
 
 
    

 

 
Press Release 

 

Regional Conference on Empowering Youth and Promoting Tolerance to Prevent 
and Counter Violent Extremism Conducive to Terrorism Opens in Abu Dhabi 

  
Abu Dhabi, 18 December 2019 – The Regional High-Level Conference on “Empowering Youth 
and Promoting Tolerance: Practical Approaches to Preventing and Countering Violent 
Extremism Conducive to Terrorism,” co-organized by the Government of the United Arab 
Emirates, the United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT) and Hedayah, opened today 
in Abu Dhabi. 
  
The conference provides an opportunity to discuss initiatives and action plans to strengthen 
resilience against radicalization leading to terrorism, with a focus on youth empowerment and 
tolerance at the national and regional levels. It brings together over 300 representatives from 
League of Arab States countries, and several from Africa, Asia, the Americas, and Europe, as 
well as civil society organizations, youth representatives, religious and interfaith actors, and 
leading think tanks, to exchange views and share experiences from the Middle East and North 
Africa. 

 
Opening the conference, H.E. Zaki Nusseibeh, Minister of State, said: “We must not overlook 
the important role of civil society institutions in empowering youth and promoting tolerance to 
prevent and combat extremism and terrorism. In this context, we encourage enhanced 
partnerships and cooperation with these institutions to leverage their expertise in the 
development and implementation of national and regional plans in the prevention of 
extremism and combating of terrorism.”  

 
The United Nations Under-Secretary-General for Counter-Terrorism, Vladimir Voronkov, 
welcomed cooperation with the UAE and Hedayah on this important topic. “I hope this 
conference provides a platform to identify ways and opportunities to strengthen cooperation 
among Arab League Member States and explore how we at the United Nations can further 
support you in empowering youth and promoting tolerance as part of your prevention efforts,” 
he stated. He also emphasized the vital role of civil society organizations in building social 
cohesion and laying the groundwork to prevent terrorist recruitment while uniting societies 
after terror attacks. 

 
H.E. Ahmed Al Qasimi, Executive Director of Hedayah, said: "Violent extremism is a global 
dilemma that requires multi-lateral approaches. The key elements behind developing a holistic 
and robust approach in countering violent extremism covered during this conference entails 



 
 
    

engagement with civil society and local communities, empowerment and the inclusion of youth, 
and echoing the values of tolerance and peaceful coexistence." 

 
The conference includes three plenary thematic sessions, including the High-Level Panel on 
Empowering Youth for Preventing and Countering Violent Extremism Conducive to Terrorism 
(PCVE), the High-Level Panel on Promoting Tolerance for PCVE, and the Youth Circle on 
enhancing partnerships between governments, youth, community and religious actors to 
promote the values of tolerance and strengthen resilience to terrorist narratives. 

 
In addition, a one-day workshop led by regional and international civil society organizations was 
held on 17 December. The workshop, which was opened by Under-Secretary-General Voronkov 
and H.E. Zaki Nusseibeh, aimed to enable grassroots actors to exchange views on the 
conference’s agenda, with a focus on youth, community engagement, empowerment, and 
resilience. The substance of their discussions fed into the larger regional conference. 

 
Background 
  
This conference is the sixth in a series of regional conferences to be held around the United 
Nations High-Level Conference for Heads of Counter-Terrorism Agencies of Member States, 
which was first convened in New York in June 2018 by Secretary-General Antonio Guterres to 
strengthen international cooperation to combat the evolving threat of terrorism. The United 
Nations Office of Counter-Terrorism is partnering with Member States in different regions to 
co-organize these conferences, which aim to strengthen regional counterterror cooperation 
and prevent violent extremism conducive to terrorism. The outcomes and recommendations of 
these conferences will feed into the second High-level Conference of Heads of Counter-
Terrorism Agencies of Member States, which will take place in New York in July 2020. 
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For more information, visit: bit.ly/OCTRegionalConferences 
  



 
 
    

