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 الدولً اإلرهاب

  مقدمة. أوال

 تمهٌد. أ

 لمنع جماعٌة تدابٌر اتخاذ إلى الدولٌٌن، واألمن السلم على الحفاظ تشمل والتً المنظمة، مقاصد المتحدة ماألم مٌثاق ٌحدد. 1

 وحقوق والنظام، القانون مبادئ على اعتداءك. االقتصادٌة والتنمٌة اإلنسان حقوق وتعزٌز العدوان ووقؾ للسالم التهدٌدات

 األمم فً تم. المتحدة ألمما هاتحدد التً ومقاصد مبادئ مع اإلرهاب نافىٌت السلمٌة، بالوسائل المنازعات وتسوٌة اإلنسان

 .اآلفة لهذه للتصدي األعضاء الدول ومساعدة اإلرهاب، لخطر للتصدي ملموسة خطوات اتخاذ المتحدة

 باسم ةلمعروفا اإلرهاب، من معٌنة أعمال مع تتعامل التً األدوات أساسا اإلرهاب لمكافحة الحالً الدولً اإلطار شملٌ. 2

تعمل حٌث  القضٌة، هذه مع تتعامل شاملة اتفاقٌة وضع إلى الحاجةٌستبدل  لم هذا أن إال ذلك، ومع. 1"القطاعٌة االتفاقٌات"

 .الؽاٌة هذه لتحقٌق الدولً والمجتمع المتحدة األممكل من 

 من مبادرة على ناء  ب   وضعت أخرى ٌةإقلٌم اتفاقٌات هناك أعاله المذكورة 13 القطاعٌة تفاقٌاتاال عن النظر بصرؾ. 3

 تبدأ الذي الوقت نفس فً تقرٌبا العملٌة هذه بدأت. اإلقلٌمً الصعٌد على اإلرهاب خطر لمواجهة اإلقلٌمٌة المنظمات مختلؾ

. 1971 عام فً اإلرهاب مكافحة اتفاقٌة تاعتمد الصدد، هذا فً الطلٌعة فً األمرٌكٌة الدول منظمة كانت. المتحدة األممفٌه 

 المؤتمر ومنظمة العربٌة، الدول وجامعة ،(سارك) االقلٌمً للتعاون آسٌا جنوب ورابطة أوروبا، مجلس قبل من هذا وأعقب

 .2كومنولثفً الالمستقلة  الدول و األفرٌقٌة، الوحدة ومنظمة اإلسالمً،

                                                           
1
 سبتمبرأٌلول /  14 فً طوكٌو فً الموقعة الطائرات، متن على المرتكبة األخرى األفعال وبعض بالجرائم المتعلقة االتفاقٌة. 1: هً االتفاقٌات هذه  

 16 فً الهاي فً الموقعة الطائرات، على المشروع ؼٌر االستٌالء قمع اتفاقٌة. 2(. 1969/ دٌسمبر  األول كانون 4 فً النفاذ حٌز دخلت) 1963

 سالمة ضد الموجهة المشروعة ؼٌر األعمال قمع اتفاقٌة. 3(. 1971 / أكتوبراألول تشرٌن 14 فً النفاذ حٌز دخلت) 1971/ دٌسمبر  األول كانون

 ومعاقبة منع اتفاقٌة. 4(. 1973 / ٌناٌرالثانً كانون 26 فً النفاذ حٌز دخلت) 1971 سبتمبرأٌلول/  23 فً مونتلاير فً الموقعة المدنً الطٌران

أٌلول/  14 ٌوم المتحدة لألمم العامة الجمعٌة اعتمدتها التً الدبلوماسٌون، الموظفون فٌهم بمن دولٌة بحماٌة المتمتعٌن األشخاص ضد المرتكبة الجرائم

 1979 دٌسمبركانون األول/  17 فً المتحدة لألمم العامة الجمعٌة اعتمدتها التً الرهائن، أخذ لمناهضة الدولٌة االتفاقٌة. 5. 1973 عام دٌسمبر

 النفاذ حٌز دخلت) 1981 مارسآّار /  3 فً فٌٌنا فً الموقعة النووٌة، للمواد المادٌة الحماٌة اتفاقٌة. 6(. 1983 /ٌونٌوحزٌران 3 فً النفاذ حٌز دخلت)

 قمع التفاقٌة المكمل الدولً، المدنً الطٌران تخدم التً المطارات فً المشروع ؼٌر العنؾ أعمال قمع بروتوكول. 7(. 1987/ فبراٌر شباط 8 فً

/  آب 6 فً النفاذ حٌز دخلت) 1988 فبراٌرشباط /  24 فً مونتلاير فً الموقعة المدنً الطٌران سالمة ضد الموجهة المشروعة ؼٌر األعمال

 1988 مارسآذار /  11 ٌوم روما فً الموقعة البحرٌة، المالحة سالمة ضد الموجهة المشروعة ؼٌر األعمال قمع اتفاقٌة. 8(. 1989طس أؼس

 فً القائمة الثابتة المنصات سالمة ضد الموجهة المشروعة ؼٌر األعمال بقمع المتعلق البروتوكول. 9(. 1992 مارسآذار /  1 فً النفاذ حٌز دخلت)

 البالستٌكٌة المتفجرات تمٌٌز اتفاقٌة. 11(. 1992 مارسآذار /  1 فً النفاذ حٌز دخلت) 1988/ مارس  آذار 11 فً روما فً وقعت القاري، رؾالج

 جماتاله لقمع الدولٌة االتفاقٌة. 11(. 1998 / ٌونٌو حزٌران 21 فً التنفٌذ حٌز دخلت) 1991 مارس/ آذار 1 فً مونتلاير فً الموقعة كشفها بؽرض

(. 2111 ماٌوأٌار /  23 فً النفاذ حٌز دخلت) 1997 دٌسمبركانون األول /  15 فً المتحدة لألمم العامة الجمعٌة اعتمدتها التً بالقنابل، اإلرهابٌة

نٌسان /  11 فً النفاذ حٌز تدخل) 1999 دٌسمبرأٌلول /  9 فً المتحدة لألمم العامة الجمعٌة اعتمدتها التً اإلرهاب، تموٌل لقمع الدولٌة االتفاقٌة. 12

 .2115 أبرٌلنٌسان /  13 فً المتحدة لألمم العامة الجمعٌة اعتمدتها التً النووي، اإلرهاب أعمال لقمع الدولٌة االتفاقٌة. 13(. 2112 أبرٌل

 
2
 ذات واالبتزاز األشخاص ضد جرائم شكل تأخذ التً اإلرهابٌة األعمال ومعاقبة منع اتفاقٌة األمرٌكٌة الدول منظمة اختتمت. 1: هً االتفاقٌات هذه  

 27 فً ستراسبورغ فً اإلرهاب لقمع األوروبٌة االتفاقٌة تخلص. 2 ؛1971 فبراٌرشباط /  2 ٌوم العاصمة واشنطن فً دولٌة، أهمٌة لها التً الصلة

 االتفاقٌة. 4 ؛1987 / نوفمبرالثانً تشرٌن 4 فً كاتماندو فً اإلرهاب، لقمعسارك  لرابطة اإلقلٌمٌة االتفاقٌة توقع. 3 ؛1977 / ٌناٌر الثانً كانون

 معاهدة. 5 ؛1998/ ابرٌل  نٌسان 22 فً القاهرة فً العربٌة الدول لجامعة العامة األمانة مقر فً عقد اجتماع فً الموقعة اإلرهاب، لقمع العربٌة

 منظمة اتفاقٌة. 6 ؛1999 / ٌونٌو حزٌران 4 فً مٌنسك فً المبرمة اإلرهاب، مكافحة فً المستقلة الدول رابطة فً األعضاء الدول بٌن التعاون

 الذي اإلرهاب، ومكافحة منع منظمة اتفاقٌة. 7 ؛1999 / ٌولٌو تموز 1 فً واؼادوؼو فً أقرت التً الدولً، اإلرهاب لمكافحة اإلسالمً المؤتمر

