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إن اجلمعية العامة،
إذ تعيددت تيديددت اســتراتيجية األمــم املتحــدة العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب ،الــواردة يف قــرار
اجلمعيــة العامــة  288/60املــ ر  8أيلول/ســبتم  ،2006وتشــإ إق قـــرار اجلمعيــة العامـــة
 276/68امل ـ ر 13حزيران/يونيــه  2014الــذد دعــه فيــه ،ضــمن مجلــة أمــور ،إق دراســة
تقريــر األمــع العــال عــن التقــدل اذــرز يف تنجيــذ االســتراتيجية ،ومــد تنجيــذ الــدول األعضــاء
لالستراتيجية ،وإق إيالء االعتبار لتحديث االستراتيجية ملواكبة التغإات،
وإذ تشدددل إىل الـــدور اذـــورد الـــذد تقـــول عـــه اجلمعيـــة العامـــة يف متاععـــة تنجيـــذ
االستراتيجية وحتديثها،
وإذ ت شددل ضا ددا إىل قــرار اجلمعيــة العامــة  10/66امل ـ ر  18تشــرين الثــاف/نوفم
 ،2011وإذ تسلم عالعمل اهلال الذد يضطلع عه مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهـاب املنشـ
يف إطار مكتب فرقة العمل املعنية عالتنجيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب ،وعـدور يف عنـاء قـدرات
الدول األعضاء على مواجهة اإلرهاب والتصدد له ،وإذ تالحظ مـع التقـدير إسـهامه املسـتمر
من أجل تعزيز جهود األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب ،وإذ تشجع الدول األعضاء علـى تـوفإ
املوارد والت عات للمركز يف هذا الصدد،
وإذ جتددتد الامام ددا الراسد عتعزيــز التعــاون الــدوا ملنــع اإلرهــاب ومكافحتــه ميــع
أشكاله ومظاهر  ،وإذ ت كد من جديد أن أد عمـل مـن أعمـال اإلرهـاب هـو عمـل إجرامـ
ال ميكن ت ير  ،عصرف النظر عن دوافعه ومكان ارتكاعه وتوقيته واجلهة اليت ترتكبه،
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وإذ تؤدددت مددي تاددت أن اإلرهــاب والتطــرف العنيـ  ،عنــدما يجضـ إق اإلرهــاب،
ال ميكن وال ينبغ رعطهما ع د ديانة أو جنسية أو حضارة أو مجاعة عرقية،
وإذ تشل إق اإلعالن وعرنامج العمل املتعلقع عثقافة السالل(،)1
وإذ تالحددم مددت الا ددتار اســتمرار إســهال كيانــات األمــم املتحــدة واهليفــات الجرعيــة
التاععة جمللس األمن يف أعمال فرقة العمل املعنية عالتنجيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب،
وإذ تعيت تيديت احارام ا لسيادة مجيع الـدول وسـالمة أراضـيها واسـتقالهلا ووحـد ا
وفقا ملقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ تسلم عضرورة أن تتقيد الدول األعضـاء يف تعاواـا علـى الصـعيد الـدوا ويف أد
تــداعإ تتهــذها ملنــع اإلرهــاب ومكافحتــه وكــذل ملنــع التطــرف العني ـ  ،عنــدما يجض ـ إق
اإلرهـاب ،تقيــدا تامــا عااللتزامــات املترتبـة عليهــا نوجــب القــانون الـدوا ،نــا يف ذلـ ميثــاق
األمــم املتحــدة ،و اصــة مقاصــد ومبادئـه ،واالتجاقيــات وال وتوكــوالت الدوليــة ذات الصــلة
عاملوضوع ،و اصة قانون حقوق اإلنسان وقانون الالجفع والقانون الدوا اإلنساف،
واقاناعا من ا ع ن اجلمعيـة العامـة هـ اجلهـاز ذو العضـوية العامليـة املهـتد عالتصـدد
ملس لة اإلرهاب الدوا،
وإذ ت ت يف اعابارها ضرورة تعزيز الدور الـذد تقـول عـه األمـم املتحـدة والوكـاالت
املتهصصة ،يف إطار واليا ا ،يف تنجيذ االستراتيجية،
وإذ تؤدت ضرورة أن تواصل فرقـة العمـل املعنيـة عالتنجيـذ يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب
االضطالع ع نشطتها يف إطار واليتـها ،يف لـل مـا تـوفر الـدول األعضـاء مـن توجيـه يف جمـال
السياسة العامة ،عن طريق تبادل اآلراء مع اجلمعية العامة عشكل منتظم،
وإذ تؤددددت مدددي تادددت أن أعمـــال وأســـاليب و ارســـات اإلرهـــاب ميـــع أشـــكاله
ومظاهر هـ أنشـطة ـدف إق تقـويو حقـوق اإلنسـان وااريـات األساسـية والدميقراطيـة،
و ديــد الســالمة اإلقليميــة للــدول وأمنــها ،وزعزعــة اســتقرار ااكومــات املشــكلة عصــورة
مشروعة ،وأنه ينبغ للمجتمع الدوا أن يتهذ اخلطوات الالزمة لتعزيز التعاون من أجـل منـع
اإلرهاب ومكافحته عطريقة حازمة وموحدة ومنسقة تشمل اجلميع وتتسم عالشجافية،
وإذ تكرر تيديت التزال الدول األعضاء ننع متويل األعمال اإلرهاعيـة وقمعـه ،وعتجـر
القيال عمدا عتوفإ أو مجع األموال من قِبل رعاياها أو يف إقليمها ،ع د وسيلة كانـه ،مباشـرة
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أو غإ مباشرة ،عنية استهدال تل األموال للقيال ع عمال إرهاعية أو مع العلم ع اـا ستسـتهدل
لذل الغرض،
وإذ ت سلم ع مهية منع االسـتهدال غـإ املشـروع ل سـلحة الصـغإة واألسـلحة اخلجيجـة
من جانب اإلرهاعيع ومكافحته والقضاء عليه،
وإذ تس لّم ضا اً عدور الشراكات اليت ت مهـا املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة مـع
األمــم املتحــدة يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب ،وإذ تشــجع فرقــة العمــل املعنيــة عالتنجيــذ يف جمــال
مكافحــة اإلرهــاب علــى أن تقــول ،وفقــا لواليتــها ،عالتعــاون والتنســيق علــى ــو و يــق مــع
املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف جهودها الرامية إق مكافحة اإلرهاب،
وإذ ت د ل مع ددا أعمــال التعصــب ،والتطــرف العني ـ املجض ـ إق اإلرهــاب ،والعن ـ ،
نا يف ذل العن الطائج  ،واإلرهاب يف مناطق خمتلجة من العامل ،اليت تزهق عسـببها أروا عريفـة،
وتتسبب يف الدمار وتشريد البشر ،وإذ ترفو استهدال العن  ،عصرف النظر عن أد دافع،
وإذ تعددرع عددي ددالق ال لدد إزاء التهديــد الشــديد واملتنــام الــذد ميثلــه املقــاتلون
اإلرهــاعيون األجانــب ،وهــم األفــراد الــذين يســافرون إق دولــة غــإ الدولــة الــيت يقيمــون فيهــا
أو حيملون جنسيتها عغرض ارتكـاب أعمـال إرهاعيـة أو التهطـي أو اإلعـداد هلـا أو املشـاركة
فيها أو توفإ أو تلق تدريب إرهايب ،نا يف ذلـ يف سـياق نـزاع مسـلت ،وت كـد ضـرورة قيـال
الدول نعاجلة هذ املس لة عوسائل شىت ،منها تنجيذ التزاما ا الدوليـة ،وتشـدد علـى أمهيـة أنشـطة
عناء القدرات وأنشطة تيسإ عناء القدرات اليت تضطلع هبـا األمـم املتحـدة وفقـا للواليـات القائمـة
ملساعدة الدول ،عناء على طلبها ،نا فيها تل اليت تقع يف أشد املناطق تضررا؛
وإذ تعددرع عددي ال لدد ألن اإلرهــاعيع قــد يســتجيدون مــن اجلرميــة املنظمــة العــاعرة
للحدود الوطنية يف ععـو املنـاطق ،نـا يف ذلـ االسـتجادة مـن االألـار عاألسـلحة واألشـها
واملهدرات واملمتلكات الثقافية ،ومن التجارة غإ املشـروعة يف املـوارد الطبيعيـة ،نـا فيهـا الـنج
واملنتجات النجطية ووحدات مصـا يف التكريـر واملـواد ذات الصـلة ،والـذهب وغـإ مـن الجلـزات
الثمينــة واألحجــار الكرميــة ،ويف املعــادن والجحــم واألحيــاء ال يــة ،ومــن اال تطــاف ألغــراض
ااصــول علــى فديــة ،وغــإ ذلـ مــن اجلــرائم ،نــا فيهــا االعتــزاز وغســل األمــوال والســطو علــى
املصارف ،وإذ تدين تدمإ التراث الثقايف الذد ترتكبه اجلماعات اإلرهاعية يف ععو البلدان،
وإذ تتاي شتة التجنيد املنهج ل طجال واستهدامهم الرتكـاب هجمـات إرهاعيـة،
فضـال عـن االنتـهاكات والتجـاوزات الـيت ترتكبـها اجلماعـات اإلرهاعيـة ضـد األطجـال ،نــا يف
ذل القتل والتشويه واال تطاف واالغتصاب وغإ من أشكال العن اجلنسـ  ،وإذ تالحـظ
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أن هـــذ االنتـــهاكات والتجـــاوزات قـــد ترقـــى إق مســـتو جـــرائم ااـــرب أو اجلـــرائم ضـــد
اإلنسانية،
وإذ تعرع عي الق ال ل إزاء الصالت ،يف ععو اااالت ،عـع ععـو أشـكال اجلرميـة
