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ال�شباب  من  مقبولة  ن�شبة  وجود  يكون  قد 
العاطلني عن العمل يف اأي جمتمع اأمًرا طبيعًيا، 
وال ميثل اأي م�شكلة، لكن اخلطر احلقيقي يكمن 
يف عدم ح�شول هذه الن�شبة على فر�ص عمل يف 
لزيادة  يوؤدي  بدوره  وهذا  القريب،  امل�شتقبل 
وبالتايل  العمل،  عن  العاطلني  واأعداد  ن�شبة 
وهنا  املجتمع،  هذا  يف  البطالة  اأزمة  تتفاقم 
�شنجد اأنف�شنا اأمام حتد حقيقي يدفعنا للبحث عن 
لتدريب وا�شتيعاب  اآليات وخلق برامج منا�شبة 
هذا  ويف  لهم،  عمل  فر�ص  واإيجاد  العاطلني 
املجال كانت هناك العديد من الربامج الدولية 
التي اأثبتت جناحها يف بع�ص الدول مثل م�رص، 

وتون�ص، واالأردن.
جمتمع  تطوير  مركز  اأن  حقيقة  من  وانطالًقا 
املهتمة  اجلهات  اأحد  هو  العراقي  االأعمال 
فقد  العمل،  عن  العاطلني  وتاأهيل  بتدريب 
ت�شغيل  لـ"برنامج  تقدم املركز بدرا�شة تطبيقية 
اأدركت  وقد  العمل"،  عن  العاطلني  ال�شباب 
اأهمية هذا الربنامج فتم  جامعة الدول العربية 
اعتماده، كما تبنت دولة الكويت ا�شت�شافة مقر 
"برنامج ت�شغيل ال�شباب العاطلني" وتهيئة فر�ص 

العمل لهم يف امل�شاريع ال�شغرية.
 و�شاهم العراق بدفع مبلغ من املال ال�شتمرار 
امل�رصوعات  يف  ال�شباب  ت�شغيل  �شندوق 
لتدريب  التطبيقية  الدرا�شة  واإجراء  ال�شغرية، 
تطوير  مركز  اقرتحها  التي  ال�شباب  وت�شغيل 
جمتمع االأعمال العراقي ومت تنفيذها يف بغداد 
2006 و2007، وحققت جناًحا كبرًيا،  عامي 
حتى اإنها جاءت �شمن اأف�شل 10 برامج لت�شغيل 
ال�شباب يف الوطن العربي، وفازت بجائزة من 
مكتبة االإ�شكندرية يف فرباير من العام احلايل.   

ال�رشيحة امل�ستهدفة
ال�شباب  وت�شغيل  تاأهيل  برنامج  ا�شتهدف  وقد 
العاطلني  ال�شباب  �رصيحة  العمل  عن  العاطلني 
خريجي  ال�رصيحة  هذه  وت�شمل  اجلن�شني،  من 
اجلامعات، واملعاهد، واملدار�ص االإعدادية، 
االأميني  اإىل  و�شواًل  واالبتدائية،  واملتو�شطة، 
الق�شوى  اال�شتفادة  تتم  ولكي  ال�شباب.  من 
ال�رصيحة  اأعمار  تكون  اأن  البد  الربنامج  من 
17 و35 عاًما، وتهتم الدرا�شة  امل�شتهدفة بني 
يعملون  الذين  الدولة  موظفي  بت�شجيع  ا  اأي�شً تاأهيل وت�سغيل ال�سباب العاطلني من كال اجلن�سني لدعم وت�سجيع امل�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــروعات ال�سغرية واملتو�سطة
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على  العمرية-  ال�رشيحة  نف�س  من   - بعقود 
ظاهرة  ملكافحة  الربنامج  هذا  يف  االنخراط 

البطالة املقنعة.
اآليات التنفيذ

الربنامج  تنفيذ  الآلية  االأوىل  اخلطوة  وتاأتي 
اإدارة  من  العمل  فرق  اختيار  يف  متمثلة 
وامل�سجلني،  الربامج،  ومعدي  التدريب، 
من  دورات  اأجنزوا  ومن  التدريب،  وم�رشيف 
هذا النوع يف ال�سابق. كما يراعى تهيئة قاعات 
تدريب مريحة ومنا�سبة، تتوافر فيها املعايري 
و�سائل  من  للتدريب  الدولية  واملوا�سفات 
الو�سول  يكون  اأن  وي�سرتط  واإي�ساح،  عر�س 
االأمن  توافر  من  ا  اأي�سً والبد  �سهاًل،  للقاعات 
واخلدمات. ومن ال�رشوري اأن تتم تهيئة فرق 
ح�سب  وذلك  امل�رشوع،  حجم  مع  تتنا�سب  عمل 
القطاعات واملناطق والكثافة ال�سكانية وتواجد 

