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    ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١٤ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/70/513( على تقرير اللجنة السادسة بناء[
  

  التدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الدويل  - ٧٠/١٢٠
  

  ،إن اجلمعية العامة  
  مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، إذ تسترشد  
األمم املتحدة العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب جبميـع جوانبـها،      استراتيجية  وإذ تعيد تأكيد  

والــيت تعــزز اإلطــار الشــامل  )١(٢٠٠٦أيلول/ســبتمرب  ٨وهــي االســتراتيجية الــيت اعتمــدت يف 
للجهــود الــيت يبــذهلا اجملتمــع الــدويل مــن أجــل التصــدي بفعاليــة آلفــة اإلرهــاب جبميــع أشــكاله  

ــاهره، وإذ تشــري إىل االستعراضــات األول    ــث والرابــع مــن االستعراضــات     ومظ والثــاين والثال
ــيت ــيت أجريــــت يف     الــ ــتراتيجية الــ ــنتني لالســ ــل ســ ــري كــ ــبتمرب  ٥ و ٤جتــ  ٢٠٠٨أيلول/ســ

 حزيران/يونيـــه ١٣ و ١٢ و ٢٠١٢حزيران/يونيـــه  ٢٩ و ٢٨ و ٢٠١٠أيلول/ســـبتمرب  ٨ و
  ،)٢(املناسبات  وإىل املناقشات اليت عقدت يف تلك ،، على التوايل٢٠١٤

ــري   ــا  وإذ تشــ ــؤرخ  ٦٢/٢٧٢إىل قراراهتــ ــبتمرب  ٥املــ  ٦٤/٢٩٧ و ٢٠٠٨أيلول/ســ
 ٦٨/٢٧٦ و ٢٠١٢حزيران/يونيـه   ٢٩املـؤرخ   ٦٦/٢٨٢ و ٢٠١٠أيلول/سبتمرب  ٨املؤرخ 
  ،٢٠١٤حزيران/يونيه  ١٣املؤرخ 

  ،٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨املؤرخ  ٦٦/١٠إىل قرارها وإذ تشري أيضا   
صــادر مبناســبة الــذكرى الســنوية اخلمســني إلنشــاء   إىل اإلعــالن ال وإذ تشــري كــذلك  
  ،)٣(املتحدة  األمم

_______________ 

 .٦٠/٢٨٨القرار  )١(

  .A/68/PV.94-97و  A/66/PV.118-120و  117و  A/64/PV.116و  A/62/PV. 117-120انظر  )٢(
  .٥٠/٦القرار  )٣(
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  ،)٤(إىل إعالن األمم املتحدة لأللفيةوإذ تشري   
، وإذ تعيــد )٥(٢٠٠٥إىل الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر القمــة العــاملي لعــام    وإذ تشــري أيضــا  

  ورد يف الفرع املتعلق باإلرهاب من تلك الوثيقة،  ما بوجه خاص تأكيد
ــى اإلرهــاب      تشــري كــذلك وإذ    ــة إىل القضــاء عل ــدابري الرامي ــق بالت إىل اإلعــالن املتعل

 ١٩٩٤كـانون األول/ديسـمرب    ٩املـؤرخ   ٤٩/٦٠الدويل الوارد يف مرفق قرار اجلمعية العامـة  
املتعلـق بالتـدابري الراميـة إىل القضـاء علـى اإلرهـاب        ١٩٩٤وإىل اإلعالن املكمـل إلعـالن عـام    

  ،١٩٩٦  كانون األول/ديسمرب ١٧املؤرخ  ٥١/٢١٠فق قرار اجلمعية الدويل الوارد يف مر
إىل مجيـــع قـــرارات اجلمعيـــة العامـــة املتعلقـــة بالتـــدابري الراميـــة إىل القضـــاء وإذ تشـــري   

اإلرهــاب الــدويل وإىل قــرارات جملــس األمــن املتعلقــة باألخطــار الــيت يتعــرض هلــا الســالم  علــى
  ابية،واألمن الدوليان من جراء األعمال اإلره

بأمهيـــة نظـــر اجلمعيـــة العامـــة يف اختـــاذ تـــدابري ترمـــي إىل القضـــاء         واقتناعـــا منـــها   
  اإلرهاب الدويل، بوصفها اهليئة العاملية املختصة بالقيام بذلك،  على

