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 .١٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة  
ــد  ــدول األع١٠٨البنـ ــ مـــن جـ ــة إىل : المـ ــدابري الراميـ التـ

، A/59/894  ،A/60/37 ()تـابع  (اء على اإلرهاب الدويل   ضالق
A/60/129          ،A/60/164          ،A/60/228          ،A/C.6/60/2 ،

A/C.6.60.3( 
قال إن اهلجمـات    ): كازاخستان (السيد كازخيانوف  - ١

بغــداد وشــرم الــشيخ وبــايل  اإلرهابيــة الــيت حــدثت يف لنــدن و 
رى يف العـامل، قـد بينـت، مـرة ثانيـة، أن اإلرهـاب               وأماكن أخ 

أصبح أكرب خطر يواجه مجيع الشعوب والبلدان ونظـام األمـن           
 ومنـــها –وأن نطـــاق املـــشاكل املرتبطـــة باإلرهـــاب . الـــدويل

االجتــار باملخــدرات واالجتــار باألســلحة غــري  اجلرميــة املنظمــة و
 قد اتسع مع تزايد حجـم اخلطـر،         –املشروعة وغسل األموال    

وأكَّد أن كازاخـستان  . مما ألقى بعبء ثقيل على مجيع البلدان     
تدين بشدة مجيع أعمال اإلرهاب بوصـفها إجراميـة وال مـربر            
هلـــا، بـــصرف النظـــر عـــن دواعيهـــا وأـــا تـــرى أن مكافحـــة   

 جيب أن تكون جهدا مشتركا ال ميكن االنتصار فيـه           اإلرهاب
إال من خالل تدابري شاملة ومتوازنـة تتخـذ مبـا يتفـق متامـا مـع                 

 .غايات ومبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل
يقــول إن حكومتــه تــويل أمهيــة كــبرية لإلطــار ومـضى   - ٢

ة القانوين الـشامل الـذي أقرتـه األمـم املتحـدة يف جمـال مناهـض               
اإلرهــــاب، وإن كازاخــــستان طــــرف يف مجيــــع االتفاقيــــات  
الدوليــة اخلاصــة باإلرهــاب، مبــا فيهــا أحــدث هــذه االتفاقيــات 
وهي االتفاقية الدولية لقمع أعمـال اإلرهـاب النـووي، وتؤيـد            
اعتمــاد مــشروع االتفاقيــة الــشاملة بــشأن اإلرهــاب الــدويل يف 

ــب  ــع     . وقــت قري ــى اســتعداد للعمــل م ــده عل وأضــاف أن وف
الوفود األخرى على التوصل إىل حل للمسائل املعلقـة، حتقيقـا           

ــة ــرار   . هلــذه الغاي ــذ ق وإن كازاخــستان تعمــل أيــضا علــى تنفي
وقــرارات مناهــضة اإلرهــاب  ) ٢٠٠١ (١٣٧٣جملــس األمــن 

وذكـر، يف هـذا الـصدد،       . األخرى وأا ستواصل القيام بذلك    
عــا اماجت، ٢٠٠٥ينــاير /أن بلــده استــضاف، يف كــانون الثــاين

ــه      ــة مكافحــة اإلرهــاب التابعــة لــس األمــن، اختــذت في للجن
 .قرارات هامة فيما يتصل مبكافحة اإلرهاب

ــوم     - ٣ ــة تق ــة ودون اإلقليمي وذكــر أن املنظمــات اإلقليمي
بــدور حاســم يف اجلهــود املبذولــة لتعزيــز فعاليــة اإلجــراءات       

وأن املــؤمتر املعــين بــإجراءات  . العامليــة املتخــذة ضــد اإلرهــاب 
ــة يف آســيا مــن هــذه املنظمــات    ا ــاء الثق ــال إن . لتفاعــل وبن وق

مؤمتري قمة عقدا خالل السنتني املاضيتني يف إطار هذا املـؤمتر           
. قد حققا تقدما هاما يف سبيل إقامة آلية فعالة لألمـن يف آسـيا           

وأضاف أن تدابري حمددة تتخذ إلجياد إطـار تنظيمـي يف سـياق             
ي للتعــاون، الــيت تعــد   منظمــة شــانغهاهامنظمــات إقليميــة منــ 
 .كازاخستان طرفا فيها

وأكد أن مكافحة اإلرهاب مـن جمـاالت العمـل ذات             - ٤
وقال إن بلـده  . األولوية، على الصعيد الوطين، يف كازاخستان   

ــشاط مــع        ــاون بن ــاب يتع ــا ملكافحــة اإلره ــزا وطني ــشأ مرك أن
وأدخـل حتــسينات  . نظرائـه علـى الــصعيدين الـدويل واإلقليمــي   

ه الوطنيــة، ويتخــذ تــدابري وقائيــة مــن أجــل قمــع علــى تــشريعات
أداء املنظمــات اإلرهابيــة، وخاصــة بإقامــة نظــام ملنــع غــسل       

ويف اخلتـام، أعـاد تأكيـد       . األموال ومتويل املنظمـات اإلرهابيـة     
ــة     ــسامهاا اجلليلـ ــدمي مـ ــلة تقـ ــى مواصـ ــستان علـ ــزم كازاخـ عـ

 .للكفاح املشترك ضد اإلرهاب الدويل
قــال ): ملكـة العربيــة الـسعودية  امل(الـسيد الشبكــشي   - ٥

إن اململكة العربية الـسعودية عانـت مـن اإلرهـاب وإـا تدينـه               
ــع أشــكاله   ــشدة جبمي ــة    . ب ــوانني صــدرت ملعاقب وأضــاف أن ق

اإلرهــابيني ومــن يتعــاطف معهــم أو حيرضــهم، وأن اململكــة      
تتمــسك بقــرارات جملــس األمــن ذات الــصلة مبجــال مكافحــة  

 . معاهدات دوليةاإلرهاب وقد انضمت إىل عدة
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وذكــر أن املــؤمتر الــدويل ملكافحــة اإلرهــاب عقــد يف    - ٦
ــاض، يف شــباط  ــر /الري ــدعوة وجهــت إىل  . ٢٠٠٥فرباي وأن ال

املنظمــات الدوليــة اإلقليميــة وإىل املــسؤولني واملتخصــصني يف   
والحـظ أن   .  بلدا للمـشاركة   ٦٠خدمات األمن من أكثر من      

وحـدة الـصف الدوليـة      إعالن الرياض الصادر عن املؤمتر أكـد        
ــرف   ــاب والتطـ ــة اإلرهـ ــة  . يف مكافحـ ــيات املقدمـ وأن التوصـ

مشلت اقتراحا بإقامة مركز دويل ملكافحة اإلرهـاب رحـب بـه            
مؤمتر القمة العريب املعقود باجلزائر، ومؤمتر قمة الـدول العربيـة           
ــة     ــل، ووزاء خارجيـ ــود بالربازيـ ــة املعقـ ــا الالتينيـ ودول أمريكـ

ــضاء يف منظمـــ  ــدول األعـ ــتمعني يف  الـ ــالمي اـ ــؤمتر اإلسـ ة املـ
 .صنعاء ونيويورك

وتابع حديثه قائال إن األخذ مبوقف قـوي بـشأن هـذه        - ٧
املسألة يف األمم املتحدة سيعود بالفائـدة يف دعـم الـدور الـذي        
تقوم به املنظمـة يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب حيـث أن املركـز                

ــة مكافحــة اإلرهــاب      ــداخل مــع أعمــال جلن ــن يت ــرح ل أو املقت
أو املراكـــز  ) االنتربـــول(املنظمـــة الدوليـــة للـــشرطة اجلنائيـــة    

وأضـاف أن تبـادل     . اإلقليمية، بل سيعمل على زيـادة فعاليتـها       
املعلومات بـني الـدول سـيظل طوعيـا وأن املركـز سيـصل بـني                
املراكز اإلقليمية والوطنية يف قاعدة بيانات واحـدة، متكـن مـن            

ادل التكنولوجيــا ونقلــها تبــادل حمتوياــا وحتــديثها، وتــدعم تبــ
وسيـسعى  . الطوعي وتقدم التدريب الالزم ملكافحـة اإلرهـاب       

ــوعي بأ   ــسيق القــوانني وإذكــاء ال طــار اإلرهــاب  خأيــضا إىل تن
 ١٦٢٤والتحريض عليـه، كـل هـذا وفقـا لقـرار جملـس األمـن                

)٢٠٠٥.( 
ــة عمــل حتــت      - ٨ ــشاء فرق ــاك اقتراحــا بإن والحــظ أن هن

 مـن خـرباء مـن الـدول املـشاركة      رعاية األمم املتحـدة وتتـألف     
ــة    ــة مكافحــ ــوم، مبــــساعدة جلنــ ــؤمتر ودول أخــــرى تقــ يف املــ
اإلرهاب، بدراسـة توصـيات املـؤمتر واالقتـراح اخلـاص بإنـشاء          
ــا      ــة، يف دور ــة العام ــر إىل اجلمعي ــدويل وتقــدمي تقري املركــز ال

 .احلادية والستني

وأكد أن اجلهود الدولية ملكافحة اإلرهـاب لـن تكلـل       - ٩
لنجاح إال إذا صـاحبتها جهـود للتـصدي للـصراعات الناجتـة             با

وقـــال إن . عـــن حرمـــان الـــشعوب مـــن حقوقهـــا الـــشرعية     
حكومته تعـارض أيـة حماولـة حلرمـان الـشعب الـذي يعـيش يف                

القـــرارات وإن . ظـــل االحـــتالل مـــن حقـــه يف تقريـــر املـــصري  
القانونية الدولية هي الـسبيل الوحيـد حلـل الـصراعات العميقـة             

وأكد أنـه يلـزم حـل عـادل وشـامل           . لتوتر اليت تسببها  وأوجه ا 
للرتاع العريب اإلسرائيلي وإن كانت عملية السالم قـد تعثـرت           
بسبب ازدواج املعـايري واالنتقائيـة واالنتـهاك الـدائم للقـرارات            

 .املؤيدة للمبادئ القانونية الدولية
ــنغالديش ): بـــنغالديش(الـــسيد شـــودري  - ١٠ قـــال إن بـ

وإـا صـدقت    . هاب جبميع أشـكاله ومظـاهره     تدين بشدة اإلر  
ــا علــى    ١٢علــى  ــة دوليــة بــشأن اإلرهــاب وتعمــل حالي  اتفاقي

اســــتكمال اإلجــــراءات الدســــتورية لالنــــضمام إىل االتفاقيــــة 
ــديثا   ــة لقمـــع أعمـــال اإلرهـــاب النـــووي املعتمـــدة حـ . الدوليـ

ــة لقمــع       ــة اإلقليمي ــضا يف االتفاقي ــده طــرف أي وأضــاف أن بل
ــر  . وب آســيا للتعــاون اإلقليمــي اإلرهــاب لرابطــة جنــ  ــه أق وأن

ــشريعات  ــة واخلاصــة باإلرهــاب  الت ــة الالزم ــا  احمللي ــل متام  وميتث
 .تزاماته مبوجب قرارات جملس األمن املختلفةلال

وأوضح أن وفده يأسف حملاولة الـبعض، تعمـد الـربط            - ١١
بــني اإلرهــاب وعقائــد معينــة ويــود أن يؤكــد أن اإلرهــاب       

ــاليم اإلســالم   ــالف لتع ــسالم والتــسامح    خم ــدعو إىل ال ــذي ي  ال
وقـال إن بـنغالديش تـؤمن أن اإلرهـاب         . وعدم العنف والوئام  

ال ميكن حماربته بوسائل عسكرية أو العقوبة الفورية فقط، بـل          
ــسياسي        ــم ال ــاجل أوجــه الظل ــزم وجــود ــج شــامل، يع ــه يل أن

ــاهرة    ــذه الظــ ــة وراء هــ ــصادي الكامنــ ــاعي واالقتــ . واالجتمــ
ــور  ــن األمـ ــاف أن مـ ــوار   وأضـ ــشجيع احلـ ــضا تـ ــية أيـ  األساسـ

 .والتعاون والتفاهم فيما بني الثقافات واحلضارات والعقائد
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واستطرد قائال إن اللجنة السادسة قامت دائمـا بـدور           - ١٢
حاســم يف تطــوير القــانون الــدويل وتدوينــه، وإن عملــها اختــذ   
أمهيــة إضــافية يف ضــوء الواليــة املــسندة إليهــا مــن مــؤمتر القمــة 

ــاملي ل ــام الع ــاملة     ٢٠٠٥ع ــة ش ــاوض حــول اتفاقي ــام بالتف  للقي
ــستني      ــدورة الـ ــالل الـ ــا خـ ــدويل وإبرامهـ ــاب الـ ــشأن اإلرهـ بـ

