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متهيد: 
   البطالة مشكلة اقتصادية واجتماعية ونفسية وسياسية وأمنية، وللبطالة آاثرها على الصحة 
النفسية واجلسدية، إذ إن نسبة كبرية من العاطلي عن العمل )يفتقدون تقدير الذات، ويشعرون 
العقلية  يقظتهم  وأن  امللل،  عليهم  يسيطر  منهم  نسبة  أن  من غريهم، ووجد  أقل  وأهنم  ابلفشل، 
واجلسمية منخفضة(، إال أن تعريف منظمة العمل الدولية للبطالة هو »كل شخص قادر على 
العمل، وراغب فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند مستوى األجر السائد شريطة أن جيد هذا العمل لكن 

دون جدوى«؛ وعليه فإن العاطلي عن العمل هم ثالث شرائح: 
من مل يقوموا بعمل مأجور ولو بساعة واحدة خالل أسبوع حتدده الدراسة امليدانية. . 	
من عملوا سابقا وهم يبحثون جداي عن فرص عمل جديدة. . 	
فئة الشباب البالغي سن العمل والباحثي عنه.. 	

وتعرف البطالة أيضاً أبهنا توقف العامل عن العمل مع القدرة عليه؛ بسبب خارج عن إرادته 
وال سلطان له عليه. 

اخللفية والنقاشات:
تعدُّ مشكلة البطالة إحدى أهم املشكالت اخلطرية اليت تواجه االقتصاد العراقي ملا هلا من 
عنصر  يشكل  أذ  واألمين،  والسياسي  واالجتماعي  االقتصادي  الصعيد  على  سلبية  انعكاسات 
العمل من العناصر املهمة القادرة على حتقيق التفاعل بي ابقي عناصر االنتاج  )االرض، االدارة، 
رأس املال( خللق االنتاج السلعي واخلدمي، ويلحظ بروز مشكلة البطالة يف العراق بشكل كبري بعد 
العام )	99	(  وحرب اخلليج االوىل، وتسريح اآلالف من اجلنود العراقيي، مما أدى إىل ضغط 

مشكلة البطالة في العراق بعد 2003 
)واقعها، وأسبابها، وآثارها، وخيارات السياسات العامة(                       

د. عدنان عبد األمير مهدي *

*  اكادميي .. حاصل على الدكتوراه يف السياسات العامة من جامعة النهرين.
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قوة العمل على سوق العمل للحصول على الوظائف، وما تالها من حصار اقتصادي دام ملدة 
)		(  سنة، فبعد أن سجلت معدالت البطالة خالل سبعينيات ومثانينات القرن املنصرم نسبب 
منخفضة تقدر )%3.7( من إمجايل قوة العمل )15( عاما فأكثر، ارتفعت إىل )%13.5( يف 

العام )1997(.
والبىن  املنشات  معظم  تدمري  إىل  أدت  اليت  االحتالل  وأحداث   )	00	( العام  بعد 
االرتكازية، وتعطيل املشاريع الصناعية لفرتات طويلة، و خسارة جزء مهم من االستثمارات البشرية، 
وتسريح العديد من العاملي من أعماهلم، وحتويلهم إىل جيش من العاطلي سجلت نسبة البطالة 
ما مقداره )0	. %28( اابن العام 	00	 اليت متثل أكثر من نصف السكان النشطي وهي 
نسبة خطرية وكبرية جدا، يعود السبب االساس فيها اىل  شل حركة نشاط االقتصاد العراقي نتيجة 
الدمار الذي متخض عن حرب االحتالل، وما تبعها من أعمال ختريب وهنب ألغلب املمتلكات 
العامة، فضال عن االجراءات اليت اختذهتا سلطة االحتالل واليت متثلت )حل اجليش العراقي الذي 
يضم مايربو على 400 الف منتسب أغلبهم من املتطوعي، واملؤسسات االمنية والدوائر املرتبطة 
برائسة اجلمهورية، واإلعالم بيئاهتا كافة، وكذلك هيئة التصنيع العسكري وما يرتبط با من دوائر، 
فضاًل عن توقف معظم املشاريع الصناعية اليت متلكها الدولة وجمموعها 	9	(؛ مما فاقم األوضاع 
االقتصادية واالجتماعية وتدين املستوى املعيشي وانتشرت البطالة بشكل سافر وكبري وكانت أحد 

أهم أسباب التدهور األمين وزايدة العنف.
وبينت نتائج املسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة يف العراق لسنة )4	0	( أن نسبة 
البطالة بلغت )6. %10(، أما نتائج مسح تقومي احلالة التغذوية واهلشاشة لألسرة يف العراق لسنة 
)6	0	( قدرت نسبة البطالة )8. %10(، ويف إحصائية للجهاز املركزي لإلحصاء	 – وزارة 
التخطيط العراقية، أظهرت أن نسبة البطالة بي الشباب للفئة العمرية بي ) 29-15( سنة، بلغت 
)6. %22( ابرتفاع عن املعدل الوطين بلغ )%74(، إذ بلغت البطالة بي الذكور للفئة نفسها 

)	. %18(، يف حي بلغت نسبة البطالة لدى اإلانث ) 	. 56%(.
بياانت  حسب   )40%( حوايل   )	0	8  ( العام  يف  الشباب  بطالة  معدل  بلغ  كما   

صندوق النقد الدويل.
http://cosit.gov.iq/ar/living-conditions-main  انظر بياانت اجلهاز املركزي لالحصاء.	

http://cosit.gov.iq/ar/living-conditions-main
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ابلتذبذب  متيزت   ،)	00	  ( العام  بعد  العراق  يف  البطالة  معدالت  أن  تقدم  مما  ويلحظ 
صعودا ونزوال، بسبب الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية واألمنية اليت مر با العراق فضال 
عن غياب التخطيط الرشيد إلجياد حلول علمية للمشكلة، واالكتفاء حبلول وقتية غري جمدية، وقد ال 
تنفذ على ارض الواقع؛ مما انعكس سلباً على الظاهرة اليت متيزت خبصائصها وأسبابا وآاثرها املتعددة.

إن تفسيــــر عمــق مشكلــة البطالــة، مـا بعــد 	00	، وتفـاقمهـا فـي االقتصاد العراقـي يعــود 
إلـى مجلــة مـن العوامــل واألسباب الرئيسيـة التاليــة :- 

تسريـح أعــداد كبيـرة مــن منتسبـي دوائــر الــدولــة ومـؤسسـاهتا اإلعـالميــة والعسكريـــة واألمنيــة، . 	
حيث مت تسريح مئات اآلالف مـن املتطوعي واملكلفيـن فـي اجليــش والشرطــة وقـوى األمـــن 

الـداخلـي. 
 قيـــام الكثيـــر مــن الشركــات العاملـــة فـي مشــال ووسط العـراق علـى استقــدام العمالـة األجنبيــة . 	

مــن بلـــدان جنــوب شــرق أسيـا .
تراجـــع األمهيــة النسبيــة للقطاعيــن الصناعـي والزراعــي، املستوعبي سابقـا ألعـــــداد كبيـرة مــن . 	

األيـــدي العاملـــة، وذلـك لتـــردي وتـراجــع اإلنتــاج الزراعــي وتـوقــف معظــم املشاريع اإلنتـاجيـة 
الصناعيــة عــن العمــل. 

الدوليـــة  . 4 واملسـاعـــدات  املنــح  مـــوارد  مـن  قســم كبيــر  وتـوجيـه  األعمــار  إعـــادة  برامــج  تلكــؤ 
وعـــدم حصــول حتســن  إنتاجيـــة  غيــر  نشاطات  حنـــو  للـدولــة  العـامــة  امليـزانيــات  وختصيصــات 

ملمـــوس علـى حـالـة البنــي التحتيــة االرتكازيــة.
 تـوقــف معظـم املشاريــع واملصـانــع عــن اإلنــتاج بعـد تـدهــور الوضــع األمنـي وعـدم تـوفــر الطاقـــة . 5

وارتفاع  والفقر  العاليـة  البطالـــة  معـاجلــة  فــي  السـريعــة  اإلجـــراءات  اختـــاذ  وعــدم  الكهربـائيـــة، 
األسعـار وتعميـر البنيــة األسـاسيـة .