 .1999/ ٌولٌو  تموز 14 فً العاصمة الجزائر فً تاعتمد
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 فً 49 دورتها فً العامة الجمعٌة قبل من "الدولً اإلرهاب على القضاء الى الرامٌة التدابٌر" حول اإلعالن اعتماد أعطى. 4

 إنشاءب 41996 عام فً 51 الدورة فًالذي ٌحمل نفس المضمون  اإلعالن مع جنب إلى جنبا 19943 دٌسمبركانون األول/  9

 لصٌاؼة لجنة تكلف البداٌة، فً. القبٌل هذا من شامل إطار إلى للتوصل المطروحة للقضاٌا زخما ،فٌه للنظر مخصصة لجنة

 التفجٌراتب المتعلقة االتفاقٌة اعتمدتبوالٌتها  وعمال النووي، واإلرهاب بالقنابل اإلرهابٌة الهجمات بقمع المتعلقة التفاقٌاتا

 على العمل اللجنة بدأت ،53 العامة الجمعٌةجلسة  فً الشروع لدى. 51997 عام فً العامة الجمعٌة قبل مناإلرهابٌة 

 9 فً اإلرهاب تموٌل لقمع الدولٌة االتفاقٌة اعتمادإلى  ذلك بعد أدت والتً االرهاب، موٌلت لمكافحة القانونٌة االستجابات

 واسع نطاق على النووي اإلرهاب أعمال لقمع دولٌةال تفاقٌةاال بوضع المتعلقة المسائل كانت. 19996 دٌسمبركانون األول/ 

/ ابرٌل  نٌسان 13 فً االتفاقٌة اعتمدتو المتحدة لالمم امةالع والجمعٌة العامل وفرٌقها المخصصة للجنة الحقة اجتماعات فً
 ٌتم الدولً اإلرهاب مع التعامل تفاقٌةال شامل قانونً إطار تطوٌر مواصلة وسائل معالجة لجنةالسلطة كانت . 72115

 القضاء إلى الرامٌة التدابٌر من الموضوع هذا بشأن قراراتها فً العامة الجمعٌة قبل من سنوي أساس على وتنقٌحها تجدٌدها

 .الدولً اإلرهاب على

 أساس على الدولً اإلرهاب بشأن شاملة اتفاقٌة مشروع بشأن المفاوضات أن العامة الجمعٌة قررت ،53دورتها  فً. 5

 فً اجتماعها فً المخصصة اللجنة تبدأأن  ،1996 عام فً 51 الدورة فً سابق وقت فً الهند قبل من وزعت التً المسودة

 المتحدة األمم رعاٌة تحت المستوى رفٌع مؤتمر عقد مسألة فًستنظر أٌضا  افإنه ذلك، إلى باإلضافة. 2111 سبتمبر /أٌلول

تشرٌن األول /  6 - سبتمبرأٌلول /  25 من اجتماعه السادس للجنة العامل الفرٌقعقد  الوالٌة، لتلك وفقا. القضاٌا هذه لمعالجة

 هذه الحٌن ذلك منذ. الهند قبل من المقترح النحو على الدولً، اإلرهاب بشأن شاملةال ةتفاقٌاال مشروع ، 2111 لعام أكتوبر

 .المتحدة لالمم العامة للجمعٌة السادسة واللجنة المخصصة اللجنة من الفعلً النظر قٌد المسألة

 أعمال من والحد لمكافحة ةالقانونٌ االستجابات صٌاؼة فً المشاركة األمن مجلس فً تم العامة، الجمعٌة إلى باإلضافة. 6

 ،(CTC) اإلرهاب مكافحة لجنة األمن مجلس أنشأ ،(2111) 1373 القرار بنصٌحة ،2111 سبتمبرأٌلول/  28 فً. اإلرهاب

 اللجنة ترصد. االرهاب لمكافحة جهودها تنفٌذ لرصد والٌة مع األمن مجلس فًالخمسة عشر األعضاء جمٌع من تتألؾ التً

 مكافحة لجنة تاتهم. االرهاب مكافحة على الدول قدرة زٌادة حاولوت الدول، جمٌع قبل من( 2111) 1373 القرار تنفٌذ

 الدولة قدرات فً الضعؾ نقاط تحدٌد ومع اإلرهابً، النشاط لوقؾ المجلس متطلبات مع دولة كل التزام ضمانب اإلرهاب

 لجنةتساعدهم  أن المفترض من فراد،األ أو واألموال، ،التشرٌعات فً قصور أوجهالتً تملك  للدول بالنسبة. بذلك القٌام على

 اإلرادة فً القصور أوجه أن إلى اللجنةخلصت  ذلك، ومع. قدراتها مستوى ورفع القصور أوجه تالفً على اإلرهاب مكافحة

 االمتثال فً متثلةالم ؼٌر الدول بإصرار هذه لتحقٌق اتخاذها الواجب التدابٌر ٌقرر أنب األمن لمجلس األمر تركٌ السٌاسٌة،

 .1373 للوالٌات

 مكافحة لجنةل التنفٌذٌة المدٌرٌة نشاءإل ،1535 القرار األمن مجلس اعتمد 2114 عام فً اللجنة، عمل تنشٌط إلى ساعٌا. 7

 بهدؾ المدٌرٌة تأسست. 81373 القرار ٌشملها التً المجاالت جمٌع فً الخبراء بمشورة اللجنة لتزوٌد( CTED) اإلرهاب

 وبٌن المنظمات بٌن  المتحدة األمم منظومة داخل والتنسٌق التعاون تعزٌز عن فضال للبلدان، التقنٌة المساعدة تقدٌم رتٌسٌ

 اجتماع - األمن ومجلس المتحدة األمم فً 2115 عام سبتمبرأٌلول/  فً العالم قمة خالل. الدولٌة والحكومٌة اإلقلٌمٌة الهٌئات

                                                           
3
  A/RES/49/60 

4
  A/RES/51/210 

5
 1997 / دٌسمبراألول كانون 15 فً 52 دورتها فً العامة الجمعٌة اعتمدتها التً بالقنابل، اإلرهابٌة الهجمات لقمع الدولٌة االتفاقٌة  

(A/RES/52/164) 
6
  A/RES/54/109. 

7
 59/291 القرار فً العامة الجمعٌة اعتمدته  

8
 (2111 دٌسمبركانون األول /  21( )2111) 1963 قراربال فٌذٌةالتن المدٌرٌة والٌة األمن مجلس مدد  
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 ارتكاب على التحرٌض بشأن 1624 القرار اعتمد - تارٌخه فً فقط الثالثة للمرة وماتالحك أو الدول رؤساء مستوى على

 .اإلنسان لحقوق الدولً للقانون االمتثال على البلدان التزامات على أٌضا القرار وشدد. اإلرهاب أعمال

 فً عقدت التًالقانونٌة  ارٌةاالستش للمنظمة األربعٌن الدورة أعمال جدول على" الدولً اإلرهاب" المعنون البند وضع. 8

 فً النظر بأن شعور هناك كان. الهند حكومة قبل من إشارة على بناء ،2111 ٌونٌوحزٌران /  24-21 من الفترة فً نٌودلهً

 التابعة المخصصة اللجنة فً الجارٌة المفاوضات سٌاق فً صلة وذو مفٌدا كونالقانونٌة سٌ االستشارٌة المنظمة فً البند هذا

 .الدولً اإلرهاب بشأن شاملة اتفاقٌة وضع بشأن المتحدة ملألم

 النٌجٌرٌة العاصمة فً عقدت التً االستشارٌة للمنظمة واألربعٌن الحادٌة السنوٌة الدورة خالل أنه إلى اإلشارة تجدر. 9

 االستشارٌة ةالمنظم قبل من" اإلرهاب ومكافحة اإلنسان حقوق" حول خاص شامل لقاء تنظٌم تم ،2112 عام فً أبوجا

