
   في الموصل وتلعفرالمحلیة للوقایة من التطرف العنیف   خطط ال اعالن
 

العنیف في غرب وجنوب   عملالخطط  عن  نینوى رسمیاً    محافظةأعلنت  ،  2023آذار    1في    -الموصل   التطرف  للوقایة من 
داعش،  سیطرة  تحت    وھو موقع كان  -في جامعة الموصل  ت احتفالیة اطالق الخطط  محافظة. أقیمفي الالموصل ومركز تلعفر  

 .التطرف العنیفحول  المدارسألطفال في لقین اتطویر منھج لتب قام داعش فیھحیث 
 

في كل منطقة. ما حددت الخطط تدخالت   الرئیسیة التي تزید من خطر التطرف العنیف  المسبباتتحدد كل خطة عمل الدوافع  
في مجال   ات اصحاب المصلحة والمجتمعاتبناء قدرو  برامج    التعامل مع ھذه المسببات والدوافع من خاللقائمة  استجابات  و

  تم تطویرو.  المحلي لكل منطقة  سیاقلوفقًا للتعزیز قدرة ھذه المجتمعات على التعامل مع ھذه العوامل    الوقایة من التطرف العنیف  
حافظة نینوى والمجتمع المدني  متنوعة من السلطات الوطنیة وسلطات م  موعاتالخطط خالل العام الماضي بالتشاور  مع مج   ھذه  

 .األمن القومي یةستشار مفي العراق وبالشراكة مع  ، بدعم من المنظمة الدولیة للھجرةوالجھات المعنیة في المجتمع
 
دور الدولة حالیا ھو اعداد البنیة    ان  : " تطرف العنیف في محافظة نینوىمكافحة اللد علي عمر، رئیس اللجنة الفرعیة  قال السیو

األفالتحت المجتمع من  تساعد على تحصین  التي  المتطرفةیة  لمكافحة" أضاف  " و.كار  األستراتیجیةالوطنیة  تنفیذ  التطرف   في 
یجب أیضا ان  انھ "   " مضیفاً ،سوف یكون تركیزنا على شرائح المجتمع كافة مع إعطاء األولیة لفئة الشباب والنساء  ،العنیف

التماسك المجتمعي   ى إذ إنھا محافظة متنوعة وجمیلة بتنوعھا. نطمح ان یكوننركز على التمساك المجتمعي في محافظة نینو
 " .یعاً على إبقاء نینوى جمیلة و متنوعةكما كان في السابق و أفضل وأتمنى أن نعمل جم

 
سبع  وھي األولى من    -وري: "مع خطط العمل ھذه  غاقال رئیس بعثة المنظمة الدولیة للھجرة في العراق، السید جیورجي جیو

 شاریعالمفتاح إلى مإن  تؤتي ثمارھا. في الواقع،    بدأتجھودنا الجماعیة    ان  نرى  –د  خطط سیتم إطالقھا في جمیع أنحاء البال
حاكي التخطیط المحلي ھو ما یمّكن ھذه الجھود من أن تتجذر وتف  -من التطرف العنیف ھو التخطیط المحلي  لوقایة  ل  ناجعة

 " المتنوعة. یةواجھھا مجتمعات العراقتالتي    خاصةالحقائق والظروف ال
 

تعمیم مراعاة نھج  باألضافة الى اتباع  ،  مجتمعالاعتمدت على اسس علمیة واتبعت منھج العمل مع كامل  خطط العمل ھذه    ان
 أھداف االستراتیجیة  الى تحقیق  للمساھمة بشكل مباشرھذه الخطط    وصممتالقائم على حقوق اإلنسان؛    النوع األجتماعيمنظور  

 الوطنیة لمكافحة التطرف العنیف المؤدي إلى اإلرھاب. 
 
الخطط  حضرو إلى ممثلین عن    األقضیةمسؤولون حكومیون على مستوى    احتفالیة اطالق  والنواحي والمحافظة، باإلضافة 

صل وتلعفر،  التطرف العنیف في المو  للوقایة منعن إنشاء لجنتین فرعیتین  حیث تم األعالن    جامعة الموصل والمجتمع المدني،
ت المتطرفة على مدى السنوات العشرین الماضیة. ستكون اللجان الفرعیة مسؤولة  للجماعا  نرئیسی  ھدفین  كانتا  ھاتان المنطقتان

من المنظمة الدولیة المقدم  وبناء القدرات    التقنيالتطرف العنیف في مناطقھا، مع الدعم    للوقایة منعن تنفیذ خطط العمل المحلیة  
 .لعراقللھجرة في ا 

 
. المجتمعیةفي العراق، بما في ذلك النزوح الجماعي والدمار الواسع النطاق وتعمق االنقسامات    مدمرةكان للتطرف العنیف آثار  

للھجرة ملتزمة بدعم    للتعامل مع ھذهكجزء من جھودھا   الدولیة  المنظمة  النظامیة، تظل  الھجرة غیر  الكامنة وراء  األسباب 
  ةالتطرف العنیف، مستنیر  الوقایة من  في مجال  لمجتمع بأسره والحكومة بأكملھانھج شامل ل ل اتباع  ومن خال  حكومة العراق  

 .وحقوق اإلنسان النوع األجتماعيدقیقة ومتطورة وترتكز على مبادئ تعمیم مراعاة منظور علمیة  بأبحاث 
 

 : اقالعر - ةمنظمة الدولیة للھجرفي العالم  االقسم ب األتصال یرجىللمزید من المعلومات 
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