 وقــد مـــرت مشكلــة البطــالــة فــي االقتصـاد العــراقي منـــذ هنـايــة السبعينيــات فــي القــرن املـاضي 
حـىت اآلن أبنـــواع خمتلـفـة  مـن البطالـة حبسب املدة التارخييــة على النحو اآليت	:

	. للمزيد من التفصيل حول انواع البطالة انظر : سارة اخلشمي ، وشروق اخلليف : واقع مشكلة البطالة يف اململكة العربية السعودية 
واملؤشرات التخطيطية ملواجهتها ) القاهرة : جملة اخلدمة االجتماعية ، العدد 55، يناير 6102(.ص9.
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عقــد . 	 مـن  الثانــي  النصـف  فـي  ظهـرت  املـرحلـة  وهـــذه  السلوكيــة	:  البطالـة  مـرحلـة 
السبعينيـــات وأوائــل الثمانينيــات مــن القــرن العشريــن.

مرحلــة البطالــة اهليكلية4: وقـــد ظهـرت فــي هنايـــة عقـــد الثمانينيات بعــد هنـايـة احلــرب . 	
مــع إيـــران وتسـريــح أعــــداد كبيـــرة مـــن القـــوات العسكــريــة التــي لـــم يكــــن االقتصـــاد العراقـي قـــادراً 

علـى استيعابا مـرة واحــدة.        
مـرحلــة البطالــة املقنعــة والبطالــة اإلجباريــة5: وقـــد ظهــرت خــــالل عقـــد التسعينيــات مــع . 	

فـرض حـالـة احلصـار علــى العــراق وتـوقف معظـم قطـاعـاتـه عـن العمــل األمـر الـذي زاد مـن نسـب 
البطالــة وال سيمـا فـي قطــاع النفـــط والزراعــة وقطـاع اخلـدمـات العامـــــة.

مـرحلـة البطالــة املستوردة :- وهــذه املـرحلــة بـــدأت بعــد عــام )	00	( وانفتـاح السـوق . 	
العراقــي علـى مجيــع املستـوردات دون أي قيـــود األمــــر الـــذي أوقـف العـديـد مـن األنشطـــة االقتصاديـة 

احلرفيـة اليت كانت قائمــة واملعامــل الصغيــــرة.
عــدم  ابلتـأكيــد  يعنـي  ال  العراق  يف  البطالـة  با  مـرت  اليت  للمراحـل  السابــق  التحـديـد  أن 
األخيـــرة  املــرحلـــة  أن  إال  مـرحـلــة،  لظــــروف كـــل  وفقــــا  الفتـــرات  بعـــض  فــي  بينهـا   فيمــا  تـداخلهـا 
رمبــا تكـــون هـــي األخطـــر مـــن بينهـــا، وممــا تقـدم يتضح أن مشكلـة البطالـة يف العراق هلـا جـذورهــا 
متأثــرة  وأخــرى  اترخيية  مرحلـة  بي  معــدالهتـا  وتباينت  وأنواعـــها  أشكاهلـا  حــددت  التـي  التارخييــة 
بتحـديـــات داخليـــة وخارجيــة جعلــت منها مشكلـة عامـــة واجهت اجملتمـع العراقــي وخاصـــة القـــوى 
االقتصادية  وآاثرها  وأسبابا  خصائصها  هلا  فكانت  اقتصاديــا،  النشطيـن  السكــان  مــن  العاملــة 

واالجتماعية والنفسية والسياسية.

	.وهي البطالة النامجة عن إحجام ورفض القوة العاملة عن املشاركة يف العملية اإلنتاجية واالخنراط يف وظائف معينة بسبب النظرة 
االجتماعية هلذه الوظائف.

4. وهي حالة تعطل تصيب جانب من قوى العمل بسبب تغريات هيكلية حتدث يف االقتصاد القومي وتؤدي إىل إجياد حالة من 
عدم التوافق بي فرص التوظيف املتاحة ومؤهالت الراغبي يف العمل.

5. وهي حالة يتعطل فيها العامل بشكل جربي أي بعدم إرادته.
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أواًل:  خصائص مشكلــة البطالــــة فــي العـــراق بعـد العــام 	00	
	- البطالـة حسـب النوع االجتماعي:                  

تعد نسب البطالة بي االانث اكرب مماهو عليه احلال بي الذكور يف العراق طبقا لنتائج املسح 
االجتماعي واالقتصادي الذي تصدره وزارة التخطيط بشكل نصف سنوي فعلى سبيل املثال ال 
احلصر بلغت النسبة خالل العام 46	0	 حوايل )10،6(% لألفراد بعمر 15 عاماً فأكثر يشكل 
الذكور فيها مانسبته )8،4(% يف حي تشكل اإلانث ما نسبته )21،9(%، واحلقيقـة األخـرى 

وراء ارتفـــاع نسبــة البطالــة بي اإلانث يعــود إلـى عامليــن أساسييـن مهـا:
أ أسبـاب تتعلـق ابألسـرة، والتـي جتعـل املـرأة تبحــث عــن عمــل مـؤقـت أو منقطــع بسبـب ارتبـاطهـا 	-

األسـري، وكـذلـك طبيعـة تكـوينها البايولوجـي.
 اخنفـاض مستـوى التعليـم وعـدم تـوفـر التـدريب الالزم لوظـائف معينـــة.                                           	-أ

	- البطـالـة حسـب الفئــة العمـريــة:                                       
واقتصـاديـة  سكانيـة  سيـاسـة  رسـم  فـي  للعاطليـن  العمـري  التـركيب  دراســة  أمهيـــة  تكمـــن 
واجتمـاعيــة للحــد مـن مشكلــة البطالــة بيــن الفئــات العمـريــة األكثــر تضـررا مـن البطالــة، ويالحــــظ 
أن أعلــى معـدالت البطـالــة تتـركـز فـي فئتـي العمـر )19-15( سنـه )0	- 4	(، وميكـن تفسيـــر 
هــذه الظاهــرة للفئــة )19-15( سنـه أبهنـا تعــود إلــى تســـرب هـؤالء مـن املدارس، ومــن ثــم عــدم 
التعليــم  مــن  مـرتفـعة  مستــوايت  إلــى  حتتـاج  التـي  تلك  خـاصـة  وظائــف  علـى  حصـوهلــم  امكانية 
وافتقــارهـم إلــى املهـارات املطلــوبــة التـي تـؤهـلــهم للعمـــل فـي الكثيـــر مــن األنشطــة اإلنتـاجيــة ويوضح 
املرتسم أدانه نسبة الشباب العاطل الذي مل يبحث عن عمل أصال من عمر )30-10( سنة؛ 

بسبب عدم التأهيل طبقاً إلحصاءات وزارة التخطيط العراقية للعام 9	0	.

6. انظر يف ذلك مديرية احصاء احوال املعيشة ) بغداد : املسح االجتماعي واالقتصادي لعام 4102، اجلهاز املركزي لالحصاء( 
ص 301.
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اجلهاز املركزي لالحصاء واليونسيف: املسح الوطين للفتوة والشباب يف العراق 9	0	      
)بغداد : مديرية املطبعة اجلهاز املركزي لالحصاء ، 0	0	(ص8	.

