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ان اآلراء الــواردة يف التقريــر هــي آراء املؤلفــن وال تعكــس بالــرورة وجهــات نظــر املنظمــة الدوليــة للهجــرة. وال تعــي التســميات 
املســتخدمة وطريقــة عــرض املــواد يف التقريــر التعبــر عــن أي رأي مهمــا كان مــن جانــب املنظمــة الدوليــة للهجــرة فيمــا يتعلــق 

بالوضــع القانــوين ألي بلــد أو إقليــم أو مدينــة أو منطقــة، أو لســلطاتها، أو فيمــا يتعلــق بحدودهــا.

املنظمــة الدوليــة للهجــرة ملزتمــة باملبــدأ القائــل بــأن الهجــرة اإلنســانية واملنظمــة تفيــد املهاجريــن واملجتمــع. بصفتهــا منظمــة 
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كرامــة اإلنســان ورفــاه املهاجريــن.
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ســوق اليــد العاملــة يف محافظــة نينــوى

موجــز السياســات 
عــن  عامــة  نظــرة  هــذا  السياســة  موجــز  يقــدم 

ظــروف ســوق العمــل يف محافظــة نينــوى، مــع 

والهجــرة.  والتوظيــف  االقتصــاد  عــى  الرتكــز 

يحتاجهــا  الــي  الدعــم  نــواع  أ التقريــر  ويحــدد 

عمــل؛  عــى  للحصــول  العمــل  عــن  الباحثــون 

املتاحــة حالًيــا يف ســوق  الوظائــف  أنــواع  يحــدد 

مجموعــة  ويقــدم  املطلوبــة؛  واملهــارات  العمــل 

ت  ســا لسيا با ملتعلقــة  ا ت  صيــا لتو ا مــن 

نينــوى. محافظــة  يف  العمــل  ســوق  لتعزيــز 

تحضري 
الطعام

327 دوالرًا 
أمريكًيا

األشغال 
املعدنية

269 دوالرًا 
أمريكًيا

النجارة

284 دوالرًا 
أمريكًيا

أعىل رواتب أجر العامل

%12 فقــط من أرباب 
العمل الذين شــملهم 

االســتطالع يدفعون أجور 
أعــى من الحد األدىن

ترتاوح األجور الشهرية 
للعمال املهرة بني 

600-100 دوالر أمرييك 

الحد األدىن لألجور يف العراق 
هو 239 دوالرًا أمريكًيا

1/3 من الباحثني 
عن عمل الذين شملهم 

 االستطالع يعتقدوا 
 أن املعرفة عامل 

مهم للتوظيف

1/4 يبدون 
اهتمامهم بالتدريب

تقييم املهارات

فجوة املهارات ضئيلة وفًقا للباحثني عن 
العمل وأرباب العمل

للوصول إىل الوظائف...

مقابل

 مــن الباحثــني عن عمل 
شملهم االستطالع 

يعتقدوا أن

الخربة 
هــي األكرث أهمية

49%
من الباحثني عن عمل 

شملهم االستطالع 
يعتقدوا أن

العالقات 
هــي األكرث أهمية

61%

تحليل القطاع
الزراعة والرثوة الحيوانية 

التصنيع 
الصناعات الغذائية 

الخدمات

مشــبعغــري مشــبع

التجارة والتجزئة 

محالت البقالة

 82%
مــن الباحثني عن 

عمــل يفضلون فتح 
أعمالهم الخاصة

لكن ٪96 أبلغوا عن نقص يف الحصول عى التمويل

تفضيالت التوظيف

72% %

مقابل

85
من الرجال 
شملهم 
االستطالع

من النساء 
شملهن 

االستطالع

املنظمــة الدوليــة للهجــرة – العــراق 6



نظــرة عامــة عــن الســياق

عــى مــر التاريــخ، تواجــد مزيــج متنــوع مــن األعــراق واألديــان يف محافظــة نينــوى. باإلضافة 

إىل عــدد كبــر مــن العــرب الســنة، تضــم املحافظــة العــرب الشــيعة واألكــراد واآلشــورين 

والكلــدان والرتكمــان واإليزيديــن والشــبك وأقليــات أخــرى. 

1 NCCI, Ninewa Profile, 2010. Available from: www.ncciraq.org/images/infobygov/NCCI_Ninewa_Governorate_Profile.pdf.

2 IOM, DTM Report, 2020.

عى مدى العقود املاضية، أدت سياسات العرب واألكراد، فضاً 
عن استهداف بعض األقليات، إىل تفاقم التوترات اإلقليمية.1 
يف آب 2014، غــزا تنظيــم داعــش مناطــق واســعة مــن محافظــة 
نينــوى قبــل طــرده يف عــام 2017، مــع معــارك ضاريــة يف غــرب 
والحــرب  احتــال داعــش  أدى  الخصــوص.  عــى وجــه  املوصــل 
الاحقــة إىل نــزوح واســع النطــاق وتلــوث األرايض وتدمــر البنيــة 

التحتيــة لألعمــال التجاريــة.

وفًقــا ألحــدث بيانــات مصفوفــة تتبــع الــزوح التابعــة للمنظمــة 
تــم  نينــوى، حيــث  الــزوح مرتفًعــا يف  يــزال  الدوليــة للهجــرة، ال 
مــن  يقــارب  مــا  )أو  نازحــة  أرسة   44،000 مــن  أكــر  تســجيل 
257،000 فــرداً(. تــم تهجــر أكــر مــن 5،500 فــرد بشــكل ثانــوي 
اعتبارًا من النصف الثاين من عام 2.2020 ويوجد أكرب عدد من 
النازحن يف محافظة املوصل وشيخان وسنجار. باإلضافة إىل 
النازحــن، هنــاك أكــر مــن 320،000 أرسة عائــدة )أو 1،920،360 
مــن  عــدد  أكــرب  وُســجل  نينــوى.  فــرًدا( موجــودة يف محافظــة 

العائديــن يف املوصــل وتلعفــر والحمدانيــة.

