
A/64/PV.116  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
  الدورة الرابعة والستون

 ١١٦اجللسة العامة 
  ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٨اجلمعة 
 كنيويور

 

احملاضر الرمسية

 

 

 

وينبغـي  . يتضمن هذا احملضر نص اخلطب امللقاة بالعربية والترمجة الشفوية للخطـب امللقـاة باللغـات األخـرى                
وينبغي إدخاهلا على نسخة مـن احملـضر وإرســـــاهلا بتوقيـــــع        . أال تقدم التصويبات إال للنص باللغات األصلية      

وستـصدر  . Chief of the Verbatim Reporting Service, Room U-506:ين إىلأحـــــد أعـضــــاء الوفـــــد املعـ    
 .التصويبات بعد انتهاء الدورة يف وثيقة تصويب واحدة

 

 

10-50879 (A) 
*1050879* 

      )اجلماهريية العربية الليبية(. . . . . . . . . . . . . . . . . .   علي عبد السالم التريكيالسيد  :الرئيس
  .٢٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة   

  )تابع ( من جدول األعمال١١٥البند 
   األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاباستراتيجية

  )A/64/818(تقرير األمني العام   
  )A/64/L.69(مشروع القرار   
ــرئيس   ــار   أود يف: الـ ــسيد خمتـ ــب بالـ ــة أن أرحـ  البدايـ

عـــــوين، وزيـــــر خارجيـــــة مـــــايل، الـــــذي يـــــشاركنا هـــــذه   
  .اهلامة اجللسة

 يذكر األعضاء أن اجلمعية العامة نظرت يف هذا البنـد           
 ١٦ و ٧ املعقــــودة يف ٦٨ و ٦٤ و ٦٠يف جلــــساهتا العامــــة 

ــانون األول٢٣ و ــرار ٢٠٠٩ديـــــسمرب / كـــ ، واختـــــذت القـــ
  .٦٨ يف جلستها العامة ٦٤/٢٣٥

  .أود يف البداية أن أديل ببعض املالحظات القصرية  
ما زال اإلرهـاب يهـدد الـسالم واألمـن علـى الـصعيد              
وبالرغم من اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا األمم املتحدة        . العاملي

ــة ودون     ــة واإلقليميــ ــات الدوليــ ــضاء واملنظمــ ــدول األعــ والــ
ــر اإلر      ــئ خط ــا فت ــدين، م ــع امل ــة وكــذلك اجملتم ــاب اإلقليمي ه

يواصــل انتــشاره حــامال معــه عواقبــه الوخيمــة الــيت تزعــزع        
وفداحــة . االســتقرار وتبــث الفوضــى يف عــدة أحنــاء مــن العــامل

اآلثار اليت جترها أعمـال اإلرهـاب علـى جمتمعاتنـا والـصدمات             
الـــيت تـــسببها حلياتنـــا اليوميـــة وآثارهـــا الـــسلبية علـــى تنميتنـــا   

يع املــرء حــصرها االجتماعيــة واالقتــصادية أكــرب مــن أن يــستط
  .عدها أو

إن هذا الوضع وصمة عار على جـبني اجملتمـع الـدويل              
ــتعني أن     . بأســره ــدا ي ــشكل حتــديا خطــريا ومعق ــو وضــع ي فه

يتــصدى لــه اجملتمــع الــدويل باعتمــاد هنــج أكثــر مشــوال وأفــضل 
ــة  ــسيقا وفعاليـ ــل    . تنـ ــهج إىل حتليـ ــذا النـ ــستند هـ ــب أن يـ وجيـ

اإلرهاب مـن مجيـع     موضوعي يتناول الوضع الناشئ عن خطر       
ومـن  . وال بد أن يراعى يف ذلك أيضا أسبابه اجلذريـة         . جوانبه

نه مـن غـري   أاملهم أيضا التأكيد جمددا على أن الكل جيمع على     
املقبـــول إطالقـــا حماولـــة ربـــط اإلرهـــاب بـــأي ديـــن أو ثقافـــة  

ة أي شـكل مـن      ومن غري املقبول أيـضا ممارسـ      . جمتمع بعينه  أو
اد أو معاملتـهم بـشكل انتقـائي علـى          فـر أشكال التمييز ضد األ   
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أســاس الــدين أو العــرق أو اجلنــسية يف ســياق املعركــة ضــد       
اإلرهاب ألن ذلك يشكل انتهاكا لاللتزامات املنوطـة بالـدول          

ــة اعتمــاد  . مبوجــب القــانون الــدويل  وأود أن أشــدد علــى أمهي
 وهنــج اقتــصادي يف مكافحــة اإلرهــاب علــى حنــو   اســتراتيجية

  . لى املشاركة والتعاونشامل وفعال يقوم ع
ــة العمـــل الـــذي       ــا يؤكـــد علـــى أمهيـ وكـــل ذلـــك إمنـ

اضــطلعتم بــه علــى مــدى األســابيع املاضــية الســتعراض تنفيــذ   
ويتـضمن  .  األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهـاب      استراتيجية

ــرار   ــشروع الق ــها     A/64/L.69م ــا من ــيكم أحكام ــروض عل املع
اء وإشــراكها يف يــنص علــى حتديــد مــسامهة الــدول األعــض  مــا

 وحتسني التفاعل بني الدول األعضاء وفرقـة        ستراتيجيةتنفيذ اال 
ــاب     ــال مكافحــة اإلره ــذ يف جم ــة بالتنفي ــل املعني ــدعو . العم وي
 سـتراتيجية مشروع القرار أيـضا إىل إرسـاء الـدعائم األربـع لال           

علــى حنــو متكامــل ونــشرها والتعريــف مبــضامينها علــى نطــاق  
 اجملتمــع الــدويل يف اجلهــود  كمــا يــشجع علــى إشــراك . واســع

  .ستراتيجيةاملبذولة لتنفيذ اال
واألهم من ذلك كله أن اجلمعية العامة تكرر التأكيـد         

علـــى إدانتـــها القويـــة والقاطعـــة لإلرهـــاب جبميـــع أشـــكاله       
ومظــاهره أيــا كــان مرتكبــوه وحيثمــا ارتكــب وأيــا كانــت        

وهــي أيــضا تــسلم بــأن التعــاون الــدويل وأي تــدابري   . أغراضــه
خـــذها الـــدول األعـــضاء ملنـــع اإلرهـــاب ومكافحتـــه جيـــب   تت
تتقيد متاما بااللتزامات املنوطة هبا مبوجب القـانون الـدويل،           أن

مبا يف ذلك ميثاق األمم املتحـدة واالتفاقيـات والربوتوكـوالت       
الدوليـة ذات الـصلة، وخباصـة قـانون حقـوق اإلنـسان وقـانون        

ريـــر املـــصري الالجـــئني والقـــانون اإلنـــساين الـــدويل، وحـــق تق 
للشعوب، وإزالة االحـتالل والعـدوان اللـذين ال تـزال تتعـرض       

  .هلم بعض الشعوب
ــها         ــة إدانتـ ــضاء إىل ترمجـ ــدول األعـ ــع الـ ــو مجيـ وأدعـ

املتكــــررة لإلرهــــاب إىل أعمــــال متــــضافرة ومنــــسقة لتنفيــــذ 

ــتراتيجية ــاب   اســ ــة اإلرهــ ــة ملكافحــ ــدة العامليــ ــم املتحــ .  األمــ
ون اإلقليمية واجملتمـع املـدين      وللمنظمات الدولية واإلقليمية ود   

  .دور مهم جيب أن تؤديه يف هذا املسعى اجلماعي
ويف هذا الـصدد، أود أن أعـرب عـن الـشكر لـسعادة                

السيد عبد الكرمي عبد املؤمن، املمثـل الـدائم لبـنغالديش لـدى             
األمــم املتحــدة علــى تيــسريه عقــد املــشاورات الــيت تكللــت        

ود أن أشــــري إىل أن وأ. بالتوصــــل إىل اعتمــــاد نــــص تــــوافقي
ــاد اال ــتراتيجيةاعتمـــــ ــرار ســـــ ــواردة يف القـــــ ، ٦٠/٢٨٨ الـــــ

ــرار    ــذ الق ــق   ٦٢/٢٧٢واالســتعراض األول لتنفي ــا بتواف ــد مت  ق
بتوافــق  A/64/L.69وســيكون اعتمــاد مــشروع القــرار   . اآلراء

اآلراء دلــــيال آخــــر علــــى مــــا تبديــــه الــــدول األعــــضاء مــــن 
 اإلرهاب علـى    وإرادة سياسية من أجل التصدي ملشكلة      التزام

  .حنو مجاعي
ويــسعدين اآلن أن أعطــي الكلمــة للــسيد خمتــار واين،   

  .وزير خارجية مايل
إنه ملن دواعـي    ): تكلم بالفرنسية ) (مايل (السيد واين   

السرور املتجـدد لـدى وفـد مـايل أن نـراكم، سـيدي الـرئيس،                
وأود، بـادئ ذي بـدء هـذا        . تترأسون جلسات اجلمعيـة العامـة     

كركم علـــى تنظـــيمكم االســـتعراض احلـــايل الـــصباح، أن أشـــ
 وأهنــئ  األمــم املتحــدة العامليــة ملكافحــة اإلرهــابســتراتيجيةال

. (A/64/818)األمــني العــام علــى تقريــره املمتــاز عــن املوضــوع 
ويتــيح هــذا االســتعراض فرصــة مفيــدة لوفــد مــايل ليقــوم أوال، 
بتجديد تأكيده بشدة هنا علـى التـزام حكومـة مجهوريـة مـايل              

فحة اإلرهاب، وبالتايل، للدعوة إىل تقدمي الدعم املناسـب         مبكا
ــادرات يف      ــه مــن مب ــه مــن جهــود ومــا اختذت واملــستمر ملــا بذلت

  .الصدد ذلك
ــدان      ــة يف بلـ ــة بالغـ ــة اإلرهـــاب أمهيـ تكتـــسي مكافحـ

منطقـــة الـــساحل والـــصحراء، الـــيت حتتـــل فيهـــا مـــايل مكانـــة   
ض وكمــا يعلــم األعــضاء، فقــد شــهدت منطقتنــا لــبع. رئيــسية
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ــة       ــق جــراء تواجــد اجلماعــات اإلرهابي ــثري القل ــة ت الوقــت حال
ــريا       ــدا خط ــشطتها هتدي ــشكل أن ــيت ت ــة ال ــشبكات اإلجرامي وال

فمنـذ أن انـضمت اجلماعـة الـسلفية         . للسالم واالستقرار هناك  
للدعوة والقتال إىل تنظيم القاعدة وأصبحت جناحـا عـسكريا          

 الـساحل   لتنظيم القاعدة يف املغرب اإلسالمي، صـارت منطقـة        
 ماليـني كيلـومتر مربـع وتتـسم         ٨والصحراء، الـيت تغطـي حنـو        

باخنفــاض كثافـــة ســـكاهنا وصـــعوبة األحـــوال املعيـــشية فيهـــا،  
بالفعل مالذا للجماعات السلفية املغاربية، وخـاطفي الرهـائن،         
وجتار املخدرات واألسلحة، ومهريب املهاجرين غري القـانونيني        

  .جرامية األخرىإىل أوروبا، وغريه من الشبكات اإل
فما الذي ميكن القيـام بـه ملواجهـة هـذه احلالـة املقلقـة                 

ــة     ــة االجتماعي ــؤثر بــشكل خطــري علــى التنمي واملعقــدة، الــيت ت
ــي     ــا هــ ــصحراء؟ ومــ ــساحل والــ ــة الــ ــصادية يف منطقــ واالقتــ

ــتراتيجيةاال ــذه    سـ ــة هـ ــافح بفعاليـ ــا لنكـ ــي أن نتبعهـ ــيت ينبغـ  الـ
نية لشعوب منطقـة   التهديدات اليت تعرض للخطر الوحدة الوط     
 ميكننا إجيـاد    وكيفالساحل والصحراء والوئام والسالم فيها؟      

أوجه التآزر بني اجلهود الوطنية واإلقليميـة حلكومـات البلـدان           
املعنيــة لــدى مكافحــة اإلرهــاب واجلرميــة املنظمــة؟ وأخــريا،       

ــي اخلطــوات الــيت ينبغــي أن ننظــر يف إمكانيــة اختاذهــا        مــا ه
  درات الوطنية واإلقليمية؟يتعلق بتعزيز الق فيما

تلك هي العناصر الرئيسية للـسياسة اجلديـدة حلكومـة            
مجهورية مايل بغية التخفيف مـن انعـدام األمـن يف مشـال بلـدنا               

وتتفــق تلــك الــسياسة الوطنيــة متامــا مــع  . وملكافحــة اإلرهــاب
وقــد عــرض رئــيس  .  العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب ســتراتيجيةاال

أمــادو تومــاين، بتقــدمي هــذه    سيد مجهوريــة مــايل، فخامــة الــ   
ة اجلديــدة إىل الربملــان األورويب، الــذي عقــد جلــسة     الــسياس

وأود أن أكــرر ذلــك . ٢٠١٠ســبتمرب / أيلــول٧علنيــة أمــس، 
  .العمل الرمزي للغاية من على هذا املنرب اجلليل

لقد أقرت حكومة مجهوريـة مـايل للتـو برناجمـا طارئـا               
 اإلرهـاب يف مشـال مـايل        للتخفيف من انعدام األمن ومكافحـة     

امج سييـسر، أوال،    وتنفيذ ذلـك الربنـ    . ٢٠١٢-٢٠١٠للفترة  
ة لبــسط إدارهتــا علــى املنــاطق انــسحب منــها  اســتعادة احلكومــ

هياكل الدولـة، ممـا مكنـها مـن مواجهـة اآلثـار الـسلبية لـبعض                 
 بــني ١٩٩٢أبريــل /أحكــام االتفــاق الــوطين املوقــع يف نيــسان  

هات املنبثقـة عـن متـرد الطـوارق       حكومة مايل واحلركات واجلب   
وعلــى حنــو ملمــوس، جيــب علينــا أن نوجــد األحــوال . العــرب

ــسط       ــادة ب ــن إع ــيت ســتمكننا م ــق األساســية ال ــشية واملراف املعي
أو /ســلطة الدولــة وتــوفري األمــن للــشعب مــن خــالل تعزيــز و   

إنــشاء قــوات الــشرطة والــدرك واحلــرس الــوطين واجلمــارك       
  .ووحدات اجليش

 تنفيـــذ هـــذه الـــسياسية أيـــضا حتـــسني  ثانيـــا، سييـــسر  
األجواء لتقدمي مساعدة حقيقية لـسكان املنـاطق احلـساسة مـن           
خـــالل تنفيـــذ مـــشاريع وبـــرامج شـــعبية تـــسعى إىل توعيتـــهم  

إن إنـشاء   . وتدريبهم وإعالمهم بشأن انعدام األمن واإلرهاب     
ــز نظــم    ــدخل، وتعزي ــشطة مــدرة لل ــصغر أن ــالغ ال ــل الب ، التموي

ــاه  ، اكنوبنـــاء وتطـــوير املـــس  وتلبيـــة احتياجـــات الـــسكان مليـ
الشرب مـن خـالل تـوفري اآلبـار، فـضال عـن تلبيـة احتياجـاهتم               
ــاء    ــة وبنـ الـــصحية بإنـــشاء مراكـــز صـــحية للمجتمعـــات احملليـ

دارس، كلها تدابري سـتعود بـالنفع األكيـد علـى الـسكان يف              امل
 الــشباب، ممــا ســيقيهم شــر تــأثري     ال ســيمااألجــل الطويــل،  
  .بيةاجلماعات اإلرها

ــة عــن       ــامج أيــضا فــك العزل ــا، سييــسر تنفيــذ الربن ثالث
املنــاطق الــشمالية مــن خــالل بنــاء الطــرق علــى طــول املمــرات 

، مما سـيمكن، يف الوقـت ذاتـه، القـوات املـسلحة             ستراتيجيةاال
وقــوات األمــن مــن تعزيــز قــدرهتا علــى التنقــل مــن أجــل املنــع   

  .والردع والتدخل
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ــام      ــذ الربنـ ــسر تنفيـ ــا، سييـ ــاون اإلج رابعـ ــي التعـ قليمـ
والدويل بصورة مناسبة وفعالـة اسـتنادا، مـن ناحيـة، إىل نظـرة              
مشتركة وسليمة للتحديات اليت تواجهها املنطقة، ومن ناحيـة         

  .أخرى، إىل تبادل املوارد التشغيلية
ولــذلك، وعلــى الــرغم ممــا اختذتــه حكومــة مــايل مــن     

قـة  خطوات جبارة، مـن الواضـح متامـا أنـه مـا مـن بلـد يف منط                 
الـــساحل والـــصحراء ميكنـــه مبفـــرده أن يكـــافح بفعاليـــة هـــذا   
التهديد اجلديد للسلم واألمن الدوليني النـاجم عـن اإلرهـاب،           

ــشر، وخطــف الرهــائن    . واالجتــار باملخــدرات واألســلحة والب
ــع دومــا هنجــا مــشتركا      ــا انفكــت مــايل تتب ــسبب م ــذلك ال ول
ــصحراء ملعاجلــة     ــساحل وال ــة ال ــني دول منطق ــا ب  وموحــدا فيم

  .التحديات األمنية العديدة اليت تواجهها
ويف سياق ذلك الـزخم، نظـم رئـيس مجهوريـة مـايل،               

مــؤمترا بــشأن الــسالم   ، فخامــة الــسيد أمــادو تومــاين تــوري    
واألمــن والتنميــة يف منطقــة الــساحل والــصحراء، يف بامــاكو،   
بغيــــة تعزيــــز التنــــسيق والتعــــاون لــــدى مكافحــــة اإلرهــــاب 

وتعتقـد   .يما بني مجيـع الـدول املعنيـة        ف اللصوصية عرب احلدود  و
أيضا لدول املنطقة املعنيـة  يتيح اجملال أن  لمؤمتره ينبغي ل مايل أن 

هنـاء   مشتركة لتوفري الظـروف الالزمـة إل  استراتيجيةضع  كي ت ل
انعــدام األمــن وضــمان االســتقرار الــذي هــو أساســي لتحقيــق  

  .واالزدهار يف املنطقةنسجمة التنمية امل

ــا اليعـــة احلـــطبوب   االجتمـــاع الـــوزاري بعقـــد ، رحبنـ
 نــــوفمرب/التحـــضريي للمــــؤمتر يف بامــــاكو يف تـــشرين الثــــاين  

 /يف آذاراجلزائـر    املعقود يف    تقييمالاجتماع  ب، وكذلك   ٢٠٠٨
عيــد التأكيــد أن أومــع ذلــك، أود هنــا واآلن . ٢٠١٠ مــارس

لتهديـدات الـيت    للحـدود   ابع العـابر ل   ، نظـرا للطـ    أنـه بشدة على   
ــاتواجه ــدانهـ ــصحراء،   بلـ ــساحل والـ ــة الـ ــى   منطقـ جيـــب علـ

 ســـوء الفهـــمالترفـــع عـــن حـــاالت حكومـــات تلـــك البلـــدان 
بغيــة إجــراء القــصري يف اآلراء يف األجــل  اخالفاهتــبينــها و فيمــا

البــديل الوحيــد املتــاح إلقامـــة    وهــو   -بنــاء  صــادق و وار حــ 
  . حقيقية لألمن اجلماعياستراتيجية

 سياسةالــنفيــذ وأود أيــضا أن أشــري إىل أنــه، يف إطــار ت  
خليــة أنا نــشأمكافحــة اإلرهــاب، يف جمــال حكومــة اجلديــدة لل

 ملكافحـة االجتـار     ا وطنيـ  اتنفيذية مـسؤولة أمـام الرئاسـة ومكتبـ        
عـاجل   التـشريعات الـيت ت     نـا املخدرات واملؤثرات العقليـة، وعزز    ب

ــة  ــة الدولي ــشاء وحــدات خاصــة   . اإلرهــاب واجلرمي كمــا مت إن
جراميــــة الــــيت تعمــــل يف ملكافحـــة اإلرهــــاب والــــشبكات اإل 

  .مايل مشال

ويسرين أن أشـيد بالتعـاون املمتـاز بـني حكومـة مـايل                
ــة اإلرهـــاب   و ــال مكافحـ ــذ يف جمـ ــة بالتنفيـ ــة العمـــل املعنيـ  فرقـ

مكتــب األمــم  مكافحــة اإلرهــاب وواملديريــة التنفيذيــة للجنــة 
ــة    ــين باملخــدرات واجلرمي ــك   . املتحــدة املع ــد زار رؤســاء تل وق

ــايل  ــات م ــسها بأ ورأواهليئ ــسلطات   منف ــذهلا ال ــيت تب ــود ال  اجله
تهديدات اجلديدة اليت تـؤثر علـى منطقـة    التصدي للالوطنية يف   

  .الساحل والصحراء

ــسرور أن نالحــظ أن       ــه مــن دواعــي ال ــايل، كمــا أن م
ــسياسية   ــن روح اإلرادة الـ ــة مـ ــي منطلقـ ــز  وهـ ــاون لتعزيـ التعـ

  البلـدان   على عرضتقد  مكافحة اإلرهاب،    جمال   اإلقليمي يف 
اجملـــاورة احلـــق يف مالحقـــة مـــرتكيب اجلـــرائم داخـــل مـــايل يف  

 أو الـشبكات اإلجراميـة  ون رتكب فيها اإلرهـابي   ياحلاالت اليت   
كمـا اقترحـت    .  تلـك البلـدان    على أراضـي  األعمال اإلجرامية   

البلدان اجملـاورة املتـضررة القيـام بـدوريات مـشتركة           على  مايل  
  .على طول احلدود املشتركة

رمسيــا مــن تم بيــاين كمــا بدأتــه بالتأكيــد ختــوأود أن أ  
مكافحــة واصــلة  مبجديــد علــى التــزام حكومــة مجهوريــة مــايل 

ويف ضـوء ذلـك، أود أن       .  وهي مـصممة علـى ذلـك       رهابإلا
أعتقد أنه ينبغـي أن حتظـى       أؤكد على عدد من القطاعات اليت       

وأود أن  . بدعم كـبري مـن اجملتمـع الـدويل والـشركاء اآلخـرين            
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تعلـيم   بغـرض ال   تدريب الناس من خالل دورة    على  أوال  شدد  أ
لتوعيـــة، وهنـــا، ينبغـــي إيـــالء اهتمـــام خـــاص للحـــوار بـــني  وا

ــانيني    ــدين والربملــ ــع املــ ــان، وإىل دور اجملتمــ ــات واألديــ الثقافــ
  .واملنظمات غري احلكومية واحلكومات

ــك  وأود   ــد ذل ــى أمهيــة    بع ــاء القــدرات  التأكيــد عل بن
مـن  األوء اهلياكل األساسية    لوجستية من خالل بنا   التشغيلية وال 

وينبغــي اإلشــارة . فعــال وإصــالح قطــاع العــدل، وهلــم جــراال
تنــشيط الــصكوك القانونيــة الثنائيــة، واعتمــاد اتفاقيــة إىل أيــضا 

ــات     ــسياسات واآلليـ ــسني الـ ــاب، وحتـ ــة اإلرهـ ــة ملكافحـ دوليـ
، أود مـرة أخـرى      ويف هـذا املقـام    . املخدراتبجتار  االملكافحة  

ــب األ  ــة   أن أشــيد مبكت ــين باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع  م
القـيم  م  دعمهـ ئنا الفنـيني واملـاليني اآلخـرين علـى          شركاومجيع  

  .جلهود احلكومة يف هذا الصدد

ــاوخ   ــة    تام ــى احلاجــة املاس ــضوء عل ، أود أن أســلط ال
ــضمان  ــل لـ ــة،   متويـ ــصادية واالجتماعيـ ــة االقتـ ــشاريع التنميـ مـ

ــبة ل  ــة املناسـ ــوارد املاليـ ــاء اهلوحـــشد املـ ــية بنـ يف ياكـــل األساسـ
  .لفقر والتهميشاالرامية إىل معاجلة جهودنا 

ديـد  اجلايل   مـ  سـتراتيجية التلك هي اخلطوط العريـضة        
التنفيــــذ الفعــــال والــــدؤوب لتلــــك إن . ملكافحــــة اإلرهــــاب

سهم بال شـك يف مكافحـة اإلرهـاب يف مـايل            سي ستراتيجيةاال
 ذكر أن التهديــداتولنتــ. ومنطقــة الــساحل والــصحراء ككــل

؛ ولذلك جيب علينـا أن نعمـل ونتـصرف          املعنية عابرة للحدود  
مــايل الــيت ال تــزال تفــتح البــاب أمــام حكومــة وتعلــم . بــسرعة

ــه ميكنــ    التعويــل علــى دعــم األمــم  هامجيــع أشــكال التعــاون أن
  .املتحدة واجملتمع الدويل

تكلـم  () اجلمهورية العربية الـسورية    (السيد اجلعفري   
جمموعـة  ن أخاطب هذه اجلمعيـة باسـم        يشرفين أ : )باإلنكليزية
 يف اســتعراض فتــرة الــسنتني الثــاين    يســالم املــؤمتر اإلمنظمــة

  . األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهابستراتيجيةال

فرقـة   رئـيس   الـسيد البـورد،  حيـي يف البداية أن أ وأود    
 ومـــدير العمـــل املعنيـــة بالتنفيـــذ يف جمـــال مكافحـــة اإلرهـــاب 

مجيــع اجلهــود املمتــازة الــيت قــام هبــا حــىت  مكتــب الفرقــة علــى 
نظمة العميـق للجهـود     املوأود أيضا أن أعرب عن تقدير       . اآلن

