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 .١هەڵسەنگاندنی گشتی
هەرێمــی کوردســتانی عێــراق ٤٦،٨٦١ ،کیلۆمەتر چوارگۆشــەی

باکــووری عێــراق پێکدەهێنێــت و لەگــەڵ واڵتانــی ئێــران،
تورکیــا و ســوریا هاوســنوورە ،پارێزگاکانــی هەولێــر،
ســلێامنی ،دهــۆک و هەڵەبجــە لەخــۆ دەگرێــت .توێژینەوەکــە
پارێزگاکانــی هەڵەبجــە و ســلێامنی بــۆ مەبەســتی ئامــاری
تێهەڵکێشــدەکات ،هەروەهــا ناوچــە جێناکۆکــەکان لــە
کەرکــوک و نەینــەوا لەخۆناگرێــت .بەگوێــرەی ڕاپۆرتێکــی ئامــار
لەالیــەن دەســتەی ئامــاری هەرێمــی کوردســتان خراوەتــە
ڕوو ،ژمــارەی دانیشــتوانی هەرێمــی کوردســتانی عێــراق
گەیشــتوەتە  ٣،٠٩٨،٨٠١( ٦،١٧١،٠٨٣نێــر و  ٣،٠٧٢،٢٨٢مــێ)
لــە ســاڵی ()٢٠٢٠ەوە بــە ڕێــژەی 1٢.٢هەڵکشــاوە .هەروەهــا،
هەرێمــی کوردســتانی عێــراق جێــگای بــۆ زیاتــر لــە ٢٦١،٠٠٠
پەنابــەر کردووەتــەوە ،بەزۆریــش پەنابەرانــی کــورد لــە ســوریا،
تورکیــا و ئێــران ،2هەروەهــا جێگاشــی بــۆ  ٦٢٣،٥٣٢ئــاوارەی
ناوخــۆ 3وەک ئێزیــدی ،عەرەبــی ســوننە و مەســیحیەکان
کردووەتــەوە ،کــە بەهــۆی شــەڕی داعــش و ناکۆکیەکانــی
تــر لــە ناوچەکانــی خۆیــان هەڵهاتبــوون .لەکاتێکــدا زۆربــەی
خەڵکــی هەرێمــی کوردســتانی عێــراق لــە شــارەکاندا دەژیــن،
زیاتــر لــە ملیۆنێــک لــە گوندەکانــدا دەژیــن.4
هەرێمــی کوردســتانی عێــراق دانیشــتوانێکی الوی هەیــە-
کــە بەتێکــڕا لەنێــوان تەمەنــی  ٢١ســاڵیدان – بەنزیکەیــی
 ٪٥٠لەخــوار تەمەنــی  ٢٠ســاڵیدان .5کاتێــک ئــەم دانیشــتوانە
الوانــە دەگەنــە تەمەنــی کارکــردن ،ئەمــەش ئــەوە دەردەخــات
لــە  ٢٠ســاڵی داهاتــوو ،نزیکــەی یــەک ملیــۆن کرێــکاری نــوێ
دێنــە نــاو بــازاڕی کارەوە ،ســااڵنە بەڕێــژەی  ٥٠،٠٠٠هەلــی
کار پێویســتە بەگوێــرەی بەردەوامــی لەگــەڵ گۆڕانــی ژمــارەی
دانیشــتوان .6لەگــەڵ ئەوەشــدا ،لــە ســاڵی ()٢٠١٤ەوە،
هەرێمــی کوردســتانی عێــراق ڕووبــەڕووی چەندیــن ئاســتەنگی
بووەتــەوە ،وەک شــەڕی داعش ،لێشــاوی پەنابــەران و ئاوارەی
ناوخــۆ ،دابەزینــی نرخــی نــەوت ،بودجــە ،ناکۆکــی سیاســی
لەگــەڵ حکومەتــی عێــراق ،هەروەهــا لــەم کۆتاییانەشــدا پەتای
http://www.krso.net/default.aspx?page=article&id=899&l=1
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ســەبارەت بــە کەرتــی گشــتی ،حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان
دامەزراندنــی ڕاگرتــووە و لــە ســاڵی ()٢٠١٥ەوە توانــای
نەبــووە بــە تــەواوی مووچــەی فەرمانبەرانــی حکومــەت بــدات.
هەروەهــا بــۆ کەرتــی تایبەتیــش ،ســەدان کۆمپانیــا داخــراون و
هــەزاران فەرمانبــەر لــە کارەکانیــان دوورخراونەتــەوە.
لەئێســتادا ،زۆربــەی خەڵــک کارەکانیــان لەدەســتداوە ،هەلــی
کاریــش زۆر ســنووردارە و پــڕە لــە ئاســتەنگ ،بــە تایبــەت بــۆ
الوان و تــازە دەرچــووان کــە ئەزموونێکــی باشــیان لــە کارکردنــدا
نیــە .بــەم شــێوەیە ،ڕێــژەی بێــکاری لــە ســاڵی  ٢٠١٣لــە ٪٦.٣
بــۆ  ٪١٤لــە ســاڵی 7 ٢٠١٥-٢٠١٤بەرزبوویــەوە .بەڕێوەبــەری
گشــتی کارو کاروبــاری کۆمەاڵیەتــی لــە هەرێمــی کوردســتان
لــە مانگــی یەکــی ســاڵی  ٢٠٢١ڕایگەیانــد کــە ڕێــژەی بێــکاری
لــە ســەروو  ٪١٢یــە ،8نزیکــەی  ٤٣٠،٠٠٠کــەس لــە تەمەنــی
کارکردنــدان ( )٦٤-١٥لــە هەرێمــی کوردســتانی عێــراق بەڕێــژەی
 ٪٦٠ژمــارەی دانیشــتوان.
هەرچەنــدە ،هەندێــک لــە ســەرچاوە نافەرمییــەکان ئاماژەیــان
بــەوە کــردووە ڕێــژەی بێــکاری زیاتــرە لــە  .9٪٢١ســەرەڕای
ئــەوەش ،دەســتەی ئامــاری هەرێمی کوردســتان بەنورساوێک
بــە دەزگای روانگــەی ڕاگەیانــد ڕێــژەی بێــکاری الوانــی تەمــەن
 ٢٤-١٥ســاڵ لــە ســاڵی ٢٠١٨دا  ٪٢٣.٩بــووە  ،10نزیکــەی
 ٢٨٠،٠٠٠کــەس .بــاوەڕ وایــە داڕمانــی ئابــووری دوای ســاڵی
 ،٢٠٢٠بەهــۆی پەتــای کۆرۆنــا زیاتــر بــووە هــۆی زیادبوونــی
ڕێــژەی بێــکاری لــە هەمــوو تەمەنەکانــدا بەتایبەتــی الوان.
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https://open.unido.org/api/documents/13052356/download/
Project20%Document_IRQ170173.pdf
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کۆرۆنــا .هەمــوو ئەمانــە زیانیــان لــە ئابــووری دا ،دووبــارە
بوونــە هــۆی بەرزبوونــەوەی ڕێــژەی بێــکاری ،بەتایبەتــی لــە نــاو
الوان و دەرچووانــی زانکــۆ وپەیامنگاکانــدا.

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

 ,دەستەی ئاماری هەرێمی10 Letter Ref.No.320,dated 16/5/2021
کوردستان ،وەزارەتی پالندانان – حکومەتی هەرێمی کوردستان

هەروەهــا ،چەندیــن هەڵســەنگاندن و ڕاپرســی ئەوەیــان
دەرخســتووە بەشــداری ئافرەتانــی الو لــە بــواری ئابووریــدا
بەڕێژەیەکــی بەرچــاو کەمــە .ئــەوان زیاتــر بەهــۆی ناجێگیــری
سیاســی و قەیرانــە دارایــی و ئابوورییەکانــەوە کاریانتێکــراوە.
لەگــەڵ ئەوەشــدا ،ژنــان ڕووبــەڕووی چەندیــن ئاســتەنگی
کومەاڵیەتــی دەبنــەوە ،بەتایبــەت لەکاتــی کارکــردن لــە کەرتــی
تایبــەت وەک تێکــەڵ بوونیــان لەگــەڵ پیاوانــدا ،درێــژی ماوەی
کارکــردن و گەشــتکردن هەمــوو ئەمانــە ڕێگــرن لەبــەردەم
زۆربــەی ئافرەتانــدا .ڕاپۆرتێــک لەالیــەن بانکــی جیهانــی لــە
ســاڵی  ٢٠١٩باڵوکراوەتــەوە ،تێیــدا هاتــووە «بەقووڵــی لــە
ڕابــردوو بڕوانیــن ،ڕێــژەی بەشــداری ئافــرەت لــە هێــزی کاردا لــە
کوردســتان یەکێکــە لــە نزمرتیــن ڕێــژەکان لــە جیهانــدا بەڕێــژەی
 .11« ٪١١رێــژەی بێــکاری لــە ســاڵی  ٢٠١٥لــە نــاو ئافرەتانــدا
بەڕێژەیەکــی بەرچــاو بــۆ  ٪٦٩بــۆ ئــەو ئافرەتانــەی لەخــوار
تەمەنــی  ٢٤ســاڵیدان هەڵکشــا (بــە بــەراورد ٪٢٤ی پیــاوان)
و لــە ٪٣٦ی ئافرەتانــی تەمــەن ( ٣٤-٢٥بــە بــەراورد ٪١١ی
پیــاوان) .توێژینەوەکــە ئەوەشــی دەرخســتووە ئــەو ئافرەتانــەی
کار دەکــەن نزیکــەی  ٪٨٠لــە کەرتــی گشــتی دامــەزراون ،تەنهــا
12
نزیکــە ٪١ی ئــەو ئافرەتانــە لــە کەرتــی تایبــەت دامــەزراون.
بــەم شــێوەیە ،بارودۆخــی کارو دامەزرانــدن لــە هەرێمــی
کوردســتانی عێــراق دەکرێــت بــە دوو مــاوەی جیــاواز
باســبکرێت :پێــش داعــش ( ،)٢٠١٣-٢٠٠٥کاتێــک هەرێمــی
کوردســتانی عێــراق گەشەســەندنێکی ئابووریــی بەهێــزی
بەخــۆوە بینــی و چەندیــن دەرفەتــی کاری لــە هەرێمــی
کوردســتان بــۆ الوان ڕەخســاند و چەندیــن کوردانــی تاراوگــە و
شــارەزایانیان لــە تــەواوی جیهــان بانگێشــت کردن بۆ ئــەوەی لە
هەرێمــی کوردســتان کار بکــەن بــە مەبەســتی بەرەوپێشــردن
و ئاوەدانکردنــەوەی هەرێمەکــە ،هەروەهــا دوای داعــش
(ســاڵی  ٢٠١٤بــەدواوە) چەندیــن قەیــران و ناکۆکــی بوونــە
هــۆی الوازکردنــی ئابــووری و دووبــارە ڕێــژەی بێــکاری زیــادی
کــرد ،بــە تایبــەت لەنــاو الوان و تــازە دەرچووانــدا.
ئــەو مــاوە دێــژەی بێــکاری کاریگەریەکــی پێچەوانــەی
لەســەر داهاتــوو ،ڕێــڕەوی کارو ژیانــی الوان هەیــە.

11 https://www.worldbank.org/en/news/feature/21/03/2019/helpingwomen-in-kurdistan-region-of-iraq-to-find-jobs
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 .٢ئامانج
ئامانجــی ســەرەکی ئــەم توێژینەوەیــە ســەرنج خستنەســەر
ئــەو بــارودۆخ و ئاڵنگاریانــەی کــە ڕووبــەڕووی الوان
دەبنــەوە لەکاتــی گــەڕان بــەدوای کاردا .توێژینەوەکــە ســەرنج
دەخاتەســەر ئــەو الوانــەی کــە لــە تەمەنــی  ٣٥-١٨ســاڵیدان کــە
زیاتــر لــە ( ٪٣٥زیاتــر لــە  ٢ملیــۆن کــەس) ژمــارەی دانیشــتوانی
هەرێمــی کوردســتانیان پێکهێنــاوە؛ ســەیری هێڵــکاری  ١بکــە
لەخــوارەوە .کــە ڕاپۆرتەکــە هەڵســەنگاندنێکی گشــتی لەبــارەی
بەرزونزمــی هێڵەکانــی ئابــووری و بێــکاری دەخاتــەڕوو ،ســەرنج
دەخاتەســەر الوان و ئــەو ئاســتەنگیانەی لەکاتــی گــەڕان
بــەدوای کاردا ڕووبەڕوویــان دەبنــەوە .ڕاپۆرتەکــە ئامادەکــراوە
بــۆ ئــەوەی لــە کۆربەنــدی روانگــە بــۆ الوان پێشکەشــبکرێت،
کــە لــە هەولێــر لــە  ٢٠٢١ســازدەکرێت.
بــۆ کۆکردنــەوەی زانیــاری باوەڕپێکــراو و یاســایی ،ئەنجامدانــی

هێڵکاری  .١ژمارەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان بە تەمەن و ڕەگەز
 (IOM) ٢٠١٨سەرچاوە :دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستان /ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچبەران
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ئامانج

