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    ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/63/389( على تقرير اللجنة األوىل بناء[
  

  تدابري ملنع اإلرهابييـن من حيازة أسلحة الدمار الشامل -  ٦٣/٦٠
  

  ،إن اجلمعية العامة  
  ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٥  املؤرخ٦٢/٣٣ إىل قرارها إذ تشيـر  
 قـرارات   مـن اجملتمع الدويل علـى مكافحـة اإلرهـاب، كمـا يتـضح              تصميمبتسلم  وإذ    

  جلمعية العامة وجملس األمن ذات الصلة،ا
صــالت بــني اإلرهــاب وأســلحة  خطــر وجــود  إزاء تزايـــد وإذ يــساورها بــالغ القلــق  

إىل حيـازة أسـلحة     علـى وجـه اخلـصوص إزاء احتمـال أن يـسعى اإلرهـابيون               الدمار الشامل، و  
  مل،الشا الدمار

 ١٥٤٠ للخطـــوات الـــيت اختـــذهتا الـــدول لتنفيـــذ قـــرار جملـــس األمـــن وإدراكـــا منـــها  
   بشأن منع انتشار أسلحة الدمار الشامل،٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٨املتخذ يف ) ٢٠٠٤(

يوليـه  /متوز ٧ببدء نفاذ االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي يف          وإذ ترحب     
١(٢٠٠٧(،  

اد التعــديالت الــيت أدخلتــها الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة   باعتمــوإذ ترحــب أيــضا   
  ،)٢( من أجل تعزيز اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية٢٠٠٥يوليه / متوز٨بتوافق اآلراء يف 

عــشر لرؤســاء دول الرابــع لمــؤمتر ل مــا أعـــرب عنــــه يف الوثيقــة اخلتاميــة  وإذ تالحــظ  
مـن   )٣(٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلول ١٦ و   ١٥يف   هافاناقود يف    عدم االحنياز املع   بلدانحكومات   أو

   الختاذ تدابري ملنع اإلرهابيني من حيازة أسلحة الدمار الشامل،دعم
_______________ 

  .، املرفق٥٩/٢٩٠القرار   )١(
  .٢٤٦٣١، الرقم ١٤٥٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢(
)٣(  A/61/472-S/2006/780املرفق األول ،.  
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واالحتــاد األورويب واملنتــدى اإلقليمــي البلــدان الثمانيــة  أن جمموعــة وإذ تالحــظ أيــضا  
 شكلهايـ ار الـيت  لرابطة أمم جنوب شرق آسيا وأطرافـا أخـرى قـد راعـت يف مـداوالهتا األخطـ          

  حيازة اإلرهابيني ألسلحة الدمار الشامل واحلاجة إىل التعاون الدويل يف مكافحتها،احتمال 
املبـادرة العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب النـووي الـيت اسـتهلها االحتـاد                وإذ تالحظ كـذلك       

  الروسي باالشتراك مع الواليات املتحدة األمريكية،
 نزع الـسالح يف املـسائل املتـصلة باإلرهـاب          ملسائلري  نظـر اجمللس االستشا  ب تقـروإذ    

  ،)٤(وأسلحة الدمار الشامل
املـؤمتر العـام للوكالـة الدوليـة        يت اختذها   الات املتصلة باملوضوع     بالقرار وإذ حتيط علما    

  ،)٥(واخلمسني  الثانيةللطاقة الذرية يف دورته العادية
 ١٦ الـيت اعتمـدت يف       ٢٠٠٥ لعـام     العـاملي  بنتـائج مـؤمتر القمـة       علما أيـضا   حتيطوإذ    
ــبتمرب /أيلـــول ــة  ٢٠٠٥سـ ــة العامـ ــام الرفيـــع املـــستوى للجمعيـ ــاد )٦( يف االجتمـــاع العـ  وباعتمـ

  ،)٧(٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٨استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب يف 
 قـرار لا مـن    ٥ و   ٣ بتقرير األمني العام املقـدم عمـال بـالفقرتني           وإذ حتيط علما كذلك     

٨(٦٢/٣٣(،  
 يف إطــار األمــم املتحــدة وعــن طريــق ،املاســة للتــصدياحلاجــة  ذ تـضع يف اعتبارهــا وإ  

   هلذا اخلطر الذي يهدد البشرية،،التعاون الدويل
  أن هنــاك حاجــة ملحــة إلحــراز تقــدم يف جمــال نــزع الــسالح ومنــع  علــىتــشدد وإذ   
ــشار ــعيا إىل  ،االنت ــسالم وصــون س ــدوليني و ال ــن ال ــسامهةاألم ــة  امل ــة ملكافح ــود العاملي   يف اجله
  اإلرهاب،
دعم اجلهــود الدوليــة ملنــع اإلرهــابيني مــن أن تــ جبميــع الــدول األعــضاء هتيـــب  - ١  

  حيازة أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا؛
_______________ 

  .A/59/361انظر   )٤(
ــر  )٥( ــة،   : انظــ ــة الذريــ ــة للطاقــ ــة الدوليــ ــام،   الوكالــ ــؤمتر العــ ــرى للمــ ــررات األخــ ــرارات واملقــ   القــ

 ٢٠٠٨أكتـــــوبر / تـــــشرين األول٤ ‐ ســـــبتمرب / أيلـــــول٢٩الـــــدورة العاديـــــة الثانيـــــة واخلمـــــسون، 
))GC(52)/RES/DEC(2008.(  
 .٦٠/١انظر القرار   )٦(

  .٦٠/٢٨٨ر القرا  )٧(
)٨(  A/63/153.  
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 مجيع الدول األعضاء أن تنظر يف االنضمام إىل االتفاقيـة الدوليـة لقمـع               تناشد  - ٢  
   والتصديق عليها يف وقت مبكر؛)١(يأعمال اإلرهاب النوو

ــا، حــسب        حتــث  - ٣   ــة وتعزيزه ــدابري وطني ــاذ ت ــى اخت ــضاء عل ــدول األع ــع ال  مجي
ــواد      ــازة أســـلحة الـــدمار الـــشامل ووســـائل إيـــصاهلا واملـ االقتـــضاء، ملنـــع اإلرهـــابيني مـــن حيـ

  والتكنولوجيات املتصلة بتصنيعها؛
املنظمـات  دول األعـضاء و   بـني الـ   بـني الـدول األعـضاء و      فيمـا    التعـاون    تشجع  - ٤  

  اإلقليمية والدولية ذات الصلة لتعزيز القدرات الوطنية يف هذا اخلصوص؛
ــرا عــن التــدابري الــيت اختــذهتا املنظمــات    تطلــب  - ٥    إىل األمــني العــام أن يعــد تقري

 بـني مكافحـة اإلرهـاب وانتـشار أسـلحة الـدمار الـشامل،               بالصلةالدولية بشأن املسائل املتعلقة     
باملوضـوع، مبـا يف ذلـك       تدابري إضـافية ذات صـلة       اختاذ  مس آراء الدول األعضاء بشأن      وأن يلت 

ــة،   ــدابري الوطني ــة الت ــرملواجه ــذي  اخلط ــاملي ال ــشكله الع ــازة ت ــابينيحي ــدمار   أل اإلره ســلحة ال
  ؛الرابعة والستنيالشامل، وأن يقدم تقريرا إىل اجلمعية العامة يف دورهتا 

 البنــد  الرابعــة والــستنيعمــال املؤقــت لــدورهتا  أن تــدرج يف جــدول األتقــرر  - ٦  
  .“تدابري ملنع اإلرهابيني من حيازة أسلحة الدمار الشامل” املعنون

  ٦١اجللسة العامة 
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢

  


