
   

 

 

 بيان صحفي
 

 

 ورواد الشباب تشغيل لدعم يوحدان جهودهما اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج آسياسيل

 في العراق األعمال

  والمتوسطة   الصغيرةو متناهية الصغر  المشاريعودعم    الشباب عمل  فرص  بتعزيز التزامها  بعد : ٢٠٢١  مايو /أيار  ٣٠  ،السليمانيةالعراق، 

 . العراق في اإلنمائي المتحدة األمم برنامج مع ني سنت على مدى  تفاهم مذكرة اليوم  آسياسيل وقعت  العراق، في

  بالعمل في العراق  اإلنمائي المتحدة  األمم  وبرنامج الشركة الرائدة في مجال االتصاالت،  آسياسيل،  ،من خالل هذه المذكرة يلتزم الطرفان

  إلى المستمرة    المحلية   تحديات امام ال  مبتكرة   حلول   تطوير ل  الناشئة   والشركات   الشباب   األعمال   رواد   دعمتختص في    مبادرات،  عدة   على  معا  

  مصممة  إلكترونية  منصة دعمكذلك مبادرة  ؛في العراق اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج ةالتابع التسريع اإلنمائيةات مختبربرامج  جانب

  الجهود   تغطية   سيتم  كما   . للشباب  ة والمستداممد  األ  ة طويل  العمل   فرص  تعزيز العمل على    ايضا    ؛المتوفرين  بالمستثمرين  األعمال   رواد   لربط 

  بشكل  التركيز معبين الطرفين  التفاهم مذكرة  إطار في( ١٩-ا المستجد )كوفيدن فيروس كورو جائحةل للتصديالعراقي  الشباب يقودها التي

 (. https://stayhome.iq) العراق  في  كورونا عن التوعية منصة  على  خاص

  وإبداعهم شغفهم  خالل  منوفي هذه المناسبة صرحت السيدة زينة علي أحمد، الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق: "

بعد   سيما ال  - للجميع وشامل  مرن عراق  بناء على القدرة ولديهم التغيير ل عوام هم  اليوم العراقي  الشباب ،فيهم المبادرة وروح  وابتكارهم

فيروس    جائحة و   النفط،  أسعار   انخفاض  عن  الناجمة   االقتصادية   والصعوبات  داعش، ضد    الحرب   ذلك   في  بما  متعددة،  أزمات ب   عراق المرور  

  الشباب مستقبل تأمين على أيضا نعمل الشابة، المواهب لرعاية آسياسيل مع بالشراكة  فخورون اليوم نحن  (. ١٩-كورونا المستجد )كوفيد

كما أكد السيد عامر الصناع، المدير المفوض   " .التوظيف   ت مجاال  في  الطويل   المدى  على  والدعم  ةالالزم  اتالتدريب   توفير  خالل   من  العراقي

  وستثمر جليا    ،المستمرة  لبرامجنا  قيمة  إضافة  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  مع  الشراكة  "إن  :والرئيس التنفيذي لشركة آسياسيل لإلتصاالت

  منتج حول تهمالشرك الناجح التأسيس مع األعمال  رواد  يواجهها  التي العديدة  التحديات تنتهي ال  . اثارها االيجابية في دعم الشباب العراقي

  من  االنتقال جعلتلكنها  ،منها ة التكنولوجي  ال سيما كورونا، جائحةما بعد  في العراق صعبة بيئة األعمالف . في العراقمعينة  أو خدمة ما

  زد على ذلك   ،٢٠٢٠  اذار   قبل   بدأت   التي  تلك  خصوصا    الناشئة  للشركات  بالنسبة   واقعيةالحقيقية عملية    المبيعاتتحقيق    إلى   لنظريات ا  عالم

التي   المبادرات من الجديدة بالمجموعة تامة ثقة  على نحن .١٩-بسبب جائحة كوفيدبعدها  التمويل ومصادر األسواقو األولويات  تحول

 ." على االقتصاد العراقي لها حصر  ال إيجابية آثار  لها يكونبأن  نعمل عليها االن

  لتوسيع  ،١٩-دكوفي جائحة ما بعد  يعراقال االقتصاد إنعاش في جديدة دراسة عنرصينة  توصية على بناءهذه  التفاهم مذكرة وقعت  وقد

  برامج  لتمويل  ، كأسياسيل،الفاعلين في العراق شركاء ال وزيادة تدعيم كافة  ،المستضعفة في المجتمع للفئات  االجتماعي  الضمان  سبل   تغطية

 . الخاص القطاع  لتطوير الموارد   من المزيد تخصيصوتشجيع   ،مستدامة في البلدال التنمية

 --- انتهى--- 

 

 العراق  في  المتحدة لألمم   اإلنمائي البرنامج عن

، ويدعم حكومة وشعب العراق خالل انتقالهم نحو المصالحة واإلصالح  1976يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق منذ عام 

تعزيز  في المناطق المتضررة من داعش؛  المجتمعيتعزيز االستقرار والتماسك  عمل البرنامج على ركيزت واالستقرار. تشمل مجاالت 

https://www.iq.undp.org/content/iraq/ar/home/accelerator-labs.html
https://stayhome.iq/
https://www.iq.undp.org/content/iraq/ar/home/library/Stabilization/impact-of-covid-19-on-the-iraqi-economy.html
https://www.iq.undp.org/content/iraq/ar/home/library/Stabilization/impact-of-covid-19-on-the-iraqi-economy.html


الحوكمة عبر مؤسسات تخضع للمساءلة، وتحمي حقوق   مستدامة؛ تحسينمعات الفقيرة من أجل تحقيق سبل عيش النمو االقتصادي للمجت 

 .وتخفيف حدة التأثيرات الناجمة عن تغير المناخ ؛ الفئات الضعيفة، وتمهد الطريق لثقة متبادلة بين الدولة والمواطن

 لإلتصاالت  آسياسيل  عن

  ا إعتبار    مشترك  مليون  ١٤.٧  فيها  المشتركين  قاعدة   جاوزت   . العراق   في   الرقمية   والخدمات  النقالة  االتصاالت   مجال   في  رائدة  شركة   آسياسيل

 شبكتها وتغطي .العراقية  المحافظات جميع في  الجودة  عالية 4G الرابع الجيل  خدمات  آسياسيل تقدم .٢٠٢١ الثاني، كانون من األول  من

 ،٢٠١٥ الثاني، كانون منذ . العراق في النقال  الهاتف مشغلي باقي عن شموال    األكثر الوطنية  شبكتها  يجعل ما  العراق، سكان من ٪٩٩.٠٦

 . العراق في  ممكنة  جودة بأعلى إنترنت  خدمات  مزود  أفضل  بكونها آسياسيل  تفخر

 

 مع: التواصل يرجى أكثر، لمعلومات

  |  fay.daoud@undp.org التواصل:و اإلعالم  فريقرئيس  ، داود ي ف   السيدة  )العراق(،  المتحدة لألمم اإلنمائي البرنامج

www.iq.undp.org 

 public.relations@asiacell.com  | www.asiacell.com العامة:  العالقات قسم   (،خاصة )مساهمة   لالتصاالت آسياسيل

mailto:fay.daoud@undp.org
http://www.iq.undp.org/
mailto:public.relations@asiacell.com
http://www.asiacell.com/