قاعات التدريب. 
الربنامج  تنفيذ  اآلية  من  الثانية  اخلطوة  اأما 
تهيئة  يتم  حيث  التدريب،  مفردات  حتديد  فهي 

الربنامج التدريبي ويتكون من جمموعة دورات 
اإدارة  كيفية  على  ال�شباب  لتدريب  متنوعة 
تدريبهم  على  عالوة  ال�شغرية،  امل�رصوعات 
متخ�ش�شة.  �رصيحة  وخلق  خمتلفة،  مهن  على 
والدورات التي يتكون منها الربنامج التدريبي 

قد تكون دورات اإدارية اأو مهنية.
النواحي  على  التدريبية  الدورات  وتنق�سم 

الإدارية اإىل:
ومقاهي  واملطاعم،  الكافيرتيات  اإدارة 
وريا�ص  املعجنات،  واأفران  االإنرتنت، 
االأطفال ودور احل�شانة، و�شناعة احللويات، 
ال�شفر  مكاتب  واإدارة  الفنادق،  واإدارة 
والعالقات  ال�شكرتارية  ودورة  وال�شياحة، 
ومكاتب  اخلدمات  مكاتب  واإدارة  العامة، 
واإدارة  التجارية،  املحال  واإدارة  ال�شريفة، 
الربجميات  واإدارة  والن�شخ،  الطباعة  مكاتب 
دورات  على  عالوة  احلا�شبات،  واأنظمة 
ال�رصكات  يف  مطلوبة  �شتكون  التي  للتخ�ش�شات 
فنية  وهي  واال�شتثماري  املايل  الطابع  ذات 

وتقنية ومتخ�ش�شة. 
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على  التدريبية  للدورات  بالن�سبة  اأما 
النواحي املهنية فتنق�سم اإىل:

والرجايل،  الن�شائي  احلالقة  �شالونات  دورة 
والت�شجيل،  الت�شوير  ا�شتوديو  وم�رصوع 
االأجهزة  و�شيانة  االأزياء،  و�شالونات 
املنزلية، وت�شليح املولدات الكهربائية، وتركيب 
ال�شيارات  و�شيانة  التربيد،  اأجهزة  و�شيانة 
والعناية  والكهرباء،  امليكانيكا  بفرعيها 
الزهور،  وزراعة  والب�شتنة  املنزلية  باحلدائق 
واملناحل املنزلية واحلقلية املحدودة، وتربية 
الدواجن  وتربية  العجول،  وت�شمني  االأ�شماك، 
ودجاج البي�ص، وحياكة وغ�شل وتنظيف وكي 
املالب�ص، وم�رصوع احلدادة والنجارة املنزلية 
ومربدات  املياه  مواتري  و�شيانة  وال�شناعية، 
الهواء، و�شيانة الهواتف املحمولة، و�شيانة 
وقيادة  الثقيلة،  املعدات  وقيادة  احلا�شبات، 
وال�شغرية،  واملتو�شطة  الكبرية  النقل  عجالت 
والدور  املباين  وطالء  االأثاث،  و�شناعة 
املعباأة  ال�رصب  مياه  وم�رصوع  الديكور،  وفن 
ال�شناعة  وم�رصوع  ال�شحية،  الزجاجات  يف 
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والن�رص،  والطباعة  الغذائية،  للمواد  التحويلية 
اخلا�شة  والعيادات  الطبي  املجمع  وم�رصوع 
تو�شيل  خدمات  ودورة  وال�شيدليات، 
الطلبات للمنازل واملكاتب، وبرنامج لتاأ�شي�ص 
�شكل �رصكات  اإنتاجية على  م�رصوعات جماعية 
دخاًل  تدر  �شلعة  اأو  خدمة  اإنتاج  منها  الهدف 
اأن  على  اجلمعيات  اأو  ال�رصكات  تلك  ملوؤ�ش�شي 
االأرامل  من  وموؤ�ش�شوها  اأع�شاوؤها  يكون 

