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  البنود املتعلقة باإلرهاب - ٣٩
  تعرض هلا السالم واألمن الدوليانالتهديدات اليت ي –ألف 

  ألعمال اإلرهابيةا بسبب
  

ــؤرخ     ــرر امل ــبتمرب  ١٢املق  ٢٠٠١أيلول/س
 ١٣٦٨): القــــــــــرار ٤٣٧٠لســــــــــة جلا(
)٢٠٠١(  
ــة    ــودة يف   ٤٣٧٠يف اجللسـ ــن، املعقـ ــس األمـ  ١٢جمللـ

، وجـه الـرئيس (فرنسـا) اهتمـام اجمللـس      ٢٠٠١أيلول/سـبتمرب  
ــرار  ــع أعضــاء    . )١(إىل مشــروع ق ــة، أدىل مجي ــك اجللس ويف تل
  ببيانات. اجمللس واألمني العام

حـدادا   صمت بدقيقة اجمللس التزم ،لسةاجل بداية يفو
ــى ــع عل ــة اهلجمــات ضــحايا مجي ــيت اإلرهابي  ١١ يف وقعــت ال
 .  ٢٠٠١ سبتمرب/أيلول

 اجمللـس  نإ قـال ف التصـويت،  قبـل  العام األمنيتكلم و
 البلـــد فيهـــا تعـــرض اخلطـــورة بالغـــة ظـــروف ظـــل يف جيتمـــع
 وأكـد . ميـع اجل عرّو إرهـايب  موهلجـ  املضـيفة  واملدينـة  املضيف
ــة آفــة اإلرهــاب أنجمــددا  ــهأدان قــد ملتحــدةا األمــمأن و دولي  ت
 هـو  واحـد  بلـد  على اإلرهايب اهلجوم أن وذكر. عديدة مرات
 معـا  العمـل  إىل الـدول  مجيع ودعا مجعاء اإلنسانية على هجوم
 .  العدالة إىل وتقدميهم اجلناة لتحديد

ــعوأعــرب  ــس أعضــاء مجي ــق عــن اجملل ــازيال عمي  تع
 ضـــحايا ول هاوشـــعب املتحـــدة الواليـــات كومـــةحل واملواســـاة

 عـدة  واقترح .٢٠٠١ سبتمرب/أيلول ١١ يف اإلرهايباء عتداال
 الــيت اجلهــود خــالل مــن الــدويل إلرهــابل التصــدي مــتكلمني
 .)٢(الــدويلالتعــاون  خــالل ومــن بأســره الــدويل اجملتمــع يبــذهلا
__________ 

  )١(  S/2001/861. 

  )٢(  S/PV.4370 ــفحة ــفحة   ٣، الصــــــ ــيوس)؛ والصــــــ  ٤(موريشــــــ
(تــونس)؛  ٥(ســنغافورة)؛ والصــفحة  ٤(أوكرانيــا)؛ والصــفحة 

 (بنغالديش). ٧(جامايكا)؛ والصفحة  ٧والصفحة 

ــد  ــد فكــرة أيضــا املمــثلني بعــضوأّي ــؤمتر عق  اســتثنائي قمــة م
 ملكافحـــــة الالزمـــــة والوســـــائل الســـــبل ملناقشـــــة للمجلـــــس

  .)٣(هاباإلر
ــده أن املتحــدة اململكــة وذكــر ممثــل   علــى مصــمم بل

 مــع تعــاون يف العــاملي، الصــعيد علــى اإلرهــاب علــى القضــاء
 الــرد الدوليــة روح إن وقــال. املتحــدة وبــدعم منــها الواليــات

 الــوزراء اجتمــاع يف األورويب االحتــاد تتجلــى فيمــا صــرح بــه 
 كلال تشــ املرّوعــة تلــك اهلجمــات أن مــن ذلــك اليــوم صــباح
ــداء ــى اعت ــات عل ــل فحســب، املتحــدة الوالي ــى ب  البشــرية عل
 أن وذكـر . مجيعـا  يتقامسوهنـا  اليت واحلريات القيم وعلى نفسها

 الـذي  اليوم، عامل يف اجلديد الواسع النطاق هو الشر اإلرهاب
. البشــرية احليــاة بقدســية غــري مبــالني مطلقــا متطرفــون يرتكبــه

ــا  ردا تتطلــــب عامليــــة مشــــكلة اإلرهــــاب والحــــظ أن عامليــ
 .  )٤(عليها

 ووصفها باألعمـال  اهلجمات موريشيوس ممثل وأدان
ــة ــرز الالإنســانية والوحشــية  اإلرهابي ــون كــل مــن  أن وأب  يؤمن

 األمريكـي  الشـعب  مـع  يتكـاتفون  للدميقراطيـة  األساسية بالقيم
. القــانون وســيادة الســالم علــى احلفــاظ أجــل مــن الكفــاح يف

 واألمـــن للســـلم يســـيارئ هتديـــدا يشـــكل اإلرهـــاب أن وذكـــر
 الواليـات  مـع  للتعـاون  اسـتعداد  علـى  وفـده  أن كما. الدوليني
 األعمــال  مــرتكيب  يف العثــور علــى   الــدويل  واجملتمــع  املتحــدة 

__________ 

 ٤(موريشـــــيوس)؛ والصـــــفحة  ٣املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة   )٣(  
 (جامايكا). ٧(أوكرانيا)؛ والصفحة 

 .٣-٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٤(  
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 وتقـدميهم  ٢٠٠١ سبتمرب/أيلول ١١ يوم وقعت اليت اإلرهابية
 .  )٥(العدالة إىل

 التغاضـي  عـدم  ينبغـي  أنـه  علـى  سـنغافورة  وأكّد ممثل
أنـه   ورأى األسـباب  مهمـا كانـت   مكـان  أي يف اإلرهـاب  عن

 كفالـة أال  جيتمعـا علـى   أن الـدويل  واجملتمـع  اجمللـس  يتعني على
 أنـه  تـونس  ممثـل  وذكـر  .)٦(سـبتمرب /أيلـول  ١١ أحـداث  تتكرر

ومـا مـن    تلـك اهلجمـات   عـن  التغاضـي  ميكنـها  حضارة من ما
 حــان قــد الوقــت وأن اإلطــالق، تربرهــا علــى أن قضــية ميكــن

ــاون كافــ   ــات ةلكــي تتع ــع اجملتمع ــدويل يف اجملتم ــى ال ــع عل  من
 .  )٧(ومكافحتهما املنظمة واجلرمية اإلرهاب

 وقعـت  الـيت  اهلجمـات  أن مرتكيب أيرلندا ممثل وذكر
 تشــكل الــيت القــيم تــدمري إىل ســعوا قــد ســبتمرب/أيلــول ١١ يف

 كـل إنسـان   حـق  ذلـك  يف مبا املتحدة، لألمم األساسية املبادئ
ــيش يف ــة يف أن يعـ ــة،وكرا حريـ ــا مـ ــع ودعـ ــدويل اجملتمـ  إىل الـ

  .)٨(للعدالة مرتكبيها تقدمي أجل من معا التضافر يف العمل
 ض اجملتمعيعّر الدويل اإلرهاب أن الصني ممثل وذكر

 للبلـدان خلطـر داهـم،    واالقتصـادي  السياسـي  والنظـام  البشري
 واألمـــن الســـالم علـــى شـــديدا حمـــتمال خطـــرا شـــديد ميثـــلو

ــدوليني ــذه أن ورأى. الـ ــاتاهل هـ ــكل جمـ ــرحيا   تشـ ــديا صـ حتـ
 تعزيـز  حتبـذ  وأضـاف أن الصـني  . يف جمموعـه  الدويل للمجتمع
 العملــي التنفيــذ خــالل مــن األعضــاء الــدول بــني فيمــا التعـاون 

 أن وأكـد . اإلرهـابيني  ملناهضـة  الصلة ذات الدولية لالتفاقيات
 صـون  عن الرئيسية اليت تتحمل املسؤولية اهليئة بصفته اجمللس،
 يف قيــادي بــدور يضــطلع أن ينبغــي الــدوليني، واألمــن مالســال
 .  )٩(الصدد هذا

__________ 

 .٣ املرجع نفسه، الصفحة  )٥(  

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٦(  

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٧(  

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٨(  

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٩(  

 حتــديا كــان اهلجــوم أن الروســي االحتــاد ممثــل وذكــر
 أن علـى  الضـوء  وأضاف أنه سـلّط . مجعاء البشرية على سافرا
 اجملتمـع  يبـذهلا  الـيت  اجلهود إىل االنضمام ملهمةقد حان  الوقت

 إىل رأشـــا الصـــدد، هـــذا ويف. اإلرهـــاب مكافحـــة يف الــدويل 
بنــاء  باإلمجــاع اختــذه اجمللــس الــذي ،)١٩٩٩( ١٢٦٩ القــرار

 القــرار وقــال إن مشــروع. الروســي االحتــاد مــن علــى مبــادرة
 شــرط أو بــال قيــد اجمللــس أعضــاء عــزم املطــروح يــربهن علــى

 وعلــى زيــادة عقــاب، دون إرهــايب عمــل أي يتركــوا علــى أال
 .  )١٠(اإلرهاب ووضع حد له منع من أجل بذل اجلهود
ــنو ــل أعل ــرويج ممث ــة كانــت اهلجمــات أن الن  موجه

ــد ــة ضـ ــة احلريـ ــا والدميقراطيـ ــي  ذاهتـ ــة ترمـ  إىل وكانـــت عمليـ
 أن ورأى. املتحضــر العــامل أســس القــيم الــيت تشــكل  تقــويض
 لمجلـس ل وأنـه ال بـد   القيم، تلك عن للدفاع أنشئ قد اجمللس

 اجلهــود لــدعم ادهســتعدا مــن اختــاذ موقــف موحــد يــدل علــى 
 .  )١١(بذلك حتديدا قيامال إىل الرامية

 الـــدول منظمـــة بـــأن اجمللـــس كولومبيـــا ممثـــل وأبلـــغ
 وأعـرب  اإلرهابية للهجمات قوية إدانة اعتمدت قد األمريكية

 ملكافحـة  الغـريب  الكـرة  نصف يف التعاون تعزيز إىل احلاجة عن
 مجيــع مــع للمشــاركة وفــده اســتعداد عــن وأعــرب. اإلرهــاب
 مسـؤوليات  متاشيا مع الفورية التدابري اعتماد يف اجمللس أعضاء
 .  )١٢(املتحدة األمم ميثاق مبوجب اجمللس

ــل   تشــكل األحــداث أيضــا إىل أن فرنســا وأشــار ممث
 واملبـادئ  اإلنسـانية  اإلنسـانية مجعـاء وعلـى القـيم     على هجوما

 للمجتمـع  حتـديا  وتشـكل  املتحـدة،  األمـم  ميثـاق  اليت جيسـدها 
 للوحـدة  انحـ  قـد  الوقـت  أن علـى  وشـدد . يف جمموعه الدويل

ــميم ــر. والتصـ ــا أن وذكـ ــب  فرنسـ ــف إىل جانـ ــات تقـ  الواليـ
 يلجـؤون  مـن  ملكافحـة  مناسـبة  أي إجـراءات  تقرير يف املتحدة

__________ 

 .٧-٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠(  

 [يف النص اإلنكليزي].٦املرجع نفسه، الصفحة   )١١(  

 [يف النص اإلنكليزي].٧-٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٢(  
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 ودعـا . هلـم احلمايـة   ومـن يـوفرون   ومن يساعدوهنم لإلرهاب،
 اجمللـس  يعمـل  أن ينبغـي  أنه ورأى عاملية، استراتيجية وضع إىل

 بـه السـالم   املنـوط  الرئيسـي  اجلهـاز  بصـفته  املسـألة  هـذه  بشأن
 .  )١٣(الدوليان واألمن

 جلميــع عــن شــكره املتحــدة الواليــات وأعــرب ممثــل
 اهلجـوم  أن وأكـد  وتصـميم،  ما أبدوه مـن دعـم   على األعضاء

 مـن  كـل  علـى  بل وحدها، املتحدة الواليات على اعتداء ليس
 األمـــم والقـــيم الـــيت متثلـــها والدميقراطيـــة الســـالم قـــيم يـــدعم

ــدة ــع دهبلـــ أن وذكـــر. املتحـ  جانـــب إىل إىل أن يقـــف يتطلـ
 يف واألمـن  والعدل السالم يناصرون كل من املتحدة الواليات
 لــن أنــه علــى وشــدد. اإلرهــاب علــى احلــرب للفــوز يف العــامل
 األعمـال  هـذه  ارتكبـوا  الـذين  اإلرهابيني بني متييز هناك يكون

ــذين ــؤووهنم والـ ــات . يـ ــاف أن الواليـ ــدة وأضـ ــوف  املتحـ سـ
 .  )١٤(هاعن املسؤولني حتاسب

 عُتمــــد وا للتصــــويت،  القــــرار  مشــــروع  طُــــرح مث
ــرار بوصــفه باإلمجــاع ــه، )٢٠٠١(١٣٦٨ الق ــس   وب ــام اجملل ق

  بأمور، من بينها أنه:
ــة   ادأ ــارات اهلجمــات اإلرهابي ن بصــورة قاطعــة وبــأقوى العب

يف نيويـــــورك  ٢٠٠١أيلول/ســـــبتمرب  ١١املروِّعـــــة الـــــيت وقعـــــت يف 
هــذه األعمــال هتديــدا للســالم   وواشــنطن العاصــمة وبنســلفانيا، ويعتــرب 

  واألمن الدوليني، شأهنا شأن أي عمل إرهايب دويل؛
عرب عـن تعاطفـه العميـق وبـالغ تعازيـه للضـحايا وأسـرهم        أ

  ولشعب وحكومة الواليات املتحدة األمريكية؛
مجيع الدول إىل العمل معا بصفة عاجلة من أجـل تقـدمي    ادع

ورعاهتـا إىل العدالـة، وشـدد    مرتكيب هذه اهلجمات اإلرهابية ومنظميها 
على أن أولئك املسؤولني عـن مسـاعدة أو دعـم أو إيـواء مـرتكيب هـذه       

  األعمال ومنظميها ورعاهتا سيتحملون مسؤوليتها؛

__________ 

 ].يف النص اإلنكليزي[٧ع نفسه، الصفحة املرج  )١٣(  

 ].يف النص اإلنكليزي[ ٨-٧املرجع نفسه، الصفحتان   )١٤(  

ب بــاجملتمع الــدويل أن يضــاعف جهــوده مــن أجــل منــع   اهــأ
ــاون         ــادة التع ــق زي ــن طري ــك ع ــا يف ذل ــا، مب ــة وقمعه ــال اإلرهابي األعم

فاقيــات الدوليــة ملكافحــة اإلرهــاب وقــرارات جملــس  والتنفيــذ التــام لالت
  األمن ذات الصلة؛

عرب عن استعداده الختاذ كافة اخلطوات الالزمة للرد على أ
ومكافحـة   ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ١١اهلجمات اإلرهابية اليت وقعت يف 

  .اإلرهاب جبميع أشكاله، وفقا ملسؤولياته مبوجب ميثاق األمم املتحدة
  

ــؤرخ     ــرر امل ــبتمرب  ٢٨املق  ٢٠٠١أيلول/س
 ١٣٧٣): القــــــــــرار ٤٣٨٥(اجللســــــــــة 

)٢٠٠١(  
ــودة ،٤٣٨٥ اجللســة يف ــول ٢٨ يف املعق  ســبتمرب/أيل

 مــن عــدد إىل اجمللــس اهتمــام )فرنســا( الــرئيس وجــه ،٢٠٠١
 االحتـاد  بالنيابـة عـن  ( بلجيكـا  ممثلـو  أعـرب فيهـا   اليت الرسائل،
ــتان ،)١٥()األورويب ــر ،)١٦(وباكسـ ــة عـــن( وقطـ ــ بالنيابـ  ةمنظمـ

 وجورجيــا،  وأذربيجــان،  ،)١٨(ومــايل  ،)١٧()اإلســالمي  املــؤمتر 
 )٢٠(والصـني  )١٩(وأوزبكسـتان  وأوكرانيـا،  مولدوفا، ومجهورية

 ســـبتمرب/أيلـــول ١١ يف وقعـــت الـــيت اهلجمـــات إدانتـــهم عـــن
 ودعــوا املتحــدة الواليــات حلكومــة الــدعم وقــدموا ،٢٠٠١
 اباإلرهـ  مكافحـة  علـى  التضـافر يف العمـل   إىل الدويل اجملتمع
 .  الدويل

 وزيـــر بـــه أدىل بيانـــا رســـالته قطـــر يف وأحـــال ممثـــل
 اإلرهـاب،  يـرفض  حق، دين اإلسالم أن أكد الذي اخلارجية،

__________ 

  )١٥(  S/2001/894  وS/2001/909،  ــان ــالتان مؤرختـــــ  ٢٥و ١٢رســـــ
 أيلول/سبتمرب، على التوايل.

  )١٦(  S/2001/877،  ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ١٣رسالة مؤرخة. 

  )١٧(  S/2001/869،  ٢٠٠١ل/سبتمرب أيلو ١٤رسالة مؤرخة. 

  )١٨(  S/2001/895،  ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ١٨رسالة مؤرخة. 

  )١٩(  S/2001/906،  ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ٢٥رسالة مؤرخة. 

  )٢٠(  S/2001/914،  ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ٢٧رسالة مؤرخة. 
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 البشـر  محاية إىل ويدعو الدماء، ويشجب سفك العنف ويدين
 .  األبرياء على االعتداء وعدم

 موجهـة  ،٢٠٠١ سبتمرب/أيلول ٢٥ مؤرخة رسالةوب
 بلجيكــا ممثــل أحــال األمــن، لــسجم ورئــيس العــام األمــني إىل

ــتنتاجات ــل وخطــة االس ــن اجتمــاع   العم  اجمللــس الصــادرة ع
 فيهــا ذكــر الــيت ،٢٠٠١ ســبتمرب/أيلــول ٢١ املــؤرخ األورويب
 تقـدمي  يف املتحـدة  الواليـات  مـع  سـيتعاون  أنه األورويب اجمللس
وشـركاءهم للعدالـة    الوحشـية ورعـاهتم   تلك األعمـال  مرتكيب

ــهم، ــرد  ومعاقبتـ ــن جانـــب وأن الـ ــات مـ ــر   الواليـ ــدة أمـ املتحـ
ــى  ــروع علـ ــاس مشـ ــرار أسـ ــاء يف . )٢٠٠١( ١٣٦٨ القـ وجـ

 للقيـام  مستعدة األورويب االحتاد يف األعضاء الدول أن الرسالة
أيضـا   توجـه  وقـد  اهلـدف  حمـددة  تكـون  وأن ال بد بإجراءات،

ــدول ضــد ــيت حتــرض  ال ــابيني أو ال ــدعم   اإلره ــدم هلــم ال  أو تق
 .  اإليواء

 حكومــة موقــف ورقــة رســالتهب صــنيال وأحــال ممثــل
 اإلرهـاب  ملكافحـة  آليـة  اجمللـس  ينشـئ  بأن اليت توصي الصني،
 ملكافحـة  ملموسـة  بـرامج  وتنظـيم  وصـياغة  باستقصـاء  تضطلع

 املعلومـات  مجع على قدرهتا العامة األمانة تعزز وأن اإلرهاب،
 .  اإلرهاب مكافحة جمال يف وحتليلها

 رئــيس مــن رســالة رســالتهبجورجيــا  وأحــال ممثــل 
 مـؤمتر  املتحـدة  األمـم  تعقد أن اقترح الذي جورجيا، مجهورية

 يتنــاولون فيــه املتحــدة األمــم يف األعضــاء الــدول لرؤســاء قمــة
 والقتـل  العرقـي  والـتطهري  اجلماعيـة  واإلبـادة  اإلرهاب مكافحة
 القوميـــة الرتعـــة مثـــل فيهـــا، تســـهم الـــيت واملصـــادر اجلمـــاعي
 والتعصــب األجانــب وكــره ة،العدوانيــ واالنفصــالية العدوانيــة

 .  )٢١(وضيق األفق
 موجهـة  ٢٠٠١ سـبتمرب /أيلـول  ١٤ مؤرخة رسالةوب

ــام، األمــني إىل ــل أحــال الع ــالة أفغانســتان ممث ــن رس ــيس م  رئ

__________ 

  )٢١(  S/2001/893. 

 علـى  اهلجمـات  أن فيهـا الـرئيس   ، يعلن)٢٢(أفغانستان مجهورية
 مدى التهديـد الـذي يشـكله اإلرهـاب     تثبت املتحدة الواليات
 يف املســــؤولني  أن إىل وأشــــار. دولينيالــــ واألمــــن للســــالم
 خـالل  السـنني  مـر  علـى  قصـارى وسـعهم   بـذلوا  قد أفغانستان
 خطـــر مـــن للتحـــذير االســـتثنائية والـــدورات العامـــة اجلمعيـــة
املنـاطق اخلاضـعة الحـتالل     مـن  تنطلـق  الـيت  اإلرهابيـة  األنشطة
 األفغـاين  الشعب أن على وشدد. أفغانستان يف الطالبان حركة
. لــه رهينــة الواقــع هــو يف بــل فحســب إلرهــابضــحية ل لــيس
 علـى  وجريئـا  فعـاال  يفـرض ضـغطا   إىل أن الدويل اجملتمع ودعا

 يف عـــدواهنا الفـــور علـــى توقـــف لكـــي باكســـتان حكومـــة
ــا وتســحب أفغانســتان ــها، املســلحني رعاياه ــتنادا من  إىل واس

 للمجلــس خاصــة جلســة عقــد اقتــرح امليثــاق، مــن ٣٥ املــادة
ــ الوجـــود ملعاجلـــة  يف املســـلحني واألفـــراد األجـــنيب كريالعسـ

حكومـــة  إقامـــة الـــدويل اجملتمـــع إىل كمـــا طلـــب. أفغانســـتان
 شـــأهنا مـــن ومتثيليـــة عريضـــة قاعـــدة وذات األعـــراق متعـــددة
  .مصريه تقرير يف األفغاين الشعب حق ضمان

 موجهـة  ٢٠٠١ سـبتمرب /أيلـول  ١٨ مؤرخة رسالةوب
 مــن مــوجهتني رســالتني العــراق ممثــل أحــال العــام، األمــني إىل

 حكومـة  اهتـام  أن علـى  أصـر  الذي ،)٢٣(العراق مجهورية رئيس
 ١١ هجمــات بارتكــاب اإلســالمية البلــدان املتحــدة الواليــات
 مــن األدىن يكــون لــديها احلــد أن دون ٢٠٠١ ســبتمرب/أيلــول
األمــور هــو   مــن كافيــة للتحقــق  بفرصــة الســماح أو األدلــة

 وأمـن  حـدة املت أمـن الواليـات   أن وأكـد . تصرف غري مسؤول
 وشركاؤها جانـب  املتحدة الواليات لزمت إذا سيتحقق العامل
 الشرير مـع  التحالف عن املتحدة الواليات ابتعدت وإذا العقل

 الــدم يف وإغراقــه العــامل لنــهب الــيت تكيــد املكائــد الصــهيونية،
 البلـدان  وبعـض  املتحـدة  الواليات استغالل عن طريق والظالم
ــة ــم. الغربي ــات واهت ــات بارتكــاب تحــدةامل الوالي  ضــد اهلجم

__________ 

  )٢٢(  S/2001/870. 

  )٢٣(  S/2001/888. 
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 لعـدم  الرئيسـي  وتلك اهلجمات هـي السـبب   األخرى، البلدان
 .  العامل يف االستقرار

 موجهـة  ٢٠٠١ سـبتمرب /أيلـول  ٢٥ مؤرخة رسالةوب
 بيانـا  املتحـدة  العربية اإلمارات أحال ممثل ،)٢٤(العام األمني إىل

 قطعـت  قـد  احلكومـة  فيه بـأن  تفيد اخلارجية وزارة عن صادرا
 لرفضـها  أفغانسـتان،  حكومـة  مـع  الدبلوماسـية  العالقـات  يعمج

 .  الدن بن أسامة تسليم اجمللس لطلب االستجابة
 ؛)٢٥(قـرار  مشـروع  إىل اجمللس اهتمام الرئيس وجه مث

ــه ومت ــويت، طرحـ ــد للتصـ ــاع واعُتمـ ــدون باإلمجـ ــة وبـ  مناقشـ
ــه ،)٢٠٠١( ١٣٧٣ القــرار بوصــفه ــام اجمللــس، متصــرفا   وب ق

ع من ميثـاق األمـم املتحـدة، بـأمور منـها      مبوجب الفصل الساب
  :أنه

  قــرر أن على مجيع الدول:
  منع ووقف متويل األعمال اإلرهابية؛  (أ)  
جترمي قيام رعايا هذه الـدول عمـدا بتـوفري      (ب)  

األموال أو مجعها، بأي وسيلة، بصـورة مباشـرة أو غـري مباشـرة، أو يف     
حالة معرفة أهنا سوف أراضيها لكي تستخدم يف أعمال إرهابية، أو يف 

  تستخدم يف أعمال إرهابية؛
القيام بـدون تـأخري بتجميـد األمـوال وأي       (ج)  

أصول مالية أو موارد اقتصادية ألشخاص يرتكبون أعمـاال إرهابيـة، أو   
  حياولون ارتكاهبا، أو يشاركون يف ارتكاهبا أو يسهلون ارتكاهبا؛

حتظر على رعايا هـذه الـدول أو علـى أي      (د)  
أو كيانات داخل أراضيها إتاحة أي أموال أو أصول ماليـة أو   أشخاص

مــوارد اقتصــادية أو خــدمات ماليــة أو غريهــا، بصــورة مباشــرة أو غــري  
مباشرة، لألشخاص الذين يرتكبون أعماال إرهابية أو حياولون ارتكاهبـا  
ــا أو      ــيت ميتلكه ــات ال ــا، أو للكيان أو يســهلون أو يشــاركون يف ارتكاهب

صــورة مباشــرة أو غــري مباشــرة هــؤالء األشــخاص، أو   يــتحكم فيهــا، ب

__________ 

  )٢٤(  S/2001/903. 

  )٢٥(  S/2001/921. 

لألشـخاص والكيانــات الــيت تعمــل باسـم هــؤالء األشــخاص أو بتوجيــه   
  منهم؛

علـن أن أعمال وأساليب وممارسات اإلرهاب الدويل تتنـاىف  أ
مـــع مقاصـــد ومبـــادئ األمـــم املتحـــدة وأن متويـــل األعمـــال اإلرهابيـــة  

تتنــاىف أيضــا مــع مقاصــد وتــدبريها والتحــريض عليهــا عــن علــم، أمــور  
  األمم املتحدة ومبادئها؛

من نظامه الـداخلي املؤقـت،    ٢٨قرر أن ينشئ، وفقا للمادة 
جلنة تابعة جمللس األمن تتألف مـن مجيـع أعضـاء اجمللـس، لتراقـب تنفيـذ       

  هذا القرار؛
وعــز إىل اللجنة أن تقوم بالتشاور مع األمـني العـام بتحديـد    أ

يف غضون ثالثني يوما من اختاذ هذا القرار  مهامها وتقدمي برنامج عمل
  .والنظر فيما حتتاجه من دعم

  
ــؤرخ    ــرر املـ ــاين/نوفمرب  ١٢املقـ ــرين الثـ تشـ

 ١٣٧٧): القرار ٤٤١٣(اجللسة  ٢٠٠١
)٢٠٠١(  
 تشـــــرين ١٢ يف املعقـــــودة ،)٢٦(٤٤١٣ اجللســـــة يف

 اجمللـس  اهتمـام ) جامايكا( الرئيس وجه ،٢٠٠١ نوفمرب/الثاين
ــرار مشــروع إىل ــع أدىل اجللســة، تلــك ويف. )٢٧(ق  أعضــاء مجي

 .  )٢٨(ببيانات العام واألمني اجمللس
 التصـويت،  قبـل  العام الذي أدىل به األمني البيان ويف

 ١٣٧٣ القـــرار باختـــاذه الســـرعة هبـــذه لعملـــه بـــاجمللس أشـــاد
شـن احلـرب    مـن  األوىل اخلطـوات  بالقـانون  ليكرس) ٢٠٠١(

 إىل وأشــار. نوتصــميم جديــدي بعــزم اإلرهــاب مكافحــة علــى
__________ 

لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف       )٢٦(  
هذه اجللسة، انظر الفصـل احلـادي عشـر، اجلـزء التاسـع، الفـرع       

 من امليثاق. ٥١باء، فيما يتعلق باملناقشة املرتبطة باملادة 

  )٢٧(  S/2001/1060. 

