم دورا الثامنة والستني 

 خــالل فتــرة مــا بــني   مجيــع الــدول األعــضاء علــى مــضاعفة جهودهــا تــشجع  - ٣٠  

  الدورتني حلل أي مسائل مل يبت فيها بعد؛

ــد     تقــرر  - ٣١   ــستني البن ــة وال ــدورا الثامن ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل  أن ت

  .”التدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الدويل“املعنون 

  ٥٦اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول١٤

  