والعائالت التي فقدت عائلها.
عن  االإعالن  من  البد  التنفيذ  اآليات  وال�شتكمال 
الدورات املدرجة بالربنامج يف مناطق التق�شيم 
اآلية  وفق  املتقدمني  من  املنا�شب  اختيار  ليتم 
وي�شرتط  باملنطقة،  املحلي  املجل�ص  يعتمدها 
اأن يقدم كل متدرب �شورة من هوية االأحوال 
ا عقد  املدنية الإثبات �شخ�شيته، وعمره، واأي�شً
اختيار  وبعد  �شكنه.  من  للتاأكد  ال�شكن  حمل 
كل  يف  متدرًبا   25 اإىل  تق�شيمهم  يتم  املتدربني 
دورة وتخ�ش�ص ح�شب رغبة املتدرب، وتكون 
مدة الدورة 10 اأيام، تغطى 50 �شاعة تدريب، 
الربنامج:  ويت�شمن  يومًيا،  �شاعات   5 مبعدل 

التخ�ش�شات،  من  فرع  العملي يف كل  التدريب 
والتدريب النظري على موا�شيع ال�شالمة املهنية 
امل�شاريع،  واإدارة  والتخطيط،  وال�شناعية، 
والت�شجيع على حب العمل يف القطاع اخلا�ص، 
الف�شاد-  ومكافحة  وال�شفافية،  والنزاهة، 
واملحا�شبة  اخلريجني-  ل�رصيحة  ا  خ�شو�شً
و�شيلة  توفري  ويتم  والت�شويق.  الب�شيطة، 
موا�شالت للمتدربني كي ي�شلوا يف مواعيدهم، 
مع تخ�شي�ص وجبات فطور وغذاء. ومن املهم 
اأن ن�شري اإىل اأن تكلفة تدريب املتدرب الواحد مل 
تتخط 480 دوالًرا، وذلك ا�شتناًدا اإىل ميزانية 
تنفيذ الربنامج خالل عامي 2006 و2007، من 
يف  العراقي  االأعمال  جمتمع  تطوير  مركز  قبل 

بغداد وبع�ص املحافظات االأخرى. 
الت�سغيل بعد التدريب

بالربنامج  امل�شاركني  تاأهيل  من  التاأكد  بعد 
املو�شوع  االختبار  اجتياز  �شهادات  ومنحهم 
جترى  واالأ�شاتذة،  اخلرباء  جلنة  قبل  من 
نوعية  اختيار  ا�شتمارات  مللء  معهم  مقابالت 
العمل، وذلك ح�شب الربنامج التدريبي، وميكن 

شركاء ونشطاء...
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دمج اأكرث من �شاب للم�رصوع الواحد وفق خطة 
يف  الراغبون  ويتقدم  الربنامج،  خرباء  يعدها 
جدوى  بدرا�شة  اخلا�شة  م�رصوعاتهم  اإن�شاء 
التكاليف،  ناحية  من  مل�رصوعاتهم،  اقت�شادية 
والهدف من اختيار امل�رصوع، وتكلفته، وعدد 
الذين �شي�شغلهم امل�رصوع، والعائدات املتوقعة. 
القر�ص  اأو  املنحة  مبلغ  �رصف  يتم  ذلك  بعد 
الذي يحدده اخلرباء بعد اإطالع اللجنة اخلا�شة 
املاليني  اخلرباء  من  الغر�ص  لهذا  ت�شكل  التي 
اأنواع  حتديد  مع  ذلك،  لتحديد  واالقت�شاديني 
امل�رصوعات وتكلفة كل منها، ومن ال�رصوري 
اأن يكون هناك �شندوقان اأحدهما للمنح واالآخر 
للقرو�ص، ثم يتم ت�شكيل جلنة ملتابعة ومراقبة 
تنفيذ امل�رصوع، وال يتم الت�شديق على امل�رصوع 

