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املكتب ،الذي يعد أول مبادرة إصالح يقوم هبا األمني العام،
السيد غوترييش .وكما قال يف األسبوع املاضي يف اجلمعية العامة،
“عطلت يف الواقع اجلهود املبذولة على الصعيدين
ّ
الوطين واملتعدد األطراف ملكافحة اإلرهاب ،الشبكات
وأتاحت استعادة األراضي ،ومنعت وقوع هجمات،
وأنقذت األرواح ،لكننا حباجة إىل تكثيف هذا اجلهد.
وإىل تدعيم التعاون الدويل الذي ال يزال بالغ األمهية
ملكافحة اإلرهاب ،A/72/PV.3( ”.صفحة .)2

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :وفقا للمادة  39من النظام
الداخلي املؤقت للمجلس ،أدعو مقدمي اإلحاطتني اإلعالميتني
التايل ذكرمها إىل املشاركة يف هذه اجللسة :السيد فالدميري
وأنا ملتزم بقوة برؤية األمني العام ،وأتطلع إىل العمل مع
فورونكوف ،وكيل األمني العام ،رئيس مكتب األمم املتحدة
جملس األمن لتحقيق هذا اهلدف.
ملكافحة اإلرهاب؛ والسيد دايفيد شاريا ،املوظف املسؤول عن
وأود أيضا أن أعرب عن امتناين للقيادة املمتازة لسفري
املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب.
مجهورية مصر العربية بصفته رئيس جلنة مكافحة اإلرهاب .إنين
يبدأ جملس األمن اآلن نظره يف البند املدرج يف جدول
أتطلع إىل العمل عن كثب مع اللجنة واملديرية التنفيذية للجنة
أعماله.
مكافحة اإلرهاب من أجل بناء شراكة قوية بني اجلمعية العامة
يستمع جملس األمن ،يف هذه اجللسة ،إىل إحاطات واهليئات اليت أذن هبا جملس األمن ،لتعزيز تنفيذ االسرتاتيجية
إعالمية يقدمها السيد فورونكوف والسيد شاريا والسفري عمرو العاملية ملكافحة اإلرهاب ومجيع قرارات جملس األمن ذات الصلة.
عبد اللطيف أبو العطا ،املمثل الدائم ملصر ،بصفته رئيس
ويهدف مكتب مكافحة اإلرهاب الذي أنشأه األمني
اللجنة املنشأة عمال بالقرار  )2001( 1373املعنية مبكافحة
العام ،والذي أتوىل رئاسته ،إحداث أثر نوعي يف دعمنا للدول
اإلرهاب.
األعضاء من خالل توفري القيادة ،وتعبئة املوارد ،والقيام بالتعاون
أعطى الكلمة اآلن للسيد فورونكوف.
مع كيانات األمم املتحدة يف املقر ويف امليدان ،بوضع إطار
السيد فورونكوف (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أبدأ بتوجيه متسق ومنسق بشكل جيد لألمم املتحدة ،ملكافحة اإلرهاب
الشكر لكم ،سيدي الرئيس ،على تنظيم هذه اجللسة اهلامة ومنع التطرف املصحوب بالعنف ،املفضي إىل اإلرهاب .ودعم
اليوم ،الذي يصادف الذكرى السنوية السادسة عشرة الختاذ الدول األعضاء ومساعدهتا مها كلميت السر يف هذا الصدد.
القرار  .)2001( 1373وامسحوا يل أن أبدأ بتذكر عشرات
اآلالف من ضحايا اإلرهاب يف مجيع أحناء العامل.
ويشرفين أن أقدم إحاطة إعالمية إىل جملس األمن للمرة
األوىل بصفيت وكيال لألمني العام ملكتب مكافحة اإلرهاب.
وأشكر مجيع أعضاء اجمللس الـ  15على دعمهم القوي إلنشاء
2/30

وبغية حتقيق هذا اهلدف ،فإنين أعتزم العمل بشكل وثيق
مع مجيع الدول األعضاء يف اجلمعية العامة وجملس األمن
ومجيع األجهزة واهليئات األخرى ذات الصلة يف األمم املتحدة.
وسيشكل اإلصغاء هلم والتصرف بناء على أولوياهتم ،إحدى
أولويايت .ولذلك السبب ،عقدت أكثر من  ٥٠اجتماعا رفيع
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املستوى مع الدول األعضاء واملنظمات الدولية واإلقليمية يف بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب ،اليت تعد املديرية التنفيذية
األسبوع املاضي .كما استمعت بعناية إىل البيانات اليت أديل هبا للجنة مكافحة اإلرهاب ،عضوا أساسيا فيها ،ومركز األمم
يف اجلمعية العامة ،واليت أظهرت بأن مكافحة اإلرهاب تشكل املتحدة ملكافحة اإلرهاب.
إحدى األولويات العليا بالنسبة ألغلبية الدول األعضاء.
أوال ،تشكل فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة
اإلرهاب واألفرقة العاملة املشرتكة بني الوكاالت ،منوذجا جيدا
للتنسيق الفعلي ملكافحة اإلرهاب .ويعين ذلك تبادل املعلومات،
وحتديد التهديدات والتحديات ،وتطوير جممل مشاريع األمم
املتحدة .إن املكتب اجلديد ملكافحة اإلرهاب يعتزم مواصلة
إدماج جممل هنج األمم املتحدة يف جهودنا ملكافحة اإلرهاب
على نطاق منظومة األمم املتحدة سواء يف املقر أو يف امليدان.
ويشكل تعزيز التنسيق واالتساق ،األولوية القصوى بالنسبة
ملكتب مكافحة اإلرهاب.

ومن تلك املشاورات والبيانات ،حددنا بالفعل ستة جماالت
رئيسية على حنو يتسق متاما مع اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية
ملكافحة اإلرهاب ،وأولويات اجمللس ،املتمثلة يف تعزيز التعاون
الدويل ملكافحة اإلرهاب؛ ومنع التطرف املصحوب بالعنف
املفضي إىل اإلرهاب يف إطار الركيزة األوىل لالسرتاتيجية
العاملية ملكافحة اإلرهاب؛ ومعاجلة استخدام اإلرهابيني لشبكة
اإلنرتنت؛ وتعزيز احلوار بني الثقافات; والتصدي لتهديد املقاتلني
اإلرهابيني األجانب ،وزيادة تبادل املعلومات واملمارسات اجليدة
يف جمال مكافحة اإلرهاب .وسأواصل اإلصغاء من أجل أن
ثانيا ،وضعنا من خالل الفريق العامل التابع لفرقة العمل
أبين ،إىل جانب جملس األمن ومجيع كيانات األمم املتحدة املعنية بالتنفيذ املعين باملقاتلني اإلرهابيني األجانب ،كما كلفنا
املعنية ،بشكل فعال ومتوازن ،برناجما ملكافحة إرهاب فعاال بذلك جملس األمن ،خطة تنفيذية شاملة لألمم املتحدة وفرقة
وموجها حنو املستقبل ،لدعم الدول األعضاء.
العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب لبناء القدرات
وقد أسهمت جلنة مكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذية فيما يتعلق باملقاتلني اإلرهابيني األجانب .ومع استفادة تلك
منذ عام  ،٢٠٠١حبزم يف دعم الدول األعضاء يف تنفيذ القرار املشاريع من املزايا النسبية للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة
 .)2001( 1373ومع االستفادة من املزايا النسبية لكل اإلرهاب ،وقدراهتا ومعرفتها باحتياجات الدول األعضاء
منهما ،قدمت فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة وأولوياهتا ،مت تنفيذ هذه املشاريع من الناحية املواضيعية واجلغرافية
اإلرهاب ،كذلك إسهاما كبريا يف هذا اجلهد .وقد حان الوقت حبسب مدى أمهيتها حىت يتسىن ضمان تأثريها امليداين،
اآلن للجمع بني جهودنا اجلماعية .ولذلك ،أرحب بالرتكيز واالستخدام الكفء ملوارد اجلهات املاحنة.
املتزايد جمللس األمن ،يف قراراته وبياناته الرئاسية ،على التأكد من
ثالثا ،بناء على طلب اجمللس ،يقدم مكتب مكافحة
عمل كيانات األمم املتحدة العمل معا بشكل وثيق من أجل اإلرهاب ،ومركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب املساعدة
التصدي خلطر اإلرهاب .وجيب أن يتبع ذلك اختاذ إجراءات املتكاملة لألمم املتحدة ،ملبادرة مكافحة اإلرهاب اليت أطلقتها
ومبادرات ملموسة ،حترتم الواليات ويتم القيام هبا بروح من اجملموعة اخلماسية ملنطقة الساحل ،وكذلك يف نيجرييا ومايل.
التعاون منذ البداية.
وعند حتديد أولويات تلك البلدان واحتياجاهتا ،كان التنسيق
وامسحوا يل أن أذكر أربعة أمثلة ملا يقوم به بالفعل ،اجلزآن الوثيق وإسهامات املديرية التنفيذية ،بالغة األمهية.
املكونان ملكتب مكافحة اإلرهاب ،ومها فرقة العمل املعنية
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رابعا ،يدعو القرار  )2015( 2242إىل زيادة مشاركة خالل التنفيذ الكامل جلميع قرارات األمم املتحدة ذات الصلة
املرأة واضطالعها بدور قيادي يف وضع اسرتاتيجيات ملنع واالتفاقيات املتعلقة مبكافحة اإلرهاب.
اإلرهاب والتطرف املصحوب بالعنف املفضي إىل اإلرهاب،
ويقف مكتبنا اجلديد ملكافحة اإلرهاب على أهبة
مما يشكل عنصرا هاما يف الركيزة األوىل لالسرتاتيجية العاملية االستعداد لالخنراط بقوة يف هذا اجلهد ،وأتطلع إىل االستماع
ملكافحة اإلرهاب .وعلى حنو ما دعا إليه القرار ،تقوم فرقة إىل آراء اجمللس بشأن الكيفية اليت ميكننا هبا املضي قدما معا يف
العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب بإدماج املنظور السعي لتحقيق هذا اهلدف.
اجلنساين باعتباره مسألة شاملة لعدة قطاعات يف عملها،
وأنا ملتزم ببذل قصارى جهدي يف هذا الصدد وأشكر
وأنشأت فريقا عامال بني الوكاالت تابعا للفرقة ،معنيا باملسائل
مجيع أعضاء اجمللس على ما قدموه من دعم.
اجلنسانية ،برئاسة هيئة األمم املتحدة للمرأة.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر السيد فورونكوف على
وجيب أن ندرك أن هناك أربعة جماالت هامة يف أنشطة
إحاطته اإلعالمية.
األمم املتحدة يتعني مواءمتها إذا أردنا أن نضع بشكل فعال
وأعطي الكلمة اآلن للسيد شاريا.
إطارا متسقا وجيد التنسيق لكامل األمم املتحدة من أجل
جهودنا املستقبلية املبذولة يف جمال مكافحة اإلرهاب ،أي جمللس
السيد شاريا (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أبدأ بتوجيه
األمن وهيئاته الفرعية ،الذين لديهم والية صون السالم واألمن الشكر إىل الرئاسة اإلثيوبية واالحتاد الروسي على تأييد إدراج
الدوليني؛ واجلمعية العامة ،اليت تعد بوثقة جلهودنا املشرتكة على هذا املوضوع يف جدول أعمال اجمللس وعلى دعوة املديرية
أساس توافق اآلراء من خالل االسرتاتيجية العاملية ملكافحة التنفيذية ملكافحة اإلرهاب ملخاطبة اجمللس.
اإلرهاب ،وقراراهتا االستعراضية ،والصكوك القانونية الدولية
وباسم املديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب ،أهنئ وكيل
ملكافحة اإلرهاب؛ واألمني العام واألمانة العامة ،اليت تضم اآلن
األمني العام فورونكوف على تعيينه رئيسا ملكتب مكافحة
مكتب مكافحة اإلرهاب؛ و  38وكالة وصندوقا وبرناجما تابعا
اإلرهاب .وتتطلع املديرية التنفيذية إىل تعزيز شراكتها معه ومع
لألمم املتحدة تسهم بشكل مباشر أو غري مباشر يف جهودنا
مكتبه.
الرامية إىل مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف املصحوب بالعنف،
لقد انقضت  16عاما منذ اختاذ القرار ،)2001( 1373
دعما للتنفيذ املتوازن لالسرتاتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب.
وال يزال اإلرهاب اليوم يؤثر علينا مجيعا .وال ميكن ألي بلد
وجماالت أنشطة األمم املتحدة األربعة هذه يتعني أن تكون
مبفرده أن يدعي أنه مبنأى عن التعرض خلطره.
أكثر اتساقا إذا أردنا ،حسبما ذكر األمني العام أمام اجلمعية
وكما يعلم اجمللس ،فقد ُكلفت املديرية التنفيذية ،منذ
العامة يف األسبوع املاضي ،إقامة “شراكة دولية جديدة ملكافحة
إنشائها ،بتزويد جلنة مكافحة اإلرهاب بتقييمات مستقلة
اإلرهاب” ( ،A/72/PV.3صفحة .)٢
وحمايدة خلرباء عن تنفيذ الدول األعضاء لذلك القرار والقرارات
الالحقة املتعلقة مبكافحة اإلرهاب .وتتمثل إحدى األدوات
كما يتعني على الدول األعضاء ،من جانبها ،أن حتشد الرئيسية اليت تستخدمها يف الزيارات القطرية ،وهي عملية تتميز
اإلرادة السياسية واملوارد الالزمة لدعم هذه اجلهود ،ال سيما من
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بدرجة عالية من التعاون تشمل خرباء من العديد من املنظمات ذلك ،فإن مثة إمكانية لوضع توصيات اللجنة موضع التنفيذ
الشريكة .وترمي هذه الزيارات إىل مساعدة الدول األعضاء على حنو أسرع بكثري وعلى نطاق أوسع.
على وضع خريطة طريق فعالة ،وتفادي االزدواجية يف اجلهود،
ويوفر إنشاء مكتب مكافحة اإلرهاب ،بواليته القوية
يف ذات الوقت.
املتعلقة مبنع التطرف املصحوب بالعنف وببناء القدرات ،فرصة
وتزود تقييماتنا جلنة مكافحة اإلرهاب ومجيع شركائنا يف لزيادة تعزيز الروابط واختصار املدة الفاصلة بني تقييماتنا وتقدمي
نيويورك ويف امليدان بأحدث تقييم حلالة مكافحة اإلرهاب يف املساعدة .ونتطلع إىل مناقشة سبل تعزيز تلك الصالت مع
الدول األعضاء .كما أهنا متثل وسيلة عملية ملناقشة االجتاهات وكيل األمني العام فورونكوف ومكتبه.
احلالية مع اخلرباء الوطنيني ولتقدمي املشورة للدول األعضاء بشأن
ولكن جيب أال يكون هناك أي لبس :فبقدر استثمارنا يف
وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات وطنية ملكافحة اإلرهاب.
بناء القدرات ،ينبغي أن نتجنب أي تصور بأن املساعدة التقنية

وقد زارت املديرية التنفيذية  16دولة منذ بداية السنة.
وميكن االطالع على القائمة الكاملة يف مالحظايت اخلطية،
اليت ستُعمم عقب هذه اجللسة .ومن املقرر القيام بسبع زيارات
أخرى خالل الفرتة املتبقية من هذا العام ،وهو ما يزيد على أي
فرتة أخرى مماثلة منذ إنشاء اللجنة.

شرط مسبق لتنفيذ قرارات اجمللس امللزمة .ورمبا يرغب اجمللس
يف النظر يف سبل لتشجيع الدول على تنفيذ توصيات اللجنة،
وال سيما يف احلاالت اليت ال تكون فيها املساعدة التقنية هي
السبب يف عدم التنفيذ أو عندما جتري زيارة دولة ما أكثر من
مرة.

وقد قامت املديرية التنفيذية بـ  133زيارة مشلت 96
دولة ،مبا يف ذلك  45زيارة منذ االستعراض السابق .ومت
إجناز الكثري من خالل هذه العملية .فقد ُسنت قوانني جديدة
على الصعيدين الوطين واإلقليمي ،وأُنشئت مؤسسات جديدة
وجرى تعزيز القدرات .وال جيسد هذا التقدم أثر القرار 1373
( )2001فحسب ،بل كذلك اجلهود الدؤوبة اليت تبذهلا الدول
األعضاء للوفاء بالتزاماهتا.

إن زماننا هذا ليس زمنا عاديا .وقد اختذ اجمللس ستة
قرارات جديدة بشأن اإلرهاب يف فرتة قصرية من الزمن ،وهو
إجناز غري مسبوق وبرهان على توافق اآلراء .وقد سامهت
املديرية التنفيذية يف إعدادها .ومن األمثلة البارزة على ذلك
إعداد املديرية التنفيذية لإلطار الشامل بشأن اخلطاب املضاد،
والذي كان مبثابة األساس للقرار  .)2017( 2354وستستمر
املديرية التنفيذية ،باالعتماد على خربهتا املواضيعية وباالسرتشاد
بالقرار  ،)2013( 2129يف تقدمي املشورة إىل جلنة مكافحة
اإلرهاب بشأن تنفيذ هذه القرارات .وستعمل املديرية كذلك
على تعزيزها .كما ستواصل إدماجها يف مسارات عملها وحتديد
التحديات ،فضال عن السبل العملية للتغلب عليها.