املنظمة العاعرة للحدود الوطنية واإلرهاب ،وإذ تشـدد علـى ضـرورة تعزيـز التعـاون علـى الصـعد
الوطين ودون اإلقليم واإلقليم والدوا هبدف تدعيم سبل مواجهة هذا التحدد املتزايد؛
وإذ تس لّم عالتزال مجيع األديان عالسالل ،وإذ تعـرب عـن تصـميمها علـى إدانـة أعمـال
التطرف العني املجض إق اإلرهاب والتحريو علـى ارتكـاب األعمـال اإلرهاعيـة الـيت تنشـر
الكراهية و دد األروا ،
وإذ حتيط علما عتقرير املقرر اخلا املعين حبقوق اإلنسان عن تعزيـز حقـوق اإلنسـان
وااريــات األساســية و ايتــها يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب( ،)2نــا يف ذلــ االســتنتاجات
والتوصيات الواردة فيه،
وإذ تسددلم ضا ددا عالــدور الــذد ميكــن أن يقــول عــه ضــحايا اإلرهــاب ميــع أشــكاله
ومظاهر  ،نا يف ذل مكافحة ما ينطـود عليـه اإلرهـاب مـن عناصـر إغـواء ،وإذ تشـدد علـى
ضــرورة تعزيــز التضــامن الــدوا لــدعم ضــحايا اإلرهــاب وضــمان معاملــة ضــحايا اإلرهــاب
عاحترال ونا حيجظ كرامتهم،
وإذ تؤدت على أمهية التثقيـ عاعتبـار أداة للمسـاعدة علـى منـع اإلرهـاب والتطـرف
العني املجض إق اإلرهاب ،وإذ ترحب عتعاون منظمة األمم املتحـدة للترعيـة والعلـم والثقافـة
مــع الــدول األعضــاء مــن أجــل تنجيــذ اســتراتيجيات تعليميــة ترم ـ إق منــع التطــرف العني ـ
املجض إق اإلرهاب،
وإذ تالحددم أمهيــة إســهال املــرأة يف تنجيــذ االســتراتيجية ،وإذ تشــجع الــدول األعضــاء
وكيانـات األمـم املتحــدة واملنظمـات الدوليــة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة علــى كجالـة مشــاركة
املرأة واضطالعها عدور قيادد يف اجلهود الرامية إق منع التطرف العني ومكافحة اإلرهاب،
وإذ تعرع عدي دالق ال لد ألن أعمـال العنـ اجلنسـ واجلنسـاف مـن املعـروف أاـا
تشــكل جــزءا مــن األهــداف االســتراتيجية واأليــديولوجيات الــيت ت ـ من هبــا ععــو اجلماعــات
اإلرهاعيــة ،وتســتهدل كوســيلة مــن وســائل اإلرهــاب وأداة لزيــادة قــدرة تلـ اجلماعــات مــن
الل دعم التمويل والتجنيد ومن الل تدمإ اجملتمعات اذلية،
_______________

(.A/HRC/25/59 )2
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وإذ تشل إق أمهية اإلسهال اإلجيايب للشباب يف اجلهـود املبذولـة ملكافحـة اإلرهـاب ومنـع
التطرف العني املجض إق اإلرهاب وكذل من أجل تعزيز السـالل واألمـن ،وإذ تعـرب يف هـذا
الصدد عن قلقها إزاء طر التجنيد والتشدد املجض إق اإلرهاب ،نا يف ذل دا ل السجون،
تؤدددت أمهيــة وضــع نظــم عدالــة جنائيــة فعةالــة ومنصــجة وإنســانية وشــجافة وقاعلــة
وإذ ِّ
للمساءلة ،تراع يف مجلة أمـور حقـوق الطجـل واحتياجاتـه ،وتعهلـد تلـ الـنظم وفقـنا للقـانون
د اســتراتيجية ملكافحــة اإلرهــاب ،وإذ يــب
الــدوا الســارد ،عاعتبارهــا ركيــز نة أساســيةن أل ي
عالدول األعضاء مواصلة جهودها الرامية إق مكافحة اإلرهاب من الل التشـريعات الوطنيـة
وإنشــاء نظــم عدالــة مــن ذلـ القبيــل ،وإذ تشــدد كــذل علــى ضــرورة تــدريب األ صــائيع
العاملع يف نظم العدالة اجلنائيـة للـدول األعضـاء ،عنـاء علـى طلبـها ،عسـبل منـها تنظـيم عـرامج
نائيـــة ومتعـــددة األطـــراف وتبـــادل اخلــ ات هبـــدف التوصـــل إق فهـــم مشـــتر للتهديـــدات
والتصدد هلا عجعالية؛
وإذ تؤدت ضا ا أن نظال العدالـة اجلنائيـة الـوطين القـائم علـى احتـرال حقـوق اإلنسـان
وســيادة القــانون وضــمانات نراعــاة اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة وعـ جراء اكمــات عادلــة،
يشكل أحد أفضل السبل ملكافحة اإلرهاب وضمان املساءلة عشكل فعال،
وإذ حتيط علمدا عالطلـب املوجـه مـن جملـس األمـن إق جلنـة مكافحـة اإلرهـاب لتقـدل
اقتراحا إق اجمللس حبلول  30نيسان/أعريل  2017لوضع إطار دوا شـامل مشـجوعا عاملبـاد
التوجيهية واملمارسات اجليـدة املوصـ هبـا مـن أجـل التصـدد عجعاليـة ،وفقـا للقـانون الـدوا،
للسبل اليت يستهدل هبا تنظيم الدولة اإلسالمية يف العـراق والشـال (داعـ)) ،وتنظـيم القاعـدة،
وما يرتب هبما مـن أفـراد ومجاعـات وم سسـات وكيانـات ،طـاهبم لتشـجيع وحتجيـز وألنيـد
آ رين الرتكاب أعمال إرهاعية ،نـا يف ذلـ عـ لـة طاعـات مضـادة ،يف اتسـاق مـع أد
الت أ ر ا لة تضطلع هبا األمم املتحدة ،إضافة إق يارات لتنسيق تنجيذ اإلطار وتعبفـة
املوارد على النحو الالزل،
وإذ حتدديط علمددا ضا ددا ن ـ متر جني ـ عش ـ ن منــع التطــرف العني ـ آفــاق املســتقبل،
الـــذد شـــاركه يف استضـــافته حكومـــة سويســـرا واألمـــم املتحـــدة ،واملعقـــود يـــوم  7و 8
نيسان/أعريل ،2016
وإذ تعيت تيديت عزل الدول األعضاء على مواصـلة عـذل كـل مـا يف وسـعها مـن أجـل
حل النــزاعات وإاـاء االحـتالل األجـنا والتصـدد للقمـع والقضـاء علـى الجقـر وتعزيـز النمـو
االقتصــادد املطــرد والتنميــة املســتدامة واالزدهــار العــامل وااكــم الرشــيد وحقــوق اإلنســان
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للجميــع وســيادة القــانون وحتســع التجــاهم فيمــا عــع الثقافــات وكجالــة احتــرال مجيــع األديــان
والقيم الدينية واملعتقدات والثقافات،
وإذ تعيت ضا ا تيديت التزال الدول األعضاء عاختاذ التداعإ الرامية إق معاجلـة الظـروف
امل دية إق انتشار اإلرهاب ،ومن عينها ،على سبيل املثال ال ااصر ،الزناعات الطويلة األمـد الـيت
مل تُحل ععد ،وألريد ضحايا اإلرهاب ،ميع أشكاله ومظـاهر  ،مـن إنسـانيتهم ،وغيـاب سـيادة
القــانون وانتــهاكات حقــوق اإلنســان ،والتمييــز علــى أســاا االنتمــاء العرقـ والــوطين والــديين،
واالســتبعاد السياس ـ  ،والتــهمي) االجتمــاع واالقتصــادد ،واالفتقــار إق ااكــم الرشــيد ،مــع
التسليم ع نه ال ميكن أن تشكل أد من هذ الظروف ذريعة أو ت يرا ألعمال اإلرهاب،
 - 1تكدددرر اإلعدددراع عـــن إدانتـــها القويـــة والقاطعـــة لشرهـــاب ميـــع أشـــكاله
ومظاهر  ،أيا كان مرتكبو وحيثما ارتكب وأيا كانه أغراضه؛
 - 2تعيت تيديت استراتيجية األمم املتحدة العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب( )3وركائزهـا
األرعع اليت تشكل جهدا متواصال ،و يب عالدول األعضاء واألمم املتحدة واملنظمـات الدوليـة
واإلقليميــة ودون اإلقليميــة املعنيــة األ ــر تكثي ـ جهودهــا مــن أجــل تنجيــذ االســتراتيجية
عطريقة متكاملة ومتوازنة و ميع جوانبها؛
 - 3ت شددتد علــى أمهيــة ااجــا علــى جــدو االســتراتيجية ومواكبتــها للعصــر يف
ضوء التهديدات املستجدة واألاهات اإلرهاب الدوا املتغإة؛
 - 4حتدديط علمددا عتقريــر األمــع العــال املعنــون ”أنشــطة منظومــة األمــم املتحــدة يف
جمـــال تنجيـــذ اســـتراتيجية األمـــم املتحـــدة العامليـــة ملكافحـــة اإلرهـــاب“( ،)4وترحـــب نلهـــد
()5
مصجوفة مشاريع مكافحة اإلرهاب اليت تنجذها كيانات األمـم املتحـدة يف مجيـع أ ـاء العـامل
وعـاجلهود الــيت يبــذهلا مكتــب فرقــة العمــل املعنيــة عالتنجيــذ يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب يف هــذا
الصدد ،وتشدد على أمهية توفإ املوارد الالزمة لتنجيذ هذ املشاريع؛
 - 5حتدديط علمددا ضا ددا عالتــداعإ الــيت اختــذ ا الــدول األعضــاء واملنظمــات الدوليــة
واإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية يف إطار االسـتراتيجية ،علـى النحـو املشـار إليـه يف الجقـرة 22
مــن تقريــر األمــع العــال ،والــيت نُظــر فيهــا يف االســتعراض اخل ـامس الــذد جيــرد كــل ســنتع
_______________

( )3القرار .288/60
( A/70/826 )4و .Corr.1
( )5املرجع نجسه ،املرفق الثاف.
