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ــية يف ســــــياق - ٦٥/٢٢١ محايــــــة حقــــــوق اإلنــــــسان واحلريــــــات األساســــ

 اإلرهاب مكافحة
 

،إن اجلمعية العامة 
 ،مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه تعيد تأكيدإذ

،)١(الن العاملي حلقوق اإلنساناإلع تعيد أيضا تأكيدوإذ 
 ،)٢(إعالن وبرنامج عمل فيينا تعيد كذلك تأكيدوإذ 

 األمهية األساسية الحترام مجيع حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـيةتعيد تأكيد وإذ
 ، اإلرهابوسيادة القانون، مبا يف ذلك يف سياق التصدي لإلرهاب واخلشية من

ــد أيــضا تأكيــدوإذ ــةأن الــدول تعي ــة حبماي ــعملزم ــات مجي ــوق اإلنــسان واحلري  حق
 األساسية جلميع األشخاص،

جنـسية أو جيوز وال ينبغي ربط اإلرهاب بـأي ديـن أو  الأنه تعيد كذلك تأكيدوإذ 
حضارة أو مجاعة عرقية،

ــسامهة املهمــةوإذ تكــرر تأكيــد ــع املــستويات ملكافحــةل امل ــى مجي ــدابري املتخــذة عل لت
 القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان وقـانون الالجـئنيسـيما الن الـدويل، ولقـانووفقـا لاإلرهاب

صــونيف ومــن عمــل املؤســسات الدميقراطيــةتؤديــه مــافيالــدويل والقــانون اإلنــساين الــدويل،
 وضـرورة، واحلريـات األساسـية إتاحة التمتع الكامـل حبقـوق اإلنـسانمن مثم واألمن، والسال

_______________

 ).٣ - د( ألف٢١٧القرار )١(
)٢( A/CONF.157/24 (Part I)،الثالثالفصل . 
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دور األمــم املتحــدة يفوالتعــاون الــدويلتعزيــزمنــها بوســائل،مواصــلة مكافحــة اإلرهــاب
،الصدد هذا

ــالغ اســتيائها ــهاكات حلقــوق اإلنــسان واحلريــاتوإذ تعــرب عــن ب  مــن حــدوث انت
ــاب ــياق مكافحـــة اإلرهـ ــية يف سـ ــدويل والقـــانونواألساسـ ــئني الـ ــانون الالجـ ــهاكات لقـ انتـ

الدويل، اإلنساين
أن تقوض حقوق اإلنـسان وسـيادة القـانون، التدابري اليت ميكنوإذ تالحظ مع القلق

مثــل احتجــاز األشــخاص املـــشتبه يف ارتكــام أعمــاال إرهابيـــة دون وجــود أســاس قـــانوين
ــة، وســلبالالحتجــاز ودون تــو احملتجــزينفر ضــمانات باتبــاع اإلجــراءات القانونيــة الواجب

فر الـضماناتا تـو خارج نطاق محاية القانون، وحماكمـة املـشتبه فـيهم دونحريتهم مبا يضعهم
 املـشتبه يف قيـامهم بأنـشطة إرهابيـة مـن حريتـهم ونقلـهم األفـرادالقضائية األساسية، وحرمان

بلـدان دون إجـراء تقيـيم لكـل حالـة علـىبعض البصورة غري قانونية، وإعادة املشتبه فيهم إىل
طــريتعلــق باحتمــال وجــود أســباب قويــة تــدعو إىل االعتقــاد أــم ســيواجهون خ حــدة فيمــا

تدابري مكافحة اإلرهاب،يفالفعالاليت حتد من التدقيقالتعرض للتعذيب، والقيود
مبا فيها تـصنيف األفـراد أن مجيع التدابري املستخدمة يف مكافحة اإلرهاب،تؤكد وإذ

