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 استراتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب - 60/288
 ،،إن الجمعية العامةإن الجمعية العامة 

د  دإذ تسترش ددا     إذ تسترش د مج بادئه، وإذ تؤآ تحدة وم م الم ثاق األم د مي ددا      بمقاص د مج بادئه، وإذ تؤآ تحدة وم م الم ثاق األم د مي  بمقاص
نوط ب   دوردورال ال  نوط ب    الم ك       الم ا في ذل ثاق، بم ا بموجب المي ك      ه ا في ذل ثاق، بم ا بموجب المي ا في  ه ا في   دوره المسائل المتعلقة  المسائل المتعلقة     دوره

 م واألمن الدوليين،م واألمن الدوليين،الالبالسبالس

رر    رر  وإذ تك ة     وإذ تك تها القوي ة   إدان تها القوي ا آان            إدان يع أشكاله ومظاهره، أي ا آان             لإلرهاب بجم يع أشكاله ومظاهره، أي  لإلرهاب بجم
ا آانت أغراضه،            ثما ارتكب، وأي بوه، وحي ا آانت أغراضه،           مرتك ثما ارتكب، وأي بوه، وحي عد واحدا من   عد واحدا من    أنه ي   أنه ي  على أساس على أساس مرتك

 لسالم واألمن الدوليين،لسالم واألمن الدوليين،أشد األخطار التي تهدد اأشد األخطار التي تهدد ا

د     د   وإذ تؤآ متعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على متعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على  اإلعالن ال  اإلعالن ال من جديدمن جديدوإذ تؤآ
رفق وارد في م ي، ال رفقاإلرهاب الدول وارد في م ي، ال ة   اإلرهاب الدول ية العام رار الجمع ة ق ية العام رار الجمع ؤرخ 6060//4949ق ؤرخ  الم   99 الم

انون األول انون األولآ مبر //آ مبر ديس ل، واإلعالن المكمل19941994ديس امإلعالنإلعالن  ، واإلعالن المكم ام ع تعلق 19941994   ع تعلق  الم  الم
وارد في                  ي، ال ى اإلرهاب الدول ى القضاء عل ية إل ير الرام وارد في                 بالتداب ي، ال ى اإلرهاب الدول ى القضاء عل ية إل ير الرام مرفق قرار   مرفق قرار     بالتداب

ة   ية العام ة  الجمع ية العام ؤرخ 210210//5151الجمع ؤرخ  الم انون األول1717 الم انون األول آ مبر // آ مبر ديس تائج،،19961996ديس تائج ون    ون
  المتعلق باإلرهاب، المتعلق باإلرهاب،جزءجزءخاصة الخاصة البب، و، و))1((20052005مؤتمر القمة العالمي لعام مؤتمر القمة العالمي لعام 

رارات الجمعية العامة المتعلقة بالتدابير الرامية           وإذ تشير    وإذ تشير      يع ق ى جم رارات الجمعية العامة المتعلقة بالتدابير الرامية           إل يع ق ى جم إل
ى اإلرهاب     ى القضاء عل ى اإلرهاب    إل ى القضاء عل ي    إل ا ف ي، بم ي   الدول ا ف ي، بم  آانون  آانون 99 المؤرخ  المؤرخ 5151//4646 القرار  القرار هاهاالدول

مبر ديدي//األولاألول مبر س ي   19911991س ار الت تعلقة باألخط ن الم س األم رارات مجل ى ق ي   ، وإل ار الت تعلقة باألخط ن الم س األم رارات مجل ى ق ، وإل
دد    دد   ته   عن قرارات عن قرارات فضال  فضال     اإلرهابية،  اإلرهابية، من جراء األعمال  من جراء األعمال  ن  ن  ييالسالم واألمن الدولي   السالم واألمن الدولي   ته

_______________ 
 ..11//6060انظر القرار انظر القرار  ))1((
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ة ية العام ةالجمع ية العام لةالجمع لة ذات الص ي   بب   ذات الص ية ف ريات األساس ان والح وق اإلنس ة حق ي   حماي ية ف ريات األساس ان والح وق اإلنس ة حق حماي
 سياق مكافحة اإلرهاب،سياق مكافحة اإلرهاب،

ا  ير أيض اوإذ تش ير أيض ة العا  وإذ تش ر القم ي مؤتم ه ف ى أن ة العا   إل ر القم ي مؤتم ه ف ى أن ام  إل ي لع ام لم ي لع د 20052005لم د ، أآ ، أآ
د   ن جدي الم م اء الع د  زعم ن جدي الم م اء الع م       زعم ى دع ية إل ود الرام يع الجه ؤازرة جم تزامهم بم م     ال ى دع ية إل ود الرام يع الجه ؤازرة جم تزامهم بم ال

دول، واحترام        يع ال ن جم يادة بي اواة في الس دول، واحترام       المس يع ال ن جم يادة بي اواة في الس سالمتها اإلقليمية واستقاللها  سالمتها اإلقليمية واستقاللها   المس
ي عالقات ناع ف ي، واالمت ي عالقاتالسياس ناع ف ي، واالمت االسياس اه تهديده ن ال ية ع تهديد الدول ن ال ية ع وة    الدول تعمال الق وة باس تعمال الق باس

ع مق أوأو تعارض م كل ي أي ش تعمالها ب ع مقاس تعارض م كل ي أي ش تعمالها ب بادئها، اس تحدة وم م الم بادئها، اصد األم تحدة وم م الم م اصد األم م ودع ودع
ي،    انون الدول ة والق بادئ العدال ا لم لمية ووفق ائل الس نازعات بالوس وية الم ي،   تس انون الدول ة والق بادئ العدال ا لم لمية ووفق ائل الس نازعات بالوس وية الم تس

زال تحت السيطرة االستعمارية أو      حق الشعوب التي ال      حق الشعوب التي ال        واحترام واحترام  زال تحت السيطرة االستعمارية أو     ت االحتالل االحتالل  ت
ر   ي تقري ي ف ر  األجنب ي تقري ي ف دول،         األجنب ية لل ؤون الداخل ي الش تدخل ف دم ال يرها، وع دول،       مص ية لل ؤون الداخل ي الش تدخل ف دم ال يرها، وع مص

وق اإلنسان و ترام حق وق اإلنسان وواح ترام حق وق   الحرياتالحرياتواح اواة في الحق ترام المس ية، واح وق األساس اواة في الحق ترام المس ية، واح األساس
رق أو   اس الع ى أس يز عل يع دون تمي ن الجم رق أو  بي اس الع ى أس يز عل يع دون تمي ن الجم نس أو بي نس أوالج ة أو الج ة أواللغ ن،  اللغ ن، الدي الدي

ابع     ية ذات الط اآل الدول ل المش ي ح ي ف تعاون الدول ابع    وال ية ذات الط اآل الدول ل المش ي ح ي ف تعاون الدول ادي  وال ادي االقتص االقتص
ي أو االجتماعي أواالجتماعي أو أوأو ي أوالثقاف ية  الثقاف اء بن اني، والوف ية اإلنس اء بن اني، والوف تزاماتصادقة صادقة اإلنس تزاماتباالل ي باالل ي  الت  الت

 وفقا للميثاق،وفقا للميثاق،ى نفسها ى نفسها قطعتها الدول علقطعتها الدول عل

ك      ك    وإذ تشير آذل ة ال    وإذ تشير آذل ى الوالي ة ال  إل ى الوالي يها   إل يها   منصوص عل تائج في  في  منصوص عل تائج ن  مؤتمر القمة  مؤتمر القمة ن
ام  العالمي العالمي  ام   لع ا       20052005   لع ا     والتي مؤداه وم          والتي مؤداه ة أن تق ية العام ه ينبغي للجمع وم          أن ة أن تق ية العام ه ينبغي للجمع  دونما   دونما  ،،أن
اء اءإبط ام   ،،إبط ن الع ا األمي ي حدده ر الت تطوير العناص ام    ب ن الع ا األمي ي حدده ر الت تطوير العناص ة ب تراتيجية مكافح ةالس تراتيجية مكافح   الس

اب  اب اإلره تراتي تغاءتغاءبباااإلره يذ اس تماد وتنف تراتي  اع يذ اس تماد وتنف اليب  جية تجية ت اع باع أس ى ات جع عل اليب  ش باع أس ى ات جع عل املة ش املة ش ش
قة قة ومتس قةومنس قة ومتس ي، ،،ومنس ي والدول ي واإلقليم عد الوطن ى الص ي،  عل ي والدول ي واإلقليم عد الوطن ى الص دي  عل ي التص دي ف ي التص ف
 ، وتراعي أيضا الظروف المؤدية إلى انتشار اإلرهاب،، وتراعي أيضا الظروف المؤدية إلى انتشار اإلرهاب،لإلرهاب ومكافحتهلإلرهاب ومكافحته

د   د وإذ تؤآ د وإذ تؤآ ن جدي د م ن جدي ال واألاألأن أن   م ال وعم اليب واألاألعم اليب وس ات اإلرهاب الالس ات اإلرهاب ممارس   يةيةممارس
تقويض حقوق اإلنسان والحريات    تقويض حقوق اإلنسان والحريات     أنشطة تهدف إلى      أنشطة تهدف إلى     اا ومظاهره  ومظاهره اابجميع أشكاله بجميع أشكاله 

زع        نها، وتزع دول وأم ية لل المة اإلقليم دد الس ية، وته ية والديمقراط زع       األساس نها، وتزع دول وأم ية لل المة اإلقليم دد الس ية، وته ية والديمقراط األساس
تقرار الحكومات المشكلة بصورة مشروعة، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن            تقرار الحكومات المشكلة بصورة مشروعة، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن           اس اس

 يتخذ الخطوات الالزمة لتعزيز التعاون من أجل منع اإلرهاب ومكافحته،يتخذ الخطوات الالزمة لتعزيز التعاون من أجل منع اإلرهاب ومكافحته،

د      د    وإذ تؤآ د   وإذ تؤآ د   من جدي ه    أيضا   أيضا  من جدي ه    أن ط اإلرهاب بأي  ينبغي  ينبغي   يجوز وال يجوز وال  الال أن ط اإلرهاب بأي  رب رب
 جماعة عرقية،جماعة عرقية، حضارة أوحضارة أو جنسية أوجنسية أو دين أودين أو
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د      د    وإذ تؤآ عزم الدول األعضاء على بذل جميع الجهود       عزم الدول األعضاء على بذل جميع الجهود          آذلك  آذلك من جديد من جديد وإذ تؤآ
  وإبراموإبرام اإلرهاب الدولياإلرهاب الدوليتتعلق بتتعلق بمن أجل التوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية شاملة    من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية شاملة    

