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مشكلة البطالة في العراق بعد 2003
(واقعها ،وأسبابها ،وآثارها ،وخيارات السياسات العامة)
د .عدنان عبد األمير مهدي *

متهيد:
البطالة مشكلة اقتصادية واجتماعية ونفسية وسياسية وأمنية ،وللبطالة آاثرها على الصحة
النفسية واجلسدية ،إذ إن نسبة كبرية من العاطلني عن العمل (يفتقدون تقدير الذات ،ويشعرون
ابلفشل ،وأهنم أقل من غريهم ،ووجد أن نسبة منهم يسيطر عليهم امللل ،وأن يقظتهم العقلية
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 العاطلني عن العمل هم ثالث شرائح:
1 .من مل يقوموا بعمل مأجور ولو بساعة واحدة خالل أسبوع حتدده الدراسة امليدانية.
2 .من عملوا سابقا وهم يبحثون جداي عن فرص عمل جديدة.
3 .فئة الشباب البالغني سن العمل والباحثني عنه.
وتعرف البطالة أيضاً أبهنا توقف العامل عن العمل مع القدرة عليه؛ بسبب خارج عن إرادته
وال سلطان له عليه.
اخللفية والنقاشات:
ُّ
تعد مشكلة البطالة إحدى أهم املشكالت اخلطرية اليت تواجه االقتصاد العراقي ملا هلا من
انعكاسات سلبية على الصعيد االقتصادي واالجتماعي والسياسي واألمين ،أذ يشكل عنصر
العمل من العناصر املهمة القادرة على حتقيق التفاعل بني ابقي عناصر االنتاج (االرض ،االدارة،
رأس املال) خللق االنتاج السلعي واخلدمي ،ويلحظ بروز مشكلة البطالة يف العراق بشكل كبري بعد
العام ( )1991وحرب اخلليج االوىل ،وتسريح اآلالف من اجلنود العراقيني ،مما أدى إىل ضغط
* 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
( )13سنة ،فبعد أن سجلت معدالت البطالة خالل سبعينيات ومثانينات القرن املنصرم نسبب
منخفضة تقدر ( )3.7%من إمجايل قوة العمل ( )15عاما فأكثر ،ارتفعت إىل ( )13.5%يف
العام (.)1997
بعد العام ( )2003وأحداث االحتالل اليت أدت إىل تدمري معظم املنشات والبىن
االرتكازية ،وتعطيل املشاريع الصناعية لفرتات طويلة ،و خسارة جزء مهم من االستثمارات البشرية،
وتسريح العديد من العاملني من أعماهلم ،وحتويلهم إىل جيش من العاطلني سجلت نسبة البطالة
ما مقداره ( )28% .10اابن العام  2003اليت متثل أكثر من نصف السكان النشطني 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  400الف منتسب أغلبهم من املتطوعني ،واملؤسسات االمنية والدوائر املرتبطة
برائسة اجلمهورية ،واإلعالم هبيئاهتا كافة ،وكذلك هيئة التصنيع العسكري وما يرتبط هبا من دوائر،
فضالً عن توقف معظم املشاريع الصناعية اليت متلكها الدولة وجمموعها )192؛ 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 ( )2014أن نسبة
البطالة بلغت ( ،)10% .6أما نتائج مسح تقومي احلالة التغذوية واهلشاشة لألسرة يف العراق لسنة
( )2016قدرت نسبة البطالة ( ،)10% .8ويف إحصائية للجهاز املركزي لإلحصاء – 1وزارة
التخطيط العراقية ،أظهرت أن نسبة البطالة بني الشباب للفئة العمرية بني (  )15-29سنة ،بلغت
( )22% .6ابرتفاع عن املعدل الوطين بلغ ( ،)74%إذ بلغت البطالة بني الذكور للفئة نفسها
( ،)18% .1يف حني بلغت نسبة البطالة لدى اإلانث ( .)56% .3
كما بلغ معدل بطالة الشباب يف العام (  )2018حوايل ( )40%حسب بياانت
صندوق النقد الدويل.
