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عن املركز

عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، 
مهمته الرئيسة -فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي 
السياسات العامة واخلارجية اليت ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو 
عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة 

هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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مقدمة 
والصدمات،  والنزوح  الوفيات  عن  فضاًل  النامية  البلدان  من  العديد  يف  النزاعات  تتسبب 
بدمار واسع النطاق على مجيع جوانب احلياة االقتصادية واالجتماعية )البنية التحتية واخلدمات 
وبيئة االعمال والقطاع اخلاص(، وأدى خفض اإلنتاج بنحٍو كبري مما دعا إىل ظهور جمموعات هشة 
ارتفعت نسبتها وتعاظمت مشكالهتا وخسائرها، ولعل أبرز ما أودت إليه تلك النزاعات احلالية يف 

املنطقة ما أييت:
والذي 	  الدولة،  تقوده  الذي  االقتصادي  لألمنوذج  منقطع  اجتماعي  نشأت عن عقد 

انعكس يف مسار »التنمية غري السعيدة«، اليت غذت بدورها كثرياً من املشكالت يف 
مقدمتها اإلرهاب والعنف، مع آاثر عابرة للحدود.

تسببت يف وقوع أعداد كبرية من الالجئي والنازحي داخلياً، مما انعكس -على املدى 	 
القصري واملدى الطويل- على اجملتمعات املضيفة وانتشارها يف البلدان اجملاورة. 

والسياسية 	  االقتصادية  املتغرّيات  مجيع  على  بنيوية  آاثراً  النزاعات  تلك  نتائج  تركت 
واالجتماعية ويف مقدمتها فرص التشغيل والبطالة، اليت انعكست ابلتايل على جودة 

نوعية احلياة وفرص استدامتها.
فالبطالة ومعدالت املشاركة يف العمل هي مشكالت سلبية وحرجة، ومن الصعب أحياانً 
للعامل  الفعلي  املستوى  من  التقديرات -غالبًا-  وتقلل  النامية،  االقتصادايت  مستوايهتا يف  تقدير 
يتعرض  حينما  الرمسية  العمل  قوة  يف  املشاركة  حماولة  عن  الكثريين  يكف  إذ  للبطالة.   احلقيقي 
االقتصاد إىل مشكالت بنيوية حادة، وإن البلدان الفقرية حتاول توليد العديد من الوظائف غري 
املنتجة ذات املخرجات غري النافعة، أو إن العديد من العاملي يقومون بعمل منتج من عامل واحد 
فقط أو يعملون ألسباب عائلية أو اجتماعية أو سياسية أخرى. وتبقى الفجوات قائمة بي الرقم 

التشغيل والبطالة في المجتمعات المتأثرة بالنزاع 
حالة العراق

أ. د. عدنان ياسين مصطفى *

*  أستاذ علم اجتماع التنمية/ جامعة بغداد.
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املسجل ومستوى العامل احلقيقي للبطالة املقنعة، اليت ميكن أن جتعل بسهولة املستوى اإلمجايل لعامل 
البطالة بي الشباب مرتفعاً. وفضاًل عّما ذُكر فإن التأثريات االقتصادية توزعت بنحٍو خمتلف جداً 

حسب املدينة واملنطقة واملهنة، وإن معاانة جزء كبري من كل نسبة ميكن أن تكون أكرب بكثري.
يف  حاداً  ارتفاعاً  العراق  يف   2016 الغذائي  واألمن  اهلشاشة  مسح  نتائج  أظهرت  لقد 
مستوايت العمالة الناقصة )28.4%(1، على الرغم من حماولة الكثري من العراقيي املشاركة يف قوة 
العمل. وتظهر املعطيات أن معدل مشاركة اإلانث يف النشاطات االقتصادية منخفضة جداً )حوايل 
)14%(، يف بلد يتمتع مبعايري تعليمية عالية للمرأة، إذ بلغت نسبة البطالة عند الذكور )%8.5( 
مقابل )22.2%( لإلانث2.  وهذا صحيح على الرغم من قطاع الدولة املتضخم. ومن شبه املؤكد 
أهنا مصدر رئيس لتيار االحتجاجات، يضاف إليها حقيقة أن العديد من العاطلي عن العمل هم 

من اخلرجيي.
وبسبب هذه اخلصائص، ال ميكن بناء فرص السالم واإلعمار، وال العمل بطريقة طبيعية 
دون إيالء االهتمام للمتغريات اجملتمعية اليت تصاحب ظروف النزاع واآلاثر النامجة عنه، أو حتسي 

تصميم الربامج ملواجهة الديناميات احملرضة للنزاع. 
وليس مثة شك أن كل خطوة من اخلطوات احلالية للسياسات االمنائية ميكن أن تساعد قلياًل 
بـ »حل« مشكلة التشغيل يف البلدان اخلارجة من النزاع أو بتعزيز فرص احلفاظ على السالم؛ لذا 
فإن مساقات هذه الدراسة حتاول أن حتلل معطيات كل خطوة. ففي القسم األول من هذه الدراسة 
برز استعراض موجز ملفاهيم العمالة والبطالة فيما خيص أسواق العمل يف البلدان النامية. ويناقش 
القسم الثاين العالقة بي وضع التشغيل واحتمال نشوب الصراعات املسلحة. بينما يستعرض القسم 
الثالث من خالل الشواهد كيفية أتثر أوضاع التشغيل ابلنزاع. يف حي يناقش القسم الرابع سياسات 

ما بعد النزاع حنو التوظيف يف ضوء التحليل السابق. 

1.وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لإلحصاء، مسح حتليل األمن الغذائي واهلشاشة يف العراق لسنة 2016. 
2.املصدر السابق نفسه.                                                                                                                            
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ماذا نقصد ابلتشغيل وما هي البطالة؟ 
والتقصي واإلحاطة هبذا  البحث  أن يف كل خطوة من خطوات  به  املسلم  لقد ابت من 
املتقدمة؛ وبعبارة  البلدان  والبطالة مستمدة من مناذج  التشغيل  املوضوع، هناك فكرة ضمنية عن 
أخرى: أن التشغيل يشمل ما يقوم به الشخص من وظائف منتظمة وحمددة أبجر -مع عقود- يف 
مؤسسات وشركات مسجلة. وتشري البطالة يف مضامينها إىل األشخاص الذين يفتقرون إىل شغل 
عمل اقتصادي ويسعون بنشاط وحيوية إىل احلصول على عمل مأجور3.  ويعكس هذا األمنوذج 
على نطاق واسع -وإن مل يكن ابلكامل- احلقائق الرئيسة يف البلدان املتقدمة، ولكن يف معظم 
البلدان النامية، ترتكز األعمال التعاقدية يف الشركات املسجلة ذات األعداد القليلة من السكان 
العاملي -الذين يعملون فيما يسمى ابلقطاع »احلديث«- وأن معظم الناس يعملون يف القطاع غري 
الرمسي )الزراعي وغري الزراعي( حلساهبم اخلاص أو لغريهم، وغالباً ما يعملون يف املشاريع العائلية. 
والبطالة املفتوحة ليست ترفاً يف البلدان اليت ال تتوافر فيها عمليات أتمي ضد البطالة؛ وهذا ال يعين 
أن كل شخص آخر يعمل بنحٍو كامل، إذ إن الكثريين يف القطاع غري الرمسي قد يعملون لساعات 

قصرية، ويكونون يف الغالب جاهزين عند توفر فرصة للعمل.  
وهبدف إجراء التحليل العلمي املوضوعي ميكننا تقسيم السكان العاملني على ما أييت:

العاملون ابنتظام يف القطاع الرمسي، ممن ميتهنون »أعمااًل الئقة«. 	 
العاملون يف القطاع غري الرمسي. 	 
جيدة 	  إيرادات  وحتقق  الرمسي،  القطاع  مع  املرتبطة  املزدهرة،  املؤسسات  يف  العاملون 

ومعقولة )وأحياانً جيدة جداً(، وغالباً ما يوصف أبنه القطاع احلديث غري الرمسي4.
العاملون يف املهن ذات اإلنتاجية املنخفضة، أو يعملون يف الغالب لساعات قصرية تقل 	 

عن 35 ساعة أسبوعياً، و)تعرف أحياانً ابلقطاع غري الرمسي التقليدي(.  
العاطلون عن العمل كلياً، الذين حيظون بدعم من برامج التأمي واألسر.	 

3 -Frances Stewart,  Employment in Conflict and Post-conflict Situations, UNDP, Occasional paper, 2015. 
4 - Ranis, G., and F. Stewart. “V-goods and the role of the urban informal sector in development.” 
Economic Development and Cultural Change 47)2(: 259-288, 1999. 
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أواًل:التشغيل والبطالة ابعتبارها حمركات للنمو: 
هناك إمجاع مشرتك لدى املختصي يف الشأن العلمي والتنموي أبن البطالة تشكل عاماًل 
حامساً يؤدي إىل الصراع، وأن العمالة -غالبًا- تكون ضحية للنزاعات واألزمات؛ ومن مث يعد إجياد 
الوظائف وفرص العمل من األولوايت يف مراحل ما بعد الصراع؛ هبدف تقويض احتماالت تكرار 
وقوع الصراع، فضاًل عن توليد الدخول واالرتقاء بعمليات اإلنتاج، واالرتقاء جبودة نوعية احلياة؛ 
وابلتايل فإن كثرياً من التوجهات التنموية يف مرحلة ما بعد النزاع تسعى إىل رسم سياسات تعزز 

فرص توفري العمل الالئق.
ومثة قضية جتدر اإلشارة إليها هي أن معظم الوصفات احلالية للسياسات والربامج الوطنية 
أو احمللية ال تشارك إاًل قليال يف »حل« مشكالت العمل يف البلدان اخلارجة من النزاع أو للحفاظ 
على فرص السالم، والقسم األول استعراضاً موجزاً ملفاهيم العمالة والبطالة فيما خيص أسواق العمل 
يف البلدان النامية. وسيناقش القسم الثاين العالقة بي وضع العمالة واحتمال نشوب الصراعات 
العمالة ابلنزاع، بينما سيناقش  الثالث شواهد وأدلة على كيفية أتثر  العنيفة، وسيستعرض القسم 

القسم الرابع سياسات ما بعد النزاع حنو التوظيف يف ضوء التحليل السابق.
1.البطالة واألمن اإلنساين: 

تعد بطالة الشباب إحدى أهم مهددات األمن واالستقرار اجملتمعي، إذ إن عدم استيعاب 
الشباب وأتطريهم ابحلياة العامة، وتوفري العمل الالئق هلم يشكل قنبلة موقوتة هتدد السلم يف املناطق 

