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بغداد، 8 كانون األول (دیسمبر) 2021 – أعلنت وزارة الشباب والریاضة في الحكومة العراقیة االتحادیة،
ووزارة الثقافة والشباب في اقلیم كوردستان، مع الیونیسف، الیوم عن اطالق المنصة الوطنیة للعمل التطوعي

للشباب (NYVP)، وھي أداة خالقة جدیدة تسمح للشباب في العراق بأن یتقدموا للفرص التطوعیة، بالتعاون مع
برنامج متطوعي األمم المتحدة(UNV)، وبدعم من الحكومة االلمانیة.

وألول مرة في العراق، ستؤسس المنصة الوطنیة للعمل التطوعي للشباب برنامجا تطوعیا ممنھجا لتمكین الشباب
مت التسجیل، والبحث والتقدیم على األنشطة التطوعیة التي سیقدّمھا العدید من الشركاء والمنظمات، بما فیھا

الشركات والمنظمات غیر الحكومیة، ومؤسسات القطاع الخاص، بما یتناسب مع مھارات الشباب واھتماماتھم.
وستنفّذ الیونیسف ھذه المبادرة، بینما سیقوم برنامج متطوعو األمم المتحدة باقامة برنامج لبناء القدرات وتطویر

المھارات للشباب المتطوعین.

و قال وزیر الشباب والریاضة السید عدنان درجال "أن العمل التطوعي ھو العطاء والمشاركة والوقوف مع
اآلخرین ودعم القضایا المھمة في المجتمع بما یحقق بناء مستقبل أفضل للجمیع،

ویعد العمل التطوعي من اآللیات األكثر حیویة في تحقیق التحول االجتماعي والبیئي واالقتصادي والریاضي
والعمل المؤسسي، ویصبح الشباب المتطوعین فاعلین في  التغییر وشركاء متساوین لتحقیق التقدم المحلي والوطني

والدولي نحو التنمیة البشریة المستدامة والسالم العالمي".

وفي ھذا الخصوص قالت السیدة باوال بوالنسیا، القائمة بأعمال ممثلة الیونیسف في العراق: "إن ھذه المنصة
المبتكرة ھذ خطوة حاسمة لضمان الوصول المتكافئ للشباب في عموم العراق إلى فرص التطوع واالسھام في

االنخراط والتغییر االجتماعي، من خالل اشراك الفتیات والفتیان في أنشطة ھادفة في مجتمعاتھم، وتوسیع معارفھم
ألجل االنتقال صوب العمل."

و قال أحمد السلطان ، المنسق القطري لبرنامج متطوعي األمم المتحدة.“تفتح المنصة الوطنیة للتطوع الشبابي
األبواب أمام الشباب العراقي للمشاركة في خدمة مجتمعھم والمساھمة في تحقیق سالم دائم وتوطین أھداف التنمیة
المستدامة. إلى جانب ذلك ، تھدف ھذه المنصة إلى بناء قدرات المتطوعین الشباب لتزویدھم بالمھارات الشخصیة

الالزمة للتعیین الناجح والتي تعدھم أیًضا لفترة ما بعد التعیین"

وبعید االحتفال بیوم التطوع العالمي في الخامس من شھر كانون األول (دیسمبر)  2021 ، والذي جاء تحت شعار
"تطوع اآلن من أجل مستقبلنا المشترك"، تأتي المنصة الوطنیة لتعمل على تعزیز العمل التطوعي، وتشجیع

الحكومات على دعم جھود التطوع واالعتراف بإسھامات المتطوعین في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة
.(SDGs)

یذكر أن ھذه المنصة ستستھدف بشكل رئیس فتیات وشباب العراق، الذین تتراوح أعمارھم بین 15 و 24 عاما، بما
في ذلك مجموعات الشباب التي تدعمھا الیونیسف، مع التركیز على الفئات األكثر ضعفا وتھمیشا، كالشباب الذین
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لیسوا منخرطین في وظائف أو التعلیم أو التدریب (NEET)، والشباب المتضررین من النزاع والعنف، والشباب
من ذوي اإلعاقة.

فضال عن ذلك، فإن تطوع الشباب یسھم إلى حد كبیر في تحول المجتمعات من خالل قیادة العمل الذي یتصدى
للتحدیات على مستوى القاعدة الشعبیة، مما یوفر فرصة للشباب للعب دور محوري في جھود بناء السالم والتماسك

االجتماعي.

تعمل الیونیسف في العراق مع الحكومة، ومع الشركاء الوطنیین الرئیسیین اآلخرین، من أجل تسریع األجندة
الشبابیة الطموحة الموجھة بموجب النتائج،  من خالل خلق بیئة مواتیة في البلد، وتوفیر الوصول إلى بناء المھارات

وفرص المشاركة، باإلضافة إلى إشراك الشباب في عملیات صنع القرار.
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