ية    ك االتفاق ية   تل ك االتفاق نها   ،  ،  تل نها   بوسائل م  بالتعريف   بالتعريف  يها المرتبطة يها المرتبطة تي لم يبت ف   تي لم يبت ف    المسائل ال   المسائل ال  حل حل   بوسائل م
ية،              ال التي تشملها االتفاق ن لألعم نطاق القانونيي ية،             وال ال التي تشملها االتفاق ن لألعم نطاق القانونيي ة في       حتى حتى وال ة في        تكون أداة فعال  تكون أداة فعال

 مكافحة اإلرهاب،مكافحة اإلرهاب،

ا    ا  وإذ م رى    وإذ م رى   زالت ت نظر في مسألة الدعوة إلى عقد مؤتمر               زالت ت ه يمكن ال نظر في مسألة الدعوة إلى عقد مؤتمر             أن ه يمكن ال أن
م     ة األم ت رعاي توى تح يع المس م    رف ة األم ت رعاي توى تح يع المس تحدة ل  رف تحدة ل الم دي    الم ي للتص ج دول ياغة نه دي    ص ي للتص ج دول ياغة نه ص

 ظاهره،ظاهره،لإلرهاب بجميع أشكاله وملإلرهاب بجميع أشكاله وم

ية والسالم واألمن وحقوق اإلنسان مسائل مترابطة            وإذ تسلم  وإذ تسلم    أن التنم ية والسالم واألمن وحقوق اإلنسان مسائل مترابطة          ب أن التنم ب
 ،،آل منها األخرىآل منها األخرىعزز عزز وتوت

بارها        بارها      وإذ تضع في اعت ى معالجة الظروف التي تؤدي إلى           وإذ تضع في اعت ى معالجة الظروف التي تؤدي إلى            الحاجة إل  الحاجة إل
 انتشار اإلرهاب،انتشار اإلرهاب،

في وسعها من   في وسعها من     عزم الدول األعضاء على مواصلة بذل آل ما         عزم الدول األعضاء على مواصلة بذل آل ما        وإذ تؤآد وإذ تؤآد  
اء اال         اء اال        أجل حل الصراعات وإنه حتالل األجنبي والتصدي للقمع والقضاء على      حتالل األجنبي والتصدي للقمع والقضاء على      أجل حل الصراعات وإنه

ادي المت    نمو االقتص ز ال ر وتعزي ادي المت   الفق نمو االقتص ز ال ر وتعزي ل الفق ل واص ار   واص تدامة واالزده ية المس ار    والتنم تدامة واالزده ية المس  والتنم
ين          انون وتحس يادة الق يع وس ان للجم وق اإلنس يد وحق م الرش ي والحك ين         العالم انون وتحس يادة الق يع وس ان للجم وق اإلنس يد وحق م الرش ي والحك العالم

ترام  ة اح ثقافات وآفال ن ال يما بي تفاهم ف ترام ال ة اح ثقافات وآفال ن ال يما بي تفاهم ف يعال يعجم ان أوجم ان أو األدي يم أو  األدي يم أوالق تقدات  الق تقدات المع المع
 الثقافات،الثقافات، أوأوالدينية الدينية 

رها      -  11  رها     تعرب عن تقدي االتحاد االتحاد ”” المعنون  المعنون ههتقريرتقريرمين العام على مين العام على  لأل لألتعرب عن تقدي
 المقدم  المقدم ““ببتوصيات الستراتيجية عالمية لمكافحة اإلرهاتوصيات الستراتيجية عالمية لمكافحة اإلرها ::في مواجهة اإلرهاب في مواجهة اإلرهاب 
 ؛؛))2((إلى الجمعية العامةإلى الجمعية العامة

تخذ -  22  تخذت رفقه بوصفه ت رار وم ذا الق رفقه بوصفه  ه رار وم ذا الق تحدة  ماما ه م الم تراتيجية األم تحدة   اس م الم تراتيجية األم  اس
 ؛؛))‘‘‘‘االستراتيجيةاالستراتيجية’’’’ ( (العالمية لمكافحة اإلرهابالعالمية لمكافحة اإلرهاب

رر -  33  ررتق ا تق اس بمواصلة لجانه ا ، دون المس اس بمواصلة لجانه يع ، دون المس ة جم يع المختصة مناقش ة جم المختصة مناقش
تخذ الخطوات التالية                  ته، أن ت تعلقة باإلرهاب ومكافح ا الم نود جداول أعماله تخذ الخطوات التالية                 ب ته، أن ت تعلقة باإلرهاب ومكافح ا الم نود جداول أعماله ب

 ::فعالفعال  على نحو على نحوالستراتيجيةالستراتيجيةاالكفالة متابعة لكفالة متابعة 

_______________ 
))2(( A/60/825.. 
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 االستراتيجية في جزء رفيع المستوى من دورتها الحادية        االستراتيجية في جزء رفيع المستوى من دورتها الحادية       ننالالع ع إإ ))أأ(( 
 والستين؛والستين؛

نتين     ))بب((  ون س ي غض يام ف نتين    الق ون س ي غض يام ف ث الق ث ببح يذ    ببح ي تنف رز ف تقدم المح يذ    ال ي تنف رز ف تقدم المح ال
تراتيجية تراتيجيةاالس ليم  ،،االس ع التس يرات، م تجيب للتغ ي تس ثها لك ي تحدي نظر ف ليم   وال ع التس يرات، م تجيب للتغ ي تس ثها لك ي تحدي نظر ف أن وال أنب   ب

تراتيجية ي االس واردة ف ير ال ن التداب د م تراتيجيةالعدي ي االس واردة ف ير ال ن التداب د م نفذالعدي ن أن ت نفذ يمك ن أن ت ور يمك ى الف ور عل ى الف يما ،، عل يما  ف  ف
ا هاهاتطلب بعضتطلب بعضييسس ا  عمال دؤوب يلة خاللخالل عمال دؤوب نوات القل يلة  الس نوات القل بلة الس بلةالمق ي المق ي ، وينبغ بار ، وينبغ بار اعت اعت

 أهدافا طويلة األجل؛أهدافا طويلة األجل؛بعضها بعضها 

داوالت    ))جج((  ي الم هام ف ى اإلس ام إل ن الع وة األمي داوالت   دع ي الم هام ف ى اإلس ام إل ن الع وة األمي تجريهادع ي س تجريهاالت ي س   الت
  بشأن استعراض تنفيذ االستراتيجية وتحديثها؛ بشأن استعراض تنفيذ االستراتيجية وتحديثها؛ في المستقبل في المستقبللجمعية العامةلجمعية العامةاا

تحدة            ))دد((  م الم دول األعضاء واألم تحدة           تشجيع ال م الم دول األعضاء واألم  المنظمات   المنظمات  وغيرها من  وغيرها من  تشجيع ال
المعنية على دعم تنفيذ االستراتيجية، بوسائل      المعنية على دعم تنفيذ االستراتيجية، بوسائل      الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية     الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية     
 منها تعبئة الموارد والخبرات؛منها تعبئة الموارد والخبرات؛

مواصلة تشجيع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني على        مواصلة تشجيع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني على         ))هـهـ(( 
ث ثالتباح اء، التباح ب االقتض اء، ، حس ب االقتض أن، حس أنبش يذ  بش ى تنف ية إل ود الرام ز الجه بل تعزي يذ   س ى تنف ية إل ود الرام ز الجه بل تعزي  س

 ؛؛االستراتيجيةاالستراتيجية

رر -  44  ررتق ت لدورتتق ال المؤق دول األعم ي ج درج ف ت لدورت أن ت ال المؤق دول األعم ي ج درج ف ية  أن ت ا الثان ية ه ا الثان ه
 ..““استراتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاباستراتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب””والستين بندا بعنوان والستين بندا بعنوان 

 99الجلسة العامة 
 2006سبتمبر / أيلول8

 
 المرفقالمرفق  

 
 خطة العملخطة العمل  

 :: الدول األعضاء في األمم المتحدة، نقرر الدول األعضاء في األمم المتحدة، نقرر،،نحننحن 

ة  -  11  تمرة وقاطع ة مس ره إدان كاله ومظاه يع أش ة اإلرهاب بجم ة إدان تمرة وقاطع ة مس ره إدان كاله ومظاه يع أش ة اإلرهاب بجم إدان
ة  ة وقوي ا آان مرتكبوه، وحيثما ارتكب، وأيا آانت أغراضه، على أساس أنه   أ  أ ،،وقوي ا آان مرتكبوه، وحيثما ارتكب، وأيا آانت أغراضه، على أساس أنه  ي ي

 ؛؛لسالم واألمن الدوليينلسالم واألمن الدوليينعد واحدا من أشد األخطار التي تهدد اعد واحدا من أشد األخطار التي تهدد ايي
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كاله   -  22  يع أش اب بجم ة اإلره نع ومكافح ة لم راءات عاجل اذ إج كاله  اتخ يع أش اب بجم ة اإلره نع ومكافح ة لم راءات عاجل اذ إج اتخ
 ::ومظاهره، وبوجه خاصومظاهره، وبوجه خاص

ير،    ))أأ((  مام، دون تأخ ي االنض نظر ف ير،   ال مام، دون تأخ ي االنض نظر ف ىال ىإل يات إل يات  االتفاق  االتفاق
بروت  بروت وال يا بشأن        وال ة حال ية القائم يا بشأن        وآوالت الدول ة حال ية القائم مكافحة اإلرهاب، وتنفيذها، وبذل مكافحة اإلرهاب، وتنفيذها، وبذل   وآوالت الدول

املة     ية ش أن اتفاق اق بش ى اتف ل التوصل إل ن أج نة م ود الممك ل الجه املة    آ ية ش أن اتفاق اق بش ى اتف ل التوصل إل ن أج نة م ود الممك ل الجه أآ أبش ن ن بش
 اإلرهاب الدولي وإبرامها؛اإلرهاب الدولي وإبرامها؛

 قرارات الجمعية العامة المتعلقة بالتدابير الرامية إلى         قرارات الجمعية العامة المتعلقة بالتدابير الرامية إلى        جميعجميعتنفيذ  تنفيذ   ))بب(( 
را         ي، وق ى اإلرهاب الدول را        القضاء عل ي، وق ى اإلرهاب الدول ة ذات الصلة بحماية    القضاء عل ية العام ة ذات الصلة بحماية    رات الجمع ية العام رات الجمع

