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A/C.6/59/SR.7

 .٢٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة  
 )تابع( تنظيم األعمال

 أحــاط اللجنــة علمــا بــأن اجلمعيــة العامــة      :الــرئيس - ١
قررت أن حتيل علـى جـدول أعمـال اللجنـة بنـدا إضـافيا وهـو               

 مـنح مركـز املراقـب ملنظمـة دول شـرقي          ” املعنـون    ١٦٠البند  
 “البحر الكارييب لدى اجلمعية العامة

ــد  ــال ١٤٨البنـ ــدول األعمـ ــة إىل :  مـــن جـ ــدابري الراميـ التـ
ــدويل   ــاب الـــــ ــى اإلرهـــــ ــضاء علـــــ  210 و A/59/37 (القـــــ

 )A/C.6/59/L.10؛Corr.1و
 من قرار جملس األمـن      ٥ أشار إىل أن الفقرة      :الرئيس - ٢

ــدول إىل  ) ٢٠٠٤ (١٥٦٦ ــدعو الـ ــاً  ”تـ ــاً تامـ ــاون تعاونـ التعـ
عاجلة يف حـل مجيـع املـسائل املعلقـة لكـي يـتم بتوافـق                وبصفة  

ــاب      ــة باإلره ــشاملة املتعلق ــة ال ــشروع االتفاقي ــاد م اآلراء اعتم
ــاب       ــال اإلره ــع أعم ــة لقم ــة الدولي ــشروع االتفاقي ــدويل وم ال

ــووي ــشروعي  “النــ ــع مــ ــق اآلراء يف وضــ ــأي أن  توافــ  وارتــ
االتفــــاقيتني يتــــصف  بأمهيــــة فائقــــة، ودعــــا رئــــيس اللجنــــة 

 ٥١/٢١٠ة املنـــشأة مبوجـــب قـــرار اجلمعيـــة العامـــة املخصـــص
 والفريــق العامــل  ١٩٩٦ديــسمرب / كــانون األول١٧املــؤرخ 

املعــين بالتــدابري الراميــة للقــضاء علــى اإلرهــاب الــدويل لعــرض 
 .تقارير هاتني اهليئتني

ــرا  - ٣ ــسيد برييـ ــشأة     (الـ ــصة املنـ ــة املخصـ ــيس اللجنـ رئـ
ــة العامــة   ــرار اجلمعي  كــانون ١٧  املــؤرخ٥١/٢١٠مبوجــب ق

 والفريـق العامـل املعـين بالتـدابري الراميـة           ١٩٩٦ديسمرب  /األول
قـــال إن تقريـــر اللجنـــة   ): للقـــضاء علـــى اإلرهـــاب الـــدويل   

املقدمــة : يتــألف مــن ثالثــة فــصول هــي) A/59/37(املخصــصة 
ــة      ــافة إىل ثالثـ ــياهتا إضـ ــة وتوصـ ــل اللجنـ ــسري عمـ ــف لـ ووصـ

مـــي مرفقـــات حيـــث حيتـــوي املرفـــق األول علـــى مـــوجز إعال
للمناقــشات العامــة ويستنــسخ املرفــق الثــاين التقــارير الــشفوية   

ــة     الــيت أدىل هبــا املنــسقون بــشأن نتــائج املــشاورات غــري الرمسي
املتعلقة مبشروع االتفاقيـة الـشاملة ومـشروع اتفاقيـة اإلرهـاب            
النووي يف حني أن املرفق الثالث يشمل تعديالت ومقترحـات          

نعقاد اللجنـة املخصـصة فيمـا       خطية مقدمة يف الدورة الثامنة ال     
 .يتعلق مبشروع اتفاقية اإلرهاب النووي

ــضى يقـــــــول إن تقريـــــــر الفريـــــــق العامـــــــل      - ٤ ومـــــ
)A/C.6/59/L.10 (     والحـظ أن   . يتألف من ثالثة فروع ومرفـق

الفرع الثالث حيتوي علـى قـرار الفريـق العامـل بإحالـة تقريـره                
العمــل إىل اللجنــة الــسادسة إضــافة إىل توصــياته بــأن يتواصــل  

بشأن إجناز نص مشروع اتفاقيـة شـاملة عـن اإلرهـاب الـدويل       
ومشروع اتفاقية دولية لقمع أعمال اإلرهاب النـووي اسـتنادا          

 .إىل األعمال اليت مت بالفعل إجنازها
ومــضى يقــول إن عــدة وفــود أبلغتــه بــأن املــشاورات    - ٥

املتعلقة مبسألة عقد مـؤمتر رفيـع املـستوى حتـت إشـراف األمـم              
دة لـــصياغة اســـتجابة منظمــة ومـــشتركة إزاء اإلرهـــاب  املتحــ 

وقـد كـررت هـذه      . جبميع أشكاله ومظاهره ما زالت مستمرة     
وفيمـا يتعلـق    . الوفود رغبتها بإبقاء البند على جدول األعمـال       

فقـــــد أوضـــــحت ) ٢٠٠٤ (١٥٦٦بقـــــرار جملـــــس األمـــــن 
املــشاورات غــري الرمسيــة أنــه رغــم وجــود اختالفــات يف النــهج 

القضايا األساسـية املعلقـة فـإن مثـة إدراكـاً واضـحاً             املتبع بشأن   
بأن األعمال املتـصلة مبـشروعي االتفـاقيتني ينبغـي إهناؤهـا ويف             
ــشاملة إىل االهتمــام     ــة ال ــره الــسنوي أشــار منــسق االتفاقي تقري
املتجدد من جانب الوفود باستكـشاف ُنُهـج بديلـة بينمـا أفـاد              

ن الوفود وجـدت    منسق اتفاقية اإلرهاب النووي بأن العديد م      
أن النص املستنسخ يف املرفق الثالـث لتقريـر اللجنـة املخصـصة             
مقبــول رغــم أن وفــوداً أخــرى أعربــت عــن االنــشغال بــشأن    

وأكــد علــى ضــرورة أن تظــل  . ٤ مــن املــادة ٣ و ٢الفقــرتني 
الوفود مشاركة يف هذه األمور حبيث ميكن أن تـصل األعمـال            

ويف كـل حـال فـإن       . رجـوة الفنية املنجـزة إىل حتقيـق النتـائج امل        
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اللجنـــة الـــسادسة تتحمـــل مـــسؤولية واضـــحة لكـــي تقـــدم       
مسامهاهتا الواجبة حنو تعزيز اإلطـار القـانوين الـدويل مـن أجـل         
مكافحة اإلرهاب الدويل، كمـا أن االختالفـات املتبقيـة ميكـن            
ــع       ــة م ــسياسية املطلوب ــوافرت اإلرادة ال ــا ت ــها إذا م ــق بين التوفي

 . هذا الصددتوافر روح املرونة يف
تكلم أيضا باسم كـل مـن       ): الربازيل (السيد سواريت  - ٦

األرجنـــــتني، إكـــــوادور، بـــــاراغواي، بوليفيـــــا، اجلمهوريـــــة 
الدومينيكيـــــة، الــــــسلفادور، شــــــيلي، غواتيمــــــاال، غيانــــــا،  

ــدوراس     ــاراغوا، هن ــا، املكــسيك، نيك ــتاريكا، كولومبي . كوس
 بـــشأن فقـــال إن املعلومـــات الـــواردة يف تقريـــر األمـــني العـــام 

 A/59/210(التـــدابري الراميـــة للقـــضاء علـــى اإلرهـــاب الـــدويل 
تفيد يف وصف التدابري الـيت اعتمـدهتا بعـض الـدول      ) Corr.1 و

. واملنظمـــات الدوليـــة مـــن أجـــل مكافحـــة اإلرهـــاب الـــدويل 
وينبغــي اختــاذ إجــراءات متناســقة مــن أجلــها تعزيــزا لآلليــات    

ء جلنــة اجلــزاءات وقــد أُحــرز تقــّدم يف إنــشا. الوطنيــة والدوليــة
املعنية باجلزاءات املفروضة على طالبـان والقاعـدة عمـالً بقـرار            

ــن   ــس األمـ ــاب   ) ١٩٩٩ (١٢٦٧جملـ ــة اإلرهـ ــة مكافحـ وجلنـ
واللجنــة ) ٢٠٠١ (١٣٧٣املنــشأة عمــالً بقــرار جملــس األمــن  

ــن    ــرار جملـــس األمـ ــالً بقـ ــشأة عمـ ــا ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠املنـ أمـ
 ١٥٦٦ جملـس األمـن      الفريق العامل املنشأ حـديثا عمـالً بقـرار        

فلـــسوف يكـــون حباجـــة إىل اقتـــراح ُنهـــج جديـــدة  ) ٢٠٠٤(
للكفاح ضد اإلرهاب مع العمل يف الوقت نفسه علـى مراعـاة      

 .معايري حقوق اإلنسان وقانون الالجئني والقانون اإلنساين
 اللجنـــة ٥١/٢١٠وقـــد أنـــشأ قـــرار اجلمعيـــة العامـــة   - ٧

دواعـي القلـق    ومـن   . املخصصة بغية وضع مـشروعي اتفـاقيتني      
ــة مــن أجــل إحــراز تقــدم      ــسياسية مــا زالــت غائب أن اإلرادة ال

كمـــا أن جمـــرد احتمـــال أن يـــتمكن    . ملمـــوس يف كلتيهمـــا 
ــري      ــشكل بغ ــة ي ــن الوصــول إىل األســلحة النووي ــابيون م اإلره

وال . شك أحد أفدح األخطار الـيت تواجـه كـل بلـد يف العـامل               
مــشروع ينبغــي تــضييع أي فرصــة للوصــول إىل اتفــاق بــشأن   

اتفاقيــة اإلرهــاب النــووي يف أســرع وقــت ممكــن كمــا ينبغــي   
وعليـه  . مضاعفة اجلهود فيما يتعلق مبشروع االتفاقيـة الـشاملة        

ــرة      ــشاورات خــالل الفت ــسقان إجــراء امل ــد أن يواصــل املن ال ب
الفاصــلة بــني الــدورات بغيــة التوصــل إىل حلــول بنــاءة للعــدد   

 .القليل من القضايا املعلقة
 باسـم وفـده فقـال إن الربازيـل صـّدقت علـى              مث تكلم  - ٨

تـــسع مـــن االتفاقيـــات الدوليـــة املتـــشابكة واملتعلقـــة بالتعـــاون 
القـــضائي وهـــي تتطلـــع قُـــدماً إىل االنـــضمام قريبـــا للـــصكوك 
. املتبقيــة املطروحــة حاليــا للنظــر مــن جانــب اجمللــس التــشريعي