ومع ذلك ،فإن العديد من الدول ال تزال تفتقر إىل تدابري
قائمة ملكافحة اإلرهاب .وما تزال العديد من توصيات اللجنة
يف انتظار التنفيذ.

وكما يعلم اجمللس ،فإن التوصيات عادة ما تنقسم إىل
وأود أن أشري ،يف هذا الصدد ،إىل أن املديرية التنفيذية
فئتني :تلك اليت تتطلب مساعدة تقنية ،وأخرى ال حتتاج إليها.
وقد قدم العديد من شركائنا مساعدات تقنية على مر السنني قامت مؤخرا بتحديث دليلها التقين ،الذي يهدف إىل تعزيز
على أساس توصيات اللجنة وأدرجوها يف برامج عملهم .ومع وتعميق تقييمات جلنة مكافحة اإلرهاب ومساعدة الدول
األعضاء على االستعداد هلا .ويتضمن الدليل مشورة تستند
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إىل أحدث املعلومات بشأن السبل العملية لتنفيذ القرارات العاملية ملكافحة اإلرهاب ،وهي كيان تابع هلا .واملديرية ميكنها
اجلديدة كافة .وميكن اآلن تنزيله باللغة اإلنكليزية من على املوقع تزويد اللجنة باملشورة القائمة على األحباث يف جمال السياسات
بشأن طائفة من املسائل :من املالحقة القضائية وإعادة تأهيل
اإللكرتوين للجنة.
العائدين وإعادة إدماجهم ومحاية اهلياكل األساسية احليوية إىل
كما أن القرارات اجلديدة تتطلب أن تعد املديرية التنفيذية
فعالية الرسائل املضادة.
تقارير حتليلية بشأن طائفة واسعة من اجملاالت اليت تتطلب خربة
وهتتم املديرية التنفيذية كذلك اهتماما كبريا بضمان إدراج
جديدة ومتطورة باستمرار .وتشمل اجملاالت اجلديدة للمديرية
التنفيذية املقاتلني اإلرهابيني األجانب ،واستخدام األدلة الرقمية االجتاهات والتطورات احملددة وتقييمات املخاطر ،اليت يقدمها
واألدلة من ميدان املعركة ،والتدابري اجلديدة ملراقبة احلدود ،مبا فريق الرصد ،يف تقييماهتا بشكل دقيق ومستمر .وينبغي أن أشري
يف ذلك املعلومات املسبقة عن املسافرين واملقاييس احليوية ،أيضا إىل أن حتليالت املديرية التنفيذية لالجتاهات والتطورات
واستخدام اإلرهابيني لإلنرتنت ،ودور املرأة واجلوانب املتعلقة ال ختضع ملقتضيات السرية.
حبقوق اإلنسان يف مجيع هذه املسائل.
وحنن حباجة إىل استكشاف السبل معا لضمان استفادة
وميكن جلميع هيئات األمم املتحدة أن تستفيد من تقييم منظومة األمم املتحدة برمتها من حتليالت املديرية التنفيذية ،إذ
وحتليل املديرية التنفيذية .وأود أن أشدد على أن معظم نواتج أهنا متثل على األرجح التحليالت املستندة إىل األدلة األكثر
عمل املديرية التنفيذية ،مبا يف ذلك حتليالهتا املواضيعية واإلقليمية ،حتديثا ومشوال يف منظومة األمم املتحدة بشأن القدرة على
على وجه اخلصوص ،ليست سرية .وميكن للمديرية التنفيذية مكافحة اإلرهاب والتحديات واالجتاهات والتطورات اجلديدة
تقاسم نواتج عملها  -وهي تفعل ذلك  -وهو ما تربهن عليه يف هذا اجملال.

جلسات اإلحاطة املفتوحة املتعددة اليت عقدناها ،مبا يف ذلك
وقد نظمت املديرية التنفيذية ،على مدى األشهر الـ 12
اجللسات املتعلقة بالعراق.
املاضية ،أربع جلسات إحاطة مفتوحة وأربع جلسات خاصة.
كما إن املديرية التنفيذية مكلفة أيضا ،منذ االستعراض وهتدف هذه االجتماعات إىل حتقيق ما ال يقل عن ثالثة
األخري لعملها ،بتحديد القضايا واالجتاهات الناشئة والتطورات أغراض مهمة.
فيما يتعلق بالقرار  .)2004( 1535ومسح لنا تعاوننا مع فريق
أوال ،إهنا حتقق الشفافية يف عمل اللجنة .ويف مناسبات
الرصد واإلعداد املشرتك للتقارير اخلمسة اليت قدمها األمني العام عديدة ،شكرتنا الدول األعضاء ،وال سيما الدول غري األعضاء
مبوجب القرار  ،)2015( 2253فضال عن التبادالت الدورية يف اجمللس ،على هذه االجتماعات ،وأعربت عن رغبة قوية يف
بني هيئيت اخلرباء ،بإجراء حتليل قيم للتهديدات والستجابات استمرارها.
الدول األعضاء وبإثراء عملنا يف حتديد االجتاهات والتطورات.
ثانيا ،إهنا متكن جلنة مكافحة اإلرهاب من إقامة شراكات
كما إنه يتيح لنا حتسني فهمنا للتحديات اليت تواجهها الدول
جديدة مع املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية واجملتمع
األعضاء .وحنن شاكرون لفريق الرصد وللجنة على تعاوهنما معنا.
املدين ،وحىت مع جهات فاعلة من القطاع اخلاص.
وتستمر املديرية التنفيذية يف تعزيز قدرهتا على حتديد
االجتاهات والتطورات ،كذلك من خالل شبكة البحوث
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وحتتاج اللجنة أكثر من أي وقت مضى إىل هيئة من اخلرباء
ومتثل اجللسة املعقودة باألمس بشأن أمن الطريان (أنظر
 )S/PV. 8057أحد األمثلة على هذه الشراكة .ومن األمثلة الذين يتصفون بالدينامية والنباهة وسرعة التجاوب بغية دعم
األخرى على ذلك إنشاء أربع شركات كربى ملنتدى اإلنرتنت عملها وتعزيزه .وستواصل املديرية التنفيذية بذل قصارى جهدها
ويشرفها أن ختدم هذه القضية.
العاملي ودخوهلا يف شراكة مع جلنة مكافحة اإلرهاب.
لالضطالع هبذا الدورّ ،

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر السيد شاريا على
أخرياً ،إن هذه االجتماعات تؤدي دوراً هاماً يف صوغ
السياسات .والقرار  )2017( 2370بشأن األسلحة الصغرية إحاطته اإلعالمية.
واألسلحة اخلفيفة مثال جيد على فعالية تلك املمارسة ،ودورها
أعطي الكلمة اآلن للسفري أبو العطا.
يف دعم صوغ السياسات يف كل من جلنة مكافحة اإلرهاب
السيد أبو العطا (تكلم باإلنكليزية) :بصفيت رئيساً للجنة
واجمللس .وال تزال املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب
جملس األمن املنشأة عمال بالقرار  )2001( 1373بشأن
ملتزمة بعملنا عن طريق تقييم التنفيذ من جانب الدول األعضاء،
مكافحة اإلرهاب ،يشرفين أن أق ّدم إحاطة إعالمية للمجلس
وتيسري توفري املساعدة التقنية ،وحتديد االجتاهات واملمارسات
حول موضوع األخطار اليت يتعرض هلا السالم واألمن الدوليان
اجليدة ،وتقدمي املشورة بشأن القرارات املتعلقة بالسياسات اليت
من جراء األعمال اإلرهابية.
تتخذها اللجنة وقرارات اجمللس وتعزيزها.
أود أن أشكر الرئاسة اإلثيوبية واالحتاد الروسي على
غري أن هذه املهام تعمل أيضاً على متدد قدراتنا ومواردنا
تأييد إدراج هذا البند يف جدول أعمال اجمللس .وأود أيضاً أن
إىل أقصى حد .لذلك ،تأمل املديرية التنفيذية للجنة مكافحة
أرحب بإصالحات األمني العام األخرية ملكافحة اإلرهاب ،مبا
اإلرهاب أن يزودها اجمللس باملوارد الالزمة للوفاء بواليتها املتمددة
يف ذلك قيامه بإنشاء مكتب مكافحة اإلرهاب بقيادة وكيل
إىل حد كبري .وتزمع املديرة التنفيذية املعيّنة للمديرية التنفيذية
األمني العام .وأعتقد أن تلك اإلصالحات ستعزز إىل حد كبري
ملكافحة اإلرهاب ،السيدة ميشيل كونينسكس ،تقدمي تقرير
تنسيق أنشطة مكافحة اإلرهاب ،داخل منظومة األمم املتحدة
إىل جلنة مكافحة اإلرهاب ،حيدد رؤية املديرية التنفيذية للجنة
وخارجها على السواء.
مكافحة اإلرهاب حيال كيفية قيام اجمللس واألمم املتحدة قاطبة
إن هذا الشهر يصادف الذكرى السنوية السادسة عشرة
بتعظيم تأثري املديرية التنفيذية واالستفادة من عملها .واملناقشة اليت
ال هاماً ،وهي سرتشدنا يف صوغ هذا التقرير .للهجمات اإلرهابية اليت حدثت يف  11أيلول/سبتمرب ٢٠٠١
جتري اليوم تؤدي عم ً
ضد الواليات املتحدة ،واختاذ اجمللس للقرار ،)2001( 1373
ولقد حققنا معاً الكثري منذ اختاذ القرار .)2001( 1373
الذي أنشأ أيضاً جلنة مكافحة اإلرهاب (اللجنة) لرصد تنفيذ
غري أن التهديد اإلرهايب ال يزال يتطور بوترية مثرية للجزع.
أحكامه .ومنذ عام  ،٢٠٠٥ما فتئت جلنة مكافحة اإلرهاب
فاملنظمات اإلرهابية تواصل إظهار املرونة والقدرة على تكيف
حتظى بدعم املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب (املديرية
أساليبها بسرعة .كما أهنا بارعة بصفة خاصة يف استغالل
التنفيذية) ،اليت تعمل على تنفيذ السياسة العامة اليت تضعها
التكنولوجيات اجلديدة على شبكة اإلنرتنت  -سواء لنشر
اللجنة ،وتنسيق الرصد يف جمال تنفيذ القرار ،)2001( 1373
رسائلها وجتنيد أعضاء جدد ،أو لتمويل هجماهتا والتخطيط
وتقييم اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء لتنفيذه.
هلا وإدامتها.
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وجتري املديرية التنفيذية باسم اللجنة زيارات تقييمية إىل جهودها الرامية إىل تنفيذ قرارات اجمللس بشأن اإلرهاب ،فض ً
ال
الدول األعضاء ،مبوافقة احلكومات املضيفة .والزيارات التقييمية عن التوصيات املنبثقة عن تقييم اللجنة للزيارات اليت تقوم هبا.
ّ
متكن اللجنة واملديرية التنفيذية من الدخول يف حوار بنّاء مع
وتُ ّبي تقييماتنا وحتليالتنا أن دوالً عديدة تفتقر إىل القدرات
الدولة اليت نقوم بزيارهتا؛ ورسم صورة دقيقة عن جممل قدرهتا واملوارد الضرورية لالمتثال بصورة فعالة لقرارات جملس األمن.
على مكافحة اإلرهاب؛ وحتديد الثغرات والتحديات واالجتاهات عالوة على ذلك ،تُ ّبي تقييمات املتابعة اليت جنريها تفاوتاً يف
واملمارسات اجليدة واملساعدة التقنية املطلوبة .ومثة جزء أساسي التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات .ومن األمهية مبكان أن يلجأ
من عملية التقييم يتمثل يف حتديد اجملاالت ذات األولوية الختاذ شركاؤنا يف التنفيذ إىل اعتماد توصياتنا وإدماجها يف عملهم
مزيد من اإلجراءات ،فضال عن املتطلبات ذات األولوية لتقدمي وبرامج املساعدة التقنية.
املساعدة التقنية .واملعلومات اليت يتم مجعها خالل الزيارات
ولكي يُكتب النجاح لعملية املتابعة ،جيب أن تتلقى
تُستخدم كذلك يف إعداد الدراسات االستقصائية الشاملة عن
دعماً قوياً من شركائنا يف التنفيذ ،مبا يف ذلك مكتب مكافحة
اجلهود اليت تبذهلا مجيع الدول األعضاء ،ليس لتنفيذ القرار
اإلرهاب .وعلى الصعيد السياسي ،يتوقف جناح املتابعة جزئياً
 )2001( 1373فحسب ،بل أيضاً القرار )2005( 1624
على نظر اجمللس يف عدم امتثال الدول لقراراته املتعلقة مبكافحة
بشأن منع التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.
اإلرهاب.
وهذه الدراسات االستقصائية اليت تعترب أمشل وثائق حتليلية
ويف ما يتعلق باالجراءات العملية للمتابعة ،أود التذكري
بشأن مكافحة اإلرهاب يف منظومة األمم املتحدة حتدد الثغرات
بأن التقييمات النامجة عن زياراتنا نتشاطرها مع الدولة اليت
اليت ال تزال قائمة ،وعال َم قد يكون من املفيد للغاية أن يرّكز
نقوم بزيارهتا .وقد تتشاطر املديرية التنفيذية أيضاً التوصيات
اجملتمع الدويل جهوده ،وأين يتم إحراز التقدم .ولقد حققت
باختاذ املزيد من اإلجراءات مع شركائها يف التنفيذ ،وتتشاطر
الدول األعضاء تقدماً كبرياً يف العديد من اجملاالت ،مبساعدة
التقييم بنفسها ،كلياً أو جزئياً ،مع أطراف ثالثة ،مبوافقة الدولة
اإلطار القانوين ملكافحة اإلرهاب الدويل الذي تطور إىل حد
اليت نقوم بزيارهتا .وجيري تشجيع الدول األعضاء على إعطاء
كبري  -وال سيما يف العقد املاضي  -رداً على التهديد اإلرهايب
هذه املوافقة ،ألهنا تعزز قدرتنا إىل حد كبري على حتديد اجلهات
املتطور باستمرار.
املاحنة ومقدمي املساعدة التقنية احملتملني .وينبغي أيضاً تذكري
إمنا هناك دول عديدة ال تزال تواجه حتديات كبرية .فبعض الدول األعضاء بالتزامها جتاه الوفاء بالتزاماهتا الدولية ملكافحة
الدول ال توجد لديها حىت اآلن كل ما يلزم من تدابري ملكافحة اإلرهاب ،ألن من مصلحتها الرئيسية محاية حياة مواطنيها،
اإلرهاب .كما تواجه الدول حتديات يف جهودها الرامية إىل
وحدودها ،ومؤسساهتا.
كفالة أن تكون التدابري القائمة قيد االستعراض والتعديل
وطوال العقد املاضي ،وتصدياً للتهديدات اإلرهابية
باستمرار ،ألن اإلرهابيني يتّبعون أساليب وتقنيات جديدة يف
عملهم .وبغية كفالة أن تظل تقييماتنا ختدم غرضاً مفيداً ،جيب املتطورة بسرعة وللمشهد العملي ،أصبحت الزيارات القطرية
أن نواصل البناء على احلوار القائم بني اجمللس والدول األعضاء ،اليت تقوم هبا اللجنة أكثر صعوبة وتعقيدا بكثري .ومبا أن الدول
من خالل جلنة مكافحة اإلرهاب واملديرية التنفيذية للجنة تطلب تقييمات أشد تركيزا واملزيد من زيارات املتابعة ،فال بد
مكافحة اإلرهاب .وينبغي تشجيع الدول األعضاء على تعزيز للجنة وجلنة مكافحة اإلرهاب أن تكونا قادرتني على توفري
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االستجابات املرنة والقائمة على االحتياجات .ويف غضون
فرتة زمنية قصرية نسبياً ،اختذ اجمللس ستة قرارات جديدة بشأن
مكافحة اإلرهاب ،وتناول مسائل متنوعة مثل تعزيز التعاون
الدويل يف جمايل القضاء وإنفاذ القانون ،ومناهضة اخلطاب
اإلرهايب ،ومكافحة استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ألغراض إرهابية ،واالجتار بالبشر ألغراض متويل اإلرهاب،
والتهديدات اإلرهابية للطريان املدين ،ومحاية اهلياكل األساسية
احليوية من اهلجمات اإلرهابية ،وبناء الشراكات بني القطاعني
العام واخلاص ،ومنع اإلرهابيني من احلصول على األسلحة.

ووفقاً لقرارات اجمللس ذات الصلة ،ستواصل اللجنة
واملديرية التنفيذية التعاون الوثيق مع شركائهما الرئيسيني ،مبا يف
ذلك فريق خرباء اللجنة املنشأة عمال بالقرار )2004( 1540
واللجنة املنشأة عمال بالقرارات  )1999( 1267و 1989
( )2011و  )2015( 2253بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية
يف العراق والشام (تنظيم داعش) والقاعدة وما يرتبط هبما من
أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات ،من خالل التبادل املنتظم
للمعلومات ،وتبادل التقارير ،وإعداد الوثائق والبيانات املشرتكة
للرئاسات الثالث ورفعها إىل اجمللس.

