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Head of the UN Office of Counter-Terrorism visiting Egypt 
 

 

Cairo, 3 March 2018– Under-Secretary-General Vladimir Voronkov, Head of the United Nations 

Office of Counter-Terrorism is starting a two-day visit to Cairo at the invitation of the Government 

of the Arab Republic of Egypt. 

 

During the visit, Mr. Voronkov will meet with General Magdy Abdel Ghaffar, Minister of Interior; 

Mr. Ihab Fawzi, Assistant Minister of Foreign Affairs for Multilateral Affairs and International 

Security and General Mohamed El Kishky, Assistant Defence Minister for International 

Cooperation. 

 

The United Nations Under-Secretary-General will also meet with the Grand Imam of Al-Azhar, 

Ahmed el-Tayeb; Mr. Hossam Zaki, the Assistant Secretary-General of the League of Arab States, 

as well as representatives of the diplomatic community and the United Nations Country Team. 

 

Mr. Voronkov will discuss with his counterparts the evolving threat of terrorism and ways to enhance 

international cooperation in accordance with international law and the United Nations Global 

Counter-Terrorism Strategy as well as relevant General Assembly and Security Council resolutions.  

 

Adopted by the General Assembly in 2006, the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy 

provides a comprehensive blueprint to guide Member States’ efforts to counter terrorism and 

prevent violent extremism conducive to terrorism. The Global Strategy is reviewed every two 

years to ensure it is aligned with Member States’ needs in response to this rapidly evolving threat. 

The next review will take place in June 2018. 

 

The Office of Counter-Terrorism was established in June 2017 to provide leadership on the 

implementation of General Assembly counter-terrorism mandates, to enhance coordination and 

coherence, and to strengthen the delivery of the United Nations counter-terrorism capacity building 

assistance to Member States.  

 

**** 

 

For more information, please contact: 

Ms. Radhia Achouri, Director, United Nations Information Centre-Cairo, achouri@un.org 

Ms. Laurence Gerard, United Nations Office of Counter-Terrorism, New York, gerardl@un.org 
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 المتحدة لمكافحة اإلرهاب يزور مصررئيس مكتب األمم 
 

فالدميري فورونكوف، وكيل األمني العام و رئيس مكتب األمم املتحدة ملكافحة  السيد  يبدأ –  2018آذار / مارس  3القاهرة، 
فورونكوف مع اللواء وخالل الزيارة، سيجتمع السيد  .اإلرهاب، زيارة إىل القاهرة تستغرق يومني بدعوة من حكومة مجهورية مصر العربية

جمدي عبد الغفار، وزير الداخلية، السيد إيهاب فوزي، مساعد وزير اخلارجية للشؤون املتعددة األطراف واألمن الدويل، واللواء حممد 
 .الكشكي، مساعد وزير الدفاع للتعاون الدويل

 
 املساعد العام األمني زكي، حسام السيد الطيب، أمحد الدكتور ألزهرل كرباأل اإلمام فضيلة مع أيضا املتحدة لألمم العام األمني وكيل سيجتمع كما

 املتصاعد التهديد نظرائه مع فورونكوف السيد وسيناقش. القطري املتحدة األمم وفريق الدبلوماسي السلك ممثلي عن فضال العربية، الدول جلامعة
 وجملس العامة اجلمعية قرارات عن فضال اإلرهاب، ملكافحة العاملية املتحدة األمم واسرتاتيجية الدويل للقانون وفقا الدويل التعاون تعزيز وسبل لإلرهاب

 .الصلة ذات األمن
 

، خطة شاملة لتوجيه جهود الدول 2006هتا اجلمعية العامة يف عام و توفر اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، اليت اعتمد
األعضاء يف مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف املؤدي إىل اإلرهاب. وجيري استعراض االسرتاتيجية العاملية كل سنتني لضمان اتساقها 

  .2018ستعراض املقبل يف حزيران / يونيه مع احتياجات الدول األعضاء استجابة هلذا التهديد السريع التطور. وسيجري اال
 

لتوفري القيادة بشأن تنفيذ واليات اجلمعية العامة ملكافحة اإلرهاب، وتعزيز  2017 وأنشئ مكتب مكافحة اإلرهاب يف حزيران / يونيه
 .ابالتنسيق واالتساق، وتعزيز تقدمي املساعدة اليت تقدمها األمم املتحدة إىل الدول األعضاء يف جمال بناء القدرات يف جمال مكافحة اإلره

**** 

 
 للمزيد من املعلومات، الرجاء اإلتصال ب:
  achouri@un.org،السيدة راضية عاشوري، مديرة مركز األمم املتحدة لإلعالم بالقاهرة 

 gerardl@un.orgمكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، نيويورك،  السيدة لورانس جريار،
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