إلــى  البطالــة للفئــة )24-20( سنـة و)25- 9	( سنـه فتعــود  أمــا فيمــا يتعلــق ابرتفــاع 
كــــون غـالبيتهم مـن خرجيــي املـرحلــة اإلعـداديــة واملعـاهــد واجلامعـات،وأهنـم يفضـلـون البحـث عـــن 
مهــن تتـألئـم مـع اختصاصاهتم وخـاصـة فــي القطــاع العــــام حتـى لـو استمـرت مــــدة انتظـارهم وخـاصـة 
اإلنـاث، وبسبب احلجـم الــــذي تشكلـه هــذه الفئـة العمـريـة مـن إمجـالـي قـــوة العمـل )حـوايل 30%(، 
فأهنـا حتـوز احلصـة األكبـر مـن إمجـالـي العاطليــن عـــن العمـل، وهـــذا يعنــي تــركــزها فـي فئـة الشبـــاب 

والبـاحثيـن عــن العمـل للمــرة األولــى7.
فئـة  هـي  العراق  يف  البطالـة  ملشكلـة  تعـرضـا  األكثــر  العمـريـة  الفئـــة  أن  يتضـح  تقـــدم  ممــا 
الشباب، والشباب كمـا هـو معـروف هـم عمــاد كـل جمتمـــع، وأهنـم يف الوقت نفسـه اخلطـر اجلسيـم 
عليـه حيـن ال تتـوفـر هلــم فـرص العمــل وفـرص احليـاة الكـرميــة. وادانه بعض البياانت اليت تعرب عن 

وجهة نظر الشباب ازاء مشكلة البطالة طبقا الحصاءات وزارة التخطيط العراقية للعام 9	0	.

7. املصدر نفسه.
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اجلهاز املركزي لإلحصاء واليونسيف: املسح الوطين للفتوة والشباب يف العراق 
9	0	)بغداد : مديرية املطبعة اجلهاز املركزي لالحصاء، 0	0	( ص: 15-17.

	- البطالــة حسـب التوزيع البيئـي واجلغـرايف:                                     
جنــد  والريـف  األطراف  واحلضـر  املــركز   – احلضـر  مستـــوى  علـى  البطـالـة  تصنيــف  حبسـب 
ومبعــــدالت         لإلنــــاث  ابلنسبـــة  واألطـــراف  املـركـــز  حضـر  منـاطـق  فـي   	0	4 عـــــام  ارتفـاعهـا 
الـذكـــور كانـت )8،9(%  إلـى  الـريـف )12،7(% وابلنسبــة  فـي  بلغـــت  فـي حيـن   %)24،8(

)7،3(% على التوايل طبقا للجدول ادانه
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مديرية احصاء احوال املعيشة : املسح االجتماعي واالقتصادي لعام 		0	 )بغداد : 
اجلهاز املركزي لالحصاء،		0	( ص 	0	.

ويرجـع هـذا التبايـن إلــى أن املشاريـع تكــون فـي املـدينــة وأن القطـــاع الزراعـــي يستـوعـب جـزءا 
مـن العمـالــة وخـاصـــة النســـاء والرجـال فــي الريـف، إذ تـــم استيعــــاب جــزء منهــم فــي اجليش والشرطــة 

ممـــا وفـــر اجملــال أمـــام النســـاء فـي العمــل حتــى ولــو كــان حلسابــم اخلـاص 
أمــا التوزيـع اجلغرايف للبطالـة يف العــراق فكانت الصـدارة يف العام 	00	 إلـى حمافظـة ذي 
بيـن  الـذكــور تفـوق بكثيــر ممـا هـي عليـه  بيــن  قـار إذ بلغـت )	. %46( لكـال اجلنسيــن، وهـي 
اإلنــاث، إذ بلــغ معـدل بطالــة الـذكــور )8. %48( مقابـل )6. %25( لإلنــاث ويعزي سبب 
ذلـك إلـى وجـود عــدد كبيـــر مـن املتطـوعيـن يف اجليـش العـراقي السابق مـن حمافظـة ذي قـار، وأتتـي 
ابلدرجــة الثانيــة حمافظـة االنبـار حيث بلـغ معـدل البطالــة فيها )	. %33(، تليهـا حمـافظـة بغــداد 
للبطـالــة، حمــافظـة كربــــالء ويشكــل  األقـل معـدال  احملافظات  بطالـة )0. %33(، وكانت  مبعـدل 
بيـن الـــذكــور )	، %14( وبيـن اإلنـــاث )8. %12(، تليهـا حمافظــة البصـــرة مبعـــدل بطالـة )5. 
فــي العراق للفتــرة   التوزيع اجلغرافــي للبطالــة  %15( لكال اجلنسي و)امللحق اجلـدول 		( يبي 
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)	00	- 006	(، وأظهـرت نتائــج آخـــر مسـح ابرتفــاع معـدل البطالـة، حيث جتــاوز )35. 
%31( لكـال اجلنسيـن وهـي بيـن اإلنــاث تفـوق بكثيـر ممـا هــي عليـــه بيـــن الـذكــور، إذ بلـــغ )72. 
%46( لإلنــــاث مقـابـــل )17. %29( للـذكــور يف ذي قار تليهـا حمافظتـــا املثنــى ونينــوى مبعـديل 
بطالــة )	4. %26(  )		. %25( علـى التـوالـي مسجلـــة بـذلـك أعـلـى معـــدالت للبطالــة فـي 
العــراق، بينمـــا سجــل أقـــل معــــدل للبطالــة  فــي العـــراق فـــي حمافظــة السليمانيــة مبعــدل )0. 11%( 
لكـال اجلنسيـن، وتلتها حمافظة بـابـل مبعــدل بطـالـة )74. %11(، وحمــدوديــة النشاط اخلاص فيهـا، 
وهـو مـا ينطبـق أيضاً على املثنــى، وأن عــدم االستقـرار األمنــي أدى إلـى ارتفاع معـدل البطالــة فـي 

كـل مـــن األنبــار ونينـوى.
	- البطالــــة حسب احلـالـة الزوجيــة:      

    إن حجــــم البطالـة سجـل ارتفـاعـــا واضحـا عنــد فئـة العـزاب واملنفصليـن، وميكــــن أن يعـزى 
سبـب ذلـك إلـى كـوهنـم مـن الداخليـــن اجلـــدد إلـى ســـوق العمــل، ممـا سيضطرهـم إلـى العزوف عـن 
الزواج حليـن أجيـاد فرص عمـل مناسبـة، وكـذلـك يلحظ  أن حجـم البطالـة لـدى املطلقيـن أكبـر مـن 
املتزوجي، وقـد يعـــزى سبب ذلـك إلـى حالـة البطالـة نفسها، إذ ال يستبعــــد  أن تكــون البطالــة هـي 
السبب الــرئيس للمشاكــــل الزوجيــة ومــن ثـم الطــــالق، ابإلضـافـة إلــى كـون املتـزوج والـذي يعيـل أسـرة 

لـديــه عــدد مـن األطفال سيكـون أكثر حـرصـا علـى فـرصـة العمـل.
5- البطالــــة حســـــب املستـــوى التعليمــي:                                                

إن التـركيب التعليمـي للمتعطليـن وتفـاوتـه بيـن الـذكــور واإلنــاث وتطـوره خــالل الزمــن هــو 
انعكــاس ملــدى انسجــــام السياسـة التعليميــة وتوافــقها مـع احتيــاجــات التنميـــة ومــدى التـوازن بيـن 
والبطالــــة  للعمـالــــة  التعليمـي  ابلرتكيب  االهتمــام  فــإن  لـذا  العمــــل،   ســـوق  فـي  والطلب  العـرض 
وقـد  العمــل،  ســوق  مــدخــــالت  مــع  التعليــم  خمــرجــــات  تنـاســب  مــدى  معـــرفــة  أجــــل  مــن  يكــون 
يســـود االعتقـــاد أنــه كلمــا زادت درجــة تعليـــم الشخـص زادت فـرصـتـــه فـي احلصـول علـى فرصـة 
عمــل منـاسبــة، ولكـــن هــذا األمـر ليـس دقيقـا ابلنسبـة للعــراق؛ وذلـك ألنــه يالحــــظ اخنفــــاض نسبـة 
البطالـة بيـن فئــة العاطليـــن الـذيـن حيملــون مـؤهـل أقــل مـن املتـوسط )االبتدائيــة( حيث بلغــت)0. 
15(% سنـة 008	، بعــد مــا كانت )48. 55(% سنـة 	00	 ، إذ وجـد أنَّ هنـالـك عـالقــة 
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الناميـــــة،  الـــــدول  اقتصـــــاديــــات  فــي  البطالــة  التعليــــم ومستـــوى  بيـن مستــــوى  مـوجـبـة غيـر متـوقعــة 
وأن التفسيـــر املنطقــي هلــــذه الظاهـــرة هـــــو أن غيـــر املتعلــم ال يبحـث عـن نـوع معيـن مــن العمــل بـل 