ومجيع هذه القرارات تقتضي من اللجنة واملديرية التنفيذية
املساعدة يف تنفيذها وتعزيزها ،مبا يف ذلك من خالل عقد
اجتماعات خاصة بشأن مواضيع مثل التعاون الدويل وأمن
الطريان املدين .لذلك ،فإن دور املديرية التنفيذية ال يزال يتوسع
من الناحية املواضيعية .وبالنسبة إىل التعاون الدويل ،على سبيل
املثال ،توسعت واليتها نتيجة الطلب على معاجلة البيانات
البيومرتية وخفض مستوى التهديد للبيانات االستخبارية.

إن جلنة مكافحة اإلرهاب واملديرية التنفيذية ملكافحة
اإلرهاب سوف تواصالن التعاون أيضا بشكل وثيق مع مكتب
مكافحة اإلرهاب ،وستواصالن تعزيز أفضل القواعد واملعايري
الدولية ،واملمارسات الفضلى ،والتوصيات من أجل التصدي
لإلرهاب والتطرف العنيف الذي ميكن أن يفضي إىل اإلرهاب.
ونأمل من مكتب مكافحة اإلرهاب ومن شركائنا والشركاء
املنفذين اآلخرين االستفادة الكاملة من تقييماتنا وحتليالتنا
وتوصياتنا وخربتنا يف جمال عملهم ،مبا يف ذلك حيثما يتعلق
األمر بتيسري املساعدة التقنية.

وإن إضافة مهام جديدة قد سبّبت أيضاً التوسع األفقي
واملفاهيمي .وباإلضافة إىل عمل املديرية التنفيذية املتمثل يف
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر السفري أبو العطا على
حتديد الثغرات والتحديات ،بات امللوب منها أيضاً دعم أعمال
شركائها الرئيسيني يف العديد من اجملاالت .ومن خالل عمل إحاطته اإلعالمية.
املديرية التنفيذية بشأن هذه املسائل ،فهي تدعم جلنة مكافحة
أعطي الكلمة اآلن ألعضاء جملس األمن.
اإلرهاب واجمللس يف تطوير السياسات العامة ،وتساعد اللجنة
السيد نيبنتزيا (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية) :نود أوال
على حتديد أولوياهتا ،وتعزز سياسة جملس األمن يف جمال
أن نشكركم ،سيدي الرئيس ،والوفد اإلثيويب على إدراج جلسة
مكافحة اإلرهاب العاملي.
اليوم يف برنامج عمل اجمللس لشهر أيلول/سبتمرب ،وأشكركم
وأود أن أشيد باملديرية التنفيذية على استعدادها للمشاركة على ما بذلتموه من جهود يف التحضري له.
بشكل استباقي يف تلك اجملاالت .كما أود أن أشدد على ضرورة
يف  ٢٨أيلول/سبتمرب  ،٢٠٠١قبل  ١٦عاما بالضبط،
تزويد املديرية التنفيذية مبا يلزم من املوارد الضرورية ،البشرية منها
قد اختذ جملس األمن قرارا رئيسيا ملكافحة اإلرهاب ،أي القرار
واملالية على السواء ،ملساعدة اللجنة بصورة فعالة على رصد وتعزيز
 .)2001( 1373والغاية من جلسة اليوم إجراء حتليل للحالة
وتيسري تنفيذ الدول األعضاء جلميع قرارات اجمللس ذات الصلة.
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الراهنة اليت طال انتظارها بشأن تنفيذ هذا القرار وقرارات اجمللس
األخرى اليت حتدد التزامات الدول املتعلقة مبكافحة اإلرهاب.
ونرى أن مناقشة اليوم ضرورية بشكل خاص يف ضوء االستعراض
املقبل يف كانون األول/ديسمرب ،ومتديد والية املديرية التنفيذية
للجنة مكافحة اإلرهاب .اآلراء اليت أعرب عنها اليوم سوف
تشكل أساسا هاما لصياغة قرار اجمللس ذي الصلة قبل هناية
العام.

للمالحقة اجلنائية للمقاتلني اإلرهابيني األجانب .وهناك العديد
من البلدان مل تنشئ اآلليات املناسبة لتبادل املعلومات والتنسيق
بني اإلدارات ،أو تضع ما يكفي من الضوابط فيما يتعلق
باهلجرة والتأشريات .فالعديد منها غري مرتبط بقواعد البيانات
ذات الصلة لدى املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية ،اإلنرتبول.
وهناك أيضا جوانب قصور فيما يتصل بقمع متويل اإلرهاب.
ومن دواعي األسف أن القائمة ال تنتهي عند هذا احلد.

ويود الوفد الروسي أن يتقدم بالشكر للسيد فالدميري
فورونكوف ،وكيل األمني العام ورئيس مكتب األمم املتحدة
ملكافحة اإلرهاب ،على إحاطته اإلعالمية ،وأن يهنئه على أول
مثول له أمام اجمللس .ويسعدنا أن نراه هنا اليوم .كما نشعر
باالمتنان للسفري أبو العطا ،رئيس جلنة جملس األمن املنشأة
عمال بالقرار  )2001( 1373بشأن مكافحة اإلرهاب،
وللسيد شاريا على إحاطاهتم اإلعالمية وعلى عرضهم النهج
اليت يتبعوهنا يف موضوع جلسة اليوم.

علينا أن نأخذ بعني االعتبار حقيقة أن نوع الرعب الذي
يتصدر املشهد يف هذه اللحظة ال يتطلب قدرا كبريا من الدعم
املايل .فهو يستند إىل التهديد الذي يشكله املفجرون االنتحاريون
الذين يتعرضون للكثري من الدعاية القوية .كل ما حيتاجه األمر،
على سبيل املثال ،للقيام هبجوم هو شاحنة ،وبطبيعة احلال ،من
املستحيل السيطرة على أسلحة القتل هذه .ولذلك ،علينا أن
نشدد على التدابري الوقائية ومكافحة التطرف.

مع تطور التهديدات اإلرهابية ،يتضح بصورة متزايدة ،من
بني أمور أخرى ،أن اجلهود الدولية واإلقليمية املبذولة ملكافحة
اإلرهاب ميكن أن تكون العامل احلاسم يف كيفية نظر فرادى
الدول إىل التزاماهتا بكل أمانة .وال ميكن أن متر اخلروقات اليت
ترتكب يف أنظمة مكافحة اإلرهاب من دون أن يالحظها
أحد .فاإلرهابيون يستغلون هذه الثغرات مبهارة فائقة .وإذا
فروا من العدالة يف أحد البلدان ،حتما سيشكلون هتديدا
ما ّ
للدول األخرى ،ال سيما الدول اجملاورة .ومن دواعي األسف
أن التشريعات الوطنية ملكافحة اإلرهاب تظل يف كثري من
األحيان يف مرحلة بدائية حىت اآلن .فعلى سبيل املثال ،فإن
الدراسة االستقصائية العاملية عن تنفيذ الدول األعضاء للقرار
 ،S/2016/49( )2001( 1373املرفق) ،اليت أعدهتا املديرية
التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب يف عام  ،٢٠١٦تشري إىل
أن التشريعات يف العديد من البلدان تفتقر إىل املعايري الالزمة
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إزاء تلك اخللفية ،من السهل أن نرى جوانب القصور
الفاضحة يف تنفيذ القرار  ،)2005( 1624بشأن مكافحة
التحريض على اإلرهاب ،مبا يف ذلك حاالت التربير اجلماهريي
هلذه العمليات وحىت متجيد اإلرهابيني .فعلى سبيل املثال،
تالحظ الدراسة االستقصائية العاملية عن تنفيذ قرار جملس األمن
 )S/2016/50( )2005( 1624من جانب الدول األعضاء
عددا من العوامل اليت تشكل عقبات أمام املالحقة القضائية
للمحرضني وغريهم من املتواطئني مع اإلرهابيني ،مبا يف ذلك
حقيقة أن هذه األعمال ال تعترب يف بعض الدول أعماال إجرامية
أو أن هناك قصورا يف إنفاذ مبدأ “إما الرتحيل وإما احملاكمة”.
حنن نؤمن إميانا راسخا باحلاجة امللحة إىل اختاذ تدابري
منسقة لتحديد وإزالة احملتوى اإلرهايب من شبكة اإلنرتنت اليت
من خالهلا تتدفق الدعاية وينشط اإلرهابيون يف ضم جمندين إىل
صفوفهم .ونرحب بتنظيم اجتماع خاص رفيع املستوى بشأن
هذا املوضوع عقُد يف األسبوع املاضي على هامش املناقشة
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العامة للجمعية العامة يف دورهتا الثانية والسبعني ومببادرة من
اململكة املتحدة وفرنسا وإيطاليا .ويف الوقت نفسه ،من املفارقة،
أن بعض البلدان اليت كانت سابقا غري راغبة يف التعاون بشأن
مشروع القرار الروسي اخلاص مبكافحة إيديولوجية اإلرهاب
الذي كان يرّكز على حل هذه املسائل حتديدا.

للمديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب مؤشر هام الحتياجات
يف جمال املساعدة التقنية .لذلك ،فإن ضمان فعاليتها يتوقف
إىل حد كبري على تبادل املعلومات على النحو الواجب بني
املديرية التنفيذية للجنة ملكافحة اإلرهاب ومكتب األمم املتحدة
ملكافحة اإلرهاب بدون بريوقراطية مفرطة.

حنن مقتنعون بأنه جيب علينا بصورة عامة استخالص املزيد
من النتائج من قرارات جملس األمن املتعلقة مبكافحة اإلرهاب.
ولذا جيب علينا أن هنيئ مناخا ملزيد من املطالب من الدول
فيما يتعلق بإنفاذ تلك القرارات .وال ب ّد لنا من متهيد الطريق
لبناء قدرات النظم الوطنية ملكافحة اإلرهاب .ونتذكر دائما أن
الدول األعضاء قد وافقت على االمتثال لقرارات جملس األمن،
وتنفيذها بشكل صارم ،وعلى أ ّن االلتزامات املنصوص عليها يف
ميثاق األمم املتحدة جتُب أي التزامات أخرى.

نعتقد أن االستعراض املقبل لوالية املديرية التنفيذية ملكافحة
اإلرهاب سيكون اللحظة املؤاتية للنظر يف الكيفية اليت ميكن هبا
للمجلس تعزيز فعالية املديرية التنفيذية ،ال سيما نظرا للقدر
الكبري من العمل املفيد الذي تضطلع به خالل الزيارات القُطرية
وبعدها .فعلى سبيل املثال ،من الواضح أنه ينبغي لنا احلصول
على عوائد أفضل من التوصيات اليت تقدم بشأن نتائجها .يبدو
يف الوقت الراهن أن الدول تغفل أحيانا بشكل جمحف العمل
األساسي الذي تقوم به املديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب.
لذلك ،ينبغي معاجلة هذه املسألة .وكما نرى ،هناك ذخرية ميكن
أن تسخرها جلنة مكافحة اإلرهاب لتبسيط إجراءاهتا ،حىت يف
مرحلة اإلعداد للزيارات القُطرية.

خالل التجديد السابق لوالية املديرية التنفيذية للجنة
مكافحة اإلرهاب يف  ،٢٠١٣شدد جملس األمن على الدور
الرئيسي للجنة مكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذية يف
ضمان التنفيذ الكامل لقراري جملس األمن )2005( 1624
و  .)2001( 1373وحنن ممتنون للمديرية التنفيذية ورئيسها
البارع طيلة السنوات األربع املاضية ،السيد البورد ،على العمل
الفعال الذي قام به منذ عام  .٢٠١٣ونأمل أن حيظى هذا
اهلدف بأولوية مطلقة من لدن الرئيس اجلديد للمديرية التنفيذية،
السيدة ميشيل كونينسكس؟ ونرحب بتعيينها ،وكلنا ثقة بأن
خربهتا بصفتها املدعي العام ورئيس الوكالة األوروبية للتعاون
القضائي ستكون الزمة يف منصبها اجلديد.

وحنن على ثقة بأن املديرية التنفيذية ستوجز اآلراء اليت
أعربت عنها الدول اليوم وتستفيد من الوقت املتبقي إىل حني
استعراض والية املديرية لتقييم جتربة األعوام السابقة وتقدمي
األفكار اخلاصة هبا يف هذا الصدد.

وحنن نتطلع إىل العمل اجلماعي البناء يف جملس األمن
خالل االستعراض املقبل لوالية املديرية التنفيذية للجنة مكافحة
اإلرهاب .ويتمثل هدفنا املشرتك يف حتقيق االستيفاء الكامل
والصادق لقرارات جملس األمن ،اليت حتظى جلنة مكافحة
بصورة عامة ،نرى إزاء خلفية إصالح هياكل هيئات األمم اإلرهاب بإمكانات فريدة لتعزيزها.
املتحدة ملكافحة اإلرهاب ،ميثل بداية فصل جديد للجهود
السيدة هيلي (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلمت
الدولية يف مكافحة اإلرهاب ،ونتطلع إىل التعاون الوثيق بني باإلنكليزية) :أشكر وكيل األمني العام فورونكوف ،والسيد
جلنة مكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذية ومكتب مكافحة شاريا والسيد أبو العطا على إحاطاهتم اإلعالمية.
اإلرهاب .نعتقد بأن املعلومات اليت ظهرت من العمل التحليلي
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املطالب الصعبة اليت قدمها اجمللس .وينطبق ذلك بصفة خاصة
على الدول األعضاء اليت قد ال تتوافر لديها املوارد أو اخلربة
ملعاجلة مجيع أوجه ضعفها .وحينما ال تكون الدول قد أبدت
اإلرادة السياسية للمتابعة ،علينا مجيعا أن نعمل معا للضغط
عليها للقيام بذلك.

ويف مجيع أرجاء العامل ،جنابه هتديدات إرهابية جديدة
وخطرية .إننا نشهد اإلرهابيني وهم يستخدمون الشاحنات
لسحق املدنيني األبرياء يف مراكز املدن ،واألجهزة املتفجرة املرجتلة
املصنوعة منزليا ترتك يف القطارات ،والطائرات تسقط بالقنابل
املهربة على متنها .وبعد مرور أكثر من  17عاما على هجمات
 11أيلول/سبتمرب ،ال يزال اإلرهابيون يكيفون أساليبهم ويشنون
أما بالنسبة هليكل مكافحة اإلرهاب التابع للمنظمة ذاهتا،
اهلجمات الوحشية حملاولة تعطيل أسلوب حياتنا احلديثة.
فإن الواليات املتحدة تود أن ترى زيادة فعالية املديرية التنفيذية
إن الواليات املتحدة تقود مكافحة اإلرهاب جبميع أشكاله .ملكافحة اإلرهاب وتعزيزها وحتديثها .ونريد أن نرى املديرية
فنحن نتصدر حتالفا للدول يكلل بالنجاح يف حترير األرض من التنفيذية وهي قوية تساعد الدول األعضاء على فهم الثغرات
تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام .إن تنظيم الدولة يف جهودها ملكافحة اإلرهاب ،وحتليل الطرق اليت تتغري هبا
اإلسالمية يلوذ بالفرار .وما هي سوى مسألة وقت قبل أن يفقد التهديدات اإلرهابية .وستقود الواليات املتحدة اجلهود الرامية
ما تبقى من األرض اليت يسيطر عليها .كما أن الواليات املتحدة إىل حتديث والية املديرية التنفيذية يف وقت الحق هذا العام
ملتزمة بإخضاع الدول اليت ترعى اإلرهاب للمساءلة ،وال سيما جلعل املنظمة أكثر صالحية ملواجهة التهديدات احلالية.
البلد الذي يأيت يف املركز األول لتلك البلدان ،إيران.
ونعرب أيضا عن تأييدنا الكامل لسعي األمني العام
ولكن بالرغم من أننا حنن وشركاءنا نكثف جهودنا لدحر
اإلرهاب ،فإن األمم املتحدة ظلت على اهلامش يف أغلب
األحيان .بيد أنه ينبغي أال يكون احلال كذلك .فاألمم املتحدة
حتظى بأساس قوي ميكنها من أن تكون شريكا فعاال يف جمال
مكافحة اإلرهاب ،وذلك هو االسرتاتيجية العاملية ملكافحة
اإلرهاب .ومع ذلك ،من الضروري أن نضمن التنفيذ املتوازن
لالسرتاتيجية على نطاق مجيع ركائزها األربع ،مبا يف ذلك بإدماج
منع التطرف املصحوب بالعنف يف الركيزتني األوىل والرابعة.
واختذ جملس األمن نفسه قرارات هامة تلزم مجيع الدول
األعضاء بتجرمي األعمال اإلرهابية ،ووقف انتشار أسلحة
الدمار الشامل وإهناء تدفق املقاتلني اإلرهابيني األجانب .بيد
أن تلك القرارات لن تكون سوى حرب على ورق إذا مل تضاعف
الدول األعضاء جهودها وتقوم بتنفيذها .وذلك جمال ميكن
لألمم املتحدة أن تفعل فيه أكثر من ذلك بكثري .وميكنها
أن تساعد الدول األعضاء على تعزيز دفاعاهتا ومتابعة تنفيذ
12/30

إلصالح الطريقة تعاجل هبا األمم املتحدة مكافحة اإلرهاب.
ولكن لكي تنجح تلك اإلصالحات ،فإن عليها أن تفعل أكثر
من تغيري املربعات على خمطط تنظيمي .فعلى سبيل املثال،
فيما تستمر احلملة ضد تنظيم الدولة اإلسالمية ،فإن بعض
مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية سيحاولون التسلل مرة أخرى
إىل بلداهنم األصلية للتخطيط لشن هجمات جديدة .وينبغي
لألمم املتحدة أن تساعد الدول األعضاء املعرضة للخطر على
وقف تدفق املقاتلني اإلرهابيني األجانب وتقييم التهديدات
املستقبلية .وعليها أيضا أن تساعد الدول األعضاء على حفظ
مواطنيها من النزوع إىل التطرف يف املقام األول.
ولدى األمم املتحدة الكثري من األدوات املتاحة للحكومات
لالستفادة منها .فهناك خرباء يف جماالت احلوكمة والتنمية
واالتصاالت واألمن ،وبالطبع ،مكافحة اإلرهاب .وينبغي لألمم
املتحدة أن جتمع كل تلك العناصر معا حينما حتتاج احلكومات
إىل املساعدة يف مكافحة انتشار األيديولوجيات اإلرهابية ومنع
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ترسخ التطرف املصحوب بالعنف .ونناشد منظومة األمم
املتحدة بأسرها دعم اجلهود االبتكارية على أرض الواقع ملنع
املتطرفني الذين ميارسون العنف ومؤيديهم من حفز األفراد على
ارتكاب أعمال العنف أوالتطرف أو متويلهم ،أو جتنيدهم.
وعلى مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب واملديرية التنفيذية
ملكافحة اإلرهاب أن يأخذا زمام املبادرة يف التأكد من أن يعمل
اجلميع يف األمم املتحدة معا يف هذه املكافحة .وإذا أريد لألمم
املتحدة توسيع نطاق تأثريها ،فإهنا ال ميكن أن تعمل مبفردها.
وعليها أن خترج من نيويورك وتشرك اجلهات الفاعلة املختلفة
يف امليدان .وميكنها أن تستفيد من خربة هذه اجلهات الفاعلة.