اإال بوجود �شامن اجتماعي.
القطاع الأهلي.. ولي�س احلكومة

هذا  لتنفيذ  جهة  اأف�شل  اأن  البع�ص  يتخيل  قد 
الربنامج هي وزارة العمل وال�شئون االجتماعية، 
من  الربنامج  تنفيذ  اأن  يرون  اخلرباء  لكن 
بال�شاأن  متخ�ش�شة  حكومية  غري  منظمات  قبل 
االقت�شادي والتدريب يعطي نتائج اأف�شل، ذلك 
هذا  مبثل  احلكومية  غري  املنظمات  تكليف  الأن 
الربنامج هو بحد ذاته خلق فر�ص عمل خمتلفة 
واملدربني  امل�رصفني  خالل  من  املجتمع  يف 
�شتنفذ  التي  املنظمة  موظفي  وبقية  واملتابعني 
اأن املنظمات غري  الربنامج. واالأهم من ذلك، 
من  قرب  للمجتمع وتعرف عن  اأقرب  احلكومية 
هم الذين يجب اأن ي�شرتكوا يف الربنامج، ومدى 
امل�شداقية واجلدية لدى امل�شاركني، وال يجب 
قبل  من  الربنامج  تنفيذ  اأن  نتجاهل  اأن  ا  اأي�شً
املنظمات غري احلكومية يقلل من فر�ص الف�شاد 
الرقيب  �شيكونون  الأنهم  واالإداري،  املايل 
وامل�شتفيد اجتماعًيا فت�شبح اآلية ال�شيطرة وك�شف 
الف�شاد �شهلة ووا�شحة. كما اأن اإ�شناد الربنامج 
فكرة  يبعد  اأن  �شاأنه  من  حكومية  غري  ملنظمات 
املحا�ش�شة والطائفية، حيث اإن هذه املنظمات 
اختيار فريق  املناطق وميكن  تعمل يف خمتلف 
الكثافة  وح�شب  نف�شها  املناطق  من  التدريب 
ع�شوائي  التوزيع  �شيكون  وبذلك  ال�شكانية، 
فاإن  �شبق  ما  كل  على  عالوة  اجلميع.  وي�شمل 
تكليف املنظمات غري احلكومية بتنفيذ الربنامج 
�شيطور من اأداء هذه املنظمات نف�شها، واالأمر 

وزارة  عن  ممثل  وجود  �رصورة  هو  االأهم 
املالية واإحدى اجلهات الرقابية ملتابعة التنفيذ 
القرو�ص الأ�شحابها  اأو  وت�شهيل و�شول املنح 
يتفق  �شوابط  وفق  ذلك  ويحدد  وقت،  باأ�رصع 

عليها الحًقا مبوجب تعليمات خا�شة.
امل�رشوعات  ت�سجيع  نـحو  الجتاه  ملاذا 
يف  التعيني  عن  بدياًل  اخلا�سة  ال�سغرية 

دوائر الدولة؟
امل�رصوعات  اأن  نوؤكد  اأن  يجب  ال�شدد  هذا  يف 
جلميع  الفقري  العمود  هي  اخلا�شة  ال�شغرية 
االأعمال اخلدمية واالإنتاجية يف املجتمع، فمن 
خاللها ي�شتطيع املواطن احل�شول على املتطلبات 
واالحتياجات اليومية ال�شتمرار احلياة، وعليه 
�شيوؤدي  ونوًعا  كًما  وتطويرها  تو�شيعها  فاإن 
ب�شكل  للمجتمع  اخلدمات  اأف�شل  اإي�شال  اإىل 
فت�شجيع  ذلك،  اإىل  وباالإ�شافة  واأ�رصع.  اأجود 
امل�رصوعات ال�شغرية اخلا�شة �شيوؤدي اإىل خلق 
فر�ص اأف�شل لالإبداع واالبتكار والتطوير نتيجة 
يف  احلرة  ال�شوق  حالة  تخلقها  التي  املناف�شة 
العمل واالإبداع، وعليه تعترب هذه الطريقة هي 
االأف�شل من اختيار العمل يف دوائر الدولة التي 
االإبداع  فر�ص  وتكون  الدخل،  حمدودة  تكون 
فيها اأقل، ناهيك عن حجم البطالة املقنعة التي 

تعاين منها اأروقة الدولة.
امل�رصوعات  دعم  فاإن  ذلك،  على  وعالوة 
تكلفة  من  بكثري  تكلفته  اأقل  �شتكون  ال�شغرية 
اأننا  افرت�شنا  فلو  الدولة،  دوائر  يف  التعيني 
قمنا بتعيني موظف يف اأحد دوائر الدولة براتب 
200 دوالر �شهرًيا، واأن هذا الراتب لن يزداد 
هذا  خدمة  مدة  كانت  فاإذا  الوقت،  مبرور 
20عاًما، ي�شاف راتب تقاعدي ملدة  املوظف 
ا بقيمة 200 دوالر �شهرًيا، هذا  5 �شنوات اأي�شً

يعنى اأن هذا املوظف �شيكلف الدولة:
200 دوالر �شهرًيا × 12 �شهًرا × 25 �شنة مدة 

اخلدمة والتقاعد = 60 األف دوالر. 
هذا يعني اأن هذا املوظف �شيكلف موازنة الدولة 
60 األف دوالر على االأقل، اأما يف حالة اإعطائه 
فر�شة الإقامة م�رصوع �شغري قد ال تكلف املنحة 
املعطاه له وح�شب طبيعة م�رصوعه اأكرث من 10 

اإىل 20 األف دوالر


