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    ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٩قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/58/518( رير اللجنة السادسةبناء على تق[
  

  التدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الدويل  - ٥٨/٨١
  ،إن اجلمعية العامة  
  مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،إذ تسترشد   
ــشري    ــصادر مبن وإذ ت ــالن ال ــم     إىل اإلع ــشاء األم ــسنوية اخلمــسني إلن ــذكرى ال ــبة ال اس
  ،)١(املتحدة

  ،)٢(إىل إعالن األمم املتحدة بشأن األلفيةوإذ تشري أيضا   
إىل مجيــع قــرارات اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن املتعلقــة بالتــدابري  وإذ تــشري كــذلك   

  الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الدويل،
جلمعيـة العامـة يف اختـاذ تـدابري للقـضاء علـى اإلرهـاب               بأمهيـة أن تنظـر ا     واقتناعا منـها      

  الدويل بوصفها اهليئة العاملية املؤهلة لذلك، 
الســتمرار األعمــال اإلرهابيــة الــيت ارتكبــت علــى نطــاق  وإذ تــشعر بانزعــاج شــديد   
  العامل،

 ألعمال اإلرهاب الـشائنة الـيت أدت إىل خـسائر فادحـة             القويةإدانتها  وإذ تعيد تأكيد      
ألرواح البشرية، وإىل دمار هائل وأضـرار بالغـة، مبـا فيهـا تلـك الـيت دفعـت إىل اختـاذ قـرار              يف ا 

، فــضال عــن قــرارات جملــس األمــن  ٢٠٠١ســبتمرب / أيلــول١٢ املــؤرخ ٥٦/١اجلمعيــة العامــة 
/ أيلـول  ٢٨املـؤرخ   ) ٢٠٠١ (١٣٧٣ و   ٢٠٠١سـبتمرب   / أيلول ١٢املؤرخ  ) ٢٠٠١ (١٣٦٨

 تلــــكو، ٢٠٠١نــــوفمرب / تــــشرين الثــــاين١٢ملــــؤرخ ا) ٢٠٠١ (١٣٧٧ و ٢٠٠١ســــبتمرب 
                                                         

  .٥٠/٦انظر القرار   )١(  
  .٥٥/٢انظر القرار   )٢(  
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نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٩ املـؤرخ  ٥٧/٢٧ اليت حدثت منذ اختاذ قرار اجلمعية العامـة        األعمال
٢٠٠٢ ،  

 بعثـة األمـم املتحـدة     إىل إدانتها القوية للهجوم الوحشي واملتعمـد علـى مقـر            وإذ تشري     
ــة العامــة  ٢٠٠٣غــسطس أ/ آب١٩لتقــدمي املــساعدة إىل العــراق يف بغــداد يف    يف قــرار اجلمعي

املـؤرخ  ) ٢٠٠٣ (١٥٠٢ ويف قرار جملس األمـن       ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ١٥ املؤرخ   ٥٧/٣٣٨
  ،٢٠٠٣أغسطس /آب ٢٦

علـى احلاجـة إىل زيـادة تعزيـز التعـاون الـدويل بـني الـدول وبـني املنظمـات           وإذ تشدد    
إلرهـاب  م املتحـدة، مـن أجـل منـع ا         والوكاالت الدولية، واملنظمات والترتيبات اإلقليمية واألم     

 ومكافحتـه والقـضاء عليـه، أينمـا يرتكـب وأيـا كـان مرتكبـوه، وفقـا                   هجبميع أشـكاله ومظـاهر    
  ملبادئ امليثاق والقانون الدويل واالتفاقيات الدولية ذات الصلة،

ــالقرار   وإذ تالحــظ    ــة جملــس األمــن املنــشأة عمــال ب بــشأن ) ٢٠٠١ (١٣٧٣دور جلن
 يف ذلك اختاذ الدول ما يلزم من تـدابري ماليـة   مبا رصد تنفيذ ذلك القرار،   مكافحة اإلرهاب يف  

ــصلة باملوضــوع أو       ــة املت ــات والربوتوكــوالت الدولي ــى االتفاقي ــصديق عل ــة والت ــة وتقني وقانوني
  قبوهلا،