اليت يعيشون فيها وخارجها. 
لقد أظهر تقرير للبنك الدويل عن التنمية يف العامل أن وجود نسبة كبرية من الناس خارج 
عام   »Urdal« أوردال  أشار  األكادميي،  الصعيد  وعلى  للتوتر5،  رئيساً  عاماًل  يشكلون  العمل 
2006 6. إىل أن انتفاضات الشباب ترتبط عادًة بتزايد خطر نشوب احلروب األهلية، داعماً  رأيه 
أبدلة إحصائية، مؤكداً عالقة هذا املتغري ابنعدام فرص العمل للشباب. وقد أكد كولري أن البطالة 
املغذية للشعور ابلغنب والقهر واالقصاء تشكل دافعاً لالنضمام اىل دائرة الصراع، ألن البطالة تشكل 
البعض  يدفع  البديلة مما  الفرص  فيه مساحة  الذي تقل  الوقت  حلقة تظلم واحباط واضحة، يف 

5 -World Bank, World Development Report: Conflict, Security and Development. Washington, DC., 
2011.
6 -Urdal, H.. “A clash of generations? Youth bulges and political violence.” International Studies Quarterly 
50)3(, 2006: 607-630.
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يدفعهم بال  رئيساً  تعد حافزاً  التمرد؛ وابلتايل  أو االنضمام إىل زمر  للوقوع يف مصيدة االحنراف 
هوادة إىل طريق الال عودة. وهكذا، كلما اتسعت مساحة توافر الفرص للباحثي اجلدد عن عمل 
الئق، تقلصت احتماالت جتنيدهم يف زمر املتمرد والعصيان7. وختلص جمموعة من الدراسات املعنية 
التنموي إىل أن االنضمام للجماعات املسلحة ميكن أن يكون خياراً جذاابً عند غياب  ابلشأن 

الفرص اليت حتقق هلم املكانة واهليبة والشعور ابالندماج8.     
وكثرياً ما تدور هذه املناقشات حول بطالة الشباب، بيد أن املنطق األساس للجدل يشري إىل 
العوامل الكامنة وراء توقع وجود عالقة بي البطالة واحتماالت تفجر النزاع، الذي ميتد يف الغالب 
تظهر  مل  واإلنتاجية، ومعظمهم  الدخل  الذين يضطلعون أبنشطة هامشية منخفضة  الشباب  إىل 
بطالتهم عن العمل علناً، ولكنهم يقعون يف اجلزء ”التقليدي“ من القطاع غري الرمسي، وتستند 
فرضية التضخم الشبايب إىل ارتباط إحصائي حبت بي نسبة السكان من شرحية الشباب ونشوب 
النزاع. ويفسر كولري وكي وآخرون هذه التعبئة الشبابية من خالل املزااي االقتصادية )وغريها( عند 
االنضمام إىل القوات املقاتلة، اليت ال تشمل فقط عمليات دفع املال، ولكنها يف كثري من األحيان 
تقدم رخصة مشجعة للنهب وتعزيز لإلحساس ابهلدف، واهلوية واالتصاالت االجتماعية9. وتنطبق 
هذه املزااي بقدر أكرب على أولئك العاملي يف األنشطة اهلامشية غري الرمسية أو العاطلي عن العمل. 
الناقصة والتهميش أمراً ابلغ األمهية، ولكنه ليس  وقد يبدو الفرق بي »البطالة« والعمالة 
كذلك؛ ألنه ينطوي على آاثر مهمة على السياسات. فالفكرة القائلة إن إجياد فرص العمل سوف 
القليل نسبيا من األشخاص  العدد  إزاء  إذا كنا نشعر ابلقلق  املشكلة معقولة اىل حد كبري  حتل 
العاطلي عن العمل، ولكن حينما خيتص األمر جبميع العاملي، مبا يف ذلك العاملي يف األنشطة 
اهلامشية، فمن املرجح أال يؤدي خلق فرص العمل إال إىل جزء من األرقام، وهناك حاجة إىل اعتماد 

هنج خمتلف. 
7 - Collier, P., “Doing well out of war: and economic perspective.” In M. Berdal and D. Malone, eds. 
Greed and Grievance: Economic Agendas in Civil Wars. London and Boulder, Colorado: Lynne Rienner, 
2000, p.4.
8 -Justino, P.,”War and poverty.” Microcon Working Papers. Sussex: IDS; Keen, D. 1998. The economic 
functions of violence in civil wars. Oxford: Oxford University Press for the International Institute for 
Strategic Studies, 2010. 
9 -Keen, D.,  “Sudan: conflict and rationality.” In F. Stewart and E.V.K. Fitzgerald and Associates, eds., 
War and Underdevelopment, volume two: 220-239. Oxford, Oxford University Press, 2001; Guichaoua, 
Y. ,”Who joins ethnic militias? A survey of the Oodua People’s Congress in Southwestern Nigeria.” CRISE 
Working Paper. Oxford: Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity, 2007.  
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تتنامى  املعيشية،  والظروف  السكان  من خصائص  تتدىن كلٌّ  حينما  أنه  من شك  وليس 
صناعة الفقر والتهميش اإلنساين، وتظهر الضغوط اجملتمعية، وحينما تزداد وطأة الضغوط اجملتمعية، 
مكبوتة هتدد  سلبية  طاقة  واختزان  نفسها  على  املنغلقة  اجملتمعات  وتكوين  التهميش  وطأة  تزداد 
مستقبل اجملتمع كله، مولِّدة أمناطًا سلوكية سلبية، لكنها تظهر يف حاالت فردية رمبا تتكرر أو تتواتر 
من وقت إىل آخر، ويؤدي تراكم الطاقة السلبية إىل تكوين املناطق احلمر القابلة للتفجر يف حالة 

تعرضها مستقباًل لضغوط مضافة ميكن أن تنتهي بتفجر أوضاع جمتمعاهتا. 
وحي البحث يف العالقة بي األمية والبطالة، جند أن الفرد املتعطل يعيش حالة من الصراع 
تتشكل نتيجة زايدة الرغبات من دون القدرة على حتقيق أي منها، ومن مث يبيت عرضة لالنسياق 
لعامل االحنراف واإلدمان. أما األمية، فإهنا جتعل كل فرد يتصرف مبفهومه الضيق، وهو ما يقوض 
يف النهاية أحالم الكثريين وطموحاهتم، وتظهر العالقة وثيقة بينهما؛ فالبطالة تعد مؤشراً اقتصادايً 

ونتاجاً طبيعياً لألمية، واالمية مؤشر اجتماعي يعدُّ انعكاساً واضحاً للكتلة املتعطلة. 
يف احلروب األهلية، تشارك الدولة عادة كمحرض أو مدافعاً عن نفسها أو مؤسساهتا، أما 
اجملموعات املتمردة، على وفق اعتبارات أيديولوجية أو عرقية أو دينية أو إقليمية. وإن أشكال التنظيم 
والغاايت -تكون غالباً رمسية، وأحياانً غري رمسية- هي اليت متّيز احلروب األهلية عن أعمال العنف 
العشوائية، بينما ميّيز حجم اجملموعات والغرض منها، وطبيعة هويتها اليت توحدها، عن العصاابت 
اإلجرامية. وبنحٍو عام هناك مستان حامستان للحروب األهلية مها: التنظيم الذي ينطوي على وجود 
القيادة، واالختالفات يف اهلوية بي املشاركي. ويف حال حدوث حرب أهلية، فال بد من أن تتوافر 
واالختالفات  املتحمسون  القادة  ذلك  مبا يف  الناقصة،  والعمالة  البطالة  إىل جانب  أخرى  عوامل 
االختالفات  على  التأكيد  طريق  عن  اهلوية  اختالفات  »تعميق  للقادة  وميكن  اهلوية،  يف  الكبرية 
الكامنة، والسيما أن بعض االختالفات الفعلية أو الكامنة واضحة وموجودة بنحٍو معتاد، وعلى 

استعداد ليتم استدعاؤها إذا كان هناك ما يكفي من الدوافع للقيام بذلك10«. 
وتدل كثرياً من مشاهد احلروب األهلية أنه من غري احملتمل أن تؤدي البطالة والبطالة الناقصة 
إلحداث نزاعات مسلحة؛ إذ إن هذا الوضع الوظيفي من املرجح أن يؤدي إىل نزاع حينما يقرتن 
بدفع منظم من بعض اجلهات أو القادة أو حينما تكون هناك فروق ومتييز بي الناس على أساس 
اهلوية. ويساعد هذا املنظور على تفسري وجود العديد من اجملتمعات اليت تعاين من مستوايت عالية 
10 -Stewart, F., ed.. Horizontal Inequalities and Conflict: Understanding Group Violence in Multiethnic 
Societies. London: Palgrave, 2008.
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املثال،  )على سبيل  واالستقرار  السلم  دعائم  فيها  تتوافر  ذلك  الناقصة ومع  والعمالة  البطالة  من 
مالوي أو زامبيا يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى(. وقد يربز نفوذ بعض القادة القائمي ابلتعبئة 
حينما يشعرون ابالستبعاد من السلطة السياسية أو يعارضون أيديولوجيا القوى املهيمنة يف اجملتمع. 
ومن املرجح أن حتظى عمليات التعبئة ابلدعم من السكان إذا شعرت تلك اجلماعات ابالستبعاد 
واإلقصاء من الفرص االقتصادية واالجتماعية. وقد بّينت أدلة االقتصاد القياسي ودراسات احلالة 
السياسية أو االجتماعية واالقتصادية وحدها قد تشعل خطر  التفاواتت األفقية  أنه يف حي أن 
نشوب نزاعات، فإن دمج تلك التفاواتت السياسية واالجتماعية واالقتصادية األفقية بنحٍو خاص 
بسبب  ليس  قائمة  التعبئة  عمليات  تكون  أن  املرجح  من  ذلك،  عن  وفضاًل  مميتة11،  تكون  قد 
التهميش، ولكن أيضاً حينما يشعر الناس ابلتمييز. وتوضح هذه الصورة يف الوقت الراهن جبماعات 
بوكو حرام يف نيجرياي والشباب يف كينيا. ويف كلتا احلالتي، جتد الدوافع األيديولوجية-الدينية تدعم 
والثقايف ضد  والسياسي  االقتصادي  والتمييز  التهميش  وتداعيات  من خماطر  للحد  القادة  وحتفز 

الذين يسعون إىل تعبئتهم.
لقد أّدى استبعاد الشباب -نقص التعليم والعمل والصدمات النفسية والتمييز واإلقصاء- 
إىل جانب كبري من عدم الثقة يف السلطات احمللية، إىل الدفع ابجتاه تعزيز حاالت التطرف عند 
أبرزت دراسة مسحية  والعنيفة. وقد  اإلرهابية  اجلماعات  قبل  بل وتسهيل جتنيدهم من  الشباب 
حديثة للشباب العريب أجراها كل من )Burson and Marsteller( عام 2016 للبحث يف 
الصلة بي بطالة الشباب واحتمال التطرف، ذكرت أن ما يقرب من ربع 24% الشباب الذين 
مشلهم االستقصاء يعود إىل عدم وجود فرص عمل وغياب الفرص األخرى ابعتبارها السبب الرئيس 
النضمام بعض الشباب إىل التنظيمات اإلرهابية ... ويف بلدان مثل العراق اليت تعرضت مناطق 
واسعة وملدة طويلة الحتالل التنظيمات اإلرهابية، ورمبا تبلورت لدى بعض الشباب تصورات سيئة 

