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 ثقافة السالم 

 استراتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب 
  

 األردن، بلجيكا، العراق، قطر، النمسا: مشروع قرار   
 

 اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف عندما يفضي إلى اإلرهاب  
 

 إن الجمعية العامة، 
 بميثاق األمم المتحدة، إذ تسترشد 

إلى قرارات الجمعية العامة الســــــــابلة ةات التــــــــاة، والــــــــتراميجية األمم المتحدة العالمية   وإذ تشيييييير 
، وقرارات الجمعية العامة المتتالية بشـــــــرن الـــــــتعراةـــــــات ارلـــــــتراميجية، ور لـــــــيما قرارها  ( 1) لمكافحة اإلرهاب

ــتراميجية، بما ف  ةل   حكام ا  2021حزيران/يونيه   30المؤرخ   75/291 ــاب  ل لــــ ــتعرات الســــ ــرن ارلــــ بشــــ
 المتعالة بمن  التطرف العنيف عندما يفض  إلى اإلرهاب،

بشـرن ططة عم  األمين العا    2016شـاا//فبراير   12المؤرخ   70/254إلى قرارها    وإذ تشيير ييضيا 
 ،( 2) لمن  التطرف العنيف

التزا  اـلدول األعضــــــــــــــاا ـبرن متمـة الـتدااير الرامـية إلى معـالجـة ال روف المؤ ـية إلى  وإذ تعييد تييدييد 
ــار اإلرهاب، م  احترا  التزامام ا بموجن اللانون الدول ، بما ف  ة ــان، انتشــــــ ل  اللانون الدول  لحلوق اإلنســــــ

 واللانون الدول  ل جئين، واللانون الدول  اإلنسان ،

 ف  هةا السياق المسؤولية الرئيسية لادول األعضاا ومؤلسام ا الوطنية ف  مكافحة اإلرهاب،   وإذ تؤكد  

 __________ 

 .60/288 اللرار (1) 

 .A/70/674ان ر  (2) 
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كـا يمـية عاى  همـية  ور المن مـات الحكومـية اـلدولـية والمجتم  المـدن  واألولــــــــــــــا/ األ  وإذ تشيييييييييدد 
 والزعماا الدينيين وولائط اإلع   ف  مكافحة اإلرهاب ومن  التطرف العنيف عندما يفض  إلى اإلرهاب،

 ن اإلرهاب والتطرف العنيف، عندما يفضــــــــــ  إلى اإلرهاب، ر يمكن ور ينا    وإذ تؤكد من جديد 
 ربط ما بري  يانة  و جنسية  و حضارة  و جماعة عرقية،

لإلرهاب بجمي   شـــــــــكاله وم اهرع، اوجـــــــــفه عم  إجراميا ر يمكن   إدانتها القاطعة  وإذ تعيد تيديد 
مبريرع، وإة مجــد  التزام ــا الرالــــــــــــــل اتعزيز التعــاون الــدول  لمن  ومكــافحــة اإلرهــاب والتطرف العنيف عنــدمــا 

 يفض  إلى اإلرهاب،

ــمبر   15المؤرخ  53/199قراري ا   وإذ تؤكد من جديد  المؤرخ   61/185 و 1998كانون األول/ يســـــــ
المتعالين بإع ن الســـنوات الدولية، وقرار المجاال ارقتتـــا ي وارجتماع    2006كانون األول/ يســـمبر  20

ــيما   1980مموز/يوليه   25المؤرخ   1980/67 ــنوية، ور لـــــ ــنوات الدولية واحتفارت الةكري الســـــ المتعاق بالســـــ
 13ع ن الســـــــــــــنوات الدولية، وكةل  الفلرمان  من مرفله المتعاق بالمعايير المتفق عاي ا إل 10إلى  1الفلرات  

الاتان منتـــان عاى  نه ينا    ر يعان يو   ول   و لـــنة  ولية قب  إجراا الترمياات األلـــالـــية لتن يم   14 و
 ومموي  ةل  اليو   و ما  السنة،

شــــــــــــاا//فبراير يوما  وليا لمن  التطرف العنيف عندما يفضــــــــــــ  إلى  12إع ن يو    تقرر - 1 
ب، من  جــ  التوةيــة بــالت ــديــدات المرماطــة بــالتطرف العنيف، عنــدمــا يفضــــــــــــــ  إلى اإلرهــاب، ومعزيز  اإلرهــا

 التعاون الدول  ف  هةا التد ؛ 

ــاا وكـياـنات امفـاق األمم المتحـدة العـالم  لتنســــــــــــــيق مكـافحـة    تيدعو - 2  جمي  الـدول األعضــــــــــــ
ــات من ومة األمم المتحدة، ف  حدو  موار ها المتاحة، ــســــ وكةل  المن مات الدولية واإلقايمية  اإلرهاب ومؤلــــ

األطري وغيرهـا من الج ـات المعنيـة، بمـا ف  ةلـ  المجتم  المـدن  واللطـا  المـاط واألولـــــــــــــــا/ األكـا يميـة 
وولـائط اإلع  ، إلى ارحتفال ا ةا اليو  الدول  بطريلة منالـاة، بسـب  من ا  نشـطة التثويف والتوةية العامة، 

 هةا التد ؛وماا ل  فض  الممارلات ف  

ــاة المشــــــــاركة ف     تدعو - 3  ــائر الايانات ةات التــــــ مكتن مكافحة اإلرهاب، بالتعاون م  لــــــ
 امفاق األمم المتحدة العالم  لتنسيق مكافحة اإلرهاب، إلى ميسير ارحتفال ا ةا اليو  الدول ؛

ل ماـاليف جمي  األنشــــــــــــــطـة الت  قـد منشـــــــــــــــر عن منفيـة هـةا اللرار    تشييييييييييدد - 4  عاى  ن ُمموَّ
 التبرعات؛ من

 جمي  الج ات المعنية إلى اإلل ا  ف  ارحتفال ا ةا اليو  الدول  و عمه. تدعو - 5 
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