
A/RES/70/177 األمــم املتحـدة 

 

 اجلمعية العامة
Distr.: General 

8 January 2016 

  السبعونالدورة 
جدول األعمال من ١٠٦البند 

 

 الرجاء إعادة االستعمال
15-16931 (A) 

*1516931*  

 

  
    ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١٧ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/70/490( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[

  

تقدمي املساعدة التقنية من أجل تنفيذ االتفاقيـات والربوتوكـوالت     - ٧٠/١٧٧
  الدولية املتعلقة مبكافحة اإلرهاب

  
  ،إنَّ اجلمعية العامة  

 ،ا ذات الصـلة باملسـاعدة التقنيـة يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب      إىل مجيع قراراـ إذ تشري   
كــانون األول/ديســمرب   ١٨املــؤرخ  ٦٨/١٧٨كقراراــا  ،أحــدث تلــك القــرارات  ال ســيماو

ــاب        ،٢٠١٣ ــياق مكافحــة اإلره ــية يف س ــات األساس ــوق اإلنســان واحلري ــة حق ، بشــأن محاي
ــة مــن  بشــأن تقــد ،٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب  ١٨املــؤرخ  ٦٨/١٨٧ و مي املســاعدة التقني

 ٦٨/٢٧٦ ، وأجــل تنفيــذ االتفاقيــات والربوتوكــوالت الدوليــة املتعلقــة مبكافحــة اإلرهــاب       
استراتيجية األمم املتحـدة العامليـة ملكافحـة    بشأن استعراض  ،٢٠١٤حزيران/يونيه  ١٣املؤرخ 

راميـة إىل  بشـأن التـدابري ال   ،٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب    ١٠املؤرخ  ٦٩/١٢٧ و ،اإلرهاب
بشـأن   ،٢٠١٤كانون األول/ديسـمرب   ١٨املؤرخ  ٦٩/١٩٧ ، والدويل القضاء على اإلرهاب

ــة   تعزيـــز ــة اجلنائيـ ــة والعدالـ ــع اجلرميـ ــم املتحـــدة ملنـ ــامج األمـ ــيماو ،برنـ ــال  ال سـ قدراتـــه يف جمـ
  ،التقين  التعاون

ل مكافحـة  بقرارات جملس األمن ذات الصلة باملسـاعدة التقنيـة يف جمـا    وإذ حتيط علماً  
  ،)١(أحدث تلك القرارات ال سيماو ،اإلرهاب

_______________ 

) ٢٠١٤( ٢١٣٣، و ٢٠١٤أيلول/ســــــبتمرب  ٢٤) املعتمــــــد يف ٢٠١٤( ٢١٧٨ال ســــــيما القــــــرارات  )١(
ــؤرخ ــاير   ٢٧ املـ ــانون الثاين/ينـ ــؤرخ ٢٠١٤( ٢١٩٥، و ٢٠١٤كـ ــمرب   ١٩) املـ ــانون األول/ديسـ ، ٢٠١٤كـ

  .٢٠١٥شباط/فرباير   ١٢) املؤرخ ٢٠١٥(  ٢١٩٩ و
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ضرورة تعزيـز التعـاون الـدويل واإلقليمـي ودون اإلقليمـي مـن أجـل         وإذ تؤكِّد جمدداً  
وخباصة عن طريـق تعزيـز القـدرة الوطنيـة للـدول مـن        ،منع اإلرهاب ومكافحته على حنو فعال

ــة  ــاعدة التقنيـ ــدمي املسـ ــوء االحتياجـــات ،خـــالل تقـ ــدول  واأل يف ضـ ــددها الـ ــات الـــيت حتـ ولويـ
  ،تطلبها  اليت

مـع التقيـد    ،على ضرورة معاجلة الظروف اليت تفضي إىل انتشـار اإلرهـاب   وإذ تشدد  
  ،باملبادئ واملقاصد األساسية مليثاق األمم املتحدة والقانون الدويل التام

ة املعــين الــذي أهابــت فيــه مبكتــب األمــم املتحــد      ،٦٨/١٨٧إىل قرارهــا وإذ تشــري   
أن يواصــل تقــدمي املســاعدة التقنيــة مــن أجــل بنــاء قــدرة  ،يف مجلــة أمــور ،باملخــدرات واجلرميــة

