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تمهيد
تأســس مكتــب التنســيق القطــري لمنظمــة العمــل الدوليــة عــام  ،2020حيــث بــدأ تأثيــر جائحــة كورونــا علــى أســواق العمــل
يتكشــف فــي جميــع أنحــاء العالــم.

تأســس مكتــب التنســيق القطــري التابــع لمنظمــة العمــل الدوليــة لدعــم تنفيــذ البرنامــج الوطنــي للعمــل الالئــق ()DWCP
علــى أرض الواقــع .ولكــن ،فــي ظــل التحديــات الجديــدة التــي جلبتهــا الجائحــة ،كان مــن الضــروري لمنظمــة العمــل الدوليــة
وأقســامها وشــركائها فــي التنميــة ،أن تعيــد النظــر فــي البرامــج واالســتراتيجيات التــي مــن شــأنها تلبيــة االحتياجــات الفوريــة

للقطــر ،مــع دراســة أولويــات العمــل الالئــق علــى المــدى الطويــل فــي العــراق.

وكان الشــباب والنســاء والمهجــرون قسـ ً
ـرا والعمــال غيــر الرســميين مــن بيــن أكثــر المتضرريــن مــن إغــاق األعمــال وفقــدان

الدخــل .وقــد تناولــت دراســات منظمــة العمــل الدوليــة باســتفاضة تأثيــر الجائحــة علــى ســوق العمــل ،بينمــا كانــت تحــاول

إيجــاد حلــول يمكــن أن تدعــم العمالــة األكثــر احتياجــا.

بعــد مــرور عاميــن تقريبــا علــى انتشــار الجائحــة وإنشــاء مكتــب التنســيق القطــري ،أصبحــت رؤيتنــا أكثــر وضوحـ ًـا لتحســين
فــرص العمــل كمـ ًـا ونوعـ ًـا وتــم دمجهــا فــي اإلطــار التعاونــي للتنميــة المســتدامة ( .2024-2020 )UNSDCFأصبــح تســهيل
التحــول إلــى االقتصــاد المنظــم وتوســيع تغطيــة الحمايــة االجتماعيــة وتعزيــز مبــادئ العمــل الالئــق ودعــم تنميــة القطــاع
الخــاص وتحســين الحوكمــة وعمليــات الرقابــة وظــروف العمــل ،مــع مواجهــة تحديــات مثــل زيــادة معــدل عمالــة األطفــال،

أكثــر أهميــة فــي تشــكيل النشــاط الــذي نقــوم بــه فــي العــراق.

هذا وتوضح الوثيقة الحالية بعض اإلنجازات والتقدم المنجز والدروس المستفادة في هذا السياق.
أود أن أغتنــم هــذه الفرصــة ألهنــئ فريــق منظمــة العمــل الدوليــة فــي العــراق علــى عملهــم االســتثنائي رغــم الظــروف

الصعبــة .كمــا أود أن أشــكر زمالئنــا فــي المكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة والخبــراء الفنييــن فــي مقــر منظمــة العمــل الدوليــة
فــي جنيــف ،والتشــكيالت التابعــة للشــركاء الثالثــة ،ومجتمــع المانحيــن وشــركاء األمــم المتحــدة وبعثــة األمــم المتحــدة

لمســاعدة العــراق ( )UNAMIعلــى دعمهــم وتعاونهــم المســتمر فــي تعزيــز العمــل الالئــق وتهيئــة الطريــق للمزيــد مــن فــرص
عمــل األفضــل للعمــال وأســرهم.
مها قطاع

المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق

1

البرنامج الوطني للعمل الالئق في العراق :التعافي واإلصالح

مقدمة
تأثــر العــراق بعقــود مــن الصــراع ،وانعــدام األمــن ،وعــدم االســتقرار .حيــث أدت ســنوات مــن االضطرابــات السياســية

واالجتماعيــة ،واالنهيــار األخيــر فــي أســعار النفــط العالميــة إلــى ظهــور بيئــة ماليــة صعبــة .وقــد تفاقــم كل هــذا
بســبب جائحــة كورونــا األخيــرة ،التــي أجهــدت نظــام الرعايــة الصحيــة فــي القطــر ،فضـ ًـا عــن االقتصــادات المحليــة،
واســتنزفت االحتياطيــات الماليــة والخدمــات العامــة المحــدودة فــي القطــر.

كان خلــق الوظائــف والعمــل الالئــق مــن األولويــات الرئيســية للعــراق .ومــع ذلــك ،فقــد شــكل هــذا أيضــا تحديـ ًـا هائـ ًـا

لــكل مــن الحكومــة االتحاديــة وإقليــم كوردســتان العــراق .باإلضافــة إلــى التحديــات األمنيــة ،هنــاك تراجــع كبيــر فــي
وفــرة االئتمــان فــي العــراق وعوائــق الدخــول والخــروج الباهظــة إلطــاق مشــروع تجــاري وبــطء وغمــوض النظــام

القانونــي والتنظيمــي.

عــادة مــا يعانــي أربــاب العمــل مــن ضعــف فــي الخدمــات األساســية ،بمــا فــي ذلــك نقــص الميــاه والكهربــاء والصــرف
الصحــي واالتصــاالت .كمــا ســاهم ســوء المنــاخ االســتثماري فــي انتشــار األنشــطة االقتصاديــة الصغيــرة فــي االقتصاد

غيــر المنظــم .ال يمتلــك العــراق ســوى عــدد قليــل مــن التكتــات الكبيــرة المتعــددة الصناعــات ذات الصفــة العائليــة.
وهــي تنخــرط فــي مجــال البيــع بالتجزئــة والتجــارة المحليــة واالتصــاالت الســلكية والالســلكية والبنــاء دون تجــارة الســلع

والخدمــات .وتعتبــر إنتاجيــة معظــم الشــركات العراقيــة أقــل مــن إنتاجيــة الشــركات المماثلــة فــي منطقــة الشــرق

األوســط وشــمال إفريقيــا.
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سوق العمل في العراق
لقــد تنامــت القــوى العاملــة الوطنيــة مــن  7.6مليــون إلــى  10.5مليــون بيــن عامــي  2011و .2019ففــي عــام  ،2019بلــغ
معــدل المشــاركة فــي القــوى العاملــة فــي ســن العمــل  ،44.7%وبلغــت نســبة العمالــة إلــى الســكان  ،37.5%وبلــغ معــدل
البطالــة ُ 12.8%
(ويقــدر أنــه وصــل إلــى  13.7%فــي عــام  .)2020يتأثــر الشــباب والنســاء بشــكل خــاص (الفئــة العمريــة بيــن
 15و 24عامــا) ،وتبلــغ معــدالت مشــاركة هــؤالء  27.3%و 12%علــى التوالــي.

كان للصدمــة المزدوجــة الناجمــة عــن انتشــار جائحــة كورونــا وانخفــاض أســعار النفــط تأثيــرا مباشــرا علــى االقتصــاد ورفاهيــة

العراقييــن والســيما بيــن العمــال غيــر الرســميين والعامليــن لحســابهم الخــاص .فقــد أدى االنكمــاش فــي القطاعيــن النفطــي
وغيــر النفطــي إلــى عرقلــة التشــغيل وزيــادة فقــدان الوظائــف ،وانخفــاض دخــل األســرة .وقــد ســاهم ذلــك فــي ارتفــاع معــدل

الفقــر الــذي كان قــد انخفــض بشــكل طفيــف فــي  2018/2017ليصــل إلــى حوالــي .31%

يعمــل الهيــكل االقتصــادي العراقــي علــى تقويــض دور القطــاع الخــاص فــي كونــه المحــرك الحقيقــي للتشــغيل ،حيــث إن

حوالــي  40%مــن جميــع الوظائــف فــي القطــاع العــام ،بينمــا يســتحوذ القطــاع الخــاص علــى مــا يقــرب مــن  50%مــن
العمالــة .اســتمر عــدد العامليــن فــي القطــاع العــام فــي الزيــادة فــي الســنوات األخيــرة ،ممــا شــكل ضغطــا علــى الماليــة
الحكوميــة العامــة ،وفاقــم مشــكلة العجــز بســبب ارتفــاع فاتــورة الرواتــب .ويعتبــر القطــاع العــام فرصــة جاذبــة للتشــغيل

وذلــك الرتفــاع األجــور ،واالســتقرار الوظيفــي وســخاء المعاشــات ،األمــر الــذي أدى إلــى تزايــد توجــه خريجــي الجامعــات
والشــباب بشــكل عــام للبحــث عــن عمــل فــي القطــاع العــام ،وبالتالــي تفاقمــت مشــاكل البطالــة واإلنتاجيــة .وقــد ســاهم هــذا

أيضــا فــي عــدم تطابــق المهــارات فــي ســوق العمــل ،حيــث يركــز الخريجــون علــى اكتســاب مهــارات القطــاع العــام (كالطــب
والهندســة والعلــوم) علــى حســاب التخصصــات المعنيــة بالقطــاع الخــاص.

إن القطــاع الخــاص ،الــذي يقــدم حوالــي  50%مــن العمالــة ،هــو نشــاط غيــر رســمي أساسـ ًـا ،ويتركــز فــي تجــارة التجزئــة،
والبنــاء والمنســوجات ،والتجــارة ،والهندســة ،والنقــل ،والضيافــة ،واألغذيــة والمــواد الكيميائيــة .وتعتبــر القاعــدة الصناعيــة
فــي العــراق ضعيفــة وغيــر متنوعــة ،وتعانــي مــن ســنوات مــن االهمــال وغيــاب السياســات الصناعيــة الداعمــة .عمومــاُ ،يعــزى

ذلــك إلــى غيــاب بيئــة األعمــال الداعمــة ،لكــن الجائحــة والوضــع االقتصــادي الكلــي (الــواردات المنخفضــة الســعر) قــد ســاهما

بشــكل كبيــر فــي انخفــاض الطلــب المحلــي ،ممــا دفــع العديــد مــن الصناعــات الصغيــرة إلــى الخــروج مــن الســوق .مقابــل
ـدا ومتأثــرا سـ ً
ذلــك ،يتمتــع قطــاع األعمــال الزراعيــة بإمكانيــة توليــد فــرص عمــل كبيــرة ،ولكــن تطــور هــذا القطــاع كان مقيـ ً
ـلبا
بجملــة مــن العوامــل منهــا الصراعــات السياســية ،ونقــص االســتثمار والعــبء اإلضافــي للجائحــة وآثارهــا علــى االقتصــاد.

وكمــا هــو شــأن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة األخــرى ،فقــد اســتجابت شــركات األغذيــة والزراعــة العراقيــة فــي الغالــب

مــن خــال تقليــص العمالــة بشــكل مؤقــت.

ومــع ذلــك ،فــإن معظــم التغييــر الهيكلــي فــي العــراق قــد حــدث مــن خــال توســيع قطــاع الخدمــات .لقــد زادت نســبة

الخدمــات مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن  10.6%فــي عــام  2000إلــى ذروة بلغــت  53.5%فــي عــام  ،2015قبــل أن
ً
منخفضــا نسـ ً
ـبيا ،فقــد بلــغ معــدل المشــاركة المقــدرة
تنخفــض بشــكل طفيــف .فــي الوقــت نفســه ،يعــد اســتخدام العمالــة
فــي القــوى العاملــة  43.1%فــي عــام .2020

يتكــون معظــم القطــاع الخــاص مــن الشــركات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة مــع عــدد قليــل مــن الشــركات

الكبيــرة ،ومعظمهــا شــركات عائليــة (خاصــة فــي قطاعــات البنــاء واالتصــاالت والتجــارة المحليــة) .تواجــه المشــاريع المتناهيــة
الصغــر والصغيــرة والمتوســطة عـ ً
ـددا ال يحصــى مــن المشــكالت التــي تحــد مــن قدرتهــا علــى اســتيعاب قــوة العمــل العاطلــة.

