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 .١ملحة عامة
تبلــغ مســاحة إقليــم كوردســتان العــراق  46861كيلومــراً
مربعـاً يف شــال العــراق حيــث تقــع حدودهــا مــع إيــران وتركيــا
وســوريا .وتضــم محافظــات أربيــل والســليامنية ودهــوك
وحلبجــة .التقريــر يضــم حلبجــة إىل محافظــة الســليامنية
وذلــك ألغــراض إحصائيــة فقــط ،وفقــاً للتقريــر اإلحصــايئ
الصــادر عــن هيئــة اإلحصــاء يف إقليــم كوردســتان بحلــول
عــام  ،2000بلــغ عــدد ســكان إقليــم كوردســتان املحليــن
 3،098،801( 6،171،083ذكــور و  3،072،282إناث)مبعــدل
منــو قــدره  ٢،٢حيــث ال يشــمل هــذا التقرير املناطــق املتنازع
عليهــا املتمثلــة مبحافظتــي كركــوك ونينــوى  1.2.2باإلضافــة
إىل هــذا الرقــم يســتضيف إقليــم كوردســتان العــراق أيض ـاَ
أكــر مــن  261،000الجــئ ،معظمهــم مــن الالجئــن الكــورد
مــن ســوريا وتركيــا وإيــران ، 2باإلضافــة إىل  623،532نازحــاً
 ، 3معظمهــم مــن األيزيديــن والعــرب الســنة واملســيحيني،
الذيــن فــروا مــن مواطنهــم األصليــة هرب ـاً مــن جرائــم داعــش
والرصاعــات األخــرى .بينــا يعيــش غالبيــة ســكان إقليــم
كوردســتان يف املناطــق الحرضيــة ،ويعيــش أكــر مــن مليون
شــخص يف املناطــق الريفيــة .4

بالنســبة إىل القطــاع العــام ،فقــد أوقفــت حكومــة إقليــم
كوردســتان التوظيــف ومل تتمكن مــن دفع رواتــب املوظفني
الحكوميــن كاملــة منــذ عــام  .2015أمــا بالنســبة للقطــاع
الخــاص ،فقــد أغلقــت مئــات الــركات أو قلصــت أنشــطتها،
لذلــك تــم ترسيــح آالف املوظفــن .إذ فقــد الكثري مــن الناس
وظائفهــم ،وأصبحــت فــرص العمــل أيضــاً محــدودة للغايــة
وصعبــة ،خاصــة بالنســبة للشــباب والخريجــن الجــدد الذين ال
ميتلكــون عــاد ًة خــرة عمليــة كبــرة.
ونتيجــة لذلــك ،ارتفــع معــدل البطالــة مــن  ٪6.3عــام 2013
إىل  ٪14عــام  7.2015 – 2014ويف هــذا الصــدد ،رصح املديــر
العــام للعمــل والشــؤون االجتامعيــة يف حكومــة إقليــم
كوردســتان يف كانــون الثــاين  2021أن معــدل البطالــة أعــى
مــن  ، 8٪12أي حــوايل  430ألــف شــخص ،حيــث تقــدر نســبة

الذيــن هــم يف ســن العمــل ( )64-15يف إقليــم كوردســتان
عــى أنهــا  ٪60مــن الســكان.

ومــع ذلــك ،أفــادت بعــض املصــادر غــر الرســمية أن معــدل
البطالــة تتجــاوز  9. ٪20باإلضافــة إىل ذلــك ،أبلغــت هيئــة
إحصــاء إقليــم كوردســتان مؤسســة روانگــە يف رســالة مكتوبة
أن معــدل بطالــة الشــباب الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن  15و
 24عامــاً يف عــام  2018بلــغ  ، 10 ٪23.9أي حــوايل  280ألــف
شــخص .ويُعتقــد أن الرتاجــع االقتصــادي بعــد عــام ،2020
بســبب جائحــة  ،19-Covidأدى إىل زيــادة البطالــة بــن جميــع
الفئــات العمريــة ،وخاصــة الشــباب.

يتســم التعــداد الســكاين إلقليــم كوردســتان العــراق بالشــباب
والنمــو  -فاملتوســط العمــري للســكان هــو  21عامـاً  -حيــث
يبلــغ ُعمــر حــوايل  ٪50منهــم أقــل مــن  20عامــاً  . 5وتشــر
التقديــرات إىل أنــه مــع وصــول هــؤالء الشــباب إىل ســن
العمــل ،عــى مــدار العرشيــن عامـاً القادمــة ،ســيدخل حــوايل
مليــون عامــل جديــد إىل ســوق العمــل ،أي مــا متوســطه
 50000وظيفــة يف الســنة ملواكبــة التغــرات الدميوغرافيــة
 6.إال أن إقليــم كوردســتان ،ومنــذ عــام  ،2014واجــه العديــد
مــن التحديــات املتتاليــة ،ومنهــا هجــات داعــش وتدفــق
الالجئــن والنازحــن داخليــاً ،وانخفــاض أســعار النفــط
وامليزانيــة والنزاعــات السياســية مــع حكومــة العــراق ومؤخــراً
 .19-COVIDكل ذلــك أرض باالقتصــاد بشــكل خطــر وزاد
بــدوره معــدل البطالــة خاصــة بــن الشــباب والخريجــن الجــدد.
1 http://www.krso.net/default.aspx?page=article&id=899&l=1

باإلضافــة إىل ذلــك ،وجــدت العديــد مــن التقييــات
والدراســات االســتقصائية أن مشــاركة الشــابات يف
االقتصــاد منخفضــة للغايــة .وهــ َّن أكــر الفئــات املتأثــرة
بعــدم االســتقرار الســيايس واألزمــات االقتصاديــة واملاليــة.
هــذا النســاء حواجــز اجتامعيــة ،ال ســيام فيــا يتعلــق بالعمــل
يف القطــاع الخــاص ،حيــث تشــكل قضايــا مثــل االختــاط

5 https://iraq.iom.int/demographic-survey-kurdistan-region-iraq
6 https://open.unido.org/api/documents/13052356/

7 https://www.rudaw.net/english/business/21092016
8 https://nrttv.com/En/News.aspx?id=26100&MapID=1
9 https://www.kurdiu.org/en/b/465275
10
الكتاب املرقم  320واملؤرخ يف  ،2021/05/16دائرة اإلحصاء يف

2
هەمان سەرچاوەی پێشوو
3 https://iraq.iom.int/demographic-survey-kurdistan-region-iraq
4 http://www.krso.net/default.aspx?page=article&id=899&l=1
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إقليم كوردستان ،وزارة التخطيط ،حكومة إقليم كوردستان

بالرجــال وســاعات العمــل الطويلــة والســفر عوائــق للعديــد
مــن النســاء .ذكــر تقريــر نــره البنــك الــدويل يف عــام 2019
« للخــوض يف التفاصيــل ،يعتــر معــدل مشــاركة املــرأة
يف القــوى العاملــة يف كوردســتان مــن أدىن املعــدالت يف
العــامل عنــد  11. »٪11وارتفــع معــدل البطالــة بشــكل ملحــوظ
يف عــام  2015بــن الشــابات ٪69 .مــن الشــابات ممــن تقــل
أعامرهــن عــن  24عامـاً (مقارنــة بـــ  ٪24للرجــال) و  ٪36للنســاء
يف الفئــة العمريــة  34-25عامــاً (مقارنــة بـــ  ٪11للرجــال).
ويشــر التقريــر أن حــوايل  %80مــن النســاء يعملــن يف
القطــاع العــام ،حيــث يعمــل حــوايل  ٪1فقــط مــن النســاء يف
ســن العمــل يف القطــاع الخــاص .12
وبالتايل ،ميكن وصف وضع التوظيف يف إقليم كوردســتان
يف فرتتــن مختلفتــن :فــرة مــا قبــل داعــش (،)2013-2005
عندما شــهد إقليــم كوردســتان ازدهــاراً اقتصاديـاً وخلق فرص
عمــل للعديــد مــن الشــباب يف إقليــم كوردســتان واســتقطب
العديــد من الكورد املغرتبني ودعت أصحــاب الخربة من جميع
أنحــاء العــامل للعمــل وتطويــر املنطقــة فــرة مــا بعــد داعــش
( 2014ومــا بعــده) عندمــا أدت عــدد مــن األزمــات والرصاعــات
والتحديــات إىل إضعــاف االقتصــاد وبالتــايل زيــادة معــدل
البطالــة خاصة بــن الشــباب والخريجني الجــدد .وبالتــايل فإنه
مــن املؤكــد أن للبطالــة الطويلــة األمــد آثارهــا الســلبية عــى
حيــاة الشــباب واملســارات الوظيفيــة واملســتقبل.

11 https://www.worldbank.org/en/news/feature/21/03/2019/helpingwomen-in-kurdistan-region-of-iraq-to-find-jobs
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 .٢الهدف
الهــدف الرئيــي للتقريــر هــو تســليط الضــوء عــى وضــع
التوظيــف والصعوبــات التــي يواجههــا الشــباب عنــد الســعي
للحصــول عــى وظائــف .التقريــر يركــز عــى الشــباب الذيــن
تــراوح أعامرهــم بــن  18و  35عامـاً والذيــن يشــكلون أكرث من
 ٪35مــن ســكان إقليــم كوردســتان العــراق (أكــر مــن مليــوين
شــخص) .راجــع الرســم البيــاين  .1أدنــاه .بينــا يقــدم التقريــر
ملحة عامة عن املنحنيــات املتقلبة لالقتصــاد والبطالة ،فإنه
يركز عىل الشــباب والتحديــات التي يواجهونهــا يف البحث عن
عمل .تــم إعــداد التقريــر وتقدميه إىل منتــدى روانگە للشــباب
الــذي ســيعقد يف أربيــل يف . 2021

الرسم البياين  :1عدد سكان إقليم كوردستان حسب العمر والنوع االجتامعي
املصدر :منظمة IOM / KRSO. 2018
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الهدف

.٣املنهجية
مــن أجــل جمــع بيانــات صحيحــة وموثوقــة وإجــراء تحليــل
ســليم ودقيــق وإنتــاج معلومــات متســقة ومتعــددة املصادر
ومفيدة ،تــم اعتامد املصــادر األولية والثانويــة لجمع وتحليل
البيانــات ،مبــا يف ذلــك البيانــات الكميــة والنوعيــة .مصــادر
املعلومات مذكورة يف الحــوايش وكذلك يف قامئة املراجع
املرفقــة بالتقريــر.
 .1.3املصدر األول
من أجــل دراســة املوضوع عــن كثب ،وتلقــي البيانــات األولية
واملعلومــات املبــارشة مــن املجموعــات املســتهدفة ،أجرت
مؤسســة روانگــە ســبع جلســات نقــاش مركــزة ملجموعــة
مــن الشــباب ( - )FGDاثنــان منهــا وجه ـاً لوجــه وخمســة عــر
اإلنرتنــت  -بعنــوان «بنــاء شــباب مــرن يف ســوق العمــل» يف
إقليــم كوردســتان العــراق ،حيــث شــارك  103شــاباً يف إقليــم
كوردســتان خــال الشــهرين ،نيســان وحزيــران  .2021شــمل
املشــاركون  48شــابة و  55شــاباً 52 :مشــاركاً تــراوح أعامرهم
بني  ،22-18و  41مشــاركاً تــراوح أعامرهم بــن  23و  28عاماً،
و  10مشــاركني تــراوح أعامرهــم بــن  29و  35عامــاً .وضــم
املشــاركون  14شــاباً عامـ ً
ا عــن العمــل ،و
ـا ،و  34شــاباً عاطـ ً
 55طالباً (عاطل عن العمل) .املوضوعات الرئيســية لجلسات
النقــاش تضمنــت:

 .2.3املصدر الثانوي
تضمن املصــدر الثانــوي تقارير رسديــة وإحصائيــة وتقييامت
وأبحــاث أجرتها مؤسســات ومنظــات موثوقة ،مبــا يف ذلك
وزارات حكومــة إقليــم كوردســتان ووكاالت األمــم املتحــدة
واملنظــات الدوليــة واملحليــة والجامعــات ،إلــخ ،كــا هــو
وارد يف الهوامــش.

كــا تــم اســتخدام االســتطالع الوطنــي لليافعــن والشــباب
الــذي أجرتــه حكومــة العــراق وحكومــة إقليــم كوردســتان
وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان واليونيســف والوكالــة
الســويدية للتنميــة الدوليــة كأحــد املصــادر الرئيســية .حيــث
شــمل االســتطالع ،الــذي أُجــري يف عــام  ،2019مقابــات مــع
 1،875أرسة ( 625أرسة يف كل محافظــة من محافظات أربيل
ودهــوك والســليامنية ،مبا يف ذلــك حلبجة) ،وبلــغ مجموعها
أكــر مــن  10،000شــخص .وشــمل التقييــم  ٪44.2مــن
اليافعــن والشــباب ( ٪48.9إنــاث و  ٪51.1ذكــور) ،بإجــايل
 4،428يافعــاً وشــاباً تــراوح أعامرهــم بــن  30-10عامــاً.

•األسباب والتحديات الرئيســـية لبطالة الشباب يف إقليم
كوردستان.
•دور املؤسسات الحكومية والقطاع الخاص واملنظامت
غري الحكوميـــة والجامعات ومراكز التدريـــب يف زيادة فرص
العمل وتنمية مهارات الشـــباب وقدراتهم.
•العواقـــب واآلثار الســـلبية للبطالـــة عىل حياة الشـــباب
واإلنتاجيـــة واالبتكار.
•أفضل األساليب والحلول العملية لبطالة الشباب.
•باإلضافة أىل أمور أخرى:
اجتامعـــات وتواصـــل مـــع ممثـــل وزارة التخطيـــط وثـــاث
مقابـــات هاتفية مـــع وزارة التعليم العـــايل والبحث العلمي
واتحـــاد غـــرف التجـــارة والصناعـــة يف كوردســـتان ودائـــرة
املنظامت غري الحكوميـــة – .يف حكومة إقليم كوردســـتان.

املنهجية
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.1.4

جلسات نقاش مركزة جامعية – مصدر أويل

 103مشاركاً شاباً ترتاوح أعامرهم بني  35 – 18عاماً
إقليم كوردستان العراق ،نيسان – حزيران .2021
من قبل مؤسسة روانگە
أ-

الحكومة

التحديات الرئيسية
• االفتقـــار إىل اســـراتيجية وخطط واضحـــة لتنمية قدرات
الشـــباب وتوظيفهم.
• االعتامد بشـــكل رئييس عىل عائدات النفـــط وعدم تنويع
االســـتثامرات يف قطاعـــات مثـــل الزراعة والصناعـــة لتوفري
املزيد من فـــرص العمل.
• االفتقـــار إىل الدعم املـــايل واإلداري والقانوين والتوجيه
لرواد األعامل الشـــباب.
• عـــدم تنفيذ قانـــون العمل املحـــي الذي ينـــص عىل أن
يكون  ٪80مـــن موظفي الـــركات من الســـكان املحليني.
يتم توظيف العديد من العامل األجانب والالجئني يف إقليم
كوردســـتان العراق ،مام يقلل من فرص التوظيف للســـكان
املحليني.
• االفتقار إىل املهـــارات مثل املهنيني اإلداريني واملدربني
واملعلمني املؤهلني ،أي األشـــخاص املناسبني ليسوا يف
املناصب املناسبة.
• يواجه الشـــباب الذيـــن يعيشـــون يف املناطـــق الريفية
ملزيـــد مـــن اإلهامل.
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التوصيات
× االســتثامر يف التعليــم النظامــي وغــر الرســمي عــايل
الجــودة وافتتــاح مراكــز تدريــب وتنميــة مهــارات الشــباب (عــر
اإلنرتنــت وداخــل الفصول) لتدريــس املوضوعــات واملهارات
التــي تتوافــق مــع احتياجــات الســوق.
× إجــراء تقييــم توظيــف حديــث لفهــم وضــع عاملــة الشــباب
بشــكل أفضل ووضع اســراتيجيات وخطط لتســهيل توظيف
الشباب.
× دعم االقتصاد املحيل والسوق املحيل.
× إحالــة كبــار الســن العاملــن يف الحكومــة إىل التقاعــد
وتعيــن الشــباب بــدالً منهــم.

ب-

الجامعة  /املعهد والتعليم غري الرسمي

التحديات الرئيسية
• عدم تعليم الطالب املهارات املطلوبة يف سوق العمل.
• الرتكيــز أكــر مــن الــازم عــى النظريــات وقليــل مــن
املامرســة.
• توفــر الجامعات الخاصة مهارات ومعــارف متعلقة باملهنة
أفضل بكثري من الجامعــات الحكومية.
• بعــض مجــاالت التعليــم الجامعــي ليــس بهــا فــرص عمــل.
حيــث يشــغل الخريجــون وظائــف ال عالقــة لهــا مبؤهالتهــم.
• ال توجــد مراكــز تدريــب شــبابية عاليــة الجــودة أو برامــج
متكــن متاحــة للشــباب لتطويــر مهاراتهــم واالرتقــاء إىل
متطلبــات ســوق العمــل.

التوصيات

ث-

× املــواد الدراســية واملهــارات التــي يتــم تدريســها يف
الجامعــات ،وخاصــة يف الجامعــات الحكوميــة ،يجــب أن
تتناســب مــع متطلبــات الســوق.

التحديات الرئيسية

× فتــح مراكــز تدريــب لتعليــم الشــباب املهــارات املتعلقــة
بالوظائــف املتاحــة يف الســوق.
ت -رشكات القطاع الخاص واملنظامت غري الحكومية
التحديات الرئيسية
• عــدم إتاحــة الفــرص للخريجني الجــدد ،بل يطلبون ســنوات
من الخــرة ال ميتلكهــا الخريجــون الجدد.

الشباب

• الكثري من الشباب ليس لديهم هدف واضح لحياتهم.
• بعض الشــباب ليســوا مســتعدين للقيام بأعامل ال تتعلق
مبؤهالتهــم .بل يبحثــون عن وظائــف مرموقة.
• أدت البطالــة إىل اكتســاب الشــباب للعديــد مــن العــادات
الســيئة كالتدخــن وإضاعــة الوقــت واملــال يف املقاهــي.
• يعــاين الكثــر مــن الشــباب مــن االكتئــاب واليــأس .فهم ال
يعرفــون كيــف يتعاملــون مــع حياتهــم املهنيــة والشــخصية –
خاصــة فيــا يتعلــق بالعمل والــزواج.
• يعــاين البعــض مــن مشــاكل نفســية وعائليــة واجتامعيــة
خطــرة.
• هاجر بعض الشباب والبعض اآلخر يخطط لذلك.

• عــى الرغــم مــن فــرص العمــل املحــدودة ،يتــم التالعــب
بتلــك الفــرص املتاحــة :املحســوبية والوســاطة.

• الشباب ليس لديهم ثقة كبرية يف نظام التعليم العام.

• إعطاء األولوية لخريجي الجامعات الخاصة.

التوصيات

• إعطــاء األولويــة للعــال الوافديــن مــا يحــد مــن فــرص
الشــباب املحليــن

× عــى الشــباب أن يقومــوا بتطويــر أنفســهم مــن خــال
التعلــم الــذايت والربامــج عــر اإلنرتنت مبــا يف ذلــك املهارات
املتعلقــة باملهنــة واللغــة اإلنجليزيــة.

• يتــم التالعــب باألعامل التجاريــة أيضاً .الشــباب غري قادرين
عىل بــدء أعاملهم التجاريــة الخاصة.

× عليهم اســتخدام اإلنرتنت لتحسني مهارات االتصال لديهم
وتوسيع شــبكتهم بدالً من إضاعة وقتهم يف الدردشة.

• لوســائل اإلعالم تأثري ســلبي يف تصوير الشــباب املحليني
عــى أنهم «فقــراء عاطلون”

× العمــل كمتطوعــن الكتســاب الخــرة وإيجــاد عمل بشــكل
أ سهل

التوصيات
× يجــب عــى رجــال وســيدات األعامل والــركات االســتثامر
يف تنمية الشــباب وتشــغيلهم.
× يجــب أن تنمي املنظامت غري الحكومية مهارات الشــباب
وتنميــة ثقافة قبــول الخريجني الجدد.
× يجب أن توفــر الرشكات واملنظامت غــر الحكومية املزيد
مــن فــرص التدريــب  /التدريــب املهنــي للخريجــن الجــدد
والشــباب.

× قبــول الوظائــف حتى لــو مل تكــن وظائف أحالمهــم  -عىل
األقــل كبداية.

ج-

العائالت

• بعض العائالت ال تدعم شبابها  -ال يوجد دعم أو توجيه.
• بعــض العائــات األخــرى ال متنــح شــبابها حريــة االختيــار
وحريــة الســفر.

النتائج الرئيسية
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وضع التوظيف للشباب – مصدر ثانوي

 .1.2.4االستطالع الوطني لليافعني والشباب – الكمي
 3،309من الشباب والشابات
أعامر املشاركني يف االستطالع ترتاوح بني 30 – 15

بينــا يعتقــد الشــباب أن بطالتهــم مرتبطــة بعوامــل خارجيــة،
وفــرص عمــل محــدودة بشــكل أســايس ،هنــاك أيضـاً أســباب
أخــرى تتعلــق بالشــباب أنفســهم  -عــدم محاولــة تطويــر
مهاراتهــم وقدراتهــم وعــدم البحــث عــن وظائــف بشــكل فعال.

إقليم كردستان – العراق2019 ،
مــن قبــل حكومــة العــراق وحكومــة إقليــم كوردســتان
وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان واليونيســف والوكالــة
الســويدية للتنميــة الدوليــة.

الشكل  :3واسائل البحث عن الوظائف للشباب

الشكل  :2أسباب بطالة الشباب – 2019
يوضــح الشــكل أعــاه األســباب الرئيســية للبطالــة مــن وجهــة
نظــر أكــر مــن  3309شــاب وشــابة ،تــراوح أعامرهــم بــن  15و
 30عام ـاً ،والذيــن شــاركوا يف االســتطالع الوطنــي لليافعــن
والشــباب يف عــام .2019
إن محدوديــة فــرص العمــل يف القطاعــن الخــاص والعــام
وغريهــا مــن األســباب الرئيســية لبطالــة الشــباب – تشــكل
ثلــث األســباب .ونظــراً لعــدم فاعليــة الحكومــة يف توفــر
وتأمــن فــرص العمــل للشــباب .ويوضــح الشــكل أيضــاً أن
الشــباب أنفســهم كأحــد األســباب الرئيســية للبطالــة لديهــم
إمــا ألنهــم ليســوا جاديــن جــداً يف البحــث عــن وظائــف أو
ألن مهاراتهــم وقدراتهــم محــدودة للغايــة بحيــث ال تلبــي
متطلبــات العمــل املتاحــة .وبجمــع الســببني ،فــإن عواقــب
بطالــة الشــباب تقــع بنســبة  ٪22عــى الشــباب أنفســهم.
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يوضــح الشــكل أعــاه الوســائل الرئيســية التــي يتبعهــا
الشــباب للبحــث عــن وظائــف مــن منظــور أكــر مــن 3309
شــاب وشــابة ،تــراوح أعامرهــم بــن  15و  30عام ـاُ ،شــاركوا
يف االســتطالع الوطنــي لليافعــن والشــباب يف عــام .2019
يبحــث الشــباب عــن وظائــف مــن خــال عالقاتهــم الشــخصية
والعائليــة أكــر مــن الوســائل األخــرى للبحــث عــن عمــل -
والتــي أشــار إليهــا ثلــث املشــاركني يف االســتطالع .كانــت
وســيلة البحــث عــن الوظائــف مــن خــال مقدمــي الوظائــف

مثــل رشكات القطــاع الخــاص والــركات واملنظــات غــر
الحكوميــة ،ومــا إىل ذلــك يف املرتبــة الثانيــة .أمــا وســيلة
البحــث عــن الوظائــف لــدى املؤسســات الحكوميــة منخفضــة
إىل حــد مــا حيــث يتبعهــا أقــل مــن ربــع الشــباب الذيــن شــاركوا
يف االســتطالع.
يبــدو أن العالقــات الشــخصية والعائليــة هــي األكرث اســتخداماً

مــن قبــل الشــباب أثنــاء البحــث عــن وظائــف .يف حــن أن أكــر
مــن ربــع الشــباب يفكــرون يف البحــث عــن وظيفــة مبــارشة
لــدى مقدمــي الوظائــف (القطــاع الخــاص) ،وأشــار أقــل
مــن ربــع الشــباب إىل الســعي للحصــول عــى وظيفــة لــدى
املؤسســات الحكوميــة.

 .2.2.4القطاع العام
مل توظــف حكومــة إقليــم كوردســتان أشــخاصاً جــدداً منــذ عام
 ،2015باســتثناء بعــض الحــاالت املحــددة وعقــود الخدمــة،
بينــا كان التوظيــف يف القطــاع العــام مــن قبــل الحكومــة
يشــكل املصــدر الرئيــي للتوظيــف ،خاصــة للخريجــن
الجــدد والنســاء ،بعــد عــام  .2003وقــد متــت اإلشــارة إىل هــذا
بوضــوح يف جلســات النقــاش املركــزة للشــباب (،)FGD
حيــث اشــتىك املشــاركون مــن تعليــق التوظيــف يف القطــاع
العــام .13
وفقــاً لتحليــل ســوق العمــل الــذي أجرتــه مؤسســة Rand
 ،Cooperationهنــاك  35جامعــة ومعهــداً يف إقليــم
كوردســتان العــراق ،يتخــرج منهــا حــوايل  9500طالــب بعــد
عامــن ويحصلــون عــى شــهادات و 14500طالــب بعــد أربــع
أعــوام أو أكــر ويحصلــون عــى شــهادات ويدخلــون ســنوياً
إىل ســوق العمــل .أفــاد مصــدر بــوزارة التعليــم العــايل يف
مقابلــة هاتفيــة بوجــود أكــر مــن  30ألــف خريــج جديــد مــن
الجامعــات واملعاهــد الحكوميــة والخاصــة كل عــام  14.لذلــك
ُيقــدر أن أكــر مــن  200000شــاب قــد تخرجــوا منــذ عــام .2014
هــذا وكان لتعليــق توظيــف الخريجــن الجــدد يف الوظائــف
الحكوميــة وعــدم دفــع رواتــب كاملــة ويف الوقــت املناســب
ملوظفــي القطــاع العامــة تأثــر ملحــوظ عــى الظــروف
املعيشــية للشــباب ،أي مل يعــد لديهــم فــرص العمــل يف
القطــاع العــام وأوليــاء أمورهــم أو أفــراد أرسهــم ،الذيــن
يعملــون بالفعــل لــدى الحكومــة ،ال يتلقــون رواتــب كاملــة
لذلــك فــإن الشــباب ال يتلقــون حتــى إعالــة مــن عائالتهــم كــا
يف الســابق .توظيــف أشــخاص جــدد يف القطــاع العــام هــو
الشــاغل الرئيــي للشــابات الــايت يعتمــدن يف الغالــب عــى
الوظائــف الحكوميــة  -أكــر مــن  ٪75مــن النســاء يف القــوى
العاملــة يعملــن يف القطــاع العــام . 15 .وعليــه فــإن معــدل
.16
البطالــة بــن الشــابات يقــدر بثــاث مــرات أكــر مــن الذكــور

مناقشات جامعية مركزة ،نيسان – حزيران  ،2021من قبل
مؤسسة روانگە
مصدر من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي – مقابلة
هاتفية

الشــكل  :4التوظيــف يف القطــاع العــام – إقليــم كوردســتان
العــراق – 2014
املصدر :17Global Partner Governance

13
14

15 https://iraq.iom.int/demographic-survey-kurdistan-regioniraq

16

https://open.unido.org/api/documents/13052356/
download/Project20%Document_IRQ170173.pdf

17 https://gpgovernance.net/wp-content/uploads/2021/02/Economic-

Drivers-of-Youth-Political-Discontent-in-Iraq-The-Voice-of-Young-People-in-Kurdistan-Baghdad-Basra-and-Thi-Qar.pdf
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 .3.2.4القطاعات الخاصة واإلنسانية
ألحقــت آثــار التحديــات االقتصاديــة واألمنيــة والسياســية
باإلضافــة إىل  19-Covidرضر كبــر بالقطــاع الخــاص.
ومبقارنــة الفــرة قبــل  2014مــع الفــرة ،2021-2020
انخفــض عــدد الــركات الخاصــة العاملــة بنســبة ٪40-35
عــى األقــل ،وانخفــض معــدل تســجيل الــركات الجديــدة
بنحــو  18. ٪20أكــر مــن  30ألــف رشكــة مــن القطــاع الخــاص
مســجلة يف إقليــم كوردســتان العــراق ،مبــا يف ذلــك 4000
رشكــة أجنبيــة ،منهــا  ٪65مــن الــركات اإليرانيــة والرتكيــة.
ومــع ذلــك ،فــإن  ٪50فقــط مــن الــركات املســجلة تعمــل
فعلي ـاً (حــوايل  16000-15000رشكــة) ،أمــا الــركات األخــرى
فهــي إمــا مفلســة أو غــر عاملــة أو مغلقــة أو غــادرت البــاد
دون اســتكامل أوراق اإلغــاق 19.حيــث أفــاد أحــد املشــاركني
يف جلســات النقــاش املركــزة «أن فــرص العمــل يف القطــاع
الخــاص محــدودة للغايــة ،ويتــم التالعــب بالفــرص املتاحــة
20
مــن خــال املحســوبية” .
ال توجــد بيانــات دقيقــة عــن عــدد األشــخاص الذيــن اعتــادوا
العمــل يف القطــاع الخــاص وفقــدوا وظائفهــم ،لكــن يقــدر
عددهــم بــاآلالف أو حتــى عــرات اآلالف .ومــع ذلــك ،بينــا
يوفــر القطــاع الخــاص حــوايل  ٪90مــن الوظائــف يف البلــدان
الناميــة 21وحــوايل  ٪50مــن الوظائــف يف جميــع أنحــاء العامل
 ، 22يقــدر أن  ٪12فقــط مــن الشــباب يعملــون يف القطــاع
الخــاص 23يف إقليــم كوردســتان العــراق .وفقــط حــوايل ٪01
مــن النســاء يف ســن العمــل يعملــن يف القطــاع الخــاص
 24ويرجــع ذلــك أساســاً إىل الحواجــز االجتامعيــة والثقافيــة
وســاعات العمــل الطويلــة والســفر والتحــرش الــذي يُعتقــد
أنــه أعــى يف القطــاع الخــاص .25
تتمثــل التحديــات الرئيســية التــي يواجههــا الشــباب يف
العثــور عــى وظائــف يف القطــاع الخــاص يف محدوديــة
فــرص العمــل ،مبــا يف ذلــك عــدم التوافــق بــن التعليــم
واالحتياجــات املهنيــة لالقتصــاد ،وعــدم مرونــة أســواق
العمــل ،وضعــف القطــاع الخــاص .ال ميتلــك الخريجــون
مصدر من اتحاد غرف تجارة وصناعة إقليم كوردستان –
.مقابلة هاتفية
املرجع نفسه
مناقشات جامعية مركزة ،نيسان – حزيران  ،2021من قبل
مؤسسة روانگە

18
19
20

21 https://openknowledge.worldbank.org/handle/16979/10986
22 https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance
23 https://iraq.iom.int/demographic-survey-kurdistan-region-

iraq

24 https://blogs.worldbank.org/psd/kurdistan-regionalgovernment-toward-inclusion-women-economy
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25 https://tinyurl.com/2b2rj3u4

الجــدد املهــارات املطلوبــة مــن قبــل الــركات وعــادة مــا
يكونــون عــى درايــة بأنظمــة وعمليــات العمــل يف القطــاع
الخــاص و /أو املنظــات الدوليــة .ومــع ذلــك ،فــإن خريجــي
الجامعــات الخاصــة لديهــم فــرص عمــل أفضــل مــن خريجــي
الجامعــات الحكوميــة .الســبب الرئيــي هــو أن هنــاك تفاوتـاً
ملحوظ ـاً يف جــودة التعليــم الــذي توفــره الجامعــات الخاصــة
والجامعــات الحكوميــة.
يف الجامعــات الخاصــة حيــث يدفــع الطــاب مبلــغ كبــر
كرســوم دراســية كل عــام ،يتلقــون تعليــاً أفضــل بكثــر
مــن أولئــك الذيــن يدرســون يف الجامعــات العامــة  26.وتــم
التأكيــد عــى ذلــك أيضـاً مــن قبــل املشــاركني يف مناقشــات
مجموعــات الرتكيــز مشــرين إىل أن «الجامعــة الحكوميــة
ليســت املــكان املناســب لتعلــم مهــارات العمــل ،حيــث يركــز
التدريــس فيهــا فقــط عــى النظريــات ،وليــس املامرســات
املتعلقــة بالتوظيــف يف ســوق العمــل« ،وذكــر كذلــك
أن هنــاك فرقــاً كبــراً بــن الجامعــات الخاصــة والعامــة،
وخريجــو الجامعــات الخاصــة أكــر مهــارة وتأهيـاً للعثــور عــى
وظائــف»  27.وبالتــايل ،فــإن الطــاب مــن األرس امليســورة
القــادرة عــى تحمــل تكاليــف التعليــم الجيــد ســيكون لديهــم
فــرص عمــل أفضــل .عــى العكــس مــن ذلــك ،فــإن العديــد
مــن أولئــك الذيــن ينتمــون إىل أرس منخفضــة الدخــل إمــا
لــن يتــم توظيفهــم أو ســيحظون بفــرص عمــل أقــل يف
املســتقبل .يواجــه األفــراد ذوو املؤهــات املتوســطة أو
الثانويــة ،والذيــن ميثلــون جــزءاً كبــراً مــن العاطلــن عــن
العمــل ،تحديــات أكــر ،مــا يشــر إىل عــدم تطابــق مهاراتهــم
مــع االقتصــاد .28
مــن ناحيــة أخــرى ،بينــا تشــكو الــركات الخاصــة مــن نقــص
املهــارات يف إقليــم كوردســتان-العراق ،يُظهــر تحليــل
ســوق العمــل الــذي أجرتــه مؤسســة Rand Cooperation
أن الــركات الخاصــة تفتقــر عمومــاً إىل برامــج التدريــب
29
أو برامــج التطويــر الوظيفــي املبكــر للخريجــن الشــباب.
يعتــر القطــاع الخــاص مــن أصحــاب املصلحــة الرئيســيني
يف التنميــة الحرضيــة واالقتصاديــة عــى حــد ســواء ،حيــث
يســاهم بشــكل حيــوي يف الدخــل القومــي وموفــر لفــرص
العمــل الرئيســية وصاحــب العمــل بالتــوازي مــع القطــاع
العــام .يف إقليــم كوردســتان-العراق ،مل يســاهم القطــاع
26 https://gpgovernance.net/wp-content/uploads/02/2021/EconomicDrivers-of-Youth-Political-Discontent-in-Iraq-The-Voice-of-YoungPeople-in-Kurdistan-Baghdad-Basra-and-Thi-Qar.pdf
گروپی گفتوگۆ ،لە مانگی نیسان -مانگی حوزەیرانی
ساڵی  ،١٢٠٢لەالیەن دەزگای روانگەوە ڕێکخراوە