.1انظر بياانت اجلهاز املركزي لالحصاء http://cosit.gov.iq/ar/living-conditions-main
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ويلحظ مما تقدم أن معدالت البطالة يف العراق بعد العام (  ،)2003متيزت ابلتذبذب
صعودا ونزوال ،بسبب الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية واألمنية اليت مر هبا 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 وأسباهبا وآاثرها املتعددة.
إن تفسيـ ــر عمــق مشكلــة البطالــة ،مـا بعــد  ،2003وتفـاقمهـا فـي االقتصاد العراقـي يعــود
إلـى مجلــة مـن العوامــل واألسباب الرئيسيـة التاليــة -:
1 .تسريـح أعــداد كبيـرة مــن منتسبـي دوائــر الــدولــة ومـؤسسـاهتا اإلعـالميــة والعسكري ــة واألمنيــة،
حيث مت تسريح مئات اآلالف مـن املتطوعني واملكلفيـن فـي اجليــش والشرطــة وقـوى األم ــن
الـداخلـي.
 2 .قي ــام الكثي ــر مــن الشركــات العامل ــة فـي مشــال ووسط العـراق علـى استقــدام العمالـة األجنبيــة
مــن بل ــدان جنــوب شــرق أسيـا .
3 .تراج ــع األمهيــة النسبيــة للقطاعيــن الصناعـي والزراعــي ،املستوعبني سابقـا ألع ـ ــداد كبيـرة مــن
األي ــدي العامل ــة ،وذلـك لت ــردي وتـراجــع اإلنتــاج الزراعــي وتـوقــف معظــم املشاريع اإلنتـاجيـة
الصناعيــة عــن العمــل.
4 .تلكــؤ برامــج إع ــادة األعمــار وتـوجيـه قســم كبيــر مـن مـ ـوارد املنــح واملسـاع ــدات الدولي ــة
وختصيصــات امليـزانيــات العـامــة للـدولــة حن ــو نشاطات غيــر إنتاجي ــة وع ــدم حصــول حتســن
ملم ــوس علـى حـالـة البنــي التحتيــة االرتكازيــة.
 5 .تـوقــف معظـم املشاريــع واملصـانــع عــن اإلنــتاج بعـد تـدهــور الوضــع األمنـي وعـدم تـوفــر الطاق ــة
الكهربـائي ــة ،وعــدم اخت ــاذ اإلجـ ـراءات السـريعــة فــي معـاجلــة البطال ــة العاليـة والفقر وارتفاع
األسعـار وتعميـر البنيــة األسـاسيـة .
وقــد م ــرت مشكلــة البطــالــة فــي االقتصـاد الع ـراقي من ــذ هنـايــة السبعينيــات فــي القــرن املـاضي
حـىت اآلن أبنـ ـواع خمتلـفـة مـن البطالـة حبسب املدة التارخييــة على النحو اآليت:2
 .2للمزيد 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  ،55يناير .)6102ص.9
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1 .مـرحلـة البطالـة السلوكيــة :3وه ــذه املـرحلـة ظهـرت فـي النصـف الثانــي مـن عقــد
السبعيني ــات وأوائــل الثمانينيــات مــن القــرن العشريــن.
2 .مرحلــة البطالــة اهليكلية :4وق ــد ظهـرت فــي هناي ــة عق ــد الثمانينيات بعــد هنـايـة احلــرب
مــع إيـ ـران وتسـريــح أعـ ــداد كبي ــرة م ــن القـ ـوات العسك ـريــة التــي ل ــم يكـ ــن االقتص ــاد العراقـي ق ــادراً
علـى استيعاهبا مـرة واحــدة.
3 .مـرحلــة البطالــة املقنعــة والبطالــة اإلجباريــة :5وق ــد ظهــرت خـ ــالل عق ــد التسعينيــات مــع
فـرض حـالـة احلصـار علــى الع ـراق وتـوقف معظـم قطـاعـاتـه عـن العمــل األمـر الـذي زاد مـن نسـب
البطالــة وال سيمـا فـي قطــاع النف ــط والزراعــة وقطـاع اخلـدمـات العام ـ ــة.
