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@LLêÓˆã€a@áÓè€a
 

 ل�جنة  السادسة و��� بقية زمالئكم أعضاء 
ً
 أرجو أن أتقدم إليكم بال��نئة ع�� إنتخابكم رئيسا

مكتب ال�جنة، ونحن ع�� ثقة بأنكم ستقودون مداوالت وأعمال ال�جنة إ�� نتائج مثمرة ، و�ؤكد 

وفدي ع�� �عاونه ال�امل معكم من أجل الوفاء ��ذه املهمة . 

  كما أرجو أن أتقدم بالشكر والتقدير ملمث�� �مانة العامة ع�� ا�جهود ال�ى يبذلو��ا و�عدادهم 

للتقر�ر الوارد  تحت هذا البند املعنون " التداب�� الرامية للقضاء ع�� �رهاب الدو��". 

)A/75/151(. 

إيران �سالمية إنابة عن دول حركة جمهور�ة ينضم وفد بالدي إ�� البيان الذي أد�� به وفد 

عدم �نحياز، والبيان الذي أدلت به جنوب أفر�قيا إنابة عن ا�جموعة �فر�قية، والبيان 

 عن مجموعة دول منظمة التعاون �سالمي. 
ً
الذي أد�� به وفد اململكة العر�ية السعودية إنابة

@LLêÓˆã€a@áÓè€a
" مع تداعيات واسعة النطاق قد تؤدي إ�� تفاقم املشا�ل و�ضعاف 19رافق ف��وس "كوفيد-يت

 مناسبة النتشار �رهاب والتطرف 
ً
التماسك �جتما�� وتأجيج الصراعات، ما ينتج ظروفا

العنيف. �ستغل �رهابيون �ضطرابات والشكوك واملصاعب �قتصادية ال�ي سّب��ا 

ز 19"كوفيد-
ّ

رك
ُ
" لنشر ا�خوف والكره و�نقسامات وتجنيد أتباع جدد وز�ادة تطرفهم. فيما ت

ال��ديدات العاملية القاتلة، ع�� غرار  لذلك  فان ا�حكومات حول العالم ع�� محار�ة الف��وس

جّدد وحدتنا وحس التضامن بيننا. فيما  تتطلب منا "، 19�رهاب و"كوفيد-
ُ
أن نت�اتف ون

تحتفل �مم املتحدة بالذكرى السنو�ة ا�خامسة والسبع�ن لنشو��ا هذه السنة، أصبحت 

  .التعددية أساسية اليوم بقدر ما �انت عليه �� ��اية ا�حرب العاملية الثانية

@LLêÓˆã€a@áÓè€a 
للتار�خ صفحة جديدة قوامها التعاون والتنسيق مع  �عد نجاح ثورة د�سم�� ا�جيدة تفتح بالدي

 �� مجال م�افحة بالدي تبذل  ا�جتمع الدو��  �� هذا امللف الهام وال تنفك
ً
 مقدرة

ً
جهودا

�رهاب �� محاور متسقة مع إس��اتيجية �مم املتحدة مل�افحة �رهاب، مما  �ان لها �ثر 

وستواصل  انتشارهاوا�جماعات املتطرفة وا�حد من  �يجا�ي �� تحجيم �شاط العناصر 

بناء ؛و��  منع �رهاب وم�افحته ؛ و�رهاب انتشار   إ�� معا�جة الظروف املؤدية ي  فحكوم�ي

 مثمن�ن وشاكر�ن ملكتب �مم املتحدة  أثناء امل�افحة ��سان حقوق اح��امضمان ؛ و  القدرات

مل�افحة �رهاب و�جنة م�افحة �رهاب بمجلس �من بمدير���ا التنفيذية ع�� ما يقدمونه 

 للدول �عضاء من عون ومساعدة .
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@LLêÓˆã€a@áÓè€a 
ع�� الشراكة الذكية ما ب�ن ا�حكومة  الوطنية مل�افحة �رهاب ُبنيت ة بالدي إس��اتي��إن

 ، ا�حوار ومنع �شوب الن�اعاتواملتمثلة ��   ولو�ة�ذات وقطاعات ا�جتمع بأكمله �� ا�جاالت 

 ، إشراك ا�جتمعات ا�حلية ،و�عز�ز ا�حوكمة الرشيدة وحقوق ��سان وسيادة القانون و

والس�� لتوف�� التعليم وتنمية املهارات  و وتمك�ن املرأة،املساواة ب�ن ا�جنس�ن وتمك�ن الشبابو

 �ن��نت ووسائط التواصلك�تصاالت  مع �ستفادة املث�� من  فرص العمل الشر�ف الالئق

�عز�ز أهمها ع�� عدة أهداف  ملعا�جة الظروف املؤدية إ�� �رهاب . وركزت بالدي  �جتما��

سيادة الدولة والقانون واملؤسسية وتطو�ر السلوك و�داء السيا��ي وم�افحة ا�جر�مة 

 إستيفاء ال��تيبات �جتماعية  مل�افحة �رهاب وال�ي تتمثل  وكذلك املنظمة والعابرة ل�حدود.