27
28

https://gpgovernance.net/wp-content/uploads/02/2021/EconomicDrivers-of-Youth-Political-Discontent-in-Iraq-The-Voice-of-YoungPeople-in-Kurdistan-Baghdad-Basra-and-Thi-Qar.pdf
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الخــاص كثــراً يف تطويــر مهــارات الشــباب ،بــل جلــب العاملــة
املاهــرة وغــر املاهــرة مــن بلــدان أخــرى عنــد الــرورة.

بالنســبة للقطــاع اإلنســاين ،هنــاك  3,785منظمــة غــر
حكوميــة مســجلة يف إقليــم كردســتان العــراق ،مبــا يف ذلــك
 3,283منظمــة مقراتهــا موجــودة يف إقليــم كوردســتان،
و  107عــى مســتوى العــراق و  350منظمــة غــر حكوميــة
دوليــة و  45شــبكة .مــن بــن هــذا العــدد ،هنــاك حــوايل ٪35
مــن املنظــات غــر الحكوميــة نشــطة بالفعــل ولديهــا نطــاق
مــن الربامــج واألنشــطة تختلــف مــن واحــد إىل آخــر  30.ال ميكــن
العثــور عــى نســبة الشــباب الذيــن يعملــون مــع املنظــات
غــر الحكوميــة يف أي بيانــات رســمية ،ويعتقــد أنهــا ضمــن
نســبة أولئــك الذيــن يعملــون يف القطــاع الخــاص .ومــن
الجديــر بالذكــر أن العمــل مــع املنظــات غــر الحكوميــة،
وخاصــة املنظــات الدوليــة والحكوميــة ،عــى ســبيل املثال،
وكاالت األمــم املتحــدة ،يعتــر عمـاً مرموقـاً وذي أجــور جيــدة
وبوابــة محتملــة ملزيــد مــن التطويــر والتوظيــف يف الخــارج.
أتــاح توســع القطــاع اإلنســاين يف إقليــم كوردســتان العــراق
للشــباب بعــض فــرص العمــل يف ظــل ظــروف الحــرب
واألزمــات االقتصاديــة .كــا بذلــت املنظــات اإلنســانية
جهــوداً وخصصــت مــوارد لتنميــة قــدرات الشــباب ،ومــع
ذلــك ،فــإن ارتفــاع عــدد الشــباب العاطلــن عــن العمــل يف
إقليــم كوردســتان-العراق يظهــر أن الجهــود غــر كافيــة
لتغطيــة فجــوة توظيــف الشــباب .إن مشــاركة وكاالت األمــم
املتحــدة واملنظــات غــر الحكوميــة يف العديــد مــن األزمات
واملســاعدة اإلغاثيــة للنازحــن والالجئــن يف البــاد رمبــا مل
يســمح لهــم بالرتكيــز عــى احتياجــات الشــباب املحليــن.
لذلــك ،ينبغــي لــوكاالت األمــم املتحــدة واملنظــات غــر
الحكوميــة ،ال ســيام تلــك التــي لديهــا تفويضــات وبرامــج
إمنائيــة ،أن تركــز أكــر عــى املجتمــع املضيــف الــذي عــى
الرغــم مــن كل التحديــات االقتصاديــة وغريهــا مــن التحديــات،
اســتوعب ودعــم بســخاء حــوايل  1.5مليــون نــازح والجــئ منــذ
عــام .2014

مصدر من دائرة منظامت غري الحكومية يف حكومة
إقليم كوردستان – مقابلة هاتفية
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 .4.2.4الرشكات الصغرية واملتوسطة وريادة األعامل
تعــد الــركات الصغــرة واملتوســطة وريــادة األعــال مــن
األمــور األساســية لخلــق فــرص العمــل واالبتــكار والنمــو
االقتصــادي وتلعــب دوراً حاســاً يف التامســك االجتامعــي.
حيــث أظهــرت نتائــج دراســة أجراهــا معهــد الدراســات
اإلقليميــة والدوليــة يف الجامعــة األمريكيــة يف العــراق
(31 )IRISوأبحــاث أجراهــا أكادمييــون يف عــام ،201932
أن تطويــر ريــادة األعــال فعــال للغايــة ملــا لهــا مــن دور
فعــال يف القــدرة التنافســية والتوظيــف املســتدام ،وحــل
عمــي للتوظيــف .ومــع ذلــك ،يواجــه رواد األعــال يف
إقليــم كوردســتان العديــد مــن التحديــات ملتابعــة إمكاناتهــم
وتجســيد أفــكار مشــاريعهم .تشــمل التحديــات الرئيســية مــا
يــي:
• العوائــق القانونيــة وانعــدام التنظيــم  :عــدم وجــود قواعــد
وأنظمــة محــددة لدعــم األعــال التجاريــة الجديــدة مثــل التجارة
اإللكرتونيــة .البريوقراطيــة يف تســجيل الــركات الصغــرة
واملتوســطة .واالفتقــار إىل حاميــة امللكيــة الفكريــة ()IP
مــا يعيــق اإلبــداع واالســتدامة وقابليــة التوســع.
• نقــص رأس املــال :يوجــد القليــل جــداً مــن رأس املــال
األويل املتــاح لــرواد األعــال ،ســواء املقــدم مــن قبــل
الحكومــة أو البنــوك أو مؤسســات التمويــل األخــرى .ال توجــد
بنيــة تحتيــة قانونيــة لدعــم االســتثامر الخــاص الجــاد.
باإلضافة إىل أمور أخرى
وهنــاك الخــوف مــن عــدم االســتقرار وانعــدام األمــن التجــاري
وفقــدان رأس املــال الشــخيص ،هــذا ويــردد األشــخاص
الذيــن لديهــم رأس مــال ،وخاصــة أولئــك الذيــن لديهــم أمــوال
محــدودة ،يف املخاطــرة واالســتثامر يف األعــال التجاريــة
الصغــرة 33.وأضــاف املشــاركون يف جلســات النقــاش
املركــزة انــه بــدون متويــل لــن يكــون هنــاك ريــادة أعــال “. 34

31 https://tinyurl.com/52d979jr
_32 https://www.researchgate.net/publication/338066938
_Prospects_and_Challenges_of_Entrepreneur-ship
_Development_in_the_Kurdistan_Region_of_Iraq_An
Overview

• النظــام املــريف :االفتقــار إىل البنيــة التحتيــة املرصفيــة
املناســبة وعــدم الثقــة يف النظــام املــريف .حيــث ال يــزال
إقليــم كوردســتان العــراق يعــاين مــن نقــص حــاد يف البنــوك،
ومــن الصعــب للغايــة إجــراء املعامــات عــر اإلنرتنــت.
• تعليــم وتدريــب الــركات :يفتقــر رجــال األعــال إىل عقليــة
ريــادة األعــال .وهنــاك نقــص مهــارات تطويــر األعــال
التجاريــة املتناميــة ،وال توفــر الجامعــات وأنظمــة التعليــم
غــر الرســمي املعرفــة واملهــارات الكافيــة املتعلقــة بريــادة
األعــال ،ونقــص املستشــارين املتخصصــن يف األعــال
لتوجيــه وتدريــب رواد األعــال .حيــث أشــار أحــد املشــاركني
يف جلســات النقــاش املركــزة الجامعيــة للشــباب التــي اجرتها
مؤسســة روانگــە إىل أن ريــادة األعــال ال تتعلــق بالتمويــل
35
فقــط ،بــل إنــه تتعلــق أيض ـاً بالتدريــب واملراقبــة” .
• التالعــب باألعــال :االفتقــار إىل مكانــة الســوق الحــر
والعــادل لألعــال التجاريــة املتناميــة حديثــاً .حيــث رصح
أحــد املشــاركني يف جلســات النقــاش املركــزة للشــباب
التــي أجرتهــا مؤسســة روانگــە يف هــذا الصــدد ،أنــه ال توجــد
فرصــة لتطويــر أعــال تجاريــة جديــدة ،ولقــد تــم التالعــب بهــا
جميعــاً». 36
• تســليط الضــوء عــى املنتجــات املحليــة :حيــث أدى
الحجــم الكبــر لإلعــان عــن العالمــات التجاريــة الخارجيــة مــن
خــال وســائل اإلعــام إىل تراجــع أهميــة املنتجــات املحليــة
يف نظــر الجمهــور.
إذا كان مــن الواضــح إىل حــد مــا مــا هــي نســبة الشــباب
العاطلــن عــن العمــل وعــدد العاملــن يف القطاعــن العــام
والخــاص ،فمــن غــر املعــروف عــدد الشــباب الذيــن يعملــون
أو لديهــم أفــكار وخطــط للعمــل لحســابهم الخــاص أو رواد
أعــال .عــى الرغــم مــن التحديــات املذكــورة أعــاه ،يحتــاج
الشــباب إىل الدعــم والتوجيــه مــن املنظــات الحكوميــة وغري
الحكوميــة وكذلــك البنــوك والجامعــات ليتمكنــوا مــن متابعــة
تطلعاتهــم ومبادراتهــم وابتكاراتهــم وليكونــوا واثقــن مبــا
فيــه الكفايــة لتحمــل املخاطــر عــى أمــل التوظيــف والربــح.

