
 

 

 

 

Head of the UN Office of Counter-Terrorism concludes visit to Egypt 
 

Cairo, 5 March 2018– Under-Secretary-General Vladimir Voronkov, Head of the United Nations 

Office of Counter-Terrorism (UNOCT) concluded today a three-day visit to Cairo at the invitation of 

the Government of the Arab Republic of Egypt. 

 

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

Ambassador Ihab Fawzi, Assistant Minister of Foreign Affairs for Multilateral Affairs and 

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

Cooperation. He also met with the Grand Imam of Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, and visited the Al-

Azhar Observatory for Combating Extremism.  

 

The Under-Secretary-General commended Egypt’s leadership during its recent Chairmanship of the 

United Nations Security Council Counter Terrorism Committee, under which “a number of crucial 

resolutions were adopted to upgrade the counter-terrorism responses of Member States,” he said. 

 

Mr. Voronkov stressed that promoting international cooperation to prevent and counter terrorism in 

the context of all four pillars of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, is a high 

priority for the Secretary-General and the United Nations. Mr. Voronkov noted in a meeting with 

senior Egyptian officials and representatives of the diplomatic community organized by the Cairo 

International Center for Conflict Resolution, Peacekeeping and Peacebuilding, that the “UN Counter-

Terrorism week,” which will encompass the sixth Review of the United Nations Global Counter-

Terrorism Strategy and the High-Level Conference of Heads of Counter-Terrorism Agencies of 

Member States that the Secretary-General has convened in New York in June, will be an 

unprecedented opportunity to enhance Member States’ collaboration. 

 

The Under-Secretary-General also discussed with his interlocutors a number of areas of common 

interest in which the United Nations and the Arab Republic of Egypt could exchange good practices, 

including countering the financing of terrorism, strengthening border controls and aviation security, 

countering terrorist narratives, and the terrorist use of improvised explosive devices. 

 

During his visit, Mr. Voronkov met with Mr. Hossam Zaki, Assistant Secretary-General of the League 

of Arab States, to exchange views on the evolving terrorist threat at the regional level and strengthen 

collaboration between both organizations to effectively address it.  

 

The United Nations 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 

 

mailto:achouri@un.org


 2 

 

 

 
 إلى مصر تهيختتم زيار  ،رئيس مكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب ،فالديمير فورونكوف

 
ملكافحة اإلرهاب، زيارة إىل القاهرة استغرقت  اختتم اليوم فالدميري فورونكوف وكيل األمني العام ، رئيس مكتب األمم املتحدة -2018آذار / مارس  5القاهرة، 

 ثالثة أيام بدعوة من حكومة مجهورية مصر العربية.
 

املتعددة األطراف واألمن وخالل الزيارة، التقى السيد فورونكوف مع اجلنرال جمدي عبد الغفار، وزير الداخلية؛ السفري إيهاب فوزي، مساعد وزير اخلارجية للشؤون 
 .ل حممد الكشكى، مساعد وزير الدفاع للتعاون الدوىل. والتقى أيضا باإلمام األكرب لألزهر أمحد الطيب وزار مرصد األزهر ملكافحة التطرفالدويل؛ واجلنرا

 
بها اعتماد عدد من القرارات وجوأثىن وكيل األمني العام على قيادة مصر خالل رئاستها األخرية للجنة مكافحة اإلرهاب التابعة جمللس األمن لألمم املتحدة، واليت مت مب

 احلامسة لتحسني استجابات الدول األعضاء ملكافحة اإلرهاب.
 

ية ملكافحة اإلرهاب، ميثل وأكد السيد فورونكوف أن تعزيز التعاون الدويل ملنع اإلرهاب ومكافحته يف سياق مجيع الركائز األربع السرتاتيجية األمم املتحدة العامل
الدويل ام واألمم املتحدة. وأشار السيد فورونكوف يف اجتماعه مع كبار املسؤولني املصريني وممثلي السلك الدبلوماسي الذي نظمه مركز القاهرة أولوية عليا لألمني الع

سرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اللتسوية النزاعات وحفظ السالم وبناء السالم إىل أن "أسبوع األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب" الذي سيشمل االستعراض 
حزيران / يونيه، ستكون فرصة  شهر عقده األمني العام يف نيويورك يفياإلرهاب واملؤمتر الرفيع املستوى لرؤساء وكاالت مكافحة اإلرهاب يف الدول األعضاء الذي 

 غري مسبوقة لتعزيز تعاون الدول األعضاء.
 

ا ا مع حماوريه عددا من اجملاالت ذات االهتمام املشرتك ميكن أن تتبادل فيها األمم املتحدة ومجهورية مصر العربية املمارسات اجليدة، مبوناقش وكيل األمني العام أيض
 ة.رة املرجتلرهايب لألجهزة املتفجيف ذلك مكافحة متويل اإلرهاب، وتعزيز الرقابة على احلدود وأمن الطريان، ومكافحة اخلطاب اإلرهايب، واالستخدام اإل

 
هايب املتطور على الصعيد والتقى السيد فورونكوف خالل زيارته بالسيد حسام زكي، األمني العام املساعد جلامعة الدول العربية، لتبادل اآلراء بشأن التهديد اإلر 

 اإلقليمي وتعزيز التعاون بني املنظمتني للتصدي له على حنو فعال.
 

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

 
**** 
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