
                                                                               

 
 
 

تعاون منظمة العمل الدولية  واليونيسف لدعم الشباب من الفئات الضعيفة في العراق لتطوير 

 مهاراتهم واالنتقال  من التدريب إلى العمل الالئق، بدعم من حكومة هولندا 
 

 

 تعمل منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( مع منظمة العمل الدولية - 2021كانون الثاني )يناير(   26بغداد،

(ILO)  ،في العراق، على مساعدة الشباب المهّجرين أوالنازحين وأبناء المجتمعات المضيفة، على تطوير مهاراتهم

 .واالنتقال بهم من مرحلة التدريب إلى مرحلة العمل الالئق

 

قوم الوكالتان، بدعم سخّي من الحكومة الهولندية، كجزء من مشروع الشراكة لتحسين آفاق النازحين والمهجرين ست

( ، بتنسيق مقاربة أو نهج يسعى إلى تحويل الشباب نحو العمل والفرص  PROSPECTSوالمجتمعات المضيفة )

ن المنخرطين في خدمات بناء المهارات التي ( عاما م24 – 18االقتصادية من خالل ربط الشباب من الفئة العمرية )

تدعمها اليونيسف في مراكز الشباب التابعة إلى مديرية الشباب في دهوك، بشكل مباشر، مع مراكز خدمات التوظيف 

 التي تدعمها منظمة العمل الدولية، والتي تديرها وزارة العمل والشؤون االجتماعية في المحافظة. 

 

البرنامج، يتم تعليم بعض الشباب، من الذكور واإلناث، من الفئات األكثر ضعفاً مهارات حياتية، ومهارات وفي ظّلِّ هذا  

رقمية، ومهارات ريادة األعمال التي يتطلبها سوق العمل اليوم. بعد ذلك سيتمكنون من الوصول إلى خدمات التوظيف، 

أنه أن يعزز مهاراتهم بشكل اضافي، مما يسهل وصولهم إلى وتتم إحالتهم إلى التدريب الموقعي أثناء العمل الذي من ش

 .عمل مدفوع األجر، أو يمكنهم من ممارسة اعمالهم التجارية الخاصة

 

يعيش غالبية النازحين والمهجرين )ثمانية من بين كل عشرة منهم( داخل العراق منذ خمس سنوات على األقل، مع  

ا أن وجدت أساسا. يهدف البرنامج إلى تزويد الشباب من النازحين تضاؤل  فرص عودتهم القريبة إلى ديارهم، هذ

 بالمهارات الالزمة لكسب العيش واالندماج بشكل أفضل في المجتمع األوسع.

 

"يهدف هذا المشروع الطموح والخاّلق  إلى تحسين فرص توظيف الشباب في العراق، وتعزيز انتقال أكثر سالسة من  

مرحلة العمل. والهدف هو مساعدة الشباب في العثور على فرصة عمل في سوق العمل  مرحلة التعلم والتدريب إلى 

الصعب. وأوضحت السيدة باوال بوالنسيا، ممثلة اليونيسف في العراق وكالةً، قائلة: "إن اليونيسف تتطلع إلى العمل عن  

 ومستقبل أفضل".  قرب مع شريكتها منظمة العمل الدولية، لمساعدة الشباب على الحصول على فرص أفضل

 

وما  أن يكمل الشباب جلسات تنمية المهارات، سيتم تزويدهم باإلرشاد المهني الالزم، وخدمات االمتثال لشروط الوظائف 

التي من شأنها أن تربطهم بأصحاب العمل المحتملين.كما ستعمل المبادرة أيضا على ربط الشباب المهتمين ببدء أعمالهم 

قة بريادة األعمال ، وأساسيات المعرفة المالية، التابعة لمنظمة العمل الدولية،  التجارية ببرامج التدريب المتقدمة المتعل

وتزويدهم بإمكانية الوصول إلى المصارف والمؤسسات المالية، لتأسيس أعمالهم التجارية الخاصة. إضافة إلى ذلك،  

"التعلم البرنامج المتمثللتسريع نهج  ستقوم منظمة العمل الدولية بالتنسيق مع الجهات المحلية الفاعلة في القطاع الخاص  

 من أجل الكسب".  

 

قالت السيدة مها قّطاع، المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق: "إن ضمان حصول المهجرين والنازحين، 

عمل عن  وابناء المجتمعات المضيفة، على المزيد من الوظائف وفرص العمل الالئقة لهو أمر بالغ األهمية، ويسعدنا ال

لدعم الشباب الباحثين عن عمل، ورياديي األعمال، لتحسين  PROSPECTSقرب مع اليونيسف في إطار مشروع 



مهاراتهم باستخدام أدوات ووسائل تدريب منظمة العمل الدولية الراسخة والمجّربة،  وكذلك من خالل الخدمات المالية  

 وغيرها من سبل دعم التوظيف."  

 

توسيع الشراكة لتشمل أجزاء أخرى من العراق. إذ تخطط اليونيسف ومنظمة العمل الدولية لتوسيع كما نهدف أيضا إلى  

شراكتهما وبرامجهما لتشمل أجزاء أخرى من العراق. ويعد هذا التعاون جزًءا من الجهود المشتركة للوكالتين 

وتنمية المهارات، فضالً عن (، لدعم الحماية واإلدماج، والتعلم، PROSPECTSالمذكورتين في إطار شراكة )

 الوصول إلى الفرص المالية واالقتصادية لألشخاص النازحين والمهجرين وأفراد المجتمعات المضيفة.   

 

( فهو عبارة عن شراكة عالمية إستراتيجية أمدها أربع سنوات، تدعم المجتمعات PROSPECTSأما بشأن مشروع )

في ثمانية بلدان مختلفة في شمال وشرق إفريقيا، والدول العربية، وتشمل  المضيفة والمجموعات السكانية من النازحين

(، والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون WB(، والبنك الدولي )IFCأيضا مؤسسة التمويل الدولية )

 .  (UNHCR)الالجئين
 

 عن منظمة اليونيسف 

جميع األطفال دون استثناء. وتتعاون مع  تسعى اليونيسف في كل عمل تقوم به إلى تعزيز حقوق ورفاه 
دولة ومنطقة في العالم على ترجمة هذا االلتزام إلى إجراءات عملية، مع التركيز على  190شركائها في 

بذل جهود خاّصة للوصول إلى األطفال األكثر هشاشة واستقصاًء، لما في ذلك من فائدة لجميع األطفال في 
 كل مكان. 

ول اليونيسف وما تقوم به نحو األطفال، يمكنك زيارة موقعنا للمزيد من المعلومات ح
www.unicef.org/iraq 

 
 عن منظمة العمل الدولية

تعمل منظمة العمل الدولية، بصفتها وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة، على تعزيز العدالة االجتماعية 
وق العمل المعترف بها دولياً. وكونها الوكالة الوحيدة في األمم المتحدة التي تضم مكونات وحقوق االنسان وحق

ثالثية، فهي تجمع بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لتعزيز العمل الالئق في جميع أنحاء العالم، وكذلك 
 .صياغة معايير وسياسات العمل

نشاطاتها، يمكن زيارة موقعنا: لمزيد من المعلومات حول منظمة العمل الدولية و
http://www.ilo.org/beirut 
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