 (.المفوضٌة) اإلنسان لحقوق السامً المفوض مكتب من بمساعدة

 بصٌاؼة المتعلقة المفاوضاتب المخصصة اللجنة فً المحرز التقدم إبالغو رصد المتعاقبة للدورات العامة األمانة وجهت. 11

 مركز حقق. الموضوع هذا حول متعمقة دراسةو تنفٌذ، العامة األمانة من وطلبت اإلرهاب، لمكافحة شاملةال دولٌةال تفاقٌةاال

 .2116 عام فً الدولً اإلرهاب مفهوم عن أولٌة دراسة( CRT) والتدرٌب لبحوثا

 لمكافحة المخصصة اللجنة فً التطورات( أ: )ٌلً ما حول والخمسٌن الحادٌة ةالسنوٌ للدورةتحدث الموجز المعد . 11

 اإلرهاب بشأن الشاملة االتفاقٌة بشأن المداوالت( ج) ،(CTC) اإلرهاب حةمكاف لجنة فً التطورات( ب) الدولً، اإلرهاب

 السادسة الدورة فً المسألة فً النظر( د) والستٌن، السادسة دورتها فً المتحدة لألمم العامة للجمعٌة السادسة اللجنة فً الدولً

 مشروع( ي) والقانونٌة  االستشارٌة للمنظمة العامة األمانة ومالحظات تعلٌقات( هـ) المتحدة، لألمم العامة للجمعٌة والستٌن

 .الموضوع هذا حول القرار

 الحادٌة السنوٌة الدورة فً ٌوم نصف لمدة الخاص جتماعاال خالل للتركٌز على مناقشتها قضاٌا. ب

 :القانونٌة االستشارٌة للمنظمة والخمسون
 

" اإلرهاب" ـل شامل تعرٌفب ٌتعلق فٌما سٌما ال اإلرهاب، لمكافحة الدولً القانونً اإلطار فً كبٌرة ثغرات هناك تزال ال( أ)

 األعضاء؛ الدوللدى جمٌع  مقبولة

 و عرقٌة، جماعة أو حضارة أو عرق أو جنسٌة أو ثقافة أو معٌن دٌن أي مع ترافقال ٌ اإلرهاب( ب) 

 االحتالل أو االستعمارٌة السٌطرة تحتهم  الذٌن الناسقبل  من المشروعة النضاالت مع اإلرهاب مساواة عدم ٌجب( ج)

 .المصٌر تقرٌر أو الوطنً التحرٌر مواصلةل األجنبً

 الدولً اإلرهاب لموضوع المخصصة اللجنة فً التطورات. ثانيا ً
 

 كانون 17 المؤرخ 51/211 قرارها فً العامة الجمعٌة أنشأتها التً المخصصة للجنة عشرة الخامسة الدورة عقدت. 12

  من الفترة فً المتحدة األمم مقر فً اللجنة اجتمعت. 65/34 العامة الجمعٌة قرار من 24 للفقرة وفقا ،1996 /دٌسمبراألول

/ نٌسان 15 فً 48و/ ابرٌل  نٌسان 11 فً 47: عامتٌن جلستٌن المخصصة اللجنة عقدت. 2111 أبرٌلنٌسان /  15إلى  11

 .2111 ابرٌل
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 السابقة، الممارسات أساس على. 9أعمالها جدول اللجنة اعتمدت ،2111 أبرٌل نٌسان / 11 فً المعقودة ،47 اجلسته فً. 13

 معروضا كان. منهم كل قدراتحسب  الخدمة ونواصلسٌ ،توافرهم حسب السابقة، الدورة فً اللجنة مكتب أعضاء أن تقرر

 من 6 اللجنة عمل فرٌق وتقرٌر عشرة، الرابعة دورتها تقرٌر األخٌرة، التطورات مع جنب إلى جنبا للمناقشة، اللجنة، على

 الشامل الحظر اتفاقٌة من 27 إلى 4 و 1،2 والمواد الدٌباجة من الواردة األخٌرة النصوص. العامة للجمعٌة 65 الدورة

 والثانً األول المرفقٌن فً الواردة النصوص مختلؾ تتضمن الرئٌس أصدقاء أعدها التً اإلرهاب، على المقترحة للتجارب

 مقترحاتال من قائمة هناك كانت. 10 211/ 51 العامة الجمعٌة قرار بموجب المنشأة للجنة المخصص التقرٌر الهذ والثالث

 اللجنة قررت هذا، على بناء. أٌضا 11اللجنة أمام متاحال المقترح االتفاقٌة مشروعب المحٌطة العالقة بالقضاٌا تتعلق مكتوبةال

 .رسمٌة ؼٌر واتصاالت مشاورات عن طرٌق مناقشاتها مواصلة

 للمجتمع مشترك منظم رد إلعداد المتحدة األمم رعاٌة تحت المستوى رفٌع مؤتمر عقد مسألة بشأن مناقشاتال جرت. 14

 الذي االقتراح مصر وفد كرر المناقشات، فً. 12 2111/ أبرٌل  نٌسان 12 فً ومظاهره أشكاله بجمٌع اإلرهاب على الدولً

 تم قد أنه إلى أشٌر. الدولً للمجتمع مشترك منظم رد إلعداد المتحدة األمم رعاٌة تحت دولً مؤتمر عقدب 1999 عام فً هقدم

 التأكٌد تم. العربٌة الدول وجامعة األفرٌقً واالتحاد اإلسالمً المؤتمر ومنظمة االنحٌاز، عدم حركة قبل من القتراحا تأٌٌد

 التً المناقشاتب مرتبطة تكون أال ٌجب بعضا، بعضها بعدستأنها ال ت من الرؼم على ،لحٌثٌاتها وفقا المسألةمناقشة  على

 أن آخر بعض رأى ذلك، مع. هذه النظر لوجهة تأٌٌدها عن الوفود بعض أعربت. الشاملة االتفاقٌة مشروع حول دارت

 تحدٌد ذلك ًف بما المخزون لجرد فرصةستتٌح  أنها كما االتفاقٌة مشروع بشأن التفاوض من االنتهاء بعد فٌها سٌنظر المسألة

 .االتفاقٌة تنفٌذ فً للمساعدة المتاحة والموارد االحتٌاجات

 الرسمٌة ؼٌر االتصاالتحول  الوفود إحاطة بٌان االتفاقٌة مشروع منسق ألقى أبرٌل،نٌسان /  15 فً 48 االجتماع فً. 15

 وضع بهدؾ عمل فرٌق إنشاء مة،العا للجمعٌة 66 الدورة فً السادسة، اللجنة توصً أن تقرر. الدورة خالل عقدت التً

 جدول فً المدرجة البنود من بند مناقشة فً واالستمرار الدولً اإلرهاب بشأن شاملة اتفاقٌة مشروع على األخٌرة اللمسات

 واللجنة. المتحدة األمم رعاٌة تحت المستوى رفٌع مؤتمر عقد مسألة بشأن 54/111 العامة الجمعٌة قرار بموجب أعمالها

 .13فقط 2113 عام فً جدٌد من تعقدسو ،2112 عام فًن تلتقً ل المخصصة

 العامة المناقشات. أ
 ؼٌر مناقشات وجرت ،2111 / أبرٌل نٌسان 12 فً شاملة اتفاقٌة مشروع بشأن إضافٌة رسمٌة ؼٌر مشاورات عقدت. 16

جلبت  للجنة، 48 االجتماع فً وأٌضا الدورات هذه فً بها دلًأ   تصرٌحات فً. 211114 أبرٌلنٌسان /  13 و 12 فً رسمٌة

 أن على كذلك ددش  . دوافعها عن النظر بؽض اإلرهابٌة، الهجمات جمٌع تادانو خاصةال الحوادث بعض إلىاالنتباه  وفودال

 وقانون المتحدة، األمم مٌثاق سٌما وال الدولً، للقانون وفقا كونت أن ٌجب اإلرهابٌة األنشطة لمكافحة المتخذة التدابٌر جمٌع

