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افتتحت اجللسة الساعة 10/05

بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب وغريها من
هيئات األمم املتحدة واملنظمات الدولية.

أقر جدول األعمال.

كما تشرتك اللجان وأفرقة اخلرباء التابعة هلا يف فهم أنه
على الرغم من دحر تنظيم الدولة اإلسالمية التدرجيي عسكريا،
إال أنه يظل تنظيما عامليا بقيادة مركزية يواصل توجيه املوارد
والتعليمات للجماعات املنتسبة إليه وفق ما تسمح به قدراته
احملدودة .وعودة ونقل حمل إقامة املقاتلني اإلرهابيني األجانب
يشكل هتديدا حمتمال ويتطلب أساليب مصممة خصيصا
للمالحقة القضائية وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج تتوافق مع
القانون الدويل وتراعي االعتبارات اجلنسانية وعامل السن.

إقرار جدول األعمال
إحاطات إعالمية يقدمها رؤساء الهيئات الفرعية التابعة
لمجلس األمن
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :يبدأ جملس األمن اآلن نظره يف
البند املدرج يف جدول أعماله.

يف البداية ،سأديل ببيان مشرتك باسم اللجان املنشأة عمال
بالقرارات  )1999( 1267و  )2011( 1989و 2253
( )2015و  )2001( 1373و  .)2004( 1540عقب
ويف هذا السياق ،تواصل اللجان إذكاء وعي الدول األعضاء
هذا البيان املشرتك ،سيستمع اجمللس إىل إحاطات يقدمها بالتزاماهتا فيما يتعلق بالتنفيذ الفعال لقرارات جملس األمن ذات
رؤساء تلك اللجان الثالث.
الصلة والتعاون يف الزيارات املشرتكة وعقد اجتماعات مشرتكة
بالنيابة عن جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرارات للجان .واصلت أفرقة اخلرباء التابعة للجان تعزيز تعاوهنا مع
 )1999( 1267و  )2011( 1989و  )2015( 2253املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية واهليئات التابعة
بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) وتنظيم لألمم املتحدة ،مبا يف ذلك يف إطار اتفاق األمم املتحدة العاملي
القاعدة وما يرتبط هبما من أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات؛ لتنسيق مكافحة اإلرهاب املربم حديثا.
وجلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار )٢٠٠١( ١٣٧٣
وتواصل اللجان أيضا زيادة تبادل املعلومات من خالل
بشأن مكافحة اإلرهاب؛ واللجنة املنشأة عمال بالقرار  ١٥٤٠جلسات إحاطة مشرتكة مثل جلسة اليوم .ومنذ آخر إحاطة
( ،)٢٠٠٤يشرفين أن أحيط اجمللس علما بشأن التعاون بني مشرتكة إىل جملس األمن يف  3تشرين األول/أكتوبر ٢٠١٨
اللجان الثالث وأفرقة اخلرباء التابعة لكل منها.
(انظر  ،)S/PV.8364عقدت جلنة القرار  1267وجلنة مكافحة
وتشرتك اللجان وأفرقة اخلرباء التابعة هلا يف فهم خطورة
التهديد الذي يشكله اإلرهاب والتحديات اليت ميثلها اإلرهابيون
وتنظيماهتم .وجرى تأكيد ذلك جمددا يف التقرير الثامن لألمني
العام ( )S/2019/103عن التهديد الذي ّ
يشكله تنظيم الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) للسالم واألمن الدوليني
ونطاق اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة دعماً للدول األعضاء
يف مكافحة هذا التهديد الذي أعدته املديرية التنفيذية للجنة
مكافحة اإلرهاب وفريق الدعم التحليلي ورصد اجلزاءات،

2/30

اإلرهاب اجتماعني مشرتكني غري رمسيني  -يف كانون األول/
ديسمرب  2018ويف شباط/فرباير  - 2019لالستماع إىل
إحاطات من وزارة خارجية الواليات املتحدة ودائرة األمن االحتادي
يف االحتاد الروسي .ويف  ٢٦نيسان/أبريل  ،٢٠١٩اشرتكت جلنة
مكافحة اإلرهاب واللجنتان املنشأتان عمال بالقرارين ١٢٦٧
( )١٩٩٩و  )٢٠١١( ١٩٨٨يف تنظيم اجتماع خاص بشأن
الصلة بني اإلرهاب الدويل واجلرمية املنظمة عرب الوطنية .وأتاح
االجتماع فرصة لتناول اخلصائص اإلقليمية واالسرتاتيجيات
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واالستجابات والدروس املستفادة يف معاجلة الروابط بني اللجان واجلنوب األفريقي؛ والتوصية  ٦لفرقة العمل املعنية باإلجراءات
وكذلك التحديات اليت تواجه تعزيز التعاون احمللي واإلقليمي املالية؛ ومواضيع هامة أخرى.
والدويل يف هذا امليدان .وحتافظ أفرقة خرباء اللجان الثالث على
وشارك فريق الرصد يف الفرتة من  ٢٩إىل  ٣١تشرين
اتصال منتظم فيما بينها وتواصل تبادل املعلومات ذات الصلة األول/أكتوبر  ،٢٠١٨يف زيارة تقييم قامت هبا املديرية التنفيذية
عند االقتضاء ومناقشة املسائل ذات االهتمام املشرتك وتنسيق ملكافحة اإلرهاب إىل مجهورية مايل لرصد وتيسري تنفيذ قرارات
اإلجراءات وتبادل التحليالت بشأن مسائل معينة .ويواصل جملس األمن ذات الصلة ،وملتابعة التقدم الذي أحرزته مايل يف
فريق الرصد واملديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب عقد تنفيذ توصيات اللجنة النامجة عن الزيارتني اللتني قامت هبما يف
اجتماعات فصلية للتنسيق وتبادل املعلومات.
عامي  2006و  2009وترى اللجان الثالث أن هذه األنشطة

وبناء على طلب اجمللس يف قراره  ،)٢٠١٧( ٢٣٩٦هامة لتعزيز حوارها مع الدول األعضاء من أجل ضمان تنفيذ
الصادر يف شباط/فرباير  ٢٠١٩بشأن املقاتلني اإلرهابيني قرارات األمم املتحدة ذات الصلة .وتزمع أفرقة اخلرباء التابعة
األجانب العائدين واملنتقلني ،عقدت جلنة مكافحة اإلرهاب للجان الثالث مواصلة عقد اجتماعات مماثلة يف عام .٢٠١٩
جلسة إحاطة مفتوحة بشأن مبادئ مدريد التوجيهية املتعلقة
وقد أرسى اعتماد القرار  ،)٢٠١٩( ٢٤٦٢يف  ٢٨آذار/
باملقاتلني اإلرهابيني األجانب ،واليت اعتمدهتا جلنة مكافحة مارس ،بشأن مكافحة متويل اإلرهاب ،األساس لزيادة تعزيز
اإلرهاب يف كانون األول/ديسمرب  .٢٠١٨وكانت اإلحاطة ،التنسيق فيما بني اللجان .وأود أن أرحب بشكل خاص بالدور
اليت حضرها أيضا فريق الرصد ،هتدف إىل زيادة الوعي وتعزيز الذي حيدده القرار للمديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب وفريق
فهم املمارسات اجليدة اإلضافية الـ  17ملساعدة الدول األعضاء الرصد من حيث تقدمي املشورة إىل مكتب مكافحة اإلرهاب
يف جهودها الرامية إىل االستجابة لظاهرة املقاتلني اإلرهابيني واجلهات املعنية األخرى ،وال سيما بشأن كيفية تعزيز التنسيق
األجانب الناشئة.
هبدف تقدمي املساعدة التقنية املتكاملة املتعلقة بتدابري مكافحة

وكمثال على ذلك التعاون ،أود أن أسلط الضوء على متويل اإلرهاب ،مبا يف ذلك املساعدة اليت من شأهنا حتسني قدرة
الدعم الذي اشرتك يف تقدميه إىل زمبابوي فريق الرصد وفريق الدول األعضاء على تنفيذ ذلك القرار.
خرباء جلنة القرار  1540من أجل تنظيم حلقة عمل عقدت يف
ويطلب القرار أن تعقد جلنة مكافحة اإلرهاب وجلنة
الفرتة من  ١٠إىل  ١٢تشرين األول/أكتوبر  ،٢٠١٨يف هراري .القرار  ،١٢٦٧يف غضون  ١٢شهرا ،اجتماعا خاصا مشرتكا
وأسهمت حلقة العمل اليت حضرها ممثلون عن احلكومة ،فضال بشأن هتديدات واجتاهات متويل اإلرهاب ،وكذلك بشأن تنفيذ
عن القطاع اخلاص ،يف التوعية بتنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) أحكام القرار؛ كما يطلب أن تعد املديرية التنفيذية ملكافحة
وتنظيم القاعدة ،وأتاحت منربا للمناقشات بشأن االلتزامات اإلرهاب وفريق الرصد ،قبل االجتماع اخلاص املشرتك ،تقريرا عن
الواردة يف القرارين  )١٩٩٩( ١٢٦٧و )٢٠٠٤( ١٥٤٠اإلجراءات اليت اختذهتا الدول األعضاء لوقف متويل اإلرهاب.
بالنسبة للدول األعضاء؛ والفروق بني القرارات ١٢٦٧
إن القرار  )٢٠١٩( ٢٤٦٢يأيت يف وقت بالغ األمهية،
( )١٩٩٩و  )٢٠٠١(١٣٧٣و )٢٠٠٤( ١٥٤٠؛ وتقييم
وهو بتحديده مهام جديدة للجنة القرار  ١٢٦٧سيساعد على
التهديدات العاملية ومتويل اإلرهاب يف منطقيت شرق أفريقيا
زيادة تعزيز تعاوننا .وال تزال اللجان من خالل أفرقة اخلرباء
1914546
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التابعة هلا ،منخرطة مع املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة
يف استكشاف السبل الكفيلة بزيادة تعزيز التفاعل من أجل
استكمال اجلهود املبذولة يف تنفيذ الواليات املمنوحة لنا.
وواصلت أفرقة اخلرباء التفاعل مع فرقة العمل املعنية
باإلجراءات املالية ،مبا يف ذلك اهليئات اإلقليمية التابعة هلا :فرقة
العمل املعنية باإلجراءات املالية ملنطقة الشرق األوسط ومشال
أفريقيا وفريق مكافحة غسل األموال يف شرق أفريقيا واجلنوب
األفريقي ،وفريق آسيا واحمليط اهلادئ املعين بغسل األموال ،وفرقة
العمل املعنية باإلجراءات املالية يف أمريكا الالتينية ،واجملموعة
األوروبية اآلسيوية املعنية مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب،
وفرقة العمل احلكومية الدولية ملكافحة غسل األموال يف وسط
أفريقيا .ويف شباط/فرباير ،حضر اخلرباء اجللسة العامة لفرقة
العمل املعنية باإلجراءات املالية ،واجتماعات األفرقة العاملة،
يف باريس ملناقشة اجلهود اليت بذلتها فرقة العمل من أجل رصد
متويل اإلرهاب واختاذ اإلجراءات الالزمة ضد متويل اإلرهاب،
والتقدم الذي أحرزته البلدان يف معاجلة أوجه القصور يف جمال
مكافحة متويل اإلرهاب ،واسرتاتيجية مكافحة غسل األموال.
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تشرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠١٨حضر خرباء اللجان واملديرية
التنفيذية ملكافحة اإلرهاب .اجللسة السابعة عشرة لرؤساء
أجهزة االستخبارات اخلاصة ،ووكاالت األمن ،ومنظمات إنفاذ
القانون ،اليت عقدت يف موسكو ،ونظمها جهاز األمن االحتادي
يف االحتاد الروسي.
وستواصل اللجان الثالث تعزيز التعاون والتنسيق الفعال،
حيثما كان ذلك مناسبا وممكنا ،بدعم من املديرية التنفيذية،
وفريق الرصد وفريق خرباء جلنة القرار ،١٥٤٠كما ستواصل
توفري اإلرشاد والتوجيه ألفرقة اخلرباء التابعة هلا يف تعزيز تضافرها
وتعاوهنا يف ضوء متطلبات قرارات جملس األمن ذات الصلة.

وستواصل اللجان الثالث وأفرقة اخلرباء التابعة هلا العمل
من أجل ضمان التنفيذ الفعال للتدابري احملددة ملكافحة اإلرهاب
يف جماالت اجلزاءات ،ومتويل اإلرهاب ،وإدارة احلدود ،وعدم
االنتشار ،من بني أمور أخرى ،يف املناطق والدول األعضاء
ذات االهتمام املشرتك ،مع االمتثال التام للقانون الدويل ،مبا يف
ذلك القانون الدويل حلقوق اإلنسان ،وقانون الالجئني الدويل،
والقانون اإلنساين الدويل .ولن ميكننا أن حنقق نتائج ملموسة
ويف الفرتة املشمولة بالتقرير ،واصلت أفرقة اخلرباء املشاركة يف كفاحنا ضد اإلرهاب ومتويل اإلرهاب إال من خالل التعاون
يف املنتديات ذات االهتمام املشرتك اليت أتاحتها املنظمات القوي واجلهود احملددة األهداف.
اإلقليمية ،مثل اجملموعة األوروبية اآلسيوية املعنية مبكافحة غسل
أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيس جملس األمن.
األموال ومتويل اإلرهاب ،ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،وجلنة
وسأديل اآلن بإحاطة بصفيت رئيسا للجنة جملس األمن
البلدان األمريكية ملكافحة اإلرهاب ،واإلنرتبول ،ومركز مكافحة
املنشأة عمال بقرارات جملس األمن  )1999( 1267و 1989
اإلرهاب التابع لرابطة الدول املستقلة ،واهليكل اإلقليمي ملكافحة
( )2011و  )2015( 2253بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية
اإلرهاب يف منظمة شنغهاي للتعاون ،وغريها من املنظمات.
يف العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط هبما من
ووقعت املديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب مؤخرا مذكرة تفاهم
أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات.
مع اهليكل اإلقليمي ملكافحة اإلرهاب التابع ملنظمة شنغهاي
وباسم جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرارات
للتعاون هبدف تعزيز اإلطار االسرتاتيجي للتعاون بني الكيانني.
 )١٩٩٩(١٢٦٧و  )٢٠١١( ١٩٨٩و )2015(٢٢٥٣
وواصلت اللجان الثالث وأفرقة اخلرباء أيضا استخدام
بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) وتنظيم القاعدة،
منصات التفاعل اليت وفرهتا الدول األعضاء .ويف  ٧و ٨
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ويف الوقت نفسه ،ال يزال تنظيم القاعدة نشطا يف العديد
من املناطق ،ومثة خماطر مالزمة لذلك بأن تزداد قوة تنظيم
القاعدة من خالل االستفادة من هدوء النشاط اإلرهايب
االسرتاتيجي لداعش وشن هجوم كبري بنفسه .وأفاد فريق الرصد
كذلك بأن من احملتمل أن خيتار املقاتلون اإلرهابيون األجانب
التابعون لتنظيم الدولة اإلسالمية االنضمام إىل مجاعات منتسبة
إىل تنظيم القاعدة يف املناطق اليت يتمتعون فيها باهليمنة.

وما يرتبط هبما من أفراد ومجاعات ،ومؤسسات وكيانات،
أود أن أقدم حملة عامة موجزة عن التطورات يف عمل اللجنة
منذ اإلحاطة املشرتكة للمجلس يف تشرين األول/أكتوبر
(٢٠١٨انظر  ،)S/PV.8364وهذه اإلحاطة ستفي أيضا مبا
اقتضاه القرار  )٢٠١٧(٢٣٦٨من تقدمي تقرير إىل جملس األمن
مرة يف السنة على األقل بشأن جممل أعمال اللجنة .وسأركز
أساسا على العناصر الثالثة التالية :أوال ،التهديد املتزايد للسلم
واألمن الدوليني الذي يشكله تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق
يف أعقاب اهلزمية العسكرية اليت ُمين هبا تنظيم داعش ،قام
والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط هبما؛ ثانيا ،الرد فريق الرصد باطالع اللجنة على آخر املستجدات ومفادها أن
الوارد من اللجنة؛ وثالثا ،اخنراط اللجنة مع الدول األعضاء.
التهديد الناشئ ال يزال كبريا كما كان متوقعا يف التقرير الثالث
ويف ما يتعلق بتطور التهديد للسلم واألمن الدوليني الذي والعشرين ،باالقرتان مع مسألة احملتجزين والالجئني يف مشال
يشكله تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) ،وتنظيم القاعدة شرق سوري ،وهي مسألة ما برحت تشكل قلقا يزداد إحلاحا.
واجلماعات املنتسبة إليهما كان تقييم فريق الدعم التحليلي
فيما يتعلق برد اللجنة على ذلك التهديد املتطور أيضا،
ورصد اجلزاءات يف آخر تقرير له ،وهو التقرير الثالث والعشرون
وسع نطاق عمل اللجنة وفريق الرصد.
اختذ اجمللس قرارا جديداّ ،
( ،)S/2019/50أن تنظيم الدولة اإلسالمية واجلماعات املنتسبة ومن خالل القرار  ،)2019( 2462الذي اختذ يف آذار/
له ال تزال تشكل التهديد اإلرهايب الدويل الرئيسي واألكثر مارس ،أكد اجمللس من جديد التزام الدول األعضاء مبنع وقمع
مواردا ،يف حني أن تنظيم القاعدة ال يزال قادرا على الصمود متويل األعمال اإلرهابية لضمان أن يُقدم إىل العدالة أي شخص
والنشاط يف العديد من املناطق ،ولديه طموح بزيادة إبراز نفسه يشارك يف متويل األعمال اإلرهابية ،وأن تدرج األعمال اإلرهابية
على الصعيد الدويل.
يف القوانني واللوائح احمللية بوصفها جرائم جنائية خطرية .وطلب
وعلى الرغم من االخنفاض الكبري يف عدد اهلجمات
العاملية ،ال يزال تنظيم داعش يتطور إىل شبكة عاملية سرية،
وهي عملية أكثر تقدما يف العراق منها يف اجلمهورية العربية
السورية .ويف العراق بدأ تنظيم الدولة اإلسالمية بالفعل يف تنظيم
خاليا على صعيد احملافظات ،وهناك اآلن تدفق صاف من
مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية من اجلمهورية العربية السورية
لتعزيز الشبكة الناشئة يف العراق .وإذا حتقق هدف احملافظة على
البقاء وعودة النواة الرئيسية إىل الظهور ،فاملتوقع أن يعيد تنظيم
الدولة اإلسالمية تركيزه على العمليات اإلرهابية اخلارجية ،أما
اآلن فتفتقر النواة الرئيسية لداعش إىل القدرة على شن هجمات
منسقة على الصعيد الدويل.

1914546

اجمللس كذلك إىل جلنة القرار  )1999( 1267وجلنة مكافحة
اإلرهاب عقد اجتماع خاص مشرتك يف غضون  12شهرا بشأن
التهديدات املتعلقة بتمويل اإلرهاب ،وأن تُعد هيئات خربائها،
قبل ذلك االجتماع ،تقريرا عن اإلجراءات اليت اختذهتا الدول
األعضاء لعرقلة متويل اإلرهاب.

ومبوجب القرار ،من املهم جدا أن تعمل الدول األعضاء
مع اللجنة وفريق الرصد ،وان تقدم هلما معلومات مستكملة عن
الطابع املتطور للتهديد ،وعن حالة تطبيق وإنفاذ تدابري اجلزاءات
املفروض على األفراد والكيانات املدرجني يف القائمة .وهذه
املعلومات أساسية لعمل النظام.
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تضطلع اللجنة أيضا بزيارات إىل بلدان خمتارة لتعزيز التنفيذ النظر لدى مكتب أمني املظامل؛ وتوجد أربع حاالت يف طور
الكامل والف ّعال للجزاءات .ويف هذا السياق ،زار رئيس اللجنة مجع املعلومات وحالتان يف طور اختاذ القرار.
أوزبكستان ،يف الفرتة من  31تشرين األول/أكتوبر إىل  1تشرين
فيما يتعلق مبشاركة اللجنة مع الدول األعضاء ،أمل أن
الثاين/نوفمرب  ،2018للمشاركة يف املؤمتر الدويل السادس بشأن تواصل مجيع الدول األعضاء ،وفقا لنظامها الداخلي ،املشاركة
مكافحة اإلرهاب  -التعاون بال حدود ،الذي نظمه اهليكل يف عمل اللجنة وفريق الرصد ،ألن ذلك ضروري لإلبقاء على
اإلقليمي ملكافحة اإلرهاب التابع ملنظمة شنغهاي للتعاون .قائمة جزاءات حمدثة ودينامية وأساسية لفعالية آلية اجلزاءات.
ورافق الرئيس ممثلون عن فريق الرصد واألمانة العامة لألمم
ويف هذا الصدد ،أود أن أشري إىل أن اللجنة بصدد إجراء
املتحدة.
استعراضها السنوي للعام  2018لكي تنظر فيما إذا كانت
يف الفرتة من  7إىل  8تشرين الثاين/نوفمرب  ،2018قام األمساء الواردة يف القائمة ،وال سيما تلك اليت مل تستعرض يف
الرئيس ،برفقة خرباء فريق الرصد ،بزيارة موسكو ،االحتاد الروسي ،غضون ثالث سنوات أو أكثر ،ال تزال مناسبة وتتناول احلاالت
للمشاركة يف االجتماع السابع عشر لرؤساء أجهزة االستخبارات اليت ال توجد هلا حمددات هوية كافية ،أو أن األفراد متوفون،
اخلاصة وأجهزة األمن وهيئات إنفاذ القانون ،الذي حضره ممثلون أو الكيانات غري موجودة .وأشكر الدول األعضاء اليت قدمت
عن  68بلدا و  10منظمات دولية .واغتنم الرئيس واخلرباء هذه املعلومات ،حيث تبني أنه من الصعب احلصول على ردود من
الفرصة لزيادة الوعي بشأن نظامي اجلزاءات مبوجب القرارين مجيع الدول األعضاء املعنية.
 )1991(1267و  )2011( 1988ودعوا الدول األعضاء
باإلضافة إىل االستعراضات املنتظمة ،يقوم فريق الرصد
إىل استخدامها بنشاط .وعلى هامش احلدث ،عقد فريق الرصد
بتحديث القيود املدرجة يف القوائم استنادا إىل املعلومات املقدمة
سلسلة من االجتماعات الثنائية مع الوفود الوطنية.
من الدول األعضاء .ونشجع الدول األعضاء على أن تبقي
تسعى اللجنة باستمرار إىل ضمان أن تكون قائمة اجلزاءات الفريق على علم ،ألنه ال ميكن للمجلس واجملتمع الدويل إعداد
اخلاصة هبا حمدثة ودقيقة قدر اإلمكان من أجل تيسري تنفيذ ردمها بفعالية إال إذا كانت لديهما معلومات مستكملة .وأحث
تدابري اجلزاءات .ومنذ اإلحاطة اإلعالمية املشرتكة األخرية اليت أيضا الدول األعضاء اليت مل تقدم بعد تقاريرها املتعلقة بالتنفيذ
عقدت يف تشرين األول/أكتوبر ( 2018انظر  ،)S/PV.8364مت واليت صدر هبا تكليف مبوجب القرارات ذات الصلة أن تفعل
إدراج ثالثة أفراد وكيانني يف القائمة ،وشطبت أمساء مخسة أفراد ذلك.
وكيان واحد من القائمة .ووافقت اللجنة على إدخال تعديالت
ومبا أن فريق الرصد يُبقي اللجنة على علم باخلطر الناشئ
على قائمة اجلزاءات اخلاصة بثمانية أفراد .ونفذت األمانة العامة
الذي يشكله تنظيم داعش وتنظيم القاعدة واجلماعات املنتسبة
أيضا تعديالت تقنية لـ  81قيدا يف القائمة اليت أعدها فريق
إليهما ،ستعمل اللجنة أيضا بشكل وثيق مع اجلهات الفاعلة
الرصد استنادا إىل عملية االستعراض السنوية لعام .2017
الرئيسية ،مبا فيها جلان اجلزاءات األخرى التابعة جمللس األمن.
منذ اإلحاطة اإلعالمية املشرتكة األخرية املقدمة إىل جملس وبصفيت رئيسا للجنة ،أود أن أشكر مجيع الدول األعضاء على
األمن ،نظرت اللجنة يف تقريرين شاملني قدمهما أمني املظامل .تعاوهنا مع اللجنة وفريق الرصد التابع هلا ومكتب أمني املظامل.
وهناك حاليا ستة طلبات تتعلق بالرفع من القائمة ال تزال قيد
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يف بوركينا فاسو ،ومايل ،والنيجر ،ونيوزيلندا ،وسري النكا،
استأنف اآلن مهامي بصفيت رئيسا للمجلس.
أعطي الكلمة اآلن للسفري غوستافو ميثا  -كوادرا ،والواليات املتحدة.
ثانيا ،التهديد املتطور الذي يتبعه اإلرهابيون واملقاتلون
ممثل بريو ،بصفته رئيس اللجنة املنشأة عمال بالقرار 1373
اإلرهابيون األجانب العائدون واملتنقلون وأفراد أسرهم يشكل
( )2001بشأن مكافحة اإلرهاب.
السيد ميثا  -كوادرا (بريو) (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم ،حتديا رئيسيا آخر ،ويتطلب هنجا مشوليا يف ضوء قرارات جملس
سيدي الرئيس ،على هذه الفرصة الطالع جملس األمن على األمن ذات الصلة ،مبا يف ذلك تعزيز استخدام األدوات والتدابري
حالة العمل العام للجنة مكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذية الدولية للكشف عن سفرهم ومنعهم من ارتكاب جرائم.

ثالثا ،اجلماعات اإلرهابية ،مبا فيها داعش واجلماعات
منذ التقرير األخري (انظر  ،)S/PV.8364وفقا الفقرة  12من
املنتسبة إليها ،فضال عن اجلهات الفاعلة اليت تعمل بصورة منفردة،
القرار .)2017( 2395
ال تزال اجلماعات اإلرهابية ،مبا فيها تنظيم الدولة اإلسالمية أثبتت باستمرار عزمها وقدرهتا على استغالل التكنولوجيات
يف العراق والشام ،وتنظيم القاعدة واجلماعات املنتسبة إليها ،اجلديدة.
أخريا ،تشعر الدول بقلق متزايد إزاء استخدام األجهزة
تشكل حتديا كبريا للدول األعضاء وهتديدا خطريا للسلم واألمن
الدوليني .ومتيل اجلماعات اإلرهابية أيضا إىل حتويل تركيزها حنو املتفجرة املرجتلة يف اهلجمات اإلرهابية يف مجيع أحناء العامل.
املزيد من السرود احمللية اليت تتسم برتكيز أكرب على القضايا احمللية
بفضل دعم املديرية العامة ،تضطلع اللجنة بأنشطة عديدة
أو الوطنية .وتزداد شواغلنا الرئيسية تفاقما ليس فقط بسبب ملساعدة الدول األعضاء يف التغلب على التحديات اليت أشرت
أنشطة املقاتلني اإلرهابيني األجانب الذين ما يزالون يف مناطق إليها أعاله .وال يزال تقييم األداء وجهود التنفيذ اليت تبذهلا الدول
الصراع ،بل أيضا من خالل إعادة ونقل املقاتلني اإلرهابيني األعضاء املهمة الرئيسية للجنة واملديرية التنفيذية ،عمال بقرارات
األجانب وأفراد أسرهم ،واخلطر احملتمل الذي سيشكله اإلفراج اجمللس ذات الصلة .وهذه الزيارات التقييمية ّ
مكنت اللجنة من
الوشيك عن املقاتلني اإلرهابيني األجانب املسجونني حاليا ،الدخول يف حوار متعمق مع الدول اليت زارهتا ،وحتديد التقدم
مبن فيهم املسافرون احملبطون .كذلك تطورت أشكال أخرى احملرز ومواطن القوة والثغرات واالحتياجات من املساعدة التقنية
من التطرف العنيف املفضي إىل اإلرهاب لتشمل األفراد أو واملمارسات الفعالة يف خمتلف تدابري التنفيذ ،يف إطار اإلجراءات
اجلماعات اليت ترتكب أعمال العنف بدافع العنصرية والتعصب األمنية ،ووفقا لقرارات اجمللس ذات الصلة ،وزودت هذه الدول
وكراهية األجانب ومعاداة السامية وكراهية اإلسالم.
خبريطة طريق لتنفيذ تلك التوصيات.
ال تزال الدول األعضاء تواجه حتديات معقدة يف التصدي
خلطر اإلرهاب ،وأود أن أبرز بإجياز عددا قليال منها.

أوال ،شهدت األشهر الستة املاضية تصعيدا للعنف ضد
األهداف “غري احملصنة” وأماكن العبادة ،ال يقتصر ذلك
العنف على طائفة واحدة أو عقيدة مبفردها ،مبا يف ذلك
1914546

يف شباط/فرباير ،اعتمدت اللجنة قائمة بالزيارات القُطرية
لعام  .2019ومنذ إحاطتنا اإلعالمية املشرتكة األخرية ،قامت
املديرية العامة خبمس زيارات تقييمية بالنيابة عن جلنة مكافحة
اإلرهاب ،وتلقينا موافقة من  10دول أعضاء أخرى الستقبال
زيارات يف هذه السنة.
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وترحب اللجنة باختاذ القرار  - )٢٠١٩( ٢٤٦٢وهو
أول قرار جمللس األمن يركز على منع متويل اإلرهاب وقمعه -
وتسلط الضوء على اعتماد إضافة يف عام  ٢٠١٨ملبادئ مدريد
التوجيهية بشأن املقاتلني اإلرهابيني األجانب لعام ،٢٠١٥
توفر التوجيه للدول األعضاء بشأن التدابري الفعالة للتصدي
لظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب اآلخذة يف التطور .وتعمل
جلنة مكافحة اإلرهاب واملديرية التنفيذية عن كثب مع الدول
األعضاء على تعزيز تنفيذها بصورة فعالة.

بصفيت رئيسا للجنة ،أشجع الدول األعضاء اليت مل تنظر
بعد يف تزويدنا مبوافقتها على أن تفعل ذلك .كما أود أن أشري
إىل أن اللجنة واملديرية التنفيذية تعمالن على حنو وثيق مع
الدول األعضاء اليت متت زيارهتا بغرض تشجيعها على تبادل
تقييماهتا مع الشركاء اآلخرين داخل منظومة األمم املتحدة
وخارجها .ومنذ جلسة اإلحاطة املشرتكة السابقة اليت عقدناها،
تلقينا موافقة من سويسرا على تبادل تقييمها كامالً ،مبا يف ذلك
ما جاء فيه بشأن اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات املنبثقة
عن زيارة اللجنة ،ليس مع شركائنا فحسب ،بل أيضا مع الدول
كما أود أن أعطي بضعة أمثلة على جهودنا التعاونية الرامية
األعضاء املهتمة عند الطلب.
إىل دعم الدول األعضاء يف مكافحة التهديد املستمر الذي
وتواصل اللجنة استعراض وتقييم جهود التنفيذ اليت تبذهلا ميثله تنظيم الدولة اإلسالمية .فاملديرية التنفيذية تعكف على
الدول األعضاء من خالل أدايت التقييم اخلاصتني هبا  -ومها العمل مع كيانات األمم املتحدة األخرى ،مبا فيها مكتب األمم
االستعراض العام لتقييم التنفيذ والدراسة االستقصائية املفصلة املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومكتب مكافحة اإلرهاب،
عن التنفيذ  -اللتني تساعدان املديرية التنفيذية على رصد من أجل استكمال املبادئ التوجيهية لتسهيل استخدام ومقبولية
وتشجيع تنفيذ الدول األعضاء جلميع القرارات ذات الصلة ،املعلومات اليت جتمعها القوات العسكرية وحتافظ عليها وتتبادهلا
استنادا إىل طريقة عملها اليت تتوخى الدقة واالتساق والشفافية بوصفها أدلة .كما تعمل املديرية التنفيذية بنشاط على تعزيز
خالصة األمم املتحدة للممارسات املوصى هبا فيما يتعلق
واإلنصاف.
ومن بني األنشطة األخرى ،شاركت ،بصفيت الرئيس ،باستخدام البيانات البيومرتية وتبادهلا مبسؤولية يف جمال مكافحة
يف مشاورات رفيعة املستوى مع إسبانيا ومنظمة حلف مشال اإلرهاب .ومبا أن اإلرهابيني يواصلون استغالل اإلنرتنت ووسائط
األطلسي (الناتو) لتحديد ميادين التعاون املمكنة يف اجملاالت التواصل االجتماعي ،تواصل املديرية التنفيذية تعزيز الشراكات
ذات االهتمام املشرتك .ونظمت اللجنة جلسة إحاطة مفتوحة بني القطاعني العام واخلاص لدعم الدول األعضاء وقطاع
بشأن الصلة بني اإلرهاب واجلرمية املنظمة يف تشرين األول /التكنولوجيا .كما أهنا تقدم الدعم االسرتاتيجي الالزم إلعداد
أكتوبر  ،٢٠١٨وعقدت يف اآلونة األخرية اجتماعاً استثنائياً إجراءات املتابعة اليت تضطلع هبا فرقة العمل املعنية حباالت
مشرتكاً لتبادل اآلراء بشأن اجلوانب اإلقليمية هلذه املسألة .ويف الطوارئ يف بوركينا فاسو ،عم ً
ال بتوصيات اللجنة.
شباط/فرباير  ،٢٠١٩أصدرت املديرية التنفيذية تقريرا بعنوان
وقد صاغت املديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب ،بالتعاون
“حتديد واستكشاف العالقة بني االجتار بالبشر واإلرهاب
مع مكتب مكافحة اإلرهاب واإلنرتبول وكيانات االتفاق العاملي
ومتويل اإلرهاب” بشأن الرتابط القائم بني هذه العناصر الثالثة.
لتنسيق مكافحة اإلرهاب ،جمموعة من املمارسات اجليدة بشأن
وستواصل املديرية التنفيذية تكريس اهتمامها للروابط القائمة بني
محاية اهلياكل األساسية احليوية ،عمال بالقرار .)٢٠١٧( ٢٣٤١
اجلرمية املنظمة واإلرهاب يف اتصاالهتا مع الدول األعضاء ،مبا يف
ذلك يف سياق الزيارات القطرية اليت تقوم هبا بالنيابة عن اللجنة .كما أن املديرية التنفيذية هي أحد الشركاء األساسيني يف برنامج
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أساسي .وعمال بالقرار  ،)٢٠١٧( ٢٣٤٩شاركت املديرية
التنفيذية مؤخرا يف بعثة رفيعة املستوى مشرتكة بني األمم املتحدة
واالحتاد األورويب إىل تشاد لدعم الدول األعضاء واملنظمات
اإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية يف منطقة حوض حبرية تشاد يف
معاجلة آثار العنف الذي ترتكبه مجاعة بوكو حرام ووالية غرب
أفريقيا التابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية.

األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب يف إطار السفر ،الذي جرى
إطالقه يف  ٧أيار/مايو حبضور األمني العام .ويهدف الربنامج
إىل بناء قدرات الدول األعضاء على تنفيذ املعلومات املسبقة عن
املسافرين ونظم سجالت أمساء املسافرين ،وفقا للقرار ٢٣٩٦
( .)٢٠١٧ويف جمال األدلة الرقمية ،أطلقت املديرية التنفيذية
ملكافحة اإلرهاب ،بالتعاون مع الرابطة الدولية للمدعني العامني
ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ،الدليل العملي
ونواصل ،حسب االقتضاء ،دعم قدرات الدول األعضاء
لطلب األدلة اإللكرتونية عرب احلدود يف شباط/فرباير  .٢٠١٩يف التصدي للتهديدات والتحديات اجلديدة ،بالتعاون الوثيق
ومن خالل احلوار مع الدول األعضاء والعالقات اليت مع شركائنا ،مبا يف ذلك مكتب مكافحة اإلرهاب .وسنواصل
تربطها جبهات منها األوساط األكادميية واجملامع الفكرية ،اليت العمل مع شركائنا يف التنفيذ من أجل توحيد األداء يف األمم
تشمل أعضاء من شبكة البحوث العاملية ملكافحة اإلرهاب املتحدة للمطابقة بني االحتياجات والتوصيات الواردة يف تقارير
واملنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية ،ما فتئت املديرية الزيارات اليت نقوم هبا واملساعدة التقنية املناسبة .وينبغي أال
التنفيذية حتلل التهديدات الناشئة واالجتاهات والتطورات تُعترب املساعدة التقنية بطبيعة احلال بديال لوفاء الدول األعضاء
املستجدة .وميثل احرتام حقوق اإلنسان بطبيعة احلال عنصراً بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة.
أساسياً يف مجيع أنشطتنا للتصدي بفعالية للتهديد الذي يشكله
يف اخلتام ،أود أن أؤكد جمددا تصميم اللجنة على وضع
اإلرهاب .ويف هذا الصدد ،ال تزال اللجنة تراعي بدقة مسائل وتنفيذ تدابري شاملة استجاب ًة للتهديد املتنامي الذي يشكله
حقوق اإلنسان وسيادة القانون املتعلقة مبكافحة اإلرهاب ،وفقا اإلرهاب ،بتعاون وثيق مع شركائها يف التنفيذ واجلهات املعنية
لقرارات جملس األمن ذات الصلة .وتواصل اللجنة أيضا التشديد ذات الصلة.
على ضرورة تعزيز ُّنج تشمل اجملتمع ككل ملكافحة اإلرهاب
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر السيد ميثا  -كوادرا
والتطرف العنيف الذي يفضي إىل اإلرهاب ،بسبل منها تشجيع
على إحاطته.
مشاركة منظمات اجملتمع املدين واجلماعات النسائية والشباب
سأقدم اآلن إحاطة بصفيت رئيس جلنة جملس األمن املنشأة
والزعماء الدينيني واجلهات الفاعلة األخرى املعنية .ويكتسي
ذلك أمهية بالغة يف جماالت من بينها مكافح ُة خطاب اإلرهابيني عمال بالقرار .)٢٠٠٤( ١٥٤٠
وفقا للمبادئ التوجيهية احملددة يف القرار .)٢٠١٧( ٢٣٥٤
باسم اللجنة املنشأة عمال بالقرار ،)٢٠٠٤( ١٥٤٠
وتواصل اللجنة إدراج مسألة االعتبارات اجلنسانية بوصفها
مسألة شاملة يف مجيع أنشطتها ،وفقا للقرارين )٢٠١٥( ٢٢٤٢
و  )٢٠١٧( ٢٣٩٥وقرارات جملس األمن األخرى ذات الصلة.
وكما يعلم اجمللس ،فإن التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية،
وفيما بينها وبني كيانات األمم املتحدة ذات الصلة ،أمر
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يسرين أن أحيطكم علما بالتقدم احملرز منذ إحاطتنا السابقة،
يف تشرين األول/أكتوبر ( ٢٠١٨انظر  .)S/PV.8364ونؤيد
تأييدا تاما البيان املشرتك الذي أُديل به بالنيابة عن اللجان
املنشأة عمال بالقرارات  )١٩٩٩( ١٢٦٧و )٢٠١١( ١٩٨٩
و  )٢٠١٥( ٢٢٥٣بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق
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والشام (داعش) ،وتنظيم القاعدة وما يرتبط هبما من أفراد العام لتشجيع التنفيذ الكامل والفعال للقرار ومساعدة الدول،
ومجاعات ومؤسسات وكيانات ،وكذلك بالنيابة عن جلنة بناء على طلبها ،على تعزيز قدراهتا الوطنية .كما سنكثف
اخنراطنا مع املنظمات الدولية اليت ترتبط والياهتا مباشرة بالقرار
مكافحة اإلرهاب وجلنة القرار .١٥٤٠
يف حني ختتلف واليات اللجان الثالث ،إال أن مثة جماالت .)2004( 1540
تكامل هامة جتمعها .ويظل تركيز جلنة القرار  ١٥٤٠منصبا
وستواصل اللجنة تعزيز تبادل املعلومات والتنسيق بشأن
على منع انتشار األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية زيارات البلدان ،يف إطار والية كل منها ،وتقدمي املساعدة
ووسائل إيصاهلا وما يتصل هبا من مواد إىل جهات من غري التقنية وغريها من املسائل ذات الصلة بلجنة القرار 1540؛
الدول ،وخباصة لألغراض اإلرهابية .ومن املسلم به على نطاق وجلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرارات )1999( 1267
واسع أن استخدام األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ،مبا و  )2011( 1989و  )2015( 2253بشأن تنظيم الدولة
يف ذلك لألغراض اإلرهابية ،قد تكون له آثار مدمرة ،بل حيتمل اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة ومن يرتبط
أن تكون عواقبه كارثية .وال يزال استعداد اجلماعات من غري
هبما من أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات؛ وجلنة جملس
الدول واألفراد ذوي اآلراء املتطرفة أو الطرح الكارثي الستخدام
األمن املنشأة عمال بالقرار  )2001( 1373بشأن مكافحة
العنف الشديد يف خمتلف أحناء العامل يشكل مصدر قلق بالغ.
اإلرهاب ،حسب االقتضاء.
ويف هذا السياق ،ما من دولة معفاة من مهمة بذل كل اجلهود
يف اخلتام ،أود أن أبرز أن روح التعاون واحلوار مع الدول
املمكنة ملنع هذا االنتشار.
األعضاء ،ال تزال توجه أنشطة جلنة القرار .1540
وتنطوي االلتزامات القائمة مبوجب القرار ١٥٤٠
أشكر الدول األعضاء على إتاحة هذه الفرصة إللقاء هذا
( ،)٢٠٠٤واحملددة هلذه األغراض بالذات ،على جمموعة كبرية
من األنشطة اليت يواكبها اعتماد وإنفاذ ما يلزم من تدابري ملنع البيان أمام جملس األمن.
اجلهات من غري الدول من صنع أو حيازة أو امتالك أو نقل
أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيس اجمللس.
أو حتويل أو استخدام األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية
أعطي الكلمة اآلن ألعضاء اجمللس الذين يرغبون يف
ووسائل إيصاهلا.
اإلدالء ببيانات.
ومن بينها الضوابط احمللية املفروضة على األسلحة النووية
السيد كوهين (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلم
والكيميائية والبيولوجية واملواد ذات الصلة ،مبا يف ذلك التدابري
الالزمة لرصد هذه املواد وتأمينها ،وتدابري احلماية املادية الفعالة باإلنكليزية) :أشكر رؤساء جلنة جملس األمن املنشأة عمال
املناسبة ،ومراقبة احلدود بفعالية ،وجهود إنفاذ القانون ،والضوابط بالقرارات  )1999( 1267و  )2011( 1989و 2253
الوطنية الفعالة املناسبة للتصدير والشحن العابر؛ والضوابط ( )2015بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام
املفروضة على توفري األموال واخلدمات املتعلقة بالصادرات ،مثل (داعش) وتنظيم القاعدة ومن يرتبط هبما من أفراد ومجاعات
ومؤسسات وكيانات؛ وجلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار
التمويل والنقل.
 )2001( 1373بشأن مكافحة اإلرهاب؛ وجلنة جملس األمن
إن التنفيذ الكامل والفعال لتلك االلتزامات يتطلب اهتماما
املنشأة عمال بالقرار  ،)2004( 1540على تعاوهنا القوي.
مستمرا .وستواصل اللجنة االضطالع بعدد من األنشطة هذا
10/30

1914546

20/05/2019

ألا سلجمل ةعباتلا ةيعرفلا تائيهلا ءاسؤر اهمدقي ةيمالعإ تاطاحإ

ً
ومكمل يف تقييم التهديدات
مسا
دورا حا ً
إن هذه اللجان تؤدي ً
العاملية ومواجهتها ،وهي ال تقدر بثمن يف معركتنا ضد اإلرهاب.
إن تنظيم داعش والقاعدة منظمتان نشطتان تتطوران مع
الضغط الذي ميارسه اجملتمع الدويل عليهما .وجيب أن تستمر
جلنة القرار  1267يف مواكبة وترية التكيف مع التهديد املتغري.
ويسعدنا أنه يف هذا الشهر ،أدرجت جلنة القرار ،1267
مسعود أزهر زعيم “جيش حممد” ،و “داعش خراسان” ،أحد
فروع داعش اخلطرية العاملة يف أفغانستان وباكستان ،يف قائمة
جزاءات األمم املتحدة .وإدراج أزهر يف قائمة اجلزاءات يظهر أن
اجملتمع الدويل يستطيع مساءلة اإلرهابيني عن أعماهلم وسيقوم
بذلك .ويدل إدراج داعش  -خراسان يف قائمة اجلزاءات على
التزام اللجنة بضمان أال تتويل فروع داعش قيادة نواة داعش
الضعيفة .ويف هذا السياق ،من املهم أن تدرج اللجنة فروع
داعش األخرى اليت تسعى إىل تكرار الدمار الذي حدث يف
العراق وسورية ليشمل مناطق جديدة من العامل .وحنن نثين على
زمالئنا يف جملس األمن لدعمهم لتلك العمليات املهم لإلدراج
يف قائمة اجلزاءات.
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للدول األعضاء أدوات عملية للتصدي خلطر عودة املقاتلني
اإلرهابيني األجانب وإعادة توطينهم .ونتطلع أيضا إىل العمل
مع جلنة مكافحة اإلرهاب ،والدول األعضاء لتنفيذ القرار
 )2019( 2462ملكافحة متويل اإلرهاب.
أخريًا ،كانت الواليات املتحدة سعيدة بالرتحيب باملديرية
التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب يف نيويورك ومينيابوليس
وواشنطن العاصمة هذا الشهر يف إطار زيارتنا التقييمية .ونتطلع
إىل استعراض نتائج زيارة املديرية التنفيذية للجنة مكافحة
اإلرهاب ونشجع الدول األعضاء األخرى على العمل مع
املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب بشأن زيارات خاصة
هبا.
وينبغي للجان الثالث واألجزاء األخرى ذات الصلة يف
منظومة األمم املتحدة ،مبا يف ذلك مكتب األمم املتحدة
ملكافحة اإلرهاب ،العمل عن كثب وأن تتبع هنجا شامال لألمم
املتحدة ملكافحة اإلرهاب .وال نزال نرى الكثري من الفجوات
والتداخل الكبري يف العمل.
يف اخلتام ،سوف نستمر يف تعزيز املشاركة املنتظمة واملستمرة
لفهم نوايا اإلرهابيني وقدراهتم بشكل أفضل .وحنث اللجان
الثالث على مواصلة تبادل املالحظات بشأن كيفية مساعدة
األمم املتحدة يف بناء قدرات الدولة على مواجهة التهديدات
اإلرهابية وتعزيز أمننا املشرتك.

ويشكل هتديد انتشار أسلحة الدمار الشامل مصدر
قلق متزايد ،ويعد عمل جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار
 )2004( 1540أكثر أمهية مما كان عليه يف أي وقت مضى.
وقد رأينا مجي ًعا العواقب املدمرة الستخدام األسلحة الكيميائية
من قبل األطراف احلكومية وغري احلكومية يف سورية وسالزبوري.
السيد إيبو (كوت ديفوار) (تكلم بالفرنسية) :يرحب
وال ميكننا أن نسمح للقواعد الدولية املناهضة الستخدام هذه
وفد بلدي بعقد هذه اإلحاطة بشأن النظر يف التقارير املشرتكة
األسلحة اخلطرية باالهنيار .وتعترب إمكانية انتشار أسلحة الدمار
للهيئات الفرعية الثالث التابعة جمللس األمن املسؤولة عن
الشامل ،إمكانية حقيقية .وجيب أن نعمل مجي ًعا م ًعا لوضع حد
مكافحة اإلرهاب وعدم االنتشار .وهننئ رؤساء جلنة جملس
لذلك ،من خالل عمل جلنة القرار  1540وغريها.
األمن املنشاة عمال بالقرارات  )1999( 1267و 1989
لقد درست جلنة مكافحة اإلرهاب املسائل اليت نعتربها ( )2011و  )2015( 2253بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية
حامسة خالل العام املاضي .ويف شهر شباط/فرباير ،قدمت جلنة يف العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة ومن يرتبط هبما من
مكافحة اإلرهاب إضافتها ملبادئ مدريد التوجيهية ،اليت توفر أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات ،وجلنة جملس األمن املنشأة
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عمال بالقرار  )2001( 1373بشأن مكافحة اإلرهاب؛
وجلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار  )2004( 1540على
إحاطاهتم التفصيلية عن أنشطتهم.
إن اإلرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل يشكالن
أكثر من أي وقت مضى حتديات للسالم واألمن الدوليني.
وتتفاقم زيادة اهلجمات اإلرهابية وتطورها بسبب اإلرادة املعلنة
للجماعات اإلرهابية يف الوصول إىل أسلحة الدمار الشامل.
ويبدو أن تعزيز األدوات اجلماعية من أجل السيطرة على أسلحة
الدمار الشامل ومكافحة اإلرهاب والتصدي لتنقل اإلرهابيني
بسهولة كبرية أصبح يشكل أولوية مطلقة جيب وضعها يف صميم
أولويات اجملتمع الدويل األمنية.
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جمموعة من أفضل املمارسات حلماية البنية التحتية احليوية،
وبرنامج تقدمي املساعدة إىل الدول األعضاء يف تطبيق نظم
املعلومات املسبقة عن املسافرين وتسجيل أمساء الركاب من أجل
مجع معلومات عنهم ،حصيلة تعاون ممتاز بني كيانات األمم
املتحدة ،وينبغي أن يكون ذلك موضع ترحيب.

ورغم النتائج اهلائلة اليت حتققت ،ال يزال هناك العديد من
التحديات ،كما أشرنا سابقًا .وتشمل تلك التحديات عودة
املقاتلني اإلرهابيني األجانب وإعادة إدماجهم .وهذه املمارسة
صعبة يف أحسن األحوال ،وتتطلب تبادال أفضل للمعلومات
بني الدول .وحتقيقاً هلذه الغاية ،نشجع على استمرار عقد
جلسات إحاطات إعالمية واجتماعات إقليمية تعترب مصادر
ويشري تقييم التهديد إىل وجود اجتاه لتنقل وإعادة توجيه للمعلومات القيمة للدول األعضاء يف جهودها الرامية ملكافحة
اآلالف من املقاتلني اإلرهابيني األجانب يف تنظيم داعش ،اإلرهاب وانتشار األسلحة الصغرية وأسلحة الدمار الشامل.
ويرحب وفد بلدي أيضا باعتماد ،صكني يف شهري
واجلماعات التابعة له إىل بؤر جديدة للتوترات ،حيث يواصلون
كانون األول/ديسمرب  2018وآذار/مارس  ،2019يعززان
التطرف واعتماد اسرتاتيجيات جديدة لنشر اإلرهاب.
ويف مواجهة هذا التغيري ،سواء يف احليز اجلغرايف أو التصنيف ،اإلطار املعياري ملكافحة اإلرهاب ،ويشكالن إضافة ملبادئ
واملخاطر املرتبطة بانتشار أسلحة الدمار الشامل ،فإن اجلهود مدريد التوجيهية بشأن املقاتلني اإلرهابيني األجانب والقرار
املشرتكة للهيئات الفرعية الثالث التابعة جمللس األمن يف تنفيذ  )2019( 2462بشأن متويل اإلرهاب .إننا نعترب أنه ينبغي
والياهتا تبعث على التفاؤل ،على الرغم من حجم التحديات .إيالء اهتمام أكثر استدامة بشكل خاص لتدابري حظر األسلحة
لذلك ،يق ّدر وفد بلدي اجلهود اليت بذلتها خمتلف اللجان وأفرقة البيولوجية والكيميائية والبكرتيولوجية وشبكات التمويل
اخلرباء اليت تساعدها يف مهام كل منها لتقييم التهديد اإلرهايب واالنتشار والضوابط الوطنية لتصدير هذه األسلحة ونقلها عرب
وتزويد الدول األعضاء بالدعم الالزم للوفاء بالتزاماهتا .وترحب احلدود .لذلك ،يعتزم بلدي اإلسهام بنشاط يف أعمال املؤمتر
كوت ديفوار بالتعاون الفعال بني تلك اهليئات ،مبا يف ذلك االستعراضي لعام  2020لألطراف يف معاهدة عدم انتشار
تصميمها على اعتماد هنج أكثر تنسيقا يف مكافحة اإلرهاب األسلحة النووية ،يف سياق تعزيز اهليكل الدويل لعدم االنتشار.

