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 الدورة الستون
  من جدول األعمال١٢٠ و٤٦البندان 

 واملتابعــة املتكــامالن واملنــسقان لنتــائج املــؤمترات  لتنفيــذا 
الرئيسية ومؤمترات القمة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة يف            
 امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة ما

  متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية
  

توصـــيات الســـتراتيجية عامليـــة ملكافحـــة :  مواجهـــة اإلرهـــاباالحتـــاد يف  
 اإلرهاب

 
 تقرير األمني العام  

 
 مقدمة -أوال  

ــدات والتحــديات         - ١ ــين بالتهدي ــستوى املع ــع امل ــق الرفي ــضاء أن الفري ــدول األع ــذكر ال ت
ة  بأن أشجع اسـتراتيجية عامليـة حملاربـ        ٢٠٠٤يف عام   ) A/59/565(والتغيري قد أوصى يف تقريره      

اإلرهاب تعزز قدرة الدول اليت تتـصرف بـشعور باملـسؤولية علـى مكافحـة اإلرهـاب، وتـدعم             
مـارس مـن الـسنة      /ويف مدريد، يف آذار   . سيادة القانون، وحتمي يف الوقت ذاته حقوق اإلنسان       

التالية عند حلول ذكرى مـرور سـنة علـى تفجـريات القطـارات الـيت قتلـت وأصـابت مـا يزيـد                        
وتتـألف  . ، قبلت هذا التحدي فحددت عناصـر تلـك االسـتراتيجية           شخص برئ  ١ ٦٠٠على  

ــاس بعــدم اللجــوء إىل اإلرهــاب أو دعمــه؛    : هــذه العناصــر مــن مخــسة أركــان هــي    ــاع الن إقن
وحرمــان اإلرهــابيني مــن وســائل القيــام جــوم؛ وردع الــدول الــيت تــدعم اإلرهــاب؛ وتطــوير  

ويف فتـرة الحقـة مـن الـشهر         . سانقدرات الدول على دحر اإلرهاب والدفاع عن حقوق اإلنـ         
صـوب حتقيـق التنميـة،    : يف جـو مـن احلريـة أفـسح        ”ذاته، دعـوت الـدول، يف تقريـري املعنـون           
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إىل أن تعتمـــد اســـتراتيجية علـــى هـــذا ) A/59/2005(“ وق اإلنـــسان للجميـــعـن، وحقــــواألمـــ
 . املنوال

) ٦٠/١جلمعيــة العامــة قــرار ا (٢٠٠٥ويف الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر القمــة العــاملي لعــام   - ٢
وطلبـت  . رحبت الدول األعضاء بعناصر االستراتيجية تلك، واتفقت على أن تواصل تطويرها          

مقترحـات لتعزيـز قـدرة منظومـة األمـم املتحـدة علـى مـساعدة الـدول يف مكافحـة                تقدمي  ”إيلّ  
ــز التنــسيق بــني أنــشطة األمــم املتحــدة يف هــذا الــصدد     / ويف كــانون األول. “اإلرهــاب وتعزي

، طلب إيلّ رئيس اجلمعية العامة أن أقدم تقريرا عـن بنـاء القـدرات، وأن أقـدم                  ٢٠٠٥ديسمرب  
أيضا عناصـر إضـافية ذات أمهيـة لألعمـال القادمـة للجمعيـة العامـة بـشأن اسـتراتيجية ملكافحـة                

 .اإلرهاب
واســتجابة لتلــك الطلبــات، يقــدم هــذا التقريــر توصــيات مــن أجــل اســتراتيجية عامليــة    - ٣
افحــة اإلرهــاب، تؤكــد علــى مقترحــات حمــددة لتعزيــز قــدرة األمــم املتحــدة علــى مكافحــة ملك

وقد ساعدتين على صياغة هذه التوصيات فرقة العمل املعنيـة بتنفيـذ تـدابري مكافحـة                . اإلرهاب
ــشأتها يف عــام    ــسية يف منظومــة األمــم    ٢٠٠٥اإلرهــاب الــيت أن ــة الرئي  لتجمــع العناصــر الفاعل

وفرقة العمل هذه هي اخلطـوة األوىل يف        . املعنيني مبسائل مكافحة اإلرهاب   املتحدة وشركاءها   
ضمان مسامهة إدارات األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ووكاالا والكيانـات األخـرى ذات             
الصلة مسامهة كاملة يف جهود مكافحة اإلرهاب، مع حتقيق أقصى قـدر مـن التـضافر وتفـادي             

 .ازدواجية العمل
. راتيجية احلقيقية ليست جمرد قائمة أهداف جديرة باإلطراء أو حتـصيل حاصـل            واالست - ٤

فالقول بأننـا نـسعى إىل منـع أعمـال اإلرهـاب مـستقبال وأننـا نـسعى إىل حتـسني التـصديات يف                  
إذ أن االستراتيجية ال تكون جديرة ـذا االسـم إال إذا            . حالة هجوم إرهايب ال يعد استراتيجية     

ولكـي نتحـد مجيعـا يف مواجهـة اإلرهـاب، يلزمنـا وضـع           . ىل حتقيـق غاياتنـا    أرشدتنا يف سـعينا إ    
وكمـا هـو مـبني يف هـذا         . استراتيجية عملية متكننا من العمل معا مـن أجـل مكافحـة اإلرهـاب             

 إىل أن تـوفر لنـا التوجيـه وتوحـد صـفوفنا بـالتركيز               ةيتوصـيايت بـشأن اسـتراتيج     التقرير، تسعى   
لـة يف اإلقنـاع واحلرمـان والـردع وتطـوير قـدرات الـدول والـدفاع           على العناصر التنفيذيـة املتمث    

والقاسم املشترك بني كل هذه العناصر هو أن سيادة القانون أمـر ال غـىن               . عن حقوق اإلنسان  
 .عنه وطنيا ودوليا يف مواجهة خطر اإلرهاب

 وهــي قيمــة -وتنطــوي ســيادة القــانون بطبيعتــها علــى الــدفاع عــن حقــوق اإلنــسان     - ٥
واختـاذ تـدابري فعالـة ملكافحـة اإلرهـاب          . ية من قيم األمم املتحدة وركيزة جوهرية لعملنا       أساس

وبنــاء عليــه، فــإن  . ومحايــة اإلنــسان ليــسا هــدفني متعارضــني، بــل إمــا متكــامالن ومتــآزران   
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. الــدفاع عــن حقــوق اإلنــسان أساســي الســتيفاء كــل جوانــب اســتراتيجية ملكافحــة اإلرهــاب 
ور حقـوق اإلنـسان احملـوري يف كـل قـسم جـوهري مـن هـذا التقريـر،                    ولذلك يوجد إبـراز لـد     

 .باإلضافة إىل وجود قسم فيه يتعلق حبقوق اإلنسان يف حد ذاا
وضــحايا األعمــال اإلرهابيــة يحرمــون مــن أبــسط حقــوق اإلنــسان األساســية الواجبــة   - ٦
وباإلضـافة  . حقـوقهم ولذا، ال بد أن تم استراتيجية مكافحة اإلرهاب بالـضحايا وتعـزز             . هلم

إىل ذلك، فإن تنفيذ استراتيجية عاملية تقوم جزئيـا علـى اإلقنـاع أمـر متجـذر جتـذرا راسـخا يف                  
حقوق اإلنسان وسيادة القـانون، ويركـز علـى الـضحايا، ويتوقـف علـى املـشاركة الفعليـة مـن                

ا علـى  ولـذلك جيـري تـسليط الـضوء يف هـذه الوثيقـة كلـه       . جانب اتمع املـدين وعلـى قيادتـه      
 .برهادور اتمع املدين يف تعزيز استراتيجية عاملية حقا ملكافحة اإل

 
 إقناع اجلماعات بعدم اللجوء إىل اإلرهاب أو دعمه -ثانيا  

 
وقد قلت يف مدريد إن األمم املتحدة والدول األعضاء واتمع املدين ينبغي أن توحـد         - ٧

وينبغـي لنـا أن نعـزز مبـدأ     . هاب أو دعمه كوسـيلة  قواها ملنع اجلماعات الناقمة من اختيار اإلر      
عدم جواز تربير اإلرهاب وعدم مقبوليتـه، وأن نعمـل يف نفـس الوقـت علـى معاجلـة الظـروف                     

“ اإلفـالس ”وحنن نعرف أن عددا من اجلماعات اإلرهابيـة آلـت إىل            . اليت يستغلها اإلرهابيون  
لينـا إذا أن نعمـل علـى دق إسـفني           وع. نتيجة لتالشي الدعم الذي كانت تتلقاه مـن مناصـريها         

وعلينا أن مننع املعتدلني مـن أن يـصبحوا متطـرفني ناشـطني،             . بني اإلرهابيني وأقرب مناصريهم   
 .وأن حنول دون أن يصبح املتطرفون الناشطون إرهابيني

وقد جـرت مناقـشة مـستمرة بـني الـدول األعـضاء حـول مـا إذا كـان اإلرهـاب ميكـن               - ٨
وعمــال علــى حتقيــق تقــدم حنــو وضــع اســتراتيجية . “األســباب اجلذريــة”عــزوه إىل مــا يــسمى 

عملية اة اإلرهاب أرجـو أن تعتـرف الـدول األعـضاء بـأن األعمـال اإلرهابيـة ال حتـدث يف              
ودعونـا نتفـق، رغـم ذلـك، علـى أن اإلرهـاب ال مـسوغ لـه البتـة                . فراغ اجتماعي أو سياسـي    

ونا نتفـق أيـضا علـى ضـرورة معاجلـة الظـروف            ولكن دع . وأن كافة أشكال اإلرهاب مرفوضة    
 .اليت ميكن أن يستغلها اإلرهابيون

 
 اإلرهاب ال ميكن قبوله -ألف  

ينبغــي لألمــم املتحــدة أن تعــرب بوضــوح وبــشكل مبــدئي ال يعتريــه الــشك عــن أن           - ٩
إذ . وينبغي أال يسمح لإلرهابيني أبدا باختالف ذرائع لتربيـر أعمـاهلم          . اإلرهاب ال ميكن قبوله   

ال ميكن تربير اإلرهاب مهما تكن القضية الـيت يـدعي اإلرهـابيون الـدفاع عنـها، ومهمـا تكـن                     
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وجيـب علـى األمـم املتحـدة التمـسك بـأمسى املعـايري              . املظامل اليت يتذرعون بـأم يـردون عليهـا        
 .األخالقية يف هذا الصدد

األسـاليب فعالـة، وأن     وتستخدم اجلماعـات األسـاليب اإلرهابيـة ألـا تعتقـد أن هـذه                - ١٠
أعدادا كبرية من الناس، أو على األقل أولئك الذين تدعي تلـك اجلماعـات التـصرف بـامسهم،                   

وبالتايل فـإن مهمتنـا األساسـية هـي احلـد مـن جاذبيـة اإلرهـاب بـني أوسـاط                     . سيوافقون عليها 
 جيـب   ولكي نقلل مـن عـدد األشـخاص الـذين قـد يلجـأون إىل اإلرهـاب،                . املناصرين احملتملني 

ويـشمل  . علينا أن نوضح متاما أن أي قضية، مهمـا كانـت عادلـة، ال ميكـن أن تـربر اإلرهـاب                    
فحىت هـذا احلـق األساسـي الـذي حـدده           . ذلك نضال الشعوب املشروع من أجل تقرير املصري       

وقــد اجتمعــت . ميثــاق األمــم املتحــدة ال يــسوغ قتــل أو إصــابة املــدنيني وغــري احملــاربني عمــدا 
 لتـدين  ٢٠٠٥اء للمـرة األوىل، علـى كلمـة سـواء، يف مـؤمتر القمـة العـاملي لعـام                   الدول األعـض  

بـشدة اإلرهــاب جبميــع أشـكاله ومظــاهره، أيــا كـان مرتكبــوه، وحيثمــا أرتكـب، وأيــا كانــت     
 .أغراضه، وذلك ألنه يشكل أحد أخطر التهديدات للسالم واألمن الدوليني

استمرار جلـوئهم إىل األمـم املتحـدة وغريهـا          وإين أحث الزعماء السياسيني على زيادة        - ١١
من احملافل، من خالل ثقافة التعدديـة احلقـة، تعزيـزا لرسـالة أن اإلرهـاب ال ميكـن تربيـره علـى                       

وسـتظل إدانـة جملـس األمـن لألعمــال اإلرهابيـة، مبـا يف ذلـك علـى مـستوى رؤســاء          . اإلطـالق 
ــصدد     ــذا ال ــة حامســة يف ه ــات، ذات أمهي ــدول واحلكوم ــن ن. ال ــسم   وم ــضا، تت ــق أي فــس املنطل

تنديدات اجلمعيـة العامـة باإلرهـاب، خاصـة علـى مـستوى رؤسـاء الـدول واحلكومـات، بقـوة                   
وأحــث أيــضا املنظمــات . مفعوهلــا، لكوــا حتمــل رســالة موحــدة مــن مجيــع حكومــات العــامل  

اإلقليميــة علــى اغتنــام كــل فرصــة ســاحنة للتنديــد باإلرهــاب، مبــا يف ذلــك يف مــؤمترات القمــة    
 .قليميةاإل
وإضافة إىل ذلك، أهيب جبميع الدول األعضاء أن تـصبح أطرافـا يف الـصكوك العامليـة                  - ١٢

الثالثة عشر املتعلقة مبنع اإلرهـاب الـدويل وقمعـه وأن تنفـذها، وذلـك ألـا، عـدا عـن أمهيتـها                 
ــة واســتعداده          ــشطة اإلرهابي ــال األن ــدويل حي ــسامح اتمــع ال ــدم ت ــة الكــبرية، تؤكــد ع العملي

كذلك أحـث الـدول األعـضاء علـى إبـرام اتفاقيـة شـاملة بـشأن اإلرهـاب الـدويل يف                      . اربتهاحمل
أقــرب وقــت ممكــن، ترســل إشــارة قويــة عــن الوحــدة الدوليــة، وتعــزز الــسلطة املعنويــة لألمــم   

كذلك ينبغي جلميـع الـدول األعـضاء تنفيـذ قـرارات جملـس األمـن املتعلقـة باإلرهـاب                . املتحدة
ــامال، وال  ــذا ك ــرار  تنفي ــيما الق ــه   ) ١٩٩٩ (١٢٦٧ س ــاليني ل ــرارين الت ) ٢٠٠١ (١٣٧٣والق

 ).٢٠٠٤ (١٥٤٠ و
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ــا علــى        - ١٣ ــز اهتمامن ــا ــا إظهــار رفــض اإلرهــاب تركي ومــن أقــوى الوســائل الــيت ميكنن
وينبغـي أن يكـون هـدفنا هـو التقليـل مـن جاذبيـة اإلرهـاب         . ضحاياه، وكفالـة مسـاع أصـوام      

 .يني وإسباغ العدالة والكرامة والرأفة على الضحايابإعادة االعتبار حلرمة املدن
ولدى األمم املتحدة وعي عميق ذا اجلانب، بعـد أن فقـدت زمـالء أعـزاء يف هجـوم          - ١٤

وتستطيع املنظمة، وينبغي هلا، أن تعزز التـضامن الـدويل      . إرهايب وقع يف بغداد منذ ثالثة أعوام      
الع إمكانيـة تقـدمي املـساعدة لـضحايا األعمـال      ملؤازرة الضحايا، مبا يف ذلـك عـن طريـق اسـتط        

إنين أحث الدول على إنشاء نظـام للمـساعدة يعـزز حقـوق الـضحايا      . اإلرهابية وذوي قرباهم  
وأسرهم، عن طريق بذل كل اجلهود املمكنة إلعادة إدماجهم يف اتمع وتـسهيل عـودم إىل                 

ة أن تــساعد الــدول، بنــاء علــى وبوســع كيانــات األمــم املتحــدة املختــص. حيــاة كرميــة ومثمــرة
طلبها، على إنشاء نظـام مـن هـذا القبيـل، مبـا يف ذلـك عـن طريـق املـساعدة يف وضـع مـشاريع                 

 .قوانني للنظر فيها
لكــن جيــب أن نتــذكر أن الــضحايا ليــسـوا فحــسب مـَـــن يتأثـــرون مباشــرة باهلجمــات  - ١٥

ون تأثــرا غـري مباشـر باالضـطراب         فمــن بـني الـضحايا أيـضـا الكـثريون الـذين يتأثــر             . اإلرهابية
والفئــات األضــعف يف جمتمعاتنــا هــي الفئــات الــيت تتأثـــر . الــسياسي واالقتــصادي واالجتمــاعي

وهـذا  . تأثـرا غري متناســب ــذه االضـطرابات، بـالنظر إلــى عــدم وجـود شبكــة أمـان لديهــا                     
 .صحيح بوجـه خاص يف البلدان الناميــة

اب يؤثـر علينـا مجيعـا، فــإن علينـا مجيعـا أن نـشتـرك يف التـصدي                  وبالنظر إىل أن اإلره    - ١٦
هذا الصـدد، لزعماء اتمع املدنـي والزعماء الدينيـيـن دور رئيـسـي جيـب أن يقــوموا                ويف. لـه
ولقد شـن اتمـع املدنــي محـالت عظيمــة ضـد األلغـام األرضـية، وفـريوس نقـص املناعـة                      . بــه

 البيئـة، وجتنيـد األطفال، واإلفـالت من العقاب على ارتكاب جـرائم           اإليـدز، وتدهـور /البشرية
وأثنــي علـى نـادي      . تقــل قـوة عـن ذلـك        وأود أن أرى محلة عاملية ضــد اإلرهـاب ال         . احلـرب

مدريـد، وهو التجمـع املستقل للرؤساء الـسابقني للـدول واحلكومـات الـذين كرســوا أنفـسهم         
 املـؤمتر الـدويل املعـين بـدور         ٢٠٠٥اء العـامل، ولتنظيمــه يف عـام         لتعزيز الدميقراطيـة يف مجيع أحنـ     

وتشجعنـي أيضا املبادرات اجلديـدة عبــر الوطنيـة، مـن قبيـل             . الدميقراطية يف مكافحة اإلرهاب   
املنبثقـة عن مشاركة اتمع املـدين يف مـؤمتر القمـة الـدويل             “ املواطنـون ضـد اإلرهاب  ”شبكـة  

 .٢٠٠٥مارس /إلرهاب واألمـن الذي عـُـقد يف مدريد يف آذاراملعنـي بالدميقراطية وا
وسيلـزم شـــن محلـة عامليـة علـى كـل مـن الـصعيد الدولــي واإلقليمـي واحمللـي، تركــز                        - ١٧

على حمنـة الـضحايا وتؤكــد علـى اآلثــار الـسلبية املاديــة األخـرى املترتبـة علـى اإلرهـاب، مـن                        
. هــــود اإلمنائيــــة، إلــــى تالشــــي ســـيادة القـــانون خـــسارة اقتـــصادية جـــسيمـة إىل انتكـــاس اجل
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يتعني علـى وسائــط اإلعـالم تقـدمي مـسامهة حيويــة يف لفــت انتبـاه اجلمهـور إىل عواقـب                        كما
اإلرهاب وآثـاره على الضحايا وإىل املساعـدة املتاحة هلم، مـع االهتمـام علـى النحـو الواجــب                  

 .ة ثانية للصدمـاتباحلـق يف اخلصوصيـة ومراعاة خطـر التعرض مـر
وسـوف حتتـاج محلـة اتمـع املدنــي إىل العمـل علـى إقنـاع أصـحاب املظـامل احلقيقيـة                  - ١٨

تقـوم علـى العنـف، وبــأن هـذه االسـتراتيجيات قـد أثبــتت يف                  بوجـود اسـتراتيجيات بديلــة ال     
عارضـة الـيت    ويقدم التاريخ احلديث أمثلــة عديـدة حلركـات امل         . معظم احلاالت أا أكثـر فعالية    

وقـصـص النجـاح هــذه تـستحق        . تقوم على العنـف واليت تــؤدي إىل إحــداث تغيـيــر كبيــر             ال
 .زيادة تسليـط الضـوء عليها