وأضـــاف أن اللجنـــة عليهـــا أن حتقـــق هـــذا . للجمعيـــة العامـــة
 اجلمـــاعي بـــشأن هـــذه املـــسألة ذات األمهيـــة احليويـــة االلتـــزام

 .بالنسبة جلميع البلدان
ــه مــن املنطقــي أن تتــضمن هــذه    - ١٣ ــة والحــظ أن  االتفاقي

وقــال إن . تعريفــا قانونيــا لإلرهــاب ومــا يــشكل فعــال إرهابيــا 
بـــنغالديش تـــود أن تؤكـــد مـــن جديـــد أن تعريـــف اإلرهـــاب 
ــا       ــي أن تتناوهل ــذلك ينبغ ــست سياســية، ول ــة ولي ــسألة قانوني م

وأضـــاف أن حكومتـــه تكـــرر، يف الوقـــت . اللجنـــة الـــسادسة
املة بــني نفـسه، تأكيــد طلبــها بــأن مييـز مــشروع االتفاقيــة الــش  

اإلرهاب واحلق املـشروع يف تقريـر املـصري والكفـاح يف سـبيل              
وجتـدد أيـضا    . استقالل الـشعوب اخلاضـعة لالحـتالل األجـنيب        

ــم        ــة األم ــستوى، حتــت رعاي ــع امل ــؤمتر رفي ــد م ــا إىل عق دعو
ــشمل      ــة لإلرهــاب، ينبغــي أن ت املتحــدة لوضــع اســتجابة دولي

 حقــوق اإلنــسان اســتراتيجية عامليــة ملكافحــة اإلرهــاب، حتتــرم
واختـتم  . متاما، وتراعي الظـروف املؤديـة إىل انتـشار اإلرهـاب      

حديثـه قـائال إن العناصـر الــيت حـددها األمـني العـام يف تقريــره       
ــون  ــسح   ”املعن ــة أف ــن احلري ــة   : يف جــو م ــق التنمي صــوب حتقي

، ميكـــن )A/59/2005(“ واألمـــن وحقـــوق اإلنـــسان للجميـــع 
وأكد أن اعتماد اتفاقيـة     . استخدامها أساسا هلذه االستراتيجية   

ــن       ــق اآلراء ســيكون م ــدويل، بتواف ــشأن اإلرهــاب ال شــاملة ب
وإن علــى اللجنــة أال تفوــا . معــامل الطريــق يف تــاريخ البــشرية

 .هذه الفرصة الساحنة ألي سبب من األسباب
ــسون   - ١٤ ــسيد هانيــ ــسلندا(الــ ــة  ): أيــ ــال إن مكافحــ قــ

 أمة، حيث أنـه     اإلرهاب مسألة ذات أمهية حيوية بالنسبة لكل      
. ميثـــل مـــشكلة عامليـــة ـــدد الـــسالم واألمـــن يف كـــل مكـــان 

 ينبغي التسامح فيها أو التمـاس       وأضاف أن اإلرهاب جرمية ال    
ــه      األ ــذي ل ــا يوصــف باإلرهــاب ال ــاك م ــيس هن عــذار هلــا إذ ل

مربراته بل ينبغي إدانة مجيع األعمال اإلرهابية ويلزم أن تتحـد         
ــة و   ــدول مــع املنظمــات اإلقليمي ــةال وأن تتعــاون معهــا  . الدولي

ولكن جيب أن تتفـق دول العـامل علـى          . للقضاء على اإلرهاب  
 .حـىت تقـوم بـذلك     “ اإلرهـاب ”تعريف مقبول عموما لعبارة     

والحــظ أن القــرارات واالتفاقيــات الدوليــة املختلفــة املعتمــدة   
حىت ذلك التاريخ قد أوجدت إطارا للتعـاون ولكـن ينبغـي أن           

فـا فيهـا حـىت يتـسىن حتقيـق أقـصى أثـر        تصبح مجيـع األمـم أطرا     
وذكــر أن أيــسلندا صــدقت علــى االتفاقيــات  . هلــذه الــصكوك

 الــسابقة اخلاصــة باإلرهــاب وتقــوم    ١٢والربوتوكــوالت الـــ  
بتنفيذها، وأا وقعت توا على االتفاقيـة الدوليـة لقمـع أعمـال             

وقال إن وفده حيـث الـدول الـيت مل تـصدق            . اإلرهاب النووي 
 .لصكوك أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكنبعد على هذه ا

ــة       - ١٥ ــع جلن ــل م ــسلندا تواصــل العم ــول إن أي ــضى يق وم
مكافحة اإلرهاب وإدارا التنفيذية ومع جلنة فـرض اجلـزاءات      

وإـا أيـدت تـدابري منـع        . على تنظيم القاعـدة وحركـة طالبـان       
اجلماعات اإلرهابية من احلصول على أسلحة الدمار الـشامل،         

وقـال إن بلــده أعــرب عــن  . األوىل، بــصورة متــسقةيف اللجنـة  
ــة املتعلقــة     ــه اخلــاص بــضرورة التمــسك باالتفاقيــات الدولي رأي
حبقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، يف اللجنة الثالثة، على حنـو          

ــة     . متكــرر ــشأن اتفاقي ــسادسة ب ــة ال ــدعم أعمــال اللجن ــام ب وق
املة اإلرهــاب النــووي وإنــه حيــث علــى إمتــام إعــداد اتفاقيــة شــ
 .بشأن اإلرهاب الدويل خالل الدورة الراهنة للجمعية العامة

وأكــد أن الــدول عليهـــا أن تــضع نــصب أعينـــها أن      - ١٦
واالستعداد يف الداخل ويف الـساحة      ة  ظسة نفس اليق  رعليها مما 

الدولية، حىت تكون حلقات عاملة يف سلسلة الـدفاع ملواجهـة           
ــدويل  ــاب الـ ــوم بإ . اإلرهـ ــسلندا تقـ ــال إن أيـ ــيم  وقـ ــادة تنظـ عـ

استجاباا الوطنية لألعمال اإلرهابية احملتملة مـن خـالل أمـور           
تــشمل تعزيــز وحــدة الــشرطة اخلاصــة الــيت تتــصدى لإلرهــاب 
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واســـتعراض تـــشريعاا ووضـــع خطـــط االســـتجابة لألخطـــار  
 .ندي، حتقيقا لذلكليساإلرهابية يف اال اجلوي األ

ئـر تـدين مجيـع      قـال إن اجلزا   ): اجلزائـر (السيد البعلي    - ١٧
ــة وجتــدد التزامهــا     ــة بــأقوى العبــارات املمكن األعمــال اإلرهابي

وأضاف أن اتمع الدويل خطـا خطـوات هامـة يف           . مبكافحته
هذا الكفاح من خـالل التـدابري الـيت اختـذها كـل مـن اجلمعيـة                 
العامة وجملس األمن، وأن اإلطار الذي وضـعته األمـم املتحـدة            

لنـاحيتني التـشغيلية واملعياريـة،      يظل غري كاف، مع ذلك، من ا      
وإن ذلك يرجع، بدرجة كبرية، إىل النهج القطاعي املـستخدم        
ــدة حــىت      ــة املعتم ــات الدولي ــاول االتفاقي وايل أدى إىل عــدم تن

وذكـــر أن . ذلـــك الوقـــت، لعـــدة أنـــشطة متـــصلة باإلرهـــاب 
اجلزائــر تــود، لــذلك، أن يــتم خــالل الــدورة الــستني للجمعيــة  

ــاملة تـــسد هـــذه   العامـــة، االتفـــاق ع لـــى مـــشروع اتفاقيـــة شـ
ــف قـــانوين متفـــق عليـــه        ــوات، وخاصـــة بـــإدراج تعريـ الفجـ
لإلرهاب وحتديد نطاق تطبيـق االتفاقيـة، مـن أجـل جتنـب أي              
خلط بني اإلرهاب وحق الشعوب املشروع يف احلريـة وتقريـر           

 .املصري
ــهج      - ١٨ ــائال إن مــن املهــم أن نتجنــب الن ــه ق ــابع حديث وت

 اإلرهاب، والتصدي لألسـباب الكامنـة،       املصغرة، يف مكافحة  
ل كل ما ميكن أن يهيـئ بيئـة خـصبة لنـشأة احلركـات               ممبا يش 

ــر أو التطـــرف   ــتالل األجـــنيب أو الفقـ ــها االحـ ــة ومنـ . اإلرهابيـ
ا التسليم بقـدرة اإلرهـاب علـى التكيـف     ضوأضاف أنه يلزم أي   

والعوملـــة ومواجهتـــها بتعزيـــز التعـــاون الـــدويل ال مـــن خـــالل 
 الصكوك الدولية فحسب بل مـن خـالل اعتمـاد           االنضمام إىل 

تدابري لتبادل املـساعدة القانونيـة وتقاسـم املعلومـات والتعـاون            
وذكـر  . العملي من جانب الـدوائر القائمـة مبكافحـة اإلرهـاب        

أن الــدول األعــضاء عليهــا العمــل بــسرعة وبفاعليــة مــن أجــل   
القــضاء علــى مــصادر متويــل اإلرهــابيني وتفكيــك شــبكات       

الـسوقي التابعـة هلـم وإمخـاد عمليـام الدعائيـة ومـنعهم        الدعم  
 .من جتنيد إرهابيني جدد، عالوة على ذلك

وأكد أنـه قـد مت حتقيـق تقـدم ملحـوظ، علـى الـصعيد                 - ١٩
بدأ نفاذ اتفاقيـة    . ريقياففي أف . اإلقليمي، يف مكافحة اإلرهاب   

منظمــة الوحــدة األفريقيــة ملنــع اإلرهــاب ومكافحتــه، وجيــري   
وذكــر أنــه مت بــذل جهــود  . طــة العمــل املــصاحبة هلــا تنفيــذ خ

نظمـة املـؤمتر    ممماثلة، قامت فيها اجلزار بـدور نـشط، يف إطـار            
ولكـــن ينبغـــي التنـــسيق . اإلســـالمي وجامعـــة الـــدول العربيـــة

والتوفيق بني اإلجـراءات الـيت تتخـذ علـى الـصعيدين اإلقليمـي        
ن ودون اإلقليمي حىت حتقق أقـصى حـد ممكـن مـن الفعاليـة وأ              

ــسيق ال ميكــن أن حيــدث إال يف إطــار األمــم املتحــدة     هــذا التن
وأعـرب، يف هـذا الـصدد، عـن         . وينبغي أن يتم يف هذا اإلطار     

وي ستتأييد وفده الكامل لالقتراح اخلاص بعقد مؤمتر رفيع املـ          
حتـت رعايـة األمـم املتحـدة لـصياغة اسـتجابة دوليـة لإلرهـاب         

ــاهره   ــكاله ومظ ــع أش ــن واجــ  . جبمي ــع وأضــاف أن م ب اتم
ــة      ــوفري املعــدات الالزم ــدول، وخاصــة بت ــساعد ال ــدويل أن ي ال
لتمكينـــها مـــن الوفـــاء بالتزاماـــا مبوجـــب الـــصكوك الدوليـــة  

 .املختلفة
وأوضــح أن اجلزائــر تظــل مقتنعــة بــأن احتــرام حقــوق  - ٢٠

وقــال إن . اإلنــسان ميثــل بعــدا أساســيا يف مكافحــة اإلرهــاب  
الذي دعـا   ) ٢٠٠٥ (١٦٢٤جملس األمن قد اعتمد توا القرار       

مجيــع الــدول إىل اعتمــاد تــدابري ملنــع التحــريض علــى ارتكــاب 
ــذه       ــسؤولني عــن ه ــان األشــخاص امل ــال اإلرهــاب وحرم أعم

وأضاف أن هـذا القـرار ميثـل تقـدما          . األعمال من املالذ اآلمن   
ملحوظــا يف الكــشف عــن زيــف فكــرة أن حتميــة مكافحــة       

. بــشكل مــان، اإلرهــاب تتعــارض مــع احتــرام حقــوق اإلنــسا 
وأعرب عن أمل وفده يف الكف عـن اسـتغالل احلقـوق النبيلـة              
املتعلقة باللجوء وحرية التعبري، مبـا يف ذلـك التعـبري عـن طريـق               

وقــال إن اجلزائــر تأمــل أيــضا يف . اإلنترنــت، خلدمــة اإلرهــاب
ــسألتني ومهــا     ــشأن م ــاذ إجــراءات حامســة ب ــد  : اخت جتــرمي متجي

ــا عـــن طريـــق وســـائط  األعمـــال اإلرهابيـــة والتحـــريض ع  ليهـ
اإلعالم واالتصال عن طريق أشخاص يعيـشون أو يقيمـون يف           



