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Under-Secretary-General for Counter-Terrorism, Executive Director of 
UN Counter Terrorism Centre 

strengthens collaboration with Saudi Arabia in visit to Riyadh 
 

Riyadh, 12 September 2019 – At the invitation of the Government of Saudi Arabia, Under-Secretary-General 
Vladimir Voronkov, Head of the United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT) and Executive Director 
of the United Nations Counter-Terrorism Center (UNCCT) concluded today a two-day visit to the Kingdom 
of Saudi Arabia. Mr. Voronkov was accompanied by H.E. Ambassador Abdallah Al Mouallimi, Permanent 
Representative of Saudi Arabia to the United Nations, and Chairman of the UNCCT Advisory Board, and Mr. 
Jehangir Khan, Director of UNCCT.  
  
During the visit, Mr. Voronkov met with the Minister of Foreign Affairs, H.E. Mr. Ibrahim bin Abdulaziz bin 
Abdullah Al-Assaf. He expressed gratitude to the Government of Saudi Arabia for its critical support to 
UN counter-terrorism efforts. He added that the Saudi contributions of $110 million have had a multiplier 
effect over the years, attracting an increasing number of donors committed to working together to support 
UNCCT in helping Member States implement the four pillars of United Nations Global Counter-
Terrorism Strategy and build stronger international cooperation to fight terrorism. Furthermore, he 
indicated that this visit aimed to broaden the strategic partnership with Saudi Arabia by, among other 
initiatives, leveraging the experience and expertise of the country’s specialized counter-terrorism centres 
and institutions, which would in turn help UNCCT become a stronger Centre of Excellence to support 
Member States’ efforts to address the evolving terrorist threat. Mr. Voronkov also briefed Saudi Arabia about 
ongoing UNCCT programmes and projects implemented across the globe with the generous support of the 
Kingdom and other donors. 
  
Mr. Voronkov also met the Director of the Counter-Terrorism Permanent Committee of the Presidency of 
State Security, who briefed on measures taken by Saudi Arabia against terrorism at the national, regional and 
international levels. They discussed a range of possible joint actions, including future events to be co-
organized by UNCCT and Saudi Arabia in 2020.  
  
Mr. Voronkov also visited the Global Center for Combating Extremist Ideology (Etidal), the Ideological War 
Center, the King Salman Humanitarian Aid and Relief Center, the Mohammed Bin Naif Counseling and Care 
Centre, and the Naif Arab University for Security Sciences, where he gave a key note speech to faculty and 



students. During the meetings, the Under-Secretary-General welcomed the high-level expertise of these 
institutions and explored ways to leverage knowledge and resources, and multiply UNCCT’s 
impact. Possible areas of collaboration included addressing the misuse of new technologies by 
terrorists, countering terrorist narratives and financing, and addressing the root causes of violent extremism, 
including in prisons.  
  
Mr. Voronkov and Ambassador Al Mouallimi concluded that the visit had contributed to shape the future of 
the UNCCT to better serve the needs of Member States. It was agreed that a number of high-level events will 
be held in 2020, including during the UN Counter-Terrorism Week in July, which will be a good opportunity 
to showcase the achievements of UNCCT and chart its future as enhanced Global Center of Excellence in the 
field of counter-terrorism. 
 
Under-Secretary-General Voronkov concluded his visit by reiterating his sincere appreciation to the 
Government of the Kingdom of Saudi Arabia for the warm hospitality extended to him and his 
UNCCT delegation. He expressed the hope that this successful visit would lead to a stronger partnership 
between the United Nations and the Kingdom of Saudi Arabia in the field of counter terrorism. 
 
 
 
 
 BACKGROUND INFORMATION 
  
The UNCCT was established in 2011 through an initial contribution from Saudi Arabia of $10 million to 
enhance United Nations counter-terrorism efforts, such as providing capacity-building support to Member 
States for the implementation of the UN Global Counter-Terrorism Strategy. In 2014, Saudi Arabia 
contributed an additional $100 million to the Centre. In 2017, the Centre was moved to the newly established 
UN Office of Counter-Terrorism and Mr. Vladimir Voronkov was appointed Executive Director of the Centre.  
  
UNCCT works on all four (4) pillars of the Global Counter-Terrorism Strategy on issues such as addressing the 
foreign terrorist fighters phenomenon; countering the financing of terrorism; enhancing border security and 
management; promoting human rights while countering terrorism; and supporting victims of terrorism, 
among others.  
  
Since April 2012, UNCCT has implemented more than 80 capacity-building projects at global, regional and 
national levels. The Centre focuses its activities on countries and regions where the threat of terrorism is 
most acute.  
  
