
حقائق سريعة  
t التقییم الداخلي لمشروع "تعزيز الحوكمة والتفتيش وظروف العمل في 

مواجهة جائحة كوفيد- 19 في العراق - المرحلة األوىل"

t التاريخ:  : آب / أغسطس  2022

t لمحة عن التقييم:

كان الهدف الرئيسي من تقييم منتصف المدة هو تقييم التقدم المحرز 

للمشروع نحو تحقيق النتائج الرئيسية وتوثيق الدروس الرئيسية 

المستفادة وتقديم إرشادات عملية وتوصيات لتحسين تنفيذ البرنامج لما 

تبقى من فترة التنفيذ وفي مرحلة جديدة محتملة. إنصّب تركیز تقييم 

منتصف المدة عىل الفترة الرئيسية للتنفيذ بين کانون األول / ديسمبر 

2020 وأیار / مايو 2022، وتقييم جميع النتائج والمخرجات الرئيسية 

المنجزة منذ بدء المشروع.

t موضوع التقييم: 

إّن مشروع "تعزيز حوكمة العمل والتفتيش وظروف العمل في مواجهة 

المرحلة األوىل من جائحة كوفيد- 19 في العراق" هو مشروع مدته سنتان 

تنفذه منظمة العمل الدولية، بدعم من االتحاد األوروبي، بميزانية قدرها 

3 مالیین یورو.

إّن هدف المشروع هو تعزيز نظام تفتيش العمل، وتحسين الصحة 

والسالمة المهنیة باالنسجام مع معايير العمل الدولية من خالل وضع 

السياسات وبناء القدرات. کما أّن المشروع یعمل مع الشركاء االجتماعيين 

لتوعيتهم في قضايا تفتيش العمل، والصحة والسالمة المهنية، والمبادئ 

والحـقوق األساســـية فـي العمل لتحسين مشاركتهم في البرامج الرامية 

إىل تعزيز االلتزام بقوانين العمل ومواجهة جائحة كوفيد- 19. فضالً عن أّن 

المشروع يتضمن تدخالت في المزارع ستساعد المزارعين عىل التحرك نحو 

االمتثال لمعايير العمل بغیة إتاحة المزيد من فرص التوظیف وتحسين 

إنتاجية القوى العاملة.

مراجعة مكتبية للوثائق المتوفرة

المراقبة من خالل زیارات إىل مواقع المشروع

تحليل البيانات وتوليفها

مقابالت أهم مصادر المعلومات )KIIS( مع ذوي الشأن 

الرئيسيين )21 مقابلة وجهاً لوجه وعبر اإلنترنت(

خمس مناقشات مجموعات الترکیز )FDGs( مع 

المستفيدين في بغداد والبصرة وأربيل ودهوك

t العراق

منهجّية التقييم:

كان التقييم نوعي في المقام األول بطبيعته. ، تشمل ما يلي:

أجرى المشروع مشاورات مكثفة مع جميع الجهات الفاعلة ذات 

الصلة وأعد تقييًما لتفتيش العمل والسالمة المهنية في العراق، 

بما فيها إقليم كردستان العراق. كان التقييم بمثابة قاعدة أدلة 

إلعداد السياسة الوطنية لتفتيش العمل والسياسة الوطنية للصحة 

والسالمة المهنية.

كان المشروع علی صلة وثيقة بالعراق، في سياق جهود إصالح 

تفتيش العمل، وبناء ثقافة وقائية للصحة والسالمة المهنية 

وتحسين ظروف العمل في قطاع الزراعة.

المشروع طموح بالنسبة لإلطار الزمني، مثل هذا النوع من التدخل 

التنموي يستغرق وقًتا ليتجسد. يمكن أن يستفيد إطار النتائج من 

بعض التنقيح لجعله أكثر تماسًكا وفعالية ليعكس تدخالت المشروع 

األساسية وطبيعة أنشطة المشروع.

أقام فريق المشروع اتصاالت جيدة للغاية مع جميع أصحاب 

المصلحة في المشروع. أعرب جميع أصحاب المصلحة عن 

رضاهم عن العالقة والتعاون مع فريق المشروع وبالنسبة لهم فإّن 

فريق المشروع "متجاوب ومهني"
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كان المشروع فعاالً من حيث عدد عمليات التفتيش في مكان 

العمل التي تم إجراؤها مقارنة بالسنة األساسية )2020(، غیر 

أّن هذه النتيجة يجب أن تأخذ في االعتبار انخفاض عدد زيارات 

التفتيش في عام 2020 بسبب جائحة  كوفيد- 19. يجب تتبع هذا 

المؤشر ومقارنته عىل أساس سنوي.