 أو ثقافة أو معٌن دٌن بأي ٌرتبطأن  ٌمكن ال اإلرهاب أن إلى أٌضا ٌرش  وأ  . الالجئٌن وقانون اإلنسانً والقانون اإلنسان وقحق

                                                           
9
  A/AC.252/L.20 

10
شباط /  11) (A/57/37) 1996 دٌسمبركانون األول /  17 المؤرخ 51/211 العامة الجمعٌة قرار بموجب المنشأة المخصصة اللجنة تقرٌر  

 (2112 فبراٌر

 
11

  A/65/37 و A/C.6/65/L.10  .عشرة إلى الثالثة السادسة فً دوراتها المخصصة اللجنة تقارٌر أٌضا انظر (A/57/37 و Corr.1؛ 

A/58/37، A/59/37، A/60/37، A/61/37، A/62/37، A/63/37؛ وA/64/37 .)الدورة فً المنشأ العامل الفرٌق تقارٌر أٌضا انظر 

، A/C.6/55/L.2، A/C.6/56/L.9، A/C.6/57/L.9، A/C.6/58 / L.10) العامة الدورة الستٌن للجمعٌة إلى والخمسٌن الخامسة

A/C.6/59/L.10  و A/C.6/60/L.6 .)هً ،64 و ،63 ،62 ،61 الدورتٌن فرٌق العمل الذي أسس فً لرئٌس الشفوٌة التقارٌر وملخصات 
 . A/C.6/64/SR.14 و A/C.6/61/SR.21، A/C.6/62/SR.16، A/C.6/63/SR.14 الوثائق فً الواردة

12
 A/66/37 من( C الفرع) األول المرفق فً ظهروت الرئٌس، أعدها التً المناقشات، تلكل رسمً ؼٌر موجز  

13
 .25 الفقرة ،(2112 ٌناٌركانون الثانً /  13) 66/115 العامة الجمعٌة قرار  

14
 الملحق من B و A . زاء األج فً متاح هوو الرئٌس أعده الذي ،2111 أبرٌلنٌسان /  13 - 11 بٌن جرت التً المناقشات لتلك رسمً ؼٌر موجز  

 .للمناقشة سجال ولٌس مرجعٌة ألؼراض فقط هو رسمًال ؽٌرال موجزال. A/66/37 من  1
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 أو اإلرهابٌة األعمال الرتكاب الصالحٌات هذه تستخدم أن ٌنبؽً ال وأنه عرقٌة، جماعة أو حضارة أو العرق أو الجنسٌة

هم  الذٌن لناسل المشروعة النضاالت مع اإلرهابٌمكن مساواة ال  هأن الدول بعض شددت. اإلرهاب لمكافحة تدابٌر التخاذ

 هو االرهاب ان الى نمشٌرو. المصٌر تقرٌر أو الوطنً التحرٌر وٌواصلون األجنبً االحتالل أو االستعمارٌة السٌطرة تحت

 تأٌٌدها عن الوفود أعربت. اإلرهاب فحةلمكا منسقةو شاملة استراتٌجٌاتإلى  الحاجةدعً تست األوجه، متعددة ظاهرة

. األعضاء الدول قبل من شفاؾال والتنفٌذ الكامل التحقٌق أن إلى ودعت اإلرهاب، لمكافحة العالمٌة المتحدة األمم الستراتٌجٌة

 صٌاتتوب االهتمام من مزٌدال ووجهت اإلرهاب، لمكافحة الدولٌة للصكوك الكامل التنفٌذ أهمٌة على أٌضا وفودال تشدد

 بعض أبرز. 2111 عام فً البرازٌل سلفادور، فً الذي عقد الجنائٌة والعدالة الجرٌمة لمنع عشر الثانً المتحدة األمم مؤتمر

 أعربت كما. اإلرهاب مكافحة مجال فً المعلومات وتبادل القدرات بناء مجال فً الدول إلى المساعدة تقدٌم ضرورة الوفود

 تموٌل مع األموال، وؼسل بالبشر واالتجار والمخدرات األسلحةب المشروعة ؼٌر التجارة بٌن ةالعالق إزاء اقلقه عن الوفود

 قراره فً األمن مجلس اتخذه الذي النهجب نمرحبو. االنتحارٌة التفجٌرات ظاهرة تطرحها التً التحدٌات وكذلك اإلرهاب،

 أن مفاده رأي عن الوفود بعض وأعربت لإلرهابٌٌن، الفدٌة لدفع واألصول األموال بتجمٌد االلتزام لتطبٌق( 2119) 1914

 العربٌة المملكة به تقدمت الذي القتراحل دعمها عن الوفود بعض أعربت. لإلرهابٌٌن الفدٌة دفع تحظر أن الدول على

 .اإلرهاب لمكافحة المتحدة األمم رعاٌة تحت دولً مركز إلنشاء السعودٌة

 الدولً اإلرهاب بشأن شاملةال تفاقٌةاال مشروع بشأن المناقشات. ب
 

 فً عقدت التً الرسمٌة ؼٌر المشاورات خالل الدولً اإلرهاب بشأن الشاملة االتفاقٌة مشروع بشأن تصرٌحاتال جاءت. 17

 .المخصصة للجنة 48 االجتماع خالل وكذلك 2111/ ابرٌل  نٌسان  12 و 11

عن  اأسفه عن وفودال تأعرب اآلراء، بتوافق شاملة اتفاقٌة مشروع دعتماالنهائً ال العمل بمبدأ التزامها جدٌد من تؤكد إذ. 18

. المفاوضات فً بناءة روحو قصوى مرونة إبداء إلى األعضاء الدول دعتو القبٌل، هذا من اآلراء فً توافق وجود عدم

 فً النظر إلعادة اقتراح قدم الصدد، هذا فًشموال، و وشفافٌة انفتاحا أكثر تفاوض عملٌة إلى الحاجةعلى  الوفود بعض تأكد

 األعمال بٌن واضحا تمٌٌزا ٌوفر الذي إلرهابا تعرٌؾ إلى التوصل أهمٌة على الوفود شددت. بها العمل للجنة التً األسالٌب

 التحرر لتحقٌق السعً فً أو المصٌر تقرٌر فً حقها ممارسة فً للشعوب المشروع والنضال االتفاقٌة تؽطٌها التً اإلرهابٌة

 ذلك فً بما ومظاهره أشكاله بجمٌع اإلرهاب وتؽطً تعالج ان ٌجب االتفاقٌة بأن نظرهم وجهة الوفود بعض تأكد .الوطنً

 أن مفاده رأي عن الوفود هذه أعربت. اإلنسانً الدولً القانون ٌنظمها الالتً  المسلحة القوات وأعمال الدولة، إرهاب

 .ضوء هذا األمر هذا فً النظر إعادة إلى ضطرٌ قدو االتفاقٌة فً 2 مادةال مشروع فً حالٌا أدرج لإلرهاب المقترح التعرٌؾ

 المؤتمر لمنظمة( 18 للمادة السابق المشروع) 3 المادة بمشروع ٌتعلق القتراح تفضٌلها الوفود بعض تأكد حٌن فً. 19

 فً النظر لمواصلة ستعدادا على مازالو ،صالحة زالت اللهمومهم و معالجة أفضل تعتبر التً 15 2112 عام فً اإلسالمً

 على الموافقة على قادرةؼٌر  زالت ال الفئات جمٌع أن نقطة إلى أٌضا أشٌر. 16 2117 عام فً المنسق قدمه الذي االقتراح

 المادة مشروعب المحٌطة المشاكل أن مفاده رأي عن أٌضا أعرب. خطٌرا تحدٌا ٌشكل أنه على هذا وفسر ،2117 عام اقتراح

 .الحالٌة لنصوصا تكرار مجرد خالل من حلهالن ٌمكن و لطبٌعة،ا فً موضوعٌة 3

 طول على هتطوٌر إلى تودع الصحٌح، االتجاه فً خطوة كان 2117 عامل االقتراح هذا أن أٌضا الوفود بعض ذكرت. 21

