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التعاون الدويل يف مكافحة اإلرهاب والتطرف املقترن بالعنف

رسالة مؤرخة  4تشرين الثاين/نوفمرب  2014موجهة إىل األمني العام من املمثل الدائم
ألستراليا لدى األمم املتحدة ()S/2014/787
يتضمن هذا املحضر نص اخلطب والبيانات امللقاة بالعربية وترمجة اخلطب والبيانات امللقاة باللغات
األخرى .وسيطبع النص النهائي يف الوثائق الرمسية ملجلس األمن .وينبغي أال تُقدم التصويبات إال للنص
باللغات األصلية .وينبغي إدخاهلا على نسخة من املحضر وإرساهلا بتوقيع أحد أعضاء الوفد املعين إىل:
املصوبة
 .Chief of the Verbatim Reporting Service, Room U-0506وسيعاد إصدار املحاضر
َّ
إلكترونيا يف نظام الوثائق الرمسية لألمم املتحدة ).(http://documents.un.org
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أفريقيا ،جورجيا ،الدامنرك ،رومانيا ،سري النكا ،سلوفينيا،
افتتحت اجللسة الساعة .10/10
سنغافورة ،الصومال ،العراق ،غواتيماال ،قطر ،قريغيزستان،
إقرار جدول األعمال
كازاخستان ،كرواتيا ،كندا ،كوبا ،كولومبيا ،كينيا ،ماليزيا،
أقر جدول األعمال.
مصر ،املغرب ،اململكة العربية السعودية ،نيوزيلندا ،اهلند،
األخطار اليت هتدد السالم واألمن الدوليني من جراء األعمال هنغاريا ،هولندا ،اليابان واليمن.
اإلرهابية
ووفقا للمادة  39من النظام الداخلي املؤقت للمجلس،
التعــاون الدويل يف مكافحة اإلرهاب والتطرف املقترن أدعو سعادة السيد توماس ماير  -هارتينغ ،رئيس بعثة االحتاد
بالعنف
األورويب لدى األمم املتحدة ،إىل املشاركة يف هذه اجللسة.
رســالة مؤرخة  4تشرين الثاين/نوفمرب  2014موجهة
إن عدد املمثلني الذين يرغبون يف املشاركة يف هذه
إىل األمني العام من املمثل الدائم ألســتراليا لدى األمم املناقشة شهادة حبد ذاته على أمهية املسألة قيد املناقشة.
املتحدة (.)S/2014/787
يبدأ جملس األمن اآلن النظر يف البند املدرج يف جدول
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أود أن أرحب ترحيبا أعماله.
حارا باألمني العام ،والوزراء واملمثلني اآلخرين احلاضرين يف
أود أن أوجه انتباه أعضاء املجلس إىل الوثيقة ،S/2014/787
قاعة جملس األمن .وال ريب يف األمهية احلامسة للجهود العاملية
اليت تتضمن رسالة مؤرخة  4تشرين الثاين/نوفمرب 2014
املبذولة يف مكافحة اإلرهاب .لقد شاركت أستراليا يف العديد
موجهة إىل األمني العام من املمثل الدائم ألستراليا لدى األمم
من االجتماعات الدولية اليت عقدت على مدى األسبوعني
املتحدة حييل هبا مذكرة مفاهيمية بشأن البند قيد نظر.
املاضيني  -مؤمتر قمة منتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا
أعطي الكلمة اآلن لألمني العام ،معايل السيد
واملحيط اهلادئ ،ومؤمتر قمة شرق آسيا ،واجتماع جمموعة
العشرين  -حيث أعرب مجيع املشاركني عن شعورهم بان كي  -مون.
األمني العام (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أشكركم،
بالقلق العميق إزاء التهديد الذي ميثّله اإلرهاب وتنظيم الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام ،أو داعش ،على وجه اخلصوص .سيديت الرئيسة ،على عقد هذه املناقشة الرفيعة املستوى يف
وتتيح جلسة اليوم فرصة هامة للمجتمع الدويل للتأكيد على الوقت املناسب .وأود أن أستهل كلميت بالثناء على القيادة
العاملية ألستراليا ،اليت ترأست بطريقة ناجحة هذا الشهر مؤمتر
عزمه على مكافحة هذا التهديد.
وفقا للمادة  37من النظام الداخلي املؤقت للمجلس ،قمة جمموعة العشرين يف بريسبان ،يف أستراليا ،والذي كان يل
أدعو إىل املشاركة يف هذه اجللسة ممثلي إثيوبيا ،إسبانيا ،شرف املشاركة فيه .وهي تتوىل أيضا رئاسة جملس األمن هلذا
إسرائيل ،ألبانيا ،أملانيا ،إندونيسيا ،أوغندا ،أوكرانيا ،الشهر .وعليه ،فإن أستراليا هذا الشهر تضطلع بدور ريادي
مجهورية إيران اإلسالمية ،إيطاليا ،باكستان ،البحرين ،فيما يتعلق جبميع املسائل :السالم واألمن ،والتنمية االقتصادية،
الربازيل ،بلجيكا ،بنغالديش ،بوتسوانا ،بوروندي ،تركيا ،وحقوق اإلنسان.
اجلبل األسود ،اجلزائر ،اجلمهورية العربية السورية ،جنوب
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وأرحب باالهتمام املتزايد الذي يوليه املجلس إىل
اخلطر الذي يهدد السلم واألمن الدوليني من جراء اإلرهاب
والتطرف العنيف .فقبل أقل من شهرين ،اختذت هذه اهليئة
القرار  )2014( 2178الذي يدعو إىل بذل جهود دولية
أقوى هبدف مواجهة التحدي الذي ميثّله املقاتلون اإلرهابيون
األجانب .وقد جاء ذلك القرار مباشرة يف أعقاب القرار
 ،)2014( 2170الذي اتُخذ يف آب/أغسطس برئاسة
اململكة املتحدة .وأثين على املجلس ملا أبداه من وحدة اهلدف.
وبالرغم من تعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحة ذلك
التهديد ،فقد ازداد عدد املقاتلني اإلرهابيني األجانب يف
الزناعات الدائرة يف سوريا والعراق متجاوزا 15 000
مقاتل من أكثر من  80بلدا .وباإلضافة إىل ذلك ،ما تزال
هذه اجلماعات اإلرهابية املدفوعة باأليديولوجيات املتطرفة،
من قبيل داعش وجبهة النصرة وتنظيم بوكو حرام وحركة
الشباب ،تواصل ارتكاب األعمال الوحشية ،وتسبب املعاناة
الشديدة للسكان .ويعيش املاليني من األشخاص حتت سيطرة
هذه اجلماعات.
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بتنظيم القاعدة ،إحاطة إعالمية شفوية إىل جلنة املجلس املعنية
بشأن التهديد الذي ميثّله املقاتلون اإلرهابيون األجانب.
وسيعقب ذلك تقرير يف آذار/مارس  .2015ثانيا ،أع ّدت
املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب حتليال أوليا للثغرات
القائمة يف قدرات الدول األعضاء على تنفيذ القرار 2178
( .)2014ثالثا ،بغية معاجلة تلك الثغرات ،أنشأت فرقة العمل
املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب آلية تنسيق تابعة
لألمم املتحدة لتعبئة اجلهود الالزمة لدعم احتياجات الدول
األعضاء .رابعا ،أطلق مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب
برنامج عمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املقاتلني
اإلرهابيني األجانب ،يهدف إىل تطوير مشاريع مشتركة بني
الوكاالت ملساعدة الدول األعضاء.
وأطلق مشروعان رئيسيان يف هذا الصدد .ويواصل
املركز مساعدة الدول األعضاء على حتليل ظاهرة املقاتلني
اإلرهابيني األجانب ،ووضع سياسات عامة لالستجابة هلا.
وأشجع مجيع الدول األعضاء على املشاركة يف هذا املشروع،
ّ
وال سيما البلدان األكثر تضررا.
ويواصل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
أيضا العمل على تعزيز قدرات العدالة اجلنائية والقانونية يف
بلدان الشرق األوسط ومشال أفريقيا على التصدي للتهديد
الذي يشكله املقاتلون اإلرهابيون األجانب.

يسرت التكنولوجيا والعوملة هلذه اجلماعات التسبب
وقد ّ
بأضرار مفرطة واستغالل األحداث ،عالوة على االستفادة من
التمويل غري املشروع .فعلى سبيل املثال ،ما يزال تنظيم داعش
يتجر بالنفط بصورة غري مشروعة .ونشهد أيضا تناميا ملحوظا
لإلرهاب واالجتار باملخدرات واجلرمية العابرة للحدود الوطنية
ويقر القرار  28 )2014( 2178أيضا بأن التطرف
اليت يغذي كل منها اآلخر.
العنيف ّ
يشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني على نطاق
وجيب على املجتمع الدويل واألمم املتحدة أن يكفال واسع ،ويزعزع االستقرار السياسي والتماسك الوطين للدول
التنفيذ الكامل ألدوات عملنا العديدة ،مبا يف ذلك قرارات األعضاء ،عالوة على زعزعة األسس اليت تقوم عليها .وتواصل
جملس األمن ،واستراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب تكثيف
اجلهود الرامية إىل مساعدة الدول األعضاء على التصدي
اإلرهاب.
لقد اختذنا العديد من اخلطوات املحددة منذ اعتماد للتحديات املتعددة األبعاد اليت تثريها األيديولوجيات املتطرفة
القرار  .)2014( 2178أوال ،ق ّدم فريق الرصد املعين والتطرف العنيف .وتشمل تلك اجلهود برنامج متابعة ملموسا
14663737
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للمؤمتر الدويل الذي عقده مكتب فرقة العمل يف جنيف العام
املاضي هبدف تشجيع الدول على تنفيذ تدابري عملية ملكافحة
التطرف العنيف ،على النحو املنصوص عليه يف الركيزة األوىل
من استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب .وأدرك
أن املديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب  -وهي عضو يف فرقة
العمل املعنية بالتنفيذ  -تواصل النظر أيضا يف ذلك التحدي،
بالنيابة عن املجلس.
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بأسرها بأهنا صارت ضحايا النتهاكات حقوق اإلنسان اليت
ترتكب باسم مكافحة اإلرهاب .وهذه االنتهاكات ليست
غري أخالقية فحسب ،وإمنا تؤدي إىل نتائج عكسية .جيب
علينا أن نضمن ،ومن خالل جهودنا اجلماعية ،أن تكون مجيع
سياسات وإجراءات مكافحة اإلرهاب متسقة مع القانون
الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل.

وهذا النهج املتمركز على احلقوق يف مكافحة اإلرهاب،
ويف هناية املطاف ،فإن التطرف العنيف ميثل حتديا متعدد جيب أن يكون يف مقدمة ختطيطنا ،وليس جمرد أم ٍر ثانوي.
األبعاد ويتعني التصدي له بفعالية على مستوى القاعدة وال يسعين التشديد على ذلك مبا فيه الكفاية.
الشعبية .وعليه ،فنحن ننظر يف أفضل السبل الكفيلة بتعزيز
وما زلت ملتزما التزاما كامال بالعمل مع جملس األمن
قدرات مكافحة اإلرهاب يف البعثات السياسية اخلاصة لألمم لنضمن االستجابة بفعالية هلذا التحدي وبطريقة شاملة.
املتحدة ،وعمليات حفظ السالم ،واألفرقة القطرية التابعة
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أشكر األمني العام على
لألمم املتحدة .وسيكون ذلك من بني جماالت االستعراض
إحاطته اإلعالمية وعلى قيادته للدور األساسي الذي تؤديه
الذي سيجرى يف إطار الفريق املستقل الرفيع املستوى املعين
األمم املتحدة يف اجلهود الدولية الرامية إىل التصدي لإلرهاب.
بعمليات حفظ السالم ،الذي مت تشكيله مؤخرا.
وحنن ممتنون للغاية.
وال يقتصر التهديد الذي ميثّله املقاتلون اإلرهابيون
أعطي الكلمة اآلن للسفري غاري كوينالن رئيس
األجانب وآفة التطرف العنيف على أنه حتد أمين فحسب،
جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرارين )1999( 1267
وإمنا هو أيضا حتد سياسي وإمنائي يؤثر سلبا على استقرار
و  )2011( 1989بشأن تنظيم القاعدة وما يرتبط به من
املجتمعات املحلية ونسيجها االجتماعي ،عالوة على اإلضرار
أفراد وكيانات.
بالبلدان واملناطق نفسها .وجيب أن نواصل التفكري على حنو
السيد كوينالن (أستراليا) (تكلم باإلنكليزية) :عندما
أعمق يف الظروف األساسية اليت تسمح بتنامي التطرف .وقد
جتلت حمدودية النظر إىل هذه التحديات من منظور عسكري قدمت إحاطيت اإلعالمية األخرية للمجلس بصفيت رئيسا للجنة
فقط .فالسكان حباجة إىل املساواة وتوفر الفرص يف حياهتم ،القاعدة يف أيار/مايو (انظر  ،)S/PV.7184تكلمت عن التهديد
وهم حباجة إىل الشعور بإشراكهم من قبل حكومات بلداهنم ،الناشئ عن طائفة متزايدة من املجموعات غري املتجانسة املرتبطة
بتنظيم القاعدة أو املنشقة عنه .وقد شهدنا مجيعا منذ أيار/
فضال عن نيل الثقة من قبل زعمائهم.
مايو التحول الكبري يف ذلك التهديد ،حيث التطرف الوحشي
وإذ نعمل معا للتصدي هلذا التحدي ،فإنه جيب علينا
واملكاسب اإلقليمية السريعة ملجموعتني مدرجتني يف قائمة
أيضا أن نسعى إىل جتنب التصدي لإلرهاب على حنو يؤدي
اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعدة ،وعلى وجه التحديد،
إىل تفاقم املشكلة ،على سبيل املثال حني ال تكون اجلهود
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة.
موجهة حنو األهداف بطريقة كافية فتشعر املجتمعات املحلية
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واستجاب املجلس يف  15آب/أغسطس باختاذ القرار
 ،)2014( 2170الذي يؤكد على دور نظام اجلزاءات
املفروضة على القاعدة يف التصدي للتهديد الذي يشكله
داعش وجبهة النصرة ،ودعا الدول إىل تعزيز التدابري الرامية
إىل مكافحة التمويل والتجنيد بالنسبة لتلك املجموعات .ويف
ذلك القرار ،أوعز املجلس إىل فريق رصد اجلزاءات املفروضة
على تنظيم القاعدة أن يقدم تقريرا إىل اللجنة يف غضون
منتصف تشرين الثاين/نوفمرب عن اخلطر الذي يشكله داعش
وجبهة النصرة ،مبا يف ذلك بالنسبة إىل املنطقة ،وعن مصادر
أسلحتهما ومتويلهما والتجنيد يف صفوفهما وتركيبتهما
الدميغرافية ،وأن يقدم توصيات بشأن اختاذ إجراءات إضافية
للتصدي هلذا اخلطر.
ويالحظ فريق الرصد يف تقريره (انظر  )S/2014/815أن
التهديد الذي تشكله تلك املجموعات ليست جديدا :فقد
تطورت (داعش) من تنظيم القاعدة يف العراق وظهرت اليوم
كمجموعة منشقة عن تنظيم القاعدة ،يف حني بقيت جبهة
النصرة تابعة رمسيا لتنظيم القاعدة .ونشأت كلتا املجموعتني
من شبكات إرهابية أسسها حماربون قدماء من مجاعات كانت
هلا سابقا عالقة بتنظيم القاعدة يف أفغانستان ،ويف أماكن
أخرى يف التسعينات من القرن املاضي .ونشأت اخلالفات اليت
تتعلق بالزعامة يف عام  ،2013بقيام تنظيم القاعدة الرئيسي
وجبهة النصرة بفك االرتباط رمسيا مع تنظيم الدولة اإلسالمية
وزعيمها البغدادي ،يف شباط/فرباير  .2014ولكن واصلت
كلتا اجلماعتني التمسك باألهداف األساسية حلركة القاعدة،
بالتحريض على العنف والسعي إىل تغيري النظام السياسي القائم
يف الشرق األوسط من خالل العنف اإلرهايب ،وإنشاء دولة
قائمة على تفسري خاطئ للدين يالقي رفضا واسع النطاق،
والتخلص من التأثري األجنيب.

14663737

S/PV.7316

ولكن يف حني أن اخلطر ليس جديدا ،فقد ق ّدر فريق
الرصد أن حجم التهديد الذي تشكله هاتان اجلماعتان خمتلف
من حيث الكم والكيف بسبب الصلة بني متويل اجلماعات
وسيطرهتا على أعداد كبرية من السكان وعلى أراض شاسعة،
وآالف املقاتلني األجانب الذين انضموا هلا .تشكل كلتا
املجموعتني هتديدا مباشرا للسكان يف األقاليم اليت تستويل عليها
وتعمل فيها ،وكذلك يف املناطق املجاورة .ولكلتا املجموعتني
سجل حافل من عمليات القتل التعسفي واالغتصاب والعنف
اجلنسي واالجتار بالنساء واألطفال ،واستهداف العاملني يف
املجال اإلنساين وخطف وقتل الرهائن للحصول على دخل
أو البعث برسائل سياسية .ويؤدي وجودمها إىل تعقيد اجلهود
الرامية إىل إقامة نظام سياسي يف العراق وسوريا ،وإىل تفاقم
وتكثيف العنف املسلح احلايل .وقد أدت أيديولوجيتهما
املتطرفة إىل تفاقم التوترات الطائفية وتوليد املزيد من التوتر
يف املنطقة ،يف حني أن احلملة ضد األقليات غريت التركيبة
السكانية يف العراق وسوريا.
وعلى الصعيد العاملي ،وجد فريق الرصد أن التهديد
ينبع من ثالثة جوانب :أوال ،الشبكات الواسعة واملتنوعة من
املقاتلني اإلرهابيني األجانب الذين يبلغ عددهم أكثر من 000
 15شخص من أكثر من  80بلدا ،والذين يهددون بالفعل
جمموعة من الدول؛ ثانيا ،قوة األيديولوجية والدعاية السامة
لداعش وجبهة النصرة ،األمر الذي يشكل معيارا جديدا
لتنظيم القاعدة يف نشر رسالته .وثالثا ،االبتكار التنفيذي،
األمر الذي ميكن أن ينشىء قوة متنقلة وعابرة للحدود الوطنية
من اخلرباء اإلرهابيني القادرين على أن جيمعوا بني تكتيكات
العمليات اإلرهابية وحروب العصابات واحلروب التقليدية.
وتنطوي تلك اجلوانب الثالثة على خماطر مرتبطة هبا .وكما
رأينا مع قدامى املحاربني يف تنظيم القاعدة ،فإن هناك خطرا
كبريا من أن هؤالء املجندين املتطرفني واملتمرسني بالقتال
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سوف يقومون بنقل مهاراهتم وهتديد السالم واألمن يف البلدان
األخرى يف السنوات املقبلة .يتم إنتاج الدعاية لداعش بقدر
أكرب وبوترية أسرع من ذي قبل ،وقد مت حتديثها ورقمنتها،
وإتاحتها على الصعيد العاملي مع احتمال دعم موجة جديدة
من نشاط حركة القاعدة.
ووجد فريق الرصد أن كال من داعش وجبهة النصرة قد
اغتنما أصوال عسكرية من جيشني تقليديني ،واستوليا على
األسلحة وعمال على حتويلها واالجتار هبا مع مجاعات املعارضة
األخرى واستفادا من اقتصاد إقليمي غري رمسي وواسع النطاق
يف هتريب األسلحة .وتنظيم الدولة اإلسالمية مسلح تسليحا
ممتازا نظرا الستيالئه على كميات ضخمة من األسلحة الثقيلة
من حكومة العراق ،مبا يف ذلك منظومات الدفاع اجلوي
املحمولة واملركبات العسكرية املتعددة األغراض ذات القدرة
العالية على احلركة ،يف حني تعتمد جبهة النصرة على استمرار
اإلمدادات اجلديدة من األسلحة والذخائر .وكالمها متطور
يف استخدام األجهزة املتفجرة املرجتلة واملتفجرات من خملفات
احلرب.
وباملثل ،فيما يتعلق بالشؤون املالية ،وجد فريق الرصد
أن تنظيم داعش قد متكن من االستيالء على أصول كبرية
يف ٍّ
كل من العراق وسوريا ،وواصل االستفادة من استمرار
تدفق اإليرادات الكبرية اليت تدرها جمموعة من املصادر ،مبا يف
ذلك بيع النفط اخلام واالبتزاز وعمليات اخلطف لطلب فدية
 وبدرجة أقل حاليا  -التربعات .ويبدو أن اجلزء األكربمن أموال تنظيم الدولة اإلسالمية يأيت من سيطرته على
حقول النفط يف العراق وسوريا ،اليت يبيع ويهربه انتاجها
من خالل الشاحنات الناقلة وشبكات هتريب قدمية العهد،
األمر الذي يق ّدر فريق الرصد أنه ميكن أن يرفع اإليرادات
مببلغ يتراوح بني  846 000دوالر إىل  1 645 000دوالر
يوميا .ويقوم تنظيم داعش وجبهة النصرة باستغالل السكان
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املدنيني ،وانتزاع مدفوعات نقدية ممن ميرون عرب األراضي
اخلاضعة لسيطرهتما أو ميارسون نشاطا جتاريا أو يعيشون
فيها ،وحتقيق إيرادات كبرية ببيع بضائع مسروقة .هناك أدلة
على أن تنظيم داعش يشجع أعمال هنب وهتريب اآلثار من
العراق وسوريا وحيقق إيرادات عن طريق فرض ضرائب على
مرتكيب أعمال السلب والنهب .غري أن جبهة النُّصرة تفتقر
إىل نفس النطاق والعمق يف املوارد ،ويبدو أهنا تعتمد اعتمادا
أكرب على التربعات اخلارجية ،وعلى عمليات االختطاف طلبا
َ
األموال املتأتية من تلك األنشطة
اجلماعات
للفدية .وتستخدم
ُ
غري املشروعة لدعم اجلهود اليت تبذهلا لتجنيد األفراد ،وتعزيز
قدرهتا العملياتية على تنظيم اهلجمات اإلرهابية وتنفيذها.
وفيما يتعلق مبجندي جبهة النصرة وتنظيم داعش ،فقد حدد
الفريق ثالثة مصادر رئيسية :املقاتلني اإلرهابيني األجانب والعراقيني
والسوريني املحليني ،واملنتسبني املحليني اجلدد ،ويتنوعون بكوهنم
من أفراد امليليشيات والبعثيني السابقني ،الذين دخلوا يف أحالف
تكتيكية مع تنظيم داعش .ويتم جذب املجندين من خالل املواقع
الشبكية القائمة على اإلنترنت واالتصال واإلقناع الشخصي،
أو يف بعض احلاالت من خالل شبكات قائمة يف السجون.
على الرغم من النمو احلاد يف أعداد املقاتلني اإلرهابيني األجانب
يف السنوات الثالث املاضية ،مل جيد فريق الرصد تصنيفا حمددا
للمقاتلني اإلرهابيني األجانب ،ولكن كان املزيد من البيانات
آخذا بالظهور .وما ميكن قوله هو أن هذه املوجة اجلديدة متيل
إىل أن تكون أصغر سنا ،وأشد تنوعا ولديها مستوى ذكاء رقمي
أعلى ،األمر الذي يولد شبكات اجتماعية وتشغيلية جديدة عابرة
بقدر أكرب للحدود الوطنية .ويأيت هؤالء املقاتلون من أكثر من
 80بلدا ،وهناك جمموعات كبرية منهم من بلدان املغرب والشرق
األوسط وكذلك من أوروبا وآسيا الوسطى .كانت هناك أيضا
أدلة على وجود عدد كبري من املواطنني املزدوجي اجلنسية الذين
حيملون جوازات سفر أوروبية.
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ومثلما ورد يف القرار  )2014( 2170الذي اعتمد يف السامة اليت تر ّوجها داعش ،وجبهة النصرة ،وغريمها من
آب/أغسطس ،قدم فريق الرصد عددا من التوصيات املفصلة ،اجلماعات اليت يضمها تنظيم القاعدة.
اليت تضعها جلنة اجلزاءات املفروضة على القاعدة يف االعتبار
وميكن للجزاءات املحددة األهداف بشكل جيد املفروضة
اآلن .ويوصي فريق الرصد بأن تعزز اللجنة تنفيذا أكمل لنظام على القاعدة واملن ّفذة بفعالية أن تساهم إسهاما حقيقيا يف
اجلزاءات القائم املفروض على القاعدة واستخداما أكرب له من تعطيل داعش وجبهة النصرة ،وعرقلة شبكتهما الدولية من
خالل تشجيع الدول على حتديد املزيد من األمساء ذات الصلة
وامليسرين .ولكن من الواضح أ ّن اجلزاءات وحدها
املجنّدين ّ
بتنظيم داعش وجبهة النصرة إىل اللجنة ،واحلث على توافر ال تكفي؛ إذ يلزم اتباع هنج شامل جيمع بشكل صحيح بني
املساعدة التقنية وبناء القدرات ملعاجلة الثغرات يف التنفيذ ،استراتيجيات األمم املتحدة واإلجراءات الوطنية واملتعددة
بالتعاون مع جلنة مكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذية.
األطراف ،ويتضمن التواصل على الصعيد االستراتيجي

ويوصي فريق الرصد أيضا بعدد من التدابري اليت تتطلب ملواجهة األعمال اإلرهابية.
اختاذ إجراء من املجلس ،واليت ال هتدف فحسب إىل وقف
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أشكر السيد كوينالن
تدفق األموال إىل الدولة االسالمية يف العراق والشام (داعش) على إحاطته اإلعالمية الشاملة.
جراء بيع النفط من األراضي اليت تسيطران
وجبهة النصرة ّ
أعطي الكلمة اآلن لسعادة السيدة رميوندا مورموكايته
عليها ،ولكنها هتدف أيضا إىل مواجهة املسالك املحتملة
بصفتها رئيسة اللجنة املنشأة عمال بالقرار )2001( 1373
للحصول على اإليرادات ،من قبيل اآلثار املنهوبة ،ومنع السبل
بشأن مكافحة اإلرهاب.
املمكنة إلعادة تزويد األراضي اليت تسيطر عليها داعش وجبهة
السيدة مورموكايته (ليتوانيا) (تكلمت باإلنكليزية) :أود
النصرة باإلمدادات ،عن طريق حظر الرحالت اجلوية إىل تلك
األراضي أو منها .ويوصي الفريق أيضا بالتركيز املحدد على أن أبدأ بتوجيه الشكر إىل الرئاسة األسترالية على إعطائي هذه
زيادة اليقظة يف القطاع املصريف جتاه داعش وجبهة النصرة .الفرصة اهلامة جدا الطالع جملس األمن يف الوقت املناسب
وبعد اعتماد هذه التدابري ،يوصي الفريق أيضا بأن تقيّم اللجنة على اجلهود اليت تبذهلا جلنة مكافحة اإلرهاب مبوجب
األثر الذي ختلّفه عقب ستة أشهر ،للتأكد من أهنا ال تترك أثرا القرار ّ .)2014( 2178
وأذكر بأن اللجنة ،مدعومة من
مديريتها التنفيذية ،مكلّفة وفقا هلذا القرار بتحديد الثغرات يف
املرجوة.
سوى على األهداف
ّ
قدرات الدول األعضاء على تنفيذ القرارين )2001( 1373
أخريا ،يوصي فريق الرصد بأن تستخدم الدول األعضاء
و  ،)2005( 1624اليت قد تعوق قدرة الدول على وقف
شبكة املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول) وأدواهتا،
تدفق املقاتلني االرهابيني األجانب؛ وحتديد املمارسات اجليدة
مثل قاعدة بيانات املقاتلني عرب احلدود الوطنية ،بغرض تشاطر
يف جهود التنفيذ اليت تبذهلا الدول؛ وتيسري املساعدة التقنية
املعلومات عن املقاتلني اإلرهابيني األجانب املعروفني واملشتبه
الالزمة مللء الثغرات يف جمال التنفيذ .وأثناء تنفيذ اللجنة
فيهم ،وتسليط الضوء على احلاجة إىل املزيد من العمل املتضافر
لواليتها ،أعدت ،مبساعدة املديرية التنفيذية ،حتليال أوليّا
الوطين واملتعدد األطراف ،يف سبيل التصدي لألفكار واملفاهيم
للثغرات الرئيسية يف جمال التنفيذ .وهذا التحليل غري اخلاص
بدول بعينها سيصدر بوصفه وثيقة ملجلس األمن حتت الرمز
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وعلى جانب إنفاذ القانون ،القرار )2001( 1373
يقتضي من الدول أن تتخذ اخلطوات الضرورية ملنع ارتكاب
األعمال اإلرهابية .بيد أن هناك دوال عديدة تفتقر إىل
القدرات الكافية ملراقبة االتصاالت من خالل اعتماد أساليب
خاصة تتعلق بالتحقيق ،وغريها من األساليب املشروعة لتنفيذ
هذا اجلانب الوقائي .كما توجد ثغرات يف تبادل املعلومات
على الصعيد الدويل من جانب وكاالت إنفاذ القانون وأجهزة
االستخبارات ،بغرض منع ارتكاب األعمال اإلرهابية وتقدمي
اإلرهابيني ،مبن فيهم املقاتلون اإلرهابيون األجانب ،إىل
العدالة ،مبا يف ذلك توفري اإلنذار املبكر للدول األخرى عن
طريق تبادل املعلومات .وهذا النموذج من تبادل املعلومات
ميكنه أن يكون هاما يف مواجهة التهديد الذي يشكله املقاتلون
اإلرهابيون األجانب ،ومثة حاجة إىل تعزيزه.

يف ما يتعلق باإلطار القانوين .جيب على الدول أن
جترم أفعاال حمددة تتصل باملقاتلني
تقرر ما إذا كانت قوانينها ّ
ّ
اإلرهابيني األجانب ،وفقا للفقرة  6من القرار 2178
( .)2014ويشري حتليلنا األ ّويل إىل أنه ،على الرغم من أن
دوال عديدة قد اعتمدت ،عمال بالقرار ،)2001( 1373
تشريعات شاملة ميكن تطبيقها ملواجهة التحديات املتمثلة يف
تدفق املقاتلني اإلرهابيني األجانب ،مثة دول أخرى ليست
لديها تشريعات كافية يف هذا الصدد .فبعض الدول ،على
جترم حىت اآلن جمموعة واسعة من األعمال
سبيل املثال ،ال ّ
التحضريية املتصلة بتدفق املقاتلني اإلرهابيني األجانب ،مبا يف
ذلك األفعال اليت هتدف إىل تيسري سفر املقاتلني اإلرهابيني
وما زالت هناك فجوات كبرية يف تنفيذ الدول األعضاء
األجانب ،فضال عن سفر مثل هؤالء املقاتلني عرب أراضيها
أحكام الرقابة على احلدود ،املنصوص عليها يف القرارين 1373
كمرور عابر الرتكاب أعمال إرهابية يف دول أخرى.
ومن الواضح أيضا أن تقدمي املقاتلني اإلرهابيني ( )2001و  .)2005( 1624واالفتقار إىل وجود املعلومات
األجانب إىل العدالة يواجه صعوبات عملية كبرية .فهناك ذات الصلة والقدرة التحليلية عند املعابر احلدودية أمر يعوق
دول عديدة تفتقر إىل القدرات الالزمة لكفالة تقدمي األفراد قدرة الدول على كشف املقاتلني اإلرهابيني األجانب ومنع
الذين يشاركون يف األنشطة املتصلة بتدفق املقاتلني اإلرهابيني حركتهم .ومثة بلدان عديدة ال تتاح هلا فرص كافية لالطالع
األجانب إىل العدالة عن طريق حماكمتهم فعليا وفقا للقرارين على قاعدة بيانات املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول)،
 )2001( 1373و  .)2014( 2178وكشف حوار اللجنة أو ال تستخدمها بشكل كامل .والضوابط املتعلقة بإصدار
اجلاري مع الدول ،من بني مجلة أمور ،عن وجود صعوبات بطاقات اهلوية ووثائق السفر ،وتدابري منع التزييف أو التزوير
يف احلصول على أدلة من بلدان أخرى  -سواء كانت بلدان أو االحتيال يف استخدام وثائق اهلوية ووثائق السفر ،ما زالت
املنشأ أو العبور أو املقصد  -وأظهر أن عددا قليال من املقاتلني قاصرة ألسباب متنوعة ،مبا يف ذلك االفتقار إىل آليات فعالة
اإلرهابيني األجانب يفصحون عن خططهم قبل املغادرة .لتنفيذ املتطلبات ذات الصلة .وطبيعة العديد من احلدود الربية
ويتعني تعزيز التعاون القضائي الدويل بشأن هذه املسألة الطويلة سهلة االختراق  -مبا فيها حدود أشد الدول تضررا
وجعله أكثر فعالية .كذلك ،ال تزال هناك ثغرات يف الترتيبات من ظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب  -ما فتئت تزيد من
نقاط ضعف هذه الدول.
واآلليات املتعلقة بتسليم املجرمني.
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وعندما يتعلق األمر مبنع متويل اإلرهاب وعرقلته ،ال يزال
يتعني على دول عديدة أن تكفل ،عمال بالقرار 1373
( ،)2001أن تتضمن أطرها القانونية جترمي متويل اإلرهاب،
أو أن تضع آليات لتجميد أصول اإلرهابيني دومنا تأخري.
والقدرة على حتديد حركة األموال النقدية غري املشروعة عرب
احلدود ومنعها ،وتنظيم التحويالت املالية البديلة أمور حتتاج
إىل معاجلة مبزيد من اإلحلاح .وحتتاج الدول أيضا إىل العمل
بنشاط مع القطاع اخلاص ،واملنظمات اليت ال تتوخى الربح،
بغية توفري التوجيهات بشأن كيفية محاية التدفقات املالية على
أفضل وجه من حتويلها إىل استعماالت إرهابيةّ .
ولعل أهم
فجوة يف قدرات الدول تكمن يف عدم مشاطرة ما يكفي
من املعلومات املالية الشاملة واملفيدة ويف الوقت املناسب بني
األجهزة املحلية إلنفاذ القانون وأجهزة االستخبارات الشريكة
هلا ،أو بني الوكاالت الوطنية ونظرياهتا الدولية.
إن التصدي للتحريض على اإلرهاب وتوفري السبيل الفعال
واملحدد ملناهضته أمر رئيسي ملواجهة التطرف العنيف ،الذي
ميكن أن يفضي إىل اإلرهاب .والتأكيد على أمهيته يشكل أحد
أحدث اجلوانب يف القرار  ،)2014( 2178وهو ذو صلة
أيضا بسياق القرار  .)2005( 1624وهناك بعض الدول
اليت مل تتخذ بعد خطوات كافية للشروع يف برامج إلشراك
املجتمعات املحلية ،أو وضع استراتيجيات لتوجيه الرسائل
املضادة اليت تستهدف فئات بعينها قد تكون عرضة للتطرف
والنتشار التطرف العنيف يف صفوفها .وتوجد أيضا ثغرات
يف اجلهود اليت تبذهلا الدول يف تصديها الستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،مبا يف ذلك شبكة اإلنترنت ،من قبل
اإلرهابيني ومؤيديهم ،بغرض التحريض على األعمال اإلرهابية،
والتشجيع على الدعم والتعاطف مع اجلماعات اإلرهابية.
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املقاتلني اإلرهابيني األجانب وإعادة إدماجهم .ووضع
هذه االستراتيجيات والربامج شرط حمدد يقتضيه القرار
 ،)2014( 2178الذي يطلب أيضا إىل الدول أن تعتمد
استراتيجيات للمالحقة القضائية من أجل مساءلة املقاتلني
اإلرهابيني األجانب عن أعماهلم اإلرهابية ،ويف الوقت نفسه
تقييم ما إذا كانت هناك وسائل بديلة لتيسري إعادة تأهيلهم
وإعادة إدماجهم على حنو أفضل.
أخريا ،ال تزال هناك ثغرات كبرية يف جهود الدول
الرامية إىل كفالة االمتثال اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل،
مبا يف ذلك القانون الدويل حلقوق اإلنسان ،والقانون الدويل
لالجئني ،والقانون اإلنساين الدويل يف سياق تدابري مكافحة
اإلرهاب املتخذة لتنفيذ القرارين  )2001( 1373و 1624
( .)2005وقد تنذر هذه الفجوات بوجود فجوات مماثلة
يف تنفيذ القرار  .)2014( 2178واحترام حقوق اإلنسان،
يكمل بعضها بعضا،
واحلريات األساسية ،وسيادة القانون ّ
مع اختاذ تدابري فعالة ملكافحة اإلرهاب ،وهي جزء أساسي
من اجلهود الناجحة يف مكافحة اإلرهاب .وعدم قيام الدول
باالمتثال هلذه االلتزامات الدولية وغريها ،مبا يف ذلك االلتزامات
الواردة يف ميثاق األمم املتحدة ،يشكل أحد العوامل اليت تساهم
يف زيادة التطرف ،ويعزز الشعور باإلفالت من العقاب.

وإزاء التحديات اجلديدة لإلرهاب ،تدرك اللجنة حقيقة
أن املزيد من البلدان أخذت تسلّم بالتهديد اخلطري الذي
يشكله الطابع العاملي للمقاتلني اإلرهابيني األجانب .ويف هذا
الصدد ،إن تدابري وإجراءات مكافحة اإلرهاب إ ّما جيري النظر
فيها ،أو استعراضها ،أو االضطالع هبا من جانب الدول بغية
التصدي لظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب ،وبغية مواجهة
التطرف العنيف الذي ميكن أن يؤدي أيضا إىل اإلرهاب .ومن
ومثة ثغرة هامة أخرى يف العديد من الدول تكمن شأن ذلك أن يفتح أبعادا وإمكانات جديدة للتعاون الدويل.
يف افتقارها إىل استراتيجيات وبرامج فعالة إلعادة تأهيل
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وسوف تواصل اللجنة ،مدعومة من املديرية التنفيذية،
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أشكر السفرية مورموكايته
واملتبصرة.
املفصلة
ِّ
تطوير وتعميق حتليل الثغرات املوجودة يف الدول واحتياجاهتا على إحاطتها اإلعالمية َّ
من املساعدة يف ما يتعلق بتنفيذ القرارين )2001( 1373
معروض على املجلس نص مشروع بيان للرئيس باسم
و .)2005( 1624
املجلس بشأن موضوع جلسة اليوم .وأود أن أشكر أعضاء

وذلك سيساعد الدول على االمتثال للقرار 2178
( ،)2014وهي ،إذ تفعل ذلك ،ستستفيد من القاعدة املعرفية
الفريدة لدى املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب يف
ما يتعلق بالتقييمات اإلقليمية والعاملية وتلك اخلاصة بكل بلد
لتنفيذ الدول للقرارين  )2001( 1373و .)2005( 1624
وجلنة مكافحة اإلرهاب ستواصل أيضًا جتميع املمارسات
اجليدة وتقدمي توصيات إىل الدول لتعزيز براجمها ملكافحة
اإلرهاب ،وستعول على الشركاء الرئيسيني يف هذه املساعي.
وتيسري املساعدة التقنية يف هناية املطاف جانب جوهري
من الوالية املسندة مبوجب القرار  .)2014( 2178واللجنة
ومديريتها التنفيذية ملكافحة اإلرهاب ستعززان عملهما لتيسري
املساعدة التقنية جبهود ونُ ُهج حمددة ،مستفيدتني من البيانات اليت
مجعها فريق دمج اجلهود باستخدام تقنية حتليل الثغرات .وسيشمل
ذلك العمل مع الدول ،بنا ًء على طلبها ،يف إعداد استراتيجيات
شاملة ملكافحة اإلرهاب .ويف ما يتعلق بتقدمي املساعدة التقنية،
فإن مثة أمهية بالغة لألطراف األخرى ،داخل منظومة األمم املتحدة
َّ
وخارجها على السواء ،مثل فرقة العمل املعنية مبكافحة اإلرهاب
والكيانات يف إطار فرقة عمل األمم املتحدة املعنية بالتنفيذ يف
جمال مكافحة اإلرهاب والدول املاحنة األعضاء يف املنتدى العاملي
ملكافحة اإلرهاب .وجلنة مكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذية
ستواصالن استكشاف السبُل والن ُهج الفعالة لتحقيق أهداف بناء
القدرات يف جمال مكافحة اإلرهاب.

املجلس على إسهاماهتم القيمة يف مشروع البيان .ووفقًا
أن
للتفاهم الذي متَّ التوصل إليه بني أعضاء املجلس ،سأعترب َّ
أعضاء جملس األمن يوافقون على مشروع البيان الذي سيصدر
بوصفه وثيقة ملجلس األمن حتت الرمز .S/PRST/2014/23

تقرر ذلك.
َّ

يشرفين اآلن اإلدالء ببيان بصفيت وزيرة خارجية أستراليا.

إن أستراليا ال ترى مسألة أمنية وطنية ودولية أكثر إحلاحًا
َّ
احلد من خطر اإلرهاب .فالتهديد الذي يشكله تنظيم
من ِّ
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) وجبهة النُّصرة
واجلماعات األخرى املرتبطة بتنظيم القاعدة أشد خطرًا وأكثر
أي وقت مضى .واإلرهابيون أكثر شبابًا
وتنوعًا من ِّ
عاملية ُّ
وعنفًا وابتكارًا وهم مترابطون للغاية .إهنم ربابنة وسائط
التواصل االجتماعي الذين يستخدموهنا للترهيب والتجنيد،
وهم بارعون جدًا يف التكنولوجياٌّ .
حيرض اآلخر.
وكل منهم ِّ
وهم يُوصلون دعايتهم وعنفهم إىل بيوتنا مباشرة لكي جينِّدوا
الشباب والشابَّات الساخطني.

إهنم جيتذبون الشباب ،مثل فىت عمره  17سنة من
ِملبورن ،ترعرع يف أسرة أسترالية عادية ومارس الرياضة يف
وفجر
مدرسته الثانوية املحلية .ومؤخرًا ،سافر إىل العراق ِّ
سترته الناسفة يف هجوم انتحاري يف أحد أسواق بغداد ،موقِعًا
أكثر من  90إصابة .وكان هناك أيضا األخوة الشباب الثالثة
من بريسبان .وقد أصبح أحدهم أول انتحاري معروف ينتمي
واللجنة تتطلع إىل الفرص املستقبلية ملوافاة جملس األمن إىل أستراليا ،والذي قتل نفسه و  35شخصًا آخرين عند
وعموم األعضاء بآخر املعلومات بشأن جهودها عم ً
ال بالقرار نقطة تفتيش عسكرية يف سوريا .والثاين يقاتل حاليًا مع جبهة
.)2014( 2178
10/114

14663737

19/11/2014

ا لامعألا ءارج نم نييلودلا نمألاو مالسلا ددهت يتلا راطخألا

النصرة .والثالث أوقفته السلطات األسترالية قبل صعوده إىل
طائرة لالنضمام إليهما.
حولنا غضبنا إىل
َّ
إن األستراليني غاضبون حبق .وقد َّ
فعل .وحنن ملتزمون بالعمل مع احلكومة العراقية والواليات
املتحدة وأكثر من  30شريكًا ملهامجة تنظيم داعش والنَّيل منه
ننفذ حاليا ضربات جوية ضده
واستعادة األرض العراقية .وحنن ِّ
ونساهم بقوات خاصة يف بناء قدرات قوات األمن العراقية
وغريها ممن يقاتلون داعش .وقد التقيت يف بغداد مؤخرًا
مع رئيس الوزراء العبادي الذي أعرب عن امتنانه العميق
على املساعدة من أستراليا والبلدان األخرى اليت تشارك يف
القتال ضد داعش الذي يعامل مواطين بلده بوحشية .ونقلت
القوي للعراق وعزمنا على وقف املقاتلني
إليه دعم أستراليا
َّ
اإلرهابيني من أستراليا ومنعهم من زيادة معاناة شعبَي العراق
وسوريا املجاورة.
وحنن نتخذ اخلطوات الضرورية حمليًا .فقد ألغت احلكومة
األسترالية جوازات سفر أكثر من  70أستراليًا ُمشتبَها
بتخطيطهم الرتكاب أعمال إرهابية أو املشاركة يف أعمال
عنف بدوافع سياسية يف اخلارج .ولدى أستراليا فعليًا هيكل
قانوين متطور ملكافحة اإلرهاب بفعالية ،يشتمل على قوانني
تُ ِّ
مكننا من تنفيذ تلك الواجبات يف ما يتعلق جبميع الدول
استخدمت
األعضاء مبقتضى القرار  .)2001( 1373وقد
ُ
هذه القوانني املوجودة يف األسبوع املاضي لتجميد أصول
شخصني أستراليني كانا يقومان بالتجنيد لصاحل داعش عرب
اإلنترنت .وأصدرت احلكومة األسترالية اآلن قوانني جديدة
متعلقة باملقاتلني األجانب ،للمسامهة يف عرقلة تنظيم املقاتلني
اإلرهابيني األجانب ومتويلهم وتيسريهم عن طريق تعزيز
قدرتنا على تعقُّب التحويالت املالية ملن يشتبه بأهنم من
املقاتلني اإلرهابيني األجانب ،وختفيض عتبة إلقاء القبض دون
مذكرة اعتقال على األشخاص يف جرائم اإلرهاب مبا ِّ
ّ
سيمكن
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وكاالتنا من منع النشاط اإلرهايب يف مرحلة مبكرة ،وإلغاء
بعض مدفوعات الرعاية االجتماعية لوقْف حتويل تلك األموال
ِّ
ستمكننا من وقف من
إىل اإلرهاب .وهذه القوانني اجلديدة
يشتبه بأهنم من املقاتلني األجانب قبل صعودهم الطائرة ،عبْر
السماح لنا أيضًا بوقف العمل جبواز السفر األسترايل هلؤالء
األشخاص فضال عن إلغائه وتعزيز تدابري الفحص والتدقيق
األمين يف املطارات الدولية ،مبا يف ذلك جبمع البيانات الشخصية
احليوية ومضاهاهتا.
ستعزز قدرتنا على التحقيق مع املقاتلني
وهذه القوانني ِّ
األجانب ومقاضاهتم بالنص على جرمية جديدة أوسع نطاقا
يف حاالت مناصرة اإلرهاب ،إىل جانب جرمية جديدة تتمثل
يف دخول مناطق معيَّنة يف اخلارج أو البقاء فيها ،حيث ختوض
عدلنا
املنظمات اإلرهابية قتاال دون سبب مشروع .وقد َّ
أيضًا أحكام اإلدراج يف قائمة املنظمات اإلرهابية لتشمل
تشجيع األعمال اإلرهابية والترويج هلا ،لتنص على وجوب
أن الشخص كان ينوي املشاركة يف
أن يثبت االدعاء العام َّ
نشاط عدائي يف أي بلد أجنيب ،ال يف بلد أجنيب حمدد ،ولتتيح
يتم احلصول عليها
للمحاكم مرونة أكرب يف اعتبار املواد اليت َّ
من اخلارج ،يف إجراءات قضائية متعلقة باإلرهاب ،أدلة أو
هام وسيعتمد على التبادل
عدم اعتبارها كذلك .وهذا تطور ٌّ
اجليد للمعلومات مع الدول األعضاء .وعالوة على ذلك،
حنن نطلب اآلن من شركات االتصاالت االحتفاظ بالبيانات
الوصفية ،ممَّا يعزز قدرة أستراليا على تعقُّب املقاتلني اإلرهابيني
األجانب وداعمي اإلرهاب والتحقيق معهم وحماكمتهم.
واألحكام اجلديدة ستعزز أيضًا قدرتنا على التعامل مع التهديد
الذي ميثله املقاتلون األجانب العائدون بتمكني شرطتنا من
استصدار أوامر مراقبة للمقاتلني اإلرهابيني األجانب بسهولة
أكرب وتوسيع نطاق األسباب اليت ميكن استصدار أوامر املراقبة
هذه استنادا إليها.
11/114

S/PV.7316

ا لامعألا ءارج نم نييلودلا نمألاو مالسلا ددهت يتلا راطخألا

19/11/2014

فإن هذه احلزمة الذي ميثله اإلرهابيون واجلماعات املتطرفة عرب شبكة اإلنترنت
إن أستراليا دميقراطية نابضة باحلياة .لذاَّ ،
َّ
من التشريعات قد أثارت ،كما ينبغي هلا ،مناقشة وطنية حامية من خالل التثقيف وتعزيز الرسائل البديلة وحذف املحتوى
الوطيس بشأن ضرورة محاية احلقوق الفردية لألستراليني ،املتطرف.
مبا يشمل حقهم يف اخلصوصية .وأستراليا حتافظ على هذه
إن تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش)
احلقوق بزيادة الدعم للرقابة املستقلة.
ِّ
وسنوسع أيضًا جهودنا واجلماعات اليت على شاكلته هي إهانة لإلسالم .وعلينا حنن
لبناء قدرات أجهزة إنفاذ القوانني على الصعيد اإلقليمي .مجيعا ،مبا يف ذلك املجتمعات املسلمة نفسها ،بذل املزيد من
وتستضيف أستراليا يف كانون األول/ديسمرب مؤمترًا هامًا اجلهد لدحض اخلطاب املتطرف والعنيف لإلرهابيني ،ونبذ
للمنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب حول أمن املسافرين جوًا ،دعاة الكراهية املتطرفني املوجودين يف صفوفنا .وعلى املجتمع
ملساعدة احلكومات على استخدام القواعد البيانية للمنظمة الدويل أن ينضم إىل هذه املجتمعات ،واألمم املتحدة يف وضع
الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول) وتنفيذ جزاءات األمم فريد ميكنها من االضطالع بالقيادة .وتشكل أيديولوجيات
املتحدة ضد تنظيم القاعدة ملنع املقاتلني اإلرهابيني األجانب الكراهية احتقارا لقيم ميثاق األمم املتحدة .ونعتقد أنه ينبغي
من السفر الدويل .ونعمل مع اإلنتربول لتقدمي التدريب تعيني مبعوث لألمم املتحدة لصياغة رسالة استراتيجية متسقة
يف منطقتنا على استخدام التكنولوجيا من قِبَل اإلرهابيني ومنسقة ملكافحة انتشار التطرف العنيف وتقدمي التوجيه الذي
وعلى كيفية مجع األدلة اإللكترونية وإدارهتا واستخدامها يف متس حاجة الدول إليه ،مبا يف ذلك من خالل بناء قدراهتا
حماكمات اإلرهاب .وأستراليا ،بصفتها رئيسة فرقة العمل ملكافحة اإلرهاب.
أن الفرقة
املعنية باإلجراءات املالية للسنة املقبلة ،ستضمن َّ
ويقع على عاتق مجيع البلدان التزام مبنع اإلرهاب .وعليها
ستعمل لوقْف متويل اجلماعات اإلرهابية واملقاتلني األجانب.
مجيعا التزام بأال تصدر القدرات اإلرهابية .وكل بلد يتحمل
وتتمثل ركيزة أساسية للنهج األسترايل يف العمل مباشرة مسؤولية عن إضعاف موارد التنظيمات اإلرهابية وعن منع
مع جمتمعاتنا املحلية .ويبدو لنا َّ
أن أفضل طريقة لبناء مقاومة انتشار دعايتها الشريرة .ويعزز القراران )2014( 2170
ُ
لزنعة التطرف هي من خالل األ َسر واملدارس واملؤسسات و  )2014( 2178إطارنا للقيام بذلك العمل .ولكن الطريق
الدينية واملحلية املستنرية اليت ميكنها التأثري على أولئك َّ
املعرضني حنو التنفيذ الفعال يتطلب مسعى مستمرا والتزاما ثابتا وتعاونا
للخطر ،بثنيهم عن اعتناق التطرف العنيف.
دائما فيما بني الدول .ويبين البيان الرئاسي الصادر اليوم
ونقوم بإعداد برامج حمددة اهلدف تقوم على التدخل  S/PRST/2014/23على هذين القرارين .فهو حيدد خطوات
املبكر ملكافحة نزعة التطرف للتعرف على أكثر األشخاص مقبلة عملية لوقف جتنيد املقاتلني اإلرهابيني األجانب وسفرهم،
عرضة للخطر والعمل معهم من خالل التوجيه والتثقيف ولضمان أال يكون هناك مكان أليديولوجياهتم املسمومة يف
ودعم العمالة وتقدمي املشورة .وعلينا أيضا أن نشرك النساء جمتمعاتنا وقطع مصادر متويل مجيع التنظيمات اإلرهابية بال
والفتيات ،وقد نظمنا دورات تدريبية على القيادة هلن استثناء .ويؤكد البيان جمددا على العزم الثابت للمجتمع الدويل.
للمساعدة يف بناء قدرة املجتمع املحلي على الصمود .ونعمل وجيب أن حنرم التنظيمات اإلرهابية من املقاتلني والتمويل
مع قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للحد من اخلطر والشرعية .وال بد أن نعمل بصورة حامسة وصفا واحدا.
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استأنف مهامي اآلن بصفيت رئيسة جملس األمن.
أعطي الكلمة اآلن ألعضاء جملس األمن اآلخرين.
السيد تيمرمان (األرجنتني) (تكلم باإلسبانية) :يف
البداية ،أود أن أشكر السيدة جويل بيشوب ،وزيرة خارجية
أستراليا ،على توجيه الدعوة إيل لالشتراك يف هذه املناقشة وأن
أشكر األمني العام على إحاطته اإلعالمية الزاخرة باملعلومات.
أحيي زميلي ممثل لكسمربغ واملمثلني الرفيعي
وباملثل ،أود أن ّ
املستوى لرواندا ومجهورية كوريا وليتوانيا.
إننا مجيعا نتفق اليوم على أننا نواجه انتشارا لألعمال
اإلرهابية واليت تتشابه مع األعمال اإلرهابية اليت وقعت يف
املاضي القريب يف مسات مشتركة تتمثل يف كوهنا مظاهر
مدوية للتطرف العنيف واألصولية اليت تزنع حنو التغيري
املتطرف واحتقارا وحشيا ومطلقا للكرامة اإلنسانية .ومع
ذلك فإننا اليوم نواجه أيضا طرائق ابتكارية ،إن جاز استخدام
ذلك التعبري ،جتمع بني واقع القسوة والرعب االفتراضي.
فصور قطع الرؤوس اليت تعممها شبكات اإلنترنت ،يف الوقت
احلقيقي ،تضعنا أمام ما ميكن أن نصفه بالعوملة االفتراضية
للرعب ،وهي ظاهرة تضفي الطابع العاملي على اخلوف وعدم
اليقني واخلطر بصورة ملموسة.
وال ميكن أن جيعلنا تطبيع الرعب يف وسائط اإلعالم وتزايد
أعمال العنف املتطرف نعترب الرد العسكري اخليار الوحيد ،أو
املفضل ،ملكافحة اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره .فذلك
النهج أظهر بالفعل أوجه قصوره وعجزه .ونتحمل مسؤولية،
يف ضوء بشرية تبدو مصابة بالشلل من جراء اخلوف ،عن
العمل من أجل السيادة الكاملة للقانون يف بلداننا ،مع افتراض
احلاجة الضرورية إىل إنشاء نظام عاملي متوازن وعادل يقوم
على أساس تعددية األطراف احلقيقة والتعاون.
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ويف املاضي القريب ،مل يكن بوسع أي بلد أن يعترب نفسه
مبنأى عن احتمال وقوعه ضحية لألعمال اإلرهابية .ولكن اليوم
أصبح التهديد أكثر وضوحا من أي وقت مضى ،وأصبح تنفيذ
آليات التعاون الفعال القائم على االحترام املتبادل وتعزيزها
ضروريا أكثر من أي وقت مضى .وبالرغم من أن املجتمع
الدويل مل يتوصل بعد إىل تعريف متفق عليه عامليا لإلرهاب،
فإنه ميكن حتديد ماهية األعمال اليت يدينها املجتمع الدويل.
ونشاطر إدانة اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره ،لكونه ميثل
أخطر التهديدات للسالم واألمن الدوليني وللكرامة اإلنسانية
والتعايش السلمي ،وتوطيد الدميقراطية ،والتنمية االقتصادية
واالجتماعية للدول.
إن األرجنتني أحد البلدان العديدة اليت عانت من اإلرهاب
بصورة مباشرة.
أوال ،لقد عاين جمتمعنا ،من عام  1976إىل عام ،1983
من األعمال اإلرهابية اليت ارتكبتها الدولة وجبهاز الدولة وعلى
يد أكثر الديكتاتوريات املدنية  -العسكرية الوحشية اليت
شهدناها .وكانت مسؤولة عن ارتكاب جرائم بشعة وجرائم
ضد اإلنسانية .وأدى اضطهاد األشخاص الذين يعتنقون
أيديولوجيات تعترب ختريبية ،أو حيتمل أن تكون ختريبية أو
جمرد خطرية إىل وضع خطة منهجية إلفناء واستئصال أكثر من
 30 000شخص بسبب نشاطهم السياسي أو االجتماعي
أو معتقداهتم الدينية أو طبقتهم أو أصلهم العرقي أو ميوهلم
اجلنسية .فكانوا ضحايا ألعمال عنف اإلبادة اجلماعية لزنعة
املحافظة األصولية ،اليت استلهمت مفهوم األمن الوطين
وتلقت التدريب على يد مراكز قوة هامة منعت ،خالل فترة
احلرب الباردة ،تعزيز وتوطيد الدميقراطية والتعددية والتسامح
والسالم.
ثانيا ،عانينا بأنفسنا من األعمال املهينة للكرامة اإلنسانية
واملروعة للجماعات اإلرهابية األجنبية اليت شنت ،بدافع
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الكراهية والتعصب والتدمري ،اهلجمات اإلرهابية يف عامي
 1992و  1994ضد مركز  AMIAللطائفة اليهودية
والسفارة االسرائيلية يف بوينس آيرس .وكما قال رئيس جملس
األمن يف أيلول/سبتمرب (انظر  ،)S/PV.7272إن مجهورية
األرجنتني والواليات املتحدة األمريكية مها البلدان اللذان
تعرضا يف القارة األمريكية هلجمات إرهابية وحشية .وتلك
التجارب املؤملة واألعمال اإلرهابية العديدة اليت ارتكبت
منذ ذلك الوقت أكدت جمددا على إميان األرجنتني بأن الرد
على األعمال اإلرهابية ينبغي أال يكون ،وال ميكن أن يكون،
عسكريا صرفا .وبدال من ذلك ،ينبغي أن يقوم على أساس
هنج شامل ،مثل النهج املجسد يف استراتيجية األمم املتحدة
العاملية ملكافحة اإلرهاب.
كما أود أن أعرب عن اقتناع بلدي بأنه ال بد من مكافحة
اإلرهاب يف إطار سيادة القانون ومراعاة األصول القانونية.
بل أن التدابري اليت تتخذها الدول ملكافحة اإلرهاب جيب أن
حتترم احتراما كامال القانون الدويل ،ال سيما القانون الدويل
حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وقانون الالجئني.
كما ينبغي لتلك التدابري أن حتترم األغراض واملبادئ املجسدة
يف ميثاق األمم املتحدة ،ومن بينها سيادة الدول وسالمتها
اإلقليمية واستقالهلا السياسي ومبدأ عدم التدخل يف شؤوهنا
الداخلية.
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واألرجنتني طرف يف الـ  13صكا قانونيا اليت أنشئت من
أجل مكافحة اإلرهاب واختذت تدابري داخلية بغية تنفيذها
وتنفيذ قراري جملس األمن  )2001( 1373و 1624
( .)2005وعالوة على ذلك ،جنبا إىل جنب مع بلدكم،
السيدة الرئيسة ،ومع العديد من البلدان األخرى ،ساعدت
األرجنتني على إطالق معاهدة جتارة األسلحة اليت ستدخل
حيز النفاذ يف  24كانون األول/ديسمرب .ويتمثل أحد أغراض
املعاهدة يف احليلولة دون نقل األسلحة إىل مرتكيب انتهاكات
حقوق اإلنسان ومرتكيب اجلرائم ضد اإلنسانية ،فضال عن
احلد من خطر حتويل األسلحة إىل السوق غري املشروعة،
وإمكانية أن تقع يف أيدي اجلماعات اإلرهابية أو اإلجرامية.
لذلك نشجع مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة ،وال سيما
أعضاء املجلس ،على التصديق على املعاهدة ،ألهنا ستسهم
إسهاما كبريا يف أمن بلداننا.
وينبغي أن أذكر أنه خالل املفاوضات اليت جرت بشأن
املعاهدة ،اقترحت األرجنتني كذلك ،شأهنا يف ذلك شأن عدد
كبري من الوفود حظر بيع األسلحة إىل اجلهات الفاعلة من
غري الدول غري املأذون هلا .ولألسف مل يتم التوصل إىل توافق
يف اآلراء بشأن ذلك احلظر يف وقت اعتماد املعاهدة ،ولكن
األرجنتني حيدوها األمل يف أن توافق األطراف يف املعاهدة
على ذلك بوصفه أحد العوامل يف منع عمليات نقل األسلحة
اليت ميكن أن تساعد على إذكاء الزناعات يف أحناء خمتلفة من
العامل .وقد بني لنا الواقع أنه حينما تقرر بعض البلدان اليوم
تسليح أولئك الذين يطلقون على أنفسهم مناضلني يف سبيل
احلرية ،فغدا قد ميسي املناضلون يف سبيل احلرية اإلرهابيني
الذين حناول التصدي هلم.

وباملثل ،تناصر األرجنتني مراعاة األصول القانونية يف
أعمال هذا املجلس .وميثل إنشاء مكتب أمني املظامل خطوة
هامة إىل األمام يف ذلك الصدد ،ولكن ال يزال أعضاء املنظمة
يثريون شواغل حيال الضمانات اإلجرائية .وأحد الشواغل
الرئيسية يتمثل يف أن والية أمني املظامل ال تغطي سوى األفراد
ومن الواضح أن االتفاقيات الـ  13ملكافحة اإلرهاب
املدرجني يف قائمة اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعدة.
وتدعو األرجنتني إىل توسيع والية ذلك املكتب لتشمل مجيع تفرض علينا ،يف مجلة أمور أخرى ،منع اجلماعات اإلرهابية
من احلصول على املوارد والتمويل الالزم ألنشطتها .ومن
جلان اجلزاءات التابعة ملجلس األمن.
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الواضح أيضا أن قرارات جملس األمن تفرض علينا منع األفراد
واجلماعات والكيانات املرتبطة بتنظيم القاعدة من احلصول
على األسلحة واملواد ذات الصلة .وتؤكد األرجنتني أنه ينبغي
للدول أيضا االمتناع عن إرسال أسلحة إىل مناطق الزناع،
األمر الذي ال يساعد إال على زيادة حدة تلك الزناعات
وإطالة أمدها وتعريض املدنيني للخطر.
وتؤمن األرجنتني إميانا راسخا بأن األمم املتحدة ،بوصفها
حجر الزاوية يف النظام املتعدد األطراف ،ينبغي أن تكون املنظمة
اليت توجه اإلجراءات اليت تتخذها الدول ملكافحة اإلرهاب.
وإذ نقدر املسامهة اليت ميكن أن تقدمها املنتديات واملبادرات
األخرى ،فإن منظمتنا هي اهليئة اليت تتحمل املسؤولية الرئيسية
عن صون السلم واألمن الدوليني .وعالوة على ذلك ،فإن
التمثيل العاملي الذي تكفله يضمن مشاركة مجيع الدول
األعضاء على قدم املساواة ،فضال عن شرعية القرارات اليت
تنعكس يف املعايري واملبادئ التوجيهية واملمارسات اجليدة.
وتعتقد األرجنتني أن العمل املتعدد األطراف من خالل األمم
املتحدة ،وفقا ملبادئ املنظمة من شأنه أن ميكننا من التصدي
لتهديد اإلرهاب وحتقيق عامل أكثر أمنا للجميع.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :إنين يف غاية االمتنان
لوجود السيد تيمرمان اليوم وحتديدا منذ أن اجتمعنا قبل جمرد
بضعة أيام يف مؤمتر قمة جمموعة العشرين يف بريسبان .ويوضح
وجوده بالتأكيد مدى تفاين األرجنتني يف التصدي لتهديد
اإلرهاب جبميع أشكاله.
السيد أسيلبورن (لكسمربغ) (تكلم بالفرنسية) :إنين
ممنت لكم ،سيديت الرئيسة ،على أخذ زمام املبادرة بتنظيم
هذه املناقشة املفتوحة .وتعتقد لكسمربغ ،مثل أستراليا ،أن
مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف هو من األولويات .ونشيد
بالبيان الرئاسي الذي اعتمدناه للتو مببادرة من أستراليا ،والذي
يهدف إىل تعزيز اإلجراءات املتخذة من جانب املجتمع الدويل
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( .)S/PRST/2014/23وأود أن أشكر األمني العام السيد
بان كي  -مون على إحاطته اإلعالمية بشأن استجابة األمم
املتحدة لتهديد اإلرهاب ،األمر الذي يسلط الضوء على القيمة
اليت تضيفها األمم املتحدة يف هذا املجال .كما أشكر السيد
غاري كوينالن ،املمثل الدائم ألستراليا ورئيس اللجنة املنشأة
عمال بالقرار  )1999( 1267والقرار )2011( 1989
بشأن تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات،
والسيدة رميوندا مورموكايته ،املمثلة الدائمة لليتوانيا ورئيسة
جلنة مكافحة اإلرهاب ،على إحاطتيهما اإلعالميتني املفيدتني
وعملهما احلاسم .وأرحب بوجود زميلي األرجنتيين ،السيد
هيكتور تيمرمان هنا اليوم.
وأود أن أعرب عن تأييدي للبيان الذي سيديل به املراقب
عن االحتاد األورويب.
إن هتديد اجلماعات اإلرهابية مثل الدولة اإلسالمية يف
العراق والشام وجبهة النصرة ،وتنظيم القاعدة واملرتبطني به،
يشكل مصدر قلق متزايد .وبالرغم من أن ظاهرة اإلرهاب
ليست جديدة بالتأكيد ،فإن املشكلة اليت متثلها تلك اجلماعات
اليت تعيث خرابا يف العراق وسوريا ختتلف من حيث الطابع
واحلجم عن التهديدات تلك اليت واجهها املجتمع الدويل
يف املاضي .وأشكر فريق الدعم التحليلي ورصد اجلزاءات
املنشأ عمال بالقرار  )2004( 1526على تقريره األخري
(انظر  )S/2014/815الذي أبلى بالءا جيدا يف حتليل أن ما مييز
التهديد الذي تشكله تلك اجلماعات هو الصلة اليت أقامتها بني
التمويل والسيطرة على مناطق شاسعة من األراضي والسكان،
فضال عن الدعم الذي حتصل عليه من أكثر من 15 000
من املقاتلني األجانب ،من أكثر من  80بلدا ،الذين انضموا
إىل قضيتهم الشريرة .يف العام املاضي ترك زوجان وطفلهما
لكسمربغ ذاهبني إىل سوريا حيثما توىف األب بسرعة يف
القتال بني اجلماعات اإلرهابية  -يا هلا من خسارة ،ويا هلا
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من قلة احترام حلياة اإلنسان ،ورسالة مروعة لطفل ذلك
الرجل .وتؤدي إيديولوجية تلك اجلماعات إىل تفاقم التوترات
الطائفية واإلسهام يف زعزعة االستقرار يف املنطقة بقدر أكرب.
ويف الواقع ،من الصعب فهم اجتذاب تلك األعمال الرببرية
ألي شخص.

