Resmi Olmayan Tercüme

DÜNYADA ULUSLARARASI TERÖRİZMİN
ŞİDDETLENMESİ HAKKINDA
ASAMBLE DEKLARASYONU*
Bizler, 27 Kasım 2015 tarihinde KEİPA Genel Kurulu Kırk Altıncı Oturumu vesilesiyle bir
araya gelmiş olan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) üyeleri,
binlerce masumun hayatını alan, serbest ve açık toplumların inşa edilmesinin temelinde yatan
müşterek değerleri tehdit eden uluslararası terörizmin her oluşum ve biçimdeki faaliyetlerini
şiddetle kınıyoruz.
Terörizm ve DEAŞ militanları ile ulusal ve uluslararası düzeylerde mücadeleye ve diğer
radikal gruplara karşı edilen mücadelede dayanışmanın güçlendirilmesine dair kararlılığımızı
yinelemekteyiz. Hiçbir şart altında, amacına bakılmaksızın tüm biçim ve oluşumlarda,
nerede ve kim tarafından gerçekleştirilmiş olursa olsun haklı çıkarılamayacak olan terörizm
hareket, yol ve faaliyetlerini şiddetle kınamaktayız.
Terörizmin hiçbir devlet veya millet, hiçbir din, uygarlık veya etnik grup ile
bağdaştırılamayacağının ve bağdaştırılmaması gerektiğinin ve terörizmle mücadelenin hiçbir
etnik veya dini temele dayanmaması gerektiğinin altını çizmekteyiz.
Teröre karşı mücadele etmek, ülkelerimizin tamamının önemli bir önceliğidir. Bugün, BM'in
merkezi rolünün tamamıyla tanınmasına dayalı uluslararası birlik ve işbirliğini güçlendirerek
ve BM Sözleşmesi ve uluslararası anlaşmalar, BM Güvenlik Konseyi kararları ve BM
Küresel Terörle Mücadele Stratejisi çerçevesindeki uluslararası yasalar kapsamındaki
yükümlülüklere uygun olarak, terörist eylemleri önlemek ve bastırmak için bir arada
çalışmaya olan azmimizi yinelemekteyiz.
Dolayısıyla, terörizmin önlenmesi meselelerinde sıkı mali yaptırımların kullanımı da dahil
olmak üzere, terörizme karşı mücadelede uluslararası işbirliği vasıtasıyla ulusal ve
uluslararası seviyede harekete geçmeye olan bağlılığımızı teyit etmekteyiz.
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27 Kasım 2015 tarihinde Bükreş’teki KEİPA Genel Kurulu Kırk Altıncı Oturumu’nda kabul edilmiştir.
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Terörizme yapılan doğrudan veya dolaylı desteği ve terörist eylemler gerçekleştirilmesi için
kışkırtmanın tespit edilmesi ve engellenmesi için olan tedbirleri güçlendirmek zorunludur.
Gittikçe küreselleşen bir dünyada, teröristlerin ileri bilişim ve iletişim teknolojilerine olan
erişimlerinin önünün kesilmesi gereklidir.
Birçok ülkeyi etkileyen, yakın zamandaki terör saldırıları, uluslararası terörizme karşı
mücadelenin, ülkelerimiz arasında daha sıkı etkileşim ve terörizm ve radikalizmle
mücadelede ülkeler arasında daha büyük koordinasyon ve işbirliğini gerektirdiğini bir kez
daha gözler önüne sermiştir. Terörün her türlüsünü engellemek, mücadele etmek ve yok
etmek için sağlam ve etkili tedbirlerin hayata geçirilmesi gereklidir. Bu tedbirler planlanır ve
uygulanırken devletler birlik olmalı ve bu tedbirler evrensel ve yaygın olmalıdır.
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