
   
 

 بعثة االتحاد األوروبي االستشارية في العراق  – العراق  لدى جمهوريةبعثة االتحاد األوروبي 
 
 
  

االحتفال األول باليوم العالمي لمنع التطرف العنيف المؤدي اىل اإلرهاب الذي اعتمدته األمم المتحدة مؤخًرا، 
ي قادها العراق

  عقب المبادرة الت 
 

ي بيان 
  صحف 

  

  2023شباط   12بغداد، 
  

، الذكرى األوىل لليوم العالمي لمنع التطرف العنيف المؤدي إىل اإلرهاب الذي اعتمدته الجمعية العامة 2023   شباط 12يصادف اليوم 
ي كانون األول 

ي قادها العراق. كما تضمنت المبادرة النمسا وبلجيكا واأل2022لألمم المتحدة ف 
 ردن وقطر. ، عقب المبادرة الت 

  
ي لدى جمهورية العراق،  سعادة سفي  علق  ف به عىل نطاق واسع،  بعثة االتحاد األوروب  : "إن منع التطرف العنيف معي 

ً
فيل فاريوال، قائال

. تشكر بعثة  ، باعتباره أحد أكير االستجابات فعالية واستدامة لإلرهاب العالمي ي ي ذلك العراق واالتحاد األوروب 
ي لدى  بما ف  االتحاد األوروب 

ي العراق الحكومة العراقية واللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف عىل قيادتهم
ي االستشارية ف  ا  جمهورية العراق وبعثة االتحاد األوروب 

ي هذا األمر المهم
 ". للجهود العالمية لزيادة الوعي وتعزيز التعاون الدوىلي ف 

 
ظهر 

ُ
ام العراق بنهج شامل ال يشمل تدابي  مكافحة وأضاف سعادة السفي  فاريوال: "ت  

اتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف الي  االسي 
ي تدفع األفراد إىل  

ا خطوات منهجية ووقائية لمعالجة الظروف األساسية الت 
ً
اإلرهاب األساسية القائمة عىل األمن فحسب، بل يشمل أيض

   ة."التطرف واالنضمام إىل الجماعات المتطرفة العنيف
 

ي العرا
ي االستشارية ف  ي االستشارية  ، أندرس فيباري ،قمن جانبه، رصح رئيس بعثة االتحاد األوروب  ي بعثة االتحاد األوروب 

: "نحن ف 
ً
قائال

اكتنا المتعددة األوجه مع الحكومة العراقية وأصحاب المصلحة الوطنيون  ي لدى جمهورية العراق فخورون بشر وبعثة االتحاد األوروب 
ي إطار جهودنا  اآلخر 

اتيجية الوطنية لمكافحة اإلرهاب. وف  اتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف واالسي  ون لتعزيز تنفيذ كل من االسي 
ي وأصحاب 

اكتنا مع الحكومة العراقية والمجتمع المدب  مي   بشدة بمواصلة تعزيز شر ، سنبق  ملي   ي العالمي للحد من التهديد اإلرهاب 
آلخرين لمنع التطرف العنيف. وإن معالجة األسباب الجذرية للتطرف العنيف من خالل نهج شامل يراعي الفوارق المصلحة الوطنيي   ا

ي مصلحة األمن القومي لكل بلد 
ام حقوق اإلنسان وسيادة القانون هو ف   ". بي   الجنسي   ويغطي المجتمع بأشه قائم عىل احي 

 
 

ي بالتعاون مع مستشارية  ي وقت الحق من هذا األسبوع "تدريبا عىل مكافحة التطرف العنيف" سيعقد االتحاد األوروب 
األمن القومي ف 

ي  ، تحت رعاية معاىلي السيد إيلكا سالمي )منسق مكافحة اإلرهاب باالتحاد األوروب  كاء العراقيي   ات وأفضل الممارسات مع الشر   لتبادل الخي 
ي مستشار األمن القومي  ي بروكسل( ومعاىلي السيد قاسم األعرج 

.  ف  ي
  العراف 
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  تفاصيل االتصال لوسائل اإلعالم: 
ي لدى جمهورية العراق:    DELEGATION-IRAQ-PRESS@eeas.europa.euبعثة االتحاد األوروب 
ي العراق

ي االستشارية ف    press@euam-iraq.eu:  بعثة االتحاد األوروب 
 


