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رسالة مؤرخة ٢٢ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣ موجهة من األمني العام إىل رئيس 
  جملس األمن 

يشرفين أن أحيل إليكم الرسالة املرفقة املؤرخة ٦ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢ الـيت 
تلقيتها من األمني العام ملنظمة حلف مشال األطلسي (انظر املرفق). 

وأكون ممتنا إذا قمتم بإطالع أعضاء جملس األمن على نص هذه الرسالة ومرفقها. 
(توقيع) كويف ع. عنان 
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 مرفق 
رسـالة مؤرخـة ٦ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢ موجهـة إىل األمـــني العــام مــن 

األمني العام ملنظمة حلف مشال األطلسي 
[األصل: باالنكليزية] 
بـالنظر إىل األمهيـة الكبـرية الـيت يوليـها احللـف للتعـاون الوثيـق مـــع األمــم املتحــدة يف 
ـــة إىل الســري  مكافحـة اإلرهـاب، ومتابعـةً لرسـاليت املؤرخـة ٢٥ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ املوجه
جريميي غرينستوك، رئيس جلنة جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة املعنيـة مبكافحـة اإلرهـاب، 
ـــدول  أود إحــاطتكم علمــا بــالقرارات املهمــة الــيت اتخــذت يف مؤمتــر قمــة بــراغ لرؤســاء ال

واحلكومات وهلا صلة مبكافحة اإلرهاب. 
فكما تعلمون، ويف حني أن مؤمتر قمة بـراغ كـان مـن معاملـه البـارزة القـرار التـارخيي 
الذي اختذه احللف بدعوة إستونيا وبلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والتفيا وليتوانيـا إىل 
بدء حمادثات االنضمام إىل منظمة حلف مشـال األطلسـي (النـاتو)، فقـد اعتمـد رؤسـاء الـدول 
واحلكومـات أيضـا جمموعـة مـن التدابـري لتعزيـز قدرتنـا علـى جماـة التـهديدات اجلديـدة للقـرن 
احلادي والعشرين. وقد كرروا بذلك تأكيد التزامهم الراسخ بالرابطة عــرب األطلسـية؛ وباملـهام 
األمنية األساسية للناتو ومنها الدفـاع اجلمـاعي؛ وبقيمنـا الدميقراطيـة املشـتركة؛ ومبيثـاق األمـم 

املتحدة. 
ـــا مــرة  كمـا كـان اجتمـاع القمـة مناسـبة ليعلـن رؤسـاء الـدول واحلكومـات يف بلدانن
أخــرى رفضــهم القــاطع وإدانتــهم القطعيــة لإلرهــاب جبميــع أشــكاله ومظــاهره وليؤكــــدوا 
تصميمهم على مكافحة هذه اآلفة ما دامت هناك حاجـة لذلـك. وإذ اسـترجع رؤسـاء الـدول 
واحلكومات ذكرى األحداث املأساوية اليت وقعت يف ١١ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١ ومـا أعقـب 
ذلك من جلوء الناتو إىل االحتجاج باملادة ٥ من معاهدة واشـنطن، فقـد أقـروا جمموعـة شـاملة 
مـن التدابـري، تسـتند إىل املفـهوم االسـتراتيجي للحلـف، مـن أجـل تعزيـز قدرتنـا علـى مواجهــة 
التحديات اليت يتعرض هلا أمـن قواتنـا وسـكاننا وإقليمنـا، أيـا كـان مصدرهـا. وسـتضمن هـذه 
التدابـري أداء احللـف لكـامل جمموعـة مهامـــه بشــكل أفضــل والتصــدي بصــورة مجاعيــة هلــذه 
التحديات، وال سيما اخلطر الذي يشكله اإلرهـاب وانتشـار أسـلحة الدمـار الشـامل ووسـائل 

إيصاهلا. 
وقد قرر رؤساء دول وحكومات احللف، على وجه اخلصوص، ما يلي: 
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إنشاء قوة رد تابعة للحلف، مع توفري قدرا التشغيلية األولية بأسرع مـا ميكـن، علـى  �
أال يتجاوز ذلك تشرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٤؛ وقدرـا التشـغيلية الكاملـة يف موعـد 

أقصاه تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٦؛ 
تبسيط ترتيبات القيادة العسكرية للناتو، بتقليلها وجعلها أكثر كفاءة وفعاليـة وقابليـة  �

للتنفيذ، بغية تلبية املتطلبات التشغيلية لكامل جمموعة مهام احللف؛ 
املوافقـة علـى الـتزام بـراغ املتعلـق بـالقدرات بوصفـه جـزءا مـن اجلـهد املتواصـل الـذي  �
يبذله احللف لتحسني وتطوير قدرات عسكرية جديـدة تالئـم احلـرب احلديثـة يف بيئـة 
ـــتزام اجلديــد تعزيــز القــدرات  تكـثر فيـها التـهديدات. وسـيجري عـن طريـق هـذا االل

املطلوبة ألداء كامل جمموعة املهام املوكولة للناتو، ومنها الدفاع ضد اإلرهاب. 
إقـرار مفـهوم عسـكري للدفـاع ضـد اإلرهـاب. وهـو مفـهوم حيـدد الـدور العســكري  �
احملتمل للناتو يف قيادة أو دعم العمليات أو القيام بأنشطة أخرى يف إطار الدفـاع ضـد 
اإلرهــاب. ويشــكل ذلــك جــزءا مــن جمموعــة تدابــري تشــمل أيضــا حتســني تبــــادل 