ــدورها      ــة بــ ــده مطروحــ ــة يف بلــ ــشريعات احملليــ ــا أن التــ كمــ
مـــن أجـــل تعزيـــز مـــسامهة الربازيـــل يف الكفـــاح لالســـتعراض 

وقــد قــدمت احلكومــة بالفعــل أربعــة تقــارير إىل جلنــة  . العــاملي
وشـدد علـى ضـرورة أن يـضاعف اجملتمـع           . مكافحة اإلرهـاب  

الدويل جهوده للتوصل إىل اختتام مبكـر للمفاوضـات املتعلقـة           
باتفاقيــة شــاملة ملكافحــة اإلرهــاب الــيت مــن شــأهنا أن تــساعد  

مــع الــدويل علــى التــصدي الفعــال لظــاهرة واســعة النطــاق  اجملت
وما زالت مستعصية على تعريف متفـق عليـه بـشكل عـام ألن             
اعتماد مثـل هـذه االتفاقيـة سـوف يبعـث برسـالة قويـة توضـح          

وأعـرب  . تصميم اجملتمع الدويل علـى التعامـل مـع هـذا اخلطـر            
عـن تأييـد وفـده لالقتـراح الـذي يقـضي بأنـه مـا أن يـتم إجنـاز           
مشروع االتفاقية حىت يعقد مؤمتر دويل لتأكيد االلتزام الـدويل          

 .إزاء وضع استراتيجيات متناسقة وشاملة ملكافحة اإلرهاب
ــر        - ٩ ــه أم ــسم ب ــذي يت ــة ال ــابع العاجــل للغاي ــرغم الط وب

التعامل احلاسـم مـع اإلرهـاب الـدويل، لكـن ال ينبغـي لـشعور                
 متعمــــق بــــالتعرض للخطــــر أن يفــــضي إىل ضــــياع احلقــــوق 
واملبادئ األساسية أو املساس مبعارك أخرى تتساوى يف نفـس          

وأوضـح أن احلــرب ضـد اإلرهـاب ميكــن أن    . األمهيـة العاجلـة  
تأيت بنتائج عكسية إذا ما مت شنها خارج نطاق معايري حقـوق            

. اإلنسان الدولية أو بطريقة ال تتسق مع ميثـاق األمـم املتحـدة            
ــن الزيــ      ــيت جنمــت ع ــيريات ال ــي للتغ ــات وال ينبغ ادة يف اهلجم
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اإلرهابية أن تعمي عيون العامل عن املأساة اليومية الـيت يعانيهـا            
الذين يتحملون فداحة املظـامل االجتماعيـة واالقتـصادية، مبعـىن      
أن التضامن الـذي يـتم علـى أساسـه مكافحـة اإلرهـاب ال بـد                 
من أن يتوسع مداه لكي يشمل التماس حلـول دائمـة للقـضايا             

ثيقــة مــع األســباب األساســية لإلرهــاب  الــيت تقتــرن بــصورة و 
إن اإلرهــابيني سيفــشلون . ومــن ذلــك مــثال اليــأس واإلحبــاط 

عندما ُترسى األسس الالزمة لتحقيق االسـتقرار العـاملي القـائم         
علــــى اســــاس الرخــــاء والــــسالم وثقافــــة حقــــوق اإلنــــسان   

واألمـــم املتحـــدة تتمتـــع مبركـــز فريـــد مـــن أجـــل  . والتـــسامح
 .مثل هذا االستقرارالتصدي لتحديات إرساء 

تكلـــم باســـم االحتـــاد ): هولنـــدا (الـــسيد هـــامبورغر - ١٠
بلغاريــا، تركيــا، رومانيــا، : األورويب والبلــدان املرشــحة وهــي

ــساب وهــي    ــة التثبيــت واالنت ــدان عملي ــا، وبل ــا، : كرواتي ألباني
البوسنة واهلرسك، صـربيا واجلبـل األسـود، مجهوريـة مقـدونيا            

: ي املنطقة األوروبية للتجارة احلـرة     اليوغوسالفية السابقة وبلد  
آيسلندا والنرويج وأعضاء املنطقـة االقتـصادية األوروبيـة فقـال           
ــال اإلرهــاب       ــع أعم ــة مجي ــة قاطع ــدين إدان ــدان ت ــك البل إن تل

ومـع ذلـك    . بصرف النظر عن دوافعها أو شكلها أو مظهرهـا        
ففيما يؤكد االحتاد من جديد التزامـه مبكافحـة اإلرهـاب فهـو             

ى احلاجة إىل تعزيز احلوار وتوسيع فهـم الثقافـات أو           يشدد عل 
وال بد من حرمان اإلرهابيني مـن األرضـية الـيت تتـيح      . األديان

لكن احلـرب ضـد اإلرهـاب ال بـد          . هلم ُسبل الدعاية والتجنيد   
ــة     ــادئ الدميقراطيـ ــرام الكامـــل للمبـ ــنها يف ظـــل االحتـ مـــن شـ

نــساين ولــسيادة القــانون وحقــوق اإلنــسان وأيــضا للقــانون اإل 
وأعـــرب عـــن التـــزام االحتـــاد . الـــدويل عنـــدما يكـــون منطبقـــا

) ٢٠٠١ (١٣٧٣األورويب الكامل بتنفيـذ قـرار جملـس األمـن           
ــاب     ــة اإلرهـ ــصلة مبكافحـ ــن املتـ ــرارات جملـــس األمـ ــائر قـ وسـ
موضحاً أن االحتاد يثّمن إىل حد كبري اإلطار القانوين الـشامل           

اسـطة اجلمعيـة    الذي مت إنشاؤه يف ميدان مكافحة اإلرهـاب بو        
ومن هنا فـإن اتفاقيـات وبروتوكـوالت األمـم املتحـدة            . العامة

اإلثين عشر مـا زالـت هـي األدوات األساسـية يف احلـرب ضـد          
اإلرهاب وحيـث االحتـاد األورويب مجيـع الـدول الـيت مل تـصبح               

 .أطرافا بعد يف تلك الصكوك أن تفعل ذلك
ــشأة     - ١١ ــة املخصــصة املن ــى توصــية اللجن ــاًء عل عمــالً وبن

 مت إنـشاء الفريـق العامـل املعـين          ٥١/٢١٠بقرار اجلمعية العامة    
بالتدابري الرامية للقضاء على اإلرهاب الـدويل ويف هـذا الـشأن            
يظــل االحتــاد علــى أهبــة االســتعداد ملواصــلة املــداوالت ضــمن  

وفيمـا يتعلـق مبـسألة    . إطار جلنة خمصصة تابعة للجنـة الـسادسة     
ت إشراف األمم املتحـدة لـصياغة       عقد مؤمتر رفيع املستوى حت    

ــدويل إزاء       ــع ال ــب اجملتم ــن جان ــشتركة م ــة وم اســتجابة منظم
اإلرهــاب يف مجيــع أشــكاله ومظــاهره، يــرى االحتــاد األورويب  
أن املناقشة املتعلقة هبذه املسألة ميكن أن تتم علـى أفـضل وجـه     

 .بعد إهناء األعمال اجلارية بشأن االتفاقية الشاملة
 مبشروع االتفاقيـة الـشاملة، يظـل االحتـاد          وفيما يتصل  - ١٢

األورويب على رأيه بأن مثـل هـذه االتفاقيـة سـوف تتـيح قيمـة                
مضافة لالتفاقات القائمة ملكافحة اإلرهاب مـن خـالل تنظـيم           

وينبغـي أن يتـاح     .القضايا اليت مـا زالـت حـىت اآلن بغـري تنظـيم            
حلفـاظ  التوصل إىل توافق بني اآلراء بشأن القضايا املعلقة مـع ا          

 االتفاقيـات القائمـة واملفاوضـات الـيت متـت           “منجـزات ”على  
أمــا النــهج القطــاعي إزاء  . حــىت اآلن بــشأن االتفاقيــة الــشاملة 

التفـــاوض وإبـــرام مثـــل هـــذه االتفاقيـــات فهـــو هنـــج معقـــول   
ــاجح ــل   . ونـ ــاد األورويب العمـ ــل االحتـ ــه فلـــسوف يواصـ وعليـ

روع اتفاقيـة   جاهدا من أجل االعتماد املبكر بتوافـق اآلراء ملـش         
ــا       ــة م ــل هــذه االتفاقي ــك ألن احلاجــة ملث ــووي ذل اإلرهــاب الن
زالت ُمِلحة وال سيما يف ضوء اآلثار املترتبـة علـى احتمـال أن      
ــة مــن الوصــول إىل أســلحة     ــراد اجلماعــات اإلرهابي ــتمكن أف ي

ــام  . الــدمار الــشامل ويتطلــع االحتــاد األورويب قُــدماً إىل االختت
 . االتفاقيةالسريع لعمليات وضع مشروع
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ــة ودون   - ١٣ وتطـــرق إىل القـــول بـــأن املنظمـــات اإلقليميـ
ــة      ــز فعاليــ ــه يف تعزيــ ــوهري تؤديــ ــا دور جــ ــة أمامهــ اإلقليميــ

ويف هــذا الــصدد . اإلجــراءات الدوليــة املتخــذة ضــد اإلرهــاب
فإن خطة عمل االحتاد األورويب بشأن اإلرهاب الـيت اعتمـدها    

 االحتـــــاد  ألزمـــــت٢٠٠٤مـــــارس /اجمللـــــس األورويب يف آذار
ــزا    ــة تعزيـ ــساعدات التقنيـ ــتراتيجيات للمـ ــع اسـ األورويب بوضـ

وفـضالً عـن ذلـك      . لقدرات مكافحة اإلرهاب يف بلـدان ثالثـة       
فإن منسق االحتاد األورويب ملكافحة اإلرهـاب الـذي مت تعيينـه            
ــني       ــسيق ب ــد مــن التن ــسري املزي ــاً خلطــة العمــل شــرع يف تي طبق

ــشطة املختل  ــسياسات واألن ــادرات وال ــة املتخــذة ملكافحــة  املب ف
 .اإلرهاب على مستوى االحتاد األورويب

تكلـم باسـم الـدول      ): فييـت نـام    (السيد يل لونغ منه    - ١٤
ــيا      ــوب شــرقي آس ــم جن ــال إن ) آســيان(أعــضاء رابطــة أم فق

اهلجمــات اإلرهابيــة الــيت ُتــشن حــول العــامل متثــل خطــراً دامهــا 
جــدير وأن اإلرهــاب أمــر . بالنــسبة جلميــع الــشعوب والبلــدان