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لالستراتيجية ،يف  30حزيران/يونيه و  1متوز/يوليه  ،2016وهـ تـداعإ تعـزز كلـها التعـاون
على مكافحة اإلرهاب ،عطرق منها تبادل أفضل املمارسات؛
 - 6تؤدددت مددي تاددت أن املسـ ولية عــن تنجيــذ االســتراتيجية تقــع يف املقــال األول
على عاتق الدول األعضاء ،وتقـر يف الوقـه نجسـه عضـرورة تعزيـز الـدور اهلـال الـذد تقـول عـه
األمم املتحدة ،نا يف ذل فرقة العمل املعنية عالتنجيذ يف جمال مكافحة اإلرهـاب ،عالتنسـيق مـع
املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة األ ــر  ،حســب االقتضــاء ،لتيســإ التنســيق
واالتساق يف تنجيذ االسـتراتيجية وتعزيزمهـا علـى الصـعد الـوطين واإلقليمـ والعـامل  ،ولتقـد
املساعدة عناء على طلب الدول األعضاء ،و اصة يف جمال عناء القدرات؛
 - 7تؤدددت أمهيــة تنجيــذ مجيــع ركــائز االســتراتيجية عطريقــة متكاملــة ومتوازنــة،
وتســلم يف الوقــه نجســه عضــرورة مضــاعجة اجلهــود إليــالء قــدر متســاو مــن االهتمــال جلميــع
ركائز االستراتيجية وتنجيذها؛
 - 8تؤدت أمهية اتبـاع اـج مطـرد وشـامل ،عسـبل منـها عـذل جهـود أقـو  ،عنـد
االقتضــاء ،ملعاجلــة الظــروف املجضــية إق انتشــار اإلرهــاب ،مــع مراعــاة أن اإلرهــاب لــن يُهــزل
عالقوة العسكرية وتداعإ إنجاذ القانون والعمليات االستهباراتية وحدها؛
 - 9تسلم ع ن الدول األعضـاء مسـ ولة يف املقـال األول عـن تنجيـذ االسـتراتيجية،
وتشجع يف الوقه نجسه على مواصلة إعداد ط وطنيـة ودون إقليميـة وإقليميـة وتطويرهـا،
حسب االقتضاء ،لدعم تنجيذ االستراتيجية؛
 - 10تشجت اجملتمع املدف ،نا يف ذلـ املنظمـات غـإ ااكوميـة ،علـى املشـاركة،
حسب االقتضاء ،يف اجلهود الرامية إق تعزيز تنجيذ االستراتيجية ،عطرق منها تبـادل اآلراء مـع
الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحدة ،وتشجع الدول األعضاء وفرقـة العمـل املعنيـة عالتنجيـذ
يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب والكيانــات التاععــة هلــا علــى تعزيــز مشــاركة اجملتمــع املــدف ،وفقــا
لوالية كل منها ،حسب االقتضاء ،وعلى دعم دورها يف تنجيذ االستراتيجية؛
 - 11ت شجت الدول األعضـاء علـى إشـرا اجملتمعـات اذليـة واجلهـات الجاعلـة غـإ
ااكوميــة ذات الصــلة ،حســب االقتضــاء ،يف وضــع اســتراتيجيات مصــممة حســب الغــرض
للتصــدد خلطــاب التطــرف العنيــ الــذد ميكــن أن حيــرض علــى ألنيــد أعضــاء اجلماعــات
اإلرهاعيــة وعلــى ارتكــاب أعمــال إرهاعيــة ،وعلــى معاجلــة الظــروف املواتيــة النتشــار التطــرف
العني  ،عندما يجض إق اإلرهاب؛
 - 12هتيب ميع الدول األعضاء ،نظران للظروف األمنية العامليـة املعقـدة يف الوقـه
الراهن ،أن تسل الضوء على أمهية دور املرأة يف مكافحـة اإلرهـاب والتطـرف العنيـ عنـدما
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يجضـ إق اإلرهــاب ،وحتـث الــدول األعضــاء وكيانــات األمــم املتحــدة علــى تضــمع عراجمهــا
ذات الصلة حتليال جنسـانيا للعوامـل الـيت تـدفع النسـاء إق االنتقـال مـن التشـدد إق اإلرهـاب،
وأن تنظر ،حسـب االقتضـاء ،يف آ ـار اسـتراتيجيات مكافحـة اإلرهـاب علـى حقـوق اإلنسـان
للمرأة واملنظمات النسائية ،وأن تلتمس زيادة املشاورات مـع النسـاء واملنظمـات النسـائية عنـد
وضع استراتيجيات ملكافحة اإلرهاب والتطرف العني املجض إق اإلرهاب؛
 - 13ت شددجت الــدول األعضــاء وكيانــات األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة ودون
اإلقليميــة واجلهــات الجاعلــة ذات الصــلة علــى أن تنظــر يف إنشــاء آليــات إلشــرا الشــباب يف
التــرويج لثقافــة الســالل والتســامت وااــوار عــع الثقافــات وعــع األديــان ،وأن تعمــل ،حســب
االقتضــاء ،علــى علــورة فهــم الحتــرال كرامــة اإلنســان والتعدديــة والتنــوع ،عســبل منــها ،حســب
االقتضاء ،عرامج التعليم اليت ميكن أن تثنـيهم عـن املشـاركة يف أعمـال إرهاعيـة والتطـرف العنيـ
املجض إق اإلرهاب ،والعن  ،وكراهية األجانب ،ومجيع أشكال التمييز ،وتشجع أيضـا الـدول
األعضاء على متكع الشباب من الل تشـجيع التثقيـ يف جمـال اإلعـالل واملعلومـات ،وإشـرا
الشــباب يف عمليــات صــنع القــرار والنظــر يف الســبل العمليــة إلشــرا الشــباب يف وضــع ال ـ امج
واملبــادرات ذات الصــلة الراميــة إق منــع التطــرف العني ـ املجض ـ إق اإلرهــاب ،وحت ـث الــدول
األعضاء على اختاذ تداعإ فعالة ،وفقا للقانون الدوا ،اماية الشباب املتـ رين عظـاهرة اإلرهـاب
أو التطرف العني املجض إق اإلرهاب أو املعرضع لالستغالل عن طريق تل الظاهرة؛
 - 14تسددلِّم عضــرورة أن متنــع الــدول األعضــاء إســاءة اســتهدال املنظمــات غــإ
ااكومية وغإ الرحبية واخلإية على يد اإلرهاعيع ولصااهم ،وتدعو املنظمات غـإ ااكوميـة
وغإ الرحبية واخلإيـة إق أن متنـع وتعـارض ،حسـب االقتضـاء ،ـاوالت اإلرهـاعيع اسـتغالل
الوضع الذد تتمتع عه تل املنظمات ،وت كد من جديد ،يف الوقـه نجسـه ،ضـرورة االحتـرال
الكامل للحق يف حرية التعبإ وتكوين اجلمعيات ألفراد اجملتمع املدف ،وحرية الـدين أو املعتقـد
للجميع؛
 - 15هتيب عالدول األعضاء وكيانات األمـم املتحـدة الـيت تشـار يف دعـم اجلهـود
املبذولة ملكافحة اإلرهاب أن تواصل تيسإ تعزيز و اية حقوق اإلنسـان وااريـات األساسـية
واإلجراءات القانونية الواجبة وسـيادة القـانون ،يف سـياق مكافحـة اإلرهـاب؛ وتعـرب يف هـذا
الصــدد عــن القلــق الشــديد إزاء حــدوث انتــهاكات اقــوق اإلنســان وااريــات األساســية،
وكذل لقانون الالجفع الدوا والقانون الدوا اإلنساف ،يف سياق مكافحة اإلرهاب؛
 - 16تؤدددت أنــه عنــدما تتجاهــل جهــود مكافحــة اإلرهــاب ســيادة القــانون علــى
الصــعيدين الــوطين والــدوا ،وتنتــه القــانون الــدوا ،نــا يف ذلــ ميثــاق األمــم املتحــدة،
والقــانون الــدوا اإلنســاف وقــانون الالجــفع ،وحقــوق اإلنســان وااريــات األساســية ،ف اــا
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ال ختـون القــيم الــيت تســعى إق ترســيهها فحســب ،عـل قــد تزيــد مــن تـ جيج التطــرف العنيـ
الذد من ش نه أن يجض إق اإلرهاب؛
 - 17تتعو إق مزيد من التنسيق واالتساق فيما عع كيانـات األمـم املتحـدة ،ومـع
اجلهات املا ة واجلهات املستجيدة من عنـاء القـدرات يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب ،نـا يف ذلـ
إنشـاء وصـون نظــم فعالـة للعدالـة اجلنائيــة تقـول علــى سـيادة القـانون ،وتــدعو أيضـا إق تعزيــز
ااوار عع مجيع أصحاب املصـلحة عغيـة وضـع وجهـات النظـر الوطنيـة يف صـميم أنشـطة عنـاء
القدرات املذكورة من أجل تعزيز اإلمسا عزمال األمور علـى الصـعيد الـوطين ،مـع االعتـراف
يف الوقه نجسه ع ن أنشطة سيادة القانون جيب أن ترسةخ يف سياق وطين وعـ ن الـدول ختتلـ