الجــدول 1: النازحــون والعائــدون يف محافظــة نينــوى، املنظمــة الدوليــة للهجــرة، الجولــة رقــم 122، تمــوز 2021

لقضــاء عــدد األفــراد العائديــنعــدد األرس النازحــةعــدد األفــراد النازحــنعــدد األرس العائــدةا

–28.4314.767–عقرة

9.0367.3861.23154.216البعاج

28.31716.4143.276169.902الحمدانية

35742.8507.9202.142الشيخان

8.1044.33272248.624الحرض

177.210103.64217.4791.063.260موصل

19.90536.5646.094119.430سنجار

59.9869.4261.571359.916تلعفر

17.1458.5441.424102.870تلكيف

نينــوى هــي واحــدة مــن أفقــر املحافظــات يف العــراق. ويف عــام 
2014 )ماقبــل احتــال تنظيــم داعــش(، بلــغ متوســط معــدالت 
الفقــر فيهــا 34 يف املائــة حيــث ظهــَر تنوعــاً كبــراً بــن مختلــف 
املناطــق الفرعيــة – بــن 15 يف املائــة و50 يف املائــة – مــع وجــود 
أعــى نســبة مــن الفقــراء املقيمــن يف مدينــة املوصــل.3 ووفقــاً 
لوســائل اإلعــام املحليــة، ارتفعــت معــدالت الفقــر يف محافظــة 
نينــوى منــذ عــام 2014، لتصــل إىل ٪37.7، يف حــن انخفضــت يف 

أماكــن أخــرى يف العــراق.4

الدوليــة  املنظمــة  ِقبــل  مــن  املُعــد  العــودة  مــؤرش  يتضمــن 
ســبل  إىل  الوصــول  شــدة  ملقيــاس  مركًبــا  تقييًمــا  للهجــرة 
بالــراع  املتأثــرة  املناطــق  يف  األساســية  والخدمــات  العيــش 
والــزوح. الظــروف هــي األشــد يف قضــاء البعــاج واقلهــا حــدة يف 
الحمدانيــة.5 واجمــاالً، يبلــغ متوســط نقــاط نينــوى 1.93، وهــي 
بمتوســط  مقارنــة  قليــاً  أعــى  مرتبــة  تحتــل  درجــة متوســطة 

.)1.72( تقييمهــا  تــم  الــي  املواقــع  جميــع 

الجــدول 2: مقيــاس الحــدة اســتناداً إىل النتيجــة 
اإلجماليــة مــن بيانــات تقييــم املوقــع املتكامــل 

للمنظمــة الدوليــة للهجــرة مــن عــام 2021

لقضــاء الحــدةا  مقيــاس 
عــايل(  3 1 منخفــض،  (

2,70البعاج

2,67الحرض

2,43سنجار

1,93تلكيف

1,75تلعفر

1,60موصل

1,25الشيخان

1,14الحمدانية

1,93نينوى

معدل جميع 
1,72املناطق

3 Tara Vishwanath, Dhiraj Sharma, Nandini Krishnan, and Brian Blankespoor, Where are Iraq’s Poor: Mapping Poverty in Iraq, 2014. Available from: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/22351/Where0are0Iraq0ping0poverty0in0Iraq.pdf?sequence=1.

4 UNDP, Human Development Report, 2014.
5 Ashish Kumar Sen, Unemployment Replaces ISIS as Top Security Concern for Minorities in Iraq,  

https://www.usip.org/publications/2021/06/unemployment-replaces-isis-top-security-concern-minorities-iraq.
6 REACH, Tel Afar: Area Based Assessment, September 2018. Available from: 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_irq_report_aba_telafar_september_2018.pdf.
7 Ibid.
8 IOM, Ninewa Value Chain Analysis, 2021.
9 IOM, Destroyed Businesses in Sinjar, 2020, report in preparation.
10 IOM, in Search of Economic Opportunities for Agribusiness in Iraq: Ninewa Value Chain Analysis, 2021, report under publication. Ibid.
11 Ibid.
12 Ibid.

بــن  البطالــة  أن  أجــري مؤخــرا،  الــذي  التقييــم  اىل  وبالنســبة 
األقليات يف نينوى – وليس انعدام األمن – تعترب مصدر قلق 
كبــر.6 وعــى الرغــم مــن ذلــك، ال توجــد تقديــرات حديثــة بشــأن 
معــدالت العمالــة ومعــدالت البطالــة والنشــاط االقتصــادي عــى 
الصعيــد اإلقليمــي يف العــراق. وســجلت البطالــة يف نينــوى 7 
% يف عــام 2011 – 16 % بــن الرجــال و 6 % بــن النســاء.7 ومــع 
ذلــك، مــن املرجــح أن تكــون هــذه األرقــام أعــى بكثــر اآلن.8 ان 
معــدل البطالــة أعــى خــارج املوصــل. عــى ســبيل املثــال، يف مركــز 
تلعفر، وجد التقييم الذي أجري عام 2018 أن ثلث أفراد األرسة 
البالغــن فقــط افــادوا بانهــم حصلــوا عــى الدخــل مــن العمــل يف 
األيــام الثاثــن الســابقة للتقييــم، حيــث عملــوا بمعــدل 17 يومــاً 
مــن أصــل ثاثــون يومــاً. وكانــت العمالــة بــن النســاء منخفضــة 
بوجــه خــاص، حيــث أفــادت التقاريــر أن 8 % فقــط يكســن دخــا، 
مقارنــة بنســبة 57 % مــن الرجــال.9 وتشــر التقديــرات إىل أن مــا 
يصــل إىل 45 % مــن ســكان ســنجار عاطلــون عــن العمــل، وأن 

