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ــيار   - 70/148 محايــــــة إلنــــــور اتنســــــان وااريــــــا  األساســــــية يف ســــ
 اترهاب مكافحة

 
 ،إن اجلمعية العامة 
 مناصد ميثار األمم املتحدة ومبادئه، إذ تعيد تأكيد 
 ،(1)اتعالن العاملي انور اتنسان وإذ تعيد أيضا تأكيد 
 ،(2)فييناإعالن وبرنامج عمل  وإذ تعيد كذلك تأكيد 
األمهية األساسية الإلترام مجيع إلنور اتنسان وااريا  األساسية  وإذ تعيد تأكيد 

 وسيادة النانون، مبا يف ذلك يف سيار التصدي لإلرهاب واخلشية من اترهاب،
على أن الدول ملزمة حبماية مجيع إلنـور اتنسـان وااريـا      وإذ تعيد أيضا التأكيد 

 األساسية جلميع الناس،
ــى وإذ تعيدددددد كدددددذلك التأكيدددددد   ــاب علـــ ــه   ال أن اترهـــ ــي رب ـــ ــوي وال ينبطـــ جيـــ

 إلضارة أو مجاعة عرقية، جنسية أو أو دين بأي
ــع املســتويا  ملكافحــة      وإذ تكددرت تأكيددد   ــى مجي ــدابذ املتىــذة عل املســامهة املةمــة للت

جـني   النـانون الـدوو انـور اتنسـان وقـانون الال      ال سـيما اترهاب وفنـا للنـانون الـدوو، و   
، يف أداء املؤسســا  الدرنراةيــة مةامةــا ويف صــون الســالم اتنســاي الــدوو والنــانون الــدوو

واألمن، ومن مث إتاإلة التمتع الكامل حبنور اتنسان وااريا  األساسية، وضرورة املضـي يف  
_______________ 

 (.3 -ألف )د  217النرار  (1)

(2) A/CONF.157/24 (Part I).الفصل الثالث ، 

http://undocs.org/ar/A/70/489/Add.2
http://undocs.org/ar/A/CONF.157/24%20(Part%20I)
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مكافحة اترهاب، مبا يف ذلك عن ةريق تعزيـز التعـاون الـدوو والـدور الـذي تنـوم بـه األمـم         
 ملتحدة يف هذا الصدد،ا

جلميـع أعمـال اترهـاب وأسـاليبه واارسـاته،  ميـع        إدانتها القاطعدة  وإذ تعيد تأكيد 
أشكاله ومظاهره، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوهـا، بصـرا النظـر عـن دوافعةـم، بوصـفةا       

ــة  ــاال إجراميـ ــدوو ملنـــ       ال أعمـ ــاون الـ ــز التعـ ــا بتعزيـ ــا، وإذ تـــدد التزامةـ ــبيل إرب تربيرهـ ع سـ
 ومكافحته، اترهاب
ــا     اسددتيااها بددال  وإذ تعددرع عدد   مــن إلــدوت انتــةاكا  انــور اتنســان وااري

 الـدوو  األساسية يف سيار مكافحة اترهـاب وانتـةاكا  لنـانون الالجـني  الـدوو والنـانون       
 ،اتنساي
التدابذ اليت ركن أن تنوض إلنـور اتنسـان وسـيادة النـانون،      وإذ تالحظ مع القلق 

مثـــل اإلت ـــاي األشـــىايف املشـــتبه يف ارتكـــاةم أعمـــاال إرهابيـــة دون وجـــود أســـاس قـــانوي  
ــة الواجبــة، وســل  ا ت ــزين         ــاا اتجــراءا  النانوني ــوافر ضــمانا  باتب لالإلت ــاي ودون ت
إلريتةم مبا يضعةم خارج ن ار محاية النانون، وحماكمـة املشـتبه فـيةم دون تـوافر الضـمانا       

رمـان األفـراد املشـتبه يف قيـامةم بأنشـ ة إرهابيـة مـن إلريتـةم وننلـةم          النضائية األساسية، وإل
ــة       ــيم لكــل إلال ــدان دون إجــراء تني ــيةم إرب بعــإ البل ــة، وإعــادة املشــتبه ف بصــورة  ــذ قانوني

ــى ــاد أ ــم ســيواجةون       إلــدة فيمــا  عل ــدعو إرب االعتن ــة ت ــق باإلتمــال وجــود أســباب قوي يتعل
 ن التدقيق الفعال يف تدابذ مكافحة اترهاب،التعرض للتعذي ، والنيود اليت حتد م خ ر

ــع      وإذ تعددرع عدد  القهددا    ــديةم، يف  ــل  تم ــابي  ومؤي ــتىدام اتره ــد اس إياء تزاي
شبكة اتنترنت و ذهـا مـن وسـائ      ال سيماالعوملة، لتكنولوجيا  املعلوما  واالتصاال ، و

و التحــريإ عليةــا  اتعــالم، واســتىدام هــذه التكنولوجيــا  يف ارتكــاب أعمــال إرهابيــة أ      
ــةا أو التى ــي   ــا، و   أو ــد  ــا أو هويل ــة التعــاون فيمــا بــ  أصــحاب    إذ الت ني تشــذ إرب أمهي

، مبـا يف ذلـك فيمـا بـ      (3)املصلحة يف تنفيذ استراتي ية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اترهاب
ــة ودون اتقليميــة، والن ــ   اا اخلــايف وامتمــع الــدول األعضــاء، واملنظمــا  الدوليــة واتقليمي

