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أطلق صندوق األمم المتحدة للسكان ووزارة العمل  - ؛ أربیل، إقلیم كردستان العراق2021أكتوبر  27 
مشروع مھارات المسؤولیة والشؤون االجتماعیة مع وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقلیم كردستان 

 قصة نجاح "برنامج أورانج كورنرز علىفي أربیل. استند المشروع  االجتماعیة لرواد األعمال الشباب
 .ھولندامملكة  بدعم من MSelect" الذي نفذتھ )الركن البرتقالي (أربیل

وریادة  ھارات القیادیةالمعلى اإلرشاد والتدریب على  خالل الشھرین المقبلینشاب وشابة  20سیحصل 
. سیستفید المشاركون من لالعمالاألعمال واإلدارة المالیة مع التركیز على جانب المسؤولیة االجتماعیة 

 العنف القائم على النوع االجتماعي وحقوق الصحة اإلنجابیة.جلسات حول المساواة بین الجنسین ومنع 

الضوء خالل الحدث المغني، نائب ممثلة صندوق األمم المتحدة للسكان في العراق،  سلط السید حمیر عبدو
 الشباب یمثل“على أھمیة االستثمار في الشباب، وخاصة الفتیات، لتسخیر العائد الدیموغرافي في العراق: 

من أن یصبحوا مواطنین مستقلین وریادیین  الشبابن كّ الضروري أن نمسكان العراق. من ٪ من 41 حالی�ا
على في األ نحوتقاء بالبلد م االر، یمكنھكون الشباب أصحاء ومتعلمینومسؤولین اجتماعیًا. فقط عندما ی

 ."التنمیة

للشباب في وزارة العمل لدعم المشاریع الصغیرة ، نائب مدیر الصنادیق وقال السید ھاوري جبار حمد
والشؤون االجتماعیة: "یسعدنا أن نعلن عن إطالق ھذا المشروع المھم مع وزارة الثقافة والشباب وصندوق 
األمم المتحدة للسكان. سیساعد المشروع الشباب على اكتساب مھارات التوظیف وریادة األعمال التي تشتد 

نسین ورد الجمیل لمجتمعاتھم. نأمل في توسیع نطاق المشروع الحاجة إلیھا مع التركیز على المساواة بین الج
لیشمل مراكز الشباب األخرى في جمیع أنحاء البالد للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب الذین یمكنھم 

 إحداث تغییر."



 
 

ي األول التمویللدعم ریادة األعمال االجتماعیة وتمكین الشباب، سیوفر صندوق األمم المتحدة للسكان و
تظھر التأثیر االجتماعي المستدام. عالوة على ذلك، ستقدم والتي مختارة ال لمقترحات مشاریع االعمال

وزارة العمل والشؤون االجتماعیة للمشاركین قروًضا قصیرة األجل لمساعدتھم على بدء أعمالھم التجاریة 
 ر األھلیة المحددة.بناًء على معایی

والشباب، وخاصة الفتیات، في سعیھم ألن  الیافعینیلتزم صندوق األمم المتحدة للسكان بقوة بدعم وتمكین 
تضع استراتیجیة صندوق األمم المتحدة للسكان لتحقیق رؤیة ویبنوا مستقبل العراق. أن یُسمع صوتھم و

 اإلقلیمیة والوطنیة للشباب.للتنمیة المستدامة الشباب في قلب االرتقاء باالحتیاجات العالمیة و 2030

******* 

 آمنة، والدة وكل فیھ مرغوبا حمل كل فیھ یكون عالم أجل من العمل: للسكان المتحدة األمم صندوق
 إمكاناتھم شابة وكل شاب كل فیھ ویحقق

 سلوى السیدة اإلعالمي، القسم مع التواصل یرجى المعلومات، من للمزید
 smoussa@unfpa.org موسى
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