املعلومات االستخبارية وترتيبات االستجابة يف حاالت األزمات؛ 
تكرار تأكيد التزام احللف بالقيام، بالتعاون مع شركائه، بالتنفيذ الكامل خلطــة العمـل  �
املتعلقـة بـالتخطيط حلـاالت الطـوارئ املدنيـة مـن أجـل حتسـني التـأهب علـى املســتوى 
املـدين لوقـوع هجمـات حمتملـة ضـد السـكان املدنيـني باسـتخدام عوامـل كيميائيـــة أو 

بيولوجية أو إشعاعية؛ 
إقـرار تنفيـذ مخـس مبـادرات للدفـاع ضـد األسـلحة النوويـة والبيولوجيـة والكيميائيــة،  �

ستعزز القدرات الدفاعية للحلف ضد أسلحة الدمار الشامل؛ 
تعزيز قدراتنا على الدفاع ضد هجمات اإلنترنت؛  �

ـــف وقواتــه ومراكــزه  دراسـة خيـارات للتصـدي لتـهديد القذائـف املـتزايد إلقليـم احلل �
السكانية. 

وفيمــا يتعلــق بإســهام جملــــس الشـــراكة األوروبيـــة األطلســـية يف املكافحـــة العامليـــة 
لإلرهـاب، فـإين اتفـق متامـا مـع السـري جـريميي غرينسـتوك فيمـا ذهـب إليـه عندمـا اجتمـع مـــع 
ــران/يونيـه، مـن أن جملـس الشـراكة األوروبيـة األطلسـية ميكـن  جملس مشال األطلسي يف ٥ حزي
أن يسهم إسهاما كبريا يف األنشطة اليت تضطلع ا األمم املتحدة يف مكافحة اإلرهـاب. وهلـذا 
يسرين كثريا أن أطلعكم على خطة عمل الشراكة ملكافحة اإلرهاب الـيت أرفقـت نسـخة منـها 
يف هـذه الرسـالة، وذلـك كإسـهام مبدئـي للشـراكة يف تنفيـذ قـرار جملـس األمـن التـــابع لألمــم 
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املتحدة ١٣٧٣ (٢٠٠١). وقد رحب خبطة العمـل، الـيت وضعـها احللفـاء والشـركاء، رؤسـاء 
ـــس يف األيــام  دول وحكومـات البلـدان األعضـاء يف جملـس الشـراكة يف بـراغ. وسـيعكف ال
املقبلة على تنفيذ خطة عمل الشراكة ملكافحة اإلرهاب، وسأطلعكم أوال بأول على األنشـطة 

اليت نضطلع ا يف هذا الصدد. 
كما رحب رؤساء الدول واحلكومات يف براغ باإلجنازات املهمة اليت حققـها الـس 
املشترك بني احللف وروسيا والذي يعمل فيه الدول األعضاء يف النـاتو وروسـيا معـا كشـركاء 

متساوين، حيث أحرزوا تقدما يف جمموعة من املسائل من بينها مكافحة اإلرهاب. 
وقـرر رؤسـاء دول وحكومـات احللـف كذلـك أن يرفعـوا كثـريا مـن مسـتوى األبعــاد 
السياسية والعملية للحـوار الـذي جنريـه علـى مسـتوى البحـر األبيـض املتوسـط وشـجعوا علـى 
تكثيف التعاون العملي والتفاعل الناجع بشأن املسائل األمنية موضع االهتمام املشترك، ومنـها 

القضايا املتعلقة باإلرهاب. 
وأكدوا أيضا التزام احللـف بتعزيـز التعـاون بـني النـاتو واالحتـاد األورويب، وخباصـة يف 

ضوء األحداث اليت استجدت منذ ١١ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١. 
امسحوا يل أن أغتنم هذه الفرصة ألشري إىل جمـالني آخريـن مـن اـاالت املهمـة لألمـم 
املتحـدة والـيت جـرى التصـدي هلـا يف بـراغ. فكمـــا تعلمــون، اســتجابت الــدول األعضــاء يف 
ـــن التــابع لألمــم املتحــدة إىل مســاعدة احلكومــة األفغانيــة يف  احللـف فعـال لدعـوة جملـس األم
استعادة األمن يف كابل واملناطق احمليطة ا. ووافق احللف، كدليـل آخـر علـى التزامـه، بتقـدمي 
الدعم يف جماالت خمتارة إىل أملانيا وهولندا اللتني ستتوليان معـا قيـادة القـوة الدوليـة للمسـاعدة 

األمنية بعد اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وتركيا. 
وفيمـا يتعلـق بـالعراق، ذكـر رؤسـاء دول وحكومـات النـاتو أن احللفـــاء متحــدون يف 
التزامهم باختاذ إجراءات فعالة ملساعدة ودعم اجلهود اليت تبذهلا األمـم املتحـدة لضمـان امتثـال 
العـراق الكـامل والفـوري ودون شـروط أو قيـــود لقــرار جملــس األمــن التــابع لألمــم املتحــدة 
١٤٤١ (٢٠٠٢). وأشـاروا إىل أن جملـس األمـــن قــد حــذر العــراق يف هــذا القــرار مــن أنــه 

سيواجه عواقب خطرية نتيجة استمراره يف خرق التزاماته. 
وُأـي رسـاليت بـاإلعراب ثانيـة عـن تقديـري للتعـاون بـــني األمــم املتحــدة والنــاتو يف 

