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   مقدمـة-أوال 
 بقدر كبري من تاضطلعقد  و،فـترة طويلـة بقضـية اإلرهـاب    مـنذ    األمـم املـتحدة  ُتعـىن  -١

مواجهة حتديات  :بشـأن اجلرمية والعدالة وعـلى إثـر اعـتماد إعـالن فييـنا         .  هـذا اجملـال    العمـل يف  
ــالق ــب رن احلــادي والعشــرين،  ـ ــن جان ــة      م ــنع اجلــرمية ومعامل ــتحدة العاشــر مل ــم امل ــر األم  مؤمت

 وافقت  خطـة عمل ملكافحة اإلرهاب     وضـعت جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية              )١(،اجملـرمني 
 .٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٣١ املؤرخ ٥٦/٢٦١ هاقرارعليها اجلمعية العامة يف 

، واألحداث اليت أعقبتها قد أضفت طابعا     ٢٠٠١سبتمرب  / أيلـول  ١١هجمـات   إال أن    -٢
ــلّحاً ــلى مســألة م ــية   ع ــاذ اجــراءات عامل ــاب  متضــافرة  اخت ــدول   ملكافحــة اإلره ــب ال ــن جان  م

أســفرت، و.  هلــذه الظاهــرةاتــباع هنــج شــامل يف التصــديكمــا اهنــا أثبتــت ضــرورة . األعضــاء
 التكاملية ملختلف الكيانات ذات الصلة، مبا       ناقد للوظائف إجراء فحص   فضـال عـن ذلك، عن       

 .ألمم املتحدةمنظومة ا كيانات هافي

املسّمى سابقا مكتب مراقبة (دة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية    إن دور مكتـب األمـم املـتح     -٣
 وقدرهتا املؤسساتية يف    القانونيةها  أطريف مسـاعدة الـدول عـلى تعزيز         ) املخـدرات ومـنع اجلـرمية     

قد  جمـال مـنع اإلرهـاب ومكافحـته، ويف تعزيـز آلـيات وإجـراءات التعاون الدويل ذات الصلة،       
اجمللــس االقتصــادي د اعــوقــد أ. يــئات صــنع السياســةالعديــد مــن قــرارات هتأكــيده يف جــرى 

، التأكيد على الدور اهلام     ٢٠٠٢يوليه  / متـوز  ٢٤ املـؤرخ    ٢٠٠٢/١٩واالجـتماعي، يف قـراره      
الـذي يـتعني على املركز املعين مبنع اإلجرام الدويل التابع ملكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية                

 إىلجمـال مـنع اإلرهـاب ومكافحـته، وكـّرر طلبه            يف   أن يضـطلع بـه يف تقـدمي املسـاعدة التقنـية           
املركــز أن يــرّوج تدابــري فعالــة هلــذا الغــرض؛ وشــّدد عــلى أنــه ينــبغي لــلمركز أن يــدرج ضــمن 
أنشــطته تــزويد الــدول، بــناء عــلى طلــبها، باملســاعدة التقنــية الالزمــة للتوقــيع عــلى االتفاقــيات  

 .ليها والتصديق عليها وتنفيذها بفعاليةوالربوتوكوالت الدولية ملكافحة اإلرهاب واالنضمام إ

تعزيـــز "، املعـــنون ٢٠٠٢ديســـمرب / كـــانون األول١٨ املـــؤرخ ٥٧/١٧٣ويف القـــرار  -٤
، "بـرنامج األمـم املـتحدة ملـنع اجلـرمية والعدالة اجلنائية، وال سيما قدراته يف جمال التعاون التقين                  

، مبا يف ذلك تنفيذ واليتهيف  ةلدولي ااجلرميةعـلى أمهـية عمل مركز منع        أكّـدت اجلمعـية العامـة       
وتقـدمي املسـاعدة التقنـية، عند       الـتعاون الـدويل     ، وال سـيما يف تعزيـز        مـنع اإلرهـاب ومكافحـته     

أة عمال بقرار   ــاملنش نــس األم ـــ ة جملل ــل عمـل جلـنة مكافحـة اإلرهـاب الـتابع           يكمّـ  الطلـب، مبـا   
، ملراقـبة تنفـيذ أحكام هذا       ٢٠٠١سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨املـؤرخ    )٢٠٠١ (١٣٧٣جملـس األمـن     

 اجمللس  أقر،  ٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢املؤرخ  ) ٢٠٠١ (١٣٧٧ قـراره التايل  ويف  . القـرار 
ودعا ) ٢٠٠١ (١٣٧٣بـأن دوال عديـدة سـتحتاج إىل املسـاعدة يف تنفيذ مجيع متطلبات القرار                
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دة التقنـــية إىل استكشـــاف الســـبل الـــيت ميكـــن مـــن خالهلـــا مســـاعدة الـــدول بـــربامج للمســـاع
 .والتشريعية وغريها من برامج املساعدة ويف إعداد قوانني منوذجية

 لتقدمي  برنامج عمل منقح ومعزز    املذكورة أعاله    الواليـات املدعمـة واملوسـعة     تتطلـب    -٥
وسوف يقوم مثل هذا الربنامج على أساس من        . مسـاعدة مناسـبة ومركّزة إىل الدول األعضاء       

مكتـب الشؤون القانونية يف      التنسـيق مـع   هـذا املضـمار، ويواصـل        يف    املتخصصـة   املركـز  خـربة 
ويشـجع الـتعاون مـع الشـركاء اخلارجـيني، وخباصـة املـنظمات اإلقليمية ودون                ،  األمانـة العامـة   

 .هم يف بلوغ أهداف جلنة مكافحة اإلرهاباويس، اإلقليمية
  

  آراء احلكومات: تنفيذ الصكوك ذات الصلة -ثانيا
، إىل املركـز املعين مبنع      ٢٠٠٢/١٩قتصـادي واالجـتماعي، يف قـراره        طلـب اجمللـس اال     -٦

اإلجـرام الـدويل أن يتخذ التدابري الالزمة لكي يلفت انتباه الدول، اليت مل تصبح بعد أطرافا يف                  
 الــــدويل، إىل تلــــك االتفاقــــيات باإلرهــــاباالتفاقــــيات والــــربوتوكوالت الدولــــية املــــتعلقة  

، عــلى أن تصــبح أطــرافا فــيها؛ وحــثّ الــدول عــلى مواصــلة   والــربوتوكوالت بغــية مســاعدهتا 
العمـل معـاً، على الصعيدين االقليمي والثنائي، ملنع أعمال اإلرهاب ومكافحتها بواسطة تعزيز              

االتفاقـيات والربوتوكوالت الدولية ذات الصلة   إطـار  الـتعاون الـدويل واملسـاعدة التقنـية ضـمن     
التشــجيع عــلى اختــاذ لى املركــز أن يضــطلع بــه يف باالرهــاب، ال ســيما الــدور الــذي يــتعني عــ 

 ملنع اإلرهاب ومكافحته، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة التقنية من أجل التصديق             إجـراءات فعالـة   
 بطبيعة  ، وتعزيز التعاون الدويل، وإذكاء الوعي العام      املـتعلقة باإلرهاب  عـلى الصـكوك الدولـية       
 .ونطاق اإلرهاب الدويل

، أرســل األمــني العــام  ٢٠٠٢/١٩اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي  واســتجابة لقــرار  -٧
مذكــرة شــفوية إىل احلكومــات يدعوهــا فــيها لــتقدمي املعلومــات املتصــلة باملســائل الــيت أثارهــا    

أذربـيجان وأوكرانيا   : ت حكومـات الـبلدان التالـية      رّد،  ٢٠٠٣فـرباير   / شـباط  ٢٦ويف  . القـرار 
ــنما وتركــيا وتونــس واجلماهري   ــية الســورية    وباكســتان وب ــة العرب ــية واجلمهوري ــية الليب ــة العرب ي

والدامنـرك والسـنغال والسويد وعمان وقطر ولبنان واملكسيك وموريشيوس وموناكو والنمسا            
 .والواليات املتحدة األمريكية

  
  االمتثال العاملي للصكوك الدولية             -ألف 

 الشفوية إىل   أشـارت مخـس عشـرة دولـة مـن الـدول األعضـاء اليت رّدت على املذكرة                  –٨
 أو كموقّعة   املتصلة مبنع وقمع اإلرهاب الدويل     ١٢وضـعهـا كطـرف فــي الصكوك الدولية الـ        
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 فقـد ذكـرت كـل مـن تركـيا وتونـس والدامنـرك ومونـاكو والنمسـا أهنا طرف يف مجيع                       )٢(.هلـا 
وأفــادت كــل مــن باكســتان وبــنما واجلماهرييــة العربــية الليبــية وُعمــان ولبـــنان          . الصــكوك 

 .كسيك أهنا طرف يف نصف أو أكثر من عدد هذه الصكوكوامل
  

  تنفيذ قرارات جملس األمن           -باء 
ــنان واملكســـيك      -٩ ــر ولبـ ــنما وتونـــس والدامنـــرك وقطـ ــتان وبـ ذكـــرت كـــل مـــن باكسـ

وموريشـيوس ومونـاكو والنمسـا أهنـا قـد اختذت إجراءات عمال بقرارات جملس األمن املتعلقة                 
يف بعض    الـتابعة للمجلس،   جلـنة مكافحـة اإلرهـاب     ريـر إىل    باإلرهـاب، مبـا يف ذلـك تقـدمي تقا         

