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     7112                 كانون األول/ديسمرب      1                           قرار اختذته اجلمعية العامة يف   
 
 

  [ ( A/  72  /L.   20  /Add.     1  و     A/  72  /L.   20                          دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية ) ]  
 
 

ّ   آاثر األعمال اإلرهابية املوّجهة ضّد املواقع الدينية على ثقافة الّسالم     -    12 /  27                               ّ      ّ                         
 

ّ               إّن اجلمعية العامة   ،  
                                                           ثـا  األمــم املتحـدة ومـا نت ـم نق مــن ماائـد ومبـادل، ويائـة الت ــميم   مي                   إذ تضعع يف اعببارهعا 

                                      على إنااذ األجيال املابلة من ونالت احلرب،
                                                                             إىل امليثــا  التيسيسـن ملن مــة األمـم املتحــدة للعليـة والالــم والثاا ـة الــ   جـا   يــق  نــق          وإذ تشعر 

  ، “               تبىن ح ون الس الم                                                   ملا كانت احلروب تتول د يف عاول البشر،  فن عاوهلم جيب  ن  ”
                  ن    اللـ نن ثـثالن تيليفـان مـن    ، (5 )                                            أبمهيـة اإلعـالن ولـر مل الامـت املتالاـا لثاا ـة السـالم          وإذ تسلم 

                                                                                       الاــال للممتمــد الــدوص، ويائــة من ومــة األمــم املتحــدة، قلــعونل لثاا ــة نوامعــا الســالم والالعنــ  تاــود 
                                        قلنفد على البشرنة، ويائة األجيال املابلة،

      املــــــــ ر      51 /  15                                                        إىل نراراهتــــــــا الســــــــالاة املتالاــــــــة لثاا ــــــــة الســــــــالم، و  ســــــــيما الاــــــــرار      تشععععععععر     وإذ 
    51 /  15                               ســنة دوليــة لثاا ــة الســالم والاــرار       5222                   الــ    علنــت  يــق ســنة       5991            الثــان/نو م        تشــرنن   52

                        عاـدا دوليـا لثاا ـة السـالم       5252-    5225                     الـ    علنـت  يـق الفـعة       5991                    تشرنن الثان/نو مــ     52      امل ر  
      املــ ر     5 /  11  و       5225                  تشــرنن الثــان/نو م     1      املــ ر     1 /  15                                      والالعنــ  مــن  جــت  لفــال الاــال، والاــرارات 

ــــان/نو م    4 ــــان/نو م      52      املــــ ر      55 /  11  و       5225                  تشــــرنن الث       املــــ ر       545 /  19  و       5225                  تشــــرنن الث
      املــــ ر      41 /  55  و       5221                  تشــــرنن األول/ كتــــولر     52      املــــ ر     5 /  52  و       5224                 كــــانون األول/دنســــم     51

_________________ 

          ل  وق .     545 /  15         الاراران   (5 ) 
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      املــ ر       555 /  55  و       5221                 كــانون األول/دنســم        51      املــ ر      19 /  55  و       5225                 كــانون األول/دنســم    4
      املـــــ ر      55 /  51  و       5229                 كـــــانون األول/دنســـــم       1      املـــــ ر      12 /  54  و       5221                 كـــــانون األول/دنســـــم       1

      امل ر       525 /  51  و       5255                 كانون األول/دنسم        55      امل ر       555 /  55  و       5252                  تشرنن الثان/نو م     55
     559 /  59  و      5255                 كـــــانون األول/دنســـــم        51      املـــــ ر       551 /  51  و       5255                 كـــــانون األول/دنســـــم        51

     515 /  15  و      5251           األول/دنســم        كــانون      5      املــ ر      52 /  12  و       5254                 كــانون األول/دنســم        51      املــ ر  
                                         ، الـــــــــإ ارـــــــــ ت يف إلـــــــــار لنـــــــــد جـــــــــدول األعمـــــــــال املانـــــــــون     5255                  كـــــــــانون األو ل/دنســـــــــم        55      املـــــــــ ر  

  ، “     السالم      ثاا ة ”
              ، املتالـ  جيجيـاد     5251                 كـانون األول/دنسـم        52      املـ ر       529 /  12           إىل نرارنعـا               وإذ تشر أيضا 

                 ، املتالــــــ  قســــــتارا      5255          متوز/نوليـــــق    5      املــــــ ر       595 /  12                                 عـــــال ننبــــــ  الانــــــ  والت ـــــر  الانيــــــ ، و 
                                             اسعاتيمية األمم املتحدة الااملية مليا حة اإلرهاب،

