
 

  
 

PRESS RELEASE  
 

Heads of United Nations Counter-Terrorism Bodies conclude joint 

visit to Iraq 
 

                  

 
Baghdad, Iraq, 8 March 2018 – Mr. Vladimir Voronkov, Under-Secretary-General of the 

United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT), and Ms. Michèle Coninsx, Assistant 

Secretary-General and Executive Director of the Counter-Terrorism Committee Executive 

Directorate (CTED), concluded yesterday a two-day visit to Iraq at the invitation of the 

Government and with the support of the United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI). 

 

The joint delegation met with high ranking officials in Iraq as well as with representatives of the 

diplomatic community, UNAMI, and the United Nations Country Team.  

 

The joint delegation congratulated Iraq on the military victory against the so-called Islamic State 

of Iraq and the Levant (ISIL/Daesh) and commended Iraq for its continued and long-term resolve 

in the fight against terrorism. They underscored the importance of comprehensive counter- 

terrorism efforts in accordance with all the four pillars of the United Nations Global Counter-

Terrorism Strategy and the relevant Security Council resolutions.  

 

“This joint UNOCT – CTED visit symbolises the concerted efforts of the United Nations to 

support Iraq’s fight against terrorism,” said Mr. Voronkov during the meetings with senior 

officials. “We want to emphasise, with one voice, the importance of preventing and countering 

terrorism in accordance with the rule of law, and commend Iraq’s ongoing efforts to ensure that 

its counter- terrorism laws are in compliance with the universal counter-terrorism legal 

framework,” stated Ms. Coninsx.  

 

During the meetings, the joint delegation discussed the counter-terrorism priorities of Iraq and 

the Government’s progress in addressing the 16 priority needs identified by the United Nations 

Counter-Terrorism Committee in 2015 and endorsed by Iraq. 

 

The United Nations Senior Representatives also visited Fallujah, a one-time stronghold of Daesh 

west of the Iraqi capital that was liberated by Iraqi forces in June 2016. They met there with the 

Mayor and other local officials, and toured the city. 



The joint delegation reiterated the strong support of the United Nations to Iraq. Based on the 

priority needs identified, UNOCT will provide technical assistance in priority areas, including 

capacity-building assistance, which were discussed and reiterated during the visit and in 

coordination with UNAMI and the UN Country Team. 

 

“This joint visit complements UNAMI’s efforts in supporting the Government of Iraq in its 

efforts to build a peaceful, stable and prosperous country for the people of Iraq,” concluded Mr. 

Ján Kubiš, the Special Representative of the UN Secretary-General for Iraq and the Head of 

UNAMI. 

 

The three leaders of UNOCT, CTED and UNAMI have agreed to seize the first available 

opportunity to report back jointly to the Security Council at one of its relevant upcoming 

sessions. 

 

 
Background 

This joint visit was conducted within the framework of the joint efforts of UNOCT and CTED to 

facilitate the delivery of counter-terrorism related technical assistance to Member States in 

accordance with Security Council resolution 2395 (2017), in which the Security Council 

underscored the need for the two entities to work closely together, within their respective 

mandates, to ensure balanced implementation of the United Nations Global Counter-Terrorism 

Strategy and the relevant resolutions of the Security Council.  

 

Mandated by the General Assembly, UNOCT was established in June 2017 to provide leadership 

to 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.  

 

Established by the Security Council, the Counter-Terrorism Executive Directorate (CTED) is a 

Special Political Mission of the United Nations, tasked with assisting the Security Council 

Counter Terrorism Committee in monitoring the effective implementation of Security Council 

resolution 1373 (2001) and other relevant counter-terrorism resolutions. CTED conducts 

objective country on site assessments that constitute the basis for the concerned technical 

assistance and capacity-building projects.  
 

**** 

For more information, please contact: 

Mr. Samir Ghattas, United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI), ghattass@un.org    

Ms. Laurence Gerard, United Nations Office of Counter-Terrorism, gerardl@un.org  

Mr. Mattias Sundholm, Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED), 

sundholm@un.org  
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 رئيسا هيئتين معنيتين بمكافحة اإلرهاب في األمم المتحدة
 يختتمان زيارة مشتركة إلى العراق

 
اختتم كل من السيد فالديمير فورونكوف، وكيل األمين العام لألمم المتحدة لمكتب األمم  -2018آذار  8العراق،  -بغداد

(، والسيدة ميشيل كونينكس، مساعدة األمين العام لألمم المتحدة والمديرة التنفيذية للمديرية UNOCTالمتحدة لمكافحة اإلرهاب )
لى العراق استغرقت يومين بدعوة من الحكومة العراقية وبدعم (، اختتما أمس زيارة إCTEDالتنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب )

 من بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(.
 