S/PV.8059

األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب ،والسيد عمرو عبد اللطيف
أبو العطا ،رئيس جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار 1373
( )2001بشأن مكافحة اإلرهاب ،والسيد دافيد شاريا،
املوظف املسؤول عن املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب،
على اإلحاطات اإلعالمية املفيدة اليت قدموها.

وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألخذ الكلمة بصفيت رئيس
اللجنة املنشأة عمال بالقرارات 1989 ،)1999( 1267
( )2011و  )2015( 2253بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية
يف العراق والشام (داعش) ،وتنظيم القاعدة ومن يرتبط هبما
من أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات ،واللجنة املنشأة عمال
وإذ تقوم األمم املتحدة بتعزيز جهودها ملكافحة اإلرهاب ،بالقرار  ،)2011( 1988مع تركيز مالحظايت يف إطار هيكل
فإن احرتام حقوق اإلنسان يكتسي أمهية حيوية .وينبغي أال األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب.
تكون مكافحة اإلرهاب إطالقا ذريعة لتجاهل حقوق اإلنسان.
إن اجملتمع الدويل يواجه العديد من التحديات من تنظيم
والواقع أنه حينما تنتهك احلكومات حقوق اإلنسان باسم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام ،ومن تنظيم القاعدة والشبكات
مكافحة اإلرهاب تؤدي هذه النهج إىل نتائج عكسية .فانتهاك اخلاصة بكل واحد منهما .وتواصل اجلماعات اإلرهابية التكيف
حقوق اإلنسان يؤدي فعليا إىل زيادة الدعم احمللي لإلرهاب .يف االستجابة للجهود العاملية ملكافحة اإلرهاب ،وال تزال حركة
وجيب أن يشكل تعزيز احرتام حقوق اإلنسان وسيادة القانون الطالبان تشكل هتديدا خطريا للسالم واالستقرار واألمن يف
جزءا أساسيا من أعمال األمم املتحدة مع الدول األعضاء يف أفغانستان .وتواصل اللجنة إدارة تدابري تشمل جتميد األصول
مجيع أرجاء العامل.
وحظر السفر وعمليات حلظر توريد األسلحة تستهدف األفراد
ومتثل مكافحة اإلرهاب اختبارا رئيسيا لصالحية األمم واجلماعات املعينة املرتبطة بتنظيم الدولة اإلسالمية أو تنظيم
املتحدة للتصدي للتهديدات اليت نواجهها اليوم .وستواصل القاعدة أو حركة طالبان.
الواليات املتحدة اختاذ إجراءات العمل على مكافحة اإلرهاب،
وإذا أُريد لنظم اجلزاءات أن تعمل بفعالية ،من األمهية مبكان
ولكن ميكن لألمم املتحدة وجيب عليها أن تفعل املزيد
كفالة أن تسري أعمال اللجنة جنبا إىل جنب مع تطور التهديد
للمساعدة .ونتطلع إىل استجابة املنظمة للتهديدات العاملية .إن
العاملي الذي متثله هذه اجلماعات .ويف ذلك الصدد ،يدعم
مكافحة اإلرهاب تتصدر القائمة ،وبالتايل نناشد األمم املتحدة
مضاعفة جهودها ومساعدة الدول األعضاء على تعزيز جهودها أعمال اللجنة فريق الدعم التحليلي ورصد اجلزاءات املنشأ عمال
بالقرارين  )2004( 1526و  )2017( 2368بشأن تنظيم
ملكافحة هذا التهديد املشرتك.
الدولة اإلسالمية وتنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط هبا
السيد صديقوف (كازاخستان) (تكلم باإلنكليزية) :أود
من أفراد وكيانات ،وهو يواصل تقدمي أحدث تقييمات التهديد،
أن أشكر السيد فالدميري فورونكوف ،وكيل األمني العام ملكتب
ويرصد تنفيذ التدابري .ويقوم فريق الرصد بتنسيق أعماله بشكل
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وثيق مع املديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب وفريق اخلرباء التابع أحث الدول األعضاء اليت مل تقدم بعد تقاريرها عن التنفيذ وفقا
للجنة املنشأة عمال بالقرار  ،)2004( 1540ويشارك بفعالية للقرارات ذات الصلة أن تفعل ذلك.
يف مجيع األنشطة ذات الصلة يف إطار اسرتاتيجية األمم املتحدة
كما أنه من الضروري أن تواصل اللجنة مراعاة األصول
العاملية ملكافحة اإلرهاب .كما يسهم الفريق بانتظام يف تقارير القانونية يف عملها ،وال سيما من خالل عمل مكتب أمني
األمني العام عن التهديد الذي ميثله تنظيم الدولة اإلسالمية املظامل .وبصفيت الرئيس ،أود أن أشكر مجيع الدول األعضاء
وجمموعة جهود األمم املتحدة لدعم الدول األعضاء يف مكافحة على استعدادها املستمر للتعاون بشكل بناء مع اللجنة وفريق
ذلك التهديد .واللجنة وفريق الرصد على استعداد للعمل بشكل الرصد التابع هلا ومكتب أمني املظامل.
وثيق مع مكتب األمم املتحدة اجلديد ملكافحة اإلرهاب يف
السيد آلن (اململكة املتحدة) (تكلم باإلنكليزية) :أود
تنفيذ واليته الشاملة.
أيضا أن أشكر مجيع مقدمي اإلحاطات اإلعالمية هنا هذا
ومن أجل الوفاء بواليات اللجنة ،من األمهية مبكان أيضا الصباح ،وأن أغتنم هذه الفرصة ألرحب بوكيل األمني العام
التنسيق الفعال مع الوكاالت املتخصصة الرئيسية مثل احتاد
فورونكوف على تويل منصبه اجلديد ،وأمتىن له كل النجاح،
النقل اجلوي الدويل ،ومنظمة الطريان املدين الدويل ،ومنظمة
وأخربه مبدى تطلعنا للعمل معه خالل فرتة توليه املنصب.
اجلمارك العاملية ،واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنرتبول)
كما يعلم اجلميع يف هذه القاعة جيدا ،فإن اجلماعات
وفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية ،وأيضا مع املنظمات
اإلقليمية مثل منظمة شنغهاي للتعاون .كما يضطلع فريق الرصد اإلرهابية الدولية مثل تنظيم داعش وتنظيم القاعدة تسعى إىل
بدور رئيسي يف هذا الشأن .ومن أجل الوقوف على كيفية تفريق صفوفنا .إهنا تسعى إىل تقسيم جمتمعاتنا ومتزيق بلداننا،
تنفيذ نظام اجلزاءات بفعالية أكرب ولفهم التحديات الوطنية باهلجوم على قيمنا ومؤسساتنا .ولكن يف مواجهة حماوالهتم
واإلقليمية أمام تنفيذ تدابري اجمللس ،فإنين أقوم بتنظيم الزيارات لتفريقنا ،فإن أحد أعظم أسلحتنا هو قدرتنا على التوحد والعمل
اإلقليمية اليت هتدف إىل إذكاء الوعي بوالية اللجنة .وختدم تلك معا ،ووحدة جملس األمن يف رغبتنا يف محاية الناس يف مجيع أحناء
الزيارات تبادل أفضل املمارسات اليت تطبقها السلطات الوطنية العامل ودحر اإلرهاب.
يف مكافحة اإلرهاب ،من حيث صلتها بوالية اللجنة .ويف ذلك
ومل متس احلاجة أبدا هبذا القدر لنظامنا املشرتك املتعدد
الصدد ،يعتزم الرئيس القيام بعدة زيارات يف املستقبل القريب إىل
األطراف ملكافحة اإلرهاب .وكل مكون أساسي يعد مكونا بالغ
أفغانستان وأوزبكستان واالحتاد الروسي.
األمهية .وقد ساعد املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب والتحالف
وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألدعو الدول األعضاء إىل الدويل ضد داعش على صياغة اسرتاتيجياتنا وقدراتنا التقنية .وتقوم
مواصلة مشاركتها يف أعمال اللجنة وفريق الرصد ،إذ أن من مديرية األمم املتحدة التنفيذية ملكافحة اإلرهاب ومكتب األمم
الضروري االحتفاظ بقائمة جزاءات مستكملة وديناميكية.
املتحدة املنشأ حديثا ملكافحة اإلرهاب بتعبئة موارد األمم املتحدة
ويستكمل فريق الرصد البيانات املدرجة يف القائمة استنادا للتصدي لكل من اإلرهاب والتطرف العنيف .وعلى اجمللس دور
إىل معلومات تقدمها الدول األعضاء .ولذلك ،أشجع الدول حيوي ويصدر تدابري وإرشادات للدول أكثر تطورا من أي وقت
األعضاء على إبقاء الفريق على علم هبذه املعلومات .كما مضى .وأود بإجياز أن أسلط الضوء على فرصتني متاحتني لتحسني
هنج األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب وإعادة تقوميه.
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أوال ،جيب علينا تعظيم أثر املديرية التنفيذية ملكافحة
اإلرهاب وفعاليتها .وأود أن أهنئ املديرية على ما قامت به
من عمل حىت اآلن .إهنا كيان حسن األداء من كيانات األمم
املتحدة يتمتع خبربة ومعرفة حقيقية .وقد جرى الرتحيب بالنهج
االستباقي الذي تتبعه املديرية فيما خيص املسائل اجلديدة ملكافحة
اإلرهاب .ومبادئها التوجيهية بشأن املقاتلني اإلرهابيني األجانب
واخلطاب املضاد ،على سبيل املثال ،نقاط مرجعية ممتازة .وعالوة
على ذلك ،فإن عمل املديرية بشأن الشراكات بني القطاعني
العام واخلاص على شبكة اإلنرتنت كان حيويا ،على سبيل املثال،
العمل مع مؤسسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل
السالم وأكرب الشركات العاملة يف جمال التكنولوجيا يف العامل
يف التصدي حملتوى اإلرهاب والتطرف العنيف على اإلنرتنت.
كما أقامت احلكومات عالقات جديدة مع القطاع اخلاص على
النحو املبني يف األسبوع املاضي عندما استضافت رئيسة وزراء
بلدي مع شركاء من إيطاليا وفرنسا للمرة األوىل أكرب الشركات
العاملة يف جمال تكنولوجيا املعلومات يف العامل يف األمم املتحدة
لتناول مسألة استخدام اإلرهابيني لشبكة اإلنرتنت.
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إىل هناية عنيفة على يد قادة انتهازيني .وميكن أن حيدث هذا.
وأخشى أن حيدث يف املدارس وأماكن العبادة والسجون .وميكن
للدول أن تعاجل قضية اإلرهابيني بكل الوسائل االستخباراتية
والشرطية والقضائية ،بل والعسكرية املتاحة هلا .ولكن ،كما
يقول وكيل األمني العام فورونكوف ،فإىل أن نتمكن من كسر
دورة حياة تغذية نزعة التطرف واإلرهاب ومعاجلة البيئات اليت
تعتنق فيها الدعوات إىل اإلرهاب وترتسخ ،سنكون دائما يف
انتظار ظهور إرهايب حمتمل آخر .وهذا هو السبب يف أن منع
التطرف العنيف ميثل استثمارا حيويا من أجل السالم واألمن،
والسبب يف اعتقادي أن األمني العام غوترييش أبرزه عندما أنشأ
مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب.
ولذلك ،فإنين أعتقد أن القيادة االسرتاتيجية والعمل
التنسيقي للمكتب أمر حيوي يف هذا السياق .وينبغي للمكتب
أن يستخدم دوره التنسيقي احملوري للنظر خارج التحليل
التقليدي للسالم واألمن ،واالستفادة من خربات األمم املتحدة
يف جماالت حقوق اإلنسان ،والتنمية ،والقضايا اجلنسانية،
والتعليم ،على سبيل املثال ال احلصر .عندئذ فقط سيمكن
لألمم املتحدة أن تساعد البلدان على التصدي ألي هتديد
متطرف عنيف قبل أن ينفجر ليتحول إىل هتديد للسلم واألمن
الدوليني .إن قدرة األمم املتحدة على مساعدة الدول على منع
التطرف العنيف فريدة من نوعها وتكمن حبق يف صميم والية
مكتب مكافحة اإلرهاب.

وجتديد والية املديرية التنفيذية يف هناية هذا العام فرصة
لتعزيز أثرها .وينبغي أن يشمل هذا تعلم الدروس اخلاصة بكيفية
معاجلة املسائل األمنية الناشئة ،وحتسني التقييمات القطرية
والتأكد من التصرف بشأهنا ،وضمان أن تستخدم اخلربة التقنية
بشكل كامل ،وتوفري التوجيه بشأن ترتيب األولويات .ونتطلع
إىل الرتحيب مبيشيل كونينسكس بصفتها املديرة التنفيذية
وإذا جاز يل ،أود أن أتوجه بسؤال إىل وكيل األمني العام
اجلديدة واالستماع إىل أفكارها بشأن كيفية مواصلة حتسني هذا فورونكوف .إنين أرى أن الوصف الذي قدمه السرتاتيجيته مفيد
املكتب اهلام.
للغاية عندما عرضه يف إحاطته اإلعالمية ،وأتساءل عما إذا
أما الفرصة الثانية اليت نراها فهي منح األولوية للمنع ،كان بإمكانه أن يغتنم فرصة ،سواء اآلن أو يف وقت الحق،
ومعاجلة األسباب اجلذرية والتطرف العنيف الذي يولد اإلرهاب .ليذكر املزيد عن الكيفية اليت يرى هبا اضطالع مكتب مكافحة
فبالنسبة لكل شخص يتطرف حىت يصل إىل اإلرهاب ،هناك اإلرهاب بالوالية احليوية املكلف هبا من اجلمعية العامة لركيزة
أوال بيئة متيل فيها األيديولوجية والعوامل االقتصادية واملظامل املنع السرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب،
وكيف سيمكنه استخدام رئاسته لفريق العمل الرفيع املستوى
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املعين مبنع التطرف العنيف التابع لألمني العام لتنسيق هذا األمر .التطبيقات املشفرة ،واستخدام السفر املتقطع .وقد مسعنا تقارير
وسيكون من اجليد حقا أن نسمع املزيد عن ذلك.
عن استخدام البيتكوين والطائرات املسرية من دون طيار .وردا
وجيب أن يستمر التعاون املتعدد األطراف يف التصدي على األساليب املتطورة لإلرهابيني ،جيب علينا أن نعزز قدراتنا
بفعالية لإلرهاب والتطرف العنيف .ويف سري عمل املديرية وننفذ بقوة قرارات مكافحة اإلرهاب.
التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب بسالسة ،سيكون مكتب
وإضافة إىل القرار  ،)2001( 1373اعتمد اجمللس مؤخرا
مكافحة اإلرهاب املنشأ حديثا ووجود هنج اسرتاتيجي حقا القرارات  )2016( 2309بشأن أمن الطريان؛ و 2322
لألمم املتحدة إزاء املنع يقوم بتنسيقه مكتب مكافحة اإلرهاب ( )2016بشأن التعاون القضائي الدويل؛ و )2017( 2341
اثنني من السبل امللموسة للمساعدة يف هذا املسعى.
بشأن محاية اهلياكل األساسية احليوية؛ و )2017( 2354
السيد بيشو (اليابان) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أبدأ بشأن اخلطابات املضادة؛ و  )2017( 2370بشأن منع
بالرتحيب بوكيل األمني العام فالدميري فورونكوف يف منصبه اإلرهابيني من حيازة األسلحة .ويعد اعتماد تلك القرارات أمرا
بصفته رئيس مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب املنشأ مهما ،كما يعد تنفيذها الكامل أمرا حيويا.
حديثا .كما أود أن أشكر السفري أبو العطا ،رئيس جلنة مكافحة
اإلرهاب ،والسيد شاريا املوظف املسؤول باملديرية التنفيذية
للجنة مكافحة اإلرهاب ،على إحاطتيهما اإلعالميتني بشأن
تنفيذ القرار .)2001( 1373

وقد نفذت اليابان هذه القرارات ووضعت تدابري جديدة
استجابة لتطور أساليب اإلرهابيني .فعلى سبيل املثال ،قمنا
مؤخرا بسن قوانني ملنع اإلرهابيني من استخدام البيتكوين
والعمالت االفرتاضية ،وحظر الطائرات املسرية بدون طيار من
التحليق فوق املرافق احليوية والسفارات واحملطات النووية .ولتعزيز
التعاون القضائي الدويل ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،مبا
يف ذلك اإلرهاب ،فإن اليابان ،بوصفها دولة طرفا يف اتفاقية
األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واثنني من
الربوتوكوالت املكملة هلا ،ستتعاون بشكل أكثر فعالية مع كل
دولة من الدول األطراف يف املساعدة يف التحقيقات وتسليم
املطلوبني.

