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البرنامج القطري للعمل الالئق في العراق - بعد مرور عامين

 تــم التوقيــع علــى البرنامــج القطــري للعمــل الالئــق فــي كانــون االول 2019 
بيــن منظمــة العمــل الدوليــة وحكومــة العــراق والشــركاء االجتماعييــن لدعــم 
العمــل والحــوار االجتماعــي والحمايــة  بالعمــل والحقــوق فــي  النهــوض 
االجتماعيــة. بعــد مــرور عاميــن، تلقــي منظمــة العمــل الدوليــة نظــرة علــى 

بعــض التقــدم المحــرز فــي دعــم بلعمــل الالئــق فــي البــالد.

من خالل دعم منظمة العمل الدولية في العراق:

  النهوض بالعمل / التشغيل
خلــق أكثــر مــن 25,000 يــوم عمــل للمجتمعــات المضيفــة والنازحيــن داخليــًا والالجئيــن الســوريين مــن خــالل إدخــال البرامــج االســتثمارية الكثيفــة العمالــة   •

فــي مجــال التــراث الثقافــي واألعمــال الخضــراء، أي مــا يعــادل 400 فرصــة عمــل الئقــة.
تطويــر خدمــات التشــغيل العامــة لتحســين مطابقــة الوظائــف والمهــارات مــع الخدمــات، و اعطــاء التوجيــه واإلرشــاد الوظيفــي، فضــاًل عــن فــرص التدريــب   •

أثنــاء العمــل.
اعتمــاد برنامــج »اعــرف عــن األعمــال« )KAB( التابــع لمنظمــة العمــل الدوليــة فــي مراكــز تدريــب تقنــي ومهنــي مختــارة تديرهــا وزارة العمــل والشــؤون   •

االجتماعيــة فــي العــراق و إقليــم كوردســتان لتحســين ريــادة األعمــال وتطويــر األعمــال.
اطــالق مبــادرة الشــمول المالــي مــن خــالل شــراكة بيــن منظمــة العمــل الدوليــة والبنــك المركــزي العراقــي لتزويــد رواد األعمــال بإمكانيــة الوصــول إلــى   •

ــر مشــروع تجــاري. ــدء أو تطوي ــة لب الخدمــات المالي
إجراء مسح للقوى العاملة على مستوى الدولة لدعم  تطوير سياسة تشغيل وطنية قائمة على األدلة، وخلق فرص العمل والعمل الالئق.  •

  الحماية االجتماعية
تعزيــز الحمايــة االجتماعيــة مــن خــالل خارطــة طريــق قابلــة للتنفيــذ للفتــرة 2021-2025، والتــي تشــمل توســيع نطــاق الضمــان االجتماعــي ليشــمل   •

العامليــن فــي القطــاع الخــاص.
وضــع اللمســات األخيــرة علــى مشــروع قانــون جديــد للضمــان االجتماعــي معــزز ومتــوازن ماليــًا وهــو فــي طــور التشــريع، هــذا القانــون سيوســع نطــاق   •
التغطيــة ليشــمل العامليــن فــي االقتصــاد غيــر النظامــي مــع إمكانيــة الوصــول إلــى ثالثــة مالييــن عمــال آخريــن وأســرهم، وألول مــرة، إدخــال اســتحقاقات 

جديــدة قصيــرة األجــل )األمومــة والبطالــة(.

  عمل األطفال
•  تطويــر نظــام مراقبــة عمــل األطفــال الــذي يحــدد األطفــال المعرضيــن للخطــر أو الذيــن يعملــون بالفعــل فــي عمــل األطفــال ويحيلهــم إلــى الجهــات الفاعلــة 

ذات الصلــة للحصــول علــى الدعــم، و فــي نفــس الوقــت يتــم تلبيــة احتياجــات والديهــم والقائميــن علــى رعايتهــم لتحســين قابليــة التشــغيل.
انشــاء تســعة مراكــز صديقــة للطفــل واعــادة احيــاء المراكــز القائمــة فــي الموصــل ودهــوك لتزويــد األطفــال بــأدوات الدعــم للتعويــض عــن التعليــم والعــودة   •

إلــى المدرســة.
توفيــر التدريــب علــى بنــاء القــدرات للمســؤولين الحكومييــن والشــركاء االجتماعييــن للتعامــل بشــكل أفضــل مــع أســوأ أشــكال عمــل األطفــال. تقديــم دعــم   •

فنــي إضافــي لتحســين السياســات واللوائــح المتعلقــة بعمــل األطفــال.