املدي، من أجل معاجلـة هـذه املسـألة، مـع اإلتـرام إلنـور اتنسـان وااريـا  األساسـية، ومبـا           
تكـرر التأكيـد علـى أن    إذ يتوافق مع النانون الدوو ومناصد ميثـار األمـم املتحـدة ومبادئـه، و    

يف ذلـك   هذه التكنولوجيا  ركن أن تكـون أدوا  قويـة يف التصـدي النتشـار اترهـاب، مبـا      
 عن ةريق إشاعة التسامح وااوار ب  الشعوب والسالم،

_______________ 

 .60/288النرار  (3)

http://undocs.org/ar/A/RES/60/288
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أن مجيــع التــدابذ املســتىدمة يف مكافحــة اترهــاب، مبــا يف ذلــك تصــنيف   وإذ تؤكددد 
األفــراد واســتىدام الضــمانا  الدبلوماســية، ومــذكرا  التفــاهم و ــذ ذلــك مــن اتفاقــا           

بـة علـى الـدول مبوجـ  النـانون الـدوو،       ترتيبا  الننل، جي  أن تتفق مع االلتزامـا  املترت  أو
 ،اتنساي يف ذلك النانون الدوو انور اتنسان وقانون الالجني  الدوو والنانون الدوو مبا

أن نظام العدالة اجلنائية النـائم علـى اإلتـرام إلنـور اتنسـان وسـيادة        وإذ تؤكد أيضا 
لواجبـــة وضـــمانا  بـــ جراء النــانون الـــذي يشـــمل ضــمانا  مبراعـــاة اتجـــراءا  النانونيــة ا   

 حماكما  عادلة، يشكل أإلد أفضل السبل ملكافحة اترهاب بشكل فعال ولضمان املساءلة،
مـن اتعـالن العـاملي انـور اتنسـان، وإذ تؤكـد مـن جديـد          30إرب املادة  وإذ تشري 

أعمــال وأســالي  واارســا  اترهــاب  ميــع أشــكاله ومظــاهره إفــا هــي أنشــ ة  ــدا      أن
تنــويإ إلنــور اتنســان وااريــا  األساســية والدرنراةيــة، اــا يةــدد الســالمة اتقليميــة    إرب

للدول وأمنةا ويزعزا اسـتنرار ااكومـا  املشـكلة بصـورة مشـروعة، وأنـه ينبطـي للم تمـع         
 ،(4)الدوو أن يتىذ اخل وا  الاليمة لتعزيز التعاون من أجل منع اترهاب ومكافحته

ــيت تســتةدا امموعــا      ال وإذ يددثري عهعهددا   ــة ال ــن األعمــال اترهابي ــد م عــدد املتزاي
العرقيــة والدينيــة والثنافيــة، وإذ يســاورها قلــق شــديد إياء كــل االعتــداءا  الــيت ترتكــ  ضــد  

 األماكن واملواقع واملزارا  الدينية، مبا يف ذلك أي تدمذ متعمد لآلثار واملعامل التارخيية،
ــرام مجيــع إلنــ  تسددل   وإذ  ــة واإلتــرام ســيادة   بــأن اإلت ور اتنســان واإلتــرام الدرنراةي

 النانون أمور متراب ة يعزي كل منةا اآلخر،
يتعلـــق بالتعـــذي  و ـــذه  علـــى أمهيـــة أن تكـــون التزامـــا  الـــدول فيمـــا وإذ تشددددد 

ضــروب املعاملــة أو العنوبــة الناســية أو الالإنســانية أو املةينــة موضــوا تفســذ وتنفيــذ          مــن
مـن اتفاقيـة مناهضـة     1لتنيد الصـارم بتعريـف التعـذي  الـوارد يف املـادة      سليم ، وعلى أمهية ا

، يف سـيار  (5)التعذي  و ذه من ضـروب املعاملـة أو العنوبـة الناسـية أو الالإنسـانية أو املةينـة      
 مكافحة اترهاب،

وقـراري   2013كـانون األول/ديسـمرب    18املـؤر    68/178إرب قرارهـا   وإذ تشدري  
ــان   ــور اتنســـ ــؤر   25/7 لـــــق إلنـــ ــارس  27املـــ ــؤر   29/9 و (6)2014آذار/مـــ املـــ

_______________ 

(4) A/CONF.157/24 (Part I) 17، الفصل الثالث، الفرا األول، الفنرة. 
(5) United Nations, Treaty Series, vol.1465, No.24841. 
(، الفصــل A/69/53) 53الوثددااق الرةيددة للجمعيددة العامددة  الدددوتو التاسددعة والسددتون  ا ل ددق تادد    :انظــر (6)

 الرابع، الفرا ألف.

http://undocs.org/ar/A/RES/68/178
http://undocs.org/ar/A/RES/25/7
http://undocs.org/ar/A/RES/ 29/9
http://undocs.org/ar/A/CONF.157/24%20(Part%20I)
http://undocs.org/ar/A/69/53
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ــه /هــوي 2 ــرارا  واملنــررا  األخــر   (7)2015يولي ــى  ــو  ذا  الصــلة، والن ــا عل ورد يف  م
، وإذ ترإلـ   2010كانون األول/ديسـمرب   21املؤر   65/221ديباجة قرار اجلمعية العامة 