33

https://gpgovernance.net/wp-content/uploads/02/2021/
Economic-Drivers-of-Youth-Political-Discontent-in-Iraq-TheVoice-of-Young-People-in-Kurdistan-Baghdad-Basra-and-ThiQar.pdf

مناقشات جامعية مركزة ،نيسان – حزيران  ،2021من
قبل مؤسسة روانگە
النتائج الرئيسية
12

34

املرجع نفسه 35
املرجع نفسه 36

وقــد رصح أحــد املشــاركني يف جلســات النقــاش «عندمــا تريــد
أن تصبــح رائــد أعــال وتحــول أفــكارك املبتكــرة إىل واقــع مــن
37
خــال رشكــة ناشــئة ،ال يوجــد مــن يدعمــك”.

يقــدم معهــد الدراســات اإلقليميــة والدوليــة يف الجامعــة
األمريكيــة يف العــراق  -الســليامنية ( )IRISعــددًا مــن
التوصيــات السياســية الرباغامتيــة: 38
× يجــب أن توســع برامــج االســتثامر الحكوميــة أنــواع
الــركات التــي يرغبــون يف االســتثامر فيهــا مــن أجــل تنويــع
املحافــظ ودعــم األعــال املبتكــرة.
× يجــب عــى حكومــة إقليــم كوردســتان الــروع يف
إصــاح قانــون امللكيــة الفكريــة مــن أجــل تعزيــز الحاميــة
لألفــكار الجديــدة وتشــجيع الحــوار املفتــوح بــن رواد األعــال
واملســتثمرين املحتملــن.
× يجــب عــى حكومــة إقليــم كوردســتان أن تضــع نفســها
كرشيــك ممــول مفضــل لــرواد األعــال مــن خــال تعزيــز
برامــج التمويــل التأســييس.
× يجــب أن تبــدأ حكومــة إقليــم كوردســتان عــى الفــور يف
التحــرك نحــو دفــع جميــع الرواتــب عــن طريــق اإليــداع املبــارش
مــن أجــل تحســن اخــراق البنــوك بشــكل كبــر ومتهيــد
الطريــق لنمــو التجــارة اإللكرتونيــة.
× يجــب عــى حكومــة إقليــم كوردســتان تبســيط عمليــة
تأســيس األعــال مــن أجــل تقليــل التكاليــف لــكل مــن رواد
األعــال واملكاتــب الحكوميــة.
× يجــب عــى حكومــة إقليــم كوردســتان إنشــاء مناطــق
اقتصاديــة خاصــة تركــز عــى الــركات الصغــرة واملتوســطة
مــن أجــل دعــم رواد األعــال وتجربــة اإلصالحــات التــي ميكــن
تطبيقهــا الحقــاً عــى نطــاق أوســع.

37
مناقشات جامعية مركزة ،نيسان – حزيران  ،2021من
قبل مؤسسة روانگە
38 https://tinyurl.com/52d979jr
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 .٥عواقب بطالة الشباب طويلة األمد:

قــد يــؤدي كــون الشــباب عاطلــن عــن العمــل إىل احتــال
أكــر للخــوف طويــل األمــد يف مراحــل الحقــة مــن الحيــاة مــن
حيــث األجــور املنخفضــة الالحقــة ،وارتفــاع معــدالت البطالــة،
وانخفــاض فــرص الحيــاة .إن وجــود عــدد كبــر مــن الشــباب
العاطلــن عــن العمــل ميكــن أن يؤثــر ســلباً عــى النمــو
االقتصــادي للمجتمــع والتنميــة .إذا مل يتــم إيجــاد حــل لبطالة
الشــباب ،ميكــن أن يكــون لهــا تداعيــات اجتامعيــة خطــرة
ألن الشــباب العاطلــن عــن العمــل مييلــون إىل الشــعور
باإلهــال ،مــا يــؤدي إىل اإلقصــاء االجتامعــي والقلــق
وانعــدام األمــل يف املســتقبل .هنــاك أيضــاً دليــل عــى
وجــود مشــاكل صحيــة عقليــة أكــر عندمــا يكــرون .لذلــك،
سيشــعر الشــباب واملجتمــع بآثــار املســتويات املرتفعــة
الحاليــة لبطالــة الشــباب عــى مــدى عقــود .ميكــن تلخيــص
التأثــرات الرئيســية عــى النحــو التــايل:
• النفســية :تــدين الثقــة بالنفــس واحــرام الــذات وتــدين
املهــارات املعرفيــة وغــر املعرفيــة والقلــق والشــعور
باإلقصــاء والغضــب واالكتئــاب والتفكــر يف االنتحــار
وغريهــا.
• الجســدية :الصــداع وآالم الظهــر وارتفــاع ضغــط الــدم
39
والســكري.
• االقتصادية :تراجع النمو االقتصادي والتنمية.
• التعليميــة :فقــدان اهتــام الشــباب وثقتهــم يف نظــام
التعليــم والتعلــم
• املهنيــة :تــدين املهــارات والخــرة وتقليــل اإلنتاجيــة
واإلبــداع.
• االجتامعيــة :زيــادة العنــف األرسي والتوتــرات األرسيــة
واملشــاكل االجتامعيــة.
39 https://health.usnews.com/wellness/articles/healtheffects-of-unemployment
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• ثقافية  /سلوكية :تنمية ثقافة التبعية والكسل.
• الهجرة :مغادرة الشباب البالد بحثاً عن فرص عمل.
• الدميغرافيــة :تراجــع النمــو الســكاين بســبب الهجــرة وقلــة
إقبــال الشــباب عــى الــزواج.
• السياســية :فقــدان االهتــام بالحكومــة وسياســة
املشــاركة وسياســة التنميــة

 .٦امللخص
•يف عام  ،2020بلغ عدد سكان إقليم كوردستان 6،171،083
منهم  3،072،282أنثى و  3،098،801ذكر.
•معدل النمو السكاين .2.2
• %50من السكان تقل أعامرهم عن  20سنة.
•متوسط العمر  21سنة.
• %35من السكان ترتاوح أعامرهم بني  18و  35سنة.
• %20من السكان ترتاوح أعامرهم بني .24-15
•يف عام  ،2018بلغ معدل بطالة الشباب الذين ترتاوح
أعامرهم بني  15و  25عاماً .٪23.9

•تتمثل األسباب الرئيسية للبطالة يف محدودية فرص
العمل وعدم فعالية الحكومة يف توفري الوظائف وتأمينها
ومهارات الشباب غري الكافية.
•يبحث الشباب عن وظائف بشكل رئييس من خالل
العالقات الشخصية والعائلية والتقدم لفرص العمل
والتواصل مع الحكومة.
•أكرث من  30،000رشكة مسجلة يف إقليم كوردستان-
العراق ،فقط  ٪50منها عاملة بالفعل.
•( 3،785مبا يف ذلك  350منظمة دولية) مسجلة يف إقليم
كوردستان ٪35 ،فقط نشطة.
•بطالة الشباب طويلة األمد لها آثار نفسية واقتصادية
وتعليمية واجتامعية سلبية.

•يف كانون الثاين  ،2021كان معدل البطالة يف إقليم
كوردستان العراق أعىل من .٪12
•يتخرج حوايل  30ألف شخص من الجامعات واملعاهد كل
عام.تخرج أكرث من  200،000شاب منذ عام .2014
• 50،000وظيفة مطلوبة يف السنة لتغطية احتياجات
العمل.
•عىل مدى العرشين سنة القادمة ،سيدخل حوايل مليون
عامل جديد إىل سوق العمل.
•توفر الحكومة  ٪53من فرص العمل.
•تعد مشاركة النساء يف العاملة يف إقليم كوردستان-العراق
من أدىن املعدالت يف العامل مبعدل .٪11
• %80-75من النساء العامالت يعملن يف القطاع العام
(الحكومة).
• %1فقط من النساء العامالت يعملن يف القطاع الخاص.
•البطالة بني الشابات تقدر بثالث أضعاف البطالة بني
الذكور.

امللخص
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 .٧الخامتة
واجهــت حكومــة إقليــم كوردســتان وشــعبه تحديــات وأزمــات
خطــرة منــذ عــام  ،2014أثــرت بشــكل مبــارش عــى االقتصــاد
وتســببت يف زيــادة ملحوظــة يف البطالــة بــن الشــباب والخريجــن
الجــدد .تســببت البطالــة ،بدورهــا ،يف عقبــات خطرية أمام الشــباب
ملواصلــة حياتهــم الشــخصية واالجتامعيــة وأحالمهــم املهنيــة.
قــال ممثــل صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان يف  23آب  2020يف
حفــل اإلعــان عــن النتائــج االســتطالع الوطنــي لليافعني والشــباب:
«حقيقــة أن حــوايل  ٪30مــن الشــباب يفكــرون يف مغــادرة إقليــم
كوردســتان ملتابعــة فــرص التعليــم والعمــل يف أماكــن أخــرى أمــر
مثــر للقلــق ،ويجــب عــى الحكومــة معالجتــه بشــكل عاجــل».
تــم التأكيــد عــى ذلــك أيضــاً مــن قبــل املشــاركني يف جلســات
النقــاش املركــزة للشــباب التــي نظمتهــا مؤسســة روانگــە يف عــام
.2021

40

عــى الرغــم مــن أن الوضــع ميثــل تحديــاً ،إال أنــه ميكــن معالجتــه

مــن خــال التصميــم والخطــط التعاونيــة الفعالــة املناســبة مــن
قبــل الحكومــة والقطــاع الخــاص واملنظــات غــر الحكوميــة
والجامعــات ومراكــز التنميــة البرشيــة .هنــاك إمكانــات وقــدرات
بــن الشــباب ،لكــن هــذه القــوة العاملــة الضخمــة مل يتــم توجيههــا
وإدارتهــا واســتخدامها بشــكل مناســب وفعــال .يف حــن أن العديــد
مــن الشــباب ،وخاصــة خريجــي الجامعــات واملعاهد ،لديهــم الرغبة
والقــدرة عــى العمــل ،إال أنهــم ال يعرفــون كيــف وأيــن يبــدأون
خوف ـاً مــن الفشــل بســبب نقــص الفــرص والدعــم والتوجيــه.
مــن هنــا ،يجــب عــى الحكومــة مراجعــة سياســاتها وقواعدهــا
ولوائحهــا لتســهيل وتوفــر املزيــد مــن فــرص العمــل للشــباب
يف القطاعــن العــام والخــاص ،يجــب عــى أصحــاب املصلحــة

الرئيســيني اآلخريــن مثــل رشكات القطــاع الخــاص واملنظــات
غــر الحكوميــة والــوكاالت اإلعالميــة أيضــاً أن يلعبــوا دوراً أكــر
فاعليــة يف تنميــة مهــارات الشــباب باإلضافــة إىل منحهــم املزيــد
مــن فــرص الوظائــف املؤقتــة والتدريــب املهنــي والتطــوع الــذي
ســيمكن الشــباب مــن اســتعادة الثقــة واكتســاب الخــرة واكتســاب
مهــارات أكــر يف التقديــم والعثــور عــى وظائــف يف املســتقبل.
قــال أحــد املشــاركني يف جلســات النقــاش املركــزة للشــباب
التــي اجرتهــا مؤسســة روانگــە «هنــاك نقــص يف ثقــة الشــباب
يف القطــاع الخــاص واملنظــات غــر الحكوميــة يف توفــر
الفــرص للشــباب ،ويجــب عليهــم توفــر املزيــد مــن فــرص العمــل

40 https://iraq.unfpa.org/en/news/krg-un-youth-heartsocio-economic-development
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والتدريــب للشــباب املحليــن .41
ميكــن ملنظــات التمويــل والبنــوك أن تلعــب أيضــاً دوراً مهــاً

مــن خــال برامــج التمويــل الصغــرة للشــباب إلنشــاء مشــاريعهم
التجاريــة الصغــرة الخاصــة بهــم .يجــب أن يكــون هــذا بالتأكيــد جنبـاً
إىل جنــب مــع اإلجــراءات الرسيعــة التــي تتخذهــا الحكومــة فيــا
يتعلــق بتســهيل إنشــاء الــركات الصغــرة ،وتخفيــض الرضائــب
والبريوقراطيــة ،ومراقبــة ودعــم الــركات الصغــرة ،وخاصــة تلــك
التــي يقــوم بهــا رواد األعــال الشــباب .وبالتــايل ،حتــى لــو مل
يتمكــن الشــباب مــن العثــور عــى فــرص عمــل مــن قبــل موفــري
الوظائــف املحتملــن ،ميكنهــم التخطيــط والعمــل ليصبحــوا
موظفــن لحســابهم الخــاص وتطبيــق أفكارهــم املبتكــرة عــى
أرض الواقــع .قــال املشــاركون يف جلســات النقــاش املركــزة
للشــباب «توفــر األمــوال والدعــم ســيمكن الشــباب مــن تحويــل
أفكارهــم إىل واقــع” .

