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    ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١٠ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])Add.1  و A/70/L.21( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[
  

  و عامل ينبذ العنف والتطرف العنيفحن  - ٧٠/١٠٩
  

  ،إن اجلمعية العامة  
باملقاصــد واملبــادئ املكرســة يف ميثــاق األمــم املتحــدة واإلعــالن العــاملي     إذ تسترشــد  

  ،)١(اإلنسان  قوقحل
ــد   وإذ   ــن جديــــ ــد مــــ ــا  تؤكــــ ــؤرخ ٢٥ -(د  ٢٦٢٥قراراهتــــ ــرين  ٢٤) املــــ تشــــ

ــوبر ــؤرخ  ٣٦/١٠٣ و ١٩٧٠ األول/أكتــ ــانون األول/ديســــمرب  ٩املــ  ٣٩/١١ و ١٩٨١كــ
 ١٩٩٤كـانون األول/ديسـمرب    ٩املـؤرخ   ٤٩/٦٠ و ١٩٨٤الثاين/نوفمرب  تشرين ١٢املؤرخ 

 ٢٠٠١أيلول/سـبتمرب   ٧املـؤرخ   ٥٥/٢٨٢ و ١٩٩٩أيلول/سبتمرب  ١٣املؤرخ  ٥٣/٢٤٣ و
ــؤرخ  ٥٦/٦ و ــاين/نوفمرب   ٩املـ ــرين الثـ ــؤرخ  ٦٠/٢٨٨ و ٢٠٠١تشـ ــول ٨املـ ــبتمرب/أيلـ  سـ

 كـانون  ١٩املـؤرخ   ٦٦/١٧١ و ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠املؤرخ  ٦٤/١٤ و ٢٠٠٦
 ٦٧/١٧٣ و ٢٠١٢كـــانون األول/ديســـمرب  ١٤املـــؤرخ  ٦٧/٩٩ و ٢٠١١ األول/ديســـمرب

ومنــــهاج  إعــــالنو ٢٠١٢كــــانون األول/ديســــمرب  ٢٠ ةاملؤرخــــ ٦٧/١٧٩ و ٦٧/١٧٨ و
اسـتعراض السـتراتيجية األمـم    قرارهـا بشـأن آخـر    وإذ تؤكد مـن جديـد أيضـا     ،)٢(نيبيج عمل

ضــد  أن تتحــد علــى الــدول األعضــاءحثــت فيــه  ، الــذي)٣(املتحــدة العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب

_______________ 

 ).٣ -ألف (د  ٢١٧القرار  )١(

(منشـورات األمـم املتحـدة،     ١٩٩٥ول/سـبتمرب  أيل ١٥‐٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،  )٢(
 ، املرفقان األول والثاين.١)، الفصل األول، القرار A.96.IV.13املبيع  رقم

 .  ٦٨/٢٧٦القرار  )٣(
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ــاهره، والقـــ   ــكاله ومظـ ــع أشـ ــؤرخني  ٦٩/١٧٥ و ٦٩/١٧٤ رارينالتطـــرف العنيـــف جبميـ املـ
  ،٢٠١٤األول/ديسمرب  كانون ١٨

بشـأن  إىل املناقشـة املواضـيعية الرفيعـة املسـتوى للجمعيـة العامـة        وإذ تشري مع التقدير  
جمتمعـات مسـاملة وشـاملة للجميـع     التشـجيع علـى إقامـة    تعزيز التسامح واملصـاحلة:  ”موضوع 

  ،٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٢  و ٢١ يف أجريت، اليت “العنيفومكافحة التطرف 
، يف مجلـة أمـور،   تشـمل يثـاق  املاملبـادئ اجملسـدة يف   املقاصد وأن  تؤكد من جديد وإذ  

 صـري املتقريـر  ويف احلقـوق   سـاواة العالقات الودية بني األمـم علـى أسـاس احتـرام مبـدأ امل      إقامة
تعاون الدويل علـى حـل   وحتقيق الواختاذ تدابري أخرى مالئمة لتعزيز السالم العاملي، ، للشعوب
اإلنســاين وعلــى تعزيــز  وأالثقــايف أو االجتمــاعي  أواالقتصــادي  الطــابعالدوليــة ذات  املشــاكل

احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس مجيعا والتشجيع على ذلك بال متييـز مـن أي   
سياسـي  الو الـرأي  اللـون أو اجلـنس أو اللغـة أو الـدين أ     بسبب العرق أو من قبيل التمييز ،نوع

االجتمــــاعي أو الثــــروة أو املولــــد أو بســــبب أي  أو القــــوميسياســــي أو األصــــل ال أو غــــري
  ،آخر  وضع

باالمتنــاع يف عالقاهتــا الدوليــة عــن التهديــد   األعضــاء التــزام مجيــع الــدول وإذ تؤكــد   
ــة،   خدامهااســت القــوة أو خدامباســت ــة أو االســتقالل السياســي ألي دول  ضــد الســالمة اإلقليمي
  يتفق ومقاصد األمم املتحدة،  ال على أي حنو آخر  أو

أعمــال التعصــب والتطــرف العنيــف والعنــف، مبــا يف ذلــك العنــف     وإذ تــثري جزعهــا  
ــة وتتســبب       ــاطق خمتلفــة مــن العــامل الــيت تزهــق بســببها أرواح بريئ الطــائفي، واإلرهــاب يف من

  عن أي دافع لذلك، ترفض استخدام العنف، بصرف النظر  الدمار وتشريد البشر، وإذ  يف
يثاق بأن تعزز احترام املالتعهد الذي قطعته مجيع الدول مبوجب تؤكد من جديد  وإذ  

ــز،       ــع حلقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية ومراعاهتــا وأن تشــجع علــى ذلــك دون متيي اجلمي
أن الـدول ملزمـة حبمايـة واحتـرام مجيـع حقـوق اإلنسـان واحلريـات          تؤكد من جديد أيضا وإذ
  سية للناس كافة،األسا

وانتشـار   الراديكاليـة  بأن احلروب والرتاعات املسلحة ميكن أن تقـود إىل  واقتناعا منها  
  رفاه اإلنسانية، وحتبطتنمية اجملتمعات البشرية  وتعطلالتطرف العنيف 

حيـاة سـلمية خاليـة مـن      تضـمن  هـي أن بأن املسؤولية األساسية لكل دولـة   وإذ تسلم  
ــام ملــ العنــف لســكاهنا، مــع اال  ــرام الت ــوع،   ا هلــم مــن  حت ــز مــن أي ن حقــوق اإلنســان دون متيي
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سالم مع جرياهنا، يف احترام تام لالستقالل السياسي ومبدأ تسـاوي اآلخـرين يف    تعيش يف وأن
  يف صون السالم واألمن الدوليني، وأن تساعدالسيادة، 
د املبـادئ الـيت   أن األخـذ بالتسـامح هـو أحـ     يؤكد يف ديباجتـه يثاق امل أنإىل  وإذ تشري  

جيب تطبيقها لبلوغ الغايات اليت تسعى إليها األمـم املتحـدة واملتمثلـة يف منـع انـدالع احلـروب       
وصون السالم، واقتناعا منـها بـأن احتـرام ومحايـة مجيـع حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية          

ش معهـم  االعتراف بـاآلخرين وتقـديرهم واملقـدرة علـى العـي     وللناس كافة، فضال عن التسامح 
  السالم،   وإلحاللمسائل تشكل أساسا سليما ألي جمتمع  ،واالستماع إليهم

باجلهود اليت يبـذهلا األمـني العـام وممثلـه السـامي لتحـالف احلضـارات مـن          وإذ ترحب  
  أجل زيادة التفاهم واالحترام بني احلضارات والثقافات واألديان،

مشتركا خطريا جلميع الـدول   أن التطرف العنيف يشكل شاغال تؤكد من جديد وإذ  
األعضاء ويهدد أمن اجملتمعات ورفاهها، واقتناعا منها بعدم وجود تربير للتطرف العنيـف، أيـا   

  كانت الدوافع لذلك،
كافحـة التطــرف العنيـف والتصــدي   نــع ومهنــج شـامل مل  اتبـاع باحلاجــة إىل  وإذ تسـلم   

  ذا الشأن،وإذ يشجعها تزايد الوعي يف ه للظروف املؤاتية النتشاره،
وجوب أن تكفل الدول توافق أية تـدابري تتخـذ ملكافحـة التطـرف العنيـف       وإذ تؤكد  

القانون الدويل حلقوق اإلنسـان   ال سيمامع االلتزامات املترتبة عليها مبوجب القانون الدويل، و
افحـة  اإلنساين، وإذ تشدد علـى أن اختـاذ التـدابري ملك   الدويل والقانون الدويل لالجئني والقانون 

اإلرهاب ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية وسـيادة القـانون ليسـا هـدفني متضـاربني       
يتجـزأ مـن أي جهـد نـاجح      ال وأهنمـا يشـكالن جـزءا    ،بل متكاملني ويعزز كـل منـهما اآلخـر   

  للتصدي للتطرف العنيف،
لعنيـف  بـالتزام مجيـع األديـان بالسـالم، وتصـميما منـها علـى إدانـة التطـرف ا          تنوه وإذ  

ــدد األرواح،   ــة ويه ــذي يبــث الكراهي ــد وإذ  ال ــه تؤكــد مــن جدي ــط  جيــوز وال ينبغــي  ال أن رب
  ،عرقيةجبميع أشكاله ومظاهره، بأي دين أو جنسية أو حضارة أو مجاعة  التطرف العنيف،

باملبـادرات احملليـة والوطنيـة واإلقليميـة واملتعـددة األطـراف الـيت ترمـي          وإذ تنوه أيضـا   
ــ إىل نشــوء يف ى حنــو مباشــر وغــري مباشــر علــى حــد ســواء للمظــامل الــيت تتســبب    التصــدي عل

  التطرف العنيف،
االلتزامـــات الدوليـــة الواقعـــة علـــى مجيـــع الـــدول مبوجـــب ميثـــاق         تؤكـــد  - ١  
باالمتنـاع يف عالقاهتـا الدوليـة    التزامهـا  املتحدة والقانون الـدويل، وعلـى وجـه اخلصـوص      األمم
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ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسـي ألي   استخدامها عن التهديد باستخدام القوة أو 
ــى أي   ــة أو عل ــودول ــم املتحــدة    ال آخــر حن ــق ومقاصــد األم ــة   بو ،يتف ــا الدولي تســوية منازعاهت

  يثاق؛املبالوسائل السلمية استنادا إىل 
اســتهداف الســكان املــدنيني، مبــن فــيهم النســاء واألطفــال، يف انتــهاك     تــدين  - ٢  

اإلنســـاين،  الـــدويل القـــانون الـــدويل حلقـــوق اإلنســـان والقـــانون ال ســـيماويل، وللقـــانون الـــد
فضــال عــن حمــاوالت زعزعــة وحتويــل  املتطــرفني،مســتخدمي العنــف مــن  ذلــك مــن قبــل يف مبــا

املسـاعي الشـعبية لتحقيـق اإلصــالح السياسـي واالعتـدال والتنميــة الشـاملة للجميـع يف خمتلــف        
  عن العمل الشاق من أجل التنمية صوب العنف؛ صرفهااجملتمعات و

علـى األمـاكن واملـزارات الدينيـة واملواقـع       مـن اهلجمـات   استيائهاتعرب عن   - ٣  
ــدويل،     ــانون ال ــهاك للق ــة يف انت ــيماوالثقافي ــانون اإلنســاين،     ال س ــوق اإلنســان والق ــانون حق ق

  ذلك أي تدمري متعمد لآلثار واملعامل التارخيية؛  يف  مبا
مجيع الدول األعضاء على االحتاد ضـد التطـرف العنيـف جبميـع أشـكاله       ثحت  - ٤  