باالزدراء بـصرف النظـر عـن أصـوله ودوافعـه أو أهدافـه كمـا                
أن احلرب ضد اإلرهاب ال ميكن كسبها إال مـن خـالل اختـاذ              
تدابري شاملة ومتوازنة تتفق كامال مع أهداف ومقاصد ميثـاق          

وال غــىن عــن التــصدي  . األمــم املتحــدة ومــع القــانون الــدويل 
ــل      ــع العم ــاب م ــة لإلره ــدارس األســباب اجلذري ــت لت يف الوق

نفــسه علــى رفــض أي حماولــة لربطــه مــع أي ديــن أو ِعــّرق أو 
ولألمم املتحدة دور قيـادي يف املعركـة        . جنسية أو مجاعة إثنية   

اليت يتم شنها ضد اإلرهاب ويؤمـل أن يـتم مـشروع االتفاقيـة              
الشاملة املتعلقة باإلرهـاب الـدويل ومـشروع االتفاقيـة الدوليـة            

مبا يكفل اعتمادمها يف املـستقبل  لقمع أعمال اإلرهاب النووي   
القريــب تعزيــزا لإلطــار القــانوين الــذي مت تــوفريه بالفعــل عــن   
طريق االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية القائمة حاليـا بـشأن         

 .منع وقمع أعمال اإلرهاب النووي
مث أوضح أن الدول أعضاء رابطة أمـم جنـوب شـرقي            - ١٥

ــرار جملــ     ــذ ق ــى تنفي ــن آســيا تعمــل جاهــدة عل  ١٣٧٣س األم

الــذي ميثــل عالمــة فارقــة علــى طريــق احلــرب ضــد   ) ٢٠٠١(
اإلرهاب وأهنا تنظر بعني التقـدير إىل األعمـال الـيت مت إجنازهـا              

ــة مكافحــة اإلرهــاب    ــن جانــب جلن ــا   . م ــق التزامه ــن منطل وم
باملشاركة الفعالة يف الكفاح العاملي ضـد اإلرهـاب فهـي تـويل        

تنـــسيق والتعـــاون علـــى أمهيـــة كـــبرية لبنـــاء وتـــدعيم جهـــود ال
وهلـذا الغـرض مت وضـع برنـامج عمـل مـن       . املـستوى اإلقليمـي  

أجل منع ومكافحة اجلرمية الدولية كما أرست الرابطـة أسـس           
التعاون على املستويات الوزارية ومستوى كبار املسؤولني مع         
الــصني واليابــان ومجهوريــة كوريــا ملكافحــة هــذه النوعيــة مــن  

ــرائم ــافة إىل ذ. اجلـ ــات   وباإلضـ ــة إعالنـ ــدرت الرابطـ لـــك أصـ
مشتركة بشأن التعاون من أجل مكافحة اإلرهاب الدويل مـع          
الواليات املتحدة األمريكية والـصني واالحتـاد األورويب واهلنـد          
وأســتراليا واالحتــاد الروســي إضــافة إىل مــذكرة تفــاهم بــشأن   
التعاون يف ميدان القضايا األمنية غري التقليدية وقـد مت توقيعهـا            

وبنفس القدر أفضى االجتمـاع الـوزاري اإلقليمـي         . صنيمع ال 
املعـــين مبكافحـــة اإلرهـــاب واالجتمـــاع املعقـــود فيمـــا بـــني       
الدورات واملعين مبكافحة اإلرهاب واجلرميـة عـرب الوطنيـة، إىل           

. توسيع آفاق التعاون واختاذ إجـراءات تعاونيـة يف هـذا امليـدان          
وكــاالت وأخــريا فقــد ضــاعفت رابطــة اآلســيان تعاوهنــا مــع    

األمم املتحـدة ومـع منظمـات إقليميـة أخـرى يف جمـال التـدابري                
ــاب مــن خــالل        ــة عــرب الوطنيــة واإلره ــة ملقاومــة اجلرمي الرامي
فحـــص الـــصالت القائمـــة بـــني اإلرهـــاب الـــدويل واألنـــشطة  

ــة األخــرى  ــم     . اإلجرامي ــة أم ــضاء رابط ــدول أع ــإن ال ــه ف وعلي
ات جنوب شرقي آسيا عاقـدة عزمهـا علـى أن تـسدي مـسامه             
 .هلا قيمتها من أجل الكفاح املشترك ضد اإلرهاب الدويل

قـال إن بنـد جـدول األعمـال         ): اهلنـد  (السيد ميـشرا   - ١٦
ــة إضــافية يف ضــوء شراســة      املطــروح للنظــر قــد اكتــسب أمهي

وأوضـح  . وتزايد اهلجمات اإلرهابية علـى أهـداف مستـضعفة         
أن بلده ظل يف صـدارة احلـرب علـى اإلرهـاب علـى مـدار مـا           

رب من عقدين من الـزمن وأنـه طَـَرف يف مجيـع االتفاقيـات               يق
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ــن اينجــو   - ١٨ ــسيدة أه ــا  (ال ــة كوري ــت إن ): مجهوري قال
ــة وإن      ــال اإلرهابيـ ــع األعمـ ــتمرار مجيـ ــت اسـ ــها أدانـ حكومتـ
مجهوريــة كوريــا دولــة طــرف يف االتفاقيــات اإلثــنيت عــشرة       

. يع أحكامهـا  املتعلقة باإلرهاب الدويل وهي تنفذ بإخالص مج      
ويف هذا الـشأن، ترحـب حكومتـها مبـا مت مـؤخرا مـن صـدور                 

 ).٢٠٠٤ (١٥٦٦قرار جملس األمن 

القطاعية اإلثـنيت عـشرة املتعلقـة باملوضـوع وقـد قـدم مـشروع               
اتفاقية شاملة بشأن اإلرهاب الدويل وهو قيـد النظـر حاليـا يف             

واإلرهـــاب ميثـــل العـــدو املـــشترك جلميـــع . اللجنـــة املخصـــصة
 الــيت الــشعوب والعقائــد والــديانات وهــو يــدمر نفــس األســس

تقوم عليهـا احلريـة والدميقراطيـة فـضالً عـن أنـه يـشكل خطـرا                 
وهلذا السبب فـال ميكـن أن يكـون مثـة حلـول وسـط يف         . عامليا

ــع قطاعــات       ــاجم مجي ــه يه ــة ضــد اإلرهــاب ألن املعركــة العاملي
اجملتمع، وبعد أن مت استهداف املالجئ اآلمنـة لإلرهـابيني فقـد            

 وعرضــه وبــدا أهنــم عمــدوا إىل نــشر شــبكاهتم يف طــول العــامل
يتعاونون فيما بينهم بصورة أجنع من تعاون الدول الدميقراطيـة          

 يف الرؤى اليت ينطلقون منها

ومــضت تقــول إن مجهوريــة كوريــا تؤيــد املبــادرة يف    - ١٩
فتــرة مبكــرة إىل اعتمــاد مــشروع االتفاقيــة الــشاملة املتعلقــة       
باإلرهــاب الــدويل كتــدبري يــأيت ُمكمــالً لالتفاقيــات اإلثــنيت       

، تؤيـد حكومتـها نـص       ١٨وفيما يتعلق باملـادة     . قائمةعشرة ال 
ــؤمتر       ــة املـ ــاقتراح منظمـ ــق بـ ــيت تتعلـ ــشواغل الـ ــسق ألن الـ املنـ
اإلسالمي تسعى إىل معاجلـة مـا مت بالفعـل التطـرق إليـه بـصور             

أو / و١٩٤٩خمتلفــة بواســطة اتفاقيــات جنيــف األربــع لعــام      
وأوضـــحت أن . الربوتوكـــولني اإلضـــافيني لتلـــك االتفاقيـــات 

قاتلني ختلّوا عن وضعهم املـدين ومل يعـودوا حممـيني مبوجـب             امل
الربوتوكولني، ومع ذلك فإن مـشاركتهم يف األعمـال احلربيـة           
ــة       ــون باحلماي ــوا يتمتع ــا زال ــابيني وم ــا إىل إره ال حتــوهلم تلقائي

أمـا الـذين ارتكبـوا األعمـال        . مبوجب القانون اإلنساين الدويل   
ــصراعات املــ    ــرات ال ــة خــالل فت ــي أن  اإلرهابي ــال ينبغ سلحة ف

ــاب أي      ــشاملة يف ضــوء غي ــة ال يتركــوا خــارج نطــاق االتفاقي
نظام ذي صلة مبوجب القانون اإلنساين الـدويل أو االتفاقيـات        

وبـــصورة عامـــة فـــإن االتفاقيـــة  . القائمـــة ملكافحـــة اإلرهـــاب
الــشاملة الــيت يقــصد هبــا ســد الثغــرات املتروكــة يف الــصكوك    

ي أن تتبــع هنــج هــذه الــصكوك احلاليــة ملكافحــة اإلرهــاب ينبغــ
 .بأوثق صورة ممكنة

ومن أجل جتّنب اتبـاع ُنُهـج انتقائيـة، فمـن الـالزم أن               - ١٧
ُيكفل للعمليات اليت توضع هبـا املعـايري مـشاركة مجيـع الـدول               

دابري الراميـة    بشأن التـ   ١٩٩٤وقد جاء إعالن    . أعضاء املنظمة 
ملكافحــة اإلرهــاب الــدويل لريســم مــسار النــهج العــام ضــد        
ــة الــيت مت        ــع الــصكوك القانوني ــى مجي ــذي أثــر عل ــاب ال اإلره
اعتمادها الحقا من جانب اجلمعية العامـة يف هـذا امليـدان، مبـا              
يف ذلك االتفاقيات القطاعية املعنيـة باإلرهـاب، وجـاء شـاهدا            

ن حكومته أيدت كامالً قـرار      كذلك فإ . على هنج غري انتقائي   
الــذي ميثــل نــصاً مهمــا آخــر   ) ٢٠٠٤ (١٥٦٦جملــس األمــن 

ألنــه يــدعو مجيــع الــدول إىل التعــاون الكامــل يف احلــرب ضــد  
اإلرهاب على أساس مبدأ تسليم املتهمني أو حماكمتـهم وحـل           
مجيــع القــضايا املعلقــة بغيــة اعتمــاد مــشروع االتفاقيــة الــشاملة  

ــا  ــه فمـــن األمـــور  . ب النـــوويومـــشروع اتفاقيـــة اإلرهـ وعليـ
ــالنظر يف    ــا أبدتـــه الوفـــود مـــن اهتمـــام متجـــدد بـ املـــشجعة مـ
مقترحات جديدة تتعلق مبشروعي هاتني االتفاقيتني فيما يبـدو         
مشروع يف اتفاقية اإلرهاب النـووي جـاهزا لالعتمـاد بـشكله            
احلــايل ولكــن الفريــق العامــل التــابع للجنــة الــسادسة ال بــد أن  

 لكي يصفي القضايا املعلقـة الـيت تعـوق إجنـاز            يواصل مداوالته 
 .مشروع االتفاقية الشاملة

وقالت إن وفدها الحـظ اسـتعدادا واسـع النطـاق مـن         - ٢٠
جانب الدول إلحراز تقدم خالل املشاورات املتعلقة مبـشروع         
االتفاقية الدولية لقمع أعمـال اإلرهـاب النـووي مؤكـدة علـى             
أن وفــدها يفــضل أن تــأيت لغــة مــشروع االتفاقيــة متالئمــة مــع 

 . االتفاقيات القطاعية األخرىلغة
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وخلصت إىل القول بأن اعتماد مـشروعي االتفـاقيتني          - ٢١
يف وقت مبكر   من شأنه أن يـدلل علـى االلتـزام احلاسـم مـن                   
ــامل       ــة اإلرهــاب يف كــل أحنــاء الع ــدويل بإدان جانــب اجملتمــع ال
 .والعمل بصورة فّعالة على منعه ومكافحته واستئصال شأفته

قــال إن اإلرهــاب ): طاجيكــستان (وفالــسيد عليمــ - ٢٢
ــضر      ــور املتحـ ــدد التطـ ــا يهـ ــا تارخييـ ــديا عامليـ ــل حتـ ــدويل ميثـ الـ

ومن أجل مكافحـة هـذه اآلفـة، ال بـد مـن             . للمجتمع البشري 
التعامل مع طائفة كاملة من القـضايا املترابطـة الـيت كـان ُينظـر               

وعلــى مــدار . إليهــا حــىت اآلن علــى أهنــا قــضايا ال رابــط بينــها
الــسنني كــان بلــده وجريانــه يقومــون بــدور احلــاجز  عــدد مــن 

ويف . الذي حيول ضد انتشار سرطان اإلرهاب مـن أفغانـستان         
حيِّز املمارسة سيكون مستحيال احلد مـن اإلرهـاب دون بـذل            

وهـذا اجلهـد ينبغـي أن       . جهد موحد من جانـب الـدول كافـة        
يــستند إىل اســتراتيجية واحــدة حبيــث ال يــسمح باتبــاع معــايري 

ومـــن مث أصـــبحت طاجيكـــستان عـــضوا فّعـــاال يف  . ةمزدوجـــ
ــة    االئــتالف املنــاهض لإلرهــاب ويف اهلياكــل الثنائيــة واإلقليمي
الــيت تكــافح اإلرهــاب كمــا أهنــا طــرف يف مجيــع الــصكوك        
ــة اإلثــين عــشر املتعلقــة مبكافحــة اإلرهــاب علــى النحــو      العاملي

وعلـى  ). ٢٠٠١ (١٣٧٣املطلوب مبوجب قرار جملس األمـن       
تؤيد جلنة مكافحة اإلرهاب اليت ينبغـي تعزيزهـا مبـا         ذلك فهي   

 .يتيح هلا أن تقدم املزيد من املساعدة التقنية الفعالة للدول
وأوضح أن الشعور بعدم األمن السائد يف مجيـع أحنـاء        - ٢٣

العامل والـذي تفـاقم بالفعـل مـن خـالل األشـكال الرببريـة مـن                 
تدمرييـة الفائقـة    العنف وانتشار األسـلحة احلديثـة ذات القـوة ال         

مـا زال يتفـاقم بــدوره بفعـل اإلمكانيـات الرهيبــة الـيت ينطــوي      
وتــؤدي . عليهـا خطـر جيمـع بــني األسـلحة النوويـة واإلرهـاب      

األمم املتحدة دورا رئيسيا يف صياغة استراتيجية عامليـة ميكنـها           
أن تتصدى لتلك التحـديات وأن ُترسـي قاعـدة قانونيـة دوليـة              

ومـن مث فـإن مـا تـشهده الـدورة         . ءاتراسخة ملثل هذه اإلجرا   
ــة لقمــع أعمــال       ــة الدولي ــة مــن اعتمــاد مــشروع االتفاقي احلالي

اإلرهاب النووي سـيأيت شـاهدا علـى وحـدة االئـتالف القـائم              
ويف الوقت نفسه ال بد مـن بـذل         . من أجل مكافحة اإلرهاب   

جهود الستكمال األعمال املتعلقـة مبـشروع االتفاقيـة الـشاملة           
ولقـد ظـل واضـحا لوقـت طويـل أن           .  الـدويل  بشأن اإلرهـاب  

العقبــات الــيت تعــوق الطريــق هــي عقبــات سياســية أكثــر مــن    
ــوترات     ــرغم التـ ــانوين ولكـــن بـ ــابع قـ ــا عقبـــات ذات طـ كوهنـ
السياسية والعقائدية والنفـسانية فـإن شـعوب العـامل مـن حقهـا              
ــو العنــف       ــستجيب إزاء من ــدويل أن ي ــع ال ــن اجملتم ــع م أن تتوق

 .ن بروح من التضامنالعابر للحدود ولك
ــسيدة طــوغرال  - ٢٤ ــا (ال تكلمــت باســم منظمــة  ): تركي

ــؤمتر      ــة املـ ــة دول منظمـ ــت إن جمموعـ ــالمي فقالـ ــؤمتر اإلسـ املـ
اإلسالمي تدين بقوة مجيع أعمال اإلرهـاب وهـي مقتنعـة بـأن             
اإلرهاب، بصرف النظر عـن دوافعـه، ال سـبيل إىل تربيـره مـن        

ة متناســقة مـــن  واإلرهـــاب يتطلــب اســـتجاب . قريــب أو بعيــد  
ــا       ــؤدي فيه ــم املتحــدة وت ــا األم ــدويل تقوده جانــب اجملتمــع ال

ــة دورا أساســيا  ــة العام ــدول أعــضاء  . اجلمعي وأوضــحت أن ال
ــى اســتعداد الستكــشاف أفكــار      منظمــة املــؤمتر اإلســالمي عل
ــة وإجنــاز       ــات املتبقي ــى اخلالف ــب عل ــدة للتغل ومقترحــات جدي

ب الـدويل يف أسـرع      مشروع االتفاقية الشاملة املتعلقة باإلرهـا     
وقالــت إن مــن شــأن اتفاقيــة شــاملة أن تتطلــب  . وقــت ممكــن

تعريفا واضحا ومتفقا عليه عامليا لإلرهاب مبعىن تعريـف مييـزه           
عــن كفــاح الــشعوب مــن أجــل تقريــر املــصري ضــد االحــتالل   

وفضالً عن ذلـك، فـربغم      . األجنيب وطبقا مليثاق األمم املتحدة    
إلرهاب بأي ذريعة كانـت فـإن       أنه ال سبيل إىل التغاضي عن ا      

اجملتمــع الــدويل يتحمــل واجبــا أخالقيــا لكــي يتــصدى ملعاجلــة   
صــنوف املعانــاة املــشروعة الــيت جنمــت بفعــل اليــأس والــسخط 

كمـا  . واجلهل والفقر مما خلق بيئة تتولد فيها عوامل اإلرهاب        
أن جمموعــة دول منظمــة املــؤمتر اإلســالمي تؤيــد بقــوة اجلهــود 

ــة إىل إجنـــ ــال  الراميـ ــة لقمـــع أعمـ ــة الدوليـ از مـــشروع االتفاقيـ
اإلرهاب النووي، وترى أن عقد مؤمتر بـشأن اإلرهـاب حتـت            
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إشراف األمم املتحدة ميكن أن يعبئ اجلهـود الدوليـة اجلماعيـة       
 .خللق اإلطار القانوين الضروري يف هذا الشأن

قــال إن اإلرهــاب جــاء ): الكــامريون (الــسيد تيجــاين - ٢٥
ا من اخلوف بالنسبة للبشرية الـيت يتهـددها         ليضيف ُبعداً جديد  

ــسبب الــصراع واجلــوع   ويــشهد كــل يــوم انتــشار اليــأس     . ب
والتمــرد والــبغض والتعــصب والعنــف علــى حنــو مــا حــدث يف 
اهلجمـــات اإلرهابيـــة الفتاكـــة الـــيت وقعـــت مـــؤخرا يف مـــصر  

وقـال إن   . وعمليات أخذ الرهائن يف بيسالن باالحتاد الروسي      
البارانويا ويهدد األمن اجلماعي ويـدمر      اإلرهاب يولد هاجس    

وليس هناك دولة مل تتـضرر منـه        . أداء اجملتمع لوظائفه الطبيعية   
ومجيـــع الـــدول، باعتبارهـــا عـــضوا يف املنظمـــة الـــيت تأســـست 
لتحريــر البــشر مــن ربقــة اخلــوف ال بــد وأن تتــصرف بطريقــة  
 .متناسقة ومتوائمة من أجل الوفاء باملسؤوليات اليت تتحملها

وأوضح أن املسؤولية األوىل هـي التوصـل إىل تعريـف      - ٢٦
لإلرهــاب يكــون حمــالً لتقّبــل ورضــا كــل طــرف ولــيس هــذا    
باألمر السهل فالبعض يـراهم إرهـابيني والـبعض اآلخـر يـراهم             

ومن مث فاألمر يتطلـب املرونـة وروح        . مقاتلني من أجل احلرية   
همــة التراضــي والتوافــق وااللتــزام الــسياسي مــن أجــل إجنــاز امل 

العاجلــة ومــن أجــل منــع انتــهاكات حقــوق اإلنــسان بذريعــة    
وعليـــه فـــإن املهمـــة التاليـــة تتمثـــل يف     . مكافحـــة اإلرهـــاب 

استحداث إطار قـانوين شـامل لقمـع اإلرهـاب وسـد الثغـرات           
ويبدو أن العمـل لـيس بعيـدا        . اليت خلفتها االتفاقيات القطاعية   

تعلــق باملــادة عــن أن يــتم إجنــازه ألن معظــم اخلالفــات املتبقيــة ت
 مــن مــشروع االتفاقيــة الـــشاملة وتتــصل بالبــّت يف أمـــر      ١٨

إدراج أو استبعاد أنشطة القوات العـسكرية مـن نطـاق تطبيـق             
 .االتفاقية

وفيما يتعلق مبشروع االتفاقية لقمـع أعمـال اإلرهـاب          - ٢٧
النووي، يرى وفده أن خطر اإلرهاب النووي ميكـن التـصدي          