 حقوق اإلنسان والحريات األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب؛حقوق اإلنسان والحريات األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب؛

يذ  ))جج((  يذ تنف يعتنف يعجم ي    جم اب الدول تعلقة باإلره ن الم س األم رارات مجل ي     ق اب الدول تعلقة باإلره ن الم س األم رارات مجل  ق
ة    ية بمكافح ن والمعن تابعة لمجلس األم ية ال ئات الفرع ع الهي تام م تعاون ال ة   وال ية بمكافح ن والمعن تابعة لمجلس األم ية ال ئات الفرع ع الهي تام م تعاون ال وال

، مع التسليم بأن العديد من الدول       ، مع التسليم بأن العديد من الدول        إليها  إليها اضطالعها بالمهام المسندة  اضطالعها بالمهام المسندة  اإلرهاب في   اإلرهاب في   
 ؛؛تزال بحاجة إلى المساعدة في تنفيذ هذه القراراتتزال بحاجة إلى المساعدة في تنفيذ هذه القرارات الال

أن التعاون الدولي وأي تدابير نضطلع بها من أجل منع     -  33  ليم ب أن التعاون الدولي وأي تدابير نضطلع بها من أجل منع    التس ليم ب التس
ع ا    ى م ب أن تتماش ته يج اب ومكافح ع ا   اإلره ى م ب أن تتماش ته يج اب ومكافح تزاماتالالاإلره تزاماتل ننن الم المل نوطة ب ب وطة ب ب ا بموج ا بموج

ك ميثاق األمم ا             ا في ذل ي، بم انون الدول ك ميثاق األمم ا            الق ا في ذل ي، بم انون الدول لمتحدة واالتفاقيات والبروتوآوالت   لمتحدة واالتفاقيات والبروتوآوالت   الق
ية ذات الصلة، و      ية ذات الصلة، و     الدول خاصة قانون حقوق اإلنسان وقانون الالجئين والقانون     خاصة قانون حقوق اإلنسان وقانون الالجئين والقانون     ببالدول

 ..اإلنساني الدولياإلنساني الدولي
 

 لتدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار اإلرهابلتدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار اإلرهاباا -أوال أوال 

ى         ة إل ى معالجة الظروف المؤدي ية إل ية الرام ير التال اذ التداب رر اتخ ى       نق ة إل ى معالجة الظروف المؤدي ية إل ية الرام ير التال اذ التداب رر اتخ   نق
اب،  ار اإلره اب، انتش ار اإلره نها،انتش ن بي نها،وم ن بي ثال الوم بيل الم ى س ثال ال عل بيل الم ى س ر  عل رالحص راعات ،،الحص راعات  الص  الص

د  ة األم د الطويل ة األم د الطويل ل بع م تح ي ل د الت ل بع م تح ي ل كاله   الت يع أش اب، بجم ريد ضحايا اإلره كاله   ، وتج يع أش اب، بجم ريد ضحايا اإلره ، وتج
ان  وق اإلنس تهاآات حق انون وان يادة الق ياب س انيتهم، وغ ن إنس ره، م ان ومظاه وق اإلنس تهاآات حق انون وان يادة الق ياب س انيتهم، وغ ن إنس ره، م   ،،ومظاه

ى أساس االنتماء ال        يز عل ى أساس االنتماء ال       والتمي يز عل  السياسي،   السياسي،  ددواالستبعاواالستبعا والوطني والديني،     والوطني والديني،    عرقيعرقيوالتمي
يد، مع التسليم           ،،والتهميش االجتماعي واالقتصادي     والتهميش االجتماعي واالقتصادي      م الرش ى الحك تقار إل يد، مع التسليم            واالف م الرش ى الحك تقار إل  واالف

ه ال ه البأن ن  بأن ن يمك كل أييمك كل أيأن تش ة أو  أن تش روف ذريع ذه الظ ن ه ة أو   م روف ذريع ذه الظ ن ه ال    م بريرا ألعم ال  ت بريرا ألعم ت
 ::اإلرهاباإلرهاب
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تحدة    -  11  م الم درات األم ز ق تحدة   مواصلة تعزي م الم درات األم ز ق ى أفضل  مواصلة تعزي ى أفضل  واستخدامها عل واستخدامها عل
ه هوج نع    وج يل م ن قب االت م ي مج نع     ف يل م ن قب االت م ي مج وب  ف وب نش راعنش راعالص تفاواتاتالص تفاو وال اطة  وال اطة ض والوس ض والوس

يق  يق والتوف ناء السالم، من                 والتوف انون وحفظ السالم وب يادة الق ناء السالم، من                  والتسوية القضائية وس انون وحفظ السالم وب يادة الق  والتسوية القضائية وس
يلولة        يلولة       أجل المساهمة في الح التي التي  دون نشوب الصراعات الطويلة األمد    دون نشوب الصراعات الطويلة األمد    بنجاح  بنجاح أجل المساهمة في الح

ل    ى الح ي عل ل   تستعص ى الح ي عل لمية  تستعص ائل الس ا بالوس لمية  وحله ائل الس ا بالوس ذه     . . وحله ل ه أن ح لم ب ن نس ذه     ونح ل ه أن ح لم ب ن نس ونح
حة اإلرهاب على الصعيد حة اإلرهاب على الصعيد  في تعزيز مكاف    في تعزيز مكاف   سيسهمسيسهمالصراعات بالوسائل السلمية     الصراعات بالوسائل السلمية     

 العالمي؛العالمي؛

لة  -  22  لة مواص بات، مواص ع ترتي بات، وض ع ترتي ل    وض ي ظ ل  ف ي ظ تحدة  ف م الم بادرات األم تحدة  م م الم بادرات األم م
رامجها  رامجها وب يما بين الحضارات والثقافات            ل ل   ،،وب تفاهم ف يما بين الحضارات والثقافات            تعزيز الحوار والتسامح وال تفاهم ف تعزيز الحوار والتسامح وال

تقدات        يم والمع ان والق بادل لألدي ترام المت ز االح ان، وتعزي عوب واألدي تقدات       والش يم والمع ان والق بادل لألدي ترام المت ز االح ان، وتعزي عوب واألدي والش
ثقافات ومنع التشهير به     ية وال ثقافات ومنع التشهير به    الدين ية وال وفي هذا الصدد، نرحب بقيام األمين العام وفي هذا الصدد، نرحب بقيام األمين العام   ..ااالدين

إ  إ ب بادرة بشأن تحالف الحضارات      الال  ننالالععب بادرة بشأن تحالف الحضارات      م ونرحب أيضا بمبادرات مماثلة تم     ونرحب أيضا بمبادرات مماثلة تم       ..م
 ؛؛اتخاذها في أنحاء أخرى من العالماتخاذها في أنحاء أخرى من العالم

امح    -  33  رية، وللتس ية البش ة والتنم الم والعدال ثقافة الس ترويج ل امح   ال رية، وللتس ية البش ة والتنم الم والعدال ثقافة الس ترويج ل ال
ان أو يع األدي ترام جم ي، والح ي والدين ي والوطن ان أوالعرق يع األدي ترام جم ي، والح ي والدين ي والوطن ية الال العرق يم الدين ية ق يم الدين ق

تقدات أو   أوأو تقدات أو  المع ثقافات، عن طريق القيام، حسب االقتضاء، بوضع وتشجيع          المع ثقافات، عن طريق القيام، حسب االقتضاء، بوضع وتشجيع         ال ال
تمع      ات المج يع قطاع مل جم ة تش ية العام يف والتوع رامج للتثق تمع     ب ات المج يع قطاع مل جم ة تش ية العام يف والتوع رامج للتثق ذا  . . ب ي ه ذا  وف ي ه وف

ى االضطالع   ثقافة عل م وال ية والعل تحدة للترب م الم نظمة األم ى االضطالع  الصدد، نحث م ثقافة عل م وال ية والعل تحدة للترب م الم نظمة األم الصدد، نحث م
نها الحوار بين األ               دة طرق من بي دور رئيسي، بع نها الحوار بين األ              ب دة طرق من بي دور رئيسي، بع ديان وداخلها والحوار بين    ديان وداخلها والحوار بين    ب

 الحضارات؛الحضارات؛

ى اتخاذ ما        -  44  ى اتخاذ ما       مواصلة العمل عل قد يكون ضروريا ومناسبا ومتفقا     قد يكون ضروريا ومناسبا ومتفقا      مواصلة العمل عل
مع االلتزامات المنوطة بنا بموجب القانون الدولي، من تدابير تحظر بمقتضى            مع االلتزامات المنوطة بنا بموجب القانون الدولي، من تدابير تحظر بمقتضى            

 أعمال إرهابية وتمنع ذلك؛أعمال إرهابية وتمنع ذلك؛ القانون التحريض على ارتكاب عمل إرهابي أوالقانون التحريض على ارتكاب عمل إرهابي أو

ميمنا   -  55  يد تص رار تأآ ميمنا  تك يد تص رار تأآ ات     تك داف والغاي يق األه ة تحق ى آفال ات      عل داف والغاي يق األه ة تحق ى آفال  عل
يها في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها                  تفق عل ية الم يها في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها                 اإلنمائ تفق عل ية الم اإلنمائ
ية، بشكل آامل وفي الوقت                   ية لأللف نها األهداف اإلنمائ تحدة، ومن بي م الم ية، بشكل آامل وفي الوقت                  األم ية لأللف نها األهداف اإلنمائ تحدة، ومن بي م الم األم

ب بالمناس نمو       . . المناس ز ال ر وتعزي ى الفق اء عل نا بالقض د التزام ن جدي د م نمو       ونؤآ ز ال ر وتعزي ى الفق اء عل نا بالقض د التزام ن جدي د م ونؤآ
 اصل وتحقيق التنمية المستدامة والرفاه العالمي للجميع؛اصل وتحقيق التنمية المستدامة والرفاه العالمي للجميع؛االقتصادي المتواالقتصادي المتو
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اج االجتماعي  -  66  ية واإلدم ز خطط التنم يق وتعزي ى تحق اج االجتماعي السعي إل ية واإلدم ز خطط التنم يق وتعزي ى تحق السعي إل
ن إدراك أن       ا م ا، انطالق د ذاته ة بح ا قائم فها أهداف عد بوص يع الص ى جم ن إدراك أن      عل ا م ا، انطالق د ذاته ة بح ا قائم فها أهداف عد بوص يع الص ى جم عل