وبوسـع األمم املتحدة أن تساعـد يف شــن محلـة مـن قـِــبل اتمـع املدنــي، مثــال، عـن                     - ١٩
ة األمـم املتحـدة للتربيــة والعلـم والثقافـة      اليت تضطلع ـا منظمـ “ ثقافـة السـالم”طريق مبـادرة   

وسـوف أنشـئ أيضا مركز تنسيـق داخل األمانة العامة لدعــم جهــد منـسـق بـني        ). اليونسكو(
 .مجاعات اتمع املدين اليت تعاجل مسائل اإلرهـاب

 
 جيـب علينا أن نعاجل األحوال اليت تفضـي إىل استغالهلا من قـِـبل اإلرهابيـني -باء  

ال بـد ألي استراتيجية شاملة ملكافحة اإلرهاب مـن أن تـتـضمن عنـصرا طويـل األمــد           - ٢٠
. يعاجل األحوال اليت تفضـي إىل استغالهلا مـن قـِــبل اإلرهابيــني إلقامــة أو تعزيــز قاعـدة قـوم                     

. ميكــن ألي مـن هـذه األحــوال أن يكــون عــذرا أو مبــررا لألعمـال اإلرهابيــــة        ومـع ذلـك ال  
ينبغي لعنصر طويـل األمـد كهــذا أن يـصرفنا عـن التـدابري اهلامــة العديـدة القـصرية األجـل                      وال

ولو بقيـت هذه األحوال ثابتــة، ميكــن للنـشاط          . اليت نستطيع اختاذها ملنع اإلرهاب ومكافحتـه     
وإنـــي أحــث مؤسـسات البحـوث يف مجيـع أحنـاء             . اإلرهايب أن يتصاعد أو يتدنـى أو يتالشــى       

 .مل على استثمار مزيـد من اجلهد يف دراسة القوى احملركـة الكامنــة وراء اإلرهابالعا
وينبغي لألمم املتحدة واتمع الدويل أن يعاجلـا األحوال التاليـة الـيت ميكـن أن تفـضـي                 - ٢١

 :إىل استغالهلا من قـِـبل اإلرهابيـني
 يتهـماإليديولوجيات املتطرفـة وجتريد الضحايا من إنسان - ١ 

ــديولوجيات املتطرفــة . فاإلرهـــاب يعتمـــد علــى جتريــد الــضحايا مــن إنــسانيتهـم    - ٢٢ واإلي
واملنغلقـة اليت ترفض االعتـراف بقيمة اآلخريـن وكرامتـهم، وتـُــصورهم علـى أـم دون مرتبـة                 

 وهـذه اإليـديولوجيات   . اإلنسان ويستحقون االنقـراض، هـي أدوات أساسية للتعبئـة والتجنيـد       
املتطرفـــــة تؤجـــــج ثقافــــة العنـــــف والتعــــصـب وتزيـــــد الدعـــــم للجماعــــات اإلرهابيــــة بــــني 

 .هلـا املناصرين
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ولقـد أدركت األمم املتحدة جيـدا خطر أولئـك الذين ينشـرون وجهات نظر متطرفـة              - ٢٣
 فالذين يرتكبون عمليات اإلبـادة اجلماعيـة والفظائــع الوحـشيـة هــم أيـضا الـذين                . بشأن العامل 

وقــد أخـــذ جملــس األمـــن علــى عاتقـــه جهـــدا هامــا باختـــاذه القــرار . ينكــرون إنــسانية اآلخــرين
الذي يهـدف، يف مجلة أمـور، إىل احليلولة دون ختريب املؤسسات التعليميـة            ) ٢٠٠٥ (١٦٢٤

والثقافية والدينية، بدعـوة الدول األعـضاء إىل أن متنــع فــي أراضـيها وتـُـجــرم التحـريض علـى                    
ألعمال اإلرهابية، وذلك وفقـا لاللتزامات ذات الصلة املترتبـة مبوجب القانون الدويل حلقـوق             ا

 .اإلنسـان
وسيلـــزم هنــا أيــضا أن يقــوم اتمــع املدنـــي بــدور بـــارز، بالتــصدي لرســائل القوميــة     - ٢٤

اإلرهـابيون  وكمـا يـستغل     . املفرطة واملعاديـة لألجانـب الـيت متجـِّــد القتـل اجلمـاعي والـشهـادة            
كل يـوم دورة اإلعـالم، يلزمنــا حنــن أن نقبـل التحــدي املتمثـل يف التـصدي لروايــة الكراهيــة                      
برواية الضحايا؛ ورواية اتمعات اليت جـزأـا وحطـَّـمتها األعمال اإلرهابية؛ وروايـة شـجاعة             

 .يـم اليت متثلها األمم املتحدةالذين خياطـرون يوميـا حبيام بذهام إىل أعماهلم؛ وروايـة القـِـ
وقد تـود وسـائط اإلعـالم اجلمـاهريي أيـضا أن تـدرس جتـارب البلـدان الـيت اعتمـدت                      - ٢٥

مدونات سلوك طوعيــة مـن أجـل الـصحفيـيـن الـذين يقومـون بتغطيــة أخبـار اإلرهـاب، ومـن                      
ى أهبــة االسـتعداد     واألمم املتحـدة تقـف عل   . ذلك، مثـال، منـع إجـراء مقابالت مع اإلرهابيـني      

للعمل مع رابطات الصحفيـني ومنظمات حريـة الصحافة بشـأن هذه املسـألة، مبا يف ذلـك عـن        
ــوب          ــو املطل ــذا ه ــان ه ــذا املوضــوع، إذا ك ــر يف ه ــسهيـل النظ ـــي لت ــؤمتر دول ــد م ــق عق . طري

ابري جيـب على الدول األعضاء، بدورها، أن تولـي االهتمام الواجـب للحاجة إىل اختاذ تـد              كما
 .لتعزيز سالمـة الصحفيـيـن وأمنهـم

وبوســع األمـم املتحـدة أيـضا أن تــساعد يف إجـراء حــوارات بنـَّــاءة، وحتظــى بتغطيـــة          - ٢٦
إعالمية كبيـرة، بيــن املمـثلني احملترميــن ملختلـف األديـان وذلـك تـصديـا للـصورة الـيت تقـدمها                      

 منخرطــة يف ملحمــة صـراع بـني اخليــر         اجلماعات اإلرهابية ومضموـا أن أصـقاعا مـن العـامل         
ومـن نفـس    . والشــر، وتعزيـزا حلقيقة أن قتـل املدنيــني هـو النقـيض األخالقــي جلميـع األديــان                

وتـشجعنـي املبـادرة املتعلقـة بتحـالف     . املنطلـق، جيـب أن نكون يقظيـن ضـد التشهـري باألديــان    
 .احلضارات، وأترقـب بتـوقٍ تقريرها النهائــي

وأخيـرا، ينبغي لألمم املتحدة أن تعــزز التـسامح الدينــي واإلثنــي عـن طريـق التعلـيم،                    - ٢٧
وذلك مبساعدة الدول على أن تـزود مجيع مواطنيهـا بتعليــم يـشجـع الفكــر احلــر، والتـسامح،       

 .واالعتدال املستنيــر، وذلك كبديـل للنـزعة القتالية وللتطــرف
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 الصراعات العنيفة - ٢ 
نشأ كثري من اجلماعات اإلرهابية يف سياق صـراعات حمليـة أو إقليميـة عنيفـة، يـشكل              - ٢٨

غـري  الـصراعات الطويلـة األمـد    و. اإلرهابيني يف أقاصـي األرض   للزعماء  بعضها صيحة استنفار    
تفــضي إىل اســتغالهلا مــن قبــل  إىل إجيــاد ظــروف احملــسومة هــي بالــذات الــيت كــثريا مــا تــؤدي  

وفـضال  . ترك هلا الفرصة لتتفاقم، مهمـا كانـت تبـدو مستعـصية           تجيب أال   مث،  إلرهابيني، ومن   ا
يف ظـل االحـتالل األجـنيب، أو    دث  اهلجمـات االنتحاريـة كـثريا مـا حتـ         محـالت   عن ذلـك، فـإن      

وبالتــايل، فــإن جنــاح اجلهــود الراميــة إىل حــل الــصراعات، واالهتمــام  . تــصور أنــه كــذلكي مــا
حــتالل األجــنيب، أو مــا يتــصور أنــه كــذلك، مــن شــأما أن   باملــسائل الــيت تنــشأ يف ســياق اال 

 .يساعدا يف احلد من استشراء اإلرهاب على املدى الطويل
. يف العمـل علـى منـع نـشوب الـصراعات املـسلحة وحلـها        ولألمم املتحدة بـاع طويـل      - ٢٩

 إىل حــدوث اخنفــاض ملحــوظ يف معــدل  )١(٢٠٠٥األمــن البــشري لعــام  وقــد أشــري يف تقريــر 
زي هــذا  يف املائــة، وقــد عــ ٤٠بلغــت نــسبته ، ١٩٩٢منــذ عــام  الــصراعات املــسلحة نــشوب

اإلجناز يف جزء منه إىل زيادة األنشطة اليت تضطلع ا األمم املتحدة فيمـا يتعلـق حبفـظ الـسالم                    
ــا . ومنــع نــشوب الــصراعات وبنــاء الــسالم   فريــدة يف العــامل، يف جمــال حفــظ الــسالم  ومواردن

الــشؤون فــإن إدارة أمــا فيمــا يتــصل مبنــع نــشوب الــصراعات،      . ارتعزيزهــا باســتمر  وجيــب
بربنـامج مـشترك حيمـل      يـضطلعان   وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، على سبيل املثـال،          السياسية

وإنـين أشـيد ـذه املبـادرات        . “بناء القـدرات الوطنيـة يف جمـال منـع نـشوب الـصراعات             ”اسم  
املعنية على االستمرار يف مـساعدة الـدول علـى وضـع     املشتركة، وأحث كيانات األمم املتحدة    

نظــم لإلنــذار املبكــر ومؤشــرات للكــشف عــن احتمــاالت نــشوب صــراعات حمليــة أو إقليميــة   
 .عنيفة
، مـن خـالل املـساعي احلميـدة الـيت أبـذهلا والـدعم الـذي                 كذلك أصبح لألمم املتحـدة     - ٣٠

. يف الـصراعات األهليـة  د الوساطة هوتقدمه إدارة الشؤون السياسية، سجل قوي فيما يتصل جب   
، شـهدت   يف تقريـره  الفريق الرفيع املستوى املعين بالتهديـدات والتحـديات والتغـيري         وكما ذكر   

السنوات اخلمس عـشرة األخـرية تـسوية حـروب أهليـة عـن طريـق التفـاوض أكثـر ممـا شـهدته                        
ــية إمكانيـــة حتـــسني وتعإىل أيـــضا غـــري أن الفريـــق أشـــار  . املائتـــا ســـنة الـــسابقة  زيـــز دبلوماسـ

ــساعي ــم املتحــدة       امل ــا األم  ــوم ــيت تق ــود الوســاطة ال ــدة وجه ــإنين أرحــب   .احلمي ــن مث، ف  وم
 بـشأن  األمم املتحـدة يف جمـال الوسـاطة   حارا باخلطوات اليت اختذت مؤخرا لتعزيز قدرة       ترحيبا

__________ 
 وقـد نـشرته حلـساب مركـز         احلرب والسالم يف القرن احلادي والعشرين،     : ٢٠٠٥شري لعام   تقرير األمن الب   )١( 

 ).٢٠٠٥نيويورك، مطبعة جامعة أوكسفورد، (األمن البشري جامعة كولومبيا الربيطانية، كندا 
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إدارة الـشؤون   تتبـع   ، مبـا يف ذلـك مـن خـالل إنـشاء وحـدة لـدعم أنـشطة الوسـاطة                     الصراعات
أفضل املمارسـات ودعـم جهـود الوسـاطة         حتديد  سياسية، األمر الذي من شأنه أن يساعد يف         ال

 .يف امليدان
 يف ٥٠إذ أن مـا يقـرب مـن    . اتفاق للـسالم، أن نكفـل تنفيـذه   ما أن يربم وحنن علينا،   - ٣١

لعنـف يف خـالل مخـس    إىل اتعـود مـرة أخـرى       املائة مـن البلـدان الـيت ختـرج مـن حـروب أهليـة              
هـد إليهـا    وهذا أمـر غـري مقبـول دفـع الـدول األعـضاء إىل إنـشاء جلنـة لبنـاء الـسالم ع                    .سنوات

وأنـا أثـين علـى هـذه املبـادرة          . بكفالة السالم الدائم للمجتمعات اليت خترج من حاالت صـراع         
وأحث الدول األعضاء على املضي قدما يف هذا السبيل باعتماد وتـوفري أسـاس مـايل وتنظيمـي                

 . بناء السالمبناء السالم ولصندوقمتني ملكتب دعم 
 سوء احلكم وانعدام احلقوق املدنية وانتهاك حقوق اإلنسان - ٣ 

ينـتقص  نتـهك فيهـا حقـوق اإلنـسان والـيت           اإلرهاب يف البيئـات الـيت ت      ينتعش  كثريا ما    - ٣٢
ن بل إن اإلرهابيني قـد يـستغلون انتـهاكات حقـوق اإلنـسا            . فيها من احلقوق السياسية واملدنية    

فاالضطهاد وإجراءات القمع العنيفـة الـيت تتخـذها احلكومـات كـثريا             . لكسب التأييد لقضيتهم  
كما أن غياب القنوات السلمية اليت ميكن من خالهلـا          . ما تدفع حبركات املعارضة إىل التطرف     

اإلعراب عـن االسـتياء واتبـاع سياسـات بديلـة قـد يـؤدي بـبعض اجلماعـات إىل اتبـاع وسـائل              
 .جوء إىل اإلرهابعنيفة والل

يف املاضــي أن احلكومــات الــيت تلجــأ عنــد مواجهــة حــدثت ويتــبني مــن احلــاالت الــيت  - ٣٣
اإلرهــاب إىل االســتخدام املفــرط للقــوة وعمليــات القمــع العــشوائية إمنــا تغــامر بتعزيــز القاعــدة 

ملـضاد،  فهـذه اإلجـراءات بـصفة عامـة تـدعو إىل العنـف ا             . الشعبية العامة الـيت تؤيـد اإلرهـابيني       
ولــذا، . اإلرهــابينيتــصب يف صــاحل وتقــوض شــرعية التــدابري الــيت تتخــذ ملكافحــة اإلرهــاب، و

ــدويل        ــانون ال ــل للق ــوة وأن متتث ــإنين أهيــب باحلكومــات أن تتحاشــى االســتخدام املفــرط للق ف
 .حلقوق اإلنسان

ن وتــؤدي األمــم املتحــدة دورا هامــا يف تــشجيع احلكــم الرشــيد وتعزيــز ســيادة القــانو   - ٣٤
أحث برنامج األمم املتحدة اإلمنائي علـى زيـادة املـساعدة الـيت يقـدمها               إين  و. وحقوق اإلنسان 

وذلـك ـدف    بالفعل يف جمال احلكم الرشيد مـن أجـل دعـم التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة،                  
كمـا أشـيد بـالقرار      . إدماج الشواغل املتعلقـة باإلرهـاب يف براجمـه املتعلقـة بـاحلكم الـدميقراطي              

ــدول األعــضاء يف إطــار مــؤمتر القمــة العــاملي     ا ــه ال ــشاء جملــس حلقــوق  ويقــضي لــذي اختذت بإن
وأحـث الـدول األعـضاء علـى        . القـدرات التنفيذيـة ملفوضـية حقـوق اإلنـسان         زيادة  اإلنسان، و 
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الـسامية مـن أجـل بنـاء القـدرات املتعلقـة حبقـوق              مفوضة األمم املتحدة    دعم اجلهود اليت تبذهلا     
 .ع أحناء العاملاإلنسان يف مجي

 االقتصادي - السياسي والتهميش االجتماعيالستبعاد التمييز الديين والعرقي وا - ٤ 
إن االستبعاد أو التمييز على أسـاس األصـل العرقـي أو املعتقـد الـديين وإخفـاق العديـد                 - ٣٥

نيـد  من البلـدان يف إدمـاج األقليـات أو املهـاجرين، خيلـق شـعور بـالظلم ميكـن أن يـؤدي إىل جت                       
ــد الرتعــة إىل التمــاس التواصــل        ــهميش وتزاي ــاالغتراب والت ــشعور ب ــشمل ال إرهــابيني، وهــذا ي

وينطبق هذا بـشكل خـاص فيمـا يبـدو، علـى الـشباب       . االجتماعي يف إطار اجلماعات املتطرفة   
وخاصة على املهاجرين من اجليل الثاين يف بعض البلدان املتقدمة النمو حيث يعتـربون أنفـسهم          

وإين أحـث البلـدان ذات اتمعـات املتعـددة الثقافـات علـى              . تتاح هلم فرص متكافئـة    غرباء ال   
 .التفكري مليا يف سياسات اإلدماج اليت تتبعها

واالستبعاد على أساس األصل العرقي أو الدين أو األصل القـومي، يـضاعف مـن أثـره                  - ٣٦
. صادي واالجتمـــاعييف كـــثري مـــن األحيـــان االســـتبعاد الـــسياسي وكـــذلك االســـتبعاد االقتـــ  

. يتعلــق باجلانــب االجتمــاعي واالقتــصادي، ينبغــي إيــالء اهتمــام خــاص لبطالــة الــشباب  وفيمــا
فعامليا، احتماالت أن يكون صغار السن عاطلني عن العمل أعلى ثالث مرات مـن احتمـاالت                

ويف بعض البلدان، تظـل معـدالت بطالـة الـشباب متجـذرة وبنـسب تبعـث علـى         . بطالة الكبار 
وميكـن  . وأنواع االستبعاد املختلفة هذه ميكن، إذا اجتمعت معا أن تنـتج مزجيـا متفجـرا            . لقالق

أن يــدفع التــهميش واالغتــراب، ومــا ينــتج عنــهما مــن إحــساس لــدى املــرء بأنــه ضــحية، إىل      
 .التطرف الذي ميكن أن يسهل بدوره االستغالل من قبل اإلرهابيني

باملعــايري الــيت تــضعها وبتزايــد قــدرا العمليــة علــى   وميكــن أن تــؤدي األمــم املتحــدة،   - ٣٧
ــوق          ــضايا حق ــسياسية وق ــة وال ــضايا األمني ــسانية وكــذلك للق ــة واإلن ــشواغل اإلمنائي معاجلــة ال

وينبغـي أن   . اإلنسان، دورا حامسا يف مساعدة البلدان على التصدي ملختلف أشكال االسـتبعاد           
دماج االجتماعي ملا تنطوي عليه من أمهيـة يف حـد           نعمل على تنفيذ براجمنا املتعلقة بالتنمية واإل      

ذاا، مـع إدراكنـا أيـضا أن جناحنـا يف زيـادة إدمـاج املهمـشني وإتاحـة الفـرص هلـم، ميكـن أن                          
 .يكون له أثر ثانوي إجيايب يف مكافحة اإلرهاب

 
 حرمان اإلرهابيني من وسائل تنفيذ اهلجمات -ثالثا  

فالقـدرة علـى إجيـاد األمـوال ونقلـها،      . نفيـذ هجمـام  حيتاج اإلرهـابيون إىل وسـائل لت      - ٣٨
وعلى حيازة األسلحة وجتنيد الكوادر وتدريبها وعلى االتـصال، خاصـة باسـتخدام اإلنترنـت،               

فهــم يلتمــسون ســهولة الوصــول إىل أهــدافهم . هــي كلــها عناصــر أساســية بالنــسبة لإلرهــابيني
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ن حيـث أعـداد القتلـى ومـن حيـث       مـ -احملددة ويبحثون بشكل متزايد عن إحـداث أثـر أكـرب        
وحرمام من الوصول إىل هذه الوسائل واألهـداف ميكـن أن يـساعد             . مدى التغطية اإلعالمية  
 .على منع هجمات مقبلة

 
 احلرمان من الدعم املايل  -ألف  

حيصل اإلرهابيون على التمويل بطـرق عديـدة، وينقلـوا األمـوال عـن طريـق القطـاعني              - ٣٩
وبينما قد متول بعض اجلماعات اإلرهابية أنشطتها من زراعة املخـدرات           . يالرمسي وغري الرمس  