مواجهة حتدي اإلرهاب وبإعالن التزامي الشديد بتوثيق هذا التعاون. 
وأكـون ممتنـا إذا قمتـم بـإطالع أعضـاء جملـس األمـن علـى هـذه الرسـالة وعلـى خطـــة 

عمل الشراكة ملكافحة اإلرهاب (انظر الضميمة). 
(توقيع) جورج روبرتسون 
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 الضميمة 
خطة عمل الشراكة ملكافحة اإلرهاب 

[األصل: باالنكليزية والفرنسية] 
الديباجة 

ــة  يف ١٢ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١، أدانـت الـدول األعضـاء يف جملـس الشـراكة األوروبي - ١
األطلسية إدانة قاطعة اهلجمات اإلرهابية اليت ارتكبت يف الواليات املتحدة األمريكية يـوم ١١ 

أيلول/سبتمرب ٢٠٠١، وتعهدت ببذل قصارى اجلهود حملاربة آفة اإلرهاب. 
واستنادا إىل هذا التعهد، تقر الدول األعضـاء يف جملـس الشـراكة األوروبيـة األطلسـية  - ٢
(املشـار إليـها فيمـا يلـي باسـم �دول جملـس الشـراكة�) خطـة عمـل الشـــراكة هــذه ملكافحــة 
ـــدويل فيمــا يتعلــق مبكافحــة اإلرهــاب،  اإلرهـاب ـدف الوفـاء بالتزاماـا مبوجـب القـانون ال
واضعة يف اعتبارها أن حماربة اإلرهـاب تتطلـب جـهودا مشـتركة وشـاملة مـن اتمـع الـدويل، 
وعازمة على املسامهة بفعالية يف هذه اجلـهود اعتمـادا علـى تعاوـا النـاجح حـىت اآلن يف إطـار 

جملس الشراكة األوروبية األطلسية. 
سـتبذل دول جملـس الشـراكة كـل مـا يف وسـعها ملنـع وقمـع اإلرهـاب جبميـع أشــكاله  - ٣
ـــم املتحــدة،  ومظـاهره، وفقـا ملعايـري ومبـادئ القـانون الـدويل املعـترف ـا عامليـا، وميثـاق األم
وقـرار جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة ١٣٧٣. وسـتعمل يف هـذا السـياق، بوجـــه خــاص، 
�علـى إجيـاد السـبل لتكثيـف وتعجيـل تبـادل املعلومـات يف جمـال العمليـات، خاصـة مـا يتعلــق 
بأعمال أو حتركات اإلرهـابيني أو الشـبكات اإلرهابيـة� و �ستشـدد علـى احلاجـة إىل تعزيـز 
تنسيق اجلهود املبذولة على الصعيد الوطـين ودون اإلقليمـي واإلقليمـي والـدويل بغـرض تعزيـز 

التصدي على الصعيد العاملي هلذا التحدي والتهديد اخلطري لألمن الدويل�. 
تتعهد دول جملس الشراكة حبماية وتعزيز احلريات األساسية وحقوق اإلنسان، فضـال  - ٤

عن سيادة القانون، أثناء مكافحة اإلرهاب. 
تعيـد دول جملـس الشـراكة تـأكيد عزمـها علـى توقيـــع اتفاقيــات األمــم املتحــدة ذات  - ٥

الصلة املرتبطة مبكافحة اإلرهاب والتصديق عليها وتنفيذها. 
سـتتعاون دول جملـس الشـراكة يف مكافحـــة اإلرهــاب يف إطــار هــذه الشــراكة وفقــا  - ٦
للطابع اخلاص لسياساا األمنية والدفاعية ومبدأي الشـمول والتمـيز الـذايت اللذيـن يعمـل مـا 
جملـس الشـراكة األوروبيـة األطلسـية/الشـراكة مـن أجـل الســـالم. وستســعى لتحقيــق تكــامل 

جهودها يف هذا اإلطار مع اجلهود اليت تبذهلا املؤسسات الدولية املعنية. 
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األهداف 
تتعـاون دول جملـس الشـراكة يف طائفـة متنوعـة مـن اـاالت الـيت هلـا عالقـة مبكافحـــة  - ٧
اإلرهـاب، وذلـك يف إطـار جملـس الشـراكة األوروبيـة األطلسـية والشـراكة مـن أجـل الســـالم. 
ومـن بـني مـا تشـمله هـذه اـاالت املشـاورات السياسـية؛ والعمليـات؛ واملســـائل ذات الصلــة 
بإمكانية تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة؛ والتخطيـط الدفـاعي والتخطيـط للقـوات وإصـالح 
ـــوارئ املدنيــة؛ والدفــاع  آليـات الدفـاع؛ واحتـواء النتـائج، مبـا يف ذلـك التخطيـط حلـاالت الط
اجلوي وإدارة اال اجلوي؛ والتعاون يف جمال التسـلح؛ ومراقبـة احلـدود وأمنـها؛ وقمـع متويـل 
اإلرهـاب؛ ومنـع ريـب األسـلحة واملتفجـرات؛ والعلـوم؛ وحتديـد األسـلحة وعـدم انتشــارها. 
وتشـدد دول جملـس الشـــراكة علــى أن حتديــد األســلحة وعــدم انتشــارها يشــكالن مســامهة 
أساسية يف اجلهود العاملية ملكافحة اإلرهاب، ال سيما عن طريق املسـاعدة علـى منـع اسـتخدام 
ـــس الشــراكة يف هــذا اإلطــار علــى أمهيــة االمتثــال  أسـلحة الدمـار الشـامل. وتؤكـد دول جمل