4 .مـرحلـة البطالــة املستوردة  -:وهــذه املـرحلــة ب ــدأت بعــد عــام ( )2003وانفتـاح السـوق
العراقــي علـى مجيــع املستـوردات دون أي قي ــود األمـ ــر ال ــذي أوقـف العـديـد مـن األنشط ــة االقتصاديـة
احلرفيـة اليت كانت قائمــة واملعامــل الصغيـ ــرة.
أن التحـديـد السابــق للمراحـل اليت مـرت هبا البطالـة يف العراق ال يعنـي ابلتـأكيــد عــدم
تـداخلهـا فيمــا بينهـا فــي بع ــض الفتـ ـرات وفقـ ــا لظـ ــروف ك ــل مـرحـلــة ،إال أن املــرحل ــة األخي ــرة
رمبــا تك ــون ه ــي األخط ــر م ــن بينه ــا ،وممــا تقـدم يتضح أن مشكلـة البطالـة يف العراق هلـا جـذورهــا
التارخييــة التـي حــددت أشكاهلـا وأنواع ــها وتباينت معــدالهتـا بني مرحلـة اترخيية وأخــرى متأثــرة
بتحـدي ــات داخلي ــة وخارجيــة جعلــت منها مشكلـة عام ــة واجهت اجملتمـع العراقــي وخاص ــة الق ــوى
العاملــة مــن السكــان النشطيـن اقتصاديــا ،فكانت هلا خصائصها وأسباهبا وآاثرها االقتصادية
واالجتماعية والنفسية والسياسية.

.3وهي البطالة النامجة عن إحجام ورفض القوة العاملة عن املشاركة يف العملية اإلنتاجية واالخنراط يف وظائف معينة بسبب النظرة
االجتماعية هلذه الوظائف.
 .4وهي حالة تعطل تصيب جانب من قوى العمل بسبب تغريات هيكلية حتدث يف االقتصاد القومي وتؤدي إىل إجياد حالة من
عدم التوافق بني فرص التوظيف املتاحة ومؤهالت الراغبني يف العمل.
 .5وهي حالة يتعطل فيها العامل بشكل جربي أي بعدم إرادته.
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أوالً :خصائص مشكلــة البطالـ ــة فــي العـ ـراق بعـد العــام 2003
 -1البطالـة حسـب النوع االجتماعي:
تعد نسب البطالة بني االانث اكرب مماهو عليه احلال بني الذكور يف العراق طبقا لنتائج املسح
االجتماعي واالقتصادي الذي تصدره وزارة التخطيط بشكل نصف سنوي فعلى سبيل املثال ال
احلصر بلغت النسبة خالل العام  20146حوايل ( %)10،6لألفراد بعمر  15عاماً فأكثر يشكل
الذكور فيها مانسبته ( %)8،4يف حني تشكل اإلانث ما نسبته ( ،%)21،9واحلقيقـة األخـرى
وراء ارتف ــاع نسبــة البطالــة بني اإلانث يعــود إلـى عامليــن أساسييـن مهـا:
 أأسبـاب تتعلـق ابألسـرة ،والتـي جتعـل املـرأة تبحــث عــن عمــل مـؤقـت أو منقطــع بسبـب ارتبـاطهـااألسـري ،وكـذلـك طبيعـة تكـوينها البايولوجـي.