وأفـادت الدامنـرك بأهنا قدمت إىل الربملان جمموعة تدابري تشريعية تتضمن قانونا كان    . احلـاالت 
، يشـتمل على مجيع التعديالت الضرورية اليت يقتضيها، يف          ٢٠٠٢مـايو   /قـد اعـتمدت يف أيـار      

وشكلت موريشيوس جلنة للبحث يف تنفيذ      . )٢٠٠١ (١٣٧٣قـرار جملس األمن     مجلـة أمـور،     
ــية      ــن والصــكوك الدول ــس األم ــرارات جمل ــتعلقة مبق ــابكافحــة امل ــارت أيضــا إىل  . اإلره وأش

ــرارات جملــس األمــن        ــتزاماهتا مبوجــب ق ــيذ ال ــيت ســنت مــن أجــل تنف ــادت . التشــريعات ال وأف
تعديل القانون  املكسـيك بأنـه، بغـرض تنفـيذ قـرارات اجمللـس، بـني أمـور أخـرى، أعـد اقتراح ل                     

 اجلــرمية بشــأنوالقــانون االحتــادي لإلجــراءات اجلنائــية والقــانون االحتــادي  ، االحتــادياجلــنائي 
 ،)٢٠٠١ (١٣٧٣وقّدمـت مونـاكو معلومـات بشأن التدابري اليت اختذهتا عمـال بالقرار       . املـنظمة 

ادفـة إىل قمع جتنيد  واهلأراضـيها  الـتدابري التشـريعية املعمـول هبـا يف         مشـرية، يف مجلـة أمـور، إىل         
 .رهابمتويل اإلإىل قمع ، واألشخاص بغرض إشراكهم يف أنشطة إرهابية

  
  الصكوك اإلقليمية        -جيم  

كذلـك أشـارت كـل من أذربيجان وأوكرانيا وبنما وتونس واجلماهريية العربية الليبية          -١٠
متصلة  إقليمية   والدامنـرك والسـنغال وُعمان وقطر ولبنان واملكسيك وموريشيوس إىل اتفاقيات          

ــدويل   ــيجان إىل   .  وتســليم اجملــرمني مبــنع وقمــع اإلرهــاب ال ــثال، انضــمت أذرب فعــلى ســبيل امل
 وإضافة إىل ذلك، فقد احتجزت )٣(. الـتابعة جمللـس أوروبا   االتفاقـية األوروبـية لتسـليم اجملـرمني       

/  أيلول ١١يا عـلى أسـاس أن هلـم صالت هبجمات           أجنبـ  ٣٠خـالل العـام املنصـرم، أكـثر مـن           
 .سبتمرب وقامت بتسليمهم
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  االتفاقيات الثنائية       -دال 
كذلـــك أشـــارت كـــل مـــن باكســـتان وتركـــيا وتونـــس واجلماهرييـــة العربـــية الليبـــية    -١١

واجلمهوريـــة العربـــية الســـورية والدامنـــرك والســـويد وقطـــر ولبـــنان ومونـــاكو واملكســـيك         
. رمني ومكافحــة اإلرهــابوموريشــيوس إىل االتفاقــات الثنائــية الــيت أبرمــتها بشــأن تســليم اجملــ 

اإلرهاب،  دولة بشأن التعاون على مكافحة       ٤٢فمـثال، أبلغـت تركـيا أهنا أبرمت اتفاقات مع           
معاهدات ثنائية لتسليم   وأفـادت باكسـتان بأهنا أبرمت       . املخدرات واجلـرمية املـنظمة    االجتـار بـ   و

، وأشارت  لتسليمخاضعة ل  دولـة، تشـمل األعمـال اإلرهابـية بوصـفها جرائم             ٢٧ مـع    اجملـرمني 
 . إرهابيا مشتبها هبم مت تسليمهم مبوجب هذه املعاهدات٤٥٠إىل أن أكثر من 

  
   ملكافحة اإلرهاب        االجراءات الوطنية والدولية         -هاء  

 التعاون  كذلك الـتعاون املتـبادل بني السلطات الوطنية و        تزعـزّ ذكـرت الدامنـرك أهنـا        -١٢
 املتعلقة بتمويل األعمال    تبادل املعلومات  وبالنسبة ل  .الـدويل مبـا يف ذلك تعزيز تبادل املعلومات        

املسؤولة جلـنة للتنسيق بني خمتلف الدوائر اإلدارية        اإلرهابـية، أفـادت مونـاكو بأنـه قـد أنشـئت             
 وأشــارت ُعمــان إىل أهنــا ترغــب يف العمــل داخــل األطــر الثنائــية،  .مراقــبة األنشــطة املالــيةعــن 

واملساعدة يع أشكال األعمال اإلرهابية، بتعزيز التعاون       واإلقليمـية والدولـية ملـنع ومكافحـة مج        
وأفـادت قطـر بأهنا     . ب يف إطـار االتفاقـيات والـربوتوكوالت الدولـية املـتعلقة باإلرهـا             الدولـيني 

أنشـــأت جلـــنة للـــنظر يف مســـألة االنضـــمام إىل االتفاقـــيات والـــربوتوكوالت الدولـــية املـــتعلقة  
  بنيواسع النطاقتعاون ت السويد بأنه كان هناك    ويف إطـار هـذه الصـكوك، أبلغـ        . بباإلرهـا 

/  أيلول١١ قبل النظراء والدوليني وأجهـزة املخابـرات واألمن   دوائـر إنفـاذ القـانون السـويدية و        
. ذلك احلني، على الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف      تكـثف مـنذ     ، لكـنه قـد      ٢٠٠١سـبتمرب   

عيد الوطين ملنع اإلرهاب ومكافحته، وترد      وأفـادت دول أخـرى بـتدابري معينة اختذهتا على الص          
 .أدناه أمثلة عن ذلك

املتصلة مبنع اإلرهاب   ا اضـطلعت بـالعديد مـن األنشطة األخرى          بأهنـ باكسـتان   أفـادت    -١٣
فمــثال، ُحظــر عــدد مــن املــنظمات الراديكالــية واملــتطرفة يف باكســتان وُمِنعــت . هوقمعــ الــدويل

 ُشرع يف برامج خاصة لتعزيز قدرة دوائر إنفاذ القانون،  وإضـافة إىل هذا،   . أنشـطتها مـنعاً تامـاً     
السـلطات القضـائية عـلى مكافحـة اإلرهاب، أّدت إىل إنشاء هيكلة قوية     التحقـيق و وسـلطات   

، مبنع وقمع اإلرهاب   ثابتة على التزامها  وبينما ظلت باكستان    . ملكافحـة اإلرهـاب داخل البلد     
نية واملالية كانت تأمل بشأهنا أالّ تتأخر املساعدة        كانـت مـع ذلـك تواجـه نقصـاً يف املـوارد التق             

 .الدولية



 

7  
 

E/CN.15/2003/9

، بغرض األمانة التنفيذية جمللس األمن العام والدفاع الوطينا أنشأت  بأهنـ بـنما   وأفـادت    -١٤
مبختلف األنشطة  الـيت تعىن     ية األمنـ  األجهـزة وكومـية   دارات احل اإلحتسـني التنسـيق بـني خمـتلف         

وأفـادت أيضـا بـأن اجمللـس على         . يف الـبلد  ومـنع وقوعهـا     هابـية   إىل رصـد األنشـطة اإلر     ادفـة   اهل
أن الــتعاون بــني أجهــزة اتصــال دائــم مــع الدوائــر املماثلــة يف بلــدان أخــرى، إذ أن بــنما تعــتقد  

 .املخابرات عنصر أساسي للمسامهة يف جناح مكافحة اإلرهاب

ســتخدامه ، جيــري ا٢٦-٢٦ لتضــامن الوطــينل اصــندوقا أنشــأت بأهنــتونــس وأفــادت  -١٥
 .ملواجهة األسباب اليت شجعت على نشوء ظاهرة اإلرهاب وتناميها، كالفقر والبؤس

األمـم املـتحدة ملكافحة اإلرهاب الدويل       وأعربـت ُعمـان عـن اسـتعدادها للـتعاون مـع              -١٦
وفــق قواعــد القــانون الــدويل ومســلمات الســيادة الوطنــية ويف مقدمــتها التميــيز بــني اإلرهــاب   

 . بغية تقرير املصري وحترير أراضيهممقاومة االحتالل األجنيبشروع يف حق األشخاص املو
  

  األطر القانونية الوطنية ملكافحة اإلرهاب                -واو 
/  آب٣٠وأفــادت أذربــيجان بأهنــا أصــدرت قانونــا مــن أجــل مكافحــة اإلرهــاب، يف   -١٧

، وينسق ، حيـدد اإلطـار القـانوين والتنظـيمي ملكافحـة اإلرهـاب يف أذربيجان         ١٩٩٩أغسـطس   
، وحيـّدد احلقوق والواجبات لتلك      احلكومـية املسـؤولة عـن مكافحـة اإلرهـاب         أنشـطة اهليـئات     

/ وأفــادت أيضــا، بــأن الرئــيس قــد وقّــع مرســوما، يف تشــرين األول. اهليـئات وألفــراد اجلمهــور 
. التفاقــية الدولــية لقمــع متويــل اإلرهــاب    ، بشــأن تطبــيق قــانون االنضــمام ل   ٢٠٠١أكــتوبر 