يلتحــق مبـاشـــرة أبول فـرصــة عمـــل تتــاح لــه فـي القطـــــــــاع غيــر الرمسـي.           
وقـد تتنــاســب البطـالــة أحيـانـا عكسيــا مـع ارتفــاع املستــوى التعليمــي، اذ تتـزايــد فـي فئـات 
احلاصليـن علـى تعليـــم منخفــض، فطبقــا لنتائــج املســح االجتمـاعـي واالقتصــادي لألســرة العــراقيــة 
2007 شكلــت نسبـــة العاطليــن عـــن العمـل مـن محـلـة الشهـادة اإلعــداديــة فمــا دون )9. 57%( 
مـن جممــوع العاطليـن عــن العمــل فـي حيــن بلغــت نسبـة العاطليــن ممــن حيملـون شهــادة أعلــى مــن 
اإلعــداديـة )	. %29(، وتعكـس النسبــة العاليــة للعاطلي عــن العمــل مـن محلــة الشهـــادات العليـــــا 
)%4.5( وشهـــادة البكالوريــوس )9. %13( أزمـــة التـعليــم العـالــــي فــي العـــراق وعـــــدم  مالئمتــــــه 

الحتيــاجـــــات ســـــوق العمـــل.  
 اثنيًا: أسبـــاب البطــالــة وآاثرها فـي العــراق  
	. أسبـــــاب مشكلــــة البطـــالــــة فــي العـــراق:

ميكـــن حتــديــد أبــرز األسبــاب الرئيسيـــة ملشكلــة البطـالـة فـي العـراق ابآليت:
أ- االختـالالت اهليكليــة املتـأصـلـة فـي االقتصـاد العـراقي:

تلـك االختـالالت التـي أدت إلــى أن يكـــون االقتصـــاد العـراقـي ريعيــا يعتمـــد علـى استخـراج 
وتصـديــر سلعــة إسرتاتيجيـــة واحــدة )النفــط( والتـي تتعـرض ابستمـــرار إلــى تقلبــات أسـواق النفط 
العامليــة فـي سنـوات متـالحقــة، وتـرك هــــذا التـدهــور آثــــاره الضــــارة علـى االقتصـاد واجملتمــع، وعمـــق 
الركـود االقتصـــادي، ولــم يعــد القطــاع العـــام مـؤهــــال الستيعـــاب قـــوة عمـــل جــديـــدة خـاصــة مــن 
اخلـرجييـن اجلــدد ،وفـي عــام )0	0	( بلغــت نسب مسامهة القطاعـات االقتصاديـة يف الناتج احمللي 
الصناعـة االستخراجيـة، 71. 2%  الــزراعة، 	6. %51 لقطــاع  اإلمجايل) 95. %5 لقطــاع 
للصناعـــة التحويليــة، 48. %53 لقطــاع اخلـدمـــات اإلنتاجـيـة واالجتماعيــة (ممــا يـؤشـر وجــود حـالة 

مـن االختــــالل اهليكلــي متجسـدة ابختــالل نسبــة مسامهـة قطــاعات الزراعــة والصنــاعـــة.
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ب- عـدم االستقرار السياسي يف العـراق:
اخلليـج  وحـرب  اإليرانيـة  العراقيــة  احلــرب  منـذ  العـــراق  بـا  مـر  التــي  احلـــروب  ظـروف  أدت 
األولـى وانتهــاء ابالحتـالل األمـريكي إلـى عسكــرة اجملتمــع، واستخـــــدام طـاقـــات القـــوى العاملــة فـي 
األعمــال العسـكريـــة واألمنيــــة، ممــا أدى إلــى تعطيــل أهــم املـوارد االقتصـاديـة يف حتقيـــق تنميــة قــادرة 
علـــى خلــق فــرص عمــل لتشغيــل هــذه القــوى  التــي استنـزفــت فـي احلــروب واليــوم بـاألجهـــزة األمنيـــة 
الكبيــرة العـــدد التـي تفــوق فـي أعــدادهــا أيـة دولــة أخــــرى مـن الدول املمــاثلــة للعــراق فـي حجــم 

سكـانـــه. ويظهر املرتسم أدانه أتثر االسر ابلعنف واإلرهاب يف العراق

اجلهاز املركزي لالحصاء واليونسيف : املسح الوطين للفتوة والشباب يف العراق 
9	0	   )بغداد : مديرية املطبعة اجلهاز املركزي لالحصاء، 0	0	(ص 8.
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ت- اإلغـــراق السلعــــي لـألسـواق العـراقيــة:
لقــد أدت سيـاســة البــاب املفتــــوح إلـى سيـادة ظـاهــرة إغــراق السـوق العـراقيــة بسـلـع رخيصــة 
وخـامـــــات رديئــة منـافســة للسـلع العراقيــــة املمـاثلــــة ســـواء للقطــاع العــام أم اخلـاص مــن دون تـدخـل 
ألتعــرفــه الكمــركية علــى  قـانـون  حكــومــي، حيث كـان مـن أسبـاب اإلغــالق السلعــي هـو تعطيـل 
األستريادات أدى إلــى اخنفــاض أسعـار السلـــع املستـــورة، إذ ال تفــرض عليهــا ســـــوى ضـريبـة أعمـــار 
للمنتجــات  احلمـايــة  توفـــر  قليلـة ال  نسبــــة  والدواء(، وهـي  الغذاء  بنسبــــة %5 )ابستثناء  العـــــراق 
الوطنيــة، فـي حيـن أن هنـالـــك ضريبـة تفــــرض علـى املـــواد اخلـام التـي يستـوردهــا القطـاع الصنـاعــي 
اإلنتــاج  مستلــزمــات  ارتفــاع  إلــى  أدى  ممـا  إلــى %20؛  تصــــل  مرتفعــة  بنســـب  للتصنيــع  الالزمــة 

الوطنـــي. 
	. الفســاد:

يــؤثـر الفسـاد يف اتسـاع فجـوة البطــالــة مـن خــالل اآلتـي:      
أ والوالءات 	. احملسـوبيــة  علــى  وإمنــا  الدراسيــة  والشهادة  الكفــاءة  أساس  على  ليـس  التعييــن 

واحملاصصـة فـي مجيـــع الــوزارات مبـا فيهـا السفـارات العراقيــة يف اخلــارج، ممـا جيعـل املستحقيـن فعـــال 
لـلعمــل فـي املنصب والوظيفــة املعينــة بعيـديــن عنها. 

أ القائميـن عليها وفسـاد املقاوليـن، 	. البـرامــج االستثماريـة مــن خـــالل فسـاد بعـض  تعطيــــل 
وتشغيـــل األحــداث بــدال مــن الشبــاب العاطليـن عـــن العمــل نتيجـــة لألجــــور املتدنيـــة لألحـــــداث. 

اجلهاز املركزي لالحصاء :جداول تقرير التنمية املستدامة لسنة 0	0	
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أ تصـل 	. إذ  املركــزيــة  احلكــومــة  قبـل  مـن  احملافظـات  يف  املقـررة  للمشروعـات  املتابعــة  غيــاب 
 ،	006 العــام  فـي  املشـروعــات  لتلــك  تقـريبــــا  مـــن 10%  أقـــل  إلــى  املشروعــات  تنفيـــــذ  نســب 
حســــــب تصرحيـــات السيد وزيــر املاليــــة، ممـا تـــرك أثــر عميقاً علـى معــدالت البطالــة.               