 EMPLOYMENT

https://www.ilo.org/beirut/media-centre/multimedia/WCMS_833518/lang--en/index.htm
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البرامج االستثمارية الكثيفة العمالة

يعــود تاريــخ قلعــة أربيــل التاريخيــة فــي إقليــم كردســتان العــراق إلــى 6000 عــام علــى 
األقــل. تعاونــت منظمــة العمــل الدوليــة مــع االتحــاد األوروبــي واليونســكو والشــركاء 
ــن  ــق للســكان والالجئي ــز العمــل الالئ ــي، مــع تعزي ــراث الوطن ــى الت ــن للحفــاظ عل المحليي
الســوريين مــن خــالل نهــج كثيفــة العمالــة. قــام نائــب المديــر اإلقليمــي للــدول العربيــة فــي 

ــة. ــد الجاري ــارة الموقــع مؤخــرًا لتفقــد أعمــال التجدي ــة بزي منظمــة العمــل الدولي

6000 سنة من التاريخ أعيد إلى الحياة

ــة فــي العمــل’،  ــو األول لسلســلة فيديوهــات ‘منظمــة العمــل الدولي فــي قصــة الفيدي
يشــرح كبيــر المستشــاريين الفنييــن، بشــار الســمارنة، كيــف يحافــظ مشــروع مشــترك 
بيــن منظمــة العمــل الدوليــة واالتحــاد األوروبــي واليونســكو فــي مدينــة أربيــل التاريخيــة 
ــق للســكان  ــز العمــل الالئ ــم المهــارات وتعزي ــى تراثهــا الثقافــي، مــع تعلي فــي العــراق عل

المحلييــن والالجئيــن الســوريين.

الحفاظ على التراث الثقافي العراقي ، وخلق فرص العمل الالئق

التقــى ممثلــو العمــال والشــباب والنقابــات العماليــة المشــاركين فــي برنامــج االســتثمار 
 PROSPECTS و  شــركائها  مــع  الدوليــة  العمــل  لمنظمــة  التابــع  للعمالــة  المكثــف 
ــن.  ــن والالجئي ــن للعمــال المحليي ــي توفــر العمــل والدخــل الالئقي لمناقشــة األنشــطة الت
التقــى الشــركاء أيًضــا بشــباب قــد أكملــوا تدريبهــم علــى المهــارات الحياتيــة مــع اليونيســف 
والذيــن يتــم تدريبهــم اآلن مــن قبــل منظمــة العمــل الدوليــة علــى التعليــم المالــي وريــادة 
ــى إنشــاء أو توســيع  ــى قــروض تســاعدهم عل األعمــال، مــع حصــول بعــض الشــباب عل

ــة. أعمالهــم التجاري

وفد منظمة العمل الدولية و PROSPECTS يزورون المشاريع التي تعزز 
العمل الالئق في العراق

شــرعت منظمــة العمــل الدوليــة فــي شــراكة جديــدة مــع نقابــات العمــال الكردســتانية 
المتحــدة لتحســين ظــروف العمــل وتلبيــة احتياجــات العمــال فــي مواقــع برنامــج االســتثمار 

المكثــف للعمالــة فــي دهــوك.

شراكة جديدة تعزز أصوات العمال وحقوق العمال في إقليم كردستان 
العراق

  تفتيش العمل والسالمة والصحة المهنية
•  تطوير نظام تفتيش العمل ووضع سياسة وطنية للسالمة والصحة المهنية.

