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  السيد الرئيس،
  

تعتبر عن تهانينا لتوليكم رئاسة هذه الجلسة التي لكم أود في البداية أن أعرب 
  .أهم محاور هذا االجتماع من

  

لسلم واألمن على الصعيدين ليشكل اإلرهاب خطراًً◌ غير مسبوق بتهديده  
الهجمات اإلرهابية على  وزيادةارتفاع حدة النزاعات  الناجم عنالمحلي والدولي، 

ربط أن تلك الهجمات يجب أال تُ  االستقرار، غيرويزعزع  نحو بات يمزق المجتمعات،
 وأجهزة األمنتتعاون الحكومات  أن إلى وثمة حاجة ملحةأو مجتمع  بدين أو طائفة

، ووجب فةهذه اآلل يمن اجل التصد فعالية أكثر واإلقليمية بصوره والمنظمات الدولية
  مالحقة مرتكبي األعمال اإلرهابية أينما كانوا وأينما وجدوا.

  

هجمات إرهابية  بها عدةفذت بنار اإلرهاب، ونُ  بالدي اكتوت وفي هذا اإلطار
ها ال يأغلب منفذومن خالل عمليات المتابعة اتضح أن  ،منها في مناطق عديدةو

يشكلون خطراًً◌  بالدييحملون الجنسية الليبية، فالمقاتلون اإلرهابيون األجانب في 
يزيدون النزاع القائم تأججاًً◌ ويطيلون أمده، وسيشكلون خطراًً◌ كبيراًً◌  فهمشديداًً◌، 

صلية والدول التي يعبرون منها والدول التي يسافرون إليها والدول على دولهم األ
  المجاورة.

  
  السيد الرئيس،

  

إن حكومة الوفاق الوطني ملتزمة بجميع المواثيق الدولية الصادرة لمكافحة 
اإلرهاب، خاصة ظاهرة المقاتلين اإلرهابيين األجانب، ولعل أهم هذه المواثيق 

 2014لعام  2178 رقم قرار مجلس األمنمكافحة اإلرهاب ول استراتيجية األمم المتحدة

 أعمال اإلرهاب. ناجم عناألمن الدوليين تهديد السلم وبشأن 
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إن مكافحة الخطر الذي يمثله المقاتلون األجانب يتطلب تبادل فعلي للمعلومات و
ما أشار إليه قرار مجلس األمن المشار إليه، كما  وفق والوطنيعلى الصعيدين الدولي 

ن أن هناك تدابير قانونية يتعين على الدول األعضاء أن تتخذها لمنع تنقل هؤالء المقاتلي
كمنع سفرهم من دولة إلى أخرى، ومكافحة التحريض على اإلرهاب في إطار 

 2005لعام  1654 رقم التشريعات الجنائية وفق ما دعا إليه قرار مجلس األمن الدولي
 .يةعمال اإلرهاباألبشأن األخطار المحدقة بالسلم واألمن الدوليين جراء 

  

التحديات الكبرى التي تواجه مكافحة من علينا أن نعي أنه،  من جانب آخر
سهولة اختراق الحدود، فبعض الدول لها  ناتجة عن خطر تدفق المقاتلين األجانب

وفي هذا الشأن يتطلب عب السيطرة عليها، حدود شاسعة مع العديد من الدول يص
عمل عن كثب مع التكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ذات الصلة و األمر استخدام

  ر التعاون اإلقليمي الفعال عبر الحدود.تطويالمجتمعات المحلية الحدودية، و
  

من الضروري أن تعنى الدول برعاياها من المقاتلين وإضافةًً◌ إلى ذلك 
إعادة تأهيلهم، تعمل على العائدين من مناطق النزاع، وتتقبلهم برحابة صدر واألجانب 

السيما أنهم يشكلون خطورة فعلية بامتالكهم قدرات قتالية وخلفيات أيدولوجية متطرفة 
، وأن هناك بيئة خصبة تستقطب المتطرفين، وقدرة على التواصل مع متطرفين آخرين
من مناطق النزاع وهشاشة الوضع األمني،  إضافةًً◌ إلى الوضع المتردي في كثير

وهذا ما يحتم على الجميع العمل بشكل مشترك لمكافحة اإلرهاب وتجفيف مصادر 
  تمويله.
  

المناهض لإلرهاب فإن حكومة الوفاق الوطني و وانطالقاًً◌ من الموقف الثابت
تستنكر ما يصدر من بعض فئات اإلرهابيين من افتراءات تجعل الدين اإلسالمي 
ذريعة ألعمالهم الوحشية، متجاهلين ظلماًً◌ وعدواناًً◌ أنه دين السالم والتسامح 

 الذي يتناقضواالعتدال والوسطية، وأنه بعيد كل البعد عن نهج التطرف والتشدد 
  كلياًً◌ مع مفهوم التسامح واالعتدال والرحمة الذي يدعوا إليه الدين اإلسالمي الحنيف.

  

يجب أن تتضافر الجهود لوضع حد لتفاقم الصراعات  ،السيد الرئيس ختاماً◌ً 
وانتشار النزاعات المسلحة من أجل قطع الطريق أمام تزايد أعداد اإلرهابيين 
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اون بين أجهزة مكافحة اإلرهاب بالدول التعتعزيز جب يواألعمال اإلرهابية، و
األعضاء للتصدي لظاهرة زيادة وتدفق المقاتلين اإلرهابيين األجانب، إضافةًً◌ إلى 

  سن أو تعديل التشريعات الجنائية للدول بما يتالءم ومكافحة خطر اإلرهاب.
  

  وشكراًً◌ السيد الرئيس،
  