نســبة البطالــة بــن اإلنــاث تبلــغ 30 يف املائــة.10

عــى  كبــر  حــد  إىل  يعتمــد  نينــوى  اقتصــاد محافظــة  يــزال  ال 
الزراعــة. وفًقــا لتقييــم تــم اجــراءُه حديثــاً، قبــل عــام 2014، كانــت 
املــزارع توظــف 14 عامــاً كمعــدل متوســط، وهــو قيــاس أكدتــه 
دراسة حديثة أجرتها املنظمة الدولية للهجرة يف سنجار والي 
قــدرت أن 10 إىل 15 شــخًصا يعملــون يف كل مزرعــة، أو حــوايل 
دخــل  انخفــض  فقــد  ذلــك،  ومــع  املجمــوع.11  عائــات يف  ثــاث 
املزارعن اآلن بنحو 50 يف املائة، مع اإلشارة إىل نقص املساعدة 

الحكوميــة كأحــد أهــم العوامــل يف هــذا االرتاجــع.12 
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ملنهجيــة ا

ويســتند هــذا التحليــل إىل البيانــات الــي تــم جمعهــا يف نينــوى خــال أوائــل عــام 2021 

والــي تسرتشــد  للهجــرة،  الدوليــة  املنظمــة  بهــا  تقــوم  الــي  العمــل13  لتقييمــات ســوق 

بهــا املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف تقديــم املســاعدة الفرديــة لكســب العيــش وتقييمــات 

الســوق،14 والــي بدورهــا تسرتشــد بهــا مؤسســة تنميــة املشــاريع. 

13 https://iraq.iom.int/publications/labour-market-opportunities-and-challenges.
14 http://edf.iom.int/#Publications.

دراســة   273 للهجــرة  الدوليــة  املنظمــة  أجــرت  نينــوى،  ويف 
اســتقصائية للباحثــن عــن عمــل و"االفــراد العاملــن لحســابهم 
امــرأة و 203 رجــال(، و 276 دراســة اســتقصائية  الخــاص" )70 
ألصحــاب العمــل )12 امــرأة و 264 رجــا( و 79 مــن املقابــات الــي 
أجراها مقدموا املعلومات الرئيسيون )6 نساء و 73 رجا(. وقد 
والبعــاج  املوصــل وتلعفــر  العمليــات يف مناطــق  نفــذت هــذه 
املجيبــن مــن  أغلبيــة  نينــوى. وكانــت  والشــيخان وســنجار يف 
العائديــن. وفــرت املراجعــة والتحليــل املكتــي لبيانــات املنظمــة 

الدوليــة للهجــرة ومصفوفــة تتبــع الــزوح ســياًقا إضافًيــا. 

التدريبيــة  واالحتياجــات  التفضيــات 
بــن الباحثــن عــن عمــل

تشر تقييمات املنظمة الدولية للهجرة إىل أن 82 يف املائة من 
الباحثني عن عمل يفضلون فتح أعمالهم الخاصة؛ 12 يف املائة 
يجدون العمل لدى اآلخرين أو يفتتحون أعمالهم الخاصة ليكونوا 
مقبولن؛ وفقط 5 يف املائة يفضلون حرًيا العمل لدى اآلخرين. 
عــى الرغــم مــن تفضيلهــن لفتــح اعمالهــم التجاريــة الخاصــة، فــإن 
النساء أقل ميًا إىل ذلك قلياً مقارنة بالرجال )أبلغت 71 يف املائة 

من النساء عن ذلك مقابل 85 يف املائة من الرجال(. 

عندمــا ُســئل الباحثــون عــن عمــل عــن ســبب عــدم تمكنهــم مــن 
فتــح أعمالهــم الخاصــة أو الوصــول إىل الوظائــف الــي يرغبــون 
فيها، ذكر الباحثون عن عمل نقًصا يف: التمويل )٪96(؛ وظائف 
)٪33(؛ العاقــات )٪18(؛ املــوارد مثــل املــواد الخــام )٪16(؛ الخــربة 
)٪8(؛ والتدريــب / املهــارات )٪8(. ذكــر عــدد صغــر مــن الباحثــن 
عن عمل )5(، جميعهم من النســاء، أن قبول املجتمع ونقص 
خيــارات رعايــة األطفــال يمنعهــم مــن العمــل أو فتــح أعمالهــم 
ريــادة  تفضيــل  ُيعــزى  أن  يمكــن  وبالتــايل،  الخاصــة.  التجاريــة 
األعمــال جزئًيــا إىل محدوديــة فــرص العمــل – مــن املحتمــل 
أن تكــون أكــر وضوًحــا يف املناطــق األقــل تحــرضًا – وكذلــك إىل 
أنــواع الوظائــف غــر الجذابــة وظــروف العمــل الســيئة الشــائعة 

يف القطــاع الخــاص يف جميــع أنحــاء العــراق.

