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 الدورة الستون
 اللجنة السادسة

  من جدول األعمال١٠٨البند 
   التدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الدويل

 مشروع قرار  
 

 التدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الدويل  
 

 ،إن اجلمعية العامة 
  مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،إذ تسترشد 
ــشري  ــالوإذ ت ــم       إىل اإلع ــشاء األم ــسنوية اخلمــسني إلن ــذكرى ال ــبة ال ــصادر مبناس ن ال
 ،)١(املتحدة

 ،)٢( إىل إعالن األمم املتحدة بشأن األلفيةوإذ تشري أيضا 
، وإذ تؤكــد مــن جديــد ٢٠٠٥ إىل الوثيقــة اخلتاميــة للقمــة العامليــة وإذ تــشري كــذلك 

 ؛)٣(بوجه خاص الفرع املتعلق باإلرهاب منها
ــشري كــذلك   ــى اإلرهــاب      إىل اوإذ ت ــة إىل القــضاء عل ــدابري الرامي ــق بالت إلعــالن املتعل

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

__________ 
 .٥٠/٦انظر القرار  )١( 
 .٥٥/٢انظر القرار  )٢( 
 .٦٠/١انظر القرار  )٣( 
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 املتعلـق بالتـدابري الراميـة إىل القـضاء علـى اإلرهـاب              ١٩٩٤، واإلعالن املكمل إلعالن     ١٩٩٤
 ،١٩٩٦ديسمرب / كانون األول١٧ؤرخ  امل٥١/٢١٠الدويل، الوارد يف مرفق القرار 

 إىل مجيع قـرارات اجلمعيـة العامـة املتعلقـة بالتـدابري الراميـة إىل القـضاء علـى                    وإذ تشري  
اإلرهاب الدويل، وإىل قرارات جملس األمن املتعلقـة باألخطـار الـيت يتعـرض هلـا الـسلم واألمـن                   

 الدوليان نتيجة لألعمال اإلرهابية،
أن تنظـر اجلمعيـة العامـة يف اختـاذ تـدابري للقـضاء علـى اإلرهـاب                   بأمهيـة    واقتناعا منـها   

 الدويل بوصفها اهليئة العاملية املؤهلة لذلك،
  الستمرار األعمال اإلرهابية اليت ارتكبت على نطاق العامل، وإذ تشعر بانزعاج بالغ 
ادحـة   ألعمال اإلرهاب الشنيعة اليت أدت إىل خـسائر ف      وإذ تعيد تأكيد إدانتها القوية     

يف األرواح البشرية، وإىل دمار هائل وأضـرار بالغـة، مبـا فيهـا تلـك الـيت دفعـت إىل اختـاذ قـرار               
ــة   ــة العام ــؤرخ ٥٦/١اجلمعي ــول١٢ امل ــن   ٢٠٠١ســبتمرب / أيل ــرارات جملــس األم ، وكــذلك ق

املـــــــؤرخ ) ٢٠٠١ (١٣٧٣ و ٢٠٠١ســـــــبتمرب / أيلـــــــول١٢املـــــــؤرخ ) ٢٠٠١ (١٣٦٨
ــول ٢٨ ــؤرخ ) ٢٠٠١ (١٣٧٧ و ٢٠٠١ســبتمرب /أيل ــاين ١٢امل ــشرين الث ــوفمرب / ت ، ٢٠٠١ن

 وتلك األعمال اليت حدثت منذ اختاذ القرار األخري،
 للهجوم الوحشي واملتعمد على مقـر بعثـة األمـم املتحـدة             وإذ تشري إىل اإلدانة القوية     

، يف قـرار اجلمعيـة العامـة    ٢٠٠٣أغـسطس  / آب١٩لتقدمي املـساعدة إىل العـراق، يف بغـداد يف          
ــؤرخ  ٥٧/٣٣٨ ــول١٥املـ ــبتمرب / أيلـ ــن  ٢٠٠٣سـ ــرار جملـــس األمـ ) ٢٠٠٣ (١٥٠٢، ويف قـ

 ،٢٠٠٣أغسطس / آب٢٦املؤرخ 
 واجب الدول أن تكفل تقيد أي تـدابري تتخـذها ملكافحـة اإلرهـاب جبميـع        وإذ تؤكد  

