
                                            
 

 

نحو زيادة التعاون مركز اعتدالو مركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب   
 

( التابع لمكتب  UNCCTكٌل من مركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب )  باألمس  قام  –  2021أبريل    2الرياض، نيويورك،  
لمكافحة الفكر المتطرف )اعتدال(؛ بتوقيع مذكرة تفاهم  (، والمركز العالمي UNOCTاألمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب )

ي منع ومكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف )
ي  عندما وحيثما  (PCVEلتعزيز التعاون ف 

 إلرهاب. إىل ا ذلك يفض 
 

المدير  و  ، اإلرهاب وكيل األمير  العام لألمم المتحدة لمكافحة السيد فالديمير فورونكوف، من ِقبل  تم توقيع مذكرة التفاهم 
وقد شهد معاىلي السفير    ، وبير  سعادة أمير  عام مركز اعتدال، د. منصور الشمري. التنفيذي لمركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب 

 ، ا بصفته رئيس   توقيع المذكرة  مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى األمم المتحدة  عبدهللا بن يحير المعلمي
ً
أيض

 ستشاري لمركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب. المجلس ال 
 

لدعم جهود   سوًيا  توقيع مذكرة التفاهم عزم مركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب ومركز اعتدال عىل التكاتفيمثل 
ي منع انتشار األفكار المتطرفة.  

ي معالجة آفة اإلرهاب وف 
يندرج ما سبق ضمن مساعي مركز األمم  حيث  المجتمع الدوىلي ف 

ي تعمل عىل منع ومكافحة اإلرهاب والتطرف  
المتحدة لمكافحة اإلرهاب لتعزيز التعاون الدوىلي بير  وضمن مراكز التمير  الي 

 العنيف. 
 

ي هذه التفاقي
كة  ستفض  اتيجية األمم المتحدة العالمية  من شأنها دعم تطبيق  الطرفير     ما بير  ة إىل وضع مشاري    ع مشي  اسي 

كة  ستشمل  و .  لمكافحة اإلرهاب اتيجية لمنع  المتعلقة باألنشطة  المشاري    ع المشي  ي مجال التصالت السي 
بناء القدرات ف 
نت ألغراٍض إرهابية؛ إىل جانب حمالت  اك الشباب رفع التطرف العنيف ومكافحة استخدام اإلني  تروي    ج  الوعي حول إشر

 التسامح ودعم ضحايا اإلرهاب. 
 

ي كلمته 
. كما أكد عىل الدور الرئيسي   الطرفير  بير   بتوقيع مذكرة التفاهم معالي السفير عبدهللا بن يحير المعلمي رحب ف 

"توقيع مذكرة التفاهم اليوم مع مركز األمم المتحدة  بأن    ، وأشاد لمركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب باعتبارِه مركز تمير  

امها المستمر للهتمام الكبير للمكافحة اإلرهاب يعكس ا  ."مكافحة اإلرهابلمملكة العربية السعودية والي  

 
 

ي كلمته فالديمير فورونكوف السيد وذكر 
 
مثل مذكرة التفاهم هذه بير  مركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب ومركز  : ف

ُ
"ت

اكة مستدامة وعملية بير    انطالقةاعتدال  ة من  الستفادة، إىل جانب المنظمتير  خطتنا إلقامة شر دى  ل الخصائص المتمير 
ي مجالت التقنية والتحليل وبناء القدرات العالمية.  كل  

مركز األمم المتحدة لمكافحة  كل من   مكنيتس من الجانبير  ف 
ي منع ومكافحة  اعمافيما يخص التضافر  من إيجاد أوجهمن خالل مذكرة التفاهم اإلرهاب ومركز اعتدال 

لنا كمراكز تمير  ف 
ي مشاركة 

 "الممارسات فيما يتعلق بمكافحة انتشار الفكر المتطرف العنيف.  أفضلالتطرف العنيف وف 
 

ي دعم  د. منصور الشمريسعادة أكد و 
ام مركز اعتدال ف  اتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهابعىل الي   .  اسي 

اكة مًعا وبشكل ممنهج  وهو  " ي التوقيع عىل مذكرة التفاهم، سعًيا من مركز اعتدال للعمل بالتعاون والشر
ما نجسده اليوم ف 

افية بما يملك المركز من مقومات فكرية وإعالمية وتقنية، وذلك لتحقيق األهداف النبيلة المرجوة  ." ودقيق وبكل إحي 
 

******* 

 

 

 )اعتدال( المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرفحول 

https://etidal.org/


                                            
ي    تم إنشاء

ي العاصمة السعودية الرياض   2017مايو    21مركز اعتدال ف 
ف 

يفير  الملك سلمان بن عبدالعزيز بهدف مواجهة ظاهرة الفكر المتطرف عير   تحت الرعاية السامية من خادم الحرمير  الشر

 لدحض الخطاب المتطرف والحد من آثاره   . رقمية( –إعالمية  –مرتكزات )فكرية ثالثة 
ً
تعمل هذه المرتكزات مجتمعة

ومن جهة  أخرى، يعمل المركز عىل زيادة الوعي وتعزيز ثقافة ومكافحة ومنع كل من ينتسب أو يرتبط أو يشارك بنشاطاته.  

ا  العتدال والتسامح والتعايش، إضافة إىل دعم 
ً
يك الجهود الدولية بهذا الجانب. يهدف مركز اعتدال ألن يكون مرجًعا وشر

ي مكافحة ورصد وتحليل و 
تنبؤ ومواجهة ومنع الفكر المتطرف، إىل جانب التعاون مع الحكومات والمنظمات  رئيسًيا ف 

 ذات الصلة. 

 

 

 (UNOCT)دة لمكافحة اإلرهاب التابع لمكتب األمم المتح (UNCCT) حول مركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب

ي   ي  - عرب   إنجلير 

(، حيث تم  UNOCTلمكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب ) (UNCCT)يتبع مركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب 

ي 
ي تنفيذ مهام الجمعية العامة المتعلقة بمكافحة اإلرهاب، ومن أجل   2017عام إنشاؤه ف 

لالضطالع بالدور القيادي ف 

ي مجال مكافحة اإلرهاب  
تحسير  التنسيق والتضافر؛ ومن أجل تعزيز تقديم دعم األمم المتحدة الخاص ببناء القدرات ف 

ي مجال مكافحة اإلرهاب )للدول األعضاء. يوفر مركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب 
ي CTوبصفته مركز تمير  ف 

( وف 

ي PCVEمجال منع/مكافحة التطرف العنيف )
بناء القدرات للدول األعضاء، من خالل تعزيز (، يوفر الدعم األكير تطوًرا ف 

اتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهابتطبيق متوازن ومتسق  لألبحاث . يتم ذلك عير توفير فرص اسي 

ي المحافل  
ي ذلك تحديات مكافحة اإلرهاب/منع ومكافحة التطرف العنيف، والمشاركة ف 

والتحليالت الشائعة، بما ف 

. والشبكات ا ي
 ألكاديمية ومحافل المجتمع المدن 

https://www.un.org/counterterrorism/ar/cct
https://www.un.org/uncct/