  معايير العمل الدولية
التصديــق علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن الســالمة والصحــة فــي الزراعــة، 2001 )رقــم 184( ، واتفاقيــة وثائــق هويــة البحــارة )المعدلــة( ،   •
2003 )رقــم 185(، وكذلــك اســتكمال التشــريعات الوطنيــة الخاصــة بالتصديــق علــى اتفاقيــة حمايــة األمومــة، 2000 )رقــم 183( ، واتفاقيــة الضمــان 

ــا(، 1952 )رقــم 102(. ــر الحــدود الدني االجتماعــي )معايي

https://www.ilo.org/beirut/media-centre/fs/WCMS_843841/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/multimedia/WCMS_842292/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_814882/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/multimedia/WCMS_842536/lang--en/index.htm
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والشــؤون  العمــل  وزارة  مــع  الجاريــة  األنشــطة  الفعاليــات  تدعــم 
كردســتان  إقليــم  وحكومــة  االتحاديــة  للحكومــة  التابعــة  االجتماعيــة 

الوظائــف. مطابقــة  وخدمــات  المهنــي  التوجيــه  لتعزيــز  العــراق 

خدمات التوظيف

تعقد منظمة العمل الدولية ورش عمل استشارية وبناء 
القدرات لدعم خدمات التشغيل في العراق

تعليم ريادة األعمال والتعليم المالي

تســعى المبــادرة إلــى المســاهمة فــي ابتــكار حلــول دائمــة للنازحيــن قســرًا 
والمجتمعــات المضيفــة فــي العــراق مــن خــالل تحســين شــمولهم المالــي 

وإتاحــة فــرص عمــل أكثــر وأفضــل.

تبني منظمة العمل الدولية قدرات مقدمي الخدمات المالية 
لتوسيع نطاق خدماتهم وتسويقها لتشمل النازحين قسرًا 

والمجتمعات المضيفة في العراق 

ــذي  ــي، ال ــن، حســن مرهل ــر المدربي يشــرح كبي
أجــرى مؤخــًرا تدريًبــا للمدربيــن حــول برنامــج 
 )SIYB ريــادة األعمــال )ابــدأ وحســن مشــروعك
الخــاص بمنظمــة العمــل الدولــي، كيــف يجهــز 
التدريــب المدربيــن لدعــم أولئــك الذيــن يرغبون 
تحســين مشــروع  أو  تجــاري  عمــل  بــدء  فــي 
قائــم وكيــف يســاهم فــي خلــق فــرص العمــل 

والعمــل الالئــق.

ــال المعرفــة  ــي رواد األعم ــم المال ــح التعلي يمن
إلدارة  األساســية  والكفــاءات  والمهــارات 
تشــرح  أفضــل.  بشــكل  الماليــة  شــؤونهم 
المدربــة ديلنــاز ديرســيم، التــي دربــت مؤخــًرا 
والمســؤولين  والطــالب  األعمــال  رواد 
المالــي  التعليــم  أدوات  علــى  الحكومييــن 
لمنظمــة العمــل الدوليــة، أهميــة تعزيــز معرفــة 

الماليــة. اإلدارة  فــي  ومهاراتهــم  النــاس 

اإلقليمــي  الميســر  غصــن،  وائــل  أجــرى 
 ،KAB( األعمــال  عــن  )اعــرف  لـــ  الرئيســي 
ورشــتي عمــل عــن »تدريــب الميســرين« حــول 
برنامــج )اعــرف عــن األعمــال  )KAB الخــاص 
بمنظمــة العمــل الدوليــة للميســرين مــن مراكــز 
التدريــب المهنــي التــي تديرهــا وزارة العمــل 
والشــؤون االجتماعيــة فــي إقليــم كردســتان 
العــراق. وقــد ســلط الضــوء علــى كيــف يمكــن 
للحزمــة التدريبيــة أن تبنــي قــدرات الشــباب 
والطــالب فــي ريــادة األعمــال والعمــل الحــر.

