
    
Press Release 

 

Regional Conference in Abu Dhabi Calls for Tolerance and Youth Empowerment to 
Prevent and Counter Violent Extremism Conducive to Terrorism 

  
Abu Dhabi, 19 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 UAE Ministry of Foreign Affairs and International 
Cooperation, the United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT) and Hedayah, concluded 
today in Abu Dhabi. 
  
250 representatives from 32 Member States, various UN entities, international and regional 
organizations, and civil society partners discussed different approaches to strengthening 
resilience against radicalization leading to terrorism. The conference included three plenary 
thematic sessions: a High-Level Panel on Empowering Youth for Preventing and Countering 
Violent Extremism Conducive to Terrorism (PCVE), a High-Level Panel on Promoting Tolerance for 
PCVE, and the Youth Circle on enhancing partnerships between governments, youth, community 
and religious actors to promote tolerance and increase resilience to terrorist narratives. The 
substance of discussions held during the one-day workshop preceding the conference and led by 
regional and international civil society organizations fed into these sessions.  
 
Opening the conference, H.E. Zaki Nusseibeh, UAE Minister of State, highlighted the vital role of 
civil society organizations in empowering youth and promoting tolerance to prevent and combat 
extremism and terrorism. In this context, he underlined the need for enhanced partnerships and 
cooperation with these organizations to leverage their expertise in the development and 
implementation of a national and regional PCVE Action Plan. 
 
In closing, United Nations Under-Secretary-General for Counter-Terrorism Vladimir Voronkov 
thanked the UAE Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation and Hedayah for co-
chairing the conference and all participants for their fruitful discussions and exchange of 
innovative ideas. He announced that on the sidelines of the conference, UNOCT and Hedayah 
signed a memorandum of understanding to strengthen cooperation.   
 
The Under-Secretary-General also acknowledged the participation of Mr. Péter Sztáray, State 
Secretary for Security Policy of Hungary, and Ms. Fatima Benoughazi from the Young Leaders 
Council of Tangier, as well as a number of senior UN officials, including Mr. Yury Fedotov, 
Executive Director of UNODC; Ms. Jayathma Wickramanayake, United Nations Youth Envoy; Mr. 
Adama Dieng, UN Special Adviser on the Prevention of Genocide; and Mr. Miguel Ángel 
Moratinos, High Representative for the United Nations Alliance of Civilizations. 
 



On behalf of the co-chairs, the Under-Secretary-General presented the key conclusions of the 
conference and a vision for the way forward. He stated that conference participants agreed that 
the threat from ISIL (Da’esh), Al-Qaida, and other terrorist groups remains acute and widespread 
and underlined the need to further strengthen international and regional cooperation, including 
the sharing of good practices and lessons learned to empower youth and promote tolerance. 
 
“Tolerance is central to building cohesion and solidarity, tightening the social fabric of our 
societies. This is an essential bulwark against the corrosive spread of violent extremism,” Mr. 
Voronkov said. “The journey of achieving tolerance must start with social inclusion and not stop 
until social cohesion,” he added.  
 
On behalf of the co-chairs, Mr. Voronkov stated that “we must build bridges and understanding 
to promote resilience and rejection of narratives that “demonize and dehumanize the other, 
including those that associate terrorism to any religion, nationality or ethnicity.”  

 
Based on the Youth Circle discussions, the Under-Secretary-General stressed: “We must do more 
to listen to youth perspectives and engage young people to help shape counter-terrorism policies 
and programs.” He also underscored that placing victims of terrorism at the center of prevention 
efforts sends a strong and powerful message that helps put a human face to the effects of 
terrorism while building resilient communities.  
 
The conference called for holistic and inclusive approaches to preventing and countering 
terrorism, oriented towards action at the grassroots level. It also stressed the need for more 
meaningful and action-oriented engagement between governments and civil society, including 
community, religious, and non-traditional actors in promoting dialogue, mutual understanding, 
and peaceful co-existence in full respect of human rights.  
 
“Let’s honor human rights and rule of law to build resilient societies for a shared future as global 
neighbors in this age of hyper-connectivity to prevent and counter terrorism,” Mr. Voronkov 
concluded, highlighting that societies must invest in prevention and building social and 
institutional resilience to the scourge of terrorism. 
 
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. 
UNOCT is partnering with Member States in different regions to co-organize these conferences, 
which aim to strengthen regional counterterrorism cooperation and prevent violent extremism 
conducive to terrorism. The outcomes and recommendations of these conferences will feed into 
the second High-Level Conference, which will take place in New York in July 2020. 