ذا المجال، وال           ذا المجال، وال          إحراز نجاح في ه يما فيما   إحراز نجاح في ه يما فيما  س يتعلق ببطالة الشباب، أمر يمكن     يتعلق ببطالة الشباب، أمر يمكن      س
د م د مأن يح يد  أن يح تطرف وتجن ذي ال ن يغ عور بالغب ن ش تتبعه م ا يس يش وم يد  ن التهم تطرف وتجن ذي ال ن يغ عور بالغب ن ش تتبعه م ا يس يش وم ن التهم

 اإلرهابيين؛اإلرهابيين؛

ع مستوى التعاون                  -  77  ى رف تحدة آكل عل م الم نظومة األم ع مستوى التعاون                 تشجيع م ى رف تحدة آكل عل م الم نظومة األم تشجيع م
انون وحقوق اإلنسان            يادة الق الفعل في مجاالت س ا ب ن تقدمهم انون وحقوق اإلنسان           والمساعدة اللذي يادة الق الفعل في مجاالت س ا ب ن تقدمهم والمساعدة اللذي

 ؛؛والحكم الرشيد، دعما للتنمية االقتصادية واالجتماعية المتواصلةوالحكم الرشيد، دعما للتنمية االقتصادية واالجتماعية المتواصلة

ية       -  88  ة وطن ع أنظم ي، بوض اس طوع ى أس يام، عل ي الق نظر ف ية      ال ة وطن ع أنظم ي، بوض اس طوع ى أس يام، عل ي الق نظر ف ال
ادة          ر إع رهم، وتيس اب وأس حايا اإلره ياجات ض ي احت اعدة تلب تقديم المس ادة         ل ر إع رهم، وتيس اب وأس حايا اإلره ياجات ض ي احت اعدة تلب تقديم المس ل

ى مجراها الطبيعي        ياتهم إل ى مجراها الطبيعي       ح ياتهم إل دول على أن تطلب             . . ح ذا الصدد، نشجع ال دول على أن تطلب             وفي ه ذا الصدد، نشجع ال وفي ه
يانات المختصة التابعة لألمم المتحدة مساعدتها في إقامة أنظمة وطني              ى الك يانات المختصة التابعة لألمم المتحدة مساعدتها في إقامة أنظمة وطني             إل ى الك ة ة إل

يل      ذا القب يل     من ه ذا القب وسنسعى أيضا إلى النهوض بالتضامن الدولي دعما للضحايا          وسنسعى أيضا إلى النهوض بالتضامن الدولي دعما للضحايا          . . من ه
ية لمكافحة اإلرهاب                  ة عالم ى المشارآة في حمل ية لمكافحة اإلرهاب                 وتشجيع المجتمع المدني عل ة عالم ى المشارآة في حمل وتشجيع المجتمع المدني عل
اف    ة، باستكش ية العام ي الجمع يام، ف مل الق ن أن يش ذي يمك ر ال ته، األم اف   وإدان ة، باستكش ية العام ي الجمع يام، ف مل الق ن أن يش ذي يمك ر ال ته، األم وإدان

 ..ااإمكانية إنشاء آليات عملية لتقديم المساعدة إلى الضحايإمكانية إنشاء آليات عملية لتقديم المساعدة إلى الضحاي
 

 تدابير منع اإلرهاب ومكافحتهتدابير منع اإلرهاب ومكافحته -ثانيا ثانيا 

ته، وال      اب ومكافح نع اإلره ية لم ير التال اذ التداب رر اتخ ته، وال    نق اب ومكافح نع اإلره ية لم ير التال اذ التداب رر اتخ ن   نق يما ع ن  س يما ع س
ن     ن ش نهم م ي تمك ائل الت ى الوس ن الوصول إل ن م رمان اإلرهابيي ريق ح ن    ط ن ش نهم م ي تمك ائل الت ى الوس ن الوصول إل ن م رمان اإلرهابيي ريق ح ط

 ::اعتداءاتهم، ومن بلوغ أهدافهم وتحقيق األثر المتوخى من اعتداءاتهماعتداءاتهم، ومن بلوغ أهدافهم وتحقيق األثر المتوخى من اعتداءاتهم

يم أن  -  11  ن تنظ ناع ع يم أن االمت ن تنظ ناع ع ية أو االمت طة إرهاب ية أو ش طة إرهاب يها   ش تحريض عل يها  ال تحريض عل ال
يها أو     تيسيرها أو  تيسيرها أو   أوأو يها أو    المشارآة ف التهاون إزاءها،  التهاون إزاءها،   التشجيع عليها أو  التشجيع عليها أو   تمويلها أو تمويلها أو  المشارآة ف

ة      ي إقام نا ف ل م تخدام أراضي آ دم اس ل ع بة تكف ية مناس ير عمل اذ تداب ة     واتخ ي إقام نا ف ل م تخدام أراضي آ دم اس ل ع بة تكف ية مناس ير عمل اذ تداب واتخ
آت أو آت أومنش ية، أو   منش ب إرهاب كرات تدري ية، أو  معس ب إرهاب كرات تدري ير أو معس ير أولتدب ية    لتدب ال إرهاب يم أعم ية   تنظ ال إرهاب يم أعم تنظ

 ضد مواطنيها؛ضد مواطنيها؛ ترتكب ضد دول أخرى أوترتكب ضد دول أخرى أو

تزامات     -  22  ا لالل اب، وفق ة اإلره ي مكافح ة ف تعاون بصورة تام تزامات    ال ا لالل اب، وفق ة اإلره ي مكافح ة ف تعاون بصورة تام ال
م      ى أي شخص يدع ثور عل دف الع ي، به انون الدول نا بموجب الق نوطة ب م     الم ى أي شخص يدع ثور عل دف الع ي، به انون الدول نا بموجب الق نوطة ب الم

ال إرهابية أو              يشارك أو  يشارك أو   يسهل أو  يسهل أو   أوأو ل أعم ال إرهابية أو             يشرع في المشارآة في تموي ل أعم في في  يشرع في المشارآة في تموي
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ا أو يط له ا أوالتخط يط له يرها أو التخط يرها أوتدب ا، أو تدب ا، أوارتكابه نا،  ارتكابه الذا آم ر م نا، يوف الذا آم ر م ك يوف رمان ذل ك وح رمان ذل وح
الشخص من المالذ اآلمن وتقديمه إلى العدالة بناء على مبدأ تسليم األشخاص             الشخص من المالذ اآلمن وتقديمه إلى العدالة بناء على مبدأ تسليم األشخاص             

 محاآمتهم؛محاآمتهم؛ المطلوبين أوالمطلوبين أو

تهم      -  33  ية ومحاآم ال اإلرهاب ي األعم ى مرتكب بض عل ة الق تهم     آفال ية ومحاآم ال اإلرهاب ي األعم ى مرتكب بض عل ة الق آفال
ام ذات الصلة من القانون الوطني والدولي، وال               أوأو ا لألحك ليمهم، وفق ام ذات الصلة من القانون الوطني والدولي، وال              تس ا لألحك ليمهم، وفق سيما سيما  تس

انون حقوق اإلنسان وقانون     انون حقوق اإلنسان وقانون    ق وتحقيقا لهذه  وتحقيقا لهذه  . .  الالجئين والقانون اإلنساني الدولي     الالجئين والقانون اإلنساني الدولي    ق
بادلة    ية المت اعدة القانون تقديم المس ات ل يذ اتفاق رام وتنف ى إب عى إل ة، سنس بادلة   الغاي ية المت اعدة القانون تقديم المس ات ل يذ اتفاق رام وتنف ى إب عى إل ة، سنس الغاي
 وتسليم األشخاص المطلوبين وإلى تعزيز التعاون بين وآاالت إنفاذ القانون؛وتسليم األشخاص المطلوبين وإلى تعزيز التعاون بين وآاالت إنفاذ القانون؛

ات     -  44  بادل المعلوم ي ت ال، ف يه الح بما يقتض تعاون، حس يف ال ات    تكث بادل المعلوم ي ت ال، ف يه الح بما يقتض تعاون، حس يف ال تكث
 قيقة المتعلقة بمنع اإلرهاب ومكافحته في الوقت المناسب؛قيقة المتعلقة بمنع اإلرهاب ومكافحته في الوقت المناسب؛الدالد

تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين الدول في مكافحة الجرائم التي          تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين الدول في مكافحة الجرائم التي           -  55 
اب، ومن بينها االتجار بالمخدرات بجميع جوانبه،                د تكون ذات صلة باإلره اب، ومن بينها االتجار بالمخدرات بجميع جوانبه،               ق د تكون ذات صلة باإلره ق

لحة، وال    روع باألس ير المش ار غ لحة، وال   واالتج روع باألس ير المش ار غ لحة     واالتج غيرة واألس لحة الص يما األس لحة    س غيرة واألس لحة الص يما األس س
فيفة، بما فيها منظومات الدفاع الجوي المحمولة، وغسل األموال، وتهريب          فيفة، بما فيها منظومات الدفاع الجوي المحمولة، وغسل األموال، وتهريب          الخالخ

ي  واد الت ن الم يرها م عاعية وغ ية واإلش ية والبيولوج نووية والكيميائ واد ال ي الم واد الت ن الم يرها م عاعية وغ ية واإلش ية والبيولوج نووية والكيميائ واد ال الم
 يمكن أن تكون فتاآة؛يمكن أن تكون فتاآة؛

تحدة         -  66  م الم ية األم ى اتفاق اء، إل مام، دون إبط ي االنض نظر ف تحدة        ال م الم ية األم ى اتفاق اء، إل مام، دون إبط ي االنض نظر ف ال
د     رة للح نظمة العاب ريمة الم ة الج د    لمكافح رة للح نظمة العاب ريمة الم ة الج يةلمكافح يةود الوطن بروتوآوالت  ))3((ود الوطن ى ال بروتوآوالت   وإل ى ال  وإل

  وتنفيذها؛ وتنفيذها؛))4((الثالثة المكملة لهاالثالثة المكملة لها

نح اللجوء، بغرض التأآد من أن                -  77  بل م بة، ق ير المناس اذ التداب نح اللجوء، بغرض التأآد من أن               اتخ بل م بة، ق ير المناس اذ التداب اتخ
د منح اللجوء، بغرض                      ية، وبع م يكن ضالعا في أنشطة إرهاب د منح اللجوء، بغرض                     طالب اللجوء ل ية، وبع م يكن ضالعا في أنشطة إرهاب طالب اللجوء ل