ب اخنفـاض مستـوى التعليـم وعـدم تـوفـر التـدريب الالزم لوظـائف معين ــة. -2البطـالـة حسـب الفئــة العمـريــة:
تكم ــن أمهي ــة دراســة التـركيب العمـري للعاطليـن فـي رسـم سيـاسـة سكانيـة واقتصـاديـة
واجتمـاعيــة للحــد مـن مشكلــة البطالــة بيــن الفئــات العمـريــة األكثــر تضـررا مـن البطالــة ،ويالحـ ــظ
أن أعلــى معـدالت البطـالــة تتـركـز فـي فئتـي العمـر ( )15-19سنـه ( ،)24 -20وميكـن تفسي ــر
هــذه الظاهــرة للفئــة ( )15-19سنـه أبهنـا تعــود إلــى تس ــرب هـؤالء مـن املدارس ،ومــن ثــم عــدم
امكانية حصـوهلــم علـى وظائــف خـاصـة تلك التـي حتتـاج إلــى مستــوايت مـرتفـعة مــن التعليــم
وافتقــارهـم إلــى املهـارات املطلــوبــة التـي تـؤهـلــهم للعم ــل فـي الكثي ــر مــن األنشطــة اإلنتـاجيــة ويوضح
املرتسم أدانه نسبة الشباب العاطل الذي مل يبحث عن عمل أصال من عمر ( )10-30سنة؛
بسبب عدم التأهيل طبقاً إلحصاءات وزارة التخطيط العراقية للعام .2019

 .6انظر يف ذلك مديرية احصاء احوال املعيشة ( بغداد  :املسح االجتماعي واالقتصادي لعام  ،4102اجلهاز املركزي لالحصاء)
ص .301
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اجلهاز املركزي لالحصاء واليونسيف :املسح الوطين للفتوة والشباب يف العراق 2019
(بغداد  :مديرية املطبعة اجلهاز املركزي لالحصاء )2020 ،ص.18
أمــا فيمــا يتعلــق ابرتفــاع البطالــة للفئــة ( )20-24سنـة و( )29 -25سنـه فتعــود إلــى
كـ ــون غـالبيتهم مـن خرجيــي املـرحلــة اإلعـداديــة واملعـاهــد واجلامعـات،وأهنـم يفضـلـون البحـث ع ــن
مهــن تتـألئـم مـع اختصاصاهتم وخـاصـة فــي القطــاع العـ ــام حتـى لـو استمـرت مـ ــدة انتظـارهم وخـاصـة
اإلنـاث ،وبسبب احلجـم الـ ــذي تشكلـه هــذه الفئـة العمـريـة مـن إمجـالـي ق ــوة العمـل (حـوايل ،)30%
فأهنـا حتـوز احلصـة األكبـر مـن إمجـالـي العاطليــن ع ــن العمـل ،وه ــذا يعنــي تــركــزها فـي فئـة الشب ــاب
.7
والبـاحثيـن عــن العمـل للمــرة األولــى
ممــا تق ــدم يتضـح أن الفئ ــة العمـريـة األكثــر تعـرضـا ملشكلـة البطالـة يف العراق هـي فئـة
الشباب ،والشباب كمـا هـو معـروف هـم عمــاد كـل جمتم ــع ،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 .2019
 .7املصدر نفسه.