الل إزالـة مجيـع األسـلحة النوويـة         له بصورة أكثر فعالية من خ     

ومـع ذلـك فاعتمـاد      . أو السيطرة عليها بـصورة أكثـر إحكامـا        
ويف . مــشروع االتفاقيــة ميكــن أن يــشكل خطــوة إىل األمــام     

ــدول األعــضاء املــسؤولية عــن      ــع ال الوقــت نفــسه تتحمــل مجي
تصديق وتنفيذ الترسانة القائمة من الـصكوك القانونيـة الراميـة           

ويف هذا اخلـصوص فمـن املهـم تـضييق          . هابإىل مكافحة اإلر  
الثغرة التكنولوجية الفاصلة بني الدول مـن حيـث قـدرهتا علـى       
مكافحـــة اإلرهـــاب حبيـــث ال يتـــسىن بعـــد ذلـــك لإلرهـــابيني  

 .استغالل هذه اهلوة للتهرب من كشفهم
ــردة      - ٢٨ ــضاء، منفـ ــدول األعـ ــسؤولية الـ ــن مـ ــا أن مـ كمـ

ــيت    ــة الـ ــة اخلالفيـ ــرفض النظريـ ــة، أن تـ ــة  وجمتمعـ ــادي مبقولـ  تنـ
 إن عــــدم احتــــرام قــــيم ومعتقــــدات “تــــصادم احلــــضارات”

أمـا اإلرهـاب حبكـم طبيعتـه        . اآلخرين هو الذي يغـذي احلقـد      
. ذاهتــا فــال موازاتــه بــأي ديــن أو بــأي حــضارة أو بــأي ثقافــة  

وعليه فاألمر يستلزم جهودا تبذل لتعزيز التفاهم بني الثقافـات          
تتحمـل الـدول األعـضاء      وأخـريا   . والتعاون فيما بني الـشعوب    

املسؤولية عن إمعان النظر يف األسباب الكامنـة وراء اإلرهـاب    
ومنــها مــثالً الفقــر والغــنب االجتمــاعي وأفــضل اســتراتيجية يف  
األجــل الطويــل للتغلــب علــى اإلرهــاب هــي نــشر الدميقراطيــة  

 .واملساواة االجتماعية من خالل احلق يف التنمية
ييد وفده عقد مؤمتر رفيـع      وخلص إىل اإلعراب عن تأ     - ٢٩

املستوى حتت إشراف األمم املتحدة لـصياغة اسـتجابة منظمـة           
ومــشتركة مــن جانــب اجملتمــع الــدويل إزاء اإلرهــاب يف مجيــع 
ــة      ــيس اللجنـ ــى رئـ ــرح علـ ــه يقتـ ــال إنـ ــاهره وقـ ــكاله ومظـ أشـ
املخصصة تشكيل جمموعة أصـدقاء للـرئيس لتقـدمي مقترحـات           

ر إضــافة إىل وثيقــة تــصلح عمليــة تتعلــق بــشكل املــؤمتر املــذكو
كما أوضح أن الكامريون تؤيد فكـرة وضـع         . أساسا للمناقشة 

هيكل أكثر متثيال واتساما بالطابع العملي علـى شـكل مكتـب            
 .ملفوض سام ملكافحة اإلرهاب

 ).نيبال(توىل الرئاسة  نائب الرئيس السيد داكال  - ٣٠
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ــوين  - ٣١ ــسيد لـ ــار (الـ ــد أن   ): ميامنـ ــده يعتقـ ــال إن وفـ قـ
إلرهــاب مــن أهــم قــضايا األمــن يف القــرن احلــادي والعــشرين ا

وأنــه يــؤثر علــى النمــو االقتــصادي فــضالً عــن تــأثريه علــى         
ولقد وقع ضحاياه األبرياء يف مجيع أحناء العـامل مبـا           . االستقرار

وليس هناك بلـد مبنـأى عـن اإلرهـاب      . يف ذلك ما شهده بلده    
ن ُمِلحة أكثر مـن     ومن مث فإن احلاجة إىل التعاون الدويل مل تك        

الوقت احلايل، فاإلرهاب هو ظـاهرة عامليـة تـستدعي اسـتجابة        
منظمة ومشتركة من جانب اجملتمع الـدويل حتـت قيـادة األمـم             

وأي تدابري ينبغي اختاذهـا ال بـد أن تـتم مبـا يتفـق مـع             . املتحدة
ــة    ميثـــاق األمـــم املتحـــدة واحتـــرام حقـــوق اإلنـــسان اجلوهريـ

ا يتعلـق مبـشروع االتفاقيـة الـشاملة         وفيمـ . واحلريات األساسـية  
املتعلقة باإلرهاب الـدويل، حتـث ميامنـار مجيـع األطـراف علـى              
إبداء أقصى قدر من املرونة للتوفيق بني املواقف املتباينـة بـشأن    

 . مكررا٢ً واملادة ١٨املادة 

وأوضـــحت أن مـــن الـــالزم صـــياغة تعريـــف واضـــح   - ٣٤
ث اخللـط بـني اإلرهـاب وبـني اجلهـود           لإلرهاب حبيث ال حيـد    

الراميــة إىل إقــرار حــق الــشعوب يف تقريــر املــصري علــى النحــو  
ويف هـذا الـصدد يـثين وفـدها         . الوارد يف ميثـاق األمـم املتحـدة       

علــى اململكــة العربيــة الــسعودية الــيت عرضــت استــضافة مــؤمتر  
 .٢٠٠٥فرباير /دويل بشأن مكافحة اإلرهاب يعقد يف شباط

ــضت  - ٣٥ ــن     ومـ ــددا مـ ــدرت عـ ــت أصـ ــول إن الكويـ تقـ
القــوانني وأنــشأت عــدة جلــان معنيــة باإلرهــاب أحــدثها جلنــة   
مكافحــة غــسل األمــوال ومتويــل اإلرهــابيني الــيت مت تــشكيلها   

ــوزاري   كمــا قامــت الكويــت  . ١١/٢٠٤مبوجــب املرســوم ال
بتجميد أرصدة أفراد وهيئات وردت أمساؤهم علـى أهنـا ذات            

ــان  ــدها يف   ويف. صــلة بالقاعــدة وطالب ــصدد يرغــب وف  هــذا ال
ــة يف تــداول أمســاء هــؤالء     ــة أن ُيكفــل تــوخي الدق تأكيــد أمهي
ــع أفــراد        ــم م ــا حيــول دون خلطه ــات مب ــك الكيان ــراد وتل األف
آخرين أو كيانات أخرى حتمـل نفـس األمسـاء دون أن يكـون              
 .هلا صلة باإلرهاب وقد يتم جتميد أرصدهتم على سبيل اخلطأ

 ١١وأوضح أن ميامنار وقّعت بالفعل أو انـضمت إىل           - ٣٢
نونيـــة الدوليـــة املتعلقـــة  صـــكا مـــن الـــصكوك القا١٢مـــن الــــ 

وباإلضـافة إىل   . باإلرهاب وهي تدرس حاليـا االتفاقيـة املتبقيـة        
 إىل اتفاقيـة األمـم املتحـدة        ٢٠٠٤ذلك فقـد انـضمت يف عـام         

ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة وبروتوكوالهتـا وأرسـت             
القواعد املؤسـسية مـن أجـل مكافحـة غـسل األمـوال باعتبـاره               

ــن   ــاً م ــاً مهم ــابيني  جانب ــل اإلره ــب متوي ــار  .  جوان ــدى ميامن ول
ترتيبــات للتعــاون الثنــائي مــع جرياهنــا اخلمــسة يف مجيــع قــضايا 
أمن احلدود واملساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائيـة مبـا يف ذلـك             

 .اإلرهاب

أن الدول أعضاء جملس التعـاون      وخلصت إىل القول ب    - ٣٦
ــاون       ــة جملــس التع ــؤخرا اتفاقي ــة وقّعــت م ــيج العربي ــدول اخلل ل
بشأن مكافحة اإلرهاب الـيت قـدمت إىل الربملـان الكـوييت مـن              
أجل مناقشتها ومعها كذلك االتفاقيـة العربيـة لقمـع اإلرهـاب       
ــشأن مكافحــة اإلرهــاب      ــؤمتر اإلســالمي ب ــة منظمــة امل واتفاقي

وفـضالً عـن    . قية الدوليـة لقمـع متويـل اإلرهـاب        الدويل واالتفا 
 ١٢ من االتفاقيات الدولية الــ ١١ذلك فإن الكويت طرف يف  

 .املتعلقة مبكافحة اإلرهاب الدويل
ــسيدة الغــامن  - ٣٣ ــدها أحــاط  ): الكويــت (ال قالــت إن وف

الرامية للقـضاء علـى     التدابري  ”علما بتقرير األمني العام املعنون      
الــذي يــصف يف مجلــة أمــور  ) A/59/210 (“اإلرهــاب الــدويل

اخلطوات اليت اختذهتا الكويت ملكافحـة اإلرهـاب علـى النحـو            
ــة     ــها املقــدم إىل جلن ــر الثالــث حلكومت ــوارد تفــصيال يف التقري ال

 .مكافحة اإلرهاب

ــمدي  - ٣٧ ــسيدة أصـ ــسيا (الـ ــدها  ): إندونيـ ــت إن وفـ قالـ
يرغب يف االنضمام إىل البيان الذي أدلت بـه فييـت نـام باسـم             

بيـان الـذي أدلـت بـه تركيـا          رابطة أمم جنوب شرقي آسـيا وال      
باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي وأوضحت أن اإلرهـاب يـشكل       
هتديدا خطريا للسلم واألمـن جلميـع الـدول والـشعوب وأن لـه          
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كمـا أن حلـول ظـاهرة    . بعداً وطنياً وبعـداً دوليـا علـى الـسواء      
العوملــة أتــاح للجماعــات اإلرهابيــة أن تــبين شــبكات وأن جتــد 

ومـن مث تـدعو     . لتمويل عـرب حـدود الـدول      ُسبال للوصول إىل ا   
مكافحة اإلرهاب إىل بذل جهود متناسـقة علـى صـعيد عـاملي             

ومـع ذلـك فهـذه اجلهـود ال بـد           . يكون حمورها األمم املتحـدة    
أن تستند إىل ميثاق األمم املتحدة وأن تأيت متسقة مع القانون           

وفـضالً عـن ذلـك ينبغـي أن         . الدويل واحترام حقوق اإلنـسان    
ــن احلاجــة ألن يكــافح، ال      يظــل اجمل ــة م ــى بّين ــدويل عل ــع ال تم

مظاهر اإلرهاب وحدها ولكن األسـباب اجلذريـة الـيت ينطلـق            
ــم والتعــصب    ــثالً الظل ــها ومــن ذلــك م ــه أن يتجنــب  . من وعلي