والــروة  الزراعــة  بــأن  الرئيســيون  املعلومــات  مقدمــي  وأفــاد 
الحيوانية والتصنيع وتجهز األغذية والخدمات يمكن أن تحقق 

املزيد من النمو يف نينوى، مشرين إىل أن هذه القطاعات قد 
تكــون االســتثمارات فيهــا مائمــة بالتــايل، ال لتكــون مناســبة، ال 
سيما بالنظر إىل تفضيل العمل الحر بن الباحثن عن عمل. 
أشــار املخــربون الرئيســيون أيًضــا إىل القطاعــات األقــل صلــة - 
البقالــة والزراعــة  التجــارة والتجزئــة، وخاصــة متاجــر  معظمهــا 
- والــي تبــدو مشــبعة بشــكل مفــرط. عــى الرغــم مــن بعــض 
التناقضــات يف الــردود، أشــار حــوايل الثلــث أيًضــا إىل عــدم وجــود 
قطاع مفرط التشبع يف نينوى، مشرًا إىل أن جميع القطاعات 

لديهــا إمكانيــة ملزيــد مــن التوســع.

العامل الرئييس يف العثور عى عمل مريض هو وجود عاقات 
)تــم ذكرهــا بنســبة ٪61 مــن الباحثــن عــن عمــل( تليهــا الخــربة 
)٪49(. وذكر 34 يف املائة و 38 يف املائة من الباحثن عن العمل 

املعرفــة وتوفــر فــرص العمــل عــى التــوايل.

الجــدول 3: العوامــل الــي تؤثــر عــى قدرة 
املــرء عــى الحصــول عــى وظيفة

التوظيــف %عــدد الباحثــن عــن عمــلعوامــل 

%16761العاقات

%13449الخربة

%10338توفر الوظيفة

%9234املعرفة

تــم تأكيــد األهميــة األقــل املعطــاة للمعرفــة مــن خــال العــدد 
املنخفض نسبًيا من املستجيبن )٪26( الذين شعروا أنهم بحاجة 
إىل أي نوع من التدريب؛ اعتقد نصف املستجيبن اإلناث و 18٪ 
مــن الذكــور أنهــم بحاجــة إىل درجــة معينــة مــن التدريــب. تماشــًيا 
مع األدوار السائدة بن الجنسن ومن املحتمل القدرة عى أداء 
العمــل مــن املــزل، ذكــرت الباحثــات عــن عمــل يف الغالــب أنهــن 
يطلــن التدريــب يف الخياطــة وتصفيــف الشــعر وإعــداد الطعــام، 
بينمــا ذكــر الرجــال الحاقــة والحــدادة ومهــارات الكمبيوتــر واللغــة 
اإلنجلزية واملهارات امليكانيكية والنجارة. بشــكل عام، ذكر العديد 

من املستجيبن الرغبة يف تلقي تدريبات مختلفة، مما يشر إىل 
درجــة كبــرة مــن القــدرة عــى التكيــف مــع الظــروف الحاليــة، حيــث 
ال ترتك فرص العمل السيئة مجااًل للتطلعات الوظيفية. وأشار 
املشــاركون أيًضا إىل أن ضمان الدخل كان العامل األكر أهمية 

يف قراراتهــم بشــأن أنــواع التدريبــات الــي يجــب تلقيهــا.

الجــدول 4: التدريبــات املطلوبــة حســبما ذكــر 
الباحثــون عــن عمــل مــن الذكــور واإلناث

عــدد األنــاثنــوع التدريــب

17الخياطة

7تصفيف الشعر

6صنع الطعام – الحلويات

3اللغة االنكلزية

2اي نوع من التدريب

2مهارات الكمبيوتر

1السياقة 

1ذات صلة بالصحة 

1ادارة املطاعم

1الرسم

1الفاحة

1املحاسبة

1ادارة االعمال 

عــدد الرجــال نــوع التدريــب

9الحاقة

5الحدادة

5مهارات الكمبيوتر

5اللغة االنكلزية 

4ميكانييك

4النجارة

4اي نوع من التدريب

3املحاسبة 

3السباكة

3ادارة االعمال 

3البناء )السقوف الثانوية(

1اصاح الهواتف النقالة

1اعداد الطعام 

والرواتــب العاملــة  والقــوى  املتاحــة  الوظائــف  أنــواع 

يف  االســتطاع  شــملهم  الذيــن  العمــل  عــن  الباحثــون  كان 
األكــرث  القطاعــات  بشــأن  الغالــب  2021 متشــائمن يف  عــام 
توظيفــاً يف نينــوى، مــع مــا يقــارب الثلــث أفــادوا أنــه ال يوجــد 
أي منهــم يقــوم بالتوظيــف حالًيــا. قــدم آخــرون أمثلــة، بمــا يف 
ذلك التعيينات الحديثة يف البناء )والي تتكون يف الغالب من 
وظائف بأجر يومي(، والي ذكرها 21 يف املائة من الباحثن عن 
عمــل؛ والتجــارة يف مختلــف الســلع والتجزئــة )معظمهــا مــن 
البقالــة(، ذكــر كل منهمــا عــى التــوايل 12 يف املائــة مــن الباحثــن 
عــن عمــل. باإلضافــة إىل ذلــك، تــم ذكــر الضيافــة واملطاعــم عــى 
 )8٪( التصنيــع  التعيينــات يف  تليهــا   ،)11٪( الخصــوص  وجــه 
والزراعة )٪6.2( واألمثلة األقل ذكرًا، مثل الخدمات )معظمها 
تصفيف الشعر والحاقة( والحدادة والنجارة و تحضر الطعام 

وخاصــة املخابــز.

