
A/RES/60/288 األمــم املتحـدة 

 

 اجلمعية العامة
Distr.: General 
20 September 2006 

  الستونالدورة 
 من جدول األعمال١٢٠ و ٤٦انالبند

 

05-50486 

  
    ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٨قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/60/L.62( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[
  

 استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب -  ٦٠/٢٨٨

  ،إن اجلمعية العامة  
ا  املنـوط هبـ    دورالـ  جمـددا    وإذ تؤكـد   مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،       إذ تسترشد   

 م واألمن الدوليني،الاملسائل املتعلقة بالس وجب امليثاق، مبا يف ذلك دورها يفمب

ــا كــان مرتكبــوه،   إدانتــها القويــة وإذ تكــرر    لإلرهــاب جبميــع أشــكاله ومظــاهره، أي
عد واحدا من أشـد األخطـار الـيت هتـدد            أنه ي  على أساس وحيثما ارتكب، وأيا كانت أغراضه،      

 لسالم واألمن الدوليني،ا

ــدتؤكــد وإذ    ــة إىل القــضاء علــى اإلرهــاب    مــن جدي ــدابري الرامي  اإلعــالن املتعلــق بالت
ديـــسمرب / كـــانون األول٩ املـــؤرخ ٤٩/٦٠قـــرار اجلمعيـــة العامـــة  الـــدويل، الـــوارد يف مرفـــق

 املتعلــق بالتــدابري الراميــة إىل القــضاء علــى     ١٩٩٤  عــامإلعــالن ، واإلعــالن املكمــل ١٩٩٤
ــوارد يف  ــدويل، الـ ــاب الـ ــق اإلرهـ ــة  مرفـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــؤرخ ٥١/٢١٠ قـ ــانون ١٧ املـ  كـ

 املتعلــق زءاصــة اجلــخب، و)١(٢٠٠٥مــؤمتر القمــة العــاملي لعــام    ونتــائج،١٩٩٦ديــسمرب /األول
 باإلرهاب،

 مجيع قـرارات اجلمعيـة العامـة املتعلقـة بالتـدابري الراميـة إىل القـضاء علـى                   إىلوإذ تشري     
ــدويل، مبــا في اإلرهــاب ، وإىل ١٩٩١ديــسمرب / كــانون األول٩املــؤرخ  ٤٦/٥١ القــرار هــاال

 مـن جـراء األعمـال       نيالـسالم واألمـن الـدولي     هتـدد   قرارات جملس األمن املتعلقة باألخطار الـيت        
مايــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات حب ذات الــصلة اجلمعيــة العامــة عــن قــراراتفــضال  اإلرهابيــة،

 األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب،

_______________ 

  .٦٠/١القرار انظر   )١(
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، أكـد زعمـاء العـامل مـن         ٢٠٠٥أنـه يف مـؤمتر القمـة العـاملي لعـام            إىل   وإذ تشري أيضا    
التزامهم مبـؤازرة مجيـع اجلهـود الراميـة إىل دعـم املـساواة يف الـسيادة بـني مجيـع الـدول،                         جديد

  الدوليـة عـن التهديـد   اسـالمتها اإلقليميـة واسـتقالهلا الـسياسي، واالمتنـاع يف عالقاهتـ       واحتـرام 
ودعـم  ا بأي شكل يتعـارض مـع مقاصـد األمـم املتحـدة ومبادئهـا،       استعماهل  أوباستعمال القوة 

ــرام     ــة والقــانون الــدويل، واحت حــق  تــسوية املنازعــات بالوســائل الــسلمية ووفقــا ملبــادئ العدال
مــصريها،  االحــتالل األجــنيب يف تقريــر  أوتــزال حتــت الــسيطرة االســتعمارية   الالــشعوب الــيت

األساســية،   واحتــرام حقــوق اإلنــسان واحلريــاتوعــدم التــدخل يف الــشؤون الداخليــة للــدول،
ــز علــى أســاس العــرق     ــع دون متيي ــرام املــساواة يف احلقــوق بــني اجلمي  اللغــة  أواجلــنس  أوواحت

 االجتمــاعي  أواالقتــصادي الــدين، والتعــاون الــدويل يف حــل املــشاكل الدوليــة ذات الطــابع أو
وفقـا   الـيت قطعتـها الـدول علـى نفـسها            اتبااللتزامـ صـادقة   اإلنساين، والوفاء بنية      أو الثقايف أو

 للميثاق،

ــشري كــذلك    ــة املإىل وإذ ت ــا   الوالي ــائجيف نــصوص عليه ــاملي  نت ــاممــؤمتر القمــة الع   لع
 بتطـوير العناصـر الـيت      ، دومنـا إبطـاء    ،أنـه ينبغـي للجمعيـة العامـة أن تقـوم          واليت مؤداهـا     ٢٠٠٥

شجع  اعتمـاد وتنفيـذ اسـتراتيجية تـ        ءتغـا با اإلرهـاب    السـتراتيجية مكافحـة   حددها األمني العام    
يف  علــى الــصعد الــوطين واإلقليمــي والــدويل،   ،شــاملة ومنــسقة ومتــسقة علــى اتبــاع أســاليب  

 ، وتراعي أيضا الظروف املؤدية إىل انتشار اإلرهاب،التصدي لإلرهاب ومكافحته

 ا جبميـع أشـكاهل    يـة مارسـات اإلرهاب  املسـاليب و  األعمـال و  األأن   من جديد وإذ تؤكد     
 أنشطة هتدف إىل تقويض حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والدميقراطيـة، وهتـدد             امظاهرهو

السالمة اإلقليمية للدول وأمنها، وتزعزع استقرار احلكومات املشكلة بـصورة مـشروعة، وأنـه              
ينبغــي للمجتمــع الــدويل أن يتخــذ اخلطــوات الالزمــة لتعزيــز التعــاون مــن أجــل منــع اإلرهــاب  

