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 )االحتاد جلمعية السادسة عشرة بعد املائة الدورة (الدويل الربملاين لالحتاد ٣٢ رقم الوثيقة  
 البنـد  إطـار  يف ،A/57/4 للقرار وفقا العامة، للجمعية الثانية والستني  الدورة أثناء املعممة  

 األولية القائمة من ١١٠
 

 

 

 

 الدويل الربملاين االحتاد

  
 الدويل الربملاين االحتاد جلمعية ١١٦ الدورة جانب من* تصويت بدون  اختذقرار

 )٢٠٠٧ مايو/أيار ٤ بايل، دوا، نوسا(
 عــرب التمويــل ذلــك يف مبــا ومتويلــه، يــةرذأســبابه اجلو اإلرهــاب ملكافحــة الــدويل التعــاون
 احلدود

 املائة، بعد عشرة السادسةيف دورهتا  الدويل اينالربمل االحتاد مجعية إن 
 لألمــم العامــة اجلمعيــة هتاذاختــ الــيت اإلرهــاب مبكافحــة املتعلقــة القــرارات إىل تــشري إذ 
 ١٧٢٣ و) ٢٠٠٦ (١٧٠٠ القـراران  وخباصـة  األمـن،  جملـس  هاذاختـ  الـيت القرارات  و املتحدة،

 املائـة  بعـد  الثامنـة  مجعيتـه   دورات يف دويلالـ  الربملـاين  االحتـاد  هاذاخت اليت والقرارات ،)٢٠٠٦(
ــانتياغو( ــيلي، دي سـ ــام شـ ــةو) ٢٠٠٣ عـ ــة بعـــد عـــشرة احلاديـ ــام جنيـــف، (املائـ ) ٢٠٠٤ عـ
 ،)٢٠٠٦ عام جنيف، (املائة بعد عشرة اخلامسةو

 أخطـر  حـد أ يـشكل  إذ ومظـاهره،  أشكاله جبميع لإلرهاب الشديدة إدانتها تكرر وإذ 
 الدوليني، األمنو السالم تواجه اليت التهديدات
 للتــصدي املتحــدة األمــم رعايــة حتــت تبــذل الــيت الدوليــة اجلهــود ميــعجب ترحــب وإذ 
ــه، لإلرهـــاب ــا ومكافحتـ ــدابري ذلـــك يف مبـ ــع تـ ــاب متويـــل منـ ــدود عـــرب والتمويـــل اإلرهـ  احلـ

 

 وبلغاريــا وبلجيكــا والربتغــال وآيــسلندا وآيرلنــدا وأنــدورا وأملانيــا وإســتونيا وأســتراليا نياإســبا وفــود أعلنــت * 
 مـارينو  وسـان  ورومانيـا  والـدامنرك  الـسابقة  اليوغوسـالفية  مقـدونيا  ومجهوريـة  التشيكية واجلمهورية وبولندا

 واململكـة  ومالطـة  مربغولكس والتفيا وكندا وكرواتيا وقربص وفنلندا وفرنسا وسويسرا والسويد وسلوفينيا
ــا املتحــدة ــدا العظمــى لربيطاني ــشمالية وآيرلن ــاكو ال ــرويج ومون ــدا والنمــسا والن ــا ونيوزيلن ــدا وهنغاري  وهولن
 وفــد أشــارو .اعــدوللق خمــالف اعتمــاده إذ رأت أن بــالقرار املتعلقــة املــداوالت يف تــشارك لــن بأهنــا واليونـان 
 .القرار على اعتراضه إىل اليابان وفد اروأش .املوقف نفس يتخذ نهىل أإ كوريا مجهورية
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 عليهما، والقضاء ومكافحتهما
 عـن  فـضال  الـدويل،  والتعـاون  األطـراف  لتعدديـة  البالغـة  األمهيـة  جديـد  مـن  تؤكد وإذ 
 ومتويلـه،  وجـذوره  اإلرهـاب  مكافحـة  جمال يف املتحدة، األمم به تضطلع الذي املركزي الدور
  احلدود، عرب التمويل ذلك يف مبا