عقــدت اجللســة علــى املســتوى الــوزاري: وكانــت مجيــع الوفــود   )٢٨(  
اء الدولـة للشـؤون اخلارجيـة أو وزراء اخلارجيـة لكـل      ممثلة بـوزر 

 منها.
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 اإلرهـابيني  اسـتهداف  إىل يرمـي  النطـاق  واسـع  القـرار  هـذا  أن
ــإيوائهم أو مســـاعدهتم أو  الـــيت واجلهـــات  دعمهـــم. قامـــت بـ

 طائفـة  يف تتعـاون  أن األعضـاء  الـدول  مـن  وأضاف أنه يتطلب
ــعة ــع وهــي اجملــاالت، مــن واس  وتــوفري اإلرهــاب، متويــل قم
ــذار ــر، اإلنـ ــاون املبكـ ــات يف والتعـ ــة،ا التحقيقـ ــادل جلنائيـ  وتبـ

 جلنـة  بـأن  وأفـاد . احملتملـة  اإلرهابيـة  األعمـال  بشـأن  املعلومات
ــالقرار عمــال املنشــأة األمــن جملــس  بشــأن) ٢٠٠١( ١٣٧٣ ب

 علــى  يركــز  عمــل  برنــامج  وضــعت  قــد  اإلرهــاب  مكافحــة 
 لتقـدمي  آليـات  وأنشـأت  اللجنة، عمل من األوىل يوما التسعني
 علــى الــدول مجيــع وشــجع. احملــرز التقــدم عــن تقــارير الــدول
ــة ــذ كفال ــرار الكامــل التنفي  وباإلضــافة). ٢٠٠١( ١٣٧٣ للق
ــك، إىل ــاد ذل ــه أف ــا  بأن ــامال، أنشــأ فريق ــار  يضــم ع  بعــض كب

 خـــرباء عـــن فضـــال املتحـــدة، األمـــم منظومـــة مـــن املســـؤولني
ــد خــارجيني، ــار لتحدي ــة اآلث ــاد األجــل الطويل ــة وأبع  السياس

 بالنســبة لألمــم  اإلرهــاب الــيت تنطــوي عليهــا مســألة    العامــة
 أن ميكــن  الــيت اخلطــوات بشــأن توصــيات وصــياغة املتحــدة
 املتحــدة األمــم وأوضــح أن. يف هــذا الصــدد املنظومــة تتخــذها
جمـال   يف احلكومـات  بـني  التعاون تيسري يتيح هلا فريد يف وضع
 الالزمــة الشــرعية تضــفي أن ألن بإمكاهنــا اإلرهــاب، مكافحـة 
 الدبلوماســـية طـــواتاخل مـــن يلـــزم مـــا الـــدول اختـــاذ لضـــمان
 وذكـر . باإلرهـاب  اهلزميـة  إلحلاق الصعبة والسياسية والقانونية

 الصــكوك علــى التصــديق ضــمان يف تتمثــل األوىل اخلطــوة أن
 مـن  وتنفيـذها  الـدويل  بشـأن اإلرهـاب   القائمة ١٢ القانونية الـ

 املهـم،  مـن  وقـال إنـه سـيكون   . إبطاء دون الدول مجيع جانب
 شـاملة  اتفاقية إبرام على اتفاق إىل صلالتو ذلك، إىل باإلضافة
 العامليـة  القواعـد  تعزيـز  إىل دعـا  كمـا . الـدويل  اإلرهـاب  بشأن

 وحظـر  انتشـارها،  أو الشامل الدمار أسلحة استخدام ملكافحة
 والقضـاء  الـدول،  غري من اجلماعات إىل الصغرية األسلحة بيع

ــى ــام علـ ــية، األلغـ ــني األرضـ ــة وحتسـ ــة احلمايـ ــق املاديـ  للمرافـ
ــة ســيما وال احلساســة، يةصــناعال ــة، املصــانع النووي  والكيميائي

 إنـه  وقـال . هتديـدات اإلرهـاب اإللكتـروين    إزاء اليقظة وزيادة
 مفـاده  رأي عـن  وأعـرب  األخالقـي،  الوضوح إىل حاجة يرى
العمـــد  اإلزهـــاق تربيـــر إىل يســـعون مـــن قبـــول ميكـــن ال أنـــه

. املظلمـة  وأ القضـية  عـن  النظر بغض األبرياء، املدنيني ألرواح
 ظـاهرة  بوصـفه  اإلرهاب مع التعامل من حذر فإنه ذلك، ومع

ــه، مؤكــدا واحــدة،  أهــداف هلــا معقــدة ظــاهرة كــاحلرب، أن
والعمــالء،  مــن األســلحة ولــديها كــم كــبري عديــدة، وأســباب

 الوحيـد  املشـترك  القاسـم و حـدود،  بال ومظاهرها تكاد تكون
 غـــراضأل املـــدنيني ضـــد القاتـــل العنـــف اســـتخدام بينـــها هـــو
 .  )٢٩(سياسية

 اليت أدلـوا هبـا قبـل    البيانات يف معظم املمثلني، وشدد
 الدويل الصعيد على الكامل التعاون على أن التصويت، إجراء

ــدويل لإلرهـــاب مـــن أجـــل التصـــدي  ضـــروري وأعـــرب . الـ
ذلـك   حـىت  اجمللـس  اختـذها  الـيت  للتدابري تأييدهم عن املتكلمون
ــوا احلـــني،  اختـــذت الـــيت لقـــراراتل الكامـــل التنفيـــذ إىل ودعـ
 إنشـاء  أن املـتكلمني  مـن  كـثري  أكـد  الصـدد،  هذا ويف. مؤخرا
 تلــك تنفيــذ كفالــة يف مفيــدا ســيكون اإلرهــاب مكافحــة جلنــة

 مبكافحـة  بلـداهنم  التـزام  عـن  معظم املمثلني وأعرب. القرارات
 الصــكوك علــى يف التصــديق وأفــادوا حبــدوث تقــدم اإلرهــاب
. وتنفيــذ تلــك الصــكوك  رهــاباإل ملكافحــة القائمــة القانونيــة
 علــى الــدويل، اجملتمــع يتعــاون أن املــتكلمني مــن العديــد ورأى
 اإلرهابيـة  للشـبكات  املاليـة  املـوارد  تعقب على األولوية، سبيل

 تفكيــك إىل تــؤدي أن الــيت ميكــن املعلومــات تبــادل وأن يعــّزز
ــة الشــبكات ــتكلمني مــن عــدد وأشــار. اإلرهابي ــهج إىل امل  الن

 النـــهوض إىل ودعـــوا إقليميـــة، عـــدة منظمـــات الـــذي اتبعتـــه
 اإلقليمـــي ودون واإلقليمـــي الـــوطين علـــى الصـــعيد بالتنســـيق
 .  الدويل اإلرهاب على العاملي الرد لتعزيز والدويل

إىل جتديـــد  ممـــثلني عـــدة دعـــا ذلـــك، إىل وباإلضـــافة
 والرتاعـــات  الفقـــر  مثـــل العامليـــة  شـــاكلامل مبعاجلـــة  االلتـــزام

__________ 

  )٢٩(  S/PV.4413،  ٣-٢الصفحتان. 
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 قــد وهــي أمــور  املســتدامة، التنميــة إىل واالفتقــار اإلقليميــة،
 يف ظلـها  يزدهـر  أن ميكـن  نطاقـا الـيت   األوسع الظروف تشكل

 .  )٣٠(اإلرهاب
 قـدم  علـى  ال تتـوافر  القدرة أن جامايكا ممثل والحظ

 للتـــدابري الكامـــل التنفيـــذ أجـــل مـــن الـــدول جلميـــع املســـاواة
ــدان ودعــا ،)٢٠٠١( ١٣٧٣ القــرار يف عليهــا املنصــوص  البل

ــيت ــد ال ــدرة يهال ــى الق ــدمي عل ــة املســاعدة تق ــة املالي  إىل والتقني
 .  )٣١(املساعدة إىل حتتاج اليت البلدان مساعدة

ــا، الصـــني ورأى ممثـــل ــده أيضـ ــم تأكيـ  أن علـــى رغـ
 أنـه  مجعـاء،  اإلنسـانية  للحضـارة  سـافرا  حتـديا  يشكل اإلرهاب
وأن  حمـددة  إىل أهـداف  اإلرهـاب  توجه الضـربات ضـد   ينبغي

ــا  ــوخى فيه ــب ُيت ــاء، إصــابة جتن ــق أنو األبري ــع تتف  مقاصــد م
 أو ديـن  بـأي  اإلرهـاب  ربـط  وعارض كـذلك . ومبادئه امليثاق
 معـايري  توجـد  أال ينبغـي  أنـه  وأعرب عـن اعتقـاده   معني، عرق

ــا مزدوجــة ــق فيم ــع يتخــذ وأن اإلرهــاب مبكافحــة يتعل  اجملتم
 اإلرهابيــة األعمــال أشــكال مجيــع مــن مشــتركا موقفــا الــدويل
ــها ويقــوم  قــد تعرضــت  الصــني أن إىل وأشــار. حبــزم مبكافحت
 ‘‘الشـــرقية تركســـتان’’ قـــوات وأن اإلرهـــاب لتهديـــد أيضـــا

 اجلماعـات  من والدعم املالية واملعونة التدريب تلقت اإلرهابية
  .)٣٢(الدولية اإلرهابية

ــدور    ــا اهتمــام اجمللــس إىل ال واســترعى ممثــل كولومبي
عة يف متويـل  تؤديه السوق العاملية للمخدرات غري املشروالذي 

  .)٣٣(العنف واإلرهاب

__________ 

(الصــني)؛  ٦(جامايكــا)؛ والصــفحة  ٤املرجــع نفســه، الصــفحة   )٣٠(  
ــفحة  ــفحة   ١٠والصـــ ــدا)؛ والصـــ ــيوس)؛  ١١(أيرلنـــ (موريشـــ
ــفحة  ــفحة   ١٤والصـ ــي)؛ والصـ ــاد الروسـ ــونس)؛  ١٧(االحتـ (تـ
 (مايل). ٢٢والصفحة  (أوكرانيا)؛ ١٨والصفحة 

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣١(  

 .٦-٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٢(  

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣(  

وأكــد ممــثال فرنســا والنــرويج جمــددا أن الــرد املســلح  
مــن جانــب الواليــات املتحــدة ضــد أســامة بــن الدن وشــبكة    

ــالقرار     ــه عمـــال بـ ــطُلع بـ ــا اضـ ــان إمنـ ــدة والطالبـ  ١٣٦٨القاعـ
) ويف ممارســـة الواليـــات املتحـــدة حلـــق الـــدفاع عـــن  ٢٠٠١(

  .)٣٤(جراء املذكورالنفس، وأعلنا أهنما يؤيدان اإل
 ١١وأشـــــار ممثـــــل موريشـــــيوس إىل أن هجمـــــات 

قد أثرت تـأثريا خطـريا علـى اقتصـادات      ٢٠٠١أيلول/سبتمرب 
ــة الـــيت لـــدى     ــة الكافيـ ــرية، الـــيت ال متلـــك املرونـ ــدان الفقـ البلـ

  .)٣٥(االقتصادات الكبرية
ورحــب ممثــل االحتــاد الروســي بــأن اجمللــس، بوصــفه  

رئيسية عن صـون السـالم واألمـن،    اهليئة املنوط هبا املسؤولية ال
التنســيقي احملــوري يف توحيــد اجلهــود الــيت   يــربهن علــى دوره

يبذهلا اجملتمـع العـايل ملكافحـة اإلرهـاب الـدويل، الـذي اعتـربه        
أشــد التهديــدات املوجهــة إىل االســتقرار العــاملي حــدة. ورأى  

ــاذ اجمللـــس بعـــض قـــ  ــا،  أن اختـ ــبوقة يف نطاقهـ رارات غـــري مسـ
ســي أساســا سياســيا   )، ير٢٠٠١( ١٣٧٣ار ســيما القــر  وال

لتحييد خطر اإلرهاب. وأعرب عـن اعتقـاده أن   وقانونيا متينا 
إنشاء جلنة مكافحـة اإلرهـاب مـن شـأنه أن ييسـر تنفيـذ تلـك        
القــرارات وأكــد مــن جديــد أهنــا ملزمــة جلميــع الــدول. كمــا   
شــدد علــى أال تكــون هنــاك ازدواجيــة يف املعــايري فيمــا يتعلــق   

ــه رأى أن مــن اخلطــأ  باإلرهــاب، و ــدين  لكن ربــط اإلرهــاب ب
ــة. ويف هــذا الصــدد، دعــا إىل     ــة معين معــني أو جنســية أو ثقاف
ــى       ــة عل ــني احلضــارات املختلف ــادل ب ــاهم متب ــة حــوار وتف إقام
أســـاس مـــن القـــيم املشـــتركة املتمثلـــة يف محايـــة أرواح البشـــر 
ــهم. عــالوة علــى ذلــك، طالــب اجمللــس بــأن يناشــد        وكرامت

ــة  ــة العامـ ــني    اجلمعيـ ــة واخلمسـ ــا السادسـ ــد يف دورهتـ أن تعتمـ
 .)٣٦(مشروع االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي

__________ 

 (النرويج). ١٢ (فرنسا)؛ والصفحة ٨املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤(  

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٣٥(  

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦(  



ةالنظر يف املسائل املندرجة يف إطار مسؤولي - الفصل الثامن   
 جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني

 

11-21843 879 
 

ــل امل    ــن ممثــ ــاب، أي  وأعلــ ــدة أن اإلرهــ ــة املتحــ ملكــ
سياسية، هو أمـر   عمدا ألغراضألشخاص األبرياء استهداف ا

إجرامي، وأنه ال توجـد أي قضـية سياسـية أو دينيـة أو فكريـة      
كما أعـرب عـن ترحيبـه    العنف العشوائي.  تبيح استخدام هذا

بإجنازات التقدم العسكري يف مشال أفغانستان بوصفها خطوة 
ــة      ــة حكومـ ــتان، وإلقامـ ــل ألفغانسـ ــر الكامـ ــو التحريـ أوىل حنـ
عريضة القاعدة ومتثيلية ومتعـددة األعـراق فيهـا، وحنـو هـدف      

  .)٣٧(عامل خالْ من اآلفتني املزدوجتني، اإلرهاب واحلرب
ل الواليــات املتحــدة أنــه يلــزم اختــاذ إجــراء وأعلــن ممثــ  

ويلزم اختاذه يف تلك اللحظة. ويف معـرض اإلشـارة إىل مسـألة    
تعريـف اإلرهـاب، رد علــى الـذين يســعون لتعريـف اإلرهــاب     

؛ فـال أحـد   البحـث عنـه يف مكـان آخـر    بأهنم ليسوا حباجـة إىل  
ميكن أن يدافع عن تلك األعمـال الـيت ال تعـرف الشـفقة ضـد      

ء. وأضـاف أن األمـر ال يتعلـق بصـراع بـني احلضـارات       األبريا
أو األديان. فهو هجوم على احلضـارة والـدين يف حـد ذاهتمـا.     
وذك هو ما يعنيـه اإلرهـاب. وأشـار إىل أن الواليـات املتحـدة      
تنقـــل املعركـــة ضـــد اإلرهـــاب مباشـــرة إىل اإلرهـــابيني ومـــن  

يـع  يدعموهنم وأن الواليات املتحدة قد أعلنت احلرب على مج
 ذهـب إىل املنظمات اإلرهابية اليت هلا فـروع يف أحنـاء العـامل. و   

أنه بالنظر إىل أن تلك املنظمات عاملية، فإن الواليـات املتحـدة   
ــوات       ــيما مســاعدة ق ــدويل، وال س ــع ال ــم اجملتم ــاج إىل دع حتت

امل عــالشــرطة ودوائــر االســتخبارات والــنظم املصــرفية حــول ال 
م. ورحب بالعمل السـريع  هلاستئصالعزل األعداء املشتركني و
) ميثـل واليـة لتغـيري    ٢٠٠١( ١٣٧٣للمجلس وقال إن القـرار  

الكيفية اليت يرد هبا اجملتمع الدويل على اإلرهاب، وأكد جمددا 
ينطــوي  تنفيــذهأن التزاماتــه عاجلــة وملزمــة. واعتــرف بــأن     

إدخال تغيريات يف نظمها املاليـة   على بالنسبة لكثري من الدول

__________ 

 .١٩-١٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٧(  

وعــرض تقــدمي املســاعدة التقنيــة بــدءا مــن أمــن        ،والقانونيــة
  .)٣٨(الطريان إىل تدابري التتبع املايل وإنفاذ القوانني

؛ )٢٧(ووجه الرئيس اهتمام اجمللس إىل مشـروع القـرار    
 ١٣٧٧ومت طرحه للتصويت واعُتمد باإلمجاع بوصـفه القـرار   

ــق    ٢٠٠١( ــا، أرِفـ ــد إعالنـ ــرر اجمللـــس أن يعتمـ ــه قـ )، ومبوجبـ
  أن اجلهود العاملية ملكافحة اإلرهاب.بالقرار، بش

ــؤرخ    ــرر املـ ــان/أبريل  ١٥املقـ  ٢٠٠٢نيسـ
  ): بيان من الرئيس٤٥١٣(اجللسة 

 كــانون الثــاين/  ١٨، املعقــودة يف ٤٤٥٣يف اجللســة   
، اســتمع اجمللــس إىل إحاطــة إعالميــة مــن رئــيس  ٢٠٠٢ينــاير 

. وأدىل ببيانــات كــل مــن األمــني  )٣٩(جلنــة مكافحــة اإلرهــاب 
ــام،  ــو إســبانيا   الع ــة عــن   ومعظــم أعضــاء اجمللــس، وممثل (بالنياب

ــاد األورويب ــتان )٤٠(االحتــ ــرائيل وأوزبكســ ــتان  ) وإســ وباكســ
وبــروين دار الســالم (بالنيابــة عــن رابطــة أمــم       )٤١(والربتغــال

ــريو     ــيالروس وب ــدا وب ــنغالديش وبولن جنــوب شــرق آســيا) وب
وجامايكــا (بالنيابــة عــن اجلماعــة الكاريبيــة) ومجهوريــة إيــران  
اإلسالمية وطاجيكسـتان وقطـر وكنـدا وكوسـتاريكا (بالنيابـة      
عـــن جمموعـــة ريـــو) واملغـــرب (بالنيابـــة عـــن جمموعـــة الـــدول 
العربية) ومنغوليـا ونـاورو (بالنيابـة عـن جمموعـة منتـدى جـزر        

ــان   ــد واليابـ ــال واهلنـ ــادئ) ونيبـ ــيط اهلـ ــب، واملاحملـ ــدائم  راقـ الـ
  لفلسطني.  

__________ 

 .٢١-٢٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٨(  

مل يدل ممثل اململكة املتحدة، الذي قـدم اإلحاطـة بوصـفه رئـيس       )٣٩(  
 اللجنة، ببيان بصفته الوطنية.

أعربت إستونيا وبلغاريا وبولندا واجلمهوريـة التشـيكية ورومانيـا      )٤٠(  
وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيـا ومالطـة وهنغاريـا    

 أييدها للبيان.عن ت

 بصفته الرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا.  )٤١(  
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النشــاط وروح وبــدأ األمــني العــام بــالتكلم، فرحــب ب   
 ١١التعاون السـائدة بـني الـدول األعضـاء ردا علـى هجمـات       

ــة    ــة مكافحــ ــل جلنــ ــة، ورأى أن عمــ ــبتمرب اإلرهابيــ أيلول/ســ
اإلرهــاب ومــا تلقتــه مــن تعــاون مــن الــدول األعضــاء غــري         
مسبوقني ومنوذجيني. وشدد على أنه من خالل عمل اللجنـة،  

ى النحـو  ة حبـق تلـك املـرة علـ    نظمـ تستخدم الدول األعضـاء امل 
كأداة يتم من خالهلـا تشـكيل دفـاع    -الذي قصده مؤسسوها 

ــل يف أن       ــن األم ــرب ع ــاملي. وأع ــد ع ــة هتدي ــاملي يف مواجه ع
ــدات        ــى التهدي ــا عل ــروح ذاهت ــك ال ــدول األعضــاء تل ــق ال تطب
العاملية األخرى، اليت تتراوح بني أسلجة الـدمار الشـامل وبـني    

املنــاخ. وأشــار، فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز أو تغــري  
ــك،   ــدات   إباإلضــافة إىل ذل ــني اإلرهــاب والتهدي ــرابط ب ىل الت

ــري املشــروع يف       ــار غ ــة واالجت ــة املنظم ــها اجلرمي األخــرى، ومن
األسلحة واملخدرات واملاس، وأبرز ضـرورة أن تنسـق خمتلـف    
هيئــات األمــم املتحــدة الــيت تعــاجل تلــك األخطــار أعماهلــا عــن  

دلـة بـني العمـل الفعـال     كثب. والحظ كذلك عدم وجـود مبا 
، علـى  متثـل  ملكافحة اإلرهاب وبني محاية حقوق اإلنسان الـيت 

، مع الدميقراطيـة والعدالـة االجتماعيـة واحـدة مـن      همن نقيضال
ــذلك أن حقــوق     ــة مــن اإلرهــاب. ورأى ل أفضــل ســبل الوقاي
اإلنسان وغريها من املبادئ الرئيسية ال ينبغـي التضـحية هبـا يف    

أال تقلـص   كفالـة  يضـرور ال مـن وأن  احلرب علـى اإلرهـاب،  
التدابري الـيت يتخـذها اجمللـس حقـوق اإلنسـان دون داع أو أن      
تعطي اآلخرين ذريعة ألن يفعلوا ذلـك. ويف اخلتـام، أشـار إىل    
انعدام القـدرة لـدى كـثري مـن الـدول علـى اختـاذ تـدابري فعالـة          

تقــدمي املســاعدة  مــا يســتدعيه ذلــك مــن  ملكافحــة اإلرهــاب و
  .)٤٢(املاليةالتقنية و
ــه        ــاب، يف إحاطت ــة مكافحــة اإلره ــيس جلن وأشــار رئ

اإلعالمية، إىل أن اجمللـس قـد رّد بقـوة وبسـرعة علـى التهديـد       
__________ 

  )٤٢(  S/PV.4453،  [النســخة اإلنكليزيــة]،[مل تصــدر   ٣-٢الصــفحتان
 هذه الوثيقة بعد باللغة العربية].

الـــذي يشـــكله اإلرهـــاب الـــدويل يف شـــكله األخـــري للســـالم  
 ١٣٧٣واألمن الدوليني، وذلك، يف مجلة أمور، باختاذ القـرار  

لــدول )، الــذي يفــرض واجبــات ملزمــة علــى مجيــع ا  ٢٠٠١(
باختــاذ إجــراءات فوريــة لقمــع اإلرهــاب ومنعــه. وأضــاف أن   

ــن   ــة،    القصــد م ــيت ترصــدها اللجن ــدابري، ال ــك الت ــل يف تل يتمث
حتسني قدرة مجيع الدول على مكافحة اإلرهاب وكفالة عـدم  

السلسـلة. ونـوه بـأن القـرار      حلقـات  مـن  ةضـعيف  حلقةوجود 
ــد أســن ٢٠٠١( ١٣٧٧ ــرامج   د) ق ــد ب ــة مهمــة حتدي  إىل اللجن

ضـطلع هبـا بـدعوة    تاملساعدة وأفضل املمارسـات، الـيت بـدأت    
ىل املســامهة يف دليــل  إالــدول واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة    

لمســاعدة املتاحــة. عــالوة علــى ذلــك، قــال الــرئيس إنــه قــد    ل
طلــب إىل األمــني العــام أن ينظــر يف إنشــاء صــندوق اســتئماين  

ا العمـل الـذي   تمويـل الكـايف هلـذ   تابع لألمم املتحدة لضـمان ال 
 ١٢٣غىن عنه. وأعـرب رئـيس اللجنـة عـن ترحيبـه بتقـدمي        ال

ــذ القــرار      ــة عــن تنفي ــة حــىت ذلــك احلــني تقــارير إىل اللجن دول
 )، ولكنــه أوضــح أن بعــض الــدول مــا زالــت٢٠٠١( ١٣٧٣

تفعل بعد. وأفاد بأن اللجنة ترجو أن تكون قد استعرضـت   مل
ل هنايــــة ثلثــــي التقــــارير الــــواردة حــــىت ذلــــك الوقــــت حبلــــو

أن اللجنـة تعتـزم، يف استعراضـها،     ذكر. و٢٠٠٢آذار/مارس 
ــض       ــرض بعـ ــرية، وتعـ ــفة سـ ــة، بصـ ــل دولـ ــب إىل كـ أن تكتـ
التعليقات، وتطلب مزيدا من املعلومات أو إمجـاال للمجـاالت   
اليت قد حيتاج األمر فيهـا إىل إصـدار تشـريعات أو اختـاذ مزيـد      

ن دور اللجنـة أن  من التدابري التنفيذية. ورأى أنه ليس جزءا مـ 
تعمل مبثابـة حمكمـة للحكـم علـى الـدول. كمـا أن اللجنـة لـن         
تتعدى علـى جمـاالت اختصـاص األجـزاء األخـرى يف منظومـة       

ف اإلرهــاب بــاملعىن األمــم املتحــدة. وقــال إن اللجنــة لــن تعــرّ 
وحيثما ينشـأ  القانوين، ولن تصدر قوائم باملنظمات اإلرهابية. 

املعــين إىل اجمللــس. ورأى  جــدل سياســي، فســوف حيــال األمــر
ــة   ــيس اللجن ــل يف رصــد     ،اهنــأرئ ــها تتمث ــالرغم مــن أن واليت ب
ــرار   ــذ الق ــيس)، ٢٠٠١( ١٣٧٣تنفي بالنســبة رصــد األداء  ول
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 ظلالتفاقيات الدولية األخرى، مبا فيها حقـوق اإلنسـان، سـت   ل
لتفاعــل مــع الشــواغل املتعلقــة حبقــوق اإلنســان.  علــى وعــي با

رى احلريـة يف أن تـدرس التقـارير    وأضاف أن للمنظمات األخ
  .)٤٣(وتتناول حمتواها يف املنتديات األخرى

ــاهتم، وأكــد       ــتكلمني اإلرهــاب يف بيان ــع امل وأدان مجي
عـــدة مـــتكلمني أن اهلجمـــات اإلرهابيـــة جتعـــل مـــن الســـكان 

. واعتــرف معظمهــم بــدور   )٤٤(املــدنيني األبريــاء ضــحايا هلــا   
 ١٣٧٣القــــرار اللجنــــة اهلــــام بوصــــفها آليــــة ملتابعــــة تنفيــــذ 

وأثنــوا علــى رئيســها للعمــل الــذي مت حتقيقــه حــىت   ،)٢٠٠١(
ذلــك الوقــت وللنــهج املتســم بالشــفافية الــذي تنتهجــه اللجنــة  

وا الـدعم لالتفاقيـات الدوليـة الـيت     كـد إزاء عموم األعضـاء. وأ 
وسـلطوا الضـوء    اتفاقيـة يف موجهـة اإلرهـاب    ١٢دها يبلغ عد

قيات من أكرب عـدد ممكـن   على أمهية التصديق على تلك االتفا
ــيت        ــدابري ال ــتكلمني بشــأن الت ــن امل ــدد م ــاد ع ــدول. وأف ــن ال م

. وأشـار معظمهـم   )٤٥(تتخذها املنظمات واجلماعات اإلقليميـة 
إىل أن بعــــض الــــدول ســــتكون حباجــــة إىل مســــاعدة تقنيــــة  

ــرار    ــا مبوجــــب القــ ــاء بالتزاماهتــ ــها مــــن الوفــ  ١٣٧٣لتمكينــ

__________ 

 [النسخة اإلنكليزية]. ٥-٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٣(  

عربيـــة الســـورية)؛  (اجلمهوريـــة ال ٨املرجـــع نفســـه، الصـــفحة     )٤٤(  
(كوستاريكا بالنيابة عـن جمموعـة ريـو) [النسـخة      ١٠والصفحة 

 اإلنكليزية].