واســتخدام الــضمانات الدبلوماســية ومــذكرات التفــاهم وغــري ذلــك مــن اتفاقــات أو ترتيبــات
 الـدول مبوجـب القـانون الـدويل، مبـا يف ذلـك املترتبة علىلتزاماتاالعمن تتفقجيب أالنقل،

القانون الدويل حلقوق اإلنسان وقانون الالجئني الدويل والقانون اإلنساين الدويل،
ــد تأكيــدإذ و، مــن اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان٣٠إىل املــادةوإذ تــشري أن تعي

أشــكاله ومظــاهره أنــشطة ــدف إىل تقــويضأعمــال وأســاليب وممارســات اإلرهــاب جبميــع
هـدد الـسالمة اإلقليميـة للـدول وأمنـها، ممـا يحقوق اإلنسان واحلريات األساسية والدميقراطيـة

، وأنه ينبغي للمجتمـع الـدويل أن يتخـذعةوشرمزعزع استقرار احلكومات املشكلة بصورةيو
 ،)٣(حتهاخلطوات الالزمة لتعزيز التعاون من أجل منع اإلرهاب ومكاف

جلميـع أعمـال اإلرهـاب وأسـاليبه وممارسـاته، جبميـعإدانتها القاطعة وإذ تعيد تأكيد 
أشكاله ومظاهره، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوهـا، بـصرف النظـر عـن دوافعهـم، بوصـفها

مربر هلا، وإذ جتدد التزامها بتعزيز التعاون الدويل ملنع اإلرهاب ومكافحته،  الأعماال إجرامية

_______________

فيينـا اللـذين اعتمـدمها املـؤمتر العـاملي حلقـوق من الفـرع األول مـن إعـالن وبرنـامج عمـل١٧انظر الفقرة )٣(
A/CONF.157/24(( ١٩٩٣يونيه/ حزيران٢٥اإلنسان يف (Part Iالفصل الثالث ،.( 
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ــرام مجيــع حقــوق اإلنــسان وإذ تــسلم ــأن احت ــرام ســيادةو ب ــة واحت احتــرام الدميقراطي
،كل منها اآلخرالقانون أمور مترابطة يعزز

بالتعذيب وغـريه مـنيتعلق  ماتنفيذ التزامات الدول يف تفسري و على أمهيةشددوإذ ت
التـامالتقيـدأمهيـة، وو سليم على حنضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو١بتعريف التعذيب الوارد يف املادة
 ، يف سياق مكافحة اإلرهاب،)٤(العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

ــشري   وقــرار٢٠٠٩ديــسمرب/ كــانون األول١٨ املــؤرخ٦٤/١٦٨ قرارهــا إىلوإذ ت
 القــرارات واملقــرراتو )٥(٢٠١٠مــارس/ آذار٢٦ املــؤرخ١٣/٢٦ حقــوق اإلنــسانجملــس

 ، وإذ ترحـب٦٤/١٦٨وردت يف ديباجـة القـرار  مـاعلى حنواملتخذة يف هذا الصدد األخرى
  القرارات،لتلك تنفيذااجلهات املعنيةبذهلا مجيعباجلهود اليت ت
ــشري أيـــضاوإذ  الـــذي٢٠٠٦ســـبتمرب/ أيلـــول٨ املـــؤرخ ٦٠/٢٨٨إىل قرارهـــاتـ

ــدت مبوجبــه اســتراتيجية األمــم املتحــدة ــةاعتم ــاب العاملي  ٦٤/٢٩٧ قرارهــا و ملكافحــة اإلره
 أن تعزيــزتعيـد تأكيـدوإذ،اسـتعراض االسـتراتيجيةب املتعلـق ٢٠١٠سـبتمرب/أيلـول ٨املـؤرخ

تقـرإذكافحـة اإلرهـاب، ومل وسـيادة القـانون أمـور أساسـية ومحايتهاحقوق اإلنسان للجميع 
تدابري الفعالة ملكافحة اإلرهاب ومحاية حقوق اإلنسان ليـسا هـدفني متـضاربني بـلاختاذ البأن

