
  

 

 العراق تحتفل بشبابها

 -يعد الشباب عنصراً هاماُ لخلق أي تغيير خاصة إذا ما تم تمكينه ودعمه، حيث يستطيع  - أربيل، العراق، 2018أغسطس  15

البالد.  عانت منهالعب دور أساسي في إعادة بناء مجتمعاته بعد سنين الحرب الثالث التي  -إن لم يكن واجباً عليه   

األمن واألمان وفرصة لتضميد الجراح والشفاء والتطور تغيير من غير مساحة توفر للشباب صنع أي  ه ال يمكنإال أن

ً وينخرطوا في نشاطات تتواءم مع احتياجاتهم  واإلستقرار. توفر هذه المساحات المعنوية أو المادية الفرصة لهم ليجتمعوا معا

 وحرية التعبير عن النفس.    المختلفة واهتماماتهم، وليشاركوا في عمليات صنع القرار

ت وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية رئيس الوزراء حيدر العبادي وبدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان في العراق لإحتف

أغسطس في إحتفالية في فندق الرشيد في بغداد وبحضور عدد من المسؤولين والدبلوماسيين  10بشباب وشابات العراق في 

 والشباب.

الحفل بشباب العراق وصموده قائالً: "لقد استطاع  خاللشاد السيد عبد الحسين عبطان، وزير الشباب والرياضة، في كلمته وأ

تستطيع بالدنا اآلن العراق هزيمة الدولة اإلسالمية في الشام والعراق )داعش( بفضل قوة ووحدة شعب العراق وخاصة الشباب. 

 دنا نحو التطوير وإعادة بناء أمتنا."أن تنهض مجدداً بعزيمتهم التي ستقو

، على أهمية توفير المساحات اآلمنة راماناثان باالكريشنان، ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان في العراقمن جانبه، أكد السيد 

نهم من مناقشة الكثير من أو المعنوية، منبراً هادفاً للشباب العراقي يمك   الحقيقيةللشباب قائالً: "توفر هذه المساحات اآلمنه، سواء 

التعافي التطرف ونشر الوعي والعمل على زيادة سرعة المواضيع التي تتعلق بالسالم والتسامح والمساهمة في منع العنف و

االجتماعي واالقتصادي واشراكهم في عملية صنع القرار في العراق. هذه المنابر هي وسيلة أيضاً لتدريب الشباب ورفع 

 ."والريادية وغيرهام القيادية قدراتهم ومهاراته

الدراسة الوطنية عن إحتياجات الشباب المستندة على األدلة لصنع السياسات ووضع في وقت قريب  إطالقكما أعلن عن 

 البرامج بالشراكة مع وزارة الشباب.

ق األمم المتحدة ة بين صندوالعراق من خالل الشراك للشباب في لدعمهباالكريشنان في نهاية الحفل السيد  عبطانم السيد كر  و

ق على التعاون الوثيق مع الوزارة خالل السنوات األربعة الماضية صندوالالوزير  وشكروالرياضة، للسكان ووزارة الشباب 

 من وضع مشاريع دعم لشباب العراق ورفع قدراتهم خاصة في مجاالت السالم والتطوير هاوالتي مكنت

****** 

ن: العمل من أجل عالم يكون فيه كل حمل مرغوبا فيه وكل والدة آمنة، ويحقق فيه كل شاب وكل صندوق األمم المتحدة للسكا

 شابة إمكاناتهم
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