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اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب

)A/72/840( تقرير األمني العام

السيد سوان )ميامنار( )تكلم باإلنكليزية(:: أود أن أعرب 
عن تقديرنا العميق للميسرين، السفري كاي ساور، ممثل فنلندا 
والسفرية سيما سامي حبوث، ممثلة األردن، جلهودمها اليت ال تعرف 
الكلل وقيادهتما اجلديرة بالثناء طوال جوالت املفاوضات املعقدة 

بشأن استعراض االسرتاتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب.

يؤيد وفد بلدي البيان الذي أدىل به املمثل الدائم جلمهورية 
)انظر  االحنياز  عدم  بلدان  حركة  باسم  البوليفارية  فنزويال 

.)A/72/PV.101

للسالم  التهديدات  أخطر  أحد  ميّثل  اإلرهاب  يزال  وال 
هذه  من  مبأمن  بلد  مثة  وليس  اليوم.  العامل  يف  واالستقرار 

التحديات األمنية غري التقليدية املعاصرة، وليس باستطاعة أي 
أساليب  برحت  وما  مبفرده.  التهديدات  هلذه  يتصدى  أن  بلد 
العاملي يف حتول مع  شن اهلجمات اإلرهابية واملشهد اإلرهايب 
يواجه  لإلرهاب  اجلماعي  تصدينا  فإن  ولذلك،  الوقت.  مرور 
العديد من شبكات اإلرهاب العاملية املرتابطة واملتوازية. ويف ذلك 
املقاتلني اإلرهابيني األجانب وتنّقلهم  الصدد، أصبحت عودة 
للبلدان. وعليه، فإن من األمهية  املتزايدة  التهديدات  من أكثر 
مبكان اختاذ تدابري متضافرة متعددة األطراف من أجل التصدي 
بفعالية للطابع املتعدد اجلوانب لإلرهاب الناشئ والعابر للحدود 

الوطنية.

عالوة  ومظاهره،  أشكاله  جبميع  اإلرهاب  ميامنار  وتدين 
على إدانتها للتطرف العنيف الذي يعزز اإلرهاب. وتعزى األزمة 
احلالية يف والية راخني إىل اهلجمات غري املربرة اليت شنها جيش 
إنقاذ روهينغيا أراكان، املعروف أيضا باسم حركة اليقني. ووفقا 
اجلماعة  تلك  اسرتشدت  فقد  الدولية،  االستخبارات  ملصادر 
الكشف  وأدى  األجانب.  اإلرهابيني  املقاتلني  بدعم  وحظيت 
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والبيانات  الخطب  وترجمة  بالعربية  الملقاة  والبيانات  الخطب  نص  المحضر  هذا  يتضمن 
األصلية.  باللغات  للنص  إال  التصويبات  وينبغي أال ُتقدم  األخرى.  باللغات  الملقاة 
إلى:  المعني  الوفد  أعضاء  أحد  بتوقيع  وإرسالها  المحضر  من  نسخة  على  إدخالها  وينبغي 
Chief of the Verbatim Reporting Service، Room U-0506، (verbatimrecords@un.org). وسيعاد 
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مؤخرا عن قتل 99 من األبرياء من اإلثنية اهلندوسية على يد 
اجلماعة  فيه  هامجت  الذي  اليوم  نفس  اجلماعة يف  تلك  أفراد 
الكشف عن وجهها  إىل  الشرطة  مراكز  نفسها 30 مركزا من 
احلقيقي. وما تزال األعمال اإلرهابية اليت ترتكبها هذه اجلماعة 
مستمرة إىل اليوم. ويف 9 أيار/مايو، اقتحمت جمموعة مؤلفة من 
أربعة إىل ستة إرهابيني من اجليش نفسه أحد خميمات الالجئني 
يف بالوخايل وسددت طعنات إىل حممد فيصل احلاج البالغ من 
العمر 46 عاما حىت املوت. ومؤخرا ُضرب أحد قادة اجملتمع 
احمللي، يدعى عارف اهلل، من خميم بالوخاين 2 حىت املوت يف 
أن فيصل احلق كان يدعو إىل  أيضا  وأُبلغ  1٨ حزيران/يونيه. 
عودة األشخاص املشردين داخليا إىل والية راخني وأن عارف 
اهلل كان ينتقد جيش إنقاذ روهينغيا أراكان لزمالئه املشردين يف 

املخيمات.

ويساورنا عميق الشعور بالقلق من أن تصبح هذه اجلماعة 
املنظمات  من  بدعم  اإلرهابية  اإلقليمية  الشبكات  من  جزءا 
اإلرهابية اإلقليمية والدولية. وجيب تفادي أي دعم لإلرهاب، 
مبا يف ذلك الدعم املعنوي لإلرهابيني  - سواء كان ذلك عن 
رصد  أمهية  على  أشدد  أن  أود  وعليه،  قصد.  بدون  أو  قصد 
أنشطة هذه اجلماعة يف املنطقة وصالهتا مع املقاتلني اإلرهابيني 
األجانب. ونود يف ذلك الصدد، أن نطلب إىل املديرية التنفيذية 
عن  يرصد  أن  اإلرهاب  مكافحة  ومكتب  اإلرهاب  ملكافحة 

كثب أنشطتها على الصعيدين اإلقليمي والدويل. 

وترحب ميامنار باالستعراض السادس لالسرتاتيجية العاملية 
ميّكن  حمفال  االستعراض  عملية  وأتاحت  اإلرهاب.  ملكافحة 
الدول األعضاء من التفكري وتبادل اخلربات يف جمال مكافحة 
ظاهرة اإلرهاب اجلديدة هذه جبميع الركائز األربع لالسرتاتيجية. 
ونؤيد التنفيذ الكامل لالسرتاتيجية بطريقة شفافة شاملة ومتوازنة 

عن طريق منظومة األمم املتحدة.

ويف اخلتام، يود وفد بلدي أن يؤكد تعاون ميامنار التام مع 
املتحدة ملكافحة اإلرهاب، فضال عن دعمها.  وكاالت األمم 
ونتطلع أيضا إىل إسهامات مكتب مكافحة اإلرهاب، واملديرية 
التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب يف أنشطة مكافحة اإلرهاب 
يف  الدول  إىل  املساعدة  تقدمي  وكذلك  وفعالة،  متوازنة  بطريقة 

جهودها الوطنية الرامية إىل مكافحة اإلرهاب.

يشكر  باإلسبانية(:  )تكلم  )كولومبيا(  غونثاليث  السيد 
وفد بلدي السفرية سيما سامي حبوث، ممثلة األردن، والسفري 
كاي ساور ممثل فنلندا وفريقيهما على قيادة عملية استعراض 
كولومبيا  وترفض  اإلرهاب.  ملكافحة  العاملية  االسرتاتيجية 
رفضا قاطعا أعمال اإلرهاب والتطرف العنيف جبميع أشكاهلا 
النظر  وبصرف  مرتكبوها  وأيا كان  ارتكبت  حيثما  ومظاهرها، 

عن دوافعها ألهنا أعمال إجرامية وغري مربرة.

ويعزز اختاذ التدابري احملددة الواردة يف االستعراض السادس 
حنن  جهودنا،  شرعية  اإلرهاب  ملكافحة  العاملية  لالسرتاتيجية 
اجملتمع الدويل، فضال عن تعزيز إسهام اجلمعية العامة بوصفها 
اجلهاز الرئيسي لألمم املتحدة. وإن من واجب الدول األعضاء 
أن تنفذ االسرتاتيجية العاملية بطريقة شاملة متعددة التخصصات 
لقد أحرز هذا االستعراض  األربع.  التوازن بني ركائزها  وتراعي 
املتوازن  النحو  على  تنفيذها  حنو  تقدما  لالسرتاتيجية  السادس 
الذي التزمنا به. ولكن جيب علينا حتقيق املزيد من التقدم يف جمال 
الوقاية وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، إىل جانب اختاذ التدابري 

اجلنسانية املتباينة يف إطار أمشل للوقاية وتعويض الضحايا.

الدول منذ االستعراض األخري لالسرتاتيجية يف  وشهدت 
عام 2016 ظهور أنواع جديدة من التهديدات للسلم واألمن 
الدوليني، وهي هتديدات ذات صلة باإلرهاب. ولذلك السبب 
نؤيد بقوة خطة العمل ملنع التطرف العنيف، اليت أكدت ضرورة 
املضي قدما يف جهد متضافر يتجاوز التدابري العسكرية واألمنية 
املشاكل  حل  إىل  والسعي  شاملة  بصورة  القانون  إنفاذ  بغية 
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املتعلقة بالتنمية واحلكم الرشيد وحقوق اإلنسان والقانون الدويل 
اإلنساين.

للضحايا  الرعاية  توفري  جعل  يف  أيضا  وتنظر كولومبيا 
وضمان حقوقهم اإلنسانية ركيزة أساسية حلماية حقوق اإلنسان 
على  ويتعني  اإلرهاب  ضحايا  إىل  االستماع  وجيب  وتعزيزها. 
محاية  على  تساعدها  اليت  اآلليات  لديها  تكون  أن  الدول 
ونرحب  احلقوق.  بتلك  اإلقرار  عن  فضال  وتعزيزها،  حقوقهم 
بإنشاء مكتب األمم املتحدة اجلديد ملكافحة اإلرهاب، بواليته 
الصارمة املتمثلة يف وضع السياسات وتنسيق ودعم بناء قدرات 
لزيادة  العام  األمني  يبذهلا  اليت  اجلهود  ودعم  األعضاء  الدول 
تنسيق املنظومة وانسجامها، وخاصة، وضع اتفاق األمم املتحدة 
من  املزيد  اختاذ  وال ميكننا  اإلرهاب.  مكافحة  لتنسيق  العاملي 
التنسيق والتجانس االسرتاتيجيني  الفعالة إال بتعزيز  اإلجراءات 

ألنشطة مكافحة اإلرهاب. 

إن كولومبيا شريك يف املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب، 
وهي تدعو إىل اعتماد وإنفاذ خمتلف الربوتوكوالت الدولية املتعلقة 
آليات  باعتبارها  األمن  جملس  قرارات  عن  فضال  باإلرهاب، 
التعاون  طريق  عن  عليه  والقضاء  ومعاقبته  اإلرهاب  ملنع  فعالة 
متويل  مكافحة  الضروري  من  فإن  لكولومبيا،  وبالنسبة  الوثيق. 
اجلماعات اإلرهابية. ففي بعض األحيان ويف بعض املناطق يقيم 
ترتبط  ومجاعات  اإلرهابية  اجلماعات  بني  صلة  التمويل  ذلك 
باجلرمية املنظمة. وتتسم تلك الروابط بالتنوع وهي ذات مظاهر 
املشروعة  غري  اجلماعات  تلك  تعايش  جمرد  بني  ترتاوح  خمتلفة 
والتعاون والتقارب فيما بينها. وعليه فإن الصلة تتسم بالتعقيد 
آثار  عنه  ما ترتتب  السياقات، وهو  على  واالعتماد  والدينامية 
الدولية  الُصعد  على  والعملياتية  السياسية  االستجابات  على 
واإلقليمية والوطنية. وجيب على املنظمة والدول األعضاء فيها 
أن تواصال دراسة وحتليل الكيفية اليت تتمظهر هبا تلك الصالت 
يف  نشارك  أن  املناسب  فمن  فإن  وعليه،  مكافحتها.  وطريقة 

اإلقليمية،  ودون  واإلقليمية  الدولية  اإلرهاب  مكافحة  جهود 
فضال عن جهود القطاع اخلاص واجملتمع املدين. 

جماالت  يف  الدويل  التعاون  تكثيف  علينا  جيب  وأخريا، 
املعارف  وخلق  القدرات  وبناء  الوطنية  املؤسسات  قبيل  من 
املتخصصة وتبادهلا، وكذلك تقاسم اخلربات وأفضل املمارسات 
وإنشاء آليات فعالة لتبادل املعلومات. وقد بذل بلدي جهودا 
كبرية لتنفيذ املعايري املعنية مبكافحة اإلرهاب، مبا يف ذلك اإلنفاذ 

الكامل للقرارات املتخذة يف إطار جملس األمن.

ومع ذلك، فإن مكافحة اإلرهاب لن يتحقق هلا النجاح 
الكامل ما مل نتوصل إىل اتفاق عام بشأن اإلرهاب الدويل. وقد 
ُكرّست سنوات عديدة من النقاش للتوصل إىل ذلك االتفاق 
وحيثنا مدى خطورة اإلرهاب الدويل على اختاذ إجراءات حامسة 
اتفاق  إىل  التوصل  وسيمّكننا  ذلك.  صعوبة  عن  النظر  بغض 
من تكملة الصكوك القائمة وذات الصلة هبذه املسألة ومعاجلة 
للتصدي  امللزم  الدويل  القانوين  املستمرة وتعزيز اإلطار  الثغرات 

هلذه اآلفة.

السيدة فورمان )إسرائيل( )تكلمت باإلنكليزية(: أود أن 
الصعبة،  املهمة  هذه  تويل  على  واألردن  فنلندا  سفريي  أشكر 
والصعبة  اهلامة  املفاوضات  هذه  تيسري  يف  املشاركة  وهي  أال 
للغاية. ونعرب عن تقديرنا العميق جلهودمها وجهود خربائهما. 
وأود أيضا أن أشكر الدول األعضاء اليت برهنت على ابتكارها 
وشجاعتها خالل تناول خمتلف اآلراء واملواقف ومّكنتنا من بلوغ 

هدفنا املنشود.

حسن  أو  إحلاحا  أكثر  موضوع  يف  التفكري  يسعين  وال 
لدى  عاما،  عشر  اثين  فقبل  اإلرهاب.  مكافحة  من  التوقيت 
اعتماد االسرتاتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب للمرة األوىل، كان 
البلدان أن اإلرهاب مشكلة بعيدة عنها  -  يف اعتقاد معظم 
العامل.  من  بعيدة  أحناء  تقع يف  معّينة  دول  إال  منها  وال تعاين 
نعرف عددا  فنحن  أفضل،  املشكلة بشكل  فقد عرفنا  واليوم، 
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ال حيصى من األسر اليت دمرهتا اهلجمات االنتحارية يف األسواق 
أو قطارات األنفاق اليت شنها إرهابيون يقتحمون أرصفة املشاة 
قاعات  يف  النار  يطلقون  متطرفون  أو  بالشاحنات،  املكتظة 
املتاجر  املوسيقية أو حيتجزون األشخاص األبرياء يف  احلفالت 

رهائن لديهم.

واإلرهاب آفة قد تصيب أي من البلدان أو املناطق، من 
يف  وشهدنا  بغداد.  إىل  برلني  ومن  آيرس  بوينس  إىل  بوسطن 
وتريهتا  من حيث  اإلرهاب  أعمال  يف  تزايدا  األخرية  السنوات 
وحجمها واتساع نطاقها وتطور أساليبها، وما يرتتب عن ذلك 
من إزهاق املزيد من أرواح األبرياء. ولن ينعكس ذلك االجتاه 
ذاتيا وتلقائيا. بل جيب علينا  - حنن اجملتمع الدويل  - أن نضع 

اسرتاتيجية ملكافحة هذا الوباء.

القرار  يف  مسبوق  وغري  هاما  تطورا  أتناول  أن  وأود 
2٨4/٧2. فللمرة األوىل يدين قرار صادر عن اجلمعية العامة 
استخدام الدروع البشرية،، وهو من أكثر األساليب وحشية اليت 

تستخدمها املنظمات اإلرهابية على أساس يومي.

على  الدويل  اجملتمع  أرغم  األخرية،  السنوات  ويف غضون 
مافتئت  حتد  وهو  الدولية،  احلرب  يف  متغري  منوذج  مواجهة 
إسرائيل تواجهه منذ عقود  - وأعين بذلك احلرب غري املتناظرة 
اليت يشنها اإلرهاب. ويستند قدر كبري من القانون الدويل إىل 
االفرتاض القائل بأن اجليوش هي اليت ختوض املعارك ضد اجليوش 
األخرى وأن البلدان هي اليت تواجه بعضها بعضا. إال أن ذلك 
مل يعد قائما اليوم بصورة متزايدة كما نعلم. فاملنظمات اإلرهابية 
ال متتثل ألي من املعايري أو القواعد أو القوانني. وبالرغم من أن 
القانون الدويل قد رمى ألن يكون أداة بناءة للحد من اخلسائر 
يف األرواح إىل أدىن مستوى ممكن، فلطاملا أساء استخدامه أداة 

لزيادة إزهاق األرواح.

له  ال قيود  عدو  مواجهة  إىل  مضطرون  فإننا  وبذلك، 
وال حدود لطموحاته  - عدو يستهدف املدنيني ويشن عليهم 

األسلحة  خيزّن  عدو  وهو  منتظمة.  وبصورة  عمدا  اهلجمات 
احلضرية  املناطق  إقامته يف  أماكن  داخل  من  الصواريخ  ويطلق 
املكتظة بالسكان، مبا يف ذلك من داخل املدارس واملستشفيات، 
عدو يتخفى من وراء املدنيني ويسترت هبم. وله يف ذلك تقديرات 
ساذجة ومثرية للسخرية يف ذات الوقت: فإما أن تكون حياة 
بني  الوفيات  تكون  أن  أو  للمقاتلني  دفاع  مبثابة خط  املدنيني 

املدنيني هي العويل الذي يتهافتون به طلبا للنصرة.

وذلك ما جيعل قرار اليوم تارخييا. فهذ هي املرة األوىل اليت 
يتضمن فيها قرار صادر عن اجلمعية العامة إدانة واضحة وقوية 
لواحد من أبشع األساليب اليت تستخدمها اجلهات الفاعلة من 
بشرية.  دروعا  واستخدامهم  املدنيني  استغالل   - الدول   غري 
واملستشفيات  املدارس  استخدام  أيضا  بوضوح  القرار  ويدين 
أساليب  وهي   - اإلرهابية   اهلجمات  األسلحة وشن  لتخزين 
اهلل  حزب  فيها  مبا  بانتظام،  اإلرهابية  املنظمات  تستخدمها 

ومحاس.

ومن اجلدير بالذكر أيضا أن القرار يأيت بعد أسابيع من أول 
قرار تارخيي آخر يف اجلمعية العامة، عندما صوتت التعددية يف 

القاعة إلدانة محاس بشأن تلك اجلرائم بالضبط.

بالواقع  اليوم  اعرتفت  قد  العامة  اجلمعية  هذه  إن كون 
إسرائيل، يف  فيها  مبا  البلدان،  يواجهه كثري من  الذي  الصعب 
مكافحة اإلرهاب له قيمة كبرية. فاإلرهاب ال يستثين أي فئة 
دينية أو إثنية أو جنسية. إن كل دولة يف خطر. وهلذا السبب 

جيب أن نشكل جبهة موحدة ملكافحة اإلرهاب.

ومع ذلك، ال ميكن أن يكون توافق اآلراء هدفنا الوحيد، 
ومعتقداتنا.  قيمنا  تقويض  إىل  البعض  يسعى  عندما  ال سيما 
من  والثالثني  السادسة  الفقرة  عن  بنفسها  اسرائيل  نأت  وهلذا 
الديباجة. وأود أن أتكلم بوضوح. فليس هناك أساس منطقي 
لالرهاب. ولألسف، هذا هو بالضبط ما حاول البعض عمله 
عندما حاولوا ادراج فقرات جديدة يف هذا القرار لتربير اإلرهاب 
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إذا استخدم من أجل قضية سياسية معينة. ذلك أمر غري مقبول. 
فيجب أال نسمح بالتمييز ضد ضحايا اإلرهاب من بلد معني 
احملاولة  أن تلك  املتحدة. ومن حسن احلظ  حتت رعاية األمم 
اخلبيثة قد ُوئدت، ونشكر الدول األعضاء لرفضها على الفور.

إن إسرائيل ملتزمة بالتعاون مع اجملتمع الدويل بشأن هذه 
املسألة. ولن يسود اجملتمع الدويل إال إذا استطعنا توفري اإلرادة 
والرغبة يف ردم اخلالفات السياسية. والعمل معا على مكافحة 

اإلرهاب، العدو املشرتك.

يشكر  باإلنكليزية(:  )تكلم  النكا(  )سري  بيريرا  السيد 
بيانيهما  على  العامة  اجلمعية  ورئيس  العام  األمني  بلدي  وفد 
الشاملني، وحنيط علما بتقرير األمني العام )A/72/840( ونغتنم 
هذه الفرصة لتوجيه الشكر إىل مكتب مكافحة اإلرهاب على 
عمله. وحتدونا الثقة بأن املكتب سيساعد على تعزيز قدرة األمم 
املتحدة، وتعزيز التنسيق واالتساق على نطاق الكيانات الـ 3٨ 
اإلرهاب  بالتنفيذ يف جمال مكافحة  املعنية  العمل  لفرقة  التابعة 
من أجل كفالة التنفيذ املتوازن للركائز األربع السرتاتيجية األمم 
املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب. وتلتزم سري النكا بالتعاون 
مع مكتب مكافحة اإلرهاب يف مهامه الرئيسية، وترحب بالرتكيز 
على تقدمي املساعدة يف جمال بناء القدرات إىل الدول األعضاء.

وتدين سري النكا اإلرهاب والتطرف املصحوب بالعنف 
اإلرهاب جبميع أشكاهلما ومظاهرمها. ويف ذلك  إىل  املفضيان 
أمهية  اإلرهاب  ملكافحة  العاملية  االسرتاتيجية  تكتسي  السياق 
فأعمال  العمل.  أجل  من  القوى  حلشد  نداء  بوصفها  بالغة 
عن  النظر  بصرف  تربيرها،  وال ميكن  إجرامية  اإلرهاب كلها 

دوافعها ومكان ارتكاهبا وتوقيتها واجلهة اليت ترتكبها؛

االسرتاتيجية  تنفيذ  يف  تقدما  أحرزنا  قد  أننا  من  وبالرغم 
العاملية ملكافحة اإلرهاب منذ عام 2006، إال أننا ما زلنا نواجه 
حتديات عديدة نتيجة لتغري مظاهر اإلرهاب والتطرف العنيف، 
واليت ليس أقلها ما برجع إىل ظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب 

اخرتاق  وسهولة  التكنولوجي  التقدم  وتسارع  اإلرهاب  ومتويل 
احلدود والتحركات الكبرية للبشر بسبب العنف.

املنظمة  باجلرمية  هلا صالت  اليت  الدولية  الشبكات  ومتثل 
واجلماعات  اإلرهابية  للجماعات  األمهية  بالغ  حياة  شريان 
املتطرفة العنيفة. ولذلك يتحتم على مجيع الدول األعضاء جتميع 
البيانات،  وقواعد  االستخباراتية  املعلومات  وتبادل  مواردها، 
واخلربة، ملكافحة هذه الظاهرة. وتعد اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
بصورة متزايدة جزءا من ترسانة اإلرهابيني وترتبط مباشرة بتمويل 

اإلرهاب.

وبوصفنا بلدا عاىن ذات مرة من وطأة اإلرهاب ملا يقرب 
من 30 سنة وجنح يف استئصال هذه اآلفة من شواطئه يف عام 
2009، تعي سري النكا، متاما احلاجة إىل تقاسم املعلومات 
والتكنولوجيا، وقواعد البيانات واالستخبارات يف جمال مكافحة 
على  فقط  ليس  املعلومات  تبادل  يتم  أن  وجيب  اإلرهاب. 
املستوى الدويل أو املستوى عرب اإلقليمي فحسب، بل أيضا بني 
اإلرهاب،  املعنية مبكافحة  األخرى  واآلليات  احمللية  املؤسسات 
مكافحة  وليست  املدين.  واجملتمع  اخلاص  القطاع  ذلك  يف  مبا 
اإلرهاب هنجا لألمم املتحدة برمتها فحسب، بل جيب أن تكون 

هنجا للبلد ككل.