                      حبمانة املواند الدننية،       املتال        5225          اير/مانو     55      امل ر       514 /  11          إىل نرارها    ك           وإذ تشر كذل 
                                                  املس ولية الرئيسية للدول عن محانة السيان يف  راضيعا،                  وإذ تؤكد من جديد 
                       التنميـــة الثاا يـــة مهـــا مـــن                                                 أبن  التنـــول الثاـــايف وســـان بيـــد الشـــاوب واألمـــم إىل  ايـــ           وإذ تقعععر 

                                            م ادر اإلثرا  املتبادل للحياة الثاا ية للبشر،
ّ  تعععدين بشعععّدة -   5                                                              كـــت   عمـــال الانـــ   و الت عدنـــد قلانـــ   و  عمـــال التـــدم   و اإلضـــرار            

                  زالت  دث يف الاال؛                                                                       التارنض للخ ر املوج عة ضد املواند الدننية جملر د كوهنا مواند دننية، الإ ما    و
                                            ألسـر ضـحااي اهلممـات اإلرهاليـة البشـاة املوج عـة ضـد                        تعرب عن خالص تعازيها -   5 

      تشـرنن     54                                                                        املواند الدننية، مبا يف ذلك اهلموم اإلرهايب األخ  ال   وند يف مشال سينا ، مب ر، يف 
         نتلى، مـن      521                                                وال   استعد  م لا  ثنا  ئالهتم وخل   ما   نات  عن       5251             الثان/نو م 

     لفال؛   51      لينعم 
                                                 جلميد  عمال اإلرهاب و ساليبق وممارساتق، جبميد  شيالق                            تعيد أتكيد إدانبها القاطعة -   5 

                                                                                      وم ـــاهرأ،  ننمـــا ارتيبـــت و اي كـــان مرتيبوهـــا ومعمـــا كانـــت دوا اعـــم، لوئـــفعا  عمـــا  إجراميـــة   ثيـــن 
                    حليلولـة دون اإل ـالت مــن                                                                        ت نرهـا، ودـد د التمامعـا لتامنــم التاـاون الـدوص علــى منـد اإلرهـاب وميا حتــق، وا

                                                        الاااب، والسان إىل إخ ال مرتييب األعمال اإلرهالية للمسا لة؛
                                                                كــت دعــوات اليراهيــة الدننيــة الــإ تشــي ت  رن ــا علــى التمييــم  و الاــدا               تععدين بشععدة -   4 

ــــك وســــائل اإلعــــالم امل بوعــــة  و الســــماية الب ــــرنة  و اإلليعونيــــة     و                                                                               الانــــ ، ســــوا  اســــتخدمت يف ذل
               ها من الوسائت؛   غ      و

ّ   تؤّكععد ّععّددا -   1                                                               علــى احلاجــة املاســة إىل تامنــم التاــاون الــدوص واإلنليمــن ودون اإلنليمـــن     ّ    
                                                                                       اهلاد  إىل تـدعيم الاـدرات الولنيـة للـدول علـى منـد اإلرهـاب الـدوص جبميـد  شـيالق وم ـاهرأ والت  ـد  

         لفاالية؛   لق
                                                               بيــــد الــــدول، قلتــــاص، علــــى ارــــاذ كا ــــة التــــدال  مــــن  جــــت ميا حــــة اليراهيــــة     حتعععع  -   5 

                                                                                    والت ا ــــب و عمــــال الانــــ ، مبــــا  يعــــا األعمــــال املاع ــــة لــــدا د الت ــــر  الــــدن ، وعلــــى تشــــميد التفــــاهم 
                                                       والتسامح وا حعام يف املسائت املت لة حبرنة الدنن  و املاتاد؛
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ــــوص،       تطلعععع  -   1  ــــات املانيــــة يف من ومــــة األمــــم                       إىل األمــــا الاــــام  ن ن                                         قلت شــــاور مــــد اهليي
              ن                                                                                 املتحدة، اهتمامنـا ملسـيلة ر ر األعمـال اإلرهاليـة املوج عـة ضـد  املوانـد الدننيـة علـى ثاا ـة السـالم يف تاـارنرأ 

                             املابلة ذات ال لة هب أ املسيلة؛
ّ  تقعععرّر -   1        ة ر ر               ، الن ـــر يف مســـيل “            ثاا ـــة الس ـــالم ”                                 ن توائـــت، ضـــمن إلـــار البنـــد املانـــون     

                                                             األعمال اإلرهالية املوج عة ضد  املواند الدننية على ثاا ة الس الم.
 

 55اجللسة الاامة 
 5251كانون األول/دنسم    5

 
 
 

 