لكـي تصـبح أطرافـاً يف االتفاقيـات والربوتوكـوالت الدوليـة        ،بناء على طلبـها  ،الدول األعضاء
عدالـة  بوسائل منها وضع برامج حمددة اهلـدف وتـدريب مـوظفي ال    ،املتعلقة باإلرهاب وتنفذها

ــادرات يف هــذا   ــة املعنــيني ووضــع مب ــة    اجلنائي الشــأن واملشــاركة فيهــا واســتحداث أدوات تقني
  ،األعضاء  بالتشاور مع الدول ،ومنشورات

 )٢(مجيع جوانب استراتيجية األمم املتحدة العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب    وإذ تكرر تأكيد  
الــذي  ،٦٨/٢٧٦كيــده يف قرارهــا وفقــاً ملــا أعــادت تأ ،وضــرورة اســتمرار الــدول يف تنفيــذها

ــات األمــم        ــاء القــدرات كيان ــه مــع التقــدير األنشــطة الــيت تضــطلع ــا يف جمــال بن الحظــت في
ــذ يف جمــال مكافحــة         ،املتحــدة ــة بالتنفي ــل املعني ــة العم ــها فرق ــألَّف من ــيت تت ــات ال ــها الكيان ومن
بالتنسـيق مـع املنظمـات     ،ةومن بينها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـ  ،اإلرهاب

 ،بنـاًء علـى طلبـها    ،ملساعدة الدول األعضـاء  ،الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية األخرى
وشجعت فيه فرقة العمل على كفالة تقدمي املسـاعدة لبنـاء القـدرات يف     ،يف تنفيذ االستراتيجية

  ،ملكافحة اإلرهابيف أطر منها مبادرة املساعدة املتكاملة  ،جماالت حمددة

أنَّ الـــدول األعضـــاء مســـؤولةٌ يف املقـــام األول عـــن تنفيـــذ   تأكيـــد وإذ تكـــرر أيضـــاً  
تقــوم بــه  مــا وإذ تســلِّم بضــرورة تعزيــز ،اســتراتيجية األمــم املتحــدة العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب

لــى األمــم املتحــدة مــن دور تنســيقي ورئيســي لتعزيــز االتســاق يف تنفيــذ تلــك االســتراتيجية ع  
وخباصـة يف جمـال بنـاء     ،الصعيد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي والدويل ويف تقـدمي املسـاعدة  

ــركن الثالــث لالســتراتيجية    ،القــدرات ــه يف ال ــد علي وإذ تشــجع ســائر املنظمــات   ،حســبما أُكِّ
  ،الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية على تنسيق أنشطتها مع األمم املتحدة يف هذا الصدد

_______________ 

 .٦٠/٢٨٨القرار   )٢(
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ــت  إىلإذ تشــري و   ــا إزاء التــدفُّق املتزايــد     ،٦٨/٢٧٦يف قرارهــا  ،أنهــا أعرب عــن قلقه
 ،مبــن يف ذلــك املقــاتلون اإلرهــابيون األجانــب  ،للمجنــدين الــدوليني إىل التنظيمــات اإلرهابيــة 

 ،مبا يف ذلك بلـدان املنشـأ والعبـور واملقصـد     ،واخلطر الذي يشكِّله ذلك جلميع الدول األعضاء
أيضاً إىل أنها أعربت عن قلقهـا إزاء تزايـد عمليـات االختطـاف وأخـذ الرهـائن الـيت         وإذ تشري

ــة   ،تنفــذها اجلماعــات اإلرهابيــة يف بعــض املنــاطق ألي غــرض مــن األغــراض    مبــا يف ذلــك بغي
ــية     ــازالت سياسـ ــاألموال أو انتـــزاع تنـ ــتهم بـ ــديات املدفوعـــة إىل    ،مقايضـ والحظـــت أنَّ الفـ

مبــا يف ذلــك  ،در مــن مصــادر متويــل األنشــطة الــيت يضــطلعون ــا  اإلرهــابيني تســتخدم كمصــ
  ،االختطاف  ارتكاب مزيد من عمليات

ــة يف     وإذ تشــري أيضــا    ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال ً إىل إعــالن الدوحــة بشــأن إدمــاج من
جدول أعمال األمـم املتحـدة األوسـع مـن أجـل التصـدي للتحـديات االجتماعيـة واالقتصـادية          