The Members of the Advisory Board include: Saudi Arabia (Chair), Algeria, Argentina, Belgium, Brazil, China, 
Egypt, France, Germany, India, Indonesia, Morocco, Nigeria, Norway, Russian Federation, Pakistan, Spain, 
Switzerland, Turkey, United Kingdom of Great Britain and Northern Island, the United States of America and 
the European Union (Guest Member). 
  



 

   بيان
 صحف 

  
 

 التعاون يعزز  اإلرهاب لمكافحة المتحدة األمم لمركز  التنفيذي المدير  االرهاب، لمكافحة المتحدة لألمم العام األمي    وكيل
   السعودية العربية المملكة مع

 
 الرياض إىل زيارته ف

  

 االرهاب لمكافحة المتحدة لألمم العام األمي    وكيل اليوم اختتم السعودية، العربية المملكة لدعوة تلبية - 2019 سبتمب   12 الرياض،
 اإلرهاب لمكافحة المتحدة األمم لمركز  التنفيذي والمدير ( UNOCT) اإلرهاب لمكافحة المتحدة األمم مكتب رئيس فورونكوف، فالديمي  

(UNCCT )للمملكة الدائم الممثل المعلىم هللا عبد  السفي   معال   فورونكوف السيد  رافق. السعودية العربية للمملكة يومي    استغرقت زيارة 
 لمكافحة المتحدة األمم مركز  مدير  خان جهانجي   والسيد  للمركز، االستشاري المجلس ورئيس المتحدة األمم لدى السعودية العربية
 . اإلرهاب

 لحكومة امتنانه عن وأعرب العساف  العزيز عبد  بن إبراهيم الدكتور  الخارجية  وزير معال   مع فورونكوف السيد  التق   الزيارة خالل 
   المتحدة األمم لجهود  الحاسم لدعمها  السعودية العربية المملكة

 110 البالغة السعودية المساهمات أن وأضاف. اإلرهاب مكافحة ف 
ايدا  عددا  اجتذبت حيث السني    مر  عىل مضاعف تأثي   لها  كان  دوالر  ماليي    عي    من مي   مي    المتير    االرهاب  لدعم معا  بالعمل الملي  

 ف 
اتيجية األرب  ع االركان تنفيذ  عىل األعضاء الدول مساعدة  لمكافحة أقوى دول   تعاون وبناء اإلرهاب، لمكافحة العالمية المتحدة األمم السي 
اكة نطاق توسيع إل تهدف الزيارة هذه أن إل فورونكوف السيد  أشار  ذلك عىل عالوة. اإلرهاب اتيجية الشر  العربية المملكة مع االسي 
ات من االستفادة خالل من أخرى مبادرات ضمن من السعودية    المتخصصة وتمويله اإلرهاب مكافحة ومؤسسات مراكز  خير

   البالد  ف 
 والت 

 اإلرهابر   التهديد  لمواجهة األعضاء الدول جهود  لدعم قوي تمي    مركز  يصبح أن عىل االرهاب لمكافحة المتحدة األمم مركز  ستساعد  بدورها 
ع كما .  المتطور 

َ
   المنفذة الجارية لمكافحة المتحدة األمم مركز  ومشاري    ع برامج عىل السعودية العربية المملكة فورونكوف السيد  أطل

 جميع ف 
   الدعم خالل من العالم أنحاء

 . األخرى المانحة والجهات المملكة من السخ 

   التدابي   عىل الوفد  بدوره أطلع والذي الدولة أمن لرئاسة التابعة اإلرهاب لمكافحة الدائمة جنةالل برئيس فورونكوف السيد  التق   كما  
 الت 

 اإلجراءات من مجموعة عىل الحوار  وتم. والدولية واإلقليمية الوطنية المستويات عىل اإلرهاب ضد  السعودية العربية المملكة اتخذتها 
كة    بما  الطرفي    بي    المحتملة المشي 

   المستقبلية األحداث ذلك ف 
   سيشارك الت 

 العربية والمملكة لمكافحة المتحدة األمم مركز  تنظيمها  ف 
   السعودية
 . 2020 عام ف 

 واالعمال لإلغاثة سلمان الملك ومركز  الفكرية، الحرب ومركز  ،(اعتدال) المتطرف الفكر  لمكافحة العالىم   المركز  فورونكوف السيد  زار  كما  
  خطاًبا  ألق   حيث األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ال باإلضافة والرعاية، للمناصحة نايف بن محمد  ومركز  اإلنسانية،