 تنفيذا لتلك النرارا ، صاإلبة املصلحة ذا  الصلةباجلةود اليت تبذ ا مجيع اجلةا  
الــــذي  2006أيلول/ســــبتمرب  8املــــؤر   60/288إرب قرارهــــا  وإذ تشددددري أيضددددا 

ــة ملكافحــة اترهــاب، وقرارهــا      ــه اســتراتي ية األمــم املتحــدة العاملي  68/276اعتمــد  مبوجب
ــؤر   ــه  13امل ــق  2014إلزيران/يوني ــد    املتعل ــن جدي باســتعراض االســتراتي ية، وإذ تؤكــد م

تعزيــز إلنــور اتنســان لل ميــع ومحايتــةا وكفالــة ســيادة النــانون أمــور أساســية ملكافحــة     أن
اترهاب، وإذ تنر بأن اختـاذ التـدابذ الفعالـة ملكافحـة اترهـاب ومحايـة إلنـور اتنسـان ليسـا          

وإذ تؤكد ضـرورة تعزيـز ومحايـة     هدف  متضارب  بل مها متكامالن ويعزي كل منةما اآلخر،
 إلنور ضحايا اترهاب،

 مــارس/آذار 21املــؤر   22/8إرب قــرار  لــق إلنــور اتنســان   وإذ تشددري كددذلك 
الـذي قــرر املـق مبوجبــه هديـد واليــة املنــرر اخلـايف املعــ  بتعزيـز ومحايــة إلنــور       (8)2013

 اريا  األساسية يف سيار مكافحة اترهاب،اتنسان وا
ومرفنــه  2009كــانون األول/ديســمرب  16املــؤر   64/115إرب قرارهــا  وإذ تشددري 
، وخصوصـا األإلكـام الـواردة    “توقيع اجلزاءا  اليت تفرضةا األمم املتحدة وتنفيـذها ”املعنون 

 تعلق ب جراءا  إدراج األمساء يف النوائم وش بةا،يف املرفق امل
وجوب أن تكفل الدول توافـق أيـة تـدابذ تتىـذها ملكافحـة       تؤكد م  عديد - 1 

النــانون الــدوو  ال ســيمااترهــاب مــع االلتزامــا  املترتبــة عليةــا مبوجــ  النــانون الــدوو، و   
 ؛ساياتن انور اتنسان وقانون الالجني  الدوو والنانون الدوو

اـا يسـببه اترهـاب للضـحايا وأسـرهم مـن معانـاة،         تعرع ع  بال  استيااها - 2 
وتعرب عن تضامنةا الشديد معةم، وتؤكد أمهيـة تنـدا املسـاعدة إلـيةم واختـاذ تـدابذ أخـر         

 مالئمة من أجل محاية إلنور اتنسان الواجبة  م واإلترامةا وإعما ا؛
ةاكا  إلنـور اتنسـان وااريـا  األساسـية     إياء انتـ  تعرع ع  بدال  القلدق   - 3 

 اليت ترتك  يف سيار مكافحة اترهاب؛ اتنساي وقانون الالجني  الدوو والنانون الدوو

_______________ 

 فصل اخلامق، الفرا ألف.(، الA/70/53) 53ا ل ق تا  ، الدوتو السبعوناملرجع نفسه،  (7)

 (، الفصل الرابع، الفرا ألف.A/68/53) 53ا ل ق تا  ، الدوتو الثامنة والستوناملرجع نفسه،  (8)

http://undocs.org/ar/A/RES/65/221
http://undocs.org/ar/A/RES/60/288
http://undocs.org/ar/A/RES/68/276
http://undocs.org/ar/A/RES/22/8
http://undocs.org/ar/A/RES/64/115
http://undocs.org/ar/A/70/53
http://undocs.org/ar/A/68/53
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ضرورة تنفيذ مجيع التدابذ املتعلنـة مبكافحـة اترهـاب وفنـا     تؤكد م  عديد  - 4 
الـدوو انـور اتنسـان وقـانون     لاللتزاما  الـيت يرتبـةا النـانون الـدوو، مبـا يف ذلـك النـانون        

، مبـا يكفـل املراعـاة التامـة انـور اتنسـان الواجبـة        اتنسـاي  الالجني  الدوو والنانون الدوو
اللطويـة،  و الدينيـة والعرقيـة  لل ميع، مبـا يف ذلـك األشـىايف املنتمـون إرب األقليـا  النوميـة أو       

ملـربرا  مـن قبيـل العـرر أو اللـون       وأن هذه التدابذ جي  أن تنأ  يف هذا الصـدد عـن التمييـز   
 اجلنق أو اللطة أو الدين أو املنشأ االجتماعي؛ أو

من العةد الـدوو اخلـايف    4التزام الدول، وفنا للمادة تؤكد م  عديد أيضا  - 5 
جيــوي اتخــالل ةــا حتــت أي  ــرا  ال ، بــاإلترام إلنــور معينــة(9)بــاانور املدنيــة والسياســية

يتعلق  ميع اانور األخـر  املـذكورة يف العةـد، بـأن أي تـدابذ      الظروا، وتذكر، فيما  من
من شـأ ا اتخـالل بأإلكـام العةـد جيـ  أن تتفـق مـع تلـك املـادة يف مجيـع ااـاال ، وتشـدد             

، و يـ  يف هـذا الصـدد    (10)ضرورة أن يكون أي إخالل من هذا النبيل اسـتثنائيا ومؤقتـا   على
 االلتزاما ؛ عن مكافحة اترهاب بأمهية هذه بالدول توعية السل ا  الوةنية املسؤولة