 ،اإلرهاب تعزيز ومحاية حقوق ضحاياضرورة إذ تؤكد، وكل منها اآلخرمتكاملني ويعزز
سـبتمرب/ أيلـول٣٠ املـؤرخ١٥/١٥إىل قرار جملس حقوق اإلنسانوإذ تشري كذلك 

الـس مبوجبـه متديـد واليــة املقـرر اخلـاص املعـين بتعزيـز ومحايـة حقــوق الـذي قـرر)٦(٢٠١٠
 اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب،

 ومرفقــه٢٠٠٩ديــسمرب/ كــانون األول١٦ املــؤرخ٦٤/١١٥إىل قرارهــاوإذ تــشري 
كـام الـواردة األحوخـصوصا،“توقيع اجلزاءات اليت تفرضها األمم املتحدة وتنفيـذها”املعنون

،وشطبها يف القوائممساء األإدراج  إجراءاتيف املرفق بشأن

_______________

 .٢٤٨٤١، الرقم١٤٦٥الدجمموعة املعاهدات،األمم املتحدة، )٤(
، الفــصل)A/65/53 (٥٣الوثــائق الرمسيــة للجمعيـة العامــة، الــدورة اخلامــسة والـستون، امللحــق رقــم:انظـر )٥(

 .الثاين، الفرع ألف
 .الثاين ، الفصل)A/65/53/Add.1 ( ألف٥٣ امللحق رقماملرجع نفسه، )٦(
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ــد تأكيــد- ١  ــدولوجــوب أن تكفــل تعي ــق ال ــدابري تتخــذها ملكافحــةتواف ــة ت  أي
الــدويلقــانونال ســيما المبوجــب القــانون الــدويل، واملترتبــة عليهــا اتلتزامــاالاإلرهــاب مــع

؛ الدويلوالقانون اإلنساينالدويلقوق اإلنسان وقانون الالجئنيحل
 مما يـسببه اإلرهـاب لـضحاياه وأسـرهم مـن معانـاة،عن بالغ استيائها تعرب- ٢

؛إليهموتعرب عن تضامنها الشديد معهم، وتؤكد أمهية تقدمي املساعدة
إزاء انتـهاكات حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـيةتعرب عن بـالغ القلـق- ٣

اإلرهاب؛ يف سياق مكافحة ترتكب اليتقانون اإلنساين الدويلوالالدويلقانون الالجئنيو
لقـانون الـدويل،ل وفقـا ضرورة أن تنفذ تدابري مكافحـة اإلرهـابتعيد تأكيد- ٤
، الـدويلوالقانون اإلنساينالدويلقوق اإلنسان وقانون الالجئنيالدويل حلقانونالمبا يف ذلك

للجميـع، ومـن بينـهم األشـخاص املنتمـون إىلالواجبـةنقوق اإلنسا حلالتامةراعاة املمبا يكفل
عـن التمييـز القـائميف هـذا الـصددلغوية، وضرورة أن تنـأىوأقليات قومية أو عرقية أو دينية

االجتماعي؛ املنشأ على أي أسس مثل العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو
ــد- ٥ ــدأيــضا تعي  مــن العهــد الــدويل اخلــاص٤دةالــدول، وفقــا للمــاالتــزام  تأكي

، باحترام حقـوق معينـة بوصـفها غـري قابلـة للتقييـد يف أي ظـرف)٧(باحلقوق املدنية والسياسية
 بـأن أي تـدابري، فيما يتعلق جبميع احلقوق األخـرى املـذكورة يف العهـد،من الظروف، وتذكر

يـع احلـاالت، وتـشددأحكام العهد جيب أن تتفق مـع تلـك املـادة يف مجبتقيدمن شأا عدم ال
 يف هـذا الـصدديـب و،)٨(يكون أي تقييـد مـن هـذا القبيـل اسـتثنائيا ومؤقتـا على ضرورة أن