A/C.6/60/SR.4
 

6 05-53984 
 

ــة أو دول أخــرى وحظــر وجتــرمي طباعــة ونــشر     ــيم أي دول إقل
وتـــرويج النـــشرات أو اإلشـــعارات أو الكتيبـــات مـــن جانـــب 
هؤالء األشخاص، لتأييـد اهلجمـات اإلرهابيـة اإلجراميـة علـى            

 .مصاحل أي دولة أو دول أخرى وأمنها
ختامـــا، أكـــد اســـتعداد اجلزائـــر ملواصـــلة املـــشاورات  - ٢١

. اجلارية حول مشروع اتفاقيـة شـاملة بـشأن اإلرهـاب الـدويل       
وقال إنه قد يكون من املفيد، يف هـذا الـصدد، احلـصول علـى               
ــدويل حــول نطــاق تطبيــق     آراء خــرباء يف القــانون اإلنــساين ال

 .االتفاقية من النواحي القانونية والتقنية
ــو - ٢٢ ــسيد ســامي  ت ــرئيس، رئاســة  )مــصر(ىل ال ، نائــب ال

 .اجللسة
 ٨٩قال إن توقيـع     ): سري النكا (السيد كارياوسام    - ٢٣

ــووي      ــة لقمــع أعمــال اإلرهــاب الن ــة الدولي ــدا علــى االتفاقي بل
ــة     ــع الـــدويل مبكافحـ ــزام اتمـ ــديثا دليـــل علـــى التـ ــة حـ املربمـ

وأضـاف أن رئيـسة سـري       . اإلرهاب جبميع أشكاله ومظـاهره    
حددت اإلرهاب والفقر واملرض بوصـفها ثـالث آفـات          كا  الن

مازالــت تعــرض اإلنــسانية للخطــر، يف اجللــسة العامــة الرفيعــة   
ــستوى ــودة يف   املـ ــة املعقـ ــة العامـ ــول أ١٥ للجمعيـ ــبتمرب /يلـ سـ
ــصورة شــاملة   ٢٠٠٥ ــة التــصدي هلــا ب . ، وشــددت علــى أمهي

وأضافت أا أكدت أيضا أمهية تعزيز القدرة اجلماعيـة للنظـام           
حلكومي الدويل، نظرا لتأثري اإلرهـاب املعـاكس علـى الـسالم           ا

ــية      ــات األساسـ ــسان واحلريـ ــوق اإلنـ ــى حقـ ــل علـ ــن، بـ واألمـ
 . كذلك
ومـــضى يقـــول إن اللجنـــة قـــدمت مـــسامهات كـــبرية  - ٢٤

 ١٦٢٤لوضــع نظــام قــانوين شــامل وإن قــرار جملــس األمــن       
ميثل خطوة إىل األمام يف التصدي ملـسألة التحـريض          ) ٢٠٠٥(

والحظ، مع ذلك، أن مازال هنـاك الكـثري ممـا           . إلرهابعلى ا 
ينبغـــي القيـــام بـــه يف جمـــال تنفيـــذ الـــصكوك الدوليـــة القائمـــة  
وكذلك فيما يتصل بالتصدي للمسائل السياسية واالجتماعيـة     

وقــال إن مــن املهــم . واالقتــصادية املؤديــة إىل ظهــور اإلرهــاب
 أيضا البـدء    التسليم بأن اعتماد االتفاقيات ال يكفي، بل ينبغي       

وأضــاف أن الوقــت قــد . يف تــدابري عمليــة للتنفيــذ، حبــسن نيــة
حـان ملواصــلة إعـداد اإلطــار املؤســسي لألمـم املتحــدة لتنــسيق    

 .جهود تنفيذ اتفاقيات اإلرهاب ومعاجلة القضايا املتصلة ا
وأوضح أنه جيب توسيع نطاق النظام القانوين الـدويل          - ٢٥

ــشبكات عــرب الوطن   ــة غــري   حبيــث يــشمل ال ــة للجهــات الفاعل ي
احلكومية املسلحة املـشتركة يف شـراء األسـلحة غـري املـشروعة             
ومتويل اإلرهاب، اليت زأ بالدميقراطية مـع اسـتغالل عملياتـه،           

يف جو من احلريـة     ”كما الحظ األمني العام يف تقريره املعنون        
وقــال إن حتــدي وضــع تــدابري قانونيــة ). A/59/2005(“ افــسح

لك من التدابري يتطلـب وجـود اإلرادة الـسياسية          شاملة وغري ذ  
 .وااللتزام والتركيز على الصعيد الدويل

وذكــر أن التقــارير تفيــد أن معاجلــة اإلرهــاب ختتلــف   - ٢٦
ــاكن  ــا الخــــتالف الظــــروف واألمــ ــة . وفقــ وقــــال إن معاملــ

اموعات اإلرهابية بشكل خمتلـف علـى أسـاس مكـان املنـشأ             
 اجلماعيـــة ســـيحجب املـــسألة أو الـــدوافع أو اإليـــديولوجيات

وراء ظل من عدم اليقني، ويبطل العزم العـاملي ويقـوض عمـل             
 .األمم املتحدة واللجنة السادسة

وأكد أن سري النكا، بوصفها رئيسة الفريـق العامـل           - ٢٧
ــة شــاملة عــن اإلرهــاب     املــسؤول عــن إكمــال مــشروع اتفاقي

ــق يف اآلر     ــق تواف ــدويل، علــى اســتعداد للعمــل علــى حتقي . اءال
وقال إنه يتحتم على كل وفد يف اللجنة السادسة أن يبدي مـا             
يلـــزم مـــن إرادة سياســـية ومرونـــة للتوصـــل إىل اتفـــاق بـــشأن 

 .القضايا اليت مل يبت فيها بعد
ــسيد مــا جــني مــني     - ٢٨ ــصني(ال ــات  ): ال ــال إن اهلجم ق

اإلرهابية اليت وقعت يف إندونيسيا يف األسبوع السابق تـذكرنا          
ــأن   مكافحــة اإلرهــاب خيــدم املــصاحل املــشتركة   مــرة أخــرى ب
وإن الـصني أدانـت اإلرهـاب الـدويل جبميـع           . للمجتمع العاملي 
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أشـــكاله ومظـــاهره بـــصورة متـــسقة، وعارضـــت اســـتخدام      
األنشطة اإلرهابيـة يف األغـراض الـسياسية، فـضال عـن أعمـال              
العنف اإلرهابية الـيت ترتكبـها أيـة دولـة أو منظمـة أو جمموعـة                

وأضــاف أن الــصني قــد  . الفــة للقــانون الــدويل أو أي فــرد، خم
أكدت دائما أنه جيب مكافحة اإلرهاب مبا يتفـق مـع مقاصـد             
ومبـــادئ ميثـــاق األمـــم املتحـــدة والقواعـــد املـــستقرة للقـــانون 

مع احلرص على تفادي ازدواج املعايري واالمتناع عـن         . الدويل
وأكـد  . ربط اإلرهاب بأية حضارة أو جمموعة عرقيـة أو ديانـة     

 .رورة معاجلة مظاهر اإلرهاب وأسبابه يف نفس الوقتض
وذكر أن الصني ترى أن األمم املتحدة جيب أن تقـوم            - ٢٩

بــدور قيــادي يف جمــال تنــسيق مكافحــة اإلرهــاب الــدويل وأن  
جملس األمـن ينبغـي أن يواصـل التعـبري عـن مـسؤولته الرئيـسية                

ــدوليني يف مكافحــة اإلرهــاب     ــسالم ال . عــن صــون األمــن وال
عرب، يف هذا الصدد، عن تأييد بلده جلهود اجلمعيـة العامـة    وأ

وجملـــس األمـــن يف جمـــال دعـــم املـــساعدة املقدمـــة مـــن األمـــم 
املتحدة إىل الدول األعضاء يف مكافحتها لإلرهـاب ومـساعدة        
البلــدان الناميــة علــى النـــهوض ببنــاء قــدراا علــى مكافحـــة       

 .اإلرهاب
ع اإلرهـاب    أن قمـ  وأوضح أن حكومـة الـصني تعتقـد          - ٣٠

الدويل يتطلب تعاونا شامال بني مجيع األمم، وإا تؤيـد دائمـا           
صياغة االتفاقيات الدولية وتقوم بدور نـشط يف األعمـال الـيت            

وقـال إن الـصني     . تضطلع ا اللجنة الـسادسة يف هـذا الـسياق         
ــرف يف  ـــ   ١٠طــ ــة الــ ــات الدوليــ ــن االتفاقيــ ــة ١٢ مــ  اخلاصــ

وقعــت علــى اتفــاقيتني؛ وإــا باإلرهــاب والقائمــة حاليــا وإــا 
ــة للتــصديق علــى     ــة احمللي اســتهلت مــؤخرا اإلجــراءات القانوني

وأضـاف أن الـصني وقعـت علـى         . اتفاقية قمع متويل اإلرهـاب    
االتفاقية الدوليـة لقمـع أعمـال اإلرهـاب النـووي وتـود تكـرمي               

 .االحتاد الروسي القتراحه بإقرار هذا الصك

ــه قــائال إن الــصني  - ٣١ ــابع حديث ــة  وت  صــدقت علــى اتفاقي
صالية والتطـرف ودخلـت     نغهاي ملكافحـة اإلرهـاب واالنفـ      شا

يف اتفاقات ثنائية مع كازاخـستان وقريغيـستان وطاجيكـستان          
وأوزبكــستان ملكافحــة اإلرهــاب وتــشارك يف التعــاون الــدويل 
ملكافحة اإلرهـاب اسـتنادا إىل معاهـدات التعـاون القـضائي يف             

وأوضح أن الـصني أضـافت      . طلوبنياملسائل اجلنائية وتسليم امل   
ــل اإلرهــاب ومــددت      ــائي لقمــع متوي ــا إىل قانوــا اجلن أحكام

 .احلكم اخلاص بغسل األموال حبيث يشمل تلك اجلرمية
ــشط يف       - ٣٢ ــدور ن ــام ب ــصيين ق ــد ال ــا، أكــد أن الوف ختام

صياغة مشروع اتفاقية شاملة بشأن اإلرهاب الـدويل، ويـدعم          
 العمل فورا، ويأمـل أن يعمـل مجيـع          اجلهود املبذولة إلمتام هذا   

وقـال إنـه يؤيـد أيـضا        . األطراف يف سبيل حل املـسائل املعلقـة       
مبادرة عقد مـؤمتر رفيـع املـستوى عـن اإلرهـاب الـدويل حتـت            

 . رعاية األمم املتحدة، يف الوقت املناسب
قـال إنـه    ): اإلمارات العربية املتحـدة   (السيد املراشدا    - ٣٣

ــن أ  ــر مـ ــتم اآلن، أكثـ ــود   يتحـ ــدعيم اجلهـ ــضى، تـ ي وقـــت مـ
. اإلقليميـــة والدوليـــة ملواجهـــة آفـــة اإلرهـــاب قبـــل أن تنتـــشر 

والحــظ، مــع ذلــك أن مجيــع هــذه اجلهــود جيــب أن تكــون يف 
إطــار القــانون الــدويل وصــكوك حقــوق اإلنــسان ذات الــصلة  

ــة    ــدم االنتقائيـ ــشفافية وعـ ــمان الـ ــل ضـ ــن أجـ ــوع، مـ . باملوضـ
 أشـكاله ومظـاهره،     وأوضح أنه جيب مكافحة اإلرهاب جبميع     

مبا يف ذلك اإلرهاب من جانب الدولة، الـذي ينتـهك حقـوق             
ــصري   ــر املـ ــشعوب يف تقريـ ــة    . الـ ــب مواجهـ ــه جيـ ــاف أنـ وأضـ

املمارسات السلبية املرتبطة باإلرهاب، ومنها حماوالت الـبعض     
وذكـر، يف   . ديانة أو ثقافـة أو جمتمـع      أي  الربط بني اإلرهاب و   

مـؤمتر دويل، حتـت رعايـة       هذا الصدد، أن حكومته تؤيد عقـد        
ل املــسامهة يف وضــع تعريــف واضــح  جــاألمــم املتحــدة، مــن أ 

 والتمييـــز بينـــه وبـــني الكفـــاح املـــشروع للـــشعوب لإلرهـــاب
 .اخلاضعة لالحتالل األجنيب
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وأعلن أن اإلمارات العربية املتحـدة تـدين بقـوة مجيـع             - ٣٤
ــدابري     أعمــال اإلرهــاب وتؤكــد مــن جديــد التزامهــا بــدعم الت

ية إىل القضاء على اإلرهاب مبوجب قراري جملـس األمـن           الرام
ــذ  ). ١٩٩٩ (١٢٦٧و) ٢٠٠١ (١٣٧٣ ــده اختـ ــال إن بلـ وقـ