ولكي نكون فعالني مع مرور الوقت ،جيب أن يدمج عملنا
وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويف هذا الصدد ،حييط وفد بلدي علما بارتياح بالزيارات املشرتك اسرتاتيجيات ملنع التطرف والتطرف املصحوب بالعنف،
املشرتكة للدول األعضاء واالجتماعات املشرتكة وأنشطة التوعية من خالل سياسات هتدف إىل القضاء على الفقر والبطالة بني
الرامية إىل تعزيز اآلليات الوطنية ملكافحة اإلرهاب ،وتقييم الشباب ،ومها من بني األسباب الرئيسية للتطرف.
التهديدات واالحتياجات إىل املساعدة التقنية .ويعد إعداد
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كما ينبغي الرتكيز على مكافحة متويل اإلرهاب واالستخدام
غري املشروع لشبكة اإلنرتنت وتكنولوجيات االتصال ووسائل
التواصل االجتماعي ،ألغراض إجرامية.
ويف اخلتام ،أود أن أؤكد جمددا دعم بلدي الثابت
واستعداده للتعاون مع هيئات مكافحة اإلرهاب وأعضاء أفرقة
اخلرباء واملديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب.
السيد ندونغ مبا (غينيا االستوائية) (تكلم باإلسبانية):
أعرب عن خالص التهاين والتقدير لسعادة السفري ميثا  -كوادرا
والسفري دجاين ،فضال عن فريقيهما ،على إحاطتيهما الزاخرتني
باملعلومات وعلى عملهما املمتاز كرئيسي جلان يف سعيهما إىل
تنفيذ الواليات املنوطة باللجنة املنشأة عمال بالقرار ١٣٧٣
( ،)٢٠٠١بشأن مكافحة اإلرهاب واللجنة املنشأة عمال
بالقرارات  )١٩٩٩( ١٢٦٧و  )٢٠١١( ١٩٨٩و ٢٢٥٣
( )٢٠١٥بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام وتنظيم
القاعدة وما يرتبط هبما من أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات،
وجلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار  )٢٠٠٤( ١٥٤٠بشأن
عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ،على التوايل.
وأغتنم هذه الفرصة ألؤكد جمددا ،كما ظللنا نفعل ،أن
مجهورية غينيا االستوائية تعارض بشدة وبشكل قاطع اإلرهاب
وانتشار أسلحة الدمار الشامل ،اللذين يشكالن هتديدين
خطريين للسالم واألمن الدوليني .إن إحاطة اليوم تشكل فرصة
ممتازة ،يف ذلك الصدد ،للمشاركة يف تناول هاتني املسألتني
اهلامتني الشاملتني ،إذ أن إجياد حلول هلما والقضاء عليهما يقع
ضمن والية جملس األمن.
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تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام وتنظيم القاعدة،
وفريقها للدعم التحليلي ورصد اجلزاءات ،من االستفادة من
عمل جلنة  ١٣٧٣ومديريتها التنفيذية .وما زلنا نتابع التحديات
العاملية اجلديدة الناجتة عن التغيريات يف املنهجيات والقدرات
واألثر فيما يتعلق باستغالل الناس واملوارد الطبيعية والتكنولوجيا
اجلديدة من أجل متويل وتنفيذ أنشطتها اإلجرامية .ونشيد،
يف ذلك الصدد ،بالرتكيز مؤخرا على منع ومكافحة متويل
اإلرهاب من خالل القرار  - )٢٠١٩( ٢٤٦٢وهو مبادرة
فرنسية شاركت يف تقدميها غينيا االستوائية  -لضمان أن تكون
استجابة األمم املتحدة ،واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية
والدول للتهديدات اإلرهابية أكثر فعالية وكفاءة.
وكذلك فقد عزز عمل جلنة  ١٢٦٧الرسالة بشأن أمهية
احلد من متويل اإلرهاب ملنع وقوع هجمات من قبل داعش
وتنظيم القاعدة واجلماعات املنتسبة إليهما .ولذلك من الضروري
االستثمار يف منع االستغالل اإلجرامي للتكنولوجيات املالية
اجلديدة ،مثل العملة املشفرة وخدمات الدفع بواسطة أجهزة
اهلاتف احملمول .وكما ذكرت السيدة مريسي بوكو ،وهي خبرية يف
جمال مكافحة غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب ،قبل شهرين
يف هذه القاعة (انظر  ،)S/PV.8496فإن تلك التكنولوجيات
اجلديدة املستخدمة لنقل رؤوس األموال ميكن أن تكون أكثر
اإلسهامات فعالية يف اجلهود العاملية الرامية إىل اإلدماج املايل
لضمان انتشال الـ  1.7باليني من الناس احملتاجني من وهدة
الفقر يف مناطق العامل األشد تضررا من اإلرهاب والنزاعات.
ويف ذلك الصدد ،نشجع العمل الذي تقوم به اللجنتان ١٣٧٣
و  ١٢٦٧ملواصلة أخذ تلك املسألة يف االعتبار ،ولدعم عمل
الدول يف عدم احلد من الشمول املايل .وينبغي حتقيق ذلك بتنفيذ
تدابري ملكافحة متويل اإلرهاب من خالل تنظيم وتيسري اخلدمات
اليت تسهم يف حتقيق التنمية املستدامة.

ونالحظ ببالغ القلق أثر تدفق املقاتلني اإلرهابيني
األجانب ،وعودهتم إىل بلدان جنسياهتم أو بلداهنم األصلية
وتزايد الرتابط بني اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واإلرهاب .لقد
متكنا ،من خالل العمل املمتاز الذي قامت به اللجنة ١٣٧٣
إن القرار  )٢٠٠٤( ١٥٤٠هو أول صك دويل يتناول
ملكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذية واللجنة  ١٢٦٧بشأن بشكل شامل املسألة البالغة التعقيد املتمثلة يف احتمال
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استخدام األسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية واإلشعاعية السالح وعدم االنتشار والتوعية العامة ،بالتعاون مع املنظمات
من قبل اجلماعات اإلرهابية .ولذلك ،فإن عمل جلنة  ١٥٤٠الدولية وقطاعات اجملتمع املختلفة.
يف كفالة تنفيذ الوالية املوكلة إليها يشكل أساسا هاما لعدم
إن إحاطات اليوم تذكرنا بأن األخطار اليت يشكلها اإلرهاب
انتشار األسلحة النووية وحلشد التعاون الدويل من أجل نزع وانتشار أسلحة الدمار الشامل قد تغريت ،ولكنها مل تتقلص.
السالح النووي من الدول واجلهات من غري الدول .وتعتقد وجيب علينا أن نكون قادرين على حتسني جهودنا اجلماعية وأن
مجهورية غينيا االستوائية أنه ينبغي ألفريقيا أن تذهب إىل أبعد نستبق األحداث لكي نتصدى لتلك األخطار ونقضي عليها
من ذلك من خالل تنفيذ عدم االنتشار النووي يف منطقتها ونقلل من آثارها على الفئات األكثر ضعفا ،وال سيما األطفال
اجلغرافية ،وبالتايل تكمل مبادئ معاهدة بليندابا بفرض حظر والنساء والالجئني واملشردين واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة
تام على التوريد والتسويق املباشر أو غري املباشر للموارد املعدنية وأفراد األقليات وغريهم .وتبقى مجهورية غينيا االستوائية ملتزمة
من الرتاب األفريقي ،وال سيما اليورانيوم والبلوتونيوم ،إلنتاج أو التزاما راسخا بتنفيذ قرارات جملس األمن لضمان أن يتم القيام
استخدام أو تصنيع أسلحة الدمار الشامل أو إجراء األحباث هبذا العمل اهلام .لتلك األسباب ،ويف اخلتام ،نود أن نقدم
عليها ،فضال عن األنشطة العسكرية.
التوصيات التالية.
إن األحداث األخرية تدفعنا إىل االعتقاد بأن هناك
خطر عاملي شديد من استئناف سباق التسلح ،ليس بسبب
االشتباكات الناجتة عن اخلالفات النامجة عن توازن القوى
فحسب ،بل كذلك بسبب طموح دول جديدة إىل حيازة هذه
األسلحة كاسرتاتيجية ردع ،األمر الذي يتسبب يف قلق وانعدام
أمن عامليني .وبالنظر إىل ذلك السيناريو ،جيب على جملس
األمن أال يتسامح مع اخلطاب الذي يهدد مبادئ ميثاق األمم
املتحدة والوجود البشري وأن يتصرف حبزم كقائد ومدافع عن
السالم واألمن الدوليني .جيب علينا أن نسعى إىل جعل هذا
العامل مكانا لسالم ونظام جديدين فيما بني الدول .وجيب
أن نسعى لضمان هتيئة بيئة تفضي إىل التقدم االجتماعي
والسياسي واالقتصادي .وجيب علينا أيضا أن نسعى إىل كفالة
بيئة آمنة للجميع.
إن مجهورية غينيا االستوائية تدعم الدول األعضاء يف األمم
املتحدة يف جهودها الرامية إىل ختفيف ومنع نشوب النزاعات
داخل حدودها أو فيما بينها .ونشجع اللجنة على مواصلة
العمل مع الدول على تعزيز الربامج التعليمية اليت تسهم يف نزع
14/30

أوال ،إننا حباجة إىل أن نكون ابتكاريني يف استجابتنا
اجلماعية لكي نتمكن من مواجهة التهديدات اجلديدة ،ويف
الوقت نفسه ،أن نقوم بذلك بطريقة ال تعوق التنمية املستدامة
للبلدان واجملتمعات احمللية .ونشيد ،يف ذلك الصدد ،بالدور
الذي تضطلع به اللجان الثالث وأفرقة اخلرباء التابعة هلا على
تعاوهنا املتنامي واملتزايد قوة وكذلك على تعاوهنا مع كيانات
األمم املتحدة األخرى ،مثل مكتب شؤون نزع السالح
ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ،فضال عن
املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية وغريها .ونشيد أيضا جبهودها
اجلماعية وندعوها إىل مواصلة تعزيز تعاوهنا مع املنظمات الدولية
واإلقليمية األخرى ،وال سيما مع االحتاد األفريقي.
ثانيا ،نرى أنه من املهم التعاون مع القطاع اخلاص واجملتمع
املدين والقطاعات األخرى لضمان زيادة فعالية اجلهود املبذولة يف
هذه اجملاالت ،ويف احرتام كامل ودائم لسيادة الدول وقوانينها.
ونؤكد جمددا أيضا أن االستثمار يف التنمية املستدامة ُّ
يعد أكثر
الطرق فعالية ملنع انتشار أسلحة الدمار الشامل واإلرهاب
والتطرف العنيف والنزاعات ومكافحتها.
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تابعة لالحتاد األفريقي ،إحصاءات مفزعة عن طابع اإلرهاب يف
أفريقيا .فقد توصل املركز إىل أفريقيا قد تعرضت خالل الفرتة من
منتصف آذار/مارس إىل منتصف نيسان/أبريل إىل  140هجوما
إرهابيا اليت أودت حبياة  ٨٤١شخص ،وهي إحصائيات مذهلة
لعدد الضحايا.

ثالثا ،نعرب عن تقديرنا للجهود اليت تبذهلا اللجان الثالث
لضمان تنفيذ الواليات املنوطة هبا ولدعم الدول يف ذلك
الصدد .وسيتطلب ذلك حتسني الشفافية يف مناقشات اللجنة.
ولذلك نثين على اجلهود املبذولة لزيادة املساءلة عن طريق ضمان
مشاركة الدول يف املناقشات واإلحاطات الزاخرة باملعلومات
وتيسري مشاركة الدول األعضاء املهتمة يف االجتماعات غري
ونشعر أيضا بقلق بالغ إزاء التقارير الواردة عن انتشار
الرمسية ،وال سيما يف احلاالت اليت رمبا تتضرر فيها مصاحلها من عناصر تابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام يف مجيع
جراء إدراج األشخاص أو املنظمات يف قائمة اجلزاءات.
أحناء القارة األفريقية ،حيث ما تزال بقايا اخلالفة اليت مست
وأخريا ،حنث اللجان على زيادة تعزيز مثل هذه املبادرات .نفسها كذلك ،عن مناطق جديدة للتجنيد وتنفيذ العمليات
السيد ديفيز (جنوب أفريقيا) (تكلم باإلنكليزية) :إننا يف أعقاب هزميتها يف األراضي اليت سيطرت عليها يف العراق
نشعر باألسف العميق ألن يتعني علينا أن نبدأ تعليقاتنا مرة وسوريا .وال ميكننا السماح هلذه اجلماعات باستغالل شعوبنا
أخرى بإعراب جنوب أفريقيا عن تعازيها يف هذه املناسبة لشعب ونشر أيديولوجياهتا السامة املتطرفة والقاتلة.
وتدين جنوب أفريقيا إدانة قاطعة مجيع أعمال اإلرهاب
جبميع أشكاهلا وأيا تكن أسباهبا وحيثما كانت .ولدينا إميان
راسخ بأنه جيب أن تتوىل األمم املتحدة قيادة مكافحة اإلرهاب،
بوصفها اهليكل األكثر سعة ومتثيال لتنسيق اإلجراءات الدولية
املناسبة ملكافحة هذا التحدي العاملي الذي يهددنا مجيعا.

بوركينا فاسو الذي عاىن مؤخرا من هجوم على أحد أماكن
العبادة .ويأيت هذا اهلجوم بعد أسابيع فقط من اهلجمات املدمرة
اليت وقعت يف نيوزيلندا وسري النكا اليت أودت حبياة الكثري من
األشخاص األبرياء .وبطبيعة احلال ،فإننا ندين أيضا اهلجوم
املروع الذي وقع يف مصر يوم األحد .وجيعل تواتر هذه األعمال
اإلرهابية الوحشية اجلبانة جهودنا املشرتكة الرامية إىل القضاء
وتشدد جنوب أفريقيا كثريا أيضا على احلاجة إىل التصدي
على التطرف العنيف واإلرهاب أكثر إحلاحا.
للتطرف العنيف واإلرهاب بصورة شاملة ،بدءا من معاجلة
ونشكر رؤساء اللجان الذين قدموا إحاطات إىل جملس الظروف اليت تؤثر على الفئات السكانية الضعيفة ،وال سيما
األمن اليوم على إحاطاهتم الزاخرة باملعلومات ،فضال عن الشباب ،فتدفعهم إىل التطرف والتورط مع املنظمات اإلرهابية.
وينبغي أن تكون معاجلة األسباب اجلذرية لإلرهاب والتطرف
توجيههم القدير هلذه اللجان اهلامة.
وبالرغم من أن القارة األفريقية قد اختذت خطوات هامة حنو العنيف أمرا واجبا يف كفاحنا هلذه اآلفة.

التصدي للكثري من حتديات السالم واألمن واحلكم والتنمية اليت
نواجهها ،ال يزال اإلرهاب والتطرف العنيف يشكالن هتديدا
خطريا جلهودنا املشرتكة الرامية إىل النهوض بالقارة وشعوهبا.
وتوفر آخر نشرتني إعالميتني صادرتني عن املركز األفريقي
للدراسات والبحوث املتعلقة باإلرهاب ،وهو مؤسسة حبثية
1914546

وحنث الدول أيضا على االمتناع عن استخدام التدابري
القسرية االنفرادية خالل اختاذها تدابري مكافحة اإلرهاب،
فضال عن اختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية املدنيني ،مع ضمان
أال ترتك اجلهود املبذولة ملكافحة اإلرهاب أثرا سلبيا على تقدمي
املعونة اإلنسانية واملساعدة الطبية للمحتاجني يف حاالت النزاع.
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وجيب أن تتسق مجيع تدابري مكافحة اإلرهاب مع القانون
الدويل واحرتام حقوق اإلنسان على الصعيد الدويل.
ونرحب بالصيغة املشرتكة هلذه اإلحاطة نظرا ألهنا حتقق
أحد األهداف الرئيسية ملكتب مكافحة اإلرهاب التابع لألمم
املتحدة حتت القيادة القديرة لوكيل األمني العام السيد فالدميري
فورونكوف ،واملتمثل يف تعزيز هنج “وحدة العمل يف األمم
املتحدة” يف التصدي هلذه التحديات املشرتكة.