ا ـا الوطنيــة يف جمــال تطــوير نظمهــا للعدالــة اجلنائيــة ،مــع مراعــاة صوصــيا ا القانونيــة
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والدينيـة وغإهـا مـن اخلصوصـيات اذليـة ،ومـع
االعتراف أيضا ،يف الوقه نجسه ،عوجود مسات مشتركة تستند إق املعايإ والقواعد الدولية؛
 - 18تكرر الايديدت علـى وضـع األطجـال اذتمـل كضـحايا لشرهـاب ،ومـا ينطـود
عليــه ذلـ مــن انتــهاكات أ ــر للقــانون الــدوا ،وأن كــل طجــل ُيـدةعى أنــه انتــه القــانون
أو يُتــهم عــذل أو يثبــه عليــه ذلـ  ،ال ســيما األطجــال الــذين حيرمــون مــن حريتــهم وكــذل
األطجــال مــن ضــحايا اجلــرائم وشــهودها ،ينبغـ أن يعامــل معاملـ نة تتجــق مــع حقوقــه وكرامتــه
واحتياجاتــه ،وفقــا للقــانون الــدوا املنطبــق ،و صوصــا االلتزامــات املنصــو عليهــا نوجــب
اتجاقية حقوق الطجل( ،)6مع مراعاة املعايإ الدولية ذات الصـلة حبقـوق اإلنسـان يف جمـال إقامـة
العــدل يف هــذا الصــدد ،وحتــث الــدول األعضــاء علــى اختــاذ التــداعإ الالزمــة مــن أجــل العمــل
عجعالية على إعادة إدماج األطجال الذين كانوا مرتبطع ساعقا ماعـات مسـلحة ،نـا يف ذلـ
اجلماعات اإلرهاعية؛
 - 19حتث مجيع الدول على احترال و اية ااق يف اخلصوصـية ،علـى النحـو املـبع
يف املــادة  12مــن اإلعــالن العــامل اقــوق اإلنســان( )7واملــادة  17مــن العهــد الــدوا اخلــا
عااقوق املدنية والسياسية( ،)8نا يف ذل يف سياق االتصاالت الرقميـة ،وأيضـا لـد مكافحـة
اإلرهــاب ،وفقــا للقــانون الــدوا ،وال ســيما القــانون الــدوا اقــوق اإلنســان ،واختــاذ التــداعإ
الالزمــة لضــمان أال تكــون التــد الت أو القيــود املجروضــة علــى هــذا ااــق تعســجية أو غــإ
قانونيــة ،وأن ختضــع لرقاعــة فعالــة ،مــع تــوفإ ســبل انتصــاف مناســبة ،نــا يف ذل ـ مــن ــالل
املراجعة القضائية أو أد وسيلة قانونية أ ر ؛
_______________

(.United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531 )6
( )7القرار  217أل (د .)3 -
( )8انظر القرار  2200أل (د  ،)21 -املرفق.
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 - 20تتعو الدول يف سياق مكافحة اإلرهـاب ومنـع التطـرف العنيـ املجضـ إق
اإلرهـــاب إق أن تســـتعرض إجراءا ـ ـا و ارســـا ا وتشـــريعا ا املتعلقـــة نراقبـــة االتصـــاالت
واعتراضـها ومجــع البيانــات الشهصــية ،نــا يف ذلـ املراقبــة واالعتــراض ومجــع البيانــات علــى
نطاق واسع ،عغيـة التمسـ عـااق يف اخلصوصـية ،املنصـو عليـه يف املـادة  12مـن اإلعـالن
العامل اقوق اإلنسان واملادة  17من العهد الـدوا اخلـا عـااقوق املدنيـة والسياسـية ،عـن
طريق ضمان تنجيذ مجيع االلتزامات اليت تترتب عليها نوجب القانون الـدوا اقـوق اإلنسـان
تنجيذا كامال وفعاال؛
 - 21حتث الدول األعضاء على كجالـة امتثاهلـا ،لـد اختـاذ أد تـداعإ أو اسـتعمال
أد وســيلة مــن أجــل مكافحــة اإلرهــاب ،نــا يف ذلـ اســتهدال الطــائرات املوجهــة عــن عُعــد،
عااللتزامات املترتبة عليهـا نوجـب القـانون الـدوا ،نـا يف ذلـ ميثـاق األمـم املتحـدة وقـانون
حقوق اإلنسان والقانون الدوا اإلنساف ،و اصة مبدأ التمييز ومبدأ التناسب؛
 - 22حتث الدول على أن تكجل ،وفقا اللتزاما ا نقتضـى القـانون الـدوا والقـوانع
الوطنية ،وكلما كان القانون الـدوا اإلنسـاف منطبقـا ،أال تعرقـل تشـريعات وتـداعإ مكافحـة
اإلرهاب األنشطة اإلنسانية والطبية أو التواصل مع مجيع اجلهات الجاعلـة ذات الصـلة حسـبما
هو منصو عليه يف القانون الدوا اإلنساف؛
 - 23تنوِّه عالعمل الذد تقول عه هيفات األمـم املتحـدة وكيانا ـا املعنيـة واملنظمـات
الدولية واإلقليميـة ودون اإلقليميـة واجلهـود الـيت تبـذهلا هبـدف دعـم حقـوق ضـحايا اإلرهـاب
ميع أشكاله ومظاهر واالعتراف عتل ااقوق و ايتها ،وحتثها مجيعا على تكثي اجلهـود
من أجل تقد املساعدة التقنية للدول األعضاء ،عنـاء علـى طلبـها ،مـن أجـل عنـاء قـدر ا علـى
وضع وتنجيذ عرامج ملساعدة ضحايا اإلرهاب ودعمهم؛
 - 24تعدرع عدي ددالق اسدايائ ا للمعانــاة الـيت يسـببها اإلرهــاب لضـحايا اإلرهــاب
ميــع أشــكاله ومظــاهر  ،وألســرهم ،وتعــرب عــن تضــامنها القــود معهــم ،وتشــجع الــدول
األعضاء على تقد الدعم واملسـاعدة املناسـبع هلـم مـع ااـر  ،عنـد االقتضـاء ،علـى مراعـاة
مجلة أمـور منـها االعتبـارات املتعلقـة ع حيـاء الـذكر والكرامـة واالحتـرال والعدالـة وااقيقـة،
وفقا للقانون الدوا؛
 - 25ترحددب عــاجلهود الــيت تبــذهلا فرقــة العمــل املعنيــة عالتنجيــذ يف جمــال مكافحــة
اإلرهاب من أجل تعزيز الشجافية واملساءلة والجعالية ،و يب عجرقة العمـل ومركـز األمـم املتحـدة
ملكافحة اإلرهاب حتسع الطاعع االستراتيج ل اجمهما وسياسا ما واأل ر الناجم عنها؛
 - 26هتيب عالدول اليت مل تصبت ععد أطرافا يف االتجاقيات وال وتوكوالت الدوليـة
القائمة ملكافحة اإلرهـاب أن تنظـر يف القيـال عـذل دون تـ إ ،و يـب ميـع الـدول أن تبـذل
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قصــار جهودهــا إلعــرال اتجاقيــة شــاملة تتعلــق عاإلرهــاب الــدوا ،وتــذكر عالتزامــات الــدول
األعضاء فيما يتعلّق عتنجيذ قرارات اجلمعية العامة وجملس األمن ذات الصلة عاإلرهاب الدوا؛
 - 27تؤدت يف هذا الصدد أمهية زيادة التنسـيق عـع كيانـات األمـم املتحـدة وأمهيـة
العمل الذد تضطلع عه فرقـة العمـل املعنيـة عالتنجيـذ يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب لكجالـة تنسـيق
اجلهــود الــيت تبــذهلا منظومــة األمــم املتحــدة يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب واتســاقها عمومــا،
وضرورة مواصلة تعزيز الشجافية وألنب االزدواجية يف أعماهلا؛
 - 28تسلم عاستمرار اااجـة إق زيـادة التعريـ عاألنشـطة الـيت تضـطلع هبـا األمـم
املتحدة يف جمال مكافحة اإلرهاب وتعزيز فعاليتها وكجالـة زيـادة التعـاون والتنسـيق واالتسـاق
عع كيانات األمـم املتحـدة ،هبـدف تعظـيم أوجـه التـلزر والنـهوض عالشـجافية وتعزيـز الكجـاءة
وألنب االزدواجية يف أعماهلا؛
 - 29تؤدددت مددي تاددت اااجــة إق تعزيــز ااــوار عــع مس ـ وا الــدول األعضــاء
املعنيع نكافحة اإلرهاب ،نا يف ذل فيما عع أجهزة إنجاذ القـانون ووحـدات االسـتهبارات
املالية ،مـن أجـل تشـجيع التعـاون الـدوا واإلقليمـ ودون اإلقليمـ والتعريـ عاالسـتراتيجية
علــى نطــاق أوســع عغيــة مكافحــة اإلرهــاب ،وتشــإ يف هــذا الصــدد إق دور منظومــة األمــم
املتحــدة ،و اصــة فرقــة العمــل املعنيــة عالتنجيــذ يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب ،يف تعزيــز التعــاون
الدوا وعناء القدرات عاعتبارمها عنصرين من عناصر االستراتيجية؛
 - 30تنوه عالدور الذد تضـطلع عـه املنظمـات واهلياكـل واالسـتراتيجيات اإلقليميـة