ــة     ــة وطني ــها إنــشاء جلن ــة وإشــرافية، من ــدابري تــشريعية وقانوني ت
ملكافحــة اإلرهــاب تــضم مجيــع الــوزارات الــيت متــارس الرقابــة   
ــد     ــة احلــدود واهلجــرة وجتمي ــات املــصرفية، ومراقب علــى العملي

وتتعـاون مـع    . حلسابات املصرفية وسن قانون لغـسل األمـوال       ا
 ).اإلنتربول(املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 

وأوضـــح أن اإلمــــارات العربيـــة املتحــــدة طــــرف يف    - ٣٥
صـــكوك األمـــم املتحـــدة املختلفـــة ملناهـــضة اإلرهـــاب ومنـــها  
االتفاقية الدوليـة لقمـع اهلجمـات اإلرهابيـة واالتفاقيـة الدوليـة             

ع متويل اإلرهاب وترحب باعتماد االتفاقيـة الدوليـة لقمـع           لقم
وتأمل أن تؤدي املـشاورات اجلاريـة       . أعمال اإلرهاب النووي  

بشأن مشروع اتفاقيـة شـاملة عـن اإلرهـاب الـدويل إىل توافـق         
ــة الـــسعودية اخلـــاص    ــة العربيـ ــراح اململكـ يف اآلراء وتؤيـــد اقتـ

 .بإنشاء مركز دويل ملكافحة اإلرهاب
قالـــت إن اإلرهـــاب ): ســـان مـــارينو(يدة بـــويف الــس  - ٣٦

يعترب من أصعب التحـديات الـيت يواجههـا اتمـع العـاملي ألن             
وأضافت أن حكومة سـان  . مرتكبيه ال حيترمون حياة اإلنسان  

مارينو تدين اإلرهاب الـدويل جبميـع أشـكاله ومظـاهره، وإـا       
ني وتؤيـد دعـوة األمـ     . ملتزمة بالقضاء على هـذه اآلفـة املـدمرة        

العام إىل وضع استراتيجية شاملة ملكافحة اإلرهاب وتأمـل أن          
يتم التوصل إىل توافق يف اآلراء بـشأن مـشروع اتفاقيـة شـاملة              

 .عن اإلرهاب الدويل خالل الدورة احلالية للجمعية العامة
ــرى أن تعريـــف     - ٣٧ ــارينو تـ ــان مـ ــول إن سـ ــضت تقـ ومـ

يوفر أساسـا   اإلرهاب الوارد يف نص مشروع االتفاقية املقترح        
وأضــافت أن حكومتـها تــرى أيـضا أنــه   . مـة ئجيـدا لــصيغة مال 

ــباب     ــم أسـ ــة تفهـ ــاحلوار، بغيـ ــع بـ ــدابري القمـ ــل تـ جيـــب تكميـ

اإلرهــاب والقــضاء علــى جــذوره، والتعــاون بــني الــدول ملنــع   
اإلرهاب ومكافحتـه؛ واالحتـرام الكامـل للقـانون الـدويل، مبـا             

 مــارينو وأكــدت أن ســان . يف ذلــك، ميثــاق األمــم املتحــدة   
مؤمنــــة بــــشدة بقيمــــة االقنــــاع وبأمهيــــة تــــشجيع التثقيــــف   

 .والتسامح
الكثري مما ينبغـي القيـام بـه        وأوضحت أنه مازال هناك      - ٣٨

ل تنفيذ الصكوك القائمة بتحديث التشريعات وحتـسني        من أج 
لة التعاون املـايل واملـصريف، مـع وجـود حاجـة إىل اتفاقيـة شـام               

ــة إن التغلــ   ب علــى اإلرهــاب يتطلــب  واختتمــت حــديثها قائل
تعاونا قويا علـى الـصعيدين اإلقليمـي والـدويل والتزامـا كـامال              

 .من مجيع البلدان وجا مرنا يف السعي إىل حلول مشتركة
ــاي    - ٣٩ ــو نغـــ ــسيد موكونغـــ ــو  (الـــ ــة الكونغـــ مجهوريـــ

قــــال إن وفــــده يتعهــــد بالتعــــاون الكامــــل يف ): الدميقراطيــــة
ــرة    ــواردة يف الفق ــدعوة ال ــؤمتر   ٨٣ االســتجابة لل ــائج م ــن نت  م

 بــشأن إبــرام اتفاقيــة شــاملة حــول  ٢٠٠٥القمــة العــاملي لعــام  
وأضـاف أن مجهوريـة     . اإلرهاب الدويل خالل الـدورة احلاليـة      

الكونغو الدميقراطية تعيد تأكيد إدانتها الثابتة لإلرهاب جبميـع         
أشــــكاله ومظــــاهره، وإن كانــــت تــــشدد علــــى أال تنطــــوي 

وإنــه .  مــن حقــوق اإلنــسانمكافحــة اإلرهــاب علــى احلرمــان
جيــــب أن تكــــون األولويــــة إلجيــــاد وســــائل ســــلمية لفــــض   
املنازعات، وهـو مفهـوم جمـسد يف الفـصلني الـسادس والـسابع             

 .من امليثاق
ــة يف      - ٤٠ ــدان املتخلف وأعــرب عــن أســفه، ألن بعــض البل

منطقــة الــبحريات الكــربى مــن أفريقيــا، مازالــت تــؤمن بقــدرة  
لى حل املنازعـات، وإن هـذا يعـد    القوة واألعمال العسكرية ع   

وقـال  . شكال آخر من أشكال اإلرهاب الذي جيب مكافحتـه        
إن تنسيق دوائر الشرطة واألمن واالستخبارات بشكل أفـضل         
داخل الدول وفيما بينـها وتقاسـم املعلومـات قـد يكـون جـا               

 .أفضل
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ــن     - ٤١ ــرار جملـــس األمـ ــذ قـ ــدأ تنفيـ ــه بـ ــر أنـ  ١٣٧٣وذكـ
نغو الدميقراطيـة، ومت تـشكيل جلنـة        يف مجهورية الكو  ) ٢٠٠١(

ــة إدراج       ــدأت عمليـ ــاب، وبـ ــة اإلرهـ ــة ملكافحـ ــسيق وطنيـ تنـ
ــرار     ــة إقـ ــي بغيـ ــانون احمللـ ــوالت يف القـ ــات والربوتوكـ االتفاقيـ
ــال    ــرتكيب أعمــ ــة القــــضائية ملــ ــاكم للمالحقــ اختــــصاص احملــ
اإلرهاب، والتعاون مـع الـدول واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة            

والحـظ أن القـانون   . األشخاص للعدالةاألخرى لتقدمي هؤالء  
الـــوطين اخلـــاص بغـــسل األمـــوال ومتويـــل اإلرهـــاب يتـــضمن  

وأضـاف أن هنـاك     . أحكاما ملنع هذه األعمال والكشف عنها     
قـــانون جنـــائي عـــسكري جديـــد يتـــضمن تعريفـــا لإلرهـــاب   
واإلبادة اجلماعية، واجلرائم يف حق اإلنـسانية وجـرائم احلـرب           

 وهــي مــسائل مل تكــن   –جلــرائم والعقوبــات اخلاصــة ــذه ا  
وقـال إن احملكمــة  . يف التـشريعات الوطنيـة قبـل ذلـك    مـشمولة  

العسكرية العليـا يف الكونغـو أصـدرت أحكامـا صـارمة، منـها              
عقوبـــة اإلعـــدام والـــسجن املؤبـــد، علـــى ضـــباط يف القـــوات   

 .املسلحة أُدينوا للقيام بأعمال إرهابية
ثــة تقــارير إىل  ثالواســتطرد قــائال إن احلكومــة قــدمت - ٤٢

وتأمـل  . وتقـوم بإعـداد تقريرهـا الرابـع       جلنة مكافحة اإلرهاب    
ن أن حتـــيط اللجنـــة علمـــا بـــاخلطوات اهلامـــة الـــيت اختـــذت وأ 

 يف تـشريعاا الوطنيـة      تواصل تقدمي املساعدة لتحقيق االتـساق     
وأضـاف  . وتوفري املـساعدة الفنيـة يف اـالني املـايل والتنظيمـي           

ــود أيــضا    ــة ت ــب األمــم    أن احلكوم ــه الــشكر إىل مكت أن توج
املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة علــى مــساعدته يف تنظــيم  
ــوليني،     ــرباء الكونغـ ــدريب اخلـ ــشاسا لتـ ــية يف كنـ ــة دراسـ حلقـ
ــات املتحــدة لعقــد     ــة الوالي ــضا إىل حكوم ــشكر أي وتتوجــه بال
حلقــة دراســية عــن اجلوانــب القانونيــة ملكافحــة اإلرهــاب مــن  

اط الـشرطة وأعـضاء القـوات املـسلحة         أجل خرباء األمن وضـب    
 .وممثلي منظمات حقوق اإلنسان

ــاء املفاوضــات       - ٤٣ ــى إ ــده حيــث عل ــال إن وف ــا، ق ختام
اجلارية بـشأن مـشروع اتفاقيـة شـاملة حـول اإلرهـاب الـدويل               

ويؤيـــد مواصـــلة النظـــر يف عقـــد مـــؤمتر رفيـــع املـــستوى عـــن   
ــاب ــال اإل    . اإلره ــع أعم ــة لقم ــة الدولي ــرب االتفاقي ــاب ويعت ره

ــضة     ــة مبناهـ ــة اخلاصـ ــصكوك القائمـ ــة للـ ــافة هامـ ــووي إضـ النـ
 .اإلرهاب

قالــت إن العــامل ): وصــبوركينــا فا(الــسيدة بــاكيونو  - ٤٤
مــازال يعــاين، مــع األســف، مــن األعمــال اإلرهابيــة الوحــشية  
واحلسيــسة والــشائنة، علــى الــرغم مــن مناقــشة اجلمعيــة العامــة 

ــثالثني املاضــية   ــسنوات ال ــة ال ــد  . لإلرهــاب طيل وأعــادت تأكي
إدانة حكومتها الثابتة لإلرهـاب وعزمهـا التـام علـى املـشاركة              

.  اإلجرامــييف مجيــع املبــادرات الدوليــة ملكافحــة هــذا اجلنــون 
و تؤيد، بناء على ذلك، سـرعة إمتـام     وأضافت أن بوركينا فاص   

عمليــة وضــع مــشروع اتفاقيــة شــاملة بــشأن اإلرهــاب الــدويل  
ــد     ــراح اخلــاص بعق ــن    وكــذلك االقت ــستوى ع ــع امل ــؤمتر رفي م

وتوافــق متامــا علــى االســتراتيجية الــشاملة املقترحــة  . اإلرهــاب
 .من األمني العام

ــا فاصــو طــرف يف     - ٤٥ ــة إن بوركين وتابعــت حــديثها قائل
ــى     ١٢ ــوا عل ــصلة باإلرهــاب وإــا وقعــت ت ــة مت ــة دولي  اتفاقي

ــة لقمــع أعمــال اإلرهــاب النــووي   وصــدقت . االتفاقيــة الدولي
ــى ات  ــضا علـ ــي   أيـ ــاد األفريقـ ــاب لالحتـ ــة اإلرهـ ــاقييت مكافحـ فـ

ومنظمـــة املـــؤمتر اإلســـالمي، واســـتهلت تـــدابري لتنفيـــذ هـــذه   
. الـــصكوك علـــى الـــصعيد التـــشريعي والتنظيمـــي واملؤســـسي 

وأضــافت أن حلقــة دراســية وطنيــة عقــدت يف أوغــادوغو، يف  
، مبــساعدة مكتــب األمــم املتحــدة  ٢٠٠٥ينــاير /كــانون الثــاين

اجلرميـــة، عـــن إدراج أحكـــام صـــكوك    املعـــين باملخـــدرات و 
 .مكافحة اإلرهاب يف اإلطار القانوين الوطين

ــصدي لألســـباب اجلذريـــة       - ٤٦ ــدت أنـــه ينبغـــي التـ وأكـ
لإلرهــاب مــن أجــل التغلــب عليــه وأنــه ينبغــي، لــذلك، بــذل    
جهــود متــضافرة للحــد مــن الظلــم وعــدم املــساواة واإلقــصاء    
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 أو فقـرية،    وأن على مجيع الدول، سـواء كانـت غنيـة         . والبؤس
 .أن تقف معا إلاء هذا الصراع. ضعيفة أو قوية

ــسا  - ٤٧ ــسيد ميتيليتـ ــيالروس(الـ ــات  ): بـ ــال إن اهلجمـ قـ
اإلرهابيــة األخــرية الــيت وقعــت يف أحنــاء خمتلفــة مــن العــامل قــد   
أوضحت عدم سالمة أي بلد من اهلجوم، بـصرف النظـر عـن             