5- ظــاهـــــرة غسيــــل األمـــــــوال:
إذ إن هـروب  البطالــة يف االقتصـاد،  األمــوال إلـى زيـادة معــــــدالت  تــــؤدي عمليـــة غســيــل 
األمــوال مـن الداخــل إلــى اخلـــارج، يــــؤدي إلـى نقـــل جـــزء كبيــر مــن الدخــل القومـي إلــى الــــدول 
االستثمارات  على  اإلنفـاق  عــن  املـال  رأس  منها  هـرب  التـي  الـدول  تعجـــز  ثـــم  ومـن  األجنبيـة، 
الالزمــة، إلقـامــة املشروعــات اإلنتـاجيـة القـادرة علــى استيعـاب عــدد كبيــر مـــن العاطليـن عــن العمــل 

األمـر الـــذي أدى إلـى ارتفــاع معـــدل البطالة. 
6- غيـــــاب التنسيــق بيــن النظـــام التعليمـي وســـوق العمــل:                       

   عنـــدمــا تنقطــع العــالقــــة بيــن العمـالـــة والتعليـــم يتــم هــدر املــــوارد وتبـديــد العـوائـــد، ويـــزداد 
األمــــر ســــوءا جلمـــود مـؤسســـات التعليــم وقلــــة االستثمــارات وعــدم تلبيــة متطلبــات الســوق بنــوعيــة 
العمــالــة املطلــوبة   جنــد أهــم مــا يقلــق احلكـــومـــة هـــي بطــالــــة اخلـرجييـــن التــي تظهــــر استمــــرار إدامـــــة 

التعليـــم العــالــي فــي العـــراق ســـــوق العمــــل بشكــل ال  يتـــــالءم مــع حـاجتــه.
7-  النمـــــو السكــانــي املرتفـــع:

إن العــــراق -وكنتيجـة للمستـوى العالـي مـــن اخلصـوبــة– هــو بلــد فتــي مبــا يتعلــق ابلسكــان، 
وأن  وهـذه  السكــان،  مـن  حـوالـي 43%  يشكلــون  عاماً  سـن 15  هــم حتـت  الـذيـن  فالعراقيـون 
التحـدي األهـم الـــــذي يـواجــه العـــــراق هــو تـوفيــر فـــرص عمــــل منتجـــة للشبـــاب، إذ يصـل حـوايل 
000، 850 عراقـي كــل عـام إلـى عمـر مناسب لدخـول سوق العمـل، وبعبارة أخـرى، فـي كـل 
فـي حجـم  زيـادة  هنــاك  تصبح  عمــل جـديـدة،  فـرصــة  مليــون  ربـع  فـي خلــق  البــــالد  تفشـل  سنــة 

اجملمــوعــــات غيـــر العاملــة.
8-  حمـدوديـــة القطـاع اخلـاص فـي االقتصاد العراقــي:

إن حمــدوديـــة النشــاط اخلـــاص فــي ظــــل حمــدوديـــة الفــرص املتـاحــة أمــامــه تقيـــد فــرص منـــــوه 
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مثلمــا تقيــد نشاطــه فتـراجـــع عرض منتجــات القطــاع اخلـاص نتيجــة مـزامحــة القطــاع العــام أو القطــاع 
اخلارجــي أدى ذلــك إلــى خفـض احتيـاجاتـــه مـن العمالـة.

9-  – تعاظم اإلنفاق العسكري وتراجع دور الدولة يف االستثمار:   
وإلــى  املـاليــة،  العــوائد  مـن  الكثيـر  استنزاف  إىل  أدت  اليت  العسكرية  النفقـات  زيـادة  إن 
حـرمان بقيــة القطاعــات االقتصـاديــة مـن التخصيصـات املاليــة الالزمــة لتطويرهـا؛ ممــا ولــد اختالالت  
هيكليــة فـي االقتصاد العراقــي، وبسبب عجـز الدولة عـن مـواجهـة، ممـا أدى إلـى تراجـع التخصيصـات 
فـرص عمــل  قادرة على خلـق  االقتصاديــة وجعلهـا غيـر  القطاعـــات  املـوجـه ملختلـف  االستثماريـــة 
تتنــاسب مــع حجــم القــوة العاملــة، ويبـــرز األثـــر االقتصــادي لـألنفـــاق العسكـري أيضاً مــن خـــالل 
مــن املـــوارد البشـريـــة واملـــواد اخلــام واملنتجــات وقطــاع  استخـــدام القطــاع العسكــري حجماً كبيــــراً 

واسـع مـن اخلـدمـات. 
0	-  املــديـــونيـــــة اخلــارجيـــــة:  

تعــــد معضلــة ديــــــون العــــراق اخلـارجيــة مـــن أخطــــر املشاكـل التـي يـواجههـا االقتصـــاد العراقـي 
اقتصــاديــة وسيـاسيـة جـديـدة علــى  عـــن كـوهنــا معضلـــة  احلـاليــــة، فضــــاًل  املـرحلــة  فـي  األمــن  بعــــد 
وخـاصــة  التعـويضـــات  ودفـــــــع  اخلـارجيــة  املـديـــونيــة  أسهمـت  وقــد  احلــديثــة،  العـراقيــة  الـدولــة  واقـــع 
بعد احتالهلا عام 990	 بتبـاطـؤ  التعـويضـــات التـي طالبـــت بـا الكــويت والبـالغــة 178 مليـاراً 
قــــدرة االقتصـاد العـراقــي مـن حتقيــق  اجلهــود التنمـويـة فـي خمتلـف األنشطـة االقتصاديــة وأضعفــت 

معــــدالت منــو مــرتفعــة ممــا أدى إلــى تفـاقــم مشكلــة البطــالــة.    
		- ضعـــف االستثمـــار األجنبـــي:

ضعـف  ظـــل  فـي  والسيمـا  التنميــة  حتقيــق  يف  املـداخـل  أحــــد  األجنبــي  االستثمـــار  يعــد 
اإلمكانيـات احملليــة إال أنــه مــا زال هنــاك ضعـف فـي اإلقبـال مـن قبـل املستثمـرين علـــى الكثيــر مــن 
املشـاريـع وألسبــــاب  خمتلفـــة وهـذا انعكـس علـى العمليـــة التنمـــويـــة ومــن ثـــم صعــوبــة إجيـــاد فـــرص 

عمــل للكثيـــر مــــن القــــوى العاملــــة فـي العـراق. 
		-  عـدم رغبـة الشبـاب ابلعمـل:

كثرياً مـا جنـــد ميـول الشباب حنــو التسليــة وتـرك العمــل على الرغم حاجتهـم للعمــل، فهــو يتـــرك 
العمــل إمــا لعــــدم قنـاعتـــه واستصغـاره للعمـــل، وإما أن نظـــرة اجملتمـــع ال حتبــذه )ثقافة العيب(،ومـــن 
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والــدوائـر  املستشفيـات  فــي  اخلــدمــة  ومـوظفــي  النفــايـات  ورفـع  الشوارع  تنظيــف  األعمـــال  هـــذه 
احلكــوميـــة8. ابالضافة اىل ذلك ترصد تقارير التنمية البشرية تعرض الكثري من الشباب اىل االكراه 
واالستغالل الذي يقوض التنمية من انحية، ويرفع من عزوف الشباب عن العمل جراء االسباب 

املرتتبة على ذلك كما يف املرتسم ادانه.