 مــشاورات ، ميــسر أبــو الكــالم عبــد املــؤمنالــسفريا الــيت بــذهل
ــتعراض  ــتراتيجيةاسـ ــاب   اسـ ــة اإلرهـ ــيت مكافحـ ــدف إىل الـ هتـ

ــرار    ــشروع ق ــشأن االســتعراض   بالتوصــل إىل م ــق اآلراء ب تواف
. ألمــم املتحــدة العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب اتراتيجيةســ الالثــاين

سـتعراض  ُيعـيَّن ميـسر لال    فهم ضيق الوقت، ونأمـل أن       توحنن ن 
  .٢٠١٢يف وقت أبكر بكثري من عام 

شــاركت إن جمموعــة منظمــة املــؤمتر اإلســالمي قــد       
ر مـشروع القـرا   علـى    يف عمليـة التفـاوض       ةوفعالـ بصورة بناءة   

A/64/L.69ــدت أ، و ــصى أبـ ــقـ ــاون وات الدرجـ ــة يف اتعـ ملرونـ
ــا   إىلالتوصــل  ــق عليه ــق اآلراء نتيجــة متف ــس. بتواف أن عدنا وي

قـد  نرى أن جهودنـا وجهـود الـشركاء اآلخـرين يف التفـاوض              
نـص حيظـى بـدعم العـضوية      نا حـصلنا علـى      وأنجدواها   تثبتأ

االقتراحــات الــيت حنــن نأســف أن بعــض   ومــع ذلــك، .العامــة
مواقفهــا وحتتــل مكانــة بــني نظمــة تتمــسك هبــا كــثريا بلــدان امل

 تــويلاجملموعــة وال تــزال .  يف مــشروع القــرارمل تــردالرئيــسية 
ذه املواقـــف املبدئيـــة، وهـــي مـــصممة علـــى هلـــأمهيـــة قـــصوى 

  .تعزيزها حسب االقتضاء

نظمــة مــن جديــد إدانتــها الــشديدة املجمموعــة وتؤكــد   
ه ال ميكـن    جلميع أعمال وممارسات اإلرهاب وتظل مقتنعة بأنـ       

 ه وأهدافـ  هأشـكال وافعـه و   بغض النظر عن د     أبدا اإلرهاب تربير
واجلهـة  الذي يرتكـب فيـه      ومظاهره، وبغض النظر عن املكان      

  .اليت ترتكبه والغرض من ارتكابه
تؤكد جمموعة منظمة املؤمتر اإلسـالمي مـن جديـد أن             

ــن       ــني أي ديـ ــه وبـ ــربط بينـ ــي الـ ــن وال ينبغـ ــاب ال ميكـ اإلرهـ
قــيم أو ثقافــة   الهــوت أو جنــسية أو جــنس أو عقيــدة أو   أو
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ال ديــن أو عقيــدة دينيــة يــشجع أو حيــث . جمتمــع أو مجاعــة أو
علــى ارتكــاب األعمــال اإلرهابيــة، وبالتــايل، ال ينبغــي تــصوير 

ويف هذا العامل الذي يتزايـد ترابطـا،        . أي منها على هذا النحو    
حنتــاج أكثــر مــن أي وقــت مــضى إىل التفــاهم والتنــاغم وبنــاء  

  .لثقافات وكل الشعوباجلسور بني كل ا
وتؤكـــد اجملموعـــة مـــن جديـــد مبـــادئ ميثـــاق األمـــم   

املتحــدة، وال ســيما املــساواة يف الــسيادة بــني الــدول األعــضاء  
وتؤكـد اجملموعـة أيـضا      . وسالمة أراضيها واستقالهلا السياسي   

على ضرورة احترام القانون الدويل والقانون اإلنـساين الـدويل          
ساســـية يف ســـياق مكافحـــة وحقـــوق اإلنـــسان واحلريـــات األ

  .اإلرهاب
 شـاملة ملكافحـة     سـتراتيجية وتكرر اجملموعة تأييدها ال     

اإلرهــاب جيــب أن تعــاجل األســباب اجلذريــة لإلرهــاب، مبــا يف 
 والعـدوان، واالحـتالل   ،ذلك االسـتخدام غـري املـشروع للقـوة      

األجنيب، والصراعات الطويلة األمد غري احملـسومة، والرتاعـات         
حكمة، وإنكـار حــق الـشعوب الـيت تـرزح حتــت     الدوليـة املـست  

ــسياسي     ــم الــ ــصري، والظلــ ــر املــ ــنيب يف تقريــ ــتالل األجــ االحــ
  .واالقتصادي، والتهميش واالستبعاد السياسيان

وتؤكـــد اجملموعـــة مـــن جديـــد ضـــرورة التمييـــز بـــني    
اإلرهــــاب وممارســــة احلــــق املــــشروع للــــشعوب يف مقاومــــة 

ذا التمييز يقره عـن     االحتالل األجنيب، وتود التأكيد على أن ه      
 مـن   ٥١حق القانون الدويل والقانون اإلنساين الـدويل واملـادة          

ــة العامــة    ، الــذي ٤٦/٥١ميثــاق األمــم املتحــدة وقــرار اجلمعي
  .يؤيد أيضا هذا املوقف

وتود اجملموعة أن تؤكد على الدور احملوري للجمعيـة           
العامــة يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب، ألهنــا هــي اهليئــة الوحيــدة  

ــة     ع ــع بالعــضوية العاملي ــيت تتمت ــم املتحــدة ال ــى مــستوى األم . ل
ــد أن اال   ــم  ســتراتيجيةوتؤكــد اجملموعــة مــن جدي ــة لألم  العاملي

املتحــدة ملكافحــة اإلرهــاب متثــل جهــدا مــستمرا، وهــي وثيقــة 

وتؤكـد اجملموعـة أيـضا    . حية ينبغي حتـديثها وفحـصها بانتظـام       
الركــائز مــن جديــد ضــرورة التنفيــذ املتــوازن جلميــع جوانــب   

  . مكافحة اإلرهابستراتيجيةاألربع ال
 يكمــن أوال ســتراتيجيةوتؤكــد اجملموعــة أن تنفيــذ اال   

وقبل كـل شـيء يف أيـدي الـدول األعـضاء، وتـرى أنـه ينبغـي                  
توســيع عــضوية فرقــة العمــل املعنيــة بتنفيــذ مكافحــة اإلرهــاب  

وتــدرك اجملموعــة ضــرورة حتديــد    . لتــشمل الــدول األعــضاء  
العمــل أمــام الــدول األعــضاء، مبــا يف ذلــك   مــسؤوليات فرقــة 

اإلحاطات اإلعالمية الفصلية اليت تتسم بالشفافية الكاملة عـن          
وتـــرى اجملموعـــة أن فرقـــة العمـــل جيـــب أن تتلقـــى . أنـــشطتها

  .توجيهات بشأن السياسات العامة من أعضاء األمم املتحدة
وتعتقد اجملموعة اعتقادا راسخا أن اشتراك الوكـاالت          

ــدة يف   املتخصـــصة ــة لألمـــم املتحـ  والـــصناديق والـــربامج التابعـ
أنــشطة األمــم املتحــدة ملكافحــة اإلرهــاب، حتــت مظلــة فرقــة    
العمل املعنيـة بتنفيـذ مكافحـة اإلرهـاب، ينبغـي أال يـؤثر علـى                

وتــرى اجملموعـة أيـضا أنـه ال بــد    . والياهتـا وأنـشطتها التنفيذيـة   
اج يف عمـل  من تعزيز الشفافية وتعزيز التنسيق وتفـادي االزدو   

 وتـسلم   .مجيع كيانات األمم املتحدة املعنية مبكافحة اإلرهـاب       
ــى        ــاء عل ــضاء، بن ــدول األع ــم ال ــز دع ــضرورة تعزي ــة ب اجملموع

ــي لال  ــذ احمللـ ــها، يف التنفيـ ــتراتيجيةطلبـ ــز  سـ ــق تعزيـ ــن طريـ  عـ
  .املساعدة التقنية وبناء القدرة

وتــشدد اجملموعــة علــى أنــه ينبغــي االضــطالع بإنــشاء    
ــل امل ــة    اهلياكــ ــشطة املتعلقــ ــداث واألنــ ــيم األحــ ــبة وتنظــ ناســ

 بطريقـة تعـزز التوافـق وحتتـرم الواليـات الـصادر             ستراتيجيةباال
هبـــا تكليـــف وتتجنـــب التــــسييس وتتنـــاول مجيـــع جوانــــب      

  . مكافحة اإلرهاب على قدم املساواةاستراتيجية
وتعرب اجملموعة عن عميق تعاطفهـا مـع ضـحايا كـل             

دول أو األطــراف مــن غــري صــور اإلرهــاب، الــذي ترتكبــه الــ 
الــدول، ومــع ضــحايا تنفيــذ تــدابري مكافحــة اإلرهــاب الــذين   
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يعانون نتيجة عدم احترام حقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين            
كمــا تــود اجملموعــة أن تعــرب عــن قلقهــا حيــال دفــع  . الــدويل

ــة، والــيت تــشكل أحــد مــصادر     الفــديات للجماعــات اإلرهابي
  .متويل األنشطة اإلرهابية

ــ   ــرولسالـ ــا (سيد غـ ــة ) (بلجيكـ ــم باإلنكليزيـ ): تكلـ
ــدان   . ســأتكلم باســم االحتــاد األورويب  ــان البل ــد هــذا البي وتؤي

املرشـــحة تركيـــا ومجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية الـــسابقة  
ــتقرار واالنتـــساب والبلـــدان   وكرواتيـــا، وبلـــدان عمليـــة االسـ
املرشــحة احملتملــة البوســنة واهلرســك وصــربيا واجلبــل األســود، 

  . عن أرمينيا وأوكرانيا ومجهورية مولدوفا وجورجيافضال
ــدء،      ــادئ ذي بـ ــشكر، بـ ــاد األورويب أن يـ ــود االحتـ يـ

ســــعادة الــــسيد أبــــو الكــــالم عبــــد املــــؤمن، املمثــــل الــــدائم  
ــاح إىل      ــضت بنجـ ــيت أفـ ــشاورات الـ ــسريه املـ ــنغالديش، لتيـ لبـ

كمــا أود أن . A/64/L.69مــشروع قــرار يعتمــد بتوافــق اآلراء  
الحتــاد األورويب، عــن تقــديرنا للــسيد البــورد، أعــرب، باســم ا

املدير العام لفرقة العمل املعنية بتنفيذ مكافحة اإلرهـاب املعـني           
  .جنازاته حىت اآلنإحديثا، على التزامه و

ــاد األورويب يف       ــسامهة االحت ــوم م ــدم الي ــشرفين أن أق ي
ــذ    ــاين لتنفي ــة   اســتراتيجيةاالســتعراض الث ــم املتحــدة العاملي  األم

لقـد أظهـرت اجلمعيـة العامـة وحـدة رائعـة            . ة اإلرهاب ملكافح
 العاملية بتوافـق اآلراء ويف احلفـاظ علـى    ستراتيجيةيف اعتماد اال  

يبعــث . ذلــك التوافــق خــالل هــذا االســتعراض الثــاين لتنفيــذها
ــذي     ــك الـ ــة إىل أولئـ ــالة قويـ ــق رسـ ــذا التوافـ ــستخدمون نهـ  يـ

ويل بأســره إن اجملتمــع الــد. اإلرهــاب لتعزيــز غايــاهتم الــسياسية
  . يقف متحدا ضدهم وضد أساليبهم

وأغتـــنم هـــذه الفرصـــة لتحديـــد مـــا يـــرى االحتـــاد         
األورويب أنــه القــضايا الرئيــسية الــيت تواجــه اجملتمــع الــدويل يف  

. مكافحــة اإلرهــاب، وأيــن ميكــن أن يــساعد يف التــصدي هلــا  
حددت مداخلة االحتاد األورويب يف اجلمعية العامة قبل عـامني          

ــوط ال ــضة الاخلطـ ــتراتيجيةعريـ ــة  سـ ــاد األورويب ملكافحـ  االحتـ
ويعمــم وفــد االحتــاد  . ٢٠٠٥اإلرهــاب، الــيت اعتمــدت عــام   

األورويب اليوم وثيقتني منفصلتني تتـضمنان بالتفـصيل مـا فعلـه            
  .االحتاد األورويب وما يفعله ملكافحة اإلرهاب

وتظل املبادئ األساسية لنهج االحتـاد األوريب، الـيت مت            
، ٢٠٠٨ســبتمرب /ل االســتعراض األول يف أيلــولإبرازهــا خــال

  .إجيازسارية املفعول حىت اليوم، وأود أن أشري إليها هنا ب
أوالً، يعتـــرب االحتـــاد األوريب اإلرهـــاب جرميـــة يـــتعني    

مرتكبيها، وإنـزال العقوبـة هبـم مبوجـب لـوائح           وحماكمة   هامنع
ومـن خـالل هـذا الـصنيع، يـسهم          . وإجراءات القانون اجلنـائي   

ــا   اال حتــــاد األوريب يف منــــع متجيــــد األعمــــال الــــيت يقــــوم هبــ
. اإلرهــابيون، والــيت تــستخدم لتجنيــد أعــضاء جــدد لقــضيتهم 

احلمايـة اخلاصـة    مـا جيـب مـن       وجيب علينا أيضاً أن نركز على       
ويـدعو االحتـاد    .  واالعتـراف هبـم    واملساعدة لضحايا اإلرهـاب   

ة لألمـم   األوريب الدول األعضاء والكيانـات ذات الـصلة التابعـ         
املتحــدة إىل تعزيــز التــضامن الــدويل مــن أجــل دعــم الــضحايا، 
ومحاية حقوقهم، باإلضافة إىل ضـمان حـصوهلم علـى املعاملـة            

وهذا االهتمام اخلـاص    . الكرمية، واالحترام، وتلبية احتياجاهتم   
ــسهم      ــائج املؤســفة لإلرهــاب، وي ــضحايا يكــشف عــن النت بال

  .  هلذه األعمالبالتايل يف نزع الشرعية عن أي مربرات
ثانيـــاً، يلتـــزم االحتـــاد األوريب بـــدعم الـــُنُهج املتعـــددة    

األطراف، والعمل مع املنظمات اإلقليمية، لكنه يعمل بـصورة         
أكرب مع منظومة األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك اجلمعيـة العامـة،                

ــن، والوكــاالت املتخصــصة    ــس األم ــسياق،  . وجمل ــذا ال ويف ه
ــدداً  ــاد األوريب جمـ ــدعو االحتـ ــريع  يـ ــام سـ ــل إىل ختـ  إىل التوصـ

للمفاوضات بشأن االتفاقية الشاملة املعنيـة مبكافحـة اإلرهـاب          
الدويل، واليت سـوف تكـون خطـوة مهمـة يف االنطـالق قـدماً               

وأود اإلشـارة إىل  . جبهود األمم املتحدة يف مكافحـة اإلرهـاب   
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أن معاهدة لشبونة جتدد صـراحةً التـزام االحتـاد األوريب مبيثـاق             
  .املتحدةاألمم 

ويــرى االحتــاد األوريب أن التعــاون الــدويل أساســي يف   
. التــصدي بالــشكل املناســب لتهديــد عــابر للقوميــات بطبيعتــه 

وبــسبب أن االحتــاد األوريب تعــرض لــضربات إرهابيــة شــديدة 
يف املاضي، وأنه ال يزال هدفاً حمتمالً للمجموعـات اإلرهابيـة،     

ت التعــاون داخليــاً فإنــه قــام بتطــوير طائفــة واســعة مــن سياســا
ويـشمل ذلـك التعـاون      . ثالثة مـن خـارج االحتـاد      الدول  الومع  

سـتراتيجيات  الالقانوين واألمين، وتبادل املعلومات، وتعريـف ا      
لبلدان خارج االحتـاد يف مجيـع       لاملشتركة أو املساعدات التقنية     
ــاب  ــة اإلرهــ ــاالت مكافحــ ــاملي  . جمــ ــهج العــ ــا النــ ــيح لنــ ويتــ

. فرصة نادرة لتعزيز هذا التعاون وحتـسينه       العاملية   ستراتيجيةلال
ويظل االحتاد األوريب مـستعداً لتقاسـم خربتـه مـع اآلخـرين يف            

  .هذا اجملال
ومــن األولويــات الرئيــسية ملــساعدات االحتــاد األوريب   

ــم      ــدول األعــضاء يف األم يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب دعــم ال
العامليـة   األمـم املتحـدة      اسـتراتيجية املتحدة يف جهودها لتطبيـق      

وقـد شـرع االحتـاد األوريب فعـالً يف تنفيـذ           . ملكافحة اإلرهـاب  
ــة بــدعم جهــود مكافحــة اإلرهــاب لــدى     أوىل مــشاريعه املعني
عدد مـن الـدول األعـضاء، ويف العمـل مـع األمـم املتحـدة مـن              

ويـشكل  .  العاملية على حنـو أفـضل      ستراتيجيةالأجل التعريف با  
ــة العمــل خطــوة     ــى فرق ــبيل  إضــفاء املؤســسية عل ــة يف س  مهم

االحتـــاد األورويب يف تقـــدمي و. ضـــمان هـــذا الـــدور التنـــسيقي 
بنـــهج شـــامل مـــساعداته يف جمـــال مكافحـــة اإلرهـــاب يلتـــزم 

  .وطويل األجل
ويف هذا الـصدد، يـدعم االحتـاد األوريب دعمـاً كـامالً         

ــذ يف جمــال        ــة بالتنفي ــة العمــل املعني ــه فرق ــوم ب ــذي تق العمــل ال
سيقٍ أفـضل بـني جهـود خمتلـف         مكافحة اإلرهاب من أجـل تنـ      

ــا     ــم املتحــدة وخارجه ــة األم ــد . األطــراف داخــل منظوم ويؤي

ــة العمــل،      ــى فرق االحتــاد األوريب إضــفاء الطــابع املؤســسي عل
ويشجعها على إنشاء شبكة من املراسلني امليدانيني، باالعتماد         
على مواردها وموظفيها احلـاليني، وذلـك للتأكـد مـن أن هـذا              

ــسيقي جيــر   ــد التن ــستوى    اجله ــى امل ــدانياً عل ــضاً مي ــذه أي ي تنفي
ويف هــذا الــسياق، يــود االحتــاد األوريب أيــضاً أن     . التــشغيلي

اخلاصــة يف تنفيــذ  - يـشري إىل أمهيــة إشـراك الــشراكات العامـة   
  .سيما ما يتعلق حبماية األهداف الضعيفة ، الستراتيجيةاال

  .)فنلندا(توىل الرئاسة نائب الرئيس السيد فيينانن   
ــاين، يف      ويتم   ــن الث ــرع م ــو متف ــث، وه ــدأ الثال ــل املب ث

اهتمـــام االحتـــاد األوريب اهتمامـــاً مركزيـــاً بـــاالحترام الـــصارم 
ويف هـذا الـصدد، يؤيـد       . حلقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية     

االحتاد إجراءات الضم إىل القوائم واحلـذف منـها املعمـول هبـا             
ــرار    ــن مبوجـــــب القـــ ــدى جملـــــس األمـــ ) ١٩٩٩ (١٢٦٧لـــ

طالبان وما يرتبط هبمـا مـن       حركة  علق بتنظيم القاعدة و   يت فيما
ــام        ــني الع ــيني األم ــاد تع ــد االحت ــا يؤي ــات؛ كم ــراد والكيان األف
مــؤخراً أمينــاً للمظــامل، وفــق مــا نــص عليــه قــرار جملــس األمــن  

٢٠٠٩ (١٩٠٤.(  
 األمــم اســتراتيجيةويتمثــل مــوطن القــوة الرئيــسي يف    

 الــيت أقرهـا االحتــاد  يةسـتراتيج الاملتحـدة، مثلمــا هـو احلــال يف ا  
االعتبـار أن  األخذ بومع . األوريب، يف أهنا تقوم على هنج كلي    

ــق     ــسية يف تطبيــ ــسؤولية الرئيــ ــل املــ ــضاء تتحمــ ــدول األعــ الــ
ــم     ســتراتيجيةالا ــة األم ــن أن منظوم ــضاً أن نتأكــد م ــا أي ، علين

وجيـب توحيـد األنـشطة     . املتحدة ككل تعمل على حنو متـسق      
ــم املتحــدة ويف  املرتبطــة مبكافحــة اإلرهــاب   يف سياســات األم

ــسان،     ــوق اإلنـ ــل حقـ ــاالت مثـ ــا يف ذلـــك يف جمـ ــا، مبـ عملياهتـ
والعقوبات االستهدافية وعمليات حفظ السالم، بصورة فعالة       

 سياسـات مكافحـة     تكاملوملموسة، مع بذل اجلهود لضمان      
  . اإلرهاب مع سياسات األمم املتحدة اجلغرافية أو املواضيعية
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يطرة علـى ظـاهرة اإلرهـاب إال مـن          وال سبيل إىل الس     
ــتراتيجيةالخـــالل تنفيـــذ ا ويـــشمل ذلـــك .  بكـــل جوانبـــهاسـ

وجيـب  . االهتمام بالظروف اليت تشجع على انتـشار اإلرهـاب        
علــى املــاحنني معرفــة أن جهــودهم يف جمــال تــشجيع التنميــة       
واالســتقرار ميكــن أن تتــصدي ملثــل هــذه الظــروف بــصورة       

 يعمل يف هذا اجملال، وخاصـة       وسيظل االحتاد األوريب  . مباشرة
مــن خــالل االســتغالل الكامــل للفــرص الــيت يتيحهــا تكليــف    

  .معاهدة لشبونة لالحتاد بتنسيق أنشطتها يف مجيع أحناء العامل
ــايري       ــوى للمعـ ــداعم األقـ ــاد األوريب الـ ــيظل االحتـ وسـ

وسـنظل نـؤمن   . الدولية بشأن حقوق اإلنسان وحكم القـانون      
رهـــاب، وتعزيـــز حقـــوق اإلنـــسان بـــأن املكافحـــة الفعالـــة لإل

  .ومحايتها مها هدفان يعزز أحدمها اآلخر، وال ينافسه
ــه    ــغ مين ــسيد يل لون ــام (ال ــة ( )فيتن ــم باإلنكليزي : )تكل

يشرفين أن أخاطب اجلمعيـة العامـة بالنيابـة عـن الـدول العـشر               
ــة   ــضاء برابط ــم األع ــيا   أم ــوب شــرق آس ــيان(جن ــي )آس ، وه

ــسالم،   ــروين دار الـ ــسيا، وبـ ــة الو إندونيـ ــد، ومجهوريـ وتايالنـ
ــام،     ــبني، وفيتنـــ ــنغافورة، والفلـــ ــشعبية، وســـ ــة الـــ الدميقراطيـــ

وامسحــــوا يل، يف البدايــــة، . وكمبوديــــا، وماليزيــــا، وميامنــــار
أعــرب عــن تقــديرنا لكــل العمــل الــذي اضــطلع بــه رئــيس   أن

اجلمعية العامة، وأعـضاء املكتـب، وامليـسر الـسفري أبـو الكـالم              
ش، يف اإلعــداد لالســتعراض الثــاين عبــد املــؤمن ســفري بــنغالدي 

ويف هـذا   .  األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب     ستراتيجيةال
نـشطة  أالصدد حنيط علماً بالتقرير الشامل لألمني العـام بـشأن           

  ).A/64/818 (ستراتيجيةالمنظومة األمم املتحدة يف تطبيق ا
ال يــــزال اإلرهــــاب الــــدويل يــــشكل حتــــدياً خطــــرياً   

ــدين الــدول األعــضاء يف رابطــة آســيان   . دويلللمجتمــع الــ وت
ــاون    ــاهره، وتـــشري إىل أن التعـ ــكاله ومظـ اإلرهـــاب بكـــل أشـ
الدويل واألعمال اليت تقوم هبا الدول ملكافحـة اإلرهـاب جيـب     
أن تتوافق مع مبادئ ميثاق األمـم املتحـدة، والقـانون الـدويل،             

ــصلة   ــة ذات الـ ــات الدوليـ ــدول   . واالتفاقـ ــرار الـ ــب إقـ ومبوجـ
 األمم املتحدة العاملية ملكافحـة اإلرهـاب فإهنـا تلـزم            اتيجيةاستر

وتـدعم  . نفسها مبحاربـة اإلرهـاب، ومنعـه، وفـق منـهج كلـي            
 العاملية يف جمملـها، وتـدعو إىل        ستراتيجيةالدول رابطة آسيان ا   

  . تطبيقها بصورة أكثر فعالية وتكامالً
ونرحــب بعمليــات االســتعراض املنتظمــة الــيت جتريهــا     
 األمـــم املتحـــدة العامليـــة اســـتراتيجيةألعـــضاء لتنفيـــذ الـــدول ا

ملكافحــة اإلرهــاب بغيــة إجيــاد ســبل ووســائل لــسد الفجــوات  
ــة األمــم املتحــدة، وخباصــة     ــه سياســات منظوم ــشة توجي ومناق

ــاب    ــة اإلرهـ ــال مكافحـ ــذ يف جمـ ــة بالتنفيـ ــل املعنيـ ــة العمـ . فرقـ
نرحــب باضــطالع فرقــة العمــل بــدور تنــسيقي أقــوى        كمــا

ة الــدعم الــذي تقدمــه منظومــة األمــم املتحــدة إىل لكفالــة زيــاد
  .ستراتيجيةالالدول األعضاء يف جهودها لتنفيذ ا

 العاملية وقـرار    ستراتيجيةالوعلى حنو ما شددت عليه ا       
، فــــإن املــــسؤولية عــــن تنفيــــذ    ٦٢/٢٧٢اجلمعيــــة العامــــة  