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اجلهاز املركزي لإلحصاء واليونسيف :املسح الوطين للفتوة والشباب يف العراق
(2019بغداد  :مديرية املطبعة اجلهاز املركزي لالحصاء )2020 ،ص.15-17 :
 -3البطالــة حسـب التوزيع البيئـي واجلغـرايف:
حبسـب تصنيــف البطـالـة علـى مست ــوى احلضـر – املــركز واحلضـر األطراف والريـف جنــد
ارتفـاعهـا ع ـ ــام  2014فـي منـاطـق حضـر املـرك ــز واألطـ ـراف ابلنسب ــة لإلنـ ــاث ومبعـ ــدالت
( %)24،8فـي حيـن بلغ ــت فـي الـريـف ( %)12،7وابلنسبــة إلـى الـذك ــور كانـت (%)8،9
( %)7،3على التوايل طبقا للجدول ادانه
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مديرية احصاء احوال املعيشة  :املسح االجتماعي واالقتصادي لعام ( 2014بغداد :
اجلهاز املركزي لالحصاء )2014،ص .103
ويرجـع هـذا التبايـن إلــى أن املشاريـع تكــون فـي املـدينــة وأن القط ــاع الزراع ــي يستـوعـب جـزءا
مـن العمـالــة وخـاص ــة النس ــاء والرجـال فــي الريـف ،إذ ت ــم استيعـ ــاب جــزء منهــم فــي اجليش والشرطــة
مم ــا وف ــر اجملــال أم ــام النس ــاء فـي العمــل حتــى ولــو كــان حلساهبــم اخلـاص
أمــا التوزيـع اجلغرايف للبطالـة يف الع ـراق فكانت الصـدارة يف العام  2003إلـى حمافظـة ذي
قـار إذ بلغـت ( )46% .2لكـال اجلنسيــن ،وهـي بيــن الـذكــور تفـوق بكثيــر ممـا هـي عليـه بيـن
اإلنــاث ،إذ بلــغ معـدل بطالــة الـذكــور ( )48% .8مقابـل ( )25% .6لإلنــاث ويعزي سبب
ذلـك إلـى وجـود عــدد كبي ــر مـن املتطـوعيـن يف اجليـش العـراقي السابق مـن حمافظـة ذي قـار ،وأتتـي
ابلدرجــة الثانيــة حمافظـة االنبـار حيث بلـغ معـدل البطالــة فيها ( ،)33% .3تليهـا حمـافظـة بغــداد
مبعـدل بطالـة ( ،)33% .0وكانت احملافظات األقـل معـدال للبطـالــة ،حمــافظـة كربـ ــالء ويشكــل
بيـن ال ــذكــور ( )14% ،2وبيـن اإلن ــاث ( ،)12% .8تليهـا حمافظــة البص ــرة مبع ــدل بطالـة (.5
 )15%لكال اجلنسني و(امللحق اجلـدول  )13يبني التوزيع اجلغرافــي للبطالــة فــي العراق للفتــرة
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( ،)2006 -2003وأظهـرت نتائــج آخ ــر مسـح ابرتفــاع معـدل البطالـة ،حيث جتــاوز (.35
 )31%لكـال اجلنسيـن وهـي بيـن اإلنــاث تفـوق بكثيـر ممـا هــي علي ــه بي ــن الـذكــور ،إذ بل ــغ (.72
 )46%لإلنـ ــاث مقـاب ــل ( )29% .17للـذكــور يف ذي قار تليهـا حمافظت ــا املثنــى ونينــوى مبعـديل
بطالــة ( )25% .21( )26% .43علـى التـوالـي مسجل ــة بـذلـك أعـلـى مع ــدالت للبطالــة فـي
الع ـراق ،بينم ــا سجــل أق ــل معـ ــدل للبطالــة فــي العـ ـراق ف ــي حمافظــة السليمانيــة مبعــدل ()11% .0
لكـال اجلنسيـن ،وتلتها حمافظة بـابـل مبعــدل بطـالـة ( ،)11% .74وحمــدوديــة النشاط اخلاص فيهـا،
وهـو مـا ينطبـق أيضاً على املثنــى ،وأن عــدم االستقـرار األمنــي أدى إلـى ارتفاع معـدل البطالــة فـي
كـل م ــن األنبــار ونينـوى.
 -4البطالـ ــة حسب احلـالـة الزوجيــة:
إن حجـ ــم البطالـة سجـل ارتفـاع ــا واضحـا عنــد فئـة العـزاب واملنفصليـن ،وميكـ ــن أن يعـزى
سبـب ذلـك إلـى كـوهنـم مـن الداخلي ــن اجل ــدد إلـى س ــوق العمــل ،ممـا سيضطرهـم إلـى العزوف عـن
الزواج حليـن أجيـاد فرص عمـل مناسبـة ،وكـذلـك يلحظ أن حجـم البطالـة لـدى املطلقيـن أكبـر مـن
املتزوجني ،وقـد يع ــزى سبب ذلـك إلـى حالـة البطالـة نفسها ،إذ ال يستبعـ ــد أن تكــون البطالــة هـي
السبب ال ـرئيس للمشاكـ ــل الزوجيــة ومــن ثـم الطـ ــالق ،ابإلضـافـة إلــى كـون املتـزوج والـذي يعيـل أسـرة
لـديــه عــدد مـن األطفال سيكـون أكثر حـرصـا علـى فـرصـة العمـل.