 اإلرهاب، على للقضاء املواتية الظروف هتيئة إىل احلاجة على تشدد وإذ 
 منظمــاتلل حتــيي مــشروعة غــري مــصادر مــن املتأتيــة األمــوال تــوفري أن إىل تــشري وإذ 
ــة ــابيني اإلرهابي ــام ولإلره ــات القي ــراء هبجم ــلحة وش ــذخرية األس ــدمي وال ــدعم وتق  النقــدي ال
 بذلك، القيام من ميكنهمو اإلرهابية، لألنشطة جدد جمندين واجتذاب آخرين إلرهابيني
 يف احلـق  سـيما  وال اإلنـسان،  حلقـوق  جـسيما  انتـهاكا  يـشكل  اإلرهاب أن تعتقد وإذ 
ــة ــا واألمــن، احلري ــة يــشكل كم ــام أمــام عقب ــها حبريــة املؤســسات قي ــه يفو  بعمل  التنميــة وج

 الدول، استقرار زعزعة  هومنه الغرضف واالقتصادية، االجتماعية
 الـدفاع  أن جديـد  مـن  تؤكـد  وإذ أدنـاه،  الـواردة  التـدابري  اختاذ على العزم عقدت وإذ 

 ان مــن عناصــريأساســ انعنــصر  ومحايتــها مهــاالقــانون وســيادة للجميــع اإلنــسان حقــوق عــن
بفعاليــة  اإلنــسان حقــوق ومحايــة اإلرهــاب مكافحــة بــني تعــارض ال وأنــه اإلرهــاب، مكافحــة

 ،تكمل إحدامها األخرى وتؤازرها غايتان إهنما بل
 ملكافحـة  املتخـذة  التـدابري  كافة انسجام كفلأن ت  الدول على أن جديد من تؤكد وإذ 
ــدويل، القــانون مبوجــب التزاماهتــا مــع اإلرهــاب ــدويل القــانون وخباصــة ال ــسان حلقــوق ال  اإلن
 حقـوق  دعـم  إىل احلاجـة  علـى  تؤكـد إذ  و الـدويل،  اإلنساين والقانون لالجئني الدويل والقانون
 ومحايتها، اإلرهابية األعمال ضحايا

 حــضارة أو قوميــة أو ديانــة بأيــة يقتــرن أن كــنمي ال اإلرهــاب بــأن منــها واقتناعــا 
 ،لك، وال ينبغي له ذعرقية مجاعة أو

ــشري وإذ  ــذي الطلــب أن إىل كــذلك ت ــه تقــدمت ال ــة ب ــاين االحتــاد مجعي ــدويل الربمل  ال
 وغريهـا  واملنظمـات  املـصارف  متنـع  أن الـدول  مجيـع  على أن مفادهو ،املائة بعد عشرة اخلامسة

 اإلرهابيـة  األنـشطة  متويـل  مـن  القـضائية  واليتـها  ضـمن  أو أقاليمهـا  داخل الواقعة الكيانات من
 اإلرهابية، املنظمات أو لإلرهابيني الدعم أنواع من نوع أي تقدمي أو تشجيعها أو

ــدور تؤكــد وإذ  ــام ال ــذي اهل ــضطلع ال ــه ت ــات ب ــسري يف الربملان ــود تي ــيت اجله ــذهلا ال  تب
 احلدود، عرب التمويل ذلك يف مبا ومتويله، يةرذأسبابه اجلو اإلرهاب مكافحة يف احلكومات
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 تتلقــى بأهنــا معروفــة اإلرهابيــة اجلماعــات عــضب أن مــن البــالغ قلقهــا عــن تعــرب وإذ 
 تقليدية، غري قنوات عرب األموال تتلقى اجلماعات هذه وأن ترعاها، دول من مباشرة أمواال

 الظـروف  تفـاقم  إىل ىدأ العـراق  يف أجنبيـة  قـوات  وجود استمرار أن جزعها يثري وإذ 
 صـراعات إثنيـة    يف وتسبب هاباإلر لنمو خصبة تربة أوهي واالقتصادية والسياسية االجتماعية

 العامل، باقي وإىل املنطقة إىل امتد  أثره قديكون وهو ما ميكن أن العراق، يف
 مـساعدة  يف رائـدا  دورا تتـوىل  أن املتحـدة  األمـم  علـى  أن جديـد  مـن   أيـضا  تؤكد وإذ 
تعلـق  ي امـ  يفو البلد، ذلك يف والتعاون والدميقراطية والسلم الوطنية املصاحلة تعزيز على العراق

 األجنبية، القواتبانسحاب 
 حـد أ تـشكل إذ   ومظاهرهـا،  أشـكاهلا  جبميـع  اإلرهـاب  ألعمـال  إدانتـها  تكرر - ١ 
 الدوليني؛ واألمن السالم تواجه اليت التهديدات أخطر

