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  البنود املرتبطة بصون السالم واألمن الدوليني - ٣٧
  مسؤولية جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني - ألف 

ــؤرخ     ــرر املـ ــمرب  ٦املقـ ــانون األول/ديسـ  كـ
   ): بيان من الرئيس٤٢٤٣(اجللسة ٢٠٠٠

 كــــانون األول/ ٦، املعقــــودة يف ٤٢٤٢ يف اجللســــة  
ــل    ٢٠٠ديســمرب  ، اســتمع جملــس األمــن إىل إحاطــة مــن وكي

أعضــاء اجمللــس األمــني العــام للشــؤون القانونيــة. وأدىل غالبيــة  
  .)١(ببيانات

ــة        ــه اإلعالميـ ــام يف إحاطتـ ــني العـ ــل األمـ ــرز وكيـ وأبـ
اإلجراءات اليت اختذها اجمللس واجلمعية العامـة واألمانـة العامـة    

ــدويل   بشــأن  ــانون ال ــة يف الق ــال  التطــورات اهلام ــة بأعم املتعلق
العقد السابق. وفيما يتعلق باجمللس، اإلرهاب اليت ارتكبت يف 

 ١٩٩٢اجلهود اليت اختذها اجمللـس بـدأت يف عـام    أشار إىل أن 
، باختاذ القـرار  ١٩٩٩وبلغت ذروهتا يف تشرين األول/أكتوبر 

) الذي أهـاب بالـدول، يف مجلـة مـا تضـمنه،      ١٩٩٩( ١٢٦٩
أن تنفذ تنفيذا كامال االتفاقيات املناهضة لإلرهاب، الـيت هـي   

يسـت  طرف فيها، وأن تنظر يف االنضمام إىل االتفاقيات اليت ل
بصـفة خاصـة    ذكّـر . وفيما يتعلق باجلمعية العامـة،  أطرافا فيها

ــات   ب ــن االتفاقي ــانوين م ــار ق ــا  وضــع إط ــل أبرزه ــة ، لع االتفاقي
ــام      ــل لعـ ــة بالقنابـ ــات اإلرهابيـ ــع اهلجمـ ــة لقمـ  ١٩٩٧الدوليـ

وأشـار   .١٩٩٩االتفاقية الدولية لقمع متويـل اإلرهـاب لعـام    و
ــة السادســ   ة، يف أيلول/ســبتمرب إىل أن فريقــا عــامال تابعــا للجن

ــة شــاملة بشــأن اإلرهــاب   ، عكــف علــى ٢٠٠٠ إعــداد اتفاقي
، اهلنـــدممثـــل مشـــروع نـــص مـــن إعـــداد   اســـتنادا إىلالـــدويل 

، رغـم أهنـا   ت تأييدها للعمل الـذي بـدأ  بدالوفود أأوضح أن و
أعربــت عــن آراء خمتلفــة يف إعــداد اتفاقيــة شــاملة مــن هــذا        

أن رأت وفـــود الوبتحديـــد أكثـــر، أوضـــح أن بعـــض القبيـــل. 
__________ 

 مل يدل ممثل مايل ببيان.  )١(  

يكون الصك ذا نطاق شامل بالفعل وأن حيتوى علـى تعريـف   
ــال       ــاب والنضـ ــال اإلرهـ ــني أعمـ ــوح بـ ــز بوضـ ــاب مييـ لإلرهـ
املشــروع للشــعوب مــن أجــل التحريــر الــوطين مــن االســتعمار 

 بينمـا رأت وسائر أشكال اهليمنة األجنبية واالحتالل األجنيب، 
ومتممـــة  أخـــرى أن تكـــون االتفاقيـــة القادمـــة مكملـــة وفـــود

لالتفاقيــات القطاعيــة القائمــة ملكافحــة اإلرهــاب بــدال مــن أن 
، الدور الذي تضـطلع بـه األمانـة العامـة    . وانتقل إىل حتل حملها