التزاماــا مبوجــب القــانون الــدويل، وتكييــف تلــك التــدابري وفقــا للقــانون الــدويل، وال ســيما     
  حلقوق اإلنسان والقانون الدويل لالجئني والقانون اإلنساين الدويل،القانون الدويل

 علـى احلاجـة إىل زيـادة تعزيـز التعـاون الـدويل بـني الـدول وبـني املنظمـات            وإذ تشدد  
والوكاالت الدولية واملنظمـات والترتيبـات اإلقليميـة واألمـم املتحـدة مـن أجـل منـع اإلرهـاب                     

لقـضاء عليـه، أينمـا ارتكـب وأيـا كـان مرتكبـوه، وذلـك         جبميع أشكاله ومظاهره ومكافحته وا   
 وفقا ملبادئ امليثاق والقانون الدويل واالتفاقيات الدولية ذات الصلة،

ــالقرار   وإذ تالحــظ  ــة جملــس األمــن املنــشأة عمــال ب بــشأن ) ٢٠٠١ (١٣٧٣ دور جلن
 تـدابري ماليـة   مكافحة اإلرهاب يف رصد تنفيذ ذلك القرار، مبا يف ذلك اختاذ الدول ما يلزم من    
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وقانونيــة وتقنيــة، والتــصديق علــى االتفاقيــات والربوتوكــوالت الدوليــة ذات الــصلة باملوضــوع 
 .قبوهلا أو

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

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

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

ــا   ــرر دعو ــه ا    وإذ تك ــى وج ــستعرض عل ــأن ت ــدول ب ــام    إىل ال ــاق األحك ــسرعة نط ل
القانونية الدولية القائمة بشأن منـع اإلرهـاب جبميـع أشـكاله ومظـاهره وقمعـه والقـضاء عليـه،                    

 دف ضمان وجود إطار قانوين شامل يغطي مجيع جوانب املسألة،
ــز التفــاهم بــني خمتلــف     وإذ تــشدد   علــى أن التــسامح واحلــوار بــني احلــضارات وتعزي

ن أهـم العناصـر لتحـسني التعـاون والنجـاح يف مكافحـة اإلرهـاب،                األديان والثقافـات تعتـرب مـ      
 ترحب مبختلف املبادرات املتخذة حتقيقا هلذه الغاية، وإذ

  أنه ال ميكن تربير أي عمل إرهايب بأي حال من األحوال،وإذ تؤكد من جديد 
، ٢٠٠٥سـبتمرب  / أيلول١٤املؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٢٤إىل قرار جملس األمن وإذ تشري   

ضع يف اعتبارها واجـب الـدول يف أن تكفـل تقيـد أي تـدابري تتخـذها ملكافحـة اإلرهـاب         وإذ ت 
بالتزاماا مبوجب القانون الدويل، وال سيما القانون الدويل حلقـوق اإلنـسان والقـانون الـدويل                 

 لالجئني والقانون اإلنساين الدويل،
دول أو حكومــات  بالوثيقــة اخلتاميــة للمــؤمتر الثالــث عــشر لرؤســاء   وإذ حتــيط علمــا 

 والـيت أكـدت   )٤(٢٠٠٣فربايـر  / شـباط ٢٥بلدان عدم االحنياز، اليت اعتمدت يف كواالملبور يف    
فيها حركة بلدان عدم االحنياز موقفها اجلمـاعي بـشأن اإلرهـاب وأكـدت مـن جديـد املبـادرة                    

ديربـان،  السابقة للمؤمتر الثاين عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم االحنياز، املعقود يف              
ــن    ــرة مـ ــا، يف الفتـ ــوب أفريقيـ ــسطس إىل / آب٢٩جنـ ــول٣أغـ ــبتمرب / أيلـ ــيت )٥(١٩٩٨سـ ، الـ

إىل عقــد مــؤمتر قمــة دويل برعايــة األمــم املتحــدة إلعــداد رد مــنظم ومــشترك للمجتمــع    تــدعو

__________ 
 )٤( A/57/759-S/2003/332املرفق األول ،. 
 .١٦٢ إىل ١٤٩، املرفق األول، الفقرات A/53/667-S/1998/1071انظر  )٥( 
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الدويل على اإلرهاب جبميع أشـكاله ومظـاهره، كمـا أكـدت علـى غريهـا مـن املبـادرات ذات                  
 الصلة، 