 أن اتمـع    وأضـاف . مقوماته االجتماعية أو الثقافية أو الدينية     
ــه التقــدم باســتجابة منــسقة   إذ اتــضح منــذ وقــت  . الــدويل علي

طويل أنه يلـزم وجـود اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملناهـضة              
اإلرهاب، توحد مجيع البالد، صـغريها وكبريهـا، علـى أسـاس            

ــه    ــم املتحــدة ومبادئ ــاق األم والحــظ أن عناصــر  . مقاصــد ميث
ترب مفيـدة وإن كانـت غـري        التفاوض املقدمة من األمني العام تع     

  ال تشدد على األسباب اجلذرية لإلرهـاب،        اكافية املدى، أل 
وأوضـــح أن الفقـــر والـــصراعات املـــسلحة  . بالـــشكل الكـــايف

وأوجه التوتر الدويل من بني العوامل اليت تـشجع علـى انتـشار             
ــة فاإلرهــاب وتــؤدي إىل تــضخم صــ   . وف املنظمــات اإلرهابي

ــ ــه يل زم، لــذلك، تــشجيع احلــوار والتــسامح والتفــاهم بــني   وإن
ــصادية    ــة واالقتــ ــنظم االجتماعيــ ــشعوب والــ ــضارات والــ احلــ

وإن القمــع واإلكــراه ليــست مــن  . والــسياسية كــأمر أساســي 
 . األساليب الرئيسية الستئصال جذور اإلرهاب

ومضى يقول إن اعتماد االتفاقية الدولية لقمع أعمـال      - ٤٨
 علــى تزايــد إدراك الــدول لألخطــار  اإلرهــاب النــووي تــشهد 

احلقيقيـــة املتمثلـــة يف اســـتخدام اإلرهـــابيني اإلجرامـــي للمـــواد 
وأضــــاف أن . النوويــــة وحــــصوهلم علــــى األســــلحة النوويــــة

حكومته اختذت اخلطوات األوىل يف سبيل االنـضمام كطـرف          
وأعرب عـن   . يف هذه االتفاقية اليت وقع عليها رئيس بيالروس       

 العامة ستتمكن من االتفـاق علـى مـشروع          ثقته يف أن اجلمعية   
وأوضـــح أن .  اإلرهــاب الـــدويل حـــولنــص التفاقيـــة شــاملة   

مشكلة التمييز بني اإلرهـاب وكفـاح الـشعوب لتقريـر املـصري             
متثل عقبة كبرية، مع ذلك، وأن جناح صياغة نـص متفـق عليـه      

. سيعتمد علـى التوافـق واالحتـرام مـن جانـب مجيـع األطـراف              

قــدر مــسامهة جلــان جملــس األمــن املتــصلة وذكــر أن حكومتــه ت
مبكافحة اإلرهـاب وتبـذل قـصارى جهـدها للعمـل مـع جملـس         

 .األمن يف جمال قرارات مناهضة اإلرهاب ذات الصلة
وأكد أن زيادة املساعدة التقنيـة املقدمـة لبنـاء قـدرات          - ٤٩

مناهــضة اإلرهــاب وتقــدميها علــى أســاس منــتظم، مــن األمــور 
 حىت تتمكن الدول مـن تنفيـذ االتفاقـات          ذات األمهية احلامسة،  

وقــال إن هــذا  . الدوليــة ملكافحــة اإلرهــاب، بــصورة كاملــة    
العمـل يـتم حاليـا مــن خـالل اإلدارة التنفيذيـة للجنـة مكافحــة       

. اإلرهاب ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة         
وأضاف مع ذلك أن توزيع املـسؤوليات بينـهما لـيس واضـحا             

واقترح أن تقتصر جلنة مكافحة اإلرهاب علـى        . ةبصورة كافي 
 وتقيــيم احتياجــات الــدول مــن املــساعدة التقنيــة بينمــا   حتديــد

تسند مهمة تـوفري هـذه املـساعدة وتنـسيقها إىل مكتـب األمـم               
واختــتم حديثــه قــائال إن . املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة

ت وفــده مــستعد للنظــر يف أيــة اقتراحــات تقــدم لتحــسني آليــا  
مناهضة اإلرهاب لألمم املتحدة وإن كانت تلزم مناقـشة هـذه     
ــدول، مــع        ــب مجيــع ال االقتراحــات بــشكل مجــاعي مــن جان

 . االعتبار الواجب الختصاص اجلمعية العامة
قال إن مكافحة اإلرهـاب     ): البحرين(السيد عراض    - ٥٠

ــم،      ــع األم ــات جلمي ــة األولوي ــى رأس قائم جيــب أن يكــون عل
طـر علــى الــسالم واألمـن الــدويل وميثــل   حيـث أن اإلرهــاب خ 
وأضاف أنـه ال ميكـن القـضاء علـى آفـة      . عقبة يف سبيل التنمية   

اإلرهــاب إال مــن خــالل جهــود مكثفــة ومتــضافرة، بــل إن       
ــ ــة  صاستئ . ال جــذور اإلرهــاب يتطلــب معاجلــة أســبابه اجلذري

وأوضح أنه يلزم التمييـز بـني اإلرهـاب وكفـاح الـشعوب مـن               
وإن ظـــاهرة .  وفقـــا للقـــانون الـــدويلأجـــل حتقيـــق اســـتقالهلا

. اإلرهاب ليـست مرتبطـة بأيـة ديانـة أو ثقافـة أو أصـل عرقـي                
ــربط        ــة ل ــة حماول ــشدة أي ــارض ب ــة البحــرين تع ــن أن مملك وأعل

 .اإلسالم بأي حتريض على التضحية بالبشر أو قتلهم



A/C.6/60/SR.4  
 

05-53984 11 
 

وذكر أن البحرين طرف يف عدد كبري من االتفاقـات           - ٥١
حـة اإلرهـاب، وتعمـل مـع غريهـا مـن            الدولية واإلقليميـة ملكاف   

أعضاء جملس التعاون اخلليجي ملكافحة غسل األمـوال ومتويـل          
وتؤيـد االقتـراح    . اإلرهاب يف الشرق األوسـط ومشـال أفريقيـا        

املقــدم مــن اململكــة العربيــة الــسعودية بإنــشاء مركــز ملناهــضة    
وقــال إــا ترحــب باعتمــاد االتفاقيــة الدوليــة لقمــع . اإلرهــاب
رهاب النووي وحتـث علـى زيـادة اجلهـود مـن أجـل              أعمال اإل 

 .اعتماد اتفاقية شاملة بشأن اإلرهاب
قالــت إن الكويــت تــدين ): الكويــت(الــسيدة الغــامن  - ٥٢

اإلرهـــاب جبميـــع أشـــكاله، بـــصرف النظـــر عـــن الـــدواعي أو 
ــرق أو      ــن أو عـ ــأي ديـ ــاب بـ ــط اإلرهـ ــرفض ربـ ــذرائع، وتـ الـ

م اتفاقيـة شـاملة     وأضـافت أن مجيـع الـدول تريـد إبـرا          . جمموعة
بشأن اإلرهاب الدويل، على أن تتضمن هـذه االتفاقيـة تعريفـا            
لإلرهـــاب ال خيلـــط بـــني اإلرهـــاب وبـــني حـــق الـــشعوب يف  

 .الكفاح ضد االحتالل األجنيب
ــة إن الكويــت قــدمت تقريرهــا     - ٥٣ وتابعــت حــديثها قائل

ديـسمرب  / األول الرابع إىل جلنـة مكافحـة اإلرهـاب، يف كـانون          
مت تقريــرا إىل جلنــة جملــس األمــن املنــشأة عمــال ، وقــد٢٠٠٤

وأكـــدت . ٢٠٠٥مـــارس /يف آذار) ٢٠٠٤ (١٥٤٠بـــالقرار 
ــرار     ــذ أحكــام الق ــة بتنفي ) ١٩٩٩ (١٢٦٧أن الكويــت ملتزم

ــات     ــراد أو الكيانـ ــودات األفـ ــوال وموجـ ــد أمـ اخلـــاص بتجميـ
املدرجـــة يف القائمـــة املوحـــدة ذات الـــصلة، وإن كانـــت تـــود 

وش األمســاء الــيت تــؤدي، أحيانــا، إىل اإلشــارة إىل مــشكلة تــش
وأعربــت عــن . جتميــد أمــوال أفــراد ال ميتــون لإلرهــاب بــصلة 

أملـــها يف وضـــع آليـــة تتنـــاول احلـــاالت الـــيت مل حتـــصل علـــى  
اســتجابة لطلــب رفــع أمسائهــا مــن القائمــة، رغــم قيــام الدولــة   
مقدمة الطلب بتقدمي مجيع الوثائق الالزمة، ويف أن تقـوم جلنـة            

 . املعنية بدور نشط يف هذه املسألةجملس األمن

وذكـــــرت أن الكويـــــت طـــــرف بالفعـــــل يف مجيـــــع  - ٥٤
الصكوك الدولية املتعلقة باإلرهاب تقريبا وأن الربملان الكوييت        
ــاب،       ــل اإلرهـ ــع متويـ ــة لقمـ ــة الدوليـ ــا يف االتفاقيـ ــر حاليـ ينظـ

واتفاقيــة منظمــة املــؤمتر    . واالتفاقيــة العربيــة لقمــع اإلرهــاب   
وقالت إن الكويت تؤيـد     . فحة اإلرهاب الدويل  اإلسالمي ملكا 

أيضا عقد مـؤمتر رفيـع املـستوى، حتـت رعايـة األمـم املتحـدة،                
. لدراســة األســباب اجلذريــة لإلرهــاب وإجيــاد احللــول الالزمــة

واختتمــت حــديثها قائلــة إن الكويــت تؤيــد أيــضا االقتــراح       
املقدم من اململكة العربيـة الـسعودية بـشأن إنـشاء مركـز دويل              

 .ناهضة اإلرهابمل
قـــال إن عــدد أحـــداث  ): ماليزيــا (الــسيد زركـــشي   - ٥٥

ــن اإلجـــراءات       ــالرغم مـ ــول العـــامل، بـ ــد زاد حـ ــاب قـ اإلرهـ
 أو رمبـا بـسببها   –املتضافرة املتخذة ملناقضة  اإلرهـاب الـدويل    

ــه ضــربة يف أي     – ــستطيعوا توجي ــابيني ي ــا أوضــح أن اإلره  مم
اإلرهــابيني وأضــاف أن . وقــت ويف أي مكــان مــن اختيــارهم 

ــدة، إىل األهـــــداف      ــام، بـــــصورة متزايـــ ــون هجمـــ يوجهـــ
، بـــدال مـــن احلكومـــات واألهـــداف العـــسكرية، “الـــضعيفة”

ويواصلون حماوالت عزو ما يقومون به من أعمـال العنـف إىل            
وأكـد أـم لـن ينجحـوا يف جهـودهم إلضـعاف             . قضية عادلـة  

ولكــن لــيس . معنويــات البلــدان والــشعوب الــذين يهــامجوم  
يف احلرب علـى اإلرهـاب، بـل مزيـد مـن القتـل              “ فائز”ك  هنا

 .بال داع
 سـنة مـن     ٤٢ومضى يقول إن ماليزيا جنـت مـن فتـرة            - ٥٦

املعاناة خالل الثورة الشيوعية وتعلمت دروسا قيمـة ميكـن أن           
وأضـاف  . تساعد يف اجلهود العاملية الراهنة ملكافحـة اإلرهـاب        

هــاب بــل بإبطــال تحقــق بالتــسليم ملطالــب اإلريأن الــسالم مل 
شرعية مزاعمهم، وحرمام بذلك من نبـل األخالقيـات ومـن           

وذكــر أن ماليزيــا تــدعو، لــذلك، إىل بــذل اجلهــود      . التأييــد
ــها بــشكل    ــة وراء اإلرهــاب ومعاجلت لتحديــد األســباب الكامن

وأوضح أنه يتحتم االتفـاق علـى تعريـف لإلرهـاب مـن           . فعال
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ت مـن العدالـة،     أجل سـد أي ثغـرة تـسمح لإلرهـابيني بـاإلفال           
وذلــك دون االنتقــاص مــن أمهيــة الــصكوك الدوليــة املوجــودة  

وأعرب عن تأييد ماليزيا للـدعوة إىل عقـد         . ملكافحة اإلرهاب 
ــصياغة      ــة األمــم املتحــدة، ل ــستوى، حتــت رعاي ــع امل مــؤمتر رفي

ــة مــشتركة لإلرهــاب   ــه ال ينبغــي، يف  . اســتجابة دولي ــال إن وق
إلرهــاب مــن احتــرام أن يــنقص الكفــاح ضــد ا. الوقــت نفــسه