عن االقتصاد والصراعات العرقية والطائفية12.
الذي خلفته احلكومة عرب  الفراغ  املتطرفة أن متأل  وعلى صعيد آخر، ميكن للمجموعات 
تزويد الشباب املهمش ابلشعور هبويتهم وتوفري فرص احلراك االجتماعي واالقتصادي الصاعد. وأن 
اخنفاض الدخل والبطالة حيدان من تكاليف الفرصة البديلة لالحنراف، ومعظم الشباب العراقيي 

11 -Guichaoua, Y., “The Making of an Ethnic Militia: The Oodua People’s Congress in Nigeria.” CRISE 
Working Paper. Oxford, Queen Elizabeth House, 2006; Cederman, L. E., K. S. Gleditsch and H. Buhaug. 
Inequality, grievances, and civil war. New York: Cambridge University Press, 2013.
12 -Cordesman H., Anthony, After ISIS: Creating Strategic Stability in Iraq. CSIS Report, July 2017, p.21.
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الذين انضموا إىل االرهاب لديهم فرص اقتصادية ضعيفة وقد فشلوا يف إمتام التعليم االبتدائي أو 
الثانوي، وأظهرت جمموعة األزمات العراقية )ICG( أن املقاتلون الشباب يعملون عادة يف ظروف 
عمل حمفوفة ابملخاطر، ومل حيصلوا على أكثر من 25.000 ألف دينار يف األسبوع )21.4 دوالر 
أمريكي(، مما جيعلهم غري قادرين على حتمل إجيار أساسي حبدود 200،000 ألف دينار )حوايل 

180 دوالراً أمريكياً(13. 
وتتكرر -غالبًا- حاالت الضياع لألطفال والشباب يف معظم مناطق الصراعات، سواء طوعاً 
أو إكراًها، ويبقى أحد التحدايت الرئيسة اليت تواجه املنظمات اإلغاثية اإلنسانية واملؤسسات األممية 
املعنية ابلطفولة ما خيتص بتوفري محاية لألطفال، والسيما من فقدوا ذويهم، ألن ذلك يرتك عواقب 
واالقتصاد  املتضررة  التحتية  البنية  على  تقتصر  ال  للبلدان،  التنموي  املستقبل  على  املدى  طويلة 
الشباب  استيعاب  مقدمتها كيفية  ويف  أبعد،  هو  ما  إىل  متتد  وإمنا  البشرية،  واخلسائر  املتهالك 
وأتطريهم يف احلياة العامة وتعزيز آفاق االندماج يف اجملتمع  للتخفيف من الصدمات ودرء خماطر 
اجلروح اخلفية املرتبطة بتأثري الصراعات الداخلية على الصحة النفسية واجلسمية يف بؤر الصراعات.
تقبل  عدم  هو  النزاع  مناطق  اإلنساين يف  لألمن  املستقبلية  التحدايت  أهم  بي  من  ولعل 
قطاعات من اجملتمع النتماءات بعض األطفال والشباب، والسيما أن أسرهم قد تكون متورطة يف 
دعم اإلرهاب واجلماعات املسلحة، وشاركوا يف تشريد األسر، وتدمري البنية التحتية يف املناطق اليت 
سيطروا عليها، واحتجاز عائالهتم بعد حترير املناطق يف أماكن معزولة؛ األمر الذي يشري إىل ظهور 
جيل من املنبوذين. وحىت حي التعرف على مكان وجود أقارب هلؤالء األطفال، يرفض البعض 
التكفل هبم. وهؤالء األفراد فقدوا مصادر األمن اإلنساين ويف مقدمتها األمن االقتصادي بعد أن 
فقد بعضهم وظائفهم ورمبا فرص االخنراط بفرص العمل املتاحة مما جيعلهم فريسة لكل من يعدهم 

ابخلالص من مأساهتم وحتسي أوضاعهم. 
2. العالقة بني التشغيل والبطالة والفقر: 

تعدُّ العالقة بي البطالة والفقر والتشغيل يف ظروف االزمات وما بعدها من العوامل احلامسة 
والربامج  السياسات  من  النوع  هلذا  املنطقي  األساس  وإن  وتصميمها،  التشغيل  سياسة  رسم  يف 

واملشاريع هو وجود شبكة أمان متنع األسر من الوقوع يف الفقر املدقع وانعدام األمن الغذائي.
برامج  تبين  النزاع  بعد  ما  جمتمعات  يف  الرئيسة  التنموية  املسارات  أهم  من  واحدة  ولعل 

13 -Cordesman H., Anthony, After ISIS: Creating Strategic Stability in Iraq. CSIS Report, July 2017, p.21.
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والتخطيط ألنشطة  للمجتمع  األساسية  التحتية  البنية  تطوير وصيانة  تنطلق من  العامة  لألشغال 
البناء وإعادة التأهيل والصيانة اليت يتعي االضطالع هبا يف إطار مشروع األشغال العامة من خالل 
األولوايت الوطنية احملددة ضمن خطط التنمية الوطنية، وعلى وفق هذا التوجه تُراجع املعلومات 
األساسية القطاعية خلطة التنمية اليت تشمل األهداف الكمية والنوعية لكل قطاع لتحديد الفرص 

املتاحة ملشروع األشغال العامة املقرتحة لدعم حتقيق أهداف خطة التنمية الوطنية.
على  بناًء  العامة  األشغال  مشروع  أنشطة  اختيار  يتم  أن  املهم  من  أنه  من  الرغم  وعلى 
االحتياجات اليت مت حتديدها على مستوى اجملتمع احمللي وابلقدر نفسه من األمهية جيب التأكد أن 
أنواع األنشطة اليت يقدمها مشروع األشغال العامة الوطنية تتماشى مع األولوايت الوطنية، اليت من 
من شأهنا أن تكون مضمونة من خالل مواءمة أنشطة مشروع األشغال العامة مع احلزب الوطين.

أمهية التقاء نشاطات برانمج األشغال العامة مع أهداف خطة التنمية الوطنية لضمان حتقيق 
أثر أكرب لكل اجلهود ولضمان استقرار مايل للمشروع حيث إن امليزانيات االستثمارية االحتادية 

واخلاصة ابحملافظات هم خمصصي أصاًل لتحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية.
وسيكون دمج مشروع أشغال عامة مع خطة التنمية الوطنية مبنزلة أداة دعم لتحقيق أهداف 

التنمية الوطنية لكن الفائدة املضافة هي الرتكيز على البطالة، والفقر، وانعدام األمن الغذائي.
ويتطلب تصميم مشاريع وطنية مهمة وتنفيذها للتشغيل يف ظروف ما بعد النزاع ال تنحسر 
يف وزارة أو مؤسسة واحدة، يتطلب تضافر اجلهود من قبل اجلهات الوطنية املعنية اليت تضم كاًل 
من القطاعي العام واخلاص، مبا يف ذلك املنظمات اجملتمعية غري الرحبية واجملتمع احمللي. إذ إن تبين 
الصلة  التزام مجيع اجلهات ذات  يعتمد على  النزاع  بعد  فاعلة يف جمتمعات ما  سياسات تشغيل 
اليت حددت أدوارها بوضوح، وعلى وفق ذلك ينبغي أن تعقد مشاورات وطنية مع مجيع أصحاب 
املصلحة ملناقشة مستوى االلتزام، وهنج التمويل، وأمنوذج التنفيذ، وحتديد األدوار للجهات ذات 

الصلة. 
نوعياً  تشاركياً  ومن املستحسن أن تشمل املشاورات الوطنية للجهات ذات الصلة تقييماً 
مع املستفيدين احملتملي من أجل تقييم مستوى قبول املشروع، مبا يف ذلك مدة األنشطة وتوقيتها، 
وقيمة األجر واستعدادها للمشاركة؛ وهذا هو عنصر مهم يف تصميم مشروع األشغال العامة لضمان 
االستجابة الحتياجات املستفيدين، على أن يبدأ التنفيذ على نطاق حمدود جغرافياً وكذلك من 
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حيث فئات املستفيدين ومن مث البدء ابلتوسع التدرجيي كما كان احلال مع مشروع النقد مقابل 
العمل لربانمج األغذية العاملي/ برانمج العمل الذي بدأ يف العراق عام 2010. حيث وضع مشروع 
برانمج األغذية العاملي ابلفعل العديد من اآلليات اليت قد ميكن استخدامها ملشروع األشغال العامة 
العمل واإلشراف، ووضع  مثل اختيار أنشطة املشروع على وفق اجملتمع املستفيد، وحتديد مواقع 
قواعد عمل خاصة ابلعراق لتحديد عدد العمال املطلوب الستكمال األنشطة املرسومة وآليات 

الدفع.
3. التشغيل والبطالة يف ظروف النزاع:  

تتنوع االقتصادات بي البلدان املتنازعة ويف اثناء النزاعات املسلحة، ومن الصعب التكهن 
ابلعواقب االقتصادية للنزاع لسببي: األول: ما تكون البياانت -غالبًا- اندرة وغري موثوقة ويصعب 
خالهلا إجراء املسوح والتعدادات؛ واآلخر: ليس من السهل معرفة العواقب والنتائج اليت ستفضي 

إليها األزمات واحلروب، ومن الضروري أيضا التفريق بي احلروب الدولية والداخلية14.
مناهج  واعتمدت  الداخلية،  ابحلروب  املتعلقة  ابلقضااي  احلديثة  الدراسات  اهتمت  لقد 
املقارانت  البلدان، وتنظيم  الرتاجع واالحندار عرب  ملعاجلة املشكلة وتداعياهتا مبا يف ذلك حاالت 
املرتبط  اإلمجايل  احمللي  الناتج  اخنفاض  إىل  النتائج  تلك  مجيع  وتشري  التنموية15؛  النماذج  وطرح 
ابلنزاع، ولكن تظهر بوضوح تباينات كبرية بي البلدان تبعاً للنطاق اجلغرايف وطبيعة النزاع ومدته16.  
وتكشف الدراسات أيضاً عن اآلاثر السلبية على بيئة االستثمار اخلاص والصادرات. وتظهر بلدان 
النزاع نسباً متزايدة من الناتج احمللي اإلمجايل واإلنفاق العام على األمن والدفاع مقارنة ابلنفقات 
املدنية. العراق -على سبيل املثال- ارتفعت كلف احلرب ضد اإلرهاب وأدت إىل تزاحم أولوايت 
احلرب مع أولوايت التنمية وإعادة اإلعمار وعموم اإلنفاق التنموي واالجتماعي، وقد تضمن قانون 
املوازنة االحتادية لعام 2017 إنفاقاً عسكرايً على التسليح حبوايل 5 مليارات دوالر، وحوايل 19 
مليار دوالر أخرى إنفاقاً على األمن والدفاع تشكل حوايل 22.6% من إمجايل اإلنفاق العام، مقابل 

