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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي هو منظمة األمم المتحدة الرائدة التي تكافح من أجل إنهاء الظلم المتمثل في الفقر وعدم المساواة  
الدول على بناء حلول متكاملة   نقوم بمساعدة دولة،  170وتغير المناخ. من خالل العمل مع شبكتنا الواسعة من الخبراء والشركاء في 

 UNDPinIraqأو تابعنا على iq.undp.orgالكوكب. تعرف على المزيد على ودائمة للناس و
 
 

 www.iq.undp.orgمجمع االمم المتحدة، المنطقة الدولية، بغداد، العراق | 

  

 
الستراتيجية الوطنية لمنع التطرف العنيف  التنفيذ نواب المحافظين  يواصل دعمبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 في العراق 
 

اختتم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لتنفيذ   - 2022مايو  16السليمانية، العراق، 

، ورشة عمل استمرت ثالثة أيام لدعم اللجان الفرعية لتنفيذ استراتيجية مستشارية األمن القومي مناستراتيجية منع التطرف العنيف  

 المحافظات.منع التطرف العنيف في العراق على مستوى 

 
على عدة محاور  في السليمانية أيار  16إلى   14التي عقدت في الفترة من والتي استهدفت نواب المحافظين وورشة العمل،  اشتملت

 مناقشةووالتحديات التي تواجه لجان المحافظات لتطوير خططها للوقاية من التطرف العنيف،  في سير العمل التقدم منها استعراض

والتواصل معها   منظمات المجتمع المدني مشاركةأهمية  كما تم تخصيص جلسة حولو، اللجاننتائج برامج بناء قدرات أعضاء 

من اللجنة الوطنية ومحافظات األنبار وبابل وبغداد  مشاركا   20أكثر من .حضر الورشة . خالل عملية تطوير وتنفيذ الخطط المحلية

وعلى هامش   .والمثنى صالح الدين وواسطو انية وكربالء وكركوك والنجف وميسان ونينوىوالبصرة وذي قار وديالى والديو

المجتمع المدني والجامعات في محافظة السليمانية جانبية مع ممثلين من الحكومة المحلية ومنظمات جلسة تم عقد ورشة العمل 

   .لبحث اوجه التنسيق في مجال الجهود الوطنية لمنع التطرف العنيف
 

  16إطار الهدف العراق ضمن يندرج نهج برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لدعم االستراتيجية الوطنية للوقاية من التطرف العنيف في 

تعزيز التماسك االجتماعي  لالشامل  البرنامجمن أهداف التنمية المستدامة )السالم والعدل والمؤسسات القوية( وهو جزء من 

والزعماء الدينيين وقادة المجتمع المحلي  افة الشباب واإلعالم والصح والتي تستهدفاب الكراهية، ومكافحة العنف والتطرف وخط

 والمنظمات المجتمعية.

 

الممثلة المقيمة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق زينة علي أحمد، "يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشكل وثيق   قالت

اتباع نهج وطني شامل تجاه منع التطرف العنيف في العراق. هدفنا هو ضمان التنفيذ المنسق والمستدام  دعممع حكومة العراق ل

 ". القادمة ألجيالل االجتماعي للعراق التماسكوقاية من التطرف العنيف، للتأثير بشكل إيجابي على لالستراتيجية الوطنية لل
 

هي هذه االجتماعات “ العنيف،السيد علي عبد هللا البديري، رئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ االستراتيجية الوطنية لمنع التطرف  و افاد 

وتقدم سبر العمل  التنفيذ بدرجة عالية من األهمية باعتبار ان نواب المحافظين هم مسؤولي اللجان الفرعية في محافظاتهم ويتابعون 

بما يدعم االستراتيجية الوطنية في  الخطةلفترة ستة اشهر قادمة وسنتابع بشكل مباشر تنفيذ برامجية عداد خطة في مناطقهم. لقد تم ا

 . ”مختلف انحاء العراق
 

ا من برنامج التماسك االجتماعي التابع لبرنامج األمم المتحدة  يعتبر ( في العراق PVEمنع التطرف العنيف )جهود  إن تعزيز جزء 

 تماسك ا في جميع مناطق العراق.  وسلمية اقوى واكثر اإلنمائي في العراق لتعزيز مجتمعات 
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