**** 
 

For more information, visit: bit.ly/OCTRegionalConferences 

https://www.un.org/counterterrorism/regional-conferences/united-arab-emirates
https://www.un.org/counterterrorism/regional-conferences/united-arab-emirates
https://www.un.org/counterterrorism/regional-conferences/united-arab-emirates


 ةومكافحوتعزيز التسامح تمكين الشباب لاملؤتمر اإلقليمي في أبو ظبي اختتام أعمال 

 التطرف العنيف املفض ي إلى اإلرهاب

  

املؤتمر اإلقليمي رفيع اختتمت اليوم في أبو ظبي أعمال -2019ديسمبر  19أبو ظبي ، 

التطرف  ةالعملية ملنع ومكافح تدابيرحول "تمكين الشباب وتعزيز التسامح: ال ى املستو 

 ،التعاون الدوليو الخارجية  ةالعنيف املفض ي إلى اإلرهاب"، الذي شاركت في تنظيمه وزار 

 .هدايةمركز اإلرهاب و  ةومكتب األمم املتحدة ملكافح

  

من الدول األعضاء ومختلف كيانات األمم املتحدة  32ممثال من  250ناقش قد و 

 مختلف التدابير الواجب اتخاذهادني وشركاء املجتمع امل ةقليميواملنظمات الدولية واإل

 إلى اإلرهاب. وتضمن املؤتمر  املفض يالصمود ضد التطرف  ىلتعزيز القدرة عل

ثالث جلسات ذات مواضيع عامة، هي جلسة رفيعة املستوى معنية بتمكين الشباب من 

أجل منع ومكافحة التطرف العنيف املفض ي إلى اإلرهاب، وجلسة رفيعة املحتوى لتعزيز 

لتسامح من أجل منع ومكافحة التطرف العنيف املفض ي إلى اإلرهاب، وحلقة شبابية ا

معنية بتعزيز الشراكات بين الحكومات والشباب واملجتمع املحلي والجهات الدينية 



وقد اعتمدت  لتعزيز قيم التسامح وتعزيز القدرة على الصمود أمام الدعاية اإلرهابية.

يوم واحد لالعمل التي استمرت  ةي جرت خالل حلقاملناقشات التهذه الجلسات على 

 .والدولية ةقليميمنظمات املجتمع املدني اإل ، بقيادةوسبقت املؤتمر

الدور الحيوي  املؤتمر بكلمة أكد فيها على ،ة، وزير دولةمعالي زكي نسيبقد افتتح و 

ملنظمات املجتمع املدني في تمكين الشباب وتعزيز التسامح ملنع ومكافحه التطرف 

الحاجة إلى تعزيز الشراكات والتعاون مع  معاليه علىواإلرهاب. وفي هذا السياق ، شدد 

ة ملنع وإقليمي ةعمل وطني ةهذه املنظمات لالستفادة من خبراتها في وضع وتنفيذ خط

 .رف العنيف املفض ي إلى اإلرهابومكافحة التط

، لألمم املتحدةالتابع  اإلرهاب ةكافحكتب موفي الختام، أعرب وكيل األمين العام مل

ملركز مارات و اإل  دولة فالديمير فورونكوف، عن شكره لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في

تائج املثمرة التي الن ىجميع املشاركين عل، كما شكر هداية ملشاركتهما في رئاسة املؤتمر

أن مركز هداية ومكتب . وأعلن خالل املؤتمر ناقشات وتبادل األفكار املبتكرةآلت إليها امل

تفاهم لتعزيز  ةهامش املؤتمر مذكر مكافحة اإلرهاب التابع لألمم املتحدة قد وقعا على 

  ن في ما بينهما.التعاو 

 



السيد بيتر سزتراي ، وزير الدولة للسياسة  ةوكيل األمين العام أيضا بمشارك كما أشاد

، وكذلك ةطنجمجلس القيادات الشابة لفي هنغاريا، والسيدة فاطمة بنغازي من  ةمنياأل 

عدد من كبار مسؤولي األمم املتحدة، بمن فيهم السيد يوري فيدوتوف، املدير التنفيذي 

األمم  ةالسيدة جاياثما ويكراماناكي، مبعوثو ؛ اإلرهاب كتب األمم املتحدة ملكافحةمل

 ةبادداما دينغ ، مستشار األمم املتحدة الخاص املعني بمنع اإل أالسيد و املتحدة للشباب ؛ 