42

كــا ورد مــراراً وتكــراراً يف جلســات النقــاش املركــزة للشــباب التــي
نظمتهــا مؤسســة روانگــە يف عــام  ،2021وكذلــك يف املصــادر
الثانويــة املذكــورة ،أن هنــاك عــدم تطابــق بــن مــا يتعلمــه
الطــاب يف الجامعــات واملعاهــد ومتطلبــات الوظائــف املتاحــة
يف الســوق .تكمــن املشــكلة يف كل مــن العــرض والطلــب عــى
التعليــم :مل يتــم إنشــاء الجامعــات بطريقــة تســتجيب الحتياجــات
االقتصــاد ،والقطــاع الخــاص غــر قــادر عــى اســتيعاب هــذه القــوة
العاملــة الشــابة املتزايــدة .يف حــن أن هــذه مشــكلة شــائعة يف
جميــع أنحــاء العــامل ،يبــدو أنهــا أكــر حــدة بشــكل ملحــوظ يف إقليم

كوردســتان-العراق «  .ولذلــك ،يجــب عــى الجامعــات ،وال ســيام
الجامعــات الحكوميــة ،إعــادة تحويــل برامــج املناهــج وتعديلهــا
لتصبــح أكــر توافقـاً مــع ســوق العمــل وتزويــد الطــاب باملهــارات
واملعرفــة املطلوبــة ذات الصلــة ،ليــس فقــط عــى املســتوى
النظــري ولكــن عــى املســتوى العمــي أيضـاً .ميكــن أيضـاً إنشــاء
و /أو تطويــر مراكــز التعليــم غــر الرســمي والتنميــة البرشيــة ،مثــل
مراكــز التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي ( )TVETلــي تلعــب
دوراً حاســاً يف توفــر املهــارات واملعــارف الفنيــة للشــباب
العاطلــن عــن العمــل ،وخاصــة أولئــك الذيــن ليــس لديهــم شــهادة
43
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https://gpgovernance.net/wp-content/
uploads/02/2021/Economic-Drivers-of-Youth-PoliticalDiscontent-in-Iraq-The-Voice-of-Young-People-in-KurdistanBaghdad-Basra-and-Thi-Qar.pdf

جامعيــة أو الذيــن ال تتناســب مؤهالتهــم كثــراً مــع ســوق العمــل.
ولكــن يجــب أن تكــون هــذه املراكــز إمــا حكوميــة أو مدعومــة مــن
الحكومــة للشــباب العاطلــن عــن العمــل حتــى يتمكنــوا مــن تحمــل
تكاليفهــا .ميكــن أن تســاهم وســائل اإلعــام أيضـاً املســاهمة يف
تطويــر مهــارات الشــباب مــن خــال برامــج وأنشــطة التلفزيــون
والراديــو والوســائط االجتامعيــة .وبالتــايل ،لــن يضيــع الطالــب
وقتــه بــل سيســتفيد منــه بشــكل مفيــد« .شــبابنا مدمنــون عــى
وســائل التواصــل االجتامعــي ،ويســتخدمونها بشــكل أســايس
للدردشــة بــدالً مــن تحســن أنفســهم ،وإقامــة االتصــاالت ،وتطويــر
شــبكتهم املهنيــة» ،كــا أشــارت جلســات النقــاش املركــزة

للشــباب التــي نظمتهــا مؤسســة روانگــە . 44

أخــراً ،واألهــم مــن ذلــك ،أن الشــباب ،وخاصــة خريجــي الجامعــات

واملعاهــد ،يجــب أال ينتظــروا الحكومــة أو الــركات ملنحهــم
فــرص عمــل .يجــب عليهــم أيضــاً تطويــر مهاراتهــم املتعلقــة
بالعمــل ومهاراتهــم اللغويــة مــن خــال العديــد مــن الربامــج
املجانيــة عــر اإلنرتنــت والعمــل كمتطوعــن الكتســاب املعرفــة
والخــرة .عندمــا تكــون قــادرة وممكنــة ،ميكــن للــركات الصغــرة
عــر اإلنرتنــت أن تكــون أيض ـاً خيــاراً للشــباب لبــدء أنشــطة تجاريــة
والحصــول عــى مصــدر دخــل .باإلضافــة إىل ذلــك ،كبدايــة ،يجــب
أن يقبلــوا القيــام بالوظائــف حتــى لــو مل تكــن مرتبطــة مبؤهالتهــم
الجامعيــة أو تعتــر وظائــف تتطلــب مهــارات منخفضــة .حيــث قــال
أحــد املشــاركني يف جلســات النقــاش املركــزة للشــباب يف عــام
« :2021يشــعر بعــض الشــباب بالحــرج مــن القيــام بنــوع معــن مــن
الوظائــف األدىن ،والبعــض اآلخــر يبحــث فقــط عــن مناصــب رفيعــة
املســتوى ووظائــف مرموقــة بعــد تخرجهــم” .
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Rwanga Foundation

النتائج والتحديات وتوصيات
منتدى روانگە للشباب
أربيل 2 ،أيلول 2021

حفل االفتتاح
بــدأ منتــدى روانگــە للشــباب بكلمــة الســيد ســام مــدين ،املدير
التنفيــذي ملؤسســة روانگــە ،الــذي سـلّط الضــوء عــى الوضــع
الحــايل للشــباب مــع الرتكيــز بشــكل خــاص عــى تحديــات
البطالــة والهجــرة واســتهالك املخــدرات غــر املرشوعــة
ّ
حــث الســيد مــدين الســلطات الحكوميــة
والتثبيــط .كــا
واملنظــات غــر الحكوميــة عــى ابــداء املزيــد مــن االهتــام
لتحديــات الشــباب مــن خــال تضمــن مفهــوم الشــباب يف
رؤاهــم وبرامجهــم حيــث توجــد بعــض املــؤرشات املقلقــة
 تُشــر إىل نســبة كبــرة مــن الشــباب  -حــوايل  - 30٪الذيــنهــم عــى اســتعداد ملغــادرة إقليــم كوردســتان-العراق وفقــاً
لدراســة أخــذ العينــات التــي أجرتهــا وزارة الثقافــة والشــباب.
وذكــر كذلــك أن منتــدى روانگــە للشــباب سيســتمر كل عــام
لربــط التواصــل بــن الشــباب والســلطات وأصحــاب املصلحــة
املعنيــن اآلخريــن مبــا يف ذلــك الــركات واملنظــات .لــن
يُحــدّ د املنتــدى التحديــات التــي يواجههــا الشــباب فحســب ،بــل
س ـ ُيم ّهد الطريــق أيض ـاً للجهــود التعاونيــة ملواجهــة التحديــات
ّ
حــث
وتنميــة طاقــات الشــباب وقدراتهــم .مــن ناحيــة أخــرى،
الشــباب أيضــاً عــى الخــروج مــن دائــرة الشــكوى وتطويــر
ا مــن الحلــول .دعــا املديــر
أنفســهم وأن يصبحــوا جــز ًءا فاعــ ً
التنفيــذي لروانگــە جميــع أصحــاب املصلحــة إىل اتّبــاع نهــج
إيجــايب ولكــن واقعــي أيضــاً تجــاه الصعوبــات الحاليــة التــي
يواجههــا الشــباب ومواجهــة التحديــات.
كــا ألقــى الدكتــور جوتيــار عــادل ،املتحــدث باســم حكومــة
إقليــم كوردســتان ،خطابــاً قــال فيهــا إنّ الحكومــة تعتقــد أن
كالً مــن الحكومــة والشــباب يجــب أن يعملــوا معــاً ملواجهــة

التحديــات مــن خــال تحســن التواصــل وكذلــك اســتعامل
واســتخدام مختلــف األســاليب والطــرق والتســهيالت بالنظــر
إىل التغيــرات التــي حدثــت داخليــاً يف البــاد وخارجيــاً يف
العــامل .كــا أشــار إىل جائحــة  Covid-19باعتبــاره أحــد
التحديــات الرئيســية التــي تواجــه العــامل مبــا يف ذلــك حكومــة
إقليــم كوردســتان والتــي أعاقــت وأبطــأت الخطــط والخدمــات.
ومثّــن الدكتــور عــادل جهــود امللتقــى وتع ّهــد بتقديــم كل الدعــم
الحكومــي لدعــم الشــباب واالســتفادة مــن قدراتهــم وتطويــر
مهاراتهــم للمشــاركة الف ّعالــة يف تطويــر القطاعــات املختلفــة
وبنــاء مســتقبل الدولــة.
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كــا تــم تقديــم ملخّــص تقريــر حالــة تشــغيل الشــباب
مؤسســة روانگــە مبــا يف ذلــك بيانــات
للحارضيــن مــن قبــل
ّ
ومــؤرشات بطالــة الشــباب والتحديــات والقيــود املفروضــة
عــى التوظيــف والعواقــب الســلبية للبطالــة.
بعــد ذلــكُ ،عقــدت ثــاث حلقــات نقــاش ملناقشــة أهــم ثالثــة
مواضيــع ،مــن بــن أمــور أخــرى ،والتــي تتعلــق بتحديــات
الشــباب فيــا يتعلــق بالتوظيــف.