 -5البطالـ ــة حس ـ ــب املست ــوى التعليمــي:
إن التـركيب التعليمـي للمتعطليـن وتفـاوتـه بيـن الـذكــور واإلنــاث وتطـوره خــالل الزمــن هــو
انعكــاس ملــدى انسجـ ــام السياسـة التعليميــة وتوافــقها مـع احتيــاجــات التنمي ــة ومــدى التـوازن بيـن
العـرض والطلب فـي س ــوق العمـ ــل ،لـذا فــإن االهتمــام ابلرتكيب التعليمـي للعمـالـ ــة والبطالـ ــة
يكــون مــن أجـ ــل مع ــرفــة مــدى تنـاســب خمــرجـ ــات التعليــم مــع مــدخـ ــالت ســوق العمــل ،وقـد
يس ــود االعتق ــاد أنــه كلمــا زادت درجــة تعلي ــم الشخـص زادت فـرصـت ــه فـي احلصـول علـى فرصـة
عمــل منـاسبــة ،ولك ــن هــذا األمـر ليـس دقيقـا ابلنسبـة للع ـراق؛ وذلـك ألنــه يالحـ ــظ اخنفـ ــاض نسبـة
البطالـة بيـن فئــة العاطلي ــن الـذيـن حيملــون مـؤهـل أقــل مـن املتـوسط (االبتدائيــة) حيث بلغــت(.0
 %)15سنـة  ،2008بعــد مــا كانت ( %)55 .48سنـة  ، 2003إذ وجـد َّ
أن هنـالـك عـالقــة
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مـوجـبـة غيـر متـوقعــة بيـن مستـ ــوى التعليـ ــم ومست ــوى البطالــة فــي اقتص ـ ــاديـ ــات ال ـ ــدول النامي ـ ــة،
وأن التفسي ــر املنطقــي هلـ ــذه الظاه ــرة ه ـ ــو أن غي ــر املتعلــم ال يبحـث عـن نـوع معيـن مــن العمــل بـل
يلتحــق مبـاش ــرة أبول فـرصــة عم ــل تتــاح لــه فـي القط ـ ـ ـ ــاع غيــر الرمسـي.
وقـد تتنــاســب البطـالــة أحيـانـا عكسيــا مـع ارتفــاع املستــوى التعليمــي ،اذ تتـزايــد فـي فئـات
احلاصليـن علـى تعلي ــم منخفــض ،فطبقــا لنتائــج املســح االجتمـاعـي واالقتصــادي لألســرة الع ـراقيــة
 2007شكلــت نسب ــة العاطليــن ع ــن العمـل مـن محـلـة الشهـادة اإلعــداديــة فمــا دون ()57% .9
مـن جممــوع العاطليـن عــن العمــل فـي حيــن بلغــت نسبـة العاطليــن ممــن حيملـون شهــادة أعلــى مــن
اإلعــداديـة ( ،)29% .1وتعكـس النسبــة العاليــة للعاطلني عــن العمــل مـن محلــة الشه ــادات العلي ـ ــا
( )4.5%وشه ــادة البكالوريــوس ( )13% .9أزم ــة التـعليــم العـالـ ــي فــي العـ ـراق وع ـ ــدم مالئمتـ ـ ــه
.