 واتفاقاهتــا واتفاقياهتــا املتحــدة األمــم قــرارات ميــعجب تتقيــد أن بالــدول هتيــب - ٢ 
 جبميــع عليــه والقــضاء ومكافحتــه اإلرهــاب ملنــع تــدابري اختــاذ يف بــدأت وأن  ذات الــصلةالدوليــة
 ؛ومظاهره أشكاله

 التفاقيـة ل وفقـا  القانونيـة،  نظمهـا  تعزيـز  علـى  الوطنيـة  الربملانـات  كافة تشجع - ٣ 
 كـــانون يف املتحـــدة لألمـــم العامـــة اجلمعيـــة اعتمـــدهتا الـــيت اإلرهـــاب، متويـــل لقمـــع الدوليـــة
 ؛١٩٩٩ ديسمرب/األول

 نـع مل األساسـية  اخلطـوات  مجيـع  اختـاذ ب  أن تقوم الـدول    إىل احلاجة على تشدد - ٤ 
ــل ــشطة متوي ــة األن ــا، اإلرهابي ــدم الأو وتثبيطه ــن شــكل أي تق ــدعم، أشــكال م ــابيني ال  لإلره

 ؛ماديا أو معنويا  ذلك الدعمكان سواء ،أقاليمها يف اإلرهابية واملنظمات
 اإلرهــاب، مكافحــة جمــال يف القــائم تعاوهنــا تعزيــز علــى احلكومــات تــشجع - ٥ 
 اإلرهـابيني  تنقـل  ومنـع  القانونيـة،  واألطـر  واالستخبارات القانون إنفاذ يف جمال  التعاون وتعزيز

 الكيميائيــة األســلحة إىل اإلرهــابيني واحليلولــة دون وصــول ،للتطــرف والتــصدي احلــدود، عـرب 
 والنووية؛ واإلشعاعية والبيولوجية

 بـسياسات  اإلرهـاب  خطـر  مواجهـة  علـى  ومـات احلك بتـشجيع  التزامهـا  جتدد - ٦ 
 سـيما  وال والعـاملي،  واإلقليمي اإلقليمي ودون الوطين الصعيد على ومستهدفة، منسقة وتدابري

 القانونية؛ النظم وتعزيز املعلومات وتبادل القانون إلنفاذ الرئيسية اجملاالت يف
 األطـراف  ملتعددةا املنظمات من وغريها اإلقليمية واملنظمات احلكومات حتث - ٧ 

 احلوار؛ خالل من وداخلها واحلضارات والثقافات الديانات بني فيما التفاهم تعزيز على
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 يف اإلرهابيـة  واهلجمـات  للعنـف  املتواصل التصعيد من البالغ قلقها عن تعرب - ٨ 
ــاء؛ املــدنيني ضــد  اهلجمــات املوجهــةســيما وال العــراق،  اهلجمــات هــذه بــشدة وتــدين األبري
 اإلرهابية؛ لألنشطة التصدي يف للعراق الكامل دعمها جديد من وتؤكد

 العراق؛ يف اإلرهاب النتشار للتصدي مواتية بيئة هتيئة أمهية على تشدد - ٩ 
 العراق؛ يف الوطنية املصاحلة بتعزيز فورا القيام إىل احلاجة تأكيد تعيد - ١٠ 
 املوجـودة  جنبيـة األ القـوات  لكافـة  الفـوري  باالنـسحاب  بقـوة  كذلك تطالب - ١١ 
 األمـم  رعايـة  حتـت  الـسالم  حلفـظ  قوة نشرب االقتضاء، عند ، إىل القيام  وتدعو العراق، يف حاليا

 فيها؛ اإلسالمية لبلدانأن تساهم ا ميكن املتحدة
 للعنـف لتـصدي  ل واجلماعيـة  الفرديـة  اجلهـود  من مزيد  بذل إىل باحلاجة تسلم - ١٢ 
 إىل احلاجـة  علـى  ،الصدد هذا يف ،وتشدد اإلرهاب؛ وسائل من ذلك وغري إلرهابل والدعاية
ــدينيني الزعمــاء وملــساعدة اإلرهــاب علــى للتحــريض للتــصدي اســتراتيجيات وضــع ــادة ال  وق

 الــيت املتطرفــة والدعايــة لإليــديولوجيات التــصدي علــى الزعمــاء مــن وغريهــم احملليــة اجملتمعــات
 هبا؛ تقوم اليت العنف أعمال لتربير اإلرهابية اجلماعات هبا تستعني

