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 السيد الرئيس،

اسمحوا لي في البداية أن أتقدم لكم بالتهنئة على انتخابكم لرئاسة اللجنة السادسة للجمعية العامة في  

تمنيًا لكم ولهم عضوية هيئة المكتب، م  ل اختيارهمدورتها الحالية، كما أهنئ أعضاء هيئة المكتب الموقرين على 

تقدير وفد بالدي لجهودكم المنوطة بكم خالل هذه الدورة. كما أؤكد الكبيرة التوفيق والسداد في أداء المهام 

وسكرتارية اللجنة السادسة في حسن تنظيم عمل اللجنة خالل هذه الدورة التي تأتي في ظروف استثنائية بكل 

 .19-تأكيد على ضوء جائحة الكوفيد

 يس،السيد الرئ

بيان وفد المملكة العربية السعودية كذا نيابًة عن المجموعة األفريقية، و الكاميرونتؤيد مصر بيان  

حركة عدم االنحياز. كما يتقدم وفدنا بالشكر أعضاء  نيابًة عنالمجموعة اإلسالمية، وبيان إيران  باسم

 .A/75/176للسكرتارية على إعداد التقرير محل العرض 

 السيد الرئيس،

كشف تقرير السكرتير العام بوضوح وفرة التدابير الوطنية واإلقليمية والدولية الرامية للقضاء على  

. ومع ذلك، ، أو وثائق قانونية دوليةية للدول األعضاء باألمم المتحدةاإلرهاب الدولي، سواء من تشريعات وطن

الشاملة لمكافحة اإلرهاب لألمام، والتوافق على فنحن ال نزال في أمس الحاجة لتحريك النقاش الخاص باالتفاقية 

نقاط الخالف التي ال تزال غير محسومة اتصاالً بتعريف اإلرهاب، بما ي حكم اإلطار االتفاقي الدولي المنظم لمكافحة 

لحة لحسم  اإلرهاب. وفي هذا الصدد، ت جدد مصر دعوتها لعقد المؤتمر الدولي حول اإلرهاب الذي أصبح ضرورة م 

 قاط الخالفية باالتفاقية الشاملة على مستوى سياسي رفيع.الن

 السيد الرئيس،

من في يوليو  2020ي سعدني أن أحيطكم بأن مصر قد أصدرت تقريرها الوطني األول لمكافحة اإلرهاب  

، وهو تقرير شامل يستعرض جهود الدولة المصرية في مكافحة اإلرهاب على مختلف المحاور، بما العام الحالي



                                                                                              EGYPT  مصــــر       

The Permanent Mission of Egypt 
to the United Nations 

New York 

  
 مةــــالدائبعثــة مصــر 

 م المتحدةــلدى االم
 وركــنيوي

  

مع استراتيجية األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب، وقرارات مجلس األمن ذات الصلة. وأسمحوا لي، أن  تسقي

ختصر اأعرض هن  أبرز عناصر التقرير. بشكل م 

تقوم على إرساء وهي مقاربة التي ، ي تتبناها مصر في مكافحة اإلرهابالتقرير المقاربة الشاملة التتناول ي

وتدعيم أجهزة إنفاذ القانون بها، والمواجهة المادية لكافة التنظيمات اإلرهابية دون إستثناء، ركائز الدولة الوطنية، 

ومحاسبة الدول التي توفر الدعم والمالذات اآلمنة لها، وضمان المحاسبة القانونية لكافة العناصر المتورطة في 

والمتطرف، وتحقيق التنمية االقتصادية  مختلف األنشطة اإلرهابية، وذلك بالتوازي مع مكافحة الخطاب اإلرهابي

ديدة والتغرير غلق الباب أمام التنظيمات المتطرفة واإلرهابية لتجنيد عناصر جبما ي  ، ومحاربة الفقر، الجتماعيةوا

ضحايا اإلرهاب، وهو عنصر تهتم بالدي به بشكل أساسي حيث كانت من  رعاية، فضالً عن تعزيز بالشباب والشابات

 الدول المؤسسة لمجموعة أصدقاء ضحايا اإلرهاب.