ومظــاهره وكــذلك ضــد العنــف الطــائفي، وتشــجع اجلهــود الــيت يبــذهلا القــادة ملناقشــة أســباب 
تلـك األسـباب،    ملعاجلـة اسـتراتيجيات   تطويرول احمللية التطرف العنيف والتمييز داخل جمتمعاهتم

احلكوميــة واهليئــات الدينيــة ووســائط  قليميــة واملنظمــات غــريوتؤكــد أن للــدول واملنظمــات اإل
  الثقايف؛و الديين اإلعالم دورا هاما يف تعزيز التسامح واحترام التنوع

أمهية أن تدين الدول بشدة مجيع أشكال العنف ضد املرأة وحتجـم عـن    تؤكد  - ٥  
بالقضـاء   يتعلـق  ا فيمـا التزاماهتـ  للـتملص مـن  التذرع بـأي أعـراف أو تقاليـد أو اعتبـارات دينيـة      

  ؛)٤(املرأة  عليه، على النحو املبني يف إعالن القضاء على العنف ضد
 تـهم على إذكاء وعـي اجلمـاهري وتوعي  واملنظمات الدولية مجيع الدول  تشجع  - ٦  

االســتجابة بتجديــد االلتــزام والعمــل دعمــا لتعزيــز  علــى أخطــار التعصــب والعنــف الطــائفي وب
وتدعوها إىل مواصلة التركيز على أمهية التعـاون والتفـاهم واحلـوار     ،التسامح وحقوق اإلنسان

  االعتدال والتسامح واحترام حقوق اإلنسان؛ تعزيزيف كفالة 
جبميع الدول أن حتتـرم، يف مكافحتـها للتطـرف العنيـف، مجيـع حقـوق        هتيب  - ٧  

املتخـذة   جـراءات اإلوأن تـدعم مجيـع    هاحتميأن اإلنسان واحلريات األساسية وسيادة القانون و
التفـاهم   لتعزيـز  ،بالتعـاون مـع اجملتمـع املـدين     ،قليمـي والـدويل  الـوطين واإل و احمللـي  على الصـعد 

الــربامج واملؤسســات يف ميــادين التعلــيم  منــها والتســامح ونبــذ العنــف، مــن خــالل مجلــة أمــور 
_______________ 

 .  ٤٨/١٠٤القرار  )٤(
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 أن تكـون  والعلم والثقافـة واالتصـاالت واملعلومـات، وتعزيـز املؤسسـات الدميقراطيـة، وكفالـة       
 والقضـاء علـى  ، والقضـاء علـى مجيـع أشـكال التعصـب والعنـف،       شاملة للجميـع  عملية التنمية

ــة عــدم إغفــال         ــها بغي ــة واحلــد مــن أوجــه عــدم املســاواة داخــل األمــم وفيمــا بين الفقــر واألمي
  شخص؛  أي

للتثقيــف، مبــا يف ذلــك التثقيــف يف جمــال حقــوق   البالغــةعلــى األمهيــة تشــدد   - ٨  
صفه أكثر الوسائل فعالية لتعزيز التسـامح ويف منـع انتشـار التطـرف بغـرس احتـرام       اإلنسان، بو

احليـــاة وتعزيـــز ممارســـة نبـــذ العنـــف واالعتـــدال واحلـــوار والتعـــاون، وتشـــجع مجيـــع الـــدول    
واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة واملنظمـــات   التابعـــة لألمـــم املتحـــدة والوكـــاالت املتخصصـــة

بسـبل منـها التركيـز علـى التربيـة املدنيـة        ،ط يف هـذا املسـعى  احلكومية علـى اإلسـهام بنشـا    غري
، فضال عن املبادئ واملمارسـات الدميقراطيـة يف مجيـع مراحـل التعلـيم النظـامي       ةومهارات احليا