 .٣شێواز (مێسۆدۆلۆجی)
شــیکردنەوەیەکی ڕاســت و پتــەو ،وە بــۆ کۆکردنــەوەی
زانیــاری کارپێکــراو و هاوتــا لــە ســەرچاوەی ســەرەتایی و
الوەکــی .کۆکردنــەوە و شــیکاری زانییارییــەکان ڕەچاوکــراون و
زانیــاری چەندییەتــی و جــۆری تێــدا بەکارهاتــووە .ســەرچاوەی
زانیارییــەکان لــە پەراوێــز و هەروەهــا لــە لیســتی ســەرچاوەکان
کــە لەپاشــکۆی توێژینەوەکــەدا ئاماژەیــان پێکــراوە.
 .٣.١سەرچاوەی سەرەتایی
.٣.١
بــۆ هەڵســەنگاندنێکی ڕاســتەوخۆ بــۆ بابەتەکــە ،دەســکەوتنی
زانیــاری ســەرەتایی و نــوێ لــە گروپەکانــی گفتووگــۆی
ئامانجکــراو ،دەزگای روانگــە حــەوت گفتوگــۆی لەســەر
بابەتەکــە ئەنجــام دا لەگــەڵ الوان  -دوو گــروپ بــە شــێوەی
ڕووبــەڕوو و پێنــج گروپیــش بەشــێوەی ســەرهێڵ بــۆ ١٠٣
الو لــە هەرێمــی کوردســتان لــە مانگــی نیســان و مانگــی
حوزەیرانــی ،٢٠٢١بــە ناونیشــانی «بنیاتنانــی الوی بەهێــز
لــە بــازاڕی کاردا لــە هەرێمــی کوردســتان» .بەشــداربووان
پکهاتبــوون لــە  ٤٨ئافــرەت و  ٥٥پیــاوی الو ٥٢ :بەشــداربوو
تەمەنیــان لــە  ٢٢-١٨ســاڵیدا بــوو ٤١ ،بەشــداربوو تەمەنیــان
لــە  ٢٨-٢٣ســاڵیدا بــوو ،وە  ١٠بەشداربووشــیان تەمەنیــان
لــە  ٣٥-٢٩ســاڵیدا بــوون .بەشــداربووان پێکهاتبــوون لــە ١٤
الوی دامــەزراو ٣٤ ،الوی بێــکار ٥٥ ،قوتابــی (بێــکار) .کرنگرتیــن
بابەتەکانــی گروپــی گفتوگۆکانــی ئامنجکــراو ،بریتــی بــوون لــە:
•گرنگرتیــن هــۆکار و ئاســتەنگییەکانی بــەردەم الوانــی
بێــکار لــە هەرێمــی کوردســتان،
•ڕۆڵــی دامــەزراوە حکومییــەکان ،کەرتــی تایبــەت،
دامــەزراوە ناحکومیــەکان هەروەهــا زانکــۆکان و ســەنتەری
ڕاهێنانــەکان لــە زیادکردنــی دەرفەتــی کار و پەرەپێدانــی بەهــرە
و تواناکانــی الو،
•دەرەنجــام و کاریگەرییــە نەرێنییەکانــی بێــکاری
لەســەر ژیــان و داهێنانــی الوان ،باشــرین ڕێــگا کــرداری و
چارەســەرەکان بــۆ بێــکاری الوان.
•ســەرچاوەی ســەرەتایی زانیــاری زیاتــر وەک
چاوپێکەوتــن و پەیوەنــدی لەگــەڵ نوێنــەری وەزارەتی پالندانان
لەخۆدەگرێــت ،لەگــەڵ ســێ چاوپێکەوتنــی تەلەفۆنــی
لەگــەڵ وەزارەتــی خوێندنــی بــااڵ و توێژینــەوەی زانســتی،
یەکێتــی ژووری بازرگانــی و پیشەســازی هەرێمــی کوردســتان

و بەڕێوەبەرایەتــی دامــەزراوە ناحکومیــەکان -حکومەتــی
هەرێمــی کوردســتان.
 .٣.٢سەرچاوەی الوەکی
.٣.٢
ســەرچاوەی الوەکــی ڕاپۆرتــە ئاماریــەکان و نــوورساوەکان
 ،هەڵســەنگاندنەکان و ئــەو توێژینەوانــەی لــە الیــەن
ڕێکخــراو و دامــەزراوە باوەرپێکراوەکانــەوە ئەنجــام دراون
وەک وەزارەتەکانــی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان،
نوێنەرانــی نەتــەوە یەکگرتــوەکان ،رێکخــراوە نەتەوەیــی و
نێودەوڵەتیــەکان ،زانکــۆکان ،وەک لــە پەراوێــزدا ئاماژەیــان
پێکــراوە لەخۆدەگرێــت.
ڕاپرســی نیشــتیامنی الوان و تازەپێگەیشــتوان لەالیــەن
حکومەتــی عێــڕاق ،حکومەتــی هەرێمــی کوردستان(دەســتەی
ئامــاری هەرێــم) ،ئاژانســی هــاوکاری دارایی دانیشــتوانی ســەر
بــە نەتــەوە یەکگرتــووەکان ( ،)UNFPAڕێکخــراوی یونیســێف
و ئاژانســی هــاوکاری گەشەســەندنی نێودەوڵەتــی ســویدی
( )SIDAئەنجامــدراوە ,هەروەهــا وەک ســەرچاوەی ســەرەکی
بەکارهێــراوە .ڕاپرســیەکە لــە ســاڵی  ٢٠١٩ئەنجامــدراوە،
 ١،٨٧٥چاوپێکەوتــن لەگــەڵ خێزانەکانــدا لەخۆدەگرێــت
( ٦٢٥خێــزان لــە هەریــەک لــە پارێزگاکانــی هەولێــر ،دهــۆک و
ســلێامنی و هەڵەبجــە) بەگشــتی زیاتــر لــە  ١٠،٠٠٠کــەس لــە
ڕاپرســییەکەدا بەشــداربوون .هەڵســەنگاندنەکە  ٪٤٤.٢الوان
و تازەپێگەیشــتوان لەخۆدەگرێــت ( ٪٤٨.٩مــێ و  ٪٥١.١نێــر)
بەگشتی  ٤،٤٢٨الو و تازەپێگەیشتوو لە تەمەنی  ٣٠-١٠ساڵی.

شێواز
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 .٤دەستکەوتە سەرەکییەکان
 .٤.١گروپــی گفتوگۆکانــی ئامانجکــراو -ســەرچاوەی
.٤.١
ســەرەتایی
 ٣٥ساڵی
 ٤.١الوی بەشداربوو لە تەمەنی ٣٥--١٨
هەرێمــی کوردســتانی عێــراق ،مانگــی نیســان – مانگــی
حوزەیرانــی ســاڵی ٢٠٢١
ئەنجامدراوە لەالیەن دەزگای روانگە
ا .حکومەت
ئاستەنگە سەرەکییەکان

پێشنیارەکان
•وەبەرهێنــان لــە کوالێتــی بــەرزی پــەروەردەی فەرمــی و
نافەرمــی و پێشکەشــکردنی ڕاهێنــان بــە الوان و ســەنتەری
گەشەپێدانی پسپۆڕی (سەرهێڵ و ناوپۆل) بۆ فێرکردنی الوان
لــەو بابــەت و بەهــرە و پســپۆڕیانەی کــە بازاڕ پێویســتی پێیانە.
•ئەنجامدانــی هەڵســەنگاندنی کار لــە ئێســتادا بــۆ باشــر
تێگەیشــن لــە بارودۆخــی دامەزراندنــی الوان و پــان و
ســراتیژی پێشــکەوتوو بــۆ کارئاســانی لــە دامەزراندنــی الوان.
•هاوکاری ئابووری ناوخۆ و بازاڕی ناوخۆ.
•فەرمانبــەرە بەتەمەنەکانــی کــە لــە نــاو حکومــەت کار
دەکــەن خانەنشــین بکرێــن و الوان لەشــوێنیان دامبەزرێــن.

•نەبوونــی ســراتیژی و پالنــی ڕوون بــۆ بەرەوپێشخســتنی
توانــای الو و دامەزراندنیــان.
•پشتبەســن بــە داهاتــی نــەوت و هەمەچەشــن نەکردنــی
وەبەرهێنــان لــە کەرتەکانــی وەک کشــتوکاڵ و پیشەســازی بــۆ
ڕەخســاندنی هەلــی کاری زیاتــر.
•نەبوونــی ڕێبــەرو هــاوکاری دارایــی و کارگێــڕی و یاســایی
بــۆ الوانــی کارســاز.

ب .زانکۆ/پەیامنگا و پەروەردەی نافەرمی
ئاستەنگە سەرەکییەکان
•فێرنەکردنــی قوتابییــان بــەو پســپۆڕی و بەهرانــەی لــە
بــازاڕی کاردا پێویســن.

•جێبەجێنەکردنــی یاســای دامەزراندنــی ناوخــۆ٪٨٠ -
فەرمانبــەری کۆمپانیــاکان دەبێــت فەرمانبــەری ناوخــۆ بــن،
زۆربــەی کرێــکار و پەنابــەری واڵتانــی دەرەوە لــە هەرێمــی
کوردســتان دامــەزراون ،هەلــی دامەزراندنیــان بــۆ خەڵکــی
ناوخــۆ کەمکردوەتــەوە.

•زانکــۆ ناحکومیــەکان کارامەیــی پەیوەندیــدار بــە پســپۆڕی
و زانیــاری زیاتــر دەخەنــەڕوو وەک لــە زانکــۆ حکومییــەکان.

•نەبوونــی بەهرەکانــی وەک کارگێــڕی پرۆفێشــناڵ ،ڕاهێنــەر
و مامۆســتا ،بــە گشــتی کەســە شــیاوەکان لــە شــوێنی شــیاو
نیــن.

•هەندێــک بــواری پەروەردەیــی زانکــۆکان هیــچ دەرفەتێکــی
کاریــان نیــە؛ دەرچوانیــان ناچــارن کارێــک پەیــدا بکــەن کــە
پەیوەنــدی بــە پســپۆڕی خۆیانــەوە نییــە.

•ئەو الوانەی لە ناوچە گوند نشینەکاندا دەژین زیاتر
پشتگوێخراون.

•هیــچ پرۆگــرام و ســەنتەرێک بــۆ بەهێزکــردن و ڕاهێنانــی
الوان نیــە بــۆ بەرەوپێشــردنی پســپۆڕییەکانیان وەک ئــەوەی
بــازاڕی کار پێویســتیانە.
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•زیاتــر ســەرنج خســتنە ســەر تیــۆر و بیــردۆزەکان و کەمــر
ســەرنج خســتنە ســەر الیەنــە کردارییــەکان.

پێشنیارەکان
•بابــەت و پســپۆڕییەکان لــە زانکۆکانــدا بگوترێنــەوە،
بەتایبەتــی لــە زانکــۆ حکومییــەکان بــە هەماهەنگــی لەگــەڵ
پێویســتیەکانی بــازاڕ.
•کردنــەوەی ســەنتەرەکانی ڕاهێنــان بــۆ فێرکردنــی الوان
لــەو پســپۆڕییانەی کــە پەیوەندیــان بــە کاری بەردەســتەوە
هەیــە لــە بــازاڕدا.

ج .کۆمپانیاکانی کەرتی تایبەت و ڕێکخراوە ناحکومیەکان.
ئاستەنگە سەرەکیەکان
•پێنەدانــی دەرفــەت بــە تــازە دەرچــووان ،کــە ئــەوان داوای
هەبوونــی ئەزموونــی چەنــد ســاڵێك کارکــردن دەکــەن کــە تــازە
دەرچوانیــش نیانــە.
•ســەرەڕای ســنوورداری دەرفەتــی کار ،ئــەو کارانــەش
کــە بەردەســن بەهــۆی خزمایەتــی و بوونــی پشــتگیرییەوە
گیــراون.
•دەرچووانی زانکۆ ناحکومیەکان لەپێشینەن.
•پێدانــی دەرفەتــی زیاتــر بــە کرێــکارە بیانیــەکان و
ســنوردارکردنی دەرفەتــی کار بــۆ الوانــی ناوخــۆ
•هەمــوو کارو پــڕۆژەکان بەکاربــراون؛ الوان ناتوانــن
دەســت بــە پــڕۆژە و کاری خۆیــان بکــەن.
•میدیــا ڕۆڵێکــی نەرێنــی هەیــە لــە نیشــاندانی الوانــی
ناوخــۆ وەک ‹کەســانێکی بێــکاری هــەژار›

پێشنیارەکان
•بازرگانــەکان و کۆمپانیــاکان پێویســتە پەرەپێدانــی
تواناکانــی گەنــج و دامەزراندنیــان بخەنــە بــواری جێبەجێکــردن.
•ڕێکخــراوە ناحکومیــەکان پێویســتە پــەرە بــە پســپۆڕی
تواناکانــی الو و کلتــوری وەرگرتــن و پەســەندکردنی تــازە
دەرچــووان بــدەن.
ناحکومیــەکان
ڕێکخــراوە
و
•کۆمپانیــاکان
دەرفەتــی فێــرکاری و فێربــوون لەســەر کار
زیاتــر بــۆ الوان و تــازە دەرچــووان بڕەخســێنن.

د .الوان
ئاستەنگە سەرەکیەکان
•زۆربەی الوان ئامانجێکی ڕوونیان بۆ ژیانیان نیە.
•هەندێــک ئامادەنیــن ئــەو کارانــە بکــەن کــە پەیوەندیــان بــە
پســپۆڕی خۆیانــەوە نییــە؛ ئــەوان بــەدوای کارێکــی گــەورە و
شــکۆداردا دەگەڕێــن.
•بێــکاری بۆتــە هــۆی ئــەوەی زۆربــەی الوان فێــری خــووی
خــراپ بــن وەک جگەرەکێشــان و بەفیڕۆدانــی کات و
پارەکانیــان لــە کافرتیاکانــدا.
•زۆربــەی الوان تــەواو بــێ تاقــەت و بــێ هیــوان؛ نازانــن
چــۆن مامەڵــە لەگــەڵ پســپۆڕی و کەســایەتیان پەیوەســت بــە
کارو هاوســەرگیریان بکــەن.
•هەندێــک لــە الوان کێشــەی دەروونــی ،کۆمەاڵیەتــی و
خێزانیــان هەیــە.
•هەندێــک لــە الوان کۆچیانکــردووە و هەندێکیــش پالنیــان
بــۆ کۆچکــردن دانــاوە.
•الوان باوەڕیــان بــە سیســتەمی پــەروەردەی گشــتی
نەمــاوە.
پێشنیارەکان
•پەرەپێــدان بــە تواناکانــی خۆیــان لەڕێــگای پرۆگرامــە
ســەرهێڵەکان وەک ئــەو پیشــانەی کــە پەیوەندیــان بــە
پســپۆڕیەکان و زمانــی ئینگلیزیــەوە هەیــە.
•بەکارهێنانــی ئینتەرنێــت بــۆ بــرەودان بــە توانــای
پەیوەندیــان و فراوانکردنــی ،لەبــری ئــەوەی کاتیــان بــە قســەی
بــێ ســوود بەفیڕۆبــدەن.
•ئەنجامدانــی کاری خۆبەخشــی بــۆ دەســتکەوتنی
ئەزموونــی زیاتــر و بــە ئاســانی پەیداکردنــی کار.
کاری
کــە
کارانــەی
ئــەو
•پەســەندکردنی
دڵخــوازی خۆیــان نیــە – تەنهــا وەک دەســتپێکێک.
ح .خێزان
•هەندێــک خێــزان پشــتگیری منداڵــە الوەکانیــان ناکــەن –
هیــچ پشــتگیری و ڕێنمونیــان ناکــەن.
•هەندێــک خێزانــی دیکــەش هــەن ڕێگــە بــە ئــازادی
هەڵبــژاردن و ئــازادی گەشــتکردن بــە منداڵــە الوەکانیــان نادەن.
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 .٤.٢بارودۆخی کاری الوان – سەرچاوەی الوەکی
.٤.٢
 ٤.٢.١ڕاپرســی نیشــتیامنی الوان و تازەپێگەیشــتووان –
چەندێتــی
 ٣،٣٠٩الو لــە ڕەگــەزی نێــر و مــێ لــە تەمەنــی  ٣٠-١٥ســاڵی لــە
ڕاپرســیەکەدا بەشــداربوون.
هەرێمی کوردستانی عێراق٢٠١٩ ،

و جــدی نیــن لــە گــەڕان بــەدوای کارامەیــی و کاری خۆیــان،
تواناکانیــان زۆر ســنووردارن و ئەوەنــدە نیــن کــە داواکاری
کاری بەردەســت پڕبکەنــەوە .هەروەهــا هەندێــک هــۆکاری
تریــش هــەن وەک ژمارەیەکــی زۆری کرێــکارە بیانییــەکان و
ناهاوســەنگی لــە نێــوان ژمــارەی زۆری داواکاران و ژمارەیەکــی
ســنوورداری هەلــی کار.
لەکاتێکــدا الوان باوەڕیــان وایــە بێکاریــان پەیوەنــدی بــە
هــۆکارە دەرەکیەکانــەوە هەیــە ،بەتایبەتــی ســنوورداری
دەرفەتــی کار ،هەروەهــا چەندیــن هــۆکاری تریــش هــەن کــە
پەیوەنــدی بــە الوان خۆیانــەوە هەیــە – بەتەواوەتــی هــەوڵ بــۆ
بەرەوپێشــردنی توانــا و کارامەییەکانیــان نــادەن و موکوڕنیــن
لــە گــەڕان بــەدوای کاردا.