للصكوك القائمة املتعددة األطراف وضمان تنفيذها الفعلي. 
سـتقوم دول جملـس الشـراكة، مـن خـــالل خطــة عمــل الشــراكة، بتحديــد األنشــطة  - ٨
اجلارية واجلديدة اليت هلا أمهية خاصة ملكافحة اإلرهاب على الصعيـد الـدويل واملضطلـع ـا يف 

إطار جملس الشراكة األوروبية األطلسية/الشراكة من أجل السالم. 
تتمثل األهداف الرئيسية خلطة عمل الشراكة ملكافحة اإلرهاب فيما يلي:  - ٩

ـــة لنمــو اإلرهــاب  إعـادة تـأكيد عـزم دول جملـس الشـراكة علـى إجيـاد بيئـة غـري مواتي -
وتوسعه، اعتمادا على قيمها الدميقراطية املشــتركة، ومسـاعدة بعضـها البعـض يف هـذا 

املسعى. 
إبـراز تصميـم دول جملـس الشـراكة علـى مكافحـة اإلرهـاب بكـل أشـكاله ومظــاهره،  -
واســتعدادها للتعــاون مــن أجــل منــع اهلجمــات اإلرهابيــــة ومكافحتـــها والتصـــدي 

لنتائجها. 
إتاحة مزيد من الفرص للشركاء املهتمني مـن أجـل املسـامهة يف جـهود منظمـة حلـف  -
مشال األطلسي يف جمال مكافحة اإلرهاب وتقدمي الدعم هلا، متاشيا مع الطـابع اخلـاص 

لسياساا األمنية والدفاعية. 
تعزيز وتيسري التعاون بني دول جملس الشراكة يف جمال مكافحة اإلرهاب، مـن خـالل  -
التشــاور السياســي، والــربامج العمليــة املنفــذة يف إطــار جملــس الشــــراكة األوروبيـــة 

األطلسية والشراكة من أجل السالم. 
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تقـدمي الدعـم لـدول جملـس الشـراكة، بنـاء علـى طلبـها، للتصـــدي ملخــاطر اهلجمــات  -
اإلرهابية ونتائجها، مبا فيـها مـا يرتكـب مـن تلـك اهلجمـات علـى مرافقـها األساسـية 

االقتصادية ومرافقها األساسية احليوية األخرى. 
 

اآلليــات 
تنطلق خطة عمل الشراكة ملكافحة اإلرهاب حتت سـلطة جملـس مشـال األطلسـي بعـد  - ١٠

التشاور مع الشركاء يف جملس الشراكة األوروبية األطلسية. 
متثل خطة عمل الشـراكة ملكافحـة اإلرهـاب أول آليـة حمـددة املوضـوع وموجهـة حنـو  - ١١
حتقيـق نتـائج، توضـع مـن أجـل التعـاون العملـي بـني احللفـــاء والشــركاء املــهتمني، علــى حنــو 
مـا توقعـه التقريـر املوحـد املتعلـق باالسـتعراض الشـــامل لــس الشــراكة األوروبيــة األطلســية 

والشراكة من أجل السالم. 
سـتنفَّذ خطـة العمـل هـذه عــن طريــق آليــات جملــس الشــراكة األوروبيــة األطلســية/  - ١٢
ــــج  الشــراكة مــن أجــل الســالم وفقــا ملبــدأي الشــمول والتمــيز الــذايت، وســتنعكس يف برام
الشـراكات الفرديـة أو خطـة عمـــل الشــراكات الفرديــة بــني منظمــة حلــف مشــال األطلســي 

والشركاء. 
سيقوم جملس مشال األطلسي، بالتشاور مـع الشـركاء، بتقييـم منتظـم للتقـدم احملـرز يف  - ١٣
تنفيـذ خطـــة عمــل الشــراكة ملكافحــة اإلرهــاب وسيســتعرض مضامينــها آخــذا يف االعتبــار 

التحديات والظروف املستجدة احملتملة يف جمال مكافحة اإلرهاب على الصعيد الدويل. 
ال تنطوي األنشطة املبينة يف خطة عمل الشـراكة ملكافحـة اإلرهـاب علـى أي مسـاس  - ١٤
بأي مبادرات أخرى قد تتخذها دول جملس الشراكة يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب. وسـتواصل 
دول جملس الشراكة تعزيز مبادرات التعاون اإلقليمـي حملاربـة اإلرهـاب والتصـدي للتـهديدات 
األمنية اجلديدة وستسعى لتحقيق التكامل بني هذه املبادرات واجلهود املبذولـة يف إطـار جملـس 

الشراكة. 
جيـوز النظـــر - علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة - يف مشــاركة شــركاء احلــوار  - ١٥
املتوسـطي ودول أخـــرى يف األنشــطة املتوقعــة يف خطــة عمــل الشــراكة ملكافحــة اإلرهــاب، 

كحلقات العمل واحللقات الدراسية وغريها من األنشطة. 
 

خطة العمل 
ترد أدناه نقاط العمل احملددة يف إطار خطة عمل الشراكة ملكافحـة اإلرهـاب؛ وجيـوز  - ١٦
إضافة نقاط أخرى يف وقت الحق. وسيكون تنفيـذ هـذه األنشـطة خاضعـا للقوانـني واللوائـح 
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الوطنيـة املعمـول ـا، والطـابع اخلـاص للسياســـات األمنيــة والدفاعيــة لــدول جملــس الشــراكة 
ومبدأي الشمول والتميز الذايت. 