وبعد يومني، ستعقد األمم املتحدة يف نيويورك أول مؤمتر 
الدول  يف  اإلرهاب  مكافحة  وكاالت  لرؤساء  املستوى  رفيع 
األعضاء  للدول  فرصة  مبثابة  ذلك  يكون  أن  ونأمل  األعضاء. 
إلنشاء شبكات وشراكات، وتبادل املعلومات واالسرتاتيجيات 
االسرتاتيجية  يف  املتوخى  النحو  على  التعاون،  تعزيز  أجل  من 
العاملية ملكافحة اإلرهاب. ويف هذا الصدد، من املهم أن تساعد 
وسائط اإلعالم  - وال سيما مع ازدياد أدوات وسائط التواصل 
وأن  السالم  ثقافة  تعزز  اليت  القيم  نشر  على   - االجتماعي  
للكراهية  والتفاهم بدال من منصة  للحوار  منتدى  مبثابة  تكون 
والتعصب. وجيب أن نسعى هبمة ملنع إساءة استخدام وسائط 
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التواصل االجتماعي من أجل تعزيز الثقافة العنصرية والكراهية 
والتعصب.

من  الرابعة  للركيزة  الواجب  االعتبار  نويل  أن  أيضا  وجيب 
ضمان  وهي   - اإلرهاب  ملكافحة  العاملية  االسرتاتيجية  ركائز 
مراعاة حقوق اإلنسان وسيادة القانون يف اجلهود العاملية الرامية 
إىل مكافحة اإلرهاب. ويف حني ما برح اإلرهابيون جيردوننا من 
على  خبروجهم  يقبل  أن  الدويل  للمجتمع  ال ينبغي  إنسانيتنا، 
القانون، وجيب أال يتخلى أبدا عن إنسانيته املشرتكة اليت جتمعنا 
معا ومتنحنا القوة يف كفاحنا ضد اإلرهاب. ويف الوقت نفسه، 
ال ميكن، وال ينبغي ربط اإلرهاب، والتطرف العنيف املفضي إىل 
اإلرهاب، بأي ديانة، أو جنسية، أو حضارة، أو مجاعة عرقية. 
ومكافحة اإلرهاب تشمل قدرا كبريا من االسرتاتيجية العسكرية 

واالستخبارات بقدر ما تنطوي على كسب القلوب والعقول.

العنيف  التطرف  يستهدف  العامل  من  أحناء كثرية  ويف 
واألقليات،  واألطفال،  واملهمشة،  الضعيفة  احمللية  اجملتمعات 
بصورة  ُنشرك  أن  الضروري  من  ولذلك،  والفتيات.  والنساء 
استباقية كيانات منظومة األمم املتحدة اليت تتعامل مع األطفال 

واألقليات، والنساء والفتيات.

وقد اعتمدت اجلمعية العامة باإلمجاع االسرتاتيجية العاملية 
واإلقليمية  الوطنية  اجلهود  تعزيز  أجل  من  اإلرهاب  ملكافحة 
والدولية ملكافحة اإلرهاب. وبقدر مسو تلك األهداف النبيلة، 
جيب أن نبدي االلتزام بتوحيد الصفوف وبذل اجلهود املتسمة 
بالعزم، والفريدة للتغلب على هذا التحدي. وعلينا أن نسلم يف 
هذا الصدد بأن لبنات بناء إطار معياري لتعزيز التعاون الدويل 
اجلمعية  هبا  تضطلع  اليت  اجلهود  يف  تكمن  اجملاالت  تلك  يف 
املعنية  املخصصة  املتحدة  األمم  أعمال جلنة  العامة، وال سيما 
بتدابري القضاء على اإلرهاب الدويل، اليت أسفرت بالفعل عن 

اعتماد سلسلة من االتفاقيات القطاعية بشأن قمع اإلرهاب.

وبالرغم من دعم معظم الدول األعضاء، والتكليف الصادر 
شامل  قانوين  إطار  إىل  التوصل  أجل  من  العامة  اجلمعية  عن 
املتعلقة  القائمة  القطاعية  االتفاقيات  يف  احملتملة  الثغرات  لسد 
باإلرهاب، فمن املؤسف أننا مل نتمكن من كسر حالة اجلمود 
اإلرهاب  بشأن  الشاملة  االتفاقية  مبشروع  حتيط  اليت  الراهنة 
املخصصة،  اللجنة  العمل يف  من  الكثري  اجناز  لقد مت  الدويل. 

وما تبقى هو تسخري اإلرادة السياسية الالزمة إلبرام االتفاقية.

كما جتدر اإلشارة يف هذا الوقت إىل أن إبرام اتفاقية شاملة 
بشأن اإلرهاب الدويل كان أحد العناصر الرئيسية السرتاتيجية 
العاملية ملكافحة اإلرهاب لعام 2006. وكانت  األمم املتحدة 
العناصر التفصيلية جملموعة احللول التوافقية، معروضة أمام اللجنة 
الوقت  العامل منذ عام 200٧. لقد حان  املخصصة والفريق 
إلبرام االتفاقية الشاملة حىت يتمكن اجملتمع الدويل من إرسال 
إشارة قوية تعرب عن إرادته اجلماعية يف مكافحة اإلرهاب واملسامهة 

يف التنفيذ الفعال لالسرتاتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب.

من  املزيد  إجناز  ميكن  أنه كان  من  بالرغم  فإنه  وختاما، 
العمل، فإن سري النكا ترحب مع ذلك باالسرتاتيجية العاملية 
ملكافحة اإلرهاب وتؤيدها. ونود أن نعرب عن عميق تقديرنا 
السرتاتيجية  السادس  االستعراض  لعملية  املشاركني  للميسرين 
األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهياب، سفريي األردن وفنلندا، 
املهمة  ما بذلوه من جهود يف هذه  التابعني هلما على  واخلرباء 

املعقدة، ونؤكد جمددا التزام سري النكا بتنفيذ االسرتاتيجية.

السيد محمد )السودان(: سيدي الرئيس. ينضم السودان 
إىل البيان الذي أدىل به املندوب الدائم لفنزويال نيابة عن دول 
عدم االحنياز، وكذلك بيان اململكة العربية السعودية نيابة عن 
أن  بالدي  وفد  ويود  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  دول جمموعة 

يدىل هبذا البيان بصفته الوطنية.

األطراف،  مرتامية  شاسعة  دولة  تعلمون،  السودان، كما 
حتدها سبع دول تعاين أغلبها من مشاكل وتعقيدات سياسية 
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وأمنية. تتميز احلدود معها بطوهلا وصعوبة السيطرة عليها، موقع 
اإلرهابية  اجملموعات  بعض  حلركة  قبلة  جعله  هذا،  السودان 
املتفلتة اليت تستفيد من احلدود املفتوحة واليت تصعب مراقبتها. 
للدولة بكل مؤسساهتا  أولوية  لذا أصبحت مكافحة اإلرهاب 

وحمورا يف التنسيق والتعاون مع دول اجلوار واجملتمع الدويل. 

توىل الرئاسة نائب الرئيس السيد سوير )فنلندا(.
ذات  الدولية  االتفاقيات  على كافة  السودان  لقد صادق 
الصلة مبكافحة اإلرهاب، إىل جانب االتفاقيات اإلقليمية أفريقيا 
وعربيا. وتنشط بالدي بفاعلية يف إطار جهود منظمة التعاون 
اإلسالمي الرامية ملكافحة اإلرهاب، ويعترب السودان اسرتاتيجية 
األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب من أهم األطر القانونية 
الدولية اهلادية واملوجهة للقوانني والتشريعات الوطنية، واليت تعمل 
الوطنية يف جمال مكافحة اإلرهاب، متسقة ومتناغمة  اآلليات 

معها. 

احلرب اليت خنوضها اليوم ضد اإلرهاب، هي حرب خنوضها 
وسعيا  اإلنسانية،  ومبادئنا  قيمنا  عن  دفاعا  األوىل  بالدرجة 
لتعزيز حقوق اإلنسان وحكم القانون، وللعيش املشرتك بسالم 
وازدهار. لذلك يدين السودان اإلرهاب بكافة أشكاله وصوره، 
ويؤكد اخنراطه وتعاونه لتطبيق اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية 
انطالقا  إطار شامل ومستدام ومتسق،  اإلرهاب، يف  ملكافحة 
الشمول  حتقق  ومقاربة  منهج  خالل  من  األربع،  ركائزها  من 
والتوازن، وتؤكد على أن املسئولية الرئيسية عن تنفيذ اسرتاتيجية 
األمم املتحدة، تقع على عاتق الدول األعضاء، مع األخذ يف 
احلسبان أن لألمم املتحدة دورا هاما يف تعزيز التنسيق واالتساق 
إىل  املساعدة  لتقدمي  والعاملية،  واإلقليمية  الوطنية  الصعد  على 
الدول األعضاء بناء على طلبها، من أجل ضمان التنفيذ املتوازن 

لالسرتاتيجية. 

يبذل جهودا مقدرة يف جمال مكافحة  السودان  ينفك  ال 
اإلرهاب يف حماور متسقة مع إسرتاتيجية األمم املتحدة ملكافحة 

اإلرهاب، مما كان هلا األثر اإلجيايب يف حتجيم نشاط العناصر 
واجلماعات املتطرفة، واحلد من انتشاره، ومتثلت يف سن القوانني 
والتشريعات واالنضمام لالتفاقيات الدولية واإلقليمية، ومعاجلة 
الظروف املؤدية إىل انتشار اإلرهاب، منع اإلرهاب ومكافحته، 

بناء القدرات وضمان احرتام حقوق اإلنسان أثناء املكافحة. 

أودع السودان، منذ العام املاضي، لدى املكاتب املختصة 
يف األمم املتحدة، مشروع اسرتاتيجيته الوطنية ملكافحة اإلرهاب 
وقطاعات  احلكومة  ما بني  الذكية  الشراكة  على  بنيت  واليت 
ومنع  احلوار  وهي  األولوية،  ذات  اجملاالت  يف  بأكمله  اجملتمع 
اإلنسان  وحقوق  الرشيدة  احلوكمة  وتعزيز  النزاعات،  نشوب 
الشباب  ومتكني  احمللية،  اجملتمعات  وإشراك  القانون،  وسيادة 
املهارات  وتنمية  والتعليم  املرأة  ومتكني  اجلنسني،  بني  واملساواة 
منها  بوسائل  االسرتاتيجية،  واالتصاالت  العمالة  وتيسري 
عدة  على  والرتكيز  االجتماعي،  التواصل  ووسائل  اإلنرتنت 
أهداف ملعاجلة الظروف املؤدية إىل اإلرهاب وأمهها، استكمال 
الرتتيبات السياسية املطلوبة ملكافحة اإلرهاب واليت ترتكز على 
تعزيز سيادة الدولة والقانون واملؤسسية وتطوير السلوك واألداء 
وكذلك  للحدود.  والعابرة  املنظمة  اجلرمية  ومكافحة  السياسي 
استيفاء الرتتيبات االجتماعية ملكافحة اإلرهاب، واليت تتمثل يف 
حتقيق األمن والعدالة االجتماعية، وختفيف حدة الفقر، وتقوية 
النسيج االجتماعي، وحتقيق التجانس، وتعزيز الروابط بني أفراد 
اإلرهاب  ملكافحة  الثقافية  الرؤية  والعمل على صياغة  اجملتمع، 
مكافحة  اسرتاتيجية  مطلوبات  وفق  الوطنية  الثقافة  بتطوير 
اإلرهاب وتعزيز الوعي الديين وإعالء قيم الوسطية واحلوار كنهج 
حضاري. وتعزيز القدرات للجهات املختصة يف مكافحة اجلرمية 
اإللكرتونية وغسيل األموال، ومتويل اإلرهاب ومكافحة اجلرائم 
املنظمة، ومراقبة احلدود والتنبؤ والتوقع. ذلك إضافة إىل تفعيل 
ومعاجلة  اإلرهاب  مكافحة  يف  املدين  اجملتمع  منظمات  دور 

أسباب بروزه كخطر يتهدد اجلميع. 
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ال يكفي  وحده  األمين  العالج  أن  العملية  التجربة  أثبت 
كعالج لظاهرة التطرف واإلرهاب. لذلك كان للسودان جتربة 
اإلرهابية،  للعناصر  الفكرية  واملراجعات  املعاجلات  يف  رائدة 

وإعادة تصحيح أفكارهم يف املراحل التالية.

الوسطية والتسامح  قيم  الوقاية، وذلك بنشر  أوال، مرحلة 
والفكر املعتدل وإعالء قيم احلوار كنهج حضاري وسط اجملتمع 
مع استهداف بعض العناصر واحملاضن اليت تظهر عليها بوادر 

الغلو والتطرف.

واالحتجاز  التوقيف  أثناء  وتتم  املعاجلة،  مرحلة  ثانيا، 
للعناصر املتهمة يف قضايا اإلرهاب، وذلك مبحاورهتم ومراجعتهم 
وتصحيح أفكارهم بواسطة أئمة ودعاة خمتصني يف ذلك، وإعادة 
إدماجهم يف اجملتمع فضال عن االستفادة منهم يف معاجلة العنف 

والتطرف واإلرهاب. 

وبالرغم من التوافق الذي أوجده قرار االستعراض السادس 
السرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، فإننا ال زلنا 
العنيف،  التطرف  مصطلح  استخدام  يف  للتوسع  بالقلق  نشعر 
وإضافة لغة بفقرات جديدة تضعف سيادة الدول، وتلمح أحيانا 
وتصرح يف أحايني أخرى بالتدخل يف شؤون الدول الداخلية، 
وحتد من ملكيتها الوطنية، مما يضعف اهلمة، ويزيد الفرقة يف أمر 
عظيم ينبغي أن تتوحد فيه املفاهيم، وتتحد فيه العزائم، وتتناصر 

فيه كل الدول. 

املسائل  من  واحدة  للعنيف  التطرف  مسألة  ظلت  لقد 
اخلالفية الكبرية اليت تالزم استعراض االسرتاتيجية، وقد وصلت 
حكمة  لوال  بالتوافق  تعصف  أن  وكادت  لذروهتا،  العام  هذا 
لديها شواغل  اليت  الدول  أبدهتا  اليت  الكبرية  واملرونة  امليسرين، 
حقيقية بشأن هذا املصطلح. وذلك يدعو اجلمعية العامة بكامل 
هلا.  احللول  وإجياد  الشواغل،  هذه  خماطبة  لضرورة  عضويتها 
فمصطلح التطرف العنيف يفتقر إىل تعريف حمدد ومتفق عليه 
أو حىت فهم واضح يتكئ عليه. فهو ال ميكن ربطه بأية ديانة 

إقليم أو جنسية أو حضارة أو مجاعة عرقية. وهو اعرتاف  أو 
نص عليه بشكل صريح وواضح يف صدر مشروع قرار اجلمعية 
العامة الذي اعتمد خطة األمني العام بشأن التطرف العنيف. 
وهى نقطة جوهرية جيدد وفد بلدي اإلشارة إليها، حىت ال نقع 
ذكر  جاء  املرسومة كلما  الذهنية  والصورة  التنميط  حبائل  يف 
اإلرهاب أو التطرف العنيف. إن علينا أن نزيل التضارب احملتمل 
والواقع بني مفهومي “حماربة اإلرهاب” و “التطرف العنيف” 

وتفادى التداخل ومنع أي سوء فهم ينتج عن ذلك .

لعل ما ورد يف الفقرة 13  من تقرير األمني العام الذي بني 
أيدينا A/72/840. بشأن أنشطة منظومة األمم املتحدة يف جمال 
تنفيذ اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، يكون 
دليال كافيا على حدوث اخللط بني اإلرهاب عموما، ومصطلح 

التطرف العنيف.

لذلك، فإننا نرى أن من املهم أن يتسق ما ورد يف خطة 
األمني العام يف حماورها املختلفة مع هذه النقطة املركزية، وخباصة 
اهليكلي.  وسياقه  التطرف  إىل  املؤدية  بالظروف  يتصل  فيما 
وال ميكن إزالة العتمة وتوضيح الصورة إال إذا اعرتفنا باملشكلة 
وحتاورنا يف كيفية عالجها، تطلعا إىل عامل يسوده السالم واألمن 
واالستقرار، واحرتام امليثاق والقانون الدويل، وعدم التدخل يف 

الشؤون الداخلية للدول. 

سياسي  دويل  نظام  خالل  من  إال  ذلك  يتحقق  ولن 
إىل  ويهدف  واحليادية،  والشفافية  العدالة  فيه  تتوفر  واقتصادي 

حتقيق التنمية والسالم لشعوب العامل كافة.

متثل  اإلرهاب  ظاهرة  مع  التعاطي  الشاملة يف  املقاربة  إن 
املفيد  من  فليس  وحماصرهتا.  مكافحتها  سبل  وأجنع  أهم  أحد 
جذورها  خماطبة  املهم  من  أن  إذ  الظاهرة،  نتائج  على  الرتكيز 
العميقة والتعامل مع حماضنها األساسية من خالل هنج شامل 
وإمنا  والعسكرية،  األمنية  املعاجلات  على  فقط  ومتوازن ال يركز 

يستصحب كل األبعاد الثقافية واالجتماعية للظاهرة.
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ويف هذا اإلطار، يؤكد وفد بلدي على أن اجلمعية العامة 
أبعادها  بكافة  الظاهرة  مع  التعامل  على  األقدر  اجلهاز  متثل 

وجوانبها.

مكافحة  صعيد  على  املبذولة  الوطنية  جهودنا  وتتطلب 
اإلرهاب والتعاون اإلقليمي والدويل يف إطار اسرتاتيجية األمم 
القدرات  لبناء  فنيا  دعما  اإلرهاب  ملكافحة  العاملية  املتحدة 
لتمكني اآلليات الوطنية من النهوض بدورها على أكمل وجه 
وعلى أساس من التعاون واالحرتام املشرتك الذي ال خيصم من 

امللكية والسيادة الوطنية. 

املدين  اجملتمع  ومنظمات  للدولة  مشرتك  جهد  وهو 
بتشكيالهتا املختلفة، باإلضافة إىل أجهزة اإلعالم ومؤسسات 
ومراكز البحوث والدراسات اليت ترصد الظواهر وتقدم القراءات 

العميقة وتقود محالت التوعية والتنمية.

املتوازنة  التنمية  وحتقيق  اإلرهاب  مكافحة  إن  وختاما، 
ودعم برامج النهضة واإلعمار يف الدول النامية، وخباصة الدول 
جمتمعة،  متثل،  واجلنوب  الشمال  بني  احلوار  وتعزيز  األفريقية، 
مدخال شامال يعاجل خماطر ومظان اإلرهاب من خالل جهود 

تسعى إىل إنشاء نظام دويل عادل ومتوازن.

ويف هذا اإلطار، يعرتض السودان على اإلجراءات األحادية 
اليت تقوم هبا بعض الدول ويتم مبوجبها اهتام دول بعينها بدعم 
ورعاية اإلرهاب، مما يقود إىل التوتر يف العالقات الدولية ويقحم 
التسييس يف ميدان توحدت فيه اإلرادة الدولية جمتمعة وتوصلت 
اإلرهاب  ملكافحة  املتحدة  األمم  أقرهتا  عاملية  اسرتاتيجية  إىل 
أو  بدين  ربطه  بدون  مرتكبه،  أيا كان  أشكاله وصوره،  بكافة 

حضارة أو عرق.

ويعرب السودان يف هذا الصدد عن رضاه عما وصلت إليه 
السودان  وجيدد  بلدي.  مع  الثنائي  املستوى  على  املباحثات 
األمثل  الطريق  هو  واإلقليمي  الدويل  التعاون  أن  على  التأكيد 

القانون  واحرتام  مراعاة  مع  اإلرهاب،  مكافحة  جهود  لتعزيز 
الدويل وحقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب.

املبذولة  جهوده  السودان  سيواصل  املنطلق،  هذا  ومن 
الدولية  االلتزامات  حيرتم  حنو  على  العاملي  اإلرهاب  ملكافحة 

واإلقليمية ومبادئ ميثاق األمم املتحدة. 

السيد بوقدوم )اجلزائر( )تكلم باإلنكليزية(: أود أن أعرب 
عن خالص شكري لرئيس اجلمعية العامة على عقد هذه اجللسة 
العاملية  املتحدة  األمم  السادس السرتاتيجية  االستعراض  بشأن 
ملكافحة اإلرهاب. وأود أيضا أن أعرب عن تقديرنا وشكرنا، 
لألردن  الدائمة  املمثلة  املشاركني،  للميسرين  املنصة،  هذه  من 
السفري  لفنلندا،  الدائم  املمثل  وزميلنا،  حبوث،  سيما  السفرية 
كاي ساور، على جهودمها الدؤوبة يف تيسري العملية واملساعدة 
بشأن   ،2٨4/٧2 القرار  على  اآلراء  توافق  إىل  التوصل  على 

االستعراض السادس لالسرتاتيجية.

لإلرهاب  القوية  إدانته  جمددا  يؤكد  أن  بلدي  وفد  ويود 
اليت  واألنشطة  األعمال  ذلك  مبا يف  ومظاهره،  أشكاله  جبميع 
مباشرة  أو متجده بصورة  تعززه  أو  تربره  أو  أو تشجعه  تدعمه 
وال حدود  وال وطن  له  ال دين  اإلرهاب  إن  مباشرة.  غري  أو 
ثقافة  بأي  األحوال  بأي حال من  يربط  أال  وينبغي  وال مربر. 
معينة أو دين أو حضارة أو جمتمع بشري. كما جيب أن تشمل 
ظاهريت  رفض  واإلرهاب  بالعنف  املصحوب  التطرف  مكافحة 
جديدة  تربزان كوجوه  اللتني  اإلسالم،  وكراهية  األجانب  كره 

للتطرف املصحوب بالعنف.

ملكافحة  العاملية  املتحدة  األمم  اسرتاتيجية  اجلزائر  وتؤيد 
األربع.  لركائزها  املتوازن  التنفيذ  وتشدد على ضرورة  اإلرهاب، 
ويف ذلك الصدد، أود أن أشدد على ضرورة احلفاظ على عملية 
استعراض االسرتاتيجية اليت جترى كل سنتني، وهتدف إىل إثراء 
االسرتاتيجية وتكييفها مع املتطلبات املتغرية ملكافحة اإلرهاب، 
مبا يف ذلك التحديات املتطورة اليت ميثلها اإلرهاب. وذلك أيضا 
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األربع  االسرتاتيجية  ركائز  تنفيذ  فعالية  لضمان  مطلوب  أمر 
تنفيذا شامال.

ويود وفد بلدي أن يشدد على أمهية توطيد اجلهود املتعلقة 
الثنائية واإلقليمية  املستويات  التعاون على  بزيادة  باالسرتاتيجية 
والدولية، وتعزيز القدرات وتبادل أفضل املمارسات واخلربات يف 
مكافحة  مكتب  بإنشاء  نرحب  إننا  اإلرهاب.  مكافحة  جمال 
اإلرهاب، وهو تطور رئيسي ُنظر فيه أيضا يف قرار هذا العام، 
ونؤكد من جديد على دعمنا الكامل جلهود املكتب، فضال عن 
العمل  جهود هيئات األمم املتحدة ذات الصلة وكيانات فرقة 
املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب، مبا يف ذلك اهليئات 
جمال  للتنسيق يف  العاملي  االتفاق  على  وقعت  اليت  والكيانات 
مكافحة اإلرهاب دعما لتنفيذ االسرتاتيجية. ومن األمهية مبكان 
إبراز دور مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب يف توطيد ركائز 
االسرتاتيجية وتشجيع الدول األعضاء على تزويد املركز باملوارد 

املالية والبشرية الكافية.