 ؛االلتزامات بأمهية هذه اإلرهاب مكافحةاملسؤولة عن السلطات الوطنيةتوعيةالدولب
: مبا يلي،إلرهابتها لالدول على القيام يف سياق مكافححتث- ٦
ــا )أ( ــة عليهــامالتقيــد الت ــدويل، وبااللتزامــات املترتب  ســيما المبوجــب القــانون ال

واملتعلقـة، الـدويلالقـانون اإلنـساينالـدويل وقوق اإلنسان وقـانون الالجـئنيالدويل حلقانونال
املهينة؛ باحلظر املطلق للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو

خلطـوات الالزمـة لكفالـة متتـع األشـخاص احملـرومني مـن احلريـة،اختاذ مجيـع ا )ب(
بغــض النظــر عــن مكــان اعتقــاهلم أو احتجــازهم، بالــضمانات الــيت حتــق هلــم مبوجــب القــانون

 األساسية؛ الدويل، مبا يف ذلك إعادة النظر يف االحتجاز وغري ذلك من الضمانات القضائية
_______________

 .، املرفق)٢١ - د( ألف٢٢٠٠القرارانظر )٧(
 الطوارئ الذي اعتمدته اللجنـة املعنيـة حبقـوقبشأن حاالت ٢٩ التعليق العام رقم، على سبيل املثال،انظر )٨(

 .٢٠٠١يوليه/متوز ٢٤ يفاإلنسان
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ضع الشخصإىل ومان من احلريةأشكال احلركفالة أال يؤدي أي شكل من )ج( 
احملتجــز خــارج نطــاق محايــة القــانون، واحتــرام الــضمانات املتعلقــة حبريــة الــشخص وأمنــه

قـــوق اإلنـــسان والقـــانونالـــدويل حلقـــانونالوكرامتـــه وفقـــا للقـــانون الـــدويل، مبـــا يف ذلـــك
 ؛الدويل اإلنساين

انون الـدويل، مبـا يفمعاملة مجيع السجناء يف مجيع أماكن االحتجاز وفقـا للقـ )د( 
 ؛ الدويلقوق اإلنسان والقانون اإلنساينالدويل حلقانونالذلك

ــضائية )هـ(  ــات الق ــام القــانون واحملــاكم واهليئ ــرام حــق األفــراد يف املــساواة أم احت
ــةالاكمــةاحمليفاحلــقو ــدويلاملنــصوص عليــه يفعادل ــانون ال ــا يف ذلــك الق ــانون الــدويل، مب الق

 ل العهـد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيـة والــسياسية، والقــانون اإلنــساينحلقـوق اإلنــسان، مثــ
 ؛ الدويلالدويل وقانون الالجئني

ــضمان أنصــون )و(  ــدابري ل ــدويل واختــاذ ت ــانون ال  احلــق يف اخلــصوصية وفقــا للق
تكون حاالت تقييد احلق يف اخلصوصية حمكومة بالقانون وخاضـعة ملراقبـة فعالـة وتـوفري سـبل

 ؛املراجعة القضائية أو وسائل أخرىبطرق منهاناسبة لضحاياها،انتصاف م
محايــة مجيــع حقــوق اإلنــسان، مبــا فيهــا احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة )ز( 

 قوق؛ذه احل التمتعيفأن بعض تدابري مكافحة اإلرهاب قد تؤثرمع مراعاةوالثقافية،
 املتعلقة جبميع عمليـات مراقبـة املبادئ التوجيهية واملمارساتأن تتسمكفالة )ح( 

اللتزامـاتعلى حنو تـام اأن تراعيالوضوح وب قبل الدخولالتحققاحلدود وغريها من آليات
ــة عليهــا الــدويلقــانونالوالــدويلالالجــئني  قــانونســيما ال مبوجــب القــانون الــدويل، واملترتب