ما هو  مشروع ) ابدأ وحسن مشروعك 
SIYB(؟

ما هو اعرف عن األعمال )KAB(؟لماذا نحتاج إلى التعليم المالي؟

https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_774613/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/fs/WCMS_837548/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_835571/lang--ar/index.htm
https://www.facebook.com/watch?v=4847046195416647
https://www.facebook.com/watch/?v=3161505110772796
https://www.facebook.com/watch/?v=261374632752954
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تقــدم هــذه الوثيقــة تقييمــًا لمقدمــي خدمــات تنميــة األعمــال 
التجاريــة الموجوديــن فــي إقليــم كردســتان العــراق وتحلــل أنــواع 
الخدمــات وتغطيتهــا الجغرافيــة والعمــالء المســتهدفين وجــودة 

الخدمة.

مسح وتقييم مزودي خدمات تطوير األعمال في إقليم 
كردستان العراق

Mapping and assessment 
of Business Development 
Services providers in the 
Kurdistan Region of Iraq

مبادرة الشمول المالي لمنظمة العمل الدولية

دخلــت منظمــة العمــل الدوليــة فــي شــراكة مــع البنــك المركــزي العراقــي والبنــوك 
الشــريكة لتســهيل الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة التــي تشــتد الحاجــة إليهــا وبأســعار 
الخدمــات  هــذه  تســاعد  المضيــف.  المجتمــع  وأفــراد  النازحيــن  للشــباب  معقولــة 

ــوى. ــر مشــاريعهم فــي دهــوك ونين ــى تطوي الشــباب عل

تحصل الدفعة األولى من رواد األعمال الشباب على قروض مصرفية بالشراكة 
مع بنك الشرق األوسط لالستثمار العراقي

يهــدف مشــروع منظمــة العمــل الدوليــة - الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي 
»تحســين خدمــات تطويــر األعمــال التــي تســتهدف الشــركات الصغــرى والصغيــرة 
والمتوســطة والشــباب مــن أجــل خلــق عمــل الئــق« إلــى تعزيــز ثقافــة ريــادة 
األعمــال فــي المــدارس والمراكــز المهنيــة والتقنيــة الحكوميــة. يتــم تحقيــق ذلــك 
مــن خــالل تضميــن برنامــج تعليــم ريــادة األعمــال التابــع لمنظمــة العمــل الدوليــة، 
تعــرف علــى األعمــال التجاريــة )KAB( فــي عــدد مــن مراكــز التدريــب المهنيــة 

.)TVET( المختــارة

24 مشارًكا من معلمي ومدربي مراكز التدريب المهني والتقني من 12 
محافظة في العراق يحضرون تدريًبا شاماًل حول برنامج »تعرف عن عالم 

األعمال« التابع لمنظمة العمل الدولية

بدعــم مــن حكومــة هولنــدا، توفــر المبــادرة الشــابات والرجــال والشــركات الصغيــرة 
بإمكانيــة الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة التــي تشــتد الحاجــة إليهــا والتــي ستســاعدهم 
علــى بــدء وتطويــر أعمالهــم التجاريــة الخاصــة، مــع معالجــة الحواجــز التــي تحــول دون 

العمــل الحــر الالئــق.

تطلق منظمة العمل الدولية والبنك المركزي العراقي مبادرة مالية جديدة 
لدعم الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المجتمعات المضيفة 

والسكان النازحين في العراق

أبرز األحداث عام 2021

ــع المســتوى فــي  ــاع إقليمــي رفي ــى اجتم ــراق ينضــم إل ــد مــن الع وف
األردن حــول تعلــم الشــباب ومهاراتهــم واالنتقــال إلــى العمــل الالئــق ، 
والــذي تشــارك فــي تنظيمــه منظمــة العمــل الدوليــة وبرنامــج األمــم 
المتحــدة اإلنمائــي وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ومنظمــة األمــم 
المتحــدة للطفولــة الصنــدوق فــي إطــار ائتــالف األمــم المتحــدة العربي 

المعنــي بقضايــا المراهقيــن والشــباب.

