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  ل اإلرهابيةاألخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني من جراء األعما - ٣٨

  
املعقـودة   ٤٨٩٢املـداوالت الـيت دارت يف اجللسـة      

   ٢٠٠٤ كانون الثاين/ يناير ١٢يف 

 كــانون الثــاين/  ١٢، املعقــودة يف ٤٨٩٢يف اجللســة   

األمـن إىل إحاطـة مـن رئـيس جلنـة       ، استمع جملـس ٢٠٠٤يناير
ــالقرار    ) بشــأن ١٩٩٩( ١٢٦٧جملــس األمــن املنشــأة عمــالً ب

ة الطالبــان ومــا يــرتبط مــا مــن أفــراد   تنظــيم القاعــدة وحركــ 
، )١(وكيانات. وأدىل ببيانات معظم الدول األعضـاء يف الـس  

وممثلــــو كــــل مــــن إندونيســــيا، وأيرلنــــدا (باســــم االحتــــاد       
، واجلمهوريــــة العربيــــة الســــورية، وسويســــرا،    )٢(األورويب)

  وليختنشتاين، واليابان.  

 رسـالة  ووجه الرئيس (شيلي) انتباه أعضاء الس إىل  
موجهـة مـن رئـيس     ٢٠٠٣ األول/ ديسـمرب  كانون ١مؤرخة 

) حييل ا التقريـر  ١٩٩٩( ١٢٦٧اللجنة املنشأة عمالً بالقرار 
)، ٢٠٠١( ١٣٦٣الثــاين لفريــق الرصــد املنشــأ عمــالً بــالقرار  

) ٢٠٠٢( ١٣٩٠ين والــــذي جــــرى متديــــد واليتــــه بــــالقرار
عمقًــــا . وقــــد قــــدم التقريــــر حتلــــيالً مت)٣()٢٠٠٣( ١٤٥٥ و

للمشـــاكل احملـــددة املرتبطـــة بتنفيـــذ الـــدول للتـــدابري اجلزائيـــة  
املفروضة على تنظيم القاعدة وحركة الطالبان وما يرتبط ما 

__________ 

مجلــس بصــفته رئــيس اللجنــة املنشــأة للقــدم ممثــل شــيلي إحاطــة   )١(  
ــالقرار   ــالً ب ــان بصــفته   ١٩٩٩( ١٢٦٧عم ــدل ببي ــه مل ي )، ولكن

 .ممثال لبلده

يســـلندا، وبلغاريـــا، أا، وألبانيـــا، وأيـــد البيـــان كـــل مـــن إســـتوني   )٢(  
والبوسنة، واهلرسـك، وبولنـدا، وتركيـا، واجلمهوريـة التشـيكية،      
ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية سـابقًا، ورومانيـا، وسـلوفاكيا،     

، وقربص، وكرواتيا، والتفيـا،  واجلبل األسود وسلوفينيا، وصربيا
 وليتوانيا، ومالطة، وهنغاريا.

  )٣(  S/2003/1070 ١٤٥٥، املقدم عمالً بالقرار )٢٠٠٣.( 

ــها       ــيت قدمت ــارير ال ــا للتق ن تقييمــات، وتضــم ــراد وكيان ــن أف م
ــدة       ــيم القاع ــديولوجيا تنظ ــق الرصــد أن أي ــدول. وذكــر فري ال

لم واألمـن الـدوليني، كمـا    زالت تنتشر وتشكل ديدا للسـ  ما
هو احلال يف العراق، ولفت االنتباه إىل اخلطـر الـذي قـد ينشـأ     
ــدمار الشــامل. ويف مــا يتعلــق     ــازة أعضــائها أســلحة ال عــن حي
بتجميد األصول، أفاد فريق الرصـد بـأن تقـدما قـد أحـرز حنـو       
وقف متويل تنظيم القاعـدة، ولكـن مراقبـة املؤسسـات اخلرييـة      

إلرهــاب أمــر صــعب للغايــة؛ ومثــة جمــاالت املســتخدمة لــدعم ا
أخرى من الضروري إحراز تقـدم فيهـا مـن بينـها قيـام الـدول       
بتوفري أمساء األفراد والكيانـات الـيت جيـب إدراجهـا يف القائمـة      
ــر       ــذ احلظ ــى الســفر، ورصــد تنفي ــذ احلظــر عل املوحــدة، وتنفي
ــه. واســتنادا إىل     املفــروض علــى األســلحة وإعــداد التقــارير عن

ــدم     اســتع ــق الرصــد إىل أن ع ــص فري ــدابري، خلُ ــذ الت راض تنفي
اعتمــاد قــرار أمشــل وأشــد صــرامة يلــزم الــدول باختــاذ التــدابري   
املنصوص عليهـا قـد يـؤدي إىل مـيش دور األمـم املتحـدة يف       
ــق الرصــد قائمــة مــن      ــدم فري ــذلك، ق هــذه املعركــة اهلامــة. ول

  التوصيات للقيام بالتحسينات الالزمة.  

للجنــة يف إحاطتــه يف الزيــارات الــيت  ووصــف رئــيس ا  
قام ـا فريـق الرصـد والـيت قـام هـو ـا إىل بلـدان خمتـارة بأـا           
جــزء هــام مــن عمليــة إقامــة حــوار لزيــادة التفــاهم بــني اللجنــة 
والـــدول يف تنفيـــذ التـــدابري. وأبـــرز التحفظـــات اجلديـــة الـــيت   
أعربت عنها بعض الـدول األوروبيـة خـالل زياراتـه خبصـوص      

ع املتعلقة بتحديد املوارد غري املالية وغريهـا مـن املـوارد    املواضي
ــة يف      ــرار، والتحــديات املاثل ــاالً للق ــدها إعم االقتصــادية وجتمي
تنفيذ منع السفر، والشواغل املتعلقـة بالقائمـة املوحـدة للجنـة،     
وحقوق اإلنسان واإلجراءات القانونية الواجبـة، وأعـرب عـن    

اغل يف االعتبار لدى إعـداد  أمله يف أن يأخذ الس تلك الشو
ــام ــا    ــارات الــيت ق ــد  القــرارات يف املســتقبل. وذكــر أن الزي ق
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ســاعدت علــى دعــم التعهــدات الــيت قطعهــا عــدد مــن الــدول   
ــا   ــوفري معلومــات إضــافية، مب ــة    بت ــة حمدث ــارير قطري ــك تق يف ذل

  وأمساء األفراد أو الكيانات إلدراجها يف القائمة املوحدة.  

نة أيضـا بـأن مسـألة جتميـد األصـول      وأفاد رئيس اللج  
من غري احلسابات املصـرفية حباجـة إىل التحسـني. وقـد يكـون      
ــد أمــاكن تلــك      ــر اســتباقية يف حتدي ــاع ــج أكث ــد اتب مــن املفي
ــة عــن      ــة الالزم ــدها وإرســاء األحكــام القانوني األصــول وجتمي
طريــق القيــام، علــى ســبيل املثــال، بتشــجيع التصــديق الشــامل   

الدولية لقمـع متويـل اإلرهـاب. كـذلك دعـا إىل       على االتفاقية
بــذل جهـــود جديــدة لقطـــع الصــالت املتزايـــدة بــني االجتـــار     
باملخــدرات ومتويــل اإلرهــابيني. وقــال أيضــا إن تعزيــز نوعيــة   
القائمـة املوحــدة ومصـداقيتها وتعزيــز القـدرات التقنيــة للــدول    

لـى  مها السبيالن اللذان قد يؤديـا إىل تنفيـذ احلظـر املفـروض ع    
ــة أكــرب. وشــدد علــى أن احلظــر املفــروض علــى     الســفر بفعالي
ــعوبة يف التنفيــــذ بســــبب    ــدابري صــ ــر التــ ــو أكثــ األســــلحة هــ
التفسريات املختلفة لنطاقه، وشدد على احلاجة إىل حتديد هـذا  

  احلظر على حنو أكثر دقة.  

تقريــرا قــد قــدم مبوجــب     ٩٣وقــال إن مــا جمموعــه     
دولـة   ٩٨د علـى أن مثّـة   )، ولكنـه شـد  ٢٠٠٣( ١٤٥٥القرار 

ــة  ٥١أي  - ــارير. وقـــد تعرقـــل عمـــل   -يف املائـ مل تقـــدم تقـ
إجراء التقييمات املطلوبة بشكل خطري ألن أقل مـن   اللجنة يف

ــدم تقــارير. ومــا    ــة  نصــف الــدول األعضــاء قــد ق زالــت اللجن
ــة       ــل ومعاجلـ ــزم حتليـ ــيم وتعتـ ــتكمال التقيـ ــى اسـ ــممة علـ مصـ

ــدول إىل     ــيت دعــت بعــض ال ــارير.   األســباب ال ــدمي تق ــدم تق ع
وأعرب أيضا عن اعتقاده بضرورة أن تعرف تلك الدول بأـا  

  .  )٤(الدول اليت مل متتثل لقرارات جملس األمن
__________ 

  )٤(  S/PV.4892 ٧إىل  ٢، الصفحات. 

ورحب متكلمـون يف بيانـام بالعمـل الـذي تقـوم بـه         
ــا إىل دور نظــام      ــا. وأشــاروا أيضــى زيارا ــوا عل ــة، وأثن اللجن

دة وحركــة طالبــان جــزاءات األمــم املتحــدة ضــد تنظــيم القاعــ
بوصفه األداة الرئيسية يف مكافحة اإلرهاب. وشدد عـدد مـن   
املتكلمني على احلاجة إىل التحسـني املسـتمر لنظـام اجلـزاءات،     

  .  )٥(وقالوا إم يتطلعون إىل اختاذ قرار جديد

ــام         ــول ع ــه حبل ــى أن ــبانيا عل ــل إس ، ٢٠٠٤وشــدد ممثّ
تنفيذ جتميـد  بدأت مرحلة جديدة تستهدف زيادة العمل على 

األصــول، وحظــر الســفر، وحظــر توريــد األســلحة املفــروض    
ــدة وحركــة      ــرتبطني بتنظــيم القاع ــات امل ــراد والكيان ــى األف عل
ــدابري جيــب حتســينها، وإن القائمــة     ــال إن تلــك الت ــان. وق طالب

  .  )٦(املوحدة جيب مواصلة حتسينها

ودعـــا ممثـــل الواليـــات املتحـــدة إىل أن يصـــبح عمـــل    
ــر تر  ــة أكثـ ــرورة    اللجنـ ــى ضـ ــدا علـ ــتقبل، مؤكـ ــزا يف املسـ كيـ

استكشاف القضايا الرئيسية وفحص النقاط السـاخنة للقاعـدة   
بتفصــيل أكــرب، ألن بعــض الــدول وبعــض املســائل تســتحق       

. وكـذلك، دعـا   )٧(اهتماما من اللجنة أكرب مما تسـتحقه غريهـا  
ــة       ــنهج اهلادفـ ــتعمال الـ ــادة اسـ ــي إىل زيـ ــاد الروسـ ــل االحتـ ممثـ

ــة يف حتديــد البلــدان الــيت ينبغــي دراســة جهودهــا يف    واالنتقائي
تنفيذ اجلزاءات دراسة متأنية، مع ضـرورة، أن يكـون أي ـج    
متبع نزيها وموضوعيا. ورأى ممثل باكسـتان أن اللجنـة ينبغـي    

نطـــاق واليتـــها لكفالـــة امتثـــال الـــدول  أن تواصــل العمـــل يف 
__________ 

(الصـني)؛   ١٢(فرنسـا)؛ والصـفحة    ١١املرجع نفسه، الصـفحة    )٥(  
ــر)؛ والصــفحة   ١٤والصــفحة  ســبانيا)؛ والصــفحة  (إ ١٥(اجلزائ

 ٢١(الربازيل)؛ والصفحة  ١٧(اململكة املتحدة)؛ والصفحة  ١٦
(أيرلنـــدا، باســـم االحتـــاد    ٢٨(االحتـــاد الروســـي)؛ والصـــفحة   

 األورويب).

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٦(  

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٧(  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

1057/1582 11-02856 
 

أجـل   اللتزاماا مبوجب قرارات جملس األمـن ذات الصـلة مـن   
  .  )٨(احلفاظ على مصداقيتها ومشروعيتها

ويف حني اتفق املتكلمون على فائدة القائمة املوحـدة،    
ــدمي األمســاء       ــى تق ــدول عل ــي تشــجيع ال ــه ينبغ ــبعض أن ــد ال أكّ

. )٩(واملعلومات ذات الصلة لتكون القائمة أكثـر فائـدة ومشـوالً   
ــح أن    ــى أن توضـ ــة علـ ــدة اللجنـ ــة املتحـ ــل اململكـ وشـــجع ممثـ

حركة الطالبان يف أراضـي   راف بوجود تنظيم القاعدة أواالعت
بلد معين ال يعين وصمه بالعار، بل هو عالمة علـى أن الدولـة   

. وشـدد آخـرون علـى    )١٠(جادة يف التزامها مبكافحة اإلرهـاب 
احلاجة إىل حتسني آليات إضافة األمساء والكيانـات إىل القائمـة   

  .  )١١(وشطبها منها

ة عامـــة أن تعزيـــز التعـــاون وأكّـــد املتكلمـــون بصـــور  
الــدويل أمــر ضــروري، مــن جانــب الــدول األعضــاء يف املقــام   
األول. وأيد بعض املتكلّمني أيضا زيادة التعاون والتنسيق بـني  

__________ 

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٨(  

ــفحتان     )٩(   ــه، الصــ ــع نفســ ــني١٤ و ١٣املرجــ ــر)؛  ،(الصــ واجلزائــ
 .(اململكة املتحدة) ١٤-١٢الصفحات و

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٠(  

ــه،    )١١(   ــع نفســــ ــفحة املرجــــ ــفحة   ٢٢الصــــ ــتان)؛ والصــــ (باكســــ
 (سويسرا).  ٣٤

، )١٣(، واإلنتربـــــول)١٢(اللجنـــــة وجلنـــــة مكافحـــــة اإلرهـــــاب
  .  )١٤(واملنظمات اإلقليمية

ويف مــا يتعلــق بالتعــاون بــني الــدول واللجنــة، أعــرب    
اإلبـالغ، ودعـا    عديد من املـتكلمني عـن أسـفهم للتقصـري يف    ال

عدد منهم اللجنة إىل اتباع ج أكثر استباقية عن طريق تقـدمي  
 مل تنفّــذ تــدابري اجلــزاءات،   املســاعدة التقنيــة إىل الــدول الــيت   

، وعــن طريــق حتليــل )١٥(تــف بالتزاماــا يف تقــدمي التقــارير ومل
. وذكّـر ممثـل أيرلنـدا،    )١٦(لاألسباب الكامنة وراء عدم االمتثـا 

ــرار      ــأن الق ــس ب ــا باســم االحتــاد األورويب، ال  ١٤٥٥متكلم

) الذي يطلب إىل الدول تقدمي تقارير قد اتخـذ وفقًـا   ٢٠٠٣(
         ،للفصل السـابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، وهـو لـذلك ملـزم
ويقضــي بــأن تطبــق مجيــع الــدول األعضــاء التــدابري الــيت يــنص  

  .  )١٧(عليها

ــد   وإضــ   افة إىل ذلــك أعــاد عــدد مــن املــتكلّمني التأكي
على أمهية احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون يف مكافحـة  

__________ 

(اجلزائـر)؛   ١٤(الصـني)؛ والصـفحة    ١٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٢(  
الصــفحة و(الربازيــل)؛  ١٧(إســبانيا)؛ والصــفحة  ١٥والصــفحة 

اجلمهوريـــــة العربيـــــة   ( ٣٥ و ٣٤الصـــــفحتان  و(بـــــنن)؛   ٢٣
 .)السورية

(اململكـة   ١٦(اجلزائـر)؛ والصـفحة    ١٤املرجـع نفسـه، الصـفحة      )١٣(  
 (الربازيل). ١٧املتحدة)؛ والصفحة 

(اجلزائـر)؛   ١٤(الصـني)؛ والصـفحة    ١٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٤(  
ــفحة  ــفحة   ١٦والصـ ــدة)؛ والصـ ــة املتحـ ــوال)؛ ٢٤(اململكـ  (أنغـ
 (إندونيسيا). ٢٦(رومانيا)؛ والصفحة  ٢٥والصفحة 

(الصـني)؛   ١٢الصـفحة  و(فرنسـا)؛   ١١املرجع نفسه، الصـفحة    )١٥(  
 (الفلبني). ١٩  (اململكة املتحدة)؛ والصفحة ١٦والصفحة 

(الربازيل)؛  ١٨(اجلزائر)؛ والصفحة  ١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٦(  
 .(أنغوال) ٢٤والصفحة 

 .٣٠الصفحة  املرجع نفسه،  )١٧(  
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ــى أن إدخــال عناصــر اإلجــراءات    )١٨(اإلرهــاب ، وشــددوا عل
القانونيــة الواجبــة يف نظــام اجلــزاءات ســيزيد مــن مصــداقيته       

. وأشــار ممثّــل الربازيــل إىل أمهيــة كفالــة اتســاق      )١٩(وفعاليتــه
التدابري اليت تتخذ ملكافحة اإلرهـاب مـع القـانون الـدويل ومـع      

. )٢٠(االلتزامات الـيت قطعتـها الـدول األعضـاء يف ذلـك الصـدد      
وتطّرق متكلمون آخرون، يف مجلة أمور، إىل ضـرورة معاجلـة   

ودعـوا إىل مزيـد مـن الشـفافية      )٢١(األسباب اجلذرية لإلرهاب
  .  )٢٢(يف أساليب عمل فريق الرصد

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٤( ١٥٢٦ القرار  

 كــانون الثــاين/ ٣٠ املعقــودة يف ٤٩٠٨يف جلســته 

   ٢٠٠٤يناير 

كــــــــانون  ٣٠، املعقــــــــودة يف ٤٩٠٨يف اجللســــــــة   
، وجه الرئيس (شيلي) االنتباه إىل مشـروع  ٢٠٠٤الثاين/يناير 

ــاع   )٢٣(قـــرار ؛ طـــرح بعـــد ذلـــك للتصـــويت، واعتمـــد باإلمجـ
)، الــذي قــرر ٢٠٠٤( ١٥٢٦وبــدون مناقشــة بوصــفه القــرار 

به الس، متصرفاً مبوجـب الفصـل السـابع مـن امليثـاق، مجلـة       
  يلي:    أمور منها ما

__________ 

(أيرلنـدا،   ٢٨(الربازيـل)؛ والصـفحة    ١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٨(  
(ليختنشــــــتاين)؛  ٣٠باســــــم االحتــــــاد األورويب)؛ والصــــــفحة 

 (سويسرا). ٣٣والصفحة 

 (أملانيا). ١١الصفحة املرجع نفسه،   )١٩(  

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠(  

(الربازيل)؛  ١٨ة (اجلزائر)؛ والصفح ١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢١(  
 (بنن). ٢٣(باكستان)؛ والصفحة  ٢٢والصفحة 

(أيرلنــدا، باســم االحتــاد األورويب)؛  ٢٨املرجــع نفســه، الصــفحة   )٢٢(  
 (سويسرا). ٣٣(ليختنشتاين)؛ والصفحة  ٣٠والصفحة 

  )٢٣(  S/2004/79. 

(ب)  ٤قــرر حتســني تنفيــذ التــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرة     
ــرار  ــرة١٩٩٩( ١٢٦٧مـــــــن القـــــ ــرار  ٨ )، والفقـــــ ــن القـــــ (ج) مـــــ

  )؛  ٢٠٠٢(  ١٣٩٠من القرار  ٢ و ١) والفقرتني ٢٠٠٠(  ١٣٣٣

يضا تعزيز الوالية املنوطة باللجنـة املنشـأة عمـالً بـالقرار     وقرر أ  
  )؛  ١٩٩٩(  ١٢٦٧

 ١وقرر كذلك مواصلة حتسني التدابري املشـار إليهـا يف الفقـرة      
  قبل ذلك إذا لزم األمر؛    شهرا، أو ١٨أعاله خالل 

وقــرر إنشــاء فريــق للــدعم التحليلــــي ورصــد اجلــزاءات لفتــرة     
  ات ترد يف مرفق القرار؛  شهرا تناط به مسؤولي ١٨

  الرصد؛  وطلب إىل األمني العام تعيني مثانية أعضاء من فريق  

وطلــب إىل فريــق الرصــد أن يقــدم إىل اللجنــة ثالثــة تقــارير         
كـــــــانون األول/  ١٥، ويف ٢٠٠٤ متــــــوز/ يوليــــــه   ٣١شــــــاملة، يف  

  ؛  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٣٠، ويف ٢٠٠٤  ديسمرب

  لــس، عــن طريــق رئيســها، وطلــب إىل اللجنــة أن تقــدم إىل ا
ــل   ــالً كـ ــفويا مفصـ ــرا شـ ــل   ي ١٢٠تقريـ ــأن جممـ ــل، بشـ ــى األقـ ــا علـ ومـ

  اللجنة.    أعمال
  

املعقـودة   ٤٩٢١املـداوالت الـيت دارت يف اجللسـة      

    ٢٠٠٤آذار/مارس  ٤يف 

ــة    ــودة يف ٤٩٢١يف اجللســــ ــارس  ٤، املعقــــ آذار/مــــ
س يف جــــدول أعمالــــه رســــالة مؤرخــــة ، أدرج الــــ٢٠٠٤

موجهة إىل رئيس الس مـن رئـيس    ٢٠٠٤اير شباط/فرب ١٩
) بشـأن مكافحـة   ٢٠٠١( ١٣٧٣اللجنة املنشأة عمالً بالقرار 

، حييل ا تقريـر اللجنـة   )٢٤(اإلرهاب (جلنة مكافحة اإلرهاب)
  عن تنشيط أعماهلا.  

واستمع الس إىل إحاطة من رئيس اللجنـة، أعقبتـها     
و األرجنـتني (باسـم   بيانات أدىل ا مجيع أعضـاء الـس وممثلـ   

__________ 

  )٢٤(  S/2004/124. 
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ــدا    ــا، وأيرلن جمموعــة ريــو)، وإســرائيل، وإندونيســيا، وأوكراني
، وبـيالروس، واجلمهوريـة العربيـة    )٢٥(االحتاد األورويب) (باسم

ــا، وسويســرا،       ــا، وجنــوب أفريقي الســورية، ومجهوريــة كوري
وكازاخســتان، والكــامريون، وكنــدا، وكوبــا، وكوســتاريكا،  

، ونيوزيلنـدا (باسـم منتـدى    وليختنشتاين، ومصر، واملكسـيك 
  واليابان.    جزر احمليط اهلادئ)، واهلند،

وقـــد أطلـــع رئـــيس اللجنـــة يف إحاطتـــه الـــس علـــى   
معلومات عـن العمـل املضـطلع بـه يف األشـهر الثالثـة املاضـية،        

، وعلّــق علــى )٢٦(وعــرض خطــة العمــل لألشــهر الثالثــة املقبلــة 
النظر إىل أن تقرير اللجنـة عـن تنشـيط أعماهلـا. وأوضـح أنـه بـ       

ــدات الرئيســية للســالم واألمــن     اإلرهــاب يشــكل أحــد التهدي
الدوليني وبالنظر إىل أنه ينبغـي لألمـم املتحـدة أن تواصـل أداء     
دور قيادي يف جماة ذلك التهديد، يتمثل اهلـدف مـن تنشـيط    
أعمال اللجنة يف أن تصبح اللجنة أكثر فعاليـة وأكثـر اسـتباقية    

من الضروري، من أجل بلـوغ تلـك   وأكثر وضوحا. وقال إن 
األهداف، تعزيز مجلة أمور، منـها رصـد تنفيـذ مجيـع جوانـب      

ــرار  ــاس    ٢٠٠١( ١٣٧٣القـ ــى أسـ ــوار علـ ــالل احلـ ــن خـ ) مـ
التعاون والشفافية وعدم التحيـز، وتيسـري املسـاعدة التقنيـة إىل     
الدول واالتصاالت والتنسيق مـع سـائر هيئـات األمـم املتحـدة      

الدولية واإلقليمية. وينبغـي أن يـتم ذلـك    ويف ما بني املنظمات 
بإنشـــاء مديريـــة تنفيذيـــة للجنـــة مكافحـــة اإلرهـــاب يعـــاد يف  
إطارها تنظيم املوظفني احلاليني مـن اخلـرباء ومـوظفي األمانـة.     
وأوضــح أن املديريــة ســتكون الســلطة التنفيذيــة للجنــة وجــزءاً  

__________ 

 ،وبلغاريـــا ،يســـلنداأو ،وألبانيـــا ،أيـــد البيـــان كـــل مـــن إســـتونيا   )٢٥(  
 ،واجلمهوريــة التشــيكية ،وتركيــا ،وبولنــدا ،والبوســنة واهلرســك

 ،وسـلوفاكيا  ،ورومانيـا  ،ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية سـابقًا  
 ،والتفيـا  ،وكرواتيا ،وقربص ،وصربيا واجلبل األسود ،وسلوفينيا
 والنرويج. ،وهنغاريا ،ومالطة ،وليتوانيا

  )٢٦(  S/2004/32. 

ــن تشــكّل ســابقة ألجهــزة جملــس      ــة العامــة؛ وأــا ل مــن األمان
من األخرى، ولن تكون هـيكالً دائمـا مبـا أنـه ينبغـي وضـع       األ

. وذكـــر ٢٠٠٧كـــانون األول/ديســـمرب  ٣١بنـــد لإللغـــاء يف 
ــى الوجــه الكامــل يتطلّــب      ــذ إعــادة التنشــيط عل ــا أن تنفي أيض
قـــــرارا مـــــن جملـــــس األمـــــن، ولكنـــــه لـــــن يعـــــدل القـــــرار   

)، أو أيــاً مــن القــرارات األخــرى املوجــودة     ٢٠٠١( ١٣٧٣
  .  )٢٧(ذات الصلة

وتنـاول متكلّمــون يف بيانـام العمــل الـذي قامــت بــه      
ــراح   اللجنــة حــىت اآلن واخلطــوات القادمــة، مبــا   يف ذلــك االقت

املتعلـــق بتنشـــيط أعماهلـــا. ورحبـــوا بـــاالقتراح ووافقـــوا علـــى 
ضرورة أن تطور اللجنة أكثر، مع مراعـاة أن التهديـدات الـيت    

يعتها عـابرة للحـدود،   يشكلها اإلرهاب تزداد ترابطًا وهي بطب
  وتستلزم بالتايل ردا متعدد األبعاد من قبل األمم املتحدة.  

ورأى ممثـــل اجلزائــــر أنــــه مــــن امللــــح إزالــــة الطــــابع    
البريوقراطي عن هيكل اللجنة جلعلها أكثر مرونة يف مـا يتعلـق   

ــذ مهامهــا  . ورأى عــدة مــتكلمني آخــرين أن تنشــيط   )٢٨(بتنفي
را علــى االضــطالع بواليتــها، أعمــال اللجنــة ســيعزز مــن قــد

. وقــال )٢٩()٢٠٠١( ١٣٧٣يف ذلــك رصــد تنفيــذ القــرار   مبــا
يعدل قـرار   بعض املتكلّمني إن اقتراح تنشيط أعمال اللجنة ال

__________ 

  )٢٧(  S/PV.4921  ٥-٢الصفحات. 

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨(  

 ١٠واليــات املتحــدة)؛ والصــفحة (ال ٩املرجــع نفســه، الصــفحة   )٢٩(  
 ٣١(رومانيـــا)؛ والصـــفحة  ١٣(اململكـــة املتحـــدة)؛ والصـــفحة 

 S/PV.4921 و (مجهوريـــة كوريـــا)؛ ٣٦(أوكرانيـــا)؛ والصـــفحة 
 (إندونيسيا). ١٣، الصفحة )١  (االستئناف
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) وال واليــــة اللجنــــة، كمــــا ٢٠٠١( ١٣٧٣جملــــس األمــــن 
  .  )٣٠(حيددها ذلك القرار

ويف ما يتصل بالعالقة بني املديريـة املقترحـة واللجنـة،      
ذكر ممثل اململكـة املتحـدة أن األوىل سـتوفر التوجيـه وتسـاعد      
على تنفيذ رغبات اللجنة. وأوضـح أن املديريـة سـوف تكـون     

. )٣١(مسؤولة أمام اللجنة، بينمـا سـتوجه اللجنـة عمـل املديريـة     
  .  )٣٢(الرأي  وشاركه ممثل الصني هذا

ورأت عـــدة وفـــود أن إنشـــاء املديريـــة التنفيذيـــة لـــن    
ــابقة، ور  ــث     يشــكل س ــن حي ــا ســتكون حمــدودة م ــت بأ حب

. وتساءل ممثل املكسيك عما إذا كان القـرار بشـأن   )٣٣(الوقت
هــذا املوضــوع ينبغــي أن يتخــذ مبوجــب الفصــل الســابع مــن     
ميثـــاق األمـــم املتحـــدة، بـــالنظر إىل الطـــابع اإلداري لتنشـــيط  

  .  )٣٤(أعمال اللجنة

 وشدد أكثرية املتكلّمني على أمهيـة التنسـيق والتعـاون     
مـــع املنظمـــات الدوليـــة واإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة وكـــذلك 
ــب األمــم املتحــدة املعــين        ــات املتخصصــة مــن قبيــل مكت اهليئ
ــات      ــذه اهليئ ــل سويســرا إن ه ــال ممث ــة. وق باملخــدرات واجلرمي

__________ 

(أيرلنـدا،   ٢٣الصـفحة  و؛ (الربازيـل)  ١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٣٠(  
الصفحة  ؛)١ (االستئناف S/PV.4921 وباسم االحتاد األورويب)؛ 

 .(كندا) ١٤

  )٣١(  S/PV.4921  ١١الصفحة. 