ة عدم استخدام مرآز الالجئ بما         ة عدم استخدام مرآز الالجئ بما        آفال  من   من  11  تنص عليه الفقرة  تنص عليه الفقرة   يتعارض مع ما  يتعارض مع ما   آفال
 الجزء الثاني أعاله؛الجزء الثاني أعاله؛

اء   -  88  ى إنش ية عل ية المعن ية ودون اإلقليم نظمات اإلقليم اء  تشجيع الم ى إنش ية عل ية المعن ية ودون اإلقليم نظمات اإلقليم تشجيع الم
يات أو   يات أو  آل نها      مراآز لمكافحة اإلرهاب أو      مراآز لمكافحة اإلرهاب أو       آل ز الموجود م نها     تعزي ز الموجود م وفي حال ما إذا  وفي حال ما إذا  . . تعزي

تعاون أو  نظمات ال ك الم ت تل تعاون أو طلب نظمات ال ك الم ت تل نة    طلب جع لج ة، نش ذه الغاي يقا له اعدة تحق نة   المس جع لج ة، نش ذه الغاي يقا له اعدة تحق المس
_______________ 

 ..، المرفق األول، المرفق األول2525//5555القرار القرار  ))3((
 ..، المرفق، المرفق255255//5555، المرفقان الثاني والثالث؛ والقرار ، المرفقان الثاني والثالث؛ والقرار 2525//5555القرار القرار  ))4((
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تها التنف تها التنفمكافحة اإلرهاب ومديري ك مكافحة اإلرهاب ومديري تعاون وتل ك ال ير ذل ير توف ى تيس ك يذية، عل تعاون وتل ك ال ير ذل ير توف ى تيس يذية، عل
ريمة           المخدرات والج ي ب تحدة المعن م الم ب األم جع مكت ا نش اعدة، آم ريمة          المس المخدرات والج ي ب تحدة المعن م الم ب األم جع مكت ا نش اعدة، آم المس
ية على القيام بذلك، حيثما آان ذلك متسقا مع              ية للشرطة الجنائ نظمة الدول ية على القيام بذلك، حيثما آان ذلك متسقا مع             والم ية للشرطة الجنائ نظمة الدول والم

 واليتيهما؛واليتيهما؛

ألة إنشاء مرآز دولي لمكافحة          -  99  بار مس ه يمكن اعت ألة إنشاء مرآز دولي لمكافحة         االعتراف بأن بار مس ه يمكن اعت االعتراف بأن
 جزءا من الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز مكافحة اإلرهاب؛جزءا من الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز مكافحة اإلرهاب؛اإلرهاب اإلرهاب 

ى تطبيق المعايير الدولية الشاملة التي تجسدها            -  1010  دول عل ى تطبيق المعايير الدولية الشاملة التي تجسدها           تشجيع ال دول عل تشجيع ال
يات  يات التوص وال وواألربعاألربعالتوص ل األم تعلقة بغس وال ن الم ل األم تعلقة بغس ع وون الم ة التس يات الخاص ع التوص ة التس يات الخاص التوص

تعلقة  تعلقة الم ، ، ةة المعنية باإلجراءات المالي    المعنية باإلجراءات المالي    المقدمة من فرقة العمل     المقدمة من فرقة العمل    تمويل اإلرهاب  تمويل اإلرهاب  ب ب   الم
 مع التسليم في الوقت نفسه بأن الدول قد تحتاج إلى المساعدة في تطبيقها؛مع التسليم في الوقت نفسه بأن الدول قد تحتاج إلى المساعدة في تطبيقها؛

دعوة منظومة األمم المتحدة إلى القيام، جنبا إلى جنب مع الدول            دعوة منظومة األمم المتحدة إلى القيام، جنبا إلى جنب مع الدول             -  1111 
لة          وادث ذات الص أن الح دة بش املة واح يانات ش اعدة ب اء ق اء، بإنش لة         األعض وادث ذات الص أن الح دة بش املة واح يانات ش اعدة ب اء ق اء، بإنش األعض

يانات الج                اعدة ب ا مع ق ة تكامله ية، وآفال المواد البيولوج يانات الج               ب اعدة ب ا مع ق ة تكامله ية، وآفال المواد البيولوج رائم المستخدمة فيها   رائم المستخدمة فيها   ب
ية للشرطة الجنائية إنشاءها            نظمة الدول زمع الم واد بيولوجية التي ت ية للشرطة الجنائية إنشاءها           م نظمة الدول زمع الم واد بيولوجية التي ت ونشجع ونشجع . . م

أيضا األمين العام على تحديث قائمة الخبراء والمختبرات، فضال عن المبادئ            أيضا األمين العام على تحديث قائمة الخبراء والمختبرات، فضال عن المبادئ            
ت   ي الوق يق ف رض التحق ه بغ توفرة لدي ية الم راءات التقن ية واإلج ت  التوجيه ي الوق يق ف رض التحق ه بغ توفرة لدي ية الم راءات التقن ية واإلج التوجيه

ى نحو فعال في أي اد         ى نحو فعال في أي اد        المناسب وعل باإلضافة باإلضافة . . عاء باستخدام المواد البيولوجيةعاء باستخدام المواد البيولوجيةالمناسب وعل
ن العام الداعي إلى جمع الجهات المعنية                   تراح األمي ية اق ك، نالحظ أهم ى ذل ن العام الداعي إلى جمع الجهات المعنية                  إل تراح األمي ية اق ك، نالحظ أهم ى ذل إل
ك األوساط الصناعية  ي ذل ا ف ية، بم يا البيولوج ال التكنولوج ي مج ية ف ك األوساط الصناعية الرئيس ي ذل ا ف ية، بم يا البيولوج ال التكنولوج ي مج ية ف الرئيس
ية والمجتمع المدني والحكومات، داخل إطار األمم المتحدة، في برنامج        ية والمجتمع المدني والحكومات، داخل إطار األمم المتحدة، في برنامج       والعلم والعلم

تر ترمش يا      مش ال التكنولوج ي مج تقدم ف ه ال تخدام أوج دم اس ة ع ى آفال دف إل يا      ك يه ال التكنولوج ي مج تقدم ف ه ال تخدام أوج دم اس ة ع ى آفال دف إل ك يه
ية أو     راض إرهاب ي أغ ية ف ية أو    البيولوج راض إرهاب ي أغ ية ف ل      البيولوج رى، ب ية أخ راض إجرام ي أي أغ ل     ف رى، ب ية أخ راض إجرام ي أي أغ ف

تعلقة   ية الم ية األساس ير الدول ترام الواجب للمعاي الء االح ع إي ام م تعلقة  للصالح الع ية الم ية األساس ير الدول ترام الواجب للمعاي الء االح ع إي ام م للصالح الع
 بحقوق الملكية الفكرية؛بحقوق الملكية الفكرية؛

ع      -  1212  تحدة، م م الم ب األم ى جان ل إل ع     العم تحدة، م م الم ب األم ى جان ل إل ب   العم بار الواج الء االعت ب   إي بار الواج الء االعت إي
رى   تزامات األخ ثال لالل ان واالمت وق اإلنس ترام حق رية واح ابع الس رى  لط تزامات األخ ثال لالل ان واالمت وق اإلنس ترام حق رية واح ابع الس لط
ى استكشاف طرق وسبل القيام بما                   ي، عل انون الدول يها في الق ى استكشاف طرق وسبل القيام بما                  المنصوص عل ي، عل انون الدول يها في الق المنصوص عل

 ::يلييلي
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ي       ))أأ((  ي واإلقليم عيدين الدول ى الص بذولة عل ود الم يق الجه ي      تنس ي واإلقليم عيدين الدول ى الص بذولة عل ود الم يق الجه تنس
 ترنت؛ترنت؛لمكافحة اإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره على اإلنلمكافحة اإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره على اإلن

استخدام اإلنترنت آأداة لمكافحة تفشي اإلرهاب، مع التسليم في    استخدام اإلنترنت آأداة لمكافحة تفشي اإلرهاب، مع التسليم في     ))بب(( 
 الوقت نفسه بأن الدول قد تحتاج إلى المساعدة في هذا الصدد؛الوقت نفسه بأن الدول قد تحتاج إلى المساعدة في هذا الصدد؛

ي      -  1313  ي ودون اإلقليم تعاون الثنائ ية وال ود الوطن يف الجه ي     تكث ي ودون اإلقليم تعاون الثنائ ية وال ود الوطن يف الجه تكث
بما ي، حس ي والدول بماواإلقليم ي، حس ي والدول دود   واإلقليم بة الح ين مراق ن أجل تحس ر، م دود  يقتضيه األم بة الح ين مراق ن أجل تحس ر، م يقتضيه األم

ابط الجمرآية بغية منع وآشف تحرك اإلرهابيين ومنع وآشف االتجار          ابط الجمرآية بغية منع وآشف تحرك اإلرهابيين ومنع وآشف االتجار          والضووالضو
يفة،      لحة الخف غيرة واألس لحة الص نها األس ور م ة أم روع بجمل ير المش يفة،     غ لحة الخف غيرة واألس لحة الص نها األس ور م ة أم روع بجمل ير المش غ

نووية أو     واد ال لحة والم يدية، واألس تفجرات التقل ر والم نووية أو    والذخائ واد ال لحة والم يدية، واألس تفجرات التقل ر والم ية  والذخائ ية الكيميائ الكيميائ
ليم في الوقت نفسه بأن الدول                البيولوجية أو  البيولوجية أو   أوأو ليم في الوقت نفسه بأن الدول               اإلشعاعية، مع التس قد تحتاج  قد تحتاج  اإلشعاعية، مع التس

 إلى المساعدة في هذا الصدد؛إلى المساعدة في هذا الصدد؛

تشجيع لجنة مكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذية على مواصلة          تشجيع لجنة مكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذية على مواصلة           -  1414 
تماد تشريعات واتخاذ                       بها، من أجل تيسير اع ى طل ناء عل دول، ب تماد تشريعات واتخاذ                      العمل مع ال بها، من أجل تيسير اع ى طل ناء عل دول، ب العمل مع ال
ل        د أفض ن، وتحدي فر اإلرهابيي لة بس تزامات المتص يذ االل ة لتنف ير إداري ل       تداب د أفض ن، وتحدي فر اإلرهابيي لة بس تزامات المتص يذ االل ة لتنف ير إداري تداب

