
  السید أنطونیو جوتیر�س س�رتیر عام األمم المتحدة،

السید فالد�میر فورون�وف و�یل س�رتیر عام األمم المتحدة ورئ�س م�تب األمم المتحدة 

  لم�افحة اإلرهاب،

  السادة الحضور،

أود في البدا�ة أن أتقدم (الش�ر إلى الس�رتیر العام على م(ادرته (عقد هذا االجتماع 

. لى الس�رتار�ة على حسن التنظ�م واإلعدادإ و والذ3 نر5 ضرورة عقده (ش�ل دور3، الهام، 

وأتوجه للجم�ع (التهنئة على إعتماد الجمع�ة العامة مؤخرًا لقرارها التوافقي حول عمل�ة 

  .المراجعة الدور�ة السادسة لإلستراتیج�ة العالم�ة لألمم المتحدة لم�افحة اإلرهاب

ول التي عانت من موجات اإلرهاب األسود منذ أرBعین�ات مصر في طل�عة الد�انت 

دفاعًا عن حقوق فقE ل�س  والزالت تخوض حرBًا ضروسًا ضد اإلرهاب، ،ضيالقرن الما

ولكن دفاعاً عن حقوق �افة الشعوب في الح�اة األمنة وتهیئة المناخ المالئم للتنم�ة  ،شعبها

  التي �حول اإلرهاب دون تحقیJ أس(ابها.المستدامة بإعت(ارها إحد5 أبرز حقوق اإلنسان 

وفى الوقت الذ3 تقدر ف�ه الدولة المصر�ة الجهود الدول�ة التي تقودها األمم المتحدة 

ضرورة بذل المز�د من الجهد والتعاون من أجل مجابهة نر5 لم�افحة اإلرهاب، إال أننا 

  N التال�ة: التهدیدات اإلرهاب�ة المتزایدة، ونود في ذلك الصدد إبراز النقا

المعن�ة (م�افحة  ضرورة محاس(ة الدول التي ال تلتزم بتنفیذ قرارات مجلس األمن الدولي  -1

م�افحة تمو�ل اإلرهاب، حظر توفیر المالذ  التي تتناول القرارات اإلرهاب، (ما في ذلك

األمن لإلرهابیین، منع إنتقال اإلرهابیین وتجمید أموالهم والحد من قدراتهم على الحصول 



على األسلحة، م�افحة التحر�ض على العنف واإلرهاب، م�افحة ظاهرة المقاتلین 

 اإلرهابیین األجانب.

خالل تقد�م المساعدات التدر�ب�ة  من رفع قدرات الدولضرورة العمل وBجد�ة على   -2

والتقن�ة والماد�ة ألجهزة م�افحة اإلرهاب بها، خاصة مع ما تم رصده من إتخاذ 

التي تعاني من فراغ أمني وأزمات س�اس�ة  ،التنظ�مات اإلرهاب�ة من أراضي الدول

 لتنفیذ مخططاتها العدائ�ة ضد مختلف دول العالم. �مسرح ومنطلJ ،وصراعات داخل�ة

 ،تجنید العناصر ألغراضم�افحة إستخدام ش(�ة اإلنترنت تفعیل آل�ات تم�ة ح  -3

نشر لو  ،لتحر�ض على العنف واإلرهاب، وللصالح التنظ�مات اإلرهاب�ة ،الش(اب�ة خاصة

 ، مع ضرورة عدم الخلE بین التحر�ض على العنف واإلرهابالكراه�ة إزدراء األد�ان

إلزام الشر�ات ُمقدمة خدمة اإلنترنت ضرورة وBین الحJ في حر�ة التعبیر عن الرأ3، و 

واإلستجا(ة لطل(ات  ،المشار إل�هالتحر�ضي بإغالق المواقع التي تتضمن المحتو5 

تلك المواقع  من �ستخدمون الدول بتوفیر الب�انات والمعلومات المطلو(ة الالزمة حول 

 إلى جهات إنفاذ القانون فور طلبها. ك المعلوماتوتقد�م تل ،غراض اإلرهابأل

المتوافرة  وضع آل�ة دول�ة تشرف علیها األمم المتحدة لتجم�ع المعلوماتالنظر نحو  أهم�ة - 4

ن ف�ما یتصل (ظاهرة المقاتلی(الفعل لد5 العدید من المنظمات الدول�ة المعن�ة (م�افحة اإلرهاب 

لكافة الدول، أخذًا في اإلعت(ار الوضع الحالي وٕاتاحة تلك المعلومات  ،األجانب اإلرهابیین

، (ما قد �حول التي توجد لدیها المعلومات ینطو3 على تعدد وتشعب المنظمات المعن�ة الذ3

 دون اإلستفادة القصو5 من جانب الدول بتلك المعلومات.

