
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 
PERMANENT MISSION OF LIBYA  

TO THE UNITED NATIONS – NEW YORK 

 وزارة الخارج�ة 
 بعثة ليب�ا الدائمة 

 ني��ورك -لدى األمم المتحدة 

 
 بعثة دولة ليب�ا لدى األمم المتحدة

 ني��ورك 
 

والسبعون  الخامسة الدورة   
 للجمع�ة العامة لألمم المتحدة 

 
 

 كلمة
 

ي 
 الس�د محمد النفايت

 لدى بعثة ليب�ا مستشار 
 

 أمــــــام  
 

 اللجنــــــــة السادســــــــة  
 

 اإلرهاب"التداب�ي الرام�ة للقضاء ع�  ) "114حول البند (
 

 
 

ي  
 10/2020/ 08ني��ورك �ف

 
 
 

الرجاء المراجعة عند اإللقاء



1 

 
 

   ،الس�د الرئ�س 

  اللجنة، �ط�ب �ي بدا�ة أن أتقدم ل�م بالتهنئة ع� انتخابكم لق�ادة أعمال هذە  
ل�م كل    

�
ي   التوفيق،متمن�ا

بما ُ�سهم �ف للتعاون معكم  ل�م استعداد وفد بالدي  مؤكدا� 
ض ذلك من  القانون،تع��ز س�ادة   صع��ات. وتجاوز ما �ع�ت

بالدي �ضم   عدم    وفد  حركة  باسم  إيران  ممثل  به  أد�  الذي  للب�ان  صوته 
، و��ان منظمة التعاون    باسمو��ان ممثل الممل�ة الع���ة السعود�ة    االنح�از، اإلسال�ي

ون باسم المجموعة األف��ق�ة مند  .وب ال�ام�ي

 ، الس�د الرئ�س 

أو زمان    ف ملم �عد اإلرهاب مقت�ا� ع� مكان  البع�د    ،عني المدى  وأض�ي �مثل ع� 
،تهد�دا� لألمن والسلم   �ة تكاد تحدث كل  للومعاناة    الدو�ي ي مناطق مختلفة    يوم،ب�ث

و�ف
ي حاجة ماسة لنهج شامل  

�قوم باألساس ع� معالجة أسباب  من العالم، و�بدو أننا �ف
 هذە اآلفة، وذلك من خالل: 

ي طال أمدها، و�نهاء احتالل  وضع حلول سلم�ة وعاجلة لأل - زمات وال�اعات اليت
وسلب مقدرات الشعوب وما �قع عليها من ممارسات الظلم والقهر واالستعباد  

، والتهم�ش  ءِ و�نها  ي ي والدييف
ف ع� أساس االنتماء العر�ت . التمي�ي  االجتما�ي

ي    ءإنها  -
وعة ف�ما �حدث من �اعات �ف التدخالت الخارج�ة السلب�ة غ�ي الم�ث

ا�  ي كث�ي اليت المناطق،  المالئمة    بعض  والبيئة  ي  األميف الضعف  من  لن�ع  تؤدي  ما 
 اإلرهاب�ة. للنشاطات 

اإل - الجماعات  الستفادة  حد  وضع  الحديثة،  أهم�ة  التكنولوج�ا  من  رهاب�ة 
و�ــــج   ، األمر الذي مكنها من ال�ت المتطرفة،    ألفكارها ووسائل التواصل االجتما�ي

 . وتط��ر أساليبها الدم��ة

 الس�د الرئ�س  

تبادل   ع�  القائم  ك  المش�ت التعاون  تع��ز  أهم�ة  ع�   
�
جم�عا توافقنا  لقد 

ي تتبع ش
ات والتجارب الناجحة �ف ف  المعلومات والخ�ب بكات اإلرهاب، وتقد�م المتورطني