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٢(  

 ١٤(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة  ١٠فســه، الصــفحة املرجــع ن  )٣٣(  
ــدا،  ٢٣(باكســتان)؛ والصــفحة  ٢٠(أنغــوال)؛ والصــفحة  (أيرلن

 S/PV.4921 و(اليابـان)؛   ٣٠باسم االحتاد األورويب)؛ والصـفحة  
 ١٣(كوســتاريكا)؛ والصــفحة  ١٢والصــفحة  )؛١ (االســتئناف

 ندونيسيا).(إ

  )٣٤(  S/PV.4921 االستئناف) ٦، الصفحة )١. 

. وأشـــار عـــدد كـــبري مـــن )٣٥(حباجـــة إىل التـــآزر يف مـــا بينـــها
إىل الــدول املــتكلمني إىل أمهيــة تيســري تقــدمي املســاعدة التقنيــة   

األعضاء وبنـاء قـدراا، وأعربـوا عـن أملـهم يف أن يتسـم دور       
  .  )٣٦(اللجنة بطابع استباقي

وشدد بعض املـتكلمني أيضـا علـى ضـرورة أن جيـري        
بـدون املسـاس مبسـؤوليات اجلمعيـة      )٣٧(التنشيط وفقًا للميثـاق 

ما خيص العالقة مع األمانة العامـة، شـدد عـدد     . ويف)٣٨(العامة
ــن املــت  ــا يف مــا يتعلــق      م ــى املشــاورات القائمــة معه كلمني عل
، بينما دعا آخرون إىل التعاون الوثيق مع األمانـة  )٣٩(باالقتراح

. وتســاءل ممثــل سويســرا )٤٠(العامــة واحلفــاظ علــى مصــداقيتها
كان ينبغي أن تظـل املسـؤولية الرئيسـية عـن مكافحـة       إذا عما

__________ 

  )٣٥(  S/PV.4921 ٢٧، الصفحة. 

 ١٣(الربازيـــــل)؛ والصـــــفحة  ١٢املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة   )٣٦(  
ــا)؛ والصــفحة   ــوال)؛ ١٤(روماني (الصــني)؛  ١٧والصــفحة  (أنغ

(كازاخســـــتان)؛   ٢٩(شـــــيلي)؛ والصـــــفحة   ١٩والصـــــفحة 
منتــدى جــزر احملــيط اهلــادئ)؛ باســم (نيوزيلنــدا،  ٣٣والصــفحة 
(مجهوريـة كوريـا)؛    ٣٦الصـفحة  و(الكامريون)؛  ٣٦والصفحة 

ــتئناف S/PV.4921 و ــفحة  )،١ (االســـ ــتاين)؛ (ل ٣الصـــ يختنشـــ
 ٦جمموعــة ريــو)؛ والصــفحة    باســم(األرجنــتني،  ٤والصــفحة 

 (جنوب أفريقيا). ٩(إسرائيل)؛ والصفحة 

  )٣٧(  S/PV.4921 (اجلزائر)؛والصفحة  ٦(بنن)؛ والصفحة  ٥، الصفحة
رنسا) (ف ٢١(باكستان)؛ والصفحة  ٢٠(أملانيا)؛ والصفحة  ١٨
(مصر)؛ والصـفحة   ٢الصفحة  )،١ (االستئناف S/PV.4921 و؛ 
(جنـوب   ٩(األرجنتني، بالنيابة عن جمموعة ريـو)؛ والصـفحة    ٤

 أفريقيا).

  )٣٨(  S/PV.4921  (باكســتان)؛  ٢٠والصــفحة  (أملانيــا)؛ ١٨، الصـفحة
 (مصر). ٢الصفحة  )،١ (االستئناف S/PV.4921 و

  )٣٩(  S/PV.4921 ــفحة   ٩، الصـــفحة ــدة)؛ والصـ ــات املتحـ  ١٠(الواليـ
 (اململكة املتحدة).

 (باكسـتان)؛  ٢٠(أملانيا)؛ والصفحة  ١٨لصفحة ، انفسهاملرجع   )٤٠(  

 S/PV.4921 و(أيرلنـدا، باسـم االحتــاد األورويب)؛    ٢٣والصـفحة  
 (ليختنشتاين). ٣، الصفحة )١  (االستئناف
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فرعيــة اإلرهــاب يف إطــار األمــم املتحــدة مــن اختصــاص هيئــة  
ــب مركــزي خاضــع      ــرح إقامــة مكت تابعــة لــس األمــن، واقت

  .  )٤١(لسلطة األمني العام كبديل حمتمل

ويف معـــرض التأكيـــد علـــى االلتـــزام بضـــمان امتثـــال    
تدابري مكافحة اإلرهـاب لقواعـد القـانون الـدويل مبـا يف ذلـك       
املعــايري ذات الصــلة حبقــوق اإلنســان، رحــب عــدة مــتكلمني    

ــة اهليكــل امل  ــب املفــوض الســامي    بإقام ــرح اتصــاالً مــع مكت قت
ــوق اإلنســان األخــرى ذات      ــوق اإلنســان ومنظمــات حق حلق

. )٤٢(مــا يتعلــق باملســائل املتصــلة مبكافحــة اإلرهــاب  الصــلة يف
واقترح بعض املتكلمني أيضـا تعـيني خـبري حلقـوق اإلنسـان يف      

  .  )٤٣(املديرية التنفيذية
  

مـن  ) الذي اختذه جملس األ٢٠٠٤( ١٥٣٠القرار   

ــته  ــودة يف  ٤٩٢٣يف جلســـــــــ آذار/  ١١املعقـــــــــ

    ٢٠٠٤  مارس

آذار/مـــــارس  ١١، املعقـــــودة يف ٤٩٢٣يف اجللســـــة   
، وجه الرئيس (فرنسا) انتباه جملس األمن إىل مشـروع  ٢٠٠٤

. وأعـرب باسـم الـس عـن غضـبه للـهجوم اإلرهـايب        )٤٤(قرار
__________ 

  )٤١(  S/PV.4921 ٢٧، الصفحة. 

(شـيلي)؛   ١٩(الربازيل)؛ والصـفحة   ١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢(  
 ٢٧(أيرلنــدا، باســم االحتــاد األورويب)؛ الصــفحة  ٢٣والصــفحة 

ــفحة  ــرا)؛ والصـــــ ــامريون)؛  ٣٦(سويســـــ  S/PV.4921 و(الكـــــ
 ٤ة والصـــــفح ؛(ليختنشــــتاين)  ٣ ، الصـــــفحة)١ (االســــتئناف 
(املكســيك)؛  ٥جمموعــة ريــو)؛ والصــفحة    باســم(األرجنــتني، 

 (كندا). ١٤والصفحة 

  )٤٣(  S/PV.4921 ــفحة ــا)؛  ١٨، الصـ ــفحة و(أملانيـ (أيرلنـــدا،  ٢٣الصـ
، الصفحة )١ (االستئناف S/PV.4921 وباسم االحتاد األورويب)؛ 

 ١٤(املكســــيك)؛ والصــــفحة  ٥(ليختنشــــتاين)؛ والصــــفحة  ٣
 (كندا).

  )٤٤(  S/2004/186. 

الـذي وقــع يف وقـت مبكــر مـن ذلــك اليـوم يف مدريــد وأســفر     
 ١ ٠٠٠شخصـا وجـرح أكثـر مـن      ١٩٠مـن   عن مقتل أكثر

شخص. وطرح مشروع القرار بعـد ذلـك للتصـويت واعتمـد     
ــرار     ــدون مناقشــة بوصــفه الق )، ٢٠٠٤( ١٥٣٠باإلمجــاع وب

  يلي:    الذي قرر به الس مجلة أمور منها ما

أدان بأشد هلجة اهلجمـات الـيت ارتكبتـها بالقنابـل يف مدريـد،        
  ؛  ٢٠٠٤  آذار/ مارس ١١ة يف إسبانيا، مجاعة إيتا اإلرهابي

ــة ولضــحايا هــذه      اهلجمــات  وأعــرب إلســبانيا شــعبا وحكوم
  اإلرهابية وأسرهم عن تعاطفه القوي ومواساته الصادقة؛  

وحثّ مجيـع الـدول علـى أن تتعـاون تعاونـا نشـطًا يف اجلهـود          
املبذولة للعثور على من قاموا بارتكـاب هـذا اهلجـوم اإلرهـايب وبتـدبريه      

  وتقدميهم للعدالة؛  ورعايته 

القـــوي علــــى مكافحـــة اإلرهــــاب    وأعـــرب عـــن تصــــميمه    
  أشكاله.    جبميع

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٤( ١٥٣٥القرار   

ــته  ــودة يف  ٤٩٣٦يف جلســـــــــ آذار/  ٢٦املعقـــــــــ

    ٢٠٠٤  مارس

آذار/مـــــارس  ٢٦، املعقـــــودة يف ٤٩٣٦يف اجللســـــة   
 ، أدرج الـس مـرة أخــرى يف جـدول أعمالـه الرســالة    ٢٠٠٤

ــة    ٢٠٠٤شــباط/فرباير  ١٩املؤرخــة  ــيس جلن ــن رئ ــة م املوجه
ــر        ــا تقري  ــل ــيت حيي ــس، ال ــيس ال ــاب إىل رئ مكافحــة اإلره

ــا    ــن تنشــيط أعماهل ــة ع ــاه إىل   )٤٥(اللجن ــرئيس االنتب ــه ال . ووج
ــروع قـــرار  ، طُـــرح بعـــد ذلـــك للتصـــويت واعتمـــد     )٤٦(مشـ

ــرار     ــدون مناقشــة بوصــفه الق )، ٢٠٠٤( ١٥٣٥باإلمجــاع وب
  يلي:    ه الس مجلة أمور منها ماالذي قرر ب

__________ 

  )٤٥(  S/2004/124. 

  )٤٦(  S/2004/238. 
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  أيد تقرير جلنة مكافحة اإلرهاب بشأن تنشيط أعماهلا؛    

ــون اللج    ــرر أن تتكـــ ــة    وقـــ ــن اهليئـــ ــيطها مـــ ــد تنشـــ ــة بعـــ نـــ
  واملكتب؛    العامة

وقـــرر كـــذلك أن تكـــون املديريـــة التنفيذيـــة للجنـــة مكافحـــة   
ددة اإلرهـاب، الــيت يرأســها مــدير تنفيـذي، مســؤولة عــن الواجبــات احملــ  
دارة يف تقرير اللجنة وطلب إىل األمـني العـام أن يعـين مـديرا تنفيـذيا لـإل      

  ميكن؛    يتوىل زمام منصبه بأسرع ما

وطلــب إىل املــدير التنفيــذي أن يقــدم خطــة تنظيميــة إىل اهليئــة    
العامة من أجل إقرارها، على أن تكون اخلطـة متسـقة مـع تقريـر اللجنـة      

حدة، مبا يف ذلك هيكلـها واحتياجاـا مـن    ومع قواعد وأنظمة األمم املت
ــادئ التوجيهيــة املتعلقــة       ــة بامليزانيــة، واملب ــوظفني، واحتياجاــا املتعلق امل

  باإلدارة، وإجراءات التعيني؛  

ــة    ــل اللجنـــ ـــرر أن تواصـــ ــارير إىل الـــــس   وقــــ ــدمي التقـــ تقـــ
  منتظـم.    بشكل

  
 ٤٩٣٩البيــان الــذي أدىل بــه الــرئيس يف اجللســة       

    ٢٠٠٤  آذار/ مارس  ٣٠يف املعقودة 

آذار/مـــــارس  ٣٠، املعقـــــودة يف ٤٩٣٩يف اجللســـــة   
. )٤٧(، أدىل الـــرئيس (فرنســــا)، ببيــــان باســــم الــــس ٢٠٠٤

  مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:    ويف

ــان رئيســه الصــادر يف      ــوبر   ١٦أشــار إىل بي تشــرين األول/أكت
٢٠٠٣
ب جلنـة مكافحـة   ، الذي أكد استمرار الترتيبات احلالية ملكتـ )٤٨(

  ؛  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٤اإلرهاب لفترة ستة أشهر أخرى، أي حىت 

ــرة ســتة        ــة لفت ــب اللجن ــة ملكت ــات احلالي وأكــد اســتمرار الترتيب
  .  ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٤أشهر أخرى، حىت 

  
__________ 

  )٤٧(  S/PRST/2004/8. 

  )٤٨(  S/PRST/2003/17. 

 ٤٩٦٦البيــان الــذي أدىل بــه الــرئيس يف اجللســة       

    ٢٠٠٤  أيار/ مايو ١٠املعقودة يف 

ــة    ــودة يف ٤٩٦٦يف اجللســــ ــايو  ١٠، املعقــــ أيار/مــــ
. )٤٩(، أدىل الـــرئيس (باكســـتان) ببيـــان باســـم الـــس ٢٠٠٤

  مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:    ويف

ــايب بال      ــة صــرحية اهلجــوم اإلره ــذي وقــع يف   أدان إدان ــل ال قناب
ــايو  ٩ يف غــروزين باالحتــاد الروســي وأســفر عــن إصــابة     ٢٠٠٤أيار/م

ــيس   وقتــل عــدد كــبري مــن األشــ   ــديروف، رئ ــهم أمحــد ق خاص، مــن بين
  مجهورية الشيشان باالحتاد الروسي؛  

  وأدان بأشد العبارات مرتكيب هذا العمل املشني؛    

وأعــرب عــن تعاطفــه العميــق وأحــر تعازيــه لشــعب االحتــاد          
  وأسرهم؛    الروسي وحكومته وللضحايا

وحــث مجيــع الــدول علــى التعــاون مــع الســلطات الروســية يف    
هــذا اهلجـــوم ومنظميــه وداعميـــه    ميـــة إىل تقــدمي مـــرتكيب جهودهــا الرا 

  العدالة؛    إىل

وأكد من جديد أن اإلرهـاب جبميـع أشـكاله وجتلياتـه يشـكل        
  ديدا من أكثر التهديدات خطورة للسالم واألمن الدوليني؛  

  وأعرب عن تصميمه على مكافحة مجيع أشكال اإلرهاب.    
  

املعقـودة   ٤٩٧٦املـداوالت الـيت دارت يف اجللسـة      

    ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٥يف 

ــة    ــودة يف ٤٩٧٦يف اجللســــ ــايو  ٢٥، املعقــــ أيار/مــــ
إحاطــة مـن رئــيس اللجنــة املنشــأة   ، اسـتمع الــس إىل ٢٠٠٤

) بشأن تنظيم القاعـدة وحركـة   ١٩٩٩( ١٢٦٧عمالً بالقرار 
الطالبان وما يـرتبط مـا مـن أفـراد وكيانـات. وأدىل ببيانـات       

__________ 

  )٤٩(  S/PRST/2004/14. 



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

1063/1582 11-02856 
 

ــس   ــاء الـ ــة أعضـ ــاد    و )٥٠(أكثريـ ــم االحتـ ــدا (باسـ ــو أيرلنـ ممثلـ
  ، وكوستاريكا، واهلند، واليابان.  )٥١(األورويب)

ووجه الـرئيس (باكسـتان) انتبـاه األعضـاء إىل رسـالة        
موجهـة مـن رئـيس اللجنـة      ٢٠٠٤ نيسان/ أبريل ٢٧مؤرخة 

ــالقرار   ــل ــا)٥٢()١٩٩٩( ١٢٦٧املنشــأة عمــالً ب قائمــة  ، حيي
، تقـارير  ٢٠٠٤ار/مـارس  آذ ٣١الدول الـيت مل تقـدم، حبلـول    

)، إىل جانـــب ٢٠٠٣( ١٤٥٥القـــرار  مـــن ٦ عمـــالً بـــالفقرة
ــدول عــدم تقــدمي      ــررت ــا ال ــيت ب ــي لألســباب ال مــوجز حتليل

  التقارير.  

ــى       ــس علــ ــه الــ ــة يف إحاطتــ ــيس اللجنــ ــع رئــ وأطلــ
معلومــات عــن جممــل أعمــال اللجنــة وفريــق الــدعم التحليلــي    

يمات الشـفوية عـن   ورصد اجلزاءات، وكان هذا هو أول التقي
أعمــال اللجنــة الــيت يــتعني أن يقــدمها الــرئيس إىل الــس كــل 

ــرار    ١٢٠ ــاً، كمــا يقتضــي الق ). وأشــار ٢٠٠٤( ١٥٢٦يوم
إىل حــدوث زيــادة يف امتثــال الـــدول لتقــدمي التقــارير عمـــالً      

، األمــــر الــــذي أدى إىل اســــتالم   )٢٠٠٣( ١٤٥٥بــــالقرار 
نة شـرعت يف مناقشـة   تقريرا. وأفاد بأن اللج ١٢٦جمموعه  ما

ورقــة عمـــل تتضـــمن تعـــاريف للمصـــطلحات املســـتخدمة يف  
ــلة،  ٢٠٠٤( ١٥٢٦القـــرار  ــرارات األخـــرى ذات الصـ ) والقـ

ق بتعريــــف موضــــوع جتميــــد األمــــوال خاصــــة يف مــــا يتعلــــ
األصول املالية واملوارد االقتصـادية األخـرى، ـدف حتقيـق      أو

وظائفهـا يف   مزيد من الوضوح والدقة للجنة يف ما يتعلق بأداء
__________ 

  )٥٠(  مجلــس بصــفته رئــيس اللجنــة ولكنــه لل تــهم ممثــل شــيلي إحاطقــد
 .بصفته ممثال لبلدهيدل ببيان  مل

ــا    )٥١(   ــن ألبانيـ ــل مـ ــان كـ ــد البيـ ــلندا ،أيـ ــا ،وأيسـ ــنة  ،وبلغاريـ والبوسـ
 ،وجهوريـــة مقـــدونيا اليوغســـالفية ســـابقًا ،وتركيـــا ،واهلرســـك

 وكرواتيا. ،وصربيا واجلبل األسود ،ورومانيا

  )٥٢(  S/2004/349. 

جمـــال الرصـــد، وللـــدول األعضـــاء يف اجلهـــود الـــيت تبـــذهلا يف  
، أُدرجـت  ٢٠٠٤كانون الثاين/يناير  ١التنفيذ. وذكر أنه منذ 

كيانـات يف قائمـة اللجنـة، الـيت مـا فتئـت        ٦ فـردا و  ١٩أمساء 
تقوم بدور حاسم يف تنفيذ التـدابري اجلزائيـة. وأنشـأت اللجنـة     

ال مماثلة لتلـك الـيت تسـتخدمها جلنـة     أيضا قائمة جبهات االتص
مكافحـــة اإلرهـــاب األمـــر الـــذي مـــن شـــأنه أن يتـــيح للجنـــة 
اإلعالم يف األمانة العامـة إعـالم املـوظفني املختصـني يف الـدول      
األعضــاء تلقائيــا بالتعــديالت الــيت تجــرى علــى قائمــة اللجنــة. 

يتعلق بفريق الرصد، الـذي بـدأ عملـه يف نيسـان/أبريل      ويف ما
، فقد واصل تطوير عالقته مع املديرية التنفيذيـة للجنـة   ٢٠٠٤

مكافحـة اإلرهــاب مـن أجــل كفالـة احلــد األدىن مـن التــداخل     
واحلد األقصى من التآزر. وقال إنه عند إجراء التقيـيم األويل،  
وجد فريق الرصد تباينا يف نوعية التقارير اليت قدمتـها الـدول.   

ــا يتعلّــ    ــه يف م ــا أن ــق أيض ــذ اجلــزاءات ضــد   ورأى الفري ق بتنفي
تنظــيم القاعــدة وحركــة طالبــان، مل يــر العديــد مــن الــدول        
ضرورة اعتماد قـوانني حمـددة جديـدة. ويف مـا يتعلّـق بتجميـد       
األصول، ظلّ توزيع القائمـة املوحـدة مقتصـرا علـى املصـارف      
بصورة عامة، يف حني أفادت معظم الدول عن صـدور أنظمـة   

رييـة. وقــد أدجمـت أكثريــة   جديـدة حتكــم عمـل املؤسســات اخل  
الدول القائمة يف نظمها الوطنية ملراقبة احلدود من أجل تنفيـذ  
احلظر املفروض على السفر. مث قدم تقريـرا عـن بعثتـه األخـرية     

ــالفقرة   ــالً ب ــرار   ١٠عم ــن الق ــر ٢٠٠٤( ١٥٢٦م ) إىل اجلزائ
كانـت ذات  ”وتونس وإسـبانيا والسـنغال، الـيت وصـفها بأـا      

لعمـل اللجنـة يف املسـتقبل وأبـرز ضـرورة تعزيـز        “فائـدة بالغـة  
التعـــاون بـــني الـــدول وزيـــادة مســـتوى تبـــادل املعلومـــات،       

سيما بني دول أوروبا واملغرب العريب. ووجـه االنتبـاه إىل    وال
يف ذلـك حتسـني التعـاون بـني      عدة توصيات عقب الزيارة، مبـا 

 اللجنــة وجلنــة مكافحــة اإلرهــاب بــالنظر إىل اســتمرار احلاجــة 
إىل املساعدة يف عدد من البلـدان. مث تطـرق الـرئيس إىل حتليـل     
األســباب الــيت حتــول دون تقــدمي التقــارير، فقــال إن عــدة مــن  
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ــة ألداء      ــوارد الالزمـ ــدرات أو املـ ــر إىل القـ ــدول تفتقـ ــك الـ تلـ
ــدول إىل      ــارير. وتفتقــر بعــض ال التزاماــا املرتبطــة بتقــدمي التق

ــة  الــــوعي بــــاختالف أدوار جلنــــة اجلــــزاءات  وجلنــــة مكافحــ
اإلرهاب، وبالتـايل تكـون لـديها انطبـاع بـأن تقـدميها، تقـارير        
حسـب متطلبــات جلنــة مكافحــة اإلرهـاب، يعــين الوفــاء أيضــا   
بالتزاماا بتقدمي تقارير يف ما يتصـل بلجنـة اجلـزاءات. ووجـد     
الفريق أيضا نقصا يف آليات اإلشراف والتنسـيق علـى الصـعيد    

  .  )٥٣(الوطين

تكلمون بالعمل الذي تقوم بـه اللجنـة وفريـق    وأشاد م  
الرصد، وشددوا علـى أمهيـة الـدور الـذي يؤديـه فريـق الرصـد        
ــون القــــــرار       ــرب متكلمــــ ــل اللجنــــــة. واعتــــ ــم عمــــ يف دعــــ

) خطـــوة مهمـــة يف زيـــادة حتســـني األحكـــام ٢٠٠٤( ١٥٢٦
املتعلقة مبكافحة اإلرهاب. وأقروا بأمهية الزيـارات امليدانيـة يف   

نة والدول. وشدد ممثل أيرلنـدا، متكلمـا باسـم    احلوار بني اللج
االحتاد األورويب، على الدور الـذي يضـطلع بـه فريـق الرصـد،      
لــيس يف حتســني نســبة اإلبــالغ عــن االمتثــال فحســب، ولكــن 
أيضا يف تقييم فعالية القرارات والتشريعات والضوابط القائمـة  
 يف مكافحـة متويـل اإلرهـاب وإعاقـة حركـة اإلرهـابيني ودعـم       

  .  )٥٤(عمليات حظر توريد األسلحة

واتفق املتكلمون علـى أنـه، ملـا كـان اإلرهـاب ديـدا         
مســتمرا واختــذ أشــكاالً خمتلفــة، فــإن مكافحتــه تســتلزم زيــادة   
التعـاون بــني أفـراد اتمــع الـدويل. ودعــا بعـض املــتكلّمني إىل     
تطوير عمل اللجنة بصورة مستمرة من أجل التصـدي بفعاليـة   

. وركّـز بعـض   )٥٥(يات وتقنيـات اإلرهـاب املختلفـة   الستراتيج
__________ 

  )٥٣(  S/PV.4976 ٨-٢، الصفحات. 

 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٥٤(  

(الصـني)؛   ٢١(الفلـبني)؛ والصـفحة    ٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٥٥(  
 .(اهلند) ٢٧  (باكستان)؛ والصفحة ٢٢والصفحة 

املتكلمني، يف مجلة أمور، على التحـديات اخلاصـة الـيت تواجـه     
ــدفقات       ــا إىل أن رصــد الت ــل فرنس ــار ممث ــدويل، فأش ــع ال اتم
املاليـة يعــد مـن األولويــات يف مكافحـة تنظــيم القاعـدة وشــدد     

اليـة  على احلاجة إىل استحداث آليات لتسـجيل التحـويالت امل  
وذلك للحيلولة دون إسـاءة اسـتعمال الـنظم غـري الرمسيـة مثـل       

  .  )٥٦(أو تسليم النقد يدا بيد “احلوالة”

ــتكلمني إىل احلاجــة امللحــة إىل       ــن امل ــد م وأشــار العدي
ــد     ــة إىل حشـ ــبعض اللجنـ ــا الـ ــأخرة، ودعـ ــارير املتـ ــدمي التقـ تقـ

. وأشـــارت ممثلـــة كوســـتاريكا إىل األعبـــاء الـــيت )٥٧(املســـاعدة
عن تقـدمي التقـارير بالنسـبة للـدول الـيت اضـطرت للـرد        نشأت 

ــد      ــايل، فق ــد. وبالت ــة ومفصــلة بشــكل متزاي ــى أســئلة مطول عل
ــت إىل وجــود تنســيق أفضــل بــني خمتلــف هيئــات األمــم        دع

. وشـجع  )٥٨(املتحدة املسـؤولة عـن أنشـطة مكافحـة اإلرهـاب     
عدد من املتكلمني اآلخرين اللجنة أيضـا علـى حتسـني التعـاون     

ــ ــها    والعمـ ــاب ومديريتـ ــة اإلرهـ ــة مكافحـ ــع جلنـ ــآزر مـ ل يف تـ
التنفيذية مـن أجـل تفـادي االزدواجيـة يف عملـهما ذي الصـلة       

  .  )٥٩(الوثيقة

واعتــرب املتكلّمــون بشــكل عــام القائمــة املوحــدة مــن      
ــس. ويف     ــا الـ ــيت ميلكهـ ــاب الـ ــة اإلرهـ ــع أدوات مكافحـ أجنـ

لومـات  الوقت نفسه، رأوا أن مثّة حاجـة إىل حتسـني نوعيـة املع   
املقدمـــة مـــن أجـــل مســـاعدة الســـلطات الوطنيـــة يف تنفيـــذ       

__________ 

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٥٦(  

ــفحة   )٥٧(   ــنن)؛ الصـــفحة   ١٠الصـ ــدا ٢٥(بـ ــم(أيرلنـ االحتـــاد  ، باسـ
 (اهلند). ٢٧األورويب)؛ والصفحة 

 .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )٥٨(  

ــنن)؛  ١٠املرجــع نفســه، الصــفحة    )٥٩(   ــر)؛  ١٢الصــفحة و(ب (اجلزائ
ــفحة  ــفحة   ١٨والصـ ــدة)؛ والصـ ــة املتحـ ــني)؛  ٢١(اململكـ (الصـ

باسـم االحتـاد    ،يرلنـدا أ( ٢٥(اليابـان)؛ والصـفحة    ٢٤ة والصـفح 
 األورويب).
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ــاؤهم يف     ــة أمسـ ــات املدرجـ ــراد والكيانـ ــد األفـ ــراءات ضـ اإلجـ
القائمة. ورأى بعض املتكلمني أن هـذه املعلومـات غـري كافيـة     

ــة القضــائية     ــز العملي ــان لتعزي ــض األحي ــل  )٦٠(يف بع ــا ممث . ودع
يتعلق بالقائمـة   ما االحتاد الروسي إىل اتباع ج أكثر حذرا يف

، ورحــــب ممثــــل اململكــــة املتحــــدة باقتراحــــات )٦١(املوحــــدة
  .  )٦٢(اجلديد  التحسني املتوخاة يف برنامج العمل

ــة       وأعــرب عــدد مــن املــتكلّمني مــرة أخــرى عــن أمهي
احتــرام حقــوق اإلنســان وســيادة القــانون عنــد ســن تــدابري        

. وقـال ممثـل اململكـة املتحـدة إن ضـمان      )٦٣(مكافحة اإلرهاب
احترام حقوق اإلنسـان وحقـوق الالجـئني والقـانون اإلنسـاين      
ــاه      ــد مــن مشــروعية نظــام اجلــزاءات. ووجــه االنتب ــدويل يزي ال
ــد      ــار إنســانية نتيجــة لتجمي ــب آث كــذلك إىل احتمــال أن تترت
أصــــول كيانـــــات خمتلطـــــة تقــــدم املســـــاعدة إىل احملتـــــاجني   
واإلرهـــابيني يف الوقـــت نفســـه. وتســـاءل عمـــا إذا كـــان مـــن 

كـــن، علـــى ســـبيل املثـــال، حتـــذير وكـــاالت الغـــوث مـــن  املم
ــم يف       ــى إدراج اسـ ــب علـ ــد تترتـ ــيت قـ ــانية الـ ــب اإلنسـ العواقـ

  .  )٦٤(القائمة
  

__________ 

 ٢٨(باكســــتان)؛ والصــــفحة   ٢٢املرجــــع نفســــه، الصــــفحة     )٦٠(  
 (كوستاريكا).