  إزاء األشخاص الذين يلتمسون احلماية الدولية؛ قوق اإلنسان،حل
 مبوجـب قـانون الالجـئني الـدويل املترتبة عليهااللتزاماتل التاماالحترامإبداء )ط( 

، على أن تعيد النظر يف الوقت لالجئنيوالقانون الدويل حلقوق اإلنسان بعدم اإلعادة القسرية
 هلذه االلتزامـات والـضمانات القانونيـة األخـرى، يف شـرعية أي قـرارالتامنفسه، مع االحترام

مركـز الالجـئ يف حـال ظهـور دليـل لـه مـصداقيتهمن األفرادن قد اختذته بشأن منح فردتكو
 ،أعمــال إرهابيــة يف ذلــك جنائيــة، مبــايــبني أن الــشخص املعــين قــد ارتكــب أعمـاالوجاهتـهو

  شروط االستثناء مبقتضى قانون الالجئني الدويل؛تسري عليها
 احلـاالت املتـصلة باإلرهـاب،االمتناع عن إعادة األشـخاص، مبـا يف ذلـك يف )ي( 

 ات املترتبـة عليهـاتزامـل إذا كان هذا النقل يتعارض مع االةثالث  دولةإىل بلدام األصلية أو إىل
قـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين الـدويلحلقانون الـدويلال سيما المبوجب القانون الدويل، و
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فر فيهــا أســباب قويــة تــدعو إىلا تتــواحلــاالت الــيتيفالــدويل، مبــا يف ذلــك وقــانون الالجــئني
االعتقاد أم سيواجهون خطر التعـرض للتعـذيب، أو أن حيـام أو حريتـهم سـتكون عرضـة

أصـلهم العرقـي أو ديانتـهم أو جنـسيتهمعلى أساسقانون الالجئني الدويل،انتهاكا ل،للخطر
اة أن الـدول قـد تكـونأو انتمائهم إىل جمموعة اجتماعية معينة أو رأيهـم الـسياسي، مـع مراعـ

 تتم إعادم؛  ال الذينفرادملزمة مبحاكمة األ
عدم تعريض األفراد للمعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة مـن )ك( 

دام هـذا العمـل يتعـارض وااللتزامـات املترتبـة عليهـا مبوجـب  مـاخالل إعادم إىل بلد آخـر،
 ؛الدويل القانون

وكفالـة أنقوانينـها الـيت جتـرم أعمـال اإلرهـابتيسري االطـالع علـىضمان )ل( 
القـانونومتوافقـة مـعوغـري رجعيـة األثـربعيدة عن التمييـزمصاغة بدقة وتكون هذه القوانني
 قوق اإلنسان؛حل  الدويلقانونالالدويل، مبا يف ذلك

ة علـى التمييـزعدم اللجوء إىل التـصنيف اسـتنادا إىل القوالـب النمطيـة القائمـ )م( 
ــك ــا يف ذل ــدويل، مب ــانون ال ــذي حيظــره الق ــصنيفال ــيالت ــى أســاس االنتمــاء العرق ــينوعل اإلث

 ؛الديين أو/و
يفيف تـورطهمضمان أن تكون أساليب االستجواب املـستخدمة مـع املـشتبه )ن( 

 خطــر انتــهاكلــتاليفمــع التزاماــا الدوليــة، وأن جيــري استعراضــهامتفقــة يــةإرهابأعمــال
قـوق اإلنـسانالـدويل حلقـانونال مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلـكاللتزامات املترتبة عليهاا

 الدويل؛ والقانون اإلنساينالدويلوقانون الالجئني
ضمان إتاحة وسـائل انتـصاف فعالـة ألي شـخص انتـهكت حقـوق اإلنـسان )س( 

ويـضات مناسـبة وفعالـةحـصول الـضحايا علـى تعضـمان، و الواجبـة لـه األساسيةاحلريات أو
 ذلـك مناســبا، بوســائل منـها إحالــة املــسؤولني عـن تلــك االنتــهاكاتيكــونوسـريعة، حيثمــا