ولـذلك، زادت   .  تقع على عاتق الـدول األعـضاء       ستراتيجيةالا
ء يف رابطـــة أمـــم جنـــوب شـــرق آســـيا مجيـــع الـــدول األعـــضا

جهودهـــا ملكافحـــة اإلرهـــاب ومعاجلـــة األســـباب اجلذريـــة      
والظــروف املفــضية إىل انتــشار اإلرهــاب، مــع احتــرام حقــوق  

كمـا أن الـدول األعـضاء يف الرابطـة          . اإلنسان وسيادة القانون  
ــسعى ســعيا جــادا   ــدان      ت ــع البل ــها وم ــا بين ــاون فيم ــز التع لتعزي

ن خــالل معاهــدة املــساعدة القانونيــة األخــرى، مبــا يف ذلــك مــ
املتبادلة يف املسائل اجلنائية، واتفاقية الرابطة ملكافحة اإلرهـاب         
والــشراكات املختلفــة يف القــضاء علــى اجلرميــة املنظمــة العــابرة 

وحيـدد خمطـط اجلماعـة الـسياسية      . للحدود الوطنية واإلرهـاب   
واألمنيـــة للرابطـــة، الـــذي اعتمـــده رؤســـاء دول وحكومـــات  

لرابطة يف مؤمتر القمـة الرابـع عـشر للرابطـة املعقـود يف تايلنـد                 ا
، اإلجـــراءات امللموســـة الـــيت يـــتعني    ٢٠٠٩مـــارس /يف آذار

اختاذهــا، مثــل العمــل حنــو بــدء نفــاذ اتفاقيــة الرابطــة ملكافحــة    
ــة ذات     ــصكوك الدوليـ ــضمام إىل الـ ــسعي لالنـ ــاب، والـ اإلرهـ
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ــز    ــصلة مبكافحــة اإلرهــاب والتــصديق عليهــا، وتعزي ــذ ال  التنفي
الفعال خلطة عمل الرابطـة الـشاملة بـشأن مكافحـة اإلرهـاب،           
والتعاون لدعم املبادرات اإلمنائية الراميـة إىل معاجلـة األسـباب           

  .اجلذرية لإلرهاب والظروف املفضية إىل انتشار اإلرهاب
ــود يف       ــسادس عــشر للرابطــة املعق ــؤمتر القمــة ال ويف م

تعرض زعمــاء الــدول أبريــل هــذا العــام، اســ/هــانوي يف نيــسان
خمطــط اجلماعــة الــسياسية واألمنيــة  األعــضاء يف الرابطــة تنفيــذ

للرابطــة وأكــدوا جمــددا علــى ضــرورة التنفيــذ الكامــل التفاقيــة 
  .الرابطة ملكافحة اإلرهاب وخطة عملها الشاملة

وقبل وقت قصري، كـان اإلرهـاب يف صـدارة جـدول              
 الـذي عقـد يف    أعمال املنتدى اإلقليمي الـسابع عـشر للرابطـة،        

ــوز  ــانوي يف مت ــه /ه ــة   ٢٠١٠يولي ــه وزراء اخلارجي  وشــارك في
ــون رفيعــو املــستوى مــن    ــشاركة يف  ٢٧وممثل  مــن اجلهــات امل

ن أواعتــرف املــشاركون يف املنتــدى الــسابع عــشر بــ  . املنتــدى
اإلرهاب ال يزال يشكل هتديدا جديا ومباشرا لألمن اإلقليمي         

بالعمل معا للقـضاء علـى      والعاملي وأكدوا جمددا على التزامهم      
ــد ــة   . التهديـ ــة يف املنطقـ ــات اإلرهابيـ ــدوام اجلماعـ ــوا بـ واعترفـ

ودعــوا إىل بــذل جهــود أكــرب وبطريقــة أكثــر مشــوال ومتعــددة   
وأكدوا على أمهية معاجلة األسـباب اجلذريـة        . األوجه ومنسقة 

 األمـــم اســـتراتيجيةوأعربـــوا عـــن دعمهـــم لتنفيـــذ . لإلرهـــاب
ــة  ــة ملكافحـ ــة األمـــن  أو.  اإلرهـــاباملتحـــدة العامليـ ــرزوا أمهيـ بـ

النـــووي وعـــدم االنتـــشار يف منـــع اجلماعـــات اإلرهابيـــة مـــن  
نــه ينبغــي أواتفقــوا أيــضا علــى  . احلــصول علــى املــواد النوويــة 

للبلدان أن تبقـى يقظـة أمـام أسـاليب عمـل اإلرهـابيني املـتغرية                
  .على الدوام وحركتهم يف املنطقة

ــة إىل مكاف     ــود الراميـ ــز اجلهـ ــاب  ويف تعزيـ ــة اإلرهـ حـ
ــدول األعــضاء يف     ــة ومنعهمــا، شــددت ال والتطــرف يف املنطق
الرابطة علـى ضـرورة متكـني قطاعـات اجملتمـع املعتدلـة وتعزيـز               

ويف ذلك الصدد، ترحب الدول األعـضاء       . احلوار بني األديان  

يف الرابطة باالجتماع غري الرمسي الثاين للزعمـاء بـشأن احلـوار        
 الـسالم، املقـرر عقـده يف مقـر          والتعاون بني األديـان مـن أجـل       

  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢٣األمم املتحدة يف 
ــرة        ــة م ــضاء يف الرابط ــدول األع ــام، تكــرر ال ويف اخلت

وحنن على ثقـة  . أخرى على التزامها مبكافحة اإلرهاب الدويل    
ــاين      ــدول األعــضاء ســتغتنم فرصــة هــذا االســتعراض الث ــأن ال ب

 ســتراتيجيةاليــذ الكامــل للتجديــد عزمهــا اجلمــاعي علــى التنف 
  .العاملية

ــاكين    ــسيد م ــدا (ال ــة () كن ــم باإلنكليزي ــوم، : )تكل الي
يشرفين أن أخاطب اجلمعية العامة بالنيابة عـن كنـدا وأسـتراليا       

وأود أن ابــدأ بيــاين بتقــدمي التهنئــة للــسفري مــؤمن  . ونيوزيلنــدا
ــسرا لالســتعراض الثــاين مــن        ــل بــنغالديش علــى تعيينــه مي ممث

 األمـم   سـتراتيجية الستعراض اليت جتري كل سنتني      عمليات اال 
ــة ملكافحــة اإلرهــاب   ــدا وأســتراليا   . املتحــدة العاملي وباســم كن

ونيوزيلنـــدا، أود أيـــضا أن أعـــرب عـــن تقـــديرنا للقيـــادة الـــيت 
أظهرها الـسفري مـؤمن وفريقـه، اللـذين اضـطلعا باملهمـة اهلامـة           

  .لتيسري املفاوضات
 أن مكافحـة اإلرهـاب      ما برحت بلـداننا الثالثـة تعتـرب         

وحنـــن نأخـــذ جبديـــة تامـــة  . مـــسألة هلـــا أولويـــة عاليـــة للغايـــة 
 وهي هتديدات ليس ملـواطين      -التهديدات اليت ميثلها اإلرهاب     

وتـسلم جمموعـة   . بلداننا فحسب، ولكن للناس يف كـل مكـان        
بلدان أستراليا وكنـدا ونيوزيلنـدا بالـدور الفريـد والقـيم الـذي              

ونعتقــد أن . دة يف مكافحــة اإلرهــابتــضطلع بــه األمــم املتحــ
ــا      ــديها حق ــدة الــيت ل األمــم املتحــدة، باعتبارهــا املنظمــة الوحي
واليـــة عامليـــة وكانـــت نفـــسها هـــدفا للـــهجمات اإلرهابيـــة،   

ــدور رئيــسي يف تلــك اجلهــود   ويف ذلــك املــسعى،  . تــضطلع ب
بد أن ترتكز كـل جهودنـا ملكافحـة اإلرهـاب علـى احتـرام           ال

  . القانون والتسوية السلمية للرتاعاتحقوق اإلنسان وسيادة
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 فرصـــة ســـتراتيجيةاليـــوفر هـــذا االســـتعراض الثـــاين ل  
لنكرر إدانتنا التامة جلميع أشكال اإلرهـاب والتزامنـا املـشترك           

وبينما نقوم هبذا كمجتمـع دويل، جيـب أن         . ستراتيجيةجتاه اال 
 تقــع علــى عــاتق ســتراتيجيةالنتــذكر أن املــسؤولية عــن تنفيــذ ا

ــدول  ــضاءالـ ــدا   . األعـ ــتراليا وكنـ ــدان أسـ ــة بلـ ــؤمن جمموعـ وتـ
ــم        ــضاء األم ــائر أع ــد س ــة جتدي ــا راســخا بأمهي ــدا إميان ونيوزيلن

  . وتنفيذها الفعالستراتيجيةالاملتحدة التزامهم جتاه ا
ــة    ســتراتيجيةالإن ا   ــة شــاملة تغطــي طائف ــة وثيق  العاملي

وتلــك القــضايا معــرب  . متنوعــة مــن قــضايا مكافحــة اإلرهــاب 
وتعتقـد  . أربـع ركـائز مميـزة لكـن تعـزز بعـضها بعـضا             عنها يف   

ــا ينبغــي أن يكــون علــى التنفيــذ املتكامــل     اجملموعــة أن تركيزن
ــديل ا  ــى تع ــيس عل ــإن ا . ســتراتيجيةالول  ســتراتيجيةالواحلــق ف

ــن ــا       ل ــذلك جهودن ــة إال بب ــة وهام ــة حي ــا كوثيق ــؤدي دوره ت
  .املتواصلة واجلماعية لتنفيذ تلك الركائز

بإضــفاء الطــابع املؤســسي الكامــل  وترحــب اجملموعــة   
على فرقـة العمـل املعنيـة بالتنفيـذ يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب،                

ونتطلع إىل تطوير فرقـة العمـل لعالقاهتـا         . جيابياإوتعتربه تطورا   
ــارير      ــة والتق ــدول األعــضاء بتقــدمي اإلحاطــات اإلعالمي مــع ال

ونــشجع أيــضا األفرقــة العاملــة التابعــة لفرقــة العمــل  . الفــصلية
لــى املــشاركة بــشكل غــري رمســي مــع الــدول األعــضاء عنــد   ع

ــضاء ــدمي    . االقت ــى اســتعدا لتق ــدا عل ــدا وأســتراليا ونيوزيلن وكن
  .دعمنا لفرقة العمل يف الوفاء بواليتها

ــيم         ــد وق ــسيقي فري ــدور تن ــضطلع ب ــل ت ــة العم إن فرق
ــساق      ــد مــن االت ــق مزي ــة لتحقي ــات هائل ــى إمكان وتنطــوي عل

وتـرى  . تحـدة ملكافحـة اإلرهـاب     والتركيز يف جهـود األمـم امل      
اجملموعة أن هذا الدور ينبغي أن يظل حمـور تركيـز عمـل فرقـة         
العمل وتعترب أن أي برجمة منفصلة لدور فرقة العمل لن تكون            

  .مستصوبة أو مناسبة

ونعتقد أن فرقـة العمـل ميكـن أن حتقـق أفـضل النتـائج             
ــذ ا  ــز تنفي ــو  ســتراتيجيةاليف تعزي رك  عــن طريــق العمــل يف نيوي

وتــثين اجملموعــة علــى العمــل اجليــد  . ويف امليــدان علــى الــسواء 
الــذي اضــطلعت بــه مديريــة األمــم املتحــدة التنفيذيــة ملكافحــة  

 علـى   سـتراتيجية الاإلرهاب وأدوارها القيمـة يف كفالـة تنفيـذ ا         
  .احمللي الصعيد

ونؤيــــد مــــشروع القــــرار املعــــروض علينــــا اليــــوم        
)A/64/L.69( ســتراتيجيةالالرفيــع ل، وأســعدنا مــستوى الــدعم 

  .ولتعزيز تنفيذها الذي أعرب عنه خالل املفاوضات
ــة تؤكــد       ــداننا الثالث ــام، أود أن أضــيف أن بل ويف اخلت

 وركائزهــا األربــع وتبقــى ســتراتيجيةالجمــددا دعمهــا الثابــت ل
وسنواصـــل  .ســـتراتيجيةملتزمـــة بالقيـــام بـــدورها يف تنفيـــذ اال

 ملكافحـــة اإلرهـــاب مــساعينا لـــيس للنـــهوض جبهودنــا احملليـــة  
فحسب بـل أيـضا بـاجلهود املبذولـة علـى الـصعيدين اإلقليمـي               

املديريــة التنفيذيــة  والــدويل، مبــا يف ذلــك بتحــسني التعــاون مــع
ــين      ــدة املعـ ــم املتحـ ــب األمـ ــاب ومكتـ ــة اإلرهـ ــة مكافحـ للجنـ
باملخــدرات واجلرميــة وفرقــة العمــل املعنيــة بالتنفيــذ يف جمــال       

  .مكافحة اإلرهاب
 باســم كنــدا بوصــفها رئــيس فريــق العمــل  وإذ أتكلــم  

ملكافحة اإلرهاب، أود أيضا أن أضيف انه تتوافر خلـف قاعـة        
ــضل املمارســات        ــن أف ــل ع ــق العم ــة لفري ــسخ لورق ــة ن اجلمعي

وتلخـص هـذه   . والدروس املستخلـصة مـن مكافحـة اإلرهـاب      
 واملنظمـات   ١١ الورقة، اليت أعدهتا بصورة مشتركة الدول الــ       

فريـق العمـل ملكافحـة اإلرهـاب، الـدروس       األربع الـيت تـشكل      
الرئيسية اليت استخلصها الفريق خالل األعوام السبعة ألعمالـه         

وأدعــــو مجيــــع أعــــضاء الوفــــود إىل . يف مكافحــــة اإلرهــــاب
  .االطالع على الورقة وتبادهلا على نطاق واسع مع زمالئهم

ــد    ــسيد ويتالن ــرويج (ال ــة () الن ــم باإلنكليزي إن : )تكل
تكامـل وطويـل األجـل حنـو مكافحـة اإلرهـاب       اختاذ أي هنج م  
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الــدويل ال بــد أن يقــيم توازنــا بــني التــدابري الوقائيــة وتــدابري        
وإذا عجزنــا عــن اختــاذ منظــور طويــل األجــل يف      . املكافحــة

مكافحتنا للجماعات اإلرهابية يف الوقـت احلاضـر، قـد نواجـه        
مـن الـدعم     مجاعات إرهابية جديدة أقوى وحتظـى بقـدر أكـرب         

. وحنـن جنـازف بتقـويض أهـدافنا بالـذات         .  يف املستقبل  الشعيب
ــة      ــتخدام جمموع ــة إال باس ــذه املعرك ــصار يف ه وال ميكــن االنت
واســــعة مــــن األســــاليب، مبــــا يف ذلــــك الوســــائل الــــسياسية 

ولذلك الـسبب   . واإلنسانية واالقتصادية والقانونية والعسكرية   
هج  العامليـــة ملكافحـــة اإلرهـــاب، مـــع النـــ ســـتراتيجيةاللـــدينا ا

  .الشامل الذي تتخذه
يف األجل الطويل، علينـا أن نركـز علـى العوامـل الـيت                

ولـذلك يـشكل    . جتعل بعض األفراد خيتـارون طريـق اإلرهـاب        
ــدميقراطي     ــول الـ ــسالم والتحـ ــق الـ ــى حتقيـ ــرويج علـ ــل النـ عمـ

وميثــل . والتنميــة إســهاما هامــا يف مكافحــة العــامل لإلرهــاب     
القـانون الـدويل دعامـة      احترام الدميقراطيـة وحقـوق اإلنـسان و       

  .مجيع اجلهود الرامية إىل مكافحة اإلرهاب
وتتحمـل األمـم املتحـدة مـسؤولية خاصـة عـن تنـسيق          

ومـن األمهيـة مبكـان تعزيـز        . اجلهود العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب      
دورهــا بغيــة كفالــة تأييــد مجيــع بلــدان العــامل للجهــود الدوليــة  

ــها ــز دور املنظمــة ع . ومتابعت ــساعد تعزي ــق  وسي ــة أوث لــى كفال
ــدويل وإدماجهــا، يف األجلــني     ــسيق ممكــن جلهــود اجملتمــع ال تن

  .الطويل والقصري على السواء
 العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب       ستراتيجيةالوكان اعتماد ا    

باإلمجاع قبل أربعة أعوام معلما بارزا يف مسعانا املـشترك حنـو            
ــة احلـــال، تتحمـــل الـــدول األعـــضاء  . منـــع اإلرهـــاب وبطبيعـ

ومل تكلـف األمـم املتحـدة       . سـتراتيجية الؤولية عـن تنفيـذ ا     املس
، ولكن لـدينا حتـت      ستراتيجيةالبتنسيق تنفيذ الدول األعضاء ل    

ــذها     ــدول األعــضاء يف تنفي تــصرفنا األمــم املتحــدة ملــساعدة ال
ولـدينا فرقـة العمـل      .  إذا دعـت احلاجـة إىل ذلـك        ستراتيجيةالل

 بغيـة تنـسيق جهـود    املعنية بالتنفيذ يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب     
. وكــاالت األمــم املتحــدة املختلفــة ملــساعدة الــدول األعــضاء   

ــذ        ــسياسية وبتنفي ــة ال ــن الناحي ــل م ــة العم ــرويج فرق ــد الن وتؤي
وتتاح لفرقة العمل فرصة فريدة لتعزيز اختـاذ    . مشاريع التمويل 

ــإيالء اهتمــام متــساو  ســتراتيجيةالهنــج متــوازن حنــو تنفيــذ ا  ، ب
ونــرى أن مـــن األمهيـــة  .  األربـــعيجيةســترات جلميــع ركـــائز اال 

مبكــان أن تتــوفر لفرقــة العمــل املــوارد الالزمــة، وحنــن نرحــب  
  .بإضفاء الطابع املؤسسي على فرقة العمل

أكتــــوبر العــــام املاضــــي، رعــــت /ويف تــــشرين األول  
النرويج حلقة العمل الدوليـة ملراكـز التنـسيق الوطنيـة ملكافحـة             

تيسري حلقة وصل بني فرقـة      اإلرهاب اليت عقدت يف فيينا بغية       
كما أننـا نؤيـد مـؤمترات املتابعـة الـيت           . العمل والدول األعضاء  

ونأمل أن تـؤدي هـذه      . ستعقد يف املستقبل على أساس إقليمي     
املؤمترات إىل تعزيز إدراك أعمـق للنـهج الـشامل حنـو مكافحـة              

  . العامليةستراتيجيةالاإلرهاب وبالتاي تعزيز تأييد أكرب ل
ختــتم بيــاين بــاإلعراب عــن امتناننــا الــصادق وأود أن ا  

للسفري أبو الكـالم عبـد املـؤمن ممثـل بـنغالديش وللـسيد حممـد            
رفيع الدين ممثل باكـستان علـى قيادهتمـا احملنكـة وتوجيههمـا،             
ــى     ــات علـ ــاجح للمفاوضـ ــام نـ ــلنا إىل اختتـ ــا أدى إىل توصـ ممـ

 العامليـة ملكافحـة     سـتراتيجية المشروع القرار بشأن استعراض ا    
كما نعرب عن شكرنا جلميع الوفود      ). A/64/L.69(إلرهاب  ا

  .املشاركة يف تلك املفاوضات
ــسيد بنمهيــدي    ــر (ال ــسية () اجلزائ ــم بالفرن أود : )تكل

أوال أن أهنئ الـسفري أبـو الكـالم عبـد املـؤمن ممثـل بـنغالديش                 
علــى جهــوده القيمــة يف تيــسري التوصــل إىل توافــق اآلراء علــى 

ــالرغم مــــن العديــــد مــــن  )A/64/L.69(مــــشروع القــــرار  ، بــ
  .الصعوبات اليت اعترضت طريقه

وتؤيد اجلزائر البيان الذي أدىل به ممثل سـوريا بالنيابـة             
ــؤمتر اإلســالمي   ــنم هــذه الفرصــة لنؤكــد   . عــن منظمــة امل ونغت
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ــة البيــان لإلرهــاب جبميــع     جمــددا وبــأقوى العبــارات علــى إدان
 اإلرهـاب   أشكاله ومظاهره، مبا يف ذلك األعمـال الـيت تـشجع          

  .أو تعززه بصورة مباشرة أو غري مباشرة
إن اجلزائـــر، بتجربتـــها الطويلـــة يف صـــدارة مكافحـــة    

ــا باختــاذ هنــج عــاملي حنــو       ــة ذاهت اإلرهــاب، أوصــت مــن البداي
ويف ذلك السياق، قـدمت اجلزائـر دعمهـا    . مكافحة هذه اآلفة  

ــة  اســتراتيجيةالكامــل والفعــال العتمــاد    األمــم املتحــدة العاملي
كافحة اإلرهاب، اليت تشكل روحها استجابة كاملة للـسعي         مل

  . لتحقيق التعاون الدويل يف مكافحة آفة اإلرهاب
، تؤكــد ســتراتيجيةالويف مناســبة االســتعراض الثــاين ل   

 ســتراتيجيةاجلزائــر أيــضا علــى أمهيــة ضــمان أن تبقــى وثيقــة اال
ــدة     ــه التطــورات اجلدي صــاحلة ومفتوحــة للتكيــف الــذي تتطلب

كافحــــة علــــى أرض الواقــــع واإلجــــراءات واألســــاليب  امل يف
ــستخدمه  ــيت تـ ــورة الـ ــة ااملتطـ ــات اإلرهابيـ ــذا .  اجلماعـ ويف هـ

ــذ يف جمــال مكافحــة     ــة بالتنفي ــة العمــل املعني الــصدد، علــى فرق
ــفاء     ــو إضـ ــدما حنـ ــضيها قـ ــتعني تـــشجيع مـ ــاب، الـــيت يـ اإلرهـ

، أن ســـتراتيجيةالاملؤســـسي الـــضروري علـــى تنفيـــذ ا  الطـــابع
 باســتمرار، مــع أخــذها بعــني االعتبــار أســاليب  قــدراهتا تطــور

ــة  ــورة للجماعـــات اإلرهابيـ ــذا الـــسياق، . العمـــل املتطـ ويف هـ
ــل ــوء ميثـ ــشع     جلـ ــكل بـ ــد إىل شـ ــو متزايـ ــى حنـ ــابيني علـ اإلرهـ

اختطـــاف الرهـــائن بغـــرض احلـــصول علـــى فديـــة  - لالبتـــزاز
تطـورا مـثريا للقلـق ال بـد          - مبادلتهم باإلرهابيني الـسجناء    أو

  .ستراتيجيةالنفيذ اأن يواجهه ت
وال ميكــن ملكافحــة اإلرهــاب أن تــصبح أكثــر فعاليــة     

مل يـــتم وقـــف مـــصادر متويـــل اإلرهـــاب وتفكيـــك مجيـــع  مـــا
ولذلك ناشـدت اجلزائـر االحتـاد       . األنشطة اإلرهابية املتصلة به   

األفريقـــي اختـــاذ إجـــراء لتحـــسني األحكـــام القانونيـــة الدوليـــة 
لفديـة أو إطـالق سـراح       ملكافحة اإلرهـاب فيمـا يتعلـق بـدفع ا         

واســـتجاب االحتـــاد . الـــسجناء مقابـــل اإلفـــراج عـــن الرهـــائن

جيايب بطلبه من األمم املتحدة اختاذ القـرارات        إاألفريقي بشكل   
ويف هــذا الــصدد، . الالزمــة يف جملــس األمــن واجلمعيــة العامــة 

يرحــب وفــد بلــدي بــاخلطوة األوىل اهلامــة الــيت اختــذها جملــس  
، الـذي أضـاف بـشكل       )٢٠٠٩ (١٩٠٤ األمن باختاذه القرار  

واضــح مــدفوعات الفديــة للجماعــات اإلرهابيــة الــيت يغطيهــا   
إىل أشكال متويل اإلرهـاب األخـرى       ) ١٩٩٩ (١٢٦٧القرار  

  .احملظورة بالفعل
ــر، الـــيت تؤيـــد متامـــا أهـــداف اال        ســـتراتيجيةواجلزائـ

ودعائمهــا األربــع، تــود اآلن أن تقــدم إســهامها مــن خــالل       
ي نتبعــه يف مكافحــة اإلرهــاب الــدويل، يف  وصــف النــهج الــذ

بلـــدنا ويف املنطقـــة، اســـتنادا إىل تقييماتنـــا خلطـــر اإلرهـــاب      
  .والتحديات اليت يشكلها حاليا

أوهلـا  . واستراتيجيتنا مبنيـة علـى ثالثـة مبـادئ رئيـسية            
ــوطين ملكافحــة      ــة علــى املــستوى ال ــز اجلهــود الداخلي هــو تعزي

واســـتنادا إىل . ســـيوملكافحـــة اإلرهـــاب بعـــد سيا. اإلرهـــاب
ــر     ــتفهم اجلزائ ــة القائمــة، ت ــا ومتاشــيا مــع القواعــد الدولي جتربتن

ــة  ــه    اأمهي ــع اإلرهــاب ومكافحت ــاع هنــج شــامل ملن ــا . تب واقتران
بتنفيذ تدابري قانونية وقضائية وعملية، فقد اعتمدنا أيضا هنجـا          

  .سياسيا مبنيا على السالم واملصاحلة الوطنية
ــز تلــــك اال    ــتراتيجيةوتركــ ــسلم   عســ ــاق الــ ــى ميثــ لــ

واملصاحلة الوطنية الذي أطلقه رئيسنا، والـذي أُقـر يف اسـتفتاء            
 سـتراتيجية ومكنـت اال  . ٢٠٠٥سـبتمرب   /شعيب جرى يف أيلول   