األطر التشريعية المنظمة لمكافحة اإلرهاب، فضالً عن سياسات مواجهة الفكر الوطني التقرير  يستعرض 

 :وأبرزهاوالمتطرف، وإجراءات المكافحة المختلفة التي طورتها الدولة المصرية،  ياإلرهاب

لقوانين الخاصة لمواجهة وتحديث العديد من ا شهدت السنوات الماضية إصدارعلى المستوى التشريعي،  -

)وتعديله في  2015لسنة  94قانون مكافحة اإلرهاب رقم  والتي تشمل؛ ،جوانبه المختلفةمن اإلرهاب 

(، وقانون الكيانات واألفراد 2014)وتعديله في  2002(، وقانون مكافحة غسل األموال لسنة 2020

. وتهدف جميع 2018(، وقانون مكافحة الجرائم االلكترونية لعام 2020عدل في )الم   2015اإلرهابية لسنة 

، وضمان التواؤم التي تكشفها التجربة العملية إحكام مواجهة اإلرهاب وسد الثغراتالتشريعات المتقدمة إلى 

مع استراتيجية األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب، وقرارات مجلس األمن، وقرارات وتوصيات الهيئات الدولية 

 األخرى التي تشترك مصر في عضويتها.

ولة المصرية أهمية خاصة لهذا المحور، حيث تنشط بالنسبة لمواجهة الفكر اإلرهابي والمتطرف، تولي الد -

بما هو معروف عنها من تبني المنهج الديني  -تاء فف ودار اإلياألزهر الشر –المؤسسات الدينية المصرية 

من خالل "مركز األزهر للفتاوى االلكترونية"،  ةالمعتدل، في التصدي للفتاوى التكفيرية والمتطرف
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طرف" الذي يقوم برصد األفكار المتطرفة بالمجال االفتراضي باثني عشر و"مرصد األزهر لمكافحة الت

مستغالً وسائل التواصل االجتماعي الحديثة، فضالً عن نشر المفاهيم الصحيحة لغة، وينشر الردود عليها 

 لإلسالم، وقيم التسامح والتعايش السلمي.

للتحديات المعاصرة لإلرهاب، وفي مقدمتها ظاهرة أمنيًا، تنشط أجهزة إنفاذ القانون المصرية في التصدي  -

ها السياسية، بعض الدول لتحقيق أهدف -الشديد  لألسف - المقاتلين اإلرهابيين األجانب الذين تستغلهم

 .رهاب، وتمويل األنشطة اإلرهابيةفضالً عن مكافحة الجريمة االلكترونية بما في ذلك التحريض على اإل

ية نجاحات عديدة للتنظيمات اإلرهابية المحلية داخل القطر المصري، بما في وقد حققت المواجهة األمن

ذلك تنظيم أنصار بيت المقدس الذي ينشط في جزء محدود من محافظة شمال سيناء. على جانب آخر، 

بالتعاون ، حدة االستخبارات المالية المصريةوهي و، افحة غسل األموال وتمويل اإلرهابتعمل وحدة مك

أجهزة الدولة على ضمان التنفيذ السريع لكافة قرارات لجان عقوبات مجلس األمن، خاًصة  مع مختلف

 لجنة عقوبات داعش والقاعدة. – 1267لجنة 

 السيد الرئيس،

عملية المراجعة السابعة الستراتيجية األمم المتحدة لمكافحة في  لالشتراك بفاعلية تتطلع مصرختاًما،  

التي سيقع على عاتقها مناقشة مستجدات شديدة األهمية في ، للجمعية العامة 75 لة إلى الدورةاإلرهاب المؤج

مجال مكافحة اإلرهاب الدولي، سواء اتصاالً بالعالقة بين الكورونا واإلرهاب الدولي أو غيره من الموضوعات 

المقرر لدورة الثانية من أسبوع األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب فضالً عن امثل المقاتلين اإلرهابيين األجانب، 

 الهامة. الذي سيشتمل على العديد من الفعالياتعقده في نهاية عملية المراجعة، 

 لسيد الرئيس.ا شكًرا