خيل موراتينوس، املمثل السامي لتحالف الحضارات التابع أنالجماعية ؛ والسيد ميغيل 

 .لألمم املتحدة

نيابة عن الرئيسين املشاركين، االستنتاجات الرئيسية قدم وكيل األمين العام، بالو 

للمض ي قدما.  للخطوات الواجب اتباعها ( ورؤيةرابط مللخص االستنتاجاتللمؤتمر )

ن داعش وتنظيم القاعدة والجماعات أ ىاتفقوا عل قد املشاركين في املؤتمر أنوذكر 

ضرورة زيادة تعزيز  ىعلوأكدوا  تشكل خطرا حقيقيا واسع االنتشار،األخرى  ةهابير اإل 

التعاون الدولي واإلقليمي، بما في ذلك تبادل املمارسات الجيدة والدروس املستفادة 

 .الشباب لتمكين

النسيج االجتماعي.  إعادة اللحمة إلىلتضامن ، و لأمر أساس ي  هو التسامح إن"وأضاف: 

 ةن "رحلأضد االنتشار املدمر للتطرف العنيف ". وأضاف  اأساسي احصنو يشكل وه



إال مع تعاضد جميع أفراد تتوقف  أالباالندماج االجتماعي و أ ن تبدأتحقيق التسامح يجب 

 ". املجتمع

لتفاهم لتعزيز ان تبني جسور أاملجتمعات املحلية  ىنه يجب علقائال أفورونكوفتابع و 

تي "تشوه وتجرد اآلخرين من إنسانيتهم، بمن فيهم الصمود ونبذ الروايات ال ىالقدرة عل

 ". ةثنيإأو  ةأولئك الذين يربطون اإلرهاب بأي دين أو جنسي

 أنما يلي: "علينا  ى، شدد وكيل األمين العام علالحلقات الشبابيةواستنادا إلى مناقشات 

في صياغة سياسات  همشراكإات نظر الشباب و هلالستماع إلى وج جهدنبذل املزيد من ال

ضحايا اإلرهاب  تركيز جهود الوقاية علىن أ ىاإلرهاب". وشدد أيضا عل ةوبرامج مكافح

ثار اإلرهاب مع بناء نساني آلإوضع وجه  ىتساعد عل ة جدايبعث برسالة قوي إنما

 الصمود.  ىمجتمعات قادره عل

كما . ستئصاله من جذورهواملنع اإلرهاب ومكافحته،  ةشامل تدابيرودعا املؤتمر إلى اتباع 

الجهات الفاعلة ، و كومات واملجتمع املدنيضتضافر جهود الحالحاجة إلى  ىأيضا عل شدد

املجتمعية والدينية وغير التقليدية، في تعزيز الحوار والتفاهم املتبادل والتعايش السلمي 

 طار االحترام الكامل لحقوق اإلنسان. إفي 

 



لنكرم حقوق اإلنسان وسيادة القانون لبناء مجتمعات "قائال: واختتم فورونكوف كلمته 

الصمود من أجل مستقبل مشترك كجيران عامليين في عصر االتصال املفرط ة على قادر 

تستثمر في الوقاية وبناء  أنن املجتمعات يجب شددا على أملنع اإلرهاب ومكافحته" ، م

 اإلرهاب. ةفكافة آاملرونة االجتماعية واملؤسسية مل

 

هذا املؤتمر هو السادس في سلسلة من املؤتمرات اإلقليمية التي ستعقد حول أن يذكر 

مؤتمر األمم املتحدة رفيع املستوى لرؤساء وكاالت مكافحه اإلرهاب التابعة للدول 

بدعوة من األمين العام  2018األعضاء، الذي انعقد ألول مره في نيويورك في يونيو 

التعاون الدولي ملكافحة التهديد املتنامي لإلرهاب. ويشارك أنطونيو غوتيريش بهدف تعزيز 

مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب مع الدول األعضاء في مختلف املناطق باملشاركة في 

تنظيم هذه املؤتمرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون اإلقليمي املناهض لإلرهاب ومنع 

نتائج وتوصيات هذه املؤتمرات في املؤتمر ستصب   التطرف العنيف املفض ي إلى اإلرهاب.

اإلرهاب الذي ستعقده الدول األعضاء في  ةالثاني لرؤساء وكاالت مكافح ى رفيع املستو 

 .2020 ونيويورك في يولي

 



*** 

 للمزيد من املعلومات، الرجاء مراجعة الرابط التالي: 

 bit.ly/OCTRegional Conferences 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