املتحدة  األمم  آليات  مع  تعاوننا  مستوى  بلدي  ويقدر 
استعداد  على  وهو  اإلرهاب  مكافحة  يف  املتخصصة  وبراجمها 
عضوية  فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة  التعاون.  هذا  تطوير  لزيادة 
التزامنا  جتسد  اإلرهاب  ملكافحة  العاملي  املنتدى  يف  اجلزائر 
باملشاركة يف كل املنتديات ذات الصلة لتعزيز التعاون الدويل يف 
السياق، يشارك بلدي مع كندا  مكافحة اإلرهاب. ويف ذلك 
رئاسة الفريق العامل املعين ببناء القدرات يف منطقة غرب أفريقيا. 
التنسيق  أنشطة  اجلزائر وشاركت يف عدد من  كما استضافت 
أجل  من  اخلربات  وتبادل  القدرات  تعزيز  إىل  الرامية  والتقييم 
تطبيق أفضل املمارسات يف التصدي لإلرهاب جبميع أشكاله.

احرتامها  على  جمددا  العامة  اجلمعية  بتأكيد  نرحب  إننا 
لسيادة مجيع الدول وسالمة أراضيها واستقالهلا ووحدهتا، وفقا 
االسرتاتيجية  إطار  يف  ومبادئه  املتحدة  األمم  ميثاق  ملقاصد 
لقد دعت اجلزائر دائما إىل مراعاة  العاملية ملكافحة اإلرهاب. 

أختاذ  أن  جازما  إعتقادا  نعتقد  أننا  من  بالرغم  االلتزام،  ذلك 
أي هنج انتقائي حنو املقاصد واملبادئ اجملسدة يف ميثاق األمم 
املتحدة هبدف استبعاد مبدأ حق تقرير املصري للشعوب اخلاضعة 
لالحتالل األجنيب أمر غري مقبول ويتناىف مع نص امليثاق وروحه. 
على  الثاين  االستعراض  أنه، يف  االرتياح  إىل  يدعو  مما  ولذلك 
التوايل، جددت اجلمعية العامة والدول األعضاء تأكيد عزمها 
وإهناء  النزاعات  لتسوية  وسعها  ما يف  بذل كل  مواصلة  على 
االحتالل األجنيب؛ وجماهبة القمع؛ والقضاء على الفقر؛ وتعزيز 
العاملي  واالزدهار  املستدامة  والتنمية  املطرد  االقتصادي  النمو 
القانون؛  وسيادة  للجميع  اإلنسان  الرشيدة، وحقوق  واحلوكمة 
وحتسني التفاهم بني الثقافات؛ وكفالة احرتام مجيع القيم الدينية 

واملعتقدات والثقافات.

ظاهرة  يتناول   2٨4/٧2 القرار  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
الذي  األمر  انتقاهلم،  أو  األجانب  اإلرهابيني  املقاتلني  عودة 
الدوليني.  واألمن  السلم  على  ومتزايدا  حقيقيا  خطرا  يشّكل 
إىل محاية  واحلاجة  اإلرهايب  اخلطاب  مكافحة  مسألة  أن  كما 
الشباب واألطفال والنساء وإيالء اهتمام خاص إىل دور ضحايا 
استعراض  اتسم هبا  اليت  املستكملة  اجلوانب  اإلرهاب من بني 
هذا العام. ونرى أيضا جدوى التفّكر يف اإلسهامات يف جهود 
منع ومكافحة اإلرهاب والتطرف، وكذلك التنفيذ الفعال خلطة 
لعام  األفريقي  االحتاد  وخطة   2030 لعام  املستدامة  التنمية 

 .2063

مع  تشاورية  عملية  يف  االخنراط  أمهية  على  أيضا  ونشدد 
األمني  تقرير  تقدمي  قبل  اإلقليمية  واملنظمات  األعضاء  الدول 
النحو  على   ،2019 أيار/مايو  ال يتجاوز  موعد  يف  العام، 
توصيات  تقدمي  هبدف  القرار،  من   ٨3 الفقرة  يف  املطلوب 
االسرتاتيجية من  تنفيذ  أثر  تقييم  حمددة بشأن خيارات وسبل 
توجيه  بغية  احملرز يف ذلك  والتقدم  املتحدة  األمم  قبل كيانات 
السابع  االستعراض  قبل  األعضاء  الدول  بني  فيما  املناقشات 



11/37 N1819902

A/72/PV.102 26/06/2018

لالسرتاتيجية الذي سيعقد أثناء الدورة الرابعة والسبعني للجمعية 
العامة.

وقد اختذت اجلزائر منذ آخر استعراض، يف عام 2016، 
خطوات نوعية كبرية وبذلت جهودا هائلة من أجل منع التطرف 
العنيف ومكافحة اإلرهاب، على النحو املبني يف املسامهة اخلطية 
اليت قدمناها لتقرير األمني العام عن تنفيذ االسرتاتيجية. وتعزز 
أطلقها  اليت  التارخيية  املصاحلة  مبادرة  إجنازات  اخلطوات  هذه 
رئيس اجلمهورية، فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، يف صيغة 
االستفتاء  عرب  ُاعتمد  الذي  الوطنية  واملصاحلة  السالم  ميثاق 

بأغلبية ساحقة من الشعب اجلزائري. 

يتم دحر  لن  بأنه  استنادا إىل جتربتنا،  وميكننا أن نشهد، 
اإلرهاب بالكامل عن طريق التدابري األمنية وحدها رغم ما قد 
يكون هلا من أمهية. وتؤمن اجلزائر إميانا راسخا بأنه جيب خوض 
املعركة ضد هذه اآلفة على حنو يومي يشمل مجيع اجملاالت، مبا 
فيها اجملاالت السياسية واملؤسسية واالقتصادية والثقافية والدينية 
والتعليمية واالجتماعية. ويتطلب حتقيق أي جناح يف هذا الصدد 
مشاركة مجيع املؤسسات الوطنية ومنظمات اجملتمع املدين ومجيع 
املواطنني مشاركة نشطة. ونشدد أيضا على ضرورة محاية مجيع 
املواطنني واجملتمع ككل من أي تأثري أو تالعب من قبل الذين 
يدعون إىل اإلرهاب أو التطرف. ويتطلب هذا تعزيز الدميقراطية 
االجتماعية،  والعدالة  القانون،  وسيادة  املشاركة،  على  القائمة 
فضال عن تعزيز التنمية اليت توفر فرصا متساوية جلميع املواطنني. 
جيدة  بصورة  صياغتها  ومتت  اجلوانب  هذه  مجيع  تناولنا  وقد 
وبطريقة شاملة يف خطتنا الوطنية الرامية الجتثاث التطرف ومنع 

التطرف العنيف.

العنيف  والتطرف  اإلرهاب  مكافحة  أن  الواضح  ومن 
تتطلب تعاونا ثنائيا وإقليميا ودوليا مستداما. وما برحت جهود 
اجلزائر يف جمال مكافحة اإلرهاب هتدف دائما إىل زيادة التعاون 
الدويل  اإلرهاب  أعمال  ظهور  قبل  حىت  والدويل،  اإلقليمي 

الكبرية اليت شهدها العامل. ومنذ البداية، أفضت جهود اجلزائر 
اعتماد  إىل  أفريقيا  اإلرهاب يف  مكافحة  لتعزيز جهود  الدؤوبة 
عدد من الصكوك واملبادرات اإلقليمية اليت تؤدي دورا هاما جدا 
اآلن يف تعزيز فعالية اجلهود املبذولة يف أفريقيا يف هذا الصدد. 

لقد عهد االحتاد األفريقي إىل الرئيس بوتفليقة بوالية تنسيق 
جهود مكافحة اإلرهاب يف أفريقيا. ويف منطقة الساحل، يتجلى 
اليت  السائدة  التنسيق والتعاون بوضوح يف سياق احلالة  مفهوم 
املنطقة على حد سواء.  بلدان  التنسيق وتعزيز قدرات  تتطلب 
متضافر عن طريق  اجلزائر يف هنج  اخنرطت  الصدد،  ذلك  ويف 
فقط،  يومني  وقبل  املثال،  فعلى سبيل  التعاون.  آليات  خمتلف 
الثالثة  اجلولة  حزيران/يونيه  و25   24 يف  اجلزائر  استضافت 
منطقة  العنيف يف  التطرف  منع  بشأن  اإلقليمية  احملادثات  من 
األمم  مكتب  مع  باالشرتاك  نظمتها  اليت  والصحراء،  الساحل 
املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل، واملعهد الدويل للسالم، 

واملركز األفريقي لدراسات وحبوث مكافحة اإلرهاب.

وتأمل اجلزائر أن يشّكل القرار الذي اختذناه بتوافق اآلراء 
لبنة أخرى فعالة يف مسعانا اجلماعي ملكافحة اإلرهاب الدويل 
من  املستوى  رفيع  مؤمتر  أول  عقد  إىل  ونتطلع  عليه.  والقضاء 
نوعه لرؤساء وكاالت مكافحة اإلرهاب يف الدول األعضاء يف 
األمم املتحدة عقب مناقشتنا اليوم. وسينعقد املؤمتر بناء على 

مبادرة من األمني العام يف 2٨ و 29 حزيران/يونيه. 

وفد  يتشاطر  باإلسبانية(:  )تكلم  )بريو(  تينيا  السيد 
بلدي هتنئة السفريين كاي ساور وسيما سامي حبوث، املمثلني 
الروح  على  هلما  التابعني  والفريقني  واألردن  لفنلندا  الدائمني 
املهنية اليت أمتّا هبا عملية االستعراض الدقيقة السرتاتيجية األمم 
بريو  وتعلق  ناجحة.  بصورة  اإلرهاب  ملكافحة  العاملية  املتحدة 
 . أمهية كربى على هذه األداة يف مواجهة هذا التهديد دائم التغريُّ
ويف هذا الصدد، نرحب باالستعراض اجلديد ونؤكد التزامنا جمددا 
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التصدي آلفة اإلرهاب جبميع أشكاله  باملسؤولية املشرتكة عن 
ومظاهره.

ونؤكد أن إنشاء مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، 
نتيجة لالستعراض السابق لالسرتاتيجية، قد ساعد على حتسني 
التنسيق واالتساق بني اجلهود املبذولة يف إطار األمم املتحدة. 
ويعدُّ التوقيع على االتفاق العاملي لتنسيق مكافحة اإلرهاب بني 

هيئات املنظومة خطوة هامة أيضا إىل األمام.

واليوم، نرى أن من الضروري تعزيز أوجه التآزر بني املكتب 
وجلنة مكافحة اإلرهاب واملديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب يف 
إطار والية كل منها هبدف تقدمي املزيد من الدعم الشامل للدول 
على أساس تقييم االحتياجات الفعلية يف جمال املساعدة التقنية. 
تكفل  بطريقة  االسرتاتيجية  تنفيذ  يف  هذا  يساعد  أن  وينبغي 
زيادة التكامل والتوازن بني مجيع ركائزها، وفقا اللتزامات الدول 
األعضاء مبوجب القانون الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان 

والقانون الدويل لالجئني والقانون الدويل اإلنساين.

ونرى أن من املهم تعزيز إجراءاتنا املتخذة ملكافحة التطرف 
العنيف املؤدي إىل اإلرهاب. ومن الضروري التصدي ألسبابه 
اجلذرية، مبا فيها الفقر وعدم املساواة والظلم، فضال عن تعزيز 
النسيج االجتماعي يف اتساق مع خطة التنمية املستدامة لعام 
2030. إن مكافحة التطرف هي صراع فكري أيضا - مبعىن 
مكافحة خطاب العنف برسالة تدعو إىل السالم واملصاحلة وبناء 
والقطاع  املدين  اجملتمع  مع  معا  العمل  علينا  وجيب  املستقبل. 
اخلاص واألوساط األكادميية، فضال عن تشجيع زيادة مشاركة 
حلرية  الكامل  االحرتام  مع  علينا،  لذا جيب  والشباب.  النساء 
التعبري وتكوين اجلمعيات، أن مننع استخدام اجلماعات اإلرهابية 
املدين  التواصل االجتماعي وغريها من منابر اجملتمع  لشبكات 
لرتويج األيديولوجيات العنيفة ونشرها، وجلذب التمويل وجتنيد 

املناصرين وتربير تصرفاهتا وتصرفات زعمائها.

اجلمركية  واهليئات  املالية  االستخبارات  جهود  وتكتسي 
الظاهرة  تقتضي هذه  اإلرهاب.  متويل  مكافحة  بالغة يف  أمهية 
اليت نواجهها حتسني اآلليات القائمة للتعاون وتبادل املعلومات 
بني هذه الكيانات على الصعيدين الوطين والدويل. ونشدد أيضا 
على ضرورة حتديد الصالت بني اإلرهاب واجلرمية املنظمة عرب 
الوطنية والتصدي هلا. وهي مسألة ما برحت بريو تطرحها يف 

إطار مشاركتها احلالية يف جملس األمن.

وأخريا، نرحب بإدراج االستعراض احلايل تدابري هامة بشأن 
عودة املقاتلني اإلرهابيني األجانب، ومحاية البىن التحتية احليوية، 
والعنف اجلنسي باعتباره أحد األساليب اإلرهابية، وإطالق اليوم 

الدويل إلحياء ذكرى ضحايا اإلرهاب وإجالهلم.

وأختتم بياين باإلشارة إىل أمهية االنتهاء من وضع مشروع 
االتفاقية الشاملة املتعلقة باإلرهاب الدويل؛ وال بد من مضاعفة 
جهودنا يف هذا الصدد. وأؤكد للرئيس أنه حيظى بدعم دؤوب 

من وفدي يف هذا املسعى.

اآلن  الكلمة  أعطي  باإلنكليزية(:  )تكلم  بالنيابة  الرئيس 
للمراقب عن االحتاد األورويب.

السيد هيرزينسكي )االحتاد األورويب( )تكلم باإلنكليزية(: 
يشرفين أن أديل هبذه املالحظات باسم االحتاد األورويب والدول 
األمم  السرتاتيجية  السادس  االستعراض  مبناسبة  فيه  األعضاء 
الدول  البيان  هذا  تؤيد  اإلرهاب.  ملكافحة  العاملية  املتحدة 
املرشحة لالنضمام، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا واجلبل 
األسود وصربيا وألبانيا؛ وبلد عملية االستقرار واالنتساب واملرشح 
احملتمل، البوسنة واهلرسك؛ وبلد الرابطة األوروبية للتجارة احلرة، 
عن  فضاًل  األوروبية؛  االقتصادية  املنطقة  يف  العضو  أيسلندا، 

أوكرانيا ومجهورية مولدوفا وجورجيا.

التوافقي ٧2/2٨4  القرار  باختاذ  بالرتحيب  أبدأ  أن  وأود 
ملكافحة  العاملية  املتحدة  األمم  اسرتاتيجية  استعراض  بشأن 
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جهودمها  على  املشاركني  للميسرين  الشكر  وتوجيه  اإلرهاب، 
الدؤوبة يف هذه العملية.

يتبع االحتاد األورويب هنجا شامال ملكافحة ومنع اإلرهاب 
فيما يتعلق حبقوق اإلنسان وسيادة القانون يف جوهره. وتساعد 
خطة األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، إىل جانب قرارات 
جملس األمن ذات الصلة وخطة عمل األمني العام ملنع التطرف 
العنيف، على توجيه جهود االحتاد األورويب يف جمال مكافحة 

اإلرهاب ومنع التطرف العنيف.

وإننا نؤيد متامًا دور األمم املتحدة يف جمال منع اإلرهاب 
ومكافحته. وال يزال تعميق التوافق الدويل وتعزيز اجلهود الدولية 
األورويب.  لالحتاد  الرئيسية  األهداف  من  اإلرهاب  ملكافحة 
وحتقيقا لتلك الغاية، سيتفق االحتاد األورويب واألمم املتحدة قريبا 
على إطار عمل لتعزيز شراكتنا يف هذا اجملال. وخالل السنتني 
للمضي قدما  املشرتكة  القادمتني، سيوجه هذا اإلطار جهودنا 
بتنفيذ االسرتاتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب، ومساعدة الدول 
األعضاء، حسب االقتضاء، يف جهودها الرامية للتنفيذ الكامل 
لقرارات جملس األمن ذات الصلة. وسنركز جهود شراكتنا املعززة 
على العراق وأفريقيا ووسط وجنوب وجنوب شرق آسيا، فضال 

عن الشاغل العاملي ذي األولوية مبنع التطرف العنيف.

اإلرهاب  ملكافحة  العاملية  لالسرتاتيجية  االستعراض  وهذا 
اآلراء  توافق  لتعزيز  الفرصة  يتيح  سنتني  مرة كل  جيرى  الذي 
املستجدة  املسائل  بشأن  الدويل  اجملتمع  اهتمام  تركيز  وإعادة 
أن  بكون  األورويب  االحتاد  يرحب  الصدد،  واملتطورة. ويف هذا 
هذا القرار يوفر عدداً من التحديثات اهلامة فيما يتعلق بالتهديد 
الذي ميثله املقاتلون اإلرهابيون األجانب، مبا يف ذلك العائدين 

واملنتقلني، ومتويل اإلرهاب، على سبيل املثال ال احلصر.

واالحتاد األورويب يغتنم هذه الفرصة ليؤكد من جديد على 
أمهية التنفيذ املتوازن جلميع األركان األربعة لالسرتاتيجية العاملية 
يف  األمهية  من  القدر  نفس  عنصر  ولكل  اإلرهاب.  ملكافحة 

جهودنا املشرتكة ملكافحة اإلرهاب، ولئن كنا نعتقد أن التحسني 
ممكن يف هذا الصدد، فإن توافق اآلراء الذي مت التوصل إليه يف 
املفاوضات أثناء عملية االستعراض هذه يرسل إشارة مهمة بأننا 
نظل متحدين يف جهودنا إلقامة جبهة قوية يف مواجهة مجيع 
أشكال ومظاهر اإلرهاب والتطرف العنيف، مع احرتام حقوق 
اإلنسان. ونعتقد أن النهج الشامل أمر حاسم األمهية على وجه 
أو  العائدين  املقاتلني  احتمال  الدول  تواجه  عندما  اخلصوص 
املنتقلني من مناطق النزاع؛ وضحايا اإلرهاب، مبا يف ذلك أفراد 

األسرة؛ وأثر ذلك على التطرف احمللي املصحوب بالعنف.

نقر  أن  توافقًا حتقق بصعوبة، جيب  القرار  ميثل  ويف حني 
باستمرار اخلالفات بني الدول األعضاء بشأن املسائل األساسية 
املؤدية إىل  الظروف  العنيف، وحتديد  التطرف  مثل مفهوم منع 
التطرف، والدور الذي يؤديه اجملتمع املدين يف مكافحة اإلرهاب 
للبعد  الواجب  االهتمام  إيالء  وأمهية  العنيف،  التطرف  ومنع 
العاملية  االسرتاتيجية  لتنفيذ  اجلماعية  جهودنا  ويف  اجلنساين. 
تلك  إىل سد  نسعى  أن  القادمتني، جيب  السنتني  فرتة  خالل 
قيادة  إىل  األورويب  االحتاد  يتطلع  الصدد،  الفجوات. ويف هذا 
وكيل األمني العام فورونكوف ومكتب األمم املتحدة ملكافحة 

اإلرهاب.

ويدعم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه بالكامل هنج 
تعزيز  إىل  ويدعو  العاملية،  االسرتاتيجية  تنفيذ  يف  اجملتمع كله 
التعاون بني احلكومات واجملتمع املدين. ومن خالل تبين حقوق 
الفساد،  على  القضاء  على  والعمل  القانون  وسيادة  اإلنسان 
ميكن للحكومات أن هتيئ بيئة مؤاتية للسلطات احمللية واجملتمع 

املدين من أجل مكافحة التطرف والتطرف العنيف.

ويف هذا الصدد، نرحب بتعبري وكيل األمني العام فورونكوف 
القوي عن تأيده للحاجة إىل تعزيز اجلهود ملنع التطرف العنيف 
وللدور اهلام الذي ميكن للمجتمع املدين، وجيب أن يؤديه. ونتفق 
مع وكيل األمني العام يف تأكيده يف االجتماع العاملي لربنامج 
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املعقود يف  العنيف،  التطرف  املعين مبنع  اإلمنائي  املتحدة  األمم 
أوسلو مؤخراً، على حاجة األمم املتحدة إىل بذل املزيد لتعزيز 
التعاون مع اجملتمع املدين بشأن منع التطرف العنيف. واالحتاد 
ذلك  بتحقيق  ويتعهد  تامًا،  تأييداً  املوقف  هذا  يؤيد  األورويب 
اهلدف بالشراكة مع مكتب مكافحة اإلرهاب وكيانات األمم 

املتحدة األخرى والدول األعضاء.

كما يشعر االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه باالرتياح 
إلصالحات األمم املتحدة اإلجيابية وامللموسة اليت حتققت يف 
إصالح  وكان  العنيف.  التطرف  ومنع  اإلرهاب  مكافحة  جمال 
هيكل األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب - بتعيني وكيل األمني 
- خطوة  اإلرهاب  مكافحة  مكتب  وإنشاء  فورونكوف  العام 
املتحدة  األمم  دور  وتعزيز  االتساق  لتحقيق  وضرورية  هامة 
أهداف  لتحقيق  اجلماعية  جهودنا  يف  التقدم  عجلة  دفع  يف 
االسرتاتيجية العاملية. ويتفق االحتاد األورويب مع األمني العام يف 
الرأي، على النحو الوارد يف تقريره )A/72/840(، بضرورة توطيد 
عمل مكتب مكافحة اإلرهاب من خالل تطوير سياسته العامة 
وتنسيقها عامليًا. إن االحتاد األورويب شريك طبيعي لألمم املتحدة 
والقوي  الوثيق  ملتزما مبواصلة دعمه  املسعى، وال يزال  يف هذا 
إصالح  بشأن  اجلارية  املناقشات  متابعة  وبنبغي  املسعى.  هلذا 
مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب هبدف تعزيز كفاءة املركز 
التمويل  وشفافية  والتنفيذ  التخطيط  على حتسني  أنشطته  وأثر 
واحلوكمة، باالستفادة من أفضل ممارسات صناديق الشراكة يف 
املتعددة املاحنني والربامج  األمم املتحدة والصناديق االستئمانية 

ذات الصلة داخل األمم املتحدة وخارجها.

ويشجع االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه التزام األمم 
املتحدة بتعزيز التنسيق حنو هنج شامل لكل األمم املتحدة يف 
مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف. ونرحب مبعايري تعزيز 
التنسيق يف االتفاق العاملي للتنسيق يف جمال مكافحة اإلرهاب. 
وهدف االتفاق املتمثل يف حتسني االتساق والشفافية والتنسيق 

املتعلق  العمل  املشاركة يف  العديدة  املتحدة  األمم  بني كيانات 
الشواغل  أحد  يعاجل  العنيف  التطرف  ومنع  اإلرهاب  مبكافحة 
األمم  يف  األعضاء  والدول  األورويب  لالحتاد  األولوية  ذات 
املتحدة. وحنن على ثقة أنه من خالل تنفيذ االتفاق والتعاون 
أن  املتحدة  األمم  ملنظومة  اخلارجيني، ميكن  الشركاء  املعزز مع 
يكون هلا تأثري أفضل وأن توفر دعمًا أقوى وأكثر كفاءة لتقدمي 

املساعدة الفنية يف جمال بناء القدرات للدول األعضاء.

ونكرر التأكيد على مسؤولية كل دولة من الدول األعضاء 
ملكافحة  العاملية  االسرتاتيجية  تنفيذ  عن  املتحدة  األمم  يف 
اإلرهاب والتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك قرارات 
جملس األمن. ونثين على عمل املديرية التنفيذية للجنة مكافحة 
اإلرهاب يف تقييم ورصد ودعم تنفيذ قرارات جملس األمن هذه، 
التنفيذي  التعاون والتآزر بقيادة املدير  ونشيد بتنشيط مستوى 
للمديرية التنفيذية كونينسكس ووكيل األمني العام ملكتب األمم 
املتحدة ملكافحة اإلرهاب، السيد فورونكوف، يف هذه اجلهود، 
مبا يف ذلك على النحو املبني يف التقرير املشرتك األخري للمكتب 

واملديرية التنفيذية )S/2018/435، املرفق(.