مــن القــضاء علــى أي ذريعــة ملمارســة النــشاط اإلرهــايب ومــن  
ــة     اســتعادة مظــاهر احليــاة الطبيعيــة وتنفيــذ خطــة شــاملة للتنمي

نبع خطـر اإلرهـاب بـصفة رئيـسية      وي. االجتماعية واالقتصادية 
حاليا من فلول التنظيم الذي كان يعرف سابقا باسم اجلماعـة          
السلفية للدعوة والقتـال والـذي حـاول أن يتخـذ بعـدا جديـدا            
بتعزيز اندماجه يف الشبكة الغامضة لإلرهـاب الـدويل املعروفـة           
باسم القاعدة وتـسمية نفـسه بتنظـيم القاعـدة يف بـالد املغـرب               
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وتــشكل تلــك العمليــة اآلن حتــديا أمنيــا خطــريا      . اإلســالمي
  .للجزائر واملنطقة على السواء

ــة       ــضا اجلوانــــب األيديولوجيــ ــر أيــ ــل اجلزائــ ومل تغفــ
والثقافيــة يف مكافحــة اخلطــاب املــنحط الــذي يــستخدم لتربيــر 

وُيمكـن خطـاب    . ريب أفكـاره ونـشر التطـرف      شاإلرهاب وتـ  
تمرار يف الوجـود    من ذلك القبيل اجلماعات اإلرهابية من االس      

. والتجنيــد والتــأثري يف بعـــض الــشرائح علـــى هــامش اجملتمـــع    
وجتريــد مجيـــع هـــذه األســـباب مـــن مـــشروعيتها ونـــزع هالـــة  
القداسة عنها مها وظيفة الشخصيات الدينيـة والثقافيـة والـنظم           
التعليميــة والــربامج الثقافيــة املتــشبعة بــالقيم العامليــة الــيت تــشدد 

ــة احلقــ   ــدينعلــى القــيم الروحي ــسهم  . ة لل ويف هــذا الــصدد، ت
اجلزائر إسهاما كبريا يف ممارسة التفكري اليت جيريها فريق األمـم          

املعـين بالتـصدي للراديكاليـة والتطـرف اللـذين          املتحدة العامـل    
وأخـــريا، فــإن جهودنـــا تقتــرن بتعبئـــة   . يؤديــان إىل اإلرهــاب  

ــاجم عــن       ــساواة الن ــة ملكافحــة أســباب عــدم امل ــوارد الوطني امل
  . نمية والنموالت

ويتطلــب املبــدأ الثــاين أن تبــذل اجلزائــر جهــودا علــى     
ــة    ــارة األفريقي ــى صــعيد الق ــصعيد دون اإلقليمــي وعل ــة . ال ومث

تطورات خطرية حتـدث اليـوم يف منطقـة الـساحل والـصحراء،             
 وخاصــة -والــيت تنبــع أساســا مــن منــو االجتــار جبميــع صــوره   

ــاب -االجتــار باملخــدرات واألســلحة   ــون  وظهــور إره يني يعمل
ــرى، باحتجــاز       ــون، كمــا ن ــذين يقوم ــة القاعــدة وال حتــت راي
ــابيني       ــن إره ــاإلفراج ع ــهم ب ــة أو ملبادلت ــة بفدي ــائن للمطالب ره

  .آخرين
وبالتايل، فقد أصبحت احلاجة إىل تعزيـز التعـاون بـني             

وبالنـسبة  . بلدان املنطقة دون اإلقليمية من احلتميـات الرئيـسية        
رهابيني على أرضها، فإن هـذا    للجزائر، اليت خفضت عنف اإل    

األمر يتعلق يف املقام األول بتوطيـد إجنازاتنـا عـن طريـق وضـع               
خطة علـى الـصعيد دون اإلقليمـي، تتـضمن أهـدافها الرئيـسية              

منع أي حماولـة إلجيـاد مـالذات آمنـة للجماعـات اإلرهابيـة يف               
منطقة الساحل، والتصدي جلميع أشكال التـدخل األجـنيب يف          

ــة، وتع ــة     املنطق ــة يف املنطق ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــز التنمي زي
  . دون اإلقليمية يف إطار شراكة متجددة

ــوفري       ــا تركــز علــى ت ــإن جهودن ــا، ف وخبــصوص أفريقي
الــــدعم للمركــــز األفريقــــي للدراســــات والبحــــوث املتعلقــــة 
باإلرهاب الذي أنشئ برعاية االحتاد األفريقي، وذلك بـصفتنا         

ــه  ــد املــضيف ل ــة   وهــدفنا هــو . البل  جعــل املركــز مؤســسة فعال
 اإلقليميـة ملنـع     سـتراتيجية للبحوث وتقـدمي الـدعم التنفيـذي لال       

وهبدف تعزيـز دور املركـز باعتبـاره آليـة          . اإلرهاب ومكافحته 
أفريقيـــــة إقليميـــــة للتنـــــسيق والتعـــــاون، قامـــــت اجلزائـــــر يف 

ــران ــه /حزي ــد حلقــيت   ال ب٢٠٠٩يوني ــشاركة يف عق ــل وامل تموي
 العامليـــة ملكافحـــة ســـتراتيجية االعمـــل، واحـــدة حـــول تنفيـــذ

ــسيق     ــشأن جهــات تن ــا واألخــرى ب اإلرهــاب يف غــرب أفريقي
. املركــز األفريقــي للدراســات والبحــوث املتعلقــة باإلرهــاب     

وضم االجتماعان خرباء أفارقة يف مكافحـة اإلرهـاب وخـرباء           
ــالقرارات     ــشأة عمـــال بـ ــن املنـ ــان جملـــس األمـ ــن جلـ  ١٢٦٧مـ

  ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠و ) ٢٠٠١ (١٣٧٣و ) ١٩٩٩(
ــصعيدين املتعــدد       ــشراكات علــى ال ــا، خبــصوص ال ثالث

زالـت تركـز يف تعاوهنـا مـع          األطراف والدويل، فإن اجلزائر ما    
ــز     هيئــات األمــم املتحــدة علــى اهلــدف الكلــي املتمثــل يف تعزي
النظام القضائي والقـدرات املؤسـسية لبلـدنا يف جمـال مكافحـة             

يــف تــشريعاتنا ســيما حتــسني قــدرتنا علــى تكي  اإلرهــاب، وال
الوطنيــة واختــاذ اخلطــوات الــضرورية لكفالــة تنفيــذ قــرارات       

ــن  ــس األم ــذ     . جمل ــل تنفي ــد أن نكف ــة، نري ــك الغاي ــا لتل وحتقيق
قرارات جملس األمن حبـذافريها، وأن نقـدم إسـهامنا يف جهـود             
األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب بطرح مقترحات بناءة خـالل         

ــم املتحــدة   ــات األم ــا   و. اجتماعــات هيئ ــه، فإنن ــسياق ذات يف ال
ــين باملخــدرات       ــم املتحــدة املع ــب األم ــع إىل تدشــني مكت نتطل
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واجلرمية لربنامج املساعدة والتعاون التقنيني هبدف زيادة قـدرة         
   .اجلزائر على مكافحة اإلرهاب

ــتراتيجيةوخبــــصوص تنفيــــذ اال   ــة ســ ــة ملكافحــ  العامليــ
فقــد اإلرهــاب ودعامتــها الثالثــة، بــشأن تعزيــز قــدرة الــدول،   

، كانـت إحـدامها     ٢٠٠٩نظمت اجلزائر حلقـيت عمـل يف عـام          
ــل اإلرهــاب      ــوال ومكافحــة متوي . حــول موضــوع غــسل األم

ــذا     ــة هبــ ــود املبذولــ ــلة اجلهــ ــر مــــصممة علــــى مواصــ واجلزائــ
ونعتقـد أننـا نتعـاون بـشكل كامـل مـع مؤسـسات              . اخلصوص

وال نغفل عـن    . األمم املتحدة، وخاصة جلنة مكافحة اإلرهاب     
ــة أن ج ــيت     حقيق ــة ال ــارير الوطني ــسلة التق ــة يف سل ــا، املبين هودن

قــدمناها بــشأن املوضــوع، ينبغــي تعزيزهــا بقــوة علــى الــصعيد  
  . الدويل

وفــضال عـــن ذلــك، فـــإن اجلزائــر مـــا فتئــت تعمـــل،       
ــؤمتر اإلســالمي، علــى       ــة امل ــضوا مؤســسا يف منظم ــصفتها ع ب
كفالة بذل املنظمة جلهود لتوعية أعضائها بـشأن اخلطـر العـابر       

ويف الوقـــت ذاتـــه، فقـــد . حـــدود الـــذي يـــشكله اإلرهـــاب لل
توصلنا إىل اتفاق مـع االحتـاد األورويب حـول برنـامج للتعـاون              

  . واملساعدة التقنيني
وختاما، وعلى املستوى الثنائي، فقـد أقمنـا اتـصاالت            

مع العديد من أصحاب املصلحة املؤسسيني مـن بـني الـشركاء      
ــر، حيــث نواصــل احلــ    ــديني للجزائ ــاون  التقلي وار ونكثــف التع

ــدة     . معهــم ــصاالت إرســاء ممارســات جي ــا هــذه االت ــيح لن وتت
وتوســــيع نطاقهــــا يف جمــــاالت احلــــوار والتعــــاون خبــــصوص  
اإلرهاب الدويل والقضايا األمنية املرتبطة بـه ومعاجلـة ومتابعـة           
اجلهود الناشئة عن تنفيذ اتفاقات وبـرامج التعـاون الـيت بـدأت             

  . فعلياآلن تدخل مرحلة التنفيذ ال
): تكلـــم باإلنكليزيـــة) (مـــصر (الـــسيد عبـــد العزيـــز  

) A/64/818(بدايــة، أود أن أشــكر األمــني العــام علــى تقريــره   
 األمـم املتحـدة العامليـة       اسـتراتيجية وعلى جهوده لتعزيـز تنفيـذ       

ونتوجـه بالـشكر أيـضا إىل رئـيس اجلمعيـة           . ملكافحة اإلرهاب 
ــؤمن     ــد امل ــو الكــالم عب ــسفري أب ــة وإىل ال ــدائم  العام ــل ال ، املمث

لبنغالديش، على كل مـا بـذاله مـن جهـود خـالل املـشاورات             
غــــري الرمسيــــة لتيــــسري التوصــــل إىل مــــشروع قــــرار تــــوافقي 

)A/64/L.69 (ستراتيجيةبشأن إجراء االستعراض الثاين لال.  
وفضال عن ذلك، أود أن أعرب عن تأييد وفد بلـدي            

ــسو    ــدائم ل ــل ال ــوم املمث ــه الي ــذي أدىل ب ــان ال ــة عــن  للبي ريا نياب
  .منظمة املؤمتر اإلسالمي

لقد شاركت مصر مشاركة نشطة وأسهمت إسـهاما          
 األمـم املتحـدة العامليـة ملكافحـة         اسـتراتيجية ملموسا يف صياغة    

ومـــا فتئنـــا نعيـــد التأكيـــد علـــى أن . اإلرهـــاب ويف اعتمادهـــا
 تقــع علــى عــاتق  ســتراتيجيةاملــسؤولية الرئيــسية عــن تنفيــذ اال 

 ونشدد كذلك على أمهية التنسيق بني آليـات         .الدول األعضاء 
األمم املتحدة واهليئات املتخصـصة التابعـة للمنظمـة العاملـة يف            

  .جمال مكافحة اإلرهاب لتفادي االزدواجية وإهدار املوارد
  )ليزيةكمصر، اإلن(

 العامليـة   سـتراتيجية عالوة على ذلك، ترى مصر أن اال        
لــيت تتخــذها األمــم جيــب أن تكــون اإلطــار العــام لإلجــراءات ا

. املتحــدة وآلياهتـــا ووكاالهتـــا املتخصــصة ملكافحـــة اإلرهـــاب  
وجيب أال تقتصر جهود األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب علـى          
آليات جملس األمـن وأجهزتـه، بـل ينبغـي أن متتـد إىل اآلليـات                

لـذلك جيـب علـى فرقـة        . اليت تشارك فيها أعضاء املنظمة كافة     
ــذ    ــة بالتنفي ــضع   العمــل املعني يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب أن ت

ــة اختــاذ      ــة يف عملي ــدول األعــضاء يف اجلمعي ــات إلشــراك ال آلي
  . القرار لديها

ــة إىل       ــادرات الرامي ــد مــصر املب ومــن هــذا املنطلــق تؤي
، مبــا يف ذلــك إدمــاج مبــادرة جاللــة ســتراتيجيةتعزيــز تنفيــذ اال

 ملك اململكـة العربيـة الـسعودية إلنـشاء مركـز عـاملي ملكافحـة        
وستشكل هذه املبـادرة وسـيلة ناجعـة لتعزيـز تنفيـذ            . اإلرهاب
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 بــصورة أكثــر توازنــاً، مبــا حيفــظ مــصاحل كــل       ســتراتيجيةاال
األعضاء، ويزيد من مشاركة اجلمعية العامة، وحيـد مـن حتكـم        

ــة ملكافحــة ســتراتيجيةجملــس األمــن يف تنفيــذ أنــشطة اال   العاملي
 . اإلرهاب وتوجهها

 العامليــة بــصورة ســتراتيجيةالومــن املهــم جــدا تنفيــذ ا   
يف كــل جوانبــها، مبــا يف ذلــك معاجلــة الظــروف الــيت   متوازنــة

القـضاء علـى االحـتالل     تقود إىل انتشار اإلرهاب، ومـن بينـها      
األجـــنيب، والتـــهميش االقتـــصادي واالجتمـــاعي، والتـــسوية     

ومبــا أن . الــسلمية للــصراعات الــيت طــال أمــدها ومل حتــل بعــد 
، فإنـه يتطلـب تـوفري       سـتراتيجية ألول لال هذا ميثل لـب الـركن ا      

 مــن خــالل التعــاون بــني الــدول املاحنــة، -املزيــد مــن األمــوال 
 هبـدف   -واجملتمع املدين، واملؤسسات املالية والتجارية الدولية       

ويتـسق هـذا    . سـتراتيجية مساعدة البلدان النامية على تنفيـذ اال      
 )A/64/818(النــهج مــع النقــاش الــوارد يف تقريــر األمــني العــام  

ــدابري اهلادفــة إىل تعزيــز تنفيــذ اال   ــة، ســتراتيجيةبــشأن الت  العاملي
 . كما يتسق مع أمهية التنفيذ الشامل لألركان األربعة مجيعها

ويف هذا الصدد، تؤكد مصر جمدداً على أمهية التنفيـذ           
، املتعلــق بتــدابري منــع ســتراتيجيةالــشامل للــركن الثــاين مــن اال 

د على احلاجة إىل اعتبار مثل هـذه        اإلرهاب ومكافحته، وتشد  
األعمــال اإلرهابيــة أعمــاالً إجراميــة بغــض النظــر عــن هــدفها،  

وجيــب . وبــدون تطبيــق أي هنــج انتقــائي، أو معــايري مزدوجــة  
التركيز هنا بشكل خـاص علـى الـدور الكـبري الـذي ميكـن أن                
تـــضطلع بـــه فرقـــة العمـــل املعنيـــة بالتنفيـــذ يف جمـــال مكافحـــة  

ــادر ة الــيت أطلقهــا خــادم احلــرمني الــشريفني يف   اإلرهــاب واملب
. ســتراتيجيةتوضــيح املفــاهيم املتــضاربة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ اال  

لــذلك تؤيــد مــصر خالصــة تقريــر األمــني العــام، الــيت شــددت 
  .ستراتيجيةعلى احلاجة إىل بناء معرفة معمقة بآليات تنفيذ اال

ــضروري        ــن الـ ــدي أن مـ ــد بلـ ــرى وفـ ــام، يـ ويف اخلتـ
 تعزيز احلوار والتسامح والتفاهم بـني احلـضارات         االستمرار يف 

والثقافــات واألديــان، ويــدعو إىل االحتــرام املتبــادل، وإىل منــع 
  .التشهري باألديان والقيم واملعتقدات والثقافات الدينية

): تكلـم بالروسـية   ) (االحتـاد الروسـي    (السيد بـانكني    
ــاب       ــود مكافحــة اإلره ــة جه ــاد الروســي يف طليع يقــف االحت

دويل، ويدعو إىل تعزيـز التعـاون الفعـال ملكافحـة اإلرهـاب،             ال
ويف . وتعزيز دور األمم املتحـدة بوصـفها منـسق تلـك العمليـة            

ــذ ا   ــرب أن التنفي ــصدد، نعت ــشامل لالهــذا ال ــة ســتراتيجيةل  العاملي
ــة    ــة حموريــ ــه أمهيــ ــاب لــ ــة اإلرهــ ــر إىل  . ملكافحــ ــن ننظــ وحنــ

ة للجهـود   بوصفها واحـدةً مـن الـصكوك الرئيـسي       ستراتيجيةاال
الدوليــة ملكافحــة اإلرهــاب، وقــراراً توافقيــاً فــائق األمهيــة مــن   
ــة    ــة جلهـــود مكافحـ ــة حيـــدد جمـــاالت األولويـ ــرارات اجلمعيـ قـ

  .اإلرهاب الدويل
ويف رأينا، من املهم خالل هذا االستعراض دعـم هـذا           

، وعــــدم الــــسماح بتقويــــضها، ســــتراتيجيةالفهــــم ألمهيــــة اال
. لــيت هتــدف إىل تعزيــز تنفيــذهاوالتــشديد علــى أمهيــة اجلهــود ا

، الـــذي جـــرى A/64/L.69وحنـــن نعتقـــد أن مـــشروع القـــرار 
ــاًء وواقعيــاً،    إعــداده هلــذه اجللــسة، جيــسد بــشكل تــام هنجــاً بّن

ويعود الفضل يف ذلـك إىل حـد كـبري     . ومتأنيا يف الوقت نفسه   
إىل القيــادة السلــسة واحلكيمــة الــيت اضــطلع هبــا املمثــل الــدائم  

ــنغالديش ــ. لبـ ــستقبل   وحنـ ــيكفل مـ ــذا الـــنص سـ ــرى أن هـ ن نـ
ــة يف إطــار التعــاون الــدويل     ــا املــشتركة امللتزمــة والفعال جهودن
ملكافحـــة اإلرهـــاب، وســـيكون أداة إضـــافية للتنفيـــذ النـــاجح  

  .ستراتيجيةلال
ــذ        ــبري يف تنفيــ ــهامه الكــ ــن إســ ــس األمــ ــدم جملــ ويقــ

ــتراتيجيةاال ــة     . س ــيت تتخــذها جلن ــدابري ال وأود أن أشــري إىل الت
حــة اإلرهــاب، وجلنــة جملــس األمــن املنــشأة عمــال بقــرار   مكاف

، وجلنة اجمللس املكونـة مبوجـب قـرار         )١٩٩٩ (١٢٦٧اجمللس  
ــس  ــات    )٢٠٠٤ (١٥٤٠اجملل ــهامات جمموع ــن إس ــضالً ع ، ف

اخلرباء يف إطـار تلـك اللجـان حـسبما نـصت عليـه واليـة كـل                  
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منــها، وجهــود فرقــة العمــل املعنيــة بالتنفيــذ يف جمــال مكافحــة   
  .اباإلره

وتدعم روسيا دعماً كامالً عمل فرقة العمل يف إطـار            
وقــد كنــا نعتقــد، وال نــزال، أن اخلطــوات     . واليتــها احلاليــة 

املــستقبلية املتخــذة يف هــذا اجملــال ســتزيد فعاليــة جهــود األمــم   
املتحـدة ملكافحــة اإلرهــاب، وتعــزز احلـوار الفعــال مــع الــدول   

دين، وسـتعزز القـدرة     األعضاء واملنظمات اإلقليمية واجملتمع امل    
وحنـن نـدعم مواصـلة تعزيـز        . على االستجابة لتهديد اإلرهاب   

التعاون بـني فرقـة العمـل واجلمعيـة العامـة، وإجـراء املزيـد مـن                 
ويف . االتــصاالت املنتظمــة وتبــادل اآلراء مــع الــدول األعــضاء 

هـــذا الـــصدد، نرحـــب خبطـــة فرقـــة العمـــل لتقـــدمي إحاطـــات  
 الـدول األعـضاء، وكـذلك خطتـها         إعالمية وتقارير فصلية إىل   

 ســتراتيجية لنــشر االاإلنترنــتإلنــشاء موقــع خــاص هبــا علــى   
وألغــراض اســـتعراض اليــوم، أعـــددنا   . العامليــة والتــرويج هلـــا  

معلومات أساسية مفـصلة عـن اجلهـود الـذي بذلتـها احلكومـة              
وتلقــي . الروســية واجملتمــع الروســي أمجــع ملكافحــة اإلرهــاب  

 التــــدابري املتخــــذة يف جمــــاالت هــــذه الوثــــائق الــــضوء علــــى 
ويعــين هــذا .  الــيت حتظــي باألولويــة لــدى روســيا ســتراتيجيةاال

مــسائل مثــل منــع اإلرهــاب، والوقايــة مــن جنــوح املواقــف        
االجتماعية إىل التطـرف، ومنـع نـشر اإليـديولوجيات املتطرفـة          

ــة، ومكافحــة اســتخدام اإلعــالم و   ــتوالعنيف ــراض اإلنترن  ألغ
  .إرهابية

ــنا     ــا عرضـ ــشراكة    كمـ ــة للـ ــات املتاحـ ــضاً اإلمكانـ أيـ
والتعــاون بــني املؤســسات التابعــة للدولــة وغــري التابعــة هلــا،        

ومـن آخـر األمثلـة هلـذا        . باإلضافة إىل مؤسسات اجملتمع املدين    
التعاون املؤمتر الدويل للتعلـيم والبحـوث الـذي نظمتـه اجلامعـة             

مــارس /الروســية للــصداقة بــني الــشعوب يف موســكو، يف آذار 
شراكة بـني الدولـة وقطـاع األعمـال واجملتمـع           الـ ”عنوان  حتت  

. “املمارسة، والنظريـة، والتوعيـة    : املدين يف مكافحة اإلرهاب   
وجيري حالياً يف تلـك اجلامعـة العمـل علـى إنـشاء معهـد دويل                

للبحــوث والتــدريس يف املــسائل املتعلقــة مبكافحــة اإلرهــاب      
ر جملـة دائمـة   ومثة خطط أيضاً إلصدا. بالتعاون مع فرقة العمل   

نـــشرة ”تعـــىن باألخبـــار والتحلـــيالت واألحبـــاث حتمـــل اســـم 
  .“مكافحة اإلرهاب

ومبا أننا نـويل أمهيـة خاصـة لـدور املنظمـات اإلقليميـة                
 العامليـة، فقـد اضـطلعنا بنـصيب وافـر يف            ستراتيجيةيف تنفيذ اال  

تلـــك اجلهـــود مـــن خـــالل رابطـــة الـــدول املـــستقلة، ومنظمـــة 
ومــن . ، ومنظمــة شــانغهاي للتعــاون معاهــدة األمــن اجلمــاعي 

خالل مشاركة روسيا الفعالة يف هذه املنظمات، قمنـا بإعـداد           
اتفاقية مكافحة اإلرهاب يف إطـار منظمـة شـانغهاي للتعـاون،            

، واتفاقيـــة ٢٠٠٩يونيـــو /وجـــرى التوقيـــع عليهـــا يف حزيـــران
ــدة األمـــن     ــة معاهـ ــة ضـــمن منظمـ ــتجابة اجلماعيـ ــدابري االسـ تـ

ــشرين  ــاعي؛ ويف ت ــوبر / األولاجلم ــة  ٢٠٠٩أكت ، متــت املوافق
على قانون منوذجي ملكافحة اإلرهـاب يف إطـار رابطـة الـدول             

مـارس  /وحنن مقتنعون بأنه، بـالتوقيع يف شـهري آذار        . املستقلة
أبريل على إعالين التعاون بني األمم املتحـدة ومنظمـة          /ونيسان

معاهدة األمن اجلماعي ورابطة الدول املستقلة، سـوف تكـون          
 العاملية أوسـع    ستراتيجيةمات هاتني املنظمتني يف تنفيذ اال     إسها

  .نطاقا، وستكتسب بعداً جديداً
ــذ آخــر اســتعراض لال    ــة، اعتمــد  ســتراتيجيةومن  العاملي

ــشرين األول   ــي يف تـ ــاد الروسـ ــيس االحتـ ــوبر /رئـ ، ٢٠٠٩أكتـ
، الـذي حيـدد املبـادئ       “مفهوم مكافحة اإلرهـاب يف روسـيا      ”

ــسياسة احلكومــة يف  ومــن شــأن هــذا  .  هــذا اجملــالاألساســية ل
 ســتراتيجيةاملفهــوم أن يوطــد هنــج روســيا يف التنفيــذ الفعــال ال 

  .األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب
تكاملــة  االتــصاالت الرئاســية املوواصــلنا تنفيــذ خطــة   

ــرة    ــاد الروســـي يف الفتـ ــة اإلرهـــاب يف االحتـ -٢٠٠٨ملكافحـ
نفسها ولكنـها   هذه اخلطة على جهود روسيا      وتركز  . ٢٠١٢

.  العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب      ستراتيجيةالامبتطلبات  أساسا  تفي  
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الدولـة يف   ات  وهي هتدف إىل إنشاء نظام معلومات عن سياس       
 املتطرفة، مبا يف ذلـك      واأليديولوجياتجمال مكافحة اإلرهاب    