الذي اعتمده مـؤمتر   ،ومشاركة اجلمهور دة القانون على الصعيدين الوطين والدويلوتعزيز سيا
اجلنائيـة الـذي عقـد يف الدوحـة يف الفتـرة مـن        والعدالـة  األمم املتحدة الثالث عشر ملنـع اجلرميـة  

    ،)٣(٢٠١٥  نيسان/أبريل ١٩إىل  ١٢

له ضـــرورة مواصـــلة مكافحـــة اإلرهـــاب جبميـــع أشـــكا  يف هـــذا الصـــددوإذ تالحـــظ   
حمتملـة بـني    بعـض األحيـان مـن صـالت متناميـة أو      يوجـد يف  مـا  مبا يشمل مواجهـة  ،ومظاهره

اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية واألنشطة غري املشروعة املتصلة باملخدرات وأنشطة غسـل األمـوال   
  ،رائمتتخذه نظم العدالة اجلنائية من تدابري للتصدي لتلك اجل  ما بغية تعزيز ،ومتويل اإلرهاب

اجلماعات اإلرهابية يف اآلونة األخرية من تـدمري للتـراث    قامت به ما وإذ يثري جزعها  
  ،الثقايف يف بعض البلدان

بالــدور اهلــام الــذي يضــطلع بــه مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات     وإذ تســلِّم  
ذ يف جمــال مكافحــة يف إطــار الكيانــات الــيت تتــألف منــها فرقــة العمــل املعنيــة بالتنفيــ   ،واجلرميــة

ــاب ــة         ،اإلره ــة اجلنائي ــدابري العدال ــة وت ــدابري القانوني ــاذ الت ــاب واخت ــل اإلره يف التصــدي لتموي
وإذ تشـري إىل أمهيـة تنسـيق األعمـال الـيت تقـوم ـا كيانـات األمـم املتحـدة            ،ملكافحة اإلرهاب

  ،مالوفرقة العمل من أجل تعزيز املساءلة والشفافية وجتنب ازدواجية هذه األع

أنــه يتعــين علــى الــدول أن تكفــل التقيــد يف أي تــدابري تتخــذ ملكافحــة          وإذ تؤكِّــد  
القــانون الــدويل  ال ســيماو ،اإلرهــاب جبميــع االلتزامــات املنوطــة ــا مبوجــب القــانون الــدويل  
  ،حلقوق اإلنسان والقانون الدويل لالجئني والقانون اإلنساين الدويل

_______________ 

 ، املرفق. ٧٠/١٧٤القرار   )٣(
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ضــطلع بــه والتقــدم احملــرز يف تقــدمي املســاعدة التقنيــة مــن أجــل   العمــل امل وإذ تالحــظ  
ــة      ــة والدوليـــ ــات اإلقليميـــ ــار اهليئـــ ــاب يف إطـــ ــل اإلرهـــ ــوال ومتويـــ ــل األمـــ ــة غســـ مكافحـــ

  ،واملعنية  املتخصصة

بتقريـــر األمـــني العـــام عـــن املســـاعدة التقنيـــة يف تنفيـــذ االتفاقيـــات  وإذ حتـــيط علمـــاً   
  ،)٤(إلرهابوالربوتوكوالت الدولية املتصلة با

العمل املستمر الذي يضطلع بـه مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات        وإذ تالحظ  
واجلرمية لدعم الدول األعضاء يف جهودها الرامية إىل منـع اإلرهـاب ومكافحتـه يف سـياق منـع      

ــة  ــة اجلنائي ــع املمارســات اجليــدة يف جمــال تقــدمي    ال ســيماو ،اجلرميــة والعدال ــق بتجمي  فيمــا يتعل
يشــمل الـدور الــذي يقــوم بـه الضــحايا يف إطــار    مبــا ،املسـاعدة إىل ضــحايا اإلرهــاب ودعمهـم  

ق الوثيـق مـع   ـــ ذا العمـل بالتنسي ـــ رورة االضـطالع  ـوتؤكِّـد جمـدداً علـى ضـ     ،ةــة اجلنائيــالعدال
  ،الدول األعضاء

ــية ميكـــن وال ينبغـــي ربـــط اإلرهـــاب بـــأي ديـــن    ال أنـــه وإذ تؤكِّـــد جمـــدداً   أو جنسـ
  ،حضارة أو مجاعة عرقية  أو

