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 عبيد سالم الزعابي  السفيرسعادة 

 الدائم لدولة اإلمارات العربية املتحدة لدى جنيفاملندوب 
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 والسعادة، املعاليأصحاب 

 والسادة،يدات الس

 في مكافحة اإلرهاب والتطرف ل
ً
بكافة أشكاله ومظاهره وذلك م تدخر دولة اإلمارات العربية املتحدة جهدا

 م، وكانت من أوائل الدول التي اعتمدت استراتيجية شاملة ملكافحة اإلرهاب1791منذ تأسيسها في عام 

حور اإلعالمي ، املوالثقافي ، املحور الدينيي والتشريعياملحور القانونمحاور رئيسية:  الثةثخالل  من والتطرف

 .واالجتماعي

: املحور 
ً
ملعنية ا استصدرت دولة اإلمارات العربية املتحدة القوانين والتشريعات :التشريعي والقانونيأوال

( بشأن مكافحة 4002( لسنة )1ومنها املرسوم بقانون اتحادي رقم )بمكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف 

نون قاو ، نهيان آل سلطان بن زايد الشيخ تعالى، هللا بإذن له، املغفور  هأصدر والذي الجرائم اإلرهابية، 

 صاحب أصدره الذي الجنائية املسائل في الدولي القضائي التعاون  شأن في 4002 لسنة( 97) رقم اتحادي

 4019( لسنة 9االتحادي رقم )قانون الو  هللا، حفظه الدولة، رئيس نهيان، آل زايد بن خليفة الشيخ السمو

ديسمبر ي فوالذي استضافته الدولة  كافحة التطرف العنيفمركز هداية الدولي للتميز في مفي شأن إنشاء 

ة ملكافحة التطرف العنيف بكاف بحثية وتطبيقية" مستقلةمؤسسة "أول والذي ُيعد  يظبأبو إمارة ب م4014

دى ملنت"ا والذي تأسس من خالل، م أنشطة الحوار والتدريب والبحوثتقديأشكاله ومظاهره وذلك من خالل 

جماعة عمل "  مع اململكة املتحدة باملشاركةمن خالله الدولة تترأس الذي و  العالمي ملكافحة اإلرهاب"

 ."مكافحة التطرف العنيف
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 رؤية يتبنى الذيو  بشأن مكافحة الجرائم اإلرهابية 4012لسنة ( 9) رقم االتحادي القانون  هذا باإلضافة إلى

حماية حقوق األفراد وسالمتهم، وتحقيق األمن باب  بجميع عناصرها فيوالتي تصب  اإلرهاب، ملفهوم شاملة

 . واالستقرار والتعايش السلمي في املجتمع

 احبص إصدار واإلرهاب التطرف ظاهرةمكافحة  تعزيز إلى الهادفة والقانونية التشريعية التدابيروكان آخر 

  هللا، حفظه الدولة، رئيس نهيان آل زايد بن خليفة الشيخ السمو
ً
 ألفعالا بتجريم يقض ي بقانون  مرسوما

 لتمييزا وتجريم الكراهية، خطاب ونبذ التمييز، أشكال كافة ومكافحة ومقدساتها، األديان بازدراء املرتبطة

 أو اللون  أو العرق  أو الطائفة أو امللة أو املذهب أو العقيدة أو الدين أساس على الجماعات أو األفراد بين

 اقترن  ذاإ اإلعدام إلى تصل بعقوبات والجماعات، األفراد تكفير في الدين استغالل ومكافحة االثني، األصل

  بالكفر الرمي
ً
 للجمعيات رادعة عقوبات وتطبيق لذلك، نتيجة الجريمة فوقعت القتل على تحريضا

 يون ومل السجن إلى العقوبة وتصل. الكراهية خطاب إثارة أو التمييز أو األديان الزدراء الداعية والفعاليات

 .القانون  بنصوص املجرمة لألفعال املالي للدعم درهم

 
ً
ن من خالل الهيئة العامة للشؤو السيما  دولة اإلمارات العربية املتحدةقامت  :الثقافيو  ديني: املحور الثانيا

ائط بارها حباعتوتعزيزها في املجتمع قيم الوسطية واالعتدال والتعايش والتسامح غرس اإلسالمية واألوقاف ب

