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 إقامة ورشة عمل "شباب العراق: ريادٌة في الحوار واالستقرار" في الديوانية
  

ُأتيحت للشباب في محافظة الديوانية الفرصُة للتعبير عن آمالهم وشواغلهم فيما يتعلق  - 2019أيلول/ سبتمبر  29الديوانية، العراق، 
أيلول/ سبتمبر تحت شعار "شباب العراق: ريادٌة في الحوار واالستقرار". وهذه هي  28-26بمجتمعهم وبلدهم في ورشة عمٍل ُأقيمت في 

ة عشرة ضمن سلسلة من ورشات العمل التي تنظمها بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( في عموم البالد بالتعاون الورشة الثاني
 مع لجنة التعايش والسلم المجتمعي التابعة لمكتب رئيس الوزراء وجمعية األمل العراقية.

  
محافظة. حيث ناقشوا عددًا من القضايا التي عّدوها مهمًة للشباب وحضر ورشة العمل سبعة عشر شابًا وستُة شاباٍت من مختلف أنحاء ال

في سياق محافظتهم. وشملت قضايا النقاش أهمية تعزيز المشاركة السياسية للشباب وُسُبل زيادة فرص العمل ومكافحة البطالة والتحديات 
خدمات الرعاية الصحية داخل المحافظة ونقص التي تواجهها مجاميع المتطوعين ومنظمات المجتمع المدني والشواغل بشأن جودة 

 المستلزمات الطبية وانتشار المخدرات بين الشباب.
  

أيلول/ سبتمبر، انضّم إلى المشاركين مسؤولون محليون من بينهم النائب الثاني للمحافظ السيد  28وفي الجلسة الختامية التي ُعقدت في 
ما السيد أياد طليعة الميالي، رئيس لجنة التنسيق والمنظمات غير الحكومية والسيدة مالك كاظم الحسيني وعضوان من مجلس المحافظة ه

 ضحى الحسيني من لجنة التعليم.
  

وفي كلمته أمام الجلسة، رّحب مدير مكتب الشؤون السياسية في يونامي السيد مانوج ماثيو بالمناقشات الحيوية بين الشباب والمسؤولين 
اة السويدية الناشطة في مجال المناخ والبيئة غريتا تونبرج والبالغة من العمر ستة عشر عامًا كمثاٍل رائٍع على أن المحليين. وأشار إلى الفت

عمل فردًا واحدًا تمّكن من إطالق حركِة مناٍخ عالميٍة بأكملها. وحّث الشباب على الثقة في قدرتهم على إحداث التغيير، كما شّجعهم على ال
بشكٍل جماعي لحل المشكالت التي تواجه المحافظة. كما شجعهم على التعبير عن رغبتهم في التغيير من خالل مع الحكومة المحلية 

 المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.
  

وتّم تنظيم ورشات عمٍل مماثلٍة للشباب مؤخرًا في محافظات األنبار وبابل والبصرة وكربالء وواسط والنجف والسليمانية ودهوك ونينوى 
 وأربيل وديالى. ويّتسق هذا النشاط مع تفويض بعثة يونامي لدعم الشباب ومساهماتهم القّيمة في الحياة العامة العراقية.

**************** 

 اإلعالمي/ المتحدث الرسمي مكتبلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال: بالسيد سمير غطاس، مدير ال
 un.orgghattass@بريد إلكتروني:   1281 193 790 964+باسم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( تليفون:

  information@un.org-unamiأو التواصل مع المكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( على البريد اإللكتروني: 
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