يف مكافحــة اإلرهــاب ،وتشــجع تلــ الكيانــات علــى تعزيــز ااــوار والتعــاون عــع املنــاطق
اإلقليمية والنظر يف االستجادة من أفضل املمارسـات الـيت أرسـيه يف منـاطق إقليميـة أ ـر يف
سياق مكافحتها لشرهاب ،حسب االقتضاء ،مع مراعـاة الظـروف الوطنيـة واإلقليميـة اخلاصـة
هبا؛
 - 31هتيدددب ميـــع الـــدول األعضـــاء ،وفقـــا اللتزاما ـــا نوجـــب القـــانون الـــدوا
الواجب التطبيق ،نـا يف ذلـ امليثـاق ،أن حتـرل اجلماعـات اإلرهاعيـة مـن املـالذ اآلمـن وحريـة
العمليات والتنقل والتجنيد ،والدعم املـاا أو املـادد أو السياسـ  ،حيـث تُعـريض هـذ األمـور
الســالل واألمــن للهطــر علــى املســتويات الــوطين واإلقليم ـ والــدوا ،وأن تقــدل إق العدالــة
مرتكا األعمـال اإلرهاعيـة أو أد شـهد يـدعم األعمـال اإلرهاعيـة أو يسـهلها أو يشـار أو
حيـاول أن يشـار يف متويلـها أو التهطـي أو اإلعـداد هلـا ،أو تسـلمهم ،عنـد االقتضـاء ،عمــال
نبدأ التسليم أو اذاكمة؛
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 - 32حتث الـدول األعضـاء علـى التنسـيق التـال وتبـادل أقصـى قـدر مـن املسـاعدة،
وفقا اللتزاما ا نوجب القانون الـدوا ،يف التحقيقـات اجلنائيـة أو اإلجـراءات اجلنائيـة املتعلقـة
عتمويل األعمال اإلرهاعية أو دعمها ،ال سيما مع الدول الـيت تُرتكـب فيهـا األعمـال اإلرهاعيـة
أو تُرتكــب ضــد مواطنيهــا ،نــا يف ذل ـ ااصــول علــى األدلــة الالزمــة لشجــراءات املتعلقــة
عاملنظمات اإلرهاعية أو الكيانات اإلرهاعية أو املقاتلع اإلرهاعيع األجانـب ،وتُـذكّر عـ ن علـى
مجيــع الــدول أن تتعــاون تعاونــا تامــا علــى مكافحــة اإلرهــاب علــى أســاا املســاعدة القانونيــة
املتبادلة ومبدأ التسليم أو اذاكمة ،وترحـب يف الوقـه ذاتـه نـا تبذلـه هـذ الـدول مـن جهـود
لتطوير القائم من آليات تسليم اجملرمع واملساعدة القانونية املتبادلة؛
 - 33هتيب عالدول األعضاء أن حتول دون إساءة استهدال مركـز الالجـم مـن قبـل
مرتكا األعمال اإلرهاعيـة أو منظميهـا أو ميسـريها ،و يـب أيضـا عالـدول األعضـاء أن تتهـذ
التداع إ املناسبة لتت كـد ،قبـل مـنت اللجـوء ،مـن أن طالـب اللجـوء لـيس ـن ططـوا ألعمـال
إرهاعيــة أو يســروها أو شــاركوا يف ارتكاهبــا ،وت كــد مــن جديــد يف الوقــه ذاتــه أمهيــة ايــة
الالجفع وطـالا اللجـوء وفقـا اللتزامـات الـدول نوجـب القـانون الـدوا ،وال سـيما القـانون
الدوا اقوق اإلنسان والقانون الدوا لالجفع والقانون الدوا اإلنساف؛
 - 34حتث الدول األعضاء على كجالـة عـدل التسـامت مـع اإلرهـاب ،مهمـا كانـه
أهدافــه أو دوافعــه ،وت كــد مــن جديــد دعو ــا إق االمتنــاع عــن تنظــيم األنشــطة اإلرهاعيــة
أو التحــريو عليهــا أو تيســإها أو املشــاركة فيهــا أو متويلــها أو التشــجيع عليهــا أو التســامت
معها ،وإق اختاذ التداعإ العملية املالئمة لكجالة عدل استهدال أراضيها إليواء املرافـق اإلرهاعيـة
أو معسكرات تـدريب اإلرهـاعيع ،أو إلعـداد أو تنظـيم األعمـال اإلرهاعيـة الـيت يُـراد ارتكاهبـا
ضد دول أ ر أو مواطين دول أ ر ؛
 - 35تشجت الدول األعضاء على حبث سبل أفضل للتعاون علـى تبـادل املعلومـات
ومســـاعدة ععضـــها الـــبعو ومقاضـــاة مـــن يســـتهدمون تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت
ألغراض إرهاعية ،وعلى تنجيذ تداعإ مناسـبة أ ـر يف إطـار التعـاون مـن أجـل التصـدد هلـذ
التهديدات؛
 - 36تعرع عي ال ل إزاء األعمال اإلرهاعية الـيت يرتكبـها إرهـاعيون منجـردون يف
أ ــاء خمتلجــة مــن العــامل ،وتقــر عالتحــديات اخلاصــة الــيت يطرحهــا اإلرهــاعيون املنجــردون نظــرا
لصعوعة كشجهم ،وتسلم عضرورة معاجلة هذ املس لة على وجه السرعة؛
 -37تشتد علـى أن التسـامت والتعدديـة واحتـرال التنـوع وااـوار عـع ااضـارات
وتعزيــز التجــاهم عــع األديــان والثقافــات وعــث االحتــرال عــع البشــر ،نــا يف ذلـ علــى الصــعد
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الــوطين واإلقليم ـ والعــامل  ،مــع تجــادد تجــاقم الكراهيــة ،ه ـ مــن أهــم العناصــر يف تشــجيع
التعاون ،ويف مكافحـة اإلرهـاب ،ويف مواجهـة التطـرف العنيـ عنـدما يجضـ إق اإلرهـاب،
وترحب نهتل املبادرات الرامية إق حتقيق هذ الغاية؛
 - 38حتث مجيع الدول األعضاء واألمم املتحدة على االحتاد ضـد التطـرف العنيـ
عندما يجض إق اإلرهـاب ،وتشـجع اجلهـود الـيت يبـذهلا القـادة لكـ تُنـاق) دا ـل جمتمعـا م
اذلية دوافع التطرف العني املجض إق اإلرهاب ولبلورة استراتيجيات ملعاجلة هـذ الـدوافع،
وت كـد أن للــدول واملنظمـات اإلقليميــة واملنظمـات غــإ ااكوميـة واهليفــات الدينيـة ووســائ
اإلعـــالل دورا هامـــا ت ديـــه يف تعزيـــز التســـامت وتيســـإ التجـــاهم وااـــوار الشـــامل للجميـــع
واحترال التنوع الديين والثقايف وحقوق اإلنسان؛
 - 39تسددلم عالصــعوعات الــيت يواجههــا اجملتمــع الــدوا يف معاجلــة الظــروف امل ديــة
إق انتشــار اإلرهــاب والتطــرف العني ـ الــذد ميكــن أن يجض ـ إق اإلرهــاب ،وحتــث الــدول
األعضاء ومنظومة األمم املتحدة على اختـاذ التـداعإ الالزمـة ،عمـال عالقـانون الـدوا ويف إطـار
كجالة توا زمال األمور على الصعيد الوطين ،ملعاجلة مجيع دوافع التطـرف العنيـ الـيت تجضـ
إق اإلرهاب ،سواء على الصعيد الدا ل أو اخلارج  ،عطريقة متوازنة؛
 – 40تسلم ضا ا ع مهيـة منـع التطـرف العنيـ عنـدما يجضـ إق اإلرهـاب ،وتشـإ
يف هــذا الصــدد إق قرارهــا  254/70املــ ر  12شــباف/ف اير  2016الــذد رحبــه فيــه
عاملبــادرة الــيت اختــذها األمــع العــال وأحاط ـه علمــا طــة العمــل الــيت وضــعها ملنــع التطــرف
العنيـ ( ،)9وتوصـ عـ ن تنظــر الــدول األعضــاء يف إمكانيــة تنجيــذ التوصــيات ذات الصــلة مــن
طة العمل ،حسبما ينطبق منها على السياق الوطين؛ وتشجع كيانـات األمـم املتحـدة ،متشـيا
مع الواليات املنوطـة هبـا ،علـى تنجيـذ التوصـيات ذات الصـلة مـن طـة العمـل ،عوسـائل منـها
تقد املساعدة التقنية إق الدول األعضاء عناء على طلبها ،وتدعو الـدول األعضـاء واملنظمـات
اإلقليمية ودون اإلقليمية إق النظر يف وضع ط عمل وطنيـة وإقليميـة ملنـع التطـرف العنيـ
عندما يجض إق اإلرهاب ،وفقا ألولويا ا ،مع مراعاة طة العمل اليت وضـعها األمـع العـال،
حسب االقتضاء ،وكذل سائر الو ائق ذات الصلة؛
 - 41تشددددتد علــــى أمهيــــة اجلهــــود املتعــــددة األطــــراف يف مكافحــــة اإلرهــــاب،
وأمهية االمتناع عن مجيع املمارسات والتداعإ اليت ال تتوافق مع القانون الدوا ومبـاد ميثـاق
األمم املتحدة؛
_______________

( )9انظر .A/70/674
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 - 42تعرع عي قل دا إزاء تزايـد اسـتهدال اإلرهـاعيع وم يـديهم ،يف لـل جمتمـع
