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، 1994اإلعالن المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على اإلرهاب الدولي، 
 1996واإلعالن المكمل له في 

 بقلم روهان بيريرا  

 المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية، سري النكا

  51/210رئيس اللجنة المخصصة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 

 )اإلرهاب (1996سمبر دي/األول آانون 17المؤرخ 
 

 السياق التاريخي

ي     دة الت م المتح ي األم دولي ف اب ال ى اإلره ضاء عل دابير الق ة موضوع ت سمت معالج ات

د  ”اإلرهاب “استمرت طوال فترة السبعينات من القرن الماضي، بمداوالت لتعريف مصطلح            ، فق

ا             اء       رأى البعض أن التعريف الدقيق لهذا المصطلح، وفصله بوضوح عن األعم ل التي ترتكب أثن

ة في                     د مختلف العناصر الداخل النضال الوطني من أجل التحرير، أمر ضروري حتى يمكن تحدي

دولي ال       لآما قيل إن تدابير إنفاذ القانون من أجل ا        . هذا المفهوم تحديدا دقيقا    قضاء على اإلرهاب ال

اب  ة وراء اإلره باب الكامن ة األس ا دون دراس ن اتخاذه بعض. يمك ن ال ال إن وضع ولك  اآلخر ق

ف      ود مواق را لوج ه، نظ وب في ر مرغ و أم واقعي وال ه األمر ال يس ب اب ل سبق لإلره ف م تعري

ؤخر الحاجة          ة وراءه ينبغي أال ت ذا الموضوع وإن دراسة األسباب الكامن اه ه ة تج ية متباين سياس

 .يهالملحة إلى التعاون الدولي العتماد تدابير قانونية لمكافحة اإلرهاب والقضاء عل

ائي             نهج الثن وبغض النظر عن المناقشات التي دارت حول تعريف مصطلح اإلرهاب، وال

ا            د م ه اآلن    الذي أسفرت عنه هذه المسألة، فمن الجدير بالذآر أن المجتمع الدولي قد اعتم شار إلي ي

ـ  اعي “ب نهج القط ة  ” ال د قانوني تنباط قواع صدي الس اب للت ة اإلره سألة مكافح نهج  . لم ان ال وآ

ا                   الق الج آل منه طاعي، وهو نهج ذو طبيعة عملية، يتميز بإقرار سلسلة من االتفاقيات المحددة، يع

ى                ابيون عل ه اإلره ا يرتكب ز، وهو م جريمة محددة، تنطوي على استخدام أعمال العنف دون تميي

 .محاآمتهم األرجح ويفرض على الدول األطراف التزاما بتسليم مرتكبي هذه الجرائم أو

 من أجل مكافحة اختطاف الطائرات،        مبكر ب االتفاقيات التي عقدت في وقت        وفي أعقا  

ل ظاهرة أخذ                  اب، مث ة لإلره أبرمت اتفاقيات محددة لمعالجة األشكال والمظاهر الجديدة والمختلف

ر                 ال غي دني، واألعم الرهائن، واألعمال غير المشروعة ضد المطارات وضد مرافق الطيران الم

 .الحة البحريةالمشروعة ضد سالمة الم
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ه، من خالل                  موجه   والنهج القطاعي      ارات المتاحة أمام ابي من الخي ان اإلره نحو حرم

زم               دات، والتي تل ا في المعاه إقامة شبكة على أوسع نطاق ممكن من االلتزامات المنصوص عليه

 .الدول بتسليم اإلرهابيين أو محاآمتهم دون أي استثناء
 

 وموجز ألهم األحكاماوض التففي تاريخ المهمة التطورات   

رة  شهدت    ي           فت ال العنف ف شار أعم عا سريعا في انت رن الماضي توس سعينات من الق الت

الم    اطق الع ن من ر م الروابط . آثي ين   ف دة ب رة والمتزاي ات   الخطي ة والجماع ات اإلرهابي الجماع

ل    عبر الحدود  اإلجرامية األخرى العاملة في الجريمة المنظمة         وتهريب   ت،بالمخدرا االتجار   ، مث