 UNDP: Human Development Report 2015 )Arabic
p.41،language(: Work for Human Development

	 :- اآلثـــار املرتتبـة على مشكلـة البطالــة يف العـراق:
أ - اآلثـــار االقتصــاديــــة: وميكـن حصــــر أهـم اآلثــــار االقتصاديــــة للبطالــة يف العراق على 

االقتصـــــاد واجملتمـع وكمــا أيتــي:
 - عـــدم استغــالل املـوارد البشريــة وهـــدرهــا: 

8. انظر : سارة اخلشمي ، وشروق اخلليف ، مصدر سبق ذكرة ، ص 02.
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فمـن الناحيـة االقتصاديـة للبطـالـة أثــر على هــــدر املـوارد البشـريـة وعـدم استغـالهلـا علـى الـوجــه 
األكمــــل وابلتـايل ضيـــاع اإلنتـــاج والـدخـــل، ألن البطـالــة تـدفعهـــم إلــى تقليـص حجـــم اإلنتـاج ثـــم 

االستغنــاء عـن عــدد مـن العمـــال  اي فقدان االمن الوظيفي9.
:) Okun’s law اخنفــــاض النــاتــــج احملـلـــي اإلمجــالــي )طبقا لقانون اوكون -

يوضح »قانون أوكون« العالقة اإلحصائية بي معدل البطالة يف البالد ومعدل منو اقتصادها. 
يرافقه  بنسبة 1%  اإلمجايل  احمللي  الناتج  اخنفاض  أن  االقتصاديون  افرتض  أويل،  تقرييب  وكإجراء 

اخنفاض معدل التوظيف بنسبة %1، وارتفاع معدل البطالة بذات النسبة.
 ولكن أحباث »أوكون« يف الستينيات، أظهرت أن هذه التقديرات غري دقيقة، وفيما أصبح 
يعرف ابسم »قانون أوكون« أشار االقتصادي األمريكي إىل أن ارتفاع معدل البطالة بنسبة %1 ال 

بد أن يالزمه اخنفاض الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة %3، والعكس صحيح0	.
- اخنفـاض اإليـــرادات الضـريبيــة:                                                  

إن تفشـــــي البطالــة حيــرم خـزينـــــة الــدولــــة مــن اإليــــرادات الضـريبيــة املبــاشرة )ضرائب الدخل 
واألرابح( التـــي كــــان مــــن املمكـــن جبايتهـــا مــن العـاطليــن فيمــا لــو كـانـــوا  يعملـــون.  

- ارتفـــاع نسبـــة اإلعــــالــة:
لـدى األســرة  املعيشــة  تكـاليـف  ارتفــاع  إلــى  يــــؤدي  اجملتمــع  فــي  البطــالــة  نسبــة  ارتفــــاع  إن 
وكــذلــك ارتفــاع معــدالت اإلعـــالــة، ففـي العــراق يعيـــل العـامــل الواحــد أكثـــر مـن ستــة أفـراد، أي 
إن )%15( فقـط مـن السكــان تعيــل ابقــي السكان ويظهر املرتسم ادانه مستوايت هشاشة األسر 

الكبرية طبقاً لبياانت وزارة التخطيط. 

9. حول فقدان االمن الوظيفي : املصدر نفسه .
0	. ما قانون »أوكون«؟ وهل يعد فعاًل »أداة ال تقدر بثمن«؟ ، نشرة ارقام االليكرتونية يف 9 اذار 8102 

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/534045

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/534045
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اجلهاز املركزي لالحصاء واليونسيف : املسح الوطين للفتوة والشباب يف العراق 9	0	) 
بغداد : مديرية املطبعة اجلهاز املركزي لالحصاء ، 0	0	(ص 		.



21

مشكلة البطالة يف العراق بعد 2003 .. واقعها، وأسباهبا، وآاثرها، وخيارات السياسات العامة

 - اخلسـارة املتمثلــة يف اإلنفاق على التعليـــم:
مــن  االستفــادة  دون  من  التعليـم  علــى  اإلنفــاق  فـي  املـزدوجـــة  االقتصاديـة  اخلسارة  تتمثــل 
خمـرجاتــه إذ أنــه يشكــل عبئـا ثقيـال علـى ميزانيـة الدولــة مـن جهــة، وهـــدر يف املــوارد املـاليــة والبشـريــة 
مـن جهــة أخــرى، فيمــا لـو بقــى هــؤالء اخلرجيون بـدون عمــل وضمــن صـفوف العـاطليــن عــن العمـــل 

  .		

- بروز االقتصاد غيـر الرمسي  )القطاع غري النظامـي(:
مــن آثــــــار البطالـة االقتصاديـة يف العـــراق بـــروز ما يسمى ابالقتصاد غيـر الرمسـي، على الرغـم مـن 
مضـي عقـود علــى طـريق التنميــة االقتصاديـة يف الكثيـر مـن البلــدان الناميـة، إال أنــه ما تزال بيـــوت 
الطيــن والصفيـــح حتيــــط مبعظــم العواصـــم واملــــدن الرئيسـة للـدول الناميـــة، وكـذلـك متتــــد علـــى جانبــي 
كـل شـــــارع جتـاري أكشــــــاك  البـاعـــــــة املتجوليـــن وعرابهتـم، وغيــرها مـن األنشطـــــة املشروعــــة وغيـر 
املشروعـــة، التــي تصـل قيمتها سنـويــا إلـى مليـارات الـــدوالرات، التـي تظـل خـــارج السجـــالت، بعيـدا 

عـن أعيـــن رجـال الضرائب واإلحصائييـــن احلكومييــن.    
- بـروز ظاهـرة عمـل األطفال والتسول:

النـاميـة   واجملتمعـات  العراقـي  اجملتمــع  منهـا  يعــانــي  مشكلـــة  األطفــال  عمــالـــة  ظاهرة  تشكـل 
وهــــذه املشكلــة تقـــف عـائقــا أمـــــام التنميــــة االقتصـاديــــة فضــال عــن اآلثــار االجتماعيــة والنفسيـة 
التـي تلحقهــا ابألطفـال، ولقـد أكـدت الدراسات العـديـدة اليت تنـــــاولت حمــددات عمـــل األطفــال 
وفاعــــل  مهــــم  األســـرة كمـؤشـــر  دخـــل  مستــوى  اخنـفاض  يظهـر  إذ  االقتصادي  العامــل  أمهيـة  إلـى 
فـي عمــل األطفــــال .ويبي اجلدول التايل حجم عمالة االطفال يف العراق مبوجب بياانت املسح 

العنقودي متعدد املؤشرات للعام 8	0	.

		. للمزيد من التفصيل انظر : مركز البيان للدراسات والتخطيط : املواءمة بي سوق العمل والتعليم 
/https://www.bayancenter.org/2016/09/2406

https://www.bayancenter.org/2016/09/2406/
https://www.bayancenter.org/2016/09/2406/
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اجلهاز املركزي لالحصاء واليونيسيف : املسح العنودي متعدد املؤشرات 8	0	 )بغداد : 
شباط 9	0	 (ص 9		.

ب- اآلثــار االجتمـاعيــة والنفسيـــة للبطـالــة فـي العـراق:
- البطـالة والفقــر:

ينبغـي أن ال نغفــل ارتبـاط مشكلة الفقــر أيضـاً مبشكلة البطالــة التــي تــؤدي إلــى إنتــاج الفقــر، 
فضـال عن مـا يصاحب ذلـك مـن تفكـك واحنــالل أســري وتـردي فـي مستـوايت الدخــل ومــا يـرافــق 
حــالة  فـي  يعيشهـا جمتمــع  التــي  احلاالت  يفــوق  بشكــل  العمــل  عــن  العاطليـن  ازديــــاد  مــن  ذلــك 
استقــرار، وهــو مـــا ميكـــــن مالحظــته فـي اجملتمـع العراقي الـذي ميــر مبرحلــة قلــق وتـوتــر ومـــا ختلـلهـا 

مــن مشكالت.
- البطالـة واجلرميـة:

تـؤثـر البطـالــة يف أفــراد اجملتمــع تـأثيــراً كبيـراً وحتـولـه مـن جمتمـع متحضـر إلـى جمتمـع فـوضوي 
يسيطر عليــه اخلـوف والرعـب يف نفـوس الناس، إذ إنَّ البطـالــة تـتأثـر تـأثرا طرديـا مـع اجلــرميـة ومن 
مث فقـــدان األمـــــان االجتمـاعي، كمــا أن العاطليـن عـن العمـل يشعـــرون ابلفشـل والعجـز وعــــدم 
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الكفـاءة نتيجــة الفتقارهـم لـألمـوال وعـدم قـدرهتـم علــى سـد حـاجـاهتـم، انهيــــك عـــن أن العاطـل 
يصـــاب ابلبــؤس واألمـراض النفسيــة ممـا يدفعـه إلـى سـلوك طـرق غيــر مشـروعـة ملـواجهــة صعـوبـات 

احليـاة كاللجــوء إىل السرقــة وتعـــاطــي املخـدرات.
- البطـالــة والتعليـم:

فـي ظـل اتسـاع معـــدالت البطالـة سيتـولــد شعــور بعــدم الرغبــة يف التعليـم وأنـه قــد يكــون سـببـاً 
للبطالــة ممــا يــؤدي إلـــى تسـرب الطلبــة وختليهــم عــن الدراســة فيقــل بـذلـك اعتبـار التعليـم وأمهيتــه 
وكــذلـك الشهـادة وأصحابـا، وزيـادة نسبــة الرسوب والتســرب يف مجيـع املـراحل الدراسيـة بسبب 
عـدم متكـن الطلبــة مـن الوفـاء مبستلزمـات الـدراسيـة وقــد بلــغ عــدد الطلبــة الــذيــن تـركــوا الـدراســة فـي 

مـدارس العراق االبتــدائيــة للـعــام الـدراسي )2011-2010( حنــــو 23053 طالــباً.
- البطـالــــة واهلجـــرة:

عندمــا يشعــر الفرد أنــه فـي املكــان اخلـطأ، فال بد لـه مـن البحـث عـن خمـرج للـوصـول إلـى 
مـكـان الصـواب فيكــون التفكيــر فـي اهلجـرة واختــاذ قـرارهـــا رغــم عــــدم سهـولتــه اجتمــاعيــاً ونفسيـــاً، 
ومشكلــــة البطالـــة يف العـــراق أدت وخـاصـة بيـن أصحاب املـؤهالت العاليــة إلــى هجـرة العـديـد منهــم 

إلــى اخلـارج حبثــا عـن فـرصــة للعمــل.
 – البطالة واالغرتاب والعزلة النفسية واالجتماعيـة:

إشبـــاع  يستطيــع  فـال  ينعــدم  أو  الدخــل  قلــة  مـن  يعاين  العمـل  عــن  العـاطـل  الشخص  إن 
يصـاب  والـذل  ابحلـرمـان  الشهــور  يعيـش  احلـال  بطبيعــة  الكمـاليــة  عـن  فضـــال  الضروريـة  حـاجـاتـه 

ابإلحباط ويضعـف انتمـاؤه جملتمعـه ويقـل والءه لـه ويغتـرب يف وطنـه.
ت - اآلثـــــــار السيـاسيـــــة للبطـالــــة فـي العــراق: 

  تـؤدي البطـالـة إلـى حـالــة مــــن عــــدم االستقـرار السياسي للبـلدان التـي تنتشـر فيها، ألنَّ 
االستقــــرار السياسـي مـرهـون بقـــدرة الدولــة علــى خلـق فـــرص العمـــل، فمـن واجـب احلكـومــة تـوفيـر 
متســك  أزداد  لشعبها  العمـل  وفـرص  اخلــدمـات  احلكـومــة  وفــرت  فكلمــا  ألبنائهـا  الرغيـد  العيش 
الشعب ابحلكـومـة، أمــا إذا حصل العكـس فعـدم تـوفيـر اخلـدمـات وعـدم فتـح فـرص عمـــل للعاطليـن 
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وامتنــاع احلكـومـــة عـــن مـد يــد العـون واملسـاعـدة يــولــد يف نفـوسهـم نـوع مـــن الضجـر والكــره جتــاه 
املرتتبــــة  الضغـــوط  إن  األمنــي، حيـث  النظـام  فـي زعـزعــة  البطالـة سببـا  تكـون  احلكــومــة، وكـذلـك 
مـن الظــــروف املعيشيـة الصعبـة للعاطليــن عــن العمـل يزيــد مـن احتمـاليــة ارتـكاب األفــراد للجرميــة 
واجلنـوح وجتـاوز قيـــم وضوابــط وقـواني اجملتمـع، والبطالة  تؤدي أيضا إلـى منــو تيارات التطرف يف 
اجملتمـع، وضعف الوالء واالنتمـاء لـدى املـواطــــن العاطـل عـن العمـل، واخلـــروج علـى النظـام العـام، 

واخنفـــاض الرضــا لـــدى املـواطـن عـــــن أداء املـؤسسـات التشريعيـة والتنفيــذيــة يف مـواجهــة البطالــة.

اجلهاز املركزي لالحصاء واليونسيف : املسح الوطين للفتوة والشباب يف العراق 9	0	) 
بغداد : مديرية املطبعة اجلهاز املركزي لالحصاء ، 0	0	(ص6.
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خيارات السياسات العامة ملعاجلة مشكلة البطالة يف العراق
تبنـي احلكومـة العراقيـة اسرتاتيجيـة وطنيـة تعمـل على القضاء على االختالالت اهليكليـة املتأصلـة . 	

يف االقتصاد العراقي، واخلروج مـن دائرة السمة الريعيـة لالقتصاد العراقي واالعتماديـة شبـه الكليـة 
بتذبـذب سعرهـا عامليـا، وأن  تتميز  للنفاذ  قابلـة  النفط، كونـه سلعـة  على مصدر وحيـد هـو 
تعمل احلكـومـة على تطويـر القطاع الزراعي والصناعي واخلـدمـي، ألهنا من القطاعات املهمـة 
يف أي اقتصـاد، اليت تستوعب أعداد كبيـرة من األيدي العاملـة وتوفـر اآلالف من فرص العمـل 

للعاطلي عن العمـل.
الرئيسـة . 	 الظواهر  من  الظاهرة  تلك  لكون  واألمين،  السياسي  االستقرارين  على حتقيق  العمـل 

اليت عرقلـة أغلب املشاريع التنمويـة واخلـدميـة، وإجياد حلـول سريعـة ملشكلة املهجريـن  وضمان 
تستقطب  اليت  الكربى  املشاريع  ودافعـا إلنشاء  هلم،  عمـل  فرص  وتوفيـر  دايرهم  إىل  عودهتم 
العاطلي عن العمـل وترفع من مستواهم املعيشي، فبـدون حتقيق االستقرار السياسي واألمين  

يكون احلديث عن التنميـة  اجملتمعيـة جمــرد وهـم.
مكافحـة الفساد الذي يعـد مـن أخطر معوقـات التنميـة وتنفيـذ السياسات العامـة يف العراق، . 	

والعمـل على وضـع احللـول العمليـة  للقضاء عليـه من خالل تفعيـل القانـون واختاذ اإلجراءات 
الصارمـة حبق املتجاوزين على املال العام.