وأشــدد مــرة أخــرى علــى أن    . عــن طريــق شــبكة اإلنترنــت   
 متثـل جـزءا     ة ملكافحة اإلرهاب   األمم املتحدة العاملي   استراتيجية

ــية  هيئـــات ترســـانة فعـــاال مـــن  أجهـــزة إنفـــاذ القـــانون الروسـ
بالكامـل  أدجمـت   يرتبط هبا من مؤسسات اجملتمع املـدين، و        وما

  .بلدي ملكافحة اإلرهابية اليت يبذهلا يوماليف اجلهود 

تـه  خربيف تقاسـم    السـتمرار   مستعد ل الحتاد الروسي   وا  
ــة يف جمــال  ــشركاء األجانــب  اإلرهــابمكافحــةالفعال .  مــع ال

وحنن مقتنعون بأننا سنواصـل بالتـايل تقـدمي مـسامهتنا يف تنفيـذ        
وسـتعطي  .  األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهـاب      استراتيجية

  .اهلدفذلك جلسة اليوم قوة دفع لتحقيق 

ــدرياناريفيلو    ــسيد أن ــم ) (مدغــشقر (رازايف - ال تكل
 األمـم املتحـدة بـشأن املـسائل         إن مقاصد ومبـادئ   ): بالفرنسية

املتعلقة بالسلم واألمـن الـدوليني، علـى النحـو املنـصوص عليـه              
 مــن أي وقــت أكثــر أمهيــةتكتــسي يثــاق عنــدما أنــشئت، امليف 

هـذه  و .وُتستدعى يف الوقت املناسب متامـا أكثـر مـن ذي قبـل          
 اجلهـة  ، ومنظمتنا ال تـزال    ثابتةاملبادئ  وهذه   راسخةاألغراض  

 لضمان ومحاية حقوق الشعوب يف العـامل يف         الرئيسية املركزية 
مكافحــــة إن . جمــــاالت األمــــن والتنميــــة وحقــــوق اإلنــــسان

رهــاب مهمــة مــشتركة تتطلــب التعــاون الفعــال مــن مجيــع    اإل
الـسلم  صـون   الدول األعضاء على مجيـع املـستويات مـن أجـل            

ــدوليني  ــن الـ ــشقر    . واألمـ ــد مدغـ ــب وفـ ــذلك، يرحـ ــولـ ذا هبـ
ــتعراض لتنفيــذ اال اال ــة ملكافحــة اإلرهــاب   ســتراتيجيةس  العاملي

ــضاء لت    ــدول األعـ ــة للـ ــة مثاليـ ــاره فرصـ ــربات  تباعتبـ ــادل اخلـ بـ
  .واملعلومات

ــي،   و   ــدث يف املاضـ ــا حـ ــل كمـ ــاذ  تواصـ ــة اختـ املنظمـ
ــة ملكافحــة اإلرهــاب بــشكل فعــال    ــود أن . خطــوات إجيابي ون

ــى وجــه اخلــصوص   ــات   : نؤكــد عل ــن االتفاقي ــدد م ــاد ع اعتم

زعمـاء   حيـث عقـد      ولية ملكافحة اإلرهاب، وإعالن األلفية    الد
العمل معا ملكافحـة اإلرهـاب الـدويل،         العزم على    العامل بأسره 

حيـث اتفقـت الـدول       ،٢٠٠٥ونتائج مؤمتر القمة العاملي لعام      
ــ بــشكل قــاطع واإلرهــاب إدانــة علــىاألعــضاء  دون حتفــظ، ب
مليـة ملكافحـة     األمم املتحدة العا   استراتيجية باإلمجاع   تواعتمد

ــاب  ــرار (اإلرهــ ــق٦٠/٢٨٨القــ ــول) ، املرفــ ــبتمرب /يف أيلــ ســ
، الــذي كــان معلمــا تارخييــا يعــرب عــن تــصميم الــدول   ٢٠٠٦

  .األعضاء على هزمية ويالت اإلرهاب
جيب علينا الثنـاء علـى اجلهـود الـيت اختـذهتا فرقـة              كما    

ــة مبكافحــة اإلرهــاب   ــن    العمــل املعني ــألف م ــيت تت ــة  ٣٠ال هيئ
 العاملية  ستراتيجيةق، لتنفذ بطريقة متكاملة اال    ودصنة و ومنظم

وقـد مت تنظـيم زيـارات       ). ٢٠٠١ (١٣٧٣وقرار جملس األمن    
احللقـة الدراسـية   وأود أن أذكر . هلذا الغرضحلقات دراسية   و

ــة  ــسفر بــشأن ونظمــة الطــريان املــدين الــدويل  ملاإلقليمي ــائق ال ث
 بــــشأن معــــايرياملقــــروءة آليــــا، واجتمــــاع منظمــــة الطــــريان 

عقـد يف أبوجـا،     ذي   واملعايري األمنيـة، الـ     االستدالل البيولوجي 
ــن  ــرة مــ ــا، يف الفتــ ــسان٨إىل  ٦ نيجرييــ ــل/ نيــ  .٢٠٠٩ أبريــ

تعزيــز الــسيطرة األمنيــة علــى    مــن األحــداث ومكنــت تلــك  
باســتخدام وثــائق يــة آلنظــام قــراءة احلــدود مــن خــالل تنفيــذ  

لكترونيـة  قابلة للقـراءة إلكترونيـا وجـوازات الـسفر اال         السفر  ال
ــائي  املــزودة أود أن أشــري إىل كمــا . خباصــية االســتدالل اإلحي

االجتماعــات الــيت نظمتــها جلنــة مكافحــة اإلرهــاب مــع ممثلــي  
املنظمات اإلقليمية مثل املركز األفريقي للدراسـات والبحـوث         

الـذي  جتمـاع   االاملتعلقة باإلرهـاب وجامعـة الـدول العربيـة، و         
جلهات التنسيق الوطنيـة    النمسا،  يف فيينا،   نفسها  ة  لجنالنظمته  

ــه شــاركتو، يف جمــال اإلرهــاب  ــاك  . مدغــشقر في وكــان هن
تفاعليـة مـع الـدول      إعالميـة   أيضا تبـادل معلومـات وإحاطـات        

  .األعضاء

كافحـة  املعنية مب العمل العاملية   فرقة   حنن نرحب بإنشاء    
كما هننـئ الـسيد جـان بـول         . أحرزتهالتقدم الذي   باإلرهاب و 
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فرقة العمـل املعنيـة بالتنفيـذ يف جمـال          لعيينه رئيسا   البورد على ت  
  .مكافحة اإلرهاب، ونتمىن له كل التوفيق والنجاح يف عمله

املديريـة  بالزيارة اليت أجرهتـا     كثريا  مدغشقر  وتشرفت    
  إىل سـبتمرب / أيلـول  ٢٨مـن   للجنة مكافحـة اإلرهـاب      التنفيذية  

 جانـــب، إىل ٢٠٠٨أكتـــوبر /تـــشرين األول/تـــشرين األول ٣
ــيت قامــت هبــا    ــارة ال ــذ يف جمــال   الزي ــة بالتنفي ــة العمــل املعني فرق

  املتكامـــــلتنفيـــــذالمكافحـــــة اإلرهـــــاب يف ســـــياق تيـــــسري 
ضــم و.  األمـم املتحــدة العامليـة ملكافحــة اإلرهـاب   سـتراتيجية ال

السيد مايك مسيـث ممـثلني رفيعـي املـستوى          الفريق الذي رأسه    
واملنظمـة   جلرميـة، من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات وا      

البحرية الدولية فضال عن ممثلني من جلنة جملـس األمـن املنـشأة             
منظمة الطـريان املـدين    و،  )٢٠٠٤ (١٥٤٠لس  اجملعمال بقرار   

منظمــة اجلمــارك العامليــة واملنظمــة الدوليــة للــشرطة  والــدويل، 
بالنـسبة ملدغـشقر   بالغـة األمهيـة    وكانـت هـذه الزيـارة       . اجلنائية

غرايف، وتعرضها ألعمال اإلرهـاب واالجتـار       بسبب موقعها اجل  
واقــع رؤيــة   مــن فرقـة العمــل تكمــا مكنــ. مـن مجيــع األنــواع 

 ممتـاز وفعـال خـالل الزيــارة     بعمــلفرقـة العمـل  مـت  وقا. البلـد 
  .اليت قامت هبا

رة اإلعــراب مــود تــ، فــإن حكومــة مدغــشقر  لــذلكو  
مــن عــضو الــشكر والتقــدير إىل كــل أمســى آيــات أخــرى عــن 
ونــود أن جنــدد اســتعدادنا .  قــام بالزيــارةفريــق الــذيأعــضاء ال

املستمر للعمل مع فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحـة           
ــاب ــة مل  واإلرهـ ــة التنفيذيـ ــاب املديريـ ــة اإلرهـ ــد  .كافحـ وتؤكـ

 العامليـة ملكافحـة     سـتراتيجية تنفيـذ اال  ب التزامهـا    امدغشقر جمـدد  
  .امجيع جوانبهمن اإلرهاب على حنو متكامل و

 فـإن  ،كبرية رغبتنا يف التعاون ولئن كانتومع ذلك،     
مدغـشقر طلبـها    ولـذلك تكـرر     . غري كافية بل  مواردنا ضعيفة   

ــة للحـــصول علـــى مـــساعدة   ــدة  فنيـ ــم املتحـ ــة مـــن األمـ وماليـ
  .وشركائها لبناء القدرات

علـــى بعـــض لتأكيـــد ويغتـــنم وفـــدي هـــذه الفرصـــة ل  
وتــشمل .  للتــولزيــارة الــيت ذكرهتــالإجنــازات مدغــشقر نتيجــة 

بــشأن صــالح التــشريعات، فــضال عــن مــشاريع قــوانني  إهــذه 
. لتقـدمي إىل الربملـان اجلديـد      جـاهزة ل  رهاب وتسليم اجملرمني    اإل

  .كما أنشأنا جلنة وطنية ملكافحة اإلرهاب

ــرب    ــشروع    ويعـ ــق ملـ ــده املطلـ ــن تأييـ ــدي عـ ــد بلـ وفـ
تفــق مــع تعزيــز إنــه ي. ، املعــروض علينــا اليــومA/64/L.69القــرار

 األمـم املتحـدة     سـتراتيجية ال  املتكامل تنفيذالالتعاون الدويل يف    
 ألن هنـاك بعـض      -ربعة  األ اوأركاهن العاملية ملكافحة اإلرهاب  

ــة  ــة مــن التنظــيم  علــى اجلماعــات اإلرهابي ومتتلــك درجــة عالي
حلـوار  إىل اكما يؤكد من جديد على احلاجة     . أسلحة متطورة 

لـدول األعـضاء    يف ا هـاب   مكافحة اإلر   عن سؤولنياملبني  فيما  
ــدويل واإلقليمــي ودون اإلقليمــي      ــاون ال ــز التع ــن أجــل تعزي م

 معروفــة ملكافحــة اإلرهــاب  العامليــةســتراتيجيةجعــل االهبــدف 
  .بصورة أفضل

. مدغشقر امليسرين واملنسقني علـى جهـودهم   تشكر  و  
ت تفهمـا ومرونـة خـالل    بـد كما نتوجه بالشكر للوفـود الـيت أ       

عتمـــد ونأمـــل أن ي. ع القـــرار هـــذااملفاوضـــات بـــشأن مـــشرو
  .بتوافق اآلراء

ــسيد واكــسمان    ــرائيل (ال ــة ) (إس ــم باإلنكليزي ): تكل
بدايــة، أود أن أشــكر رئــيس اجلمعيــة العامــة علــى عقــد هــذه    
اجللسة بشأن موضوع يؤثر، بـشكل مأسـاوي، يف حيـاة عـدد             

  .كبري جدا من األفراد يف مجيع أحناء العامل
خا بـأن املكافحـة اجلماعيـة       وإسرائيل تؤمن إميانـا راسـ       

ــاد        ــيت يع ــزام ال ــات االلت ــى بيان ــصر عل ــاب جيــب أال تقت لإلره
أن املتمثلــة يف قيقــة احلو. التأكيــد عليهــا بــني الفينــة واألخــرى 

ــة    ــلحتهم ودرايتـــهم الفنيـ ــاهتم وأسـ ــابيني، وكـــذلك رعـ اإلرهـ
ــا     وأيديولوجيتــهم، يتــدفقون عــرب احلــدود تتطلــب جهــدا عاملي

ومـن مث، ينبغـي لنـا اغتنـام الفرصـة      . هديـد حقا ملواجهة هذا الت   
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املتاحــة لنــا اليــوم إللقــاء الــضوء علــى جمــاالت التعــاون ووضــع 
خطط عمل فعالة والتشديد على التـزام مجيـع الـدول مبواجهـة             

وجيــب أن نــضع يف اعتبارنــا أنــه . اإلرهــاب أينمــا أطــل برأســه
مــن قــضية أو مظلمــة تــربر اإلرهــاب بــأي مــن أشــكاله         مــا
  .بال استثناءمظاهره  أو

 األمـــم املتحـــدة العامليـــة اســـتراتيجيةوتؤيـــد إســـرائيل   
ــن     ــس األمـ ــرار جملـ ــاب وقـ ــة اإلرهـ ) ٢٠٠١ (١٣٧٣ملكافحـ

خر ونرحـب بـآ   . يويا يف التصدي لإلرهـاب    باعتبارمها إطارا ح  
، وكــذلك )A/64/818(تقريــر لألمــني العــام عــن هــذه املــسألة  

 يف جمـال مكافحـة     األمم املتحدة تقوم هبا   اليت  املكثفة  باألنشطة  
ــاب ــدول    . اإلرهـ ــيح للـ ــدة تتـ ــم املتحـ ــح أن األمـ ــن الواضـ ومـ

األعــضاء عــددا مل يــسبق لــه مثيــل مــن املــوارد لبنــاء القــدرات   
  .وتبادل املعلومات

حمـددة حتـيط باالسـتعراض الـذي        وفيما يتعلق مبـسائل       
جنريه، تؤيد إسرائيل العمل الذي تضطلع به فرقة العمل املعنية          

ــذ يف جمــ  ــسيق    بالتنفي ــشئت لتن ــيت أن ال مكافحــة اإلرهــاب، وال
ــاب وترشــيد       ــم املتحــدة يف جمــال مكافحــة اإلره ــشطة األم أن

غـري أن هـذه     . عملية مساعدة الدول األعـضاء هبـذا اخلـصوص        
بــل إهنــا ينبغــي أن تــشجع . العمليــة ليــست غايــة يف حــد ذاهتــا

علــى حتديــد ســبل مبتكــرة ملموســة متكــن األمــم املتحــدة مــن   
ات مـــع الـــدول األعـــضاء لكفالـــة الوفـــاء  الـــدخول يف شـــراك

  .بااللتزامات يف جمال مكافحة اإلرهاب وتعزيز القدرات
لـدول  مـا ل  ويف هذا الـصدد، يـربز تقريـر األمـني العـام               

أدوات لبنــاء قــدرهتا علــى مكافحــة اإلرهــاب     مــن األعــضاء 
 مكافحــة ســتراتيجيةوالــدعائم األربــع ال. بــصورة أكثــر فعاليــة
 معاجلتها مجيعـا بـصورة متزامنـة وإيالئهـا          اإلرهاب، اليت ينبغي  

نفس القدر من االهتمام واألمهيـة، تـوفر إطـارا أساسـيا جلميـع         
 سـتراتيجية غري أنه مع تغـري اإلرهـاب وتكيفـه، فـإن اال           . الدول

أيـــضا جيـــب أن تـــتغري وتتكيـــف لكفالـــة عـــدم التغاضـــي عـــن 

 وحيثما ارتكب وأيـا كـان الغـرض         وهاإلرهاب أيا كان مرتكبُ   
 مكافحــة اســتراتيجيةومــن مث، تعتقــد إســرائيل أن تنفيــذ  . منــه

ــاب جيــب أن يظــل ديناميــا لكــي حتــتفظ اال       ســتراتيجيةاإلره
  .بأمهيتها

الشراكات بني  تعزيز  وحول هذا املوضوع، نعتقد أن        
وإســرائيل . الــدول، وكــذلك اجملموعــات اإلقليميــة، ضــروري 

افحــة ملتزمــة بــأن تكــون شــريكا متفانيــا يف اجلهــد العــاملي ملك 
ــة    ــة والثنائي ــة واإلقليمي ــصعد الدولي ــى ال ــرور . اإلرهــاب عل ومب

األعوام، أصبح لدينا بنيان فريد من املعرفة والقدرات يف جمـال           
ــاب ــة اإلرهـ ــا التقنـــيني املـــستمرين  . مكافحـ ــا ودعمنـ وبتعاوننـ

ــات       ــالل هيئــ ــن خــ ــك مــ ــا يف ذلــ ــادرات، مبــ ــشاريع ومبــ ملــ
ل املمارســات املتحــدة املختلفــة، نــسعى إىل تبــادل أفــض  األمــم

واخلــــربات واإلســــهام حبرفيــــة يف اجلهــــود العامليــــة ملكافحــــة  
ــادرة   . اإلرهــاب ويف إطــار هــذه اجلهــود، رحبــت إســرائيل مبب

ــام ــود مكافحــة      ٢٠٠٩ ع ــة ملنــسقي جه ــشاء شــبكة عاملي  إلن
اإلرهــاب علــى الــصعيد الــوطين، بتعــاون وثيــق مــع هيئــات        

  .املتحدة ذات الصلة، وأيدهتا األمم
ــر    ــنت إسـ ــد سـ ــات  وقـ ــا يف اتفاقيـ ــصفتها طرفـ ائيل، بـ
املتحدة األساسية بشأن اإلرهاب، تشريعات فعالـة بغيـة          األمم

ــة مبوجــب تلــك الــصكوك   ويف ســياق . تنفيــذ التزاماهتــا الدولي
القيــام بــذلك، مل تكتــف احلكومــات اإلســرائيلية املتعاقبــة مبنــع  
ــسألة      ــضا مل ــة أي ــها تــصدت بفعالي ــه، ولكن اإلرهــاب ومكافحت

.  أعمال إرهابية ومتويلها والتخطـيط واإلعـداد هلـا     املشاركة يف 
قــانون مقتــرح وفــضال عــن ذلــك، فإنــه جيــري حاليــا النظــر يف 

حكــومي يتعلــق مبكافحــة اإلرهــاب، وذلــك هبــدف التــصدي   
ــر     ــئة عـــن خطـ ــة الناشـ ــديات القائمـ ــة والتحـ للمـــشاكل املعلقـ
اإلرهـــاب، مـــع املوازنـــة بـــشكل دقيـــق بـــني شـــواغل حقـــوق 

  .ات األمنيةاإلنسان واالعتبار



A/64/PV.116  
 

10-50879 21 
 

وإضــافة إىل ذلــك، ينبغــي أن نــويل يف عملنــا اهتمامــا    
سـلحة مـن جانـب الـدول إىل منظمـات           األأكرب ملواجهـة نقـل      

ــشرق األوســط     ــابيني، وخاصــة يف ال ــل اإلره ــة ولتموي . إرهابي
 مبــا يف ذلــك تزويــدها - ورعايــة الــدول للجماعــات اإلرهابيــة

 تـشكل   -  هلـا  باألسلحة وتدريبـها ومتويلـها وتـوفري مـالذ آمـن          
هتديدا مل يسبق له مثيل، حيث جيري تزويد مجاعات ال حتتـرم            
أي مبــدأ إنـــساين بقـــدرات عــسكرية مل يكـــن هلـــا وجـــود يف   

  .السابق إال يف ترسانات الدول ذات السيادة
ورد اجملتمع الدويل علـى هـذه الـدول جيـب أن يكـون         
ن رعايــة اإلرهــاب والــسماح للجماعــات اإلرهابيــة  إ: صــرحيا

عمل مبنأى عـن العقـاب انطالقـا مـن أراضـي دولـة مـا ليـسا                  بال
مبكـان  ويف هذا الصدد، من األمهيـة     . من بني امتيازات السيادة   

ــة      ــال مكافحـ ــذ يف جمـ ــة بالتنفيـ ــل املعنيـ ــة العمـ أن تكثـــف فرقـ
اإلرهاب جهودهـا لتوعيـة الـدول باحلاجـة امللحـة إىل تـصنيف          

ــشريعا    ــة يف إطــار ت ــة اإلرهــابيني واملنظمــات اإلرهابي هتا الوطني
بغيــــة تفــــادي أي بطــــالن وغمــــوض قــــانوين يف مواجهــــة      

  .اآلفة هذه
خــر تقريــر آوترحــب إســرائيل باالهتمــام الــذي أواله    
وإسرائيل حتذر منذ سنوات من أن خطـر التحـريض          . للتطرف

وجيــب أن نقــر بـأن اإلرهــاب ال يبــدأ هبجــوم  . ميهـد لإلرهــاب 
.  موقـع ديـين    على حافلة أو مقهى أو مطعم أو مـبىن إداري أو          

فاإلرهـاب يبـدأ بالكلمـات      . فذاك هو ما ينتهي إليـه اإلرهـاب       
واإلرهــاب يبــدأ عنــدما . واألفكــار الــيت حتــض علــى الكراهيــة 

ــسانية ويــــشجعون     ــفتهم اإلنــ ــم مــــن صــ ــراد غريهــ ــرد أفــ جيــ
ومــن مث، فــإن مــن واجــب اجملتمــع . االستــشهاد وثقافــة املــوت

 ووســـائل الـــدويل منـــع التحـــريض يف املـــدارس ودور العبـــادة 
ومثلمـــا نقـــدم اإلرهـــابيني إىل . اإلعـــالم ويف أي مكـــان آخـــر

ــضا        ــا أي ــه جيــب علين ــضيتهم، فإن ــة، بغــض النظــر عــن ق العدال
 أو أي   - مالحقة مـن يبنـون أسـس اإلرهـاب بتعلـيم األطفـال            

 أن ميجدوا املوت والكراهيـة والقتـل        - شخص هبذا اخلصوص  
  .باسم أي حركة سياسية أو أيديولوجية أو دين

إىل جانب مسألة التحريض، ال يسعنا أن نغفـل عـن           و  
احلقيقة البسيطة املتمثلـة يف أن احلكـم الرشـيد درع قـوي واق             

سـيادة القـانون، فإنــه   يـتم إعـالء شــأن   وعنــدما . مـن اإلرهـاب  
ومـن مث، فـإن     . ميكننا تفادي اهلجمات اإلرهابيـة بنجـاح أكـرب        

بنـاء قــدرات الـدول علــى التــصدي لإلرهـاب جيــب أن يرســي    
يف الوقــــت ذاتــــه مقــــاييس ملــــستويات احلكــــم والــــشفافية      

  .عام بوجه
وبينمــا نتطلــع إىل املــستقبل، تأمــل إســرائيل أن ختــرج    

الــدول مــن مناقــشة اليــوم وقــد تــشجعت علــى إعــداد وتنفيــذ   
مقترحات وسياسات ملموسة، حترم مجيـع اإلرهـابيني يف كـل           

  .مكان من وسائل إحلاق األذى باألبرياء
ــوم    ــسيدة بلـ ــا (الـ ــبانية ) (كولومبيـ ــت باإلسـ ): تكلمـ

أشكر أعضاء املكتب، وأن أشكر بصفة خاصـة         بداية، أود أن  
غالديش، السفري أبو الكالم عبد املـؤمن، علـى         ناملمثل الدائم لب  

جهــــــوده والتزامــــــه يف تنــــــسيق أنــــــشطة الفريــــــق العامــــــل 
 األمــم املتحــدة العامليــة ســتراتيجيةباالســتعراض الثــاين ال املعــين

  .رهابملكافحة اإل
إن اإلرهـــاب واحـــد مـــن أخطـــر التهديـــدات للحيـــاة   

وهــذه اجلرميــة . والرفــاه واحلريــات األساســية جلميــع الــشعوب 
العامليـة ليـست جمـرد هتديــد للـسالم واألمـن الـدوليني، ولكنــها       
تقوض كذلك مبادئ الدول وقيمهـا واملؤسـسات الدميقراطيـة          

ملتحـدة  وسيادة القانون واحلريات اليت تنـشئها صـكوك األمـم ا          
وهلذا السبب، فـإن كولومبيـا تـرفض متامـا، وبثبـات            . وتعززها

  .ال يتزعزع، األعمال اإلرهابية جبميع أشكاهلا ومظاهرها
 األمم املتحـدة العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب          استراتيجيةو  

توفر أساسا لوضع خطة عمل ملموسة ملنع انتـشار اإلرهـاب؛           
ــداب     ــاد ت ــه؛ والعتم ــذا اخلطــر ومكافحت ــع ه ــدرة  ومن ــاء ق ري لبن
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الدول على مكافحة اإلرهاب؛ ولتعزيز مهام األمم املتحدة يف         
ــدابري املتفــق      ــذ الت ــضمان تنفي ــة؛ ول جمــال مكافحــة هــذه اجلرمي

  .عليها مبا يكفل احترام حقوق اإلنسان
ومتابعة لتلك التـدابري، تبـذل كولومبيـا جهـودا كـبرية         

لـى  للتصدي ألي مظهر من مظـاهر اإلرهـاب وحتـرز تقـدما ع            
ــة        ــن الدول ــد أم ــل يف توطي ــت املتمث ــدف الثاب ــوغ اهل ــق بل طري
ومحاية االستقرار الدميقراطي واملؤسسات الوطنية وكفالة أمـن        
مجيع املواطنني ورفاههم، وذلك مع التنفيذ الكامـل اللتزاماهتـا          
مبوجب القانون الدويل ويف إطار التعاون بني املؤسسات علـى          