 القضاء؛ إىل
 ضمانات باتباع اإلجراءات القانونية الواجبة، مبا يتفـق مـع مجيـعتوفريكفالة )ع( 

مبوجـبرتبة عليهـالتزامات املتواال )١(األحكام ذات الصلة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
ــسياسية ــة والـ ــاحلقوق املدنيـ ــاص بـ ــدويل اخلـ ــد الـ ــام)٧(العهـ ــف لعـ ــات جنيـ  )٩(١٩٤٩ واتفاقيـ

_______________

 .٩٧٣ إىل٩٧٠، األرقام٧٥ الدجمموعة املعاهدات،األمم املتحدة، )٩(
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 )١١(الالجــئنياملتعلقــة مبركــز ١٩٥١ واتفاقيــة عــام)١٠(١٩٧٧وبروتوكوليهــا اإلضــافيني لعــام
  اليت يسري فيها كل منها؛ يف ااالت)١٢(١٩٦٧وبروتوكوهلا لعام

وعـدم مجيـع تـدابري مكافحـة اإلرهـاب وتنفيـذها وفقـا ملبـادئ املـساواةوضع )ف( 
بني اجلنسني؛التمييز

إلرهـاب،تها لالدول على أن تأخذ يف اعتبارها، يف سياق مكافح حتث أيضا - ٧ 
ــشجعها علــى إ ــسان، وت ــة حبقــوق اإلن ــم املتحــدة ومقرراــا املتعلق ــرارات األم ــارق ــالء االعتب ي

ــات اخلاصــة جلهــات املعنيــة بــا اتوصــياتلالواجــب ــسانإلجراءات واآللي لــس حقــوق اإلن
 عـــن هيئـــات األمـــم املتحـــدة املنـــشأة مبوجـــب يف هـــذا الـــصددوللتعليقــات واآلراء الـــصادرة

معاهدات حقوق اإلنسان؛
 القـسري باعتماد االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاءتنوه- ٨
ــانون األول٢٠ املـــؤرخ٦١/١٧٧يف قرارهـــا ــاذ٢٠٠٦ديـــسمرب/ كـ ــدء نفـ ــأن بـ ــسلم بـ ، وتـ

اإلرهاب؛  خطوة هامة لدعم سيادة القانون يف سياق مكافحةنيشكالوتنفيذهااالتفاقية
مزيـد مـن اإلنـصاف والوضـوح يف ضرورة مواصلة العمل على تـوخي تدرك- ٩
 كفاءـاتعزيزألمم املتحدة للجزاءات املتصلة باإلرهاب لنظام ا املنصوص عليها يفاإلجراءات

 لدعم هذه األهداف بوسـائل منـها بذهلا جملس األمن يواصلوشفافيتها، وترحب باجلهود اليت
مــن خيــضع لــذلك النظــام مــنمواصــلة اســتعراض أمســاء مجيــعملظــامل وإنــشاء مكتــب ألمــني ا

أمهيـة هـذه اجلـزاءات  علـىالوقت نفسهيف وتشددوتشجع الس على ذلك،وكيانات أفراد
يف مكافحة اإلرهاب؛

،االمتثـال التـام اللتزاماـا الدوليـةالقيـام، يف سـياق كفالـة الـدول علـىحتث- ١٠
تـوفري ضــمانات كافيـة حلقــوق اإلنـسان يف إجراءاــا الوطنيـة املتعلقــةوكفالـة سـيادة القــانونب

بغرض مكافحة اإلرهاب؛تعدبإدراج أمساء أفراد وكيانات يف قوائم
 لــسواملقــرر اخلــاصاألمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسانمفوضــية إىل تطلــب- ١١

