
  
 

 

 فنلندا وصندوق األمم المتحدة للسكان يزوران مراكز الشباب التي تم دعمها إلدماج الشباب ذوي اإلعاقة

 

، وممثلة صندوق األمم المتحدة  ، السيد فيسا هيكيننقالتقى السفير الفنلندي في العرا  -؛ الموصل ، العراق    2021أغسطس    2

 المجتمع المدني والشباب ذوي اإلعاقة في الموصل. عن  نالدكتورة ريتا كولومبيا ، اليوم بممثليللسكان في العراق، 

المناطق التي يصعب المشاركون    تحدث خالل االجتماع عن إشراك الشباب، وخاصة األكثر ضعفا وأولئك الذين يعيشون في 

الصحة اإلنجابية والعنف القائم على النوع االجتماعي.  الوصول إليها في محافظة نينوى، في التطوع الشبابي وتزويدهم بخدمات

 كما ناقشوا مع الشباب ذوي اإلعاقة تحدياتهم واحتياجاتهم. 

ضع النساء والفتيات والفئات  تحسين  أولوية فنلندا في سياسة التنمية هي تعزيز حقوق و أن    تعليقًا على الزيارة هيكيننوأكد السيد  

. ومن  داعشنينوى من أكثر المناطق التي عانت من إرهاب فأن هدفنا هو دعم العمل في نينوى. ف في العراق، "أما األكثر ضعفاً. 

اق جديدة للعرالوالدة  ال، تمثل نينوى  اليناظة في شهر مارس. بالنسبة  افتتاح قنصلية فخرية بالمحافدعمنا هذا هو  األمثلة على  

 .نا"بدعم من هم في أمس الحاجة إلي وف نستمروس

د. سنواصل الدفاع لتنمية البال  االساسي  الدكتور كولومبيا: "الشباب هم المحرك  ت، قاللقاءإلى الشباب الذين حضروا ال  ا وفي حديثه

يجب أن يتمتعوا بحقوق وفرص  اإلعاقة. نحن نؤمن أنه    ذوو  والشابات  والشباب يافعين واليافعات  ال  من ضكمهم حقوق ،  همعن حقوق

 الشخصي والمهني ". هممتساوية للنمو

تأتي زيارة السفير الفنلندي في الوقت الذي يتعاون فيه صندوق األمم المتحدة للسكان وفنلندا لتعزيز القدرات الفنية لمراكز الشباب  و

 ذوي اإلعاقة.  يافعين من، بما في ذلك المهارات الحياتية وتعليم المشاركة المدنية للبالطال تركز علىخدمات تعليمية لتقديم 

في التعليم   األكثر حاجة  توسيع نطاق تدخالته التي تركز على احتياجات وحقوق الشباببصندوق األمم المتحدة للسكان    وسيقوم

المناطق  ووالمشاركة والتمكين كقادة.   الشباب ذوي اإلعاقة والفتيات والفتيان من  المشروع  المستهدفون في هذا  الشباب  يشمل 

 الفقيرة والالجئين والشباب النازحين.
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صندوق األمم المتحدة للسكان: العمل من أجل عالم يكون فيه كل حمل مرغوبا فيه وكل والدة آمنة، ويحقق فيه كل شاب وكل شابة  
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