الجدول 5: القطاعات الي توظف حاليا وفقا للباحثني عن عمل

عــدد املــرات نــوع العمــل 
%الــي ذكــر فيهــا 

%8130اليوجد

%5821البناء 

%3412البيع بالتجزئة – البقالة

التجارة/البيع بالتجزئة )األجهزة 
الكهربائية، الهواتف املحمولة، 

األدوات املزلية، إلخ(
3212%

%2911املطاعم

%238التصنيع 

%176.2الزراعة

 الخدمات 
)حاق، تصفيف الشعر، 

العناية الشخصية، إصاح(
155.4%

%103.6الحدادة

%103.6النجارة

%82.9املخابز 

لــم يكــن لــدى الباحثــن عــن العمــل تفضيــات قويــة للعمــل يف 
قطاعــات معينــة. بــدالً مــن ذلــك، كان توفــر العمــل يف قطــاع 
العمــل  يرغبــون يف  عمــل  عــن  الباحثــن  الــذي جعــل  هــو  مــا 
فيــه. يعتقــد معظــم الباحثــن عــن عمــل أن الوظائــف الــي يتــم 
القطــاع  الطلــب" يف  "ارتفــاع  توظيفهــا حالًيــا مرغوبــة بســبب 
املعــي. باإلضافــة إىل ذلــك، أبــدى 28 يف املائــة مــن الباحثــن عــن 
عمل رصاحة عدم وجود رواتب الئقة يف القطاعات الي توظف 

حالًيــا، بينمــا أعــرب آخــرون يف الغالــب عــن آراء متباينــة. 
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افــاد مقدمــي املعلومــات الرئيســيون بشــكل أســايس اإلجابــات 
الــي  القطاعــات  أن  عــن عمــل وذكــروا  الباحثــون  الــي قدمهــا 
توظــف حالًيــا تشــمل البنــاء )٪37(، والتجــارة / التجزئــة )خاصــة 
البقالــة، الــي ذكرهــا ٪28( والزراعــة )٪25(. أشــار 24 يف املائــة إىل 
عــدم وجــود قطاعــات توظيــف حالًيــا، وهــو مــا أكــده الباحثــون 
عــن عمــل، الذيــن اعتقــدوا يف الغالــب أنــه ال يوجــد قطــاع يقــوم 
بالتوظيــف حالًيــا، كمــا هــو مذكــور أعــاه. وشــملت األمثلــة األقــل 
ذكرًا لقطاعات التوظيف التصنيع )خاصة الباستيك( واملطاعم 

والخدمــات بشــكل عــام واألعمــال الصغــرة )خاصــًة املتنقلــة(.

الجــدول 6: القطاعــات الــي توظــف حاليــا يف 
نينــوى وفقــا مقدمــي املعلومــات الرئيســيني

القطاعــات عــدد املــرات توظيــف 
 %الــي ذكــَر فيهــا 

%2937البناء

 التجارة/ البيع بالتجزئة – 
البقالة واألغنام 
واملدخات الزراعية

2228%

الزراعة – بشكل عام، القمح 
%2025والشعر والدواجن واملاشية

%1924اليوجد

%1013التصنيع

%1013املطاعم

الخدمات – التصوير 
%1013الفوتوغرايف

%911االعمال التجارية الصغرة 

%56.3النجارة

%45الطعام

%22.5السيارات

%22.5الصحة

%11.3الحدادة

%11.3كيميايئ

محــدودة.  مشــاركة املــرأة يف االقتصــاد  تــزال  أثنــاء االرتفــاع، ال 
عنــد املشــاركة، تميــل النســاء إىل العمــل يف العنايــة الشــخصية، 
بالتجزئــة )خاصــة مســتحرضات  والبيــع  الحياكــة،   / والخياطــة 
التجميل واملابس(، وإعداد الطعام، والزراعة والروة الحيوانية – 
وغالًبا ما يعملن من املزل. وفًقا ملقدمي املعلومات الرئيسين، 
فــإن األعمــال التجاريــة الخاصــة بالنســاء هــي يف الغالــب مربحــة.

15 Exchange rate on 12 October 2021, www.xe.com.

إن صــورة عمالــة الشــباب يف نينــوى أقــل وضوًحــا وتشــر إىل 
الحاجة إىل جمع بيانات إضافية. أفاد حوايل ُخمس من أرباب 
العمــل فقــط )٪21( أنهــم ال يوظفــون أي شــباب )أو يوظفــون 
أفــراًدا تبلــغ أعمارهــم 25 عاًمــا فأكــر فقــط(، مــع ذكــر الغالبيــة 
أنهــم يوظفــون أفــراًدا أصغــر ســًنا – املصنفــن عــى أنهــم شــباب 
وفًقــا لتعريــف األمــم املتحــدة. هــذا يشــر إىل وجــود الشــباب يف 
القــوى العاملــة. نظــرًا ألن أربــاب العمــل قدمــوا نطاقــات عمريــة 
فقــط، فمــن الصعــب التأكــد مــن االنتشــار الفعــي للشــباب بــن 
الــركات الــي شــملتها الدراســة. وأشــار عــدد صغــر أيًضــا إىل 
عــن 15 عاًمــا، ممــا يشــر إىل  تقــل أعمارهــم  وجــود موظفــن 

احتمــال وجــود عمالــة أطفــال.