 التطـورات واملبـادرات األخـرية علـى كـل مـن الـصعيد الـدويل                 اعتبارهـا وإذ تضع يف     
 واإلقليمي ودون اإلقليمي ملنع اإلرهاب الدويل وقمعه، 

ــاهره       وإذ تالحــظ   ــع أشــكاله ومظ ــاب جبمي ــع اإلره ــة إىل من ــة الرامي ــود اإلقليمي اجله
ملبذولة مـن خـالل     ومكافحته والقضاء عليه، أينما ارتكب وأيا كان مرتكبوه، مبا فيها اجلهود ا           

 وضع اتفاقيات إقليمية وااللتزام ا،
ديــسمرب / كــانون األول٩ املــؤرخ ٥٤/١١٠ إىل أــا قــررت يف القــرارات  وإذ تــشري 
 املــــــؤرخ ٥٦/٨٨ و ٢٠٠٠ديــــــسمرب / كــــــانون األول١٢ املــــــؤرخ ٥٥/١٥٨ و ١٩٩٩

ــانون األول ١٢ ــؤرخ ٥٧/٢٧ و ٢٠٠١ديـــسمرب /كـ ــاين١٩ املـ ــوفمرب / تـــشرين الثـ  ٢٠٠٢نـ
ــانون األول٩ املـــؤرخ ٥٨/٨١ و ــانون األول٢ املـــؤرخ ٥٩/٤٦ و ٢٠٠٣ديـــسمرب / كـ /  كـ

 ٥١/٢١٠ أن تتنــاول اللجنــة املخصـصة املنــشأة مبوجــب قـرار اجلمعيــة العامــة   ٢٠٠٤ديـسمرب  
 مـــسألة عقـــد مـــؤمتر رفيـــع املـــستوى برعايـــة      ١٩٩٦ديـــسمرب / كـــانون األول ١٧املـــؤرخ 
ــع أشــكاله   املتحــدة إلعــداد رد مــنظم ومــشترك ل  األمــم لمجتمــع الــدويل علــى اإلرهــاب جبمي

 ومظاهره، وأن تبقي تلك املسألة يف جدول أعماهلا،
 ٢٠٠٢ديـسمرب   / كـانون األول   ١٨ املـؤرخ    ٥٧/٢١٩ بـالقرارات    وإذ هي على علـم     

 كــــانون ٢ املــــؤرخ ٥٩/١٩١ و ٢٠٠٣ديــــسمرب / كــــانون األول٢٢ املــــؤرخ ٥٨/١٨٧و 
 ،٢٠٠٤ديسمرب /األول

، وتقريـر اللجنـة املخصـصة املنـشأة مبوجـب القـرار             )٦(ألمـني العـام    تقرير ا  وقد درست  
 ،)٨(٥٩/٤٦، وتقرير الفريق العامل التابع للجنة السادسة املنشأ عمال بالقرار )٧(٥١/٢١٠

 مجيع أعمال اإلرهاب وأساليبه وممارساته جبميع أشكاله ومظـاهره          تدين بقوة  - ١ 
 ينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها؛بوصفها أعماال إجرامية ال ميكن تربيرها، أ

 بأن األعمال اإلجرامية اليت يقصد أو يراد ا إشـاعة حالـة مـن               تكرر التأكيد  - ٢ 
الرعــب بــني عامــة اجلمهــور أو مجاعــة مــن األشــخاص أو أشــخاص معيــنني ألغــراض سياســية   
ــسفي          ــسياسي أو الفل ــا كــان الطــابع ال ــن األحــوال، أي ــأي حــال م ــا ب أعمــال ال ميكــن تربيره

__________ 
 )٦( A/60/228 و Add.1 انظر أيضا ،A/60/164. 
 ).A/60/37 (٣٧مسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الر )٧( 
 )٨( A/C.6/60/L.6. 
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العقائدي أو العنصري أو العرقي أو الديين أو أي طابع آخـر لالعتبـارات الـيت قـد حيـتج ـا                       أو
 لتربير تلك األعمال؛

 إىل مجيــع الــدول أن تتخــذ تــدابري إضــافية، وفقــا مليثــاق األمــم    تكــرر طلبــها - ٣ 
نـسان، ملنـع   املتحدة وألحكام القانون الدويل ذات الصلة، مبا يف ذلك املعايري الدولية حلقوق اإل     