إن التنسيق والتعاون القويني بني املديرية التنفيذية واملكتب 
أمر رئيسي خالل عملهما يف إطار والياهتما واألدوار املتمايزة 
اليت يضطلعان هبا لضمان املواءمة الفعالة بني املساعدات التقنية 
املتحدة  األمم  القدرات من جانب  بناء  واملساعدات يف جمال 
والثغرات يف جمال التنفيذ والقدرات اليت حددهتا املديرية التنفيذية.

وال يزال االحتاد األورويب ودوله األعضاء ملتزمني بتعددية 
اإلرهاب  مكافحة  إىل  الرامية  العاملية  اجلهود  ودعم  األطراف 
خالل  من  وال سيما  املتحدة،  لألمم  دعما  العنيف  والتطرف 
املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب. ونشجع على مواصلة التعاون 

بني املنتدى واألمم املتحدة يف تنفيذ االسرتاتيجية العاملية.

ويرحب االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه باعتماد القرار 
املتعلق باالستعراض، ونثين على امليسرين املشاركني ملا بذاله من 
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جهود ناجحة هبدف إعادة هيكلة القرار من أجل مواءمته مع 
على  وتعاوننا  دعمنا  وسنواصل  لالسرتاتيجية.  الرئيسية  الركائز 
حنو ثابت مع األمم املتحدة، ومكتب األمم املتحدة ملكافحة 
الكامل  التنفيذ  حتقيق  هبدف  األعضاء  والدول  اإلرهاب، 

لالسرتاتيجية.

السيد صالح عزام )لبنان( )تكلم باإلنكليزية(: لألسف، 
األعمال  من  عانت  اليت  مبنطقتنا  اإلرهاب  ربط  ما يتم  غالبا 
املؤسف، على سبيل  السنني. ومن  مر  الشنيعة على  اإلرهابية 
املثال، أن نالحظ أنه مل تعد كل اهلجمات واحلوادث اإلرهابية 
تتصدر العناوين الرئيسية أو حىت األخبار، نظرا ألهنا أصبحت 
متثل احلقيقة القامتة لبعض شعوبنا. غري أن هذه اآلفة ال ترتك أي 
جزء من العامل وال تزال تشكل هتديدا خطريا يهدف إىل خلق 

الفوضى ويضر حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب.

ويف حني يكرر لبنان التأكيد على إدانته القاطعة لإلرهاب، 
فإنه يرفض أي حماولة لربطه بدين أو جنسية أو حضارة أو مجاعة 
عرقية. وإن مت ربطه بشيء، فإمنا ينبغي أن يتم ربطه بالوحشية 
احملضة. كما نرفض أي حماولة لوصف احلق يف مقاومة االحتالل 
هبدف  باإلرهاب،   - الدويل  القانون  يف  املتجّذر   - األجنيب 

خدمة غرض سياسي وتشويه حقائق.

على  اليوم  اآلراء  بتوافق   2٨4/٧2 القرار  اعتماد  ويؤكد 
وهنا  ومكافحته.  اإلرهاب  ملنع  األبعاد  متعدد  اتباع هنج  أمهية 
أود أن أشكر سفريي األردن وفنلندا واألفرقة التابعة لكل منهما 
على جهودهم الدؤوبة والعمل القيم يف املشاركة يف تيسري هذا 
االستعراض السادس الذي جيرى كل سنتني لالسرتاتيجية العاملية 

ملكافحة اإلرهاب.

إن بلدي، وهو يف طليعة الكفاح ضد اإلرهاب، ال يزال 
ملتزم بتنفيذ الركائز األربع لالسرتاتيجية. وجنحت قواتنا املسلحة 
يف دحر داعش عسكريا وتعطيل اخلاليا اإلرهابية. وقد شاركنا 
ومع  ملحوظة.  إجنازات  وحققنا  اإلرهاب  متويل  مكافحة  يف 

ذلك، فإننا مجيعا نعلم أنه للقضاء على مصدر الشر هذا، علينا 
أن نعاجل األسباب اهليكلية العميقة، الداخلية منها واخلارجية، 
اليت هتيئ بيئة مواتية للتطرف املفضي إىل اإلرهاب وتأجيجها. 
واالحتالل  األمد  الطويلة  النزاعات  من  األسباب  وترتاوح هذه 

األجنيب واملعايري املزدوجة إىل عدم املساواة واالستبعاد.

وجيب أن يكون الشباب يف اخلطوط األمامية هلذه اجلهود، 
حيث إهنم ميثلون حاضرنا ومستقبلنا. وعلى الرغم من أنه لن 
يسلك مجيع من يواجهون مثل هذه احلاالت من الظلم واليأس 
مسار اإلرهاب، فإنه ميكن للجميع، إىل حد ما، الوقوع كفريسة 

للمجندين اإلرهابيني.

وال يدخر بلدي جهدا على الصعيد الوقائي. ففي آذار/
العنيف، وهي  التطرف  ملنع  وطنية  اسرتاتيجية  اعتمدنا  مارس، 
بني  مجعت  اليت  املشاورات  من  وشاملة  طويلة  عملية  نتيجة 
املعنية  املتحدة  األمم  وكيانات  املدين  واجملتمع  بلدي  حكومة 
مع  اخلطة  وتتماشى  الرئيسية.  الفاعلة  اجلهات  من  وغريها 
املعايري الدولية ذات الصلة مثل قرارات األمم املتحدة، وال سيما 

االسرتاتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب.

اإلرهاب  ملكافحة  املتحدة  األمم  مكتب  إنشاء  ويشكل 
خطوة إىل األمام هتدف إىل حتسني مساعدة الدول األعضاء يف 
تنفيذ االسرتاتيجية على حنو أكثر اتساقا وتنسيقا، وال سيما من 
خالل تعزيز أنشطة بناء القدرات. كما ميثل التوقيع على االتفاق 
العاملي لتنسيق مكافحة اإلرهاب إضافة إجيابية أخرى يف هذا 
الصدد. وعالوة على ذلك، يتطلع لبنان إىل مؤمتر األمم املتحدة 
الدول  يف  اإلرهاب  مكافحة  أجهزة  لرؤساء  املستوى  الرفيع 
األعضاء، املقرر عقده يف غضون يومني. ونعتقد أن هذه خطوة 
مفيدة للغاية يف تفعيل األهداف الرئيسية لالسرتاتيجية وتعزيزها.

سيادة  دعم  على  قدرتنا  أن  نتذكر  أن  اخلتام، جيب  ويف 
القانون وحقوق اإلنسان يتم اختبارها بشكل أساسي يف أوقات 
اإلنسان  جتاهل حقوق  ولكن  الكبرية.  واالضطرابات  الفوضى 
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أو املساس هبا عند التصدي للتهديد اإلرهايب ال ميكن أبدا أن 
يكون خيارا.

)تكلم  اإلسالمية(  إيران  )مجهورية  الحبيب  السيد 
باإلنكليزية(: أود أن أشكركم جزيل الشكر، سيدي، بصفتكم 
لألردن  الدائمة  املمثلة  وكذلك  وفريقكم،  الدائم،  فنلندا  ممثل 
املفاوضات  تيسري  يف  أجنز  الذي  الشاق  العمل  على  وفريقها 
بشأن نص االستعراض السادس لفرتة السنتني السرتاتيجية األمم 
املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب. ونثين على امليسرين املشاركني 
وأكثر  أيسر  جتعله  بطريقة   2٨4/٧2 القرار  هيكلة  إلعادة 
وضوحا وفهما بالنسبة للجهات الفاعلة من خارج منظومة األمم 

املتحدة.

العام  األمني  ووكيل  العام  األمني  أهنئ  أن  أود  كما 
فورونكوف على البدء يف إصالح مكتب األمم املتحدة ملكافحة 
اإلرهاب. ونرى أن اإلصالح عملية مستمرة ومتواصلة، ونتطلع 
املهنية والكفاءة واحلياد  السيد فورونكوف مزيدا من  إبداء  إىل 

والشفافية والقدرة على التنبؤ يف أنشطة املكتب.

ونرحب أيضا بوضع الصيغة النهائية التفاق األمم املتحدة 
العاملي لتنسيق مكافحة اإلرهاب، وهو إطار يهدف إىل تعزيز 
عمل  يف  واالتساق  التنسيق  حتقيق  إزاء  املشرتك  العمل  هنج 
الدعم  وتعزيز  ومكافحته  اإلرهاب  ملنع  املتحدة  األمم  منظومة 

املقدم إىل الدول األعضاء.

ونسلم بالتقدم احملرز يف القرار 2٨4/٧2، وال سيما أحكامه 
املتعلقة باملقاتلني اإلرهابيني األجانب ومكافحة متويل اإلرهاب. 
كما يتناول الظروف املؤدية إىل اإلرهاب والتطرف العنيف، مبا 
األمد  الطويلة  النزاعات  املثال ال احلصر،  يف ذلك على سبيل 
القانون؛ واالحتالل األجنيب؛  اليت مل حتل بعد؛ وانعدام سيادة 
العرقي  االنتماء  أساس  على  والتمييز  والفقر؛  واالضطهاد؛ 
االجتماعي  والتهميش  السياسي؛  والتهميش  والديين؛  والوطين 

واالقتصادي؛ واالفتقار إىل احلكم الرشيد.

كما يؤكد على أنه عندما تتجاهل جهود مكافحة اإلرهاب 
سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل، وتنتهك القانون 
الدويل  والقانون  املتحدة،  األمم  ميثاق  ذلك  يف  مبا  الدويل، 
اإلنساين والقانون الدويل لالجئني، وحقوق اإلنسان واحلريات 
األساسية، فإهنا ال ختون القيم اليت تسعى إىل ترسيخها فحسب، 
بل قد تزيد أيضا من تأجيج التطرف العنيف الذي من شأنه أن 

يفضي إىل اإلرهاب.

ومن املؤسف أن نشهد انتهاكات القانون الدويل وجتاهل 
من  يف كثري  الدويل  الصعيد  على  الواضحني  القانون  سيادة 

احلاالت يف مجيع أحناء العامل.

وعالوة على ذلك، يشري القرار إىل إعالن وبرنامج العمل 
بشأن ثقافة السالم الذي اعتمد بتوافق اآلراء يف الدورة الثالثة 
اهلامة  املبادئ  بعض  يشمل  الذي  العامة،  للجمعية  واخلمسني 
نري  حتت  الرازحة  الشعوب  مجيع  حق  إعمال  بينها  من  اليت 
االستعمار أو االحتالل األجنيب يف التحرر وتقرير املصري. وقد 
سّلم الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف أيضا بذلك 
أي حماوالت  اإلسالمية  إيران  وتعارض مجهورية  الراسخ.  املبدأ 
للمساواة بني اإلرهاب والكفاح املشروع للشعوب الرازحة حتت 

نري االستعمار أو االحتالل األجنيب ألجل تقرير املصري.

وهتدف مثل هذه املساواة إىل إطالة أمد احتالل األراضي 
الدويل  اجملتمع   2٨4/٧2 القرار  ويدعو  شعوهبا.  وقمع  املعنية 
اإلرهاب  ملنع  التعاون  لتعزيز  الالزمة  اخلطوات  الختاذ  أيضا 
للجميع  وشاملة  ومنسقة  موحدة  حازمة  بطريقة  ومكافحته 
مبكيالني  والكيل  االنتقائية  أن  ذلك  ويعين  بالشفافية.  وتتسم 
أساس  على  سيئ  أو  جيد  بأنه  لإلرهاب  املبّسط  والتصنيف 
أحادية  القوائم  إعداد  أو  األجل،  القصرية  السياسية  املصاحل 
الراعية  الدول  يسمى  مبا  أخرى  دول  فيها  ُتتهم  اليت  اجلانب 
لإلرهاب، هي مجيعا إجراءات لن تساعد اجملتمع الدويل على 
اجتثاث اإلرهاب. وعلى النقيض من ذلك، لن تؤدي مثل هذه 
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اإلجراءات االنفرادية غري املربرة وغري املشروعة إال إىل تقويض 
وبذلك  اإلرهاب،  مكافحة  جمال  يف  الدوليني  والتعاون  الثقة 
فهي تتعارض مع أحكام االسرتاتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب 

وروحها.

ومع ذلك، فإننا نأسف لعدم تناول القرار بعض املسائل 
اهلامة املعينة. ومن األمثلة على ذلك مسؤولية شركات القطاع 
اخلاص فيما يتعلق مبكافحة اخلطاب اإلرهايب. وقد بات واضحا 
الشركات  قدمته  الذي  للمعلومات  الذايت  الضبط  نظام  أن 
فعاليته.  عدم  ثبت  قد  اإلرهايب  احملتوى  إزالة  بغرض  اخلاصة 
وهناك حاجة ماسة إىل وضع اتفاقية لألمم املتحدة بشأن تنظيم 
أنشطة الشركات اخلاصة يف جمال تكنولوجيا املعلومات، مبا يف 
باستخدام  املرتكبة  اجلرائم  من  طائفة كبرية  على  الرتكيز  ذلك 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ومل يرد ذلك املفهوم اهلام يف 

القرار، وهو أمر نأسف له.

لقد أدت العديد من العوامل واألسباب اجلذرية اخلارجية 
اإلسهام  أو  اإلرهاب  تفشي  إىل  الزمان  من  عقود  مدى  على 
فيه. وتشمل تلك العوامل واألسباب: االستخدام غري املشروع 
للقوة ضد الدول األخرى، والعدوان األجنيب والتدخل األجنيب 
يف الشؤون الداخلية للدول األخرى. وعالوة على ذلك، هيأت 
انتهاكات القانون اإلنساين الدويل، وكذلك االستخدام املفرط 
املتناسب للقوة العسكرية بذريعة مكافحة اإلرهاب دون  وغري 
موافقة البلد املعين يف معظم احلاالت، تربة خصبة لظهور حلقات 
مفرغة من العنف واإلرهاب. ومل ترد أي من تلك الظروف أيضا 

يف نص القرار.

وتتمثل املسألة اهلامة األخرى اليت مل ترد يف القرار، لألسف، 
يف احلاجة املاسة إىل حتسني كفاءة مركز األمم املتحدة ملكافحة 
اإلرهاب واالرتقاء به إىل مستوى كيانات األمم املتحدة األخرى 
من  وبالرغم  العامة.  اجلمعية  يف  اختصاصاته  اعتماد  بواسطة 
أن تعميم الشفافية والشمول واملساءلة يف مجيع كيانات األمم 

املتحدة يعدُّ شرطا مسبقا هاما للكفاءة، وبالرغم من أن األمني 
إتاحة احليز جمددا  العام ما برح يدعو يف خطته لإلصالح إىل 
نطاق  على  اإلجراءات  توجيه  من  ميّكنها  مبا  األعضاء  للدول 
ما يزال  واملساءلة،  الشفافية  من  مزيد  وحتقيق  برمتها  املنظومة 
ال تتسم  بطريقة  ُيعيَّنون  للمركز  االستشاري  اجمللس  أعضاء 
بالشفافية، يف حني يواصل اجمللس االستشاري عقد اجتماعاته 

وراء األبواب املغلقة.

واملساءلة  الشفافية  حتسني  إىل  الرامية  اجلهود  إطار  ويف 
املفاوضات  أثناء  اإلسالمية،  إيران  اقرتحت مجهورية  املركز،  يف 
اإلرهاب،  ملكافحة  العاملية  االسرتاتيجية  استعراض  قرار  بشأن 
للمركز  االستشاري  اجمللس  أعضاء  العامة  اجلمعية  تنتخب  أن 
وأن توجه الدعوة إىل مجيع الدول من غري األعضاء يف اجمللس 
اهلدف  ويتمثل  مراقب.  بصفة  اجتماعاته  مجيع  يف  للمشاركة 
النهائي لذلك االقرتاح يف تعزيز مستوى مشاركة الدول األعضاء 
يف أعمال املركز وحتسني كفاءته من خالل طرح أفكار جديدة 
املوارد. ومن  املزيد من  تعبئة  يف جملسه االستشاري عالوة عل 
أن ذلك  بيد  اهلامة.  املسألة  القرار مل يتناول هذه  أن  املؤسف 
االقرتاح يظل مطروحا لكي تنظر فيه اجلمعية العامة. ونرى أنه 
ميثل عنصرا أساسيا يف إصالح مكتب مكافحة اإلرهاب على 
على  احلفاظ  شأنه  من  الذي  الوحيد  اخليار  فهو  منتظم.  حنو 

شرعية املركز ونزاهته واستدامته.

الثغرات  يدرج  أن  العام  األمني  إىل  نطلب  أن  أيضا  ونود 
العاملية  االسرتاتيجية  تنفيذ  عن  تقريره  املركز يف  أداء  احلالية يف 

ملكافحة اإلرهاب بواسطة كيانات األمم املتحدة.

وأخريا، أود أن أختتم بياين بالتأكيد جمددا أن مجهورية إيران 
ملكافحة  العاملية  االسرتاتيجية  بتنفيذ  ملتزمة  ال تزال  اإلسالمية 
اإلرهاب. وحنن على استعداد ملساعدة السيد فورونكوف وفريقه 
يف االضطالع بصالحياهتما اهلامة يف السعي إىل حتقيق اهلدف 
الدول  مجيع  وندعو  اإلرهاب.  من  العامل  ختليص  يف  املتمثل 
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األعضاء يف األمم املتحدة احملبة للسالم إىل الوفاء بالتزاماهتا يف 
مكافحة اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره.

السيد الزعابي )اإلمارات العربية املتحدة(: أود بداية، أن 
أعرب عن تقدير دولة اإلمارات العربية املتحدة للجهود احلثيثة 
املفاوضات  عملية  لتيسري  وفنلندا  األردن  من  هبا كل  قام  اليت 
األمم  السرتاتيجية  السادس  االستعراض  قرار  مشروع  بشأن 
املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب. كما أرحب باعتمادكم اليوم 

القرار 2٨4/٧2 بتوافق اآلراء. 

ممثل  به  أدىل  الذي  البيان  إىل  بلدي  وفد  صوت  وأضم 
اململكة العربية السعودية الشقيقة باسم منظمة التعاون اإلسالمي 

.)A/72/PV.101 انظر(

اليت  األزمات  من  للعديد  األوسط  الشرق  منطقة  تتعرض 
املنظمات  بعض  ووجود  اإلرهابية،  املتطرفة  اجلماعات  سببتها 
نشهد،  وكما  اجلماعات.  هذه  وتدعم  متول  اليت  واحلكومات 
فإن تفشي هذه الظاهرة يف منطقتنا قد نتجت عنه آثار مدمرة 
املاليني  وتشريد  نزوح  إىل جانب  األرواح،  فادحة يف  وخسائر 
التقدم الذي أحرزه اجملتمع الدويل يف  من األفراد. وبالرغم من 
التغلب على اجلماعات اإلرهابية ومواجهة هتديداهتا األمنية، إال 
أنه بإمكاننا إحراز املزيد من التقدم، خاصة يف منطقتنا العربية. 
فنحن نؤمن بأنه ال جيب أن نعطي اجلماعات اإلرهابية الفرصة 
وإال  منها،  تعاين  اليت  اخلسائر  ظل  يف  نفسها  هيكلة  إلعادة 
سنخسر ما حققناه من تقدم، وبالتايل لن نتمكن من استئصال 

اخلطر من جذوره.

العديد  على  لالسرتاتيجية  السادس  االستعراض  أكد  لقد 
هبا  االلتزام  األعضاء  الدول  على  يتعني  اليت  اهلامة  النقاط  من 
لتحقيق غايتنا يف القضاء على التطرف واإلرهاب، واحلفاظ على 
السلم واألمن الدوليني. وعليه، أريد أن أشري إىل بعض النقاط. 

أوال، تعيد االسرتاتيجية التأكيد على التزام الدول األعضاء 
مبنع متويل األعمال اإلرهابية وقمعه، وجترمي القيام عمدا بتوفري 
إرهابية. ذلك  بأعمال  للقيام  بنية استخدامها  أو مجع األموال 
التمويل يعد عنصرا أساسيا بالنسبة لإلرهابيني، فبدونه لن  أن 
وشن  املقاتلني،  وجتنيد  األسلحة،  على  احلصول  من  يتمكنوا 
اهلجمات. وعليه، فمن الضروري جتفيف منابع متويل اإلرهابيني 
وتدابري  إجراءات  اختاذ  يتطلب  مما  مصادرها،  مهما كانت 
مشرتكة هتدف إىل كشف وحماسبة املنظمات والدول اليت متول 
االسرتاتيجية  هذه  جتاه  التزاماهتا  وتنتهك  اإلرهابية،  اجلماعات 

وتقوض اجلهود الدولية الرامية إىل القضاء على اإلرهاب.

االستخدام  جتاه  القلق  عن  االسرتاتيجية،  تعرب  ثانيا، 
املعلومات  لتكنولوجيا  ومؤيديهم  اإلرهابيني  قبل  من  املتزايد 
واالتصاالت، مبا يف ذلك شبكة اإلنرتنت وغريها من الوسائط 
السياق،  ارتكاب األعمال اإلرهابية. ويف هذا  للتحريض على 
تعيد دولة اإلمارات العربية املتحدة التأكيد على أمهية التصدي 
للوسائل اإلعالمية اليت تشكل منصة لرتويج خمططات اجلماعات 
الوسائل اإلعالمية اليت تدعي  املتطرفة واإلرهابية، خاصة تلك 
ومنظمات  دول  وتدعمها  العنف،  على  حترض  بينما  الشرعية 
كثرية. كما أن من الضروري هنا التمييز بني حرية التعبري والرأي 
اليت تؤمن دولة اإلمارات العربية املتحدة بأمهيتها، وبني خطاب 
الكراهية الذي يتجاوز حرية التعبري للحث على الفنت وارتكاب 
علينا  يتعني  وعليه،  واإلرهابية.  املتطرفة  النعرات  ونشر  العنف 
بإغالقها حلماية شعوبنا  واملطالبة  اإلرهابية  املنابر  كشف هذه 

من خطر اخلطاب اإلرهايب. 

كما نتفق مع االسرتاتيجية على أن التكنولوجيا ميكن أن 
تكون أداة قوية للتصدي النتشار اإلرهاب. حيث يعمل مركز 
صواب )Sawab( يف أبو ظيب على فضج أكاذيب داعش عري 
وسائل التواصل االجتماعي وتذكية وعي الشباب حول خماطر 
حبمالت  املركز  يقوم  اإلرهابية. كما  اجلماعات  إىل  االنضمام 
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الرمحة  على  القائمة  املشرتكة،  اإلنسانية  بالقيم  شعوبنا  لتذكر 
وتقبل اآلخر. 

ثالثا، تشري االسرتاتيجية إىل أمهية نشر التسامح والتعددية 
ملنع التطرف واإلرهاب، وترحب بأي مبادرات تقوم هبا الدول يف 
هذا اجملال. وقد حرصت دولة اإلمارات العربية املتحدة يف هذا 
السياق على انشاء ودعم املزيد من املؤسسات املتخصصة يف 
هذا اجملال، فعلى سبيل املثال، يعمل جملس حكماء املسلمني، 
على  املسلمني  العلماء  من كبار  مستقلة  جمموعة  يضم  الذي 
السلم  وتعزيز  اجملتمعات  بني  واالختالف  الفرقة  أسباب  إزالة 
الدولة  بقيادة وزير  للتسامح،  الوطين  الربنامج  أما  االجتماعي. 
السالم  قيم  لرتسيخ  حمددة  عمل  خطة  فيتضمن  للتسامح، 
والتعددية الثقافية وقبول اآلخر يف اجملتمع اإلمارايت. كما أطلقت 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، مبادرات دولية مثل املعهد الدويل 
للتسامح، وجائزة حممد بن راشد آل مكتوم للتسامح، لتوسيع 
آفاق التفاهم يف املنطقة وترسيخ ثقافة االنفتاح واحلوار احلضاري 

بني شعوب املنطقة. 

