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اضي ا  افتر

 
   ا

يوليو    7)إكسبو( ف 
ة من 2020   الفتر

  لمكافحة اإلرهاب، الذي يقام ف 
اض   . 2020يوليو   10إىل  6، كجزء من أسبوع األمم المتحدة االفتر

 
،١٩-كوفيداستجابة لوباء     تفاعل  إنشاء معرض رقم  و   خططه بتكييف مركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب قام  العالم 

اك جمهور أوسع    رحلة رقمية  ال حولإلشر
  الزوار ف 

اض    المركز وجهود تاري    خ   الستكشاف تفاعليةعالم. يأخذ المعرض االفتر
  
  مجال مكافحة اإلرهاب  بناء القدراتف 

اتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة   ولوياتعرض األمن خالل ف  الرئيسية الستر
 اإلرهاب. 

 

السفت  عبد هللا   معاىل  األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب لمركز  رئيس المجلس االستشارياستضاف تدشي   المعرض 
التنفيذي  ر السيد فالديمت  فورونكوف، المديو الدائم للمملكة العربية السعودية لدى األمم المتحدة؛   المندوب، المعلم  

مدير مركز األمم   ووكيل األمي   العام لمكافحة اإلرهاب؛ والدكتور جيهانغت  خان، لمكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب
   تالمتحدة لمكافحة اإلرهاب. كما شارك

  الخيم   ةنس التدشي   ال ف 
    موظفة مهنية مبتدئة  ،أمان 

مركز األمم المتحدة  ف 
 لمكافحة اإلرهاب.  

 

  لمركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب معرضال يعمل  سوف
اض    من المملكة   بفضل  ، والذي تتم إقامتهاالفتر

الدعم السخ 
  مجال عالم  لبناء القدرات  تمت     كمركز مركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب   دور  عل إبراز بية السعودية، العر 

منع  ف 
  جميع أنحاء العالم. 

  الضوء  و ومكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف من خالل جهود بناء القدرات ف 
اض  يسلط المعرض االفتر

اكات  مع الدول األعضاء والمنظمات اإلقليمية والدولية ومنظمات المجتمع  مركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب عل شر
  وأصحاب المصلحة.  

   يؤكد المعكما  المدن 
اض  نهج "كل   اتباع  عل أهميةلمركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب  رض االفتر

 عن منع ومكافحة التطرف العنيف  
ً
  مكافحة اإلرهاب، فضال

األمم المتحدة" و "كل المجتمع" الذي تتبعه األمم المتحدة ف 
  إىل اإلرهاب

 .الذي يفض 
   

  
اض    دعم جهود الدول األعضاء  دة لمكافحة اإلرهاب مركز األمم المتحعمل  كيفية  يوضح المعرض االفتر

امج  لف  تنفيذ التر
  تعمل عل تنفيذ 

اتيجية   التر مم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب بطريقة شاملة ومتوازنة. وهذا  لل الركائز األرب  ع الستر
نامج العالم  للمركز لدعم يتضمن اك ، عل سبيل المثال، التر ا كيفية  يعرض الو ضحايا اإلرهاب.   إشر

ً
  أيض

اض  معرض االفتر
  مثل اإلرهاب  الحديثةقضايا لل مركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهابمعالجة 

ان   ، واالتصاالتواإلرهاب البيولوجر   السيتر
اتيجية    االستر
  الجمهور كما األزمات، وأمن الحدود.   وقت ف 

اض  عتر  للمشاركة والتفاعل مع المعرض يشجع المعرض االفتر
نت   تفاعلية مثل مقاطع الفيديو واالختبارات والمحاكاة الرقمية. العنارص تجربة الو اإلنتر

 

  السيستمر 
اض    معاىل  شجع ي خالل هذا الوقت رب  ع أسابيع. ألمركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب لمدة  معرض االفتر

"جميع الدول األعضاء عل مواصلة التعاون مع مركز األمم المتحدة   السفت  المعلم ووكيل األمي   العام السيد فورونكوف
اتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب. فقط من خالل   لمكافحة اإلرهاب لضمان تنفيذها الفعال والكامل الستر

 
 
 يمكننا هزيمة اإلرهاب ".   ،دوىل  كمجتمع   التعاون معا

 

 للمزيد من المعلومات:  
http://www.un.org/counter-terrorism-expo  
https://www.un.org/counterterrorism/2020-counter-terrorism-week 

http://www.un.org/counter-terrorism-expo
https://www.un.org/counterterrorism/2020-counter-terrorism-week