14 -Stewart, F., and Valpy Fitzgerald and Associates. War and Underdevelopment: The Economic and 
Social Consequences of Conflict. Oxford: Oxford University Press, 2001. 
15 -Imai, K., and J. Weinstein. 2000. “Measuring the impact of civil war.” Center for International 
Development at Harvard University Working Papers. Cambridge, Massachusetts, 2000 ; Collier, P., “On 
the economic consequences of civil war.” Oxford Economic Papers 1999, 51: 168-183.
16 -Lindgren, G. 2005. “Measuring the economic costs of armed conflict: a review of empirical estimates.” 
Ninth Annual International Conference on Economics and Security, 23-25 June. University of the West 
of England.
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9.3% على الرتبية والتعليم، وحوايل 3.8% على الصحة17.
ويف ظروف األزمات ال تتوافر معلومات قابلة للمقارنة عن التشغيل أو البطالة؛ ويرجع ذلك 
ات الكلية مبجملها  جزئياً إىل نقص البياانت بسبب تدهور األمن وأتزم األوضاع؛ غري أن التغريُّ
تشري إىل ما ميكن أن حيدث؛ إذ يتأثر الناتج احمللي اإلمجايل واالستثمار أتثراً سلبياً، حيث تنخفض 
العمالة يف القطاع الرمسي، مقابل ارتفاع أعداد العسكريي ومن يعمل يف اجلهد األمين والدفاعي. 
ويف إطار هذا السياق املشحون أبجواء التوتر والنزاع، قد تصبح البطالة املفتوحة خياراً غري مناسب. 
الناس  من  العديد  احلرب  تدفع  »رمبا  ما أييت:  إىل  السياق  هذا  )Cramer( يف  ويشري  كرامر 
اليائسي للبحث عن العمل أبجر18«. وتربهن كثري من دراسات احلالة توسع القطاع غري الرمسي يف 
املناطق احلضرية، حيث يهرب العديد من الشباب إىل املدن ويتخذون هنجاً إبداعياً لكسب بعض 
أنواع املعيشة، ويتجلى هذا املسار جيداً يف دولة موزمبيق19. وحدث توسع كبري يف القطاع غري 
الرمسي يف مابوتو )Maputo(، مع انتعاش بعض األنشطة املتصلة ابحلرب وغري املتصلة هبا، اليت 
حفز بعضها القيود املفروضة على الواردات، وبعضها األسواق اجلديدة النامجة عن التوسع احلضري.
ولعل من املناسب اإلشارة إىل أن كثرياً من الفرص ميكن أن تطفو على السطح بسبب الصراع 
وفقدان األمن، غري أن العديد منها غري قانونية، مثل التهريب، واالجتار ابملخدرات واألسلحة20. 
املاضي، شكلت زراعة اخلشخاش وهتريبها نسبة كبرية  القرن  التسعينيات من  أفغانستان يف  ففي 
جداً من الدخل القومي وتوفري سبل العيش، وكثري منها وقع أيضاً يف العقد األول من القرن احلادي 
والعشرين21. فالتهميش والفقر احلادان يقعان وبنحٍو أكثر احتمااًل يف املناطق املتأثرة مباشرة ابحلرب 
والعنف، مثل مثلث مابوتو يف أوغندا يف منتصف الثمانينيات نتيجة لألنشطة احلربية وابملثل ازداد 

هتميش مشال شرقي سّري ألهنا خالل أزمات الصراع هناك.  
17. وزارة التخطيط، اسرتاتيجية التخفيف من الفقر يف العراق، 2022-2018.                                           

18 - Cramer, C.. “Unemployment and participation in violence.” Background paper for the World 
Development Report 2011. Washington, DC: World Bank.
19- Chingono, M.. “War, economic change and development in Manica Province, 1982-1992.” In F. 
Stewart and E.V.K. Fitzgerald and Associates, eds., War and Underdevelopment, volume two: 89-118. 
Oxford: Oxford University Press, 2001. 
20 - Duffield, M. R. 2001. Global Governance and the New Wars: the Merging of Development and 
Security. London: Zed Books.
21 - Goodhand, J., C. Dennys and D. Mansfield. “A dangerous peace? Drugs, post- conflict state building 
and horizontal inequalities in Afghanistan.” In A. Langer, F. Stewart and R. Venugopal, eds., Horizontal 
Inequalities in a Post-conflict Context. London: Palgrave, 2012.
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ويف العراق ومع تفاقم حتدايت االحتالل واإلرهاب شهدت السنوات العشر األخرية ارتفاعاً 
لألمن  انتشار املخدرات والسيما يف احملافظات اجلنوبية، عد هتديداً كبرياً  ملحوظاً يف مستوايت 
مناسبة  بيئة  ذلك كله  وشكل  االجتماعي،  النسيج  ومتاسك  املؤسسايت  األداء  وكفاءة  اإلنساين 
للسلوك املنحرف واجلرمية أبصنافها املختلفة، إذ ابتت الكلفة االجتماعية النتشار ظاهرة املخدرات 
واتساعها هبذا املستوى عاليًة، بعد أن أصبحت بعض األسر واألشخاص هدفاً ميكن للمجرمي 

اصطياده وتسخريه يف عمليات خطرية ذات نتائج تنطوي على أضرار اجتماعية ونفسية كبرية22.
بياانت  بلدان توافرت لديها  امليدانية يف تسعة  الدراسات واملسوح  ولقد كشفت كثري من 
عن وفيات املعارك ومعدالت البطالة، وجود عالقة ضعيفة وملتبسة أحياانً بي معدالت البطالة 
والنزاعات. وبلغت معدالت الوفيات ذروهتا يف أثناء املعارك اليت وقعت يف اجلزائر ويف بريو والفلبي، 
ولكن يف كولومبيا، اخنفضت معدالت البطالة يف الوقت الذي ارتفعت فيه وفيات املعركة. ويف تركيا، 
اخنفضت وفيات املعركة يف حي ارتفعت معدالت البطالة، ويف البلدان األخرى ال ميكن الكشف 

عن وجود أي عالقة.
وابختصار ميكن القول: يف الوقت الذي تدمر احلروب األهلية الفرص والوظائف يف القطاع 
الرمسي، فإهنا ختلق فرصاً جديدة، قانونية وغري قانونية، وتؤدي يف الغالب إىل اخنفاض مستوايت 
الدخل، ولكن هناك بعض الفرص لإلثراء والصعود بفعل اإلزاحة )Replacement( يف اهلرم 
وفقراً  تواجه هتميشاً  الفئات  بيد بعض  تتأثر منهجياً،  املفتوحة  البطالة  أن  يبدو  االجتماعي. وال 
متزايدين؛ وهنا من الضروري أن تستجيب هلذه احلالة سياسات ما بعد الصراع، اليت تتفاقم بفعل 
ثالثة عوامل رئيسة هي: أوال: اإلضافات اجلديدة إىل سوق العمل والنامجة عن تسريح كال اجلانبي. 
اثنيا: النازحون والالجئون العائدون الذين يبحثون عن سبل الكسب اآلمن والعيش املستقر. اثلثاً: 

فقدان أو قلة الفرص املتصلة بظروف النزاع واحلرب، مثل حاالت النهب أو التهريب.

22.األمانة العامة جمللس الوزراء، مشكلة املخدرات وأثرها يف االمن اإلنساين للمجتمع العراقي، دراسة ميدانية حملافظات )البصرة، 
وذي قار، وميسان(، )دراسة غري منشورة(،  أيلول 2017.  
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اثنياً: العمل واملتغريات الدميغرافية: 
يف تشرين الثاين 2016، نشرت منظمة )االسكوا( دراسة بعنوان حبث يف التنمية االقتصادية 
واالجتماعية يف املنطقة العربية )2015ــ 2016( أوضحت فيها التكاليف األوسع لالضطراابت 
واالقتتال يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، إذ بدأت تلك التحوالت يف البلدان العربية عام 
2011 أبحداث اجتماعية -سياسية ُعرَِفت إمجااًل )ابلربيع العريب( أسفرت عن عدم االستقرار ويف 
بضعة حاالت عن احلرب. ومل يتم التحسس آباثرها السلبية يف الدول اليت حتملت عبء العنف 
املسلح بدرجات متفاوتة مثل العراق، وليبيا، وسوراي، واليمن، بل أيضاً يف الدول اجملاورة...وجيد 
املنطقة إىل  الصراعات يف  العام 2011 أدت  قبل  اليت جرت  التوقعات  أنه ابملقارنة مع  البحث 
خسائر كبرية يف النشاط االقتصادي بلغت )613,8( مليون دوالر، وعجز مايل بلغ )243,1(
مليار دوالر. وأدت تلك الصراعات إىل تدهور أكرب يف املؤشرات االقتصادية واالجتماعية األخرى 
كالبطالة، والفساد، والتعليم، والفقر. وتلقي أزمة النزوح واللجوء أعباًء ثقيلة على اجملتمعات اليت 
خرج سكاهنا الجئي، وعلى البلدان اليت تتعرض لتأثريات الالجئي الوافدين متّثل أبرزها يف تدهور 
مؤشرات التنمية البشرية وزايدة املعاانة يف احلاالت الصحية السيئة وسوء التغذية، وحمدودية وسائل 

العمل والتعلم. 
وقد أتثرات مجيع أطياف اجملتمع هبذه التحوالت القسرية، وقد حتملت املرأة العبء األكرب 
من التأثريات السلبية وهنالك اليوم حاجة إىل تدخالت وبرامج وسياسات أكرب للتعامل مع هذه 
القضااي للحد من أثر تعقيدات االدماج يف بؤر الصراع واستلحاق »االجيال الضائعة« والسيما 

األطفال والشباب بتخفيف الصدمات ودرء املخاطر النامجة عن أتثري النزاعات املسلحة.
البلدان  املتسارع والسيما يف  السكاين  للنمو  اخلطري  املستوى  الدميغرافية  املؤشرات  وتظهر 
النامية، حيث يستمر االرتفاع يف معدالت اخلصوبة الذي ينعكس على نسبة السكان الشباب يف 
الدول االسالمية، والسرعة الكبرية اليت تنمو هبا القوى العاملة يف معظم تلك البلدان -وسوف تنمو 
أكثر- إذ فشلت احلكومات ولعقود طويلة يف تلبية احتياجات كل من شباهبا والسكان عموماً 
لتحقيق النمو االقتصادي وتوفري فرص العمل. وتشري تقديرات النمو السكاين يف كثري من البلدان 
إىل تضاعف أعداد السكان يف املدة من 1950 حىت 2015 يف عدد كبري من األقطار على الرغم 

من الصراعات واحلروب األهلية للمستوايت اآلتية:
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تقديرات النموالدولةت
7.4    مرةالعراق1

6.8    مرةليبيا2 
5.7   مرةاليمن3
5.0    مرةإيران4
5.7    مرةاليمن5
4.5   مرةمصر6
3.2    مرةتونس7

وبنظرة فاحصة هلذه املتغريات، جند أن عدد سكان أورواب الغربية ازداد مبعدل 1.4 مرة خالل 
املدة نفسها، وازداد سكان الوالايت املتحدة 2.1 مرة.