20/05/2019

البيولوجية ووسائل إيصاهلا ،أو حيازهتا أو تصنيعها أو امتالكها
أو نقلها أو حتويلها أو استخدامها .وبالتايل ،فإن من الواضح
أن هناك روابط هامة بني هذه اللجنة والقرار املنشئ هلا وجهود
مكافحة اإلرهاب اليت تبذهلا األمم املتحدة يف ضمان عدم
حصول املنظمات اإلرهابية أبدا على املواد اليت يشملها القرار
.)٢٠٠٤( ١٥٤٠

حتقيقا لتلك الغاية ،ترحب جنوب أفريقيا بالتقدم الكبري
احملرز حنو التنفيذ الفعال للقرار  ،)٢٠٠٤( ١٥٤٠وجندد التزامنا
وتؤيد جنوب أفريقيا متاما هذا النهج وتشجع على حتديد
بالعمل مع أعضاء اللجنة اآلخرين يف التصدي للتحديات
الواليات واألهداف التكميلية بني هيكل األمم املتحدة املعقد،
املتبقية ،على األقل يف جمال التنفيذ على الصعيد الوطين وتقدمي
الذي ميكننا من كسر احلواجز وتكامل جهودنا حنو حتقيق املزيد
املساعدة.
من املكاسب .ونرحب أيضا بالعمل املتواصل الذي تضطلع
عالوة على ذلك ،وخالل التصدي للتحديات اليت تسببها
به جلنة مكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذية يف تعزيز التعاون
على تنفيذ االسرتاتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب وقرارات جملس أسلحة الدمار الشامل ،فإن من الضروري عدم فرض أي قيود
ال مربر هلا على احلق الثابت للدول األعضاء ،وخاصة البلدان
األمن ذات الصلة .ونعرب أيضا عن تقديرنا للعمل املستمر يف
النامية ،يف استخدام مجيع املواد واملعدات والتكنولوجيات ذات
تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول الراغبة فيها ألجل تيسري امتثال
الصلة لألغراض السلمية .ويف ذلك السياق ،فإن الفرص اليت
الدول األعضاء لقرارات جملس األمن ذات الصلة.
تتيحها التكنولوجيات النووية يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة،
وما زالت جنوب أفريقيا ترى أنه ينبغي أن نأخذ يف وال سيما يف جماالت األمن الغذائي والصحة العامة وتكنولوجيات
احلسبان  -خالل تنفيذ التزاماتنا املتعلقة مبكافحة اإلرهاب الطاقة النظيفة ،على سبيل املثال ،ال ميكن التغاضي عنها.
مبوجب العديد من قرارات جملس األمن  -برنامج عمل مبشاركة
وقد أثبتت خربة جنوب أفريقيا يف تنفيذ القرار ١٥٤٠
الدول األعضاء نفسها .وعليه ،فإننا ندرك أن من واجب ( )٢٠٠٤أن هناك حاجة ماسة للمساعدة املالية والتقنية
الدول أن حتدد سياق تلك التهديدات وفقا للظروف احمللية ،لضمان قدرة البلدان النامية على تنفيذ القرار بصورة تامة،
مع مراعاة العوامل اإلقليمية والدولية أيضا .وخالل التصدي وخاصة يف قارتنا حيث ال يزال يكرس قدر من االهتمام ملسائل
هلذه التهديدات نفسها ،فإن من األمهية مبكان أن تتعلق مجيع الفقر والبطالة والتخلف .ولذلك ،ندعو الدول األعضاء القادرة
التدابري املتخذة مبكافحة اخلطر الذي نواجهه ،وأال تتبع الدول على تقدمي املساعدة ،إىل أن تقدمها عند الطلب إىل من هم
األعضاء هنجا واحدا مناسبا للجميع ،وأن تتصدى للتهديدات حباجة إليها .وجيب أن نأخذ دائما يف االعتبار أنه لن يتسىن
التنفيذ الكامل والفعال للقرار  )٢٠٠٤( ١٥٤٠إال بتعزيز
اليت تواجهها على أساس فردي.
أضعف الفئات بيننا.
وإذ أنتقل اآلن إىل جلنة القرار  ،١٥٤٠أود القول إن القرار
السيد سينغر ويزينغر (اجلمهورية الدومينيكية) (تكلم
 )٢٠٠٤( ١٥٤٠ال يزال أحد أهم الصكوك يف منع اجلهات
من غري الدول من تطوير األسلحة النووية أو الكيميائية أو باإلسبانية) :نتوجه بأحر مشاعر الشكر إىل زمالئنا وأصدقائنا
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اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وحركة
طالبان وما يرتبط هبا من أفراد وكيانات ،يف جمال منع اإلرهاب
ومكافحته ،ونشجعها على مواصلة العمل لوضع األنظمة
حنث الدول على االمتثال
واإلجراءات الالزمة هلذا الغرض ،كما ّ
لقرارات جملس األمن وغريها من القواعد الدولية .وحنن حباجة
أيضاً إىل اختاذ إجراءات موازية من قبيل تعزيز تنفيذ توصيات
فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية وتقدمي الدعم على الصعيد
الوطين للعمل الذي تقوم به وحدات االستخبارات املالية.

ديان دجاين ،ممثل إندونيسيا ،رئيس جلنة جملس األمن املنشأة
عمال بالقرارات )٢٠١١( ١٩٨٩ ،)١٩٩٩( ١٢٦٧
و  ،)٢٠١٥( ٢٢٥٣بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية وتنظيم
القاعدة وما يرتبط هبما من أفراد وكيانات ،وجلنة جملس األمن
املنشأة عمال بالقرار  )٢٠٠٤( ١٥٤٠بشأن عدم انتشار
أسلحة الدمار الشامل ،وسعادة السيد غوستافو ميزا  -كوادرا،
ممثل بريو ،رئيس جلنة جملس األمن املنشأة عم ً
ال بالقرار 1373
( )2001بشأن مكافحة اإلرهاب .وأود أيضا أن أنوه بالعمل
املثايل الذي اضطلعا به يف قيادة جلنتيهما بالتزام وحياد وكفاءة
ومن بني األمثلة على التعاون اهلام بني هذه اللجان اختاذ
تقتضيها تلك املسائل قيد النظر.
اجمللس يف آذار/مارس للقرار  ،)٢٠١٩( ٢٤٦٢بشأن مكافحة
ويشهد التقرير على أن هذه اجلماعات اإلرهابية ،جنبا متويل اإلرهاب ،والذي يؤكد من جديد التزام الدول األعضاء
إىل جنب مع أسلحة الدمار الشامل ال يزاالن من التهديدات مبنع وقمع متويل األعمال اإلرهابية عن طريق التطبيق الصارم
الرئيسية للسلم واألمن الدوليني .فمن ناحية ،ال يزال تنظيم لقوانينها وضمان التجرمي املناسب لتلك األفعال ،مبا يف ذلك
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) واجلماعات املنتسبة عن طريق اعتبار هذه األعمال جرائم جنائية خطرية يف قوانينها
إليه يشكالن اخلطر اإلرهاب الدويل الرئيسي ولديهما موارد ولوائحها الوطنية .ويكلّف القرار أيضاً جلنيت القرارين ١٢٦٧
وفرية ،يف حني ال يزال تنظيم القاعدة قائما ونشطا يف كثري من و  ١٣٧٣بعقد اجتماع مشرتك كل  12شهراً بشأن التهديدات
نشجع
املناطق ،بل ورمبا يزداد هذا التهديد خطرا باعتزام التنظيم توسيع واالجتاهات اجلديدة يف متويل اإلرهاب .ولذلك ،فإننا ّ
الدول األعضاء على االلتزام بتقدمي معلومات مستكملة إىل
أنشطته على الصعيد الدويل.
ومثلما أكدنا يف املاضي ،فإن التحول احلايل لتنظيم داعش اللجنة وفريق الرصد بشأن األشخاص والكيانات املدرجني يف
إىل شبكة عاملية سرية ،وأنشطة اجلماعات املنتسبة له على القائمة والتهديدات الواردة فيها وحالة تنفيذ تدابري اجلزاءات،
الصعيد اإلقليمي ،كما رأينا يف العراق ،عالوة على املشكلة وهو أمر ال غىن عنه لعمل نظام اجلزاءات بفعالية .ونشدد أيضاً
الناشئة عن عودة املقاتلني اإلرهابيني األجانب وإعادة توطينهم ،على الدور اهلام الذي تؤديه التحقيقات يف األسباب الكامنة
وراء نشأة تلك اجلماعات اإلرهابية و ّ
متكنها من البقاء على مر
مبا يف ذلك التحركات بني اجلماعات اإلرهابية بسبب مثابرهتا
ووضع السياسات واإلجراءات الرامية إىل مكافحتها ،كلها أمور الزمن ،واليت تساعدها على التغري وتكييف أنشطتها وأساليب
تقتضي حتسني التعاون بني الدول هبدف تعزيز العمل على متويلها.

االجتماع
ومن األمثلة األخرى اليت أود أن أشري إليها
الصعيد العاملي.
ُ
ونشيد باجلهود املشرتكة للجان وجبهود فريق الدعم االستثنائي املشرتك الذي عقدته يف آذار/مارس جلنتا القرارين
التحليلي ورصد اجلزاءات العامل مبوجب قراري جملس األمن  ١٢٦٧و  ١٣٧٣املعنيتان مبكافحة اإلرهاب بشأن الصالت
 )2004( 1526و  )2015( 2253بشأن تنظيم الدولة بني اإلرهاب واجلرمية املنظمة الدولية ،والذي كان جهداً ملموساً
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لفهم الطبيعة املتغرية هلذه اجلماعات ،مبا يف ذلك األسباب
املقلقة جدا اليت تؤدي إىل نشأة أو تغذية التشدد والتطرف
العنيف بني الشباب والنساء واألطفال .ويف هذا الصدد ،نوّد
أيضاً أن ننوه بعمل املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب
ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف جماالت
البحوث واالستخبارات والتنفيذ.
ونود أن نسلّط الضوء على العمل الشاق الذي تضطلع به
جلنة القرار  1540وفريق اخلرباء التابع هلا لكفالة تنفيذ القرار
 )٢٠٠٤( ١٥٤٠من خالل األنشطة واملساعدة التقنية والتعاون،
ونُثين على التقدم احملرز وااللتزامات اليت تعهدت هبا الغالبية
العظمى من الدول فيما يتعلق بتنفيذه .ونرى أن مثة أمهية بالغة
لتنفيذ الكامل والف ّعال للقرار  )٢٠٠٤( ١٥٤٠بوصفه حجر
الزاوية يف نظام عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ،وكذلك
ملنع اجلهات من غري الدول ،وال سيما اجلماعات اإلرهابية،
من احلصول على هذه األسلحة ونظم إيصاهلا .وقد أجرت
اجلمهورية الدومينيكية وبنما مؤخراً عملية الستعراض األقران بغية
تبادل اخلربات واملمارسات اجليدة لتنفيذ القرار وحتليل جوانب
من قبيل التشريعات الوطنية والدولية والتجارة االسرتاتيجية والنقل
اآلمن وإدارة املخاطر يف حاالت الطوارئ الكيميائية والبيولوجية
وحنث الدول األخرى على
واإلشعاعية والنووية واالنفجاراتّ .
أن حتذو حذونا .وجرى استعراض األقران الذي قمنا به يف
اجلمهورية الدومينيكية خالل الفرتة من  ٢٦إىل  ٢٩آذار/مارس،
ويف بنما من  ٩إىل  ١٢نيسان/أبريل ،مبشاركة مسؤولني من
املؤسسات املشاركة .وحنن ممتنون جداً لفريق خرباء جلنة القرار
 ١٥٤٠وخلرباء جلنة البلدان األمريكية ملكافحة اإلرهاب التابعة
ملنظمة الدول األمريكية وحلكومة كندا على ما قدموه من دعم
ومساعدة يف التخطيط هلذا العمل وتنفيذه .وقد اتفقت سلطات
البلدين على إعداد تقرير هنائي عن استعراض األقران ،والذي
سيُقدم إىل جلنة القرار  ١٥٤٠قريباً.
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السيد ياو شاوجون (الصني) (تكلم بالصينية) :تود الصني
أن تتق ّدم لكم بالشكر ،سيدي الرئيس ،وللسيد ميثا  -كوادرا
على إحاطتيكما يف هذا الصباح .يتواصل العمل النشيط للجنة
املنشأة عم ً
ال بالقرارات  )١٩٩٩( ١٢٦٧و )٢٠١١( ١٩٨٩
و  )٢٠١٥( ٢٢٥٣بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش)
وتنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط هبا من أفراد ومجاعات
ومؤسسات وكيانات؛ واللجنة املنشأة عم ً
ال بالقرار ١٣٧٣
( )٢٠٠١بشأن مكافحة اإلرهاب؛ واللجنة املنشأة عم ً
ال
بالقرار  ،)٢٠٠٤( ١٥٤٠بقيادة هذين السفريين .وتثين الصني
على كل منكما ،وعلى فريقيكما ،على جهودكم املبذولة.
يشكل اإلرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل
إيصاهلا هتديداً خطرياً للسلم واألمن الدوليني .وجيب على
اجملتمع الدويل حتسني تعاونه واختاذ خطوات شاملة للتصدي
بفعالية هلذه القضايا .ونود أن نديل بالتعليقات التالية بشأن
عمل اللجان املختلفة:
أوالً ،متثل جلنة القرار  ١٢٦٧واحدة من آليات اجلزاءات
املهمة التابعة لألمم املتحدة وجملس األمن ،واملعنية مبكافحة
اإلرهاب .وهي تؤدي دوراً هاماً يف تقييم التهديدات اإلرهابية
وتعزيز تدابري اجلزاءات .وتؤيّد الصني جلنة القرار  ١٢٦٧يف
العمل مبوجب الواليات الصادرة عن اجمللس والتواصل عن كثب
مع البلدان املعنية وتعزيز التعاون مع آليات مكافحة اإلرهاب
اإلقليمية ودون اإلقليمية بغية تقدمي إسهامات أكرب يف اجلهود
الدولية ملكافحة اإلرهاب .ونأمل أن تتقيّد يف عملها ،مثل
اإلعفاءات من القائمة والرفع منها ،تقيداً صارماً بقرارات جملس
األمن ذات الصلة وبالقواعد اليت توجهها ،وأن تتمسك مببادئ
املوضوعية والنزاهة والكفاءة املهنية ،وأن تبين جهودها على
أدلة ملموسة وعلى توافق اآلراء بني األطراف ذات الصلة بغية
احلفاظ على سلطة وفعالية آلية اجلزاءات.
ثانياً ،وفقاً للواليات املنشأة مبوجب قرارات اجمللس،
ما فتئت جلنة مكافحة اإلرهاب تعمل جاهدة على تعزيز
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قرارات اجمللس على حنو جا ّد ويف دعم عمل اهليئات الفرعية
للمجلس .ونؤيد األنشطة املواضيعية املشرتكة ملختلف اللجان
ونأمل أن تعمل أفرقة اخلرباء التابعة هلا على تعزيز التنسيق
واالستفادة التامة من مزاياها اخلاصة ومواصلة حتسني أعماهلا
ومهنيتها وإيالء مزيد من االهتمام آلراء الدول األعضاء.
وستواصل الصني العمل مع اجملتمع الدويل للنهوض بنشاط
بالتعاون الدويل ملكافحة اإلرهاب وحتسني النظام الدويل لعدم
االنتشار وذلك من أجل احلفاظ سويّة على السالم واالستقرار
العامليني.