 الدول على النيام، يف سيار مكافحة اترهاب، مبا يلي: حتث - 6 
ــدوو، و    )أ(  ــة عليةــا مبوجــ  النــانون ال ــام بااللتزامــا  املترتب  ال ســيماالتنيــد الت

واملتعلنـة  ، اتنسـاي  النانون الدوو انور اتنسان وقـانون الالجـني  الـدوو والنـانون الـدوو     
 بااظر امل لق للتعذي  و ذه من ضروب املعاملة أو العنوبة الناسية أو الالإنسانية أو املةينة؛

اختـاذ مجيـع اخل ـوا  الاليمـة لكفالـة هتـع األشـىايف ا ـروم  مـن ااريـة،            )ب( 
بطــإ النظــر عــن مكــان اعتنــا م أو اإلت ــايهم، بالضــمانا  الــيت حتــق  ــم مبوجــ  النــانون   

 ، مبا يف ذلك مراجعة االإلت اي و ذ ذلك من الضمانا  النضائية األساسية؛الدوو
أشكال اارمان من اارية إرب وضع الشـى   كفالة أال يؤدي أي شكل من  )ج( 

ا ت ــز خــارج ن ــار محايــة النــانون، واإلتــرام الضــمانا  املتعلنــة حبريــة الشــى  وأمنــه          
 لنـانون الـدوو انـور اتنسـان والنـانون الـدوو      وكرامته وفنا للنانون الـدوو، مبـا يف ذلـك ا   

 ؛اتنساي

_______________ 

 (، املرفق.21 -ألف )د  2200انظر النرار  (9)

اال  ال ـوار  الـذي اعتمدتـه الل نـة املعنيـة      بشـأن إلـ   29انظـر، علـى سـبيل املثـال، التعليـق العـام رقـم         (10)
الوثااق الرةية للجمعية العامة  الدوتو السادسة واخلمسون  ا ل ق ) 2001هوي/يوليه  24حبنور اتنسان يف 

 (.، املد األول، املرفق السادس(A/56/40) 40تا  

http://undocs.org/ar/A/56/40
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اختاذ مجيـع اخل ـوا  الاليمـة لضـمان إلـق كـل مـن يعتنـل أو مت ـز بتةمـة            )د( 
جنائية يف أن رثـل فـورا أمـام قـاض أو مو ـف آخـر خيولـه النـانون اارسـة السـل ة النضـائية،            

 أن ماكم يف  ضون وقت معنول أو ي لق سراإله؛ ويف
معاملــة مجيــع الســ ناء يف مجيــع أمــاكن االإلت ــاي وفنــا للنــانون الــدوو،          )هـ( 

 ؛اتنساي ذلك النانون الدوو انور اتنسان والنانون الدوو يف مبا
ــا  النضــائية       )و(  ــانون وا ــاكم وا يني ــام الن ــراد يف املســاواة أم ــرام إلــق األف اإلت

ــه يف النــانون     ــة املنصــويف علي ــدوو   وااــق يف ا اكمــة العادل ــدوو، مبــا يف ذلــك النــانون ال ال
ــدوو        ــانون ال ــة والسياســية والن ــاانور املدني ــدوو اخلــايف ب ــل العةــد ال  انــور اتنســان، مث

 وقانون الالجني  الدوو؛ اتنساي
محاية امتمع املدي فيما ينوم به مـن أعمـال، وذلـك  عـل النـوان  والتـدابذ        )ي( 

ااـق يف إلريـة التعـبذ والت مـع      سـيما  ال انـور اتنسـان،   املتعلنة مبكافحـة اترهـاب مراعيـة   
الســلمي وتكــوين اجلمعيــا ، وبت بيــق تلــك النــوان  والتــدابذ ب رينــة تكفــل االإلتــرام التــام   

 اانور؛ لتلك
النــانون الــدوو  ال ســيماصــون ااــق يف اخلصوصــية وفنــا للنــانون الــدوو، و )ح( 

ااـق أو ااـد مـن     أن تكـون إجـراءا  تنييـد هـذا     واختـاذ تـدابذ لضـمان   ، (11)انور اتنسـان 
وخاضعة لرقابة فعلية وأن توفر سـبل   ن اقه  ذ تعسفية وحمكومة بندر كاا بضواب  النانون

 االنتصاا املناسبة، مبا يف ذلك عن ةريق املراجعة النضائية و ذها من الوسائل؛
علنــة مبراقبــة االتصــاال   إعــادة النظــر يف إجراءا ــا واارســا ا وتشــريعا ا املت  )ط( 

واعتراضةا ومجع البيانا  الشىصية، مبا يف ذلك املراقبـة واالعتـراض واجلمـع بصـورة شـاملة،      
وذلــك ةــدا تأكيــد ااــق يف اخلصوصــية عــن ةريــق ضــمان التنفيــذ الكامــل والفعــال جلميــع   

كفالـة أن يكـون   ، واختـاذ التـدابذ الراميـة إرب    انـور اتنسـان   التزاما ا مبوج  النانون الدوو
التــدخ ل يف ااــق يف اخلصوصــية حمكومــا بنــوان  جيــ  أن تكــون متاإلــة لل مةــور وواضــحة  

هـو   مـا  ودقينة وشاملة و ذ هييزية، وال يكون تعسفيا أو  ـذ قـانوي، مـع األخـذ يف االعتبـار     
 معنول يف السعي إرب حتنيق األهداا املشروعة؛