ا         يالبشر، والتجارة غير المشروعة في األسلحة، وغس        ة وغيره واد النووي وال، وتهريب الم ل األم

سقة                  من المواد التي تنطوي على خطورة، بدأت تظهر على السطح، وأصبحت تتطلب استجابة من

 .عن طريق زيادة التعاون الدولي

دة       ضايا الجدي ل       لمجمن ا    عاجالً  ًااهتمام  وقد استدعت الق دولي، مث ع ال ضايا   تم شارآة  ق م

ة ضد     الرتكاب  الدول، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في استخدام أراضيها            أعمال إرهابي

تخدام وضع     اءة اس ة، وإس ال اإلرهابي ل األعم رى، وتموي وء ووضع دول أخ ي  اللج ين ف الالجئ

رام ج  ولم تكن  . أعمال إرهابية ضد دول أخرى الرتكاب  اإلعداد   سألة إب ات     م د من االتفاقي ل جدي ي

ار            . ول واسع من الدول األعضاء     قببقد حظيت بعد    القطاعية   ان الخي ذه الظروف، آ وفي ضوء ه

الن      ذا اإلع ل ه رار مث امل، وإق ادئ ش الن مب ى إع اوض عل و التف ضل ه ة المف ب لمعالج الجوان

ك،     . الرئيسية للمشكلة  ا         اعتمدت ا  وبناء على ذل ة، بموجب قراره ة العام  9المؤرخ    49/60لجمعي

دولي           1994ديسمبر  /آانون األول  ى اإلرهاب ال ، اإلعالن المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء عل

 ).باإلعالنفيما يلي شار إليه وي(

رة          داوالت               8وتعكس ديباجة اإلعالن، في الفق اء الم ا أثن ق التي أعرب عنه ، دواعي القل

 .شاملةبشأن ضرورة معالجة مشكلة مكافحة اإلرهاب بطريقة 

ال التي               “   واقتناعا منها أيضا بأن قمع أعمال اإلرهاب الدولي، بما في ذلك األعم

يا                       شكل عنصرا أساس ر مباشر، ي شكل مباشر أو غي ا ب اظ  تشترك الدول في ارتكابه للحف

 .”م واألمن الدوليينالسالعلى 

شارآة         الثاني  ويسرد الجزء      عناصر   من اإلعالن المزيد من التفاصيل للجانب الخاص بم

ات التي                          شأن االتفاقي ة في المفاوضات ب ا أصبح قضية خالفي اب، وهو م الدولة في أعمال اإلره

شأن         . عقدت مؤخرا  دولي ب انون ال وهكذا، وبعد االستناد إلى ميثاق األمم المتحدة وإعالن مبادئ الق
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ة          دأ عدم استخدام أراضي أي دول دول، أدرج مب  في ارتكاب   العالقات الودية والتعاون فيما بين ال

 .أعمال إرهابية ضد دولة أخرى

ا من قواعد             “   إن الدول، إذ تسترشد بمقاصد ميثاق األمم المتحدة ومبادئه وبغيره

ة أو          ال اإلرهابي ع عن تنظيم األعم صلة، يجب أن تمتن دولي ذات ال انون ال التحريض   الق

ا         شارآة فيه ساعدة أو الم دول األخرى، وعن ال           ،عليها أو الم تغاضي عن     في أراضي ال

ل أو          ذا القبي ن ه ال م اب أعم رض ارتك يها بغ ل أراض نظم داخ شطة ت ك   أن شجيع تل ت

 .)4الفقرة (؛ ”األنشطة

ان    ة بإمك سألة المتعلق د الم وء  وتع تعمال وضع اللج اءة اس ين إس ذه  أو الالجئ ل ه ي مث ف

ة                  راضغاأل ال إرهابي ضد   من الجوانب المتصلة بمفهوم عدم استخدام األراضي في ارتكاب أعم

رة      . دولة أخرى  إن الفق نح                من اإل  ) و (5ولذا ف ل م ة قب دابير المالئم اذ الت دول باتخ عالن تطالب ال