  ومكافحته،
 جنـسية   أو ربط اإلرهاب بـأي ديـن     ينبغي    وال جيوز  ال  أنه  أيضا من جديد  تؤكد   وإذ  

 مجاعة عرقية،  أوحضارة أو

عزم الدول األعضاء علـى بـذل مجيـع اجلهـود مـن أجـل                كذلك من جديد وإذ تؤكد     
بوسـائل  ،  تلـك االتفاقيـة  وإبـرام  اإلرهـاب الـدويل  تتعلق بالتوصل إىل اتفاق بشأن اتفاقية شاملة 

 بالتعريف والنطاق القانونيني لألعمـال الـيت تـشملها          املرتبطةيت مل يبت فيها      املسائل ال  لح منها
  تكون أداة فعالة يف مكافحة اإلرهاب،حىتاالتفاقية، 

أنـه ميكـن النظـر يف مـسألة الـدعوة إىل عقـد مـؤمتر رفيـع املـستوى                  زالت تـرى    ما وإذ  
 لإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره،ة هنج دويل للتصدي صياغاملتحدة ل حتت رعاية األمم
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كـل  عـزز   وتبأن التنمية والسالم واألمن وحقـوق اإلنـسان مـسائل مترابطـة              وإذ تسلم   
 ،منها األخرى

  احلاجة إىل معاجلة الظروف اليت تؤدي إىل انتشار اإلرهاب،وإذ تضع يف اعتبارها  

ل حـل   يف وسـعها مـن أجـ        مـا   عزم الدول األعضاء على مواصـلة بـذل كـل          وإذ تؤكد   
ــز النمــو         ــر وتعزي ــى الفق ــضاء عل ــصدي للقمــع والق ــاء االحــتالل األجــنيب والت ــصراعات وإهن ال

ق اإلنـسان    والتنميـة املـستدامة واالزدهـار العـاملي واحلكـم الرشـيد وحقـو              واصـل االقتصادي املت 
  األديــانمجيــع وحتــسني التفــاهم فيمــا بــني الثقافــات وكفالــة احتــرام  للجميــع وســيادة القــانون

 الثقافات،  أوالدينية املعتقدات أوم القي أو

االحتـاد يف مواجهـة     ” املعنـون    هتقريـر مـني العـام علـى        لأل تعرب عـن تقـديرها      - ١  
 ؛)٢( املقدم إىل اجلمعية العامة“بتوصيات الستراتيجية عاملية ملكافحة اإلرها :اإلرهاب

يـة ملكافحـة     استراتيجية األمم املتحدة العامل    ما هذا القرار ومرفقه بوصفه    تتخذ  - ٢  
 ؛)‘‘االستراتيجية’’ (اإلرهاب

بنود جداول أعماهلـا    املختصة مناقشة مجيع    ، دون املساس مبواصلة جلاهنا      تقرر  - ٣  
ــة متابعــة     ــة لكفال ــه، أن تتخــذ اخلطــوات التالي  علــى الســتراتيجيةااملتعلقــة باإلرهــاب ومكافحت

 :فعال حنو

 دورهتا احلادية والستني؛ االستراتيجية يف جزء رفيع املستوى من نالعإ  )أ(  

 والنظـر يف    ،التقدم احملرز يف تنفيذ االستراتيجية    ببحث  القيام يف غضون سنتني       )ب(  
  العديـد مـن التـدابري الـواردة يف االسـتراتيجية       بأنحتديثها لكي تستجيب للتغريات، مع التسليم       

، املقبلـة لقليلـة   الـسنوات ا خـالل  عمـال دؤوبـا    هاتطلب بعـض  ي فيما س  ، على الفور  ميكن أن تنفذ  
 أهدافا طويلة األجل؛بعضها اعتبار وينبغي 

 يف  جلمعيـة العامـة   ا جريهااليت سـت  دعوة األمني العام إىل اإلسهام يف املداوالت          )ج(  
  بشأن استعراض تنفيذ االستراتيجية وحتديثها؛املستقبل

 املنظمـــات الدوليـــة وغريهـــا مـــنتـــشجيع الـــدول األعـــضاء واألمـــم املتحـــدة   )د(  
قليميــة ودون اإلقليميــة املعنيــة علــى دعــم تنفيــذ االســتراتيجية، بوســائل منــها تعبئــة املــوارد  واإل

 واخلربات؛

_______________ 

)٢(  A/60/825.  
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ــى        )هـ(   ــة واجملتمــع املــدين عل ــشجيع املنظمــات غــري احلكومي ، التباحــثمواصــلة ت
 ؛ الرامية إىل تنفيذ االستراتيجية سبل تعزيز اجلهودبشأنحسب االقتضاء، 

ــرر  - ٤   ــدرج يف جــد تق ــدا      أن ت ــستني بن ــة وال ــدورهتا الثاني ــال املؤقــت ل ول األعم
  .“استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب”بعنوان 

  ٩٩اجللسة العامة 
 ٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول ٨

  
 املرفق    

  
 خطة العمل    

  : الدول األعضاء يف األمم املتحدة، نقرر،حنن  
 أيـا كـان   ، مستمرة وقاطعة وقويةإدانة اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره إدانة   - ١  

 األخطـار عد واحدا مـن أشـد   مرتكبوه، وحيثما ارتكب، وأيا كانت أغراضه، على أساس أنه ي       
 ؛لسالم واألمن الدولينياليت هتدد ا

اختــاذ إجــراءات عاجلــة ملنــع ومكافحــة اإلرهــاب جبميــع أشــكاله ومظــاهره،      - ٢  
 :وبوجه خاص

 االتفاقيـــات والربوتوكـــوالت الدوليـــة إىل النظـــر يف االنـــضمام، دون تـــأخري،  )أ(  
مكافحة اإلرهاب، وتنفيذها، وبذل كل اجلهود املمكنة من أجـل التوصـل             القائمة حاليا بشأن  