بـاجلهود الـيت تبـذهلا منظمـة األمـم املتحـدة        يف هـذا الصـدد  تنـوه  و، النظامي وغري الرمسـي  وغري
 ١٧و ١٦ذلـــك مـــن خـــالل تنظـــيم املـــؤمتر الـــذي عقـــد يف   للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة، مبـــا يف

  ؛“مكافحة األصولية والتطرفنترنت: الشباب واإل” عن ٢٠١٥  يونيه/حزيران
اجملتمعات احمللية يف مكافحـة التطـرف العنيـف، بسـبل      بتعزيز مشاركة توصي  - ٩  

  شتركة؛منها تعزيز الصالت بني اجملتمعات احمللية والتركيز على روابطها ومصاحلها امل
تنشــر أن بالــدول األعضــاء أن تــدعو إىل التســامح واالحتــرام املتبــادل و هتيــب  - ١٠  

االتصـاالت   توسـائط اإلعـالم وتكنولوجيـا    ميكـن أن تسـهم بـه    مـا  وتؤكـد  ،معلومات عنهما
تفــاهم ال وحتقيــقتعزيــز احتــرام مجيــع حقــوق اإلنســان يف اإلنترنــت،  شــبكة مبــا فيهــا ،اجلديــدة

زيـادة التسـامح   و علـى حنـو أفضـل    ديانات واملعتقـدات والثقافـات والشـعوب   بني مجيـع الـ   فيما
  رفض التطرف العنيف؛ تعزيزواالحترام املتبادل، وبالتايل 

ممارســة احلــق يف حريــة التعــبري،  مبــا ميكــن أن تســهم بــه بشــكل إجيــايب  تســلم  - ١١  
إلنترنـت، واالحتـرام   اشبكة اجلديدة، مبا فيها  تاصة من قبل وسائط اإلعالم والتكنولوجياوخب

الكامل حلرية التماس املعلومات وتلقيها ونقلها للغري يف مكافحـة العنصـرية والتمييـز العنصـري     
ضــرورة احتــرام اســتقاللية  تأكيــد يتصــل بــذلك مــن تعصــب، وتكــرر وكراهيــة األجانــب ومــا

  وسائط اإلعالم يف هذا الصدد؛لاإلدارة الذاتية والتحرير 
ــدين بشــدة   - ١٢   ــة دعــ  ت ــة تشــكل    أي ــة أو الديني ــة أو العرقي ــة القومي وة إىل الكراهي

  أو العنف؛ ءحتريضا على التمييز أو العدا
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ســـباب التطـــرف العنيـــف، أل فهمهـــا الـــدول األعضـــاء علـــى زيـــادة تشـــجع  - ١٣  
ملواجهـة   حمـددة األهـداف  شـاملة و  وضع حلولبغرض فيما يتعلق بالنساء والشباب،  سيما الو

  التهديد؛  هذا
مجيـع الـدول األعضـاء ومؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات          تدعو  - ١٤  

ــة و ــة وغري املنظمــات اإلقليمي إىل  صــاحبة املصــلحة ذات الصــلة مــن اجلهــات   هــاغــري احلكومي
  هذا القرار بطريقة مالئمة؛ احملددة يف هدافاألتحقيق لالسعي 

لكـي   رف العنيـف اعتزام األمني العام اقتراح خطة عمل ملنع التطـ ب حتيط علما  - ١٥  
  فيها؛ للنظرإىل اجلمعية العامة ُتقدَّم 

السـبعني  الثانيـة و  اجلمعية العامة يف دورهتا أن يقدم إىلإىل األمني العام  تطلب  - ١٦  
املتحـدة   تنفيذ هذا القرار وأن يوصي بالسبل والوسائل اليت ميكن هبـا ملنظومـة األمـم   ن عتقريرا 

ضاء، بناء على طلبها ويف حدود املـوارد املتاحـة، يف إذكـاء    واألمانة العامة مساعدة الدول األع
  التفاهم ونبذ العنف. تعزيزوعي اجلماهري بأخطار التعصب وكذلك يف 

  
  ٧٢اجللسة العامة 

  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١٠
 