ا اانــور االقتصــادية واالجتماعيـــة   محايــة مجيــع إلنــور اتنســان، مبــا فيةــ       )ي( 
 والثنافية، مع مراعاة أن بعإ تدابذ مكافحة اترهاب قد تؤثر يف التمتع ةذه اانور؛

_______________ 

 .2و  Add.1و  A/HRC/13/37انظر  (11)

http://undocs.org/ar/A/HRC/13/37
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كفالة أن تتسم املباد  التوجيةية واملمارسا  املتعلنة  ميـع عمليـا  مراقبـة     )ك( 
تـام االلتزامـا     اادود و ذها من آليا  التحنق قبل الدخول بالوضوح وأن تراعي على  ـو 

قــانون الالجــني  الــدوو والنــانون الــدوو    ال ســيمااملترتبــة عليةــا مبوجــ  النــانون الــدوو، و  
  انور اتنسان، إياء األشىايف الذين يلتمسون ااماية الدولية؛

إبداء االإلترام التام لاللتزاما  املترتبة عليةا مبوجـ  قـانون الالجـني  الـدوو      )ل( 
انـور اتنسـان بعـدم اتعـادة النسـرية لالجـني ، علـى أن تراجـع يف الوقـت          والنانون الدوو 

نفســه، مــع االإلتــرام التــام  ــذه االلتزامــا  والضــمانا  النانونيــة األخــر ، شــرعية أي قــرار   
تكون قد اختذته بشأن منح فرد من األفـراد مركـز الالجـ  يف إلـال  ةـور دليـل لـه مصـداقيته         

قد ارتك  أيـة أعمـال جنائيـة، مبـا يف ذلـك أعمـال إرهابيـة،         ووجاهته يب  أن الشى  املع 
 تسري عليةا شروط االستثناء مبنتضى قانون الالجني  الدوو؛

االمتناا عن إعـادة األشـىايف، مبـا يف ذلـك يف ااـاال  املتصـلة باترهـاب،         )م( 
ا  املترتبـة عليةـا   إرب بلدا م األصلية أو إرب دولة ثالثة إذا كان هذا الننل يتعارض مـع االلتزامـ  

اتنسـاي  النانون الـدوو انـور اتنسـان والنـانون الـدوو       ال سيمامبوج  النانون الدوو، و
وقــانون الالجــني  الــدوو، مبــا يف ذلــك يف ااــاال  الــيت تتــوافر فيةــا أســباب قويــة تــدعو            

ــةم ســتكو      إرب ــا م أو إلريت ــذي ، أو أن إلي ــاد أ ــم ســيواجةون خ ــر التعــرض للتع ن االعتن
ــةم        ــي أو ديانت ــى أســاس أصــلةم العرق ــدوو، عل ــانون الالجــني  ال ــةاكا لن عرضــة للى ــر، انت

ــة أو رأيةــم السياســي، مــع      أو ــة معين جنســةم أو جنســيتةم أو انتمــائةم إرب  موعــة اجتماعي
تتم إعاد م، وتلتزم يف هـذه ااالـة    ال مراعاة أن الدول قد تكون ملزمة مبحاكمة األفراد الذين

 سليم أو ا اكمة؛مببدأ الت
ــة      )ن(  ــة الناســية أو الالإنســانية أو املةين ــة أو العنوب ــراد للمعامل عــدم تعــريإ األف

دام هــذا العمــل يتعــارض مــع االلتزامــا  املترتبــة عليةــا   مــا خــالل إعــاد م إرب بلــد آخــر، مــن
 مبوج  النانون الدوو؛

ــيت تــرم أعمــال      )س(  ــةا ال ــى قوانين ــة  ضــمان تيســذ االةــالا عل اترهــاب وكفال
تكــون هــذه النــوان  مصــا ة بدقــة وبعيــدة عــن التمييــز و ــذ رجعيــة األثــر ومتوافنــة مــع      أن

 النانون الدوو، مبا يف ذلك النانون الدوو انور اتنسان؛
عدم الل ـوء إرب التصـنيف اسـتنادا إرب النوالـ  النم يـة النائمـة علـى التمييـز          )ا( 

ــ          ــي واتث ــى أســاس االنتمــاء العرق ــك التصــنيف عل ــا يف ذل ــدوو، مب ــانون ال ــذي مظــره الن ال
 الدي ؛ و/أو
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ضــمان أن تكــون أســالي  االســت واب املســتىدمة مــع املشــتبه يف تــورةةم     )ا( 
لتزاما ـا الدوليـة، وأن جيـري استعراضـةا بصـورة منتظمـة لـتاليف        أعمال إرهابية متفنـة مـع ا   يف

خ ـر انتــةاك االلتزامــا  املترتبــة عليةـا مبوجــ  النــانون الــدوو، مبـا يف ذلــك النــانون الــدوو    
 ؛اتنساي الدوو انور اتنسان وقانون الالجني  الدوو والنانون

املـة وواجبـة اتنفـاذ،    ضمان إجراء عادل اللتماس وسائل انتصاا فعالـة وك  )يف( 
ااريـا     ضون وقت معنول، يكون متاإلا ألي شى  يدعي انتةاك إلنور اتنسـان أو  يف

األساسـية الواجبـة لـه، وضـمان إلصـول ضــحايا تلـك االنتـةاكا ، بعـد ثبو ـا، بسـرعة علــى           
تعويضــا  مناســبة وفعالــة ينبطــي أن تشــمل، إلســ  االقتضــاء، رد ااــق واجلــرب والتأهيــل          