 كانـت يف وقـت   -واالجتار ا، يلجأ اإلرهـابيون الـذين يعملـون مـن خـالل شـبكات متفرعـة         
جتمـع األمـوال وتنقلـها عـن طريـق قنـوات رمسيـة ومـصادر مـشروعة خمتلفـة مـن قبيـل إدارة                          ما

إىل أسـاليب تكـون مراقبتـها أصـعب، مثـل اسـتخدام نـاقلي         -أعمال خاصة واملشاريع اخلرييـة      
وباإلضافة إىل ذلك ال ميكننا أن نغفل وجـود أعمـال اإلرهـاب الـذي يتطلـب                . األموال النقدية 

وينبغـي أن تركـز اجلهـود الراميـة إىل      . “املـنخفض امليزانيـة   ”متويال بسيطا نسبيا، أي اإلرهـاب       
قنـاع اإلرهـابيني احملـتملني بالعـدول عـن اختيـار         قمع هـذا الـشكل األخـري مـن اإلرهـاب علـى إ             

ومـن  .  وهذه مسألة نوقشت بالفعل يف قسم سابق من هـذا التقريـر       - اإلرهاب يف املقام األول   
ناحية أخرى، قد تكون الـنهج الراسـخة املتبعـة يف مكافحـة غـسل األمـوال والتـصدي لتمويـل                     

ــة يف التعامــل مــع اإلرهــاب املمــول     بواســطة املخــدرات ومــع الــشبكات  اإلرهــاب أكثــر فعالي
 .العاملية
ــوفر       - ٤٠ ــدفق األمــوال ال تــساعد علــى منــع اهلجمــات فحــسب بــل ميكــن أن ت ومتابعــة ت

ــد     ــا بعـ ــات فيمـ ــراء التحقيقـ ــد يف إجـ ــات تفيـ ــراراه    . معلومـ ــن يف قـ ــس األمـ ــب جملـ ــد طلـ وقـ
ــدابري الالزمــة مــن أجــل القــضاء علــى متويــل     ) ٢٠٠١( ١٣٧٣ ــدول أن تتخــذ الت  إىل مجيــع ال
وحث جملس األمن أيضا مجيع الدول األعضاء على تنفيذ التوصـيات اخلاصـة التـسع      . اإلرهاب

بشأن التصدي لتمويل اإلرهاب اليت وضعتها فرقة العمل املعنية بـاإلجراءات املاليـة، وأنـا أضـم        
فالتوصيات تتضمن أحكاما هامة بشأن التعاون على الصعيد الدويل مـن           . صويت إىل هذا النداء   

لتصدي للطرق اليت يسيئ ا اإلرهابيون استخدام قطـاع املـشاريع اخلرييـة والطـرق غـري                 أجل ا 
وأحـث أيـضا مجيـع الـدول الـيت مل تـصبح بعـد أطرافـا يف اتفاقيـة األمـم                      . الرمسية لنقـل األمـوال    

ــة وبروتكوالــا علــى أن تنــضم إليهــا وأن تنفــذ       املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني
 .يث قد تكون لذلك آثار بالنسبة لتمويل اإلرهابأحكامها، ح

وهنــاك صــك أساســي فيمــا يتعلــق مبكافحــة متويــل اجلهــود اإلرهابيــة يــستحق تــسليط   - ٤١
 بلـغ  ٢٠٠٦أبريـل  /نيسان ٢٣فحىت  . األضواء عليه وهو االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب       

ــة   ــة، ومــع أن هــذا ميثــ ١٥٣عــدد األطــراف يف هــذه االتفاقي ـــ  دول ــادة ب ــة منــذ ١٤٩ل زي  دول



A/60/825
 

12 06-33086 
 

وأحـث مجيـع   .  دولـة ٣٨فإن هذا الرقم مـا زال أقـل ممـا جيـب بــ             ،سبتمرب/أيلول ١١هجمات  
الدول األعضاء اليت مل تنضم بعـد إىل االتفاقيـة أن تفعـل ذلـك، وأن تنفـذ أحكامهـا بالكامـل،                      

 .بدون استثناء
تحـدة أن يكـون أداة هامـة تكفـل          امل وبإمكان نظام اجلزاءات املالية اليت تفرضها األمـم        - ٤٢

جملس األمن منذ مدة طويلة حظر أسـلحة وحظـر          يفرض  و. التصدي بفعالية لتمويل اإلرهابيني   
سفر وجزاءات مالية على أفراد تنظيم القاعدة والكيانات املرتبطة ا، وهو يرصـد تنفيـذ ذلـك                 

 جملـس األمـن    قـرار    سـيما عـن طريـق جلنـة اجلـزاءات املنـشأة مبوجـب              احلظر وتلك اجلزاءات ال   
ملـن جيـب أن      تلك اجلـزاءات     استهدافوجيب بذل املزيد من اجلهد لكفالة       . )١٩٩٩ (١٢٦٧

ويتــضمن . املــساءلة والــشفافية يف نظــم اجلــزاءاتمتامــا، وحتــسني ، وكفالــة إنفاذهــا تــستهدفهم
ت مقترحــااجلــزاءات، ، التــابع للجنــة الــدعم التحليلــي ورصــد اجلــزاءاتالتقريــر الرابــع لفريــق 

أن نكفـل حتقيـق التـآزر بـني نظـام            أيـضا    مـن الـالزم   و. أُشجع الدول األعضاء على النظـر فيهـا       
 .جلنة مكافحة اإلرهابونظام ) ١٩٩٩( ١٢٦٧املنشأة مبوجب القرار اللجنة 

 
 منع الوصول إىل األسلحة مبا فيها أسلحة الدمار الشامل -اء ـب 

 إىل   فإنـه ينتقـل بعـد ذلـك        يـع ظيط عمـل ف   عندما حيصل إرهايب على املال الالزم لتخطـ        - ٤٣
ــة  ــة احلــصول علــى أســلحة االســتخدام العملــي لــذلك املــال مرحل ــة و. ، أي حماول مــع أن غالبي

ــة   كانــت تــستخدم حــىت  هجمــات اإلرهــابيني  ــة، ال ميكــن اســتبعاد إمكاني اآلن أســلحة تقليدي
عــدة مجاعــات وقــد أعربــت . اســتعمال اإلرهــابيني أســلحة نوويــة، أو بيولوجيــة، أو إشــعاعية  

ن بعـضها اسـتعمل ذلـك النـوع مـن           إإرهابية عن عزمها احلصول على أسلحة دمار شامل، بل          
وينبغي أن يكـون مـنعهم مـن الوصـول إىل           . األسلحة، بدون التسبب يف كوارث، حلسن احلظ      

 .تلك املواد جزءا هاما من اجلهود الدولية
 

 األسلحة التقليدية - ١ 
 أسلحة على تنظيم القاعدة والطالبان والكيانات املرتبطـة         فرض جملس األمن حظر   لقد   - ٤٤

يف قـراره   الـدول   ، ودعـا    )٢٠٠٥ (١٦١٧ما، وأعاد تأكيد ذلك احلظر، آخر مرة، يف قراره          
بيـد أنـه ال تـزال توجـد ثغـرات          . إىل القضاء على تزويد اإلرهاب باألسـلحة      ) ٢٠٠١ (١٣٧٣

هـود إضـافية، بوسـائل منـها إنـشاء صـكوك            وجيـب بـذل ج    . يف نظام مراقبة األسـلحة التقليديـة      
املوجـودة  الـدعوة إىل زيـادة االنـضمام إىل الـصكوك     دولية جديـدة تـنظم األسـلحة التقليديـة، و        

مكافحـة صـنع األسـلحة الناريـة      ربوتوكـول لنـروج  وجيب علينا أن  .واالمتثال هلا امتثاال كامال
، وإين أحـث الـدول األعـضاء    روعةمـش  وأجزائها ومكوناا وذخائرها واالجتار ا بصورة غـري 
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ــذ   ــل بتنفي ــى التعجي ــامج عل ــصغرية     البرن ــع االجتــار غــري املــشروع باألســلحة ال ــق مبن عمــل املتعل
الـصك الـدويل لـتمكني الـدول      و؛من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليـه  واألسلحة اخلفيفة

 الوقــت املناســب وتعقبــها يف مــن حتديــد األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة غــري املــشروعة 
األخـرى  اختـاذ التـدابري     أو  وأحث الدول األعضاء أيضا علـى سـن تـشريعات           . وبطريقة موثوقة 

الالزمة، مبا فيها استخدام شـهادات املـستخدم النـهائي املـصدق عليهـا، لكفالـة املراقبـة الفعليـة                    
 .األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة غري املشروعةتصدير ونقل ل

ومـن  . الـيت حيملـها اإلنـسان     وي  اجلـ دفاع  منظومـات الـ   فعـال   عمل اإلرهـابيون    وقد است  - ٤٥
نظومـات  تلـك امل مصلحة مجيع الدول األعـضاء الـسعي إىل منـع اإلرهـابيني مـن احلـصول علـى             

علــى مــؤازرة اجلهــود  وإين أحــث الــدول األعــضاء. مــن اســتعمال هــذا النــوع مــن األســلحة و
دفاع حاليا ملكافحة ومنع النقل غـري املـشروع ملنظومـات الـ    الدولية واإلقليمية والوطنية املبذولة    

 التشريعات واإلجـراءات الـيت حتظـر       أو حتسني ، وأشجعها على سن     اليت حيملها اإلنسان  وي  اجل
نقل تلك األسلحة إىل املستخدمني من غري الدول، وكفالة االقتصار يف تصدير تلـك األسـلحة                

ــأذن هلــم احل    ــذين ت ــوكالء ال ــذلك علــى احلكومــات وال ــى  . كومــات ب ــضا عل ــادة وأحــث أي زي
ــادة الدقــة يف تقــدمي التقــارير  املــشاركة  ــديرها األمــم  والــشفافية األدوات الــيت تكفــل ىل إوزي ت
سيما سجل األمم املتحدة لألسلحة التقليدية، وإين أؤيد اجلهود الراميـة إىل توسـيع      املتحدة، ال 

 .فيفةاألسلحة الصغرية واألسلحة اخل ذلك السجل ليشمل نطاق
انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة يف البلدان واملناطق اليت متزقهـا أو ـددها      و - ٤٦

ولكــي مننــع اإلرهــابيني مــن . يــساهم يف تغذيــة سلــسلة تزويــد اإلرهــاب باألســلحةالــصراعات 
ــاطق الــ   ــة أشــد صــرامة علــى    اتاعصراحلــصول علــى األســلحة يف من ، ال بــد مــن فــرض مراقب

 ومـن وضـع بـرامج أكثـر فعاليـة يف جمـال نـزع الـسالح والتـسريح                    ،رية وذخريا األسلحة الصغ 
وإين أحث جملـس األمـن علـى النظـر يف اسـتخدام حظـر األسـلحة اسـتخداما                   . وإعادة اإلدماج 

 .أكثر صرامة وأسرع تأثريا
 

 األسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية واإلشعاعية - ٢ 
 أو إشـعاعي فإنـه سـوف        ،، أو بيولـوجي، أو كيميـائي      لو حدث هجوم إرهـايب نـووي       - ٤٧

فباإلضـافة إىل مـا سيتـسبب فيـه مـن مـوت ودمـار علـى نطـاق           . بعيـد املـدى   خيلف أثـرا مـدمرا      
. واسع، فإنه قد يصيب االقتصاد العـاملي بالـشلل، ويـدفع بـاملاليني مـن النـاس إىل الفقـر املـدقع                

 . جتتاح العامل الناميوفياتثانية من الأما تأثريه على وفيات الرضع فسيكون يف شكل موجة 
وجيب أن يكون هـدفنا املـشترك هـو تـأمني األسـلحة النوويـة والبيولوجيـة والكيميائيـة                  - ٤٨

على احليازة احملليـة للمـواد ذات       واإلشعاعية، والقضاء عليها كلما أمكن، وتنفيذ ضوابط فعالة         
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ورغـم وجـود حتـديات      . لـى تـصديرها   االستخدام املزدوج املتعلقـة بأسـلحة الـدمار الـشامل وع          
اسـتعمال كـل نـوع مـن أنـواع املـواد اخلطـرة اسـتعماال سـلميا، فـإن               فيمـا يتعلـق مبراقبـة       خمتلفة  

األســلحة  منظمــة حظــر  األمــم املتحــدة، مثــل الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، و      منظمــات
تعـــزز هـــذا وجيـــب أن ي. عاجلـــة تلـــك التحـــديات، تتعـــاون مـــع الـــدول األعـــضاء ملالكيميائيـــة

 .احليوي العمل
، ينبغي للدول أن تعزز آليات عدم االنتشار املوجودة وأن تنـشئ أدوات فعالـة               كذلك - ٤٩

. ملنع انتشار أسلحة وقذائف الدمار الشامل، وفق ما تنص عليه املعاهدات الدوليـة ذات الـصلة       
حلــصول علــى أســلحة تعزيــز التــدابري الدوليــة الراميــة إىل منــع اإلرهــابيني مــن ا ومثــة حاجــة إىل 

، وهـي حاجـة شـدد عليهـا يف سـياقات            الدمار الشامل ودعم دور األمم املتحدة يف هـذا اـال          
عــدة منــها إعــالن الريــاض الــذي اعتمــد يف املــؤمتر الــدويل ملكافحــة اإلرهــاب الــذي عقــد يف     

) ٢٠٠٤ (١٥٤٠وعلــى الــدول أن تنفــذ بالكامــل قــرار جملــس األمــن   . ٢٠٠٥فربايــر /شــباط
 مــن غــري الــدول مــن عناصــر الفاعلــةنفــاذ تــدابري وطنيــة قانونيــة وتنظيميــة فعالــة ملنــع ال بــسن وإ

وإين أحـث أيـضا الـدول األعـضاء علـى اختـاذ اخلطـوات               . احلصول على أسلحة الدمار الشامل    
منع اإلرهـابيني مـن حيـازة أسـلحة الـدمار           تدابري   بشأن   ٦٠/٧٨احملددة يف قرار اجلمعية العامة      

 .منع خطر اإلرهاب اإلشعاعي بشأن ٦٠/٧٣قرارها حملددة يف تلك ا، والشامل
ــدمت   - ٥٠ ــد قــ ــة وقــ ــرار   غالبيــ ــشأة مبوجــــب قــ ــة املنــ ــدول إىل اللجنــ ــن  الــ جملــــس األمــ

 يف  القـرار، مبـا    تطلبـات  الـيت قررـا امتثـاال مل       اتقارير عن حالة تنفيـذ خطواـ      ) ٢٠٠٤( ١٥٤٠
. يف التعـاون الـدويل يف هـذا اـال         اركة  ملـش والتـصدير وا  احمللية  ذلك ما يتصل بضوابط احليازة      

ــك،   ــع ذل ــسان١٩ حــىتوم ــل / ني ــت ، ٢٠٠٦أبري ــدم  ٦٢كان ــة مل تق ــد إىل  دول ــا بع  تقاريره
 ثغـرات  التقارير تساعد علـى حتديـد ال       تلكف.  وإين أحثها على القيام بذلك بدون تأخري       .اللجنة

 .اعد على سد تلك الثغراتأن تساليت قد يتمكن اإلرهابيون من استغالهلا يف نظام املراقبة و
وهـي االتفاقيـة الـيت      مـؤخرا،   د االتفاقية الدولية لقمع أعمـال اإلرهـاب النـووي           واعتما - ٥١

حمــاوالت اجلماعــات اإلرهابيــة امــتالك مــواد نوويــة،  إحبــاط مــساعدة الــدول علــى ــدف إىل 
ــصراعات        ــهاء ال ــد انت ــا بع ــضا يف حــاالت م ــدول أي ــساعدة ال ــواد النوويــ  بوم ــأمني امل ــا ت ة وفق

لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إمنـا هـو خطـوة كـربى إىل األمـام علـى درب اجلهـود            
أن تــصبح هيــب جبميــع الــدول وإنــين أ .املتعــددة األطــراف الراميــة إىل منــع اإلرهــاب النــووي 

 علـى اتفاقيـة احلمايـة املاديـة    أيـضا  وهـذا ينطبـق    .أطرافا فيها وأن تضعها موضع التنفيذ الكامـل 
ات وبـاجلهود  وأشيد كـذلك باملبـادرة العامليـة للحـد مـن التهديـد       .للمواد النووية بنصها املعدل

 .النافعة اليت أمثرا
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 اإلرهاب البيولوجيالتحدي الذي ميثله  - ٣ 

واليت تتطلـب   معاجلة كافية،   إن أهم خطر من األخطار املتصلة باإلرهاب اليت مل تعاجل            - ٥٢
 نوعـــا جديـــدا مـــن الـــتفكري، هـــو اســـتخدام اإلرهـــابيني للـــسالح بـــشدة مـــن اتمـــع الـــدويل

تكنولوجيـا  ، مثلـها يف ذلـك مثـل    التكنولوجيـا احليويـة تطـورا هـائال    قـد تطـورت   ف .البيولـوجي 
اجلبهات الرئيـسية يف  إحدى علمية واعدة باخلري وميثل ات ويبشر هذا التقدم بفتوح .احلاسوب

غـري   . مليون شـخص ١٤بأكثر من  تفتك يف كل عام نضالنا للقضاء على األمراض املعدية اليت
يتسبب يف أضرار ال حصر هلـا إذا اسـتخدم للتـدمري علـى يـد مـن         أن هذا التقدم ميكن أيضا أن       

 .يسعون إىل استحداث أمراض وممرضات مصممة حسب الطلب

ا جند أنفسنا اآلن يف موقف شبيه مبا كان عليه األمر يف حقبـة اخلمـسينات حينمـ           حنن  و - ٥٣
املواطنــون والعلمــاء والدبلوماســيون واملوظفــون املــدنيون الــدوليون بعيــدو النظــر اآلثــار    أدرك 

. احلسنة والسيئة على السواء، اليت ميكن أن تترتب على استخدام الطاقة الذريـة            احملتملة اهلائلة،   
قـصى حـد     والتقليـل إىل أ    ،ومتثل التحدي آنذاك يف تسخري قوة الطاقة النووية لألغـراض املدنيـة           

وأمثر ذلـك إنـشاء الوكالـة الدوليـة للطاقـة       .أسلحة نوويةوانتشارها على شكل من استخدامها 
املتعلقـة  واإلجابـة   . معاهدة عدم انتـشار األسـلحة النوويـة   إبرامإىل  يف اية األمرأدى الذرية، و
 جيـب أن  ولكـن  . جد االخـتالف ةبدو خمتلفستاالستخدام املزدوج للتكنولوجيا احليوية مبعضلة 

 .على نفس القدر من الطموحإلجياد حل لتلك املعضلة يكون النهج املتبع 

. مــع طبيعــة التهديــدحتديــدا فمنــع اإلرهــاب البيولــوجي يتطلــب حلــوال مبتكــرة تتفــق   - ٥٤
وقريبا سوف يعج العـامل يف شـىت أرجائـه     .والتكنولوجيا احليوية خمتلفة عن التكنولوجيا النووية

ستثمر فيهــا باليــني الــيت متــارس أنــشطتها يف إطــار صــناعة تــ  املختــربات اآلالف مــن بعــشرات 
بل سـوف يـتمكن الطـالب يف خمتـربام الـصغرية مـن القيـام بعمليـات          .متعددة من الدوالرات

اسـتخدام التكنولوجيـا احليويـة    إسـاءة  يف مكافحـة  املتبع وسوف يتشابه النهج  .تعديل للجينات
مـع  مما سيتشابه    املستخدمة يف التصدي للجرائم احلاسوبية أكثر        لألغراض اإلرهابية مع التدابري   

 .اجلهود الرامية إىل السيطرة على انتشار األسلحة النووية

كثرة من الدول األعـضاء أن األسـلحة البيولوجيـة تـشكل ديـدا ترعـاه الدولـة                  رى  تو - ٥٥
 واحلــق أن .ذا اخلطــراتفاقيــة األســلحة البيولوجيــة هــي خــري تريــاق مــضاد هلــأن والــيت متلكهــا، 

ــة أحكــام ــز،   االتفاقي ــاج إىل تعزي ــسادس    حتت وآمــل أن يتحقــق تقــدم يف املــؤمتر االستعراضــي ال
 .من غري الدولالعناصر الفاعلة غري أننا حباجة إىل تدابري إضافية ملعاجلة مشكلة  .املقبل