العراق  البلدان غري املستقرة ومنها  الظروف االستثنائية واحلروب شهدت  الرغم من  وعلى 
زايدة كبرية يف عدد سكاهنا من الشباب، وأدى هذا الضغط السكاين إىل بطالة كبرية لدى الشباب 
وإىل كثافة شديدة يف املدن مع تزايد األحياء الفقرية واخلوف من املستقبل اجملهول يف أي وظيفة 
ابحلكومة أو ابملشاريع اململوكة للدولة والتدهور البطيء يف التعليم، والصحة، وخدمات البىن التحتية 

األخرى.
اذ على  العراق،  الدميغرافية يف  التحوالت  العايل يف إطار  الرتكيز  تتطلب  ومثة قضية مهمة 
الرغم من اخنفاض معدل النمو -وان كان بطيئاً بسبب اخنفاض معدالت اخلصوبة- لكن نسبة 
الفئة العمرية )15-64( ابجملتمع استمرت ابلزايدة؛ وابلتايل تزيد نسبة إحالل القوة العاملة فتزيد 
معها نسبة السكان النشطي اقتصادايً، وإذا بلغت الفئة العمرية )15-64( ما يقارب 60% من 
السكان فسيدخلون اجملتمع مرحلة النافذة الدميغرافية، ويتم االستعداد هلذه املرحلة يف كثري من بلدان 
العامل اليت تتطلع اىل التنمية والتطوير من أجل االستفادة القصوى؛ ألن اجملتمعات متر هبذه املرحلة 
مرة واحدة لن تتكرر متتد ملدة ترتاوح بي )3 إىل 35( عاماً؛ ولذلك تسمى ابهلبة الدميغرافية أو 
الفرصة السكانية أو النافذة الدميغرافية، وهذه التحوالت السريعة هو ما نالحظه يف العراق، إذ مثلت 
هذه الفئة العمرية ما نسبته 50.1% من إمجايل السكان يف عام 1987وازدادت إىل 51.6% يف 
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عام 1997 وإىل 56.1% يف عام 2009 وإىل 56.77% يف عام 2014(. ومن الالفت للنظر 
أن هذه النسبة مستمرة ابلزايدة ويبدو أن والعراق على أعتاب النافذة الدميغرافية وهي مرحلة حرجة 
جداً يف ظل ظروف العراق احلالية، فاستثمارها يساعد على خفض معدالت البطالة واإلعالة ويزيد 
من فرص االدخار على مستوى الفرد واجملتمع، ومن مث يساعد على تسريع عجلة التنمية، وخبالفه 

تصبح أتثرياهتا ابلغة اخلطورة يتساقط أثره على معدالت البطالة والفقر والسيما بي الشباب.
وعلى صعيد آخر يتسبب نقص املاء واألراضي غري الصاحلة للزراعة مبشكالت كثرية بسبب 
النمو السكاين العايل وتضخم القوة العاملة يف املناطق احلضرية. ومن املؤكد أن نسبة حتّول السكان 
إىل املدن يف معظم البلدان النامية قد ازدادت إىل حد كبري بنحو ثالثة أضعاف ما بي عام1950 
إىل 2016؛ مما أوجد احياَء سكن فقرية واسعة حول أطراف املدن ودفع الطوائف واجلماعات 
العرقية والقبائل إىل متاس من نوع جديد، ويف بعض األحيان إىل التوتر والعداء؛ وكنتيجة طبيعية 
ال يؤدي الضغط السكاين إىل زايدة البطالة بي الشباب فحسب، بل يُوجد حشوداً جديدة من 
السكان يف أحياء فقرية يف املناطق احلضرية حيث تكاليف احلياة عموماً أعلى من املناطق الريفية.

والالفت للنظر هو أن العديد من احلكومات خُتفي ثقل مثل هذه املشكالت؛ من أجل 
مصاحلها. ويف الوقت الذي يبدو أن عدداً كبرياً من البلدان تصرّح عن معدالت الفقر أبقل مما هم 
عليه يف احلقيقة، وتتجاهل توصيفهم للفقر يف بلداهنم اليت يزداد ازدحام السكان يف مدهنا الرئيسة.
وميكن القول إن الضغوط السكانية احلادة واإلدارة غري الرشيدة والفساد واالنقسام العرقي 
والقبلي والطائفي وضياع فرص التنمية والبطالة الكبرية واملستقبل اجملهول وقضااي ذات عالقة أخرى 
ميكن أن تتعكس سلباً على شبكات األمان االجتماعي، ورمبا تغذي التطرف والعنف ملدد طويلة.

اثلثاً: التشغيل والبطالة يف العراق: إشكالية التجذر ومجود الفرص
تعد أوضاع سوق العمل نتيجة طبيعية لواقع املتغريات االقتصادية والسياسية والسكانية من 
حيث مستوى االختالالت فيه، أو من حيث طبيعة مساره سواء ابجتاه االنتعاش أو االنكماش. 
وتؤدي سياسات التشغيل دوراً هاماً يف توفري فرص العمل والتخفيف من حدة البطالة، فالبطالة 
مشكلة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، ويف العراق ابتت مشكلة متجذرة بنيوايً بسبب التحدايت 
الكبرية اليت تواجهها سياسات التنمية املعتمدة من قبل احلكومة، ليس ألن مستوايهتا عالية إىل حٍد 

ما بلنْ ألهنا ظهرت أبشكال متعددة فبعضها بطالة مقنعة وبعضها اآلخر انقصة.
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وعلى صعيد اإلسقاطات السكانية يف العراق تشري التقديرات إىل أن جمموع السكان بلغ 
حوايل 34 مليون نسمة عام 2015 منهم 9 ماليي نسمة قوة عمل؛ أي: ما يقارب 25% من 
إمجايل السكان، ويشكل الذكور العاملون 83% من إمجايل قوة العمل، ونسبة النساء 17% فقط.

التنظيمات  واحتالل   2014 منتصف  منذ  العراق  عاشها  اليت  املزدوجة  لألزمة  لقد كان 
اإلرهابية لعدد من احملافظات واملناطق أتثرياهتا على جممل األوضاع والسيما االقتصادية واالجتماعية، 
وتفاقمت آاثرها على الفرد واألسرة واجملتمع، مولدًة بيئة هشة غري حممية تعاين من عدم االستقرار 

والتشتت، وانعكست على حال التشغيل، واالستثمار، واإلنتاج، والنمو، واحلراك السكاين. 
ومل تتمكن خطة التنمية الوطنية 2013-2017 من حتقيق أهدافها املرسومة خبفض معدالت 
النشاط االقتصادي إىل 50% يف عام  البطالة إىل 6% يف عام 2017، ورفع نسبة املشاركة يف 

2017 ، وتطوير فعاليات مؤسسات سوق العمل، ورفع إنتاجية العمل، وتوفري بيئة عمل الئقة.
التعليم، مع أتثريات  العمل وانفصام خمرجات  التوازن يف سوق  لكن استمرار اخللل وعدم 
وبشرية  مادية  وخسائر  وأضرار،   ، نزوح  من  رافقها  وما  والعنف  اإلرهاب  ألزمة  وعميقة  مباشرة 
البطالة الظاهرية لتصل اىل  واجهت ماليي السكان، بلورت  تفسريات مقنعة الرتفاع معدالت 
21% عام 2013، وارتفاع معدالت العمالة الناقصة إىل 28.2% -جدول 3-؛ إذ ترك سكان 
مناطق احملتلة من التنظيمات اإلرهابية مناطق سكنهم وعملهم وممتلكاهتم، وّلد ذلك بيئة خصبة 
الرتفاع مستوايت الفقر لرتتفع إىل 30% على مستوى العراق عام 2017 وإىل 41% يف احملافظات 

اليت احتلتها التنظيمات اإلرهابية بعد أن كانت حوايل 19% يف هناية عام 2013.
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جدول )1( يبني معدل البطالة لألفراد بعمر 15 سنة فأكثر حسب البيئة واجلنس واحملافظة 2016

 

احملافظات

البيئة 

حضر                 ريف

اجلنس

اإلمجايلذكور                إانث 
16.6 12.8             16.843.6             15.9دهوك

6.010.2               10.826.7              4.0السليمانية
3.39.9               8.323.5                17.3كركوك
11.013.6             12.722.4               18.8أربيل
3.25.7               7.120.4                  4.1دايىل
7.69.8               10.119.9                7.1بغداد
4.57.3               11.015.1                4.3اببل

4.57.1               7.327.8                  6.6كربالء
9.410.8              13.216.5                7.1واسط

8.110.8              13.122.1                8.5صالح الدين
6.59.5              9.631.4                  9.2النجف
8.411.9              13.729.5                9.2القادسية
14.014.5            10.518.6              19.0املثىن

13.514.9             17.427.0              9.7ذي قار
17.217.1             20.214.7              5.6ميسان
10.812.4             11.823.9             15.0البصرة
8.510.8               11.522.2              8.8اإلمجايل

املصدر: وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لإلحصاء، مسح حتليل األمن الغذائي واهلشاشة يف العراق 
لسنة 2016.
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جدول )2( يبني العاملني بعمر 51 سنة فأكثر حسب ساعات العمل األسبوعية واحملافظة 
)املسح املستمر 4102(

جمموعأكثر من 35 ساعةأقل من 35 ساعةاحملافظات
33.666.4100.0دهوك
16.383.7100.0نينوى

30.569.5100.0السليمانية
42.157.9100.0كركوك
36.663.4100.0أربيل
39.760.3100.0األنبار
21.378.7100.0بغداد
43.156.9100.0اببل

17.882.2100.0كربالء
27.872.2100.0واسط

40.959.1100.0صالح الدين
21.778.3100.0النجف
40.359.7100.0القادسية
24.275.8100.0املثىن