رابعا، تشري االسرتاتيجية إىل الدور اهلام للشباب والنساء 
تتيح  آمنة  بيئة  فتوفري  اإلرهاب.  ومكافحة  التطرف  منع  يف 
يف  واملشاركة  وأحالمهم،  تطلعاهتم  حتقيق  والنساء  للشباب 
بناء دولتهم ال يؤدي فقط إىل حتصني اجملتمعات من التطرف 
واإلرهاب بل يعمل على انشاء جمتمعات سعيدة تقود األمم إىل 
التطور واالزدهار. لذلك عينت بالدي وزيرة شابة تعمل ضمن 
العديد من املبادرات، مثل جمالس الشباب، إلشراك الشباب يف 
املرأة  تتقلد  القرار، والتعبري عن آرائهم وطموحاهتم. كما  صنع 
اإلماراتية مناصب رائدة يف جماالت السياسة واألعمال، والعديد 

من األنشطة األخرى. 

الوطنية،  والتشريعات  القوانني  سن  يعد  الرئيس،  السيد 
واالنضمام إىل املعاهدات الدولية وااللتزام هبا، أمرا بالغ األمهية 
دولة  انضمت  فقد  وعليه،  واإلرهاب.  التطرف  على  يف حربنا 

إقليمية  15اتفاقية  من  أكثر  إىل  املتحدة  العربية  اإلمارات 
العديد  إصدارها  جانب  إىل  اإلرهاب،  مبكافحة  معنية  ودولية 
الوطنية حملاكمة اإلرهابيني وحماربة متويلهم، وجترمي  القوانني  من 

األفعال باملرتبطة بازدراء األديان، ونبذ خطاب الكراهية. 

كافة  على  والعمل  التنسيق  بأمهية  بالدي  تؤمن  كما 
األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية ملكافحة اإلرهاب. لذلك، 
تشارك بالدي يف التحالف الدويل ضد داعش من أجل حماربته، 
ووضع حد حلركته، وكبح قدراته يف احلصول على الدعم املايل. 
كما تعد اإلمارات العربية املتحدة عضوا فعاال يف املنتدى العاملي 
ملكافحة اإلرهاب، والذي يقوم بدور رائد دوليا، يف هذا اجملال. 

ويف اخلتام، تؤكد دولة اإلمارات العربية املتحدة أنه ال ميكن 
إطالقا  وال ميكن  صوره.  بكافة  اإلرهاب  مع  إطالقا  التسامح 
التهاون مع مرتكبيه وداعميه. لذلك، لن تتواىن دولة اإلمارات 
والدوليني  اإلقليميني  الشركاء  مع  العمل  عن  املتحدة  العربية 
أبدا  تسمح  ولن  واإلرهابية،  املتطرفة  للجماعات  للتصدي 
هدفنا  ويبقى  ومنطقتنا.  شعوبنا  أمن  بتقويض  اجلماعات  هلذه 
اليت  العربية  املنطقة  اعادة االستقرار إىل  األساسي والوحيد هو 
طالت معاناة شعوهبا، وبناء مستقبل أكثر أمال وإشراقا لشبابنا.

السيد هام سانغ ووك )مجهورية كوريا( )تكلم باإلنكليزية(: 
تود مجهورية كوريا أوال أن تؤيد البيان الذي أدىل به ممثل تركيا 
باسم جمموعة بلدان ميكتا )MIKTA( - املكسيك، وإندونيسيا، 

.)A/72/PV.101 ومجهورية كوريا، وتركيا، وأسرتاليا )انظر

العاملية  الساحة  يف  جديدة  حتديات  ظهور  نشهد  إننا 
االستعراض  بشأن   ،291/٧0 القرار  اعتماد  منذ  لإلرهاب 
عامني.  منذ  اإلرهاب،  ملكافحة  العاملية  لالسرتاتيجية  اخلامس 
فنشهد على وجه اخلصوص، عودة املقاتلني اإلرهابيني األجانب 
اإلرهابيون  يستغل  حني  يف  ديارهم،  إىل  النزاع  مناطق  من 
بشكل متزايد التكنولوجيات اجلديدة ألغراض التجنيد والتمويل 

الرتكاب أعمال إرهابية.
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أفضل  بصورة  التصدي  أجل  من  فإنه  نفسه،  الوقت  ويف 
اتفاق  إىل  توصلنا  لإلرهاب،  واملتطور  األوجه  املتعدد  للطابع 
تارخيي يف العام املاضي لتعزيز هيكل األمم املتحدة ملنع اإلرهاب 
ملكافحة  املتحدة  األمم  مكتب  إنشاء  خالل  من  ومكافحته 
االستعراض  بشأن   ،2٨4/٧2 القرار  ويعكس  اإلرهاب. 
السادس لالسرتاتيجية، هذه التطورات األخرية، ويف هذا الصدد 
اآلراء. وعالوة على  بتوافق  القرار  باختاذ  ترحب مجهورية كوريا 
ذلك، نود أن نعرب عن امتناننا الصادق للميسرين املشاركني، 
سفريي األردن وفنلندا، واألفرقة التابعة هلما على قيادهتما القديرة 

يف تيسري املفاوضات.

أن  ينبغي  املفاوضات،  بداية  يف  بلدي  وفد  أشار  وكما 
أجل  من  فعالة  بطريقة  اهلامة  االسرتاتيجية  هذه  تنفيذ  نكفل 

حتسني التصدي للتهديد املشرتك. 

ويف هذا الصدد، نرحب بالطلب املوجه إىل األمني العام 
االسرتاتيجية  تنفيذ  أثر  لتقييم  توصيات  عن  تقريرا  يقدم  بأن 

والتقدم احملرز فيه.

ويف سياق املفاوضات، وجدنا آراء متباينة بشأن عدد من 
للتهديد  التصدي  يف  األمهية  بالغة  نعتربها  اليت  اهلامة  املسائل 
العاملي لإلرهاب. ونرى أن مواصلة احلوارات غري الرمسية فيما بني 
الدول األعضاء بشأن هذه املسائل يف الشهور املقبلة ميكن أن 
تسهم يف التقليل إىل أدىن حد من االختالفات، ومن مث حتقيق 

اسرتاتيجية عاملية أقوى خالل سنتني.

باالسرتاتيجية  يتعلق  فيما  إضافيتني  بنقطتني  أديل  أن  أود 
العاملية ملكافحة اإلرهاب.

أوال، تويل مجهورية كوريا أمهية كبرية ملنع التطرف العنيف، 
العاملية.  االسرتاتيجية  أركان  من  أساسيا  ركنا  يشكل  واملنع 
باإلضافة إىل التدابري األمنية الشديدة الالزمة ملكافحة اإلرهاب 
النطاق  وواسع  األجل  اتباع هنج طويل  أن  نعتقد  الفور،  على 

الفعال لإلرهاب؛ وينبغي  املنع  القدر من أجل  بنفس  ضروري 
أن يشمل هذا النهج معاجلة الظروف اليت تفضي إىل اإلرهاب.

ومع ذلك، بينما نسعى إىل حتقيق املبادرات املتعلقة مبنع 
التطرف العنيف، ينبغي لنا أيضا أن نصغي للبلدان اليت تدعو 
اإلرهاب  ربط  عدم  وكذلك  الوطنية،  امللكية  احرتام  زيادة  إىل 
والتطرف العنيف بأي دين أو جنسية أو مجاعة عرقية. ويعتقد 
وفد بلدي أن ذلك ليس من شأنه إال تعزيز الثقة املتبادلة والعزم 

اجلماعي للتصدي هلذا التهديد املشرتك بصورة مشرتكة.

لقد وضعت مجهورية كوريا مؤخرا خطة عمل وطنية ملنع 
اجملتمع  يشمل  هنج  وضع  على  اخلطة  وتركز  العنيف.  التطرف 
ككل عن طريق تشجيع اجملتمع املدين واجملتمعات احمللية على 
املشاركة الفعالة يف منع التطرف العنيف. وهتدف اخلطة أيضا إىل 
متكني الشباب وبناء قدرهتم على الصمود ضد التطرف العنيف 
عن طريق تعزيز اإلحساس باهلوية واالنتماء. كما نشجع بنشاط 
مبادرة األمم املتحدة يف جمال التعليم من أجل املواطنة العاملية، 
األمر الذي ميكن أن مينع انتشار التطرف العنيف املفضي إىل 
العاملية  القيم  اإلرهاب من خالل مساعدة الشباب على تعلم 

للسالم والوئام والتسامح واحرتام الثقافات واألديان األخرى.

األعضاء  الدول  مبساعدة  أيضا  ملتزمة  مجهورية كوريا  إن 
األخرى على بناء قدراهتا على منع اإلرهاب. وقد شرعنا مؤخرا 
ملكافحة  املتحدة  األمم  مكتب  إىل  مالية  تربعات  تقدمي  يف 
وضع خطط  يف  األعضاء  الدول  مساعدة  أجل  من  اإلرهاب 

عمل وطنية وإقليمية بشأن منع التطرف العنيف.

ينبغي ملكتب مكافحة اإلرهاب أن يقوم  ثانيا، يف رأينا، 
بدور أقوى يف تعزيز التنسيق االسرتاتيجي واتساق استجابة األمم 
املتحدة لإلرهاب. واألهم من ذلك، ينبغي للمكتب أن يساعد 
الدول األعضاء، بناء على طلبها، يف تعزيز قدراهتا على مكافحة 
املنظمات  مع  قوية  شراكات  بناء  خالل  من  ومنعه  اإلرهاب 
اخلاص  والقطاع  الدولية  املالية  واملؤسسات  والدولية  اإلقليمية 
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األعضاء  الدول  مع  العمل  إىل  نتطلع  وحنن  املدين.  واجملتمع 
هليكل  املستمر  التعزيز  يف  اإلرهاب  مكافحة  ومكتب  املهتمة 

األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب.

وما برحت مجهورية كوريا تعمل على تعزيز اجلهود اإلقليمية 
اإلقليمية  احلوارات  تيسري  طريق  عن  اإلرهاب  ومنع  ملكافحة 
األقاليمي  املؤمتر  عقدنا  املاضي،  نيسان/أبريل  يف  واألقاليمية. 
التطرف  نزعة  وتغذية  العنيف  التطرف  ومكافحة  منع  بشأن 
اللذين يفضيان إىل اإلرهاب، بالتعاون الوثيق مع منظمة األمن 
والتعاون يف أوروبا، من أجل تبادل اخلربات واملمارسات اجليدة 

بني آسيا وأوروبا.

ويف اخلتام، نود أن نشكر األمني العام على الدعوة لعقد 
مؤمتر األمم املتحدة الرفيع املستوى األول لرؤساء أجهزة مكافحة 
اإلرهاب يف الدول األعضاء، الذي سيعقد يف وقت الحق من 
هذا األسبوع. ونعتقد أن املؤمتر ميثل بداية هامة لألمم املتحدة 
يف بناء شراكات أقوى مع طائفة متنوعة من اجلهات الفاعلة من 

أجل التصدي بفعالية ألحد أكرب التهديدات للبشرية ومنعه.

من  باإلنكليزية(:  )تكلم  )أفغانستان(  سايكال  السيد 
مبناسبة  العامة  اجلمعية  أخاطب  أن  البالغ  سروري  دواعي 
االستعراض السادس السرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة 
املمثلني  إىل  الشكر  توجيه  يف  اآلخرين  إىل  وننضم  اإلرهاب. 
جهودهم  على  وفريقيهما  وفنلندا  األردنية  للمملكة  الدائمني 
الذي   ،2٨4/٧2 القرار  بشأن  املفاوضات  تيسري  يف  املقتدرة 

.)A/72/PV.101 اعتمدناه اليوم بتوافق اآلراء )انظر

ونرحب بالنتيجة الناجحة للعملية، اليت تعيد التأكيد على 
ضرورة وجود استجابة عاملية أقوى وأكثر فعالية لدحر اإلرهاب 
الدويل يف ضوء الطابع املتطور للتهديد الذي مل يزدد إال نطاقا 

وحجما على الصعيد العاملي.

شارك  اليت  اإلرهاب  مكافحة  مهمة  فإن  لنا،  بالنسبة 
فيها شعبنا ألكثر من عقدين - حىت قبل عام 2001 عندما 
هذا  مكافحة  جتاه  مشوال  أكثر  هنجا  املتحدة  األمم  اعتمدت 
على  مكافحتنا  استمرت  الصدد،  هذا  ويف  العاملي.  التهديد 
أساس جهودنا الوطنية الرامية إىل الدفاع عن سالمتنا اإلقليمية 
وسيادتنا، ومتكني شعبنا من العيش حياة كرمية يف سالم وهدوء.

اليوم، وبدعم من اجملتمع الدويل، ما زالنا نكافح اجلماعات 
اإلرهابية اليت تستهدف تقويض دميقراطيتنا، وتعطيل االستقرار 
االجتماعي، وتدمري بنانا التحتية، وقبل كل شيء منعنا من أن 

نصبح بلدا يسوده السالم واألمن.

شعبنا  عن  تدافع  أبية  أمة  اليوم  فإننا  ذلك،  قويل  وبعد 
جاءت  اليت  اإلرهابية  اجلماعات  خمتلف  عناصر  وإقليمنا ضد 
من خارج بلدنا. تواجه قوات األمن لدينا حتدي التصدي لتلك 
اجلماعات يف خمتلف أحناء أفغانستان، بتضحيات كبرية، على 

الرغم من استمرار اهلجمات اليت تقع ضد شعبنا. 

إن مكافحة اإلرهاب تشكل عنصرا أساسيا من جهودنا 
يرتكز  ومزدهر  دميقراطي  جمتمع  بناء  نواصل  فيما  الدولة  لبناء 
على سيادة القانون. ويف سياق أوسع، وبوصفنا دولة على خط 
املواجهة يف مكافحة اإلرهاب الدويل، فإننا نسهم إسهاما بارزا 
أحناء  مجيع  يف  والدول  الشعوب  مجيع  عن  والدفاع  األمن  يف 

العامل.

أجل  من  مستمرة  تدابري  نتخذ  املعركة،  ساحة  وخارج 
الدولية  والربوتوكوالت  االتفاقيات  من  للعديد  الكامل  التنفيذ 
وتوسيع  بسن  قمنا  الغاية،  لتلك  وحتقيقا  اإلرهاب.  ملكافحة 
الصكوك  نطاق  كامل  الستيعاب  جديدة  تشريعات  نطاق 
املختلفة ملكافحة اإلرهاب. لقد حدّثنا القانون اجلنائي لتوحيد 
تشريعنا اجلنائي، الذي يشمل أيضا جرائم اإلرهاب. إن سلطاتنا 
القضائية، مبا يف ذلك مكتب املدعي العام، جتري احملاكمات يف 
قضايا اإلرهاب بشكل مستمر. لقد أعدنا عددا من املقاتلني 
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بلداهنم  إىل  لدينا  االحتجاز  مراكز  من  األجانب  اإلرهابيني 
الصلة.  ذات  األمن  جملس  قرارات  ألحكام  وفقا  األصلية، 
كما اختذنا تدابري جديدة ملكافحة متويل اإلرهاب، مثل احلد 
املعنية  العمل  فرقة  وحتققت  للعملة.  املشروع  غري  التدفق  من 
باإلجراءات املالية من امتثالنا للمعايري الدولية املتعلقة مبكافحة 

متويل اإلرهاب.

كما يشمل هنجنا الكلي جتاه مكافحة اإلرهاب والتطرف 
على  تقوم  العنيف  التطرف  ملكافحة  اسرتاتيجية  العنيف وضع 
واملدن  املقاطعات  يف  القمة  إىل  القاعدة  من  املبذولة  اجلهود 
التطرف والتدابري  لتغذية نزعة  والقرى لتحديد املصادر احملتملة 

الرامية إىل التصدي هلا. 

للنهج متكني دور الشخصيات  الرئيسية  وتشمل اجلوانب 
املصحوب  والتطرف  اإلرهاب  إدانة  يف  الدينية  واملؤسسات 
الثقة باجملتمعات احمللية بكفالة تقدمي اخلدمات  بالعنف وبعث 

بفعالية، استنادا إىل إطارنا الوطين للسالم والتنمية.

وميثل مسعانا لتأمني السالم من أجل شعبنا أحد اجملاالت 
املسعى  وإذا كلل  هامة.  استثمارات  فيها  نوجه  اليت  األخرى 
اإلرهاب  أثر كبري وإجيايب على مكافحة  له  بالنجاح، سيكون 
واحلد من أعمال العنف وتعزيز السالم. ونعمل بشكل وثيق مع 
الشركاء اإلقليميني والدوليني، مبا يف ذلك األمم املتحدة، بشأن 

تلك املسألة ونأمل أن حنقق النتائج املرجوة.

اليوم  بشأهنا  جنتمع  اليت  العاملية  االسرتاتيجية  وتشكل 
اإلطار الشامل من أجل جهود املكافحة الدولية لإلرهاب. فهي 
تكمل صكوكا هامة ملكافحة اإلرهاب، مبا يف ذلك االتفاقيات 
الدولية وقرارات اجلمعية العامة بشأن املوضوع. ويتوقف حتقيق 
الدولية  بالتزاماهتا  الدول  وفاء  على  احليوي  مسعانا  النجاح يف 
إىل  العام  هذا  قرار  يؤدي  أن  ونأمل  الدويل.  القانون  مبوجب 
املزيد من العمل احلاسم يف مكافحة اإلرهاب، استنادا إىل هنج 
عدم التسامح إطالقا، على النحو املبني يف القرار. وذلك يعين 

أيضا حرمان اجلماعات اإلرهابية من املالذ اآلمن وحرية القيام 
بعمليات، والتنقل والتجنيد، وأي شكل من أشكال الدعم املايل 

واملعنوي واملادي.

وعلى حنو مماثل، جيب أن يكتسب التشجيع على املزيد 
من التفاهم والتعاون فيما بني األديان والثقافات املختلفة زمخا 
جديدا على الصعيد العاملي. إن اهلجمات اجلديدة يف املناطق 
يهدد  خطر  اإلرهاب  أن  أخرى  مرة  أثبت  املختلفة  والقارات 
احلضارة اإلنسانية برمتها. وينتمي ضحايا تلك الظاهرة الشريرة 

إىل خمتلف اخللفيات الدينية والثقافية وطبقات اجملتمع.

التوترات  الستمرار  نسمح  أال  جيب  ذلك،  على  وعالوة 
اإلقليمية والدولية بتقويض تقدمي استجابة عاملية أكثر فعالية يف 
مكافحة اإلرهاب. وميكن وينبغي القيام باملزيد من العمل إلجياد 
نزاعات  نشوب  منع  ذلك  يف  مبا  املشرتكة،  للتحديات  حلول 
لتعزيز  ال ميكن  وباختصار،  القدمية.  النزاعات  وتسوية  جديدة 
روح التعاون املتبادل يف النظام العاملي احلايل إال أن يفيد جهودنا 

يف مكافحة اإلرهاب.

وغالبا ما يرتك ضحايا اإلرهاب وهم يعانون من الصدمة 
ما ميكن  أسوأ  شهدوا  أن  بعد  املعنوية  الروح  وتدهور  النفسية 
هؤالء  حملنة  أكرب  تركيزا  أوىل  العام  هذا  قرار  أن  ويسرنا  ختيله. 
الضحايا  - األشخاص الذين تضرروا بدنيا وعاطفيا من الظاهرة 
الشريرة، مبا يف ذلك األسر املكلومة ملن فقدوا حياهتم الغالية. 
وفضال عن ذلك، فإن النص الذي اعتمدناه يؤكد على أنه ال بد 
املساعدة  الفوري، يف شكل  الدعم  اإلرهاب  مينح ضحايا  أن 
الطبية والنفسية واملالية وغريها من أشكال املساعدة. وبوصفنا 
املبادرين بتقدمي القرار 165/٧2، املعنون “اليوم الدويل إلحياء 
تواصل  أن  نأمل  فإننا  وإجالهلم”،  اإلرهاب  ضحايا  ذكرى 
ضرورة دعم الضحايا احلصول على االهتمام املناسب يف أعمال 

األمم املتحدة.
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إننا نرحب بالرتكيز اجلديد الذي ُأويل لضرورة تعزيز استجابة 
األمم املتحدة يف مكافحة اإلرهاب، مبا يف ذلك دور املنظمة يف 
مساعدة الدول على تعزيز قدراهتا التشغيلية للتصدي لإلرهاب 
هذه  سياق  يف  الكثريون  أبرز  وكما  ومظاهره.  أشكاله  جبميع 
املناقشة، فإن إنشاء مكتب مكافحة اإلرهاب يف األمم املتحدة 
يتيح فرصة جيب أن تستغل استغالال كامال. ونعتقد أن بوسع 
للدول  البشرية  واملوارد  التجربة  من  يستفيد  أن  اجلديد  املكتب 
اليت ظلت مشاركة يف مكافحة اإلرهاب لفرتة طويلة من الزمن، 
وأنه ينبغي أيضا أن يكيف املساعدة اليت يقدمها لتتناسب مع 

االحتياجات ذات األولوية للدول املعنية.

وترحب أفغانستان بتوافق اآلراء على اختاذ قرار اليوم بشأن 
االستعراض السادس السرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة 
اإلرهاب. وكما هو احلال دائما، ال نزال شريكا ملتزما يف املسعى 
الواسع لتنفيذ االسرتاتيجية ملصلحة مجيع مواطنينا ومن أجل بناء 

عامل أكثر سالما وأمنا لألجيال احلالية واملقبلة.

السيدة بييتش )صربيا( )تكلمت باإلنكليزية(: يف البداية، 
أود أن أشكر امليسرين املشاركني وفريقيهما على عملهم املمتاز 
واجلهود اجلبارة اليت بذلوها يف التفاوض بشأن القرار ٧2/2٨4، 

.)A/72/PV.101 الذي اختذناه للتو )انظر

إن مجهورية صربيا تؤيد البيان الذي أدىل به يف وقت سابق 
التعليقات  ببعض  اآلن  وسأديل  األورويب.  االحتاد  عن  املراقب 

اإلضافية من منظورنا الوطين.

ومظاهره،  أشكاله  جبميع  اإلرهاب  بقوة  تدين  صربيا  إن 
مبا يف ذلك التطرف والراديكالية. ومتثل مكافحة تلك الظواهر 
اهلدف االسرتاتيجي لبلدي. وإذ نضع يف اعتبارنا ضرورة التعاون 
على  فإننا  امليدان،  هذا  يف  النطاق  والواسع  املستمر  الدويل 
استعداد للعمل على قمع هذه اآلفة للعصر احلديث مع شركائنا 
يف مجيع أرجاء العامل. وللقيام بذلك، نعترب أن األمم املتحدة أهم 
منتدى للمشاركة الفعالة. وتتيح اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية 

واستثمرت  اإلرهاب،  ملكافحة  اإلرهاب هنجا شامال  ملكافحة 
صربيا جهودا كبرية يف حتديد السياسات والتدابري ذات الصلة، 
للتهديد  وجامعة  معقدة  استجابة  بوصفه  عملي  نظام  وإنشاء 

الذي ميثله اإلرهاب.

العامة  إن مجهورية صربيا تؤيد بقوة مجيع قرارات اجلمعية 
بشأن التدابري الرامية إىل منع اإلرهاب الدويل، بدءا بالقرار األول 
)القرار 3034 )د-2٧(، الذي اختذ يف عام 19٧2، فضال 
العاملية.  الظاهرة  هذه  مكافحة  إىل  الرامية  الدولية  اجلهود  عن 
ويؤيد بلدي بقوة األنشطة واجلهود اليت تبذهلا جلنة جملس األمن 
املنشأة عمال بالقرار 13٧3 )2001( بشأن مكافحة اإلرهاب. 
وجرت زيارة اللجنة إىل صربيا يف أواخر آذار/مارس. وأتاحت 
الزيارة فرصة إلطالع وفد اللجنة على آخر مستجدات األنشطة 
مبا  اإلرهاب،  مكافحة  جمال  يف  حاليا  صربيا  هبا  تضطلع  اليت 
العاملية ملكافحة اإلرهاب. وأقرت  تنفيذ االسرتاتيجية  يف ذلك 
اللجنة بأن صربيا بذلت جهودا كبرية لالمتثال ملتطلبات قرارات 

جملس األمن ذات الصلة.