يولوجيـة، بينمـا    وقد بدأ احلوار الـدويل مـن خـالل عمليـة املتابعـة التفاقيـة األسـلحة الب                  - ٥٦
وسـعت جلنـة الـصليب      . مـسألة االسـتخدام املـزدوج     مبتكـرة ملعاجلـة     بذل اتمع املدين جهـودا      
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األمحــر الدوليــة إىل التنبيــه إىل املــشكلة يف أوســاط احلكومــات واملؤســسات الــصناعية والــدوائر 
 اتن مـع جمموعـ  وأعد املركز الدويل للهندسـة الوراثيـة والتكنولوجيـا احليويـة، بالتعـاو             .العلمية

 مدونــة ســلوك للعلمــاء العــاملني يف ميــدان التكنولوجيــا   ،شــىت مــن أكادمييــات العلــوم الوطنيــة 
  .احليوية

ومــا حنتاجــه اآلن هــو  .مــا مل تتــضافرســتتبدد وهــذه اجلهــود جــديرة بالثنــاء، ولكنــها   - ٥٧
 واتمـع    احلكومات والصناعة والعلوم والصحة العامـة واألمـن        -منتدى جيمع شىت القطاعات     

  لضمان استخدام جوانـب التقـدم      ، مبين من القاعدة إىل القمة     ،يف برنامج مشترك   -بوجه عام   
تقامســا منــصفا يف مجيــع  مثــاره تقاســم التكنولوجيــا احليويــة مــن أجــل الــصاحل العــام و يف ميــدان

 وجيب أن يضمن هذا املسعى عدم حدوث أي شيء يعرقل الفوائد اإلجيابيـة الـيت   .أرجاء العامل 
قادرة على تنـسيق وتيـسري هـذا املنتـدى          واألمم املتحدة    .ميكن أن تتحقق من هذه التكنولوجيا     

أحث الـدول األعـضاء     وإين  . وعلى اجتذاب طائفة واسعة من اجلهات املعنية إىل طاولة النقاش         
 .يف املستقبل القريباالقتراح على النظر يف هذا 

 
ــع اإلرهــابيني مــن الوصــول إىل مــن مي   –جيم   ــدهم ومــن االتــصال وذلــك   من ــهم جتني كن

 بالتصدي الستخدامهم لإلنترنت
وعلينـا أن   .التأييـد وجتنيـد األفـراد   لكـسب  تعتمد الشبكات اإلرهابية على االتصاالت  - ٥٨

ع ارستتــ الــيت باتــت أداة ، لإلنترنــتاســيما بالتــصدي الســتخدامه مــن هــذا املنفــذ، الحنرمهــا 
فـي عـام    ف . يف جتنيـد األفـراد ونـشر املعلومـات والدعايـة           اإلرهابيني يف اسـتخدامها   وترية توسع   

وحبلـول   . موقعـا  ٢٠أقل من   ) الويب(، كان عدد املواقع اإلرهابية على الشبكة العاملية         ١٩٩٨
بعـض اهلجمـات    بـل ويبـدو يف احلقيقـة أن          .باآلالفأصبح   قدر اخلرباء أن عددها      ٢٠٠٥ عام

  . اإلنترنتعلى بعض املواد املنشورة مونمن مضتأييدا استمدت الكربى اليت وقعت مؤخرا 

واإلنترنت هي خـري مثـال يوضـح كيـف ميكـن لإلرهـابيني أن ميارسـوا نـشاطهم علـى                      - ٥٩
ينبغي للدول أن تفكر وتعمـل علـى حنـو عـابر للحـدود              حقا، وتصديا لذلك    حنو عابر للحدود    

 مـن   بـذلك ة أن يقـوم   وميكن ملن يرغب يف استخدام الفضاء احلاسويب لألغراض اإلرهابي        . أيضا
 فـإذا  -ويستفيد اإلرهابيون من االختالف يف االسـتجابات الوطنيـة    .يف العاملتقريبا أي مكان 

وـذا ميكـن أن    .سبيل العمل أمامهم يف دولة، ميكنهم فحسب االنتقال إىل دولـة أخـرى  انسد 
  .يتحدى احلدود الوطنيةمالذا افتراضيا آمنا تصبح اإلنترنت 

فجدول أعمال تـونس الـذي    .الدول تدرك املشكلة وتضع حلوال ممكنة هلا بدأتوقد  - ٦٠
أمهيـة التـصدي   ”جتمـع املعلومـات يؤكـد      املعـين مب   مـؤمتر القمـة العـاملي        ٢٠٠٥اعتمده يف عـام     
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علـــى اإلنترنـــت مـــع احتـــرام حقـــوق اإلنـــسان والتقيـــد  ومظـــاهره لإلرهـــاب بكافـــة أشـــكاله 
 .“ن الدويلخرى اليت يفرضها القانوبااللتزامات األ

األسـاس لتجـرمي التحـريض علـى األعمـال          ) ٢٠٠٥ (١٦٢٤قرار جملس األمـن     ويوفر   - ٦١
وجيـب علـى الـدول     .اإلرهابية وجتنيد اإلرهابني، مبا يـشمل اسـتخدام اإلنترنـت يف هـذا الـشأن     

وينبغـي للجنـة    .األعضاء اآلن أن تبلغ جلنة مكافحة اإلرهاب باخلطوات املتخـذة لتنفيـذ القـرار   
تواصل مساعدة احلكومـات علـى بنـاء القـدرات يف هـذا امليـدان، مبـا يـشمل تنـسيق العمـل                       أن  

وعلـى   .على حتديد أفضل املمارسات وتقييم األولويـات بنـاء علـى احتيـاج كـل حكومـة منـها       
الــدول األعــضاء الــيت مل تتخــذ بعــد اخلطــوات الالزمــة لعرقلــة اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات 

وميكن لألمـم املتحـدة أن    .األنشطة اإلرهابية وشنها أن تبادر إىل اختاذهاواالتصاالت يف تعزيز 
 الدول علـى سـن التـشريعات املناسـبة وبنـاء القـدرات القانونيـة يف              ملعاونةالتقنية  توفر املساعدة   

اإلجراءات األخرى اليت ميكـن     الستشكاف  وكذلك التعاون مع الدول األعضاء      املضمار،  هذا  
  .دي الستخدام اإلرهابيني لإلنترنتاالستعانة ا للتص

 
 حرمان اإلرهابيني من إمكانية السفر - دال 

، باسـتخدام  املـادي  علـى التحـرك   يعتمد من النشاط اإلرهايب الدويل قدر كبرييزال  ال   - ٦٢
للـدعوة إىل رسـالتهم، وجتنيـد أعـضاء          للوصـول إىل بلـد آخـر         ة النقـل العاديـ    لوسـائ اإلرهابيني  

 لـسد  املزيـد  ومـن الـالزم أن نفعـل   .  أو حتويـل األمـوال   ،يب علـى املتفجـرات    ، وتوفري تدر  جدد
الثغــرات يف أمــن النقــل، ومــساعدة الــدول علــى اســتحداث أدوات ملعاجلــة انتحــال الشخــصية  

ــزورة   ــسفر امل ــائق ال ــن    . ووث ــس األم ــرار جمل ــاً لق ــة مكافحــة   )٢٠٠١( ١٣٧٣ووفق ــإن جلن ، ف
 تـدابري تـشريعية وإداريـة حلرمـان اإلرهـابيني مـن             اإلرهاب تعمل مـع الـدول يف جمـال اعتمادهـا          
 .إمكانية السفر، وهذا العمل ينبغي أن يستمر

 بالوثـائق غـري املـشروعة الـيت         ي اإلجرامـ  االجتـار على اتمع الدويل أن يعـاجل مـشكلة         و - ٦٣
 منظمــة الطــريان ومــشروع املــساعدة الــذي بدأتــه.  اإلرهــابيني مــن الوصــول إىل غايــاممتكــن
 دولـة تقريبـاً حبيـث تبلـغ مـستوى           ٧٠االرتقـاء جبـوازات سـفر       يهدف إىل   خراً   الدويل مؤ  املدين

املنظمـة الدوليـة   كمـا أن قاعـدة بيانـات    . خطـوة يف االجتـاه الـصحيح      خط األسـاس األمـين هـو        
 وثـائق الـسفر املـسروقة واملفقـودة أداة فعالـة أيـضاً يف هـذا                 بـشأن  )اإلنتربـول (للشرطة اجلنائيـة    

ــصدد،  ــة  ة خاصــال ــن زاوي ــور احلــدود    م ــاولون عب ــم حي ــابيني وه ــراض اإلره ــا أحــث  . اعت وأن
أن قاعــدة البيانــات وأحــث أيــضاً الــدول األعــضاء علــى ب املتعلــق ااإلنتربــول علــى تعزيــز عملــه

تستخدم هذه األداة استخداما كامال ال سـيما بتبـادل املعلومـات فيمـا بينـها عـن طريـق قاعـدة          
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عنـد   يف امليـدان، مبـا يف ذلـك          إمكانية الوصول    ني بإنفاذ القانون  موظفيها املكلف البيانات ومنح   
 .املعابر احلدودية

ــا  - ٦٤ ــسفر مبوجــب نظــام اجلــزاءات ضــد القاعــدة     كــذلكوعلين ــة حظــر ال  أن نعــزز فعالي
إخطــارات مــشتركة بــني وتوجيــه . بالقــدر املــأمولوالطالبــان، حيــث تــبني أنــه مل يكــن فعــاالً  

 األشخاص اخلاضعني للجزاءات املفروضة من قبل نظـام جملـس           بشأن اإلنتربول واألمم املتحدة  
، وعلـى الـدول األعـضاء       هو تطور يـستحق الترحيـب     األمن ضد الطالبان والقاعدة وشركائهم      

وإين . عي حبظــر الــسفر وزيــادة فعاليتــه  لزيــادة الــواواســعتلــك اإلخطــارات توزيعــا أن تــوزع 
حظـر  الالزمـة لزيـادة تعزيـز       طـوات   اختـاذ اخل  علـى   شجع جملس األمن ومجيـع الـدول األعـضاء          أ

 .السفر
علينا أن نعمـل أيـضاً علـى تعزيـز املراقبـة احلدوديـة، وخاصـة يف البلـدان الناميـة ذات                     و - ٦٥
 أجزاء من منظومـة     تعملو.   واجلبلية يف أغلب األحيان    ، وغري احملددة بوضوح   ،دود الطويلة احل

ــم املتحــدة،   ــها األم ــن بين ــى  م ــدويل، عل ــك ال  إدارة احلــدود نظــم دعــم إصــالح وحتــديث    البن
علـى   زيادةحث  وإين أ .  والدويل ي واإلقليم  الوطين كل من الصعيد  ومرافقها ومؤسساا، على    

 البلـدان ذات الـصلة لتنفيـذ        داخـل دعـم سياسـي     وجـود    احلاجة  إىل     وأبرزالعمل يف هذا اال     
 .دارة احلدودإل  حمسنةممارسات

 
 التأثري املرغوب هلجمامحتقيق  الوصول إىل أهدافهم وحرمان اإلرهابيني من - هاء 

 اإلرهاب احلديث نية التسبب يف إحداث إصابات بأعـداد كـبرية يف      أبشع جوانب من   - ٦٦
أمثلـة  هنـاك  ومـع ذلـك   . التروحييـة األماكن العامة، مبا يف ذلك تلك املتعلقـة بالـسياحة واملرافـق      

علينـا  ومـن مث  . صـعوبة حتقيقـه  وذلك بـسبب  له ن عن هدف خمطط    ويفيها اإلرهاب  ىعديدة ختل 
ــذين  وكــذلك أمــن وســالمة املــدنيني  احلــصينةأن نعمــل علــى حتــسني محايــة األهــداف غــري    ال

وعالوة على ذلك، علينـا أال ننـسى أمهيـة ضـمان سـالمة عناصـر األمـن يف                   . يتأثرون جمام 
 . م من اهلجمات املشاةوقت السال

كفــل االســتعانة بأفــضل وســائل التــصدي االحترافيــة املنقــذة   ومــن الــالزم أيــضا، أن ن  - ٦٧
حــدوث هجــوم، وخاصــة لــدى التعامــل مــع هجمــات حتــدث يف آن واحــد لــألرواح يف حالــة 

املتمثـل  بطريقة حترم اإلرهابيني مـن حتقيـق هـدفهم          أن نرد على ذلك     علينا  و. بشكل متكرر  أو
وعلينـا أيـضاً أن     .  بـشكل واضـح     أن نكون  مسيطرين    نرد من الالزم  حني  و يف إشاعة الرعب،  

علـى  وبـه   لـهجوم علـى األشـخاص األبريـاء املتـضررين           لجنعل اجلمهـور واعيـاً بالتـأثري احلقيقـي          
 . بهاتمعات احمللية املتضررة
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أن يكـون الـرد     بناء قدرة الدولة على حتـسني محايـة األهـداف غـري احلـصينة وضـمان                 و - ٦٨
مـن هـذا   ، يف أقـسام الحقـة      وأنـا أسـلط الـضوء      يـة  األمه  أمر حاسـم   جتسيدا ألحدث تكنولوجيا  

 مـساعي وهناك سلـسلة مـن املبـادرات تكمـل       . على املبادرات احملددة يف هذا اخلصوص     التقرير  
ــة  ــذهاميكــن والدول ــع  تنفي ــة والقطــاع اخلــاص  احملتمعــات ا يف شــراكات م مــن لتخفيــف للي
 .املخاطر

 
  اإلرهابيةاجلماعاتمنع الدول من دعم  -رابعا  

 
 متنــاعجمــددا الــدعوة إىل ا ٢٠٠٥ العــاملي لعــام أكــدت الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر القمــة   - ٦٩

أو دعمهـا    عن تنظيم األنـشطة اإلرهابيـة أو متويلـها أو تـشجيعها أو إتاحـة التـدريب هلـا       الدول
سـيلىب  و. ةاألنـشط  بأي شكل آخر، واختاذ التدابري املناسبة لضمان عدم استخدام أراضيها هلـذه 

 سقبـل جملـ   ت املعتمـدة مـن ِ     االتزاماـا املتعلقـة بـالقرار     ب وفّـت ا النداء لو أن الدول األعـضاء        هذ
 ،لس األمـن   وينبغي.  من ميثاق األمم املتحدة    ٢٥نصوص عليه يف املادة     على النحو امل  األمن،  

 مجيــع الــدول وفقــاً للقــانون تــصرف تنفيــذ قراراتــه وضــمان يرصــد عــن كثــبمــن ناحيتــه، أن 
تيــسري  العثــور علــى أي شــخص يقــوم بــدعم األعمــال اإلرهابيــة أو يل وذلــك  مــن أجــل الــدو

ارتكاـا   حماولة االشـتراك، يف متويلـها أو التخطـيط أو اإلعـداد هلـا أو      ارتكاا أو االشتراك، أو
 .آمن ملرتكبيها أو توفري مالذ

ــد  - ٧٠ ــوفري أســاس      ولق ــة لت ــن اخلطــوات اهلام ــدداً م ــدويل ع ــع ال ــانوين اختــذ اتم ــتني  ق م
صـكا عامليـا     ١٣، مبا يف ذلك من خالل اعتماد        اإلرهابانتشار  لالجراءات املشتركة ملكافحة    

ــه   ــع اإلرهـــاب الـــدويل وقمعـ ــرارات جملـــس األمـــن  تتعلـــق مبنـ ) ١٩٩٩ (١٢٦٧، وكـــذلك قـ
ــز ). ٢٠٠٥ (١٦٢٤و ) ٢٠٠٤ (١٥٦٦و) ٢٠٠٤ (١٥٤٠و) ٢٠٠١( ١٣٧٣ و ولتعزيــــــ

اإلرهـاب  قـضية   يئات الس اليت تتعامـل مـع        هل اال، ينبغي    سلطة جملس األمن ودوره يف هذا     
 التمييـز   فـرادى الـدول ـدف      قياس جهـود     يف ضوئها  ميكن   واالمتثال معايري للمساءلة    تضعأن  

قـادرة  الذلـك وتلـك غـري    ولكنـها غـري راغبـة يف       بني تلك اليت تعترب قادرة على تنفيـذ التزاماـا           
 .على تنفيذ التزاماا

 اإلرهابية مـن تـشغيل مراكـز تـدريب علـى        اجلماعاتعلى مجيع الدول أن متنع      ب  وجي - ٧١
إيـــديولوجيات خطـــرية بـــل عتنـــاق ن معرضـــني الوأراضـــيها، حيـــث يكـــون انـــدون احملتملـــ 

ذلك، يكـون عليهـا     القيـام بـ   وحني تفتقر البلدان إىل القـدرة علـى         . مهارات أخطر الكتساب  و
وهـذا  . سـيادة القـانون الفعليـة      هـذه القـدرة وتعزيـز        اباكتـس  مع اتمع الدويل على      أن تعمل 

وأن يعين أيضاً أن على الدول أن تضمن أال يساء استخدام مركز الالجئ من قبل اإلرهـابيني،                 
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تــسليم طلبــات  كأســاس لــرفض  تــضمن عــدم اإلذعــان لالدعــاءات بوجــود حــافز سياســي      
ود مكافحـة اإلرهـاب     جهـ  عـدم مـساس    ضـمان     مـن الـضروري    مع ذلك و. اإلرهابيني املتهمني 

 .حبقوق ملتمسي اللجوء والالجئني احلقيقيني
ــدول ثبــت إيواؤهــا إلرهــابيني        - ٧٢ ــد فــرض جملــس األمــن جــزاءات علــى عــدد مــن ال وق

 يف ردع العديد من الـدول عـن         حامسة األمهية  هذه اجلزاءات    توكان.  املساعدة إليهم  هاوتقدمي
   .ا النهج الصارم وتعزيزهومن الواجب التقيد ذ .مواصلة رعاية اإلرهاب

سـيما    إجراء حتقيقات يف أعمال إرهابيـة، وال  من حني آلخر  وطُلب إىل األمم املتحدة      - ٧٣
 مـن  وإذا طلبت دول مستقبال إجـراء حتقيقـات   .ضلوع أطراف ثالثةيف عندما يكون مثة اشتباه 

ليـات تقـدمي املـوارد      آأفضل  يف   على النحو الواجب  ، ينبغي للدول األعضاء أن تنظر       هذا القبيل 
وينبغــي لــس األمــن أن يتــصرف علــى الفــور ليتخــذ مــا يلــزم مــن    .والــدعم لتلــك األنــشطة

 اللجوء إىل الفصل السابع من امليثـاق،        -على حدة    وحسب كل حالة     -قرارات، مبا يف ذلك     
ضد تلك الدول أو مواطنيها الذين حيرضون على ارتكـاب أعمـال إرهابيـة أو يـساعدون علـى                  

   .ذلك
 

 تطوير قدرات الدول على منع اإلرهاب –خامسا  
 

لـدان املتقدمـة النمـو      يستغل اإلرهابيون مواطن الضعف يف كل من البلـدان الناميـة والب            - ٧٤
لالختفـاء  تنفيـذ اهلجمـات و    ل لتمويل جمنديهم وتنظيمهم وجتهيزهم وتدريبهم، و      على حد سواء  

 الـدول جيـب أن يكـون حجـر الزاويـة للجهـود              ومن مث، فإن بناء قدرات مجيـع      ، العتقالل جتنبا
عدد مـن املبـادرات املهمـة    إىل  هذا التقرير أجزاء أخرى من تتطرقو .العاملية ملكافحة اإلرهاب

للـدول أن  ـا  ويركز هذا اجلزء حصرا على حتديد الوسائل العمليـة الـيت ميكـن     .يف هذا الصدد
ساليب ميكن بواسطتها لألمم املتحـدة أن       تزيد قدرا على منع اإلرهاب، وما يقابل ذلك من أ         

 . مزاياها النسبية يف مساعدة الدول على حتقيق ذلكتسخر

وقد أثبتت املبادرات اإلقليمية ودون اإلقليمية أا حمفل قيم لتبـادل أفـضل املمارسـات                - ٧٥
يت يبـذهلا   ، ولتيسري املسامهات اإلقليميـة يف اجلهـود الـ         اتة يف جمال بناء القدر    فادوالدروس املست 
وإين أحث الدول اليت تواجه حتديات مماثلـة علـى العمـل سـوية لتعزيـز قـدراا،        .اتمع الدويل