الشباب 

#Learning2Earning

https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_840876/lang--en/index.htm
https://twitter.com/iloprospects/status/1524653169464254464?s=24&t=7d10jP1_uH4E3I4GNH4ooA
https://www.facebook.com/ILOIRAQ/posts/366196572057305
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_778035/lang--ar/index.htm
https://www.facebook.com/ILOIRAQ/posts/407389821271313
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للتخطيــط  الثــالث  العراقيــة  الــوزارات  عمــل  جديــد  سيشــهد مشــروع 
ومنظمــة  اليونيســف  مــع  والتجــارة  االجتماعيــة  والشــؤون  والعمــل 
العمــل الدوليــة وبرنامــج األغذيــة العالمــي لدعــم األســر المســتضعفة 
فــي العــراق مــن خــالل نظــام حمايــة اجتماعيــة أكثــر اســتدامة وشــمولية.

مــن  االجتماعيــة  الحمايــة  إصــالح  فــي  المشــترك  البرنامــج  يســاهم 
خــالل تكييــف وتوســيع وابتــكار اســتجابات الحمايــة االجتماعيــة لتلبيــة 
االحتياجــات الفوريــة للنســاء واألطفــال وأســرهم والعامليــن فــي القطــاع 

 COVID-19 . غيــر الرســمي فــي أعقــاب جائحــة كورونــا

حماية اجتماعية

شراكة جديدة ممولة من االتحاد األوروبي إلصالح الحماية 
االجتماعية في العراق

بدعم من االتحاد األوروبي، تشارك منظمة العمل الدولية 
واليونيسيف وبرنامج األغذية العالمي وحكومة إقليم كردستان 

إلصالح الحماية االجتماعية

 خــالل الحــدث، نظــر المشــاركون فــي التوصيــات المســتندة إلــى التقييــم 
القانونــي لمنظمــة العمــل الدوليــة لمشــروع القانــون.

تعقد منظمة العمل الدولية والشركاء الثالثة مشاورات حول 
مشروع قانون الضمان االجتماعي في إقليم كردستان العراق

ورشــة العمــل هــي جــزء مــن الجهــود لتزويــد الصحفييــن بالمعرفــة لتحليــل 
ورصــد وتقييــم السياســات العامــة التــي تســاهم فــي إعمــال الحــق فــي 

الحمايــة االجتماعيــة.

األوروبــي، فرصــة  االتحــاد  مــن  بدعــم  التــي عقــدت  النــدوة،  شــكلت 
لتحليــل التحديــات والممارســات الجيــدة المتعلقــة بالعوامــل الرئيســية 
ــر  ــك ســبل تطوي اآلخــذة فــي تشــكيل ســوق العمــل فــي العــراق، وكذل

أنظمــة ضمــان اجتماعــي أكثــر شــمواًل.

اجتمــاع بنــاء بيــن منظمــة العمــل الدوليــة وأعضــاء اللجنــة البرلمانيــة 
فــي  االجتماعــي  والضمــان  التقاعــد  قانــون  مشــروع  بشــأن  للعمــل 
العــراق.  ســيأتي مشــروع القانــون بعــدة تغييــرات مــن شــأنها أن تجعــل 
ــى  ــة الحــد األدن ــى تلبي ــة أقــرب إل تشــريعات الضمــان االجتماعــي العراقي

مــن متطلبــات معاييــر العمــل الدوليــة.

ورشة عمل إعالمية لتعزيز تغطية السياسة االجتماعية والمنظور 
االقتصادي في العراق

ندوة تلقي الضوء على سياسات وممارسات الضمان االجتماعي 
والحماية االجتماعية في العراق

https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_838378/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_820443/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_837330/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_835865/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/fs/WCMS_846926/lang--ar/index.htm
https://www.facebook.com/ILOIRAQ/posts/411347150875580
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الجهــود  مــن  جــزًءا  المســتديرة  الطاولــة  مناقشــة  تعــد 
صانعــي  بيــن  االجتماعــي  الحــوار  لتعزيــز  المبذولــة 
السياســات والباحثيــن والممارســين، ممــا يســمح لهــم 
السياســة  حــول  والخبــرة  والمعرفــة  األفــكار  بتبــادل 

