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 السيد الرئيس،  

  مكتب السكككاب بالشككككر اع كككاء ال  لكم، كما أتوجه  بالتهنئة   ه بداية  أتوج  

ين ككككم رفكد ب د    .ةالمكايككككيك الكدرر     التي بكللواكا ل ل أعمكال    جهودالعلى  

الممترم  للبيان الل  ألقاه ممثل   بالنيابة عن حركة  جمهورية إيران اإلسككك مية 

 :الوطنيةبالصفة    التالية  عدم االنمياز، راسمموا لي أن أتقدم بالم حظات

ى تقرير السككككيد اامين العام الصككككادر بالو يقة ر م  اط لع رفد ب د  عل

(A/75/176) على الوطنيكة للكدرل ركىت  التقكارير  أكثر  ، ر كد الحظنكا أن 

تصككككد  لل  الوطنية التي اتخلتها بعض المكومات  جراءاتإلات راسككككياسككككال

هم" إلى موطنهم أر بلدان لمخاطر عود  "المقاتلين اإلراابيين ااجانب رعوائل  

غاية  ائل فيسككفي الا المجال لفت االنتباه إلى م . رنود  الث    اإل امة أر إلى بلد  

 :ااامية

  عن العالم أجمع  ، لايت ب د  سورية بالنيابة  أعوام 9: منل ما يىيد عن  أولا 

د الم يين    عشككرات    ا بمي أردى الل  يككد اإلراا حربا  دامية    اآلالف رشككر 

دالليكا  رلكارجيكا ، كمكا أدى من عكدم االسككككتقرار في   إلى حكالكة    من مواطنينكا 

 رالعالم.  المنطقة  

إن الوعي المبكر رالسككككب او لسككككورية حكومة  رشككككعبا  لمخاطر تفشككككي  

كان البينة ااسكككاسكككية التي  امت عليها    ،اإلراا  رأدراته في المنطقة رالعالم
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 ال تىال تمترم الميثكاو رالقكانون الكدرلي،  حكومكات  ت فيهكا  التي انخرطكالجهود  

القكائمين على من أجكل الو وف في رجكه اكلا المكد التكفير  رالتطرف ااعمى  

ندعوكم جميعا  إلى إلى اليوم، ال نىال  . رنمن  راسككككتئصككككاله    إ صككككاء االر

التي دأبت حكومات عديد  مصككد ر  لهراابيين  رمشككاركة ب د  الرةية تاتها  

  شكعو  العالم أجمع درن اسكتثناء  تا تحتى  على غض الطرف عنها لسكنين،  

 .رالتطرف العنيف  الطعم المرير لهراا 

  في مقدمتها ر  ،مكوماتبعض التغليب مصكال  رطنية يكيقة من  بل : إن  ثانياا 

 ككانكت في ممصككككلتهكا  كائمكة  أنكانيكة  ابتككار حلولإلى  دفعهكا    ،تمكاد ااررربياال

المقاتلين اإلراابيين  "  ظاار   رانتشككار  تسككببت بنشككوء  على تات العقلية التي

 إلى  هدف  تَ  منفرد    ات  سكككياسكككاله الملول على شككككل  جاءت  ر د   ."ااجانب

اإلراكابيين رعوائلهم   ااالء  عود   لمنع  ،التخلي عن المسككككارليكات المكوميكة

اإل كامكة أر بلكدان  تنص  على سككككمكب     وانين    إ رار    ، رمن تلك إلى مواطنهم 

رعوائ اإلراكابيين  ا  من    رتلك   ،همأر إلغكاء إ كامكات  هم  لالجنسككككيكة من  اكله ظنك 

بقي سيف اإلراا  مسلطا  على ، رت  لطر اإلراا بلل     ئأنها تدرالمكومات  

 ر ا  الشعب السور .

المقاتلين اإلراابيين ااجانب كبير  من    وجد في سورية أعدادٌاليوم تإلى  : ثالثاا 

م    ،همعوائلر المخيمككاتتواجككدرن  رام  من  عليهككا   في عككدد  تسككككيطر  التي 

مها مخيم  أار  اامريكي،  االحت ل   مجموعات مسكككلمة انفصكككالية تابعة لقوات  
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  عملية  إلى اليوم  ،في دالل اله المخيماتتستمر،  ر  .الهول في الشمال الشر ي

إنشكككاء جيل  جديد من اإلراابيين رالمتطرفين على يد رجال  رنسكككاء  رشكككبا  

النظر إليهم على أنهم يككككمكايكا لكه أر  لكللك   انخرطوا في اإلراكا ، ر ال يمكن 

 .  للتطرف العنيف

تتنصككل من التىاماتها الدرلية تجاه   رلن لم  سككورية  ب د  رمع تل ، فإن

القكائمكة في ااسككككا  على   مكاسككككبكة رإعكاد  تكئايكل عوائلهم،م حقكة رمعمليكة  

على أراييها   المقيمينمسارلية حكومات العالم أجمع عن استعاد  مواطنيها ر

مسككككاعي رجهود اامم نكدعم    نمنرمن ااالء اإلراكابيين مع أفراد عوائلهم.  

سكككاعد   د  كل المم ب تقد رسكككَ   ،اا  رتجفيف منابعه  في مكافمة اإلرالمتمد   

د على مو فها الداعم لمبادئ القانون كما تشككككد  المطلوبة للق ككككاء على فلوله،

 ندعوفي الا السكياو،  ر  ني ر رارات مجلس اامن تات الصكلة.الدرلي اإلنسكا

 .رتعدي تها  2015وجيهية لعام  تللتقيد بمبادئ مدريد ال  جميع المكومات

إلنجاز "اليجابي  اإلالعمل  إلى    لتاما ، نتطلع المراجعة الدورية  مشكككترك 

"، بميكث ننج  في لستتتتتراةيجيتة األمم المتحتدة الشتتتتتاملتة لم تافحتة اإلرهتاب

أمكامنكا في مجكال   لتتجكار  مع التمكديكات المكا لكة  تطوير اكله االسككككتراتيجيكة 

الماد  لهراكا  اإلراكا  رالتطرف العنيف  الجكد مككافمكة  رالتعكامكل    مع ، 

اإلراابيين ااجانب رعائ تهم،    مسككارليات المكومات عن اسككتعاد  المقاتلين

منئى عن التجاتبات السكككياسكككية التي تاد  عاد  إلى تواف   مصكككطنع ال  في



5 
 

الكدرلي   إراد  المجتمع  في ممكاربكة    أريعكس  المكاسككككم  المتمكد   اامم   رار 

 اإلراا  رالتصد  له بكل أشكاله رنماتجه.

 الرئيس... السيدش راا  