تنفيذ قرارات مكافحة اإلرهاب والتوعية هبا ،وتتبع التهديدات
واالجتاهات اجلديدة يف اإلرهاب وتقدمي املساعدة التقنية إىل
البلدان املعنية .ولذلك ،فإهنا تقوم بدور هام يف اجلهود الدولية
ملكافحة اإلرهاب .وتؤيد الصني استمرار عمل جلنة مكافحة
اإلرهاب ،مبا يف ذلك من خالل االجتماعات والزيارات املشرتكة
الرامية إىل حتسني تبادل املعلومات وتعزيز التنسيق والتعاون مع
وكاالت األمم املتحدة األخرى ذات الصلة .وحيدونا األمل
يف أن تواصل جلنة مكافحة اإلرهاب تعزيز حوارها مع الدول
األعضاء وأن تساعدها على بناء قدراهتا يف مكافحة اإلرهاب
وأن تتعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية يف
السيد كوزمين (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية) :نويل
التصدي بصورة مشرتكة هلذه التحديات اجلديدة مثل استخدام أمهية كبرية لعقد اجتماعات منتظمة مع رؤساء جلان جملس
اإلنرتنت والتكنولوجيات اجلديدة للتحريض على األنشطة األمن الثالث املكلفة بواليات يف جمال مكافحة اإلرهاب:
اإلرهابية والتخطيط هلا ومتويلها وتنفيذها.
اللجنة املنشأة عم ً
ال بالقرارات  )١٩٩٩( ١٢٦٧و ١٩٨٩
ثالثاً ،إن جلنة القرار  ١٥٤٠عنصر هام من عناصر النظام ( )٢٠١١و  )٢٠١٥( ٢٢٥٣بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية
الدويل لعدم االنتشار .وهي تؤدي دوراً هاماً يف زيادة الوعي (داعش) وتنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط هبا من أفراد
بشأن عدم االنتشار وبناء قدرات الدول األعضاء يف هذا الصدد .ومجاعات ومؤسسات وكيانات؛ وجلنة جملس األمن املنشأة عم ً
ال
وأولوية املرحلة املقبلة هلا هي اإلعداد على حنو متوازن ومنظم بالقرار  )٢٠٠١( ١٣٧٣بشأن مكافحة اإلرهاب؛ واللجنة
لالستعراض الشامل حلالة تنفيذ القرار  ،)٢٠٠٤( ١٥٤٠املقرر املنشأة عم ً
ال بالقرار .)٢٠٠٤( ١٥٤٠
إجراؤه يف عام  .٢٠٢١وتؤيد الصني عمل اللجنة املتواصل
ونتشاطر تقييماتكم اإلجيابيةللتعاون بني هذه اهليئات
بروح من التعاون واحلوار وعلى أساس الواليات املستمدة من الفرعية ،سيدي الرئيس ،مبا يف ذلك يف جماالت تبادل املعلومات،
قرارات جملس األمن الرامية إىل التنفيذ الكامل والفعال للقرار .وإعداد الوثائق التحليلية ،وتنظيم االجتماعات املشرتكة وبعثات
ومن أجل التصدي بفعالية لتهديدات االنتشار من جانب الرصد.
اجلهات من غري الدول ،جيب على مجيع األطراف العمل جب ّد
وتواجه اهليئات املتخصصة التابعة للمجلس التحدي
للحفاظ على سلطة وفعالية وعاملية النظام الدويل لعدم االنتشار
الصعب املتمثل يف التكيف مع الظروف املتغرية بسرعة على
حتمل احلكومات الوطنية املسؤولية الرئيسية عن
والتمسك مببدأ ّ
جبهة مكافحة اإلرهاب .ويتفق خرباء اهليئات الفرعية على
عدم االنتشار وتعميق التعاون الدويل يف هذا الصدد ،مع إيالء
أن تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) وتنظيم
اهتمام خاص الحتياجات البلدان النامية من املساعدة الدولية.
القاعدة والتنظيمات املنتسبة إليهما حتاول اآلن توسيع نطاق
تعارض الصني اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره وانتشار وجودها يف الدول اليت كانت يف السابق حمظوظة فيما يتعلق
أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا .ونقف حبزم يف تنفيذ باألمن .ومع ذلك ،فإنه من الصعب للغاية أن حندد بالضبط
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أين سيندلع اإلرهاب الحقا .ويف ظل هذه الظروف ،ينبغي
للجنة مكافحة اإلرهاب أن تبذل قصارى جهدها لرصد تنفيذ
القرارات ذات الصلة يف مجيع املناطق الرئيسية .وهنيب بالدول
املدرجة على القائمة احلالية للجنة القيام بزيارات تقييمية من
أجل اتباع هنج بناء لتنسيق تلك الزيارات مع قيادة جلنة مكافحة
اإلرهاب واملديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب .وقد أحطنا
علما باجلهود اليت تبذهلا املديرية التنفيذية لتحليل االجتاهات
اجلديدة يف جمال مكافحة اإلرهاب .ونعتقد أنه من الضروري
مواصلة دراسة مشكلة التعاون بني التنظيمات اإلرهابية واجلرمية
الدولية .فيمكن لإلرهابيني توسيع قدراهتم التخريبية بشكل
كبري على نطاق عرب وطين من خالل االستفادة من إمكانات
اجلماعات اإلجرامية .ويف هذا الصدد ،نعتقد أن اجلهود اليت
تبذهلا رئاسة بريو للنهوض هبذا املوضوع يف اللجنة جهود بالغة
األمهية على حنو خاص.
ويف جلنة مكافحة اإلرهاب عادة ما نسلط الضوء على
أمهية إيالء اهتمام وثيق للتكنولوجيات الرقمية احلديثة ،ال سيما
مشكلة استخدامها غري املشروع من جانب اإلرهابيني لتغذية
نزعة التطرف وجتنيد أنصار جدد .وينبغي أن يشكل القراران
 )2005( 1624و  )2017( 2354أساس تلك اجلهود.
وحنث مجيع الدول على إجراء دراسة شاملة لالحتياجات
اجلديدة للمجلس يف القرار  ،)2019( 2462بشأن مكافحة
خمتلف أشكال الدعم املقدم لإلرهابيني .ووفقا للفصل السابع
من ميثاق األمم املتحدة ،دعا اجمللس مجيع الدول ،على وجه
اخلصوص ،إىل جترمي اجملموعة الكاملة من األفعال اإلجرامية
املتصلة باالجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة
اخلفيفة .وخيضع التحقق من التشريعات الوطنية وممارسات إنفاذ
القوانني يف هذا اجملال اآلن يف إطار اختصاص جلنة مكافحة
اإلرهاب .ويف ضوء ذلك ،أود مرة أخرى أن أحذر زمالءنا يف
اللجنة وخرباء مديريتها التنفيذية من االنشغال املفرط بالعناصر
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الثانوية لوالية جلنة مكافحة اإلرهاب .فاحملاوالت الرامية إىل
ملء جدول أعماهلا مبسائل حقوق اإلنسان واالستعاضة عن
مكافحة اإلرهاب باملفهوم الشائن ملنع التطرف العنيف تلهي
الدول عن الوفاء بالتزاماهتا الرئيسية يف هذا اجملال.
ومن ناحية إجيابية ،أود أن أغتنم هذه الفرصة ألتوجه
بالشكر اخلاص والتهنئة للسيدة ميشيل كونينسكس ،املديرة
التنفيذية للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب ،على
إسهامها يف تعزيز تعاون اللجنة مع املنظمات املتخصصة.
ونرحب بالتوقيع على مذكرة تفاهم بني املديرية التنفيذية للجنة
مكافحة اإلرهاب واهليكل اإلقليمي ملكافحة اإلرهاب التابع
ملنظمة شنغهاي للتعاون ،ونقف على أهبة االستعداد للمساعدة
يف تنفيذه ،إذا لزم األمر.
ونرى أن مهمة التنفيذ الفعال لقرارات اجمللس بشأن نظام
اجلزاءات يف جمال مكافحة اإلرهاب فيما يتعلق بتنظيم داعش
وتنظيم القاعدة أمر بالغ األمهية .وننوه بعمل جلنة جملس األمن
املنشأة عمال بالقرارات  )1999( 1267و )2011( 1989
و  )2015( 2253بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق
والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط هبما من أفراد
ومجاعات ومؤسسات وكيانات ،اليت أثبتت أهنا إحدى أكثر
آليات اجمللس فعالية يف مكافحة اإلرهاب .وبالنظر إىل تزايد
وجود تنظيم داعش يف أفغانستان واحتمال اتساع دائرة املقاتلني
يف بلدان آسيا الوسطى ،فإن توسيع نطاق نظام جزاءات اجمللس
يف جمال مكافحة اإلرهاب ليشمل األفراد والتنظيمات املرتبطة
باجلناح األفغاين لتنظيم داعش يشكل أولوية .وعلى الرغم من
حمدودية اخلسائر اليت تكبدهتا تلك اجلماعات يف الشمال،
فإهنا ال تزال أحد العوامل الرئيسية يف زعزعة استقرار احلالة يف
أفغانستان .كما أن نشاط تنظيم داعش هناك يعزى جزئيا إىل
املقاتلني اإلرهابيني األجانب الذين اكتسبوا خربة قتالية يف سورية
والعراق .ويشري العدد الكبري من اهلجمات اإلرهابية اليت تنطوي
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على استخدام مفجريين انتحاريني إىل امتالك اجلماعة ملوارد حتتاج إليها ،واإلبقاء على االتصاالت مع املنظمات الدولية
بشرية كبرية .ويف هذا الصدد ،نؤكد على أمهية مواصلة الرتكيز واإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية ،وما إىل ذلك .إال أنه ال يزال
على مشكلة املقاتلني اإلرهابيني األجانب ،مبا يف ذلك يف سياق يتعني القيام بالكثري لتحقيق اهلدف األساسي املتمثل يف قيام
كل بلد بالتنفيذ الكامل للقرار.
تعزيز قوائم اجلزاءات يف جمال مكافحة اإلرهاب.
وندعم العمل الفعال الذي يقوم به فريق الدعم التحليلي
ورصد اجلزاءات التابع للجنة القرار  ،1267الذي تعد تقاريره
مبثابة دعما هاما لعمل اللجنة ،ونشجع الدول األعضاء على
العمل على حنو وثيق مع خربائه .ومع ذلك ،فإننا نثق أيضا بأن
تقارير فريق الرصد ستكون موضوعية قدر اإلمكان وستعتمد
فقط على مصادر املعلومات اليت مت التحقق منها .وبينما نرى
أن الزيارات القطرية اليت يقوم هبا فريق الرصد عامل هام يف هذا
العمل ،فإننا نأمل أن يركز على القيام بزيارات إىل البلدان اليت
تواجه مباشرة وجودا إرهابيا.

ويف ضوء استمرار نشاط تنظيم داعش وغريه من اجلماعات
اإلرهابية يف الشرق األوسط ،مبا لديها من تكنولوجيا إلنتاج
األسلحة الكيميائية واستخدامها بشكل نشط ،تزداد أمهية
العمل اجلماعي ملنع مشكلة اإلرهاب الكيميائي املروعة .ولكن
علينا أن نتصرف بسرعة ،وال سيما بالنظر إىل أنه مع حتسن
احلالة املتعلقة بالتسوية يف سورية ،سيحاول اإلرهابيون ،مبن فيهم
أولئك الذين لديهم خربات عملية يف جمال األسلحة الكيميائية،
االختباء يف بلدان ثالثة .ويف هذا الصدد ،نود أن نذكر اجمللس
مببادرة االحتاد الروسي إلبرام اتفاقية ملكافحة أعمال اإلرهاب
الكيميائي والبيولوجي واعتمادها.

إن القرار  )2004( 1540صك عاملي أساسي ملزم
قانونا يف جمال عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ،يقتضي من
مجيع البلدان أن تتخذ تدابري فعالة ملنع أسلحة الدمار الشامل
وأي مواد متصلة هبا ،فضال عن وسائل إيصاهلا ،من الوقوع
يف أيدي جهات فاعلة من غري الدول .ومتثل مكافحة انتشار
أسلحة الدمار الشامل إحدى األولويات العسكرية والسياسية
لروسيا .وكما هو احلال يف أي مسألة أخرى ملحة ،فإهنا تتطلب
بذل جهود مشرتكة منسقة من كل دولة ،بدون استثناء .وحنن
مهتمون بإجياد مواقف مشرتكة مع شركائنا من أجل املضي قدما
يف جدول أعمال عدم االنتشار يف أسرع وقت ممكن ،ال سيما
وأن املشاكل يف هذا اجملال لألسف تزداد سوءا.

السيد ميشون (فرنسا) (تكلم بالفرنسية) :أود أن أشكركم،
سيدي الرئيس ،والسفري ميثا  -كوادرا ،على التزامكما بصفتكما
رئيسي اللجان املنشأة عمال بالقرار  )2001( 1373بشأن
مكافحة اإلرهاب ،والقرارات  ،)1999( 1267و 1989
( ،)2011و  )2015( 2253بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية
يف العراق والشام وتنظيم القاعدة ومن يرتبط هبما من أفراد
ومجاعات ومؤسسات وكيانات ،والقرار  .)2004( 1540إن
اإلرهاب واالنتشار النووي بعض من أشد األخطار اليت هتدد
السالم واألمن الدوليني اليوم .ولذلك ،أود أن أتناول بإجياز
أنشطة كل جلنة من اللجان على حدة.

وإمجاال ،يسرنا التقدم احملرز يف تنفيذ القرار واقرار اجملتمع
الدويل بأمهيته .ونشيد باجلهود اليت تبذهلا جلنة القرار 1540
حتت رئاسة إندونيسيا ،وفريق اخلرباء التابع هلا .ونالحظ قيامها
بتنظيم دورات ملراكز التنسيق الوطنية ،وزيارات قطرية لصياغة
خطط عمل وطنية طوعية ،وتقدمي املساعدة إىل البلدان اليت

وأود أوال أن أناقش جلنة القرار  ،1267املسؤولة عن
اجلزاءات ضد تنظيم داعش وتنظيم القاعدة .فبينما عانة تنظيم
داعش بعض اهلزائم العسكرية يف الشرق األوسط ،فإنه ال يزال
يشكل هتديدا معقدا ،وال يزال فكرهم الوحشي يلهم األفراد
املتطرفني لالنتقال من األقوال إىل األفعال.
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يف بعض أحناء العامل ،وال سيما يف أفغانستان ،ما فتئ أحدث القرارات اليت اختذها اجمللس قبل أقل من شهرين ،القرار
تنظيم داعش مسؤوال عن شن هجمات قاتلة ،من خالل  )٢٠١٩( ٢٤٦٢بشأن مكافحة متويل اإلرهاب.
كيانات منتسبة حملية .وبالتايل فإن انتهاء سيطرته على أراض
املهمة الثانية للجنة واليت تكتسي نفس القدر من األمهية
ال يعين هناية التهديد اإلرهايب الذي يشكله تنظيم داعش.
هي أن تكون خمتربا لألفكار .ويف هذا السياق ،بفضل الدعم

وتنظيم القاعدة يظل نشطا للغاية يف بعض املناطق ،مثل
منطقة الساحل أو شبه اجلزيرة العربية .ويف هذا السياق ،تويل
فرنسا أمهية كبرية ملواصلة جلنة القرار  )1999( 1267الوفاء
مبهمتيها األساسيتني .املهمة األوىل تتمثل يف حتليل التهديد
اإلرهايب ،من خالل تقارير فريق الدعم التحليلي ورصد
اجلزاءات ،وهو ما يعد قيما للغاية بالنسبة للدول األعضاء.
ويف هذا الصدد ،فرنسا تشجع مجيع الدول على التعاون بنشاط
مع فريق اخلرباء هبدف إثراء حتليالته .واملهمة الثانية هي التنفيذ
والرصد الصارم لقائمة اجلزاءات ،وهي أكرب نظم جزاءات األمم
املتحدة على اإلطالق .وإذا كان لنظام اجلزاءات أن يظل يتمتع
باملصداقية والفعالية ،من الضروري أن تنفذه الدول تنفيذا كامال،
على النحو املطلوب يف قرارات جملس األمن ،وأن حترتم إجراءاته
احلريات األساسية لألفراد املدرجني يف قائمته .لذلك ،تكرر
فرنسا دعمها الكامل ملكتب أمني املظامل وتشجع مجيع الدول
على مواصلة التعاون معه بنشاط.

القيم من املديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب وشبكتها ،متكنت
اللجنة من زيادة وعي الدول بالتحديات الناشئة اليت يتسم هبا
التهديد اإلرهايب املتغري على الدوام .واالجتماعات اخلاصة اليت
تعقدها اللجنة كذلك الذي سنعقده بشأن األهداف اليت يس ُهل
كثريا استهدافها هي وسيلة ممتازة للتفكري معا بشأن مسائل
حمددة .لذلك فإن فرنسا تشجع على استمرار االجتماعات
املشرتكة للجنة مكافحة اإلرهاب وجلنة القرار  ،1267كما
فعلنا يف  ٢٦نيسان/أبريل املاضي ،ملقارنة حتليالت التهديدات
وتقييم تنفيذ قرارات اجمللس.

وأخريا ،أود أن أقول بضع كلمات عن اجلهود املبذولة يف
جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار  .)2004( 1540إن
خطر وقوع املواد اإلشعاعية واملواد البيولوجية والكيميائية والنووية
ووسائل إيصاهلا يف أيدي اإلرهابيني حقيقي .نعرف ذلك
وشهدناه يف سورية والعراق .وباإلضافة إىل ذلك ،هناك شكوك
كبرية بشأن حالة املخزونات الكيميائية السورية ،األمر الذي
النقطة الثانية تتعلق باللجنة  1373ملكافحة اإلرهاب ،يزيد ،مع احتمال وجود قدرات متبقية على األراضي السورية،
اليت تؤدي أيضا مهمتني رئيستني على األقل .املهمة األوىل من خطر إمكانية حصول اإلرهابيني على هذه األسلحة.
تتمثل يف النشاط األساسي للجنة مكافحة اإلرهاب ،أي
ويساورنا القلق بوجه خاص إزاء نقل البضائع والتكنولوجيا
إجراء تقييمات التنفيذ .تعد زيارات التقييم اليت تقوم هبا إىل الشرق األوسط لتطوير األسلحة ووسائل اإليصال القادرة
املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب أداة فريدة إلجراء على محل أسلحة الدمار الشامل .ويف هذا السياق املقلق ،من
مراجعة شاملة للتدابري الوطنية ملكافحة اإلرهاب ولتقدمي أفضل األمهية مبكان تكييف عملنا مع تطور التهديد .التقدم احملرز يف
التوصيات ،مبا يف ذلك التوصيات املتعلقة باحتياجات الدول تنفيذ القرار  )٢٠٠٤( ١٥٤٠وتبعاته ملموس على الصعيدين
من املساعدة التقنية .ونشجع مجيع الدول على قبول الزيارات الوطين واإلقليمي .اليوم اعتمدت أغلبية الدول األعضاء يف األمم
اليت تقوم هبا املديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب والتنفيذ الكامل املتحدة تدابري إلدماج أحكام القرار يف القانون الوطين .وسواء
لقرارات جملس األمن بشأن مكافحة اإلرهاب ،مبا يف ذلك كان األمر يتعلق بأمن املواد والسلع احلساسة ،أو تعزيز الضوابط
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احلدودية ،أو حىت عند الضرورة إنشاء آليات ملراقبة الصادرات،
فإن الدول تكفل أال تقع هذه املواد والسلع احلساسة يف أيدي
اإلرهابيني.
ولكن علينا أن نطمح لتحقيق ما هو أكثر من ذلك:
املوعد النهائي يف عام  2020الستعراض تنفيذ القرار 1540
( )2004جيب أن يشجعنا على تكثيف جهودنا .ويشمل
ذلك تعزيز منطق التنسيق واملساعدة والتفاعل الذي يرتكز
عليه عملنا ،ألنه من خالل زيادة التعاون وحدها سنتمكن من
حتسني منع خطر حيازة أسلحة الدمار الشامل من قبل جهات
من غري الدول .وتشارك فرنسا مشاركة كاملة يف هذا الصدد،
يف هذا احملفل ،كمنسق للفريق العامل املعين باملساعدة ،ويف
اجلمعية العامة ويف االحتاد األورويب ويف إطار رئاستها جملموعة
الدول السبع.
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املعنية مبكافحة اإلرهاب مكن اجملتمع الدويل من حتقيق إجنازات
عديدة يف إطار مكافحة اإلرهاب .وجتسد ذلك يف خطوات
ملموسة كالزيارات املشرتكة وورش العمل واإلحاطات اإلعالمية
املشرتكة كإحاطة اليوم والعمل مع املنظمات الدولية وتبادل
املعلومات وغريها من التدابري العملية.

