
 

 
 

 شراكة جديدة في العراق يطلقانهيئة أجيال السالم وصندوق األمم المتحدة للسكان 

التدريب على إلى " هيئة أجيال السالم" على  في العراق من صندوق األمم المتحدة للسكان ركز الدعم األول من نوعه المقدم

 قادة الشباب من ست مدنالقيادة التحويلية ل
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الدعم األول من نوعه هذه الشراكة تمثل قادة الشباب من ست مدن في العراق. ولشراكة جديدة لدعم التدريب على القيادة التحويلية ل

إعدادهم في سيبل  التحويليةقادة الشباب على القيادة العلى تدريب  . وتركز هذه الشراكةللهيئةصندوق األمم المتحدة للسكان من 

اإلنعاش جهود كجزء من  والمرونة االجتماعيينبناء الثقة في مجتمعاتهم المحلية للتغلب على الصراع وتعزيز التماسك لدة أنشطة لقيا

 .في العراق والتنمية

من األنبار وبغداد وذي قار  والرياضة العراقية الشباب وزارة اختارتهمقادة الشباب الثالثين من ، والذي ضّم التدريب األولبدأ 

من  لخمسة وسبعين يثانالتدريب ال وسيعقداألردن. -في عمان  2017 كانون األول 31إلى  26من  ،وواسط وصالح الدينونينوى 

هيئة أجيال في بغداد. وتستند هذه الدورات التدريبية إلى خبرة " 2018 كانون الثاني 14إلى  10 ما بينقادة الشباب في الفترة ال

في مجال بناء السالم بقيادة الشباب وتحويل الصراع في المنطقة وحول العالم. وتشمل سنوات  10والتي تمتد على مدى " السالم

 التشاركية؛ وتصميم البرامج ت المجتمع المحلي وتحليل النزاعنظرية بناء السالم؛ وتقييم احتياجا تمت تغطيتها:المواضيع التي 

 ل، وحقوق اإلنسان، والمساواة بين الجنسين؛ فضاًل اطفوبناء السالم؛ وحماية األ ديّات التأييدوسرإلظهار األثر؛  هاتقييموورصدها 

مشاركة الشباب وتنمية المهارات الحياتية والتماسك  برنامج الرياضة من أجل السالم المبتكرة لتعزيز مناهجتيسير  التدريب علىعن 

 .االجتماعي

 أجيال السالم، ونحنلهيئة : "هذه شراكة جديدة هامة قائالً  السالم، أهمية البرنامج أجيالهيئة وأوضح الدكتور مهند عربيات، رئيس 

إلشراك  الشعبيمستوى الحاجة ماسة إلى العمل على  ثمة صندوق األمم المتحدة للسكان. المقدم من دعمبغاية االمتنان إزاء ال

االحتياجات وحل الخالفات دون  معالجةات المجتمعات المحلية على تعزيز قدرلعادة بناء الثقة والتماسك االجتماعي، وإلالشباب، و

الشباب يساعد على الحد من العنف وتعزيز  يتوالهااللجوء إلى العنف. وتبين تجربتنا في المنطقة وخارجها أن دعم األنشطة التي 

هو جزء هام والجتماعي للمجتمعات المحلية.  القدرة على الصمود ودعم الجهود اإليجابية لبناء السالم من أجل إعادة بناء النسيج ا

مؤسسات الدولة لتوفير ب الثقة المادية وتعزيز األساسيةعادة بناء البنية الالزمة إلحاجة إلى ذلك بالتوازي مع الجهود  وثمةمن اللغز، 

  ." فعالةخدمة 

ربع "يشكل الشباب : الشراكة قائاًل ، على هذه العراق في للسكان المتحدة األمم صندوق ممثل باالكريشنان، راماناثان السيد وعلّق

 المتأثرة، مثل العراق. فالشباب هم من أكثر الفئات المتأثرة بالنزاع حاليًامليون شاب في الدول  600سكان العالم ويعيش أكثر من 

 مبالدفاع عن حقوقه إيماناً راسخاً لعنف. ويؤمن الصندوق ناجمة عن االعنف، ويتحملون تكاليف بشرية واجتماعية واقتصادية هائلة ب

وتمكين الشباب من اتخاذ قرارات مستنيرة، حتى يتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم والمساهمة في التحول االقتصادي واالجتماعي. 