العائدون  فيهم  مبن  األجانب،  اإلرهابيون  املقاتلون  وميثل 
الوطين  الصعيد  على  ليس  له  التصدي  يلزم  هتديدا  واملنتقلون، 
واإلقليمي.  الدويل  التعاون  خالل  من  أيضا  بل  فحسب، 
 21٧٨ األمن  جملس  قرار  مقدمي  أحد  بوصفه  بلدي،  إن 
)2014(، بذل جهودا كبرية للتصدي لظاهرة املقاتلني اإلرهابيني 
األجانب. واختذت تدابري للمنع وكذلك تدابري لضمان اإلدماج 
االجتماعي، مع اإلقرار يف الوقت نفسه بالتهديد احملدد الذي 
متثله الظاهرة. وأولت الوكاالت احلكومية ذات الصلة االهتمام 

املناسب لتلقني العقائد والتجنيد احملتمل.

املستدامة،  التنمية  ألهداف  الكامل  التنفيذ  بلدي  ويؤيد 
وال سيما اهلدف 16، املتعلق بتعزيز جمتمعات مساملة وشاملة 
قدم  للجميع على  القضاء  إىل  اللجوء  إمكانية  تكفل  للجميع 
املساواة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على 
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تصبح  أن  للمجتمعات  ذلك، ميكن  وبدون  املستويات.  مجيع 
تربة خصبة النتشار التطرف والعنف واإلرهاب.

الدولية  األنشطة  يف  بفعالية  صربيا  مجهورية  وتشارك 
واإلقليمية الرامية إىل مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف املصحوب 
بالعنف. وحنن على استعداد ملواصلة تلك املشاركة، يف حدود 
قدراتنا واملوارد املتاحة لنا. إننا نفي بكل مسؤولية جبميع التزاماتنا 

الدولية املنبثقة عن قرارات جملس األمن ذات الصلة.

واضطلع بلدي بعدد من األنشطة بعد االستعراض األخري. 
وكانت إحدى أهم اخلطوات اليت اختذت هي إقرار االسرتاتيجية 
عن  فضال  املاضي،  العام  يف  اإلرهاب  ومكافحة  ملنع  الوطنية 

خطة عمل من أجل تنفيذ االسرتاتيجية.

وتؤدي اسرتاتيجية صربيا الوطنية ملكافحة اإلرهاب دور منع 
رئيسي، مع الرتكيز بشكل خاص على مكافحة التطرف العنيف 
والتشدد املفضي إىل اإلرهاب. ويف الوقت نفسه، نواصل اختاذ 
للبلد من أجل  املؤسسية  القدرات  لتعزيز  النطاق  تدابري واسعة 
التصدي للتهديدات والتحديات اليت تتم مواجهتها يف مكافحة 
اإلرهاب والتطرف وقمعهما، مع احرتام حقوق اإلنسان وسيادة 

القانون.

الشركاء يف مجيع  بالتعاون مع  وستواصل صربيا اإلسهام، 
أحناء العامل، يف مكافحة اإلرهاب وقمع التهديدات اليت يطرحها 
واإلقليمي  الوطين  الصعيد  على  األجانب  اإلرهابيون  املقاتلون 
واألورويب والعاملي. وإذ تلتزم صربيا بذلك املسعى وتتمسك به، 
فإهنا تعتزم االستفادة متاما من املؤسسات ذات الصلة يف منظومة 

َعّهد بذلك. األمم املتحدة وتتـَ

بالروسية(:  )تكلم  الروسي(  )االحتاد  شابالتاس  السيد 
إزاء مكافحة  متوازن ومتكامل  اتباع هنج  الروسي  االحتاد  يؤيد 
اإلرهاب، الذي نرى أنه جيب أن يتجسد يف قرار اجلمعية العامة 
بشأن اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب. ويف 

مواجهة التهديد اإلرهايب العاملي، نعتقد أنه من الضروري حشد 
حتالف واسع النطاق ملكافحة اإلرهاب يف إطار جبهة متحدة 

حقا من الدول. 

امللحة  احلاجة  تقرتن  أن  بضرورة  راسخ  اقتناع  على  وحنن 
إىل مكافحة اإلرهاب بالتزام الدول التزاما صارما مببادئ القانون 
النهج  إن  املتحدة.  األمم  ميثاق  مبا يف ذلك  وقواعده،  الدويل 
واإلجراءات االنفرادية اليت تتجاوز األمم املتحدة، مبا يف ذلك 
نتائج  إىل  وتؤدي  شرعية  غري  اإلرهاب،  مكافحة  مسار  على 

عكسية وتضعف املنظمة العاملية.

ونرحب بإنشاء مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب. 
التعاون  كفاءة  بتحسني  يتعلق  فيما  كبرية  توقعات  ولدينا 
املتخصص متعدد األطراف، وحتسني تنسيق العديد من اهلياكل 

السابقة لفرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة اإلرهاب. 

الدعم لإلرهابيني  -  ونؤيد قمع أي شكل من أشكال 
الدعم املادي والتقين، من خالل النقل غري املشروع لألسلحة 
واإليرادات املتأتية من االجتار غري املشروع باملخدرات واالجتار 
طريق  عن  البشري،  والدعم  الثقافية؛  التحف  وهتريب  بالبشر 
نشر  طريق  عن  األيديولوجي،  والدعم  اجلدد؛  األتباع  جتنيد 
األفكار املتطرفة باستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 
احلديثة. ونرحب بكون أن القرار يدعو الدول إىل التعاون من 
أجل تنفيذ قرار جملس األمن 2354 )201٧( واإلطار الدويل 

الشامل ملكافحة اخلطاب اإلرهايب. 

من  العديد  أن  األسف  مع  نالحظ  نفسه،  الوقت  ويف 
الدول تدعم التحول إىل املفاهيم اخلالفية: إذ جيري اآلن إيالء 
املنظور  ودور  العنيف  التطرف  ملنع  االهتمام  من  أكرب  قدر 
اجلنساين يف محاية حقوق اإلنسان، عند ختطيط وتنفيذ تدابري 
مكافحة اإلرهاب. حنن نعتقد أن هذا النهج يؤدي إىل تآكل 
التصدي  من  الرتكيز  اإلرهاب وحيول  ملكافحة  الكامل  التعاون 
حبزم لإلرهابيني إىل حتوليهم لضحايا نظم غري دميقراطية حباجة 
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إىل املساعدة اخلارجية. وهذا بدوره سيؤدي إىل إعادة تصنيف 
جمحفة حيث ينظر إىل اجملرمني على أهنم مقاتلون متمردون ضد 

الطغيان. 

التكييف االجتماعي  اتباع هنج متوازن يف  ومن الضروري 
التدابري  هذه  تنفيذ  بوجوب  ونعتقد  اإلرهابيني.  إدماج  وإعادة 

باالقرتان مع املالحقة اجلنائية، مما يكفل مبدأ حتمية العقاب.

إن اجملتمع الدويل يواجه املشكلة اخلطرية املتمثلة يف املقاتلني 
اإلرهابيني األجانب الذين يعودون، يف أعقاب اهلزمية العسكرية 
لتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام، إىل بلداهنم األصلية 
و/أو يقيمون أو ينتقلون إىل بلدان ثالثة. وجيب أن نعرتف بأن 
الشديد.  القلق  تبعث على  املنطقة  االجتاهات والديناميات يف 
عليهم  تعثر  ومل  امتزجوا  األجانب  اإلرهابيني  املقاتلني  فبعض 
قتالية  خاليا  يصبحون  يعودون  والذين  القوانني،  إنفاذ  أجهزة 
وإيديولوجية مستقلة للمنظمات اإلرهابية الدولية. وآليات حتديد 
إما ال تفي  احلدود، واحملاكمة  املعلومات، وأمن  وتقاسم  اهلوية 
بالغرض أو أهنا قاصرة. ونرى أن تبادل اخلربات الكبرية، مبا يف 
احتجاز  عن  األجانب  الشركاء  إلبالغ  آلية  خالل  من  ذلك 
الفعالة  األدوات  أكثر  من  هي  األجانب،  اإلرهابيني  املقاتلني 

ملكافحة هذه الظاهرة.

وتؤكد روسيا استعدادها لتعاون أوثق على الصعيد الدويل 
املقاتلون اإلرهابيون  يتوجه من خالهلا  اليت  القنوات  يف إغالق 
نتقاسم  ألن  استعداد  على  وحنن  ثالثة.  بلدان  إىل  األجانب 
بشكل منهجي وشامل اخلربات يف جمال مكافحة اإلرهاب على 
الدولية  واملنظمات  املتحدة  األمم  خالل  ومن  الثنائي  الصعيد 

األخرى. 

يف  باإلنكليزية(:  )تكلم  )موريشيوس(  بوكوري  السيد 
البداية، نود أن نشكر األمني العام على تقريره عن التقدم احملرز 
 .)A/72/840( العاملية ملكافحة اإلرهاب يف تنفيذ االسرتاتيجية 
كما يود وفد بلدي أن يشكر حبرارة امليسرين  - األردن وفنلندا  

القرار 2٨4/٧2 يف وقت سابق  - وأن يهنئهما على اعتماد 
اليوم، وعلى عملهما املتميز وصربمها إىل أن متكنتا من إشراك 

مجيع األطراف. 

كما أود أن أهنئ وكيل األمني العام الذي يرأس مكتب 
فورونكوف،  السيد فالدميري  اإلرهاب،  املتحدة ملكافحة  األمم 
على عامه األول يف منصبه وعلى تواصله مع الدول األعضاء 
بطريقة بناءة. ومما ال شك فيه أنه سُيطلب من مكتب مكافحة 
املتحدة.  األمم  هيكل  يف  حمورية  أكثر  بدور  القيام  اإلرهاب 
وبالتأكيد، سيساعد املكتب، يف مجلة أمور، على توفري القيادة 
والتنسيق واالتساق من أجل تعزيز مساعدة األمم املتحدة الرامية 
اإلرهاب،  مكافحة  جمال  يف  األعضاء  الدول  قدرات  بناء  إىل 
اإلرهاب  مكافحة  جمال  يف  املتحدة  األمم  جهود  إبراز  وزيادة 
وأنشطة الدعوة وتعبئة املوارد املتصلة هبا. ويف هذا الصدد، جيب 
أن نشيد باألمني العام المتالكه الرؤية واجلرأة على طرح اقرتاحه 

بإنشاء املكتب.

يشدد تقرير األمني العام على الدعم املستمر الذي تقدمه 
األمم املتحدة إىل الدول األعضاء يف وضع وتنفيذ تدابري التصدي 
العاملية  لالسرتاتيجية  األربع  الركائز  مجيع  تشمل  اليت  لإلرهاب 
ملكافحة اإلرهاب. ويقدم حملة شاملة عن املشهد املتغري لإلرهاب 
التهديدات  وتقييم  وصف  ذلك  يف  مبا  العاملي،  الصعيد  على 
طيار،  بال  املسريّة  الطائرات  مثل  والتحديات،  والناشئة  احلالية 
واهلجمات اإللكرتونية واهلجمات الكيميائية والبيولوجية، وما إىل 
ذلك. كما حيلل التقرير الوسائل ملعاجلة العجز يف جمال التعاون 
متعدد األطراف، يف مجلة أمور، من خالل بناء توافق يف اآلراء 
بشأن اجلهود العاملية ملكافحة اإلرهاب، وتعزيز امللكية الوطنية 
يف وضع سياسات مستدامة، وحتسني الشراكات القائمة، فضال 
عن اهليكل متعدد األطراف واألطر القانونية ملكافحة اإلرهاب، 

مع الرتكيز على الشباب ومحايتهم من مجيع أشكال التطرف. 
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عالوة على ذلك، دعا األمني العام يف تقريره إىل حتسني 
العمل اجلماعي للدول األعضاء وكذلك  منهجية وحمتوى وأثر 
لألمم املتحدة، وجتريده من التسييس كي حتقق اسرتاتيجية األمم 
املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب األثر املرجو على أرض الواقع. 
كما ناشد الدول األعضاء التوصل إىل نتائج توافقية من عملية 

استعراض االسرتاتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب: 

على  مبنيا  قرارا  العامة  اجلمعية  اختاذ  “سيساعد 
توافق اآلراء على توجيه رسالة مدوية لإلرهابيني يف كل 
مكان أن العامل متحد يف عزمه على دحر هذه اآلفة.” 

)S/2017/840، الفقرة ٨4( 

وموريشيوس طرف يف عدة معاهدات دولية تتضمن االلتزام 
بإلقاء القبض على مرتكيب األعمال اإلرهابية أو حماكمتهم أو 
وحيمي  يضمن  دستورنا  أن  على  التأكيد  نود  تسليمهم. كما 
حرية  محاية  ذلك  يف  مبا  للفرد،  األساسية  واحلريات  احلقوق 

الضمري. 

تعمل  العاملية ملكافحة اإلرهاب،  ومتشيا مع االسرتاتيجية 
الوطنية  اسرتاتيجيتها  تعزيز  على  باستمرار  موريشيوس  حكومة 
الرتابط  على  خاص  بشكل  الرتكيز  مع  اإلرهاب،  ملكافحة 
اجملتمعي وإنفاذ القانون ومجع املعلومات االستخبارية ومواجهة 
يف  أدخلت  الصدد،  هذا  ويف  آثاره.  من  والتعايف  اإلرهاب 
كانون األول/ديسمرب 2016 تعديالت تشريعية جوهرية على 
ملكافحة  القانوين  اإلطار  تعزيز  أجل  اإلرهاب، من  منع  قانون 
أيضا  التعديالت  تلك  وتناولت  أمور.  مجلة  يف  اإلرهاب، 
مسائل مثل تدريب اإلرهابيني، داخليا أو خارجيا على السواء، 
اإلرهابية  واإلنذارات  اإلرهابية  اجلماعات  والتجنيد من جانب 
الكاذبة، وأوامر املراقبة وصالحيات التحري اخلاصة، إىل جانب 
املعلومات االستخبارية.  املراقبة ومجع  التكنولوجيا يف  استخدام 
ولذلك، متشيا مع الربنامج احلكومي للفرتة 2015- 2019، 
املناسب،  القانوين  املركز  أصبح لوحدة مكافحة اإلرهاب اآلن 

مما ميكنها من االضطالع مبهامها بطريقة أكثر فعالية وكفاءة، 
بفضل التعديالت التشريعية. 

قانون  عدل   ،201٧ متوز/يوليه  يف  ذلك،  على  وعالوة 
اتفاقية قمع متويل اإلرهاب من أجل التصدي للجرائم املتصلة 
بتمويل اإلرهاب. كما اختذت حكومة موريشيوس تدابري صارمة 
يف شراكة مع املؤسسات املالية للتصدي جلميع املعامالت املالية 

غري املشروعة واملشبوهة. 

الوطنية  املبادرات  مجيع  تأييدا كامال  موريشيوس  وتؤيد 
واإلقليمية والدولية اليت تساعد على تعزيز اسرتاتيجيات مكافحة 
أن  اليوم  بلد  ألي  وال ميكن  العامل.  أحناء  مجيع  يف  اإلرهاب 
غري  هتديدا  أصبح  الذي  اإلرهاب،  آفة  عن  مبنأى  أنه  يدعي 
ولذلك،  الدويل.  الصعيد  والتنمية على  واألمن  للسلم  مسبوق 
مازلنا نؤيد بشكل كامل املبادرات املتعددة األطراف اليت تقودها 
األمم املتحدة، ونؤمن بقوة بأن مكتب مكافحة اإلرهاب ميكن 

أن يقدم مساعدة كبرية للدول األعضاء كافة.

قرار  باختاذ  بداية أن أرحب  أود  السيد احلمادي )قطر(: 
األمم  اسرتاتيجية  استعراض  بشأن  العامة ٧2/2٨4،  اجلمعية 
املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب. وأعرب عن التقدير للجهود 
اليت قام هبا امليسران املشاركان، املمثلة الدائمة للمملكة األردنية 
اهلامشية واملمثل الدائم لفنلندا، خالل املشاورات بشأن مشروع 

القرار. 

لتقييم  للدول األعضاء  لقد وفر االستعراض احلايل فرصة 
اإلرهاب  ملكافحة  العاملية  االسرتاتيجية  لتنفيذ  السبل  أفضل 
يواجهها  اليت  الناشئة  والتحديات  املتغريات  لتواكب  وحتديثها 
اجملتمع الدويل. ويكتسي القرار الذي اختذ اليوم أمهية يف تعزيز 
العمل اجلماعي ملكافحة هذه اآلفة اخلطرية وتعزيز قدرة منظومة 
اجملال.  هذا  يف  األعضاء  الدول  مساعدة  على  املتحدة  األمم 
ونرحب مبا تضمنه القرار من عناصر هامة جديدة، مبا يف ذلك 
العامة.  األمانة  يف  اإلرهاب  مكافحة  مبكتب  املتعلقة  العناصر 
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ونغتنم هذه الفرصة لإلعراب عن دعمنا للجهود اليت يقوم هبا 
املكتب بقيادة وكيل األمني العام، السيد فالدميري فورونكوف.

وتؤكد دولة قطر جمدداً التزامها بتنفيذ االسرتاتيجية العاملية 
جملس  وقرارات  الدولية  الصكوك  وفق  اللتزاماهتا  التام  وامتثاهلا 
مرة  تؤكد  ومتويله. كما  اإلرهاب  مبكافحة  الصلة  ذات  األمن 
وأينما  مىت  أشكاله،  جبميع  لإلرهاب  الشديدة  إدانتها  أخرى 
ارتكب وأيا كان مرتكبوه، وبغض النظر عن مربراته. وتقوم دولة 
على  للقضاء  األصعدة  مجيع  على  وفعالة  عملية  جبهود  قطر 
اإلرهاب وأسبابه اجلذرية، وضمان الوقاية من التطرف العنيف 

واإلرهاب.

ودولة قطر تتبع هنجا شامال ملكافحة اإلرهاب، باالتساق 
مع الركائز األربع لالسرتاتيجية العاملية اهلادفة للتصدي هلذه اآلفة 
من خمتلف جوانبها. فعالوة على كون دولة قطر شريكا متميزاً 
خمتلف  على  اإلرهاب  مكافحة  إىل  الرامية  الدولية  اجلهود  يف 
األصعدة العسكرية واملالية والقانونية، فإهنا تركز أيضا على تعزيز 
بيئات  خلق  إىل  املؤدية  الظروف  على  للقضاء  الرامية  اجلهود 
مؤاتية لسيطرة اجلماعات اإلرهابية، كالفراغ األمين والسياسات 
والتمييز،  والتهميش  والقمع  واالستبداد  الظلم  على  القائمة 
بسبل منها دعم بناء القدرات الفنية للوقاية من التطرف العنيف 

املفضي إىل اإلرهاب. 

هنجا  قطر  دولة  انتهجت  الوقاية،  ألمهية  منها  وإدراكا 
شامال ينطوي على ترسيخ ثقافة السالم والتسامح واحلوار بني 
املراكز  من  طائفة  وتستضيف  واألديان،  والثقافات  احلضارات 
حرية  وتشجع  املنطقة،  يف  الرائدة  والوسطية  والتنويرية  الفكرية 
حماولة  ألي  التصدي  يف  يسهم  مبا  الصحافة  وحرية  التعبري 
سياسية.  مآرب  لتحقيق  اإلرهاب كذريعة  مكافحة  الستغالل 
كما بادرت دولة قطر يف حزيران/يونيه 2016 بعقد اجتماع 
التطرف  من  والشباب  األطفال  وقاية  حول  العامة  اجلمعية 
العنيف، وأطلقت مبادرات حتولت إىل واقع ملموس لدعم التعليم 

التطرف واإلرهاب.  إبعادهم عن شبح  بغية  الشباب  وتوظيف 
ومكتب  “صلتك”  مؤسسة  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  مت  فقد 
األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب لدعم فرص تظيف الشباب يف 

إطار تنفيذ االسرتاتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب. 

ينوه  اليوم،  اختذناه  الذي   ،2٨4/٧2 القرار  أن  وحيث 
بأمهية التعليم كأداة ملنع اإلرهاب والتطرف العنيف، أود اإلشارة 
التعليم فوق اجلميع،  التابع ملؤسسة  برنامج “علم طفاًل”  إىل 
الذي أعلن مؤخرا عن جناحه يف بلوغ هدفه يف إعادة إحلاق 10 
ماليني طفل يف املدارس يف مجيع أحناء العامل. كما تعترب دولة 
العاملي إلشراك اجملتمعات احمللية  قطر من املؤسسني للصندوق 
ملقاومة  خاصة  أمهية  يويل  الذي  التكيف،  على  قدرهتا  وتعزيز 
أجندات التطرف العنيف. وتعترب دولة قطر من أكرب املسامهني 

يف هذا الصندوق.

الدويل  والتعاون  العمل  تعزيز  أمهية  على  القرار  يشدد 
أن  أود  الصدد،  هذا  ويف  اإلرهاب.  ومكافحة  ملنع  واإلقليمي 
أنوه إىل أن دولة قطر تعمل يف إطار املنظمات واملنصات الدولية 
ذات الصلة، مبا يف ذلك فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية 
اإلرهاب.  ملكافحة  العاملي  واملنتدى  الدويل  النقد  وصندوق 
تنظيم داعش.  الدويل ملكافحة  التحالف  فعال يف  وهي عضو 
الذي  الدعم  الدويل يف  التعاون  التزام دولة قطر هبذا  ويتجسد 
تقدمه جلهود األمم املتحدة كقيامها مؤخراً بتبين الدراسة حول 
بادرت  اليت  اإلرهاب  ومتويل  باألشخاص  االجتار  بني  الروابط 
املديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب بإجرائها يف إطار تنفيذ قرار 
جملس األمن 2331 )016 2(. كما يتجسد يف توقيع العديد 
الدول  من  عدد  مع  الثنائية  التفاهم  ومذكرات  االتفاقيات  من 
والصني  املتحدة  العامل، كالواليات  أحناء  خمتلف  من  الصديقة 
وفرنسا، وذلك إميانًا بأن القضاء على هذه اآلفة العابرة للحدود 

يتطلب التعاون وتضافر اجلهود اجلماعية. 
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وعلى املستوى الوطين، تواصل دولة قطر تعزيز التشريعات 
الوطنية ذات الصلة مبكافحة اإلرهاب لكي تتواءم مع ما يستجد 
من متغريات وحتديات وقرارات أممية هبذا الشأن، حيث أصدرت 
مؤخرا نظاما لإلدراج على قوائم اإلرهاب وقواعد جديدة لتعريف 

اإلرهاب ومتويل اإلرهاب.

مع  التعاون  على  التام  حرصها  قطر  دولة  جتدد  ختاما، 
اإلرهاب،  مبكافحة  الصلة  ذات  املتحدة  األمم  أجهزة  خمتلف 
ودعم جهود تلك األجهزة يف أداء واليتها وقدرهتا على مساعدة 

الدول األعضاء للقضاء على آفة اإلرهاب.

ترحب  باإلنكليزية(:  )تكلم  )الفلبني(  لوكسين  السيد 
القرار  وهو  اآلراء،  بتوافق   2٨4/٧2 القرار  باعتماد  الفلبني 
ملكافحة  العاملية  املتحدة  األمم  اسرتاتيجية  بشأن  السادس 
لفنلندا  الدائمني  للممثلني  تقديرنا  عن  ونعرب  اإلرهاب. 
تيسري  الدؤوبة يف  على جهودهم  هلما  التابعة  واألفرقة  واألردن 
القرار، ونشكر األمني العام على تقريره وما قدمه من توصيات 

.)A/72/840(

ضرورة  إىل  تدعو  إهنا  حيث  االسرتاتيجية  الفلبني  وتثمن 
املتحدة ملكافحة  النطاق لألمم  وضع اسرتاتيجية عاملية واسعة 
اإلرهاب، على حنو ما يتضح من تركيزها على اجلوانب التالية. 