إىل ذلــك، فقــد دخــل حــيز الــنفاذ قــانون جديــد، لتوســيع وتعديــل القــانون اجلــنائي وباإلضــافة 
االتفاقــية الدولــية لقمــع وقــانون مكافحــة اإلرهــاب كــي تتمشــى القوانــني الوطنــية القائمــة مــع 

 ).، املرفق٥٤/١٠٩قرار اجلمعية العامة  (متويل اإلرهاب

، ٢٠٠١ديســمرب / كــانون األولوأفـاد الدامنــرك بــأن حكومــته قّدمـت إىل الــربملان، يف   -١٨
جمموعـة تدابـري تشـريعية بأربعـة مشـاريع قوانـني تتضـمن عـددا كـبريا مـن املبادرات الرامية إىل                       
مكافحـة اإلرهاب ومتويل اإلرهاب، مبا يف ذلك مجيع التعديالت التشريعية الضرورية لالمتثال             

 .٢٠٠١سبتمرب / أيلول١١للمعايري والشروط الدولية ملا بعد أحداث 

ــنع اإلرهــاب          -١٩ ــع وم ــية لقم ــنها الوطن ــنها بعــض قواني ــن بي ــور م ــنان إىل أم وأشــارت لب
وحتدثـت بإفاضـة عـن مـواد قانوهنـا اجلنائي املتصلة باإلرهاب، وذكرت خمتلف العقوبات ذات                 

 .الصلة
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وأشـارت موريشـيوس إىل تشـريعها املـتعلق باملوضـوع، مثل قانون قمع اإلرهاب لعام                 -٢٠
 .ديد بشأن املساعدة القانونية املتبادلةاجلقانون اللتسليم اجملرمني وجلديد ، وقانوهنا ا٢٠٠٢

وأفــادت باكســتان بــأن أنظمــتها القانونــية واإلداريــة قــد ُعّدلــت مبــا يــتفق مــع أحكــام   -٢١
ــتعلقة    . املعــاهدات املــتعددة األطــراف ملكافحــة االرهــاب   ــية امل كمــا اهنــا تكــافح اجلوانــب املال

 وأن  ملكافحة غسل األموال  جديد  قانون  وأضافت أنه جيري إعداد     . ةباإلرهـاب مكافحـة فعالـ     
 ماليني من دوالرات الواليات املتحدة يف حسابات مصرفية   ١٠بـنك باكسـتان ّمجد ما يعادل        

 .خمتلفة

 العدل قام، يف إطار تعليمات أصدرها       برئاسة وزير وأفـادت السـنغال بأن فريقا عامال         -٢٢
ــترا  ــة، بصــياغة واق ــية    رئــيس الدول ح نــص معــّدل لقــانون العقوبــات وقــانون اإلجــراءات اجلنائ

واختذت الدولة أيضا تدابري من أجل فرض مراقبة صارمة      . ملـراعاة مكافحـة األعمـال اإلرهابـية       
 .على التدفقات املالية

وذكرت تونس أهنا اقترحت مشروع قانون لتعزيز التعاون الدويل يف مكافحة                                          -٢٣
 .من أجل دراسته        ة    املختص   ة اهليئ اإلرهاب، على        

وأشــارت أوكرانــيا إىل أحكــام قانوهنــا لإلجــراءات اجلنائــية ذات الصــلة بــاجلهود الــيت   -٢٤
ــع        ــئات املســؤولة عــن االتصــال م ــبذهلا يف مكافحــة اإلرهــاب، وذكــرت باخلصــوص أن اهلي ت
ــا         ــبادلة حتكمه ــبات املت ــية الطل ــة لتلب ــبلدان األخــرى واالجــراءات الالزم ــنظرية يف ال ــر ال الدوائ

وذكرت أيضا أنه للتأكيد على جهود      . قوانيـنها احمللـية واملعاهدات الدولية اليت هي طرف فيها         
التوازن "مبدأ  استفادة كاملة من اجلنائي صلة يف القانونالادة ذات مـنع اإلرهاب، استفادت امل 

 إىل  وأشارت أوكرانيا أيضا  . ية واحلوافز تأديبالزاءات  ، مسـتعملة يف آن معـاً اجل       "بـني السـلطات   
 .املعاهدات اليت اعتمدها جملس أوروبا، واليت اعترفت هبا حكومتها

  
  اإلرهاب واجلرمية املنظمة           -زاي  

القـــانون وقّدمـــت املكســـيك معلومـــات عـــن التشـــريع الوطـــين الـــنافذ، وخاصـــة مـــنه  -٢٥
، الـذي يـنص عـلى الظـروف الـيت يعترب فيها اإلرهاب جرمية               االحتـادي املـتعلق باجلـرمية املـنظمة       

وأفـادت املكسـيك أهنـا، يف تصـّديها لإلرهاب بالتحديد، هتدف مبشاركتها يف احملافل                . مـنظمة 
، وإىل التعاون على إلرهابكل أعمال ااإلدانة املطلقة لاملـتعددة األطـراف، يف مجلـة أمور، إىل      

مـنع هـذه األعمـال ومعاقبـتها وفقـا للقـانون الـدويل؛ والتصـديق على الصكوك الدولية القائمة                    
القانون اإلنساين يف   هـذا اجملـال وتنفـيذها تنفـيذا كـامال؛ واحـترام حقـوق اإلنسـان واحـترام         يف
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فرقة العمل لالجراءات املالية بشأن وأضـافت أن املكسـيك عضو أيضا يف    .مكافحـة اإلرهـاب  
وأفــادت مونــاكو بأهنــا . ملــنظمة الــتعاون والتنمــية يف املــيدان االقتصــادي الــتابعة غســل األمــوال

ول دولــة بــني الــدول األعضــاء يف األمــم املــتحدة صــّدقت عــلى اتفاقــية األمــم املــتحدة كانــت أ
اتفاقــية "، ٥٥/٢٥املــرفق األول لقــرار اجلمعــية العامــة  (ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية  

 .وعلى اثنني من الربوتوكوالت التابعة هلا") اجلرمية املنظمة
  

املعين باملخدرات واجلرمية يف جمال مكافحة                     دعم أعمال مكتب األمم املتحدة                -حاء  
  اإلرهاب    

مســامهة : دولــية بشــأن مكافحــة اإلرهــاب الــدويل الندوة لفتــت النمســا االنتــباه إىل الــ -٢٦
، مشـرية إىل أهنـا أتاحـت موارد بشرية ومالية إضافية ملكتب األمم املتحدة املعين     األمـم املـتحدة   

ــنظام القــانوين   بــاملخدرات واجلــرمية تصــل قيمــتها إىل ملــون    دوالر أمــريكي ملشــروع تعزيــز ال
وذكــرت . جلــنة مكافحــة اإلرهــابملكافحــة اإلرهــاب، مبــا يف ذلــك توفــري خــبري مــلّم بأعمــال 

ــتحدة أهنــا قّدمــت    ــات امل ــتحدة املعــين   ٢٣٠ ٠٠٠الوالي ــريكي إىل مكتــب األمــم امل  دوالر أم
ألمــم املــتحدة االثــنيت عشــرة بــاملخدرات واجلــرمية، مســامهة يف دعــم التصــديق عــلى اتفاقــيات ا

 .ملكافحة اإلرهاب وتنفيذها

 اإلرهاببشأن  والندوات الدولية   وأفـادت قطـر بأهنـا شـاركت يف عـدد من املؤمترات               -٢٧
 إىل ٢٦انظر الفقرات من ( اإلرهـاب، مبـا يف ذلـك الندوة املعقودة يف النمسا          مكافحـة وتدابـري   

٣٠.( 

ليت يضطلع هبا مكتب األمم املتحدة املعين       وذكـرت تونـس أن أنشـطة مـنع اإلرهـاب ا            -٢٨
، ٢٠٠٢/١٩بــاملخدرات واجلــرمية واملشــار إلــيها يف قــرار اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي        

أنشـطة ذات أمهـية أساسـية، غري أن وضع برنامج للقضاء على الفقر ملواجهة أسباب اإلرهاب                  
 .قد يكون له، بالنسبة للدول النامية، نفس األمهية

ا مـا أشـارت الـردود الـواردة إىل الضـرورة امللحة لتقدمي املساعدة التقنية للدول                 وكـثري  -٢٩
متضافرة عاملية األعضـاء كـي تصبح أطرافا يف الصكوك الدولية اإلثين عشر وتشارك يف جهود          

 .من أجل منع اإلرهاب
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تعزيز االجراءات الفعالة لتقدمي املساعدة التقنية ولتعزيز التعاون  -ثالثا
    يف جمال مكافحة اإلرهابالدويل

  وضع وتنفيذ برنامج عاملي ملكافحة اإلرهاب                   -ألف 
 عقــد الــندوة املعنــية ١١/١أّيــدت جلــنة مــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية، عمــال بقــرارها   -٣٠

ــدويل   ــي    : مبكافحــة اإلرهــاب ال ــنا، يوم ــتحدة، يف فيي ــم امل ــران٤ و٣مســامهة األم ــيه / حزي يون
 /SYMP/TERR/3ديـــر التنفــيذي عـــن مــداوالت الــندوة يف الوثــيقة  ويـــرد تقريــر امل. (٢٠٠٢

Rev.1 .(     ة ملكافحة اإلرهاب، وتوفري املساعدة التقنية، دعت       الصكوك الدولي وخبصـوص تنفـيذ
ال لبدء العمل يف برنامج عاملي يف جم اللجـنة مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية       