 تسوٌة موقؾ لٌشك الدولٌة، القانونٌة األنظمة من ؼٌرهو ،2117 عام االقتراح على الحفاظ نظرهم، وجهة من. الخطوط تلك

 فً النظر إعادة من أٌضا الوفود بعض تحذر. وفود عدة أثارتها التً الشواؼل االعتبار فً ٌأخذ القانونٌة الناحٌة من سلٌمة

 قرار فً العالقة القضاٌا بعض معالجة لفكرة اتأٌٌده عن أٌضا الوفود بعض تأعرب. عام اتفاقب تمتعت التً تلك المواد مشارٌع

                                                           
15

  A/57/37 المرفق الرابع. 
16

  A/62/37 
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 وقت أقرب فً بدأٌ أن ٌنبؽً النص هذا مثل على العمل أن تواقترح األمام، إلى العملٌة لتحرٌك وسٌلة رهاباعتبا المرافق

 .ممكن

 من لؽة ٌعكس ،لها وفقا والتً ،2112 عام فً السابق المنسق من المقترح للنص تفضٌلها من الرؼم على الوفود، بعض. 21

 المفاوضاتسٌنهً  كان إذا تعدٌالت إجراء دون ،2117 عام اقتراح فً لنظرل استعدادهم عن أعربوا القائم، القانونً اإلطار

 ٌمكنال  مظلمة أو قضٌة أي أن مبدأ على ٌقومأن  من بد ال كان قًافتو نص أي أن على أٌضا التأكٌدٌعاد  أن ٌجب.  بنجاح

 النظم بالفعل تحكمها كانت لتًوا ما، لدولة المسلحة القواتقبل  من واألنشطة األشكال من شكل بأي اإلرهاب تبرر أن

 من ٌمكنها وضع فً تكن لم التً الدول تلك أٌضا الوفود بعض حثت. االتفاقٌة مشروعفً  تؽطٌتها ٌمكن ال األخرى، القانونٌة

 .بدٌلة لؽة أي واقتراح أفضل بشكل تناولها ٌمكن بحٌث مخاوفها توضٌح 2117 عام اقتراح تأٌٌد

 العقد مدى على استمرت التً المفاوضات أن إلى( الٌونان) تٌاللٌان مارٌا منسقال أشار ،2111 ،/ ابرٌلنٌسان 12 فً. 22

 للجنة  العامل للفرٌق السابقة الدورة فً المواد مشروع تجمٌع ذلك فً بما الهامة الجوانب بعض فً جٌدا تقدما حققت الماضً

 المناقشات من مزٌد إجراء ٌسهل أن شأنه ومن مفاوضاتال من الحالٌة مرحلةال مثلٌ ،تعبٌره حد على النص، هذا. السادسة

 أيمن قبل  مفتوح اعتراضلم ٌالقً  2117 عام اقتراح أن أٌضا منسقالحظ ال. المعلقة القضاٌا بشأن صائبة قرارات واتخاذ

 الوفودٌبت أص ذلك، على عالوة. للتسوٌة كأساس خدمٌ أن شأنه من كان إذا ما فً النظر على دوالوف وحث اآلن، حتى وفد

. النص وسالمة العام التوازن على تؤثر أن شأنها من التً االقتراح، هذا من العناصر واختٌار انتقاء محاولة من بقوة باالحباط

( ب) الدولً، القانون بموجب المصٌر تقرٌر فً الشعوب حق( أ) أي الوفود، أثارتها التً الرئٌسٌة الشواؼل إلى تشٌر وإذ

 فً أٌضا األخذ مع السلم، زمن فً ما لدولة المسلحة القوات أنشطة( ج) و المسلحة، النزاعات فً حةالمسل القوات أنشطة

 مع 2117 عام اقتراح هذا خالل من القضاٌا هذه معالجة تم أنه المنسق الحظ الدولة، إرهابب الصلة ذات مخاوؾال االعتبار

 فً ٌنظر خلل أي تصحٌح أو كتابة عادةإل ٌهدؾ ال االتفاقٌة مشروع وأنه الحالً، الدولً القانونً اإلطار االعتبار فً األخذ

 لوحظ الفردٌة، الجنائٌة المسؤولٌة مع تعاملالذي ٌ القانون نفاذإل صكهً  االتفاقٌة أن على مشددا. القانون من أخرى مجاالت

 االتفاقٌة أن أٌضا منسقال وقال 17(XXV) 2625 العامة الجمعٌة قرار ألحكام وفقا الدول التزامات مع أٌضا ٌتعامل أنه أٌضا

 أهدافا الظروؾ من ظرؾ أي تحت المدنٌٌنال ٌكون  وأن للقوة، العشوائً ستخداماال ٌحرم الذي المبدأ عكست أن ٌجب

 .القوة ستخدامال مشروعة

 (CTC) اإلرهاب مكافحة لجنة فً التطورات. ثالثا
 

 18 فً لجنة وإنشاء( 2111) 1373 األمن مجلس قرار عتمادا ذكرى فً اإلرهاب مكافحة للجنة خاص اجتماع عقد. 23

 للجنة التنفٌذٌة المدٌرٌةأجرت  ،(2111) 1963 قراره فً األمن مجلس لطلب وفقا. نٌوٌورك فً 2111 سبتمبرأٌلول / 

 ٌذتنف فً األعضاء الدول لدى والضعؾ القوة نقاطحول  2119 عام دراسةل استكمال دراسة 18(CTED) اإلرهاب مكافحة

 فً( 2111) 1373 القرار لتنفٌذ تقٌٌما التقرٌر ٌقدم. 19المناسبة تلك فً الدراسة فً التقرٌر صدر(. 2115) 1624 القرار

 المحرز التقدم حول استنتاجات وجهو الفرعٌة، والمناطق األمٌركً الشمال ومناطق الالتٌنٌة وأمرٌكا وأوروبا وآسٌا أفرٌقٌا

 ومراقبة القوانٌن، تنفٌذ اإلرهاب، تموٌل ومكافحة التشرٌع،:  وهً الرئٌسٌة، المواضٌعٌة تالمجاال فً القرار هذا تنفٌذ فً

 من مجال بكل ٌتعلق فٌما القرار هذا لتنفٌذ العملٌة لسبلل توصٌات أٌضا التقرٌر ٌقدم. اإلنسان وحقوق الدولً والتعاون الحدود

 الدول من متزاٌدال عددال مع واضحة اإلٌجابٌة التطورات أن إلى التقرٌر ٌشٌر. على حدى منطقة ولكل المواضٌعٌة المجاالت

                                                           
17

 .المتحدة األمم لمٌثاق وفقا الدول بٌن والتعاون الودٌة بالعالقات المتعلقة الدولً القانون مبادئ إعالن  
18

 (2111 دٌسمبركانون األول /  21)  (2010) 1963رقم  األمن مجلسقرار  قبل من التنفٌذٌة للمدٌرٌة حالٌةال الوالٌة ٌحكم  
19

  S/2011/463  (17  / 2111 أؼسطسآب) 
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 األعمال وتجرٌم الدولٌة، الصكوك على والتصدٌق التوقٌع خالل من الدولً التعاون فً متزاٌدال سٌاسًال لتزامالا التً تبدي

ٌرى أن  كان ذلك، ومع. وقائًال حدودال أمنو االرهابٌٌن تموٌل لخفض تدابٌر واعتماد المحلٌة القضائٌة والٌتها فً اإلرهابٌة

 األسلحة تهرٌب فً والمشاركة عملها أسالٌب اإلرهابٌة الشبكاتتؽٌٌر  مع العالم من كثٌرة أجزاء فً مرتفعا ٌزال ال اإلرهاب

 نلإلرهابٌٌ سمحٌ المتفاوت الحكومً االستقرارأن  أٌضا ووجد. للدخل مصادر باعتبارها الفدٌة، وطلب والخطؾ والمخدرات