 ن اإلرهاب الدويل وإبرامها؛بشأإىل اتفاق بشأن اتفاقية شاملة 

لـى   قـرارات اجلمعيـة العامـة املتعلقـة بالتـدابري الراميـة إىل القـضاء ع                مجيعتنفيذ    )ب( 
ــسان واحلريــات       ــة حقــوق اإلن ــصلة حبماي ــة العامــة ذات ال ــرارات اجلمعي ــدويل، وق اإلرهــاب ال

 األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب؛

 قرارات جملس األمن املتعلقة باإلرهاب الـدويل والتعـاون التـام مـع              مجيعتنفيذ    )ج( 
 سندةضـطالعها باملهـام املـ     ااهليئات الفرعية التابعة جمللـس األمـن واملعنيـة مبكافحـة اإلرهـاب يف               

  ؛يذ هذه القراراتتزال حباجة إىل املساعدة يف تنف  ال، مع التسليم بأن العديد من الدولإليها
التسليم بأن التعاون الـدويل وأي تـدابري نـضطلع هبـا مـن أجـل منـع اإلرهـاب                       - ٣  

ا يف ذلـك    ا مبوجـب القـانون الـدويل، مبـ        وطـة بنـ   ن امل لتزامـات الومكافحته جيب أن تتماشى مـع ا      
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اصـة قـانون حقـوق    خبميثاق األمم املتحدة واالتفاقيات والربوتوكوالت الدوليـة ذات الـصلة، و      
  . وقانون الالجئني والقانون اإلنساين الدويلاإلنسان

  
 لتدابري الرامية إىل معاجلة الظروف املؤدية إىل انتشار اإلرهابا  -أوال 

اجلــة الظــروف املؤديــة إىل انتــشار اإلرهــاب، نقــرر اختــاذ التــدابري التاليــة الراميــة إىل مع  
، وجتريـد   الـيت مل حتـل بعـد       الـصراعات الطويلـة األمـد        ،احلـصر   ال  على سـبيل املثـال     ،ومن بينها 

ضحايا اإلرهاب، جبميع أشكاله ومظاهره، من إنسانيتهم، وغياب سـيادة القـانون وانتـهاكات        
 الـسياسي،   واالسـتبعاد وطين والـديين،     وال عرقي والتمييز على أساس االنتماء ال     ،حقوق اإلنسان 

أن ميكـن     ال  واالفتقار إىل احلكم الرشيد، مع التسليم بأنـه        ،والتهميش االجتماعي واالقتصادي  
  :تربيرا ألعمال اإلرهاب  أو من هذه الظروف ذريعةتشكل أي
 يف واســتخدامها علــى أفــضل وجــه   مواصــلة تعزيــز قــدرات األمــم املتحــدة       - ١  

 والتــسوية القــضائية والتوفيــق والتفــاوض والوسـاطة  اتالــصراعنــشوب ع جمـاالت مــن قبيــل منـ  
ــة     ــاء الــسالم، مــن أجــل املــسامهة يف احليلول  دون  بنجــاحوســيادة القــانون وحفــظ الــسالم وبن

وحنـن  . وحلـها بالوسـائل الـسلمية      تستعـصي علـى احلـل     الـيت   نشوب الصراعات الطويلة األمـد      
 يف تعزيـز مكافحـة اإلرهـاب علـى     سيـسهم مية نسلم بأن حل هـذه الـصراعات بالوسـائل الـسل      

  الصعيد العاملي؛
تعزيــز ل ،مبــادرات األمــم املتحــدة وبراجمهــا يف ظــل   ترتيبــات،وضــعمواصــلة   - ٢  

ــز          ــان، وتعزي ــشعوب واألدي ــات وال ــني احلــضارات والثقاف ــا ب ــاهم فيم ــسامح والتف احلــوار والت
ويف هــذا  .لثقافــات ومنــع التــشهري هبــاالدينيــة واواملعتقــدات االحتــرام املتبــادل لألديــان والقــيم 

ونرحـب أيـضا    .بـادرة بـشأن حتـالف احلـضارات     امل نالعالصدد، نرحـب بقيـام األمـني العـام بـإ          
  ؛مببادرات مماثلة مت اختاذها يف أحناء أخرى من العامل

 والـوطين   العرقـي الترويج لثقافة السالم والعدالـة والتنميـة البـشرية، وللتـسامح              - ٣  
 القيـام،   عـن طريـق   الثقافـات،    أواملعتقـدات     أو الدينية القيم  أو ترام مجيع األديان  والديين، والح 

ــرامج  حــسب االقتــضاء، ــة ا وللتثقيــف بوضــع وتــشجيع ب  العامــة تــشمل مجيــع قطاعــات لتوعي
ويف هذا الصدد، حنث منظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة علـى االضـطالع                   . اجملتمع

  ؛ احلوار بني األديان وداخلها واحلوار بني احلضاراتمن بينهابعدة طرق بدور رئيسي، 
  مـــعا ومتفقـــا ومناســـبا ضـــروريقـــد يكـــون  مـــااختـــاذمواصـــلة العمـــل علـــى   - ٤  

من تدابري حتظر مبقتضى القانون التحريض علـى         مبوجب القانون الدويل،     بنااملنوطة  اللتزامات  ا
  أعمال إرهابية ومتنع ذلك؛ ارتكاب عمل إرهايب أو
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تكرار تأكيد تصميمنا علـى كفالـة حتقيـق األهـداف والغايـات اإلمنائيـة املتفـق              - ٥  
 األهـداف  بينـها مـن  وألمـم املتحـدة،    اليت تعقـدها ا    ومؤمترات القمة    الرئيسية عليها يف املؤمترات  

القـضاء علـى    ب التزامنـا    مـن جديـد   ونؤكـد   . اإلمنائية لأللفية، بشكل كامل ويف الوقت املناسـب       
  ملستدامة والرفاه العاملي للجميع؛ وحتقيق التنمية ااملتواصلز النمو االقتصادي الفقر وتعزي