١٦-١ تكثيف املشاورات وتبادل املعلومات 
ـــة بشــأن  املشـاورات السياسـية - يتشـاور احللفـاء والشـركاء بصـورة منتظم ١٦-١-١
شواغلهم األمنية املشتركة اليت هلا صلة باإلرهاب. وسيبذل احللفـاء جـهودا إلطـالع الشـركاء 
على املسائل املرتبطة مبكافحة اإلرهاب على الصعيد الـدويل، و/أو لطلـب آرائـهم بشـأن هـذه 
املسائل، اعتبارا من املراحل األوىل ملناقشات احللف. وجيوز للشركاء، وفقا لإلجراءات املتفـق 
عليـها، طلـب إجـراء مشـاورات سياسـية مباشـرة مـع منظمـة حلـف الشـمال األطلسـي، سـواء 
علـى حـدة أو يف مجاعـات صغـرية، بشـأن شـواغلهم ذات الصلـة باإلرهـاب. وسـتعكس هـــذه 
املشـاورات واملناقشـات الشـواغل األمنيـة الرئيسـية للحلفـاء والشـركاء، إذا كـــانت ذات صلــة 

مبكافحة اإلرهاب. 
تبـادل املعلومـات - سـتضاعف دول جملـس الشـــراكة مــن جــهودها لتبــادل  ١٦-١-٢
املعلومـات واآلراء املتعلقـة باإلرهـاب، ســـواء يف اجتماعــات جملــس الشــراكة أو يف احللقــات 
الدراسية وحلقات العمل املنظمة حتت رعاية جملس الشراكة األوروبية األطلســية/الشـراكة مـن 
أجل السالم. وميكـن أن توجـه الدعـوة إىل الـدول الرئيسـية لتنظّـم مناسـبات مـن هـذا القبيـل. 
وتالحظ دول جملس الشراكة إنشاء وحدة اتصال استخباراتية تابعة لس الشـراكة األوروبيـة 
األطلسية/الشراكة من أجل السالم. وستشـجع تبـادل االسـتخبارات ذات الصلـة بالتـهديدات 

اإلرهابية، وفقا لقوانينها الداخلية. 
تبادل املعلومات عـن األسـلحة - سـتتبادل دول جملـس الشـراكة املعلومـات  ١٦-١-٣
عن أنشطة تطوير وشراء املعدات اليت ستحسن مـن قدراـا الوطنيـة علـى مكافحـة اإلرهـاب، 

وذلك يف اموعات املناسبة يف إطار مؤمتر مديري األسلحة الوطنيني. 
ــــدة لألمـــن  التعــاون العلمــي يف اكتشــاف التــهديدات والتحديــات اجلدي ١٦-١-٤
والتخفيـف منـها - سـتقوم الـــدول األعضــاء يف اللجنــة املعنيــة بــالتصدي لتحديــات اتمــع 
احلديث التابعة لس الشـراكة األوروبيـة األطلسـية بتبـادل املعلومـات، يف إطـار شـبكات مـن 
اخلرباء الوطنيني املعنيني مبسائل خمتارة ذات أولوية ذات صلة مبنع حـدوث أي اعتـداءات تضـر 
ـــها. وسيشــارك يف أنشــطة التعــاون هــذه خــرباء مــن  مبجـرى احليـاة يف اتمـع والتخفيـف من
الشركاء واحللفاء. وستجري اتصـاالت وثيقـة مـع هيئـات النـاتو األخـرى واملنظمـات الدوليـة 
ومـع احتـاد أكادمييـات الدفـاع ومعـاهد الدراسـات األمنيـة التـابع للشـراكة مـن أجـــل الســالم، 



03-223889

S/2003/85

وذلك للبحث عن سبيل لتحقيق التكامل بني اجلهود وحتديد الثغرات الرئيسـية وبـدء مشـاريع 
تعاونية. 

التخطيــط حلــــاالت الطـــوارئ املدنيـــة - ســـتتبادل دول جملـــس الشـــراكة  ١٦-١-٥
املعلومات ذات الصلة ذا الشأن وستشارك حبيوية يف التخطيط حلـاالت الطـوارئ املدنيـة مـن 
أجـل تقييـم املخـاطر واحلـد مـن سـهولة تعـرض السـكان املدنيـــني لإلرهــاب وأســلحة الدمــار 

الشامل. وسيتضمن ذلك مشاركة حيوية يف إجراءات احتواء األزمات. 
 

١٦-٢ حتسني التأهب ملكافحة اإلرهاب 
إصـالح قطـاع الدفـاع واألمـن - ســيكثف الشــركاء جــهودهم مــن أجــل  ١٦-٢-١
تشـكيل قـوات تتمـيز بالكفـاءة وخاضعـة لرقابـة دميقراطيـة ومشـكلة بشـــكل مناســب وجيــدة 

التجهيز، قادرة على املسامهة يف مكافحة اإلرهاب. 
التخطيــط للقــوات - ســيقوم الشــركاء املشــــاركون يف عمليـــة التخطيـــط  ١٦-٢-٢
ـــة، ضمــن أمــور أخــرى،  واالسـتعراض الـيت تنفذهـا الشـراكة مـن أجـل السـالم بـإيالء األولوي
ألهـداف الشـراكة الراميـة إىل حتسـني قدراـم علـى املشـاركة يف أنشـطة مكافحـــة اإلرهــاب. 
وسيتم حتديد هذه األهداف ضمن عمليـة التخطيـط واالسـتعراض وسـيبلغ ـا أيضـا الشـركاء 
غري املشتركني يف هذه العملية  – بغرض العلم وتشجيع البلدان غري املشاركة يف العمليـة علـى 