نح         ملتمسحق اللجوء بغرض آفالة أال يكون    د م ة، وبع شطة إرهابي د اشترك في أن حق   اللجوء ق

رة        ي الفق واردة ف ام ال اف لألحك و من ى نح ئ عل ز الالج ستخدم مرآ ة أال ي رض آفال وء، لغ اللج

 .عدم استخدام األراضي ألغراض إرهابيةالمتعلقة ب، )أ(لفرعية ا

ذا    د انطوت المفاوضات الخاصة به ق وق ى تحقي م عل ادئ  الحك ين المب وازن حساس ب ت

ى          فمثال،  المتضاربة،   ة ضرورة المحافظة عل ة  آانت هناك من ناحي اإلقليمي  وضع اللجوء   حرم

ا   ئ آم ي  ووضع الالج ا ف رف به و معت دوله انون ال ام، الالق يما  ي الع ي س ةف ات الدولي  االتفاقي

ذا الوضع في       إ، ومن ناحية أخرى، ضرورة تالفي     السارية ل ه تعمال مث اءة اس شطة  ارتكاب  س أن

رة   ومن ثم . إرهابية في دولة أخرى    ى أن تتخذ     5، فإن حث الدول في الفق دابير  “ من اإلعالن عل ت

ين بوضوح أن            من بين جملة أمور، فيما يتعلق بإساءة         ”فعالة وحازمة  تعمال وضع الالجئ، يب اس

ون   دابير ينبغي أن تك ذه الت وق   “ه ة لحق ايير الدولي صلة والمع دولي ذات ال انون ال ام الق ا ألحك وفق

 .”اإلنسان

د              النص التوفيقي،   وقد عاد هذا      و من جدي اإلعالن، ليطف الذي تم التوصل إليه فيما يتعلق ب

ام  ياق إعالن ع ي س ى 1994 المكمل إلعالن 1996ف ضاء عل ى الق ة إل دابير الرامي ق بالت  المتعل

 .أعقبتهوالمبادرات القانونية األخرى التي ) 1996اإلعالن المكمل لعام (اإلرهاب الدولي 

راف            سية األخرى اعت ه ال يجوز استخدام اال         ومن التطورات الرئي ارات  اإلعالن بأن عتب

ر     واالعتبارات المتصلة ب  السياسية   رة       ارتكاب ا  ها آأسس لتبري ذا نصت الفق ة، ول ال اإلرهابي ألعم

 : من اإلعالن على أن3

ب،       "   ن الرع ة م اعة حال ا إش راد به ا أو ي صد منه ي يق ة الت ال اإلجرامي األعم

ين،   ن األشخاص أو أشخاص معين ة م ور أو جماع ة الجمه ين عام ية، ب ألغراض سياس
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سي          سفي أو   اسي أوهي أعمال ال يمكن تبريرها بأي حال من األحوال أيا آان الطابع ال الفل

ا      لالعتبارات  العقائدي أو العنصري أو اإلثني أو الديني أو أي طابع آخر             التي قد ُيحتج به

 ".لتبرير تلك األعمال

رت   د  وظه ز أش ال     بترآي ر أعم ية لتبري ع سياس ارات أو دواف ذرع باعتب دم الت سألة ع م

اب،  ك اإلره شأن      وذل اوض ب م التف ي ت ة الت صكوك القانوني ياق ال ي س ال  ف ذا المج ي ه ي ها ف  ف

 .الحق وقت

ا   وخى اإلآم اذ عالن يت ق اتخ دول األعضاء عن طري ين ال ا ب اون فيم ة للتع دابير عملي ت

اذ  ي     اتخ اب، وه ة اإلره ة لمكافح دابير وقائي رد ت رتين  ت ي الفق الن 6 و) د( 5ف ن اإلع .  م

 :تشمل وهي

 تعزيز تبادل المعلومات بشأن الوقاية من اإلرهاب ومكافحته؛ )أ( 

ك       )ب(  ي ذل ا ف صلة، بم ة ذات ال ات الدولي ال لالتفاقي ذ الفع ين  التنفي ة ب المواءم

