
 

 

 

PRESS RELEASE 

 
 

مرافق   أربعة تدشي   اليونسكو تحتفل ب  قضاء الموصل وقائم مقامبحضور محافظ نينوى 
ي الموصل 

 
ي ف

ي مركز التدريب المهن 
 
 تدريب جديدة ف

 
والبرصة"، ضمن  2021يونيو    28االثني     الموصل  ي 

 
ف القديمة  المدن  "إحياء  وع  ي    مشر األوروب  االتحاد  من  وبتمويل 

ي   الموصل قضاء  مقام وقائم وبحضور محافظ نينوى األستاذ نجم الجبوري  مدير مكتب اليونسكو  و  السيد زهي  األعرج 
 و 
ً
السيد جنيد سوروشوكالة العراق  ي 

 
اليونسكو ف ي مكتب 

 
الثقافة ف السيد    والي -مدير  العام لجمهورية كوريا  والقنصل 

ي السيدة ميثاق طالب تحتفل اليونسكو  
بتدشي   مرافق تدريب  تشوي كوانج جي   ومديرة قسم العمل والتدريب المهن 

ي الموصل
 
ي ف

ي مركز التدريب المهن 
 
 . جديدة ف

 
ي 
 
ي   بالمشاركي     نينوى،  محافظ  الجبوري،   نجم   السيد   رحب   االفتتاحية،  كلمته  ف

 
ي   والتدريب   عمل ال   دائرة  ف

ي   المهن 
 
  ف

ي   واالتحاد   اليونسكو   نشكر   المناسبة،  بهذه"  وقال  الموصل،  ي   ونأمل   التدريبية،   الورش  هذه  تمويل  عىل  األوروب 
 
  ف

كي     يتم  الذي   البناء   مجال  إل  باإلضافة   جديدة   قطاعات  فتح   يتم   أن  المستقبل 
اك  اآلن  عليه  الير ي   الشباب  إلشر

 
  عملية  ف

ا   األكي    الشباب   استهداف  وكذلك  اإلعمار،  إعادة
ً
ي   سينخرطون   الذين  احتياج

 
ي   العمل  مجاالت  ف

  سوق   يحتاجها   النر
 ". العمل

ي سيواصل دعم استقرار    وأكدت السيدة باربارا ايجر, ي العراق، أن “االتحاد األوروب 
 
ي ف رئيسة قسم التعاون لالتحاد األوروب 

ي يجب أن يقودها وينفذها الموصلأضافتالموصل وعملية إعادة اإلعمار. و 
 
ون أنفسهم. يجب  ي، نعتقد أن عملية التعاف

ي ا  شباب الموصىلي ال تمكي    
 
ي العديد  حيث    لمحافظة لقيادة اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية ف يدعم االتحاد األوروب 

. من المهم بشكل خاص توفي    ي
ي أن أرى توسع هذا المركز المهن 

ي الموصل لهذا الغرض المحدد. يسعدب 
 
من المبادرات ف

ي تقنيات البناء لشباب الموصل إلعادة بناء مدينتهم
 
ي بنفس القدر أن أرى شباب الموصل    ،تدريب متخصص ف

 
ويسعدب

ي 
 
 إل سوق العمل ".  وانضمامهم  تخرجهم الدورات التدريبية وأتطلع إل  المسجلي   ف

 
ي  كما وقال السيد جنيد خالل كلمته " 

ي والمهن 
ي مجال التعليم والتدريب التقن 

 
ا أن أرى العديد من المتدربي   ف

ً
ي حق

يسعدب 
ي مجال    25  - متدرب    200)

 
ون الدورات التدريبية ف ( يحرص  ي هذه اللحظة الكتساب    البناء أنن 

 
ي تديرها اليونسكو هنا ف

النر
ي أن أرى  

 
ي ستمكنهم من الوصول إل سوق العمل والعثور عىل وظائف. كما يسعدب

ا آخرين )  115المهارات النر
ً
  8متدرب

ي نفس الوقت. بصفتنا منظمة اليونسكو، نعتقد أنه اليوم، أكي  م
 
ي مدرسة نينوى المهنية ف

 
ون الدورات ف ن  إناث( يحرص 

، ويبنون  ، الشباب والشابات هم من صانعي التغيي   أي وقت مض 
ً
 جديد واقعا

ً
ي   ا

 
ألنفسهم ومجتمعاتهم. يقود الشباب ف

ام حقوقهم اإلنسانية وحرياتهم األساسية، ويبحثون عن   من خاللجميع أنحاء العالم التغيي  االجتماعي واالبتكار،   احير
   ."بل أفضل فرص جديدة للتعلم والعمل مًعا من أجل مستق