فإن السلطات املعنية تعمل على وضع استراتيجية ملكافحة
الزنعة األصولية املتطرفة تستند إىل كل من التدابري الوقائية
والعقابية ،اليت ستتضمن إنشاء شبكة إرشاد وتوعية بالتشاور
الوثيق مع املؤسسات التعليمية واملجتمعات املحلية الدينية
وبدعم من مجعية الصليب األمحر الوطنية.

إن األعمال الوحشية اليت ارتكبتها تلك املجموعات
اإلرهابية صدمتنا مجيعا .ولن أذكر سوى أحدث األمثلة،
إعدام الدولة اإلسالمية يف العراق والشام املثري لالمشئزاز
ألمريكي يعمل يف جمال تقدمي املعونة اإلنسانية ،عبد الرمحن
كاسيغ ،الذي احتجز أثناء عمله من أجل مساعدة الشعب
السوري .وجيب أن نعمل معا للتصدي هلذا التهديد ،وجيب
أن تتناسب استجابتنا مع حجم التحدي .يف جملس األمن،
ساعد اختاذ القرارين  )2104( 2170و )2014( 2178
على تعزيز اإلطار الدويل ملكافحة اإلرهاب الذي يهدف إىل
احتواء اخلطر الذي تشكله الدولة اإلسالمية يف العراق والشام
وجبهة النصرة وتدفق املقاتلني األجانب .وجيب علينا اآلن
العمل سويا من أجل كفالة التنفيذ الكامل للتدابري املبينة يف
القرارين املذكورين .ويف ذلك الصدد ،أود أن أشكر جلنة
مكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذية على التحليل األويل
واإلجراءات الداعمة لتنفيذ القرار .)2104( 2178

ومجع البيانات الذي يهدف إىل منع سفر املقاتلني
اإلرهابيني األجانب وعبورهم ينطوي أيضا على تعزيز
تبادل املعلومات والتعاون فيما بني الدول األعضاء .واالحتاد
األورويب يعمل بالفعل يف هذا الشأن ،مبا يف ذلك عن طريق
تبادل املعلومات ضمن نظام شنغن للمعلومات وعمله على
توفري البيانات بشأن سجالت الركاب .ونعتزم مواصلة تلك
اجلهود ،ال سيما حينما تتوىل لكسمربغ رئاسة جملس أوروبا
يف النصف الثاين من عام .2015
ويؤكد تقرير فريق الرصد عن حق على أنه جيب أن
نضاعف جهودنا لتجفيف منابع متويل اجلماعات اإلرهابية،
مثل هتريب النفط ،والتربعات ،واالجتار باآلثار ،وفرض
ضرائب على السكان الذي يعيشون حتت نريهم ،واألسوأ من
ذلك كله ،االجتار بالنساء واألطفال املثري لالمشئزاز.
واعتمدت لكسمربغ جمموعة كاملة ومتماسكة من
التدابري التشريعية والتنظيمية يف جمال مكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب .وحنن نويل اهتماما خاصا لتنفيذها بفعالية.
وتراعي تلك التدابري بصورة كاملة اإلعالن الذي اعتمدته فرقة
العمل املعنية باإلجراءات املالية يف  24تشرين األول/أكتوبر
يف باريس ،والذي يعرب عن القلق العميق إزاء التمويل الذي
يولده تنظيم داعش اإلرهايب وذلك الذي يُقدم إليه.

ومن جانبها ،انتهت لكسمربغ مؤخرا من استعراض
إطارها القانوين الكامل يف ضوء أحكام القرار 2178
( .)2014وبناء على ذلك ،بدأنا مبراجعة وتكييف إطارنا
التشريعي والتنظيمي لكي نراعي بشكل كامل تدابري املجلس يف
التصدي للتهديد الذي يشكله املقاتلون اإلرهابيون األجانب.
واهلدف هو منع أولئك الذين يريدون املغادرة للقتال إىل
وأود أن أختتم بياين بالتأكيد جمددا على نقطة سبق وأن
جانب املجموعات اإلرهابية من الوصول إىل مناطق الزناع.
أثارها رئيس وزراء لكسمربغ قبل شهرين يف اجللسة اليت
كما جيب علينا أن نكفل خضوع أعمال التحضري والتدريب
عقدها جملس األمن على مستوى القمة يف  24أيلول/سبتمرب
والتجنيد لإلرهاب فعليًا للمالحقة القضائية والعقاب .وأخريا،
(انظر  ،)S/PV.7272وهو األمر الذي كرره األمني العام اليوم.
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وهذه النقطة تبدو ضرورية من وجهة نظري :يتعني أن يكون
احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وسيادة القانون
جزءا ال يتجزأ من استراتيجيتنا ملكافحة اإلرهاب إذا أردنا أن
حتقق هذه االستراتيجية هدفها .وخالف ذلك ،فإننا جنازف
بتعزيز اإلحساس بالظلم واإلفالت من العقاب ،األمر الذي
يغذي بدوره التطرف ويساعد على انتشار اإلرهاب .هذا
ليس وقت تأجيج نريان التطرف العنيف .بل على العكس ،حنن
حباجة إىل استخدام كل األدوات املتاحة لنا على املستويات
الدولية واإلقليمية والوطنية واملحلية إلمخاد نريان اإلرهاب
الضارة.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أشكر معايل السيد
أسيلبورن على حضوره هنا اليوم وعلى بيانه ،وكذلك على
التدابري الوطنية اليت اختذهتا لكسمربغ والتزامها بالعمل بشأن
هذه املسألة خالل فترة رئاستها لالحتاد األورويب يف النصف
الثاين من عام .2015
السيد غاسانا (رواندا) (تكلم باإلنكليزية) :السيدة
الرئيسة ،أود يف البداية أن أرحب مببادرتكم بعقد هذه املناقشة
املفتوحة بشأن التعاون الدويل يف مكافحة اإلرهاب والتطرف
العنيف .إن عقد هذه املناقشة الرفيعة املستوى بعد مرور ثالثة
أشهر فقط على جلسة القمة املعقودة يف  24أيلول/سبتمرب
بشأن املقاتلني اإلرهابيني األجانب (انظر  )S/PV.7272واختاذ
القرارين  )2014( 2170و  )2014( 2178يدالن على
االلتزام العميق ملجلس األمن مبتابعة قراره والتصدي لظاهرة
اإلرهاب والتطرف العنيف اآلخذة يف التنامي.
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اإلرهاب ،والسفري غاري كوينالن ،ممثل أستراليا ورئيس
جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرارين )1999( 1267
و  )2011( 1989بشأن تنظيم القاعدة وما يرتبط به من
أفراد وكيانات ،على إحاطتيهما اإلعالميتني.
إن اإلرهاب هتديد عاملي يؤثر على مجيع القارات ومجيع
الشعوب دون متييز ،بغض النظر عن العرق أو الدين أو الطبقة
االجتماعية .وكما تُذكرنا املذكرة املفاهيمية هلذه املناقشة
(انظر  ،S/2014/787املرفق) ،فإن متوسط عمر اإلرهابيني أقل
بكثري من اجليل السابق لإلرهابيني ،حيث ينخرط الكثري من
املراهقني يف املنظمات اإلرهابية .ويف معظم البلدان ،ال يزال
الشباب يواجهون حتديات خطرية تتعلق بالتعليم أو الفقر أو
البطالة أو سوء اإلدارة أو التمييز .ومن خالل وسائط التواصل
االجتماعي والدعاية املتطرفة والتطرف الديين ،ميكن بسهولة
للجهاديني وغريهم من املتطرفني جتنيد الشباب وتلقينهم.
وبالتايل ،فإن أي هنج شامل ملكافحة اإلرهاب سيتطلب
عزمنا املستمر على التصدي للتحديات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية اليت تواجه جمتمعاتنا.

ومع ذلك ،فإن العقبات االقتصادية اليت تواجهها بلداننا
ال ينبغي أبدا أن تكون مربرا لألنشطة اإلجرامية .فذلك
سيكون إهانة للغالبية العظمى من الشباب الذين يلتزمون
بالقانون والذين يطمحون إىل مواجهة تلك التحديات وحتسني
حياهتم من خالل التعليم أو العمل أو االبتكار أو الثقافة أو
الرياضة أو أي شكل آخر من أشكال املسامهة يف جمتمعهم.
وينبغي مساءلة كل إرهايب أو إرهابية ،أيا كانت خلفيته أو
أود أيضا أن أرحب بالبيان الرئاسي الذي اعتمد للتو خلفيتها ،عن ترميل األمهات واآلباء وتيتيم األطفال وعن
( .)S/PRST/2014/23وأشكر األمني العام على إحاطته تدمري املجتمعات.
وكما قلنا يف املاضي ،فإنه ال ينبغي مطلقا ربط اإلرهاب
اإلعالمية وعلى قيادته يف تعبئة منظومة األمم املتحدة يف
جمال مكافحة اإلرهاب .وأغتنم هذه الفرصة ألشكر السفرية بأي دين أو عقيدة أو ثقافة .إن اإلرهاب شر حمض وينبغي
رميوندا مورموكايته ،ممثلة ليتوانيا ورئيسة جلنة مكافحة مكافحته على هذا األساس .ومع ذلك ،فإن مثة دورا هاما
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للزعماء الدينيني وقادة املجتمعات املحلية يف مكافحة اإلرهاب
والتطرف العنيف .وينبغي هلؤالء القادة النأي بأنفسهم بشكل
ال لبس فيه عن األنشطة اإلرهابية ،ورفض اخلطاب املتطرف
والعنيف ،ومحاية الشباب من التطرف والتجنيد على يد
املنظمات اإلرهابية.
ويف ما يتعلق باملقاتلني اإلرهابيني األجانب على وجه
اخلصوص ،من األمهية مبكان أن تعمل بلدان املنشأ والعبور
واملقصد معا وأن تتفق على هنج مشترك ملنع جتنيد وتدريب
وسفر هؤالء القتلة ،وفقا للقرار  .)2014( 2178ويف هذا
الصدد ،وبينما تنتهك املنظمات اإلرهابية احلريات املدنية ،مثل
حرية الكالم وحرية الصحافة ،من املهم للغاية أن تتخذ مجيع
البلدان التدابري املناسبة من أجل التصدي لبث أيديولوجية
الكراهية عرب وسائط التواصل االجتماعي وغريها من أدوات
اإلعالم واالتصاالت .وحنن حباجة إىل ضمان أال تغذي تلك
احلقوق واحلريات األساسية التطرف وأال تؤدي إىل انتهاك
أهم حق للجميع :احلق يف احلياة.

19/11/2014

اجلماعات اإلرهابية مثل تنظيم القاعدة وحركة الشباب
ومجاعة بوكو حرام متول أنشطتها من خالل مجع تربعات
عرب اإلنترنت وفرض ضرائب غري قانونية واالبتزاز ،فضال عن
اخلطف للحصول على فدية .وجنحت مجاعات أخرى ،مثل
داعش وجبهة النصرة ،يف احلصول على مبالغ ضخمة من
االجتار غري املشروع بالنفط .ويف هذا السياق ،ندعو مجيع
الدول إىل التنفيذ الكامل للبيان الرئاسي املؤرخ  28متوز/يوليه
( )S/PRST/2014/14وضمان عدم دخول مواطنيها واملقيمني
على أرضها يف أي معامالت جتارية أو مالية مع داعش أو
جبهة النصرة أو غريمها من الكيانات اخلاضعة جلزاءات.
ونُذكر أيضا بالقرار  )2014( 2133الذي يدعو مجيع
الدول األعضاء إىل منع اإلرهابيني من االستفادة بشكل مباشر
أو غري مباشر من مبالغ الفدية أو من التنازالت السياسية.
وعلينا أن نعمل معا لتجفيف النهر الدموي الذي يغذي
اإلرهاب وينشر املوت والدمار يف جمتمعاتنا.
ويف ما خيص منطقتنا األفريقية ،فإن اإلرهاب والتطرف
قد انتشرا يف منطقة الساحل وخارجها ،وهو أمر ذو عواقب
أمنية وإنسانية مل يسبق هلا مثيل .واجلماعات اإلرهابية تزداد
ترابطا يف مجيع أحناء أفريقيا ،من بوكو حرام يف نيجرييا وتنظيم
القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي ومجاعة أنصار الدين يف
مايل وأنصار الشريعة يف ليبيا إىل حركة الشباب يف الصومال
والكثري غريها يف منطقة متتد من املغرب العريب إىل القرن
األفريقي ،مع وجود صالت بسوريا وأجزاء أخرى من العامل.

ولوضع حد بفعالية لالجتاه املتزايد املتمثل يف تعبئة وجتنيد
الشباب يف صفوف اجلماعات اإلرهابية ،جيب على جملس
األمن وهيئاته الفرعية توخي اليقظة والعمل بشكل استباقي.
وإذ أشري إىل املثال املتعلق باإلعالن الصادر مؤخرا عن مجاعة
جهادية أخرى يف مصر ،أنصار بيت املقدس ،واليت تعهدت
بالوالء لتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش)،
فإنه جيب أن تكون جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرارين
 )1999( 1267و  )2011( 1989بشأن تنظيم القاعدة
إن هذه حالة مقلقة هتدد االستقرار يف أفريقيا .وينبغي
وما يرتبط به من أفراد وكيانات على استعداد ملواصلة فرض لنا اآلن أن نضع سياسات عامة وآليات استباقية ونتخذ تدابري
جزاءات على اجلماعات اليت تدعم كيانات خاضعة جلزاءات ملموسة ملنع استمرار انتشار هذه اجلماعات السلبية والقضاء
مثل داعش.
عليها ،وأن نقوم يف الوقت ذاته باستدامة قدرة املجتمعات
وتتمثل أداة أخرى يف مواجهة التهديد اإلرهايب الذي املحلية على الصمود .ولن تنجح هذه التدابري إال إذا عملت
يشكله املقاتلون اإلرهابيون األجانب يف التمويل .فمعظم األمم املتحدة بصورة متضافرة مع املنظمات دون اإلقليمية
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بغية تعزيز واستدامة اآلليات االبتكارية الرامية إىل القضاء على
هذه اآلفة .وعالوة على ذلك ،ينبغي أال نغفل أبدا أن مصدر
هذا الشر دوما هو األيديولوجيا املتطرفة ،سواء كانت دينية
أو سياسية.
وعلى الرغم من أن رواندا مل تتضرر بعد باإلرهاب
الذي يقترفه داعش أو القاعدة ،من املهم أن نتذكر ،كما قال
الرئيس كاغامي يف اجتماع القمة الذي عقده املجلس مؤخرا
بشأن املقاتلني اإلرهابيني األجانب (انظر  ،)S/PV.7272أن
رواندا ،وحىت يف عاصمتها ،واجهت أنشطة إرهابية قامت
هبا عناصر تنتمي ملا يسمى بالقوات الدميقراطية لتحرير رواندا
اليت ترتكز يف شرقي مجهورية الكونغو الدميقراطية وتستند إىل
أيديولوجيتها لإلبادة اجلماعية منذ عام  .1994وبالتايل ،من
األمهية مبكان أن نقوم ،أثناء مكافحة اإلرهاب العاملي ،بإيالء
االهتمام لالحتياجات املباشرة لسكاننا.

S/PV.7316

مكافحة اإلرهاب .وأود أن أشكر األمني العام بان؛ والسفري
كوينالن ،رئيس اللجنة املنشأة عمال بالقرارين 1267
( )1999و  )2011( 1989املتعلقني بتنظيم القاعدة وما
يرتبط به من أفراد وكيانات؛ والسفرية مورموكايته ،رئيسة
اللجنة املنشأة عمال بالقرار  )2001( 1373املتعلق مبكافحة
اإلرهاب ،على إحاطتيهما اإلعالميتني الزاخرتني باملعلومات.

كما أود أن أعرب عن بالغ التعازي ألسر من أعدمهم
تنظيم “الدولة اإلسالمية يف العراق والشام” (داعش) وآخرهم
العامل يف جمال تقدمي املعونة ،عبد الرمحن كاسيغ ،املعروف
أيضا ببيتر كاسيغ .ومجهورية كوريا تدين بشدة هذه األعمال
الوحشية .وتذكرنا هذه األعمال على حنو مأساوي بضرورة
قيام املجتمع الدويل بتعزيز جهوده إلهناء اإلرهاب .ويف هذا
الصدد ،يؤيد وفد بلدي تأييدا قويا اعتماد مشروع البيان
الرئاسي املعروض علينا اليوم ،الذي حيدد اخلطوات اليت ينبغي
ويف اخلتام ،يظل اإلرهاب والتطرف العنيف هتديدا عامليا أن تتخذها الدول األعضاء واألمم املتحدة بغية تنفيذ تدابري
للسلم واألمن الدوليني .لكن ما من بلد ،مهما بلغت قوته ،مكافحة اإلرهاب على حنو شامل وعملي .وعلى حنو خاص،
ميكنه أن يتصدى لذلك التهديد مبفرده .وبالتايل ،فإن التنسيق نالحظ تشديده على وقف متويل الكيانات اإلرهابية.
وخالل اجتماع القمة الذي عقده املجلس يف أيلول/
فيما بني الدول ،واملساعدة والتعاون على الصعيد الدويل،
وتبادل املعلومات ،وتشاطر أفضل املمارسات ،سبل من بني سبتمرب (انظر  ،)S/PV.7272أبان عن إصراره على التصدي
بعض أفضل السبل اليت ميكن هبا للمجتمع الدويل أن يهزم للتحدي املتمثل يف الكيانات اإلرهابية ،مثل داعش وجبهة
التهديد املتمثل يف اإلرهاب والتطرف العنيف .وتلتزم رواندا النصرة ،فضال عن املقاتلني اإلرهابيني األجانب ،باختاذه
القرار  )2014( 2178باإلمجاع .إن تنظيم داعش وجبهة
إذن مبواصلة االضطالع بدورها يف املنطقة وخارجها.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أشكر السفري غاسانا على النصرة يقومان بترهيب املدنيني األبرياء وابتزازهم واستعبادهم
بيانه ،الذي أشار فيه إىل الطابع العاملي لإلرهاب ،وانتشاره جنسيا .كما يدمران املناطق بالعنف واإلرهاب ،بينما يقومان
يف أفريقيا ،وأثره على الشباب ،مشددًا على وجوب مساءلة بتأجيج نريان االنقسام الطائفي .ومن الواضح أن هذه األفعال
تتناىف مع قيم اإلسالم ذاهتا اليت يزعمان متثيلها.
كل إرهايب.
وعلى حنو حمدد ،إن التداعيات األمنية النامجة عن ازدياد
السيد شن دونغ  -إيك (مجهورية كوريا) (تكلم
باإلنكليزية) :يود وفد بلدي أن يشكركم ،سيديت ،على املقاتلني اإلرهابيني األجانب ال تؤثر على العراق وسوريا
ترؤس هذه املناقشة احلسنة التوقيت بشأن التعاون الدويل على فحسب ،بل يتجاوز صداها بكثري نطاق الشرق األوسط.
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فاملقاتلون اإلرهابيون األجانب ميكن أن يعودوا إىل بلداهنم
األصلية بعد اكتساب األساليب اإلرهابية املتطورة يف ساحة
املعركة .واحنسار القيود املفروضة على مراقبة احلدود بفعل
العوملة يُ َمكن املقاتلني اإلرهابيني األجانب من التنقل عرب العامل
بسهولة نسبية .ويف الوقت ذاته ،أصبحت أعمال التجنيد
والدعاية اليت يقوم هبا اإلرهابيون أكثر انتشارا وأشد أثرا بفعل
ازدياد وحتسن استخدام اإلرهابيني لإلنترنت.

ثالثا ،تشارك كوريا بفعالية يف املبادرات اإلقليمية ملكافحة
اإلرهاب .فقد أيدنا اعتماد بيان مؤمتر قمة شرق آسيا مؤخرا
بشأن اجلماعات اإلرهابية يف سوريا والعراق .ونؤيد مبادرة
املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب لتنظيم حلقة دراسية
إقليمية بشأن مكافحة اإلرهاب يف مشال شرق آسيا يف العام
املقبل ،سيناقش فيها القضاة واملدعون العامون وضباط الشرطة
سبل تعزيز إنفاذ القانون يف مكافحة اإلرهاب.

وعلى ضوء هذه اخللفية ،أعربت الرئيسة بارك ون  -هاي
خالل اجتماع القمة الذي عقده جملس األمن يف أيلول/
سبتمرب ،عن التزامها القوي بتنفيذ القرار )2014( 2178
تنفيذا شامال .وعلى نفس املنوال ،فإن احلكومة الكورية تبذل
اجلهود للوفاء هبذا االلتزام .أوال ،لقد أطلقت كوريا عملية
فيما بني الوكاالت الستعراض القوانني واألنظمة املعنية بغية
حتديد الثغرات يف جماالت مراقبة احلدود ،والتمويل ،وتبادل
املعلومات .ونتطلع إىل تشاطر أفضل املمارسات لدينا مع
بلدان أخرى يف هذا املجال.

رابعا ،وباعتبارنا البلد املضيف ملؤمتر سول بشأن الفضاء
اإللكتروين ،ومؤمتر املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت،
واحللقة الدراسية القادمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
بشأن الفضاء اإللكتروين ،فإننا نسعى إىل اإلسهام يف
اجلهود العاملية إلهناء إساءة استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت من جانب اإلرهابيني .وتقوم سلطاتنا بتعزيز
التدابري ملنع اإلرهابيني من التحريض على التطرف العنيف من
خالل اإلنترنت ،واإلبقاء يف الوقت ذاته على اإلنترنت مفتوحا
وحرا ومأمونا .ويف هذا الصدد ،فإننا نتطلع إىل العمل مع
األمم املتحدة ،مبا يف ذلك فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال
مكافحة اإلرهاب و املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب
ملواجهة هذه التهديدات.

ثانيا ،قمنا بتعزيز التدابري الالزمة لرصد سفر املقاتلني
اإلرهابيني األجانب .وعالوة على تقييد دخول األفراد الذين
حددهتم جلنة اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعدة ،نقوم
برصد دقيق ألولئك الذين يسافرون إىل مجهورية كوريا أو
يعربوهنا ،من خالل استخدام قواعد بيانات اإلنتربول ونظام
املعلومات املتقدمة عن املسافرين .كما نعزز اجلهود لتبادل
املعلومات مع البلدان األخرى بشأن األفراد املشتبه هبم .وقد
ساعدت هذه اجلهود كوريا على النجاح يف استضافة الدورة
الـ  17لأللعاب اآلسيوية ومؤمتر املفوضني لالحتاد الدويل
لالتصاالت يف األشهر األخرية .والواقع أنه كان من املشجع
مالحظة أن السلطات املعنية يف بلدان أخرى يف آسيا وغريها
أصبحت مؤخرا تتشاطر املعلومات على حنو استباقي أكرب.
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وأخريا ،ال بد من اتباع هنج أساسي على حنو أكرب
للتصدي للظروف اليت تؤدي إىل التطرف العنيف .وينبغي
أن نستكشف االستراتيجيات االجتماعية واالقتصادية ملعاجلة
األسباب اجلذرية لإلرهاب .ولتحقيق هذا اهلدف ،ستواصل
كوريا تعزيز املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت نقدمها من خالل
توفري التدريب وتعزيز إجياد فرص العمل للشباب يف البلدان
النامية.
إن مبقدور األمم املتحدة أن تضطلع بدور مركزي
يف مكافحة اإلرهاب من خالل توفري التحليل واالجتاه
االستراتيجي .وتأمل كوريا أن تستمر منظومة األمم املتحدة
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اإلنساين ،عبد الرمحن ،أو بيتر ،كاسيغ ،وهو عمل مهجي مثري
لالمشئزاز أدانه املجلس .جيلب اإلرهاب الدمار واملعاناة للبلدان
والشعوب املتأثرة به جراء القتل واالغتصاب واالسترقاق
والتشريد وحرمان أولئك الذين يعترضون طريق اإلرهابيني من
أبسط احلقوق األساسية .وال يعرف هتديد اإلرهاب حدودا،
فيما ينتشر ويتحول ليؤثر على مناطق بأكملها.

يف تعزيز قدرهتا على مكافحة اإلرهاب من خالل حتسني
التنسيق فيما بني وكاالت األمم املتحدة املعنية ،وعلى رأسها
فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب واملديرية
التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب ،اقترانا بتعزيز التعاون مع
املنظمات الدولية األخرى مثل اإلنتربول .وعالوة على ذلك،
فإن الثغرات من حيث قدرات الدول األعضاء على مواجهة
اإلرهاب ،على حنو ما بينته رئيسة جلنة القرار  ،1373تؤكد
وتربهن حقيقة أن اإلرهاب والتطرف العنيف على رأس
على حاجة األمم املتحدة إىل بذل اجلهود لتوفري املزيد من جدول أعمال جملس األمن وأننا جنتمع هنا اليوم يف هذه املناقشة
املساعدة التقنية والتنسيق للدول األعضاء.
املفتوحة رفيعة املستوى على األمهية واإلحلاحية اليت توليها
وأخريا ،وبصفة كوريا رئيسة اللجنة املنشأة عمال بالقرار هذه اهليئة هلذا التهديد .وحنن نقدر عزم الرئاسة األسترالية
 ،)2004( 1540فإهنا تود أن تشري إىل أنه ينبغي لنا أن على االستفادة من الزخم احلايل وتقييم التقدم املحرز يف
نظل متيقظني يف منع اإلرهابيني من احلصول على أسلحة تنفيذ القرارات اليت اختذها املجلس مؤخرا ،ويف الوقت نفسه
الدمار الشامل .ويف ذلك الصدد ،تأمل كوريا أن تقوم األمم مناقشة وسيلة عملية للمضي قدما .ويشكل البيان الرئاسي
املتحدة أيضا بتحليل أمشل وأن توصي بالسبل املالئمة التباع  S/PRST/2014/23الذي اعتمد اليوم خطوة هامة أخرى يف
هنج مستدام وشامل يف مكافحة التطرف العنيف .ونتطلع إىل هذا الصدد.
مواصلة مداوالت املجلس بشأن هذا املوضوع اهلام.
تضع شدة هتديد اإلرهاب والتطرف العنيف وطابعه
ويف اخلتام ،نود أن نعرب عن تقديرنا ألستراليا على
ما قامت به من عمل مضن يف تعزيز التعاون يف مكافحة
اإلرهاب بصفتها رئيسة جلنة القرار  1267واللجنة املنشأة
عمال بالقرار  )2011( 1988خالل العامني املاضيني.

الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أشكر السيد شني دونغ -
إيك على بيانه وعلى إجياز اإلجراءات املحددة اليت اختذهتا
كوريا يف جمال مكافحة اإلرهاب ومكافحة التطرف العنيف.
السيد كريفاس (ليتوانيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أبدأ
بتوجيه الشكر إىل الرئاسة األسترالية ملجلس األمن على تنظيم
هذه املناقشة وثيقة الصلة.

املتطور باستمرار تدابري مكافحة اإلرهاب القائمة موضع
اختبار غري مسبوق .إن أطر التصدي للتهديد قائمة قبل اختاذ
القرارين  )2014( 2170و  )2014( 2178بفترة طويلة،
غري أن االستجابة الفعلية ،كما مسعنا من مقدمي اإلحاطات
اإلعالمية اليوم ،ال تزال دون املستوى .وال تزال هناك ثغرات
كبرية يف التنفيذ بسبب االفتقار إىل القدرات أو املوارد أو
اإلرادة السياسية ،وال بد من تعزيز اجلهود الرامية إىل سد تلك
الثغرات .ويف الوقت نفسه ،من الضروري حتديث وتكييف
الوسائل والتدابري امللموسة لكي تضاهي على األقل مستوى
االبتكار والدينامية من جانب اإلرهابيني أنفسهم.

إن التصدي لعملية التطرف اليت تدفع األفراد إىل قبول
قبل بضعة أيام ،قام تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق
العنف اإلرهايب باعتباره خيارا أمر أساسي للحيلولة دون
والشام (داعش) مرة أخرى بقطع رأس عامل آخر يف املجال
ظهور إرهابيني جدد ومن أجل إثناء اإلرهابيني السابقني عن
14663737
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عزمهم وإعادة تأهيلهم .وقد أتيح لنا بالفعل يف عدة مناسبات
االستماع إىل الدول تتقاسم خرباهتا الوطنية ،اليت تشمل
بصورة متزايدة التثقيف وزيادة مشاركة اجلمهور وتوعية
املجتمعات املحلية ،من أجل دحض خطاب اإلرهابيني وتوفري
بدائل إجيابية ملخططاهتم .وميكن للمجتمعات املحلية والزعماء
التقليديني والدينيني والنساء وضحايا اإلرهاب الناجني،
والتثقيف ،والشرطة املحلية والتعبئة ،مجيعا أن تسهم إسهاما
كبريا يف هذه اجلهود.
ومن ناحية أخرى ،يستحق استخدام وسائط التواصل
االجتماعي وتكنولوجيات االتصال احلديثة اهتماما خاصا،
إذ أهنا تشكل حتديات جديدة كبرية عندما يستخدمها
اإلرهابيون .كما أهنا تتيح فرصا جديدة هامة لنشر الرسائل
اإلجيابية للتصدي خلطاب اإلرهابيني .واألمم املتحدة ذاهتا
حباجة إىل تكثيف جهودها الرامية إىل التصدي للتطرف
العنيف وزيادة حضورها يف هذا املجال ،مبا يف ذلك عن طريق
االتصاالت االستراتيجية.
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وال بد أيضا من تكثيف اجلهود الرامية إىل تعطيل متويل
اإلرهاب .وتعتمد املنظمات اإلرهابية بصورة متزايدة على
النهب واالجتار غري املشروع بالقطع األثرية واألنواع املحمية
والصيد غري املشروع واالختطاف طلبا للفدية واالجتار بالبشر
واالجتار باملخدرات .وللكثري من تلك األنشطة صالت
بشبكات اجلرمية املنظمة الدولية .إن قدرة الدول على كشف
ومنع متويل اإلرهاب جبميع أنواعه عنصر حاسم األمهية يف
جهود مكافحة اإلرهاب .ويكتسي ذلك أمهية خاصة فيما
يتعلق بالقطاع غري اهلادف للربح والنظم البديلة لتحويل
األموال ونقل النقود عرب احلدود والقدرة على جتميد األموال
واألصول املرتبطة باإلرهاب.

العناصر السالفة الذكر ليست سوى أمثلة قليلة من
جماالت مترابطة كثرية ميكن إلحراز التقدم فيها أن يسهم يف
قمع اإلرهاب ،بشكل ملموس ودائم على السواء .ويف هذا
الصدد ،فإن التدابري الوقائية متثل استثمارا طويل األجل ،إذ أن
تقليص ضعف الدول يف مواجهة التهديدات اإلرهابية وتعزيز
إن القدرة على التنقل واملرونة ،على النحو الذي أبرزته قدرة املجتمعات على الصمود يف مواجهتها غالبا ما يكون
ظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب ،تؤدي إىل تفاقم هتديد أكثر فعالية ،وكذلك يف جماالت منع نشوب الصراعات
اإلرهاب إذ توفر له وصوال عامليا حمتمال .وحتديد هوية األفراد وتسويتها.
وتضطلع منظومة األمم املتحدة ككل بدور حموري يف
واعتراض سبيلهم بينما يسافرون لالشتراك يف القتال غالبا
ما يكون آخر فرصة ملنعهم من التحول إىل إرهابيني فعليني ،قيادة اجلهود الدولية الرامية إىل قمع اإلرهاب وكفالة اتساق
فضال عن أنه اخلطوة األوىل صوب التخفيف الفعال من االستجابات .وحنن ندرك الصالت بني استراتيجية األمم
التهديدات املحتملة لدى عودهتم .والبلدان حباجة إىل تكثيف املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب املنقحة مؤخرا ومزايا التنسيق
جهودها لتحسني تقاسم املعلومات وقدراهتا التحليلية عند األوثق وزيادة االتساق بني خمتلف هيئات األمم املتحدة
املعابر احلدودية .وال بد من تشجيع توسيع نطاق استعمال املكلفة بتنفيذها .وعالوة على ذلك ،حنن نرى إمكانية كبرية
قواعد بيانات املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (االنتربول) يف التعاون مع وفيما بني خمتلف املنظمات الدولية واإلقليمية
وحتسينه .وعالوة على ذلك ،من الضروري زيادة تعزيز ودون اإلقليمية ،مثل االحتاد األورويب ومنظمة األمن والتعاون
قدرات الدول ،وال سيما الدول املجاورة ملناطق الصراع ،يف أوروبا ومنظمة حلف مشال األطلسي واملنتدى العاملي
ملكافحة اإلرهاب.
على السيطرة على حدودها الربية.
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خالل استخدام داعش للدعاية الرقمية بشكل يزداد تطورا.
وجيب على املجتمع الدويل ،اآلن أكثر من أي وقت مضى،
حتسني استجابته اجلماعية ،والعمل جنبا إىل جنب مع األمم
املتحدة من أجل مكافحة هتديد إرهايب يزداد تعقيدا وخطورة.

غري أن العنصر األساسي يف كل هذه اجلهود يظل هو
االلتزام الطويل األجل من جانب الدول .ويف حني أن العديد
من اهليئات املتعددة األطراف يف وضع يسمح هلا برصد
تنفيذ الدول لاللتزامات الدولية ذات الصلة ويف مساعدهتا
على حتديد الثغرات القائمة والتغلب عليها ،فال بد من أن
وهناك ثالثة جماالت ،حتديدًا ،تتطلب جهدًا إضافيًا.
تتوافق التدابري الفعالة ملكافحة اإلرهاب مع الظروف الوطنية،
أوالً ،ال بد لنا من مواجهة التطرف واأليديولوجية
وأن تكون بقيادة وطنية ،وأن تظل أيضا منفتحة على التعاون
املتطرفة اليت يستند اإلرهاب إليها .وكما أشار مفوض األمم
الدويل احلقيقي.
املتحدة السامي حلقوق اإلنسان يف املجلس أمس (انظر
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أشكر ليتوانيا على قيادهتا  ،)S/PV.7314مل يوجه االهتمام الكايف للسعي احلثيث الضمين
للجنة مكافحة اإلرهاب ،التابعة ملجلس األمن ،واليت تضطلع من أجل السيطرة على العقول .وأشار رئيس وزراء بلدي يف
بعمل بالغ األمهية ملساعدة الدول على الوفاء بالتزاماهتا.
بيانه خالل املناقشة العامة يف أيلول/سبتمرب (انظر )A/69/PV.8
السري مارك اليل غرانت (اململكة املتحدة) (تكلم إىل ضرورة اعتماد هنج طويل األجل ومعاجلة األسباب اجلذرية
باإلنكليزية) :أشكركم ،سيديت الرئيسة ،على عقد وترؤس للتهديدات اإلرهابية ،وخاصة تلك األفكار السامة للتطرف
هذه املناقشة اهلامة اليوم ،ومن مث احلفاظ على الزخم الذي اإلسالمي ،اليت تشوه العقيدة اإلسالمية .ويف حالة تنظيم الدولة
ولده القراران  )2014( 2170و  .)2014( 2178وأود اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) ،فتلك مجاعة إرهابية
أن أشكر السفريين كوينالن ومورموكايته على إحاطاتيهما تسعى إلساءة متثيل الدين بفكر متطرف وفاسد .وداعش
اإلعالميتني ،وأرحب باعتمادنا اليوم للبيان الرئاسي القوي تستخدم تلك األيديولوجية السياسية مسوغًا لإلرهاب الذي
الذي يشدد مرة أخرى على وحدة املجلس بشأن مسألة متارسه وتغذيه ،وحتدي قيم األمم املتحدة ومناهضتها وتقويض
السالم يف الشرق األوسط .وينبغي لنا مجيعًا التنديد باستمرار
مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف (.)S/PRST/2014/23
ما برح هتديد اإلرهاب الدويل يتطور ،مما يشكل خطرا مبحاوالت داعش وغريها من اجلماعات اإلرهابية الختطاف
شديدا وواسع النطاق بصورة متزايدة بالنسبة للدول األعضاء .الدين لتحقيق أغراض عنيفة ،وأن نعمل معًا من أجل دحر
وقد شهدنا املعاناة الرهيبة ألولئك الذين يعيشون يف األراضي أيديولوجية املتطرفني.
اليت تسيطر عليها اجلماعات اإلرهابية .وقد روعتنا سلسلة
جرائم القتل الوحشية املدبرة للصحفيني والعاملني يف جمال
تقدمي املعونة من جانب تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق
والشام (داعش) وغريه من اجلماعات املرتبطة بتنظيم القاعدة.
وقد علمنا مبؤامرات تشمل قيام إرهابيني قاتلوا يف سوريا
والعراق بقتل أناس أبرياء يف بلداهنم األصلية .وبعض هؤالء
األفراد أتوا من اململكة املتحدة بعد أن أصبحوا متطرفني من
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ثانيًا ،جيب عرقلة متويل اجلماعات اإلرهابية .وداعش
قد وضعت يدها على أصول واسعة النطاق ،إال أهنا تعتمد
بشكل كبري أيضًا على ما تدره من دخل .والقرار 2170
( )2014يوضح أن التعامل التجاري املباشر وغري املباشر
مع داعش أو جبهة النصرة أو املجموعات األخرى املرتبطة
بتنظيم القاعدة يشكل دعمًا ماليًا ينتهك نظام جزاءات األمم
املتحدة .وال بد أن تتضافر جهود املجتمع الدويل ،وأن يتعمق
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تعاونه لتعطيل ذلك الدخل ،وقمع سوق النفط اليت تديرها
تلك اجلماعات ،والتصدي الجتارها غري املشروع يف السلع
األساسية ،وكسر احللقة املفرغة لدفع الفدية اليت متثل حافزًا
لعمليات اخلطف يف املستقبل ،وفرض اجلزاءات على من
يتعامل جتاريًا مع املجموعات املرتبطة بتنظيم القاعدة أو جيمع
التربعات حلساهبا .ولذلك ،ترحب اململكة املتحدة بالتقرير
األخري لفريق الرصد ( )S/2014/770وما تضمنه من توصيات
بشأن العمل يف املستقبل.
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اكتسبتها املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب وخربات
بناء القدرات لدى فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة
اإلرهاب .ولكن جيب توسيع املجال ليشمل وكاالت األمم
املتحدة وصناديقها وبراجمها ذات الصلة والبعثات امليدانية التابعة
لألمم املتحدة ،كيما تكون استجابة األمم املتحدة ورسائلها
أفضل تنسيقًا وأكثر تكامالً .وهبذا النهج الشامل والنشط
بشكل متزايد تتوفر لألمم املتحدة القدرة على تقدمي دعم مؤثر
حقًا للمناطق والبلدان األكثر عرضة خلطر اإلرهاب.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أشكر اململكة املتحدة
على دورها يف اختاذ املجلس للقرار  ،)2014( 2170الذي
يوفر للمجتمع الدويل ركيزة مهمة يف عمله ضد تنظيم الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام وجبهة النصرة.

أخريًا ،جيب أن حيول املجتمع الدويل دون سفر تلك
األعداد غري املسبوقة من األفراد إىل مناطق الزناع ،مثل سوريا،
للقتال ضمن صفوف املجموعات اإلرهابية .ويف مواجهة
ذلك التهديد ،يكتسي القرار  )2014( 2178أمهية خاصة،
ألنه يلزم الدول بعرقلة سفر املقاتلني اإلرهابيني األجانب
السيد ليو جيايي (الصني) (تكلم بالصينية) :ترحب
ومالحقتهم وإعادة تأهيلهم لدى العودة .واململكة املتحدة ،الصني مببادرة أستراليا لعقد مناقشة مفتوحة اليوم بشأن مكافحة
شأهنا شأن أستراليا وبلدان كثرية أخرى ،اختذت إجراءات اإلرهاب .ونرحب مبجيئكم إىل نيويورك ،سيديت الرئيسة،
تشريعية حمليًا لتنفيذ تلك االلتزامات.
لترؤس هذه اجللسة .وأشكر األمني العام بان كي  -مون؛
وأختتم بياين بالتنويه إىل أن منظومة األمم املتحدة مافتئت والسفري كوينالن ،رئيس اللجنة املنشأة عم ً
ال بالقرارين
تضطلع بدور حيوي األمهية يف مواجهة تلك التهديدات ،بل  )1999( 1267و  )2011( 1989بشأن تنظيم القاعدة
ومجيع التهديدات اإلرهابية األخرى .وبصفة خاصة ،فإن ومن يرتبط هبا من أفراد وكيانات؛ والسفرية مورموكايته،
األمم املتحدة ككل تتحمل املسؤولية عن محاية قيم األمم رئيسة اللجنة املنشأة عم ً
ال بالقرار  )2001( 1373املعنية
املتحدة والنهوض هبا يف مواجهة األفكار املتطرفة اليت يروج هلا مبكافحة اإلرهاب ،على إحاطاهتم اإلعالمية.
اإلرهابيون .وعلى سبيل املثال ،هناك فرصة كبرية ساحنة لألمم
يواجه املجتمع الدويل يف الوقت احلاضر عودة اإلرهاب
املتحدة للنهوض بقدرهتا من حيث التواصل االستراتيجي يف إىل الظهور ،بوسائل ومظاهر جديدة .وقد رأينا انتشار أنشطة
مواجهة املتطرفني .وقد عرب مفوض األمم املتحدة السامي التطرف العنيف ،وعودة اإلرهابيني الذين تلقوا تدريبا يف
حلقوق اإلنسان عن ذلك جيدًا أمس ،عندما قال إن الفكر اخلارج واستخدام املنظمات اإلرهابية لشبكة اإلنترنت للقيام
جيب أن يقوض بالفكر ،بغية نقض أيديولوجية العنف واملوت بكل أعمال اإلرهاب .واملنظمات اإلرهابية تلجأ للتمويل
اليت تروج داعش هلا.
الدويل وتكنولوجيا املعلومات وجتنيد الشباب ،وبالتايل فهي
وهذا اجلهد ينبغي أن يستند إىل املوارد املتاحة والعمل تسبب أضرارًا أفدح.
املمتاز اجلاري بالفعل ،مبا يف ذلك اخلربة التحليلية اليت
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إننا خنوض معركة شرسة ومريرة ضد اإلرهاب .ويف
مواجهة التهديدات والتحديات اجلديدة اليت يشكلها
اإلرهاب ،سارع جملس األمن إىل اختاذ القرارين 2170
( )2014و  ،)2014( 2178تعبريًا عن إرادة املجتمع
الدويل وتصميمه على مكافحة اإلرهاب .وينبغي للمجتمع
الدويل تعزيز عملية تبادل املعلومات والتجارب الناجحة،
وتوسيع نطاق بناء القدرات والتكاتف من أجل صون السلم
واألمن الدوليني .وأود التأكيد على النقاط التالية.
أوالً ،جيب أن تستند مكافحة اإلرهاب إىل معيار موحد.
فاإلرهابيون يتجاهلون حقوق اإلنسان األساسية وينتهكون
أسس احلضارة اإلنسانية .أولئك هم العدو املشترك للبشرية.
وأي عمل إرهايب ،بغض النظر عن مىت وأين ارتكب ومن
الذي ارتكبه ،إمنا يشكل جرمية جسيمة ال تغتفر .وينبغي
أن تتعاون مجيع الدول يف تلك املعركة دون استخدام معايري
مزدوجة أو انتقائية .كما ينبغي هلا أال تربط اإلرهاب بأي
مجاعة عرقية أو دين.
ثانيًا ،يف إطار معركتنا ضد اإلرهاب ،ال بد أن نلتزم
بالقانون الدويل ومقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة .جيب
علينا احترام سيادة البلدان املعنية واستقالهلا وسالمة أراضيها،
وينبغي أن تضطلع األمم املتحدة وجملس األمن بدور ريادي.
وهذا هو السبيل الوحيد لصون وحدتنا وحتسني تنسيق
إجراءاتنا .وينبغي للبلدان تسريع تنفيذ استراتيجية األمم
املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب والقرارين )2014( 2170
و  ،)2014( 2178واختاذ إجراءات متكاملة ملعاجلة جذور
اإلرهاب ومظاهره على السواء والقضاء على مرتعه.
ثالثًا ،جيب أن تكون معركتنا ضد اإلرهاب حمددة
األهداف بفعالية أكرب .ومع تطور تكنولوجيا االتصاالت
واملعلومات احلاسوبية ،أصبحت شبكة اإلنترنت وسيلة هامة
لإلرهابيني لتنفيذ أنشطتهم .وأصبح اإلرهاب احلاسويب يسبب
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ضررًا متزايدًا للمجتمع الدويل؛ إنه موضوع الساعة والتحدي
اجلديد يف معركتنا ضد اإلرهاب .وعلى املجتمع الدويل أن
يواصل ،من ناحية ،االستعانة باالستراتيجيات واألساليب
التقليدية ملكافحة اإلرهاب ،وأن يتخذ ،من ناحية أخرى،
خطوات صارمة على أساس خصائص األنشطة اإلرهابية
اليت تُنفذ عرب شبكة اإلنترنت والفضاء اإللكتروين للتصدي
الستخدام املنظمات اإلرهابية للشبكة يف بث مواد مسعية
وبصرية للدعاية لإلرهاب ويف نشر أيديولوجيات التطرف
ويف متويل األنشطة اإلرهابية والتحريض عليها والتخطيط هلا
وتنفيذها.
وجيب أن تستخدم آلية األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب
هنجًا ومبادرات إبداعية من أجل تنفيذ قرارات جملس األمن
واجلمعية العامة ذات الصلة بشكل ناجع.
وتتطلع الصني إىل االجتماع االستثنائي للجنة مكافحة
اإلرهاب املقرر عقده يف عام  2015بشأن منع اإلرهابيني
من استخدام اإلنترنت ووسائط التواصل االجتماعي بغرض
التحريض على اإلرهاب وجتنيد اإلرهابيني .وسيشجع ذلك
االجتماع على اختاذ إجراءات قوية من قبل املجتمع الدويل
فضال عن التعاون بصورة عملية على مكافحة اإلرهاب
اإللكتروين.
وتواجه الصني هتديدا مباشرا وواقعيا متثله القوى اإلرهابية
يف شرق تركستان برئاسة احلركة اإلسالمية لشرق تركستان.
وقد واصلت يف السنوات األخرية تدبري أنشطة إرهابية
والتحريض على القيام هبا ،األمر الذي يهدد األمن القومي
للصني واألمن واالستقرار اإلقليميني على حد سواء.
ويف أيار/مايو من هذا العام ،شدد رئيس الصني شي
جينغنب على أن الصني تعتزم مكافحة اإلرهاب على الصعيدين
الوطين والدويل معا ،وأهنا تسعى إىل تعزيز التعاون الدويل ضد
اإلرهاب .وستواصل الصني التنفيذ الصارم لقرارات جملس
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األمن ذات الصلة ،فضال عن تعزيز تشريعاهتا املتعلقة مبكافحة بلدكم ،وإليكم ،سيديت الرئيسة ،فضال عن حكومة بلدكم،
اإلرهاب ،وفقا للقانون وإنزال أشد العقاب مبرتكيب هذه على النجاح يف استضافة مؤمتر قمة جمموعة العشرين.
اجلرائم اإلرهابية .وستواصل الصني املشاركة بنشاط يف تعزيز
إن اإلرهاب والتطرف العنيف يعتربان من بني أخطر
التعاون الثنائي واملتعدد األطراف ضد اإلرهاب ،وتعزيز تبادل هتديدات السلم واألمن الدوليني اليوم .وقد تفاقمت تلك
املعلومات ،باإلضافة إىل مساعدة البلدان النامية ماديا ويف جمال التهديدات يف اآلونة األخرية من جراء تزايد مشكلة املقاتلني
بناء القدرات ،يف حدود قدراهتا.
اإلرهابيني األجانب .وتفاقمت أيضا من جراء الفراغ الناشئ

واستضافت الصني يف  17و  18تشرين الثاين/نوفمرب
حلقة عمل بشأن مكافحة اإلرهاب اإللكتروين ،يف إطار
املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب يف بيجني .وجرت يف تلك
احللقة مناقشات بشأن السبل والوسائل الكفيلة مبنع ومكافحة
اإلرهاب اإللكتروين وتعزيز التعاون الدويل وبناء القدرات.
وحنن على استعداد لزيادة التبادالت وتعزيز التعاون مع املجتمع
الدويل وتشجيع إحراز مزيد من التقدم يف التعاون الدويل
يف املعركة ضد اإلرهاب هبدف صون السالم واالستقرار
الدوليني.

عن التغيري القسري للحكومات واإلطاحة بالسلطة الدستورية
يف بعض املناطق يف العامل ،حيث أفسح اهنيار السلطة هذه املجال
لظهور اجلماعات اإلرهابية .وينطبق ذلك متاما على حالة تنظيم
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام .وتبيّن العربة أنه ما من بلد يف
مأمن من األعمال اإلرهابية والتطرف العنيف .وتبيّن اخلربة أيضا
أنه ليس بوسع أي من البلدان مكافحة تلك التهديدات مبفرده.
فال سبيل إىل هزم اإلرهابيني املتطرفني الذين ميارسون العنف
إال بواسطة التعاون الدويل وحده .ويقتضي ذلك التعاون على
خمتلف املستويات ،العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي .ويتطلب
أيضا اختاذ إجراءات حامسة على الصعيد الوطين.

أسفه على عدم املشاركة يف املجلس .وأود أن أشيد برئاستكم،
على تنظيم هذه املناقشة اهلامة .ويتقدم وفد بلدي أيضا بالشكر
إىل األمني العام بان  -كي مون ،والسفرية مورموكاييت ،ممثلة
ليتوانيا ،والسفري غاري كوينالن ،على إحاطاهتم اإلعالمية.
وأود أيضا أن أتشاطر األمني العام تقدمي التهنئة إىل رئيس وزراء

وعلى الصعيد اإلقليمي ،فإن لدينا يف أفريقيا اتفاقية منظمة
الوحدة األفريقية املتعلقة مبنع ومكافحة اإلرهاب ،اليت اعتمدت
يف متوز/يوليه  ،1999وخطة عمل االحتاد األفريقي بشأن منع
ومكافحة اإلرهاب ،املعتمدة يف أيلول/سبتمرب  .2002وقد
ساعد هذان الصكان على تعزيز التعاون بني البلدان األفريقية

الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أشكر الصني على دعمها
وعلى الصعيد العاملي ،فقد أبدت األمم املتحدة قيادة
للجهود الدولية الرامية إىل مكافحة أعمال املقاتلني اإلرهابيني
األجانب ،والتهديد الذي ّ
يشكله اإلرهاب اإللكتروين على ملحوظة يف اجلهود الرامية إىل مكافحة اإلرهاب عرب خمتلف
قرارات جملس األمن ،وعن طريق اإلجراءات اليت تتخذها
وجه اخلصوص.
السيد ساركي (نيجرييا) (تكلم باإلنكليزية) :أوال ،أود أن املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب ،وفرقة العمل املعنية
أنقل إليكم ،السيدة الرئيسة ،التحيات احلارة لوزير اخلارجية ،بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب .ووفرت األمم املتحدة
السفري أمينو وايل ،الذي كنت معه يف أبوجا قبل يومني فقط .أيضا اإلطار االستراتيجي للتصدي بصورة شاملة للمسائل
وكان يود احلضور هنا شخصيا ،ولكنه مل يتمكن من ذلك بسبب املتعلقة مبكافحة اإلرهاب ،من خالل استراتيجيتها العاملية
بعض املسائل واملهام احلكومية امللحة .وعليه ،فهو يعرب عن ملكافحة اإلرهاب.

26/114

14663737

19/11/2014

ا لامعألا ءارج نم نييلودلا نمألاو مالسلا ددهت يتلا راطخألا

S/PV.7316

يف الكفاح ضد اإلرهاب .وفيما خيص الصعيد املؤسسي ،مع املجتمع املدين واملجتمع الدويل .ووضعنا منوذجا جديدا
فهناك املركز األفريقي للدراسات والبحوث املتعلقة باإلرهاب ،لألمن الوطين ،يتسم بالشمول ويستند إىل توفري السالم واألمن
ومقره يف اجلزائر .ويعمل املركز مع جهات االتصال الوطنية يف وحتقيق التنمية.
الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي ،وهو مكلف بتعزيز قدرة
وحني شرعنا يف التصدي للتهديد الذي ّ
يشكله تنظيم
االحتاد األفريقي على مكافحة اإلرهاب يف أفريقيا.
بوكو حرام ،مل تكن تشريعاتنا تتسم بالوضوح يف العديد من
اجلوانب األساسية .غري أن الوضع قد تغري اآلن باعتماد قانون
يعرف بصورة واضحة
منع اإلرهاب لعام ( )2013الذي ّ
ما ّ
يشكله اإلرهاب .وبنفاذ هذا القانون ،فقد أصبح بوسعنا
منع بعض مصادر التمويل ،وبالتايل متكنّا من وقف أنشطة
بعض اإلرهابيني .ووضعنا أيضا استراتيجية وطنية ملكافحة
اإلرهاب ،يف ذات الوقت الذي نعمل فيه مع أصحاب املصلحة
الرئيسيني واملجتمع الدويل.

وعلى الصعيد دون اإلقليمي ،فقد اعتمدت اجلماعة
االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف عام  2013استراتيجية
ملكافحة اإلرهاب وخطة للتنفيذ يف إطار اإلعالن السياسي
بشأن التوصل إىل موقف مشترك ضد اإلرهاب .ويكمن أحد
األهداف الرئيسية لالستراتيجية يف تعزيز التعاون والتنسيق
واملواءمة والتآزر يف اإلجراءات الوطنية اليت تتخذها الدول
األعضاء يف جمال مكافحة اإلرهاب .ويبيّن ذلك إدراك
اجلماعة االقتصادية أنه جيب على البلدان أن تتعاون مع بعضها
ونشكر أستراليا على دعمها وتعاوهنا معنا يف إعداد
بعضا على الصعيد دون اإلقليمي هبدف مكافحة اإلرهاب .استراتيجينا الوطنية ملكافحة اإلرهاب ،اليت تستند إىل مخس
وبالنسبة لنا يف نيجرييا ،فقد ّ
شكل اإلرهاب حتديات ركائز ،لكل منها أهداف ومؤشرات رئيسية .ووضعنا أيضا
كبرية لبلدنا ،عالوة على اخلسائر الفادحة املترتبة عنه .وقد إطارا مرجعيا لتقييم تنفيذ تلك االستراتيجية ،يشمل احترام
ذكر تلك احلقيقة الرئيس غودالك جوناثان ،أثناء املناقشة حقوق اإلنسان ،وسيادة القانون ،والنجاح املحرز يف مقاضاة
املعقودة بشأن هذا املوضوع يف أيلول/سبتمرب يف هذه القاعة املجرمني املتطرفني العنيفني ،وبناء قدرات مجيع املؤسسات
بالذات (انظر  )S/PV.7272حني اجتمعت الدول األعضاء ذات الصلة ،مبا يف ذلك نظام العدالة اجلنائية ،واملشاركة
يف املجلس على مستوى القمة ملناقشة التهديد الذي ّ
يشكله العامة ،والتوعية فيما يتعلق مبنع اإلرهاب.
املقاتلون اإلرهابيون األجانب .وشدد أيضا على التزام حكومة
ومن أجل حتقيق أهداف االستراتيجية الوطنية ملكافحة
نيجرييا االحتادية وعزمها على مكافحة اإلرهاب على املستويني اإلرهاب وبناء قدرة املجتمعات املحلية على الصمود ،صممنا
املحلي والعاملي على حد سواء .وقد استلهمنا القرار  1373هنجًا ليّنًا من أجل مكافحة التطرف العنيف .يركز النهج على
( )2001واستراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب عدة جوانب تتعلق بالقضاء على نزعة التطرف ،الذي يشمل
أثناء عملنا على التصدي للتحديات اليت نواجهها.
تنفيذ برامج يف السجون للقضاء على نزعة التطرف لدى
ويفرض علينا اإلرهاب تنقيح تشريعاتنا وحتديثها،
واستعراض مؤسساتنا وتعزيزها ،فضال عن إنشاء املزيد من
املنابر هبدف زيادة التنسيق والتعاون داخل الوكاالت األمنية
الوطنية وفيما بينها .ونواصل زيادة قدرتنا على العمل بالتعاون
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اإلرهابيني املدانني واملشتبه يف أهنم إرهابيون الذين ينتظرون
املحاكمة .ويتمثل هدفنا يف إصالح وإعادة تأهيل وإعداد
مرتكيب جرائم التطرف العنيف من أجل إعادة إدماجهم يف
املجتمع.
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ما زالت هناك حتديات كبرية تواجهنا يف كفاحنا ضد ( )2011على التقارير اليت تقدما هبا ،واليت اطلع عليها وفدنا
اإلرهاب .غري أننا يف الواقع قد عقدنا العزم على مواصلة مسبقًا بعناية.
تكثيف جهودنا يف تلك احلرب .إننا نقدر أمهية التعاون الدويل
إن تنظيم القاعدة والكيانات املنتسبة له واملنشقّة عنه
يف مكافحة اإلرهاب .ويف هذا الصدد ،سنواصل التعويل على كتنظيم داعش تشكل هتديدًا كبريًا على األمن والسلم
دعم البلدان واألمم الصديقة وتعاوهنا واملؤسسات املتعددة الدوليني .وبالتحديد ،فإن خطر هذه التنظيمات على منطقة
األطراف ذات الصلة ،وحنن نتصدى آلفة اإلرهاب.
منوها ومتددها ووجود
الشرق األوسط هو خطر حمدق نتيجة ّ
ومطوالً وصعبًا .حتالفات فيما بينها .ونتيجة سيطرهتا على أراضي غنية باملوارد.
وهذا سيكون كفاحًا طويل األمد
ّ
ّ
ولعل الصراعات امللتهبة اليت تشهدها املنطقة وعدم إهناء تلك
ينبغي دراسة األسباب اجلذرية أو الكامنة وراء اإلرهاب
وإغراء التطرف ،وفهمها ومعاجلتها .العزلة واإلحباط قوتان الصراعات يشكل مناخًا وبيئة جاذبة لنشوء التنظيمات
كبريتان جتذبان الشباب والبسطاء من الناس إىل اعتناق تلك اإلرهابية وازدياد قدراهتا .إن غياب احلل السياسي الشامل يف
األيديولوجية وجتعالن اإلرهاب والتطرف مغريني .جيب أن سوريا قد فاقم من الوضع حبيث ال ميكن القضاء على خطر
يوضع حد على وجه السرعة جلميع الصراعات ،ال سيما يف إرهاب داعش وغريها يف سوريا دون أن يتوازى ذلك مع
الشرق األوسط ،دون مزيد من التسويف .جيب أيضًا التصدي عملية انتقال سياسي هناك.
ملشكلة عدم املساواة بني األمم وداخل األمة نفسها الذي يدمي
يبذل األردن جهودًا كبرية لضبط ومراقبة حدوده والعمل
عدم االستقرار يف العامل وذلك من خالل اعتماد إطار احلق على مواجهة مت ّدد هذه التنظيمات .فباإلضافة إىل حماوالت
الشامل يف التنمية الذي حيمل يف جوهره وضع حد للفقر هذه التنظيمات اإلرهابية التسلل وخرق احلدود وإرسال
واألمية والبطالة.
عناصر إرهابية لتنفيذ أعمال ختريبية داخل دول اجلوار ،ال بد
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أود أن أغتنم هذه الفرصة
لكي أعرب عن تعازي مجيع احلاضرين على اهلجمات املروعة
اليت شنها تنظيم بوكو حرام وعن تضامننا مع احلكومة النيجريية
يف مكافحة ذلك اخلطر.

السيدة قعوار (األردن) :بداية ،امسحوا يل أن أتقدم
بالشكر ملعاليكم على رئاستكم جلسة النقاش املفتوحة حول
التعاون الدويل ملكافحة اإلرهاب .معربني لكم عن ارتياح وفد
بلدي إزاء تبنّي البيان الرئاسي الذي صاغته البعثة األسترالية
 ،S/PRST/2014/23والذي يعزز جهودنا اجلماعية ملكافحة
اإلرهاب .كما ال يفوتين أن أشكر األمني العام على اإلحاطة
اليت تق ّدم هبا ورئيسي جلنة القاعدة وجلنة مكافحة اإلرهاب
املنشأتني عم ً
ال بالقرارين  )1999( 1267و 1989
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من أن نتيقّظ للتهديد الفكري الذي ّ
يشكله هذا التنظيم وغريه
التطرف
على حميطه وأبعد من حميطه من خالل قيامه بنشر قيم ّ
والترويج للعنف عرب استخدام ممنهج لإلعالم بكافة صنوفه،
واستقطاب بعض الشباب وجتنيدهم ،األمر الذي حيتم علينا
مجيعًا مواجهة ذلك من خالل نشر الوعي والتثقيف بني كافة
فئات املجتمعات ،وأمهها فئة الشباب ،ومكافحة األسباب اليت
تؤ ّدي هبم إىل الوقوع يف فخ املنظمات اإلرهابية.
كما جي ّدد األردن دعوة الدول األخرى والشركاء
الدوليني وكافة كيانات األمم املتحدة املعنية مبكافحة اإلرهاب
إىل تقدمي كافة املساعدات اليت من شأهنا دعم وتعزيز قدرات
الدول اليت حتارب اإلرهاب يف الصفوف األمامية ،ومتكينها
وحتمل العبء امللقى على كاهلها.
من جماهبة هذا اخلطر ّ
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ينظر األردن بعني القلق إزاء ارتكاب تلك التنظيمات
جرائم بشعة حبق املدنيني واألبرياء يف العراق وسوريا .ويؤكد
األردن على ضرورة جماهبة هذه األعمال الوحشية اليت تشن
حرهبا على املسلمني قبل غريهم ،وال متيّز بني أحد أو آخر.
وما جرائم التنكيل واإلعدامات اجلماعية اليت نفذها تنظيم
داعش دومنا رمحة حبق املئات من عشائر البومنر ،اليت أداهنا
جملسنا هذا مؤخرًا ،إال دليل دامغ على ذلك ،وكأن لسان
حال هذا التنظيم يقول‘‘ :إن خالفتين فدمك مباح’’.
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واملجتمعية اليت تتعاطى مع األبعاد السياسية واالقتصادية
واالجتماعية ،مبشاركة كافة املؤسسات الوطنية املعنيّة والقادة
املعنيني .ومل يقتصر دور األردن على املستوى الوطين ،بل
جتاوز ذلك إىل املستويني اإلقليمي والدويل .من خالل إطالق
جاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احلسني املعظم جمموعة من
عمان” و “كلمة سواء”
املبادرات ،اليت من بينها “رسالة ّ
و “أسبوع الوئام العاملي” ،اليت تدعو كلها إىل االعتدال
والوسطية والتسامح ،وتغليب لغة احلوار على أي لغة أخرى.
ثانيًا ،سن حزمة من القوانني والتشريعات الوطنية اليت من
شأهنا جماهبة اإلرهاب بشكل صارم .فقد عاجل األردن ظاهرة
التجنيد يف قانون منع اإلرهاب لعام  .2006وعزز من جماهبة
ظاهرة املقاتلني األجانب من خالل قانون منع اإلرهاب املع ّدل
لعام  .2014كما مل يغفل املشرع األردين خطورة استخدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عمليات التجنيد أو
الترويج ألفكار إرهابية.