   .مبا يف ذلك عن طريق االستفادة من مزايا التعاون فيما بلدان اجلنوب

ــدر     - ٧٦ ــاء الق ــع جمــاالت بن ــا ، أن يعمــل اتومــن اجلــوهري، يف مجي ــساعدة  مع ــدمو امل مق
 ومن الواجب على الدول أيضا أن تـؤدي جانبـها مـن     .مل اجلهود الدوليةلتحقيق أقصى أثر

وإين أحـث مجيـع     . دث فارقـا حقـا يف التنفيـذ       املسؤولية بأخذ املساعدة واستعماهلا على حنو حيـ       
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الكيانات على القيام مبا يكفي من أعمال املتابعة للمساعدة اليت تقدمها، رمبا عن طريق تطـوير                
 .ة يف امليدان وحتسينهابرامج اإلرشاد القائم

 
 ااالت ذات األولوية -ألف  

 تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان ونظم العدالة اجلنائية الفعالة - ١ 
ــا املــشترك ضــد اإلرهــاب هــ    - ٧٧ ــسان  وإن العمــاد األساســي لكفاحن ــرام حقــوق اإلن  احت

 نناضـل يف    ذيلقـانوين الـدويل، الـ      ا البنيـان من الواجـب أن يكـون تعزيـز         ولذا  . وسيادة القانون 
 ١٣٧٣ قد ساهم جملس األمـن، يف قـراره       و. إطاره ملنع اإلرهاب ومكافحته، أولوية بالنسبة لنا      

يف حتقيــق ذلــك عنــدما قــرر أن الــدول مجيعهــا ينبغــي أن تكفــل تقــدمي أي شــخص   ،)٢٠٠١(
ــا        ــة، أو التخطــيط ألعم ــال إرهابي ــم أعم ــة أو دع ــال إرهابي ــل أعم ــشارك يف متوي ــذا  ي ــن ه ل م

أو التحضري هلـا أو ارتكاـا، للعدالـة وأن تكفـل اعتبـار هـذه األعمـال اإلرهابيـة جـرائم                        القبيل
قـادرة علـى تطبيـق    الـدول   ومـن الـالزم أن تكـون        . جنائية جسيمة يف قوانينها ولوائحهـا احملليـة       

 حلقــوق إيــالء االحتــرام الواجــب هــذه القــوانني وإنفاذهــا وعلــى تقــدمي اجلنــاة إىل العدالــة مــع   
 .اإلنسان

ــساهم    - ٧٨ ــستطيع األمــم املتحــدة أن ت ــة   ة كــبريمــسامهةوت ــى إقام ــدول عل  يف مــساعدة ال
 وعلـى  .سيادة القانون وقادر علـى أداء هـذه املهـام   يستند إىل نظام عدالة جنائية فعال،    وصيانة  

 قيمـة يف  تراكمت لديـه خـربة  سبيل املثال، فإن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية    
 ومكافحـة  ،جمال تقدمي املساعدة التشريعية وغريها من أنواع املساعدة لتيسري مراقبة املخـدرات      

ــة وغــسل األمــوال واإلرهــاب والفــساد، وتعزيــز التعــاون الــدويل،      اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني
عزز قـدرة املكتـب   يومما  .سيما يف جمايل تسليم ارمني واملساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية ال

اليت تقوم بـدور فريـد يف تيـسري         ،   مكتبا ٢٢ استغالله ملكاتبه امليدانية وعددها      على القيام بذلك  
املتعلقـة مبنـع     املساعدة التقنية للدول، عند الطلب، فيما يتعلق بالـصكوك العامليـة             وحتسني تقدمي 

التــابع للمكتــب وعلــى وجــه اخلــصوص، أثبــت فــرع منــع اإلرهــاب . اإلرهــاب الــدويل وقمعــه
 كمقــدم للمــساعدة التقنيــة يف جمــاالت الــصياغة التــشريعية والتعــاون الــدويل وتــدريب    فعاليتــه

 اتكثري من العمـل يف جمـال التـشريع        ب ولكن ال يزال من الالزم القيام     . مسؤويل العدالة اجلنائية  
 ـا املؤسـسية              احبد ذاوإين . تـشريعات الـيت تنفـذ تلـك ال   ، ويف جمال تعزيـز هياكـل الـدول وآليا

أحــث مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة علــى مواصــلة عملــه الــذي متــس إليــه 
 .احلاجة يف هذا الصدد

بوجـوده  ما ذُكر آنفا يف هـذه االسـتراتيجية، فـإن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،                   كو - ٧٩
لع بـه يف تعزيـز احلكـم        يـضط   عليـه أن    بلـدا، لـه دور حيـوي       ١٦٦ال يـضاهى يف     الـذي   يداين  امل
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 أن يدمج جوانـب مكافحـة اإلرهـاب يف براجمـه عـن طريـق العمـل مـن أجـل                       فبإمكانه .الرشيد
قـدرات  وحتـسني    ملكافحة اإلرهاب وتنفيـذها، وعـن طريـق دعـم            ةالتصديق على املعايري الدولي   

حلقـوق  نظم العدالة وإنفاذ القـانون ومـن خـالل تـشديد التركيـز علـى التقيـد بالقـانون الـدويل                      
ذات قـدرة  وعالوة على هذا، فإن إدارة عمليـات حفـظ الـسالم كانـت، وال تـزال،        .اإلنسان
ــد ــة، مبــا فيهــا      ت ةفري ــة فيمــا يتعلــق باملــسائل اجلنائي ــشرطة الوطني ــدريب إىل ال ــها لتقــدمي الت ؤهل

ــتفجري بالق   أخــذاالختطــاف و ــال والقتــل وال ــل، وإين ن الرهــائن والتحقيــق يف عمليــات االغتي اب
 جيـب ويف الوقت ذاتـه،  . صلة عملها يف تعزيز قدرة الشرطة الوطنيةاهذه اإلدارة على مو أحث  

ينبغــي لــذا، و. نعكاســات العمــل يف جمــال حقــوق اإلنــسان ال قــوات الــشرطة إدراكأن نكفــل 
زيــادة الــوعي بالقــانون ل أدوات اســتخدامملفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان أن تواصــل 

 .، والسيما يف سياق اإلرهاب ومكافحة اإلرهابالدويل حلقوق اإلنسان
 

 تعزيز التعليم اجليد والتسامح الديين والثقايف - ٢ 
وتعزيـز   احليوي الذي ميثله التعلـيم       الا تضطلع به يف     قيادي عليها أن  لليونسكو دور    - ٨٠

ي هلـا أن  وينبغـ  . طوائف الدين الواحـد بنيالتسامح، مبا يف ذلك عن طريق احلوار بني األديان و
تزيد براجمهـا احلاليـة مـن أجـل تعزيـز قـدرة الـنظم التعليميـة علـى نطـاق العـامل يف جمـال إدمـاج                            

 ومنــع نــشوب ، والقــيم الدوليــة املــشتركة، والتفــاهم املتبــادل،حقــوق اإلنــسانشأن التثقيــف بــ
ق  يف مجيع جوانب النظم التعليمية للدول، مبا يف ذلـك عـن طريـ              ، والتفكري النقدي  ،الصراعات

 . الكتب املدرسيةاملدرسني واملوافقة على مضمونتطوير معايري املناهج وتدريب 
 

 مكافحة متويل اإلرهاب - ٣ 
كــذلك شــركاء تلــك  األمــم املتحــدة ومــن مؤســسات فعــال مؤســسات شــىت  تعمــل و - ٨١

املعــين  مكتــب األمــم املتحــدةســيما صــندوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل و  ، والاملؤســسات
، علـى كفالـة قيـام الـدول         )لنتربـو إلا(املنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة         ، و ت واجلرمية باملخدرا

بوضع القوانني وإنشاء املؤسسات الالزمة من أجل االمتثال التام للقواعد وااللتزامـات الدوليـة              
 .فيما يتعلق مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

وظفي العدالــة اجلنائيــة املعنــيني، وكــذا وإين أشــجع علــى تقــدمي مزيــد مــن التــدريب ملــ  - ٨٢
ة بكـل بلـد   علقـ املساعدة التقنية اليت تراعي مستوى تطور القطاعات املالية واملخـاطر احملـددة املت         

مبـادرات مـشتركة، مـن قبيـل الفريـق العامـل            اسـتحداث   كما أحث علـى مواصـلة       . على حدة 
واجلرميـة واملنظمـة الدوليـة للـشرطة        حدة املعين باملخدرات    تكة بني مكتب األمم امل    اشركاملنشأ  
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من أجل تقدمي املساعدة التقنية ملكافحـة غـسل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب،               ) اإلنتربول(اجلنائية  
 .توسيع قواعد البيانات ذات الصلة باملوضوعكما أحث على 

 كفالة أمن النقل - ٤ 
الـبىن  هجمـات ضـد     تبدي اجلماعات اإلرهابية منذ وقت طويل اهتماما خاصا بتنفيـذ            - ٨٣

شـبكات النقـل والوسـائل البحريـة واجلويـة لنقـل املـسافرين              التحتية البالغة األمهيـة، ومـن بينـها         
األمـم املتحـدة، وخـصوصا    منظومـة  عـدة كيانـات معنيـة مبجـال النقـل يف           تقوم فعال   و. والسلع

يل، بـدور حاسـم     املنظمة البحرية الدولية ومنظمة اجلمارك العاملية ومنظمة الطـريان املـدين الـدو            
 مـن أمـن     ، تتـراوح  نفـسها يف جمـاالت خمتلفـة      أيف تعزيز قدرة الدول األعضاء على محاية        األمهية  

وأرحـب  . اإلنـسان احلاويات إىل احلماية مـن اسـتخدام منظومـات الـدفاع اجلـوي الـيت حيملـها          
، ٢٠٠٤ يف عـام     لمدونة الدولية ألمن الـسفن واملرافـق املرفئيـة        خصوصا باعتماد صيغة معززة ل    

 .وهي املدونة اليت تقوم بإنفاذها املنظمة البحرية الدولية
أحث املنظمة البحريـة الدوليـة ومنظمـة اجلمـارك العامليـة ومنظمـة الطـريان املـدين                 إين  و - ٨٤

الدويل على مواصلة تعزيز التعاون فيمـا بينـها والعمـل علـى حتديـد أي جمـال مـن جمـاالت أمـن                        
توسيع نطاق بـرامج املـساعدة التقنيـة الـيت          ؤيد  كما أ . نب الدول ال من جا  جتاهالنقل اليت تلقى    

وأحث الدول على االستفادة منها لكفالـة تنفيـذ املعـايري    كل منظمة من هذه املنظمات    تقدمها  
وينبغي جلميع الدول أن تنفذ الصيغة املـستكملة ملعـايري منظمـة الطـريان املـدين الـدويل                  . الدولية

ها وتيـسري  اإلطـار املعيـاري لتـأمني التجـارة العامليـة         ، و ٢٠٠٥وفمرب  نـ / الثاين تشرينالصادرة يف   
ــة يف   ــرانالــصادر عــن منظمــة اجلمــارك العاملي ــه / حزي إضــافة إىل ذلــك، أشــجع  و. ٢٠٠٥يوني

املديريــة التنفيذيــة للجنــة مكافحــة اإلرهــاب علــى مواصــلة تطــوير عملــها عــن طريــق الزيــارات 
بحريـة الدوليـة ومنظمـة الطـريان املـدين الـدويل، علـى        القطرية والعمـل، بالتعـاون مـع املنظمـة ال         

كمـا ينبغـي للمديريـة    . الـبىن التحتيـة البالغـة األمهيـة    حتديد احتياجات الدول، مبا يف ذلك محاية      
التنفيذية للجنة مكافحـة املخـدرات أن تستكـشف سـبل تـسهيل نـشر أفـضل املمارسـات، مـع                     

 .املراعاة الواجبة ملتطلبات السريةإيالء 
 

 تسخري قدرات شبكة اإلنترنت يف مكافحة اإلرهاب - ٥ 
احلاجـة امللحـة إىل قيـام اتمـع الـدويل مبكافحـة             ا التقريـر    أبرزت أجزاء سابقة من هـذ      - ٨٥

متامـا  ويف املقابـل، جيـب علـى مجيـع الـدول أن تـسخر       . أغـراض إرهابيـة  يف استخدام اإلنترنـت    
أن وبـذلك، سـنتمكن مـن       . افحـة اإلرهـاب   القدرات اليت تتيحها شبكة اإلنترنـت كوسـيلة ملك        

ومتثــل شــبكة اإلنترنــت أداة قويــة . هميإحــدى األدوات املفــضلة لــدضــد اإلرهــابيني ستخدم نــ
 ةمــن خــالل التركيــز علــى حمنــ وذلــك نظــري هلــا ملكافحــة انتــشار أيــديولوجيات اإلرهــاب،   ال
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ــة يف      ــة واملؤســسات التربوي ــات احمللي ــني اتمع ــصالت ب ــة ال ــضحايا، وإقام ــدان،  ال  خمتلــف البل
وينبغي للـدول أن تعمـل معـا مـن أجـل            . همفياإلرهابيني املشتبه   عن  وجتميع وتبادل املعلومات    

املراعــاة الواجبــة مــع إيــالء حتقيــق االســتفادة القــصوى مــن اإلنترنــت يف كافــة هــذه اــاالت،   
 .ملتطلبات السرية

 
 عليهااهلجوم الرد على نة ويحتسني محاية األهداف غري احلص - ٦ 

اهلجـوم عليهـا تباينـا كـبريا     رد علـى  نة والـ يتتباين القدرة على محاية األهداف غري احلص  - ٨٦
                 ا قد تكون أكثر ضعفا حيـث احلاجـة إليهـا أمـسوإين . فيما بني الدول األعضاء، واملؤسف أ

دمي تقـ الواليـات احلاليـة لألمـم املتحـدة فيمـا يتعلـق ب            إعادة النظر يف    أحث الدول األعضاء على     
كمـا ينبغـي    . عامـة  املساعدة لبناء القدرة على منـع اهلجمـات اإلرهابيـة املوجهـة ضـد الـسكان               

أفـضل  املعلومـات عـن     تبادل  لملنظومة األمم املتحدة أن تعمل على حتديد وتعزيز سبل الوساطة           
وأحـث املنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة          . املمارسات فيما بني الـدول األعـضاء يف هـذا اـال           

القادرة علـى  السالمة واألمن شؤون  سيما إدارة    على العمل مع األمانة العامة، وال     ) اإلنتربول(
ونظرا ألن العديد من أهـداف اإلرهـابيني،        . حتقيقا لذلك العمل مع الدول األعضاء يف امليدان،       

يـالء   تـدخل يف إطـار امللكيـة اخلاصـة، فإنـه ينبغـي إ             ، األساسية واملتـاجر واملطـاعم     بىنمن قبيل ال  
كمـا أحـث مكتـب األمـم     . شـراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص         إلقامـة   مزيد من االهتمـام     

معهــد األمــم املتحــدة  املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة علــى مواصــلة عملــه، بالتعــاون مــع   
ة، من أجل تـسهيل احلمايـة مـن اهلجمـات اإلرهابيـة املوجهـة                لبحوث اجلرمية والعدال   ياألقاليم

 .والتجمعات الواسعة النطاقسبات املناضد 
 

املـــواد النوويـــة أو البيولوجيـــة اإلرهـــابيني مـــن حيـــازة تعزيـــز قـــدرة الـــدول علـــى منـــع  - ٧ 
  أفضل ملواجهة هجوم من هذا النوعاستعدادوجود  وكفالة ،ةاعيشعإلالكيميائية أو ا أو
ئيـة علـى مـساعدة      تدأب الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر األسـلحة الكيميا          - ٨٧

ــة أو        ــواد النووي ــن الوصــول إىل امل ــابيني م ــع اإلره ــى من ــدرة عل ــاء الق ــدول يف بن ــة  ال البيولوجي
. ة يف حالة وقوع هجوم باستخدام تلـك املـواد         يفعالبالكيميائية أو املشعة، وعلى االستجابة       أو

 .وإين أحثهما على العمل معا لتحديد أي ثغرات يف هذا اال ومعاجلتها
ــة   إضــافة إىل ذلــك،  و - ٨٨ ــدول األعــضاء إمكاني  إىل جملــس أن تطلــبأقتــرح أن تــدرس ال

الـذي   وفريـق اخلـرباء      املديريـة التنفيذيـة للجنـة مكافحـة اإلرهـاب         األمن بأن يعـزز، عـن طريـق         
 ملكافحـة قيـام   التقنيـة ، تيـسري املـساعدة      )٢٠٠٤ (١٥٤٠ عمـال بـالقرار      ةاملنـشأ يساعد اللجنـة    

قـد تـود اجلمعيـة العامـة     و.  واسـتخدامها وحيازاأسلحة الدمار الشامل    اإلرهابيني باستحداث 
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 النظر يف اختاذ قرار يدعو مجيـع الـدول إىل إبـداء التعـاون وتقـدمي املـساعدة                    أيضا وجملس األمن 
 وضـع   كـذلك قـد يلـزم     .  شن هجوم إرهايب باستخدام أسلحة الدمار الشامل       ةالالزمني يف حال  

 هجـوم مـن هـذا       حـدوث  عنـد    اسـتجابتها لدول األعضاء بـشأن     أو استعراض مبادئ توجيهية ل    
 . لإلبالغ عنه وطلب املساعدة الدوليةاليت تتخذسيما اخلطوات  القبيل، ال

 مــواد كيميائيــة ينبغــي للــدول أن تكفــل اختــاذ إجــراءات ومنعــا لإلرهــابيني مــن حيــازة - ٨٩
نيـة علـى    األمـم املتحـدة املع     الكيميائيـة، وأحـث هيئـات        املنشآتأمنية على أعلى املستويات يف      

ــساعدة   ــدتقــدمي امل ــضاءعن ــضا  .  االقت ــة اســتحداثوجيــب أي ــيح آلي  ملنظمــة حظــر األســلحة  تت
املـساعدة   بالتعاون مع غريها من اجلهـات الفاعلـة املعنيـة يف األمـم املتحـدة،       أن تقدم  الكيميائية

ــس  ــة وتن ــات الالزم ــتجابةق عملي ــة يف حالــ االس ــلحة  هجــوم باســتخد حــدوث ة واإلغاث ام أس
 .كيميائية أو إطالق عوامل كيميائية

للمــساعدة علــى كفالــة التأهــب ملواجهــة هجمــات بيولوجيــة مــن الــضروري، اختــاذ   و - ٩٠
تحـسني الـنظم الـصحية العامليـة سـتترتب          ف. زيـز الـنظم الـصحية العامـة للـدول          لتع كربىمبادرة  

ومـن  . عديـة املمـراض  األجـراء  عليه آثار إجيابية متعددة، منها ختفيض عدد الوفيـات سـنويا مـن          
 املمرضـات ل هلـم نفـسهم اسـتخدام        رم اإلرهـابيني الـذين تـسو      حتـ  أن   ابري نفـسه  ا التـد  شأن هذه 

وقــد أجــادت منظمــة . ه األثــر الــذي ينــشدون حتقيــق أهــدافهم ومــن حتقيــقألغــراض خبيثــة مــن
حتـسني مـستوى     إلعانـة الـدول علـى        التقنيـة الصحة العامليـة يف عملـها املتعلـق بتقـدمي املـساعدة             

ومــن . لكــن مــا زال يــتعني بــذل جهــود أكثــر بكــثري يف هــذا الــصددونظمهــا الــصحية العامــة، 
 شــكل مــوارد أو إبــداء علــىهــذا الــشأن، ســواء يف  أن تقــدم الــدول األعــضاء الــدعم  احليــوي

كمــا أن علــى األمــم املتحــدة العمــل علــى وضــع قاعــدة بيانــات   . اإلرادة والتعــاون الــسياسيني
ة بشأن احلوادث البيولوجية وتعزيز تبادل املعلومات لكي تيـسر تقيـيم التهديـدات              واحدة شامل 

 قائمـة اخلـرباء يف الـشؤون        حتـديث ومن الـضروري أيـضا      . واملخاطر وتدعم التحقيقات اجلنائية   
 .البيولوجية واملختربات البيولوجية املوجودة حتت تصرف األمني العام