 
 : " في أبوظبيالتسامح "تمكين الشباب وتعزيز افتتاح املؤتمر اإلقليمي 

  تقوم بدور فاعل إلعادة االستقرار إلى املنطقة  اإلمارات زكي نسيبة : 

 العمل ملحاربة التطرف والعنف وترسيخ القيم اإلنسانية العريقةوتواصل 
حول "تمكين الشباب وتعزيز التسامح: النهج العملية ملنع  ى اليوم في أبو ظبي املؤتمر اإلقليمي رفيع املستو صباح افتتح  -2019ديسمبر  18، أبوظبي

اإلرهاب مكتب األمم املتحدة ملكافحة وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتعاون مع  تنظيمه والذيالتطرف العنيف املفض ي إلى اإلرهاب ومكافحته"، 

 ومركز هداية.

تمكين  علىويتيح املؤتمر فرصة ملناقشة املبادرات وخطط العمل الرامية إلى تعزيز القدرة على التصدي للتطرف املفض ي إلى اإلرهاب، مع التركيز  

 الشباب والتسامح على الصعيدين الوطني واإلقليمي. 

جامعة الدول العربية، باإلضافة إلى بلدان أخرى من إفريقيا وآسيا واألمريكيتين وأوروبا،  يالدول األعضاء ف ممثال من 300ويشارك في املؤتمر أكثر من 

والحوار بين األديان، مما يساعد حلقات الحوار على تبادل  املعنية بالشؤون الدينيةفضال عن منظمات املجتمع املدني وممثلي الشباب والجهات 

 .فريقيامال إالشرق األوسط وش الخبرات من مناطقو اآلراء 

 أن أرحب بكم في دولة اإلمارات العربية املتحدة وأن أتمنى لكم مشاركة قيمة "  في افتتاح املؤتمرنسيبة، وزير دولة أنور معالي زكي  وقال
ً
يسرني بداية

جهوده الحثيثة في املؤتمر. كما يسعدني أن أتقدم بالشكر إلى وكيل األمين العام ملكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب السيد فالديمير فورونكوف على 

 افحة التطرف واإلرهاب ومنها إطالق سلسة املؤتمرات اإلقليمية.في حشد الدعم اإلقليمي والدولي ملك

 

 لوقال معاليه 
ً
 حقيقيا

ً
للتصدي للتحديات األمنية العابرة للحدود ومنع تعزيز العمل متعدد األطراف إن انعقاد مثل هذه املؤتمرات يعد تجسيدا

 لتعزيز املشاورا
ً
 هاما

ً
 عن أنها تمثل منبرا

ً
ت مع دول املنطقة حول قضاياها اإلقليمية امللحة. وعليه، حرصت بالدي على ظهور أزمات جديدة، فضال

د بأمس استضافة هذا املؤتمر اإلقليمي بالتعاون مع األمم املتحدة والذي يركز على تمكين الشباب وتعزيز التسامح في املنطقة العربية، التي تع

 الحاجة اليوم إلى تكثيف الجهود للتصدي للتطرف واإلرهاب.  

 

تخطى إن دولة اإلمارات، التي تقوم بدور فاعل إلعادة االستقرار إلى املنطقة عبر معالجة االزمات ودعم الحلول السياسية الدائمة، تطمح أن توأكد 

قات ال محدودة املنطقة العربية هذه التحديات وأن تنتقل إلى مرحلة جديدة يسود فيها األمن واالزدهار. ونرى هنا أن الشباب، بما يمتلكون من طا

 .
ً
 وقدرات مميزة على االبداع واالبتكار، هم الفئة األمثل لقيادة املنطقة نحو مستقبل أكثر إشراقا

جنسية تعيش في سالم وتآخي وتشاركت جميعها هذا العام في إطالق مبادرات لالحتفال  200نجحت دولة اإلمارات في احتضان أكثر من  وقال " لقد

 للتسامح. ونسعى عبر بناء بيت العائلة اإلبراهيمية والذي سيضم كنسية ومسجد وكنيس واستضافة متحف اللوفر إلى تشجيع  2019بعام 
ً
عاما

والثقافات. وستواصل بالدي، بشبابها وكافة أفرادها، العمل كافة األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية  وع وتعزيز الحوار بين األدياناالحتفاء بالتن

 ملحاربة التطرف والعنف وترسيخ القيم اإلنسانية العريقة. 