يدرك األردن حجم التحديات اليت يواجهها العامل بر ّمته
جراء تفاقم اخلطر الذي ّ
تشكله ظاهرة املقاتلني اإلرهابيني
ّ
األجانب وظاهرة التطرف العنيف ،األمر الذي يتطلّب اختاذ
إجراءات أمنية ووقائية بشقّيها الوطين واجلماعي من جهة،
وأن تقوم أجهزة األمم املتحدة ذات الصلة مبكافحة اإلرهاب
بالتحرك الفوري والشمويل ،ومضاعفة اجلهود من جهة
ّ
أخرى ،من خالل إرساء وتعزيز شراكات مدروسة مع الدول
األعضاء تنقلنا إىل مرحلة تقدمي الدعم الالزم وامللموس لتلك
ثالثا ،إنفاذ عدد من التدابري العملية الالزمة ،ومنها ضبط
الدول يف جمال بناء القدرات ومتكينها من الوفاء بالتزاماهتا .احلدود يف ظل تنامي خطر التنظيمات اإلرهابية يف دول
كما يؤكد األردن على ضرورة تعميق وتعزيز التعاون اإلقليمي اجلوار ،وغياب تواجد جيش نظامي سوري على احلدود
والدويل ملجاهبة هذه الظاهرة .وأمهية تشارك املعلومات ما بني الشمالية للمملكة.
األجهزة املعنية يف دول املنطقة وقيام دول املنطقة بواجباهتا يف
واستكماال لدور األردن على الصعيد الوطين واإلقليمي،
متتني وضبط حدودها.
يعتزم األردن إطالق مبادرة إقليمية حتتضنها العاصمة عمان
وقد شكل القراران  )2014( 2170و  2178مبشاركة خرباء دوليني ،وممثلني عن املجتمعات املحلية ،وكافة
( )2014منعطفًا ها ّمًا يف االستجابة الدولية خلطر اإلرهاب األطراف املعنية ،واملنظمات ذات الصلة هتدف إىل تسليط
وظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب .قبل تبنّي القرارين الضوء على تزايد استخدام التنظيمات اإلرهابية ومناصريها
أعاله ،وبعد ذلك أيضًا ،هنج األردن هنجًا مشوليًا على املستوى لتكنولوجيا االتصال ومواقع التواصل االجتماعي واإلعالم يف
الوطين ملعاجلة هذه الظواهر من خالل ثالثة حماور رئيسية.
نشر الفكر اإلرهايب املتطرف .ومن النتائج األساسية املرجوة
أوالً ،اختاذ مجلة من التدابري االحترازية والوقائية اليت من من املبادرة حماولة اخلروج بوثيقة تتضمن خطة إعالمية شاملة
شأهنا مكافحة التطرف العنيف الذي يعد مبثابة الوقود الذي ترنو إىل جماهبة التضليل اإلعالمي الذي متارسة تلك التنظيمات
يؤجج اإلرهاب .وتضم هذه التدابري اجلوانب األمنية والتنويرية اإلرهابية ،ورفع الوعي لدى املجتمعات املحلية خبطورة ظاهرة
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اإلرهاب عموما .ومن هنا ،ندعو كيانات األمم املتحدة يف مايل ،إىل احلد بدرجة كبرية من خطر اإلرهاب ،ولكنه
املعنية ،ومن بينها مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب ،إىل مل ِ
خيتف .ويف مواجهة هذا التحدي ،من الضروري أن
نضاعف جهودنا .كما أن هناك سبال كثرية لالستجابة.
دعم هذه املبادرة ملا فيه صاحل اجلميع.
إن حربنا مجيعا على اإلرهاب ستستمر فترة طويلة ،فهي
حرب أمنية وأيديولوجية ،األمر الذي يتطلب منا مجيعا املثابرة
وبذل الوسع لدحر هذه اآلفة اليت باتت تؤرق منامنا مجيعا.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :إننا مجيعا نقدر الدور
اهلام الذي يضطلع به األردن يف املنطقة ،ونرحب مببادرته
الرامية إىل عقد اجتماع دويل بشأن مكافحة ما تبثه اجلماعات
اإلرهابية وجماهبته.
السيد دوالتر (فرنسا) (تكلم بالفرنسية) :أود أن أبدأ
بتوجيه الشكر إىل أستراليا على التزامها مبوضوع يتعلق بأحد
أكثر التهديدات إحلاحا للسالم واألمن الدوليني اليوم .وقد
كان هذا املوضوع إحدى املسائل اليت أثارها الرئيس أولوند
خالل الزيارة الرمسية اليت قام هبا للتو إىل أستراليا.
إن جرمية القتل املروعة للشاب األمريكي بيتر كاسيغ
العامل يف جمال املساعدة اإلنسانية و  18سوريا تُذكرنا مرة
أخرى جبنب إرهابيي داعش وبضرورة التصدي هلم.
يتزايد باستمرار عدد املناطق اليت تتضرر جراء اإلرهاب
حيث تعاين جمموعات سكانية جديدة اآلن بسبب مجاعات
وممارسات تنتهك كل مبادئ القانون واإلنسانية .وال يزال
داعش يشكل هتديدا مل يسبق له مثيل ليس لبلدان املنطقة
فحسب ،بل لبقية البلدان يف مجيع أحناء العامل .وفضال على
ذلك ،فقد تزايد التهديد إثر انتشار مجاعات مثل مجاعة أنصار
الشريعة يف ليبيا وتنظيم بوكو حرام يف نيجرييا .وباإلضافة إىل
ذلك ،فإن احلالة يف منطقة الساحل ال تزال هشة .وقد أدى
تدخل فرنسا يف مايل ،جنبا إىل جنب مع القوات األفريقية
وبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار
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إن مكافحة داعش تستدعي ردا عسكريا ،األمر الذي
يتخذ اليوم شكل حتالف مكون من عدد متزايد من الدول.
ومتاما كما فعلت يف منطقة الساحل ،تضطلع فرنسا بدورها
كامال يف العراق أيضا ،وهو ما جتلى مؤخرا يف تدمري إحدى
الدوريات اجلوية الفرنسية ملواقع داعش اهلجومية يف املناطق
املحيطة بكركوك .وتقوم فرنسا بعملية تعزيز لعنصرها
اجلوي .وأدى عمل التحالف يف دعم القوات العراقية مؤخرا
إىل كسر احلصار املفروض على بيجي ،وذلك مبشاركة من
قوات البشمركة .ويشجعنا ما ورد يف التقييمات من أن الرد
العسكري قد ساعد على معادلة الزخم الذي حصل عليه
داعش نتيجة توسعه إقليميا.
ومع ذلك ،جيب أن يكون هذا الكفاح كفاحا سياسيا
أيضا ،فالعمل العسكري وحده ال ميكن أن يعاجل اإلرهاب
على حنو مستدام .لقد ازدهر داعش يف العراق نتيجة حلالة
الضعف اليت تعانيها دولة معرضة لالنقسامات وتفتقر إىل الثقة
بني طوائفها وتعاين من عدم االستقرار .ويعمل اآلن رئيس
الوزراء العبادي على هتيئة الظروف من أجل حتقيق املصاحلة
يف العراق ليصبح دولة حتترم حقوق اجلميع .ونؤيد ما يبذله
من جهود .وجتدر اإلشادة بتشكيل حكومة شاملة جلميع
األطراف ،وتزايد الوعي بشواغل الطائفة السنية ،والتسوية
التدرجيية للمنازعات مع حكومة إقليم كردستان وتطبيع
العالقات مع الشركاء اإلقليميني ،وهي أمور جديرة بالتشجيع
أيضا .وباملثل ،من املؤكد أنه لن يتسىن التغلب على آفة داعش
يف سوريا  -واليت جرى الترويج هلا واستغالهلا من قبل النظام
يف دمشق  -إال بعملية انتقال سياسي على الصعيد الوطين.
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كما يساعد فرض اجلزاءات يف مكافحة آفة اإلرهاب.
ففي ليبيا ،اعتمدت جلنة اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعدة
مشروعا لفرض جزاءات على مجاعة أنصار الشريعة يف درنة
ويف بنغازي .ومن شأن تلك اجلزاءات أن تسمح بإظهار عزم
املجتمع الدويل حيال اإلرهابيني ،الذين ال ميكن اعتبارهم طرفا
يف احلوار .ويتعلق هذا أيضا بتشجيع مجيع القوى املعتدلة يف
ليبيا للعمل معا إلجياد جبهة مشتركة ضد اإلرهاب .وبشكل
عام ،حنن ندعو إىل زيادة االستخدام املنتظم لنظام اجلزاءات
املفروضة على تنظيم القاعدة حبيث جتسد قائمة اجلزاءات
حقيقة التهديد بشكل أفضل.
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إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو إىل االعتقاد بأن خروجهم
إمنا هو لغرض إرهايب .كما يساعد القانون على مكافحة
التطرف عرب شبكة اإلنترنت ،مع االحترام الكامل حلرية
التعبري .ونعمل أيضا على معرفة السبل اليت تيسر التجنيد.
ولكن جيب أن منضي معا إىل أبعد من ذلك .فالبيان
الرئاسي  S/PRST/2014/23الذي اعتمدناه اليوم يشري إىل
ضرورة متابعة املعركة ضد املقاتلني اإلرهابيني األجانب متابعة
دقيقة ،وهو ما يبني أمهية أن يعمل املجتمع الدويل على تعزيز
تعاونه يف ما يتعلق باحلريات املدنية.

كما يؤكد النص على أمهية مكافحة االجتار بالنفط
وال ميكن التصدي هبذه القوة لإلرهاب إال يف سياق من ويشري إىل التزامات الدول مبكافحة متويل اإلرهاب .وجيب
االحترام الصارم حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل ،أن يكون ذلك جماال ذا أولوية بالنسبة لنا مجيعا .وقد نظمت
ومها من األمور األساسية لفعالية استراتيجيتنا يف األجلني السلطات البحرينية اجتماعا بشأن هذا املوضوع يف  9تشرين
القصري والطويل.
الثاين/نوفمرب ،وهو ما نرحب به.
إن اإلرهاب آخذ يف التطور ويهدد جمتمعاتنا بشكل مباشر
وإىل جانب تلك التدابري القمعية ،من الضروري أن يدرس
بسبب ظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب .فاإلرهابيون ،مبن املجتمع الدويل أسباب التطرف وأن يكافح التطرف العنيف.
فيهم داعش ،جيتذبون الناس  -وغالبا الشباب  -ملناصرة وجيب ،على وجه اخلصوص ،أن نكبح مجاح الدعاية اإلرهابية،
قضيتهم .وبالتايل ،فقد اخنرط أكثر من  15 000من وينبغي أن نسميها بامسها الصحيح .فعندما يتعلق األمر بداعش،
األشخاص املتعصبني يف املعارك الدائرة يف سوريا والعراق .على سبيل املثال ،لن نتمكن أبدا من أن نكرر مبا فيه الكفاية أن
ومن بينهم  376من الفرنسيني ،أو ممن يعيشون يف فرنسا .تلك املنظمة ليست دولة وليست إسالمية .وهذا هو السبب يف
وإمجاال ،هناك أكثر من  1 000شخص مشاركني يف صفوف أن قررنا استخدام مصطلح “داعش” األكثر حيادا.
اجلهاديني بطرق خمتلفة .ومتثل مكافحة هذه الظاهرة أولوية
ونرحب بأن البيان الرئاسي املعتمد اليوم حيث األمم
بالنسبة لألمن الداخلي يف فرنسا.
املتحدة على النظر يف الكيفية اليت ميكن هبا مكافحة ظاهرة
ويف أيلول/سبتمرب املاضي ،اختذ جملس األمن يف جلسة التطرف على حنو أفضل .وهو ما سيكون أحد جوانب
عقدت على مستوى القمة قرارا ملكافحة هذه الظاهرة استراتيجية طويلة األمد ملكافحة اإلرهاب ،وهي استراتيجية
(انظر  .)S/PV.7272ومنذ ذلك احلني ،وسعت فرنسا نطاق ستظل فرنسا ملتزمة هبا التزاما صارما.
هنجها الوطين .ويف  4تشرين الثاين/نوفمرب ،اعتمد بلدي
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أشكر ممثل فرنسا على
تدابري جديدة متاشيا مع التوصيات الواردة يف القرار 2178
اإلسهامات الكبرية اليت تقدمها بلده يف اجلهود الرامية إىل
( ،)2014وذلك هبدف منع خروج أفراد فرنسيني من أرضنا
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مكافحة اإلرهاب يف الشرق األوسط ويف بالد املغرب
اإلسالمي ،ويف منطقة الساحل على وجه اخلصوص.
السيد شريف (تشاد) (تكلم بالفرنسية) :أود يف البداية،
سيديت الرئيسة ،أن أرحب بكم وأن أهنئكم على رئاسة
بلدكم ملجلس األمن وعلى قيادتكم .كما أرحب بالوزراء
اآلخرين احلاضرين هنا ،وأشكر األمني العام بان كي  -مون
على إحاطته اإلعالمية .كما أشكر رئيسي جلنيت جملس األمن
املنشأتني عمال بالقرار  )1999( 1267والقرار 1373
( ،)2001على إحاطتيهما اإلعالميتني.
إن التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة اإلسالمية وجبهة
النصرة يتغري باستمرار ،حيث تتسلح هاتان اجلماعتان
اإلرهابيتان على حنو متزايد بأسلحة متطورة وحتققان مكاسب
كبرية على األرض .كما أهنما تستفيدان من الدخل الذي
تدره عليهما التجارة غري املشروعة يف النفط وأعمال النهب
واحتجاز الرهائن ،لتمويل أنشطتهما الشريرة .ومها جتندان
يف مجيع أحناء العامل ،وتنشران فكرمها الديين اهلمجي يف كل
مكان ،مبا يف ذلك يف أفريقيا.
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وإذا أردنا القضاء على ظاهرة املقاتلني األجانب ،جيب
أن نعاجل أسباهبا اجلذرية العميقة .حيث يغذي الفقر واليأس
املنتشران على نطاق واسع وبطالة الشباب على وجه اخلصوص،
ظهور اإلرهاب والتطرف العنيف يف أفريقيا .ويشكل الشباب
فريسة سهلة يف الواقع للجماعات اإلرهابية اليت حتصل على
موارد كبرية من االجتار باملخدرات واألنشطة غري املشروعة
األخرى .وإذا أراد املجتمع الدويل وقف تلك األنشطة ،اليت
هتدد األمن بشكل خطري ،جيب عليه دعم الربامج واملشاريع
اإلمنائية اخلاصة بالشباب اجلاري تنفيذها يف إطار استراتيجية
األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة الساحل .وحتقيقا هلذه الغاية،
جيب على شركاء أفريقيا تقدمي مساعدات تقنية ومادية وفرية،
باإلضافة إىل املساعدة اليت تقدمها كيانات األمم املتحدة من
قبيل املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب .وتؤدي تشاد،
من جانبها ،دورها يف جمال مكافحة اإلرهاب .ومشاركتنا
القوية يف مايل ،حيث دفعنا وال نزال ندفع أعلى مثن ،تعرب متاما
عن التزامنا.

ويف اخلتام ،فإننا نثين على اعتماد البيان الرئاسي
 ،S/PRST/2014/23ونأمل يف أن يساعد الدول األعضاء على
وتواجه أفريقيا أيضا اإلرهاب والتطرف العنيف .كما
تنفيذ القرارين  )2014( 2170و  )2014( 2178بشكل
جرت اإلشارة إىل ذلك ،وهي تعج جبماعات مثل بوكو حرام
أفضل.
وتنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي ،وأنصار الشريعة،
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :نتطلع مجيعا إىل مبادرة
وكتيبة املوقعني بالدم ،وحركة الشباب .ورغم اختالف
أماكن تلك اجلماعات اإلرهابية ،فإهنا تشكل شبكة منسقة تشاد بشأن الصلة بني اإلرهاب واجلرمية يف أفريقيا ،يف إطار
بشكل جيد يف ما تقوم به يف مجيع أحناء العامل .وهلذا السبب ،رئاستها الشهر املقبل.
السيد تشوركني (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية):
جرى يف  2أيلول/سبتمرب اختاذ قرارات هامة يف مؤمتر قمة
جملس السلم واألمن التابع لالحتاد األفريقي لتعزيز اإلطار أرحب برئاستكم ،سيديت ،ملجلس األمن .ونشكر األمني
القانوين ملكافحة اإلرهاب ،وإعداد مذكرة اعتقال أفريقية يف العام على بيانه الشامل ،واملمثلني الدائمني ألستراليا وليتوانيا
حق مرتكيب األنشطة اإلرهابية وشركائهم ،وإنشاء آلية لوقف على إحاطتيهما اإلعالميتني املتعلقتني باجلهود اليت تبذهلا
اللجنتان اللتان يرأساهنما لالضطالع باملهام املوكلة هلما
متويل اإلرهاب.
مبوجب القرارات األخرية اليت اختذها جملس األمن .وال نزال
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نعتقد أن أنشطة هذه الكيانات متثل إسهاما هاما يف تعزيز
الدور التنسيقي املحوري لألمم املتحدة وجملس األمن يف جمال
التعاون الدويل ملكافحة اإلرهاب.
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خطر أيضا .ويستمر الربط بني األنشطة اإلرهابية على احلدود
بني أفغانستان وباكستان وتنظيم القاعدة ،كما جاء يف تقارير
فريقي الرصد التابعني للجنتني املنشأتني عمال بالقرار 1988
( )2011والقرار  .)1999( 1267ويف هذا الصدد ،حنن
نؤيد تركيز جهود جملس األمن على مكافحة التطرف الذي
يغذي اإلرهاب ،واستنساخ األيديولوجية اإلرهابية والتطرف
العنيف ،واستخدام وسائط اإلعالم وشبكة اإلنترنت ألغراض
إرهابية ،والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية ،والتصدي
جلاذبية األنشطة اإلرهابية .ومن األمهية بشكل حيوي مواصلة
الدول جلهودها حتت رعاية عمل منظومة األمم املتحدة يف
تلك املجاالت .ويوجهنا البيان الرئاسي S/PRST/2014/23
الذي اعتمد اليوم صوب الوجهة الصحيحة.

بعد شهرين على اختاذ القرار  ،)2014( 2178الذي
يهدف إىل قطع الدعم عن مجيع أنشطة املقاتلني اإلرهابيني
األجانب ،اضطر املجلس مرة أخرى للتركيز على مشكلة
اإلرهاب ،الذي يشكل هتديدا ال يزال قائما .وتنظيم الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة ،وغريمها
من اجلماعات اإلرهابية اليت متثل هتديدا جلميع أحناء العامل،
ينشطان منذ فترة طويلة يف الشرق األوسط .وقد حصال على
قدرات إضافية ألنشطتهما اإلجرامية بسبب ضعف مؤسسات
الدولة ،وجراء التدخل األجنيب الكبري ،ودعم خمتلف اجلهات
ومما يدعو إىل القلق أيضا دخل اإلرهابيني ،الذي ميثل
الراعية األجنبية .وعالوة على ذلك ،فإنه عندما كان مقاتلو
داعش وجبهة النصرة يقاتلون القوات احلكومية يف سوريا ،االجتار غري املشروع بالنفطني السوري والعراقي أهم مصدر
مل تُظهر بعض الدول انزعاجا يُذكر .ونعتقد أن هذه املعايري له ،حيث يستغل اجلهاديون يف سوريا ،ما ال يقل عن 10
حقول نفط .وتنتج داعش ما يناهز  30 000برميل يف اليوم.
املزدوجة غري مقبولة يف جمال مكافحة اإلرهاب.
ويشري تقرير جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية وتسيطر تلك املنظمة اإلرهابية يف العراق على  14حقل نفط
باجلمهورية العربية السورية ،اليت أنشأها جملس حقوق وتصدر ما يتراوح بني  50 000و  60 000برميل يوميا.
اإلنسان ،صراحة إىل أن األسلحة والدعم املقدمني من اخلارج ويقترب إمجايل الدخل اليومي لإلرهابيني من جتارة النفط من 3
إىل ما يسمى اجلماعات املسلحة املعتدلة يف سوريا ،قد ماليني دوالر .وعالوة على ذلك ،مل يكن للغارات اجلوية على
استفادت منهما مرة أخرى العناصر األكثر تطرفا ،مبا يف ذلك املنشآت النفطية اليت استوىل عليها االرهابيون يف العراق وسوريا
داعش .وحيصل املتطرفون على متويل خارجي ،مبا يف ذلك أثر يذكر على مستوى املبيعات غري املشروعة .ومبوضوعية،
من خالل املنظمات اخلريية واألفراد .وترسم الوثيقة صورة فإهنا تعقد فحسب الظروف املعيشية للناس الذين يعيشون يف
مروعة للعواقب احلالية هلذه األنشطة ،اليت أقل ما يقال عنها تلك املناطق .فناقالت النفط تسري ذهابا وإيابا؛ والنقل جيري
أهنا قصرية النظر ،وخاصة بالنسبة للمدنيني مبن فيهم النساء على قدم وساق عرب األنابيب املؤقتة؛ ويساعد جتار ووسطاء
مريبون على وصول النفط اخلام إىل السوق السوداء.
واألطفال.

ويبدو أن ما طلبه جملس األمن من الدول األعضاء ،على
ويعرض التساهل مع أنشطة اجلماعات املتطرفة مستقبل
ّ
دول بأكملها للخطر ،وهو ما يتضح من أمثلة العراق وسوريا النحو املنصوص عليه يف القرار  ،)2014( 2170مل يلق آذانا
وليبيا .ويوجد لبنان واليمن ومايل ومجهورية أفريقيا الوسطى يف صاغية ،وهي حالة تتطلب اهتمام املجلس بعناية هبا .ويف هذا
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السياق ،ال ميكننا إال أن نالحظ أنه يف نيسان/أبريل 2013
رفع االحتاد األورويب جزئيا سلسلة القيود املفروضة على
سوريا ،وأذن بشراء التجار من غري الدول للنفط السوري.
وبقيامه بذلك ،فإنه قد سهل بشكل غري مباشر التعزيز املايل
لداعش وجبهة النصرة اللتني تسيطران على حقول النفط يف
مشال شرق سوريا .وجيب أن تعترف بروكسل بذلك.
كما أننا قلقون إزاء أنباء عن استيالء داعش على
مساعدات إنسانية خمصصة للسوريني املحتاجني .وجيب علينا
منع احلاالت اليت يتم فيها توزيع املساعدات اإلنسانية حتت
الراية السوداء للدولة اإلسالمية ،حيث أن من شأن ذلك تعزيز
سلطتها يف اإلقليم اخلاضع لسيطرهتا.
وتتمثل املسألة األخرى املثرية للقلق يف تنامي القدرات
القتالية لإلرهابيني ،وعلى رأسهم داعش .حيث أن بوسعهم
بالفعل الوصول إىل أسلحة الدمار الشامل الكيميائية .وهناك
الكثري من شهادات شهود العيان على استخدام املقاتلني
اإلرهابيني هلا يف العراق وسوريا .وهناك خطر حقيقي من
احتمال حصوهلم على الترساناتني الكيميائيتني الليبية والعراقية.
ونعتقد أنه يتعني على املجلس اختاذ موقف حاسم جتاه هذه
املسألة ،وتوضيح أن استخدام األسلحة الكيميائية من قبل أي
جهة كانت ستترتب عليه عواقب .ويف هذا الصدد ،فإننا نأسف
لعرقلة عدد من الوفود فعليا ملقترح مشروع البيان الرئاسي
الذي قدمه وفد بلدنا بشأن األسلحة الكيميائية يف سوريا،
وقد سعت تلك الوفود إىل تعديله لغرض واحد فحسب ،هو
حتويل جممل التركيز إىل املسائل املتعلقة بزنع السالح الكيميائي
لسوريا .ومت حذف النص املشار إليه أيضا من البيان الرئاسي
املعتمد اليوم .ونؤكد أن محاية اإلرهابيني يف وقت أصبحوا فيه
جييدون بشكل متزايد توليف وإنتاج واستخدام مواد ألغراض
عسكرية هو أمر غري مقبول وخطري جدا.
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ويف ضوء املهام اجلديدة املسندة إىل هيئات مكافحة
اإلرهاب التابعة ملجلس األمن ،مثة أمهية خاصة لضرورة
أن متتثل األجهزة الفرعية التابعة للمجلس وأفرقة خربائه
لإلجراءات القائمة أثناء تأدية عملها .ويف هذا الصدد ،نود أن
نكرر القول إن القرار  )2014( 2178حيدد التزاما لشركات
الطريان بعدم توفري سجالت بأمساء الركاب إالّ يف احلاالت
اليت يسعى فيها األفراد الذين يُفرض عليهم احلظر مبوجب
جلنة جملس األمن عمال بالقرارين  )1999( 1267و 1989
( )2011بشأن القاعدة وما يرتبط هبا من أفراد وكيانات إىل
مغادرة بلدان أو الدخول إليها .لذلك ،فإن التعليمات املوجهة
إىل املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب الواردة يف البيان
الرئاسي هلذا اليوم ( ،)S/PRST/2015/23بغرض إعداد تقرير
شامل يُرفع إىل جلنة مكافحة اإلرهاب عن التدابري املتخذة
ملراقبة حركة الركاب اجلوية ،وعن اإلعداد للتوصيات ذات
الصلة ،دون ربطها بقائمة حمددة جلزاءات جملس األمن ،تشكل
انتهاكا ألحكام القرار .)2014( 2178
إننا نرحب بدور املديرية التنفيذية يف تقدمي املساعدة
للجنة مكافحة اإلرهاب ،ونشيد بإسراع مديريتها يف إعداد
حتليل أ ّويل عن الثغرات يف تنفيذ القرارين )2001( 1373
و  ،)2005( 1624وهي الثغرات اليت جتعل أكثر صعوبة
على الدول أن تكافح اخلطر الناجم عن املقاتلني اإلرهابيني
األجانب .وحنن نعتقد أنه ينبغي أن يظل املحور الرئيسي لعمل
املديرية التنفيذية يف ظل واليتها املستكملة هو توفري الدعم
للجنة مكافحة اإلرهاب ،ورصد تنفيذ القرارات اليت سبق
ذكرها ،وتنسيق توفري املساعدة التقنية للدول األعضاء.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أشكر ممثل االحتاد
الروسي على دعم روسيا جلهود جملس األمن يف مكافحة
اإلرهاب والتطرف العنيف.
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السيد باروس ميليت (شيلي) (تكلم باإلسبانية) :أرحب
مببادرة أستراليا إىل عقد هذه املناقشة ،اليت تدعونا إىل التفكري
يف دور التعاون الدويل يف جمال مكافحة اإلرهاب والتطرف
العنيف .لقد ُدعينا يف هذا العام إىل إجراء حتليل واعتماد تدابري
ملموسة يف ما يتعلق هباتني الظاهرتني ،وال سيما يف إطار جملس
يتحمل املسؤولية اجلماعية للمجتمع الدويل عن منع
األمن الذي ّ
هذه التهديدات لالستقرار وللسلم واألمن الدوليني ومكافحتها.
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تبادل املعلومات .وإنشاء جلان من اخلرباء ميكن أن يكون أداة
مفيدة لتبادل أفضل املمارسات املتعلقة بتنفيذ القرارين 1373
( )2001و  ،)2005( 1624فضال عن حتديد التدابري اليت
تدعم تنفيذ القرارين اللذين اتُخذا يف اآلونة األخرية 2170
( )2014و .)2014( 2178
ويف هذا الصدد ،نشدد على التأثري الذي يعزز عمل
األجهزة املتخصصة داخل اهليئات اإلقليمية ،مثل جلنة البلدان
األمريكية ملكافحة اإلرهاب التابعة ملنظمة الدول األمريكية.
والفظائع اليت ترتكبها اجلماعات اإلرهابية مثل الدولة اإلسالمية
يف العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة والقاعدة ،اليت تضم
يف صفوفها عددا كبريا من املقاتلني األجانب ،ينبغي أن تدفعنا
إىل حتليل األسباب اجلذرية اليت مسحت هلذه اجلماعات بنشر
أفكارها املتطرفة .وحنن نشعر بالقلق إزاء الضغط على شبابنا
من خالل اخلطب اليت تعارض القيم األساسية العاملية اليت
تتشاطرها كل حضارة وثقافة .والتدابري اليت اختذها املجتمع
الدويل ملكافحة اإلرهاب والعنف املتطرف ال يراد هبا اضطهاد
أو وصم أي ثقافة أو دين.

حنن نعتقد أن جملس األمن ينبغي أن يكون استباقيا يف هذا
السياق ،وجيب أن ندرك أن العمل ضمن إطار استراتيجية األمم
املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب ّ
يشكل لنا حتديا دائما يستدعي
تضافر القوى لدعم مكافحة هذه اآلفة ومنعها .وبلدنا ،من
جانبه ،يتقبل هذه املسؤولية اجلماعية ،لذلك ص ّدقت شيلي على
مجيع االتفاقيات الدولية اليت هي جزء من اإلطار القانوين لألمم
املتحدة املتعلق مبكافحة اإلرهاب .أ ّما على الصعيد الوطين،
فقد أطلقنا نقاشا برملانيا بشأن اعتماد قانون جديد ملكافحة
اإلرهاب ،مينح مكتب املدعي العام صالحيات أكرب ووسائل
إضافية للتحقيق يف اجلرائم من هذا النوع .ولن يغيب عن
القانون اجلديد التوازن األساسي الذي جيب أن يكون قائما بني
وحنن نعتقد أن منع األعمال اإلرهابية وقمعها جيب أن
الوقاية من اإلرهاب والقمع ،واحترام احلقوق األساسية جلميع
يتّصفا باألولوية ،ولكن اعتبار هذه األفعال كجرائم ينبغي
األفراد .ومثل هذه األعمال تظهر التزامنا بدعم القرارات اليت
أالّ يكون الوسيلة الوحيدة للتصدي هلذه الظاهرة .فكل
اختذها املجلس يف هذا املجال ،واليت تتطلب جهدا متواصال
جمتمع جيب أن يسأل نفسه ملاذا فشلت األدوات القائمة،
على الصعيد الوطين لكفالة تنفيذها بفعالية.
وملاذا استطاعت اخلطب اإلرهابية اليت ندينها أن تربز وتزدهر.
إن شيلي تق ّدر عمل جلنة مكافحة اإلرهاب ومديريتها عالوة على ذلك ،علينا أن نسأل ملاذا مل يتمكن املجتمع
التنفيذية .ونود أن نسلّط الضوء على نوعية مجع املعلومات الدويل والبلدان املتضررة من منع اجلماعات اإلرهابية مثل
وتنظيمها ،وهي املعلومات اليت يُطلب إىل كل دولة أن تدرجها داعش ،وجبهة النصرة ،والقاعدة من امتالك تلك القوة ،وملاذا
يف تقاريرها .ونأمل من التبادل بني الدول واللجنة أن يساهم متكنت هذه اجلماعات من إغواء مواطنني يف بلدان أخرى
يف حتسني كفاءة عملها الداخلي ،فضال عن تسليط الضوء للسري على طريق العنف .إن عملية التفكري هذه ينبغي أن
على املجاالت اليت حتتاج فيها فرادى البلدان إىل حتسني نظمها حتصل بصورة مجاعية ،ولكن أيضا داخل كل بلد ،يف سياق
التشريعية .ونعتقد أن اللجنة ينبغي أن تواصل التشجيع على حقائقنا الوطنية وقيمنا االجتماعية املتميزة.
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السيد بريسمان (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلم
باإلنكليزية) :تق ّدر الواليات املتحدة تقديرا عميقا قيادة أستراليا
يف النهوض باملجتمع العاملي من أجل التصدي لإلرهاب والتطرف
العنيف .إن اجلماعة املعروفة باسم الدولة اإلسالمية يف العراق
والشام (داعش) ال هتدد األمن العاملي فحسب .فالوحشية اليت
متارسها هذه اجلماعة وغريها من اجلماعات املرتبطة بتنظيم
القاعدة هتدد القيم اليت قامت عليها األمم املتحدة.

كذلك ينبغي هلذا التحليل أن يأخذ يف احلسبان الثغرات
القائمة يف الشمول ،والتسامح ،واحترام التنوع واهلوية يف
جمتمعاتنا .وكما أشارت الرئيسة باشيلي يف بياهنا أمام املجلس
يف أيلول/سبتمرب (انظر  ،)S/PV.7272نؤمن بأن من األدوات
األكثر فعالية يف مكافحة اإلرهاب هي التعليم ،والقضاء على
عدم املساواة ،والعمل بني املجموعات األكثر سخطا يف
املجتمع .ويف هذا السياق ،نقترح أن تُجري جلنة مكافحة
اإلرهاب دراسة لتحديد العوامل االجتماعية اليت ترعى
وتنظيم داعش ،شأنه شأن غريه من اجلماعات املتطرفة
منو اإلرهاب ،وجتتذب الشباب من خالل اخلطب املتطرفة العنيفة ،هو نتاج أليديولوجية وحشية وعدمية متجد
واجلماعات اإلرهابية ،مع التركيز بصفة خاصة على تزايد العنف واملوت .واملذابح املروعة للسنة ،والشيعة ،واألكراد
عدد املقاتلني اإلرهابيني األجانب.
واملسيحيني ،واأليزيديني واألقليات األخرى تثبت أن داعش
ومثة موضوع هام آخر يتعني التحقيق فيه أال وهو ال يستثين أية طائفة من خطته القاتلة.
متويل األعمال اإلجرامية من هذا النوع ،وهو جمال يتطلب
وإذ يواصل التنظيم أعمال اإلرهاب والقتل ،فإنه ينخرط
تعاونا نشطا .ويف هذا الصدد ،نود أن نسترعي اهتماما بنشاط يف أنشطة جتنيد اجتذبت أعدادا كبرية من املقاتليني
خاصا ألعمال جلان اجلزاءات وأفرقة الرصد التابعة هلا يف اإلرهابيني األجانب من عشرات الدول يف أحناء العامل،
جمال منع هتريب األسلحة ،وجتميد األصول اليت ّ
متول األنشطة لينضموا إليه يف سوريا والعراق من أجل ارتكاب أعماهلم
اإلرهابية .كما جيب أن نقوم بتحليل املخاطر اليت تنطوي اإلرهابية .وأعمال داعش واألجانب الذين انضموا إىل صفوفه
عليها أعمال اإلرهاب واألنشطة غري املشروعة يف البلدان اليت حقرية .فيوم األحد املاضي فحسب ،كان مما ذكرنا بتلك
تواجه حاالت من الصراع طال أمدها ،ويف جمتمعات ما بعد األعمال الوحشية املروعة قتل التنظيم لعامل يف جمال تقدمي
الصراع .باإلضافة إىل ذلك ،ينبغي لكل من عمليات حفظ املعونة اإلنسانية ،بيتر عبد الرمحن كاسيغ .وشوهد مرة أخرى
السالم والبعثات السياسية أن تتضمن ،على حنو رمسي إىل حد إرهابيو داعش  -وهم غالبا من بلدان غربية ،ومن مث فإهنم
أبعد ،أدوات ملنع تصاعد أعمال العنف املتطرف.
مقاتلون إرهابيون أجانب  -يف شريط فيديو للتنظيم ،جنبا

ويف اخلتام ،نود أن نكرر تضامن بلدنا مع ضحايا اإلرهاب
وأسرهم ،وخباصة النساء واألطفال .ونعرب عن تعازينا حيال
الذين اغتالتهم داعش بوحشية ،وال سيما بيتر كاسيغ ،العامل
يف املجال اإلنساين الذي قضت عليه مؤخرا .وستواصل شيلي
دعم املعركة ضد اإلرهاب الدويل ،وتعزيز حقوق اإلنسان،
وروح اخلري وخدمة اآلخرين اليت كانت تشع ساطعة يف
ألننا مقتنعون بأننا سوف نساهم بذلك يف إعالء كرامة مجيع بيتر عبد الرمحن كاسيغ هي ما يربط البشر معا ،وهي ذلك
جمتمعاتنا ،وحتقيق السالم واالستقرار والتنمية الشاملة فيها .النور وذلك االلتزام نفسه بإجياد عامل أفضل ستكون له الغلبة
إىل جنب مع أعواهنم ،وهم يشاركون يف فعل مهني وجبان
باستهداف مواطن أمريكي بريء يعمل يف جمال تقدمي املعونة
اإلنسانية ومل يكن يرغب يف القيام بأي شيء سوى تقدمي
املساعدة ألبناء الشعب السوري والتخفيف من آالمهم.
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يف هناية املطاف على أعمال التدمري اليت يقوم هبا التنظيم وما
يشيعه من كراهية .وإذ نثين على ما قدمه عبد الرمحن من
خدمات وتضحيات ،نرى مآس أخرى تتكشف خارج سوريا
والعراق .ففي كندا وقبل أقل من شهر ،قتل متطرفن عنيفون
يف كيبيك وأوتاوا جنودا كنديني وحاولوا إيذاء مسؤولني
حكوميني كبار ،وأمس شهدنا هجوما إرهابيا حقريا على
املصلني يف كنيس يف القدس مما أسفر عن مقتل أربعة مدنيني
أبرياء ،بينهم مواطنون أمريكيون ،فضال عن إصابة العديد
غريهم .وقلوبنا مع الضحايا وأسرهم وحنن نصلي من أجلهم.
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العام املنقضي ،عملنا مع أوروبا الغربية ،ومنطقة البلقان
ومشال أفريقيا ودول اخلليج للضغط من أجل زيادة التعاون يف
جماالت تقاسم املعلومات ،وأمن احلدود وإنفاذ القانون ،وبناء
القدرات ،وتوجيه رسائل مضادة ومكافحة التطرف العنيف
ومتويل اإلرهاب .ومن دواعي سرورنا رؤية قوانني أقوى يف
جمال مكافحة اإلرهاب وتقدمي املزيد من اإلرهابيني إىل العدالة
يف البلقان؛ وزيادة التعاون األمين يف مشال أفريقيا؛ وإصالحات
يف النظم املالية يف اخلليج ملواجهة متويل اإلرهابيني؛ وتوثيق
التعاون مع الشركاء يف أوروبا الغربية.
لكن جيب القيام باملزيد ،وكما أكد الرئيس أوباما ،جيب
علينا مجيعا أن نساعد شركاءنا يف بناء قدراهتم على التصدي
للتهديد املتغري لإلرهاب ،مبا يف ذلك مكافحة تدفق املقاتلني
اإلرهابيني األجانب والتطرف العنيف يف املجتمعات املحلية
األكثر ضعفا .وأول جمموعة على اإلطالق من املمارسات
الدولية السليمة للمنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب فيما يتعلق
باستجابة أكثر فعالية لظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب متثل
دليال جيدا .ومنع املقاتلني اإلرهابيني األجانب من الوصول
إىل سوريا والعراق ،ومن مث التسلل مرة أخرى عائدين عرب أي
من حدودنا ،عنصر حاسم يف االستراتيجيات اليت هتدف إىل
إذالل التنظيم ويف هناية املطاف هزميته.

وتذكرنا تلك احلوادث ،جنبا إىل جنب مع أعمال
التنظيم من سفك للدماء بال هوادة وأعمال وحشية يف العراق
وسوريا ،بأنه ال بد أن نبذل املزيد من اجلهود ملكافحة التطرف
العنيف ،ووقف تدفق املقاتلني اإلرهابيني األجانب .وقد أدرك
جملس األمن أن مكافحة هذا التهديد سيتطلب من املجتمع
الدويل استحداث أدوات وهنج وسبل جديدة لتسخري جهودنا
اجلماعية .ونتائج اجلهود اليت بذهلا املجلس مؤخرا لالستجابة،
مبا يف ذلك البيان الرئاسي  S/PRST/2014/23الذي اعتمد
اليوم ،توفر إطارا هاما للتصدي للتهديد بكل تعقيداته .وقد
اختذ املجلس يف أيلول/سبتمرب القرار  )2014( 2178يف
جلسة على مستوى القمة تويل رئاستها الرئيس أوباما (انظر
 )S/PV.7272والذي ركز على جانب واحد من هذا اخلطر،
وقد أدرك جملس األمن أن التصدي للتحدي املتمثل يف
وهو التدفق العاملي للمقاتلني اإلرهابيني األجانب إىل مناطق تنظيم داعش سيتطلب استخدام أدوات أخرى ،مبا يف ذلك
الصراع ذات الصلة ومنها.
التدابري املالية واجلزاءات ،كما عقدنا العزم يف آب/أغسطس
والتأييد الواسع النطاق الذي حظي به القرار ( )2014لدى اختاذ القرار  .)2014( 2170ويتناول البيان الرئاسي
 ،2178حيث شاركت  105دول يف تقدمي مشروع القرار ،الذي اعتمدناه اليوم مرة أخرى أمهية جتفيف مجيع مصادر
يدل على تضامن املجتمع الدويل يف التصدي هلذا التهديد .الدعم املايل للتنظيم اليت متول مجيع أعماله اإلرهابية العنيفة
وستواصل الواليات املتحدة العمل مع مجيع شركائها ملواجهة وعملياته للتجنيد .ويف األشهر املقبلة ،ينبغي للمجلس أن
تدفق املقاتلني اإلرهابيني األجانب إىل املنطقة ،وحنن على ينظر يف ما إذا كانت هناك حاجة إىل اختاذ تدابري وإجراءات
استعداد ملساعدة اآلخرين يف القيام بنفس األمر .وخالل إضافية للتأكد من أن التنظيم ال يستخدم النفط واألموال من
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فدية االختطاف واملصارف واملمتلكات الثقافية يف العراق الذي يهدد أمننا وقيمنا .وجيب أن حنول الغضب إىل عمل،
وسوريا والتربعات والسبل األخرى لتمويل محلته القاتلة .وجيب أن نفعل ذلك معا وأن نفعله بشكل حاسم.
ونعرب عن ترحيبنا وتقديرنا للعمل اهلام الذي تضطلع به
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أشكر ممثل الواليات
هيئات األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب ،مبا يف ذلك أعمال املتحدة على القيادة اليت يبديها بلده يف التصدي خلطر اإلرهاب.
فريق الدعم التحليلي ورصد اجلزاءات املنشأ عمال بالقرار كما أود أن أعرب عن عميق تعازي أستراليا خبصوص جرمية
 )2004( 1526الذي يهدف إىل زيادة فعالية مكافحة متويل القتل الوحشية لبيتر عبد الرمحن كاسيغ ،وهو عمل وحشي
اإلرهاب ،وعمليات التجنيد ،والسفر ،واجلهود اليت تبذهلا يسلط الضوء على األخطار الشديدة اليت يواجهها العاملون يف
املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب لتحديد الثغرات املجال اإلنساين وغريهم من املدنيني يف سوريا على يد الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام.
القانونية والثغرات يف القدرات يف الدول األعضاء.
وإىل جانب اهليئة الرمسية ملكافحة اإلرهاب يف األمم
املتحدة ،ينبغي أن يكون هناك قدر أكرب من التكامل ،حيثما
كان ذلك مناسبًا ،ملكافحة اإلرهاب يف اجلهود األخرى ذات
الصلة للمنظمة .وقد رسخ املجلس اآلن أمهية مكافحة التطرف
العنيف ،ونكرر التأكيد على األمهية املركزية لتلك اجلهود الدولية
الرامية إىل مكافحة والتصدي أليديولوجيات اإلرهاب العنيفة
واملسمومة .وجيب أن نعمل معا على عدم إضفاء الشرعية على
الكراهية اليت ينشرها داعش وأعمال العنف اليت يرتكبها ،وجيب
أن نفضح رؤيته الظالمية والزائفة والفتاكة .ويف ذلك الصدد،
نرحب ترحيبا خاصا باجلهود اليت بذهلا مؤخرا الصندوق العاملي
إلشراك املجتمعات املحلية وبناء قدرهتا على الصمود الذي
اجتمع جملسه التنفيذي يف هذا األسبوع ووافق على آلية متويل
عاجلة هبدف متكني الصندوق من تقدمي منح صغرية للمنظمات
املحلية بغية تنفيذ مشاريع هتدف إىل مكافحة تطرف تنظيم
الدولة اإلسالمية الذي ميارس العنف.
والتحديات اليت نواجهها يف جمال مكافحة اإلرهاب
ال ميكن أن تكون أكثر أمهية من اآلن ،ولذلك من املناسب
اعتماد املجلس اليوم إطارا هاما للمساعدة يف توجيه أي جهود
إضافية .واآلن علينا أن نبذل املزيد من اجلهد .وكما مسعنا من
أعضاء املجلس اليوم ،فإننا متحدون يف مواجهة هذا اخلطر
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أود أن أشكر مجيع أعضاء املجلس على بياناهتم
ومسامهاهتم .وأود أن أبلغ مجيع األطراف املعنية بأننا سنواصل
املناقشة املفتوحة خالل ساعة الغداء إذ أن لدينا عددا كبريا
للغاية من املتكلمني.
أعطي الكلمة اآلن ملمثل اهلند.
السيد موكريجي (اهلند) (تكلم باإلنكليزية) :بالنيابة عن
وفد بلدي ،سيديت الرئيسة ،أود أن أهنئكم وأستراليا على
النجاح يف استضافة مؤمتر قمة جمموعة العشرين والزيارة الثنائية
اليت قام هبا رئيس وزرائنا إىل بلدكم .كما أود أن أشكركم
على تنظيم هذه املناقشة املفتوحة اليوم بشأن التعاون الدويل
يف مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف .وأود أن أشيد بكم
لتعميمكم املذكرة املفاهيمية املفيدة واملُحكمة (،S/2014/787
املرفق) ،اليت ستساعدنا يف املناقشة.
يف البداية ،نود أن نؤكد على أنه ال ميكن أن يكون
هناك مربر لإلرهاب وأنه ينبغي أال تتسامح األمم املتحدة
مطلقا يف ذلك إذا كنا نريد جماهبة هتديده بنجاح .ويواجه
املجتمع الدويل حتديات مل يسبق هلا مثيل من اإلرهاب الذي
يهدد الركائز األساسية للمجتمعات الدميقراطية .وميثل القرار
 )2014( 2178بداية جيدة الستجابة جملس األمن لبعد
واحد من أبعاد ذلك التهديد .وسيتوقف أثر القرار على
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كيفية تنفيذ الدول األعضاء له ،مع مراعاة التزاماهتا مبوجب
املادة  25من ميثاق األمم املتحدة .كما سيتوقف الكثري على
كيفية تناول املجلس المتثال الدول األعضاء ألحكام القرار.
وسيجري اختبار مصداقيته بوصفه هيئة فعالة وخمولة من خالل
الطريقة اليت سيشرف هبا على تنفيذ الدول األعضاء للقرار.
وتربز املذكرة املفاهيمية السياق املباشر للقرار 2178
( .)2014وفيما يتعلق باملجموعتني األوىل والثانية من املسائل
الواردة يف املذكرة ،واللتني يطلب فيهما إىل الدول األعضاء
احلديث بشأن اخلربات الوطنية ومجع البيانات ،نود اإلشارة
إىل أن املجلس لديه بالفعل قدر وفري من تلك املعلومات.
ويف اهلند ،حنن نستفيد من املجتمعات املحلية على مستوى
القواعد الشعبية وجلان التوعية واملعلومات املستقاة يف مكافحة
اإلرهاب وقد أعددنا خطابا مضادا مناسبا للتصدي لإلرهاب.
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ما يصل إىل  31كيانًا منفص ً
ال يف أسرة األمم املتحدة تتعامل
مع هذه املسألة .ولكن ممّا يثري القلق أنه ليس هناك مركز أو
منسق واحد قابل للمساءلة أمام الدول األعضاء يف األمم
ِّ
املتحدة بشأن أنشطة هذه الكيانات املختلفة .ونعتقد أنه جيب
تدارك ذلك سريعًا.
ويف املذكرة املفاهيمية ثالث مالحظات هامة على األقل
نرحب هبا .تتعلق إحداها بالبنية التحتية لإلرهاب ،اليت تشمل
أن
اهلياكل املا ّدية فضال عن املنابع املالية واأليديولوجية .ومبا َّ
مفر
هذه البنية التحتية ال توجد يف فراغَّ ،
فإن اخلالصة اليت ال َّ
منها هي أنه على الدول األعضاء واجب التصرف سريعًا
ملنع اإلرهابيني من استخدام أراضيها ذات السيادة .وال ميكن
ألية دولة عضو أن تأمل بأن تكون يف مأمن من خطر هذا
بد من إزالة البنية التحتية لإلرهاب
اإلرهاب ،وبالتايل ،فإنه ال َّ
عاج ً
ال إذا أردنا أن نتفادى سيناريو وقوع الكارثة.

وباالستناد إىل ما مجعناه من بيانات عن سفر وعبور
املقاتلني اإلرهابيني األجانب ،نرى أن هناك ضرورة لتعزيز
ثانيًا ،إننا نتفق بشكل كامل مع املالحظة املتعلقة
التعاون الدويل على عرقلة سفر هذه العناصر.
باالستخدام املتطور على حنو متزايد للتكنولوجيا واالتصاالت
إن ظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب ليست جديدة .لذا ،الرتكاب أعمال إرهابية أكثر بربرية ،انطالقًا من جتربتنا
َّ
فإن املسألة ال تقتصر على ضرورة مجع املزيد من املعلومات ،املريرة يف مومباي يف  26تشرين الثاين/نوفمرب  ،2008اليت
َّ
بل تتعلق مبا يقترح املجلس أن يفعل بتلك املعلومات .ونعتقد مشلت هجومًا َّنفذه مقاتلون إرهابيون أجانب على مرأى
أنه يتعني على املجلس أن يتصرف بقوة مستخدمًا الصكوك كامل من وسائل اإلعالم الدولية .وقد اعتقلت سلطاتنا أحد
القانونية واملعلومات املتوافرة لديه ملكافحة اإلرهاب وصون املقاتلني وحاكمته وعاقبته عبْر حماكمة وفق األصول القانونية.
حنث على أن يضيف وكانت تلك املرة األوىل اليت واجهنا فيها استخدام بروتوكول
السلم واألمن الدوليني .ويف هذا الصددُّ ،
املجلس صوته اجلماعي إىل اإلبرام ِّ
املبكر لالتفاقية الشاملة بشأن نقل الصوت البشري عرب اإلنترنت لتوجيه األعمال اإلرهابية.
اإلرهاب الدويل ،حبيث تكون الدول األعضاء مل َزمة ،مبوجب ونعتقد أنه إذا كنّا جا ّدين يف التصدي هلذا التحدي بفعالية،
املادة  25من امليثاقَّ ،إما مبحاكمة اإلرهابيني وإما بتسليمهم .فعلينا أن نوافق على التعديالت الضرورية املقرر إجراؤها
بالطريقة اليت تُدار هبا حاليًا اهلياكل األساسية العاملية لإلنترنت،
ويف ما يتعلق بالسلَّة الثالثة املحددة يف ّ
املذكرة املفاهيمية،
بغية مكافحة استغالل اإلرهابيني هلا.
وهي دور كيانات األمم املتحدة يف مكافحة اإلرهاب،
أشدد على التحدي الذي يفرضه
ثالثًا ،وأود أن ِّ
نستذكر أنه أثناء االستعراض األخري الستراتيجية األمم املتحدة
العاملية ملكافحة اإلرهاب ،ذكرت األمانة العامة أنه كان هناك اإلرهابيون على حفظة السالم التابعني لألمم املتحدة ،وخباصة
14663737
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يف مرتفعات اجلوالن ويف مايل .وإذا مل تُردع هذه التهديدات
فإن ذلك لن يؤدي إالّ إىل زيادة عددها واتساع
بفعاليةَّ ،
فض االشتباكُ ،ز ِعم
نطاقها .ويف حالة قوة األمم املتحدة ملراقبة ّ
أن املقاتلني اإلرهابيني األجانب الذين هامجوا حفظة السالم
َّ
التابعني لألمم املتحدة ينتمون إىل جبهة النصرة ،اليت حظرها
جملس األمن بصفتها مجاعة إرهابية .وحنن ندعو املجلس إىل
اختاذ خطوات عاجلة وواضحة الستخدام نفوذه للتحقيق مع
مرتكيب هذه األعمال اإلرهابية وحماكمتهم ومعاقبتهم .وينبغي
لاللتزام الواضح من قِبَل مجيع الدول األعضاء بالعمل ضد
املقاتلني اإلرهابيني األجانب الذين يعتدون على حفظة السالم
يتجزأ من واليات
التابعني لألمم املتحدة أن يصبح جزءًا ال َّ
أقرها املجلس.
حفظ السالم اليت َّ

السيد املُ ِّ
علمي (اململكة العربية السعودية) (تكلم
باإلنكليزية) :أود يف البداية أن أقول إنين أتشرف مبخاطبة
املجلس اليوم بالنيابة عن أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي.
وأود اإلعراب عن امتناين لوزيرة خارجية أستراليا ،صاحبة
املقام جويل بيشوب ،على قيادة هذه اجللسة اهلامة بشأن
التعاون الدويل املتعلق مبكافحة اإلرهاب ،مبا يشمل التصدي
للتهديدات املتداخلة اليت يفرضها املقاتلون اإلرهابيون
األجانب والتطرف العنيف .وال يسعين إالَّ أن أشكر أيضًا
رئيس جلنة اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعدة ،السفري
غاري كوينالن ،ورئيسة جلنة مكافحة اإلرهاب ،السفرية
رميوندا مورموكاييت ،على بيانيهما الشاملني اليوم ،وعلى
مجيع أعماهلما القيِّمة .وإننا نرحب أيضا بالبيان الرئاسي
( )S/PRST/2014/23الذي اعتُ ِمد اليوم.

أخريًا ،ليست واضحة لنا ماهية اإلجراءات املطبَّقة داخل
املجلس حني يتداول بشأن كيفية مكافحة اإلرهاب ،الذي
بات يشكل التهديد األكرب الوحيد لصون السلم واألمن
الدوليني .ونعتقد أنه سيكون من املفيد للمجلس أن يعقد
جلسات تفاعلية منتظمة مع الدول األعضاء ملعاجلة هذه
املسائل .ومثل هذا االبتكار قد يسري شوطًا طوي ً
ال حنو تغيري
التصور السائد بأ ّن املجلس يستخدم معايري خمتلفة للتعامل مع
ُّ
اإلرهاب.

حتولت احلركات اإلرهابية مثل تنظيم
ويف العقد املاضيَّ ،
القاعدة من منظمة منفردة إىل شبكة من اجلماعات املتمتِّعة
باحلكم الذايت ،لكنها مرتبطة ومنتشرة ومتنامية باستمرار .وقد
استغلت هذه اجلماعات فقدان االستقرار يف مناطق خمتلفة
من العامل ،بغية إحراز تقدم وجتديد صفوفها .واملنظمات
اإلرهابية ،مثل الدولة اإلسالمية يف العراق والشام ،القاعدة
أي شخص وكل شخص يرفض أن
وبوكو حرام ،استهدفت َّ
أن
ميتثل أليديولوجيتها العنيفة اليت ال أساس هلا .وإننا نؤكد َّ
تدعي زورًا االنتماء
ممارسات هذه اجلماعات اإلرهابية اليت َّ
إىل اإلسالم ،وتسعى إىل تربير أعماهلا اإلجرامية باعتبارها يف
سبيله ،ال عالقة هلا باإلسالم أو مبادئه اليت تدعو إىل العدل،
املساواة ،التراحم ،حرية املعتقد والتعايش.

تولت الرئاسة السيدة كينغ

أن مكافحة اإلرهاب جيب أن تكون
ختامًا ،نود أن نؤكد َّ
بال هوادة ،وأن تُخاض عبْر كل اجلبهات .والدرس الفوري
الذي جيب علينا مجيعا استخالصه هو أنَّه ال ميكن التعامل مع
املقاتلني اإلرهابيني األجانب ومع شبح اإلرهاب عبْر نُ ُهج
أي تربير لإلرهاب.
انتقائية ،وأنه ال ميكن أن يكون هناك ّ

ويف هذا السياق ،تُدين منظمة التعاون اإلسالمي وترفض
مجيع املحاوالت لربط اإلسالم أو أي بلد إسالمي ،أو
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
ِعرق ،أو دين ،أو ثقافة أو جنسية باإلرهاب .ونؤكد أمهية
اململكة العربية السعودية.
حقيقة أ ّن احلرب الدينية هي اإلفراز املضلَّل للمتطرفني الذين
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أي شيء ،وهم بالتايل ال يعززون
ال يستطيعون بناء أو إنشاء ّ
أن بلدانًا عديدة،
سوى التشدد والكراهية .ويسعدنا أن نرى َّ
مبا يف ذلك اليوم يف املجلس ،قد استذكرت هذا االنفصام بني
املروعة لإلرهاب وبني اإلسالم.
هذه األعمال واألفكار ِّ
إ ّن أيديولوجية اإلرهاب والتطرف حتتاج إىل تربة
خصبة لكي تنمو .لذا ،فإ ّن جماهبة عوارض اإلرهاب بدون
معاجلة أسباهبا اجلذرية لن تكون كافية حلل دائم ملجاهبة
التشدد العنيف .وهلذا فإننا نطالب بفهم سليم للسياق والبيئة
السياسيني واالجتماعيني واالقتصاديني اللذين ينمو فيهما هذا
التطرف العنيف .وحنن نؤكد جمددًا التزامنا بتعزيز التعاون يف
مكافحة اإلرهاب ،عبْر إعداد تعريف لإلرهاب مالئم ومتَّ َفق
عليه بصورة متبادلة ،تبادل املعلومات وبناء القدرات ،إضافة
املطولة
إىل معاجلة األسباب اجلذرية لإلرهاب ،مثل الزناعات َّ
املستمرين للشعوب ،وحرماهنا
بدون حل ،والقمع والتهميش
ِّ
من حقوقها يف تقرير املصري يف حاالت االحتالل األجنيب ،بني
أمور أخرى.
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ونسترعي اهتمام املجلس أيضًا بالعنف املتصاعد الذي
يرتكبه املستوطنون اإلسرائيليون اإلرهابيون املتطرفون ضد
السكان الفلسطينيني يف األراضي الفلسطينية املحتلة .وندعو
املجتمع الدويل إىل إرغام إسرائيل ،السلطة القائمة باالحتالل،
وتقدم للعدالة كل أولئك املسؤولني عن تلك
على أن حتاكم ِّ
اجلرائم .وإننا نؤكد دعوتنا املجتمع الدويل إىل إدراج قادة
املستوطنني واجلماعات االستيطانية املتطرفة ،مبا فيها فصيال
“تدفيع الثمن” و “شبيبة التالل” على قائمة اإلرهابيني
واملجرمني املطلوبني للمحاكمة الدولية.
إن مستقبل البشرية يعتمد على
وال مغاالة يف القول َّ
قسموننا على امتداد خطوط
ُّ
توحدنا ضد أولئك الذين يُ ِّ
التصدع للعشرية أو الطائفة ،ال ِع ْرق أو الدين.
ُّ

جيب أن نبقى حذرين من أولئك الذين يستغلون احلرب
ضد اإلرهاب أو خيترقون احلركات املتطرفة لتوسيع نطاق
أجندهتم السياسية وخدمة أغراضهم .وعمل من هذا القبيل لن
يولّد سوى املزيد من اإلرهاب.

ونردد يف هذا الصدد ما قاله األمني العام يف سياق
إمسحي يل ،سيديت الرئيسة ،أن أكمل بصفيت الوطنية ممث ً
ال
املناقشة العامةَّ :
“إن الصواريخ تقتل اإلرهابيني ،ولكن ال يقتل للمملكة العربية السعودية.
اإلرهاب سوى احلكم الرشيد” .وإننا نؤكد احلاجة إىل هنج
(تكلّم بالعربية)
شامل بغية االستجابة بفعالية ملشكلة اإلرهاب املعقدة.
سيديت الرئيسة ،لقد رحبت اململكة العربية السعودية
قدم للعدالة
َّ
إن منظمة التعاون اإلسالمي تؤكد أمهية أن يُ َّ
بالقرار  )2014( 2170الذي شاركت يف تقدميه ،والقرار
ييسر أو يشارك أو حياول أن يشارك
ّ
أي شخص يدعم أو ِّ
 )2014( 2178وذلك ملا حيتويان من خطوات فعالة هتدف
يف متويل أو ختطيط أو ارتكاب أعمال إرهابية .وهناك أنواع
إىل دحر ظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب ومقاومة انتشار
عديدة من اإلرهاب ،ومنظمة التعاون اإلسالمي تُدين بقوة
الفكر املتطرف العنيف ،ومها األمران اللذان يتماشيان مع
اإلرهاب بكل أشكاله ومظاهره أيًَّا كان ِ
مرتكبه وحيثما
سجل اململكة احلافل بدعم املبادرات اليت هتدف إىل مكافحة
ارتُ ِكب .وجيب أن نسترعي اهتمام املجلس بأعمال إسرائيل
اإلرهاب مبختلف أشكاله ومظاهره.
العدوانية ضد الشعب الفلسطيين ،اليت تشكل جرائم حرب
لقد كانت اململكة العربية السعودية يف طليعة الدول
حد هلذه األعمال.
وإرهابًا برعاية الدولة .ونؤكد أمهية وضع ٍّ
اليت بادرت إىل اختاذ خطوات فعالة ملكافحة خطر املقاتلني
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اإلرهابيني األجانب حيث أصدرت حكومة بالدي يف 3
شباط/فرباير من هذا العام أنظمة يتم مبوجبها معاقبة مجيع من
شارك أو يشارك يف األعمال القتالية خارج اململكة ،وكل
من ينتمي إىل مجاعات دينية أو فكرية متطرفة ،أو اجلماعات
املصنفة منظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا.
لقد حذرت اململكة العربية السعودية ويف مناسبات
عديدة من تفاقم الوضع يف سوريا ،غري أن املجتمع الدويل
ظل صامتا ومل يستجب التحذيرات بالشكل املطلوب وها هي
منطقتنا اليوم تعيش تطورات بالغة اخلطورة نتيجة هلذا التجاهل
أو التخاذل ،مما استدعى استجابة اململكة بشكل سريع خلطر
ما يسمى بـ “الدولة اإلسالمية يف الشام والعراق” (داعش)
وحدا هبا إىل الدعوة لعقد اجتماع جدة يف  12أيلول/سبتمرب
من هذا العام ،ذلك االجتماع الذي ضم العديد من دول
املنطقة وشاركت فيه الواليات املتحدة األمريكية ،وصدر عنه
بيان أوضح خماطر تنظيم داعش وغريه من التنظيمات املتطرفة
وضرورة التصدي هلذا اخلطرالداهم بروح مجاعية وحتالف
دويل متماسك بغية إنقاذ املنطقة والعامل بأسره.
إن خطر املقاتلني اإلرهابيني األجانب ال ينحصر فقط يف
الدول اليت ميارس فيها هؤالء املقاتلون أنشطتهم اإلرهابيةـ بل
إنه يتعدى هذه احلدود ليطال أثره وتطال نتائجه الوخيمة العامل
بأسره ،ولذلك فاململكة العربية السعودية تعتقد اعتقادا راسخا
بأمهية التعاون اإلقليمي والدويل ملكافحة هذا اخلطر املتفاقم.
إن مواجهة ظاهرة املقاتلني األجانب ،وعلى وجه
اخلصوص اجلماعات املتطرفة اليت تستخدم الدين مسوغا
هلا ،جيب أال تقتصرعلى املعاجلة األمنية ،بل أن تتضمن أيضا
اجتثاث اجلذور الفكرية والدعائم املادية اليت تترىب عليها هذه
الظاهرة وتستند إليها .لقد دأب كبار العلماء واملفكرين يف
اململكة العربية السعودية على على التحذير من خطر الفكر
املنحرف املؤدي لإلرهاب ،وأصدرت هيئة كبار العلماء
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يف اململكة مؤخرا بيانا يؤكد على حترمي اخلروج إىل مناطق
الصراع والفتنة باعتبار ذلك أمرا حمرما يدخل يف دائرة
اإلجرام ،ووصف البيان املحرضني على ذلك بأهنم دعاة
ضالل ويتوجب تعقبهم وعقاهبم .ولقد وصف مساحة مفيت
اململكة العربية السعودية ما يسمى بـ “تنظيم الدولة اإلسالمية
يف العراق والشام” بأنه من أكرب األخطار اليت هتدد اإلسالم.
وإننا نأمل أن تنحو املرجعيات واملؤسسات واجلهات الدينية
والفكرية يف بقية الدول هذا النحو ،وأن يصدر عنها ما يسهم
يف التصدي للفكر الضال أيًا كان منبعه.
إننا حني نؤكد على أمهية اعتماد هنج شامل ملكافحة
اإلرهاب الذي ال يرتبط بعقيدة أو شعب أو عرق أو جنس،
فإننا نؤكد أيضا على أن حرمان الشعب الفلسطيين من نيل
حقوقه املشروعة واستمرار االحتالل اإلسرائيلي لفلسطني
واألراضي العربية هو من أهم أسباب تفشي حالة العنف
والتطرف يف منطقتنا ،وإن تأزم األوضاع يف القدس الشريف
واألعمال االستفزازية اليت اليت تقوم هبا إسرائي ،قوة االحتالل،
مؤخرا واألعمال اإلجرامية اليت يقوم هبا املستوطنون هلو خري
دليل على ذلك ،إذ جتد اجلماعات املتطرفة يف هذا األمر
مسوغا للمضي يف فكرها وسلوكها العنيف متدثرة بعباءة
إزالة االحتالل ورفع الظلم والعدوان .ولقد شهدنا يوم أمس
حلقة من حلقات هذ الصراع املستمر.
كما أن من أسباب انتشار العنف والتطرف بروز
اجلماعات املتشددة والتنظيمات اإلرهابية مثل داعش وغريها
هو انتهاج سياسات وممارسات إقصائية وطائفية من قِبل بعض
األنظمة يف املنطقة ،فضال عن عجز املجتمع الدويل ،وخاصة
جملس األمن ،عن التحرك لوضع حد لسياسات وممارسات
النظام السوريضد شعبه ،األمر الذي أوجد بيئة خصبة يف
سوريا ترعرعت فيها اجلماعات اإلرهابية املتطرفة .ولذلك،
فإننا نطالب بأن يصدر عن جملسكم قرار يضع مجيع اجلماعات
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والتنظيمات اإلرهابية املوجودة يف سوريا على قائمة اجلزاءات ،والتقليل من قيمة األدوات اليت تستخدمها جلعل رسائلها جذابة،
مبا فيها مليشيات حزب اهلل ،وفيلق أيب العباس ،وعصائب أهل وجتريدها من الوسائل اليت تستعملها لتجنيد وحتفيز األتباع.
احلق وغريها.
كما ينبغي لنا أن نعرف ما يُجرب األفراد على اقيام بأعمال
إن اململكة العربية السعودية ماضية يف بذل اجلهود العنف.
ملكافحة اإلرهاب جبميع أشكاله وعلى مجيع األصعدة .وبقي
ولكن التفهم ال يعين اإلذعان جلرائمهم البشعة أو
أن يصدر عن جملسكم موقف حاسم يعكس إرادة املجتمع التغاضي عنها .فنحن ندين اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره.
الدويل حىت يتسىن القضاء على هذه اآلفة اخلطرية.
ومع بروز ما يسمى بتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل والشام (داعش) ،ومتازج اجلماعات اإلرهابية العابرة للحدود
باكستان
الوطنية واملقاتلني اإلرهابيني األجانب ،أصبحت منطقة الشرق
السيد مسعود (باكستان) (تكلم باإلنكليزية) :نشكر األوسط بنطاقها األوسع وعشرات البلدان خارجها أكثر
الرئاسة األسترالية على عقد مناقشة اليوم وتعميم الورقة اضطرابا وأكثر عرضة للخطر .واختذت األمم املتحدة تدابري
املفاهيمية املتينة جدا واملوضوعية ملساعدتنا يف التحضري يف الوقت املناسب؛ واآلن جيب تنفيذ هذه التدابري بإخالص.
للمناقشة ( S/2014/787،املرفق)
واستنادا إىل جتربتنا الوطنية ،ينبغي عدم التسامح إطالقا
أبرزت مناقشة اليوم مرة أخرى العالقة القوية بني اإلرهاب
والتطرف العنيف .إن أيديولوجيات اإلرهابيني واملتطرفني
واستراتيجياتتهم وعملياهتم تتداخل .ويف الواقع ،إن التطرف
العنيف بشكل أو بآخر هو الذي يؤجج اإلرهاب .وكل من
اإلرهاب والتطرف العنيف يتحدى أمر الدولة ،ويعطل النظام
العام وخيلق الفوضى للتحريض على الكراهية من أجل تنفيذ
أجندهتما السامة.