إن ازديــاد الطابــع غيــر الرســمي الــذي يميــز القطــاع يجعلــه غيــر جــذاب للباحثيــن عــن عمــل مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى ،يعانــي
القطــاع نفســه مــن تحديــات عامــة متضخمــة نظــرا لحجمــه .وتفتقــر الشــركات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة إلــى
الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة وغيــر الماليــة ،وعلــى الرغــم مــن اعتمــاد قانــون بشــأن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة ،يجــد
أصحــاب المصلحــة تحديــات فــي تنفيــذه .لــدى أصحــاب المصلحــة (الحكومــة ،شــركاء التنميــة ،المنظمــات غيــر الحكوميــة)

برنامــج أو أكثــر مــن البرامــج التــي تســتهدف تنميــة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة ،ولكــن التحــدي األبــرز هــو إيجــاد آليــة
تنســيق يمكنهــا تعظيــم األثــر.
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وبالتالــي ،بالمقارنــة مــع القطــاع العــام ،فــإن القطــاع الخــاص يقــدم متوســط أجــور أدنــى ومســتوى أقــل مــن األمــن الوظيفي

والمنافــع ،وفــي بعــض األحيــان يفتقــر إلــى العقــود الرســمية .تعتبــر الســمة غيــر الرســمية قضيــة رئيســية داخــل القطــاع

الخــاص فــي العــراق وتؤثــر علــى جــودة المنتجات/الخدمــات والوظائــف .مــن المرجــح أن تكــون فــرص العمــل المتاحــة
للشــباب فــي القطــاع غيــر المنظــم أكثــر مــن القطــاع المنظــم الــذي يفتقــر إلــى العقــود الرســمية والحمايــة االجتماعيــة .إن
التزايــد الملفــت لألنشــطة االقتصاديــة الصغيــرة فــي االقتصــاد غيــر المنظــم  ،علــى الرغــم مــن أنــه يوفــر حمايــة فــي أوقــات

األزمــات ،ســوف يتســبب علــى المــدى الطويــل فــي حــدوث اضطــراب فــي ســوق العمــل إذا لــم تتــم معالجتــه.

فــي المقابــل ،تواجــه بعــض الفئــات المعينــة مــن العمــال تحديــات خاصــة فــي الحصــول علــى عمــل الئــق .إذ تواجــه فئــات

النســاء والنازحيــن والالجئيــن علــى وجــه الخصــوص تحديــات كبيــرة مــن هــذا النــوع .يتمتــع العــراق بواحــد مــن أدنــى معــدالت
مشــاركة اإلنــاث فــي القــوى العاملــة فــي العالــم ،حيــث أن حوالــي  87%مــن النســاء غيــر نشــطات اقتصاديــا (مقارنــة بحوالــي
 26%مــن الرجــال) .ومــا تــزال المــرأة تعانــي مــن التمييــز فــي الحصــول علــى العمــل والترقيــات والقــروض والمســاواة فــي

األجــور .تتركــز معظــم النســاء ذوات المهــارات ومســتويات التعليــم المنخفضــة فــي االقتصــاد غيــر المنظــم  -بمــا فــي ذلــك
فــي الزراعــة  -حيــث يعمــل الكثيــر منهــن لحســابهن الخــاص ،وحيــث ال تطبــق إجــراءات وقائيــة مثــل إجــازة األمومــة والرعايــة
الصحيــة واإلجــازات المرضيــة والمعاشــات التقاعديــة .تميــل النســاء ذوات التعليــم المتقــدم إلــى التواجــد فــي القطــاع العــام

(كالصحــة والعمــل االجتماعــي والتعليــم) رغــم قلــة مــن يشــغلن المناصــب العليــا أو مناصــب صنــع القــرار منهــن .تؤثــر فجــوة
األجــور بيــن الجنســين فــي العــراق ً
أيضــا علــى جــودة تشــغيل النســاء ،حيــث تكســب النســاء فــي كل مــن القطاعيــن العــام

والخــاص أقــل بكثيــر مــن الرجــال الذيــن يتمتعــون بمســتويات تعليميــة ومهــارات وخبــرات مماثلــة .ال يــؤدي تعزيــز وصــول

المــرأة إلــى الفــرص االقتصاديــة إلــى تحســين رفاهيــة المــرأة وتقليــل عــدم المســاواة فحســب ،بــل ينطــوي أيضــا علــى فوائــد
ً
ووفقــا للدراســات ،فــإن زيــادة مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة بمــا يكفــي
كبيــرة مــن حيــث اإلنتــاج والنمــو االقتصــادي.

لرفــع معــدل مشــاركة القــوة العاملــة فــي البــاد إلــى متوســط مجموعــة الدخــل (البلــدان ذات الدخــل المتوســط األعلــى) مــن
شــأنه أن يزيــد نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنحــو .31%

باإلضافــة إلــى انخفــاض فــرص العمــل للنســاء ،يعانــي النازحــون داخليـ ًـا ( )IDPsأيضـ ًـا مــن تحديــات كبيــرة فــي ســوق العمــل.
أدى الصــراع الــذي طــال أمــده وأزمــة داعــش إلــى النــزوح الداخلــي ألعــداد كبيــرة مــن العراقييــن .ففــي عــام ُ ،2018قــدر عــدد

النازحيــن داخليـ ًـا بنحــو مليونــي عراقــي .عانــى النازحــون داخليـ ًـا مــن عــدة صدمــات مؤثــرة ،منهــا فقــدان معظــم الممتلــكات
والثــروات والوظائــف أو األعمــال .يصعــب الحصــول علــى بيانــات موثوقــة حــول تشــغيل النازحيــن ،لكــن بعــض المصــادر
تشــير إلــى أن غالبيــة النازحيــن عاطلــون عــن العمــل .أدى ارتفــاع عــدد النازحيــن فــي ســوق العمــل إلــى زيــادة المنافســة علــى
عــدد محــدود مــن الوظائــف فــي المراكــز الحضريــة فــي الغالــب .إن غالبيــة العامليــن يوضعــون فــي وظائــف محفوفــة
بالمخاطــر ويتقاضــون أجـ ً
ـورا زهيــدة .أفــادت المنظمــة الدوليــة للهجــرة أن الوظائــف ال توفــر دخـ ًـا كافيـ ًـا فــي الغالــب ،ال ســيما

فــي كركــوك ونينــوى ،وتضطــر العائــات إلــى االعتمــاد علــى مصــادر دخــل متعــددة .مــع مــرور الوقــت ،يصبــح الوصــول إلــى

العمــل أكثــر صعوبــة بالنســبة للنازحيــن ،حيــث تصبــح المهــارات غيــر مســتخدمة وتصبــح المؤهــات قديمــة .فــي المقابــل،
يســتضيف العــراق حوالــي  250.000الجــئ مــن ســوريا ،غالبيتهــم فــي إقليــم كوردســتان العــراق .وبالتالــي ،غالبـ ًـا مــا يكافــح

الالجئــون والنازحــون لالندمــاج فــي ســوق العمــل وتتراجــع معــدالت تشــغيلهم وأجورهــم وظــروف عملهــم عــن الســكان

المحلييــن  .1ومــع ذلــك ،يظــل الوصــول إلــى فــرص العمــل المالئمــة أمــر مهــم وأساســي للنازحيــن والالجئيــن.
وبالتالي ،ثمة تحديات أساسية أمام تحصيل العمل الالئق في سوق العمل تحتاج إلى معالجة.
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يعــود ســبب ارتفــاع معــدالت البطالــة وشــحة فــرص العمــل الالئــق فــي العــراق إلــى وجــود عــدد مــن التحديــات السياســية

واألمنيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،مــن أهمهــا:
الوضع السياسي المتوتر بعد االنتخابات.

تدهور الوضع األمني وانعكاساته على بيئة األعمال.

تسارع معدالت النمو السكاني وانعكاساته على نمو القوى العاملة.

التراجع األخير في النمو االقتصادي.

المساهمة الضعيفة للقطاع الخاص في توفير فرص العمل.

الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

غياب اآلليات والبرامج في سياسات التشغيل الوطنية لمعالجة مشكلة البطالة الملحة.

مــن ناحيــة أخــرى ،أدى الضغــط الناجــم عــن تدهــور الوضــع االقتصــادي نتيجــة تلــك الصدمــة المزدوجــة إلــى زيــادة الضغــط

علــى الحكومــة وشــركاء التنميــة التخــاذ إجــراءات مناســبة .ومــن أهــم الفــرص فــي هــذا الصــدد مــا يلــي:

موافقــة مجلــس الــوزراء علــى الورقــة البيضــاء ،وجعلهــا خارطــة طريــق للمضــي قدمــا فــي التعــاون بيــن مؤسســات
الحكومــة.

ظهــور قطاعــات مبتكــرة (مثــل الحلــول والتطبيقــات الرقميــة والتجــارة اإللكترونيــة والتكنولوجيــا الماليــة  ...إلــخ) التــي

يمكنهــا جــذب فــرص عمــل الشــبابية وريــادة األعمــال.

النمو المرتفع في قطاع الزراعة وبالتالي قطاع األغذية والمشروبات.

الســيطرة علــى عجــز الميزانيــة مــن أجــل خفــض فاتــورة الرواتــب فــي القطــاع العــام ،األمــر الــذي ســيؤدي فــي النهايــة
إلــى توجــه الخريجيــن إلــى القطــاع الخــاص.
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منظمة العمل الدولية في العراق
فــي آذار  ،2020افتتحــت منظمــة العمــل الدوليــة أول مكتــب تنســيقي لهــا فــي العــراق فــي العاصمــة بغــداد لتقديــم
الدعــم للحكومــة والعمــال وأربــاب العمــل فــي العــراق لتعزيــز فــرص العمــل الالئــق كجــزء مــن جهــد إعــادة إعمــار القطــر
بعــد الحــرب .باإلضافــة إلــى تنســيق العمــل الحالــي مــع مكتــب المشــروع فــي أربيــل ،يشــرف مكتــب بغــداد علــى تنفيــذ
مجموعــة كبيــرة مــن المشــاريع.
إن العــراق دولــة عضــو فــي منظمــة العمــل الدوليــة منــذ عــام  1932وســبق لــه التوقيــع علــى  70اتفاقيــة مــن
اتفاقياتهــا ،ومنهــا االتفاقيــات الثمــان األساســية .فــي عــام  ،2019أطلــق العــراق ومنظمــة العمــل الدوليــة أول برنامــج
وطنــي للعمــل الالئــق ( .)DWCPوتعــد البرامــج الوطنيــة للعمــل الالئــق األداة الرئيســية لــدى منظمــة العمــل الدوليــة
لتنفيــذ أجندتهــا الخاصــة بخلــق فــرص العمــل الالئــق وتقديــم دعــم للسياســات والتعــاون المؤسســي واإلنمائــي للــدول
األعضــاء .تــم تطويــر البرنامــج فــي العــراق بالتشــاور الوثيــق مــع الحكومــة العراقيــة وممثلــي العمــال وأربــاب العمــل،
لضمــان التوافــق مــع أطــر التنميــة الوطنيــة فــي العــراق.
وتماشيا مع البرنامج الوطني األول للعمل الالئق ( )2023-2019تقوم منظمة العمل الدولية بما يلي:
دعم تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
تعزيز الحماية االجتماعية ومكافحة عمالة األطفال.
تعزيز حوكمة العمل والحوار االجتماعي.
لقــد نمــا ملــف التعــاون اإلنمائــي ( )DCلمنظمــة العمــل الدوليــة فــي العــراق ،وبلغــت ميزانيتــه إجماليــة حوالــي 26
مليــون دوالر أمريكــي ،أتــت بشــكل أساســي مــن االتحــاد األوروبــي وحكومــة هولنــدا والبرنامــج اإلقليمــي األوروبــي
للتنميــة والحمايــة للبنــان واألردن والعــراق ( ،)RDPP IIوالــوزارة األلمانيــة االتحاديــة للتعــاون االقتصــادي والتنميــة
( ،)BMZوالمنظمــة الدوليــة للهجــرة واليونســكو والميزانيــة التكميليــة العاديــة لمنظمــة العمــل الدوليــة (.)RBSA
ً
موظفــا فــي كل مــن بغــداد
منــذ إنشــاء مكتــب منظمــة العمــل الدوليــة فــي بغــداد فــي عــام  ،2020تــم تعييــن 30
وأربيــل.