هێڵکاری  .٢هۆکارەکانی بێکاری الوان – ٢٠١٩
ڕاپرســیەکە لەالیــەن حکومەتــی عێــراق ،حکومەتــی هەرێمــی
کوردستان(دەســتەی ئامــاری هەرێــم) ،ئاژانســی هــاوکاری
دارایــی دانیشــتوانی ســەربە نەتــەوە یەکگرتــووەکان
( ،)UNFPAیونیســێف ( )UNICEFو ئاژانســی هــاوکاری
گەشەســەندنی نێودەوڵەتــی ســویدی ( )SIDAئەنجامــدراوە.
ئــەو هێڵکاریــەی ســەرەوە هــۆکارە ســەرەکیەکانی بێــکاری
لــە تێڕوانینــی زیاتــر لــە  ٣،٣٠٩الو لــە هــەردوو ڕەگــەزی نێــر
و مــێ لــە تەمەنــی  ٣٠-١٥ســاڵی دەخاتــەڕوو ،کــە ســاڵی
 ٢٠١٩بەشــداریان لــە ڕاپرســی تازەپێگەیشــتووان و الوانــی
نیشــتیامنی کردبــوو.
ســنوورداری دەرفەتــی کار لــە کەرتــە تایبــەت و گشــتیەکان و
کەرتەکانــی دیکــە ســەرەکیرتین هــۆکاری بێــکاری الوانــن – واتە
ســێیەکی هــۆکارەکان .حکومــەت بێهێــزە لــە دەســتەبەرکردن و
فەراهەمکردنــی دەرفەتــی کار بــۆ الوان ،ئەمــەش بــە دووەم
هــۆکاری بێــکاری الوان دانــراوە ،هێڵکاریەکــە ئەوەشــی
خســتوەتەڕوو کــە الوان خۆیــان یەکێکــن لــە هــۆکارە
ســەرەکیەکانی بێکاریــان ،لەبەرئــەوەی الوان زۆر بــە پــەرۆش
8
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هێڵکاری  .٣هۆکارەکانی الوان بۆ گەڕان بەدوای کاردا – ٢٠١٩
هێڵکاریەکــەی ســەرەوە گرنگرتیــن ئــەو ڕێگایانــەی الوان
دەیانگرنەبــەر بــۆ گــەڕان بــەدوای کاردا لــە تێڕوانینــی زیاتــر لــە
 ٣،٣٠٩الو لــە هــەردوو ڕەگــەزی نێــر و مــێ لــە تەمەنــی ٣٠-١٥
ســاڵی دەخاتــەڕوو ،کــە ســاڵی  ٢٠١٩بەشــداریان لــە ڕاپرســی
نیشــتیامنی الوان و تازەپێگەیشــتووان کــردووە.
گەڕانــی الوان بــەدوای کاردا لەڕێگــەی خزمایەتــی و پەیوەنــدی
کەســی و خێزانیــەوە زۆر زیاتــرە لــە هۆکارەکانــی تــر – بەڕێــژەی
یــەک لەســەر ســێی ژمــارەی بەشــداربووانی ڕاپرســییەکە.
نزیکبوونــەوە لــەو الیەنانــەی کارەکــە دەســتەبەر دەکــەن
وەک کۆمپانیــاو کەرتــە تایبەتــەکان ،پــڕۆژەکان ،ڕێکخــراوە
ناحکومییــەکان ،هتــد ،.پلەی دووەمیان لــە هۆکارەکانی گەڕان

بــەدوای کاردا تۆمارکــردووە .ســەردانکردن و نزیکبوونــەوە لــە
دامــودەزگا حکومیــەکان بەمەبەســتی دامەزرانــدن بەڕێژەیــەک
کەمــر لــە یــەک لەســەر چــواری ژمــارەی الوانــی بەشــداربوو لــە
ڕاپرســییەکە تۆمارکــراوە.
پەیوەنــدی و خزمایەتــی کەســی و خێزانــی زیاتــر ڕەچاودەکرێت
لەکاتــی گەڕانــی الوان بــەدوای کاردا .هەروەهــا ،بەڕێــژەی
زیاتــر لــە یــەک لەســەر چــواری الوان پێیــان باشــرە لــە
الیەنــی دەســتەبەرکەری کارەکــە نزیکبنــەوە (کەرتــی تایبــەت)،
کەمــر لــە یــەک لەســەر چــواری ژمــارەی الوانــی بەشــداربوو
لــە ڕاپرســیەکە خواســتیان لەســەر نزیکبوونەوەیــە لــە
دامــودەزگا حکومیــەکان بەمەبەســتی دامەزرانــدن .هەروەهــا،
هۆکارەکانــی تــری گــەڕان بــە دوای کاردا هــەن وەک ناونوســین
لــە ســەنتەرەکانی کاردا و وەاڵمدانــەوەی باڵوکراوەکانــی
هەلــی کار لــە ڕیگــەی مێدیــا و پەیجەکانــی سوشــیاڵ مێدیاوە.

هەبــووە .قوتابیــان لەمــەودوا هیــچ دەرفەتێکــی دامەزراندنیان
لــە کەرتــی گشــتیدا نیــە ،ئــەو ئەندامانــەی لــە خێزانەکانیانــدا
فەرمانبــەری حکومەتــن مووچەی تــەواو وەرناگرن .لەئێســتادا،
الوان وەک جــاران لەالیــەن خێزانەکانیانــەوە هــاوکاری
ناکرێــن .دامەزرانــدن لــە کەرتــی گشــتی ســەرەکیرتین خەمــی
ئەفرەتانــی الوە کــە زۆربەیــان چاویــان لــە دامەزراندنــە لەالیــەن
حکومەتــەوە – زیاتــر لــە  ٪٧٥ی ئافرەتــان لــە هێــزی کاردا لــە
کەرتــی گشــتی دامــەزراون 15.بــەم جــۆرە ،ڕێــژەی بێــکاری لەنــاو
16
ئافرەتانــدا بــە ســێ ئەوەنــدە زیاتــر لــە پیــاوان تۆمارکــراوە.

 ٤.٢.٢کەرتی گشتی
بــەدەر لــە چەنــد حاڵــەت و گرێبەســتی خزمەتگــوزاری تایبــەت،
حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان لــە ســاڵی ()٢٠١٥ەوە هیــچ
کەســێکی دانەمەزرانــدووە ،لەکاتێکــدا ئــەوە ســەرەکیرتین
ســەرچاوەی دامەزرانــدن بــووە ،بەتایبەتــی بــۆ ئــەو الو و
ئافرەتــە تــازە دەرچووانــەی لــەدوای ســاڵی  ٢٠٠٣دەرچــوون.
ئەمــەش بەڕوونــی لــە گروپــی گفتوگــۆی ئامانجکــراودا بــە
ڕەخنەگرتــن و ناڕەزایــی لــە وەســتاندنی دامەزرانــدن لــە کەرتــی
13
گشــتیدا لەالیــەن بەشــداربووانەوە خراوەتــەڕوو.
بەگوێــرەی شــیکاری بــازاڕی کار کــە لەالیــەن (کۆمەڵــەی
ڕەنــد)ەوە ئەنجامــدراوە ،تێیــدا ئامــاژە بــەوە کــراوە ٣٥
زانکــۆ و پەیامنــگا لــە هەرێمــی کوردســتان نزیکــەی ٩،٥٠٠
قوتابــی دەرچــووی دوو ســاڵی و  ١٤،٥٠٠قوتابــی دەرچــووی
چــوار ســاڵی و زیاتــر ،ســااڵنە دێنــە نــاو بــازاڕی کارەوە.
ســەرچاوەیەکی وەزارەتــی خوێندنــی بــااڵ لــە چاوپێکەوتنێکــی
تەلەفۆنیــدا ڕایگەیانــد زیاتــر لــە  ٣٠،٠٠٠قوتابــی ســااڵنە
لــە زانکــۆ و پەیامنــگا حکومــی و تایبەتەکانــدا کۆتایــی بــە
پڕۆســەی خوێنــدن دەهێنــن 14.ئەمــەش بــەو هۆیەوەیــە کــە
ڕوونــە لــە ســاڵی  ٢٠١٤تــا ئێســتا زیاتــر لــە  ٢٠٠،٠٠٠قوتابــی
کۆتاییــان بــە پڕۆســەی خوێنــدن هێنــاوە .ڕاگرتنــی دامەزراندنی
قوتابیانــی تــازە دەرچــوو لــە حکومەتــدا و پێنەدانــی مووچــەی
تــەواو و لەکاتــی خۆیــدا بــە کارمەندانــی خزمەتگــوزاری گشــتی،
کاریگەریەکــی تــەواوی لەســەر بارۆدۆخــی ژیانــی گەنجــان
13
گروپی گفتوگۆ ،لەمانگی نیسان -مانگی حوزەیرانی
ساڵی  ،٢٠٢١لەالیەن دەزگای روانگەوە ئەنجامدراوە
سەرچاوەیەک لەالیەن وەزارەتی خوێندنی بااڵ و
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9

 .٤.٢.٣کەرتە تایبەت و مرۆییەکان
.٤.٢.٣
کاریگــەری ئاســتەنگە ئابــووری و ئاســایش و سیاســیەکان
هەروەهــا ئاڵنگاریەکانــی پەتــای کۆرۆنــا بەتونــدی زیانیــان
بــە کەرتــی تایبــەت گەیانــدووە .گــەر بەراوردێــک لەنێــوان
پێــش ســاڵی  ٢٠١٤لەگــەڵ ســااڵنی  ٢٠٢١-٢٠٢٠بکەیــن،
ژمــارەی کۆمپانیــا تایبــەت و پــڕۆژە کاریگــەر و بەردەســتەکان
بەڕێــژەی  ٪٤٠-٣٥کەمیانکــردووە و ڕێــژەی تۆمارکردنــی پــڕۆژە
و کۆمپانیــا نوێــکان بەنزیکــەی  ٪٢٠داکشــاوە 18.زیاتــر لــە
 ٣٠،٠٠٠کۆمپانیــای کەرتــی تایبــەت لــە هەرێمــی کوردســتان
تۆمارکــراون ،کــە  ٤،٠٠٠کۆمپانیایــان کۆمپانیــای بیانیــن
ڕێــژەی  ٪٦٥کۆمپانیــای ئێرانــی و تورکیــن .هەرچۆنێــک بێــت،
لەئێســتادا تەنهــا  ٪٥٠کۆمپانیــاکان بەردەســن و کاردەکــەن
(نزیکــەی  ١٦،٠٠٠-١٥،٠٠٠کۆمپانیــان) ،کۆمپانیاکانــی
دیکــەش هەندێــک مایەپــووچ بــوون یــان بەردەســت نیــن
و داخــراون یاخــود بەبــێ تەواوکردنــی گرێبەســت و مــاوەی
کارکردنیــان واڵتەکەیــان بەجێهێشــتووە 19.بەشــداربوویەک
لــە گروپــی گفتوگــۆی ئامانجکــراودا ڕایگەیانــد« ،لەئێســتادا،
هەلــی کار لــە کەرتــی تایبەتــدا زۆر ســنووردارە و ئــەو کارانەشــی
20
بەردەســن بەهــۆی دۆســتایەتی و خزمایەتیــەوە گیــراون.
هیــچ زانیاریەکــی تــەواو لەبــارەی ئــەو کەســانەی کــە لــە کەرتــی
تایبــەت دەســتبەکار بــوون و کارەکانیــان لەدەســتداوە نیــە،
بــەاڵم ئــەوە بــە زیاتــر لــە هــەزاران کــەس هەژمــار کــراون .لەگــەڵ
ئەوەشــدا ،لــە کاتێکــدا کەرتــی تایبــەت نزیکــەی ٪٩٠ی هەلــی
کار بــۆ پێشخســتنی واڵتــان 21و نزیکــەی ٪٥٠ی هەلــی کار لــە
تــەواوی جیهــان دەســتەبەر دەکات ،22تەنهــا ٪١٢ی پیاوانــی
الو لــە کەرتــی تایبــەت لــە هەرێمــی کوردســتانی عێــراق
دەســتبەکارن .23تەنهــا نزیکــەی ٪١ی ئافرەتــان لەتەمەنــی
کارکــردن لــە کەرتــی تایبــەت دەســتبەکارن 24هەمــوو بەهــۆی
ئاســتەنگیەکانی وەک ئاســتەنگی کۆمەاڵیەتــی و کلتــوری،
درێــژی مــاوەی کارکــردن ،گەشــتکردن و بێزارکردنەوەیــە،
25
باوەڕیــان وایــە ئــەم ئاســتەنگیانە لــە کەرتــی تایبەتــدا زیاتــرن.