بذل جهود مماثلة. 
ـــريان - ســيتعاون احللفــاء والشــركاء يف  الدفـاع اجلـوي وإدارة حركـة الط ١٦-٢-٣
اجلـهود الـيت تبذهلـا جلنـة الدفـاع اجلـوي التابعـة للنـاتو لتحسـني القـدرات علـى الدفـاع اجلــوي 
وفرض األمن يف اجلو واليت تبذهلا جلنة إدارة حركة الطريان التابعـة للنـاتو لتحسـني اإلجـراءات 
ــد.  املتبعـة لتنسـيق مراقبـة حركـة الطـريان املـدين والعسـكري، وذلـك يف مواجهـة الوضـع اجلدي
وسيشاركون، استنادا إىل قرارات تتخذ علــى الصعيـد الوطـين، يف وضـع ـج لتبـادل البيانـات 

املتعلقة حبالة الطريان بني احللفاء والشركاء. 
تبـادل معلومـات عـن القـوات - جيـوز لـدول جملـــس الشــراكة أن تنظــر يف  ١٦-٢-٤
تبادل معلومات بشأن القوات املسؤولة عن عمليات مكافحة اإلرهاب وأن تيسـر االتصـاالت 

بينها حسب االقتضاء. 
التدريـب واملنـاورات - سـيدعى الشـركاء إىل املشـاركة يف فـرص التدريـــب  ١٦-٢-٥
واملناورات ذات الصلة باإلرهاب اليت سينسقها القائد األعلـى لقـوات احللفـاء ألوروبـا/القـائد 
األعلى لقوات احللفاء لألطلسي . وسيوفر برنامج عمل الشـراكة إىل أقصـى حـد ممكـن املزيـد 
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مــن الفــرص واألنشــــطة ذات الصلـــة مبكافحـــة اإلرهـــاب يف جمـــال التدريـــب واملنـــاورات. 
كما ستستخدم املناورات لتبادل اخلربات يف جمال مكافحة اإلرهاب. 

التعــاون يف جمــال األســلحة - ستســتخدم دول جملــس الشــراكة، حســــب  ١٦-٢-٦
االقتضاء، آليات الناتو للتعاون يف جمال التسلح يف إطار جملس مديري األسلحة الوطنيـني، مـن 
أجل إجياد حلـول موحـدة، أو علـى األقـل تطبـق بصـورة مشـتركة، يف جمـال املعـدات، وذلـك 

للوفاء مبقتضيات أنشطة مكافحة اإلرهاب. 
ستستخدم دول جملس الشراكة، حسب االقتضاء - آليــات النـاتو للتعـاون  ١٦-٢-٧
اللوجسيت يف إطار مؤمتر كبار املسؤولني عن العمليات اللوجسـتية يف النـاتو، وذلـك مـن أجـل 
وضع الترتيبات الالزمة لتقدمي الدعم الفعال والكفؤ ألنشـطة مكافحـة اإلرهـاب، مبـا يف ذلـك 

دعم البلدان املضيفة. 
١٦-٣ عرقلة الدعم الذي يقدم إىل اجلماعات اإلرهابية 

مراقبة احلدود - سـتقوم دول جملـس الشـراكة، عـن طريـق هيئاـا املسـؤولة  ١٦-٣-١
عن مراقبة احلـدود، بتعزيـز جـهودها ملنـع تنقـل األشـخاص واملـواد بصـورة غـري مشـروعة عـرب 
احلـدود الدوليـة. وستسـاند اجلـهود الـيت تبـــذل لتقــدمي املســاعدة يف هــذا اــال حتــت رعايــة 
الشراكة من أجل السالم. وسيتواصل يف هذا السياق تشجيع التعاون اإلقليمي والدويل بينها. 
ــة  البعـد االقتصـادي - سـتقوم دول جملـس الشـراكة داخـل اللجنـة االقتصادي ١٦-٣-٢
ــــة ملكافحـــة  التابعــة لــس الشــراكة بتبــادل املعلومــات واآلراء املتعلقــة بــاجلوانب االقتصادي
اإلرهاب دوليا، ال سيما بشأن األحكام القانونية الـيت حتظـر متويـل األنشـطة اإلرهابيـة وبشـأن 

أساليب ومصادر متويل اجلماعات اإلرهابية. 
حتديـد األسـلحة - سـتواصل دول جملـس الشـــراكة تعاوــا يف جمــال حتديــد  ١٦-٣-٣
األسلحة وستتشاور بشأن تدابري التمديد الفعال ألجهزة الدمار الشامل والتخلص املأمون مـن 
املواد واللوازم املتصلة بأسلحة الدمار الشامل. كما أا سـتدعم اجلـهود املبذولـة حاليـا لوضـع 

مدونة قواعد سلوك دولية ملكافحة انتشار القذائف التسيارية قبل اية عام ٢٠٠٢. 
األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة - ستواصل دول جملس الشـراكة، عـن  ١٦-٣-٤
طريـق الفريـق املخصـص املعـين باألسـلحة الصغـرية واألسـلحة اخلفيفـة التـابع للمجلـس، تبــادل 
املعلومــات عــن االجتــار غــري املشــروع باألســلحة الصغــرية والذخــرية واملتفجــــرات واملـــواد 