إزاء اســـتمرار أعمـــال اإلرهـــاب الـــيت ترتكـــب علـــى       بـــالغ تشـــعر بانزعـــاج وإذ   
  العامل،  نطاق

مال اإلرهاب الشائنة الـيت أدت إىل خسـائر فادحـة    ألع وإذ تعيد تأكيد إدانتها القوية  
فيهـا أعمـال اإلرهـاب الـيت حـدت باجلمعيـة العامـة         األرواح ودمار هائل وأضرار بالغة، مبـا  يف
ومبجلـس األمـن إىل اختـاذ القـرارات      ٢٠٠١أيلول/سـبتمرب   ١٢املـؤرخ   ٥٦/١اختاذ القرار  إىل

) املــــــــــؤرخ ٢٠٠١( ١٣٧٣ و ٢٠٠١أيلول/ســــــــــبتمرب  ١٢) املــــــــــؤرخ ٢٠٠١( ١٣٦٨
ــبتمرب  ٢٨ ــؤرخ ٢٠٠١( ١٣٧٧ و ٢٠٠١أيلول/سـ ــاين/نوفمرب   ١٢) املـ ــرين الثـ ، ٢٠٠١تشـ

  الوقت،  وأعمال اإلرهاب اليت حدثت منذ ذلك
للـهجمات الوحشـية املتعمـدة الـيت شـنت علـى        وإذ تعيد أيضا تأكيـد إدانتـها القويـة     

  مكاتب األمم املتحدة يف أحناء خمتلفة من العامل،
أنــه يــتعني علــى الــدول أن تكفــل التقيــد يف أي تــدابري تتخــذ ملكافحــة          دوإذ تؤكــ  

اإلرهاب جبميـع االلتزامـات املنوطـة هبـا مبوجـب القـانون الـدويل ويـتعني عليهـا أن تتخـذ تلـك            

_______________ 

  .٥٥/٢القرار  )٤(
  .٦٠/١القرار  )٥(
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القــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان والقــانون الــدويل    ال ســيماالتــدابري وفقــا للقــانون الــدويل، و 
  نساين،لالجئني والقانون الدويل اإل

على ضرورة املضـي يف تعزيـز التعـاون الـدويل بـني الـدول وبـني املنظمـات         وإذ تشدد   
والوكاالت الدولية واملنظمات والترتيبات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة واألمـم املتحـدة مـن أجـل       
منــع اإلرهــاب جبميــع أشــكاله ومظــاهره ومكافحتــه والقضــاء عليــه، أينمــا ارتكــب وأيــا كــان   

  قا ملبادئ امليثاق والقانون الدويل واالتفاقيات الدولية ذات الصلة،مرتكبوه، وف
الـــدور الـــذي تضـــطلع بـــه جلنـــة جملـــس األمـــن املنشـــأة عمـــال بـــالقرار    وإذ تالحـــظ  
يف ذلــك اختــاذ  ) بشــأن مكافحــة اإلرهــاب يف رصــد تنفيــذ ذلــك القــرار، مبــا  ٢٠٠١( ١٣٧٣
تصـديق علـى االتفاقيـات والربوتوكـوالت     يلـزم مـن تـدابري ماليـة وقانونيـة وتقنيـة وال       مـا  الدول

  الدولية ذات الصلة أو قبوهلا،
ضرورة تعزيز دور األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة املعنيـة   وإذ تضع يف اعتبارها  

ــة     ــز دور املنظمـ ــة إىل تعزيـ ــام الداعيـ ــدويل، ومقترحـــات األمـــني العـ ــة اإلرهـــاب الـ يف مكافحـ
  الصدد،  هذا  يف

ــا أ    ــدويل واإلقليمــي ودون اإلقليمــي     يضــاوإذ تضــع يف اعتباره ــاون ال ــز التع أن تعزي
الرامي إىل تدعيم القدرة الوطنيـة للـدول علـى منـع اإلرهـاب الـدويل جبميـع أشـكاله ومظـاهره          

  وقمعه بصورة فعالة يعد ضرورة أساسية،
إىل الدول أن تستعرض على وجه السـرعة نطـاق األحكـام القانونيـة      وإذ تكرر طلبها  