مع اإلرهابيني واملتطرفني العنيفني .ولذلك السبب ،ما فتئنا يف
األشهر العديدة املاضية نواصل عملية ( Zarb-e-Azbسيف
النيب) املكثفة ملكافحة اإلرهاب بغية القضاء على اإلرهابيني
وتفكيك شبكاهتم ووقف تدفقهم إىل داخل احلدود وخارجها
وتدمري نظام دعمهم .وتعلمنا أن اإلرهابيني املتعنتني يسيئون
استخدام اسم الدين الرتكاب جرائم ضد اإلنسانية ويسيئون
فهم إمياءات احلوار على أهنا استرضاء .ويف الوقت نفسه،
ال نزال نبذل جهودنا إلعادة الشباب املعتدلني املضللني إىل
صفوف التيار الوطين الرئيسي ،ومعاجلة نزعتهم إىل التطرف
وإعادة إدماجهم .وهذا يتطلب استخدام لغة سياسية وتقدمي
حوافز اقتصادية على السواء .ولذلك الغرض ،نقوم باالستثمار
يف القطاعات االجتماعية والتعليمية والدينية واالقتصادية.

وتتطلب أعمال العنف ،على حنو مربر ،ردودا عسكرية
هجومية مناسب .جيب علينا أيضا أن نطور القدرات الوطنية
لتفكيك هاتني الظاهرتني لفهم الظروف اليت يزدهر فيها اإلرهاب
والتطرف العنيف .وميكن أن تشمل األسباب الكامنة املظامل
السياسية واالقتصادية ،والتوترات العرقية والدينية ،والشعور
ومن املؤسف أن التطرف العنيف يؤثر على مجيع
باحلرمان ذا الصلة ،سواء كلن حقيقيا أو متصورا .وبتعني علينا
فهم عقلية األدمغة املدبرة اليت تقف وراء اإلرهاب والتطرف املجتمعات .وتتطلب مكافحة اإلرهاب وضع االستراتيجيات
العنيف ،ودحض خطاهبا ،ونزع الشرعية عن أيديولوجياهتا ،واحللول املناسبة للبيئات املعنية .ولن يكلل بالنجاح إتباع
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هنج واحد ليالئم مجيع احلاالت .وقدمت جتربتنا يف مكافحة تعود من إنشاء منصب جديد ملمثل خاص معين مبكافحة
التطرف من أجل تنسيق أعمال األمم املتحدة.
اإلرهاب الدروس التالية:
وينبغي تعميم التدابري الرامية إىل منع التطرف واإلرهاب
العنيف .فمعظم الزناعات احلالية مدفوعة بالتطرف واإلرهاب
واحلرب غري املتناظرة .ويتعني على بعثات األمم املتحدة حلفظ
السالم أن تتعامل من وقت إىل آخر مع اإلرهاب واجلرمية
العابرة للحدود الوطنية ،ولكن سيكون من احلكمة أن تبقى
بعثات حفظ السالم مركزة على إجناز واليتها الرئيسة حلفظ
السالم ومحاية املدنيني .فمكافحة اإلرهاب جمال أوسع من أن
يدمج بسالسة يف حفظ السالم أو يدرج يف إطاره.

هناك حاجة إىل تكييف أفضل املمارسات مع الظروف
املحلية .وبصورة عامة ،ينظر بعني الشك على املستوى
املحلي إىل مشاركة األطراف الفاعلة األجنبية .وال بد أن
تشمل جهود مكافحة التطرف العنيف األطراف الفاعلة
املحلية ،ويفضل أن تكون من املجتمعات املحلية نفسها،
وينبغي أن حترز نتائج ميكن إثباهتا .ويستجيب الشباب بشكل
إجيايب للربامج واملشاريع اإلقتصادية؛ فالتوعية املباشرة أقل
فعالية .ونوصي بإتباع سيادة القانون وهنج مراعاة األصول
القانونية ،وكفالة الوصول إىل العدالة .وينبغي أن نتفادى
ونشكر قيادة املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب
إثارة االنقسامات األيديولوجية والدينية وأن نركز على الطابع وفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب ومركز
اإلجرامي لإلرهاب والتطرف العنيف ،وليس على املربرات األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب على أعماهلا املؤثرة يف مكافحة
األيديولوجية .وينبغي أن يشارك قادة املجتمعات املحلية يف اإلرهاب.
مكافحة التطرف العنيف بغية استخدام املنابر املناسبة للوساطة
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
والشفاعة.
اجلمهورية العربية السورية.
وفيما يتعلق باملقاتلني اإلرهابيني األجانب ،كثفت
السيد اجلعفري (اجلمهورية العربية السورية) :أشكركم
حكومة بلدنا اجلهود لتنفيذ القرارين )2014( 2170
على عقد هذا االجتماع اهلام ،والشكر موصول للسيدة وزيرة
و  .)2014( 2178ويف ذلك الصدد ،من املهم للغاية تبادل
خارجية أستراليا على بياهنا االفتتاحي اجلريء.
املعلومات يف الوقت احلقيقي والتنسيق الفعال فيما بني مجيع
ثالثة أشهر انقضت على اختاذ جملس األمن للقرار 2017
اإلدارات الوطنية املعنية.
( )2014الذي سرعان ما تعزز باختاذ املجلس للقرار 2178
وتشيد باكستان بالدور الذي تضطلع به األمم املتحدة
( )2014بعد طول انتظار .وإذا نظرنا إىل اجلهود املبذولة
ووكاالهتا يف جهود مكافحة اإلرهاب .ونعترب األمم املتحدة
خالل هذه املدة على صعيد األمم املتحدة لتطبيق هذين
ميسرا ومقدما للخربة التقنية يف املجاالت اليت حتددها الدول
القرارين ،سنجد أن صمت هذه املنظمة املطبق قد استمر
األعضاء .ونؤيد فكرة قائمة اخلرباء اليت يقوم بإنشائها مكتب
إزاء حكومات الدول الداعمة لإلرهاب .وقد استغلت هذه
األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب .وبوسع اخلرباء امللمني بصورة
احلكومات الراعية لإلرهاب هذا الصمت ،وأضحت تتسابق
جيدة بالثقافة والبيئة املحليتني أن يعملوا بوصفهم نقطة اتصال
فيما بينها على ادعاء محل لواء مكافحة اإلرهاب بشكل يبعث
يف منظومة األمم املتحدة .وعلى املجلس أن يقيم الفوائد اليت
على االمشئزاز .واتسمت جهود هيئات األمم املتحدة املعنية
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بالطابع اإلداري البطيء اإليقاع أكثر منها بالسعي احلثيث الرسائل اليت قمنا بتوجيهها مرارا إىل األمني العام هبذا الشأن
والفاعل للتعامل مع التهديد اجلسيم الذي ميثله اإلرهاب ولفتنا فيها عنايته إىل تناقض هذا التوصيف مع قرارات هذا
املجلس املوقر.
للدول األعضاء وللسلم واألمن الدوليني.
على الصعيد الدويل ،شهدت األشهر الثالثة املاضية قيام
بعض الدول خبطوات للوفاء بالتزاماهتا الدولية كما شهدت
أيضا قيام دول أخرى ،بعضها راعية لإلرهاب الدويل،
بالتحالف خارج إطار األمم املتحدة ،وبدون تفويض من
جملس األمن ،لتوجيه ضربات عسكرية جوية ضد تنظيم
داعش يف سوريا والعراق.

وكان الفتا افتقار بعض اجلهود إىل اجلدية املطلوبة .وهذا
ما ينطبق ،مثال ،على مشروع االستبيان الذي اقترحه ،مركز
األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب التابع إلدارة الشؤون السياسية
يف األمانة العامة ،حول ظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب.
وهو استبيان جاء بعد خماض ثالث سنوات من عمل املركز
ويتطلب تنفيذه وفقا ملسؤويل األمم املتحدة  18شهرا .ويقوم
هذا اجلهد على إشراك اإلرهابيني العائدين إىل دوهلم يف اإلجابة
ورغم دعوات احلكومة السورية للتعاون والتنسيق معها
طواعية عن ما يتضمنه االستبيان من أسئلة ساذجة.
مبا حيقق اهلدف املشترك املتمثل يف القضاء على اإلرهاب،
كما تتمثل إحدى الثغرات األخرى اليت شابت عمل فقد أحبطت بعض الدول الداعمة لإلرهاب أي جهد مشترك
األمم املتحدة يف استمرار بعض اللجان الفرعية يف التعتيم على هبذا الشأن .وها حنن بعد انقضاء ما يقارب الشهرين على
ما تقوم به من إجراءات للتعامل مع املعلومات اليت تقدمها بدء الضربات اجلوية ضد داعش تطالعنا صحف أمريكية
إليها الدول األعضاء .ومن ذلك أذكر ،مثال ،عدم تلقينا أي كصحيفة واشنطن بوست بتصرحيات ملسؤولني أمريكيني
رد على أي رسالة من رسائلنا الرمسية املوجهة إىل جلنة القرار تشري إىل توجه أكثر من ألف مقاتل إرهايب أجنيب شهريا عرب
 )2004( 1540وآخرها رسالتنا املؤرخة  22تشرين األول /احلدود التركية إىل سوريا والعراق ،لالنضمام إىل التنظيمات
أكتوبر  ،2014املرفق هبا صور لضحايا استخدام داعش اإلرهابية ،وتضيف الصحيفة بأن هذا املعدل مل يتغري بالرغم
لقذائف حتتوي مواد كيميائية حارقة ضد أهايل منطقة عني من الضربات اجلوية .وبالتايل ،فإنه يف حني يقارب عدد قتلى
العرب السورية .وال ندري أيضا إن كانت اللجنة تتابع أو داعش الـ  500شهريا ،اليزال هذا التنظيم يستقبل ألف
تبايل مبساعي داعش احلالية إلدخال غاز سام من نوع  VXإرهايب خالل املدة ذاهتا .األمر الذي يؤكد ما قلناه مرارا عن
واستخدامه على األراضي السورية وهو األمر الذي لفتنا عناية عدم قدرة الضربات اجلوية على حتقيق أهدافها املعلنة يف حال
متت على حنو يتعارض مع املواثيق الدولية ،وبدون التعاون
اللجنة إىل خطورته قبل يومني.
من جانبهم ،ال يزال كبار مسؤويل األمانة العامة والناطق والتنسيق مع حكومات الدول املعنية .وإذا مل تترافق مع إلزام
الرمسي باسم األمني العام يستخدمون تسمية “معارضة الدول املحرضة والداعمة لإلرهاب بالكف عن ممارساهتا اليت
مسلحة” عند حديثهم عن تنظيمات إرهابية مدرجة يف قائمة متثل خرقا ملبادئ القانون الدويل وأحكام امليثاق وهتديدا للسلم
اللجنة املنشأة عمال بالقرارين  )1999( 1267و  1989واألمن الدوليني.
وأود أن ألفت نظر جملس األمن إىل ما نشرته صحيفة
( )2011بشأن األفراد والكيانات املتربطة بتنظيم القاعدة.
وقد أمعن هؤالء يف هنجهم الغريب هذا ،على الرغم من نيويورك تاميز يف عددها الصادر بتاريخ  3تشرين الثاين/نوفمرب،
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نقال عن مسؤولني أمريكيني رفيعي املستوى بشأن إمكانية قيام
التحالف بإخراج تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام من
العراق ،وهو أمر حممود وحنن نوافق عليه ،ولكن بعد حتقيق
ذلك وإخراج داعش من العراق ،سيتم دفع عناصر هذا التنظيم
اإلرهايب إىل األراضي السورية بدال من القضاء عليهم .ولعل
الغاية من ذلك متكني التحالف من تربير االستمرار يف عملياته
لسنوات ثالث أو أربع قادمة.
إن األمر اخلطري اآلخر يتمثل يف قيام طائرات التحالف
باستهداف آبار النفط والغاز والبىن التحتية املرتبطة هبا والعائدة
للشعب السوري ،مما يؤدي إىل خسارة كميات كبرية من
النفط والغاز واإلضرار باالقتصاد السوري ومبصادر الدخل
الوطين اليت ستساعد الدولة والشعب السوري يف إعادة
اإلعمار.
تقول احلكمة البوذية ،وأقتبس “ثالثة أشياء ال ميكن
إخفاؤها طويال ،الشمس والقمر واحلقيقة” .إن وفد بلدي
يتطلع لقيام األمم املتحدة بدور فاعل لوضع حد ملمارسات
الدول الداعمة لإلرهاب ،فأولئك اإلرهابيون الذين يقتلون
ويغتصبون ويتاجرون بالنساء يف سوق النخاسة سعوديون،
وذاك الذي يذبح الصحفيني والرعايا األجانب بريطاين،
وخاطفو رجال الدين املسيحيني وغريهم شيشانيون ،ومتزعم
تنظيم خراسان كوييت ،وخاطف حفظة السالم العاملني يف
قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك أردين ،أما دافع الفدية
له فهو قطري ،ومهدي منوش الذي هاجم الكنيس اليهودي
يف بروكسل فرنسي ،وبعض قاطعي الرؤوس من أستراليا،
واملمول واملحرض واملسلح سعودي وقطري ،واملضيف
واملهرب واملدرب للعناصر اإلرهابية إىل األراضي السورية
تركي ،مشريا إىل أن الداعم واملستفيد األخري إسرائيلي ،أما
املعاناة فهي سورية عراقية لبنانية بامتياز.
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لقد أشار التقرير األخري لفريق الدعم التحليلي يف الفقرتني
 14و  ،31إىل وجود آالف اإلرهابيني األجانب املرتبطني
بتنظيم القاعدة يف سوريا والعراق ،وأن هؤالء قدموا من أكثر
من مثانني بلدا من شىت أحناء العامل ،كما أكد الفريق يف الفقرة
 71من تقريره وجود معسكرات تدريب هلؤالء اإلرهابيني
يف ليبيا ودول جماورة هي تركيا والسعودية واألردن ،قبل
توجيههم إىل سوريا ،وهو ما نبهت إليه احلكومة السورية منذ
سنوات دون أن تلقى نداءاهتا جتاوبا مما يسمى املجتمع الدويل.
إن احلكومة السورية رحبت بقراري جملس األمن
 2170و  ،2178ودعت لتطبيقهما بشكل صارم وأعلنت
استعدادها وجاهزيتها للتعاون اإلقليمي والدويل ملكافحة
اإلرهاب ،فسوريا كانت وال تزال حتارب اإلرهاب املتمثل
يف تنظيمي داعش وجبهة النصرة ،وغريمها من التنظيمات
اإلرهابية األخرى اليت حيلو للبعض تسميتها معارضة معتدلة،
واليت دأبت على ارتكاب املجازر واألعمال الوحشية حبق
السوريني مع توقيت بعضها بالتزامن مع جلسات جملس األمن
هبدف توجيه االهتامات والنقد للحكومة السورية.
ولدي هنا اعترافات أحد اإلرهابيني الذين ارتكبوا جمزرة
احلولة اليت وقعت بتاريخ  25أيار/مايو  ،2012قبل يوم واحد
من انعقاد جلسة األمن ،فقد تعمد هو وجمموعته اختيار توقيت
جرميتهم حبيث تسبق جلسة ملجلس األمن عن سوريا بيوم
واحد ،وسنرسل تلك االعترافات إىل جلنة القرار  1373وهي
مترمجة ومتاحة ملن يرغب من السادة أعضاء جملس األمن.
ختاما ،أعرب عن استهجاين للرأي غري املوضوعي الذي
ورد يف بيان مندوب فرنسا من حيث قوله إن داعش قد منا
كتنظيم كما قال ،برعاية ما وصفه بالنظام السوري ،وهذه
مفارقة عجيبة الشكل من ممثل دولة دائمة العضوية يف جملس
األمن .حيث يبدو أن املندوب الفرنسي الدائم ،مل يسمع ومل
يستوعب ما قاله زميله مندوب أستراليا يف بيانه االفتتاحي
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بصفته رئيسا للجنة الفرعية املعنية بالقرار  ،1267حيث قال
سفري أستراليا حرفيا ،وأكد يف إحاطته أن داعش كتنظيم قد
تطور من القاعدة يف العراق ،وأنه يعود يف جذوره إىل شبكات
اإلرهاب يف أفغانستان ،هكذا قال سفري أستراليا رئيس جلنة
اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعدة.
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إن العراق اليوم يقف يف خط املواجهة األول ضد
اإلرهاب ،وهي مواجهة تكلفه يوميا الغايل والنفيس ،وننظر
بقلق للزيادة احلاصلة يف أعداد اإلرهابيني األجانب ،اليت تقدر
مبا يزيد عن  15000مقاتل أجنيب إرهايب ينتمون إىل أكثر من
 80دولة ،ويأتون للقتال يف العراق وسوريا.

وتعكس هذه التقديرات حقيقة وجود شبكات دولية
وبطبيعة احلال فإن تنظيم القاعدة ونظرائه ومشتقاته،
قد منوا كلهم بفضل رعاية السعودية لإلرهاب يف أفغانستان ،تعمل يف تلك الدول ،وهي شبكات ذات مستوى عال من
وكلنا نعرف أن من نفذ هجوم نيويورك يف  11أيلول/سبتمرب التنظيم والتنسيق.
 ،2001كانوا سعوديني ،ومن يقوم بالذبح يف بلدي اآلن،
تسهل عملية نقل املقاتلني اإلرهابيني األجانب .وعليه،
تقف وراءه السعودية وقطر ،وقد وجه  72شيخا سعوديا نداء ندعو جملس األمن الختاذ إجراءات صارمة حبق املنظمات
لكل املسلمني للذهاب إىل سوريا من أجل اجلهاد ،فإذا كانت والدول اليت تسمح بوجود مثل هذه الشبكات على أراضيها،
احلكومة السعودية جادة يف حماربة اإلرهاب فكيف تسمح والدول اليت تسهل مرور املقاتلني اإلرهابيني األجانب عرب
هلؤالء الرعاع الذين يدعون أهنم يتحدثون باسم اإلسالم حدودها ،وتنفيذ قرار جملس األمن  )2014( 2178وبشكل
أن يدعوا إىل اجلهاد يف سوريا ..هذا السؤال موجه للسفري صارم وشامل حيتم على مجيع الدول االلتزام بتطبيقه.
السعودي الذي غادرنا للتو.
إن اجلرائم اإلرهابية املرتكبة حبق املدنيني العراقيني تؤكد
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل باستمرار على وحشية وبشاعة كيان داعش اإلرهايب الذي
العراق.
أثبت من جديد أنه عبارة عن ماكينة للقتل ال يتواىن عن
السيد احلكيم (العراق) :بداية ،نود أن نشكر أستراليا ارتكاب أبشع األعمال والفظائع حبق أي جهة ال تتفق مع
ومعايل الوزيرة جويل بيشوب على ترؤسها جللسة جملس األمن أفكاره التكفريية املتطرفة .وإن ما أقدم عليه هذا التنظيم
هذا اليوم ،وأقدم شكري للسفري غاري كوينالن بصفته رئيسا اإلرهايب يف قاعدة سبايكر العراقية يف حزيران/يونيه املاضي
للجنة اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعدة ،وأقدم شكرنا من قتل وذبح ألكثر من  1 700مواطن عراقي ،وأيضًا قتله
ألستراليا على جهودها اليت بذلتها فيما خيص عقد هذه اجللسة للمئات من أبناء العشائر العراقية السنية ،مبا فيها عشرية البومنر،
املهمة حول مكافحة اإلرهاب الذي نعتقد بأنه يشكل التهديد وقتلهم وهتجريهم لألقليات املسيحية واأليزيدية والتركمان
األكرب واملباشر ألمن وسالمة مواطين الدول يف العامل ،نظرا ملا الشيعة واألكراد ،وبيع الفتيات األيزيديات كسبايا ،هو خري
حيمله من آثار خطرية على األمن والسلم الدوليني .كما أقدم دليل على أن هذا الكيان اإلرهايب الذي اختذ لونًا وخطابًا
الشكر لسفرية ليتوانيا رئيسة جلنة مكافحة اإلرهاب التابعة طائفيًا حمددًا يشكل خطرًا وهتديدًا جلميع مكونات الشعب
ملجلس األمن املنشأة مبوجب القرار  ،)2001( 1373على العراقي املذهبية والقومية .لذلك ،نرى أن القوات املسلحة
تقريرها وجهودها احلثيثة ،وأقدم الشكر ألعضاء جملس األمن وقوات البيشمركة وقوات الشرطة املحلية واحلشد الشعيب
على إصدارهم البيان الرئاسي S/PRST/2014/23هلذا اليوم.
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وقوات العشائر البطلة تليب النداءات الوطنية للحكومة العراقية
إن تقرير فريق الرصد (انظر  )S/2014/815املقدم عم ً
ال
وللمرجعية الدينية ملكافحة كيان داعش اإلرهايب.
بالقرار  )2014( 2170وتوصياته على جانب كبري من
إن العراق مؤمن بأن جتفيف موارد اإلرهاب جزء حيوي األمهية .وندعو جملس األمن إىل تنفيذ هذه التوصيات ودعوة
من عملية مكافحته ،حيث أن استمرار شراء النفط من كيان الدول األعضاء إىل االلتزام هبا.
داعش اإلرهايب يعين استمرار وجوده يف العراق .ونقوهلا،
ختامًا ،نقدم شكرنا إىل التحالف الدويل بقيادة الواليات
آسفني ،إن االجتار غري املشروع بالنفط يتم من قبل أشخاص املتحدة ومبشاركة أكثر من  40دولة عربية وإقليمية وأوروبية
عراقيني وغري عراقيني ضعفاء النفوس ودول جوار وحىت دول على جهودهم ودعمهم للعراق يف حربه ضد اإلرهاب.
أوروبية تتاجر وتشتري النفط من داعش .ويف هذا الصدد،
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :كما قالت الوزيرة
يرحب العراق بإعالن املنامة الصادر عن املؤمتر الدويل ملكافحة بيشوب يف وقت سابق ،فإننا نقف إىل جانب العراق يف حربه
متويل اإلرهاب الذي عقد مؤخرا يف البحرين.
ملكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف يف ذلك البلد ،والذي

يقدم العراق شكره وامتنانه للدول األعضاء على جهودها يؤثر هبذا الشكل اخلطري على العراق .وأشكر ممثل العراق على
وتعاوهنا يف مكافحة اإلرهاب .ويعيد التأكيد على أن اإلرهاب تقديره البالغ األمهية للمساعدة اليت يقدمها املجتمع الدويل
ظاهرة عاملية ومستمرة تتطلب املزيد من التكاتف والتعاون بني للجهود يف بلده.
الدول كافة لدحره .والعراق مؤمن بأن جتفيف منابع اإلرهاب
أعطي الكلمة اآلن ملمثل الربازيل.
جزء حيوي من عملية مكافحته وإن النجاح يف التغلب عليه
السيد دي أغيار باتريوتا (الربازيل) (تكلم باإلنكليزية):
مرهون مبدى التزام الدول األعضاء كافة بتنفيذ قراري جملس
أشكركم ،سيديت الرئيسة ،ووفدكم على تنظيم هذه املناقشة
األمن  )2014( 2170و  )2014( 2178حتت الفصل
املفتوحة .ففي مواجهة التوجهات اجلديدة واملتطورة لإلرهاب
السابع ،والقرارات األخرى ذات الصلة اليت تصب يف مصلحة
الدويل ،متثل هذه اجللسة فرصة مناسبة لتبادل اآلراء بشأن
معاجلة األسباب اجلذرية لإلرهاب والقضاء عليه.
التعاون الدويل ملكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف.
ومن جهتها ،تبذل حكومة العراق جهودًا دبلوماسية
وأود أن أذكر بأنه ما من حمفل أفضل من األمم املتحدة
حثيثة هتدف إىل حشد التعاون العريب واإلقليمي والدويل ،إميانًا
للنظر يف هذه املسألة .فاإلرهاب هتديد عاملي وجيب أن يُعامل
منها بأن التعاون والتنسيق مع الدول العربية واجلوار يعدان أمرا
على هذا األساس .وجيب إدانة اإلرهاب جبميع أشكاله
أساسيا لتفعيل القرارات األممية املعنية مبكافحة اإلرهاب .وإن
ومظاهره .ونبذ اإلرهاب مكرس يف الدستور الربازيلي كمبدأ
تكاتف اجلهود العربية والدولية لدحر كيان داعش واملنظمات
توجيهي لسياستنا اخلارجية .ومع أن بلدنا ليس له تاريخ من
اإلرهابية املرتبطة به يف العراق جيب أن يشمل أيضًا مكافحته
األعمال اإلرهابية ،فإن الربازيل حترص على الوقاية منه يف
يف سوريا بسبب طبيعة اإلرهاب العابر للحدود اجلغرافية،
الداخل وعلى الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي.
وحلرمانه من أي موارد أو مالذ آمن قد يلجأ إليه إلعادة تنظيم
والوقاية هي أفضل السياسات دائمًا ،وال سيما يف سياق
نفسه من جديد.
مكافحة اإلرهاب .إننا نواجه هتديدًا متعدد األبعاد ،ولن يتسىن
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التصدي له بكفاءة إال من خالل هنج يأخذ أسبابه الكامنة
يف احلسبان ،وال سيما تلك املرتبطة باإلقصاء االجتماعي
والسياسي واالقتصادي والثقايف الذي يطول أمده.
وكما يسلم القرار  ،)2014( 2178ال ميكن
لإلجراءات القمعية وحدها أن تقضي على اإلرهاب .ومراقبة
احلدود واألجواء واألمن البحري وإنفاذ القانون قد تكون
املالمح األكثر وضوحا يف مسعانا املشترك ،لكنها قد تصبح
غري فعالة أو يكون هلا نتائج عكسية إن مل تقترن جبهود ملعاجلة
العوامل اهليكلية اليت تؤدي إىل اإلرهاب .وهذا املنظور الشامل
يثري استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب اليت
ندعمها.
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ومن شأن زيادة تطوير القانون الدويل أيضًا أن يق ّدم قوة
دفع جديدة ملساعينا .تؤيد الربازيل بقوة اعتماد اتفاقية شاملة
ملكافحة اإلرهاب ،على أساس أن يكون مفهومًا أن ذلك
يكمل الصكوك القائمة ،ويوفر اإلطار القانوين ويوجه جهودنا
املشتركة على حنو أكثر تنسيقًا.

إننا نؤكد على أمهية ضمان أن مجيع اجلهود الرامية إىل
مكافحة اإلرهاب متفقة مع ميثاق األمم املتحدة ،والقانون
الدويل لالجئني والقانون الدويل اإلنساين ومجيع القواعد
األخرى للقانون الدويل .مكافحة اإلرهاب جيب أن تتم
مع االحترام الكامل حلقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك احلق يف
اخلصوصية .محاية هذا احلق أمر بالغ األمهية يف محاية األفراد
ويف هذا السياق ،أود أيضا أن أذكر بأمهية احلوار بني من التعسف يف استعمال السلطة .فال ميكن من دون ذلك أن
األديان والثقافات .فمبادرات مثل حتالف األمم املتحدة تكون هناك أي حرية حقيقية للرأي والتعبري ،وال ميكن أن
للحضارات ،بسعيها إىل تعزيز التسامح واالحترام املتبادل ،توجد دميقراطية فعالة.
ويف هذا السياق ،أود أن أسترعي االنتباه إىل التقرير
ميكن أن تسهم يف تبديد الصور النمطية اليت متيل إىل ربط
اإلرهاب بثقافات أو أديان أو مجاعات عرقية معينة .وعلينا الصادر مؤخرًا عن املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق
مجيعًا أن حنذر من اخلطاب اخلطري الذي يغذي كراهية اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب،
األجانب والتحيز .وأثين على احلكومات يف شىت أحناء العامل والوارد يف الوثيقة  .A/69/397يف ذلك التقرير ،قام املقرر
اخلاص بن إمريسون بدراسة استخدام املراقبة الرقمية اجلماعية
اليت انتقدت تلك التشويهات صراحة.
والتعاون الدويل أداة أساسية يف استراتيجيتنا ملكافحة ألغراض مكافحة اإلرهاب ،والنظر يف اآلثار املترتبة على
اإلرهاب .وكثري من البلدان لديها اإلرادة السياسية لتنفيذ تكنولوجيا الوصول إىل البيانات باجلملة بشأن احلق يف
قرارات جملس األمن ذات الصلة ،ولكنها تفتقر إىل القدرة على اخلصوصية .وتؤكد الربازيل جمددًا على أنه إذا كانت تدابري
القيام بذلك .وبصفتها عضوا يف املجلس االستشاري ملركز مكافحة اإلرهاب اليت مت االضطالع هبا جتري على حساب
األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب ،ترحب الربازيل ببقاء بناء القانون الدويل أو احترام حقوق اإلنسان ،فإن شرعيتها
قدرات الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية كأولوية للمركز .ستكون يف خطر ،مما جيعلها غري فعالة .وكما أشار األمني
العام مؤخرًا،
إن قراري جملس األمن  )2014( 2170و 2178
“‘سوف ختفق اجلهود الرامية إىل منع ومكافحة
( )2014وهذه املناقشة بشأن كيفية تنفيذمها بشكل أفضل
اإلرهاب إذا ظل املجتمع الدويل ينتج من اإلرهابيني
ميكن اعتبارها مجيعا خطوات مهمة يف جهود هذه املنظمة
أكثر من أولئك الذين يتمكن من هزميتهم بسبب
ملكافحة اإلرهاب.
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اإلجراءات اليت يتخذها يف هذا الصدد”(،A/68/841
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
الفقرة .)112
الدامنرك.
إن أكثر األسباب اجلذرية للتطرف العنيف والزنعة
يشرفين أن
السيد بيترسن (الدامنرك) (تكلم باإلنكليزية)ِّ :
األصولية إحلاحًا هي ذات طابع سياسي .امسحوا يل أن أقتبس أتكلم باسم بلدان الشمال األورويب ،أيسلندا والسويد وفنلندا
من كالم امللك عبد اهلل ملك األردن ،الذي خاطب هذا والنرويج وبلدي الدامنرك.
املجلس مباشرة بعد اختاذ القرار :)2014( 2178
تقف بلدان الشمال األورويب بثبات وراء مكافحة األمم
”ال نستطيع أن نستهني بقوة التجنيد املترتبة املتحدة لإلرهاب .وحنن نرحب مبناقشة اليوم ،وتركيز جملس
على الشعور باحلرمان من التمتع حبقوق اإلنسان األمن على التصدي للتطرف العنيف واإلرهاب من خالل
األساسية”( ،S/PV.7272الصفحة .)11
القرارين  )2014( 2170و .)2014( 2178

إن نشر التطرف والراديكالية من اآلثار اجلانبية لفشلنا
اجلماعي يف معاجلة األزمات املستمرة يف الشرق األوسط،
وخاصة الصراع اإلسرائيلي  -الفلسطيين .ينطوي التغلب على
اإلرهاب بالضرورة على جهود دبلوماسية ترمي إىل إحالل
السالم ،القائم على العدالة ،يف الصراعات اليت تغذّي بصورة
مباشرة أو غري مباشرة املخططات اإلرهابية.

يشكل اإلرهاب الدويل ،من قبيل ما ميارسه تنظيم
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة
واجلماعات املنتسبة هلما ،هتديدًا خطريا للسلم واألمن الدوليني.
إن اجلرائم الشنيعة املرتكبة من قبل تلك اجلماعات ما زالت
تسبب معاناة بشرية هائلة يف كل من سوريا والعراق .وكما
أكد كثري من املتكلمني السابقني ،تتسبب جمموعات إرهابية
أخرى يف معاناة مماثلة يف بلدان ومناطق أخرى.

وأود أيضًا أن أذكر بأن من واجب جملس األمن إدانة
وحنن حباجة إىل اتباع هنج واسع النطاق من أجل هزمية
اإلرهاب واحليلولة دون انتشاره على حنو يتسم باالتساق
داعش وغريها من اجلماعات اإلرهابية .وحنن حباجة إىل دعم
والشمول ،أي كلما وحيثما ضرب اإلرهاب الدويل.
عملية سياسية شاملة للجميع يف العراق ،وحباجة إىل املشاركة
وأود أن أؤكد من جديد على موقف الربازيل ،الذي
السياسية القوية حلل الزناع يف سوريا .وجيب علينا أيضًا مواصلة
ينص على أنه ال توجد مربرات لألعمال اإلرهابية .ونؤكد
املسامهة على نطاق واسع يف تقدمي املساعدات اإلنسانية إىل
من جديد التزامنا باالستجابة متعددة األبعاد للتحديات اليت
املاليني الذين هم يف حاجة ماسة إىل الغذاء واملأوى والرعاية
يشكلها اإلرهاب وما زلنا مقتنعني بأن التعاون واحلوار يف الطبية .تؤيّد بلدان الشمال األورويب تأييدًا تامًا العمل احلاسم
إطار األمم املتحدة من شأهنما تعزيز قدرتنا على التصدي هلذه الذي تقوم به كيانات األمم املتحدة يف امليدان ،ال سيما من
املسألة .وكما هو احلال بالنسبة للعديد من البنود املدرجة يف خالل املمثل اخلاص لألمم املتحدة ،ستافان دي ميستورا .جيب
جدول أعمالنا ،فنحن على اقتناع بأننا لن ننجح إال إذا ّ
وحدنا أن متتثل تدابرينا ملكافحة اإلرهاب دائمًا للقانون الدويل ،مبا يف
اجلهود املبذولة على أساس القيم املشتركة وعززنا التعاون ذلك قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين حسب االقتضاء.
املتعدد األطراف.
إن استخدام اإلرهابيني وسائل التواصل االجتماعي كوسيلة من
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وسائل االتصال هو من دواعي القلق البالغ وجيب التصدي له أحجار الزاوية للمجتمعات الشاملة للجميع اليت ال ينبغي ألحد
مهمش أو ينجذب إىل التطرف العنيف.
دون التعدي على حرية التعبري .فالرقابة ليست حالً.
أن يشعر فيها بأنه ّ
والشباب من العديد من البلدان املختلفة ،مبا يف ذلك
بلدان الشمال األورويب  -وبعضهم ما زالوا مراهقني  -جتذهبم
الدعاية الفعالة لداعش .لذلك تؤيد بلدان الشمال األورويب
بقوة تعزيز التعاون الدويل من أجل تعزيز العمليات القائمة
ملراقبة احلدود وتبادل املعلومات هبدف وقف جتنيد املقاتلني
اإلرهابيني األجانب وتدفقهم ،فض ً
ال عن متويل اإلرهاب ،إىل
كل من سوريا والعراق .يتعني اعتماد التشريعات ذات الصلة
وتطبيقها بالكامل .وال بد من تقاسم املعلومات بفعالية.

تويل بلدان الشمال األورويب أمهية كبرية جلهود األمم
املتحدة لتسهيل تبادل املعلومات وتبادل أفضل املمارسات.
وحنن نؤيد بقوة استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة
اإلرهاب واجلهود األخرى الرامية إىل تعزيز قدرة الدول على
مكافحة اإلرهاب يف إطار سيادة القانون .وندعم جهود األمم
سبل إضافية من أجل مكافحة التطرف
املتحدة الستكشاف ٍ
العنيف واإلرهاب.

ويف اخلتام ،باسم بلدان الشمال األورويب ،أود أن أعرب
وباملثل ،جيب معاجلة مسألة املقاتلني اإلرهابيني األجانب عن تقديرنا ألستراليا على املبادرة بتنظيم هذه املناقشة احلسنة
العائدين إىل بلداهنم األصلية أو املسافرين إىل مناطق الصراع التوقيت.
األخرى .وحنن على اقتناع بأنه ال ميكن إحلاق اهلزمية باإلرهاب
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
ومعاجلة مشكلة املقاتلني اإلرهابيني األجانب إال من خالل تركيا.
جهود القضاء على نزعة التطرف  -أي من خالل التصدي
السيد شفيق (تركيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أشكر
للدوافع املعقدة واملتنوعة للتشدد والتطرف العنيف.
الرئاسة األسترالية على تنظيم مناقشة اليوم.
يتطلب منع انتشار اإلرهاب بذل جهود حملية على نطاق
تركيا مقتنعة بأن التعاون الدويل الفعال ،مع اضطالع
عاملي .ومثة حاجة إىل االعتراف على حنو كامل بدور املرأة
األمم املتحدة بدور حموري ،أساسي يف التصدي للتهديد الذي
كعامل من عوامل منع نشوب الزناعات ومواصلة استكشافه.
يشكله اإلرهاب .ويف هذا الصدد ،فإن استراتيجية األمم
إن اجلهود الوقائية املبكرة أساسية لفهم دوافع التطرف
املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب اليت جرى استعراضها للمرة
والتجنيد يف املنظمات اإلرهابية .ومنظمات املجتمع املدين،
الرابعة يف حزيران/يونيه  -متثل بركائزها األربع أساسًا متينًا
والزعماء الدينيون ،واألخصائيون االجتماعيون واملعلمون
وأدوات قيمة لبناء التعاون .شاركت تركيا بنشاط وأسهمت
أمثلة على من ميكن أن حيدث أثرًا على أرض الواقع.
يف مشاريع مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب منذ إنشائه،
إن خطاب اإلرهاب هو خطاب الكراهية والتعصب .وقد أكدنا رغبتنا يف املشاركة يف مشروعه اجلديد بشأن
لذا فإن مواجهة ذلك اخلطاب وإجياد القدرة على املجاهبة
املقاتلني اإلرهابيني األجانب.
أمر أساسي .تعتقد بلدان الشمال األورويب أن أقوى خطاب
كما أعربنا عن ترحيبنا بالقرارين )2014( 2170
مضاد لذلك هو االلتزام الراسخ بالدميقراطية وحقوق اإلنسان
واملساواة .وحنن نعترب تلك القيم أهدافًا هنائية يف حد ذاهتا ،و ّ .)2014( 2178
يؤكد القرار  ،)2014( 2178الذي
فض ً
ال عن كوهنا قوى حمركة رئيسية للتنمية االقتصادية .إهنا
14663737
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اشتركت تركيا يف تقدميه ،على أمهية التعاون الدويل يف
التصدي خلطر املقاتلني اإلرهابيني األجانب.
وتتخذ تركيا كل ما ميكن من خطوات على األصعدة
الوطنية واإلقليمية والدولية للتصدي لذلك اخلطر .يف الواقع،
من أجل منع املقاتلني اإلرهابيني األجانب من الوصول إىل
مناطق الصراع ،قمنا بتعزيز التدابري األمنية قبل وقت طويل
من اختاذ املجلس هلذين القرارين .وتشمل تلك التدابري الفرز
املعزز للمسافرين وعمليات الفحص األمنية يف املناطق املجاورة
للحدود السورية .ونتيجة لذلك ،أضيف  7240فردًا من أكثر
من  80بلدًا إىل قائمة منع الدخول ،ومت ترحيل  1 050فردًا.
ومنذ عام  ،2012مت تشديد التدابري اخلاصة باحلدود
بسبب تزايد حماوالت التهريب من اجلانب السوري ،وخالل
األشهر الثمانية األوىل من عام  ،2014بلغت مضبوطات
النفط املهرب يف السبع أقاليم احلدودية لبلدنا ما مقداره 20
مليون لتر.
وتركيا عاقدة العزم على مكافحة هذا التهديد .لكن
ال ميكننا أن نقوم بذلك وحدنا .وال ميكن وقف تدفق املقاتلني
اإلرهابيني األجانب إال إذا عمل الشركاء بروح من التعاون.
وينبغي أن تبدأ املعركة يف بلدان املصدر .يشكل تنظيم القاعدة
وغريه من احلركات العنيفة ذات األيديولوجية املماثلة ،من
قبيل الدولة إسالمية يف العراق والشام ،وجبهة النصرة ،هتديدا
خطريا لتركيا .وقد صنفت تركيا داعش منظمة إرهابية حتت
امسها السابق يف عام  ،2005ونقحت التصنيف ليعكس امسها
اجلديد يف تشرين األول/أكتوبر .2013
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كوهنا مجاعة إرهابية ولدت من رماد تنظيم القاعدة يف العراق
لتصبح جيشا من املتمردين اإلرهابيني يسيطر على أراض
ومصادر يف كل من سوريا والعراق أصبحت عملية ممكنة
نتيجة الستفادة داعش  -على حنو ما فتئنا حنذر منه  -من
حالة االغتراب السياسي واالجتماعي واالقتصادي للجماهري.
وقد علمنا كفاحنا الطويل واملضين ضد اإلرهاب أن
هذه اآلفة ال ميكن هزميتها بالتدابري األمنية الصارمة وحدها.
فإلجياد حلول مستدامة ،هناك شرط مطلق ملكافحة انتشار
األيديولوجيات املتطرفة اليت تدفع األفراد إىل تبىن العنف
واإلرهاب ،وبصفة خاصة فإن أي حماولة للربط بني اإلرهاب
وأي دين أو مجاعة إثنية خطأ متاما وتصب يف الواقع يف مصلحة
اإلرهابيني .ففي تركيا ،على سبيل املثال ،تقوم هيئة الشؤون
الدينية بالتنسيق بشأن خطب اجلمعة لتأيت مؤكدة على رسالة
السالم يف اإلسالم .وقد ندد رئيس اهليئة باألفعال اليت ترتكبها
داعش ،مع التشديد على أنه ال ميكن لإلسالم تفسريها .كما
ينبغي أن أذكر أن الشرطة التركية ،فضال عما تقوم به من
جهود وطنية ،تدير أيضا برامج تدريبية موسعة بشأن مكافحة
التطرف يف بلدان يف منطقة البلقان ،والقوقاز ،وآسيا الوسطى.
ويف اخلتام ،أود أن أؤكد مرة أخرى على أن جهود
التنسيق الدولية اليت تشدد على التضامن والدور الرائد الذي
تضطلع به األمم املتحدة يكتسيان أمهية قصوى من أجل
مكافحة التهديد الذي يشكله اإلرهابيون بصورة فعالة.
وينبغي للمجتمع الدويل أن يعمل بقوة على هتيئة بيئة يسودها
التفاهم املشترك ،على أساس القيم املشتركة بني األمم ذات
األديان املختلفة.

ويف تصدينا للمخاطر والتهديدات اليت متثلها اجلماعات
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :تود أستراليا أن حتيي
املتطرفة ،من املهم أال نفقد تركيزنا على األسباب اجلذرية
للمشكلة .لقد أصبحت الزناعات اليت مل حتل ميادين عمل السفري شفيق على قيادته يف رئاسته لالستعراض اهلام
للمنظمات اإلرهابية ،ومصدر جذب للمقاتلني اإلرهابيني لالستراتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب يف حزيران/يونيه.
وأعطي الكلمة اآلن ملمثل هنغاريا.
األجانب .وعالوة على ذلك ،فإن عملية تطور داعش من
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السيد كوروشي (هنغاريا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن على أن تتعاون وتقدم للعدالة كل من ارتكب أعماال إرهابية
أتقدم بالشكر إىل أستراليا على عقد هذه املناقشة املفتوحة من أي نوع أو من قام بتنظيمها أو رعايتها.
بشأن مكافحة اإلرهاب.
وقد أصبح هذان القراران بالفعل اثنني من النقاط
ويف حني أؤيد تأييدا تاما البيان الذي سيديل به الحقا
املراقب عن االحتاد األورويب ،أود أن أضيف بعض املالحظات
بصفيت الوطنية.

املرجعية اهلامة وقوة حاشدة فيما يتعلق باملساءلة ،كما رأينا يف
التوصيات الواردة يف تقرير جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية
باجلمهورية العربية السورية املنشور مؤخرا عن األنشطة اليت
تقوم هبا الدولة إسالمية يف العراق والشام .ومع ذلك ،فإن جلنة
التحقيق تبدو على اقتناع بأنه إىل جانب اإلجراءات املحلية
والتعاون الدويل اإلقليمي  -على النحو املبني يف القرارين -
ينبغي أيضا أن تشارك آليات املساءلة الدولية ،مبا يف ذلك
املحكمة اجلنائية الدولية ،وهو ما يدعم الطلبات اليت نظر فيها
املجلس بالفعل بشأن ضرورة التصرف حبسم عندما تكون
املساءلة معرضة خلطر أن تسود حالة اإلفالت من العقاب،
كما بني األمني العام.

لكي نكافح اإلرهاب ونستأصل جذوره جيب علينا أن
نطبق جمموعة واسعة النطاق من التدابري االقتصادية واملالية
واالجتماعية والتعليمية واإلدارية والقانونية ،بل وأن نلجأ إىل
القوة ،إذا لزم األمر .لقد قيل الكثري عن تلك اجلوانب اليوم،
وأود اآلن أن أركز على بعض العناصر القانونية ،وال سيما
فيما يتعلق باملساءلة عن اجلرائم اليت ترتكبها اجلهات اإلرهابية.
فكل من ارتكب أعمال إجرامية أو إرهابية  -أو من فكر جمرد
تفكري يف االنضمام إىل جمموعة إرهابية  -جيب أن يكون على
وعالوة على ذلك ،ليس لدينا أي سبب للشك يف أن
علم بأن يوم حسابه على ما ارتكبه من جرائم قادم ال حمالة.
بعثة تقصي احلقائق اليت طلبها جملس حقوق اإلنسان يف قراره
وكما ذكر األمني العام بان كي  -مون يف ،2013
“إن اإلرهاب ينمو حيث تستوطن الزناعات  S-22/1 ...ستتوصل إىل الظروف املثرية للجزع املتعلقة بأنشطة
وحيث ال تكون حقوق اإلنسان وكرامة اإلنسان وحياة داعش يف العراق .وبالتايل سيتعني على العراق واملجتمع الدويل
اإلنسان حممية ،وحيث يسود اإلفالت من العقاب” كفالة أن تتم مساءلة داعش عن جرائم احلرب واجلرائم ضد
اإلنسانية اليت ارتكبت ،وال سيما يف حق النساء واألطفال
( ،S/PV.6900الصفحة .)2
واألقليات الدينية واإلثنية.
واستنادا إىل تلك املالحظة ،تثمن هنغاريا التدابري القوية
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
والنهج الشامل الذي اختذه جملس األمن يف القرارين 2170
( )2014و  .)2014( 2178ويثين بلدي على تركيز أملانيا.
السيد تومس (أملانيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن
املجلس بقدر أكرب على املساءلة يف املعركة ضد اإلرهاب.
يعزز القرار  )2014( 2170املفهوم القائل بأن القيام أشكركم ،سيديت الرئيسة ،على عقد مناقشة اليوم.
هبجمات واسعة النطاق أو منهجية ضد أي جمموعة من
تشعر أملانيا ،شأهنا شأن العديد من البلدان األخرى ،ببالغ
السكان املدنيني بسبب انتمائهم اإلثين أو خلفيتهم السياسية ،القلق إزاء التهديد الذي يشكله اإلرهاب والتطرف العنيف
أو دينهم أو معتقداهتم قد يشكل جرمية ضد اإلنسانية ،كما على جمتمعاتنا .ولذلك ،فقد شاركت أملانيا بقوة يف مكافحة
يشدد على أمهية املساءلة .وحيث املجلس مجيع الدول أيضا
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ذلك التهديد ،خارج أراضيها وداخلها على حد سواء .حاليا على مراجعة تشريعاتنا الوطنية يف ما يتعلق بالقرار
وتسهم يف دعم احلكومة العراقية فضال عن دعم املتضررين من .)2014( 2178
األزمات يف العراق وسوريا .يشمل ذلك االستجابة الفورية
إن أجهزة األمن ،من قبيل شرطة احلدود وسلطات إنفاذ
لألزمات اإلنسانية والدعم اهليكلي املقدم إىل البلدان املجاورة القانون ،تعمل جنبا إىل جنب مع مركزنا املشترك ملكافحة
اليت تستضيف الالجئني السوريني ،للمساعدة على منع املزيد اإلرهاب .والتعاون املتعدد األطراف والثنائي على الصعيد
من زعزعة االستقرار يف املنطقة .وقد كانت تلك اجلهود هي الوزاري وصعيد الوكالة ،مبا يف ذلك مع مكتب الشرطة
حمور اهتمام املؤمتر املعين حبالة الالجئني السوريني الذي عقد األورويب ،هو استكمال هلذا املفهوم.
يف برلني يف  28تشرين األول/أكتوبر.
وميثّل التغلب على العوامل الكامنة وراء التطرف العنيف
وميثل إجراء عملية سياسية شاملة للجميع يف سوريا حتديا أساسيا وطويل األجل ملجتمعاتنا كافة .والوقاية ذات
شرطا أساسيا للنجاح يف مكافحة ما يسمى بالدولة أمهية قصوى ،خاصة بالنسبة إىل جيل الشباب .وحتتاج تدابري
اإلسالمية ،وبالتايل ،فإننا ندعم أيضا اجلهود اجلارية اليت تبذهلا التقليل من التطرف إىل إعادة إدماج أولئك الذين اختذوا
األمم املتحدة من أجل التوصل إىل تسوية سلمية للزناع .ومن وجهات النظر املتطرفة .وال يسع األجهزة األمنية وحدها أن
اجلوانب اهلامة األخرى ما نقدمه من مساعدة عسكرية يف تنجز ذلك .فاجلهات الفاعلة يف املجتمع املدين ،واملؤسسات
احلرب ضد الدولة اإلسالمية واجلهات املرتبطة هبا ،بناء على االجتماعية ،ال سيما على املستوى املحلي ،هي مسامهة
طلب من احلكومة العراقية للحصول على دعم دويل.
رئيسية يف حتقيق هذا املسعى .واملرأة هلا دور هام تؤديه.
وأتفق مع تقييم التهديدات الوارد يف بيان األمني العام
أنوه ببعض التدابري اليت وضعناها موضع
وامسحوا يل أن ّ
وكذلك يف املذكرة املفاهيمية ملناقشة اليوم ( ،S/2014/787التنفيذ.
املرفق) .وبالتايل ،أود أن أتناول بالتفصيل بعض التدابري العملية
إن األُسر اليت ختشى من أن يسافر أحد أعضائها إىل
اليت اختذهتا أملانيا ملكافحة اإلرهاب.
منطقة تعيش أزمة ما وينضم إىل حركة إرهابية ،ميكنها أن
لدينا حاليا يف أملانيا أتباع السلفيني ،يزيد عددهم تلتمس املشورة والدعم من مكتب املساعدة .وبيئات السجون
على  6 000فرد ،ويقومون بتعزيز جمتمع يسوده التفسري تفضي أحيانا إىل مزيد من التطرف .فقد واجهنا ذلك مبشروع
األصويل للتعاليم اإلسالمية .وقد سافر ما يقرب من  450يُعىن عناية فعالة بالسجناء املعرضني للخطر يف مرحلة مبكرة
متطرفا من اإلسالميني األملان إىل العراق وسوريا ،األمر الذي من احتجازهم.
يشكل هتديدا هناك ،فضال عما تشكله عودهتم املحتملة إىل
وجيب العمل على نزع الشرعية عن آراء املتطرفني أينما
أملانيا.
ظهرت :يف السجون ،وعلى شبكة اإلنترنت ،ولكن أيضا يف
وكلما توفرت معلومات ميكن االستفادة منها يف الوقت املدارس والنوادي الرياضية .وجيب نشر كالم ذي مصداقية
املناسب ،جييز لنا إطارنا القانوين القائم منع سفر املقاتلني يدحض هذه اآلراء .والتحالفات اليت تقوم بني اجلهات الفاعلة
اإلرهابيني األجانب املحتملني ومرورهم العابر .وحنن نعمل
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يف املجتمع املدين ،مبا يف ذلك ممثلون عن املجتمعات املحلية
اإلسالمية ،لديها أفضل الفرص للنجاح.
وتقع األمم املتحدة يف صميم التنسيق الذي يرمي إىل
تص ّدي املجتمع الدويل لتهديد اإلرهاب ،وجهوده اليت تؤدي
إىل مكافحة التطرف العنيف .ومركز األمم املتحدة ملكافحة
اإلرهاب مثال على ذلك .ولقد عرض األمني العام مؤخرا
رؤيته جتاه حتويل هذا املركز إىل مركز للتميّز .وحنن نرحب
بالتزام املركز ،ونشيد به على العمل بطريقة متكاملة ومترابطة
وداعمة مع املؤسسات األربع والثالثني املدجمة يف فرقة العمل
املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب.
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هلا مهما كانت االعتبارات أو العوامل اليت ميكن االحتجاج هبا
لتربيرها .ويف هذا السياق ،يؤكد أعضاء حركة عدم االحنياز
من جديد دعمهم لألحكام الواردة يف قرار اجلمعية العامة
 ،51/46املؤرخ  9كانون األول/ديسمرب  ،1991وسائر
قرارات األمم املتحدة ذات الصلة.

وتؤكد حركة عدم االحنياز جمددا على أن األعمال
اإلرهابية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدويل ،مبا يف ذلك
القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان ،وخباصة
احلق يف احلياة ،مما يسبب عدم التمتع الكامل حبقوق اإلنسان
واحلريات األساسية للشعوب .ومثل هذه األفعال هتدد
ويف اخلتام ،إن تضافر قدراتنا وتركيزها أمر رئيسي سالمة الدول واستقرارها ،فضال عن األمن الوطين واإلقليمي
ّ
املشكلة شرعيا أو
لتحقيق نتائج مستدامة يف مكافحة اإلرهاب والقضاء على والدويل ،وتزعزع استقرار احلكومات
النظام الدستوري السائد والوحدة السياسية للدول ،وتؤثر
أسبابه اجلذرية.
على استقرار األمم واألسس احلقيقية للمجتمعات ،وتسبب
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
عواقب وخيمة على التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وتؤدي
مجهورية إيران اإلسالمية.
إىل تدمري البنية التحتية املادية واالقتصادية للدول.
السيد دهغاين (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
وينبغي عدم مساواة اإلرهاب بالنضال املشروع للشعوب
باإلنكليزية) :يشرفين أن أتكلم بالنيابة عن حركة عدم االحنياز.
الواقعة حتت السيطرة االستعمارية أو األجنبية واالحتالل
أود أن أعرب عن امتناين لكم ،سيديت الرئيسة ،على األجنيب ،من أجل تقرير املصري والتحرر الوطين .وينبغي
عقد هذه املناقشة املفتوحة ،وإعداد مذكرة مفاهيمية (انظر االستمرار يف شجب املعاملة الوحشية اليت تتلقاها الشعوب
 ،S/2014/787املرفق) ،كما أود أن أشكر األمانة العامة على اليت ما زالت قابعة حتت االحتالل األجنيب باعتبار هذه املعاملة
إحاطتها اإلعالمية .وترحب حركة عدم االحنياز بأي فرصة أخطر أنواع اإلرهاب ،وينبغي االستمرار يف إدانة استخدام
لتبادل وجهات النظر عندما يعمل املجلس على إعداد قرار القوة من جانب الدول للقمع وارتكاب أعمال العنف يف حق
بشأن هذه املسألة اهلامة.
الشعوب املناضلة ضد االحتالل األجنيب ،وممارسة حقها غري
إن حركة عدم االحنياز تدين اإلرهاب إدانة قاطعة باعتباره القابل للتصرف يف تقرير املصري.
عمال إجراميا وترفضه جبميع أشكاله ومظاهره ،فضال عن مجيع
عالوة على ذلك ،إن اإلرهاب ال ميكن وال ينبغي ربطه
أعمال اإلرهاب وأساليبه وممارساته أينما ارتكبت ،وأيا كان بأي ديانة ،أو جنسية ،أو حضارة ،أو مجاعة عرقية ،وينبغي
مرتكبها ،وأيا كان من ارتُكبت ضده ،مبا يف ذلك تلك اليت عدم استخدام هذه الصفات لتربير اإلرهاب أو تدابري مكافحة
تشارك فيها الدول بصورة مباشرة أو غري مباشرة ،اليت ال مربر
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اإلرهاب اليت تشمل ،يف مجلة أمور ،تنميط املشتبه يف ممارستهم
اإلرهاب ،أو التدخل يف اخلصوصية الفردية.

وترفض حركة عدم االحنياز أي إجراءات أو تدابري،
واستخدام القوة أو التهديد باستخدامها ،من جانب أي دولة
تفرض ذلك أو هتدد بفرضه ضد أي بلد من بلدان حركة عدم
االحنياز حتت ذريعة مكافحة اإلرهاب ،أو لتحقيق أهدافها
السياسية ،مبا يف ذلك تصنيفها بصورة مباشرة أو غري مباشرة
كدول ترعى اإلرهاب .وهي ترفض رفضا تاما االنفراد يف
وجه إليها التهمة ،على ما يُزعم بأهنا
إعداد قوائم بأمساء دول تُ َّ
تدعم اإلرهاب ،ال تتفق مع القانون الدويل ومتثّل شكال من
أشكال اإلرهاب النفسي والسياسي.

وهي تشدد على ضرورة قيام الدول بالتصدي هلذه
املسألة ،مبا يف ذلك من خالل تنفيذ التزاماهتا الدولية ،وتؤكد
على أمهية بناء القدرات يف األمم املتحدة ،وتيسري بناء القدرات
وفقا للواليات القائمة بغية تقدمي املساعدة إىل الدول ،مبا يف
ذلك تلك املوجودة يف أكثر املناطق تضررا ،بناء على طلبها.

وتدعو حركة عدم االحنياز مجيع الدول إىل إدانة أي
شكل من أشكال اإلرهاب ،واالمتناع عن تقدمي الدعم
السياسي ،أو الدبلوماسي ،أو املعنوي ،أو املادي له .وحتث
مجيع الدول ،متشيا مع ميثاق األمم املتحدة ووفاء بالتزاماهتا
مبوجب القانون الدويل ،على التأكد من عدم استغالل مرتكيب
األعمال اإلرهابية أو ّ
ميسريها ألي مركز الجئ
منظميها أو ّ
وال ألي مركز قانوين آخر ،وعدم االعتراف بدوافعهم
السياسية كأسباب لرفض طلبات تسليمهم.

وتعرب احلركة عن بالغ القلق إزاء التهديد اخلطري واملتزايد
الذي يشكله املقاتلون اإلرهابيون األجانب ،أي األفراد الذين
يسافرون إىل دولة غري الدولة اليت يقيمون فيها أو دولتهم
الوطنية بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو التخطيط هلا أو
إعدادها ،أو املشاركة يف أعمال إرهابية ،أو توفري التدريب
لإلرهابيني أو تلقي التدريب منهم ،مبا يف ذلك األمور اليت
تتعلق بالصراع املسلح.

وإن احلركة ،إدراكا منها للحاجة إىل اختاذ تدابري سريعة
وفعالة للقضاء على اإلرهاب الدويل ،حتث مجيع الدول،
متشيا مع ميثاق األمم املتحدة ،على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب
القانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل يف مكافحة اإلرهاب،
مبا يف ذلك املالحقة القضائية ملرتكيب اجلرائم اإلرهابية ،أو
تسليمهم حسب االقتضاء؛ ومنع تنظيم األعمال اإلرهابية أو
التحريض عليها أو متويلها ضد دول أخرى من داخل أراضيهم
أو خارجها ،أو بواسطة منظمات موجودة على أراضيهم؛
واالمتناع عن تنظيم أعمال إرهابية أو التحريض عليها ،أو
مساعدهتا ،أو متويلها ،أو املشاركة فيها على أراضي دول
أخرى؛ واالمتناع عن تشجيع األنشطة املوجهة حنو ارتكاب
مثل هذه األعمال داخل أراضيهم؛ واالمتناع عن السماح
باستخدام أراضيهم للتخطيط ملثل هذه األفعال أو التدريب
عليها ،أو متويلها؛ واالمتناع عن توريد األسلحة أو غريها اليت
ميكن أن تستخدم ألعمال إرهابية يف دول أخرى.
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كما تدعو احلركة الدول كافة إىل احترام مجيع حقوق
اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب ،وإىل
إعادة تأكيد التزامها ،يف هذا الصدد ،مبنع انتهاكات حقوق
اإلنسان متشيا مع سيادة القانون والتزاماهتا مبقتضى القانون
الدويل ،وال سيما القانون الدويل حلقوق اإلنسان ،والقانون
الدويل لالجئني ،والقانون اإلنساين الدويل ،ووفقا لقرارات
اجلمعية العامة ذات الصلة .كما ندعو جلان اجلزاءات التابعة
ملجلس األمن إىل زيادة تبسيط إجراءات إدراجها لألمساء يف
القوائم ورفعها منها ،بغية تلبية الشواغل املتعلقة هبذه العملية
على النحو الواجب والشفاف.
وترفض حركة عدم االحنياز أي إجراءات وتدابري ،وأي
استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها ،وال سيما من جانب
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القوات املسلحة ،وهي األمور اليت تشكل انتهاكا مليثاق األمم باإلرهاب الدويل واجلهود املتواصلة لتلك الغاية .وندعو مجيع
املتحدة والقانون الدويل ،ال سيما االتفاقيات الدولية ذات الدول إىل التعاون يف ّ
حل هذه املسألة املعلَّقة.
الصلة ،واليت تفرضها أو هتدد بفرضها أي دولة ضد أي بلد
وأود اآلن إضافة بضع كلمات بصفيت الوطنية.
من بلدان عدم االحنياز حتت ذريعة مكافحة اإلرهاب أو حتقيق
رأي يف املجلس وعبْر
وحنن جنتمع هنا اليوم ،هناك توافق ٍ
أهدافها السياسية ،مبا يف ذلك تصنيفه بصورة مباشرة أو غري
األمم املتحدة بشأن اخلطر الذي ِّ
تشكله اجلماعات اإلرهابية
مباشرة كبلد يرعى اإلرهاب.
التكفريية ،وخباصة تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام،
وتؤكد احلركة من جديد على استراتيجية األمم املتحدة على األمن يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا وأجزاء أخرى من
أي موقف ضد هذا اخلطر ينبغي أن يقترن
العاملية ملكافحة اإلرهاب ،واملسؤولية الرئيسية للدول األعضاء العامل .لكننا نعتقد َّ
أن ّ
عن تنفيذها ،وترحب باستعراض هذه االستراتيجية ،وتدعو بالعمل .فالشعارات وحدها ال تفي بالغرض .وينبغي جلميع
إىل تنفيذها تنفيذا شفافا وشامال.
البلدان ،وخباصة تلك املحيطة باملناطق اخلاضعة لنفوذ الدولة
إن حركة عدم االحنياز تُدين بقوة احلوادث اإلجرامية من اإلسالمية يف العراق والشام ،أن تعين ما تقول ،وتتصرف حبزم
َّ
احتجاز الرهائن اليت تؤدي إىل مطالبات من قِبَل اجلماعات لوقف األعمال الفظيعة اليت ترتكبها تلك اجلماعة ،وحتشد
اإلرهابية بفدية و/أو تنازالت سياسية أخرى ،وهي تدعو بطريقة ما لتدمريها.
مجيع الدول األعضاء إىل التعاون بنشاط بغية معاجلة هذه
أن بضع حكومات يف املنطقة ملَّا
ومن املؤسف جدًا َّ
املسألة ،مبا يشمل جوانبها القانونية.
تتعامل مع التهديد جبدية حىت اآلن .ويبقى عليها أن تنجح
تشجع أيضا مجيع الدول ،اليت ملَّا
وحركة عدم االحنياز ِّ
تصدق بعد الصكوك الدولية الـ  13املتعلقة مبكافحة اإلرهاب أو
ِّ
تنضم إليها ،على أن ِّ
تفكر يف ذلك .وإننا ندعو مجيع الدول إىل
مراعاة وتنفيذ أحكام مجيع الصكوك الدولية ،فض ًال عن الصكوك
اإلقليمية والثنائية املتعلقة باإلرهاب ،اليت هي طرف فيها.

يف مراقبة حدودها ومتنع حركة جمنَّدي الدولة اإلسالمية يف
العراق والشام ،أو توقف تدفق املعونة املالية من أراضيها لتلك
اجلماعة اإلجرامية .وللقيام هبذه املهمة واملسامهة يف تدمري
اإلرهابيني التكفرييني ،من الضروري أيضًا التخلص من آلة
التفكري والدعاية الكامنة وراء أنشطة اجلماعة.

وتؤكد حركة عدم االحنياز دعوهتا إىل مؤمتر قمة دويل
برعاية األمم املتحدة ،لصياغة استجابة َّ
مشتركة من
منظمة َ
املجتمع الدويل لإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره ،مبا يشمل
حتديد أسبابه اجلذرية.

وعلى هذه اجلبهة كذلك ،ال نرى جهودًا كافية من قِبَل
عما فعلته الدولة اإلسالمية يف
َمن يتحملون املسؤولية الرئيسية َّ
العراق والشام واجلماعات املماثلة األخرى .فعلى نقيض ذلك،
ّ
مستهل هذه املناقشة  -مواقف
شهدنا  -كما كانت احلال يف
اتُّ ِخذت وجهودًا بُ ِذلت إلبراز عدد من اجلماعات اليت كانت
جزءًا من املكافحة الراهنة للجماعات اإلرهابية التكفريية .وهذا
النوع من النهج لن يؤدي إال إىل إذكاء نار الطائفية وتشتيت
االهتمام عن اخلطر الرئيسي املُحدق باملنطقة وخارجها.