التكـرار، مبـا يف ذلـك عنـدما يشـكل االنتـةاك جررـة مبوجـ  النـانون الـدوو            موضمانا  عد
 التشريعا  الوةنية، وضمان خضوا املسؤول  عن هذه االنتةاكا  للمساءلة؛ أو

ضمانا  باتباا اتجراءا  النانونية الواجبة، مبـا يتفـق مـع مجيـع      كفالة توفذ )ر( 
وااللتزامــا  املترتبــة  (1)لعــاملي انــور اتنســاناألإلكــام ذا  الصــلة باملوضــوا مــن اتعــالن ا

ــا  جنيــف لعــام           ــاانور املدنيــة والسياســية واتفاقي ــد الــدوو اخلــايف ب ــا مبوجــ  العة علية
ــا ات (12)1949 ــام  وبروتوكولية ــام   (13)1977ضــافي  لع املتعلنــة مبركــز   1951واتفاقيــة ع
 يف اماال  اليت يسري فيةا كل منةا؛ (15)1967وبروتوكو ا لعام  (14)الالجني 
ضــمان أخــذ املســاواة بــ  اجلنســ  وعــدم التمييــز يف ااســبان عنــد صــيا ة     )ر( 

الكاملة والفعالـة للمـرأة يف   واستعراض وتنفيذ مجيع تدابذ مكافحة اترهاب، وتعزيز املشاركة 
 تلك العمليا ؛

 أجــل ضــمان امتثا ــا، لــد  اختــاذ أي إجــراءا  أو اســتعمال أي وســيلة مــن   )ش( 
مكافحة اترهاب، مبا يف ذلك استىدام ال ائرا  املسذة من بعـد، بااللتزامـا  املترتبـة عليةـا     

إلنـور اتنسـان والنـانون    مبوج  النانون الـدوو، مبـا يف ذلـك ميثـار األمـم املتحـدة وقـانون        
 مبدأ التمييز ومبدأ التناس ؛ ال سيماالدوو اتنساي، و

_______________ 

(12) United Nations, Treaty Series, vol.75, Nos. 970-973. 

 .17513و  17512، الرقمان 1125املرجع نفسه، املد  (13)
 .2545، الرقم 189املرجع نفسه، املد  (14)
 .8791م ، الرق606املرجع نفسه، املد  (15)
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الــدول، يف ســيار اضــ العةا بأنشــ ة مكافحــة اترهــاب، علــى   أيضددا حتددث - 7 
اإلترام التزاما ا الدولية بشأن اجلةا  الفاعلـة يف امـال اتنسـاي واالعتـراا بالـدور الرئيسـي       

 انية يف املناةق اليت تنش  فيةا اجلماعا  اترهابية؛الذي تؤديه املنظما  اتنس
ــةا     حتدددث كدددذلك  - 8  ــيار مكافحتـ ــا، يف سـ ــذ يف اعتبارهـ ــى أن تأخـ ــدول علـ الـ

لإلرهــاب، قــرارا  األمــم املتحــدة ومنررا ــا املتعلنــة حبنــور اتنســان، وتشــ عةا علــى إيــالء  
ــا  اخل      ــاتجراءا  واآللي ــة ب ــا  املعني ــار الواجــ  لتوصــيا  اجلة ــور   االعتب ــق إلن اصــة مل

اتنسان وللتعلينا  واآلراء الصادرة يف هذا الصدد عن هينيا  األمم املتحـدة املنشـأة مبوجـ     
 معاهدا  إلنور اتنسان؛

ــاء     تسدددل    - 9  ــن االختفـ ــىايف مـ ــع األشـ ــة مجيـ ــة امايـ ــة الدوليـ ــة االتفاقيـ بأمهيـ
ــانون يف      (16)النســري ــذها إســةاما كــبذا يف دعــم ســيادة الن ــيت يســةم تنفي ســيار مكافحــة  ال

ــيت مل      ــدول ال ــةا إلظــر أمــاكن االعتنــال الســري، وتشــ ع كــل ال ــع  اترهــاب، ب ــرر من توق
 االتفاقية أو تصد ر عليةا أو تنضم إليةا بعد على أن تنظر يف النيام بذلك؛

كل الـدول الـيت مل توقـع اتفاقيـة مناهضـة التعـذي  و ـذه مـن ضـروب           حتث - 10 
علـى   بعـد  أو تصدر عليةا أو تنضم إليةـا  (5)الالإنسانية أو املةينةاملعاملة أو العنوبة الناسية أو 

ــى الربوتوكــول        ــة للتصــديق عل ــنح األولوي ــى النظــر يف م ــدول عل ــذلك، وتشــ ع ال أن تنــوم ب
انون يف والذي سيسةم تنفيذه إسةاما كبذا يف دعم سـيادة النـ   (17)االختياري امللحق باالتفاقية
 سيار مكافحة اترهاب؛

بكيانــا  األمــم املتحــدة املشــاركة يف دعــم جةــود مكافحــة اترهــاب   هتيدد  - 11 
مواصلة تيسذ تعزيز إلنور اتنسان وااريا  األساسية ومحايتةا وتعزيز اتجراءا  النانونيـة  

 الواجبة وسيادة النانون، يف سيار مكافحة اترهاب؛
ة العمــل علــى تـوخي مزيــد مــن اتنصــاا والوضــوح  بضــرورة مواصــل  تسدل   - 12 

