
 سعادة األمين العام لألمم  المتحدة ، *   

  ،*   سعادة رئيس الجلسة
  *   السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة،

  ... وبعد ،، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
، خالل جلسة  المداخلة لى إتاحة الفرصة لنا لإلدالء بهذهشكراً سعادة الرئيس ع

العمل هذه والمخصصة لبحث موضوع الفرص والتحديات لتعزيز التعاون 
بارك للسيد/ أن أطريق تبادل المعلومات  والخبرات، كما ال يفوتني  الدولي عن

مين العام لمكافحة االرهاب متمنياً فالديمير فورونكوف لتقلده منصب مساعد األ
  له التوفيق في مهام عملة .

شادة بالتنظيم الجيد لهذا المؤتمر الرفيع المستوى ، والذي اإل ودأ وفي البداية
الذي تؤديه األمم المتحدة في مجال مكافحة المحوري يجيء تأكيداً للدور 

رهاب  ،  ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي ، وتبادل أفضل الممارسات في اإل
عن تحديد فرص تبادل الخبرات والموارد بين الدول  هذا المجال ، فضالً 

  األعضاء .
جلسات العمل خالل ربعة للنقاش مانة العامة باختيار المحاور األوحسناً فعلت األ

عضاء كافة في ظل ما يشهده ظى باهتمام الدول األ، والتي باتت تحالمؤتمر ب
  .رهابية عمال اإلالعالم من تطورات على صعيد تنوع طرائق األ

في مجال مكافحة  موقف بالدي دولة قطر من تعزيز التعاون الدولي أما عن  
) لسنة 1373صدور قرار مجلس األمن الدولي رقم (، فإنه ومنذ  اإلرهاب

ً للقوانين 2001 م ، والذي طلب من الدول األعضاء تبادل المعلومات وفقا
 قامتالدولية والوطنية و التعاون على المستوى الثنائي ومتعدد األطراف ، 

من خالل توثيق التعاون وتبادل القرار والقرارات الالحقة له هذا ن وتنفيذ مضمب
والمنظمات الدولية ، وخاصة لجان الشقيقة والصديقة علومات مع الدول الم

األمم المتحدة المعنية بمكافحة اإلرهاب ومجموعاتها الفرعية، ومنها لجنة 
)، 1999( 1267العقوبات المفروضة على القاعدة المنشأة بموجب القرار 

كافحة ) وفريق الرصد التابع لها، ولجنة م1989/2011، 1988والقراران (
 ) ومديريتها التنفيذية. 2001( 1373اإلرهاب المنشأة بموجب القرار 



مع تسهيل إجراءات تبادل المعلومات بصفة عاجلة كما عملت بالدي على 
وفق طرق وأساليب محكمة االنتربول  –المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 

رصد  بما يكفل خاصة في ظل تنوع واتساع أنشطة الجماعات اإلرهابية ،
  .حزم في التصدي لهم وإحباط مخططاتهمبوالوقوف  همونشاطات همتحركات

من خالل جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول قليمي وعلى المستوى اإل
الخليج العربية ، تحرص بالدي على تبادل المعلومات بأقصى سرعة ممكنة مع 

على مالذ آمن ، كما  الدول الشقيقة للحؤول دون تمكين االرهابيين من الحصول
رهابيين بجامعة الدول العربية المقاتلين اإلبيانات قاعدة  تزويدعلى عمل ت

  والً بأول.أبالبيانات الالزمة 
، قامت بالدي بالتوقيع على عدد من االتفاقيات أما على الصعيد الثنائي 

ل ومذكرات التفاهم وخطابات النوايا الثنائية مع الدول الصديقة لتعزيز تباد
رهابيين ، واالستعانة ببعض البرامج اإلرهاب واإلبمكافحة ات الخاصة المعلوم

  رهابيين .المتخصصة في مالحقة اإل
مكافحة في التعاون الدولي أهم التحديات التي تواجه  حول السؤالويبقى 

لى إن نصل أتمنى أحيث  ، رهاب  والذي هو محور جلستنا في هذا المؤتمراإل
يجاد اتفاقيات إعضاء في تظافر الجهود المختلفة بين جميع األهمية أاتفاق على 

لى االستعانة بالدول والمنظمات التي لها إطراف ، باإلضافة ثنائية و متعددة األ
قواعد بيانات إليجاد شبكة معلومات يشترك فيها الجميع بهدف سرعة تداول 

ال ، كما  خطرهم و الحد من  اينما كانوأجانب المعلومة ومالحقة المقاتلين األ
مم المتحدة في أن دولة قطر قد ساهمت وبالتعاون مع األلى إشارة اإل ييفوتن

العديد من البرامج والتي ال يتسع المجال لذكرها والتي ساعدت في معالجة هذه 
 الظاهرة البغيضة .

 قد نقلت للحضورالزمنية المتاحة،  الفترة في حدودآمل أن أكون وفي الختام : 
مبسطة حول جهود بالدي وتعاونها مع المجتمع الدولي ومنظماته صورة 

  مكافحة اإلرهاب.ل

  



  اشكركم على حسن استماعكم ،،،،

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .


