
                                                                                              EGYPT  مصــــر       

The Permanent Mission of Egypt 
to the United Nations 

New York 

  
 مةــــالدائبعثــة مصــر 

 م المتحدةــلدى االم
 وركــنيوي

  

 

 

 

 

اللجنة السادسة للجمعية العامة لألمم المتحدة 
 (76)الدورة 

 

 
 :111البند  حولان ــبي

 "تدابير مكافحة اإلرهاب الدولي"

 

 

 السفير/ أسامة عبد الخالق

 المندوب الدائم
 
 

 

 2021 أكتوبر 5
 

 المراجعة عند اإللقاءيُرجى 
 
 

 

 

United Nations General Assembly Sixth 

Committee (76th Session) 

 

 

Statement on Agenda Item 111: 

“Measures to Eliminate International 

Terrorism” 

 

 

Ambassador Osama Abdelkhalek 

Permanent Representative  

 

 

5 October 2021 

 
Check against delivery 

  



                                                                                              EGYPT  مصــــر       

The Permanent Mission of Egypt 
to the United Nations 

New York 

  
 مةــــالدائبعثــة مصــر 

 م المتحدةــلدى االم
 وركــنيوي

  

 

 الرئيس، ةالسيد

، كما أهنئ أعضاء ة اللجنة السادسة للجمعية العامةبالتهنئة على انتخابكم لرئاسفي البداية لكم أتقدم  

عرب ت   كماللجنة. اإدارة شئون التوفيق والسداد في كل تمنيًا لكم ولهم م  نتخابهم، اهيئة المكتب الموقرين على 

كتب، هيئة الم ومعاونةالحالية للدورة الجيد مصر عن تقديرها للجهود الدؤوبة لسكرتارية اللجنة في اإلعداد 

 .الذي نناقشه اليومإعداد تقرير السكرتير العام و

 الرئيس، ةالسيد

 باسمدية بيان المملكة العربية السعوكذا نيابًة عن المجموعة األفريقية، و غاناتؤيد مصر بيان 

 .حركة عدم االنحياز نيابًة عنالمجموعة اإلسالمية، وبيان إيران 

 بالصفة الوطنية لبالدي:أود أن أضيف النقاط الوجيزة التالية كما 

ة حدمم المتاتيجية األالستراإلرهاب، تفعيالً مجابهة  وإحكام تدابير: تواصل مصر إجراءاتها الداخلية لتعزيز أوالً 

لنسخة اصدور سعدني اإلشارة في هذا الصدد إلى وي  لمكافحة اإلرهاب، وقرارات مجلس األمن ذات الصلة. 

ول األعضاء على كافة الده تم تعميمالذي ، و2021ي لمكافحة اإلرهاب في أغسطس الثانية من التقرير الوطن

 اب.لتنسيق شئون مكافحة اإلرهالمنصة العالمية من خالل  المعنيةوالمنظمات الدولية واإلقليمية 

مواجهة والوطنية،  ركائز الدولةتدعيم شاملة تقوم على مقاربة المقاربة المصرية لمكافحة اإلرهاب هي إن : ثانيًا

 ما في ذلكب رهابيةرطة في مختلف األنشطة اإلكافة العناصر المتوساءلة ، وماستثناءكافة التنظيمات اإلرهابية دون 

تطرف، بي والمبالتوازي مع مكافحة الخطاب اإلرها الدول التي توفر الحماية والمالذات اآلمنة لتلك العناصر،

شر فكرها نرهابية لالتنظيمات اإل الطريق على يقطعبما ، ومحاربة الفقر، الجتماعيةوتحقيق التنمية االقتصادية وا

 .بالشباب والشاباتوالتغرير ، ديدةتجنيد عناصر جالمتطرف و

مفاوضات المراجعة السابعة الستراتيجية األمم المتحدة لمكافحة حرصت مصر على االنخراط بفاعلية في : ثالثًا

التوافق أسًوة بالسوابق، باعتماد قرار المراجعة بفي هذا الصدد اإلرهاب من خالل المجموعة اإلسالمية، وترحب 

 :األخيرر المراجعة التي تضمنها قرا الهامة ات التاليةثترحب مصر على وجه الخصوص بالتحديكما 



                                                                                              EGYPT  مصــــر       

The Permanent Mission of Egypt 
to the United Nations 

New York 

  
 مةــــالدائبعثــة مصــر 

 م المتحدةــلدى االم
 وركــنيوي

  

 

ماعية، االجتوالتسليم بما يمثله اإلرهاب من إعاقة للتمتع بالحقوق السياسية، والمدنية، واالقتصادية،  -

 والثقافية، بما في ذلك الحق في الحياة، والحرية، واألمن.