وإننا نؤكد جمددًا أمهية إبرام االتفاقية الشاملة املتعلقة
باإلرهاب الدويل ،مشريين إىل املفاوضات يف اللجنة املخصصة
املنشأة مبوجب قرار اجلمعية العامة  210/51املؤرخ 17
كانون األول/ديسمرب  ،1996إلعداد االتفاقية الشاملة املتعلقة
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ويف السنوات القليلة املاضية ،كانت حكومة بلدي تفعل هناجم جذوره ،وبالتحديد أيديولوجيته ،ورعاته واألساليب
كل ما يف وسعها ملكافحة اجلماعات املتطرفة يف املنطقة .وقبل املتطورة اليت هبا جتنِّد اجلماعات اإلرهابية وتعمل وتنمو.
حترك إىل املناطق اخلاضعة
كل شيءَّ ،أمنَّا حدودنا لنمنع َّ
أي ُّ
وال ميكننا أن هنزم اإلرهاب إالَّ إذا واجهنا أيديولوجية
لنفوذ تلك اجلماعات أو منها .ويف حاالت عديدة ،أوقف التحريض العنيفة .فالناس ال يصبحون إرهابيني يف فراغ.
املسؤولون اإليرانيون واعتقلوا أفرادًا حاولوا استخدام األراضي
املؤجج بالكراهية ميأل املدارس واملساجد والوسائل
والتحريض َّ
اإليرانية للعبور إىل اإلرهابيني أو إرسال مساعدة مادية هلم .اإلعالمية .وهذا واضح بشكل خاص يف املجتمع الفلسطيين.
وسنواصل كفاحنا احلازم يف هذا الصدد ،ونأمل بأن يفعل
ففي الشهر املاضي وقعت يف إسرائيل ستة اعتداءات
املجلس كل ما يف وسعه للمسامهة يف وقف هذا التهديد.
وجرح العشرات .وكل واحد
إرهابية ،قُتِل فيها  11شخصًا ُ
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل من تلك االعتداءات جاء يف اعقاب تصرحيات حتريضية ملتهبة
إسرائيل.
ومتجد القتلة
أدلت هبا القيادة الفلسطينية ،اليت حتتفي باالعتداءات ِّ
تشجع على املزيد من اعتداءات اإلرهاب.
السيد هيومان (إسرائيل) (تكلم باإلنكيزية) :شكرًا وتنشر أفالمًا كرتونية ّ
لكم ،سيديت الرئيسة ،على عقد هذه املناقشة اهلامة .وأو ّد
فمكافحة التحريض هي إحدى الوسائل األكثر فعالية
أيضا اإلعراب عن تقديري لألمني العام على إحاطته اإلعالمية بتصرفنا ملكافحة اإلرهاب .وعلينا تعزيز التربية اليت تعلِّم
ولرئيسي جلنيت مكافحة اإلرهاب على إحاطاهتم اإلعالمية السالم بدل الكراهية والتسامح بدل العنف.
صباح اليوم.
وال ميكننا أن هنزم اإلرهاب بينما الدول تواصل رعاية
أن اعتداء
لقد استفاق أمس مواطنو إسرائيل فعلموا َّ
ومدربة
وممولة
ِّ
اجلماعات اإلرهابية وتؤويها .فإيران راعية ِّ
إرهابيًا آخر قد وقع يف القدس .إذ اقتحم إرهابيان فلسطينيان رئيسية لإلرهاب .ووكيالها  -حزب اهلل وحركة محاس -
كنيسًا واعتديا على املصلِّني اليهود ،وقتال بوحشية مخسة
املفجرين االنتحاريني ،وزرعا آالف العبوات
أرسال مئات ِّ
أشخاص وجرحا آخرين كثريين .وكان ثالثة من الضحايا وأطلقا عشرات اآلالف من الصواريخ على املدنيني .وميكن
مواطنني ذوي جنسية إسرائيلية  -أمريكية مزدوجة ،وكان العثور على بصمات إيران على االعتداءات من األرجنتني
الرابع إسرائيليًا وبريطانيًا .وقد َّ
ذك َرنا االعتداء َّ
بأن اإلرهاب إىل بلغاريا ،ومن تايلند إىل اهلند .ويف سوريا ،أرسلت إيران
ال يُميِّز بني اجلنسيات .فاإلرهاب على عتبة إسرائيل ،ولكن مقاتلني شيعة من لبنان والعراق للقتال إىل جانب نظام األسد
إذا ظلت الدول تنظر يف االجتاه اآلخرَّ ،
فإن اإلرهاب سيكون الوحشي .ويُدير هذه الشبكة قاسم سليماين ،رئيس قوة
قريبًا على أعتاهبا أيضا.
القدس التابعة للحرس الثوري اإليراين.
ويف السنوات الـ  14املاضية ،ارتفع معدل االعتداءات
تقدم قطر املعونة املالية واألسلحة
ويف منطقتنا أيضاِّ ،
أكرر َّ
اإلرهابية مخسة أضعاف .وأود أن ِّ
أن :هناك اليوم جلماعات إرهابية ال تُحصى ،وتوفِّر قاعدة لكبار القادة
اعتداءات إرهابية أكثر منها قبل  14عامًا خبمس مرات .ومل
سرب شيوخ الدوحة
اإلرهابيني .ففي السنوات األخريةَّ ،
يعد ممكنًا للمجتمع الدويل أن يبقى غري ٍ
مبال .والتطرف املتشدد مئات ماليني الدوالرات إىل محاس يف غزة .وكل واحد من
يف تزايد وحنن نفقد السيطرة .ولكي هنزم اإلرهاب ،علينا أن
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املتحضر غدًا .فكل بلد
صواريخ محاس وأنفاق إرهاهبا أيضًا كان حيمل عالمة نصها اليوم هو نفسه الذي سيواجهه العامل
ِّ
لديه مصلحة يف النتيجة.
سخي من أمري قطر”.
“متَّ احلصول عليه بتربُّ ٍع ٍّ

وال ميكننا أن هنزم اإلرهاب إالَّ إذا تطورت جهودنا
ملكافحته حبيث تواكب التهديد املتغري .فقد نشأت يف السنوات
األخرية ظاهرة جديدة جتتاح فيها اجلماعات اإلرهابية بلدانًا
وتسيطر على مساحات شاسعة من أراضيها .فحماس ،على
سبيل املثال ،طردت بعنف معارضيها السياسيني قبل أن تسيطر
رسخ جذوره يف جنوب لبنان
على قطاع غزة .وحزب اهلل َّ
خزنة يف أحياء مدنية
َّ
وكدس أكثر من  100 000قطعة سالح ُم َّ
مأهولة بكثافة .والدولة اإلسالمية يف العراق والشام بسطت
سيطرهتا على عشرات اآلالف من األميال املربَّعة يف سوريا
حولت اجلماعة
والعراق .وباستيالئها على حقول نفط ضخمةَّ ،
اإلرهابية نفسها إىل مؤسسة متلك مئات ماليني الدوالرات،
املكتشفة حديثًا لشراء األسلحة وجتنيد املقاتلني
وتستخدم ثروهتا َ
اجلدد .واجلماعات اإلرهابية ،مثل الدولة اإلسالمية يف العراق
والشام ،تستقطب اجلهاديني من مجيع أحناء الشرق األوسط،
ومتت ّد بعيدًا إىل أوروبا وآسيا والواليات املتحدة .وكثريون
مزودين
من هؤالء املقاتلني األجانب يعودون اآلن إىل بلداهنم َّ
بأيديولوجيات متشددة وخربة عسكرية وتطلعات خطرية.

إن إسرائيل ترحب باختاذ القرار  ،)2014( 2178الذي
َّ
يتصدى خلطر املقاتلني األجانب ،والقرار )2014( 2170
جمرد
الذي يؤكد ضرورة كبح متويل اإلرهابَّ .
لكن هذا َّ
خطوة أوىل .فعلينا أن نطابق نوايانا املكتوبة على الورق مع
أفعالنا امللموسة يف امليدان ،بادئني مبجاهبة خطر اإلرهاب
املتطور بابتكار ومرونة.

وفيما نقترب من هناية عام ِّ ،2014
أفكر يف مجيع
األرواح اليت أزهقها اإلرهاب .فالدموع واألسى أصابا كل
بقعة من العامل .ومع اقترابنا من السنة اجلديدة ،هيَّا نلتزم بأن
نقف معًا ونسود معًا ،لكي يكون عام  2015سنة أكثر
سالمًا جلميع الشعوب.

الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
مصر.
ُّ
أستهل مداخليت بتوجيه الشكر
السيد أبو العطا (مصر):
حلكومة أستراليا ،على عقد هذه اجللسة اليت تتناول موضوعًا
هامًا تُعىن به مجيع الدول ،يف الوقت الذي تشهد فيه األنشطة
التنوع والتشابك واالنتشار بشكل غري
اإلرهابية مزيدًا من ُّ
مسبوق.
وحبيث أصبحت ال توجد دولة مبنأى عن خطر تلك
اجلماعات اإلجرامية اليت تقوم باألعمال اإلرهابية ،وهو
ما حيتم علينا مجيعا بذل املزيد من املساعي ملنع ومكافحة
اإلرهاب بشىت الطرق على املستويات الوطنية واإلقليمية
والدولية.

لقد كانت مصر من أوائل الدول اليت حذرت من خماطر
اإلرهاب على السلم واألمن الدوليني بعد تعرضها ملوجة من
اهلجمات اإلرهابية يف مطلع الثمانينيات من القرن املاضي
جنحت يف السيطرة عليها .ودعت مصر منذ عام  1986إىل
عقد مؤمتر دويل ملكافحة اإلرهاب هبدف ترسيخ التعاون
الدويل ملالحقة اخلاليا اإلرهابية وعناصرها يف كل مكان،
ففي كل يوم تستخدم إسرائيل خربهتا يف مكافحة
وجتفيف مصادر متويل اإلرهاب عرب الشبكة املالية الدولية.
اإلرهاب للحفاظ على مواطنيها ساملني .وعلى الرغم من
وعلى الصعيد الوطين ،اختذت مصر بالفعل ومنذ فترة
املخاطر اليت حتيط بنا ،فإننا لن نغفل ما نقاتل من أجله -
احلرية ،والتسامح وسيادة القانون .والكفاح الذي نواجهه خطوات فعالة ملكافحة اإلرهاب تشمل تدابري للتصدي هلذه
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الظاهرة املدمرة ،حيث يتضمن قانون العقوبات املصري مواد
متعلقة بتعريف اإلرهاب ومكافحته ،وجترمي كافة األعمال
ذات الصلة به ،مبا يف ذلك االشتراك يف العمليات اإلرهابية
والتحريض عليها وتقدمي التمويل هلا .كما تقوم مصر بتنفيذ
قرارات جملس األمن والتزاماهتا الدولية ذات الصلة.
وانطالقا من إدراكنا أن جهود مكافحة اإلرهاب
ال تنصب فقط على البعد األمين ،يقوم األزهر الشريف ،أقدم
مجاعات العامل ،مبنهجه الوسطي والعلمي املستنري بدور هام
لدحض أفكار التطرف ومواجهة الفتاوي الشاذة اليت ينسبها
بعض املتطرفني إىل الدين اإلسالمي احلنيف.
ويف هذا اإلطار ،بادرت دار اإلفتاء املصرية بإنشاء مرصد
يقوم برصد كافة الفتاوي التكفريية واملتطرفة .ويعمل على
حتليلها وفق منهج علمي وشرعي رصني يراعي السياقات
الزمانية واملكانية للفتاوي ،ويقدم ردودا شاملة وموثقة
ومعاجلات موضوعية ردا على هذه األفكار املتطرفة.
تعد األمم املتحدة يف تقديرنا هي املحفل املناسب حلشد
وتنسيق اجلهود الدولية ملكافحة اإلرهاب ،ومواجهة التطرف
العنيف واملساعدة يف بناء القدرات الوطنية للدول النامية يف
جمال مكافحة متويل اإلرهابيني ،وتوفري اخلربات واملعدات
الالزمة لالرتقاء بقدرة هذه الدول ،فضال عن إتاحة التدريب
وأفضل املمارسات ذات الصلة وتبادل املعلومات والبيانات.
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مكثفة بني الدول األعضاء حول املهام اليت سيتوالها هذا
املمثل قبل الشروع يف تعيينه .وإذا ثبت وجود جدوى لتعيينه
فإنه من الضروري قصر واليته على التطرف العنيف فقط،
وعدم ربط أنشطته بأي ديانة أو ثقافة أو مجاعة عرقية بعينها،
ألننا على اقتناع بأن أية حماولة إلجياد هذه الرابطة الذهنية هي
يف حد ذاهتا حتريض واضح على اإلرهاب .كما أننا نؤكد أن
فهمنا للتطرف العنيف يشمل كذلك التحريض على العنف
ضد األجانب ،ومن بينهم األقليات املسلمة اليت تتعرض حلملة
كراهية غري مسبوقة من اجلماعات اليمينية املتطرفة.
وأخريا ،لقد أصبح تنظيما داعش والنصرة يسيطران على
مناطق كبرية بالعراق وسوريا ،وأمتد نفوذمها إىل مناطق متفرقة
من خالل اجلماعات اإلرهابية اليت أعلنت انضمامها ومبايعتها
هلما .ورغم إصدار جملس األمن لقرارات عدة يف هذا الشأن،
فإن مصر ترى أنه يتعني عندما نتحدث عن مكافحة ظاهرة
اإلرهاب جيب أن يكون توجهنا شامال من خالل معاجلة جذور
اإلرهاب واألسباب املؤدية له .وأن تتجاوز جهود املجتمع
الدويل وجملس األمن على التصدي للخطر الناجم عن هذين
التنظيمني فقط ،بل وجيب لضمان جناح جهودنا أن نعمل
على مواجهة اإلرهاب أينما وجد ،نظرا الرتباط كافة تلك
التنظيمات بعضها ببعض وبفكر واحد ظالمي ومتطرف عنيف.

وتكفي إطاللة سريعة على املشهد اإلقليمي يف الشرق
األوسط سواء يف ليبيا أو اليمن أو يف منطقيت الساحل والقرن
إننا ندعو إدارات األمانة العامة املختلفة إىل تعزيز تعاوهنا
األفريقي للتيقن من اخلطر املاثل أمام املجتمع الدويل بأسره.
مع الدول األعضاء يف هذا املجال .وتقدمي إحاطة إعالمية
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن
دورية وبصفة منتظمة لألنشطة اليت تقوم هبا يف جمال مكافحة
اإلرهاب واالستماع إىل آراء الدول يف هذا الشأن ،حىت لسعادة السيد توماس ماير هارتنغ ،رئيس وفد االحتاد األورويب
لدى األمم املتحدة.
ال تبدو وكأهنا تعمل مبعزل عن الواقع.
السيد مايري هارتنغ (تكلم باإلنكليزية) :يشرفين أن أتكلم
وفيما يتعلق باقتراح تعيني ممثل خاص لألمم املتحدة
ملكافحة التطرف ،فإن مصر ترى أمهية إجراء مشاورات باسم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه .وتؤيد هذا البيان
البلدان املرشحة تركيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،
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واجلبل األسود ،وصربيا وألبانيا؛ ؛ وبلد عملية االستقرار من أجل التصدي بفعالية أكرب للمقاتلني اإلرهابيني األجانب
واالنتساب املحتمل ترشيحه لالنضمام إليه البوسنة واهلرسك؛ ومواجهة التطرف العنيف والزنعة األصولية.
فضال عن أوكرانيا ومجهورية مولدوفا وأرمينيا وجورجيا.
ويرحب االحتاد األورويب والدول األعضاء به باختاذ

إن اخلطر الذي نواجهه من اإلرهاب الدويل يزداد تنوعا
وانشارا وال ميكن التنبؤ به على حنو متزايد .ومرونة اجلماعات
اإلرهابية وقدرهتا على التجديد واختاذ أشكال جديدة ال ميكن
االستهانة هبا .وال يوجد أي مثال أفضل من الدولة اإلسالمية
يف العراق والشام ومنظماهتا السابقة :يف عام  2010مت قتل
أو أسر معظم كبار القادة .اآلن ،وكما قال آخرون بالفعل،
تسيطر داعش على مساحات كبرية من العراق وسوريا،
ومتتلك أصوال هائلة وحتاول توسيع نطاق نفوذها ليمتد إىل
جنوب آسيا ومشال أفريقيا وأماكن أخرى .واخلطر الناجم عن
تنظيم القاعدة ،مبا يف ذلك يف شكل جبهة النصرة ،وغريها
من اجلماعات املرتبطة بتنظيم القاعدة ال يزال حقيقيا ومؤثرا.

القرارين  )2014( 2178و ( .2170 )2014ويف حني
أن اإلطار الدويل ملكافحة اإلرهاب قوي ومناسب للتحدي،
ساعد القراران اللذان اختذا مؤخرا على شحذ تركيز اإلطار
على بعض املجاالت اهلامة .ويف ذلك السياق ،نؤيد بقوة
العمل مبوجب القرار  )2014( 2170للتعامل مع مصادر
ثروة تنظيم داعش وأسلحته.

كما نرحب بتقرير وتوصيات فريق الرصد التابع للجنة
املنشأة عمال بالقرارين  ،)1999( 1267و )2011( 1989
(انظر  ،)S/2014/815وال سيما بشأن إدراج املزيد من األفراد
والكيانات الرئيسية األخرى يف القائمة ،وبناء القدرات يف
البلدان املتضررة بغية كفالة التنفيذ الفعال للقرار 2170
( .)2014واالحتاد األورويب والدول األعضاء به بالفعل
تضطلع بأنشطة يف شرق أفريقيا تتمثل يف العمل على مكافحة
متويل اإلرهاب ،ونقف على أهبة االستعداد لدعم جهود بناء
القدرات يف أماكن أخرى.

وتتطلب مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف اتباع هنج
شامل على املدى الطويل من جانب املجتمع الدويل بأسره.
وينبغي لألمم املتحدة االضطالع بدور مركزي يف تنسيق
اجلهود الدولية وكفالة اتساق االستجابة ،وتقدم استراتيجية
األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب البنية األساسية لذلك
وداخل االحتاد األورويب ،يف حزيران/يونيه ،2013
العمل.
قدمنا جمموعة من التدابري اليت تشمل حتسني عمليات التفتيش
ويتعاون االحتاد األورويب بشكل وثيق للغاية مع األمم على احلدود اخلارجية مبوجب اإلطار القانوين القائم وتكثيف
املتحدة ،واحلوار السياسي الذي جرى مؤخرا بني االحتاد جهودنا الرامية إىل عرقلة عمليات السفر املشبوهة وكشفها
األورويب واألمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب كان مرة أخرى وتعطيلها .وننظر اآلن يف اإلطار القانوين للتحقيق مع املقاتلني
فرصة ملناقشة قضايا مكافحة اإلرهاب وسبل تعزيز التعاون األجانب ومالحقتهم قضائيا .ويسعدنا أن نتشاطر جتاربنا
القوي بالفعل .كما شارك االحتاد األورويب مؤخرا يف بروكسل مع اآلخرين وحنن تواقون إىل التعلم من جتارب اآلخرين.
مع مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب يف استضافة مؤمتر ويف ذلك السياق ،أود أن أذكر أيضا أن االحتاد األورويب
بشأن املساعدة يف أعمال بناء القدرات على مكافحة اإلرهاب سيستضيف يف بروكسل ،يف هناية هذا الشهر ،مؤمترا بشأن
اليت تضطلع هبا مراكز األمم املتحدة اإلقليمية ملكافحة اإلرهاب املقاتلني األجانب مع خرباء إقليميني.
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ويدعم االحتاد والدول األعضاء فيه بقوة العمل مبوجب باألزمة السورية وأنشطة الدولة اإلسالمية يف العراق والشام.
القرار  ،)2014( 2178مبا يف ذلك اجلهود املبذولة لتعزيز وحنن نُطلق أيضا مبادرة إقليمية بشأن مكافحة التطرف العنيف
يف منطقة الساحل واملغرب .ونتطلع إىل تعزيز النظام القانوين
العمل الدويل من أجل مكافحة التطرف العنيف.
ومع إطاحة الفئة العليا من اإلرهابيني أو تقدميها للعدالة ،ضد املقاتلني األجانب يف بلدان الشرق األوسط ومشال أفريقيا.
يصبح من املهم بشكل متزايد أن نتخذ إجراء يضمن أالَّ َّ
ومن األساسي أنه ال ميكن رؤية مكافحة اإلرهاب
حيل
مبعزل عن أعمال أخرى .وحنن نعمل إلدماج أعمال مكافحة
وتطورًا تقنيًا وفتكًا.
حملَّها جمنَّدون جدد  -أكثر شبابًا ُّ
إن مكافحة العنف املتطرف جزء مهمل غالبًا من عملنا اإلرهاب والعنف املتطرف يف مجيع أنشطة االحتاد األورويب
َّ
ُ َ
اجلماعي ملكافحة اإلرهاب .لكنها ستبقى حمورًا جلهود االحتاد املالئمة .وندعو األمم املتحدة إىل ضمان إدماج تدابري منع
األورويب ،ألننا نعتقد أهنا شرط مسبق ملعاجلة بالء اإلرهاب اإلرهاب والتطرف بشكل كامل يف أنشطتها املختلفة .واالحتاد
األورويب يدعم أيضًا الدعوات اليت أطلِقت اليوم إىل حتسني دور
ِّ
باطراد.
األمم املتحدة .ويف هذا السياق ،أود تسليط الضوء على أعماهلا
تضم حىت
ويف إطار االحتاد األورويب ،أنشئت شبكة ّ
يف امليدان ،كاليت جتري عبْر جهود املبعوث اخلاص لألمني العام
التشدد حنو
اآلن حنو  1 000ممارس يتعاملون مع منع
ُّ
دي ميستورا ،الذي يدعمه االحتاد األورويب .ويف الوقت نفسه،
التطرف العنيف واإلرهاب .ولدى الشبكة تيار عمل خاص
أن لدى األمم املتحدة إمكانية
يعتقد االحتاد األورويب أيضًا َّ
مكرس للمسائل املتعلقة باملقاتلني األجانب ،وفريق عمل
َّ
للقيام باملزيد بشأن مكافحة التطرف ،بتسخري قدرهتا الداخلية
معينٌّ بالتشدد والروايات اإللكترونية املضادة .وقد نشر يف
لضمان تناغم اجلهد واتساقه .ويتطلع االحتاد األورويب والدول
عام  2014جمموعة من أفضل املمارسات اليت تقدم تفاصيل
األعضاء فيه إىل مزيد من اخلطوات يف هذه الصدد.
االتصال من أجل مشاريع حمددة .ويف عام  ،2015ستكون
وأود أن أختتم كلميت بالقول إنَّها مسؤوليتنا املشتركة
الشبكة قد أد ِمجت يف شبكة مراكز التفوق املستقبلية .ودعمًا
هلذه اجلهود ،اعتمد االحتاد األورويب مؤخرًا استراتيجية منقَّحة أن نضمن أن تكون سيادة القانون واحترام القانون الدويل،
ملكافحة التشدد والتجنيد لإلرهاب .وقد فتحنا حوارًا مع وخباصة قانون حقوق اإلنسان والالجئني والقانون اإلنساين،
مكونات أساسية ملكافحة اإلرهاب.
ِّ
شركات اإلنترنت ملجاهبة التشدد اإللكتروين ،ووافقنا على
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
مشترك إلنفاذ القانون والصناعة واملجتمع املدين.
تدريب َ
وإننا نُ ِع ّد أيضًا رزمة من التدابري للمسامهة يف بناء اليابان.
قدرة بلدان ثالثة ،أكثر تضررًا باخلطر اإلرهايب .وحنن ندعم
السلطات النيجريية يف كفاحها ضد اإلرهاب .وقد أطلقنا
مؤخرًا مشروعًا متعلقًا مبكافحة التطرف العنيف يف شرق
أفريقيا ،ومشروعًا متناسقًا يف جنوب آسيا .وإننا نُ ِع ّد برناجمًا
ملكافحة األنشطة العنيفة املرتبطة باملتطرفني ،يُ ِّ
ركز على سوريا
والعراق وبلدان يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا ،تضررت
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السيد أوكامورا (اليابان) (تكلم باإلنكليزية) :أود يف
البداية أن أعرب عن تقديري الصادق لقيادة الرئيسة بعقد
لكل من األمني العام
ممنت أيضًا ٍ
مناقشة اليوم املفتوحة .وإنين ٌّ
بان كي  -مون ورؤساء جلان املجلس املرتبطة مبكافحة
اإلرهاب على إحاطاهتم اإلعالمية الشاملة.

14663737

19/11/2014

ا لامعألا ءارج نم نييلودلا نمألاو مالسلا ددهت يتلا راطخألا

S/PV.7316

وأود أن أوجز باختصار تعهدات اليابان الدولية األخرية
أن اإلرهاب قد أنشأ
إن القلق يساورنا مجيعًا إزاء حقيقة َّ
َّ
شبكة دولية وامت ّد يف أرجاء العامل .وخطر اإلرهاب خمتلف يف جمال مكافحة اإلرهاب.
عن اخلطر الذي تفرضه الزناعات ال ِعرقية أو الدينية .واملخاطر
أن التعاون اإلقليمي مهم يف التصدي
أوالً ،نعتقد َّ
األخرية اليت فرضها ما يُ َّ
سمى تنظيم الدولة اإلسالمية يف للتحديات مبزيد من الفعالية وبأسلوب يغلب فيه اجلانب
العراق والشام أظهرت ذلك بوضوح .إنه هتديد خطري له تأثري العملي .وكجزء من برامج املساعدة اليت أُعلِنت يف مؤمتر
عاملي ،وبالتايلَّ ،
فإن التدابري الفعالة بتكليف من األمم املتحدة طوكيو الدويل اخلامس املعين بالتنمية يف أفريقيا ،استضافت
ضرورية  -ليس يف العراق وسوريا فحسب :فنحن اآلن نواجه اليابان يف األسبوع املاضي حلقة عمل بشأن التعاون يف جمال
ممتدة على نطاق واسع يف أفريقيا .وقد ُص ِدمنا َّ
خماطر ِّ
بأن بوكو القضاء اجلنائي من أجل مكافحة اإلرهاب بني دول الساحل
حرام قد اختطفت أكثر من  200تلميذة يف نيسان/أبريل .ودول مشال أفريقيا .وقد شاركت فيها عدة دول يف املنطقة.
وهذه ليست مشكلة ال تعين اليابان .فقد تال احتجاز الرهائن ونأمل أن يكون االجتماع قد أسهم يف تعزيز التعاون اإلقليمي.
يف ميناس ،اجلزائر ،يف كانون الثاين/يناير من العام املاضي
أن االستقرار اإلقليمي والتنمية
ثانيًا ،استنادًا إىل فكرة َّ
ست نفسي لتلك املسألة
كر ُ
مقتل  10أشخاص يابانيني .وقد َّ
فعالة يف معاجلة األسباب اجلذرية يف
يف منصيب السابق بصفيت مديرًا عامًا للشؤون األفريقية يف االجتماعية واالقتصادية َّ
قدمت اليابان رزمة واسعة من املساعدات
وزارة اخلارجية اليابانية .وأثرتها أيضًا باعتبارها أحد املواضيع مكافحة اإلرهابَّ ،
ُ
لعدة مناطق ،إضافة إىل ما أعلِن يف مؤمتر طوكيو الدويل
الرئيسية حني َّ
نظمنا يف حزيران/يونيه من السنة املاضية مؤمتر
اخلامس املعين بالتنمية يف أفريقيا .ومن األمثلة األخرية ،قررت
طوكيو الدويل اخلامس املعين بالتنمية يف أفريقيا.
اليابان يف أيلول/سبتمرب تقدمي  22مليون دوالر كمعونة منحة
وهناك رؤية مشتركة يف عملية مؤمتر طوكيو الدويل املعين طوارئ للعراق ولبنان ،بغية توفري مآ ٍو طارئة وموا ّد إغاثة
بالتنمية يف أفريقيا ،مفادها أنَّه حني يُحبَط الناس ،وخباصة لألشخاص العراقيني املشردين داخليًا والالجئني السوريني
األجيال الشابة ،حيال الفقر املدقع وبطالة الشباب ،يتَّسع املتضررين باعتداء الدولة اإلسالمية يف العراق والشام.
إن مكافحة اإلرهاب على اخلطوط
اإلرهاب .ومن نافلة القول َّ
وغين عن القول إننا نعمل على مكافحة اإلرهاب بالتعاون
سمى األسباب
األمامية هامة .ولكن من املهم أيضًا معاجلة ما يُ َّ
الوثيق مع دول يف آسيا ،وخباصة الدول األعضاء يف رابطة أمم
اجلذرية .وبتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية ميكننا أن
املشترك
اإلعالن
يف
ذلك
د
ويتجس
(آسيان).
آسيا
شرق
جنوب
َّ
َ
حنمل األمل إىل الناس يف خمتلف املناطقِ ،
ونوجد مؤسسة
الصادر عن آسيان  -اليابان للتعاون ملكافحة اإلرهاب الدويل
ال تتسامح مع اإلرهاب .وكانت الفكرة وراء مؤمتر طوكيو
واجلرمية عبْر الوطنية ،الذي اعتُ ِمد يف نايبيداو ،ميامنار .ومنذ
الدويل اخلامس املعين بالتنمية يف أفريقيا املضي ق ُدمًا بالتنمية
أن أرست اليابان يف عام  2006احلوار بني رابطة أمم جنوب
االجتماعية واالقتصادية .ويف املؤمتر ،أعلن رئيس الوزراء
شرق آسيا واليابان بشأن مكافحة اإلرهاب ،عقدنا حوارات
آيب عن ختصيص بليون دوالر للتنمية واالستقرار يف منطقة
سنوية  -مشلت االجتماع التاسع يف سنغافورة يف أيار/مايو.
الساحل ،فض ً
ال عن مساعد ٍة لتعزيز قدرة املنطقة على املشاركة
تيسر لنا
فهي
أساسية.
املتواصلة
اجلهود
هذه
أن
اليابان
وترى
َّ
ِّ
يف مكافحة اإلرهاب.
ييسر لنا
ما
وهذا
الصرحية.
النظر
وجهات
تبادل
من
املزيد
ِّ
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اخلروج بتدابري أكثر فعالية وعملية بشأن مكافحة اإلرهاب،
باالستفادة من املمارسات اإلجيابية املاضية .عالوة على ذلك،
أن مؤمتر قمة شرق آسيا قد أصدر أيضًا
أود أن أؤكد حقيقة َّ
يف األسبوع املاضي بيانًا مستق ً
ال يؤكد التزامنا بالعمل مع
املجتمع الدويل ملكافحة التطرف والتشدد واإلرهاب.
ويف ما يتعلق بالقرار  ،)2014( 2178الذي اتُّ ِخذ يف
قدمته أكثر من  100دولة عضو ،بينها
أيلول/سبتمرب ،فقد َّ
اليابان ،وهو يوضح تضامن املجتمع الدويل بشأن هذه املسألة.
وينبغي للدول األعضاء أن تتخذ اإلجراء املالئم لتنفيذ التدابري
الواردة يف القرار ،بغية التصدي بفعالية للمخاطر ،وخباصة
مسألة املقاتلني اإلرهابيني األجانب .وهناك عدة تدابري ال ِغىن
عنها ،تشمل مراقبة احلدود ومكافحة التطرف العنيف ومتويل
اإلرهاب والتعاون الدويل.
وحيدوين األمل يف أن جيدد أعضاء املجتمع الدويل
تأكيدهم على مكافحة اإلرهاب بتبادل كل عضو حكمته
وخربته مع اآلخر ،بغية تعزيز تدابري مكافحة اإلرهاب الدويل.
وأود أن أختتم بياين بالتأكيد جمددا على موقف اليابان
املتمثل يف مكافحة لإلرهاب الدويل بشكل حازم .وستضطلع
اليابان ،بوصفها عضوا يتحلى باملسؤولية يف األمم املتحدة،
بدور فعال يف بذل كل اجلهود ملكافحة اإلرهاب جنبا إىل
جنب مع املجتمع الدويل.
قطر.

الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة

السيدة آل ثاين (قطر) :أود أن استهل بيان دولة قطر
باإلعراب عن شكرنا لكم على عقد هذه اجللسة املهمة.
وكذلك نود الترحيب مبشاركة معايل وزيرة خارجية أستراليا،
السيدة جويل بيشوب ،صباح هذا اليوم .كما نود أن نشكر
األمني العام على إحاطته اإلعالمية وتقريره .وال يفوتين أن
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نوجه الشكر إىل سعادة سفري أستراليا ،معايل السيد غاري
كونيالن ،رئيس جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرارين
 )1999( 1267و  )1989( 1989بشأن تنظيم القاعدة
واألفراد والكيانات املرتبطة به ،وإىل سعادة سفرية ليتوانيا،
رميوندا مورموكاييت ،رئيسة جلنة جملس األمن املنشأة عمال
بالقرار  )2011( 1373بشأن مكافحة اإلرهاب ،على
إحاطتيهما اإلعالميتني.
ونود ،بداية ،أن نعرب عن تأييدنا للبيان الرئاسي
( ،)S/PRST/2014/23الذي اعتمده املجلس اليوم.
فلقد سلطت الورقة املفاهيمية ( ،)S/2014/787اليت
قدمتها مشكورة الرئاسة املوقرة ،الضوء على حجم التحديات
اليت تواجه املجتمع الدويل يف جمال مكافحة اإلرهاب واملخاطر
اجلدية والكبرية اليت ميكن أن يواجهها العامل إن تراخى يف
التصدي آلفة اإلرهاب .وعلى الرغم من الصورة القامتة اليت
تعمل اجلماعات اإلرهابية على تكريسها لدى الرأي العام
هبدف زرع اخلوف وترويع املجتمعات اآلمنة ،ودفع املجتمع
الدويل إىل الرضوخ لألفكار واأليديولوجيات اليت حترض على
العنف والكراهية ،فإن ما يدعو إىل التفاؤل والثقة بقدرتنا على
مواجهة اإلرهاب بأنواعه كافة هو أن نرى املجتمع الدويل
موحدا يف مواجهة هذا اخلطر اليوم أكثر من أي وقت مضى.
لذلك فإننا اليوم أمام اختبار فريد لوحدتنا وإلرادتنا وتعاوننا.
وال شك أن حتقيق هدفنا املشترك مرهون بتنسيق جهودنا يف
مجيع املجاالت اليت تساعد يف دحر املنظمات اإلرهابية.
اتساقا مع سياسة بلدي للشراكة مع املجتمع الدويل
ملواجهة املخاطر والتحديات املشتركة ،فقد حرصت قطر
على املشاركة يف جلسة جملس األمن اليت عقدت يف 24
أيلول/سبتمرب املاضي (انظر  .)S/PV.7272وكانت قطر من
املؤيدين لقرار جملس األمن  .)2014( 2178وقد جددت
دولة قطر يف تلك اجللسة التزامها مبكافحة اإلرهاب على
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مجيع املستويات ومواصلة دورها الفعال يف كل اجلهود الدولية ومبا يساهم يف دعم احلملة الدولية ملكافحة اإلرهاب وتعزيز
ملواجهة اإلرهاب ،وبأهنا لن تألو جهدا من أجل حتقيق هذا سيادة القانون على املستويني الوطين والدويل.
اهلدف .وتنفيذا هلذا االلتزام ،اختذت دولة قطر عددا من
إن تنامي هذه اجلماعات اإلرهابية العابرة للحدود
التدابري ،منها تعزيز منظومتها التشريعية .فقد أصدرت مؤخرا واستخدامها لوسائل وأساليب مفزعة يف القتل والترهيب
تشريعات تتضمن حظر االستخدام غري املشروع للوسائل يرفضها الضمري اإلنساين وتشجبها األديان يستدعي تكثيف
اإللكترونية ألهداف ذات صلة باإلرهاب؛ وكذلك تنظيم جهودنا وتوافر اإلرادة السياسية لتنفيذ االلتزامات والتعهدات
عمل اجلمعيات اخلريية ،مبا حيول دون إساءة استخدامها اليت قطعها املجتمع الدويل ملكافحة اإلرهاب ،وفق ما ورد يف
لغرض متويل اإلرهاب .كما تواصل اللجنة الوطنية ملكافحة قرارات جملس األمن ،وآخرها القرار  ،)2014( 2178ومبا
غسل األموال ومتويل اإلرهاب دورها الرقايب اهلام والفعال يضع حدا للتهديدات اليت يتعرض هلا األمن والسلم الدوليان.
يف هذا اخلصوص وبالتنسيق مع اجلهات احلكومية املعنية يف ويف ضوء املدى اخلطري وغري املسبوق الذي بلغه هذا اخلطر
الدولة ،ومنها اللجنة الوطنية ملكافحة اإلرهاب.
وانعكاسه املباشر على الدول واملجتمع الدويل بأسره ،فإن

كما استضافت قطر يف كانون األول/ديسمرب 2013
االجتماع املشترك خلرباء التطبيقات يف جمال مكافحة متويل
اإلرهاب مبشاركة  180خبريا ميثلون  46دولة و  14منظمة
إقليمية ودولية .وستستضيف الدوحة هلذا الغرض أيضا حلقة
العمل املشتركة للتطبيقات وبناء القدرات مبجموعة العمل املايل
ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا واملجموعة األوروبية -
اآلسيوية .ويف إطار تنفيذ استراتيجية األمم املتحدة العاملية
املتعلقة مبكافحة اإلرهاب ،فقد واصلت دولة قطر التعاون مع
األجهزة املعنية يف األمم املتحدة ،ويف جماالت عديدة ،حيث
استضافت الدوحة يف عام  2013وبرعاية املديرية التنفيذية
للجنة األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب ومركز التعاون العاملي
ملكافحة اإلرهاب مؤمتر منع استخدام املنظمات غري الرحبية
ألغراض متويل اإلرهاب .كما جيري العمل مع املديرية التنفيذية
ملكافحة اإلرهاب لتعزيز املؤسسات الوطنية القضائية وجعلها
قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة ،من خالل تدريب
وتأهيل القضاة واملحققني وإنشاء شبكة للتعاون القضائي يف
مكافحة اإلرهاب واجلرمية على املستويني اإلقليمي والدويل،
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هذا اهلدف لن يتحقق بدون وجود استراتيجية تأخذ بعني
اإلعتبار جذور اإلرهاب ومسبباته ،سواء ما تعلق منها بأعمال
اجلماعات اإلرهابية أو باإلرهاب الذي متارسه بعض األنظمة
وساهم يف توفري الذريعة للجماعات اإلرهابية لكي تتواجد
وتنشط ومتارس أعماهلا اإلجرامية.

إن جناح املجتمع الدويل يف حماربة اإلرهاب يتطلب
املزيد من العمل املؤسسي ملكافحته .ونعين بذلك أن تسري
خطط املواجهة امليدانية ضد اإلرهابيني جنبا إىل جنب مع
العمل املتوسط والطويل املدى لرفع الوعي ،ومعاجلة أسباب
جتنيد الشباب من قبل املنظمات اإلرهابية ،والقضاء على
األسباب اليت تتذرع هبا املنظمات اإلرهابية لتجنيد املقاتلني
وغسل عقول الشباب وتضليلهم وجتنيدهم ،وعدم السماح
بالسياسات اليت تنتهك حقوق اإلنسان والقانون الدويل والقيم
اإلنسانية ،وبالسياسات القائمة على الظلم والتهميش واإلقصاء
والترويع .كما أن تعزيز التعاون الدويل يكتسي أمهية خاصة
لوضع حد للزناعات ،حيث أن استمرارها والتراخي يف وضع
حد هلا كان سببا رئيسيا لتمدد اجلماعات اإلرهابية وسيطرهتا
على أجزاء كبرية من الدول واستقطاب املقاتلني من خمتلف
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بقاع العامل وتنامي قدرات تلك املنظمات اإلرهابية اليت تستغل
غياب االستقرار والفراغ األمين وسياسات الظلم والتهميش.

الظروف .وشهدنا على حنو متزايد وحشية من يلجأون إىل
اإلرهاب بوصفه وسيلة لتحقيق غاياهتم .وال بد أن يكون ردنا
واضحا وباإلمجاع ،على حنو ما جتلى يف مجيع البيانات اليت
أُديل هبا اليوم .وال توجد أية ظروف أو أحوال تربر ارتكاب
تلك األعمال.

قطر موقفها الرافض لإلرهاب والتطرف وستواصل التزامها
بتنفيذ أحكام القرار  )2014( 2178والقرارات األخرى
ذات الصلة ،ودعم أي جهد دويل مشترك من شأنه مكافحة
اإلرهاب واستئصاله وجتفيف منابعه.

وكما ذكر األمني العام مؤخرا ،جيب أن نتصدى
لإلرهاب بالتعزيز اجلماعي جلميع جهودنا وسياساتنا ملكافحة
اإلرهاب وكفالة أن تتسق هذه اجلهود والسياسات مع قواعد
القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل ،وأن
تتماشى مجيع التدابري اليت نتخذها مع أهداف األمم املتحدة
وقيمها ومبادئها العاملية.

السيدة ميخيا فيليس (كولومبيا) (تكلمت باإلسبانية):
مبا أن هذه املرة األوىل اليت خياطب فيها وفد بلدي جملس األمن
خالل فترة رئاسة أستراليا للمجلس ،أود أن أمتىن لكم ،سيديت
الرئيسة ،ولوفد بلدكم كل النجاح وأن أهنئكم على رئاستكم
للمجلس .وأعتقد أن البيان الذي أدىل به وزير اخلارجية صباح
هذا اليوم حدد خطى مسار تفكرينا مليا يف التحدي الذي ميثله
اإلرهاب اليوم لنا مجيعا .ونشعر باالمتنان على املذكرة املفاهيمية
( ،S/2014/787املرفق) اليت تعمل بوصفها نقطة مرجعية.

وترى كولومبيا أن من األمهية احليوية مبكان أن نتخذ
هنجا مستمرا وشامال يشمل تدابري حازمة ملواجهة الظروف
املفضية إىل انتشار اإلرهاب ،مثل عدم حتقيق التنمية االجتماعية
واإلقتصادية ،على حنو ما أُبرز صباح هذا اليوم .وذلك ألن
القوة العسكرية وحدها لن تكون كافية إطالقا لدحر اإلرهاب
وأثبتت األحداث مرارا وتكرارا أننا ال ميكن أن نربط اإلرهاب
ببلد واحد أو منطقة أو دين أو ثقافة أو مبجموعة حمددة
للظروف االجتماعية.

ونود أن نشدد هنا على أن أية حماولة لربط اإلرهاب
بدين أو ثقافة أو حضارة أو جنسية أو جمموعة سيعطي الذريعة
لإلرهابيني للتحريض على اإلرهاب وتربير أعماهلم اإلرهابية.
لقد كانت كولومبيا أحد البلدان اليت وقعت ضحية
ولقد أكدت التجربة على أن اإلرهاب ال دين وال جنسية
له .فهو ظاهرة إجرامية هتدف إىل إشاعة الفوضى وتقويض لإلرهاب ،كما يعلم املجلس جيدا ،وعانت من آثاره.
ولذلك حنن ملتزمون مبكافحته ،ونعرب عن تضامننا الكامل
االستقرار.
وختاما ،إننا اليوم أمام مسؤولية استثنائية تتطلب اختاذ مع ضحاياه .ومن الواضح أن اإلرهاب هتديد عاملي يتجلى
تدابري حازمة وعاجلة ملواجهة األعمال اإلرهابية تنسجم مع بسبل شىت ويف مناطق خمتلفة من العامل وال يعفي أي أحد.
أساليب تلك املنظمات واألهداف اليت تسعى هلا ،والتصدي وذلك يتطلب منا اختاذ تدابري تتماشى مع املبادئ اليت تشاطرها
لكل من يقف وراءها أو يدعمها أو حيرض عليها .وجتدد دولة البشرية قاطبة.

الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن
للممثلة كولومبيا.

وتتطلب منا مواجهة الظاهرة املتزايدة للمقاتلني اإلرهابيني
إن كولومبيا ترفض وتدين اإلرهاب جبميع أشكاله
ومظاهره وتؤكد جمددا على أنه غري مربر حتت أي ظرف من األجانب اختاذ تدابري متعددة األطراف ومتفق عليها بتوافق
اآلراء ،وبطريقة مشولية وتشاركية ،وتعزيز األطر القانونية
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الوطنية ،وحتديد أفضل املمارسات وتبادل التجارب الناجحة
من أجل تعزيز التعاون الدويل يف جمال مكافحة اإلرهاب.

إن كولومبيا دولة طرف يف مجيع الصكوك الدولية
ملكافحة اإلرهاب وهي ترى أن التنفيذ الكامل هلذه الصكوك
شرط الزم لبلوغ األهداف اليت حددناها ألنفسنا بوصفنا
املجتمع الدويل .ومع ذلك ،فإن اإلجراءات اليت نتخذها لن
تكلل بالنجاح الكامل إذا مل نعقد معاهدة شاملة ملكافحة
اإلرهاب ،إذ أننا سنتمكن من خالل ذلك الصك من تنفيذ
الصكوك األخرى القائمة وسد الفجوات املتبقية وتعزيز اإلطار
الدويل امللزم قانونا ملكافحة هذه اجلرمية .وبوسع املجلس أن
يعتمد دائما على دعم بلدي.

واالستخباراتية ،وإنشاء آليات فعالة لتبادل املعلومات ووضع
ضوابط فعالية وكفؤة للحدود.

إن كازاخستان طرف يف مجيع االتفاقيات الدولية ملكافحة
اإلرهاب .وهي ترحب بفكرة دعوة اللجنة املخصصة املعنية
بتدابري القضاء على اإلرهاب الدويل لالنعقاد جمددا إلعداد
مشروع اتفاقية شاملة ملكافحة اإلرهاب ،وتؤيد زيادة حتسني
آليات مكافحة اإلرهاب األخرى املنشأة مبوجب معاهدات.
كما يؤيد بلدي تأييدا تاما أعمال جلنة جملس األمن ملكافحة
اإلرهاب.

وفيما يتعلق بتمويل تلك اجلماعات ،فقد أويل الكثري من
التركيز لدفع الفدى ملرتكيب عمليات االختطاف .وبالنظر يف
هذه املسألة ،ترى كولومبيا أن من األمهية مبكان أن نكون
واضحني فيما يتعلق بكون ضحايا االختطاف يواجهون
أيضا اخلطر الوشيك خلسارة أرواحهم ،إضافة إىل فقداهنم،
على األقل بشكل مؤقت ،حلريتهم .وحقوق الضحايا يف
احلياة واحلرية قيم وحقوق معترف هبا دوليا وجيب احترامها
السيد عبد الرمحانوف (كازاخستان) (تكلم باإلنكليزية):
ومحايتها .ولذلك ،يف التعامل مع االختطاف ،ينبغي أن تتخذ
الدول واملجتمع الدويل تدابري ال جتعل من الضحايا أو من تتطلب مكافحة اإلرهاب الدويل اختاذ هنج شامل وطويل األمد
والتعاون على الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية ،مع الدعم
حياولون الدفاع عنهم جمرمني.
واستنادا إىل ذلك االلتزام الثابت ،علينا أن ننشئ الفعال من مجيع الدول األعضاء واهلياكل اإلقليمية واملجتمع
ونعزز القوانني واملؤسسات الوطنية املتصلة باملعلومات املالية املدين.

إن أحد أكرب شواغل كولومبيا هو حتويل االسلحة إىل
اجلماعات املسلحة من غري الدول وآثاره الضارة على املكافحة
العاملية لإلرهاب .وال حتدث االسلحة النامجة عن التجارة
والنقل غري املشروعني لالسلحة آثارا سلبية على حقوق اإلنسان
للسكان وتفاقم الزناعات وتقويض استقرار الدول وأمنها
فحسب ،بل لدى هذه االسلحة صلة كبرية بأعمال اإلرهاب.
ويف ذلك الصدد ،وكما ذكر هنا أيضا ،مثل اعتماد
معاهدة جتارة االسلحة خطوة هامة إىل األمام .وسيكون بدء
نفاذ املعاهدة يف كانون األول/ديسمرب املقبل أمرا هاما لنا
مجيعا ،وسيسهم تنفيذ املعاهدة الكامل يف األنشطة الرامية إىل
منع اإلرهاب والقضاء عليه.

14663737

ودليال على اخنراطنا يف أنشطة جملس األمن نظمنا ،بالترافق
مع جلنة مكافحة اإلرهاب ،يف أيلول/سبتمرب  ،2014زيارة
قام هبا إىل أستانا سعادة السيد جون  -بول البورد ،رئيس
املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب .وكللت مناقشاته
مع موظفني رفيعي املستوى يف جمال انفاذ القانون وكبار
موظفي اهليئات املالية واملتخصصة األخرى يف كازاخستان
بالنجاح يف توسيع نطاق تعاوننا املشترك.
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وتسترشد كازاخستان باستراتيجية األمم املتحدة العاملية
ملكافحة اإلرهاب وغريها من الصكوك العاملية الدولية اليت
صدقت عليها كازاخستان .كما أن بلدي يشارك بفعالية
يف تدابري األمن ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومنظمة
شنغهاي للتعاون واملؤمتر املعين بالتفاعل وتدابري بناء الثقة يف
آسيا ومنظمة معاهدة األمن اجلماعي.
ووقع بلدي ،باعتباره عضوا فعاال يف مركز مكافحة
اإلرهاب التابع لرابطة الدول املستقلة واهليكل اإلقليمي
ملكافحة اإلرهاب التابع ملنظمة شنغهاي للتعاون ،على اتفاقية
منظمة شنغهاي للتعاون بشأن مكافحة اإلرهاب وعلى مجيع
االتفاقات املتعلقة مبكافحة االجتار غري املشروع باألسلحة
والذخائر واملتفجرات .كما نعمل بشكل وثيق مع الوكاالت
املختلفة ملنظومة األمم املتحدة .وعلى وجه اخلصوص،
تستضيف العاصمة اجلنوبية لبلدي ،أملايت ،املركز اإلقليمي
للمعلومات والتنسيق يف آسيا الوسطى ملكافحة االجتار غري
املشروع باملخدرات .وحنن ممتنون جلميع اجلهات املاحنة على
دعمها للمركز اإلقليمي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات
واجلرمية يف أملايت.

19/11/2014

اعتمد إعالن أستانا ،الذي يؤكد التزام الدول املشاركة يف
املنظمة والبلدان الشركاء مبكافحة اإلرهاب .كما أن تلك
األنشطة تشغل مكانة بارزة للغاية يف صدارة برنامج التعاون
املشترك بني كازاخستان واالحتاد األورويب .وإضافة إىل ذلك،
شارك بلدي أيضا يف خطة عمل للشراكة الفردية مع منظمة
حلف مشال األطلسي ،ومن مث تعزيز تعاونه مع جملس الشراكة
األوروبية  -األطلسية.
وعلى الصعيد الوطين ،اعتمدنا يف العام املاضي برنامج
الدولة ملكافحة التطرف الديين واإلرهاب يف مجهورية
كازاخستان للفترة  ،2017-2013وخصصنا مبلغ 600
مليون دوالر لتنفيذ الربنامج.
واهلدف الرئيسي هلذا اجلهد هو ضمان سالمة األشخاص
والدولة واملجتمع بشكل عام من خالل حتسني التدابري الرامية
إىل تقليل اآلثار النامجة عن تلك اآلفة املزدوجة إىل أدىن حد
والقضاء عليها .وجيري إيالء اهتمام خاص لزيادة املشاركة
النشطة من جانب اجلمهور بشأن الوقاية وإعادة تشكيل
أنشطة توعية الفئات املستهدفة.

ويف اخلتام ،فإن مجهورية كازاخستان تلتزم بالتكاتف
وحنن منخرطون يف خطة العمل املشتركة لتنفيذ مع املجتمع الدويل انطالقا من التزامنا العميق بأن نكافح آفة
استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب يف آسيا اإلرهاب والتطرف الراديكايل املتنامية بصورة مطردة مكافحة
الوسطى .ووضع اخلطة عدة شركاء هم :بلدان املنطقة ،أكثر فعالية.
وفرقة العمل املعنية بتنفيذ ترتيبات مكافحة اإلرهاب ،واالحتاد
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
األورويب ومركز األمم املتحدة اإلقليمي للدبلوماسية الوقائية
بوروندي.
يف آسيا الوسطى ،الذي ختذ مقره يف عشق أباد .ونظمت
السيد شينغريو (بوروندي) (تكلم بالفرنسية) :بادئ
كازاخستان أيضا اجتماعا تشاوريا مع املنظمات اإلقليمية يف
حزيران/يونيه  2012يف أملايت لتنفيذ استراتيجية األمم املتحدة ذي بدء ،أود أن أهنئكم ،سيديت الرئيسة ،على تويل أستراليا
رئاسة جملس األمن لشهر تشرين الثاين/نوفمرب .وأود أيضا أن
يف آسيا الوسطى.
أشكركم على اختياركم هلذا املوضوع البالغ األمهية ملناقشة
واستضافت كازاخستان ،بصفتها رئيس منظمة األمن
والتعاون يف أوروبا لعام  ،2010مؤمترا بشأن منع اإلرهاب،
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اليوم :التعاون الدويل يف مكافحة اإلرهاب والتطرف املقترن االستثمار األجنيب ،األمر الذي يعزز عزلة الدول املتضررة
ويؤدي يف هناية املطاف إىل اهنيارها االقتصادي.
بالعنف.
إن األحداث اجلارية تذكرنا غالبا بأن اإلرهاب ما زال
جيلب احلزن للعامل ويلحق األمل واملعاناة جبميع شعوبه دون
متييز .وكما يعلم أعضاء املجلس ،فإنه ال مير أسبوع دون
وقوع عمل إرهايب يف مكان ما من العامل .وتضرب األعمال
الشنعاء من هذا القبيل بطريقة عمياء األبرياء الذين يقودهم
سوء احلظ ألن يكونوا يف املكان اخلطأ يف الوقت اخلطأ .ومن
مصلحة مجيع البلدان مكافحة هذه اآلفة على األصعدة العاملية
واإلقليمية والوطنية.
ويتفق اجلميع على أن جوهر التهديد اإلرهايب يتمثل يف
طابعه العابر للحدود الوطنية .واإلرهاب ال يترسخ يف دولة
ما أو يف منطقة ما بطريقة عشوائية ،بل ينتقل من مكان إىل آخر
على حنو انتهازي .واستنادا إىل طائفة األماكن اليت ظهر فيها منذ
عام  ،2001نشهد كال من التشريد وتصدير التهديد اإلرهايب
من الشرق األوسط إىل أفريقيا ومناطق أخرى .وال ميكن جتاهل
أن اإلرهاب هو نتيجة لتفاعالت بني عوامل سياسية وأمنية
واجتماعية وبيئية ،وأنه مرتبط بالفقر وسوء اإلدارة وضعف
املؤسسات وختلف التنمية .واإلرهاب ينشط بشكل خاص يف
املجتمعات اهلشة ويف بلدان مرحلة ما بعد انتهاء الصراع ،حيث
يسمح غياب سيادة القانون والثغرات اإلدارية هلذه اجلماعات
بالنمو واالزدهار مع اإلفالت من العقاب ،حيث توسع نطاق
تأثريها على املجموعات السكانية املحرومة من املوارد وهي
املجموعات اليت ال يوجد لديها أمل يف املستقبل ،كما هو احلال
بالنسبة حلركة الشباب يف الصومال.

ويف هذا العامل الذي يزداد ترابطا باستمرار ،والذي
تقلصت فيه املسافات الطويلة فأصبحت شيئا ميكن حتديده
مبنتهى الدقة ،فإن كل شيء ظاهر وميكننا أن نتحقق منه وأن
خنربه بأنفسنا .وبينما يصبح اإلرهاب أكثر عاملية باستمرار ،مثة
صالت واضحة بني جتار املخدرات يف منطقة الساحل واملافيا
األوروبية واجلماعات يف أمريكا الالتينية ،والذين يتبادلون اآلن
اخلربات والدراية الفنية .واملوجة اجلديدة من اإلرهابيني شبيهة
بشبكة عنكبوتية تربط فعليا بني مجيع القارات .والسؤال الذي
يتردد على ألسنة اجلميع اليوم هو :ما هي الوسائل الكفيلة
بوضع حد آلفة قرننا هذه اليت تزداد تعقيدا باستمرار وما هي
السبل املتاحة للحل اليت ينبغي أن نعطيها األولوية.

أوال وقبل كل شيء ،تُظهر الفترة الوجيزة اليت كرسناها
ملكافحة اإلرهاب أن التدخل العسكري ال يكفي لتخليصنا
من هذه اآلفة .إن العمل العسكري قد ميكننا من القضاء على
معاقل اإلرهابيني ،ولكنه ال يؤدي إىل اختفائها لألبد .وإذا
ما أضرمنا النار يف معقل لإلرهابيني يف مكان ما ،فإن معقال
آخر سينبعث من رماده يف مكان آخر ،وهو ما حيدث غالبا
مبزيد من الشدة والتصميم .وعالوة على ذلك ،فإن العمل
العسكري املحض الذي ال يكون مصحوبا بعمل مدين ميكن
أن يتسبب يف عدم االستقرار يف صميم الدولة وأن يغذي
قدرات اإلرهاب فيها .ومن مث ،فإنه ملنع انتشار اإلرهابيني أو
ظهورهم جمددا أو عودهتم ،ال بد من ختفيف حدة الظروف
اليت تسمح ببقائهم .وهذا هو املجال الذي تظهر فيه أمهية
واإلرهاب يقضي ،حيثما وجد ،على كل أمل وعلى كل املفهوم األساسي للفترة الراهنة :هنج عاملي وكلي على النحو
ُ
رؤية للمستقبل وأي تفكري يف تنفيذ برامج للتنمية االقتصادية املبني يف القرارين  )2014( 2170و .)2014( 2178
ومن املؤكد أن األعضاء يتفقون معي يف أنه ال ميكن
واالجتماعية .وتكون للمنظمات اإلجرامية اليد العليا كما لو
كانت السلطة املسؤولة عن املناطق اخلاضعة لسيطرهتا وتثبط أن يصبح املواطنون والسكان واملجتمعات املحلية ،ويف املقام
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األول الفئات األفقر واألضعف ،أقل تقبال لأليديولوجيات مصري ضحايا اإلرهاب ومن خالل تزويدهم بكل ما يلزم من
اليت تشجع التطرف والعنف إال إذا تكفلنا بتحقيق رفاههم .مساعدة .ويف واقع األمر ،فإن الضحايا وأسرهم هم األقدر
والوعد بالتنمية وحتقيق الذات على الصعيدين الشخصي على إثبات الطابع امللح ملكافحة اإلرهاب.
واملجتمعي مها الشيء الوحيد الذي ميكنه أن ينافس ذلك
ويف اخلتام ،أود أن أؤكد من جديد تصميم بوروندي
البديل الشنيع واملميت.
القوي على العمل مع البلدان األخرى والتزامها الراسخ هبذا

ثانيا ،ينبغي أال نقلل من أمهية املساعدة اإلمنائية يف مكافحة
اإلرهاب .فاملعونة اإلمنائية من شأهنا أن جتعل منع ظهور بؤر
توتر ساخنة ،ال سيما يف حميطنا املباشر ،أمرا ممكنا .ومن مث،
فإن املعونة اإلمنائية قد تبدو تدبريا واضحا يتعني تنفيذه حيث
أن من شأنه أن ميكننا من كشف وحتليل عالمات اإلنذار
حبدوث أزمة مبجرد ظهورها.

العمل ملكافحة هذا التهديد اخلطري للسالم واألمن الدوليني،
الذي يضرب دولنا يف الصميم .وبنفس هذا التصميم وااللتزام،
وضعت بوروندي قواهتا املقاتلة األكثر حنكة حتت تصرف
بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال ،اليت ختضع حاليا إلمرة
أحد كبار الضباط البورونديني ،وذلك من أجل املساعدة على
استعادة السالم املفقود منذ عقود طويلة.

وأخريا ،ال يسعين سوى أن أعرب عن بالغ تعاطفي
ثالثا ،من الضروري وضع تصنيف للجماعات اإلرهابية
من أجل تقييم نقاط ضعفها وإعداد السياسة األمنية والدفاعية وتضامين مع مجيع ضحايا اإلرهاب وأقارهبم.
املالئمة .فطرائق عملها ال تتوافق مع النهج التقليدي املألوف
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :يف هذه اللحظة ،أود
بالنسبة لنا إزاء الصراعات .وبدال من ذلك ،فإهنا حتاول أن أشكر مجيع الوفود على استعدادها ملواصلة املناقشة بدون
االنصهار يف صفوف السكان واملجتمعات املحلية ،حيث انقطاع طيلة الساعة املخصصة لتناول وجبة الغداء الستيعاب
تستخدم البشر واملمتلكات املحمية كدروع دون إظهار أي العدد الكبري جدا من املتكلمني ،الذي يدل على مدى االهتمام
عالمات مميزة .وهدفها هو خلق حالة دائمة من انعدام األمن الكبري هبذه املسألة احلامسة .ونشكر اجلميع على حضورهم
والذهان يف صميم القوات النظامية ،مما يؤدي إىل انتشار ومشاركتهم هنا اليوم ،لكن بينما نبدأ جلستنا يف هذه
شعور عام بالريبة واهللع.
الظهرية ،أود أن أغتنم هذه الفرصة ألذكر مجيع املتكلمني
بضرورة قصر بياناهتم على مدة ال تتجاوز أربع دقائق من أجل
متكني املجلس من إجناز عمله بسرعة .واملرجو من الوفود اليت
لديها بيانات طويلة أن تعمم نصوصها املكتوبة وتديل بصيغة
موجزة عندما تتكلم يف القاعة.

وأخريا ،على الصعيد االستراتيجي ،يتعني علينا تعميق
فهمنا ملا ينطوي عليه اإلرهاب من عناصر إغواء من أجل
مكافحته عن طريق الترويج لثقافة السالم من خالل احلوار
والتثقيف والتوعية وأنشطة التبادل املجتمعي .وال ميكن
التشديد مبا فيه الكفاية على أمهية محاية حقوق اإلنسان يف
أعطي الكلمة اآلن ملمثلة ماليزيا.
سياق مكافحة اإلرهاب .وبدال من أن نقصر أنفسنا على
السيدة أدنني (ماليزيا) (تكلمت باإلنكليزية) :بادىء
النوايا احلسنة ،جيب أن نثبت من خالل إجراءاتنا احترامنا
ذي بدء ،أود أن أهنئكم ووفد بلدكم ،سيديت الرئيسة ،على
حلقوق اإلنسان وسيادة القانون .وجيب علينا أيضا إجياد السبل
تويل أستراليا لرئاسة جملس األمن هلذا الشهر ،وعلى عقد هذه
الكفيلة بتعبئة املجتمع الدويل من خالل تسليط الضوء على
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اجللسة اهلامة .كما ترحب ماليزيا بالبيان الرئاسي الذي اعتُمد
يف وقت سابق ( ،)S/PRST/2014/23ونشكر األمن العام على
إحاطته اإلعالمية.
ومما يثلج صدر وفد بلدي أيضا ،حضور ممثلني رفيعي
املستوى لكل من األرجنتني ولكسمربغ وليتوانيا ومجهورية
كوريا .وهذه املشاركة الرفيعة املستوى تدل على األمهية اليت
نوليها مجيعا ملوضوع جلسة اليوم ،اليت نعتقد أهنا تتيح لنا
الفرصة لتقييم ما أُح ِر َز من تقدم يف مكافحة آفيت اإلرهاب
والتطرف العنيف ،ال سيما يف سياق تنفيذ القرارين 2170
( )2014و  ،)2014( 2178اللذين اتُ ِخذا يف وقت سابق
هذا العام .وتؤيد ماليزيا البيانني اللذين أدىل هبما ممثال إيران
واململكة العربية السعودية بالنيابة عن حركة عدم االحنياز
ومنظمة التعاون اإلسالمي ،على الترتيب.
إن ماليزيا تؤكد جمددا وبأشد العبارات إدانتها لإلرهاب
جبميع أشكاله ومظاهره ،فضال عن مجيع أعمال اإلرهاب
وأساليبه وممارساته .ويف أعقاب الزحف الكبري لإلرهاب
واجلماعات املتطرفة العنيفة ،من حيث السيطرة على األراضي
فعال فضال عن املجال الفكري واأليديولوجي ،كانت ماليزيا
من مقدمي القرار  ،)2014( 2178الذي اتُ ِخذ يف أيلول/
سبتمرب .ولدى قيامنا بذلك ،سعينا إىل تقدمي دعمنا للجهد
الرامي إىل حشد العمل الدويل يف مكافحة اإلرهاب على حنو
عام ،وآفة املقاتلني اإلرهابيني األجانب حتديدا.
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وقف تدفق األموال إىل هذه اجلماعات واملجندين يف صفوفها.
ونضم صوتنا إىل أصوات اآلخرين يف الدعوة إىل اختاذ إجراء
دويل حازم وفعال ملكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف ،يف
إطار كامل االحترام مليثاق األمم املتحدة ومبادىء القانون
املعترف هبا عامليا ،مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل والقانون
الدويل حلقوق اإلنسان.
وما انفكت ماليزيا تعمل على تعزيز إطارها القانوين
املحلي بغية كفالة احترام التدابري الرامية إىل صون األمن
القومي حلقوق اإلنسان احتراما كامال .ويتجلى ذلك يف
قانوننا ذي الصلة بشأن مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف،
الذي ألْ ِغ َي مبوجبه قانون األمن الداخلي لدينا لعام 1960
الذي تعرض النتقاد شديد وحل حمله قانون اجلرائم األمنية
(التدابري االستثنائية) لعام .2012
وفيما يتعلق بإنفاذ القانون ،أقامت شعبة مكافحة
اإلرهاب يف الشرطة امللكية املاليزية منذ عام  2000عالقات
ثنائية مع حنو  50وكالة أجنبية لالستخبارات وإنفاذ القانون،
مع التشديد بصورة خاصة على تبادل املعلومات .وفيما يتعلق
باالمتثال للقرارين  )2014( 2170و ،)2014( 2178
فإن اإلطار القانوين املتعلق بالسياسات العامة لدينا جنح يف منع
خروج جمندين حمتملني من البلد .ويف عام َ ،2013ع َّدلت
ماليزيا قانوهنا املتعلق مبكافحة غسل األموال لعام 2001
ليشمل تدابري مكافحة متويل اإلرهاب .وبعد أن أصبح يُ ُ
عرف
اآلن بقانون مكافحة غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب،
فإنه ينص بصورة شاملة على جتميد أموال اإلرهابيني وتنفيذ
أحكام القرار  ،)1999( 1267وعلى نطاق أوسع ،القرار
.)2001( 1373

لقد شهد عام  2014حىت اآلن تطورات تثري االنزعاج،
ال سيما فيما يتعلق باألساليب اليت تستخدمها اجلماعات
املتطرفة العنيفة .والطابع الوحشي ملا تُزنله خبصومها وضحاياها
من عقاب وانتقام مروع ورهيب .ولعل ما يثري قدرا أكرب
ويف عام  ،2003أنشأت ماليزيا املركز اإلقليمي جلنوب
من االنزعاج هو أن خطاب هذه اجلماعات يزداد انتشارا
على ما يبدو وحيظى بتأييد متزايد من فئة واسعة ومتنوعة من شرقي آسيا ملكافحة اإلرهاب ،الذي يروم بناء القدرات وتقدمي
سكان العامل .ويف ذلك الصدد ،يعتقد وفد بلدي أنه ال بد من املساعدة التقنية على الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية .وحىت
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 31تشرين األول/أكتوبر ،أجنز املركز  140برناجما لبناء
القدرات حضرها حنو  3 000مشارك حملي و  1 260من
املشاركني األجانب .ويعمل املركز بصورة وثيقة مع العديد من
البلدان بشأن خمتلف جوانب مكافحة اإلرهاب ،كما يتعاون مع
هيئات مثل املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب ومكتب
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية.
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يف حد ذاته حصنا ممتازا ضد اجلهود اليت يبذهلا اإلرهابيون
واملتطرفون من أجل التجنيد .وتعتقد ماليزيا اعتقادا راسخا أن
تركيز التحالف على تعزيز هنج يستند إىل مبدأ االعتدال ينبغي
دعمه من جانب الدول األعضاء ،ال سيما يف سياق سعينا
املشترك إىل مكافحة خطاب اإلرهابيني واملتطرفني العنيفني.
وأثناء مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف ،من املنصف القول
أننا قطعنا مجيعا شوطا جبارا .لكن ال يزال أمامنا الكثري مما
ينبغي عمله .وجيب علينا أن نواصل على حنو فعال مكافحة
خطاب اإلرهابيني واملتطرفني العنيفني وما ميارسونه من إغراء،
والتصدي ألعماهلم اإلجرامية يف كل مرحلة من املراحل.
وتؤكد ماليزيا جمددا التزامها الثابت بذلك اهلدف ودعمها
املتواصل له.