الدول األعضاء اليت مل تصبح بعد أطرافاً يف االتفاقيات والربوتوكـوالت   حتثُّ  - ١  
وتطلــب إىل مكتــب  ،الدوليــة القائمــة املتعلقــة مبكافحــة اإلرهــاب علــى النظــر يف القيــام بــذلك 

اليتــه وبالتنســيق الوثيــق مــع  يف إطــار و ،األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة أن يواصــل 
تقــدمي  ،الكيانـات ذات الصـلة التابعـة لفرقـة العمـل املعنيــة بالتنفيـذ يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب         

املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء للتصديق علـى تلـك الصـكوك القانونيـة الدوليـة وإدماجهـا       
  يف تشريعاا؛

نســيق والتعــاون علــى الصــعيد  الــدول األعضــاء علــى مواصــلة تعزيــز الت  حتــثُّ  - ٢  
 ،وفقــاً للقــانون الــدويل ،الــدويل مــن أجــل منــع اإلرهــاب ومكافحتــه جبميــع أشــكاله ومظــاهره 

والتنفيـذ الفعـال للصـكوك الدوليـة ولقـرارات األمـم املتحـدة         ،يف ذلك ميثاق األمم املتحـدة  مبا
 ،ي لتمويـل اإلرهـاب  والتصـد  ،الـيت تتنـاول ظـاهرة املقـاتلني اإلرهـابيني األجانـب       ،ذات الصلة

عنـد   ،والقيـام  ،يف ذلك من خالل أخذ الرهائن واالختطاف مـن أجـل احلصـول علـى فديـة      مبا
معاهدات ثنائيـة وإقليميـة ومتعـددة األطـراف بشـأن تسـليم املطلـوبني وتبـادل          بإبرام ،االقتضاء

علـى تنفيـذ أنشـطة    وكفالـة تـدريب مجيـع املـوظفني املعنـيني تـدريباً مالئمـاً         ،املساعدة القانونية
يف  ،وتطلــب إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة أن يقــدم  ،التعــاون الــدويل

_______________ 

)٤(  E/CN.15/2015/4. 
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بوسـائل   ،املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء بناًء على طلبـها حتقيقـاً لتلـك الغايـة     ،إطار واليته
الـدويل يف اـاالت املتعلقـة     القـانوين  يقدمه من مسـاعدة فيمـا يتصـل بالتعـاون     ما منها مواصلة

واحلفز على إجياد سلطات مركزيـة قويـة وفعالـة مـن     ، مبكافحة اإلرهاب وتعزيز تلك املساعدة
  اجلنائية؛  أجل التعاون الدويل يف املسائل

أمهية وضع نظم عدالة جنائيـة فعالـة ومنصـفة وإنسـانية وشـفَّافة وقابلـة        تؤكِّد  - ٣  
باعتبارهـا ركيـزةً أساسـيةً ألي اسـتراتيجية      ،وفقاً للقانون الدويل الساري ،وتعهدها ،للمساءلة

وتطلب إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أن يأخـذ يف         ،ملكافحة اإلرهاب
العناصــر  ،حيثمــا اقتضــى األمــر  ،االعتبــار فيمــا يقدمــه مــن مســاعدة تقنيــة ملكافحــة اإلرهــاب  

  لقدرة الوطنية من أجل تدعيم نظم العدالة اجلنائية وسيادة القانون؛الضرورية لبناء ا

ــز       يــب  - ٤   ــة أن يواصــل تعزي ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي ــب األم مبكت
 ،بنــاًء علــى طلبــها ويف إطــار واليتــه  ،العمــل علــى تقــدمي املســاعدة التقنيــة إىل الــدول األعضــاء 

ادة القـانون يف سـياق تـدابري العدالـة اجلنائيـة الراميـة إىل منـع        الختاذ تـدابري فعالـة تسـتند إىل سـي    
  األساسية؛  مبا يتفق متاماً مع حقوق اإلنسان وحرياته ،اإلرهاب

مبكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة أن يواصـل تقـدمي     أيضاً يب  - ٥  
لكـي تصـبح أطرافـاً يف     ،طلبـها  بنـاًء علـى   ،املساعدة التقنية من أجل بناء قدرة الـدول األعضـاء  

