AS DELIVERED

كلمة السيد فالديمير فورونكوف

وكيل األمين العام لمكافحة اإلرهاب
النادي الدبلوماسي

 3مارس  ،2018القاهرة
أصحاب السعادة،
السيدات والسادة،
يشرفين ويسرين أن أخاطب هذا اجلمع املوقر من القادة السياسيني وكبار املسؤولني احلكوميني والدبلوماسيني واخلرباء .ويسرين جدا أن أكون هنا يف
مصر ،أرض عجائب قدمية وشعب أيب سامهت إبداعاته وإجنازاته إسهاما كبريا يف تقدم للبشرية  .وأود أن أشكر حكومة مصر على كرم الضيافة
اليت حظتين هبا وأشكركم مجيعا على حضوركم هنا هذا املساء اليوم لنتبادل وجهات النظر
أصحاب السعادة،
جئت إىل مصر ملناقشة واحدة من أكرب التحديات يف العامل اليوم  -آفة اإلرهاب .
والتهديد بالطبع ليس جديدا ،وملصر ،لألسف ،جتربة طويلة وثابتة على خط املواجهة للجهود الدولية ملكافحة اإلرهاب .
و أود بداية أن أشيد بشجاعة وتضحيات الشعب املصري الذي يظهريواجه هذه اآلفة بعزم وثبات .وأعرب عن تعاطفي وتضامين العميقني مع
ضحايا اإلرهاب يف مصر .
لقد جئت برسالة بسيطة .ال شيء ميكن أن يربر اإلرهاب .إلرهاب هو إهانة لكرامة اإلنسان .ومن مث ،فإن مكافحة اإلرهاب ينبغي أن جتمعنا
مجيعا.
إن مكافحة اإلرهاب يف مصر أو بلجيكا أو روسيا أو إندونيسيا أو ترينيداد وتوباغو أو يف أي مكان ،جيب أن هتم اجلميع .فال ميكن ألي بلد أن
يدعي احلصانة سواء من التهديد نفسه أو من انتشاره احملتمل  -أو من العواقب اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية واإلنسانية املدمرة لإلرهاب
اليوم.
أصحاب السعادة،
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لقد تعرض تنظيم الدولة اإلسالمية لسلسلة من النكسات العسكرية املدمرة يف العراق واجلمهورية العربية السورية وجنوب الفلبني .
ومع ذلك ،مل حين الوقت بعد لنهىنء أنفسسنا بالنصر ،إذ ال يزال تنظيم الدولة اإلسالمية املنسبون له يشكلون هتديدا كبريا ومتزايدا يف مجيع أحناء
العامل ،كما هو الشأن بالسبة لتنظيم القاعدة وتابعيه .
ال يزال اإلرهاب يشكل هتديدا مل يسبق له مثيل للسلم واألمن والتنمية على الصعيد الدويل .
ومع تصاعد حدة الصراعات وعددها على مدى العقد املاضي ،ازدادت اهلجمات اإلرهابية وانتشرت و تدمر اجملتمعات وتزعزع استقرار مناطق
بأكملها.
إن هتديد اإلرهاب يتجاوز الثقافات واحلدود اجلغرافية وال ينبغي أن يرتبط بأي دين أو جنسية أو جمموعة عرقية.
أصحاب السعادة،
إن خطر اإلرهاب يتطور باستمرار .وحنن حباجة إىل أن نكون متقدمني خطوة واحدة على ألقل الستباق اهلجمات اجلديدة ومنعها ومكافحتها.
اإلرهابيون ليسوا يف وضع مخول ،بل هم بصدد السعي النشيط عن الضربة التالية اليت ميكن أن يوجهوهنا والفرصة اجلديدة اليت ميكنهم استغالهلا .
التكنولوجيات اجلديدة يف جماالت الذكاء االصطناعي والتكنولوجيا احليوية والطائرات بدون طيار واإلنرتنت لديها القدرة على حتقيق فوائد كبرية
للناس يف مجيع أحناء العامل .ومع ذلك ،فإن اجلانب املظلم من هذه التقنيات يسمح ألكثر األفكار السامة بالتدفق بشكا مشفر عرب احلدود يف
ملسة زر واحدة أو تغريدة .
علينا أن نبقى متحدين و أن نركز جهودنا يف مواجهة هذه التهديدات الناشئة .ويف هذا الصدد ،أود أن أحيي القيادة اليت أبدهتا مصر خالل
رئاستها للجنة مكافحة اإلرهاب التابعة جمللس األمن للفرتة  .2017-2016واعتمد اجمللس عددا من القرارات احلامسة خالل هذين العامني لرفع
مستوى ردود الدول األعضاء يف مكافحة اإلرهاب .وامسحوا يل أن أبرز على وجه اخلصوص اعتماد القرار  2354بشأن التصدي للخطاب
اإلرهايب الذي تزعمته مصر وشاركت يف تقدميه  60دولة عضوا.
“البنادق والبوابات واحلرس" مل تعد بالرد الكايف .وعلينا أن نواجه اإلرهاب على املستوى العاطفي واإليديولوجي لكسب قلوب وعقول الناس ،وال
سيما الشباب منهم .ولقد أصبح هذا عنصرا أساسيا يف كفاحنا  -ورمبا حىت أكثر ساحات معركتنا حرجا إذا أردنا أال نكتفي بالفوز فحسب،
بل" البنادق والبوابات واحلرس" مل تعد كافية .وعلينا أن نواجه اإلرهاب على املستوى العاطفي واإليديولوجي لكسب قلوب وعقول ،وال سيما
الشباب .وقد أصبح هذا عنصرا أساسيا يف كفاحنا  -ورمبا أكثر ساحات معركتنا ضد اإلرهاب أمهية إذا أردنا أال نفوز باملعركة فحسب ،بل أن
