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 ) ٢٠٠٨ (١٨٠٥القرار   
/  آذار٢٠، املعقـــــودة يف ٥٨٥٦الـــــذي اختـــــذه جملـــــس األمـــــن يف جلـــــسته    

  ٢٠٠٨ مارس
 

 جملس األمن، إن  
 أن اإلرهـــاب بـــشىت أشـــكاله ومظـــاهره يـــشكل واحـــدا مـــن أخطـــر يعيـــد تأكيـــد إذ 

رة أيـا  التهديدات للسالم واألمن الدوليني وأن أية أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغـري مـرب     
ــها،       ــيت ترتكب ــه أو اجلهــة ال ــذي ترتكــب في ــا أو املكــان أو الزمــان ال إذ يظــل وكانــت دوافعه

فـة   إىل مكافحـة هـذه اآل  الراميـة فعاليـة جممـل اجلهـود      يف تعزيـز  اإلسـهام علـى مواصـلة      مصمما
 على الصعيد العاملي،

، الــذي ٢٠٠١ســبتمرب /أيلــول ٢٨املــؤرخ ) ٢٠٠١ (١٣٧٣ القــرار إىل  يــشريوإذ 
م للـسال   املتعلقـة بالتهديـدات  األخرى إىل قراراته    إذ يشري أيضا  ونشأ جلنة مكافحة اإلرهاب،     أ

 ،ةرهابي اإلنامجة عن األعمال الدوليني الواألمن
مـــارس /آذار ٢٦املـــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٣٥القـــرار  علـــى حنـــو خـــاص إىل شرييـــ وإذ 
املتــــصلني  ،٢٠٠٧ديــــسمرب /األول كــــانون ١٠املــــؤرخ ) ٢٠٠٧ (١٧٨٧ والقــــرار ٢٠٠٤

 ،)املديرية التنفيذية(اإلرهاب  للجنة مكافحة باملديرية التنفيذية
الــيت أجراهــا للمديريــة التنفيذيــة الــسابقة عمليــات االســتعراض  إىل شري كــذلكيــ وإذ 

 كــانون ٢١املـؤرخ   S/PRST/2005/64 األمـن  عـن رئــيس جملـس   ين الـصادر نيالـواردة يف البيـان  
ــسمرب /األول ــؤرخ  S/PRST/2006/56 و ٢٠٠٥ديــ ــانون ٢٠املــ ــسمرب /األول كــ ، ٢٠٠٦ديــ
 ، مافيهالواردة استنتاجاته  يعيد تأكيد وإذ

الـيت   اإلرهـاب مكافحـة   لجنـة   للمديرية التنفيذية ل  املنقحة  اخلطة التنظيمية   ب رحبي وإذ 
 ،اتوصيات الواردة فيه وبال)S/2008/80( مديرها التنفيذيقدمها 
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لتعــاون ل التوجيهيــةاملبــادئ علــى التنفيذيــة يــة تــشديد املدير التقــديرالحــظ مــع  يوإذ 
  ، اتصاالت أكثر استباقااعتماد استراتيجيةعلى ن املعلَعزَمها ، وواإلنصاف والشفافية
 اإلرهـاب  املتحـدة يف مكافحـة       الذي تضطلع به األمم   على الدور املركزي     وإذ يشدد  

ــصعيد العــاملي و  ــة العامــة لألمــم ا  يذ إعلــى ال األمــم ملتحــدة اســتراتيجية  رحــب باعتمــاد اجلمعي
ــة ملكافحــة  الاملتحــدة  ــابعاملي ــول ٨ يف) A/60/288 (اإلره ــشاء ٢٠٠٦ســبتمرب /أيل ــة وبإن  فرق

 ني يف الـشامل واالتـساق   ضـمان التنـسيق      بغيـة    العمل املعنية بالتنفيذ يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب         
  املتحدة، األمم اليت تبذهلا منظومة اإلرهابجهود مكافحة 

