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 ررـمق

   إعداد مدونة سلوك حول اإلرهاب،بشأن

  ADD) II(8 /AU/ASSEMBLY.11الوثيقة 

  

  المؤتمر ، إن

  

 باالقتراح المقدم من جانب فخامة رئيس الجمهورية التونسية يرحب - 1

السيد زين العابدين بن علي ، المتمثل في الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي 

 إلعداد مدونة سلوك حول مكافحة اإلرهاب؛

 بالجهود الدؤوبة لالتحاد األفريقي من أجل مكافحة اإلرهاب حب كذلكير - 2

 االلتزام الذي تعهد به االتحاد األفريقي بهذا الخصوص، ويؤكد مجددا

وفقا لألحكام ذات الصلة الواردة في كل من مدونة السلوك حول 

العالقات بين الدول األفريقية المعتمدة من جانب قمة منظمة الوحدة 

 المنعقدة في تونس العاصمة، الجمهورية التونسية، في يونيو األفريقية

 بشأن منع اإلرهاب ومكافحته 1999 ، واتفاقية الجزائر لعام 1994

  ؛2001وإعالن داكار الصادر في أكتوبر 

 على الحاجة الملحة للقيام، من جانب المجتمع الدولي في إطار يؤكد - 3

ر يستند إلي منهاج مكافحة اإلرهاب، بعمل مشترك قائم على التشاو

شامل للسلم كفيل بمعالجة األسباب الجذرية للتحديات الجديدة التى تواجه 

 أمن الدول واألفراد؛

 أنه من الضروري جداً اليوم إعداد مدونة سلوك تقوم علي يعتبر - 4

مكافحة اإلرهاب وعلي إبراز القيم اإلنسانية واألخالقية أساسها 

لتمييز والظلم والتطرف والكراهية التضامن والتسامح ونبذ كل أشكال ا

 وتعزيز االحترام المتبادل لسيادة الدول؛
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 أهمية مثل هذه المدونة التي من شأنها تسهيل وتعزيز المفاوضات يقر - 5

حول صياغة اتفاقية شاملة بشأن اإلرهاب باعتبار أن االنضمام الطوعي 

ق فيما للدول األعضاء إلى هذه االتفاقية سيسمح بتحديد مجاالت التواف

 بينها؛

 من اإلعالن النهائي للقمة الثالثة عشرة لحركة بلدان 112 بالفقرة يذكّر - 6

 ، 2003عدم االنحياز المنعقدة في كواال لمبور، ماليزيا، في فبراير 

المؤيد لالقتراح التونسي المتمثل في إعداد مدونة سلوك حول مكافحة 

 اإلرهاب تحت رعاية األمم المتحدة؛

 كافة الدول األعضاء في منظومة األمم المتحدة  إلىيوجه نداًء - 7

والمنظمات الدولية لدعم هذه المبادرة والمساهمة في تجسيدها وذلك 

 . عندما تعرض علي الجمعية العامة لألمم المتحدة لغرض اإلقرار

  ـ
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