اتجــراءا  املنصــويف عليةــا يف نظــام األمــم املتحــدة لل ــزاءا  املتصــلة باترهــاب لتعزيــز    يف
كفاء ــا وشــفافيتةا، وترإلــ  بــاجلةود الــيت يواصــل  لــق األمــن بــذ ا لــدعم هــذه األهــداا  

اسـتعراض أمسـاء مجيـع مـن خيضـع       بوسائل منةا دعم الدور املعزي ملكت  أم  املظامل ومواصلة
أمهيـة هــذه   لـذلك النظــام مـن أفــراد وكيانـا  وتشــ ع املـق علــى ذلـك، مــع التشـديد علــى      

 اجلزاءا  يف مكافحة اترهاب؛

_______________ 

 .48088، الرقم 2716املرجع نفسه، املد  (16)
 .24841، الرقم 2375املرجع نفسه، املد  (17)
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الـدول علـى النيـام، يف سـيار كفالـة االمتثـال التـام اللتزاما ـا الدوليــة،          حتدث  - 13 
اتنســان يف إجراءا ــا الوةنيــة املتعلنــة  بكفالــة ســيادة النــانون وتــوفذ ضــمانا  كافيــة انــور

 ب دراج أمساء األفراد والكيانا  يف قوائم مكافحة اترهاب؛

إرب املنـرر اخلـايف التـابع ملـق إلنـور اتنسـان املعـ  بتعزيـز ومحايـة           تطل  - 14 
إلنور اتنسان وااريا  األساسية يف سيار مكافحة اترهاب أن يواصـل تنـدا التوصـيا ،    

الوالية املنوةة به، بشأن منع إلدوت انتةاكا  انور اتنسان وااريا  األساسـية   يف سيار
يف ســيار مكافحــة اترهــاب والتصــدي  ــذه االنتــةاكا  وإنصــاا ضــحاياها، وأن يواصــل    
تندا تنارير سنوية إرب اجلمعية العامة و لـق إلنـور اتنسـان وعنـد جلسـا  حتـاور معةمـا        

 ؛كل سنة وفنا لربنا ي عملةما
إرب مجيــع ااكومــا  أن تتعــاون بالكامــل مــع املنــرر اخلــايف يف أداء    تطلدد  - 15 

املةــام والواجبــا  املســندة إليــه، بوســائل منــةا االســت ابة علــى الفــور للنــداءا  العاجلــة الــيت   
يوجةةا وتزويده باملعلوما  اليت ي لبةا، وأن تنظر  دية يف إمكانية االسـت ابة ل لباتـه ييـارة    

وأن تتعاون كذلك مع إجراءا  وآليا   لق إلنـور اتنسـان األخـر  ذا  الصـلة     بلدا ا، 
 فيما يتعلق بتعزيز ومحاية إلنور اتنسان وااريا  األساسية يف سيار مكافحة اترهاب؛

ــيت اضــ لع ةــا مفــوض األمــم املتحــدة الســامي انــور      ترحدد  - 16  باألعمــال ال
كـانون   16املـؤر    60/158  قرار اجلمعيـة العامـة   اتنسان لتنفيذ الوالية املسندة إليه مبوج

 ، وت ل  إليه مواصلة بذل جةوده يف هذا الصدد؛2005األول/ديسمرب 
ــور اتنســان      حتدديع علمددا مددع التقدددير   - 17  ــة إلن ــام عــن محاي ــ  الع ــر األم بتنري

 ؛(18)وااريا  األساسية يف سيار مكافحة اترهاب
بتنريــر املنــرر اخلــايف املعــ  بتعزيــز ومحايــة إلنــور اتنســان        حتدديع علمددا   - 18 

ركـن   مـا  ، الذي يشذ، يف مجلـة أمـور، إرب  (19)وااريا  األساسية يف سيار مكافحة اترهاب
 عا  مكافحة اترهاب والتدابذ األخر  من أثر سليب رق امتمع املدي؛أن يترت  عن تشري

الدول على أن تنوم، يف سـيار مكافحـة اترهـاب، بـ جراء حتنينـا        تشجع - 19 
فورية ومستنلة ونزيةة لتنصي اانائق كلما كانت مثة قرائن معنولة تشـذ إرب اإلتمـال وقـوا    

 و انور اتنسان ةدا كفالة املساءلة؛إخالل بالتزاما ا مبوج  النانون الدو

_______________ 

(18) A/70/271. 

(19) A/70/371. 

http://undocs.org/ar/A/RES/60/158
http://undocs.org/ar/A/70/271
http://undocs.org/ar/A/70/371
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مواصــلة  مفوضـية األمــم املتحـدة انـور اتنســان واملنـرر اخلـايف     إرب  تطلد   - 20 
اتسةام يف عمل فرقة العمـل املعنيـة بالتنفيـذ يف  ـال مكافحـة اترهـاب، بسـبل منـةا التوعيـة          

اب، ب ــرر منــةا بضــرورة اإلتــرام إلنــور اتنســان وســيادة النــانون يف ســيار مكافحــة اترهــ
إقامة إلوار منتظم، ودعم تبادل أفضـل املمارسـا  لتعزيـز ومحايـة إلنـور اتنسـان وااريـا         