والتكنولوجيا القابلة لالستعمال يف دعم اإلرهاب. 
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١٦-٤ تعزيز القدرات على املسامهة يف احتواء النتائج 
اإلرهـاب املتصـل بأسـلحة الدمـــار الشــامل - ســيدعى الشــركاء إىل دعــم  ١٦-٤-١
األنشطة اليت تقودهـا النـاتو لتعزيـز القـدرات علـى مكافحـة اإلرهـاب املتصـل بأسـلحة الدمـار 
ـــات واخلــربات املناســبة يف هــذا  الشـامل وإىل املشـاركة يف تلـك األنشـطة، وإىل تبـادل املعلوم

اال وفقا إلجراءات يتفق عليها. 
تعزيــز التعــاون يف التخطيــط حلــاالت الطــوارئ املدنيــة - ســـتواصل دول  ١٦-٤-٢
جملـس الشـراكة التعـاون يف جمــال تعزيــز تــأهب املدنيــني ملواجهــة اعتــداءات إرهابيــة حمتملــة 
تسـتخدم فيـها أسـلحة الدمـار الشـامل، مبـا فيـها األسـلحة الكيماويـة والبيولوجيـة واإلشـــعاعية 
والنووية، وذلك عن طريـق مواصلـة تنفيـذ خطـة العمـل املتعلقـة بـالتخطيط حلـاالت الطـوارئ 
املدنية اليت أقرـا اللجنـة العليـا للتخطيـط حلـاالت الطـوارئ املدنيـة/جملـس الشـراكة األوروبيـة 
األطلسـية يف ٢٦ تشـرين الثـاين/نوفمـــرب ٢٠٠١ ومت حتديثــها يف ٢٥ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢. 
ويتضامن الشركاء مع اللجنة العليا املذكورة وجمالس وجلـان التخطيـط التابعـة هلـا يف مـا تبذلـه 
من جهود لبحث مجيع اخليارات املمكن اعتمادها لتزويد السلطات الوطنية، بناًء على طلبـها، 
ـــة  بـالدعم ملكافحـة آثـار أي اعتـداء إرهـايب، مـع مراعـاة االقتراحـات الـيت أقرهـا وزراء خارجي
احللف يف االجتماع الذي عقدوه يف ريكيافيك. وتشتمل هذه اخليارات حتديدا على ما يلي: 
التعاون بني السلطات املدنية والعسكرية: حتديد وزيادة فـرص التعـاون بـني املدنيـني  -
واجليش، مبا يف ذلك ما يتصل بالتدريب وتبادل اخلربات، فضال عن الدعم املتبادل. 

الرد السريع: حبث الطريقـة الـيت ميكـن ألجـهزة الـرد السـريع الوطنيـة اتباعـها لتعزيـز  -
قدرة دول جملس الشراكة على الرد، بناًء على طلب بلد ما استهدف بأســلحة الدمـار 
الشـامل، ملواجهـة عواقـب اسـتخدام هـذه األسـلحة علـى السـكان املدنيـني، والطريقــة 
الـيت ميكـن أن تسـهم ـــا اخلــربة املدنيــة يف هــذا الشــأن. والعمــل مــع اللجنــة العليــا 
للتخطيط حلاالت الطوارئ املدنية لتحديد سبل عمل هـذه األجـهزة بشـكل مشـترك، 
وكذلك لتحديد تدابري حمتملة أخرى، حبيث تظل مجيـع اخليـارات للـرد علـى الصعيـد 

الوطين أو على حنو مشترك متوافرة أمام دول جملس الشراكة. 
املبادئ التوجيهية العامة: وضع مبادئ توجيهية عامة غري ملزمة أو معايري دنيا بشـأن  -
اخلطط والتدريب واإلجراءات واملعدات ميكن لدول جملس الشراكة أن تفيد منـها إذا 

ما شاءت ذلك. 
حصر القدرات: مواصلة تطوير وصقل حصر القدرات الوطنية لتعظيم فائدته.  -
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اإلنذار والكشف: القيـام بـالتعاون مـع سـلطات النـاتو العسـكرية باستكشـاف سـبل  -
مـؤازرة السـلطات الوطنيـة يف حتسـني عمليـيت الكشـف عـن ديـدات حمتملـة بأســلحة 

الدمار الشامل وإنذار السكان ا. 
شبكة املختربات: النظر يف إقامة شبكة من املختربات الدائمة واملرافق املتنقلة  -

القواعد الطبية: املساعدة على وضع قواعد طبية لتحسني سبل الرد بطريقة منسقة.  -
تعزيز دور املركز األورويب األطلسي لتنسيق التصدي للكـوارث - مواصلـة تعزيـز  -
قدرات هذا املركز ال سيما عن طريـق توفـري خـرباء وطنيـني، حبيـث يتمكـن الشـركاء 
واحللفاء من مساعدة أحدهم اآلخر بسرعة وفعالية وكفـاءة يف حـال تعرضـه العتـداء 
إرهـايب بأسـلحة دمـار شـامل، مبـا يف ذلـك االعتـداء بأســـلحة كيماويــة، وبيولوجيــة، 

وإشعاعية، ونووية. 
عبور احلدود - توقيع االتفـاق النموذجـي لتيسـري حركـة النقـل ذات األمهيـة احليويـة  -

عرب احلدود. 
املسـامهة العسـكرية يف احتـواء النتـــائج - ســتنظر دول جملــس الشــراكة يف  ١٦-٤-٣
تقدمي معلومات إىل القائد األعلى لقوات احللفــاء ألوروبـا عـن القـدرات العسـكرية الـيت ميكـن 
أن تكون متاحة لإلسهام يف تزويد السلطات املدنيـة باملسـاعدة املباشـرة، إذا طلبتـها، ال سـيما 
إذا تعلق األمر بـاالعتداءات الـيت تسـتخدم فيـها  األسـلحة الكيماويـة والبيولوجيـة واإلشـعاعية 