 ةرير سـنوي اتقـدمي األمـني العـام تقـ    فذكر على وجه اخلصـوص  
بيانـات عـن    اإىل اجلمعية العامة عن هذا املوضوع مع تضـمينه 

 واإلقليميـة  املتعـددة األطـراف   وضع وتنفيذ االتفاقـات القائمـة  
، وكذلك معلومـات عـن األحـداث    والثنائية املتعلقة باإلرهاب

 وأشــار إىل أنــه أســنِدت إىل واحملاكمــات اجلنائيــة ذات الصــلة،
ــوائح      ــة للقــوانني والل ــام مهمــة إعــداد خالصــة وافي األمــني الع

. ويف الوطنيــة املتعلقــة باتقــاء اإلرهــاب الــدويل والقضــاء عليــه  
ــام ــل األمــني العــام علــى أن  اخلت ــة اإلرهــاب   ، شــدد وكي حمارب

أن عـدة عقبـات   بـ  مـع االعتـراف   ،تتطلب تعاونـا دوليـا أفضـل   
مشـكلة التعريـف   ك ،دويلالـ تعاون ال إىل تعزيزطريق التعترض 

والعنصــــر السياســــي والصــــالت بــــني اجلماعــــات اإلرهابيــــة 
ــة    ــة والعالقـ ــة املنظمـ ــات اجلرميـ ــورة ومجاعـ ــدين  املتصـ ــني الـ بـ

  .)٢(اب يف بعض املناطق من العاملواإلره
ــدويل        ــأن اإلرهــاب ال ــن أعضــاء اجمللــس ب وتســليما م

ــى اجلهــود        ــوا عل ــن، أثن ــريا للســالم واألم ــدا خط يشــكل هتدي
اليت تبذهلا املنظمة، من خالل اجمللس واجلمعية العامة املتواصلة 

واألمانـــة العامـــة، للتصـــدي علـــى حنـــو جـــدي هلـــذا التهديـــد  
ــذا الصــد  ــهج دويل منســق.   وأكــدوا، يف ه ــة األخــذ بن د، أمهي

االتفاقية الدوليـة  وأعربوا عن ترحيبهم، بصفة خاصة، باعتماد 
__________ 

  )٢(  S/PV.4242،  ٩-٢الصفحات. 
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ــل    ــة بالقناب ــة لقمــع  ولقمــع اهلجمــات اإلرهابي ــة الدولي االتفاقي
التفاقيـة  . كمـا أعربـوا عـن تأييـدهم ملشـروع ا     متويل اإلرهـاب 

ــدويل   ــة باإلرهــاب ال ــذهلا    الشــاملة املتعلق ــود اجلــاري ب وللجه
ال مشروع اتفاقية دولية لقمع أعمال اإلرهاب النـووي،  إلكم
االحتاد الروسي، وعن أملـهم يف أن يتسـىن إجنـاز ذلـك      هحاقتر

  العمل بأسرع ما ميكن.
علـى أن   اويف حني أعربت معظم الوفود عن موافقتـه   

 هبـ ااإلرهاب ال ميكـن تربيـره أبـدا، أيـا كـان الغـرض مـن ارتك       
ــوه  ــا كــان مرتكب ــرز عــدة ممــ ، وأي ــز بــني  ثأب لني ضــرورة التميي

حقهــا يف  ارسمتــ الــيتاإلرهــاب والكفــاح املشــروع للشــعوب 
إىل إصـدار  ممثـل ماليزيـا   . ويف هذا الصدد، دعا )٣(تقرير املصري

أعـرب كـذلك عـن    تعريف واضح ومقبول عامليا لإلرهـاب. و 
، أن األمـن لـدى اختاذهـا تـدابري     ،يتعني على الدول هأن هداعتقا

ــرد ا   ــدأ ال ــ وأال تتجــاوزملتناســب تسترشــد مبب ــذ داحل ــد ي ال ق
. )٤(هــذه التــدابري األمنيــة إىل مســتوى اإلرهــاب  بعــده تنحــدر 

الـذين   أن الكفـاح ضـد اإلرهـابيني   بـ  ممثـل هولنـدا  رغم إقـرار  و
، متزايـدة القسـوة  وسائل استخدام تطلب يقد  يتزايدون تطورا