لقد مر  16عاما منذ وقوع هجمات  11أيلول/سبتمرب
 2001اإلرهابية واعتماد القرار  .)2001( 1373وعلى الرغم
من اجلهود العديدة اليت يبذهلا اجملتمع الدويل ملكافحة اإلرهاب
منذ ذلك احلني ،ما زلنا نشهد هجمات إرهابية يف مجيع
أرجاء العامل بتواتر مقلق .ففي أوروبا هذا العام وحده ،شهدنا
هجمات إرهابية خطرية يف لندن ومانشسرت وبرشلونة .ويف آسيا،
ما برحت مجاعة تدعي أهنا الدولة اإلسالمية يف العراق والشام -
شرق آسيا تقاتل احلكومة للسيطرة على مدينة مراوي يف الفلبني
إن التهديد اإلرهايب هتديد عاملي وجيب علينا تقدمي املساعدة
منذ أيار/مايو .إن التهديد الذي يفرضه اإلرهابيون يتطور على إىل من هم يف حاجة إليها كجزء من استجابتنا اجلماعية .فعلى
الصعيد العاملي ،ال سيما مع عودة املقاتلني اإلرهابيني األجانب سبيل املثال ،سامهت اليابان بـ ٣٥مليون دوالر يف آذار/مارس
إىل بلداهنم األصلية أو انتقاهلم إىل مناطق أخرى.
أساسا يف جنوب شرق آسيا ،يف ضوء التهديد املتزايد يف تلك
وباإلضافة إىل ذلك ،نشعر بالقلق إزاء األساليب املتطورة املنطقة .وستستخدم هذه األموال لتيسري تنفيذ القرارات ذات
اليت يتبعها اإلرهابيون ،اليت تشمل تنويع املصادر املالية ،ونشر الصلة من خالل مشاريع حمددة ،مبا يف ذلك نظام املعلومات
الدعاية من خالل وسائط التواصل االجتماعي ،واستغالل املسبقة عن الركاب والتعاون القضائي الدويل ،وقواعد بيانات
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اإلنرتبول ،ومكافحة الدعاية .وستواصل اليابان العمل عن كثب (أنظر  )A/72/PV.3إىل خطر اإلرهاب العاملي بدقة ووضوح.
مع جلنة التعاون التقين ومكافحة اإلرهاب واملديرية التنفيذية إننا نؤيد بيانه الذي يصف مدى تعقيد املشكلة اليت نواجهها.
للجنة مكافحة اإلرهاب من أجل التنفيذ الكامل للقرار 1373
إننا نقدر وندعم أعمال األمم املتحدة من خالل خمتلف
( )2001والقرارات األخرى ذات الصلة.
أجهزهتا وكياناهتا .وحنن على ثقة بأنه يف ظل قيادة املكتب املنشأ
ويتوقع من املكتب اجلديد ملكافحة اإلرهاب أن يعزز
إىل حد كبري تنسيق تدابري مكافحة اإلرهاب يف مجيع الدول
األعضاء .وينبغي لنا االستفادة من ذلك الزخم .وتتطلع اليابان
إىل التعاون الوثيق مع مكتب مكافحة اإلرهاب ووكيل األمني
العام فورونكوف .وجيب أن يتحد اجمللس يف مكافحة اإلرهاب
من خالل تنفيذ قراراتنا ،مبا يف ذلك القرار ،)2001( 1373
ومواصلة وضع تدابري مكافحة اإلرهاب.

السيد بيرموديث (أوروغواي) (تكلم باإلسبانية) :أود أن
أشكركم ،سيدي الرئيس ،على عقد جلسة اإلحاطة اإلعالمية
هاته بشأن تنفيذ القرار  ،)2001( 1373الذي يوفر لنا إطارا
دوليا ملكافحة اإلرهاب .وأود أيضا أن أهنئ السيد فالدميري
فورونكوف على تعيينه يف منصب وكيل األمني العام ملكتب
األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب ،وأشكره على إحاطته
اإلعالمية .وأتقدم بالشكر إىل رئيس جلنة مكافحة اإلرهاب،
السفري عمرو عبد اللطيف أبو العطا ،على عمله على رأس
اللجنة ،على إحاطته اإلعالمية اليوم ،وكذلك السيد دايفيد
شاريا ممثل املديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب.

حديثا ملكافحة اإلرهاب ،ستستفيد مكافحة آفة اإلرهاب من
الزخم املتجدد .ومن بني مهام هذا املكتب اجلديد ،نود أن
نشدد على حتسني املساعدة املقدمة إىل الدول األعضاء يف
تطوير قدراهتا على مكافحة اإلرهاب .وتلك املساعدة بالغة
األمهية ،ال سيما بالنسبة للبلدان األكثر تضررا من أعمال
اجلماعات اإلرهابية ،يف متكينها من مواجهة األعمال اإلرهابية
بالوسائل املناسبة واملوارد املتاحة ،والسماح هلا باالستفادة من
التعاون ويف ممارسة سيادهتا.

ونرى أن الدور الذي تضطلع به جلنة مكافحة اإلرهاب
ومديريتها التنفيذية حاسم األمهية يف تقييم حالة تنفيذ الدول
للقرار  )2001( 1373ويف التشجيع على اعتماد التدابري
اليت تدعم تنفيذه .ونشدد أيضا على أمهية دورها يف تيسري
املساعدات التقنية .إننا نشعر باالمتنان لزيارة جلنة مكافحة
اإلرهاب إىل أوروغواي يف آذار/مارس .ونويل أمهية كربى
للتوصيات اليت قدمت ونقوم بأخذها يف االعتبار .ونعمل
للنهوض بتنفيذ اجلوانب املختلفة املنصوص عليها يف خمتلف
قرارات جملس األمن .ومن األمثلة على ذلك مشروع القانون
الشامل ملكافحة اإلرهاب ومشروع القانون الشامل ملكافحة
غسل األصول .ومشروعا القانونني معروضان حاليا على برملاننا
الوطين الستعراضهما .ويشمل املشروعان توصيات قدمتها جلنة
مكافحة اإلرهاب.

لألسف ،أصبح التهديد املتمثل يف اإلرهاب العاملي مسألة
متفشية واألعمال اإلرهابية تقع مبعدل كبري .وجيب على اجملتمع
الدويل العمل على حنو موحد ألنه ال ميكن أن يسمح لإلرهاب
مبواصلة حصد األرواح الربيئة وزعزعة استقرار الدول ،وألنه جيب
إننا ندرك أمهية التصرف بشكل مجاعي يف هذه احلرب
أن حيمي احلقوق والقيم اليت يسعى اإلرهابيون إىل تدمريها .وقد
أشار األمني العام السيد أنطونيو غوترييش يف البيان الذي أدىل به واحلاجة إىل التعاون على الصعد الثنائية واإلقليمية والدولية.
أمام اجلمعية العامة يف دورهتا الثانية والسبعني يف املناقشة العامة ونعي أن التعاون جزء من مسؤوليتنا بصفتنا دولة عضوا يف
اجملتمع الدويل للعمل وتوفري احلماية .والتعاون جيعلنا أكثر قوة.
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ونعتقد أن مكافحة اإلرهاب جيب أن تتم يف احرتام ملبادىء
ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل ووفقا هلا ،وال سيما القانون
الدويل حلقوق اإلنسان وقانون الالجئني الدويل والقانون الدويل
اإلنساين الدويل .ونؤكد من جديد التزامنا بالعمل يف تضامن
ومبسؤولية لنجاح تلك املهمة.
السيد دوالتر (فرنسا) (تكلم بالفرنسية) :يف البداية ،أود
أن أشكر شكرا جزيال مقدمي اإلحاطات اإلعالمية ،بدءا من
وكيل األمني العام ملكافحة اإلرهاب ،السيد فالدميري فورونكوف.
لقد أتيحت لنا الفرصة بالفعل لنهنئ السيد فورونكوف وأن
نقدم له دعم فرنسا الكامل على مبادراته ،ولكين أود أن أكرر
مرة أخرى اليوم خالص متنياتنا له بالنجاح ،نظرا ألن هذه هي
إحاطته اإلعالمية األوىل أمام جملس األمن.
وأود أيضا أن أشكر السفري عمرو أبو العطا على إحاطته
اإلعالمية وعلى القيادة اليت حتلى هبا بلده يف رئاسة جلنة مكافحة
اإلرهاب.
وأخريا ،أود أن أعرب عن امتنان فرنسا للسيد دايفيد
شاريا على إحاطته اإلعالمية بشأن العمل املمتاز الذي تقوده
املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب ،وأن أغتنم هذه
الفرصة للتأكيد على أن فرنسا تتطلع بشغف إىل وصول الكديرة
التنفيذية اجلديدة السيدة ميشيل كونينسكس ،ء إىل نيويورك.
يشكل اإلرهاب حاليا أحد أخطر التهديدات للسلم
واألمن الدوليني .وبالطبع ،مكافحة اإلرهاب هي يف صميم
أعمال جملس األمن .وتتطلب استجابة منظمة وراسخة وموحدة
من جانب الدول واجملتمع الدويل ككل .سأركز اليوم على
مالحظتني رئيسيتني  -أوال ،على الدور األساسي لألمم املتحدة
يف مكافحة اإلرهاب ،وثانيا ،على دور املديرية التنفيذية للجنة
مكافحة اإلرهاب حتديدا.
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ويف حني أن األمر يرجع أساسا إىل الدول العتماد التدابري
واآلليات الالزمة ملكافحة اإلرهاب ،فإن على األمم املتحدة دور
رئيسي ومتزايد أيضا .إن اإلرهاب هو أحد التهديدات العاملية اليت
تتطلب استجابة عاملية ،وبالتايل فإن األمم املتحدة عليها مهمة
كبرية يف ذلك الصدد .إن األمم املتحدة لن تبدأ من الصفر .فقد
أجنزت حىت اآلن ثالث مهام رئيسية يف مكافحة اإلرهاب.
املهمة األوىل هي وضع املعايري وااللتزامات اليت تتيح للدول
وضع آليات قوية ملكافحة اإلرهاب .واختذ عدد من قرارات
جملس األمن املواضيعية اهلامة منذ عام  2001حتقيقا لتلك
الغاية ،ال سيما خالل السنوات الثالث املاضية ،تشمل العديد
من اجلوانب املتعلقة مبكافحة اإلرهاب ،مثل التمويل ومحالت
مناهضة الدعاية واملقاتلني اإلرهابيني األجانب.
وفيما يتعلق باعتماد اجلزاءات اليت هتدف إىل حرمان
اجلماعات اإلرهابية من سبل ارتكاب اهلجمات ،مثل النظام
عمال بالقرار  ،)1999( 1267طورت األمم املتحدة دراية
فنية هامة يف ذلك اجملال .ومن الواضح أن تعزيز التعاون الدويل
واحلوار لتشجيع الدول على العمل معا بشكل أكثر فعالية يف
تبادل املمارسات اجليدة نقطة أساسية ومن األولويات الرئيسية
بالنسبة لنا مجيعا.
ومع ظهور تنظيم داعش يف عام  ،٢٠١٤تطور التهديد
اإلرهايب كثريا .وأضفت ظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب
واالستخدام واسع النطاق لإلنرتنت وشبكات التواصل
االجتماعي يف التجنيد والتمويل والدعوة إىل العمل ،بعدا جديدا
على هذا التهديد ،الذي أصبح اآلن عامليا حقا .وأصبحت
مكافحة اإلرهاب بالتايل جبه ًة جديدة لألمم املتحدة من بني
التحديات العاملية الرئيسية األخرى ،مثل تغري املناخ واهلجرة.
وبالتايل ،فإن األمم املتحدة تلتزم وتتحمل املسؤولية أيضا عن
كفالة أن تكون استجابتها متالئمة مبا فيه الكفاية مع التهديد.
ويف هذا الصدد ،فإن إنشاء مكتب األمم املتحدة ملكافحة
1730230

28/09/2017

رإلا لامعألا ءارج نم نييلودلا نمألاو مالسلا ددهت يتلا راطخألا

S/PV.8059

اإلرهاب ،املكرس هلذه املسألة وتعيني وكيل لألمني العام لريأسه،
ميثل إجنازا حقيقيا .وترحب فرنسا بذلك التطور وتأمل أن يفيد
يف حتسني اتساق عمل األمم املتحدة يف هذا اجملال وزيادة إبرازه.

أما الوظيفة الثانية للجنة ،واليت تنفذها املديرية التنفيذية،
فهي تقييم الكيفية اليت ميكن هبا للدول تنفيذ القرارات ذات
الصلة .وهذا النوع من التقييم أمر أساسي .وتشجع فرنسا مجيع
الدول على السماح بزيارات املديرية التنفيذية حىت تتمكن من
فحص نظم مكافحة اإلرهاب لديها وإعداد أفضل التوصيات.
واستقبلت فرنسا ،من جانبها ،الزيارة األخرية هلا من قبل املديرية
التنفيذية يف عام  2015واستخلصت منها دروسا هامة .فمنذ
ذلك الوقت ،جرى اعتماد العديد من التدابري اإلدارية والتشريعية
بغية تعزيز نظم مكافحة اإلرهاب لدينا .وعالوة على ذلك،
واستنادا إىل تلك التقييمات والتوصيات ،من الضروري أن يكون
بوسع كيانات األمم املتحدة ذات الصلة تصميم وتنفيذ برامج
للمساعدة التقنية يف وقت الحق .ويف هذا الصدد حتديدا،
يكتسي التعاون الوثيق بني املديرية التنفيذية واملكتب اجلديد
ملكافحة اإلرهاب أمهية بالغة.

اإلرهابية لإلنرتنت .ومكننا ذلك االجتماع ،وهو األول من
نوعه ،من تعزيز احلوار مع شركات اإلنرتنت .وكما أكد الرئيس
ماكرون ،فإن ذلك ميثل خطوة كبرية ،ولكن جيب علينا أن
منضي إىل أبعد من ذلك .كما أعلن أن فرنسا ستعقد مؤمترا دوليا
معنيا بتمويل اإلرهاب يف مطلع عام  .2018وحنن ،بطبيعة
احلال ،نشجع أيضا املديرية التنفيذية على مواصلة عملها يف
هذين اجملالني.

السيدة شولغين  -نيوني (السويد) (تكلمت باإلنكليزية):
أود أن أبدأ مبشاركة اآلخرين يف الرتحيب بوكيل األمني العام
فورونكوف يف جملس األمن يف إحاطته اإلعالمية األوىل.
كما أود أن أشكر السفري أبو العطا والسيد ديفيد شاريا على
إحاطتيهما اإلعالميتني بشأن عمل اللجنة املنشأة عمال بالقرار
 )2001( 1373بشأن مكافحة اإلرهاب وعمل املديرية
التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب.

أنتقل إىل تعليقي الثاين الذي يتصل بعمل جلنة مكافحة
اإلرهاب ومديريتها التنفيذية ،حيث تشجعنا املذكرة املفاهيمية
على إيالء مزيد من االهتمام للقرار  .)2001( 1373وجيب
أن تواصل جلنة مكافحة اإلرهاب ،وهي يف صميم اهليكل
اجلديد ملكافحة اإلرهاب ،االضطالع بوظيفتني أساسيتني على
نفس القدر من األمهية .وتنطوي األوىل على إذكاء وعي الدول
بالتطورات املستجدة فيما يتعلق بالتهديد اإلرهايب .وال ميكن
للجنة القيام بذلك العمل إال بدعم من املديرية التنفيذية للجنة
مكافحة اإلرهاب ،اليت متلك خربات كبرية يف هذا اجملال حتت
تصرفها .وأود أن أشيد اليوم بالعمل املمتاز الذي تقوم به أفرقة
املديرية التنفيذية .فاملسائل اليت تعمل بشأهنا تتوافق إىل حد
لقد أصبح اإلرهاب اآلن أحد التحديات العاملية الرئيسية
كبري مع أولويات فرنسا ،مبا يف ذلك مكافحة دعاية اإلرهابيني،
ال سيما على شبكة اإلنرتنت ،ومتويل اإلرهاب ،من بني أمور اليت مل يعد بوسع الدول أن تواجهها مبفردها .وكما ّ
ذكرنا
الرئيس ماكرون يف اجلمعية العامة يف األسبوع املاضي (أنظر
أخرى.
ومن خالل التزام الرئيس ماكرون ،تضطلع فرنسا بدور  ،)A/72/PV.4فإن فرنسا تعتقد أن تعددية األطراف ليست
رئيسي يف معاجلة هاتني املسألتني .ويف هذا الصدد ،نظمت فحسب الطريقة الصحيحة لالستجابة من املنظور القانوين،
فرنسا ،باالشرتاك مع اململكة املتحدة وإيطاليا ،اجتماعا رفيع ولكن أيضا من منظور الفعالية ،يف سياق التصدي لتلك
املستوى على هامش اجلمعية العامة بشأن استخدام اجلماعات التحديات.
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يف التقييمات واحلوارات والنواتج التحليلية .كما جيب إدماج هذا
التفكري يف عمل مكتب مكافحة اإلرهاب .وستواصل السويد
اقرتاح إدراج إشارات إىل املرأة والسالم واألمن ،وكذلك دور املرأة
فيما يتعلق باإلرهاب والتطرف العنيف ،يف أعمال اجمللس ذات
الصلة ،مبا يف ذلك يف الوالية اجلديدة للمديرية التنفيذية.