شاهد نآلا

فيديو :العمل الالئق في العراق :من الصراع إلى التعافي
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أبرز منجزات المنظمة ضمن البرنامج الوطني للعمل الالئق
األولوية  :1خلق فرص العمل وتنمية القطاع الخاص
تقديــم برنامــج االســتثمار للتشــغيل المكثــف ( )EIIPفــي العــراق لدعــم خلــق فــرص عمــل فوريــة فــي المناطــق

المتضــررة مــن تعاقــب األزمــات ،مــن خــال توفيــر فــرص عمــل قصيــرة األجــل مرتبطــة بتنميــة المهــارات وخدمــات

التشــغيل .ويشــمل ذلــك تدخــات برنامــج االســتثمار للتشــغيل المكثــف ( )EIIPفــي مشــاريع الــري وإدارة النفايــات،
باإلضافــة إلــى تدخــات الحفــاظ علــى مواقــع التــراث الثقافــي.

عن هذا المشروع

خلق فرص عمل الئقة عبر تطبيق طرق التشغيل المكثف
ضمن نشاطات حفظ التراث الثقافي

اقرأ المزيد

الوظائف والتراث الثقافي – هدف جديد للتعاون بين
منظمة العمل الدولية واليونسكو

شاهد نآلا

حفظ التراث الثقافي العراقي وخلق فرص العمل الالئق.

عن هذا المشروع

الشراكة لتحسين أوضاع النازحين (المهجرين) والمجتمعات
المضيفة – بدعم الحكومة الهولندية

اقرأ المزيد

مبادرة تعاون بين منظمة العمل الدولية واليونيسيف لدعم
المهندسين الشباب لممارسة دور أساسي في الترويج
للوظائف الخضراء في العراق

شاهد نآلا

مبادرات منظمة العمل الدولية للتشغيل المكثف في
الترويج للعمل الالئق في العراق
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تحســين وصــول الالجئيــن إلــى خدمــات التشــغيل العامــة فــي العــراق ،والتــي تشــمل خدمــات مطابقــة الوظائــف
والمهــارات ،والتوجيــه المهنــي والمشــورة المهنيــة ،فضـ ًـا عــن فــرص التدريــب أثنــاء العمــل .ويشــمل ذلــك أيضــا

تطويــر وتحديــث نظــام التشــغيل الحالــي عبــر اإلنترنــت ،وتدريــب مســؤولي التشــغيل علــى منصــة اإلنترنــت وكذلــك

استشــارات األعمــال ،لزيــادة تســهيل مطابقــة الوظائــف بيــن الباحثيــن عــن عمــل وأربــاب العمــل.

اقرأ المزيد

تعهد منظمة العمل الدولية وحكومة إقليم كوردستان العراق على دعم التشغيل المنظم للنازحين
والمجتمعات المضيفة

تســهيل خدمــات دعــم تطويــر األعمــال للنســاء والشــباب والنازحيــن والالجئيــن مــن خــال تقديــم برنامــج منظمــة
ّ
وحســن مشــروعك» ( ،)SIYBو التدريــب علــى التثقيــف المالــي بدعــم مالــي مــن حكومــة
العمــل الدوليــة «إبــدأ

هولنــدا والــوزارة األلمانيــة االتحاديــة للتعــاون االقتصــادي والتنميــة (.)BMZ

عن هذا المشروع

تحسين خدمات دعم تطوير األعمال و التعليم الخاص بريادة األعمال الذي يستهدف المشاريع المتناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة ،والشباب لخلق فرص العمل الالئقة في إقليم كوردستان العراق.

اقرأ المزيد

تعاون بين منظمة العمل الدولية واليونيسيف لدعم
للشباب الضعفاء في العراق لتطوير المهارات والتحول من
التدريب إلى العمل الالئق.

اقرأ المزيد

من المهارات والتعليم إلى العمل الالئق :تقيم منظمة
العمل الدولية أول دورة لتدريب مدربين حضورية في
العراق
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اقرأ المزيد

رائدة أعمال شابة تسعى جاهدة لتغيير القطاع الطبي في إقليم كردستان العراق

أنظر أيضا

تدرب منظمة العمل الدولية رواد األعمال في برنامجها التدريبي إلدارة األعمال في العراق

ّ
وحســن مشــروعك» ( )SIYBلموظفيــن منتخبيــن مــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة لتمكينهــم
التعريــف ببرنامــج «ابــدأ

مــن تقديــم البرنامــج إلــى رواد األعمــال الحالييــن والمحتمليــن الذيــن تدعمهــم هــذه المنظمــة .ســيوفر ذلــك ألصحــاب

المشــاريع خدمــات دعــم عاليــة الجــودة ستســمح لهــم ببــدء أو تحســين أداء مشــاريعهم ،وبالتالــي خلــق فــرص عمــل

للنازحيــن والمجتمعــات المضيفــة.

اقرأ المزيد

تعاون منظمة العمل الدولية مع المنظمة الدولية للهجرة
لتحسين خدمات تطوير األعمال لصالح المشاريع الصغيرة
في العراق.

عن هذا المشروع

تحسين خدمات دعم تطوير األعمال التي تستهدف
المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في
العراق.
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دعــم تنفيــذ برنامــج «تعلــم عــن األعمــال ( ،»)KABوهــو برنامــج تعليمــي لريــادة األعمــال يهــدف إلــى تحفيــز الشــباب

علــى االنخــراط فــي ريــادة األعمــال بعــد التخــرج ،بدعــم مــن الــوزارة األلمانيــة االتحاديــة للتنميــة  .BMZتــم اعتمــاد
المنهــج بنجــاح مــن قبــل مراكــز التدريــب الفنــي والمهنــي فــي إقليــم كوردســتان تحــت إشــراف وزارة العمل والشــؤون

االجتماعيــة.

اقرأ المزيد

تدرب منظمة العمل الدولية ميسرين في إقليم كردستان العراق على برنامج تعليم ريادة األعمال -
تعلم عن األعمال

إطــاق مبــادرة التمويــل الشــامل بالتعــاون مــع البنــك المركــزي العراقــي وبدعــم مــن حكومــة هولنــدا .توفــر هــذه

المبــادرة للشــابات والرجــال والشــركات الصغيــرة إمكانيــة الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة الالزمــة التــي ستســاعدهم

علــى بــدء وتطويــر أعمالهــم الخاصــة ،مــع معالجــة العوائــق التــي تحــول دون ممارســة األعمــال الحــرة الالئقــة.

اقرأ المزيد

قيام منظمة العمل الدولية والبنك المركزي العراقي بإطالق مبادرة مالية جديدة لدعم الشباب
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجتمعات المضيفة والنازحين في العراق.
أنظر أيضا

Advancing livelihoods through
financial inclusion in Iraq
Report highlights

استراتيجية منظمة العمل الدولية

للشمول المالي في العراق
مدخل إلى وظائف الئقة

Made possible by
support from:

باالرتكاز على مخرجات دراسة الشمول المالي
التي أجرتها المنظمة

1

تحسين فرص المعيشة عبر شمولية
التمويل – موجز الدراسة.

استراتيجية منظمة العمل الدولية
للشمول المالي في العراق
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دعــم وزارة الشــباب والرياضــة إلجــراء مســح تشــغيل الشــباب ،بالتعــاون مــع صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان،

والجهــاز المركــزي لإلحصــاء .بتمويــل مــن الحكومــة الســويدية ،يظهــر المســح الــذي يقــوده صنــدوق األمــم المتحــدة

للســكان التحديــات التــي يواجههــا الشــباب فــي العــراق عنــد دخــول ســوق العمــل.

اقرأ المزيد

يظهر المسح تصاعد اإلحباط بين الشباب والحاجة لالستثمار بالقطاع الخاص في العراق.

إجــراء مســح للقــوى العاملــة علــى مســتوى الدولــة لدعــم سياســة تشــغيل وطنيــة قائمــة علــى األدلــة بالتعــاون مــع

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء ( )CSOوهيئــة إحصــاء إقليــم كوردســتان العــراق ( .)KRSOســتدعم النتائــج تطويــر سياســة
تشــغيل وطنيــة شــاملة للعــراق مــن شــأنها تســهيل خلــق فــرص العمــل الالئقــة والحمايــة االجتماعيــة لــكل العامليــن

فــي القطــر.

عن هذا المشروع

تمت صياغة سياسات التشغيل في العراق باعتماد نظم واحصائيات سوق العمل.

اقرأ المزيد

قيام سياسة التشغيل الوطنية بتسهيل خلق فرص العمل والوظائف الالئقة في العراق.
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العمــل مــع االتحــاد األوروبــي ،وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ،وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ،والمنظمــة الدوليــة

للهجــرة ،واتحــاد النقــد وســبل العيــش للعــراق ( ،)CLCIعلــى تطويــر دراســة تشــخيصية غيــر رســمية وتقييــم تأثيــر
جائحــة كورونــا علــى ســوق العمــل لتحديــد العوامــل المتعــددة والواســعة النطــاق التــي تســهم فــي الســمة غيــر

المنظمــة واألعبــاء المفروضــة علــى إضفــاء الطابــع الرســمي علــى المؤسســات والعامليــن فــي البــاد.

أنظر أيضا

تقرير جديد يشخص دوافع االتجاه غير المنظم لسوق العمل العراقي.

Coping Alone

تشخيص االقتصاد غير المنظم
في العراق

The state of small-scale enterprises and
vulnerable workers in Iraq eight months into
the COVID-19 pandemic

نوفمبر  /تشرين الثاني 2021

Svein Erik Stave and Åge A. Tiltnes

November 2021

المواجهة المنفردة :أوضاع المشاريع الصغيرة
والعمالة الضعيفة في العراق في الشهر الثامن
لجائحة كورونا.

تشخيص االقتصاد غير المنظم في العراق

للجولة األولى من تقييم جائحة كورونا ،أنظر:
التقييم السريع ألثر جائحة كورونا على الفئات
السكانية الضعيفة والمشاريع الصغيرة في
العراق

Rapid assessment of the impacts of
COVID-19 on vulnerable populations and
small-scale enterprises in Iraq
x

x

Tewodros Aragie Kebede, Svein Erik Stave, Maha Kattaa

Report from the initiative on
Assessing Impacts of COVID-19 on Labour Markets in
Arab States

July 2020
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األولويــة  :2تراجــع مواطــن الضعــف فــي العــراق عبــر توســيع نطــاق الحمايــة االجتماعيــة وتعزيزهــا لســد فجــوات
التغطيــة و الكفايــة وإطــار فعــال لمعالجــة عمالــة األطفــال.

إصــاح الحمايــة االجتماعيــة مــن خــال برنامــج مشــترك ُينفــذ مــع برنامــج األغذيــة العالمــي ،واليونيســيف ،وبدعــم

مــن االتحــاد األوروبــي .مــن خــال التعــاون مــع وزارة التخطيــط ،ووزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة ،ووزارة التجــارة،

يطــرح البرنامــج خارطــة طريــق قابلــة للتنفيــذ للفتــرة  2025-2021إلصــاح الحمايــة االجتماعيــة علــى النحــو المبيــن

فــي الورقــة البيضــاء .يتمثــل الهــدف الشــامل للمشــروع فــي تعزيــز عدالــة نظــام الحمايــة االجتماعيــة المتكامــل

للفئــات الضعيفــة ومنهــا األطفــال والشــباب والنســاء وكبــار الســن ،واألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،والنازحيــن والعمالــة

غيــر المنظمــة فــي العــراق.

عن هذا المشروع

برنامج الحماية االجتماعية في العراق :تعزيز االستجابة الفاعلة وتسريع اإلصالح.

اقرأ المزيد

شراكة جديدة بتمويل من االتحاد األوربي إلصالح الحماية االجتماعية في العراق.

اقرأ المزيد

إقامة ورشة عمل عن الحماية االجتماعية مع الحكومة العراقية مدعومة من االتحاد األوروبي.
واليونيسيف ومنظمة العمل الدولية وبرنامج األغذية العالمي لتعزيز االستجابة وتسريع اإلصالح.
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ينصــب تركيــز منظمــة العمــل الدوليــة فــي هــذا البرنامــج علــى تعزيــز قــدرة وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة،

علــى تقديــم الضمــان االجتماعــي بشــكل فعــال وتحســين كفــاءة أنظمــة التنفيــذ ،ولتحســين التنســيق بيــن الضمــان
االجتماعــي مــن ناحيــة ،واإلعانــات االجتماعيــة وسياســات التشــغيل مــن ناحيــة أخــرى ،ولتوســيع نطــاق الضمــان
االجتماعــي مــن خــال اإلصــاح التشــريعي ،وتوســيع التغطيــة لتشــمل العمالــة غيــر المنظمــة مــن خــال تصميــم
وتنفيــذ منهجيــة اســتباقية وقائمــة علــى األدلــة.

اقرأ المزيد

منظمة العمل الدولية والشركاء الثالثيون ولجنة برلمانية يعقدون مشاورات حول مشروع قانون
الضمان االجتماعي في العراق.

اقرأ المزيد

ورشة عمل منظمة العمل الدولية مع الشركاء الثالثيون
لتسليط الضوء حول حماية األمومة في العراق.

اقرأ المزيد

مناقشة إصالح الحماية االجتماعية في إقليم كوردستان
العراق.

العمــل مــع اتحــاد النقــد وســبل العيــش فــي العــراق ( )CLCIلتعزيــز العالقــة بيــن التنميــة اإلنســانية والســام وتحســين
الفــرص االقتصاديــة للفئــات الســكانية الضعيفــة .يعتمــد التعــاون علــى الجهــود الحاليــة لدعــم العمالــة والمشــاريع

الضعيفــة مــن خــال توفيــر فــرص العمــل الالئقــة وخدمــات تطويــر المشــاريع.

اقرأ المزيد

توقيع منظمة العمل الدولية واتحاد النقد وسبل العيش للعراق على مذكرة تفاهم لتحسين التنمية
اإلنسانية والفرص االقتصادية للفئات الضعيفة.
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معالجــة أســوأ أشــكال عمالــة األطفــال بيــن النازحيــن والالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة الضعيفــة فــي العــراق،

بتمويــل مــن البرنامــج اإلقليمــي األوروبــي لحمايــة التنميــة للبنــان واألردن والعــراق ( - )RDPP IIوهــي مبــادرة
أوروبيــة مشــتركة لجمهوريــة التشــيك والدنمــارك واالتحــاد األوروبــي وأيرلنــدا وسويســرا.

عن هذا المشروع

معالجة أسوأ أشكال عمالة الطفل في أوساط النازحين والالجئين والمجتمعات المضيفة الضعيفة في
العراق.

شاهد نآلا

يعالج مشروع منظمة العمل الدولية أسوأ أشكال عمالة الطفل في العراق.

اقرأ المزيد

قيام منظمة العمل الدولية والبرنامج األوروبي بإطالق شراكة لمكافحة أسوأ أشكال عمالة األطفال
في العراق.
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تشــمل الجهــود المبذولــة لمكافحــة أســوأ أشــكال عمالــة األطفــال إنشــاء نظــام رقابــي ووضــع خطــة عمــل وطنيــة

لمكافحــة عمالــة األطفــال لضمــان حصــول األطفــال المعرضيــن للخطــر علــى التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي .كمــا

أنشــأ المشــروع مســاحات صديقــة لألطفــال وتعليميــة لألطفــال المنســحبين مــن العمــل أو المعرضيــن لخطــره،
باإلضافــة إلــى ربــط أوليــاء أمورهــم والقائميــن علــى رعايتهــم ببرامــج كســب العيــش والتدريــب األخــرى.

اقرأ المزيد

تأسيس مراكز صديقة للطفل بتمويل من منظمة العمل الدولية في الموصل لألطفال المعرضين
لالنخراط في عمالة االطفال.

اقرأ المزيد

حضور المعلمين والباحثين االجتماعيين لورشة العمل التدريبية بدعم من منظمة العمل الدولية بشأن
عمالة الطفل في العراق.

اقرأ المزيد

تناقش منظمة العمل الدولية وشركائها المحليين في الموصل آفاق التعاون لمكافحة عمالة األطفال
في محافظة نينوى.
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باإلضافــة إلــى األنشــطة التــي يمولهــا برنامــج العمــل والتنميــة ،تدعــم منظمــة العمــل الدوليــة الحكومــة فــي حملــة

واســعة علــى نطــاق البلــد لمكافحــة عمالــة األطفــال .تســتهدف الحملــة  10000طفــل ،وأســرهم وأوليــاء أمورهــم

والمعلميــن وأربــاب العمــل ووســائل اإلعــام مــن خــال سلســلة مــن األنشــطة التــي تهــدف إلــى زيــادة الوعــي
بالمخاطــر المتزايــدة لعمالــة األطفــال ،وتعبئــة الجهــود للوصــول إلــى قلــب المجتمعــات األكثــر ممارســة لعمالــة

األطفــال فــي البــاد وتشــجيع األنشــطة إليصــال أصــوات المتضرريــن مــن المشــكلة.

اقرأ المزيد

إطالق العراق لفعاليات مكافحة عمالة األطفال كجزء من الحملة الوطنية

شاهد نآلا

إطالق فعاليات رفع الوعي لمكافحة عمالة األطفال في العراق
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اقرأ المزيد

األطفال والصحفيون والمنظمات المحلية يقولون «ال لعمالة األطفال» في إقليم كردستان العراق

شاهد نآلا

أطفال وصحفيون ومنظمات غير حكومية محلية ينضمون إلى حملة لمكافحة عمالة األطفال في إقليم
كردستان العراق

شاهد نآلا

فيديو
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األولويــة  :3تعزيــز حوكمــة ســوق العمــل لتحقيــق المبــادئ والحقــوق األساســية فــي العمــل عبــر تحســين آليــات

الحــوار االجتماعــي

تنفيــذ برنامــج لتعزيــز حوكمــة العمــل والرقابــة وظــروف العمــل بدعــم مــن االتحــاد األوروبــي .يركــز المشــروع علــى

تطويــر خطــة إصــاح شــاملة للرقابــة وسياســات واســتراتيجيات وطنيــة للعمــل والســامة والصحــة المهنيــة ()OSH

اســتجابة لجائحــة كورونــا ،وبالتشــاور الوثيــق مــع شــركاء المجتمــع.

عن هذا المشروع

تعزيز حوكمة العمل ،ومراقبة ظروف العمل استجابة للجائحة.

اقرأ المزيد

اجتماع وزاري لمناقشة فعاليات منظمة العمل الدولية
لتحسين فرص العمل الالئق في العراق بدعم من االتحاد
األوروبي.

اقرأ المزيد

جائحة كورونا :تعاون االتحاد األوروبي مع منظمة العمل
الدولية لتحسين حوكمة وظروف العمل في العراق.

فــي إطــار المشــروع الممــول مــن االتحــاد األوروبــي ،تقــوم منظمــة العمــل الدوليــة بوضــع اللمســات األخيــرة علــى

تقريــر تقييــم لنظــام الرقابــة الحالــي ،بهــدف تســليط الضــوء علــى التحديــات والفجــوات ونقــاط الضعــف فيــه وتقديــم
توصيــات إلصالحــه .يجــري العمــل بالتشــاور مــع وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة وشــركاء المجتمــع.

اقرأ المزيد

ورشة عمل للمصادقة :مراقبة العمل والصحة والسالمة المهنية في العراق
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علــى مســتوى بنــاء القــدرات ،يقــوم المشــروع ببنــاء قــدرات ممثليــن مــن منظمــات العمــل وأربــاب العمــل بشــأن

رقابــة العمــل وموضوعــات الصحــة والســامة المهنيــة ،وكذلــك وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة االتحاديــة

وإقليــم كوردســتان العــراق.

اقرأ المزيد

تقوم منظمة العمل الدولية بتعزيز قدرات المفتش العراقي لتطبيق إجراءات فحص العمل الفعالة.

اقرأ المزيد

تقيم منظمة العمل الدولية ورشة عمل تدريبية عن الصحة والسالمة المهنية في العراق.

اقرأ المزيد

تقيم منظمة العمل الدولية ورشة عمل حول التخطيط االستراتيجي لتطبيق مبادئ رقابة العمل والصحة
والسالمة المهنية في العراق.
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بنــاءً علــى تفــوق منظمــة العمــل الدوليــة فــي تعزيــز أســواق العمــل وخلــق ظــروف عمــل محســنة والتمتــع بحقــوق

العمــل األساســية ،نظمــت المنظمــة مــع وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة المؤتمــر الوطنــي األول لســوق العمــل
فــي العــراق برعايــة رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي ،وقــد جمــع المؤتمــر شــركاء مــن مختلــف األطيــاف
لمناقشــة القضايــا الرئيســية الخاصــة بســوق العمــل فــي العــراق ،لمناقشــة تأثيــر جائحــة كورونــا علــى العمــل وإيجــاد

حلــول لتلبيــة احتياجــات العمــل الالئــق فــي العــراق.

اقرأ المزيد

عقد مؤتمر لمنظمة العمل الدولية ووزارة العمل لمناقشة أهم قضايا سوق العمل في العراق.

إجــراء دراســة بالشــراكة مــع اتحــاد النقــد وســبل العيــش فــي العــراق ،حــول اإلغاثــة االقتصاديــة واإلنعــاش االقتصــادي
والقــدرة علــى الصمــود فــي جنــوب العــراق ،لتقييــم األبعــاد المختلفــة للضعــف االجتماعــي واالقتصــادي فــي

جنــوب العــراق وتوفيــر أســاس صلــب لتصميــم التدخــات ذات الصلــة لمعالجــة الضعــف والتنميــة االقتصاديــة فــي
المنطقــة.
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أبرز  10منجزات
1

ً
حاليا.
دعم مراجعة مشروع قانون التقاعد والضمان االجتماعي الذي تتم دراسته في مجلس النواب

2

دعم مراجعة مشروع قانون العمل في اقليم كوردستان العراق.