مُعَوْمل ،لتكنولوجيا امل علومـات واالتصـاالت ،و اصـة شـبكة اإلنترنـه وغإهـا مـن الوسـائ ،
واستهدال هذ التكنولوجيات الرتكاب األعمال اإلرهاعية أو التحريو عليهـا أو التجنيـد هلـا
أو متويلـــها أو التهطـــي هلـــا ،وتشـــإ إق أمهيـــة التعـــاون عـــع أصـــحاب املصـــلحة يف تنجيـــذ
االسـتراتيجية ،نـا يف ذلـ التعـاون عــع الـدول األعضـاء واملنظمــات الدوليـة واإلقليميــة ودون
اإلقليمية والقطـاع اخلـا واجملتمـع املـدف ،ملعاجلـة هـذ املسـ لة ،مـع احتـرال حقـوق اإلنسـان
وااريات األساسية ،ونا يتوافق مع القانون الدوا ومقاصـد امليثـاق ومبادئـه ،وتكـرر الت كيـد
علــى أن هــذ التكنولوجيــات ميكــن أن تك ـون أدوات قويــة يف التصــدد النتشــار اإلرهــاب،
نا يف ذل عن طريق تعزيز السالل والتسامت وااوار عع الشعوب؛
 - 43تشددتد علــى أن التصــدد للتهديــد الــذد يشــكله اخلطــاب الــذد يســتهدمه
اإلرهــاعيون أمــر أساسـ  ،وأنــه ينبغـ يف هــذا الصــدد للمجتمــع الــدوا أن يطــور فهمــا دقيقــا
للكيجيــة ا لــيت حيجــز هبــا اإلرهــاعيون األشــها اآل ــرين علــى ارتكــاب األعمــال اإلرهاعيــة
أو جيندوام لذل  ،كما ينبغـ لـه أن يعـد أاـع الوسـائل جملاهبـة الدعايـة اإلرهاعيـة والتحـريو
والتجنيــد ،نــا يف ذلـ عــن طريــق اإلنترنــه ،يف إطــار االمتثــال للقــانون الــدوا ،نــا يف ذلـ
القانون الدوا اقوق اإلنسان؛
 - 44هتيددب ميــع الــدول األعضــاء أن تتعــاون ،وفقــا اللتزاما ــا نوجــب القــانون
الدوا ،يف عذل اجلهود ملواجهة اخلطر الذد ميثله املقاتلون اإلرهاعيون األجانب ،عوسائل منـها
منــع التشــدد الــذد يجضــ إق اإلرهــاب وألنيــد املقــاتلع اإلرهــاعيع األجانــب ،نــن فــيهم
األ طجال ،ومنع املقاتلع اإلرهاعيع األجانب من عبـور حـدودها ،وتعطيـل ومنـع تقـد الـدعم
املاا إق ه الء املقاتلع ،ووضع وتنجيذ استراتيجيات ملقاضاة العائدين منهم وإلعـادة ت هيلـهم
وإعــادة إدمــاجهم ،وتشــجع يف هــذا الصــدد مجيــع الــدول األطــراف علــى وضــع اســتراتيجيات
فعالــة للتعامــل مــع العائــدين ،نــا يف ذل ـ مــن ــالل إعــاد م إق أوطــاام ،وفقــا لاللتزامــات
الدولية والقوانع الوطنية ذات الصلة؛
 - 45تعددرع عددي ال لدد إزاء مــا تشـــهد ععــو املنــاطق مــن تزايــد يف حـــوادث
اال تطاف وأ ـذ الرهـائن الـيت ترتكبـها اجلماعـات اإلرهاعيـة ألد غـرض مـن األغـراض ،نـا يف
ذل عغية ااصول على األموال أو انتزاع تنازالت سياسـية ،وتالحـظ أن مبـالل الجديـة املدفوعـة
إق اإلرهاعيع تتهـذ مصـدرا مـن مصـادر متويـل األنشـطة الـيت تقـول هبـا هـذ اجلماعـات ،نـا يف
ذل ارتكاب مزيد من عمليات اال تطـاف ،و يـب ميـع الـدول األعضـاء أن متنـع اإلرهـاعيع
مــن االســتجادة مــن مــدفوعات الجديــة والتنــازالت السياســية ،وأن تكجــل اإلفــراج اآلمــن عــن
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الرهــائن ،وفقــا لاللتزامــات القانونيــة الواجبــة التطبيــق ،وتشــجع الــدول األعضــاء علــى التعــاون،
حسب االقتضاء ،يف أ ناء حوادث اال تطاف وأ ذ الرهائن اليت ترتكبها اجلماعات اإلرهاعية؛
 - 46تشجت مجيع الـدول األعضـاء علـى التعـاون مـع مركـز األمـم املتحـدة ملكافحـة
اإلرهاب واإلسهال يف تنجيذ أنشطة املركز يف إطار فرقـة العمـل املعنيـة عالتنجيـذ يف جمـال مكافحـة
اإلرهــاب ،نــا يف ذلـ مــن ــالل تطــوير مشــاريع لبنــاء القــدرات ومتويلــها وتنجيــذها مــن أجــل
حشد استجاعة أقو وأكثر انتظاما للتصدد لشرهاب على الصعيد الوطين واإلقليم والعامل ؛
 - 47تالحم مت الا دتار أنشـطة عنـاء القـدرات ،نـا يف ذلـ يف جمـاالت مكافحـة
متويل اإلرهاب ومراقبة اادود واألمن البحرد وأمن الطـإان ومنـع تـدفق املقـاتلع اإلرهـاعيع
األجانــب ،الــيت تقــول هبــا كيانــات األمــم املتحــدة ،نــا يف ذلـ مركــز األمــم املتحــدة ملكافحــة
اإلرهــاب والكيانــات التاععــة لجرقــة العمــل املعنيــة عالتنجيــذ يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب ،ومنــها
منظمة األمم املتحدة للترعية والعلم والثقافة ومكتب األمـم املتحـدة املعـين عاملهـدرات واجلرميـة
واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (إنترعـول) ،عالتنسـيق مـع املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ودون
اإلقليمية املعنية األ ر  ،ملساعدة الـدول األعضـاء ،عنـاء علـى طلبـها ،يف تنجيـذ االسـتراتيجية،
وتشــجع فرقــة العمــل علــى كجالــة تقــد املســاعدة يف جمــال عنــاء القــدرات علــى أســاا ــدد،
ضمن أُطر منها مبادرة املساعدة املتكاملة ملكافحة اإلرهاب؛
 - 48تشجت مكتـب األمـم املتحـدة املعـين عاملهـدرات واجلرميـة ،نـا يف ذلـ فرعـه
املعين ننع اإلرهاب ،على مواصـلة تعزيـز املسـاعدة التقنيـة الـيت يقـدمها للـدول عنـاء علـى طلبـها،
عالتشاور الو يق مع جلنة مكافحة اإلرهـاب ومديريتـها التنجيذيـة ،هبـدف تيسـإ تنجيـذ االتجاقيـات
وال وتوكــوالت الدوليــة املرتبطــة ننــع اإلرهــاب وقمعــه وقــرارات األمــم املتحــدة ذات الصــلة،
وعلــى تعزيــز أمــور منــها التعــاون الــدوا يف املســائل اجلنائيــة املتصــلة عاإلرهــاب ،نــا يف ذل ـ
املقاتلون اإلرهاعيون األجانب ،و اصة يف ما يتعلق عتسليم اجملرمع واملساعدة القانونية املتبادلة؛
 - 49تطلب إق مكتـب األمـم املتحـدة املعـين عاملهـديرات واجلرميـة ،حيثمـا اقتضـى
األمر ،أن ي ذ يف االعتبار فيما يقديمه ،عنـد الطلـب ،مـن مسـاعدة تقنيـة ملكافحـة اإلرهـاب،
العناصر الضرورية لبناء القدرات الوطنية من أجل تدعيم نظم العدالة اجلنائية وسيادة القانون؛
 - 50تؤدت اااجة إق مواصلة تقد املساعدة على عناء القدرات امللموسـة للـدول
األعضاء يف مسـائل مكافحـة اإلرهـاب ،وتسـلم يف هـذا الصـدد عضـرورة اإلسـهال عاملزيـد مـن
املوارد يف مشاريع عناء القدرات ،وترحب يف نجس السياق عقيال فرقة العمل املعنيـة عالتنجيـذ يف
جمال مكافحة اإلرهـاب ع عـداد طـة األمـم املتحـدة لتنجيـذ عنـاء القـدرات مـن أجـل التصـدد
لتدفق املقاتلع اإلرهاعيع األجانب ،وتشجع الدول األعضاء على تقد ما يلـزل مـن املسـاعدة
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املالية وغإها من أشـكال املسـاعدة إق فرقـة العمـل ومركـز األمـم املتحـدة ملكافحـة اإلرهـاب
هبد ف تنجيذ املشاريع املذكورة يف هذ اخلطة عجعالية ،عالتشاور الو يق مع الدول األعضاء؛
 - 51هتيب عالدول األعضاء أن تعزز التعاون على الصـعد الـدوا واإلقليمـ ودون
اإلقليم والثنائ ملواجهـة التهديـد الـذد يشـكله املقـاتلون اإلرهـاعيون األجانـب ،نـا يف ذلـ
مــن ــالل تعزيــز تبــادل املعلومــات املتعلقــة عالعمليــات يف الوقــه املناســب وتقــد الــدعم
اللوجســيت ،حســب االقتضــاء ،وأنشــطة عنــاء القــدرات لتبــادل واعتمــاد أفضــل املمارســات