ظاهرة المقاتلین ( المعني ٢٣٩٦من رقم مجلس األقرار (أهم�ة تنفیذ وٕاتصاًال   -5

من إلتزامات جدیدة وهامة یتعین مساعدة الدول مع ما یتضمنه  اإلرهابیین األجانب



�تب لتعاون مع معلى الوفاء بها تحق�قًا للصالح العام، فإن مصر مستعدة للنظر في ا

تنفیذ  فيمساعدة الدول  یهدف إلىجتماع إعقد ل رهابمم المتحدة لم�افحة اإلاأل

مام المانحین أحت�اجات الدول إوضع یتم ذا الخصوص، (حیث ه فيلتزاماتها إ

 .تقدم المساعدات الفن�ة التيوالمنظمات 

مؤتمر سنو3 تحت مظلة األمم المتحدة �ضم مسئولي أجهزة م�افحة عقد ضرورة  -6

األعضاء، فضًال عن ممثلي المنظمات الدول�ة ذات الصلة لمناقشة  اإلرهاب (الدول

 آل�ات تطو�ر الجهود الدول�ة لمجابهة التهدیدات اإلرهاب�ة.

حول التهدیدات اإلرهاب�ة  على المستو5 الدولي تفعیل آل�ات ت(ادل المعلوماتأهم�ة   -7

 .جرائمهالتنفیذ التنظ�مات اإلرهاب�ة التي تستخدمها الوسائل الُمستحدثة و 

ستفادة من الخبرة المصر�ة في التعامل مع لإلالمجتمع الدولي  ترحیبنا (التعاون مع  -8

، حیث �حصل المحققون المصر�ون (سواء من رجال الن�ا(ة المتهمین بجرائم اإلرهاب

العامة أو من ض(اN قطاع األمن الوطني بوزارة الداخل�ة) على مستو5 رف�ع من 

الف�ر اإلرهابي وBواعثه، وما �ستند إل�ه هذا الف�ر اإلرهابي طب�عة لالتدر�ب والدراسة 

أكثر  المصر�ین من أراء فقه�ة متطرفة وتفاسیر غیر صح�حة، (ما یجعل المحققین

على قدرة أكثر ، و (قضا�ا اإلرهاب من إجراء التحق�قات ذات الصلةمن غیرهم نًا تم�ّ 

(ش�ل التحاور معهم  (التاليرهاب، و فهم الخلف�ة الف�ر�ة والعقائد�ة للمتهمین بجرائم اإل

الحصول منهم على إعترافات تفصیل�ة قات، و خالل التحق�عمیJ متم�ن و إحترافي و 

لتقد�م  وهو ما یتم اإلستناد إل�ه، وراء جرائمهم تشمل �افة اآلراء واألسانید والبواعث

 من تلكقت المتهمین المعنیین للمحاكمات الجنائ�ة العادلة، مع اإلستفادة في نفس الو 

وضع الخطE الوطن�ة لتجنب إلدراك توجهات الف�ر اإلرهابي، و(التالي اإلعترافات 



إ�صال  التي تعمل علىوم�افحة اإلرهاب، (ما في ذلك من خالل المؤسسات الدین�ة 

  الخطاب الدیني الصح�ح الذ5 یدحض األف�ار واألیدیولوج�ات اإلرهاب�ة.

-عقد اجتماع ، فإنه �م�ن النظر في رهابيم�افحة الخطاب اإلوٕارت(اطًا (موضوع  -9

رهاب، مم المتحدة لم�افحة اإلرعا�ة م�تب األ تحت -دور�ة لسلسلة اجتماعات  �بدا�ة

رهاب، لمؤسسات ومراكز تنفیذ�ة التا(عة للجنة م�افحة اإلشتراك مع المدیر�ة الو(اإل

مجال م�افحة الخطاب  فيوالتعاون لتنسیJ تعز�ز اوذلك ل ،اإلرهابيم�افحة الخطاب 

الشامل لم�افحة  ، واإلطار الدولي٢٣٥٤من رقم تنفیذ قرار مجلس األدفع ل، و اإلرهابي

 .S/2017/375الوارد في وث�قة مجلس األمن رقم   الخطاب اإلرهابي

أشدد على أن مصر مستعدة لمواصلة وتعز�ز التعاون مع �افة في النها�ة،  -10

الصد�قة في سبیل تجنب وم�افحة اإلرهاب، وأنها سوف المنظمات ذات الصلة والدول 

 تظل في طل�عة الدول التي سوف تعمل على القضاء على اإلرهاب.

                                                        

    وش�رًا                                                                