3

تقديــم تدخــات برنامــج االســتثمار للتشــغيل المكثــف ( )EIIPللمســؤولين الحكومييــن والســلطات المحليــة

4

بنــاء قــدرات مســؤولي وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة وأربــاب العمــل فــي القطــاع الخــاص والشــباب
ّ
وحســن مشــروعك» ( )SIYBومشــروع «تعلــم عــن األعمــال»
ضمــن مشــروع منظمــة العمــل الدوليــة «إبــدأ

5

تطويــر مبــادرة الشــمول المالــي بالتعــاون مــع البنــك المركــزي العراقــي وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن لمســاعدة

ووكاالت األمــم المتحــدة والشــباب وتعزيــز مبــادئ العمــل الالئــق مــن خــال األنشــطة المختلفــة.

(.)KAB

الشــباب العراقــي ورجــال األعمــال وكذلــك الشــركات القائمــة للوصــول إلــى الخدمــات الماليــة التــي هــم
بأمــس الحاجــة إليهــا والتــي ستســاعدهم علــى بــدء وتطويــر أعمالهــم الخاصــة.

6

دعم تطوير السياسات الوطنية للسالمة والصحة المهنية.

7

دعم تطوير نظام حديث لرقابة العمل.

8

تجريب نظام مراقبة عمل األطفال في المحافظات المستهدفة.

9

دعــم المصادقــة الوطنيــة علــى اتفاقيــة الســامة والصحــة فــي الزراعــة ( 2001رقــم  ،)184واتفاقيــة وثائــق
هويــة المالحــة (مراجعــة) ( 2003رقــم  ،)185واتفاقيــة حمايــة األمومــة ( 2000رقــم  ،)183واتفاقيــة الضمــان

االجتماعــي (المعاييــر الدنيــا) ( 1952رقــم .)102
10

اطــاق دراســة تشــخيص االقتصــاد غيــر المنظــم ،وصياغــة إطــار وطنــي لالنتقــال مــن االقتصــاد غيــر المنظــم
إلــى االقتصــاد المنظــم.
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باألرقام ()2021-2020

دعم 20.000

شخص ببرنامج العمل الالئق ومنهم نازحون والجئون وأفراد من المجتمعات المضيفة.

تحقيق 18.360
تسجيل 6984

يوم عمل عبر مبادرات برنامج االستثمار للتشغيل المكثف ()EIIP

باحث عن عمل عبر خدمات التشغيل المدعومة من منظمة العمل الدولية

(تشغيل  714شخصا [ 40%نساء])

تدريب 90

ً
شخصا ضمن برنامج

تدريب 46

شخص ببرنامج التعليم

التواصل مع 240

تدريب 57

شخص ضمن برنامج «تعلم

التواصل مع 82

ّ
وحسن مشروعك»
«إبدأ

المالي لمنظمة العمل الدولية

عن األعمال»

تسجيل 2220

التواصل مع 1220

التعليم المالي

عن األعمال»

رائد أعمال

رائد أعمال عبر تدريب

طالب عبر برنامج «تعلم

طفل عامل بنظام مراقبة عمالة

الطفل والمراكز الصديقة للطفل.

تدريب 274

التواصل مع 10000

مدير مدرسة وباحث اجتماعي ومعلم

طفل بحملة رفع الوعي بعمالة الطفل.

حول عمالة الطفل.

تدريــب 70

مفتــش عمــل حــول إجــراءات التفتيــش

الحديثــة (تدريــب 20
 مصادقة العراق على -مراجعة

3

4

مــدرب).

اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية.

مسودات قانون.

 إعداد مسودتي -نشر

4

دراسات.

سياسات.
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الدروس المستفادة
جلــب تأســيس مكتــب تنســيق تابــع لمنظمــة العمــل الدوليــة العديــد مــن التحديــات والفــرص .ومــن التحديات الرئيســية
مــا يتعلــق بقضايــا األمــن والتنقــل ،والتــي ســرعان مــا ســاءت مــع بدايــة جائحــة كورونــا .ولكــن مــع ذلــك ظهــرت فــرص
لبنــاء فريــق قطــري ،وإقامــة عالقــات مــع الشــركاء والهيئــات التابعــة ووكاالت األمــم المتحــدة األخــرى ،لتعبئــة المــوارد
وبنــاء مشــاريع جديــدة واالســتفادة مــن الخبــرات فــي المنطقــة لمســاعدة البرنامــج الوطنــي للعمــل الالئــق علــى
معالجــة احتياجــات ســوق العمــل فــي العــراق.
مــن وجهــة نظــر البرنامــج ،كان إنشــاء مكتــب تنســيق منظمــة العمــل الدوليــة إيجابيـ ًـا للغايــة .يعــد العــراق مــن أكبــر
البلــدان العربيــة التــي تعمــل فيهــا منظمــة العمــل الدوليــة ،ويبلــغ عــدد ســكانه حوالــي  40مليــون نســمة .إن نشــاط
منظمــة العمــل الدوليــة وخبراتهــا مطلوبــة فــي العــراق اآلن أكثــر مــن أي وقــت مضــى .ونتيجــة لعقــود مــن الصــراع
والنــزوح ،فاقــت الحاجــة إلــى المســاعدة اإلنســانية الحاجــة إلــى التنميــة لســنوات عديــدة .ولكــن اآلن ،هنــاك حاجــة
للعمــل علــى التعافــي والتنميــة كجــزء مــن إعــادة إعمــار القطــر بعــد الصــراع ،مــن حيــث خلــق فــرص العمــل و إضفــاء
الطابــع الرســمي لهــا وتنميــة المهــارات وإيجــاد حلــول مســتدامة لمعالجــة أولويــات العمــل الالئــق فــي العــراق.
إن االعتــراف المتزايــد بــأن اإلجــراءات اإلنســانية يجــب أن تــؤدي إلــى التنميــة المســتدامة يفتــح نوافــذ ملموســة مــن
الفــرص لتعزيــز أنظمــة الحمايــة االجتماعيــة الشــاملة والمســتدامة ومؤسســات ســوق العمــل علــى المــدى الطويــل
حتــى تتمكــن مــن التعامــل بشــكل أفضــل مــع الصدمــات المســتقبلية ومعالجــة تأثيــر التحــول الهيكلــي .فــي عــام
 ،2017أعــادت منظمــة العمــل الدوليــة تنشــيط تفويضهــا فــي العالقــة بيــن العمــل اإلنســاني والتنميــة والســام
( )HDPباعتمــاد التوصيــة رقــم  205بشــأن العمالــة والعمــل الالئــق مــن أجــل الســام والبقــاء ،باعتبــاره اإلطــار المعياري
ً
ـتجابة لحــاالت األزمــات ومنهــا األوبئــة الصحيــة
الدولــي الوحيــد الــذي يوفــر إرشــادات لمعالجــة قضايــا عالــم العمــل اسـ
والنــزاع المســلح والكــوارث الطبيعيــة والتدهــور البيئــي والنــزوح القســري .تعمــل منظمــة العمــل الدوليــة علــى وضــع
الضــرورات المنصــوص عليهــا فــي أجنــدة الحفــاظ علــى الســام والترابــط بيــن التنميــة اإلنســانية والســام موضــع
التنفيــذ ،مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى العمالــة ومســاهمات العمــل الالئــق فــي الســام .وللقيــام بذلــك ،يهــدف
البرنامــج الوطنــي للعمــل الالئــق التابــع لمنظمــة العمــل الدوليــة إلــى ضمــان تنفيــذ جميــع التدخــات بشــكل علمــي مــن
خــال منهجيــات تســتجيب للســام.
ســمحت لنــا جائحــة كورونــا برؤيــة ضــرورة ربــط أولويــات منظمــة العمــل الدوليــة مــن خــال منهجيــة تكامليــة ،مــن
أجــل المســاهمة فــي نظريــة شــاملة للتغييــر لتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل و التشــغيل الحاليــة وأولويــات العمــل
الالئــق علــى المــدى الطويــل فــي العــراق .يجــب أن تتــاح للعمــال وأربــاب العمــل والمنظمــات التــي تمثلهــم فرصــة
للمشــاركة بفعاليــة فــي تصميــم االســتجابات للجائحــة واســتراتيجيات التعافــي .يجــب أن تكــون مشــاركة منظمــات
العمــال وأربــاب العمــل أساســية لضمــان مســاهمة هــذه البرامــج فــي إضفــاء الطابــع الرســمي ودعــم المؤسســات
ودخــل العمــال وربطهــا بسياســات أســواق العمــل النشــطة.
تشــارك منظمــة العمــل الدوليــة بشــكل وثيــق مــع جهــود فريــق األمــم المتحــدة القطري/المكتــب اإلقليمــي لتنســيق
تنفيــذ برنامــج العمــل الوطنــي فــي ضــوء إطــار عمــل األمــم المتحــدة الجديــد للمســاعدة اإلنمائيــة  ،2024-2020وال
ســيما الســعي إلــى تشــجيع مشــاركة الهيئــات المكونــة فــي جهــود التدريــب وبنــاء القــدرات.
يتم تنفيذ برنامج العمل الدولي للعمل اليومي التابع لمنظمة العمل الدولية من خالل ثالثة مستويات:
• مســتوى السياســات :تشــمل أطــر سياســات العمــل الالئــق الفئــات الضعيفــة المســتهدفة وتســتجيب للصدمــات
مــن خــال األدلــة والتشــريعات المعــززة والتمويــل والمواءمــة عبــر المســتوى االتحــادي وإقليــم كوردســتان مــع
ترابــط فعــال بيــن التنميــة والســام اإلنســاني.
• مســتوى النظــام :بنــاء وتقويــة األنظمــة بــاألدوات والقــدرات واألطــر التشــغيلية لضمــان توفيــر واســتمرارية
تقديــم خدمــات عاليــة الجــودة وتفعيــل العالقــة بيــن التنميــة اإلنســانية.
• مســتوى البرامــج :يتــم تقديــم برامــج االســتجابة للصدمــات أو توســيع نطاقهــا لتلبيــة احتياجــات الفئــات الضعيفــة
المســتهدفة بمــا فــي ذلــك النســاء والشــباب والنازحيــن والالجئيــن علــى المــدى القصيــر ولتمكيــن اســتثمار رأس
المــال البشــري واالندمــاج االقتصــادي علــى المــدى الطويــل.
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مصفوفة نتائج البرنامج القطري للعمل -كانون األول 2021-2020
وحدة التعزيز التقني

العراق

الشركاء

التقدم

النتيجة  :1.1تخلق جهود إعادة اإلعمار واإلنعاش ً
فرصا للعمل الالئق  ،وتنمية المهارات ذات الصلة بالسوق وتنمية المشاريع
المؤشر :1.1.1
زيادة عدد فرص
كسب العيش
في المناطق
المستهدفة (خاصة
بين النازحين والنساء
والشباب)

EMP

 مديرية بلديات دهوك مديرية ري دهوك مديرية بيئة دهوك االتحادات التجارية بإقليم كوردستان العراق اليونيسيف الجامعة التكنولوجية بدهوك الهيئة العليا لقلعة أربيل مديرية آثار دهوك اليونسكو -الجامعة التكنولوجية بأربيل

المؤشر :1.1.2
زيادة عدد العمال
المهرة لتلبية طلب
السوق الناتج عن
استثمارات إعادة
اإلعمار

EMP

 مديرية بلديات دهوك مديرية ري دهوك مديرية بيئة دهوك االتحادات التجارية بإقليم كوردستان العراق اليونيسيف الجامعة التكنولوجية بدهوك الهيئة العليا لقلعة أربيل مديرية آثار دهوك اليونسكو -الجامعة التكنولوجية بأربيل

