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دولـة مـن الـدول األعضـاء ال تـزال متـأخرة يف        ٤٨الحظ أن   
 عــا) إىل تقــدميها. ود٢٠٠١( ١٣٧٣تقــدمي تقاريرهــا الــيت دعــا القــرار 

ــذه ا ــة     هـ ــى عامليـ ــا علـ ــا، حفاظـ ــدمي تقاريرهـ ــل بتقـ ــدول إىل أن تعجـ لـ
  ؛)٢٠٠١( ١٣٧٣االستجابة اليت يتطلبها القرار 

لجنــة إىل مواصــلة تقــدمي تقــارير عــن أنشــطتها علــى       ال اعــد  
هيكـل اللجنـة وأنشـطتها     عرب عن نيته يف مراجعـة أفتـــــرات منتظمة و

 .٢٠٠٤نيسان/أبريــــل  ٤قصاه يف موعد أ

ــرامل   ــقـ ــاين/نوفمرب  ٢٠ؤرخ ر املـ ــرين الثـ تشـ
 ١٥١٦القرار  ):٤٨٦٧(اجللسة  ٢٠٠٣

)٢٠٠٣( 

تشــــــــرين  ٢٠، املعقــــــــودة يف ٤٨٦٧يف اجللســــــــة   
، أدىل ممثل تركيا ببيان. وأدان اهلجمـات  ٢٠٠٣الثاين/نوفمرب 

اجملتمـع   جنـح وقـال إنـه بينمـا    اليت وقعت مؤخرا يف اسـطنبول.  
مفــاده أنــه ينبغــي يف التوصــل إىل إدراك واســع النطــاق  الــدويل

عـــدم التمييـــز بـــني حـــوافز اإلرهـــاب وأشـــكاله ومـــا يســـمى   
نجح بالقـــدر نفســـه يف إظهـــار احلساســـية مل يـــ فإنـــه ،بأســـبابه

ــني ضــحايا اإلرهــاب     ــز ب مضــيفا أن  ،نفســها إزاء عــدم التميي
بــــنفس  واعــــامليأن  ونســــتحقيمجيــــع ضــــحايا اإلرهــــاب   

 .  )٢٢٦(الطريقة

س إىل مشــروع اجمللــ هتمــاما وجــه الــرئيس (أنغــوال)و  
إلمجــاع بوصــفه  با عُتمــد؛ ومت طرحــه للتصــويت، وا )٢٢٧(قــرار

قــام اجمللــس بــأمور، مــن بينــها  ، وبــه )٢٠٠٣( ١٥١٦القــرار 
  أنه:

ــيت وقعــــت يف    ادأ   ــل الــ ــداءات بالقنابــ ــة االعتــ ــد هلجــ ن بأشــ
، والــيت ٢٠٠٣تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٠ و ١٥اســطنبول، تركيــا، يف 

ا كــثريون، وكــذلك األعمــال   أودت بــأرواح العديــدين وأصــيب فيهــ   
__________ 

)٢٢٦(  S/PV.4867،  ٢الصفحة. 

)٢٢٧(  S/2003/1106. 

عترب تلك األعمال، شـأهنا شـأن   ااإلرهابية األخرى يف خمتلف البلدان، و
  أي عمل من أعمال اإلرهاب، خطرا يتهدد السالم واألمن؛

عرب عـن عميـق مواسـاته وتعازيـه لشـعيب وحكـوميت تركيـا        أ  
  واململكة املتحدة ولضحايا االعتداءات اإلرهابية وأسرهم؛

ول، على القيام، وفقا اللتزاماهتا مبوجب القرار حث مجيع الد  
)، علــى التعــاون يف اجلهــود الراميــة إىل العثــور علــى      ٢٠٠١( ١٣٧٣

مرتكيب هذه األعمال اإلرهابية ومنظميها ومـن يرعوهنـا، وتقـدميهم إىل    
  .العدالة

  
جلسة جملس األمن الرفيعة املستوى املكرسة   - باء 

 ل/أيلو ١١إلحياء الذكرى السنوية لـ 
  : أعمال اإلرهاب الدويل٢٠٠١سبتمرب 

  
  اإلجراءات األولية  

ــؤرخ     ــرر امل ــبتمرب  ١١املق  ٢٠٠٢أيلول/س
  ): بيان من الرئيس٤٦٠٧(اجللسة 

 أيلــــــــول/ ١١، املعقــــــــودة يف ٤٦٠٧يف اجللســــــــة   
أدرج اجمللس يف جدول أعمالـه البنـد املعنـون     ،٢٠٠٢ سبتمرب

ــتوى املكرســـ   ’’ ــة املسـ ــن الرفيعـ ــة جملـــس األمـ ــاء جلسـ ة إلحيـ
ـــ  : أعمــــال ٢٠٠١أيلول/ســــبتمرب  ١١الــــذكرى الســــنوية لــ

  .‘‘اإلرهاب الدويل
  

ــني     ــن األمــ ــل مــ ــام و وأدىل كــ ــات  العــ ــل الواليــ ممثــ
يف مالحظاتــه  ،ذكــر الــرئيس (بلغاريــا ) و. ببيــان )٢٢٨(املتحــدة

ذكــــرى ضــــحايا تكــــرمي لُيعقــــد االفتتاحيــــة، أن االجتمــــاع 

__________ 

كانت بلغاريا ممثلـة برئيسـها؛ وكـان متثيـل مجيـع أعضـاء اجمللـس          )٢٢٨(
 األخرين على مستوى الوزراء.
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ــات ا     ــيت أصــابت الوالي ــة ال ــات اإلرهابي  ١١ملتحــدة يف اهلجم
    .)٢٢٩(٢٠٠١أيلول/سبتمرب 