حقوق اإلنسان املعين بتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية يف سـياق مكافحـة
مواصـلة اإلسـهام يف عمـل فرقـة العمـل املعنيـة بالتنفيـذ يف جمـال مكافحـة اإلرهــاب، اإلرهـاب

ــسب ــةل منــــهابــ ــياقبــــ التوعيــ ــانون يف ســ ــيادة القــ ــسان وســ ــوق اإلنــ ــرام حقــ ضرورة احتــ
؛منتظم إقامة حوارمنها بطرق،اإلرهاب مكافحة

_______________

 .١٧٥١٣  و١٧٥١٢، الرقمان١١٢٥املرجع نفسه، الد )١٠(
 .٢٥٤٥، الرقم١٨٩املرجع نفسه، الد )١١(
 .٨٧٩١، الرقم٦٠٦املرجع نفسه، الد )١٢(
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باحلوار اجلاري يف سياق مكافحـة اإلرهـاب بـني جملـس األمـن وجلنـةترحب - ١٢
جملـسحقـوق اإلنـسان، وتـشجعومحايـةمكافحة اإلرهاب التابعة لـه واهليئـات املعنيـة بتعزيـز

األمن وجلنة مكافحة اإلرهاب التابعة لـه علـى توطيـد الـصالت والتعـاون واحلـوار مـع هيئـات
 واملقـرر اخلـاصاألمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسانمفوضية معوخصوصا،املعنيةحقوق اإلنسان

 ومـعاملعـين بتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية يف سـياق مكافحـة اإلرهـاب
لـس حقـوق اإلنـسان واهليئـات التابعـة  اخلاصةاإلجراءات واآللياتخرى املعنية باجلهات األ

اإلنـسان  حقـوق ومحايـة مـع إيـالء االعتبـار الواجـب لتعزيـز،املنشأة مبوجب معاهـداتاملعنية
اإلرهاب؛بشأن مكافحةاجلاريعملهايفوسيادة القانون

اصل، حـسب االقتـضاء، تنفيـذ بالدول واجلهات الفاعلة األخرى أن تويب- ١٣
 أمـور منـها احتـرام حقـوقتعيد تأكيـداليت استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب

 اإلنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة األساسية ملكافحة اإلرهاب؛
ركة يف دعــم جهــود مكافحــة اإلرهــابا بكيانــات األمــم املتحــدة املــشيــب - ١٤ 

 اإلجراءات القانونيـةوتعزيز ان واحلريات األساسية ومحايتهالة تيسري تعزيز حقوق اإلنسمواص
؛الواجبة وسيادة القانون، يف سياق مكافحة اإلرهاب

فرقــة العمــل املعنيــة بالتنفيــذ يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب مواصــلة إىل تطلــب- ١٥
سني تنـسيق وتعزيـز الـدعم الـذيمكن األمـم املتحـدة مـن حتـ الـيت تبـذهلا لكفالـة أن تـتهوداجل

مبوجب القـانونلالمتثال لاللتزامات املترتبة عليهاتقدمه للدول األعضاء فيما تبذله من جهود
الدويل، مبا يف ذلك القانون الدويل حلقوق اإلنسان وقانون الالجئني الدويل والقانون اإلنـساين

املة التابعة لفرقة العمـل علـى إدمـاج، وتشجيع األفرقة العالدويل، يف سياق مكافحة اإلرهاب
قوق اإلنسان يف عملها؛حلمنظور

األمـم املتحـدة وكياناـا واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ودونهيئات تشجع- ١٦
ــة، ــة املعني ــات وخباصــةاإلقليمي ــات والكيانــات واملنظم  املــشاركة يف فرقــة العمــل املعنيــةاهليئ

مـع يتفق مبا مبنع اإلرهاب وقمعه فيما يتعلق ،الطلب عند،تقنيةبالتنفيذ، اليت تقدم املساعدة ال
 احترام القانون الـدويل حلقـوقكثف جهودها كي تكفلعلى أن توالياا وحسب االقتضاء،