بالنسبة للتهديدات اليت تشكلها اجلماعات اإلرهابية ،على
الرغم من االنتصارات اليت حققها اجملتمع الدويل على ما يسمى
بتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام وتنظيم القاعدة ،إال
أهنما ال يزاالن يشكالن هتديدا على األمن والسلم الدوليني.
حيث أن ،وكما قلت السيد الرئيس ،فإن تنظيم داعش يواصل
تطوره عرب إنشاء شبكة سرية عاملية يف العراق وسورية هتدف إىل
االستمرار يف تنفيذ العمليات اإلرهابية اليت من شأهنا أن تقوض
مجيع النجاحات اليت حتققت من خالل تضافر وتعاضد اجملتمع
السيد العتيبي (الكويت) :نشكركم يف البداية على عقد الدويل ،األمر الذي يتطلب منا مجيعا تعزيز جهودنا وتعاوننا إذا
هذه اجللسة .ونشكركم على اإلحاطات الثالثة اليت تقدمتم هبا ما أردنا احملافظة على تلك النجاحات.
ويف هذا الصدد ،نشكر رئيس جلنة داعش والقاعدة ورئيس
يف بداية أعمال هذه اجللسة واليت توضح األعباء واملسؤوليات
الكبرية امللقاة على عاتقكم إضافة إىل أعباء الرئاسة هلذا الشهر .جلنة مكافحة اإلرهاب على اجلهود اليت تبذهلا اللجنتان من زيارات
ونشكر كذلك سعادة السفري غوستافو ميثا – كوادرا على للدول األعضاء وإجراء تقييمات شاملة واألعمال التحليلية اليت
إحاطته ،ونشيد بتعاون رؤساء اللجان الثالث املنشأة عمال تقوم هبا بشأن القضايا الناشئة ،إضافة إىل االجتاهات والتطورات
بالقرارات  )2001( 1373و  )1999( 1267و  1540املصاحبة جلهود الدول يف مكافحة ظاهرة اإلرهاب واليت من
( .)2004ونشيد كذلك بالتعاون فيما بينها وبني فرق اخلرباء شأهنا أن تدعم الدول األعضاء وكيانات األمم املتحدة يف اختاذ
التابعة لتلك اللجان واملديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب التدابري الالزمة وفقا للقانون الدويل اليت تعود بفائدة متبادلة على
وفريق الدعم التحليلي ورصد اجلزاءات التابع للجنة  .1267الدول األعضاء واهليئات الفرعية األخرى.
تشكل اللجان الثالث املعنية مبكافحة اإلرهاب وفرق اخلرباء
التابعة هلا أحد أهم أدوات اجمللس يف مكافحة ظاهرة اإلرهاب،
وذلك عن طريق البحث يف أفضل السبل والطرق اليت من شأهنا
أن تؤدي إىل دحر هذه اآلفة البغيضة اليت تشكل هتديدا جسيما
للسلم واألمن الدوليني .كما أن التعاون الوثيق القائم فيما بني
تلك اللجان ومع الدول األعضاء امتثاال لقرارات جملس األمن
1914546

ونشيد بالدور الذي تقوم به املديرية التنفيذية للجنة مكافحة
اإلرهاب يف مساعدة الدول األعضاء على تنفيذ قرارات جملس
األمن وبالتعاون مع املنظمات الدولية ،خصوصا فيما يتصل
مبساعدة الدول يف تنفيذ نظام املعلومات املسبقة عن الركاب
ونظام سجالت أمساء الركاب بالتعاون مع منظمة الطريان املدين
الدويل عمال بقراري جملس األمن  )2014( 2178و 2396
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( ،)2017وذلك وفقا للقوانني احمللية للدول والقانون الدويل والتكنولوجيا ،فضال عن االستجابة يف الوقت املناسب باختاذ
تدابري وقائية واستباقية ينبغي أن يصبح من مهامنا الرئيسية.
حلقوق اإلنسان.
وبالنسبة ألنشطة اللجنة املنشأة مبوجب القرار 1540
( ،)2004فيما يتعلق باإلحاطة اليت تقدمت هبا السيد الرئيس،
بداية نتمىن أن تفضي هذه اإلحاطة إىل ترسيخ قناعة لدى
الدول بضرورة تعزيز املساعي الرامية لتطبيق القرار بالطريقة املثلى
هبدف الوصول إىل التنفيذ الكامل ألحكام القرار وحتقيق عاملية
هذا املسار اهلام.

ختاما ،نؤكد على أمهية حتقيق عاملية هذا املسار احليوي؛
فإننا ال ميكن أن ننتظر حىت يتم استخدام تلك األسلحة من
قبل اجلهات الفاعلة من غري الدول؛ فالوقاية خري من العالج.
ونؤكد هنا على حرص دولة الكويت والتزامها الثابت بالعمل
وبشكل نشط يف التنفيذ الفعال لقرارات جملس األمن ذات
الصلة مبكافحة اإلرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

إن هدفنا مجيعا تفعيل آليات عمل اللجنة على كافة
املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية اليت أصبحت جزءا أساسيا
ال يتجزأ من اجلهود الدولية ملكافحة عدم االنتشار ،وذلك ملا هلا
من أمهية بالغة لتحقيق السلم واألمن الدوليني.

السيدة فرونيتسكا (بولندا) (تكلمت باإلنكليزية):
يف البداية ،أود أن أشكركم ،سيدي الرئيس ،والسفري
غوستافو ميثا  -كوادرا على إحاطتيكما الزاخرتني باملعلومات
وعلى عملكما الدؤوب وقيادتكما النشطة يف اللجان الثالث.
إن التعاون الوثيق واملشاركة من جانب هذه اللجان من األمثلة
املمتازة على استخدام اهليئات الفرعية يف تسليط الضوء على
فعالية جملس األمن بوصفه اهليئة املنوط هبا صون السلم واألمن
الدوليني.

تثري قلقا كبريا خاصة يف ظل تنامي خطر اإلرهاب وتزايد بؤر
الصراع وعدم االستقرار يف عاملنا اليوم األمر الذي جيعل من
إمكانية حصول تلك اجلهات من غري الدول على أسلحة
الدمار الشامل وتطويرها واستخدامها واالجتار هبا أمرا واردا ،وذا
عواقب وخيمة من الصعب التنبؤ هبا؛ لذلك فإن التقييم الصائب
للطبيعة املتطورة خلطر االنتشار والتقدم السريع يف جمال العلم

وهذا العام ،بدأت جلنة القرار  1540األعمال التحضريية
لالستعراض الشامل املقبل لتنفيذ القرار ( 1540 )2004الذي
سينجز يف عام  .2021وسيكون لالستعراض الشامل هدفان
رئيسيان :تقييم تنفيذ القرار ( ،1540 )2004هبدف زيادة
فعاليته ،وحتليل عمل اللجنة ،والتوصية بإدخال أي تغيريات
ضرورية .وبناء على القرار ( 2325 )2016علينا أن نتذكر أن

وأود أن أشري إىل أربعة أمور متت اإلشارة هلا يف إحاطتكم
وهي :ضرورة تسليط الضوء على القطاعات اليت تتطلب أكرب
قدر من االهتمام يف ظل خماطر االنتشار اجلديدة ،واخلطط
الوطنية ذات الصلة بالقرار )2004( 1540؛ والزيارات القطرية
وأود أيضا أن أشيد بالتعاون اجلاري بني هيئات اخلرباء
واإلقليمية اليت تقوم هبا اللجنة وفريق خربائها ،وأمهية األخذ
بعني االعتبار بالظروف اخلاصة بالدول يف تنفيذ تدابري مكافحة التابعة للجان الثالث :فريق الدعم التحليلي ورصد اجلزاءات،
واملديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب ،وفريق اخلرباء التابع للجنة
االنتشار.
لقد عربت الكويت عن قلقها يف أكثر من مناسبة إزاء املنشأة عمال بالقرار  .)٢٠٠٤( ١٥٤٠إن التفاهم املتبادل
التحديات اليت تواجهها منظومة منع انتشار أسلحة الدمار بشأن أمهية تبادل املعلومات والتعاون يف املسائل ذات االهتمام
الشامل يف العامل اليوم؛ فإن خطر انتشار هذه األسلحة يتزايد املشرتك ،والتواصل مع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية هو
بوقوعها يف أيدي جهات فاعلة من غري الدول هي مسائل موضع تقدير كبري.
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التوصيات جيب أن تأخذ بعني االعتبار الطبيعة املتطورة ملخاطر
االنتشار ،والتقدم السريع يف العلوم والتكنولوجيا والتجارة يف
سياق عدم االنتشار .ويف حني أن استخدام اإلرهابيني ألسلحة
الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا ال يزال يشكل هتديدا حقيقيا،
أصبحت اجلهات الفاعلة من غري الدول أكثر ابتكارا من حيث
تسليح التكنولوجيات اجلديدة.

وأخريا ،أود أن أعرب عن تقديرنا للعمل الذي تقوم به جلنة
مكافحة اإلرهاب .فبفضل اجلهود اليت تبذهلا ،اعتمدنا يف العام
املاضي إضافة إىل مبادئ مدريد التوجيهية .واألمر مرتوك اآلن
للدول األعضاء لالستفادة على أفضل وجه منها ،والتوصل إىل
حلول مناسبة الحتياجات كل بلد من أجل التصدي للتهديد
الذي يشكله املقاتلون اإلرهابيون األجانب .إن االجتماعات
اخلاصة للجنة ،من قبيل اإلجتماع األخري بشأن الصلة بني
اإلرهاب الدويل واجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،أداة ممتازة للدول
من أجل معاجلة تلك الصالت وتعزيز اإلجراءات الرامية إىل
التصدي لظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب .وهي أيضا منرب
فريد حلفز املناقشة.

ثانيا ،ترحب بولندا بإجنازات اللجنة املنشأة عمال بالقرارات
( 1267 )1999و ( 1989 )2011و (2253 )2015
بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش)،
وتنظيم القاعدة ،وما يرتبط هبما من أفراد ومجاعات ومؤسسات
وكيانات .وعلى الرغم من هزمية داعش يف العراق وحترير آخر
ما تبقى من األراضي احملتلة من قبل تنظيم داعش يف سوريا،
ما زال تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام يشكل حتديا
كبريا للسلم واألمن الدوليني .وتنظيم القاعدة قوي نسبيا يف
أجزاء كثرية من العامل ،مما يشكل هتديدا طويل األجل لإلستقرار
والتنمية املستدامة.

وباختاذ القرار  ،)٢٠١٩( ٢٤٦٢بشأن مكافحة متويل
اإلرهاب ،تأمل بولندا أن تضطلع جلنة مكافحة اإلرهاب،
باالشرتاك مع املديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب ،بدور تنسيقي
يف احلوار مع الدول األعضاء فيما يتعلق بتنفيذ أحكام االتفاقية.

إن االلتزامات اليت ينص عليها القرار (1540 )2004
ليست جمرد مهمة ملرة واحدة .وندعو مجيع الدول إىل أن تنفذ
بالكامل القرار ( 1540 )2004باختاذ تدابري على الصعيدين
الوطين والدويل لتعزيز قدراهتا على التصدي للتهديدات اليت
يشكلها حصول اإلرهابيني على أسلحة الدمار الشامل.

ويف اخلتام ،امسحوا يل أن أشدد على أنه باإلضافة إىل
اجلهود اليت تبذهلا الدول يف جمال مكافحة اإلرهاب ،ينبغي أال
نقلل من فعالية التعامل مع القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع
املدين .وبدون الثقة املتبادلة فيما بني مجيع اجلهات الفاعلة ذات
الصلة ،ستذهب جهودنا سدى.
السيد آلن (اململكة املتحدة) (تكلم باإلنكليزية) :أشكر
رؤساء اللجان على إحاطاهتم ،واخلرباء الذين يتيحون القيام
هبذا العمل ،ال سيما يف فريق الدعم التحليلي ورصد اجلزاءات،
واملديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب ،وفريق اخلرباء التابع للجنة
املنشأة عمال بالقرار .)٢٠٠٤( ١٥٤٠

ويف ذلك الصدد ،من املهم للغاية االستمرار يف حتديث
قائمة اجلزاءات ومواصلة الرتكيز على التهديد احلايل .وبعد قويل
هذا ،أود أن أؤكد على اإلجنازات اهلامة اليت بذلتها مجيع الدول
األعضاء يف جملس األمن واليت أتاحت إدراج الشخص املسؤول
عن اهلجوم اإلرهايب الفتاك يف والية جامو وكشمري .ونرحب
وعلى الرغم من أن تنظيم داعش قد فقد السيطرة على
بالتقدم احملرز ،ونشجع مجيع الدول على العمل معا من أجل األراضي ،فهو ال يزال يشكل هتديدا للسالم واألمن الدوليني،
إخضاع مرتكيب ومنظمي ورعاة األعمال اإلرهابية للمساءلة .وميلك شبكة سرية قادرة على إحداث تدمري متواصل .وكما
مسعنا ،ففي حني أن نواته األساسية رمبا تعيد جتميع نفسها أو
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تضع خططا ملنظمات ختلفها فإن تنظيم القاعدة قد يستفيد من
اهلدوء امللحوظ الرتكاب هجمات وإعادة تأكيد ذاته .ولذلك
نواصل تشجيع الدول األعضاء والزمالء يف األمم املتحدة
على العمل على تنفيذ القرار  )٢٠١٧( ٢٣٩٦بغية التصدي
للمقاتلني اإلرهابيني األجانب العائدين أو املنتقلني ،ونرحب
بإطالق مشروع األمم املتحدة بشأن نظم املعلومات املسبقة عن
الركاب ونظام سجالت أمساء الركاب ملكافحة سفر اإلرهابيني.
وما زلنا نؤيد الدعوة إىل وضع معيار عاملي لبيانات سجالت
أمساء الركاب ،ألنه أحد الركائز الرئيسية لتنفيذ ذلك النظام.

20/05/2019

الناشئة .وباختاذ القرار  )2019( 2462بشأن مكافحة متويل
اإلرهاب ،أحطنا علما أيضا بالشواغل املتعلقة باآلثار السلبية
احملتملة ملكافحة اإلرهاب على العمل اإلنساين .وهذه مسألة
معقدة ولكن ال يزال من املهم أن نفهم بشكل أفضل العواقب
احملتملة للجهات الفاعلة يف اجملال اإلنساين ،اليت يُطلب منها
تقدمي مساعدة حامسة يف أصعب األماكن وأكثرها خطورة.
ونتوق إىل تقدمي إحاطة إعالمية بشأن هذا املوضوع يف جلنة
مكافحة اإلرهاب يف وقت الحق من هذا األسبوع وإتاحة
الفرص للمتابعة.
جيب على اللجان أيضا أن تستجيب للتحديثات
واملعلومات اجلديدة .ويف هذا السياق ،يسرنا أن نسمع عن
اجلهود اليت يبذهلا فريق الرصد جلمع معلومات مستكملة عن
التهديد ،وتنقيح قائمة اجلزاءات ،وإجراءات الرفع من القوائم،
وحتديثها باستمرار .ومن األساسي اإلبقاء على تلك العناصر
احلالية لكي تكون ف ّعالة قدر اإلمكان .وأود أن أعرب عن دعم
اململكة املتحدة لألعمال التحضريية اليت تقوم هبا جلنة القرار
 1540الستعراض التنفيذ قبل االستعراض والتجديد الشاملني
للقرار يف عام .2020

لقد شهدنا هجمات إرهابية ترتكب بدافع جمموعة من
األيديولوجيات مبا يف ذلك إرهاب اليمني املتطرف ،ونرحب
باالهتمام املتزايد الذي أولته جلنة مكافحة اإلرهاب إىل هذه
املسألة .وستواصل اململكة املتحدة دورها كداعم عاملي ونشط
للجزاءات يف إطار مكافحة اإلرهاب باعتبارها أداة رئيسية
ملكافحة اإلرهاب الذي ينفذه تنظيما داعش والقاعدة واملنتسبون
إليهما ضمن حدود األدلة القانونية العليا اليت وضعتها حماكم
اململكة املتحدة .ونرحب باالخنراط الوثيق للجنة القرار ١٥٤٠
مع املنظمات الدولية ،ونقر باألثر اإلجيايب جلهود التواصل يف
مساعدة قدرة الدول األعضاء على تعزيز التدابري الوطنية والوفاء
فيما يتعلق بالشفافية ،مبا أنه ال ميكن ألي دولة عضو
بالتزاماهتا التعاهدية.
أن تتصدي لإلرهاب مبفردها ،فال ميكن ألي كيان تابع لألمم
امسحوا يل أن اذكر ثالث نقاط بشأن عمل اللجان املتحدة أن يتصدى مبفرده لطائفة من التحديات واالحتياجات
وجهودنا اجلماعية من أجل التصدي لإلرهاب وانتقال أسلحة اليت تنشأ .ولذلك نرحب باجلهود الرامية إىل حتسني املساعدة
الدمار الشامل إىل اجلهات الفاعلة من غري الدول ،وهي :اليت تقدمها األمم املتحدة يف جمال مكافحة اإلرهاب من خالل
االتفاق العاملي لألمم املتحدة ،وزيادة التعاون فيما بني اللجان.
االستجابة ،والشفافية ،واألثر.
فيما يتعلق باالستجابة ،جيب أن نضمن إمكانية استجابة غري أنه ينبغي يف الوقت نفسه أال يكون هناك التباس بشأن
جهودنا للديناميات املتطورة .ولذلك ،نرحب باجلهود اليت واليات كل كيان وأدواره.
سرنا أن رأينا مزيدا من املواءمة بني أنشطة مكتب
تبذهلا اللجان إلشراك الدول األعضاء يف تعزيز قدراهتا على
لقد ّ
مكافحة اإلرهاب وإبراز االجتاهات الناشئة ،مثل اهلجمات مكافحة اإلرهاب وتوصيات املديرية .ونشجع على مواصلة
على األهداف “غري احملصنة” ودور العبادة والتكنولوجيات التعاون للحد من أي ازدواجية ،مع تلبية احتياجات الدول
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األعضاء يف الوقت املناسب .والعنصر الرئيسي يف ذلك هو
تقاسم تقارير املديرية التنفيذية ،حيثما أمكن ذلك ،ويسرنا أن
نسمع أن سويسرا قررت أن تتقاسم تقريرها التقييمي ،وهو أول
بلد يفعل ذلك متاشيا مع القرار  .)2017( 2395وحنن نفهم
أمهية السرية فيما يتعلق باملعلومات احلساسة ،ولكننا نرحب هبذا
حيسن املساعدة التقنية اليت تقدمها األمم املتحدة
التحرك الذي ّ
ويوضح الغرض والعملية بالنسبة للدول اليت ال تزال غري واضحة
بشأن تقييمات املديرية.
فيما يتعلق باألثر ،جيب أن نكفل ترمجة مجيع جهودنا هنا
إىل أثر ملموس على ارض الواقع .وحتقيقا هلذه الغاية ،نأمل
أن نتمكن يف املرة املقبلة اليت جنتمع فيها لالستماع إىل هذه
اإلحاطة اإلعالمية من احلصول على مزيد من التفصيل عن
نتائج وأثر العديد من الزيارات واملبادرات اليت مت إبرازها اليوم
ومناقشة الكيفية اليت ميكن هبا ألعضاء اللجنة تعزيزها.