ســەرەکیرتین ئەو ئاســتەنگیانەی کە الوان لەکاتی پەیداکردنی
کار لــە کەرتــی تایبەتــدا ڕووبەڕوویــان دەبنــەوە ســنوورداری
دەرفەتەکانــی کارە ،وەک نەبوونــی پەیوەنــدی و هەماهەنگــی
لەنێــوان پــەروەردە و پێویســتییە ئابووریەکانــی پیشــەگەر،
ناجێگیــری بــازاڕی کار و الوازی کەرتــی تایبــەت .قوتابیانــی تــازە
دەرچــوو ئــەو کارامەیــی و پســپۆڕییانەیان نیە کــە کۆمپانیاکان
پێویســتیانە ،لەگــەڵ ئــەو سیســتەم و پڕۆســەی کارانــە لــە
کەرتــی تایبــەت و ڕێکخــراوە نێودەوڵەتیەکانــدا ڕانەهاتــوون.
ســەرەڕای ئــەوەش ،دەرچووانــی زانکــۆ تایبەتــەکان لــە
دەرچووانــی زانکــۆ گشــتییەکان هەلــی دامەزراندنیــان زیاتــرە.
کرنگرتیــن هۆکاریــش ئــەو نایەکســانیە ڕوونــەی جــۆری
پەروەردەیــە کــە لــەو دوو جــۆرە زانکۆیانــەدا دەســتەبەرە.
لــە زانکــۆ ناحکومییەکانــدا قوتابیــان پێویســتە ســااڵنە
بــڕە پــارەی خوێندنیــان بــدەن وە پەروەردەیەکــی باشــر لــە
زانکــۆ حکومیــەکان وەردەگــرن 26.ئەمــەش زیاتــر لەالیــەن
بەشــداربووانی گروپــی گفتوگــۆی ئامانجکــراوەوە تێبینــی
کــراوە ‹زانکــۆ حکومیــەکان شــوێنێک بــۆ فێربوونــی کارامەیــی
و پســپۆڕیەکان نیــن ،بەڵکــو تەنهــا ســەرنجیان لەســەر
فێرکردنــی تیۆرەکانــە وەک لــەو وانــە کرداریانــەی پەیوەندیــان
بــە کارو دامەزراندنــەوە هەیــە لــە بــازاڕی کاردا› هەروەهــا
ئەوەشــیان خســتەڕوو کــە ‹جیاوازیەکــی گــەورە لەنێــوان
زانکــۆ ناحوکمــی و حوکمیەکانــدا هەیــە ،دەرچووانــی زانکــۆ
27
ناحکومیــەکان زیاتــر کارامــەو شــیاون بــۆ بەدەســتهێنانی کار.
بــەم شــێوەیە ،ئــەو قوتابیانــەی خێزانەکانیــان بــاری داراییــان
باشــە دەتوانــن لەزانکۆیەکــی بــاش بخوێنــن و پەروەدەییەکــی
باشــیان هەبێــت و هەلێکــی باشــریان بــۆ دامەزرانــدن دەبێــت.
بەپێجەوانەشــەوە ،ئــەو قوتابیەنەشــی کــە خێزانەکانیــان بــاری
داراییــان الوازە دانامەزرێــن و لەداهاتــوودا بەئەســتەم کاریــان
دەســتدەکەوێت .ئــەو کەســانەی کــە توانــاو کارامەییەکانیــان
لــە ئاســتێکی ناوەندیدایــە ڕێژەیەکــی زۆری بێــکارو
دانەمــەزراوان پێکدەهێنــن ،ڕووبــەرووی ئاســتەنگی زۆر
28
دەبنــەوە و پســپۆڕیەکانیان بــۆ بــواری ئابــووری ناگونجێــن.
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لەالیەکــی تریشــەوە ،کاتێــک کۆمپانیــا تایبەتەکان لــە نەبوونی
کارامەیــی و پســپۆڕیەکان لــە هەرێمــی کوردســتاندا ناڕازیــن،
ئــەو شــیکاریەی لەالیــەن کۆمەڵــەی ڕەنــدەوە بــۆ بــازاڕی
کار کــراوە ئــەوە دەردەخــات بەگشــتی کۆمپانیــا تایبەتــەکان
پرۆگرامــی گەشــەپێدانی کار یاخــود فێــرکاری و کاری شــاگردی
پێشــوەختە پێشکەشــی الوانــی دەرچــوو ناکــەن 29.کەرتــی
تایبــەت لــە هــەردووک لــە شــار و گەشەســەندنی ئابووریــدا
خــاوەن بەشــی ســەرەکین ،وە بەخشــەر و وەبەرهێنێکــی
چاالکــە لــە داهاتــی نیشــتیامنیدا وە شانبەشــانی کەرتــی
گشــتی خاوەنــکار و وەبەرهێنێکــی ســەرەکی کارە .لــە
هەرێمــی کوردســتانی عێــراق ،کەرتــی تایبــەت بەشــداری لــە
گەشەســەندنی کارامەیــی پســپۆڕی الوان نــاکات بەڵکــو
لەکاتــی پێویســتدا ،ئــەو کارانــەی کــە پێویســت بــە کارامەیی و
پســپۆڕی دەکــەن و ئــەو کارانەشــی کــە پێوســت بــە کارامەیــی
ناکــەن لەواڵتانــی تــرەوە دەیانهێننــە هەرێمــی کوردســتان.

پڕناکەنــەوە .بوونــی ئاژانســەکانی نەتــەوە یەکگرتــووەکان
و ڕێکخــراوە ناحکومیــەکان لــە چەندیــن قەیرانــدا بەشــدارو
هاوکاربــوون و یارمەتــی بووژاندنــەوەی ئاوارەکانــی ناوخــۆ و
پەنابەرانیــان لــە واڵتــدا داوە ،ئەمــەش وایکــردووە ســەرنجیان
لەســەر پێویســتیەکانی الوانــی ناوخــۆ نەبێــت .ســەرەڕای
ئــەوەش ،ئاژانســەکانی نەتــەوە یەکگرتــووەکان و رێکخــراوە
ناحکومیــەکان بەتایبەتــی ئەوانــەی پەیــڕەوو پرۆگــرام و
ڕاســپاردەی گەشەســەندنیان هەیــە ،پێویســتە ســەرنج
بخەنــە ســەر کۆمەڵــگای ناوخــۆ ،ســەرەڕای هەمــوو ئــەو
هــاوکاری و پشــتگیریەی بــۆ نزیکــەی  ١.٥ملیــۆن پەنابــەر و
ئــاوارەی ناوخــۆ لــە ســاڵی  ٢٠١٤تاکــو ئێســتا هەیانبــووە.

هەروەهــا کەرتــی مرۆیــش ٣،٧٨٥ ،ڕێکخــراوی ناحکومــی لــە
هەرێمــی کوردســتان تۆمارکراون ،ئەوانەش لــە  ٣،٢٨٣ڕێکخراو
لــە هەرێمــی کوردســتان ١٠٧ ،ڕێکخــراو لە سەرتاســەری عێراق،
 ٣٥٠ڕێکخــراوی ناحوکمــی نێودەوڵەتــی و  ٤٥تــۆڕ پێکهاتــوون.
بــەدەر لــەم ژمارەیــە ،نزیکــەی ٪٣٥ی ڕێکخــراوە ناحکومیــەکان
30
لەبــواری چاالکــی و پڕۆگرامــەوە چاالکــن و لەیەکــر جیــاوازن.
ڕێــژەی ئــەو الوانــەی لــە ڕێکخــراوە ناحکومیەکانــدا کاردەکــەن
نەزانــراوە و هیــچ زانیاریەکــی فەرمــی لــەو بــوارەدا نیــە ،وا
پێشــبینی کــراوە کــە لەگــەڵ کەرتــی تایبەتتــدا تێکەڵکرابــن.
جێــی باســە کــە ئامــاژە بــەوە بکرێــت کار لــە رێکخــراوە
ناحکومیــەکان ،بەتایبەتــی ڕێکخراوەکانــی نــاو حکومــەت
و ڕێکخــراوە نێودەوڵەتیــەکان ،وەک ئاژانســەکانی نەتــەوە
یەکگرتــووەکان کارێکــی بەبەهــاو شــکۆدارن و مووچەیەکــی
باشــیان هەیــە و دەروازەیەکــی باشــن بــۆ گەشەســەندن و
کارکــردن لــە دەرەوەی واڵت.
لەژێــر بارودۆخەکانــی جەنــگ و قەیرانــە ئابووریەکانــەوە
و فراوانبوونــی کەرتــی مرۆیــی لــە هەرێمــی کوردســتانی
عێــراق چەندیــن دەرفەتــی کار بــۆ الوان ڕەخســاون .هەروەهــا
ڕێکخــراوە مرۆییــەکان چەندیــن ســەرچاوە و کاری بــۆ بــرەودان
بــە تواناکانــی الوان دەســتەبەرکردووە؛ ســەرەڕای ئــەوە ،زۆری
ڕێــژەی بێــکاری الوان لــە هەرێمــی کوردســتان ئــەوە دەردەخــات
کــە ئــەو کارانــە بــەس نیــن و کەلێنەکانــی دامەزراندنــی الوان
هەمان سەرچاوەی پێشوو
سەرچاوەیەک لە بەڕێوبەرایەتی ڕێکخراوە ناحکومیەکانی
حکومەتی هەرێمی کوردستان – لەڕێگای چاوپێکەتنێکی
تەلەفۆنیەوە ئەنجامدراوە
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 .٤.٢.٤کارسازی و پڕۆژە بچووک و گەورەکان
.٤.٢.٤
کارســازی و پــڕۆژە بچــووک و گــەورەکان بناغــەی بنیاتنانــی
کار ،داهێنــان و گەشەســەندنی ئابووریــن ،هەروەهــا ڕۆڵیکــی
گرنگیــان لــە پێکەوەنانــی کۆمەڵــگادا هەیــە .بەگوێــرەی
ئەنجامــی ئــەو توێژینەوەیــەی لەالیــەن دەزگای توێژینــەوەی
نێودەوڵەتــی و هەرێمــی لــە زانکــۆی ئەمریکــی عێــراق ()IRIS
31و توێژینــەوەکان کــە لەالیــەن کەســە ئەکادیمییــەکان
لــە ســاڵی  ٢٠١٩ئەنجامــدراوە ،32گەشەســەندنی کارســازی
ڕۆڵێکــی کارای لــە پێشــبڕکێ و کاری بــەردەوام و چارەســەری
کاری کردەیــدا هەبــووە .هەروەهــا ،کارســازان لــە هەرێمــی
کوردســتان لەکاتــی وەگەڕخســن و بــرەودان بــە بیرۆکــەی
پڕۆژەکانیــان ڕووبــەڕووی چەندیــن ئاســتەنگی دەبنــەوە.
گرنگرتیــن ئاســتەنگیەکان ئەمانــەن:
•بەربەســتە یاســایی و ناڕوونــەکان :نەبوونــی ڕێکخســن
و یاســای دیاریکــراو بــۆ پشــتگیری لــە پــڕۆژە نوێیــەکان وەک
بازرگانــی ئەلیکرتۆنــی؛ دەســتێوەردان و بەڕیوەبردنــی حکومــی
لــە تۆمارکردنــی پــڕۆژە بچــووک و گەورەکانــدا؛ نەبوونــی
پارێــزگاری تایبەمتەنــی ڕۆشــنبیری گونجــاو کــە دەبێتــە هــۆی
پەکخســتنی توانــای داهێنــان و بەردەوامــی و پەرەســەندنی
توانــاکان.
•نەبوونــی ســەرمایە :تەنهــا ســەرمایەیەکی کــەم بــۆ
کارســازان بەردەســتە ،ئەویــش تەنهــا لەالیــەن حکومــەت،
بانــک یاخــود دەزگاو دامەزراوەکانــی دیکــەوە دەدرێــت.
لەڕاســتیدا هیــچ ژێرخانێکــی ئابــووری بــۆ پشــتگیریکردنی
وەبەرهێنانــی تایبــەت نیــە.
هەروەهــا ترســی ناجێگیــری ،نەبوونــی ئاسایشــی کار و ترســی
لەدەســتدانی ســەرمایەی کەســی بەتایبەتــی ئــەو کەســانەی
ســەرمایەییەکی ســنوورداریان هەیــە ،وایکــردوە دوودڵ بــن
33
لــە وەبەرهێنــان و دەســتپێکردنی پــڕۆژە بچووکەکانیــان.
بەشــداربووانی گروپــی گفتوگــۆی ئامانجکــراو ئەوەیــان
خســتەڕوو« ،بەبــێ هــاوکاری دارایــی؛ هیــچ کارســازییەک
34
بوونــی نابێــت».

هەرێمــی کوردســتان بــەو شــێوازە پارەدانــە دەمێنێتــەوە و
دروســتکردنی سیســتەمی مامەڵەکردنــی ســەرهێل بەتــەواوی
کارێکــی قــورس دەبێــت.
ڕاهێنــان و پــەروەردەی بازرگانــی :نەبوونــی هــزری کارســازی
وەک کەســانی کارســاز؛ نەبوونــی کارامەیــی و پســپۆڕیەکان
بــۆ بەرەوپێشــردن و بەهێزکردنــی کار؛ زانکــۆکان و سیســتەمە
پەروەردەییــە نافەرمییــەکان زانیــاری و کارامەیــی تــەواو
لەبــارەی کارســازییەوە دەســتەبەر ناکــەن ،نەبوونــی ڕاهێنــەری
شــارەزا لــە بــواری کاردا بــۆ ڕێنمونــی و ڕاهینــان بــە کارســازان.
بەشــداربووێکی گروپــی گفتوگــۆی ئامانجکــراو ئــەوەی
خســتوەتەڕوو« ،کارســازی تەنهــا لەبــارەی هــاوکاری داراییــەوە
35
نیــە؛ بەڵکــو لەبــارەی ڕاهێنــان و چاودێریشــەوەیە».
بەڕێوەبردنــی کار :نەبوونــی ژینگــەو شــوێنێکی ئــازاد و دادپەروەر
لــە بــازاڕدا بــۆ بەرەوپێشــردنی کارە نوێــکان .بەشــداربوویەکی
گروپــی گفتوگــۆی ئامانجکــراو بــۆ ئــەم مەبەســتە ڕایگەیانــد،
«هیــچ هەلێــک بــۆ بەرەوپێشخســتنی کار نیــە؛ هەمــوو کارەکان
36
گیــراون».
گفتوگــۆی بەرهەمــە ناوخۆییــەکان :بوونــی ئەو هەمــوو ریکالمە
لــە میدیاکانــدا بــۆ ئــەو ژمــارە زۆرەی براندەکانــی واڵتانــی دەرەوە،
بەهــۆی ئــەم تێڕوانینــە گشــتیەوە بەرهەمــی ناوخــۆ داڕماوە.
ئەگــەر بەڕوونــی ڕێــژەی الوانــی بێــکار بزانرێــت و چەندیــان
لــە کەرتــە تایبــەت و گشــتیەکاندا دامــەزراون ،ئــەوا ڕێــژەی
ئــەو الوانــەی کــە کاریــان هەیــە یاخــود پالنیــان بــۆ بــوون بــە
کارســاز و خــۆ دامەزرێــن هەیــە نەزانــراوە .ســەرەڕای ئــەوەش،
بەلەبەرچاوگرتنــی ئــەو ئاســتەنگیانەی پێشــر ئاماژەیــان
پێکــراوە ،الوان پێویســتیان بــە پشــتگیری و ڕێنمونــی لــە
ڕێکخــراوە حکومــی و ناحکومیــەکان و بانــک و زانکــۆکان
هەیــە ،بــۆ ئــەوەی شــوێن ئامانــج و داهێنانەکانیــان بکــەون
و باوەڕێکــی تەواویــان بــە خۆیــان هەبێــت بــۆ ئــەوەی
مەترســیەکان بازبــدەن بــە ئومێــدی کارکــردن و قازانجــەوە.