ئمة املتعلقـة مبنـع اإلرهـاب جبميـع أشـكاله ومظـاهره وقمعـه والقضـاء عليـه، هبـدف           الدولية القا
  ضمان وجود إطار قانوين شامل يغطي مجيع جوانب املسألة،

علــى أن التســامح واحلــوار بــني احلضــارات وتعزيــز التفــاهم بــني األديــان     وإذ تشــدد  
اب والنجـاح يف ذلـك،   الثقافات من أهم عناصر النـهوض بالتعـاون علـى مكافحـة اإلرهـ      وبني
  ترحب مبختلف املبادرات املضطلع هبا حتقيقا هلذه الغاية،  وإذ

  ميكن تربير أي عمل إرهايب بأي حال من األحوال،  ال أنه وإذ تعيد تأكيد  
أيلول/ســــبتمرب  ١٤) املــــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٢٤إىل قــــرار جملــــس األمــــن  وإذ تشــــري  
ــتعني علــى الــدول   ٢٠٠٥ ــه ي أن تكفــل التقيــد يف أي تــدابري تتخــذ  ، وإذ تضــع يف اعتبارهــا أن

القـانون الـدويل    ال سـيما ملكافحة اإلرهاب بااللتزامات املنوطـة هبـا مبوجـب القـانون الـدويل، و     
  حلقوق اإلنسان والقانون الدويل لالجئني والقانون الدويل اإلنساين،



التدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الدويل A/RES/70/120 
 

4/9 

ــة األخــرية   وإذ تالحــظ    ــادرات الــيت اضــطلع هبــا يف اآلون  التطــورات الــيت طــرأت واملب
  كل من الصعيد الدويل واإلقليمي ودون اإلقليمي هبدف منع اإلرهاب الدويل وقمعه،  على

اجلهـود اإلقليميـة ودون اإلقليميـة الراميـة إىل منـع اإلرهـاب جبميـع         أيضـا  وإذ تالحظ  
منـها   أشكاله ومظاهره ومكافحته والقضاء عليـه، أينمـا ارتكـب وأيـا كـان مرتكبـوه، بوسـائل       

  ية وااللتزام هبا،وضع اتفاقيات إقليم
ــري   ــرارات   وإذ تشـــــ ــررت يف القـــــ ــا قـــــ ــؤرخ  ٥٤/١١٠إىل أهنـــــ ــانون  ٩املـــــ كـــــ

 ٥٦/٨٨ و ٢٠٠٠كـــانون األول/ديســـمرب  ١٢املـــؤرخ  ٥٥/١٥٨ و ١٩٩٩ األول/ديســـمرب
ــؤرخ  ــمرب   ١٢املـــــــ ــانون األول/ديســـــــ ــؤرخ  ٥٧/٢٧ و ٢٠٠١كـــــــ ــرين  ١٩املـــــــ تشـــــــ
املـؤرخ   ٥٩/٤٦ و ٢٠٠٣ كـانون األول/ديسـمرب   ٩املـؤرخ   ٥٨/٨١ و ٢٠٠٢ الثاين/نوفمرب

ــمرب   ٢ ــانون األول/ديســ ــؤرخ  ٦٠/٤٣ و ٢٠٠٤كــ ــمرب   ٨املــ ــانون األول/ديســ  ٢٠٠٥كــ
ــؤرخ  ٦١/٤٠ و ــمرب  ٤املــــ ــانون األول/ديســــ ــؤرخ  ٦٢/٧١ و ٢٠٠٦كــــ ــانون  ٦املــــ كــــ

 ٦٤/١١٨ و ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب  ١١املــؤرخ  ٦٣/١٢٩ و ٢٠٠٧األول/ديســمرب 
ــؤرخ  ــمرب   ١٦املـ ــانون األول/ديسـ ــؤرخ  ٦٥/٣٤ و ٢٠٠٩كـ ــمرب   ٦املـ ــانون األول/ديسـ كـ
كـانون   ١٤املـؤرخ   ٦٧/٩٩ و ٢٠١١كانون األول/ديسـمرب   ٩املؤرخ  ٦٦/١٠٥ و ٢٠١٠