بوسـائل منـها وضـع     ،االتفاقيات والربوتوكوالت الدوليـة املتعلقـة مبكافحـة اإلرهـاب وتنفِّـذها     
ــيني ووضــع         ــانون املعن ــاذ الق ــة وإنف ــة اجلنائي ــوظفي العدال ــدريب م ــرامج حمــددة األهــداف وت ب

بالتشـاور مـع    ،راتمبادرات يف هذا الشأن واملشـاركة فيهـا واسـتحداث أدوات تقنيـة ومنشـو     
  الدول األعضاء؛

يف  ،إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة أن يواصــل تطلــب  - ٦  
ــه  ــه ويف       ،إطــار واليت ــة املتخصصــة يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب ومنع ــارف القانوني تطــوير املع

ملسـاعدة إىل الـدول   وأن يواصـل تقـدمي ا   ،ااالت املواضيعية املهمة ذات الصلة بواليـة املكتـب  
األعضــاء الــيت تطلبــها فيمــا يتعلــق بتــدابري العدالــة اجلنائيــة للتصــدي لإلرهــاب جبميــع أشــكاله    

على النحو الـذي بينتـه الصـكوك القانونيـة الدوليـة وورد تفصـيله يف قـرارات األمـم          ،ومظاهره
 املتحدة ذات الصلة؛

يف إطـار   ،ملخـدرات واجلرميـة  إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين با     تطلب أيضـاً   - ٧  
مــع جلنــة مكافحــة اإلرهــاب ومديريتــها التنفيذيــة وفرقــة  ،حســب االقتضــاء ،واليتــه وبالتعــاون

أن يقـدم املسـاعدة إىل الـدول األعضـاء الـيت       ،العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحـة اإلرهـاب  
من خـالل أنشـطة    ،بيون األجانبتطلبها من أجل التصدي للتهديد الذي ميثله املقاتلون اإلرها
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فضـالً عـن تـدابري العدالـة اجلنائيـة       ،بناء قدراا على تعزيـز تعاوـا ووضـع التـدابري ذات الصـلة     
املناســبة للحيلولــة دون متويــل املقــاتلني اإلرهــابيني األجانــب وتعبئتــهم وســفرهم وجتنيــدهم         

أعمـال إرهابيـة أو التخطـيط     ولكفالة إحالة أي شخص يشارك يف متويـل  ،وتنظيمهم وتطرفهم
ارتكاـا أو مسـاندا إىل العدالـة وفقـاً لاللتزامـات مبوجـب القـانون الـدويل          أو التحضري هلـا أو 

  املنطبق؛  والقانون الوطين

الــدول األعضــاء علــى توطيــد التعــاون علــى تعزيــز تبــادل املعلومــات    تشــجع  - ٨  
وكـذلك علـى التعـاون يف     ،رهـابيني األجانـب  العملياتية يف الوقـت املناسـب بشـأن املقـاتلني اإل    

مبا يف ذلـك مـن خـالل التبـادل الفعـال       ،حسب االقتضاء ،هذا اال والتصدي هلذه التحديات
والتصدي ألي صـالت قائمـة أو متناميـة أو حمتملـة      ،للمعلومات واخلربات واملمارسات اجليدة

ية واألنشـطة املتصـلة باملخـدرات غـري املشـروعة      يف بعض األحيان بني اجلرمية املنظمة عرب الوطن
مـن أجـل حتسـني التـدابري املتخـذة يف إطـار العدالـة اجلنائيـة          ،وغسل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب   

يف  ،ويب مبكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أن يـدعم        ،ملكافحة تلك اجلرائم
  عضاء يف هذا الشأن بناء على طلبها؛جهود الدول األ ،إطار والياته ذات الصلة

ــدعم    تطلــب  - ٩   يف  ،إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة أن ي
زيادة حتسني التعاون بـني الـدول األعضـاء فيمـا يتعلـق جبـرائم        ،وحسب االقتضاء ،إطار واليته

 الـدول األعضـاء  د مـن خـالل مـ    ،االختطاف وأخذ الرهائن الـيت ترتكبـها اجلماعـات اإلرهابيـة    
لتنمية قدرا على منع حـوادث االختطـاف وأخـذ الرهـائن      ،بناًء على طلبها ،باملساعدة التقنية