المؤشر :1.1.3
زيادة عدد العمال
(خاصة النازحين
ً
داخليا والنساء
والشباب) الذين
يستفيدون من
فرص العمل
المستدامة
في المناطق
المستهدفة

EMP

 -وزارة العمل الكوردستانية

 – PROSPECTSتداخالت مشروع
االستثمار للتشغيل المكثف EIIP
في أيلول  ،2021تم االنتهاء من مشروعين.
يهدف المشروع األول إلى تحسين أكثر من
 50كيلومتر من قنوات الري في محافظة
دهوك ،بينما يدعم المشروع الثاني إدارة
النفايات الصلبة وأنشطة التوعية في
ً
الحقا ،في النصف
منطقة دهوك-سميل.
الثاني من عام  ،2021تم تحديد خمس
مقترحات جديدة ليتم تنفيذها في عام
.2022
الحفاظ على التراث الثقافي
بالشراكة مع اليونسكو ،تقوم منظمة العمل
الدولية بتنفيذ أعمال صون التراث الثقافي
في محافظتي أربيل ودهوك .في عام 2021
شملت األعمال أنشطة اإلصالح والتجديد
في قلعة أربيل .كما تم تحديد مبادرتين في
دهوك ليتم تنفيذهما في عام .2022
تدريبات مشروع االستثمار للتشغيل
المكثف EIIP
تم تدريب الشركاء المنفذين على تخطيط
وتصميم ورصد األنشطة كثيفة العمالة.
وكان المتدربون من المهندسين والفنيين
والعاملين في مجال المهارات وموظفي
دعم النقابات العمالية والمهندسين
الشباب (مهندسو اإلدارة والمشرفون/
قادة المجموعات وفنيو المقاوالت والعمال
المهرة والنقابات والمفتشون والمهندسون
الشباب من الجامعة التكنولوجية).
تحسين قدرات وزارة العمل لتوفير خدمات
تشغيل
توسيع نطاق خدمات التشغيل ليشمل
الالجئين والنازحين في المخيمات .تم تسجيل
 6984باحث عن عمل ( 4474ذكر و2510
أنثى) وتم إحالة  1287منهم ( 758ذكر و529
أنثى) ،و 714منهم ( 40%نساء) .تجري اآلن
عملية جديدة مع الوزارة تركز بشكل أكبر على
بناء قدرات الوزارة على أدوات منظمة العمل
الدولية لتوفير خدمات عالية الجودة والتوجيه
المهني واالستشارات المهنية.
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العراق

الشركاء

وحدة التعزيز التقني

التقدم

النتيجة  :1.2زيادة إمكانات خلق فرص العمل للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات اإلمكانات العالية،
وتحسين بيئة تشغيلها
المؤشر :1.2.1
بناء قدرات مزودي
خدمات تطوير
األعمال في العراق
مع التركيز على
الشباب.

ENT

الشركاء:
 المركز األوروبي للتكنولوجيا والتدريب المجلس الدنماركي لالجئين-العراق مشروع تنمية المرأة والطفولة في زاخو منظمة الثقافة والديمقراطية الكوردية ميرسي كوربس العراق شركة بشداري لالستشارات اإلدارية والتدريبودراسات الجدوى
 منظمة شباب كوردستان الحر وزارة العمل الكوردستانية مديرية العمل بالموصل وزارة العمل االتحادية وزارة الشباب الكوردستانية وزارة الشباب االتحادية مؤسسة LWF غرفة حلبجة للصناعة والتجارة شركة الثقة البنك المركزي العراقي البنك الوطني العراقي الشركة العراقية للضمانات البنكية بنك الشرق األوسط لالستثمار مختبرات فايف وان منظمة أزداهيرونا لإلغاثة دكتور أيد لألنشطة الطبية جامعة الموصل غرفة صناعة الموصل أرتشينوفا مارتيسير الدولية للمناشدةاالنسانية
 غروفين وزارة التربية الكوردستانية منظمة العمل لمكافحة الجوع مركز أوس -لالبتكار والريادة مجلس الالجئين النرويجي جامعة دهوك منظمة هاريكار جامعة السليمانية بريمبتف لوف مركز حقوق اإلنسان في حلبجة -منظمة التنمية االقتصادية الكوردية

زيادة قدرة مقدمي خدمات تطوير األعمال
على تقديم تدريب حول بدء وإدارة األعمال
ً
مدربا من  20مؤسسة عامة وشبه
• 90
خاصة وخاصة قادرين على تقديم خدمات
تدريب عالية الجودة في مجال بدء وإدارة
األعمال ألصحاب المشاريع المحتملين
والشركات من أجل النمو.
•  32منظمة شريكة ومنها المؤسسات
الخاصة وشبه الخاصة والعامة ،تتمتع بقدرة
أعلى على تقديم وإدارة ومراقبة وتحسين
توفير خدمات التدريب على إدارة األعمال
ً
استنادا إلى برنامج التدريب
والمبتدئين
ضمن برنامج .SIYB
ً
(اعتبارا من 26
• قام  996من رواد األعمال
تشرين الثاني  )2021بتحسين مهاراتهم
في إدارة األعمال والحصول على المعرفة
بكيفية بدء مشروع خالل اإلطار الزمني من
كانون الثاني إلى تشرين الثاني .2021
ً
(اعتبارا من تشرين
• حصل  321رائد أعمال
الثاني  )2021على تدريب حول كيفية بدء
عمل تجاري بناءً على برنامج SIYB
زيادة قدرة مقدمي خدمات تطوير األعمال
على تقديم تعليم ريادة األعمال
ً
مدرسا في برنامج (تعلم عن األعمال)
• 57
من  7مدارس فنية ومراكز ومدارس
التدريب المهني قادرة على تدريس تعليم
ريادة األعمال للشباب والشابات في إقليم
كوردستان-العراق.
ً
طالبا من مراكز التدريب الفني
• اعتمد 82
والمهني في إقليم كوردستان-العراق
مواقف أكثر إيجابية تجاه المشروع كخيار
وظيفي.
• قامت  7مراكز تدريب فني ومهني مختارة
في إقليم كوردستان تحت إشراف وزارة
العمل بتحسين قدرتها على تنفيذ البرنامج
في المدارس والمراكز التي تستهدف
الشباب والكبار.
• تم اعتماد  10مشرفين إقليميين ومشرف
وطني واحد إلدارة ومراقبة واإلشراف
على برنامج (تعلم عن األعمال)  KABفي
إقليم كوردستان العراق من أجل االستدامة
على المدى الطويل.
• نجحت وزارة العمل في حكومة إقليم
كوردستان في تبني ونشر برنامج تعليم
ريادة األعمال (تعلم عن األعمال)  KABفي
إقليم كوردستان العراق.
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وحدة التعزيز التقني

العراق

الشركاء

التقدم
زيادة قدرة مقدمي خدمات تطوير األعمال
على تقديم التثقيف المالي
•  46مدربا من الشركاء من القطاعين العام
والخاص المنظمات قادرة على تقديم
خدمات التثقيف المالي للنساء والرجال
ورواد األعمال والشباب والالجئين والنازحين
داخليا.
• تتمتع  21منظمة شريكة (عامة وشبه
خاصة وخاصة) بقدرة أعلى على توفير
خدمات التعليم المالي والتسويق واإلدارة
والتحسين المؤسسي.
ً
(اعتبارا من 26
• اكتسب  241رائد أعمال
تشرين الثاني  )2021قدرات مالية التخاذ
قرارات مالية أفضل ومستنيرة خالل اإلطار
الزمني من آب إلى تشرين الثاني 2021

المؤشر :1.2.2
تعزيز وصول
الشباب العراقي إلى
التمويل من خالل
محو األمية المالية
والشمول المالي.

ENT

 أرتشينوفا مارتيسير الدولية للمناشدةاالنسانية
 منظمة مالتيسير الدولية منظمة هيومن أبيل غروفين وزارة التربية الكوردستانية منظمة العمل لمكافحة الجوع مركز أوس -لالبتكار والريادة مجلس الالجئين النرويجي جامعة دهوك منظمة هاريكار جامعة السليمانية بريمبتف لوف مركز حقوق اإلنسان في حلبجة -منظمة التنمية االقتصادية الكوردية

المؤشر :1.2.3
تفعيل استراتيجية
القطاع الخاص
مع بناء قدرات
الشركاء االجتماعيين
العراقيين ذوي
الصلة وتعزيز
جمع بيانات
الشركات الصغيرة
والمتوسطة
وصياغة تشريعات
تنصف الشركات
الصغيرة
والمتوسطة.

ENT

 اتحاد الصناعات العراقية ()IFI وزارة العمل وزارة التخطيط المنظمة الدولية للهجرة منظمة األغذية والزراعة مركز التجارة الدوليةFAFO -

زيادة قدرة مقدمي خدمات تطوير األعمال
على تقديم التثقيف المالي
ً
موظفا من  5شركاء ماليين عززت قدرة
• 24
المؤسسات على تقييم ملفات المشروعات
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
بشكل أفضل لتوسيع نطاق الوصول إلى
التمويل للنازحين والمجتمعات المضيفة
في العراق
• تم تطوير إجراءات العمل الموحدة الخاصة
بمنتج االئتمان والتوقيع عليها مع البنك
المركزي العراقي و 4شركاء آخرين لضمان
إجراءات موحدة للمنتج
ً
طلبا من العمالء على
• تم استالم 85
الخدمات المالية من البنوك الشريكة
باستخدام ضمان منظمة العمل الدولية،
و المعايير المطورة لإلحاالت و البدء بها
بمجرد توقيع البنوك التفاقية مع الشركة
العراقية للكفاالت المصرفية تجري اآلن
عملية تنفيذية جديدة مع إحدى مؤسسات
التمويل األصغر لتقديم قروض إلى 670
ً
مستفيدا لن يتمكنوا من الحصول على
قروض من خالل البنوك.

جائحة كورونا في العراق :اآلثار على القطاع
الخاص  -يعرض نتائج تقييمين لتأثير الجائحة
على األسر والشركات في العراق تم إجراؤه في
شهري حزيران وتموز من عام  ،2020األول -
دراسة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من
قبل المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة األغذية
والزراعة ومركز التجارة الدولية ،ودراسة ثانية
للمؤسسات الصغيرة الحجم  -من قبل منظمة
العمل الدولية ومنظمة األغذية والزراعة
واالتحاد النقدي للعراق (.)CCI
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وحدة التعزيز التقني

العراق

التقدم

الشركاء

النتيجة ّ :1.3
تمكن أنظمة معلومات سوق العمل العاملة من صنع سياسة قائمة على األدلة بشأن التشغيل
المؤشر :1.3.1
عدد دراسات
المتابعة التي
أجرتها المؤسسات
اإلحصائية

EMP

 وزارة العمل وزارة التخطيط برنامج األمم المتحدة االنمائي وكالة األمم المتحدة للمرأة المنظمة الدولية للهجرة اتحاد النقد وسبل العيشFAFO -

المؤشر:1.3.2 :
عدد الدراسات
الموضوعية التي
تم إجراؤها لتنوير
صنع السياسات في
مجاالت محددة من
أجندة العمل الالئق

EMP

 وزارة العمل وزارة التخطيط برنامج األمم المتحدة االنمائي وكالة األمم المتحدة للمرأة المنظمة الدولية للهجرة اتحاد النقد وسبل العيشFAFO -

المؤشر :1.3.3
صياغة سياسات
تشغيل وطنية
جديدة للعراق مع
بناء قدرات األطراف
المعنية العراقية.