كان مــن الصعــب حســاب متوســط الرواتــب ألن بعــض أصحــاب 
العمــل أفــادوا بعــدم دفــع أجــور العمــال ألنهــم مــن أفــراد األرسة. تــم 
اإلبــاغ عــن األجــور اليوميــة يف كثــر مــن األحيــان بــدالً مــن األجــور 
الشــهرية، ممــا يؤكــد عــدم اســتقرار الوظائــف. ومــع ذلــك، مــن بــن 
أصحــاب العمــل الذيــن أفــادوا بوجــود عمــال مهــرة )٪59(، تراوحــت 
أمريــيك  أمريــيك إىل 600 دوالر  بــن 100 دوالر  الشــهرية  األجــور 
بمتوسط 215 دوالر أمرييك، وهو أقل بقليل من الحد األدىن لألجور 
الحايل املحدد عند 350 ألف دينار عرايق أو حوايل 239 دوالر أمرييك 
يف وقت كتابه التقرير.15 ووجدت أعى الرواتب يف قطاعات تحضر 
الطعــام والنجــارة واملعــادن. كانــت تجــارة التجزئــة وصناعــة النســيج 
ُتدفع من بن أدىن األجور يف املتوسط. حوايل 40 يف املائة من أرباب 
العمــل )الذيــن أفــادوا أيًضــا بوجــود موظفــن مهــرة( دفعــوا أيًضــا 
رواتــب أقــل مــن الحــد األدىن الحــايل لألجــور، مــع دفــع البــايق أعــاه.

الجــدول 7: متوســط الرواتــب املدفوعــة 
للعمــال املهــرة مقســًما عــى القطــاع

لقطــاع املهــرةا العمــال  الرواتــب/  معــدل 

327تحضر الطعام

284نجارة 

269معادن

237تصنيع

209بناء

207تجارة

200تصليح السيارات

191الخدمات

178معالجة الغذاء 

149التجزئة

131الغزل والنسيج

215املعدل 

وأفــادت 36 يف املائــة مــن الــركات بــأن لديهــا عمــاال غــر مهــرة 
بمرتبات ترتاوح بن أقل من 100 دوالر و 600 دوالر، مع حساب 
املتوســط بمبلــغ 192 دوالرا. وأفــاد 12 مــن أصحــاب العمــل فقــط 
)12 يف املائــة( – معظمهــم يف قطاعــي البنــاء وإعــداد األغذيــة، 
يليهــم النجــارة وتجــارة التجزئــة واملعــادن – بأنهــم يدفعــون أكــر 

مــن الحــد األدىن لألجــور.

مما ال يثر الدهشة، تماشًيا مع التشبع الوظيفي وانخفاض 
الرواتــب، فــإن الطلــب اإلجمــايل املبلــغ عنــه ذاتًيــا بــن الــركات 
الــي شــملها االســتطاع ضعيــف يف نينــوى، حيــث أشــار 8 يف 
املائة فقط إىل ارتفاع الطلب، معظمه يف التجارة / التجزئة )8 
رشكات يف املجموع( وإعداد الطعام )6( قطاعات يليها املعدن 
)3(. أفاد ثلثهم بوجود طلب متوسط، بينما أفاد البقية بوجود 

طلــب ضعيــف أو ضعيــف للغايــة عــى منتجاتهــم أو خدماتهــم. 
ومقارنــة  لقيــاس  الجاذبيــة  مصفوفــة  تطبيــق  أيًضــا  يمكــن 
الــركات  للطلــب كمــا ذكــرت مــن قبــل  املختلفــة  املســتويات 
املحلية وملقارنة هذه املستويات بالرواتب الي ُيقال إنها دفعت 
للعمــال املهــرة يف هــذه األعمــال. يســمح هــذا التمريــن بفهــم 
أفضــل ألنــواع الوظائــف الــي يمكــن أن تكــون مســتدامة وذات 
أجــر الئــق. تــم العثــور عــى ســت رشكات فقــط ذات طلــب مرتفــع 
ورواتــب أعــى مــن املتوســط – أربعــة يف إعــداد الطعــام واثنتــان 
يف قطاع املعادن. من بن أولئك الذين لديهم طلب متوسط 
واملعــادن  الطعــام  إعــداد  املتوســط، ســجل  مــن  أعــى  ورواتــب 

درجــات عاليــة.

الجــدول 8: الطلــب والرواتــب املدفوعــة للعمــال املهــرة كمــا ذكــرت مــن قبــل أربــاب العمــل