 
وع اليونسكو خاصة وأضاف " ي مشر

 
ي الموصل اليوم وأن أرى التقدم ف

 
ي ف

ي مركز التدريب المهن 
 
ا أن أكون هنا ف

ً
ي جد

يسعدب 
ي    100من خالل زيادة قدرة المركز عىل استضافة  

 
ا  ةقاعات تدريب  4من خالل إعادة بناء  جديد  متدرب إضاف

ً
. أنا مهتم أيض

 ". !وخططهم بعد تخرجهم  بسماع آراء المتدربي   الذين سيشاركون قصص نجاحهم
 



ي مجال البناء ل  
 
ي ف

وع عىل توفي  التدريب المهن      1,550تعمل اليونسكو من خالل المشر
ً
متدربا من الشباب األكي  هشاشا

ي الموصل والبرصة، مما يوفر 
 
فرًصا حقيقية للتنمية االجتماعية واالقتصادية للمجتمع. تعد زيادة الوصول إل التعليم  ف

ي 
التقن  ووظائف  والتدريب  أفضل،  معيشية  ظروف  إل  ا 

ً
إنصاف أكي   وصول  لضمان  أساسًيا  أمًرا  وتحقيقه  ي 

والمهن   
ايد وذات أجور أفضل، وبيئة أكي  استدامة باإلضافة إل تنمية اقتصادية واجتماعية أكي  استدامة  .متخصصة بشكل مير 

 
وع قال "  ي لقاء مع السيد بالل الحمايدة منسق المشر

 
ي أحد أولويات اليونسكو  يعتي  التعليم  وف

ي والمهن 
والتدريب التقن 

ي العراق، تواصل اليونسكو دعم وزارة  
 
ي ف

ي والمهن 
ي العراق. بصفتها الوكالة الرائدة إلصالح قطاع التعليم والتدريب التقن 

 
ف

ي 
 
تنفيذ أهداف    التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم والشؤون االجتماعية ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل ف

ي ذلك.  11و    8و    4التنمية المستدامة  
 
ي تؤكد عىل زيادة عدد الشباب الذين لديهم المهارات ذات الصلة، بما ف

، والنر
 ."المهارات التقنية والمهنية للتوظيف والوظائف الالئقة وريادة األعمال 

 
ي  وأكد بأن   ي من االتحاد األوروب 

وع بتمويل سخ  عن العمل    الباحثي   إل توفي  فرص لتوليد الدخل للشباب  يهدف  المشر
القيمة   تتمثل   . ي

التاريخ  ي  الحرص  المشهد  تأهيل  وإعادة  بناء  إعادة  خالل  من  القديمة  الموصل  مدينة  ي 
 
ف والعائدين 

ي ا 
ي الجمع بي   مخططات التوظيف المكثف وترميم وإعادة تأهيل وإعادة بناء المنازل والمباب 

 
وع ف لمهدمة المضافة للمشر

القديمة.   البلدة  ي 
 
رة ف التحق  حنر االنوالمترص  التدريب    244،  ي مركز 

 
ي ف

ي والتقن 
المهن  التعليم والتدريب  ي  من خريخ 

ي 
 
ي بمواقع العمل ف

ي الموصل   44المهن 
 
ي المدينة القديمة ف

 
 تراثًيا قيد إعادة البناء ف

ً
ًل  .مي  

 
ي محافظة نينوى " ومن جهتها قالت السيدة ميثاق طالب مديرة قسم العمل والتد

 
ي ف

ا أن يعزز هذا  ريب المهن 
ً
آمل حق

إن   للتطرف.  أقل عرضة  يجعلهم  مما  للشباب،  ة  مباشر بدائل  ويوفر  الذات  واالعتماد عىل  المحلية  الملكية  وع  المشر
، مع تعزيز المر  ي ستفيد االقتصاد المحىلي

ي يتم إنشاؤها من خالل عمليات إعادة البناء والتجديد الحرص 
ونة  العمالة النر

اك الشباب  وأضافت "إ  ."والهوية الثقافية والتماسك االجتماعي  كي   عىل إشر
وع، مع الير ن األنشطة المستهدفة للمشر

ي تغيي  حياة الناس من خالل فرص عمل متوسطة وطويلة األجل مع  
 
ي ف ة زمنيةوالشابات، ستساهم بشكل إيجاب   فير

ح تتجاوز  وع المقير ي الفوري للمشر
 " .اإلطار الزمن 

 



In the presence of the Governor of Nineveh, and the Mayor of Mosul, UNESCO 

celebrates the inauguration of four new training facilities at the Vocational Training 

Center in Mosul 

 
Monday, June 28, 2021, within the “Revival Mosul and Basra Old Cities” project, funded by the 
European Union, and in the presence of the Governor of Nineveh, Mr. Najm al-Jubouri, the 
Mayor of Mosul,   Zouhair Al Araji, Officer-in-Charge and Head of Culture at the UNESCO Office 
in Iraq, Mr. Junaid Sorosh-Wali, Consul General of the Republic of Korea, Mr. Choi Kwang Jin, 
and Director of the Department of Labor and Vocational Training, Ms. Mithaq Talib, UNESCO 
celebrates the inauguration of new training facilities at the Vocational Training Center in Mosul . 
 