والنووية. 
التعــاون يف األنشــطة العلميــة غــري الســرية لتخفيــف آثــــار اإلرهـــاب -  ١٦-٤-٤
ســتتبادل الــــدول األعضـــاء يف اللجنـــة العلميـــة التابعـــة لـــس الشـــراكة املعـــارف العلميـــة 
والتكنولوجية املتعلقة باملواضيع ذات الصلـة مبكافحـة اإلرهـاب. وإضافـة إىل ذلـك، سـيضطلع 
خرباء من الفريق املعين بالعلوم والتكنولوجيـا املدنيـة ذات الصلـة بـاألمن التـابع للنـاتو بأنشـطة 
تعاونية تنصب علـى مواضيـع حمـددة مـن أجـل حتسـني الركـائز الـيت يسـتند إليـها ختفيـف آثـار 
األنشطة اإلرهابية. وسيقوم الشركاء الذين لديهم قدرات علمية كبرية يف امليادين ذات الصلـة 
بالعمل بفعالية مع علماء من الناتو لوضع األسـاس العلمـي لتخفيـف آثـار اإلرهـاب. وسـتقدم 
اللجنة العلمية املشـورة إىل الـس وإىل جلـان أخـرى خمتصـة بشـأن اجلوانـب العلميـة لألنشـطة 
اإلرهابية، وستنسق بشكل دقيق مع أجهزة الناتو اليت تضطلـع بأنشـطة سـرية (مبـا فيـها مركـز 

أسلحة الدمار الشامل ومنظمة البحث والتكنولوجيا).  
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التعـاون يف تطويـر املعـدات وشـــرائها - ســتفيد دول جملــس الشــراكة مــن  ١٦-٤-٥
األفرقة التابعة ملؤمتر مديري األسلحة الوطنيني لتحديـد االحتياجـات مـن املعـدات الـيت تسـاعد 
على احتواء نتائج اهلجمات اإلرهابية، وستتعاون، حسب االقتضاء، لتطويـر الوسـائل الالزمـة 
لتلبيـة احتياجاـا و/أو شـرائها. وينبغـي التشـديد علـى التكنولوجيـا املزدوجـة االسـتخدام الــيت 

تستجيب للمتطلبات العسكرية واملدنية على حد سواء. 
١٦-٥ مؤازرة جهود الشركاء املناهضة لإلرهاب 

استخدام آلية مركـز تبـادل املعلومـات التـابع للجنـة التوجيهيـة العسـكرية  ١٦-٥-١
السياسـية - سـيتم داخـل اإلطـار احلـايل للجنـة التوجيهيـة العسـكرية السياسـية عقـد اجتمـــاع 
ملركز تبادل املعلومات يكرس، حسب االقتضاء، لتلبية ما لدى الشركاء مـن احتياجـات ذات 

صلة مبكافحة اإلرهاب. 
إنشـاء صنـاديق اسـتئمانية للشـراكة مـن أجـــل الســالم واملســامهة فيــها -  ١٦-٥-٢
سـتقوم دول جملـس الشـــراكة، وفقــا للسياســة العامــة املتبعــة يف جمــال الصنــاديق اإلســتئمانية 
للشـراكة مـن أجـل السـالم، بـالنظر يف إنشـاء صنـاديق اسـتئمانية للشـــراكة مــن أجــل الســالم 
ملساعدة كل دولة من الدول األعضاء يف اجلـهود الـيت تبذهلـا ملكافحـة اإلرهـاب، وذلـك علـى 
ــــة  النحــو الــوارد يف التقريــر املوحــد املتعلــق باالســتعراض الشــامل لــس الشــراكة األوروبي
األطلسية والشراكة من أجل السالم. وقد تكون هذه الصناديق اإلستئمانية ذات أمهيـة خاصـة 
للشـركاء مـن منـاطق آسـيا الوسـطى والقوقـاز والبلقـان. وسـيجري تنفيـذ هـذه املشـاريع علــى 

سبيل األولوية. 
برامـج اإلرشـاد - سـتضع دول جملـس الشـراكة األوروبيـة األطلسـية برامـــج  ١٦-٥-٣
ـــادل خــربات بعينــها يف جمــال  إرشـاد تركـز علـى مسـائل حمـددة ذات صلـة باإلرهـاب بغيـة تب
مكافحـة اإلرهـاب. كمـا ستسـتخدم التدريبـات إىل حـــد كبــري يف إطــار الشــراكة مــن أجــل 

السالم يف سبيل تبادل اخلربات يف جمال مكافحة اإلرهاب. 
تقدمي التقارير 

جيوز لألمني العام للناتو، بوصفه رئيس جملس الشـراكة األوروبيـة األطلسـية، أن يرفـع  - ١٧
إىل وزراء اخلارجيـة والدفـاع للـدول األعضـاء يف النـاتو وجملـس الشـراكة األوروبيـة األطلســـية 

تقارير عن األنشطة اليت تنفذ يف إطار الشراكة من أجل السالم ملكافحة اإلرهاب. 
جيوز لألمني العام إرسال هذه الوثيقة إىل جملس األمن لألمـم املتحـدة كمسـامهة أوليـة  - ١٨

تقدمها الشراكة من أجل السالم يف تنفيذ قرار جملس األمن ١٣٧٣. 
 