ــة واإلدمــاج االجتمــاعي علــى مجيــع       - ٦   ــز خطــط التنمي الــسعي إىل حتقيــق وتعزي
  أن إحــراز جنــاح يف هــذا اجملــال،انطالقــا مــن إدراكالــصعد بوصــفها أهــدافا قائمــة حبــد ذاهتــا،  

شـعور  مـا يـستتبعه مـن        و  التـهميش  أن حيـد مـن     ميكنأمر  شباب،  يتعلق ببطالة ال   ماسيما في  الو
  ؛يغذي التطرف وجتنيد اإلرهابينيبالغنب 

تشجيع منظومة األمـم املتحـدة ككـل علـى رفـع مـستوى التعـاون واملـساعدة                    - ٧  
، دعمـا   الرشـيد  يف جمـاالت سـيادة القـانون وحقـوق اإلنـسان واحلكـم               بالفعـل اللذين تقـدمهما    
  املتواصلة؛ة واالجتماعية للتنمية االقتصادي

النظــر يف القيــام، علــى أســاس طــوعي، بوضــع أنظمــة وطنيــة لتقــدمي املــساعدة   - ٨  
ويف هـذا  . جمراهـا الطبيعـي   احتياجات ضحايا اإلرهاب وأسرهم، وتيسر إعادة حيـاهتم إىل   تليب

هتا  التابعـة لألمـم املتحـدة مـساعد        املختـصة  الدول على أن تطلب إىل الكيانـات         نشجعالصدد،  
دعمـا  التـضامن الـدويل     ب النـهوض وسنـسعى أيـضا إىل      . مـن هـذا القبيـل      أنظمـة وطنيـة      إقامةيف  

األمـر    عاملية ملكافحة اإلرهاب وإدانتـه،     يف محلة على املشاركة   جملتمع املدين   ا وتشجيع للضحايا
آليــات عمليــة يــة إنــشاء  باستكــشاف إمكان، يف اجلمعيــة العامــة،ميكــن أن يــشمل القيــامالــذي 

  .دمي املساعدة إىل الضحايالتق
  

  تدابري منع اإلرهاب ومكافحته  -ثانيا 
 حرمــان عــن طريــقســيما  الو  اختــاذ التــدابري التاليــة ملنــع اإلرهــاب ومكافحتــه،  نقــرر  

اإلرهــابيني مــن الوصــول إىل الوســائل الــيت متكنــهم مــن شــن اعتــداءاهتم، ومــن بلــوغ أهــدافهم  
  : املتوخى من اعتداءاهتماألثروحتقيق 
 تيــــسريها  أوالتحــــريض عليهــــا  أواالمتنــــاع عــــن تنظــــيم أنــــشطة إرهابيــــة   - ١  

ناسـبة  ، واختـاذ تـدابري عمليـة م       التهاون إزاءهـا    أو التشجيع عليها   أو متويلها  أو املشاركة فيها  أو
ــل عــدم اســتخدام    ــا  أراضــيتكف ــشآت أو  كــل من ــة من ــة،   يف إقام ــدريب إرهابي ــسكرات ت  مع

  ؛ضد مواطنيها  أو ضد دول أخرىترتكبة تنظيم أعمال إرهابي لتدبري أو أو
ــاون   - ٢   ــة التع ــصورة تام ــا   ب ــا   لاللتزامــات يف مكافحــة اإلرهــاب، وفق املنوطــة بن

يـشرع    أو يـشارك   أو يـسهل   أو أي شـخص يـدعم    العثور على   مبوجب القانون الدويل، هبدف     
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مـالذا  يـوفر    أوا،ارتكاهبـ  تدبريها أو هلا أويف التخطيط   أو يف متويل أعمال إرهابيةيف املشاركة 
 وحرمــان ذلــك الــشخص مــن املــالذ اآلمــن وتقدميــه إىل العدالــة بنــاء علــى مبــدأ تــسليم     ،آمنــا

  حماكمتهم؛ األشخاص املطلوبني أو
تـسليمهم، وفقـا    اكمتـهم أو كفالة القبض على مرتكيب األعمال اإلرهابية وحم       - ٣  
نون حقـوق اإلنـسان وقـانون       سـيما قـا     وال  ذات الصلة من القـانون الـوطين والـدويل،         لألحكام

 إبـرام وتنفيـذ اتفاقـات       سنـسعى إىل  وحتقيقـا هلـذه الغايـة،       . الالجئني والقـانون اإلنـساين الـدويل      
 تعزيــز التعـــاون بـــني   وإىلاألشــخاص املطلـــوبني لتقــدمي املـــساعدة القانونيــة املتبادلـــة وتـــسليم   

  ؛وكاالت إنفاذ القانون
 املتعلقـة  يف تبـادل املعلومـات الدقيقـة     ،حسبما يقتـضيه احلـال    تكثيف التعاون،     - ٤  

  ؛الوقت املناسب يف نع اإلرهاب ومكافحتهمب
 تكـون   قـد بـني الـدول يف مكافحـة اجلـرائم الـيت            فيمـا   تعزيز التنسيق والتعـاون       - ٥  

 غــري املــشروع واالجتــار صــلة باإلرهــاب، ومــن بينــها االجتــار باملخــدرات جبميــع جوانبــه، ذات
حة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة، مبـا فيهـا منظومـات الـدفاع اجلـوي               سيما األسل  الو باألسلحة،

 وهتريب املـواد النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة واإلشـعاعية وغريهـا              ،احملمولة، وغسل األموال  
  ؛من املواد اليت ميكن أن تكون فتاكة

ة  إىل اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــ ، دون إبطــاء،النظــر يف االنــضمام  - ٦  
  ؛ وتنفيذها)٤(وإىل الربوتوكوالت الثالثة املكملة هلا )٣(املنظمة العابرة للحدود الوطنية