EMP

 وزارة العمل وزارة التخطيط وزارة الزراعة وزارة الداخلية وزارة المالية وزارة التربية االتحادات التجارية -اتحاد الصناعات العراقية

التكيف الفردي :حالة الشركات الصغيرة
والعاملين الضعفاء في العراق بعد ثمانية
أشهر من جائحة كورونا  -يستقصي التقرير كيف
أثرت الجائحة على األنواع الضعيفة بشكل خاص
من المؤسسات ومجموعات العمال في األجزاء
الوسطى والشمالية من العراق .وعادة ما تكون
هذه مؤسسات صغيرة الحجم وغير منظمة إلى
حد كبير ويتميز العمال بمهارات منخفضة ودخل
منخفض وأمن وظيفي منخفض .رغم أن بيانات
المسح التي يستند إليها هذا التقرير ال تمثل
المؤسسات والعاملين على المستوى الوطني،
إال أنها تشمل الشركات والعاملين الذين يشكلون
أجزاء كبيرة من المشاريع وأسواق العمل العراقية
التي تحتاج إلى اهتمام خاص فيما يتعلق
بالجائحة.
التقييم السريع لتأثير الجائحة على الفئات
الضعيفة والمشاريع الصغيرة في العراق -
الهدف من التقييم هو تسليط الضوء على اآلثار
المباشرة للجائحة على العمال الضعفاء وأسرهم،
ال سيما في القضايا المتعلقة بالتشغيل والدخل
والظروف االقتصادية وآفاق المستقبل القريب.
كما يتناول التقييم آثار الجائحة على الشركات
الصغيرة وكيفية تكيفها مع تحديات الجائحة
واآلثار المترتبة على موظفيها.
تشخيص االقتصاد غير المنظم في العراق -
تم إطالق شراكة بين وكاالت األمم المتحدة
وشركاء التنمية والحكومة إلجراء تشخيص سوق
العمل العراقي غير المنظم.
تسعى الدراسة إلى فهم أفضل لالقتصاد غير
المنظم وبناء خط أساس لرصد التقدم المحرز
في إضفاء الطابع الرسمي واستخراج معلومات
عن أسباب عواقب السمة غير المنظمة وتقديم
رؤى حول أنواع األنشطة التي تدعم االنتقال
إلى النظام الرسمي لعمال االقتصاد غير المنظم
والوحدات االقتصادية ؛ واالتفاق على األولويات
والمسؤوليات وتحديد خطة عمل وخارطة طريق
الستجابة السياسة.
اجتمعت لجنة مؤلفة من مسؤولين حكوميين
وشركاء اجتماعيين وغيرهم من أصحاب المصلحة
المعنيين في عمان لمناقشة تطوير سياسة
تشغيل وطنية شاملة للعراق من شأنها تسهيل
خلق فرص العمل الالئق والحماية االجتماعية
للجميع.
وقد جمع الحدث الذي نظمته منظمة العمل
الدولية ،والذي استمر لمدة أسبوع ،ممثلين عن
مختلف الوزارات منهم وزير العمل والشؤون
االجتماعية عادل الركابي .كما حضرها ممثلو
االتحاد العام لنقابات عمال العراق وأكاديميين.
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وحدة التعزيز التقني

العراق

الشركاء

التقدم

النتيجة  :2.1نظام وطني للحماية االجتماعية متاح لضمان الحماية الكافية لجميع المحتاجين بطريقة منسقة وفعالة من حيث التكلفة
المؤشر :2.1.1
تنفيذ إصالحات
الضمان االجتماعي
للقطاع الخاص
ووضع ترتيبات
تنسيق السياسات/
اإلدارة بين خطط
الضمان االجتماعي
الخاصة والعامة
والمساعدة
االجتماعية

SOCPRO

 وزارة العمل وزارة التخطيط وزارة التجارة نقابات العمال البرلمان اتحاد الصناعات العراقية وكاالت األمم المتحدة: يونيسيف برنامج الغذاء العالمي صندوق النقد الدوليوالبنك الدولي

المؤشر :2.1.2
وضع وتنفيذ إطار
قانوني وتدخالت
لتوسيع نطاق
الضمان االجتماعي
ليشمل العمالة
الضعيفة في
االقتصاد غير
المنظم (العمال
العرضيون في البناء
والعمال الزراعيون
والعاملين لحسابهم
الخاص)

SOCPRO

 وزارة العمل وزارة التخطيط وزارة التجارة البرلمان صندوق النقد الدوليوالبنك الدولي

تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة العراق واألمم المتحدة (منظمة
العمل الدولية واليونيسيف وبرنامج األغذية العالمي) بشأن أجندة
إصالح الحماية االجتماعية مع خطة عمل واضحة (سيتم توقيع مذكرة
تفاهم أخرى في كانون األول  2021مع حكومة إقليم كوردستان
العراق).
تم تشكيل لجنة توجيهية للحماية االجتماعية تشمل الوزارات التنفيذية
(التخطيط العمل والشؤون االجتماعية والتجارة) واألمم المتحدة (منظمة
العمل الدولية ،برنامج األغذية العالمي ،اليونيسف) .وقد تم عقد
االجتماع االول واالتفاق على إنشاء لجنة تنسيق قطاعية أوسع تجمع
جهات فاعلة أخرى في القطاع مثل البنك الدولي .وتم البدء في التجربة
بين منظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولي .ينصب التركيز
الرئيسي لهذه الشراكة على العمل على تطوير ورقة سياسات مشتركة
حول إصالح الضمان االجتماعي ،بناءً على عدد من التدريبات الفنية
(سيناريوهات مختلفة لتقدير التكاليف ومحاكاة تقييمات األثر وتحليل
الحيز المالي) .ستراجع ورقة السياسات المشتركة في كل من أنظمة
المعاشات التقاعدية الخاصة والعامة باإلضافة إلى إمكانية سد فجوة
التغطية بالمعاشات االجتماعية غير القائمة على االشتراكات.
مسودتا قانونين للضمان االجتماعي لعمال القطاع الخاص في طور
التشريع (اتحادي وإقليمي) .على المستوى االتحادي ،تم عقد ورشة عمل
فنية لمدة تسعة أيام لمراجعة مشروع القانون وتعزيزه بناءً على أفضل
الممارسات الدولية ومعايير منظمة العمل الدولية .وقدمت المنظمة
المساعدة الفنية وتقييم القانون والتأكد من انعكاسه في المسودة
المنقحة .إذا تم سن المسودة ،فسوف تطال ماليين من العمال
العراقيين بما في ذلك عمال القطاع غير المنظم وكذلك إدخال مزايا
جديدة قصيرة األجل (األمومة والبطالة) .تضمنت المداوالت وجهات
نظر الشركاء الثالثة وتم التوصل إلى توافق موثق .تتوافق أحدث نسخة
من مشروع القانون مع .C102
بالنسبة إلقليم كوردستان ،تم االنتهاء من التقييم القانوني لمشروع
القانون وعقد أول اجتماع ثالثي األطراف لمراجعة حزمة المساعدة
الفنية التي تقدمها منظمة العمل الدولية والتي سيتم تقديمها في
إقليم كوردستان.
صادقت حكومة العراق على االتفاقية رقم  102في حزيران .2021
تقدم منظمة العمل الدولية الدعم الفني لتقييم الثغرات القانونية
وكذلك بناء القدرات الوطنية لإلبالغ عن التقدم المحرز.
تم وضع تصور لتقييم مؤسسي لنظام التسليم ويتم تعيين فريق
استشاري يقيم قدرة نظام التسليم على تنفيذ مشروع القانون بكفاءة.
يتم تضمين برنامج بناء القدرات ويتم اختبار الحلول الرئيسية.
وقد تم إصدار نموذج طلب التأشيرة إلجراء مجموعة من األوراق
السياسية حول توسيع الضمان االجتماعي ليشمل العمال غير الرسميين
ً
تحديدا حول
في العراق .سينصب التركيز هنا على توليد أدلة أكثر
العوائق التي تحول دون التسجيل في الضمان االجتماعي واستحقاق
المزايا المقدمة فيه  -مع التركيز على ثالثة قطاعات رئيسية للتشغيل
(الزراعة والبناء والتصنيع)  -وتقديم توصيات بشأن توسيع نطاق
الخدمات االجتماعية والتغطية األمنية للعاملين في تلك القطاعات.

بمجرد إقرار القانون ،ستعمل منظمة العمل الدولية مع الشركاء إلطالق
حملة توعية عامة لتعريف العمال بحقوقهم بموجب القانون الجديد.
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وحدة التعزيز التقني

العراق

المؤشر :2.1.3
مناهج التصميم
والتنفيذ القائمة
على الحقوق توجه
اإلصالح الجاري
لنظام المساعدة
االجتماعية بهدف
معالجة نقاط
الضعف في دورة
الحياة

SOCPRO

الشركاء
 وزارة العمل وزارة التخطيط وزارة التجارة نقابات العمال البرلمان المؤسسات المالية الدولية وكاالت األمم المتحدة (برنامجالغذاء العالمي ،يونيسيف،
صندوق النقد الدولي ،البنك
الدولي)

التقدم
إن منهجية دورة الحياة إلصالح المساعدة االجتماعية
هو جوهر صندوق االتحاد األوروبي  ،JPوالذي
تم االتفاق عليه من قبل الحكومة العراقية .تقدم
منظمة العمل الدولية المساعدة الفنية إلى الجزء
الذي ينفذه اليونيسف في برنامج العمل المشترك.
قامت منظمة العمل الدولية بتقدير سيناريوهات
ً
تصورا لنموذج
المعاشات االجتماعية .ووضعت

خلق التآزر بين فرعي الحماية االجتماعية :المساعدة
االجتماعية والضمان االجتماعي ،بهدف سد فجوة
التغطية في تأمين الدخل للشيخوخة من خالل بناء
أرضية تقاعد اجتماعية للشيخوخة تندمج في نظام
حماية اجتماعية متماسك وفعال ومؤثر .وسيزيد
البرنامج التجريبي المشترك بين منظمة العمل
الدولية وصندوق النقد الدولي من تعزيز قاعدة
األدلة لدعم المشروع.

