
سيما بحوث المندوب الدائم للمملكة األردنية الهاشمية في افتتاح مؤتمر د.بيان معالي السفيرة 

األمم المتحدة رفيع المستوى لمكافحة االرهاب، بصفتها الميسر المشارك للمراجعة السادسة 

 الستراتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة االرهاب

28th June 26, 2018 

10:00 am 

Venue: General Assembly Hall 

  

  معالي األمين العام لألمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرش

  معالي وكيل األمين العام لشؤون مكافحة االرهاب السيد فالديمير فورنكوف

  السيدات والسادة

ألول اسمحوا لي في البداية أن أتقدم لكم بالتهنئة البالغة على عقد هذا المؤتمر الهام والذي يعقد 

متمنين  مرة برعاية األمم المتحدة وبمشاركة دولية واسعة غير مسبوقة على المستوى األممي

وفعالة تستجيب لمصالح  قويةلكم النجاح في جميع فعاليات هذا المؤتمر وأن يخرج بتوصيات 

ل وهو تجسيد حقيقي لاللتزام الذي قطعه األمين العام بعد توليه لمهامه خال ،ومستقبلها شعوبنا

  عمال األمم المتحدة. أبأن تكون مكافحة االرهاب أولوية قصوى في جميع 

الخطوات العملية التي  هذه ولقد كان تأسيس مكتب األمم المتحدة لمكافحة االرهاب العام أهم

انتهجها معالي األمين العام في إعادة إطالق وتعريف مكافحة االرهاب والتطرف العنيف داخل 

محددا الختصاصات  291/71منظومة األمم المتحدة، حيث جاء قرار الجمعية العامة رقم 

بالتنفيذ في  ومهام المكتب والتي كان في مقدمتها تعزيز التنسيق في عمل فرقة العمل المعنية

لتحقيق التوازن المنشود في تنفيذ الركائز األربعة الستراتيجية  CTITFمجال مكافحة االرهاب 



األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب. وهنا وعلى الرغم من الفترة الزمنية القصيرة منذ تأسيس 

نات األمم المتحدة المكتب إال أنه ال بد من اإلشادة بما حققه المكتب من خالل توفير القيادة لكيا

المختلفة في مكافحة اإلرهاب وإعطاء األولوية لمكافحة االرهاب في جميع أنشطة هذه الكيانات 

وتعبئة الموارد المالية لهذه األنشطة من مصادر جديدة، وهو ما يستحق الثناء والتقدير على هذا 

ف وكافة أعضاء الفريق العمل المهم، ونحن على ثقة تامة ان المكتب وعلى رأسه السيد فورنكو

ديهم من القدرة على االستمرار بهذه الوتيرة للوصول إلى غايتنا المشتركة، مؤكدين مجددا ل

  دعمنا الالمحدود في هذا الصدد.

  معالي األمين العام

  السيد فورنكوف

تشكل استراتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة االرهاب اإلطار الدولي األشمل لمكافحة 

لقد تشرفت وزميلي المندوب الدائم لفنلندا  في كانون األول من العام الماضي هاب، واالر

، لالستراتيجيةبتكليفنا من قبل معالي رئيس الجمعية العامة لتيسير قرار المراجعة السادسة 

والذي تم تبنيه باإلجماع قبل يومين فقط من اجتماعنا هذا، حيث قام الميسرين األردن وفنلندا 

مع الوفود أسابيع سبقها عدد كبير من اللقاءات  4مفاوضات غير رسمية ألكثر من  بتيسير

الدائمة والمجموعات االقليمية ومنظمات المجتمع المدني واالنتربول للوقوف على شواغلهم 

وتطلعاتهم، وهو ما كان له أثر كبير في الشروع بمفاوضات شفافة وشاملة لم تستثني أًي من 

المرجع االساسي للمشاركين في  هوقرار المراجعة السادسة  يكونونأمل بأن األطراف المعنية. 