ها ونقل هاتوظٌفو ،األموال لجمع المعلومات وتكنولوجٌا الحدٌثة االتصاالت استخدامأشٌر وحذر من . الدولة تدخل دون بالعمل

 على رتكزت أن وٌجب قانونٌة تكون أن ٌجب القضٌة هذه على الردود أن إلى التقرٌر أشار. الدولٌة الحدود عبر وتنظٌمها

 والتكامل الحضارات بٌن والحوار التنمٌة وتعزٌز اإلرهابٌة، األنشطة إلى تؤدي التً العوامل تتناول التً االجتماعٌة السٌاسة

 .اإلنسان وحقوق االجتماعً

 وتحسٌن اإلجرامً، السلوك لتحدٌد الدولٌة للصكوك وفقا دقة أكثر معاٌٌر اعتماد التقرٌر أوصى أفرٌقٌا، منطقةحول . 24

 واإلشراؾ العملً، المستوى على سٌما ال والدولً واالقلٌمً الوطنً الصعٌدٌن ىعل القانون إنفاذ وكاالت بٌن التنسٌق

 وإنشاء مالً أكبر إدراج إلى الحاجةإلى  أٌضا التقرٌر أشار. الحدود مراقبة تدابٌر على تحسٌنات وإدخال نفسه على القضائً

 دعت. اإلرهاب لتموٌل استخدامه عدم انلضم للربح هادؾ ؽٌرال القطاع واستعراض المالٌة االستخبارات وحدات وتشؽٌل

 الدول بعض ان الى التقرٌر اشار آسٌا، منطقة ٌخص فٌما. العملً المستوى على اإلقلٌمً التعاون من لمزٌد التنفٌذٌة المدٌرٌة

 أشارت . اإلرهاب تموٌل بتجرٌم تتعلق التً تلك وخاصة الدولٌة، المعاٌٌر مع تماما تتفق التً التشرٌعات سنلم ت اآلن حتى

 والموارد المؤسسٌة القدرات فً والفجوات الحدود على السٌطرة نحو تنسٌقا أكثر إجراءات اتخاذ ضرورةإلى  المدٌرٌة

 المبذولة الجهود فً التقدممن  الرؼم على المشاركون أشار. صعبة االرهاب مكافحة مبادرات أولوٌات تجعل التً المحدودة

التً  تفاعلٌة،ا جلساتال فً اإلقلٌمً التعاون من مزٌدودعوتهم إلى ال اإلرهاب، تموٌل ةأنظم من وؼٌرها األموال ؼسل لمنع

 اإلرهاب ٌزال ال وتنفٌذها، االهتمام مجاالت من طٌؾ مدى على القانونٌة األطر تطوٌرل اللجنة إنشاء منذ كبٌرا تقدما تأحرز

 تكنولوجٌالجأت إلى  اإلرهابٌة الجماعات أن إلى ٌرامش. واألفرادخاصة  المهمشة لفئاتٌجذب ا وظل خطٌرا تهدٌدا ٌشكل

 من مزٌدال الى المشاركٌن بعض ادع. القضاٌا هذهب االهتمام إلى المشاركون ودعا األموال، جمعوسائل  المبتكرة االتصاالت

 ان لىإ مشٌرٌن. ةالمتحد األمم منظمةقبل  من تكامال أكثر استجابة إلى ودعوا األمن، ومجلس العامة الجمعٌة بٌن التعاون

 واالنفتاح الشراكة على ٌقوم أوسع نهجاعتماد  المشاركٌن بعض دعا العالم، أنحاء جمٌع فً تعمل رهابٌةاال منظماتال

 اللجوء، فً اإلنسان بحقوق عترؾٌ( 2111) 1373 القرارأن  من الرؼم على أنه المشاركٌن بعض رأى. ةٌشفافب والتفاعل

. التركٌز من مزٌدال تطلبت اإلنسان حقوق قانون سٌما وال الدولً، القانون مع متوافقة رهاباإل حةمكاف تدابٌر إلى الحاجة فإن

 ذكر. 20المتحدة لألمم األخرى األجهزة مع التعاون من أكبر قدر وضمان اللجان، عمل لتبسٌط أٌضا نالمشاركٌ بعض دعا

 لمعالجة والتصدي والتطرؾ التحرٌض على متزاٌد كلبش التركٌز إلى الحاجةحول  االهتمام منح ضرورة أٌضا المشاركون

 الجرٌمة وصالت مثل الجدٌدة، للتهدٌدات للتصدي جهود بذل ضرورة أٌضا لوحظ. االنترنت شبكة خالل من التوظٌؾ قضٌة

 بناءب االهتمام من مزٌد إلى الحاجةإلى  المشاركٌن بعض أشار. السٌبرانً واإلرهاب النووي واإلرهاببٌن الدول  المنظمة

 .الؽاٌة هذه لتحقٌق به تقوم أنمن  اإلعالم وسائل وممثلً الحكومٌة ؼٌر المنظمات ٌمكن الذي والدور القدرات

 المشروع ؼٌر االتجار ذلك فً بما ،الدول عبر المنظمة والجرٌمة اإلرهاب بٌن وثٌقةال عالقةإلى ال كذلك اللجنةأشارت . 25

 والبٌولوجٌة والكٌمٌائٌة النووٌةللمواد  القانونً ؼٌر والنقل باألسلحة المشروع ؼٌر واالتجار األموال وؼسل بالمخدرات

 من بدعم ،(2111) 1373 للقرار الكامل التنفٌذ ضمان ومساعدة متابعة على العزم قاتلة، تكون قد التً المواد من وؼٌرها

 مع بالتعاون القرار هذا تنفٌذ فً تحدٌدها تم ًالت الثؽرات لمعالجة والوسائل السبل على التركٌز فً واالستمرار المدٌرٌة،

                                                           
20

 متاحة وهً لجنة، وإنشاء ،(2111) 1373 األمن مجلس قرار اعتماد ذكرى فً اإلرهاب مكافحة للجنة الخاص لالجتماع نالمقررو ملخصات  

 <http://www.un.org/en/sc/ctc/specialmeetings/2011/docs/rapporteurs_summary.pdf >  :التالً العنوان لىع
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 الكامل التنفٌذ توفٌر إلى تهدؾ التً الفنٌة المساعدة تسهٌل فً دوره تعزٌز خالل من واإلقلٌمٌة والدولٌة اإلقلٌمٌة المنظمات

 .21للقرار

 للجمعٌة السادسة اللجنة فً الدولً اإلرهاب بشأن شاملة اتفاقٌة بشأن المداوالت. رابعا

 والستٌن السادسة دورته فً المتحدة لألمم عامةال
 

 القضاء إلى الرامٌة التدابٌر" موضوع حول ،2111 /دٌسمبراألول كانون 6 المؤرخ 65/34 العامة الجمعٌة بقرار عمال. 26

لول/ أٌ 16 فً ،2 العامة جلستها فً. العامة للجمعٌة 66 للدورة المؤقت األعمال جدول فً أدرج" الدولً اإلرهاب على

 اللجنة إلى وإحالته أعمالها جدول فً البند هذا تدرج أن المكتب، من توصٌة على بناء العامة، الجمعٌة قررت ،2111 سبتمبر

 4 و أكتوبرتشرٌن األول/  4 و 3 فً  31 و 29 ،28 ،4 ،3، 2 ،1 هااجتماعات فً البند فً السادسة اللجنة نظرت. السادسة

 فً البند هذا فً اللجنة نظر أثناء تكلموا الذٌن الممثلٌن آراء ترد. 2111 مبرنوفتشرٌن الثانً/  11 فً  9 و

A/C.6/66/SR.1-4 31-28 و. 