القــانون الــدويل، مبــا يف ذلــك القــانون اإلنــساين، وحــق تقريــر  
 املصري 
واســـتطرد قـــائال إن ماليزيـــا تتخـــذ إجـــراءات لتنفيـــذ  - ٥٧

الصكوك الدوليـة القائمـة والـنظم املختلفـة الراميـة إىل حرمـان              
اإلرهــابيني مــن األمــوال ومــن ســبل احلــصول علــى األســلحة،  

وليــة لقمــع أعمــال اإلرهــاب النــووي الــيت  ومنــها االتفاقيــة الد
ــؤخرا  ــها مـ ــى   . وقعتـ ــا علـ ــصدق، قريبـ ــده سيـ ــاف أن بلـ وأضـ

بروتوكول قمع أفعال العنف غـري املـشروعة يف املطـارات الـيت             
ختدم الطريان املدين الدويل املكمل التفاقية قمـع األعمـال غـري            

وأكـــد أن . املـــشروعة املوجهـــة ضـــد ســـالمة الطـــريان املـــدين 
زمة أيضا بوضـع مـشروع االتفاقيـة الـشاملة املتعلقـة            ماليزيا ملت 

ــاؤل إزاء      ــشعر بالتف ــة وت ــدويل يف صــيغتها النهائي باإلرهــاب ال
 .إمكانية حل املسائل املعلقة

وأوضــح أن زيــادة اجلرميــة الدوليــة، ومنــها اإلرهــاب،  - ٥٨
ــاالت    ــدويل بـــني وكـ ــاون الـ ــرورة التعـ ــضا ضـ ــربز أيـ ــاذ تـ  إنفـ

 للـــشرطة اجلنائيـــة مـــة الدوليـــةنظوقـــال إن قيمـــة امل. القـــوانني
وفعاليتها معروفة جيـدا، ولكـن التعـاون الثنـائي بـني وكـاالت              
إنفاذ القوانني الوطنية مسألة حيويـة أيـضا، ومـن األساسـي أن             
ــوفري      ــب وتـ ــت املناسـ ــا يف الوقـ ــات وتبادهلـ ــع املعلومـ ــتم مجـ يـ
املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية، مـن أجـل تقـدمي            

 .رهابيني ومؤيديهم إىل العدالةاإل
ــام    - ٥٩ ــتهلت يف عــــ ــا اســــ ــر أن ماليزيــــ ، ٢٠٠٣وذكــــ

املفاوضات اخلاصة مبعاهدة لتقـدمي املـساعدة القانونيـة املتبادلـة           

. يف املسائل اجلنائية بني أعضاء رابطة أمم جنـوب شـرق آسـيا            
ــا     ــع عليه ــال إن هــذه املعاهــدة أبرمــت ووق  أعــضاء مــن  ٨وق

ــام   ــا وســنغافورة   ٢٠٠٤الرابطــة يف ع ــا ماليزي  وصــدقت عليه
وأضاف أن ماليزيا تتطلع إىل مزيـد مـن التوقيعـات           . حىت اآلن 

 . والتصديقات يف املستقبل القريب
ــي     - ٦٠ ــيا اإلقليمـ ــرق آسـ ــوب شـ ــز جنـ ــظ أن مركـ والحـ

، قـــدم ٢٠٠٣ملكافحـــة اإلرهـــاب املنـــشأ يف كواالملبـــور يف    
مم جنـوب   مسامهات كبرية يف بناء القدرات يف منطقة رابطة أ        

شرق آسيا من خالل برامج التدريب اليت يديرها بالتعاون مـع       
زيـا امللكيـة   يوأضـاف أن شـرطة مال  . عدد من البلـدان األخـرى     

تواصــل تنظــيم الــربامج التدريبيــة لتقاســم املعرفــة املكتــسبة مــن 
وقـال إنـه جيـري التخطـيط        . سنوات مكافحة التمرد الـشيوعي    

 قدرات السلطات احملليـة     لربامج تدريب إضافية من أجل تعزيز     
 .إلنفاذ القوانني يف جمال مكافحة اإلرهاب

أن ماليزيا تواصل أيضا جهودها يف سـبيل إقامـة          وبين   - ٦١
ترتيبات ثنائيـة ومتعـددة األطـراف للتعـاون وتبـادل املعلومـات             
يف مكافحة اإلرهاب، ومنها االتفاق اخلاص بتبادل املعلومات        

ي وقعتـه ماليزيـا وإندونيـسيا       ووضع إجراءات االتـصاالت الـذ     
وأضــــاف أن كمبوديــــا وتايلنــــد . ٢٠٠٢والفلــــبني يف ســــنة 

 .وبروين دار السالم قد انضمت بعد ذلك إىل االتفاق
ــرا النتـــشار مـــدى املنظمـــات    - ٦٢ ــه، نظـ ــا، قـــال إنـ ختامـ

اإلرهابيــــة ومــــا ميثلونــــه مــــن خطــــر علــــى الــــسالم واألمــــن 
مــم، لــن يتحقــق واالســتقرار والرخــاء االقتــصادي يف مجيــع األ

وأكـد مـن    . النجاح يف مكافحة اإلرهـاب إال بتوحيـد اجلهـود         
 .جديد التزام ماليزيا بالتعاون يف هذه اجلهود

قــال إن اإلرهــاب يعــرض   ): تركيــا(الــسيد أرســني   - ٦٣
السالم واألمن واحلضارة والدميقراطية واتمـع املـدين وسـيادة      

إلنــسان القــانون خلطــر بــالغ، فــضال عــن أنــه يقــوض حقــوق ا  
وأكـد  . واحلريات األساسية، واحلق يف احليـاة، يف املقـام األول         
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أنه ينبغي، لذلك، إدانة اإلرهاب بكل قـوة وأن تركيـا تـرفض             
مجيع أنواع الذرائع اليت تستخدمها املنظمات اإلرهابيـة لتربيـر           

 .هذه األفعال الشائنة
ــحية      - ٦٤ ــان ضــ ــدا كــ ــفها بلــ ــا، بوصــ ــر أن تركيــ وذكــ

 انتباه اتمـع الـدويل إىل خطـورة طـابع           لإلرهاب، قد وجهت  
وأصبح مـن األوضـح اآلن أن       . هذه املشكلة، منذ وقت طويل    

. اإلرهـــاب مـــشكلة مـــشتركة تتطلـــب التعـــاون مـــن اجلميـــع  
  بــهولــذلك، فــإن تركيــا تــوىل أمهيــة كــبرية للعمــل الــذي تقــوم

املتحدة ومنها جملس األمن وجلانه، للقـضاء علـى          هيئات األمم 
. عدة الـــدول علـــى زيـــادة قـــدرا ملكافحتـــهاإلرهـــاب ومـــسا

ــام اخلــاص       ــراح األمــني الع ــضا اقت ــد أي ــا تؤي وأضــاف أن تركي
 .بوضع استراتيجية شاملة ملناهضة اإلرهاب

ــدول كــأطراف يف     - ٦٥ ــد مــن ال ــضمام مزي وأوضــح أن ان
وقـال  .  ملكافحة اإلرهاب أمـرا حيويـا      ١٣الصكوك الدولية الـ    

كوك وإـــا وقعـــت  مـــن هـــذه الـــص١٢إن تركيـــا طـــرف يف 
االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي يـوم فـتح بـاب            

وأضــاف أن النــشاط اجلــاري بــشأن الــصكوك . التوقيــع عليهــا
الدولية، حتـت رعايـة اجلمعيـة العامـة ال يقـدر بـثمن، وخاصـة                
نشاط اللجنـة املخصـصة املنـشأة مبوجـب قـرار اجلمعيـة العامـة               

 .١٩٩٦ديسمرب /ألول كانون ا١٧ الصادر يف ٥١/٢١٠
ــة      - ٦٦ ــشروع االتفاقي ــرام م ــع إىل إب ــا تتطل وأكــد أن تركي

 اخلاصة باإلرهاب الدويل وحتبذ اتساع نطـاق التطبيـق          الشاملة
ملراعاة أن أهداف اإلرهاب تشمل األفراد العسكريني ورجـال       

وقــال إن تركيــا تؤيــد أيــضا اســتخدام تعريــف عملــي، . األمــن
حلــايل، وتــرى أنــه يلــزم أن تعــرب علــى النحــو الــوارد يف الــنص ا

العالقـة القائمــة بـني مــشروع االتفاقيـة والــصكوك احلاليـة عــن     
رب عــن عــوأ. اإلجنــازات احملققــة يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب 

ثقته يف جناح إمتام مشروع االتفاقيـة، بعـزم مـشترك، مـع ايـة               
 .الدورة احلالية

ــل(الــسيد ســاردنربغ   - ٦٧ ــة  ): الربازي ــه جيــب رؤي  قــال إن
فهـي انتـهاكات سـافرة ألهـم        : أعمال اإلرهاب على حقيقتـها    

حق من حقوق اإلنسان األساسية، وهو احلق يف احلياة واحلـق           
ــدا عــن اخلــوف   ــد ٢٠٠٥وأضــاف أن ســنة  . يف العــيش بعي  ق

ــة علــى املــدنيني      شــاهدت عــددا أكــرب مــن اهلجمــات اإلرهابي
ح األبرياء حول العـامل، وأن الربازيـل وهـي بلـد يتـسم بالتـسام              

 .والتنوع، تدين هذه اهلجمات بأشد العبارات
ومــضى يقــول إن البلــدان علــى درايــة باحلاجــة امللحــة  - ٦٨

وإنـه ال   . إىل التعامل بشكل قاطع مـع خطـر اإلرهـاب الـدويل           
ينبغي أن يسمح لتزايد الشعور بالضعف الناتج عـن اهلجمـات           
ــوق      ــادئ واحلقـ ــرام املبـ ــدم احتـ ــؤدي إىل عـ ــأن يـ ــة بـ اإلرهابيـ

وأوضـح أنـه ال جيـب النظـر إىل مكافحـة اإلرهـاب              . يةاألساس
مـــن جانـــب قمـــع الـــشرطة فقـــط، وال ينبغـــي أن يـــؤدي إىل   
عمليــات قتــل منافيــة للعقــل وغــري متييزيــة شــبيهة بــاليت حيــدثها  

 .اإلرهاب ذاته
وأكــــد أن إبــــرام االتفاقيــــة الدوليــــة لقمــــع أعمــــال    - ٦٩

رهاب، اإلرهاب النووي يعترب خطوة هامة يف الكفاح ضد اإل         
. وأن نص االتفاقية إضافة قيمة إىل الصكوك الدولية املوجـودة         

وذكـــر أن الربازيـــل قـــد وقعـــت علـــى مجيـــع هـــذه الـــصكوك  
وأضاف أا قدمت، بالفعـل، مخـسة    .  منها ١٠وصدقت على   

تقارير إىل جلنة مكافحة اإلرهاب وأـا ستواصـل التعـاون مـع             
 . املالئمةالس باعتماد التشريعات واإلجراءات احمللية

ختامــا، ذكــر أن الربازيــل حتــث اتمــع الــدويل علــى    - ٧٠
مضاعفة جهوده إلمتـام املفاوضـات اخلاصـة مبـشروع االتفاقيـة            
الشاملة املتعلقة باإلرهاب الدويل والـيت سـيؤدي اعتمادهـا إىل           

علــى مكافحــة اإلرهــاب بدرجــة كــبرية ويوجــه  تيــسري العمــل 
يل قــد عقــد العــزم علــى  رســالة قويــة مؤداهــا أن اتمــع الــدو  

والحـظ أن الربازيـل   . التصدي خلطر اإلرهـاب، بـصورة فعالـة       
يؤيد أيضا االقتـراح اخلـاص بعقـد مـؤمتر رفيـع املـستوى، عنـد                
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إبرام االتفاقية لتأكيد االلتزام الدويل باستحداث اسـتراتيجيات        
 .منسقة ملناهضة اإلرهاب

أعـــاد تأكيـــد أن ): الـــسودان(الـــسيد عبـــد الـــسالم  - ٧١
السودان يدين اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره، مبـا يف ذلـك           
ــة       ــع طبيع ــارض م ــذي يتع ــة، وال ــصادر عــن الدول اإلرهــاب ال

وقــال إن . اتمــع الــسوداين ويهــدد الــسالم واألمــن الــدوليني 
الــسودان مــن أوائــل الــدول الــيت صــدقت علــى االتفاقيــات        

ــضما      ــا يف االن ــه ينظــر حالي ــة اخلاصــة باإلرهــاب وإن م القطاعي
وأضاف أنـه   . كطرف يف اتفاقية قمع أعمال اإلرهاب النووي      