  )٦١(  S/PV.4892 ٢١، الصفحة. 

  )٦٢(  S/PV.4976 ١٨، الصفحة. 

 ١٩ و ١٨(فرنســا)؛ والصــفحتان  ١٤املرجــع نفســه، الصــفحة    )٦٣(  
 ٢٥(الفلـــبني)؛ والصـــفحة  ٢٠(اململكـــة املتحـــدة)؛ والصـــفحة  

 .(كوستاريكا) ٢٨باسم االحتاد األورويب)؛ والصفحة  ،(أيرلندا

 .١٩ و ١٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٤(  

 ٥٠٠٦البيــان الــذي أدىل بــه الــرئيس يف اجللســة       

    ٢٠٠٤  متوز/يوليه ١٩املعقودة يف 

متوز/يوليــــــه  ١٩، املعقــــــودة يف ٥٠٠٦يف اجللســــــة   
عمالـه رسـالة مؤرخـة    ، أدرج جملس األمن يف جـدول أ ٢٠٠٤

موجهـــة مــــن رئـــيس جلنـــة مكافحــــة     ٢٠٠٤متوز/يوليـــه   ١
ــة      ــامج عمــل اللجن ــل ــا برن ــيس الــس، حيي اإلرهــاب إىل رئ

ــن   ــدة مـــــ ــرة املمتـــــ ــه إىل  ١للفتـــــ ــول/ ٣٠متوز/يوليـــــ  أيلـــــ

  .  )٦٥(٢٠٠٤  بتمربس

واستمع الس إىل إحاطة مـن الـرئيس اجلديـد للجنـة       
ــها بيانـــــات أ  ــاب، أعقبتـــ ــة اإلرهـــ ــم مكافحـــ ــا معظـــ دىل ـــ

ــاء ــتان،    )٦٦(األعضـ ــيا، وأوزبكسـ ــرائيل، وإندونيسـ ــو إسـ وممثّلـ
ــة      ــة الســورية، وكازاخســتان (باســم منظم ــة العربي واجلمهوري
معاهــدة األمــن اجلمــاعي)، وكــوت ديفــوار، وليختنشــتاين،      

  ، واليابان.  )٦٧(وهولندا (باسم االحتاد األورويب)

عــن وتكلّــم الــرئيس اجلديــد للجنــة يف إحاطتــه أوالً       
تنفيذ برنامج عمل اللجنة السابق، الـذي متيـز بعمليـة التنشـيط     

ــرار   ــال إن ٢٠٠٤( ١٥٣٥الــــيت بــــدأت مبقتضــــى القــ ). وقــ
ــالح      ــود اإلصـ ــة جلهـ ــرة االنتقاليـ ــك الفتـ ــام أويل يف تلـ االهتمـ
ولألنشطة القصرية األجل، وبالتايل، مل يكن من املمكن تـاليف  

ــدأ    ــد بـ ــدول. وقـ ــارير الـ ــتعراض تقـ ــاطؤ يف اسـ ــة التبـ ت اللجنـ
وستواصــل العمــل علــى التقييمــات القطريــة لالحتياجــات مــن  

__________ 

  )٦٥(  S/2004/541. 

مجلـس بصـفته رئـيس اللجنـة     لل تهقدم ممثل االحتاد الروسي إحاط  )٦٦(  
يـدل ممـثال كـل مـن      ؛ وملممثـل لبلـده  ولكنه مل يدل ببيـان بصـفته   

 بنن وفرنسا ببيان.

ــا      )٦٧(   ــدت البيــان كــل مــن ألباني والبوســنة  ،وبلغاريــا ،وأيســلندا ،أي
 ،دونيا اليوغســـالفية ســـابقًاومجهوريـــة مقـــ ،وتركيـــا ،واهلرســـك

 والنرويج. ،وكرواتيا ،وصربيا واجلبل األسود ،ورومانيا
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املساعدة. وقـال إن تشـجيع الـدول علـى أن تصـبح أطرافًـا يف       
ــذ     ــى تنفي ــات والربوتوكــوالت املتصــلة باإلرهــاب وعل االتفاقي
ــات عمــل      ــة ظــل إحــدى أولوي ــا يف تشــريعاا الوطني أحكامه

مـع املنظمـات    اللجنة، وأا واصلت تطـوير التعـاون والتنسـيق   
الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية، وكذلك مـع هيئـات األمـم    

ســــيما اللجنــــتني املنشــــأتني عمــــالً بــــالقرارين  املتحــــدة، وال
الـــيت  ). وذكّـــر الـــدول ٢٠٠٤( ١٥٤٠ ) و١٩٩٩( ١٢٦٧

تقدم تقارير بأن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكـن، وأعـرب    مل
ى حـل املشـاكل   عن استعداد اللجنة ملسـاعدة تلـك الـدول علـ    

اليت تعيق تقـدمي تقاريرهـا. وشـدد علـى أن املهمـة الرئيسـية يف       
) وأن اللجنـة  ٢٠٠٤( ١٥٣٥األشهر املقبلة هي تنفيـذ القـرار   

ــة  علــى وشــك أن تنظــر يف مشــروع اخلطــة   ــة للمديري التنظيمي
التنفيذيــة املقــدم مــن مــديرها التنفيــذي، وأن تعرضــها علــى       

  .  )٦٨(إلقرارها  الس

تكلّمون يف بيانـام باملـدير التنفيـذي املعـين     ورحب م  
حــديثًا يف املديريــة التنفيذيــة للجنــة مكافحــة اإلرهــاب. ورأى  

لرفـع النشـاط إىل   ”ممثل اململكة املتحدة أن التعيني يعطي سببا 
. واعتــربت وفــود عديــدة إنشــاء املديريــة  )٦٩(“مســتوى جديــد

ضــرورة جــزًءا أساســيا مــن عمليــة التنشــيط، وشــددت علــى ال 
ريـــــة التنفيذيـــــة عاملـــــة يف أقـــــرب امللحـــــة ألن تصـــــبح املدي

  .  )٧٠(ممكن  وقت

ويف ما يتعلّـق بتحديـد خمتلـف التحـديات الـيت تواجـه         
ــة مكافحــة اإلرهــاب، ســلّط متكلمــون      ــة للجن األعمــال املقبل

__________ 

  )٦٨(  S/PV.5006 ٤إىل  ٢، الصفحات. 

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٦٩(  

 ١١(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة  ٦املرجــع نفســه، الصــفحة   )٧٠(  
ــر)؛  ١٣(الصــني)؛ والصــفحة   ١٢والصــفحة  (إســبانيا)؛ (اجلزائ
 (أنغوال). ١٤والصفحة 

الضــوء علــى ضــرورة أن حتســن اللجنــة املســاعدة التقنيــة الــيت   
ياجاــا مــن املســاعدة تقــدمها إىل الــدول مــن خــالل تلبيــة احت

ــة أكــرب  ــارات    )٧١(بعزمي ــى أن الزي ــود عل . ووافقــت معظــم الوف
املزمعة للجنة إىل الدول مبوافقتها ستكون من أكثـر األسـاليب   
فائــدة يف العمــل علــى وجــود حــوار مفتــوح مــع تلــك الــدول   
ــرار       ــذ القــــ ــن تنفيــــ ــق مــــ ــن التحقــــ ــة مــــ ــني اللجنــــ ومتكــــ

تحدي األكـرب  . ورأى ممثل الربازيل أن ال)٧٢()٢٠٠١( ١٣٧٣
األكـرب بالنسـبة للجنـة مكافحـة اإلرهـاب ومديريتـها التنفيذيــة       
هــو إقنــاع البلــدان بــأن مــن مصــلحتها الذاتيــة أن تســتفيد مــن  
مصادر التعاون املختلفة اليت توفَّر هلا، مبا يف ذلـك التعـاون مـع    

ــة ــة     )٧٣(اللجن ــا باســم منظم ــد كازاخســتان، متكلم ــا وف . ودع
بني تقـدمي املسـاعدة التقنيـة     معاهدة األمن اجلماعي، إىل الربط

  .  )٧٤(وتعزيز التفاعل مع املنظمات الدولية واإلقليمية

واعتـــرب عـــدد مـــن املـــتكلمني أن تعزيـــز التعـــاون مـــع   
املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية، هو وجه رئيسـي  

. وأعـرب العديـد   )٧٥(آخر من أوجه عمـل اللجنـة يف املسـتقبل   
__________ 

 ١١(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة  ١٠املرجــع نفســه، الصــفحة   )٧١(  
ــبانيا)؛ والصــفحة   ــر)؛ والصــفحة   ١٣(إس ــوال)؛  ١٤(اجلزائ (أنغ

االحتـاد   باسـم (هولنـدا،   ١٥(رومانيا)؛ والصفحة  ١٥والصفحة 
ــان) ؛ والصـــــــــفحة (ال ٢٤األورويب)؛ والصـــــــــفحة   ٢٧يابـــــــ

 (أوزبكستان).

(الصـني)؛  ١٢(إسـبانيا)؛ والصـفحة    ١١املرجع نفسـه، الصـفحة     )٧٢(  
(أنغــوال)؛ والصــفحة   ١٤(اجلزائــر)؛ والصــفحة   ١٣والصــفحة 

ــدا،  ١٥ ــم(هولنــــ ــفحة   باســــ ــاد األورويب)؛ والصــــ  ٢٩االحتــــ
 (كازاخستان، باسم منظمة معاهدة األمن اجلماعي).

 .١٥فحة املرجع نفسه، الص  )٧٣(  

 .٣٠و  ٢٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٤(  

 ١١(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة  ١٠املرجــع نفســه، الصــفحة   )٧٥(  
ــا)؛  ١٥(أنغــوال)؛ والصــفحة   ١٤(إســبانيا)؛ والصــفحة   (روماني

 ٢٧الســـورية)؛ والصـــفحة  (اجلمهوريـــة العربيـــة ١٨والصـــفحة 
 (أوزبكستان)
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سياق عن تقـديرهم لالجتمـاع اخلـاص    من املتكلّمني يف هذا ال
الذي ستعقده اللجنة مـع تلـك املنظمـات يف القـاهرة يف وقـت      

، وستستضــــيفه جامعــــة الــــدول   ٢٠٠٤الحــــق مــــن عــــام   
. وأبرز متكلمـون أيضـا احلاجـة إىل مواصـلة تطـوير      )٧٦(العربية

ســيما مــع اللجنــة املنشــأة عمــالً  التعــاون بــني املؤسســات، وال
شـــأن تنظـــيم القاعـــدة وحركـــة    ) ب١٩٩٩( ١٢٦٧بـــالقرار 
. وأعــرب ممثــل شــيلي بصــفته رئــيس تلــك اللجنــة )٧٧(الطالبــان

عــن عزمــه علــى تعزيــز التعــاون بــني اللجنــتني وأفــاد عــن عقــد 
اجتماع غري رمسي بني رئيسي اللجنتني. وذكر أن مثّة اقتراحـا  
ال تعاون جديد، وحتديدا عقد لقاءات منتظمـة بـني رئيسـي    

  .  )٧٨(اللجنتني واخلرباء

ويف ما يتعلق بالتحديات املتبقية األخرى، قـال املمثـل     
الدائم لكوت ديفـوار إن اتفاقًـا عامليـا بشـأن تعريـف األعمـال       
اإلرهابيــة هــو شــرط الزم ألي اســتراتيجية مجاعيــة تســتهدف  

. ورأى بعض املتكلمني أن مثة ديـدات  )٧٩(مكافحة اإلرهاب
ــي    ــدرات كوسـ ــار باملخـ ــن االجتـ ــديثًا عـ ــأت حـ ــل نشـ لة لتمويـ

اإلرهاب وعن إمكانية حصول اإلرهابيني على أسلحة الـدمار  
. وقــال وفــد إســرائيل إن اإلرهــاب يــزداد تعقيــدا،  )٨٠(الشــامل

وإن علــى اللجنــة والــدول أن تتوقــع االجتاهــات اجلديــدة الــيت   
__________ 

(اجلزائـر)؛   ١٣الصـفحة  (الصـني)؛ و  ١٢املرجع نفسـه الصـفحة     )٧٦(  
 ١٨االحتـاد األورويب)؛ والصـفحة   باسم (هولندا،  ١٥والصفحة 

 (اجلمهورية العربية السورية).

 ١١(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة  ١٠املرجــع نفســه، الصــفحة   )٧٧(  
(هولنــدا،   ١٥(اجلزائــر)؛ والصــفحة   ١٣(إســبانيا)؛ والصــفحة  

نشــــــتاين)؛ (ليخت ١٩االحتــــــاد األورويب)؛ والصــــــفحة  باســــــم
 (كوت ديفوار). ٢٥(اليابان) ؛ والصفحة  ٢٤والصفحة 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٧٨(  

 .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )٧٩(  

ــفحة     )٨٠(   ــع نفســـه، الصـ  ٢٩(أوزبكســـتان)؛ والصـــفحة   ٢٧املرجـ
 اجلماعي). (كازاخستان، باسم منظمة معاهدة األمن

ــات      ــديدا لالجتاهـ ــا شـ ــويل اهتمامـ ــذها، وأن تـ ــن أن يتخـ ميكـ
فته رئيس اللجنة املنشـأة  . وأعرب ممثل رومانيا، بص)٨١(الناشئة

)، عـن اسـتعداده ملناقشـة أوجـه     ٢٠٠٤( ١٥٤٠عمالً بالقرار 
  .  )٨٢(التآزر املمكنة بني اللجنة وجلنة مكافحة اإلرهاب

ــم      ــان باســ ــرئيس ببيــ ــة، أدىل الــ ــاب املناقشــ ويف أعقــ
  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٨٣(الس

عـة جــدول أعماهلـا علــى   دعـا جلنــة مكافحـة اإلرهــاب إىل متاب    
يومـا الثانيـة عشـرة للجنـة،      ٩٠ النحو الوارد يف برنامج العمـل لفتـرة الــ   

) بشــأن ٢٠٠٤( ١٥٣٥مــع التركيــز علــى تــدابري عمليــة لتنفيــذ القــرار   
اخلطـة التنظيميـة للمديريـة التنفيذيـة      مبا يف ذلك النظـر يف  تنشيط اللجنة،

  ملكافحة اإلرهاب املنشأة حديثًا.  

إىل أمهية أن تواصـل اللجنـة جهودهـا الراميـة إىل زيـادة      وأشار   
قدرات الدول األعضـاء علـى مكافحـة اإلرهـاب لتحديـد املشـاكل الـيت        

) ومعاجلتــها؛ وتيســري ٢٠٠١( ١٣٧٣تواجههــا الــدول يف تنفيــذ القــرار 
تقــدمي املســاعدة الفنيــة وفــق احتياجــات كــل بلــد؛ وتشــجيع أكــرب عــدد 

ء يف االتفاقيـــات والربتوكـــوالت ممكـــن مـــن الـــدول ألن تصـــبح أعضـــا 
ــع     ــا مـ ــا وتعاوـ ــاب، وتعزيـــز حوارهـ ــة اإلرهـ ــلة مبكافحـ ــة املتصـ الدوليـ
ــات الدوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة الــيت تعمــل يف اــاالت       املنظم

  ).  ٢٠٠١(  ١٣٧٣احملددة يف القرار 

ــه حــىت وأشــار إىل    ــه  ٣٠أن ــزم  مل ٢٠٠٤حزيران/يوني  ٧١تلت
ي لتقـدمي تقاريرهـا إىل اللجنـة علـى النحـو الـوارد يف       دولة باملوعد النـهائ 

)؛ ودعا هذه الدول إىل القيام بـذلك علـى وجـه    ٢٠٠١( ١٣٧٣القرار 
الســرعة، وذلــك حفاظًــا علــى عامليــة االســتجابة الــيت يتطلّبــها القــرار         

٢٠٠١(  ١٣٧٣  .(  
  

__________ 

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٨١(  

 .١٦ه، الصفحة املرجع نفس  )٨٢(  

  )٨٣(  S/PRST/2004/26. 
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 ٥٠٢٦البيــان الــذي أدىل بــه الــرئيس يف اجللســة       

    ٢٠٠٤  أيلول/سبتمرب ١املعقودة يف 

أيلــــــــــول/  ١املعقــــــــــودة يف  ٥٠٢٦يف اجللســــــــــة   
، أدىل الـــــرئيس (الفلـــــبني) ببيـــــان باســـــم    ٢٠٠٤ ســـــبتمرب

  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:  )٨٤(الس

أدان بـأقوى العبـارات العمـل اإلرهــايب البشـع املتمثـل يف أخــذ        
روسـي،  رهائن يف إحدى املدارس الثانويـة يف مدينـة بيسـالن، باالحتـاد ال    

ــول/ ســبتمرب   ١يف  ــة األخــرى   ٢٠٠٤أيل ، وكــذلك اهلجمــات اإلرهابي
الـيت ارتكبــت مــؤخرا ضـد املــدنيني األبريــاء يف موسـكو وعلــى طــائرتني    
تابعتيــن للخطوط اجلوية الروسية، وهي هجمات سقـط فيهـا الكـثريون   

  بني قتلـى وجرحــى؛  

 وطالــب بــإطالق ســراح مجيــع رهــائن اهلجــوم اإلرهــايب علــى    
  الفور وبدون شروط؛  

وأعـــرب عـــن عميـــق تعاطفـــه مـــع شـــعب وحكومـــة االحتـــاد    
الروسي وعن أسـاه لضـحايا اهلجمـات اإلرهابيـة وعـن تقدمـه ألسـرهم        

  خبالص تعازيــه؛  

وأعرب عن تصميمه علـى مكافحـة مجيـع أشـكال اإلرهـاب،        
  املتحدة.    املنوطـة بــه مبوجب ميثاق األمموفقًا للمسؤوليات 

  
املعقـودة   ٥٠٣١ت الـيت دارت يف اجللسـة   املـداوال   

    ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١٣يف 

ــة    ــودة يف  ٥٠٣١يف اجللســ ــبتمرب  ١٣املعقــ أيلول/ســ
س يف جــــدول أعمالــــه رســــالة مؤرخــــة ، أدرج الــــ٢٠٠٤

األمن مـن   موجهة إىل رئيس جملس ٢٠٠٤آب/أغسطس  ٢٣
) بشــأن ١٩٩٩( ١٢٦٧رئــيس اللجنــة املنشــأة عمــالً بــالقرار  

يــرتبط مــا مــن أفــراد   لقاعــدة وحركــة الطالبــان ومــا تنظــيم ا
__________ 

  )٨٤(  S/PRST/2004/31. 

، حييـل ـا التقريـر األول لفريـق الـدعم التحليلـي       )٨٥(وكيانات
  ).  ٢٠٠٤(  ١٥٢٦ورصد اجلزاءات املنشأ عمالً بالقرار 

واستمع الس إىل إحاطة من رئيس اللجنـة، أعقبتـها     
وممثّلــو أســتراليا،   )٨٦(بيانــات أدىل ــا معظــم أعضــاء الــس    

إندونيســيا، وســنغافورة، وماليزيــا، واهلنــد، وهولنــدا، (باســم و
  واليابان. )٨٧(االحتاد األورويب)

ــه التأكيـــد علـــى أن      ــة يف إحاطتـ ــاد رئـــيس اللجنـ وأعـ
ــيت ــدد الســالم      اإلرهــاب يعــد واحــدا مــن أشــد األخطــار ال
واألمـــن الـــدوليني، وأحـــاط الـــس علمـــا باألنشـــطة الـــيت       

ــق ال   ــة وفري ــه   اضــطلعت ــا اللجن ــذ إحاطت ــابع هلــا من رصــد الت
. وذكر أن اللجنة ناقشـت وثيقـة   ٢٠٠٤األخرية يف أيار/مايو 

ــرار      ــواردة يف القـ ــة الـ ــري اإللزاميـ ــدابري غـ ــن التـ ــة عـ ــري رمسيـ غـ
) والــيت تتســم باألمهيــة مــن أجــل تنفيــذ نظــام ٢٠٠٤( ١٥٢٦

اجلزاءات. وتشمل هـذه تـدابري تسـعى إىل منـع تـدفق األمـوال       
اليـة إىل األفـراد والكيانـات املدرجـة يف     وغريها من األصـول امل 

ــاء     ــز التعــاون يف بن ــة، وإىل حتســني القائمــة، وتعزي قائمــة اللجن
ــة      ــال إن اللجن ــذ نظــام اجلــزاءات. وق القــدرات مــن أجــل تنفي
تــدرك أن بعــض التــدابري قــد تصــبح إلزاميــة يف املســتقبل إذا       
ــد        ــة ق ــأن اللجن ــا ب ــاد أيض ــك مناســبا وضــروريا. وأف ــرب ذل اعت

ــا؛ وأضــافت أمســاء      نق ــة لتســيري أعماهل ــادئ التوجيهي حــت املب
القائمة؛ ووضعت قائمة جاهزة لالسـتعمال بأمسـاء    جديدة إىل

جهات االتصـال املكلّفـة بإخطـار الـدول األعضـاء بـأي تغـيري        
__________ 

  )٨٥(  S/2004/679. 

، بصـفته رئـيس اللجنـة ولكنـه     مجلـس إحاطتـه لل  ممثل شـيلي  قدم  )٨٦(  
 .ممثال لبلدهيدل ببيان بصفته  مل

 ،وتركيــا  ،وبلغاريــا  ،يســلندا أو ،أيــدت البيــان كــل مــن ألبانيــا       )٨٧(  
وصـــربيا  ،ورومانيـــا ،ومجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية ســـابقًا

 والنرويج. ،وكرواتيا ،واجلبل األسود
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يدخل على القائمة؛ وأقامـت اللجنـة أيضـا عالقـة عمـل فعالـة       
يــة للجنــة مــع رئــيس جلنــة مكافحــة اإلرهــاب واملديريــة التنفيذ

مكافحـة اإلرهـاب. وأفــاد بـأن فريـق الرصــد ركّـز يف األشــهر      
ــع        ــة م ــة وفعال ــة عمــل وثيق ــى إنشــاء عالق ــة املاضــية عل األربع
اللجنة والدول األعضاء وكذلك مع جلنة مكافحـة اإلرهـاب.   
وقد عمل الفريق على حتسـني قائمـة اللجنـة مـن خـالل طلـب       

يـارات القطريـة   معلومات إضافية من الدول وقام بعـدد مـن الز  
من أجـل تقيـيم تطـور التهديـد الـذي يشـكله تنظـيم القاعـدة،         
ــة    ــة، ومناقشـ ــبل حتســـني القائمـ ــأن سـ وطلـــب اقتراحـــات بشـ
األفكار املتعلقة جبعل اجلزاءات أكثـر فعاليـة، وتشـجيع الـدول     
على إضافة أمساء إىل القائمة. وأثىن الـرئيس علـى كـون تقريـر     

اللجنـــة حاليـــا، يتضـــمن  ، الـــذي تنظـــر فيـــه)٨٨(الفريـــق األول
ــة.      ــدا لعمــل اللجن ــا جدي ــدة وســوف تعطــي زمخً أفكــارا جدي
وقال إن الفريـق قـد بـادر ببلـورة عـدد مـن التـدابري الـيت ميكـن          
اختاذها من أجل حتسـني فعاليـة القائمـة املوحـدة ومصـداقيتها،      
وتعزيز فعالية ما هو قائم من جزاءات مالية ومن حظر لتوريد 

على السـفر. وأشـار الفريـق إىل أن طبيعـة     األسلحة ومن حظر 
التهديد الذي يشكله تنظـيم القاعـدة وحركـة الطالبـان تتطـور      
باسـتمرار، وأن ذلــك يســتلزم بالتــايل اســتجابة مبتكــرة وفعالــة  
ــع       ــاون م ــال إن اســتمرار التع ــدويل. وق ــع ال ــب اتم ــن جان م
الدول األعضاء يظل اجلانـب األهـم يف عمـل اللجنـة، وإن مثّـة      

مســائل يف ذلــك الســياق حتظــى باهتمــام خــاص وهــي    ثــالث
ــرار      ــت يف القـ ــيت أتيحـ ــة الـ ــة، والفرصـ ــة القائمـ ــني نوعيـ حتسـ

) للـــدول لكـــي جتتمـــع باللجنـــة، والزيـــارات ٢٠٠٤( ١٥٢٦
القطرية اليت تعتزم اللجنة القيام ا. وشجع بقوة مجيـع الـدول   

القائمــة الــيت ال حتــوي حاليــا    علــى تقــدمي أمســاء جديــدة إىل    
عددا قليالً من األفراد والكيانات املرتبطني بتنظيم القاعـدة   إال

__________ 

  )٨٨(  S/2004/679. 

ــأن      ــم ب ــى عل ــة عل ــا أن اللجن ــان. وأوضــح أيض وحركــة الطالب
ــة،     ــة الواجب ــاإلجراءات القانوني للــدول شــواغل يف مــا يتعلّــق ب
ــخاص      ــم األشـ ــال وصـ ــها، واحتمـ ــاء منـ ــض األمسـ ــع بعـ وبرفـ
ــق      ــن فري ــة ســوف تطلــب م ــن أن اللجن ــا، وأعل املــدرجني فيه
الرصـــد استكشـــاف أســـباب عـــدم تقـــدمي أمســـاء. وستواصـــل 
اللجنــة يف ســياق عملــها إيــالء االهتمــام الواجــب لضــرورة أن 
تنفّذ اجلزاءات، مبا يف ذلك يف إطار إجراءات شـطب األمسـاء،   
ــق      ــا يتعل ــدويل. ويف م ــاق األمــم املتحــدة والقــانون ال وفقــاً مليث

عـن أسـفه   باالجتماعات بني اللجنة والدول األعضـاء، أعـرب   
لعــدم عقــد هــذه االجتماعــات وأكّــد أن الغــرض مــن هــذه        
االجتماعات هو معرفة املزيد عـن خـربات الـدول وشـواغلها،     
واستكشــاف الســبل الكفيلــة بتحســني نظــام اجلــزاءات. ورأى 
أن هــذه الزيـــارات تشــكل أداة قيمـــة لتحســني التعـــاون بـــني    

  اللجنة والدول األعضاء.  