 والتقى الوفد المشترك بمسؤولين عراقيين رفيعي المستوى وبممثلي السلك الدبلوماسي والبعثة وفريق األمم المتحدة في العراق.

النصر العسكري الذي تحقق على ما يسمى بالدولة اإلسالمية في العراق والشام وهنأ أعضاء الوفد المشترك العراق على 
)داعش(، وأشادوا بالعراق على إصراره المتواصل والطويل األمد في الحرب على اإلرهاب. وشددوا على أهمية بذل جهود شاملة 

متحدة لمكافحة اإلرهاب وقرارات مجلس األمن ذات لألمم ال لمكافحة اإلرهاب بموجب كافة الركائز األربعة لالستراتيجية العالمية
 الصلة. 

وقال السيد فالديمير فورونكوف خالل اللقاءات التي جمعته مع كبار المسؤولين العراقيين: "إن هذه الزيارة المشتركة لمكتب 
ة التي تبذلها األمم المتحدة في األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب تجسد الجهود المنسق

دعم حرب العراق على اإلرهاب"، فيما صرحت السيدة كونينكس "إننا نريد أن نؤكد بصوت واحد على أهمية منع اإلرهاب 
ومكافحته بموجب سيادة القانون، وأن نثني على جهود العراق المتواصلة للتأكد من أن قوانين مكافحة اإلرهاب في البالد تمتثل 

 ار القانوني العالمي لمكافحة اإلرهاب".لإلط
 

وبحث الوفد المشترك خالل الزيارة أولويات العراق في مجال مكافحة اإلرهاب وما أحرزته الحكومة من تقدم في تنفيذ التوصيات 
 وأقرتها الحكومة العراقية.  2015الست عشرة التي حددتها لجنة األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب في عام 

 
زار مسؤوال األمم المتحدة مدينة الفلوجة التي إتخذها تنظيم داعش في وقت ما معقاًل له غرب العاصمة العراقية وحررتها  وكذلك

 وقد التقوا هناك بقائممقام المدينة والمسؤولين المحليين االخرين وقاموا بجولة في المدينة.   .2016القوات العراقية في شهر حزيران 
ستنادًا الى االحتياجات ذات األولوية التي تم تحديدها، سيقدم وأكد  الوفد المشترك مجددًا دعم األمم المتحدة الراسخ للعراق. وا 

مكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب المساعدة الفنية في تلك المجاالت، بما في ذلك المساعدة في بناء القدرات التي تمت 
 ل الزيارة وبالتنسيق مع بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق وفريق األمم المتحدة في العراق. مناقشتها وتأكيدها مجددًا خال



وخلص السيد يان كوبيش الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة يونامي الى القول "تأتي هذه الزيارة 
 ية في مساعيها لبناء عراق يعمه السالم واالستقرار واالزدهار".المشتركة لتستكمل جهود البعثة في دعم الحكومة العراق

واتفق رؤساء لجنة األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب وبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق 
 ات ذات الصلة في المستقبل. على إغتنام أول فرصة ممكنة لتقديم تقرير مشترك الى مجلس األمن في إحدى الجلس

 
 معلومات أساسية:

تمت هذه الزيارة المشتركة في إطار الجهود التي يبذلها مكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة 
األعضاء وفقًا لقرار مجلس اإلرهاب، على نحو مشترك، بغية تسهيل تقديم المساعدة الفنية المتعلقة بمكافحة اإلرهاب إلى الدول 

(، والذي أكد فيه مجلس األمن على حاجة الهيئتين إلى العمل معًا على نحو وثيق ضمن الوالية 2017) 2395األمن رقم 
الخاصة بكل منهما، لضمان التنفيذ المتوازن الستراتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب وقرارات مجلس األمن ذات 

   الصلة.
لتولي زمام  2017حزيران    ان مكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب والمفوض من جانب الجمعية العامة، قد تأسس فيك

القيادة في تنفيذ قرارات التفويض الصادرة عن الجمعية العمومية بخصوص مكافحة اإلرهاب؛ ولتعزيز التنسيق واالنسجام، ودعم 
 إلى الدول األعضاء لبناء قدراتها في مجال مكافحة اإلرهاب. المساعدات التي تقدمها األمم المتحدة 

أما المديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب والتي أنشأها مجلس األمن، فهي بعثة سياسية خاصة تابعة لألمم المتحدة تتولى 
( 2001) 1373لجنة مكافحة اإلرهاب التابعة لمجلس األمن، في مراقبة التنفيذ الفّعال لقرار مجلس األمن رقم مهمة مساعدة 

والقرارات األخرى ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب. وتقوم المديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب بإجراء عمليات تقييم ميدانية تتسم 
تي من شأنها أن تشكل األساس الذي تقوم عليه مشاريع بناء القدرات والمساعدات الفنية في بالموضوعية على مستوى البلدان، وال

 هذا المجال. 
 

**** 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ:

 السيد سمير غطاس من بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق:

ghattass@un.org 

 السيدة لورنس جيرارد من مكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب

gerardl@un.org 

 السيد ماتيس ساوندهولم من المديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب 

sundholm@un.org 
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شیان بۆ عیراق ردانی هاوبهسه كان كۆتایی بهكگرتووهیه ەوتهكانی نهتیرۆرییه زگا دژهرپرسانی دهبه

 هێننده

 

ری سكرتێری دهڕێز ڤالدیمێر ڤۆرۆنكۆڤ، یاریدهبه له كر یهدوێنێ هه -٢٠١٨ی ئاداری ٨غدا، عیراق، به

ری بهڕێوهری سكرتێری گشتی و بهدهینسك، یاریدهتیرۆر و خاتو میشێل كۆن ی دژهنوسینگه گشتیی له

یان بۆ عیراق هێنا كهدوو رۆژییه ردانهسه تیرۆر كۆتاییان بهی بااڵی دژهتیی لێژنهرایهبهڕێوهجێكاری بهجێبه

 نجام درابوو. تیی یونامی ئهیارمه تی عیراق و بهر بانگهێشتی حكومهسهله كه

  

ی دیپلۆماسی و یونامی و تیمی ڵگهرانی كۆمهرپرسانی بااڵی عیراق و نوێنهڵ بهگهله شههاوبه و شاندهئه

 . وهكان بۆ واڵتی عیراق كۆبوونهكگرتووهیه وهتهنه

 

تی وڵهداعش )ده  به ی كهوهرئهسهوتنی بهركهعیراق كرد بۆ سه ها پیرۆزباییان لهروهش ههشاندی هاوبه

نی بۆ وام و درێژخایهردهر بڕیاری بهسهبرێت و ستایشی عیراقیشیان كرد لهئیسالمی له عیراق و شام( ناو ده

ر چوار ی ههگوێره تی تیرۆر بهوڵی گشتگریش كرد بۆ دژایهگرنگیی هه یان بهوان ئاماژهڕی تیرۆر. ئهشه

نی نجومهكانی ئهنددارهیوهپه كان" و بڕیارهكگرتووهیه وهتهۆری نهتیر ی "ستراتیژی جیهانیی دژهكهپایه

 ئاسایش. 

 

 ردانهم سهڕێز ڤۆرۆنكۆڤ وتی "ئهرپرسانی بااڵی عیراق بهڵ بهگهی لهوهكاتی كۆبوونهو له وهمبارهله

   ڕی تیرۆردا".شه راق لهبۆ پشتگیریكردنی عی وەكانهكگرتویه وهتهوڵی چڕی نهمانای هه شههاوبه

 

تی ر گرنگیی دژایهسهخت لهنگ جهك دهیه وێت بهمانهده ، خاتو كۆنینسك وتی "ئێمهم پرسهت بهبارهر سههه

 ی كهوهكانی بۆ دڵنیابوون لهوڵههه ڵ ستایشكردنی عیراق لهگهریی یاسا لهروهی سهگوێرهبه وهینهتیرۆر بكه

 تیرۆری جیهانیدا گونجاون".  ی یاسایی دژهڵ چوارچێوهگهتیرۆر لهژهیاساكانی د

 

ڵ گهتیرۆری عیراقیان كرد له كانی دژهپێشینه تاوتوێی كاره كهشههاوبه كانیش، شاندهوهی كۆبوونهمیانه له

 ی دژهن لێژنهالیهله كه هپێشینرهپێویستی هه ١٦ له وهئاوڕدانه تیش لهكانی حكومهچوونهباسكردنی پێشڤه

 سند كراون. په وهن عیراقیشهالیهستنیشان كراون و لهده ٢٠١٥ له وهكانهكگرتووهیه وهتهتیرۆری نه

 

 رۆژێك له كرد كه ختی عیراقیانی رۆژئاوای پایتهلوجهردانی فهكان سهكگرتووهیه وهتهرانی بااڵی نهنوێنه

وان . ئهوهرزگار كرایه وهكانی عیراقهن هێزهالیهدا له ٢٠١٦ساڵی  عش بوو و دواتریش لهاڵی دارۆژان قه

 ناو شاریشدا گهڕان.  و به وهكۆبوونه كهرپرسانی تری ناوچهڵ قایمقام و بهگهله

 

مای ر بنهسهله وهراق كردهكان بۆ عیكگرتووهیه وهتههێزی نهر پشتگیریی بهسهختیان لهجه كهشههاوبه شانده

تیی كگرتووەكانیش یارمهیه وهتهتیرۆری نه ی دژهستنیشان كرابوون و نوسینگهده ی كهپێشینانه و پێویستییهئه