ية، عة عرقأو مجمو حضارةأو ن عدم الربط بين اإلرهاب وأي دين تفعيل ما نادت به المراجعات السابقة م -

 من خالل إزالة اإلشارة إلى الدين اإلسالمي من اسم تنظيم "داعش" اإلرهابي.

سس لى أ  اإلقرار بالتهديد المتنامي لجماعات التطرف اليمينية، والعنصرية، التي تستهدف األشخاص ع -

 فوبيا.كراهية األجانب، والعنصرية، واإلسالمو

إلرهاب، فحة اتأكيد الدور األساسي للمؤسسات الوطنية للدولة، بما في ذلك أجهزة إنفاذ القانون، في مكا -

م العون تقدي باعتبار أنه أمر بديهي ومبدئي لنجاح أي جهد لمكافحة اإلرهاب، مع حث المجتمع الدولي على

 للدول التي تعاني من ضعف مؤسسي لبناء مؤسساتها ذات الصلة. 

شار إلى انت مطالبتها بالكف عن اإلجراءات غير المسئولة التي تؤديبمسئولياتها  أماموضع الدول األعضاء  -

، فضالً ل األخرىإرهابية بالدوالسماح باستخدام أقاليمها للتحريض على ارتكاب أعمال ها الخطر اإلرهابي، ومن

عيات ها من تدا، بما لنقل المقاتلين اإلرهابيين األجانب ما بين مناطق النزاعات ظاهرةعن اإلعراب عن القلق إزاء 

 مباشرة على السلم واألمن الدوليين.

في ذلك  رهاب، بماحة اإل: تعمل بالدي على التنفيذ المتوازن للركائز األربعة الستراتيجية األمم المتحدة لمكافرابعًا

لفتاح اعبد  /. وفي هذا الصدد، أود اإلشارة إلى إطالق السيد الرئيسالركيزة الرابعة الخاصة بحقوق اإلنسان

ة مكافحاعتبرت في الشهر الماضي، التي  2026 – 2021السيسي لالستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان 

 من إلرهابيمثله ا مالنظر إلى حقوق اإلنسان، با حقيقلت اأساسيً  اشرطً والقضاء على التنظيمات اإلرهابية اإلرهاب 

نتها لتي تضمعلى جانب آخر، فإن خطط العمل ا. ، وفي مقدمتها الحق في الحياةاعتداء على كافة حقوق اإلنسان

 طبق على كافةتن -السيما فيما يتعلق بمحور الحق في التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة  -االستراتيجية 

وطنية اتنا الب، األمر الذي يصب في صالح إجراءومنها اإلرها الجرائمالمواطنين بمن فيهم المتهمين بارتكاب 

 لتفعيل الركيزة الرابعة الستراتيجية األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب.
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 الرئيس، ةالسيد

وضوع مفي الختام، ترى مصر عدم وجود تناقض بين المسارات المتعددة التي يتم من خاللها تناول 

ة حدة لمكافحة األمم المتاستراتيجيالجمعية العامة من خالل  وأعني هنااإلرهاب باألمم المتحدة؛ مكافحة 

احية، من ن بمن خالل لجانه الفرعية والقرارات التي يصدرها في مجال مكافحة اإلرها ومجلس األمن اإلرهاب

مصر  وتقدر من ناحية أخرى. د تدابير مكافحة اإلرهاب الدوليوتناول اللجنة السادسة للموضوع من خالل بن

ة ة الشاملتفاقيجراء نقاشات موضوعية حقيقية باللجنة السادسة إلنهاء المسائل الخالفية المتصلة باالأهمية إ

اب، حة اإلرهلمكاف قيمة مضافة حقيقية إلحكام اإلطار االتفاقي الدولي اي ال نزال نرى فيهالت لمكافحة اإلرهاب

لعالقة النقاط انعول عليه للتسريع في حسم  ونجدد الدعوة في هذا الصدد لعقد المؤتمر الدولي ذي الصلة الذي

 بالنسبة لالتفاقية الشاملة.

 شكًرا السيدة الرئيس.