ــة عــن   ١١-١٠املرجــع نفســه، الصــفحتان    )٤٥(   (كوســتاريكا بالنياب
(إسبانيا بالنيابة عن االحتـاد   ١٣-١٢جمموعة ريو)؛ والصفحتان 

(كندا بالنيابـة عـن جمموعـة الثمانيـة)؛      ١٤األورويب)؛ والصفحة 
(الصـني)؛ والصـفحتان    ١٨(بلغاريـا)؛ والصـفحة    ١٧الصفحة و

(املغــرب بالنيابــة عــن جمموعــة الــدول العربية)[النســخة  ٢٣-٢٢
ــة]؛ و -١٥الصــفحتان  ،S/PV.4453 (Resumption 1) اإلنكليزي

(بــروين دار الســالم بالنيابــة عــن رابطــة أمــم جنــوب شــرق    ١٦
منظمة األمـن  (الربتغال بالنيابة عن  ١٧-١٦آسيا)؛ والصفحتان 

(نـــاورو بالنيابـــة عـــن  ١٩اون يف أوروبـــا)؛ والصـــفحة ــــــــوالتع
(نيبال)؛ والصفحتان  ٢٠منتدى جزر احمليط اهلادئ)؛ والصفحة 

 (موريشيوس). ٣٦-٣٥

دا استعداد بلداهنم ). وأكد عدة متكلمني آخرين جمد٢٠٠١(
لتقدمي طائفـة متنوعـة مـن بـرامج املسـاعدة التقنيـة يف اجملـاالت        

. واتفــق عــدة مــتكلمني مــع    )٤٦(املرتبطــة مبكافحــة اإلرهــاب  
األمني العام يف أنه ال ميكن إجراء أي مبادلة بـني احلـرب علـى    

. عالوة على ذلـك، أصـّر   )٤٧(اإلرهاب ومحاية حقوق اإلنسان
نبغي للمجلـس واجلمعيـة العامـة أن يؤكـدا     ممثل بريو على أنه ي

ــوق     ــهاكات حلقـ ــا ترتكـــب انتـ ــة ذاهتـ ــات اإلرهابيـ أن اجلماعـ
  .)٤٨(اإلنسان
وأشار عدة مـتكلمني إىل ضـرورة تعريـف اإلرهـاب.       

ويف هذا الصدد، أعرب عدة ممثلني عن تأييـدهم للمفاوضـات   
حــول مشــروع االتفاقيــة الشــاملة بشــأن اإلرهــاب الــدويل يف   

  .)٤٩(امةاجلمعية الع
ورأى ممثــل اجلمهوريــة العربيــة الســورية أيضــا، رغــم     

الوحشـــية  ٢٠٠١أيلول/ســـبتمرب  ١١إدانتـــه القويـــة جلرميـــة   
وأثرهـــا علـــى املـــدنيني األبريـــاء، أن مـــن الضـــروري تعريـــف  
اإلرهاب والتمييـز بينـه وبـني كفـاح الشـعوب العـادل لتحريـر        

__________ 

  )٤٦(  S/PV.4453 ٧(الواليــــات املتحــــدة)؛ والصــــفحة  ٦، الصــــفحة 
 (إسبانيا بالنيابـة عـن االحتـاد األورويب)؛    ١٢(فرنسا)؛ والصفحة 

ــفحة  ــفحة   ١٥والصــ ــدا)؛ والصــ ــخة  ٢٨(كنــ (النرويج)[النســ
ــة]؛  ــفحة  ،S/PV.4453 (Resumption 1)اإلنكليزيـــ  ٤الصـــ

 (املكسيك). ٣٤(بنغالديش)؛ والصفحة 

  )٤٧(  S/PV.4453،  كوســـتاريكا بالنيابـــة عـــن جمموعـــة  ١٠الصـــفحة)
(بريو)[النســخة  ٢١(أيرلنــدا)؛ والصــفحة  ١٥ريــو)؛ والصــفحة 

 ٥الصـــــفحة  ،S/PV.4453 (Resumption 1)اإلنكليزيـــــة]؛ 
 (املكسيك). ٣٤(بنغالديش)؛ والصفحة 

  )٤٨(  S/PV.4453،  [النسخة اإلنكليزية]. ٢٢الصفحة 

 ١٣(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة  ٦املرجــع نفســه، الصــفحة   )٤٩(  
(أيرلنـدا)؛   ١٦(إسبانيا بالنيابة عن االحتاد األورويب)؛ والصـفحة  

ابـــــة عـــــن جمموعـــــة الـــــدول    (املغـــــرب بالني ٢٣والصـــــفحة 
ــة]؛   ــخة اإلنكليزيـ  ،S/PV.4453 (Resumption 1)العربية)[النسـ

 ٢٩(قطــر)؛ والصــفحة  ٢٣(منغوليــا)؛ والصــفحة  ١٢الصــفحة 
 (املكسيك). ٣٤(الكامريون)؛ والصفحة 
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العربيـة   أنفسها من االحتالل األجنيب. وأشار ممثـل اجلمهوريـة  
ــده يف      ــور، إىل املســألة الفلســطينية، وأي ــة أم الســورية، يف مجل
ذلــك ممثــل مجهوريــة إيــران اإلســالمية، فــرأى أن االحــتالل       
ــة       ــية وأن مقاومـ ــاب وحشـ ــور اإلرهـ ــد صـ ــو أشـ ــنيب هـ األجـ
االحتالل األجنيب بالتـايل، يف رأيـه، تشـكل كفاحـا مشـروعا.      

لــــة وأعــــرب عــــن أســــفه ألن اجمللــــس مل يــــدن إرهــــاب الدو
ــة عــن جمموعــة   .)٥٠(اإلســرائيلي واعتــرف ممــثال املغــرب (بالنياب

الدول العربية) وقطر أيضا حبق الشـعب الفلسـطيين يف الـدفاع    
. ورفـض ممثـل فلسـطني الـتفجريات االنتحاريـة      )٥١(عن الـنفس 

املرتكبة يف إسرائيل وتسـتهدف املـدنيني اإلسـرائيليني بوصـفها     
ــال ا    ــق بأعمـ ــا يتعلـ ــة. وفيمـ ــاال إرهابيـ ــف يف األرض أعمـ لعنـ

ــع وقــف        ــايف م ــا تتن ــم كوهن ــا رغ ــة، ذكــر أهن الفلســطينية احملتل
ها مقاومـة مشـروعة لالحـتالل    ربإطالق النار اجلاري، فإنه يعت

ــة.       ــال اإلرهابي ــة لوصــفها باألعم ــل أي حماول األجــنيب ومل يقب
عــالوة علــى ذلــك، اهتــم إســرائيل أيضــا بارتكــاب إرهــاب        

ن أن االحـتالل األجـنيب   . وكذلك رأى ممثل باكستا)٥٢(الدولة
ميثــل شــكال مــن أشــكال إرهــاب الدولــة وربــط هــذا املفهــوم   

. وأكــد ممثــل اهلنــد أن وجــود مجاعــات )٥٣(باحلالــة يف كشــمري
، وتقدمي الدعم الشكار إ تويبا إرهابية من قبيل جيش حممد و

 ١٣٧٣ألنشــــطتها، يتعــــارض مباشــــرة وكليــــة مــــع القــــرار  
أسفه الدعاءات ممثـل   . وأعرب ممثل إسرائيل عن)٥٤()٢٠٠١(

اليت ال أساس هلا من الصحة ورأى  اجلمهورية العربية السورية
أنه ينبغـي اسـتهداف الـدول الـيت تقـدم الـدعم أو املسـاعدة أو        

__________ 

  )٥٠(  S/PV.4453 اجلمهوريـــــــــــة العربيـــــــــــة  ٨-٧، الصـــــــــــفحتان)
 ،S/PV.4453 (Resumption 1)السورية)[النســخة اإلنكليزيــة]؛  

 (مجهورية إيران اإلسالمية). ٢٧الصفحة 

  )٥١(  S/PV.4453،     ــدول ــة الـ ــن جمموعـ ــة عـ ــرب بالنيابـ ــفحة (املغـ الصـ
 (قطر).٢٤الصفحة  ،S/PV.4453 (Resumption 1)العربية)؛ 

  )٥٢(  S/PV.4453 (Resumption 1)،  ٢٩الصفحة. 

  )٥٣(  S/PV.4453،  [النسخة اإلنكليزية]. ٣١الصفحة 

 [النسخة اإلنكليزية]. ٢١ه، الصفحة املرجع نفس  )٥٤(  

قــــل عــــن تال  درجــــةاملــــالذ اآلمــــن للمنظمــــات اإلرهابيــــة ب
ه . وأشار رئيس اللجنة إىل أنـ )٥٥(بيني أنفسهمااستهداف اإلره

 ١٣٧٣القـرار   يف‘‘ إرهـاب الدولـة  ’’وم مل ترد إشارة إىل مفه
ــة الـــــــ  ٢٠٠١( ــات الدوليــــ ــة  ١٢ ) وال يف االتفاقيــــ املتعلقــــ

ن عليهــا املضــي قــدما ضــمن باإلرهــاب. وذكــر أن اللجنــة تعــّي
توافــق اآلراء املتــاح. ورأى كــذلك أنــه ينبغــي احلكــم علــى       
الدول بناء على الصـكوك الدوليـة الـيت تعـاجل جـرائم احلـرب،       

نسـانية، وحقـوق اإلنسـان الدوليـة، والقـانون      واجلرائم ضد اإل
  .)٥٦(اإلنساين الدويل

ــدة مــ    ــة إىل معاجلــة   ورأى ع ــود الرامي تكلمني أن اجله
 يف جمـاالت منـها  التحديات العاملية اليت تواجـه األمـم املتحـدة،    

 وأكـد . )٥٧(عزز مكافحة اإلرهـاب تأن  اجمال التنمية، من شأهن
يـربر إزهـاق أرواح    متكلمني أنه ليس هنـاك مـا ميكـن أن   عدة 

ــر عــن الســبب أو املظلمــة       ــدنيني األبريــاء، بغــض النظ . )٥٨(امل
جمموعـة الـدول العربيـة ) أنـه      لنيابـة عـن  ممثل املغرب (با رأىو

مــن الضــروري معاجلــة األســباب األساســية لإلرهــاب، األمــر   
الذي ال يشكل بأي حال من األحوال حماولة لتربير اإلرهـاب  

ثل باكستان أن جـذور اإلرهـاب،   ى ممأ. كما ر)٥٩(هأو ترشيد
يف عـدم املسـاواة واحلرمـان مـن     وفقا لوجهة نظـره  اليت تكمن 

__________ 

  )٥٥(  S/PV.4453 (Resumption 1)،  ٢٥الصفحة. 

  )٥٦(  S/PV.4453،  [النسخة اإلنكليزية]. ٢٥-٢٤الصفحتان 

(كوســتاريكا بالنيابــة عــن جمموعــة  ١٠املرجــع نفســه، الصــفحة   )٥٧(  
 ٢٨(الصــــــــــني)؛ والصــــــــــفحة  ١٨ريــــــــــو)؛ والصــــــــــفحة 

 ،S/PV.4453 (Resumption 1) (النرويج)[النســخة اإلنكليزيــة]؛ 
ــا)؛ والصــفحة  ١٢الصــفحة  (جامايكــا بالنيابــة عــن   ١٤(منغولي

 (قطر). ٢٣اجلماعة الكاريبية)؛ والصفحة 

  )٥٨(  S/PV.4453 ١٠(الواليـــات املتحـــدة)؛ والصـــفحة   ٦، الصـــفحة 
(اهلنـد)؛   ٢٠(كوستاريكا بالنيابة عن جمموعـة ريـو)؛ والصـفحة    

ــفحة  ــخة اإل ٢٨والصـ ــة]؛ (النرويج)[النسـ  S/PV.4453نكليزيـ

(Resumption 1),،   جامايكـا بالنيابـة عـن اجلماعـة      ١٤الصـفحة)
 (إسرائيل). ٢٥(نيبال)؛ والصفحة  ٢٠الكاريبية)؛ والصفحة 

  )٥٩(  S/PV.4453،  [النسخة اإلنكليزية]. ٢٣الصفحة 
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ــاج إىل    ــالظلم، حتتـــ ــاس بـــ ــية ويف اإلحســـ ــوق األساســـ احلقـــ
لسـبب اجلــذري  ممثــل كنـدا أن ا رأى . ويف املقابـل،  )٦٠(معاجلـة 

  .)٦١(يونلإلرهاب هو اإلرهاب
 جمموعـة ريـو) أن   لنيابة عنممثل كوستاريكا (باوأكد   

التطـــرف  يؤججـــانالفقـــر املـــدقع وانتـــهاك حقـــوق اإلنســـان 
اســــتراتيجية مكافحــــة اإلرهــــاب املتعــــددة أن ، وواإلرهــــاب
مشاكل الفقـر املـدقع واجلـوع والعـوز      عاجليلزم أن تاألطراف 

ــيم. ورأ   ــكان والتعلـ ــار إىل اإلسـ ــرض واالفتقـ ــا ىواملـ أن  أيضـ
شـــكل أفضـــل خـــط ياحتـــرام حقـــوق اإلنســـان والدميقراطيـــة 

ع ضد اإلرهاب وأن الكفاح ضد اإلرهـاب ال ينبغـي أن   لدفال
رب عـن اعتقـاده   ذريعة لتجاهل احلقوق األساسية. وأعـ  صبحي

ــاب ال    ــد اإلرهـ ــاح ضـ ــي أنأن الكفـ ــلم ينبغـ ــأجيج ل يستسـ تـ
ــان       ــف األديـ ــني خمتلـ ــقاق بـ ــز الشـ ــة أو تعزيـ ــة العرقيـ الكراهيـ

جمموعــة  بالنيابــة عــن ى ممثــل املغــرب ( رأ. و)٦٢(واحلضــارات
عربيــة) أنــه ينبغــي للمجتمــع الــدويل أن يتصــرف ملنــع الــدول ال

مجيـــع محـــالت التشـــهري واإلســـاءة ضـــد اجلاليـــات العربيـــة       
 .  )٦٣(واإلسالمية

ــبانيا (  وأكــد   ــل إس ــن ممث ــة ع ــاد األورويب)  بالنياب االحت
على أن االحتاد األورويب ال ميكـن أن يبقـى غـري مبـال بالـدول      

ــات احملـــ    ــل لاللتزامـ ــيت ال متتثـ ــب اددالـ ــرار ة مبوجـ  ١٣٧٣لقـ
مكافحـــة  علـــىاالحتـــاد  هـــايعلقالـــيت مهيـــة األ)، وأن ٢٠٠١(

 .  )٦٤(يف عالقاته مع تلك الدولستتجلى اإلرهاب 

__________ 

 [النسخة اإلنكليزية]. ٣٢املرجع نفسه، الصفحة   )٦٠(  

 النسخة اإلنكليزية].[ ١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٦١(  

 [النسخة اإلنكليزية]. ١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٦٢(  

 [النسخة اإلنكليزية]. ٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٦٣(  

 [النسخة اإلنكليزية]. ١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٦٤(  

نشـاء صـندوق   إل تأييـدهم متكلمني عـن  ة عدوأعرب   
األمــم املتحــدة االســتئماين لــدعم الــدول األعضــاء يف تنفيــذها  

 .)٦٥()٢٠٠١( ١٣٧٣للقرار 

ى التهديـد اإلرهـايب   وء علـ ممثل بريو أيضا الضـ وسلط   
ــل  ــوجي احملتمـ ــر يف ذلـــك   البيولـ ــة أن تنظـ ، وطلـــب إىل اللجنـ

تعزيـــز التعـــاون الـــدويل يف جمـــال  أن تعمـــل علـــى التهديـــد، و
ممثل كولومبيـا بشـكل   وشدد . )٦٦(السالمة النووية واإلشعاعية

وأبــرز . )٦٧(خــاص علــى احلاجــة إىل مكافحــة متويــل اإلرهــاب 
واالجتــار باملخــدرات،  مــتكلمني الــروابط بــني اإلرهــاب ة عــد

ــروع     ــار غـــري املشـ ــوال واالجتـ ــة وغســـل األمـ ــة املنظمـ واجلرميـ
 .  )٦٨(باألسلحة

ــة و   ــودة يف )٦٩(٤٥١٢يف اجللســ ــان/ ١٥، املعقــ  نيســ
دمـة مـن   ، اسـتمع اجمللـس إىل إحاطـة إعالميـة مق    ٢٠٠٢أبريل 

معظــم بيانــات ب وبعــدها أدىل، رئــيس جلنــة مكافحــة اإلرهــاب
االحتـاد   لنيابـة عـن  إسـبانيا (با  وثلمموكذلك ، )٧٠(أعضاء اجمللس

__________ 

ــفحة     )٦٥(   ــه، الصـــ ــع نفســـ ــفحة   ١٦املرجـــ ــدا)؛ والصـــ  ١٨(أيرلنـــ
 ،S/PV.4453 (Resumption 1) (الصني)[النســخة اإلنكليزيــة]؛ 

 (غينيا). ٨الصفحة 

 [النسخة اإلنكليزية]. ٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٦٦(  

 [النسخة اإلنكليزية]. ٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )٦٧(  

(كوســتاريكا بالنيابــة عــن جمموعــة  ١٠املرجــع نفســه، الصــفحة   )٦٨(  
 ٢٩(بلغاريـــــــــا)؛ والصـــــــــفحة   ١٧ريـــــــــو)؛ والصـــــــــفحة  

، S/PV.4453 (Resumption 1)]؛ (كولومبيا)[النسـخة اإلنكليزيــة 
(جامايكــــا بالنيابــــة عــــن اجلماعــــة الكاريبيــــة)؛   ١٤الصــــفحة 
 (نيبال). ٢٢والصفحة 

لالطـالع علــى مزيـد مــن املعلومــات عـن املناقشــة الــيت دارت يف      )٦٩(  
هذه اجللسة، انظر الفصـل احلـادي عشـر، اجلـزء التاسـع، الفـرع       

 من امليثاق. ٥١ة باء، فيما يتعلق باملناقشة املرتبطة باملاد

ــة       )٧٠(   ــدم اإلحاطــة اإلعالمي ــذي ق ــل اململكــة املتحــدة، ال ــدل ممث مل ي
 بوصفه رئيس جلنة مكافحة اإلرهاب، ببيان بصفته الوطنية.
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وباكســتان،  ،وإســرائيل، وأوكرانيــاســتراليا، وا ،)٧١(األورويب)
رابطــة أمــم  لنيابــة عـن ا (باكمبوديــووشـيلي،   ،وبـريو، وتركيــا 

 لنيابـــة عـــن)، وكنـــدا، وكوســـتاريكا (باجنـــوب شـــرق آســـيا
 .  واليابان مالوي،و وماليزيا،جمموعة ريو)، 

الـيت  اإلعالميـة  إلحاطـة   ايف ،استعرض رئيس اللجنـة و  
 ئهاهيكــل وأنشــطة اللجنــة بعــد ســتة أشــهر مــن إنشــا قــدمها، 

قـد  . وأبلـغ اجمللـس بـأن اللجنـة     )٢٠٠١(١٣٧٣عمال بالقرار 
ــرا مــن الــدول األعضــاء،   ١٤٣ ذلــك احلــنيحــىت  تتلقــ تقري
ــة  ٦٢ تضــاستعرو ــاوردت علدول ــى   و يه ــة عل ــت عاكف كان

م تقاريرها بعـد. وشـدد   اخلمسني اليت مل تقداملتابعة مع الدول 
علــى أن اللجنــة ستواصــل احلــوار املمتــاز مــع مجيــع الــدول        

داء علــى أســاس مــن الشــفافية وعــدم  األ تســتمر يفاألعضــاء و
أن كل دولة قد اختـذت اإلجـراءات   باللجنة  أن تثق التحيز إىل

ــرار     ــا القـ ــائل الـــيت يتناوهلـ ــع املسـ ــأن مجيـ ــة بشـ  ١٣٧٣الالزمـ
امج العمــل لفتــرة التســعني برنــ الــرئيس ). ويف عــرض٢٠٠١(

واصــل التحقــق مــن ت، أعلــن أن اللجنــة ســوف )٧٢(يومــا التاليــة
، القطرية بشـأن التشـريعات القائمـة    الوقائع الواردة يف التقارير

هـذه   هبـا  ستخدمتوالطريقة اليت  ،اإلجراءات اإلدارية املتخذةو
 دولـة كـل  أراضي ملنع اإلرهابيني من إساءة استخدام األدوات 
أن االسـتعراض األويل للتقـارير   مبـا   ،. وقال إنه يرىلمن الدو
ــواردة ــل  ال ــد اكتم ــةتكــون ن أ، ق ــتع اللجن ــة يف اس راض اجلول

أكثـر صـراحة يف حتديـد الثغـرات احملتملـة،       الثانية مـن التقـارير  
اإلجــراءات الــيت تعتــزم اختاذهــا ملعاجلــة  عــنالــدول  يف ســؤالو

 وااخلـرباء أن يوصـ  مـن   نتظرأهنـا سـت  املسائل املثرية للقلق. كما 
 أيـن جتـد  الـدول   واغـ بلأن ياملسـاعدة و  إىل تـاج باجلهات اليت حت

اللجنـة  تنظـر  علـى أن   ا. وأكد أن هناك اتفاقاملطلوبة ساعدةامل
__________ 

أعربت إستونيا وأيسلندا وبلغاريا وبولنـدا واجلمهوريـة التشـيكية      )٧١(  
والتفيـا وليتوانيـا ومالطـة     ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص

 وهنغاريا عن تأييدها للبيان.

  )٧٢(  S/2002/318. 

ملعاجلـة   اتإجـراء  ه منما يلزم اختاذفيواجمللس، عند االقتضاء، 
ــدم  ــاالت عـ ــرار    حـ ــات القـ ــاء مبتطلبـ ). ٢٠٠١( ١٣٧٣الوفـ
علـى  إىل القدرة الفتقار بعض البلدان  همتفالعن  ورغم إعرابه

ــر الإعــداد  ــدول الــيت مل تفعــل   فقــد ، كامــلالتقري طلــب إىل ال
 ٣١مـع اللجنـة قبـل    اخلطيـة  الرسـائل  بدأ تبـادل  تذلك بعد أن 

أفاد بأن اللجنة تعتـزم   ،وباإلضافة إىل ذلك. ٢٠٠٢أيار/مايو 
ــة، و   ــق اتصــاالهتا مــع املنظمــات اإلقليمي  أهنــا مســتمرة يف تعمي

لعمـل  املنظمات الدولية األخرى، مبا يف ذلـك فرقـة ا  باالتصال 
، ومنظمــة الطــريان املــدين الـــدويل    املعنيــة بــاإلجراءات املاليــة   

ــة،    ــة الدولي ــة البحري ــى  اتشــجيعهلواملنظم  اختــاذ إجــراءات عل
  .)٧٣(هتاخرببشأن املسائل الواقعة ضمن جمال 

 العمـل ب ممعظـم املـتكلمني يف بيانـاهتم إعجـاهب     وأبدى  
برنـامج عملـها.    واوأقـر  ذلـك احلـني  حـىت  اللجنـة   تـه الذي أجنز

ــة تقــدمي املســاعدة إىل الــدول مــن    معظمهــموشــدد  علــى أمهي
ا و) ودعـ ٢٠٠١( ١٣٧٣أجل تنفيذ التزاماهتـا مبوجـب القـرار    

رحـب معظـم املـتكلمني     ،التيسري. ويف هـذا الصـدد  إىل للجنة ا
أبـرز  قنيـة. و املسـاعدة الت  للتعامـل مـع  تعيني خبري إضايف قرب ب

التمثيـــل اجلغـــرايف العـــادل يف فريـــق   ضـــرورةعـــدة مـــتكلمني 
 .  )٧٤(اخلرباء

وعلــى نفــس املنــوال، مــع التأكيــد علــى التــزام الــدول   
ــة  ــاملتبقي ــة يف أقــرب وقــت ممكــن أن تقــدم تقــاب ، رير إىل اللجن
معظم املتكلمني بأن مثة دوال عديدة تفتقـر إىل املـوارد   اعترف 

ارية للقيـام بـذلك. واقتـرح عـدة مـتكلمني      املالية والتقنية واإلد
 .  )٧٥(اللجنة هذه الدول يف ردودهاتساعد أن 

__________ 

  )٧٣(  S/PV.4512،  ٤-٣الصفحتان. 

(اجلمهوريــة  ١١(غينيــا)؛ والصــفحة  ٦املرجــع نفســه، الصــفحة   )٧٤(  
(االحتــاد الروســي بالنيابــة عــن  ٢١العربيــة الســورية)؛ والصــفحة 

 رابطة الدول املستقلة).

(اجلمهوريـة   ١١حة (بلغاريـا)؛ والصـف   ٩املرجع نفسه، الصفحة   )٧٥(  
 العربية السورية).
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وباإلضـــافة إىل ذلـــك، أكـــد معظـــم املـــتكلمني علـــى    
كمـا كـان احلـال    احلاجة إىل التعاون مع املنظمات اإلقليمية. و

ات السابقة، ذكر عدد من املتكلمني التـدابري الـيت   لسيف اجليف 
 .  )٧٦(موعات اإلقليميةاختذهتا املنظمات واجمل

مـن املـتكلمني التأكيـد علـى أن مكافحـة       كـثري  وأعاد  
علــــى حســــاب حقــــوق تكــــون أبــــدا اإلرهــــاب ينبغــــي أال 

حــد يف مــتكلمني أن اإلرهــاب  رأى عــدة. كمــا )٧٧(اإلنســان
. وباإلضـافة إىل  )٧٨(ذاته ميثل انتهاكا حلقوق اإلنسان األساسية

ــك،  ــالوي ( رأى ذلـ ــل مـ ــن ممثـ ــة عـ ــة  اجل بالنيابـ ــة اإلمنائيـ ماعـ
للجنــــوب األفريقــــي) أن اإلرهــــاب ميثــــل نقــــيض التنميــــة      

 .  )٧٩(االقتصادية - االجتماعية

ممثــل ســنغافورة أن الــدعم املقــدم إىل اللجنــة  والحــظ   
ــن أن  ــوى إذا ا يميكـ ــبح أقـ ــحتصـ ــة ت تضـ ــاريأثكيفيـ ــى هـ  علـ

 تجـاوز ي ةملموسـ  جماالت ةوأشار إىل أربع ،مكافحة اإلرهاب
ــ فيهــا ــة ريأثت ــها ذلــك و، لتقــارير واملناقشــات ا اللجن  بطــرق من
__________ 

(االحتاد الروسـي بالنيابـة عـن رابطـة      ٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٧٦(  
ــتقلة)؛ والصــقحتان    ــدول املس ــن    ٢٤-٢٣ال ــة ع ــبانيا بالنياب (إس

(كنـــدا بالنيابـــة عـــن  ٢٩-٢٨االحتـــاد األورويب)؛ والصـــفحتان 
 ٣-٢الصـفحتان   ،S/PV.4512 (Resumption 1جمموعة الثمانيـة)؛  

(كمبوديـا   ٧(كوستاريكا بالنيابة عن جمموعـة ريـو)؛ والصـفحة    
ــوب شــرق آســيا)؛ والصــفحة       ــم جن ــة عــن رابطــة أم  ١١بالنياب

)؛ اجلماعـــة اإلمنائيـــة للجنـــوب األفريقـــي(مـــالوي بالنيابـــة عـــن 
ــفحتان  ــؤمتر     ١٤-١٣والصـ ــة املـ ــن منظمـ ــة عـ ــا، بالنيابـ (ماليزيـ

 اإلسالمي).