طالـب اللجـوء    التأكـد مـن أن      غرض  باختاذ التدابري املناسبة، قبل منح اللجوء،         - ٧  
مركــز غــرض كفالــة عــدم اســتخدام نــشطة إرهابيــة، وبعــد مــنح اللجــوء، بيف أمل يكــن ضــالعا 

   الثاين أعاله؛ من اجلزء١ الفقرة تنص عليه ض مع مايتعار  مباالالجئ
ــة     - ٨   ــة ودون اإلقليميـ ــات اإلقليميـ ــشجيع املنظمـ ــةتـ ــات  املعنيـ ــشاء آليـ ــى إنـ   علـ

تلـك املنظمـات    طلبـت   مـا إذا ويف حـال . املوجـود منـها  تعزيـز    أومراكز ملكافحة اإلرهـاب    أو
  اإلرهـاب ومديريتـها التنفيذيـة،      املساعدة حتقيقـا هلـذه الغايـة، نـشجع جلنـة مكافحـة              أو التعاون
األمــم املتحــدة املعــين  مكتــبتــوفري ذلــك التعــاون وتلــك املــساعدة، كمــا نــشجع  تيــسري علــى 

ذلـك   حيثمـا كـان      ،القيـام بـذلك    علـى    ليـة للـشرطة اجلنائيـة     الدو باملخدرات واجلرميـة واملنظمـة    
  متسقا مع واليتيهما؛

_______________ 

  .، املرفق األول٥٥/٢٥القرار   )٣(
  .، املرفق٥٥/٢٥٥ املرفقان الثاين والثالث؛ والقرار ،٥٥/٢٥القرار   )٤(
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جـزءا  كز دويل ملكافحـة اإلرهـاب    مسألة إنشاء مر   اعتباراالعتراف بأنه ميكن      - ٩  
  ؛ اجلهود الدولية الرامية إىل تعزيز مكافحة اإلرهابمن

تشجيع الـدول علـى تطبيـق املعـايري الدوليـة الـشاملة الـيت جتـسدها التوصـيات                     - ١٠  
املقدمـة   تمويـل اإلرهـاب   ب املتعلقـة التوصـيات اخلاصـة التـسع       ون املتعلقة بغسل األمـوال      واألربع

 قـد حتتـاج إىل     الدول، مع التسليم يف الوقت نفسه بأن        ملعنية باإلجراءات املالية   ا من فرقة العمل  
  املساعدة يف تطبيقها؛

، األعـضاء مـع الـدول     جنبـا إىل جنـب      دعوة منظومة األمم املتحدة إىل القيام،         - ١١  
البيولوجيـة، وكفالــة  ذات الـصلة بـاملواد    بـشأن احلـوادث   واحـدة بإنـشاء قاعـدة بيانـات شـاملة     

الـيت تزمـع املنظمـة الدوليـة     بيولوجيـة  املـستخدمة فيهـا مـواد    ملها مع قاعدة بيانـات اجلـرائم    تكا
 ، أيضا األمـني العـام علـى حتـديث قائمـة اخلـرباء واملختـربات               ونشجع. للشرطة اجلنائية إنشاءها  
ــادئ الت  ــو  فــضال عــن املب ــة املت ــة واإلجــراءات التقني ــه وجيهي ــق فرة لدي  يف الوقــت بغــرض التحقي

باإلضافة إىل ذلـك، نالحـظ   . اء باستخدام املواد البيولوجية  على حنو فعال يف أي ادع     وب  املناس
ــة        ــداعي إىل مجــع اجلهــات املعني ــام ال ــراح األمــني الع ــة اقت ــا   أمهي ــسية يف جمــال التكنولوجي الرئي

داخـل إطـار     مبا يف ذلك األوساط الصناعية والعلمية واجملتمـع املـدين واحلكومـات،              ،البيولوجية
يف برنــامج مــشترك يهــدف إىل كفالــة عــدم اســتخدام أوجــه التقــدم يف جمــال     املتحــدة، األمــم

 العـام   للـصاحل أغراض إجرامية أخرى، بـل      يف أي     أو أغراض إرهابية يف  التكنولوجيا البيولوجية   
  ؛مع إيالء االحترام الواجب للمعايري الدولية األساسية املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية

 ء االعتبــار الواجــب لطــابع الــسرية جانــب األمــم املتحــدة، مــع إيــالالعمــل إىل  - ١٢  
 القـانون الـدويل،     املنـصوص عليهـا يف    واحترام حقوق اإلنـسان واالمتثـال لاللتزامـات األخـرى           

  :القيام مبا يليعلى استكشاف طرق وسبل 
تنسيق اجلهود املبذولـة علـى الـصعيدين الـدويل واإلقليمـي ملكافحـة اإلرهـاب                  )أ(  
  ؛ أشكاله ومظاهره على اإلنترنتجبميع

 تفـشي اإلرهـاب، مـع التـسليم يف الوقـت            ملكافحـة استخدام اإلنترنـت كـأداة        )ب(  
  ؛ساعدة يف هذا الصددامل قد حتتاج إىل الدولنفسه بأن 
تكثيف اجلهود الوطنية والتعاون الثنـائي ودون اإلقليمـي واإلقليمـي والـدويل،              - ١٣  

 بغيـة منـع وكـشف    والـضوابط اجلمركيـة   احلدود   مراقبةسني  ، من أجل حت   يقتضيه األمر  ماحسب
حتــرك اإلرهــابيني ومنــع وكــشف االجتــار غــري املــشروع جبملــة أمــور منــها األســلحة الــصغرية     

 الكيميائيـة   أو واألسلحة اخلفيفـة، والـذخائر واملتفجـرات التقليديـة، واألسـلحة واملـواد النوويـة              



A/RES/60/288 

9 

يف ساعدة املـ  قـد حتتـاج إىل   الدوليف الوقت نفسه بأن اإلشعاعية، مع التسليم   أو البيولوجية أو
  هذا الصدد؛