ويف أعقاب  ونتيجة لذلك،   ). ٥٠الفقرة  (اإلرهاب ومكافحته   املسـاعدة التقنية، يرمي إىل منع       
، بادر مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بعدد من         مشـاورات مـع الدول األعضاء     

األنشـطة وطورها بوصفها جزءا من الربنامج العاملي ملكافحة اإلرهاب، الذي وضع يف تشرين              
ل للربنامج يف االستجابة الفورية والفعالة لطلبات       ويتمثل اهلدف الشام  . ٢٠٠٢أكـتوبر   /األول

على النحو  متكّنه من تقدمي املساعدة     مـوارده بصـورة     تسـتخدم   و .املسـاعدة ملكافحـة اإلرهـاب     
املتصلة مبنع  إىل أكـرب عـدد ممكـن مـن الـدول مـن أجـل التصديق على الصكوك الدولية                    األمـثل 

 تعزيزة الـربنامج العـاملي احملـددة إىل         وكذلـك هتـدف أنشـط     .  وتنفـيذها  وقمـع اإلرهـاب الـدويل     
العمـل املضـطلع بـه يف إطـار واليـات اللجـنة ومقـرراهتا املتعلقة بالسياسات، وتوصيات الفريق                   
العــامل للسياســة العامــة املعــين مبوضــوع األمــم املــتحدة واإلرهــاب، وتسترشــد هبــذه الواليــات  

مشـروعني مـن مشـاريع املساعدة       ويف إطـار أنشـطة الـربنامج العـاملي، مت تصـميم             . والتوصـيات 
كما جيري تصميم مشاريع    ).  أدنـاه  ٣٩ إىل   ٣١انظـر الفقـرات     ( وجيـري اآلن تنفـيذمها       التقنـية 

 .جديدة تناسب مناطق جغرافية معينة أو مواضيع معينة
  

  إنشاء األدوات القانونية من أجل املساعدة التقنية                 -باء 
، الـنظام القانوين ملناهضة اإلرهاب    عزيز  جيـري تنفـيذ مشـروع للمسـاعدة التمهـيدية لـت            -٣١

وتشمل املواد اليت جيري حتضريها . مـن أجـل تعزيـز إنشاء إطار قانوين عاملي ملكافحة اإلرهاب           
االتفاقــيات والــربتوكوالت كجــزء مــن املشــروع دلــيال تشــريعيا تصــدره األمــم املــتحدة بشــأن 

 لبناء  ومنهجيةع استراتيجية   وباإلضـافة إىل ذلـك، سـوف يـتم وض         . الدولـية ملكافحـة اإلرهـاب     
وقــد التمســت توجــيهات مــن . ذلــكعــلى مكافحــة اإلرهــاب يف الــبلدان الــيت تطلــب  القــدرة 

ومتـول الواليات املتحدة    . مكتـب الشـؤون القانونـية وجلـنة مكافحـة اإلرهـاب يف هـذا الصـدد                
 .هذا املشروع كلياً
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يني أثناء اجتماع للخرباء   وقـد راجـع مشـروع الدلـيل التشـريعي فريق من اخلرباء الدول              -٣٢
، نظمه املعهد   ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ٥ إىل   ٣عقـد يف سرياكيوزا بإيطاليا يف الفترة من         

الـــدويل للدراســـات العلـــيا يف العلـــوم اجلنائـــية باالشـــتراك مـــع مكتـــب األمـــم املـــتحدة املعـــين  
مــنظمات الدولــية وقــد جــاء املشــاركون مــن أوســاط اخلــرباء الــتابعني لل . بــاملخدرات واجلــرمية

واالقليمـية واحلكومـية، مـثل صـندوق النقد الدويل وأمانة الكومنولث ومنظمة األمن والتعاون               
وقــدم اخلــرباء ارشــادات بشــأن  . يف أوروبــا، واألوســاط األكادميــية واملــنظمات غــري احلكومــية 

يوضع وعندما . مضـمون املـادة وشـكلها واقـترحوا أمـثلة حمـددة من خمتلف التشريعات الوطنية        
الدلـــيل يف صـــيغته النهائـــية ســـوف ُيســـتعمل لالســـتجابة لطلـــبات الـــدول ملســـاعدهتا يف ســـّن  

وسيسـتخدم الدلـيل كتقدمي لسياق ومضمون االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية          . التشـريعات 
ملكافحـة االرهـاب االثـين عشر، واالجراءات التشريعية الالزمة للتصديق عليها ولعملية التنفيذ              

فهـو يوفـر جمموعـة متـنوعة مـن األنظمـة األساسـية املعـتمدة فعـال لتنفيذ االلتزامات            . يةالتشـريع 
القانونــية املخــتلفة، ومنــاذج صــاغتها أمانــة الكومنولــث ومــنظمات أخــرى، وذلــك عــن طــريق  

والغــرض مــن ذلــك هــو  . استشــهادات داخــل الــنص ووصــالت حاســوبية تــؤدي إىل املصــادر  
سـي اللتزامات الصكوك الدولية االثين عشر، ومبجموعة  تـزويد واضـعي التشـريعات بفهـم أسا        

وسيسـاعد الدلـيل املمارسـني على فهم األدوات         . مـن الـنماذج لتيسـري عملـية الصـياغة الفعلـية           
توفـريا للعــناء عــلى أعضــاء اللجـنة، ســيتاح مشــروع الدلــيل   . (املـتاحة يف جمــال الــتعاون الــدويل 

إىل اللغة الروسية بتعاون مع منظمة األمن       وقـد ترمجت نسخة منه      ). كورقـة غـرفة اجـتماعات     
والـتعاون يف أوروبـا واسـتعملت يف دورة عمـل مجعـت أربـع دول مـن آسيا الوسطى ونظمتها         

ــندن يف     ــا يف لـ ــتعاون يف أوروبـ ــن والـ ــنظمة األمـ ــباط١١ و١٠مـ ــرباير / شـ ــرب . ٢٠٠٣فـ واعتـ
ييم االلكتروين  املشـاركون يف االجـتماع أن احـدى وظـائف الدلـيل الرئيسـية سـتكون هي التق                 

ــياجات ــد       . لالحت ــن حتدي ــدول م ــيل ســيمكّن ال ــبغي االشــارة إىل أن الدل ــذا الصــدد، ين ويف ه
وميكـن أيضا اقامة حوار مع الدول اليت تطلب ذلك          . اجملـاالت الـيت قـد تلـتمس فـيها املسـاعدة           

عـرب شـبكة االنترنـت أو بالـتداول عـن بعـد كـلما دعـت الضـرورة إىل تقـدمي مساعدة عاجلة،                        
فمن احملتمل أن تكون هذه التكنولوجيا اجلديدة عالية الفعالية من .  ارسـال بعـثات ميدانية     دون

ــال القــانوين     ــث الــتكلفة، للمســاعدة يف اجمل ــتعمال شــبكة االنترنــت لــتقدمي     . (حي مت فعــال اس
وقــد ). املســاعدة، وســوف جتــرى مــداوالت عــن ُبعــد يف املســتقبل، حيــثما يكــون ذلــك جمديــا

كة االنترنــت يتضــمن دلــيل األمــم املــتحدة التشــريعي بشــأن االتفاقــيات  أنشــئ موقــع عــلى شــب
والـربوتوكوالت الدولـية ملكافحة االرهاب، وأمثلة من التشريعات الوطنية املناهضة لإلرهاب،            

 ).www.unodc.org/odccp/terrorism.htmlانظر (وجيري استكماله بانتظام 
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  تقدمي اخلدمات االستشارية -جيم
 توسيع األساليب والتقنيات املستخدمة يف مشروع تقدمي املساعدة التمهيدية          مـن أجل   -٣٣

، أعـد مكتـب األمم املتحدة املعين باملخدرات         تعزيـز الـنظام القـانوين ملكافحـة اإلرهـاب         بشـأن   
، ويبلغ جمموع امليزانية تعزيـز الـنظام القـانوين ملكافحة اإلرهاب   واجلـرمية أيضـا مشـروعا بشـأن         

ويهـدف املشـروع إىل مسـاعدة الـدول يف مجـيع مـناطق       .  دوالرا٢ ٤٣٧ ٥٢٣املخصصـة له    
العـامل عـلى اختـاذ خطـوات عملـية مـن أجـل التصـديق عـلى الصـكوك الدولية القائمة ملكافحة                       

ويســتند املشــروع إىل اخلــربة الفنــية املــتوافرة يف الــربنامج العــاملي ملكافحــة . اإلرهــاب وتنفــيذها
ــربنامج العـــ   ــنظمة والـ ــرمية املـ ــرنامج     اجلـ ــب وبـ ــتابعني للمكتـ ــوال الـ ــل األمـ ــة غسـ املي ملكافحـ

وجيري تنفيذه  . االستشـارات القانونية التابع لربنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات         
بـتعاون وثـيق مـع مكتب الشؤون القانونية وسائر هيئات األمم املتحدة ذات الصلة واملنظمات         

وجيري . ال، وبتشـاور وثـيق مـع جلـنة مكافحـة اإلرهـاب           الدولـية واإلقليمـية الـيت تعمـل يف اجملـ          
، حنو  ٢٠٠٣فرباير  /وقـد ورد، حـىت شباط     . تقسـيم األنشـطة إىل مـراحل وفقـا لـتوافر األمـوال            