•سیســتەمی بانکــی :نەبوونــی ژێرخانێکــی ئابــووری بانکــی
گونجــاو و کلتورێکــی گومانــاوی لــە سیســتەمی بانکیــدا؛
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
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
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بەشــداربوویەکی گروپــی گفتوگــۆی ئامانجکــراو ئاشــکرای

هەمان سەرچاوەی پێشوو
هەمان سەرچاوەی پێشوو

35
36

کــرد‹ ،کاتێــک تــۆ دەتەوێــت ببیتــە کارســاز و بیــرو هــزری
داهێنەرانــەت لــە دەســتپێکی کارەکەتــدا بکەیتــە ڕاســتی ،هیــچ
37
کەســێک نیــە هاوکاریــت بــکات».
دەزگای توێژینــەوەی نێودەوڵەتــی و هەرێمــی لــە زانکــۆ
ئەمریکــی عێــراق – ســلێامنی ( )IRISچەندیــن پێشــنیاری
یاســایی کــرداری دەســتەبەرکردووە:38
•پرۆگرامــە وەبەرهێنەکانــی حکومــەت پێویســتە ئــەو
جــۆرە کۆمپانیانــە فراوانبکــەن کــە مەبەســتیان بەرهەمهێنانــە
بەمەبەســتی بوونــی هەگبەیەکــی هەمەچەشــن و
پشــتگیریکردنی کارە داهێنــەرەکان.
•حکومەتــی هەرێمی کوردســتان پێویســتە ڕێکخســتنەوەی
یاســای تایبەمتەنــدی ڕۆشــنبیری بخاتــە بــواری جێبەجێکردنەوە
بــۆ ئــەوەی زیاتــر پاڕێــزگاری لــە بیرۆکــە نوێــکان بکرێــت و هانــی
گفتوگــۆی کــراوە لەنێــوان دەسپێشــخەران و خاوەنکارەکانــدا
بدرێت.
•حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان پێویســتە وەک
هاوکارێــک بــۆ هــاوکاری دارایــی کارســازان مامەڵــە بکــەن و
بــرەو بــە پرۆگرامەکانــی هــاوکاری دارایــی بــدەن.
•حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان پێویســتە مووچــە
لەڕێــگای هەژمــاری بانکیــەوە بــدات ،بــۆ ئــەوەی مامەڵەکــردن
لەگــەڵ بانکــەکان خێراتــر ببێــت ،هەروەهــا پێویســتە حکومــەت
بــۆ مەبەســتی بازرگانــی ئەلیکرتۆنــی زەمینەســازی بــکات.
•حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان پێویســتە بەردەوامــی بــە
پرۆســەی هــاوکاری کار بــدات بــۆ ئــەوەی تێچــووی هــەردوو
نوســینگەکانی حکومــەت و کارســازان کەمبکاتــەوە.
•حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان پێویســتە پــڕۆژەی
بچــووک و گــەورە دامبەزرێنێــت کــە ســەرنجیان لەســەر
ناوچــە ئابووریــە تایبەتــەکان بێــت ،بــۆ مەبەســتی
پشــتگیریکردنی کارســازان وە تاقیکردنەوەیەکــی نــوێ
کــە دەکریــت دواتــر بــە شــێوەیەکی بــاو بەکاربهێرنێــت.

هەمان سەرچاوەی پێشوو
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 .٥دەرەنجامەکانی بێکاری بەردەوامی الوان

بێکاربــوون لەکاتێکــدا لەوانەیــە ببێتــە هــۆی ترســێکی
بــەردەوام لــە الوانــدا لــە کۆتــا قۆناغەکانــی ژیانــدا لــە ڕووی
کەمبوونــەوەی پــارە ،ڕێــژەی بێکاریەکــی زۆر ،هەروەهــا
لەوانەیــە ببێتــە هــۆی کەمبوونــەوەی دەرفەتەکانــی ژیــان.
بوونــی ڕێژەیەکــی زۆری الوی بێــکار کاریگــەری نەرێنــی
لەســەر گەشەســەندنی ئابــووری و پەرەســەندنی کۆمەڵــگا
دەبێــت .ئەگــەر ئەوانەشــی مــاون چارەســەرنەکرێن ،بێــکاری
الوان کاریگەریەکــی خراپــی کۆمەاڵیەتــی لێدەکەوێتــەوە
لەبەرئــەوەی الوانــی بێــکار هەســت بــە نابەرپرســیاری دەکــەن،
لــە کۆمەڵــگا دادەبڕێــن ،وەڕس دەبــن و هیــچ هیوایەکیــان بــۆ
داهاتــوو نامێنێــت .هەروەهــا بەهەڵکشــانی تەمەنیــان توشــی
نەخۆشــی هــزری دەبــن .بــەم جــۆرە ،کاریگــەری ئــەو ڕێــژە
زۆرەی بێــکاری لــە ئێســتادا هەیــە تــا چەنــد ســاڵێکی تریــش
لەالیــەن الوان و کۆمەڵــگاوە هەســتی پێدەکرێــت .گرنگرتیــن
کاریگەریــەکان دەکرێــت بــەم جــۆرە کورتبکرێنــەوە:
•دەروونــی :کەمــی بــاوەڕ بەخۆبــوون و خۆپەســەندکردن،
کەمــی توانــا و کارامەییــە هــزری و ناهزریــەکان ،ماندوویەتــی،
هەســتی دوورەپەرێــزی لــە کۆمەڵــگا ،توڕەیــی ،خەمۆکــی،
بیرۆکــەی خۆکــوژی و ئەوانــی تــر.
جەســتەیی :سەرئێشــە ،پشــت ئێشــە ،بــەرزی پەســتانی خوێــن
39
و شــەکرە
•کۆمەاڵیەتــی :زیادبوونــی توندوتیــژی ناوخــۆ ،کێشــەی
خێزانــی و کێشــەی کۆمەاڵیەتــی.
•ئابــووری :داڕمانــی بەرەوپێشــچوون و گەشەســەندنی
ئابــووری.
•پەروەردەیــی :نەمانــی خواســت و بــاوەڕی الوان بــە
سیســتەمی پــەروەردە و فێرکــردن.
39 https://health.usnews.com/wellness/articles/healtheffects-of-unemployment
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•پیشــەیی :الوازی ئەزمــوون و کارامەیــی و کەمبوونــەوەی
توانــای بەرهەمهێنــان و داهێنــان.
بەرەوپێشــچوونی
•کەلتوری/ڕەوشــتی:
پاشــکۆیەتی ،بێــکاری و تەمبەڵــی.

کەلتــوری

•کۆچکــردن :الوان بــۆ دەســتکەوتنی دەرفەتــی کار واڵت
بەجێدەهێڵــن.
•گۆڕانــی ژمــارەی دانیشــتوان :کەمبوونــەوەی
گەشەســەندنی ژمــارەی دانیشــتوان هۆکارەکــەی کەمــی
ڕێــژەی هاوســەرگیری و کۆچکردنــە.
•سیاســی :نەمانــی خواســت لەســەر حکومــەت،
بەشــداری سیاســی و گەشەســەندنی سیاســی.

 .٦پوختە
•لــە ســاڵی  ،٢٠٢٠ژمــارەی دانیشــتوانی هەرێمــی
کوردســتانی عێــراق گەیشــتە  ٦،١٧١،٠٨٣کــەس،
لــە ٣،٠٧٢،٢٨٢مــێ و  ٣،٠٩٨،٨٠١نێــر پێکهاتبــوون.
•گەشەسەندنی ژمارەی دانیشتوان بەڕێژەی .٢.٢
• ٪٥٠ژمارەی دانیشتوان لەخوار تەمەنی  ٢٠ساڵیدان.
•تێکڕای تەمەن لە  ٢١ساڵیدایە.
• ٪٣٥ژمارەی دانیشتوان لە تەمەنی  ٣٥-١٨ساڵیدان.
• ٪٢٠ژمارەی دانیشتوان لە تەمەنی  ٢٤-١٥ساڵیدان.
•لــە ســاڵی  ،٢٠١٨ڕێــژەی بێــکاری لــە الوانــی تەمــەن ٢٥-١٥
ســاڵی  ٪٢٣.٩بــوو.
•لــە مانگــی یەکــی ســاڵی  ،٢٠٢١ڕێــژەی بێــکاری لــە
هەرێمــی کوردســتان لەســەروو  ٪١٢بــوو.
•ســااڵنە نزیکــەی  ٣٠،٠٠٠قوتابی لــە زانکۆ و پەیامنگاکاندا
دەردەچن.
•لــە ســاڵی ()٢٠١٤ەوە زیاتــر لــە  ٢٠٠،٠٠٠الو کۆتاییــان بــە
پڕۆســەی خوێنــدن لــە زانکــۆ و پەیامنــگاکان هێنــاوە.
• ســااڵنە  ٥٠،٠٠٠هەلــی کار بــۆ پڕکردنــەوەی
پێویســن.
کار
پێویســتیەکانی
•لــە  ٢٠ســاڵی داهاتــوودا ،نزیکــەی یــەک ملیــۆن کرێــکاری
نــوێ دێنــە نــاو بــازاڕی کار.

•٪٥٣ی کار لەالیەن حکومەتەوە دەستەبەرکراوە.
•بەشــداری ئافرەتــان لــە بــواری کاردا لــە هەرێمــی
کوردســتان بەڕێــژەی  ٪١١لەنزمرتیــن ئاســتی جیهاندایــە.
•٪٨٠-٧٥ی ئافرەتانــی ئیشــکەر لــە کەرتــی گشــتیدا لەالیەن
حکومەتــەوە دامەزراون.
•تەنها ٪١ی ئافرەتان لە کەرتی تایبەتدا دامەزراون.
•ڕێــژەی بێــکاری لەنــاو ئافرەتانــی الودا بــە ســێ ئەوەنــدەی
ڕێــژەی بێــکاری پیــاوان خەمڵێنــدراوە.
•گرنکرتیــن هۆکارەکانــی بێــکاری ســنوورداری دەرفەتــی
کارە ،ناکاریگــەری و بێهێــزی حکومــەت لــە دەســتەبەرکردنی
کار ،الوازی کارامەیــی و پســپۆڕی الوان و نەگــەران بــە دوای
کاردا بــە شــێوەیەکی دروســت.
•هەوڵــی الوان بــۆ پەیداکردنــی کار لەڕێــگای خزمایەتــی
کەســی و خێزانییــەوە ،داواکاری دەرفەتــی کار و نزیکبوونــەوە
لــە حکومــەت.
•زیاتــر لــە  ٣٠،٠٠٠کۆمپانیــا لــە هەرێمــی کوردســتان
تۆمارکــراون و تەنهــا ٪٥٠یــان بەردەســت و کاران.
• ٣،٧٨٥ڕێکخــراو ( ٣٥٠ڕێکخراویــان نێودەوڵەتیــن) لــە
هەرێمــی کوردســتان تۆمارکــراون تەنهــا ٪٣٥یــان کاران.
•بێــکاری بەردەوامــی الوان کاریگــەری نەرێنــی لــە
بــواری دەروونــی ،ئابــووری ،پەروەردەیــی و کۆمەاڵیەتــی
دروســتدەکات.
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 .٧ئەنجام
لــە ســاڵی ()٢٠١٤ەوە حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان و
خەڵکــی ڕووبــەرووی چەندیــن ئاســتەنگی جــدی بوونەتــەوە،
کــە بەشــێوەیەکی ڕاســتەوخۆ کاریگەریــان لــە ئابــووری
کــردووە و هۆکارێکــی ســەرەکی بــوون لــە زیادکردنــی ڕێــژەی
بێــکاری لەنــاو الوان و تــازە دەرچووانــدا .بێــکاری هۆکارێکــی
ســەرەکی بــووە لــە دانانــی بەربەســت لــە بــەردەم الوان
بــۆ گەیشــن بــە ژیانــی کەســێتی و کۆمەاڵیەتــی و پیشــە
دڵخوازەکانیــان .نوێنــەری ئاژانســی هــاوکاری دارایــی بــۆ
دانیشــتوانی ســەر بــە نەتــەوە یەکگرتــووەکان ()UNFPA
لــە ٢٠ی ئابــی ســاڵی  ٢٠٢٠لــە ڕێورەســمی ئاشــکراکردنی
ئەنجامەکانــی ڕاپرســی نیشــتیامنی الوان و تازەپێگەیشــتوان
ڕایگەیانــد‹ ،ڕاســتیەک هەیــە کــە نزیکــەی  ٪٣٠الوان بیــر لــە
بەجێهێشــتنی هەرێمــی کوردســتان دەکەنــەوە بەمەبەســتی
دەســتەبەرکردنی دەرفەتــی کار و پــەروەردە ،ئەمــەش بابەتێکــە
جێــی نیگەرانییــە و حکومــەت پێویســتە بــە زوویــی ئــاوڕی
لــێ بداتــەوە 40›.هەروەهــا ئەمــەش لەالیــەن بەشــداربووانی
گروپــی گفتوگــۆی ئامانجکــراو کــە لەســاڵی  ٢٠٢١لەالیــەن
دەزگای روانگــەوە ڕێکخــراوە دووپاتکرایــەوە.

لەئێســتادا ،کاتێــک حکومــەت پێویســتە چاوێــک بــە
یاســا و سیاســەتەکانی بخشــێنێت ،و ڕێکخســتنێک بــۆ
دەســتەبەرکردنی دەرفەتەکانــی کار لــە کەرتــە تایبــەت و
گشــتیەکاندا بــۆ الوان بــکات ،خــاوەن پشــکە ســەرەکیەکانی
وەک ئاژانســەکانی میدیــا و ڕێکخــراوە ناحکومیــەکان و
کۆمپانیاکانــی کەرتــی تایبــەت پێویســتە ئەمانیــش ڕۆڵێکــی
کاریگــەری زیاتریــان لــە گەشەســەندنی کارامەییەکانــی
الو و پێدانــی دەرفەتــی کاری کاتــی و کاری خۆبەخشــی و
فێــرکاری بــۆ الوان هەبێــت .ئەمــەش وا لــە الوان دەکات
کــە باوەڕیــان بەخۆیــان هەبێــت و فێــری چەندیــن کارامەیــی
بــن و ئەزمــوون وەرگــرن بــۆ ئــەوەی لــە داهاتــوودا بتوانــن
کاریــان دەســتکەوێت .بەشــداربوویەکی گروپــی گفتوگــۆی
ئامانجکــراو ڕایگەیانــد‹ ،نەبوونــی بــاوەڕی الوان بــە کەرتــی
تایبــەت و ڕێکخــراوە ناحکومیــەکان لــە دەســتەبەرکردنی
دەرفەرتــی کار بــۆ الوان؛ ئــەوان پێویســتە دەرفەتــی کاری
41
زیاتــر بــۆ الوانــی ناوخــۆ بڕەخســێنن›.

