غي المسبوقة لـ
الت تسلط الضوء عىل االحتياجات االقتصادية الناشئة يف ظل اآلثار ر
تقييمات المنظمة الدولية للهجرة ي
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بغداد  -أدت االجراءات الالزمة الحتواء انتشار كوفيد 19-اىل جانب تقلب أسعار النفط وانحفاض قيمة الدينار العراق اىل
ن
ن
المتضرة من الضاع
عامي من النمو االقتصادي المستدام نق العراق ،والذي أثر بشكل كبي عىل األفراد والمجتمعات
إنهاء
نن
واليوح .
ولضمان استمرار استجابة برامج سبل العيش لالحتياجات المتطورة للمجتمعات العراقية ،أجرت المنظمة الدولية
للهجرة )IOM( 29تقييما لسوق العمل ( – )LMAsوه دراسات شملت مقابالت فردية ومناقشات جماعية مركزة
ن
لمساعدة فرق المنظمة الدولية للهجرة ق العراق عىل فهم حقائق األسواق المحلية بشكل أفضل وأفضليات التوظيف لدى
ن
ن
والمستهلكي وغيهم.
الباحثي عن العمل
أرباب العمل ومهارات واحتياجات وأهداف
تم ر
نش نتائج هذه التقييمات جنبا إىل جنب مع تقريري  LMAنق عام  2020و  2019نق مجموعة بعنوان فرص
ن
وتحديات سوق العمل .والت تسلط الضوء عىل بقية االحتياجات المعيشية األساسية مع تعاق المجتمعات المحلية من
اآلثار المستمرة لكوفيد  19-وسنوات الضاع.
ن
كليمنتي فافيي  ،رئيس قسم العودة واإلنتعاش لدى المنظمة الدولية للهجرة نق العراق" .مع تطور الظروف  ،يجب أن
قال
َ ُ
تتطور استجابتنا أيضا .واىل جانب عملية التشاور المجتمعية  ،تساعدنا النتائج الت خلص اليها تقييم ال ـ  LMAعىل
أكي مع مراعاة الشمولية واالستدامة"،
فهم وتكييف الطريقة الت نقدم بها برامج سبل العيش لك يكون تأثيها ر
ن
المهت والتدريب أثناء العمل ومجموعات دعم األعمال الت ستكون
وحددت نتائج التقييم الخاصة ب ـ  LMAأنواع التدريب
مفيدة ر
ن
أكي نق كل منطقة شملتها الدراسة االستقصائية وه معلومات تستخدم بالفعل ليكي التمويل وتخطيط التدخالت.
ن
الباحثي عن العمل يفضلون النقد عىل القسائم أو المساعدة العينية لكسب
وأظهرت نتائج  LMAsأن  74نق المائة من
ن
الباحثي عن عمل إدارة
العيش .وتشي التقييمات أيضا إىل تفضيل ريادة األعمال ،حيث يفضل نحو  70نق المائة من
ن
أعمالهم الخاصة عىل أن يعملوا ق القطاع الخاص .تؤكد هذه النتائج عىل عدم استقرار القطاع الخاص حيث يكون ارتفاع
األسعار وظروف العمل غي النظامية شائع.
ن
ن
ُ
أكي نسبة تراجع لالقتصاد منذ عام
ويقدر أن اقتصاد العراق تقلص بنسبة  10.4ق المائة ق عام  ، 2020وه ر
 .2003ويتطلب هذا التدهور استجابة قوية ومحددة الهدف ،ال سيما نق المناطق الت كان يحتلها نق السابق تنظيم الدولة
االسالمية نق العراق والشام والت ال تزال ن
ن
واألضار الجسيمة الت لحقت بالهياكل األساسية.
تعان من نقص الخدمات
وتجرى أيضا تقييمات لألسواق والتقارير الموضوعية لصندوق تنمية المشاري ــع التابع للمنظمة الدولية للهجرة لمواصلة
تحليل الفرص والتحديات الناشئة الت تواجه االقتصاد العراق.
تنفذ المنظمة الدولية للهجرة نق العراق  LMAsبدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDو ، KfWبنك التنمية
ن
ن
والالجئي والهجرة (.)PRM
األلمان ؛ ووزارة الخارجية األمريكية  ،مكتب السكان

ن
لمزيد من المعلومات ،ر
الييد اإللكي نون
يرج االتصال بقسم االعالم التابع للمنظمة الدولية للهجرة ق العراق ،ر
iraqpublicinfo@iom.int :