In his opening remarks, Mr. Najm al-Jubouri, Governor of Nineveh, welcomed the participants 
at the Department of Labour and Vocational Training in Mosul, and said “On this occasion, we 
thank UNESCO and the European Union, which funded these training workshops, and we hope 
in the future that new areas will be opened in addition to the field of construction, which is now 
being focused on in order to involve young people in the reconstruction process, as well as 
targeting the neediest youth who will engage in the fields of work needed by the labour 
market”. 
 
Ms. Barbara Egger, Head of Cooperation for the European Union in Iraq confirmed that “the 
European Union will continue support Mosul stabilization and reconstruction process. 
However, we believe that the recovery process should be led and implemented by the Mosulawi 
themselves. Mosul youth should be empowered to lead the economic and social reforms in the 
governorate. The EU supports several initiatives in Mosul for this specific purpose. I am pleased 
to see the expansion of this vocational centre. It is particularly important to provide specialized 
training in construction techniques to young Mouslawis to rebuild their city. I am equally 
delighted to see young Mouslawis enrolled in the training courses and I am looking forward to 
these Mouslawis graduate and join the job market.” 
 
In his welcoming remarks Mr. Sorosh-Wali said, “I am delighted to see more than 200, including 
25 female, TVET trainees attending the UNESCO-run construction courses here to gain the skills 
that will enable them to access the labour market and find jobs. I am also happy to see another 
115 trainees (8 female) attending courses at Nineveh Vocational School at the same time, also 
supported by UNESCO.  As UNESCO, we believe that today, more than ever, young men and 
women are change makers, building a new reality for themselves and their communities. Young 
people around the world are driving social change and innovation, respecting their human rights 
and fundamental freedoms, and looking for new opportunities to learn and work together for 
a better future ”. 
 
He added, “I am pleased to be here at the Vocational Training Center in Mosul today and to see 
the progress of the UNESCO project especially by increasing the center’s capacity to host 100 
additional new trainees by rebuilding 4 training rooms. I am also interested in hearing the 
opinions of the trainees who will share their success stories.” And plans for them after they 
graduate"! 
 



Through the project, UNESCO is working to provide vocational training in construction to 1,550 
vulnerable youth trainees in Mosul and Basra, providing real opportunities for the social and 
economic development of the community. Increasing access to and achievement of TVET is 
fundamental to ensuring more equitable access to better living conditions, increasingly 
specialized and better-paid jobs, a more sustainable environment as well as more sustainable 
economic and social development . 
 
In an interview with Mr. Bilal Al-Hamaydah, the Project Officer, he said, “TVET is one of 
UNESCO’s priorities in Iraq. As the lead agency for the reform of the TVET sector in Iraq, UNESCO 
continues to support the Ministry of Higher Education and Scientific Research, the Ministry of 
Education and Social Affairs and the Ministry of Social Affairs and Labor in Iraq. Implementation 
of Sustainable Development Goals 4, 8 and 11, which emphasize an increase in the number of 
young people with relevant skills, including technical and vocational skills for employment, 
decent jobs and entrepreneurship”. 
 
He emphasized that the project, generously funded by the European Union, aims to provide 
income generation opportunities for young job-seekers and returnees in the Old City of Mosul 
through the reconstruction and rehabilitation of the historic urban landscape. The added value 
of the project is the combination of intensive employment schemes, restoration, rehabilitation 
and reconstruction of demolished and damaged homes and buildings in the old town. So far, 
244 VTC graduates have joined the worksites of 44 heritage houses under reconstruction in the 
Old City of Mosul . 
 
Ms. Mithaq Taleb, Director of the Department of Labor and Vocational Training in Nineveh 
Governorate, said, “I really hope that this project will enhance local ownership and self-reliance 
and provide direct alternatives to young people, making them less vulnerable to extremism. 
The employment created through reconstruction and urban renewal processes will benefit the 
local economy, while promoting resilience, cultural identity and social cohesion. "The targeted 
activities of the project, with a focus on engaging young men and women, will contribute 
positively to changing people's lives through medium and long-term job opportunities with a 
time period that exceeds the immediate time frame of the proposed project," she added . 
 
 

 
ي  جهة االتصال للشؤون اإلعالمية:    h.el-zubi@unesco.org -مسؤول اإلعالم  - حسام الدين الزعن 

Media contact: Husamaldeen El-Zubi – Public Information Officer - h.el-zubi@unesco.org 
 