َ
 أعضاء أمام رسميا

ة االجتماعات خالل العام األمي    وكيل ورحب. والطالب التدريس هيئة  السبل وتحري السعودية للمؤسسات المستوى الرفيعة بالخير
 مركز  بي    الممكنة التعاون مجاالت  تضمنت وقد   . االرهاب لمكافحة المتحدة األمم مركز  جهود  ومضاعفة والموارد  المعرفة لزيادة الكفيلة
 ومكافحة اإلرهابيي    قبل من الجديدة التكنولوجيا  استخدام إساءة معالجة السعودية، العربية والمملكة االرهاب لمكافحة المتحدة األمم

   بما  العنيف للتطرف الجذرية األسباب ومعالجة والتمويل الشديات
   ذلك ف 

 . السجون ف 



   ساهمت قد  بأنها  الزيارة المعلىم   والسفي   فورونكوف السيد  واختتم
 
 لتلتر   اإلرهاب لمكافحة المتحدة األمم مركز  اتفاقية مستقبل تشكيل ف

ا  أن عىل االتفاق وتم. أفضل بشكل األعضاء الدول احتياجات بذلك
ً
   المستوى رفيعة األحداث من عدد

عقد  والت 
ُ
   ست

 
   بما  2020 عام ف

 
 ف

   اإلرهاب لمكافحة المتحدة األمم أسبوع خالل ذلك
 
 االرهاب لمكافحة المتحدة األمم مركز  إنجازات لعرض جيدة فرصة ستكون يوليو  ف

   ومتطور  عالىم   تمي    كمركز   مستقبلها  ورسم
 
 . اإلرهاب مكافحة مجال ف

  

   فورونكوف السيد  العام األمي    وكيل أعرب
 
 الضيافة كرم  عىل السعودية العربية المملكة لحكومة الخالص تقديره بتكرار  زيارته اختتام ف

   أمله عن وأعير   . المرافق ولوفده له قدم الذي
 
اكة إل الناجحة الزيارة هذه تؤدي أن ف  العربية والمملكة المتحدة األمم بي    أقوى شر

   السعودية
 
 . اإلرهاب مكافحة مجال ف

 : المركز  عن معلومات 

  ( UNCCT) اإلرهاب لمكافحة المتحدة األمم مركز  تأسس
 
 10 بقيمة السعودية العربية المملكة من أولية مساهمة خالل من 2011 عام ف

اتيجية تنفيذ  أجل من األعضاء الدول إل القدرات لبناء دعم تقديم مثل اإلرهاب، لمكافحة المتحدة األمم جهود  لتعزيز  دوالر  ماليي     اسي 
  . اإلرهاب لمكافحة العالمية المتحدة األمم

 
   بمبلغ السعودية العربية المملكة ساهمت 2014 عام ف

 
. للمركز  دوالر  مليون 100 قدره إضاف

  
ا  أنشر   الذي اإلرهاب لمكافحة المتحدة األمم مكتب إل المركز  نقل تم 2017 عام وف 

ً
  فورونكوف فالديمي   السيد  تعيي    وتم حديث

 
 مديرا

 
 
  . للمركز  تنفيذيا

اتيجية األرب  ع االركان عىل UNCCT يعمل  األجانب اإلرهابيي    المقاتلي    ظاهرة معالجة مثل قضايا  بشأن اإلرهاب لمكافحة العالمية لالسي 
 أمور  ضمن من اإلرهاب ضحايا  ودعم اإلرهاب مكافحة أثناء اإلنسان حقوق وتعزيز  وإدارتها  الحدود  أمن وتعزيز  اإلرهاب تمويل ومكافحة
 . أخرى

وًعا  80 من أكي   UNCCT نفذ  2012 أبريل منذ   أنشطته المركز  يركز  حيث والوطنية واإلقليمية العالمية المستويات عىل القدرات لبناء مشر
   والمناطق البلدان عىل

  . حدة أكي   اإلرهاب تهديد  فيها  يكون الت 

 ) السعودية العربية المملكة: هم االستشاري المجلس أعضاء
 
، الجزائر، ،(رئيسا ازيل، بلجيكا، األرجنتي   ، الير  ألمانيا، فرنسا، مرص، الصي  

يا، المغرب، إندونيسيا، الهند، وي    ج، نيجي  ، االتحاد  الي  يطانيا  المتحدة المملكة تركيا، سويشا، إسبانيا، باكستان، الروس   لجزيرةوا العظىم لير
 (. ضيف عضو ) األوروبر   واالتحاد  األمريكية المتحدة الواليات الشمالية،

 

 

 