مـن االسـتفادة بشـكل مباشـر أو غـري مباشـر        اإلرهـابيني ومنع  ،على يد اإلرهابيني يف املستقبل
  من الفديات والتنازالت السياسية؛

 ،حدة املعين باملخـدرات واجلرميـة أن يواصـل   إىل مكتب األمم املت تطلب أيضاً  - ١٠  
تطوير معارفـه القانونيـة املتخصصـة بالتشـاور الوثيـق مـع الـدول األعضـاء وأن          ،يف إطار واليته

يواصل تقدمي املساعدة إىل الدول األعضاء اليت تطلبها من أجـل التصـدي السـتخدام اإلنترنـت     
دول األعضـاء يف جتـرمي هـذه األعمـال والتحقيـق      وأن يقدم الدعم لتلـك الـ   ،يف أغراض إرهابية

وفقاً للقانون الدويل املتعلق مبراعاة األصول القانونيـة ويف ظـل    ،فيها ومقاضاة مرتكبيها بفعالية
وأن يشجع على استخدام اإلنترنت كـأداة   ،االحترام التام حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية

  اإلرهاب؛  ملكافحة انتشار

إىل مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة أن  كـــذلك تطلـــب  - ١١  
تقدمي الدعم للـدول األعضـاء الـيت تطلبـه مـن أجـل تنفيـذ بـرامج بنـاء           ،يف إطار واليته ،يواصل

القــدرات بغيــة تعزيــز تــدابري منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة الراميــة إىل التصــدي لتــدمري التــراث  
  بيني؛الثقايف على يد اإلرها
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بالتنســيق مــع جلنــة  ،مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة  حتــثُّ - ١٢  
 ،مكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذية وفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب   

 ،دةعلى أن يواصل تعزيز تعاونه مع املنظمات الدولية والكيانات املعنية يف منظومة األمم املتحـ 
من أجل تقـدمي املسـاعدة    ،وكذلك مع املنظمات والترتيبات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية

  التقنية كلما كان ذلك مناسباً؛

إىل مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أن يواصـل إيـالء        تطلب  - ١٣  
بســبل منــها  ،ة واملواضــيعيةأولويــة عليــا لتنفيــذ ــج متكامــل مــن خــالل تعزيــز براجمــه اإلقليميــ 

  بناء على طلبها؛ ،مساعدة الدول

باملبادرات اجلارية اليت اشترك يف وضعها مكتب األمـم املتحـدة املعـين     ترحب  - ١٤  
وكـذلك تلـك الـيت اشـترك      ،باملخدرات واجلرمية وجلنة مكافحة اإلرهـاب ومديريتـها التنفيذيـة   

خــدرات واجلرميــة وفرقــة العمــل املعنيــة بالتنفيــذ يف يف وضــعها مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل
  جمال مكافحة اإلرهاب؛

للدول األعضاء اليت دعمت أنشطة املسـاعدة التقنيـة الـيت     تعرب عن تقديرها  - ١٥  
بســبل منــها تقــدمي املســامهات  ،يضــطلع ــا مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة 

إىل النظر يف تقدمي تربعات مالية إضافية مستدامة وتقـدمي الـدعم    وتدعو الدول األعضاء ،املالية
وخصوصاً بالنظر إىل ضرورة تعزيز تقـدمي املسـاعدة التقنيـة وضـمان فعاليتـها مـن أجـل         ،العيين

مســاعدة الــدول األعضــاء علــى تنفيــذ األحكــام ذات الصــلة باملوضــوع مــن اســتراتيجية األمــم  
  ؛)٢(اإلرهاب  املتحدة العاملية ملكافحة

إىل األمـــني العـــام أن يواصـــل تزويـــد مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين   تطلـــب  - ١٦  
مـن أجـل مسـاعدة     ،يف إطـار واليتـه   ،باملخدرات واجلرمية مبـوارد كافيـة لالضـطالع باألنشـطة    

الصـلة باملوضـوع مـن اسـتراتيجية     علـى تنفيـذ العناصـر ذات     ،بناًء على طلبـها  ،الدول األعضاء
  األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب؛

ً إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا احلاديـة        تطلب أيضـا   - ١٧  
  والسبعني تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.

  
  ٨٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١٧

 