ة الوعي اإلسهام في تنميو ، الذي يتربص باملجتمعات العربية واإلسالميةالتطرف الصّد الرئيس ي في مواجهة 

دعم  البّناءة، التي تسير في اتجاهات عدة، لعل أبرزها:دعم الجهود من خالل  الديني والثقافة اإلسالمية

اإلسالمي الحنيف على أساس من شأنه جهود إصالح الخطاب الديني، والعودة إلى الصورة السمحة للدين 

حرص في هذا السياق تو. نيول البعض فرضها على الخطاب الديلنزعات التطرف والتشدد التي يحا التصدي

التي تعّبر عن الصورة الصحيحة للدين تنظيم املحاضرات والندوات في املؤسسات املجتمعية  علىالهيئة 

 برنامج تطوير خطبة الجمعة والذي يتيح الفرصة لألفرادو  ،والتطرفالغلّو البعيدة كل البعد عن اإلسالمي 

حرص وت .للمشاركة في إثراء الخطب بالعناوين واألفكار الجديدة وذلك من خالل موقع الهيئة اإللكتروني

 األزهر" مقدمتها وفي واإلسالمي، العربي العاملين في الوسطية الدينية املؤسسات دعمدولة اإلمارات على 

والذي تخرج منه عدة دفعات ويتم بالتعاون  "تدريب األئمة األفغان"هذا وترعى الهيئة برنامج  ."الشريف

 مع دار زايد للثقافة اإلسالمية ومركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف. 
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 17والذي تأسس في  "مجلس الحكماء املسلميننشاء الدولة ل""إلهذا باإلضافة الستضافة دولة اإلمارات 

 له واتخاذ، م 4012يوليو 
ً
ويسعى إلى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة ، العاصمة اإلماراتية أبوظبي مقرا

 البعيدة كل البعد عن الغلو والتطرف والعنفالسمحة ترسيخ قيم ومبادئ الدين اإلسالمي الحقيقية و 

َبر  وذلك من خالل جمع
ُ
ائها وُوَجهائها ممن يتسمون بالحكمة والعدالة من علماء األمة اإلسالمية وخ

ة  ة اإلسالميَّ ة االضطراب واالحتراب التي سادت مجتمعات كثيرة من األمَّ ة، وكسر حدَّ واالستقالل والوسطيَّ

م. 
ُ
راع واالنقسام والتشرذ ّ

ى عتبر املجلس أول كيان مؤسس ي يهدف إليُ و في اآلونة األخيرة، وتجنيبها عوامل الص 

هود في لم شمل األمة اإلسالمية وإطفاء الحرائق التي تجتاح جسدها، وتهدد القيم اإلنسانية، توحيد الج

تقتض ي و  ومبادئ اإلسالم السمحة، وتشيع شرور الطائفية والعنف التي تعصف بالعالم اإلسالمي منذ عقود.

 نشر الوعي.استراتيجية املجلس العمل على ثالثة محاور تشمل: تعزيز الحوار، وبناء القدرات، و 

 ث
ً
تتبنى دولة اإلمارات العربية املتحدة العديد من املبادرات املعنية  :واالجتماعي : املحور اإلعالميالثا

لعل و  مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيفباالتصاالت االستراتيجية ودور وسائل التواصل االجتماعي في 

وهو مبادرة تفاعلية بالشراكة مع الواليات املتحدة األمريكية للعمل على تسخير  – "مركز صوابأبرزها: "

وسائل االتصال واإلعالم االجتماعي على شبكة اإلنترنت من أجل تصويب األفكار الخاطئة وإتاحة مجال 

  .تعزيز جهود التحالف الدولي في محاربة " داعش"لذي يأتي ضمن إطار وا –أوسع إلسماع األصوات املعتدلة 

 و 
ً
ضافته " والتي استمنتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة"من أهم مبادرات الدولة في هذا املجال أيضا

 ةاعصنو في مجال تعزيز السلم  املهمةواملبادرات الدولة لعامين متتالين وخرج بمجموعة من التوصيات 

  .السالم

 

 
ً
.شكرا

ً
 جزيال

 

 

 -انتهى-