أن تتنـــاول اللجنـــة املخصصـــة املنشـــأة مبوجـــب قـــرار اجلمعيـــة العامـــة  ٢٠١٢األول/ديســـمرب 
رعايـة  مسألة عقد مـؤمتر رفيـع املسـتوى ب    ١٩٩٦كانون األول/ديسمرب  ١٧املؤرخ  ٥١/٢١٠

األمم املتحدة لوضع صيغة لتحرك منظم مشترك من جانب اجملتمع الـدويل للتصـدي لإلرهـاب    
  جبميع أشكاله ومظاهره، وأن تبقي تلك املسألة مدرجة يف جدول أعماهلا،

إىل أنــه يف الوثيقــة اخلتاميــة للمــؤمتر الســادس عشــر لرؤســاء دول         وإذ تشــري أيضــا   
 )٦(٢٠١٢آب/أغســطس  ٣١ اعتمــدت يف طهــران يف حكومــات بلــدان عــدم االحنيــاز الــيت أو

كــرر رؤســاء الــدول أو احلكومــات تأكيــد املوقــف اجلمــاعي حلركــة بلــدان عــدم االحنيــاز إزاء  
اإلرهـــاب وأعـــادوا تأكيـــد مبادرهتـــا الســـابقة الـــيت تـــدعو إىل عقـــد مـــؤمتر قمـــة دويل برعايـــة  

الـدويل للتصـدي لإلرهـاب    املتحدة لوضع صيغة لتحرك منظم مشترك من جانب اجملتمع  األمم
  وغريها من املبادرات املضطلع هبا يف هذا الصدد، )٧(جبميع أشكاله ومظاهره

 ٢٠٠٢كـانون األول/ديسـمرب    ١٨املـؤرخ   ٥٧/٢١٩قراراهتـا   وإذ تضع يف اعتبارها  
كـــــانون  ٢٠املـــــؤرخ  ٥٩/١٩١  و ٢٠٠٣كـــــانون األول/ديســـــمرب  ٢٢املـــــؤرخ  ٥٨/١٨٧ و

_______________ 

)٦( A/67/506-S/2012/752 ٢٢٦و  ٢٢٥، املرفق األول، الفقرتان.  
)٧( A/53/667-S/1998/1071 ١٦١، املرفق األول، الفقرة.  
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ــمرب  ــؤرخ  ٦٠/١٥٨  و ٢٠٠٤األول/ديســ ــمرب   ١٦املــ ــانون األول/ديســ  ٦١/١٧١  و ٢٠٠٥كــ
 ٢٠٠٧كـانون األول/ديسـمرب    ١٨املـؤرخ   ٦٢/١٥٩  و ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٩املؤرخ 

ــانون األول/ديســـــمرب  ١٨املـــــؤرخ  ٦٣/١٨٥  و ــانون   ١٨املـــــؤرخ  ٦٤/١٦٨  و ٢٠٠٨كـــ كـــ
ــمرب  ــؤرخ  ٦٥/٢٢١  و ٢٠٠٩األول/ديســ ــمرب   ٢١املــ ــانون األول/ديســ  ٦٦/١٧١  و ٢٠١٠كــ

  ،٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ١٨املؤرخ  ٦٨/١٧٨  و ٢٠١١كانون األول/ديسمرب  ١٩املؤرخ 
والتقريــر الشــفوي لــرئيس الفريــق العامــل للجنــة   )٨(تقريــر األمــني العــام وقــد درســت  

  ،)٩(السادسة عن أعماله خالل الدورة السبعني
شــكاله مجيــع أعمــال وأســاليب وممارســات اإلرهــاب جبميــع أ      تــدين بقــوة   - ١  

ــة    ــا، أينمــا ارتكبــت    ال ومظــاهره بوصــفها أعمــاال وأســاليب وممارســات إجرامي ميكــن تربيره
  كان مرتكبوها؛  وأيا

جبميـع الـدول األعضـاء واألمـم املتحـدة وغريهـا مـن املنظمـات الدوليـة           هتيب  - ٢  
امليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة املختصــة أن تطبــق، دون إبطــاء، اســتراتيجية األمــم املتحــدة الع

والقــرارات املتعلقــة باالستعراضــات األول والثــاين والثالــث والرابــع مــن    )١(ملكافحــة اإلرهــاب
، جبميـع جوانبـها علـى كـل مـن الصـعيد       )١٠(االستعراضات اليت جتري كل سنتني لالسـتراتيجية 

  ئة املوارد واخلربات؛الدويل واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين ، وبوسائل منها تعب
إىل الدور البالغ األمهية الذي تضطلع به اجلمعية العامة يف متابعة تطبيـق   تشري  - ٣  

استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب وحتديثها، وتتطلـع إىل االسـتعراض اخلـامس    
هــذا  يف ، وتشــري،٢٠١٦مــن االستعراضــات الــيت جتــري كــل ســنتني املزمــع إجــراؤه يف عــام     

األمـني   الصدد، إىل دعوهتا األمني العام إىل اإلسهام يف املداوالت املقبلة للجمعيـة، وتطلـب إىل  
العــام أن يقــدم، عنــد مســامهته، معلومــات عــن األنشــطة املضــطلع هبــا يف هــذا الصــدد داخــل     

ــة يكفــل تنســيق جهــود منظومــة األمــم املتحــدة يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب      العامــة مبــا  األمان
  تساقها عموما؛وا

أن األعمال اإلجراميـة الـيت يقصـد أو يـراد هبـا إشـاعة حالـة مـن          تكرر تأكيد  - ٤  
الرعــب بــني عامــة اجلمهــور أو مجاعــة مــن األشــخاص أو أشــخاص معيــنني ألغــراض سياســية   

ــال ــا كــان الطــابع السياســي أو الفلســفي         ال أعم ــن األحــوال، أي ــأي حــال م ــا ب ميكــن تربيره
_______________ 

)٨( A/70/211.  
  .A/C.6/70/SR.27انظر  )٩(
  .٦٨/٢٧٦و  ٦٦/٢٨٢و  ٦٤/٢٩٧و  ٦٢/٢٧٢القرارات  )١٠(
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ري أو العرقــي أو الــديين أو أي طــابع آخــر لالعتبــارات الــيت قــد حيــتج   العنصــ العقائــدي أو أو
  لتربيرها؛  هبا

التـدابري وفقـا مليثـاق األمـم      مجيع الدول إىل أن تتخذ مزيـدا مـن   تكرر دعوهتا  - ٥  
ــا     ــدويل املتصــلة باإلرهــاب، مب ــانون ال ــة حلقــوق    املتحــدة وألحكــام الق ــايري الدولي يف ذلــك املع

وتعزيز التعاون الدويل على مكافحته، وأن تنظر على وجه اخلصـوص،   اإلنسان، ملنع اإلرهاب
ــواردة يف الفقــرات     ــدابري ال ــة، يف تنفيــذ الت ــة   ٣حتقيقــا لتلــك الغاي (أ) إىل (و) مــن قــرار اجلمعي

  ؛٥١/٢١٠  العامة
مجيع الـدول إىل أن تكثـف تبـادل املعلومـات عـن الوقـائع        تكرر أيضا دعوهتا  - ٦  

املتصــلة باإلرهــاب، حســب احلاجــة وعنــد االقتضــاء، بغيــة تعزيــز الكفــاءة يف تطبيــق الصــكوك  
ــة ذات ــري دقيقــة أو مل         القانوني ــات غ ــذلك، نشــر معلوم ــام ب ــب، لــدى القي الصــلة، وأن تتجن

  صحتها؛  تثبت
ن متويـل األنشـطة اإلرهابيـة أو تشـجيعها     الدول إىل أن متتنـع عـ   دعوهتاتكرر   - ٧  

  توفري التدريب عليها أو دعمها على أي حنو آخر؛  أو
إزاء زيادة حوادث االختطاف وأخذ الرهـائن الـيت ترتكبـها     تعرب عن القلق  - ٨  

اجلماعــات اإلرهابيــة للمطالبــة بفديــة و/أو تنــازالت سياســية، وتعــرب عــن ضــرورة التصــدي   
  املسألة؛  هلذه

املتنــامي الــذي ميثلــه املقــاتلون و الشــديد إزاء التهديــد عــن بــالغ القلــق تعــرب  - ٩  
الـيت يقيمـون فيهـا أو     دولـة الاألفراد الذين يسـافرون إىل دولـة غـري     وهماإلرهابيون األجانب، 