ملكافحة  املبذولة  اجلهود  نطاق  االسرتاتيجية  توسع  أوال، 
بني  املتزايدة  الصلة  على  الضوء  تسليط  خالل  من  اإلرهاب 
املنظمات اإلجرامية عرب الوطنية، ال سيما االجتار باملخدرات، 
بني  احلوار  زيادة  خالل  من  وكذلك  اإلرهابية،  واجلماعات 

األديان. 

اجلهات  من  مزيد  إشراك  إىل  االسرتاتيجية  تسعى  ثانيا، 
الفاعلة - ال الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية فحسب، بل 
القطاع اخلاص، واملنظمات غري احلكومية  املعنية من  واجلهات 
هم  الذين  والشباب،  السلمية،  الدينية  واهليئات  احلزبية،  غري 

نزعة  تغذية  دون  للحيلولة   - اإلرهابيني  لتجنيد  األكثر عرضة 
االجتار  خالل  من  ال سيما  اإلرهاب،  متويل  ومنع  التطرف، 
باملخدرات، ووقف جتنيد املقاتلني اإلرهابيني األجانب، وتعزيز 

املؤسسات القانونية واملالية.

ثالثا، تشدد االسرتاتيجية على استخدام اإلنرتنت ووسائل 
التواصل االجتماعي كسالح يف جتنيد اإلرهابيني باعتبارها جزءا 
مبصادر  واالستعانة  العنف  عن  رسالتهم  إيصال  من  ال يتجزأ 
خارجية للتمويل. رابعا، تؤكد على أمهية حقوق اإلنسان والقانون 
دائما على حنو  اإلرهابيني  تتم مكافحة  لكي  اإلنساين  الدويل 
فعال بالرد على أعماله لكن دون جتاهل حقوق اإلنسان الذي 

يؤدي إىل جتنيد بدالء هلم.

ويرتدد صدى هذه املسائل يف بلدي بسبب مراوي - وهي 
هلجوم  تعرضت  مينداناو  وسط  يف  مسلمة  أغلبية  ذات  مدينة 
إىل  املنتمني  الرجال  من  مئات  يد  على  أيار/مايو 201٧  يف 
منظمة إرهابية تستلهم هنج تنظيم داعش تدعى مجاعة مويت. 
وميكن القول إن اهلجوم هو أكثر عمل إرهايب تدمريي يف تاريخ 
بلدي. لقد تسبب يف أزمة إنسانية مل يسبق هلا مثيل، بتشريد 
حوايل 200000 شخص بسبب القتال. وحلسن احلظ، فقد 

استوعبت ثقافة الضيافة الفلبينية معظم هؤالء األشخاص.

هو  واملسلمني  املسيحيني  بني  السلمي  التعايش  إن 
للمواقع  جماورة  املقدسة  الكاثوليكية  فاملواقع  قرون.  منذ  احلال 
اإلسالمية يف العاصمة مانيال ويف أماكن أخرى؛ وال ميثل دين 
أي شخص شاغال ألي شخص سواه. وقد برزت مراوي على 
وجه اخلصوص يف التسامح والوئام يف هذا الصدد، وهلذا السبب 
لو كانوا  بلدي.  يف  هلم  وجود  أول  ليثبتوا  اإلرهابيون  اختارها 
أخرى.  أماكن  يف  أفضل  فرص  لديهم  لكانت  هناك،  جنحوا 
من  أكثر  قتل  منوذجي،  انتصار عسكري  ففي  فشلوا.  لكنهم 

ألف منهم مقابل 165 من جنودنا الشجعان.
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تبني مراوي العالقة العميقة واملتناغمة بني اإلرهاب واالجتار 
ولكنهم  إرهابيني  ليسوا  الفقراء  إن  باملخدرات.  املشروع  غري 
األموال  اإلرهابيون، من خالل  فقد متكن  لإلرهابيني.  ضحايا 
متنوعة  تشكيلة  مجع  من  املخدرات،  جتارة  من  جنيها  مت  اليت 
من املتطرفني واجملرمني واملرتزقة واملقاتلني األجانب للسيطرة على 
اليت تفتت يف الشرق األوسط،  مراوي وإعادة بسط خالفتهم 

يف منطقتنا.

تدين الفلبني اإلرهاب يف أي مكان يف العامل، مهما كان 
الفردي.  االحنراف  أو  الديين  اجلنون  إهلامه، سواء كان  مصدر 
إننا نبغضه جبميع مظاهره، أينما حدث، وأيا كان مرتكبوه، وأيا 

كانت الذريعة. وال نقبل الفقر كذريعة لذلك.

وتتصدى الفلبني للتطرف العنيف من خالل هنج يشمل 
اجملتمع بأسره. ونقوم بإشراك النساء والشباب والقادة املسلمني 
احلزبية،  غري  احلكومية  غري  واملنظمات  واملعلمني  واملسيحيني 
مكافحة  يف  اخلاص كشركاء  والقطاع  األكادميية،  واألوساط 
والسالم  االعتدال  لتحقيق  جامعة  وكقوة  التطرف  نزعة  تغذية 
والدميقراطية والتنمية. ونقوم برفع الوعي األمين لدى اجملتمعات 
احمللية ونقوم بتنفيذ التوعية اجملتمعية. ونقوم باستهداف الربامج 
املتطرفة يف إطار سيادة القانون وحقوق اإلنسان باعتبارها العنصر 
إنفاذ  خرباء  ندرب  وال نزال  اإلرهاب.  مكافحة  يف  األساسي 
الشعبية،  الروابط  مع  بالشراكة  قدراهتم،  لزيادة  واألمن  القانون 

لكشف التهديدات من املتطرفني احملليني ووقفها.

إن اإلرهاب شر حمض جيب التصدي له بوسائل مضمونة، 
من خالل جهد عاملي ملكافحة اإلرهاب على مجيع اجلبهات، 
ومن جانب كل جمتمع يستحق أن يسمى جمتمعا وليس عصابة. 
إن اإلرهاب مشكلة عاملية ال ميكن ألي بلد التصدي هلا مبفرده. 
ويدرك الرئيس رودريغو دوترييت ذلك. ومتثل مكافحة اإلرهاب 
حجر زاوية يف خطته الوطنية، ويشمل ذلك تعزيز التعاون مع 
شركائنا اإلقليميني، وال سيما إندونيسيا وماليزيا، وكذلك أسرتاليا 

والواليات املتحدة، حىت تتمكن الفلبني من امتالك منظومة دفاع 
أكثر فعالية لسحق اإلرهاب عندما يستعصي ردعه.

فعمليات  مجيعا.  توحدنا  أن  اإلرهاب  ملكافحة  ينبغي 
اإلرهابيني األجانب ال تعرتف باحلدود، وقد اتسع نطاق الطابع 
املعقد للخطر الذي تشكله ومداه. إن كل جمتمع متحضر تدمره 
هذه العمليات يشكل نقطة انطالق لتدمري جمتمع آخر. جيب 
الدول األعضاء أن تعمل معا لوضع حد هلا. وجيب أن  على 
مكافحة  أوجه  ملختلف  الكامل  النطاق  الدويل  التعاون  يغطي 
التطرف  خطاب  مكافحة  إىل  احلدود  مراقبة  من  اإلرهاب، 

العنيف، دائما هبدف القضاء عليه متاما.

هذا هو ما توفره االسرتاتيجية. ولكي تكون االسرتاتيجية 
فعالة، جيب أال تكون األمم املتحدة وهياكلها املؤسسية شاملة 
فحسب، بل ومتسقة ومنسقة دون إضاعة الوقت يف الكالم. 
اإلرهاب عن  املتحدة ملكافحة  األمم  يعمل مكتب  أن  وجيب 
واتفاق  اإلرهاب  مكافحة  للجنة  التنفيذية  املديرية  مع  كثب 
مع كفالة  اإلرهاب،  مكافحة  لتنسيق  العاملي  املتحدة  األمم 
على  الوطنية  واألولويات  األمور  لزمام  الوطنية  امللكية  احرتام 
الدوام. وال ميكن ألحد أن يعرف الكيفية اليت جيب هبا التصدي 
للتهديد اإلرهايب اخلاص ببلد ما أفضل منه. هذا جمال ال يتوافر 

فيه خرباء خبالف أولئك الذين يكافحونه يف البلد.

السيد الخياري )تونس( )تكلم باإلنكليزية(: ال تزال آفة 
اإلرهاب تشكل هتديدا حقيقيا للسالم واألمن الدوليني. وتذكرنا 
املؤامرات واهلجمات اليومية املدمرة مبدى أمهية البقاء موحدين 
ومتماسكني وملتزمني ببناء جمتمعات قادرة على الصمود، وتعزيز 
هذا  بلد حمصن ضد  ما من  أنه  جتربتنا  وتبني  الدويل.  التعاون 

التهديد العاملي أو حممي منه. 

العاملية  املتحدة  األمم  اسرتاتيجية  نستعرض  وحنن  اليوم، 
ملكافحة اإلرهاب، فإن هدفنا هو تقييم تطور اخلطر اإلرهاب 
املتحدة  األمم  دور  فإن  الصدد،  هذا  ويف  سنتني.  مدى  على 
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ضروري كمنرب للمناقشة ومقدم خلدمات التوجيه وبناء القدرات 
لسفريي  واالمتنان  الشكر  عن  ونعرب  األعضاء.  الدول  إىل 
على  هلما  التابعة  واألفرقة  املشاركني،  امليسرين  وفنلندا،  األردن 
القرار  اعتماد  إىل  بنا  الوصول  على  الدؤوبة وعزمهم  جهودهم 
2٨4/٧2 بتوافق اآلراء، وكذلك لألمانة العامة على ما قدمته 

من توضيحات خالل عملية التفاوض.

عرب  لالسرتاتيجية  املتوازن  للتنفيذ  أمهية كبرية  تونس  تويل 
نطاق ركائزها األربع، وستظل ملتزمة بإبقاء االسرتاتيجية العاملية 
أداة تفي بالغرض وتكفل تنفيذها الكامل. ويف حني أننا نسلم 
بتوافق اآلراء ميثل سبيال معقوال  القرار  اعتماد  بأن  التقدير  مع 
الضوء  بلدي أن يسلط  للمضي قدما باالسرتاتيجية، يود وفد 

على بعض النقاط.

أوال، يشكل اإلرهاب هتديدا عامليا يتم التصدي له بشكل 
أساسي ويف هناية املطاف على الصعيد اإلقليمي. ومثة روابط بني 
الوطنية واإلرهاب، وهي تستحق أن تدرج  املنظمة عرب  اجلرمية 
يف نص القرار. ومن املؤسف أنه مل تدرج الشواغل املتزايدة اليت 
واملقرتحات  الظاهرة  تلك  بشأن  األعضاء  الدول  عنها  أعربت 
العملية املنحى اليت أعدهتا لتعزيز دور الدول األعضاء واملنظمات 
اخلاص  القرار  أن  إىل  بالنظر  ال سيما  الدولية،  احلكومية  غري 
حنو كاف.  على  املسألة  هذه  مل جيسد  اخلامس  باالستعراض 
وتعد اإلجراءات اإلقليمية أمرا أساسيا ملنع انتشار هذه الظاهرة. 
ويشكل وجود رد يف سياقات حمددة أمرا ضروريا لتقدمي استجابة 

فعالة.

ثانيا، ميثل وجود سياسات تضم اجملتمع واحلكومة بأكملها 
اجملتمعات  مشاركة  وتعزيز  اإلرهاب،  خلطر  التصدي  هبدف 
احمللية واجملتمع املدين يف تعزيز برامج الوقاية أمرا أساسيا بالنسبة 
للسياسات الوطنية الشاملة. وال ميكن إنكار الدور احلاسم الذي 
تقوم به املرأة يف هذا املسعى. ومن مث، كنا نود أن يكون هناك 
مزيد من اإلشارات إىل اجلهود اليت ينبغي تكريسها للتوصل إىل 

هنج يراعي االعتبارات اجلنسانية من خالل بذل املزيد من اجلهود 
منظومة  نطاق  على  اجلنساين  املنظور  مراعاة  لتعميم  املتضافرة 
دورها يف  لتعزيز  األعضاء  الدول  قدرات  وبناء  املتحدة،  األمم 

مكافحة اإلرهاب.

عام  استعراض  منذ  التهديد  حجم  مل ينخفض  ثالثا، 
2016. وإدراكا منا للحالة، نشيد باعتماد الفقرات اليت جتسد 
األجانب  اإلرهابيني  املقاتلني  تدفق  إزاء  األعضاء  الدول  قلق 
لألغراض  التكنولوجيا  واستخدام  والعائدين،  منهم  املتنقلني 
التزامنا  نفسه  الوقت  يف  ونواصل  املضاد.  واخلطاب  اإلرهابية 
املنصوص عليه يف خمتلف الصكوك القانونية الدولية، مبا يف ذلك 
القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين وقانون 

الالجئني. 

رابعا، يعدُّ تعزيز أمهية تقدمي املساعدة التقنية للدول األعضاء 
بناء على طلبها من بني العناصر األساسية لزيادة تعزيز النظم 
الوطنية اليت ستؤدي يف هناية املطاف إىل زيادة فعالية االستجابة 
الدولية يف التصدي لإلرهاب وحتسني منع التطرف العنيف أينما 

كان مواتيا لتنفيذ املخططات اإلرهابية.

خامسا، يتطلع وفد بلدي إىل اإلحاطات الدورية املفصلة 
اليت يقدمها وكيل األمني العام فالدميري فورونكوف بشأن التقدم 
احملرز يف تنفيذ االتفاق العاملي لتنسيق مكافحة اإلرهاب، اليت 
نرحب هبا مع التقدير، مبا يف ذلك مصفوفة املشاريع اليت يستمر 

تنفيذها حتت مظلته. 

مكافحة  مكتب  إنشاء  بنشاط  بلدي  وفد  أيد  وقد 
نطاق  على  هنج  لتكريس  حان  قد  الوقت  أن  اإلرهاب. كما 
األمم املتحدة برمتها عن طريق العمل الذي يضطلع به مكتب 
أنشطة  والشفافية يف  االتساق  املزيد من  بتحقيق  واحد خمتص 
إىل  ونتطلع  ومنعه.  اإلرهاب  مكافحة  جمال  املتحدة يف  األمم 
الذي  االستخبارات  لرؤساء وكاالت  املستوى  الرفيع  االجتماع 
ستجرى فيه مناقشات بناءة وتبادالت شاملة. ويف الواقع، فإن 
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اإلجراءات العملية هي اليت تعزز التزامات العضوية يف الكفاح 
العاملي ضد اإلرهاب.

حني  يف  باإلنكليزية(:  )تكلم  )أوكرانيا(  شوتنكو  السيد 
أؤيد متاما البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد األورويب يف 
وقت سابق، أود أن أديل بالتعليقات التالية بشأن هذا املوضوع. 

اإلشادة  يف  السابقني  املتكلمني  أشاطر  أن  أود  بداية، 
باجلهود املتفانية اليت بذالها األردن وفنلندا، بصفتهما امليسرين 
املتحدة  األمم  السرتاتيجية  السادس  لالستعراض  املشاركني 
العاملية ملكافحة اإلرهاب بغية التوصل إىل أفضل اتفاق ممكن 
لتحقيق توافق اآلراء بشأن هذه املسألة. ونرحب باعتماد القرار 
2٨4/٧2 اليوم الذي جيسد التطورات األخرية يف تعزيز هيكل 
الدول  تنفيذ  بتعزيز  الكفيلة  السبل  ويوفر  اإلرهاب،  مكافحة 
لالسرتاتيجية.  األربع  الركائز  مجيع  مبوجب  اللتزاماهتا  األعضاء 
ونالحظ يف الوقت نفسه، بالرغم من املفاوضات املكثفة، أن 
هناك عددا من العناصر اهلامة مل تدرج يف الوثيقة إال جزئيا ويف 
هناية املطاف  - ال سيما فيما يتعلق مبشاركة اجملتمع املدين ودور 

املرأة والشباب يف اجلهود املبذولة ملكافحة اإلرهاب. 

واليوم، ال تزال االسرتاتيجية متثل إطار هاما للجهود الدولية 
ومظاهره،  أشكاله  جبميع  اإلرهاب  مكافحة  جمال  يف  املبذولة 
الظاهرة  هلذه  اجلذرية  األسباب  معاجلة  طريق  عن  ذلك  مبا يف 

والظروف املؤدية إىل انتشارها.

رئيسيني  حتديني  العنيف  والتطرف  اإلرهاب  أصبح  وقد 
مبا  األساسية،  ومبادئنا  قيمنا  ويهددان  الدوليني  واألمن  للسلم 
والدميقراطية  القانون  وسيادة  اإلنسان  وحقوق  احلرية  ذلك  يف 
واملساواة يف الفرص. وجيرى االستعراض السادس لالسرتاتيجية 
املستمرة  التغريات  خلفية  على  اإلرهاب  ملكافحة  العاملية 
لتهديدات اإلرهاب الدويل واجتاهاته. وعالوة على ذلك، كانت 
الكيميائية من  هناك عدة حاالت مؤكدة الستخدام األسلحة 
أن  ما يعين  والشام،  العراق  يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  قبل 

حصول اإلرهابيني على أسلحة الدمار الشامل مل يعد سيناريو 
افرتاضيًا.

أيضا  فرصة  يتيح  احلايل  الزخم  فإن  أخرى،  ناحية  ومن 
مت  اليت  اإلرهاب  ملكافحة  اجلديدة  واألدوات  اإلجنازات  لتقييم 
تطويرها خالل العامني 2016 و201٧. ومن املناسب القول 
أيضا أن مسائل مثل مكافحة متويل اإلرهاب وحرمان اإلرهابيني 
من إمدادات األسلحة، ومنع التطرف العنيف، وعودة املقاتلني 
اإلرهابيني األجانب من مناطق النزاع، ووقف الدعاية اإلرهابية، 
سبيل  على  الطريان،  أمن  وتعزيز  احليوية،  التحتية  البىن  ومحاية 
املثال ال احلصر، قد ُأدرجت على رأس جدول األعمال العاملي 
خالل العامني املاضيني. باإلضافة إىل ذلك، فمنذ االستعراض 
اخلامس السرتاتيجية مكافحة اإلرهاب، ُأطلقت عملية إصالح 
التنسيق  تعزيز  هبدف  اإلرهاب  ملكافحة  املتحدة  األمم  هيكل 

والتجانس بني الكيانات ذات الصلة.

سيادة  احرتام  اليوم،  املتخذ  القرار  يف  أخرى  مرة  وأكدنا 
السياسي ووحدهتا  واستقالهلا  اإلقليمية  الدول وسالمتها  مجيع 
وفقا ملقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة. وحنث مجيع الدول 
واالمتثال  األساسية  املبادئ  بتلك  التام  التقّيد  على  األعضاء 

اللتزاماهتا مبوجب اسرتاتيجية مكافحة اإلرهاب.

وأعدنا التأكيد أيضا أن مجيع أعمال اإلرهاب هي أعمال 
أو مكان  النظر عن دوافعها  تربيرها بصرف  إجرامية وال ميكن 
الصدد،  ذلك  ويف  مرتكبوها.  أيا كان  أو  توقيتها  أو  ارتكاهبا 
فإن مكافحة االنتشار املتزايد لإلرهاب الذي ترعاه الدول أمر 

أساسي لنجاح اجلهود العاملية ملكافحة اإلرهاب.

وال يسعين إال أن أذكر أن هذه املسألة ال تزال ذات أمهية 
كبرية بالنسبة لبلدي. فمنذ أكثر من أربع سنوات، ُاستخدمت 
أيديولوجية  لتعزيز  اهلجينة  احلرب  تقنيات  من  جمموعة كبرية 
ما يسمى العامل الروسي، ما يعين دورا حصريا لالحتاد الروسي 
فيها  مبا  السيادة،  ذات  الدول  من  لعدد  الداخلية  الشؤون  يف 
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انتهاك  عن  الروسية  األيديولوجية  تلك  وال تتغاضي  أوكرانيا. 
يف  مبا  فحسب،  خطرا  اجلرائم  أشد  وارتكاب  الدويل  القانون 
ذلك األعمال اإلرهابية، بل تشجع عليهما أيضا. وتعدُّ الدعاية 
الشرسة املضللة اليت تنشرها وسائط اإلعالم الروسية اليت تسيطر 
عليها الدولة أحد العناصر الرئيسية للعدوان اهلجني الذي يستمر 

شنه على بلدي.

املدن  من  يف كثري  مميتة  إرهابية  هجمات  ُشنت  فقد 
األوكرانية اسرتشادا بتلك اإليديولوجية، فضال عن الدعم املباشر 
املقاتلني  أن  هي  املروعة  واحلقيقة  الروسي.  االحتاد  جانب  من 
اإلرهابيني األجانب القادمني أساسا من الدولة املعتدية يشكلون 
جزءا كبريا من حنو 000 40 مقاتل هم قوام اجلماعات املسلحة 

غري الشرعية اليت تقاتل احلكومة األوكرانية يف دونباس.

وتؤكد تقارير منظمة األمن والتعاون يف أوروبا وبعثة الرصد 
حقوق  بعثة  تقارير  عن  فضال  أوكرانيا  يف  هلا  التابعة  اخلاصة 
اإلنسان يف أوكرانيا، استمرار تدفق الذخرية واألسلحة واملقاتلني 
من االحتاد الروسي إىل األراضي احملتلة يف أوكرانيا. وعالوة على 
ذلك، متّجد وسائط اإلعالم الروسية ودوائر القوميني، املقاتلني 
الروس عند مغادرهتم إىل أوكرانيا وعودهتم بدال من  اإلرهابيني 

الدعوة إىل حماكمتهم.

التحقيق املشرتك الذي حقق يف  وأود أن أذّكر بأن فريق 
قرر  املاليزية  اجلوية  للخطوط  التابعة   1٧ الرحلة  طائرة  إسقاط 
يف 24 أيار/مايو أن منظومة قذائف Buk اليت أسقطت تلك 
الطائرة املدنية قد ُنقلت إىل اجلماعات املسلحة غري املشروعة 
يف منطقة دونيتسك األوكرانية بواسطة اللواء العسكري الروسي 
53 للقذائف املضادة للطائرات عرب اجلزء غري اخلاضع للمراقبة 

من حدود الدولة.

هذه  هامجت  الروسي،  الدعم  أشكال  من  وبغريه  هبذا، 
اجلماعات رحلة اخلطوط اجلوية املاليزية MH-17، مما أسفر عن 
مصرع قرابة 300 من األرواح الربيئة. وأطلقت تلك اجلماعات 

مبا يف  األوكرانية،  املدن  الفتاكة على  الصواريخ  نريان  وابال من 
ذلك شن اعتداءات على نقطة تفتيش بالقرب من فولنوفاخا، 
واألحياء السكنية يف كراماتورسك وماريوبول وأفدييفكا، وزرعت 
قنابل مزقت مسريات وطنية وأماكن عامة شعبية ومواقع سلمية 

أخرى.

اجلرائم  ومجيع  الفظيعة  اإلرهابية  األعمال  إدانة  وجيب 
على  اإلبقاء  وينبغي  مرتكبيها.  ومعاقبة  حبزم،  اإلنسانية  ضد 
جيب  وتعزيزها. كما  املعتدية  الدولة  على  املفروضة  اجلزاءات 
أوكرانيا  قدمت  ولذلك،  للعدالة.  األعمال  تلك  مرتكيب  تقدمي 
يف 12 حزيران/يونيه 201٨، مذكرهتا إىل حمكمة العدل الدولية 
لتوثيق االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل من جانب االحتاد 
اتفاقية  انتهاك  روسيا  توقف  بأن  مذكرتنا  يف  وطالبنا  الروسي. 
أشكال  مجيع  على  للقضاء  الدولية  واالتفاقية  اإلرهاب  متويل 

التمييز العنصري.