لـى بعـض املهـام احملـددة     وألقى رئيس اللجنة الضـوء ع   
الــيت تواجههـــا اللجنـــة، واملتمثلــة يف حتســـني نوعيـــة القائمـــة؛   
وتشـديد التركيــز علــى نتــائج أنشـطة اإلنفــاذ الــيت تضــطلع ــا   
الــدول مــن أجــل الكشــف عــن املشــاكل الــيت تواجههــا هــذه    
الدول؛ وتنشيط عمل اللجنة يف جمال رفع األمسـاء مـن القائمـة    

)؛ ومواصـــلة ٢٠٠٢( ١٤٥٢رار واالســـتثناءات مبوجـــب القـــ
الزيارات القطرية من أجل التقييم املستمر ملـدى تطبيـق تـدابري    
ــدول       ــع الـ ــوار مـ ــز احلـ ــع؛ وتعزيـ ــى أرض الواقـ ــزاءات علـ اجلـ
األعضــاء مــن أجــل الــتمكن مــن تقــدمي املســاعدة هلــا؛ وتوثيــق  
التعـــاون والتنســـيق مـــع جلنـــة مكافحـــة اإلرهـــاب ومديريتـــها  

ــة املن  ــة، واللجن ــالقرار  التنفيذي )، ٢٠٠٤( ١٥٤٠شــأة عمــالً ب
  .  )٨٩(والوكاالت واملنظمات الدولية املعنية

__________ 

  )٨٩(  S/PV.5031 ١٠إىل  ٢، الصفحات. 
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وأيـــد متكلمـــون تقيـــيم فريـــق الرصـــد يف مـــا يتعلـــق     
بالطابع املـتغري للتهديـد الـذي يشـكله تنظـيم القاعـدة وحركـة        
ــدابري اجلــزاءات     ــيح ت ــاك حاجــة إىل تنق ــان، ورأوا أن هن الطالب

تغير. وأشادوا بالزيـارات القطريـة   وتعديلها وفقًا هلذا الطابع امل
اليت قام ا الرئيس باسم اللجنة باعتبارها مفيدة بصـفة خاصـة   

  .  )٩٠(لتشجيع احلوار وتعزيز الشفافية

وشددت وفود عديـدة علـى أمهيـة توثيـق التعـاون مـع         
ســـيما مـــع جلنـــة مكافحـــة اإلرهـــاب   اهليئـــات األخـــرى، وال

وسـيع نطـاق التعـاون    ومديريتها التنفيذية، ورحـب معظمهـا بت  
ــالقرار     ــة املنشــأة عمــالً ب ــع اللجن . ويف )٩١()٢٠٠٤( ١٥٤٠م

سياق زيادة التعاون، رأى ممثل اهلند أن تشـمل الزيـارات الـيت    
تقوم ا اللجنة للدول دف تعزيز التنسيق وتبادل املعلومـات  

  .  )٩٢(جلنة مكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذية

ــل اململكـــ    ــر ممثـ ــدةوذكـ ــدة   ة املتحـ ــة املوحـ أن القائمـ
توضع ليستخدمها الس أو اللجنـة فحسـب، بـل وضـعت      مل

لتســتخدمها كــل دولــة مــن الــدول األعضــاء. وشــجع الــدول   
على أن تتوىل زمام القائمة، قائال إن أهم خطوة يف ذلـك هـي   

. وأعـادت عـدة وفـود أخـرى     )٩٣(تقدمي األمساء إلدراجها فيهـا 
التأكيد على ضرورة استكمال القائمة وحتـديثها علـى الـدوام،    

__________ 

 ١١(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة  ١٠املرجــع نفســه، الصــفحة   )٩٠(  
ــفحة  ــتان)؛ والصــــ ــفحة  ٢٤(باكســــ ــل)؛ والصــــ  ٣٥(الربازيــــ

 (ماليزيا). ٣٦(إندونيسيا)؛ والصفحة 

 ١٣(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة  ١٠فســه، الصــفحة املرجــع ن  )٩١(  
(أنغـــوال)؛   ٢٠ (بـــنن)؛ والصـــفحة   ١٩(الفلـــبني)؛ والصـــفحة   

ــر)؛ والصــفحة   ٢٢والصــفحة  (إســبانيا)؛ والصــفحة   ٢٥(اجلزائ
ــفحة   ٢٧ ــتراليا)؛ والصـــ ــدا،  ٢٨(أســـ ــم(هولنـــ ــاد  باســـ االحتـــ

 (ماليزيا). ٣٦(اليابان)؛ والصفحة  ٣٠األورويب)؛ والصفحة 

 .٣٤ملرجع نفسه، الصفحة ا  )٩٢(  

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٩٣(  

قائلـة إن القائمـة لـن تكــون جيـدة إال حسـب جـودة البيانــات       
. وأشـار ممثـل باكسـتان إىل أن اكتمـال     )٩٤(اليت تقدمها الـدول 

. وحـذّر  )٩٥(القائمة ودقتـها أمـران أساسـيان لنجـاح اجلـزاءات     
ــة   أيضــا مــن اجلــزاءا  ــة الــيت تســتهدف مؤسســات خريي ت املالي

ــع يف تفســري       ــن التوس ــدون مــربر وحــذّر كــذلك م إســالمية ب
  .  )٩٦(“املرتبطني ا”مصطلح 

ــه         ــاده أن ــن رأي مف ــاد الروســي ع ــل االحت ــرب ممث وأع
عوضــا عــن مناقشــة عيــوب القائمــة، ينبغــي أن تــدعم الــدول    

. )٩٧(األعضـــاء اللجنـــة مـــن خـــالل تقـــدمي معلومـــات إضـــافية 
رب ممثل اجلزائـر عـن اعتقـاده بـأن تعليـق أمسـاء أو حـذفها        وأع

من القائمة بسـبب االفتقـار إىل معلومـات كافيـة هـو أمـر غـري        
حصيف، وينبغي بـدالً مـن ذلـك التركيـز علـى التهديـد الـذي        

  .  )٩٨(يشكّله هؤالء األفراد أو الكيانات

ويف ما يتعلق مبسألة حذف األمساء من القائمـة، أشـار     
إىل أمهيتها املتزايـدة، وخاصـة يف مـا يتعلـق بـاألفراد       وفد أملانيا

الذين كانـت اللجنـة حمقـة يف إدراجهـم يف القائمـة مث يرتـدون       
الحقًـا عـن اإلرهـاب. وقـال إن الرفـع مـن القائمـة لـيس جمـرد          

يتعلق بالفرد املعين بـل لـه    ما مسألة إجراءات قانونية واجبة يف
فزا هلـؤالء األفـراد كـي    أثر إجيايب، مبعىن أنـه ميكـن أن يـوفر حـا    

. وذكـر  )٩٩(يتعاونوا يف التحقيقات يف إطار مكافحة اإلرهـاب 
__________ 

(أسـتراليا)؛   ٢٧(أملانيـا)؛ والصـفحة    ١٧املرجع نفسه، الصـفحة    )٩٤(  
 ٣٠االحتـاد األورويب)؛ والصـفحة    باسم(هولندا،  ٢٨والصفحة 

 (ماليزيا). ٣٦(اليابان)؛ والصفحة 

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٩٥(  

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٩٦(  

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٩٧(  

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٩٨(  

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٩٩(  
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ممثل أنغوال أنه يف حـني ينبغـي علـى الـدول األعضـاء أن تقـدم       
أمساء، ينبغي علـى اللجنـة مـن جانبـها أن تنظـر يف اإلجـراءات       

. واقتــرح ممثـل الربازيــل  )١٠٠(الالزمـة لرفــع األمسـاء مــن القائمـة   
ن تستفيد من التـدابري الراميـة إىل حتسـني إمكانيـة     على اللجنة أ

اســتخدام القائمــة ومصــداقيتها الــيت اقترحهــا فريــق الرصــد يف   
تقريــره، وطلــب إىل فريــق الرصــد تقــدمي اقتراحــات حمــددة إىل 
اللجنة. ورأى أن االقتراحات احملددة يف ما يتعلق بـاإلجراءات  

لــب ممثّــل . وط)١٠١(القانونيــة الواجبــة قــد تكــون مفيــدة للجنــة 
باكســـتان أيضـــا إىل اللجنـــة مواصـــلة حتســـني إجـــراءات رفـــع 
األمساء من القائمة ومعاجلة الشـواغل الـيت تكتنـف اإلجـراءات     

. وشدد ممثل إسبانيا على احلاجة إىل حتسني بيانـات  )١٠٢(املتبعة
بيانــات التعريــف األوليــة لألشــخاص والكيانــات الــيت تضــمها  

يــة أخــرى تتمتــع القائمــة، واقتــرح التواصــل مــع منظمــات دول
ــدا     ــة، وحتديـ ــرب الوطنيـ ــة عـ ــة املنظمـ ــة اجلرميـ ــربة يف مكافحـ خبـ
ــع       ــراءات لرف ــا إىل ضــرورة وضــع إج ــار أيض ــول. وأش اإلنترب
األمساء من القائمة، واعترب ذلك مسألة رئيسية إذا أراد الـس  

. واقتـرح ممثّـل   )١٠٣(احلفاظ على الشرعية العامليـة لعمـل اللجنـة   
بة الــدول الــيت تــؤوي أولئــك األفــراد  اهلنــد علــى اللجنــة حماســ 

ــال     ــدم االمتثـ ــى عـ ــة علـ ــة يف القائمـ ــات املدرجـ وتلـــك الكيانـ
  .  )١٠٤(للقرارات ذات الصلة الصادرة مبوجب الفصل السابع

وشدد ممثل فرنسـا علـى أن تـدابري مكافحـة اإلرهـاب        
جيب أال تقوض سيادة القانون واحلقوق األساسية للمـواطنني،  

يظل لـذلك يقظًـا لضـمان االمتثـال ملبـدأ      قائال إن وفد بلـده سـ  
__________ 

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٠(

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٠١(

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٢(

 .٢٦ و ٢٥املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠٣(

 .٣٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٤(

. وكـذلك، شـدد العديـد    )١٠٥(الفعالية واحتـرام سـيادة القـانون   
من املتكلمني على ضرورة احترام القانون الـدويل يف مكافحـة   

  .  )١٠٦(اإلرهاب

وقـــال ممثـــل اجلزائـــر إن حـــق اللجـــوء يمـــنح جتـــاوزا     
بيـة  ملنظمات إرهابية وأفراد إرهـابيني متـورطني يف أعمـال إرها   

يف بلــدام األصــلية، وهــذا يــؤدي إىل تســهيل إفــالت تلــك       
أولئــك األفــراد مــن العقــاب. ودعــا بالتــايل إىل    التنظيمــات أو

تشجيع الدول على التعاون الكامـل يف جمـال تسـليم اـرمني.     
وميكن أن يتحقق ذلك من خالل زيادة االستفادة من الفـرص  

مــم املتحــدة. الــيت يــنص عليهــا الفصــل الســابع مــن ميثــاق األ   
يعـــاجل فريـــق الرصـــد هـــذه املســـألة وأعـــرب عـــن أملـــه يف أن 

أجــل تعزيــز التعـــاون القضــائي الــدويل يف جمــال تســـليم       مــن 
  .  )١٠٧(ارمني

  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٤( ١٥٦٦القرار   

 تشـــرين األول/ ٨املعقـــودة يف  ٥٠٥٣يف اجللســـة 

    ٢٠٠٤أكتوبر 

ــة    ــودة يف ٥٠٥٣يف اجللســـــــ ــ ٨، املعقـــــــ رين تشـــــــ
، وجـه الـرئيس (اململكـة املتحـدة) انتبـاه      ٢٠٠٤األول/أكتوبر 

ــرار   ــس إىل مشــروع ق ــع أعضــاء   )١٠٨(ال ــات مجي . وأدىل ببيان
  الس وأيضا ممثّل تركيا، باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي.  

__________ 

 .١٨فسه، الصفحة املرجع ن  )١٠٥(

ــنن)؛  ١٩(الصــني)؛ والصــفحة   ١٨املرجــع نفســه، الصــفحة    )١٠٦( (ب
 ٣٥االحتـاد األورويب)؛ والصـفحة    باسم(هولندا،  ٢٨والصفحة 

 (ماليزيا). ٣٦(إندونيسيا)؛ والصفحة 

 .٢٣ و ٢٢املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠٧(

)١٠٨(  S/2004/792. 
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وطــرح مشــروع القــرار للتصــويت واعتمــد باإلمجــاع    
ــرار   ــفه القـ ــس،   ٢٠٠٤( ١٥٦٦بوصـ ــه الـ ــرر بـ ــذي قـ )، الـ

ع مـن امليثـاق، مجلـة أمـور منـها      متصرفًا مبوجب الفصـل السـاب  
  يلي:    ما

ــارات مجيــع أعمــال اإلرهــاب باعتبارهــا مــن       ــأقوى العب أدان ب
  أخطر التهديدات اليت يتعرض هلا السالم واألمن؛  

  وأهاب بالدول أن تتعاون تعاونا تاما على حماربة اإلرهاب؛    

ــا      ــبح أطرافًــ ــدول أن تصــ ــع الــ ــاب جبميــ ــات وأهــ يف االتفاقيــ
  الصلة؛    والربوتوكوالت الدولية ذات

ــة ذات       ــة ودون اإلقليمي ــة واإلقليمي ــات الدولي ــاب باملنظم وأه
  الصلة أن تعمل على تعزيز التعاون الدويل يف جمال حماربة اإلرهاب؛  

وطلــب إىل جلنــة مكافحــة اإلرهــاب أن تقــوم بوضــع جمموعــة    
يـــذ أحكـــام القـــرار مـــن أفضـــل املمارســـات ملســـاعدة الـــدول علـــى تنف 

  ما يتصل بتمويل اإلرهاب؛    ) يف٢٠٠١(  ١٣٧٣

ووجه جلنة مكافحـة اإلرهـاب أن تبـدأ يف القيـام بزيـارات إىل        
  )؛  ٢٠٠١( ١٣٧٣الدول بغرض تعزيز رصد تنفيذ أحكام القرار 

وقرر إنشاء فريق عامل للنظر يف وضع توصـيات وتقـدميها إىل     
ــدابري   ــق بالتـــ ــا يتعلـــ ــس يف مـــ ــى   العمل الـــ ــتفرض علـــ ــيت ســـ ــة الـــ يـــ

واجلماعــــات والكيانــــات الضــــالعني يف األنشــــطة اإلرهابيــــة،   األفــــراد
  املرتبطني ا؛    أو

وطلب إىل الفريق العامل أن ينظـر يف إمكانيـة إنشـاء صـندوق       
  دويل لتعويض ضحايا األعمال اإلرهابية؛  

ــة         ــوات املالئم ــاذ اخلط ــوم باخت ــام أن يق ــني الع ــب إىل األم وطل
يـــة التنفيذيـــة للجنـــة مكافحـــة اإلرهـــاب طـــور التشـــغيل  لـــدخول املدير

تشـــرين الثـــاين/   ١٥وأن يبلـــغ الـــس عـــن ذلـــك حبلـــول     الكامـــل، 
  .  ٢٠٠٤  نوفمرب

ــرار يعــزز دور      ــة أن الق ورأى املتكلمــون بصــورة عام
األمم املتحدة املركزي يف مكافحة اإلرهـاب وأنـه سـيزيد مـن     

اإلرهــاب  تكثيــف التعــاون الــدويل الــالزم مــن أجــل مكافحــة  

ــبعض علـــ    ــة. وشـــدد الـ ــرار ســـيعزز التعـــاون   بفعاليـ ى أن القـ
يتجاوز التعـاون ضـد    يتعلق مبكافحة اإلرهاب الدويل مبا ما يف

. وإضافة إىل ذلـك، شـدد   )١٠٩(تنظيم القاعدة وحركة الطالبان
ــع      ــى ضــرورة أن تتماشــى مكافحــة اإلرهــاب م متكلمــون عل

دويل، امليثـــاق ومـــع التزامـــات الـــدول مبوجـــب القـــانون الـــ      
ســيما القــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان وقــانون الالجــئني   وال

  الدويل.    الدويل والقانون اإلنساين

وتطرق متكلمون إىل مناقشة فقرات حمـددة يف القـرار     
)، فتنــاولوا مســـألة تقريــر املصـــري واألعمـــال   ٢٠٠٤( ١٥٦٦

. وأشار ممثّل الربازيـل إىل  )١١٠(٣اإلرهابية يف ما يتعلق بالفقرة 
الفقرة تظهر بوضوح صيغة توفيقية تتضمن رسالة سياسـية  أن 

  .  )١١١(صرحية، ولكنها ليست حماولة لتعريف مفهوم اإلرهاب

ويف مــا يتعلــق مبهــام الفريــق العامــل املســتقبلية الــيت         
ذكرها القرار، واليت تشمل النظر يف السبل والوسـائل الكفيلـة   

ــد هويـــة األفـــراد الضـــالعني واجلماعـــات والكيانـــ      ات بتحديـ
الضــالعة يف أنشــطة إرهابيــة، اقتــرح العديــد مــن الوفــود وضــع  
ــار أن ذلــك هــو الســبيل األنســب للتعــرف علــى     قائمــة، باعتب

ــة   ــات املعنيـ ــات والكيانـ ــراد واجلماعـ ــد بعـــض  )١١٢(األفـ . وأكّـ
__________ 

 (اململكة املتحدة). ١١(باكستان)؛ والصفحة  ٤الصفحة   )١٠٩(

ــفحة     )١١٠( ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة   ٢املرجـ ــا)؛ والصـ ــاد  ٣(تركيـ (االحتـ
ــفحة   ــي)؛ والصـ ــفحة   ٤الروسـ ــر)؛ والصـ (الواليـــات  ٧(اجلزائـ

ــن     ٩املتحــدة)؛ والصــفحة   ــد م ــى مزي ــبني). وللحصــول عل (الفل
 ١٥٦٦القـــرار  مـــن ٣الفقـــرة  بشـــأناملعلومـــات عـــن املناقشـــة 

، اجلـزء األول، البـاب ألـف،    عشـر )، انظر الفصل الثاين ٢٠٠٤(
 ) من ميثاق األمم املتحدة.٢( ١، يف ما يتعلق باملادة ٢احلالة 

)١١١(  S/PV.5053 ٩، الصفحة. 

ــه، الصـــفحة    )١١٢( ــاد الروســـي)؛ والصـــفحة   ٣املرجـــع نفسـ  ٥(االحتـ
(أملانيــــا)؛  ٧(رومانيــــا)؛ والصــــفحة   ٦(إســــبانيا)؛ الصــــفحة  

ــفحة  ــفحة   ٧والصـ ــدة)؛ والصـ ــات املتحـ ــا)؛  ١١(الواليـ (فرنسـ
 (اململكة املتحدة). ١١والصفحة 
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املتكلمني على احلاجة إىل التدابري اجلديدة اليت اقترحها الفريـق  
القــانون اإلنســاين العامــل مــن أجــل احتــرام القــانون الــدويل، و
  .  )١١٣(الدويل، وأحكام اإلجراءات القانونية الواجبة

ــس، يف إطــار         ــل أن ال ــن رأي ممثــل الربازي ــان م وك
ممارسته احلالية، يفرط يف اللجوء إىل اسـتخدام الفصـل السـابع    
ــرار      ــوق القـــ ــاد منطـــ ــرى أن اعتمـــ ــو يـــ ــاق. فهـــ ــن امليثـــ مـــ

عـدم   ) بأكمله يف إطار هذا الفصـل يشـري إىل  ٢٠٠٤( ١٥٦٦
إيالء االهتمام الكايف لإلمكانيات الـيت يتيحهـا العمـل التعـاوين     
الدويل. وقال إنه يرى أن هذا االجتاه غـري ضـروري وسـتكون    

ســيما يف مــا يتعلــق بالنــداء املوجــه إىل  لــه نتيجــة عكســية، وال
ــرة  ــوارد يف الفقــ ــاء، الــ ــدول األعضــ ــرض )١١٤(٥ الــ . ويف معــ

ق، أعـرب ممثـل بـنن عـن     ) مـن امليثـا  ٢( ٢٤اإلشارة إىل املـادة  
يفسر أي حكم مـن أحكـام القـرار علـى      اعتقاده بأنه جيب أال

حنــو خيــل مببــادئ امليثــاق، وحــث الــدول األعضــاء علــى تنفيــذ 
  .  )١١٥(القرار ذه الروح

  
 ٥٠٥٩البيــان الــذي أدىل بــه الــرئيس يف اجللســة       

    ٢٠٠٤  تشرين األول/ أكتوبر ١٩املعقودة يف 

تشــــــــرين  ١٩ودة يف ، املعقــــــــ٥٠٥٩يف اجللســــــــة   
، أدرج الس يف جدول أعمالـه رسـالة   ٢٠٠٤األول/أكتوبر 

موجهـة إىل رئـيس    ٢٠٠٤تشـرين األول/أكتـوبر    ١٥مؤرخة 
ــل ــا      ــيس جلنــة مكافحــة اإلرهــاب، حيي جملــس األمــن مــن رئ

تشـــــرين  ١برنـــــامج عمـــــل اللجنـــــة للفتـــــرة املمتـــــدة مـــــن  
    .)١١٦(٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ٣١األول/أكتوبر إىل 
__________ 

 (الربازيل). ٩(شيلي)؛ والصفحة  ٦املرجع نفسه، الصفحة   )١١٣(

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )١١٤(

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )١١٥(

)١١٦(  S/2004/820. 

واستمع الس إىل إحاطة قدمها رئيس جلنة مكافحـة    
اإلرهاب واملدير التنفيـذي للمديريـة التنفيذيـة للجنـة مكافحـة      

وممثّلو كـل   )١١٧(اإلرهاب. وأدىل ببيانات معظم أعضاء الس
ــة      ــا (نياب ــدا، وأوكراني ــن إســرائيل، وإندونيســيا، وأوغن كــل م

ا)، أيضـــا عـــن أذربيجـــان، وجورجيـــا، ومولـــدوفا، وجورجيـــ
وبـــنغالديش، وبـــريو، وتايلنـــد، ومجهوريـــة كوريـــا، وســـاموا  

منتدى جزر احملـيط اهلـادئ)، والسـلفادور، وسويسـرا،      (باسم
وفيجـــــي، وكنـــــدا، وكوبـــــا، وكوســـــتاريكا، وكولومبيـــــا،  
ــد،    ــا، واهلن ــال، ونيجريي ــا، ومصــر، ونيب وليختنشــتاين، وماليزي

  .  )١١٩(، واليابان)١١٨(االحتاد األورويب)  باسموهولندا (

ــى آخــر        ــس عل ــه ال ــة يف إحاطت ــيس اللجن ــع رئ وأطل
املســـتجدات بشـــأن األنشـــطة الـــيت اضـــطلعت ـــا اللجنـــة يف  
األشهر الثالثة املاضية، اليت كانـت بدايـة عمليـة التنشـيط الـيت      

) يف أعقـــاب موافقـــة الـــس ٢٠٠٤( ١٥٣٥أطلقهــا القـــرار  
ــة    ــة مكافحـ ــة للجنـ ــة التنفيذيـ ــة للمديريـ ــة التنظيميـ علـــى اخلطـ

رهاب. وأعلن أن برنامج العمل اجلديد سوف يسـتفيد مـن   اإل
إجنــازات األشــهر الثالثــة املاضــية الرئيســية مــن أجــل وضــع        
الصــيغة النهائيــة لالنتقــال إىل اهليكــل التنظيمــي اجلديــد. وأفــاد 
بأن عمل فريق اخلرباء املكثّـف ميكّـن جلنـة مكافحـة اإلرهـاب      

عضـاء. وقـد   من اإلسـراع بعمليـة اسـتعراض تقـارير الـدول األ     
__________ 

مجلـس بصـفته رئـيس اللجنـة     لل تهقدم ممثل االحتاد الروسي إحاط  )١١٧(
 .ممثال لبلدهولكنه مل يدلِ ببيان بصفته 

ــا    )١١٨( ــان كــل مــن: ألباني ــدت البي ــا ،وأيســلندا ،أي والبوســنة  ،وبلغاري
 ،ليوغســـالفية ســـابقًاومجهوريـــة مقـــدونيا ا ،وتركيـــا ،واهلرســـك

 والنرويج. ،وكرواتيا ،وصربيا واجلبل األسود ،ورومانيا

لالطالع علـى مزيـد مـن املعلومـات عـن املناقشـة الـيت جـرت يف           )١١٩(
هــذه اجللســة، انظــر الفصــل الثالــث، اجلــزء الثــاين، الفــرع ألــف،  

؛ والفصـل  باملشـاركة ، يف ما يتعلق باإلجراءات املتعلقة ٧القضية 
، يف مــا يتعلــق ٢، اجلــزء األول، الفــرع األول احلالــة الثــاين عشــر

 ) من ميثاق األمم املتحدة.٢( ١باملادة 
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واصــــلت اللجنــــة إدراج حتليــــل وتقــــدير االحتياجــــات إىل     
املساعدة لكل بلد من البلدان يف عملية االستعراض، ووافقـت  
ــادئ التوجيهيــة إلجــراء تلــك التقــديرات الــيت     علــى وثيقــة املب
ميكــن تقامسهــا مــع الــدول واملنظمــات املاحنــة املهتمــة بــاألمر،    

ذلك، تتعهد اللجنـة قاعـدة   مبوافقة الدول املعنية. وعالوة على 
بيانات املسـاعدة الالزمـة واملتاحـة. وقـال إن تـوفري املعلومـات       
من الدول هو أداة حيوية ملساعدة الدول اليت تطلب املساعدة 
التقنيــة. وقــال إن اللجنــة ركــزت علــى التحضــري لزياراــا إىل   
ــاع     ــري لالجتمـــ ــتركت يف التحضـــ ــاء، واشـــ ــدول األعضـــ الـــ

ــع  ــع مـ ــتثنائي الرابـ ــة ودون   االسـ ــة واإلقليميـ ــات الدوليـ املنظمـ
ــرئيس أن    مــا اإلقليميــة. ويف يتعلــق باألنشــطة املقبلــة، أعلــن ال

ــرار      ــن القــ ــلة مــ ــام ذات الصــ ــذ األحكــ ــزم تنفيــ ــة تعتــ اللجنــ
ــت ٢٠٠٤( ١٥٦٦ ــيت أعطـ ــية،   ) الـ ــا الرئيسـ ــة ملهامهـ األولويـ

وهي التعاون الوثيق مـع سـائر هيئـات جملـس األمـن املعنيـة        أال
ــع املنظمــات الدوليــة     مبكافحــة اإلرهــ  ــز التعــاون م اب، وتعزي

ــة التنشــيط علــى     ــل بعملي ــة، والتعجي ــة ودون اإلقليمي واإلقليمي
ــز احلــوار       ــة، وتعزي ــة للمديريــة التنفيذي ــة التنظيمي أســاس اخلط
وتبادل املعلومات مع الدول األعضاء وتيسـري تقـدمي املسـاعدة    

)، ســتعد ٢٠٠٤( ١٥٦٦التقنيــة. وأعلــن أنــه مبوجــب القــرار  
اللجنـــة، بالتشـــاور مـــع املنظمـــات الدوليـــة واإلقليميـــة ودون  
ــن      ــة م ــم املتحــدة ذات الصــلة، جمموع ــات األم ــة وهيئ اإلقليمي
أفضـل املمارســات ملسـاعدة الــدول علــى تنفيـذ أحكــام القــرار    

  .  )١٢٠() بشأن متويل اإلرهاب٢٠٠١(  ١٣٧٣

ــة للجنـــة        ــة التنفيذيـ ــذي للمديريـ ــدير التنفيـ ــدم املـ وقـ
إحاطـة للمجلـس أطلعـه فيهـا علـى التـدابري       مكافحة اإلرهـاب  

املتخــذة لتصــبح املديريــة التنفيذيــة جــاهزة للعمــل متامــا. وأفــاد 
بأنــه أعـــد امليزانيــة مـــن الناحيـــة اإلداريــة، واتخـــذ الترتيبـــات    

__________ 

)١٢٠(  S/PV.5059 ٥إىل  ٢. الصفحات 

الالزمة للتعاقد مع اخلرباء واملـوظفني اآلخـرين، وبـدأ أيضـا يف     
دوليـة ذات  إجراء اتصاالت مع طائفة عريضة من املنظمـات ال 

األمهيــة الرئيســية لعملــها يف املســتقبل. مثّ قــام املــدير التنفيــذي   
ــا تصــبح      ــة ســتقوم، حامل ــات فقــال إن املديري بتوضــيح األولوي
ــع الــدول األعضــاء        ــا، بتكثيــف احلــوار م ــاهزة للعمــل متام ج
للتعرف على احتياجاا واحلصول على املساعدة اليت حتتاجهـا  

ــق إجــراء تقييمــات   ــك عــن طري ــارات   وذل ــام بزي ــة والقي دوري
قطرية والعمل مع املنظمات الدولية اليت ميكن أن تساعد علـى  

  .  )١٢١(اكتشاف احتياجات الدولة وتنسيق املساعدة

وأعــرب متكلمــون عــن أملــهم يف أن يــروا املديريـــة        
تعمل يف أقرب وقت ممكن. وأيدوا األولويـات األربـع احملـددة    

هــاب كاملــة وتوســعوا  الــيت قــدمها رئــيس جلنــة مكافحــة اإلر  
تفصــيلها. وعــالوة علــى ذلــك، وافقــوا علــى أن اإلرهــاب    يف
يزال أحد أشد األخطار اليت دد السالم واألمن الـدوليني،   ال

ــذلك     ــه كـ ــق معـ ــع قـــد ترافـ ــدد احلـــوادث املرتفـ ــالوا إن عـ وقـ
  أضرارها.    تزايد

ــود عــن أســفه      ــدة وف ــت ع ــدول  وأعرب ا ألن بعــض ال
جنــة يف املوعــد احملــدد، وحثّتــها علــى  تقــدم تقاريرهــا إىل الل مل

. واقتــرح ممثــل  )١٢٢(الوفــاء بالتزاماــا يف أقــرب وقــت ممكــن    
شيلي أن تطلب هذه الدول املساعدة التقنيـة، قـائال إن اللجنـة    

. )١٢٣(واملنظمــات الدوليــة والبلــدان املاحنــة مســتعدة لتقــدميها     
ودعــا ممثــل اململكــة املتحــدة هــذه الــدول إىل إبــالغ اللجنــة        

__________ 

 .٧ و ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٢١(

؛ (باكسـتان)  ١٤(شـيلي)؛ والصـفحة    ٧صـفحة  الاملرجع نفسه،   )١٢٢(
ــفحة  ــفحة   ٢٠والصــ ــر)؛ والصــ ــدا، با ٢٨(اجلزائــ ــم(هولنــ  ســ

 األورويب).  االحتاد

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٣(
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. وقال ممثـل الربازيـل إنـه ال ينبغـي     )١٢٤(اكل اليت تواجههاباملش
تشــبيه اللجنــة، وبالتــايل إدارــا التنفيذيــة، بلجنــة جــزاءات،       
وأوصــى بــأن تبحــث الــدول إمكانيــة أن تتواصــل مــع اللجنــة    
وإدارـــا التنفيذيـــة ـــدف مناقشـــة إمكانيـــات وســـبل زيـــادة  

منتـدى  . وتكلم ممثل ساموا باسـم جمموعـة بلـدان    )١٢٥(التعاون
ــاده أن اموعــة،      ــأعرب عــن رأي مف جــزر احملــيط اهلــادئ، ف
املكونة أساسا من دول جزرية صـغرية ناميـة، كـثريا مـا تفتقـر      
إىل املــوارد واخلــربة التقنيــة للوفــاء بالتزاماــا. وقــال إنــه لــذلك 
يرحـــب باملشـــاورات بـــني الـــدول األعضـــاء وجلنـــة مكافحـــة  

ــدمي املســ    ــيت ــدف إىل تق ــة  اإلرهــاب ال ــدول النامي اعدة إىل ال
ــر     الصــغرية، ويشــجع اللجنــة علــى النظــر يف خيــار تقــدمي تقري
ــة     إقليمــي ملنطقــة احملــيط اهلــادئ حبيــث تــتمكّن البلــدان اجلزري

  .  )١٢٦(الصغرية بذلك من الوفاء بالتزاماا

ودعــت عــدة وفــود صــراحة، مــع تســليمها بإجنــازات    
ــدير التنفيــذي، إىل    ــة وامل ــة احلالي ــيس اللجن تقــدمي املســاعدة  رئ

. ورأى ممثل رومانيـا أن الزيـادة   )١٢٧(التقنية بصورة أكثر فعالية
يف عدد الدول اليت تقدم تقاريرها متأخرة هـي حـافز جيـب أن    
يــدفع اللجنــة إىل جعــل مســألة تيســري تقــدمي املســاعدة التقنيــة    

؛ وحـــــثّ )١٢٨(علـــــى رأس أولوياـــــا يف املســـــتقبل القريـــــب
__________ 

 (اململكة املتحدة). ٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٤(

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٥(

)١٢٦(  S/PV.5059 االستئناف) ١٦-١٤ت ، الصفحا)١. 