ڕێکخــراو و بانکەکانــی هــاوکاری دارایــی دەکرێــت ڕۆڵێکــی

هەروەهــا بارودۆخەکــە پــڕە لــە ئاڵنــگاری ،دەکرێــت بە شــێوەی
پالنێکــی هەماهەنــگ و کاریگــەر و نەخشــە بۆدانــراو لەالیــەن
حکومــەت ،کەرتــی تایبــەت ،و ڕێکخــراوە ناحکومیــەکان و
زانکــۆکان و ســەنتەرەکانی گەشەســەندنی مرۆیــی چارەســەر
بکرێــت .چەندیــن توانــا و وزەی شــاراوە لەنــاو الوانــدا هەیــە،
بــەاڵم هێزێکــی کاری گــەورەی لەمجــۆرە بەشــێوەیەکی
کاریگەر و شــیاو بەکارنەهێرناوە و ئاڕاســتە نەکراوە .لەکاتێکدا
زۆربــەی الوان بەتایبەتــی دەرچووانــی زانکــۆ و پەیامنــگاکان
ویســت و توانــای کارکردنیــان هەیــە ،ئــەوان نازانــن چــۆن و
لەکــوێ دەگەنــە ترســی شکســتهێنان کــە بەهــۆی نەبوونــی
ڕێنمونــی و هــاوکاری و دەرفــەت دووچاریــان دەبێــت.

گرنــگ لــە پڕۆگرامەکانــی هــاوکاری دارایــی بــۆ الوان بگێــڕن ،بۆ
ئــەو مەبەســتەی الوان بتوانــن ببنــە خــاوەن پــڕۆژەی بچووکــی
خۆیــان .ئەمــەش پێویســتە لەگــەڵ هەڵمەتــە خێراکانــی
حکومــەت بــۆ دامەزراندنــی پــڕۆژەی بچــووک ،کەمکردنــەوەی
بــاج و بەڕێوەبردنــی کاروبــاری حکومــی و چاودێریکــردن و
هاوکاریکردنــی پــڕۆژە بچووکــەکان بەتایبەتــی پڕۆژەکانــی
الوانــی دەسپێشــخەر هەماهەنــگ بێــت .بەمشــێوەیە،
تەنانــەت ئەگــەر ئــەو الوانــەی توانــای دۆزینــەوەی
دەرفەتەکانــی کاریــان لەالیــەن پێشکەشــکارانی کارەوە نیــە،
دەتوانــن پالنێــک بــۆ دۆزینــەوەی کارێــک بــۆ خۆیــان و گۆڕانــی
بیرۆکــە داهێنەرەکانیــان بــۆ ڕاســتی دابنێــن .بەشــداربووانی
گروپــی گفتوگــی ئامانجکــراو ئاماژەیــان بــەوەدا‹ ،پێدانــی
هــاوکاری دارایــی بــە الوان یارمەتــی الوان دەدات بــۆ ئــەوەی

40 https://iraq.unfpa.org/en/news/krg-un-youth-heart-
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بیرۆکەکانیــان بکەنــە ڕاســتی›.
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42

گروپی گفتوگۆ ،لە مانگی نیسان – مانگی حوزەیرانی
ساڵی  ،١٢٠٢لەالیەن دەزگای روانگەوە ڕێکخراوە.
هەمان سەرچاوەی پێشوو

42

هــەروەک دووبــارە لــە گفتوگۆکانــی گروپــی ئامانجکــراو
کــە لەالیــەن دەزگای روانگــەوە لــە ســاڵی  ٢٠٢١ڕێکخــراوە
ئامــاژەی پێکــراوە ،هەروەهــا لــە ســەرچاوە الوەکیەکانــدا
ئامــاژەی پێکــراوە ،کــە پەیوەندیەکــی الواز لــە نێــوان ئــەو
بابەتانــەی قوتابــی لــە زانکــۆ و پەیامنگاکانــدا فێردەبــن
لەگــەڵ ئــەو داواکاریانــەی کاری بەردەســت لــە بــازاڕدا داوایــان
دەکات هەیــە .کێشــەکە لــە هەردووالدایــە دەســتەبەرکردن
و خواســتی پــەروەردە :زانکــۆکان بــە جۆرێــک دانەمــەزراون
کــە کاردانەوەیــان بــۆ پێویســتی ئابــووری هەبێــت ،کەرتــی
تایبــەت توانــای لەخۆگرتنــی ئــەو گەشەســەندنەی هێــزی
کاری الوانــی نیــە .لەکاتێکــدا ئەمــەش باوتریــن کێشــەیە لــە
جیهانــدا ،پێدەچێــت کــە زۆر دیــارو بەرباڵوبێــت لــە هەرێمــی
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لەئێســتادا ،زانکــۆکان ،بەتایبەتــی زانکــۆ حکومیــەکان،
پێویســتە دووبــارە پڕۆگرامــی وانــەکان ڕێکبخەنــەوە کــە لەگەڵ
بــازاڕی کاردا بگونجێــن و قوتابیــان فێــری چەندیــن کارامەیــی
و زانیــاری پەیوەندیــدار بــن ،نــەک تەنهــا لەڕێگــەی تیۆریــەوە
بەڵکــو بەڕێــگای کرداریــش .ســەنتەرەکانی گەشەســەندنی
مرۆیــی و پــەروەردەی نافەرمــی ،وەک خوێنــدن و ڕاهێنانــی
تەکنیکــی و پیشــەیی ( ،)TVETدەکریــت دامبەزرێــن و
ڕۆڵێکــی گرنگیــان لــە پێدانــی کارامەیــی و زانیــاری کــرداری بــە
الوانــی بێــکار هەبێــت ،بەتایبەتــی ئەوانــەی کــە دەرچــووی
زانکــۆ نیــن و توانــا و کارامەییەکانیــان پەیوەندیــدار نیــن بــە
بــازاڕی کارەوە .ســەنتەرەکانی لــەم جــۆرە ،پێویســتە حکومــی
بــن یاخــود لەالیــەن حکومەتــەوە هــاوکاری داراییــان بکرێــت
بــۆ ئــەوەی الوانــی بێــکار ســودمەند بــن .ئــەو ڕێــژە زۆرەی
ئاژانســە میدیاییــەکان دەکرێــت لەڕێــگای تەلەڤزیــۆن،
ڕادیــۆ و چاالکــی پڕۆگرامەکانــی سۆشــیال میدیــاوە لــە
گەشەســەندنی کارامەییەکانــی الوان هــاوکارو بەشــداربن.
بــەم جــۆرە ،قوتابیــان کاتەکانیــان بەفیــڕۆ نــادەن و بەڵکــو
لێــی ســوودمەند دەبــن .لــە ئەنجامــی گروپــی گفتوگــۆی
ئامانجکــراوەوە دەرکەوتــووە کــە ‹الوەکامنــان ئاڵــوودەی
سۆشــیاڵ میدیــا بــوون ،بەگشــتی بــۆ چاتکــردن و قســەی بــێ
ســود بــەکاری دەهێنــن لەبــری پەرەپێــدان بــە تواناکانیــان و
دروســتکردنی پەیوەنــدی و پەرەپێدانــی تــۆڕی پیشــەییان›.
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گروپی گفتوگۆ ،لە مانگی نیسان -مانگی حوزەیرانی
ساڵی  ،١٢٠٢لەالیەن دەزگای روانگەوە ڕێکخراوە

لەکۆتاییــدا ،گرنگیەکــە لێرەدایــە کــە الوان ،بەتایبەتــی
دەرچووانــی زانکــۆ و پەیامنــگاکان نابێــت چاوەڕێــی حکومــەت
و کۆمپانیــاکان بکــەن بــۆ ئــەوەی دەرفەتــی کاریــان بــۆ
بڕەخســێنن .ئــەوان پێویســتە لەڕێگاکانــی کاری خۆبەخشــی
و پڕۆگرامــە ســەرهێڵە بەخۆڕاییــەکان بــرەو بــە توانــا و زمــان
و کارامەییەکانیــان بــدەن و زانیــاری و ئەزمــوون ســەبارەت
بــە کارەکانیــان دەســتبکەوێت .لــە کاتێکــدا پــرۆژە و کاری
بچووکــی ســەرهێڵ دەکرێــت ببێتــە دەســتپێکی چاالکــی کار و
ســەرچاوەیەک بــۆ داهــات .ســەرەڕای ئــەوەش ،لەدەســتپێکی
کارەکانیــان پێویســتە تەنانــەت ئــەو کارانەشــی پەیوەندیــان بە
پســپۆڕیەکانیان نیــە ئەنجامــی بــدەن .بەشــداربویەکی گروپــی
گفتوگــۆی ئامانجکــراو لــە ســاڵی  ٢٠٢١ڕایگەیانــد‹ ،هەندێــک
لــە الوان هەســت بــە بێــزاری دەکان کاتێــک کارێکــی بچــووک
ئەنجامــدەدەن ،وە هەندێکــی تریــش لــە دوای دەرچوونیــان لــە
زانکــۆ و پەیامنــگاکان بــەدوای کارێکــی گــەورە و شــکۆداردا
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دەستکەوتەکان ،ئاڵەنگارییەکان
و پێشنیارەکانی کۆڕبەندى روانگە بۆ الوان
هەولێر ٢ ،ی ئەیلوولی ٢٠٢١

دەستپێکی کۆڕبەندەکە
کۆڕبەنــدى روانگــە بــۆ الوان بــە ووتــاری بەڕێــز ســەالم
مەدەنــی ،بەڕێوبــەری جێبەجێــکاری دەزگای روانگــە دەســتی
پێکــرد .ئــەو تیشــکی خســتە ســەر دۆخــی ئێســتای الوان ،بــە
تایبــەت گرفتــەکاىن بێــکاری ،کــۆچ کــردن ،بەکارهێنانــی مــاددە
ســڕکەرەکان و نائومێــدی و ناگەشــبینی لــە نێــو الوان .بەڕێــز
مەدەنــی لــە درێــژەی وتارەکــەی داوای لــە بەرپرســانی حکومــی
و ڕێکخــراوە ناحکومییــەکان کــرد کــە گرنگــى زیاتــر بــدەن بــە
کێشــەکانی الوان لــە ڕێگــەى خســتنە نــاوەوەى الوان بــۆ نێــو
پرۆگرامەکانــی خۆیانــەوە چونکــە بــە پێیــی توێژینەوەیــەک کــە
ئەنجامــدراوە لــە الیــەن وەزارەتــی ڕۆشــنبیرى و الوان هەندێــک
نیشــاندەری ووریاکــەرەوە هەیــە کــە ئامــاژە بــە ڕێژەیەکــی
بەرچــاوی الوان دەدات کــە نزیکــەی  %30دەبێــت و دەیانەوێــت
هەرێمــی کوردســتان بەجــێ بهێڵــن .هەروەهــا بەڕێزیــان
ئاماژەیــان بــەوەدا کــە کۆڕبەنــدى روانگــە بــۆ الوان هەمــوو
ســاڵێک بــۆ دروســتکردىن پــردی پەیوەنــدی لــە نێــوان الوان،
بەرپرســان و خــاوەن بەرژەوەنــدی تــر وەکــوو کۆمپانیــاکان
و رێکخــراوەکان بەرێوەدەچێــت .ئــەم کۆڕبەنــدە نــەک تەنیــا
کێشــە و گرفتەکانــی الوان پێناســەدەکات بەڵکــوو رێگــە بــۆ
هەماهەنگــى و کارى هاوبــەش ســەبارەت بــە چارەســەرکردىن
ئاڵەنگارییــەکان و پەرەپێدانــی تواناکانــی الوان خــۆش دەکات.
لــە الیەکــی تــرەوە داوای لــە الوان کــرد تــا خۆیــان لــە نێــو بازنــەی
گلەیــى دەربهێنــن و پەرەبــدەن بــە خۆیــان و ببنــە بەشــێکی
چاالکــی چارەســەرەکان .بەرێوبــەری جێبەجێــکاری روانگــە داوای
لــە هەمــوو بەرژەوەندیــداراىن پڕۆژەکــە کــرد تاکــو لــە بەرامبــەر
گیروگرفتەکانــی ئێســتای الوان و چارەســەری ئاڵەنگارییــەکان
رێکارێکــی ئەرێنــى و ڕاســتیخوازانەیان هەبێــت.
دکتــۆر جووتیــار عــادل وتەبێــژی حکومەتــی هەرێمــی
کوردســتانیش وتارێکــی پێشــکەش کــرد و ئامــاژەی بــەوەدا کــە
حکومــەت لەســەر ئــەو باوەڕەیــە کــە هــەم حکومــەت و هەمیــش
الوان دەبێــت پێکــەوە بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی گرفتــەکان لــە
ڕێگــەى پەیوەنــدی باشــر و هەروەهــا بەکارهێنــان و کەڵــک
وەرگرتــن لــە ڕێــکار ،شــێواز و ئیمکانیاتــە جۆراوجــۆرەکان
بــە ڕەچاوکــردىن ئەوگۆڕانکارییانــەی نــاو واڵت و هەروەهــا
دەرەوەی واڵت ،هەماهەنگــى بکــەن .بەڕێزیــان ئاماژەیــان
بــە نەخۆشــی ( 19-Covidکۆرۆنــا) دا و وەکــو یەکێــک لــە
ســەرەکیرتین ئاڵەنگارییــەکاىن ئێســتای جیهــان بــە هەرێمــی
کوردستانیشــەوە کــە بۆتــە ئاســتەنگ یــان هێواشــکەرەوەی
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پــان و خزمەتگوزارییــەکان .پاشــان دکتــۆر عــادل هەوڵــەکاىن
کۆڕبەندەکــەى بەرزنرخانــد و بەڵێنــی دا کــە حکومــەت پاڵپشــتی
الوان دەکات ،تواناکانیــان بەکاردەهێنێــت و پەرەدەداتــە
کارامەییەکانیــان بــۆ بەشــداریکردن لــە پەرەپێدانــی کەرتــە
جۆراوجــۆرەکان و بونیاتنانــی داهاتــووی واڵتەکــە.
هەروەهــا پوختــەی ڕاپۆرتــی دۆخــی بێــکاری الوان کــە بریتیبــوون
لــە لــە داتــا و پێوەرەکانــی بێــکاری الوان ،ئاڵەنگارییــەکان و
مەرجەکانــی کارکــردن و ئەنجامــە نەرینەکانــی بێــکاری لــە الیــەن
دەزگاى روانگــە پێشــکەش بــە ئامادەبــووان کــرا.
پاشــان ســێ پانێــڵ بــۆ گفتوگۆکــردن دەربــارەی ســێ بابەتــی
گرنــگ لەنــاو بابەتەکانــی تــر کــە پەیوەندیــدارن بــە گرفتــەکاىن
الوان لــە مــەڕ بابەتــی ڕەخســاندىن کار ،بەرێوەچــوو.

