
2030المؤتمر األول للتجارب المحلية وقصص النجاح في تطبيق أجندة 

تحت شعار

رفاهية المستقبل بحماية الحاضر

عنوان قصة النجاح

تعزيز مشاركة الشباب في عملية التخطيط  وأعداد الموازنة

تنفيذ

مؤسسة أم اليتيم للتنمية



الهدف الثامن من اهداف التنمية المستدامة 

لة تعزيز النمو المستدام واالقتصادي الشامل والعمالة الكام

والمنتجة والعمل الالئق للجميع

(6-8)من اجل تحقيق الغاية 

العمالة أو الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين ب

التعليم أو التدريب



 ارتفاع اعداد الشباب غير
الملتحقين بالتعليم

ارتفاع نسبة األمية 
والتسرب من المدارس  

للذكور و األناث  في 
العراق 

 ارتفاع اعداد الشباب غير
الملتحقين بالعمل

بلغت نسبة البطالة بين 
%  64والشابات%23الشباب

حسب تقرير الفتوة والشباب

 ارتفاع اعداد غير
الملتحقين بالتدريب

يتخرج سنويا من 
الجامعات العراقية مليون 

اليملكونشاب وشابة 
مهارات تؤهلهم لتطوير 

قدراتهم العملية 



 من الذكور ( 24-15)من اليافعين والشباب بأعمار ( 150)تأسست الجمعية العامة للشباب من

( محافظة/ شاب ويافع 50)بواقع نينوى,بابل,من محافظات ميسان واألناث

تدريب وبناء قدرات 
الشباب

القيادة)المهاراتمنحزمةعلىأشهر3لمدةتدريبيابرنامجاوشابيافع(150)أكمل

يفالمشاركةوآلياتالمسائلة)(القراراصحابمعوالمشاركةوالمدافعةوالتفاوض

(والتقييمالمراقبة)(المحليالمستوىعلىالتشاركيةللموازنةالتخطيط)(العامالشأن

(الرقميةوالمنصاتالرقميةالمهارات)

برتهمخونقلبتدريبالتدريبيالبرنامجمنوالمتخرجينالمؤهلينالشبابقام

ادواقوالذينالمستهدفةالثالثةالمحافظاتمنوشابةشاب(7500)الىوتجربتهم

اولوياتادماجوضرورةالتشاركيةبالموازنةتوعيةوحملةوانشطةمبادرات

مستهدفةمحافظةكلفيالمحليةالموازنةفيالشباب



المنصة اإللكترونية االستشارية للشباب 

بين للمشاركة موقع الكتروني وصفحة فيسبوك لتقديم المشورة والتوجيه للشباب المدر

محافظاتهمفي حوارات مباشرة مع اصحاب القرار في 

https://iraqiyouthplatform.org/

https://www.facebook.com/iraqiyouthplatform/



شبابيالتخطيط للموازنة التشاركية في العراق من منظور دليل 
https://iraqiyouthplatform.org/%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a8-

%d9%88%d9%82%d8%b5%d8%b5/



لشباب آلية  تنسيق بين صناع القرار وا

المؤهلين في كل محافظة مستهدفة 

 المشممتركة وتعممرش الشممباب علممخ آليممة اختيممار األجتماعمماتتممم عقممد عممدد مممن

المشاريع ذات األولوية في المحافظة

ليينالمحالمسؤولينمنمستهدفةمحافظةكلفيالتشاركيةالموازنةلجنة

المدربينالشبابمنومجموعةالمحافظةلموازنةبالتخطيطالمعنيين

والمؤهلين



مبادرات صممها ونفذها شباب 

المحافظات المستهدفة 

في نينوى( الكرافيتيفن )مبادرة الرسم على الجدران 
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:  األهداش

لمعرفة مدى وعي الشباب بالموازنة العامة  ومدى حاجتهم الى مزيد من

المعلومات 

الشباب وأهتماماتللتعرف على أولويات •

أليصال صوت الشباب الى صناع القرار•

https://iraqiyouthplatform.org/%d8%a7%d8%b3%d8%

aa%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9-

%d8%b1%d8%a3%d9%8a/

سؤال 27استمارة استبيان الكترونية من , شاب وشابة 3300حجم العينة , سنة ( 24-15)بأعمار ( من الجنسين)رأي الشباب  أستطالع

https://iraqiyouthplatform.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%a3%d9%8a/