 ذه االتفاقيات؛وهالتشريعات المحلية 

ى                    )ج(  سليم المجرمين عل ة في المجال القضائي، وت ساعدة المتبادل ات للم إبرام اتفاق

 .أساس ثنائي وإقليمي ومتعدد األطراف

ة محددة               المساعبألمين العام أيضا    قد آلف ا  و  دابير عملي اذ ت ذا اإلعالن باتخ دة في تنفيذ ه

ك      ي ذل ا ف دولي، بم اون ال ادة التع ق  لزي ن طري ة     ع دات الثنائي ة المعاه ن حال ات ع ع البيان جم

داد خالصة             اب، وإع صلة باإلره ة   والمتعددة األطراف القائمة المت ة    وافي وائح الوطني وانين والل للق

ة          ،المتعلقة بمنع اإلرهاب الدولي وقمعه     ة القائم  وإعداد استعراض تحليلي للصكوك القانونية الدولي

ذه       شملها ه ي ال ت ب الت د الجوان ي تحدي دول ف ساعدة ال ة م دولي، بغي اب ال صلة باإلره ذات ال

انوني شامل         الصكوك والتي يمكن     سألة     معالجتها بمواصلة تطوير إطار ق الج م ات التي تع لالتفاقي

 .اإلرهاب الدولي
 

 الالحقة التطورات القانونية تأثير الصك على  

ا             ا   ساهم اإلعالن في بلورة عدد من القواعد إلدراجه ة في الصكوك        الحق ادئ تعاهدي آمب

 .دجاءت فيما بعدالقانونية التي 

ة       دولة ما   قد أعطى تكرار مبدأ عدم استخدام أراضي        و  في ارتكاب أعمال معادية ضد دول

م             في  لإلعالن  أخرى في اإلعالن، تأآيدا محددا       اب، ث دابير المتخذة لمكافحة اإلره أدمج  سياق الت
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ة    صكوك القانوني ي ال ةف ة   الالحق ة الدولي ل االتفاقي ع أ، مث ووي   لقم اب الن ال اإلره ) 2005(عم

 .الشاملة بشأن اإلرهاب الدولياالتفاقية ومشروع 

د          اللجوء أو    وآان إدراج مبدأ عدم إساءة استخدام وضع           ة تمهي الالجئ في اإلعالن بمثاب

ام  إلدراجه مرة أخرى في اإلعالن المكمل         ك في          1996  لع د ذل م بع شاملة    مشروع   ، ث ة ال االتفاقي

 .بشأن اإلرهاب الدولي

الن     هامات اإلع م إس ن أه ان م ا آ دأ   وربم ى مب صيال عل صه تف تخدام   ن واز اس دم ج ع

ر   ي تبري صلة ف ارات ذات ال سياسية أو االعتب راض ال ا  األغ صد منه ي يق ة الت ال اإلجرامي  األعم

ة  يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين     أو دأ     . الجمهور عام ذا المب د أرسى ه ا  وق ذي   أساس دأ ال للمب

ا   أال ينظر   أن الجرائم اإلرهابية ينبغي     والذي مفاده   ظهر بعد ذلك     ا   إليه ية   “باعتباره  ”جرائم سياس

 .ت القطاعية التي أبرمت بعد ذلكغراض تسليم المجرمين، آما جاء في االتفاقياأل

ى      ،وأخيرا، فإن اإلعالن    ه إل ة          إجراء    بدعوت ة الدولي ي للصكوك القانوني استعراض تحليل

ي   صكوك والت ذه ال شملها ه م ت ي ل ة الجوانب الت دولي بغرض معرف اب ال ة باإلره ة المتعلق القائم

ام       يكون قد إطار قانوني شامل لالتفاقيات،     معالجتها بوضع   مواصلة  يمكن   ق أم ل  ال“ مهد الطري جي

د،             ”جديدال ا بع تأتي فيم ات التي س دءا من      من االتفاقي ة     ب ة الدولي ع االتفاقي ة     لقم الهجمات اإلرهابي

شأنها في الوقت               بالقنابل   ومشروع االتفاقية الشاملة بشأن اإلرهاب الدولي، التي يجري التفاوض ب