36.763.3100.0ذي قار
20.179.9100.0ميسان
16.983.1100.0البصرة
28.271.8100.0اإلمجايل

املصدر: وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لإلحصاء املسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة، 2014.
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تبدو صورة املستقبل يف ضوء حتدايت لتوليد فرص عمل مستدامة غامضًة يف ظل العجز 
املستمر، وتراجع اإلمكاانت، وعدم فاعلية سياسة التشغيل لتوليد فرص عمل جديدة جليوش من 
مولد  اقتصادي غري  لنمو  استحكامات وضوابط  العمل، ويف ظل  الشباب خارج سوق  اخلرجيي 
للوظائف، وقطاع خاص أحجم عن استثمار رأمساله يف بيئة غري جاذبة وغري آمنة، وموازنة احتادية 
أعلن قانوهنا عن جتميد الوظائف لسنة 2017 و2018، ونشاط اقتصادي راكد تستدمي فيه خاصية 
ذكورية املشاركي 65% )قطاع عام( يف ظل تقليدية سوق العمل، مع واقع تشغيلي خمتل بلغت 
فيه نسبة املوظفي من محلة الشهادات العليا )3.8%( مقابل )40.4%( حلاملي الشهادة اإلعدادية 
2015 يف حي ارتفعت نسبة القوى العاملة ممن لديهم سنوات خدمة )من 1-10 سنوات( لتبلغ 
العاملة اليت لديها 25 سنة فأكثر عام 2015. وامتد االختالل  )45%( مقابل )18%( للقوى 
ليشمل نسب توزيع القوى العاملة يف مؤسسات الدولة، حيث تبوءات مؤسسات الرتبية املرتبة األوىل 
وبنسبة )37.6%( تلتها املؤسسات الصحية وبنسبة )14%( مث مؤسسات الطاقة والنفط وبنسبة 
)8%( من إمجايل حجم التشغيل؛ فهذه الظروف جمتمعة جعلت من نسبة الداخلي اىل قوة العمل 

)2.9%( يف حي كانت نسبة اخلارجي )2.76%( من إمجايل قوة العمل عام 2015.
رابعاً:سياسات التشغيل يف أوضاع ما بعد النزاع:

النزاع، إذ تسعى إىل  التنموية بعد  البلدان رسم جمموعة من السياسات  العديد من  حتاول 
حتقيق ثالثة أهداف، يف مقدمتها: -إعادة بناء االقتصاد- وإعادة ادماج فئات وشرائح اجملتمع ممن 

قاتلوا وشردوا ونزحوا- ومعاجلة األسباب اجلذرية للنزاع.
 ومن املسلم به منذ وقت طويل أن سياسات التشغيل وبراجمه تؤثر على املستوايت الثالثة 
مجيعاً. فعلى سبيل املثال: أقر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية )ILO( يف عام 1919 أبن 
توليد فرص العمل أمر حاسم لبناء سالم مستدام، وترد بياانت مماثلة يف تقارير حديثة العهد تقول 
إن العمل أمر حيوي لتحقيق اسرتاتيجيات االستقرار على املدى القصري والبعيد، عرب سياسات 
وبرامج امنائي فاعلة تعزز فرص إعادة اإلدماج، والنمو االقتصادي، والسالم املستدام23. وذكر تقرير 
لوكالة التنمية الدولية التابعة للوالايت املتحدة )USAID(  أن »مشاريع توليد فرص العمل هي 
انتهاء  من بي أكثر الوسائل فعالية الستقرار اجملتمعات احمللية واحلفاظ على فرص السالم، بعد 

أوقات النزاع مباشرة24«.

23 - United Nations. “Post-conflict employment, income generation and reintegration.” New York, 2009. 
24 - Beasley, K. W. 2006. “Job creation in post-conflict societies.” Silver Spring, Maryland: USAID.
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ويف الوقت الذي ُتظهر فيه كثري من التحليالت أن توفري العمل عرب سياسات تشغيل فاعلة 
العمل ليست    إننا خنلص إىل أن مسألة توليد فرص  ذات أمهية كبرية للحفاظ على السالم، إال 

مسألة يسرية، بل األكثر اهتماماً ال بد من أن أيخذ ابحلسبان ما أييت:
 أواًل: توزيع وظائف القطاع الرمسي حسب اجملموعات، إذ الحظت وكاالت األمم املتحدة 

أن التوترات )اإلثنية، والعرقية، والدينية( تسّبب احنياز الربامج لصاحل منطقة أو جمموعة.
اثنياً: الفرص األوسع املتاحة للشباب -والسيما يف املناطق احلضرية- تتضمن شروطاً خاصة 
لكسب العيش يف القطاع غري الرمسي ويف الزراعة. وببساطة ميكن القول ان دعم توفري فرص العمل، 
النظر اىل توزيع الوظائف عرب اجملموعات ودون حتسي سبل كسب العيش يف القطاع غري  دون 

الرمسي، من املرجح أن يؤدي اىل تقليل الفرص لبناء السالم واالستقرار.
ومن الناحية العملية، ال بد من أن تستهدف جهود ما بعد انتهاء الصراع يف معظمها كل 
هدف من األهداف الثالثة املشار إليها آنفاً. واندراً ما تنظر جهود إعادة اإلعمار بنحٍو صريح يف 
اآلاثر النامجة عن توليد فرص العمل، ولكنها تتأثر إىل حد كبري مبدى وطبيعة أضرار وخسائر احلرب 
وتوافر املوارد )اليت تعتمد بنحٍو كبري على املعونة اخلارجية(، ويف كثري من األحيان ُتصمم ومتول 
برامج حمددة إلعادة إدماج النازحي واملقاتلي، بنحٍو مستقل عن جهود اإلعمار العامة، وتشكل 

السياسات الرامية إىل توفري فرص العمل جانباً مميزاً آخر لسياسات ما بعد الصراع.
وأظهر استعراض لسياسات التشغيل يف مخسة بلدان يف مرحلة ما بعد الصراع أن مجيعهم 
طبقوا سياسات وطنية للتشغيل اعرتافاً أبمهية القضية يف حتقيق االستقرار والتنمية، وركزت معظم 
بداًل  العرض«  اخلاصة »جانب  السياسات  الرمسي، وهيمنة  القطاع  التشغيل يف  السياسات على 
من خلق فرص العمل املباشرة. ويف معظم احلاالت، جتاهلت تلك السياسات مسألة عدم املساواة 
األفقية يف جمال التشغيل -ابستثناء حالة النيبال- حيث امتدت السياسات إىل ما هو أبعد من 
القطاع الرمسي، وأقرت بوضوح أوجه عدم املساواة األفقية وأُدرجت كذلك. ومشلت البلدان اخلمسة 
ثالثة منها )النيبال، وسرياليون، وأوغندا( حيث ال متثل العمالة يف القطاع الرمسي سوى نسبة ضئيلة 
من القوة العاملة، إذ هتيمن الزراعة واألنشطة احلضرية غري الرمسية. ويف البوسنة واهلرسك وكوسوفو 
تطبق مناذج البلدان املتقدمة على حنو أفضل، مع وجود قطاع رمسي أكرب، تكون معدالت البطالة 

أكثر وضوحاً من حيث متثيل الشباب على اهلامش.
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ويف سرياليون، ُعدَّ انعدام فرص العمل واألمن بي الشباب الذكور عنصراً رئيساً يف تفاقم 
النزاع وإطالة أمده25. وعلى وفق تقرير صادر عن جمموعة األزمات الدولية، شكل »اجليش املتزايد 
بيان  مسى  وقد  لألمن«26،  دائماً  هتديداً  اجتماعياً  املغرتبي  والشباب  العمل  عن  العاطلي  من 
االنتخاابت الصادر عن مؤمتر الشعب بطالة الشباب »قنبلة موقوتة«27. وال توجد بياانت موثوقة 
عن بطالة الشباب على الرغم من أن احلكومة تشري مراراً إىل نسبة 60%. ومع ذلك، تظهر بعض 
التحليالت االقتصادية أن األنشطة غري الرمسية املنخفضة اإلنتاج تعد املشكلة احلقيقية للعمل28. 
ويقدر أن )80 %( من الشباب العاملي يف سرياليون حيصلون على أجر يقل عن معدل الفقر   

البالغ دوالرين دوالر يف اليوم29. 
ويقدم البنك الدويل جمموعة من السياسات اليت أدخلت ملعاجلة مسألة العمالة، بعد انتهاء 
الصراع، وهي: تنفيذ سياسات اقتصادية رصينة ألن تنمية القطاع اخلاص، وبناء القدرات، وتدريب 

الشباب العاطلي عن العمل، فضاًل عن التدابري اليت تربطهم بفرص العمل30.
بيد أن التقييمات الواقعية لسياسات التشغيل يف سرياليون أظهرت بوضوح أن تلك السياسات 
والربامج مل يكن هلا إال أتثري حمدود31، و»ذلك ألن العديد من برامج التعليم األساسي والتدريب 
املهين اليت نفذها املاحنون والوكاالت الدولية مل تثمر إال عن عدد قليل من الربامج املباشرة ذات 
اآلاثر املرئية على عمل الشباب. وقد وجدت تلك التقييمات من خالل خطة التسريح والتنمية 
والتعمري إلعادة إدماج املقاتلي السابقي أن قلة من الشباب ممن قدمت هلم املشورة حوايل )55( 
ألف شخص حصلوا على فرص توظيف هلم، غري أن مهاراهتم تناثرت، بينما فشلت العديد من 

مبادرات تنظيم املشاريع  يف أتمي التمويل.

25- Keen, D., Conflict & collusion in Sierra Leone. Oxford: James Currey. 2005. 
26 - ICG )International Crisis Group(. “Sierra Leone: A New Era of Reform? Executive Summary and 
Recommendations.”, 2008.
27 -Ibid., p.5.
28 -  Enria, L. An Idle Mind is the Devil’s Workshop. The Politics of Work amongst Freetown’s Youth. 
D.Phil., University of Oxford, 2015.
29 - National Youth Commission. Sierra Leone Youth Report 2012. Ministry of Youth Employment and 
Sports, 2012.
30 - World Bank, . “Sierra Leone: Country Assistance Strategy.” Washington, DC., 2005. 
31 - Peeters, P., W. Cunningham, G. Acharya and A. Van Adams. “Sustainable Livelihood Opportunities 
in a Post-Conflict Setting. Youth Employment in Sierra Leone.” Washington, DC: World Bank, 2009.
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 مناذج تنموية للتشغيل: 
تفرض املسارات التنموية يف اجملتمعات املأزومة البحث بعمق يف اخليارات الرئيسة إلعادة 
اإلعمار اليت تبدأ بسياسة تشغيل فاعلة تقوم على حتليل حالة التشغيل الفعلية، وعدم افرتاض أن 
»احلل« يقتصر على توسيع نطاق العمالة الرمسية، وسبب ذلك هو أن الشباب يعّبأون ويُزجون 
يف ماكنة الصراع، وكثرياً ما يظهرون معدالت عالية من العمالة غري الكاملة أو الناقصة. والواقع 
أن التهميش الذي ميكن أن يكون مصدراً حمتماًل للنزاع يف كثري من البلدان ال يكمن يف البطالة 
املفتوحة، وإمنا يف اإلنتاجية املنخفضة والعمل غري املعرتف به على حنو غري سليم يف البيئات غري 

الرمسية.
ويف هذا السياق خيطأ -غالبًا- فهم تصور السياسات احلالية حنو التشغيل لثالثة أسباب:

األول: يستند إىل افرتاض رئيس يرى أن التوسع يف العمالة الرمسية سيوافر اجلواب.
الثاين: خيتص ابلعمالة يف القطاع الرمسي الذي يركز بنحٍو رئيس على تدابري »العرض«، بينما 

تكمن املشكلة الرئيسة يف الطلب غري الكايف من جانب أرابب العمل.
الثالث: جتاهل التفاواتت األفقية يف التوظيف.