الحتيــاج ـ ــات س ـ ــوق العم ــل
اثنياً :أسب ــاب البطــالــة وآاثرها فـي الع ـراق
 .1أسب ـ ــاب مشكلـ ــة البط ــالـ ــة فــي العـ ـراق:
ميك ــن حتــديــد أبــرز األسبــاب الرئيسي ــة ملشكلــة البطـالـة فـي العـراق ابآليت:
أ -االختـالالت اهليكليــة املتـأصـلـة فـي االقتصـاد العـراقي:
تلـك االختـالالت التـي أدت إلــى أن يك ــون االقتص ــاد العـراقـي ريعيــا يعتم ــد علـى استخـراج
وتصـديــر سلعــة إسرتاتيجي ــة واحــدة (النفــط) والتـي تتعـرض ابستمـ ـرار إلــى تقلبــات أسـواق النفط
العامليــة فـي سنـوات متـالحقــة ،وتـرك هـ ــذا التـدهــور آثـ ــاره الضـ ــارة علـى االقتصـاد واجملتمــع ،وعم ــق
الركـود االقتص ــادي ،ولــم يعــد القطــاع الع ــام مـؤهـ ــال الستيع ــاب ق ــوة عم ــل جــدي ــدة خـاصــة مــن
اخلـرجييـن اجلــدد ،وفـي عــام ( )2010بلغــت نسب مسامهة القطاعـات االقتصاديـة يف الناتج احمللي
اإلمجايل(  5% .95لقطــاع الــزراعة 51% .62 ،لقطــاع الصناعـة االستخراجيـة2% .71 ،
للصناع ــة التحويليــة 53% .48 ،لقطــاع اخلـدم ــات اإلنتاجـيـة واالجتماعيــة )ممــا يـؤشـر وجــود حـالة
مـن االختـ ــالل اهليكلــي متجسـدة ابختــالل نسبــة مسامهـة قطــاعات الزراعــة والصنــاع ــة.
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ب -عـدم االستقرار السياسي يف العـراق:
أدت ظـروف احل ــروب التــي مـر هبـا العـ ـراق منـذ احلــرب العراقيــة اإليرانيـة وحـرب اخلليـج
األولـى وانتهــاء ابالحتـالل األمـريكي إلـى عسكــرة اجملتمــع ،واستخ ـ ــدام طـاق ــات الق ــوى العاملــة فـي
األعمــال العسـكري ــة واألمنيـ ــة ،ممــا أدى إلــى تعطيــل أهــم املـوارد االقتصـاديـة يف حتقي ــق تنميــة قــادرة
عل ــى خلــق فــرص عمــل لتشغيــل هــذه القــوى التــي استنـزفــت فـي احلــروب واليــوم بـاألجه ــزة األمني ــة
الكبيــرة الع ــدد التـي تفــوق فـي أعــدادهــا أيـة دولــة أخـ ــرى مـن الدول املمــاثلــة للع ـراق فـي حجــم
سكـان ــه .ويظهر املرتسم أدانه أتثر االسر ابلعنف واإلرهاب يف العراق

اجلهاز املركزي لالحصاء واليونسيف  :املسح الوطين للفتوة والشباب يف العراق
( 2019بغداد  :مديرية املطبعة اجلهاز املركزي لالحصاء)2020 ،ص .8
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ت -اإلغـ ـراق السلعـ ــي لـألسـواق العـراقيــة:
لقــد أدت سيـاســة البــاب املفتـ ــوح إلـى سيـادة ظـاهــرة إغ ـراق السـوق العـراقيــة بسـلـع رخيصــة
وخـام ـ ــات رديئــة منـافســة للسـلع العراقيـ ــة املمـاثلـ ــة سـ ـواء للقطــاع العــام أم اخلـاص مــن دون تـدخـل
حكــومــي ،حيث كـان مـن أسبـاب اإلغــالق السلعــي هـو تعطيـل قـانـون ألتعــرفــه الكمــركية علــى
األستريادات أدى إلــى اخنفــاض أسعـار السل ــع املست ــورة ،إذ ال تفــرض عليهــا س ـ ــوى ضـريبـة أعم ــار
العـ ـ ـراق بنسبـ ــة ( 5%ابستثناء الغذاء والدواء) ،وهـي نسبـ ــة قليلـة ال توف ــر احلمـايــة للمنتجــات
الوطنيــة ،فـي حيـن أن هنـال ــك ضريبـة تفـ ــرض علـى املـ ـواد اخلـام التـي يستـوردهــا القطـاع الصنـاعــي
الالزمــة للتصنيــع بنس ــب مرتفعــة تصـ ــل إلــى 20%؛ ممـا أدى إلــى ارتفــاع مستلــزمــات اإلنتــاج
الوطن ــي.