  .الصعيد الدويل
لشاملة، اليت أعـدت مـن خـالل آليـات          واستراتيجيتنا ا   

سياسية وقانونية وتنفيذيـة ودوليـة قائمـة علـى التعـاون، تركـز              
ــانون و   ــز ســيادة الق ــسيطرة علــى األراضــي  بــسط علــى تعزي ال

الوطنية بالكامل؛ وتعزيز محاية اجملتمع املدين؛ والتفكيـك التـام          
زالـت نـشطة يف كولومبيـا والـيت          للمنظمات اإلرهابية الـيت مـا     

ــرت ــة واالجتــار غــري املــشروع    ت بط باجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني
  .باألسلحة واالجتار غري املشروع باملخدرات

ويف إطــــار التــــدابري الراميــــة إىل دعــــم دور منظومــــة   
ــا مــسامهات     األمــم املتحــدة هبــذا اخلــصوص، قــدمت كولومبي

 العامليـة   سـتراتيجية كبرية لكل من جلنة مكافحـة اإلرهـاب واال        
 دوالر ٢٠٠ ٠٠٠رهـاب وذلـك مببـالغ تـصل إىل     ملكافحـة اإل 

واستهدفت هذه املـسامهات    . على مدار األعوام الثالثة املاضية    
تعزيـز القــدرات الوطنيــة عــرب بــرامج مــشتركة بــني املؤســسات  
ومساعدات قانونية تقنيـة وتعزيـز التعـاون الـدويل يف مكافحـة             
اإلرهاب على الصعيد اإلقليمي وتنفيـذ الـصكوك ذات الـصلة            

  .نع اإلرهابمل
وتكللت اجلهود املنسقة اليت تبذهلا مؤسساتنا الوطنيـة          

ــة يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب مــع فــرع منــع اإلرهــاب     العامل
التابع ملكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة بوضـع            

برامج وطنية هامة وأخرى للتعـاون هتـدف إىل تعزيـز وتوطيـد             
ريهـا مـن األدوات ذات الـصلة    األدوات القانونية واإلداريـة وغ    

يف جمال مكافحة اإلرهاب، وكذلك قدرة كولومبيا املؤسـسية         
  . على تنفيذ السياسات والقواعد ذات الصلة

وفضال عن ذلك، أود أن أشري إىل أن احتـرام حقـوق              
ــيت      ــسياسة الـ ــة يف الـ ــر احملوريـ ــد العناصـ ــشكل أحـ ــسان يـ اإلنـ

ــاب  ــة اإلرهـ ــا ملكافحـ ــدهتا كولومبيـ ــن .اعتمـ ، ٢٠٠٨ة ويف سـ
ــة    ــاملة تتـــضمن مبـــادئ توجيهيـ أعـــدت احلكومـــة سياســـة شـ
ــشرطة      ــى رجــال ال ــسألة، جيــب عل ــشأن هــذه امل وإجــراءات ب

مكافحتــــهم لــــدى والقــــوات العــــسكرية فهمهــــا وتطبيقهــــا 
  .لإلرهاب
وهذه اإلجنازات اهلامة علـى الـصعيد الـوطين يف جمـال              

 مكافحة اإلرهاب واليت حتقـق العديـد منـها بـدعم مـن اجملتمـع              
الــدويل، تتطلــب اختــاذ إجــراءات تكميليــة ضــمن إطــار فعــال    

ــاون ــدول     . للتع ــزز ال ــضروري أن تع ــن ال ــصدد، م ــذا ال ويف ه
ــا بتنفيــــذ اال  ــتراتيجيةاألعــــضاء التزامهــ ــة ســ ــة ملكافحــ  العامليــ

اإلرهــاب حبــزم لكــي نكــافح بــصورة مــشتركة ومتــسقة هــذه   
  .الظاهرة اليت تؤثر علينا مجيعا

) A/64/L.69( علينا اليـوم     إن مشروع القرار املعروض     
جيــسد رغبــة الدولــة يف مواصــلة العمــل والتعــاون يف التــصدي   

. لإلرهاب على الـصعيد العـاملي ملكافحـة هـذا اخلطـر املـشترك             
وتنظــــر كولومبيــــا إىل هــــذا األمــــر باعتبــــاره تأييــــدا قاطعــــا   

ــتراتيجيةال ــاب    ســ ــة اإلرهــ ــة ملكافحــ ــدة العامليــ ــم املتحــ  األمــ
 متخصــصة تــوفر الــدعم واملــساعدة  ولتعزيزهــا وإلنــشاء أفرقــة
  .التقنية والقانونية للدول

وخطـــر اإلرهـــاب، الـــذي يـــؤثر علـــى أمـــن بلـــداننا،    
يتفاعـــل أيـــضا مـــع الـــشبكات اإلجراميـــة عـــرب الوطنيـــة علـــى 

ولــن . اختالفهــا والــيت تعمــل بطــرق معقــدة ومتعــددة األبعــاد  
ــه      ــة مرتكبي ــع أشــكاله ومعاقب ــع اإلرهــاب جبمي ــتمكن مــن من ن
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عليـــه إال إذا كانـــت الـــدول مـــصممة علـــى تعزيـــز   والقـــضاء 
.  التنظيمــــاتالتعــــاون والــــدعم املتبــــادل يف مكافحــــة هــــذه 

وستـستمر كولومبيـا يف إتاحـة قــدراهتا بالكامـل يف هـذا اجملــال      
ومشاطرة اجملتمع الدويل املمارسات اجليـدة الـيت اكتـسبناها يف         
ــدة     ــم املتحـــ ــل األمـــ ــم عمـــ ــاب ويف دعـــ ــا لإلرهـــ مكافحتنـــ

  .صاخلصو هبذا
بدايــة، ): تكلــم باإلنكليزيــة) (اليابــان (الــسيد ناغــاي  

أود أن أعرب عن تقدير حكومة اليابان لقيادة رئـيس اجلمعيـة        
كمــا . العامــة يف دفــع املناقــشة بــشأن مكافحــة اإلرهــاب قــدما

أعـــرب عـــن خـــالص امتناننـــا للـــسفري عبـــد املـــؤمن، ممثـــل        
بـــنغالديش، علـــى إســـهامه وجهـــوده غـــري العاديـــة يف تيـــسري   

 اســتراتيجيةاملــشاورات بــشأن مــشروع قــرار اســتعراض تنفيــذ 
). A/64/L.69(األمــــم املتحــــدة العامليــــة ملكافحــــة اإلرهــــاب  

ــام      ــني العــ ــشامل لألمــ ــالتقرير الــ ــضا بــ ــب أيــ ــان ترحــ واليابــ
)A/64/818 (  عـــــن األنـــــشطة الـــــيت تـــــضطلع هبـــــا منظومـــــة

  .ستراتيجيةاملتحدة يف تنفيذ اال األمم
ة للمجتمـــع الـــدويل يف وأســـفرت املـــساعي املتـــضافر   

زال  غـري أن اإلرهـاب مـا      . مكافحة اإلرهاب عن نتائج إجيابية    
يشكل هتديدا خطريا بـالنظر إىل ظهـور اجتاهـات جديـدة مثـل              

عـدد اإلرهـابيني    ازديـاد   نشر التطرف بني املـواطنني العـاديني و       
واإلرهـاب اإللكتـروين واسـتخدام اإلنترنـت يف         مؤخرا  احملليني  

واألمر يستدعي بـذل جهـد مـستمر        . هابالتحريض على اإلر  
  .وشامل جملاهبة هذه التحديات

 األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهـاب،       استراتيجيةو  
ــام   ــا٢٠٠٦املعتمــدة يف ع ــدا و   ، م ــت صــكا مفي ــا زال يف مهم

جهودنا ملكافحة اإلرهاب، حيث أهنا توفر هنجا كليا وشـامال          
تــــدابري منــــع  ال تغطــــي ســــتراتيجيةواال. ومتعــــدد اجلوانــــب

ــصدي      ــدابري الت ــضا ت ومكافحــة اإلرهــاب فحــسب، ولكــن أي
للظروف الـسياسية واالجتماعيـة واالقتـصادية املؤاتيـة النتـشار         

ــسان       ــرام حقــوق اإلن ــة احت ــى أمهي ــد عل ــع التأكي اإلرهــاب، م
 علـى قيمـة إشـراك       سـتراتيجية كمـا تـشدد اال    . وسيادة القانون 

ء أصــــــحاب املــــــصلحة مجيعــــــا، بــــــدءا بالــــــدول األعــــــضا 
املتحـدة واهليئـات اإلقليميـة والدوليـة وانتـهاء بالقطـاع             واألمم

  .اخلاص واجملتمع املدين
وبالتــايل، ينبغــي لنــا اغتنــام هــذه الفرصــة الــيت يتيحهــا    

االســـتعراض الـــذي جيـــرى كـــل ســـنتني لتـــدارس جهودنـــا يف 
مـع املبـادئ    ومتاشيها  جهودنا  تنسيق  مكافحة اإلرهاب لكفالة    

ــصوص عل  ــدابري املن ــا يف االوالت ــد  ،ســتراتيجيةيه  وإلعــادة تأكي
التزامنــا مبواصــلة تعزيــز تعاوننــا يف مكافحــة اإلرهــاب مبوجــب 

  .ستراتيجيةاال
ــدويل،      ــع الـ ــان يف اجملتمـ ــان عـــضو نـــشط ومتفـ واليابـ

ــصعيدين       ــى ال ــاب عل ــدة ملكافحــة اإلره ــود ع ــشارك يف جه ي
 ولـئن كـان     ،وتعتقد اليابان منذ أمد بعيد أنـه      . الوطين والدويل 

الـــضروري أن نكـــون حـــازمني يف مكافحـــة اإلرهـــابيني  مـــن 
وحماكمتـــهم، فـــإن تعزيـــز احتـــرام حقـــوق اإلنـــسان والتنـــوع  
ــو      ــشمول ه ــصفة وال ــة املن ــة والظــروف االجتماعي والدميقراطي

ــل   ــة يف األجــل الطوي ــر فعالي ويف ضــوء االجتــاه األخــري   . األكث
الذي ينحو إىل الغلو والتطرف، والذي جعل مواطنني عـاديني        

ــ ــة   ينجحـ ــاوالت إرهابيـ ــذ حمـ ــون يف تنفيـ ــادوا ينجحـ ون أو كـ
ويف هـــذا . كـــبرية، تعيـــد اليابـــان التأكيـــد علـــى ذلـــك الـــرأي

الــصدد، فــإن اليابــان تــدعو إىل ثقافــة احلــوار وتقــدم املــساعدة  
لتلبية االحتياجات التعليميـة للمجتمعـات املعتدلـة، الـيت تظهـر            
صـــــمودا يف مواجهـــــة خطـــــر التطـــــرف العنيـــــف، وتـــــدعم 

  .تمعاتاجمل هذه
ــدة يف         ــدان ع ــاون إىل بل ــد التع ــد ي ــان مت ــا أن الياب كم

جماالت من بينها بناء السالم واحلد من الفقـر واحلكـم الرشـيد          
 األساســـــية االجتماعيـــــةالـــــبىن وســـــيادة القـــــانون وتطـــــوير 

ومن بني األمثلة علـى ذلـك جمموعـة املـساعدات          . االقتصاديةو
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ني دوالر، والـيت    ألفغانستان والبـالغ قـدرها حـوايل مخـسة باليـ          
وتـشمل  . نـوفمرب املاضـي   /جرى اإلعالن عنها يف تشرين الثاين     

اجملموعــة بـــرامج للتـــدريب املهــين؛ وبنـــاء القـــدرات يف جمـــال   
ىن األساسـية   دارة املشاريع؛ وبرامج لتطـوير الـب      اإلدارة املالية وإ  

مثل مد الطرق وإنشاء مرافق امليـاه وشـبكات الطاقـة؛ وتقـدمي             
وجيمـــع هـــذا .  التنميـــة الزراعيـــة والريفيـــةاملـــساعدة يف جمـــال

التعاون بـني معـارف وخـربات العديـد مـن األطـراف الفاعلـة،               
  .مبا يف ذلك منظمات خاصة ومنظمات غري حكومية

واليابان تنفذ التـدابري الدوليـة والوطنيـة ملنـع اإلرهـاب              
ــزم  ــه حبــ ــي . ومكافحتــ ــرف يف فهــ ــات  ١٣طــ ــن االتفاقيــ  مــ

فحـة اإلرهـاب وهـي تعمـل، مـن          والربوتوكوالت الدوليـة ملكا   
خالل عقد حلقات دراسية سـنوية بـشأن هـذا املوضـوع، مـن              
ــذه      ــضمام إىل هـ ــى االنـ ــرى علـ ــدان األخـ ــشجيع البلـ ــل تـ أجـ

خــر مبــادرة آوشــهدت طوكيــو . االتفاقيــات والربوتوكــوالت
مارس مبـشاركة مجيـع الـدول األعـضاء     /من هذا القبيل يف آذار  

  .واحمليط اهلادئيف رابطة التعاون االقتصادي آلسيا 
ــدها        ــيت تعق ــشات ال ــة يف املناق ــان بفعالي ــشارك الياب وت

. جلان جملس األمن ذات الصلة وتنفذ قرارات اجمللس بالكامـل         
وعالوة على ذلـك، فـإن لليابـان دورا رائـدا يف تعزيـز التعـاون             
ــيا واحملــيط        ــؤمتر الــوزاري آلس ــيم امل ــن الطــريان بتنظ ــشأن أم ب

ــريان، و  ــادئ بـــشأن أمـــن الطـ ــضا يف آذار اهلـ ــد أيـ  /الـــذي عقـ
  .٢٠١٠ مارس

ويف اليابــان، يقــوم القطــاع اخلــاص بــدور هــام، لــيس    
يف التصدي للظروف املؤاتيـة لنـشر التطـرف فحـسب، ولكـن             
أيــضا ببــذل جهــود وقائيــة، حيــث أن الــصناعات ذات الــصلة  
ــسجيل وتقــدمي معلومــات حــول املعــامالت اخلاصــة      ــة بت ملزم

ومـن خـالل التـشجيع علـى تنميـة          املريبة إىل اهليئات احلكومية     
املعلومات وتطوير التكنولوجيـا عـرب رعايـة معـارض كـبرية يف             

  .ذلك اجملال

ويف جمال بناء القـدرات، تقـدم اليابـان املـساعدة علـى              
الــصعيدين الثنــائي واملتعــدد األطــراف لتحــسني قــدرة البلــدان   
على مكافحة اإلرهاب يف طائفة عريـضة مـن اجملـاالت، مبـا يف        

راقبـــة اهلجـــرة وأمـــن الطـــريان وأمـــن املـــوانئ واألمـــن  ذلـــك م
البحري والتعاون اجلمركي وجهود مكافحـة متويـل اإلرهـاب          

وُيقدم هذا التعاون يف صورة مساعدات تقنيـة        . وإنفاذ القانون 
. وتنظــيم حلقــات دراســية وتــدريب املــدربني وتــوفري املعــدات 

أطــر واليابــان رائــدة يف التعــاون يف هــذه اجملــاالت يف ســياق      
إقليميــة مثــل رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا ورابطــة التعــاون  
ــصادي آلســـيا واحملـــيط اهلـــادئ واالجتمـــاع اآلســـيوي       االقتـ

  .األورويب
ــسؤولية        ــل املـ ــضاء تتحمـ ــدول األعـ ــت الـ ــئن كانـ ولـ

، فإن األمم املتحدة، مبا متتلكـه       ستراتيجيةالرئيسية عن تنفيذ اال   
وحمـوري يف   من خربات وموارد وجتارب، تقوم بـدور حيـوي          

ــة وكفــاءة منظومــة األمــم املتحــدة إىل   . تنفيــذها ــادة فعالي ولزي
أقصى حد، فإن األعمـال الـيت تـضطلع هبـا فرقـة العمـل املعنيـة                 
ــاء إذن      ــرورية وجـ ــاب ضـ ــة اإلرهـ ــال مكافحـ ــذ يف جمـ بالتنفيـ
ــة يف     ــى الفرقـ ــسي علـ ــابع املؤسـ ــفاء الطـ ــة بإضـ ــة العامـ اجلمعيـ

 .ر اهلام الذي تؤديه    إقرارا بالدو  ٢٠٠٩ديسمرب  /األول كانون
ونتطلـــع إىل أن تعمـــل فرقـــة العمـــل املعنيـــة بالتنفيـــذ يف جمـــال 
مكافحـــة اإلرهـــاب بـــصورة كاملـــة، حـــىت تـــستطيع تكثيـــف 
جهودهــا لتعزيــز التنــسيق والتعـــاون بــني الكيانــات يف إطـــار      

  .منظومة األمم املتحدة بغية جتنب التداخل والتكرار
، ســتراتيجيةلالعــة واجلاموبــالنظر إىل الطبيعــة الــشاملة   

تتطلع اليابان أيضا إىل جهود فرقة العمل ليس للعمل بالتعاون           
الوثيــق مــع األطــراف الفاعلــة الرئيــسية يف مكافحــة اإلرهــاب، 
مثـــل املديريـــة التنفيذيـــة للجنـــة مكافحـــة اإلرهـــاب ومكتـــب  

املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية فحسب، ولكن أيـضا         األمم
واألطــراف نطاقــا ملتحــدة األوســع  الطــالع منظومــة األمــم ا  
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ــسية علـــى اال  ــة الرئيـ ــتراتيجيةالفاعلـ ــة  سـ ــز مكافحـ ــة تعزيـ  بغيـ
  .اإلرهاب باعتبارها موضوعا شامال يف األمم املتحدة ككل

وأغتنم هذه الفرصة كي أؤكد من جديد عزم اليابـان     
 والتزامها القـوي بالتعـاون مـع اجملتمـع          ستراتيجيةعلى تنفيذ اال  

  . املستمر ضد اإلرهابالدويل يف الكفاح
ــس    ــسيدة رايــ ــة   (الــ ــدة األمريكيــ ــات املتحــ ) الواليــ

ــة ( ــا    ): تكلمــت باإلنكليزي ــد التزامن ــوم لتجدي ــع الي ــا جنتم بينم
ــتراتيجيةب ــاب    اســ ــة اإلرهــ ــة ملكافحــ ــدة العامليــ ــم املتحــ  األمــ

، نـدرك مجيعـا أنـه ال ميكـن ألي بلـد أن يتـصدى                ٢٠٠٦ لعام
 تان الوحـشي  انت اهلجمتـ  كانـ فقـد   . هلذا التهديد العاملي  مبفرده  

ا عـشرات   مـ قتـل فيه  ويف كمباال، أوغنـدا،     اللتان وقعتا مؤخرا    
املبـاراة النهائيـة     بلـدان خمتلفـة كـانوا يـشاهدون          ٩األبرياء مـن    

لقـد عـرف   . كأس العامل لكرة القدم تذكرة قوية هبذه احلقيقة      ل
وهــذه . أهــل نيويــورك أيــضا أهــوال هــذه اهلجمــات الوحــشية 

إلرهـاب يظـل واحـدا مـن أكثـر التهديـدات            تذكرة قوية بـأن ا    
  .اليت ينبغي مواجهتهاتعقيدا 

.  ال يتزعــزعسـتراتيجية إن دعـم الواليـات املتحـدة لال     
مــشاركتنا املتعــددة  نطــاق حنــن ملتزمــون بتعميــق وتوســيع    و

ــا مــع شــركائنا   لقــد مثــل . األطــراف وتنــشيط وتوســيع تعاونن
رة األوىل  املـــ٢٠٠٦ســـبتمرب / يف أيلـــولســـتراتيجيةاعتمـــاد اال

اليت يتفق فيها مجيع األعضاء على إطار شامل مـشترك لتوجيـه         
يــذكرنا  وهــو  . جهودنــا اجلماعيــة ملكافحــة ومنــع اإلرهــاب    

تـستطيع اجلمعيــة العامـة حتقيقــه عنـدما ختتــار التركيـز علــى      مبـا 
 علـى سـبيل املثـال،       -أحنـاء العـامل     مجيـع   يوحد البلـدان مـن       ما

وتفكيكهــا وأتباعهــا قاعــدة اللتقــويض تنظــيم  احلاجــة امللحــة  
وإحلاق اهلزمية هبا، وهي شبكة قتلت آالف الناس مـن ديانـات     

  .وجنسيات عديدة
لن تترك أمريكـا للقاعـدة وحلفائهـا املتطـرفني مـالذا            و  

سـنقيم شـراكات    و. مـاعي اجلقتـل   العمليـات   لمنـه   ختطـط   آمنا  

 دائمة الستهداف اإلرهابيني، وتبادل املعلومات وتنسيق إنفـاذ       
  .نون ومحاية شعبناالقا

، بركائزهـا األربـع،     سـتراتيجية يوفر برنامج عمـل اال    و  
ــيا   وتعتــرب . ســتجابة متكاملــة لإلرهــاب  للقيــام باإطــارا أساس

كلـها  هـي تتجـسد   الواليات املتحـدة أن كـل ركيـزة مهمـة، و       
  .يف استراتيجيتنا اجلديدة لألمن القومي

 وتنفيـــذا للركيـــزة األوىل، ال بـــد أن ننظـــر يف املظـــامل  
والـــــدوافع احملليـــــة الـــــيت تـــــستغلها املنظمـــــات اإلرهابيـــــة      
ــراد     ــع األفـ ــية يف دفـ ــا األساسـ ــي أداهتـ ــيت هـ ــة الـ واأليديولوجيـ

يـتعني بـذل مزيـد مـن اجلهـود،          و. الضعفاء على طريـق العنـف     
ــشريرة     ــالة الـ ــويض الرسـ ــال، لتقـ ــوال واألفعـ مـــن خـــالل األقـ

ل للقاعدة واجلماعات اإلرهابيـة األخـرى وللحيلولـة دون حتـو          
ــضعفاء إىل العنـــف  ــراد الـ ــذه   . األفـ ــشأن هـ ــدم بـ ــراز تقـ وإلحـ

ــز       ــسعى لتعزي ــد أن حنــسم املظــامل ســلميا وأن ن ــزة، ال ب الركي
الفقــر والفــساد وحتــسني التعلــيم    احلــد مــن  احلكــم الرشــيد و 

وميكــــن أن يكــــون هلــــذه . والــــصحة واخلــــدمات األساســــية
األهداف، الضرورية والقيمة ألسباب عديدة، دور مهم أيـضا         

تقويض القوى اليت ميكن أن تضع احملبطني واحملرومني علـى          يف  
  .طريق التشدد

تعميــق تعاوننــا مــع علــى إن الواليــات املتحــدة تعمــل   
األمم املتحدة يف مكافحـة التطـرف العنيـف، مبـا يف ذلـك عـن                

دعمنـا ملركـز سياسـات مكافحـة جاذبيـة          نطـاق   طريق توسـيع    
 لبحـوث اجلرميـة   ييمالتابع ملعهد األمم املتحدة األقـال   اإلرهاب  
إن .  نفــس احلــذواونــشجع اآلخــرين علــى أن حيــذو. والعدالــة

 مـن املنـاطق املختلفـة       ،املركز حمفـل مفيـد تـستطيع احلكومـات        
إنــشاء بــرامج إلعــادة تأهيــل تنظــر يف إمكانيــة الــيت أنــشأت أو 

ــذين ميارســون العنــف   ــه املعلومــات  ،املتطــرفني ال ــادل في  أن تتب
  .وتنسق جهودها
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ز االهتمام أيضا على كفالـة مسـاع أصـوات          وحنن نرك   
اياه الذين يتكلمون بـشجاعة ضـد       الناجني من اإلرهاب وضح   

يـــديولوجيات العنيفـــة واملتطرفـــة وأن ضـــحاياه بـــاقون يف     األ
  .الذاكرة أبدا

. إن الواليــات املتحــدة ملتزمــة بتنفيــذ الركيــزة الثانيــة    
افحـة  وهي حتـدد عـددا مـن التـدابري العمليـة واملهمـة ملنـع ومك               

اإلرهاب، مبا يف ذلك وضع اإلطار القانوين الـضروري لتقـدمي           
وكــدليل علــى التزامنــا هبــذه الركيــزة،  . اإلرهــابيني إىل العدالــة

ــن      ــرة مـ ــد يف الفتـ ــرر أن تعقـ ــية، املقـ ــة الدراسـ ــندعم احللقـ سـ
ديـسمرب، والـيت   / كـانون األول   ٣ديـسمرب إىل    /كانون األول  ١

ــة م   ــة للجن ــة التنفيذي كافحــة اإلرهــاب جلمــع  ســترعاها املديري
لتبـادل اخلـربات     أحناء العـامل  مجيع  املدعني العامني الوطنيني من     

ــدة يف     ــاوهلم لقــضايا اإلرهــاب املعق ــدة يف تن واملمارســات اجلي
  . حماكمهم الوطنية

والركيــزة الثالثــة، بنــاء القــدرة، مهمــة لتنفيــذ الركيــزة   
ــة ــدريب اخلــ   . الثاني ــات املتحــدة أن جتعــل الت ــد الوالي اص وتري

مبكافحة اإلرهاب للشرطة واملدعني العامني ومسؤويل احلدود       
وأعضاء السلطة القـضائية بـرامج أكثـر انتظامـا وأكثـر ابتكـارا              

وخبالف براجمنا الثنائية واإلقليمية، ندرك اخلـربة   . وأوسع نطاقا 
الفريــدة يف جمــال بنــاء القــدرات الــيت ميكــن لألمــم املتحــدة أن  

ــا   ــن اجمل ــة م ــها يف طائف ــة مبكافحــة اإلرهــاب  ُتعمل . الت املتعلق
الكيفيــة الــيت أعــدت هبــا  وعلــى ســبيل املثــال، يــسرنا أن نــرى  

املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب وفرع منع اإلرهـاب        
مبكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة تـدريبا فعـاال             
وبــرامج أخــرى لــربط عمــل األمــم املتحــدة مــع عمــل صــانعي  