 امن أن الرد علـى اإلرهـاب جيـب أن تكـون متناسـب     حذر فقد 
  .)٥(ت احلفاظ على النظام العامقتضيام ىقتصرا علوم

ــات املتحــدة أن اجلــزاءات تشــكل        ــل الوالي وأكــد ممث
 األداة الرئيسية ملكافحة اإلرهاب، وشـدد علـى ضـرورة تنفيـذ    

ــها    ــيت يفرضـ ــات الـ ــاء لاللتزامـ ــدول األعضـ ــن   الـ ــس األمـ جملـ
ــده     )٦(عليهــا ــل اململكــة املتحــدة عــن تأيي ــل، أعــرب ممث . وباملث

َمـن ال يقـدمون للعدالـة املسـؤولني     ري علـى  لفرض اجمللـس تـداب  

__________ 

(ماليزيـا)؛   ١٩(تـونس)؛ والصـفحة    ١٢املرجع نفسه، الصـفحة    ()٣  
 (ناميبيا). ٢٤والصفحة 

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٤(  

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٥(  

 .٢١فسه، الصفحة املرجع ن  )٦(  

ــة  ــال اإلرهابيـ ــزاءات   .)٧(عـــن األعمـ ــدا اجلـ وأعطـــى ممثـــل كنـ
كمثـال للتشـديد علـى     طالبان وأسامة بن الدناملفروضة على 

أنــه ال ميكــن لإلرهــاب اإلفــالت  هــذه التــدابري تــربهن علــى أن
ــة،   ــن العقوب ــال     وم ــا ألعم ــن املمكــن أيضــا أن تكــون رادع م

جتّنـب  وحث ممثل الصـني اجمللـس علـى     .)٨(املستقبلإرهابية يف 
حـد،   ىل مـن ذلـك إىل أقصـ   يقلالتاللجوء لفرض اجلزاءات أو 

ألن اجلزاءات ميكن أحياناً أن تسّبب عواقب إنسـانية وخيمـة،   
  .)٩(مع عجزها عن إجياد حلّ ُمرضٍ للمشكلة املعنية

ــانون األول/ ٦، املعقـــودة يف ٤٢٤٣ويف اجللســـة     كـ
، أدىل الـرئيس (االحتـاد الروسـي) ببيـان باسـم      ٢٠٠٠ديسمرب 
  قام اجمللس بأمور، من بينها أنه:وبه ، )١٠(اجمللس

ساور اجمللس قلـق عميـق مـن ازديـاد أعمـال اإلرهـاب جبميـع          
  ؛أشكاله ومظاهره يف مناطق كثرية من العامل

كرر إدانته جلميع أعمال اإلرهاب، بصرف النظر عـن الـدافع     
  ؛ت وأيا كان مرتكبوهاإليها، وأينما ارتكب

رحب باجلهود اليت تبذهلا اجلمعيـة العامـة وغريهـا مـن أجهـزة        
  ؛األمم املتحدة يف جمال مكافحة اإلرهاب الدويل

ب جبميع الدول اليت مل تصبح طرفا يف االتفاقيـات القائمـة   اهأ  
  ؛ملناهضة اإلرهاب أن تنظر يف القيام بذلك على سبيل األولوية

ــراره  أ   تشـــرين  ١٩)، املـــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٦٩كـــد جمـــددا قـ
ــوبر  ــذا    ا، ودعــ١٩٩٩األول/أكت ــه تنفي ــذ أحكام ــدول إىل تنفي ــع ال مجي

  ؛كامال وعلى وجه السرعة
اإلعراب عن استعداده الختاذ ما يلزم من خطوات وفقـا  كّرر   

ملســؤولياته املنصــوص عليهــا يف ميثــاق األمــم املتحــدة بغيــة التصــدي        
  ن الدوليني.للتهديدات اإلرهابية للسلم واألم

__________ 

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٧(  

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٨(  

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٩(  

  )١٠(  S/PRST/2000/38. 