اإلرهاب ولتعزيز التعاون الدويل يف مكافحة اإلرهـاب، وأن تنظـر، علـى وجـه اخلـصوص مـن                   
مــن القــرار  ) و(إىل ) أ (٣أجــل حتقيــق هــذه الغايــة، يف تنفيــذ التــدابري الــواردة يف الفقــرات        

 ؛٥١/٢١٠
 إىل مجيـع الـدول أن تكثـف تبـادل املعلومـات عـن الوقـائع           تكرر أيضا طلبـها    - ٤ 

صلة باإلرهاب، حسب احلاجة وعنـد االقتـضاء، وأن تتجنـب يف ذلـك نـشر معلومـات غـري                    املت
 دقيقة أو مل يتم التحقق منها، وذلك بغية تعزيز فعالية تطبيق الصكوك القانونية ذات الصلة؛

 إىل الـدول أن متتنـع عـن متويـل األنـشطة اإلرهابيـة أو تـشجيعها                  تكرر طلبـها   - ٥ 
 دعمها على أي حنو آخر؛توفري التدريب هلا أو  أو

 الــدول علــى كفالــة إنــزال عقوبــات حبــق مواطنيهــا أو حبــق غريهــم مــن  حتــث - ٦ 
األشــخاص والكيانــات داخــل أراضــيها ممــن يقومــون عــن عمــد بتقــدمي أو مجــع أمــوال لــصاحل   
أشــخاص أو كيانــات يرتكبــون أو يــشرعون يف ارتكــاب أعمــال إرهابيــة أو يعملــون علــى         

ــات متم     ــى أن تكــون العقوب ــا، عل ــشاركة فيه ــسريها أو امل ــك    تي ــابع اجلــسيم لتل ــع الط ــية م اش
 األعمال؛ 
 الــــدول بالتزاماــــا مبوجــــب االتفاقيــــات والربوتوكــــوالت الدوليــــة  تــــذكر - ٧ 

، بـأن تكفـل     )٢٠٠١ (١٣٧٣وبقرارات جملس األمن ذات الصلة، مبا فيها قـرار جملـس األمـن              
 تقدمي مرتكيب األعمال اإلرهابية إىل العدالة؛

ون الــدويل وتنفيــذ اإلجــراءات الــيت تتخــذها  ضــرورة التعــاتؤكــد مــن جديــد - ٨ 
الــدول ملكافحــة اإلرهــاب علــى حنــو يتفــق مــع مبــادئ امليثــاق، والقــانون الــدويل، واالتفاقيــات 

 الدولية ذات الصلة؛
 باعتماد االتفاقية الدولية لقمع أعمـال اإلرهـاب النـووي وبفـتح بـاب               ترحب - ٩ 

ــا  ــع عليه ــى    ،)٩(التوقي ــديل عل ــة   وتالحــظ اعتمــاد التع ــواد النووي ــة للم ــة املادي ــة احلماي  )١٠(اتفاقي

__________ 
 .، املرفق٥٩/٢٩٠القرار  )٩( 
 املؤمتر املعين بالنظر يف التعديالت املقترحة على اتفاقية احلماية املاديـة للمـواد        ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٨اعتمده يف    )١٠( 

 .النووية
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 امللحــق باتفاقيــة قمــع األعمــال غــري املــشروعة ضــد ســالمة املالحــة   ٢٠٠٥وبروتوكــول عــام 
 امللحق باتفاقية قمـع األعمـال غـري املـشروعة ضـد سـالمة               ٢٠٠٥ وبروتوكول عام    )١١(البحرية

لدول علـى النظـر، علـى سـبيل         ، وحتث مجيع ا   )١٢(املنشآت الثابتة املوجودة على اجلرف القاري     
 األولوية، يف أن تصبح أطرافا يف تلك الصكوك؛

 مجيـع الـدول الـيت مل تـصبح بعـد أطرافـا يف االتفاقيـات والربوتوكـوالت                   حتث - ١٠ 
، ويف االتفاقيـة الدوليـة   ٥١/٢١٠ من قرار اجلمعيـة العامـة   ٦ذات الصلة املشار إليها يف الفقرة       

، واالتفاقيـة   )١٤(، واالتفاقية الدوليـة لقمـع متويـل اإلرهـاب         )١٣(نابللقمع اهلجمات اإلرهابية بالق   
الدوليــة لقمــع أعمــال اإلرهــاب النــووي علــى أن تنظــر، علــى ســبيل األولويــة، ووفقــا لقــراري 