العــراق. فــي  االجتماعيــة 

طاولة مستديرة للنقاش حول السياسة االجتماعية 
والمنظور االقتصادي في العراق

المدرســة  إلــى  مؤخــرا  عــاد  وقــد  عاًمــا   14 فقــط  يبلــغ  صبــّي  أكــرم 
أســرته. إلعالــة  الجائحــة  خــالل  دراســته  تــرك  إلــى  اضطــر   بعدمــا 

 وقــد تــم تهجيــره وعائلتــه قســرًا قبــل انتشــار الوبــاء بســبب الصــراع 
الداخلــي فــي منطقتهــم فــي شــمال غــرب العــراق.

معالجة أسوأ أشكال عمالة األطفال

يعالج مشروع منظمة العمل الدولية أسوأ أشكال عمل األطفال 
في العراق

تقــوم تســعة مراكــز بدعــم األطفــال خــالل أنشــطة مختلفــة، بمــا فــي 
ذلــك جلســات التوعيــة والتعليــم غيــر النظامــي والتعليــم التعويضــي 
والدعــم النفســي واالجتماعــي. كمــا تتابــع المراكــز قضايــا عمــل األطفــال 
بالتنســيق مــع الميســرين واألخصائييــن االجتماعييــن كجــزء مــن نظــام 

ــره فــي إطــار المشــروع. ــاري تطوي ــة الج المراقب

أنشئت مراكز صديقة لألطفال مدعومة من منظمة العمل الدولية 
في الموصل لألطفال المعرضين لعمل األطفال

العمــل  تــم تطويــره بدعــم مــن منظمــة  الــذي  النظــام،  يدعــم هــذا 
الدوليــة، وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة والشــركاء للتصــدي ألســوأ 
أشــكال عمــل األطفــال مــن خــالل تحديــد األطفــال المعرضيــن للخطــر أو 
ــة  ــى الجهــات الفاعل العامليــن بالفعــل فــي عمــل األطفــال وإحالتهــم إل
ذات الصلــة لتلقــي الدعــم المطلــوب. مــن خــالل مشــروع تجريبــي، تــم 

تســجيل ودعــم أكثــر مــن 3500 طفــل حتــى اآلن.

تنظم منظمة العمل الدولية وشركاؤها تدريبًا على نظام مراقبة 
عمل األطفال في العراق

في العراق، نرفع أيدينا من أجل عالم خاٍل 
من عمل األطفال

 RaiseYourHandForKids#

https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_836123/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/fs/WCMS_816835/lang--en/index.htm
https://voices.ilo.org/stories/i-had-to-stop-school-and-go-to-work-because-of-covid-19
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/fs/WCMS_838519/lang--en/index.htm
https://www.facebook.com/ILOIRAQ/posts/404047791605516
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اليوم العالمي لمناهضة عمل األطفال 2022

إدارة/حوكمة العمل

تطور المرأة الريفية مهاراتها في قطاع النخيل العراقي تدعم منظمة العمل الدولية المرأة الريفية في البصرة لتنمية 
مهاراتها في قطاع التمور

يســعى البرنامــج التدريبــي الخــاص بمنظمــة العمــل الدوليــة لبنــاء قــدرات المــرأة الريفيــة فــي البصــرة إلــى تعزيــز المهــارات وريــادة األعمــال والعمــل 
الالئــق فــي مجــال الزراعــة، بتمويــل مــن االتحــاد األوروبــي.

اجتمــاع منظمــة العمــل الدوليــة مــع نائــب محافــظ مدينــة البصــرة الســيد حســن النجــار والعديــد مــن اإلدارات المحليــة بمــا فــي ذلــك مديريــة العمــل 
والشــؤون االجتماعيــة ،مديريــة الزراعــة، مديريةتمكيــن المــرأة ، جامعــة البصــرة وكذلــك بعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة لمناقشــة برنامــج 

منظمــة العمــل الدوليــة الجــاري تنفيــذه فــي العــراق وتحديــدا فــي البصــرة.