ى              والواقع أن األمين العام لألمم المتحدة، آان        . الحاضر ة إل دابير الرامي ره عن الت قد حدد في تقري

دولي  اب ال ى اإلره ضاء عل ام الق ا أي   1996لع ي ال تغطيه ة الت شطة اإلرهابي االت لألن دة مج ع

ل  دة، مث لمعاه ة بالقناب ات اإلرهابي لحة  الهجم تخدام أس ة، واس وال ألغراض إرهابي ع األم ، وجم

ا  ه ربم ى أن ة، وخلص إل شامل ألغراض إرهابي دمار ال ون ال ى وضع صكوك تك ة إل اك حاج هن

 .)Add.1 و A/51/336 (دولية لهذه المجاالت
 

دولي          المكمل لإلعالن    1996  عام إعالن   ى اإلرهاب ال  المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء عل

 1994لعام 

 ألهم األحكامفي تاريخ التفاوض وموجز المهمة التطورات 

ل  الن المكم سي لإلع ز الرئي ان الترآي ام لآ ذي 1996 ع ه ، ال ة اعتمدت ة العام الجمعي

ا  ب قراره ؤرخ 51/210بموج انون األول17 الم سمبر /  آ و 1996دي ى ، ه اءة عل سألة إس م

آانت تحظى    ، وهي المسألة التي     دول ثالثة أعمال إرهابية ضد    ارتكاب  استخدام وضع الالجئ في     

دان الم  ي البل ص ف ى األخ دولي، وعل ع ال ن المجتم د م ام متزاي ينباهتم ت . ستقبلة لالجئ وبين

اءة استخدام                           ع إس ى من ين الحاجة إل ق ب وازن دقي اد ت سألة ضرورة إيج ذه الم المفاوضات حول ه
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ام الواجب ال   وضع الالجئ في األغراض اإلرهابية من ناحية، والحاجة إلى       الء االهتم ارات  إي عتب

ام  فديباجة اإلعالن المكمل   . خرىاألناحية  الحقوق اإلنسان من     ة تعكس       و 1996  لع ه العملي أحكام

 .الدقيق الذي تم التوصل إليه في هذا الصددالنص التوفيقي 

ين               6فالفقرة    ة بمرآز الالجئ ة المتعلق شار وي ا) (1951( من الديباجة تشير إلى أن االتفاقي

ة    توفر ال ) إليها فيما يلي باسم اتفاقية الالجئين   ال اإلرهابي ي األعم ة مرتكب ا  . أساسا لحماي شير  آم ت

ور،       من اتفاقية الالجئين التي تغطي     33  و 32  و 2و   1المواد  هذا السياق إلى    في   ة أم ، ضمن جمل

واز  دم ج ه   أسس ع ذي ارتكب في ان ال ل المك ين، مث ة الالجئ ق اتفاقي تمس تطبي رائم مل وء ج اللج

 .خطيرة

رة       ي الفق م ف ذا الحك ق به ا يتعل وازن فيم ق الت ة   7ويتحق د أهمي ي تؤآ ة، الت ن الديباج  م

ام               االم ا لع تثال التام من جانب الدول اللتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية الالجئين وبروتوآوله

دم   1967 دأ ع ك مب ي ذل ا ف سرية ا، بم ادة الق ي    اإلع اآن الت ى األم ين إل ادة الالجئ رم إع ذي يح ل

ى ف      للخطر  تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم       سابهم إل سيتهم أو انت انتهم أو جن سبب عرقهم أو دي ة  ب ئ

ه      1996لعام  ويؤآد اإلعالن المكمل    . اجتماعية معينة أو اعتناقهم رأيا سياسيا معينا       ى أن يس  “عل ل

تقص من           ا ين ا        في هذا اإلعالن م ة وبروتوآوله ام االتفاقي ا أحك ة التي توفره ا من   الحماي وغيرهم

 .”أحكام القانون الدولي

ه    ي   على التوازن الذ   1996  لعام اإلعالن المكمل منطوق  ويحافظ    استهدف تحقيقه وأبرزت