وحىت يف االقتصادات اليت يهيمن عليها القطاع الرمسي، كما هو احلال يف البلدان اليت مرت 
أبزمات ونزاعات مسلحة مثل البوسنة واهلرسك وكوسوفو، ثبت أن السياسات املعتمدة غري كافية 

متاما بسبب الفشل يف املسألتي الثانية والثالثة املذكورتي آنفاً. 
ويف احلاالت اليت ال يشكل فيها القطاع الرمسي سوى نسبة ضئيلة من جمموع قوة العمل، 
ينبغي إيالء االهتمام للقطاع غري الرمسي من حيث حتسي التكنولوجيا وإدراك الفرص املتاحة. ومن 
حيث املمارسة العملية، يكون املوقف املعاكس واضحاً على األغلب؛ ففي سرياليون -على سبيل 
املثال- منع سائقو الدراجات -الذين حققوا دخاًل بتوفري خدمات النقل- من دخول أجزاء كبرية 
من فريتاون؛ مما أدى إىل خفض كبري يف الفرص، وهو مؤشر يدل على عدم احرتام االحتالل، 

مقابل زايدة الشعور ابالحرتام لسائقي الدراجات الذين يشعرون ابإلقصاء. 
ومن الصعب أيضاً حتقيق سياسات وبرامج حتد من خطر نشوب النزاع، بينما تشكل حالة 
مرغوابً فيها للغاية يف البلدان اخلارجة من النزاع، نظراً الرتفاع معدل تكرار النزاع، ويشري التحليل هنا 
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إىل أن هناك مستي حامستي فيما خيص العمالة: األوىل: حتسي إنتاجية الشباب العاملي يف القطاع 
غري الرمسي. واألخرى: احلد من أوجه عدم املساواة يف وضع العمالة بي اجملموعات، والسيما يف 

األجزاء األكثر متيزاً من التسلسل الوظيفي.
1.النيبال: 

    مثلما هو يف سرياليون وأوغندا، ال ميثل القطاع الرمسي يف النيبال سوى نسبة ضئيلة من 
القوة العاملة، وهناك اتفاق واسع النطاق على أن احلرب األهلية اليت دامت 10 سنوات يف النيبال، 
وانتهت يف عام 2006، ترجع يف األساس إىل التباين وعدم املساواة. فعلى سبيل املثال يشري تقرير 
لوزارة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة إىل أن »عدم املساواة بي اجملموعات على أساس الطبقة 
والنوع االجتماعي والعرق واجلغرافيا كان عاماًل حامساً يف الصراع النيبايل«، بينما توافر العديد من 
دراسات االقتصاد القياسي الشواهد للعالقة بي التباين املكاين وتفاقم حاالت الصراع يف النيبال32. 
   لقد سعت سياسات التشغيل املعتمدة يف مدة إعادة اإلعمار إىل إجياد فرص العمل مباشرة 
من خالل األشغال العامة، وحتسي الفرص الريفية غري الزراعية عرب مشاريع البنية التحتية واالئتمان 
والتكنولوجيا، وملعاجلة بعض أوجه عدم املساواة، استهدفت السياسات املناطق واجملموعات األكثر 
حرماانً. فعلى سبيل املثال أدخلت احلكومة نظام عمل يوفر فرص عمل لـ100يوم لكل أسرة سنوايً 
والسيما يف املقاطعات واملناطق األشد تضرراً من النزاع، وقد مددها البنك الدويل إىل 24 منطقة 
جبلية. وقدمت برامج أخرى لدعم البنية التحتية القروية، ومشاريع مدرة للدخل تستهدف الفقراء 
واملستبعدين، فضاًل عن مشاريع بناء كثيفة العمالة33. وبسبب هذه السياسات وغريها، تقلصت 
الفجوات يف قيم مؤشر التنمية البشرية بي عامي 2006 و2011، على الرغم من استمرار التباين 

الشديد بي الطبقات فضاًل عن عدم املساواة العرقية34.  
32 - Murshed, S. M., and S. Gates. 2005. “Spatial-Horizontal Inequality and the Maoist Insurgency 
in Nepal.” Review of Development Economics 9)1(: 121-134; DFID )Department for International 
Development(. 2007. Development Dilemmas: Challenges of Working in Conflict and Post Conflict 
Situations in South Asia. London.
33 - Brown, G. “Nepal: first steps towards redressing HIs?” In A. Langer, F. Stewart and R. Venugopal, 
eds., Horizontal Inequalities and Post-Conflict Development: 256-296. London: Palgrave;Stewart  F.,  
“Employment Policies and Horizontal Inequalities in Post-Conflict Situations.” In A. Langer, F. Stewart 
and R. Venugopal, eds., Horizontal Inequalities and Post-Conflict Development: Laying the Foundations 
for Durable Peace: 61-83. London: Palgrave, 2012. 
34 -. Nepal: Human Development Report Nepal: Beyond Geography, Unlocking Human Potential. 
Kathmandu: UNDP, 2014. 
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2. العراق:
أ. برانمج النقد مقابل الغذاء35

أفقر  ملساعدة  العراق  العمل يف  مقابل  النقود  لتقدمي  برانجماً  العاملي  األغذية  برانمج  أطلق 
الفئات يف اجملتمع العراقي يف كسب ما يكفي من املال لشراء الطعام الذي قد ال يكون يف متناول 

أيديهم دون تنفيذ مثل هذا الربانمج.
وحبسب إدوارد كالون، املدير القطري لربانمج األغذية العاملي يف العراق: فإن سبب إطالق 
هذا الربانمج هو »انعدام األمن الغذائي يف العراق اليت تعد مشكلة ختص إمكانية احلصول على 
املواد الغذائية وليس بتوافرها، ففي الوقت الذي تتوافر فيه املواد الغذائية يف املتاجر، ال ميكن للجميع 
حتمل نفقاهتا، وما يزال حنو مليون شخص حباجة إىل املساعدات الغذائية، فضاًل عن ماليي آخرين 

يعتمدون على املساعدات احلكومية«.
    لقد بدأ هذا الربانمج التجرييب يف حمافظة دايىل بوسط العراق لتنشيط سوق العمل وإجياد 
فرص عمل جديدة وتعزيز األمن الغذائي يف مناطق البالد الفقرية اليت تتضمن النشاطات اآلتية:  

أتهيلها، 	  وإعادة  والري  الصحي  الصرف  قنوات  تنظيف  العمل:  مقابل  النقد  أنشطة 
ِخدمات  لتوفري  محالت  وتنفيذ  الزراعية،  األراضي  أتهيل  وإعادة  األشجار،  وغرس 

الصرف الصحي. 
بينما حيصل 	  أشهر،  ثالثة  ملدة  يومياً  يعادل 10 دوالرات  ما  على  املشاركون  حيصل 

املشرفون على ما يعادل 13 دوالراً يومياً. 
العاملي 	  أسبوعياً كخطوة مبدئية، ولكن برانمج األغذية  ُتسدَّد مبالغ املستفيدين نقداً 

لتسهيل  الذكية،  البطاقات  مثل  اإللكرتونية،  التكنولوجيا  استخدام  إمكانيات  يدرس 
املدفوعات واحلد من املخاطر األمنية يف الربامج املستقبلية. 

ُحدِّدت األجور لتكون أقَل من متوسط األجر اليومي للعمال البالغ 13-17 دوالراً 	 
يومياً، حىت ال يستفيد من مشروعات النقود مقابل العمل سوى األفراد األكثر احتياجاً 
يف اجملتمع الذين قد ال يتمكنون من احلصول على فرصة عمل إذا مل يشاركوا يف هذه 

35. برانمج األغذية العاملي يطلق أول برانمج للنقود مقابل العمل يف العراق-أاير 2010.
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املشروعات. ومن املقرر أن يستفيد إمجايل 1444 أسرة من هذا الربانمج يف مرحلته 
التجريبية. 

شهد عام 2012 تطبيقاً فعلياً لربانمج النقد مقابل العمل يف بغداد وحتديداً يف جممع 	 
أم اجلدايل وجممع موسى الكاظم، وجممع احلكيم. 

نـُفَِّذ العديد من املشاريع من أبرزها تبليط شارع رئيس خيدم األسر الفقرية الساكنة يف 	 
هذا اجملمع وكان العاملون من الطلبة منهم، وأطلق على الشارع الذي بـُلِّط على وفق 
الذي حقق  املنزلية  احلدائق  مشروع  تطبيق  الربانمج  السبيس، وشهد  بشارع  الربانمج 
استهدف  الذي  منه  املبتغاة  لألهداف  الوصول  حيث كفاءة  من  للنظر  الفتاً  جناحاً 

سكان اجملمع والسيما الشباب والنساء وابألخص زوجات املعاقي. 
اعتمد تنفيذ املشروع على تشغيل حوايل 50 عاماًل ملدة زمنية تبلغ 45 يوماً، وبلغ 	 

متوسط أجر العامل اليومي 10 دوالرات مع توفري املستلزمات الزراعية كافة كاألمسدة 
والبذور والوقود للمولدات وغريها. وبذلك حقق هذا املشروع دخاًل وأمنياً غذائياً لعدد 
من األسر يف اجملمع الذي يبلغ عدد الساكني فيه حوايل 1500 أسرة ممن هجروا قسراً 

من املناطق احمليطة ببغداد.  
برامج التأهيل اجملتمعي والقروض املولدة للفرص  

املساعي  هذه  تزال  وما  البطالة  من حدة  التخفيف  جتاه  ومؤسساهتا جبدية  الدولة  سعت 
مستمرة عرب تبين العديد من السياسات والربامج اليت توفر فرص عمل مستهدفة الفئات اهلشة، 
حيث هناك أربعة برامج تستهدف الفئات الضعيفة واهلشة ابجملتمع وتوفري العمل الالئق للعاطلي 

عن العمل وجلميع الفئات من أمهها:
برانمج التأهيل اجملتمعي ابلتعاون مع منظمة العمل الدولية للمدة من 2004-1997 	 

أجنزت خالهلا )868( مشروعاً، مث توقف املشروع ليعود مشروعاً وطنياً منذ عام 2007 حىت عام 
2016 نُفذ خالهلا )383( مشروعاً. 