احلاجــة إىل تعزيــز دور األمــم املتحــدة والوكــاالت املتخصــصة وإذ تــضع يف اعتبارهــا   
اإلرهاب الدويل، ومقترحات األمني العام لتعزيـز دور املنظمـة يف هـذا             ذات الصلة يف مكافحة     

  الصدد،
تعزيــز التعــاون الــدويل واإلقليمــي إىل احلاجــة األساســية وإذ تــضع يف اعتبارهــا أيــضا   

ودون اإلقليمــي الرامــي إىل تــدعيم القــدرة الوطنيــة للــدول علــى منــع وقمــع اإلرهــاب الــدويل   
  عالة،جبميع أشكاله ومظاهره بصورة ف

إىل اإلعالن املتعلق بالتدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الـدويل الـوارد          وإذ تشري     
ــة   ــرار اجلمعيـــة العامـ ، الـــذي ١٩٩٤ديـــسمرب / كـــانون األول٩ املـــؤرخ ٤٩/٦٠يف مرفـــق قـ

شــجعت فيــه اجلمعيــة الــدول علــى أن تــستعرض علــى وجــه الــسرعة نطــاق األحكــام القانونيــة 
 والقـضاء عليـه، هبـدف       ومكافحتـه  له ومظاهره شأن منع اإلرهاب جبميع أشكا    الدولية القائمة ب  

  ضمان وجود إطار قانوين شامل يغطي مجيع جوانب املسألة،
بالوثيقــة اخلتاميــة للمــؤمتر الثالــث عــشر لرؤســاء دول أو حكومــات   وإذ حتــيط علمــا   

كـررت   والـيت  )٣(٢٠٠٣فربايـر  / شـباط ٢٥بلدان عدم االحنياز اليت اعتمدت يف كواالملبـور يف        
                                                         

  )٣(  A/57/759-S/2003/332املرفق األول ،.  
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 علـى   وأكـدت مـن جديـد     اجلمـاعي بـشأن اإلرهـاب       موقفهـا    بلـدان عـدم االحنيـاز        حركـة  فيها
املبادرة السابقة للمؤمتر الثاين عشر لرؤساء دول أو حكومـات بلـدان عـدم االحنيـاز املعقـود يف                   

 دعـت ، الـيت    )٤(١٩٩٨سـبتمرب   / أيلـول  ٣أغـسطس إىل    / آب ٢٩ديربان، جنـوب أفريقيـا، مـن        
عقد مـؤمتر قمـة دويل برعايـة األمـم املتحـدة إلعـداد اسـتجابة منظمـة ومـشتركة للمجتمـع                   إىل  

  غريها من املبادرات ذات الصلة،على الدويل جتاه اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره، و
التطورات واملبـادرات األخـرية علـى الـصعد الـدويل واإلقليمـي             وإذ تضع يف اعتبارها       

   الدويل وقمعه، ودون اإلقليمي ملنع اإلرهاب
ديــسمرب / كــانون األول٩ املــؤرخ ٥٤/١١٠إىل أهنــا قــررت، يف القــرارات وإذ تــشري   
ؤرخ  املــــــ٥٦/٨٨ و ٢٠٠٠ديــــــسمرب / كــــــانون األول١٢ املــــــؤرخ ٥٥/١٥٨ و ١٩٩٩

، أن تتنـــاول اللجنـــة املخصـــصة الـــيت أنـــشئت ٥٧/٢٧ و ٢٠٠١ديـــسمرب /كـــانون األول ١٢
ــة العامــة   ، مــسألة ١٩٩٦ديــسمرب / كــانون األول١٧املــؤرخ  ٥١/٢١٠مبوجــب قــرار اجلمعي

عقد مؤمتر رفيع املـستوى برعايـة األمـم املتحـدة إلعـداد اسـتجابة منظمـة ومـشتركة للمجتمـع                    
  الدويل جتاه اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره، وأن تبقي تلك املسألة يف جدول أعماهلا،

  ،٢٠٠٢ديسمرب /ول كانون األ١٨ املؤرخ ٥٧/٢١٩قرار اجلمعية العامة وإذ تعي   
ــود وإذ تالحــظ    ــة اجله ــاهره     اإلقليمي ــع أشــكاله ومظ ــاب جبمي ــع اإلره ــة إىل من الرامي