وعلى املستوى اإلقليمي ،فإن التعاون على مكافحة
اإلرهاب يتم أساسا يف إطار املؤمتر الوزاري لرابطة أمم جنوب
شرق آسيا بشأن اجلرمية عرب الوطنية .وعالوة على ذلك ،فإن
االجتماع السنوي لكبار مسؤويل رابطة أمم جنوب شرق
آسيا بشأن اجلرمية عرب الوطنية ينفذ ويستعرض قرارات املؤمتر
الوزاري ،فضال عن استكشاف جماالت أخرى للتعاون.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
واتفاقية رابطة أمم جنوب شرق آسيا ملكافحة اإلرهاب
تتيح إطارا تشريعيا على الصعيد اإلقليمي يكمل االستراتيجية سنغافورة.
العاملية ملكافحة اإلرهاب واالتفاقيات الدولية املتعلقة مبكافحة
السيدة تان (سنغافورة) (تكلمت باإلنكليزية) :نشكر
اإلرهاب وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة.
األمني العام بان كي  -مون ورئيسي جلنة جملس األمن املنشأة
أما على الصعيد الدويل ،فقد صادقت ماليزيا على عم ً
ال بالقرارين  )1999( 1267و  )2011( 1989بشأن
تسع من االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ال  14الرامية تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات ،وجلنة مكافحة
إىل مكافحة اإلرهاب .ونواصل اختاذ خمتلف التدابري لتنفيذ اإلرهاب على إحاطتيهما اإلعالميتني.
التزاماتنا الدولية ،مبا يف ذلك التدابري التشريعية الالزمة لتمكيننا
ونشيد بأستراليا على عقدها هلذه املناقشة املفتوحة
من االنضمام إىل االتفاقيات والربوتوكوالت املتبقية.
يف الوقت املناسب .لقد وضع القراران )2014( 2170
و  )2014( 2178أساسا قويا إلطار دويل ملكافحة اإلرهاب
بغية التصدي لتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام
(داعش) وجبهة النصرة .ومناقشة اليوم تتيح للمجتمع الدويل
فرصة مفيدة ملواصلة تطوير ذلك اإلطار .وقد كانت سنغافورة
من بني مقدمي القرار  )2014( 2178الذي يتناول وقف
تدفق املقاتلني اإلرهابيني على الصعيد الدويل.

ويف هذا السياق ،ترحب ماليزيا أيضا بالتوقيع يف حزيران/
يونيه على اتفاق تعاون بني املديرية التنفيذية للجنة مكافحة
اإلرهاب وحتالف األمم املتحدة للحضارات ،الذي ينشىء،
يف مجلة أمور ،إطارا منتظما للتشاور بني الكيانني .وعلى
الرغم من أن التحالف ال يروم مكافحة اإلرهاب على حنو
حصري ،فإنه يشارك يف املشاريع اهلادفة إىل حتسني التفاهم
فيما بني الثقافات ومعاجلة اإلحساس بالعزلة يف صفوف بعض
إننا ندين ،بأشد العبارات املمكنة ،األعمال الوحشية اليت
اجلماعات ،ال سيما الشباب السريع التأثر .ويشكل ذلك ارتكبها تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام ،وجبهة
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النصرة ضد املدنيني األبرياء ،مسلمني وغري مسلمني على حد
سواء .وتظل سنغافورة ملتزمة بدعم اجلهود الدولية ملكافحة
اإلرهاب .وسوف نستمر يف التعاون مع األمم املتحدة
والشركاء الدوليني لوقف الدعمني املادي واملايل املقدمني
للمنظمات اإلرهابية.
وتعترب سنغافورة مركزا دوليا وجمتمعا متعدد األديان تقطنه
طائفة مسلمة كبرية .وتؤثر اجلماعات املتطرفة مثل داعش على
األفراد املهزوزين بأيديولوجيتها .وميكن أن ينفذ العائدون من
القتال الذين اكتسبوا مهارات قتالية عالية هجمات يف أوطاهنم،
مما يؤدي إىل تفاقم التهديد الذي متثله الشبكات اإلرهابية
املوجودة يف منطقتنا مثل اجلماعة اإلسالمية .ويثري التطرف
الذايت واألعمال اإلرهابية العفوية أيضا خماوف كبرية نظرا
النتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ووسائل التواصل
االجتماعي .ويف هذا الصدد ،أفيد عن وجود مايناهز 350
مواطنا من جنوب شرق آسيا ،مبن يف ذلك عدد قليل من
السنغافوريني ،يف العراق وسوريا .واخلطر املترتب يف املدى
الطويل على الوئام االجتماعي هو أيضا أمر واضح للعيان.
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يؤكد هنج سنغافورة املتكامل ملكافحة اإلرهاب أيضا جهود
إعادة التأهيل على أساس ديين ،اليت يقودها املجتمع املحلي.
وقد أدانت قياداتنا الدينية واملجتمعية تنظيم القاعدة وداعش
بشكل ال لبس فيه .وتفضح جمموعة إعادة التأهيل الديين ،وهي
جمموعة تطوعية تتكون من العلماء واملدرسني املسلمني يف
سنغافورة ،املفاهيم اخلاطئة لأليديولوجيا املتطرفة يف جلسات
مباشرة ،وتقدم حججا قوية تدحض التفسريات الدينية اخلاطئة
للجناة ،وإعادة تأهيلهم وإدماجهم يف املجتمع من جديد.
وبينما تؤدي األسر دورا هاما يف إعادة تأهيل اجلناة،
تلقي املنظمات املجتمعية األخرى بثقلها لتقدم الدعم ألسرهم
عند الضرورة .وتساعد تلك املنظمات أيضا على إجياد عمل
للجناة بعد إطالق سراحهم.

ومن وجهة نظرنا أنه ميكن استئصال اجلزء الظاهر من
آفة التطرف العنيف ،ولكن ستستمر جذورها األيديولوجية يف
التشعب ،إال إذا قطع دابرها .وستعقد سنغافورة هلذه الغاية،
خالل عام  2015يف سنغافورة ،ندوة ملؤمتر قمة شرق آسيا،
لتبادل وجهات النظر وتبادل أفضل املمارسات ،بشأن اجتثاث
وكجزء من هنجنا املتكامل ملكافحة اإلرهاب ،إنضمت التطرف الديين وإعادة التأهيل .ونأمل أن متثل الندوة إسهاما مفيدا
سنغافورة إىل بلدان أخرى ،وسامهت من خالل تقدمي يف اجلهود الدولية الرامية ملعاجلة اجلذور األيديولوجية للتطرف،
عتاد وأفراد لعملية العزم املتأصل ،اليت متثل التحالف املتعدد وبالتايل إضعاف جاذبية اجلماعات اإلرهابية مثل داعش.
اجلنسيات الذي تقوده الواليات املتحدة ملكافحة داعش.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
وتضمن ذلك ضباط اتصال وختطيط ،وطائرة صهرجيية ،من بلجيكا.
طراز كي سي  135-آر ،إلعادة التزود بالوقود يف اجلو،
السيدة فرنكيين (بلجيكا) (تكلمت بالفرنسية) :تؤيد
وفريق حتليل للصور تابعا للقوات املسلحة السنغافورية .وقد
بلجيكا البيان الذي أدىل به رئيس بعثة االحتاد األورويب ،وأود
كان هذا العتاد فعاال يف إسهاماتنا السابقة يف جهود التحالف
أن أضيف بعض املالحظات بصفيت الوطنية.
املتعدد اجلنسيات يف العراق وأفغانستان.
إن بلجيكا هي أحد البلدان اليت تضررت للغاية من
لكننا ندرك أنه من املهم أيضا مواجهة األيديولوجيااملتطرفة
ظاهرة املقاتلني األجانب اإلرهابيني .وكانت أيضا أحد أكثر
املستخدمة لتجنيد املقاتلني اإلرهابيني األجانب ،اليت تغذي
البلدان اخنراطا يف احلرب ضد تنظيم الدولة اإلسالمية يف
خطط أعمال العنف جلماعات مثل داعش .وعلى هذا النحو،
14663737
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العراق والشام .ويف هذا الصدد ،فإننا سعداء جدا بتمكننا من االجتماعية الرامية إىل معاجلة األسباب اجلذرية للتطرف ،وبناء
قدرة الفئات املستضعفة .كما تنطوي االستراتيجية أيضا على
املشاركة يف مناقشة اليوم.
بذل اجلهود لزيادة الوعي بشأن ظاهرة التطرف على املستوى
إن التهديد الذي يشكله تنظيم داعش ،واجلماعات
املحلي.
اإلرهابية األخرى ،ليس فقط يف سوريا بل أيضا يف العراق،
وجرى أيضا إنشاء وحدة جديدة مسؤولة عن منع
ومجيع أحناء الشرق األوسط الكبري ومنطقة الساحل ،وكذلك
يف أجزاء أخرى من أفريقيا وأماكن أخرى ،هو يف الواقع التطرف داخل وزارة الداخلية .وتتوىل دعم االستراتيجيات
حقيقي وخطري للغاية .ويذكرنا كل يوم باألساليب املروعة املحلية ملواجهة التطرف وتعزيز هذه اجلهود .ويف الواقع،
اليت يستخدمها اإلرهابيون لتهديد كل من املجتمع الدويل جيب أن نركز جهودنا على املستوى املحلي ،سواء كان ذلك
واملجتمعات املحلية ،وكيف أنه يقوض السلم واألمن الدوليني .السلطات املحلية أو املجتمع املدين ،من أجل خوض املعركة
ضد ظاهرة التطرف بشكل أفضل.
وتظل بلجيكا مقتنعة متاما بأنه يتعني على األمم املتحدة
أخريا ،جيب أن ميثل التصدي لتمويل اجلماعات اإلرهابية
االضطالع بدور ريادي فيما خيص التصدي لتلك التهديدات،
من خالل التنسيق الدويل ملختلف اجلهود واملبادرات ،ومن جزءا ال يتجزأ من جهد أوسع نطاقا ملكافحة اإلرهاب .وقد
خالل اجلهود املبذولة لضمان اتساق السياسات .وينبغي أن شاركت بلجيكا مؤخرا يف عدد من املناقشات حول كيفية
تواصل استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب ،مكافحة متويل اإلرهاب على حنو أكثر فعالية ،ونود أن نذكر
اليت جرى االنتهاء من استعراضها الرابع الذي جيري كل عدة نقاط يف هذا الصدد كجزء من تلك املناقشات.
سنتني يف شهر حزيران/يونيه ،توجيه أعمالنا.
أوال ،جيب علينا أن ننفذ بالكامل نُظم جزاءات األمم

وترحب بلجيكا باختاذ جملس األمن للقرارين  2170املتحدة القائمة .وفيما يتعلق بتمويل اإلرهاب ،يوفر لنا
( )2014و  ،)2014( 2178وتدعو الدول األعضاء إىل القراران  )2014( 2170و  )2014( 2178توجيها مفيدا
للغاية.
اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان تنفيذمها الشامل.
وتؤكد بلجيكا يف هذا السياق أمهية الدور الذي يقوم
به مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب فيما خيص تعزيز
االستراتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب .وترحب بلجيكا مببادرات
املركز وتدعمها الرامية إىل زيادة فهم ظاهرة املقاتلني األجانب.

ثانيا ،يعد تبادل املعلومات على املستوى الدويل
واملستويات األخرى ضروريا أيضا من أجل حتديد الذين
يسامهون يف األنشطة اإلرهابية ،وميكننا من اختاذ إجراءات
ضد هؤالء األفراد واملجموعات.

وجيب أن تشكل الوقاية عنصرا رئيسيا يف ردنا على
اإلرهاب والتطرف العنيف .ويدعو القرار )2014( 2178
حبق إىل تعزيز العمل الدويل ملواجهة التطرف العنيف .ومن أجل
معاجلة مشكلة املقاتلني اإلرهابيني األجانب ،إعتمدت احلكومة
البلجيكية استراتيجية جديدة ملنع التطرف العنيف ،تقوم على
املبادئ التالية :حتسني فهمنا لعملية التطرف ،وتعزيز التدابري

ثالثا ،جيب منع نفاذ اإلرهاب واجلماعات اإلرهابية إىل
النظام املايل الدويل ،وحتقيقا هلذه الغاية ،جيب على مؤسساتنا
املالية أن تطبق بشكل صارم للغاية مبدأي الشفافية والعناية
الواجبة.
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الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
قريغيزستان.
السيد قديروف (قريغيزستان) (تكلم باإلنكليزية):
أود يف البداية ،سيديت الرئيسة ،أن أشكركم على عقد هذه
املناقشة اهلامة.
لقد أصبح اإلرهاب اليوم ميثل أحد أخطر التهديدات
للسلم واألمن الدوليني .إن قريغيزستان تدين وترفض
اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره .وينبغي أال يربط كظاهرة
عاملية وعرب وطنية بأي دين أو جنسية أو حضارة أو مجاعة
عرقية ،وال ميكن مواجهته بنجاح إال من خالل تعزيز التعاون
الدويل .ويف هذا الصدد ،تؤكد قريغيزستان دعمها احلازم
لكافة التدابري والصكوك القانونية املعتمدة يف إطار األمم
املتحدة ملكافحة اإلرهاب الدويل والتطرف العنيف.
وجيب أن نواصل بذل جهودنا حبزم لتنفيذ استراتيجية
األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب ،اليت وفرت أساسا
متينا الستجابة شاملة لإلرهاب الدويل والتطرف العنيف ،على
مجيع املستويات.
ويف هذا السياق ،نرحب بقرار اجلمعية العامة 276/68
بشأن استعراض استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة
اإلرهاب ،الذي اختذ يف حزيران/يونيه من العام احلايل .ولكي
حنقق أهدافنا ،من املهم أن تبقى هذه االستراتيجية وثيقة الصلة
مبوضوع الساعة وأن تعزز التنسيق يف ضوء التهديدات اجلديدة
الناشئة والتوجهات املستجدة لإلرهاب الدويل والتطرف
العنيف.
والوضع احلايل يف العامل يدلل على أن أعمال اإلرهاب
والتطرف العنيف يف ازدياد وأهنا تؤثر سلبًا على االستقرار
واألمن والتنمية .وحنن نشهد الفظائع اليت ترتكبها اجلماعات
اإلرهابية مثل تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش)
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وجبهة النصرة وبوكو حرام وحماوالهتا للتأثري على الزناعات.
وتقديرات فريق الرصد التابع للجنة املنشأة عم ً
ال بالقرارين
 )1999( 1267و  )2011( 1989بشأن تنظيم القاعدة
ومن يرتبط به من أفراد وكيانات بأن ما يزيد على 13 000
من املقاتلني اإلرهابيني األجانب من أكثر من  80من الدول
األعضاء قد انضموا إىل داعش وجبهة النصرة ال ميكن إال
أن تثري القلق العميق .فمشاركة هؤالء املقاتلني يف اجلماعات
اإلرهابية على هذا النطاق غري املسبوق ال يفاقم الزناعات
نفسها فحسب ،ولكن يزيد األوضاع اإلنسانية واالجتماعية
واالقتصادية وحقوق اإلنسان سوءًا كذلك .وما من شك يف
أنه بعد عودهتم إىل بلداهنم األصلية ،سيظل هؤالء املقاتلني
اإلرهابيني يشكلون خطرًا بالغًا.
ويف هذا الصدد ،فإن القرار  ،)2014( 2178الذي
اختذ يف قمة جملس األمن املعقودة يف  24أيلول/سبتمرب (انظر
 ،)S/PV.7272بشأن مواجهة التهديد الذي ميثله املقاتلون
اإلرهابيون األجانب جاء يف الوقت املناسب إىل جانب أنه
مهم للغاية .وقريغيزستان تؤيد متامًا ضرورة اختاذ تدابري
عاجلة ووقائية على املدى الطويل للتعامل مع ظاهرة املقاتلني
اإلرهابيني األجانب تلك .وقريغيزستان تتخذ خطوات لتنفيذ
القرار  )2014( 2178يف إطار الفصل السابع من ميثاق
األمم املتحدة .ونرى أنه من املهم دمج التدابري املتعلقة بتنفيذ
الفقرة  14من القرار ،اليت تدعو إىل بناء قدرات الدول
للتصدي للتهديد الذي يشكله املقاتلون اإلرهابيون األجانب.
إن عاملنا احلديث مير بفترة عصيبة تتسم بعدم االستقرار
املتزايد على الصعيدين اإلقليمي والدويل .ومنطقتنا ليست
استثناء من ذلك .ويف خطابه أمام املجلس الدائم ملنظمة األمن
والتعاون يف أوروبا يف  6تشرين الثاين/نوفمرب ،أكد األمني العام
بان كي  -مون أن تأثري التحول يف أفغانستان على وسط آسيا
هو مصدر قلق كبري أيضًا .وحنن نوافق متامًا على هذا التقييم
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للوضع يف املنطقة .واليوم ،فإن تعزيز األمن اإلقليمي ميثل أولوية
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
يف وسط آسيا ،حيث تعترب هتديدات اإلرهاب واملخدرات إسبانيا.
النابعة من أفغانستان عوامل رئيسية لزعزعة االستقرار ،وخاصة
السيد جاسو ماتوسيس (إسبانيا) (تكلم باإلسبانية):
مع انسحاب القوة الدولية للمساعدة األمنية.
إننا جنتمع يف حلظة حامسة يف املعركة ضد اإلرهاب وتنظيم
والوضع يزداد سوءًا جراء التهديد الذي يشكله املقاتلون
اإلرهابيون األجانب .واألمر يتطلب تعاونًا إقليميًا أكثر فعالية
واختاذ تدابري أكثر تنسيقًا وعملية يف إطار هياكل مكافحة اإلرهاب
يف املنظمات اإلقليمية مثل منظمة معاهدة األمن اجلماعي ومنظمة
شنغهاي للتعاون ،ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،ورابطة
الدول املستقلة .ونرى أن تعزيز التعاون اإلقليمي سيسهم عمليًا
يف اجلهود العاملية ملكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف.

وقريغيزستان تدعم أنشطة مركز األمم املتحدة اإلقليمي
للدبلوماسية الوقائية لوسط آسيا ،الذي نطالبه بأن يويل اهتمامًا
خاصًا لتلك القضايا .وينبغي أيضا أن يستكشف إمكانية
مساعدة بلدان املنطقة يف تنفيذ القرار  )2014( 2178بشأن
التصدي بفعالية للتهديد الذي يشكله املقاتلون اإلرهابيون
األجانب .يف الوقت نفسه ،فإننا نفهم بوضوح أنه بغية
القضاء على ظاهرة اإلرهاب ،مبا يف ذلك املقاتلني اإلرهابيني
األجانب ،جيب أن نعاجل األسباب الكامنة وراء تلك الظاهرة.
ومن املعروف أن ظهور اإلرهاب والتطرف يغذيه الفقر والظلم
االجتماعي وغياب سيادة القانون ،فضال عن ارتفاع معدالت
األمية والبطالة ،خاصة بني الشباب .وعليه ،مثة حاجة لوضع
تلك اجلوانب يف احلسبان يف استراتيجياتنا وبراجمنا.

القاعدة وجبهة النصرة وتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق
والشام واملنظمات اإلرهابية ذات الصلة .ويف هذا السياق،
تصرفت األمم املتحدة وجملس األمن بشكل حازم باختاذ
القرارين  )2014( 2170و  ،)2014( 2178وكالمها
يتضمن أحكامًا هامة ملكافحة تلك اجلماعات والتصدي
لظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب.
وهذا يشري إىل أن الوضع يشكل هتديدًا للسالم واألمن
الدوليني ،مثلما أكد املجلس ،ويقتضي أن تتصرف الدول على
املستوى العاملي ضد هذا التهديد .وهذا يشمل أربعة عناصر
يود وفدي أن يسلط الضوء عليها .أوالً ،حنتاج إىل التركيز
على الظروف اليت تدعم ظهور هذه الظاهرة .ثانيًا ،جيب أن
نتصدى للدعاية اليت تروج للتطرف العنيف .ثالثًا ،ال بد من
تعزيز التعاون بني الدول من أجل مكافحة تلك اآلفة .وأخريًا،
أود أن أشري إىل أمهية مكافحة متويل تلك املجموعات.

بالنسبة للنقطة األوىل ،أود التنويه إىل ضرورة دراسة
الظروف اليت تشجع على انتشار اإلرهاب ،مع احترام حقوق
اإلنسان وسيادة القانون يف نفس الوقت .جيب مكافحة
اإلرهاب على خمتلف اجلبهات بكفاءة مع احترام القانون .وال
بد من نزع الشرعية عن اإلرهاب ،والتركيز على البيئة الباعثة
ختامًا ،أود أن أكرر التزامنا القوي مبواصلة مكافحة على التطرف واليت تعزز ظهوره ،ومكافحة مظاهره من خالل
اإلرهاب والتطرف العنيف على الصعد الوطنية واإلقليمية مالحقة اجلناة ومساءلتهم عن أفعاهلم أمام املحاكم.
والعاملية .ونعتقد اعتقادًا راسخًا أن من واجب كل الدول
وقد اختذت إسبانيا خطوات يف هذا املجال ونفذت
األعضاء يف األمم املتحدة واملجتمع الدويل ومسؤوليتها أن تدابري ضمن اإلطار القانوين احلايل ،وخاصة ملنع املواطنني
تبقى مستعدة ملنع استمرار انتشار هذا اخلطر العاملي واستئصاله .اإلسبان واملقيمني يف بلدنا من السفر إىل مناطق الزناع
واملشاركة يف األنشطة اإلرهابية وأعمال العنف .ومت اعتقال
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عدد من األشخاص أثناء حماولتهم مغادرة إسبانيا هلذا الغرض،
وبالتعاون مع دول اجلوار ،قمنا بتفكيك شبكة متورطة يف
جتنيد هؤالء األشخاص .وعلى الرغم من أن القانون اجلنائي
اإلسباين يشتمل بالفعل على أحكام مفيدة ملكافحة اإلرهاب،
مبا يف ذلك معاجلة ظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب ،فإن
بلدنا بصدد اإلعداد إلصالحات قانونية إضافية من أجل تعزيز
قدرتنا على منع جتنيد وسفر أمثال هؤالء املقاتلني.
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بشكل فعال لتحقيق هذه الغاية من خالل اختاذ القرارين
اللذين تكررت اإلشارة إليهما يف مناقشة اليوم .ومن األمهية
مبكان تعزيز التنسيق الدويل لوضع آليات من شأهنا أال تترك
أي ثغرات ميكن أن يستمر اإلرهابيون من خالهلا يف تلقي
التمويل ألنشطتهم اإلجرامية .والتعاون املعزز ضروري أيضا
ملنع التدفقات املالية اليت تستفيد منها تلك اجلماعات.
وفيما يتعلق بالعناصر األربعة اليت ذكرهتا ،فإن عمل األمم
املتحدة يعترب أساسيًا .ويف هذا الشأن ،يعرب وفدي عن دعمه
الكامل للعمل املمتاز الذي تقوم به جلنة جملس األمن املنشأة عم ً
ال
بالقرار  )2001( 1373املعنية مبكافحة اإلرهاب ،واملديرية
التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب ،وفرقة العمل املعنية بالتنفيذ
يف جمال مكافحة اإلرهاب ،وهي أفضل اآلليات جتهيزًا وأكثرها
مالءمة ملكافحة التطرف العنيف ،واإلرهاب بشكل عام.

واجلانب الثاين الذي يود وفدي تناوله يتعلق باحلاجة
إىل التصرف حبزم ضد التطرف والدعاية اليت تروج للتطرف
العنيف .ويف هذا الصدد ،وضعت إسبانيا خطة استراتيجية
وطنية ملكافحة التطرف العنيف .وينبغي تنفيذ اإلجراءات يف
هذا املجال دائمًا بالتعاون الوثيق مع قادة املجتمعات املعرضة
للتطرف .واستخدام اإلرهابيني لتكنولوجيا االتصاالت
اجلديدة جيب أن يدفعنا إىل تطوير برامج عمل هتدف إىل
وال يسعين أن أختتم بياين دون أن أعرب عن تضامن
إحباط ومواجهة الدعاية اليت ينشرها اإلرهابيون من خالل إسبانيا مع ضحايا اإلرهاب ،الذين جيب أال يغيب عن بالنا
وسائط التواصل االجتماعي .وجيب أن حنترم دائما حرية دائمًا أهنم ميكن أن يكون هلم دور رئيسي يف منع التطرف
التعبري وحرية تداول األفكار  -وهذه مسألة حساسة للغاية .والتطرف العنيف.
ومن األمهية مبكان توجيه رسائل إجيابية وشاملة تستهدف
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
أعضاء تلك املجتمعات وخاصة شباهبا.
املغرب.
أما اجلانب الثالث فيتمثل يف التعاون الدويل الفعال بني
السيد هالل (املغرب) (تكلم بالفرنسية) :يف البداية،
الدول ،والذي بدونه ال ميكن مكافحة خطر اإلرهاب العاملي
أود أن أهنئكم ،سيديت الرئيسة ،على رئاسة بلدكم الناجحة
بشكل ناجع .وحنن حباجة إىل تكثيف تبادل املعلومات وتعزيز
ملجلس األمن هلذا الشهر ،وخاصة بالنسبة ملوضوع الساعة
املساعدة يف جمال التحقيقات اجلنائية ومجع األدلة .وجتربتنا
املختار ملناقشة اليوم“ ،التهديدات اليت يتعرض هلا السالم
الوطنية تقودنا إىل اإلميان بأن التعاون الدويل أداة فعالة جدًا
واألمن الدوليان نتيجة لألعمال اإلرهابية ”.
للتعامل مع التهديد اإلرهايب ودحره .ويف هذا السياق ،أنشأت
واململكة املغربية تغتنم هذه الفرصة لتؤكد جمددًا إدانتها
إسبانيا آليات قوية للتعاون مع جرياهنا ،وخاصة دول السواحل
الشديدة لإلرهاب جبميع أشكاله وتشدد على أن ال شيء
اجلنوبية للبحر األبيض املتوسط.
ميكن أن يربر عم ً
ال إرهابيًا .ويف هذا الصدد ،يدين املغرب
رابعًا وأخريًا ،نرى  -وهو األمر الغين عن القول -
بشدة قيام تنظيم داعش اإلرهايب بذبح الرهينة األمريكي بيتر
أنه ال بد من مكافحة متويل اإلرهاب .واملجلس قد تصرف
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عبد الرمحن كسيغ يف  16تشرين الثاين/نوفمرب ،ونعرب عن لتحقيق مآرهبم .واملجتمع الدويل يواجه أيديولوجية مدمرة
رفضنا التام لتلك اجلرمية النكراء اليت تتعارض مع كل القيم جيب التصدي ألهدافها الظالمية بعزم وتصميم.
اإلنسانية واألخالقية العاملية ،مبا يف ذلك تعاليم اإلسالم ،دين
واململكة املغربية ،اليت ضربتها اهلجمات اإلرهابية يف الدار
السالم والتسامح والتعايش .جيب عدم ربط اإلرهاب بأي البيضاء عام  ،2003ومراكش عام  ،2011قد اعتمدت هنجًا
دين أو جنسية أو حضارة أو جمموعة عرقية بعينها.
شام ً
ال ومتماسكًا يركز على الوقاية والعمل ،وفقًا للركائز
وتأيت مناقشة هذا املوضوع يف حلظة حامسة ،تتسم بتوسع
غري مسبوق لإلرهاب والتطرف العنيف والزنعة الراديكالية،
بالرغم من اجلهود اليت يبذهلا املجتمع الدويل للحد من هذه
الظاهرة .وما زال اإلرهاب يضرب بعشوائية وشراسة وينتشر
كالسرطان .وسيطرة مجاعة الدولة اإلسالمية اإلرهابية
أراض عراقية وسورية هو حت ٍد ال للبلدين فحسب ،بل
على ٍ
للمجتمع الدويل أيضًا.

واجلماعات اإلرهابية تستغل كل املوارد املتاحة بشكل
متزايد من أجل حتقيق أهدافها .وهي تستخدم تكنولوجيات
متقدمة يف وسائط اإلعالم وشبكة اإلنترنت وشبكات التواصل
االجتماعي الجتذاب أكرب عدد ممكن من املجندين من بني
مجيع الطبقات االجتماعية ومن كل اجلنسيات .ونشهد بقلق
بالغ تلك الظاهرة املفزعة لالستعانة باملقاتلني اإلرهابيني
األجانب .ويف حني أن مناطق أخرى ،مثل أفغانستان ومشال
أفريقيا ،شهدت تلك الظاهرة ،اليت بدأت كتهديد حملي حمدود،
إال أهنا تطورت اليوم لتتحول إىل هتديد عاملي .وقد جنحت
اجلماعات اإلرهابية يف جتنيد الشباب بنجاح ،مبا يف ذلك
أبناء األسر امليسورة احلال والبلدان املتقدمة النمو ،مما جيعل
االرتباط التقليدي بني الفقر واإلرهاب أقل أمهية .فهي جتند
األطباء واملهندسني والطالب .ويقوم اإلرهابيون بغسل أدمغة
ضحاياهم ويستغلوهنم يف تنفيذ خمططاهتم اخلبيثة .وهذا
الكشف يستحق املزيد من االهتمام والتحليل .وعالوة على
ذلك ،فإن اخلطاب الراديكايل يف أماكن العبادة والتحريض
على األعمال اإلرهابية من الوسائل األخرى اليت يستخدموهنا
78/114

األربع الستراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب
وقرارات جملس األمن ذات الصلة ،مبا فيها القرار 2178
( ،)2014الذي شاركنا يف تقدميه .وهنج اململكة يأيت يف إطار
االلتزام الثابت من جانب املغرب وملكه ومؤسساته وشعبه يف
النضال ضد اإلرهاب يف أعقاب هجمات  11أيلول/سبتمرب
 .2001وينصب هنجنا على املبادئ التالية ،مع احلرص على
الديناميكية وسرعة االستجابة والتطور واالنفتاح من أجل
التحسني.
املبدأ األول يتعلق بتقوية قطاع األمن واحلفاظ على اإلطار
القانوين مواكبًا ألحدث التطورات يف احلرب ضد اإلرهاب.
فقد قمنا بتحسني عملياتنا األمنية للمساعدة يف سحق التهديد
اإلرهايب .وقوانيننا تكمل تلك اليقظة باعتماد تشريعات هتدف
إىل منع الشباب من السفر إىل أماكن الصراع من خالل جترمي
ذلك النشاط.
واملبدأ الثاين مكافحة عدم االستقرار االجتماعي
والنهوض بالتنمية البشرية املستدامة .ويف عام  ،2005أطلق
جاللة امللك مبادرة وطنية للتنمية البشرية من أجل التغلب على
أوجه القصور االجتماعي واإلقصاء وعدم االستقرار.
أما املبدأ الثالث ،فيتضمن إعادة هيكلة سياستنا الدينية
وإصالحها .وبصفته أمريًا للمؤمنني ،حيافظ جاللة امللك
على األسس واهلياكل الدينية يف املغرب .وعالوة على ذلك،
يتضمن إصالح السياسة الدينية إنشاء هيئة علمية مسؤولة
عن إصدار الفتاوى الدينية وتفسري النصوص القرآنية يف املقام
األول .ودور املجلس األعلى للعلماء أن يثين أولئك الذين
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قد يفكرون يف ارتكاب أنشطة إرهابية أو ظالمية ،وتدريب
األئمة والدعاة من الشباب على تعاليم اإلسالم .ويلتزم
املغرب بتقاسم اخلربات وتبادهلا مع شركائه األفارقة .وأسس
املغرب للتعاون الديين مع عدد من البلدان األفريقية وشرع يف
استضافة األئمة األفارقة من الشباب .ومن أمتوا تدريبهم من
األئمة يدربون آخرين يف بلداهنم.
وقد ُشرحت جتربة الشراكة يف  30أيلول/سبتمرب أمام
اللجنة املنشأة عم ً
ال بالقرار  )2001( 1373املعنية مبكافحة
اإلرهاب ،يف حضور بعض البلدان املستفيدة .وأغتنم هذه
الفرصة لكي أعرب عن تقديرنا لتعاون ودعم السيد جان -
بول البورد ،املدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة
اإلرهاب ،يف هذا املجال ،وخاصة يف ضوء عالقتنا املفيدة جدًا
يف جمال مكافحة اإلرهاب.
وقد تورط عدد من شركاء اإلرهابيني يف غرب أفريقيا
يف زعزعة االستقرار يف مايل وانضموا لتنظيم القاعدة يف بالد
املغرب اإلسالمي .وهذا مصدر قلق لبلدي وملنطقة الساحل
واملغرب العريب برمتها .وقد مسح هذا التوجه املتنامي يف املنطقة
للشبكات اإلرهابية باحلصول على موارد مالية وتكنولوجية
توفر هلم قدرًا أكرب من املرونة وهتدد سيادة دول املنطقة
ووحدهتا وسالمتها اإلقليمية .لذلك ،علينا مبضاعفة جهود
التنسيق وتبادل املعلومات بني بلدان منطقة الساحل واملغرب
العريب خلوض معركة مجاعية وفعالة ضد أنشطة اإلرهابيني اليت
من شأهنا زعزعة االستقرار .وإعالن التابعني لتلك اجلماعات
والءهم للدولة اإلسالمية زاد من حدة التهديدات اليت تتعرض
هلا منطقتنا ،وبالتايل جيب أن تؤخذ بعني االعتبار.
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أود التنويه إىل أنه يف يومي  7و  8شباط/فرباير ،2012
استضاف املغرب يف الرباط االجتماع الثاين للفريق العامل
التابع للمنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب واملعين بسيادة
القانون وقطاع العدالة اجلنائية ،وتوج االجتماع باعتماد وثيقة
للممارسات اجليدة ،بعنوان “مذكرة الرباط بشأن املمارسات
اجليدة لتحقيق الفعالية يف أنشطة مكافحة اإلرهاب يف قطاع
العدالة اجلنائية ”.
ويف سياق نفس املبادرة املشتركة يف إطار املنتدى ،نظم
املغرب وهولندا يف يومي  14و  15أيار/مايو يف مراكش،
االجتماع األول للخرباء املعنيني باملقاتلني اإلرهابيني األجانب.
وناقشوا مسائل تتعلق بعمل الشرطة ومراقبة احلدود
والعدالة وتبادل املعلومات .واعتمد آخر اجتماع وزاري
للمنتدى عقد يف  23أيلول/سبتمرب مذكرة الهاي  -مراكش
للتفاهم بشأن أفضل املمارسات من أجل استجابة فعالة
لظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب .وقد شددت املذكرة
على االستجابة على حنو أفضل لظاهرة املقاتلني اإلرهابيني
األجانب ،وأيدت أيضا إنشاء فريق عامل معين هبذا املوضوع،
برئاسة املغرب وهولندا.
ويف هذه املناسبة ،أود أن أضيف أن املغرب وهولندا
يضطلعان بدور رائد يف جمال مراقبة احلدود بغية مكافحة
ظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب .وأود أن أثين على الذين
أسهموا بدور ملحوظ يف ذلك الكفاح.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
كينيا.

السيدة غرينيون (كينيا) (تكلمت باإلنكليزية) :إن من
إن تعزيز األمن على احلدود وتبادل املعلومات ووقف
دواعي سروري أن أراكم ،سيديت الرئيسة ،تترأسون هذا
تدفق املوارد املالية إىل اإلرهابيني تدابري أساسية ،بل وحىت
املوضوع البالغ األمهية .ونعرب عن تقديرنا إلتاحة الفرصة لنا
جوهرية يف املعركة الناجعة ضد اإلرهاب ،واملقاتلني
لإلدالء هبذا البيان.
اإلرهابيني األجانب على وجه اخلصوص .ويف هذا الصدد،
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لقد عانت كينيا بعضا من أفظع األعمال اإلرهابية.
ونذكر بعضا من آخرها .يف عام  1998ن ّفذت مجاعة إرهابية
تابعة لتنظيم القاعدة تفجريا يف سفارة الواليات املتحدة يف
نريويب ،األمر الذي أسفر عن مقتل  21شخصا وإصابة
ما يزيد على  5 000آخرين .وقد كان معظم القتلى أو
اجلرحى من الكينيني ،إىل جانب بضعة من األمريكيني على
الرغم من أن األمريكيني كانوا هدفا رئيسيا لذلك التفجري.
ويف عام  2002ن ّفذ اإلرهابيون تفجريا آخر بالقنابل يف فندق
بارادايس يف مدينة مومباسا الساحلية ،وكانوا يستهدفون
السياح اإلسرائيليني ،األمر الذي أسفر عن مقتل أكثر من
فجرت حركة
 15شخصا .ويف  21أيلول/سبتمرب ّ 2013
الشباب  -وهي أحد فروع تنظيم القاعدة  -مركز Westgate
التجاري يف نريويب ،األمر الذي أسفر عن مقتل ما يزيد على
 70شخصا ،مبن فيهم مواطنون كينيون وأشخاص أجانب من
خمتلف اجلنسيات .وشهدت العديد من أحناء البلد مستويات
أدىن من اهلجمات اإلرهابية على مر السنني .وتلك هي قصتنا
وجتربتنا مع اإلرهاب.
واإلرهاب ليس ظاهرة وطنية ،بل هو يف الواقع ظاهرة
دولية .وينشأ اإلرهاب يف كينيا واملنطقة عن عدم االستقرار
املستمر يف البلدان املجاورة ،وخاصة حركة الشباب يف
الصومال .ويعزى السبب الرئيسي وراء استهداف كينيا إىل
حرهبا املعلنة على اإلرهاب ،ودعمها وشراكاهتا الثابتة مع
حلفائها الرئيسيني يف الكفاح ضد اإلرهاب والتطرف العنيف
جبميع أشكاله ومظاهره .وتضيف جتربتنا وسياساتنا العامة
سلطة قانونية وأخالقية إىل رغبتنا يف املشاركة على حنو كامل
يف موضوع جلسة اليوم ،ليس من منطلق الدفاع عن النفس
فحسب ،بل أيضا يف سياق السعي إىل كفالة السلم واألمن
الدوليني ،مع إيالء االعتبار الواجب حلقوق اإلنسان واحلريات
الدولية.
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ويف عام  2011عربت قوات كينية حدود الصومال يف
إطار مالحقة حركة الشباب ،مث انضمت يف وقت الحق إىل
بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال هبدف دحر تلك احلركة.
ويعزى ذلك إىل أن الصومال قد أصبح تربة خصبة لتنظيم
القاعدة يف املنطقة نتيجة ألنشطة ميليشيا حركة الشباب .ومن
خالل تبادل املقاتلني األجانب والدعم املادي والعقائدي،
أصبحت حركة الشباب مبثابة الصلة بتنظيم القاعدة يف شبه
اجلزيرة العربية .وقد مت توثيق هذه الروابط بصورة جيدة يف
تقارير متتالية قدمها إىل املجلس فريق الرصد املعين بالصومال
وإريتريا .وعليه ،فلن نستضطرد يف ذكر تفاصيلها اآلن.
وقد جعل املوقع اجلغرايف لكينيا من السهل أن تعمل
حركة الشباب على جتنيد الشباب الكيين وجذبه إىل التطرف.
وباإلضافة إىل نشر التطرف بني الشباب ،فقد عكف مدبرو
اإلرهاب على توزيع أقراص الفيديو اليت تنشر األيديولوجيات
املتطرفة ،عالوة على استهدافهم العنيف للمدرسني اإلسالميني
الذين ال يشاطروهنم تفسريهم املتطرف للقرآن الكرمي .وحتث
الرسائل اليت تتضمنها تلك األقراص الشباب على الذهاب
إىل مواقع اجلهاد يف الصومال وغريه من البلدان األخرى
لشن احلرب على احلكومات يف مسعى إلنشاء أنظمة اخلالفة
اإلسالمية .وقد ساعدت الصعوبات االقتصادية والبطالة
السائدة يف بلدان املنطقة على التطرف والتلقني الرامي إىل
غرس مفاهيم التطرف العنيف.
وأسهم أيضا وجود اهلياكل األساسية الثابتة حلركة
الشباب يف خميمات الالجئني ،واستخدام مثل هذا الغطاء لشن
اهلجمات اإلرهابية ،إسهاما كبريا يف نشر أعمال اإلرهاب يف
املنطقة .وأسهمت طبيعة حدودنا اليت يسهل اختراقها أيضا
يف تيسري انتشار األسلحة النارية واملتفجرات من الصومال
إىل املخيمات اليت تستخدم فيها تلك األسلحة للترويج وإدامة
األنشطة اإلجرامية وأعمال اإلرهاب يف املنطقة.
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وأصبحت أذرع اإلرهاب تشمل اآلن جرائم أخرى
عابرة للحدود الوطنية من قبيل االجتار باملخدرات ،والصيد
غري املشروع ،وغسل األموال ،وهتريب السلع األساسية ،بينما
تستخدم العائدات يف متويل أنشطة اإلرهاب والتطرف يف
املنطقة .ومنذ أن أعلنت حركة الشباب أن كينيا ستكون هدفا
للهجمات اإلرهابية ،شرعت احلكومة الكينية يف تعبئة آليتها
املعنية بإنفاذ القانون هبدف التصدي لذلك التهديد .وعملت
أيضا على تعزيز الشراكات اإلقليمية مع البلدان املجاورة بغية
التصدي للتهديد نفسه .وال ميكننا القيام بذلك وحدنا.
وباملثل ،تواصل احلكومة إشراك املجتمعات املحلية
على مستوى القواعد الشعبية وعرب حكومات املقاطعات
على املستوى األدىن ،فضال عن إشراك زعماء املجتمعات
تعرض
املحلية ،هبدف متويل الربامج الرامية إىل احلد من ّ
الشباب إىل التطرف العنيف .وأصبحت سياسات المركزية
التمويل وصنع القرار يف حكومات املقاطعات هبدف الشروع
يف برامج القضاء على الفقر حجر الزاوية يف السياسة العامة
اليت تتبعها الدولة اآلن .وهي منصوص عليها أيضا يف دستور
البلد .وباإلضافة إىل ذلك ،نرحب باجلهود احلالية اليت يبذهلا
األمني العام ورئيس البنك الدويل ،جنبا إىل جنب مع الشركاء
اإلمنائيني اآلخرين ،من أجل إرساء السالم الدائم يف املنطقة
من خالل برنامج طموح يرمي إىل تطوير اهلياكل األساسية،
مت وضعه بالتشاور مع االحتاد األفريقي ،ومن شأنه أن جيعل
املنطقة مفتوحة على التجارة واالستثمارات.
وحكومة كينيا ملتزمة بالركائز األربع لالستراتيجية
العاملية ملكافحة اإلرهاب ،بل وضعت صيغة وطنية لتلك
الركائز واختذت خطوات عملية حنو تنفيذ االستراتيجية.
وتشمل هذه التدابري وضع استراتيجية وطنية ملكافحة اإلرهاب
تشدد على ضرورة التعاون املشترك بني الوكاالت بني مجيع
أصحاب املصلحة املعنيني .وأصدرنا تشريعا أيضا بشأن
14663737
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مكافحة اإلرهاب مينح كينيا والية قضائية على خمتلف جرائم
اإلرهاب بطريقة تتوافق مع الصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب
اليت حنن طرف فيها .وقد تص ّدت كينيا بقوة ودون خوف
لالنتهاكات ذات الصلة .وهناك تدبري آخر يتعلق مبكافحة
متويل اإلرهاب .وأنشأت كينيا  -هبدف كبح متويل اإلرهاب
 مركزا لإلبالغ املايل معين بتحليل املعامالت املالية ،باإلضافةإىل العمل مع سلطات إنفاذ القانون على التحقيق يف متويل
اإلرهاب ،مبا يف ذلك األنشطة اليت تبدو بريئة يف ظاهرها.
وهناك تدبري آخر يتعلق بأمن احلدود .ويف ذلك الصدد،
جيري حاليا تعزيز اجلهود املستمرة ملراقبة احلدود عن طريق
التدقيق يف بيانات املسافرين وغريها من اإلجراءات ذات الصلة
عند دخول األشخاص ومغادرهتم للبلد .ونشارك أيضا يف
بناء القدرات من خالل التدريب املستمر ،وزيادة عدد أفراد
الشرطة وحيازة املعدات والتكنولوجيات احلديثة .ووضعت
أيضا برامج بشأن التوعية باخلفارة املجتمعية ومكافحة
اإلرهاب ألجل زيادة اليقظة العامة بني السكان.
وتواصل السلطات يف البلد االتصال بالزعماء الدينيني
ومنظمات املجتمع املدين بغية التصدي للرسائل املتطرفة،
يف إطار مكافحة التشدد والتطرف العنيف .وقد أتت هذه
اجلهود التعاونية بني أجهزة إنفاذ القانون واملجتمعات املحلية
أكلها بالفعل ،على النحو الذي تبينه النجاحات اليت حتققت
يف مكافحة التطرف يف املناطق الساحلية من مومباسا .وحنن
نشجع أيضا على التعاون اإلقليمي والدويل.
ويف اخلتام ،أود أن أؤكد للمجلس أن كينيا تبقى ملتزمة
باإلسهام يف اجلهود املبذولة ملكافحة اإلرهاب على الصعيدين
اإلقليمي والدويل .ويدعو وفد بلدي املجتمع الدويل ومنظومة
األمم املتحدة إىل تعزيز التدابري اجلماعية ملكافحة اإلرهاب،
وخاصة من خالل فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة
اإلرهاب ،واملديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب.
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ومن شأن ذلك أن يعزز العزم على التصدي للحض على استكشاف سبل التوصل إىل حل توفيقي بشأن االتفاقية
الشاملة املتعلّقة باإلرهاب الدويل.
اإلرهاب.
ذلك من شأنه أن يعزز ج ّدية مكافحة التحريض على
التطرف العنيف وتعطيل الشبكات اإلرهابية وحركة املقاتلني
اإلرهابيني األجانب والتدفقات املالية غري املشروعة .وأخريًا،
فإننا حنث على تبادل للمعلومات بني الدول األعضاء يكون
أكثر تكثيفًا وتنظيمًا وفعالية للتعامل مع اإلرهاب.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
سلوفينيا.

فمن أجل التصدي بفعالية للتطرف العنيف ،علينا العمل
مع طائفة واسعة من الشركاء من أجل احلصول على فهم أفضل
لألمناط السلوكية واألساليب واملؤشرات األخرى اليت ميكن
أن تشري إىل نشاط إرهايب حمتمل وأفضل السبل للتخفيف من
ذلك النشاط أو منعه .ويف نفس الوقت ،جيب علينا أن حنترم
احلقوق األساسية ،مبا يف ذلك احلق يف حرية التعبري واحلق
يف اخلصوصية .إن مجاعات مثل الدولة اإلسالمية يف العراق
والشام ،على سبيل املثال ،تعزز األيديولوجيات املتطرفة ،متثل
هتديدًا للبلدان اإلسالمية املعتدلة ،وإحدى أكثر السبل فعالية
ملكافحة اإليديولوجيات املتطرفة هي اإليديولوجية املضادة.
وحتقيقًا هلذه الغاية ،ختطط اجلامعة اليورومتوسطية اليت تتخذ
من سلوفينيا مقرًا هلا إلنشاء مركز للدراسات اإلسالمية
والعربية والشرق  -أوسطية.

السيد لوغار (سلوفينيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أغتنم
هذه الفرصة ألشكر أستراليا ،بصفتها رئيسة ملجلس األمن،
على تنظيم هذه املناقشة احلسنة التوقيت واهلامة اليوم .كما
أود أن أشكر األمني العام ورئيسي اللجنتني على إحاطاهتما
الثاقبة .تدرك سلوفينيا متامًا خطورة التهديد الذي يشكله
اإلرهاب والتطرف العنيف على املجتمع الدويل ،وحنن ممتنون
تسهم سلوفينيا بنشاط يف اجلهود العاملية يف جمال مكافحة
يف هذا الصدد لتفانيه يف التصدي هلذا التهديد املعقّد على حنو
اإلرهاب والتطرف العنيف ،يف املقام األول داخل هيئات
شامل وجامع.
االحتاد األورويب ومؤسساته وعلى الصعيد اإلقليمي ،وتدعو
وامسحوا يل بأن أشري إىل أن سلوفينيا تؤيّد البيان الذي
بالتايل إىل االختتام العاجل للمفاوضات املتعلقة بالتوجيه بشأن
أدىل به اليوم يف وقت سابق مراقب االحتاد األورويب.
سجالت أمساء املسافرين يف االحتاد األورويب ،وحتسني مراقبة
لقد اعتمدت سلوفينيا بالفعل املعيار والتدابري التنفيذية احلدود اخلارجية لإلقليم املشمول باتفاقية شنغن .وحنن نرى
الالزمة وطبّقت أفضل املمارسات ذات الصلة يف جمال منع املزيد من اإلمكانيات لتحسني كمية املعلومات االستخبارية
اإلرهاب ومكافحته .وحنن نسعى اآلن مع بعض اجلهات اجلنائية املتبادلة ونوعيتها .وتقدمت سلوفينيا ،بالتعاون مع
الفاعلة يف االحتاد األورويب إىل احلصول على أفضل طريقة تسع دول أخرى أعضاء يف االحتاد األورويب ،بورقة غري
ممكنة لتعزيز االستجابة القضائية لإلرهاب ،ونسعى إىل رمسية فيما يتعلق مببادرة االحتاد األورويب اخلاصة بتبادل أفضل
استكشاف تدابري إضافية ضرورية لدعم تنفيذ القرارين اللذين املمارسات على صعيد الترتيبات الوطنية ملكافحة اإلرهاب
اختذا مؤخرًا )2014( 2170 ،و  .)2014( 2178وعالوة مع بلدان غرب البلقان .ويف إطار هذه املبادرة ،اقترحت
على ذلك ،نعتقد أن احلاجة احلالية إىل التصدي بفعالية للتزايد سلوفينيا استخدام هنج تكاملي وتكميلي من شأنه احلد من
السريع يف هذه الظاهرة قد توفر أيضًا زمخًا جديدًا من أجل التداخل واالزدواجية ،وتبسيط األنشطة احلالية واملقررة،
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والربط بينها وبني األولويات املحددة ،مع مراعاة التمويل
املتاح .كانت هذه املبادرة أيضًا أحد املواضيع الرئيسية يف
االجتماع الوزاري لألسبوع املاضي ملنتدى سالزبورغ ،الذي
تترأسه سلوفينيا حاليًا.
توىل الرئاسة السيد كوينالن.
استضافت سلوفينيا يف تشرين األول/أكتوبر حلقة
عمل مبادرة غرب البلقان ملكافحة التطرف ،باعتبارها أحد
األنشطة امللموسة للمبادرة ،اليت شارك يف تنظيمها االحتاد
األورويب والواليات املتحدة .وعالوة على ذلك ،ما فتئنا نقوم
بالتوعية اإلقليمية يف جمال أعمال الشرطة منذ عام ،2008
حني أسست األمانة العامة التفاقية التعاون بني الشرطة يف
جنوب شرق أوروبا مقرها يف ليوبليانا ،عاصمة سلوفينيا.
وعلى صعيد شؤون العمليات ،تؤيّد سلوفينيا مبادرة ملكافحة
اإلرهاب قائمة على اإلعالن الصادر عن أعضاء مبادرة تعاون
الشرطة الدولية يف ميدان مكافحة اإلرهاب.
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العاملية يسمى بـ “العني” ،ميكن مستخدمي اإلنترنت من
اإلبالغ عن اخلطاب الذي حيض على الكراهية والصور اليت
جتسد اإلساءة اجلنسية لألطفال دون الكشف عن هويتهم.
يتمثل اهلدف الرئيسي يف احلد من كمية املحتوى من هذا
القبيل ،بالتعاون مع الشرطة ومزودي خدمات اإلنترنت
وغريها من املنظمات احلكومية وغري احلكومية .ونعتقد أن
استراتيجيات مماثلة ميكن أيضًا أن تساعد يف الكشف عن
حمتوى يتعلّق بالتطرف وجتنيد اإلرهابيني.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
إيطاليا.
السيد المبريتيين (إيطاليا) (تكلّم باإلنكليزية) :تؤيد
إيطاليا بالكامل البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد
األورويب وتود أن تضيف بعض املالحظات بصفتها الوطنية.

حماور العمل املقدمة من االحتاد األورويب هي نتاج
مناقشات مكثفة داخل املؤسسات األوروبية وفيما بني تلك
وحنن نعتقد أن املطلوب هو اختاذ هنج أوسع نطاقًا ملنع املؤسسات وشركائها التقليديني ،فض ً
ال عن أصحاب املصلحة
التطرف ومكافحته .جيب أن تشارك هذه اجلهود املجتمع الذين ميكن أن يسهموا إسهامًا مفيدًا يف فهم ومكافحة خمتلف
الص ُعد الوطنية واإلقليمي ة والعاملية.
بأسره ووسائط اإلعالم ،مبا يف ذلك شبكة اإلنترنت ،وينبغي مظاهر اإلرهاب على ُّ
عدم التركيز فقط على منع حمتوى اإلنترنت غري القانوين أو
إن نطاق اإلرهاب وأبعاده على حد سواء آخذة يف
إزالته .حتتاج الرسائل اإلجيابية والدقيقة التركيز إىل االنتشار التغري بسرعة .ينجم التحول املستمر للتهديد عن العوامل
على نطاق واسع مبا فيه الكفاية من أجل توفري بديل سهل املزعزعة لالستقرار ،من قبيل االضطرابات السياسية ،وهشاشة
الوصول للفئات الضعيفة عوضًا عن الدعاية املتطرفة أو املؤسسات ،وانعدام التنمية االقتصادية  -االجتماعية ،والتطرف
اإلرهابية العنيفة .ينبغي أن تشمل هذه اجلهود أيضًا التعاون وجتنيد اإلرهابيني ،وكذلك من خالل استخدام التكنولوجيات
مع اخلرباء من الصناعات ذات الصلة.
اجلديدة .وعند النظر إليها ككل ،فإن تلك العوامل جتعل

ويف سياق تدابري الرقابة الذاتية والطوعية ،ينبغي أن ننظر
يف إجياد أدوات على شبكة اإلنترنت ميكن للمستخدمني من
خالهلا اإلبالغ عن حمتوى شبكة اإلنترنت ذي الصلة بالتشدد
والتطرف العنيف واإلرهاب دون الكشف عن هويتهم .يف
سلوفينيا ،قمنا بالفعل بإنشاء خط اتصال مباشر على الشبكة
14663737

التهديد أكثر خطورة ،ويصبح التنبؤ به أكثر صعوبة ،وأكثر
انتشارًا على نطاق أوسع .وبسبب هذه التحوالت املستمرة،
يتطلب اإلرهاب قدرات جديدة للتدخل من أصحاب املصلحة
الدوليني ،بدءًا بالتحليل الوقائي على الصعيد الوطين واتباع
هنج متعدد األبعاد يتجاوز حدود التجارب املاضية.
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ال توجد منطقة يف العامل مبنأى عن اإلرهاب .وبشكل اليت يكون جملس األمن قد اختذها بصورة تدرجيية ،حىت آخر
متزايد ،أصبح اإلرهاب ظاهرة شاملة مرتبط ًة ارتباطًا عميقًا القرارات  )2014( 2170و .)2014( 2178
بالتهديدات العاملية األخرى ،مثل اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛
يلتزم بلدي التزامًا قويًا بالفعالية والكفاءة يف تنفيذ
واالجتار غري املشروع ،مبا يف ذلك االجتار بالبشر؛ والفساد ،نظام اجلزاءات اهلادف إىل التمييز بني متويل ودعم اجلماعات
وجرائم الفضاء احلاسويب والقرصنة .ويف السنوات األخرية ،اإلرهابية وفروعها.
ازداد هذا اخلطر يف مناطق معينة من الشرق األوسط ويف أجزاء
كما نعمل بنشاط يف املحافل الدولية األخرى ذات الصلة
من أفريقيا ،ولكن كانت لديه القدرة على توجيه الضربات
 أوال وقبل كل شيء يف جمموعة روما  -ليون ،اليت أنشئتعلى الصعيد العاملي .إن ارتفاع عدد املقاتلني اإلرهابيني
عام  2001يف إطار جمموعة السبعة بتشجيع من الرئاسة
مؤشر آخر على املخاطر اليت تواجه املجتمع الدويل.
األجانب ّ
اإليطالية .ونعمل بنشاط أيضا يف املنتدى العاملي ملكافحة
إن الشكل الرئيسي واألكثر خطورة الذي يتخذه اإلرهاب اإلرهاب ،الذي تشمل مبادراته ،يف اآلونة األخرية ،إنشاء
اليوم هو الدولة اإلسالمية يف العراق والشام ،أو تنظيم داعش .املعهد الدويل للعدالة وسيادة القانون ،اليت تعد إيطاليا عضوا
فهو ال يشكل هتديدًا مباشرًا على املناطق يف العراق وسوريا ،مؤسسا له.
بل ميتد نطاقه خارج تلك املناطق .وتؤمن إيطاليا بأن هتديدًا
وجيب أن متضي مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف
مبثل هذه اخلطورة يتطلب جهدًا مشتركًا واستجابة مشتركة
بالتوازي مع بذل جهود هتدف إىل تسوية األزمات السياسية
على الصعيد العاملي من خالل الدور األساسي الذي تؤديه
واملؤسسية الرئيسية ،وال سيما حتقيق االستقرار الشامل يف
األمم املتحدة .وبروح من التعاون الكامل والفعال ،يدعو بلدي
الشرق األوسط ومنطقة مشال أفريقيا.
إىل اتباع هنج شامل ومرن ومتعدد األطراف يف مجيع املنتديات
ويف إطار ممارسة إيطاليا أيضا يف رئاسة جملس االحتاد
ذات الصلة ،يكمله تعزيز التعاون الثنائي ،ويستند أيضًا إىل
املراعاة الواجبة للصالت الوثيقة بني احترام حقوق اإلنسان ،األورويب ،تنظر إىل التعاون الدويل باعتباره أمرا ضروريا من
أجل تفعيل وتعزيز احلوار السياسي مع املنظمات الدولية
والتنمية االقتصادية واالجتماعية ،واالستقرار واألمن.
والشركاء الرئيسيني .وميثل احترام حقوق اإلنسان وسيادة
وعلى مستوى التعاون األورويب ،تترأس إيطاليا الفرقة
القانون عامال حامسا يف وضع استراتيجيات فعالة ملكافحة
العاملة ملجلس االحتاد األورويب املعنية باإلرهاب والفريق
اإلرهاب ،وذلك من أجل بناء الثقة ،مبا يف ذلك يف املناطق
املوحد ،اليت تتناول اجلزاءات واإلدراج
العامل  931للموقف ّ
اليت تشهد أزمات ،ويف النظام القانوين الدويل ،ويف اإلبقاء
يف القائمة وهي تن ّفذ املوقف املوحد  931عن اجلماعات
على الثقة يف عمل املؤسسات القائمة ويف العالقات الطيبة
اإلرهابية واألفراد .وعلى مستوى األمم املتحدة ،شاركت
بني الشعوب والدول حية يف قلوب الناس وعقوهلم ،فهي
إيطاليا بنشاط يف صياغة وتطبيق االستراتيجية العاملية ملكافحة
بدائل لتلك األعمال والعالقات اليت تتبعها اجلماعات اإلرهابية
اإلرهاب اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف عام  .2006إننا
وتروج هلا.
ندرك أمهية اختاذ قرارات مكافحة اإلرهاب وتطبيقها الكامل
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الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل الواضح أن الكفاح ضد هذه الظاهرة ال ميكن أن يقتصر على
البعد القمعي ،فيجب القيام بعمل مضن ،على أساس من املنع
اجلزائر.
السيد بوقادوم (اجلزائر) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن واحلوار وتفهم اجلاذبية اليت يشكلها التطرف العنيف وتؤدي
أتقدم بالشكر إىل أستراليا على املبادرة بعقد هذه املناقشة إىل اإلرهاب ،وهو ما يرتكز عليه سرد اإلرهابيني.
وأود أن أتشاطر بعضا من خربة اجلزائر يف جمال مكافحة
املفتوحة بشأن التعاون الدويل يف مكافحة اإلرهاب والتطرف
العنيف .ويسرين بنفس القدر أن أتكلم بالنيابة عن بلد عاىن اإلرهاب والتطرف العنيف.
الكثري من هذه اآلفة ،وعاىن من ذلك مبفرده .وما نود أن نطلع
منذ بدء عملنا ومساعينا يف مكافحة اإلرهاب ،دعت
املجلس عليه هو جتربتنا اخلاصة ،وآمل أن يستخلص اجلميع اجلزائر إىل اتباع هنج شامل من أجل منع اإلرهاب ومكافحته.
الدروس املستفادة منها.
وحتقيقا هلذه الغاية ،فقد اعتُمدت على الصعيد الوطين جمموعة
من املسلم به أنه يف وجه التهديدات اجلديدة ،لن ميكن واسعة من الصكوك القانونية اليت جترم األعمال اإلرهابية
التوصل على حنو فعال إىل منع ومكافحة ما يُروى عن التطرف ومربرات ارتكاب مثل هذه األعمال .ومن خالل إدخال
العنيف الذي يبذر أفكار العنف واالنقسام والكراهية وعدم تعديل على الدستور ،مت حظر مجيع األحزاب واألنشطة اليت
احترام حياة اإلنسان إال من خالل جتديد التعاون الدويل .تتعارض مع النظام الدستوري ومع قيم الشعب اجلزائري اليت
ويف ظل هذه الظروف ،نرى أن املسؤولية تقع يف املقام األول ال تتجزأ من أجل تعزيز السالم واالستقرار يف البلد .وال حيق
على فرادى الدول مث على املجتمع الدويل ككل يف إنشاء ألحد استخدام الدين أو العرق أو األصل اإلثين أو اللغة يف
آليات مالئمة ملنع أي روح شريرة  -سواء جتسدت يف أفراد الساحة السياسية .وإذا أراد أحد أن يأسر القلوب ،فيجب أن
أو مجاعات منظمة  -وردعها عن أن تقوم بالتحريض على يقوم بذلك من خالل عمليات االقتراع ،وليس بالرصاص.
أعمال إرهابية مبساعدة تلقي متويل من مصادر خفية وإصدار
وباإلضافة إىل ما اختذناه من تدابري قانونية وقضائية وتنفيذية،
منشورات تركز على التطرف العنيف وخرق القانون .ويشكل فإن اجلهود املبذولة ملكافحة اإلرهاب العابر للحدود الوطنية قد
احلوار مع الشركاء على الصعيد الثنائي واإلقليمي والدويل جعلت من الضروري اختاذ إجراءات وقائية ،مبا يف ذلك العديد
جزءا ال يتجزأ من النهج الذي تتبعه اجلزائر من أجل مكافحة من املبادرات يف جماالت التعليم والدين واالتصاالت ،اليت
التطرف العنيف وأيديولوجية التطرف اليت يرتكز عليها سرد ما فتئت اجلزائر تعلق أمهية كبرية عليها يف استراتيجيتها .تشكل
اإلرهابيني.
تلك األفكار األساس الذي يقوم عليه اإلطار املرجعي الذي
لقد ذكرنا يف املاضي القريب أن مسألة املقاتلني اإلرهابيني
األجانب من األمور اخلطرية اليت يتعني مواجهتها على وجه
التحديد من بني اجلوانب األخرى لإلرهاب .فالتصدي
هلذه املسألة يعين أخذ مجيع اجلوانب األخرى من الظاهرة
يف احلسبان من خالل وضع استراتيجيات شاملة تتضمن
كال من الصعيد املحلي واإلقليمي واملتعدد األطراف .ومن
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يتألف من سياسة تسمى “السالم واملصاحلة الوطنية” ،اليت
دعا إليها رئيس اجلمهورية وأُقرت باستفتاء شعيب ،األمر الذي
جيسد البعد السياسي هلذه اجلهود املبذولة ملكافحة اإلرهاب.
ويف الكفاح ضد اإلرهاب ،ميثل احلصول على الدعم الكامل
من الرأي العام والشعب ككل أمرا هاما.
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ولدى اجلزائر إطار تشريعي مينع وحيظر التحريض على
ارتكاب أعمال إرهابية .وهناك أحكام يف قانون العقوبات
معنية جبميع أشكال تربير األعمال اإلرهابية وتشجيعها
ومتويلها ،فضال عن نسخ أو نشر الوثائق املطبوعة أو
التسجيالت الصوتية اليت حترض على أعمال إرهابية .وحتترم
هذه األحكام احلقوق املدنية احتراما تاما ودائما ما تطبق حتت
إشراف القضاة.
وعالوة على ذلك ،كجزء من التطوير التدرجيي
للتشريعات اليت هتدف إىل منع التحريض على ارتكاب
األعمال اإلرهابية ،فهناك أحكام يف قانون العقوبات اجلزائري
ضد أي شخص يستغل العمل الدعوي أو أي عمل آخر للقيام
بنشاط يتعارض مع الرسالة املنشودة من املساجد أو نشاط
من املحتمل أن يقوض التماسك االجتماعي أو يسعى إىل
تربير األعمال اإلرهابية ويدافع عنها ،كلما ارتُكبت ،سواء
كان ذلك يف بلدنا أو يف أي مكان آخر .كما تكافح اجلزائر
بالوسائل القانونية إنشاء مجاعات أو منظمات أو مجعيات
هتدف إىل القيام بأعمال ختريبية أو اإلعداد الرتكاب أعمال
إرهابية .وميثل جتنيد أي جزائري يف منظمة إرهابية يف اخلارج
أمرا يعاقب عليه القانون.
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أما ظهور هتديدات جديدة وانتشار اجلماعات اإلرهابية
اليت هلا صالت باجلرمية املنظمة عرب الوطنية فقد دفعت املجتمع
الدويل إىل تطوير وسائل إضافية ملكافحة أنواع التلقني
العقائدي املنحرفة وتوزيع املنشورات اهلدامة ،مبا يف ذلك
من خالل مواقع على شبكة اإلنترنت ،واجلماعات واألفراد
الذين يسعون إىل تربير اإلرهاب واألعمال اإلرهابية ،والذين
يرسخون إليديولوجية وأساس ديين إلضفاء املشروعية على
األنشطة اإلرهابية .وهذا يعين أن األبعاد التعليمية والدينية
والثقافية يف اجلهود املبذولة ملكافحة اإلرهاب قد مت استيعاهبا
اآلن بالكامل وجتري باالتساق مع املسعى العام.
ومن هذا املنطلق ،ال تزال اجلزائر مقتنعة بضرورة أن
يتحمل املجتمع الدويل املسؤولية احلقيقية يف إطار من التعاون
الفعال .وحنن ملتزمون بالتعاون بتقدمي خرباتنا يف حتمل الكفاح
ضد هذه اآلفة احلديثة.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
غواتيماال.
السيدة بوالنيوس برييز (غواتيماال) (تكلمت باإلسبانية):
أود أن أتقدم بالشكر إىل أستراليا على املبادرة إىل تنظيم هذه
املناقشة املفتوحة ،وإىل وزير اخلارجية لترؤسها بشخصه .كما
نود أن نعرب عن امتناننا للمذكرة املفاهيمية (،S/2014/787
املرفق) اليت أعدها الوفد األسترايل ،اليت أثق بأهنا ستوجه
مناقشة اليوم .ونشكر األمني العام على ما قدمه من معلومات،
إىل جانب رئيسي جلنة مكافحة اإلرهاب واللجنة املنشأة عمال
بالقرارين  )1999( 1267و  )2011( 1989بشأن تنظيم
القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات.

