
 

 المكتب اإلعالمي

 
 

يعقد واحدة من جلساته في اربيل  منتدى" العراق: شباب وتعايش "
 واألمم المتحدة تقول إن الشباب هم عماد المصالحة في المستقبل

 
 

العراق: الشباب ب "شباالمنتدى جلسة األمم المتحدة في  اكدت - 2017شباط   19أربيل، 
سلسلة المداوالت التي ثاني في   2017شباط   18يوم السبت في في اربيل   عقدت تي" الوتعايش

مستقبل التعايش في العراق والمصالحة ستكون عماد الشباب هم ان على  البالد ستقام في ارجاء
   في هذه العملية. دون مساهمتهممن منقوصة 

 
قِدموا من محافظات نينوى عام  35-18ضمن الفئات العمرية بين شاب وشابة  140شارك نحو 

الذي نظمته بعثة األمم المتحدة لمساعدة و  لفي أربيالتي عقدت ودهوك واربيل في جلسة المنتدى 
. ترمي سلسلة المنتديات الى إعطاء صوت العراقية العراق )يونامي( بالتعاون مع جمعية األمل

ق المستقبل، وهو أيضا فرصة للشباب لدورهم الحاسم في رسم السبيل إلى التعايش السلمي في عرا
واالنخراط في  قضايا ما بعد الصراع مختلف الخلفيات لمناقشة كبيرة لجيل الشباب العراقيين من

النازحين من  بحضوروكان لمنتدى أربيل قيمة مضافة  المصالحة الوطنية والتعبير عن رأيهم.
 محافظة نينوى.

 
مين العام لألمم المتحدة في العراق للشوون وقال السيد جورجي بوستن ، نائب الممثل الخاص لأل

السياسية واالنتخابية في كلمته االفتتاحية: "هذا اللقاء يحمل العميق من المعاني، ففيه داللٌة على 
اللذين يرزحان تحت بطش  سكانهاشباب نينوى و تآخي مدن العراق وأقاليمه، وفيه ملمح مهٌم أن 

 سالم.عيش بتعايش و بالالتطرف واإلرهاب يرغبان في الحقيقة 
 

 

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) 

 عــراق )يـــونــامي(بعــثـــة األمـــم المـتــحـــدة لمساعدة ال

 

 

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) 

 بعــثـــة األمـــم المـتــحـــدة لمساعدة العــراق )يـــونــامي(

 



أنكم مستقبل هذا خالت من الشباب، الذين يشكلون غالبية سكان العراق. "اوأكد ثانية على أهمية المد
البلد، والمسوولون عن تشكُّل صورته في قادم األيام، لذا ينبغي أن تضم كل مبادرة للمصالحة 

ال فإنوالتعايش وجها  ". من دونها  منقوصةستكون مثل هذه المبادرات  ت نظركم، وا 
 

وأضاف ان الشباب هم مثال  ،الوطنمية مشاركة الشباب في بناء استطرد  السيد بوستن بتقديم أهو 
 بقاء التعايش وتجذيره في هذه البالد. لهم الضمان ، و الوطنوروح وضمير  الحياة النابضة

 
 28المنتدى األول في البصرة في يوم  في البالد، ُأُقيممنتدى أربيل هو الثاني من ثمانية منتديات 

مشارك من المحافظات الجنوبية األربعة البصرة وميسان  120 بحضور زهاء  2017كانون الثاني  
اخرى في محافظات صالح الدين والنجف وديالى  موتمرات  ويلي ذلك عقد  وذي قار والمثنى.

 بغداد في شهر أيار يحضره ممثلي وكركوك والسليمانية وبغداد، لتتوج بعقد موتمر وطني شامل في
الشباب إلدراج التوصيات المنبثقة عن هذه المنتديات في القرارات التي تدعم عملية المصالحة 

 والتعايش.
 

إلى مجموعات عمل  وكما هو الحال مع جميع الموتمرات انقسم المشاركين في منتدى أربيل 
وا سهمتقبل، وكيف يمكن لهم ان  يالمسي عراق األسئلة بشأن ما يودون رويته فمناقشة والرد على لل

  مجموعة من التوصيات. االجتماع، ناقش المشاركون اجاباتهم  واعتمدوا . وفي نهاية
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 اإلعالمي/ المتحدث الرسمي مكتبن المعلومات الرجاء االتصال بالسيد سمير غطاس مدير اللمزيد م

  باسم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(

    un.orgghatass@بريد اليكتروني: 1281 193 790 964+ تليفون: 

 لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( على البريد االليكتروني التالي:االتصال بالمكتب اإلعالمي  أو

information@un.org-unami 
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