 . يف املائة من التمويل املطلوب٥٠

ويف إطـار املشـروع، قّدم املكتب املعين باملخدرات واجلرمية بالفعل خدمات استشارية              -٣٤
ويتوقع أن  . بيساو ومايل والنيجر وهاييت   -أنغـوال والـرأس األخضـر ورومانيا وغينيا       قانونـية إىل    

 بلدا، مع إعطاء األولوية إىل بلدان ٣٠، إىل حنـو     ٢٠٠٣تقـدم اخلدمـات االستشـارية، يف عـام          
ويف هـذه األثـناء، يقدم املكتب أيضا خربة فنية موضوعية وتقنية بشأن            . غـرب ووسـط أفريقـيا     
 جمــال مكافحــة اإلرهــاب، باالســتناد إىل خــربته الطويلــة األمــد يف اجملــاالت  الــتعاون الــدويل يف

ومـن أجـل هـذه الغايـة، اشترك املعهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم اجلنائية              . (ذات الصـلة  
واملكتـب املعـين باملخدرات واجلرمية يف تنظيم اجتماع لفريق من اخلرباء لتحديث دليلي تسليم               

ــن      اجملــرمني واملســ  ــيا، م ــد يف ســرياكيوزا، إيطال ــية عق ــبادلة يف املســائل اجلنائ  ٨ إىل ٦اعدة املت
، يف ارتـباط باجتماع لفريق للخرباء معين بالدليل التشريعي من           ٢٠٠٢ديسـمرب   /كـانون األول  

وقــد أدى عقــد االجــتماعني  . أجــل تــزويد الــدول األعضــاء مبجموعــة مــن األدوات املــتكاملة  
وينــبغي التأكــيد عــلى أنــه، .) عالــية تكالــيف األنشــطة بدرجــة كــبريةبصــفة متتالــية إىل زيــادة ف

بسـبب الصـلة الوثـيقة لبعض أحكام اتفاقية اجلرمية املنظمة مبكافحة اإلرهاب، ومن أجل زيادة              
كفـــاءة تكالـــيف الـــربنامج وحتقـــيق االســـتخدام األمـــثل ملـــوارده، مجـــع الكـــثري مـــن البعـــثات   

سـاعدة للتصـديق عـلى تلك االتفاقية واملساعدة املتعلقة          االستشـارية الـيت أوفـدت بـني تقـدمي امل          
. وقد أوفدت أربع بعثات بدعم من املستشار األقاليمي   . بالصـكوك الدولـية ملكافحـة اإلرهاب      

وفضـال عـن ذلـك، جيـري أيضـا إيفـاد بعـض البعـثات مبسـاعدة الـربنامج العاملي ملكافحة غسل               
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وإضافة إىل ذلك، جيري تنظيم     . ية للمخدرات وبـرنامج األمـم املـتحدة للمراقـبة الدولـ         األمـوال   
حلقــات عمــل عــن اتفاقــية اجلــرمية املــنظمة والصــكوك الدولــية ملكافحــة اإلرهــاب، بــناء عــلى   

وقـــد خطـــط حـــىت اآلن لتنظـــيم حلقـــات العمـــل هـــذه لصـــاحل ســـلوفاكيا وكرواتـــيا . الطلـــب
 .وهنغاريا

ستشــارية القانونــية عــلى وميكــن إجيــاز االســتراتيجية الــيت طــورت لــتقدمي اخلدمــات اال  -٣٥
 :النحو التايل

عقـب تقـدمي طلـب مباشـر مـن دولـة عضـو أو طلب موجه إىل جلنة مكافحة                      )أ( 
 اإلرهاب، تعّين نقطة اتصال إما يف وزارة العدل أو يف وزارة اخلارجية بالدولة الطالبة؛

ات جيـري مكتـب األمـم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية استعراضا للتشريع             )ب( 
الوطنـية القائمـة فيما يتعلق بالصكوك الدولية االثين عشر املتصلة باإلرهاب وقرار جملس األمن               

 ؛)٢٠٠١ (١٣٧٣

تـنظم اجـتماعات أفـرقة عمـل يف الدولـة الطالبة وتضم ممثلني لوزارات العدل                 )ج( 
ــيابة العامــة والشــ     ــئة القضــائية والن ــية، وكذلــك أعضــاء مــن اهلي . رطةوالداخلــية والدفــاع واملال

وتـناقش التغـيريات الرئيسية املطلوبة للوفاء بااللتزامات الدولية ويقترح إطار زمين إلجراء تلك            
 التغيريات؛

خـالل األشهر التالية، تقدم املساعدة، عن طريق وسائل إلكترونية أو أشكال             )د( 
 أخرى لالتصال، يف صوغ التشريعات اجلديدة ووضعها يف صيغتها النهائية؛

ــدم  )ه(  ــروع    تقـ ــتقدمي مشـ ــر، لـ ــى األمـ ــة، إذا اقتضـ ــافية إىل احلكومـ ــاعدة إضـ  مسـ
 التشريعات إىل الربملان أو إىل أي هيئة أخرى مناسبة؛

خيطـط لتدريـب املمارسني فيما يتعلق بالتشريعات الوطنية اجلديدة وينفذ هذا             )و( 
 .التدريب

 ملكتـب األمم    تـتخذ أنشـطة البحـث والتحلـيل الـيت جيـريها فـرع مـنع اإلرهـاب الـتابع                    -٣٦
وتشمل دراسة القانون   . املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلرمية كأداة لدعم تقدمي املساعدة التقنية           

 .اجلنائي الدويل واملقارن، وكذلك دراسة التشريعات الوطنية

يف إطـار الـربنامج العاملي ملكافحة اإلرهاب، ومبجرد أن تسّن تشريعات وطنية مالئمة               -٣٧
اون الـدويل، سيقوم املكتب املعين باملخدرات واجلرمية مبساعدة الدول، بناء           وتنشـأ آلـيات للـتع     

 املستقبل ومن املخطط له، إثر ذلك، أن تعد يف . عـلى طلبها، يف جهودها لتشغيل تلك اآلليات 
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وســيجري . القريــب طلــبات منوذجــية حاســوبية لتســليم اجملــرمني واملســاعدة القانونــية املتــبادلة  
برنامج االستشارات  ي الـذي سـتتاح علـيه هـذه الطلبات بتعاون وثيق مع              إنشـاء املوقـع الشـبك     

وسيتيح للقضاة واملدعني   . القانونـية الـتابع لـربنامج األمـم املـتحدة للمراقـبة الدولية للمخدرات             
وغريهــم مــن موظفــي إنفــاذ القوانــني ذوي الصــلة أداة مباشــرة للمســاعدة يف عمــلهم الــيومي    

 .بشأن التعاون الدويل

مـن أجـل زيـادة تعزيـز اخلـربة الفنية الوطنية وقدرة احلكومات على تطبيق تشريعات                 و -٣٨
مكافحــة اإلرهــاب الداخلــية وإنفاذهــا، مــع جعــل الــتعاون الــدويل أكــثر فعالــية أيضــا، خيطــط    

ومن أجل  . لتنظـيم برنامج للموجهني يف إطار مشروع تعزيز النظام القانوين ملكافحة اإلرهاب           
القـة عمـل وثيقة مع الرابطة الدولية ألعضاء النيابة العامة، اليت ميكن أن         هـذه الغايـة، أقيمـت ع      

تـزود املكتـب املعـين بـاملخدرات واجلرمية بقائمة بأمساء مدعني عامني ذوي تدريب جيد وتقيم      
شـراكة كاملـة لتنفـيذ بـرنامج يسـاعد الـبلدان يف تدريـب موظفيها ذوي الصلة بشأن األحكام             

. علقة بتســليم اجملــرمني واملســاعدة القانونــية املتــبادلة يف جمــال اإلرهــاب والوســائل الرئيســية املــت
ويعـتزم أيضـا االعداد لبعثات مساعدة قصرية األجل والقيام هبا إىل البلدان املتعاونة مع الرابطة                

 .وسيشكل ذلك جزءا من برنامج املوجهني الشامل املخطط له. الدولية ألعضاء النيابة العامة

املشـروع، يقـدم املكتـب املعـين بـاملخدرات واجلرمية أيضا املشورة بشأن              وكجـزء مـن      -٣٩
بــناء القــدرات، مــع التركــيز عــلى تعزيــز اهلــياكل املؤسســية القائمــة يف الــدول، وبصــفة أكــثر     

وستقدم . حتديـدا، التركـيز عـلى إنشـاء سـلطات مركـزية تعىن بالتعاون الدويل بشأن اإلرهاب                
 الـتجارب الوطنـية املخـتلفة إىل الـدول عـندما تعمـد إىل انشاء           أمـثلة قـد جيـدر االقـتداء هبـا مـن           

وينبغي أن يالحظ   . هـياكل ومؤسسـات جديدة لالخنراط يف التعاون الدويل ملكافحة اإلرهاب          
أيضـا أن بعـض الـدول األعضـاء ترغـب يف تعزيـز نظـم العدالـة اجلنائـية الـتابعة هلـا لكـي تكون                     

فعــلى ســبيل املــثال، جيــري حالــيا صــوغ   . رميةأفضــل اســتعدادا ملكافحــة اإلرهــاب بوصــفه جــ  
وســيزود . مشــروع اقــتراح إلصــالح العدالــة اجلنائــية يف اجلزائــر يشــمل عنصــرا عــن اإلرهــاب  