 روهان السٌد انتخاب تم نفسها الجلسة وفً. المخصصة اللجنة والٌة لتنفٌذ عمل فرٌق اللجنة أنشأت ،اله اجتماع أول فً. 27

 تشرٌن 1 فًو / أكتوبر االول تشرٌن 19 و 17 فً جلسات، أربع العامل لفرٌقا عقد. العامل للفرٌق رئٌسا( سرٌالنكا) بٌرٌرا

 اللجنة تقرٌر فً النظر تم كما. 22/ أكتوبراالول تشرٌن 19 و 17 فً رسمٌة ؼٌر مشاورات عقدت كما. / نوفمبرالثانً

حول  العامل الفرٌق رئٌس من شفوي تقرٌر إلى اللجنة استمعت نوفمبر،تشرٌن الثانً /  4 فً 28 جلسةال فً. 23المخصصة

 اللجنة أوصت. أكتوبرتشرٌن األول / 19 و 17 فً الدورة خالل عقدت التً الرسمٌة ؼٌر المشاورات نتائجوحول  عمله

 النهائٌة الصٌؽة لوضع 67 الدورة فً عامل فرٌق إنشاءب توصٌة مع جنب إلى جنبا القرار مشروعباعتماد  العامة الجمعٌة

 .6724 للدورة المؤقت األعمال جدول فً الموضوع وإدراج الدولً، اإلرهاب بشأن شاملةال االتفاقٌة لمشروع

 المتحدة لألمم العامة للجمعٌة والستٌن السادسة الدورة فً النظر  -خامسا
 

. اإلرهاب لمكافحة القانونً النظام صٌاؼة فً تؤثر التً القرارات اعتماد تم المتحدة، لألمم العامة للجمعٌة 66 الدورة فً. 28

 ناقش. 25"الدولً اإلرهاب على لقضاءا تدابٌر" بشأن العام األمٌن تقرٌر فً أٌضا نظرت قد الدورة فً العامة الجمعٌة كانت

 عالوة. اإلرهاب لمكافحة المتخذة التدابٌر بشأن الدولٌة والمنظمات الدول من تلقاها التً لمعلوماتا تقرٌره فً العام األمٌن

 .اإلرهاب بمكافحة المتعلقة الدولٌة للصكوك الحالً وضعال بحث تم ذلك، على

 حٌازة من اإلرهابٌٌن منع تدابٌر"حول  66/51 القرار العامة الجمعٌة اعتمدت ،2112 ٌناٌركانون الثانً /  12 فً. 29

 الدولٌة الجهود دعم ىإل الدولً المجتمع دعا واإلرهاب، الشامل الدمار أسلحة بٌن الربط نأ الى مشٌرا". الشامل الدمار أسلحة

 أعمال قمع اتفاقٌة على والتصدٌق إلٌها االنضمام على األعضاء الدول وناشد الشامل، الدمار أسلحة حٌازة من اإلرهابٌٌن لمنع

                                                           
21

 على متاحة وهً لجنة، وإنشاء ،(2111) 1373 األمن مجلس قرار اعتماد ذكرى فً اإلرهاب مكافحة للجنة خاص الجتماع الختامٌة الوثٌقة  

  <http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2011/2011-09-28-specialmtg-outcome.pdf> :التالً العنوان

 
22

  A/C.6/66/SR.1 
23

  A/C.6/66/SR.28 
24

  A/66/478   (15  / ً2111 نوفمبرتشرٌن الثان) 
25

  A/66/96  (24  / 2111 ٌونٌوحزٌران) 
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 المسائل بشأن الدولٌة المنظمات اتخذتها التً التدابٌرحول  تقرٌرا ٌعد أن العام األمٌن أٌضا الجمعٌة كلفت. النووي اإلرهاب

 هذه بشأن األعضاء الدول آراء على للحصول والسعً الشامل الدمار أسلحة وانتشار اإلرهاب مكافحة بٌن بالصلة متعلقةال

 .67 للدورة المؤقت األعمال جدول موضوعات تشملالتً و المسألة

 ،(2116 فً اعتمد الذي) اإلرهاب لمكافحة العالمً االستراتٌجً التزامها الجمعٌة أكدت ،66/11526 القرار معتمدة. 31

 القوانٌن سٌما وال الدولً، للقانون وفقا مكافحةال تدابٌر وضع إلى الحاجة على مؤكدة. الموضوع هذا بشأن السابقة وإعالناتها

 الدول القرار دعا. سواء حد على الدولٌة والمنظمات الدول بٌنالدولً  التعاون ضرورةعلى  ةشددم و والالجئٌن، اإلنسانٌة

 أن تقرر. باإلرهاب المتعلقة الحقائق تبادل وتكثٌؾ الصلة، ذات القانونٌة الصكوك تنفٌذ تعزٌز إلى وأٌضا تراتٌجٌة،االس لتنفٌذ

 شاملةال تفاقٌةاال مشروع على األخٌرة اللمسات وضع بهدؾ عمل فرٌق العامة، للجمعٌة 67 الدورة فً السادسة، اللجنة تنشأ

 بشأن 54/111 العامة الجمعٌة قرار بموجب أعمالها جدول فً المدرج بندال اقشةمن فً واالستمرار الدولً اإلرهاب بشأن

 حسب ،2113 عام فً المخصصة اللجنة تستأنؾ أن أٌضا تقرر. المتحدة األمم رعاٌة تحت المستوى رفٌع مؤتمر عقد مسألة

 وضع مواصلة أجل من ،السرعة جهو على العامة، للجمعٌة والستٌن السابعة الدورة فً فٌه البت ٌتم موعد فً االقتضاء،

 العامة الجمعٌة قرار بموجب أعمالها جدول فً المدرج بندال مناقشة ومواصلة الدولً اإلرهاب بشأن شاملةال تفاقٌةاال مشروع

 فً تدرج أن أٌضا العامة الجمعٌة قررت. المتحدة األمم رعاٌة تحت المستوى رفٌع مؤتمر عقد بمسألة ٌتعلق والذي 54/111

 ".الدولً اإلرهاب على القضاء إلى الرامٌة التدابٌر" المعنون البند ،67 للدورة المؤقت أعمال لجدو

 القانونٌة اآلسٌوٌة األفرٌقٌة االستشارٌة للمنظمة العامة األمانة ومالحظات تعلٌقات. سادسا
 

 خطرا آخر شكل أي فً أو الحكومٌة ؼٌر والكٌانات والجماعات األفراد قبل من ارتكبت سواء رهابٌة،اإل نشطةاأل شكلت. 31

 رفض ٌجب. الممكنة الوسائل بكل فحصه ٌتعٌن والتً البشر، وكرامة اإلنسان حٌاة وعلى الدولٌٌن واألمن السالم من كل على

 .معٌنة ثقافة أو عرق أو دٌن أي أصل إلى اإلرهاب تبرٌر أو لربط محاولة أيواثباط 

 للقانون وفقاتتماثل  أن الضروري فمن ، سواء حد على واإلدارٌة القانونٌة الدولً، اإلرهاب لمكافحة تدابٌر وضعأثناء . 32

 ال أنه نالحظ أن أٌضا المهم من السٌاق، هذا فً. الالجئٌن وقانون اإلنسانً والقانون اإلنسان حقوق قانون ذلك فً بما الدولً،

 تحترم أن ٌجب التدابٌر هذه ومثل الداخلٌة الشؤون فً للتدخل كذرٌعة الستخدامها االرهاب مكافحة مبادراتالسماح ل ٌمكن

 .الظروؾ جمٌع فً الدول أراضً وسالمة سٌادة

. هضد المعركة لكسب حٌوي أمر الدولً المجتمع من والتعاون االرهاب ضد عمل أي فً عنه ؼنى ال دور المتحدة ألممل. 33

 الدول جمٌع بٌن والتنسٌقالتعاون  زٌادة ،اإلرهاب آثار من محصنة دولة توجد الحٌث  عالمٌة أهمٌة ذات حٌوٌة قضٌة كونها

 االستشارٌة المنظمة فً األعضاء للدول ٌجوز االتجاه، هذا فً. التهدٌدهذا  لمكافحة ضروري أمر المتحدة األمم فً األعضاء