 هيئة أجيال السالما ملتزمون بالشراكة مع بلد، ولهذا السبب فإننأي  التي يمكن أن يقوم بها االستثماراتتمكين الشباب أحد أذكى  يُعدّ 

 ".في تعزيز النسيج االجتماعي وخلق مستقبل مستدام  المساهمةفي العراق. وباعتبارهم قادة الجيل القادم، يمكن للشباب في العراق 

 النازحين من ماليين 3 من أكثر وهناك. 2003 عاممنذ ال لعنفا مستويات ارتفاع معقصيرة  فتراتل إالباالستقرار  العراق يتمتع لم

 الصراع من عقود مزقته اقتصاد بناء إعادة الرامية إلى الجهود االستقرار عدم، كما أعاقت حالة العراق أنحاء كافة في داخلياً 

 .والعقوبات

 -- انتهى --
 



  

 
 

 

 

 

 

 العراق في للسكان المتحدة األمم صندوق

 الدولية والعقوبات الحروب من عقود أضرتها قد العراقية التنمية فإن طبيعية وبشرية كبيرة، موارد وجود من الرغم على

 خالل من والشباب النساء حياة تحسين على ويركز ،2004 عام منذ العراق في الصندوق وينشط. الداخلية والصراعات

 المرأة، تمكين إلى الرامية البرامج ودعم واإلنجابية، الجنسية الصحية الرعاية مجال في شاملة وخدمات معلومات توفير

 كما يقدم الوطنية. اإلنمائية االستراتيجيات في الشباب قضايا إدماج على والعمل ومشاركتهم، الشباب قيادة وتشجيع

 .اإلنسانية الطوارئ حاالت أثناء الدعم أيضا الصندوق

 

 

  :العراق في للسكان المتحدة األمم صندوققسم اإلعالم في 

 +1545 751740 964 هاتف:

  smoussa@unfpa.org   اإللكتروني:البريد  

 /http://iraq.unfpa.org اإللكتروني:الموقع  

 www.facebook.com/UNFPAIraq فيسبوك:  

 @UNFPAIraq   تويتر: 

 UNFPA_Iraq 

 

 

 هيئة أجيال السالم

هيئة أجيال السالم هي منظمة عالمية غير ربحية مقرها األردن، أسسها صاحب السمو الملكي األمير فيصل الحسين، وهي 

 مكّرسة لبناء السالم المستدام وتحويل الصراعات من خالل الرياضة والفنون وكسب التأييد والحوار والتمكين.

على هيئة أجيال السالم عمل التدريب الفريد والدعم المستمر والتوجيه للقادة المتطوعين من الشباب، تمن خالل توفير و

القيادة وتحقيق التغيير التعاقبي في مجتمعاتهم، وبذلك تعزز التسامح الفّعال والمواطنة لممارسة دور الشباب تمكين 

 يا المحلية للصراع والعنف.المسؤولة والعمل على مستوى القاعدة الشعبية لتناول القضا

تستخدم هيئة أجيال السالم الرياضة كمدخل للتفاعل مع األطفال والشباب، حيث إن األلعاب الرياضية الميّسرة بعناية توفر 

وسيلة للتعليم المتكامل وتحقيق التغيير السلوكي. وباإلضافة إلى النُهُج القائمة على الرياضة لدينا، فقد طورت هيئة أجيال 

سالم أيضاً أنشطة الفنون وكسب التأييد والحوار والتمكين لدعم تحويل الصراعات من خالل األطفال والشباب والكبار في ال

 سياقات مختلفة.

بلداً في الشرق  50من القادة المتطوعين الشباب في  10,536قمنا في السنوات العشر الماضية، بتدريب وتوجيه أكثر من 

وروبا. وبدعمنا، تتناول برامجهم الحالية القضايا المحلية للصراع والعنف، وقد لمست حياة أكثر األوسط وأفريقيا وآسيا وأ

 طفالً وشاباً وكبيراً. 416,423من 

وفق منظمة "ان  2017منظمة غير حكومية في العالم" لعام  500ضمن قائمة "أفضل  34تحتل هيئة أجيال السالم المركز 

وُصنفت الهيئة باعتبارها ثاني أفضل منظمة غير حكومية في بناء السالم. كما أنها ( NGO Advisorجي او أدفايزر" )

المنظمة األردنية غير الحكومية األولى على هذه القائمة. ويقيّم التصنيف المنظمات غير الحكومية وفقاً لالبتكار والتأثير 

 واالستدامة والشراكات القوية.

 الم من خالل الرياضة الوحيدة المعترف بها رسمياً من قبل اللجنة األولمبية الدولية.هيئة أجيال السالم هي أيضاً منظمة الس

 

 

  :لهيئة أجيال السالم يفريق اإلعالمال

 4600 500 6 962+هاتف: 

 2954 568 6 962+فاكس: 

  info@generationsforpeace.org  اإللكتروني:البريد  

 www.generationsforpeace.org اإللكتروني:الموقع  

 www.facebook.com/generationsforpeace فيسبوك:  

 @Gens_For_Peace   تويتر: 
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