)١٢٧(  S/PV.5059 (إســـبانيا)؛  ١٢(الفلـــبني)؛ والصـــفحة  ٩، الصـــفحة
(رومانيـا)؛ والصـفحة    ١٧ (باكستان)؛ والصفحة ١٥والصفحة 

 S/PV.5059 و (أنغــــــــوال)؛ ٢١(اجلزائــــــــر)؛ والصــــــــفحة  ١٩
 (مجهورية كوريا). ١٠  ، الصفحة)١  (االستئناف

)١٢٨(  S/PV.5059 ١٧، الصفحة. 

حتديـــد أســـباب التـــأخري يف لـــى متكلّمـــون آخـــرون اللجنـــة ع
  .  )١٢٩(التقارير  تقدمي

ــب أن      ــة جيـ ــارات القطريـ ــا أن الزيـ ــل فرنسـ ورأى ممثـ
ــرح أن تقــوم       ــتقبل، واقت ــة يف املس ــات اللجن ــن أولوي تكــون م
اللجنة بزيارات أولية إىل البلدان اليت تبـدو فيهـا احلاجـة ماسـة     

. وأعــــرب ممثــــل )١٣٠()٢٠٠١( ١٣٧٣إىل االمتثــــال للقــــرار 
أملـه يف أن تقـوم اللجنـة يف أعقـاب هـذه الزيـارات       اليابان عن 

بتبادل اآلراء مع الدول األعضاء يف ما يتعلـق باإلجنـازات الـيت    
  .  )١٣١(حتققت من كل زيارة وما كان من املتوقع إجنازه

وأشار عدد من املتكلمني إىل أمهية زيادة عـدد الـدول     
 املوقعــة علــى املعاهــدات الدوليــة اخلاصــة مبكافحــة اإلرهــاب.  
ودعا العديد من املتكلّمني الـدول الـيت مل تنضـم بعـد إىل تلـك      
املعاهـــدات ألن تفعـــل ذلـــك وتصـــبح أطرافًـــا فيهـــا وتنفّـــذ       

. وأشــار متكلمــون آخــرون إىل الطــابع امللــح  )١٣٢(التشــريعات
ــة        ــل يف وضــع مشــروع االتفاقي ــال العم ــه إكم ــذي يتســم ب ال

ــاب   ــر علــ   )١٣٣(الشــاملة ملكافحــة اإلره ــل اجلزائ ــدد ممث ى . وش
التكامل بني الصكوك اإلقليمية والترتيبـات الدوليـة الراميـة إىل    

ــاب   ــة اإلرهـ ــاون يف مكافحـ ــز التعـ ــل  )١٣٤(تعزيـ ــح ممثـ . وأوضـ
__________ 

)١٢٩(  S/PV.5059  االستئناف)١١(بـريو)؛ والصـفحة    ٢، الصفحة )١ 
 (ماليزيا).

)١٣٠(  S/PV.5059 ١٦، الصفحة. 

 .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٣١(

ــفحة    )١٣٢( ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة  ٧املرجـ ــيلي)؛ والصـ ــنن)؛  ١٩(شـ (بـ
(هولنـــدا،  ٢٨(الواليـــات املتحـــدة)؛ والصـــفحة  ٢٣والصـــفحة 

، الصفحة )١ (االستئناف S/PV.5059 و االحتاد األورويب)؛باسم 
 .(نيجرييا) ١٢

)١٣٣(  S/PV.5059 ــفحة ــفحة   ٢١، الصـ ــوال)؛ والصـ ــد)؛ ٣١(أنغـ  (اهلنـ
 (نيبال). ٢٠، الصفحة )١ (االستئناف S/PV.5059 و

)١٣٤(  S/PV.5059 ٢٠، الصفحة. 
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مام إىل االتفاقيــــات اإلقليميــــة الواليــــات املتحــــدة أن االنضــــ
ميكن أن يعترب بـديالً عـن االنضـمام إىل االتفاقيـات الدوليـة       ال

  .  )١٣٥()٢٠٠٤(  ١٥٦٦كما هو مذكور يف القرار 

ــيق الوثيـــق   وشـــددت عـــدة وفـــود    ــة التنسـ علـــى أمهيـ
ــا يف ــى مكافحــة        م ــل عل ــس الــيت تعم ــات ال ــني مجيــع هيئ ب

والتنسيق مـع أقسـام أخـرى مـن منظومـة األمـم        )١٣٦(اإلرهاب
ــق العامــل املنشــأ   )١٣٧(املتحــدة . ويف معــرض اإلشــارة إىل الفري

)، دعـا ممثـل اليابـان إىل    ٢٠٠٤( ١٥٦٦حـديثا عمـالً بـالقرار    
وضــيح العالقــة بــني الفريــق العامــل واهليئــات القائمــة وذلــك   ت

ــة       ــة مكافحـ ــز سياسـ ــهام يف تعزيـ ــن اإلسـ ــق مـ ــتمكني الفريـ لـ
. واقتـرح ممثـل اململكـة املتحـدة أن يظـلّ الفريـق       )١٣٨(اإلرهاب

على اتصال وثيق مع اهليئات القائمة مـن أجـل االسـتفادة مـن     
  .  )١٣٩(خربا

قـــــرار ورحــــب املتكلمــــون بوجـــــه عــــام باختــــاذ ال      
)، وكــــررت بعــــض الوفــــود املواقــــف الــــيت ٢٠٠٤( ١٥٦٦

. وشددت بعـض الوفـود علـى    ٥٠٥٣أعربت عنها يف اجللسة 
ــائف اجلمعيــة       ــار وظ ــدرج ضــمن إط ــاب ين ــف اإلره أن تعري

__________ 

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٥(

(رومانيـا)؛   ١٧(الفلـبني)؛ والصـفحة    ٩املرجع نفسـه، الصـفحة     )١٣٦(
(اململكـــة املتحـــدة)؛  ٢٤(اجلزائـــر)؛ والصـــفحة  ٢٠والصـــفحة 
 S/PV.5059 و ؛االحتـاد األورويب)  سـم (هولنـدا، با  ٢٨والصفحة 

 ١٠(بــــــريو)؛ والصــــــفحة   ٢حة والصــــــف ،)١ (االســــــتئناف

 كوريا).  (مجهورية

)١٣٧(  S/PV.5059 هولنـــدا، با ٢٨، الصـــفحة)االحتـــاد األورويب)؛ ســـم 
 (بريو). ٢والصفحة  ،)١ (االستئناف S/PV.5059 و

)١٣٨(  S/PV.5059 ٢٦، الصفحة. 

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٩(

. وكـــرر ممـــثال الربازيـــل وكوســـتاريكا  )١٤٠(العامـــة وســـلطاا
ــرار   ــول إن القـ ــة  ٢٠٠٤( ١٥٦٦القـ ــيغة توفيقيـ ــس صـ ) يعكـ
ياسية هامة وواضـحة، غـري أنـه لـيس حماولـة      ويتضمن رسالة س

. وأعـرب ممثـل   )١٤١(لتعريف مفهـوم اإلرهـاب بـاملعىن القـانوين    
) يرمــي إىل ٢٠٠٤( ١٥٦٦كوبــا عــن رأي مفــاده أن القــرار  

نـزوع الـس   ”تعريف اإلرهاب على حنو متحيـز وأنـه يظهـر    
إىل التشــــريع مبوجــــب الفصــــل الســــابع مــــن ميثــــاق األمــــم  

ممثــل مصــر علــى أنــه أثنــاء املشــاورات   . وشــدد)١٤٢(“املتحــدة
) أكّــدت الــدول  ٢٠٠٤( ١٥٦٦الــيت جــرت بشــأن القــرار    

ــيت     ــة ال ــات الدولي ــة االعتمــاد علــى االتفاقي األعضــاء علــى أمهي
دف إىل اللجوء إىل التعاون الدويل يف هذه املسـألة بـدالً مـن    
اللجــوء بصــورة متزايــدة إىل الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم  

. وأشــــار ممــــثال ليختنشــــتاين وسويســــرا إىل أن )١٤٣(املتحــــدة
ــة لــيس واضــحا، وكــذلك    تعريــف الضــلوع يف أعمــال إرهابي
حماولــة تعريــف األعمــال اإلرهابيــة؛ ويــثري ذلــك أيضــا مســألة   
العالقة بني عمل الس واجلهود اليت تبـذل يف اجلمعيـة العامـة    

. وأعــرب ممثّــل سويســرا )١٤٤(لالتفــاق علــى تعريــف لإلرهــاب
ــن اعت ــاده بــأن الصــيغ ذات الطــابع التشــريعي الــواردة يف      ع ق

__________ 

)١٤٠(  S/PV.5059 ــل)؛ ١٣، الصــفحة ــا)؛ ٣٣والصــفحة  (الربازي  (كوب
ــتئناف S/PV.5059 و ــفحة )١ (االســـــ ــر)؛  ٢٢، والصـــــ (مصـــــ

 (كوستاريكا). ٢٥والصفحة 

)١٤١(  S/PV.5059 ــفحة ــل)؛ ١٣، الصـــــــــــ  S/PV.5059 و (الربازيـــــــــــ
 (كوستاريكا). ٢٥، الصفحة )١  (االستئناف

)١٤٢(  S/PV.5059 ٣٣، الصفحة. 

)١٤٣(  S/PV.5059 االستئناف) ٢٢، الصفحة )١. 

)١٤٤(  S/PV.5059 ــفحة ــفحة   ٢٦، الصــــ ــتاين)؛ والصــــ  ٣٠(ليختنشــــ
 (سويسرا).
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) ال متتثــل ملبــدأ الشــرعية يف القــانون    ٢٠٠٤( ١٥٦٦القــرار 
  .  )١٤٥(اجلنائي

ويف حني أيد ممثـل الربازيـل إنشـاء فريـق عامـل للنظـر         
يف مكافحة اإلرهاب اخلارج عـن نطـاق تنظـيم القاعـدة، فقـد      

اص عــارض فكــرة وضــع قائمــة موحــدة للتنظيمــات واألشــخ  
املصنفني كإرهابيني قائال إن ذلك قد يؤدي إىل تسـييس تلـك   

. ودعا ممثل سويسرا إىل إشراك مجيع الدول، ولـيس  )١٤٦(اهليئة
أعضاء الس فحسب، عند اتخاذ أي قرار بشـأن حمتـوى أي   
ــك، يئــة         ــالوة علــى ذل ــل. واقتــرح، ع ــن هــذا القبي ــة م قائم

 القائمــة الفرصــة لألشــخاص والكيانــات املدرجــة أمســاؤهم يف 
. وكرر ممثل ليختنشتاين اإلعراب عـن  )١٤٧(للطعن يف إدراجها

ــد املتـــــوخى يف القـــــرار       ــرأي القائـــــل إن النظـــــام اجلديـــ الـــ
ــراد  ) وال٢٠٠٤( ١٥٦٦ ــدابري علــــى األفــ قاضــــي بفــــرض تــ

) ١٩٩٩( ١٢٦٧الكيانات اليت ال تنـدرج يف إطـار القـرار     أو
جيــــب أن يكــــون مــــدعوما بآليــــة إلثبــــات الوقــــائع بصــــورة 
ــادل ومســتقل       ــى حنــو ع ــرارات عل موضــوعية واســتعراض الق

  .  )١٤٨(بقصد التقيد مبعايري اإلجراءات القانونية الواجبة

ويف ايـــة اجللســـة، أدىل الـــرئيس (اململكـــة املتحـــدة)    
أورده الــــس يف  . ويف مجلــــة مـــا )١٤٩(ببيـــان باســــم الـــس  

  أنه:    البيان

ــع أشــكاله وم     ــى أن اإلرهــاب، جبمي ــد عل ظــاهره، أعــاد التأكي
  يشكل واحدا من أخطر التهديدات على السالم واألمن؛  

__________ 

 .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٥(

)١٤٦(  S/PV.5059،  ١٤ و ١٣الصفحتان. 

 .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٧(

 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٨(

)١٤٩(  S/PRST/2004/37. 

ودعا جلنة مكافحة اإلرهـاب إىل متابعـة جـدول أعماهلـا علـى        
النحو احملدد يف برنامج العمـل لفتـرة الــتسعني يومـا الثالثـة عشـرة للجنـة        

) بشــأن ٢٠٠٤( ١٥٣٥مــع التركيــز علــى تــدابري عمليــة لتنفيــذ القــرار   
ها تنفيذ اخلطة التنظيميـة للمديريـة التنفيذيـة ملكافحـة     تنشيط اللجنة، ومن
  ).  ٢٠٠٤(  ١٥٦٦اإلرهاب، والقرار 

ودعا اللجنة إىل مواصـلة إعـداد تقييمـات الحتياجـات الـدول        
األعضاء من املسـاعدة والشـروع يف إرسـاهلا إليهـا مـن أجـل تبادهلـا مـع         

  املنظمات والدول املاحنة املهتمة؛  

ــع جم     ــة إىل وضـ ــا اللجنـ ــات    ودعـ ــل املمارسـ ــن أفضـ ــة مـ موعـ
ــاعدة ــرار    ملسـ ــام القـ ــذ أحكـ ــدول يف تنفيـ ــة ٢٠٠١( ١٣٧٣الـ ) املتعلقـ

  بتمويل اإلرهاب.
  

املعقـودة   ٥١٠٤ت يف اجللسـة  املـداوالت الـيت دار    

    ٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ١٧يف 

 كـــانون األول/ ١٧، املعقـــودة يف ٥١٠٤يف اجللســـة   

رئـيس اللجنـة   ن مـ ، استمع الـس إىل إحاطـة   ٢٠٠٤ديسمرب 
) بشـأن تنظـيم القاعـدة    ١٩٩٩( ١٢٦٧املنشأة عمـالً بـالقرار   

وحركة الطالبان ومـا يـرتبط مـا مـن أفـراد وكيانـات. وأدىل       
ــس   ــاء الــ ــم أعضــ ــات معظــ ــيا  )١٥٠(ببيانــ ــو إندونيســ  ،وممثلــ

  وتايلند.  ،واليابان

ــاد و   ــة أف ــيس اللجن ــه يف إحاط رئ ــة  ت عــن أعمــال اللجن
وأوضـــح أن اللجنـــة حولـــت  ةضـــيخـــالل األشـــهر الثالثـــة املا

فعـال مـع تلـك    إجراء حـوار  تركيزها من التقارير الشاملة اليت 
من خالل تشجيع الـدول  وقال إن ذلك التحول حتقق الدول. 

األعضاء على االجتماع باللجنة، ومـن خـالل القيـام بزيـارات     
قطرية جيـرى يف أثنائهـا حـوار مكثـف بشـأن مجلـة أمـور منـها         

حـدة ومسـائل حقـوق اإلنسـان ذات الصـلة      نوعيـة القائمـة املو  
__________ 

لمجلـس بصـفته رئيسـا للجنـة ولكنـه      ل تـه قدم ممثـل شـيلي إحاط    )١٥٠(
  .ممثال لبلدهيدل ببيان بصفته   مل
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بالقائمة مبا يف ذلـك معـايري اإلجـراءات القانونيـة الواجبـة الـيت       
تقدمي املساعدة التقنيـة أو إمكانيـة   احلاجة إىل تطبقها اللجنة، و

تقدميها. وأفاد بأن فريق الرصد سـاعد اللجنـة يف رصـد تنفيـذ     
صــويبات الــدول لتــدابري اجلــزاءات، وقــدم عــددا كــبريا مــن الت 

اللجنـة  وافقـت  إلدخاهلا علـى القائمـة، وهـي تصـويبات     الفنية 
  على معظمها.

وحـدد رئـيس اللجنـة املهـام التاليـة بوصـفها أولويـات          
يف جدول أعمال اللجنة املقبل: تشجيع الـدول األعضـاء علـى    
أن تكـون اســتباقية يف اقتـراح األمســاء الـيت ســتدرج يف القائمــة    

عيــة القائمــة؛ ورصــد أنشــطة    املوحــدة؛ ومواصــلة حتســني نو  
تطبيــق اجلــزاءات مــن جانــب الــدول، مبســاعدة فريــق الرصــد، 
بغرض كشف املشاكل املمكنـة واقتـراح التـدابري ملعاجلـة تلـك      
املشاكل؛ والنظر يف كيفية حتسني إجراءات الرفـع مـن القائمـة    

ــرار   ــا للقــ ــتثناءات وفقــ ــن أن ٢٠٠٢( ١٤٥٢واالســ ). وأعلــ
ـــ   ــف حواره ــل تكثيـ ــة ستواصـ ــاء،   اللجنـ ــدول األعضـ ــع الـ ا مـ

لوفـود والقيـام   لتقدمي إحاطـات منتظمـة   من خالل ذلك  يف مبا
بزيارات قطرية أخرى، كما ستواصل تعزيـز تعاوـا مـع جلنـة     
مكافحــة اإلرهــاب ومديريتــها التنفيذيــة، ومــع اللجنــة املنشــأة  

) ومجيـع الوكـاالت واملنظمـات    ٢٠٠٤( ١٥٤٠عمال بالقرار 
  .)١٥١(الدولية ذات الصلة

أشـــاد متكلمـــون بــــرئيس اللجنـــة املنتهيـــة واليتــــه     و  
حققته اللجنة من إجنازات حتـت قيادتـه. وقـال ممثـل فرنسـا       امل

ن من حتديد الطابع األكثـر انتشـارا الـذي    إن رئيس اللجنة متكّ
ــدول       ــع ال ــاون م ــن التع ــدة اآلن، وحس ــه تنظــيم القاع يتســم ب

بتنفيـذ   األعضاء فـازداد االرتقـاء بـاحلوار، وعـزز التـزام الـدول      
  .)١٥٣)(١٥٢(اجلزاءات

__________ 

)١٥١(  S/PV.5104 ٧-٢، الصفحات.  

  .٩-٧املرجع نفسه، الصفحات   )١٥٢(

ــي        ــه ينبغ ــى أن ــالء إواتفــق املتكلمــون بوجــه عــام عل ي
تحســــني نوعيــــة القائمــــة ومصــــداقيتها، وحتديــــد  لاألولويــــة 

إجراءات واضحة لرفـع األمسـاء مـن القائمـة، والقيـام بزيـارات       
ــة مكافحــة        ــع جلن ــاون م ــدول، والتع ــع ال ــة والتحــاور م موقعي

) ٢٠٠٤( ١٥٤٠قرار اإلرهـــاب واللجنـــة املنشـــأة عمـــال بـــال 
واهليئات األخـرى ذات الصـلة. وأيـد ممثـل أملانيـا الـرأي الـذي        
أعرب عنه مـؤخرا الفريـق الرفيـع املسـتوى املعـين بالتهديـدات       
والتحــديات والتغــيري، ومفــاده أن القواعــد احلاليــة لــإلدراج يف 

القائمة بعيـدة جـدا عـن    تلك قائمة اجلزاءات ورفع األمساء من 
حتسـني  ـدف   القانونية الدولية ويتعني تنقيحها استيفاء املعايري

  .)١٥٥)(١٥٤(شفافيتها وانطباقها على اجلميع

ويف إشارة إىل الدول اليت مل تف بالتزاماا من حيـث    
ــدول أن      ــات املتحــدة ال ــل الوالي ــر ممث ــذ، ذكّ ــالغ أو التنفي اإلب
ــاق يف      ــن امليثـ ــابع مـ ــل السـ ــتند إىل الفصـ ــدما يسـ ــس، عنـ الـ

ت احملدقة بالسـلم واألمـن الـدوليني، ال ميكـن     مواجهة التهديدا
ــدول األعضــاء      ــاك نتيجــة مرضــية مــن جانــب ال أن تكــون هن
خالف االمتثال الكامل بتنفيذ اإلجراءات اليت يأذن ا جملـس  

  .)١٥٦(األمن
  

لســــــة اجلالــــــرئيس يف الــــــذي أدىل بــــــه  بيــــــان ال  

  ٢٠٠٥كانون الثاين/يناير  ١٨املعقودة يف  ٥١١٣

 كــانون الثــاين/  ١٨املعقــودة يف  ،٥١١٣يف اجللســة   

ــاير  ــه رســالة    ٢٠٠٥ين ــس األمــن يف جــدول أعمال ، أدرج جمل
__________ 

املناقشـة الـيت دارت يف   مـن املعلومـات عـن    حصول على مزيد لل  )١٥٣(
ــل    ــر الفصـ ــة، انظـ ــذه اجللسـ ــر، اجلـــزء األول،    هـ ــادي عشـ احلـ

  .من امليثاق ٣٩ما يتعلق باملادة  باء، يف  الفرع

  .Corr.1و  A/59/565انظر   )١٥٤(

)١٥٥(  S/PV.5104،  ١١-٩الصفحات.  

  .١٩-١٧املرجع نفسه، الصفحات   )١٥٦(



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام
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موجهـــة إىل رئـــيس  ٢٠٠٥كـــانون الثاين/ينـــاير  ١٣مؤرخـــة 
الـس مــن رئــيس جلنـة مكافحــة اإلرهــاب، حييـل ــا برنــامج    

كـــانون الثاين/ينـــاير إىل  ١عمـــل اللجنـــة للفتـــرة املمتـــدة مـــن 
  .)١٥٧(٢٠٠٥آذار/مارس   ٣١

ــة، أدىل مــن واســتمع الــس إىل إحاطــة     رئــيس اللجن
وممثلـــــو  )١٥٨(يف أعقاــــا ببيانــــات معظــــم أعضــــاء الــــس     

االحتــــاد ســــم ولكســــمربغ (با ،وليختنشــــتاين ،كازاخســــتان
  .)١٥٩(وباراغواي ،األورويب)

ــيس     ــدم رئ ــة وق ــن أنشــطة   اللجن ــرا ع ــه تقري يف إحاطت
عملـها  اللجنة خالل األشـهر الثالثـة املاضـية، وعـرض برنـامج      

ــام       ــع، يف عـ ــس وضـ ــال إن الـ ــة. وقـ ــة املقبلـ ــهر الثالثـ لألشـ
مــا يتعلــق مبكافحــة   أمشــل يف ا، جــدول أعمــال جديــد ٢٠٠٤

اإلرهاب وإن تركيزه على مكافحة اإلرهاب مبختلف جوانبـه  
جعل اللجنة تواجه حتديات إضافية. وتركز اللجنة علـى إجيـاد   

 ١٣٧٣طرق ووسائل جديدة لالضطالع برصد تنفيـذ القـرار   

) على حنو أكثر فعاليـة، وال يـزال اسـتعراض التقـارير     ٢٠٠١(
الــيت تقــدمها الــدول واالســتمرار يف إجــراء حــوار منــتظم مــع    
الدول يشكالن وسـيلة الرصـد األساسـية. وقـال إن اللجنـة مل      
تتمكن من استعراض نفـس عـدد التقـارير الـيت استعرضـتها يف      

خلـرباء، وأعـرب   نقص عـدد ا بسبب فترة الثالثة أشهر السابقة 
املشــكلة مبجــرد أن تباشــر املديريــة تلــك عـن أملــه يف أن تحــل  

مــا يتعلــق  التنفيذيــة للجنــة مكافحــة اإلرهــاب أعماهلــا. أمــا يف
__________ 

)١٥٧(  S/2005/22.  

مجلــس بصــفته رئيســا    تــه للاطقــدم ممثــل االحتــاد الروســي إح     )١٥٨(
  .ممثال لبلدهللجنة، ولكنه مل يدل ببيان بصفته 

أيــد البيـــان كـــل مـــن ألبانيـــا، وبلغاريـــا، والبوســـنة واهلرســـك،    )١٥٩(
ــا،     ــة مقــدونيا اليوغوســالفية ســابقا، وروماني ــا، ومجهوري وتركي

  واجلبل األسود، وكرواتيا، والنرويج. وصربيا،

بوضــع ــج جديــدة لتقــدمي املســاعدة التقنيــة إىل الــدول، فقــد  
ــدول إىل     ــات الــ ــيم احتياجــ ــي لتقيــ ــل حتليلــ ــرعت يف عمــ شــ

  املساعدة.

ــاللجنـــة وأفـــاد رئـــيس    ا بـــأن اللجنـــة قـــد أـــت  أيضـ
األعمـــــال التحضـــــريية للقيـــــام بزياراـــــا األوىل إىل الـــــدول  
ــع مــع     األعضــاء، واســتعدت لعقــد اجتماعهــا االســتثنائي الراب
املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليميـة، ووسـعت نطـاق    
ــالل      ــن خـ ــرى مـ ــدة األخـ ــم املتحـ ــل األمـ ــع هياكـ ــها مـ تفاعلـ

املعـين باملخـدرات واجلرميـة     املشاركة مع مكتب األمم املتحدة
ومفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان يف احللقـة الدراسـية       

بشـــأن   ٢٠٠٤الـــيت عقـــدت يف بـــاراغواي يف أواخـــر عـــام     
مشــــروع قــــرار عــــن مكافحــــة اإلرهــــاب. وقــــد أســــهمت   
االجتماعات غري الرمسية اليت عقدها رؤساء مجيع جلـان جملـس   

حتقيــق اتفــاق أوســع علــى األمــن املعنيــة مبكافحــة اإلرهــاب يف 
تنفيــــذ اســــتراتيجية واحــــدة شــــاملة للمجلــــس يف مكافحــــة  

القيـام بزيـارات إىل الـدول    ذكر رئـيس اللجنـة أن   اإلرهاب. و
ــات       ــع املنظم ــع م ــاع االســتثنائي الراب ــد االجتم األعضــاء وعق

مــن املســائل يعــد الدوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة يف أملــايت 
جنــة خــالل األشــهر الثالثــة املقبلــة. ذات األولويــة يف عمــل الل

وأوضـــح أن األهـــداف الـــواردة يف برنـــامج العمـــل اجلديـــد      
ميكن حتقيقها ما مل تـدخل املديريـة التنفيذيـة طـور التشـغيل       ال

  .)١٦٠(الكامل يف أقرب وقت ممكن

وأيد متكلمون برنامج العمل اجلديد. بيد أم أعربـوا    
ــدان الــيت       ــن قلقهــم إزاء تزايــد عــدد البل مل تــف بالتزاماــا  ع

__________ 

)١٦٠(  S/PV.5113 ٥-٢، الصفحات.  
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، واعتــرب ممثــل الــدامنرك تلــك    )١٦١(املتمثلــة يف تقــدمي التقــارير  
قدرة اللجنة على رصد التنفيذ. ورغـم  “ عماد”التقارير مبثابة 

ــى      ــذ تقــع عل ــدامنرك شــدد علــى أن مســؤولية التنفي ــل ال أن ممث
عاتق الـدول، فإنـه دعـا اللجنـة أيضـا إىل إجيـاد السـبل الكفيلـة         

ــاكل الـــــيت  مبســـــاعدة البلـــــدان  علـــــى التغلـــــب علـــــى املشـــ
. وشــدد متكلمــون علــى الــدور الــذي تقــوم بــه  )١٦٢(تعترضــها

مــــــا يتعلــــــق بتقيــــــيم احتياجــــــات الــــــدول إىل  اللجنــــــة يف
. وأشــارت وفــود أخــرى أيضــا إىل أمهيــة القيــام  )١٦٣(املســاعدة

  .)١٦٤(بزيارات قطرية للتوصل إىل فهم أفضل

مـع  تعزيز التعاون وجوب العديد من املتكلمني رأى و  
وزيـادة التنسـيق بـني هيئـات      )١٦٥(املنظمات الدولية واإلقليميـة 

__________ 

(اململكــة  ٩(الــدامنرك)؛ والصــفحة  ٦املرجــع نفســه، الصــفحة    )١٦١(
ــبني)؛ والصــفحة   ١٢املتحــدة)؛ والصــفحة   (فرنســا)؛  ١٣(الفل

  (اجلزائر). ١٩(رومانيا)؛ والصفحة  ١٧والصفحة 

  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٢(

 ١٠(الصــــــني)؛ والصــــــفحة  ٧ه، الصــــــفحة املرجــــــع نفســــــ  )١٦٣(

(فرنسـا)؛ والصـفحة    ١٣ ةوالصـفح  زانيا املتحدة)؛ـتن ورية(مجه
(اجلزائـــــــر)؛ والصـــــــفحة  ٢٠الصـــــــفحة (الربازيـــــــل)؛ و ١٦
  (اليونان).  ٢١

 ١٠(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة   ٨املرجــع نفســه، الصــفحة    )١٦٤(
(الفلـبني)؛ والصـفحة    ١٢(مجهورية ترتانيا املتحدة)؛ والصـفحة  

 ١٧الصـــــفحة و )،(الربازيـــــل ١٦(فرنســـــا)؛ والصـــــفحة  ١٣

ــنن)؛ والصــــفحة  ١٩و  ١٨تان )؛ والصــــفحرومانيــــا(  ٢٠(بــ
ــفحة  ــر)؛ والصـــــ ــفحة   ٢١(اجلزائـــــ ــان)؛ والصـــــ  ٢٤(اليونـــــ
ــفحة   ــتني)؛ والصــ ــمربغ، با ٢٦(األرجنــ ــم (لكســ ــاد ســ االحتــ

  (كازاخستان). ٢٦األورويب)؛ والصفحة 

(الصـني)؛   ٧(الـدامنرك)؛ والصـفحة    ٧ ةاملرجع نفسـه، الصـفح    )١٦٥(
ــفحة و ــدة)؛ والصـــ  ٨الصـ ــة املتحـ ــبني)؛  ١١فحة (اململكـ (الفلـ

(الربازيـل)؛   ١٦ ة(الواليات املتحـدة)؛ والصـفح   ١٥والصفحة 
(اليونــان)؛ والصــفحة  ٢١(اجلزائــر)؛ والصــفحة  ٢٠والصــفحة 

 ٢٦(األرجنـــتني)؛ والصـــفحة   ٢٤(اليابـــان)؛ والصـــفحة   ٢٢
ــفحة    ــاد األورويب)؛ والصــــ ــم االحتــــ ــمربغ، باســــ  ٢٧(لكســــ

  (كازاخستان).