املشــروع الســلطات اجلزائــرية باملشــورة ذات الصــلة بشــأن تدابــري مكافحــة اإلرهــاب وخيطــط  
 .دالة اجلنائية اجلزائري جبملتهلتقدمي الدعم ألنشطة عملياتية يف جماالت خمتلفة تتعلق بنظام الع

  
الــتعاون مــع جلــنة مكافحــة اإلرهــاب وســائر هيــئات األمــم املــتحدة واملــنظمات    -رابعا

  الشريكة
، إىل األمــني العــام أن ٢٠٠٢/١٩طلــب اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي، يف قــراره    -٤٠

مبنع اإلجرام الدويل يعـرض عـلى جلـنة مكافحـة اإلرهـاب املعلومـات عما يقوم به املركز املعين         
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وتلبية . مـن أنشـطة ذات صـلة مبـنع اإلرهـاب ومكافحـته، بغـية تعزيز احلوار الدائم بني اهليئتني                   
. لذلـك الطلــب، أقــام املكتـب املعــين بــاملخدرات واجلـرمية اتصــاالت عمــل منـتظمة مــع اللجــنة    

وجيري .  للجنةويقـدم املكتـب، بصـفة خاصـة، تقاريـر خمصصة إىل فريق املساعدة التقنية التابع           
أيضـا إبـالغ اللجـنة بانـتظام عـن أنشطة املكتب املشتركة مع منظمة األمن والتعاون يف أوروبا                   

، شارك املكتب يف    ٢٠٠٣مارس  / آذار ٦ويف  . وعـن حالـة مشـاريعه اخلاصـة باملساعدة التقنية         
 تابعة اجـتماع خـاص عقدتـه اللجـنة مع ممثلني ملنظمات دولية وإقليمية ودون إقليمية وكيانات     

 .لألمم املتحدة من أجل تعزيز اجلهود الدولية ملكافحة اإلرهاب

وتشــمل أنشــطة أخــرى االتصــال مــع اللجــنة لــتحديد الــدول الــيت حتــتاج إىل مســاعدة  -٤١
وتوجــه اللجــنة أيضــا طلــبات . قانونــية جلعــل تشــريعاهتا الوطنــية متســقة مــع املتطلــبات الدولــية 

 .كتب، بناء على والية األخري وخربته الفنيةاملساعدة الواردة من الدول إىل امل

ومــن أجــل زيــادة تعزيــز التنســيق مــع اللجــنة، أُدرج املكتــب اآلن يف املوقــع الشــبكي     -٤٢
، ويشكل هذا الدليل    )www.un.org/docs/sc/committees/1373(لدلـيل املسـاعدة الـتابع للجنة        

 .دة إىل الدول األعضاءمستودعا مركزيا جلميع اإلجراءات املتعلقة بتقدمي املساع

ويعمـل مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية، باعتـباره جـزءا من األمانة                     -٤٣
. العامـة، بصـفة منـتظمة مـع مكتـب الشـؤون القانونـية، الـذي أسـهم يف إعداد الربنامج العاملي                 

رمية بنسخ من   وقـد قـام مكتـب الشـؤون القانونـية أيضـا بـتزويد املكتـب املعين باملخدرات واجل                  
 كمـا يتصـل املكتـب املعـين     )٤(.القوانـني واللوائـح الوطنـية بشـأن مـنع اإلرهـاب الـدويل وقمعـه        

 .باملخدرات واجلرمية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن املسائل ذات االهتمام املشترك

 األمــم ويقــوم املكتــب املعــين بــاملخدرات واجلــرمية، إضــافة إىل تنســيق أنشــطته مــع هيــئات     -٤٤
، )٢٠٠١ (١٣٧٣املتحدة، وبصفة خاصة مع جلنة مكافحة اإلرهاب بشأن تنفيذ قرار جملس األمن             

 وكذلك مع باحملافظـة عـلى ترتيـبات عمـل مسـتمرة مـع مـنظمات دولـية وإقليمـية ودون إقليمـية،             
ــربنامج        ــبادل املعلومــات عنصــرا أساســيا مــن عناصــر ال ــية، حيــث يشــكل ت مؤسســات أكادمي

يجة لذلك، أُنشئت نقاط اتصال بني املكتب ومنظمات إقليمية مثل منظمة الدول            ونتـ . العـاملي 
األمريكـية ومـنظمة األمـن والـتعاون يف أوروبـا، كمـا جتـرى اتصـاالت منـتظمة مـع رابطة أمم                        

وقد . جـنوب شـرقي آسـيا وكومونولـث الـدول املسـتقلة واجلماعـة اإلمنائية للجنوب األفريقي                
مشــتركة مــع مــنظمات إقليمــية ودولــية، ممــا يســهم يف توســيع  شــرع املكتــب أيضــا يف أنشــطة 

ــه     ــأثري أعمال ــيه ويضــاعف ت وجيــري االضــطالع  . اجلمهــور الــذي ميكــن للمكتــب أن يصــل إل
بأنشـطة مشـتركة مـع أمانـة الكومونولـث مـن أجـل صـوغ أدلـة تشـريعية، ومـع منظمة الدول                        

وفــيما . الــتعاون يف أوروبـا األمريكـية يف دعـم أنشــطة املكتـب يف هــاييت، ومـع مــنظمة األمـن و     
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يــتعلق هبــذه املــنظمة األخــرية، أعــد بــرنامج مشــترك لــتقدمي املســاعدة التشــريعية إىل دول آســيا  
ويف إطــار ذلــك الــربنامج، نظــم املكتــب ومــنظمة األمــن والــتعاون يف أوروبــا حلقــة  . الوســطى

ــندن يف شــباط    ــتقين، يف ل ــتعاون ال ــرباير /عمــل بشــأن ال ــناء عــلى   مــن أجــل القــيام،  ٢٠٠٣ف ب
الطلــب، باختــبار دلــيل األمــم املــتحدة التشــريعي لالتفاقــيات والــربوتوكوالت الدولــية املــتعلقة  

). أوزبكسـتان وطاجيكسـتان وقريغيزستان وكازاخستان     (باإلرهـاب يف أربـع دول يف املـنطقة          
ــدم املكتــب إســهاما هامــا يف حلقــة العمــل الــيت نظمــتها مــنظمة األمــن        وفضــال عــن ذلــك، ق

ــتعاون ــا يف وال  مــن أجــل تعزيــز عمــل املــنظمات اإلقليمــية   ٢٠٠٢ســبتمرب / أيلــول٦ يف أوروب
 .ودون اإلقليمية يف منع اإلرهاب ومكافحته

ومن املزمع  . وخيطـط املكتـب املعـين بـاملخدرات واجلـرمية أيضـا لتعزيز عملياته امليدانية               -٤٥
يات عن األعمال املتعلقة أن ُيعـني، رهـنا بـتوافر املـوارد، مستشـارون إقليمـيون يـتولون مسـؤول              

 .باإلرهاب يف مناطق استراتيجية يف امليدان من أجل دعم تقدمي املساعدة التقنية
  

  إذكاء الوعي العام -خامسا
ُوّجــه العديــد مــن أنشــطة املكتــب املعــين بــاملخدرات واجلــرمية إىل إذكــاء الوعــي العــام   -٤٦

، الــيت نظمهــا املكتــب ودعمــتها وقــد حضــر الــندوة. بشــأن أفضــل الــنهوج ملكافحــة اإلرهــاب
 ٦ منظمات دولية و   ١٠ دولة عضو و   ١٠١،  ) أعاله ٣٠ و ٢٦انظر الفقرتني   (حكومـة النمسـا     

وقد أتاحت الندوة فرصة    . مـنظمات غـري حكومـية وممـثلون رفـيعو املسـتوى مـن األمانة العامة               
اجلهــد العــاملي ملــنع فــريدة لتوجــيه انتــباه خــاص إىل األمهــية املــتزايدة لــتعزيز الــتعاون الــدويل يف 

اإلرهـاب ومكافحـته، وكذلـك إىل احلاجة للمساعدة يف تعزيز اإلطار القانوين الدويل ملكافحة      
 .وسينشر قريبا جتميع ملداوالت الندوة. اإلرهاب

واضــطلع املكتــب بعــدة أنشــطة أخــرى إلذكــاء الوعــي بشــأن مواضــيع حمــددة تــتعلق     -٤٧
احللقــات الدراســية التدريبــية ملقــرري السياســات باإلرهــاب الــدويل، مبــا يف ذلــك سلســلة مــن  

 :واملمارسني واألكادمييني بشأن الصكوك الدولية، على النحو التايل

حلقـة دراسـية تدريبـية بشـأن املسـاعدة التقنـية القانونـية نظمها مكتب تطوير                  )أ( 
لواليــات ومســاعدة وتدريــب أعضــاء النــيابة العامــة فــيما وراء الــبحار، الــتابع لــوزارة العــدل با 

 ؛ ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٧ إىل ٣املتحدة، ومنظمة الدول األمريكية يف باراغواي من 

حلقــة عمــل نظمهــا مكتــب املؤسســات الدميقراطــية وحقــوق اإلنســان الــتابع   )ب( 
 ؛ ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ و٢٦ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف بولندا يومي 
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 جملـس حبوث العلوم االجتماعية يف واشنطن العاصمة من          حلقـة عمـل نظمهـا      )ج( 
وقدمــت مدخــالت أيضــا الجــتماعات يف إيطالــيا . ٢٠٠٢نوفمــرب / تشــرين الــثاين١٦ إىل ١٣