جلسة النقاش األوىل

کامل مسلم

وزير التجارة والصناعة

زيادة فرص العمل من خالل دعم املشاريع الصغرية واملتوسطة

د .محمد شكري

رئيس مجلس اإلستثامر

د .نوال كريم

مديرة تطوير األعامل يف ناس يب ،
مجموعة رشكات دارين

حسین دزەیی

أُستاذ جامعي ومدير املوارد البرشية يف
جينيل إينريجي

بالل سعيد
املقدم

جلسة النقاش الثانية

کويستان محمد

وزير العمل والشؤون اإلجتامعية

عدم التوافق بني نظام التعليم ومتطلبات سوق العمل يف حكومة
إقليم كوردستان

د .خطاب أحمد

املدير العام للتعليم والتخطيط واملتابعة
يف وزارة التعليم العايل

ئەژین زاويتەیی

أُستاذة جامعية ،الجامعة األمريكية
يف كوردستان  -دهوك

راڤە خورشید

مدير معهد التطوير املهني يف AUIS

د .مهاباد سعدي
املقدم
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جلسة النقاش الثالثة

کوردو جامل

مدّرب دويل ومؤسس رشكة
کاراماکس

التمكني الذايت للشباب إلكتساب قابلية التوظيف واملهارات
التخصصية

ڤیان طاهر

مديرة قسم املوارد البرشية يف الشامل
العريب وكوردستان – زين العراق

مروان أحمد

مستشار التطوير الوظيفي
واملهني GIZ -

ستاڤ اسو

مدير األبحاث يف مؤسسة
بارزاين الخريية

هەنار معروف
املقدم

النتائج الرئيسية
 .1التسهيالت الحالية والقدرات املحتملة

• تــم تضمــن  500نــوع جديــد مــن املشــاريع يف مختلــف

القطاعــات ،والتــي تعكــس االحتياجــات عــى أرض الواقــع
• عدّلــت وزارة التجــارة القانــون واألنظمــة القدميــة التــي عرقلــت
وســتخلق اآلالف مــن فــرص العمــل ،يف دليــل األعــال يف
أو أخّــرت عمــل الــركات .ولزيــادة تســهيل تســجيل الــركات
كوردســتان مــن قبــل هيئــة االســتثامر.
الجديــدة فســيتم قريبـاً تشــغيل نظــام تســجيل إلكــروين ميكــن
للــركات مــن خاللهــا إكــال أوراق التســجيل يف يــوم واحــد • .لــدى وزارة العمــل والشــؤون االجتامعيــة ( )MoLSAبرنامــج
ســ ُيعطي النظــام فرصــاً متســاوية لجميــع الــركات بغــض لتســجيل الباحثــن عــن عمــل وربطهــم بأصحــاب العمــل
املحتملــن .متكّنــت وزارة العمــل والشــؤون االجتامعيــة خــال
النظــر عــن حجمهــا.
عامــن مــن إيجــاد فــرص عمــل لـــ 1187باحــث عــن عمــل.
• أصــدرت وزارة التجــارة تعليــات للــركات واملصانــع واملتاجــر
واملراكــز التجاريــة بتوظيــف الســكان املحليــن حســب املعــدل • كــا قامــت وزارة العمــل والشــؤون االجتامعيــة بتعديــل قانــون
الــذي تحــدده الحكومــة .ومــع ذلــك ،ليــس مــن املمكــن دامئ ـاً العمــل والــذي ســيتم إرســاله قريبــاً إىل الربملــان للمصادقــة
تطبيــق هــذه التعليــات خاصــ ًة عندمــا تكــون هنــاك مهــارات عليــه .كــا تــم تعديــل الئحــة توظيــف العــال األجانــب .يجــب أن
يكــون  70٪عــى األقــل مــن املوظفــن يف الــركات الخاصــة
معينــة مطلوبــة وغــر متوفــرة محلي ـاً.
مــن الســكان املحليــن ويجــب توظيــف الخــراء التقنيــن
• ط ـ ّور هيئــة االســتثامر مبــادرة يف عــام  2020لدعــم مشــاريع
والعــال املهــرة فقــط مــن الخــارج الذيــن يتعــن عليهــم أيض ـاً
األعــال الشــبابية .تــم بالفعــل تحويــل بعضهــا إىل مشــاريع
تدريــب املوظفــن املحليــن.
بينــا ال يــزال بعضهــا اآلخــر يف طــور اإلعــداد .هنــاك خطــط
لربــط املزيــد مــن مشــاريع الشــباب مــع رشكات األعــال يف • لــدى وزارة العمــل والشــؤون االجتامعيــة فــرق ملراقبــة حقــوق
العــال وطريقــة معاملتهــم مــن قبــل أصحــاب العمــل.
املســتقبل.
• أدّى جائحــة  Covid-19إىل إبطــاء خطــط الحكومــة للشــباب • لــدى وزارة العمــل والشــؤون االجتامعيــة أيض ـاً مراكــز تدريــب
مهنــي يف أربيــل والســليامنية ودهــوك وحلبجــة وزاخــو وســوران
والتوظيــف يف كوردســتان.
وكالر .تقــوم املراكــز بإجــراء تقييــات لتحديــد االحتياجــات
• تواصــل الحكومــة إعــادة تنظيــم نفســها ودعــم تطويــر
العامليــة وتنظيــم دورات تدريبيــة مهنيــة وفقــاً لذلــك.
املشــاريع الصناعيــة والزراعيــة والنقــل وغريهــا مــن أجــل تنويــع
خصص الحكومــة قريبــاً أمــواالً لــوزارة العمــل والشــؤون
• ســ ُت ّ
مصــادر الدخــل وخلــق فــرص العمــل بالتــوازي.
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االجتامعيــة الســتئناف وتوســيع مراكــز التدريــب املهنــي؛ مختلفــن ؛ ليــس ألنهــم ليســوا عــى اســتعداد للعمــل م ًعــا ولكــن
فمنــذ بدايــة أزمــة املوازنــة اعتمــدت املراكــز عــى التمويــل مــن ألن مســاراتهم مختلفــة.
املنظــات الدوليــة.
• يف بعــض الحــاالت  ،هنــاك أيضً ــا نقــص يف التنســيق داخــل
• كــا ســ ُتنظّم الحكومــة ،مــن خــال وزارة العمــل والشــؤون الهيئــات الحكوميــة ؛ عــى ســبيل املثــال  ،ال يوجــد تعــاون منتظــم
االجتامعيــة ،اجتامعــاً تنســيقياً ملراكــز التدريــب املهنــي بــن وزارة التخطيــط والجامعــات إلجــراء دراســات مشــركة مــن
والــركات ووزارات التعليــم والتعليــم العــايل لزيــادة دعــم أجــل الخــروج بالنتائــج والتوصيــات الالزمــة للحكومــة وأصحــاب
املصلحــة اآلخريــن املعنيــن.
وتطويــر قــدرات الشــباب فيــا يتعلــق بالتوظيــف.
• تــم تعليــق برنامــج قــروض التمويــل املتناهــي الصغــر التابــع
لــوزارة العمــل والشــؤون االجتامعيــة منــذ عــام  2015بســبب
قيــود املوازنــة .لــدى وزارة العمــل والشــؤون االجتامعيــة خطــط
الســتئناف الربنامــج ولكــن مــع نهــج جديــد يعتمــد عــى معايــر
مقرتحــات املــروع املؤهلة والقــدرات ذات الصلــة واحتياجات
يتحســن الوضــع
املــروع يف الســوق .ويُســتأنف ذلــك عندمــا
ّ
املــايل يف كوردســتان ،ويتوقــع أن يكــون ذلــك يف املســتقبل
القريــب.

األوساط األكادميية والتعليم
• تبنــي وزارة التعليــم العــايل خططهــا عــى قــدرة الجامعــات وعــدد
خريجــي الثانويــة العامــة .مل يتــم النظــر يف تقييــم حاجــة الســوق
يف تخطيــط الــوزارة.
• الفصــول الدراســية يف الجامعــة مزدحمــة .وهــذا لــه تأثــر ســلبي
عــى جــودة التعليــم مــا يؤثــر بالتــايل عــى مهــارات ومؤهــات
طــاب الجامعــة وخريجيهــا.

• يقــوم أكادمييــون مــن وزارة التعليــم العــايل بإجــراء البحــوث • هنــاك خريجــون جامعيــون مــن بعــض األقســام يواجهــون
بشــكل منتظــم ولكــن ال يتــم االســتفادة مــن أبحاثهــم مــن قبــل تحديــات جديــة يف ايجــاد وظائــف  ،إمــا أن تكــون فــرص العمــل
الحكومــة أو رشكات القطــاع الخــاص.
محــدودة للغايــة يف مجــاالت تخصصهــم  ،أو أن عــدد الخريجــن
• بــدأت وزارة التعليــم العــايل ،منــذ الســنوات القليلــة املاضيــة ،مرتفــع للغايــة بحيــث ال ميكــن تغطيتــه مــن قبــل ســوق العمــل.
يف اســتخدام نظــام بولونيــا وهــو تعليــم يركّــز عــى الطالــب • .ال يتعلــم الطــاب املهــارات املطلوبــة مــن قبــل أصحــاب
كــا تط ّبــق الــوزارة طــرق التدريــس الحديثــة.
العمــل .حتــى  ،عــى ســبيل املثــال  ،ال ميكــن للطــاب الذيــن
• تقــوم مراكــز التطويــر املهنــي التابعــة للــوزارة بتدريــب طــاب أكملــوا شــهادات اللغــة اإلنجليزيــة والكمبيوتــر يف الجامعــة أن
الجامعــات عــى مهــارات االتصــال والربيــد اإللكــروين وكتابــة يكونــوا مؤهلــن مبــا يكفــي للعمــل يف رشكات القطــاع الخــاص.
الســرة الذاتيــة .هنــاك أيضــاً “املهــارات املهنيــة” وهــي
مــادة يتــم تدريســها يف الجامعــة لتدريــب الطــاب عــى كيفيــة سوق العمل
التواصــل مــع أصحــاب العمــل املحتملــن .عــاو ًة عــى ذلــك • ،هناك فرص عمل محدودة ولكن طلب مرتفع عىل العمل.
ُيطلــب مــن الطــاب أيضـاً العمــل كمتدربــن يف القطــاع العــام
• املهــارات والخــرات املطلوبــة غــر متوفــرة لــدى الشــباب
قبــل التخــرج.
والخريجــن الجــدد.
• لــدى وزارة الرتبيــة والتعليــم أيضــاً خطــة لتطويــر املــدارس
• يعمــل االتصــال أكــر مــن التأهيــل ؛ وهــي مامرســة مــرة
الثانويــة املهنيــة لتشــمل املزيــد مــن املســارات واملهــارات
بالــركات والشــباب.
املختلفــة املطلوبــة يف ســوق العمــل .ســيؤدي هــذا بالتــوازي
• هنــاك أيضً ــا قضايــا اجتامعيــة وثقافيــة تعيــق بشــكل خــاص
إىل تقليــل العــبء عــى الجامعــات.
توظيــف الشــابات  -عــى ســبيل املثــال  ،توظيــف النســاء يف
• يوفّــر عــدد مــن املنظــات والــركات الدوليــة والوطنيــة
القطــاع الخــاص محــدود للغايــة.
فــرص التعلــم ســواء مــن خــال التدريــب أو التأهيــل أو التطــوع.

فرص التعلم

• هنــاك أيضــاً دورات مجانيــة عــر اإلنرتنــت ميكــن أن تكــون
مفيــدة للشــباب لتطويــر معارفهــم ومهاراتهــم وليصبحــوا أكــر • فــرص التعلــم محــدودة للغايــة بالنســبة للشــباب لتطويــر
كفــاءة يف تلبيــة متطلبــات الوظيفــة.
مهاراتهــم بشــكل املطلــوب.

التنسيق
• تســر الجامعــات ورشكات القطــاع الخــاص يف مســارين

• كثــر مــن الشــباب ليســوا عــى درايــة مبرافــق وفــرص التعلــم
املوجــودة.
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التوصيات
الحكومة

• إصدار قانون لحامية حقوق امللكية الفكرية.

