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 لمجلس األمم المتحّدة لحقوق اإلنسان 43الجزء الرفيع المستوى من الدورة 

 اإلرهاب على الحرب

  العاني فاطمة ةالدكتور: المتحدث

 النص الكامل للبيان
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 ،الرئيس يشكرا سيد

 اآلثار بشأن العالم أنحاء جميع في المدني المجتمع قلقالى  الموقرة، الهيئة هذه انتباه أسترعي أن أود

 ."اإلرهاب على الحرب" ـب عرفي ما على المترتبةالسلّبية 

 اآلالف مقتل الى تأدّ فقد  ،تتزايد" اإلرهاب على الحرب" سياقفي والمعاناة اإلنسانية  1002 عام منذ

 أو اإلرهاب يتم القضاء على لمورغم ذلك . في الكثير من الدول التحتية ىالبن وتدمير المدنيين، من

مثل داعش  إرهابية جديدة مجموعات فقد ظهرت ذلك، من العكس علىبل ، المسلحة جماعاتال

 . والميليشيات المسلّحة

 المدنيين من اآلالف وقتل سياسية اضطراباتة عن مضادال العسكرية الحمالت أسفرتمن جهة أخرى 

موجة  تصاعدب اإلرهاب على العالمية لحربالواضح ل رتباطاال من الرغم علىو. المستهدفة البلدان في

 العراق في المدن من العديد تدميروما . ماستراتيجياته في تغيير العالم زعماء لم يفلح العنيف، التطرف

 .اإلرهاب وعدم فعاليته مكافحةفشل نهج  علىمثال  أحدثاال  وسوريا

 ،أصحاب السعادة –السيد الرئيس 

تمّيز بين المدنيين واإلرهابيين، ال بعدم اإلرهاب على الحديثة للحرب مرعبال واقعال اليوم،يتمثل 

 طعام دون المدنيين من اآلالف مئات ليبقى ،اإلنسانية المساعدات وصول ومنع حصار  وباستخدام ال

  .واإلسكان والتعليم، األساسية، الطبية الرعاية من الحرمانباإلضافة الى ، أساسية إمداداتو

 محاصرين المدن، هذه فيونساء  ألطفال مفزعة اصور األنباء ووكاالت اإلعالم وسائل أظهرت وقد

 لمناطقل ةيوالحكوم الدولية التحالفات استهداف وقفوفشل العالم مرة أخرى في . منازلهم بقايا تحت

 .اإلنساني والقانون الدولية اإلنسان حقوق واحترام المأهولة، المدنية

ومن المظاهر األخرى ان المدنيين الذين يهربون من القصف غالباً ما يتعّرضون للقتل من المجموعات 

معها، اما من يبقى احياء فاتهم يتعّرضون ألبشع  ةاإلرهابية او من القوات الحكومّية والميليشيات المتحالف

 . صور التعذيب

 السيد الرئيس

 عضاء المحترموناأل

وانتهاك حقوق  ال يمكن ان تتم من خالل الحلول العسكّريةإن اإلرهاب يشكل تحّديا عالمياً، لكن مواجهته 

وأنها تبدأ بمعالجة الجذور العميقة  ،موحدةشاملة استراتيجيات يجب ان تقوم على تنفيذ ، بل االنسان

 . للمشاكل الدولّية، وبتفعيل خطط التنمية والقضاء على الفساد الذي يحرم الشعوب من حقوقها األساسّية

لن يتم القضاء على اإلرهاب بإشاعة الكراهّية المبنّية على التمييز العرقي او الديني او الطائفي، لن يتم 

  .ء إشاعة الفوضى وتشكيل الميليشيات التي ال تلتزم بقانونالقضاء عليه من خالل استدعا

لمكافحة اإلرهاب، فهي ملزمة على قدم  تدابيرحق للدول اتخاذ كان ييجب علينا ان نفهم جيدا أنه إذا  

وافعال ما يتبعها من  ناجمة عن أفعالهاالنتهاكات االالمساواة بحماية حقوق اإلنسان وتحمل مسؤولية كل 

 .اتلةمجموعات مق
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