المحصلة  :2.2تعرض عدد أقل من األطفال العراقيين المعرضين لخطر عمالة األطفال
المؤشر :2.2.1
وضع خطة عمل
وطنية ()NAP
لمكافحة عمل
األطفال بالتعاون
مع اليونيسف
والسلطات الوطنية
(وزارة العمل و
الشؤون االجتماعية)

FUNDM

 وزارة العمل وزارة التخطيط وزارة الصحة وزارة التربية وزارة الداخلية اتحاد العمال العراقي اتحادات النقابات التجارية العراقية مؤتمر العمل العراقي -االتحادات والنقابات

المؤشر :2.2.2
عززت الفرق ذات
الصلة داخل وزارة
العمل و الشؤون
االجتماعية  -بما في
ذلك إدارة تفتيش
العمل ووحدة عمالة
األطفال التابعة
لها ،وقسم رعاية
الطفل  -القدرة
على معالجة عمالة
األطفال

FUNDM

 وزارة العمل وزارة التخطيط وزارة الصحة وزارة التربية وزارة الداخلية اتحاد العمال العراقي اتحادات النقابات التجارية العراقية مؤتمر العمل العراقي -االتحادات والنقابات

تم تشكيل لجنة توجيهية لزيادة ملكية الكيانات
الوطنية والمشاركة المباشرة وبناء القدرات لدعم
المشروع وأهدافه للتصدي ألسوأ أشكال عمالة
األطفال.
يتم تقديم الدعم الفني في مراجعة قانون العمل
وسياسات حماية الطفل بهدف تضمين القضايا
الرئيسية المتعلقة بمواطن الضعف ولضمان
التوافق مع معايير واتفاقيات العمل الدولية 138
و.182
تم إطالق حملة توعية بالتواصل المباشر في
المدارس ومخيمات الالجئين والمناطق الصناعية
والضيافة وغيرها من المجاالت المعرضة لخطر
عمالة األطفال ،مما أدى إلى تعزيز تغيير المواقف
بين الجمهور ومنهم النازحين والالجئين ضد عمالة
األطفال.
تم تدريب  274مدير مدرسة وأخصائي اجتماعي
ومعلم على عمالة األطفال ومبادئها وآلياتها
وبالتالي يمكنهم تحديد نقاط الضعف وكيفية حماية
األطفال من أسوأ أشكال العمالة والمساعدة في
مواصلة تعليمهم.
يتمتع  14من كبار المديرين من الحكومة وممثلي
النقابات بقدرة أعلى على تطبيق المبادئ والحقوق
األساسية في العمل والمستمدة من اتفاقيات
وتوصيات منظمة العمل الدولية ،والتي تحدد
المعايير الدولية بشأن مجموعة واسعة من القضايا
بما في ذلك القضاء على عمالة األطفال.
االستعدادات لتدريب  200مسؤول بالتعاون مع
اليونيسف ،كمشاركين في الهدف  8.7من أهداف
التنمية المستدامة
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وحدة التعزيز التقني

العراق

المؤشر :2.2.3
تجريب الخدمات
المباشرة لمكافحة
عمالة األطفال
في المحافظات
المستهدفة يولد
الدروس المستفادة
لالرتقاء إلى
المستوى الوطني.

FUNDM

الشركاء
 وزارة العمل وزارة التخطيط وزارة الصحة وزارة التربية وزارة الداخلية جمعية التحرير للتنمية  ،منظمةإنقاذ الطفولة في كردستان،
الكتلة الفرعية لحماية الطفل

التقدم
إجراء تقييم سريع.
أقيمت شراكة مع منظمتين غير حكوميتين
وطنيتين ،وتم تعزيز القدرات لدعم تنفيذ المشروع
لمعالجة أسوأ أشكال عمالة األطفال.
إنشاء وتجريب مراصد لعمالة الطفل في المناطق
المستهدفة.
إنشاء  8مجاالت صديقة لألطفال.
تم تسجيل أكثر من  2200حالة وتلقي الدعم
األولي.

النتيجة  :3.1تحسين مساهمة الشركاء االجتماعيين في المؤسسات الثالثية ،بناءً على مبادئ الحوار االجتماعي وحرية تكوين
الجمعيات
المؤشر :3.1.1
إنشاء وتشغيل
آلية فعالة لتحديد
منظمة العمال
ً
تمثيال
األكثر
[ألغراض المشاركة
في المؤسسات
الثالثية.

ACTRAVACTEMP

المؤسسة المالية الدولية
اتحادات التجارة

تم تشكيل لجنة النقابات العمالية الثالثية لبرنامج
للبرنامج الوطني للعمل الالئق لتمثيل جميع
النقابات بكفاءة وفعالية.

المؤشر :3.1.2
عدد التوصيات التي
وضعها الشركاء
االجتماعيون بشأن
تنفيذ أهداف
التنمية الوطنية
المتعلقة بالوظائف
وتنمية المهارات
والضمان االجتماعي
والعمل الالئق
وتنمية القطاع
الخاص ،والتي
اعتمدتها الحكومة

ACTRAVACTEMP

المؤسسة المالية الدولية
اتحادات التجارة

تدعم منظمة العمل الدولية إذكاء الوعي بين الجهات
المعنية بعملية التصديق على االتفاقية رقم ،87
ً
فضال عن الوضع القانوني إزاء قانون نقابات العمال

المؤشر :3.1.3
عدد منابر الحوار
االجتماعي التي
تمت إضفاء الطابع
المؤسسي عليها
وتعزيزها

ACTRAVACTEMP

الحالي المقترح.

يوفر الحوار االجتماعي حول قانون الضمان
االجتماعي الجديد والسالمة المهنية والتفتيش في
ً
ً
إداريا ثالثي األطراف،
هيكل
العمل ،والذي يتصور
ً
ً
فعاال لبناء القدرات
تركيزا

تم تشكيل لجنة توجيهية ثالثية للبرنامج الوطني
للعمل الالئق كمنصة لمناقشة التقدم والتحديات
والدروس المستفادة
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العراق

الشركاء
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التقدم

النتيجة  :3.2تفتيش العمل وخدمات السالمة والصحة المهنيتين أكثر فعالية في منع واكتشاف عدم االمتثال لمعايير العمل الوطنية والدولية
المؤشر  :3.2.1وجود
نظام وطني لإلبالغ عن
الحوادث واإلصابات
واألمراض المتعلقة
بالعمل

LABADMIN/
OSH

 وزارة العمل -المركز الوطني للسالمة المهنية

المؤشر  :3.2.2عدد
المخالفات والشكاوى
والمنازعات المتعلقة
بظروف العمل
والصحة والسالمة
المهنية.

LABADMIN/
OSH

 وزارة العمل -المركز الوطني للسالمة المهنية

المؤشر :3.2.3
إصدار تقرير الجودة
السنوي بما يتماشى
مع متطلبات اتفاقية
تفتيش العمل

LABADMIN/
OSH

 وزارة العمل -المركز الوطني للسالمة المهنية

المؤشر  :3.2.4اعتماد
منهجية تخطيط
االمتثال االستراتيجي
من قبل مفتشية
العمل

LABADMIN/
OSH

 وزارة العمل -المركز الوطني للسالمة المهنية

ُعقدت السلسلة األولى من ورش العمل حول أداة منظمة
العمل الدولية بشأن أداة التفتيش  SCPبالتعاون مع قسم
/LABAMDINالصحة والسالمة المهنية في المقر الرئيسي
لمنظمة العمل الدولية .حضر ورشة العمل ممثلون عن
وزارة العمل والشؤون االجتماعية ومنظمات العمال وأرباب
العمل .الهدف الرئيسي من ورش العمل تطوير عملية تفتيش
استراتيجي لالمتثال يتم من أجلها تحديد إدارات التفتيش
والموارد والبيانات واألهداف بشكل جيد ،وبالتالي ضمان أن
تكون جميع أنشطة التفتيش قائمة على المخاطر واألدلة وأن
الموارد المتاحة ذات الصلة يتم نقلها في االتجاه الصحيح.

المؤشر  :3.2.5أتمتة
أنشطة تفتيش العمل

LABADMIN/
OSH

 وزارة العمل -المركز الوطني للسالمة المهنية

ً
إدراكا إلمكانيات بناء القدرات إلدارة العمل المعززة بالتكنولوجيا،
بدءً ا من عام  ،2022ستقدم منظمة العمل الدولية خدمة
استشارية فنية ونظام إدارة الحاالت لدعم الوزارة في حوسبة
عملية التفتيش الرئيسية وتطوير مجموعة متنوعة من أنظمة
وأدوات إدارة معلومات التفتيش.

وضع اللمسات األخيرة على السياسة الوطنية للسالمة
والصحة المهنية بهدف توفير التوجيه للذين يشاركون في
صياغة األحكام ووضع أنظمة وإجراءات وترتيبات لتسجيل
واإلبالغ عن الحوادث واألمراض المهنية والتحقيق فيها والوقاية
منها .على هذا النحو ،فهي بمثابة أداة مفيدة للسلطات
المختصة في تطوير أنظمة لتسجيل واإلبالغ عن الحوادث
واألمراض المهنية .كما يوفر إرشادات قيمة للعمل المشترك
من قبل أصحاب العمل والعمال ولألنشطة التي تقوم بها
الحكومات والمنظمات األخرى الهادفة إلى الوقاية الشاملة من
الحوادث واألمراض المهنية .بناءً على توصيات السياسات،
سيتم تحديث آليات وأدوات العمل في بداية عام .2022

تم تعزيز بناء قدرات  70مفتش عمل ( 46ذكور و 24إناث)
في جميع أنحاء العراق االتحادي وإقليم كوردستان حول إجراءات
تفتيش العمل الحديثة والفعالة.
في األشهر القليلة المقبلة ،سيقوم المشروع بالتنسيق مع
وزارة العمل والشؤون االجتماعية في بغداد وأربيل ،باختيار
ً
مفتشا للمشاركة في برنامج تدريب المدربين ( .)ToTفي
20
الوقت نفسه ،عقدت منظمة العمل الدولية  -من خالل المكتب
اإلقليمي للدول العربية  -ورشة عمل فنية لمدة ثالثة أيام مع
ممثلين عن الحكومة العراقية (منهم وزارة العمل والشؤون
االجتماعية االتحادية وفي إقليم كوردستان العراق) والشركاء
االجتماعيين لتعزيز قدراتهم في إعداد التقارير الدولية ،ومعايير
واتفاقيات العمل ودعم التقدم في حماية األمومة من خالل
تفتيش العمل وخدمات االمتثال .وكانت ورش العمل جزءً ا من
الجهود المبذولة لدعم العراق في تقديم تقارير منتظمة إلى
منظمة العمل الدولية حول تطبيق معايير العمل الدولية.
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االعالم التواصل في منظمة العمل الدولية في العراق
يمكــن إيجــاد محتــوى التواصــل للمنظمــة علــى الموقــع
االلكترونــي لمكتــب المنظمــة اإلقليمــي للــدول العربيــة .يتــم
بانتظــام تحديــث الصفحــة المخصصــة للعــراق بمحتــوى متنــوع
يضــم اإلصــدارات الصحفيــة وغيرهــا.

كمــا وصــل االشــتراك فــي صفحــة المنظمــة علــى الفيســبوك
إلــى  1300منــذ فتحهــا أوائــل عــام 2021

أخبار المنظمة

معاناة العمال النازحين بسبب جائحة
كورونا وانعدام األجور

إطالق حملة ضد عمالة األطفال في
العراق وإقليم كوردستان العراق

تعهد بين العراق والمنظمة على توفير
العمل الالئق للعراق

مبادرة مشتركة لمنظمة العمل الدولية
واليونيسيف لدعم شباب العراق
بالوظائف الخضراء

رواد األعمال الشباب في العراق :محرك
واعد لنمو االقتصاد

33

البرنامج الوطني للعمل الالئق في العراق :التعافي واإلصالح

يتم تنفيذ مبادرات المنظمة في العراق بالشراكة مع:
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)  ،وبرنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة  ،ومنظمة األمم
المتحدة للطفولة (اليونيسيف)  ،ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين  ،وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة (هيئة األمم المتحدة للمرأة)  ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،والمنظمة الدولية للهجرة ،ومنظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة ،وصندوق األمم المتحدة للسكان ،والبنك الدولي  ،و مؤسسة التمويل الدولية ،واتحاد النقد وسبل
العيش للعراق الذي يتألف من المجلس الدنماركي لالجئين ،ولجنة اإلنقاذ الدولية ،وميرسي كورب ،والمجلس النرويجي
لالجئين ,وأوكسفام.
كما يتم تنفيذ مبادرات المنظمة في العراق بتعاون وثيق مع وزارة العمل والشؤون االجتماعية ووزارة التخطيط ،ووزارة
التجارة ،ووزارة الزراعة ووزارة البيئة واتحاد الصناعات العراقي واتحاد النقابات التجارية واتحاد النقابات التجارية الكردستانية.

وبدعم من:

Funded by the European Union

ﺑﺗﻣوﯾل ﻣن اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ
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