وفضال عن . والـربتغال وبولـندا واجلزائر وكرواتيا واململكة املتحدة والنمسا والواليات املتحدة   
ــتقدمي عــروض إىل االحتــاد الــ    ــدويل يف اجــتماعه يف داكــار وإىل  ذلــك، وفّــرت مــواد ل ربملاين ال

 .املبادرة التعاونية جلنوب شرق أوروبا يف اجتماعها يف بوخارست

وعـالوة عـلى ذلـك، قدمـت معلومـات عـن حمتويات الربنامج العاملي ملكافحة اإلرهاب ومساته         
ــنا يف كــانون األول      ــية يف فيي ــيع اجملموعــات اإلقليم ــثلني جلم  ٢٠٠٢ديســمرب /وأنشــطته إىل مم

وقدمـت مدخـالت أيضـا مـن أجل تعزيز القدرات العملياتية يف           . ٢٠٠٣يـناير   /وكـانون الـثاين   
وعقـد مؤمتـر دويل، نظـم باالشـتراك مع اجمللس االستشاري الدويل             . تدابـري مكافحـة اإلرهـاب     

العــلمي والفــين الــتابع لفــرع مــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية بــاألمم املــتحدة، وشــارك يف رعايــته 
ــة، يف       امل ــة العام ــتابعة لألمان ــزع الســالح ال ــاملخدرات واجلــرمية وإدارة شــؤون ن كتــب املعــين ب

شــبكات : االجتــار"، بعــنوان ٢٠٠٢ديســمرب / كــانون األول٨ إىل ٦كورمــايري ، إيطالــيا، مــن 
وقـدم املكتـب، خـالل املؤمتر،       ". ولوجسـتيات اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية واإلرهـاب الـدويل             

 عــن طــريق تقــدمي عــرض بشــأن الــروابط بــني اإلرهــاب وشــبكات اجلــرمية    إســهاما موضــوعيا
 .األمناط واالجتاهات الناشئة: املنظمة

ومـن أجـل دعـم سـيادة القـانون الـدويل عـلى الصـعيد الـدويل، سـينظم حـدث خاص                        -٤٨
باملعــاهدات باالشــتراك مــع مكتــب الشــؤون القانونــية أثــناء انعقــاد الــدورة الثامــنة واخلمســني    

وسيســـلط احلـــدث الضـــوء عـــلى التصـــديق عـــلى اتفاقـــية اجلـــرمية املـــنظمة   .  العامـــةللجمعـــية
والـربوتوكوالت املـلحقة هبـا واالتفاقـيات والربوتوكوالت الدولية ملكافحة اإلرهاب، وكذلك         

 .على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وغريها، واالنضمام إليها، وسيشجع القيام بذلك

ادة تعزيز تقاسم املعلومات، قام املكتب املعين باملخدرات        وفضـال عـن ذلـك، وبغية زي        -٤٩
ــربنامج العــاملي ملكافحــة        ــيه مجــيع أنشــطة ال ــنعكس ف واجلــرمية بتنقــيح موقعــه الشــبكي لكــي ت

وجيـــري حتديـــث املوقـــع ). www.unodc.org/odccp/terrorism.html: انظـــر املوقـــع(اإلرهـــاب 
اسـع نشرة جديدة تلقي الضوء على       وإضـافة إىل ذلـك، وزعـت عـلى نطـاق و           . بصـفة منـتظمة   

 .أنشطة الربنامج العاملي
  
  تعزيز فرع منع اإلرهاب التابع لألمانة العامة -سادسا

ــر          -٥٠ ــزة تقري ــرارات أجه ــن ق ــثقة م ــدة املنب ــات اجلدي ــوري بالوالي ــتزام الف ــن أجــل االل م
ذ املديــر السياســات واآلراء الــيت أعــرب عــنها أثــناء املناقشــات الــيت جــرت خــالل الــندوة، اختــ  
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التنفـيذي للمكتـب املعـين بـاملخدرات واجلـرمية تدابـري مؤقـتة لـتعزيز موارد فرع منع اإلرهاب،              
ــتويل أنشــطة مــنع اإلرهــاب بالتركــيز عــلى املســائل        ــتة ل ــتداب موظفــني بصــفة مؤق وذلــك بان

 .القانونية

ب ومــن أجــل ضــمان اســتمرارية اجلهــود الــيت تــبذهلا األمــم املــتحدة ملكافحــة اإلرهــا     -٥١
Corr.1  وA/57/152(وجعـل تأثريهـا أكـثر استدامة، قدم األمني العام تقريرا إىل اجلمعية العامة    

 املعين لمركزلعة  الواليـات املوسّـ  أشـار فـيه إىل أن  )  Add.2/Corr.2 وAdd.1/Corr.1و  Add.1و
 ويتطلب.  معززا  يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب ومـنعه تستلزم برنامج عمل            مبـنع اإلجـرام الـدويل     

 .املـوارد لتكالـيف املوظفني والتكاليف غري املتعلقة باملوظفني        خمصصـات    زيـادة    ، بـدوره  ذلـك، 
 كـــانون ٢٠ املـــؤرخ ٥٧/٢٩٢ مـــن الفـــرع الـــرابع مـــن قـــرار اجلمعـــية العامـــة ١ويف الفقـــرة 

ــد، أكــدت اجلمعــية ٢٠٠٢ديســمرب /األول  أولويــات املــنظمة كمــا وردت يف   عــلىمــن جدي
مكافحــة اإلرهــاب الــدويل  الــيت تضــمنت )٥(،٢٠٠٥-٢٠٠٢ترة اخلطــة املتوســطة األجــل للفــ
 كمـا أكـدت جمـددا دور املركـز يف توفري املساعدة التقنية، بناء على       جبمـيع أشـكاله ومظاهـره؛     

على ووافقـت   . طلـب الـدول األعضـاء بشـأن مـنع االرهـاب الـدويل جبمـيع أشـكاله ومظاهـره                   
 دوالر لتغطـــية ٢٣٠ ٩٠٠دره ــــــارئ قوـــــاب صـــندوق الطـــى حســـــــــتوفـــري مـــبلغ ُيقـــيَّد عل

 ٣- ووظيفة واحدة برتبة ف    ٤- ووظيفة واحدة برتبة ف    ١-تكالـيف وظـيفة واحدة برتبة مد      
، مــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية، مــن  ١٤ووظيفــتني مــن فــئة اخلدمــات العامــة يف إطــار الــباب  

ــنتني   ــترة السـ ــية الـــربناجمية لفـ ــرار، يقـــ . ٢٠٠٣-٢٠٠٢امليزانـ ــتابعة للقـ وم املكتـــب املعـــين ومـ
بـاملخدرات واجلـرمية حالـيا باجـراءات التعـيني يف الوظـائف املذكـورة أعـاله، ممـا سـيوفر لفرع                

 .منع اإلرهاب حدا أدىن من موارد امليزانية العادية لتنفيذ الربنامج العاملي ملكافحة اإلرهاب

ردة خالل الفترة قيد    وفـيما يـتعلق باملوارد اخلارجة عن امليزانية، كانت املسامهات الوا           -٥٢
 :االستعراض على النحو التايل

ــنظام القــانوين ملكافحــة      )أ(  ــز ال لصــاحل مشــروع املســاعدة التمهــيدية بشــأن تعزي
 ؛) دوالر٢٣٠ ٠٠٠(الواليات املتحدة ):  أعاله٣١انظر الفقرة (اإلرهاب 

لصـــاحل املشـــروع الكـــامل الـــنطاق بشـــأن تعزيـــز الـــنظام القـــانوين ملكافحـــة     )ب( 
، ومل ميول املشروع    ) دوالر ١ ٠٠٠ ٠٠٠(والنمسا  )  دوالر ٢٠٠ ٠٠٠ (إيطالـيا   : رهـاب اإل

  مليون دوالر؛٢,٥بعد إال بصفة جزئية، ألن جمموع ميزانيته يبلغ حنو 

 ٦٠ ٠٠٠اسـتخدمت أيضـا مسـامهات وردت مـن تركـيا واليابان وتبلغ حنو                )ج( 
 .دوالر لصاحل الربنامج العاملي
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ــتقدميها مــن بلجــيكا وفرنســا  وجــرى تقــدمي مســامه  -٥٣ ــتعهد ب وســتغطي . ات عينــية أو ال
مسـامهة فرنسـا إعداد دليل لتنفيذ االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ملكافحة اإلرهاب لصاحل             

 .البلدان الناطقة بالفرنسية

ووفقــا ألولــيات الــربنامج العــاملي، وامتــثاال لطلــب فــرع مــنع اإلرهــاب، جيــري حالــيا    -٥٤
عات العـداد دلـيل األمـم املـتحدة التشـريعي واختباره وتقدمي املساعدة القانونية               اسـتخدام التـرب   

وميكـن احلصول على قائمة الدول اليت متت مساعدهتا، وكذلك تفاصيل           . إىل الـدول األعضـاء    
 .األموال اليت خصصت لتلك املساعدة، مبجرد طلبها

  
  استنتاجات وتوصيات -سابعا

ي ملكافحـة اإلرهاب، بذلت جهود واسعة ملساعدة أكرب عدد          يف تنفـيذ الـربنامج العـامل       -٥٥
ــدويل         ــتعلقة باإلرهــاب ال ــية امل ــية الدول ــلى الصــكوك القانون ــدول يف التصــديق ع ــن ال ممكــن م