في اليوم العالمي لمناهضة عمل األطفال، تدعو منظمة العمل 
الدولية واليونيسف إلى العمل المشترك بين جميع أصحاب 

المصلحة لبناء بيئة شاملة لحماية األطفال في العراق

https://www.ilo.org/beirut/media-centre/fs/WCMS_838880/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/multimedia/WCMS_838898/lang--en/index.htm
https://www.facebook.com/ILOIRAQ/posts/342461364430826
https://www.facebook.com/ILOIRAQ/posts/342461364430826
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/statements/WCMS_848178/lang--ar/index.htm
https://www.facebook.com/ILOIRAQ/posts/419320173411611
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تستعرض منظمة العمل الدولية والشركاء الثالثة النتائج األولية 
لدراسة حول األطر والهياكل التنظيمية الوطنية في قطاع الزراعة 

في العراق

دورات تدريبية لمنظمة العمل الدولية في العراق مصممة خصيصًا 
لبناء قدرات المفتشين في مختلف المجاالت

من المزرعة إلى المائدة
)AfBDP( برنامج تطوير األعمال التجارية الغذائية الزراعية – األوروبي

وکانــت الــدورات التدريبيــة التــي تــم إجراءهــا فــي سلســلة مــن الجلســات 
االجتماعــي  الضمــان  دوائــر  رؤســاء  الــی  المصممــة خصيصــًا، موجّهــة 
ومفتشــي الضمــان االجتماعــي ومفتشــي العمــل مــن عمــوم العــراق 

وإقليــم كوردســتان العــراق.

يعمــل برنامــج تطويــر األعمــال التجاريــة فــي مجــال األغذيــة الزراعيــة التابــع 
ــة ومنظمــة  ــن منظمــة العمــل الدولي ــذي يجمــع بي ــي - وال ــاد األوروب لالتح
األغذيــة والزراعــة والمنظمــة الدوليــة للهجــرة واليونســكو ومركــز التجــارة 
الدوليــة والوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي - علــى تعزيــز الحوكمــة وتعزيــز 
ــة فــي العــراق  ــة الزراعي ــق فــرص العمــل المســتدامة فــي قطــاع األغذي خل
مــن خــالل األنشــطة التــي تتنــاول سلســلة القيمــة الغذائيــة بأكملهــا - مــن 

ــى المســتهلك. المزرعــة إل

توفــر الدراســة فهمــًا أفضــل للبيئــة القانونيــة الحالية للقطــاع ومتطلبات 
التحسين.

 تــم إعــداد التقريــر بالشــراكة بيــن الحكومــة ومنظمــة العمــل الدوليــة وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي والمنظمــة الدوليــة للهجــرة وهيئــة األمــم المتحــدة 
للمــرأة واالتحــاد األوروبــي ومعهــد فافــو للعمــل والبحــوث االجتماعيــة واتحــاد النقــد وســبل العيــش فــي العــراق.

االقتصاد غير المنظم وسوق العمل )أبرز األحداث عام 2021(

تقرير جديد يحدد دوافع السمة غير المنظمة في سوق العمل 
العراقي

وسائط متعددة: تشخيص الالنظامية  في العراق - 2021
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https://www.ilo.org/beirut/events/WCMS_843969/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/multimedia/WCMS_844920/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_830228/lang--ar/index.htm
https://undp-iraq.shorthandstories.com/Informality-Diagnostic-Report-in-Iraq-2021/index.html
https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_830086/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_830082/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_751209/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/fs/WCMS_846054/lang--ar/index.htm
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سياسة التشغيل الوطنية وسوق العمل )أبرز األحداث عام 2021(

ــوزراء، شــركاء مــن  ــة رئيــس ال ــذي عقــد تحــت رعاي قــد جمــع المؤتمــر، ال
جميــع االطيــاف، بمــا فــي ذلــك ممثليــن مــن الحكومــة وأصحــاب العمــل 
األمــم  ووكاالت  الرئيســيين  السياســات  وصنــاع  العمــال  ومنظمــات 

المتحــدة وشــركاء التنميــة، فضــاًل عــن األكاديمييــن.