  )٧٧(  S/PV.4512،  النـــــــــ ١١الصـــــــــفحة) ١٤رويج)؛ والصـــــــــفحة 
 ١٩(موريشــــيوس)؛ والصــــفحة  ١٩(املكســــيك)؛ والصــــفحة 

(إسبانيا بالنيابة عـن االحتـاد األورويب)؛    ٢٣(أيرلندا)؛ والصفحة 
 ٩الصـفحة   ،S/PV.4512 (Resumption 1)(شيلي)؛ ٢٤والصفحة 

 (بريو).

  )٧٨(  S/PV.4512 (Resumption 1)،  كوســتاريكا بالنيابــة  ٣الصــفحة)
ــن جمموعـــة   ــفحة  عـ  ١١(تركيـــا)؛ والصـــفحة   ٥ريـــو)؛ والصـ

 ).اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي(مالوي بالنيابة عن 

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٧٩(  

إجبـــار الـــدول األعضـــاء علـــى اســـتعراض تشـــريعاهتا الوطنيـــة 
ــدى   ــيم م ــهاوتقي ــاب  نضــاليف ال مالءمت ؛ وزيــادة ضــد اإلره

لدوليـة املتعلقـة مبكافحـة    الزخم حنو التصديق على االتفاقيات ا
ــو؛ اإلرهــاب ــز آلي ؛ ات تبــادل املعلومــات واالســتخبارات تعزي

إىل الـدول األعضـاء    املقدمة املساعدةزيادة ل الضغط من أجو
اهلجمـات  أن . والحظ ممثـل أسـتراليا   )٨٠(يف مكافحة اإلرهاب

كشــفت  ٢٠٠١أيلول/ســبتمرب  ١١اإلرهابيــة الــيت وقعــت يف 
ــاب،     ــة ملكافحــة اإلره ــمعــن أن الصــكوك القائم اتســاع  رغ

ال تـوفر اخلضـوع للمسـاءلة أو التحقـق     ، إليهااالنضمام نطاق 
الضعف يف النظام الـدويل  من بني أوجه وأن لتنفيذها  الكافيني

ملكافحة اإلرهاب عدم كفاية تبادل املعلومـات، واالفتقـار إىل   
 .  )٨١(املساعدة على بناء القدرات

متويـــل  احلـــّد مـــنعلـــى أمهيـــة د ممثـــل النـــرويج أكّـــو  
مت  هـــذا الصـــدد، أن املعلومـــات الـــيت  اإلرهـــاب والحـــظ، يف

بالفعـل  جتـد  اجلماعـات اإلرهابيـة    إىل أن تشـري  احلصول عليهـا 
صـــعوبة يف احلصـــول علـــى التمويـــل مـــن خـــالل القنـــوات       

 .  )٨٢(الدولية

ــك، أ    ــل املكســيك  صــّروباإلضــافة إىل ذل ــى ممث أن  عل
ــتت ــع أحكــام     ق ف ــة ملكافحــة اإلرهــاب م ــود املبذول ــع اجله مجي

. وأكـــد أن اســـتخدام القـــوة لـــيس  امليثـــاق والقـــانون الـــدويل
نظمـه تفسـري صـحيح للحـق الشـرعي      وال بـد أن ي حـدود،   بال

فــق يف كــل الظــروف مــع أن يت وينبغــييف الــدفاع عــن الــنفس 
 .  )٨٣(مبدأ التناسب

ــل وأشــار    ــه موريشــيوسممث ــيس  ك إىل جتارب ــب رئ نائ
بعـــض الشـــواغل الـــيت أعربـــت عنـــها الـــدول  فطـــرح، للجنـــة

__________ 

  )٨٠(  S/PV.4512،  ٥الصفحة. 

  )٨١(  S/PV.4512 (Resumption 1)،  ٤-٣الصفحتان. 

  )٨٢(  S/PV.4512،  ١٠الصفحة. 

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٨٣(  
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القلـق   ومنـها ، تقاريرهـا  علـى رد اللجنة  لقتاألعضاء عندما ت
نطــاق لبعــض األســئلة جتــاوز  الــرد علــىيف  بشــأن مــا إذا كــان

)، ٢٠٠١( ١٣٧٣القرار املمنوحـــة بـــ الختصـــاص الواليـــة  و
سوف اللجنة على أسئلة الدول األعضاء  ردودإذا كانت  وما

للقـرار   املعـين قـد امتثـل    البلد ما إذا كان على إدراك هاتساعد
ــاذا ســيكون م وأم ال،  )٢٠٠١( ١٣٧٣ ــايل م  ســار العمــل الت

تقارير مجيع الـدول األعضـاء   قد درست  للجنةا بعد أن تكون
أنــه جيــب علــى اللجنــة، . وأكــد ممثــل أيرلنــدا )٨٤(دراســة وافيــة

دول تنفيـذ الـ  لتقدم يف الفترة القادمة حنـو تقيـيم مفّصـل    وهي ت
ذر مــن التــدخل يف حتــأن ، )٢٠٠١( ١٣٧٣ملتطلبــات القــرار 

فــرض متطلبــات تتجــاوز مــا هــو  تأن  وأكــل كــبرية وصــغرية 
ممثــــل االحتــــاد  ورأى  .)٨٥()٢٠٠١( ١٣٧٣القــــرار  وارد يف

ال أن اللجنـــة لديـــه إدراك واضـــح وعـــام  الروســـي أن اجمللـــس
ــدا حــدود     تعمــل ولــن تعمــل كجهــاز للقمــع ولــن تتجــاوز أب

أن رئــيس اللجنــة، ردا علــى تلــك األســئلة، أكــد و.)٨٦(واليتــها
ــرار   ــد   ) ٢٠٠١( ١٣٧٣نــص الق ــة ق ــة وأن اللجن واســع للغاي

رئـيس   وتنـاول أقـل.   الواليـة ال أكثـر وال  ذ فتنأن فقت على تا
)، وذكـر  ٢٠٠١( ١٣٧٣مسألة عـدم االمتثـال للقـرار    اللجنة 

إذا حـدث  اللجنة  وستعاجلهأن هذا األمر مل حيدث حىت اآلن، 
 .  )٨٧(ويف حال حدوثه

) االحتــاد األورويب لنيابــة عــنممثــل إســبانيا (با رحــبو  
تعراض وحتســني ســالعامــل مببــادرة األمــني العــام بإنشــاء فريــق 

اإلجــراءات الــيت تضــطلع هبــا خمتلــف إدارات األمانــة العامــة يف 
 جيـري ر إىل أن االحتاد األورويب اشأمكافحة اإلرهاب. وجمال 
الذي تتخـذه  لعالقاته مع البلدان الثالثة يف ضوء املوقف  اتقييم

__________ 

 .١٩جع نفسه، الصفحة املر  )٨٤(  

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٨٥(  

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٨٦(  

  )٨٧(  S/PV.4512 (Resumption 1)،  ١٦الصفحة. 

تخـذها  يعلـى أن اإلجـراءات الـيت     ، وشـدد أيضـا  اإلرهابمن 
مجاعـاهتم،   هة حنـو فـرادى اإلرهـابيني أو   موجاالحتاد األورويب 

  .)٨٨(وال توجه قط ضد الشعوب أو األديان أو الثقافات
أن جمموعة ريـو)   لنيابة عنممثل كوستاريكا (باورأى   

التطــرف هــو القمــع السياســي والفقــر املــدقع،  مــا يــذكي أوار
ــوع وال ــوزواجلــ ــان    عــ ــوق اإلنســ ــهاكات حقــ ــرض وانتــ واملــ

ضـد اإلرهـاب    املعركـة ناعه بأن األساسية. كما أعرب عن اقت
ثقافـة حقيقيـة للسـالم والتسـامح     سـود  تتمعـات  جمتطلب بناء ت

 .  )٨٩(والتضامن

الــذي  العنــف املــروع كــال مــنممثــل شــيلي وشــجب   
وحشـية األعمـال اإلرهابيـة الـيت     وضد سكان فلسـطني   ميارس

 ،أن اجملتمـع الـدويل   ىارتكبت ضـد املـدنيني يف إسـرائيل، ورأ   
االت، حلـ  يتصـدى كافحـة اإلرهـاب، ينبغـي أن    باإلضافة إىل م

 امناخـ  ترعـى يف رأيـه  القائمة يف الشرق األوسط، اليت  احلالةك
يف تعزيــز دوامــة العنــف واإلرهــاب. كمــا أعــرب عــن  ســاهمي

األيــديولوجيات ب املقتــرناقتناعــه بــأن قمــع الشــعوب واجلهــل  
ق بصـورة متزايـدة   لالفقر املدقع ختب وضاع املتسمةاملتطرفة واأل

ــى       اءجــوأ ــن اإلنســانية تشــجع عل ــد م ــهميش والتجري ــن الت م
 املهانـة الـيت تكرسـها   ومن خالل اللجوء إىل العنف واإلرهاب 

قيــــود  . وأبــــرَزعلــــى أعمــــال اإلرهــــابينيالشــــرعية  تضــــفي
لتجعــل منــها كافحــة اإلرهــاب مب تنحــدرالــيت االســتراتيجيات 

االســتراتيجية  ، ورأى أنعســكريةال قــوةقاصــرة علــى ال مســألة
. احلزميتسم بـ ستند إىل هنج متعدد األوجه وتلدولية ينبغي أن ا

مفــاهيم لجنــة يف وضــع الشــارك تويف هــذا الصــدد، اقتــرح أن 
 .  )٩٠(قرن احلادي والعشرينيف ال ألمنل ةجديد

__________ 

  )٨٨(  S/PV.4512،  ٢٤الصفحة. 

  )٨٩(  S/PV.4512 (Resumption 1)،  ٣الصفحة. 

  )٩٠(  S/PV.4512،  ٢٦-٢٥الصفحتان. 
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هوريـة العربيـة السـورية جمـددا موقـف      مممثل اجلوأكّد   
ــأن   ــده بشـ ــرورةبلـ ــة ’’إدراج  ضـ ــاب الدولـ ــف  يف“إرهـ تعريـ
التــدمري والقتــل الــيت ترتكــب ضــد  أعمــال  فوصــاإلرهــاب و

ــطيين   ــعب الفلســــ ــا الشــــ ــاب بأهنــــ ــكال اإلرهــــ ــد أشــــ  أشــــ
ــل باكســتان  )٩١(قســوة ــه بشــأن    .وكــرر ممث ــد موقف أيضــا تأكي

لتصــدي لإلرهــاب لمــن الضــروري أن ورأى إرهــاب الدولــة، 
أن الوقــت قــد حــان   ومصــدر املشــكلة وجــذورها    عــاجلي أن
ــة  األخطــاءتصــحيح ل ــن اإلنوالتارخيي ــم  صــاف م  أشــكال الظل
جيـــاد تســـوية عادلـــة ودائمـــة  إل، ويف الســـياق نفســـه ةتوطنـــامل

 .  )٩٢(الكشمري وفلسطني لقضييتومشرفة 

ــا   وا   ــل ماليزيـ ــبس ممثـ ــن قتـ ــة املـــؤمتر   مـ ــالن منظمـ إعـ
ــذي   ــالمي، الـ ــه امل اإلسـ ــدد فيـ ــاب   تشـ ــى أن اإلرهـ ــة علـ نظمـ

أن اإلجـراءات   ؤكـد توحضـارة أو جنسـية،    أودين رتبط بي ال
أال تـؤدي إىل تنمـيط    غـي بنخذة ملكافحة اإلرهاب يقائية املتالو

. ويف معـــرض معـــني جمتمـــعف اســـتهدا أو يف عرقـــي أو ديـــين
شـدد علـى شـرعية املقاومـة     إشارته إىل مفهوم إرهاب الدولة، 

وتقريـر   حتريـر الـوطن   لمـن أجـ  الحتالل األجـنيب يف الكفـاح   ل
تعريــف متفــق عليــه دوليــا لإلرهــاب  وضــع إىل  ااملصــري، ودعــ

د البيـان  أكـ  أعمـال اإلرهـاب. و  وبـني هـذا النضـال   بـني   قيفّر
أيضا على أمهية التصدي لألسباب اجلذرية لإلرهـاب الـدويل،   

 ورغــمالــيت تشــمل االحــتالل األجــنيب والظلــم واالســتبعاد.      
ــأكت ــؤمتر اإلســالمي      هدي ــة امل ــزام منظم ــد الت ــن جدي ــل بام لعم

يف ، مبــا امليثــاقمكافحــة اإلرهــاب وفقــا ملبــادئ   علــى الــدويل
عدم التدخل يف الشؤون الداخلية واحتـرام السـيادة    آذلك مبد

إجـراءات أحاديـة اجلانـب    أي رفـض  فإنـه  والسالمة اإلقليمية، 
ضد أي بلد إسالمي بذريعة مكافحة اإلرهـاب الـدويل.    تخذت

منظمة املؤمتر اإلسالمي جمددا أيضـا الـدعوة إىل عقـد    وأكدت 

__________ 

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٩١(  

  )٩٢(  S/PV.4512 (Resumption 1)،  ١٠الصفحة. 

مشــترك رد  لوضــع ،رعايــة األمــم املتحــدةب ، يــنظممــؤمتر دويل
لـــى اإلرهـــاب جبميـــع مـــنظم مـــن جانـــب اجملتمـــع الـــدويل عو

 .)٩٣(هأشكاله ومظاهر

ن تركيـا ال ميكنـها أن   ألعن أسفه تركيا ممثل عرب أو  
أكد أن مشكلة اإلرهـاب ينبغـي   وتؤيد بيان االحتاد األورويب، 

أو بصـــورة انتقائيـــة فيمـــا يتعلـــق  جزئـــيعلـــى حنـــو أال تعـــاجل 
ــباجلماعــات واملن ــاده   ظم ــة، وأعــرب عــن اعتق أن ات اإلرهابي

 كاملـــة غـــري االحتـــاد األورويب أعـــدهاقائمـــة اإلرهـــابيني الـــيت 
 .  )٩٤(احلايل شكلهايف ويعتورها القصور 

أو تعزيــز بإعــداد اللجنــة تقــوم قتــرح ممثــل بــريو أن وا  
، ذلـك  طلـب يت تمـع البلـدان الـ   لتعـاون  لالنطـاق   ةواسـع برامج 
برنـــامج و ،دة القانونيـــةبرنـــامج للمســـاعوضـــع يف ذلـــك  مبـــا
الـوعي حبقـوق اإلنسـان     ذكـاء وبرنـامج إل  ‘‘الذكيـة  حلدود’’لـ

 .  )٩٥(ضد اإلرهاب نضاليف ال

دور الـــدول يف تقـــدمي الـــدعم   ممثـــل إســـرائيلوأبـــرز   
 التشـجيع  وقـف ب وطالـب واملساعدة واملالذ اآلمن لإلرهابيني، 

 تزكيتـها مـن الـوجهتني   وعليهـا  والتحـريض   ألعمال اإلرهابيةل
 .  )٩٦(األخالقية والدينية

ــة    ــان/أبريل  ١٥، املعقـــودة يف ٤٥١٣ويف اجللسـ نيسـ
ــي)  ٢٠٠٢ ــاد الروســـ ــرئيس (االحتـــ ــم  ، أدىل الـــ ــان باســـ ببيـــ
 قام اجمللس بأمور، من بينها أنه:وبه ، )٩٧(اجمللس

ــس و    ــات    أرحــب اجملل ــة وترتيب ــتمرارية الرئاســة احلالي كــد اس
ــدة ســتة أشــهر أخــرى. ودعــ     ــب مل ــة مكافحــ  ااملكت ة اإلرهــاب إىل جلن

__________ 

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٩٣(  

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٩٤(  

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٩٥(  

 .١٥ املرجع نفسه، الصفحة  )٩٦(  

  )٩٧(  S/PRST/2002/10. 
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 ٩٠مواصلة عملها على النحو احملدد يف برنـامج عمـل اللجنـة لفتـرة الــ      
 ؛  )٩٨(يوما الثالثة

لس أنه من الضروري أن تقوم الدول األعضـاء الـيت   اجملى ورأ  
 )٢٠٠١( ١٣٧٣مــن القـــرار   ٦مل تقــدم بعــد تقريـــرا عمــال بـــالفقرة    

 ؛بالقيام بذلك يف أقرب وقت ممكن

نــة مكافحــة اإلرهــاب إىل تقــدمي تقريــر جملــس األمــن جل ادعــو  
عـرب عـن اعتزامـه اسـتعراض     أنشطتها يف فترات دورية منتظمة، وعن أ

تشــرين األول/أكتــوبر   ٤هيكــل وأنشــطة اللجنــة يف موعــد ال جيــاوز     
٢٠٠٢.  

تشـــرين األول/أكتـــوبر   ٨املقـــرر املـــؤرخ    
ــة  ٢٠٠٢ ): بيـــــان مـــــن  ٤٦١٩(اجللســـ
  الرئيس

ــة    ــودة يف٤٥٦١يف اجللسـ ــه  ٢٧ ، املعقـ حزيران/يونيـ
ئـيس  ، استمع اجمللس إىل إحاطـة إعالميـة مقدمـة مـن ر    ٢٠٠٢

معظــم أعضــاء  ببيانــات أدىل بعــدها، جلنــة مكافحــة اإلرهــاب
 ))١٠٠(االحتــاد األورويب لنيابــة عــنإســبانيا (باممثلــو و )٩٩(اجمللــس

ــروين دار الســالم (با و ــة عــن ب ــوب شــرق    لنياب رابطــة أمــم جن
وجـــه و .)جمموعـــة ريـــو عـــنلنيابـــة آســـيا)، وكوســـتاريكا (با

ــ ــة، ا ،رئيسالـ ــه اإلعالميـ ــاميف إحاطتـ ــالة  هتمـ اجمللـــس إىل رسـ
ــة  ــبق أن وجههــــا  ٢٠٠٢حزيران/يونيــــه  ١٧مؤرخــ إىل  ســ

مــع  هـا اعاتبالطريقـة الــيت تعتـزم اللجنــة   فيهــا ح وضّـ وي، اجمللـس 
. )١٠١(الدول اليت مل تقدم تقريرا إىل اللجنـة حـىت ذلـك التـاريخ    

__________ 

  )٩٨(  S/2002/318. 

ــة       )٩٩(   ــدم اإلحاطــة اإلعالمي ــذي ق ــل اململكــة املتحــدة، ال ــدل ممث مل ي
 يس اللجنة، ببيان بصفته الوطنية.بوصفه رئ

أعربت إسـتونيا وأيسـلندا وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة         )١٠٠(
التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا 

 ومالطة وهنغاريا عن تأييدها للبيان.

)١٠١(  S/2002/673. 

اسـتعداد   هاللجنة، وكـرر تأكيـد  بع الدول على االتصال شّجو
الـدول يف   قـد تصـادفها  ناقشـة أي صـعوبات   ملاللجنة واخلـرباء  
برنامج عمـل فتـرة التسـعني     ويف معرض تقدميهتقدمي التقارير. 

، أعلـن أن اللجنـة سـتركز علـى اسـتعراض التقـارير       التاليةيوما 
 ١٣٧٣من الدول بشـأن تنفيـذ القـرار     اليت قدمتها كثريالثانية 

ــة، يف   ٢٠٠١( ــى أن اللجنـ ــدد علـ ــارد). وشـ ــاين  هـ ــى الثـ علـ
الـيت  الثغـرات الـيت   مبزيـد مـن الوضـوح    د حتـدّ  تنوي أنلدول، ا

توصيات الراميـة إىل حتسـني   تقدميها الاخلرباء إىل جانب  يتبّينها
ضــاف أنــه يتوقــع أن تقــدم ). وأ٢٠٠١( ١٣٧٣تنفيــذ القــرار 

ــدول   ــن ال ــر  كــثري م ــد تقري ــ االعدي ــة اثالث ــ ،إىل اللجن ــه بني ت في
ــتجاب ــيات،   تهااسـ ــك التوصـ ــع إدراجلتلـ ــة   مـ ــداول الزمنيـ اجلـ

، عنــد يشــريونللعمــل. وشــدد أيضــا علــى أن اخلــرباء ســوف   
أن تسـتفيد   املعنيـة دولـة  للالكيفية اليت ميكـن هبـا   إىل االقتضاء، 

. وكـرر التأكيـد علـى أن اللجنـة     غريها من املساعدة التقنية أو
لــة مــن الــدول األعضــاء  أي دو امتثــال نعــال تعتــزم أن تعلــن 

ن اللجنـة تــرى أن  أل)، ٢٠٠١( ١٣٧٣للقـرار   كامـل  بشـكل 
من العمل لتحسني تدابري مكافحة اإلرهـاب   امزيدهناك دائما 

اللجنـة مـع   تواصـل  ب. وفيمـا يتعلـق   يف ظل خلفية دائمة التطور
تلـــك  إنـــه ســـبق أن دعـــاالـــرئيس  قـــالاملنظمـــات اإلقليميـــة، 

، مـــة للتعامـــل مـــع اإلرهـــاب آليـــات دائ إقامـــةىل إاملنظمـــات 
تــدابري مكافحــة اإلرهــاب اســتخدام تلــك املنتــديات ملناقشــة  و

ــي، و   ــعيد اإلقليمـ ــى الصـ ــع براجمعلـ ــا اخلوضـ ــة هـ ــدمي اصـ لتقـ
جـرى   هنأ ، فأكدإجنازات اللجنة وانتقل الرئيس إىل. املساعدة
علـى نطـاق واسـع،    ) ٢٠٠١( ١٣٧٣لقـرار  ل هتمـام توجيه اال

ت اإلقليميــة ودون اإلقليميــة  وأن طائفــة واســعة مــن املنظمــا   
عــاملي ملكافحــة اإلرهــاب. وأشــار  هيكــل  وجــودتــدرك اآلن 

على االتفاقيات والربوتوكوالت الدوليـة   اتتصديقالأيضا إىل 
يف  ١٥ تتجــاوزبنســبة  زادتاملتعلقــة باإلرهــاب، الــيت  ١٢ ـالــ
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أحــــد مؤشــــرات  ا، بوصــــفه٢٠٠١املائــــة منــــذ متوز/يوليــــه 
 .  )١٠٢(النجاح

علـى عمـل اللجنـة     مبيانـاهت  يف نياملـتكلم  معظـم وأثىن   
عـن التـزامهم بالتعـاون ضـد اإلرهـاب. ورحـب عـدة        وأعربوا 

ذه املسـألة  هلـ  كاملـة مناقشـة  جترى فيه  بتحديد موعدمتكلمني 
تعــاون مــع بالني كلمرحــب كــثري مــن املــتوثالثــة أشــهر.  بعــد

الحتـــاد اممثـــل وأعـــرب املنظمـــات اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة. 
 بــني اكــون مثمــريميكــن أن أن التعــاون ن اعتقــاده عــالروســي 

رابطة الـدول املسـتقلة   التابع لمركز مكافحة اإلرهاب واللجنة 
ــةواهلي ــةاإلقليم ئ ملنظمــة شــنغهاي   ةملكافحــة اإلرهــاب التابعــ  ي

 .  )١٠٣(للتعاون

أمهيـة تقـدمي املسـاعدة     جمددامن املتكلمني وأكد كثري   
ــا مبوجـــب  ل ــذ التزاماهتـ ــل تنفيـ ــن أجـ ــدول مـ ــرار  لـ  ١٣٧٣القـ
) االحتـاد األورويب  لنيابـة عـن  ). وقال ممثـل إسـبانيا (با  ٢٠٠١(

اللجنـــة والبلـــدان أو املنـــاطق الـــيت حتتـــاج إىل  مـــنتوقـــع إنـــه ي
ذكــر و .)١٠٤(للجهــات املاحنــةحمــددة لبــات ط تقــدمياملســاعدة 

، باإلضـــافة إىل تـــدابري أخـــرى، يعتـــرب بلـــده أن ممثـــل النـــرويج
مكافحـة  يف صـلة  مسامهة ذات  منائيالتعاون اإلبالتزامه القوي 

مــن ال مــربر هلــا  األوضــاع الــيتحتســني عــن طريــق اإلرهــاب 
 .)١٠٥(االجتماعيةالوجهة 

ــاءل و   ــم اتفاقــ   تس ــل ســنغافورة، رغ ــل مــع   هممث الكام
أي دولـة  عن امتثـال  ن عالاإل يف عدمالنهج الذي تتبعه اللجنة 

ا كــان مــن غــري   إذعمــا  )، ٢٠٠١( ١٣٧٣بالكامــل للقــرار  
ــايري ن إجيــاد بعــض  املمكــ ــة  مع ميكــن علــى أساســها  غــري رمسي

م مــا إذا كانــت قــد أوفــت مبتطلبــات  تقــّيأن األعضــاء للــدول 
__________ 

)١٠٢(  S/PV.4561،  ٤-٢الصفحات. 

 .١٥الصفحة املرجع نفسه،   )١٠٣(

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٤(

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٥(

. )١٠٧(ممثــل كولومبيــا يف هــذا الصــددأيــده . و)١٠٦(ذلــك القــرار
 اجتميعـ للجنـة  قـدم  يرئـيس اللجنـة أن    عرضوردا على ذلك، 

 مـن شـأنه  ، لدول األعضـاء اتقارير اجلارية املكتسبة من لخربة ل
تعلـق بتنفيـذ القـرار    فيمـا ي مرجعيـة  نقـاط  مستوى  أن يرقى إىل

١٠٨()٢٠٠١( ١٣٧٣(  . 