ومكافحته والقضاء عليه، أينما يرتكب وأيا كان مرتكبـوه، مبـا فيهـا اجلهـود املبذولـة يف إطـار                    
  وضع اتفاقيات إقليمية واالنضمام إليها،

لجنــة املخصـصة املنــشأة مبوجــب قــرار  ، وتقريــر ال)٥(تقريــر األمـني العــام وقـد درســت    
، وتقرير الفريـق العامـل      )٦(١٩٩٦ديسمرب  / كانون األول  ١٧ املؤرخ   ٥١/٢١٠اجلمعية العامة   

  ،)٧(٥٧/٢٧التابع للجنة السادسة املنشأ عمال بالقرار 
مجيع أعمال اإلرهاب وأساليبه وممارساته بوصفها أعماال إجراميـة         تدين بقوة     - ١  

  أينما ترتكب وأيا كان مرتكبوها؛ميكن تربيرها،  ال

                                                         
  .١٦٢ إىل ١٤٩، املرفق األول، الفقرات A/53/667-S/1998/1071انظر   )٤(  
  )٥(  A/58/116 و Add.1.  
 A/58/37 ( والتـصويــب ٣٧ ية للجمعية العامة، الدورة الثامنـة واخلمـسون، امللحـق رقـم             الوثائق الرمس   )٦(  

  ).Corr.1و 
  )٧(  A/C.6/58/L.10.  
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أن األعمال اإلجراميـة الـيت يقـصد أو يـراد هبـا إشـاعة حالـة مـن                   تكرر تأكيد     - ٢  
الرعــب بــني عامــة اجلمهــور أو مجاعــة مــن األشــخاص أو أشــخاص معيــنني ألغــراض سياســية   
أعمــال ال ميكــن تربيرهــا بــأي حــال مــن األحــوال، أيــا كــان الطــابع الــسياسي أو الفلــسفي أو   

العرقــي أو الــديين أو أي طــابع آخــر لالعتبــارات الــيت قــد حيــتج هبــا   العقائــدي أو العنــصري أو
  لتربير تلك األعمال؛

إىل مجيــع الــدول أن تتخــذ تــدابري إضــافية، وفقــا مليثــاق    طلبــها  تأكيــدتكــرر  - ٣  
ــة حلقــوق        ــايري الدولي ــك املع ــا يف ذل ــصلة، مب ــدويل ذات ال ــانون ال ــم املتحــدة وألحكــام الق  األم
اإلنسان، ملنع اإلرهاب ولتعزيز التعـاون الـدويل يف مكافحـة اإلرهـاب، وأن تنظـر، علـى وجـه                    

مـن  ) و(إىل  ) أ (٣اخلصوص من أجل حتقيق هذه الغاية، يف تنفيذ التدابري الـواردة يف الفقـرات               
  ؛٥١/٢١٠القرار 

ت عـن   إىل مجيـع الـدول أن تكثـف تبـادل املعلومـا           طلبـها   تأكيـد   تكرر أيـضا      - ٤  
حـــسب احلاجـــة وعنـــد االقتـــضاء، وأن تتجنـــب يف ذلـــك نـــشر وقـــائع املتـــصلة باإلرهـــاب، ال

معلومات غري دقيقة أو مل يتم التحقق منها، وذلك بغية تعزيز كفاءة تنفيـذ الـصكوك القانونيـة                  
  ذات الصلة؛

ــدتكــرر  - ٥   ــها  تأكي ــة أو      طلب ــشطة اإلرهابي ــل األن ــع عــن متوي ــدول أن متتن إىل ال
  التدريب عليها أو دعمها على أي حنو آخر؛توفري  تشجيعها أو

التـدابري الـيت تتخـذها      تنفيـذ    التعـاون الـدويل و     حتقيقضرورة  تؤكد من جديد      - ٦  
الدول ملكافحة اإلرهاب على حنو يتفق مع مبادئ امليثاق والقانون الدويل واالتفاقيات الدوليـة              