حدد األمني العام يف خطابه أمام اجلمعية العامة يف األسبوع
املاضي (أنظر  )A/72/PV.3اإلرهاب بوصفه أحد التهديدات
والتحديات السبعة اليت تقوض جهودنا الرامية إىل حتقيق السالم
وبناء عامل أفضل .غري أنه أشار أيضا إىل أن اجلهود املبذولة
ملكافحة اإلرهاب ّ
تعطل شبكاته وتتيح استعادة أراض ومتنع
وقوع اهلجمات وتنقذ األرواح .ومع ذلك ،من الواضح أنه إذا
وكما قلنا أمس خالل مناقشتنا بشأن أمن الطريان (أنظر
أردنا التغلب على اخلطر الذي يتهدد جمتمعاتنا بسبب اإلرهاب ،)S/PV.8057 ،ليس هناك جمال للتهاون يف مكافحة اإلرهاب.
ال بد من تكثيف عملنا ،وال سيما يف جمال التعاون الدويل.
إن التهديد اإلرهايب متغري دائما .وقد بيّنت اهلجمات اليت ُشنت
إن الطابع عرب الوطين للعديد من العمليات اإلرهابية جيعل على مدى السنة املاضية ،مبا يف ذلك يف ستوكهومل ،أن علينا
منع اهلجمات اإلرهابية من جانب أي بلد مبفرده أكثر صعوبة .أن نكون يقظني باستمرار .وجيب علينا مواصلة العمل لتحسني
ولذلك ،فإننا نرحب بقرار األمني العام إنشاء مكتب األمم جهودنا يف مكافحة اإلرهاب .والسويد ملتزمة هبذا العمل،
املتحدة ملكافحة اإلرهاب باعتباره اخلطوة األوىل يف مبادراته وكذلك بالعمل جنبا إىل جنب مع شركائنا يف االحتاد األورويب
اإلصالحية .ونتطلع إىل العمل مع وكيل األمني العام فورونكوف من أجل حتقيق هذه الغاية.
فيما منضي قدما .وتقدر السويد أميا تقدير العمل الذي يقوم
به مكتب مكافحة اإلرهاب وجلنة مكافحة اإلرهاب واملديرية
التنفيذية ملكافحة اإلرهاب .إن تقييمات خرباء املديرية التنفيذية
وعملهم لتيسري تنفيذ الدول األعضاء لقرارات جملس األمن
بشأن مكافحة اإلرهاب هي أمور أساسية .وتلقى اجلهود
الوطنية دعما قيما يف صورة العمل اجلاري الذي يقوم به مكتب
مكافحة اإلرهاب لكفالة تنفيذ اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية
ملكافحة اإلرهاب على نطاق مجيع ركائزها األربع ،فضال عن
زيادة قدرته على مساعدة الدول األعضاء يف جمال بناء القدرات.

يلزم إيالء اهتمام خاص لألدوار املتعددة اليت تقوم به
املرأة فيما يتعلق باإلرهاب ،مبا يف ذلك أدوار اجلاين واملؤيد
وامليسر والضحية ومن يقوم مبنع اهلجمات .ويتطلب كل من
تلك األدوار ُنجا واسرتاتيجيات خمتلفة يف إطار مكافحتنا
لإلرهاب .ومن املهم أن تواصل املديرية التنفيذية عملها لتعزيز
دور املرأة يف مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف .وحنن ندرك
أمهية عمل املديرية التنفيذية بشأن تطوير مسارات األعمال
املواضيعية املتعلقة مبسائل من قبيل القضايا اجلنسانية وإدراجها
20/30

ويف سياق أعم ،حنن حباجة أيضا إىل كفالة مواصلة اجلهود
ملنع حماوالت تغذية نزعة التطرف والتطرف العنيف .وينبغي هلذا
العمل أن يكون متسقا مع اسرتاتيجيتنا املشرتكة ،أال وهي،
اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب ،وكذلك
مع خطة العمل ملنع التطرف العنيف .وسيكون مكتب األمم
املتحدة اجلديد ملكافحة اإلرهاب أساسيا يف اإلشراف على هذا
العمل.
ومن بني اإلجراءات األخرى ،تدعم السويد عمل برنامج
األمم املتحدة اإلمنائي فيما يتعلق مبنع التطرف ،مبا يف ذلك
التقرير الصادر مؤخرا :الرحلة إىل التطرف يف أفريقيا :الدوافع
ويبي هذا التقرير بوضوح أن
واحلوافز ونقطة التحول للتجنيدّ .
دعم القطاعات االجتماعية بطريقة تشاركية على الصعيد احمللي
يؤدي إىل بعث األمل والشعور باالنتماء الذي يكافح العنف
واالضطراب .وبناء جمتمعات شاملة للجميع والتعليم والنمو
والعوملة هي أمور يف غاية األمهية بالنسبة للجهود الوقائية .والتنفيذ
الكامل خلطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠٣٠ميكن أن يوفر ذلك
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الشمول للجميع ،وهو أمر مطلوب من أجل املساعدة على منع
التطرف العنيف ،وينبغي اعتباره جزءا ال يتجزأ من جهودنا.
أود أن أختتم كلميت بالتشديد أيضا على أن التدابري اليت
نتخذها ملكافحة اإلرهاب جيب دوما ،وبطبيعة احلال ،أن متتثل
للقانون الدويل ،مبا يف ذلك القانون الدويل حلقوق اإلنسان
والقانون الدويل لالجئني والقانون الدويل اإلنساين.
السيد سيس (السنغال) (تكلم بالفرنسية) :إن مناقشة
اليوم ،اليت متثل متابعة منطقية ملناقشة األمس بشأن أمن الطريان
املدين ،تبني مرة أخرى األمهية اخلاصة اليت يوليها جملس األمن
ملكافحة آفة اإلرهاب .ويف الواقع ،يذكرنا تطور وتضاعف
اهلجمات اإلرهابية يف مجيع أحناء العامل باستمرار خبطورة ذلك
التهديد اخلبيث على السلم واألمن الدوليني .ولذلك ،أشكر
الرئاسة اإلثيوبية والوفد الروسي على تيسري عقد هذه اجللسة
اليت تأيت يف وقتها متاما.
والشكر والرتحيب موصوالن كذلك لوكيل األمني العام،
السيد فالدميري فورونكوف ،رئيس مكتب األمم املتحدة
ملكافحة اإلرهاب؛ والسفري عمرو أبو العطا ،رئيس جلنة
مكافحة اإلرهاب؛ والسيد ديفيد شاريا ،املوظف املسؤول عن
املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب .فقد ساعدت جودة
إحاطاهتم اإلعالمية بشأن العمل املتعدد اجلوانب لألمم املتحدة
يف حرهبا ضد اإلرهاب يف إثراء مناقشاتنا.
عندما اختذ اجمللس القرار  ،)2001( 1373القاضي
بإنشاء جلنة مكافحة اإلرهاب ،مل يكن بوسعنا أن نتصور
أنه بعد  16عاما من اختاذه ،سيبلغ اإلرهاب الدويل األبعاد
املهولة اليت وصل إليها يف الوقت احلايل .وبدال من أن يستسلم
اجملتمع الدويل لإلحباط نتيجة فشله الواضح يف إجياد استجابات
مناسبة ،فإنه جيب عليه  -يف ضوء هذه اآلفة  -اعتماد هنج
قسري وموحد وشامل للجميع على املدى الطويل.
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وحتقيقا هلذه الغاية ،فإن تنقيح وتبسيط اإلطار القانوين
واملؤسسي ملكافحة اإلرهاب أمر ال غىن عنه .وهذا هو السبب
يف ترحيب الوفد السنغايل بإنشاء مكتب مكافحة اإلرهاب
اجلديد وتعيني وكيل لألمني العام على رأسه ،عمال بقرار اجلمعية
العامة  291/71املؤرخ  15حزيران/يونيه  .2017ونشجع
املكتب على السعي احلثيث إىل حتسني التنسيق بني خمتلف
اهليئات والربامج والوكاالت املشاركة يف مكافحة اإلرهاب.
إن احلركات اإلرهابية تستخدم اإلنرتنت ووسائط التواصل
االجتماعي على حنو متزايد يف أعماهلا البشعة للتحريض على
العنف وجتنيد املقاتلني اإلرهابيني األجانب ومتويل األعمال
اإلرهابية والتخطيط هلا .وتستفيد تلك احلركات من أوجه
القصور يف النظم املالية واألطر القانونية الوطنية والدولية من
أجل مجع األموال ،مبا يف ذلك عن طريق االجتار بالنفط وبيعه،
واالختطاف طلبا للفدية ،واالجتار باألشخاص واألسلحة
واملخدرات والسلع الثقافية ،وغري ذلك من أشكال االبتزاز.
وملنع اإلرهابيني من ارتكاب جرائمهم ،جيب على الدول
أن تنفذ اآلن هبمة األحكام ذات الصلة للقرارات 1373
( )2001و  )2005( 1624و  )2014( 2133و 2178
( )2014و  )2014( 2195و  ،)2015( 2253وذلك
بتعزيز تعاوهنا يف جمال تبادل املعلومات االستخباراتية والتعاون
بشكل أفضل مع مقدمي اخلدمة من القطاع اخلاص من أجل
حتسني القواعد التنظيمية .وأود أن أشيد هنا بالعمل املمتاز
الذي أجنزته جلنة مكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذية يف رصد
تنفيذ الدول األعضاء للقرارات اآلنفة الذكر .ويف الواقع ،بالنظر
إىل الطابع املتطور واملتعدد األوجه لإلرهاب ،فإن الزيادة املستمرة
يف عدد القرارات اليت يتخذها جملس األمن توسع بشكل كبري
من نطاق تدخل جلنة مكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذية ،يف
حني أن املوارد البشرية واملالية ال تواكب دوما هذه التطورات،
األمر الذي قد يؤثر يف هناية املطاف على فعالية تلك اهليئة.
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يف اخلتام ،أكرر رمسيا التأكيد على دعم بلدي للجنة مكافحة
واملثال على ذلك الزيارات القطرية اليت تقوم هبا املديرية
التنفيذية لتقييم مدى تقدم الدول األعضاء وما تواجهه من اإلرهاب ومديريتها التنفيذية ومكتب مكافحة اإلرهاب ،مع
حتديات وما حتتاجه من مساعدة تقنية ،واليت ميكن أن تستفيد الدعوة إىل تعزيز املوارد البشرية واملالية هلذه اهليئات.
من حتسني رصد تنفيذ البلدان املعنية للتوصيات املرتتبة على
السيد إنتشاوستي خوردان (دولة بوليفيا املتعددة
هذه الزيارات وتقييمه على أساس منتظم .وباملثل ،جيب مراعاة القوميات) (تكلم باإلسبانية) :نشكر الرئاسة اإلثيوبية للمجلس
اخلصوصيات والقيود الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية يف سياق والبعثة الروسية على تنظيم هذه اجللسة اهلامة والزاخرة باملعلومات.
بناء قدرات الدول على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب قرارات جملس
ونعرب عن امتناننا على اإلحاطة اإلعالمية اليت قدمها
األمن .ويف هذا السياق ،من املهم أن تعتمد الدول األعضاء
وكيل األمني العام ملكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب،
 مع احلفاظ على سيادهتا  -اسرتاتيجيات وخطط عملفالدميري فورونكوف ،والذي نتمىن له كل النجاح يف األعمال
وطنية تستند إىل حقائق الواقع احمللي وتتكيف بصورة أفضل مع
ذات الطابع احلساس املوكلة إليه .كما نعرب عن االمتنان على
السياقات االجتماعية واالقتصادية واألمنية.
اإلحاطتني اإلعالميتني اللتني قدمهما السفري أبو العطا ،بصفته
وقد اعتمدت السنغال هنجا قائما على الوقاية والتعاون رئيس جلنة مكافحة اإلرهاب ،والسيد ديفيد شاريا ،املوظف
واالستجابة السريعة يف سياق جهودها من أجل تنفيذ التدابري املسؤول عن املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب.
الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الدويل والتطرف العنيف.
إن السيناريوهات اليت ينشط فيها اإلرهاب على كل من
كما يتعاون بلدي بنشاط يف جماالت العدالة اجلنائية ملكافحة
الصعيد احمللي واإلقليمي والعاملي متثل اليوم أحد أكرب التحديات
اإلرهاب على الصعيد الدويل؛ ومراقبة احلدود الربية والبحرية
اليت تواجه اجملتمع الدويل .ولذلك ،فإننا نوجه نداء عاجال إىل
واملطارات؛ واملساعدة القانونية املتبادلة يف جمال مكافحة غسل
جملس األمن وعموم األعضاء ملضاعفة جهودهم من أجل
األموال ومتويل اإلرهاب .وباإلضافة إىل ذلك ،مت اعتماد قانونني
مكافحة هذه اآلفة من خالل حتسني التعاون على الصعيد
يف عام  ،2007يفرضان عقوبات أشد على مرتكيب اجلرائم
الدويل وتنسيقه ،باستخدام مجيع الوسائل اليت ينص عليها ميثاق
اإلرهابية ،فيما جيري حاليا إعداد مشروع اسرتاتيجية وطنية
األمم املتحدة والتزاماهتم مبوجب القانون الدويل.
ملكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف.
ويف إطار اجلهد الدويل املشرتك ملكافحة اإلرهاب ،من
وعالوة على ذلك ،فإن تعزيز احلوار ومنع نشوب
الضروري التأكيد جمددا على أن اإلرهاب ال ميكن وال ينبغي
النزاعات ،وإشراك السكان من خالل تعبئة الشباب ،ومتكني
ربطه بأي ديانة أو جنسية أو حضارة أو مجاعة عرقية ،وأنه
املرأة ،والتعليم ،وبناء القدرات ،واستخدام رجال الدين من أجل
ال ينبغي بأي حال من األحوال استخدام تلك اخلصائص لتربير
تفكيك خطاب اجلماعات اإلرهابية وأيديولوجيتها ،وتيسري
التدابري الرامية إىل حماربته أو منعه.
احلصول على فرص عمل ،تشكل مجيعا عناصر أساسية ملنع
وبوليفيا  -بوصفها دولة تشجع ثقافة السالم وتعمل ،أوال
التطرف العنيف وميكن أن حتبط جهود املنظمات املتطرفة الرامية
وقبل كل شيء ،على محاية حقوق اإلنسان وكفالتها واحرتام
إىل تغذية نزعة التطرف لدى الشباب وجتنيدهم.
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القانون الدويل  -تفي بالتزاماهتا الدولية يف جمال مكافحة العامل بغية جعل مكافحة اآلفة أكثر فعالية وجتنب تكرار نفس
األخطاء مرة أخرى.
اإلرهاب.
ولنكن واضحني يف أن سياسات تغيري األنظمة ونزعة
التدخل والتدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى ما فتئت
تشكل بعض األسباب الرئيسية اليت أدت إىل حدوث فراغات يف
احلكومات وضعف سيادة القانون والنظام وغياب السيطرة على
احلدود .وقد يسرت هذه العوامل أعمال اجلماعات اإلرهابية
واملتطرفني الذين وجدوا احليز لفرض إيديولوجيتهم العنيفة
وارتكاب أعمال زعزعة االستقرار ،مبا يف ذلك اقرتاف انتهاكات
حقوق اإلنسان اليت ميكن أن ترقى إىل جرائم ضد اإلنسانية.