ضاربة         ارات المت ذه االعتب ين ه ذا ال  . الديباجة ب دابير          ول د من أخذ الت اة ب رة      المتوخ  من   3في الفق

ل  الن المكم اماإلع انون       “ 1996  لع ة والق وانين الوطني ي الق صلة ف ام ذات ال سق واألحك ا يت بم

 .”...الدولي، بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق اإلنسان

اذ  ووف  دول باتخ وم ال زم أن تق بق، يل ا س ا لم ئ،  ق نح وضع الالج ل م ة قب دابير المالئم الت

ع       ملتمس  بغرض آفالة أال يكون      ة، م شطة إرهابي د اشترك في أن ذا     اللجوء ق ار في ه الء االعتب إي

تمس   ان مل ا إذا آ ق بم ا يتعل ات ذات صلة فيم صدد ألي معلوم ي أي ال ق ف وء يخضع للتحقي اللج

ه   اتهام إلرهاب، أو وجه له  أعمال ترتبط با   ذلك أو سبقت إدانت د أن ت . ب وم  وبع دول  ق نح مرآز   ال بم

ستخدم مرآز الالجئ في   ينها ملزمة بالمثل بالنظر في المعلومات ذات الصلة لكفالة أال      جئ، فإ الال

 .مواطنيها ضد ضد دول أخرى أوالرتكاب أو تنظيم أعمال إرهابية أغراض اإلعداد 

رة    د الفق ن 4وتؤآ ل  م الن المكم اماإلع وء   أن 1996  لع سي اللج ا ملتم ذين م وا  ال زال

وء      ات اللج ي طلب ر ف رون النظ ضائية     ينتظ ة الق ن المالحق وا م وز أن يفلت ال  ال يج ى األعم عل

ع     . اإلرهابية ة         ويتسق ذلك م دولي المتعلق ي          مخاوف المجتمع ال ة لمرتكب ع إعطاء مالذات آمن بمن

 .الجرائم اإلرهابية
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ذه األ  ان له تخدام وآ اءة اس ع إس صلة بمن ام المت ز حك ى مرآ ا الواضح عل الالجئ تأثيره

صكوك  ةال ن  الالحق ين م ا يتب شروع ، آم ة م واد المقترح شاملة الم لالم ة ال شروع االتفاقي ةم  تعلق

ي تمت صياغتها   دولي، الت اب ال رار باإلره ى غ لعل ام اإلعالن المكم امأحك ي 1996  لع ، والت

ى        ق تراعي أيضا الحاجة إل اءة استخدام حق اللجوء،              تحقي ع إس زام بمن ين االلت وازن ب انون  والت ق

 .حقوق اإلنسان ومعايير حقوق اإلنسان

ه    ددا  مج 1996لعام  ويؤآد اإلعالن المكمل      ال      5في فقرت اون فع ة ضمان وجود تع  أهمي

ة        يتسنى  بين الدول األعضاء لكي      ي ف  ريجد و. تقديم من يشارآون في األعمال اإلرهابية إلى العدال

صدد،   ذا ال زام    ه ة الت ى أهمي ة عل صفة خاص د ب وات   التأآي ع الخط اذ جمي ضاء باتخ دول األع ال

ة أو               ال اإلرهابي ى      المناسبة في ظل قوانينها المحلية، سواء بتسليم مرتكبي األعم ضاياهم إل ة ق إحال

 .المختصة بغرض محاآمتهمسلطاتها 
 

 الالحقةية  على التطورات القانون1996  لعامتأثير اإلعالن المكمل

ام  من اإلعالن المكمل 6أسهمت الفقرة     ا في    1996  لع شوء   إسهاما ملموس ل   ن دأ القائ المب

ية   ال  الجرائم اإلرهابية ينبغي أ    “ن  أب ر جرائم سياس تثناء من    ”تعتب شكل اس سليم     بحيث ت ات ت عملي

إعالن   دأ ب ذي ب اه ال ذلك االتج ستمر ب رمين، لي امالمج وخى . 1994  ع لويت الن المكم ام اإلع  لع