الطلــب الطلــبقليــل  الطلــبمتوســط  كثــر 

←
ر 

مكانيــــــــــة التاثــــــــــ
ا

ل(
عــد

امل
ق 

فــو
( 

يــة
عال

ب 
اتــ

تصليح السيارات )2(رو

نجارة )4(

اإلنشاءات )2(

تحضر الطعام )6(

التصنيع )6(

معدن )5(

البناء )4( – تجارة السراميك 
بالتجزئة، أعمال البناء بشكل عام

تحضر أغذية )5( – مخابز وحلويات

معدن )5( – املنيوم، حدادة

بيع بالتجزئة )5( – بقالة و 1 
بائع تجزئة للدهانات

الخدمات )2( – نسخ والعناية الشخصية

محرضات طعام )4( – مخابز

معدن )2( – حداده املنيوم

ل(
ــد

ملع
ت ا

حــ
)ت

ة 
ضــ

خف
من

ب 
اتــ

رو
تصليح السيارات )2(

نجارة )4(

اإلنشاءات )10(

تحضر الطعام )4(

تجهز االغذية )1(

التصنيع )4(

معدن )2(

تجزئة )22(

الخدمات )1(

نسيج )1(

تصليح السيارات )3(

نجارة )1(

اإلنشاءات )3(

تحضر الطعام )5(

تجهز االغذية )2(

ضيافة )1(

تكنولوجيا املعلومات )1(

التصنيع )2(

تجزئة )13(

الخدمات )3(

املنسوجات )4(

تحضر الطعام )1(

باستيك )1(

تجزئة )3(

الخدمات )1(

التجارة )3(

لنمــــــــــو ا نيــــــــــة  مكا ا  →

ســبل العيــش موجــز السياســات رقــم 1 ســبل العيــش موجــز السياســات رقــم 1

املنظمــة الدوليــة للهجــرة – العــراق 1213

http://www.xe.com


املفقــودة املهــارات 

كمــا تــم تأكيــد التشــاؤم العــام تجــاه ســوق العمــل مــن خــالل 
الغيــاب شــبه التــام للتحديــات يف العثــور عــى عمــال مهــرة. 
يعتقــد أقــل مــن 10 يف املائــة مــن الباحثــن عــن عمــل )أو 26 
العثــور  يف املجمــوع( أن هنــاك قطاعــات تواجــه صعوبــات يف 
عــى األفــراد املهــرة. ووفًقــا للباحثــن عــن عمــل، تشــمل املهــارات 
املفقــودة تقديــم الخدمــات، مثــل خدمــات الغســيل والتنظيــف 
صيانــة  الحــدادة.  املحاســبة،  ثــم  الحاقــة  التصويــر؛  الجــاف؛ 
الهواتف وأجهزة الكمبيوتر املحمولة؛ أعمال البناء، بما يف ذلك 
األســاك الكهربائيــة؛ رعايــة العميــل؛ نجــارة؛ خدمــات ميكانيــيك 
أربعــة مشــاركن  كان  والتصنيــع.  بالزراعــة  املتعلقــة  واملهــارات 
رصيحــن بشــأن الحاجــة إىل الخــربة بــدالً مــن املهــارات الفعليــة.

الجــدول 9: املهــارات املفقــودة الــي 
ذكرهــا الباحثــون عــن عمل

املفقــودة عــدد املــرات الــي ذكــَر فيهــااملهــارات 

الخدمات – غسيل املابس، 
التصوير الفوتوغرايف، 
املحاسبة، الحاقة، 

مدرب ريايض، تكنولوجيا 
املعلومات / التكنولوجيا

13

9الحدادة

صيانة – هواتف 
5واجهزة الكمبيوتر

البناء – بشكل عام، 
4األساك الكهربائية

التجارة / خدمة 
4العماء بالتجزئة

3النجارة

قطع غيار سيارات 
3وميكانييك

2الزراعة

2التصنيع

1الصبغ

1الخياطة

1متعلق بالصحة 

أفادت نســبة عالية من اصحاب العمل – ولكن ال تزال 15 يف 
املائــة فقــط – أنهــم يواجهــون صعوبــات يف العثــور عــى عمــال 
مهــرة وذوي خــربة يف قطاعاتهــم. بشــكل عــام، املهــارات املفقــودة 
املركبــات؛  امليكانيكيــة ملجموعــة متنوعــة مــن  الصيانــة  تشــمل 
البنــاء.  مهــارات مختلفــة يف  األملنيــوم.  مــع  والعمــل  الحــدادة 
تحضــر الطعــام؛ الخياطــة؛ نجــارة؛ رعايــة العميــل؛ واملحاســبة، 
عــام  الخــربة بشــكل  أقــل ذكــرًا. وكان االفتقــار إىل  تليهــا أمثلــة 
واالفتقــار إىل املهــارات اللينــة بشــكل خــاص مــن بــن أكــر األمــور 
الــي تــم ذكرهــا أيًضــا. أعــرب بعــض أربــاب العمــل عــن أســفهم 
ألن بعض العمال، بمجرد أن يمتلكوا املهارة، يميلون إىل فتح 

أعمالهــم التجاريــة الخاصــة.

الجــدول 10: املهــارات الــي يصعــب العثــور 
عليهــا وفًقــا ألصحــاب العمــل

عــدد املــرات نــوع املهــارة
الــي ذكــَر فيهــا 

السيارات – ميكانييك للسيارات 
5واآلالت الزراعية والدراجات

5املعادن – الحدادة واألملنيوم

5الخربة بشكل عام

املهارات الشخصية / السمات 
السلوكية – الزاهة وااللزتام 

والدقة وما إىل ذلك.
4

البناء – األسمنت، البناء، قوالب الرخام، 
4قيادة املركبات ذات الصلة بالبناء

4طعام – طبخ، خزب، حلويات، جزارة

3خياطة – مابس تقليدية

النجارة – الكرايس بذراعن، واألرائك، 
3واملناشر الحزامية العاملة

2خدمة العماء 

2املحاسبة

1البويل فينيل كلوريد

1زراعة – دواجن

1الحاقة

1إصاح – مولدات

والتوصيــات االســتنتاجات 

يرسم موجز السياسة هذا صورة اقتصادية غر واعدة ملحافظة نينوى، حيث ذكَر أرباب 

العمل بشكل أسايس عن ضعف الطلب وانخفاض فرص العمل بشكل عام. باإلضافة 

إىل ذلك، فإن االهتمام بالتعليم والتدريب أقل تقديراً، خاصة يف ضوء التصورات القائلة 

بأن العاقات وليس التعليم هي الي تحدد إمكانية الوصول إىل الوظائف.

