
                                          
 

 

ي مجال   جامعة نايف العربيةمركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب و 
 
ي بناء القدرات ف

 
لزيادة التعاون ف

 مكافحة اإلرهاب 
 

وقع اليوم مركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب التابع لمكتب األمم المتحدة   -  2021أكتوبر  1 نيويورك ،
ي عدد من  NAUSSلمكافحة اإلرهاب وجامعة نايف العربية للعلوم األمنية )

( مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون ف 
 الموضوعات الرئيسية المتعلقة بمكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف. 

 
كرة التفاهم السيد فالديمير فورونكوف ، وكيل األمير  العام لمكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب  وقع مذ 

جامعة  الدكتور عبد المجيد البنيان، رئيس  معالي والمدير التنفيذي لمركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب ، و 
 . نايف العربية للعلوم األمنية

 
ام  بتوحيد الجهود   وجامعة نايف العربية مركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب ُيظهر توقيع مذكرة التفاهم الي  

اإلرهاب والتطرف   ةلدعم جهود المجتمع الدولي لبناء القدرات الوطنية واإلقليمية والدولية للتصدي آلف
ي سياق مساعي مركز األ وملموسةالعنيف من خالل إجراءات هادفة 

ا آخر ف 
ً
مم  . وتمثل مذكرة التفاهم إنجاز

ي مجال مكافحة اإلرهاب.  ه المتحدة لمكافحة اإلرهاب لتعزيز التعاون الدولي بين
 وبير  مراكز التمير  العاملة ف 

 
ي مجال  "  قال فالديمير فورونكوف

اكات وطنية وإقليمية ودولية جديدة وبناء القدرات العالمية ف  يعد إنشاء شر
، وهو جانب مهم من الدعم المباشر للدول األعضاء  مكافحة اإلرهاب مكافحة اإلرهاب محوًرا رئيسًيا لمكتب

اتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب. ل  . "تنفيذ اسي 
 

اتيجية األمم المتحدة العالمية   كة تدعم تنفيذ اسي  ستؤدي مذكرة التفاهم هذه إل تطوير مشاري    ع مشي 
ي مجاالت  

ي المرحلة األولية ، ستشمل األنشطة المخطط لها ورش عمل لبناء القدرات ف 
لمكافحة اإلرهاب. ف 

ي ، من بير  
ان   األنشطة األخرى المتعلقة بمكافحة  أمن الحدود وإدارتها ، ومكافحة تمويل اإلرهاب واألمن السيير

 اإلرهاب. 
 

ام   اتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة    جامعة نايف العربية وأكد الدكتور عبدالمجيد البنيان الي   بدعم اسي 
ي  "اإلرهاب. 

 
اكتنا مع جامعة نايف العربية ف مركز مكافحة  ، نتطلع إل توقيع مذكرة التفاهم هذه ألنها ستعزز شر

كة   اب،اإلره كة. سنكون قادرين عىل تقديم المزيد من الخدمات المشي  وستسمح لنا بتعزيز أهدافنا المشي 
ي للجهات المستفيدة

ي مجال  مجال ، ال سيما ف 
كة ، ودعم صنع السياسات ف  بناء القدرات ، والبحوث المشي 

العرب، نود أن ننتهز هذه   مكافحة اإلرهاب. بصفتنا منظمة إقليمية والذراع العلمي لمجلس وزراء الداخلية 
اكة مع  رعايتها لالفرصة لنشكر حكومة المملكة العربية السعودية عىل دعمها الكبير لمنظمتنا وعىل  هذه الشر

 "مركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب. 
 

  المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى األمم المتحدة السفير عبد هللا المعلمي معالي كما حض  
معالي  رحب  . و بصفته رئيس المجلس االستشاري لمركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب مراسم توقيع المذكرة 

حدة لمكافحة اإلرهاب  السفير عبد هللا المعلمي بالتوقيع وسلط الضوء عىل الدور الرئيسي لمركز األمم المت
 . ي مكافحة   "كمركز للتمير 

 للتعاون الدولي واإلقليمي ف 
ً
 مستمرا

ً
لطالما كانت المملكة العربية السعودية داعما

ي دعمها إلنشاء جامعة نايف، وهي مؤسسة عربية  
 
ي هذا المجال. وينعكس ذلك ف

 
 ف
ً
 رياديا

ً
اإلرهاب ، وتولت دورا
ي عام دعمها ل إل باإلضافة ،  1978مقرها الرياض عام 

، والذي  2011مركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب ف 
ي إنشائه. 

 " لعبت المملكة العربية السعودية دوًرا رئيسًيا ف 