غرض ارتكاب أعمال إرهابية أو التخطيط أو اإلعداد هلـا أو املشـاركة فيهـا    ب حيملون جنسيتها
يب إرهــايب، مبــا يف ذلــك يف ســياق نــزاع مســلح، وتؤكــد ضــرورة        تــوفري أو تلقــي تــدر   أو
أمهيـة   تنفيذ التزاماهتـا الدوليـة، وتشـدد علـى     منها، بوسائل شىت الدول مبعاجلة هذه املسألة قيام

ــاء أنشــطة  ــا     قــدرات البن ــيت تضــطلع هب ــدرات ال ــاء الق ــا  وأنشــطة تيســري بن ــم املتحــدة وفق األم
تلـــك الـــيت تقـــع يف أشـــد  فيهـــااء علـــى طلبـــها، مبـــا ســـاعدة الـــدول، بنـــملللواليـــات القائمـــة 

  تضررا؛  املناطق
ضرورة تعاون الدول حبزم ضـد اإلرهـاب الـدويل باختـاذ تـدابري عاجلـة        تؤكد  - ١٠  

وفعالة للقضاء على هذه اآلفة، ويف هذا الصدد، تـدعو مجيـع الـدول، وفقـا اللتزاماهتـا مبوجـب       
دم تـوفري املـالذ اآلمـن ملـرتكيب األعمـال اإلرهابيـة       بعـ  ،يثـاق املو الواجب التطبيق القانون الدويل

املشـاركة يف   ألي شخص يدعم األعمال اإلرهابية أو يسهلها أو يشارك فيهـا أو يشـرع يف   أو
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 اسـتنادا إىل متويلها أو التخطيط أو اإلعداد هلا وتقدميه إىل العدالة، أو عنـد االقتضـاء، تسـليمه،    
  مبدأ التسليم أو احملاكمة؛

الـدول علـى أن تكفـل توقيـع عقوبـات علـى رعاياهـا أو علـى غريهـم ،           حتث  ‐ ١١  
يقومـون عمـدا داخـل أراضـيها بتقـدمي أو مجـع أمـوال لصـاحل          أشخاصا كانوا أم كيانـات، ممـن  

ــون       ــا أو يعملــ ــرعون يف ارتكاهبــ ــة أو يشــ ــاال إرهابيــ ــون أعمــ ــات يرتكبــ ــخاص أو كيانــ أشــ
  األعمال؛  العقوبات مع جسامة تلكيشاركون فيها، على أن تتناسب هذه   تيسريها أو  على

عليهــا مــن التزامــات، مبوجــب االتفاقيــات والربوتوكــوالت  الــدول مبــا تــذكر  - ١٢  
فيهـا قـرار اجمللـس     الدولية املتصلة باإلرهاب وقرارات جملس األمن املتخذة يف هـذا الصـدد، مبـا   

تشـري إىل قـرارات   )، بأن تكفل تقدمي مرتكيب األعمال اإلرهابية إىل العدالة، و٢٠٠١( ١٣٧٣
  اجلمعية العامة بشأن التدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الدويل؛

ــد   - ١٣   ــد تأكي ــدويل       تعي ــانون ال ــاق والق ــادئ امليث ــال ملب ــوخى االمتث وجــوب أن يت
تتخـــذها الـــدول  واالتفاقيـــات الدوليـــة ذات الصـــلة يف التعـــاون الـــدويل ويف اإلجـــراءات الـــيت

  ملكافحة اإلرهاب؛
وتعـديل   )١١(إىل اعتماد االتفاقية الدولية لقمع أعمـال اإلرهـاب النـووي    تشري  - ١٤  

امللحق باتفاقية قمـع األعمـال    ٢٠٠٥وبروتوكول عام  )١٢(اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية
ــة      ــة ضــد ســالمة املالحــة البحري ــام   )١٣(غــري املشــروعة املوجه امللحــق  ٢٠٠٥وبروتوكــول ع

بقمــع األعمــال غــري املشــروعة املوجهــة ضــد ســالمة املنشــآت الثابتــة        بــالربوتوكول املتعلــق  
، وحتـث مجيـع الـدول علـى أن تنظـر، علـى سـبيل األولويـة،         )١٤(املوجودة على اجلـرف القـاري  

