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نقدم من خالل شبكتنا الواسعة من الخبراء والشركاء   يتولى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي قيادة جهود منظمات األمم المتحدة إلنهاء الظلم والفقر والالمساواة وتغير المناخ.

  UNDPinIraqأو تابعنا على @ iq.undp.orgاعرف المزيد على  دولة المساعدة للدول في بناء حلول متكاملة ودائمة للناس والكوكب. 170في 

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

 

 التطرف العنيفمجال منع املنظمات غير الحكومية املحلية في العراق في عمل  لدعمبرنامج تدريبي 

 

بالتعاون مع دائرة املنظمات غير   UNDPأطلق برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق   – 2021  تشرين الثاني/نوفمبر  4  أربيل،

 جلس الوزراء العراقي، برنامجملالحكومية في األمانة العامة 
 
منظمة محلية    60لبناء قدرات منظمات املجتمع املدني بمشاركة  ا

 منع التطرف العنيف في العراق. هدفها لدعمهم في تصميم وتنفيذ برامج ومبادرات  

 2021أكتوبر تشرين األول/ 18إلى   13سلسلة من ورش العمل في الفترة من بالبرنامج بدأ 
 
مختلف  مشاركين من  ، مستهدفا

املحافظات العراقية: األنبار، بغداد، البصرة، ذي قار، الديوانية، ديالى، كربالء، كركوك، ميسان، املثنى، النجف، نينوى، صالح  

مفهوم  و  العنيف وخصوصا ضمن فئة الشباب تطرفالأسباب   حول خصصة تتضمن البرنامج جلسات م وقد  الدين وواسط.

خطاب الكراهية على  مكافحة   وتمكين املرأة،  والعمل من خالل عدة محاور منها  تعزيز سيادة القانون اهمية    العنف الرقمي و

  . النزاعات لتحديد االسباب الجذرية للعنف  تحليل وسائل إضافة الى  ، وسائل التواصل االجتماعي 

  دعم جهودها في مجال منع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ملساعدة حكومة العراق على  عمل تأتي سلسلة الورش هذه كجزء من 

 املشاركة الفاعلة لالتطرف العنيف من خالل نهج متكامل مرتكز على 
 
  لمجتمع املدني الذي يعتبر عنصرا

 
تحقيق  في  حيويا

 . التعايش السلمياالستقرار و 

"أن دعم منع التطرف يمثل أولوية رئيسية   :وقالت السيدة زينة علي أحمد املمثل املقيم لبرنامج االمم املتحدة اإلنمائي في العراق

مع دائرة املنظمات غير  في العراق. كما وأن شراكتنا من أجل التعافي النسيج االجتماعي لتقوية  لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

 تسامح في العراق." فكر املال تعزيزو العنيف للتطرف -الجذرية سباب  األ الحكومية تدعم النهج املجتمعي ملعالجة 

"هناك حاجة الى   :بدوره أكد السيد أشرف الدهان، مدير عام دائرة املنظمات غير الحكومية في األمانة العامة ملجلس الوزراء ان

جهد مشترك من الشركاء الوطنيين والدوليين للعمل على منع التطرف العنيف من خالل نهج شامل للمجتمع املدني، لتعزيز  

 
 
لتحقيق االستقرار واالزدهار في  التماسك االجتماعي ومعالجة األسباب الجذرية للتطرف. نتطلع قدما إلى مواصلة عملنا معا

 العراق."

 2020في عام 
 
مدته خمس سنوات من أجل  املجتمعي لدعم التماسك  ، أطلق برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق برنامجا

 
 
 في جميع محافظات العراق، وذلك بدعم من حكومات الدنمارك، املانيا، اليابان وهولندا."  مجتمعات سليمة وأكثر تماسكا
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