سليم المجرمين          اتطوير هذا المبدأ بتشجيع     مواصلة   1996 ات ت لدول عند إبرامها أو تطبيقها التفاق

سالمة وأمن األشخاص                  تعتبر  أال  “ ا ل دا مادي ل تهدي الجرائم المرتبطة باإلرهاب والتي تهدد أو تمث

ية   ات           جرائم سياس ك االتفاق دخل في نطاق تل ار ل            ال ت دوافع التي تث ا آانت ال ا ، مهم د  . ”تبريره وق

ضل     دي بف زام تعاه كل الت د ش ا بع ام فيم دأ اله ذا المب سب ه ه اآت ي إدماج د“ف ل الجدي ن ”الجي  م

 ).1997( بالقنابل اإلرهابيةبدءا باالتفاقية الدولية لقمع الهجمات االتفاقيات القطاعية، 

رد  سهام هام آخر في تطوير القانون الدولي في مجال اإلرهاب الدولي    وثمة إ   رار  في  ي الق

ة      إطارا للتفاوض حول    يوفر  ، والذي   1996  لعام المصاحب لإلعالن المكمل   وضع صكوك قانوني

رة   وتنص   . لسد الثغرات التي حددها تقرير األمين العام      أخرى   رار      9الفق شاء      من الق ى إن ة  عل لجن

ة                      “مخصصة   ة دولي ك اتفاقي د ذل ل، وبع ة بالقناب ع الهجمات اإلرهابي ة لقم ة دولي ع  لوضع اتفاقي لقم

ائل مواصلة             ،أعمال اإلرهاب النووي    الستكمال الصكوك الدولية القائمة ذات الصلة، ثم تناول وس

دولي        الج اإلرهاب ال ات التي تع امل لالتفاقي انوني ش ة    و. ”تطوير إطار ق ذه اللجن تم في إطار ه ي

اوض حول    د “التف ل الجدي ة   ”الجي ات القطاعي ع   : وهي ، من االتفاقي ة لقم ة الدولي ات االتفاقي  الهجم

ة ل     )1997(اإلرهابية بالقنابل    ة الدولي ع   ، واالتفاقي ل اإلرهاب     قم ة     )1999(تموي ة الدولي ، واالتفاقي

ع  ووي لقم اب الن ال اإلره صة ). 2005(أعم ة المخص اوض اللجن ا وتتف ول(حالي بتمبر /أيل س

 .حول مشروع اتفاقية شاملة بشأن اإلرهاب الدولي) 2008



United Nations Audiovisual Library of International Law 

Copyright © United Nations, 2012. All rights reserved  
www.un.org/law/avl 

8 

 

 المواد ذات الصلة  

 الصكوك القانونية -ألف  

ة اال ة تفاقي ف،   المتعلق ين، جني ز الالجئ وز28بمرآ ه / تم دة،  1951يولي م المتح ة، األم  مجموع

 .137صفحة ال، 189، المجلد المعاهدات

دول    ب المتصلةإعالن مبادئ القانون الدولي      ة    (العالقات الودية والتعاون بين ال ة العام رار الجمعي ق

 .1970أآتوبر /ألول تشرين ا24المؤرخ ) 25-د (2625

ع  ة لقم ة الدولي لاالتفاقي ة بالقناب ات اإلرهابي وركالهجم انون األول15 ،، نيوي سمبر / آ ، 1997دي

 .256صفحة ال، 2149، المجلد المعاهداتمجموعة األمم المتحدة، 

ورك،         انون األول   9االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب، نيوي سمبر   / آ م المتحدة،     1999دي ، األم

 .190صفحة ال، 2178، المجلد  المعاهداتوعةمجم

سان 13االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي، نيويورك،      ل  / ني ة   2005أبري رار الجمعي ، ق

 .2005أبريل / نيسان13 المؤرخ 59/290العامة 
 

 الوثائق -اء ب 

دولي اب ال ى اإلره ضاء عل ى الق ة إل دابير الرامي شأن الت ام ب ين الع ر األم ، تقري

 ).Add.1  وA/51/336 and (1996 سبتمبر/أيلول 6

 