 اإلرهـاب مكافحـة  يف  تدابري تتخذها حترام أي ن تكفل ا  أبأن عليها   ل   الدو رذكِّّوإذ ي  
ن تتخـذ هـذه التـدابري وفقـا للقـانون           بأنـه ينبغـي هلـا أ      جلميع التزاماهتا مبوجب القانون الدويل، و     

إىل  وإذ يـشري  اإلنساين،   والالجئني والقانون    اإلنسان وال سيما القانون الدويل حلقوق       ،الدويل
ــة له ينبغــي لنــأ ــة مكافحــة املــشورة إســداءوفقــا لواليتــها، واصــل، ن تأمديريــة التنفيذي  إىل جلن

فعالـة لتنفيـذ    التـدابري   البتحديـد وتنفيـذ     صل  ذا القانون فيما يتـ    هب بشأن املسائل املتعلقة     اإلرهاب
 ، )٢٠٠٥ (١٦٢٤و ) ٢٠٠١ (١٣٧٣القرارين 
تــام التنفيــذ الهــو كفالــة  اإلرهــابلجنــة مكافحــة  األمســى لن اهلــدفأشدد يــ - ١ 
ــرار  ــشري و) ٢٠٠١ (١٣٧٣للق ــوي ل ي ــدور احلي ــة  إىل ال ــة التنفيذي ــدعم إىل  لمديري يف تقــدمي ال
 بواليتها؛ يف االضطالع اللجنة 

يف سياســية خاصــة مهمــة العمــل بوصــفها واصــل املديريــة التنفيذيــة ن تأ قــرري - ٢ 
 كـانون   ٣١ يف   املنتهيـة  للفتـرة    اإلرهـاب، جلنـة مكافحـة     ات الذي تقـوم بـه       توجيه السياس إطار  
ــسمرب /األول ــرر كــذلك  ٢٠١٠دي ــول  اســتعراض مؤقــت  إجــراء ويق ــران٣٠حبل ــه/ حزي  يوني
 ؛اعمل املديرية التنفيذية قبل انتهاء واليته يف شاملالنظر على حنو ، و٢٠٠٩

تنظيميـة  طة ال اخل”لتوصيات الواردة يف    ل اإلرهابجلنة مكافحة   بتأييد  رحب  ي - ٣ 
ــة ال  ــة املنقحــة للمديري ــة ملتنفيذي ــابكافحــة لجن ــذه  ويؤكــد )S/2008/80 (“اإلره ــدها هل  تأيي

 ؛التوصيات
تقـدمي املـساعدة    يـسري   علـى مواصـلة تعزيـز دورهـا يف ت          املديرية التنفيذيـة   حيث - ٤ 
ــة ــذ القــرار  يف  التقني ــة  )٢٠٠١ (١٣٧٣تنفي ــدول   وذلــك بغي ــدرات ال ــادة ق  علــى األعــضاءزي

 ؛ ا يف هذا اجملال احتياجاهتعن طريق تلبية اإلرهابمكافحة 
ــة يؤكــد - ٥  ــراء  أمهي ــوارإج ــة    مناســب ح ــة التنفيذي ــني املديري ــة مكافحــة  وب جلن
اسـتراتيجيات تنفيـذ    قيام الدول األعضاء بوضـع       األعضاء، بتوخي أمور منها    والدول   اإلرهاب

عقـــد أشـــكال خمتلفـــة مـــن  ترتيـــب علـــى لجنـــة واملديريـــة التنفيذيـــة الشجع يـــذات الـــصلة، و
 ؛ األعضاءجتماعات مع الدول اال



S/RES/1805 (2008( 
 

 

08-27923 3 
 

ــة   حيــث - ٦  ــة التنفيذي ــضااملديري ــاون مــع  أي ــى تكثيــف التع ــة    عل املنظمــات الدولي
تـام  تنفيـذ ال  ال علـى    األعضاء الدول   اتحتسني قدر ذات الصلة هبدف     اإلقليمية ودون   واإلقليمية