تشجيع جلنة مكافحة اإلرهاب ومديريتـها التنفيذيـة علـى مواصـلة العمـل مـع                  - ١٤  
ــى طلبــ   ــاء عل ــدول، بن ــشريعات و   هاال ــاد ت ــسري اعتم ــن أجــل تي ــذ   اختــاذ ، م ــة لتنفي ــدابري إداري ت

  حيثمـا  ضل املمارسات يف هذا اجملال، مـستفيدة      االلتزامات املتصلة بسفر اإلرهابيني، وحتديد أف     
 كمنظمـة الطـريان املـدين الـدويل     ، املنظمـات الدوليـة التقنيـة   طورهتـا  الـيت   املمارسـات أمكن من   

  واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية؛ومنظمة اجلمارك العاملية 
ــن        - ١٥   ــس األم ــرار جمل ــال بق ــشأة عم ــة املن ــشجيع اللجن ــى ) ١٩٩٩ (١٢٦٧ت عل
 العمل من أجل تعزيز فعالية حظر السفر املفروض على تنظيم القاعدة وحركـة طالبـان       مواصلة

التــابع لألمــم املتحــدة، وكــذلك  نظــام اجلــزاءات مبوجــب  واألفــراد والكيانــات املــرتبطني هبمــا 
ــى ســبيل العمــل،  ــراد       عل ــة وشــفافة إلدراج األف ــاع إجــراءات عادل ــة اتب ــى كفال ــة، عل  األولوي

ويف هـذا الـصدد،     . ا وشطبهم منها ومنح االستثناءات ألسباب إنـسانية       والكيانات على قوائمه  
 توزيـع اإلشـعارات اخلاصـة الـصادرة         بعدة طرق مـن بينـها     نشجع الدول على تبادل املعلومات      

خاص اخلاضـعني لنظـام     يتعلـق باألشـ    مـا األمـم املتحـدة في    /املنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة       عن  
   على نطاق واسع؛اجلزاءات هذا

مــن أجــل ، حــسب االقتــضاءتكثيــف اجلهــود والتعــاون علــى مجيــع الــصعد،     - ١٦  
 الـسفر ومنـع وكـشف التالعـب هبـا        وثائق   اهلويات الشخصية و    إعداد وإصدار  األمن يف حتسني  

ساعدة املـ  قـد حتتـاج إىل       الـدول استخدامها بشكل مزور، مع التسليم يف الوقـت نفـسه بـأن              أو
 ا إىل تعزيـز قاعـدة بياناهتـ       املنظمة الدولية للـشرطة اجلنائيـة     ويف هذا الصدد، ندعو     . بذلكللقيام  

الستفادة بشكل كامـل مـن هـذه        وسوف نسعى إىل ا    السفر املسروقة والضائعة،     بوثائقاملتعلقة  
 املتصلة هبذا الشأن؛ تبادل املعلومات عن طريقسيما  الو ،حسب االقتضاء ،األداة

ــسي      - ١٧   ــم املتحــدة إىل حتــسني التن ــصدي ألي ق يف جمــال التخطــيط  دعــوة األم للت
 البيولوجيــــة  أوالكيميائيــــة   أو النوويــــة أو املــــواداألســــلحةهجــــوم إرهــــايب تــــستخدم فيــــه  

هو قائم مـن آليـات التنـسيق املـشتركة بـني              ما فعاليةباستعراض مدى   سيما   الو اإلشعاعية، أو
حتـسني كفاءهتـا حبيـث       و عمليـات اإلغاثـة ودعـم الـضحايا       باملـساعدة و   تقـدمي   باملعنيـة   الوكاالت  
نــدعو اجلمعيــة العامــة  ويف هــذا الــصدد،    .يكفــي مــن املــساعدة  مــاميــع الــدول تلقــييتــسىن جل

 مووقـوع هجـ   وجملس األمن إىل وضع مبادئ توجيهية للتعاون واملساعدة الـضروريني يف حالـة         
  ؛أسلحة الدمار الشاملفيه تخدم تس إرهايب
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ــضاعفة   - ١٨    ــع م ــود اجلمجي ــة إه ــداف املعرضــة    ىل الرامي ــة األه ــن ومحاي حتــسني أم
للــهجمات التــصدي فــضال عــن  للخطــر بــشكل خــاص مثــل الــبىن التحتيــة واألمــاكن العامــة،   

بـأن الـدول قـد    التـسليم  سيما يف جمال احلماية املدنية، مـع        الو اإلرهابية وغريها من الكوارث،   
  .إىل املساعدة يف هذا الصددحتتاج 

  
إىل بناء قدرات الدول على منع اإلرهـاب ومكافحتـه وتعزيـز دور    التدابري الرامية    - ثالثا

  األمم املتحدة يف هذا الصدد منظومة 
بــأن بنــاء القــدرات يف مجيــع الــدول عنــصر أساســي يف اجلهــود العامليــة ملكافحــة نــسلم   

تعزيـز  لتنمية قدرة الدول على منع اإلرهـاب ومكافحتـه و           اختاذ التدابري التالية     رراإلرهاب، ونق 
يف جمـال   الـدويل    التعـاون   سـياق النـهوض ب    التنسيق واالتساق داخـل منظومـة األمـم املتحـدة يف            

  :مكافحة اإلرهاب
ــى النظــر يف تقــدمي تربعــات إىل مــشاريع األمــم        - ١    ــدول األعــضاء عل ــشجيع ال ت

مــصادر مكافحــة اإلرهــاب، والبحــث عــن  املتحــدة للتعــاون وتقــدمي املــساعدة التقنيــة يف جمــال 
االتـصال بالقطـاع     ونشجع أيضا األمم املتحـدة علـى النظـر يف           . للتمويل يف هذا الصدد   إضافية  

واألمــن  ســيما يف جمــاالت أمــن املــوانئ  الو اخلــاص اللتمــاس التربعــات لــربامج بنــاء القــدرات،
  ؛البحري وأمن الطريان املدين