اســتعراض اجلولــة  لواليــات املتحــدة أن  اممثــل  ىرأو  
ــارير  ــة مــن التق ــر  ، إىل حــد كــبري ســيحدد الثاني ، مســتوى األث

اإلرهــاب ومــا إذا كــان  مكافحــةعلــى اللجنــة  تحدثهالــذي ســ
لدول األعضاء علـى  ا لقدرة مستمرةعاملية  مراجعة زيد عنسي

ن تكون أداة انتقـاد  ألاللجنة  تستعد. وشدد على أن تهمكافح
أيضــا  علــى أن تكــون، هنيــة وقــوة الشــكيمة املروح التتمتــع بــ

تركيـز االهتمـام علـى الـدول الـيت تفتقـر        ضـرورة د أك. وةبناء
). ٢٠٠١( ١٣٧٣لقـرار  تنفيذ االالزمة لإىل القدرة أو اإلرادة 

أن علـى   اللجنة بشكل غـري رمسـي   افقةورحب مبولذلك، فإنه 
ــدد ــى ، يف حت ــارير،     ردهــا عل ــة مــن التق لثغــرات ااجلولــة الثاني

ــودة  ــذ يف املوجـ ــدول   تنفيـ ــن الـ ــة مـ ــل دولـ ــرار كـ  ١٣٧٣القـ
ــا ٢٠٠١( ــدد أيضـ ــى أن  ). وشـ ــرار العلـ ) ٢٠٠١( ١٣٧٣قـ

 انسيسـتمر ال خيضـعان حلـدود زمنيـة و    هواللجنة املنشأة لرصد
  .)١٠٩(فيذ القراراجمللس عن تن إىل أن يرضى

تـــوخي منتـــهى علـــى اللجنـــة  ممثـــل أيرلنـــدا أن ورأى  
احلــذر حــىت ال تتجــاوز نــص وروح مــا هــو مطلــوب مبوجــب  

ــرار  ــم املتحــدة   ٢٠٠١( ١٣٧٣الق ). وأشــار إىل أن دور األم
بنـاء  و، كافحة اإلرهاب هو توفري الشرعيةيف اجلهود الدولية مل

ديــة األطــراف تعدوالعمــل دفاعــا عــن  ،توافــق عــاملي يف اآلراء
أضــاف أن الدوليــة. واملصــلحة أعــداء  يف مواجهــة وتعزيــزا هلــا

__________ 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٦(

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٧(

 .٢٥ املرجع نفسه، الصفحة  )١٠٨(

 .٧ املرجع نفسه، الصفحة  )١٠٩(
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لــذلك ينبغــي أن يتفــادى أي أعمــال ميكــن أن تقــوض  جمللــس ا
ضد اإلرهـاب الـدويل.    نضالاإلحساس بالشرعية الدولية يف ال

ــه  أيضــا ىورأ نفيــذ ت مــع تقــدم ،قــد يكــون مــن الضــروري أن
يف ضــــوء  ، جتديــــد واليــــة اللجنــــة)٢٠٠١( ١٣٧٣القــــرار 

 .  )١١٠(وعدتم مجعها حىت ذلك املياخلربات اليت 

االحتـــاد  متكلمـــا بالنيابـــة عـــنممثـــل إســـبانيا (شـــدد و  
) لـــيس ٢٠٠١( ١٣٧٣لقـــرار المتثـــال لعلـــى أن ا األورويب)

التـدابري   واقعالتقارير أن تعكس  ينبغيتقدمي التقارير، و مبجرد
لى الصعيد القانونية والعملية املتخذة على الصعيد الوطين أو ع

جملـس  أن يركـز   ضـرورة ممثل الصني إىل وأشار . )١١١(ياإلقليم
ألمـم املتحـدة   اجهـود  ج ادمـ إكيفية اليت ميكن هبا الاألمن على 

. )١١٢(إلرهــابعلــى ا ةالدوليــ احلــربيف كافحــة اإلرهــاب  مل
عدة مـتكلمني الصـلة بـني اإلرهـاب      أبرزوباإلضافة إىل ذلك، 

   .)١١٣(واجلرمية املنظمة

ق بالعالقــة بــني جهــود مكافحــة اإلرهــاب وفيمــا يتعلــ  
فوضة األمم املتحـدة  مبأيرلندا استشهد ممثل وحقوق اإلنسان، 

 مـن أن النظـام واألمـن    ت حـذر يت، الـ السامية حلقوق اإلنسـان 
ــد  ــوي اأصــبحق ــز و تنيطــاغي تنيأول ــى يف املاضــي أن التركي عل

ينطــوي علــى تقلــيص كــان كــثريا مــا  نيالنظــام واألمــن الــوطني
الـذي  ممثـل إسـبانيا (   ورأى. )١١٤(طية وحقوق اإلنسـان الدميقرا

حقــوق يــتعني أخــذ  ) أنــهاالحتــاد األورويب تكلــم بالنيابــة عــن 
 هاوتنفيـذ تصـميم اجلـزاءات    لـدى اإلنسان الفردية يف االعتبـار  

ــدول، يف    ــد أن الـ ــاب، وأكـ ــة اإلرهـ ــال مكافحـ ــا يف جمـ قيامهـ

__________ 

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١١٠(

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١١١(

 .١٢، الصفحة املرجع نفسه  )١١٢(

(الكـامريون)؛   ١١(غينيا)؛ والصـفحة   ٦املرجع نفسه، الصفحة   )١١٣(
 (موريشيوس). ١٠والصفحة 

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )١١٤(

كافحـــة اإلرهـــاب، جيـــب أال تتغاضـــى عـــن أعمـــال العنـــف مب
ضد املدنيني أو استخدام مكافحة اإلرهـاب  املرتكبة وائي العش

 .  )١١٥(كذريعة للقمع السياسي

) ســتاريكا (بالنيابــة عــن جمموعــة ريــوممثــل كووشــدد   
ــه   ــى أن ــيسعل ــىبأن  امســتدام حــال ل ــة  اال تل حتياجــات العملي
ــة  ــة واملاليـ ــوارد  للجنـ ــن املـ ــة مـ ــات املخصصـ ــربامج والواليـ  للـ
مــوارد يف للجنــة صــص ختمــن الضــروري أن  ى، ورأاألخــرى

 .  )١١٦(إطار امليزانية العادية للمنظمة

ــة و   ــودة يف )١١٧(٤٦١٨يف اجللســـ ــرين  ٤، املعقـــ تشـــ
ــوبر  ــتمع اجمل٢٠٠٢األول/أكت ــني    ، اس ــن األم ــان م ــس إىل بي ل
 ،جلنـة مكافحـة اإلرهـاب    إعالمية قـدمها رئـيس  العام وإحاطة 

 وممثلـ وكـذلك  مجيـع أعضـاء اجمللـس،    ببيانات بعد ذلك أدىل و
جمموعـة   لنيابـة عـن  إسرائيل، وأوكرانيـا (با و، أسترالياو بيا،إثيو

وباكســـتان،  ،)جورجيـــا وأوكرانيـــا وأذربيجـــان ومولـــدوفا   
مجهوريــة إيــران ووتركيــا، وتــونس،  ،وبــريوبوركينــا فاســو، و

 مجهورية كوريا، ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة، واإلسالمية، 
االحتــاد عــن  لنيابــةجورجيــا، والــدامنرك (باوجنــوب أفريقيــا، و

منتـدى   لنيابة عـن فيجي(باووالفلبني، وزامبيا،  ،)١١٨(األورويب)
ــادئ)،   ــيط اهلـ ــزر احملـ ــر، و جـ ــتان، وقطـ ــا كازاخسـ وكمبوديـ

رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا)، وكوســتاريكا  لنيابــة عــن(با
، مصــرو ليختنشــتاين،ولبنــان، و جمموعــة ريــو)، لنيابــة عــن(با

ــال،  ــدوونيب ــان، و، اهلن ــيمن، الياب غوســالفيا، واملراقــب  يوووال
__________ 

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )١١٥(

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )١١٦(

لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف       )١١٧(
انظـر الفصـل احلـادي عشـر، اجلـزء الرابـع، الفـرع         هذه اجللسـة، 

 من امليثاق. ٥١باء، فيما يتعلق باملناقشة املرتبطة باملادة 

أعربت إسـتونيا وأيسـلندا وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة         )١١٨(
ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا  التشيكية

 ذا البيان.ومالطة وهنغاريا عن تأييدها هل
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ــدائم  ــدائم   ملالـ ــالمي واملراقـــب الـ ــؤمتر اإلسـ ــة املـ ــاد لنظمـ الحتـ
 األفريقي.  

أن بيــــان الــــذي أدىل بــــه يف الد األمــــني العــــام أكّــــو  
ــا اهتديــد ميثــلاإلرهــاب  ــه  عاملي شــاملة تــؤثر علــى كــل   آثــارل
، مـن التنميـة   جوانب جدول أعمـال األمـم املتحـدة    جانب من

أن  ذهـب إىل سـان وسـيادة القـانون. و   إىل السالم وحقوق اإلن
اإلرهـــاب يشـــكل هجومـــا علـــى املبـــادئ األساســـية للقـــانون 
والنظـــام وحقـــوق اإلنســـان والتســـوية الســـلمية للمنازعـــات. 

ــه يف تــ   لوأكــد أن  ــم املتحــدة دورا ال غــىن عن اإلطــار  وفريألم
اإلرهـاب. وأشـار إىل    علىالقانوين والتنظيمي للحملة الدولية 

ــ عــامال اقــفري أأنــه قــد أنشــ  ملتعلقــة بــاألمم بالسياســات ا امعني
ــدم، املتحــدة واإلرهــاب  ــرا مؤرخــا   ق ــه  ٢٨تقري حزيران/يوني

ألولويـات  لاالسـتراتيجي  تحديد التوصيات بشأن ه بو ٢٠٠٢
ــا ــد هبـ ــدة  ليسترشـ ــم املتحـ ــر أن )١١٩(عمـــل األمـ ــم . وذكـ األمـ

 حددســـتالســـتراتيجية املقترحـــة يف التقريـــر، ل ، وفقـــااملتحـــدة
احملتملني عـن  إثناء مرتكيب اإلرهاب : (أ) ة أهدافثالث لنفسها
نفيــذ الصــكوك القانونيــة ذات  وضــع املعــايري الفعالــة وت طريــق 
دويل يف  حبشـد توافـق  و ة،نشـط إعالميـة  محلـة   وبتنظيم، الصلة

ــاة  ب؛ (اآلراء ملناهضــة اإلرهــاب  ــان اجلن احملــتملني مــن  ) حرم
ــق دعــم جهــود     فرصــة  ــة عــن طري ارتكــاب األعمــال اإلرهابي
عـن طريـق   و)، ٢٠٠١( ١٣٧٣رصد االمتثـال للقـرار   لاللجنة 

زيــادة اجلهــود املبذولــة لتحقيــق نــزع الســالح، وال ســيما مــن  
ملكافحـة اسـتخدام أو   املوضـوعة  خالل تعزيـز القواعـد العامليـة    

املســاعدة تقــدمي مــن خــالل وانتشــار أســلحة الــدمار الشــامل، 
 ألســلحةلحــد مــن تــدفق الالتقنيــة والــدعم للــدول الــيت تســعى 

ــا و ــوال والتكنولوجي ــة إىل اخل األم ــا اإلرهابي  مواصــلة؛ (ج) الي
من خالل تشـجيع   وخاصةالتعاون يف الكفاح ضد اإلرهاب، 

__________ 

)١١٩(  S/2002/875، .املرفق 

على توحيد قواهـا  العاملية وواإلقليمية دون اإلقليمية املنظمات 
 .  )١٢٠(يف إطار محلة مشتركة

، يف إحاطتـه اإلعالميـة، مبواصـلة    اللجنـة  رئيستعهد و  
التعاون والشفافية. وذكـر   أيدمبمن ة على أساس عمل اللجن

دول الــ ال تصــدر أحكامــا علــى  أن اللجنــة ليســت حمكمــة و  
علـى   ما تسـتطيع أسرع بعمل أن تكل دولة  تتوقع من هاولكن

األمـر  )، ٢٠٠١( ١٣٧٣االلتزامات بعيدة األثـر للقـرار   تنفيذ 
تشــريعات أن تكــون لــديها عظــم الــدول مل بالنســبةالــذي يعــين 
تنفيـذي   جهـاز ) و٢٠٠١( ١٣٧٣ع جوانب القرار يتغطي مج
ــال ــل اإلرهــاب   فع ــع متوي ــ ملن ــرئيس أن  ورأى. هوقمع ــة الال بيئ

جميـع الـدول تقريبـا    ف، ريتغـي طـرأ عليهـا   إلرهابيني قد لالعاملية 
كافحــــة مب اخلاصــــة امؤسســــاهتو اتشــــريعاهت استعرضــــتقــــد 

ــاب.  ــدد واإلرهـــ ــات  الازداد عـــ ــديقات علـــــى االتفاقيـــ تصـــ
، كمـا زاد  املتصـلة باإلرهـاب   ١٢ ـت الدوليـة الـ  والربوتوكوال

عمل معا من أجل حتسني القـدرات اإلقليميـة   يت تالدول ال عدد
التعـــاون بــني الـــدول، ال ســـيما يف  زاد و ،ملكافحــة اإلرهـــاب 

قــد  اأهنــباللجنــة ت. كمــا أفــاد رئــيس  ااملســاعدتقــدمي شــكل 
من الـدول واملنظمـات اإلقليميـة     اريرتق ٢٦٥تلقت حىت اآلن 

 اتقريـر  ٨٦)، مبا يف ذلـك  ٢٠٠١( ١٣٧٣بشأن تنفيذ القرار 
، بعـد  مل تقدم تقريرا األعضاء دولمن ال ١٦؛ غري أن لمتابعةل
ن أشــكال االتصــال اخلطــي مــع أي شــكل مــ رمل جتــ منــها ٧و

  .)١٢١(اللجنة
 الــــيت تلــــتيف بيانــــاهتم  ،معظــــم املــــتكلمنيوأشــــاد   

ة يف زيــادة العمــل واإلجنــازات الــيت حققتــها اللجنــ باإلحاطــة، 
) والتــدابري العامليــة ملكافحــة   ٢٠٠١( ١٣٧٣الــوعي بــالقرار  

ــة  و ؛اإلرهــاب ــارير القطري ــد جمــاالت  ويف اســتعراض التق حتدي
ويف تيســري تقــدمي  ؛ يف التشــريعات الوطنيــة وتنفيــذهاالتحســني

__________ 

)١٢٠(  S/PV.4618،  ٥-٣الصفحات. 

 .٨-٥املرجع نفسه، الصفحات   )١٢١(
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الـدول  من املتكلمني كثري ناشد ورهاب. املساعدة ملكافحة اإل
ل باللجنـة دون  تصـ أن تاألوىل  األعضاء اليت مل تقـدم تقاريرهـا  

ــدابري الــيت اختــذهتا  معظــم املــتكلمني وذكــر . إبطــاء ــداهنالت  مبل
طــر خل ةالفعالــملكافحــة ا) و٢٠٠١( ١٣٧٣لقرار بــا لاللتــزام

ــة    وااإلرهــاب. كمــا كــرر  ــة النــهج اإلقليمي التأكيــد علــى أمهي
املنظمات اإلقليميـة   إىل أنممثل بلغاريا  وأشارودون اإلقليمية، 

مـــن غريهـــا اإلقليميـــة كـــثريا مـــا تكـــون أكثـــر مالءمـــة ودون 
 .  )١٢٢(اإلرهاب ملكافحة

يكـون   الوشدد كثري مـن املـتكلمني علـى أنـه ينبغـي أ       
هناك أي تناقض بني تدابري مكافحة اإلرهـاب ومحايـة حقـوق    

ــتكل ةعـــد ورأىاإلنســـان.  ــه مني أن اإلرهـــابمـ  يف حـــد ذاتـ
وأيـده  ويج، ممثل النـر  أكدو )١٢٣(قوق اإلنسانحليشكل هتديدا 

ممثـــل أيرلنـــدا، أن التنفيـــذ الفعـــال لتـــدابري مكافحـــة  يف ذلـــك 
 صــعيد الــوطين ينبغــي أال ينظــر إليــه علــى أنــهاإلرهــاب علــى ال

. )١٢٤(احلقــــوق واحلريــــات األساســــيةمــــن لحرمــــان لذريعـــة  
االنتقـاص مـن شـأن املؤسسـة     ال ينبغـي   هأنـ وأضاف ممثل بريو 

السـلطات علـى    رصحت ينبغي أن و؛ اإلنسانية للجوء السياسي
ــدم  ــز عـ ــنح مركـ ــوء  مـ ــاهبم  اللجـ ــل ارتكـ ــن حيتمـ ــال أل ملـ عمـ
ن لواليات املتحدة أن اإلرهـابيني ومـ  اممثل ورأى . )١٢٥(إرهابية

ســيادة القـانون. ورأى أن املكافحــة الفعالــة  لم أعــداء يـدعموهن 
ــة ل يلإلرهــاب هــ ــدفاع   نصــرةأيضــا حماول ســيادة القــانون وال

 ١٣٧٣يف القــرار لــوارد اعتــرف بــذلك االلتــزام  ي، كمــا هاعنــ
ـــ ب) ٢٠٠١( ــ ةتعزيــــز املؤسســــات والقــــدرات القانونيـ  ةاحملليــ

ــة حلقــوق    أكــدملكافحــة اإلرهــاب. و  ــة الفعال أيضــا أن احلماي
__________ 

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٢(

ــفحة    )١٢٣( ــه، الصــ ــع نفســ ــفحة   ١٦املرجــ ــيك)؛ والصــ  ٢١(املكســ
ــرويج)؛ ــريو)؛  ٢الصــفحة  ،S/PV.4618 (Resumption 2)(الن (ب
 عن جوام). (أوكرانيا بالنيابة ٩والصفحة 

)١٢٤(  S/PV.4618،  (أيرلندا). ٢٢(النرويج)؛ والصفحة  ٢٢الصفحة 

)١٢٥(  S/PV.4618 (Resumption 2)،  ٣الصفحة. 

 يسلـ فدائما الدفاع عن سيادة القانون. وبالتايل،  متثلاإلنسان 
تعارض بني اجلهود الراميـة إىل مكافحـة اإلرهـاب وتطـوير      مثة

   .)١٢٦(اإلنسان األساسيةحقوق محاية  مثومن سيادة القانون، 

ــتكلمني   ورأى   ــن املـ ــدد مـ ــاب   عـ ــة اإلرهـ أن مكافحـ
 السياسـي والدبلوماسـي واالقتصـادي   البعـد  أخذ تتطلب أيضا 
. ويف هــــذا يف االعتبــــار واإلنســــاين للمشــــكلة واالجتمــــاعي

ــرحالصــدد،  ــة االقتصــادية  تكــون عــدة مــتكلمني أن   اقت التنمي
ــر   ــة الفقـ ــة ومكافحـ ــة     واالجتماعيـ ــن مكافحـ ــا مـ ــزءا هامـ جـ

إجيــاد  ةضــرورإىل متكلمــون آخــرون  أشــار . و)١٢٧(اإلرهــاب
ممثــل لبنــان أن احلــل فــذكر ، اعــاترتحلــول عادلــة وســلمية لل

ف حـــدة فــ خيع يف الشــرق األوســـط ميكــن أن   رتاالشــامل للــ  
مصادر العنف أكثر على  يقضأن يالتوترات يف تلك املنطقة و

أن  إىل ان اإلسـالمية ممثل مجهورية إيـر  ذهبو. )١٢٨(واإلرهاب
يف الشــؤون السياســية،   تكمــن جــذورها األعمــال اإلرهابيــة  

القضـية   وال شـيطنة اجلنـاة  أفعال ي ال يربر بالضرورة ذالاألمر 
. كمـــا أشـــار العديـــد مـــن )١٢٩(يعتنقوهنـــا بالضـــرورةالـــيت قـــد 

جــــذور  باعتبارهــــااملــــتكلمني اآلخــــرين إىل تلــــك العوامــــل  
ــبابأو إلرهــاب ا ــة هأس ــك،   .)١٣٠(اجلذري ــى ذل ــربوردا عل  أع

__________ 

)١٢٦(  S/PV.4618،  ٢٥الصفحة. 

 S/PV.4618(املكســـــيك)؛  ١٧املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة   )١٢٧(

(Resumption 1) ــفحة ــفحة   ٩، الصـــ ــونس)؛ والصـــ  ١٤(تـــ
ــة عــن جمموعــة  (كو ٢٠(باكســتان)؛ والصــفحة  ســتاريكا بالنياب

ــو)؛  ــة  ٩، الصـــفحة S/PV.4618 (Resumption 2)ريـ (مجهوريـ
ــة)؛ والصــفحة    ــو الدميقراطي ــا)؛ والصــفحة  ١٦الكونغ  ١٨(زامبي

 (نيبال). ٢١(االحتاد األفريقي)؛ والصفحة 

)١٢٨(  S/PV.4618،  مجهوريـة   ٣٣(املكسـيك)؛ والصـفحة    17الصفحة)
 ١٤الصــفحة  ،S/PV.4618 (Resumption 1) إيــران اإلســالمية)؛

 (لبنان). ١٩، الصفحة S/PV.4618 (Resumption 2)(باكستان)؛ 

)١٢٩(  S/PV.4618،  ٣٣الصفحة. 

)١٣٠(  S/PV.4618 (Resumption 1)،   (تـونس)؛ والصـفحة    ١٠الصـفحة
 ١٦، الصــفحة S/PV.4618 (Resumption 2)(باكســتان)؛  ١٤

 (االحتاد األفريقي). ١٨(زامبيا)؛ والصفحة 
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 نشـكال يأن سوء التنمية والفقـر  عن رأي مفاده رئيس اللجنة 
ــيلة  ــو لوسـ ــنمـ ــاب لدعم الـ ــى   وإلرهـ ــال علـ ــاء الفعـ أن القضـ
التنميـة  املتعلقـة ب سـاهم يف السياسـات   مـن شـأنه أن ي   اإلرهاب

   .)١٣١(وأن يقوى من خالهلا املستدامة الفعالة

ئيـــة  ودعـــا عـــدة مـــتكلمني إىل وضـــع الصـــيغة النها      
   .)١٣٢(ملشروع االتفاقية الشاملة بشأن اإلرهاب الدويل

اإلرهـاب   تهمنادمع إ ،أيضا وأشار عدد من املتكلمني  
ــه ينبغــي أن ي  ــز واضــح بــني اإلرهــاب    وجــدبشــدة، إىل أن متيي

واحلـــق املشـــروع يف تقريـــر املصـــري والنضـــال املشـــروع ضـــد  
 مســتخدمني ،مــن املــتكلمنيأشــار كــثري االحــتالل األجــنيب. و

علــى مثــال ك مــن أجــل االســتقالل  نضــاهلملــك احلجــة، إىل ت
القـانون الـدويل    يؤكـده إىل أن تقريـر املصـري هـو حـق     و، ذلك

ــم املتحــدة   ــاق األم ــذا الصــدد، أشــار بعــض    )١٣٣(وميث . ويف ه
املراقـب الـدائم    فأكـد تعريف اإلرهاب،  ضرورةاملتكلمني إىل 

 هدولــ تــهوجهذي النــداء الــ  جمــددانظمــة املــؤمتر اإلســالمي   مل
عقد مؤمتر دويل حتت رعاية األمم املتحدة مـن أجـل   باألعضاء 

 حـق الشـعوب يف مقاومـة    بينه وبني فرقةتعريف اإلرهاب والت
ــام علــى    اختــا، واالحــتالل ــدابري الالزمــة للقضــاء الت ــع الت ذ مجي

ى ممثـل  أر. كما )١٣٤(اإلرهاب الدويل جبميع أشكاله ومظاهره
__________ 

)١٣١(  S/PV.4618 (Resumption 2)،  ٢٢الصفحة. 

)١٣٢(  S/PV.4618 (Resumption 1)،  ٣(اليابان)؛ والصفحة  ٢الصفحة 
ــيمن)؛ ــة  ٨الصــفحة  ،S/PV.4618 (Resumption 2)(ال (مجهوري

 ١٩(تركيــا)؛ والصــفحة  ١٣الكونغــو الدميقراطيــة)؛ والصــفحة  
 (نيبال).٢١(لبنان)؛ والصفحة 

)١٣٣(  S/PV.4618 (Resumption 1)،  (الــيمن)؛ والصــفحة  ٣الصــفحة
(منظمــة  ٢٥(مصــر)؛ والصــفحة  ٢١(تــونس)؛ والصــفحة  ١٠

 ١٧الصــفحة  ،S/PV.4618 (Resumption 2)املــؤمتر اإلســالمي)؛
 (لبنان). ١٩(االحتاد األفريقي)؛ والصفحة 

)١٣٤(  S/PV.4618 (Resumption 1)،   (تـونس)؛ والصـفحة    ١٠الصـفحة
 ،S/PV.4618 (Resumption 2) ســالمي)؛(منظمــة املــؤمتر اإل ٢٥

 (االحتاد األفريقي). ١٨الصفحة 

ــيمن أن  ــع أعمــا  يشــمل ال ل اإلرهــاب، تعريــف اإلرهــاب مجي
 ورأى. )١٣٥(سواء اضطلع هبـا األفـراد أو اجملموعـات أو الـدول    

ق الشعوب يف تقرير املصـري  حل اؤيدمممثل زامبيا، بوصفها بلدا 
قاتل من أجـل احلريـة   امليعلم جيدا الفرق بني أنه واالستقالل، 

إنه يرى أن حركات التحرير هيئـات قانونيـة    واإلرهايب. وقال
ــداف واضــحة وبــرا   ذات  االطــالع عليهــا  تــاحعمــل يمج أه

ــتمني.   ــع امله ــاجلمي ــابياإل أم ــى العكــس فن وره ــك  عل ــن ذل ، م
ليست هلم رسالة، وأنشطتهم تفتقـر إىل املشـروعية وكـثريا مـا     

ــم  ــون أهنـ ــمب يزعمـ ــة  ونثلـ ــوى خفيـ ــد إال يف  قـ ــةال توجـ  خميلـ
يسـمى   بـني مـا   ةقـ تفرأن ال ممثـل إسـرائيل  . واعترب )١٣٦(مقترفيها
لمــدنيني ملــربر لســتهداف ااال، بــني اخبيثــ اوإرهابــ ا طيبــاإرهابــ

ــدنيني  ــتهداف امل ــذي واس ــره  ال ــة  ، ليســتال ميكــن تربي خاطئ
بسط املبادئ األساسية للقانون الدويل فحسـب، بـل   أل منافيةو

املبـدأ   ه ال بد من الدفاع عـن أيضا بالغ اخلطورة. ورأى أنهي 
ــربر     ــا مــن قضــية أو مظلمــة ت ــه م ــل بأن ــدا القائ االســتهداف أب

علـى   جيب تعريفـه أن اإلرهاب ومد والعشوائي للمدنيني، املتع
 .  )١٣٧(ه، وليس ما قام به من أجليفعله مرتكبهأساس ما 

اسـتغرابه   ممثل اجلمهورية العربية السورية عنوأعرب   
رهابيـــة علـــى الـــدول العربيـــة اهلجمـــات اإلإدانـــة نـــه رغـــم أل

، اأســر الضــحايعــن التضــامن مــع  هــاتعبريالواليــات املتحــدة و
ورغــم أن األحــداث الــيت   ،غــم اجلهــود الــيت تبــذهلا اللجنــة  رو

بتنظــيم  هــابطرمت رمسيــا  ٢٠٠١أيلول/ســبتمرب  ١١وقعــت يف 
اآلونــة يف تحــول أخــذ ياللــوم فــإن ، القاعــدة وحركــة طالبــان 

ــة  إىل األخــرية ــدول العربي ــه الت ،ال ــهدوتوجي  ات إىل بعضــهادي
 .  )١٣٨(اهلجمات تلكم بدور يف تق أيا منها مل بالرغم من أن

__________ 

)١٣٥(  S/PV.4618 (Resumption 1)،  ٣الصفحة. 

)١٣٦(  S/PV.4618 (Resumption 2)،  ١٦الصفحة. 

)١٣٧(  S/PV.4618 (Resumption 2)،  ٤الصفحة. 