دة أن حتــسن مـــستوى التنــسيق عنـــد التخطـــيط   وعلــى العمـــوم، ينبغــي لألمـــم املتحـــ   - ٩١
وسـيلزم علـى    .  أسـلحة الـدمار الـشامل      تستخدم فيه  هجوم إرهايب    لالستجابة يف حالة حدوث   

اخلــصوص اســتعراض وحتــسني فعاليــة اآلليــة القائمــة للتنــسيق بــني الوكــاالت فيمــا يتعلــق وجــه 
 يف حـاالت الطـوارئ   سـتجابة واالبعمليات تقدمي املساعدة واإلغاثة، مبا يف ذلك تقييم املخاطر      

ــار حــاالت  االنتعــاشوإدارة األزمــات، ومــساندة الــضحايا، فــضال عــن وضــع خطــط      مــن آث
وميكـن االسـتعانة بآليـات    . الطوارئ، حىت يتسىن جلميع البلـدان تلقـي مـا يكفـي مـن املـساعدة        

ــسانية لالســتجابةاألمــم املتحــدة   ــداعيات إنــ   إذا اإلن ــة ت ــى اهلجمــات اإلرهابي سانية  ترتبــت عل
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وهنـاك عـدة مبـادرات إصـالحية قيـد التنفيـذ مـن شـأا تعزيـز                  . خطرية تستلزم مساعدة دوليـة    
 حــاالت طــوارئ إنــسانية حــدوث عنــد االســتجابة بــسرعة وفعاليــةقــدرة اتمــع الــدويل علــى 

 . بوجه عام
 

 إتاحة املوارد املناسبة ملكافحة اإلرهاب - باء 
 األمـم   كيانـات  مـن    تقنيـة  مـساعدة    لحـصول علـى   ل طلبات الدول األعضاء     لقد زادت  - ٩٢

هذه الزيادة غـري املـسبوقة مل تواكبـها الزيـادة           غري أن   . املتحدة زيادة هائلة يف السنوات األخرية     
 املقدمـة مـن األمـم       التقنيـة  كبري مـن املـساعدة       قدروعالوة على ذلك، ميول     .  يف املوارد  الالزمة

ق التربعات، اليت متيل إىل التقلب وحتـول دون قيـام           املتحدة يف جمال مكافحة اإلرهاب عن طري      
لـذلك أدعـو الـدول األعـضاء إىل استكـشاف      .  بتخطـيط طويـل األجـل   كيانات األمـم املتحـدة    

 . بدرجة أكرب عليهاإضافية ميكن االعتمادمصادر متويل 
فــرع منــع  مــن التقنيــةأن الطلــب علــى خــدمات املــساعدة  فعلــى ســبيل املثــال، يقــدر   - ٩٣
، وتقـدمي تلـك اخلـدمات، زادا        هاب التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة         اإلر

، سـواء مـن حيـث املـضمون أو كميـة األنـشطة             ٢٠٠٣ منذ عـام     مبقدار ثالثة أمثال على األقل    
 ويف الوقت نفسه، بقيت املوارد األساسـية املخصـصة للفـرع، إلتاحـة اخلـربات الفنيـة                . املطلوبة

، ممــا يــستلزم ٢٠٠٣وأداء مهــام الــدعم األساســية، علــى املــستوى نفــسه منــذ عــام  املتخصــصة
تلبية االحتياجات من املوارد عن طريق املساعدة الطوعيـة مبـا يـشوا مـن أوجـه قـصور عمليـة                     

يزانيـة العاديـة هلـذه     امليف يف ختـصيص متويـل إضـايف    أن تنظـر  ينبغي للدول األعضاء    لذا  و. كبرية
 .ة من األنشطاألمناط

 
  تعزيز االتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة يف جمال مكافحة اإلرهاب - جيم 

 مـن املؤسـسات واإلدارات والوكـاالت والوحـدات          واسعةمما يلفت النظر أن جمموعة       - ٩٤
واألفرقة التابعة ملنظومة األمم املتحدة وشركائها تنخرط فعليا يف بناء قدرات الدول علـى منـع                

 تــضم أعــضاء فرقــة العمــل املعنيــة بالتنفيــذ يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب  واقــع أن وال. اإلرهــاب
 مـستقلة لـديها ترتيباـا    متخصـصة ، العديد منـها مؤسـسات ووكـاالت      كيانا خمتلفا  ٢٣ميثلون  

 .نشطتها الواسعة النطاقأل هلذا التقرير عرض عامرد يف املرفق األول وي.  االتنظيمية اخلاصة
 ســعة نطــاق األنــشطة الــيت تــضطلع ــا منظومــة األمــم    يــربزالتنظيمــي هــذا التجــزؤ و - ٩٥

ــى   . املتحــدة يف هــذا اــال  ــل عل ــضا دلي ــددة  احلاجــة إىل اســتجابات وهــو أي  متخصــصة ومتع
 ويف الوقـت نفـسه، يتطلـب منـا ذلـك        . الـذي ميثلـه اإلرهـاب      خطـر املعقـد   لاجلوانب للتـصدي ل   

ــدار       ــدم إه ــم املتحــدة وع ــال األم ــساق أعم ــة ات ــري    كفال ــادل غ ــشحيحة بالتب ــوارد ال  الــوايفامل
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مـا  ولن تتمكن األمـم املتحـدة مـن حتقيـق إمكاناـا بالكامـل في           . ازدواجية العمل بللمعلومات و 
ساعدة الدول على بناء قدراا يف جمال مكافحـة اإلرهـاب إال عـن طريـق إعطـاء دفعـة                    مب يتعلق

 .قوية لتحسني مستوى التعاون والتنسيق
) ٢٠٠١ (١٣٧٣قـرار جملـس األمـن       وجـب   مكافحة اإلرهاب املنـشأة مب    أعمال جلنة   و - ٩٦

فـالقرار  . التقنية املقدمـة   ما نبذله من جهود لتحسني مستوى اتساق وكفاءة املساعدة           متثل لُب 
 بتيــسري أيــضا  برصــد االمتثــال ألحكامــه فحــسب، بــل يكلــف اللجنــة لــيس) ٢٠٠١( ١٣٧٣

قـدراا علـى تنفيـذ التزاماـا يف جمـال مكافحـة              للـدول مـن أجـل تعزيـز          التقنيـة تقدمي املساعدة   
 ١٣٧٣ طلب اللجنة األويل أن تقدم الدول تقارير عن جهودها لتنفيـذ القـرار     ولقي. اإلرهاب

 الـدول   كانـت كـل دولـة مـن         وقت كتابة هذا التقريـر     فحىت. ة عارم ة إجيابي استجابة) ٢٠٠١(
وقـدم العديـد منـها    . قـل إىل اللجنـة  تقريرا واحدا علـى األ قد أرسلت   مجيعها   ١٩١ ـاألعضاء ال 

 العامل بفضل هذه التقـارير أن يكـون ألول مـرة            استطاعوقد  . تقريرين أو ثالثة تقارير أو أكثر     
فكــرة عامــة عــن القــوانني والترتيبــات املؤســسية املعمــول ــا يف الــدول األعــضاء وأن يكتــسب 

 . نواحي القصورالقدرة على حتديد 

تعزيـزا منـها للجهـود الـيت تبـذهلا جلعـل التعـاون              فحـة اإلرهـاب،     وقد أنشأت جلنة مكا    - ٩٧
أكثر فعالية ولبناء قدرات الدول، املديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب اليت بـدأت تعمـل بكامـل            

التنفيذيـة مـن زيـارات موقعيـة        املديريـة   مـا تقـوم بـه       وعن طريـق    . ٢٠٠٥عام  أواخر  طاقتها يف   
الدول واملنظمات الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة املعنيـة،           مع  للعواصم وما جتريه من حوار      

قـدرا علـى   فحـسنت  ما عادت اللجنة تصب تركيزها على التقـارير اخلطيـة بـل ختطـت ذلـك               
التنفيذيـة  كما أن املديريـة     . رصد وتقييم ما تتخذه الدول فعليا من إجراءات ملكافحة اإلرهاب         

ــالـــدول مـــن  حتديـــد احتياجـــاتتعـــزز قـــدرة اللجنـــة علـــى    تلـــك وترتيـــبالتقنيـــة ساعدة املـ
 .حبسب األولويةاالحتياجات 

زيارات ميدانية، ومن املقرر أن تقوم بعـشر زيـارات          بسبع  وقامت املديرية حىت تارخيه      - ٩٨
األمـم  يف منظومـة  كيانـات أخـرى   ممثلـي  وإين أرحب بانـضمام     . ٢٠٠٦أخرى قبل انتهاء عام     

. يف الزيارات اليت قامت ـا     التنفيذية   إىل املديرية    ،مات إقليمية  وأحيانا حىت ممثلي منظ    ،املتحدة
وعنــد انتــهاء .  بــني خمتلــف الكيانــاتهأوجــه التــآزر هــذزيــادة وأحــث املنظمــات املعنيــة علــى 

ما يتناسـب مـع احتياجـات الـدول مـن مـوارد بـشرية وماليـة الزمـة                   أن يتوافر   التقييمات ينبغي   
 .التقنيةلتقدمي املساعدة 

بانتظـام  أن تقـيم    التنفيذيـة   تقييم جديدة تتـيح للمديريـة       أداة  أرحب أيضا باستحداث    و - ٩٩
مبقتــــضى قــــرار جملــــس األمــــن  التزامــــات مــــدى تنفيــــذ الــــدول ملــــا عليهــــا مــــن  وشــــفافية 
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حتديـــد اـــاالت ذات األولويـــة داخـــل  التنفيذيـــة ســـيتيح للمديريـــة فهـــذا . )٢٠٠١( ١٣٧٣
، مبا فيها اجلهات املاحنـة الثنائيـة، املبـادرة، مـع            التقنيةعدة  وينبغي للجهات مقدمة املسا   . البلدان

التقنيــة، مــا ينفــذ منــها  مــشاريع املــساعدة عــن ملعلومــات تبــادل اتــوخي الــسرية الالزمــة، إىل  
علـى العمـل عـن كثـب مـع مجيـع اجلهـات              التنفيذيـة   وإين أحث املديريـة     . نفذ على السواء   وما

باملعلومات اليت قد تساعدها على تنفيذ ما تقدمـه مـن بـرامج             وتزويدها  التقنية  مقدمة املساعدة   
 .التقنيةيف جمال املساعدة 

 
 سني طريقة تبادل املعلوماتحت - ١ 

نظرا للطائفة الواسعة من كيانات األمم املتحدة اليت تعاجل مسائل مكافحة اإلرهـاب،              - ١٠٠
ولتحقيـق  .  أقـصى درجـة ممكنـة     طريقـة تنـسيق املعلومـات وتبادهلـا إىل        حتسني  من األمهية مبكان    

التابعــة لألمــم التقنيــة ذلــك، أوصــي بإنــشاء فريــق غــري رمســي يــضم اجلهــات مقدمــة املــساعدة   
 .املتحدة واجلهات املاحنة واجلهات املستفيدة وجيتمع مرة أو مرتني سنويا لتبادل املعلومات

.  يف امليــدان وستــستدعي عمليــة التنــسيق هــذه أيــضا حتــسني طريقــة تبــادل املعلومــات - ١٠١
 .ذلكوميكن اعتماد عدة آليات لتحقيق 

 أوال، سأضمن أن تصبح املعلومات املتعلقة جبميع مـا لـدى األمـم املتحـدة مـن مـوارد                 - ١٠٢
هــذا حتتاجــه ف.  يف شــكل دليــل إلكتــروين -عــن مكافحــة اإلرهــاب متــوافرةً يف مكــان واحــد   

بغـي أن يتـضمن هـذا الـدليل، مـن بـني       وين.  على حد سواءالدول وأفرقة األمم املتحدة القطرية 
ما يتضمن، تفاصيل عن طريقـة االتـصال باجلهـات التنـسيقية العاملـة يف هيئـات األمـم املتحـدة                   

ــةوباجلهــات مقدمــة املــساعدة ال  ــة    . تقني كمــا ينبغــي أن يتــضمن إرشــادات واضــحة عــن كيفي
ــضل املمارســات املتاحــة يف اــ        ــا أف ــا فيه ــصلة، مب ــوارد ذات ال ــسية البحــث عــن امل االت الرئي

وأطلـب مــن فرقـة العمــل املعنيـة مبكافحـة اإلرهــاب العمـل مــع      . واألسـئلة الـيت يتكــرر طرحهـا   
 .الكيانات املعنية إلعداد هذا الدليل يف أقرب وقت ممكن

ــسيق عمليــات تقــدمي املــساعدة     - ١٠٣ ــزم حتــسني طريقــة تن ــا، يل ــة  ثاني وتعزيزهــا علــى  التقني
. املكاتب القطرية التابعة لألمم املتحدة إىل أقـصى حـد         يد من   أن نستف وعلينا  . الصعيد القطري 

وينبغي أن تكون لدينا جهات تنسيقية على صعيد املنظومة ونظـام سـلس لتـدفق املعلومـات يف                  
مـع مـضي العمـل املتعلـق مبكافحـة اإلرهـاب قـدما،        إىل امليـدان ومنـه،      وخباصة  املنظومة ككل،   

ن واملنـسق و. اق ج األمـم املتحـدة العـام يف أي بلـد    يف سيهذا العمل   حرصا على تنفيذ    وذلك  
تعـاطف  األقدر على اكتشاف دالئـل وجـود        ن وكبار املسؤولني اآلخرين يف امليدان هم        واملقيم

 واسـتقطاب املتطـرفني ألشـخاص     ،يديولوجيات اإلرهابيـة   أو األ  ،اإلرهابيةاجلماعات  شعيب مع   
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منظومــة األمــم املتحــدة وتوجيــه انتبــاه . الكراهيــةواإلعــالم الــذي يبــث  ،آخــرين إىل صــفوفهم
 . ميكن أن يساعدمها على التحرك بسرعة لتدارك األمورإىل ذلك واتمع الدويل 

. التـآزر بـني املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة            حتـسني أوجـه      ثالثا، ينبغـي     - ١٠٤
 وفتح قنـوات جديـدة      ، طاقتها اهليئات واآلليات احلالية وجعلها تعمل بأقصى     تعزيز  ويلزم علينا   

مكتــب األمــم وخباصــة وميكــن لألمــم املتحــدة، . إيــالء املراعــاة الواجبــة للــسرية لتعــاون، مــع ل
يف أداء دور فعــال املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة واملديريــة التنفيذيــة ملكافحــة اإلرهــاب،  

تـدفقا كـامال   فق املعلومـات  وتد. املساعدة على إنشاء آليات ومراكز إقليمية ملكافحة اإلرهاب      
التحلــيالت أي بلــد بعينـه  تبــادل مجيـع اجلهــات الفاعلـة يف   فيف هــذا اـال؛  عامـل بــالغ األمهيـة   

بـني  بزيارات تقيـيم مـشتركة      على القيام   وينبغي أن نعمل جبهد     . أولويةمسألة متثل   والتقييمات  
 .للمساعدة على ختفيف العبء على الدولاملنظمات 

 
 يات تقدمي التقاريرآلترشيد  - ٢ 

مـشكلة يف منظومـة األمـم املتحـدة         إن االلتزامات املفرطة املتعلقـة بتقـدمي تقـارير متثـل             – ١٠٥
: إصـدار الواليـات وتنفيـذها     ”: يف تقريري الذي صـدر مـؤخرا واملعنـون        مثلما أكدت   برمتها،  

قـدمي التقـارير    أما بالنسبة آلليـات ت    . )A/60/733(“ حتليل وتوصيات لتيسري استعراض الواليات    
علـى  الـيت ميكـن أن تـساعد        عـدد مـن اخلطـوات العمليـة         فثمـة   ذات الصلة مبكافحـة اإلرهـاب،       

 .تخفيف من حدة هذه املشكلةال
 أو عـدم الرغبـة    وجـود طاقـة أو اهتمـام،        أوال، ينبغي إجراء تقيـيم ملـدى إسـهام عـدم              - ١٠٦
 ١٢٦٧تقـــدميها يف قـــراره عـــدم القـــدرة، يف نقـــص التقـــارير الـــيت دعـــا جملـــس األمـــن إىل   أو
 ).٢٠٠٤ (١٥٤٠و ) ٢٠٠١ (١٣٧٣قراريه الالحقني يف و) ١٩٩٩(

 تقـدم التقـارير إىل اللجـان الـثالث كلـها          ثانيا، بالنظر إىل وجود غالبية الدول الـيت مل            - ١٠٧
وميكــن . يف منــاطق معينــة، فــإن اللجــان ميكنــها حبــث اتبــاع ــج إقليمــي للتوعيــة ــذه القــضايا

، أن حيـدد     منفـصال  اكـل دولـة تقريـر     أن تقـدم    بـضرورة   القاضـي   ون تقويض املبدأ    للمجلس، د 
 .بعينهااملشورة للدول يف منطقة ميكن أن تقدم املساعدة وتسدي آلية أو دولة عضوا 

ثالثـــا، ينبغـــي أن تبـــذل اللجـــان قـــصارى جهودهـــا لتنـــسيق طلبـــات احلـــصول علـــى  - ١٠٨
باملعلومـات الـيت    درايتـها   يـة األخـرى، وذلـك لكفالـة         املعلومات فيما بينها ومع املنظمات الدول     

وقــد شــجعت . تقــدمي طلبــات منفــصلة للحــصول علــى معلومــات مماثلــة ل اســبق تقــدميها وجتنبــ
توحيـد متطلبـات تقـدمي      ’’ جملـس األمـن علـى        ٢٠٠٥الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمـة العـاملي لعـام          

ختلفــة املنوطــة يئاتــه الفرعيــة ملكافحــة لواليــات املمراعــاة واحتــرام امــن الــدول، مــع التقــارير 
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وآمل أن يتمكن جملـس األمـن مـن حبـث التوصـيات الـيت سـبق أن أصـدرا أفرقـة                      . ‘‘اإلرهاب
وعـالوة علـى ذلـك،      . اخلرباء اليت تدعم جلان مكافحة اإلرهـاب، وأن يتخـذ إجـراءات بـشأا             

وينبغـي أن تكـون   . ملتلقيـة الدولـة ا متوائمة مع  ينبغي أن تكون طلبات احلصول على املعلومات        
الفترة الفاصلة بني الطلبات طويلـة مبـا فيـه الكفايـة إلفـساح اـال للـدول لتنفيـذ أو اسـتعراض                   

قلمــا تــوفر تقــارير متعــددة وذلــك جتنبــا لتقــدمي التــشريعات أو اإلجــراءات الوطنيــة ذات الــصلة 
 .معلومات جديدة

 
 ية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهابإضفاء الطابع املؤسسي على فرقة العمل املعن - ٣ 

، املوجـود مقرهـا يف مكـتيب،       فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهـاب         إن   - ١٠٩
اجلهــود الــيت تبــذهلا منظومــة األمــم  اتــساق بإمكاــا كفالــة التنــسيق العــام وضــمان  هامــة آليــة 

يف مـساعديت   لـيس فحـسب     ن،  ونظـرا لنجاحهـا حـىت اآل      . مكافحـة اإلرهـاب   يف جمـال    املتحدة  
يف تـشجيع التعـاون بـني       أيـضا   على إعداد توصيات لوضع اسـتراتيجية ملكافحـة اإلرهـاب، بـل             

 األمــم املتحــدة املختــصة، فــإنين بــصدد اختــاذ خطــوات إلضــفاء طــابع مؤســسي عليهــا كيانــات
مكــتيب لتنــسيق وتطــوير وسيــشمل هــذا إنــشاء وظيفــة دعــم صــغرية يف  . داخــل األمانــة العامــة

توصـيات الـواردة يف مجيـع    سـيما تنفيـذ نتـائج مـداوالت الـدول األعـضاء بـشأن ال        أنشطتها، ال 
 .أجزاء هذا التقرير

 
 الدفاع عن حقوق اإلنسان يف سياق اإلرهاب ومكافحته -سادسا  

ــصر     إن  - ١١٠ ــسان عن ــدفاع عــن حقــوق اإلن ــة ال وأساســي يف أي اســتراتيجية  أصــيل كفال
وقــد ســلطت الــضوء يف أقــسام هــذا . هــذا التقريــر يف بدايــة ملكافحــة اإلرهــاب، كمــا ذكــرت