فيها للعدالة  ونعتقد بأنه لدينا من االتفاق�ات اإلقل�م�ة والدول�ة ما �قودنا لتحقيق ما  
به �ضطلع  ما  أهم�ة  ع�  هنا  ونؤكد  أهداف  من  إل�ه  المتحدة    نتطلع  األمم  مكتب 
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ن �قوما به  لمكافحة اإلرهاب، والمدي��ة التنف�ذ�ة للجنة مكافحة اإلرهاب، وما �مكن أ
�ة   الب�ث قدراتها  لبناء  البلدان  تحتاجها  ي  اليت والفن�ة  التقن�ة  المساعدة  تقد�م  من 

 .  هوالمؤسس�ة المنوط بها التصدي لإلرهاب والقضاء عل�

المناسبات   ي كل 
�ف أ�دنا  ليب�ا  ي 

�ف بجميع    إدانتنا نحن  لإلرهاب  القاطع  ورفضنا 
دوافع ومهما كانت   كان مصدرە، 

�
أ�ا من  أشكاله وصورە،  من   اال�س�اقه، وحذرنا  وراء 

انقسام و�شتت   أو عق�دة ما، وما �مكن أن �جرە ذلك من  جهود  �حاول ر�طه بدين 
ف اإلرهاب    مكافحة الشعوب من    ونضالهذە اآلفة، ونؤكد دائما ع� عدم المساواة بني

ها. أجل استقاللها وتق��ر    مص�ي

وم ف  اإلرهابيني ع�  للقضاء  جسام  تضح�ات  ليب�ا  دفعت  من  لقد  عظمهم 
واستغالل مواردها   بالدنا،  للس�طرة ع�  ل�س فقط  الذين سعوا  األجانب،  ف  المقاتلني
لبث   الهادفة  الدم��ة  مخططاتهم  لتنف�ذ  الخارج  نحو   

�
أ�ضا االنطالق  بل  وتوظ�فها 

التدخل  ال أن نحذر من خطورة  للتقدم، ونود هنا  رعب والفو�ف وتعط�ل أي مسار 
�ي لبعض الدول ي غ�ي ال�ث ي بالدي،    السليب

الوفاق  والتعامل مع أجسام مواز�ة لحكومة  �ف
مما   شجع من �س� لحكم البالد عسك��ا ع� الق�ام بعدوان عسكري ع� طرابلس،ف

ة ع� أمن وسالمة البالد،    و�درجة خط�ي
�
ي انعكس سلبا ح�ث عاود تنظ�م داعش اإلرهايب

ي �ت من ق�ل قوات حكومة الوفاق.  
ي بعد دحرە �ف ي الجنوب اللييب

 الظهور من جد�د �ف

 الس�د الرئ�س  

وانضمت    ليب�ا صادقت   باإلرهاب،  الصلة  ذات  الدول�ة  االتفاق�ات  ع� كافة 
لمكافح المتحدة  األمم  ات�ج�ة  اس�ت ت  واعت�ب اإلرهاب،  لمكافحة  الدو�ي  ة  للمؤتمر 

محار�ة    اإلرهاب مجال  ي 
�ف الوطن�ة  �عات  الت�ث لتط��ر   

�
وموجها هاما  قانون�ا  إطارا� 

ي  و�ي    اإلرهاب
المحافل الدول�ة المعن�ة بمكافحة اإلرهاب،  ح��صة ع� المشاركة �ف

ي تم   ومنها المؤتمر الدو�ي لمكافحة اإلرهاب، كما أنها انضمت لعدد من الصكوك اليت
ب مة  ف مل�ت و�ي  عليها،  كائها  التوافق  و�ث الجوار  دول  مع  والتشاور   والتنسيق  التعاون 

المتحدة   الوال�ات  مقدمتهم  ي 
و�ف ف  للجماعات    األم��ك�ةالفاعلني التصدي  أجل  من 

    اإلرهاب�ة ومالحقتها ومحاسبتها . 

،
�
جهودؤ أ  ختاما تتطلب  المتفاقمة  اإلرهاب  ظاهرة  أن  الرئ�س  الس�د  ل�م  دول�ة    ا� كد 

ي هذا  متظافرة وموحدة، تدعمها إر 
ادة س�اس�ة صادقة، ونحن ع� استعداد للتعاون �ف

   الجميع. الشأن بما �حقق أمن وسالمة 
 

 
�
 الس�د الرئ�س  شكرا