من المقرر االنتهاء من المشروع بحلول 30 تشرین الثاني / نوفمبر 

2022، إال أّن هناك حاجة واضحة للتمديد، من أجل إنهاء عمليات 

اإلصالح التي بدأت بالفعل في مديريات مفتشي العمل وفي 

الصحة والسالمة المهنية. إذا بقی المكون 4 كما هو، فسيتطلب 

ذلك أيًضا مزيًدا من التمديد االساسي.

من شأن إعداد السياسة الوطنية لتفتيش العمل والسياسة الوطنية 

للصحة والسالمة المهنية من خالل عملية استشارية أن يضمن 

استدامة الخطوات المخططة إلصالح تفتيش العمل وبناء ثقافة 

الصحة والسالمة المهنية.

عزّز المشروع المساواة بين الجنسين من خالل برنامج أنشطته 

ورصد البيانات.
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النتائج الرئيسية:



مراجعة اطار النتائج، وخاصة النتيجة 4 والمؤشرات الخاصة به 

لتعكس بشكل أفضل تدخل المشروع.

طلب تمديد المشروع إلتاحة الفرصة للتنفيذ الكامل لخطة 

المشروع المنقحة.

إذا استمر تنفيذ المكون 4 كما هو مخطط له، التفکیر في توسيع 

الدعم ليشمل الفروع والمزارع األخرى في قطاع الزراعة.

.)TOT( توفير فرص متابعة لمتدربي تدریب المدربین

يجب أن يكون لمفتشي العمل مسار وظيفي واضح وموارد كافية 

وأن يتم تمكينهم إلجراء تفتيش العمل بما يتماشى مع معايير العمل 

الدولية.

توفير المزيد من التدريب العملي لمفتشي العمل مع مراعاة احتياجاتهم 

وخصوصياتهم في العراق.

التوصيات الرئيسية:

استثمار المزيد من الوقت في تصميم المشروع سيؤتي نتائجه 

في تنفيذ المشروع  بشكل أكثر سالسة.

يصعب تنفيذ مكون المشروع الذى يركز عىل الزراعة فى الفترة 

الزمنية المحددة له حيث انها محدودة للغاية.                                                                                

أشرك المشروع بشكل استراتيجي جميع الجهات الفاعلة ذات 

الصلة، بما فيها الشركاء االجتماعيين ومن خالل عملية شاملة 

بالکامل في إعداد السياسة الوطنية لتفتيش العمل والسياسة 

الوطنية للصحة والسالمة المهنية التي أتاحت فرًصا للتأثير عىل 

مستقبل تفتيش العمل والصحة والسالمة المهنية في العراق.

اإلقتباسات:

t المتدرب

"هذا التدريب عن  الُمّضي قدماً بالنوع اإلجتماعي 
و روح المبادرة معاً -  Get Ahead مفيد ألنه 

قّدم لنا بعض المعلومات المهمة للغاية؛ مثل 

كيفية إیجاد خطة عمل تجارية، والمخاطر 

المرتبطة بإنشاء األعمال التجارية وما هي بعض 

المتطلبات القانونية في إنشاء مشروع ."

t الکیان المشارك - العمال

" كانت المعلومات المقدمة في ورشة العمل هذه 
لتحديث نظام تفتيش العمل وتحسين ظروف 

الصحة والسالمة المهنية قّيمة للغاية ألنها تحدد 

نقاط القوة والضعف المتعلقة بتفتيش العمل 

والصحة والسالمة، وتلقي نظرة عىل االتفاقيات 

الدولية والواقع علی الصعید المیداني ."

t الکیان المشارك - الحکومة

"لقد اكتسبنا معرفة جديدة من خالل تدريب 
المدربين هذا لمفتشي العمل عىل بناء أنظمة 

تفتيش العمل الحديثة والفعالة لمنظمة العمل 

الدولية فيما يتعلق باإلبالغ، واإلصابات المتعلقة 

بالعمل وغير ذلك من األمور المتعلقة بتفتيش 

العمل ."

الدروس الرئيسية المستفادة والممارسات الجيدة: 

تم دعم العملية الكاملة إلعداد السياسات بأدلة متأتية من 

تقييمات تفتيش العمل في العراق الفيدراىل وإقليم كردستان 

العراق، فضالً عن تطوير الملف التعريفي الوطني للصحة 

والسالمة المهنية. كان هذا التشخيص للوضع ضروريًا إلعداد 

سياسات وخطط عالية الجودة.

t العراق

للحصول عىل التقرير الكامل باللغة 
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