• ايجــاد آليــة تنســيق لجميــع الــوزارات ذات الصلــة للعمــل
عــى تشــغيل الشــباب ؛ يجــب أن تُعطــى املســؤولية إىل وزارة
واحــدة معينــة فقــط.
• إلــزام الــركات واالعــال واملؤسســات بااللتــزام مبعــدل
الحكومــة لتوظيــف الســكان املحليــن  75-80٪ -محليــن
مقابــل  20-25٪عــال أجانــب  -وإدراج نســبة توظيــف
للشــباب والخريجــن الجــدد مــع مراعــاة التــوازن بــن الجنســن.
• إلــزام الــركات واالعــال واملؤسســات بتوفــر فــرص
التدريــب والتطــوع بدفــع بــدل الطعــام واملواصــات عــى
األقــل.

• رصــد حالــة ورفاهيــة العــال العاملــن يف الــركات
واملصانــع عــن كثــب وبصــورة منتظمــة للتأكــد مــن أنهــم
يعاملــون بشــكل جيــد  ،ومغطــاة للتأمــن  ،ويطلــب منهــم
العمــل أليــام وســاعات منتظمــة.
• تســهيل تقاعــد كبــار الســن وتوظيــف الشــباب الذيــن هــم
أكــر وعيــا باســتخدام التقنيــات الحديثــة.
• إنشــاء بوابــة  ،رمبــا مــن خــال وزارة العمــل والشــؤون
االجتامعيــة  ،لنــر جميــع إعالنــات الوظائــف الشــاغرة مــن قبل
الــركات واملنظــات غــر الحكوميــة  ،وتســجيل الباحثــن عــن
عمــل  ،ومنحهــم حــق الوصــول إىل التقــدم للوظائــف املتاحــة.

• إلــزام الــركات بتوظيــف عــال أجانــب لفــرة زمنيــة معينــة
 ،عــى ســبيل املثــال  ،ســنتان  ،والذيــن يتعــن عليهــم تدريــب
املوظفــن املحليــن وتســليم املســؤوليات إليهــم بعــد ذلك.

• تنظيــم املنتديــات وجمــع الــوزارات والــركات واملنظــات
ذات الصلــة عــى طاولــة واحــدة ملناقشــة عاملــة الشــباب
والتخطيــط لهــا بانتظــام.

• إلــزام الــركات واملصانــع والــركات وأصحــاب العمــل
اآلخريــن بتوفــر التغطيــة التأمينيــة ملوظفيهــم ؛ وبالتــايل ،
لــن يعتمــد النــاس عــى الحكومــة فقــط للحصــول عــى معــاش
التقاعــد.

األوساط األكادميية والتعليم

• إلــزام الــركات الدوليــة  ،وخاصــة تلــك العاملــة يف قطــاع
النفــط  ،بــأن يكــون لديهــا برامــج لتنميــة قــدرات الشــباب
 ،والتدريــب املهنــي  ،ودعــم ومتويــل مشــاريع األعــال
الصغــرة للشــباب.
• تحديــد وتعديــل الحــد األدىن ألجــور العــال مبــا يف ذلــك
عــال اليوميــن.
• تســهيل تســجيل الــركات  ،وال ســيام الــركات الصغــرة
والــركات العاملــة يف القطــاع الرقمــي.
• تعديــل النظــام الرضيبــي إلعفــاء الــركات حديثــة التأســيس
وخاصــة الــركات الصغــرة مــن دفــع الرضائــب يف الســنوات
الثــاث األوىل.
• خلــق بيئــة تدعــم و تحمــي األعــال القامئــة بالفعــل
واملســتقبلية وخاصــة األعــال الصغــرة التــي طورهــا
ا لشــبا ب .
• اســتئناف برنامــج قــروض التمويــل متناهــي الصغــر للشــباب
إلقامــة مشــاريع أعــال صغــرة.
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• تعديل الرؤية والربامج وفقاً ملتطلبات سوق العمل.
• توفــر املهــارات اإلضافيــة الالزمــة  ،مثــل املهــارات
الشــخصية  ،للطــاب ليكونــوا قادريــن عــى التواصــل مــع
أصحــاب العمــل املحتملــن والوفــاء باملعايــر املطلوبــة.
• ريــادة األعــال هــي مهــارة مهمــة أخــرى يجــب تضمينهــا يف
الجامعــة وبرامــج التعليــم الرســمي األخــرى.
• ارشاك رشكات ومؤسســات القطــاع الخــاص للحصــول عــى
نهــج تكميــي لحــل مشــكلة بطالــة الشــباب وتوقيــع مذكــرات
تفاهــم لتوفــر التدريــب والعمــل الصيفــي وفــرص التطــوع
للطــاب  -وخاصــة طــاب الجامعــات.
• إجــراء أبحــاث دوريــة حــول تشــغيل الشــباب وتقديــم النتائــج
والتوصيــات الالزمــة إىل الجهــات املعنيــة الحكوميــة وغــر
الحكوميــة.
• توفــر املزيــد مــن فــرص التعليــم الفنــي واملهنــي وفتــح
أقســام مهنيــة جديــدة يف املــدارس الثانويــة واملعاهــد.
• توفــر دورات تقنيــة ومهنيــة وتعليميــة غــر رســمية وفتــح
مراكــز تعليــم غــر رســمية للشــباب الذيــن مل يتمكنــوا أو لــن
يتمكنــوا مــن إكــال التعليــم الرســمي.

• فتــح مراكــز تعليــم غــر رســمية لتوفــر املهــارات األساســية
التــي يتطلبهــا ســوق العمــل  ،مثــل املهــارات الناعمــة  ،والتــي
ال يتــم تدريســها يف املدرســة أو الجامعــة.
• انشــاء مركــز املهــن الجامعــي إلرشــاد الطــاب وإرشــادهم
حــول فــرص العمــل املســتقبلية قبــل التقــدم لاللتحــاق بكليــة
أو قســم جامعــي.

رشكات القطــاع الخــاص واملنظــات غــر
ا لحكو ميــة
• العمــل بشــكل تعــاوين مــع الجهــات الحكوميــة والجامعــات
لعقــد اجتامعــات دوريــة ملتابعــة أوضــاع تشــغيل الشــباب
وتقديــم التوجيــه والوســائل والدعــم الالزمــة.
• اســتثامر الشــباب والخريجني املحليــن وتوظيفهم وتدريبهم
وإعدادهــم ليحلــوا محــل العاملــة األجنبيــة يف املســتقبل قــدر
اإلمكان.
• أن يكــون هنــاك برامــج وأقســام خاصــة لتوظيــف الخريجــن
الجــدد والشــباب الذيــن ليــس لديهــم خــرة كبــرة ولتوفــر
فــرص التدريــب والتطــوع بدفــع بــدل الطعــام واملواصــات.
• اســتمرار املنظــات الدوليــة يف دعــم وزارة العمــل والشــؤون
االجتامعيــة لتقديــم دورات تدريبيــة مهنيــة ؛
• يجــب أن يكــون لــدى الــركات نظــام توظيــف أكــر شــفافية
وخضو ًعــا للمســاءلة ملنــح تكافــؤ الفــرص وإزالــة ثقافــة التحييــز
واملحســوبية.
• الــركات  ،مثــل رشكات النفــط  ،يســتوجب تغيــر العقليــة
القائلــة بــأن النســاء غــر قــادرات عــى القيــام بوظائــف وأداء
وظائــف مثــل الرجــال  -يف إشــارة إىل التمييــز ضــد املــرأة
واســتبعادها مــن مقابــات العمــل.
• تقديــم املنظــات غــر الحكوميــة املزيــد مــن الــدورات
التدريبيــة للشــباب حــول كتابــة الســرة الذاتيــة  ،وكتابــة خطابات
ا عــن
التعريــف  ،والتواصــل الكتــايب  ،وتطويــر األعــال  ،فض ـ ً
املهــارات الناعمــة التــي يتطلبهــا ســوق العمــل.
• املنظــات  ،مثــل مؤسســة روانــكا  ،والــركات  ،مثــل داريــن
كــروب  ،انشــاء منصــة والتنســيق مــع املنظــات الحكوميــة
والدوليــة إلرشاك الشــباب الذيــن لديهــم أفــكار مشــاريع لــي
يتــم دعمهــم ورعايتهــم مــن قبــل رشكات القطــاع الخــاص.

الشباب
• عــدم انتظــار الفــرص ولكــن أن يكــون لديــك خطــط و مالحقــة
الفــرص  ،واســتخدام أســاليب مختلفــة لتطويــر مهاراتهــم
للعثــور عــى وظيفــة مناســبة .
• التواصــل مــع الــركات واملؤسســات وأصحــاب العمــل
اآلخريــن للعمــل كمتطوعــن أو متدربــن أو (متدربــن اثنــاء
العمــل) الكتســاب الخــرة.
• القيــام بــأي نــوع مــن االعــال  ،حتــى لــو مل يكــن مرتب ً
طــا
بالتعليــم  ،الكتســاب الخــرة ودخــول ســوق العمــل ســواء كان
ذلــك بــدوام جــزيئ عنــد الدراســة أو بــدوام كامــل بعــد التخــرج
ملــدة عامــن عــى األقــل ؛
• تطويــر مهاراتهــم ومؤهالتهــم مــن خــال حضــور الــدورات
واملؤمتــرات والنــدوات واالجتامعــات والــدورات املجانيــة عــر
اإلنرتنــت.
• الرتكيــز بشــكل خــاص عــى تطويــر املهــارات التــي يتطلبهــا
ســوق العمــل مثــل مهــارات الكمبيوتــر واللغــات والتواصــل
الكتــايب واملهــارات الشــخصية وإدارة املكاتــب ومهــارات
خدمــة العمــاء.
• مــن األفضــل للشــباب العمــل واكتســاب الخــرة ثــم البــدء يف
التخطيــط ألعاملهــم الخاصــة  ،وليــس العكــس.
• الشــباب  ،الذيــن فاتتهــم فرصــة إكــال الدراســة يف الجامعــة
الحكوميــة  ،لديهــم فرصــة للدراســة يف جامعــة خاصــة إذا كان
بإمكانهــم تحمــل تكاليفهــا  ،أو اكتســاب املعلومــات واملعرفــة
مــن خــال مرافــق التعليــم غــر الرســمية.
• يجــب أن يبــدأ عــدد اكــر مــن الشــابات العمــل يف القطــاع
الخــاص  ،وال يجــب أن يعتمــدن فقــط عــى الوظائــف املالمئــة
؛ يجــب عــى أرسهــم واملجتمــع أن يكونــوا داعمــن لهــم يف
هــذا الصــدد.
• التعلــم عمليــة مســتمرة و التــي أصبحــت رسيعــة جــدً ا يف
العــر الرقمــي  ،وال تســتطيع الحكومــات والجامعــات التعامــل
مــع تدفــق املعلومــات والتغــر التكنولوجــي الرسيــع ؛ لذلــك
 ،يجــب عــى الشــباب اغتنــام أي فرصــة لتطويــر أنفســهم ،
ومواكبــة الرسعــة  ،والبقــاء طموحــن و متحفزيــن لتحقيــق
أحالمهــم.

• يجــب أن تشــارك البنــوك أيضً ــا مــن خــال تقديــم قــروض
مبتطلبــات أقــل رصامــة وأقســاط أكــر مرونــة للشــباب حتــى
يتمكنــوا مــن بــدء أعــال املشــاريع.
النتائج والتحديات والتوصيات
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