 لقمع الدولٌة 1997 عام اتفاقٌة ذلك فً بما اإلرهاب، لمكافحة القائمة الدولٌة االتفاقٌات إلى االنضمام/  التصدٌق فً النظر

 اإلرهاب أعمال لقمع الدولٌة 2115 عام اتفاقٌة و اإلرهاب، تموٌل لقمع الدولٌة االتفاقٌة 1999 بالقنابل، اإلرهابٌة الهجمات

 تحتاج التً المجاالتحول  األمن مجلس فً( 2115) 1624 القرار تنفٌذ الضوء حول التنفٌذٌة اإلدارة تقرٌر سلطٌ. النووي

 ،الوطنٌة اآللٌات وتطبٌق تنفٌذ هذا، عن النظر بصرؾ. الؽاٌة هذه لتحقٌق تدابٌر تتخذأن  األعضاء لدولوٌمكن ل اهتمام إلى

 مكافحة مجال فً المتبادلة القانونٌة المساعدة من مزٌدال. اإلرهاب مكافحة فً حاسمةال همٌةاأل ذات التشرٌعات ذلك فً بما

 .كبٌرة أٌضا أهمٌة اوذ الجنائٌة والمسائل اإلرهاب

                                                           
26

  A/RES/66/105  (13  / ً2112 ٌناٌركانون الثان) 
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 نحو علىمن االقتراب  الدولً المجتمع تمكن المتحدة، األمم رعاٌة تحت عقد نحو مدى على تمتد التً للمفاوضات نتٌجة. 34

 مهمة ذاته حد فً هً اإلرهاب تعرٌؾ بشأن اآلراء فً توافق إلى التوصل. اإلرهاب بشأن شاملة اتفاقٌة اعتماد إلى متزاٌد

. عالمٌا مقبول تعرٌؾ على متزاٌد إجماع هناك أن ٌبدو متعددة،المخاوؾ الو اإلصدارات من عددمما ابداء  رؼمال على. كبٌرة

 ٌحمً الذي الدولً القانون على نؤكد أن وٌجب اإلرهاب، إلى تؤدي التً العوامل الحساب فً أخذٌ أن إلى تعرٌؾال حتاجٌ

 على األعضاء والدول الخبراء فً الخبراء من بمساعدة التعرٌؾ هذا مثل صٌاؼة ٌمكن. األساسٌة والحرٌات اإلنسان حقوق

 اآلن حتى ٌتم لم 2117 عام فً الدولً اإلرهاب لموضوع المخصصة اللجنة منسق به تقدم الذي االقتراح. سواء حد

 لتمكٌن وذلك 2117 اقتراح بشأن ومخاوؾ موقفهم لتوضٌح األعضاء الدول تشجٌع تم. الوفودقبل  مناالعتراض علٌه 

 معا العمل خالل من أكثر مفٌد بشكل المساهمة االستشارٌة لمنظمةفً ا األعضاء للدول ٌمكن. بدٌلة لؽة أي واقتراح هاتنظر

 مقبول تعرٌؾ بإٌجاد ٌتعلق فٌما سٌما ال ،"الدولً اإلرهاب بشأن شاملة اتفاقٌة مشروع" بشأن الجارٌة المفاوضات فً

 ".لإلرهاب"

 األخرى، الدولٌة المنظمات مع مشترك برنامج أو دراسٌة حلقة عقد إمكانٌة بحث االستشارٌة منظمةال ألمانة ٌمكن. 35

 فً القانونٌة االستشارٌة المنظمة فً األعضاء الدول أو ،(المكتب) والجرائم بالمخدرات المعنً المتحدة األمم مكتب وخاصة

 .اإلرهاب لمكافحة القانونٌة الجوانب مع التعامل
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 الملحق. سابعا
 

  العامة األمانةمشروع 

AALCO/RES/DFT/51/SP 3 

 2012حزٌران / ٌونٌو  22

 "الدولً اإلرهاب" بشأن الٌوم نصؾلمدة  خاصال جتماعاال

 (المداوالت)

 والخمسٌن، الحادٌة دورتها فً األفرٌقٌة اآلسٌوٌة القانونٌة االستشارٌة المنظمة

             

 ؛AALCO/51/ABUJA/2012/S 7 رقم األمانة ثٌقةو فً النظر بعد

 التً والبٌانات الهٌئة وأعضاء رئٌس عنها عبر التً واآلراء العام األمٌن لنائب تمهٌدٌةال مالحظاتال التقدٌر مع ٌالحظ وإذ

 نٌجٌرٌا جمهورٌة حكومة قبل من مشترك بتنظٌم" الدولً اإلرهاب" بشأن خاصال جتماعاال خالل األعضاء الدول بها أدلت

حزٌران /  21 فً عقدتالذي  والجرائم بالمخدرات المعنً المتحدة األمم مكتبو القانونٌة، االستشارٌة المنظمة االتحادٌة،

 نٌجٌرٌا أبوجا، فً 2112 ٌونٌو

 علقةالمت األمن ومجلس المتحدة لألمم العامة الجمعٌة وقرارات االقتضاء، عند الصلة، ذات الدولٌة الصكوك إلى ٌشٌر وإذ

 علٌه؛ والقضاء اإلرهاب ومكافحة لمنع المبذولة والجهود الدولً اإلرهاب على القضاء إلى الرامٌة بالتدابٌر

 51/211 القرار بموجب المتحدة لألمم العامة الجمعٌة أنشأتها التً المخصصة اللجنة فً الجارٌة المفاوضاتب علما ٌأخذ وإذ

 به تقدمت الذي االقتراح على بناء الدولً اإلرهاب بشأن شاملة اتفاقٌة لوضع 1996 /دٌسمبراألول كانون 17 المؤرخ

 الهند؛ جمهورٌة

 وتعرقل األبرٌاء، الناس وأمن حٌاة تهدد التً ،العالم أنحاء جمٌع فً اإلرهاب أعمال فً الزٌادة إزاء القلق بالػ عن تعرب

 المعنٌة؛ الدول فً االقتصادٌة التنمٌة

 ومظاهره؛ أشكاله جمٌع فً جماعٌة بصورة االرهاب الدولً المجتمع افحةمك إلى بالحاجة االعتراؾ

 لقانونا االعتبار فً واضعة المتحدة، األمم لمٌثاق وفقا ٌتعزز اإلرهاب على للقضاء الدولٌة الجهود أن على التأكٌد إعادة ٌجب

 الالجئٌن؛ وقانون الدولً، اإلنسانً والقانون اإلنسان حقوقل الدولً

 عالمٌا مقبول تعرٌؾ وضع فً اإلسراع خالل من الدولً اإلرهاب بشأن شاملة اتفاقٌة واعتماد المبكر االختتام ىال الدعوة

 :لإلرهاب

 .االرهابب الصلة ذات االتفاقٌات إلى االنضمام/  التصدٌق فً النظر على األعضاء الدول تشجع. 1

 .الدولً اإلرهاب لمكافحة المخصصة أعاله لمذكورةا اللجنة أعمال فً المشاركة على األعضاء الدول تشجع كما. 2
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 .الدولً اإلرهاب لمكافحة المخصصة اللجنة فً العمل سٌر عن تقرٌر وتقدٌم لمتابعة العامة األمانة توجه. 3

 فً الحال هو كما الوطنٌة، التشرٌعات بشأن معلومات أو ةوطنٌال اتتشرٌعال على للحصول العامة األمانة أٌضا ٌوجه. 4

 .األعضاء الدول بٌن المعلومات تبادل لتسهٌل اإلرهاب مكافحة لمجا

 األمم مكتب وخاصة األخرى، الدولٌة المنظمات مع التعاون فً المشتركة والبرامج الندوات عقد العام األمٌن من ٌطلب. 5

 و اإلرهاب، لمكافحة القانونٌة الجوانب مع لتعاملل والجرٌمة، بالمخدرات المعنً المتحدة

 .والخمسٌن الثانٌة ةالسنوٌ لدورتها المؤقت األعمال جدول فً البند هذا ٌدرج أن قررٌ. 6