يف حتديد هوية املقاتلع اإلرهـاعيع األجانـب ومنـع سـجر هـ الء املقـاتلع مـن الـدول األعضـاء
أو إليها أو ع ها ،وملنع متويل املقاتلع اإلرهـاعيع األجانـب وحشـدهم وألنيـدهم وتنظـيمهم،
ولتعزيــز التعــاون الــدوا واإلقليمـ يف جم ـال تبــادل املعلومــات ،و يــب هبيفــات إنجــاذ القــانون
والعدالة اجلنائية أن تتصدد عشـكل أفضـل خلطـر العائـدين مـن املقـاتلع اإلرهـاعيع األجانـب،
وأن تقول نكافحة التطرف العني املجضـ إق اإلرهـاب والتشـدد املـ دد إق اإلرهـاب ،وأن
تكث اجلهود الرامية إق تنجيذ عـرامج القضـاء علـى التشـدد ،وأن تكجـل أن يُقـدل إق العدالـة،
امتثاال لاللتزامات اليت يقض هبا القانون الـدوا ،وكـذل ألحكـال القـانون الـدا ل الواجبـة
التطبيــق ،أد شــهد يشــار يف متويــل األعمــال اإلرهاعيــة أو التهطــي أو اإلعــداد هلــا أو
ارتكاهبا ،أو يف دعم األعمال اإلرهاعية أو تقد األموال إق اإلرهاعيع؛
 - 52تعرع عي ال ل إزاء قيـال املنظمـات اإلرهاعيـة ع نشـاء شـبكات دوليـة تيسـر
سجر املقاتلع اإلرهاعيع األجانب إق مناطق الـزناع ،و يـب ميـع الـدول األعضـاء أن تتهـذ
التداعإ املناسبة لتجكي هذ الشبكات ،وفقا اللتزاما ا الدولية؛
 - 53تعددرع عددي قل ددا إزاء التــدفق املتزايــد للمجنــدين الــدوليع ــو التنظيمــات
اإلرهاعية ،نن فيهم املقاتلون اإلرهاعيون األجانب ،واخلطر الذد يشـكله ذلـ عالنسـبة جلميـع
الدول األعضـاء ،نـا يف ذلـ علـدان املنشـ والعبـور واملقصـد ،وتشـجع مجيـع الـدول األعضـاء
على التصدد هلذا التهديد من الل تعزيز التعاون ووضـع التـداعإ املناسـبة ملنـع هـذ الظـاهرة
ومعاجلتها ،نا يف ذل تبادل املعلومات ،وإدارة اادود للكش عـن عمليـات السـجر ،واختـاذ
إجراءات العدالة اجلنائية املالئمة ،والنظـر يف اسـتهدال صـكو األمـم املتحـدة ،مـن قبيـل نظـم
اجلزاءات ،إضافة إق التعاون؛
 - 54تالحدددم أن اإلرهـــاعيع يســـتطيعون ا ـــتالق طاعـــات منحرفـــة تســـتند إق
حتريـ الــدين وتشــويهه لت يـر العنـ  ،وهـ طاعــات تُسـتغل يف ألنيــد املناصــرين واملقــاتلع
اإلرهــاعيع األجانــب ،ويف تعبفــة املــوارد وحشــد الــدعم مــن املتعــاطجع ،وال ســيما مــن ــالل
استغالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،نا يف ذل عن طريـق شـبكة اإلنترنـه ووسـائ
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التواصل االجتماع  ،وتالحظ كذل يف هذا الصدد اااجة امللحة إق تصـدد اجملتمـع الـدوا
هلذ األنشطة على الصعيد العامل ؛
 - 55ت ر عضرورة مواصلة اختاذ التداعإ الالزمة ملنع متويل اإلرهاب وردعه ،وتشجع
يف هذا الصـدد كيانـات األمـم املتحـدة علـى التعـاون مـع الـدول األعضـاء وعلـى مواصـلة تقـد
املساعدة هلا ،عناء على طلبها ،صوصا من أجل أن تج عصورة تامة عالتزاما ا الدولية يف جمـال
مكافحــة متويــل اإلرهــاب ،وتشــجع أيضــا الــدول األعضــاء علــى املضـ يف عنــاء قــدرات نظمهــا
الرقاعية والتنظيمية املالية يف مجيع أ اء العامل من أجل حرمان اإلرهاعيع من أد فرصة الستغالل
األموال ومجعها  ،نا يف ذل عن طريق التعـاون مـع القطـاع اخلـا مـن ـالل إقامـة شـراكات
القطاعع العال واخلا مع امل سسات املالية ومراعاة التقييمات اليت تعدّها الكيانات املعنية لتل
الشراكات ،من قبيل املديرية التنجيذية للجنة مكافحة اإلرهاب؛
 - 56ت شددجت الــدول األعضــاء واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة علــى تعزيــز املعرفــة
عاملبادرات الرامية إق التصدد للصـالت القائمـة عـع اإلرهـاب واجلرميـة املنظمـة عـ الوطنيـة،
وعلــى تعزيــز الــدعم املقــدل لتل ـ املبــادرات ،وذل ـ يف ســياق إعــداد وتنجيــذ االســتراتيجيات
العاملية واإلقليمية والوطنية ملكافحة اإلرهاب؛
 - 57هتيب عالدول األعضاء أن تتعـاون مـع امل سسـات املاليـة اذليـة وتتبـادل معهـا
املعلومـات املتعلقـ ة نهـاطر متويـل اإلرهـاب إلتاحــة سـياق أوي تسـتجيد منـه يف عملـها الرامـ
إق وضع اليد على أنشطة متويل اإلرهاب اذتملة ،من الل سـلطات وقنـوات متعـددة ،منـها
هيفات إنجاذ القانون وأجهـزة االسـتهبارات والـدوائر األمنيـة ووحـدات االسـتهبارات املاليـة،
و يــب أيضــا عالــدول األعضــاء أن تعــزز إدمــاج معلومــات االســتهبارات املاليــة واســتهدامها
لزيادة الجعالية يف مواجهة ديدات متويل اإلرهاب؛
 - 58هتيب ميع الدول أن تعتمد من التـداعإ مـا قـد يكـون الزمـا ومناسـبا ،وفقـا
اللتزاما ا نوجب القانون الدوا ،لك حتظر حبكم القانون التحريو على ارتكـاب أد عمـل
إرهــايب أو أعمــال إرهاعيــة ،وأن متنــع أد تصــرف مــن هــذا القبيــل وحتــرل مــن املــالذ اآلمــن أد
أشــها توجـــد عشــ ام معلومـــات مو وقـــة وذات صـــلة تشـــكل أسباعــــا جديـــة العتبـــارهم
مس ولع عن ذل التصرف؛
 - 59هتيدددب ميـــع الـــدول األعضـــاء أن تـــدعم اجلهـــود الدوليـــة الراميـــة إق منـــع
اإلرهاعيع من حيـازة أسـلحة الـدمار الشـامل ووسـائل إيصـاهلا ،وحتـث مجيـع الـدول األعضـاء
على اختاذ تداعإ وطنية وتعزيزها ،حسب االقتضاء ،ملنع اإلرهـاعيع مـن حيـازة أسـلحة الـدمار
الشـامل ووسـائل إيصــاهلا ومـا يتصـل هبــا مـن املـواد واملعــدات والتكنولوجيـات الـيت تــد ل يف
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تصنيعها ،وتشجع التعاون عع الدول األعضاء واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة املعنيـة مـن أجـل
تعزيز القدرات الوطنية يف هذا الصدد؛
 - 60تسدددلم عـ ـ ن األجهـــزة املتججـــرة اليدويـــة الصـــنع قـــد تُســـتهدل يف األنشـــطة
اإلرهاعية ،وحتي علما عالعمل الذد تضطلع عه يف هـذا الصـدد فرقـة العمـل املعنيـة عالتنجيـذ يف
جمال مكافحة اإلرهاب ،وحتثها على إيالء املزيد من االهتمال ملس لة األجهزة املتججـرة اليدويـة
الصنع متشيا مع الواليات املنوطة عالكيانات املرتبطة هبا؛
 - 61تشددل إق قــرارات األمــم املتحــدة ذات الصــلة ،وت كــد مــن جديــد أنــه يــتعع
علــى الــدول األعضــاء أن توق ـ إمــدادات األســلحة ،نــا فيهــا األســلحة الصــغإة واألســلحة
اخلجيجــة ،إق اإلرهــاعيع ،وأن متنــع االألــار غــإ املشــروع عاألســلحة املــذكورة وتعمــل علــى
مكافحته والقضاء عليه ،نا يف ذل حتويلها إق اإلرهاعيع؛
 - 62تتعو الدول األعضاء إق املشاركة عقـدر أكـ يف أعمـال فرقـة العمـل املعنيـة
عالتنجيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب؛
 - 63تطلب إق فرقة العمل املعنيـة عالتنجيـذ يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب أن تواصـل
اجلهــود اإلجياعيــة الــيت تبــذهلا يف تبــادل اآلراء مــع الــدول األعضــاء ،وتطلــب كــذل إق فرقــة
العمل أن تواصل تقـد إحا طـات فصـلية وأن تقـدل دوريـا طـة عمـل لجرقـة العمـل ،تتضـمن
األنشطة اليت يضطلع هبا مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب؛