. واقتــرح ممثــل  )١٦٦(جملــس األمــن املعنيــة مبكافحــة اإلرهــاب    
الواليــات املتحــدة اختـــاذ خطــوات ملموســـة تتمثــل يف عقـــد     
ــن        ــل م ــني مبســاعدة ك ــني اخلــرباء املكلف ــة ب ــات دوري اجتماع
ــد    ــاب، وعقــ ــة اإلرهــ ــلة مبكافحــ ــات الــــس ذات الصــ هيئــ

ــات مشــتركة ومفتوحــة بصــفة منتظمــ    اج بــني رؤســاء   ةتماع
اللجــان وأعضــاء األمــم املتحــدة عمومــا، واالشــتراك يف وضــع 
برنـــامج عمـــل املديريـــة التنفيذيـــة للجنـــة مكافحـــة اإلرهـــاب  

. وشجع ممثـل رومانيـا الـس    )١٦٧(وبرنامج عمل فريق الرصد
. وذكــر )١٦٨(علــى النظــر يف قيــام اللجنــتني بزيــارات مشــتركة  

جلزائر أن تنسيق برنـامج الزيـارات أمـر جـدير باالهتمـام      ممثل ا
  .)١٦٩(اخلاص

ويف ســياق تعزيــز التعــاون فيمــا بــني هيئــات األمــم          
ــق     ــود عــن تأييــدها لتوصــيات الفري املتحــدة، أعربــت عــدة وف
الرفيــع املســتوى املعــين بالتهديــدات والتحــديات والتغــيري يف      

ية شــاملة يتعلــق بــدور األمــم املتحــدة يف تطــوير اســتراتيج   مــا
  .)١٧٠(ملكافحة اإلرهاب
__________ 

(الفلـبني)؛   ١١(الصـني)؛ والصـفحة    ٨املرجع نفسـه، الصـفحة     )١٦٦(
ــا)؛ والصـــفحتان  ١٣والصـــفحة  (الواليـــات  ١٥و  ١٤(فرنسـ

ــل)؛ والصــفحة   ١٦و  ١٥ ناتاملتحــدة)؛ والصــفح   ١٧(الربازي
(اليابـان)؛   ٢٣(اجلزائـر)؛ والصـفحة    ٢٠(رومانيا)؛ والصـفحة  

  (األرجنتني). ٢٤والصفحة 

 .١٢و  ١١ اناملرجع نفسه، الصفحت  )١٦٧(

  .١٧جع نفسه، الصفحة املر  )١٦٨(

  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٩(

 ٨(الــــــدامنرك)؛ والصــــــفحة  ٦املرجــــــع نفســــــه، الصــــــفحة   )١٧٠(
 ١٥والصــفحتان (فرنســا)؛  ١٣املتحــدة)؛ والصــفحة  (اململكــة

 ٢٥ ة(رومانيـــا)؛ والصـــفح ١٨ ة(الربازيـــل)؛ والصـــفح ١٦ و
ــمربغ، ب ــم (لكســــ ــفح اســــ ــاد األورويب)؛ والصــــ  ٢٩ ةاالحتــــ

  ).(ليختنشتاين
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ويف ايــة اجللســـة، أدىل الـــرئيس (األرجنـــتني) ببيـــان    
  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)١٧١(باسم الس

كــد جمــددا أن اإلرهــاب جبميــع أشــكاله ومظــاهره يشــكل        أ  
  ديدا من أخطر التهديدات للسلم واألمن؛

 علـى  أعماهلـا  جـدول  ةمتابعـ  إىل اإلرهـاب  جلنة مكافحة اودع  

  للجنة؛ عشرة الرابعة يوما التسعني لفترة العمل برنامج احملدد يف النحو

ــة مواصــلة جهــود جلنــة مكافحــة اإلرهــاب يف   أشــار إىل و   أمهي
ااالت الرئيسية التاليـة: تعزيـز قـدرات الـدول األعضـاء علـى مكافحـة        

 ١٣٧٣القـرار  اإلرهاب؛ وتبيـان املشاكل اليت تواجهها الدول يف تنفيـذ  

) ومعاجلتــــها؛ وتيســــري تقــــدمي املســــاعدة التقنيــــة إىل البلــــدان  ٢٠٠١(
املستفيدة والتعاون معهـا مبا يتفق واحتياجات كل بلـد منهــا؛ وتشـجيع    
أكــرب عــدد ممكــن مــن الــدول علــى أن تنضــم كــأطراف إىل االتفاقيــات   
ــز حوارهــا     ــة املتصــلة مبكافحــة اإلرهــاب؛ وتعزي والربوتوكــوالت الدولي

تعاوا مع املنظمات الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة الـيت تعمـل يف      و
  )؛٢٠٠١(  ١٣٧٣ااالت احملددة يف القرار 

 مل ،٢٠٠٤ ديسـمرب / األول كـانون  ١٦أنـه، حـىت   وأشار إىل   
تلـك الـدول   ودعـا   احملـدد،  املوعد يف اللجنة إىل تقاريرها دولة ٧٥ تقدم

  إىل أن تفعل ذلك.
  

ــرار    ــذه الــس يف   ٢٠٠٥( ١٦١١الق ــذي اخت ) ال

  ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٧املعقودة يف  ٥٢٢٣جلسته 

وجـــه الـــرئيس (اليونـــان) انتبـــاه الـــس إىل مشـــروع   
دون بــللتصــويت واعتمــد باإلمجــاع و، طــرح بعــد ذلــك قــرار

الـس  ه )، الذي قرر بـ ٢٠٠٥( ١٦١١مناقشة بوصفه القرار 
  :)١٧٢(ما يليمجلة أمور منها 

اهلجمــات اإلرهابيــة الــيت وقعــت يف لنــدن يف  دون حتفــظأدان   
  ؛٢٠٠٥متوز/يوليه  ٧

__________ 

)١٧١(  S/PRST/2005/3.  

)١٧٢(  S/2005/437.  

ــذه       وأ   ــه احلــارة لضــحايا ه ــق وتعازي ــه العمي ــن تعاطف ــرب ع ع
  املتحدة؛  اهلجمات اإلرهابية وأسرهم ولشعب وحكومة اململكة

وحث مجيع الدول علـى أن تتعـاون تعاونـا نشـطا مـع اجلهـود         
شــية ومنظميهــا ورعاــا الراميــة إىل تعقــب مــرتكيب هــذه األعمــال الوح 

  وتقدميهم إىل العدالة؛

ــا     وأعــرب    ــى مكافحــة اإلرهــاب، وفق ــه الراســخ عل عــن عزم
  ملسؤولياته مبوجب ميثاق األمم املتحدة.

  
 ٥٢٢٤لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه  بيــان ال  

  ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٨املعقودة يف 

ــه  ٨، املعقـــــــودة يف ٥٢٢٤يف اجللســـــــة    متوز/يوليـــــ
ــ٢٠٠٥ رئيس (اليونـــان) انتبـــاه أعضـــاء الـــس إىل  ، وجـــه الـ

موجهة إىل رئـيس الـس    ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٧رسالة مؤرخة 
الس بنبأ مقتل رئيس البعثـة املصـرية   يبلغ فيها  من ممثل مصر

ــين مــؤخرا، يف   ــه  ٧يف العــراق املع ــد ٢٠٠٥متوز/يولي ، أي بع
يني أربعة أيام من خطفه يف بغداد على يد جمموعة مـن اإلرهـاب  

. مث أدىل )١٧٣(أعلنـــت مســـؤوليتها عـــن ارتكـــاب هـــذا العمـــل 
. ويف مجلــة مــا أورده الــس )١٧٤(الــرئيس ببيــان باســم الــس

  يف البيان أنه:

أشد إدانة ممكنة اغتيـال رئـيس البعثـة املصـرية الـذي عـني       أدان   
عـن تعازيــه ألسـرة الفقيــد وجلمهوريـة مصــر    أعــرب مـؤخرا يف العـراق و  
  عبا؛العربية، حكومة وش

مجيع اهلجمات اإلرهابية الـيت حتـدث يف العـراق، مبـا يف     وأدان   
ذلــك حمـــاوالت االغتيـــال الـــيت تعـــرض هلـــا دبلوماســـيان مـــن البحـــرين  

  وباكستان، واهلجمات اليت تستهدف املوظفني املدنيني اآلخرين؛

__________ 

)١٧٣(  S/2005/438. 

)١٧٤(  S/PRST/2005/29.  
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أنــه ال ميكـــن أن يكــون مثــة أي مـــربر هلــذه األعمـــال     أكــد  و  
  العدالة؛  الة مرتكبيها إىلاإلرهابية وشدد على ضرورة إح

جمددا دعمه الثابت للشعب العراقـي يف مرحلـة االنتقـال    أكد و  
  السياسي اليت مير ا؛

ــرف و   ــدان اــاورة    اعت ــه مصــر والبل ــذي تؤدي ــدور ال ــة ال بأمهي
األخرى يف دعم العملية السياسية، واملساعدة يف مراقبـة عمليـة االنتقـال    

ال الـــدعم األخـــرى إىل الشـــعب عـــرب احلـــدود العراقيـــة، وتقـــدمي أشـــك 
  العراقي.

  
 ٥٢٣٩الــذي أدىل بــه الــرئيس يف اجللســة    بيــان ال  

  ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٧املعقودة يف 

متوز/يوليــــــه  ٢٧، املعقــــــودة يف ٥٢٣٩يف اجللســــــة   
. ويف )١٧٥(، أدىل الرئيس (اليونـان) ببيـان باسـم الـس    ٢٠٠٥

  مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:

جمــات اإلرهابيــة الــيت وقعــت يف شــرم الشــيخ،  بشــدة اهلأدان   
ــه  ٢٣مبصــر يف  ، وشــدد علــى ضــرورة تقــدمي مــرتكيب   ٢٠٠٥متوز/يولي

هـذا العمــل إىل العدالــة، وحـث مجيــع الــدول علـى أن تتعــاون مــة مــع    
  السلطات املصرية يف هذا الصدد؛

كد من جديد عزمه على مكافحة مجيع أشـكال اإلرهـاب،   أو  
  وطة به مبوجب امليثاق.وفقا للمسؤوليات املن

  
 ٥٢٤٠لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه  بيــان ال  

  ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٧املعقودة يف 

متوز/يوليــــــه  ٢٧، املعقــــــودة يف ٥٢٤٠يف اجللســــــة   
. ويف )١٧٦(، أدىل الرئيس (اليونـان) ببيـان باسـم الـس    ٢٠٠٥

  مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:  
__________ 

)١٧٥(  S/PRST/2005/36.  

)١٧٦(  S/PRST/2005/37.  

ــارات املم أدان    ــأقوى العبــ ــع، يف  بــ ــا وقــ ــة مــ ــوز/ ٢٧كنــ  متــ

، مـــن اغتيـــال الدبلوماســـيني اجلزائـــريني املعتمـــدين لـــدى ٢٠٠٥ يوليـــه
ــة يف العــراق، و  ــه ألســريت الضــحيتني   أالســفارة اجلزائري عــرب عــن تعازي

  وحلكومة وشعب اجلزائر؛

كــد أنــه ال ميكـــن أن يكــون مثــة أي مـــربر هلــذه األعمـــال      أو  
  العدالة؛  ا إىلاإلرهابية وشدد على ضرورة إحالة مرتكبيه

ــرة     أو   ــد دعمــه الراســخ للشــعب العراقــي يف الفت كــد مــن جدي
ــرار      ــه يف الق ــيت ميــر ــا، حســبما ورد بيان ــة السياســية ال  ١٥٤٦االنتقالي

كد من جديد أيضا استقالل العراق، وسـيادته، ووحدتـه،   أ)؛ و٢٠٠٥(
باتمع الدويل أن يقـف إىل جانـب الشـعب    أهاب وسالمته اإلقليمية، و

ــائم     العر ــاء دعـ ــتقرار وإرسـ ــالم واالسـ ــالل السـ ــو إحـ ــعيه حنـ ــي يف سـ اقـ
  الدميقراطية.

  
) الذي اختذه جملـس األمـن يف   ٢٠٠٥( ١٦١٧القرار   

  ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٩املعقودة يف  ٥٢٤٤جلسته 

ــة    ــودة يف  ٥٢٤٤يف اجللســــ متوز/يوليــــــه  ٢٩املعقــــ
ــس إىل مشــروع     ٢٠٠٥ ــاه ال ــان) انتب ــرئيس (اليون ، وجــه ال

ــاع  بعـــد ذلـــك طُـــرح ؛ )١٧٧(قـــرار للتصـــويت واعتمـــد باإلمجـ
)، الــذي قــرر ٢٠٠٥( ١٦١٧دون مناقشــة بوصــفه القــرار بــو

به الس، متصرفا مبوجـب الفصـل السـابع مـن امليثـاق، مجلـة       
  :ما يلي أمور منها

ــا التــدابري املفروضــة ســابقا    قــرر    أن تتخــذ مجيــع الــدول وجوب
الدن وحركــة  مة بـن مــا يتعلـق بتنظــيم القاعـدة وأســا   مبوجـب الفقـرة يف  

الطالبـــان وغريهـــم مـــن األفـــراد واجلماعـــات واملؤسســـات والكيانـــات  
ــاء        ــام دون إبط ــي: (أ) القي ــدابري ه ــك الت ــات، وتل ــك اجله ــرتبطني بتل امل
ــد األمــوال، وغريهــا مــن األصــول املاليــة أو املــوارد االقتصــادية        بتجمي

مـرورهم   منع دخول هؤالء األفـراد إىل أراضـيها أو   هلؤالء األفراد؛ (ب)
العـابر ـا؛ (ج) منـع توريـد أو بيـع أو نقـل السـالح ومـا يتصـل بـه مـن            

__________ 

)١٧٧(  S/2005/495. 
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عتاد جبميع أنواعه، سـواء بشـكل مباشـر أو غـري مباشـر، هلـؤالء األفـراد        
  وتلك اجلماعات واملؤسسات والكيـــــانات؛

قرر كذلك أن األعمال أو األنشـطة الـيت تـدل علـى أن فـردا      و  
بتنظـيم القاعـدة أو بأسـامة بـن      “مرتبط”أو مجاعة أو مؤسسة أو كيانا 

كة يف توريــد األســلحة أو بيعهــا الدن أو حبركــة الطالبــان تشــمل املشــار
ــان نقلـــها إىل تنظـــيم القاعـــدة أو أســـ  أو امة بـــن الدن أو حركـــة الطالبـ
  دعم أعماهلم أو أنشطتهم؛  أو

 ١٥٢٦ مـن القـرار   ١٧قرر أن تتصرف الـدول وفقـا للفقـرة    و  

  املوحدة؛  أمساء إلدراجها يف القائمة)، عند اقتراح ٢٠٠٤(

ــن      و   ــدم م ــة املق ــان احلال ــة بي ــه جيــوز أن تســتخدم اللجن ــرر أن ق
الدولة املصنفة يف الرد علـى استفسـارات الـدول األعضـاء الـيت أدرج يف      
القائمــة املوحــدة مواطنوهــا أو أشــخاص مقيمــون ــا أو كيانــات فيهــا؛  

املعلومـات ألطـراف   وقرر أيضـا أنـه جيـوز للجنـة أن تقـرر الكشـف عـن        
أخـرى علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة ، بعـد احلصـول مسـبقا علـى            
موافقة الدولة املصنفة؛ وقرر كـذلك أنـه جيـوز للـدول أن تواصـل تقـدمي       

  معلومات إضافية حيتفظ ا سرا يف اللجنة؛

قرر متديـد واليـة فريـق الرصـد الـذي يوجـد مقـره بنيويـورك         و  
ات اللجنـة وباملسـؤوليات املبينـة يف    لفترة سبعة عشر شهرا، حتت توجيه

املرفق األول هلذا القرار، وذلك من أجل مساعدة اللجنـة يف االضـطالع   
  بواليتها؛

ــا لقواعــد وإجــراءات     و   ــام أن يعــني، وفق ــب إىل األمــني الع طل
ــة،  األمــم املتحــدة، ومبجــرد اختــاذ هــذا القــرا   ر وبعــد التشــاور مــع اللجن

  فيهم منسق يف فريق الرصد؛يزيد عن مثانية أشخاص، مبن   ال  ما

يف  قــرر اســتعراض التــدابري املــذكورة أعــاله، ــدف النظــر      و  
  األمر.  لزم  شهرا أو أقل إذا ١٧إمكانية مواصلة تعزيزها خالل 

  
) الذي اختذه جملـس األمـن يف   ٢٠٠٥( ١٦١٨القرار   

  ٢٠٠٥آب/أغسطس  ٤املعقودة يف  ٥٢٤٦جلسته 

ــة    ــودة يف ٥٢٤٦يف اجللســ ــطس آب/أ ٤، املعقــ غســ
، وجــه الــرئيس (اليابــان) انتبــاه الــس إىل مشــروع       ٢٠٠٥

ممثـل العـراق،   وأيضا . وأدىل عدد من أعضاء الس، )١٧٨(قرار
  .  )١٧٩(ببيانات

ثُم طُرح مشروع القرار للتصـويت واعتمـد باإلمجـاع      
الـس مجلـة   بـه  الـذي قـرر    ،)٢٠٠٥( ١٦١٨بوصـفه القـرار   

  :ما يلي أمور منها

أقوى العبــارات مــا يقــع يف العــراق مــن     دون حتفــظ وبــ أدان   
  أي عمل إرهايب خطرا يهدد السالم واألمن؛اعترب هجمات إرهابية، و

علمــا بوجــه خــاص باهلجمــات املروعــة الشــائنة الــيت   وأحــاط   
  شخص؛  وقعت يف األسابيع األخرية وأودت حبياة أكثر من مائة

ــار    ــالغ وأشــ ــق بــ ــيني  إىل بقلــ ــات ضــــد الدبلوماســ أن اهلجمــ
اختطـاف   يف العراق قـد تزايـد عـددها وأسـفرت عـن مقتـل أو       األجانب

  أولئك الدبلوماسيني؛

عــرب عــن عميــق أســاه ملــا حــاق بضــحايا هــذه اهلجمــات    وأ  
  اإلرهابية وعن خالص تعازيه ألسرهم ولشعب وحكومة العراق؛

ــل      وأكــد    ــة بتعطي ــال اإلرهابي ــدم الســماح لألعم ــه جيــب ع أن
حـث  واريـة حاليـا يف العـراق؛    عملية التحول السياسـي واالقتصـادي اجل  

األعضـــاء علـــى أن متنـــع عبـــور اإلرهـــابيني إىل العـــراق أو منـــه، ونقـــل   
األسلحة إىل اإلرهابيني، وإمـدادهم بالتمويـل الـذي ميكـن أن يـدعمهم؛      

  كد من جديد يف هذا الصدد أمهية تعزيز التعاون بني بلدان املنطقة؛وأ

ــا فعــاال   و   يف اجلهــود حــث مجيــع الــدول علــى أن تبــدي تعاون
  العدالة؛  املبذولة لضبط مرتكيب هذه األعمال وتقدميهم إىل

عــرب عــن تصــميمه املطلــق علــى مكافحــة اإلرهــاب، وفقــا وأ  
  ملسؤولياته مبوجب ميثاق األمم املتحدة؛

إىل اتمع الدويل أن يقدم دعمـه الكامـل إىل حكومـة    وطلب   
مايـــة للمجتمـــع  العـــراق يف ممارســـتها ملســـؤولياا املتعلقـــة بتـــوفري احل    

__________ 

)١٧٨(  S/2005/494.  

ــنن   )١٧٩( ــو بــ ــة ،مل يــــدل ببيانــــات ممثلــ ــا ومجهوريــ ــدة ترتانيــ  ،املتحــ
  .واليونان ،والفلبني ،والدامنرك
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الدبلوماســـي، وملـــوظفي األمـــم املتحـــدة واملـــوظفني املـــدنيني األجانـــب  
  اآلخرين العاملني يف العراق.

سلســلة اهلجمــات إدانــة شــديدة أدان متكلمــون قــد و  
الفتـرة املقبلـة   تسـم بـه   يف العراق. وأشاروا إىل ما تحدثت اليت 

العـراق والـيت   من أمهية حامسة يف املرحلة االنتقالية الـيت ميـر ـا    
سيكون االنتهاء من أهـم معاملهـا االنتـهاء مـن وضـع مشـروع       
دستور جديد. واتفق املتكلمـون علـى أن الصـيغة النهائيـة مـن      
ــة تشــمل       مشــروع الدســتور ينبغــي وضــعها مــن خــالل عملي
ــي       ــق آراء الشــعب العراق ــي أن جتســد تواف ــا ينبغ ــع، وأ اجلمي

  جبميع فئاته.

ة أن أمهيـــــة القـــــرار ورأى ممثـــــل الواليـــــات املتحـــــد  
أنـــه يـــبني أن  ) تتجلـــى يف مجلـــة أمـــور منـــها٢٠٠٥( ١٦١٨

أجـزاء  العراق يواجه نفس التهديدات اإلرهابيـة الـيت تواجههـا    
التعـاون  وأنه يسلط الضوء على أمهيـة  أخرى كثرية من العامل، 

فيمـــا بـــني مجيـــع الـــدول األعضـــاء لوقـــف تـــدفق اإلرهـــابيني  
ــايب الواألســلحة و ــل اإلره ــراق إىل تموي ــل  )١٨٠(الع . وذكــر ممث

اجلزائــر أن مكافحــة اإلرهــاب يف العــراق جيــب أن تســري جنبــا 
إىل جنـب مـع اجلهـود املضــاعفة السـتكمال العمليـة السياســية      

اســــتعادة ســــيادته  ”ن العــــراق مــــن  وكفالــــة انتقــــال ميكّــــ  
  .)١٨١(“التامة

ــض     ــتكلمني وشــدد بع ــذي    امل ــدور اخلــاص ال ــى ال عل
ال ســـيما اجلمهوريـــة العربيـــة تضــطلع بـــه البلـــدان اــاورة، و  

ــات      ــل الوالي ــا ممث ــران اإلســالمية: ودع ــة إي الســورية ومجهوري
املتحدة هذين البلدين إىل االلتزام بقرارات الس ذات الصـلة  
وإىل تنفيذ التعهدات اليت قطعاها لـدعم االسـتقرار يف العـراق.    

__________ 

)١٨٠(  S/PV.5246٣ة ، الصفح.  

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٨١(

وأكد ممثل اململكة املتحدة أنـه ينبغـي هلـذين البلـدين أن يقومـا      
  .)١٨٢(زيد من العملمب

ــل العــراق أن اإلرهــاب ظهــر كواحــد مــن       وذكــر ممث
أكرب التحديات اليت تواجه السالم واألمـن العـامليني، ولكنـه مل    
يبلغ من القسوة واإلحلاح مـا بلغـه يف العـراق اليـوم. ودعـا إىل      
بـــذل اجلهـــود لالتفـــاق علـــى تعريـــف شـــامل لإلرهـــاب وإىل  

إلرهـاب وحتليلـه، ال سـيما    ختصيص املزيد من املوارد لدراسة ا
  .)١٨٣(ظاهرة املهامجني االنتحاريني باملتفجرات

  

 ٥٢٧٤لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه  بيــان ال  

  ٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر   ٤املعقودة يف 

 تشــــرين األول/ ٤، املعقــــودة يف ٥٢٧٤يف اجللســــة   

يف لمشـاركة. وأعـرب   ل، دعي ممثل إندونيسـيا  ٢٠٠٥أكتوبر 
مواصـلة التعـاون مـع البلـدان     علـى  م حكومة بلده عن عزبيانه 

. وأدىل )١٨٤(األخرى من أجل بلورة رد شـامل علـى اإلرهـاب   
. ويف مجلـة مـا أورده   )١٨٥(الرئيس (رومانيا) ببيان باسم الس

  الس يف البيان أنه:

إلرهابيـــة املرتكبـــة بالقنابـــل يف بأشـــد عبـــارة اهلجمـــات اأدان   
بـايل، بإندونيســيا، الـيت وقعــت مــن    يف ٢٠٠٥تشـرين األول/أكتــوبر   ١

  جديد ضحيةً لعمل إرهايب شنيع؛

كــد أن مــرتكيب هــذه األعمــال، الــيت ال ميكــن الســكوت       أو  
عليها، ومدبريها ومموليها ورعاا ينبغـي أن يقـدموا إىل العدالـة، وحـث     

ــاون مـــع  ــيا يف   مجيـــع الـــدول علـــى أن تتعـ ــة إندونيسـ حكومـــة مجهوريـ
  الصدد؛  هذا

__________ 

 ٥(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة   ٣املرجــع نفســه، الصــفحة    )١٨٢(
  (اململكة املتحدة).

  .٩و  ٨ الصفحتاناملرجع نفسه،   )١٨٣(

)١٨٤(  S/PV.5274٣ ة، الصفح.  

)١٨٥(  S/PRST/2005/45.  
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ــع أشــكاله ومظــاهره يشــكل    كــد جمــددا أ أو   ن اإلرهــاب جبمي
أشد األخطـار ديـدا للسـلم واألمـن الـدوليني، وأن أي أعمـال إرهابيـة        
إمنا هي أعمال إجرامية ال مربر هلا، بصرف النظـر عـن دوافعهـا، حيثمـا     

  وأينما ارتكبت، وأيا كان مرتكبوها؛

ضـرورة التصـدي بكافـة السـبل للتهديـدات      وأكد جمددا أيضا   
  حتيق بالسالم واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابية.اليت 
  

 ٥٢٩٨لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه  بيــان ال  

  ٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٣١املعقودة يف 

 تشـــرين األول/ ٣١، املعقـــودة يف ٥٢٩٨يف اجللســـة   

ــوبر  ــم   ٢٠٠٥أكتـــ ــان باســـ ــا) ببيـــ ــرئيس (رومانيـــ ، أدىل الـــ
  ده الس يف البيان أنه:. ويف مجلة ما أور)١٨٦(الس

بشدة سلسلة التفجريات اليت حـدثت يف نيـودهلي، اهلنـد،    أدان   
، األمــــر الــــذي أدى إىل مقتــــل ٢٠٠٥تشــــرين األول/أكتــــوبر  ٢٩يف 

ــاس، و   ــه لضــحايا  أعــرب وإصــابة أعــداد كــبرية مــن الن ــق عزائ عــن عمي
  أعمال اإلرهاب البغيضة هذه، وألسرهم وللهند شعبا وحكومة؛

ــى و   ــف      شــدد عل ــو أعمــال العن ــة مرتكب ــدم للعدال ــة أن يق أمهي
املرعبة هذه ومنظموها ومن يقدمون هلا التمويل والرعاية، وحـث مجيـع   
  الدول على أن تتعاون تعاونا فعليا مع السلطات اهلندية يف هذا الصدد؛

ــع أشــكاله ومظــاهره يشــكل     أو   كــد جمــددا أن اإلرهــاب جبمي
ليني، وأن أي أعمـال إرهابيـة   أشد األخطـار ديـدا للسـلم واألمـن الـدو     

إمنا هي أعمال إجرامية ال مربر هلا، بصرف النظـر عـن دوافعهـا، حيثمـا     
  مرتكبوها؛  وأينما ارتكبت، وأيا كان

وكرر تأكيد عزمه على حماربة مجيـع أشـكال اإلرهـاب، وفقـا       
  ملسؤولياته مبوجب امليثاق.