ال، مستفيدة حيثما أمكن من الممارسات التي طورتها        ال، مستفيدة حيثما أمكن من الممارسات التي طورتها        الممارسات في هذا المج    الممارسات في هذا المج    
نظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة الجمارك                ية، آم ية التقن نظمات الدول نظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة الجمارك               الم ية، آم ية التقن نظمات الدول الم

 العالمية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية؛العالمية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية؛

) ) 19991999 ( (12671267تشجيع اللجنة المنشأة عمال بقرار مجلس األمن        تشجيع اللجنة المنشأة عمال بقرار مجلس األمن         -  1515 
ى مواصلة العمل من أجل تعزيز فعال          ى مواصلة العمل من أجل تعزيز فعال         عل ية حظر السفر المفروض على تنظيم     ية حظر السفر المفروض على تنظيم     عل

ام        ب نظ ا بموج ن بهم يانات المرتبطي راد والك بان واألف رآة طال اعدة وح ام       الق ب نظ ا بموج ن بهم يانات المرتبطي راد والك بان واألف رآة طال اعدة وح الق
الجزاءات التابع لألمم المتحدة، وآذلك العمل، على سبيل األولوية، على آفالة            الجزاءات التابع لألمم المتحدة، وآذلك العمل، على سبيل األولوية، على آفالة            
ة وشفافة إلدراج األفراد والكيانات على قوائمها وشطبهم      باع إجراءات عادل ة وشفافة إلدراج األفراد والكيانات على قوائمها وشطبهم     ات باع إجراءات عادل ات

ت      نح االس نها وم ت     م نح االس نها وم انية    م انية    ثناءات ألسباب إنس ذا الصدد، نشجع الدول على        . . ثناءات ألسباب إنس ذا الصدد، نشجع الدول على        وفي ه وفي ه
تبادل المعلومات بعدة طرق من بينها توزيع اإلشعارات الخاصة الصادرة عن           تبادل المعلومات بعدة طرق من بينها توزيع اإلشعارات الخاصة الصادرة عن           

ية  رطة الجنائ ية للش نظمة الدول ية الم رطة الجنائ ية للش نظمة الدول يما //الم تحدة ف م الم يما األم تحدة ف م الم خاص  األم تعلق باألش خاص ي تعلق باألش ي
 الخاضعين لنظام الجزاءات هذا على نطاق واسع؛الخاضعين لنظام الجزاءات هذا على نطاق واسع؛

تعاو      -  1616  ود وال يف الجه تعاو     تكث ود وال يف الجه يع الصعد، حسب االقتضاء،          تكث ى جم يع الصعد، حسب االقتضاء،          ن عل ى جم ن عل
ات الشخصية ووثائق السفر            داد وإصدار الهوي ات الشخصية ووثائق السفر           من أجل تحسين األمن في إع داد وإصدار الهوي من أجل تحسين األمن في إع

ا أو         نع وآشف التالعب به ا أو        وم نع وآشف التالعب به استخدامها بشكل مزور، مع التسليم في الوقت          استخدامها بشكل مزور، مع التسليم في الوقت           وم
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ك                  يام بذل ى المساعدة للق د تحتاج إل دول ق أن ال ك                 نفسه ب يام بذل ى المساعدة للق د تحتاج إل دول ق أن ال وفي هذا الصدد، ندعو     وفي هذا الصدد، ندعو     . . نفسه ب
رطة ا ية للش نظمة الدول رطة االم ية للش نظمة الدول ائق  الم تعلقة بوث ياناتها الم اعدة ب ز ق ى تعزي ية إل ائق  لجنائ تعلقة بوث ياناتها الم اعدة ب ز ق ى تعزي ية إل لجنائ

السفر المسروقة والضائعة، وسوف نسعى إلى االستفادة بشكل آامل من هذه       السفر المسروقة والضائعة، وسوف نسعى إلى االستفادة بشكل آامل من هذه       
بادل المعلومات المتصلة بهذا           األداة، حسب االقتضاء، وال     األداة، حسب االقتضاء، وال      يما عن طريق ت بادل المعلومات المتصلة بهذا          س يما عن طريق ت س

 الشأن؛الشأن؛

 1717  -      يط ال التخط ي مج يق ف ين التنس ى تحس تحدة إل م الم وة األم يط     دع ال التخط ي مج يق ف ين التنس ى تحس تحدة إل م الم وة األم دع
دي ديللتص يه    للتص تخدم ف ي تس وم إرهاب يه     ألي هج تخدم ف ي تس وم إرهاب لحة ألي هج لحةاألس واداألس واد أو الم نووية  أو الم نووية  ال  ال

ية أو   أوأو ية أوالكيميائ ية أو الكيميائ ية أوالبيولوج عاعية،  البيولوج عاعية، اإلش يما  الالوواإلش يما س دى س تعراض م دى باس تعراض م ية باس ية فعال فعال
ا  ا م ائم من آليات التنسيق المشترآة بين الوآاالت             م ائم من آليات التنسيق المشترآة بين الوآاالت            هو ق المساعدة المساعدة   تقديم  تقديم  المعنية ب المعنية ب هو ق
ة ودعم الضحايا       ببوو يات اإلغاث ة ودعم الضحايا       عمل يات اإلغاث جميع الدول  جميع الدول   ل  ل  وتحسين آفاءتها بحيث يتسنى     وتحسين آفاءتها بحيث يتسنى    عمل

ا    ا   تلقي م ذا الصدد،           ..يكفي من المساعدة     يكفي من المساعدة      تلقي م ذا الصدد،       وفي ه ندعو الجمعية العامة ومجلس    ندعو الجمعية العامة ومجلس      وفي ه
ة    ي حال اعدة الضروريين ف تعاون والمس ية لل بادئ توجيه ى وضع م ن إل ة   األم ي حال اعدة الضروريين ف تعاون والمس ية لل بادئ توجيه ى وضع م ن إل األم

 ؛؛أسلحة الدمار الشاملأسلحة الدمار الشاملفيه فيه تخدم تخدم تستسم إرهابي م إرهابي وووقوع هجوقوع هج  

 1818  -  يع ال اعفة جم يع ال مض اعفة جم ود مض ود جه ى  جه ية إل ى  الرام ية إل ة   الرام ن وحماي ين أم ة   تحس ن وحماي ين أم تحس
نى التحتية واألماآن العامة،                األه األه  ثل الب نى التحتية واألماآن العامة،                داف المعرضة للخطر بشكل خاص م ثل الب داف المعرضة للخطر بشكل خاص م

وارث،           التصدي   التصدي   فضال عن     فضال عن        ية وغيرها من الك وارث،           للهجمات اإلرهاب ية وغيرها من الك سيما في  سيما في   الالووللهجمات اإلرهاب
ية، مع          ة المدن ية، مع         مجال الحماي ة المدن ليم   مجال الحماي ليم   التس د       التس دول ق أن ال د       ب دول ق أن ال إلى المساعدة في هذا    إلى المساعدة في هذا    تحتاج  تحتاج  ب

 ..الصددالصدد
 

ى              -  ثالثاثالثا دول عل درات ال ناء ق ى ب ية إل ير الرام ى             التداب دول عل درات ال ناء ق ى ب ية إل ير الرام  منع اإلرهاب ومكافحته     منع اإلرهاب ومكافحته    التداب
 األمم المتحدة في هذا الصدداألمم المتحدة في هذا الصدد  وتعزيز دور منظومة وتعزيز دور منظومة 

لم   لم نس ود    نس ي الجه ي ف دول عنصر أساس يع ال ي جم درات ف ناء الق أن ب ود    ب ي الجه ي ف دول عنصر أساس يع ال ي جم درات ف ناء الق أن ب ب
ية لمكافحة اإلرهاب، ونق     ية لمكافحة اإلرهاب، ونق    العالم لتنمية قدرة الدول على    لتنمية قدرة الدول على       اتخاذ التدابير التالية      اتخاذ التدابير التالية     ررررالعالم
ته و اب ومكافح نع اإلره ته وم اب ومكافح نع اإلره ز م ز تعزي نتعزي ل م اق داخ يق واالتس نالتنس ل م اق داخ يق واالتس م التنس م ظومة األم ظومة األم

 ::مكافحة اإلرهابمكافحة اإلرهابفي مجال في مجال الدولي الدولي   التعاون التعاون سياق النهوض بسياق النهوض بالمتحدة في المتحدة في 

 11  -          ى برعات إل م ت ي تقدي نظر ف ى ال اء عل دول األعض جيع ال ى         تش برعات إل م ت ي تقدي نظر ف ى ال اء عل دول األعض جيع ال تش
ال        ي مج ية ف اعدة التقن م المس تعاون وتقدي تحدة لل م الم اريع األم ال       مش ي مج ية ف اعدة التقن م المس تعاون وتقدي تحدة لل م الم اريع األم ة   مش ة مكافح مكافح

اب، والبحث عن        اب، والبحث عن       اإلره شجع أيضا  شجع أيضا  ونون. . إضافية للتمويل في هذا الصدد    إضافية للتمويل في هذا الصدد    مصادر  مصادر  اإلره
ي  نظر ف ى ال تحدة عل م الم ي األم نظر ف ى ال تحدة عل م الم برعات   األم تماس الت اع الخاص الل برعات االتصال بالقط تماس الت اع الخاص الل االتصال بالقط
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درات،   ناء الق برامج ب درات،  ل ناء الق برامج ب ئ    الالوول ن الموان االت أم ي مج يما ف ئ   س ن الموان االت أم ي مج يما ف بحري   س ن ال بحري واألم ن ال واألم
 ؛؛وأمن الطيران المدنيوأمن الطيران المدني

 22  -  ار ن اإلط تفادة م ار االس ن اإلط تفادة م ذي االس ذي ال ية ال ية واإلقليم نظمات الدول يحه الم ية تت ية واإلقليم نظمات الدول يحه الم تت
ية     ية    ودون اإلقليم ية   ودون اإلقليم ية   المعن ب المعن ب لت درة على         ادل أفضل الممارسات في        ادل أفضل الممارسات في        لت ناء الق درة على       مجال ب ناء الق مجال ب

اب، وتيسير إسهامها في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في              اب، وتيسير إسهامها في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في             مكافحة اإلره مكافحة اإلره
 ؛؛هذا المجالهذا المجال