السيد بيكستين دي بويتسويرف (بلجيكا) (تكلم
بالفرنسية) :أود أوال أن أشكركم ،سيدي الرئيس ،على إحاطتكم
بصفتكم رئيس اللجنة املنشاة عمال بالقرار )1999( 1267
بشأن تنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط هبما من أفراد
وكيانات ،واللجنة املنشأة عمال بالقرار .)2004( 1540
كذلك أشكر السفري ميثا  -كوادرا على إحاطته بصفته رئيس
اللجنة املنشأة عمال بالقرار  )2001( 1373بشأن مكافحة
اإلرهاب.
نرحب بالتعاون اجليد فيما بني اللجان ،وهو تعاون يتجلى
يف الزيارات املشرتكة واالجتماعات املشرتكة وتبادل اآلراء.
ونرحب أيضا بالتعاون بني املديرية التنفيذية للجنة مكافحة
اإلرهاب وفريق الرصد ،فضال عن اجتماعاهتما التنسيقية
الفصلية .وهذا التعاون بني اللجان الثالث ميكن أن يعزز بالفعل
هنج األمم املتحدة املوحد جتاه الدول األعضاء ويكفل تنفيذ
القرارات ذات الصلة على حنو أفضل.
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نشارك يف تقييم اللجان الثالث ،إذ أن التهديد اإلرهايب
من داعش مل خيتف ولكنه تطور .والواقع أن تدمري داعش
كمنظمة إرهابية ذات قاعدة إقليمية ال يعين هناية اخلطر الذي
متثله .تواصل داعش العمل كمفسد دويل من خالل تأثريها
على األفراد واجلماعات يف مجيع أحناء العامل .وقد رأينا ذلك
مرة أخرى يف هجمات  21نيسان/أبريل يف سري النكا ،حيث
وقعت أكثر من  250وفاة مؤسفة .وهذا بدون أن ننسى
أن القاعدة واجلماعات التابعة هلا تبقي أيضا على موقعها،
وال سيما يف منطقة الساحل .ولذلك جيب أن نظل يقظني،
ومن هنا علينا أن نشجع بقوة العمل الذي اضطلعت به اللجان
الثالث يف األشهر األخرية .ويف هذا الصدد ،نرحب باإلحاطة
اإلعالمية املفتوحة بشأن اإلضافة إىل مبادئ مدريد التوجيهية.
ونعتقد أهنا خطوة أوىل هامة حنو تنفيذ تلك اإلضافة ،مما ّ
ميكن
من تعزيز فهم الدول األعضاء للمبادئ وإملامها هبا ،وبالتايل
تعزيز تنفيذ القرار .)2017( 2396
تقوم املديرية العامة وفريق الرصد التابع للجنة القرار 1267
وفريق اخلرباء التابع للجنة القرار  1540بدور حاسم بوصفها
كيانات دولية يف جمال مكافحة اإلرهاب .وحنن ملتزمون بتقدمي
دعمنا الكامل لوالية كل منها .ونرحب بكون القرار 2462
( ،)2019الذي اختذ يف آذار/مارس ،يطلب إىل املديرية العامة
وفريق الرصد إعداد تقرير عن اإلجراءات اليت اختذهتا الدول
األعضاء ملكافحة متويل اإلرهاب.
وترحب بلجيكا بكون التهديد النابع من كامل طيف
التطرف العنيف ،مبا يف ذلك اإلرهاب اليميين املتطرف ،قد أُدرج
اآلن يف جدول أعمال جملس األمن .إن االستقطاب املتزايد
داخل بلداننا وفيما بينها يعزز منو هذه الظواهر ،اليت يبدو أهنا
تشجع اإلجراءات الفردية .باإلضافة إىل ذلك ،نواجه التدويل
املتزايد من حيث الدعم املايل والتكتيكي .ومع ذلك ،نسلٍم
بأن مسألة اليمني املتطرف ال تزال صعبة على وجه اخلصوص.
فالدول األعضاء لديها ُنج خمتلفة جدا والظاهرة معقدة لكي
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يتم حتديدها وتعيني حدودها .ونشجع املديرية على مواصلة وأعتقد أن متكننا من إدراج اسم حممد مسعود أزهر علوي يف
دراسة هذه الظاهرة وتعريفها ،وتقدمي تقرير عن ذلك إىل جلنة قائمة اجلزاءات يف وقت سابق ،ميثل بشري خري ألعمال اللجنة.
وكان األمر صعباً بالنسبة للبعض ،ولكنين أعتقد أن متكننا من
القرار .1373
أعربت بلجيكا أيضا عن تقديرها وتأييدها لالجتماع التغلب على تلك العقبات كان بالغ األمهية.
وفيما يتعلق بقائمة جلنة القرار  ،١٢٦٧اليت رمبا تكون
املشرتك يف  26نيسان/أبريل الذي عقدته جلان القرارات 1988
و  1267و  1373بشأن الصلة بني اإلرهاب واجلرمية املنظمة .أطول قوائم األمساء احملظورة ،نرى أنه من املهم للغاية أن حيافظ
وفيما يتعلق بتلك الصلة ،تؤيد بلجيكا عقد املناقشة وتدعو إىل نظام اإلدراج يف القوائم على مصداقيته .ولذلك ،جيب أن يكون
هناك دائما توازن بني اإلدراج يف القوائم ورفع األمساء منها
تقاسم أفضل للمعلومات واملمارسات اجليدة.
وترحب بلجيكا أيضا بعمل أمني املظامل للجنة القرار ومعايري اإلدراج .وال بد أن تكون سيادة القانون جزءا ال يتجزأ
 ،)1999( 1267وتكرر اإلعراب عن دعمها الكامل من إجراءات اإلدراج يف القوائم ،وما زلنا ندعم اضطالع مكتب
ألعماله .وكان إنشاء مكتب أمني املظامل يف عام  2009خطوة أمني املظامل بدور قوي ،وهي نقطة أشار إليها زميلي الفرنسي
هامة حنو حتسني الشفافية وتعزيز احرتام الضمانات اإلجرائية وسلط الضوء عليها آنفا.
وفيما يتعلق باللجنة املنشأة عمال بالقرار ١٣٧٣
الالزمة لفرض جزاءات ف ّعالة ومشروعة يف جلنة القرار .1267
يف اخلتام ،إدراكا منا بأن التهديد اإلرهايب مل يتضاءل وأن ( ،)٢٠٠١أود أن أتطرق إىل أربع نقاط.
أوال ،كلنا نتذكر اهلجوم املروع الذي وقع يف كرايستشريش،
اإلرهابيني يبدو أهنم يتكيفون باستمرار مع احلقائق اجلديدة،
علينا أن نظل يقظني ونواصل التعاون الدويل يف مكافحة والذي ّبي أن اجلماعات اإلرهابية املتطرفة ال تتبىن مجيعها ،فيما
اإلرهاب .ستواصل بلجيكا دعم عمل جلان القرارات  1267تقرتفه من أعمال ،أيديولوجية ذات خلفية دينية .وال جيعلها
و  1373و  1540وهياكل دعمها .وما زلنا ملتزمني باجلهود هذا أقل خطورة بأي حال .وقد شرعنا لتونا ،يف اجمللس ويف
جلنة مكافحة اإلرهاب ،يف استكشاف اجلانب الدويل إلرهابيي
املتعددة األطراف ملكافحة التهديد اإلرهايب العاملي.
السيد هيوسغن (أملانيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أوال أن اليمني املتطرف وشبكاهتم العابرة للحدود .وأعتقد أن كليهما
أشكركم ،سيدي الرئيس ،والسيد ميثا  -كوادرا على إحاطتيكما يستلزم مزيدا من اهتمام جملس األمن .ونرى أن علينا أن ندرس
عن عملكما .وحنن نعرف ،من جتربتنا اخلاصة ،مدى التعقيد ما إذا كان إرهابيو اليمني املتطرف مرتابطني عرب احلدود الدولية
الذي حيدث أحيانا ،وحنن ممتنون جلهودكما .ومع ذلك ،أود أن وما إذا كان هذا الرتابط يشكل هتديدا للسالم واألمن الدوليني.
أردد ما قاله زميلنا ممثل اململكة املتحدة يف وقت سابق ومفاده وسنكون ممتنني إذا ما أجرت املديرية التنفيذية للجنة مكافحة
أنه ال يشكر الرؤساء فحسب ،بل أيضا اخلرباء الذين يقومون اإلرهاب تقييما عن البعد الدويل لذلك .وستُجري جلنة مكافحة
بقدر هائل من العمل .واعتقد أهنم حباجة إىل دعمنا ،وإىل اإلرهاب مناقشة أوىل بشأن هذه املسألة يف وقت الحق من هذا
محايتنا ،عند االقتضاء .وفيما يتعلق باللجان املختلفة ،امسحوا العام ،ونتطلع إىل النتائج اليت ستتوصل إليها.
يل أن أبدا باللجنة املنشأة عمال بالقرار  )1999( 1267بشأن
ثانيا ،يتعني علينا أن منعن النظر يف آثار تدابري مكافحة
تنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط هبما من أفراد وكيانات.
اإلرهاب على عمل اجلهات الفاعلة النزيهة واحملايدة وصاحبة
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املبدأ يف جمال العمل اإلنساين .ويف نيويورك ،جتري مناقشة هذه
املسألة .ومثة قدر كبري من املعلومات التحليلية املتاحة فيما يتعلق
بتأثري هذه التدابري على القانون اإلنساين واجلهات الفاعلة يف
جمال العمل اإلنساين ،وعلينا أن نتأكد من أن املعارف اليت
حبوزتنا جيري ترمجتها إىل إجراءات يتخذها جملس األمن .وعلينا
أن نكفل أن القرارات اليت نتخذها ال تعوق العمل اإلنساين،
وإمنا تساعدنا على مساعدة املدنيني األبرياء واألطفال احملتاجني.
ونقدر حقيقة أن جلنة مكافحة اإلرهاب ستناقش هذه املسائل
يف وقت الحق من هذا األسبوع.
ثالثا ،تعمل أملانيا بنشاط يف إطار جمموعة الدول املتفقة يف
الرأي بشأن اجلزاءات احملددة األهداف ،وحنن مقتنعون بأن علينا
احرتام املعايري الدولية للمحاكمة وفق األصول القانونية وحقوق
اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب .وما مل نلتزم باإلنصاف
والشفافية ،لن نتمكن من احلؤول دون وقوع الشباب يف شرك
دعايات املتطرفني العنيفني واإلرهابيني .وبذلك ،فإن من املهم
للغاية بالنسبة للحكومات أن تعمل بإنسانية ويف نطاق القانون.
وليس هذا واجبنا األخالقي فحسب؛ بل إنه أكثر الطرق فعالية
لدحض أكاذيب اإلرهابيني أيضاً.
أخرياً ،فإن هجمات الطائرات من دون طيار اليت يشنها
اإلرهابيون مل تعد جمرد من مواضيع اخليال العلمي ،بل إهنا هتديد
حقيقي .ولذلك ،طرحت أملانيا والواليات املتحدة خالل املنتدى
العاملي ملكافحة اإلرهاب مبادرة ملواجهة هذا التهديد باستخدام
طائرات مسرية من دون طيار .وكخطوة تالية ،نعتزم إعداد وثيقة
بشأن املمارسات اجليدة سيجري عرضها إبان االجتماع الوزاري
للمنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب ،يف نيويورك ،يف شهر أيلول/
سبتمرب.
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أوال ،من أجل ضمان التنفيذ الكامل والفعال للقرار
 ،)٢٠٠٤( ١٥٤٠فإن من املهم للغاية أن نقدم املساعدة إىل
الدول اليت حتتاج إىل هذا الدعم .وبذلك ،فإن علمية مواءمة
طلبات احلصول على املساعدة مع العروض اليت تقدمها الدول
أو املنظمات الدولية أو اإلقليمية أو دون اإلقليمية تكتسي أمهية
مطلقة وحتتاج إىل حتديث وحتسني دائمني .ونرحب بوجه خاص
بالتعاون املكثف للجنة وفريق اخلرباء مع املراكز اإلقليمية ملكتب
األمم املتحدة لشؤون نزع السالح ومع املنظمات الدولية مثل
منظمة حظر األسلحة الكيميائية ومكتب األمم املتحدة املعين
باملخدرات واجلرمية ومنظمة اجلمارك العاملية والوكالة الدولية
للطاقة الذرية.
وفيما يتعلق بالشراكات بني احلكومات والدول وقطاع
الصناعة ،وهي مسألة رئيسية فيما يتصل بتنفيذ القرار ١٥٤٠
( ،)٢٠٠٤تشارك أملانيا بنشاط يف تعزيز التعاون املكثف.
فنحن نستضيف مؤمترات فيسبادن العاملية نصف السنوية ،اليت
تعد مبثابة منتدى للحوار بني اهليئات التنظيمية وقطاع الصناعة
واملنظمات الدولية واألوساط األكادميية .واستُكملت تلك
املؤمترات العاملية ،منذ عام  2016مبؤمترات فيسبادن اإلقليمية،
اليت ُعقدت يف كوريا اجلنوبية واملكسيك واهلند واهتمت بدراسة
اخلصوصيات اإلقليمية .وسيُعقد املؤمتر اإلقليمي القادم للجنوب
األفريقي  -وهو األول يف أفريقيا  -يف زامبيا يف أواخر هذا
الشهر .ويف هذا السياق ،أود أن أشكر فريق اخلرباء ومكتب
شؤون نزع السالح وحكومة زامبيا على تعاوهنم املمتاز من أجل
إتاحة تنظيم ذلك املؤمتر .إن عملية فيسبادن تُذكي الوعي وتعزز
تبادل املعلومات واملمارسات الفعالة ،وتشجع مشاركة القطاع
اخلاص بوصفه خط الدفاع األول.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :سأديل اآلن ببيان بصفيت ممثل
وفيما يتعلق باللجنة املنشأة عمال بالقرار ١٥٤٠
إندونيسيا.
( ،)٢٠٠٤أود أن أتطرق إىل بعض النقاط.
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والوحدة داخل اللجنة شرط مسبق ملواصلة تطوير عملنا يف
املستقبل .وحنن حباجة إىل أن توح ّد اللجنة صفوفها أكثر من أي
وقت مضى .ولذلك ،أود مرة أخرى أن أشيد بأعضاء اللجنة
على اجلهود اليت بذلوها خالل األشهر القليلة املاضية سعياً إىل
احلفاظ على مصداقيتها وقدسيتها.

أود مرة أخرى ،بصفيت الوطنية ،أن أعرب عن تقدير
وفد بلدي لفريق الدعم التحليلي ورصد اجلزاءات املنشأ عمال
بالفقرة  ٧من القرار )٢٠٠٤( ١٥٢٦؛ واملديرية التنفيذية
للجنة مكافحة اإلرهاب؛ وفريق اخلرباء التابع للجنة املنشأة
عمال بالقرار )2004( 1540؛ ومكتب أمني املظامل على
االضطالع بأنشطتهم وفقا لوالية كل منهم؛ وأعرب عن التقدير
وستواصل إندونيسيا ،استنادا إىل القواعد اإلجرائية للجان،
كذلك لألمانات على تفانيها يف دعم رؤساء اللجان يف عملهم تيسري املشاورات والسعي إىل التوصل إىل أرضية مشرتكة للتقريب
اليومي.
بني خمتلف اآلراء من أجل كفالة فعالية أداء النظم.
علينا أن نقر بأن هناك تطورات مشجعة صوب حتقيق
أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيس اجمللس.
أهدافنا املشرتكة فيما يتعلق بواليات اللجان الثالث ،ولكن
ال يوجد متكلمون آخرون مدرجون يف قائمة املتكلمني.
غايتنا ال تزال بعيدة املنال .ونتشاطر الشواغل اليت مفادها أن
ُرفعت اجللسة الساعة 12/10
التهديد ،رغم حتوله،مل يرتاجع .ونعتقد أن استمرار التعاون
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