  
__________ 

)١٨٦(  S/PRST/2005/53.  

 ٥٣٠٣لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه  بيــان ال  

  ٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠يف  دةاملعقو

 تشــرين الثــاين/  ١٠املعقــودة يف  ،٥٣٠٣يف اجللســة   

ــوفمرب  ــل األردن  ٢٠٠٥ن ــل  ل، دعــي ممث لمشــاركة. وأعــاد ممث
بالتعـاون مـع الـس    بلـده  التأكيـد علـى التـزام    يف بيانه األردن 

وتعزيــز جهــوده الراميــة إىل مكافحــة اإلرهــاب وفقــاً للميثــاق   
ــرارين  . )١٨٧()٢٠٠٥( ١٦٢٤) و ٢٠٠١( ١٣٧٣وللقــــــــــــ

ــس     مث ــان باســم ال ــرئيس (االحتــاد الروســي) ببي . )١٨٨(أدىل ال
  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:

بأشـــد العبــارات الــتفجريات اإلرهابيــة الــيت حــدثت يف      أدان   
  ؛٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٩عمان يف 

ــرب و   ــذه     أعـ ــحايا هـ ــع ضـ ــاطف مـ ــاعر التعـ ــق مشـ ــن أعمـ عـ
  اهلجمات وأصدق التعازي ألسرهم ولألردن حكومة وشعبا؛

جمددا أن اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره ميثـل واحـدا   أكد و  
وأكـد أيضـا   من أخطر التهديدات الـيت تواجـه السـلم واألمـن الـدوليني،      

  ضرورة التصدي هلذه التهديدات بكافة السبل؛

وفقـا  وكرر تأكيد عزمه على حماربة مجيـع أشـكال اإلرهـاب،      
  ملسؤولياته مبوجب امليثاق.

  
 ٥٣٣٨لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه  بيــان ال  

  ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٢١املعقودة يف 

 كـــانون األول/ ٢١، املعقـــودة يف ٥٣٣٨يف اجللســـة   

، وجه الرئيس (اململكة املتحدة) انتبـاه الـس   ٢٠٠٥ديسمرب 
موجهـة   ٢٠٠٥كانون األول/ديسـمرب   ١٥إىل رسالة مؤرخة 
__________ 

)١٨٧(  S/PV.5303 ٣، الصفحة. 

)١٨٨(  S/PRST/2005/55.  
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. مث )١٨٩(إىل رئيس الس مـن رئيسـة جلنـة مكافحـة اإلرهـاب     
. ويف مجلــة مــا أورده الــس يف  )١٩٠(أدىل ببيــان باســم الــس 

  البيان أنه:

ــع         ــررت، بالتشــاور م ــاب ق ــة مكافحــة اإلره ــأن جلن رحــب ب
ــة  ــام، أن تعلـــــن أن املديريـــ ــة   األمـــــني العـــ ــة مكافحـــ ــة للجنـــ التنفيذيـــ

ــاب ــاهزة ملزاو اإلرهـ ــبحت جـ ــة أأصـ ــطتها يف لـ ــانون األول/ ١٥نشـ  كـ

  ؛٢٠٠٥  ديسمرب

ــة    اشــأو   ــة جلن ــة تنبثــق مــن والي ــة التنفيذي ــة املديري ر إىل أن والي
كـد جمـددا أن اللجنـة هـي وحـدها املسـؤولة عـن        أمكافحة اإلرهـاب، و 

  توفري التوجيه يف جمال السياسات العامة للمديرية التنفيذية؛

نـــة مكافحـــة عـــن اتفاقـــه مـــع األمـــني العـــام ومـــع جلأعـــرب و  
ــة    ــة للمديريـ ــيح تسلســـل التبعيـــة اإلداريـ اإلرهـــاب علـــى ضـــرورة توضـ

ــرار    ــة، يف إطــار أحكــام الق ــادرة  ٢٠٠٤( ١٥٣٥التنفيذي )، ورحــب مبب
  األمني العام يف هذا الصدد؛  

 ١٦٢٤ورحب بإدمـاج مسـألة تنفيـذ الـدول األعضـاء للقـرار         

  ) يف عمل جلنة مكافحة اإلرهاب.٢٠٠٥(
  

 ٥٤٢٤لســة اجلالــرئيس يف  بــه البيــان الــذي أدىل   

  ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٢٥املعقودة يف 

ــان/أبريل  ٢٥، املعقــــودة يف ٥٤٢٤يف اجللســــة    نيســ
لمشـاركة. وأدىل الـرئيس (الصـني)    ل، دعي ممثل مصـر  ٢٠٠٦

. ويف مجلــــة مـــا أورده الــــس يف  )١٩١(ببيـــان باســــم الـــس  
  أنه:  البيان

__________ 

)١٨٩(  S/2005/800    ــا تقريــر جلنــة مكافحــة اإلرهــاب إىل الــيت أحيــل
ــة       ــه يف إطــار استعراضــه الشــامل للمديري ــس لكــي ينظــر في ال

  التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب.

)١٩٠(  S/PRST/2005/64.  

)١٩١(  S/PRST/2006/18. 

الــيت وقعــت يف    ن بــأقوى العبــارات الــتفجريات اإلرهابيــة   أدا  
  ؛٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٢٤دهب، مصر، يف 

كد ضرورة تقدمي مـرتكيب أعمـال العنـف هـذه الـيت ال ميكـن       أو  
ــع      ــة، وحــث مجي ــا ورعاــا إىل العدال التســامح معهــا، ومنظميهــا ومموليه
الدول على أن تتعـاون مـع حكومـة مصـر يف هـذا الصـدد، وأن تقـدم هلـا         

  الدعم واملساعدة حسب االقتضاء.

ــع أشــكاله ومظــاهره يشــكل     أو   كــد جمــددا أن اإلرهــاب جبمي
أشد األخطـار ديـدا للسـلم واألمـن الـدوليني، وأن أي أعمـال إرهابيـة        
إمنا هي أعمال إجرامية ال مربر هلا، بصرف النظـر عـن دوافعهـا، حيثمـا     

  مرتكبوها؛  وأينما ارتكبت، وأيا كان

 كــد مــن جديــد كــذلك ضــرورة التصــدي جبميــع الوســائل، أو  
ووفقا مليثاق األمم املتحدة، للمخاطر اليت دد السالم واألمـن الـدوليني   

  بسبب األعمال اإلرهابية.
  

املعقـودة   ٥٤٤٦املـداوالت الـيت دارت يف اجللسـة      

  ٢٠٠٦أيار/مايو   ٣٠يف 

ــة    ــودة يف ٥٤٤٦يف اجللســــ ــايو  ٣٠، املعقــــ أيار/مــــ
، استمع الـس ألول مـرة إىل إحاطـات مشـتركة مـن      ٢٠٠٦
) بشـأن  ١٩٩٩( ١٢٦٧ء اللجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار     رؤسا

تنظــيم القاعــدة وحركــة الطالبــان، وجلنــة مكافحــة اإلرهــاب،  
). وأدىل ٢٠٠٤( ١٥٤٠واللجنــــة املنشــــأة عمــــال بــــالقرار    

ــس   ــات معظــم أعضــاء ال ــن النمســا    )١٩٢(ببيان ــو كــل م وممثل
ــا،     ــه)، وكوبـ ــبة إليـ ــدان املنتسـ ــاد األورويب والبلـ ــم االحتـ (باسـ

ــتاين،    ومجهو ــرائيل، وليختنشــ ــالمية، وإســ ــران اإلســ ــة إيــ ريــ
ــا     ــورية، وأوكرانيـــ ــة الســـ ــة العربيـــ ــرا، واجلمهوريـــ وسويســـ

__________ 

ــتني وســلوفاكيا إحــاطتني إىل الــس بصــفة        )١٩٢( ــدم ممــثال األرجن ق
) ١٩٩٩( ١٢٦٧ألول رئــيس اللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار     ا

)، ٢٠٠٤( ١٥٤٠والثـاين رئــيس اللجنــة املنشـأة عمــال بــالقرار   
  ولكنهما مل يدليا بأي بيان بصفتهما ممثلني لبلديهما.
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ــا ــدوفا)،     (أيضـ ــة مولـ ــا ومجهوريـ ــان وجورجيـ ــم أذربيجـ باسـ
  البوليفارية). - وفرتويال (مجهورية

 ١٢٦٧وقــدم رئــيس اللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار         

خـالل األشـهر   عن أعمال اللجنـة  يف إحاطته تقريرا ) ١٩٩٩(
الثالثــة املاضــية وذكــر أن حتســني نوعيــة القائمــة يعــد أحــد         

عـن الزيـارات الـيت قـام ـا      إفـادة أيضـا   قدم وأولويات اللجنة. 
إىل قطــر والــيمن واململكــة العربيــة الســعودية عمــال بــالقرار        

) وعن الزيارات اليت قام ا فريـق الرصـد إىل   ٢٠٠٥( ١٦١٧
شــة املســائل ذات الصــلة بالتنفيــذ  أفريقيــا وآســيا وأوروبــا ملناق 

ــاد      ــد إىل إيف ــدول مــن جدي ــال لنظــام اجلــزاءات. ودعــا ال الفع
ممثلني حلضور أحد اجتماعات اللجنة لالطالع علـى املشـاكل   
اليت قـد تواجـه الـدول يف التعامـل مـع تنفيـذ اجلـزاءات، وأفـاد         
بــأن جمموعــة مــن الــدول قــد اغتنمــت هــذه الفرصــة بالفعــل.    

ضــا مــذكرتني شــفويتني وجهتــهما اللجنــة وتنــاول بإســهاب أي
إىل الـــدول ـــدف تعزيـــز جهـــود التنفيـــذ الـــيت تبـــذهلا، ومهـــا  

ــدمتا إيضــاحات يف   ــذكرتان ق ــن     م ــتثناءات م ــق باالس ــا يتعل م
جتميــد األصــول وإجــراءات رفــع أمســاء املتــوفني مــن القائمــة.    
ــن       ــا م ــة مهني ــق الرصــد يواصــل مســاعدة اللجن وذكــر أن فري

إلدخــال مزيــد مــن التحســينات علــى  خــالل تقــدمي اقتراحــات
ــة      ــات الدوليـ ــع املنظمـ ــه مـ ــد عالقاتـ ــدة وتوطيـ ــة املوحـ القائمـ
واإلقليمية املعنية وهيئـات األمـم املتحـدة األخـرى، مبـا يشـمل       
تنســيق خطــط الســفر اخلاصــة بــه مــع املديريــة التنفيذيــة للجنــة 

مـا يتعلـق باألعمـال املقبلـة، أعلـن أن       مكافحة اإلرهـاب. ويف 
قوم جبملــة أمــور، منــها تنقــيح اإلجــراءات املتعلقــة   اللجنــة ســت

ــل    ــا ستواصـ ــها، وأـ ــا منـ ــة ورفعهـ ــاء يف القائمـ ــإدراج األمسـ بـ
مناقشـــة ســـبل تعزيـــز التعـــاون مـــع جلنـــة مكافحـــة اإلرهـــاب  

  .  )١٩٣()٢٠٠٤( ١٥٤٠واللجنة املنشأة عمال بالقرار 
__________ 

)١٩٣(  S/PV.5446 ٦-٢، الصفحات. 

فقـــد أحاطـــت رئيســـة جلنـــة مكافحـــة اإلرهـــاب أمــا    
طة الــيت اضــطلعت ــا اللجنــة منــذ  بشــأن األنشــعلمــا الــس 

ــرة   ٢٠٠٦شــباط/فرباير  ــة لفت ــامج عمــل اللجن ، وعرضــت برن
ــة يف   ــة املنتهيـ ــهر الثالثـ ــه  ٣٠األشـ . ويف ٢٠٠٦حزيران/يونيـ

إشارة إىل شواغل الدول بشأن كثرة طلبات اإلبالغ، ذكـرت  
أن اللجنة تواصـل مناقشـة كيفيـة تعزيـز التعـاون مـع اللجنـتني        

لق بتنقيح نظام اإلبالغ. وشـددت علـى أن   ما يتع األخريني يف
تلــك التقــارير ال غــىن عنــها وأــا أرســت أساســا متينــا لعمــل   
اللجنة يف تقدمي املشـورة واملسـاعدة للـدول يف تنفيـذها للقـرار      

ــار أداة   ٢٠٠١( ١٣٧٣ ــا اختبـ ــري حاليـ ــه جيـ ــادت بأنـ ). وأفـ
حتليلية لرصد مدى تنفيذ الدول اللتزاماـا، وذكـرت أن هـذه    

ة استحدثت أيضـا لتخفيـف عـبء اإلبـالغ علـى الـدول.       األدا
ــا مــن حتســني      ــة تشــكل جــزءا هام ــارات القطري ــزال الزي وال ت
ــها        ــة عالقت ــدت اللجن ــد وط ــدول األعضــاء، وق ــع ال احلــوار م
بالعديـــد مـــن املنظمـــات األفريقيـــة اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة  
وباجلماعــة الكاريبيــة ومبنتــدى جــزر احملــيط اهلــادئ. وأشــارت 

 اجلهــود املتضــافرة الــيت يبــذهلا منتــدى جــزر احملــيط اهلــادئ   إىل
واجلهــات املاحنــة لكفالــة أن تقــدم الــدول األعضــاء يف املنتــدى 
تقاريرهــا يف املوعــد احملــدد، وقالــت إــا تعتــرب هــذا النــوع مــن 
التعــاون اإلقليمــي مثمــرا للغايــة، وأعربــت عــن أملــها يف أن       

  .  )١٩٤(تستلهم املناطق األخرى ذلك التعاون

ــالقرار       ــة املنشــأة عمــال ب ــيس اللجن  ١٥٤٠وأشــار رئ

ــل جملــس    ٢٠٠٤( ــذل جهــود مســتمرة مــن قب ) إىل ضــرورة ب
األمن لرصد ودعم جهود مجيع الدول الرامية إىل تنفيذ القـرار  
ــرة      ــة لفت ــة اللجن ــد مــدد والي ــذا تامــا، وذكــر أن الــس ق تنفي

. وقــــال إن اللجنــــة ٢٠٠٨نيســــان/أبريل  ٢٧ســـنتني لغايــــة  
كز علـــى تيســـري عمليـــة اإلبـــالغ واالضـــطالع بأنشـــطة  ســـتر

__________ 

  .٩-٦املرجع نفسه، الصفحات   )١٩٤(
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اتصاالت لتشجيع الـدول علـى تقـدمي تقاريرهـا وتنفيـذ القـرار       
ــة ستواصــل عــرب خربائهــا   ٢٠٠٤( ١٥٤٠ ــن أن اللجن ). وأعل

العمل كمركز لتبادل املعلومات، مبا يف ذلـك عـن طريـق مجـع     
ــة    ــة املتعلقــة باملســألة. وأعلــن أيضــا أن اللجن  املعلومــات احلديث
ســتدعو الــدول الــيت تقــدم املســاعدة والــدول الــيت تطلبــها إىل   
اختــاذ ــج اســتباقي علــى أســاس ثنــائي، مبــا يف ذلــك اســتغالل  
العروض اليت تأيت من املنظمات الدولية، بغية اإلسـهام يف بنـاء   

  .)١٩٥(القدرات

ــد الــذي مي    ــالنظر إىل خطــورة التهدي اإلرهــاب، ثلــه وب
ــتراتيجية   ــع اسـ ــون إىل وضـ ــا ممثلـ ــة  دعـ ــاملة ملكافحـ ــة شـ عامليـ

اإلرهـاب علـى حنـو مـا اقترحــه األمـني العـام مـؤخرا. ورحبــوا        
بالعمــــل الــــذي اضــــطلعت بــــه اللجــــان حــــىت اآلن وأيــــدوا  

  األولويات املستقبلية اليت حددها رؤساؤها.

ــدة       ويف   ــة بتنظــيم القاع ــة املعني ــل اللجن ــق بعم ــا يتعل م
ـا   قامـت وحركة الطالبان، رحب متكلمـون بالزيـارات الـيت    

ووصفوها بأا مثمرة ومشـجعة وأعـادوا التأكيـد علـى     اللجنة 
ضرورة معاجلة مسألة مراعاة اإلجـراءات القانونيـة الواجبـة يف    
إدراج أمساء األفراد والكيانات يف القائمة ورفعها منـها. ودعـا   
املتكلمون عمومـا إىل كفالـة مشـروعية عملـييت إدراج األمسـاء      

مـا يتعلـق بضـمانات     افيتهما. ويفيف القائمة ورفعها منها وشف
اإلجـــراءات القانونيـــة الواجبـــة ومبســـألة شـــطب األمســـاء مـــن  
القائمة، ذكرت ممثلة الدامنرك الس باالقتراح الـذي سـبق أن   
قدمتـه إلنشـاء آليـة اســتعراض مسـتقلة يف شـكل أمـني مظــامل،       
ميكـــن للمـــدرجني يف قائمـــة اللجنـــة مـــن أفـــراد وكيانـــات أن 

شرة، كما ميكن أن تقدم هـذه اآلليـة توصـيات    يصلوا إليها مبا
. واقتـرح ممثـل فرنسـا    )١٩٦(مستقلة إىل اللجنة لكـي تنظـر فيهـا   

__________ 

  .١٢-١٠املرجع نفسه، الصفحات   )١٩٥(

)١٩٦(  S/PV.5446١٠و  ٩تان ، الصفح. 

إنشاء مركز تنسيقي ضمن األمانة العامة يتلقى مباشـرة قـوائم   
باألمساء اليت يطلب أصـحاا رفـع أمسـائهم منـها أو اسـتثناءهم      

ن منــها. واعتــرب أن إنشــاء مركــز تنســيقي واحــد ملختلــف جلــا  
  .)١٩٧(“أكثر مناال ومنوذجية”اجلزاءات سيجعل اإلجراءات 

ــن       ــال مـ ــروري االنتقـ ــن الضـ ــر إن مـ ــل قطـ ــال ممثـ وقـ
 )١٩٨(اجلــــزاءات الشــــاملة إىل اجلــــزاءات احملــــددة األهــــداف    

تلــك اجلــزاءات ليســت سياســية فحســب، ولكنــها أداة       وإن
قانونيـــة أيضـــا جيـــب أن يراعـــي جملـــس األمـــن فيهـــا حقـــوق   

ثل سويسرا االستنتاجات والتوصـيات  . وعرض مم)١٩٩(اإلنسان
الرئيسية الواردة يف تقرير كانت حكومة بلده، باالشـتراك مـع   
أملانيا والسويد، قد طلبت إعداده بشأن تعزيز تنفيـذ اجلـزاءات   

املتعلقــة مبراعــاة اإلجــراءات  احملــددة األهــداف بتلبيــة الشــواغل
ها أن . وخلص التقرير إىل مجلة أمور، من)٢٠٠(القانونية الواجبة

على الرغم من التحسينات اليت أُدخلت علـى التـدابري اجلزائيـة    
على مر السنني، فإنه ال تزال توجد عيوب فيما يتعلق بـإدراج  
األمســاء يف القــوائم ورفعهــا منــها، وإخطــار األفــراد واهليئــات،  
ــة، وأن تلــك       ــبل إنصــاف فعال ــاس س ــيما احلــق يف التم وال س

ة حلمايـة حقـوق اإلنسـان.    العيوب قد تنتهك املبادئ األساسـي 
واقترح ممثل سويسرا معاجلة تلك املسائل تدرجييا، بدءا بـأكثر  
ــك املســائل وضــع      املســائل إحلاحــا. وتشــمل ســبل معاجلــة تل

لعمليــات  معــايري لبيانــات القضــايا، وإجــراء اســتعراض دوري  
إداري لتنــاول كــل  اإلدراج يف القـوائم، وتعــيني مركــز تنسـيق  

__________ 

  .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٧(

مزيد مـن املعلومـات عـن املناقشـة الـيت دارت يف      لحصول على ل  )١٩٨(
هذه اجللسة، انظـر الفصـل احلـادي عشـر، اجلـزء األول، الفـرع       

  .من امليثاق ٣٩ما يتعلق باملادة  باء، يف

)١٩٩(  S/PV.5446١٧ ة، الصفح.  

  .A/60/887-S/2006/331انظر   )٢٠٠(



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام
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ــال  واالســتثناءات، وإبــالغ  رفع مــن القــوائمالطلبــات املتعلقــة ب
  .)٢٠١(املستهدفني بإدراجهم يف القوائم

مــا يتعلــق بعمــل اللجنـــة املنشــأة عمــال بـــالقرار       ويف  
)، رحـــــب املتكلمـــــون بتمديـــــد واليتــــــها    ٢٠٠٤( ١٥٤٠

وجـوب  وبأنشطة االتصال اليت تعكف على ختطيطها. وارتأوا 
  تعزيز نظام رصد انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ويف إشارة إىل عمل جلنة مكافحـة اإلرهـاب، رحبـت      
وفود بأداة التقييم املبدئي اجلديدة وأعربت عـن تقـديرها لبـدء    
ــذ      ــن تنفيـ ــدول عـ ــالغ الـ ــن إبـ ــا مـ ــل تركيزهـ ــة يف حتويـ اللجنـ

  اجلزاءات إىل احلوار الفعال مع الدول.

إىل مواصــلة تعزيــز التعــاون   املــتكلمني  ودعــا معظــم    
ذكــر ألن ذلــك مــن شــأنه، حســبما بــني اللجــان الــثالث  فيمــا

ممثل غانا، أن يعزز اجلهود اليت يبذهلا اتمـع الـدويل للتصـدي    
. واقتــرح ممثــل اليابــان )٢٠٢(“لطـابع اإلرهــاب الــدائم التطـور  ”

توحيد زيارات اللجـان إىل الـدول األعضـاء. وقـال إن ترشـيد      
الزيـــارات لـــن يســـاعد يف ختفيـــف العـــبء علـــى الـــدول الـــيت 

سيؤدي أيضـاً إىل إقامـة عالقـة     فحسب، وإمنازيارا ستجري 
. وقالــت ممثلــة )٢٠٣(تعاونيــة معــززة بــني اللجــان وتلــك الــدول 

أن تــتكلم بصــوت واحــد جيــب الواليــات املتحــدة إن اللجــان 
لكي تنجح يف جهودها الرامية إىل مكافحة اإلرهاب، وللقيـام  
ــة ملكافحــة اإلرهــاب     ــة التنفيذي ــد أن تقــوم املديري ــذلك، ال ب ب

ــ ــارات املشــتركة أو علــى    وفري ــد مــن الزي ــابع مبزي ق الرصــد الت
__________ 

)٢٠١(  S/PV.5446٣٦و  ٣٥تان ، الصفح.  

  .٢١ ةاملرجع نفسه، الصفح  )٢٠٢(

  .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٣(

األقل بتنسيق زياراما وبتبادل املعلومات عن تلك الزيـارات،  
  .)٢٠٤(كما ال بد أن ينسقا أعمال املتابعة

ــدفا         ــا ه ــيت أســهبت بشــأن كو ــود ال ــني الوف ــن ب وم
 - لألعمال اإلرهابية، امت ممثلتـا كوبـا وفرتويـال (مجهوريـة    

ــة ــال   البوليفاريـ ــرتكيب األعمـ ــاعدة مـ ــدة مبسـ ــات املتحـ ) الواليـ
اإلرهابية على اإلفالت من العقاب، وذلك بتوفري املالذ اآلمـن  
لألشخاص الذين وجِهـت هلـم اامـات يف بلـديهما بارتكـاب      

. واـــم ممثـــل إســـرائيل مجهوريـــة إيـــران  )٢٠٥(أعمـــال إرهابيـــة
ملـالذ  اإلسالمية واجلمهورية العربية السـورية بتـوفري التمويـل وا   

ــن للمنظمـــــات الـــــيت ترتكـــــب أعمـــــاال إرهابيـــــة يف       اآلمـــ
. أما ممثال مجهورية إيـران اإلسـالمية واجلمهوريـة    )٢٠٦(إسرائيل

العربيــة الســورية، فــذكرا أن املنطقــة العربيــة تعــاين كلــها مــن    
  .)٢٠٧(الذي متارسه إسرائيل“ إرهاب الدولة”اإلرهاب ومن 

  
 ٥٤٧٧لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه  بيــان ال  

  ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٩املعقودة يف 

ــة    ــودة يف ٥٤٧٧يف اجللسـ ــه  ٢٩، املعقـ حزيران/يونيـ
. ويف )٢٠٨(، أدىل الرئيس (الدامنرك) ببيان باسـم الـس  ٢٠٠٦

  مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:

ــرب    ــروع ألعضـــاء البعثـــة      أعـ ــه البـــالغ للقتـــل املـ عـــن جزعـ
  الدبلوماسية الروسية يف العراق؛

__________ 

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٤(

(فرتويـال،   ٤٤ ة(كوبـا)؛ والصـفح   ٣٦ ةاملرجع نفسه، الصـفح   )٢٠٥(
  البوليفارية). -مجهورية 

  .٤٠ة املرجع نفسه، الصفح  )٢٠٦(

(اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية)؛  ٤٦، الصـــفحة املرجـــع نفســـه  )٢٠٧(
  (مجهورية إيران اإلسالمية). ٤٨والصفحة 

)٢٠٨(  S/PRST/2006/29.  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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بأشـد العبـارات هـذه اجلرميـة الـيت ارتكبـها اإلرهــابيون،        نادأو  
عرب عـن عميـق مواسـاته وتعازيـه ألسـر املتـوفني ولشـعب وحكومـة         أو

  االحتاد الروسي؛

كد أنه ما من سبب ميكن أن يـربر أي أعمـال إرهابيـة مثـل     أو  
هــذه اجلرميــة ومثــل اهلجمــات الــيت ارتكبــها اإلرهــابيون يف الســابق ضــد 

كـد مـن جديـد عزمـه القـوي علـى مكافحـة        أجانـب، و الدبلوماسيني األ
  اإلرهاب؛

وحث مجيع الدول علـى أن تتعـاون تعاونـا نشـطا مـع اجلهـود         
الراميــة إىل تعقــب مــرتكيب هــذه األعمــال الوحشــية ومنظميهــا ورعاــا   

  وتقدميهم إىل العدالة؛

ــا و   ــهوض     دع ــراق يف الن ــة الع ــم حكوم ــدويل إىل دع ــع ال اتم
  ري احلماية ألعضاء السلك الدبلوماسي يف العراق؛مبسؤولياا عن توف

وشدد على أمهية اجلهود املتواصلة الـيت تبـذهلا حكومـة العـراق       
مكافحـــة اإلرهـــاب وحتســـني األمـــن     والقـــوة املتعـــددة اجلنســـيات يف  

  العراق؛  يف

  الوطين؛  حبكومة العراق لبدئها خطة املصاحلة واحلوار أشادو  

ــر أو   ــتقالل العــــ ــيادته ووحدتــــــه ق واكــــــد جمــــــددا اســــ ســــ
  اإلقليمية.  وسالمته

  
 ٥٤٨٤لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه  بيــان ال  

  ٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٢املعقودة يف 

متوز/يوليــــــه  ١٢، املعقــــــودة يف ٥٤٨٤يف اجللســــــة   
لمشـاركة. مث أدىل الـرئيس (فرنسـا)    ل، دعي ممثل اهلند ٢٠٠٦

 . ويف مجلــــة مـــا أورده الــــس يف )٢٠٩(ببيـــان باســــم الـــس  
  أنه:  البيان

ــارة سلســلة اهلجمــات بالقنابــل الــيت وقعــت يف   أدان    بأشــد عب
ــها اهل   ــد، ومن ــاطق يف اهلن ــدة من ــاي يف    ع ــه مومب ــذي تعرضــت ل جــوم ال

__________ 

)٢٠٩(  S/PRST/2006/30.  