 ؛التقنيةوتيسري تقدمي املساعدة ) ٢٠٠١ (١٣٧٣للقرار 
 جلنـة مكافحـة     إىلالـدعم الـالزم      تقـدمي مواصـلة   على   فيذيةاملديرية التن  يشجع - ٧ 

، )٢٠٠٥ (١٦٢٤التنفيــذ الــشامل للقــرار األعــضاء ســعيا إىل  مــع الــدول هاعملــاإلرهــاب يف 
  القرار؛ك من ذا٦ الفقرةيف بني على النحو امل

 ويتطلـع   ،قدمها املدير التنفيذي للمديرية التنفيذية    اليت   باإلحاطة أيضارحب  ي - ٨ 
 عزويـو ، “ علـى الـصعيد العـاملي   )٢٠٠١ (١٣٧٣لقرار الدراسة االستقصائية عن تنفيذ ا   ”إىل  
الحظاهتـا  مـشفوعا مب  عـن تنفيـذ هـذا القـرار،     ا سنوياتقدم تقريربأن  اإلرهابجلنة مكافحة إىل  

 وتوصياهتا؛
 إىل اجمللـس، باإلضـافة إىل التقريـر         اإلرهاب أن تقـدم    جلنة مكافحة     إىل طلبي - ٩ 
 كـل   األقـل علـى   مـرة واحـدة      رئيـسها،    عـن طريـق   ، تقريـرا شـفويا،      ٨ الفقرةيف  نها  ماملطلوب  

، حـسب االقتـضاء، بـاالقتران       أن تقوم لجنة واملديرية التنفيذية، و   ال جممل عمل    ن ع ، يوما ١٨٠
 أةواللجنـة املنـش   ) ١٩٩٩ (١٢٦٧ عمـال بـالقرار      أة اللجنة املنش  يمن رئيس املقدمة  تقارير  المع  

 األعـضاء مجيـع الـدول     إىل  غري رمسية    تقدمي إحاطات    عيتشجب،  )٢٠٠٤ (١٥٤٠عمال بالقرار   
 ؛املهتمة

، اإلرهـاب بـني جلنـة مكافحـة       اري   احلاجة إىل تعزيز التعـاون اجلـ       كرر تأكيد ي - ١٠ 
 ١٥٤٠بـــالقرار   عمـــالأة، واللجنـــة املنـــش)١٩٩٩ (١٢٦٧بـــالقرار   عمـــالأةواللجنـــة املنـــش

، عنــد االقتــضاء، بوســائل تــشمل، ابعــة لكــل منــها اخلــرباء الت، فــضال عــن جمموعــات)٢٠٠٤(
ــةاملــساعدة تقــدمي تبــادل املعلومــات وتنــسيق الزيــارات إىل البلــدان و  تعزيــز   وغريهــا مــن التقني

هـذه  توجيهـات إىل    التقدمي  على   ويعرب عن عزمه  ميع اللجان الثالث،    سائل ذات الصلة جب   امل
تنــسيق جهــود مكافحــة   حتــسني جــل ألجــان بــشأن اجملــاالت ذات االهتمــام املــشترك مــن      ال

 ؛اإلرهاب
، يـه شدد عل يـ و املديريـة التنفيذيـة   الذي أعربـت عنـه      ستعداد  اال بأمهية رحبي - ١١ 

 اسـتراتيجية   إطاريف   ولتقدمي الدعم هلا،      ذات الصلة  ةنشطمجيع األ مشاركة على حنو فعال يف      لل
مـل املعنيـة بالتنفيـذ يف جمـال     فرقة العضمن  مبا يف ذلك ،األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب   

 جهــود مكافحــة  ني يفالــشاملواالتــساق التنــسيق ضمان  لــأنــشئت ب الــيتمكافحــة اإلرهــا 
 . املتحدةاألمم اليت تبذهلا منظومة اإلرهاب

 