دا و كهردانهمیانی سه له كه وهخۆی توانا دروستكردنیشهگرتنه كات بهكان دابین دهپێشینه كنیكی بۆ ناوچهته

 .وهختی لێكرایهكان بۆ واڵتی عیراق جهكگرتووهیه وهتهڵ یونامی و تیمی نهگهنگی لهماهههه به

 ردانهم سهكان، وتی "ئهكگرتووهیه وهتهتی سكرتێری گشتیی نهری تایبهڕێز یان كوبیش، نوێنهبه وهمبارەیهله

ریكردنی عیراق بۆ بنیاتنانی واڵتێكی جێگیر و پشتگی له كانی یونامییهوڵهری ههواوكهته شههاوبه

 ڵكی عیراق". ران و ئارام بۆ خهخۆشگوزه

 



وتن تیرۆر و یونامی رێككهجێكاری دژهتیی جێبهرایهبهڕێوهتیرۆر و بهی دژهی نوسینگهكهركردهر سێ سههه

كانی نددارهیوهپه دانیشتنه كێك لهش بۆ یهبهراپۆرتی هاو وەیخساو بۆ ناردنهلی رهم ههكهی یهوهر قۆستنهسهله

 . نی ئاسایش نجومهداهاتووی ئه

 

 پاشخان: 

 

تیی رایهبهڕێوهتیرۆر و بهی دژهكانی نوسینگهشههاوبه وڵهی ههچوارچێوه له كهشههاوبه ردانهسه

نددار یوهتیرۆری پهكنیكیی دژهتیی تهیاندنی یارمهگه ئاسانكاریكردن لهنجام درا بۆ تیرۆر ئهجێكاری دژهجێبه

و تێیدا ئه نی ئاسایش كهنجومهی ئه٢٠١٧ی ساڵی ٢٣٩٥ ی بڕیاری ژمارهگوێرهندام بهبۆ واڵتانی ئه

ركی پێسپێردراو ی ئهگوێرهو به وهنزیكه ی لهوهڕوو بۆ ئهزگای خستبووهپێویستبوونی دوو ده نهنجومهئه

 وهتهتیرۆری نه ی ستراتیژی جیهانیی دژهنگانهجێكردنی هاوسهن بۆ دابینكردنی جێبه)ماندێت(یان كاربكه

   نی ئاسایش.نجومهكانی ئهنددارهیوهپه كان و بڕیارهكگرتووهیه

  

ساڵی  له وهی گشتییهڵهن كۆمهالیهلهرك ی سپاردنی ئهگوێره كان بهكگرتووهیه وهتهتیرۆی نهی دژهنوسینگه

 له یهڵهو كۆمهركی پێسپێردراوی ئهجێكردنی ئهجێبه تیكردن لهركردایهزرا بۆ دابینكردنی سهدامه ٢٠١٧

 وهتهكڕیزی و دابینکردنی تواناسازی نهنگی و یهماهههێزكردنی ههپێناو به تی تیرۆر لهدژایه

 كان. ندامهئه واڵتهكانیش بۆ كگرتووهیه

 

كی یهزرێنرا نێردهدامه وهنی ئاسایشهنجومهن ئهالیهله تیرۆریش كه جێكاری دژهتیی جێبهرایهبهڕێوهبه

جێكردنی چاودێریكردنی جێبه تیرۆر لهی دژهتیدانی لێژنهبۆ یارمه كانهكگرتووهیه وهتهتی نهسیاسیی تایبه

كانی نددارهیوهپه تیرۆرییهدژه نی ئاسایش و بڕیارهنجومه(ی ئه٢٠٠١) ١٣٧٣ ی ژمارهی بڕیاررانهكاریگه

كنیكیی تیی تهك بۆ یارمهمایهبنه بێتهده دات كهنجام دهئه تییانهنگاندنی بابهڵسههه تییهرایهبهڕێوهم بهتر. ئه

 كانی توانادروستكردن. نددار و پرۆژهیوهپه
 
 

 به  تاس میر غهڕێز سهبێژی )یونامی( بهیاندن و تهی راگهرپرسی نوسینگهبه به  نبكه  ندییوهپه یاریی زیاتر تكایهبۆ زان

 ٠٠٩٦٤٧٩٠١٩٣١٢٨١فۆنی لهته ژماره یانیش به orginformation@un.-unamiیان   ghattass@un.orgئیمێلی 

 gerardl@un.orgئیمێلی  تیرۆر بهی دژهنوسینگه یان خاتو لۆرانس له

 sundholm@un.orgئێمێلی  تیرۆر به ی دژهجێكاری لێژنهتیی جێبهرایهبهڕێوهبه ندهۆلم لهیانیش خاتو ماتیاس سه
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