برانمج القروض الصغرية للمدة من 2007-2009، ُمنح خالهلا )73323( مشروعاً 	 
بقيمة 328 مليون دوالر أمريكي.
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وزارة 	  مع  ابلتعاون   2012 عام  منذ  الفقر  من  للتخفيف  الوطنية  االسرتاتيجية  برانمج 
التخطيط استمر حىت هناية 2016 وركز املشروع على احملافظات األكثر فقراً، وقد منح الربانمج 

خالل هذه املدة 10896قروضاً بقيمة 86 مليار دينار عراقي. 
احملافظات حسب 	  استهدف مجيع  الذي  للدخل  املدرة  الصغرية  املشاريع  دعم  صندوق 

املشروع حوايل )49907(  هذا  إقليم كردستان.ُمنح مبوجب  السكانية ابستثناء  والكثافة  احلجم 
قرضاً للمدة 2013-2016 وبقيمة بلغت أكثر من 212 مليار دينار عراقي. 

وعلى الرغم من أن هذه الربامج استهدفت رفع املستوى املعيشي لشرحية مهمة يف اجملتمع 
والسيما الفئات األكثر ضعفاً وهشاشة لكّن معدالت البطالة الكاملة والناقصة ومستوايت الفقر 
ومجود  الوطنية،  التشغيل  سياسات  وضعف  املتواصلة،  األزمات  بسبب  مرتفعة  بقيت  واهلشاشة 

الفرص، وتردي مناخ االستثمار.   
خامسًا-أفاق للمستقبل:   

ينبغي أن تركز سياسات التشغيل يف مراحل ما بعد النزاع يف حتليل حالة العمل احلقيقية وعلى 
االعتبار الدينامي يف التعامل مع املتغريات اجملتمعية املتالحقة يف بنية العالقات التنموية االقتصادية، 
والسياسية، واالجتماعية وانعكاسها على واقع سوق العمل، والسيما عند رسم مسارات مرحلة ما 

بعد التعايف وخياراهتا. 
ويف العراق أصبح من املهم أن نعيد النظر يف منظومة التشابكات احمللية واالسرتاتيجية ملنظومة 
التشغيل التنموية، أبعمق ما ميكن وعلى أوسع رقعة ممكنة أيضا، من هذا املنظور، جند أن خيار 
التمكي االقتصادي يشكل حموراً رئيساً ملواجهة التصدعات واآلاثر النامجة عن ظروف األزمات 

املتالحقة من خالل: 
مولدة . 1 وبرامج  ومشاريع،  البطالة،  معدالت  تساعد يف خفض  اقتصادية  سياسة  تبين 

لفرص العمل.
بناء قدرات اجملتمعات احمللية من خالل استهداف فئة الشباب واملرأة، وضمان مشاركتهم . 2

يف الفعاليات التنموية.
خفض معدل العمالة الناقصة عرب تبين برامج أتهيلية وتدريبية للتثقيف ابلعمل املنظم . 3



مركز البيان للدراسات والتخطيط

30

يف القطاع اخلاص، وإصدار القواني الضامنة حلقوق العاملي ابلقطاع اخلاص مشاهبة 
للقطاع احلكومي، وتوجيه املوارد االقتصادية صوب األنشطة ذات االسرتاتيجيات كثيفة 

العمل قليلة رأس املال.
تطوير الربامج التعليمية والتخصصات املطروحة يف التعليم اليت تليب التطور املتسارع يف . 4

الوظائف، ونوعيات العمل مع الرتكيز على املهارات احلياتية، وعلى نظم الدراسة ذات 
التخصصات املتعددة.

استلحاق األجيال الضائعة واملتأثرة ابلفقر والبطالة واألمية، وثقافة العنف مبا يضمن . 5
حتقيق األمن اإلنساين هلم. 

توفري بيئة اعمال جاذبة وحمفزة الستثمارات القطاع اخلاص حنو مشاريع إعادة اإلعمار . 6
والتنمية 

تعزيز الشراكات بي القطاع العام واخلاص مبا يعزز من فرص النمو والتشغيل. . 7
تبين نظام لألولوايت يف تنفيذ مشاريع إعادة األعمار والتنمية يف املناطق احملررة، املستند . 8

إىل معيار احلاجات األساسية للسكان، ومعيار العودة للسكان النازحي، فضاًل عن 
معيار االستدامة املبين على أساس القدرة على التمويل.

فرص استثمارية ملشاريع صغرية بتمويل قائم على منح القروض املتناهية الصغر للشباب . 9
من كال اجلنسي؛ حتفيزاً لفرص العمل، ودعماً لضمان سبل العيش املستدام هلم.

وميكن هلذه املسار ات أن تتحقق من خالل ما أييت: 
تطوير قدرات الشباب وطلبة اجلامعات واخلرجيي إلكساهبم املهرات العالية اليت تسهل 	 

حصوهلم على فرص التشغيل، فضاًل عن فرص العمل على املستوى احمللية والعربية.
التوظيف 	  وملتقيات  فعاليات  يف  والتوسُّع  الطلبة،  لدى  املهين  اإلرشاد  برامج  تطوير 

ابلتعاون مع مؤسسات العمل. 
االستفادة من الصيغ املطورة من نظم التعليم املستمر؛ إلاتحة مزيد من الفرص لألفراد 	 

املهين مع ضمان  التخصص، والنمو  العمل، وتغيري  اثناء  التعلم يف  من أجل مواصلة 
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اجلودة. 
الناشئة 	  الشركات  تطوير  ودعم  العايل،  التعليم  مبؤسسات  األعمال  حاضنات  رعاية 

واجناحها. 
إعادة فتح مراكز حمو األمية لتشمل مجيع الفئات واألعمار، مع تقدمي وسائل حتفيزية 	 

من أجل االلتحاق هبذه املراكز.
وتبدأ اخلطوات الرئيسة على صعيد التنمية البشرية عرب متكني الشباب واملرأة لتوسيع 

خياراهتم وفرصهم من خالل: 
متكني الشباب: 

تعزيز مبدأ املشاركة يف عملية التنمية بتوليد فرص عمل الئقة وآمنة للشباب.	 
دورات تدريبية تستهدف الشباب، وأتخذ الطابع اإلنتاجي من خالل تعزيزها ملهارات 	 

العمل اإلنتاجي للشباب.
بناء قيادات شبابية منتجة مبادرة منجزة تعزز دورهم الفاعل يف احلياة العامة.	 
تعزيز برامج رايدة األعمال واالبتكار، وحاضنات األعمال؛ مما يساعد الشباب على 	 

التشغيل الذايت؛ وإجياد جماالت ومشروعات عمل تناسبهم. 
اهلبة 	  مرحلة  العراق  الشباب يف ظل دخول  من  املتزايدة  لألعداد  املستقبل  آفاق  فتح 

الدميغرافية مبا يضمن دورهم اإلجيايب يف التنمية، ويعزز من احلس الوطين لديهم.
احتواء النسبة املرتفعة من الشباب النازحي مبا يضمن محايتهم من االخنراط يف العمليات 	 

اإلرهابية. 
الشباب 	  متكي  تضمن  العمل  سوق  لطلب  ومستجيبة  متنوعة  تدريبية  برامج  تبين 

ومشاركتهم يف عمليات البناء وإعادة اإلعمار.
تبين برامج متخصصة ذات بعد نفسي لتستهدف الشباب يف نزاع مع القانون والشباب 	 

املتأثر يف النزاعات.
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توجيه املصارف احلكومية واخلاصة مبنح القروض امليسرة للشباب والسيما شباب الريف.	 
وهتيئة 	  الشباب  مشاريع  لتحتوي  واألقضية؛  احملافظات  يف  أعمال  حاضنات  إنشاء 

مستلزمات بنائها، ومنوها، وانطالقها للقضاء على بطالة الشباب وفقرهم.
تعزيز مشاركة الشباب يف طرح قضاايهم ومناقشتها واقرتاح احللول هلا. 	 

وتشمل عمليات االستهداف للشباب ما أييت:
- الشباب يف اجملتمعات املتأثرة ابلنزاع.

- الشباب العاطل. 
- الشباب املهمشي واملستبعدين من االستثمار.

- الشباب يف خمتلف مراحل التعليم.
- املرأة الشابة.

- الشباب الريفي.
- الشباب يف املناطق احلضرية واطئة الدخل أو الشعبية.

- الشباب يف نزاع مع القانون.
- الشباب يف مناطق العشوائيات.

- الشباب يف مناطق استهداف حمددة )املنكوبة ابملخدرات(.
متكني املرأة

لتجسيد فكرة األدوار بي 	  للمرأة؛  أو مناصرة  للدولة مستجيبة  العامة  السياسة  جعل 
اجلنسي، وتثبيت منهج احلق وتكافؤ الفرص.

ويضمن 	  املالية  استقالليتهن  من  يعزز  مبا  املالية  املوارد  إىل  املرأة  وصول  قدرة  زايدة 
مشاركتهن يف العمل.
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بي 	  املرتفعة  التعليم  من  والتسرب  واملرض،  والفقر،  األمية،  معدالت  ارتفاع  من  احلد 
صنوفهن، مما جعلها يف مكانة متدنية بداللة مؤشرات التنمية البشرية.

تعزيز دور املرأة يف عملية البناء والتنمية جتسيداً ملبدأ تكافؤ الفرص.	 
النساء يف فرتة 	  بتدريب  التنفيذ  قرار )1315( موضع  بنود  تدريبية لوضع  برامج  تبين 

السلم.
تشجيع الصناعات التقليدية كفرصة عمل انجحة للنساء، مع تقدمي احلوافز املشجعة 	 

هلن ودعمهن مادايً ومهارايً وتسويقياً.
تبين سياسة اقرتاضيه صديقة للمرأة وبضماانت ميسرة، ترتبط أبدائهم اإلنتاجي؛ من 	 

أجل تيسري وصول املرأة النازحة والفقرية واملعيلة ألسرهتا إىل املوارد املالية.
اإلعالن 	  خالل  من  أميتهن  وحمو  والنساء  اإلانث  لتعليم  احملفزة  السياسة  اىل  اللجوء 

عن حوافز مالية وأخرى اعتبارية لتشجيعهن االلتحاق مبراكز حمو األمية أو منعهن من 
التسرب من املدارس مبا يضمن استمرارهن ابلدراسة.

معاجلة مشاكل املرأة النازحة، وإعادة أتهيلها، وادماجها يف اجملتمع	 
وال يسعنا يف اخلتام إال أن نقول: إذا كان اجملتمع العراقي قد حتّمل -طيلة أكثر من ثالثة 
التنموي، وعاىن ابستمرار من قسوته ومرارته، فإن ضغوط  التدهور يف املسار  عقود- أعباء هذا 
تعزيز  اليوم  حتّتم  اليت  واملخاطر  والتحدايت  املشكالت  من  املقبل،  العاملي  وإحلاح  احلايل،  احمللي 
الشراكة اجملتمعية والسياسات  ابلشباب عرب  للدولة، ومتكي اجملتمع، بدءاً  الفاعل  الدور اإلمنائي 
االجتماعية املبتكرة، كخيار اسرتاتيجي عقالين للدولة )املدنية احلديثة( واجملتمع )املدين احلديث( 

معاً.