 - 64تشددجت فرقــة العمــل املعنيــة عالتنجيــذ يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب علــى العمــل
علــى ــو و يــق مــع الــدول األعضــاء واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليمي ـة املعنيــة،
لتحديـد وتبـادل أفضــل املمارسـات ملنـع اهلجمــات اإلرهاعيـة علـى األهــداف املعرّضـة للهطــر،
وتقر ع مهية إقامة شراكات عع القطاعع العال واخلا يف هذا اجملال؛
 - 65تشل إق مجيع قرارات اجلمعية العامة عشـ ن التـداعإ الراميـة إق القضـاء علـى
اإلرهــاب الــدوا ،وقــرارات اجلمعيــة املتعلقــة حبمايــة حقــوق اإلنســان وااريــات األساســية يف
سياق مكافحة اإلرهاب ،وإق مجيع قـرارات جملـس األمـن املتصـلة عاإلرهـاب الـدوا ،و يـب
عالدول األعضاء أن تتعاون عشكل كامل مع اهليفات املعنية يف األمم املتحدة يف إاـاز مهامهـا،
مع التسليم ع ن العديد من الدول ال تزال حباجة إق املساعدة يف تنجيذ هذ القرارات؛
 - 66تشجت مجيع املنظمـات واملنتـديات الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة املعنيـة
املشاركة يف مكافحة اإلرهـاب علـى التعـاون مـع منظومـة األمـم املتحـدة والـدول األعضـاء يف
دعــم االســتراتيجية ،وتبــادل أفضــل املمارســات ،وتــدعو إق تبــادل املعلومــات ،مــن ــالل
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القنوات والترتيبات املالئمة ،عش ن اجلهات املتورطة ،من األفـراد والكيانـات ،يف أد نـوع مـن
أنواع األنشطة اإلرهاعية ،وعشـ ن اجهـا وأسـاليب عملـها ،وعشـ ن توريـد األسـلحة ومصـادر
الـدعم املـادد أو أد شـكل آ ـر مـن أشـكال الـدعم ،وعشـ ن جـرائم ععينـها تتصـل عارتكــاب
األعمال اإلرهاعية أو التهطي أو اإلعداد هلـا ،وعشـ ن اخلطاعـات الـيت يسـتهدمها اإلرهـاعيون
لتعبفــة املــوارد وحشــد الــدعم مــن املتعــاطجع ،نــا يف ذل ـ مــن ــالل اســتغالل تكنولوجيــا
املعلومات واالتصاالت ،والتعاون الدوا املسـتمر ملكافحـة اإلرهـاب ،وال سـيما عـع األجهـزة
اخلاصة والوكاالت األمنية وم سسات إنجاذ القانون وهيفات العدالة اجلنائية؛
 - 67تؤدت الدور الذد تضطلع عه املديرية التنجيذيـة للجنـة مكافحـة اإلرهـاب ،يف
إطار األمم املتحدة ،نـا يف ذلـ دورهـا يف تقيـيم املسـائل واالألاهـات املتعلقـة عتنجيـذ قـرارات
جملس األمن  )2001( 1373امل ر  28أيلول/سـبتم  2001و  )2005( 1624املـ ر
 14أيلول/ســــبتم  2005و  )2014( 2178املــ ـ ر  24أيلول/ســــبتم  ،2014وفقــــا
للواليـــــــة املســـــــندة إليهـــــــا وقـــــــرار اجمللـــــــس  )2013( 2129املـــــ ـ ر  17كـــــــانون
األول/ديســم  ،2013ويف تبــادل املعلومــات ،حســب االقتضــاء ،مــع هيفــات األمــم املتحــدة
املعنية نكافحة اإلرهاب واملنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية؛
 - 68تسلم ع ن تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشال (داع)) وتنظيم القاعـدة
واملرتبطع هبما مـا زالـوا يشـكلون حتـديا واسـع النطـاق يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب ،وتشـجع
الدول األعضاء على إدماج نظال اجلزاءات املجروضـة علـى تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق
والشــال (داعــ)) وتنظــيم القاعــدة ،عمــال عقــرارات جملــس األمــن  )1999( 1267امل ـ ر
 15تشـــرين األول/أكتـــوعر  1999و  )2011( 1989املـ ـ ر  17حزيران/يونيـــه 2011
و  )2015( 2253امل ر  17كـانون األول/ديسـم  ،2015ضـمن اسـتراتيجيا ا الوطنيـة
واإلقليميــة ملكافحــة اإلرهــاب ،نــا يف ذلــ عـــن طريــق اقتــرا أمســاء األفــراد واجلماعـــات
وامل سسا ت والكيانات إلدراجها يف قائمـة اجلـزاءات املجروضـة علـى تنظـيم الدولـة اإلسـالمية
يف العراق والشال (داع)) وتنظيم القاعدة ،وتذكّر الدول األعضاء عالتزامهـا عـ ن تكجـل عـدل
قيال رعاياها أو أد أشها موجودين يف أراضيها ع تاحـة أد مـوارد اقتصـادية لتنظـيم الدولـة
اإلسالمية يف العراق والشـال (داعـ)) وتنظـيم القاعـدة ومَـن يـرتب هبمـا مـن أفـراد ومجاعـات
وم سسـات وكيانـات ،وحتـي علمـا عاملسـامهة الكـبإة الـيت يقـدمها مكتـب أمـع املظـامل منـذ
إنشائه يف توفإ اإلنصاف والشجافية فيما يتعلـق عنظـال اجلـزاءات املجروضـة علـى تنظـيم الدولـة
اإلسالمية يف العراق والشال (داع)) وتنظيم القاعدة ،وت كد ضرورة مواصـلة اجلهـود الراميـة
إق ضمان اإلنصاف والوضو يف اإلجراءات؛

19/20

A/RES/70/291

استعراض استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب

 - 69تؤدت أمهية تعزيز جهود مكافحة اإلرهاب الـيت تبـذهلا مجيـع وكـاالت األمـم
املتحدة وهيفا ـا املعنيـة وفقـا للواليـات املسـندة إليهـا ،وتشـجع فرقـة العمـل املعنيـة عالتنجيـذ يف
جمال مكافحة اإلرهاب على مواصلة تعاواا مع تل الوكاالت واهليفات؛
 - 70حتدديط علمددا عرســالة األمــع العــال امل ر ــة  9حزيران/يونيــه  2016عشــ ن
هيكــل األمــم املتحــدة ملكافحــة اإلرهــاب ،وتطلــب إق األمــع العــال ،مرحب ـ نة عت كيــد املتعلــق
نواصلة تعزيـز التنسـيق واالتسـا ق يف األنشـطة الـيت تقـول هبـا األمـم املتحـدة يف جمـال مكافحـة
اإلرهاب يف إطار الركائز األرعـع لالسـتراتيجية ،سـواء يف املقـر أو علـى الصـعيد امليـداف ،دون
تغيإ اهليكل العال ،وكذل عاقتراحه متكع الـدول األعضـاء مـن اسـتهدال االسـتعراض لتقـد
توصيات ملن خيلجه ،أن يستعرض ،عالتشاور مـع اجلمعيـة العامـة ،قـدرة منظومـة األمـم املتحـدة
على مساعدة الدول األعضاء ،عناء على طلبها ،يف تنجيذ االسـتراتيجية عطريقـة متوازنـة ،نـا يف
ذل عن طريق تعزيز التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية األ ـر  ،وحتسـع تعبفـة املـوارد
الالزمــة ملشــاريع عنــاء القــدرات ،عغيــة تقــد مقترحــات ملموســة إق اجلمعيــة العامــة يف هــذا
الصدد حبلول أيار/مايو  ،2017لتنظر فيها اجلمعية الل دور ا ااادية والسبعع؛
 - 71تطلدددب إق األمـــع العـــال أن يقـــدل إق اجلمعيـــة العامـــة يف دور ـــا الثانيـــة
والســـبعع ،يف موعـــد أقصـــا نيســـان/أعريل  ،2018تقريـــرا عـــن التقـــدل اذـــرز يف تنجيـــذ
االستراتيجية يتضمن مقترحات عش ن تنجيـذ منظومـة األمـم املتحـدة لالسـتراتيجية يف املسـتقبل
وعن التقدل اذرز يف تنجيذ هذا القرار؛
 - 72ت ددرر أن تــدرج يف جــدول األعمــال امل قــه لــدور ا الثانيــة والســبعع البنــد
املعنون ”استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب“ ،لك تقـول ،حبلـول حزيران/يونيـه
 ،2018عدراسة تقرير األمع العـال املطلـوب تقدميـه يف الجقـرة  71أعـال  ،ومـد تنجيـذ الـدول
األعضاء لالستراتيجية ،ولك تنظر يف حتديث االستراتيجية ملواكبة التغإات.
اجللسة العامة 110
 1متوز/اوليه 2016
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