 منـها  أمـور  مجلـة  خـالل  مـن  االعتـدال،  صوت تعزيز إىل باحلاجة أيضا تسلم - ١٣ 
 وغريهـم  اإلعـالم  وسـائط  يف والعـاملني  واألكـادمييني  الدينيني الزعماء بني فيما والتعاون احلوار
 احمللية؛ اجملتمعات قادة من

 علـــى للتـــصديق ةالوطنيـــ التـــشريعية العمليـــة تيـــسري علـــى الربملـــانيني تـــشجع - ١٤ 
 باإلرهاب؛ املتعلقة القائمة الدولية االتفاقيات
 يف فعالـة،  وإداريـة  وتنظيميـة  قانونيـة  أطـر  إنشاء إىل امللحة احلاجة على تشدد - ١٥ 

 اإلرهاب؛ ومتويل األموال غسل مكافحة أجل من دولة، كل
 عـرب  لـه ومتوي اإلرهـاب  مكافحـة  جمـال  يف وثيقـا  تعاونـا  تقـيم  أن بالـدول  هتيب - ١٦ 
 املاليــة واملؤســسات املــصارف علــى اإلشــراف تتــوىل الــيت املنظمــات حبمــل ســيما وال احلــدود،
 منها؛ بكل اخلاصة لتشريعاتوفقا ل املعلومات، تبادل على ومراقبتها
 واإلجـراءات  التحقيقـات  جمـال  يف وثيق قضائي تعاون إقامة على الدول حتث - ١٧ 

 األمــوال غــسل بــشأن الدوليــة القــضائية واإلنابــات تواالســتعالما اجملــرمني تــسليمعمليــات و
 احملليـة  لتـشريعات لو الـصلة  ذات األطـراف  واملتعـددة  الثنائيـة  التفاقاتوفقا ل  اإلرهاب، ومتويل
 منها؛ لكل
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 الدوليـة  املنظمات بني فيما والتنسيق التعاون من مزيد إىل احلاجة على تشدد - ١٨ 
ــدويل النقــد صــندوق قبيــل مــن ــ والبنــك ال  باملخــدرات املعــين املتحــدة األمــم ومكتــب دويلال

 لمعـايري ل متثـال اال جمـال  يف الـدول  مـساعدة  بغـرض  اجلنائية، للشرطة الدولية واملنظمة ،واجلرمية
 اإلرهاب؛ لتمويل وسيلة باعتبارها األموال غسل كافحةملالدولية  وااللتزامات

 يف الـدول  تتطلبـها  دقـ  مـساعدة  أيـة  تقـدمي  علـى  الدوليـة  املنظمات أيضا حتث - ١٩ 
 املتعلقـة  املاليـة  بـاإلجراءات  املعنية العمل فرقة توصيات ة يف سداجمل الشاملة الدولية املعايري تنفيذ
 اإلرهاب؛ ومتويل األموال بغسل

ملـها علـى    حل  بلـداهنا  حكومات لدى نفوذها متارس أن الربملانات بكافة هتيب - ٢٠ 
 ومقاضـاهتم  معهـم  والتحقيق اإلرهاب ممويل منع بغرض بفعالية القانون إنفاذ بأدوات الستعانةا

 ها؛راضيأ يف  املوجودةالتمويل شبكات وتفكيك
 التـدابري  تنفيـذ  بغرض بلداهنا حكومات على تؤثر أن بالربملانات كذلك هتيب - ٢١ 
ــواردة ــراري يف ال ــى للقــضاء) ٢٠٠١ (١٣٧٣ و) ١٩٩٩ (١٢٦٧ األمــن جملــس ق ــل عل  متوي
 بفعالية؛ اإلرهاب
ــوة توصــي - ٢٢  ــأن بق ــربم ب ــة ت ــة اجلمعي ــى املتحــدة لألمــم العام ــسرعة وجــه عل  ال
 الـيت  لقنـوات ا إغالققيـام بفعاليـة بـ     ال يتـسىن  حـىت  الـدويل،  باإلرهـاب  املتعلقـة  الـشاملة  االتفاقية
 اإلرهابية؛ األنشطة عربها متول

 دلألفــرا احلـدود  عــرب النقـل  عمليــات احلكومـات  تعــاجل أن إىل باحلاجـة  تـسلم  - ٢٣ 
ــلحة ــوال واألسـ ــواد واألمـ ــة العمليـــات يف تـــستخدم الـــيت الـــصلة ذات األخـــرى واملـ  اإلرهابيـ
 .هلا الداعمة واألنشطة

 