اإلغراء الذي يدفعه إىل أن يقرن بني اإلرهاب وبـني أي ديانـة             
 .أو أصول عرقية أو جنسية أو مجاعة إثنية بعينها

ومـــضت تقـــول إن إندونيـــسيا، مـــن خـــالل التعـــاون   - ٣٨
ــانوين ودعمـــت قـــدرهتا    ــا الـــوطين القـ الـــدويل عـــززت إطارهـ
ــاركت      ــد شـ ــاب وقـ ــد اإلرهـ ــصدي لتهديـ ــى التـ ــة علـ الوطنيـ
ــوزاري اإلقليمــي    إندونيــسيا واســتراليا يف رئاســة االجتمــاع ال

ــايل يف شــباط     ــود يف ب ــاب، املعق ــين مبكافحــة اإلره ــر /املع فرباي
 دول املنطقة باختاذ خطـوات حمـددة ضـد           الذي أوصى  ٢٠٠٤
ويف مرحلة الوقاية ميثل تقاسـم املعلومـات والتعـاون          . اإلرهاب

يف جمال اإلنفاذ أهم عنصرين يف مكافحـة اجلرميـة عـرب الوطنيـة             
وقــد جنــم عــن   . وهــذا ينطبــق بــنفس القــدر علــى اإلرهــاب     

االجتمــاع الــوزاري، افتتــاح مركــز جاكرتــا للتعــاون يف جمــال  
 تعزيــزا لقــدرة وكــاالت ٢٠٠٤يوليــه /قــوانني يف متــوزإنفــاذ ال

إنفاذ القوانني باملنطقـة علـى مكافحـة اجلرميـة عـرب الوطنيـة مـع                
 .تركيز خاص على اإلرهاب

وباعتبار إندونيسيا بلدا عاىن مـن اهلجمـات اإلرهابيـة           - ٣٩
فهي تـشعر باالرتيـاح إذ تالحـظ أن معظـم املـواد الـيت تـرد يف              

ربــة اإلرهــاب املطروحــة للنقــاش قــد مت   مــشاريع اتفاقيــات حما
 مـن مـشروع     ١٨ مكـررا و     ٢املوافقة عليهـا باسـتثناء املـادتني        

ــادة     ــدويل واملـ ــاب الـ ــشأن اإلرهـ ــشاملة بـ ــة الـ ــن ٤االتفاقيـ  مـ

ــووي     ــال اإلرهــاب الن ــة لقمــع أعم ــة الدولي ــشروع االتفاقي . م
وبــرغم أن األمــر مــا زال ينطــوي علــى وجهــات نظــر متباينــة   

هاب ومـدى انطبـاق االتفـاقيتني وعالقتـهما         بشأن تعريف اإلر  
باالتفاقيات األخرى املتعلقة باإلرهاب، فـإن إندونيـسيا تعتقـد          
أن األمر قد انطوى على إحـراز تقـدم وأن التوصـل إىل توافـق               

وهـي تؤيـد اسـتمرار أعمـال اللجنـة          . بني اآلراءبات أمراً ممكناً   
س االلتـزام   املخصصة املعنية مبشروع االتفاقية الشاملة ممـا يعكـ        

املستمر من جانب الدول مجيعا إزاء فكرة صك عـاملي شـامل            
ــل وقـــف زحـــف      ــن أجـ ــدول مـ ــود الـ ــز جهـ ــأنه تعزيـ مـــن شـ

كما يؤيـد وفـدها عقـد مـؤمتر رفيـع املـستوى حتـت               . اإلرهاب
إشراف األمم املتحدة للتوفيـق بـني اآلراء املتباينـة بـشأن املـواد              

 .املتبقية من مشاريع االتفاقيتني
قـال إنـه    ): اإلمـارات العربيـة املتحـدة      (د الكـتيب  السي - ٤٠

برغم أن اإلرهاب ظاهرة طويلة األمـد، إال أنـه أصـبح مـؤخرا              
ــن واالســتقرار       ــيت تواجــه األم ــن أكــرب التحــديات ال واحــدا م
والتنمية على الصعيد الدويل بـسبب ظـاهرة العوملـة والتقنيـات            

ه نـاجم   ويبـدو أنـ   . الشديدة التعقيد اليت يستخدمها اإلرهابيون    
عن تيارات التطرف والبغض أو الثـأر وأنـه لـيس مرتبطـا بـأي               

ومثـة حاجـة تـدعو     . ديانة أو ثقافة أو منطقـة أو جنـسية بعينـها          
إىل تعزيــز تنفيــذ االتفاقيــات الدوليــة القائمــة مــع إعــادة تقيــيم   
اخلطـــط القائمـــة حاليـــا مـــن أجـــل حتـــسني عناصـــر الـــشفافية   

لـربامج الالزمـة حملاربـة      واملوضوعية يف الـسياسات واآلليـات وا      
اإلرهــاب ومبــا يلغــي املعــايري املزدوجــة ويكفــل احتــرام كرامــة  
البشر وحقوق اإلنـسان األساسـية واملدنيـة دون حتيُّـز لثقافـات             

 .أو عقائد بعينها
مث أعــرب عــن ترحيــب وفــده بعــرض اململكــة العربيــة   - ٤١

 بغـــرض ٢٠٠٥فربايـــر /الـــسعودية استـــضافة مـــؤمتر يف شـــباط
ربات يف جمال شن احلرب على اإلرهاب كمـا حـث    تقاسم اخل 

على عقد مؤمتر دويل حتت إشراف األمم املتحدة للتوصـل إىل           
تعريــف واضــح لإلرهــاب وتعزيــز الــصكوك القائمــة يف جمــال   
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مكافحة اإلرهاب وضمان تنفيذها بصورة غري انتقائية مؤكـدا       
علــى أن اإلرهــاب ينبغــي التمييــز بينــه وبــني الكفــاح املــشروع 

عوب الواقعـــة حتـــت االحـــتالل األجـــنيب يف ســـبيل تقريـــر للـــش
 .املصري
وأوضح أن اإلمارات العربية املتحدة ما برحت تتخـذ          - ٤٢

موقفــا مبــدئيا إزاء اإلرهــاب وتــراه واحــدة مــن أخطــر اجلــرائم 
املرتكبة ضد اإلنـسانية فـضالً عـن تعارضـه الكامـل مـع تعـاليم            

نـسان ومبـادئ    اإلسالم وسائر األديـان ومـع معـايري حقـوق اإل          
وعليه فإن اإلمارات العربيـة     . سيادة الدول وسالمتها اإلقليمية   

املتحدة تدين بقوة مجيع أعمال اإلرهـاب مبـا يف ذلـك خطـف              
ــؤخرا يف       ــيت وقعــت م ــضالً عــن اهلجمــات ال ــائن ف ــل الره وقت

ومن أجل مكافحة اإلرهـاب اختـذت اإلمـارات العربيـة           . مصر
 األمــن ذات الــصلة، املتحــدة خطــوات لتنفيــذ قــرارات جملــس  

. وأحــدثها مــا مت مــن إصــدار قــانون يــؤثِّم األعمــال اإلرهابيــة  
كما اختذت خطوات لتـشديد الرقابـة علـى احلـسابات املـشتبه             
بأهنا تستخَدم لتمويل اإلرهابيني فضالً عن بـذل جهـود جـادة            
لتنميــة قــدرة وحــدة مكافحــة اإلرهــاب التابعــة لقــوات األمــن  

. هتا علــى اجلمــارك واحلــدود اخلاصــة مــن أجــل حتــسني ســيطر 
ومت كذلك َسّن قوانني جديدة حتظر االنتـساب إىل اجلماعـات           
اإلرهابيــة أو اســتخدام اإلقلــيم الــوطين مبــا يف ذلــك الفــضاء       

ــابيني    ــشطة اإلره ــة ملمارســة أن ــاه اإلقليمي ــى . اجلــوي واملي وعل
نفــس النــهج صــدرت قــوانني لتجــرمي عمليــات غــسل األمــوال 

ـــ  ــلحة وهتريـ ــل األســ ــة  ومتويــ ــشطة املرتزقــ ــدرات وأنــ ب املخــ
ــة    ــوارد الطبيعي ــشروع للم ــد شــكلت  . واالســتغالل غــري امل وق

اإلمارات العربية املتحدة جلنة وطنيـة ملكافحـة اإلرهـاب تقـدم            
تقاريرها إىل جلان جملس األمن املختصة وتتـوىل مناقـشة تعزيـز            
التعــــاون والســــيما يف جمــــال تــــدريب العــــاملني يف الــــسلك   

ذلك إىل عـدد مـن االتفاقيـات الدوليـة       وانـضمت كـ   . القضائي
املتصلة باإلرهاب فضالً عـن االتفاقيـة العربيـة لقمـع اإلرهـاب             

وهــي تتعــاون مــع البلــدان اجملــاورة ومــع املنظمــات الدوليــة        
 .واإلقليمية فيما يتعلق بتبادل املعلومات

مـن  . وتطّرق إىل ما تشعر به اإلمارات العربية املتحدة      - ٤٣
اب الدولة املنتظم الـذي متارسـه حكومـة         قلق عميق بشأن إره   

إســرائيل ضــد الــشعب الفلــسطيين بذريعــة مكافحــة اإلرهــاب   
وهي تشعر باألسـف ألن أعـضاء جملـس األمـن ينـساقون وراء              
مزاعم إسرائيل مما حيول بـني اجمللـس وبـني النـهوض مبـسؤوليته       

وأكد على أن األمم املتحـدة    . األساسية يف حل قضية فلسطني    
ية اختــاذ تــدابري فعالــة وفوريــة لوقــف اإلرهــاب تتحمـل مــسؤول 

اإلسرائيلي ضد بلدان املنطقة ولضمان انسحاهبا مـن األراضـي         
العربية احملتلة ولـو كانـت إسـرائيل قـد امتثلـت للقـرارات ذات        
ــة       ــسوية عادل ــل التوصــل إىل ت ــذ وقــت طوي ــصلة ألمكــن من ال

 .وشاملة ودائمة ملشكلة الشرق األوسط
تطرق إىل ضرورة أن تنظـر      ): سترالياأ (السيد باليلي  - ٤٤

الــدول األعــضاء يف اختــاذ املزيــد مــن التــدابري للقــضاء علــى        
وقـال  . اإلرهاب الدويل باعتبار أن تلك قضية شديدة اإلحلـاح        

ــترالية يف      ــسفارة األسـ ــصف الـ ــن قـ ــؤخرا مـ ــدث مـ ــا حـ إن مـ
جاكارتا أمر يؤكد اخلطر الناجم من ِقبل اجلماعات اإلرهابيـة          