ال يــزال االنتعــاش االقتصــادي منــذ أزمــة تنظيــم داعــش محــدوًدا مــع تراجــع املكاســب بســبب تأثــر تدابــر الوقايــة مــن كوفيــد-19 
مــن  املزيــد  يخلــق  والــزوح، ممــا  العــودة  ارتفــاع معــدالت  اســتمرار  يحــدث يف ســياق  العــرايق. كل هــذا  الدينــار  وانخفــاض قيمــة 

املحافظــة.  التحديــات يف 

وفيمــا يــي مجموعــة مــن التوصيــات ملمــاريس ســبل العيــش العاملــن يف محافظــة 
نينــوى لتكييــف الدعــم ألســواق العمــل يف املحافظــة بشــكل أفضــل:

فتــــــح  عمــــــل  عــــــن  الباحثــــــن  لتفضيــــــل  نتيجــــــة 
مشــــــاريعهم الخاصــــــة، إىل جانــــــب عــــــدم الحصــــــول 
املــــــايل  الدعــــــم  بتقديــــــم  يــــــوىص  التمويــــــل،  عــــــى 
مــــــن  الصغــــــرة  املشــــــاريع  والتجــــــاري ألصحــــــاب 

الذكــــــور واإلنــــــاث يف نينــــــوى.

القطاعــــــات الرئيســــــية الــــــي تتيــــــح فرصــــــاً للتوســــــع 
والتصنيــــــع  الحيوانيــــــة  والــــــروة  الزراعــــــة  هــــــي 
توجــــــد  وتقديمــــــه.  تجهــــــزه   / الطعــــــام  وإعــــــداد 
التجــــــارة  قطاعــــــي  يف  للتوســــــع  أقــــــل  فــــــرص 

والتجزئــــــة، وخاصــــــة يف محــــــات البقالــــــة.

العمــــــال ذوي  الحاجــــــة إىل  عــــــى  التأكيــــــد  مــــــع 
التوضيــــــف  و  املهــــــي  التدريــــــب  يبقــــــى  الخــــــربة، 
اســــــاس يف دعــــــم الباحثــــــن عــــــن عمــــــل يف نينــــــوى، 

إىل جانــــــب التدريبــــــات أثنــــــاء العمــــــل.

يف املناطــــــق األكــــــر تحــــــرًضا، يــــــوىص أيًضــــــا باملهــــــارات 
لخدمــــــات  ا مــــــن  متنوعــــــة  مجموعــــــة  يف 

وتكنولوجيــــــا املعلومــــــات، بمــــــا يف ذلــــــك للنســــــاء.

تدمــــــر البنيــــــة التحتيــــــة واالفتقــــــار العــــــام يف الدخــــــل 
واملدخــــــرات حــــــادان بشــــــكل خــــــاص يف نينــــــوى. 
ــــار ارتفــــــاع معــــــدالت البطالــــــة،  وللتخفيــــــف مــــــن آثــ

يــــــوىص بأنشــــــطة النقــــــد مقابــــــل العمــــــل.

يف  الزراعــــــة  ومركزيــــــة  أهميــــــة  إىل  بالنظــــــر 
املحافظــــــة، تظــــــل التدريبــــــات املتعلقــــــة بالزراعــــــة 
)والجهــــــات  واإلنــــــاث  الذكــــــور  املزارعــــــن  ودعــــــم 
ــــاركة يف ساســــــل القيمــــــة  ــــة األخــــــرى املشــ الفاعلــ

الزراعيــــــة( مركزيــــــة يف نينــــــوى.

ويف حــــــن أن التعليــــــم والتدريــــــب أقــــــل قيمــــــة 
يــــــزال  ال  األصنــــــاف  بعــــــض  أن  يبــــــدو  عمومــــــا، 
يســــــعى إليهــــــا الباحثــــــون عــــــن عمــــــل ويحتــــــاج إليهــــــا 
أربــــــاب العمــــــل، بمــــــا يف ذلــــــك املهــــــارات الشــــــخصية. 
الشــــــخصية  والرعايــــــة  بالخياطــــــة  يــــــوىص  للنســــــاء،  بالنســــــبة 
وإعــــــداد الطعــــــام واللغــــــات ومهــــــارات الكمبيوتــــــر األساســــــية. 
للرجــــــال، مهــــــارات يف الخدمــــــات امليكانيكيــــــة ألنــــــواع مختلفــــــة مــــــن 
مــــــن  واملولــــــدات وغرهــــــا  الهواتــــــف  املركبــــــات واآلالت؛ صيانــــــة 
اآلالت؛ الحدادة؛ مهارة الكمبيوتر األساسية؛ اللغة اإلنجلزية؛ 
ذلــــــك  )بمــــــا يف  البنــــــاء  حاقــــــة;  الســــــباكة;  )أثــــــاث(؛  النجــــــارة 
ــــمنت،  ــــط االســ ــــة، وخلــ ــــة، واألســــــاك الكهربائيــ ــــقوف الثانويــ الســ

ومــــــا إىل ذلــــــك(؛ خدمــــــة العمــــــاء; ويــــــوىص بإعــــــداد الطعــــــام. 

 تميــــــل فــــــرص العمــــــل بشــــــكل كبــــــر نحــــــو أولئــــــك 
ــــا  ــ ــــات، والــــــي غالًب ــــبكات وعاقــ الذيــــــن لديهــــــم شــ
والشــــــباب  والنســــــاء  العائــــــدون  يفتقــــــر  مــــــا 
والفئــــــات املهمشــــــة األخــــــرى إليهــــــا. إن املســــــاعدة 
يف إنشــــــاء عاقــــــات رســــــمية وغــــــر رســــــمية عــــــى املســــــتوى املحــــــي 
بــــــن هــــــذه املجموعــــــات وأصحــــــاب العمــــــل ســــــتدعم وصــــــوالً أكــــــرب 

إىل فــــــرص العمــــــل.

ســبل العيــش موجــز السياســات رقــم 1 ســبل العيــش موجــز السياســات رقــم 1
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