أوىف أيضا بالتزاماته اإلقليمية، باستضافة املؤمتر اإلقليمي الثـاين         
ملكافحــة اإلرهــاب الــذي مشــل إعالنــه اخلتــامي نــداء بتحقيــق   
االتساق يف القوانني الوطنية من أجل تعزيز قدرة املنطقـة علـى         

 .مكافحة اإلرهاب
حديثه قائال إن السودان، مـع إدانتـه لإلرهـاب،        وتابع   - ٧٢

يالحظ أن تعمـد اخللـط بـني اإلرهـاب وكفـاح الـشعوب مـن                
حـضارة   أجل التحرير والربط، خببث، بني اإلرهاب وديانة أو       

معينة يعمل على تقسيم توافق اآلراء حـول اسـتراتيجية شـاملة            
وأضـاف أنـه ميكـن زيـادة التعـاون الـدويل            . ملكافحة اإلرهـاب  

امـــة حـــوار بـــني احلـــضارات وأن الـــسودان يؤيـــد الـــدعوة   بإق
الصادرة عن رئيس جملس وزراء أسبانيا، إىل إقامة حتـالف بـني         

وقــال إن الــسودان يــدعو . يوليــه املاضــي/احلــضارات، يف متــوز
إىل عقد مؤمتر دويل، حتت رعاية األمم املتحدة، لالتفاق علـى           

هـاب  وأكـد أن إنـضاب مـصادر اإلر       . تعريف دقيـق لإلرهـاب    
ــر واجلهــل       يتطلــب معاجلــة جــذور هــذه الظــاهرة، وهــي الفق
واليأس والظلم واالحتالل واهليمنة األجنبية، بـدال مـن إضـاعة           

 .اجلهود على املظاهر السطحية للظاهرة
ــادرة اململكــة       - ٧٣ ــسودان ملب ــد ال ــا، أعــرب عــن تأيي ختام

ــة    العربيــــة الــــسعودية اخلاصــــة بإنــــشاء مركــــز دويل ملكافحــ
قتراح املقـدم مـن تـونس بـصياغة مدونـة دوليـة             اإلرهاب، ولال 

ــة إىل    لقواعــد الــسلوك يف مكافحــة اإلرهــاب، واجلهــود الرامي
 .التوصل التفاقية دولية ملكافحة اإلرهاب الدويل

قـال إن   ): اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة     ( السيد اجلادي    - ٧٤
ــراد    ــا كانــــت ضــــحية لإلرهــــاب، ال مــــن جانــــب األفــ ليبيــ

: بل لشكل أخطر من أشكال اإلرهـاب      واجلماعات فحسب،   
وأضــاف أن اجلماهرييــة العربيــة . اإلرهــاب مــن جانــب الدولــة

الليبية كانت من أوائل البلـدان الـيت طلبـت عقـد مـؤمتر دويل،               
أــا و. حتــت رعايــة األمــم املتحــدة، لدراســة ظــاهرة اإلرهــاب 

جددت نداءها إىل اتمع الـدويل للنظـر يف األسـباب املـستترة            
والحظ أنه يلزم التمييز بني اإلرهـاب وبـني كفـاح           . لإلرهاب

ــدس       ــو حــق مق ــصري، وه ــر امل ــن أجــل تقري ــشعوب م وإن . ال
حكومته تدين اإلرهاب وتدين، يف الوقت نفـسه جهـود ربـط            

 .اإلرهاب بديانة أو جنسية معينة
وأكــد أن اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة ستواصــل تعاوــا  - ٧٥

 مـن   ١٢ب، وأـا طـرف يف       الكامل مع جلنـة مكافحـة اإلرهـا       
االتفاقيات الدولية ملكافحة اإلرهاب، واالتفاقية العربيـة لقمـع         
ــع     ــشأن منـ ــة بـ ــدة األفريقيـ ــة الوحـ ــة منظمـ ــاب، واتفاقيـ اإلرهـ

وقال إا وقعت مؤخرا االتفاقية الدوليـة   . اإلرهاب ومكافحته 
ــع الترحيـــب       ــل، مـ ــاب النـــووي، وتأمـ ــال اإلرهـ ــع أعمـ لقمـ

دمها أي دولـــة كحجـــة الســـتخدام باعتمادهـــا، يف أال تـــستخ
 .األسلحة النووية أو للتهديد باستخدامها

قال إن آخـر هجـوم إرهـايب        ): سنغافورة(السيد بانغ    - ٧٦
ــر اإلرهـــاب     ــتمرار خطـ ــشهد علـــى اسـ ــايل، يـ ــل، يف بـ بالقنابـ

وأضاف أن سنغافورة تعهـدت بتقـدمي الـدعم الكامـل           . العاملي
ــسيا يف جهودهــا ملكافحــة اإلرهــاب،    عقــب اجتمــاع  إلندوني

القمـــة الثنـــائي املعقـــود مـــع رئـــيس إندونيـــسيا، بعـــد اهلجـــوم  
 .بيومني
ــات   - ٧٧ ــول١١والحـــظ أن هجمـ ــبتمرب / أيلـ ، ٢٠٠١سـ

واهلجمـات اإلضــافية الـيت حــدثت يف أحنــاء خمتلفـة مــن العــامل،    
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كانـت أمثلــة لنــوع جديـد مــن اإلرهــاب عـرب احلــدود الوطنيــة    
قـال إن اهلجمـات الـيت       و. الذي ميثل اجلانب املظلم من العوملـة      

ــة أو      ــرم احلــدود الوطني ــام ــا تنظــيم القاعــدة واتباعــه ال حتت ق
ــسلمني وغــري      ــني امل ــز ب ــة وال متي ــة أو العرقي ــة أو الديني اجلغرافي

بل إن املقصود منها هو أن تسبب املوت والفوضـى          . املسلمني
ــة      ــة والديني ــارة عــدم الثقــة بــني اتمعــات العرقي فــضال عــن إث

 . ارجتاجية ضد اتمعات اإلسالميةوإثارة حركة
وأوضح أن سنغافورة، لذلك، تؤيـد متامـا الـدعوة إىل            - ٧٨

احلــوار والتــسامح والتفــاهم بــني احلــضارات الــواردة يف نتــائج  
وقـال إن اإلرهـاب ال صـلة    . ٢٠٠٥مؤمتر القمـة العـاملي لعـام     

ولــذلك، ال ينبغــي أن تــستهدف تــدابري  . لــه حبقيقــة أي ديانــة 
خــر، حيــث أن هــذا يعــين   آإلرهــاب اتبــاع ديــن أو مناهــضة ا

 الذي نصبه املتطرفـون الـذين يـأملون يف إثـارة         الوقوع يف الفخ  
وذكــر أن ســنغافورة جمتمــع . الفرقــة والــصدام بــني احلــضارات

، وأن إقامـة عالقـة وفـاق بـني          قمتعدد األديان ومتعـدد األعـرا     
املـــسلمني وغـــري املـــسلمني تعتـــرب جـــزءا هامـــا مـــن مكافحتـــه  

 .إلرهاب الدويلل
ومـــضى يقـــول إن الكفـــاح ضـــد اإلرهـــاب يقتـــضي   - ٧٩

مشاركة اتمع الدويل بأكمله والـشعوب مـن مجيـع األعـراق            
وأضاف أن مـشاورات مفيـدة قـد أجريـت يف عـدد             . واألديان

كبري من املنتديات املتعددة األطراف، ولكـن يلـزم اآلن حتويـل     
 .املبادئ إىل ممارسة

ة تعرضـت لتهديـدات إرهابيـة مـن         وذكر أن سـنغافور    - ٨٠
جانــب اجلماعــات اإلســالمية واضــطرت، لــذلك، إىل تكثيــف 

. جهودها ملناهضة اإلرهاب، مبشاركة مجيـع الوكـاالت املعنيـة    
وركزت االهتمام على زيادة وعي اجلمهـور بـاخلطر اإلرهـايب           

وأضـاف أن   . وعلى تدعيم الوفاق يف اتمـع واملرونـة الوطنيـة         
ورة وثيقـة مـع شـركائها يف جنـوب شـرق      سنغافورة تعمل بص  

آسيا، يف جمـاالت منـها تقاسـم االسـتخبارات والتـدريب علـى              

وقــال إن ســنغافورة وماليزيــا وإندونيــسيا، . مناهــضة اإلرهــاب
، تنـسيق الـدوريات البحريـة يف مـضايق          ٢٠٠٤بدأت يف عـام     

. ماالكــا ومــضايق ســنغافورة، نظــرا ألمهيتــها للتجــارة العامليــة  
بلــدان الثالثـة نفــسها بـدأت، مــع تايلنـد، تنظــيم    وأضـاف أن ال 

 .دوريات جوية فوق مضايق ماالكا
وأكد أن سـنغافورة ملتزمـة أيـضا مببـادرة نـشر األمـن               - ٨١

ــرات املوجــودة يف النظــام       ــسد الثغ ــدة ل ــرب وســيلة مفي ــيت تعت ال
وقال إن املبادرة اختذت جـا جديـدا، ذا         . القائم ملنع االنتشار  

ــة جلهــود   ــشار وجهــة عملي ــع االنت ــة  . من ــسليم بأمهي ــه مت الت وإن
ــدات      ــستوى املعــين بالتهدي ــع امل ــق الرفي ــر الفري ــا يف تقري دوره

ــدول  ) A/59/565(والتحــديات والتغــيري  الــذي شــجع مجيــع ال
 بلـدا قـد    ٦٠وأضاف أن أكثر من     . على االنضمام إىل املبادرة   

 .أعلنوا عن دعمهم هلا
اتيجية وأوضــــح أن ســــنغافورة تؤيــــد عناصــــر اســــتر  - ٨٢

وقــال إن هــذه . مناهــضة اإلرهــاب الــيت حــددها األمــني العــام 
االســتراتيجية جيــب أن تــستند أيــضا إىل املعــايري الــيت وضــعتها   

. األمم املتحدة والصكوك الدولية ملكافحة اإلرهاب املوجـودة       
ــشاملة اخلاصــة باإلرهــاب      ــة ال ــصل مبــشروع االتفاقي ــا يت وفيم

مـن املفاوضـات بـروح      الدويل، أعرب عن أملـه يف أن تقتـرب          
 .فيقية من أجل التوصل إىل نتيجة ناجحةوت

واختتم حديثه قـائال إن اإلرهـاب يهـدد مثـل البـشرية              - ٨٣
ولذلك . والتعايش السلمي اليت تقوم عليها األمم املتحدة ذاا        

يواجهها اتمع الـدويل بـصورة مباشـرة وأن يتغلـب            ينبغي أن 
 .عليها
قـال إنـه ال شـك أنـه حـدث           ): تونس(السيد شعباين    - ٨٤

تزايــد مــزعج يف اهلجمــات اإلرهابيــة يف مجيــع أحنــاء العــامل،       
بصورة غري مسبوقة، ولكن ال ينبغي أن يـشعر العـامل بـاخلوف             

وأضـاف  . علـى اإلرهـاب   أو أن يتراخى يف عزمه على القضاء        
ــي أن  ــه ينبغــ ــشعب   أنــ ــدا، حيــــث أن تــ ــا موحــ ــذ جــ  يتخــ



A/C.6/60/SR.4
 

16 05-53984 
 

د مــن قــدرة ا أن حتــاملــسؤوليات واخــتالف املطالــب مــن شــأ
الـذي عليـه أن يبـدي       . اتمع الدويل للتعامل مع هـذه املـسألة       

ــه أن   ــادة التنــسيق، وعلي  يــسعى، يف التــضامن ويعمــل علــى زي
 أســباب اإلرهــاب مــن خــالل إجيــاد  الوقــت نفــسه إىل معاجلــة

ــراهن       ــة يف الوقــت ال ــسائل املعلق ــن امل ــدد م ــصفة لع ــول من حل
يش، يف مجيـع أحنـاء العـامل،    والتـصدي للفقـر واإلقـصاء والتـهم    

، مـن   ٢٠٠٥وذلك يف أعقاب جناح مؤمتر القمـة العـاملي لعـام            
 .أجل تفادي التهديدات لفرادى البلدان

وأوضح أن ما تتسم به األمم املتحدة من طابع عـاملي            - ٨٥
ــة املالئمــة الختــاذ ــج مــن هــذا القبيــل    ولــذلك، . جيعلــها اهليئ

ر دويل حتــت رعايــة اقتــرح بلــده، كتــدبري مؤقــت، عقــد مــؤمت  
األمم املتحدة، يقوم بوضع مدونة لقواعد السلوك يف مكافحة         
اإلرهــاب تــستطيع الــدول التمــسك ــا طوعيــا وحبريــة إلبــداء  
ــة     التزامهــا الــسياسي واألخالقــي بعــدة عناصــر ومبــادئ مقبول