لقد قمنا بتنفيذ األحكام الواردة يف القرار 1373
( .)2001وأدرجنا اإلرهاب ومتويل اإلرهاب كجرميتني خطريتني
يف القانون .ولدينا وكالة حملية ملنع األعمال اإلرهابية والكشف
عنها والتحقيق فيها وتنفيذ تدابري الرصد لتجنب القيام هبا.
وما فتئت بوليفيا كذلك تقوم بالتعاون والتنسيق مع البلدان
األخرى يف تبادل املعلومات االستخبارية املالية إلجراء حتقيقات
يف التدفقات االقتصادية املشبوهة اليت قد ترتبط بغسل األموال
أو متويل اإلرهاب .ولدينا إطار معياري ميكننا من اعتماد تدابري
مثل التجميد الوقائي لألموال واألصول األخرى اململوكة ألفراد
ولألسف فإن ضحايا األعمال اليت ترتكبها املنظمات
أو كيانات قانونية  -حمددة يف القوائم اليت نشرهتا األمم املتحدة اإلرهابية من املدنيني ،مبا يف ذلك الفئات األشد ضعفا .ويتجلى
 ممن قد تكون هلم صلة باإلرهاب أو بتمويل اإلرهاب.ذلك يف ارتفاع معدل العنف ضد املرأة الذي شهدناه ،وكذلك
وإضافة إىل ذلك ،من خالل قانون بوليفيا لعام  ٢٠١٣من خالل التقارير اليت ال حصر هلا اليت تلقاها اجمللس ،واليت
املتعلق مبراقبة األسلحة النارية والذخائر واملتفجرات واملواد تشري إىل أن العنف اجلنسي الذي ترتكبه مجاعات مثل داعش
األخرى ذات الصلة ،لديها إطار قانوين حمدد لتنظيم استخدام وبوكو حرام وحركة الشباب ليس مستمرا فحسب ،بل ويشكل
ومحل األسلحة النارية واملتفجرات وغريها من املواد ذات الصلة .جزءا رئيسيا من أيديولوجيتها .واستنادا إىل تقرير األمني العام
وقد قمنا بناء عليه بإنشاء اآلليات القانونية ذات الصلة ملنع ( )S/2017/249بشأن العنف اجلنسي يف حاالت النزاع الذي
ومكافحة ومعاقبة اجلرائم املتعلقة باالجتار غري املشروع باألسلحة صدر يف نيسان/أبريل ،فإن الزيادة يف عدد النساء والفتيات
الاليت تعرضن لالسرتقاق اجلنسي ،وكذلك استخدمن كدروع
واألسلحة النارية واملتفجرات.
ويف ذلك الصدد ،ندعو اجملتمع الدويل إىل تعزيز الدور بشرية ومفجرات انتحاريات ،تسلط الضوء على حالتهن كموارد
النشط الذي تضطلع به الدول يف مكافحة اإلرهاب .وكما مسعنا ميكن استهالكها يف النظم اإلرهابية.

باألمس يف اجللسة بشأن أمن الطريان (أنظر ،)S/PV.8057
يكتسي التعاون التقين واملايل أمهية حامسة يف كفالة متكني مجيع
الدول من العمل على آليات تقنية ميكن أن تساعدنا على بناء
القدرة على حتسني جعل مكافحتنا لإلرهاب أكثر فعالية بكثري.
وبالنظر إىل التهديد الذي يشكله اإلرهاب والتطرف
العنيف للسلم واألمن الدوليني ،نعتقد أنه جيب علينا البحث
ملعرفة األسباب اجلذرية والعناصر التمكينية يف مجيع أحناء
1730230

ال ميكن إنكار أن اإلرهاب والعنف املسلح مرتبطان
جبرمية االجتار بالبشر واجلرائم املرتبطة هبا .واجلماعات اإلجرامية
واجلماعات اإلرهابية الدولية ،اليت حيارهبا اجمللس ومجيع بلدان
هذه املنظمة ،تكسب املال من خالل االجتار بالبشر واستغالهلم
وتستخدم العائدات يف متويل أنشطتها اإلرهابية .ونتيجة لذلك،
فإن تلك املوارد تشكل جزءا من النظام املايل العاملي عن طريق
غسل األموال واملالذات الضريبية .ومتيل هذه املوارد إىل تقليل
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الضوابط أو التخلص منها ،ال سيما من حيث االستثمار يف
قطاع اخلدمات ،وتستخدمها الشبكات اإلجرامية إلضفاء
الشرعية على املكاسب .ولذلك ،نعتقد أنه ينبغي للمجتمع
الدويل أن حيشد جهوده الرامية إىل حتديد ما إن كانت اجلماعات
اإلرهابية تتمكن من الوصول إىل النظام املايل الدويل عن طريق
املالذات الضريبية ،مبا يف ذلك اختاذ خطوات ملنع ذلك.
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وحيب عدم ربط اإلرهاب بأي عرق أو دين .وينبغي
للمجتمع الدويل تشجيع استخدام الوسائل السياسية واحلوار
من أجل التصدي للصراعات اإلقليمية والقضاء على األسباب
اجلذرية اليت تفضي إىل اإلرهاب .وينبغي للبلدان أن تعزز مراقبة
احلدود وتتعاون يف إنفاذ القانون وتعطيل الشبكات اليت يعمل
اإلرهابيون من خالهلا .وينبغي بذل جهود أقوى ملكافحة متويل
اإلرهاب .جيب على اجملتمع الدويل أن يضطلع بتعاون عملي
يركز على النتائج عن طريق التكاتف ملكافحة استخدام اإلنرتنت
ألغراض إرهابية مثل الدعاية اإلرهابية والتمويل والتجنيد
والتحريض والتخطيط.

ونعتقد أن مجيع اجلهود اليت يبذهلا جملس األمن واألمم
املتحدة من أجل القضاء على اإلرهاب جيب أن تدعمها مجيع
الدول األعضاء ،اليت جيب أن تتعقب اجلناة وتقدمهم إىل
العدالة ،إذ جيب التحقيق معهم وحماكمتهم ومعاقبتهم بأقصى
يف السنوات األخرية ،قامت جلنة مكافحة اإلرهاب،
عقوبة .وختاما ،نعرب عن تأييدنا القوي لتنفيذ يتسم بالشفافية
بوصفها منربا هاما من منابر جملس األمن يف التعامل مع قضايا
والتوازن لالسرتاتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب ،وندعو مجيع
مكافحة اإلرهاب ،برصد التهديدات واالجتاهات اإلرهابية
الدول إىل االلتزام مبكافحة هذه اآلفة.
اجلديدة ويسرت التنفيذ الشامل لقرارات اجمللس ذات الصلة من
السيد وو هايتاو (الصني) (تكلم بالصينية) :أود أن أبدأ جانب الدول األعضاء .وتعمل اللجنة بتنسيق وثيق مع كيانات
بتوجيه الشكر إلثيوبيا واالحتاد الروسي على مبادرهتما بعقد األمم املتحدة األخرى للنهوض جبدول األعمال الدويل ملكافحة
جلسة اليوم املفتوحة .ونرحب بوكيل األمني العام السيد فالدميري اإلرهاب ،األمر الذي أسفر عن نتائج إجيابية وفعالة.
فورونكوف .وحنن على استعداد لتعزيز التعاون مع مكتب األمم
واملديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب هي الذراع
املتحدة ملكافحة اإلرهاب حتت قيادته .ونود أيضا أن نشكر
التنفيذي للجنة مكافحة اإلرهاب .ومن خالل الزيارات القطرية
السفري أبو العطا ،رئيس جلنة مكافحة اإلرهاب ،والسيد شاريا،
والتقييمات ،تساعد الدول األعضاء يف حتديد أوجه القصور
املوظف املسؤول عن املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب،
والتحديات اليت تواجهها ،مع تيسري تبادل اخلربات يف جمال
على إحاطتيهما اإلعالميتني.
مكافحة اإلرهاب وتقدمي املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء.
إن اإلرهاب هو العدو املشرتك للبشرية مجعاء .وجيب على وعلى هذا النحو ،تضطلع بدور هام يف تعزيز قدرة الدول
اجملتمع الدويل استخدام معايري موحدة .وعلينا مكافحة اإلرهابيني األعضاء على مكافحة اإلرهاب.
حبزم أينما كانوا ،وأيا كانت الراية اليت يرفعوها ،وأيا كان البلد
وتؤيد الصني تعزيز التعاون فيما بني مكتب األمم املتحدة
الذي يستهدفونه أو أيا كانت الوسائل اليت يستخدموهنا .ويف
سياق مكافحة اإلرهاب ،حيب احرتام سيادة البلدان املعنية ،ملكافحة اإلرهاب ،واملديرية التنفيذية وجلنة مكافحة اإلرهاب
ومنح األولوية للدور القيادي لألمم املتحدة وجملس األمن واللجنتني املنشأتني عمال بالقرارين  )1999( 1267و 1540
( .)2001واستنادا إىل املهام واملسؤوليات املتعلقة مبكافحة
وااللتزام مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة.
اإلرهاب على النحو الصادر به تكليف من اجلمعية العامة وجملس
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األمن .يساعد املكتب الدول األعضاء يف تنفيذ قرارات جملس
األمن ذات الصلة مبكافحة اإلرهاب واسرتاتيجية األمم املتحدة
العاملية ملكافحة اإلرهاب .وجنبا إىل جنب مع العضوية األوسع
للمجتمع الدويل ،ستواصل الصني التنفيذ الصارم لقرارات جملس
األمن ذات الصلة والعمل بشكل استباقي على تعزيز التعاون
الدويل ملكافحة اإلرهاب ،بغية صون السلم واألمن الدوليني.
السيد كاردي (إيطاليا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أشكر
الرئاسة اإلثيوبية جمللس األمن على عقد هذه اجللسة اهلامة
هبدف حتقيق قدر أكرب من االتساق والرتكيز على هذه املسألة.
وأود أن أغتنم هذه الفرصة لإلشادة بالسفري أبو العطا ،رئيسة
جلنة مكافحة اإلرهاب ،وأرحب بوكيل األمني العام فورونكوف
رئيس املكتب الذي أنشئ حديثا ملكافحة اإلرهاب ،وأشكر
السيد شاريا على إحاطته اإلعالمية.
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وجاهة من اآلن .ويف ذلك اإلطار ،نلتزم التزاما قويا باإلسهام
يف اجلهود الدولية .وفيما يتعلق بالتحالف ملكافحة داعش على
وجه اخلصوص ،تشرتك إيطاليا يف رئاسة الفريق العامل املعين
مبكافحة متويل اإلرهاب .ونسهم بالوحدة الثانية يف التحالف
ملكافحة داعش ،اليت توفر الدعم اليومي للسلطات العراقية
من خالل تدريب أفراد األمن يف خمتلف امليادين ،من قبيل
االستخبارات ،وإنفاذ القانون ،ودوريات مراقبة احلدود وحفظ
األمن يف الشوارع.
وتسلم إيطاليا بأمهية العمل اجلاري الذي تقوم به اللجنة
املنشأة عمال بالقرارات  )1999( 1267و )2011(1989
و  - )2015( 2253بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق
والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وَمن يرتبط هبما من أفراد
ومجاعات ومؤسسات وكيانات  -والعمل الذي تقوم به جلنة
مكافحة اإلرهاب واملديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب .ونقدر
بشكل خاص اجلهود اليت تبذهلا املديرية التنفيذية ملكافحة
اإلرهاب من أجل مساعدة الدول األعضاء على حتقيق التنفيذ
التام للقرارات ذات الصلة .حنن نعلق أمهية كبرية على الزيارات
التقييمية اليت تقوم هبا املديرية التنفيذية إىل الدول األعضاء .فهي
أدوات حيوية لتحديد الثغرات والتحديات واملمارسات اجليدة
واالجتاهات العامة ،من بني أمور أخرى .ينبغي أن تتاح كل هذه
املعارف هليئات األمم املتحدة ذات الصلة ،وينبغي أن تكون
مفيدة يف حتديد أولويات أنشطة املساعدة التقنية.

وكما ذكرنا اآلخرون ،يف هذا اليوم قبل  16عاما ،يف
أعقاب اهلجمات اليت شنت على الواليات املتحدة ،اختذ جملس
األمن خطوة هامة يف التصدي آلفة اإلرهاب باختاذه القرار
 ،)2001( ١٣٧٣وهو نص ما زال ميثل عالمة بارزة يف جهود
اجملتمع الدويل يف التصدي للتهديد اإلرهايب .ومنذ ذلك احلني،
ما انفكت الدول األعضاء يف مواجهة حتديات جديدة ،مبا
يف ذلك التدفقات املتزايدة من املقاتلني اإلرهابيني األجانب
الذين يسافرون إىل مناطق النزاع أو يعودون منها ،وكذلك إساءة
استخدام اإلنرتنت ووسائط التواصل االجتماعي من جانب
كما نرحب مببادرة املديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب
الكيانات اإلرهابية ،فضال عن استغالل االجتار من جانب
لتحديث الدليل التقين لعام  2009لكي جيسد املتطلبات اليت
اجملرمني والشبكات اإلرهابية.
ويف السنوات اليت انقضت منذ اختاذ هذا القرار اهلام ،فإن حددهتا قرارات اجمللس ذات الصلة وتزويد الدول األعضاء بأداة
دعوته الدول األعضاء إىل االمتناع عن تقدمي أي شكل من مرجعية عملية تساعد على كفالة التحليل املتسق جلهود التنفيذ
أشكال الدعم للكيانات أو األشخاص الضالعني يف األعمال اليت تبذهلا .ولئن كنا نسلم بالدور الرئيسي الذي تضطلع به
اإلرهابية ،وكذلك دعوته الدول األعضاء إىل تعزيز قدراهتا املديرية التنفيذية يف إطار عمل األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب،
القانونية واملؤسسية ملكافحة اإلرهاب ليست أنسب توقيتا أو
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ونظرا لتجديد واليتها ،فإننا نأمل أن يتم تزويد املديرية باملوارد جماالت التدخل ذات األولوية ،فضال عن اتباع هنج استباقي .ويف
الوقت نفسه ،ينبغي أن يهدف إىل جتنب االزدواجية يف العمل
الالزمة ملواصلة عملها اهلام.
إن اتباع هنج شامل إزاء التطرف العنيف واإلرهاب أمر ويف كل ما ميكن أن يؤثر تأثريا كبريا على والية اهليئات األخرى.
السيد يلتشينكو (أوكرانيا) (تكلم باإلنكليزية) :أشكر
بالغ األمهية .وميكن للحدث األخري الذي أشار إليه زمالء
آخرون بشأن منع استخدام اإلنرتنت من قبل اإلرهابيني ،والذي وكيل األمني العام ،السيد فالدميري فورونكوف ومقدمي
استضافته فرنسا وإيطاليا واململكة املتحدة يف  20أيلول/سبتمرب اإلحاطات اإلعالمية اآلخرين على إسهاماهتم يف مناقشة اليوم.
على هامش اجلمعية العامة ،أن يسهم إسهاما هاما يف تعزيز نرحب بوكيل األمني العام ،ونتمىن له التوفيق يف عمله الذي
التعاون بني احلكومات وشركات القطاع اخلاص .تضطلع إيطاليا ينطوي على مسؤولية كبرية.
بدور رائد يف مكافحة اإلرهاب من خالل الرتكيز على التدريب
لقد اتسمت العقود األخرية بانتشار األيديولوجيات املتطرفة
والتصدي جلميع أشكال الدعم املايل إىل اجلماعات اإلرهابية ،العنيفة وظهور اجلماعات اإلرهابية اليت تتغذى عليها .وتطور
وكذلك من خالل االستجابة القوية لالجتار بالبشر واالجتار تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام ،وتنظيم القاعدة،
باملمتلكات الثقافية والتدفقات املالية غري املشروعة وغسل وحركة الطالبان ومجاعة بوكو حرام وحركة الشباب وغريها من
األموال .ذلك ألن اإلرهاب والتطرف العنيف ال ميكن دحرمها اجلماعات من هتديدات إقليمية إىل هتديدات عاملية يتعرض هلا
من خالل الوسائل العسكرية فقط .جيب علينا أيضا أن ننظر السالم واألمن الدوليان .على مدى السنوات املاضية ،تراكمت
يف القوى الكامنة اليت تيسر التطرف العنيف وانتشار رسائل أيضا لدى أوكرانيا جتارب مريرة يف التصدي للتهديدات اإلرهابية
الكراهية ونتصدى هلا .ولذلك ،فإننا ملتزمون بدعم أي مبادرات اليت يغذيها الدعم اخلارجي للجماعات واملنظمات اإلرهابية يف
تعاجل األسباب اجلذرية للتطرف ،مع الرتكيز ،يف مجلة أمور ،على شرق بلدي.
مكافحة التطرف يف السجون ودعم برامج الشباب من خالل
لقد أصبحت مكافحة اإلرهاب اآلن أولوية رئيسية راسخة
مكتب مبعوث األمني العام املعين بالشباب.
من أولويات األمم املتحدة ،مما أدى إىل اختاذ القرار 1373
ويف هذا اإلطار األوسع نطاقا ،أيدت إيطاليا تأييدا تاما ( )2001والقرارات األساسية الالحقة ،فضال عن اعتماد
العملية اليت اضطلعت هبا اجلمعية العامة لزيادة تعزيز اهليكل اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب يف عام
القائم ملكافحة اإلرهاب من أجل كفالة التنفيذ املتوازن للركائز  .2006وأدى ذلك أيضا إىل إنشاء هيئات رئيسية تابعة جمللس
األربع السرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب من األمن واجلمعية العامة ،مثل جلنة مكافحة اإلرهاب واملديرية
خالل إنشاء مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب ،الذي التنفيذية ملكافحة اإلرهاب ،فضال عن فرقة العمل املعنية بالتنفيذ
يرأسه وكيل األمني العام فورونكوف .ونعتقد أن اهليئة اجلديدة يف جمال مكافحة اإلرهاب .وعلى الرغم من وجود واليات خمتلفة
ستوفر قيمة مضافة هامة جدا ،سواء يف منع التطرف العنيف هلا يف البداية ،فإن تطور معايري األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب
أو يف مكافحته .وحيدونا األمل يف أن يضطلع مكتب مكافحة يف وقت الحق ،أدى إىل تداخل يف أنشطة تلك اهليئات،
اإلرهاب بدور رئيسي يف التنسيق بني العديد من الكيانات فضال عن التنافس على املوارد والنفوذ وملكية املشاريع .ولذلك،
املشاركة يف ميدان مكافحة اإلرهاب عن طريق اإلسهام يف حتديد فإن كفالة تعزيز التعاون املتبادل وجتنب ازدواجية اجلهود فيما
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بني هيئات األمم املتحدة اليت تعمل يف جمال املسائل املتصلة
مبكافحة اإلرهاب ،ال يزال ميثل حتديا مستمرا لألمم املتحدة.
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كما أهنا تكشف الثغرات احملتملة يف اللوائح التنظيمية القائمة
باستخدام أداة استقصاء تفصيلي ،وحتدد احتياجات الدول من
املساعدة ذات الصلة ،وتيسر إيصال املعونة بالدخول يف حوار
مع املاحنني الثنائيني ومتعددي األطراف احملتملني .وعلى وجه
اخلصوص ،حنيط علما على حنو إجيايب بآخر حتديث للدليل
التقين ملساعدة البلدان يف جهودها التنفيذية .هذا العمل بالغ
األمهية من أجل تعزيز تطوير التشريعات واملمارسات الوطنية يف
املسائل املتعلقة بالعدالة اجلنائية ،والتعاون الدويل ،واالستخبارات
املالية ،وأمن احلدود ،وإنفاذ القانون.