)١٣٨(  S/PV.4618،  ١٠الصفحة. 
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اللجنــة مــن اإلطــار نتقــل تأن  كولومبيــاممثــل اقتــرح و  
ضـع إجـراءات   و، وحـاالت حمـددة  لنظـر يف  ا إىلالعام للتعـاون  

 أو األفـراد الدول قرارات تستهدف على وجه التحديد ختاذ وا
املنظمـــات الضـــالعني بصـــورة مباشـــرة أو غـــري مباشـــرة يف  أو

ــأن الل   ــام بــذلك، أقــر ب ــة. وللقي ــة ســوف األنشــطة اإلرهابي جن
أيضـا أنـه    رأى. وهاها ورمبـا تعديلـ  توالي إعادة تقييم حتتاج إىل

مزيــد مــن التعــاون الفعــال بــني جلنــة مكافحــة        إجيــادينبغــي 
ــالقرار     ــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال ب  ١٢٦٧اإلرهــاب وجلن

ــتان، الـــ ١٩٩٩( ــأن أفغانسـ ــزاءات  ت يت) بشـ ــذ اجلـ ــد تنفيـ رصـ
 .  )١٣٩(املفروضة على تنظيم القاعدة وحركة طالبان

ماعات اإلرهابيـة قـد   سنغافورة أن اجل ةممثل توالحظ  
مـن القطـاع   والتـدريب  خصخصة بتلقي التمويل مرت بعملية 
. لشــبكات بالغــة الدقــة  أصــبحت هياكــل تنظيميــة   اخلــاص و

أن من املهم للدول األعضـاء تكثيـف تبـادل املعلومـات      تورأ
ن علـــى الصـــعيدين بــني ضـــباط االســـتخبارات وإنفـــاذ القـــانو 

ــكّ حبيـــث، قليمـــي والـــدويلاإل ــبكات ل بالتـــايل تشـ ــشـ  ةوثيقـ
، إىل شــبكة مــن اهــيف رأيفــاألمر حيتــاج، . فيمــا بينــها التنســيق

    .)١٤٠(أجل هزمية شبكة
 ١٣٧٣القـرار   ختـاذ ممثل الواليات املتحـدة أن ا  ىرأو  

فصـال يف تـاريخ   الـيت تلتـه يشـكالن    أعمال اللجنـة  و) ٢٠٠١(
. واعتـرف  وا بـه أن يفخـر للجميـع   حيـق األمم املتحدة ولس اجمل

نية إنشـاء هيئـة لرصـد تنفيـذ     ه يف البداية إزاء ساوربأن الشك 
قـــد الشـــك )، ولكنـــه ذكـــر أن هـــذا ٢٠٠١( ١٣٧٣القـــرار 

ــل    ــت طوي ــذ وق ــى من ــوال ، اختف ــه ل ــة مكافحــة    ألن إنشــاء جلن
يف جمـال  عما هو عليـه   كثريااجملتمع الدويل  لَتخلََّف، اإلرهاب

__________ 

 .١٢ املرجع نفسه، الصفحة  )١٣٩(

 .١٩نفسه، الصفحة املرجع   )١٤٠(

الراميـة إىل حتسـني قـدرة العـامل      مكافحة اإلرهاب ويف اجلهـود 
 .  )١٤١(كافحة اإلرهابملعمليات ب االضطالععلى 

لق بالتوصـيات  ممثل االحتاد الروسي أنه فيما يتعورأى   
لقضاء على أوجه ضعف حمددة من املهـم  لاليت قدمتها اللجنة، 

اجمللـس هـو أن اللجنـة ليسـت     يف  سائداإلشارة إىل أن الرأي ال
ــ اتأديبيـــة، وأهنـــهيئـــة  املتفـــق  تـــهاواليب اصـــارمتقيـــدا تقيد تسـ
 .  )١٤٢(عليها

ــران اإلســالمية    وإىل جانــب   ــة إي ــل مجهوري ــد ممث  تأكي
على أولوية مكافحة اإلرهـاب والتـدابري الـيت اختـذهتا احلكومـة      

أيضــا إىل  أشــار ،تمــع الــدويل يف هــذا الصــدد لتعــاون مــع اجملل
الكفاح ضـد اإلرهـاب كوسـيلة للضـغط     ُيستخدم أن  ةروخط

 .)١٤٣(سياسية خمتلفةتكون هلا تطلعات دول اليت قد على ال

ــار    ــيت   وأشـ ــائج الـ ــا إىل أن النتـ ــة كوريـ ــل مجهوريـ ممثـ
القــوة والنكســات  مبواضــعتوصــلت إليهــا اللجنــة فيمــا يتعلــق  

التدابري الوطنية ملكافحة اإلرهاب ميكن أن تعود بالنفع أمناط و
   .)١٤٤(اجلمعية العامة اليت جتريهاعلى املداوالت ذات الصلة 

جنـاح احلملـة الدوليـة    أنـه بفضـل   ممثل باكستان  رأىو  
تنظـــيم القاعـــدة  ريدمتــ يف أفغانســتان ويف أمـــاكن أخـــرى، مت  

تنظـيم  لمايـة  احلو قـدمت املـأوى   يتاحلكومـة الـ  تقريبا ومت طرد 
 علــىاحلــرب  ه مل يــتم الفــوز يفلكنــه حــذر مــن أنــ، والقاعــدة

ذ اختــــا، وأن عــــدم كامــــلبشــــكل اإلرهــــاب يف أفغانســــتان 
ــز األمــن يف الوقــت املناســب ميكــن أن يكــون   لإجــراءات  تعزي
احلكومــة  أجهــزةيف املســتقبل. وذكــر أيضــا أن  ةكلفــبــاهظ الت

عمليـــات ناجحـــة لتعقـــب القاعـــدة  منخرطـــة يف الباكســـتانية 
غــري أنــه إىل الــبالد.  اوتســللرمبــا الــذين واإلرهــابيني اآلخــرين 

__________ 

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٤١(

 .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٢(

 .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٣(

)١٤٤(  S/PV.4618 (Resumption 1)،  ٩الصفحة. 
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 ضـد  دعـم الكفـاح الـدويل   قـدرة باكسـتان علـى    حذر مـن أن  
إىل حـــد كـــبري بســـبب التهديـــد أن تـــتقلص اإلرهـــاب ميكـــن 

أسـاءت  ، الـيت  الشـرقية  هتاجارمن باكستان ل املوجهالعسكري 
ــه اســتغالل  ــلال يف رأي ــة مكافحــة اإلرهــاب  حلاملنطقــي  تعلي مل

ل احلريـة  يف سـبي  النبيلشعب جامو وكشمري نضال  بالنيل من
ليون جنـدي  م ، بينما مت نشررهاب العابر للحدودووصفه باإل

راقبـــة يف علـــى احلـــدود مـــع باكســـتان وعلـــى طـــول خـــط امل  
صـدام  دون قصـد يف  خطـر التسـبب   كشمري. وحذر أيضا من 

ربــط اإلســالم أن حماولــة  ذهــب إىلديــان والثقافــات. وبــني األ
 واملســلمني باإلرهــاب تــؤدي إىل تفــاقم التمييــز ضــد األقليــات

داث الــيت  حــاألر إىل اشــأاملســلمة يف خمتلــف أحنــاء العــامل، و   
مــن  اذرحمــوقعــت يف غوجــارات يف وقــت ســابق مــن العــام،   

. ويف اخلاضـعة للقمـع   ضد األقليات والشـعوب املنظمة املذابح 
هذا الصدد، أشار إىل االقتراح الذي قدمه الرئيس الباكسـتاين  

ام وئـــوالبشـــأن التفـــاهم  اأن تعتمـــد اجلمعيـــة العامـــة إعالنـــبـــ
   .)١٤٥(يفالديين والثقاعلى الصعيدين  والتعاون

ــويف حــني    ــا أكّ ــل جورجي ــه    د ممث ــا حكومت ــى نواي عل
ــنة ــم االحتــاد الروســي   ا، احلس ــاب بفــرض اإلهت والترهيــب ره

أن جورجيـا   أكـد . وبلده ة علىيوميبصفة  والتهديد بالعدوان
كافحــة اإلرهــاب ومكافحــة  عمليــة مل شــنت وانتــهت مــن قــد 

 جـذور املقـاتلني   ااستأصـلت فيهـ  ، اجلرمية يف أخـدود بانكيسـيا  
، وفقـا اللتزاماهتـا   واملرتزقـة الشيشـان   املشتبه فـيهم واإلرهابيني 

ــه، ). و٢٠٠١( ١٣٧٣مبوجــب القــرار   مــع ذلــك،أضــاف أن
ــرى أن إرهابيــ  ــ اي ــاوالت يف  اســيئ الســمعة، مطلوبــ   ادولي حم

االحتـاد الروسـي    إىل الغتيال رئيس مجهورية جورجيا، قد جلـأ 
ازيـــا، ســـبع ســـنوات. وأشـــار أيضـــا إىل الصـــراع يف أخب  ةدملـــ

أوســيتيا  -أخبازيــا وتســخينفايل مــنطقيت أن  ىوادعــ ،جورجيــا
ــة ــابقة  اجلنوبيـ ــبحت  -السـ ــا، أصـ ــبا  امـــن جورجيـ ــا خصـ مرتعـ

__________ 

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٥(

ــري    ــلحة غــ ــدرات وهتريــــب األســ ــار باملخــ ــاب واالجتــ لإلرهــ
 .  )١٤٦(املشروعة

تطــرف يف ال واجــهأن بلــده ممثــل يوغوســالفيا ذكــر و  
ــا ورحــب   ــيم كوســوفو وميتوهي ــذ  إقل ــاجلهود الــيت تب ــة ب هلا بعث

ــوفو للتصــدي ل     ــة يف كوس ــإلدارة املؤقت ــم املتحــدة ل ــكاألم  تل
 .  )١٤٧(املشاكل

أن  رأى بشــدة،اإلرهــاب  ن ممثــل مصــرادأ يف حــنيو  
حتــالف دويل واســع   هاشــنياحلــرب ضــد اإلرهــاب ينبغــي أن   

 .  )١٤٨(عدد قليل من الدولالنطاق، بدال من 

أن إنفـاذ   ىرأولكنـه   ،عمـل اللجنـة  ب هلنداممثل وأشاد   
ــى  ا ــة علـ ــهاكات لالملعاقبـ ــات االنتـ ــرارات وتفاقيـ ــة القـ املتعلقـ
أكثـر   وذلـك لوجـود  ، ثـل مشـكلة  مي ما زالكافحة اإلرهاب مب

 تفعلـه مـا  ع لكلـذ تسـاءل  وعـدم االمتثـال.   لصـارخة  من حالة 
 مـن الـدول األعضـاء    إحدىشكوى  لرد علىلاللجنة واجمللس 

دا رو.)١٤٩(لحـدود ل ةبراعـ الضـحية لألعمـال اإلرهابيـة     هاوقوع
ــك،   ــرف علــى ذل ــة اعت ــيس اللجن ــاذ،  ب رئ ــذ واإلنف ــة التنفي أمهي
على اللجنة أن تبدأ ببناء القـدرات وهتيئـة   كان أنه  ولكنه رأى

. هاعملـــضـــوعية يف املوب للتحلـــيالـــالزم زخم السياســـي الـــ
 تشــعروضــوعية وامل تتحقــقوأعــرب عــن األمــل يف أنــه عنــدما  

سـائل املتعلقـة   املىل بعـض  إإمجاع ب التطرق بقدرهتا علىاللجنة 
عـدم   أوجـه  التعامـل مـع  النظـر يف كيفيـة    هاميكنـ فإنه ، باإلنفاذ

ة. وأضـاف أن اإلنفـاذ هـو أمـر خيـص      ضـروري الوفاء باملعايري ال
 .  )١٥٠(للجنةبيد ااجمللس ككل، وليس 

__________ 

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٦(

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٧(

 .٢١ املرحع نفسه، الصفحة  )١٤٨(

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٩(

 .٢٧ املرجع نفسه، الصفحة  )١٥٠(
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نظمة املؤمتر اإلسالمي علـى أن  ملاملراقب الدائم د أكّو  
 .  )١٥١(نعرق أو ديشعب أو قتصر على تظاهرة اإلرهاب ال 

 لـس سـبيال  اجملد يف أن جيـ  هأملـ عـن  بـريو  أعرب ممثل و  
للتوصــل إىل اتفــاق بشــأن قائمــة املنظمــات اإلرهابيــة. وأشــار  

الـــدرب  صـــغرية مـــن مقـــاتليالإىل أنشـــطة اجملموعـــات  أيضـــا
 .  )١٥٢(الساطع يف الواليات املتحدة وأوروبا

أن ســقوط نظــام الطالبــان  ثــل بوركينــا فاســوممورأى   
تمكن بعد مـن القضـاء علـى    ييف أفغانستان مل  هممالذوتدمري 

املاليـة.   هشـبكات عـن   اسـتعاض  قـد  أن التنظـيم تنظيم القاعـدة و 
القيام بكـل مـا ميكـن عملـه للحيلولـة دون       كما رأى أنه يتعني

. كمـا أشـار   )١٥٣(استخدام اإلرهابيني ألسلحة الـدمار الشـامل  
ميائيـة  ممثل نيبال إىل خطر اهلجوم باألسلحة اإلشعاعية أو الكي

   .)١٥٤(أو البيولوجية، أو على املنشآت النووية

ــده    وأكــد    ــة أن بل ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــل مجهوري ممث
ــر أشــكال اإلرهــاب   غــدر وأبشــعأل يةوشــعبه كــان ضــح  أكث

ــو و - الــــدويل ــة الــــذي  هــ ــدان تإرهــــاب الدولــ ــه البلــ رتكبــ
   .)١٥٥(اجملاورة

 تشـــرين األول/ ٨، املعقـــودة يف ٤٦١٩ويف اجللســـة   
ــوبر  ــم   أدىل، ٢٠٠٢أكتــ ــان باســ ــامريون) ببيــ ــرئيس (الكــ الــ
  قام اجمللس بأمور، من بينها أنه:وبه ، )١٥٦(اجمللس

د اجمللـس اسـتمرارية الترتيبـات احلاليـة ملكتـب اللجنـة ملـدة        كّأ  
جلنــة مكافحــة اإلرهــاب إىل مواصــلة تنفيــذ   اســتة أشــهر أخــرى. ودعــ 

__________ 

 .٢٥ املرجع نفسه، الصفحة  )١٥١(

)١٥٢(  S/PV.4618 (Resumption 2)،  ٣الصفحة. 

 .٧-٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٥٣(

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )١٥٤(

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٥٥(

)١٥٦(  S/PRST/2002/26. 

 ٩٠تـرة الــ   جدول أعماهلا على النحو املـبني يف برنـامج عمـل اللجنـة لف    
، مــع التركيــز علــى أن تكــون جلميــع الــدول قــوانني )١٥٧(يومــا اخلامســة

، وأن يكون لديها إجـراء  )٢٠٠١( ١٣٧٣تشمل مجيع جوانب القرار 
للتصديق يف أقرب وقت ممكن على االتفاقيات الدولية والربوتوكوالت 

ب اإلثىن عشر املتعلقة باإلرهاب، وآلية تنفيذية فعالة ملنـع متويـل اإلرهـا   
وقمعه؛ واستكشاف السبل اليت ميكن هبا مساعدة الـدول لتنفيـذ القـرار    

)، ال ســيما يف اجملــاالت الــيت ينبغــي التركيــز عليهــا يف  ٢٠٠١( ١٣٧٣
ــة ودون      ــة، واإلقليمي ــع املنظمــات الدولي ــة حــوار م ــام األول؛ وإقام املق

  اإلقليمية العاملة يف اجملاالت اليت يشملها القرار.

تشــرين األول/أكتــوبر   ١٤املقــرر املــؤرخ    
 ١٤٣٨): القرار ٤٦٢٤(اجللسة  ٢٠٠٢

)٢٠٠٢(  
تشــــــــرين  ١٤، املعقــــــــودة يف ٤٦٢٤ يف اجللســــــــة  

 هتمـــاما ، وجـــه الـــرئيس (الكـــامريون)٢٠٠٢األول/أكتـــوبر 
للتصـويت، واعتمـد    هطرحـ  ومت؛ )١٥٨(اجمللس إىل مشروع قرار

 وبـه  ،)٢٠٠٢( ١٤٣٨بوصفه القرار ودون مناقشة باإلمجاع 
  لس بأمور، من بينها أنه:قام اجمل

ن بأشد العبـارات اهلجمـات بالقنابـل يف بـايل، إندونيسـيا،      ادأ  
، واألعمــال اإلرهابيــة األخــرى   ٢٠٠٢تشــرين األول/أكتــوبر   ١٢يف 

عتـرب أن هـذه األعمـال، شـأهنا     االيت ارُتكبت مؤخرا يف بلـدان خمتلفـة، و  
ــدا للســلم وا    ألمــن يف ذلــك شــأن أي عمــل إرهــايب دويل، تشــكِّل هتدي

  الدوليني؛

حّض مجيـع الـدول علـى العمـل معـا والتعـاون مـع السـلطات           
اإلندونيسية وتقدمي الدعم واملساعدة الالزمني هلا فيما تبذله من جهـود  
للعثور على مرتكيب ومنظمي وُرعاة هذه اهلجمات اإلرهابية وتقـدميهم  

  للعدالة؛
__________ 

)١٥٧(  S/2002/1075. 

)١٥٨(  S/2002/1145. 
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عــرب عـــن إصـــراره املؤكـــد علــى مكافحـــة مجيـــع أشـــكال   أ  
  ، وفقا ملسؤولياته مبوجب ميثاق األمم املتحدة.اإلرهاب

تشــرين االول/أكتــوبر   ٢٤املقــرر املــؤرخ    
 ١٤٤٠): القرار ٤٦٣٢(اجللسة  ٢٠٠٢

)٢٠٠٢(  
تشــــــــرين  ٢٤، املعقــــــــودة يف ٤٦٣٢يف اجللســــــــة   

، وجـــه الـــرئيس (الكـــامريون) اهتمـــام  ٢٠٠٢األول/أكتـــوبر 
ِمــد ؛ ومت طرحـه للتصـويت واعتُ  )١٥٩(اجمللـس إىل مشـروع قــرار  

ــرار    ــدون مناقشــة بوصــفه الق )، ٢٠٠٢( ١٤٤٠باإلمجــاع وب
  قام اجمللس بأمور، من بينها أنه: وبه

ن بأشــد العبـــارات العمــل املتمثـــل يف احتجــاز رهـــائن يف    ادأ  
، ٢٠٠٢تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٢٣موســـكو، باالحتـــاد الروســـي، يف 

ــة األخــرى الــيت ارُتكبــت مــؤخرا يف بلــدان خمتلفــة    ، واألعمــال اإلرهابي
  عترب أن هذه األعمال تشكِّل هتديدا للسلم واألمن الدوليني؛او

طالب باإلفراج فورا ودون شـروط عـن مجيـع الرهـائن الـذين        
  احُتجزوا أثناء هذا العمل اإلرهايب؛

حث مجيع الدول على التعـاون مـع سـلطات االحتـاد الروسـي        
ــذه          ــاة ه ــي وُرع ــرتكيب ومنظم ــى م ــور عل ــود للعث ــن جه ــه م ــا تبذل فيم

  جمات اإلرهابية وتقدميهم للعدالة؛اهل

عــرب عـــن إصـــراره املؤكـــد علــى مكافحـــة مجيـــع أشـــكال   أ  
  اإلرهاب، وفقا ملسؤولياته مبوجب ميثاق األمم املتحدة.

 ٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ١٣املقرر املؤرخ   
  )٢٠٠٢( ١٤٥٠): القرار ٤٦٦٧(اجللسة 

 كـــانون األول/ ١٣املعقـــودة يف  ،٤٦٦٧ يف اجللســـة  
اجمللـس إىل   هتمـام ا الرئيس (كولومبيا ) وجه، ٢٠٠٢رب ديسم

__________ 

)١٥٩(  S/2002/1189. 

ــروع  ــدة   مشـ ــات املتحـ ــه الواليـ ــرار قدمتـ ــل )١٦٠(قـ . وأدىل ممثـ
قبــل التصــويت، ويف بيانــه  .ببيــان اجلمهوريــة العربيــة الســورية

شـروع القـرار ألنـه حييـد عـن منـط       مل معارضاقال إنه سيصوت 
. )٢٠٠٢( ١٤٤٠) و٢٠٠٢) (٢٠٠٢( ١٤٣٨ ينالقـــــــرار

بدال من ذلك، جرى توسيع نطاق مشروع القـرار  ه، ذكر أنو
ــدخل    بعــض ليشــمل  ــى ت ــيت تنطــوي عل مباشــر يف العناصــر ال

ــذي وقعــت     ــد ال ــة للبل ــه تلــك األ الشــؤون الداخلي حــداث. في
نعكس تـ وأعرب أيضا عن قلقه إزاء اإلشـارات السياسـية الـيت    

سلبا على احلالة يف منطقة الشرق األوسط، مبا يف ذلـك احلالـة   
أمـرا غـري مقبـول.     هراضي العربيـة احملتلـة، وهـو مـا يعتـرب     يف األ
ــا ىورأ ــة ربـــط  أن  أيضـ ــرائيل حماولـ ــإسـ ــة إىل بـ اجلهود الراميـ

لحملـــة الدوليـــة ضـــد ل اســـتغالالتشـــكل مكافحـــة اإلرهـــاب 
اإلرهاب. وشدد كذلك علـى أن حكومـة اجلمهوريـة العربيـة     

ــدينالســورية  ــع يف    ت ــذي وق ــايب ال ــاالاهلجــوم اإلره ، كيكامب
 ا، ولكنـه إدانتها لإلرهاب جبميع أشكاله وتؤكد جمددانيا، كيب
قبــل تأن ميكــن ال  اشــروع القــرار ألهنــ  مل معارضــةصــوت تس

ــارة  ــررة اإلشـ ــرائيل إلاملتكـ ــى سـ ــو علـ ــردحنـ ــياغة  مل يـ يف صـ
   .)١٦١(بايل وموسكو بشأن ينالقرار

 ١٤ حصل علـى ؛ وح مشروع القرار للتصويتمث طر  
ــوت     ــل صـ ــدا، مقابـ ــوتا مؤيـ ــد (اجلصـ ــة  واحـ ــة العربيـ مهوريـ

قـام   ، وبـه )٢٠٠٢( ١٤٥٠مد بوصفه القـرار  )، واعُتالسورية
  اجمللس بأمور، من بينها أنه:

ن بــأقوى العبــارات اهلجــوم اإلرهــايب بالقنابــل علــى فنــدق  ادأ  
يف كيكامبــــاال، بكينيــــا، وحماولــــة اهلجــــوم بالقــــذائف   ‘‘بــــارادايس’’

ــة اإلســرائيلية     ــى طــائرة اخلطــوط اجلوي ــا’’الصــاروخية عل ــاء  ‘‘أركي أثن
تشــرين الثــاين/  ٢٨يــوم  ٥٨٢مغادرهتــا مومباســا، بكينيــا، يف رحلتــها  

، فضال عن هجمـات إرهابيـة أخـرى وقعـت مـؤخرا يف      ٢٠٠٢نوفمرب 
__________ 

)١٦٠(  S/2002/1351. 

)١٦١(  S/PV.4667،  (اجلمهورية العربية السورية). ٢الصفحة 
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ى أن هذه األعمال، شـأهنا شـأن أي عمـل مـن أعمـال      أبلدان شىت، ور
  اإلرهاب الدويل، تشكل خطرا يهدد السالم واألمن الدوليني؛

ــد    ــع ال ــا اللتزاماهتــا مبوجــب   علــى التعــاون،  ولحــث مجي وفق
مـن جهـود للعثـور علـى مـرتكيب       بـذل ي)، فيمـا  ٢٠٠١( ١٣٧٣القـرار  

هــذه اهلجمــات اإلرهابيــة ومنظميهــا ومــن يتــوىل رعايتــها وتقــدميهم        
  للعدالة؛

  
ــؤرخ     ــرر امل كــانون األول/ديســمرب   ١٧املق

ــة  ٢٠٠٢ ): بيـــــان مـــــن  ٤٦٧٢(اجللســـ
  الرئيس

 كـــانون األول/ ١٧قـــودة يف ، املع٤٦٧٢يف اجللســـة   
ــمرب  ــم   ٢٠٠٢ديســ ــان باســ ــا) ببيــ ــرئيس (كولومبيــ ، أدىل الــ

  قام اجمللس بأمور، من بينها أنه:وبه ، )١٦٢(اجمللس
طلب جملس األمـن إىل جلنـة مكافحـة اإلرهـاب، بغيـة حتسـني         

تــدفق املعلومــات بشــأن اخلــربات واملعــايري وأفضــل املمارســات وتنســيق 
مجيــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ودون  األنشــطة اجلاريــة، أن تــدعو 

  اإلقليمية ذات الصلة إىل القيام مبا يلي:

أن تسهم باإلبالغ عن املعلومات املتعلقـة بأنشـطتها     (أ)  
  يف جمال مكافحة اإلرهاب؛

أن توفـــد ممـــثال حلضـــور االجتمـــاع اخلـــاص للجنـــة   (ب)  
ــة ودون اإلق    ــة واإلقليمي ــع املنظمــات الدولي ــة مكافحــة اإلرهــاب م ليمي

  ؛٢٠٠٣آذار/مارس  ٧الذي سيعقد يف 

جملــس األمــن جلنــة مكافحــة اإلرهــاب إىل تقــدمي تقريــر  اودعــ  
  عن التطورات على فترات دورية منتظمة.

__________ 

)١٦٢(  S/PRST/2002/38. 

ــؤرخ     ــرر امل كــانون األول/ديســمرب   ٢٠املق
 ١٤٥٢): القرار ٤٦٧٨(اجللسة  ٢٠٠٢

)٢٠٠٢(  
 ون األول/كـــان ٢٠، املعقـــودة يف ٤٦٧٨ يف اجللســـة  
اجمللـس إىل   اهتمـام  (كولومبيـا)  الرئيس وجه ،٢٠٠٢ديسمرب 

مت طرحــه للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع و؛ )١٦٣(مشــروع قــرار
ــة  ــرار  ودون مناقشـ ــفه القـ ــه)، ٢٠٠٢( ١٤٥٢بوصـ ــ وبـ ام قـ

، يف )١٦٤(اجمللــس، متصــرفا مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليثــاق
  :، مبا يليمجلة أمور
) ١٩٩٩( ١٢٦٧(ب) مـن القـرار    ٤قرر أن أحكـام الفقـرة     

ــرتني  ــرار   ٢و  ١والفقـ ــن القـ ــى  ٢٠٠٢( ١٣٩٠(أ) مـ ــق علـ ) ال تنطبـ
األموال واألصول املالية أو املوارد االقتصادية األخرى اليت تقرر الدولـة  

  (الدول) املعنية أهنا:

ضرورية لتغطية املصروفات األساسـية، مبـا يف ذلـك      (أ)  
لــرهن العقــاري، املبــالغ الــيت تــدفع مقابــل املــواد الغذائيــة، واإلجيــار أو ا  

واألدوية والعالج الطيب، والضرائب، وأقسـاط التـأمني، ورسـوم املنـافع     
ــة      ــة معقول العامــة، أو الــيت تــدفع علــى ســبيل احلصــر نظــري أتعــاب مهني
ــة أو      ــدة فيمــا يتصــل بتقــدمي خــدمات قانوني وســداد املصــروفات املتكب

ألمـوال  األتعاب أو رسوم اخلدمات املتعلقة باحلفظ والصـيانة العـاديني ل  
اجملمدة أو األصول املالية أو املوارد االقتصادية األخرى بعد قيام الدولـة  

 ١٢٦٧(الـــدول) املعنيـــــــة بإخطـــار اللجنـــة املنشـــأة عمـــال بـــالقرار       
) باعتزامهـا اإلذن، عنـد   “اللجنـة ”) (املشار إليها فيمـا يلـي بــ    ١٩٩٩(

، ويف حالـة  االقتضاء، بالوصول إىل تلك األموال أو األصـول أو املـوارد  
ــالرفض، يف غضــون      ــرارا ب ــة ق ــاذ اللجن ــدم اخت ــك    ٤٨ع ــن ذل ــاعة م س

  اإلخطار؛

__________ 

)١٦٣(  S/2002/1384. 

لالطالع على مزيـد مـن املعلومـات عـن نظـام اجلـزاءات املتعلقـة          )١٦٤(
ل (احلالـة يف  مـن هـذا الفصـ    ٢٦بالقاعدة وطالبـان، انظـر الفـرع    

 أفغانستان).
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ضــرورية لتغطيــة املصــروفات االســتثنائية، شــريطة       (ب)  
إبالغ الدولة (الدول) املعنية ذلـك االعتـزام إىل اللجنـة وموافقـة اللجنـة      

  عليه؛

ــؤرخ     ــرر املــ ــاير   ١٧املقــ ــانون الثاين/ينــ كــ
 ١٤٥٥رار ): الق٤٦٨٦(اجللسة  ٢٠٠٣

)٢٠٠٣(  
 كــانون الثــاين/  ١٧، املعقــودة يف ٤٦٨٦يف اجللســة   

ــاير  ــس إىل    ٢٠٠٣ينـ ــام اجمللـ ــا) اهتمـ ــرئيس (فرنسـ ــه الـ ، وجـ
ــرار ؛ ومت طرحــه للتصــويت واعُتِمــد باإلمجــاع  )١٦٥(مشــروع ق

ــرار     ــة بوصــفه الق ــدون مناقش ــه)، ٢٠٠٣( ١٤٥٥وب قــام  وب
ن اجمللــس يف مجلــة أمــور، متصــرفا مبوجــب الفصــل الســابع مــ   

  امليثاق، مبا يلي:
(ب)  ٤قرر حتسني تطبيق التدابري املنصـوص عليهـا يف الفقـرة      

 ١٣٣٣(ج) مــــن القــــرار  ٨) والفقــــرة ١٩٩٩( ١٢٦٧مــــن القــــرار 
  )؛٢٠٠٢( ١٣٩٠من القرار  ٢و  ١) والفقرتني ٢٠٠٠(

أعـاله   ١قرر أن يستمر حتسني التدابري املشار إليهـا يف الفقـرة     
  إذا لزم األمر؛شهرا أو قبل ذلك  ١٢بعد 

ــدول األعضــاء بالقائمــة املشــار       ــزود ال ــة أن ت طلــب إىل اللجن
) كـل ثالثـة أشـهر علـى     ٢٠٠٢( ١٣٩٠مـن القـرار    ٢إليها يف الفقـرة  

كد جلميع الدول األعضاء أمهية أن تزود اللجنة بأمساء أعضـاء  أاألقل، و
منظمة القاعدة وطالبـان وغريهـم مـن األفـراد واجلماعـات واملؤسسـات       

كيانــات املتصــلة هبمــا وبــأي معلومــات عنــهم، قــدر اإلمكــان، حــىت  وال
تتمكن اللجنة من النظـر يف إضـافة أمسـاء وتفاصـيل جديـدة إىل قائمتـها       
إال إذا كان القيام بذلك سيعود بالضـرر علـى التحقيقـات أو إجـراءات     

  اإلنفاذ؛

طلب إىل األمني العام أن يقوم بتعيني مخسـة خـرباء، مسـتفيدا      
ر اإلمكان وحسب االقتضاء من خربة أعضـاء فريـق الرصـد    يف ذلك قد

__________ 

)١٦٥(  S/2003/48. 