  أن تصبح أطرافا يف هذه الصكوك؛  يف
مجيـع الـدول الـيت مل تصـبح بعـد أطرافـا يف االتفاقيـات والربوتوكـوالت          حتث  - ١٥  

ويف االتفاقيـة الدوليـة    ٥١/٢١٠مـن قـرار اجلمعيـة العامـة      ٦شار إليها يف الفقرة ذات الصلة امل

_______________ 

)١١( United Nations, Treaty Series, vol. 2445, No. 44004.  
لتعديالت املقترحة على اتفاقيـة احلمايـة املاديـة للمـواد النوويـة واعتمادهـا       اعتمده املؤمتر املعين بالنظر يف ا )١٢(

  .٢٠٠٥متوز/يوليه  ٨، امللحق) يف GOV/INF/2005/10-GC(49)/INF/6(الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الوثيقة 
البحريـة الدوليـة،    املشروعة (املنظمـة  اعتمده املؤمتر الدبلوماسي املعين بتنقيح معاهدات قمع األعمال غري )١٣(

  .٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ١٤) يف LEG/CONF.15/21الوثيقة 
املشروعة (املنظمـة البحريـة الدوليـة،     اعتمده املؤمتر الدبلوماسي املعين بتنقيح معاهدات قمع األعمال غري )١٤(

  .٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ١٤) يف LEG/CONF.15/22الوثيقة 
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واالتفاقيـة   )١٦(واالتفاقيـة الدوليـة لقمـع متويـل اإلرهـاب      )١٥(لقمع اهلجمـات اإلرهابيـة بالقنابـل   
الدوليــة لقمــع أعمــال اإلرهــاب النــووي وتعــديل اتفاقيــة احلمايــة املاديــة للمــواد النوويــة علــى    

ــرار جملــس األمــن    تنظــر، علــ  أن ــا لق ــة ووفق ــرار اجمللــس  ٢٠٠١( ١٣٧٣ى ســبيل األولوي ) وق
، يف أن تصـبح أطرافـا فيهـا، وهتيـب     ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٨) املؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٦٦

جبميــع الــدول أن تســن، حســب االقتضــاء، التشــريعات الوطنيــة الالزمــة لتطبيــق أحكــام تلــك   
ــها مــن مقاضــاة    االتفاقيــات والربوتوكــوالت وأن تكفــل حملاك  ــة القضــائية الــيت متكن مهــا الوالي

ــة       ــة واإلقليمي ــدول األخــرى واملنظمــات الدولي ــة وأن تتعــاون مــع ال مــرتكيب األعمــال اإلرهابي
  اإلقليمية ذات الصلة وأن تقدم هلا الدعم واملساعدة حتقيقا لتلك الغاية؛  ودون

ومـع املنظمـات    الدول على التعاون مع األمني العـام ومـع بعضـها بعضـا     حتث  - ١٦  
ــات القائمــة، بتقــدمي        ــد االقتضــاء يف إطــار الوالي ــام، عن ــة القي ــة املهتمــة لكفال ــة الدولي احلكومي
املشــورة التقنيــة وغريهــا مــن املشــورة املتخصصــة إىل الــدول الــيت حتتــاج إىل املســاعدة وتطلبــها 

  عاله وتطبقها؛أ ١٥لكي تصبح أطرافا يف االتفاقيات والربوتوكوالت املشار إليها يف الفقرة 
 ١٤أنه، استجابة للدعوة الـواردة يف الفقـرتني    تالحظ مع التقدير واالرتياح  - ١٧  

، أصـبح  ٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب    ١٠املـؤرخ   ٦٩/١٢٧من قرار اجلمعيـة العامـة    ١٥ و
ــا يف      ــات والربوتوكــوالت ذات الصــلة واملشــار إليه ــا يف االتفاقي ــدول طرف هــاتني  عــدد مــن ال

  ا حيقق هدف قبول تلك االتفاقيات وتطبيقها على نطاق أوسع؛الفقرتني، مم
اإلعــالن املتعلــق بالتــدابري الراميــة إىل القضــاء علــى اإلرهــاب        تعيــد تأكيــد   - ١٨  