��  تحقيق �من والعدالة �جتماعية وتخفيف حدة الفقر وتقو�ة النسيج �جتما�� وتحقيق 

ابط ب�ن أفراد ا�جتمع . العمل ع�� صياغة الرؤ�ة الثقافية مل�افحة والتجا�س و�عز�ز الرو

�رهاب بتطو�ر الثقافة الوطنية وفق مطلو�ات إس��اتيجية م�افحة �رهاب و�عز�ز الو�� 

�عز�ز القدرات ل�جهات ا�ختصة  �� والدي�ي و�عالء قيم الوسطية وا�حوار كن�ج  حضارى .

م�افحة ا�جر�مة �لك��ونية وغسيل �موال وتمو�ل �رهاب وم�افحة ا�جرائم املنظمة 

اقبة ا�حدود والتنبوء والتوقع . تفعيل دور منظمات ا�جتمع املد�ي �� م�افحة �رهاب  وومر

�هتمام بال��امج �عالمية و توظيفها واخ��ا ومعا�جة  أسباب بروزه كخطر ي��دد ا�جميع. 

�رهاب والفكر املتطرف وكيفية جذر�ة لظهور  ما يمكن اعتباره أسبابوتوج��ها ملعا�جة 

. الو�� ��ذا الشأنالتعامل معه ورفع 

LLêÓˆã€a@áÓè€a 
 املقار�ة الشاملة �� التعاطي مع ظاهرة التطرف العنيف تمثل أحد أهم وأنجع سبل م�افح��ا 

ّ
إن

 من املهم مخاطبة جذورها 
ّ

ومحاصر��ا، فليس من املفيد ال��ك�� ع�� نتائج الظاهرة إذ أن

العميقة والتعامل مع محاض��ا �ساسية من خالل من�ج شامل ومتوازن ال يركز ع�� املعا�جات 

 �منية والعسكر�ة فقط أنما �ست�حب �ل ��عاد الثقافية و�جتماعية  للظاهرة.

 محار�ة الفقر وتحقيق التنمية املستدامة ودعم برامج ال��ضة و�عمار �� الدول النامية 
ّ

إن

 �عا�ج 
ً
 شامال

ً
و�خاصة الدول �فر�قية و�عز�ز ا�حوار ب�ن الشمال وا�جنوب تمثل مجتمعة مدخال

 مخاطر ومظان �رهاب من خالل جهود �س�� إ�� خلق نظام دو�� عادل ومتوازن .

LL@êÓˆã€a@áÓè€a 
 الوطنية املبذولة ع�� صعيد م�افحة �رهاب والتعاون �قلي�ى والدو�� �� إطار ناجهودتتطلب 

 لبناء القدرات وتمك�ن �ليات الوطنية لل��وض ل  العاملية س��اتيجية�
ً
 فنيا

ً
ألمم املتحدة دعما
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ع�� اساس من التعاون و�ح��ام املش��ك الذي ال يخصم من امللكية بدورها ع�� أكمل وجه 

وهو جهد مش��ك للدولة ومنظمات ا�جتمع املد�ى بتشكيال��ا ا�ختلفة والسيادة الوطنية .. 

ضافة ا�� أجهزة �عالم ومؤسسات ومراكز البحث والدراسات ال�ى ترصد الظواهر وتقدم 
َ
باإل

  القراءات العميقة وتقود حمالت التوعية والتنو�ر.

LL@êÓˆã€a@áÓè€a 
 التعاون الدو�� و�قلي�ى هو الطر�ق �مثل لتعز�ز جهود 

ّ
يجدد  السودان التاكيد  ع�� أن

م�افحة �رهاب مع مراعاة واح��ام القانون الدو�� وحقوق ��سان �� سياق م�افحة �رهاب. 

ومن هذه املنطلق سيواصل السودان جهوده املبذولة مل�افحة �رهاب العال�ى ع�� نحو يح��م 

�ل��امات الدولية و�قليمية ومبادئ ميثاق �مم املتحدة. 
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