ــار     - ٢    ــتفادة مـــن اإلطـ ــة ود الـــذي االسـ ــة واإلقليميـ ــه املنظمـــات الدوليـ ون تتيحـ
جمال بناء القدرة علـى مكافحـة اإلرهـاب، وتيـسري            لتبادل أفضل املمارسات يف     املعنية  اإلقليمية  

  ؛إسهامها يف اجلهود اليت يبذهلا اجملتمع الدويل يف هذا اجملال
فيمـــا يتـــصل الـــدول احتياجـــات اآلليـــات املناســـبة لترشـــيد إنـــشاء النظـــر يف    - ٣   

ازدواجيــة طلبــات اإلبــالغ، مــع مراعــاة   لــتخلص مــن يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب وابــاإلبالغ 
واحتـــرام خمتلـــف واليـــات اجلمعيـــة العامـــة وجملـــس األمـــن وهيئاتـــه الفرعيـــة املعنيـــة مبكافحـــة 

  ؛اإلرهاب 
ــدابري،     - ٤    ــها  التــشجيع علــى اختــاذ ت ــة   مــن بين ــصفة عقــد اجتماعــات غــري رمسي ب

ــزز  ــة تع ــادل   منتظم ــضاء، تب ــات  ، حــسب االقت ــى حنــو أ املعلوم ــشأن   عل ــواترا ب ــر ت ــاون كث التع
ــة مبكافحــة اإلرهــاب،      ــة بــني الــدول األعــضاء، وهيئــات األمــم املتحــدة املعني واملــساعدة التقني

، واجلهـات   املعنيـة ، واملنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليميـة        املعنيةاملتخصصة   والوكاالت  
  ؛ملتحدة ذات الصلة باملوضوععلى تنفيذ قرارات األمم ا املاحنة، من أجل تنمية قدرات الدول 
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ــاعتزام األمــني العــام إضــفاء الطــابع املؤســسي، يف حــدود املــوارد      - ٥    الترحيــب ب
مكافحــة اإلرهــاب داخــل األمانــة العامــة،   املتاحــة، علــى فرقــة العمــل املعنيــة بالتنفيــذ يف جمــال  

منظومـة األمـم   الـيت تبـذهلا    هبدف كفالة التنسيق واالتساق عموما يف جهود مكافحة اإلرهـاب        
  ؛املتحدة

ــة علــى مواصــلة حتــسني       - ٦    ــها التنفيذي ــة مكافحــة اإلرهــاب ومديريت تــشجيع جلن
ســيما بتعزيــز  الو املــساعدة التقنيــة يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب،  تقــدمي فعاليــة عمليــة اتــساق و

ن عــمعهــا والعمــل املعنيــة حوارهــا مــع الــدول واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة  
لمــساعدة التقنيــة اجلهــات املقدمــة ل مــع مجيــع تبــادل املعلومــاتبعــدة طــرق مــن بينــها كثــب، 
   ؛ األطرافةواملتعددالثنائية 

تشجيع مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، مبـا يف ذلـك فـرع             - ٧   
إلرهـاب  عـن كثـب مـع جلنـة مكافحـة ا         التـشاور   يف ظـل    منع اإلرهاب التابع لـه، علـى القيـام،          

علـى طلبـها، مـن مـساعدة تقنيـة لتيـسري             يقدمـه للـدول، بنـاء         مـا  ومديريتها التنفيذية، بتحـسني   
اإلرهـاب وقـرارات األمـم املتحـدة        قمع  تنفيذ االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتصلة مبنع و      

   يف هذا الصدد؛املتخذة
م املتحـدة املعـين     تشجيع صندوق النقـد الـدويل والبنـك الـدويل ومكتـب األمـ                - ٨   

اجلنائية على تعزيز التعـاون مـع الـدول ملـساعدهتا             واملنظمة الدولية للشرطة      باملخدرات واجلرمية 
ــال   ــى االمتث ــا عل ــة   متام ــات الدولي ــايري وااللتزام ــصلة مبللمع ــل   املت ــوال ومتوي كافحــة غــسل األم

  ؛اإلرهاب 
ألسلحة الكيميائيـة علـى     تشجيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر ا          - ٩   

يف جمـال مـساعدة الـدول علـى بنـاء القـدرة علـى               جهودمهـا   نطاق واليتها،    يف  ، كل   أن تواصال 
ضــمان أمــن واإلشــعاعية،    أوالكيميائيــة  أومنــع اإلرهــابيني مــن احلــصول علــى املــواد النوويــة  

ــة وقــوع املرافــق املتــصلة بتلــك املــواد والتعامــل علــى حنــو فعــال     ــه هجــوم تــس يف حال تخدم في
    ؛املواد هذه

إلعانـة  تقدمه مـن مـساعدة تقنيـة      ما تشجيع منظمة الصحة العاملية على زيادة        - ١٠   
ملنـع اهلجمـات البيولوجيـة مـن جانـب اإلرهـابيني            لديها  العامة    للصحة   الدول على حتسني نظم   

  ؛واالستعداد هلا
وحتــديث نظــم  منظومــة األمــم املتحــدة لــدعم إصــالح  داخــلمواصــلة العمــل   - ١١   

    ؛الوطين واإلقليمي والدويل إدارة احلدود، على الصعد ومرافق ومؤسسات 
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تــشجيع املنظمــة البحريــة الدوليــة ومنظمــة اجلمــارك العامليــة ومنظمــة الطــريان       - ١٢   
وعملـها مـع الـدول لتحديـد أي أوجـه نقـص يف جمـاالت أمـن                   املدين الدويل على تعزيز تعاوهنا      

  ؛من أجل معاجلتهابناء على طلبها،  ،ساعدة وتقدمي امل،النقل
تــشجيع األمــم املتحــدة علــى العمــل مــع الــدول األعــضاء واملنظمــات الدوليــة    - ١٣   

وتبــادل أفــضل املمارســات يف جمــال منــع اهلجمــات  لتحديــد املعنيــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة 
ة الدولية للشرطة اجلنائيـة     املنظم وندعو    .اإلرهابية ضد األهداف املعرضة للخطر بشكل خاص      

