
   اإلفتتاح 09:00 - 09:40

   اإلفتتاح الرسمي - المقدمة من عريف الحفل - القرآن والنشيد الوطني 

ممثل عن رئيس مجلس الوزراء 

د. عادل الركابي  وزير العمل والشؤون اإلجتماعية

د. ماهر جوهان  الوكيل الفنى لوزارة التخطيط

إيرينا سوالرانو  نائب الممثل الخاص لالمين العام لألمم المتحدة، المنسق المقيم للشؤون اإلنسانية في العراق.

مارتن هوث  سفير االتحاد االوروبي في العراق

د. مها  قطاع  المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق

   فيلم تعريفي 09:40 - 09:45

   الجلسة: سوق العمل فى العراق - التحديات والفرص 09:45 - 11:15

المحاور: أ. د. فالح حسن ثويني - كلية االدارة واالقتصاد الجامعة المستنصرية

المتحدث 1  
باربرا ايغر

مديرة التعاون في بعثة االتحاد األوروبي في العراق
دور المجتمع الدولي في دعم العراق لبناء سوق عمل فعال وقادر على خلق فرص عمل الئقة

المتحدث 2  
د. ماهر جوهان و د. مها عبد الكريم و علياء اسماعيل

وزارة التخطيط
دور االصالح االقتصادي في تخفيف البطالة وخلق فرص عمل للشباب 

المتحدث 3  
د. أمجد رابي

منظمة العمل الدولية
سوق العمل والحماية االجتماعية في العراق

المتحدث 4  
أ. د. نضال شاكر جودة و أ.د هناء عبد الغفار حمود

 الجامعة المستنصرية
قياس حجم االقتصاد غير المنظم ودمجه قي سوق العمل المنظم 

المتحدث 5  
زيد خليل اسماعيل و حيدر سليم كريم

وزارة العمل والشؤون االجتماعية- التقاعد والضمان االجتماعي
البطالة ومعالجة آثارها في العراق

المتحدث 6  
تواضرس كيبيدي و سفين إيريك ستيف
معهد دراسات العمل والشؤون االجتماعية

أثر كوفيد19- على سوق العمل بالتركيز على االقتصاد غير المنظم

   استراحة قهوة 11:15 - 11:30

   الجلسة: دور القطاع الخاص واإلستثمار في خلق فرص العمل االئق 11:30 - 13:00

المحاور: د. صفاء الشمري - المستشار القانونى واالقتصادى إلتحاد الغرف التجارية 

المتحدث 1  
جوليا سميث

المنظمة الدولية للهجرة
دعم القطاع الخاص من خالل التدريب والخدمات المالية لخلق فرص عمل الئقة

المتحدث 2  
حسين عالء جعفر

وزارة العمل والشؤون االجتماعية - دائرة العمل والتدريب المهني
دور االستثمار في تحقيق التنمية االقتصادية

المتحدث 3  
ديفيد كوردس

منظمة مركز التجارة الدولية
تحسين النمو االقتصادي وخلق فرص عمل  من خالل تطوير السياسات التجارية و سالسل القيمة
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المتحدث 4  
م. نبراس محمد عباس

الجامعة التقنية الوسطى- معهد االدارة
االستثمار األجنبي المباشر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة- تجارب مختارة

المتحدث 5  
أ.م.د كريم عبد ساجر و أ.م.د عياد حسين محم علي و أ. م عبد السالم جواد كاظم

الجامعة التقنية الوسطى
سبل تطوير وتعزيز التواصل الفعال بين الجامعات العراقية وسوق العمل

   الغذاء 13:00 - 14:00

   الجلسة: سياسات وبرامج سوق العمل الفّعالة في العراق 14:00 - 15:30

المحاور: األستاذ كاظم شمخي مستشار بشؤون العمل ونقابات العمال

المتحدث 1  
ايالف كاندو

الوكالة األلمانية للتنمية
برنامج تعزيز تشغيل الشباب: مقاربات ومقاييس

المتحدث 2  
يسرى حامد

منظمة العمل الدولية
تحسين المستوى المعيشى من خالل الشمول المالي في العراق

المتحدث 3  
د. ابتهاج اسماعيل يعقوب و د. بثينة راشد حميدي و زينة خضر عباس

الجامعة المستنصرية
توظيف التقنيات المالية الحديثة لتعزيز الشمول المالي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البيئة العراقية في ظل جائحة كورونا

المتحدث 4  
أ. د عبد المحسن ناجي المحيسن و أ.د فريد مجيد عبد

الجامعة التقنية الوسطى
اطار المؤهالت المهنية والتقنية العراقي وعالقته بمتطلبات سوق العمل

المتحدث 5  
عقيل عبد النبي الدلفي

الجامعة المستنصرية
دور السياسة الصناعية في تنمية المشاريع الصغيرة في العراق بعد 2003

المتحدث 6  
مهاب مدني

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
مقاربة شاملة لبرنامج األمم المتحدة االنمائي حول سبل العيش في العراق

   الجلسة:  نحو تطوير سياسة تشغيل وطنية متكاملة وشاملة 15:30 - 17:00

المحاور: أ.د.وفاء جعفر المهداوي - الجامعة المستنصرية - خبيرة وزارة التخطيط

المتحدث 1  
د. مهدي العالق

باحث ومستشار اقتصادي
نحو سياسة تشغيل تستجيب لحاجات  الشباب  وتطلعاتهم

المتحدث 2  

اإلشراف العام: أ. رائد جبار باهض
ماجدة مانع

وزارة العمل والشؤون االجتماعية
رؤية وزارة العمل والشؤون االجتماعية لمستقبل العمل في العراق

المتحدث 3  

بشار السمارنة
منظمة العمل الدولية

محمد عزت وسميرة يوسف
باحثين مستقلين

التشغيل وخلق فرص العمل من منظور الورقة البيضاء واطار االمم المتحدة للتنمية المستدامة

المتحدث 4  
زهراء محمد حسن الواسطي

وزارة التخطيط  
قراءات في سياسات التشغيل في بعض الدول العربية

المتحدث 5  
ستار دنبوس

االتحاد العام لنقابات العمال في العراق
سياسة التشغيل الوطنية بين جدلية رصد الواقع وضياع الفرص

المتحدث 6  
د. طارق حق و جاد ياسين

منظمة العمل الدولية
تطوير قدرات الهيئات الوطنية لتصميم وتنفيذ سياسة تشغيل وطنية متوافقة مع المعايير الدولية 

   توصيات المؤتمر 17:00 - 17:15

   تكريم المشاركيين المميزيين 17:15 - 17:30
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