وقد قامت السلطات اجلزائرية بدمج مجيع القطاعات
ذات الصلة املعنية مبكافحة اإلرهاب والتطرف ،مبا يف ذلك
التعليم ،والثقافة ،والشؤون الدينية والعبادة ،واالتصاالت يف
جهودها الرامية إىل منع التحريض على ارتكاب األعمال
اإلرهابية ومكافحته .وقد متت توعية هذه القطاعات على حنو
أكرب بضرورة االستجابة املتسقة القائمة على االستراتيجيات
املناسبة واملتمشية مع األهداف املحددة بوضوح من أجل
ترفض حكومة غواتيماال رفضا قاطعا مجيع أعمال
منع ومكافحة التشدد ،والتعصب ،والتطرف الذي يؤجج
اإلرهاب وتؤكد من جديد التزامها مبنع هذه اآلفة ومكافحتها.
الراديكالية وأعمال العنف اإلرهابية.
ومن املحبط أن نرى أن اإلرهاب ،مبختلف أشكاله وجماالته،
ال يزال آخذا يف االنتشار ،بل والقوة .كما يزداد عدد األعمال
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والضحايا ،خملفا قتلى وجرحى يف حالة مأساوية .وتزداد من آثار اهلجمات اإلرهابية ،وذلك من أجل العودة سريعا إىل
بشاعة الوسائل املستخدمة ،وما من أحد مبنأى عن خطر ممارسة احلياة اليومية.
التورط يف نشاط إرهايب ،وال حىت املسؤولني أو الصحفيني أو
ثالثا ،أثناء العقد املاضي ،توصلنا إىل االعتماد على عدد
العاملني يف املجال اإلنساين يف األمم املتحدة.
من األدوات التشغيلية ملعاجلة هذه املسألة وللتعاون بفعالية،
وتطرح املذكرة املفاهيمية للمناقشة العديد من السبل
الكفيلة بتعزيز التعاون الدويل ملكافحة اإلرهاب والتطرف
العنيف .ويف هذا اإلطار ،أود التأكيد على النقاط التالية.

مع مراعاة احتياجات وخصائص كل منطقة .ومع ذلك ،جيب
أن نواصل تعزيز صكوكنا القانونية الدولية .وبالنسبة للحالة
الدولية الراهنة فإهنا تتطلب التوصل إىل اتفاقية شاملة ملكافحة
اإلرهاب ،يف أقرب وقت ممكن .فما ستتوصل له من استنتاج
من شأنه أن يبعث برسالة تدل على حزم ووحدة املجتمع
الدويل بأسره .وباإلضافة إىل ذلك ،ميكنها أن تتيح لنا التوصل
إىل تعريف لإلرهاب من شأنه أن ميكننا من وضع تصنيف
عاملي هلذا العمل املشني ،وتيسري التعاون وتقدمي املساعدة
القانونية بني الدول ،وسد الفجوات القائمة يف عمل جملس
األمن ،مبا يف ذلك األطر القانونية لنظم اجلزاءات اليت يفرضها.

أوال ،إذا ُوجد يف عاملنا املترابط يف أي وقت مضى حتد
ال ميكن ألمة ما أن تواجهه مبفردها فهو اإلرهايب من الذين
يعربون احلدود ويهددون بإطالق العنان للتطرف العنيف.
ولذلك ،فإنه من األمهية مبكان أن نعمل على عدة جبهات
يف وقت واحد .ويعد دور التعاون الدويل وتعددية األطراف
على مجيع املستويات أمرا بالغ األمهية من أجل حتييد هذا
اخلطر .وخالفا لذلك ،فإن أي جهد وطين حبت سيذهب
رابعا ،أود أن أشري إىل اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة يف
سدى .وينبغي لنا مجيعا أن نعزز آليات مراقبة احلدود ،وتبادل
املعلومات ،واملمارسات اجليدة يف جمال منع اإلرهاب .كما مكافحة اإلرهاب .إننا ندرك الدور الذي اضطلع به املجلس
نرى أن املساعدة القانونية الدولية أمر أساسي لتجنب إفالت وهيئاته الفرعية يف تعزيز هذه القضية .ولكن جملس األمن
ال ميكن ،وال ينبغي ،أن يفعل ذلك وحده .فاملجلس يعترب
مرتكيب األعمال اإلرهابية من العقاب.
ثانيا ،جيب أن نتعامل مع الظروف املؤدية إىل انتشار التدابري سارية بأثر رجعي ،يف حني أنه يف هذه احلالة ينبغي
اإلرهاب باعتبارها أولوية .ويف األجل الطويل ،فإن التدابري أن يكون التركيز يف األساس على وجود تدبري وقائي يتصدى
الوقائية هي ما سيسهم بفعالية يف القضاء على اإلرهاب .وميكن للظروف املؤدية إىل اإلرهاب .ويف هذا الصدد ،فإن اجلزاءات
أن يعزى ظهور املقاتلني اإلرهابيني األجانب والتطرف العنيف املفروضة ملكافحة اإلرهاب ميكن أن تكون تدبريا وقائيا ،رغم
إىل حاالت من قبيل الفقر املدقع والتهميش وانعدام الفرص ،أنه ال يزال هناك الكثري مما يتعني القيام به لتحسني فعاليتها
وال سيما البطالة بني الشباب .وجيب أن نساعد مجيع البلدان وتنفيذها .ونالحظ مع االهتمام التحليل الذي جتريه جلان
على تطوير قدراهتا ملواجهة هذا التهديد والقضاء عليه .وجيب مكافحة اإلرهاب استجابة للطلب الوارد يف القرار 2178
أن نعزز القدرة الوطنية على الصمود يف مكافحة اإلرهاب.)2014( .
وما نود أن نراه هو اعتماد مزيد من التدابري الرامية إىل
وجيب على الدول تعزيز املجتمعات اليت يتمكن فيها األفراد
واملجتمعات املحلية من مقاومة أيديولوجية التطرف العنيف ،تعزيز التنسيق واالتساق والكفاءة والشفافية فيما بني جملس
والتصدي للذين يتخذوهنا أيديولوجية خاصة هبم ،والتخفيف األمن ،واجلمعية العامة ،واألمانة العامة ،ومنظومة األمم
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الوحشية اليت ال مثيل هلا قد تكيفت مع العصر احلديث .فما
يرتكبونه من جرائم خسيسة قد أصابت العامل بالصدمة جراء
وحشيتهم وما ميثلونه من حتد يصعب على العقل البشري
تفهمه.

املتحدة .ونرى أن إثراء روح التعاون من شأنه أن ميكن من
حتسني استجابة أكثر مالءمة للظروف اخلاصة لكل حالة من
احلاالت قيد النظر ،وأن يزيد إىل أقصى حد من استخدام
اهلياكل واملوارد القائمة .وال نرى أي فائدة من حيث التكلفة
يف إنشاء هياكل جديدة لكل هتديد وحتد يطرح نفسه .ونقترح
وقد أصبحت مسألة املقاتلني اإلرهابيني األجانب موضوعا
استعراض القدرات املوجودة داخل املنظمة قبل املضي قدما رئيسيا يف تنظيم االستجابة الستراتيجية توسع داعش .فما
بإنشاء مزيد من اهلياكل.
فتئ املتعصبون العاقدو العزم ،واملنظمون جيدا ،ممن يتمتعون
وأخريا ،فإن ما يواجهه املجتمع الدويل من هتديد حقيقي بالذكاء يف التعامل مع التكنولوجيا ،جيتذبون الشباب األصغر
ومتزايد ليس باألمر اجلديد ،ولكنه أصبح أكثر تنوعا وتعقيدا .عمرا من مجيع أحناء العامل ،يف حالة من االستياء جتتاح العامل.
ويف هذه العملية املطولة ملكافحة اإلرهاب ،ال ميكننا أن ننسى وقد مت التأكيد بوضوح والتكرار بصوت عال على أن داعش
الضحايا الذين يستحقون منا اإلشادة عند ذكرهم اليوم .ال متثل بأي حال من األحوال املسلمني الذين يزيد عددهم
على مليار مسلم يف العامل ،وال متثل تعاليم الدين اإلسالمي
ونعرب عن تضامننا مع ضحايا اإلرهاب وأفراد أسرهم.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل احلنيف .فداعش متثل طائفة أكثر من كوهنا الدولة اليت يدعوهنا.
وبالنسبة حلديثها الديين فإنه يستغل اجلهل يف املقام األول ،كما
ألبانيا.
يستغل حالة اإلحباط إزاء الواقع وافتقار األفراد إىل وجود
السيد خوجا (ألبانيا) (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم،
هدف يف املستقبل .إهنم يتفاخرون مبا يرتكبونه من قتل بال
سيدي الرئيس ،على تنظيم هذه اجللسة احلسنة التوقيت،
رمحة ،وبكوهنم مرتكيب جرائم حرب ودعاة لنموذج املجتمع
وعلى إتاحة الفرصة يل للمشاركة فيها.
الرجعي وليس للدولة اإلسالمية املوحدة كما يروجون يف
ونؤيد البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد األورويب دعايتهم.
يف وقت سابق اليوم.
ونثين على اإلجراءات الصارمة اليت اختذهتا الواليات
ونرحب باعتماد بيان رئاسي قوي ( )S/PRST/2014/23املتحدة ،واحللفاء األوروبيون ،والدول األخرى ،األمر الذي
بشأن مكافحة اإلرهاب بوصفه خطوة أخرى حنو اختاذ إجراء  -كما الحظنا  -حيقق نتائج مشجعة .لقد باتت داعش
قوي ومستمر يف إطار التعاون واالستجابة على الصعيد الدويل .تعلم أن جتوهلا حبرية يف كل من سوريا والعراق قد حان
من املعلوم أن اإلرهاب الدويل قد انتشر بسرعة مثرية وقفه بصورة جدية .وهو ما ميثل زمخا هاما .هناك حاجة إىل
للقلق .وهناك العديد من اجلماعات اإلرهابية ال تزال االستفادة منه وتعزيزه على أكمل وجه من خالل اختاذ تدابري
مستمرة يف ممارساهتا وتقوم بتعزيزها وتوسيع نطاقها ،مثل معززة .وحنن نعلم أن الكفاح من أجل القضاء على داعش
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام ،وجبهة النصرة ،وتنظيم سوف يستغرق وقتا ،بل إن داعش ومجيع املتعصبني على دراية
بوكو حرام .وال تعد خمططاهتم املتطرفة باألمر اجلديد ،ولكن بأن الوقت قد بدأ واقترب.
ما يستخدمونه من أيديوجلية ودعاية للترويج للعنف وأساليبهم
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ومنذ بداية األزمة ،كانت ألبانيا جزءا من التحالف هذا املسعى ،وهو اهلدف الطويل األجل .وما فتئ التعليم،
الدويل من أجل مكافحة داعش والقضاء عليها ،وما برحنا واالتصاالت ،والعمل املجتمعي تشكل عوامل رئيسية.
ملتزمني بذلك كما كنا دائما .وقد قدمنا الدعم للحكومة
ويف اخلتام ،دعونا ال ننسى أن العامل قد حقق جناحا
العراقية اجلديدة يف كفاحها ضد اإلرهاب ،وال نزال ملتزمني واكتسب خربات واسعة يف مناهضة تنظيم القاعدة من
مبواصلة تقدمي املساعدة اإلنسانية والعسكرية على حد سواء .خالل وضع قائمة دقيقة ،وتعطيل التمويل ،وحتديد اجلزاءات
وقد أسهمنا بالفعل يف الكفاح ضد داعش ،من خالل التربع املحددة األهداف .وينبغي زيادة تعزيز السجل وحتديثه ليشمل
بكمية كبرية من األسلحة والذخائر ،وسوف نواصل تقدمي املتطلبات اجلديدة.
الدعم يف املستقبل.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
إن ألبانيا من بني أوائل البلدان يف املنطقة اليت اعتمدت سري النكا.
تدابري قانونية صارمة بفرض عقوبات جنائية على املشاركة،
السيدة موثوكومارانا (سري النكا) (تكلمت
والتحريض على املشاركة ،يف نزاعات خارجية ،وعلى
باإلنكليزية) :نشكر رئاسة أستراليا على تنظيم هذه املناقشة
تشجيع املقاتلني األجانب وتنظيمهم ومتويلهم .ولقد عززنا
املفتوحة اهلامة ،وعلى تعميم املذكرة املفاهيمية املفيدة
التعاون اإلقليمي ،مبا يف ذلك تبادل املعلومات عن تدفق
(.)S/2014/787
املقاتلني اإلرهابيني األجانب .ونتعاون عن كثب مع حلفائنا
يؤيد وفد بلدي البيان الذي أدىل به ممثل إيران بالنيابة عن
من الواليات املتحدة وأوروبا يف حتديد املقاتلني اإلرهابيني
األجانب ،وحتديد االستجابة األفضل يف كل حالة من هذه حركة عدم االحنياز.
احلاالت وحماكمة العائدين من مناطق الزناع.
إن هجوم  11/9اإلرهايب جعل اهتمام املجتمع الدويل
وما من شك يف أن اإلرهاب والتطرف العنيف ،مبا يف
ذلك داعش ،على وجه اخلصوص ،لن يُهزما إال من خالل
جمموعة من التدابري املختلفة .وال يزال القضاء على داعش
عسكريا أهم األهداف األساسية ،ونرى أن كل ما ينبغي
القيام به ينبغي أن يتم من هذا املنطلق .ولكن هذا ميثل وجها
واحدا للعملة .فهناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إىل تعاون
أوثق فيما بني الدول ،مبا يف ذلك يف املقام األول من خالل
اإلنذار املبكر ،وتبادل املعلومات ،والتنفيذ السليم لتدابري األمم
املتحدة ملكافحة اإلرهاب على الصعيد القطري ،وتبادل أفضل
املمارسات العاملية ملكافحة اإلرهاب .ويعد النجاح يف مكافحة
اإليديولوجيات املتطرفة على الصعيد الوطين أصعب جزء يف
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ككل منصبّا على التهديد الذي ميثله اإلرهاب الدويل  -وهو
واقع كان بالفعل جزءا من التجربة اليومية يف بعض أجزاء
من العامل ،مبا يف ذلك سري النكا .وأحرز املجتمع الدويل
حتت قيادة األمم املتحدة جناحا كبريا يف التصدي هلذا اخلطر،
ال سيما من خالل القرار .)2001( 1373
ولقد أدت الفظائع اليت ارتكبها مؤخرا ما يسمى تنظيم
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) واجلماعات
اإلرهابية املرتبطة هبا إىل الشعور مرة أخرى باحلاجة امللحة
إىل اجلهود اليت يبذهلا املجتمع الدويل ملكافحة اإلرهاب .إن
مواجهة جهة فاعلة غري حكومية عندما تلجأ إىل احلرب غري
املتناظرة تكون صعبة للغاية من الناحية العسكرية ،مثلما شهد
املجتمع الدويل من خالل اجلهود اليت بذهلا على مدى عقد
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من الزمن وال يزال يبذهلا يف مكافحة القاعدة .إهنا تنظيم
إرهايب ال يشعر بالندم جتاه عدم محاية أرواح املدنيني خالل
املواجهات العسكرية .والواقع أن العديد من اجلماعات
اإلرهابية تلجأ عمدا وتكتيكيا إىل وضع املدنيني يف دائرة
اخلطر .وقد شهدنا ذلك يف األساليب الوحشية اليت مارسها
مؤخرا داعش واجلماعات االرهابية املرتبطة به ضد السكان
املدنيني القابعني حتت سيطرته .وقلوبنا مع البلدان اليت يتعرض
مواطنوها للتعذيب واإلرهاب على يد داعش ونعرب عن
مواساتنا هلا.
يف سري النكا ،عانينا من هذه األساليب بصورة مباشرة
عندما عمدت جبهة منور تاميل إيالم للتحرير إىل وضع املدنيني
بال هوادة يف دائرة اخلطر من خالل استخدامهم كدروع
بشرية ورهائن ،على الرغم من الدعوات املتكررة ،مبا يف
ذلك دعوات األمم املتحدة ،إىل عدم اختاذ املدنيني كرهائن.
وقد مشلت استراتيجية جبهة منور تاميل إيالم للتحرير الرهائن
املدنيني كوسيلة الجتذاب االنتباه الدويل ،واستجالب التدخل
اخلارجي لتخريب العملية اإلنسانية اليت كانت جارية إلنقاذ
املدنيني من براثن اإلرهابيني.
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معنا بسبل عديدة .وعلى الرغم من انتهاء الصراع يف عام
 ،2009فإن الشبكة الدولية الواسعة النطاق لنمور تاميل إيالم
متوهلا بعض قطاعات جمتمع املغتربني ،ال تزال
للتحرير ،اليت ّ
سليمة .وجرت عدة حماوالت مؤخرا إلحياء العناصر املسلحة
التابعة هلذه اجلماعة يف سري النكا خالل آذار/مارس 2012
وكانون األول/ديسمرب  2012ونيسان/أبريل  .2014ويف
مواجهة تلك املحاوالت ،تظل سري النكا متيقظة ملنع أي
جتدد لإلرهاب يف البلد.
والقرار  )2014( 2178الذي اتُخذ مؤخرا يسلّم بأنه
ال يوجد أي حل عسكري ملشكلة األفراد املضلَّلني الذين
يسعون لالنضمام إىل املنظمات اإلرهابية .ونود أن نؤكد
أ ّن األسباب اجلذرية لإلرهاب والتطرف معقدة ،وأ ّن هاتني
الظاهرتني ال ميكن ربطهما بأي عرق أو دين .ويف العامل املترابط
اليوم ،من السهل جدا لعمالء التطرف نشر أيديولوجياهتم
عرب احلدود الوطنية .إهنم ال حيتاجون إىل األسلحة والذخرية
للتسبب بالضرر .ومع ذلك ،فإن الضرر الذي خيلّفونه ميكن
أن يكون أكثر مشوال وأطول أمدا من أشد األسلحة تدمريا.
والنتيجة النهائية لأليديولوجية املتطرفة تستهدف املجتمعات
املحلية ،واملناطق ،وحىت البلدان اليت تتمزق إربا بفعل الريبة
والكراهية .ومثلما يؤكد القرار  ،)2014( 2178من املهم
للدول إشراك املجتمعات املحلية ذات الصلة وغريها من
اجلهات الفاعلة يف وضع االستراتيجيات اليت تتصدى لعنف
املتطرفني.

وينبغي للمضاعفات النامجة عن االشتباك العسكري
مع اجلهات الفاعلة غري احلكومية أالّ تثين عزمنا عن مكافحة
اإلرهاب الدويل .وما من مجاعة إرهابية ميكنها البقاء لفترة
طويلة بدون تلقّي الدعم احلاسم من الروابط والشبكات
الدولية .لذلك ،ينبغي إيالء األولوية للتعاون الدويل بغرض
وحتيط سري النكا علما على حنو جدي مبسؤولياهتا وفقا
احلد من مصادر معيشتها  -مبا يف ذلك الدعم األيديولوجي
لقرارات جملس األمن ذات الصلة .وحنن نواصل تقدمي تعاوننا
واملايل واللوجسيت والدعم يف جمال التجنيد.
إن اجلهود اليت بذلتها سري النكا إلهناء الصراع االرهايب الكامل لآلليات املتعددة األطراف والثنائية اليت تستهدف
الذي دام ثالثة عقود رافقها إىل حد كبري التنسيق املعقد واملتعدد اإلرهاب الدويل .ويف عام  ،2010تعاونّا مع املديرية التنفيذية
اجلوانب والشامل مع املجتمع الدويل .وحنن ما زلنا ممتنني للجنة مكافحة اإلرهاب يف استضافة حلقة عمل إقليمية يف
جلميع أصدقائنا يف املجتمع الدويل الذين ساعدونا وتعاونوا جنوب آسيا .وبدعوة منّا ،قام فريق من املديرية التنفيذية
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بزيارة سري النكا يف تشرين األول/أكتوبر .وإننا نعمل مع
جرياننا لتعزيز السالم واالستقرار اإلقليميني من خالل احلوار
والتعاون يف جمايل الدفاع واألمن .وحنن طرف يف العديد من
االتفاقيات اإلقليمية ملكافحة اإلرهاب التابعة لرابطة جنوب
آسيا للتعاون اإلقليمي.
ويف تشرين الثاين/نوفمرب ،ستستضيف سري النكا احلوار
االفتتاحي لرؤساء الدفاع يف بلدان جنوب وجنوب شرق
آسيا لعام  ،2014مبشاركة رؤساء الدفاع يف املنطقةّ .
ويركز
احلوار السنوي الذي تستضيفه سري النكا يف مدينة غايل
على خطر القرصنة .وسري النكا ،بوصفها دولة جزرية،
تسعى للوفاء مبسؤولياهتا املتعلقة باألمن البحري .وإن منع
خمتلف اجلرائم عرب الوطنية  -مبا يف ذلك هتريب املخدرات،
وهتريب األسلحة ،واالجتار بالبشر ،اليت هلا صلة باإلرهاب
الدويل  -أمر ضروري لتحقيق أمن بلدنا واملنطقة على نطاق
أوسع ألجل طويل .وإىل جانب اهلند وملديف ،تشارك سري
النكا يف آلية ثالثية للتعاون يف جمال األمن البحري .عالوة
على ذلك ،ال تزال سري النكا يقظة حيال عناصر املتطرفني
الذين ميرون عرب أراضينا.

S/PV.7316

تكرر كوبا أعمق رفضها وإدانتها جلميع أعمال اإلرهاب
وأساليبه وممارساته جبميع أشكاله ومظاهره؛ أيا كان مرتكبها،
وضد أي كان ،وأينما حتدث؛ وأيا كانت دوافعها ،مبا يف ذلك
احلاالت اليت تشارك فيها الدول بصورة مباشرة أو غري مباشرة.
وجيب على مكافحة االرهاب أن تشمل الوقاية ،واملواجهة
املباشرة ،وتنفيذ إجراءات ملموسة ضد أسبابه اجلذرية .إن
كوبا طرف يف  16اتفاقية دولية تتعلق باإلرهاب ،وهي تفي
على حنو دقيق بالتزاماهتا وفقا لقرارات جملس األمن 1267
( )1999و  )2001( 1373و .)2004( 1540
ويكرر بلدي اإلعراب عن تأييده العتماد اتفاقية شاملة
بشأن اإلرهاب الدويل ،من شأهنا أن تسد الثغرات القائمة.
وهو حيبذ أيضا عقد مؤمتر دويل حتت رعاية األمم املتحدة
لتنسيق تصدي املجتمع الدويل لإلرهاب جبميع أشكاله
ومظاهره .واملؤسف أن معارضة عدد صغري من الدول جعلت
مجيع هذه اإلجراءات مستحيلة.

يف  30نيسان/أبريل ،أصدرت وزارة خارجية الواليات
املتحدة األمريكية تقاريرها القطرية بشأن اإلرهاب لعام
 ،2013واليت كررت فيها للمرة الثانية والثالثني تسميتها
إننا نؤيد بكل إخالص استراتيجية األمم املتحدة العاملية السخيفة لكوبا كدولة راعية لإلرهاب.
ملكافحة اإلرهاب .وينبغي أيضا أن نبذل كل جهد لوضع
وإدراج اسم كوبا يف هذه القائمة هو ذريعة أخرى
الصيغة النهائية التفاقية األمم املتحدة الشاملة بشأن اإلرهاب لالستمرار يف تربير احلصار ضدنا الذي ما فتئ قائما ألكثر من
الدويل واعتمادها .وحيدونا األمل أن يكون جلهودنا يف املجلس  50عاما ،والذي رفضته األغلبية الساحقة من املجتمع الدويل.
أثر بنّاء يف تعزيز مبادرات األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب،
إ ّن كوبا ما برحت تعاين منذ عقود من األعمال اإلرهابية
وكذلك يف توطيد التزام جملس األمن بتعزيز التعاون الدويل
اليت جيري تنظيمها ومتويلها وتنفيذها انطالقا من أراضي
ملكافحة اإلرهاب.
الواليات املتحدة ،واليت أسفرت عن مصرع  3478شخصا
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة ملمثل كوبا .وإعاقة  2099شخصا ،ال لشيء إالّ ألهنم حاولوا الدفاع عن
السيد رييس رودريغيث (كوبا) (تكلم باإلسبانية) :إننا استقالهلم وسيادهتم وكرامتهم بصفتهم كوبيني.
نؤيد متام التأييد البيان الذي أدىل به ممثل إيران بالنيابة عن
حركة عدم االحنياز.
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إننا نرفض الكيل مبكيالني يف السياسة العامة حلكومة
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
الواليات املتحدة اليت ترفض حماكمة مرتكيب األعمال اإلرهابية كندا.
ضد كوبا ،وتسمح هلم بالبقاء أحرارا ،مبن فيهم لويس بوسادا
السيد غرانت (كندا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أبدأ
كاريليس ،العقل املدبر للهجوم اإلرهايب األول ضد الطريان بتوجيه الشكر إىل البعثة الدائمة ألستراليا على عقد هذه
املدين يف نصف الكرة الغريب ،مما أدى إىل االنفجار الذي وقع يف املناقشة ،وعلى حضور وزيرة اخلارجية بيشوب يف وقت سابق
منتصف الرحلة اليت كانت تقوم هبا طائرة كوبية قبالة سواحل من هذا اليوم.
بربادوس يف  6تشرين األول/أكتوبر  ،1976وأسفر عن
تتمتع كندا وأستراليا بعالقات قوية ومتعددة األوجه يف
مقتل ركاهبا الثالثة والسبعني .ومن املفارقة أهنا ال تزال تسجن
العديد من املجاالت ،مبا يف ذلك مكافحة اإلرهاب .إن بلَدينا
منذ فترة طويلة وعلى حنو ظامل مقاتلينا الكوبيني املكافحني
يواجهان حتديات أمنية مماثلة ،وبالتايل يلتقي هنجانا يف كثري
لإلرهاب وهم جرياردو هرنانديز ،ورامون البانينو ،وأنطونيو
من النواحي .والتضامن الذي أبداه القادة األستراليون عقب
غرييرو ،الذين متت حماكمتهم عن جرائم مل يرتكبوها.
اهلجوم الذي وقع مؤخرا يف أوتاوا هلو انعكاس لعالقاتنا الثنائية
وترفض كوبا بشدة استغالل مسألة حساسة كاإلرهاب القوية ،وقد لقي تقديرا كبريا جدا من شعب كندا.
الدويل أ داة سياسية ضد كوبا ،وتطالب بشطب اسم كوبا
إن هذه اهلجمات الشنيعة والعبثية ضد أفراد قواتنا املسلحة
هنائيا من القائمة التعسفية والزائفة اليت أُع ّدت من طرف
ّ
تذكرنا باخلطر الذي يشكله الذين يرتكبون أعمال عنف باسم
واحد ،واليت هي أيضا إهانة لشعب كوبا ،وعار على حكومة
األفكار واملعتقدات والدوافع الراديكالية .وهذه التهديدات
الواليات املتحدة والتزامها املعلن مبكافحة اإلرهاب الدويل.
هي حقا مشكلة دولية حبيث ال يوجد بلد ذو مناعة ضدها.
وينبغي للمجتمع الدويل أالّ يقبل بأن ترتكب دول معينة
ومع ذلك ،وبقدر ما كانت تلك اهلجمات مفجعة
أعمال العدوان ،بشكل مباشر أو غري مباشر ،ضد الشعوب
ومروعة للكنديني ،ال تزال كندا حمظوظة جدا .فقد جتنّبنا
ذات السيادة بذريعة أهنا تقاتل اإلرهاب .وحنن مقتنعون بأن
إىل حد كبري هذا البالء الذي أصاب بعض أقرب أصدقائنا
مكافحة اإلرهاب بشكل فعال لن تكون ممكنة إذا اقتصرنا
وحلفائنا .وامسحوا يل أن أكرر إدانة كندا للهجوم الوحشي
على إدانة بعض األعمال اإلرهابية فحسب ،بينما نتغاضى
واجلبان الذي وقع يف القدس يوم أمس ،وهو أحدث عمل
بصمت عن أعمال إرهابية أخرى أو نربرها يف سعينا لتعزيز
عنيف حصل يف إسرائيل ،وأكثره إثارة لالمشئزاز بسبب أنه
مصاحلنا السياسية واالقتصادية.
استهدف ،بشكل لئيم ،مدنيني يف مكان للعبادة .ومن الواضح
ونؤكد من جديد التزامنا مبواصلة العمل على تعزيز الدور لنا أن األعمال املتطرفة اليت ارتكبها الذين قاموا هبذا االعتداء
املركزي لألمم املتحدة يف اختاذ التدابري ووضع اإلطار القانوين كان يغذّيها التحريض ،واخلطاب غري املسؤول ممن هم يف
الشامل ملواجهة اإلرهاب الدويل .ونؤيد التعاون املتعدد مواقع املسؤولية.
األطراف والثنائي لتحقيق هذه الغاية .إن كوبا ضحية هلذه
كما أود أن أشدد على موجات التطرف العنيف اليت
اآلفة ،وحنن نلتزم التزاما راسخا مبواصلة التعاون مع مجيع
استهدفت أعظم دميقراطية يف العامل .إن كندا تتضامن مع
البلدان ملنع ارتكاب أعمال اإلرهاب وللمعاقبة عليها.
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اهلندّ ،
وأذكر بإدانة حكومة بلدي للهجمات املتطورة واملنسقة
اليت استهدفت مدنيني أبرياء يف مومباي ،قبل ست سنوات
من األسبوع املقبل ،وهو مثال يربز كيف أن التطرف العنيف
ميكن أن يصبح أكثر خطورة عندما حيظى مبساعدة قدرات
دولة ذات سيادة.

والتصدي هلا .ومثة مبادرة كندية توفر مثل هذا الدعم هي
املائدة املستديرة بني الثقافات املعنية بالشأن األمين .فهذه
املائدة املستديرة جتمع قادة املجتمع لتبادل وجهات النظر
بشأن التطورات املستجدة يف مسائل األمن الوطين وتأثريها
على جمتمع كندا املتنوع والتعددي.

وأود أن أذكر أيضا التحدي املتمثل يف الدولة اإلسالمية
يف العراق وبالد الشام الذي يواجهنا مجيعا اليوم .فهذه
اجلماعة لديها طموحات بإنشاء دولة إرهابية ،واستخدام
موارد الدولة يف تضخيم رسالتها املتطرفة والسامة؛ وحتويل
املجندين السذّج واملضلَّلني إىل إرهابيني متشددين؛ وتصدير
املقاتلني لشن هجمات يف مجيع أحناء العامل .ويف العراق ،حنن
نواجه التطرف بالقوة العسكرية ،وكندا فخورة بالوقوف إىل
جانب حلفائها ضد هذا التهديد العاملي.

وتستخدم وكاالت إنفاذ القانون الكندية اخلفارة
املجتمعية كوسيلة فعالة ملكافحة التطرف العنيف .ويتمثل هذا
النهج يف أنه ينبغي ألفراد الشرطة أن يدركوا ماهية التطرف
العنيف ،متاما مثلما يدركون ماهية أي نوع آخر من السلوك
اإلجرامي .وحتقيقا هلذه الغاية ،تعمل حكومة كندا على تعزيز
التدريب على إنفاذ القانون بشأن التطرف العنيف ،وأبرزه من
خالل مبادرة ضابط اتصال مكافحة اإلرهاب التابع لشرطة
اخليالة امللكية الكندية ،اليت توفر ألفراد الشرطة العاملني يف
اخلط األمامي وغريهم من أوائل املستجيبني التدريب احلاسم
األمهية بشأن التحذيرات واملؤشرات اليت تدل على التطرف
العنيف.

(تكلم بالفرنسية)

إن التصدي الفعال يتطلب التزاما وتعاونا حقيقيني منا
مجيعا .وتظهر استراتيجية كندا ملكافحة اإلرهاب“ ،بناء
والتدخل املبكر يف احلاالت اليت تسبق األعمال اجلنائية
الصمود ضد اإلرهاب” ،التزام حكومة كندا حبماية الكنديني
يف الداخل واخلارج .وتؤكد االستراتيجية على أربعة نُهج ال يضمن أن الشخص لن جينح حنو العنف ،أو يسافر إىل
ُ
يعزز بعضها بعضا ملكافحة التطرف العنيف ،أال وهي :املنع اخلارج للمشاركة يف نشاط إرهايب .ولكنه هنج مفيد كأداة
إلعادة توجيه املتطرفني املحتملني ،بغية تقليل عدد األفراد
والكشف واحلرمان والتصدي.
الذين يقتضون التحقيق واملالحقة القضائية.
على الصعيد املحلي ،يستند هنج كندا ملكافحة التطرف
العنيف إىل ثالثة مواضيع يدعم واحدها اآلخر :بناء القدرة (تكلم باإلنكليزية)
إن تقنيات الوقاية ال تنجح دائما ،ومبجرد أن ينشط الفرد
لدى املجتمعات املحلية؛ وبناء القدرة لدى وكاالت إنفاذ
بعبور عتبة دعم اإلرهاب ،تتخذ كندا اإلجراءات الالزمة
القانون؛ ووقف التطرف العنيف من خالل التدخل املبكر.
ومن منظور جمتمعي ،تدعم حكومتنا أفراد األسرة ،لكشف هذا النشاط والعمل على رفضه .وقانون مكافحة
واألقران ،والزعماء الدينيني وقادة املجتمعات املحلية ،الذين اإلرهاب لعام  2012ح ّدد اجلرائم اجلديدة املتمثلة يف مغادرة
غالبا ما يكونون األقدر على حتديد التغريات يف املواقف وأمناط كندا أو حماولة مغادرهتا الرتكاب جرائم تتعلق باإلرهاب.
السلوك اليت ميكن أن تكون مقدمة ألعمال متطرفة عنيفة وتقود شرطة اخليالة امللكية الكندية فرقة إلدارة املخاطر النامجة
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عن حاالت السفر ،تضم إدارات ووكاالت حكومية تعمل
بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون.
ويدرس الفريق حاالت املسافرين املتطرفني ملواءمة أفضل
استجابة للقضايا األكثر إحلاحا .وقد ثبت أن االستجابات
حسنة التوقيت وفعالة وهي ختضع للمساءلة ،وتلتزم باإلطار
الذي يوجه إجراءات إنفاذ القانون واإلجراءات احلكومية.
وحيدد اإلطار سلسلة متصلة من اإلجراءات اليت قد تتخذ
لعدة أغراض  -وهي الكشف عن املسافرين املتطرفني الذين
حيصلون على إجازات ،وعرقلة حماوالت السفر لالخنراط
يف أنشطة تتعلق باإلرهاب عند وقوعها ،والتصدي لعودة
املسافرين املتطرفني إىل كندا بعد املشاركة يف األنشطة ذات
الصلة باإلرهاب يف اخلارج.

19/11/2014

ملكافحة اإلرهاب وحتث كيانات األمم املتحدة على تبين هنج
عملي املنحى وقائم على النتائج يف اجلهود املبذولة ملكافحة
اإلرهاب .وجتلت بوضوح قيمة التعاون الدويل يف املناقشة
اليت عقدها جملس األمن مؤخرا بشأن املقاتلني األجانب
(انظر  ،)S/PV.7272واليت شاركت فيها كندا وأعربت عن
سعادهتا للمشاركة يف تقدمي مشروع القرار .)2014( 2178

وتضطلع املحافل األخرى املتعددة األطراف مثل املنتدى
العاملي ملكافحة اإلرهاب بدور هام يف استكمال عمل األمم
املتحدة .وتعمل كندا بنشاط يف الفريق العامل املعين مبكافحة
التطرف العنيف التابع للمنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب،
حيثما نقود مشروعا بشأن قياس مدى فعالية برامج مكافحة
التطرف العنيف .كما يوفر مركز هداية ،ومقره اإلمارات
ويعد التعاون مع حلفاء كندا الدوليني أمرا حيويا أيضا .العربية املتحدة ،مصدرا أساسيا للمعارف وأفضل املمارسات
فعلى سبيل املثال قطعت كندا والواليات املتحدة أشواطا ذات الصلة هبذه املسألة.
كما يسر كندا أن تترأس الفريق العامل املعين مبنطقة
طويلة يف الوفاء بااللتزامات املعقودة مبوجب خطة عمل فيما
وراء احلدود .والزمت خطة العمل البلدان بوضع وتنسيق نظم الساحل يف املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب مع اجلزائر.
معلومات لدخول حدود أرضنا واخلروج منها والعمل من وبوصف كندا رئيسا ،فإهنا ركزت على تنظيم الدورات
أجل التوصل إىل نظام مماثل بالنسبة للسفر اجلوي .وستؤدي التدريبية وحلقات العمل عملية املنحى والقائمة على النتائج.
املعلومات الناجتة عن هذا الربنامج إىل حتسني قدرات إدارة وأسهمت اجلهود اليت يبذهلا الفريق العامل يف تطوير أفضل
احلدود ،وفحص الركاب وقدرة مسؤويل إنفاذ القانون املمارسات والتوصل إىل فهم مشترك للتهديدات املحلية
واألمن الوطين على إجراء حتقيقات يف الوقت املناسب يف سفر وفعالية التنسيق بني خمتلف الربامج يف املنطقة .وتعكس جتربتنا
يف منطقة الساحل قدرة املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب
املتطرفني إىل اخلارج.
إن التطرف العنيف حتد عاملي طويل األجل وهو يتطلب على حشد املوارد وتنسيقها من أجل دعم بناء القدرات
التعاون الدويل الفعال .ويف ذلك الصدد ،تضطلع األمم املتحدة على مكافحة اإلرهاب ومتثل منوذجا مفيدا للجهود املتعددة
بدور رئيسي يف تطوير املعايري الدولية وأفضل املمارسات .األطراف األوسع نطاقا.

إن التطرف العنيف هو أحد أكرب األخطار اليت هتدد
وكندا ملتزمة بالعمل مع األمم املتحدة لتنفيذ االستراتيجية
العاملية ملكافحة اإلرهاب وتشعر بالسعادة للمشاركة يف السلم واألمن العامليني .وجيب على املجتمع الدويل أن يعمل
استعراض حزيران/يونيه الذي جيري مرة كل سنتني .وتشجع يف وحدة ملواجهة هذا التحدي ومكافحة العنف املروع الذي
كندا الدول األعضاء على دعم اجلهود املتعددة األطراف
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ترتكبه التنظيمات اإلرهابية .وستواصل كندا العمل مع وعلى التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية .وجيب على
شركائنا من أجل التصدي للتطرف العنيف جبميع أشكاله .املجتمع الدويل اعتماد التدابري املالئمة ملواجهته.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
جنوب أفريقيا.

وتواصل حكومة جنوب أفريقيا التعهد بتقدمي دعمها
للحملة العاملية ملكافحة اإلرهاب يف إطار األمم املتحدة ،األمر
الذي يعتربه وفد بلدي حموريا يف تنسيق وتيسري اجلهود الدولية
الرامية إىل حتقيق تلك الغاية ،وال سيما حينما يتعلق األمر
بالتعامل مع ظهور هتديدات جديدة .وتؤيد جنوب أفريقيا
تعزيز النظام املتعدد األطراف للتعامل مع تلك اجلهود وإدراك
العمل الذي تقوم به اجلمعية العامة واهلياكل الفرعية ملجلس
األمن يف ذلك الصدد .كما نرحب باملبادرات واجلهود اليت
تعزز احلوار والتسامح والتنوع والتفاهم فيما بني الشعوب
والثقافات واألديان.

واألعمال اإلرهابية اليت وقعت مؤخرا يف قارتنا ويف
أماكن أخرى تشري إىل أنه بالرغم من اجلهود املتضافرة اليت
تبذهلا الدول األعضاء ،فإن الظاهرة ال تزال تنمو وتتطور،
وتؤدي إىل زعزعة االستقرار وتسفر عن عواقب تعجز عن
وصفها الكلمات للسكان األبرياء واملناطق اليت يعيشون
فيها .وال يوجد بلد أو قارة مبأمن من التهديد .ونظرا لنطاق
اإلرهاب العاملي وطابعه املتغري ،فإن التعاون الدويل أصبح أكثر
أمهية يف جهود الدول األعضاء الرامية إىل التصدي لإلرهاب.

وال تزال استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة
اإلرهاب تشكل أداة مجاعية مفيدة ومرنة لتوجيه استجابة
املجتمع الدويل حنو اإلرهاب .وتوفر استجابة شاملة ومتعددة
األوجه للتحدي ،وتقوم على احترام حقوق اإلنسان واحلريات
األساسية وسيادة القانون .ومتروك لكل بلد ومنطقة دون
إقليمية وضع االستراتيجية يف سياقها اخلاص وجعلها جمدية
ملجموعة متنوعة من أصحاب املصلحة املحليني ،وهو أمر
ضروري لتنفيذها بنجاح.

ماشاباين (جنوب أفريقيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن
أعرب عن هتانئنا ألستراليا على توليكم رئاسة جملس األمن.
وإضافة إىل ذلك ،سيدي الرئيس ،أود أن أعرب عن تقديري
لكم الستمراركم يف ترؤس هذه اجللسة بالرغم من أن الزمالء
اآلخرين ،األعضاء يف املجلس ،ال جيدون البقاء يف القاعة يف
هذا الوقت من اليوم أمرا مثريا .ويظهر ذلك التزاما شخصيا
من طرفكم ،سيدي ،بأعمال املجلس وباملوضوع الذي ننظر
فيه اليوم ،وأشكركم على ذلك.

كما أبرز التهديد املتزايد لإلرهاب احلاجة إىل قيام املجتمع
الدويل بالتوصل إىل اتفاق بشأن تعريف اإلرهاب .ولذلك
فمن األمهية مبكان أن نواصل بذل جهودنا بغية التوصل إىل
صيغة هنائية لالتفاقية الشاملة املتعلقة باإلرهاب الدويل.

وينبغي للجهود الدولية أن تدعم هنجا شامال متكامال
ومتعدد اجلوانب ملعاجلة أمور منها إساءة استعمال النظم
املالية من جانب اإلرهابيني وأمن الفضاء االلكتروين ،وزيادة
استخدام وسائط التواصل االجتماعي وشبكة اإلنترنت
وتكرر جنوب أفريقيا التأكيد على رأيها بأن اإلرهاب
يف االستقطاب حنو التطرف ،مبا يف ذلك التحريض على
الكراهية ،ودمج الصلة بني التطرف األيديولوجي واجلرمية ال ميكن دحره عسكريا ،وال ميكن أن يقتصر التعامل معه على
املنظمة عرب الوطنية ،واالختطاف وأخذ الرهائن للحصول على استخدام القوة أو التدابري القسرية .كما جيب أن يتصدى
فدية .ويشكل اإلرهاب خطرا على السالم واألمن الدوليني التعاون الدويل يف األجل املتوسط لألسباب اجلذرية لإلرهاب.
هناك حاجة إىل فهم ومعاجلة الظروف اليت جتعل اإلرهاب
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خيارا جذابا للساخطني .واملشاركة ،مبا يف ذلك عن طريق تكرارًا لألعمال املنجزة بالفعل ،وأال يشكل عبئًا إضافيًا على
التعليم ،والقضاء على أوجه عدم املساواة والعمل مع الفئات الدول األعضاء ،خباصة دول العامل النامي.
املحرومة يف املجتمع ،وال سيما الشباب ،ووضع استراتيجيات
ويف اخلتام ،نود أن نغتنم هذه الفرصة لتوجيه الشكر
مالئمة على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل ال تزال أمرا إليكم ،سيدي الرئيس ،على إدراج هذه املناقشة اهلامة يف
حامسا.
برنامج عمل املجلس.

ويف ذلك السياق ،يصبح من األمهية مبكان أيضا حل
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
الزناعات يف مجيع أحناء العامل ،مبا يف ذلك السعي إىل إحالل نيوزيلندا.
السالم الدائم يف الشرق األوسط .إن االحتالل غري املشروع،
السيد مكالي (نيوزيلندا) (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم،
واحلرمان من احلرية واحلق يف تقرير املصري توفر أرضية خصبة
سيدي الرئيس ،على عقد هذه املناقشة ،ومن مث تأكيد األمهية
لتجنيد األفراد .ومن الضروري إجياد احللول السياسية الرامية
البالغة لقيادة أستراليا بشأن هذه املسألة.
إىل حل الزناع وهتيئة الظروف من أجل حتقيق مستقبل أفضل
وال شك أن اإلرهاب ال يزال مسألة تستدعي القلق
يف األجل الطويل.
املشترك وامللح .ويقف العامل اليوم شاهدا على أن اإلرهاب
كما ينبغي أن يشمل التعاون الدويل يف مكافحة اإلرهاب
بشكله احلديث ،يتجاوز احلدود والسلطات وينشر أعمال
التزاما مشتركا بالقضاء على الفقر والتخلف .وال ميكن أن
العنف العشوائية ،وحيظى بامللجأ والدعم يف الدول اهلشة،
تكون التدابري املضادة مستدامة أبدا إذا مل تعاجل هذه العوامل
ووسط املحرومني يف املجتمعات الضعيفة ،على النحو الذي
بالتزامن مع مبادرات مكافحة اإلرهاب.
أكد عليه ممثل كازاخستان يف وقت سابق .وميثل اإلرهاب
وتدين جنوب أفريقيا اإلرهاب جبميع أشكاله إدانة قاطعة هتديدا حقيقيا ولكن ميكن التغلب عليه وهو يتطلب عملنا
وتعتقد أن األعمال اإلرهابية واهلجمات ضد املدنيني ال ميكن اجلماعي .ويعكس ذلك التهديد بشكل بارز تنظيم الدولة
التغاضي عنها .ويعد ذلك النهج جزءا ال يتجزأ من القيم اإلسالمية يف العراق والشام والكيانات اإلرهابية املرتبطة
اإلنسانية اليت أهلمت نضالنا من أجل احلرية وفرضت سلوكنا بتنظيم القاعدة .فأعماهلا اهلمجية ،اليت وصفها باألمس
أثناء تلك الفترة.
املفوض السامي حلقوق اإلنسان بأهنا جرائم “وحشية” (انظر
وقد أحاطت جنوب أفريقيا علما باالقتراح الداعي إىل  ،)S/PV.7314موثقة بشكل جيد ويف بعض األحيان بصورة
إنشاء منصب املمثل اخلاص املعين بالتطرف داخل منظومة حية وتعرض بشكل استفزازي وبتعمد مروع .ويزيد املقاتلون
األمم املتحدة .ولدى النظر يف هذا اخليار ،من األمهية مبكان األجانب تفاقم املشكلة باعتبارهم محلة راية التطرف ،ويف
توضيح والية ونطاق دور املمثل اخلاص ،فضال عن العالقة بني أغلب األحيان يف املناطق اليت تقع بني منطقة الزناع.
املمثل اخلاص وهياكل األمم املتحدة القائمة املعنية مبكافحة
ولذلك تشيد نيوزيلندا بالعزم الذي يبديه التحالف الدويل
اإلرهاب ،اليت لكل منها والية حمددة .ويرى وفد بلدي أن باستراتيجيته الشاملة ملكافحة تنظيم الدولة اإلسالمية يف
استحداث منصب جديد ينبغي أن يقيم من حيث إمكانية العراق .ويف املدى القصري ،يكتسي استخدام القوة العسكرية
إسهامه يف تيسري اجلهود الدولية ملكافحة اإلرهاب ،وأال يكون
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لوقف متدد تنظيم الدولة اإلسالمية أمهية بالغة ،ولكن يف املدى
الطويل ستتطلب احللول املزيد من العمل .فهي ستتطلب
تقدمي الدعم للحكم الشمويل يف العراق ،وإجياد حل سياسي
للمأزق املقترن بالعنف يف سوريا واختاذ تدابري ملكافحة خطاب
التطرف العنيف لتنظيم الدولة اإلسالمية .ولذلك نرحب
بااللتزام املشترك للعراق مبعاجلة تلك املشكلة الصعبة.

واحتجاز اإلرهابيني املقبوض عليهم وإعادة إدماجهم .ويقوم
املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب ،الذي تطرق إليه آخرون،
بتسهيل التعاون بني الدول بشأن تلك املسائل .وتشكل أفضل
ممارسات املنتدى ومبادئه اإلرشادية ملكافحة التطرف العنيف
واملقاتلني اإلرهابيني وللمحاكمة على اجلرائم مصدرا ممتازا،
ونناشد الدول اإلسهام فيها واالسترشاد هبا يف أعماهلا.

وعلى غرار ممثل جنوب أفريقيا الذي تكلم قبلي مباشرة،
تؤيد نيوزيلندا النهج ذا الركائز األربع الواردة يف استراتيجية
األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب وهي :معاجلة الظروف
اليت تؤدي إىل انتشار اإلرهاب ،ومنع اإلرهاب ومكافحته،
وبناء القدرات يف جمال مكافحة اإلرهاب ،واحترام حقوق
اإلنسان وسيادة القانون .كما نناشد الدول االستفادة من
اآلليات اليت يوفرها املجلس نفسه ،ومن بينها نظام اجلزاءات
املفروضة على تنظيم القاعدة من أجل وقف سيل األفراد
والكيانات اليت تقوم بتمويل وتنفيذ األعمال اإلرهابية،
وحنث الدول على تبادل أفضل املمارسات التشريعية للتعامل
مع اجلرائم املتصلة باإلرهاب .وعلى الدول تبادل املعلومات
املتعلقة بإنفاذ القانون والعمليات وعليها زيادة فعالية آليات
التنسيق الوطنية واإلقليمية والدولية .فاملشاكل املشتركة
تتطلب حلوال مشتركة ،ولذا كانت نيوزيلندا يف غاية السرور
وهي تؤيد النهج الشامل الذي اختذه القرار )2014( 2178
بشأن املقاتلني اإلرهابيني األجانب.

وتتطلب التهديدات اإلرهابية أيضا أن نعمل معا ملجاهبة
املشكلة على الصعيد السياسي .وعلى وجه التحديد ،يف ذلك
الصدد ،نتفق مع غواتيماال وجنوب أفريقيا وغريمها على أن
علينا أن حنرز التقدم يف عقد اتفاقية شاملة بشأن اإلرهاب
الدويل .وتتطلع نيوزيلندا إىل مناقشة العام املقبل املوجهة حنو
املضي قدما بشأن ذلك املوضوع.

ويقوم هنج نيوزيلندا حنو مكافحة اإلرهاب على أساس
االستجابة املنسقة وعلى صعيد احلكومة بأكملها ،مبا يف ذلك
العمل على مستوى القواعد الشعبية لبناء القدرة على الصمود
أمام نزعة التطرف وأمام التجنيد .كما نستفيد من جتربتنا املحلية
بالذات لدعم شركائنا اإلقليميني والدوليني يف مكافحة اإلرهاب
العنيف ،ونقدم الدعم جلهود بناء القدرات ملكافحة اإلرهاب
من خالل اخلفارة املجتمعية وضبط احلدود والطريان املدين
14663737

وأشكركم مرة أخرى ،سيدي الرئيس ،على الدعوة إىل
هذه املناقشة وعقدها .وجيب على املجلس أال يكون هيئة
للتأمل فحسب بل أيضا هيئة حامسة الختاذ القرارات الدولية
املتعلقة باإلرهاب ،ونيوزيلندا تلزم نفسها باإلسهام يف مجيع
تلك املناقشات.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
إثيوبيا.
السيد أليمو (إثيوبيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن
أشكركم ،سيدي الرئيس ،على أخذ زمام املبادرة لتنظيم
هذه املناقشة املفتوحة بشأن مسألة بالغة األمهية لصون السالم
واألمن الدوليني .وفعال يشكل التهديد املتزايد لإلرهاب
والتطرف العنيف حتديا مشتركا يستدعي مواجهة مشتركة
ومجاعية من الدول واملجتمع الدويل بأسره .ويف ذلك الصدد،
من املناسب اإلشارة إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام
 ،2005اليت تنص على أننا:
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“ندين بشدة اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره،
أيا كان مرتكبوه ،وحيثما ارتكب ،وأيا كانت أغراضه،
إذ أنه يشكل أحد أخطر التهديدات للسالم واألمن
الدوليني” (قرار اجلمعية العامة  ،1/60الفقرة .)81

واستخدام شبكة اإلنترنت ووسائط التواصل االجتماعي
لنشر أيديولوجيتها املتطرفة وجتنيد املقاتلني األجانب .كما
أن املنظمات غري الرحبية يف بعض األحيان تستخدم أو يساء
استخدامها باعتبارها واجهات لتمويل اإلرهاب ،وذلك
مصدر قلق رئيسي برز بوضوح يف اجتماع نظمته منظمة
األمن والتعاون يف أوروبا وعقد يف براتيسالفا يف  28تشرين
األول/أكتوبر  .2014ولذلك ال يعقل أن يتمكن املرء من
عكس تيار اإلرهاب والتطرف العنيف بدون إقامة تعاون
فعال على مجيع املستويات .ولألسف ،حنن ال نرى مثل ذلك
التعاون ،وبصراحة يوجد الكثري من النفاق يف ذلك املجال،
وهو أمر مأساوي يف ضوء خطوة احلالة واخلطر القاتل الذي
متثله للمجتمع العاملي.

يتجلى بوضوح إزدواج للمعايري ،ومن مث تقويض جهودنا
ملواجهة التهديد الذي ميثله اإلرهاب بطريقة فعالية ومتسقة
ومنسقة.

وقدمت نتائج مؤمتر القمة إطارا عمليا لعمليات مرنة
وعملية املنحى لتبادل املعلومات االستخبارية والتعاون األمين،
وهو إطار يبين على اجلهود الوطنية واإلقليمية احلالية ملكافحة
اإلرهاب .ويف هذا السياق ،قامت إثيوبيا بالفعل بتعاون عملي،
وهي تنسق جهودها مع البلدان يف املنطقة دون اإلقليمية ،من
خالل تبادل املعلومات االستخبارية ،وتبادل اخلربات القيمة.

وإزاء تلك اخللفية اعتمدت يف عام  2006استراتيجية
األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب هبدف تشجيع
استجابات شاملة ومنسقة ومستمرة على الصعد الوطنية
واإلقليمية والدولية .وباعتماد االستراتيجية ،وافقنا حنن،
الدول األعضاء ،ضمن أمور أخرى ،على االمتناع عن تشجيع
اإلرهاب بصورة مباشرة أو غري مباشرة واختاذ التدابري املناسبة
لضمان أال تستخدم أراضي بلداننا إلقامة املنشآت اإلرهابية
أو معسكرات تدريب من أجل اإلعداد لألعمال اإلرهابية
وحنن يف أفريقيا لدينا بعض التجارب املفيدة يف مكافحة
أو تنظيم هذه األعمال اليت سترتكب ضد الدول األخرى أو
اإلرهاب .وتعود بداية جهودنا القارية إىل أيام منظمة الوحدة
مواطنيها.
كما اتفقنا على منع توفري مالذ آمن ألي شخص وتقدميه األفريقية السابقة ،اليت توجت باعتماد اتفاقية منظمة الوحدة
للعدالة يف حالة تأييده لألعمال اإلرهابية أو تسهيله هلا أو األفريقية ملنع اإلرهاب ومكافحته .ولكن ما كان يفتقر إليه
مشاركته أو حماولة مشاركته فيها أو ختطيطها أو اإلعداد هلا هو التعاون العملي والتنفيذ الفعال للصكوك القانونية القائمة.
أو ارتكاهبا أو توفريه مالذا آمنا هلا .وجيب التأكيد على أن ويف ضوء تلك احلقيقة اجتمع جملس السالم واألمن التابع
تلك االلتزامات مل يتم التمسك هبا دائما .ولذلك يلزم أن لالحتاد األفريقي ،على حنو ما ورد يف بيان اجتماعه ،455
نتساءل اليوم عن مدى الشوط الذي قطعناه فيما يتعلق بترمجة الذي عقدت يف نريويب يف أيلول/سبتمرب  2014على مستوى
اإلستراتيجية إىل إجراءات ملموسة .ففي حاالت عديدة ،رؤساء الدول واحلكومات.

وليس من قبيل املبالغة القول إنه يبدو أن التعاون فيما
بني اجلماعات اإلرهابية واملنتسبني هلا أفضل من التعاون بني
الدول األعضاء اليت تدعي أهنا تكافح اإلرهاب .وتقدم املذكرة
وامسحوا يل أن أختتم كلميت بتأكيد التزام إثيوبيا بتعزيز
املفاهيمية ( ،S/2014/787املرفق) وصفا دقيقا للشبكات اليت
أنشأهتا تلك اجلماعات اإلرهابية يف مجيع أحناء مناطق عديدة ،التعاون الدويل الفعال فيما خيص مكافحة آفة اإلرهاب.
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الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
إندونيسيا.
السيد بريكايا (إندونيسيا) (تكلم باإلنكليزية) :إمسحوا
يل أن أبدأ باإلعراب عن تقدير وفد بلدي ألستراليا على
عقد هذه املناقشة املفتوحة .وأود أيضا أن أشكر األمني العام
ورئيس جلنة القرار  ،1267ورئيسة جلنة مكافحة اإلرهاب
على إحاطاهتم اإلعالمية.
إن إندونيسيا تؤيد التصرحيات اليت أدىل هبا ممثال مجهورية
إيران اإلسالمية واململكة العربية السعودية ،بالنيابة عن حركة
عدم االحنياز ومنظمة التعاون اإلسالمي ،على التوايل.
لقد عقدت هذه املناقشة املفتوحة يف الوقت املناسب،
نظرا للزخم املستمر واملتنوع للتهديدات اليت شكلتها املنظمات
اإلرهابية خالل األشهر القليلة املاضية ،وخصوصا املجموعة
القاتلة اليت تطلق على نفسها اسم “الدولة اإلسالمية” .ويف
الواقع ،يتطلب صعود ما يسمى الدولة اإلسالمية ،جنبا إىل
جنب مع التطورات البغيضة األخرى ،يف عامل اجلماعات
اإلرهابية يف أحناء خمتلفة من العامل ،تعاونا أكثر قوة وتكامال
ملكافحة اإلرهاب .ومن املهم للغاية بالنسبة لنا أن نبقى يف
منأى عن اجلماعات اإلرهابية.جيب أن نكون قادرين على
حتديد التحديات اجلديدة ،واستباق التطورات اليت قد حتتاج
نظرة جديدة أو هنجا جديدا.
واتفقنا مجيعا خالل عام  2006بشأن االستراتيجية العاملية
ملكافحة اإلرهاب ،اليت ال تزال إطار السياسة االستراتيجي
الشامل للتعاون يف جمال مكافحة اإلرهاب .وبينما أكرر دعوة
إندونيسيا إىل التنفيذ املتوازن لالستراتيجية ،أود أن أؤكد أن
الركيزة األوىل من خطة العمل يف مرفق االستراتيجية حباجة
إىل أن حتظى باستمرار بأولوية خاصة .إن الركيزة األوىل
تتعامل مع التدابري الرامية إىل معاجلة الظروف املؤدية إىل
انتشار اإلرهاب .ويف ظل هذه اخللفية ،تؤيد إندونيسيا إىل
14663737
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حد كبري الفكرة الواردة يف املذكرة املفاهيمية جللسة اليوم
( ،S /2014/787املرفق) ،اليت تؤكد أمهية اجتثاث التطرف
ومكافحته .إن اإلرهاب وغريه من أشكال التطرف ينشأ
من الكراهية والتعصب املحض .ويوفر اإلحساس الناتج عن
التفوق على اآلخرين لإلرهابيني واملتطرفني اآلخرين املربر
للقيام بكل ما يشاؤون من أجل حتقيق أهدافهم املرجوة.
ويف مواجهة ذلك اخلطر ،تؤكد إندونيسيا من جديد
بأن التدابري الوقائية من بني أفضل النُهج ملعاجلة اإلرهاب
والتطرف .ويف هذا السياق ،كنا من بني املناصرين املتحمسني
لتعزيز قيميت التسامح واالحترام ،باعتبارمها عنصرين حامسني
فيما خيص جهودنا الرامية إىل مواجهة أيديولوجية العنف.
وبوصفنا بلدا متعدد الثقافات واألديان ،فقد تعلمنا أن نؤمن
إميانا راسخا بفعالية احلوار .وجيب تشجيع التسامح واالحترام،
ألنه ال ميكن ترسيخهما إال يف عقول منفتحة ،استفادت من
التعليم والتفاعل مع اآلخرين.
إن حث اإلرهابيني املدانني على االنفتاح ميثل العمود
الفقري لربنامج اجتثات التطرف يف إندونيسيا .إنه برنامج
متكامل وطنيا يهدف إىل تنسيق عمل مجيع أصحاب املصلحة
ذوي الصلة فيما خيص جهود اجتثاث التطرف ،ويشمل ليس
فقط وكاالت إنفاذ القانون ،ولكن أيضا السلطات الدينية
على الصعيدين احلكومي واملجتمعي .وتبدأ جهودنا املتعلقة
باجتثات التطرف يف السجون ومراكز االحتجاز .ونسعى من
خالل احلوار واملناقشة إىل تأصيل مبدأ االعتدال يف نفوس
اإلرهابيني املدانني .إننا نسهل حىت املناقشة بينهم وبني رجال
الدين املعتدلني من أجل ضمان حتقيق اجتثات التطرف
ألهدافه .ويتضمن برناجمنا الواسع النطاق املرتبط باجتثات
التطرف أيضا اجلهود املبذولة إلعادة تأهيل اإلرهابيني املدانني
وإعدادهم إلعادة إدماجهم يف املجتمع.
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املجتمع لكشف ومواجهة دعوات االلتحاق باملقاتلني
اإلرهابيني األجانب .يف نفس الوقت ،وكجزء من جهودنا
اخلاصة بإنفاذ القانون ،فقد رفعنا أيضا من مستويات الرقابة
على اإلندونيسيني الذين يسافرون إىل مناطق الصراع .كما
أننا نكثف التعاون مع السلطات املختصة يف اخلارج من أجل
الكشف املبكر ،يف حال حتول مواطن إندونيسي إىل مقاتل
إرهايب أجنيب.