ونقـر أيـضا بأمهيـة     .الـصدد  إىل العمل مع األمني العام حىت يتمكن من تقدمي مقترحات يف هذا        
   .إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص يف هذا اجملال

  
بوصـفه   دابري الرامية إىل ضمان احترام حقوق اإلنسان للجميع وسيادة القانون         الت -رابعا 

  األساسية ملكافحة اإلرهاب  الركيزة
أن تعزيـز حقـوق اإلنـسان للجميـع ومحايتـها وسـيادة القـانون أمـر         نعيد تأكيد    إذ   ،إننا  
نقر بأن اختـاذ تـدابري فعالـة ملكافحـة اإلرهـاب       جلميع عناصر االستراتيجية، وإذ بالنسبة أساسي  

اآلخــر، ما كــل منــه يتعارضــان، بــل متكــامالن ويعــزز      الومحايــة حقــوق اإلنــسان هــدفان   
   :التالية ، نقرر اختاذ التدابري ومحايتها ضرورة تعزيز ومحاية حقوق ضحايا اإلرهابنؤكد وإذ 

 كـانون   ١٦ املـؤرخ    ٦٠/١٥٨على أن قرار اجلمعية العامة       من جديد التأكيد     - ١   
محايـة حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية          ’’لــ   األساسي    يوفر اإلطار    ٢٠٠٥سمرب  دي/األول
   ؛‘‘ياق مكافحة اإلرهابيف س

أيـة تـدابري تتخـذها    يف أنه يتعني على الدول أن تكفـل       من جديد على    التأكيد    - ٢   
ســيما قــانون  الو مبوجــب القــانون الــدويل،املنوطــة هبــا اللتزامــات الوفــاء باملكافحــة اإلرهــاب 

  ؛جئني والقانون اإلنساين الدويلحقوق اإلنسان وقانون الال
 إىل الـــصكوك الدوليـــة األساســـية املتعلقـــة ، دون إبطـــاء،ضمامالنظـــر يف االنـــ  - ٣   

اإلنساين الدويل وتنفيذها، فـضال عـن النظـر          بقانون حقوق اإلنسان وقانون الالجئني والقانون       
   املعنية؛يف قبول اختصاص هيئات رصد حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية 

ــد     - ٤    ــار أي جه ــدم ادخ ــد  ع ــشاء وتعه ــام وطــين للع إلن ــسم   نظ ــة يت ــة اجلنائي دال
 بنــايكــون بوســعه أن يكفــل، وفقــا لاللتزامــات املنوطــة  علــى ســيادة القــانون ويقــوم بالفعاليــة 

 التخطـيط هلـا    أوأي شخص يشارك يف متويل األعمال اإلرهابية     مبوجب القانون الدويل، تقدمي     
 املطلــوبني، األشــخاصمبــدأ تــسليم بنــاء علــى ،  إىل العدالــةدعمهــا  أوارتكاهبــا تــدبريها أو أو
األساســية، والــنص يف  يف ظــل االحتــرام الواجــب حلقــوق اإلنــسان واحلريــات  حماكمتــهم، و أو
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بـأن  نـسلم    و. احملليـة علـى أن هـذه األعمـال اإلرهابيـة تـشكل جـرائم خطـرية                اللوائح  القوانني و 
ــة اجلنائيــة انظــام تعهــد وإنــشاء ساعدة يف املــحتتــاج إىل  الــدول قــد  عاليــة هــذا املتــسم بالفلعدال

الـيت تقـدمها جهـات    التقنيـة  القانون، ونشجعها علـى اللجـوء إىل املـساعدة     والقائم على سيادة  
  ؛املعين باملخدرات واجلرمية من بينها مكتب األمم املتحدة 

التأكيد من جديد على الدور اهلام الذي تضطلع به منظومة األمم املتحـدة يف                - ٥   
سـيادة القـانون واحتـرام حقـوق اإلنـسان وإنـشاء نظـم               جيع  تعزيز البنيـان القـانوين الـدويل بتـش        

  ؛اإلرهابملعركتنا املشتركة ضد عدالة جنائية تتسم بالفعالية، تشكل الركيزة األساسية 
، يف عملــه تــشكيلطــور الدعــم جملــس حقــوق اإلنــسان واإلســهام، وهــو يف     - ٦   

  ؛كافحة اإلرهابللجميع يف سياق م املتعلق مبسألة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 
ملفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان،        التـشغيلية   تعزيز القـدرة    عملية  دعم    - ٧   

وينبغــي للمفوضــية أن     .واحلــضور امليــداين مــع التركيــز بــشكل خــاص علــى العمليــات امليدانيــة 
حقـوق اإلنـسان يف سـياق مكافحـة          يف دراسة مسألة محايـة      طليعي  تستمر يف االضطالع بدور     

ــصلة      اإل ــدول املت ــشأن التزامــات ال ــة ب ــدمي توصــيات عام ــدمي    رهــاب، بتق ــسان وتق حبقــوق اإلن
اإلنــسان يف  ســيما يف جمــال التوعيــة بالقــانون الــدويل حلقــوق   الو املــساعدة واملــشورة للــدول،

  ؛أوساط وكاالت إنفاذ القانون الوطنية، وذلك بناء على طلب الدول
تــشجيع ومحايــة حقــوق ب املعــينر اخلــاص دعــم الــدور الــذي يــضطلع بــه املقــر  - ٨   

وينبغي للمقرر اخلاص مواصلة دعـم          .يف سياق مكافحة اإلرهاب   األساسية  اإلنسان واحلريات   
احلكومـات، والقيـام بزيـارات       عـن طريـق املراسـلة مـع         العمليـة   شورة  املـ جهود الـدول وإسـداء      

  .تقارير عن هذه املسائل  وتقدمي مع األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية،إقامة اتصال قطرية، و