  
ــفه  وشــــدد األمــــني ال   ــام علــــى دور اجمللــــس بوصــ عــ
ــية يف الكفـــاح ضـــد اإلرهـــاب، و الر اهليئـــة ذلـــك لكونـــه ئيسـ

ــن.     امل ــالف دويل ممكــ ــع حتــ ــاء أوســ ــدى لبنــ ويف معــــرض نتــ
بعــد اهلجمــات، أشـــار    ةقويــ قــرارات  اجمللــس   ختــاذ اب التنويــه 
ضـــاء يف طائفـــة واســـعة لـــدول األعالعـــام إىل تعـــاون ا األمـــني
الشـــــرعية وأكـــــد أن جمـــــاالت مكافحـــــة اإلرهـــــاب.  مـــــن
أخــذت ، بعــد عــام مــن اهلجمــات، ملكافحــة اإلرهــاب العامليــة
لكفالـة  مزيـد مـن اجلهـد    بـذل   ىلإودعا اجمللس  تها،أمهيتتزايد 

مــن  ممكــنقــدر بأوســع  يف املســتقبلأن حيظــى الكفــاح املاثــل 
  .)٢٣٠(تأييدال
  

، يف اتضـح يات املتحـدة أنـه   خارجية الوال أكد وزيرو  
أن اإلرهـاب يشـكل خطـراً يتهـدد السـالم       أعقاب اهلجمـات، 

ــّين أن تتخــذ إجــراءات متضــافرة      ــه يتع ــدوليني؛ وأن ــن ال واألم
ــة األجــل ال  ــذا اخلطــر اصــئستوطويل ــود  ل ه . وأشــار إىل اجله

ــا    ــذهلا األعضــــ ــيت بــــ ــافرة الــــ ــدة  املتضــــ ــم املتحــــ ء يف األمــــ
ة السـلطة  قامـ مبا يف ذلـك إ ، ذلك احلنياإلرهاب حىت  ملكافحة

ــة يف أفغانســتان. ورأى أن  اجملتمــع الــدويل أن يعــّد  علــى املؤقت
لبــذل جهــد شــاق طويــل األمــد، تقــاس مدتــه بالســنني   نفســه 

، للقضـــاء علـــى اخلطـــر العـــاملي الـــذي ميثلـــه ولـــيس بالشـــهور
  .)٢٣١(اإلرهاب

  
ويف اجللســــة نفســــها، أدىل الــــرئيس ببيــــان باســــم       
  لس بأمور، من بينها أنه:قام اجملوبه ، )٢٣٢(اجمللس
__________ 

)٢٢٩(  S/PV.4607،  ٢الصفحة. 

 .٣-٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٣٠(

 .٤-٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٣١(

)٢٣٢(  S/PRST/2002/25. 

  
كـرِّم اجمللس األبرياء الذين قـُـتلوا وأصيبوا من جراء هجمـات    

    ؛٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ١١
ـد أن تلك اهلجمات كانت هجوما علـى احلضـارة العامليـة    كّأ  

هود املشتركة الرامية إىل جعل هذا العامل مكانـا أفضـل وأكثـر    اجلوعلى 
    ؛أمانا

املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة أن    ب جبميـع الـدول و  اهأ  
تواصــل وُتكثّــف تعاوهنــا مــع جلنــة مكافحــة اإلرهــاب واللجنــة املنشــأة   

  ).١٩٩٩( ١٢٦٧مبوجب قرار جملس األمن 
  

ــتوى:     - جيم ــة املســ ــن الرفيعــ ــة جملــــس األمــ جلســ
  مكافحة اإلرهاب

   اإلجراءات األولية  
ــرامل   ــؤرخ قــ ــاير   ٢٠ر املــ ــانون الثاين/ينــ كــ

 ١٤٥٦القرار  ):٤٦٨٨ة (اجللس ٢٠٠٣
)٢٠٠٣(  
كــــــــانون  ٢٠، املعقــــــــودة يف ٤٦٨٨ ةلســــــــاجليف   

ــاير  ، أدرج اجمللـــس يف جـــدول أعمالـــه البنـــد  ٢٠٠٣الثاين/ينـ
جلســـة جملـــس األمـــن الرفيعـــة املســـتوى: مكافحـــة ’’املعنـــون 
  .‘‘اإلرهاب
ــالل    ــةوخـــ ــات ، أدىل اجللســـ ــاء  ببيانـــ ــع أعضـــ مجيـــ
  افحة اإلرهاب.  واألمني العام ورئيس جلنة مك ،)٢٣٣(اجمللس

ــام أن خطـــر اإلرهـــاب، إذا     أريـــد وأكـــد األمـــني العـ
ــه ــة   التصــدي ل طويــل  عمــالوبنجــاح، يتطلــب اســتجابة عاملي

فعالـة  دوليـة  علـى وضـع قواعـد    األجل. وحث األمـم املتحـدة   
تضــــطلع بــــدور متزايــــد يف ردع املــــرتكبني احملــــتملني  لكــــي
حـة  جلنـة مكاف  ىلإيف ذلـك  الدور الرئيسـي  نسب رهاب. ولإل

__________ 

كان مجيع أعضاء اجمللس، فيما عـدا اجلمهوريـة العربيـة السـورية       )٢٣٣(
 وشيلي، ممثلني على مستوى الوزراء.