المؤتمر للخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق تنتهي بالتوافق بإنشاء قنوات التواصل بين 

الحكومات وأجهزة األمن في مختلف أرجاء العالم للقضاء على االرهاب ومن دون المساس 

  .بمبادئ حقوق االنسان والقانون الدولي

ت النظر بين الدول األعضاء خالل عملية التفاوض فقد تمكنا ورغم االختالف الشديد في وجها

من تحديث قرار المراجعة السادسة بمواضيع مهمة مثل معالجة عودة المقاتلين االرهابيين 



 األجانب، وبناء القدرات للدول األعضاء، والتصدي لرواية االرهابيين، وتمويل االرهاب،

والوالية المنوطة بمكتب األمم التطرف العنيف، وبالنسبة ألحد أكثر المواضيع حساسية وهو 

وعلى الرغم من تقارب وجهات النظر بين الدول األعضاء في أهمية المتحدة لمكافحة االرهاب، 

ومعالجة جميع األسباب المؤدية لإلرهاب فلم يتم تحقيق التقدم  العنيف الوقاية من التطرف

  .وافق عليها في قرار المراجعة الخامسةالمنشود وتم االتفاق على العودة إلى اللغة المت

كبير، فأننا حضاري  إرثصاحبة  أمةمسلمة وكجزء من عربية وفي هذا السياق، فأننا وكدولة 

نؤكد على أن األفكار المغلوطة عن اإلسالم والمسلمين تصب في خدمة أجندة اإلرهابيين 

وتغذية االنقسام والطائفية بين أبناء الساعية إلشعال الفتنة بين الشعوب، وذلك من خالل تعميق 

  المجتمع الواحد من جهة،  وبين الشرق والغرب من جهة أخرى.

  معالي األمين العام

  السيد فورنكوف

قبل حوالي عامين من اآلن ومن على هذا المنبر تحديدا، تساءل جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن 

راءنا، وإذا ما كنا سنورث أطفالنا عالما الحسين عن طبيعة اإلرث االنساني الذي سنتركه و

ً بما يجب علينا فعله لهزيمة هذه القوى  يسيطر عليه الخوف واالنقسام، وإذا ما كنا نقوم حقا

الشريرة، لنترك ألوالدنا عالما يسود فيه التآخي اإلنساني واألمل بدال من الخوف والشكوك، 

سهم في اإلنجازات البشرية المتراكمة على مر ولتحقق هذه األجيال كامل إمكاناتها وطاقاتها، وت

    العصور؟

المبادرات إلبراز أهمية  ولقد كانت اجابتنا في األردن على هذا التساؤل من خالل عدد من

التسامح والحوار على مستوى العالم. مثل رسالة عمان"، و"كلمة سواء"، و"األسبوع العالمي 

والذي ركز على دور  2250رار مجلس األمن التاريخي للوئام بين األديان". كما تقدم األردن بق

للتطرف، وقد  الشباب والشابات في بناء السالم بما في ذلك تعزيز استجابة المجتمعات والتصدي



بدأ األردن بالفعل بتنفيذ التوصيات الواردة في القرار حيث قمنا بتأسيس مجموعة أبطال الشباب    

Champions of Youth” دولة لمتابعة تنفيذ القرار. 24اليوم " والتي تضم  

والتي تهدف إلى تنسيق الجهود  Aqaba Processكما أطلق األردن سلسلة لقاءات العقبة 

االقليمية والدولية ضد االرهاب، وذلك لتحديد الفجوات التي تعترض هذه الجهود وتحد من 

  والمنظمات االقليمية فعاليتها وقد شارك في هذه اللقاءات ممثلون من عدد كبير من الدول

اسمحوا لي ان اؤكد أن األمم المتحدة هي المحفل العالمي الوحيد للدبلوماسية متعددة  ،ختاما

األطراف القادرة على صياغة استجابتنا الجماعية في مكافحة االرهاب، كما أننا أمام فرصة 

تزامن مع إنشاء مكتب توالتي ذهبية الستغالل الزخم العالمي الحالي لهزيمة االرهاب والتطرف 

اذكر الجميع أننا امام عدو شرس لن يتهاون أمام أي  كما األمم المتحدة لمكافحة االرهاب،

أدعو المؤتمرين إلى تناسي الخالفات السياسية ولهذا فأنني  فرصة لالستفادة من أي خالف بيننا،

، وأن نضع أمام بروح الفريق الواحد الشركاءفترة المؤتمر، والعمل مع جميع  دولهم خاللبين 

  والسالم .العدالة والمحبة في  العظيمة المتمثلة أعيننا ما يجمعنا ويوحدنا من قيم االنسانية

 شكرا لكم


