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 الرئيس ، ةالس يد

لدلورة السادسة والس بعون للجمعية  السادسة بدايًة امسحوا يل أ ن اتقدم لمك ابلهتنئة النتخابمك لرئاسة اللجنة

الاثر لنجاح  ، وحنن عىل ثقة ان خربتمك ادلبلوماسييي ية وااراتمك القيادية سييي ي ون    بل العامة لالمم املتحدة

اع ل اللجنة، مؤكدين لمك اسييييي تعداد وهد اة ورية اللنية للتعاون والعم  معمك ومر سييييياور وهود ادلول 

 .الاعضاء لتحقيق الاهداف والغاايت املرجوة

 الرئيس ، الس يدة

ساليم، منظمة املؤمتر الا ينظم وهد بالدي اىل البيان اذلي ادلت به اململ ة العربية السعودية ابلنيابة عن

 حركة عدم الاحنياز.كذا بيان و 

رهاب ا  اكنت مربراتهاة ورية اللنية  بالدي التأ كيد جمددًا عىل مبدأ   يود وهدك   أ و دواهعه،  الراهض لالإ

هة اإجرامية تتطلب من اةير و جنسيي ية، ه و أ  أ  و ثقاهة أ  بأ ي دين  حوال ربطهالينبغي بأ ي حال من ال   نهأ  و 

درااكً من اة ورية اللنية ل  بلك حزم و رصامه.  و التعاون و ادلمع و التنس يق ملواهجهتا  مهية تاكم  اجل ود اإ

الديي وا ادلولية املعنية  حرصييت بالدي عىل املدييادىلة عىل   هه هقد دلولية و الوطنية ملاكحفة هذه ال  ا

 اكحفة الارهاب.مب

 الرئيس ، الس يدة

ن تشم  أ  تؤكد اة ورية اللنية عىل رضورة الانهتاء من مرشوع االتفاىلية الشامةل ملاكحفة الارهاب، عىل 

و جامعاً ميزي بينه و بني املقاومة املرشوعة اليت يه من حق الشعوب يف دهر العدوان وهقاً مليثاق  تعريفاً واحضاً 

 .املس تقرة ادلوليةو الاعراف  ال مم املتحدة و املواثيق



 الس يدة الرئيس ،

وتنظمي القاعدة يف ش به اجلزيرة العربية وأ نشطهتا ” داعش هرع اللن“حاربت اة ورية اللنية املنظ ت االإرهابية 

الثقاهية والاجامتعية،  عرب اساليب التوعيةكذا و  يةلس نوات، وذكل من خالل املواهجة املبارشة والاس تخبارات 

ن تبادل املعلومات والتعاون ملاكحفة الهتديدات االإرهابية اكن وال يزال ا ً ابالإضاهة اإىل ال  تعاون مر الرشاكء. اإ

رهابية حممتةل ضد املداحل الوطنية أ و االإىلللية أ و ادلولية للحد منللغاية   .أ ي جه ت اإ

 الرئيس ، الس يدة

الهتديد حول  م2014سبمترب   24والدادر يف  2178لقد تبنت اة ورية اللنية ىلرار جملس الامن ادلويل رمق 

ابعامتد  م2012ك  ىلامت ح ومة بالدي يف العام  عىل السمل و ال من ادلوليني بسبب الاع ل الارهابية ،

حناء أ  مجير  يفتفيف منابر الارهاب و مدادر متويةل  لغرضالارهاب و ية شامةل ملاكحفة ت مدفوهة اسرتا

 اجملمتر مبخاطر التطرف و الارهاب.اة ورية و كذا العم  عىل توعية 

صييييدار ىلانون ماكحفة لسيييي ي  الاموال و متوي  الارهاب واذلي نىل رصاحة عىل تر    من    ك  مت اإ

ع ل ارهابية، و عىل ضييوء ذكل هقد مت تعدي  أ  عىل ارتاكب  أ عانو أ  و حرض أ  و شييارا أ  رشع يف ارتاكب 

، مبا يف ذكل ي مع  اجرايم ا  اكن نوعهأ  ة يف العقوابت اللين حبيث يمت تر    مسييييامهو  اجلرامئىلانون 

معظم هجود احل ومة نتيجة انقالب مليشيي يات  اتثرتالا انه ومر الاسييف الشييديد  القيام بأ ع ل التحريض.