عتمــد علــى ــج  يوقــال إن حتــسني التعــاون الــدويل ال  . دوليــا
ستجابات للتهديـدات الـيت     موحد فحسب، بل على اتساق اال     

تواجهها كل دولة كـذلك، حيـث أن اهلـدف هـو إقامـة نظـام                
فعــال للوقايــة وضــمان عــدم حتــول أي بلــد إىل ملجــأ آمـــن        

 .للشبكات اإلرهابية
ــرارات     - ٨٦ ــا مبوجــب ق ــونس أوفــت بالتزاما وأكــد أن ت

 من االتفاقيـات  ١٢جملس األمن ذات الصلة وأا انضمت إىل      
 عـن االتفاقيـات اإلقليميـة واالتفاقـات الثنائيـة      القطاعية، فـضال  

قـال  .  بـني الـدول    املتعلقة بتحـسني املـساعدة القـضائية واألمـن        
إن بلــده ســن أيــضا تــشريعات للتعامــل مــع جــرائم اإلرهــاب،  
ومنها القـوانني اخلاصـة برصـد وقمـع متويـل اإلرهـاب وغـسل               

ــوال ــى     . األم ــسه عل ــت نف ــده حــرص، يف الوق وأضــاف أن بل
 ملبادئ حقـوق اإلنـسان الـواردة يف الـصكوك الدوليـة             االمتثال

احلقـــوق تــشمل احلـــق يف  وإن هــذه  . ويف الدســتور التونـــسي 
احلصول علـى الـدفاع، واحلـق يف حماكمـة عادلـة ويف افتـراض               

 أنه أنـشأ، يف الوقـت نفـسه جلنـة للتحليـل املـايل               روذك. الرباءة

 .تقـوم برصـد العمليـات الـيت يـشك يف صـلتها بغـسل األمــوال       
وأن مؤسسات اإلقراض واملؤسسات املالية األخـرى وكـذلك         
أعـــضاء مهـــن معينـــة مطـــالبون، قانونـــا، بتقـــدمي التقـــارير إىل   

 .اللجنة
وأشاد، باسـم وفـده، باعتمـاد االتفاقيـة الدوليـة لقمـع          - ٨٧

أعمال اإلرهاب النووي، مع مالحظة استمرار وجـود ثغـرات          
وقـال إنـه    .  للمنـاورة  يف القانون الدويل تترك لإلرهـابيني جمـاال       

مازال مطلوب وضع إطـار قـانوين شـامل، يغطـي كـل جانـب               
مــن جوانــب املــشكلة ويتــضمن تعريفــا لإلرهــاب يقبلــه مجيــع  

ــراف ــدول اإلرادة    . األطـ ــدي الـ ــه يف أن تبـ ــن أملـ ــرب عـ وأعـ
الــسياسية الالزمــة لزيــادة التعــاون يف هــذا الــصدد بإمتــام وضــع 

 .دةونص يكمل جمموعة القوانني املوج
قـال إن   ): مجهورية ترتانيـا املتحـدة    (السيد مواندمبوا    - ٨٨

تزايــد اهلجمــات اإلرهابيــة بــدال مــن تناقــصها يزيــد الــضغوط    
ــذل قــصارى جهــدها     ــدول األعــضاء ألن تب املفروضــة علــى ال

 .إلمتام مشروع االتفاقية الشاملة بشأن اإلرهاب الدويل
ومضى يقول إن رؤساء الـدول واحلكومـات التزمـوا،          - ٨٩
ــام    ٨٣ الفقــرة يف ــائج مــؤمتر القمــة العــاملي لع ، ٢٠٠٥ مــن نت

ــة   ــدورة احلاليـ ــالل الـ ــل خـ ــام العمـ ــاد  . بإمتـ ــاف أن اعتمـ وأضـ
االتفاقية الدولية لقمـع أعمـال اإلرهـاب النـووي وتوقيـع عـدد            
كــبري مــن الــدول علــى االتفاقيــة يــوم فــتح بــاب التوقيــع عليهــا 

 .رهابدليل على التزام عدد كبري من الدول مبحاربة اإل
وأكد أن بلده يعتزم توقيع االتفاقيـة والتـصديق عليهـا            - ٩٠

وأعرب عن ارتياحـه إلعـالن أن تـصديق        . يف املستقبل القريب  
بلــده علــى االتفاقيــات الدوليــة ملكافحــة اإلرهــاب قــد زاد إىل  

ــات   ٩ ــثالث اتفاقيـ ــسبة لـ ــة بالنـ ــصديق جاريـ ــة التـ ؛ وأن عمليـ
قد عززت وحـدا    والحظ أن قوات الشرطة الوطنية      . إضافية

ــتمكن مــن مكافحــة خطــر       ــة مبكافحــة اإلرهــاب حــىت ت املعني
وأضــاف أن الــسلطات تبــذل  . اإلرهــاب داخــل حــدود البلــد 
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ــيت        ــالغ ال ــات اإلب ــال اللتزام ــعها لالمتث ــا يف وس ــضا كــل م أي
ختامـا،  . تفرضها قرارات جملس األمـن ذات الـصلة باملوضـوع         

فيهــا إال أوضــح أن احلــرب ضــد اإلرهــاب ال ميكــن االنتــصار  
وإن اتمــع العــاملي عليــه أن  . مــن خــالل التعــاون، مــع ذلــك 

يقيم شراكة عاملية فعالة بني الدول واملؤسسات ملنع اإلرهـاب          
 .والصراعات العنيفة ومكافحتها

قال إن بلده يدين اإلرهاب     ): سرياليون(السيد كانو    - ٩١
ــأن      ــل بـ ــرأي القائـ ــشارك يف الـ ــاهره ويـ ــكاله ومظـ ــع أشـ جبميـ

.  يــشكل خطــرا علــى كــل مــا ميثلــه اجلــنس البــشري اإلرهــاب
وأضاف أن سرياليون تدعم مجيع اجلهـود الراميـة إىل مكافحـة            
ــة الوحـــدة األفريقيـــة ملنـــع        ــاب، وفقـــا التفاقيـــة منظمـ اإلرهـ

ــه  ــائال إن الكفــاح املــشروع   . اإلرهــاب ومكافحت واســتدرك ق
للشعوب دفاعا عن حقها يف االستقالل أو تقرير املـصري جيـب            

 عن اإلرهاب وإن قتل املـدنيني األبريـاء، دون تفرقـة، ال             متييزه
 .ميكن تربيره مهما كان السبب، يف نفس الوقت

وأعرب عن ترحيب سرياليون بدعوة األمني العـام إىل       - ٩٢
وضع استراتيجية شاملة ملناهـضة اإلرهـاب تتـصدى لألسـباب           

وقـال إن   . اجلذرية هلذه الظاهرة، ومنها الفقر وبطالـة الـشباب        
لشباب الذي يعاين من البطالة ويـرى أنـه لـيس لـه نـصيب يف                ا

وأضــاف أنــه . اتمــع ميثــل هــدفا مــستعدا لتجنيــد اإلرهــابيني  
ــدم       ــني اإلرهــاب وع ــة ب ــصلة القائم ــا بال ــراف متام جيــب االعت

وإن سرياليون حتث اتمـع الـدويل،       . كفاية التنمية االقتصادية  
عمـل الدوحـة    يف هذا الـصدد، علـى املـساعدة يف تنفيـذ خطـة              

يونيــه /الـيت مت التفـاوض بـشأا بــني البلـدان الناميـة يف حزيـران      
٢٠٠٥. 

وأكــد أن ســرياليون تــشارك يف الــرأي القائــل بأنــه ال   - ٩٣
ينبغــي املــساس حبقــوق اإلنــسان، بــأي حــال مــن األحــوال، يف 

ولذلك فهي تؤيـد دعـوة األمـني العـام          . الكفاح ضد اإلرهاب  
يف تــدابري مناهــضة اإلرهــاب   إىل تعــيني مقــرر خــاص للنظــر    

املتخــذ مــن جانــب الــدول وتقــدمي تقــارير عــن اتفاقهــا مــع        
 .القوانني الدولية حلقوق اإلنسان

وأوضح أن وضع استراتيجية فعالة ملناهـضة اإلرهـاب          - ٩٤
تتطلب التعاون من مجيع الدول على الصعد الثنائية واإلقليميـة          

وفقــا للقــانون وقــال إن هــذا التعــاون جيــب أن يــتم  . والدوليــة
الــدويل وإن الــدول عليهــا أن تــضمن حرمــان مــرتكيب أعمــال  
اإلرهاب واملتآمرين على ارتكاـا مـن امللجـأ اآلمـن وتقـدميهم       

 .إىل العدالة على أساس مبدأ التسليم أو احملاكمة
ــرف يف   - ٩٥ ــرياليون طـ ــر أن سـ ــصكوك  ١٢وذكـ ــن الـ  مـ

قية الدوليـة   الدولية ملكافحة اإلرهاب وأا وقعت مؤخرا االتفا      
وقــال إنــه مت، علــى العيــد    . لقمــع أعمــال اإلرهــاب النــووي   

الــوطين، وضــع تــدابري عمليــة لــضمان عــدم اســتخدام أراضــي  
وقـال إن سـرياليون سـتأخذ بنـهج         . البلد يف األنشطة اإلرهابية   

ــاملة بــشأن        ــشروع اتفاقيــة ش ــرن يف املفاوضــات اخلاصــة مب م
ــى     ــه ميكــن التغلــب عل ــرى أن ــدويل وت ــات اإلرهــاب ال  اختالف

وإن اتمع الدويل عليـه واجـب إمتـام مـشروع           . اآلراء القائمة 
االتفاقيــة واعتمادهــا يف الــدورة احلاليــة، مــن أجــل األجيــال       

 .املقبلة
قـال إنـه مت حتقيـق قـدر مـن           ): اليابـان (السيد تاجيمـا     - ٩٦

النجاح يف تعزيز أنشطة مناهضة اإلرهـاب الـدويل مـن خـالل              
والحـظ،  . ر اإلقليمية واملتعددة األطراف   التعاون الثنائي واألط  

ــا   ــك، أن اإلره ــع ذل ــة    م ــسببون احلــزن والفجيع ــازالوا ي بيني م
ولذلك فـإن مناهـضة اإلرهـاب       . للشعوب يف مجيع أحناء العامل    

وإن أهم عنـصر    . متثل األولوية العليا حلماية الشعب واحلضارة     
يف منــع اإلرهــاب والقــضاء عليــه هــو حرمــان اإلرهــابيني مــن   

وأكـد أن تعزيـز اإلطـار القـانوين وضـمان تقـدمي             . جأ اآلمن املل
. مــرتكيب أعمــال اإلرهــاب إىل العدالــة مــن املــسائل األساســية 

وأن سرعة إمتام املفاوضات اخلاصة مبـشروع االتفاقيـة الدوليـة           
ختدم مصاحل اتمع الدويل بأكمله، حيث أن هـذا سـيثبت مبـا             
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ذت موقفا صلبا ضـد   ال يدع جماال للشك أن األمم املتحدة اخت       
ــل، إىل    . اإلرهــاب ــدول األعــضاء توصــلت، بالفع ــال إن ال وق

وإن . اتفاق بشأن كل مادة من مواد مـشروع االتفاقيـة تقريبـا          
املسألة الـيت يبقـى التوصـل إىل حـل بـشأا هـي كيفيـة التمييـز                  
بني اإلرهـاب ومبـدأ تقريـر املـصري بالنـسبة للـشعوب اخلاضـعة          

 .لالحتالل األجنيب
أكــد أن اســتهداف املــدنيني وقتلــهم عمــدا ال ميكــن  و - ٩٧

تربيره مهما كـان الـسبب أو املظلمـة، وإنـه جيـب التوصـل إىل                
حـــل ملـــسألة تقريـــر املـــصري مبعـــزل عـــن املفاوضـــات اخلاصـــة  

والحظ أنه ينبغي، مع ذلـك، احلـرص علـى     . مبشروع االتفاقية 
ضــمان عــدم الــسماح بنـــشأة أي لــبس فيمــا يتــصل بنطـــاق       

ــرا  ــشروع القـ ــسأليت    . رمـ ــاة مـ ــضا مراعـ ــي أيـ ــه ينبغـ ــال إنـ وقـ
وإنـه مت تقـدمي     . االستقرار اإلقليمي ومحايـة شـعوب كـل دولـة         

اقتراح قد يكون مقبوال للجميع وميكن اعتباره أساسـا لتوافـق           
ختاما، أعرب عـن ثقـة وفـده يف أن          . يف اآلراء، بدال من ذلك    

 .تبدي الدول األعضاء احلكمة واملرونة املتناهية
 .٥٥/١٢لسة الساعة رفعت اجل 

 