دعوين أوضح أن اجتثات التطرف برنامج معقد تعترضه
حتديات هائلة .على سبيل املثال ،من الصعب للغاية إعادة
تثقيف وإعادة إدماج اإلرهابيني املتشددين .ويف بعض
احلاالت ،تكتنف اجلهود املبذولة إلعادة إدماجهم خماطر عالية
تنجم عن وضعهم يف موقف ّ
ميكنهم من حماولة نشر آرائهم
املتطرفة وسط السجناء اآلخرين .وهذا هو أحد األسباب وراء
افتتاح مركز اجتثات التطرف يف وقت سابق من هذا العام يف
إندونيسيا .وسيكون املركز ليس فقط مقرا لربنامج اجتثاث
ويف اخلتام ،ترغب إندونيسيا يف تسليط الضوء على
التطرف ،ولكنه سيخصص أيضا للبحث والتدريب يف قضايا حقيقة استمرار استفادة املقاتلني اإلرهابيني األجانب من
اجتثاث التطرف.
حاالت الزناع وعدم االستقرار واالضطراب السياسي.
إن التعاون الدويل أساسي بشكل متزايد يف حربنا ضد ويتمثل التحدي الواضح املاثل أمام األمم املتحدة يف العمل،
اإلرهاب .ويف هذا الصدد ،أود أن أؤكد جمددا دعم إندونيسيا دون تأخري ،على حل الزناعات يف مجيع أحناء العامل ،واملساعدة
للدور الرئيسي لألمم املتحدة يف جمال تنسيق التعاون العاملي على إحالل السالم واالزدهار.
ملكافحة اإلرهاب .وال نزال مقتنعني بأنه ميكن لألمم املتحدة،
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
وينبغي هلا أن تقوم بدور أكرب يف بناء قدرات الدول من أجل هولندا.
تنفيذ االستراتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب ،مبا يف ذلك من
السيد فان دير فليت (هولندا) (تكلم باإلنكليزية) :إن
خالل اجتثات التطرف ومكافحته.
هولندا ترحب بالبيان الرئاسي  ،S/PRST/2014/23القوي
ومتشيا مع ذلك ،إمسحوا يل أن أسلط الضوء على الذي أصدره املجلس ،وتؤيد البيان الذي أدىل به ممثل االحتاد
التعاون بني إندونيسيا وبلدك أستراليا ،بصفتهما رئيسني األورويب .وأود أن أبدي بعض املالحظات اإلضافية بصفيت
مشاركني للفريق العامل املعين باالعتقال وإعادة اإلدماج التابع الوطنية.
للمنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب .وأود أن أشري إىل الرسالة
إن التهديد املباشر الذي يشكله املقاتلون اإلرهابيون
الصادرة عن االجتماع االفتتاحي للفريق العامل ،الذي عقد
األجانب يهمنا مجيعا .فالسلم واألمن الدوليان واألمن الوطين
يف إندونيسيا خالل شهر آب/أغسطس يف وقت سابق من
تتعرض للخطر .وتشارك هولندا بنشاط يف مواجهة التطرف
هذا العام ،والذي أكد أمهية تبادل جتارب البلدان واخلربات
واالرهاب يف شراكة مع األمم املتحدة ،واملنتدى العاملي
وأفضل املمارسات يف جمال بناء القدرات الجتثات التطرف،
ملكافحة اإلرهاب ،واالحتاد األورويب والشركاء اآلخرين.
ومكافحة التطرف وإدارة حجز االرهابيني املدانني.
وتشكل مشاركتنا يف التحالف العسكري الدويل يف العراق،
وتعتقد إندونيسيا أيضا بأن احلوار عالج فعال هلذا إشارة واضحة إىل عزمنا اإلسهام يف اجلهود الدولية الرامية
التحدي املعقد املتعلق باملقاتلني اإلرهابيني األجانب .وكجزء ملكافحة اإلرهاب.
من تدابرينا الوقائية ،أيدت احلكومة املنظمات الدينية وقادة
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أود أن أسلط الضوء على ثالث مسائل :أوال ،اإلجراءات
املتخذة يف إطار املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب .وثانيا،
برناجمنا الوطين للتعامل مع املقاتلني اإلرهابيني األجانب؛
وثالثا ،رؤيتنا فيما يتعلق بدور األمم املتحدة.
وخالل اجتماعه الوزاري يف أيلول/سبتمرب ،اعتمد املنتدى
العاملي ملكافحة اإلرهاب جمموعة شاملة من املمارسات اجليدة
غري امللزمة ملعاجلة مجيع جوانب ظاهرة املقاتلني اإلرهابيني
األجانب .وال تغطي تلك التوصيات االستجابات ملكافحة
اإلرهاب فحسب ،بل واجلهود الوقائية أيضًا ،مبا يف ذلك
اجلهود الرامية إىل مكافحة التطرف العنيف والتجنيد وتسهيل
السفر والعودة .وكرئيس مشارك ،مع املغرب ،للفريق العامل
التابع للمنتدى واملعين باملقاتلني اإلرهابيني األجانب ،ستعمل
هولندا بنشاط على النهوض بتلك املمارسات اجليدة .وحنن
مستعدون للعمل بشكل وثيق مع مجيع الدول األعضاء يف
األمم املتحدة وشركاء األمم املتحدة بشأن هذه املسألة.
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واألمم املتحدة هي حجر الزاوية يف اجلهود العاملية
ملكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف .فهي جتمع كل الدول
معًا لتقاسم التحديات وأفضل املمارسات .وهولندا ترحب
باملشاركة النشطة للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب
وفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب ،يف
دعم جهود الدول األعضاء ملواجهة التهديدات اليت يشكلها
اإلرهاب الدويل .وإدراج تدابري منع التطرف ومواجهة
اإلرهاب يف جدول أعمال األمم املتحدة ميثل أولوية متقدمة،
مثلما احلال يف مكافحة متويل اإلرهاب من خالل االستخدام
الناجع لنظام اجلزاءات.

وينبغي التغلب على املمانعة التقليدية لربامج التنمية يف
مواجهة اإلرهاب كيما يتسىن لألمم املتحدة أن حتقق إمكاناهتا
وتسهم على املستوى الوطين يف حتقيق املشاركة الشاملة يف
املجتمعات والوصول املتكافئ للجميع إىل الفرص واخلدمات
األساسية .وهبذه الطريقة ،ميكنها معاجلة األسباب اجلذرية
وهولندا أطلقت برنامج عمل شامل للتعامل مع لإلرهاب .ونرحب أيضا بالقيام مبزيد من العمل بشأن دور
املقاتلني اإلرهابيني األجانب .ولربنامج العمل هذا ثالثة السياسات الطويلة األمد ملكافحة اإلرهاب يف سياق عمليات
أهداف رئيسية :محاية الدميقراطية وسيادة القانون ،واحلد من األمم املتحدة حلفظ السالم وبناء السالم ومنع نشوب الزناعات.
ختامًا ،فإن التعاون الدويل أساسي ملكافحة اإلرهاب
التهديد الذي يشكله املقاتلون األجانب يف هولندا ،وإزالة
مراتع التطرف .ويتضمن برنامج العمل الوطين عدة تدابري والتهديد الذي يشكله املقاتلون اإلرهابيون األجانب.
ملنع التطرف والكشف عنه ومواجهته ،وتشجيع الطروحات واخلربات والتحديات الوطنية ميكن أن تساعد اآلخرين يف
البديلة ،وتعزيز املنعة ومعاجلة التوترات االجتماعية .ويشارك تعديل هنجهم لدمج أفضل املمارسات .ومملكة هولندا مستعدة
املهنيون العاملون يف اخلطوط األمامية من كل قطاعات ألن تكون شريكًا يف منع اإلرهاب ومكافحته.
املجتمع بشكل وثيق يف مواجهة التطرف ،مبا يف ذلك من
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
خالل شبكة اإلنترنت ووسائط التواصل االجتماعي .ويركز أوكرانيا.
برنامج العمل الوطين أيضا على احلد من املخاطر املتعلقة بسفر
السيد تسيمباليوك (أوكرانيا) (تكلم باإلنكليزية):
املقاتلني اإلرهابيني األجانب .ويشمل ذلك إجراءات جزائية
أشكركم ،سيدي ،على تنظيم هذه اجللسة املهمة جدًا اليوم.
وإدارية واجتماعية .كما تُمنع املغادرات املحتملة أو تُعطل.
وأوكرانيا تؤيد متامًا موقف جملس األمن ،ومؤداه أن اإلرهاب
جبميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدًا من أخطر التهديدات
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للسلم واألمن الدوليني ،وأن مجيع األعمال اإلرهابية إجرامية ثابت ويوثق به يقدم إسهامًا قيمًا ملكافحة اإلرهاب النووي
وتعزيز نظام السالمة واألمن النوويني بكامله .وذلك بالرغم من
وال ميكن تربيرها بغض النظر عن دوافعها.
يف كل يوم تقريبًا نسمع ببالغ األسى عن سقوط ضحايا العدوان اخلارجي الذي شهده بلدي يف اآلونة األخرية.
ولألسف ،أصبحت مشكلة اإلرهاب ذات صلة ببلدي
جدد هلجمات إرهابية يف شىت أحناء العامل .وهذا الشر العاملي
ال ميكن القضاء عليه إال من خالل إجراءات موحدة وحامسة مؤخرًا .فكما قد يعرف أعضاء املجلس ،جتري حكومة
يتخذها املجتمع الدويل .وأوكرانيا تشعر بقلق بالغ إزاء تنظيم أوكرانيا عمليات ملكافحة اإلرهاب يف شرق أوكرانيا منذ
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام وجبهة النصرة والكيانات آذار/مارس .وتتفق هذه العملية متامًا مع ميثاق األمم املتحدة
اإلرهابية األخرى املرتبطة بتنظيم القاعدة ،واألثر السليب وكل االلتزامات األخرى املترتبة على أوكرانيا مبوجب القانون
لوجودها وأيديولوجية التطرف العنيف وأعماله على استقرار الدويل ،وخاصة القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون
العراق وسوريا واملنطقة ،مبا يف ذلك األثر اإلنساين املدمر على الدويل لالجئني والقانون الدويل اإلنساين.
السكان املدنيني.
من غري املعقول أن حيدث اإلرهاب يف بلد كان تقييم
وتدعم أوكرانيا الدور املركزي لألمم املتحدة يف اجلهود
العاملية لقمع اإلرهاب الدويل ،وتعزيز التعاون الدويل يف هذا
املجال .وال تزال استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة
اإلرهاب حمورية يف التصدي للتوجهات الناشئة للظاهرة
اإلرهابية ،ويف القيام بذلك بطريقة متكاملة ومتوازنة.

أوكرانيا طرف يف حوايل  20من االتفاقيات
والربوتوكوالت املتعددة األطراف يف جمال مكافحة اإلرهاب.
وتشارك احلكومة األوكرانية بشكل فعال يف التعاون يف
مكافحة اإلرهاب مع العديد من املنظمات الدولية واإلقليمية،
مبا يف ذلك األمم املتحدة ،ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا
وجملس أوروبا ،وفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية ،فضال
عن منظمة الدميقراطية والتنمية االقتصادية.
وال يزال اإلرهاب النووي وانتشار أسلحة الدمار الشامل
من أبرز التهديدات لألمن الدويل .وأنا أعتز بالقول إن بلدي
يؤدي دورًا رائدًا يف منع اإلرهاب النووي .وبغية النهوض
بأهدافها الطويلة املدى يف منع االنتشار النووي ،أوفت أوكرانيا
بتعهدها بالتخلص من كل خمزوهنا الوطين من اليورانيوم عايل
التخصيب .ومعىن هذه اخلطوة الطوعية واضح  -أوكرانيا شريك
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التهديد اإلرهايب فيه من قبل خرباء األمم املتحدة متدنيًا قبل
بضعة أشهر فحسب من احتالل االحتاد الروسي لشبه جزيرة
القرم وتأسيس منظمات إرهابية تعرف جبمهورييت دونيتسك
ولوهانسك الشعبيتني .وكما اتضح ،رمبا كانت العوامل
اخلارجية تشجع هذا الشر على أن ينمو بسرعة .واحلالة يف
العامل بشكل عام ويف بلدي على وجه اخلصوص تدلل على
ضرورة أن يضاعف املجتمع الدويل جهوده ملكافحة اإلرهاب.

وأوكرانيا قلقة للغاية إزاء االنتهاك الصارخ للمعاهدات
الدولية ملكافحة اإلرهاب من جانب بعض الدول .وال يزال
جار لنا خيل بالتزاماته الدولية فيما يتعلق باإلرهاب .وعلى
وجه اخلصوص ،فقد أمهل متاما التزاماته مبوجب االتفاقية
الدولية لقمع متويل اإلرهاب لعام  1999واالتفاقية الدولية
لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل لعام  .1997تلك الدولة،
اليت تعمل من خالل مؤسسات الدولة املختلفة وكيانات مادية
وقانونية حتت سيطرهتا املباشرة ،ترتكب جرمية اإلرهاب.
واألعمال غري القانونية اليت أقدم عليها ذلك اجلار أفضت
إىل احتالل القرم وزعزعة االستقرار يف منطقيت دونيتسك
ولوهانسك يف أوكرانيا.
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وبوتسوانا تدين أعمال اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره
وكما يتضح من احلالة يف أوكرانيا ،فإن اإلرهاب ميكن
استخدامه كشكل من أشكال العدوان اخلفي ضد الدول ذات بشدة ،وتود أن تكرر دعمها الثابت للجهود اليت يبذهلا
السيادة .وندعو املجتمع الدويل إىل مواصلة اختاذ إجراءات املجتمع الدويل من أجل تعزيز ومحاية السلم واألمن الدوليني.
حامسة من أجل مكافحة إرهاب الدولة أو اإلرهاب الذي
وما يزال اإلرهاب والتطرف العنيف ّ
يشكالن هتديدا
ترعاه الدولة ضد السيادة والسالمة اإلقليمية ألعضائه .ونعترب خطريا للسالم واألمن على الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية.
أن بعض املبادئ املكرسة يف اإلعالن الذي اعتمده املؤمتر الدويل وقد بيّنت أعمال اإلرهاب أنه ال حدود لإلرهاب ،وأنه
املعين بقضية اإلرهاب لعام  ،A/42/307( 1987املرفق) ،ال استثناء ألي من البلدان من جرائمه الشنعاء هذه.
والذي يعرب عن جوهر مفهوم إرهاب الدولة ،ميكن أن يستخدم
وما فتئ وفد بلدي يتابع مع الشعور بالفزع وعدم
أساسًا إلعداد صك جديد ملزم قانونًا يف هذا املجال.
اليقني ظهور اجلماعات املتطرفة العنيفة واملقاتلني واإلرهابيني
وبدون الوفاء حبسن نية باملعاهدات الدولية والتعاون األجانب يف منطقة الشرق األوسط ،علما بأنه ليس لتلك
الصادق من مجيع الدول األطراف ،فإن أي جهد دويل يف اجلماعات واملقاتلني أدىن اعتبار للحياة البشرية .وال ريب أن
جمال مكافحة اإلرهاب ،مبا يف ذلك جهود جملس األمن ،وجود ما يسمى بتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام،
سيذهب سدى .ومن جانبنا ،أود التأكيد على أن أوكرانيا وجبهة النصرة يف العراق وسورياّ ،
يشكل حتديا سافرا للسالم
ستظل ملتزمة بالتعاون على املستويات الدولية واإلقليمية واألمن الدوليني .فخالل هذا العام وحده ،ارتكبت هذه
ودون اإلقليمية من أجل جعل املناخ على مستوى العامل غري اجلماعات أعماال بشعة ضد اإلنسانية ،تراوحت بني قصف
متسامح على اإلطالق مع اإلرهاب وداعميه.
األحياء السكنية وقطع رؤوس األشخاص األبرياء.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
وقد ش ّد قطع رأس العامل يف جمال املساعدة اإلنسانية،
بوتسوانا.
من الواليات املتحدة مؤخرا ،السيد بيتر كاسيغ ،الشعور

السيد نتواغا (بوتسوانا) (تكلم باإلنكليزية) :امسحوا يل
أن أبدأ باالنضمام إىل الوفود األخرى يف هتنئة أستراليا على
توليها رئاسة املجلس لشهر تشرين الثاين/نوفمرب .وأود أيضا
أن أعرب عن تقدير وفدي اخلالص لكم ،سيدي ،على عقد
هذه املناقشة اهلامة بشأن التعاون الدويل يف جمال مكافحة
ويدل ذلك على أنه ال ميكن لدولة مبفردها أن تكافح
اإلرهاب والتطرف العنيف.
اإلرهاب ّ
املنظم وتقتلعه من جذوره .وعليه ،فإن السبيل الوحيد
ووفدي يؤيد البيان الذي أديل به باسم حركة عدم للتصدي هلذه املشكلة يكمن يف اتباع هنج شامل وكلّي.
االحنياز.
ويندرج سوء احلكم ،واالستبعاد السياسي ،والتمييز
اإلنساين ،يف ذات الوقت الذي أظهر فيه مدى وحشية هؤالء
اإلرهابيني وافتقارهم إىل احلس السليم .ويدين وفد بلدي
بأقوى العبارات هذا القتل الوحشي املقزز الذي مت تصويره
على شريط فيديو وبثه دون حياء لكي يشاهده العامل بأسره.

وعدم املساواة يف التنمية االقتصادية ،بني أمور أخرى ،ضمن
العوامل اليت تسبب التوتر االجتماعي وتنطوي على احتمال
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التعجيل بأعمال اإلرهاب .وعليه ،ينبغي للحكومات جتنّب
ترحب كرواتيا باعتماد البيان الرئاسي
هذه الظروف ما دامت توفر أرضا خصبة لإلرهاب.
( )S/PRST/2014/23اليوم ،وبالتشديد القوي من قبل جملس
ونرى يف ذلك الصدد،أن بناء مؤسسات قوية للحكم األمن على التهديد املتزايد لإلرهاب والتطرف العنيف.
الرشيد ،وتعزيز سيادة القانون فضال عن تعزيز ومحاية حقوق
إن من الواضح أنه ال حصانة ألي من الدول من هذا
اإلنسانّ ،
تشكل مجيعا أساسا جمديا ملكافحة اإلرهاب .وغين اخلطر الذي يتخذ العديد من األشكال ويتم تنفيذه يف جتاهل
عن القوإلنه من واجب ومسؤولية الدول كفالة محاية مواطنيها تام للمعايري األخالقية والروادع القانونية .وحنن حباجة إىل
من اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية ،ومن اإلبادة اجلماعية العمل املوحد كي نتمكن من االستجابة له على حنو واف
وجرائم احلرب وجرائم العدوان.
وبفعالية ويف الوقت املناسب .ويف ذلك الصدد ،فإننا نؤيد
وندعو املجتمع الدويل إىل زيادة تعزيز التعاون هبدف ونشجع تقاسم أفضل املمارسات بطريقة منتظمة من قبل
تقدمي املساعدة إىل املؤسسات املعنية بتوطيد احلكم الرشيد منظومة األمم املتحدة والدول األعضاء ،وال سيما فيما يتعلق
وسيادة القانون .ومن شأن ذلك أن ميضي بنا شوطا طويال بتنفيذ القرارين  )2014( 2170و .)2014( 2178
يف جعل العامل مكانا أكثر أمنا ورخاء ملا فيه مصلحة األجيال
احلالية واملقبلة على حد سواء.

وحنن على إميان راسخ بأنه من الضروري أن تضطلع
األمم املتحدة بدور حموري يف اجلهود العاملية املبذولة ملكافحة
اإلرهاب .وتتوفر لألمم املتحدة جمموعة متنوعة من األدوات
اليت ميكن استخدامها للتصدي هلذه املسألة ،سواء تعلقت
باجلوانب الوقائية أم القمعية .ومع ذلك ،نرى أنه ال تزال
هناك إمكانات غري مستغلة عندما يتعلق األمر مبعاجلة الظروف
املؤدية إىل ظهور وانتشار التطرف العنيف والتشدد اللذين قد
يؤديان إىل اإلرهاب.

ويف اخلتام ،أود أن أؤكد جمددا على التزام بوتسوانا
مبكافحة اإلرهاب واإلفالت من العقاب .وما زلنا نشعر
باألسف من استمرار مرتكيب األعمال اإلرهابية يف تقويض
القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان
بواسطة أنشطتهم دون مربر لذلك .ومع ذلك فهم ما زالوا
طلقاء وقادرين على تقويض مسار العدالة ،عالوة على تسببهم
ّ
باخلطر املستمر حلياة األبرياء من النساء واألطفال .وجيب
ويشكل اختاذ التدابري احلازمة إلنفاذ القوانني ،فضال عن
وضع حد لذلك فورا.
العمليات العسكرية ،عند االقتضاء ،جزءا ضروريا من اجلهود
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل املبذولة يف جمال مكافحة اإلرهاب .ومع ذلك ،يبيّن وجود عدد
متزايد من املقاتلني اإلرهابيني األجانب أن التهديد بالسجن
كرواتيا.
أو حىت احتمال فقدان احلياة قد ال يكونان رادعني كافيني
السيد دروبنياك (كرواتيا) (تكلم باإلنكليزية) :تؤيد
ّ
لفل عزمية إرهابيي املستقبل .وعليه ،ينبغي أن نتجنب النهج
أوكرانيا البيان الذي أديل به باسم االحتاد األورويب .وأود أن
يعول على البعد األمين فحسب ،مع جتاهل
التبسيطي الذي ّ
أضيف بضع مالحظات بصفيت الوطنية.
مجيع اجلوانب األخرى .وهناك ضرورة واضحة لألخذ بنهج
متكامل يشمل اجلوانب السياسية واالجتماعية واالقتصادية
والبيئية واألمنية هلذه املسألة.
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وعن طريق التصدي للمسائل من قبيل التمييز السياسي
واالجتماعي واالستبعاد والتهميش وانعدام اآلفاق االقتصادية
أو غريها من اآلفاق ،سنجعل بيئة بلداننا أقل خصوبة لتجنيد
اإلرهابيني اجلدد .وبوسعنا  -عن طريق نشر املعارف والتعليم
والتسامح املتبادل والتفاهم بني األديان والثقافات واالحترام
بني الشعوب  -أن نلحق ضررا بالغا باأليديولوجيات واحليل
املضللة املقترنة بالتطرف العنيف واإلرهاب.
ونرى أنه ينبغي إيالء اهتمام خاص إىل السبل والوسائل
الكفيلة بإدراج برامج مكافحة اإلرهاب يف إطار أنشطة حفظ
السالم وبناء السالم .ونرى أن باإلمكان أن ينتشر األثر
اإلرهايب بسرعة ،وال سيما يف املناطق اليت عانت من اآلثار
البالغة الضرر للزناعات املسلحة .فاإلرهابيون يستقوون يف ظل
غياب احلكومات اليت تتمتع بالكفاءة والشرعية .ويوفر انعدام
احلكم الرشيد وسيادة القانون بيئة مواتية للتطرف .ويسهل على
اإلرهابيني إجياد مالذات آمنة ومواقع مناسبة للتجنيد يف سياق
الزناعات اليت طال أمدها أو تلك اليت مل تتم تسويتها ،وحيث
ال تزال حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والدميقراطية إما
ُعرضة للخطر املستمر أو هي غري موجودة أصال.
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وعالوة على ذلك ،نود أن نشدد على الدور اهلام للمجتمع
املدين والقطاع اخلاص واهليئات الدينية ووسائط اإلعالم يف
تعزيز التسامح واحترام التنوع الديين والثقايف ،األمر الذي
يسهم يف منع اإلرهاب .وينبغي أن تسعى الدول األعضاء إىل
إجياد أفضل الطرق لتمكني تلك اجلهات وإشراكها بطريقة
فعالة يف حتقيق هذا اهلدف.
ويف عامل اليوم ،فإنه ميكن لشبكة اإلنترنت أن تضطلع
بدور بالغ األمهية يف نشر الرسائل املتطرفة ،غري أن بوسعها أيضا
أن تكون أداة هامة يف التصدي إلغواء اإلرهاب ،فضال عن
توعية األجيال األصغر سنا اليت ميكن أن تكون عرضة للدعاية
املتطرفة .ونرى أنه ينبغي أن نواصل املزيد من استكشاف
إمكانيات شبكة اإلنترنت بوصفها أداة إلزالة التطرف.
وأود أن أؤكد لكم ،سيدي الرئيس ،أن كرواتيا ملتزمة
التزاما ثابتا هبدف منع وقمع اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره
على الصعد الوطنية واإلقليمية والعاملية .وحنن نسترشد يف ذلك
باملبادئ والقيم الواردة يف ميثاق األمم املتحدة ،واستراتيجية
األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب ،وغريها من الصكوك
القانونية الدولية ذات الصلة.

وبالتايل ،فإننا نؤيد الدعوة إىل تعميم مراعاة برامج
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
مكافحة اإلرهاب يف جدول أعمال األمم املتحدة ،سواء البحرين.
املتعلق منها باألمن أم غري ذلك .ونرحب بالنتائج اهلامة اليت
السيد الرويعي (البحرين) :أشكركم ،سيدي الرئيس،
حتققت بالفعل يف ذلك الصدد ،غري أننا نرى أنه ينبغي أن
على عقد هذه اجللسة اهلامة بشأن مكافحة اإلرهاب
نكفل زيادة التعاون والتنسيق واالتساق يف إطار منظومة األمم
والتصدي للتطرف والغلو ،ومها آفتان ما زال العامل بأسره
املتحدة ،فضال عن املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية.
يأن من وطأهتما ،مما يدعو املجتمع الدويل إىل تضافر اجلهود
وتقتضي التهديدات العاملية من قبيل اإلرهاب،استجابة ملقارعتهما والقضاء عليهما من خالل التعاون الدويل الذي
مجاعية ،مبا يف ذلك وضع اتفاقيات وبروتوكوالت جديدة يكتسي أمهية قصوى وأساسية ملواجهة التحديات اليت يتعرض
ملكافحة اإلرهاب .ويشكل تقاسم البيانات وشبكات هلا السلم واألمن الدوليني جراء األعمال اإلرهابية اليت تقوم
االتصاالت االستراتيجية أيضا جزءا هاما من التعاون الدويل هبا تلك اجلماعات الطائفية املتطرفة واليت باتت هتدد مناطق
يف هذا املجال.
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عديدة يف العامل ،مؤكدا على التزام مملكة البحرين بالتحالف ورادعة ملكافحة وإيقاف كل أشكال التمويل جلميع تلك
التنظيمات واجلماعات.
الدويل.
يف كلمة مملكة البحرين أمام اجلمعية العامة يف دورهتا
احلالية (انظر  ،)A/69/PV.17أكد معايل الشيخ خالد بن أمحد
بن حممد آل خليفة ،وزير اخلارجية ،على أن دحر اإلرهاب
يستوجب العمل على ثالثة حماور رئيسية .أوهلا ،املحور األمين
والعسكري ،حيث تفاقم خطر تلك اجلماعات اإلرهابية
حبصوهلا على أسلحة ثقيلة استطاعت من خالهلا االستيالء على
مدن بأكملها ومتركزت فيها ،فأصبحت مالذا هلا النطالق
عملياهتا اإلرهابية اليت هتدد استقرار وأمن منطقتنا.
أما املحور الثاين ،فهو حماربة الفكر األيديولوجي الذي
حيرف الفطرة اإلنسانية ويشوه تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف
عن جوهرها ويسئ إىل مبادئها .واملحور الثالث ،هو املحور
املايل ،الذي يعترب الشريان املغذي لتلك اجلماعات اإلرهابية،
مبا ميكنها من شراء السالح والذمم وإغراء بعض الشباب من
أصحاب النفوس الضعيفة.

ويف هذا الصدد ،فإن انعقاد مثل هذه املؤمترات املتخصصة
للتوصل إىل حلول جذرية للتخلص من كل أشكال وصور
اإلرهاب واجلماعات اإلرهابية اليت باتت العدو األول لألمن
واالستقرار والسالم يف العامل ،يعد أمرا بالغ احليوية .وقد
عكس االجتماع أمهية التحدي الذي يثريه البعد املايل واملصريف
جلهود املجتمع الدويل يف جمال مكافحة اإلرهاب .وأكد على
أمهية تضافر اجلهود الرامية إىل جتفيف منابع متويل اإلرهاب
والتصدي للتحويالت املالية املشبوهة ،وذلك عرب ثالثة حماور
أساسية ،هي التطبيق الفاعل للقرارات الدولية ذات الصلة
مبكافحة متويل اإلرهاب ،ويف مقدمتها قرارات جملس األمن
وتوصيات فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية املتعلقة بغسل
األموال ،وتعزيز التعاون يف هذا املجال سواء على مستوى
الدول أو األجهزة املعنية وتشجيع بناء القدرات وتبادل
اخلربات بشأن املواضيع املرتبطة مبكافحة متويل اإلرهاب.
وقد شارك يف أعمال هذا االجتماع العديد من اخلرباء
املتخصصني باإلضافة على املشاركة الواسعة من جانب
املنظمات اإلقليمية والدولية املعنية ،ومنها األمم املتحدة
وصندوق النقد الدويل واملفوضية األوروبية وفرقة العمل
املعنية باإلجراءات املالية وجمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق
األوسط ومشال أفريقيا من أجل مكافحة غسل األموال ومتويل
اإلرهاب ومقرها مملكة البحرين ،واليت تعمل على غرار فرقة
العمل املعنية باإلجراءات املالية.

ويف إطار املسامهة الفاعلة ململكة البحرين يف اجلهود الدولية
للقضاء على آفة اإلرهاب ومكافحتها ،فقد قامت اململكة
يف  9تشرين الثاين/نوفمرب بتنظيم واستضافة اجتماع املنامة
حول مكافحة وسائل متويل اإلرهاب هبدف حبث التحديات
املرتبطة مبكافحة متويل اجلماعات واألنشطة اإلرهابية جبميع
صورها وأمناطها .وقد جاءت تلك اخلطوة تنفيذا ملا أعلنته
اململكة أثناء املؤمتر الدويل من أجل السالم واألمن يف العراق،
الذي عقد يف باريس يف شهر أيلول/سبتمرب املاضي ،ومبادرهتا
وأصدر املؤمتر يف ختام أعماله إعالن املنامة حول سبل
باستضافة مؤمتر من أجل تأطري وتنظيم اجلهود الدولية فيما
مكافحة متويل اإلرهاب متضمنا عددا من التوصيات اليت
يتعلق مبكافحة اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره.
وتؤكد اململكة على ضرورة جتفيف منابع اإلرهاب ألن تتماشى مع أحكام القانون الدويل واستراتيجة األمم املتحدة
قطع اإلمداد املايل عن اجلماعات اإلرهابية هو نصف احلرب العاملية ملكافحة اإلرهاب .حيث أكد على حتري ومالحقة
ضدها ،وهو ما يفرض ضرورة التوصل إىل آليات ناجعة متويل اإلرهاب على مستوى اجلماعات أو األفراد والتطبيق
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الكامل للجزاءات املالية املقررة وإشراك القطاع اخلاص بصورة صوهتا إىل مجيع املتكلمني اآلخرين يف اإلعراب عن الشكر
لكم ،سيدي الرئيس ،على إعداد وعقد هذه املناقشة .إهنا ناتج
إجيابية يف جهود مكافحة متويل اإلرهاب.
كما تضمنت التوصيات مواصلة اجلهد التحليلي لتقييم آخر من نواتج رئاسة ممتازة ملجلس األمن.
إن الواقع الذي نواجهه اليوم هو أنه على الرغم من
وحتديد مصادر وآليات متويل اإلرهاب ودراسة كيفية تطبيق
التوصيات ومتابعة األنشطة املتعلقة بذلك ،مثل مجع األموال اجلهود املتواصلة فإن فريوس اإلرهاب يواصل حتوره اجليين،
للجماعات اإلرهابية من خالل االنترنت ووسائل التواصل متحديا قيمنا بشكل دوري ،ويواجهنا مبعضالت قانونية
االجتماعي ،استخدام أنظمة الدفع االلكتروين والعمالت وسياسية جديدة ،ويرغم املجتمع الدويل على التكيف بشكل
االفتراضية من قبل العناصر اإلرهابية سواء على مستوى األفراد مستمر وإعادة النظر يف ترسانته ملكافحة اإلرهاب .وهلذا فإن
أو اجلماعات ،استخدام دور العبادة واملؤسسات التعليمية يف هذه املناقشة ممارسة مفيدة وضرورية ،وحنن نرحب باعتماد
مجع أموال لتمويل اإلرهاب ،توفري املوارد الذاتية من خالل البيان الرئاسي .S/PRST/2014/23
استغالل النطاقات اخلارجة عن سيادة القانون واملوارد الطبيعية
يأخذ بلدي الكلمة اليوم نظرا لالنشغال قدمي العهد
واالنتاج واالجتار غري املشروعني بالعقاقري املخدرة ،مجع بقواعد القانون الدويل املتعلقة باإلرهاب .كانت رومانيا
التربعات اخلريية بغرض متويل مجاعات إرهابية.
أحد أوائل وأقوى املروجني التفاقية هتدف إىل جعل اإلرهاب

وأكد اإلعالن على أمهية املشاركة الكاملة يف اإلطار الدويل
ملكافحة متويل اإلرهاب وضمان املشاركة اجلادة والفاعلة يف
اجلهود الدولية ذات العالقة ،مبا يف ذلك من خالل املساعدة
القانونية املتبادلة للدول اليت تسعى إىل التحري عن األنشطة
املرتبطة بتمويل اإلرهاب .وأوصى االجتماع أيضا بالنظر يف
إمكانية عقد مؤمتر وزاري للترويج ألفكار هذا اإلعالن .كما
رحب بعمل مركز مكافحة اإلرهاب التابع لألمم املتحدة،
الذي تأسس مببادرة من خادم احلرمني الشريفني ،امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز آل سعود ،ملك اململكة العربية السعودية
الشقيقة ،ودعاه إىل مواصلة وتعزيز جهوده يف جمال مكافحة
متول اإلرهاب.

خاضعا للعقاب عامليا ،وال يسعين إال أن أذكر يف هذا السياق
العمل الذي اضطلعت به احلقوقية الرومانية فيسباسيان بيال،
اليت أسهمت بشكل مباشر يف صياغة اتفاقية منع اإلرهاب
واملعاقبة عليه لعام . 1937

وعلى الصعيد الدويل اليوم ،حنن نعمل يف إطار معقد
يتألف من معاهدات قطاعية ملكافحة اإلرهاب وقرارات جملس
األمن اليت تكفل مواكبة اإلطار مع تطور الظاهرة والذي
يتضمن مواد هامة والتزامات إجرائية فيما يتعلق بالقانون
اجلنائي الدويل.

إن القرار  ،)2001( 1373وحتديثاته األخرية املتمثلة
بالقرارين  )2014( 2170و  ،)2014( 2178عناصر
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة أساسية يف هذا اإلطار.
رومانيا.
وبالنظر إىل القيود الزمنية واملذكرة املفاهيمية اليت أعدهتا
السيدة ميكوليشكو (رومانيا) (تكلمت باإلنكليزية) :الرئاسة ( ،S/2014/787املرفق) ،وال سيما يف املوضوع الثالث
إن رومانيا ،إذ تؤيد البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد املقترح للنقاش ،سأركز فقط على اجلانب التقين من التعاون
األورويب وتود أن تضيف بعض األفكار بصفتها الوطنية ،تضم
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القضائي الدويل الذي يثري ،حبسب رأينا ،صعوبات خاصة.
وهي مسألة ميكن لألمم املتحدة أن توفر دعمًا وتوجيهًا قيّمني
فيها للدول األعضاء واجلهات الفاعلة اإلقليمية فيما يتعلق
بالتنفيذ .ونشري إىل التعاون القضائي من أجل مجع األدلة
الالزمة للدعاوى اجلنائية ضد املقاتلني األجانب.
تشري الفقرة  12من القرار  )2014( 2178إىل التزام
الدول األعضاء بتزويد بعضها بعضا بأقصى قدر من املساعدة،
مبا يف ذلك مجع األدلة ،فيما يتصل بالتحقيقات اجلنائية أو سري
الدعوى املتعلقة بتمويل أو دعم األعمال اإلرهابية .تؤكد
الفقرة بعد ذلك على أمهية الوفاء بذلك االلتزام يف التحقيقات
والدعاوى اليت تشمل املقاتلني األجانب .ترتبط صياغة هذا
احلكم ارتباطًا وثيقًا بالفقرة  ،6اليت تطلب إىل الدول أن
تكفل جترمي ثالثة أشكال من السلوك تشمل املقاتلني األجانب
ومالحقتها قضائيًا بصفتها جرائم خطرية.
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اآلن ألن نطرح هذا السؤال .إن مجع األدلة عرب الوطنية
جانب بالغ احلساسية من جوانب املساعدة القانونية املتبادلة.
وبناء على ذلك ،فإن التقييم املبكر للخيارات املمكنة سيكون
ذا قيمة مضافة .تقيّم الدول يف الوقت الراهن التشريعات
وتستكشف أجنع السبل الكفيلة بالوفاء بالتزاماهتا اجلديدة ،مبا
يف ذلك ما يكون يف إطار املنظمات اإلقليمية.

نقترح بأن تنظر اهليئات الفرعية التابعة للمجلس يف هذا
املوضوع يف سياق أدائها لوالياهتا .إن املديرية التنفيذية للجنة
مكافحة اإلرهاب يف وضع مثايل ميكنها من النظر يف تلك
املسألة املحددة من منظور عاملي ،والدخول يف حوار مع
السلطات الوطنية املختصة واجلهات الفاعلة اإلقليمية .ويف
حني أن النظم اإلقليمية قد تكون أفضل جتهيزًا ،فإننا حنتاج
إىل أن نتناول هذه املسألة على الصعيد العاملي ،مبا أننا نواجه
ظاهرة عاملية ،وحنن حباجة إىل النظر يف صكوك عاملية التطبيق.
وبالنظر إىل أن النطاق الذي جيري النظر فيه عاملي ،أكثر ميكن أيضًا تصور املزيد من املتابعة ،معيارية كانت أم تقنية.
وامسحوا يل أن أختتم بياين بالتأكيد على أننا نشجع هذه
من كونه إقليميًا أو ثنائيًا ،فإن السؤال الذي يطرح نفسه
هو ما إذا كان اإلطار القائم للمساعدة القانونية املتبادلة يف املمارسة املحددة على مستوى اهليئات الفرعية التابعة للمجلس
ٍ
املوحد ملختلف األنظمة القانونية
جمال دعاوى مكافحة اإلرهاب مالئم
وكاف جلميع اجلرائم من أجل تقدمي الدعم لالمتثال ّ
املشار إليها يف الفقرة  12من القرار ،املقروء باالقتران بالفقرة وتيسري عمل من هم يف خط املواجهة ملسعانا املشترك ،وأقصد
 .6يف احلالة اليت كانت سائدة قبل اختاذ القرار  2178املحققني الوطنيني واملدعني العامني .إذ تساهم جهودهم ليس
( ،)2014ذهب التقييم إىل أن االتفاقيات القطاعية ،على يف سالمة جمتمعاتنا املحلية وأمنها وحسب يف سياق عامل
الرغم من اقتصارها على األفعال اليت كانت جترمها على وجه نعرف مجيعًا أن أشكال اإلرهاب الوحشية والعنف املتطرف
التحديد ،جنبًا إىل جنب مع الصكوك ذات الصلة مثل اتفاقية تنتابه بصورة متزايدة ،بل أيضًا يف قيم سيادة القانون اليت هي
األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،توفر أساسًا أسس الدميقراطية.
قانونيًا كافيًا للمساعدة القانونية املتبادلة ،مبا يف ذلك اجلرائم
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
اليت يشملها القرار  .)2001( 1373ما زالت احلالة اليت اجلبل األسود.
أعقبت اختاذ القرار  )2014( 2178حباجة إىل التقييم.
السيد شيبانوفيتش (اجلبل األسود) (تكلم باإلنكليزية):
فما هو أثر توسيع قائمة اجلرائم ضمن إطار اتفاقية أوالً وقبل كل شيء ،أود أن أهنئ أستراليا على النجاح يف
املساعدة القانونية املتبادلة نفسها؟ نعتقد أن الوقت مناسب رئاسة جملس األمن هلذا الشهر ،وعلى تنظيم هذه املناقشة
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املفتوحة .وأود أن أثين على التزام بلدكم والدور القيادي
الذي تقوم به يف هذا الصدد ،يا سيدي .وأود أيضًا أن أشكر
األمني العام على إحاطته اإلعالمية يف وقت سابق اليوم،
ورئيسي جلنيت جملس األمن على البيانات املق ّدمة.
يرحب اجلبل األسود باعتماد البيان الرئاسي
 ،S/PRST/2014/23بشأن التعاون الدويل يف مكافحة اإلرهاب
والتطرف العنيف ،الذي مت اعتماده يف وقت سابق اليوم،
ويؤيد تأييدًا كام ً
ال البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد
األورويب .وعلى أي حال ،أود أن أضيف بعض املالحظات
ذات األمهية اخلاصة لبلدي.

S/PV.7316

على أنه جهد مجاعي من جانب مجيع أعضاء املجتمع الدويل.
ونشاطر الرأي القائل بأن دور األمم املتحدة يف تلك املعركة
هو أمر بالغ األمهية ،سواء على الصعيد العاملي أو يف مساعدة
الدول األعضاء يف جهودها الرامية إىل تعزيز قدرهتا على منع
هذه األعمال .تؤيد اجلبل األسود بقوة اجلهود اليت تبذهلا
األمم املتحدة للنهوض بتنفيذ استراتيجية األمم املتحدة العاملية
ملكافحة اإلرهاب ،اليت تشكل األساس لتحقيق استجابة فعالة
وشاملة من أجل مكافحة اإلرهاب على مجيع املستويات.
وحنن نسلم أيضًا بالدور اهلام الذي تضطلع به فرقة العمل
املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب ،اليت تعمل على
تعزيز وتنسيق التعاون الدويل يف هذا املجال ،وجلنة جملس
األمن املنشأة عم ً
ال بالقرار  )2001( 1373بشأن مكافحة
اإلرهاب ،اليت تتعاون اجلبل األسود بنشاط فيها أيضًا.

تشدد الطفرة احلالية يف األنشطة اإلرهابية على حقيقة أهنا
ّ
تشكل أحد التهديدات الرئيسية لألمن العاملي يف القرن احلادي
ّ
ويتركز اإلرهاب والتطرف العنيف ويتو ّزعان
والعشرين.
إن التهديد الذي يشكله املقاتلون األجانب على نظام
على نطاق العامل .ويتطلب الكفاح ضد هذا التحدي العاملي
استجابة دولية متكاملة ومنسقة جيدًا ،والتزامًا من مجيع األمن لدينا هو اليوم أكرب بكثري من أي وقت مضى .إن
يتوسع نطاقه كذلك .وحنن
الدول باالستمرار يف حتليل ورصد مجيع جوانب التهديدات اإلرهاب ال يزداد وحسب ،بل ّ
ندرك أنه ال يوجد حل عسكري للمشكلة .ونشدد بالتايل
املحتملة ،والعمل على النحو املناسب ملنعها.
على احلاجة إىل العمل معًا من أجل مكافحة التطرف العنيف،
إن تعزيز التعاون الدويل من أجل منع وكشف وقمع
الذي ميكن أن يؤدي إىل تطرف األفراد وجتنيدهم وتعبئتهم
األنشطة اإلرهابية والتطرف العنيف يتطلب التنفيذ الكامل
ليشاركوا يف اإلرهاب والتطرف العنيف .ويف ضوء ذلك ،أود
لالتفاقيات الدولية ذات الصلة مبكافحة اإلرهاب ،فض ً
ال عن
أن أشري إىل القرار املتخذ مؤخرًا  ،)2014( 2178الذي
قرارات جملس األمن يف هذا املجال .إن اجلبل األسود ،إذ
كان من دواعي سرور اجلبل األسود املشاركة يف تقدميه.
تدرك إدراكًا تامًا حقيقة أن التعاون الدويل جيب أن يكون
أود مرة أخرى،أن أعرب عن التزامنا بالعمل بنشاط على
من األولويات بوصفه األداة األكثر فعالية اليت ال ميكن
تنفيذ ذلك القرار من خالل تعديل قانوننا اجلنائي فيما يتعلق
االستغناء عنها ،تشارك بنشاط يف منع اإلرهاب وقمعه على
بتوصيف العقوبات اليت تنص على مشاركة املرتزقة يف بلدان
مجيع املستويات الثنائية واملتعددة األطراف ،وتسهم يف تعزيز
أخرى.
وتطوير التعاون يف جمال مكافحة اإلرهاب.
وفيما يتعلق مبكافحة اإلرهاب ،جيب أال يغيب عن بالنا
تدين اجلبل األسود اإلرهاب والتطرف العنيف جبميع
أن احلريات األساسية ،مثل حقوق اإلنسان وسيادة القانون،
أشكاله وتلتزم متامًا مبكافحة مثل هذه الظواهر .يتم اآلن النظر
هي ركائز مؤسسية أساسية جيب احترامها ،حىت يف أصعب
إىل مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف وأسباهبما اجلذرية
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وختاما ،أود أن أؤكد جمددا على التزام بلدي باختاذ
إجراءات حامسة من أجل إنشاء جبهة قوية ملكافحة املصدر
الرئيسي لإلرهاب أينما قد ينشأ ،وبالعمل مع مجيع الوفود
األخرى من أجل تعزيز التعاون حىت ميكننا القضاء على
اإلرهاب والتطرف العنيف.

احلاالت .وبالتايل ،علينا أن نتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان
أن معركتنا ضد التهديد الذي نواجهه متتثل للقانون الدويل،
والقانون الدويل اإلنساين وقانون الالجئني الدويل .متثّل كل
الوسائل واألساليب الوقائية من اإلرهاب اختبارًا الستدامة
تلك الصكوك ولسيادة القانون ككل ،وجيب أال نفشل يف
هذه املهمة .ويف ضوء ذلك ،أود أن أشدد على الدور البالغ
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
األمهية الذي تضطلع به أمينة املظامل يف جلنة األمم املتحدة جورجيا.
املنشأة عم ً
ال بالقرارين  )1999( 1267و )2011( 1989
السيد ماخاروبليشفيلي (جورجيا) (تكلم باإلنكليزية):
بشأن تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات يف
أود يف البداية أن أعرب عن امتنان وفدي للرئاسة األسترالية
ضمان االحترام الكامل حلقوق اإلنسان يف الكفاح ضد
على عقد مناقشة اليوم.
اإلرهاب والتطرف العنيف.
وتعرب جورجيا عن تأييدها للبيان الذي أدىل به املراقب
مل يواجه اجلبل األسود أبدًا أي عمل إرهايب ،ولكن
عن االحتاد األورويب .وأود ،باإلضافة إىل ذلك ،أن أديل ببعض
بالنظر إىل أن اإلرهاب واجلرمية املنظمة يشكالن هتديدًا
املالحظات بصفيت الوطنية.
خطريًا للسلم واألمن الدوليني ،فإننا نواصل حتسني نظامنا ملنع
إننا نقر بالتهديد املتنامي لإلرهاب الدويل وبأشكاله
األنشطة اإلرهابية .تدعو تدابري من هذا القبيل إىل التعاون فيما
بني املؤسسات املعنية على الصعيدين الوطين والدويل .وامسحوا اجلديدة .ومن أجل االستجابة بفعالية هلذا التهديد ،تقوم جورجيا
يل أن أشري إىل أن اجلبل األسود طرف يف مجيع الصكوك بتطوير القدرات الوطنية ملكافحة اإلرهاب .وبناء على ذلك،
الدولية الرئيسية ملكافحة اإلرهاب ،وهو ملتزم بتعزيز التعاون فإنه لتفادي أن تسيء اجلماعات اإلرهابية الدولية استخدام
وفقًا ملا يتصل باملوضوع من قرارات واتفاقيات دولية وآليات األراضي اجلورجية يف العبور ،تقوم حكومة جورجيا بتعزيز
محاية احلدود ،وتتعاون بشكل وثيق مع البلدان املجاورة يف
أخرى لألمم املتحدة.
أنشطة مكافحة اإلرهاب .وقد صدقنا على مجيع اتفاقيات األمم
ومن أجل إقامة تعاون دويل قوي يف الكفاح ضد اإلرهاب
املتحدة ملكافحة اإلرهاب ،ونواصل اختاذ التدابري الالزمة لتيسري
والتطرف العنيف جبميع أشكاله ،جيب على حكوماتنا أن
تنفيذ اجلزاءات اليت تفرضها املنظمات الدولية ذات الصلة.
تتخذ خطوات مناسبة يف خططها الوطنية ،ال سيما يف جمال
ونسلم بضرورة التنفيذ الكامل لقرار جملس األمن
مكافحة متويل اإلرهاب.
 )2004( 1540املتعلق مبنع اجلهات الفاعلة من غري الدول
أما التعاون الدويل يف اعتماد الصكوك القانونية الدولية،
من احلصول على أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا
وتطبيق االتفاقيات والربوتوكوالت ،وتبادل املعلومات
واملواد ذات الصلة .ونظرا ألن ذلك القرار ميثل مكونا هاما
واخلربات واملمارسات اجليدة يف تنفيذ تدابري مكافحة اإلرهاب
من مكونات جمموعة أدوات املجتمع الدويل ملكافحة انتشار
فسوف تظل أولويتنا من أجل تعزيز اجلهود املبذولة يف تقدمي
املساعدة القانونية الدولية ملكافحة اإلرهاب.
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أسلحة الدمار الشامل ،فإننا نرحب بتمديد واليته حىت عام حلف مشال األطلسي من أجل تدريب قوات األمن الوطنية
األفغانية ومساعدهتا وتقدمي املشورة هلا.
.2021
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
ومتثل املخاطر اليت يشكلها احتالل جزء كبري من أراضينا
أهم مشاكلنا .فاألراضي اجلورجية املحتلة ،شأهنا يف ذلك شأن اليمن.
غريها من املناطق الرمادية يف العامل حيثما تكون آليات املراقبة
السيد اليماين (اليمن) :أود بداية أن أتقدم بالشكر للرئاسة
الدولية إما غري موجودة أو ضعيفة جدا ،عرضة الحتمال قوي األسترالية لشهر تشرين الثاين/نوفمرب اجلاري على مبادرهتا
بأن تُستغل يف جمموعة متنوعة من األنشطة غري املشروعة ،مبا بالدعوة لعقد املناقشة املفتوحة لتدارس آفاق التعاون الدويل
يف ذلك تلك املتعلقة باإلرهاب .ومما يزيد من شدة الشعور ملكافحة اإلرهاب والتطرف .وهي مناسبة للوقوف عند التقدم
باخلطر حقيقة وقوع حماوالت عديدة يف السنوات األخرية الذي أحرزه املجتمع الدويل يف مكافحة اإلرهاب واستعراض
لتهريب مواد نووية ومواد مشعة عرب األراضي اجلورجية املعوقات وجوانب القصور واهلشاشة يف االستراتيجيات املتبعة
املحتلة .وجيب التشديد على أن هذه التحديات ينبغي أن ملكافحة هذه اآلفة ،كما ورد يف نتائج االستعراض الرابع
تكون مسألة مثرية للقلق ليس بالنسبة لفرادى البلدان فحسب ،الستراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب اليت نظمتها
بل وبالنسبة للمجتمع الدويل ككل.
األمم املتحدة يف النصف األول من هذا العام.
وقبل أن أختتم بياين ،أود أن أؤكد من جديد على
استعداد جورجيا للتعاون بصورة بناءة وغري مشروطة هبدف
تعزيز األمن ،والتقليل إىل أدىن حد من التأثري السليب املحتمل
للتحديات الناشئة اليت عادة ما توجد يف عاملنا سريع التطور.
ويف هذا الصدد ،أود أن أشري إىل الدعم الذي تقدمه جورجيا
من أجل اإلسهام بنشاط يف العمليات الدولية ملكافحة
اإلرهاب .ومثاال على ذلك ،فإن جورجيا هي أحد أكرب
البلدان غري األعضاء يف منظمة حلف مشال األطلسي (الناتو)
املسامهة بقوات يف القوة الدولية للمساعدة األمنية يف أفغانستان
وما برحت تعمل مبثابة بلد عبور إلمدادات القوة .وإذ تضع
يف اعتبارها اجلهود والتضحيات اهلائلة يف أفغانستان ،فإن
جورجيا تعتزم أن تظل أكرب املسامهني بقوات من غري الدول
األعضاء يف الناتو ،وأال تقوم بسحب قواهتا حىت تنتهي قوة
املساعدة من عملياهتا .كما أود التأكيد من جديد على عزمنا
االضطالع بدور نشط يف بعثة الدعم احلازم التابعة ملنظمة
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وغين عن الذكر القول بأن هذه الظاهرة أصبحت تشكل
خطرا وجوديا على كيانات املجتمعات ،كما هي خطر
كوين يضاهي تفشي األوبئة واألمراض الفتاكة .لقد واجه
بلدي منذ وقت مبكر ،وال يزال ،خطر اإلرهاب .وتواصلت
املحاوالت املستميتة لتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب للنيل من
سيادة الدولة وهيبتها ،مستغلة األوضاع اإلنسانية واالقتصادية
واالجتماعية اليت نواجهها .وتبلورت خالل السنوات املاضية
شراكة دولية حقيقية ملكافحة اإلرهاب ،وكان اليمن أحد
مكوناهتا الفاعلة.
لقد تبنت حكومة بلدي مصفوفة االستراتيجية الوطنية
ملكافحة اإلرهاب ،اليت متت صياغتها من قبل كافة املكونات
احلكومية واملجتمعية مبوجب قرار جملس الوزراء رقم 147
الصادر يف  18أيلول/سبتمرب  ،2012اليت حتتوي عدة حماور،
أمهها املحور السياسي واالقتصادي ،وحمور غسيل األموال
ومتويل اإلرهاب ،واملحور اإلعالمي ،واملحور القضائي،
واملحور الدعوي واإلرشادي والتثقيفي ،وحمور إعادة التأهيل،
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وحمور التربية والتعليم ،واملحور األمين والعسكري .كما
قامت جلنة متخصصة بالتحضري لصياغة مشروع متكامل
يشمل مجيع القرارات والتشريعات املتعلقة باإلرهاب ،ومبا
يكفل تنفيذ التعهدات الواردة يف كل االتفاقيات الدولية اليت
وقع عليها بلدي.
وعلى الرغم من اجلهود القانونية والتشريعية إال أننا
واجهنا ،وال نزال نواجه أثناء التنفيذ ،مشكلة التمويل وقلة
املوارد .فمختلف الوزارات واإلدارات املعنية بتنفيذ جوانب
االستراتيجية تشتكي شح مواردها وميزانياهتا اليت ال تسمح
بتحمل املزيد من النفقات .فاليمن ،كما تعرفون مجيعا،
يعيش مرحلة انتقالية سياسية معقدة ،مع ما يصاحب ذلك
من أوضاع إنسانية واقتصادية واجتماعية صعبة .وعلى الرغم
من قيام حكومة اجلمهورية اليمنية حبمالت عسكرية قوية
لتطهري بعض املناطق اليت يوجد فيها تنظيم القاعدة املعروف
بأنصار الشريعة ،والذي مت دحره يف حمافظيت أبني وشبوة،
إال أن الوضع السياسي غري املستقر والظروف االقتصادية
الصعبة حالت دون إمتام تطهري بقية املناطق ،نظرا للكلفة
الكبرية ملثل هذه العمليات ،ناهيك عن االلتزامات املترتبة على
إعادة اإلعمار وعودة النازحني إىل مناطقهم بعد االنتهاء من
العمليات العسكرية .وهنا تكمن أمهية الوفاء بالتعهدات اليت
وعد هبا جمتمع املاحنني ،واليت ال نزال ننتظر وصوهلا .ومن جهة
أخرى ،فقد تبني لنا ،يف حكومة اجلمهورية اليمنية ،أن أغلبية
املقاتلني يف صفوف تنظيم القاعدة هم من املقاتلني األجانب
الذين تصل نسبتهم إىل  70يف املائة من خالل تفحص جثث
قتالهم يف املعارك .وهم من جنسيات خمتلفة تشمل مناطق
جغرافية واسعة .ولذا ،فللقضاء على هذه الظاهرة ،جيب
التعاون فيما بني مجيع الدول ،والتنسيق ،وتبادل املعلومات يف
سبيل منع تدفق املقاتلني األجانب ،وجتفيف مصادر الدعم اليت
تتنوع أيضا وتشمل العديد من الدول.
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ونعود لنذكر بأن ظاهرة اإلرهاب حتتاج ملعاجلة تستقصي
جذورها .وكنا يف اجلمهورية اليمنية من بني الدول السباقة إىل
املناداة مبعاجلة األسباب اليت أدت إىل انتشار ظاهرة اإلرهاب
يف جمتمعات فقرية ينتشر فيها ماليني العاطلني عن العمل،
حيث جيد الشباب الفقري العاطل عن العمل والفاقد لألمل يف
حياة كرمية يف هذه اجلماعات اإلرهابية ما قد يوفر هلم مالذا
ملواجهة املشاكل االجتماعية واالقتصادية املزمنة.
حيث تشري بعض التقييمات إىل أن التنظيمات اإلرهابية
متنح املنتسبني إليها مداخيل شهرية تفوق الـ  500دوالر فيما
يتلقى اجلندي احلكومي ما يعادل مائة دوالر شهريا فقط.
وعلى الرغم من عدد املؤمترات واملنتديات واالجتماعات
اليت نظمت خالل السنوات املاضية للنظر يف الروافد االقتصادية
واالجتماعية والثقافية للظاهرة ،إال أن احللول األمنية كانت
هي مركز اهتمام املجتمع الدويل من دون النظر يف العواقب
الوخيمة للعمليات العسكرية والقصف اجلوي والضربات
بالطائرات دون طيار على التجمعات البشرية اليت تتحرك فيها
العناصر اإلرهابية.
يف األخري ،ال يسعين إال التأكيد على حاجة بلدي إىل
االستفادة من خربات الدول املتقدمة يف جمال بناء القدرات
والتأهيل والتدريب لكوادرنا الوطنية .فمحاربة اإلرهاب
حتتاج إىل كادر أمين وعسكري وقضائي على أعلى درجات
املعرفة واخلربة .فكما نعلم مجيعا فإن التنظيمات اإلرهابية
العابرة للحدود قد وصلت إىل مراحل متقدمة يف استخدام
وسائل التكنولوجيا احلديثة لتجنيد املزيد من العناصر وللتكيف
مع الطرق التقليدية املتبعة يف حماربتها.
ولذا ينبغي علينا مجيعا التشارك يف أحدث الطرق والوسائل
الناجعة وتبادل املعلومات وبناء القدرات املتخصصة والتشبيك
فيما بيننا يف دول اإلقليم والعامل املنضوية يف التحالف الدويل
ملكافحة اإلرهاب مبا يسهم يف حماربة هذه الظاهرة العاملية بوسائل
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أكثر جناعة ونتائج تؤدي إىل القضاء عليها واستعادة عافية
املجتمعات املستهدفة اليت عاث فيها اإلرهاب فسادا وتدمريا.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :لقد طلب ممثل االحتاد
الروسي الكلمة لإلدالء ببيان آخر.
السيد زاغاينوف (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية):
نظرا لتأخر الوقت ،سأديل بتعليق موجز.

S/PV.7316

ومن املؤسف واملفارقة أن الذين يقفون وراء معظم
اهلجمات اإلرهابية املروعة يف عصرنا يتجرأون على تقدمي
العظات لنا بشأن تدابري مكافحة اإلرهاب .إهنم ينضحون
رعبا وعنفا .ونرى أن البيان الذي أدىل به ممثل إسرائيل اليوم
ما هو إال جمرد أسلوب لتحويل انتباه الرأي العام عن األنشطة
غري القانونية واإلجرامية اليت تواصل شبكتهم اإلرهابية القيام
هبا على مدى أكثر من ستة عقود .ولكن املجتمع الدويل
ال ميكن أن ينخدع بسهولة.

أدلت بعض الوفود يف جلسة اليوم بتليمحات وتفسريات
غري مالئمة ملسائل ال عالقة هلا باملوضوع قيد النظر .ونعتقد أن
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
ذلك من شأنه أن يشتت انتباه الدول األعضاء عن مناقشة املجلس
إسرائيل ،الذي طلب اإلدالء ببيان آخر.
للتهديد اخلطري الذي يشكله اإلرهاب وعن اخليارات املتاحة
السيد هوميان (إسرائيل) (تكلم باإلنكليزية) :سأتوخى
للتصدي له بشكل مجاعي ،وهو املوضوع الذي نناقشه اليوم.
ونقترح أن يستخدم جملس األمن ال لتبادل األفكار العشوائية بل اإلجياز الشديد ،ولكنين أود أن أرد على بعض االدعاءات اليت
استمعنا إليها توجه ضد بلدي.
للمشاركة يف املناقشات البناءة بشأن بنود جدول األعمال.
أعتقد أن من السخف حقا أن نستمع إىل ممثل النظام
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
الديكتاتوري للمملكة العربية السعودية يوجه انتقادا للدميقراطية
إيران ،الذي طلب اإلدالء ببيان آخر.
الوحيدة يف الشرق األوسط .فتحت ستار مكافحة اإلرهاب،
السيد صفائي (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
تقوم اململكة العربية السعودية بقمع حقوق وحريات شعبها
باإلنكليزية) :استمع جملس األمن اليوم إىل ممثل الراعي الرئيسي
بكل قوة .حىت أهنا أعلنت اإلحلاد جرمية إرهابية وسجنت شاعرا
إلرهاب الدولة والسلطة القائمة باحتالل األراضي الفلسطينية
يدعى محزة كاشغري كانت جرميته الوحيدة نشر تغريدات
يبدي بعض املالحظات غري املقبولة والزائفة فيما يتعلق ببلدي.
غري ضارة .قد تكون اململكة العربية السعودية منحت 100
إهنا نفس املالحظات اليت ال أساس هلا اليت تكررت مرارا هنا،
مليون دوالر إىل برنامج األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب،
ويرفضها وفد بلدي رفضا قاطعا .ويف الواقع ،ينبغي أال نتفاجأ
ولكن من املفيد التذكري بأن النظام السعودي قد قدم تربعات
بأن يتهم ممثل نظام هو مظهر من مظاهر إرهاب الدولة،
أكرب وأكثر سخاء إىل اجلماعات اإلرهابية املتطرفة اليت تروج
دولة فقدت أكثر من  17 000فرد من مواطنيها خالل
التطرف واهلجمات اإلرهابية يف مجيع أحناء العامل.
السنوات الـ  35املاضية ،سقط عدد منهم ضحايا هلجمات
ولن أرد على االدعاءات السخيفة اليت وجهها املمثل
إرهابية بشعة متت برعاية مباشرة من قبل عناصر ذلك النظام.
واملثال املعروف جيدا على ذلك ،احلادث الذي قتل فيه السوري ضد بلدي .وميثل الوفد السوري حكومة ال مصداقية
العلماء النوويون اإليرانيون بطريقة وحشية على مرأى من هلا وال تعري اهتماما الحتياجات شعبها .وما مالحظاته إال
حماولة رخيصة أخرى لصرف االنتباه عن املجازر اليت ترتكب
أفراد أسرهم املذعورين.
حبق الشعب السوري.
14663737
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وأخريا ،يسرين أن أرى ممثل إيران يستفيد استفادة تامة
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
من حرية التعبري يف هذه القاعة .وأعتقد أنه من املالئم ،بالنظر اجلمهورية العربية السورية الذي طلب اإلدالء ببيان آخر.
إىل أن الشعب اإليراين ال يتمتع بذلك احلق يف بلده .ويبدو يل
السيد الضحاك (اجلمهورية العربية السورية) :لن أطيل،
أنه قد اجنرف قليال يف إبداعاته واستخدم هذا املنتدى لسرد لكن وفد بلدي يريد الرد على ما ذكره ممثل الوفد اإلسرائيلي
حكايات طويلة على حساب إسرائيل.
للتو .وأكتفي باإلشارة إىل أن منطقة الشرق األوسط مل تعرف

ولكن احلقيقة أن إيران اليوم هي الراعي الرئيسي
لإلرهاب يف مجيع أحناء العامل .ومولت إيران على مدى عقود
مئات احلمالت اإلرهابية اليت أزهقت اآلالف من األرواح
الربيئة يف أفريقيا وأوروبا وأمريكا الالتينية والشرق األوسط.
ويف سوريا أرسلت إيران حرسها الثوري للقتال إىل جانب
قوات األسد وأنفقت الباليني الستمرار احلرب األهلية الدامية
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :ال يوجد متكلمون آخرون
اليت أزهقت أرواح ما يقرب من  200 000فرد.
مدرجون يف قائمة املتكلمني .لقد كان يوما طويال للغاية،
ويف لبنان ،أقامت مجاعة حزب اهلل اإلرهابية اليت حيث أخذ الكلمة ما يقرب من  70من ممثلي الدول األعضاء.
تدعمها إيران ميليشيا أكرب وأقوى من العديد من اجليوش .ويوضح ذلك يف حد ذاته مدى خطورة وأمهية التهديد الذي
وقد أدرك املجتمع الدويل احلاجة إىل وضع استراتيجية قوية يشكله اإلرهاب على الصعيد العاملي .وأشكر مجيع الذين
تتضمن التهديد الذي تشكله مجاعات إرهابية مثل داعش .شاركوا.
وتقوم حاجة إىل نفس التفكري فيما يتعلق باألطراف اليت ترعى
بذلك ،يكون جملس األمن قد اختتم املرحلة احلالية من
اإلرهاب مثل إيران.
نظرة يف البند املدرج يف جدول أعماله.
اإلرهاب قبل بدء االحتالل اإلسرائيلي الذي جلب معه
التنظيمات اإلرهابية اليت شرعت منذ أربعينيات القرن املاضي
يف شن هجمات إرهابية ضد السكان العرب يف األراضي
العربية املحتلة يف فلسطني وسوريا ولبنان .وامتدت جرائمهم
اإلرهابية إىل مناطق أخرى حول العامل.

رفعت اجللسة الساعة .18/20
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