نكسب السالم أيضا.
أصحاب السعادة،
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لقد جعل األمني العام لألمم املتحدة منع اإلرهاب ومكافحته من أهم أولوياته .وقد شدد على موضوعني رئيسيني يف رؤيته حملاربة اإلرهاب ،يف
إطار يقوم على حقوق اإلنسان وسيادة القانون :أوال  -تعزيز التعاون الدويل واحلماية وثانيا الوقاية من اإلرهاب مبا يتسق مع روح االسرتاتيجية
العاملية ملكافحة اإلرهاب .
وللمساعدة على ترمجة هذه الرؤية إىل واقع عملي ،كانت مبادرة األمني العام األوىل لإلصالح هي إنشاء مكتب ملكافحة اإلرهاب لتوفري القيادة
االسرتاتيجية جلهود األمم املتحدة يف جمال مكافحة اإلرهاب .واستنادا إىل ذلك ،وقع األمني العام منذ أسبوعني اتفاق األمم املتحدة العاملي
لتنسيق مكافحة اإلرهاب ،من أجل زيادة تعزيز التنسيق واالتساق يف أعمال مكافحة اإلرهاب اليت يضطلع هبا ستة وثالثون كيانا خمتلفا من
كيانات األمم املتحدة ،باإلضافة إىل اإلنرتبول و املنظمة العاملية للجمارك.
ونركز اآلن على تعزيز التعاون الدويل يف مكافحة اإلرهاب من خالل ضمان روح جديدة للشراكة ملعاجلة النقص يف التعاون على املستويات العاملية
واإلقليمية والوطنة .وهناك حاجة ماسة إىل أن تتعاون وتتشاور احلكومات ووكاالت األمن وإنفاذ القوانني على حنو أكثر فعالية يف مكافحة
اجلماعات اإلرهابية ،وفقا جلميع التزاماهتا مبوجب القانون الدويل .
لقد حان الوقت لعهد جديد من التعاون العملي وتقاسم املعلومات حلرمان اإلرهابيني من أي فرصة أو أي ثغرة .وسيقوم األمني العام لألمم
املتحدة ،من جهته ،بعقد مؤمتر رفيع املستوى لرؤساء وكاالت مكافحة اإلرهاب يف الدول األعضاء يومي  28و  29حزيران  /يونيه .وسيسعى
املؤمتر إىل تعزيز التعاون وتبادل املعلومات يف حينها وبطريقة آمنة ،واستحداث طرق جديدة ومبتكرة للتصدي لإلرهاب.
أصحاب السعادة،
ي الشهر املقبل ،ستستعرض الدول األعضاء يف األمم املتحدة تنفيذ اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب .وسينعقد هذا
االستعراض واملؤمتر الرفيع املستوى تباعا خالل األسبوع األخري من حزيران  /يونيه  -وهو أول "أسبوع ملكافحة اإلرهاب" يعقد على اإلطالق يف
األمم املتحدة .
وقبل استعراض االسرتاتيجية ،سيصدر األمني العام تقريرا يشارك فيه تقييمه لألعمال اليت أجنزهتا األمم املتحدة والتوصيات الرامية إىل تعزيز استجابة
اجملتمع الدويل  .وحيدوين األمل يف أال يؤدي هذا االستعراض إىل احلفاظ على توافق اآلراء الدويل ضد اإلرهاب فحسب ،بل وأن يعزز هذا االجتاه
وأن حيدد توجها واضحا جلميع جهودنا املشرتكة على مدى العامني املقبلني.
إن حماربة اإلرهاب مسؤولية مباشرة تقع على عاتق الدول ذات السيادة .وإذ نسلم هبذا الدور الوطين األساسي ،فإننا يف األمم املتحدة ملتزمون
بزيادة دعمنا من حيث النطاق والفعالية واألثر للدول األعضاء بناء على طلبها .وحنن مستعدون لرفع مستوى جهودنا
.وامسحوا يل أن أبرز ،باملناسبة ،مثاال على هذا االلتزام :خطة األممم املتحدة لتنفيذ بناء القدرات حول املقاتلني اإلرهابيني األجانب واليت اليت
تشمل  50مشروعا ،من  13كيانا خمتلفا ،تعاجل دورة حياة هذه الظاهرة برمتها ،بدءا من الوقاية وحىت واملالحقة القضائية ،وإعادة التأهيل،
وإعادة اإلدماج .
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كما أننا نعزز شراكاتنا مع املنظمات اإلقليمية ،وهي حليف رئيسي يف مكافحة اإلرهاب ،مبا يف ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون
اإلسالمي.
أصحاب السعادة،
اجلميع يف هذه القاعة يعرفون أن ا لكفاح ضد تنظيم الدولة اإلسالمية وااملنتسبون هلا أبعد ما يكون عن النهاية .وجيب أن نظل ملتزمني وموحدين
يف التصدي هلذه اآلفة  .وبوصفي وكيل األمني العام لألمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب ،عرضت على مجيع الدول األعضاء التزامي الشخصي العميق
هبذا اهلدف .لقد دأت وظيفيت اجلديدة منذ أكثر من  6أشهر ،وأنا ممنت للدعم الثابت والقوي الذي قدمته مصر ملكتيب و يل شخصيا .وقد
شجعين كثريا مشاورايت هنا يف القاهرة ،وأتطلع إىل تعزيز هذه الشراكة يف جماالت حمددة.
شكرا لكم.
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