علـى مقترحـات تـدعو إىل       التقرير اليت تتنـاول اإلقنـاع واحلرمـان والـردع وتنميـة قـدرة الدولـة                 
وأركز اآلن على حقوق اإلنسان يف القسم اخلاص ا مـن هـذا التقريـر                .محاية حقوق اإلنسان  

لـدى مكافحـة   متاما ب مراعاا جتة حبقوق اإلنسان اليت    العتبارات اهلامة األخرى املتعلق   إبرازا ل 
 .اإلرهاب
إدانتــها ، ٥٤/١٦٤، يف قــرار اجلمعيــة العامــة    جمــدداالــدول األعــضاء  لقــد أكــدت   - ١١١

أنـشطة ترمـي إىل     باعتبارهـا    جبميـع أشـكاله ومظـاهره،        القاطعة ألساليب وممارسـات اإلرهـاب     
وسلمت الدول األعـضاء مـرة أخـرى        . دميقراطيةتدمري حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وال     

الــسالمة اإلقليميـة للــدول وأمنـها، وتزعــزع اســتقرار   يف ذلـك القــرار بـأن تلــك األعمـال ــدد    
وهلـا عواقـب    لة بالطرق املشروعة، وتقـوض أركـان اتمـع املـدين التعـددي،              احلكومات املشكَّ 

ناك غايـة تـربر االعتـداء املتعمـد علـى           وليست ه . ضارة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية للدول    
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 اإلرهـاب انتـهاكات للحـق يف احليـاة واحلريـة           وتعترب أعمال    .وغري احملاربني األشخاص املدنيني   
فمن واجبات الـدول يف جمـال حقـوق اإلنـسان           ولذلك،  . واألمن، والرفاه والتحرر من اخلوف    

 .أيضا اعتماد تدابري فعالة ملكافحة اإلرهاب وتنفيذها
ــا وحنــط مــن  أبــدا أال نــضحي عنــد مكافحــة اإلرهــاب  ويف الوقــت ذاتــه جيــب    - ١١٢ بقيمن

فالتعاون الدويل ملكافحة اإلرهاب جيب أن يكون مطابقـا         . معايري اإلرهابيني قيم و معايرينا إزاء   
لقانون الـدويل، مبـا يف ذلـك ميثـاق األمـم املتحـدة واالتفاقيـات والربوتوكـوالت الدوليـة                    متاما ل 

اللتزاماـا  أي تدابري تتخذها ملكافحـة اإلرهـاب        امتثال  ومن واجب الدول كفالة     . ذات الصلة 
سيما قانون حقوق اإلنسان وقـانون الالجـئني والقـانون اإلنـساين             مبوجب القانون الدويل، وال   

 .الدويل
ــا صــون   - ١١٣ ــار الــذي حيظــى بتقــدير دويل ويعتــرب   وال ميكنن علــى اإلرهــاب خروجــا  املعي

العنــف اإلرهــايب، ومعاجلــة  تــؤدي إىل نــشوء دورات مــن  مــن الظــروف الــيت  القــانون، واحلــد 
، إال بإدمـاج مكافحـة       مشاعر االسـتياء الـيت قـد تفـضي إىل جتنيـد اإلرهـابيني              ، واحلد من  املظامل

ــانون   ــهاون  . اإلرهــاب يف إطــار ســيادة الق ــسان  فمــن شــأن الت ــة حقــوق اإلن أن جيعــل يف محاي
وحينمـا تنتـهك حقـوق اإلنـسان يف     .  ليظفـروا بـه وحـدهم     اإلرهابيني يظفرون بنصر مـا كـانوا      

لتعبئــة جمنــدين ويــسعون إىل زيــادة ذلــك إطــار محلــة ضــد اإلرهــاب، فــإن اإلرهــابيني يــستغلون 
وهلذه الغاية، ينبغي للدول أن تـصدق علـى الـصكوك الدوليـة الرئيـسية يف جمـال         . تربير أعماهلم 

 رصـد حقـوق اإلنـسان علـى الـصعيدين           تنفذها وتقبل باختـصاص هيئـات     أن  حقوق اإلنسان و  
   هد إليهـا برصـد مجيـع األمـاكن الـيت يعـاين فيهـا النـاس         الدويل والوطين، مبا يف ذلك تلك اليت ع

 .من احلرمان من احلرية
مـن  كثـرة  ومازال اخلرباء الدوليون يف جمال حقوق اإلنسان يعربون عن قلقهم من أن              - ١١٤

مت، عمــال دوقــد قــ. نــسان واحلريــات األساســيةتــدابري مكافحــة اإلرهــاب تنتــهك حقــوق اإل
، تقـــارير عـــن محايـــة حقـــوق ٥٩/١٩١ و ٥٨/١٨٧ و ٥٩/٢١٩بقـــرارات اجلمعيـــة العامـــة 

 األمـم وينبغـي أن تواصـل مفوضـية        . اإلنسان واحلريات األساسية يف سـياق مكافحـة اإلرهـاب         
توصـيات عامـة عـن      يف حبث هذه املسألة، وإصـدار       قيادي  قوق اإلنسان القيام بدور     حلاملتحدة  

 .واجب الدول، وتوفري املساعدة إليها وإسداء املشورة هلا إن طلبت ذلك
 بتعزيـز   ا معنيـ  ا خاصـ  امقـرر ،  ٢٠٠٥يوليـه   /عينت جلنة حقوق اإلنـسان، يف متـوز        وقد   - ١١٥

التعـيني  وكـان هـذا     . اإلرهـاب  ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية يف سـياق مكافحـة          
. وافق بني تـدابري مكافحـة اإلرهـاب والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان               خطوة صوب كفالة الت   

ويقوم املقرر اخلاص، من خالل تراسله مـع احلكومـات، وزياراتـه القطريـة، واتـصاالته يئـات                  
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األمــم املتحــدة واهليئــات اإلقليميــة، والتقــارير الــيت يقــدمها بــشأن هــذه املــسائل، بتقــدمي الــدعم 
لتجــسيد ويتــيح إنــشاء جملــس حقــوق اإلنــسان فرصــة أخــرى  . لــدوللوإســداء نــصائح حمــددة 

مكافحة اإلرهاب، وينبغي للمجلس، وهو يتـشكل، أن        نا الرامية إىل    حقوق اإلنسان يف جهود   
 .يراعي واقع اإلرهاب

) ٢٠٠٥ (١٦٢٤ويف بــدايات هــذه االســتراتيجية، أثنيــت علــى قــرار جملــس األمــن     - ١١٦
كـذلك قمـت حبـث الـدول الـيت تعمـل          . مال اإلرهابيـة  الذي حياول معاجلة التحريض على األع     

ــع اســتخدام          ــة ملن ــى أن تتخــذ اإلجــراءات الالزم ــة مكافحــة اإلرهــاب عل ــع جلن عــن كثــب م
ولكـن علينـا أن     . تكنولوجيات املعلومـات واالتـصاالت لتـشجيع األنـشطة اإلرهابيـة وتنفيـذها            

ريض علــى األعمــال نكــون يقظــني خلطــر أن تتــذرع حكومــات تعــسفية بتــدابري مناهــضة التحــ 
ومـع ذلـك فـإن      . اإلرهابية لتحقيق غاياـا هـي، رمبـا السـتهداف معارضـني سياسـيني مـساملني               

وإين أحــث علــى زيــادة العمــل يف هــذا اــال، مــع   . معاجلــة مــسألة التحــريض مــسألة حيويــة  
أوروبـا  االمتثال التام للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان وإيـالء االعتبـار الواجـب التفاقيـة جملـس                 

 .املتعلقة مبنع اإلرهاب
وهناك مسألة أخرى بالغة األمهية تتعلق مبوضوع إيالء االعتبـار لإلجـراءات القانونيـة               - ١١٧

 مـن الوثيقـة     ١٠٩وقد دعي جملس األمـن يف الفقـرة         . الواجبة ومسألة إدراج األمساء يف القوائم     
ــاملي    ــة الع ــؤمتر القم ــة مل ــدعوما مــ  ٢٠٠٥اخلتامي ــل، م ــصفة    إىل التكف ين، بوجــود إجــراءات من

وواضـــحة إلدراج أفـــراد وكيانـــات علـــى قائمـــة اجلـــزاءات وحـــذفهم منـــها، وكـــذلك ملـــنح    
تنفيــذ ” مــن التقريــر املعنــون ٢٠وعمــال بتلــك الواليــة، ووفقــا للفقــرة  . اإلعفــاءات اإلنــسانية

 العـام  ألمـني  الـيت تتطلـب مـن ا       ٢٠٠٥القرارات الواردة يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمـة العـاملي           
، كلفـت مكتـب الـشؤون القانونيـة التـابع لألمانـة العامـة               (A/60/430) “اختاذ إجـراءات بـشأا    

مبهمة بدء عملية مشتركة بني اإلدارات، يف تعاون وثيق مع إدارة الشؤون السياسية ومفوضـية               
ن حلقوق اإلنسان، لوضع مقترحـات ومبـادئ توجيهيـة كـي تتـاح للنظـر فيهـا مـ         املتحدة  األمم

ويف الوقــت نفــسه، وافقــت اللجنــة املنــشأة مبوجــب قــرار جملــس األمــن   . جانــب جملــس األمــن
على تنقيح جزئي ملبادئها التوجيهية، وأحثها على أن تواصل مناقشاا بـشأن إدراج             ) ١٩٩٩(

األمساء يف القوائم وحذفها منها، مبا يشمل التوصيات الواردة يف تقارير فريـق الـدعم التحليلـي                 
ــن       ورصــد اجلــ  ــرار جملــس األم ــشأة مبوجــب ق ــة املن ــابع للجن ــيت أشــارت  ١٢٦٧زاءات الت ، ال

 .باستمرار إىل احلاجة إىل معاجلة هذه املسائل
 لـيس فحـسب بالنـسبة ملـن يـشتبه           -كما أن التمسك حبقوق اإلنسان والدفاع عنـها          - ١١٨

للمتضررين من نتـائج    يف قيامهم بأعمال إرهابية بل أيضا بالنسبة لضحايا األعمال اإلرهابية، و          
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فـاتمع  .  أمر أساسي جلميع عناصر استراتيجية شاملة ملكافحـة اإلرهـاب          -األعمال اإلرهابية   
الدويل ال يستطيع أن ينجح يف جهوده حملاربة هـذا الـبالء إال بـاحترام وتعزيـز حقـوق اإلنـسان                     

 .للجميع
 

 طريق املُضي قُدما -سابعا  
فرصة تارخيية للتصدي للتحدي الذي أطلقـه قـادة العـامل يف             أمام الدول األعضاء اآلن      - ١١٩
وهـذه  . ، والتوصل إىل اتفاق شامل بشأن استراتيجية ملكافحـة اإلرهـاب          ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول

اخلطــوة لــن تــربهن فحــسب علــى تــصميم اتمــع الــدويل علــى معاجلــة بــالء اإلرهــاب معاجلــة  
كما أن مجيع الـدول، يف كـل املنـاطق،          . ةحامسة، بل سترسي أيضا أساسا الستجابة عاملية حق       

ــه   ــة لإلرهـــاب ونتائجـ ــعيفة، عرضـ ــة أو ضـ ــغرية، قويـ ــبرية أو صـ ــا سيـــستفيد مـــن  . كـ ومجيعهـ
ــه  وجلميعهــا دور جيــب االضــطالع بــه يف تــشكيل تلــك االســتراتيجية    . اســتراتيجية تتــصدى ل

 .وترمجتها إىل واقع
فمـن الـالزم أن تكفـل الـدول         .  ولذلك، سيكون االتفاق على استراتيجية جمـرد بدايـة         - ١٢٠

األعضاء كون االستراتيجية حية، أي استراتيجية جيري حتـديثها بانتظـام لتـستجيب للتحـديات               
وآمـل،  . واألهم حىت مـن ذلـك أن عليهـا أن تكفـل تنفيـذ االسـتراتيجية تنفيـذا كـامال                   . املتغرية

ى استعراضـها بانتظـام     عند موافقة الدول األعـضاء علـى اسـتراتيجية أوليـة، أن توافـق أيـضا علـ                 
 .وكفالة املساءلة من خالل املتابعة

دور هـام يف هـذه املتابعـة عليهـا           املتحـدة    األمـم  للتوضيح ملختلف مؤسسات منظومـة       - ١٢١
أن تقوم به، وسأطلب من فرقة العمل املعنية بتنفيذ مكافحـة اإلرهـاب أن تـوفر الـدعم وتيـسر                    

 مجيعــا إذا كنــا ســنتحد يف التــصدي لإلرهــاب وهــذه املهمــة جيــب أن تكــون مهمتنــا. التنــسيق
 .ونكفل أن يرث أوالدنا عاملا أكثر سالما وأمنا
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 رد ألنشطة األمم املتحدة يف جمال مكافحة اإلرهابقائمة ج  

 
 األنشطة ألهدافا 

ــن   ردع ــراد عـ ــاب أو  األفـ ــوء إىل اإلرهـ اللجـ
 دعمه

 

 على تشجيع احلوار بـني احلـضارات        لم والثقافة منظمة األمم املتحدة للتربية والع    تعمل  
والثقافات والـشعوب، ودعـم احلـوار بـني األديـان والعقائـد، وتعزيـز جـودة التعلـيم عـن                     

ثقافــة يــساعد برنــامج  و.عــرب احلــدود طريــق توطيــد التعــاون والتــدريب يف جمــال العلــوم
ال اإلرهابيــة ليونــسكو منظمــات اتمــع املــدين علــى التنديــد باألعمــ      الــسالم التــابع ل 

 . باعتبارها أعماال ال ميكن تربيرها

، بتقدميهم الدعم عن طريق الوساطة      املمثلون واملبعوثون اخلاصون لألمني العام    وساعد  
ــم   مــن ١٣، علــى تيــسري إبــرام اتفاقــات ســالم يف     إلدارة الــشؤون الــسياسية ودعمه

دعم الوسـاطة   لـ  إنشاء وحـدة  يؤدي  وس. ٢٠٠١الصراعات يف شىت أحناء العامل منذ عام        
تعزيز قدرات األمم املتحـدة يف جمـال        ىل زيادة   إمكتب دعم بناء السالم     وداخل اإلدارة   

 .وبناء السالمالسالم صنع 

القـة بنـاءة مـع    إقامـة ع  الـدعم للـدول األعـضاء يف    برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي   يقدم  و
سياســيا جهــا العنــف، ويــشجع علــى إدما الــيت ميكــن أن تــستخدم اجلماعــات الــساخطة
ــشطة   النظــم و. كوســيلة حلــل املظــامل  ــديات للحــوار وأن ــامج منت احلــوار ’’ل مــن قبيــ ربن

املكتـب اإلقليمـي ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب،              الذي نظمـه    ‘‘ الدميقراطي
 .املكتب اإلقليمي ألفريقيااليت نظمها ‘‘ فريقياملستقبل األ’’ومبادرات 

 مع وسائط اإلعالم واملؤسسات التعليميـة واملنظمـات غـري           إدارة شؤون اإلعالم  تعمل  و
 .احلكومية واتمع املدين مـن أجـل التـشجيع علـى االحتـرام والتـسامح والتنـوع الثقـايف                  

ــنظم  ــوان    اإلوت ــذ التعــصب ’’دارة جمموعــة مــن احللقــات الدراســية بعن ــى  ‘‘ نب تركــز عل
 .املروجة للكراهيةمكافحة معاداة السامية وكراهية اإلسالم ووسائط اإلعالم 

علــى وســائل  مــن احلــصول   اإلرهــابيني منــع
 تنفيذ اهلجمات 

 على الدعم املايلمن احلصول اإلرهابيني منع 
ــى تنظــي    • ــان، قامــت   يف إطــار نظــام اجلــزاءات املفروضــة عل م القاعــدة وحركــة طالب

 مليــون ٩٣,٤أصــول قيمتــها بتجميــد  ٢٠٠٦ينــاير /دولــة حــىت كــانون الثــاين  ٣٤
يف القائمـة املوحـدة    األقل موجودة حبوزة أفراد ومجاعـات تـرد أمسـاؤهم          علىدوالر  

 .  )١٩٩٩ (١٢٦٧للجنة املنشأة عمال بالقرار 

مكافحـة اإلرهـاب    لجنـة   لالتابعة  املديرية التنفيذية    و جلنة مكافحة اإلرهاب  قامت   •
 ١٩١بتقييم التشريعات املالية ذات الـصلة املعمـول ـا يف مجيـع الـدول األعـضاء ال                 

 .وقدمت توصيات من أجل إدخال حتسينات عليها

 



A/60/825  
 

06-33086 35 
 

 األنشطة ألهدافا 

 على األسلحة الفتاكة، مبا فيها أسلحة الدمار الشاملمن احلصول اإلرهابيني منع 
ــذت  • ــة   نف ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــن    الوكال ــة م ــة إىل احلماي ــشطة الرامي ــة لألن  خط

-٢٠٠٦ وأقرت خطة لألمن النـووي للفتـرة         ،)٢٠٠٥-٢٠٠٢(اإلرهاب النووي   
تقيـــيم، ومت نتيجـــة لـــذلك حتديـــد    بعثـــة  ١٠٠أكثر مـــن واضـــطلعت بـــ . ٢٠٠٩

مــصدرا مــن مــصادر النــشاط اإلشــعاعي الكثيــف وتأمينــها يف دول مــستقلة         ٣٨
مصدرا من املصادر اإلشعاعية طاقتـها اإلشـعاعية اإلمجاليـة           ٧٠استرداد  حديثا، ومت   

 .دول وأعيدت إىل مورديهابعض ال تريابيكريل من ١ ٠٠٠

  طن من العوامل الكيميائية    ٧٠ ٠٠٠ جبرد   نظمة حظر األسلحة الكيميائية   مقامت   •
 نصف مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية      لى تدمري ما يزيد ع    متحىت اآلن،   و. وعاينتها

 .  أو حتويل استعماهلا ألغراض سلميةالسابقة تدمريا كامال 

شاركة أكـرب يف   بتيسري مشاركة الدول األعـضاء مـ   السالحنزعإدارة شؤون   تقوم   •
سـجل األمـم املتحـدة لألسـلحة التقليديـة، وتقـدم            مـن قبيـل     أدوات ضمان الشفافية    

ــصغرية         ــق باألســلحة ال ــامج العمــل املتعل ــذ برن ــيت تنف ــدول األعــضاء ال ــدعم إىل ال ال
ــد األســلحة الــصغرية واألســلحة      ــدول مــن حتدي ــتمكني ال ــدويل املتعلــق ب والــصك ال

 .  الوقت املناسب وبطريقة موثوقةاخلفيفة غري املشروعة وتعقبها يف

 تقـارير واردة مـن   ؤهـا خرباو )٢٠٠٤ (١٥٤٠بـالقرار  عمال  درست اللجنة املنشأة     •
بـشأن جهودهـا الراميـة إىل اسـتيفاء         ) االحتـاد األورويب  ( دولة ومنظمة واحـدة      ١٢٧

 علــى حتديــد ت مــع خربائهـا وعملــ. )٢٠٠٤ (١٥٤٠جملــس األمـن  متطلبـات قــرار  
منع حصول عناصر من غري الـدول علـى         قتراح حتسينات يف جمال     وامواطن القصور   

 .اومكوناأسلحة الدمار الشامل 

  رمان اإلرهابيني من إمكانية السفرح

 التعــاون الــدويل بــني أجهــزة الــشرطة عــرب  املنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنائيــةتيــسر  •
ىل مهمـة منـع      وتدعم وتساعد كافة املنظمات والسلطات والدوائر اليت تتـو         ،احلدود

أيـضا قاعـدة بيانـات عامليـة مـن أجـل تعقـب           وتتعهـد    .اجلرمية الدوليـة أو مكافحتـها     
 . وثائق السفر الضائعة أو املسروقة

 جمموعــة ضـوابط تنظيميــة متفــق عليهـا وتنفــذ دوليــا   املنظمــة البحريـة الدوليــة  تـوفر  •
املعـايري املتعلقـة   النظـر يف إطـار   ومـن املتوقـع أن تبـدأ        مرافق املوانئ،   وخاصة بالسفن   

تحديــد هويــة لزاميــة لصدد وضــع آليــة إبــواملنظمــة . بتــأمني وتيــسري التجــارة العامليــة
 .السفن وتعقبها عامليا على املدى الطويل
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 منع اإلرهابيني من الوصول إىل أهدافهم ومن حتقيق األثر الذي ينشدونه
ليـات األمـم املتحـدة      لعمهيأت العناصر العسكرية وعناصـر الـشرطة املدنيـة التابعـة             •

 منطقــة مــن منـاطق الــصراعات يف شــىت أحنــاء  ١٦ بيئــة أكثـر أمنــا يف  حلفـظ الــسالم 
اإلرهـابيني مـن    حرمـان   وسـاعد ذلـك علـى       . العامل خالل السنوات اخلمـس املاضـية      

 .وتنفيذ عمليام أفراد جتنيدفرصة 

ر الــشرطة أصــدرت املنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنائيــة عــدة إشــعارات برتقاليــة حتــذ   •
واهليئــات العامــة واملنظمــات الدوليــة مــن ديــدات حمتملــة ألســلحة خمفيــة وطــرود    

 .ملغومة ومواد خطرة أخرى

  الدول عن دعم اجلماعات اإلرهابيةردع

 

فرض جملس األمن لألمم املتحدة حظر السفر وجزاءات مالية علـى أعـضاء تنظـيم القاعـدة      
 أربعـة   د املعين بتنظيم القاعـدة وحركـة الطالبـان        فريق الرص وقدم  . والكيانات املرتبطة به  

تتعلــق ) ١٩٩٩( ١٢٦٧ة املنــشأة عمــال بــالقرار نــتقــارير رئيــسية ووثــائق أخــرى إىل اللج
قــرار جملــس األمــن ، كمــا يــنص علــى ذلــك  بتنفيــذ الــدول األعــضاء للجــزاءات املفروضــة 

٢٠٠٥ (١٦١٧( . 