ــه  ١١ ــذي تســبب يف مصــرع وإصــابة الكــثريين؛   ٢٠٠٦متوز/يولي ، وال
عـــن عميـــق تعاطفـــه وتقـــدم بتعازيـــه لضـــحايا هـــذه األعمـــال أعــرب  و

  م، وللهند حكومة وشعبا؛اإلرهابية الشائنة وأسره

وشــدد علــى ضــرورة تقــدمي منفــذي هــذه األعمــال اإلرهابيــة     
البغيضة ومنظميها ومموليها واحملرضني عليهـا إىل العدالـة، وحـث الـدول     

  كافة على التعاون اإلجيايب مع السلطات اهلندية يف هذا الشأن؛

ــع أشــكاله ومظــاهره يشــكل     أو   كــد جمــددا أن اإلرهــاب جبمي
ر ديـدا للسـلم واألمـن الـدوليني، وأن أي أعمـال إرهابيـة       أشد األخطـا 

إمنا هي أعمال إجرامية ال مربر هلا، بصرف النظـر عـن دوافعهـا، حيثمـا     
  وأينما ارتكبت، وأيا كان مرتكبوها؛

وكرر تأكيد عزمه على حماربة مجيـع أشـكال اإلرهـاب، وفقـا       
  ملسؤولياته مبوجب امليثاق.

  
 ٥٦٠٠لســة اجلرئيس يف الــالــذي أدىل بــه  بيــان ال  

  ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢٠املعقودة يف 

كــــــــانون  ٢٠، املعقــــــــودة يف ٥٦٠٠يف اجللســــــــة   
، وجه الرئيس (قطـر) انتبـاه الـس إىل    ٢٠٠٦األول/ديسمرب 
موجهـة مـن    ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٨رسالة مؤرخة 

ــاب   ــة اإلرهـ ــة مكافحـ ــة جلنـ ــم  )٢١٠(رئيسـ ــان باسـ . مث أدىل ببيـ
  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٢١١(الس

كــد جمــددا أن اإلرهــاب يشــكِّل ديــدا مــن أشــد التهديــدات أ  
ــة هــي      ــة أعمــال إرهابي ــى الســالم واألمــن الــدوليني، وأن أي خطــورة عل

  أعمال إجرامية وليس هلا ما يربرها؛

__________ 

)٢١٠(  S/2006/989،   ـا  الـيت تقريــر جلنـة مكافحــة اإلرهــاب إىل  أحيــل
ــة       ــه يف إطــار استعراضــه الشــامل للمديري ــس لكــي ينظــر في ال

  ة اإلرهاب.التنفيذية للجنة مكافح

)٢١١(  S/PRST/2006/56.  
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ــدول     ــه ال ــات   أن وكــرر دعوت ــع االتفاقي ــا يف مجي تصــبح أطراف
تسـتفيد اسـتفادة كاملـة     الدولية املتعلقة باإلرهاب، وأنوالربوتوكوالت 

  والتوجيه؛  مما هو متاح من مصادر للمساعدة

وذكِّر الدول بأنه جيب عليهـا ضـمان امتثـال أيـة تـدابري تتخـذ         
ملكافحــة اإلرهــاب جلميــع التزاماــا مبوجــب القــانون الــدويل، ال ســيما   

ني والقـــــانون نســـــان والالجـــــئالقـــــانون الـــــدويل املتعلـــــق حبقـــــوق اإل
  اإلنساين؛  الدويل

ــ   ــاالت املتخصصــة يف     اودع ــف اإلدارات والــربامج والوك خمتل
ــدة   ــم املتحـــ ــر األمـــ ــداف   يف إىل النظـــ ــق أهـــ ــعي لتحقيـــ ــة الســـ كيفيـــ

  اإلرهاب؛  مكافحة

وشـــجع جلنـــة مكافحـــة اإلرهـــاب علـــى إبـــالغ الـــس بأيـــة   
  معلقة؛  ياقضا

ــة التن أو   ــة املديري ــة مكافحــة كــد أن والي ــة للجن اإلرهــاب  فيذي
  تنبثق من والية جلنة مكافحة اإلرهاب؛  إمنا

توصـية جلنـة مكافحـة اإلرهـاب املتعلقـة بتسلسـل التبعيـة        أيد و  
اإلداريــة للمديريـــة التنفيذيـــة ملكافحـــة اإلرهـــاب حبيـــث تقـــدم املديريـــة  
ــا نصــف       ــها وتقاريره ــرامج عمل ــن اآلن فصــاعدا مشــاريع ب ــة م التنفيذي

  السنوية إىل اللجنة مباشرة.
  

) الــذي اختــذه جملــس األمــن ٢٠٠٦( ١٧٣٥القــرار   

 كـــانون األول/ ٢٢ة يف املعقـــود ٥٦٠٩يف جلســـته 

  ٢٠٠٦ديسمرب 

 كـــانون األول/ ٢٢، املعقـــودة يف ٥٦٠٩يف اجللســـة   

، اليت أدىل فيها ممثل قطر ببيـان، وجـه الـرئيس    ٢٠٠٦ديسمرب 
(قطـــر) انتبـــاه الـــس إىل مشـــروع قـــرار مقـــدم مـــن االحتـــاد  

مجهوريـــة ترتانيـــا املتحـــدة، وبـــريو، وألرجنـــتني، اوالروســـي، 
اململكــة املتحــدة لربيطانيــا وفرنســا، والــدامنرك، وســلوفاكيا، و

ــدا الشــمالية،    ــى وأيرلن ــة،   والعظم ــات املتحــدة األمريكي الوالي

ــان، و ــانوالياب . مث طُــرِح مشــروع القــرار للتصــويت  )٢١٢(اليون
قـرر  )، الذي ٢٠٠٦( ١٧٣٥واعتمد باإلمجاع بوصفه القرار 

به الس، متصرفا مبوجـب الفصـل السـابع مـن امليثـاق، مجلـة       
  :ما يلي أمور منها

ــة املفروضــة ســابقا         ــدابري التالي ــدول الت ــع ال ــرر أن تتخــذ مجي ق
(ج)  ٨) والفقــرة ١٩٩٩( ١٢٦٧  (ب) مــن القــرار   ٤مبوجــب الفقــرة  
مـــــــن القـــــــرار  ٢ و ١) والفقـــــــرتني ٢٠٠٠( ١٣٣٣مــــــن القـــــــرار  

الدن  يتعلــــق بتنظــــيم القاعــــدة وأســــامة بــــن  مــــا ) يف٢٠٠٢( ١٣٩٠  
وحركة طالبان وسائر من يـرتبط ـم مـن أفـراد ومجاعـات ومؤسسـات       

  وكيانات؛

مــــن القــــرار  ١٧ل وفقــــا للفقــــرة قــــرر أن تتصــــرف الــــدوو  
عنـد اقتـراح    ) ٢٠٠٥( ١٦١٧مـن القـرار    ٤) والفقرة ٢٠٠٤( ١٥٢٦

إلدراجهـا يف  ) ١٩٩٩( ١٢٦٧أمساء على اللجنة املنشـأة عمـال بـالقرار    
القائمـة املوحــدة، وأن تقــدم بيــان حالــة؛ وأن يتضــمن بيــان احلالــة أكــرب  
ــا         ــوم عليه ــيت يق ــن األســاس أو األســس ال ــن التفاصــيل ع ــدر ممكــن م ق

  يف القائمة؛ اإلدراج 

قرر أن تواصل اللجنـة وضـع مبـادئ توجيهيـة بشـأن شـطب       و  
ــن القائمــة املوحــدة واعتمــاد هــذه      ــات م ــراد والكيان ــادئ  أمســاء األف املب

  وتطبيقها؛

ــة عمــال     و   ــة يف اإلشــعارات املقدم ــرة نظــر اللجن ــد فت ــرر متدي ق
ــالفقرة  ــرار   ١ب ــن الق ــن ٢٠٠٢( ١٤٥٢(أ) م ــة   ٤٨) م ــاعة إىل ثالث س

  أيام عمل؛

قرر، من أجل مساعدة اللجنة يف تنفيذ واليتها، متديد واليـة  و  
ألمـني  يوجد مقـره يف نيويـورك، والـذي عينـه ا     فريق الرصد احلايل الذي 

إضـــافية  )، لفتـــرة ٢٠٠٥( ١٦١٧مـــن القـــرار  ٢٠العـــام وفقـــا للفقـــرة 
  مدا مثانية عشر شهرا.

عن قلقه إزاء تعـيني أعضـاء   يف بيانه وأعرب ممثل قطر   
ــرار يتعــدى ويتجــاوز املمارســات     ــائال إن الق ــق الرصــد، ق فري

__________ 

)٢١٢(  S/2006/1013.  
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الراسخة وقواعد وإجراءات األمم املتحدة، كما يتجاوز أيضـا  
ــرار   ســلطة وصــالحيا  ت جلــان اجلــزاءات. وشــدد علــى أن الق

ــي أن      ــيت ينبغ ــاون ال يتجاهــل أســاليب احلــوار والتشــاور والتع
حتكــم اختيــار األعضــاء. وقــال إن بعــض العناصــر املهيمنــة يف   
ــق ال تتحلــى باملهنيــة والشــفافية املطلــوبتني، وأن بعــض       الفري
أساليب عمل الفريق تسيء إىل دول وديانات بعينها. واختـتم  

قائال إن القرار ال ينبغي أن يشكل سابقة يعتمـد عليهـا    كالمه
  .)٢١٣(يف تعيني خرباء يف أفرقة الرصد التابعة للجان اجلزاءات

  
 ٥٦٥٩لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه  بيــان ال  

  ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١٢املعقودة يف 

نيســـــان/أبريل  ١٢املعقـــــودة يف  ٥٦٥٩يف اجللســـــة   
ــر   ٢٠٠٧ ــي ممثــــل اجلزائــ مشــــاركة. وأدىل الــــرئيس  لل، دعــ

. ويف مجلـة مـا أورده   )٢١٤((اململكة املتحدة) ببيان باسم الس
  الس يف البيان أنه:  

ــا يف    أدان    ــذين وقع ــارات اهلجــومني االنتحــاريني الل بأشــد العب
ــمة يف  ــر العاصــ ــان/أبريل  ١١اجلزائــ ــببا يف ٢٠٠٧نيســ ــذين تســ ، واللــ

ــق تعاطفــ  أمصــرع وإصــابة الكــثريين؛ و   ــن عمي ــه  عــرب ع ــدم تعازي ه وق
ــال اإلرهابيــــة    ــذه األعمــ ــحايا هــ ــرهم، وللجزائــــر    لضــ ــائنة وأســ الشــ

  وشعبا؛  حكومة

وشــدد علــى ضــرورة تقــدمي منفِّــذي هــذه األعمــال اإلرهابيــة     
البغيضة ومنظِّميهـا ومموليهـا ومـدبريها إىل العدالـة، وحـث الـدول كافـة        

  ؛على التعاون اإلجيايب مع السلطات اجلزائرية يف هذا الشأن

ــع أشــكاله ومظــاهره يشــكل     أو   كــد جمــددا أن اإلرهــاب جبمي
أشد األخطـار ديـدا للسـلم واألمـن الـدوليني، وأن أي أعمـال إرهابيـة        
إمنا هي أعمال إجرامية ال مربر هلا، بصرف النظـر عـن دوافعهـا، حيثمـا     

  وأينما ارتكبت، وأيا كان مرتكبوها؛

__________ 

)٢١٣(  S/PV.5609 ٢، الصفحة.  

)٢١٤(  S/PRST/2007/10.  

رهـاب، وفقـا   وكرر تأكيد عزمه على حماربة مجيـع أشـكال اإل    
  ملسؤولياته مبوجب امليثاق.

  
 ٥٦٦٢لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه  بيــان ال  

  ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١٣املعقودة يف 

ــان/أبريل  ١٣، املعقــــودة يف ٥٦٦٢يف اجللســــة    نيســ
ــم   ٢٠٠٧ ــان باســـ ــدة) ببيـــ ــة املتحـــ ــرئيس (اململكـــ ، أدىل الـــ
  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٢١٥(الس

ن بأشد العبارات اهلجوم اإلرهـايب الـذي حـدث يف العـراق     ادأ  
عن عميـق تعاطفـه   وأعرب واستهدف جملس النواب املنتخب دميقراطيا. 

اد أســرهم، وخــالص تعازيــه لضــحايا هــذا العمــل اإلرهــايب الشــائن وأفــر
  ؛ولباكستان حكومة وشعبا

ــع أشــكاله ومظــاهره يشــكل     أو   كــد جمــددا أن اإلرهــاب جبمي
ر ديـدا للسـلم واألمـن الـدوليني، وأن أي أعمـال إرهابيـة       أشد األخطـا 

إمنا هي أعمال إجرامية ال مربر هلا، بصرف النظـر عـن دوافعهـا، حيثمـا     
  وأينما ارتكبت، وأيا كان مرتكبوها؛

يــد اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز احلــوار الــوطين، واملصــاحلة،       أو  
والسـالم واألمـن    واملشاركة السياسية على نطاق واسـع لكفالـة الوحـدة   

  واالستقرار يف العراق؛

كد من جديـد دعمـه املسـتمر لشـعب العـراق وحكومتـه يف       أو  
إعادة بناء بلدمها وإرسـاء أُسـس السـالم الـدائم والدميقراطيـة الدسـتورية       

  والتقدم االجتماعي واالقتصادي.
  

 ٥٧١٤لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه  بيــان ال  

  ٢٠٠٧متوز/يوليه   ٩املعقودة يف 

ــه  ٩، املعقـــــــودة يف ٥٧١٤يف اجللســـــــة    متوز/يوليـــــ
لمشـاركة. وأدىل الـرئيس   ل، دعي ممثال إسبانيا والـيمن  ٢٠٠٧

__________ 

)٢١٥(  S/PRST/2007/11. 



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

1093/1582 11-02856 
 

. ويف مجلـة مـا أورده الـس    )٢١٦((الصني) ببيان باسـم الـس  
  يف البيان أنه:

ن إدانة قاطعة االعتداءات اإلرهابية اليت حدثت يف مـأرب،  ادأ  
عــرب عــن عميــق تعاطفــه وتعازيــه  أ؛ و٢٠٠٧متوز/يوليــه  ٢الــيمن، يف 

  لضحايا هذه االعتداءات وأسرهم؛

ــذه       ــيت ارتكبـــت هـ ــات الـ ــدمي اجلهـ ــرورة تقـ ــى ضـ ــدد علـ وشـ
ــع        ــاون م ــى التع ــدول عل ــع ال ــة، وحــث مجي ــة إىل العدال األعمــال املروع

  حكومة اليمن يف هذا الصدد وتزويدها بالدعم واملساعدة؛

ظـاهره، يشـكل   كد جمـددا أن اإلرهـاب، جبميـع أشـكاله وم    أو  
ــدوليني، وأن أي     ــدات الــيت تواجــه األمــن والســلم ال أحــد أخطــر التهدي
عمــل إرهــايب هــو جرميــة وال مــربر لــه، بغــض النظــر عــن دوافعــه وعــن    

  مكانه ووقت ارتكابه ومرتكبه.
  

 ٥٧٣٨لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه  بيــان ال  

  ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ٧املعقودة يف 

أيلول/ســــبتمرب   ٧دة يف ، املعقــــو٥٧٣٨يف اجللســــة   
لمشاركة. وأدىل الرئيس (فرنسـا)  ل، دعي ممثل اجلزائر ٢٠٠٧

. ويف مجلــــة مـــا أورده الــــس يف  )٢١٧(ببيـــان باســــم الـــس  
  أنه:  البيان

ــة     أدان    ــع يف باتن ــذي وق ــارات اهلجــوم اإلرهــايب ال ـــد العب بأشـ
، وتسـبب يف سـقوط العديـد مـن     ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ٦(اجلزائر)، يف 

  قتلى واجلرحى؛ال

كــد ضــرورة حماكمــة مــرتكيب هــذا العمــل اإلرهــايب املنكــر، أو  
  ومنظميه ومموليه والذين يقفون وراءه؛

ــع أشــكاله ومظــاهره يشــكل     أو   كــد جمــددا أن اإلرهــاب جبمي
أشد األخطـار ديـدا للسـلم واألمـن الـدوليني، وأن أي أعمـال إرهابيـة        

__________ 

)٢١٦(  S/PRST/2007/26.  

)٢١٧(  S/PRST/2007/32.  

لنظـر عـن دوافعهـا، حيثمـا     إمنا هي أعمال إجرامية ال مربر هلا، بصرف ا
  وأينما ارتكبت، وأيا كان مرتكبوها؛

وكرر تأكيد عزمه على حماربة مجيـع أشـكال اإلرهـاب، وفقـا       
  ملسؤولياته مبوجب امليثاق.  

  
 ٥٧٥٤لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه  بيــان ال  

  ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ٥دة يف املعقو

 ن األول/تشــــري ٥، املعقــــودة يف ٥٧٥٤يف اجللســــة   

لمشـاركة. وأدىل الـرئيس   ل، دعـي ممثـل بولنـدا    ٢٠٠٧أكتوبر 
. ويف مجلـة مـا أورده الـس يف    )٢١٨((غانا) ببيان باسم الـس 

  البيان أنه:

االعتداء الذي تعرض له يف بغداد السـفري البولنـدي لـدى    أدان   
ــراق يف  ــل     ٣الع ــوبر، وأدى إىل إصــابته جبــروح ومقت تشــرين األول/أكت

  آخرين؛  اد طاقم حراسته وجرح اثننيأحد أفر

ــه لضــحايا هــذا       أو   ــق تعاطفــه وخــالص تعازي ــرب عــن عمي ع
  االعتداء وأسرهم وحلكومة مجهورية بولندا؛

كد جمددا أن اإلرهـاب جبميـع أشـكاله ومظـاهره ميثـل أحـد       أو  
التهديــدات األشــد خطــرا علــى الســلم واألمــن الــدوليني، وأن أي عمــل 

جرامـي ال ميكـن تربيـره بصـرف النظـر      من أعمـال اإلرهـاب هـو عمـل إ    
  عن دوافعه ومكان ووقت ارتكابه ومرتكبيه؛

ضـرورة التصـدي بكافـة السـبل للتهديـدات      أيضا جمددا وأكد   
  اليت حتيق بالسالم واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابية.

  
 ٥٧٦٤لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه  بيــان ال  

  ٢٠٠٧كتوبر تشرين األول/أ ٢٢املعقودة يف 

 تشـــرين األول/ ٢٢، املعقـــودة يف ٥٧٦٤يف اجللســـة   

ممثـل باكسـتان للمشـاركة يف املناقشـة.     دعـى  ، ٢٠٠٧أكتوبر 
__________ 

)٢١٨(  S/PRST/2007/36.  
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ــس   ــم الـ ــان باسـ ــا) ببيـ ــرئيس (غانـ ــة )٢١٩(وأدىل الـ . ويف مجلـ
  أورده الس يف البيان أنه:  ما

بأشــــد العبــــارات اهلجمــــات بالقنابــــل الــــيت وقعــــت يف أدان   
 ٢٠٠٧تشــــرين األول/أكتــــوبر    ١٨بتــــاريخ  كراتشــــي، باكســــتان، 

عــن عميــق أعــرب ســقوط العديــد مــن القتلـى واجلرحــى، و يف وتسـببت  
تعاطفه مع ضحايا هذا العمل اإلرهايب الشائن وأسرهم، ومـع باكسـتان   

  هلم خالص تعازيه.وقدم حكومة وشعبا 

ضــرورة حماكمــة مــرتكيب هــذا العمــل اإلرهــايب املنكــر، أكــد و  
  الذين يقفون وراءه؛ومنظميه ومموليه و

ــع أشــكاله ومظــاهره يشــكل    أكــد و   جمــددا أن اإلرهــاب جبمي
أشد األخطـار ديـدا للسـلم واألمـن الـدوليني، وأن أي أعمـال إرهابيـة        
إمنا هي أعمال إجرامية ال مربر هلا، بصرف النظـر عـن دوافعهـا، حيثمـا     

  وأينما ارتكبت، وأيا كان مرتكبوها؛  

ن يـتم التصـدي جبميـع الوسـائل     كد جمددا كذلك ضـرورة أ أو  
لألخطار اليت دد السلم واألمن الدوليني من جراء األعمـال اإلرهابيـة؛   
وذكّــر الــدول بــأن عليهــا أن تكفــل توافــق أي تــدابري تتخــذها ملكافحــة  

جــب القــانون الــدويل، اإلرهـاب مــع مجيــع االلتزامــات املترتبــة عليهــا مبو 
والالجـئني والقـانون اإلنسـاين    سيما القانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان     ال

  الدويل.
  

) الــذي اختــذه جملــس األمــن ٢٠٠٧( ١٧٨٧القــرار   

 كـــانون األول/ ١٠ة يف املعقـــود ٥٧٩٥يف جلســـته 

  ٢٠٠٧ديسمرب 

 كـــانون األول/ ١٠، املعقـــودة يف ٥٧٩٥يف اجللســـة   

، أدىل ممثال بنما وقطر ببيانني، ووجـه الـرئيس   ٢٠٠٧ديسمرب 
ــاه الــس  ــا) انتب ــرار مقــدم مــن االحتــاد    (إيطالي إىل مشــروع ق

ــا، وبلجيكــا، وبنمــا، وســلوفاكيا، وفرنســا،    الروســي، وإيطالي
ــدا      ــى وأيرلنـ ــا العظمـ ــدة لربيطانيـ ــة املتحـ ــو، واململكـ والكونغـ

__________ 

)٢١٩(  S/PRST/2007/39.  

ــمالية، والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة    . ثُـــم طُـــرح  )٢٢٠(الشـ
ــرار     مشــروع القــرار للتصــويت واعتمــد باإلمجــاع بوصــفه الق

 الـــس مجلــة أمـــور منـــها بــه  ي قـــرر )، الــذ ٢٠٠٧( ١٧٨٧
  :يلي  ما

مـن القـرار    ٢قرر أن ميدد الفترة األولية املشار إليها يف الفقـرة    
  ؛٢٠٠٨آذار/مارس  ٣١) حىت ٢٠٠٤( ١٥٣٥

طلب إىل املدير التنفيـذي للمديريـة التنفيذيـة للجنـة مكافحـة      و  
اإلرهــاب أن يوصـــي، يف غضــون ســـتني يومــا مـــن اختــاذ هـــذا القـــرار     

اور مــع أعضــاء جملــس األمــن، بــالتغيريات الــيت يــرى مــن املالئــم  وبالتشــ
مــن القـــرار   ٤إدخاهلــا علــى اخلطــة التنظيميــة املشــار إليهــا يف الفقــرة        

)، وأن يقدمها إىل جلنة مكافحـة اإلرهـاب لتنظـر فيهـا     ٢٠٠٤( ١٥٣٥
  .وتقرها قبل انتهاء املدة املشار إليها أعاله

ــل بنمــا     ــال ممث ــه وق ــرار إيف بيان رجــاء اســتعراض  إن ق
واليــة املديريــة التنفيذيــة للجنــة مكافحــة اإلرهــاب قــرار مــربر  

  .)٢٢١(نظرا إىل تعيني املدير التنفيذي اجلديد مؤخرا

ورأى ممثـل قطــر أن الــس مل يعمــل بتعريــف واضــح    
لإلرهاب وأنه أخفق يف التعامل مع أسـبابه اجلذريـة. ولـذلك،    

لعمـل علـى إجيـاد    وللجانه املختصة المجلس لكرر دعوته فإنه 
هلـذه الظـاهرة وأسـباا اجلذريـة. وعـالوة علـى ذلـك،        تعريف 

شدد على ضـرورة النظـر جبديـة يف مسـتقبل املديريـة التنفيذيـة       
ــل       ــة العم ــة ضــمها إىل فرق ــاب وإمكاني ــة مكافحــة اإلره للجن
املعنيــة بالتنفيــذ يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب بــالنظر إىل انعــدام  

ــيم جل   ــوازن يف تقي ــة والت ــة    الدق ــاب واملديري ــة مكافحــة اإلره ن
ــرار      ــذ الق ــدول األعضــاء لتنفي ــذهلا ال ــيت تب ــة للجهــود ال التنفيذي

ــارات إىل    ٢٠٠١( ١٣٧٣ ــوازن يف تنســيق الزي ) واخــتالل الت
ــوب   ــدان اجلن ــدان  بل ــة ببل ــة   مقارن الشــمال. ورأي أيضــا أن مث
__________ 

)٢٢٠(  S/2007/718. 

)٢٢١(  S/PV.5795٣و  ٢تان ، الصفح.  
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تركيـــزا خاصـــا علـــى املســـاعدة التقنيـــة الـــيت تقـــدمها بلـــدان   
م مبـــدى التــزام هـــذه البلــدان بأحكـــام   وعـــدم اهتمــا  الشــمال 

 ١٣٧٣القانون الدويل وقانون حقوق اإلنسان يف تنفيذ القـرار 

)٢٢٢()٢٠٠١(.  
  

 ٥٧٩٨لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه  بيــان ال  

  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١١ة يف املعقود

كــــــــانون  ١١، املعقــــــــودة يف ٥٧٩٨يف اجللســــــــة   
لمشـاركة. وأدىل  لر ، دعـي ممثـل اجلزائـ   ٢٠٠٧األول/ديسمرب 

. ويف مجلـة مـا أورده   )٢٢٣(الرئيس (إيطاليا) ببيان باسـم الـس  
  الس يف البيان أنه:

ن بأشد هلجة اهلجـومني اإلرهـابيني اللـذين وقعـا يف اجلزائـر      ادأ  
قــرب احملكمــة العليــا ومكاتــب  ٢٠٠٧كــانون األول/ديســمرب  ١١يــوم 

مـن القتلـى واجلرحـى،     سـقوط العديـد  يف األمم املتحدة، واللـذين تسـببا   
ــه مــع ضــحايا هــذا العمــل اإلرهــايب البشــع      أو ــق تعاطف عــرب عــن عمي

ــة؛ و     ــر شــعبا وحكوم ــه هلــم، وللجزائ ــدم تعازي عــرب عــن  أوأســرهم وق
عميق تعاطفه مع موظفي األمم املتحدة وأسرهم، الـذين كـانوا مـن بـني     

ــومني،    ــذين اهلجـ ــد هـ ــحايا أحـ ــم،  ضـ ــه هلـ ــدم تعازيـ ــه  وقـ ــدم تعازيـ وقـ
  ام؛الع  لألمني

كــد ضــرورة حماكمــة مــرتكيب هــذا العمــل اإلرهــايب املنكــر، أو  
  ومنظميه ومموليه والذين يقفون وراءه؛

ــع أشــكاله ومظــاهره يشــكل     أو   كــد جمــددا أن اإلرهــاب جبمي
أشد األخطـار ديـدا للسـلم واألمـن الـدوليني، وأن أي أعمـال إرهابيـة        

__________ 

  .٤و  ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٢٢(

)٢٢٣(  S/PRST/2007/45. 

افعهـا، حيثمـا   إمنا هي أعمال إجرامية ال مربر هلا، بصرف النظـر عـن دو  
  وأينما ارتكبت، وأيا كان مرتكبوها؛

كـد جمــددا أيضـا ضــرورة حماربـة األخطــار الـيت ــدد الســلم     أو  
  واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابية وذلك بأي وسيلة؛

وكرر تأكيد عزمه على حماربة مجيـع أشـكال اإلرهـاب، وفقـا       
  ملسؤولياته مبوجب امليثاق.

  
 ٥٨١٦لســة اجلالــرئيس يف ىل بــه الــذي أدبيــان ال  

  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٢٧ة يف املعقود

 كـــانون األول/ ٢٧، املعقـــودة يف ٥٨١٦يف اجللســـة   

ــمرب  ــاركة. وأدىل    ٢٠٠٧ديسـ ــتان للمشـ ــل باكسـ ــي ممثـ ، دعـ
الــرئيس (إيطاليــا) ببيــان باســم الــس. ويف مجلــة مــا أورده       

  :)٢٢٤(الس يف البيان أنه

اهلجــوم االنتحــاري اإلرهــايب الــذي شـــنه      أشــد اإلدانــة  أدان   
كــــانون األول/ديســــمرب  ٢٧متطرفــــون يف روالبنــــدي، باكســــتان، يف 

ــو،    ٢٠٠٧ ــنظري بوت ــاة رئيســة وزراء باكســتان الســابقة، بي ــأودى حبي ، ف
عرب عن عميق تعاطفه مع ضـحايا هـذا   أوخلف العديد من املصابني، و

اكسـتان، وقـدم   العمل اإلرهايب الشنيع وأسرهم، ومع شعب وحكومة ب
  تعازيه؛  هلم خالص

ــا      أو   ــع الوســائل، وفق ــد ضــرورة التصــدي جبمي ــن جدي كــد م
مليثاق األمم املتحـدة، لألخطـار الـيت ـدد السـالم واألمـن الـدوليني مـن         

ر الـدول بـأن عليهـا أن تكفـل توافـق أي      جراء األعمال اإلرهابية؛ وذكَّـ 
املترتبــة عليهــا تــدابري تتخــذها ملكافحــة اإلرهــاب مــع مجيــع االلتزامــات   

ســيما القــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان      مبوجــب القــانون الــدويل، ال  
  والالجئني والقانون اإلنساين الدويل.

__________ 

)٢٢٤(  S/PRST/2007/50.  
    