 33  -      نظر في نظر في     ال يد       إنشاء   إنشاء   ال يات المناسبة لترش يد       اآلل يات المناسبة لترش فيما فيما الدول  الدول  احتياجات  احتياجات  اآلل
اإلبالغ    اإلبالغ   يتصل ب تخلص من    يتصل ب تخلص من    في مجال مكافحة اإلرهاب وال بات   في مجال مكافحة اإلرهاب وال بات ازدواجية طل   ازدواجية طل

ة ومجلس األمن                   ية العام ات الجمع راعاة واحترام مختلف والي الغ، مع م ة ومجلس األمن                  اإلب ية العام ات الجمع راعاة واحترام مختلف والي الغ، مع م اإلب
 ؛؛اإلرهاباإلرهاب  وهيئاته الفرعية المعنية بمكافحة وهيئاته الفرعية المعنية بمكافحة 

 44  -      ،عقد اجتماعات غير رسمية    عقد اجتماعات غير رسمية    من بينها   من بينها   التشجيع على اتخاذ تدابير،     التشجيع على اتخاذ تدابير
على نحو أآثر تواترا    على نحو أآثر تواترا    المعلومات  المعلومات    ، حسب االقتضاء، تبادل     ، حسب االقتضاء، تبادل     بصفة منتظمة تعزز  بصفة منتظمة تعزز  

تعاون  بشأن   بشأن    تعاون  ال ئات األمم المتحدة       ال دول األعضاء، وهي ن ال ية بي ئات األمم المتحدة       والمساعدة التقن دول األعضاء، وهي ن ال ية بي والمساعدة التقن
االت    اب، والوآ ة اإلره ية بمكافح االت   المعن اب، والوآ ة اإلره ية بمكافح ة   المعن ة المتخصص يةالمتخصص يةالمعن نظمات المعن نظمات ، والم ، والم

ية         ية ودون اإلقليم ية واإلقليم ية        الدول ية ودون اإلقليم ية واإلقليم ية الدول ية المعن ، والجهات المانحة، من أجل تنمية          ، والجهات المانحة، من أجل تنمية          المعن
 ؛؛عععلى تنفيذ قرارات األمم المتحدة ذات الصلة بالموضوعلى تنفيذ قرارات األمم المتحدة ذات الصلة بالموضو  قدرات الدول قدرات الدول 

 55  -      ي ي، ف ابع المؤسس فاء الط ام إض ن الع تزام األمي ب باع ي     الترحي ي، ف ابع المؤسس فاء الط ام إض ن الع تزام األمي ب باع الترحي
ال   ي مج يذ ف ية بالتنف ل المعن رقة العم ى ف تاحة، عل وارد الم دود الم ال  ح ي مج يذ ف ية بالتنف ل المعن رقة العم ى ف تاحة، عل وارد الم دود الم ة   ح ة مكافح مكافح

اإلرهاب داخل األمانة العامة، بهدف آفالة التنسيق واالتساق عموما في جهود   اإلرهاب داخل األمانة العامة، بهدف آفالة التنسيق واالتساق عموما في جهود   
 ؛؛التي تبذلها منظومة األمم المتحدةالتي تبذلها منظومة األمم المتحدة  مكافحة اإلرهاب مكافحة اإلرهاب 

 66  -           تشجيع لجنة مكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذية على مواصلة          تشجيع لجنة مكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذية على مواصلة
اق و ين اتس اق وتحس ين اتس ية تحس ية عمل ية فعال ية عمل م فعال م تقدي ة     تقدي ال مكافح ي مج ية ف اعدة التقن ة   المس ال مكافح ي مج ية ف اعدة التقن المس

اب،    اب،   اإلره دول والمنظمات الدولية واإلقليمية              الالوواإلره ا مع ال تعزيز حواره يما ب دول والمنظمات الدولية واإلقليمية             س ا مع ال تعزيز حواره يما ب س
ية  ية ودون اإلقليم ية ودون اإلقليم ية المعن ل المعن ل والعم ا والعم ا معه ب، معه ب، عن آث نهاعن آث ن بي دة طرق م نهابع ن بي دة طرق م بادل   بع بادل ت ت

يع  ع جم ات م يع المعلوم ع جم ات م ة لالمعلوم ات المقدم ة لالجه ات المقدم ية الجه اعدة التقن ية لمس اعدة التقن ية لمس ية الثنائ تعددالثنائ تعددوالم   ةةوالم
 ؛؛األطرافاألطراف

 77  -               المخدرات والجريمة، بما تحدة المعني ب م الم المخدرات والجريمة، بما              تشجيع مكتب األم تحدة المعني ب م الم تشجيع مكتب األم
عن آثب مع عن آثب مع   التشاور التشاور في ظل في ظل في ذلك فرع منع اإلرهاب التابع له، على القيام،  في ذلك فرع منع اإلرهاب التابع له، على القيام،  

على على   يقدمه للدول، بناء    يقدمه للدول، بناء     ية، بتحسين ما  ية، بتحسين ما  لجنة مكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذ      لجنة مكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذ      



A/RES/60/288 

13 

ية          بروتوآوالت الدول يات وال يذ االتفاق ير تنف ية لتيس اعدة تقن ن مس بها، م ية         طل بروتوآوالت الدول يات وال يذ االتفاق ير تنف ية لتيس اعدة تقن ن مس بها، م طل
 المتخذة في هذا الصدد؛المتخذة في هذا الصدد؛اإلرهاب وقرارات األمم المتحدة اإلرهاب وقرارات األمم المتحدة قمع قمع المتصلة بمنع والمتصلة بمنع و

 88  -     م ب األم ي ومكت نك الدول ي والب نقد الدول ندوق ال جيع ص م    تش ب األم ي ومكت نك الدول ي والب نقد الدول ندوق ال جيع ص تش
المخدر      تحدة المعني ب المخدر     الم تحدة المعني ب الجنائية على  الجنائية على     والمنظمة الدولية للشرطة      والمنظمة الدولية للشرطة       ات والجريمة ات والجريمة الم

دول لمساعدتها على االمتثال       تعاون مع ال ز ال دول لمساعدتها على االمتثال      تعزي تعاون مع ال ز ال للمعايير وااللتزامات للمعايير وااللتزامات تماما تماما تعزي
 ؛؛اإلرهاباإلرهاب  مكافحة غسل األموال وتمويل مكافحة غسل األموال وتمويل المتصلة بالمتصلة بالدولية الدولية 

 99  -      لحة ر األس نظمة حظ ة وم ة الذري ية للطاق ة الدول جيع الوآال لحة     تش ر األس نظمة حظ ة وم ة الذري ية للطاق ة الدول جيع الوآال تش
في مجال مساعدة   في مجال مساعدة   جهودهما  جهودهما  نطاق واليتها،   نطاق واليتها،     في  في  ، آل   ، آل    تواصال  تواصال أنأنالكيميائية على   الكيميائية على   

درة على منع اإلرهابيين من الحصول على المواد النووية                 ناء الق ى ب دول عل درة على منع اإلرهابيين من الحصول على المواد النووية                ال ناء الق ى ب دول عل ال
ية أو أوأو ية أوالكيميائ عاعية،    الكيميائ عاعية، اإلش ن  وواإلش مان أم ن  ض مان أم واد   ض تلك الم لة ب رافق المتص واد   الم تلك الم لة ب رافق المتص الم

  ؛؛الموادالمواد هذههذههجوم تستخدم فيه هجوم تستخدم فيه في حالة وقوع في حالة وقوع والتعامل على نحو فعال والتعامل على نحو فعال 

 1010  -          نظمة الصحة العالمية على زيادة ما نظمة الصحة العالمية على زيادة ما         تشجيع م تقدمه من مساعدة   تقدمه من مساعدة    تشجيع م
ية  ية تقن ة تقن ة إلعان حة    إلعان م للص ين نظ ى تحس دول عل حة    ال م للص ين نظ ى تحس دول عل ة   ال ة العام ا العام ا لديه ات  لديه نع الهجم ات  لم نع الهجم لم

 ؛؛البيولوجية من جانب اإلرهابيين واالستعداد لهاالبيولوجية من جانب اإلرهابيين واالستعداد لها

 1111  -  ل لة العم ل مواص لة العم لمواص لداخ الح  داخ م إص تحدة لدع م الم نظومة األم الح   م م إص تحدة لدع م الم نظومة األم  م
ا    رافق ومؤسس م وم ث نظ ا   وتحدي رافق ومؤسس م وم ث نظ عد   وتحدي ى الص دود، عل عد   ت إدارة الح ى الص دود، عل ي    ت إدارة الح ي  الوطن الوطن

   ؛؛واإلقليمي والدوليواإلقليمي والدولي

 1212  -   ية ارك العالم نظمة الجم ية وم بحرية الدول نظمة ال جيع الم ية  تش ارك العالم نظمة الجم ية وم بحرية الدول نظمة ال جيع الم تش
نظمة الطيران المدني الدولي على تعزيز تعاونها            نظمة الطيران المدني الدولي على تعزيز تعاونها           وم وعملها مع الدول لتحديد    وعملها مع الدول لتحديد      وم

من من بناء على طلبها، بناء على طلبها،   ،، وتقديم المساعدة وتقديم المساعدة،،أي أوجه نقص في مجاالت أمن النقل    أي أوجه نقص في مجاالت أمن النقل    
 ؛؛أجل معالجتهاأجل معالجتها

 1313  -       اء دول األعض ع ال ل م ى العم تحدة عل م الم جيع األم اء      تش دول األعض ع ال ل م ى العم تحدة عل م الم جيع األم تش
ية   ية ودون اإلقليم ية واإلقليم نظمات الدول ية  والم ية ودون اإلقليم ية واإلقليم نظمات الدول ية والم ية المعن تحديد المعن تحديد ل بادل أفضل   ل بادل أفضل وت وت

الممارسات في مجال منع الهجمات اإلرهابية ضد األهداف المعرضة للخطر         الممارسات في مجال منع الهجمات اإلرهابية ضد األهداف المعرضة للخطر         
ي         وندعو   وندعو     ..بشكل خاص   بشكل خاص    ية للشرطة الجنائ نظمة الدول ي       الم ية للشرطة الجنائ نظمة الدول ة إلى العمل مع األمين     ة إلى العمل مع األمين     الم

ام حتى يتمكن من تقديم مقترحات في هذا              ام حتى يتمكن من تقديم مقترحات في هذا             الع ونقر أيضا بأهمية إقامة    ونقر أيضا بأهمية إقامة      ..الصددالصدد  الع
 ..شراآات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجالشراآات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال
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يادة   التالت -رابعا رابعا  يع وس ان للجم وق اإلنس ترام حق ى ضمان اح ية إل ير الرام يادة   داب يع وس ان للجم وق اإلنس ترام حق ى ضمان اح ية إل ير الرام داب
 اباباألساسية لمكافحة اإلرهاألساسية لمكافحة اإلره  بوصفه الرآيزة بوصفه الرآيزة   القانونالقانون