، ٢٠٠٤أكتـوبر  / تـشرين األول ٨املـؤرخ   ) ٢٠٠٤ (١٥٦٦و  ) ٢٠٠١ (١٣٧٣جملس األمن   
 تقـوم، حـسب االقتـضاء، بـسن التـشريعات           يف أن تصبح أطرافا فيها، ويب جبميـع الـدول أن          

ــة         ــيح الوالي ــضمان أن تت ــات والربوتوكــوالت، ل ــك االتفاقي ــق أحكــام تل ــة لتطبي ــة الالزم احمللي
القــضائية حملاكمهــا حماكمــة مــرتكيب األعمــال اإلرهابيــة، وأن تتعــاون هلــذه الغايــة مــع الــدول     

 لدعم واملساعدة هلا؛األخرى واملنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة، وأن تقدم ا
 الدول على التعاون مـع األمـني العـام ومـع بعـضها الـبعض وكـذلك مـع            حتث - ١١ 

املنظمــات احلكوميــة الدوليــة املهتمــة بغيــة كفالــة تقــدمي املــشورة التقنيــة وغريهــا مــن مــشورة     
طلبـها  اخلرباء، عند االقتضاء يف إطار الواليات القائمـة، إىل الـدول الـيت حتتـاج إىل املـساعدة وت                  

 أعاله وتعمل علـى     ١٠كي تصبح أطرافا يف االتفاقيات والربوتوكوالت املشار إليها يف الفقرة           
 تطبيقها؛
 أن عــددا مــن الــدول أصــبحت، اتــساقا مــع  تالحــظ مــع التقــدير واالرتيــاح - ١٢ 

، أطرافـا يف االتفاقيـات والربوتوكـوالت ذات      ٥٩/٤٦ مـن القـرار      ٩الدعوة الواردة يف الفقـرة      
املشار إليها يف ذلك القرار، حمققـة بـذلك هـدف قبـول تلـك االتفاقيـات وتطبيقهـا علـى                الصلة  

 نطاق أوسع؛

__________ 
 املؤمتر الدبلوماسـي املعـين بتنقـيح معاهـدات قمـع األعمـال غـري                ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ١٤اعتمده يف    )١١( 

 ).LEG/CONF.15/21(املشروعة 
 املؤمتر الدبلوماسـي املعـين بتنقـيح معاهـدات قمـع األعمـال غـري                ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ١٤اعتمده يف    )١٢( 

 ).LEG/CONF.15/22(املشروعة 
 .ملرفق، ا٥٢/١٦٤القرار  )١٣( 
 .، املرفق٥٤/١٠٩القرار  )١٤( 
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 اإلعالن املتعلـق بالتـدابري الراميـة إىل القـضاء علـى اإلرهـاب               تؤكد من جديد   - ١٣ 
 املتعلــق بالتــدابري الراميــة إىل القــضاء علــى     ١٩٩٤الــدويل، واإلعــالن املكمــل إلعــالن عــام     

 يل، ويب جبميع الدول تطبيقهما؛اإلرهاب الدو
  جبميع الدول أن تتعاون على منع األعمال اإلرهابية وقمعها؛يب - ١٤ 
 مجيــع الــدول واألمــني العــام علـى تــوخي االســتخدام األمثــل ملؤســسات  حتـث  - ١٥ 

 األمم املتحدة القائمة، يف جهودهم الرامية إىل منع اإلرهاب الدويل؛ 
 اإلرهــاب يف مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات   إىل فــرع منــعتطلــب - ١٦ 

واجلرمية يف فيينا أن يواصل جهوده الرامية إىل تعزيز قدرات األمم املتحدة علـى منـع اإلرهـاب                  
، دور الفـرع    )٢٠٠١ (١٣٧٣من خالل الوالية املنوطة به، وتقر، يف سياق قرار جملس األمن            

فـا يف االتفاقيـات والربوتوكـوالت ذات الـصلة          املذكور يف مساعدة الدول على أن تـصبح أطرا        
املتعلقــة باإلرهــاب، مبــا فيهــا االتفاقيــة الدوليــة لقمــع أعمــال اإلرهــاب النــووي، ويف مــساعدة   
الــدول علــى تنفيــذها؛ ودوره يف تعزيــز آليــات التعــاون الــدويل يف املــسائل اجلنائيــة املتعلقــة         

