
 

The Ministry of Planning launches the National Youth Employment Programme in Najaf 

 

Najaf- 18 February 2020 – The Ministry of Planning has launched a programme to develop the 

competencies of young men and women in Najaf Governorate. The national initiative aims to 

provide 120,000 job opportunities for the Iraqi youth, in partnership with the private sector.  
 

The conference was organized under the patronage of H.E. the Minister of Planning, Dr Nuri Sabah 

Al-Dulaimi. The Governor of Najaf, Mr. Louay Al-Yasiri and the Country Representative of the 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Dr. Salah Hajj Hassan were in 

attendance along with women members of the House of Representatives, and public and private 

sector representatives. 
 

In his welcoming address, H.E. Dr Sabah revealed the Ministry's collaborative endeavors with the 

private sector to create job opportunities through soft loans from the Central Bank of Iraq, and 

private and external banks. He called attention to the prominent role of Iraqi youth during recent 

demonstrations, which has motivated the formulation of this programme. H.E. also called on 

national and international entities to support joint initiatives with the private sector in an effort to 

enable Iraqi youth to meaningfully engage as active citizens in support of the country’s 

development. 

During the conference, Mr. Luay Al-Yasiri, Governor of Najaf stressed on the importance of this 

programme as a valuable investment in the capabilities of young people to build Iraq, pointing out 

that the pioneering ideas of the youth in general and Najaf in particular can leave a positive impact 

on society and advance economic reality. On behalf of FAO, Dr Salah ElHajj Hassan expressed 

FAO’s appreciation of the efforts that will help Iraqi youth secure jobs. “This programme will 

contribute to securing opportunities for local and rural development, and thus the development of 

the Iraqi economy as a whole. The project will also expand cooperation among different sectors 

that will help create a suitable environment for investments in addition to raising the efficiency of 

national capacities and knowledge in various fields,” explained Dr. ElHajj Hassan. 

“These efforts will guarantee greater opportunities for success in agriculture, encourage the 

participation of young people and foster women's participation in rural development,” added 

Dr.  ElHajj Hassan. He also highlighted the importance of linking this initiative with the ongoing 

transformation of agriculture from sectorial to services for the protection of local food production, 

which was initiated by his Excellency the Minister of Agriculture. He also confirmed that FAO is 

committed to supporting the Government in agricultural projects,  



Dr. Ismail Al-Aboudi, Coordinator of the National Youth Employment Project, emphasized that 

the objectives of these efforts are aimed at developing the private sector through medium-sized 

projects, providing job opportunities, addressing discontinued activities and strengthening the 

partnership led by the Ministry of Planning with the private sector. 

 

 وزارة التخطيط تطلق البرنامج الوطني لتوظيف الشباب في النجف

 

أطلقت وزارة التخطيط برنامًجا لتطوير كفاءات الشباب والشابات في محافظة النجف.  – 2020)فبراير(  شباط 18 -النجف 

فرصة عمل للشباب العراقي بالشراكة مع القطاع الخاص. 120000المبادرة الوطنية إلى توفير  هذهتهدف   

ر نوري صباح الدليمي. كما تم تنظيم مؤتمر اطالق برنامج توظيف الشباب في النجف تحت رعاية السيد وزير التخطيط الدكتو

حضر المؤتمر كل من السيد لؤي الياسري محافظ النجف وممثل منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو( الدكتور صالح 

 الحاج حسن، إلى جانب عدد من النساء األعضاء في مجلس النواب وممثلي القطاعين العام والخاص.

ه الترحيبي عن الجهود المشتركة التي تبذلها الوزارة مع القطاع الخاص لخلق فرص  كشف الدكتور صباح الدليمي في خطاب

لعراقي والبنوك الخاصة والخارجية. كما أكد على الدور البارز للشباب عمل من خالل توفير القروض من البنك المركزي ا

ا السيد الوزير الكيانات الوطنية والدولية إلى  العراقي خالل المظاهرات األخيرة، األمر الذي حفز صياغة هذا البرنامج. كما دع

دعم المبادرات المشتركة مع القطاع الخاص في محاولة لتمكين الشباب العراقي من المشاركة بشكل فعال كمواطنين فاعلين 

 لدعم تنمية البالد.

لقدرات الشباب في بناء العراق، أكد السيد لؤي الياسري محافظ النجف خالل المؤتمر على أهمية هذا البرنامج كاستثمار قيم 

للشباب بشكل عام والنجف بشكل خاص يمكن أن تترك أثرا إيجابياً على المجتمع وتقدم واقعه مشيًرا إلى أن األفكار الرائدة 

االقتصادي. أعرب الدكتور صالح الحاج حسن بالنيابة عن منظمة الفاو عن تقدير المنظمة لهذه الجهود التي من شأنها مساعدة 

الشباب العراقي على تأمين وظائف. "سوف يساهم هذا البرنامج في تأمين فرص التنمية المحلية والريفية وبالتالي تنمية 

اسبة االقتصاد العراقي ككل. وسيقوم المشروع أيًضا بتوسيع التعاون بين القطاعات المختلفة التي ستساعد على تهيئة بيئة من

ة القدرات والمعرفة الوطنية في مختلف المجاالت"، أوضح الدكتور الحاج حسن.لالستثمارات باإلضافة إلى رفع كفاء  

أضاف الدكتور الحاج حسن "ستضمن هذه الجهود فرًصا أكبر للنجاح في قطاع الزراعة وتشجع مشاركة الشباب في هذا  

بالتحول المستمر للزراعة من قطاع  القطاع وتعزز مشاركة المرأة في التنمية الريفية". كما أكد على أهمية ربط هذه المبادرة 

مؤسساتي إلى قطاع خدمي بهدف حماية اإلنتاج الغذائي المحلي، األمر الذي ينادي به السيد وزير الزراعة ، كما أكد أيًضا أن  

 المنظمة ملتزمة بدعم الحكومة بما يخدم المشاريع الزراعية. 

يف الشباب، أن أهداف الجهود تهدف إلى تطوير القطاع الخاص أكد الدكتور إسماعيل العبودي، منسق المشروع الوطني لتوظ

ة وتعزيز الشراكة التي تقودها وزارة من خالل المشاريع المتوسطة الحجم، وتوفير فرص عمل، ومعالجة األنشطة المتوقف

 التخطيط مع القطاع الخاص.
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