افحــة اإلرهــاب الــوطنيني واملمارســني يف هــذا      سياســات مك
  .ذين الكياننيهلونعتزم زيادة دعمنا التمويلي . اجملال

والركيــزة الرابعــة جــزء ال يتجــزأ مــن هنجنــا للتــصدي   
ــسان    و. خلطــر اإلرهــاب  ــرام حقــوق اإلن ــن الواضــح أن احت م

ــانون جــزء أساســي لنجــاح      ــات األساســية وســيادة الق واحلري
  وهلـــذا الـــسبب أهنـــت الواليـــات.جهـــود مكافحـــة اإلرهـــاب

املتحدة املمارسات البغيـضة مـن الناحيـة األخالقيـة والـيت تـأيت              
مبردود عكسي، مثل األساليب االستجوابية املعززة واسـتعمال        

ــرئيس      ــر ال ــسبب أم ــذا ال ــسرية، وهل ــال ال ــع االعتق ــا أمواق وبام
  .بإغالق معتقل خليج غوانتنامو

اسـتناد  شجيع  يف تـ  تضطلع األمـم املتحـدة بـدور مهـم            
ىل احتـرام حقـوق اإلنـسان       إالتدابري الوطنية ملكافحة اإلرهاب     

احتــرام حقــوق ضــرورة واحلريــات األساســية، وتعزيــز مفهــوم 
اإلنــسان مــن أجــل التعــاون الــدويل الفعــال يف جمــال مكافحــة   
اإلرهـاب ويف العمــل مــع البلــدان لوضــع أنظمــة عدالــة جنائيــة  

 اسـتراتيجية إليـه   سبما دعت   فعالة تستند إىل سيادة القانون، ح     
  .األمم املتحدة

ــا      ــه التزامنـ ــدد فيـ ــذي جنـ ــتراتيجيةبويف الوقـــت الـ  اسـ
سـيما مـن خـالل       املتحدة، نتطلـع إىل األمـم املتحـدة، ال         األمم

عمــل فرقــة العمــل املعنيــة بالتنفيــذ يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب 
التابعــة هلــا، إلجيــاد ســبل لزيــادة تعزيــز جهــود التنفيــذ الوطنيــة  

حنــن متفــائلون بــأن تعــيني و. اإلقليميــة وحفــز جهــود جديــدةو
ــل    ــة العمـ ــرغ لفرقـ ــيس متفـ ــؤخرا أول رئـ ــابع  مـ ــفاء الطـ وإضـ

ــذ يف كــل       ــة العمــل ســيدعم جهــود التنفي ــى فرق املؤســسي عل
ــات      ــني كيانـ ــاون بـ ــسيق والتعـ ــيعزز التنـ ــع وسـ ــائز األربـ الركـ

يكتـسي أكـرب قـدر    العمل، مبا يف ذلك يف امليـدان، حيـث        فرقة
ــةاألمــن  وحيــدونا األمــل يف أن تــتمكن اآلن فرقــة العمــل    .مهي

املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهـاب مـن إحـراز تقـدم يف              
 األمـم املتحـدة     استراتيجيةاجملاالت احليوية، مثل زيادة الوعي ب     

ــة     ــات مكافحـ ــعي سياسـ ــفوف واضـ ــة يف صـ ــها العمليـ وأمهيتـ
  .اإلرهاب واملمارسني على الصعيد الوطين

ويعلـم زمالئـي    . غرق اإلرهـاب احلـايل عقـودا      لقد است   
ومــا زال . أننــا حباجــة إىل الكــثري مــن الــسنوات للقــضاء عليــه  
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ســيما كيفيــة منــع     هنــاك الكــثري الــذي علينــا أن نتعلمــه، ال    
ولــدى األمــم املتحــدة، . األشــخاص مــن اختيــار طريــق العنــف

باستراتيجيتها العاملية ملكافحة اإلرهاب وفرقـة العمـل اجلديـدة          
 عــــضوا، اإلطــــار ٣٠ت الــــصبغة املؤســــسية املؤلفــــة مــــن  ذا

الــصحيح وجمموعــة مــن األدوات لتــضطلع بــدور مركــزي يف   
  .جهودنا املشتركة للتصدي هلذا التحدي

ــسفري        ــئ ال ــات املتحــدة أن هتن ــود الوالي ــام، ت ويف اخلت
مؤمن على جناحه يف تيسري التوصل بتوافق اآلراء إىل مـشروع           

يعزز االلتزام املستمر من قبلنا مجيعا       الذي   (A/64/L.69)القرار  
  . ستراتيجيةبتنفيذ اال
ــوبكوف    ــسيد سـ ــدا (الـ ــة () بولنـ ــم باإلنكليزيـ : )تكلـ

امسحــوا يل أن أبــدأ بــالقول إن بولنــدا تؤيــد تأييــدا تامــا البيــان  
  .الذي ألقي بالنيابة عن االحتاد األورويب

ال يزال اإلرهاب يشكل هتديدا خطريا للسلم واألمـن           
ــتق ــع    واالسـ ــن مجيـ ــة مـ ــتجابة حامسـ ــستحق اسـ ــدويل ويـ رار الـ

وتضطلع األمم املتحدة بـدور مركـزي       . الشعوب واحلكومات 
يف التصدي العـاملي لإلرهـاب بينمـا تـؤثر يف اجلهـود اإلقليميـة               

ــا    ــاب وتعززهـ ــة اإلرهـ ــة ملكافحـ ــشة  . واحملليـ ــد أن مناقـ ونعتقـ
مشروع اتفاقية األمم املتحدة الشاملة بـشأن اإلرهـاب الـدويل           

  . تمخض عنها عما قريب موقف مشتركسي
 األمــم اســتراتيجيةال ميكــن التقليــل مــن أمهيــة اعتمــاد    

، بـصفتها   ٢٠٠٦املتحدة ملكافحة اإلرهاب باإلمجـاع يف عـام         
أهم اخلطوات وأمشلها يف القيام بتنفيـذ اسـتراتيجيات مكافحـة           
ــع       ــى مجيـ ــل علـ ــستمر ومتكامـ ــسق ومـ ــشكل منـ ــاب بـ اإلرهـ

 للبلدان إطـارا عـريض القاعـدة     اتيجيةستروتتيح اال . املستويات
وطويــل األجـــل لـــيس مطلوبـــا إلحبـــاط اهلجمـــات اإلرهابيـــة  

ــة     -والتــصدي هلــا فحــسب، بــل ملعاجلــة الظــروف االجتماعي
االقتصادية املالئمة النتشار اإلرهاب ونـزوع الـسكان احمللـيني          

  . إىل التطرف العنيف

ال لقــد أدى إنــشاء فرقــة العمــل املعنيــة بالتنفيــذ يف جمــ   
مكافحة اإلرهاب إىل تطـور كـبري يف تنـسيق أنـشطة مكافحـة              

. ســتراتيجيةاإلرهــاب داخــل منظومــة األمــم املتحــدة لتنفيــذ اال
وزيـــادة إضـــفاء الـــصبغة املؤســـسية علـــى فرقـــة العمـــل املعنيـــة 
بالتنفيــذ يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب تتــيح املزيــد مــن الفــرص   

. افحـة اإلرهـاب   لتحسني فعالية االتساق والتعاون يف جمال مك      
وتـشكل فرقـة العمـل أيـضا حمفــال مفيـدا وعمليـا جـدا ملناقــشة        

ــتراتيجيةاملـــسائل اال ــة واخلـــربات سـ وينبغـــي .  وتـــشاطر املعرفـ
تطوير دور املساعدة الذي تضطلع به فرقـة العمـل إزاء الـدول             

  .ستراتيجيةاألعضاء ملساعدة البلدان يف تنفيذ اال
يـع احلـاالت، بعـدا      ومبا أن لألنشطة اإلرهابية، ويف مج       

عامليــا أو إقليميــا، تــشدد سياســتنا علــى أمهيــة وضــرورة تعزيــز  
التعاون الدويل وتطوير وتنفيذ القـانون الـدويل يف إطـار الـنظم             

ويف غضون العـامني منـذ االسـتعراض األول         . القانونية الوطنية 
ــدا      ــة ملكافحــة اإلرهــاب، أحــرزت بولن ــة العاملي ــذ االتفاقي لتنفي

 تطــوير أنــشطة مكافحــة اإلرهــاب يف احملافــل   تقــدما كــبريا يف
الدوليــة، مبــا فيهــا األمــم املتحــدة، واالحتــاد األورويب ومنظمــة  
ــا       ــاون يف أوروب ــن والتع ــة األم ــسي ومنظم ــف مشــال األطل حل
وجملس أوروبا، وكـذلك علـى الـصعيد الـوطين بتعزيـز نظمهـا              

  . القانونية واملؤسسية املعنية مبكافحة اإلرهاب
ــالتوقيع والتــصديق علــى   وحــىت اآلن، ق   ــدا ب امــت بولن

 املعنيـة   ١٦ من اتفاقيات وبروتوكوالت األمم املتحـدة الــ          ١٣
ــاب  ــة اإلرهـــــ ــسنا يف  . مبكافحـــــ ــصديق رئيـــــ ــضل تـــــ وبفـــــ

ــة    /آذار ٢٢ ــا يف االتفاقيـ ــدا اآلن طرفـ ــبحت بولنـ ــارس، أصـ مـ
ويف الــــسنوات . الدوليــــة لقمــــع أعمــــال اإلرهــــاب النــــووي

لوثــائق الدوليــة األخــرى، األخــرية، أصــبحت بولنــدا طرفــا يف ا
فيها اتفاقيتان من اتفاقيات جملس أوروبـا، ومهـا بالتحديـد،            مبا

غـسل عائـدات اجلرميـة والكـشف عنـها          بشأن منع اإلرهـاب و    
  . ومتويل اإلرهابوحجزها ومصادرهتا 
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وتــشارك بولنــدا بنــشاط يف احلــوار بــني احلــضارات        
كــار واألديــان الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إىل فهــم أفــضل لألف 

، ٢٠١٠يوليــــه /ويف متــــوز. والعــــادات والعقائــــد املختلفــــة  
ويف تـشرين   . استضافت بولندا املؤمتر التاسع للشباب املسلمني     

، تــــستعد منظمــــة املــــؤمتر اإلســــالمي  ٢٠١٠أكتــــوبر /األول
واالحتـــاد اإلســـالمي لبولنـــدا لتنظـــيم مـــؤمتر يكـــرس ألحـــوال  

يعقد وســ. األقليــات املــسلمة املقيمــة يف وســط وشــرق أوروبــا 
ــة    ــة البولندي ــة وزارة اخلارجي ــؤمتر حتــت رعاي ــاة  . امل ــع مراع وم

احلاجـــة إىل مكافحـــة جـــذور اإلرهـــاب، نـــشارك يف إيـــصال  
مــــساعدة إمنائيــــة لتعزيــــز هياكــــل الدولــــة، واجملتمــــع املــــدين 
واألســـواق احملليـــة، وكـــذلك ملـــساعدة الـــشباب يف احلـــصول  

ل  علــى ســبي-فــرص العمــل والتعلــيم والرعايــة الــصحية   علــى
ــسلطة الفلــسطينية وبلــدان       ــراق وال ــال، يف أفغانــستان والع املث

  .وسط آسيا
ونـــشارك أيـــضا مـــشاركة جديـــة يف التـــصدي خلطـــر   

انتشار األسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة واإلشـعاعية والنوويـة           
من خـالل املبـادرة األمنيـة ملكافحـة االنتـشار واملبـادرة العامليـة               

، ٢٠١٠نـوفمرب   /رين الثاين ويف تش . ملكافحة اإلرهاب النووي  
ســتجري منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة حماكــاة نظريــة يف  
بولندا بشأن تقليص أخطـار املـواد الكيميائيـة الـسامة الـيت تـتم            

  .حيازهتا أو استخدامها ألغراض إرهابية
لقد قامت بولندا باستمرار بتطوير التعاون الثنائي مـع           

ــدان ملكافحــة ظــاهرة اإل   ــد مــن البل ــر  العدي رهــاب بــشكل أكث
ويف العام املاضـي ويف هـذه الـسنة، نظّمـت مؤسـسات             . فعالية

احلكومـــة البولنديـــة حلقـــات دراســـية للـــشركاء مـــن اجلزائـــر  
وباكستان ورومانيا وتونس لتشاطر خرباتنا يف مكافحة متويـل         

وتتعـاون بولنــدا بـصورة وثيقـة يف مــسائل    . األنـشطة اإلرهابيـة  
استعدادا ملباريـات بطولـة كـرة       كرانيا  ومكافحة اإلرهاب مع أ   
  .٢٠١٢القدم األوروبية يف عام 

ــدي        ــانوين البولن وجيــري باســتمرار تطــوير اإلطــار الق
ــه حــسب الظــروف     املعــين مبــسائل مكافحــة اإلرهــاب وتعديل

، أعتمــد قــانون خبــصوص مكافحــة  ٢٠٠٩ويف عــام . املــتغرية
 إدخال قيم املمتلكات املتأتيـة مـن مـصادر غـري قانونيـة أو غـري               

ــداول املــايل  ــة يف الت ــانون إدارة   معلن ــانون يعــدل ق ، وكــذلك ق
يــضا يف مكافحــة األخطــار اجلديــدة مثــل أونــشارك . األزمـات 

، اعتمدت بولنـدا  ٢٠٠٩مارس /ويف آذار . اإلرهاب احلاسويب 
 ٢٠٠٩برناجمها احلكومي حلماية الفضاء احلاسويب للفتـرة مـن          

  .٢٠١١إىل 
ــا     ــلة يف مـــ ــودا متواصـــ يتعلـــــق ونبـــــذل أيـــــضا جهـــ

باسـتراتيجيتنا الوطنيـة ملكافحـة اإلرهـاب الـيت سـتعاجل بـصورة        
ويف عــامي . هشــاملة املــسائل املتــصلة مبنــع اإلرهــاب ومكافحتــ

، وضــــــعنا نظامنــــــا املؤســــــسي ملكافحــــــة ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨
فعلى سبيل املثال، شكلنا فريقا حكوميا لالسـتجابة        . اإلرهاب

ــنظ   ــة ل م احلاســوب حلــوادث احلاســوب يف إطــار اإلدارة األمني
واهلدف منه هـو محايـة نظمنـا        . التابعة لوكالتنا لألمن الداخلي   

ــدات     ــن التهديــ ــدا مــ ــوب يف بولنــ ــة احلاســ ــبكاتنا حلمايــ وشــ
  .احلاسوبية
للمبــادرة األمنيــة ملكافحــة  ، وتنفيــذا ٢٠٠٨ويف عــام   

، أنـشأنا الفريـق   االنتشار، املعروفة أيـضا باسـم مبـادرة كراكـو     
ــشترك بــني الــوزارات املعــ    ين مبنــع االنتــشار غــري املــشروع    امل

. ألسلحة الدمار الشامل بصفته فريقا استشاريا جمللس الـوزراء        
، أنـــشئ مركـــز األمـــن احلكـــومي  ٢٠٠٨أغـــسطس /ويف آب

ــة، وإعــداد     ــدات الراهن ــل التهدي ــضطلع باملــسؤولية عــن حتلي لي
إجــراءات إدارة األزمــات، واإلشــراف علــى صــالحية خطــط   

  . سائلالتصدي لألزمات وغريها من امل
، أنـــشئ الفريـــق احلكـــومي إلدارة   ٢٠٠٨ويف عـــام   

األزمـــات ليـــضطلع بـــصنع اآلراء املقدمـــة للحكومـــة وتنـــسيق 
وأنـشأنا أيـضا مركـزا ملكافحـة        . خمتلف مسائل إدارة األزمات   
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ومهامـه األساسـية هــي   . اإلرهـاب يف وكالتنـا لألمـن الــداخلي   
قــة ببولنــدا مراقبــة وحتليــل التهديــدات اإلرهابيــة املختلفــة املتعل 

واملـــصاحل البولنديـــة واملـــواطنني يف اخلـــارج، وكـــذلك إســـداء 
  . املشورة للرئيس، ورئيس الوزراء واملؤسسات احلكومية

، جلنـة مـشتركة بـني      ٢٠٠٨وأخريا، أنشئت، يف عـام        
الوزارات معنية باألمن املايل حتت إشراف املفـتش العـام املعـين            

ــشار   ــة است ــصفتها هيئ ــة ب ية وذلــك جــزء مــن  باملعلومــات املالي
  . تنفيذ التدابري اخلاصة ملكافحة متويل اإلرهاب

لقد متخضت التغيريات الـيت أشـرت إليهـا عـن حتـسن               
وقـد  . كبري يف أداء وفعالية النظام البولندي ملكافحـة اإلرهـاب         

انتــهزنا الفرصــة لتعزيــز إســهامنا يف األنــشطة الدوليــة للتــصدي 
  .لظاهرة اإلرهاب

ــام، امسحــوا     ــه يف حــني أحــرز   ويف اخلت ــول إن يل أن أق
تقـــــدم يف كفاحنـــــا املـــــشترك ضـــــد اإلرهـــــاب ويف تنفيـــــذ  

، ال تــزال هنــاك حتــديات هامــة يف العديــد مــن      ســتراتيجيةاال
وتــشمل تلــك التحــديات محايــة حقــوق اإلنــسان      . اجملــاالت

ــدويل      ــز التعــاون ال ــد مكافحــة اإلرهــاب وتعزي ــة تامــة عن محاي
ــاب   ــة اإلرهــ ــاءة ملكافحــ ــسم بالكفــ ــة إىل  . املتــ ــن حباجــ وحنــ

  .االستمرار يف جهودنا للقضاء على هذه الظاهرة املروعة
ــدينمان    ــسيد لنـ ــسرا (الـ ــسية ) (سويـ ــم بالفرنـ ): تكلـ

ــان         ــن البيـ ــزء مـ ــوى جـ ــرأ سـ ــن أقـ ــت، لـ ــى الوقـ ــا علـ حرصـ
  .وستوزع صيغة كاملة للبيان يف القاعة. السويسري

وأود، بــادئ ذي بــدء، أن أعــرب عــن امتنــان وفــد        
م علــى تقريــره عــن أنــشطة منظومــة األمــم   بلــدي لألمــني العــا 

 األمـــم املتحـــدة العامليـــة ملكافحـــة اســـتراتيجيةاملتحـــدة لتنفيـــذ 
ــصائية   ). A/64/818(اإلرهــاب  ــر دراســة استق ــضمن التقري ويت

مفيدة للغاية للتـدابري الـيت اختـذهتا الـدول األعـضاء واملنظمـات              
اإلقليميــة ودون اإلقليميــة وغريهــا مــن املنظمــات ذات الــصلة   

  .ستراتيجيةتنفيذ االبشأن 

ــة        ــذهلا فرق ــيت تب ــة ال ــاجلهود الدؤوب ــسرا ب ــشيد سوي وت
العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهـاب ومكتبـها مـن            
أجـــل النـــهوض باالتـــساق يف إطـــار منظومـــة األمـــم املتحـــدة  

كمـــا نرحـــب .  األربـــعســـتراتيجيةوبالتـــايل تعزيـــز ركـــائز اال
ر املؤسـسي علـى فرقـة العمـل يف          بإضفاء اجلمعيـة العامـة اإلطـا      

  .٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول
لقــد شــاركت سويــسرا بفعاليــة يف إعــداد مــشروع         

 وهــي تؤيــد صــيغته  ســتراتيجيةالقــرار اجلديــد بــشأن تنفيــذ اال 
ونرحــب علــى وجــه اخلــصوص بكــون ). A/64/L.69(النهائيــة 

مـــشروع القـــرار يـــشري إىل إنـــشاء أدوات جديـــدة هتـــدف إىل 
  .ل بني فرقة العمل والدول األعضاءحتسني التفاع

 إطـــارا شـــامال لتقـــدمي اســـتجابة ســـتراتيجيةوتـــوفر اال  
وهـي تـذكرنا بأننـا، لنكـون فعـالني،          . دولية متـسقة لإلرهـاب    

بـــد أن يركـــز أي برنـــامج دويل ملكافحـــة اإلرهـــاب علـــى   ال
وعـالوة علـى ذلـك، يـشدد مـشروع      . األدوات غري العسكرية  

، سـتراتيجية ع الركـائز األربـع لال  القرار على ضرورة تعزيـز مجـ    
مبــا يف ذلـــك تعزيـــز بنـــاء القــدرات والتعـــاون يف جمـــال إنفـــاذ   
ــسياسية األساســية    ــة وال القــانون ومعاجلــة الظــروف االجتماعي

  .اليت تفضي إىل انتشار اإلرهاب
كما أن مشروع القرار الذي سنعتمده عـاجال يؤكـد            

تـــرم جمـــددا علـــى أن جهـــود مكافحـــة اإلرهـــاب ال بـــد أن حت 
حقــوق اإلنــسان، مبــا فيهــا مراعــاة األصــول القانونيــة وســيادة   

 شـكلت، وال زالـت تـشكل،        سـتراتيجية ونرى أن اال  . القانون
ويف . أساس برنـامج األمـم املتحـدة العـاملي ملكافحـة اإلرهـاب            

ــصدد،   ــع لال  ذلــك ال ــوىل الركــائز األرب  ســتراتيجيةينبغــي أن ت
ــة متــساوية ــة كمــا ينبغــي أن يــربز ذلــك يف . عناي  تــشكيل فرق

  .العمل فضال عن املواضيع اليت تتناوهلا األفرقة العاملة املختلفة
ــاد اال    ــذ اعتمـ ــتراتيجيةومنـ ــام سـ ــإن ٢٠٠٦ يف عـ ، فـ

سويـــسرا، إىل جانـــب الـــدول واملنظمـــات األخـــرى، عملـــت 
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وعلـى وجـه    . ستراتيجيةبشكل مكثف على التنفيذ الكامل لال     
 يف ٢٠٠٨ اخلــصوص، قمنــا بــذلك العمــل مبــشاركتنا يف عــام 

ــاب،      ــاملي ملكافحــة اإلره ــاون الع ــة بالتع ــة املعني ــة الدولي العملي
 يف حلقـة عمـل      ٢٠٠٩ومبشاركتنا على مـدى يـومني يف عـام          

ويف صـيف   . دولية ملراكـز التنـسيق الوطنيـة ملكافحـة اإلرهـاب          
 بـالترافق مـع     - جديدة   استراتيجيةهذا العام، أطلقت سويسرا     

 والواليـات املتحـدة ومكتـب       النمسا وأملانيـا والنـرويج وتركيـا      
 وهـي   -فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهـاب          

لــوعي وتعزيــز تــستفيد مــن اجتمــاع فيينــا وهتــدف إىل زيــادة ا 
ــة باال  ــة املعمق ــصعيد   ســتراتيجيةاملعرف ــها علــى ال ــة وأمهيت  العاملي

وستجمع املبادرة املمارسني وصـناع     . الوطين جلهود كل دولة   
ــوطنيني يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب، مبــن فــيهم   الــسياسات  ال

املنــسقون الوطنيــون يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب، فــضال عــن    
الــشركاء غــري التقليــديني، مبــا يف ذلــك مــن قطــاعي التنميــة        

 األمــم اســتراتيجيةواهلــدف مــن املــشروع هــو جعــل . والتعلــيم
املتحـــدة أكثـــر أمهيـــة، وأكثـــر اســـتجابة، لالحتياجـــات علـــى  

  .نية ودون اإلقليمية واإلقليميةالصعد الوط
ــة       ــادرات، أن نعــزز املزي ونأمــل، مــن خــالل تلــك املب

النسبية والقيمة املـضافة احملـددة لنظـام األمـم املتحـدة ملكافحـة              
. ويف ذلك السياق، ينبغي أن نتناول األسـئلة التاليـة         . اإلرهاب

أوال، كيف نتمكن من زيادة حتسني التعاون يف إطـار منظومـة     
ملتحــدة فيمــا بــني الكيانــات الــيت لــديها مركــز قــانوين    األمــم ا

خمتلف؟ ثانيا، ما هو نوع هيكـل احلوكمـة الـذي ميكـن األمـم            
املتحــدة مــن االضــطالع مبهامهــا بــأكثر طريقــة فعالــة وشــرعية 
ممكنة؟ ثالثا، كيـف نـتمكن بأفـضل طريقـة مـن إضـفاء مغـزى                

ة ويف   األمـم املتحـدة يف املنـاطق املختلفـ         استراتيجيةعملي على   
ــة علــى أرض     ــشاء شــعور بامللكي ــايل إن ــدول األعــضاء، وبالت ال
الواقــع؟ رابعــا، كيــف ميكــن زيــادة حتــسني العالقــة بــني األمــم  
املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة؟ خامــسا وأخــريا، أيــن ميكــن       
للمشاركة املتعـددة األطـراف مـن خـالل عمـل األمـم املتحـدة         

 تنفـذ   ية القائمـة الـيت    أن تضيف قيمة إىل الربامج الثنائية والوطن      
 بـشكل شـامل، وإن كـان        سـتراتيجية بالفعل الركائز األربع لال   

  حتت مسمى قد يكون خمتلفا؟
ــسيد أباكــان    ــا (ال ــة ) (تركي ــم باإلنكليزي ــن ): تكل تعل

تركيــا تأييــدها للبيــان الــذي مت اإلدالء بــه بالنيابــة عــن االحتــاد  
ــة وع    . األورويب ــاط التالي ــى النق ــاين عل ــصر بي ــذلك سأق ــى ول ل

  .تبادل بعض آرائنا بشأن هذه املسألة مع اجلمعية العامة
ومــن دواعــي ســروري أن أخاطــب اجلمعيــة العامــة        