وذلك . 4 مبهامـه،  القيـام  ألجـل  حكوميـة  تسهيـالت  خالل  مـن  اخلاص  القطاع  ودعـم  تنشيط 
الزراعي  الوطين  اإلنتاج  تشجيع  أجل  من  املنضبط   غري  السلعي  اإلغراق  سياسـة  إبيقاف 
والصناعي بشكل خاص، وإعفـاء السلع اإلنتاجيـة اليت يستوردها القطاع اخلاص من الضريبـة 
العمالـة العراقيـة بـدال  الكمركيـة ومنحـه القروض امليسرة، وحث القطاع اخلاص على توظيف 
مـن العمالـة األجنبيـة آلاثرهـا على سوق العمل واستنزاف للعملـة الصعبـة خبروجها من البالد 

ومساوئها على االقتصاد الوطين.
إصالح السياسـة العامـة التعليميـة مـن خالل التنسيـق بيـن وزارة التعليم العايل والرتبيـة والتخطيط . 5

والعمـل والشؤون االجتماعيـة واملاليـة مـن أجل حتقيق التوازن بي خمرجـات التعليم ومتطلبات 
سـوق العمـل، وإصالح النظام التعليمي ملواكبـة التطور العلمي العاملي، الذي حيتاج مهارات 
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علميـة عالية املستوى حتقق اإلنتاجية العاليـة واليت بدورها جتلب األجور املرتفعـة.
وضـع اسرتاتيجيـة سكانيــة وطنيـة تتالئـم مـع واقـع االقتصاد العراقي، وحتـد مـن الزيـادة السكانيـة . 6

العشوائيـة غيـر املخطط هلـا واليت جتعـل مـن أي زيـادة يف الدخـل القـومـي غيـر جمـديـة، ومن مث 
واالجتماعيـة  االقتصادية  السياسات  مع  وتنسجـم  تتالئـم  سياسات سكانيـة  من وضع  البـد 
الكليـة لتحقيـق التنميـة املستدامـة، وحتقيق معـدل منـو اقتصادي يفـوق معدالت النـمـو السكاين.

قيـام وزارة اخلارجيـة العراقيـة جبهـد دبلومـاسي يعمـل على إطفـاء الديون اخلارجيـة املرتتبـة على . 7
الكريهـة  الديـون  السابق، والسيما  السياسي  للنظام  العبثيـة  للسياسات  نتيجـة  العراقيـة  الدولـة 

لصاحل  الدول العربيـة واخلليجيـة، ألهنا متثـل عقبـة يف طريق التنميـة الشاملـة.
احللول . 8 على وضع  والقادرة  واملؤثرة  املهمـة  القواني  تشريـع  التشريعيـة يف  السلطة  دور  تفعيـل 

ملشكلـة البطالة يف العراق، وأجراء تعديـالت مهمـة على قانون االستثمار ابلشكل الذي يشجع 
االستثمارات داخـل البالد.

الدائم لعام ) 2005(، ابلشكل . 9 العراقي  الدستور  املهمـة على  الدستوريـة  التعـديالت  إجراء 
الذي حيـدد بشكل واضح فلسفـة الدولـة االقتصاديـة واالجتماعيـة ليتسىن للسلطـة التشريعـية 
سن القواني االقتصاديـة واالجتماعيـة املهمـة يف معاجلة مشكلة البطالة يف العراق وغري املتعارضـة 

مع الدستور.
وإزالـة . 0	 العام  اإلنفاق  تـوجيـه  على  تقوم  جـديـدة  ماليـة  سياسـة  العراقيـة  احلكومـة  تبنـي   

االختـالل املوجود بي النفقات التشغيليـة والنفقات االستثماريـة، ويف امليزان التجاري مـن خالل 
االقتصادي  والنمـو  املاليـة  الوفـرة  حيقق  الذي  ابلشكل  االستريادات  وتقليل  الصادرات  زيـادة 
السليم، وأن تسهـم السياسـة املاليـة يف حـل مشكلـة  البطالـة  مـن خالل تبنـي سياسة ضريبية 
متوازنـة على وسائل اإلنتاج؛ ألن ختفيض الضرائب على العمليـة اإلنتاجيـة سوف يعمـل على 

خفض كلف اإلنتاج وزايدة معـدل التوظيف واخنفاض معدالت البطالـة.
تـوجـيه السياسة النقـديـة ابلشكل الذي يـؤدي إىل وضـع احللول ملشكلة البطالـة  يف العراق . 		

مـن خالل قيام املؤسسات النقـديـة عرض النقـد يف السوق بسعـر فائـدة متوازن وحماولـة ختفيضـه، 
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ابلشكل الذي يقلل مـن جممـل تكاليف العمليـة اإلنتاجيـة، ومـا يعكسـه ذلك يف خلـق فرص 
مـن أجل تشجيع االستثمار  امليسرة، وبفوائـد خمفضـة  القروض  عمـل جديـدة، وكذلـك منح 

احمللي واألجنيب على خلـق فرص عمل للعاطليـن.
إصالح السياسة العامـة التجاريـة، مـن خالل إيقاف العمـل بسياسة الباب املفتوح واإلغراق . 		

السلعي لألسواق العراقيـة ووضع الضوابط الكفيلـة حلمايـة املنتج الوطين، وإصالح االختالل يف 
امليزان التجاري العراقي لصاحل الصادرات غري النفطيـة وعقـد االتفاقيات الثنائيـة مـع دول اجلـوار 
خبصـوص التبادل التجاري املتكافئ ابلشكل الذي خيـدم اإلنتاج الوطين وتصدير الفائض منـه 
وتوفيـر إيرادات إضافيـة للموازنـة العامـة ابلعملـة الصعبـة، مما يطور العمليـة اإلنتاجيـة وخيلق فرص 

عمـل جديـدة ويرفـع املستوى املعيشي لألفراد.
وضـع اسرتاتيجيـة وطنيـة لتطويـر القطاع الزراعي والصناعـي يف العراق المتـالك العراق كـل . 		

العوامـل املاديـة والبشريـة القادرة على خلـق زراعـة وصناعـة وطنية انجحـة، وأن االهتمام بـذه 
القطاعات سوف خيلق فرص عمل قادرة على خفض معدالت البطالـة  يف العراق.

تبنـي السياسات العامـة االجتماعيـة يف العراق أسس مهمـة يف حتقيق التعاون والتخطيط . 4	
التمويل  املدين( يف جماالت  اجملتمع  الرمسيـة )مؤسسات  الرمسية وغري  املؤسسات  واملتابعـة بي 

والتقومي والنقـد لتطويـر تلك السياسات ابلشكل الذي يطور ويصوب عمـلها.
وضـع دراسة ذات خمرجات تقـومييـة لشبكـة احلمايـة االجتماعيـة لتعزيـز دورها يف ترشيـد . 15

االستهـداف للفئات الفقرية واهلشـة، وزايدة اإلعاانت بصورة مالئمـة ومعدالت التضخم وحتقيق 
للخدمات  اجملاين  احلصول  وإمنا ضمان  النقـديـة  اإلعاانت  على  تقتصر  وال  املطلوب،  الرفاه 
األخرى كالتعليم والصحة والسكن املناسب، ومشول فئـة العاطلي عن العمـل ابحلصول على 

تلك اإلعاانت حلي حصوهلم على فرصـة عمـل.
دعـم وتقويـم برانمج القروض الصغرية والذي يعـد من أدوات السياسة العامـة االجتماعية . 6	

مـن  وإشرافها،  االجتماعيـة  والشؤون  العمل  وزارة  من  املشاريع  تلك  توجيـه  ويفضل  املهمـة، 
أجل االستثمار يف القطاع الزراعي )نبايت، حيواين( لقلـة تكاليفـه ولتوفر األيدي العاملـة وكل 

مستلزمات اإلنتاج من ارض خصبة ومياه وفرية.



28

مركز البيان للدراسات والتخطيط

 يعـد ختطيط السياسات العامـة أمرا ضروراي لنجاح أي سياسة عامـة؛ وعليـه جيب العمـل . 17
وخالل مدة زمنيـة قصرية على إجراء التعـداد السكاين، إذ يعـد  ضرورة قصوى حيتاجها صانع 
القرار، ألن االعتماد على بياانت دقيقـة هو الطريق األفضل لضمان رشـد وعقالنية أي سياسة 
عامـة، إذ إن البياانت واملعلومات عن حجم مشكلة البطالة  يف العراق كلما كانت معتمدة 
على إحصاء علمي سليم، تكون خمرجات السياسة العامـة العراقية فاعلـة ومنطقيـة تعاجل واقع 

وأسباب املشكلـة وتضع اخليارات واحللول العقالنية هلا.


