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 الرئيس، السيد
اللجنة السادسة بالتهنئة على مكتب ن اتقدم لكم وللسادة أعضاء ُيسعدني أ

 ومؤكدين لكم تعاون وفد دولة قطر معكم ومع الوفود ،، متمنين لكم النجاحانتخابكم
 .العام على تقريره القيَّمالتقدير لألمين ونعرب عن  ،المشاركة

 السيد الرئيس،
 تتبع نهجا  و  أولوية في سياسة دولة قطر،بيحظى موضوع مكافحة اإلرهاب 

ع اشى ممكافحة اإلرهاب، ويتمل يتسق مع الركائز األربع للستراتيجية العالمية شامل  
في الجهود الدولية لمكافحة اإلرهاب على مختلف  متميزا   كون دولة قطر شريكا  

اللتزامات حرصها على تنفيذ ا، فضل  عن ة العسكرية والمالية والقانونيةاألصعد
المترتبة على انضمام دولة قطر الى أغلب الصكوك الدولية ذات الصلة، واتخاذ 

شأن ب نجلس األم، بما في ذلك قرارات مالتدابير اللزمة لتنفيذ كافة القرارات الدولية
  .مكافحة اإلرهاب

، في الوقت الذي تنخرط بلدي بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة اإلرهابو 
مزيد ب الالنتائج المتحققة في مكافحة اإلرهاب تتطل التأكيد بأن استدامة   عيدُ فإنها تُ 

والقضاء على الظروف  ،من تظافر الجهود لمعالجة األسباب الجذرية لإلرهاب
من باأل ي تنعم اإلنسانيةوبما يساهم في اجتثاث هذه الظاهرة المقيتة لك ،المؤدية إليه

 . والسلم
 اإلنجازات التي أسفر عنها التعاون الدولي في هذا المجال تدعونا لبذلإن 

 المزيد من الجهود لتعزيز وتنسيق المساعي المشتركة لمكافحة اإلرهاب.
 س،السيد الرئي

إن دولة قطر وإذ ُتعيد التأكيد على إدانتها القوية لإلرهاب بجميع أشكاله متى 
ن التهديد أعلى  ُتشددوأينما ارُتكب وأيا كان مرتكبوه وبغض النظر عن مبرراته، فإنها 

اإلرهاب للسلم واألمن الدوليين، يستدعي المزيد من التعاون الفع ال بين  هُ ل  شك   الذي يُ 
الدول األعضاء، وعمل  دؤوبا  لإلسراع في التوصل الى االتفاقية الشاملة المتعلقة 

نؤكد في هذا الخصوص على ضرورة أن تشتمل االتفاقية على و  .باإلرهاب الدولي
رق أو ثقافة معينة، وكذلك ضرورة وعدم ربطه بدين أو ع ،تعريف محدد لإلرهاب
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التمييز بين اإلرهاب وبين المقاومة المشروعة للحتلل االجنبي والدفاع عن النفس 
 وعن حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت االحتلل. 

لة الستخدام اإلرهاب كذريعة لإلساءة إلى الدول ومحاو  كما نجدد رفضنا وإدانتا
 هاكا  اف سياسية تتنافى مع أحكام القانون الدولي وتشكل انتافتعال األزمات لتحقيق أهد

  .لميثاق األمم المتحدة
 السيد الرئيس،

تتوان   لم ها، فإناإلرهاب في مجال مكافحة مع السياسة الثابتة لدولة قطر تماشيا    
دعم هذا الأن بما يدعو إلى االعتزاز أن . و لمؤسسات األممية المعنيةالدعم لعن تقديم 

 .دائما  موضع تقدير من أجهزة األمم المتحدة المعنية بمكافحة اإلرهاب كان

دعم األنشطة ذات لدولة قطر لمبادرات ال أبرزإلى  ُأشير باختصار وأسمحوا لي
 الصلة بمكافحة اإلرهاب: 

 2023-2019( مليون دوالر للسنوات 75مساهمة بمبلغ ) قدمت دولة قطر ،
 .مم المتحدة لمكافحة اإلرهاباأل دعم للموارد األساسية لمكتبل
  دولة قطر ومكتب  على اتفاق بين بين في الدوحة التوقيع 2019في ديسمبر تم

 األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب إلنشاء المركز الدولي المعني بتطبيق الرؤى 
كذلك التوقيع و ، في الدوحة التطرف العنيف ومكافحة اإلرهابالسلوكية على 

، للمركز مليين دوالر 5 بمبلغمساهمة مالية على اتفاق تقدم بموجبه دولة قطر 
 الدوحة في القريب العاجل. مركزالفتتاح وسيتم ا

 ألف دوالر لدعم مركز األمم المتحدة  250مساهمة بمبلغ  قدمت دولة قطر
  لمكافحة اإلرهاب.

 في إطار المنظمات والمنصات الدولية ذات الصلة العمل دولة قطر  لواصت
بمكافحة اإلرهاب، بما في ذلك مجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي 
والمنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب، وهي عضو فع ال في التحالف الدولي 

 لمكافحة تنظيم داعش.
  كما تحرص دولة قطر على التنفيذ الدقيق والفع ال لللتزامات الدولية الصادرة

عن مجلس االمن ذات الصلة بمكافحة االرهاب وتمويله، سواء ما يتعلق منها 
بتجميد االصول أو حظر السفر أو حظر االسلحة بحق جميع االشخاص 
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لمعنية بمكافحة والكيانات المدرجة على القوائم الموحدة للجان مجلس االمن ا
اإلرهاب. وكذلك التعاون مع لجان مجلس األمن وفرق الخبراء وفرقة العمل 

 المعنية بالتنفيذ في مكافحة اإلرهاب، ودعم جهود تلك األجهزة في أداء واليتها.
  ز دور المؤسسات التعليمية في مواجهة يعز حماية وتموصلة جهودها لوفي إطار

مايو الماضي  29الجمعية العامة باإلجماع بتاريخ اعتمدت  ،التطرف واإلرهاب
سبتمبر  9تخصيص يوم شأن الذي قدمته دولة قطر، ب 74/275القرار  2020

 ابقةالس إلى المبادرة هذا القرار ُيضاف، و كيوم دولي لحماية التعليم من الهجمات
عقد اجتماع الجمعية العامة حول وقاية األطفال والشباب من لدولة قطر ل

 . 2016في شهر يونيو الذي ُعقد العنيف  رفالتط
  لية دولة قطر من المؤسسين للصندوق العالمي إلشراك المجتمعات المح د  ُتع  كما

وتعزيز قدرتها على التكيف، الذي يولي أهمية خاصة لمقاومة أجندات التطرف 
 من أكبر المساهمين في هذا الصندوق. دولة قطر ، وُتعتبرواإلرهاب العنيف

  تم اعتماد نظام لإلدراج على قوائم اإلرهاب، وقواعد المستوى التشريعيوعلى 
ة ذات الصلة تعزيز التشريعات الوطنيو  ،جديدة لتعريف اإلرهاب وتمويله

 .بمكافحة اإلرهاب
 إنجازات  في مكافحة االرهابرية المعنية ط  الق  الوطنية المؤسسات حققت  كما

االرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل ، وهي اللجنة الوطنية لمكافحة مهمة
يق تحق دولة قطر من الدول الرائدة اقليميا  في د  األموال وتمويل اإلرهاب، وُتع  

درجة عالية من االلتزام في معايير مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل 
 .اإلرهاب

ى اة عللملقدولة قطر تنظر بتقدير كبير للمهام الكبيرة ا، فإن ختامًا السيد الرئيس
ن عاتق مكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب، وتحرص على تقديم الدعم لتمكينه م

األممية بالعمل مع المؤسسات نا التزام، ونجدد على أفضل وجه القيام بواليته
 الستئصال هذاالدولية ودعم كافة الجهود ، الدولية ذات الصلة بمكافحة االرهابو 

السلم واألمن  وبما يساهم في حفظعالجة األسباب الجذرية لإلرهاب، وم الخطر
  .الدوليين
 ،وشكراً 