پانێڵی یەکەم

کامل مسلم

وەزیری بازرگانی و پیشەسازی

زیادکردنی دەرفەتی کار لە ڕێگەی پاڵپشتی پرۆژەی بچووک و مامناوەند

د .محمد شکری

سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان

د .نەوال کەریم

بەڕێوبەری گەشەپێدانی بازرگانی،
ناس پەی ،دارین گروپ

حسین دزەیی

مامۆستای زانکۆ و سەرۆکی
سەرچاوەمرۆییەکان لە گنێڵ ئینێرجی

بیالل سەعید

پێشکەشکاری پانێڵ

پانێڵی دووەم

کوێستان محمد

وەزیری کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی

نەگونجان لە نێوان سیستەمی خوێندن و پێداویستی بازاڕی کار لە
حکومەتی هەرێمی کوردستان

د .خطاب ئەحمەد

ب .گشتی خوێندن و پالندانان و
بەدواداچوون

ئەژین زاوێتەیی

مامۆستای زانکۆ ،زانکۆی ئەمریکی
کوردستان  -دھۆک

ڕاڤە خورشید

بەڕێوبەری پهیامنگەی گهشهپێدانی
پیشهیی AUIS

د .مەهاباد سەعدی عەلی
پێشکەشکاری پانێڵ
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پانێڵی سێیەم

کوردۆ جەمال

ڕاهێنەری نێودەوڵەتی و دامەزرێنەری
کۆمپانیایی کاراماکس

خۆ بەرەو پێشربدنی الوان بۆ بەدەستهێنانی لێهاتوویی کار.

ڤیان تاهیر

بەڕێوبەری بەشە مرۆییەکان،
زەین  -کوردستان

مەروان ئەحمەد

ڕاهێنەر و ڕاوێژکاری پەرەپێدانی پیشەیی و
بازرگانیGIZ -

ستاڤ ئاسۆ

بەرپرسی لێکۆڵینەوە لە دەزگای
خێرخوازی بارزانی

هەنار معروف

پێشکەشکاری پانێڵ

دەستکەوتە سەرەکییەکان
 .1ئیمکانیاتی ئێستا و توانا شاراوەکان

لــە بــاری جێبەجێکردنــدان .هەندێــک پــان بــۆ دروســتکردىن
پەیوەنــدى لــە نێــوان پرۆژەکانــی الوان لەگــەڵ کۆمپانیاکانــی
بازرگانــی لــە داهاتــوودا هەیــە.

• وەزارەتــی بازرگانــی ئــەو یاســاو ڕێنامییــە کۆنانــەی دەبنــە
ئاســتەنگ یــان هــۆکاری دواکەوتنــی کاری کۆمپانیــاکان،
هەموارکردووەتــەوە .بــۆ ئاســانکاری زیاتــری تۆمارکردنــی
کۆمپانیــا نوێیــەکان بــەم زووانــە سیســتەمێکی تۆمارکردنــی
ئەلیکرتۆنــی بەردەســت دەخرێــت کــە لــە ڕێگــەی ئەو سیســتەمە
کۆمپانیــاکان دەتوانــن کارەکانــی بەڵگــەی تۆمارکــردن لــە
یــەک ڕۆژ تەواوبکــەن .ئــەو سیســتەمە بــە بــێ ڕەچاوکردنــی
قەبارەکانیــان بــە هەمــوو کۆمپانیــاکان دەرفەتــی یەکســان
دەدات.

•  Covid-19بــووە هــۆی هێــواش بوونــەوەی پرۆگرامەکانــی
حکومــەت بــۆ الوان و کارکــردن لــە هەرێمــی کوردســتان.

• وەزارەتــی بازرگانــی بــە کۆمپانیــاکان ،کارگــەکان ،پیشــەکان و
ســەنتەرەکانی بازارکــردن ڕێنامیــی داوە تاکــو خەڵکــی ناوخۆیــی
بــە پێــی نرخــی دیاریکــراو لــە الیــەن حکومــەت دامبەزرێنــن.
ئەگەرچــی ئــەوە هەمیشــە ناکرێــت بــە تایبــەت لــەو بابەتانــەی
کــە کارامەیــی تایبــەت پێویســتەو ئــەوەش لــە بــەر دەســتدا نیــە.
• دەســتەی وەبەرهێنــان لــە ســاڵی  2020دەستپێشــخەرییەکی
بــۆ پاڵپشــتی کــردن لــە پرۆژەکانــی بازرگانــی الوان دەســتپێکرد.
هەندێــک لــەوان پێشــر بوونەتــە پــرۆژە ،هەندێکــی تــر هێشــتا
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• حکومــەت بــەردەوام دەبێــت لەســەر دووبــارە رێکخســتنەوەی
خــۆی و پاڵپشــتی کردنــی پرۆژەکانــی پیشەســازی ،کشــتوکاڵی،
گواســتنەوەو پرۆژەکانــی تــر بــە مەبەســتی هەمەجۆرەکردنــی
ســەرچاوەکانی داهــات و لەگــەڵ ئەویــش خوڵقاندنــی
دەرفەتەکانــی کار.
•  500جــۆر پــرۆژەی نــوێ کــە لــە ســێکتەرى جیــاوازن و
پێداویســتییە هەنووکــەکان دابیندەکــەن و هــەزاران دەرفەتــی
کار دەڕەخســێنن ،لــە ڕێگــەی دەســتەی وەبەرهێنــان خراونەتــە
نێــو ڕێنوێنــی بازرگانــی لــە هەرێمــی کوردســتان .
• وەزارەتــی کار و کارووبــاری کۆمەاڵیەتــی ()MoLSA
پڕۆگرامێکــی هەیــە بــۆ تۆمارکردنــی ئەوکەســانەی لــە کار
دەگەڕێــن و خســتنە پەیوەنــدى لەگــەڵ خــاوەن کارەکانــی
داهاتــوو )MoLSA( .لــە مــاوەی دوو ســاڵدا توانیوێتــی بــۆ
 1187کــەس کــە لــە کار دەگــەڕان ،کار بدۆزێتــەوە.

•  MoLSAیاســای کاری گۆڕیــوە کــە بــەم زووانــە بــۆ
پەســەندبوون دەنێردرێتــە پەرلەمــان .هەروەهــا ڕێنامیــی
بەکرێگرتنــی کرێکارانــی بیانیــش گــۆردراوە .النــی کــەم  70لــە
ســەدی کارمەندانــی کۆمپانیــا تایبەتــەکان دەبێــت ناوخۆیــی بــن
و تەنیــا پســپۆرانی تەکنیکــی و کرێکارانــی پســپۆر دەبێــت لــە
دەرەوەی واڵت دامبەزرێــن کــە دەبێــت ئەوانیــش کارمەندانــی
ناوخۆیــی ڕابهێنــن.
•  MoLSAتیمــى خــۆى هەیــە بــۆ چاوەدێــری مافەکانــی
کرێــکاران و شــێوازی هەڵســووکەوت کردنــی خاوەنــکاران
لەگــەڵ ئــەوان.
•  MoLSAهەروەهــا خــاوەن ســەنتەرەکانی ڕاهێنانــی
پیشــەیی لــە هەولێــر ،ســلێامنی ،دهــۆک ،هەڵەبجــە ،زاخــۆ،
ســۆران و کــەالرە .ئــەو ســەنتەرانە هەڵســەنگاندن دەکــەن بــۆ
دەستنیشــانکردىن پێداویســتییەکانی کار و بــە پێــی ئــەوان
خولەکانــی ڕاهێنانــی پیشــەیی ڕێکدەخــەن.
• بــەم زووانــە حکومــەت بوودجەیــەک بــۆ وەزارەتــی کار و
کارووبــاری کۆمەاڵیەتــی تەرخــان دەکات تاکــو ســەنتەرەکانی
ڕاهێنانــی پیشــەیی وەکاربکەوێتــەوە و پەرەیــان پێبدرێــت .ئــەو
ســەنتەرانە لــە کاتــی دەســتپێکردنی قەیرانــی بوودجــەوە تەنیــا
پشــتیان بەســتبوو بــە رێکخــراوە نێودەوڵەتییــەکان.
• حکومــەت بــۆ پاڵپشــتی زیاتــر و پەرەپێدانــی توانــاکاىن الوان
بــۆ کار لــە رێگــەی MoLSAوە کۆبوونەوەیەکــی هەماهەنگــی
کــردن بــۆ ســەنتەرەکانی ڕاهێنانــی پیشــەیی ،کۆمپانیــاکان و
وەزارەتەکانــی پــەروەردەو خوێندنــی بــااڵ ڕێکدەخــات.
• پڕۆگرامی قەرزپێدان و پاڵپشــتی بچووکی ئابووری MoLSA
لــە ســاڵی  2015بــە هــۆی کەمبوونــی بوودجــە وەســتێرناوە
. MoLSAبــۆ وەکارخســتنەوەی ئــەو پڕۆگرامــە هەندێــک
پالنــی هەیــە بــەاڵم بــە شــێوازێکی نــوێ بــە پێــی پێــوەرە
پێشــنیارکراوەکانی پــرۆژەی لێهاتــوو ،قەبارەکانــی پەیوەندیــدار
و پێداویســتییەکانی ئــەو پرۆژەیــە لــە نــاو بــازاردا .ئــەو پڕۆگرامــە
بــە باشــربوونی دۆخــی ئابــووری کوردســتان وەکاردەکەوێتــەوە
و ئــەوەش چاوەڕوانــی دەکرێــت لــە داهاتوویەکــی نزیــک بێــت.

• خــوىل ئۆنالینــی بــێ بەرامبەریــش هــەن کــە الوان دەتوانــن بــۆ
بەرزکردنــەوەی ئاســتى زانیــارى و تواناکانیــان ســودى لێببینــن
بــۆ پەیداکــردىن لێهاتــووی کار.

• پۆلــی قوتابخانــەکان قەرەباڵغــە .ئــەوەش کاریگــەرى نەرێنــى
لەســەر کواڵیتــی پــەروەردە هەیــە و لــە دەرئەجامــدا کار لــە
کارامەییــەکان و لێهاتوویــی قوتابیــان و دەرچووانــی زانکــۆ
دەکات.
• دەرچووانــی زانکــۆ ســەر بــە هەندێــک بــەش لــە کاىت گــەڕان بــە
دواى کاردا ڕوبــەڕووى گرفــت دەبنــەوە ،ئەمــەش لەبــەر کەمــى
دەرفەتــی کار لــە بــواری پســپۆری خۆیــان یــا ژمــارەی دەرچــووان
ئەوەنــدە زۆرە کــە لەگــەڵ ئاســتی داواکاری بــازاری کار یەکــر
ناگرێتــەوە.
• قوتابیــان کارامەییەکانــی پێویســتی خاوەنــکاران فێرنابــن،
تەنانــەت بــۆ منوونــە ئــەو قوتابیانــەی خولەکانــی زمانــی
ئینگلیــزی و کۆمپیوتــەر لــە زانکــۆ تەواودەکــەن و بڕوانامــە
وەردەگــرن ،بــە تــەواوی بــۆ کارکــردن لــە کۆمپانیاکانــی کەرتــی
تایبــەت لێهاتــوو نیــن.

بازاڕی کار:
• دەرفەتی کاری زۆر کەم بەاڵم داواکاری زۆر بۆ کار هەیە.
• الوان و دەرچووانــی نــوێ کارامەیــی و ئەزموونــی پێویســتیان
نییە .
• کارکــردن بــە هــۆی پەیوەندییــەکان زیاتــرە لــە کارکــردن لــە
ڕووی لێهاتوویــی ،کــە ئــەوەش کارێکــی زۆر زیانبەخــش بــۆ
کۆمپانیــاکان و الوانــە.
• هەروەهــا لــە ڕووی کەلتــووری و کۆمەاڵیەتیــش کێشــە
هەیــە ،بــە تایبــەت کاری الوانــی کــچ لــە کەرتــی تایبــەت زۆر
کەمــە.

دەرفەتەکانی فێربوون:
• دەرفەتەکانــی فێربــوون بــۆ الوان زۆر کەمــە تاکــو بتوانــن
کارامەییەکانــی خۆیــان لــە کاتــی پێویســت پەرەپێبــدەن.
• زۆربــەی الوان لــە دەرفــەت و ئیمکانیاتــی فێربوونــی
بەردەســت ئــاگادار نیــن.