احملــيط اهلــادئ وأعــرب عــن تقــدير حكومتــه  -يف منطقــة آســيا
ــسيا يف جهــود مكافحــة     للتعــاون املــستمر مــع حكومــة إندوني

 .اإلرهاب
وبرغم ما حتقـق مـن جنـاح يف تقـدمي مـرتكيب الفظـائع                - ٤٥

وال . اإلرهابية إىل ساحة العدالـة فـإن التحـدي مـا زال شرسـا             
بد أن تتحلى الدول بـنفس التـصميم ملكافحـة اإلرهـاب بقـدر             

 يصمم عليـه اإلرهـابيون مـن التمـاس ُسـبل جديـدة لتمويـل                ما
ــشنيعة  ــة العامــة   . وتنفيــذ أعمــاهلم ال وال بــد أن تواصــل اجلمعي

ومـن شـأن اتفاقيـة      . االضطالع بـدور أساسـي يف هـذا الـصدد         
شــاملة متعلقــة باإلرهــاب الــدويل أن تتــيح مزيــدا مــن القــدرة    

. عـامل والزخم جلهود مكافحة اإلرهاب املبذولـة علـى صـعيد ال          
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وتؤيــد اســتراليا بقــوة أيــضا اجلهــود الراميــة إىل إجنــاز مــشروع 
 .االتفاقية لقمع أعمال اإلرهاب النووي

وأوضح ضرورة أن ينـصّب املزيـد مـن تركيـز أنـشطة              - ٤٦
مكافحــة اإلرهــاب علــى الــصعيد احمللــي ولــذلك فقــد أطلقــت  
أستراليا عددا من املبادرات يف السنة املاضية مبـا يف ذلـك عقـد              

جتماع وزاري إقليمي ملكافحة اإلرهاب يف بـايل، إندونيـسيا          ا
وقــد أنــشأ ذلــك املــؤمتر فريقــاً   . شــاركت أســتراليا يف رئاســته 

ــانوين اإلقليمــي ملكافحــة      ــي إىل حتــسني اإلطــار الق ــامالً يرم ع
اإلرهاب وتترأسه أستراليا إضافة إىل فريـق عامـل مـن ممارسـي         

 .إنفاذ القوانني برئاسة إندونيسيا
وأكــد أن أســتراليا قــد رصــدت مــوارد كــبرية لــصاحل   - ٤٧

مركز جاكارتا للتعاون يف جمال إنفاذ القوانني وقـد مت افتتاحـه            
يوليه على يد رئيس مجهورية إندونيسيا وسـوف        /يف شهر متوز  

ــانون      ــسيا يف كـ ــع إندونيـ ــان مـ ــني األديـ ــوارا بـ ــضيف حـ تستـ
 .ديسمرب تشجيعا لقيم التسامح الديين والثقايف/األول
ــك  - ٤٨ ــسيد فران ــسرا (ال ــدين   ): سوي ــسرا ت ــال إن سوي ق

مجيع أشكال اإلرهاب وأن اجلماعات اإلرهابيـة ال تـستند إىل           
مبادئ أخالقية أو دينيـة وأن املـسؤولني عـن أعمـال اإلرهـاب              

 .ال بد من حماكمتهم واحلكم عليهم أو تسليمهم كمجرمني
ــشاملة     - ٤٩ ــة ال وأعــرب عــن اقتنــاع سويــسرا بــأن االتفاقي
علقة باإلرهاب الدويل واملستندة إىل تعريف واضح ألعمـال    املت

 مـن املـشروع سـوف       ٢اإلرهاب على النحـو الـوارد يف املـادة          
وفيمـا  . ١٢تكون عنصرا مالئما يكمل االتفاقيـات القائمـة الــ         

، فإن سويسرا تؤيد املوقف التـوافقي املـصاغ         ١٨يتصل باملادة   
رورة أن يف مـــشروع املنـــسق، فمـــن املهـــم التأكيـــد علـــى ضـــ 

ــرة   ــى ضــمان أال     ٤تنطــوي الفق ــذات عل ــادة بال ــك امل ــن تل  م
يفضي استبعاد بعض األعمال من نطاق االتفاقية إىل اإلفـالت          
مــن العقــاب يف احلــاالت الــيت تكــون فيهــا هــذه األعمــال غــري  

وحتبذ سويسرا استمرار املفاوضـات الـيت تـسفر عـن      . مشروعة
 .ممكناعتماد نص بتوافق بني اآلراء يف أقرب وقت 

وتطــرق إىل االتفاقيــة الدوليــة لقمــع أعمــال اإلرهــاب  - ٥٠
ــا يف قمــع      ــؤدي دورا حموري ــن شــأهنا أن ت ــال إن م ــووي فق الن

. واحد من أشكال اإلرهاب اليت تنطوي على أفـدح األخطـار          
وتعــرب سويــسرا عــن األســف إزاء االفتقــار إىل إحــراز تقــدم   

ياسية أن  بشأن القـضايا املعلقـة حيـث ال جيـوز للخالفـات الـس             
ــإن سويــسرا        ــن مث ف ــووي وم ــع اإلرهــاب الن ــع وقم ــسبق من ت
 .ترحب جبميع اجلهود املبذولة حلل املسألة على وجه السرعة

ــرار    - ٥١ ــاد جملـــس األمـــن القـ ــده باعتمـ ــوِّه وفـ  ١٥٦٦ونـ
ومـع ذلـك،    . مرحباً جبهود اجمللـس يف هـذا املـضمار        ) ٢٠٠٤(

لــيت تــؤثر علــى فعنــد اختــاذ التــدابري التــشريعية الطويلــة األجــل ا
اجملتمع الدويل بأسره، ال بـد أن يتـاح جلميـع الـدول املـشاركة               

ــدابري   ــل هــذه الت ــشارك كــل   . يف صــياغة مث ــد أن ت ــه ال ب وعلي
ــيتم        ــذي س ــل ال ــق العام ــة يف الفري ــن البداي ــضاء م ــدول األع ال

 .إنشاؤه عمالً بذلك القرار
) ٢٠٠٤ (١٥٦٦وفـــضالً عـــن ذلــــك فـــإن القــــرار     - ٥٢

ت ذات طابع تشريعي ال تتفق والتعريفـات        حيتوي على صياغا  
ــشاملة املتعلقــة باإلرهــاب     ــة ال املــستخدمة يف مــشروع االتفاقي
الـــدويل أو يف االتفاقيـــات القائمـــة بالفعـــل يف جمـــال مكافحـــة 

ــاب ــسارع للتوصــل إىل     . اإلره ــة أن ت ــي للجمعيــة العام وينبغ
توافق يف اآلراء بشأن مـشروع االتفاقيـة الـشاملة مبـا يكفـل يف         

ستقبل جتنــب أوجــه التــضارب بــني أعمــال اجلمعيــة العامــة   املــ
وعلــى ذلــك ميكــن دعــم صــالحيات اجلمعيــة  . وجملــس األمــن

العامة بوصفها هيئة تـشريعية فـضالً عـن أن مـن شـأن تعريـف                
ــياغته     ــن يف صـ ــساعد جملـــس األمـ ــاب أن يـ ــوعي لإلرهـ موضـ

 .لقرارات يف جمال مكافحة اإلرهاب
قـال إن تـصاعد     ): روسياالحتاد ال  (السيد دينيسوف  - ٥٣

اإلرهــاب الــدويل ميثــل تأكيــدا منــذرا بــاخلطر علــى أن اجملتمــع  
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الدويل ما زال خيوض غمار عملية من شأهنا وضع تدابري تتـيح          
ــة    ــدات اإلرهابي ــة للتهدي ــتجابة الكافي ــذا الــسياق  . االس ويف ه

يستلزم األمر بذل جهـد مجـاعي لـدعم القواعـد القانونيـة الـيت               
ــدابري   ــها الت ــدويل يف    تتطلب ــة التعــاون ال ــادة فعالي ــة مــع زي األمني

وتـضطلع األمـم املتحـدة، وخاصـة        . ميدان مكافحـة اإلرهـاب    
. جلنة مكافحة اإلرهاب بدور تنـسيقي حمـوري يف هـذا الـشأن         

كما أن بدء أعمال املديرية التنفيذية للجنة مكافحـة اإلرهـاب           
سوف يزيد من القدرات العملية لتلك اللجنة وإن كـان األمـر         

اجة أيضا إىل آليـات إقليميـة تـشكل بـدورها عنـصرا حيويـا               حب
يف االســـتجابة العامليـــة إزاء اإلرهـــاب وهلـــذا الـــسبب تتعـــاون  

 .روسيا بصورة فعالة مع ثالث من تلك اآلليات
وبـــرغم مجيـــع مـــا أســـهمت بـــه اللجنـــة الـــسادسة يف  - ٥٤

حتسني نظم مكافحة اإلرهاب، فـإن الطـابع الـشرس والتهديـد            
إلرهــاب يــستدعيان حلــوال جديــدة تــستند إىل فهــم   املتزايــد ل

واضح لألولويات اليت تفرضـها متطلبـات املرحلـة الراهنـة مـن              
ومـــن شـــأن مـــشروعي االتفـــاقيتني . الكفـــاح ضـــد اإلرهـــاب

ــانوين      ــززا إىل حــد كــبري األســاس الق املطــروحني للنظــر أن يع
وعليه فإن عـدم إحـراز تقـدم حقيقـي حنـو اعتمادمهـا              . للتعاون

وقــد مت تــسليط األضــواء علــى مــدى     . مثــاراً للقلــق زال  مــا
الـذي  ) ٢٠٠٤ (١٥٦٦خطورة احلالـة يف قـرار جملـس األمـن           

 .جاء كعالمة مهمة ال بد من أخذها بنظر االعتبار
وأوضـــح أن مناقـــشة مـــشروع اتفاقيـــة قمـــع أعمـــال   - ٥٥

اإلرهاب النووي أوضحت أوال أن مجيع الوفـود وافقـت بغـري            
 اعتماده فوراً ألن التدابري الـيت حيتويهـا         استثناء على احلاجة إىل   

ســـوف حتـــول بـــصورة فعالـــة بـــني اإلرهـــابيني وبـــني إمكانيـــة 
الوصــول إىل املــواد النوويــة، وثانيــا أن أغلبيــة الــدول األعــضاء 
تؤيد النص املوحد املقدم من اللجنة املخصصة برغم أن بعـض           

ــادة     ــشأن املـ ــات بـ ــديها حتفظـ ــزال لـ ــود ال يـ ــشعر . ٤الوفـ وتـ
ته بأن هذه املادة بشكلها احلايل توضح التزاما إزاء هنـج           حكوم