ويف اخلتام، أود أن أشدد على أن اجملتمع الدويل قد حقق 
ملزمة  اعتماد صكوك  ملحوظة يف  إجنازات  األخرية  العقود  يف 
قانونا بشأن مكافحة اإلرهاب. ومع ذلك، ينبغي بذل املزيد من 
لتلك الصكوك، وإهناء  الكامل والثابت  التنفيذ  اجلهود لكفالة 
اإلفالت من العقاب على االنتهاكات الصارخة للقانون الدويل.

يف  باإلنكليزية(:  )تكلمت  )باكستان(  لودهي  السيدة 
للممثلني  امتنانه  يعرب عن عميق  أن  بلدي  وفد  يود  البداية، 
باإلنصاف  تتسم  عملية  لقيادهتما  واألردن  لفنلندا  الدائمني 
والشفافية الستعراض اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة 
اإلرهاب. وهننئهما على اختاذ اجمللس القرار التوافقي ٧2/2٨4 
الوفود  هبا  عاجلت  اليت  البناءة  الروح  نقدر  أننا  اليوم. كما 
املفاوضات. والواقع، إن الذكرى السنوية الثانية عشرة العتماد 
تستحق  اإلرهاب  ملكافحة  العاملية  املتحدة  األمم  اسرتاتيجية 
توجيه رسالة قوية وموحدة ضد االرهاب. ومن دواعي سرورنا 

أننا متكنا من إيصال واحدة كهذه. 
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ويؤيد وفد بلدي البيان الذي أدىل به ممثل اململكة العربية 
.)A/72/PV.101 السعودية باسم منظمة التعاون اإلسالمي )انظر

إن القرار الذي اختذناه اليوم ال ُينهي مسريتنا بأي وسيلة 
من الوسائل. فهو ليس إال معلما بارزا، والطريق أمامنا ما زال 
طويال. إن آفة اإلرهاب ما فتئت تتحول. ومن بني العديد من 
ال تزال  للخطر،  العاملي  األمن  تعرض  اليت  األمنية  التهديدات 
يف  التحديات  أشد  وتفرض  تعقيدا،  األكثر  هي  اآلفة  هذه 
اجلماعي  عزمنا  واحملدثة  املنقحة  االسرتاتيجية  وجتسد  عصرنا. 
األربع  الركائز  سائر  يف  توصياتنا  متابعة  يف  االستمرار  على 

لالسرتاتيجية. 

ويؤكد  ومظاهره،  أشكاله  جبميع  اإلرهاب  بلدي  ويدين 
النظر  بصرف  املعركة،  هذه  خبوض  القاطع  التزامه  جديد  من 
بالفعل تضحيات كبرية يف هذه  بلدي  قدم  لقد  التكلفة.  عن 
املعركة، وهي تضحيات نعلم أهنا ليست ُسدى. وقد انعكس 
هذا االلتزام أيضا يف الروح البناءة اليت شارك هبا وفد بلدي يف 
عملية االستعراض. بل هو أيضًا سبب انضمامنا إىل توافق اآلراء 

بشأن قرار اليوم.

وسنواصل السعي من أجل تعزيز التزامنا املشرتك بالتصدي 
الداخلية  العوامل  ذلك  مبا يف  اإلرهاب،  إىل  املفضية  للظروف 
واخلارجية لإلرهاب، بطريقة متوازنة. ولذلك، فمن األمهية مبكان 
التصدي  على  تصميمها  من جديد  األعضاء  الدول  تؤكد  أن 
ذلك  يف  مبا  شيوعا،  لإلرهاب  اجلذرية  األسباب  أكثر  لبعض 
تسوية كل من النزاعات القدمية العهد، وتلك اليت طال أمدها، 
واألحدث عهدا أيضا. وهذا يعين معاجلة املسائل من قبيل إهناء 
االحتالل األجنيب؛ والسماح حبق الشعوب يف تقرير املصري على 
مجيع  على  والقضاء  املتحدة،  األمم  ميثاق  يف  املكرس  النحو 
أشكال التمييز، مبا يف ذلك كراهية األجانب وكراهية اإلسالم؛ 
وإحباط وردع التدابري االنفرادية اليت تنتهك ميثاق األمم املتحدة.

عندما  أنه  إىل  بوضوح  اليوم،  اختذناه  الذي  القرار  ويشري 
تتجاهل جهود مكافحة اإلرهاب سيادة القانون على الصعيدين 
ميثاق  ذلك  يف  مبا  الدويل،  القانون  وتنتهك  والدويل،  الوطين 
األمم املتحدة، والقانون االنساين الدويل، واحلريات األساسية، 
القيم اليت تسعى إىل ترسيخها فحسب، بل قد  فإهنا ال ختون 

تزيد أيضا من تأجيج التطرف العنيف.

صميم  يف  ال تزال  اليت  األخرى  اهلامة  املسائل  ومن 
العنيف.  التطرف  منع  مفهوم  العام  اليت جرت هذا  املناقشات 
وقبل عامني، عندما قررت اجلمعية العامة باإلمجاع تنفيذ تدابري 
لكبح ما كان يعترب يف ذلك الوقت الظاهرة اجلديدة املتمثلة يف 
نتمكن  أن  الوقت  املتوقع مع مرور  العنيف، كان من  التطرف 
ذلك،  ومع  بالضبط.  ذلك  ما يستتبعه  بشأن  اللبس  إزالة  من 
شهدنا خالل تلك الفرتة برامج وواليات جديدة نشأت بذريعة 
وإعادة  اجملتمعات  إصالح  إىل  وتسعى  العنيف،  التطرف  منع 
تعمريها. وهذا النهج، وإن كان مغريا للبعض، حيتاج إىل تقييم 
أويف  - أو باألحرى إلعادة تقييم. لقد اتفقنا مجيعا على تنفيذ 
التدابري الرامية إىل منع اإلرهاب، إال أن للدول احلق السيادي 
يف وضع واختاذ تدابري املنع، استنادا إىل ظروفها وأولوياهتا احمللية.

منع  بشأن   2016 لعام  العام  األمني  تقرير  يشري  وكما 
التعامل مع  العنيف )A/70/674(. شكلت خرباتنا يف  التطرف 
بصورة كبرية.  خيتلف  وهذا  العنيف،  للتطرف  فهمنا  اإلرهاب 
لتوضيح  أفكارا  باكستان  تقرتح  االعتبار،  يف  ذلك  ومع وضع 
مفهوم التطرف العنيف. ولئن أيدت وفود عديدة هذه األفكار، 

فمن املؤسف أننا مل نتمكن من إحراز التقدم املنشود.

لبلدي  الوطنية  قليلة ميكنها أن تضاهي اجلهود  بلدانا  إن 
يضاهي  أن  ما ميكن  منها  وأقل  اإلرهاب.  مكافحة  جمال  يف 
تضحياتنا. لقد حققت عمليات إنفاذ القانون نتائج هامة، بل 
وكبرية، من خالل تلك اجلهود. ونتيجة لذلك، فإن األحداث 
اإلرهابية يف باكستان هي اآلن يف أدىن مستوى هلا مقارنة بأي 
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وقت على مدى العقد املاضي. وبالتزامن مع ذلك نظمنا أيضا 
جهودنا يف خطة عمل وطنية ملكافحة اإلرهاب. وتتوىل تنسيق 
كل نقطة عمل جلنة وزارية. ويف اآلونة األخرية، أعلنت باكستان 
التطرف، تسعى إىل استحداث  سياسة وطنية شاملة ملكافحة 

تدابري منع تتخذ هنج اجملتمع ككل وهنج احلكومة برمتها.

ويف العام املاضي، أصدر علماء الدين، يف بلدي، فتوى 
دينية، إلدانة اإلرهاب، وال سيما التفجريات االنتحارية يف أي 
يتعلق  فيما  نتخذها  اليت  اإلجراءات  وتتسق  العامل.  يف  مكان 
بتعزيز ومحاية حقوق املرأة، والرتكيز بشكل خاص على تسخري 
قدرات  وبناء  التعليمية،  واإلصالحات  الشباب،  إمكانات 
وبرامج  االقتصادية،  التنمية  وبرامج  القانون،  إنفاذ  وكاالت 
املساعدة اخلاصة لضحايا اإلرهاب، اتساقا تاما مع اسرتاتيجية 

األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب.

ويف اخلتام، أود أن أشري إىل أنه، استنادا إىل خربتنا القيمة 
يف جمال مكافحة اإلرهاب، نتطلع إىل شراكة مع مكتب األمم 
مكافحة  للجنة  التنفيذية  واملديرية  اإلرهاب  ملكافحة  املتحدة 
سبل  إىل  التوصل  أجل  من  املتحدة،  لألمم  التابعة  اإلرهاب 
األخرى.  األعضاء  الدول  مع  ممارساتنا  وأفضل  خرباتنا  لتبادل 
ونعتقد أن هذه الشراكات ستسهم بصورة بناءة يف تعزيز قدرة 
منظومة األمم املتحدة على تلبية توقعات الدول األعضاء بصورة 

أفضل.

وأخريا، أود أن أؤكد للجمعية العامة أن باكستان ستواصل 
جهودها الدؤوبة الرامية إىل مكافحة ومنع اإلرهاب، كما نؤكد 
حتسني  زيادة  أجل  من  األعضاء  الدول  مع  البناءة  مشاركتنا 

اإلطار املعياري التوافقي بشأن مكافحة اإلرهاب.

بالصينية(: يرحب  السيد جانغ ديانبين )الصني( )تكلم 
دورهتا  يف  اآلراء  بتوافق  العامة  اجلمعية  باعتماد  الصيين  الوفد 
اسرتاتيجية  استعراض  بشأن  للقرار ٧2/2٨4  والسبعني  الثانية 
امليسرين  ونشكر  اإلرهاب.  ملكافحة  العاملية  املتحدة  األمم 

على  وفريقيهما  وفنلندا،  لألردن  الدائمني  املمثلني  املشاركني، 
جهودمها الدؤوبة، ونشكر األمانة العامة ومكتب األمم املتحدة 
توافق  إىل  واستنادا  الثابت.  دعمهما  على  اإلرهاب  ملكافحة 
اآلراء واسع النطاق فيما بني الدول األعضاء بروح دعم مكافحة 
بالغة  اإلرهاب  ملكافحة  العاملية  االسرتاتيجية  فإن  اإلرهاب، 
األمهية. لقد شاركت الصني بنشاط يف املشاورات بشأن القرار 
القرار  اعتماد  ويسرت  وأيدت  السادس  باالستعراض  املتعلق 

بتوافق اآلراء.

ل هتديدا خطريا وحتديا غري مسبوق  ال يزال اإلرهاب ُيشكِّ
للسالم واألمن والتنمية على الصعيد الدويل. وما من بلد حمصن 
ينبغي  لذلك  هلا.  التصدي  على  مبفرده  قادر  أو  حتدياته  من 
للمجتمع الدويل تعزيز شعور باملستقبل املشرتك للبشرية والعمل 
العدو  اإلرهاب،  ومكافحة  اآلراء  يف  توافق  إىل  للتوصل  معًا 
املتوازن  التنفيذ  مبواصلة  يتعلق  وفيما  للبشرية.  األول  املشرتك 
لالسرتاتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب، تعتقد الصني أنه يتعني 
علينا التمسك مبقاصد ميثاق األمم املتحدة وقواعدنا املشرتكة 
املتعلقة باإلرهاب، ودعم الدور التنسيقي املركزي الذي تقوم به 
األمم املتحدة ومبدأ تويل البلدان للقيادة. ينبغي لنا إيالء نفس 
القدر من األمهية ملنع اإلرهاب ومكافحته؛ والرتكيز على تعزيز 
وال سيما  األعضاء،  للدول  اإلرهاب  ومكافحة  القدرات  بناء 
البلدان النامية؛ واألخذ مبفهوم األمن املشرتك والشامل والتعاوين 
بالسالم  تتسم  دولية  بيئة  على  واحلفاظ  وممارسته؛  واملستدام 
واالستقرار والتنمية املستدامة هبدف القضاء على الرتبة اخلصبة 

اليت ينشأ فيها اإلرهاب.

فيما  الدويل  التعاون  تعزيز  يف  الصني  تستمر  وسوف 
وستواصل  بنشاط،  فيه  واملشاركة  اإلرهاب  مبكافحة  يتعلق 
تنفيذ االسرتاتيجية العاملية وقرارات اجلمعية العامة ذات الصلة. 
والصني على استعداد للعمل مع مجيع البلدان األخرى للتصدي 
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لألخطار اليت يشكلها اإلرهاب واحلفاظ على السالم واالستقرار 
العامليني.

باإلسبانية(:  )تكلم  )شيلي(  موري  إغليسياس  السيد 
للقرار  اجلمعية  اعتماد  تأييد  يف  اآلخرين  إىل  شيلي  تنضم 
األمم  السرتاتيجية  السادس  االستعراض  بشأن   2٨4/٧2
املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب. ونود أن نغتنم هذه الفرصة 
ونكرر  األربع،  وركائزها  باالسرتاتيجية  الراسخ  التزامنا  لنؤكد 
النظر  بغض  ومظاهره،  أشكاله  جبميع  لإلرهاب  القوية  إدانتنا 
نشكر  أن  ونود  مرتكبوه.  وأيا كان  ارتكب  وأينما  دوافعه  عن 
فضاًل  واألردن،  لفنلندا  الدائمني  املمثلني  املشاركني،  امليسرين 
تفانيهم  على  املواضيعية  الفرعية  األفرقة  فريقيهما ومنسقي  عن 
وصربهم وعملهم الشاق، مما مكننا من التوصل إىل نص توافقي 
شامل يبعث برسالة واضحة من اجملتمع الدويل ضد اإلرهاب، 
للقيم األساسية لكل حضارة وثقافة  وهو مشكلة متثل هتديدا 

وبالتايل للسلم واألمن الدوليني.

إن احرتام حقوق اإلنسان، بالنسبة لبلدي، عنصر أساسي 
اليت  والتدابري  اجلهود  مجيع  أن  ونعتقد  اإلرهاب.  مكافحة  يف 
دائما  تتقيد  أن  جيب  اجملال  هذا  يف  األعضاء  الدول  تتخذها 
وال سيما  الدويل،  القانون  مبوجب  عليها  املرتتبة  بااللتزامات 
التطور  إن  القانون.  وسيادة  اإلنسان  حلقوق  الدويل  القانون 
السريع واملستمر لإلرهاب والتطرف العنيف يلزمنا بتجديد التزامنا 
واالجتاهات  االحتياجات  مع  وتكييفها  العاملية  باالسرتاتيجية 
نعيد  أن  علينا  جيب  نفسه،  الوقت  ويف  سنتني.  الراهنة كل 
التأكيد دائما على املبادئ األساسية اليت حتكم مكافحة هذه 
بأنه ال ميكن  اآلفة - واليت تؤيدها شيلي متاما - مثل اإلميان 
التعاون  وأمهية  بعينه؛  عرق  أو  أو جنسية  بدين  اإلرهاب  ربط 
الدويل يف حتسني قدرة الدول على تنفيذ االسرتاتيجية العاملية؛ 
ومشاركة اجملتمع املدين والقطاع اخلاص وقطاعات معينة خمتلفة 
من اجملتمع، مثل النساء والشباب، الذين تعد مشاركتهم ضرورية 

لكفالة اتباع هنج متعدد األبعاد هلذا العمل. ويف هذا السياق، 
ينبغي أن نسلط الضوء على التقدم احملرز يف إشراك املرأة يف تنفيذ 
االسرتاتيجية. إن املنظور اجلنساين عنصر شامل وبالغ األمهية يف 
معاجلة الظروف االجتماعية واالقتصادية اليت تعزز تغذية نزعة 

التطرف وأعمال التطرف العنيف.

تؤيد شيلي اختاذ تدابري وقائية ملكافحة اإلرهاب، ولذلك 
العنيف  التطرف  مكافحة  إىل  الرامية  اجلهود  نشجع  فإننا 
ومنع  اإلرهاب  وراء  الكامنة  األسباب  ملعاجلة  كاسرتاتيجية 
الشامل  للطابع  الشباب. ونظرا  التطرف، ال سيما يف صفوف 
ملنع التطرف العنيف، فإنه ميتد عرب الركائز األربع لالسرتاتيجية 
العاملية ويسهم يف تنفيذها بطريقة متوازنة. ونؤيد يف ذلك الصدد 
جملموعة  املشاركني  الرئيسني  بوصفهما  والنرويج  األردن  عمل 
أصدقاء منع التطرف العنيف، انطالقا من إمياننا الراسخ بالصلة 
بني التطرف العنيف واإلرهاب وآثارمها على األمن العاملي. تؤيد 
تزويد  إىل  الرامية  القرار ٧2/2٨4  يف  الواردة  املبادرات  شيلي 
وال سيما  املتحدة،  لألمم  التابعة  اإلرهاب  مكافحة  وكاالت 
واليتها  إلنفاذ  الكافية  باملوارد  اإلرهاب،  مكافحة  مكتب 
حنو  على  االسرتاتيجية  تنفيذ  على  األعضاء  الدول  ومساعدة 
متوازن. وينبغي أن يكون ضمان اتساق املكتب مع بقية املنظومة 
أمرا حموريا جلهودنا اجلماعية الرامية إىل التصدي لإلرهاب استنادا 
الدوليان،  السالم واألمن  املتحدة -  الثالث لألمم  الركائز  إىل 

والتنمية املستدامة، واالحرتام الكامل حلقوق اإلنسان.

أخريا، حنض مجيع الدول على مضاعفة جهودها الرامية إىل 
تنفيذ االسرتاتيجية وإنفاذ اجلزاءات اليت فرضها جملس األمن على 
تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وحركة طالبان، وهي جزء تكميلي 
اجلماعـات  متويل  لوقف  الدويل  اجملتمع  عمل  من  وجوهري 

اإلرهابيـة، ومنع األعمال الـيت هتدد السلم واألمن الدوليني.

باسم  باإلنكليزية(:  )تكلم  )سنغافورة(  تانغ  السيد 
سنغافورة، يسرين أن أخاطب اجلمعية العامة فيما يتعلق بالبند 
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املتحدة  األمم  اسرتاتيجية  بشأن  األعمال،  جدول  من   11٨
تقريره  على  العام  األمني  ونشكر  اإلرهاب.  ملكافحة  العاملية 
الشامل )A/72/840( عن املسألة. ونود أيضا أن نشكر السفريين 
كاي ساور، وسيما سامي حبوث وفريقيهما على عملهم املمتاز 
يف املشاركة يف تيسري االستعراض السادس لالسرتاتيجية العاملية 
على  نشكرهم  اخلصوص،  وجه  وعلى  اإلرهاب.  ملكافحة 
اليت  املشاورات،  أثناء  الوفود  مع  للتواصل  جهود  من  ما بذلوا 
نسجل  أن  نود  للجميع. كما  وشاملة  مفتوحة  بطريقة  جرت 
تقديرنا ملكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب على مساعدته 

ودعمه طوال املشاورات.

للسلم  اإلرهاب تشكل هتديدا خطريا ومستمرا  آفة  تظل 
واألمن العامليني، وهي واحدة من أكرب التحديات يف عصرنا.

وما من بلد مبنأى عن خطر اإلرهاب، وما من دولة بوسعها 
التصدي لذلك التحدي مبفردها. ولذلك يؤكد وفد بلدي جمددا 
على أمهية االسرتاتيجية بوصفها صكا عامليا فريدا يعزز اجلهود 
الوطنية واإلقليمية والدولية ملكافحة اإلرهاب. وأود أن أوضح 

مخس نقاط يف مناسبة االستعراض السادس لالسرتاتيجية.

بشأن  العام  هذا  قرار  صيغة  أن  سنغافورة  يسر  أوال، 
االسرتاتيجية اعتمدت مرة أخرى بتوافق اآلراء، بوصفها القرار 
2٨4/٧2. وسيكون من األمهية البالغة مبكان ضمان أن توجه 
األمم املتحدة رسالة واضحة وموحدة بعقد عزمها اجلماعي على 
التصدي هلذا التهديد العاملي. وحنن حباجة إىل تقدمي استجابة 
عاملية قوية ومستمرة ومنسقة ملكافحة اإلرهاب. ومع أن على 
كل بلد أن يضطلع بدوره يف تلك املكافحة، مع مراعاة السياق 
احمللي واإلطار القانوين الوطين، فإن اختاذ هنج متضافر ومنسق 

أمر مهم لضمان عدم وجود أي ثغرات يف جهودنا.

اعرتاف  منح  القرار  يواصل  أن  ضرورة  على  نؤكد  ثانيا، 
خاص جبميع الركائز األربع لالسرتاتيجية على قدم املساواة، مبا 

متكاملة  بطريقة  تنفذ  أن  االسرتاتيجية جيب  يتماشى مع كون 
ومتوازنة جبميع جوانبها.

باملقاتلني  املتعلق  القرار  يف  اجلديدة  باللغة  نرحب  ثالثا، 
اإلرهابية  اجلماعات  تدحر  حينما  وحىت  األجانب.  اإلرهابيني 
متفشية،  تظل  أن  ميكن  األيديولوجية  جذورها  فإ  جغرافيا، 
وتشكل مسألة املقاتلني اإلرهابيني األجانب العائدين واملنتقلني 
وعلى  فعالية.  وأكثر  أكرب  دوليا  تعاونا  تتطلب  عاملية  مشكلة 
وجه اخلصوص، حنن حباجة إىل مواصلة تبادل املعلومات وأفضل 

املمارسات والدروس املستفادة.

وذلك يقودين إىل نقطيت الرابعة، وهي ترحييب مبؤمتر األمم 
املتحدة الرفيع املستوى األول لرؤساء وكاالت مكافحة اإلرهاب 
نيويورك يف 2٨ و 29  الذي سيعقد يف  األعضاء،  الدول  يف 
حزيران/يونيه. وهو فرصة ممتازة لتلك الوكاالت إلقامة شراكات 
اليت  االتصال  قنوات  على حتسني  تساعد  أن  ميكنها  جديدة، 
الوقت  يف  األمهية  البالغة  املعلومات  تبادل  خالهلا  من  ميكن 

املناسب وعلى حنو آمن.

وأخريا، أود أن أختتم بياين بالتأكيد على أمهية االستجابة 
اجملتمعية القوية باعتبارها خط الدفاع األول. إن اإلرهاب ال ميكن 
ذلك،  من  بدال  واملطلوب،  وحدها.  احلكومية  باجلهود  دحره 
اختاذ هنج يشرك اجملتمع ككل يف مكافحة التطرف املصحوب 
حركة  سنغافورة  أنشأت  السبب،  ولذلك  واإلرهاب.  بالعنف 
SGSecure لتوعية جمتمعنا وتدريبه وحشده ملكافحة اإلرهاب. 

واملنظمات  الدينية  املنظمات  مع  واحدا  صفا  نعمل  وال نزال 
املتطرفة،  األيديولوجيات  انتشار  األديان ملكافحة  املشرتكة بني 
أجل  التطرف من  نزعة  إجتثاث  برامج  مبا يف ذلك عن طريق 
إعادة تأهيل األفراد الذين لقنوا مبادئ اإليديولوجية الراديكالية 

وإسداء املشورة هلم.
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إن سنغافورة تؤكد من جديد على التزامها مبكافحة اإلرهاب. 
ونعتقد اعتقادا راسخا أن أحدث استعراض لالسرتاتيجية سيعزز 

االستجابة العاملية ملكافحة هتديد خطري ومتطور.

للمتكلم  استمعنا  باإلنكليزية(:  )تكلم  بالنيابة  الرئيس 
األخري يف املناقشة بشأن هذا البند يف هذه اجللسة. وسنستمع 

للمتكلمني املتبقني غداً الساعة 10/00، يف هذه القاعة.

رفعت اجللسة الساعة 05/1٨.