يسلط مؤتمر عقدته منظمة العمل الدولية ووزارة العمل 
والشؤون االجتماعية الضوء على قضايا سوق العمل الرئيسية في 

العراق

يناقــش المســؤولون الحكوميــون والشــركاء االجتماعيــون وغيرهــم مــن 
أصحــاب المصلحــة المعنييــن تطويــر سياســة توظيــف وطنيــة للعــراق ، 

بدعــم مــن منظمــة العمــل الدوليــة.

سياسة التشغيل الوطنية لتسهيل خلق فرص العمل والعمل 
الالئق في العراق

ورشــة العمــل هــي جــزء مــن الجهــود المبذولــة لدعــم التقــدم نحــو تصديــق 
ــة األمومــة، 2000  ــة لحماي ــة منظمــة العمــل الدولي ــى اتفاقي العــراق عل

)رقــم 183(.

قدمــت ورشــة العمــل معلومــات وأدوات لمســاعدة الحكومــة والشــركاء 
االجتماعييــن فــي إعــداد التقاريــر حــول معاييــر العمــل الدوليــة.

معايير العمل الدولية )أبرز األحداث عام 2021(

ورشة عمل منظمة العمل الدولية مع الشركاء الثالثي يلقي 
الضوء على حماية األمومة في العراق

تعقد منظمة العمل الدولية ورشة عمل فنية للحكومة العراقية 
والشركاء االجتماعيين حول تقارير معايير العمل الدولية

تدخــل االتفاقيتــان رقــم 185 و 184 حيــز النفــاذ فــي العــراق، 
)مايــو(  أيــار   21 و   2021 )نوفمبــر(  الثانــي  21 تشــرين  فــي 

2022، علــى التوالــي.

العراق يصادق على اتفاقيتي  الصحة والسالمة المهنية 
في الزراعة والبحارة

https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_810423/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_827491/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/events/WCMS_817091/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_826279/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_795249/lang--en/index.htm
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خلق فرص عمل الئقة من خالل تطبيق 
مناهج التشغيل المكثفة في أنشطة الحفاظ 

على التراث الثقافي

تحسين خدمات دعم تطوير األعمال 
والتعليم الريادي الذي يستهدف الشركات 
الصغرى والصغيرة والمتوسطة والشباب 

لخلق فرص عمل الئق في إقليم كردستان 
العراق

الشراكة من أجل تحسين آفاق النازحين 
قسرًا والمجتمعات المضيفة

معالجة أسوأ أشكال عمل األطفال بين النازحين والالجئين 
والمجتمعات المضيفة المستضعفة في العراق

تعزيز حوكمة العمل والتفتيش وظروف العمل استجابة لفيروس 
كوفيد-19

صياغة سياسة تشغيل وطنية في العراق 
باستخدام أنظمة بيانات واحصائيات سوق 

العمل المعززة   

برنامج الحماية االجتماعية للعراق: تعزيز 
االستجابة الفعالة وتسريع اإلصالح

خدمات تطوير األعمال المحّسنة التي 
تستهدف الشركات الصغرى والصغيرة 

والمتوسطة في العراق

للمزيد من المعلومات:
https://www.facebook.com/ILOIRAQ

https://www.ilo.org/beirut/countries/iraq/lang--en/index.htm
ILO office in Iraq

https://www.ilo.org/global/programmes-and-projects/prospects/countries/iraq/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/projects/WCMS_829640/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/projects/WCMS_762469/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/projects/WCMS_769622/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/projects/WCMS_762474/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/projects/WCMS_762487/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/projects/WCMS_832061/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/projects/WCMS_833430/lang--en/index.htm
https://www.facebook.com/ILOIRAQ