  ذات الصلة؛
النظـر، علـى سـبيل األولويـة،        مجيع الدول اليت مل تفعـل ذلـك بعـد علـى             حتث    - ٧  

ــن    ــرار جملـــــس األمـــ ــا لقـــ ــات  )٢٠٠١ (١٣٧٣ووفقـــ ــا يف االتفاقيـــ ــصبح أطرافـــ ، يف أن تـــ
 ويف  ٥١/٢١٠ مـن قـرار اجلمعيـة العامـة          ٦والربوتوكوالت ذات الصلة املشار إليها يف الفقـرة         

ــل    ــة بالقنابـ ــات اإلرهابيـ ــع اهلجمـ ــة لقمـ ــة الدوليـ ــع مت )٨(االتفاقيـ ــة لقمـ ــة الدوليـ ــل  واالتفاقيـ ويـ
التـشريعات احملليـة الالزمـة      بـسن   حسب االقتضاء،   ،  أن تقوم ، وهتيب جبميع الدول     )٩(اإلرهاب

لتنفيــذ أحكــام تلــك االتفاقيــات والربوتوكــوالت، لــضمان أن تتــيح الواليــة القــضائية حملاكمهــا 

                                                         
  .، املرفق٥٢/١٦٤القرار   )٨(  
  .، املرفق٥٤/١٠٩القرار   )٩(  
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ة حماكمة مرتكيب األعمال اإلرهابية، والتعاون هلذه الغاية مع الدول األخرى واملنظمات الدوليـ            
  واإلقليمية ذات الصلة وتقدمي الدعم واملساعدة هلا؛

الدول على التعاون مـع األمـني العـام، ومـع بعـضها الـبعض، فـضال عـن                   حتث    - ٨  
التعاون مع املنظمات احلكومية الدولية املهتمة، بغية كفالة تقـدمي املـشورة التقنيـة واستـشارات                

لقائمـة، إىل الـدول الـيت حتتـاج إىل املـساعدة            اخلرباء األخرى، عند االقتضاء يف إطار الواليات ا       
   أعاله؛٧وتطلبها كي تصبح أطرافا يف االتفاقيات والربوتوكوالت املشار إليها يف الفقرة 

ــاح     - ٩   ــدير واالرتي ــع التق ــدول أصــبحت، اســتجابة    تالحــظ م ــددا مــن ال أن ع
لربوتوكـوالت ذات    أطرافـا يف االتفاقيـات وا      ،٥٧/٢٧ مـن القـرار      ٧للدعوة الواردة يف الفقرة     

الصلة املشار إليها يف ذلك القرار، حمققـة بـذلك هـدف قبـول تلـك االتفاقيـات وتنفيـذها علـى                      
  نطاق أوسع؛

اإلعالن املتعلـق بالتـدابري الراميـة إىل القـضاء علـى اإلرهـاب              تؤكد من جديد      - ١٠  
تعلــق   امل١٩٩٤، واإلعــالن املكمــل إلعــالن عــام    ٤٩/٦٠الــدويل، الــوارد يف مرفــق القــرار    

، وهتيـب   ٥١/٢١٠بالتدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهـاب الـدويل، الـوارد يف مرفـق القـرار                 
  جبميع الدول تنفيذمها؛

مجيــع الــدول واألمـني العــام علــى تـوخي االســتخدام األمثــل ملؤســسات   حتـث    - ١١  
  األمم املتحدة القائمة، يف جهودهم الرامية إىل منع اإلرهاب الدويل؛

 املعـين باملخـدرات   مكتب األمـم املتحـدة  جبهود فرع منع اإلرهاب يف   ب  ترح  - ١٢  
واجلرميــة يف فيينــا، بعــد اســتعراض اإلمكانيــات املتاحــة داخــل منظومــة األمــم املتحــدة، لتعزيــز    
قدرات األمم املتحدة على منع اإلرهاب من خـالل الواليـة املنوطـة بـه، وتقـر، يف سـياق قـرار                      

ــد)٢٠٠١ (١٣٧٣جملــس األمــن   ــذكور ور، ب ــرع امل ــصبح    الف ــى أن ت ــدول عل ــساعدة ال  يف م
  أطرافا يف االتفاقيات والربوتوكوالت ذات الصلة املتعلقة باإلرهاب وعلى تنفيذها؛