نا  ناإن يد  إذ  إذ ،،إن يد تأآ يد نع يد تأآ يادة نع تها وس يع وحماي وق اإلنسان للجم ز حق يادة أن تعزي تها وس يع وحماي وق اإلنسان للجم ز حق أن تعزي
انون أمر أساسي        انون أمر أساسي       الق تراتيجية، وإذ      بالنسبة   بالنسبة   الق يع عناصر االس تراتيجية، وإذ      لجم يع عناصر االس ر بأن اتخاذ    لجم ر بأن اتخاذ  نق نق

يتعارضان، بل  يتعارضان، بل   تدابير فعالة لمكافحة اإلرهاب وحماية حقوق اإلنسان هدفان ال        تدابير فعالة لمكافحة اإلرهاب وحماية حقوق اإلنسان هدفان ال        
تكامالن ويعزز      تكامالن ويعزز     م نهما     م نهما     آل م د  وإذوإذ  اآلخر،   اآلخر،   آل م د نؤآ ة تعزيز وحماية حقوق    ة تعزيز وحماية حقوق     ضرور   ضرور  نؤآ
   ::التاليةالتالية ، نقرر اتخاذ التدابير، نقرر اتخاذ التدابير وحمايتها وحمايتهاضحايا اإلرهابضحايا اإلرهاب

 11  -    يد يد   التأآ  المؤرخ   المؤرخ  158158//6060على أن قرار الجمعية العامة      على أن قرار الجمعية العامة      من جديد   من جديد   التأآ
انون األول1616 انون األول آ مبر // آ مبر ديس ار  20052005ديس ر اإلط ار   يوف ر اإلط ي    يوف ي األساس ـ األساس ـ ل وق  ’’’’ل ة حق وق  حماي ة حق حماي

   ؛؛‘‘‘‘اإلنسان والحريات األساسية في سياق مكافحة اإلرهاباإلنسان والحريات األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب

 22  -  يد يد التأآ ى  التأآ د عل ن جدي ى  م د عل ن جدي ل  م دول أن تكف ى ال ن عل ه يتعي ل  أن دول أن تكف ى ال ن عل ه يتعي ي أن ي ف ة ف ة أي أي
اب     ة اإلره تخذها لمكافح ير ت اب    تداب ة اإلره تخذها لمكافح ير ت اء باتداب اء باالوف تزامات الوف تزامات الل ا  الل نوطة به ا  الم نوطة به ب الم ب بموج بموج

ي،   انون الدول ي،  الق انون الدول انون     الالووالق ن والق انون الالجئي ان وق وق اإلنس انون حق يما ق انون    س ن والق انون الالجئي ان وق وق اإلنس انون حق يما ق س
 ؛؛اإلنساني الدولياإلنساني الدولي

 33  -   كوك الدولية األساسية   كوك الدولية األساسية    إلى الص   إلى الص  ،، دون إبطاء   دون إبطاء  ،،النظر في االنضمام  النظر في االنضمام
انون     ن والق انون الالجئي ان وق وق اإلنس انون حق تعلقة بق انون    الم ن والق انون الالجئي ان وق وق اإلنس انون حق تعلقة بق ي   الم اني الدول ي اإلنس اني الدول اإلنس

بول اختصاص هيئات رصد حقوق اإلنسان          نظر في ق يذها، فضال عن ال بول اختصاص هيئات رصد حقوق اإلنسان         وتنف نظر في ق يذها، فضال عن ال وتنف
 المعنية؛المعنية؛الدولية واإلقليمية الدولية واإلقليمية 

 44  -         د د        عدم ادخار أي جه د     عدم ادخار أي جه د     إلنشاء وتعه نظام وطني للعدالة الجنائية     نظام وطني للعدالة الجنائية     إلنشاء وتعه
م بالفع م بالفعيتس ية يتس ية ال وم ال وم ويق انون   ويق يادة الق ى س انون   عل يادة الق ى س ا    عل ل، وفق عه أن يكف ون بوس ا    يك ل، وفق عه أن يكف ون بوس يك

انون الدولي، تقديم              نا بموجب الق نوطة ب تزامات الم انون الدولي، تقديم             لالل نا بموجب الق نوطة ب تزامات الم أي شخص يشارك في    أي شخص يشارك في    لالل
ل األعمال اإلرهابية أو     ل األعمال اإلرهابية أو    تموي  إلى   إلى  دعمهادعمها ارتكابها أو ارتكابها أو  تدبيرها أو تدبيرها أو  التخطيط لها أو  التخطيط لها أو   تموي

ة  ة العدال ى     ،  ،  العدال ناء عل ى     ب ناء عل ليم     ب بدأ تس ليم     م بدأ تس ن، أو    م ن، أو    األشخاص المطلوبي تهم،  األشخاص المطلوبي تهم، محاآم في ظل  في ظل   و  و محاآم
وق اإلنسان والحريات  ترام الواجب لحق وق اإلنسان والحريات االح ترام الواجب لحق ن   االح ي القواني نص ف ية، وال ن األساس ي القواني نص ف ية، وال األساس

ح   وو ح   اللوائ ال اإلرهابية تشكل جرائم خطيرة            اللوائ ذه األعم ى أن ه ية عل ال اإلرهابية تشكل جرائم خطيرة            المحل ذه األعم ى أن ه ية عل نسلم نسلم وو. . المحل
د        دول ق أن ال د       ب دول ق أن ال ى       ب ى     تحتاج إل هذا هذا لعدالة الجنائية لعدالة الجنائية اانظام نظام إنشاء وتعهد    إنشاء وتعهد    مساعدة في     مساعدة في     الالتحتاج إل

ية  م بالفعال ية المتس م بالفعال يادة المتس ى س ائم عل يادة والق ى س ائم عل ى    والق وء إل ى اللج جعها عل انون، ونش ى  الق وء إل ى اللج جعها عل انون، ونش الق
اعدة  اعدة المس ية المس ية التقن تحدة    التقن م الم ب األم نها مكت ن بي ات م ا جه ي تقدمه تحدة    الت م الم ب األم نها مكت ن بي ات م ا جه ي تقدمه ي   الت ي المعن المعن
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 55  -            التأآيد من جديد على الدور الهام الذي تضطلع به منظومة األمم           التأآيد من جديد على الدور الهام الذي تضطلع به منظومة األمم
جيع     ي بتش ي الدول يان القانون ز البن ي تعزي تحدة ف جيع    الم ي بتش ي الدول يان القانون ز البن ي تعزي تحدة ف تر   الم انون واح يادة الق تر س انون واح يادة الق ام ام س

يزة  كل الرآ ية، تش م بالفعال ية تتس ة جنائ م عدال اء نظ ان وإنش وق اإلنس يزة حق كل الرآ ية، تش م بالفعال ية تتس ة جنائ م عدال اء نظ ان وإنش وق اإلنس حق
 ؛؛اإلرهاباإلرهابلمعرآتنا المشترآة ضد لمعرآتنا المشترآة ضد األساسية األساسية 

 66  -            وق اإلنسان واإلسهام، وهو في وق اإلنسان واإلسهام، وهو في           دعم مجلس حق تشكيل، تشكيل، طور الطور الدعم مجلس حق
ان     وق اإلنس ة حق ز وحماي ألة تعزي تعلق بمس ه الم ي عمل ان    ف وق اإلنس ة حق ز وحماي ألة تعزي تعلق بمس ه الم ي عمل ياق    ف ي س يع ف ياق  للجم ي س يع ف للجم

 ؛؛مكافحة اإلرهابمكافحة اإلرهاب

 77  -  م م دع ية    دع ية  عمل درة   عمل ز الق درة   تعزي ز الق غيلية  تعزي غيلية  التش تحدة   التش م الم ية األم تحدة   لمفوض م الم ية األم لمفوض
يز بشكل خاص على العمليات الميدانية                وق اإلنسان، مع الترآ يز بشكل خاص على العمليات الميدانية               لحق وق اإلنسان، مع الترآ والحضور والحضور   لحق

ي  ي الميدان في دراسة في دراسة طليعي طليعي وينبغي للمفوضية أن تستمر في االضطالع بدور   وينبغي للمفوضية أن تستمر في االضطالع بدور      ..الميدان
ألة حماية     ألة حماية    مس ة ة حقوق اإلنسان في سياق مكافحة اإلرهاب، بتقديم توصيات عام        حقوق اإلنسان في سياق مكافحة اإلرهاب، بتقديم توصيات عام          مس

دول المتصلة   تزامات ال أن ال دول المتصلة  بش تزامات ال أن ال ورة    بش اعدة والمش م المس ان وتقدي وق اإلنس ورة  بحق اعدة والمش م المس ان وتقدي وق اإلنس بحق
دول،    دول،   لل يما في مجال التوعية بالقانون الدولي لحقوق     الالوولل يما في مجال التوعية بالقانون الدولي لحقوق    س اإلنسان في أوساط اإلنسان في أوساط   س

 ؛؛وآاالت إنفاذ القانون الوطنية، وذلك بناء على طلب الدولوآاالت إنفاذ القانون الوطنية، وذلك بناء على طلب الدول

 88  -     رر الخاص ه المق ذي يضطلع ب دور ال م ال رر الخاص    دع ه المق ذي يضطلع ب دور ال م ال يدع يالمعن جيع بب  المعن جيع تش تش
ريات    وحوح ان والح وق اإلنس ة حق ريات    ماي ان والح وق اإلنس ة حق ية ماي ية األساس اب   األساس ة اإلره ياق مكافح ي س اب   ف ة اإلره ياق مكافح ي س     ..ف

�        رر الخاص مواصلة دعم جهود الدول وإسداء رر الخاص مواصلة دعم جهود الدول وإسداء        وينبغي للمق العملية العملية مشورة مشورة الالوينبغي للمق
لة مع          لة مع         عن طريق المراس زيارات قطرية، و         عن طريق المراس يام ب ات، والق زيارات قطرية، و       الحكوم يام ب ات، والق إقامة اتصال  إقامة اتصال  الحكوم

 ..لمسائللمسائلتقارير عن هذه اتقارير عن هذه ا  مع األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية، وتقديم مع األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية، وتقديم 