 احلويث اليت تريد اعادة بالدي اىل زمن ما ىلب  التارخي.

 ، الس يدات والسادة الرئيس الس يدة

ن ، ه يي تؤمن حبق ا احلرصي يف احلمك ابعتباره متطرهة وعنرصيةمر ج عة دينية  شعبنا اللين خيوض رصاعاً  "اإ

ل يا وتريم بلك القمي العرصية من ادلميقراطية وحقوق االإنسان عرض احلائط. ويه اجامتعيا ترى نفس ا  حقا اإ

أ ساليب العنف اذلي مزق اجملمتر  اكهة عة تس تخدموالتقديس. ويه ج عرىلا ممزيا يطالب الشعب ابلتبجي  

 النظام الايراينوخلق ال راهية يف الشعب، ويه وطنيا ج عة ابعت والءها الوطين وتعم  كوكي  لداحل 

 وحزب هللا."



من ىلت  ممهنج للمدنيني وال طفال  احلوثية ل ع ل االإجرامية اليت تقوم هبا امليليش ياتن اابلنس بة لللنيني ها"

لغاء احلرايت  وتدمري املنازل ودور العبادة القرسي وحدار املدن والاخفاءوكبار السن وأ ع ل الاختطاف  واإ

رهابية ال هرق بيهنا وبني أ ع ل داعش والقاعدة وغريها من  العامة واحلرب العبثية عىل الشعب يه أ ع ل اإ

 ات االإرهابية.اةاع

حقن دماء الشام  القامئ عىل املرجعيات الثالث املتفق علهيا وتسعى اىل تمتسك ابلسالم بالدي  ةن ح وماإ 

 ة ورهض ا للك مبادرات السالماحلوثياملليش يات يف سبي  ذكل رمغ تعنت  عديدة اللنيني وىلدمت تنازالت

يران امن دامعهي ابيعاز  .يف اإ

 الرئيس ، الس يدة

حلاليية يف اللن واليت عطليت يف كثري من ال حييان  حفة  هجود اهجزة ادلوةل يفعىل الرمغ من ال زمة ا ماك

تشيي ي  وحدات متخدييديية ملاكحفة االإرهاب بدمع من التحالف العر   ةأ عادمت نت احل ومة من االإرهاب 

وتعم  ح ومة بالدي حاليًا عىل تعزيز من التعاون بفعالية يف ماكحفة االإرهاب.  ناورشاكئنا ادلوليني، مما م ّن 

 سييي يطرتناطق م يف مجير  دورها يف ماكحفة الارهاب عرب واكالهتا الاسييي تخباراتية ومؤسيييسييي هتا الامنية

 .احل ومة
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كدت اة ورية اللنية مرارًا عىل الزتااا الثابت و املبديئ ابجتثاث عنارص الارهاب و تفيف منابر أ  لقد 

ادلمع و المتوي  املقدم ل ا من ادلاخ  و اخلارج، و يف هذا الاطار ندعو رشاكءان ادلوليني و الاىللليني يف 

و كذا توسيييي ير أ طر  للح ومة اللنية الزمىل تقد  املزيد من ادلمع اللوجسيييي يت و الفين الاإ ماكحفة الارهاب 

 .و خاصة تكل املتعلقة حبركة اةاعات الارهابية عرب احلدود التعاون و التنس يق يف جمال تبادل املعلومات

 الرئيس  الس يدةش راً 

 انهتيى ،،،