نـصت علـى جتـرمي أعمـال حمـددة        يـا   صـكا عامل   ثالثة عشر  املتحدة   األمممد يف   واعتضع  وو
وتتــيح تلــك . مــن أعمــال اإلرهــاب، منــها االختطــاف وأخــذ الرهــائن واإلرهــاب النــووي

) ٢٠٠١( ١٣٧٣  و)١٩٩٩ (١٢٦٧االتفاقيــــات إىل جانــــب قــــرارات جملــــس األمــــن 
ــار) ٢٠٠٥( ١٦٢٤ و) ٢٠٠٤( ١٥٦٦ و) ٢٠٠٤( ١٥٤٠ و ــراءات  ا إطـ ــا إلجـ قانونيـ

 .طرافمكافحة اإلرهاب املتعددة األ

 مــن ا تقريـر ٦٣٠ أكثـر مـن   مكافحــة اإلرهـاب لجنـة  لالتابعـة  املديريـة التنفيذيـة   لقـت  ت  قدرات الدول على منع اإلرهابتطوير
؛ وحددت االحتياجات   )٢٠٠١ (١٣٧٣الدول األعضاء بشأن تنفيذ قرار جملس األمن        

مليدانيـة؛   من الدول األعضاء وأجرت العديد مـن الزيـارات ا          ٩٠لمن املساعدات التقنية    
 وممارســتها لمــساعدة بــشأن معــايري املــساعدة علــى مكافحــة اإلرهــاب لووضــعت دلــيال

 .ومصادرها

 العدالة اجلنائية الفعالةونظم سيادة القانون حتسني 
ــدم  • مــن  ١١٢ املــساعدة إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة   ق

  الـدويل كافحـة اإلرهـاب  ملتـصلة مب  اصكوك العامليـة    لكـي تـصبح أطرافـا يف الـ         البلدان
 بلـدا بـشأن مكافحـة    ٦٧ ة لــ  تـشريعي ولكي تنفذ تلـك الـصكوك، وأسـدى مـشورة           

 أدوات للمـساعدة التقنيـة      استحداث تسع صدد  هو ب أيضا أو   واستحدث  . اإلرهاب
 .ترمي إىل مساعدة البلدان على تعزيز نظمها القانونية يف جمال مكافحة اإلرهاب
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ــامج ا  •  ــضطلع برن ــضل   ي ــائي، بف ــم املتحــدة اإلمن ــداين يف وجــوده ألم ــدا، ١٦٦املي  بل
بالعديد من األنشطة الرامية إىل تعزيز سيادة القانون، مبا يف ذلك برامج دعـم تنفيـذ                

 وتطـــوير القـــدرة ،التـــشريعات املتعلقـــة بغـــسل األمـــوال، وتعزيـــز الـــنظم القـــضائية 
 .املؤسسية ملكاتب املدعني العامني

ت حفــظ الــسالم التــدريب للــشرطة الوطنيــة يف املــسائل اجلنائيــة، تقــدم إدارة عمليــا •
والتحقيـق  عـن كثـب   فيها االختطاف وجتميع املعلومات وأخذ الرهائن واحلمايـة         مبا

 .بالقنابلواهلجمات يف عمليات االغتيال والقتل 

الوطنيـة املتعلقـة    واللـوائح   القـوانني   من قبيل   يعد مكتب الشؤون القانونية منشورات       •
مبنع اإلرهاب الدويل وقمعه، وقد نظّم سـت مناسـبات سـنوية مكرسـة للمعاهـدات       

، ٢٠٠٥عـام  يف وخـالل احلـدث املكـرس للمعاهـدات         . معاهداتبدء نفاذ   سهلت  
 . دولة على االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي٨٢وقعت 

 تعزيز التعليم اجليد والتسامح الديين والثقايف 
تــشجيعا  األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة مــواد الــتعلم واملنــاهج تقــدم منظمــة •

التــضامن واحلــوار شــجعت لمحتويــات املتنوعــة، كمــا لالــشاملة والتربويــة لمنــاهج ل
 مـن كراسـي اليونـسكو، وبرنـامج         ٥٥٠بني اجلامعات عن طريق شـبكة تـضم          فيما

وأعـدت اليونـسكو    .ناطقيف مجيع امللصغار السن   توأمة اجلامعات الذي يوفر فرصا      
أيضا مدونة لقواعد السلوك خاصة بالعلماء للمساعدة على ردع استعمال األعمال           

 .العلمية يف أغراض إرهابية

 مكافحة متويل اإلرهاب 
ــدويل    • ــة لقــدرات مكافحــة غــسل    ٤٠أجــرى صــندوق النقــد ال ــيم قطري ــة تقي  عملي

 بعثـة لتقـدمي املـساعدة     ٢٠٠األموال ومكافحة متويل اإلرهاب، ونفذ ما يزيـد علـى           
ترســيخ  للمــساعدة يف جمــال صــياغة التــشريعات، و٢٠٠١التقنيــة الثنائيــة منــذ ســنة 

 .اإلشراف على القطاع املايل وتعزيزه

قــام البنــك الــدويل بتقيــيم تــدابري االمتثــال للمعــايري الدوليــة يف جمــال مكافحــة غــسل  •
ملــساعدة التقنيــة لبلــدان يف  بلــدا، وقــدم ا٢٦متويــل اإلرهــاب يف مكافحــة األمــوال و

 .مجيع املناطق النامية

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية نشر اخلربة املهنية يف امليـدان            يواصل   •
للقـدرة يف جمـال مكافحـة    حتسينا من أجل تدريب السلطات املعنية وبناء املؤسسات  

املكتـب قاعـدة   تعهـد  يوعالوة على ذلك،    . متويل اإلرهاب مكافحة  غسل األموال و  
 .بيانات عن التشريعات املتعلقة مبكافحة غسل األموال
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 كفالة أمن النقل
تتــوىل منظمــة الطــريان املــدين الــدويل تقيــيم مــستوى تنفيــذ الــدول للمعــايري املتعلقــة    •

وتقـدم املنظمـة أيـضا     . التفاقية الطريان املدين الـدويل   ١٧املرفق  بالسالمة الواردة يف    
ل يف جمال محاية الطائرات من هجمات منظومات الدفاع اجلوي اليت           املساعدة للدو 

اخلاصــة أمــن جــوازات الــسفر حتــسني ، كمــا عملــت املنظمــة علــى اإلنــسانحيملــها 
 . دولة٧٠يناهز  مبا

ــة، يف آذار    • ــارك العاملي ــة اجلم ــارس /اعتمــدت منظم ــار ٢٠٠٦م ــايري ، إط ــأمني مع لت
حبلــول لبنــاء القــدرات  بلــدا ٥١ثــة إىل  بع٥١ســتنجز التجــارة العامليــة وتيــسريها، و

 .٢٠٠٧ هيوني/حزيران

نفذت املنظمة البحرية الدولية، عن طريق الربنـامج العـاملي املتعلـق بـاألمن البحـري،           •
 شــخص علــى طرائــق كفالــة  ٣ ٨٠٠ بعثــة استــشارية قطريــة، ودربــت حــوايل  ٣٢

 .األمن البحري
بيولوجيـة أو الكيميائيـة أو اإلشـعاعية،       منع اإلرهـابيني مـن حيـازة املـواد النوويـة أو ال             

 هجوم بتلك املوادأي اة حتسني االستعداد وكفالة 
الـيت تكفـل    ) ٢٠٠٥لعام  (تؤيد منظمة الصحة العاملية تنفيذ اللوائح الصحية الدولية          •

وقـد اكتـشفت منظمـة الـصحة العامليـة حـوايل            . اإلبالغ الـسريع عـن ظهـور األوبئـة        
 دولية من األمهية، وقدمت الدعم امليداين يف ما يزيد علـى             وباء على درجة   ١ ٠٠٠
وعــالوة علــى هــذا، اســتحدثت املنظمــة شــبكة   . مــن حــاالت تفــشي األوبئــة١٠٠

حـاالت تفـشي األوبئـة    يف عاملية من املختربات تجمع قدرات املختربات لالسـتجابة     
 .التهديدات البيولوجيةيف حالة و

 ١ ٥٠٠لذرية أنشطة تـدريب وتثقيـف اسـتفاد منـها           نفذت الوكالة الدولية للطاقة ا     •
قدرة الدول األعضاء على معاجلة مـسائل األمـن النـووي،           حتسني  مشارك، من أجل    

احلمايـة  وحتـسني   ،  ة فعالـ  ةتنظيميـ بنية حتتيـة    وعملت على مساعدة الدول على إقامة       
، وتعزيـز   يةاإلشعاعاملادية يف املنشآت اليت حتتوى على مواد نووية وغريها من املواد            

ــو ــة   الكتــشاف فرة علــى احلــدود االقــدرات املت ــاملواد النووي االجتــار غــري املــشروع ب
أعمـال إرهـاب نـووي      يف حالـة حـدوث      لالسـتجابة   التأهـب   ، وحتقيـق    التصدي له و
 .إشعاعي أو

 حتسني الدفاع عن األهداف غري احلصينة وحتسني االستجابة يف حالة تعرضها هلجوم 
ــة لــسالمة واألمــن علــى تطــوير اخلــربة   اشــؤون تعمــل إدارة  • يف جمــال مكافحــة الفني

ــة١٥٠اإلرهــاب، وقــد نفــذت عمليــات دعــم أمــين يف    وتتعــاون اإلدارة مــع   . دول
املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية ومكتب تنسيق الـشؤون اإلنـسانية مـن أجـل تطـوير                

 .قدرة االستجابة يف حاالت الطوارئ للتهديدات، مبا فيها اإلرهاب
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 يف جهود مكافحة اإلرهاب على نطاق منظومة األمم املتحدةاالتساق تعزيز  
تعمل فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب اليت أنشأها األمـني العـام     •

علـى نطـاق    كيانـا  ٢٣كفالة التنسيق واالتساق العامني فيمـا بـني   على   ٢٠٠٥سنة  
 .مكافحة اإلرهابيف جهود منظومة األمم املتحدة تشارك 

 الدفاع عن حقوق اإلنسان يف سياق اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب 
تقدم مفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان املـساعدة واملـشورة للـدول األعـضاء،                  

 أثنـــاء مكافحـــة عنـــد الطلـــب، يف جمـــال محايـــة حقـــوق اإلنـــسان واحلريـــات األساســـية
 .تطويرهــااملتعلقـة مبكافحــة اإلرهـاب و  اإلرهـاب، بوسـائل منــها اسـتعراض التــشريعات    

سؤويل إنفاذ القانون واألمن، من أجل بناء املهارات الالزمـة          ملوتقدم املفوضية التدريب    
وعملــت املفوضــية أيــضا مــع إدارة شــؤون  . لتنفيــذ الــصكوك الدوليــة حلقــوق اإلنــسان 

ق اإلنـسان   اإلعالم من أجل إعداد تقارير وأدوات لزيادة الـوعي بالقـانون الـدويل حلقـو              
يف سياق اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب، مبا يف ذلك نشر جمموعة قرارات األمم املتحـدة              

 .مكافحة اإلرهابأثناء واملنظمات اإلقليمية بشأن محاية حقوق اإلنسان 

مكافحــة  أثنــاء  ويعمــل املقــرر اخلــاص املعــين بتعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها،          
 املتعلقـة بتـدابري مكافحـة اإلرهـاب الـيت حتتـرم             حتديد أفـضل املمارسـات    على  اإلرهاب،  

والتـرويج  تلـك املمارسـات   املعلومات عـن  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وتبادل  
ويقدم املقرر اخلاص أيضا، بناء على طلب الـدول األعـضاء، اخلـدمات االستـشارية               . هلا

 .واملساعدة التقنية

ع إدارة الـشؤون الـسياسية ومفوضـية        ويعمل مكتب الـشؤون القانونيـة، بالتعـاون مـ           
حقوق اإلنسان، على إعداد مقترحات ومبادئ توجيهيـة للـدول األعـضاء بـشأن وضـع              
إجراءات منصفة وواضحة إلدراج األفراد والكيانات على قوائم جزاءات األمم املتحدة           

 .وشطبهم منها
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 *حالة الصكوك العاملية املتعلقة مبنع اإلرهاب الدويل وقمعه  

 
 :االتفاقية املتعلقة باجلرائم وبعض األفعال األخرى املرتكبة على منت الطائرات - ١

 كــانون ٤؛ وبــدأ نفاذهــا يف  ١٩٦٣ســبتمرب / أيلــول١٤وقعــت يف طوكيــو بتــاريخ    
 .١٨٠؛ وعدد األطراف فيها ١٩٦٩ديسمرب /األول

 :اتفاقية مكافحة االستيالء غري املشروع على الطائرات - ٢
ــاريخ وقعــت يف الهــ   ــسمرب / كــانون األول١٦اي بت ــدأ نفاذهــا يف  ١٩٧٠دي  ١٤؛ وب

 .١٨١؛ وعدد األطراف فيها ١٩٧١أكتوبر /تشرين األول
 :اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين - ٣

 كــانون ٢٦؛ وبــدأ نفاذهــا يف ١٩٧١ســبتمرب / أيلــول٢٣وقعــت يف مونتريــال بتــاريخ  
 .١٨٣؛ وعدد األطراف فيها ١٩٧٣ير ينا/الثاين

الربوتوكــول املتعلــق بقمــع أعمــال العنــف غــري املــشروعة يف املطــارات الــيت ختــدم    - ٤
، وهو بروتوكول تكميلي التفاقية قمع األعمـال غـري املـشروعة            الطريان املدين الدويل  

 :املوجهة ضد سالمة الطريان املدين
أغـسطس  / آب ٦؛ وبـدأ نفـاذه يف       ١٩٨٨ فربايـر / شـباط  ٢٤وقع يف مونتريـال بتـاريخ        

 .١٥٦؛ وعدد األطراف فيه ١٩٨٩
اتفاقيــة منــع اجلــرائم املرتكبــة ضــد األشــخاص املتمــتعني حبمايــة دوليــة، مبــن فــيهم    - ٥

 :املوظفون الدبلوماسيون، واملعاقبة عليها
؛ ١٩٧٣ديــسمرب / كــانون األول١٤اعتمــدا اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بتــاريخ   

 .١٦١؛ وعدد األطراف فيها ١٩٧٧فرباير / شباط٢٠نفاذها يف وبدأ 
 :االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن - ٦

؛ ١٩٧٩ديــسمرب / كــانون األول١٧اعتمــدا اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بتــاريخ   
 .١٥٣؛ وعدد األطراف فيها ١٩٨٣يونيه / حزيران٣وبدأ نفاذها يف 

 

حلالــة املعلومــات الــيت قدمتــها اجلهــات الوديعــة أو املعلومــات وجتــسد ا. ٢٠٠٦أبريــل / نيــسان٢٥احلالــة يف  * 
وهــي ال تأخــذ يف احلــسبان أي إجــراءات . املتــوافرة علــى املواقــع اخلاصــة بكــل منــها علــى شــبكة اإلنترنــت 

 .تعاهدية كانت قيد التجهيز وقت كتابة هذا التقرير
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 :)أ(ة للمواد النوويةاتفاقية احلماية املادي - ٧
فربايـــر / شـــباط٨؛ وبـــدأ نفاذهـــا يف ١٩٨٠مـــارس / آذار٣وقعـــت يف فيينـــا بتـــاريخ  

 .١١٦؛ وعدد األطراف فيها ١٩٨٧
 :)ب(ضد سالمة املالحة البحريةاتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة  - ٨

مـــارس / آذار١؛ وبـــدأ نفاذهـــا يف ١٩٨٨مـــارس / آذار١٠أُبرمـــت يف رومـــا بتـــاريخ  
 .١٣٥؛ وعدد األطراف فيها ١٩٩٢

ــة       - ٩ بروتوكــول قمــع األعمــال غــري املــشروعة املوجهــة ضــد ســالمة املنــشآت الثابت
 :)ج(املوجودة على اجلرف القاري

؛ ١٩٩٢مـارس   / آذار ١؛ وبـدأ نفـاذه يف       ١٩٨٨مارس  /ر آذا ١٠أُبرم يف روما بتاريخ      
 .١٢٤وعدد األطراف فيه 

 :اتفاقية متييز املتفجرات البالستيكية بغرض كشفها - ١٠
يونيـه  / حزيـران  ٢١؛ وبدأ نفاذها يف     ١٩٩١مارس  / آذار ١وقعت يف مونتريال بتاريخ      

 .١٢٥؛ وعدد األطراف فيها ١٩٩٨
 :مات اإلرهابية بالقنابلاالتفاقية الدولية لقمع اهلج - ١١

؛ ١٩٩٧ديــسمرب / كــانون األول١٥اعتمــدا اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بتــاريخ   
 .١٤٦؛ وعدد األطراف فيها ٢٠٠١مايو / أيار٢٣وبدأ نفاذها يف 

 :االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب - ١٢
؛ وبـدأ   ١٩٩٩ديـسمرب   /ل كـانون األو   ٩اعتمدا اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ        

 .١٥٣؛ وعدد األطراف فيها ٢٠٠٢أبريل / نيسان١٠نفاذها يف 

 

 اعتمد املؤمتر النظر يف التعديالت املقترح إدخاهلا على اتفاقية احلماية املاديـة للمـواد             ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٨يف   )أ( 
 .النووية

 اعتمــد املــؤمتر الدبلوماســي املعــين بتنقــيح املعاهــدات املتعلقــة بــسالمة  ٢٠٠٥أكتــوبر / تــشرين األول١٤يف  )ب( 
 التفاقيـة قمـع األعمـال غـري املـشروعة املوجهـة ضـد سـالمة املالحـة          ٢٠٠٥ية بروتوكول عام املالحة البحر 

 .البحرية
 اعتمــد املــؤمتر املعــين بتنقــيح املعاهــدات املتعلقــة بقمــع األعمــال غــري    ٢٠٠٥أكتــوبر / تــشرين األول١٤يف  )ج( 

 التفاقية  ٢٠٠٥بروتوكول عام   املشروعة املوجهة ضد سالمة املنشآت الثابتة املوجودة على اجلرف القاري           
 .قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املنشآت الثابتة املوجودة على اجلرف القاري
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 :االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي - ١٣
؛ ومل يبــدأ ٢٠٠٥أبريــل / نيــسان١٣اعتمــدا اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بتــاريخ   

 .٢نفاذها بعد؛ وعدد األطراف فيها 
 
 