وقد أيدت أوكرانيا باستمرار احلاجة إىل تعزيز االتساق
والقيادة يف منظومة األمم املتحدة يف التصدي للتهديدات
اإلرهابية ،مبا يف ذلك عن طريق إجراء إصالح هليكل األمم
املتحدة ملكافحة اإلرهاب .لذلك ،فإن إنشاء مكتب األمم
املتحدة ملكافحة اإلرهاب هو خطوة طيبة يف ذلك االجتاه.
وحنن نتوقع أن يُعمم اجلهود املبذولة ملكافحة اإلرهاب يف إطار
منظومة األمم املتحدة ،وأن يسهم يف التنفيذ السليم السرتاتيجية
ولدينا جتربة تعاون جيدة جدا مع املديرية التنفيذية ،اليت
األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب ،فضال عن خطة عمل
زارت أوكرانيا يف عام  .٢٠١٣وأود أن أغتنم هذه الفرصة
األمني العام ملنع التطرف العنيف.
ومن أجل ضمان أن يظل موقف األمم املتحدة فيما للتشديد على أننا نتوقع من املديرية التنفيذية أن تضطلع ببعثة
يتعلق مبكافحة اإلرهاب قويا ،نتوقع من املكتب اجلديد حتقيق متابعة إىل أوكرانيا يف تشرين الثاين/نوفمرب ،استنادا إىل خطة
ما يلي :أوال ،إظهار قيادة اسرتاتيجية والتزام بالعمل ،مع معاجلة الزيارات اليت أقرهتا جلنة مكافحة اإلرهاب للفرتة -2014
الظروف املؤدية إىل انتشار اإلرهاب على أساس هنج على نطاق  .2017ومن جانبنا ،حنن تواقون لتقدمي أية مساعدة الزمة يف
املنظمة؛ ثانيا ،ضمان توفري املوارد واخلربات املالئمة إلسداء اإلعداد هلا.
أود أيضا أن أتطرق إىل مسألة التنقيح املقبل لوالية املديرية
املشورة يف جمال السياسات املتعلقة مبكافحة اإلرهاب ومنع
التطرف العنيف؛ ثالثا ،تعزيز سياساته االسرتاتيجية وتوجيهه التنفيذية.
الربناجمي للدول األعضاء من خالل التعاون الوثيق مع املنظمات
يسرنا تضمني برنامج عمل مؤمتر خرباء مكافحة اإلرهاب
واملنتديات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية؛ ورابعا ،تعزيز على النحو الواجب ،مجيع املواضيع اليت حددها اجمللس يف
التعاون بني مجيع كيانات األمم املتحدة العاملة يف امليدان ،قراراته األخرية .ناقشنا باألمس ،فيما خيص أمن الطريان (أنظر
والتواصل مع اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين.
 )S/PV. 8057التعاون القضائي الدويل ،ومحاية البنية التحتية
واملمتلكات الثقافية ،ومناهضة اخلطاب اإلرهايب ،واحلد من
توريد األسلحة إىل اإلرهابيني ،وتلك مواضيع تكتسي مجيعها
أمهية خاصة يف جهودنا املشرتكة .وقد تنشأ حتديات جديدة
تتطلب اهتماما وثيقا من جانب جملس األمن.

حنن نسلم بالدور احملوري الذي تضطلع به جلنة مكافحة
اإلرهاب يف اإلشراف على تنفيذ التدابري احملددة ملكافحة اإلرهاب
اليت أنشأها جملس األمن ،ويف رصد امتثال الدول اللتزاماهتا
وتشجيع التعاون الدويل يف هذا امليدان .ونود أن نشيد بعمل
املديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب ،اليت تقوم بالزيارات القطرية
بيد أنه بالنظر إىل التوسع اهلائل لوالية املديرية التنفيذية،
بالنيابة عن جلنة مكافحة اإلرهاب من أجل تقييم تنفيذ القرارات هناك حاجة إىل ضمان أن تنفذ أنشطتها املقررة يف الوقت
 )2001( 1373و  )2005( 1624و  .)2014( 2178املناسب ،وأن يكون بوسع الدول األعضاء االستفادة بشكل
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كامل من خربهتا .ولذلك ينبغي للمديرية التنفيذية ملكافحة
اإلرهاب ،توفري ما يكفي من القدرات واملوارد .ويف هذا الصدد،
فإن أوكرانيا على استعداد لتقدمي إسهامها يف حتسني سري عمل
املديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب ،وال سيما من خالل تعيني
خرباء مؤهلني للوظائف من الفئة الفنية إىل الكيان املوسع .إن
وفد بلدي على استعداد للمشاركة البناءة يف عملية جتديد والية
املديرية يف هناية العام.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :سأديل اآلن ببيان بصفيت ممثل
إثيوبيا.
يسرنا تويل زمام املبادرة لعقد هذه اإلحاطة اإلعالمية ،جنبا
إىل جنب مع زمالئنا الروس .ونشارك أعضاء اجمللس اآلخرين
هتنئة وكيل األمني العام فرونكوف على تعيينه رئيسا للمكتب
اجلديد ملكافحة اإلرهاب ،وكذلك على إحاطته اإلعالمية
للمجلس ،اليت بني من خالهلا رؤيته وأولوياته .كما أود مرة
أخرى أن أعرب عن تقديري للسفري أبو العطا على إحاطته
اإلعالمية اليوم ،بصفته رئيس جلنة جملس األمن املنشأة عمال
بالقرار  )2001( 1373بشأن مكافحة اإلرهاب .كما نعرب
عن شكرنا لدافيد شريا على إطالعنا على وجهات نظر املديرية
التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب.
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ونقدر أيضا العمل الذي تقوم به املديرية التنفيذية ملكافحة
اإلرهاب يف تنفيذ مقررات جلنة مكافحة اإلرهاب ،وتقييمات
اخلرباء اليت تقدمها ،فضال عن املساعدة اليت تقدمها إىل الدول
األعضاء لتنفيذ القرارات املتعلقة باإلرهاب بالنيابة عن جلنة
مكافحة اإلرهاب .ونالحظ على وجه اخلصوص زيادة عدد
التقييمات القطرية واملتابعات لتيسري تقدمي املساعدة التقنية،
عندما تكون الدول األعضاء املعنية حباجة إليها .ويف هذا
الصدد ،أسهمت جلنة مكافحة اإلرهاب واملديرية التنفيذية،
بشكل صائب ،يف تعزيز قدرة الدول األعضاء على منع
األنشطة اإلرهابية .إن اختاذ اجلمعية العامة لالسرتاتيجية العاملية
ملكافحة اإلرهاب ،يف  28أيلول/سبتمرب  ،٢٠٠٦كان من بني
اإلجنازات األخرى اليت توفر إطارا عامليا لتعزيز اجلهود الوطنية
واإلقليمية والدولية ملكافحة اإلرهاب.
واضطلعت فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة
اإلرهاب بدور هام للغاية يف تنفيذ االسرتاتيجية يف هذا الصدد.
ويعد إنشاء مكتب مكافحة اإلرهاب وتعيني وكيل لألمني العام
على رأس املكتب مؤخرا ،موضع ترحيب كبري .وحيدونا األمل
يف أن يعزز املزيد من االتساق والتآزر بني كيانات األمم املتحدة
العاملة يف جمال مكافحة اإلرهاب.
وعلى الرغم من إحراز تقدم كبري من جانب الدول األعضاء
يف تنفيذ القرار  )2001( 1373وغريمها من القرارات ،فإن
ما مت القيام به ال يزال غري كاف ،حيث ال يزال اإلرهابيون
يشكلون هتديدا خطريا للسلم واألمن الدوليني .وستساعدنا
هذه اإلحاطة اإلعالمية اليوم ،على التفكري يف اإلجنازات اليت
حتققت حىت اآلن والتحديات اليت ينبغي التصدي هلا.

إن آفة اإلرهاب ما فتئت تشكل هتديدا رئيسيا لنا مجيعا
منذ عقود وحىت اآلن ،وقد وفر القرار )2001( 1373
للمجتمع الدويل إطارا ملكافحة اإلرهاب والتطرف املصحوب
بالعنف .وقد أنشأ هذا القرار جلنة مكافحة اإلرهاب التابعة
جمللس األمن وهيكلها ،مبا يف ذلك جلنة مكافحة اإلرهاب
واملديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب ،ووضع األساس للقرارات
ويشري استقصاء التنفيذ العاملي الذي قامت به املديرية
األخرى .وننوه ونشيد بالدور األساسي الذي تضطلع به جلنة
مكافحة اإلرهاب يف رصد تنفيذ القرار  )2001( 1373وغريه التنفيذية ملكافحة اإلرهاب ،وتقرير األمني العام عن تنفيذ
االسرتاتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب بوضوح إىل أن التهديدات
من القرارات ذات الصلة املتعلقة مبكافحة اإلرهاب.
اجلديدة والناشئة ،مبا يف ذلك اجلرائم املنظمة العابرة للحدود
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الوطنية وصلتها بتمويل اإلرهاب ،واستخدام اإلنرتنت وغريها والتطرف املصحوب بالعنف ،اليت هي من أكرب األخطار اليت
من تكنولوجيات االتصاالت من قبل اإلرهابيني ،تشكل حتديا هتدد السلم واألمن يف عصرنا.
هائال ،وتتطلب املزيد من االهتمام .وتعترب التحديات اليت
أستأنف اآلن مهامي كرئيس للمجلس.
تواجهها البلدان النامية يف هذا الصدد هائلة بوجه خاص.
وأعطي الكلمة اآلن للسيد فورونكوف للرد على التعليقات
ونعتقد أن التناول الفعال ملسائل امتثال الدول األعضاء واألسئلة اليت أثريت.
اللتزاماهتا ،وإنشاء آليات اإلنفاذ األكثر تنسيقا حتت رعاية جلنة
السيد فورونكوف (تكلم بالروسية) :أوال وقبل كل شيء أ،
مكافحة اإلرهاب واملديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب لرصد
سيدي الرئيس ،أود أن أشكركم على إعطائي الكلمة مرة أخرى.
تنفيذ القرار  )2001( ١٣٧٣والقرارات األخرى ذات الصلة،
ثانيا ،أود أن أشكر مجيع السفراء على عبارات التأييد .وعالوة
وضمان حتسني التعاون فيما بني أصحاب املصلحة املعنيني،
على ذلك ،أود أن أشري إىل أنين أدرك متام اإلدراك املسؤولية اليت
وتيسري تقدمي املساعدة التقنية مبوجب القرار )2001( 1373
أسندت يل .وسأسعى يف عملي إىل االرتقاء إىل مستوى هذه
لفائدة الدول األعضاء عندما حتتاجها ،تشكل خطوات عمالقة
التوقعات ،وكذا توقعات األمني العام أنطونيو غوترييش .وإنين
يف جمال تيسري التنفيذ ،والتصدي للتحديات اجلديدة والناشئة.
على استعداد للعمل عن كثب مع جلنة مكافحة اإلرهاب.
وتسعى إثيوبيا من جانبها ،إىل تنفيذ القرار 1373
ومديريتها التنفيذية بشأن املسائل ذات االهتمام املشرتك
( )2001وباقي األطر اإلقليمية ملكافحة اإلرهاب .ويف هذا
فيما يتعلق مبكافحة اإلرهاب.
السياق ،فهي حريصة على العمل مع مجيع أصحاب املصلحة يف
املنابر اإلقليمية والدولية القائمة واجلديدة ،ولكن املسألة ليست (تكلم باإلنكليزية)
جمرد مسألة االضطالع بالتزامنا .إننا جند أنفسنا يف منطقة غري
وأشكر سفري اململكة املتحدة على سؤال بشأن الكيفية
مستقرة ،تواجه هتديدات اإلرهاب والتطرف املصحوب بالعنف ،اليت ميكن من خالهلا حتسني الرتتيبات الالزمة لتعزيز قدرات
وميكننا أن نرى أن تنفيذ القرار  )2001( 1373وغريه من األمم املتحدة من أجل زيادة فعالية مكافحة التطرف املصحوب
القرارات ذات الصلة املتعلقة مبكافحة اإلرهاب هو مسألة بالعنف .وقد قمنا بتحليل أويل للبيانات اليت أديل هبا يف
ضرورة مطلقة.
اجلمعية العامة ،ومجيع األولويات املتعلقة مبكافحة اإلرهاب
وقمنا بسن تدابري سياساتية وقانونية مناسبة ،وإطارا مؤسسيا
مناسبا يف هذا الصدد .وباإلضافة إىل ما نقوم به يف إطار اهليئة
احلكومية الدولية املعنية بالتنمية واالحتاد األفريقي ،فإننا نتعاون
أيضا مع األمم املتحدة .وتشكل زيارة الرصد الشاملة اليت قامت
هبا اللجنة إىل إثيوبيا ،مثاال على ذلك.

اليت أثارهتا الدول األعضاء خالل دورة اجلمعية العامة .وشكل
منع التطرف املصحوب بالعنف ،والتصدي للقوى احملركة ،ثاين
أكثر األولويات املهمة .وهناك العديد من املبادئ التوجيهية اليت
تساعد على وضع إطار عمل األمم املتحدة املعين مبنع التطرف
املصحوب بالعنف.

مكرس يف الركيزة
أوال ،إن منع التطرف املصحوب بالعنف
ولذلك ،أود أن أختتم بياين بالتأكيد جمددا على استعداد
ٌ
إثيوبيا ملواصلة العمل مع الدول األعضاء واألمم املتحدة وغريها األوىل من االسرتاتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب.
من اجلهات صاحبة املصلحة يف مكافحة خطر اإلرهاب
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ثانيا ،ينصب تركيزنا على منع ومعاجلة العوامل احملركة على
النحو الذي حددته خطة عمل األمم املتحدة ملنع التطرف
العنيف.
ثالثا ،يقوم عملنا على االحرتام الكامل لسيادة الدول
ومبدأ عدم التدخل .وتتوىل الدول األعضاء زمام القيادة على
الصعيد الوطين ،واملنظمات اإلقليمية على الصعيد اإلقليمي.
رابعا ،يتجلى دور األمم املتحدة يف دعم الدول األعضاء
واملنظمات اإلقليمية ،بناء على طلبها ،من أجل وضع خطط
عمل وطنية وإقليمية.
خامسا ،تضع خطط العمل ،احلكومات الوطنية واملنظمات
اإلقليمية يف طليعة اجلهود الرامية إىل منع التطرف العنيف،
وتقدم األمم املتحدة الدعم ملبادرات بناء القدرات.

28/09/2017

رفيع املستوى معين مبنع املتطرفني العنيفني ،يتألف من  22من
وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ذات الصلة ،ويتوىل
قيادة تنفيذ خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة.
وسنقدم حنن يف مكتب مكافحة اإلرهاب ،تقريرا إىل األمني
العام بشأن تلك املسائل.
وفيما يتعلق ببعض البيانات ،أود اإلشارة إىل أن هناك
بالفعل  224مشروعا ومبادرة لألمم املتحدة بشأن منع التطرف
العنيف ،نفذها  15كيانا من كيانات األمم املتحدة يف مجيع
اجملاالت السبعة ذات األولوية يف خطة عمل األمم املتحدة،
وتعد اثنان ومثانون من هذه املشاريع عاملية الطابع ،و  67منها
إقليمية الطابع ،بينما تعد  75منها وطنية الطابع .وجيري تنفيذ
املشاريع الوطنية واإلقليمية يف  77بلدا يف مجيع املناطق بناء
على طلبها.

أود أيضا اإلشارة إىل إنشاء األمني العام ،إطارا شامال
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر السيد فورونكوف على
لألمم املتحدة ملساعدة الدول األعضاء على منع التطرف
اإليضاحات اليت قدمها.
العنيف .ويرأس األمني العام على أرفع مستوى ،فريق عمل
رفعت اجللسة الساعة .12/15
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