ومل تكن تلك اجلهود ممكنة     ). ٢٠٠١ (١٣٧٣وتنفـيذها وكذلـك إلعمـال قـرار جملس األمن           
ومكتـبها يف حشـد الدعـم السياسـي، الذي     إال بفضـل دور جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية               

 .جتلى بعد ذلك يف زيادة موارد امليزانية العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانية

ويف هـذا الصدد، قد ترغب اللجنة يف تقدمي الدعم السياسي والتوجيه للربنامج العاملي               -٥٦
رغـب اللجنة، يف تقدمي هذا      وقـد ت  . بشـأن طـرائق التنفـيذ املسـتقبلي الرامـية إىل حتقـيق أهدافهـا              

التوجـيه، أن تضـع يف االعتبار توصيات الفريق العامل املعين بالسياسات املتعلقة باألمم املتحدة               
، من أجل ترمجة االلتزام     ٢٠٠١أكتوبر  /واإلرهـاب، الذي أنشأه األمني العام يف تشرين األول        

. ملشــكلة اإلرهــاب إىل واقــعالــدويل املشــترك بالتصــدي الفعــال واملســتدام واملــتعدد األطــراف  
ويعطـي الفـريق العـامل املعـين بالسياسـات األولويـة ألنشـطة املنظمة فيما يتعلق باإلرهاب وقد                    
وضــع جمموعــة حمــددة مــن التوصــيات بشــأن الطــريقة الــيت ميكــن أن تعمــل هبــا مــنظومة األمــم   

 .املتحدة على حنو أكثر اتساقا وفعالية يف جمال مكافحة اإلرهاب

ورد يف موجـز تقريـر الفـريق العـامل املعـين بالسياسـة فيما يتعلق باألمم املتحدة         وكمـا    -٥٧
ينـبغي لألمم املتحدة أن تدعم املبادئ واملقاصد        ،  )، املـرفق  A/57/273-S/2002/875(واالرهـاب   

الرئيسـية مليـثاق األمـم املـتحدة، وأن تسـاندها وتعـيد تأكـيدها، فاإلرهـاب يقـوض أسـس هذه                      
وينــبغي أن تكــون أنشــطة املــنظمة جــزءا مــن اســتراتيجية . ويعرِّضــها لــلخطراملــبادئ واملقاصــد 

 :ثالثية تدعم اجلهود العاملية الرامية إىل

  الفئات الساخطة عن اعتناق اإلرهاب؛إثناء )أ( 
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 اجملموعات أو األفراد؛إرهابية على القيام بأعمال انكار وسائل  )ب( 

 .لعريضة يف جمال مكافحة اإلرهابلتعاون الدويل ذي القاعدة ااستدامة ا )ج( 

وتتــيح تلــك االســتراتيجية الثالثــية أساســا مالئمــا الســتراتيجية عاملــية شــاملة لــتقدمي املســاعدة    
وقّدم الفريق العامل املعين بالسياسات جمموعة من التوصيات        . التقنـية بشـأن مكافحة اإلرهاب     

 توصــية مــن التوصــيات ١٣ي وتــنطو. املــزمع تنفــيذها والــيت طلبــت مــن أجــلها مــوارد إضــافية
التأكيد : الـثالثني عـلى أنشـطة يضـطلع هبا املكتب املعين باملخدرات واجلرمية يف اجملاالت التالية               

البالغ عددها  الصـكوك الدولـية ملكافحـة اإلرهـاب و        للـدول األعضـاء عـلى أمهـية التوقـيع عـلى             
ذة يف جمال مكافحة    اسـتكمال اإلجـراءات املتخ    تنفـيذها فعـال؛ و     والتصـديق علـيها و     صـكا  ١٣

ة امللحقة  ربوتوكوالت الثالث والالدعوة لإلسراع بالتوقيع على اتفاقية اجلرمية املنظمة        باإلرهـاب   
 األمم  أعمـال مواصـلة التأكـيد عـلى مـا تشـكله           ؛ و ، والتصـديق علـيها وإدخاهلـا حـيز الـنفاذ          هبـا 

ــتعلقة مب     ــناء القــدرات امل ــية يف جمــاالت حقــوق اإلنســان، وب مارســة الدميقراطــية،  املــتحدة احلال
ــة االجتماعــية واالقتصــادية، مــن أمهــية جلهــود مكافحــة اإلرهــاب     ــدول  ؛ ووالعدال مســاعدة ال

التأكيد على أمهية   ؛ و )٢٠٠١ (١٣٧٣األعضـاء واهليـئات اإلقليمية يف تنفيذ قرار جملس األمن           
ىل تنفيذ  ويف إطـار جهـود األمـم املـتحدة الرامـية إ           . صـراعات مـا بعـد ال    لسـالم يف مـرحلة      ابـناء   

توصــيات الفــريق العــامل، اضــطلع املكتــب املعــين بــاملخدرات واجلــرمية بــالفعل بأنشــطة حمــددة  
ويــبلّغ املكتــب ). انظــر األقســام مــن ثالــثا إىل خامســا أعــاله(تســهم يف تنفــيذ هــذه التوصــيات 

ويف هـذا الصدد، قد ترغب جلنة       . الفـريق العـامل بصـفة منـتظمة حبالـة تنفـيذ توصـيات الفـريق               
 اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية أيضـا يف تقـدمي توجـيه أكثر حتديدا بشأن كيفية إدماج توصيات                    مـنع 

 .الفريق العامل يف إطار سياسات املساعدة التقنية العاملية

ــا وأكــثر مشــوال       -٥٨ ــتخذ سياســة أوســع نطاق ــبغي التشــديد عــلى ضــرورة أن ت ــه ين ــيد أن ب
ء بالتزاماهتا الدولية، ولتعزيز قدرات األجهزة للمسـاعدة التقنـية للسـماح للدول األعضاء بالوفا    

ــيات تســليم       ــتعامل مــع مكافحــة اإلرهــاب، والختــاذ خطــوات حمــددة جلعــل آل ــية الــيت ت الوطن
 .اجملرمني واملساعدة املتبادلة أكثر فعالية

ومـن أجـل هذه الغاية، ميكن أن يكون إجراء مناقشة متعمقة للمسائل املذكورة أعاله      -٥٩
، مبشاركة مسؤولني رفيعي املستوى، مفيدا يف مواصلة تركيز االهتمام على           ةلجنمـن جانـب ال    

ويف هذا السياق، قد ترغب اللجنة     . هـذه املسـائل وميكـن أن يتـيح للجـنة فرصـة تقدمي التوجيه              
املعنـية مبـنع اجلـرمية أيضـا يف اتاحـة صـندوق األمـم املـتحدة ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائية لتلقي                     

واردة مـن اجلهـات املاحنـة الـيت ترغـب يف تعزيـز أنشـطة املسـاعدة التقنية ملكافحة               املسـامهات الـ   
 .اإلرهاب
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 احلواشي
: ٢٠٠٠أبريل / نيسان١٧-١٠مؤمتـر األمـم املـتحدة العاشـر املعين مبنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، فيينا،            انظـر  )١(

 ).A.00.IV.8ع منشورات األمم املتحدة، رقم املبي (تقرير أعدته األمانة العامة
مـن أجـل اسـتكمال املعلومات املقدمة بشأن حالة الدول األعضاء فيما يتعلق بتوقيعها على الصكوك الدولية                 )٢(

املـتعلقة مبـنع اإلرهـاب الدويل وقمعــه، أو تصديقهـا عليهـا، انـظــر موقع األمم املتحدة الشبكي للمعاهــدات           
)untreaty.un.org/English/Terrorism.asp( . وترد أدناه الصكوك الدولية)مرتبة ترتيبا زمنيا:( 

 االتفاقية اخلاصة باجلرائم وبعض األفعال األخرى املرتكبة على منت الطائرات ١٩٦٣
 اتفاقية مكافحة االستيالء غري املشروع على الطائرات ١٩٧٠
 اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة ضد سالمة الطريان املدين ١٩٧١
ة مــنع وقمــع اجلــرائم املرتكــبة ضــد األشــخاص املتمــتعني حبمايــة دولــية، مبــا فــيهم املوظفــون    اتفاقــي ١٩٧٣

 الدبلوماسيون
 االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن ١٩٧٩
 اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية ١٩٨٠
 الطريان املدين الدويل،    الـربوتوكول املتعلق بقمع أعمال العنف غري املشروعة يف املطارات اليت ختدم            ١٩٨٨

  بشأن قمع األعمال غري املشروعة ضد سالمة الطريان املدين١٩٧١املكمل التفاقية 
 اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية ١٩٨٨
رف بــروتوكول قمــع األعمــال غــري املشــروعة املوجهــة ضــد ســالمة املنصــات الثابــتة القائمــة يف اجلــ ١٩٨٨

 القاري
 اتفاقية بشأن متييز املتفجرات البالستيكية بغرض كشفها ١٩٩١
 االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل ١٩٩٧
 االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب ١٩٩٩

 .٥١٤٦، الرقم ٣٥٩، اجمللد سلسة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٣(
 .E/F.02.V.7بيع منشورات األمم املتحدة، رقم امل )٤(
 .٢٣، الفقرة )A/55/6/Rev.1 (٦ للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم الرمسيةالوثائق  )٥(
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