 ، باعتبـارسـيادة القـانون وكـذلك والقـانون اإلنـساين الـدويل الـدويللالجئنيااإلنسان وقانون
مبــا يف ذلـك يف سـياق اعتمــاد الـدول للتـدابري التــشريعية أحـد عناصــر املـساعدة التقنيـة،ذلـك

؛وغريها من التدابري وتنفيذها هلا
ــة ودوناإلدوليــة والنظمــاتوكياناــا واملألمــم املتحــدةاهيئــات حتــث- ١٧ قليمي

 يف إطــار واليتــه، مبــا فيهــا مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة املعنيــةقليميــةاإل
 عنـدالتقنيـة،لتقـدمي املـساعدة الـيت تبـذهلاهـوداجل، علـى تكثيـفنع اإلرهاب وقمعـهاملتعلقة مب
املــساعدةبــرامج تقــدمي ــدف بنــاء قــدرات الــدول األعــضاء يف جمــال وضــع وتنفيــذ،الطلــب

؛يف هذا الصددالتشريعات الوطنيةمع، مبا يتوافقوالدعم لضحايا اإلرهاب



A/RES/65/221

9

قليمية ودون اإلقليمية أن تعزز تبـادل املعلومـات باملنظمات الدولية واإليب- ١٨
ــات األساســية وســيادة ــسان واحلري ــة حقــوق اإلن ــهوض حبماي ــسيق والتعــاون يف جمــال الن والتن

 القانون يف سياق مكافحة اإلرهاب؛
محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية عن بتقرير األمني العامحتيط علما- ١٩

 وتقريــر املقــرر اخلــاص لــس حقــوق اإلنــسان املعــين بتعزيــز)١٣(يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب
ــات األساســية يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب  املقــدم عمــال)١٤(ومحايــة حقــوق اإلنــسان واحلري

؛٦٤/١٦٨بأحكام القرار
ــاتاملقــرر اخلــاص إىل تطلــب- ٢٠ ــسان واحلري ــة حقــوق اإلن ــز ومحاي املعــين بتعزي

بـشأن منـع حـدوث يف نطـاق واليتـه توصـياتقدمأن ي األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب
انتهاكات حلقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية يف سـياق مكافحـة اإلرهـاب والتـصدي هلـذه

االنتهاكات وإنصاف ضحاياها؛
ــع املقــرر اخلــاص إىل تطلــب- ٢١ ــاون بالكامــل م ــات أن تتع ــع احلكوم املعــينمجي

يف أداء املهـام ساسـية يف سـياق مكافحـة اإلرهـاببتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األ
، بوسائل منـها االسـتجابة علـى الفـور للنـداءات العاجلـة الـيت يوجههـااملسندة إليهوالواجبات

ه زيـارة بلـداا،اتـطلبقبـولنظر جديا يف وأن تاملقرر اخلاص وتزويده باملعلومات اليت يطلبها،
  اإلجراءات واآلليـات التابعـة لـس حقـوق اإلنـسانبـ  اجلهات األخـرى املعنيـةوأن تتعاون مع

اإلرهاب؛  بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحةيتعلق فيما
باألعمـال الـيت اضـطلعت ـا مفوضـة األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوقترحب- ٢٢

املفوضـة إىل، وتطلـب٦٠/١٥٨ القـراريف ٢٠٠٥اإلنسان لتنفيذ الوالية املسندة إليها يف عام
 يف هذا الصدد؛هوداجل مواصلة بذلالسامية

ــة إىل تطلــب- ٢٣ ــسان وإىل اجلمعي ــدم إىل جملــس حقــوق اإلن ــني العــام أن يق األم
 والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛السادسةالعامة يف دورا

ــسادسة تنظــر يف دورــاأن تقــرر- ٢٤ ــر املال قــرر اخلــاص املعــين والــستني يف تقري
 .بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب
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