ئەکادیمیا و پەروەردە:
• وەزارەتــی خوێندنــی بــااڵ پالنەکانــی خــۆی بــە پێــی قەبــارەی
زانکــۆکان و ژمــارەی دەرچووانــی ئامادەیــی دادەڕێژێــت.
پێداویســتی بــازاڕ لــە پالندانانــی وەزارەت لــە بەرچــاو نەگیــراوە.
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پێشنیارەکان
حکومەت
• هەبوونــی میکانیزمێکــی هەماهەنگــی بــۆ کارکــردن
لەســەر بابەتەکانــی کاری الوان لــە هەمــوو وەزارەتەکانــدا.
بەرپرســیارییەتەکە دەبێــت تەنیــا لەســەر ئەســتۆی یــەک
وەزارەتــی تایبــەت بێــت.
• پابەندکردنــی کۆمپانیــاکان ،بازرگانییــەکان و ڕێکخــراوەکان بــە
لــە بەرچاوگرتنــی ئــەو ڕێژەیەیــى کــە حکومــەت دیاریکــردووە لــە
دامەزراندنــی کــە دەبێــت کەســانی ناوخۆیــی بــە ڕێــژەی %80-
 70و  %25-20کرێکارانــی بیانــی بێــت و هەروەهــا لەخۆگرتنــی
کار بــۆ الوان و دەرچووانــی نــوێ بــە لــە بەرچاوگرتنــی باالنســی
ڕەگــەز.
• پابەندکردنــی کۆمپانیــا و ڕێکخــراوەکان بــە دابینکردنــی
دەرفەتەکانــی کارســازی و دەرفەتەکانــی خۆبەخشــی بــە پێدانــی
النــی کــەم تێچوونــی خــواردن و هاتووچــۆ.
• پابەندکردنــی کۆمپانیــاکان بــە دامەزراندنــی کرێکارانــی بیانــی
بــۆ مــاوەی کاتــی دیاریکــراو بــۆ منوونــە دوو ســاڵ کــە دەبێــت
کارمەندانــی ناوخۆیــی ڕابهێرنێــن و بەرپرســیاریەتییەکانیان
دواتــر بــەوان بدرێــت.
• پابەندکردنــی کۆمپانیــاکان ،کارگــەکان و خاوەنکارانــی تــر بــە
دابینکردنــی بیمەیــەک بــۆ کارمەندانــی خۆیــان تــا خەڵکــى تەنیــا
بــۆ وەرگرتنــی مووچــەی خانەنشــینی لــە پاشــە ڕۆژدا پشــت بــە
حکومــەت نەبەســن.
• پابەندکردنــی کۆمپانیــا نێودەوڵەتییــەکان ،بــە تایبــەت
ئەوانــەى لــە کەرتــی نــەوت کاردەکــەن ،بــۆ هەبــووىن پڕۆگرامــى
پەرەپێدانــی توانــاى الوان ،کارســازی و پێشکەشــکردىن
پاڵپشــتى دارایــى پــرۆژەى بچووکــى الوان.
• دیاریکــردن و ڕێکخســتنی کەمرتیــن حەقدەســت بــۆ کرێکاران،
بــۆ منوونــە کرێکارانــی ڕۆژانە.
• ئاســانکاری کــردن لــە تۆمارکردنــی کۆمپانیــاکان بــە تایبــەت
کۆمپانیــا بچووکــەکان و کۆمپانیــا چاالکــەکان لــە کەرتــی
دیجیتــاڵ.
• گۆڕینــی سیســتەمی باجــدان ،بەخشــینی کۆمپانیــا تــازە
دامــەزراوەکان بــە تایبــەت پیشــە بچووکــەکان ،لــە پێدانــی بــاج
لــە ســێ ســاڵی یەکــەم.
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• دروســت کردنــی ژینگەیــەک بــۆ پاڵپشــتی کــردن و پاراســتنی
پــڕۆژە هەنووکــەى و داهاتووییــەکان ،بــە تایبــەت پــڕۆژە
بچووکــەکان کــە لــە الیــەن الوانــەوە گەشــەیان پێــدراوە.
• بــە کارخســتنەوەی پرۆگرامــی پێدانــی قــەرزی بچــووک بــۆ
الوان بــۆ دامەزراندنــی پــرۆژەى بچــووک.
• دەرکردنــی یاســایەک بــۆ پاراســتنی مافەکانــی خاوەنداریەتــی
کــەىس.
• چاوەدێــری وورد و رێکوپێکــی دۆخــی کرێــکاران و باشــبوونی
کرێکارانــی دامــەزراو لــە کۆمپانیــاکان و کارگــەکان تــا دڵنیاییــان
پــێ بدرێــت کــە بــە باشــی ڕەفتاریــان لەگــەڵ دەکرێــت ،بیمەیــان
بــۆ دابیندەکرێــت بــە رێکوپێکــی لــە هەمبــەر کاتژمێــر و ڕۆژ
داوایــان لــێ بکرێــت کــە کاربکــەن.
• ئاســانکاری کــردن بــۆ خانەنشــین کردنــی کارمەندانــی بەتەمــەن
و دامەزراندنــی الوان چونکــە لەســەر بەکارهێنانــی تەکنۆلۆژیــا
نوێیــەکان زانیــاری زیاتریــان هەیــە.
• دروســت کردنــی پۆرتاڵێــک ،لــە رێگــەی  MoLSAەوە بــۆ
باڵوکردنــەوەی هەمــوو هەلــی کارەکان لــە الیــەن کۆمپانیــاکان
و رێکخــراوە ناحکومییــەکان ،تۆمارکردنــی ئــەو کەســانەی لــە کار
دەگەڕێن،بــۆ دەستپێگەییشــتنی ئــەوان بــۆ داواکــردن بــۆ کارە
بەردەســتەکان.
• ڕێکخســتنی کۆڕبەنــد و کۆکردنــەوەی وەزارەتــەکان،
کۆمپانیــاکان و رێکخــراوە پەیوەندیــدارەکان لــە ســەر یــەک
مێــز بــۆ گفتوگــۆ کــردن و پالندانانــی رێکوپێــک ســەبارەت بــە
دامەزرانــدىن الوان.

ئەکادیمیا و پەروەردە
• پێداچوونــەوەی دیــدگا و روانگــەی پرۆگرامــەکان بــە پێــی
پێداویســتییەکانی بــازاڕی کار.
• دابینکردنــی کارامەییــە پێویســتەکان بــۆ قوتابیــان تــا بتوانــن
لەگــەڵ خاوەنــکارەکان پەیوەنــدی دروســت بکــەن و ســتانداردی
پێویســتیان هەبێــت.
• کارســازى یەکێکــە لــە کارامەییــە گرنگەکانــە کــە دەبێــت بخرێتە

نــاو پڕۆگرامــى زانکــۆ و پرۆگرامەکانــی تری پــەروەردەی فەرمی.
• بەشــداریکردن و کارکــردن لــە کۆمپانیــا و ڕێکخراوەکانــی کەرتــی
تایبــەت بــۆ هەبوونــی ڕێکارێکــی تەواوکــەر بــۆ چارەســەرکردنی
بابەتــی بێــکاری الوان و واژووکردنــی یاداشــتى لێکتێگەیشــن
بــۆ دابینکردنــی کارســازی ،کاری هاوینــی و دەرفەتەکانــی
خۆبەخشــانە بــۆ قوتابیــان ،بــە گشــتی قوتابیانــی زانکــۆ.
• جێبەجێکردنــی توێژینــەوە لــە بــواری دامەزرانــدىن الوان و
پێشــکەش کردنــی دەســتکەوت و پێشــنیارەکان بــۆ الیــەىن
حکومــی و ناحکومــی پەیوەندیــدار.
• دابینکردنــی دەرفەتەکانــی پــەروەردەی پیشــەیی و تەکنیکــی
زیاتــر و کردنــەوەی بەشــەکانی پیشــەیی نــوێ لــە قوتابخانــە و
پەیامنگــەکان.
• دابینکردنــی خــوىل نافەرمــی ،پیشــەیی و پەروەردەیــی و
کردنــەوەی ســەنتەرەکانی نافەرمی بــۆ ئەو الوانــەی نەیانتوانیوە
یــان ناتوانــن پــەروەردەی فەرمــی خۆیــان تەواوبکــەن.
• کردنــەوەی ســەنتەرەکانی فێربوونــی نافەرمــی بــۆ دابینکردنــی
کارامەییــە پێویســتەکان کــە لــە الیــەن بــازاری کار وەکــو
کارامەییــە تایبەتــەکان پێویســن کــە لــە قوتابخانــەو زانکــۆ
پێشــکەش ناکرێــن.
• پــەرە پێدانــی ســەنتەری پیشــەیی زانکــۆکان بــۆ ڕێنامیــی
کــردن و ڕاوێــژکاری قوتابیــان دەربــارەی دەرفەتەکانــی کاری
داهاتوویــان پێــش پێشکەشــکردىن داواکاری بــۆ زانکــۆ.

• رێکخــراوە نێودەوڵەتییــەکان بــەردەوام دەبــن لــە پاڵپشــتی
کردنــی وەزارەتــی  MoLSAبــۆ دابینکردنــی خولەکانــی ڕاهێنانــی
پیشــەیی.
• کۆمپانیــاکان سیســتەمێکی ڕوونــر و قەبــووڵ کراوتــر بــۆ
دامەزرانــدن و پێدانــی دەرفەتــە یەکســانەکان و ســڕینەوەی
کولتــوری خزمایەتــی و الیەنگــری و هــەاڵواردن یــان هەبێــت.
• گۆڕینــی شــێوەی بیرکردنــەوەی کۆمپانیــاکان وەکــو کۆمپانیــا
نەوتییــەکان ســەبارەت بــەوەی ژنــان ناتوانــن کارو پیشــەکان
وەکــو پیــاوان بکــەن ،ئەمــە وەکــو ئاماژەیــەک بــە هەاڵواردنــی
ژنــان و ســڕینەوەیان لــە چاوپێکەوتنــى کاردا.
• دابینکردنــی خولەکانــی ڕاهێنانــی زیاتــر بــۆ الوان لــە بــواری
نووســنی ســی ڤــی ،نامەنووســین ،پەیوەندییــە نــوورساوەکان،
پەرەپێدانــی پیشــە و کارامەییــە تایبەتەکانــی پێویســت بــۆ
بــازاری کار لــە الیــەن رێکخــراوە ناحکومییــەکان.
• دروســتکردنی پالتفۆڕمێــک و هەماهەنگــی کــردن لەگــەڵ
رێکخــراوە حکومــی و نێودەوڵەتییــەکان لــە الیــەن ڕێکخراوەکانــی
وەکــو دامــەزراوەی روانگــە و کۆمپانیاکانــی وەکــو داریــن
گــرووپ بــۆ بەشــداریپێکردنی الوان کــە بیرۆکــەی پرۆژەیــان
هەیــە تاکــو لــە الیــەن کۆمپانیاکانــی کەرتــی تایبــەت پاڵپشــتی
بکرێــن.
• هەروەهــا دەبێــت بانکــەکان قــەرز بــە مەرجــی کەمــر و
قیســتەکانی باشــر بــۆ الوان دابیــن بکــەن تاکــو بتوانــن
پرۆژەکانیــان دەســتپێبکەن.

کۆمپانیاکانــی کەرتــی تایبــەت و ڕێکخــراوە
نا حکو مییــە کا ن

الوان

• هــاوکاری هاوبــەش لەگــەڵ ئــۆرگان و زانکۆکانــی حکومــی بــۆ
بەرێوەبردنــی کۆبوونــەوە و بەدواداچوونــی دۆخــی دامەزرانــدىن
الوان و دابینکردنــی رێنامیــی و ئامــراز و پاڵپشــتی پێویســت.

• چاوەڕێــی هاتنــی دەرفەتــەکان نەبــن ،بەڵکــو پالنیــان هەبێــت
بۆخۆیــان وە دوای دەرفەتــەکان بکەون و شــێوازە جۆراوجۆرەکان
بــۆ پەرەپێدانــی کارامەییەکانیــان بەکاربهێنــن و کارێکــی گونجــاو
بدۆزنەوە.

• وەبەرهێنــان لــە الوانــی ناوخۆیــی و دەرچووانــی الو،
دامەزراندنــی ئــەوان و ڕاهێنــان و ئامادەکردنــی ئــەوان بــۆ
دامەزراندنیــان لــە جیاتــی کرێکارانــی بیانــی لــە داهاتــوو تــا ئــەو
جێگەیــە پڕبکاتــەوە.

• نزیکبوونــەوە لــە کۆمپانیــاکان ،رێکخــراوەکان و خاوەنکارانــی
تــر تاکــو وەکــو خۆبەخــش ،ئینتێــرن یــان فێرخوازێــک بــۆ بــە
دەســتهێنانی ئەزمــوون کاربکــەن.

• هەبوونــی پرۆگرامــی تایبــەت و بەىش تایبەت بــۆ دامەزراندنی
تــازە دەرچــووان و ئــەو الوانــەی ئەزموونێکــی زۆریــان نیــە و بــە
پێدانــی یارمەتــی تێچوونــی خــوراک و هاتووچــو و دەرفەتەکانــی
مەشــق و فێربوون لەســەر کار و کاری خۆبەخشــی دابین بکات.

• ئەنجامدانــی هــەر جــۆرە کارو پیشــەیەک تەنانــەت ئەگــەر
پەیوەنــدی بــە خوێندنیشــەوە نەبێــت ،بــۆ بــە دەســتهێنانی
ئەزمــوون و چوونــە نــاو بــازاری کارەوە چ بــە شــێوەی پــارت تایــم
لــە مــاوەی خوێنــدن و چ بــە شــێوەی فــول تایــم پــاش دەرچــوون
النــی کــەم لــە دوو ســاڵی یەکــەم دا.
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• پەرەپێدانــی کارامەیــی و لێهاتوویەکانــی خۆیــان لــە رێگــەی
بەشــداریکردن لــە خولــەکان ،کۆنفرانســەکان ،ســیمینارەکان،
کۆبوونــەوەکان و خولەکانــی ئونالینــی بــێ بەرامبــەر.
• گرنگیــدان بــە تایبــەت بــە پەرەپێدانــی کارامەییەکانــی
پێویســتی بــازاری کار وەکــو کارامەییەکانــی کۆمپیوتــەر،
زمانــەکان ،پەیوەندییەکانــی نووســینی راپــۆرت ،کارامەییــە
تایبەتــەکان ،بەرێوەبردنــی ئۆفیســەکان وە کارامەییەکانــی
خزمەتگــوزاری بــۆ کڕیــاران.
• باشــرە الوان کاربکــەن و ئەزمــوون بــە دەســت بهێنــن و
پاشــان پالنــی کارو پیشــەیی خۆیــان دەســت پێبکــەن نەوەکــو
پێچەوانــەی ئــەوە بکــەن.
• ئــەو الوانــەی دەرفەتــی تەواوکردنــی خوێندنــی خۆیــان لــە
زانکــۆی حکومییــان لــە دەســت داوە ،ئەگــەر بیانەوێــت لــە
زانکــۆی تایبــەت بتوانــن بخوێنــن یاخــود زانیــاری و زانســتی
پێویســت لــە رێگــەی پــەروەردەی نافەرمــی وەربگــرن.
• پێویســتە ژمارەیەکــی زیاتــری الوانــی کــچ لــە کەرتــی تایبــەت
کاربکــەن .نابێــت تەنیــا پشــت بــە کارە ئاســانەکان ببەســن.
بنەماڵەکانیــان و کۆمەڵگــە دەبێــت لــەو بــوارەدا پاڵپشــتی
ئــەوان بکــەن.
• فێربــوون پرۆســەیەکی بەردەوامــە کــە لــە ســەردەمی
دیجیتاڵــدا زۆر خێــرا بــووە ،حکومەتــەکان و زانکــۆکان ناتوانــن
لەگــەڵ لێشــاوی زانیــاری و گۆڕانکارییەکانــی خێــرای تەکنولۆژى
خۆیــان بگونجێنــن .هەربۆیــە پێویســتە الوان لە هــەر دەرفەتێک
بــۆ پەرەپێدانــی خۆیــان کەڵــک وەربگــرن ،خێرابــن ،بەرزیخــواز و
بــەوورە بــن و لــە ئەنجامــدا ئاواتەکانــی خۆیــان بــە دیبهێنــن.
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