
  
ام بتنم�ة 2030األمم المتحدة �طلقون الرؤ�ة الوطن�ة للشباب الحكومة و  ن ، و�جددون االل�ت

 الشباب وتمكينهم 

 
 صندوق األمم المتحدة للسكان العراق ©

 
مع  أعدت هذە الرؤ�ة بالتعاونو  . 2030الرؤ�ة الوطن�ة للشباب أطلقت وزارة ال��اضة والشباب  – 2021أ�ار (مايو)  10بغداد، 

ي حكومة اقل�م كوردستان، 
ي منو وزارة الثقافة والشباب �ف يون�سف، و�تم��ل منظمة الصندوق األمم المتحدة للسكان، و  �دعم فيف

ي الدو�ي ( من حكومة الس��د، من خالل الوكالة
 ). Sidaالس��د�ة للتعاون اإلنمائئ

حقوق اال�سان، تتمحور حول الشباب، وسبل تمكينهم  تمثل الرؤ�ة الوطن�ة للشباب خارطة ط��ق متعددة القطاعات، قائمة ع�و 
ي العراق، وخلق فرص لهم،

ف ب آخذة �ف  15% من السكان يبلغون من العمر 20المتمثلة بكون أ��� من  الد�موغراف�ةعتبار  الهبة ال اعني
 عاما.  30إ�  10% منهم يبلغون من العمر 41عاما، و 24إ� 

ف الجاءت الرؤ�ة الوطن�ة للشباب نت�جة و  والشباب. وزارات المعن�ة، واصحاب المصلحة لمناقشات من مختلف انحاء العراق، ما بني
ات� ، والنف�ي جوستقود هذە الرؤ�ة الخطط االس�ت ي التنم�ة الشاملة للشباب، وخلق فرص لتط��ر وضعهم الص�ي

 �ة القطاع�ة �ف
ي واالقتصادي، وتمكينهم من 

، والثقا�ف ي عمل�ة صنع المشاركةاالجتما�ي
، أو االقتصادي أو سواء ع� الصع�د اإلجتما�ي  لقرار ا �ف

 .  الس�ا�ي

ي : "، الس�د عدنان درجالالشباب وال��اضةوز�ر وقال  ان الرؤ�ة بمحاورها االر�عة ع�ث مثلث هموم و مشا�ل و تطلعات الشباب اليت
ي للفتوة و الشباب فالرؤ�ة تم بناؤها ع� ب�انات حق�قة و  اء افرزها المسح الوطيف ف و الخ�ب ات الباحثني ي اخراجها ع�ث

واقع�ة قد اسهم �ف
ي جميع المحافظات

وع اقل ما �قال عنه انه غ�ي قابل  . و �ف ي ط�اته الرئ�س�ة من الشباب، هو م�ث
ي ال يتكون �ف وع شبائب إن أي م�ث

ي هم للنجاح فالشباب  وع  شبائب ي اال�ام القادمة عرض الرؤ�ة  .المكون الرئ��ي ل�ل عمل وم�ث
ع� مجلس الوزراء العتبارها نأمل �ف

ورات الق ي الس�اسات المسطرة فيها واعتبار ذلك من ال�ف ي المجلس ع� تبيف
كاء �ف ي رصد الموازنات صوث�قة وطن�ة وحث ال�ث

وى �ف
 . ”السن��ة لها

وث�قة  2030ر�تا كولومب�ا، قائلة: "تعّد الرؤ�ة الوطن�ة للشباب  ةالدكتور  ،ممثلة صندوق األمم المتحدة للسكانقالت من ناحيتها، و 
ي العراق، وضمان استفادة البلد من الهبة 

. وتؤكد الرؤ�ة �شكل خاص ع� الد�موغراف�ةمهمة من شأنها أن �سّهل تنم�ة الشباب �ف
ي التنم�ة 

ف دورا بارزا �ف ف الدعم، �مكن أن �لعنب ، إذا تلقني ي
ف للمصادقة ع� الفت�ات والنساء اللوائت المستدامة للعراق. أشكر كال الوزارتني

https://iraq.unfpa.org/ar/resources/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-2030


ي العراق، 
ة لدى الشباب �ف م وتوّجه اإلمكانات والطاقات ال�ب�ي ّفذت �شكل صحيح، أن تنظ�

ُ
ي من شأنها، إذا ما ن رؤ�ة الشباب اليت

ي تع��ز السلم واالزدهار ف�ه."
 للمساهمة �ف

 

دعم والموارد : "شباب العراق متن�ع، مبدع، و�ش�ط. وعندما يتلقون الباوال بوال�س�ا  الس�دة منظمو اليون�سف،نائبة ممثل وقالت 
ي �حتاجون إليها  ي دعم مجتمعاتهم. واليوم، مع اطالق الرؤ�ة الوطن�ة للشباب  اليت

، ندعو و�شجع 2030�مكنهم أن �ساهموا �ف
ف اصحاب المصلحة للم�� ي كافة المجاالت.  د من التنم�ة للشباب وال�افعني

ا�ة مع وزارة الشباب وال��اضة، ووزارة الثقافة  �ف إن ال�ث
ي اقل�م كوردستان والشباب

ف مهمة بالنسبة  ،، إضافة إ� الجهات الحكوم�ة األخرى�ف كاء المحليني تحقيق أفضل النتائج إلينا بغ�ة وال�ث
ي  2030�مثل إطالق الرؤ�ة الوطن�ة للشباب و للشباب. 

ا  بالغة األهم�ةو�وصلة  2030عام  أجندةمساهمة رئ�س�ة �ف لتوجيهنا جم�ع�
ك.  ي عملنا المش�ت

     "�ف

ي ق� الض�افة التابع لرئاسة الوزراء، بمشاركة فاعلة من وزارة الثقافة والشباب، ووكاالت  2030تم اطالق الرؤ�ة الوطن�ة للشباب 
�ف

     أ�ة األمم المتحدة. 

***  

 للم��د من المعلومات، ير�ب االتصال بـ: 

 سلوى مو� 
 لتواصلعالم واال اخصائ�ة ا

ي العراق
 صندوق األمم المتحدة للسكان �ف

smoussa@unfpa.org 
009647809171035 

 

ي   اينوسنت كافميب
ي االعالم الرق�ي 

 اخصائئ
 العراق -اليون�سف منظمة 

ikafembe@unicef.org 
009647833352569 
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