 ١٩٩٤، واإلعـالن املكمـل إلعـالن عـام     ٤٩/٦٠الدويل، الوارد يف مرفق قرار اجلمعية العامـة  
ــى اإلر    ــة إىل القضــاء عل ــدابري الرامي ــق بالت ــة     املتعل ــرار اجلمعي ــق ق ــوارد يف مرف ــدويل، ال هــاب ال

  ، وهتيب جبميع الدول تطبيقهما؛٥١/٢١٠
  جبميع الدول أن تتعاون على منع األعمال اإلرهابية وقمعها؛ هتيب  - ١٩  
مجيع الدول واألمني العام على االستعانة، بأكرب قدر ممكـن، مبؤسسـات    حتث  - ٢٠  

  د ملنع اإلرهاب الدويل؛األمم املتحدة القائمة فيما ُيبذل من جهو
فرقـة   يف إطـار  يؤدي مهامه أن مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب تالحظ  - ٢١  

تنفيـذ  لدعم الـ  يـوفر  العمل املعنيـة بالتنفيـذ يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب يف نيويـورك وأن املركـز       

_______________ 

)١٥( United Nations, Treaty Series, vol. 2149, No. 37517.  
  .٣٨٣٤٩، الرقم ٢١٧٨املرجع نفسه، اجمللد  )١٦(
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ــاب    ــة اإلرهـ ــة ملكافحـ ــدة العامليـ ــم املتحـ ــتراتيجية األمـ ــدول األعضـــ   ،اسـ ــع الـ ــجع مجيـ اء وتشـ
  فرقة العمل؛ يف إطارالتعاون مع املركز واإلسهام يف تنفيذ أنشطته   على

إىل فرع منع اإلرهاب التابع ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات       تطلب  - ٢٢  
ــع       ــز قــدرات األمــم املتحــدة يف جمــال من ــة إىل تعزي ــا أن يواصــل جهــوده الرامي واجلرميــة يف فيين

نوطــة بــه، وتقــر، يف ســياق اســتراتيجية األمــم املتحــدة العامليــة  اإلرهــاب، مــن خــالل الواليــة امل
)، بــــدوره يف مســــاعدة الــــدول ٢٠٠١( ١٣٧٣ملكافحـــة اإلرهــــاب وقــــرار جملــــس األمــــن  

تصبح أطرافا يف االتفاقيات والربوتوكـوالت الدوليـة املتصـلة باإلرهـاب وعلـى تطبيـق        أن على
عهدا، وبـدوره يف تعزيـز آليـات التعـاون     تلك االتفاقيات والربوتوكوالت، مبا يف ذلك أحدثها 

  الدويل يف املسائل اجلنائية املتصلة باإلرهاب، بوسائل منها بناء القدرات الوطنية؛
ــدعو  - ٢٣   ــام      ت ــدم إىل األمــني الع ــة إىل أن تق ــة اإلقليمي ــة الدولي املنظمــات احلكومي

اب الــدويل معلومــات عمــا اختذتــه مــن تــدابري علــى الصــعيد اإلقليمــي للقضــاء علــى اإلرهــ         
  االجتماعات احلكومية الدولية اليت تعقدها تلك املنظمات؛  وعن

أن توصــي بــأن تنشــئ اللجنــة السادســة، يف الــدورة احلاديــة والســبعني     تقــرر  - ٢٤  
شروع االتفاقية الشاملة املتعلقـة باإلرهـاب   للجمعية العامة، فريقا عامال إلمتام العملية املتصلة مب

 ٥٤/١١٠البنـد املـدرج يف جـدول أعماهلـا مبوجـب قـرار اجلمعيـة        لقـة ب ات املتعناقشواملالدويل 
  سألة عقد مؤمتر رفيع املستوى برعاية األمم املتحدة؛املتعلق مب
يبـت   باجلهود اليت تبذهلا الـدول األعضـاء مـن أجـل تسـوية أي مسـائل مل       تقر  - ٢٥  

  الدورتني؛  بني  ما فيها بعد، وتشجع مجيع الدول األعضاء على مضاعفة جهودها خالل فترة
أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا احلاديــة والســبعني البنــد  تقــرر  - ٢٦  
  “.التدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الدويل”املعنون 

  
  ٧٥اجللسة العامة 

  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١٤
 