وأوال وقبـل كـل شـيء، أود        . بشأن هذه املـسألة اهلامـة للغايـة       
وباملثـل،  . شكر رئيس اجلمعيـة علـى مالحظاتـه االفتتاحيـة         أأن  

نغالديش، شكر امليسر، السفري مؤمن، املمثل الدائم لبـ       أأود أن   
ــسري التوصــل إىل      ــة لتي ــى جهودمهــا الدؤوب ــدر عل ــه املقت وفريق
ــوم       ــة الي ــى اجلمعي ــرار املعــروض عل ــشروع الق ــشأن م ــاق ب اتف

)A/64/L.69.(  
ويـــشكل اإلرهـــاب جرميـــة ضـــد اإلنـــسانية وتنتـــهك    

وال ميكـن   . حقوق اإلنسان األساسية، وخباصة احلـق يف احليـاة        
 وينبغــي عــدم تربيــر اإلرهــاب حتــت أي ظــرف مــن الظــروف،

، بوصـــفه ظـــاهرة متطـــورة وأثبـــت هتديـــد اإلرهـــاب. تربيـــره
نه قادر على الصمود بـشكل بـالغ بـسبب تكييـف            باستمرار، أ 

ولـذلك، ينبغـي أن تكـون مكافحتنـا         . نفسه مع تغري الظـروف    
وعـالوة علـى ذلـك، يلـزم        . لإلرهاب شـاملة ومتعـددة األبعـاد      

ذا املكــان، وهــ. اجملتمــع الــدويل أن يعمــل معــا باتــساق كامــل 
األمم املتحدة، يتسم بأمهية خاصة يف ذلك الصدد، نظـرا ألنـه            
ظل دائما يف صدارة اجلهود الرامية إىل تعزيز املكافحـة العامليـة      

  .لإلرهاب
ــام    ــوة    ٢٠٠٦ويف عـ ــة خطـ ــة العامـ ــذت اجلمعيـ ، اختـ

 األمـم املتحـدة العامليـة       ستراتيجيةتارخيية باعتمادها باإلمجاع ال   
 وكان هـذا معلمـا بـارزا يف التأكيـد جمـددا             .ملكافحة اإلرهاب 

على االلتزام اجلماعي للمجتمع الـدويل حنـو مكافحـة التهديـد            
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وشكل إضفاء الطابع املؤسـسي علـى فرقـة      . املشترك لإلرهاب 
العمل املعنيـة بالتنفيـذ يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب، يف كـانون               

. ، خطوة هامة أخـرى يف نفـس االجتـاه         ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
وقـد  .  العامليـة  سـتراتيجية ختتم االسـتعراض الثـاين لال     وم سن والي

عقدنا مناقشات مفيدة وبنـاءة خـالل األسـابيع القليلـة املاضـية             
ــة  ــرار  بغي ــام النظــر يف مــشروع الق ــد أن مــشروع  وأ. اختت عتق

القرار يتضمن نقاطـا هامـة فيمـا يتعلـق باالتـساق والتنـسيق يف             
ــني     ــل ب ــم املتحــدة والتفاع ــة األم ــار منظوم ــم  إط ــة األم  منظوم

  .املتحدة والدول األعضاء
وأمهيــة زيــادة التعــاون بــني كيانــات األمــم املتحــدة         

وضــرورة االســتمرار يف تعزيــز الــشفافية مهــا مــن بــني النقــاط    
ونرحـب بفكـرة الطلـب مـن أمانـة       . البارزة يف مشروع القـرار    

ــصلية إىل الـــدول        فرقـــة العمـــل تقـــدمي إحاطـــات إعالميـــة فـ
ــشئه   وسيــساعد ا. األعــضاء ــد الــذي ستن ــشبكي اجلدي ملوقــع ال

فرقــة العمــل علــى كفالــة إطــالع مجهــور أوســع علــى عملــها    
ونـرى أن التفاعـل واحلـوار بـني منظومـة األمـم           . بسهولة أكـرب  

 سـتراتيجية املتحدة والدول األعـضاء يف غايـة األمهيـة لتنفيـذ اال     
  .بفعالية أكرب

وفضال عن اإلشارات إىل حقوق اإلنـسان، أود أيـضا            
أشدد على اإلشارات الواردة إىل مراعاة األصـول القانونيـة          أن  

ــدى مكافحــة اإلرهــاب    ــانون ل ــصفة  . وســيادة الق ــسعدنا ب وي
ــث أن       ــرار، حي ــشروع الق ــك العناصــر يف م خاصــة وجــود تل
االمتثال ملبدأي مراعاة األصول القانونية وسيادة القانون يعـزز         

دول األســاس الرمســي جلهودنــا ويكفــل حتــسني التعــاون بــني الــ
ــضاء ــى مكافحــة     . األع ــدرتنا عل ــدوره يف ق ــك ب ــسهم ذل وسي

  .اإلرهاب بفعالية
ولقـــد آن األوان اآلن للتركيـــز علـــى حتقيـــق نتـــائج       
ــة موجــود   . ملموســة ــالزم الختــاذ إجــراءات فعال . فاألســاس ال

وجيب على أعضاء اجملتمع الـدويل اإلسـهام يف التنفيـذ الكامـل             

ويف . وجبميـع جوانبـها    بطريقـة متكاملـة      ستراتيجيةوالفعال لال 
 بول البـورد،    -هذا الصدد، نود أن نشيد جبهود السيد جون         

رئيس فرقة العمل املسؤولة عن كفالة التنسيق العام واالتـساق          
الكلــــي ملــــساعي مكافحــــة اإلرهــــاب الــــيت تبــــذهلا منظومــــة 

  .املتحدة األمم
ــة العمــل وعــدد مــن       ــدة لفرق ــادرة اجلدي ونرحــب باملب

صـة بتنفيـذ مـشاريع حمـددة هبـدف زيـادة            الدول األعضاء واخلا  
 علـى الـصعيد اإلقليمـي       سـتراتيجية الوعي واملعرفة املتعمقـة باال    

وعلــى وجــه اخلــصوص، فإننــا نعتقــد أن . يف شــىت أحنــاء العــامل
وأود اغتنــام هــذه . النــهج اإلقليمــي لتلــك املبــادرة مفيــد جــدا 

الفرصـة لإلشـارة إىل قـرار تركيـا باإلسـهام يف حلقـات العمــل       
  .قرر تنظيمها يف إطار املبادرةامل

إن مكافحــة اإلرهــاب ينبغــي أن تكــون أولويــة دائمــة   
وينبغي لألمم  . للمجتمع الدويل وجلدول أعمال األمم املتحدة     

ــن، مواصــلة      ــة وجملــس األم ــة العام املتحــدة، وال ســيما اجلمعي
. القيــام بــدور رئيــسي يف كفالــة اســتعدادنا ملكافحــة اإلرهــاب

تعقد تركيـا، بـصفتها رئـيس جملـس األمـن           ويف هذا الصدد، سـ    
ــول  ــشهر أيلـ ــة    /لـ ــشأن مكافحـ ــيعية بـ ــسة مواضـ ــبتمرب، جلـ سـ
ونعتــرب تلــك اجللــسة فرصــة  . ســبتمرب/ أيلــول٢٧اإلرهــاب يف 

أخــرى لتقيــيم اخلطــر احلــايل الــذي يــشكله اإلرهــاب ولوضــع  
ــشرايف لإلجــراءات الــيت ســنتخذها مــستقبال للقــضاء     هنــج است

  .على هذه اآلفة قضاء مربما
ــني     ــوفرايب دو إيلــ ــسيدة لــ ــسا (الــ ــت ) (فرنــ تكلمــ
بــادئ ذي بــدء، أود أن أشــكر رئــيس اجلمعيــة     ): بالفرنــسية

كمــا أود أن أشــكر الــسفري . العامــة علــى تنظــيم هــذه اجللــسة
أبــو الكــالم عبــد املــؤمن، الــذي عينــه الــرئيس ميــسرا إلعــداد    

 اسـتراتيجية ، بشأن استعراض تنفيذ     A/64/L.69مشروع القرار   
 املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، وهو املوضـوع الـذي          األمم

  .مجعنا هنا اليوم
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تؤيد فرنسا بالطبع البيان الـذي أدىل بـه ممثـل بلجيكـا               
ــة عــن االحتــاد األورويب يف وقــت ســابق   وأود أن أكتفــي . نياب

  . باإلدالء ببضع كلمات إضافية
 العاملية ملكافحة اإلرهـاب،     ستراتيجيةلقد أصبحت اال    

مخس سنوات من اعتمادها، اإلطار الذي ال خالف عليـه         بعد  
وتعلمــت . جلهــود األمــم املتحــدة يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب 

 وهــو أمــر مل يكــن مــن  -املنظمــة القيــام بــدور يف هــذا اجملــال  
وكان إضفاء الطابع املؤسسي على     . الواضح أهنا ستتمكن منه   

ب، قبــل فرقــة العمــل املعنيــة بالتنفيــذ يف جمــال مكافحــة اإلرهــا
أقــل مـــن عــام، خطـــوة حامســـة يف تعزيــز وإدامـــة دور األمـــم    

غــري أن األمــم املتحــدة  . املتحــدة يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب  
  . ميكنها القيام باملزيد وعلى حنو أكثر تنسيقا

ومـشروع القـرار الــذي سـنعتمده اليــوم يعيـد التأكيــد       
 بـــول -علـــى الـــدور احملـــوري لفرقـــة العمـــل، بقيـــادة جـــون  

 يف تنـــسيق اجلهـــود الداخليـــة للمنظمـــة ويف إقامـــة     البـــورد،
ــي واإلقليمــي     ــصعيدين احملل ــى ال ــسلطات عل ــصاالت مــع ال . ات

وبينما نستعد العتماد مشروع القرار، نرحب بنجاح اجلمعيـة         
. العامــة مــرة أخــرى يف إظهــار اإلمجــاع بــشأن هــذا املوضــوع 

ومن الضروري أن حيتفظ اجملتمع الـدويل بقدرتـه علـى تكـوين       
دام اإلرهاب التقليـدي والنـووي واإلشـعاعي          متحدة ما  جبهة

ــوجي والكيميــائي يــشكل خطــرا عامليــا     ويف الــسياق . والبيول
ذاته، حنث الدول األعضاء الـيت مل توقـع أو تـصدق حـىت اآلن               
علـــى مجيـــع اتفاقيـــات وبروتوكـــوالت األمـــم املتحـــدة، الـــيت  
 تشكل األساس القـانوين للجهـود الدوليـة ملكافحـة اإلرهـاب،           

وحيـــدونا األمـــل أيـــضا أن حتـــرز الـــدول . علـــى القيـــام بـــذلك
ــاملة       ــة ش ــداد اتفاقي ــشأن إع ــا يف املفاوضــات ب ــضاء جناح األع

  .ملكافحة اإلرهاب
ــتراتيجيةواال   ــستلزم   سـ ــاب تـ ــة اإلرهـ ــة ملكافحـ  العامليـ

. أيــــضا، بــــصفتها أداة تنفيذيــــة، إجــــراء اســــتعراض للتنفيــــذ 

 يشمل جمموعـة    تيجيةسترايزيد من أمهية ذلك أن تنفيذ اال       ومما
: متنوعــة مــن أصــحاب املــصلحة يف كــل مــن دعائمهــا األربــع 

الدولــة واجملتمــع املــدين واملنظمــات اإلقليميــة، وبــالطبع، األمــم 
  .كما أهنا تشتمل على جمموعة متنوعة من األدوات. املتحدة

لقد ُبذلت جهود كثرية علـى مـستوى الـدول، مبـا يف               
عـاون الـدويل، والـيت جعلـت        ذلك بفضل املـساعدة التقنيـة والت      

. املــساعدة يف تعزيــز وســائل مكافحــة اإلرهــاب أمــرا ممكنــا      
زالـت عازمـة علـى اإلسـهام يف هـذا       وفرنسا، مـن جانبـها، مـا     

  .اجلهد العاملي
نــود ): تكلــم باإلنكليزيــة) (باكــستان (الــسيد ســيال  

اإلعراب عن تقديرنا العميق للجهـود الـيت بـذهلا املمثـل الـدائم              
ــنغالديش، ــسر     لب ــؤمن، مي ــد امل ــو الكــالم عب ــسفري أب  ســعادة ال

ــيت  اســتراتيجيةمــشاورات اســتعراض    مكافحــة اإلرهــاب، وال
اســـتهدفت التوصـــل إىل مـــشروع قـــرار ُيعتمـــد بتوافـــق اآلراء 

  .بشأن ذلك االستعراض
يعرب وفد باكستان عن تأييـده للبيـان الـذي أدىل بـه               

ظمة املـؤمتر   ممثل سوريا نيابة عن جمموعة الدول األعضاء يف من        
  .اإلسالمي
إن باكستان ليست ضحية لإلرهاب فحسب، ولكـن          

ونتعـاون  . أيضا للكوارث الطبيعيـة مثـل الـزالزل والفيـضانات         
بــشكل يــومي مــع األصــدقاء واحللفــاء لتنفيــذ الــدعائم األربــع   

 ١٢٠ ٠٠٠ونشرت باكستان أكثـر مـن       .  مجيعا ستراتيجيةلال
. أفغانــستانفــرد مــن قــوات األمــن علــى طــول حــدودها مــع    

ــيم   ٩٣٨وأنـــشأنا  ــع تـــسلل أعـــضاء تنظـ ــدوديا ملنـ ــزا حـ  مركـ
وألقينــا القــبض علــى املئــات مــن     . القاعــدة وحركــة طالبــان  

وأحـبط  . عناصر القاعدة، مبن يف ذلك معظم زعمائهـا الكبـار         
وبينما فقـد عـدد مـن       . تعاوننا العديد من املخططات اإلرهابية    

 عمليــات ملكافحــة  أفــراد قواتنــا األمنيــة أراوحهــم الغاليــة يف    
  .اإلرهاب، فقد جعلنا العامل أكثر أمانا
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وباكستان تفي بالتزاماهتا الدوليـة، وال سـيما التزامهـا            
.  األمــم املتحــدة العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب اســتراتيجيةبتنفيــذ 

   مــــن اتفاقيـــــات األمـــــم املتحـــــدة  ١٠وقــــد صـــــدقنا علـــــى  
ن بــني وفــضال عــن ذلــك، فإننــا مــ.  املتعلقــة باإلرهــاب١٣الـــ 

املوقعني على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب          
ويف ســـياق جهـــود التـــصديق علـــى    . ٢٠٠٠الوطنيـــة لعـــام  

االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب، سـنت باكـستان قانونـا           
وأنشئت وحدة للمراقبة املاليـة     . تارخييا ملكافحة غسل األموال   

. اقبـة املعـامالت املاليـة املريبـة       يف مصرف باكستان املركزي ملر    
لة الــيت جتــسدها وتنفــذ باكــستان أيــضا املعــايري الدوليــة الــشام  

توصية صادرة عن فرقة العمل املايل املعنية بغسل األمـوال           ٤٠
  .وتسع توصيات خاصة بشأن متويل اإلرهاب

فريق آسـيا واحملـيط اهلـادئ املعـين         وباكستان عضو يف      
ــوال  ــسل األم ــة    وحنــن طــرف يف . بغ ــة لرابط ــة اإلقليمي االتفاقي

ب وبروتوكوهلــا جنــوب آســيا للتعــاون اإلقليمــي لقمــع اإلرهــا
ــل اإلرهــاب   ــشأن متوي ــاين . اإلضــايف ب ــشرين الث ــوفمرب /ويف ت ن

، شــارك ممثلــون للــشرطة واالدعــاء العــام يف باكــستان  ٢٠٠٩
يف حلقة عمل نظمتها األمم املتحدة يف داكا واسـتمرت ثالثـة            

، شاركت باكـستان مـشاركة      ٢٠١٠ونيه  ي/ويف حزيران . أيام
نـــشطة يف حلقـــة عمـــل يف كولومبـــو لكبـــار ضـــباط الـــشرطة 
ــال     ــئة يف جمـ ــددة ناشـ ــضايا حمـ ــر يف قـ ــامني للنظـ ــدعني العـ واملـ

  .مكافحة اإلرهاب
ــكاله        ــع أشـ ــاب جبميـ ــوة اإلرهـ ــدين بقـ ــستان تـ وباكـ

ــا كانــت       ــوه وحيثمــا ارتكــب وأي ــا كــان مرتكب ومظــاهره، أي
 اإلرهــاب بــشدة، فإننــا نــدين أيــضا ولــئن كنــا نــدين. أغراضــه

ربــط أي مــن جوانبــه بــأي ديــن أو جــنس أو عــرق أو عقيــدة  
وينبغــي عــدم تــصوير أي . منظومــة قــيم أو ثقافــة أو جمتمــع أو

ــال    ــا تـــشجع علـــى أعمـ ــة باعتبارهـ ــاليم أو معتقـــدات دينيـ تعـ
  .اإلرهاب أو حتفز عليها

وباكستان تعيد التأكيد علـى التزامهـا بتعزيـز التعـاون             
ولن تسفر معركة اجملتمـع     . ملشترك يف جمال مكافحة اإلرهاب    ا

تبـاع هنـج    هاب عن نتائج فعالة إال من خالل ا       الدويل ضد اإلر  
ولتحقيق ذلك اهلـدف، تؤيـد باكـستان إعـداد          . متسق ومنسق 
 شــــاملة ملكافحــــة اإلرهــــاب وتنفيــــذها بــــصورة اســــتراتيجية

جلذريـة   األسـباب ا   سـتراتيجية وجيب أن تعاجل هذه اال    . متوازنة
لإلرهاب، مبا يف ذلـك الـصراعات الطويلـة األمـد الـيت مل حتـل                
بعد، واالستخدام غـري القـانوين للقـوة، والعـدوان، واالحـتالل         
األجــنيب، وإنكــار حــق الــشعوب الــيت تعــيش حتــت االحــتالل    

ــصري   ــر املـــ ــنيب يف تقريـــ ــسياسي   ،األجـــ ــم الـــ ــه الظلـــ  وأوجـــ
  .واالقتصادي، والتهميش واالغتراب السياسيان

ــع ســنوات علــى اعتمــاد    و    اســتراتيجيةبعــد مــرور أرب
ــاب، أدركنــــا أن       ــة ملكافحــــة اإلرهــ ــم املتحــــدة العامليــ األمــ

 ذاهتا لن تكـون هلـا قيمـة تـذكر مـا مل ُتتـرجم إىل                 ستراتيجيةاال
ــة للتنفيـــــذ  ــراءات بواســـــطة أداة فعالـــ ويـــــتعني تنفيـــــذ . إجـــ

وينبغــي عــدم .  بطريقــة شــاملة وجبميــع جوانبــها ســتراتيجيةاال
 أفــضلية علــى غريهــا ســتراتيجيةي دعامــة مــن دعــائم االمــنح أ

وينبغي عدم منح أي جزء من أي دعامة أولوية علـى األجـزاء             
 يف ســـتراتيجيةونـــرى أن تنفيـــذ اال. األخـــرى لـــنفس الدعامـــة

اجملــاالت التاليــة ســيفيد أغــراض االســتعراض الثــاين وسيــصون  
لعامليـة   األمم املتحدة ا   استراتيجيةتوافق اآلراء الذي حظيت به      

  .ملكافحة اإلرهاب يف املقام األول
 ضـرورة تـسوية     ستراتيجيةأوال، تربز إحدى دعائم اال      

ومـن شـأن إحـراز    . الصراعات الطويلة األمد الـيت مل حتـل بعـد        
أي جناح كبري يف التصدي للصراعات الطويلة األمد أن يقطـع           

  .بنا شوطا طويال يف زيادة فعالية جهودنا ملكافحة اإلرهاب
 بأديـان بعينـها      أيـضا التـشهري    ستراتيجيةيا، تعاجل اال  ثان  

والتـــصوير اجملحـــف والـــشديد التعـــصب . علـــى حنـــو جمحـــف
لإلســـالم واملعتقـــدات اإلســـالمية يـــصب الزيـــت علـــى نـــريان 
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االستراتيجيات املتطرفة واإلرهابية ويؤدي إىل اتساع اهلـوة يف         
هـذا  ويف  . املواقف والتصورات بني العاملني اإلسـالمي والغـريب       

العــامل الــذي يــزداد عوملــة، فإننــا حباجــة إىل الفهــم واالنــسجام  
ــر مــن أي     ــاء اجلــسور بــني مجيــع الثقافــات والــشعوب أكث وبن

  .وقت مضى
ــا، تعــاجل اال    ــز  ســتراتيجيةثالث  كــذلك احلاجــة إىل تعزي

التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة باعتبارهــا الوســيلة املالئمــة      
ــضاء    ــاب والقـ ــرف واإلرهـ ــبح التطـ ــالكـ ــهميش . عليهمـ والتـ

ــشار      ــة النتـ ــروف املؤاتيـ ــد الظـ ــصادي أحـ ــاعي واالقتـ االجتمـ
وينبغي أن يكون تعزيـز تنميـة اجتماعيـة واقتـصادية           . اإلرهاب

متوازنة يف املناطق اليت يوجد فيها التطرف من بني األولويـات           
  . القصوى للمجتمع الدويل

 األمـم املتحـدة العامليـة       استراتيجيةوتنظر باكستان إىل      
ملكافحة اإلرهاب ودعائمهـا األربـع باعتبارهـا وثيقـة يف حالـة             
ــة       ــة راكــدة ميت ــا وثيق ــيس باعتباره ــستمرا ول ــدا م ــور وجه تبل

فـالتغري  . تعرب عن التغريات الـيت حتـدث يف العـامل مـن حوهلـا              ال
ــع   ــد للواقـ ــدائم الوحيـ ــو اجلانـــب الـ ــتراتيجيةواال. هـ  جيـــب سـ

وريـة يف ضـوء     استكماهلا وتنقيحها تنقيحا جوهريا وبـصورة د      
  .التغريات اجلديدة يف العامل

 سـتراتيجية ومشروع القرار بشأن االستعراض الثاين ال       
األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، الذي نأمل أن ُيعتمـد          
بتوافــق اآلراء، يــربز احلاجــة إىل كفالــة احتــرام ســيادة القــانون  

ــذ اال     ــة يف تنفي ــة الواجب ــاة األصــول القانوني ــتراومراع . تيجيةس
ــدنا الســتمرار      ــود أن نعــرب عــن تأيي ــة، ن ــا لتلــك الغاي وحتقيق
اإلصـــالح يف إجـــراءات جلـــان جملـــس األمـــن لكفالـــة مراعـــاة  

ونرحب باجلهود الـيت بـذهلا اجمللـس        . األصول القانونية الواجبة  
  .مؤخرا هبذا اخلصوص

ونرحب بفكـرة تعزيـز احلـوار بـني مـسؤويل مكافحـة               
ــدول األعــضاء ل   ــى   اإلرهــاب يف ال ــدويل، عل ــاون ال ــز التع تعزي

 مــن مــشروع القــرار بــشأن  ١١النحــو املــشار إليــه يف الفقــرة  
ونؤيــد متامــا املبــادرة العامليــة . ســتراتيجيةاالســتعراض الثــاين لال

ونـشكر مـن أبـدوا تفهمـا        . ملكافحة اإلرهـاب هبـذا اخلـصوص      
لتلك الفكرة ونقدر الدعم الذي لقيناه علـى مجيـع املـستويات            

لقد نضجت فكرة املبادرة العاملية ملكافحـة     . سألةبشأن هذه امل  
ونريــد أن نؤكــد  . اإلرهــاب اآلن ويــتعني ترمجتــها إىل عمــل   

ــاب     ــة اإلرهـ ــال مكافحـ ــذ يف جمـ ــة بالتنفيـ ــل املعنيـ ــة العمـ لفرقـ
  .استمرار دعمنا يف تصميم املشروع وتنفيذه

 اسـتراتيجية ”وحنيط علما بتقرير األمني العـام املعنـون           
أنشطة منظومة األمـم    : لعاملية ملكافحة اإلرهاب  األمم املتحدة ا  

يد ونرحـب بتـشد   ). A/64/818 (“سـتراتيجية املتحدة لتنفيذ اال  
تبـاع هنـج شـامل يف مكافحـة         ، علـى ا   ١٣٨التقرير، يف الفقـرة     

ــاب ــرة    . اإلره ــإقراره يف الفق ــا نرحــب ب  باحلاجــة إىل ١١كم
 يف تــسوية الرتاعــات بالوســائل الــسلمية لتعزيــز اجلهــود العامليــة

  .مكافحة اإلرهاب
 إىل دور منظمـة األمـم       ٢٢غري أن اإلشارة يف الفقـرة         

يف تنقـيح املنـاهج     ) اليونـسكو (املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة        
الدراسية والكتب املدرسـية، هبـدف إزالـة املعلومـات املغلوطـة            
أو أوجه التحيز أو القوالب النمطية الكامنة فيها، ينبغي النظـر            

ــاء املفاوضــات    إليهــا بعنايــ  ة يف ســياق املناقــشة الــيت جــرت أثن
ــلية بـــشأن اال ــتراتيجيةاألصـ ــام سـ ــسنا . ٢٠٠٦ يف عـ وحنـــن لـ

ــة     ــز والقوالــب النمطي ــة حتديــد أوجــه التحي واثقــني مــن إمكاني
الكامنـــة بطريقـــة موضـــوعية، وال ســـيما يف جمـــال الدراســـات 

  .االجتماعية والثقافية
ــة عاهــ     ــادرة جالل ــدنا ملب ل اململكــة ونؤكــد جمــددا تأيي

  .العربية السعودية إلنشاء مركز عاملي ملكافحة اإلرهاب
  .١٠/١٣رفعت اجللسة الساعة   

  


