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 بيان صحفي

القومي/ اللجنة   األمن مستشاريةعمل  ساهم بدعم برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ي

العراق مكافحة ومنع التطرف العنيف في   الوطنية لتنفيذ استراتيجية  

برنامج األمم املتحدة   اطلق،  2021 حزيران 11في  – حزيران 14أربيل، العراق ، 

اإلنمائي واللجنة الوطنية املعنية بتنفيذ استراتيجية مكافحة التطرف العنيف في  

في املشكلة واللجان رشة عمل ملدة أربعة أيام حول دور الفرق و   القومي  األمن ية مستشار 

مكافحة    ستراتيجيةا تنفيذ  لوالبرملان واملحافظات    مكاتب رئاسة  الجمهورية ورئاسة الوزراء

 .التطرف العنيف في العراق

التي يسرها خبراء من اللجنة الوطنية وخبراء دوليون من برنامج األمم ورشة العمل و وتهدف  

املتحدة اإلنمائي إلى عرض االستراتيجية الوطنية ملكافحة التطرف العنيف وخطة  

ولجان املحافظات في تنفيذ االستراتيجية   الفرق املركزية ، ومناقشة مسؤوليات اتنفيذه

  ذلك اشتملت الورشة على جلسات حول ك ،ووضع خطط عمل على املستوى املحلي

املرأة في مكافحة دور التجارب اإلقليمية والدولية مع التركيز على دور الحكومة املحلية و 

 . التطرف العنيف 

ألمم املتحدة اإلنمائي في العراق، زينة علي أحمد، املمثلة املقيمة لبرنامج ا السيدة تقول 

على الوحدة  قائما"إن الحلول املستدامة للتطرف العنيف تتطلب نهجا شامال متكامال 

. إن ورشة العمل التي عقدناها مع ممثلين عن  الرشيدوالتماسك في املجتمع وتعزيز الحكم  

العنيف في   منع التطرفتعزيز برامج اللجنة الوطنية تمهد الطريق لشراكة تفض ي إلى 

 العراق.

، رئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ استراتيجية مكافحة  ديري علي عبدهللا البالسيد يقول و 

إلشراك السلطات   مرحلة مهمةفي تأتي  التطرف العنيف في العراق، إن هذه الورشة 
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التي تتطلب جهودا وطنية ودولية متكاملة ومنسقة  و املحلية في تنفيذ االستراتيجية 

 املجتمع والحكومة املحلية  قبل  من الى ضرورة تبنيها باالضافة 

  محليين متخصصة تستهدف شركاء وطنيين وسيعقب هذه الورشة سلسلة ورشات 

 لقادةوا والنساء املجتمع املدني، وفرق املحافظات، والشباب، ممثلي آخرين، بما في ذلك 

 الدينيين لتعزيز دورهم في تنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة التطرف العنيف. 

في العراق هو جزء من برنامج التماسك  برامج منع ومكافحة التطرف العنيفدعم 

تماسكا   اكثر قوة وسلما واالجتماعي التابع لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي لتعزيز مجتمعات  

 العراق.  انحاءفي جميع 
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