ــيت مت بالفعــل      ــة ال ــة الدولي ــايري القانوني ــستند إىل املع ــوافقي وت ت

ــاقيتني ســابقتني   ــها يف اتف ــبري عن ــا   . التع ــد مــن قبوهل ــه ال ب وعلي
ــابيني    ــيع املعاهـــدات املناهـــضة لإلرهـ ــار أن مـــسألة توسـ باعتبـ

ــسلحة موضــ    ــوات امل ــشمل إجــراءات الق ــه يف  لت وع ميكــن حل
مـــداوالت تـــدور حـــول مـــشروع االتفاقيـــة الـــشاملة املتعلقـــة  

كما أن األعمال املتعلقة باملـشروع اهلنـدي        . باإلرهاب الدويل 
. ال بد من مواصلتها بالتـايل بوصـفها إحـدى مـسائل األولويـة             

وفضالً عن ذلـك ففـي وقـت حيـاول فيـه اإلرهـابيون احلـصول                
ــة، يظــل اعت   ــة  علــى أســلحة ومــواد نووي مــاد مــشروع االتفاقي

الدولية لقمع أعمال اإلرهـاب النـووي يف الـدورة احلاليـة أمـرا            
يتيح إىل حد كبري تدعيم األسس القانونيـة الدوليـة للمكافحـة            

ــة   ــدابري اإلرهابي ــة ضــد الت ــشروع   . العاملي ــل م ــإن حتوي ــه ف وعلي
االتفاقية بغري مزيد من تأخري من اللجنـة املخصـصة إىل اللجنـة       

مث وصـف   . ون مبثابـة خطـوة عظمـى إىل األمـام         السادسة سـيك  
االتفاقيــة بأهنــا معاهــدة فريــدة يف باهبــا باعتبــار أهنــا اســتهدفت  
ــة بــني     ــة إىل احليلول ــدويل الرامي للمــرة األوىل جهــود اجملتمــع ال

وعلـى  . اإلرهابيني وبني احلصول على أسـلحة الـدمار الـشامل         
قــة ذلــك ال ينبغــي إضــاعة الفرصــة العتمــاد مثــل هــذه الوثي      

 .القانونية الدولية املهمة
ــاي   - ٥٦ ــو نغـــ ــسيد موكونغـــ ــو   (الـــ ــة الكونغـــ مجهوريـــ

ــة ــع أشــكال     ): الدميقراطي ــة جلمي ــده القوي ــة وف ــى إدان أكــد عل
اإلرهــاب بوصــفه آفــة ال تــرتبط علــى اإلطــالق بــأي ثقافــة أو  

 .دين
 ١٣٧٣وقال إنه من أجل االمتثال لقرار جملس األمن          - ٥٧

لكونغــو الدميقراطيــة لنفــسها فقــد رمســت مجهوريــة ا) ٢٠٠١(
تــصديق : أهــدافا قــصرية األجــل يف ثالثــة جمــاالت رئيــسية هــي

ــة مث    /و ــشريعات احمللي ــة وتنقــيح الت ــات الدولي ــذ االتفاقي أو تنفي
ــة اإلرهــاب   ــاون يف جمــال حمارب ــدم خبطــى حنــو   . التع وهــي تتق

حتقيق جناح كـبري يف عمليـة تـصديق اتفاقيـات وبروتوكـوالت             
 الصلة مما ال حيتـاج سـوى إجـراءات تتخـذ            األمم املتحدة ذات  

وعلـى  . يف الربملان مث االعتماد النهائي من جانب رئيس الدولة   
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ــسيدة أمحـــد  - ٥٩ ــنغالديش (الـ ــنغالديش  ): بـ ــت إن بـ قالـ
تشجب مجيـع أشـكال اإلرهـاب وقـد أيـدت بغـري حتفـظ قيـام                 

 علــــى التــــوايل ١٩٩٩ و ١٩٩٧اجلمعيــــة العامــــة يف عــــامي 
وليـــة لقمـــع أعمـــال القـــصف اإلرهـــايب باعتمـــاد االتفاقيـــة الد

وهي أيـضا طـرف يف      . واالتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب    
اتفاقية جنوب شرقي آسيا اإلقليمية بـشأن قمـع اإلرهـاب ويف            
الربوتوكول اإلضايف امللحق هبا فضالً عن أن برملان بـنغالديش          
أصدر تشريعات شـاملة ملكافحـة غـسل األمـوال وقـام بتعـديل        

ـــ  ــانون ت ــام  قـ ــهمني لعـ ــرائم  ١٩٧٤سليم املتـ ــدرج جـ ــي يـ  لكـ
 .اإلرهابيني ضمن جدول اجلرائم

اجلبهــة احملليــة فقــد اختــذت حكومتــه خطــوات شــىت مــن بينــها  
إقرار الوالية القضائية حملاكمها يف قضايا اإلرهاب كما َسـّنت          

ــوز ــسل األمــوال ومتويــل     ٢٠٠٤يوليــه /يف مت ــاً بــشأن غ  قانون
اإلرهابيني ويقضي القـانون بتعريـف اإلرهـاب تعريفـا واضـحا            
كمــا أنــه أرســى األخــذ بعقوبــات قاســية يف هــذا الــشأن ومثــة   
قـــانون آخـــر مت ســـّنه حـــديثا وحـــرص علـــى تعريـــف وتـــأثيم  
اإلرهــاب واإلبــادة اجلماعيــة واجلــرائم املرتكبــة ضــد اإلنــسانية 

لتقـارير  وأخريا ففيما يتعلق بالتعاون، قدمت ا     . وجرائم احلرب 
ــالقرار   ــة عمـــال بـ ــدها) ٢٠٠١ (١٣٧٣املطلوبـ ويف . يف موعـ

ضوء هذه اجلهود ومن أجل التوسع فيها فإن حكومته تطلـب           
ــة مكافحــة اإلرهــاب مبــا يف      ــا املــساعدة الــيت تقــدمها جلن حالي

 .ذلك املساعدة التقنية واملالية
ــد بقــوة اإلجنــاز املبكــر     - ٦٠ ــنغالديش تؤي وأوضــحت أن ب

التفاقيــة شــاملة بــشأن اإلرهــاب الــدويل وعقــد مــؤمتر دويل       
لتعريف مفهوم اإلرهاب مؤكدة على أن اإلرهـاب ال بـد مـن             

املـشروعة للـشعوب    التمييز بينه وبني الطموحـات والنـضاالت        
فـــضالً عـــن أن مفهـــوم حقـــوق . مـــن أجـــل التحريـــر الـــوطين

الشعوب غري القابلة للتصرف يف تقرير املـصري وارد يف صـلب            
 .ميثاق األمم املتحدة

وأوضح أن وفده حيث أعـضاء اللجنـة الـسادسة علـى             - ٥٨
بـشأن مـشروعي االتفـاقيتني مـع ضـمان عقـد       مواصلة أعماهلم   

مؤمتر رفيع املستوى حتت إشراف األمم املتحدة يتـوىل صـياغة           
ــدويل إزاء       ــع ال ــب اجملتم ــن جان ــشتركة م ــة وم اســتجابة منظم
اإلرهـــاب حبيـــث يبقـــى ذلـــك ُمـــدرجاً علـــى جـــدول أعمـــال 

وقال إن وفده يؤكد على أن االتفاقية الـشاملة      . اجلمعية العامة 
إلرهاب الدويل ال بـد وأن حتـوي متييـزا واضـحا بـني              املتعلقة با 

اإلرهـــاب وبـــني كفـــاح الـــشعوب الرازحـــة حتـــت االحـــتالل  
وفضالً عن ذلك فأعمال القـوات املـسلحة لدولـة مـا            . األجنيب

البد من القيام هبا طبقا مليثاق األمـم املتحـدة والقـانون الـدويل              
 ٢وأشــار إىل أن لـــيس مثــة حاجـــة عمليــة للمـــادة    . اإلنــساين 

مكــررا باعتبــار أن أي تــضارب بــني اتفاقيــة قطاعيــة مناهــضة   
لإلرهاب وبني االتفاقيـة الـشاملة يـتم حلـه بالفعـل مـن خـالل                

مث أكــد علــى أن اتفاقيــة . األحكــام القائمــة يف القــانون الــدويل
قمع أعمـال اإلرهـاب النـووي متثـل تكملـة مهمـة لالتفاقيـات               

ــع  القائمــة يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب فيمــا حيــث    ــده مجي  وف
الوفود على املسارعة إىل ختطي اخلالفات القائمة بينـها وإجنـاز           

 .أعماهلا يف هذه املسألة

ــصوير      - ٦١ ــدين التـ ــنغالديش تـ ــذلك أن بـ ــحت كـ وأوضـ
النمطــي الــديين لإلرهــاب وحتــث الــدول األعــضاء علــى نــشر   

ــن    ــات م ــني الثقاف ــا ب ــاهم فيم ــرد    التف ــأن ال ــاد ب ــق االعتق  منطل
العــسكري واالنتقــام الفــوري ال ميكــن هلمــا وحــدمها القــضاء   
على اإلرهاب بل إن األسباب اجلذريـة لإلرهـاب مبـا يف ذلـك             
الفقــر واالســتغالل والالمــساواة ال بــد مــن التــصدي هلــا عامليــا 

 .لكي تصبح احلرب ضد اإلرهاب حرباً فعالة
ــأ   - ٦٢ ــها ب ــتم يف القريــب  مث أعربــت عــن أمــل حكومت ن ي

ــة     العاجــل التوصــل بتوافــق اآلراء إىل اعتمــاد مــشروع االتفاقي
ــنغالديش،      ــرت أن بـ ــووي وذكـ ــاب النـ ــال اإلرهـ ــع أعمـ لقمـ
بوصفها دولـةَ طرفـا يف معاهـدة منـع انتـشار األسـلحة النوويـة                
ومعاهـــدة احلظـــر الـــشامل للتجـــارب النوويـــة، ملتزمـــة بـــرتع 
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 املنــاطق القائمــة الــسالح العــام والكامــل وهــي ترحــب جبميــع 
اخلاليــة مــن األســلحة النوويــة، وقــد أيــدت بــصورة فعالــة قيــام  

 بـشأن التـدابري الراميـة       ٥٨/٤٨اجلمعية العامـة بإصـدار القـرار        
للحيلولــة بــني اإلرهــابيني وبــني احلــصول علــى أســلحة الــدمار  
الــشامل كمــا تــرى يف هــذا الــشأن أن أجنــع تــدبري يــتم اختــاذه   

 . على تلك األسلحةيتمثل يف القضاء الكامل
 .٠٥/١٣رفعت اجللسة الساعة  

 