ــدعو   - ١٣   ــام     ت ــدم إىل األمــني الع ــة إىل أن تق ــة اإلقليمي ــة الدولي املنظمــات احلكومي
  ء على اإلرهاب الدويل؛عن التدابري اليت اختذهتا على الصعيد اإلقليمي للقضامعلومات 
بالتقدم اهلام الذي أحرز يف صياغة مشروع االتفاقيـة الـشاملة املتعلقـة             ترحب    - ١٤  

ــة       ــة العام ــرار اجلمعي ــشأة مبوجــب ق ــة املخصــصة املن ــاء اجتماعــات اللجن ــدويل أثن باإلرهــاب ال
 ، والفريـق العامـل التـابع للجنـة الـسادسة        ١٩٩٦ديـسمرب   / كانون األول  ١٧ املؤرخ   ٥١/٢١٠

  ؛٥٧/٢٧املنشأ عمال بقرار اجلمعية العامة 
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أن تواصـــل اللجنـــة املخصـــصة وضـــع مـــشروع اتفاقيـــة شـــاملة بـــشأن تقـــرر   - ١٥  
ــة بوضــع         ــة املتعلق ــسائل املعلق ــسوية امل ــة إىل ت ــا الرامي ــدويل، وأن تواصــل جهوده ــاب ال اإلره

 قــانوين مــشروع اتفاقيــة دوليــة لقمــع أعمــال اإلرهــاب النــووي، كوســيلة ملواصــلة وضــع إطــار
شــامل مــن االتفاقيــات املتعلقــة باإلرهــاب الــدويل، وأن تبقــي يف جــدول أعماهلــا مــسألة عقــد   
مؤمتر رفيع املستوى برعاية األمم املتحدة إلعداد استجابة منظمـة ومـشتركة للمجتمـع الـدويل                 

  جتاه اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره؛
يونيـه إىل  / حزيـران ٢٨ مـن    أن جتتمـع اللجنـة املخصـصة يف الفتـرة         تقرر أيضا     - ١٦  

ــه /متــوز ٢ ــدويل، مــع      ٢٠٠٤يولي ــشأن اإلرهــاب ال ــة شــاملة ب  ملواصــلة وضــع مــشروع اتفاقي
صياغة مشروع اتفاقيـة دوليـة      ب املتعلقةتكريس الوقت املناسب ملواصلة النظر يف القضايا املعلقة         

فيـع املـستوى    لقمع أعمال اإلرهاب النووي، وأن تبقي يف جدول أعماهلا مـسألة عقـد مـؤمتر ر               
برعاية األمم املتحدة إلعداد استجابة منظمة ومشتركة للمجتمع الـدويل جتـاه اإلرهـاب جبميـع          

، خــالل الــدورة التاســعة واخلمــسني إذا اقتــضى األمــرأشــكاله ومظــاهره، وأن يــستمر العمــل، 
  للجمعية العامة، يف إطار فريق عامل تابع للجنة السادسة؛

 أن يواصل توفري التسهيالت الالزمة للجنـة املخصـصة          إىل األمني العام  تطلب    - ١٧  
  ألداء عملها؛

إىل اللجنــة املخصــصة أن تقــدم تقريــرا إىل اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا   تطلــب   - ١٨  
الثامنة واخلمسني يف حالة إمتام مشروع االتفاقية الشاملة املتعلقة باإلرهاب الـدويل أو مـشروع            

  رهاب النووي؛االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإل
ــضا    - ١٩   ــة يف     تطلــب أي ــة العام ــرا إىل اجلمعي ــدم تقري ــة املخصــصة أن تق إىل اللجن

  دورهتا التاسعة واخلمسني عن التقدم احملرز يف تنفيذ واليتها؛
أن تدرج يف جدول األعمـال املؤقـت لـدورهتا التاسـعة واخلمـسني البنـد                تقرر    - ٢٠  
  .“ى اإلرهاب الدويلالتدابري الرامية إىل القضاء عل”املعنون 

  ٧٢اجللسة العامة 
  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٩

  