ينتضـيه األمـر    مـا  يف ذلـك  األساسية وسيادة النـانون يف مجيـع نـواإلي مكافحـة اترهـاب، مبـا      
املمارسا  اليت إلـددها املنـرر اخلـايف يف تنريـره املنـدم إرب  لـق إلنـور اتنسـان عمـال           من

 ؛(20)15/15لق امبنرار 
بااوار اجلاري يف سيار مكافحة اترهاب ب   لـق األمـن وهينيتيـه     ترح  - 21 

املىتصت ، ومها جلنة مكافحة اترهاب واملديرية التنفيذية لل نة مكافحة اترهـاب، وا ينيـا    
إلنـور اتنسـان، وتشـ ع  لـق األمـن وجلنـة مكافحـة اترهـاب علــى         املعنيـة بتعزيـز ومحايـة    

توةيد الصال  والتعاون وااوار مع هينيا  إلنور اتنسـان املعنيـة، وخصوصـا مـع املفوضـية      
الســامية واملنــرر اخلــايف ومــع اجلةــا  األخــر  املعنيــة بــاتجراءا  واآلليــا  اخلاصــة التابعــة   

ملنشأة مبوجـ  معاهـدا ، مـع إيـالء االعتبـار الواجـ        ملق إلنور اتنسان وا ينيا  املعنية ا
 اتنسان وسيادة النانون يف عملةا اجلاري بشأن مكافحة اترهاب؛ لتعزيز ومحاية إلنور

ــة األخــر     هتيدد  - 22  ــدول واجلةــا  الفاعل أن تواصــل، إلســ   ذا  الصــلة بال
الـيت تعيـد تأكيـد أمـور      (3)االقتضاء، تنفيذ استراتي ية األمم املتحـدة العامليـة ملكافحـة اترهـاب    

ــزة األساســية ملكافحــة       ــرام إلنــور اتنســان لل ميــع وســيادة النــانون بوصــفه الركي ــةا اإلت من
 اترهاب؛

مكافحــة اترهــاب مواصــلة  إرب فرقــة العمــل املعنيــة بالتنفيــذ يف  ــال  تطلدد  - 23 
اجلةـود الــيت تبــذ ا لكفالــة أن تــتمكن األمــم املتحـدة مــن حتســ  تنســيق وتعزيــز الــدعم الــذي   
تندمه للدول األعضاء فيما تبذله من جةود لالمتثال لاللتزاما  املترتبة عليةا مبوج  النـانون  

 الـدوو والنـانون الـدوو    الدوو، مبا يف ذلك النانون الدوو انور اتنسان وقـانون الالجـني   
، يف ســيار مكافحــة اترهــاب، وتشــ يع األفرقــة العاملــة التابعــة لفرقــة العمــل علــى    اتنســاي

 إدماج منظور انور اتنسان يف عملةا؛
هينيا  األمـم املتحـدة وكيانا ـا واملنظمـا  الدوليـة واتقليميـة ودون        تشجع - 24 

اتقليمية املعنية، وخباصة ا ينيا  والكيانا  واملنظما  املشاركة يف فرقة العمل املعنية بالتنفيـذ  
يف  ال مكافحة اترهاب، اليت تندم املساعدة التننية، عند ال ل ، فيما يتعلـق مبنـع اترهـاب    

_______________ 

(20) A/HRC/16/51. 

http://undocs.org/ar/A/RES/15/15
http://undocs.org/ar/A/HRC/16/51
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يتفق مع واليا ا، على أن تكثف جةودها كي تكفل اإلترام النانون الـدوو انـور    وقمعه مبا
وكـذلك سـيادة النـانون، باعتبـار      اتنسـاي  اتنسان وقانون الالجني  الـدوو والنـانون الـدوو   

ذلــك أإلــد عناصــر املســاعدة التننيــة، مبــا يف ذلــك يف ســيار اعتمــاد الــدول التــدابذ التشــريعية   
 بذ وتنفيذها؛و ذها من التدا

هينيــا  األمــم املتحــدة وكيانا ــا واملنظمــا  الدوليــة واتقليميــة ودون    حتددث - 25 
اتقليميــة املعنيــة، مبــا فيةــا مكتــ  األمــم املتحــدة املعــ  باملىــدرا  واجلررــة يف إةــار واليتــه     
ــدا املســاعدة التننيــ          ــذ ا لتن ــيت تب ــود ال ــف اجلة ــى تكثي ــه، عل ــاب وقمع ــع اتره ــة مبن ة، املتعلن

ال ل ، ةدا بناء قدرا  الدول األعضاء يف  ال وضـع وتنفيـذ بـرامج تنـدا املسـاعدة       عند
 ؛ذا  الصلة والدعم لضحايا اترهاب، وفنا للتشريعا  الوةنية

باملنظما  الدولية واتقليمية ودون اتقليمية أن تعـزي تبـادل املعلومـا      هتي  - 26 
ــا  األساســية وســيادة       ــة إلنــور اتنســان وااري ــةوض حبماي والتنســيق والتعــاون يف  ــال الن

 النانون يف سيار مكافحة اترهاب؛

ــة      إرب تطلدد  - 27  ــور اتنســان وإرب اجلمعي ــق إلن ــدم إرب  ل ــام أن ين ــ  الع األم
 يف دور ا الثانية والسبع  تنريرا عن تنفيذ هذا النرار؛ العامة

أن تواصــل النظــر يف هــذه املســألة يف دور ــا الثانيــة والســبع  يف إةــار   تقددرت - 28 
 “.تعزيز إلنور اتنسان ومحايتةا”البند املعنون 
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