 باإلرهاب بوسائل منها بناء القدرات الوطنية؛
 بإصدار األمانة العامة، كجزء من جمموعـة تـشريعات األمـم املتحـدة،              ترحب - ١٧ 

، )١٥(“القوانني واألنظمة الوطنية ملنع وقمع اإلرهـاب الـدويل      ”الد الثاين من اموعة املعنونة      
ــال        ــة عمـ ــة العامـ ــة يف األمانـ ــشؤون القانونيـ ــة ملكتـــب الـ ــدوين التابعـ ــعبة التـ ــه شـ ــذي أعدتـ الـ

 اإلعالن املتعلق بالتدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الدويل؛من ) ب( ١٠ بالفقرة
ــدعو - ١٨  ــام     ت ــدم إىل األمــني الع ــة إىل أن تق ــة اإلقليمي ــة الدولي  املنظمــات احلكومي

معلومات عن التدابري اليت اختذا علـى الـصعيد اإلقليمـي للقـضاء علـى اإلرهـاب الـدويل وعـن               
  عقدا تلك املنظمات؛االجتماعات احلكومية الدولية اليت

 إىل األمــني العــام أن يقــدم مقترحــات لتعزيــز قــدرة منظومــة األمــم        تطلــب - ١٩ 
املتحدة على مساعدة الدول يف مكافحـة اإلرهـاب وتعزيـز تنـسيق أنـشطة األمـم املتحـدة ـذا                     

 الشأن؛ 
  التقدم احملرز يف صياغة مـشروع االتفاقيـة الـشاملة املتعلقـة باإلرهـاب              تالحظ - ٢٠ 

 ٥١/٢١٠الدويل يف أثنـاء اجتماعـات اللجنـة املخصـصة املنـشأة مبوجـب قـرار اجلمعيـة العامـة                     
، والفريق العامل التابع للجنـة الـسادسة املنـشأ عمـال        ١٩٩٦ديسمرب  / كانون األول  ١٧املؤرخ  

 ، وترحب باجلهود املستمرة لتحقيق ذلك اهلدف؛٥٩/٤٦بقرار اجلمعية العامة 
__________ 

 )١٥( ST/LEG/SER.B/23 24 و. 
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جنــة املخصــصة، علــى وجــه الــسرعة، صــوغ مــشروع       أن تواصــل اللتقــرر - ٢١ 
االتفاقيــة الــشاملة املتعلقــة باإلرهــاب الــدويل، وأن تــستمر يف مناقــشة البنــد الــذي أدرج علــى    

 والـذي يتعلـق مبـسألة عقـد مـؤمتر رفيـع       ٥٤/١١٠جدول أعماهلا مبوجب قرار اجلمعيـة العامـة        
 املستوى برعاية األمم املتحدة؛

فربايــر إىل / شــباط٢٧ع اللجنــة املخصــصة يف الفتــرة مــن  أن جتتمــتقــرر أيــضا - ٢٢ 
  أعاله؛٢١ ألداء الوالية املنوطة ا املشار إليها يف الفقرة ٢٠٠٦مارس /آذار ٣

 إىل األمني العام أن يواصل توفري التسهيالت الالزمـة للجنـة املخصـصة     تطلب - ٢٣ 
 ألداء عملها؛

ا إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا   إىل اللجنــة املخصــصة أن تقــدم تقريــر تطلــب - ٢٤ 
 الستني يف حالة إمتام مشروع االتفاقية الشاملة املتعلقة باإلرهاب الدويل؛

 إىل اللجنــة املخصــصة أ، تقــدم تقريــرا إىل اجلمعيــة العامــة يف      تطلــب أيــضا  - ٢٥ 
 دورا احلادية والستني عن التقدم احملرز يف تنفيذ واليتها؛

لجرد الشامل للردود الـيت اختـذا األمانـة العامـة علـى       بأي استكمال ل   ترحب - ٢٦ 
اإلرهــاب، يقدمــه األمــني العــام يف إطــار تقريــره عــن التــدابري املتخــذة للقــضاء علــى اإلرهــاب    

 الدويل؛
 أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورا احلاديــة والــستني البنــد   تقــرر - ٢٧ 
 .“رهاب الدويلالتدابري الرامية إىل القضاء على اإل”املعنون 

 
 
 
 
 