) ليقوموا، خالل ٢٠٠١( ١٣٦٣(أ) من القرار  ٤املنشأ عمال بالفقرة 
شهرا أخرى، برصد تنفيذ التدابري املشـار إليهـا يف هـذا القـرار      ١٢فترة 

ــذ غــري كامــل      ــأي تنفي ومتابعــة أي معلومــات ذات صــلة فيمــا يتعلــق ب
  .للتدابري املشار إليها

ــؤرخ     ــرر املـ ــباط/فرباير  ١٣املقـ  ٢٠٠٣شـ
 ١٤٦٥): القــــــــــرار ٤٧٠٦(اجللســــــــــة 

)٢٠٠٣(  
ــة    ــودة يف ٤٧٠٦يف اجللســ ــباط/فرباير  ١٣، املعقــ شــ
، وجــه اجمللــس الــدعوة إىل ممثــل كولومبيــا للمشــاركة   ٢٠٠٣

يف اجللســــة. مث وجــــه الــــرئيس (أملانيــــا) اهتمــــام اجمللــــس إىل 
د باإلمجــاع ؛ ومت طرحــه للتصــويت واعُتمـِـ )١٦٦(مشــروع قــرار

ــرار     ــة بوصــفه الق ــدون مناقش ــه)، ٢٠٠٣( ١٤٦٥وب قــام  وب
  اجمللس بأمور، من بينها أنه:

ن بأقوى العبارات اهلجـوم بالقنابـل يف بوغوتـا، كولومبيـا،     ادأ  
ــر   ٧يف  ــباط/ فربايـ ــاب    ٢٠٠٣شـ ــدة وأصـ ــأرواح عديـ ــذي أودى بـ الـ

، عتـرب أن هـذا العمـل، شـأنه شـأن أي عمـل إرهـايب       االكثريين جبراح، و
  ؛هتديد للسالم واألمن

عرب عن أعمق تعاطفه وعزائـه لشـعب وحكومـة كولومبيـا     أ  
  ؛ولضحايا اهلجوم بالقنابل وأسرهم

حث مجيع الدول على العمل معا بصورة عاجلة والتعاون مع   
السلطات الكولومبية وتقـدمي الـدعم واملسـاعدة هلـا، حسـب االقتضـاء،       

وا هـذا اهلجـوم اإلرهـايب    فيما تبذلـه مـن جهـود للعثـور علـى مـن ارتكبـ       
  ؛ونظموه ورعوه وتقدميهم للعدالة

عـــرب عـــن تصـــميمه املعـــزَّز علـــى مكافحـــة مجيـــع أشـــكال أ  
  يثاق.املاإلرهاب، وفقا ملسؤولياته مبوجب 

__________ 

)١٦٦(  S/2003/177. 
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ــؤرخ     ــرر املــ  ٢٠٠٣نيســــان/أبريل  ٤املقــ
  ): بيان من الرئيس٤٧٣٤(اجللسة 

ــة    ــودة يف ٤٧١٠يف اجللســ ــباط/فرب ٢٠، املعقــ اير شــ
اجمللس إىل تقريـر األمـني    هتماما جه الرئيس (أملانيا)، و٢٠٠٣

 عـــرضو. )١٦٧()٢٠٠٣( ١٤٥٦العــام املقـــدم عمـــال بـــالقرار  
 امـــوجز يف تقريـــره، علـــى النحـــو املطلـــوب،    األمـــني العـــام 

، ٤٦٨٨ تهجلســات املقدمــة مــن أعضــاء اجمللــس يف  للمقترحــ
ل تعليقـات  ا، وأحـ ٢٠٠٣كـانون الثاين/ينـاير    ٢٠املعقودة يف 

 .  املقترحاتتلك أعضاء اجمللس على من أربعة وردود 

إعالميـة  ويف تلك اجللسـة، اسـتمع اجمللـس إىل إحاطـة       
قدمها رئـيس جلنـة مكافحـة اإلرهـاب، وأعقـب ذلـك بيانـات        

إســـرائيل، وأســـتراليا، و ،األرجنـــتنيمـــن  أدىل هبـــا ممثلـــو كـــل
جمموعــة  لنيابــة عــنوبــريو (باالبحــرين، ووأوكرانيــا،  ،ألبانيــاو

ــو)،  ــيالروس، وريـ ــالمية،  بـ ــران اإلسـ ــة إيـ ــا، ومجهوريـ وتركيـ
السـلفادور،  وواجلمهورية العربية السـورية، وجنـوب أفريقيـا،    

كرواتيـا،  ومنتـدى جـزر احملـيط اهلـادئ)،      لنيابة عنفيجي (باو
وميامنــار مصــر، ووليختنشــتاين، كولومبيــا، وكوبــا، وكنــدا، و
اليابـــان، ورابطـــة أمـــم جنـــوب شـــرق آســـيا)،   لنيابـــة عـــن(با
 .  ))١٦٨(االحتاد األورويب لنيابة عنواليونان (با، اليمنو

 زتركـ  ايف إحاطته اإلعالمية، أهنـ  ،ذكر رئيس اللجنةو  
ة علــى ثالثــة جمــاالت: أوال،   عنيــللفتــرة امل هاعملــبرنــامج  يف

علـى   ة الـدول ع الـدول األعضـاء علـى النـهوض بقـدر     العمل م
بعمليـة   لتعجيـل ل، تعزيز برامج املساعدة وثانيا؛ دحر اإلرهاب

، إنشــاء شــبكة عامليــة مــن املنظمــات     اثالثــ بنــاء القــدرات؛ و 
كـل  لـدى  الدولية واإلقليمية لتحقيق أقصـى قـدر مـن الكفـاءة     

__________ 

)١٦٧(  S/2003/191انظر أيضا  ؛S/2003/191/Add.1. 

أعربت إسـتونيا وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة التشـيكية         )١٦٨(
ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيـا وليتوانيـا ومالطـة    

 لبيان.والنرويج وهنغاريا عن تأييدها ل

ــاب و  ــع اإلرهـ ــل مـ ــها يف التعامـ ــل  لمنـ ــربات وأفضـ ــادل اخلـ تبـ
 .  )١٦٩(املمارسات

اللجنـة   ته على العمل الذي أجنزنياملتكلمغالبية وأثىن   
ن املمــثلني علــى احلاجــة إىل مــ وأكــد كــثري. ذلــك احلــنيحــىت 

، افحــة اإلرهــاب علــى الصــعيد الثنــائي وضــع هنــج تعــاوين ملك 
ــدويل،   ةدصــعوكــذلك علــى األ دون اإلقليمــي واإلقليمــي وال

ــوا و ــانلالفرصــة اغتنم ــاهتمشــاركة  بي يف  تهاومســامه محكوم
ــة اإلرهــــاب. وأعــــرب بعــــض    املبــــادرات التعاونيــــة ملكافحــ

ــت ــأن ا   كلمامل ــل ب ــرأي القائ ــن ال ــد يف   ني ع ــذي اعتم ــالن ال إلع
 ٢٠علـــى املســـتوى الـــوزاري يف املعقـــود جتمـــاع االأعقـــاب 

 ١٣٧٣ضــافة إىل القــرار مقيمــة ميثــل  )١٧٠(كــانون الثاين/ينــاير
اجمللـس  الـذي يتخـذه   ) يف املساعدة على حتديد النهج ٢٠٠١(
اإلضـافة إىل ذلـك،   ب ذكـروا، . وكافحة اإلرهاب يف املستقبلمل

للجنــــة واملنظمــــات اخلــــاص  عجتمــــااالإىل  ونيتطلعــــ أهنــــم
 اإلقليمية.  

ــد    ــن املــ وأكــد ع ــز   ضــرورةتكلمني د م مواصــلة تعزي
ا واإلطار القانوين الدويل ملكافحـة اإلرهـاب بوجـه عـام، ودعـ     

ــة الــ      ــات الدولي ــى االتفاقي ــدول إىل التصــديق عل ــع ال  ١٢ ـمجي
القائمة ملكافحة اإلرهاب. كمـا أكـد عـدة مـتكلمني الـروابط      

ار باملخــدرات وســائر أشــكال اجلرميــة،   بــني اإلرهــاب واالجتــ 
بطريقــة متكاملــة. وشــدد كــثري  تــها مجيعــاواحلاجــة إىل مكافح
التوصـل إىل اتفـاق بشـأن تعريـف      ضـرورة من املتكلمني علـى  

اخلطــر املــرتبط   نيمــثلاملشــامل لإلرهــاب. وأبــرز عــدد مــن     
أن جتـــد ، وال ســـيما خطـــر بانتشـــار أســـلحة الـــدمار الشـــامل

__________ 

)١٦٩(  S/PV.4710،  ٣الصفحة. 

 )، املرفق.٢٠٠٣( ١٤٥٦القرار   )١٧٠(
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ممثلني أمهيـة  ة عد. كما أكد )١٧١(رهابيني اإل طريقها إىل أيدي
 .  )١٧٢(تهاومعاجلاألسباب اجلذرية لإلرهاب حتليل 

ممـــثلني حمبـــذين التمييـــز بـــني اإلرهـــاب ة عـــدتكلـــم و  
واملقاومــة املشــروعة فضــال عــن احلقــوق املشــروعة للشــعوب،  

وأعـرب  . )١٧٣(يف تقريـر املصـري   ،وال سيما الشـعب الفلسـطيين  
أن أكـرب   املتمثـل يف لسـورية عـن رأيـه    ممثل اجلمهورية العربيـة ا 

ية ضد اإلرهاب هـو النـهج اإلرهـايب    حلملة الدوليواجه اخطر 
إن االحـتالل هـو    هقولكافحة اإلرهاب. واختتم بملاإلسرائيلي 
أهـم  املمثل الـدائم للبحـرين أيضـا إىل أن    شار وأ.)١٧٤(اإلرهاب

كمـا  ، رهـاب الـدويل هـو إرهـاب الدولـة     اإل من عناصرعنصر 
ــان يف البل ــي ال ذكوســوفو والبوســنة واهلرســك، والــ  وق زال ي
   .)١٧٥(يف األراضي العربية احملتلةقائما 

أن تكون أكثـر شـفافية   إىل اللجنة ممثل إسرائيل  اودع  
ــها،  ــاب    تســمي وأنيف عمل ــم اإلره ــيت تواصــل دع ــدول ال  ال

ــاده  هافضــحتو ــة أن . وأعــرب عــن اعتق ــى  حمارب اإلرهــاب عل
بني ما يسمى اإلرهـاب اخلبيـث    مجيع اجلبهات ال يعين التمييز

ســمح أبــدا يميكــن أن  ال. وذكــر أن بلــده ميــداحل واإلرهــاب
ــدافعني عــن ل ــة   إلرهــاب ا لم بالتوســل حبجــة األســباب اجلذري

لتربيـــر القتـــل بينمـــا يضـــعون األســـاس األخالقـــي للـــهجمات 
ــة ــس األمــن   و. املقبل ــقإىل ت لــذلكدعــا جمل سياســة عــدم   طبي

 املـروع ا أشـار إىل التنـاقض   التسامح مطلقا مع اإلرهاب. كمـ 
__________ 

)١٧١(  S/PV.4710،  ــفحة ــفحة   ٤الصـ ــان)؛ والصـ ــتراليا)؛  ٧(اليابـ (أسـ
(اليونــان بالنيابــة عــن  ٣٦(أوكرانيــا)؛ والصــفحة  ٢٨والصــفحة 

 (كندا). ٤٤االحتاد األورويب)؛ والصفحة 

(اليابـان)؛   ٤والصـفحة  (البحـرين)؛   ١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٢(
 (اليمن). ٣٢(جنوب أفريقيا)؛ والصفحة  ٣٩والصفحة 

 ٤١(البحــرين)؛ والصــفحة  ١٨-١٧املرجــع نفســه، الصــفحتان   )١٧٣(
 (اليمن). ٣٣(مجهورية إيران اإلسالمية)؛ والصفحة 

 .٤٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٤(

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٥(

دعمهــا جلمهوريــة العربيــة الســورية يف اجمللــس و اعضــوية بــني 
ــا ال يقــل عــن عشــر منظمــات    املــربر غــريالواســع النطــاق و  مل
   .)١٧٦(إرهابية منفصلة

وأعلــن ممثــل كوبــا أن األعمــال االنفراديــة أو احلــرب    
جمموعة من الدول مهمـا كانـت   االستباقية من جانب دولة أو 

مرفوضة متاما. وعالوة علـى   ،، بذريعة مكافحة اإلرهابقوهتا
ــك،  ــى اإلرهــاب    ذل إذا أضــاف أن مــن املســتحيل القضــاء عل

كانــت بعــض األعمــال اإلرهابيــة تقابــل باإلدانــة، بينمــا ختفــى  
ــرى أو يُ  ــة أخــ ــال إرهابيــ ــا   أعمــ ــق هلــ ــها أو ختلــ ــى عنــ تغاضــ

 .  )١٧٧(األعذار

ــا أعــرب و   يل أن اجملتمــع الــدوعــن اعتقــاده ممثــل تركي
اإلرهــاب وأن مــن مــع التــهاون مــن درجــات إظهــار  ســعهي ال

ــري املمكــن احلــديث    ــو غ ــى حن ــول  عل ــن أمعق ــواعع أفضــل  ن
   .)١٧٨(لإلرهاب

ــة بشــأن    وحــذر    ــا اجمللــس واللجن ــوب أفريقي ــل جن ممث
ــا يتعلـــق باإلرهـــاب، ألن العديـــد مـــن    تصـــورات العامـــة فيمـ

بالغــات صــدر بيانــات أو  ت ،البلــدان، وال ســيما يف الشــمال  
ــة   حتــذر فيهــا  امضــةغ مواطنيهــا مــن خطــر اهلجمــات اإلرهابي

ن لـه أثـر سـليب علـى     وكـ ي، ممـا  احملتمل تعرضهم لـه يف اخلـارج  
  .)١٧٩(األمنية تهحال، فضال عن املعين مكانة البلد

ــة    ــودة يف ٤٧٣٤ويف اجللســ ــان/أبريل  ٤، املعقــ نيســ
، استمع اجمللس إىل إحاطة إعالمية قـدمها رئـيس جلنـة    ٢٠٠٣

، وأعقـب ذلـك بيانـات أدىل هبـا مجيـع      )١٨٠(رهـاب مكافحة اإل
__________ 

 .١٣ - ١٠املرجع نفسه، الصفحات   )١٧٦(

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٧(

 .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٨(

 .٤٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٩(

أدىل ممثل اململكة املتحـدة ببيـانني بصـفته رئـيس اللجنـة وبصـفته         )١٨٠(
 الوطنية.



ممارسات جملس األمن مرجع 
 

902 11-21843 
 

أسـتراليا، وإسـرائيل، وأفغانسـتان، والربازيـل،     وأعضاء اجمللـس  
ــريو ــو)    وب ــة ري ــن جمموع ــة ع ــيالروس(بالنياب ــة ، ، وب ومجهوري

ــدى جــزر احملــيط       ــن منت ــة ع ــبني، وفيجي(بالنياب ــا، والفل كوري
ــة عــن رابطــة أمــم جنــوب شــرق     ــا (بالنياب اهلــادئ)، وكمبودي

 وكولومبيـــا، والنـــرويج، واهلنـــد، واليابـــان، واليونـــان آســـيا)،
  ).)١٨١((بالنيابة عن االحتاد األورويب

ــتكلمني، فوجــه اهتمــام       ــة أول امل ــيس اللجن وكــان رئ
. )١٨٢(الســابعةيومــا  ٩٠اجمللــس إىل برنــامج عملــها لفتــرة الـــ    

ــة العظمــى مــن     ــاز الــذي حتقــق مــع الغالبي وأبــرز التعــاون املمت
ــد  ــاء وبـ ــدول األعضـ ــدي   اياالـ ــة للتصـ ــبكة عامليـ ــون شـ ت تكـ

قطعــت رهــاب. والحــظ أن اللجنــة، يف حالــة البلــدان الــيت  لإل
، تنتقل مـن دراسـة التشـريعات إىل التحقـق مـن      الشوط األكرب

وجود آلية تنفيذية ملنـع األنشـطة اإلرهابيـة وتقـدمي اإلرهـابيني      
للعدالــة. وهلــذا الســبب، رأى أن اللجنــة ســتحتاج إىل تعميــق   

مطلــوب مــن الــدول؛ فــال يوجــد منــط قياســي    وفهمهــا ملــا هــ
وحيد ألجهزة مكافحة اإلرهاب بالنسبة جلميع البلدان. كمـا  

فق املعلومــــات عــــن أفضــــل  تــــدنيحتســــ ضــــرورةأشــــار إىل 
ــذي ســيتيحه املمارســات،  ــع،    ال ــة الشــبكي املوّس ــع اللجن موق

ــدول األعضــاء واملنظمــات    و كــذلك اســتعماهلا مــن جانــب ال
  .)١٨٣(اإلقليمية
ــىن معظــ    ــه     وأث ــذي قامــت ب ــى العمــل ال ــثلني عل م املم

ـــ   ــرة ال ــة خــالل فت ــامج    ١٨ اللجن ــوا بربن شــهرا الســابقة ورحب
العمل اجلديد. وأبرز عدد قليل منهم احلاجـة إىل تعزيـز تقـدمي    

__________ 

أعربت إسـتونيا وأيسـلندا وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة         )١٨١(
ا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا التشيكية ورومانيا وسلوفاكي

 ومالطة والنرويج وهنغاريا عن تأييدها للبيان.

)١٨٢(  S/2003/387     ــة ــزز اللجن ــذكور، تع ــامج العمــل امل ؛ ومبوجــب برن
التعاون علـى الصـعيد الـدويل واإلقليمـي ودون اإلقليمـي، فضـال       

 عن هنوضها بالتنسيق وتبادل املعلومات.

)١٨٣(  S/PV.4734،  ٦-٣الصفحات. 

املساعدة للبلدان النامية بشأن مكافحة اإلرهاب ورصد تنفيـذ  
). وأشار كثري مـن املمـثلني إىل   ٢٠٠١( ١٣٧٣الدول للقرار 

يتعني على اجملتمع الـدويل يف مكافحتـه اإلرهـاب أن حيتـرم     أنه 
القانون الوطين والـدويل، وحقـوق اإلنسـان، وامليثـاق. ووجـه      
عدة ممثلني أيضا االهتمام إىل مشكليت اجلرمية العـابرة للحـدود   

  املترابطتني. واملخدرات
ــتكلمني مـــن خطـــر حصـــول          ــذر عـــدد مـــن املـ وحـ

. وأعـرب بعضـهم   )١٨٤(ملاإلرهابيني على أسلحة الـدمار الشـا  
عن أسفه لعدم إحراز اللجنـة املخصصـة املنشـأة مبوجـب قـرار      

كــانون األول/ديســمرب  ١٧املــؤرخ  ٥١/٢١٠اجلمعيــة العامــة 
تقدما كبريا يف إعداد مشروع اتفاقية شـاملة ملكافحـة    ١٩٩٦

  .)١٨٥(اإلرهاب ومشروع اتفاقية دولية لقمع اإلرهاب النووي
أن اللجنـة   هداعتقعن ادة تممثل الواليات املتحوأعرب   

 ياسـتعراض ذ إلجـراء   احباجة إىل توسيع نطاق جمموعة أدواهت
ــرار   ــذ القـ ــداقية لتنفيـ ــها.  )٢٠٠١(١٣٧٣مصـ ــز فعاليتـ وتعزيـ

نـوع مــن  االضـطالع ب  قــد يكـون مـن الضــروري   هوأضـاف أنـ  
لتأكد من احلقائق علـى أرض الواقـع يف بعـض    لزيارات املوقع 

ــه    ــتعني تشــجيع الــدول غــري  احلــاالت. وشــدد أيضــا علــى أن ي
تفعل املزيد يف  لكي، حسب االقتضاء، والضغط عليها الراغبة

 .  )١٨٦(مكافحة اإلرهاب

أن مـن الضـروري وضـع بعـض      وأكد ممثـل باكسـتان    
ــات  ــة  مللضــمان اآللي ــع األحــداث اإلرهابي ــيت  ون االدعــاءات ال

__________ 

(الواليـــات  ٩(أملانيـــا)؛ والصـــفحة  ٦املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )١٨٤(
(بلغاريـا)؛   ٢٥(باكسـتان)؛ والصـفحة    ١٢املتحدة)؛ والصفحة 

 ،S/PV.4734 (Resumption 1)(املكســــيك)؛  ٢٧والصــــفحة 
 (اليابان). ١٥(اليونان)؛ والصفحة  ١٤الصفحة 

امريون)؛ (الكـ ٢١(شيلي)؛ والصـفحة   ٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٥(
 (بلغاريا).٢٥والصفحة 

 .١١-٩املرجع نفسه، الصفحات   )١٨٦(
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اسـتعمال   أواحلـرب   ا إلشـعال أساس هلا من أن تصـبح سـبب   ال
 .  )١٨٧(يتعارض مع امليثاقمبا ديد باستعماهلا، القوة أو الته

الـــدور الـــذي يضـــطلع بـــه   إىل ممثـــل إســـبانياوأشـــار   
أكـــد أن اللجنـــة فللجنـــة منـــذ ذلـــك احلـــني،  رئيس جديـــدكـــ

   .)١٨٨(تهاوفعالي ستركز على تنفيذ التشريعات الوطنية

ويف اجللســــة نفســــها، أدىل الــــرئيس ببيــــان باســــم       
  ، من بينها أنه:قام اجمللس بأموروبه ، )١٨٩(اجمللس

ــ   ــدا     أكّ ــبانيا) رئيســا جدي ــاس (إس ــيني الســفري آري ــة د تع للجن
غاسبار مارتينس (أنغوال)،  السيداستمرار عضوية و مكافحة اإلرهاب،

الفروف (روسيا) بصـفتهم   يدر أغيالر سينسر (املكسيك) والسيدوالس
  ؛نوابا لرئيس اللجنة

إىل جلنــة الحــظ اجمللــس أن ثــالث دول مل تقــدم بعــد تقريــرا و  
دولة عضوا متأخرة يف تقـدمي تقريـر آخـر،     ٥١مكافحة اإلرهاب، وأن 

ــرار     ــنص عليهــا الق ــيت ي ــات ال ــا للمتطلب ــا). ود٢٠٠١( ١٣٧٣خالف  ع
اجمللس هذه الدول إىل أن تعجل بتقدمي تقاريرها، حفاظا علـى عموميـة   

  ؛)٢٠٠١( ١٣٧٣االستجابة اليت يتطلبها القرار 

فحـة اإلرهـاب إىل مواصـلة تقـدمي     جملس األمن جلنة مكا ادعو  
عـرب عـــن نيتـــــه مراجعــــة     أتقارير عن أنشطتها على فتـرات دوريـة و  

ـــة وأنشــطتها يف أجــل أقصــاه      تشــرين األول/أكتــوبر   ٤هيكــل اللجنـــ
٢٠٠٣.  

 ٢٠٠٣آب/أغســطس  ٢٠ر املــؤرخ قــرامل  
 الرئيس  منبيان : )٤٨١١لسة (اجل

، ٢٠٠٣/مـايو  أيار ٦، املعقودة يف ٤٧٥٢يف اجللسة   
ممثلـو   بيانات أدىل هبـا  ذلكأعقب استمع اجمللس إىل بيان من و

بلغاريـــا، وباكســـتان، وأملانيـــا، وإســـبانيا، و ،االحتــاد الروســـي 
__________ 

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٧(

 .١٧-١٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨٨(

)١٨٩(  S/PRST/2003/3. 

ــورية  ــة السـ ــة العربيـ ــيلي، و ،واجلمهوريـ ــا، والصـــني، وشـ غينيـ
ــا، و ــامريون،وفرنســ ــدة  و الكــ ــة املتحــ ــيك، واململكــ  ،املكســ

 .  )١٩٠(والواليات املتحدة

وزراء إسبانيا اجملتمع الـدويل علـى عـدم     رئيسحث و  
ــا، يف مجلـــة أمـــور،  التـــهاون تعزيـــز جلنـــة مكافحـــة  إىل . ودعـ

د مـن انتشـار أسـلحة الـدمار     اإلرهاب واآلليات الرامية إىل احل
، وال ســيما نــزع الســالح  كــاالتوالتعــاون مــع  و؛ الشــامل

 ختويـل النظر يف إمكانية و؛ املسؤولة عن أسلحة الدمار الشامل
ــ ــة  وضـــع ةاللجنـ ــة باملنظمـــات اإلرهابيـ ــة عامـ ــاجو؛ قائمـ  إدمـ

ــرامج التعــاون   ضــمنمكافحــة اإلرهــاب   املســاعدة يف جمــال  ب
منع اجلماعـات اإلرهابيـة   و؛ الثنائي واملتعدد األطرافوالدويل 

تها مـة األمـم املتحـدة كمنـرب إليصـال رسـال      من استخدام منظو
ضـحايا  ل وإتاحـة سـبل التعـبري بقـوة    ؛ العنف إىل العاملب املتسمة

ــاب ــتخدم  اإلرهـ ــيت تسـ ــة الـ ــل االجتماعيـ ــة العوامـ  ها؛ ومعاجلـ
 .  )١٩١(ذرائعكاملنظمات اإلرهابية 

إســبانيا معظــم املــتكلمني عــن تأييــدهم قيــادة وأعــرب   
جهود اللجنـة الراميـة إىل إقامـة شـبكة عامليـة ملكافحـة       للجنة و

يكـــون مـــن بـــني اإلرهـــاب. وأكـــد بعـــض املمـــثلني علـــى أن 
 يف حاجـة اليت  لدولل املقدمةاللجنة ساعدة متعزيز األولويات 

ممثلني على ضرورة إضفاء الشرعية علـى  عدة . كما أكد إليها
 ،حقوق اإلنسـان ون الدويل، مكافحة اإلرهاب يف إطار القانو

، وزيادة االهتمام بالتهديدات األمنية األخرى الـيت هلـا   يثاقاملو
ار الشـامل  صلة بالتنظيمات اإلرهابية، مثل انتشار أسلحة الدم

 واالجتار باملخدرات.  

