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 ،، السيدة الرئيسة

معبرة لكم عن  ،  (السادسةالقانونية )  على توليكم رئاسة اللجنة  بأسمى آيات التهانيسعادتكم  م إلى  يسرني في البداية أن أتقد

 . بأن خبراتكم ستسهم في إنجاح أعمال هذه اللجنة ثقة مملكة البحرين 

 

 ،، السيدة الرئيسة

الذي،  ستهدف استقرار الدول تتهدد و اإلرهاب اليوم بجميع صوره وشتى أشكاله ظاهرة    اغد  على جهود  ي  األمر 
ً
نعكس سلبا

،  املستدامةالتنمية  أهداف    ما يعرقل الجهود الرامية لتحقيق م املجتمع الدولي في إحالل األمن والسالم في كافة أرجاء العالم،  

قد قامت مملكة البحرين بالعديد من  و   املشترك ملواجهتها والتعامل مع تداعياتها.    والتنسيق   التعاون حتم على املجتمع الدولي  ي  و 

    املشهودةالجهود  
ً
ومواصلة    لحماية املجتمع من األعمال اإلرهابية   قانونية  إصدار أدواتمنها    مكافحة اإلرهاب،  مجال  في  دوليا

    حرًصا و ،  وحمايتها من استغالل املجرمين  ألدوات والتشريعاتالجرائم املنظمة وتقوية ا  تطور ملواكبة    نظمها   تحديث ومراجعة 

    .الدوليةالتزاماتها  ب ءهاعلى وفا

 

 ،، السيدة الرئيسة

، والثانية على مستتتود دول الشتترو ا،وستتح، من حيث لقد 
ً
األقل خطورة إزاء جريمة  الدول  تبوأت البحرين املرتبة األولى عربيا

 ،الصتتتتادر خالل شتتتتهر ستتتت تمبر من هذا العام  ملكافحة غستتتتل األموال "بازل "غستتتتل األموال، وتمويل اإلرهاب، وولق وفق م شتتتتر  

 في هذا املجال  مكانة مملكة البحرينعلى   كد  ما يم
ً
ف جهودها بالتعاون مع الشتتتتتركاء لدرء خطر اإلرهاب واجتثاثه،  و ،  دوليا

ّ
يكث

  .أمن اإلنسان وسالمتهبأهمية التعاون والتوافق األممي حول منها إيماًنا 

 

 ،خالل شتتتتتتتتتتتتتهر يونيو من هتذا العتام  مكتافحتة غستتتتتتتتتتتتتتل األموال وتمويتل اإلرهتابمجتال  تقرير املتتاععتة الثتاني في  كمتا قتدمتت اململكتة 

 ب
ً
هذه الجهود    أستهمتوقد ،   (MENAFATF) جموعة العمل املالي لدول الشترو األوستح وشتمال إفريقياملاملعايير الدولية  التزاما

حققت  كذلق ،    محاربة التطرف ومكافحة اإلرهاب وتمويله وغستتتتل األموال لجنة  وضتتتتع خطح عمل مستتتتتمدة من توصتتتتيات  في 

 ألحد   اململكة  
ً
 في تنفيذ اآلليات التي وضتتتتتتتعتها ،ستتتتتتتتكمال التحستتتتتتت نات على أنظمتها ورفع درجات ا،متثال وفقا

ً
 ملحوظا

ً
تقدما

 .(FATF) مستجدات توصيات مجموعة العمل املالي

 



 

 السيدة الرئيسة ،، 

 في توحيد جهود م سساتها الوطنية َسيًرا على نهجها الثابت  ن مملكة البحرين  إ
ٌ
  ملكافحة التطرف واإلرهاب بكافة أشكاله ماضية

من خالل اتخاو كافة ا،جراءات والتدابير    اإلرهابية وتجفيف مناععههمية قطع التمويل عن الجماعات  أعلى    شددتو وأنواعه،  

الجماعات    تستخدمها الحديثة التي  والوسائل  ساليب  األ   رصد مختلفالعمل على  و لإلرهاب،    جميع الداعمينلكشف ومحاسبة  

رُّف ومكافحة اإلرهاب وتمويله وغْسل األموال اململكة  أنشأت  لهذا    لقضاء عليها. لرهابية  اإل 
َ
ط رئاسة معالي وزير  ب  لجنة محاربة التَّ

مخاطر الفكر املتطرف  وتقييم    السياسات   منها اقتراح تختص بجملة من ا،ختصاصات  ل  تمثيل رسمي رفيع املستود الداخلية وب

   إدارة التحريات املالية  وحدة منفذة تحت مظلة وزارة الداخلية لتصبح  تعيين ضافة إلىإ  ، واإلرهاب وغْسل األموال
ً
 وطنيا

ً
  مركزا

باملعلومات لتعقب املجرمين وتوعية مختلف الجهات وات  لتلقي بالغات غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتزويد اإلدارات األمنية  

 العالقة وتبادل املعلومات 
ً
 .دوليا

 من اململكة العربية السعودية ستهداف تمويل اإلرهاب  ،   الدولي  ركز املالجدير بالذكر أن عضوية اململكة في  
ً
والذي ترأسه كال

في تعزيز الجهود العاملية  ها بأهمية ودور الشراكات اإلستراتيجية  تأتي من إيمان الشقيقة والو،يات املتحدة األمريكية الصديقة  

 الرامية إلى القضاء على اإلرهاب بكافة أشكاله.  

 السيدة الرئيسة،، ختاًما 

املتجذر  ملكة  املموقف  عرب عن  تو   مواجهة اإلرهاب وتجفيف مصادر تمويله،تقديم الدعم الالزم في    مملكة البحرين  ستواصل

ملواجهة التطرف وا،رهاب مهما كانت  ء  حلفاالو   ا،شقاءمع    تعاون للا الداعي  هوموقف صور اإلرهاب و أشكاله،    لجميعالرافض  و 

وعلى    رهاب، لإل فرض أشد العقوبات على الجهات املمولة  و على أهمية التصدي بقوة لهذه الظاهرة    مشددةأسبابه و دوافعه،  

 األمن والسلم الدوليين.  وصون  لتحقيق معتنقي التطرف العنيف

 

 
ً
 سيدة الرئيسة...  شكرا