التعاون مع دولة اإلمارات ومركز هداية بشأن ب، وكيل األمين العام لألمم املتحدة ملكتب مكافحة اإلرهاب، فالديمير فورونكوف السيدرحب من جهته 

 ،"آمل أن يوفر هذا املؤتمر منبرا لتحديد السبل والفرص لتعزيز التعاون بين الدول األعضاء في جامعة الدول العربية، وقال: هذا املوضوع الهام

 ". ملكافحة اإلرهاب يةئجهود الوقاالكجزء من بشكل أكبر عم تمكين الشباب وتعزيز التسامح ن تداملتحدة أواستكشاف كيف يمكن لألمم 

تحقيق  وشدد أيضا على الدور الحيوي ملنظمات املجتمع املدني في بناء التالحم االجتماعي وإرساء األسس ملنع تجنيد اإلرهابيين وفي الوقت نفسه 

 اإلرهابية. املجتمعات بعد الهجماتصفوف 

ن أ كما التطرف العنيف هو معضلة عاملية تتطلب نهجا متعدد األطراف.إن وقال سعادة أحمد بن سلطان القاسمي، املدير التنفيذي ملركز هداية "

ية، وتمكين ستلزم تضافر جهود املجتمع املدني واملجتمعات املحليموضوع هذا املؤتمر، وهو وضع نهج شمولي وقوي في مكافحة التطرف العنيف 

 الشباب وإدماجهم، وتكريس قيم التسامح والتعايش السلمي."



 
 
    

معنية بتمكين الشباب من أجل منع ومكافحة التطرف العنيف املفض ي  ى عامة، هي جلسة رفيعة املستو  ذات مواضيعويشمل املؤتمر ثالث جلسات 

ز إلى اإلرهاب، وجلسة رفيعة املحتوى لتعزيز التسامح من أجل منع ومكافحة التطرف العنيف املفض ي إلى اإلرهاب، وحلقة شبابية معنية بتعزي

 قيم التسامح وتعزيز القدرة على الصمود أمام الدعاية اإلرهابية. الشراكات بين الحكومات والشباب واملجتمع املحلي والجهات الدينية لتعزيز

التي افتتحها وكيل األمين والدولية، و  عمل ملدة يوم واحد بقيادة منظمات املجتمع املدني اإلقليمية ورشةديسمبر  17باإلضافة إلى ذلك، عقد في 

الفاعلة الشعبية من تبادل وجهات النظر حول جدول أعمال املؤتمر، مع التركيز تمكين الجهات وكان الهدف منها العام فورونكوف ومعالي زكي نسيبة 

 .على الشباب، وإشراك املجتمع، والتمكين، والقدرة على الصمود. وقد شكلت مناقشاتهم موضوع املؤتمر اإلقليمي األكبر

 

لرؤساء وكاالت مكافحه  رفيع املستوى تمر األمم املتحدة ل مؤ هذا املؤتمر هو السادس في سلسلة من املؤتمرات اإلقليمية التي ستعقد حو يذكر ان 

بدعوة من األمين العام أنطونيو غوتيريش بهدف تعزيز التعاون  2018اإلرهاب التابعة للدول األعضاء، الذي انعقد ألول مره في نيويورك في يونيو 

ي مختلف املناطق باملشاركة في تنظيم الدولي ملكافحة التهديد املتنامي لإلرهاب. ويشارك مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب مع الدول األعضاء ف

 هذه املؤتمرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون اإلقليمي املناهض لإلرهاب ومنع التطرف العنيف املفض ي إلى اإلرهاب.
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