 لكـي ململكة املتحدة أن الوقـت قـد حـان    اممثل ورأى   
ن تنفيـذ  فيما يتعلق بالدول اليت تتخلـف عـ   تتخذ اللجنة إجراء

زيارات إىل الـدول األعضـاء.   ) وتنظم ٢٠٠١( ١٣٧٣القرار 
__________ 

 حضر األمني العام أيضا اجللسة، ولكنه مل يدل ببيان.  )١٩٠(

)١٩١(  S/PV.4752،  ٥-٢الصفحات. 
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ــة       ــة العاملي وحــذر مــن وضــع قائمــة بأمســاء املنظمــات اإلرهابي
 .  )١٩٢(تعريف اإلرهاببسبب االفتقار إىل 

ــه إزاء         ــة أمل ــن خيب ــاد الروســي ع ــل االحت وأعــرب ممث
ملكافحــة الركــود يف العمــل بشــأن مشــروع االتفاقيــة الشــاملة  

 .  )١٩٣(كافحة اإلرهاب النوويملاإلرهاب ومشروع اتفاقية 

اجمللـس   ضـرورة أن يكفـل  ممثـل باكسـتان علـى    وأكد   
 ســـتخدمتتـــدابري مكافحـــة اإلرهـــاب إىل تـــدابري  عـــدم حتـــّول

عــدم ضــرورة ، وانتــهاكات حقــوق اإلنســانتربيــر خفــاء أو إل
ــزع الشــرعية عــن  ــر املصــري مــن خــالل     ن  ربطــهاحلــق يف تقري

 .  )١٩٤(باإلرهاب

متوز/يوليـــــه  ٢٣يف  ، املعقـــــودة٤٧٩٢يف اجللســـــة و  
دمـة مـن رئـيس    ، استمع اجمللس إىل إحاطـة إعالميـة مق  ٢٠٠٣

مجيـع أعضـاء    اأدىل هبـ بيانـات  ها تـ تلو، جلنة مكافحة اإلرهاب
رابطــة أمــم  لنيابــة عــنإســرائيل، وإندونيســيا (باممثلــو واجمللــس 

لنيابـة  إيطاليـا (با ، وجنوب شرق آسيا )، وأوغنـدا، وأوكرانيـا  
جمموعـة ريـو)،    لنيابة عـن )، وبريو (با)١٩٥(االحتاد األورويبعن 

 .  واليابان ونيبال،كولومبيا، وومجهورية كوريا،

 ١٥مؤرخـة  إىل رسـالة   اجمللس هتماممث وجه الرئيس ا  
دد برنـامج  وحتـ موجهة مـن رئـيس اللجنـة،     ٢٠٠٣متوز/يوليه 

 .  )١٩٦(فترة التسعني يوما الثامنةل هاعمل

وأعلن رئيس اللجنة أن تقدمي املساعدة التقنية وتعزيـز    
ــيكون   ــة سـ ــات الدوليـ ــع املنظمـ ــاون مـ ــات  انالتعـ مـــن األولويـ

__________ 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٢(

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٣(

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٤(

أعربت إسـتونيا وأيسـلندا وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة         )١٩٥(
التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا 

 ومالطة والنرويج وهنغاريا عن تأييدها للبيان.

)١٩٦(  S/2003/710. 

 اللجنــة كنضــرورة أن تــتملألشـهر الثالثــة املقبلــة. وأشــار إىل  
طلـب  تضمان تلبية احتياجات البلدان الـيت   من بشكل حقيقي

   .)١٩٧(املساعدة

ج العمـل اجلديـد للجنـة،    معظم املمثلني بربنامورحب   
اقتراحــات الــرئيس بشــأن توســيع نطــاق بــرامج      فضــال عــن  

ــاون اإلقليمــي ودون اإلقليمــي.      ــادة التع ــة وزي املســاعدة التقني
يف تقــدمي  تاللجنــة قــد جنحــ علــى أن نياملــتكلمغالبيــة واتفــق 

ــدول األعضــاء   ــدراهتا علــى مكافحــة   لاملســاعدة إىل ال ــز ق تعزي
 ١٣٧٣أحكـــام القـــرار وتشـــريعاهتا بـــني واءمـــة املاإلرهـــاب و

ــرز). ٢٠٠١( ــادة    وأب عــدد مــن املمــثلني أيضــا احلاجــة إىل زي
 األمر الذي يشـكل ، هاوتقييم فعالية التدابري اليت اختذهتا الدول

املقبلة من عمل اللجنة. ودعا عـدة مـتكلمني    جزءا من املرحلة
ــاء رعايــة األمــم  بدويل ملكافحــة اإلرهــاب،  صــندوق  إىل إنش
ىل الصـلة بـني اإلرهـاب واالجتـار     إ عـدد منـهم  أشار . واملتحدة

 غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة.  

ــا واملكســيك    وســلط    ــو الكــامريون وشــيلي وغيني ممثل
لتعاون بني جلنة مكافحة اإلرهـاب واللجنـة   على إقامة االضوء 

 .  )١٩٨()١٩٩٩( ١٢٦٧املنشأة عمال بالقرار 

 ات اجلــديرةبــادرإىل أن مــن املممثــل كولومبيــا  أشــارو  
وضـع  بلـس  اجملجلنة مكافحة اإلرهاب و قيامإمكانية االهتمام ب

، ية الدوليـة يف مجيـع أحنـاء العـامل    املنظمات اإلرهاببعامة قائمة 
الــيت حتــتفظ هبــا جلنــة جملــس األمــن املنشــأة ئمــة القاعلــى غــرار 

بشأن تنظيم القاعـدة وحركـة   ) ١٩٩٩( ١٢٦٧عمال بالقرار 
ي هـو  . وقـال إنـه ال يـرى أن تعريـف اإلرهـاب الرمسـ      الطالبـان 

ــة؛     ــذه القائمـ ــع هـ ــي لوضـ ــرط أساسـ ــف فشـ ــذا التعريـ يف  ،هـ

__________ 

)١٩٧(  S/PV.4792،  ٤-٢الصفحات. 

(شــيلي)؛  ١٠(غينيــا)؛ والصــفحة   ٧املرجــع نفســه، الصــفحة     )١٩٨(
 (الكامريون). ٢٠(املكسيك)؛ والصفحة  ١٨والصفحة 
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غـري  . )١٩٩(عامـا  ٣٠يف أكثـر مـن    ميكن التوصـل إليـه  مل الواقع،
جلنة مكافحـة اإلرهـاب   تنشغل كسيك حذر من أن ممثل املأن 

ملسـألة   حـل مـرضٍ   يـتم إجيـاد  وضـع القـوائم حـىت    عن عملـها ب 
 .  )٢٠٠(بشكل عام مقبواليكون تعريف لإلرهاب 

حتـت   ال يكـاد يوجـد   هممثل االحتـاد الروسـي أنـ   وأكد   
تصـرف اجملتمـع الــدويل أي منـاذج معياريــة ملكافحـة اإلرهــاب     

ة يف مجيــع يــفعالرجــة مــن ال علــى نفــس الد أن تكــون  ميكــن
ــدان.  ــة    وأضــاف أن البل ــول يف حــاالت معين البحــث عــن حل

 نـــهج فرديـــة. ولـــذلك، ينبغـــي أن ينصـــّبب يســـتدعي األخـــذ
رفـــع مســـتوى تعـــاون اللجنـــة مـــع املنظمـــات  التركيـــز علـــى 

ــن      ــات عــ ــع املعلومــ ــوم جبمــ ــيت تقــ ــة الــ ــة والقطاعيــ اإلقليميــ
   .)٢٠١(اإلرهاب

متوز/يوليـــــه  ٢٩، املعقـــــودة يف ٤٧٩٨يف اجللســـــة و  
قـــدمها رئـــيس إعالميـــة ، اســـتمع اجمللـــس إىل إحاطـــة ٢٠٠٣

وأعقـب ذلـك   )، ١٩٩٩( ١٢٦٧اللجنة املنشأة عمال بالقرار 
، األرجنـــتني وممثلـــومجيـــع أعضـــاء اجمللـــس،  اأدىل هبـــبيانـــات 

االحتـاد   لنيابة عـن إيطاليا (باوإسرائيل، وأوكرانيا، وأستراليا، و
ــان، وختنشــتاين، وليكولومبيــا، و)، )٢٠٢(األورويب اهلنــد، والياب
 ).٢٠٠١( ١٣٦٣املنشأ عمال بالقرار  فريق الرصدورئيس 

ــبانيا)  و   ــرئيس (إس ــاما وجــه ال ــالة   هتم ــس إىل رس اجملل
مـن   اجمللـس  موجهـة إىل رئـيس   ،٢٠٠٣متوز/يوليـه   ٧مؤرخة 

ــن ا    ــس األمـ ــة جملـ ــيس جلنـ ــالقرار   رئـ ــال بـ ــأة عمـ  ١٢٦٧ملنشـ
ــذا )٢٠٣(تضــــمن تقريــــر فريــــق الرصــــد وت، )١٩٩٩( . ويف هــ

__________ 

 .٣٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٩(

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٠(

 .٥ املرجع نفسه، الصفحة  )٢٠١(

يــة التشــكية أعربــت إســتونيا وبلغاريــا وبولنــدا وتركيــا واجلمهور  )٢٠٢(
ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيـا وليتوانيـا ومالطـة    

 والنرويج وهنغاريا عن تأييدها للبيان.

)٢٠٣(  S/2003/669 و Corr.1. 

أعضـاء  علـى  القـبض  إلقـاء  مت  هالحظ فريق الرصد أنيالتقرير، 
ــادة األصــلي ألســامة بــن الدن،    ــؤثر يف فريــق القي ــهقدر ممــا ي  ت

ــوفر معلومــات التشــغيلية  ــة اســتخبارية ذات وي بالغــة عــن أمهي
عمليـات القصـف األخـرية    قـد أظهـرت   ف. ومع ذلـك،  الشبكة

شــكل يزال ا مــ ،بــه واجلماعــات املرتبطــة ،أن تنظــيم القاعــدة
 هتديدا كبريا للسلم واألمن الدوليني.  

ــالقرار     و   ــة املنشــأة عمــال ب ــيس اللجن  ١٢٦٧ذكــر رئ
ــة يف إحاط ،)١٩٩٩( ــه اإلعالمي ــدابري املتخــذة   ت ــة الت ، أن فعالي

تنظيم القاعدة وحركـة الطالبـان    يشكلهملواجهة التهديد الذي 
 هاجـل حتسـين  لسلم واألمن الدوليني يلزم حبثها بالتفصيل من أل

علـى   ت طرأيتال اتنيها. وأبرز، يف مجلة أمور، التحسوتعزيز
القائمة املوحدة لألشخاص والكيانات املنـتمني   وحمتوىشكل 

اســـتعراض و؛ حبركـــة الطالبــان وتنظـــيم القاعــدة   نيأو املــرتبط 
ــدول يف ت   نطــاق وتوســيع ــة ملســاعدة ال ــادئ التوجيهي قــدمي املب

إعــداد ونشــر املبــادئ و؛ قائمــةضــافية املتصــلة بالاإلاملعلومــات 
االتصــاالت و؛ علقــة بإعــداد التقــارير عــن التنفيــذالتوجيهيــة املت

جلنـــة ) و١٩٩٩( ١٢٦٧شـــأة عمـــال بـــالقرار بـــني اللجنـــة املن
 بشـكل عـام يف  خيبة لآلمال املستجابة واال ؛مكافحة اإلرهاب

الــذي يضــطلع بــه ؛ والعمــل اجلــاري التقــارير يف حينــهاتقــدمي 
إىل الـدول األعضـاء.    هزياراتا يف ذلك برنامج فريق الرصد، مب

اجملتمـع الـدويل سـيطرة     ارسضـرورة أن ميـ  وسلط الضوء على 
فيمــا يتعلــق باألعمــال  أكــرب علــى أســاليب احملاســبة والشــفافية 

  .)٢٠٤(اخلريية
ــم و   ــن  تكل ــد   كــثري م ــثلني بع ــن املم ــيسم ــة رئ ، اللجن
ؤديـه  الـذي ت عمـل  والعن تأييدهم للجهود الـيت تبـذهلا    فأعربوا

وفريـق الرصـد.    )١٩٩٩( ١٢٦٧للجنة املنشأة عمال بالقرار ا
 اللجنة إىل تعميق التعاون بـني الـدول األعضـاء    هممعظمدعا و

 اتفاديــــجلنــــة مكافحــــة اإلرهــــاب ورصــــد الوخــــرباء فريــــق 
__________ 

)٢٠٤(  S/PV.4798،  ٧-٢الصفحات. 
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الزدواجية، وكذلك مـع املنظمـات دون اإلقليميـة واإلقليميـة     ل
ــة.  دم تقــدمي عــممــثلني عــن قلقهــم إزاء   عــدةأعــرب ووالدولي

علــى أراضــيها يعمــل قاعــدة ال تنظــيميفتــرض أن الــيت الــدول 
. بطـاء دون مزيـد مـن اإل   تقـدميها ها على و، وحثبعدتقاريرها ل
صــعوبات يف تنفيــذ تــدابري حظــر الســفر.  الممــثلني عــدة  بــرزوأ

شـبكات  المنـع القاعـدة مـن اسـتخدام      ضـرورة  هموأكد بعضـ 
عـدد   حـذر مل. ومن احلصول على أسلحة الدمار الشـا واملالية 

ــن املــتكلمني   ــأنم ــار باملخــدرات      بش تزايــد الصــلة بــني االجت
 واألنشطة اإلرهابية.  

غـري   ترتيبـات وأشار عدد مـن املمـثلني إىل أن تنظـيم ال     
 هءيـال أيضا إ يستدعي ،احلوالة، كنظام الرمسية لتحويل األموال

 .  )٢٠٥(اهتمام اجمللسمن  امزيد

ــل الصــني أن  وا   ــرح ممث ــوم قت ــة تق املنشــأة عمــال  اللجن
تعزيـز قـدرهتا علـى    ب)، يف مجلة أمور، ١٩٩٩( ١٢٦٧بالقرار 

اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم   طبيــقتو؛ التحليــل والبحــث
القائمـة   استخدام؛ وحتسني هاوحتسينالقاعدة وحركة الطالبان 

 .  )٢٠٦(هاوتعزيز املوحدة

رئــيس اللجنــة املنشــأة عمــال إىل ممثــل بلغاريــا وطلــب   
معلومات يف تقريـره املقبـل   أن يقدم ) ١٩٩٩( ١٢٦٧بالقرار 

عن الصعوبات الرئيسية اليت تواجهها الـدول يف تنفيـذ التـدابري    
 .  )٢٠٧()٢٠٠٣( ١٤٥٥املفروضة مبوجب القرار 

ــا إىل احلاجــة إىل    شــاروأ   ــا وأوكراني ــا وأملاني ممثلــو غيني
ــات دقيقــ  ــدل ةبيان ــة تحدي ــن    ل اهلوي ــة املوحــدة، فضــال ع لقائم

اء مــن القائمــة لتفــادي اآلثــار املترتبــة علــى   مســألة رفــع األمســ 

__________ 

(الواليـات   ٢٢(غينيـا)؛ والصـفحة    ١٥املرجع نفسـه، الصـفحة     )٢٠٥(
 (كولومبيا). ٣٥صفحة (اليابان)؛ وال ٢٩املتحدة)؛ والصفحة 

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٦(

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٧(

الحــظ قائمــة اجلــزاءات، . وفيمــا يتعلــق ب)٢٠٨(ألفــراد األبريــاءا
اختـاذ اجمللـس   فيـه  يف الوقت الذي يتزايـد   ،أنه ممثل ليختنشتاين

ــ ذاتلقــرارات  ــراد ريأثت ، مــن املهــم  مباشــر علــى حقــوق األف
مجــة عــن تــوفري الســبل الــيت تتــيح لألفــراد معاجلــة الشــواغل النا 

الـدول  تبـادر  أن  ضـرورة ممثل اهلند وأكد . )٢٠٩(هذه القرارات
يف  اهديمجيـــع األمســـاء املتاحـــة لـــ إدراج اقتـــراح  إىلاألعضـــاء 
   .)٢١٠(القائمة

ــات املتحــدة       ــل الوالي ــوحــث ممث ـــدول ال ــيت  ٣٩ ال ال
جتميــد األصــول  مــن لــتمكنيل حمليــة تشــريعاتبعــد  تصــدر مل

 .  )٢١١(املناسبة املتصلة باإلرهاب على سن القوانني

إىل  االحتـاد األورويب)  لنيابة عـن يطاليا (باإممثل أشار و  
تنظيمـي  إطـار  وضـع  مع اللجنة وأن  قد عزز تعاونهأن االحتاد 

حتـاد  اال يف للتطبيق مباشرة يف مجيع الدول األعضـاء  قابل فريد
ن التنفيــذ الســليم ويف الوقــت املناســب    اضــمأتــاح األورويب 

 .  )٢١٢(هذا اجملال قرارات جملس األمن يفل

توسيع نطاق املبادئ التوجيهيـة  واقترح ممثل كولومبيا   
ــة     ــارير الوطنيـ ــدمي التقـ ــداد وتقـ ــمل إلعـ ــن  لتشـ ــات عـ معلومـ

االجتــــار غــــري املشــــروع  النامجــــة عــــناملعــــامالت املشــــبوهة 
 .  )٢١٣(باملخدرات

__________ 

ــا)؛ والصــفحة   ١٦املرجــع نفســه، الصــفحة    )٢٠٨( ــا)؛  ١٨(غيني (أملاني
 (أوكرانيا). ٣٧والصفحة 

 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٩(

 .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٠(

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢١١(

 .٢٦ع نفسه، الصفحة املرج  )٢١٢(

 .٣٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٣(
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آب/أغســطس  ٢٠، املعقــودة يف ٤٨١١ويف اجللســة   
قـام اجمللـس   وبه ، )٢١٤(لس، أدىل الرئيس ببيان باسم اجمل٢٠٠٣

  بأمور، من بينها أنه:
ن جملس األمن بصورة ال لبس فيها اهلجوم اإلرهـايب الـذي   ادأ  

  ؛على مقر األمم املتحدة يف بغداد ٢٠٠٣آب/أغسطس  ١٩وقع يف 

لس أيضا بأشد العبارات مرتكيب هـذا اهلجـوم وشـدد    اجملن ادأ  
  ؛على ضرورة تقدميهم إىل العدالة

جديـد ضـروة احتـرام سـالمة وأمـن مـوظفي       لـس مـن   اجملكد أ  
األمم املتحدة يف مجيع الظروف وضـرورة اختـاذ تـدابري أمنيـة مالئمـة يف      

  ؛هذا الصدد

لس من جديـد عزمـه علـى مسـاعدة الشـعب العراقـي       اجملكد أ  
ــر مســتقبله السياســي      ــده وعلــى تقري علــى إقامــة الســالم والعــدل يف بل

ملتحدة على مواصـلة عملـها   بنفسه. ورحب يف هذا الصدد بعزم األمم ا
يف العراق من أجـل االضـطالع بواليتـها خدمـة للشـعب العراقـي، ولـن        

 ُترهب اجمللس هذه اهلجمات.

تشــرين األول/أكتــوبر   ١٦ر املــؤرخ قــرامل  
ــة  ٢٠٠٣ : بيـــــان مـــــن  )٤٨٤٥(اجللســـ
 الرئيس 

تشــــــــرين  ١٦املعقــــــــودة يف  ٤٨٤٥ ةلســــــــاجليف   
ــوبر  ــتمع اجمللـــس إىل إ٢٠٠٣األول/أكتـ ــة ، اسـ ــة إعالميـ حاطـ

وأعقبــها بيانــات ، دمــة مــن رئــيس جلنــة مكافحــة اإلرهــاب مق
 ،أرمينيـــاوممثلـــو أذربيجــان،  ومجيــع أعضـــاء اجمللــس    أدىل هبــا 

إسرائيل، وإكوادور، وإندونيسـيا (باسـم رابطـة أمـم جنـوب      و
إيطاليــــــا (باســــــم االحتــــــاد و ،شــــــرق آســــــيا )، وأوغنــــــدا

__________ 

)٢١٤(  S/PRST/2003/13. 

 ،ريــــو) وبــــريو (باســــم جمموعــــةوالربازيـــل،  )، )٢١٥(األورويب
ــا  ــة، وجنـــوب أفريقيـ ــة الليبيـ ــة العربيـ ــرا ،واجلماهرييـ  ،وسويسـ

 كولومبيا، واهلند، واليمن.  وليختنشتاين، و

ــة مكافحــة اإلرهــاب   عــرض و   ــيس جلن ــهيف إحاطرئ  ت
ــة  ــامج العمــل التاســع  اإلعالمي ــة برن ــدل  للجن . والحــظ أن مع

 تـدرجييا ألن اللجنة بصدد الـدخول  نظرا االستعراض قد تباطأ 
لـدى  ، دقيقالـ من التقيـيم   امزيدأكثر تعقيدا تتطلب  يف مرحلة
ــال  ــف   انتقـ ــة ألـ ــن املرحلـ ــدول مـ ــامل، الـ ــن   ةتعلقـ ــالتحقق مـ بـ

الـيت  التشريعات املناسـبة ملكافحـة اإلرهـاب، إىل املرحلـة بـاء،      
االتفـاق  نـوه ب علـى تنفيـذ تلـك التـدابري. و     فيها التركيز ينصّب

أة عمال بـالقرار  املربم بني جلنة مكافحة اإلرهاب واللجنة املنش
اجتماعات دورية لكفالـة تنسـيق    على عقد) ١٩٩٩( ١٢٦٧

ــة    ــتني. وأشــار إىل أن جلن ــني اهليئ مكافحــة اإلرهــاب   أفضــل ب
إىل اجمللــس قائمــة جبميــع الــدول الــيت الــرئيس يقــدم قــررت أن 

تأخرت يف تقـدمي تقاريرهـا. وأخـريا، أشـار إىل اعتزامـه تقـدمي       
ــر  ــيت تواجه ّدحيــتقري ــرار   د املشــاكل ال ــذ الق ــدول يف تنفي ــا ال ه
الصعوبات املتصلة هبيكـل اللجنـة نفسـها    و)، ٢٠٠١( ١٣٧٣

 .  )٢١٦(سري أعماهلابو

ربنامج العمـل اجلديـد، مبـا يف    ب نيمثلمعظم املورحب   
. وأعـرب  املصـادفة عـن الصـعوبات     تقريـر ميقدلتذلك اخلطط 

يف تقـدمي تقاريرهـا.    ةدولـ  ٤٨تأخر عن القلق إزاء كثري منهم 
جلنـة مكافحـة اإلرهـاب    بأن تأخذ ني كلمعدد من املت طالبو
املوازنـة بـني    ضرورةعلى  وا، وشددربأك بشكل عمليتوجه ب

علــى أرض الواقــع.    ةالفعليــ  واإلجــراءات متطلبــات اإلبــالغ   
 واهيكــــل اللجنــــة وشــــجعيف  اضــــعفى بعــــض املمــــثلني أرو

اإلصــالحات مــن أجــل التنفيــذ  بعــض اقتــراح علــى  هاأعضــاء
__________ 

أعربت إسـتونيا وأيسـلندا وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة         )٢١٥(
التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا 

 ومالطة والنرويج وهنغاريا عن تأييدها للبيان.

)٢١٦(  S/PV.4845، ٤-٢صفحات ال. 
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ــه  ــم املتحــدة    الكامــل لواليت ــتكلمني األم ــا بعــض امل ىل إا. ودع
ــاعفة  ــةجهودمضـ ــا املبذولـ ــادية   هـ ــة االقتصـ ــاالت التنميـ يف جمـ

 مكافحة اإلرهاب.   يف سبيلوالقضاء على الفقر 
إىل قانونيـة حبتـة،   ، مـن وجهـة   ممثل الكـامريون  أشارو  
وضع صك تنظيمي دويل شـامل ملكافحـة   ل ماسةحاجة  وجود

ن اخلالفــات السياسـية تــؤخر  اإلرهـاب. وأعـرب عــن أسـفه أل   
ــق اآلراء  ــة بشــأن     داخــلتواف ــة العام ــة السادســة للجمعي اللجن

ــع ــة  وضــ ــاملة اتفاقيــ ــاب  وشــ ــال اإلرهــ ــع أعمــ ــة لقمــ اتفاقيــ
 .  )٢١٧(النووي

مـن   - إنشـاء هيئـة رفيعـة املسـتوى    واقترح ممثل أملانيا   
زيـادة تركيـز   ل -ألمـم املتحـدة ملكافحـة اإلرهـاب    لمنسق  قبيل

 ،مجيــع جوانبــه مــن تحــدة ملكافحــة اإلرهــابأنشــطة األمــم امل
 .  )٢١٨(ها وتبسيط ، وتعزيز تلك األنشطةعاملي أساسعلى و

فرنسا أن اللجنة حباجـة إىل زيـادة التركيـز     رأى ممثلو  
اجلهــود الــيت تبــذهلا الــدول يف تنفيــذ تتناســب علــى ضــمان أن 

ــرار  ــدات اإلرهابيــة   ٢٠٠١( ١٣٧٣الق املوجهــة ) مــع التهدي
كــون أكثــر ييضــا أن عمــل اللجنــة ينبغــي أن  ضــدها. وأبــرز أ

جملــس  عــن طريــقشــكل فعلــي باملســتوى السياســي بارتباطــا 
 .  )٢١٩(األمن

ــة أن   ورأى    ــل باكســتان أن مــن املهــم للجن توطــد ممث
لالضـطالع بـدور    اجتنبـ  ،األنشطة ضمن إطـار واليتـها احلاليـة   

 .  )٢٢٠(بوليسي يتجاوزها
ــةالأن تزيــد ممثــل املكســيك إىل أمهيــة  وأشــار    إىل  لجن

ع مبكافحــة ضــطالاالجهودهــا الراميــة إىل ضــمان  أقصــى حــد
ــوق       ــدويل وحق ــانون اإلنســاين ال ــام للق ــال ت ــاب يف امتث اإلره

__________ 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٧(

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٨(

)٢١٩(  S/PV.4845 (Resumption 1)،  ٣-٢الصفحتان. 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٠(

خـبري يف جمـال    ضم ضرورةاجمللس يراعي أن  ، واقترحاإلنسان
   .)٢٢١(اللجنة إىلحقوق اإلنسان 

ممثــل اهلنــد إىل أن مــن الضــروري للجنــة أن     وأشــار   
علــى حنــو إىل النظــر ال تنضــب الــيت رير التقــاتتجــاوز مرحلــة 

الـــيت اختـــذهتا الـــدول يف الفعليـــة يف اإلجـــراءات أكثـــر جديـــة 
ميـل البلـدان املسـؤولية    الدولية ملكافحة اإلرهاب وحت هاجهود

علـــى  املفـــرط. وأخـــريا، شـــدد علـــى أن التركيـــز اعـــن أفعاهلـــ
ال التعــاون مــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة األخــرى يف أعمــ

شــريكة منظمــات  ألن عــدة، يتطلــب دراســة متأنيــة  اللجنــة 
وضعت على قدم املساواة مـع الـدول األعضـاء    من اليت  للجنة

قـد تفتقـر إىل   و ال تتحمل القدر ذاتـه مـن املسـؤولية واملسـاءلة    
ــة أو  ــاص االالواليــ ــالزم ختصــ ــال عمــــ  لالــ ــل يف جمــ ل لتعامــ

 .  )٢٢٢(اللجنة

تنظـــيم أو مراقبـــة مـــن وحـــذر ممثـــل جنـــوب أفريقيـــا   
ــل التربعــات    امل ــة، مث ــري مارســات الثقافي ــة الغ لألغــراض رمسي

 .  )٢٢٣(لحريات املدنيةل ااحترام ،اخلريية

ــة،     ــاب املناقشـــ ــرئيس أدىل ويف أعقـــ ــات الـــ (الواليـــ
قـام اجمللـس بـأمور، مـن     وبـه  ، )٢٢٤(املتحدة) ببيان باسم اجمللس

  بينها أنه:
كد استمرار الترتيبات احلالية ملكتب جلنة مكافحة اإلرهـاب  أ  

لجنة إىل املضـي قـدما يف تنفيـذ جـدول     ال اودع ؛فترة ستة أشهر أخرىل
أعماهلا على النحـو املـبني يف برنـامج عمـل اللجنـة لفتـرة التسـعني يومـا         

  ؛)٢٢٥(التاسعة

__________ 

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢١(

 .٢٨-٢٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٢٢(

 .٣٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٣(

)٢٢٤(  S/PRST/2003/17. 

)٢٢٥(  S/2003/995. 
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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.