 .4الفســاد:
يــؤثـر الفسـاد يف اتسـاع فجـوة البطــالــة مـن خــالل اآلتـي:
 .أالتعييــن ليـس على أساس الكفــاءة والشهادة الدراسيــة وإمنــا علــى احملسـوبيــة والوالءات
واحملاصصـة فـي مجي ــع الــوزارات مبـا فيهـا السفـارات العراقيــة يف اخلــارج ،ممـا جيعـل املستحقيـن فع ــال
لـلعمــل فـي املنصب والوظيفــة املعينــة بعيـديــن عنها.
 .بتعطيـ ــل البـرامــج االستثماريـة مــن خ ــالل فسـاد بعـض القائميـن عليها وفسـاد املقاوليـن،
وتشغي ــل األحــداث بــدال مــن الشبــاب العاطليـن ع ــن العمــل نتيج ــة لألجـ ــور املتدني ــة لألح ـ ــداث.

اجلهاز املركزي لالحصاء :جداول تقرير التنمية املستدامة لسنة 2020
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 .تغيــاب املتابعــة للمشروعـات املقـررة يف احملافظـات مـن قبـل احلكــومــة املرك ـزيــة إذ تصـل
نســب تنفي ـ ــذ املشروعــات إلــى أق ــل م ــن  10%تقـريبـ ــا لتلــك املشـروعــات فـي العــام ،2006
حسـ ـ ــب تصرحي ــات السيد وزيــر املاليـ ــة ،ممـا ت ــرك أثــر عميقاً علـى معــدالت البطالــة.
 -5ظــاه ـ ــرة غسيـ ــل األم ـ ـ ــوال:
تـ ــؤدي عملي ــة غس ـيــل األم ـوال إلـى زيـادة معـ ـ ــدالت البطالــة يف االقتصـاد ،إذ إن هـروب
األم ـوال مـن الداخــل إلــى اخل ــارج ،يـ ــؤدي إلـى نق ــل ج ــزء كبيــر مــن الدخــل القومـي إلــى الـ ــدول
األجنبيـة ،ومـن ث ــم تعج ــز الـدول التـي هـرب منها رأس املـال عــن اإلنفـاق على االستثمارات
الالزمــة ،إلقـامــة املشروعــات اإلنتـاجيـة القـادرة علــى استيعـاب عــدد كبيــر م ــن العاطليـن عــن العمــل
األمـر ال ــذي أدى إلـى ارتفــاع مع ــدل البطالة.
 -6غي ـ ــاب التنسيــق بيــن النظ ــام التعليمـي وس ــوق العمــل:
عن ــدمــا تنقطــع العــالقـ ــة بيــن العمـال ــة والتعلي ــم يتــم هــدر امل ـ ـوارد وتبـديــد العـوائ ــد ،وي ــزداد
األمـ ــر سـ ــوءا جلم ــود مـؤسس ــات التعليــم وقلـ ــة االستثمــارات وعــدم تلبيــة متطلبــات الســوق بنــوعيــة
العمــالــة املطلــوبة جنــد أهــم مــا يقلــق احلك ــوم ــة ه ــي بطــالـ ــة اخلـرجيي ــن التــي تظهـ ــر استم ـ ـرار إدام ـ ــة
التعلي ــم العــالــي فــي العـ ـراق س ـ ــوق العمـ ــل بشكــل ال يت ـ ــالءم مــع حـاجتــه.
 -7النم ـ ــو السكــانــي املرتف ــع:
إن الع ـ ـراق -وكنتيجـة للمستـوى العالـي م ــن اخلصـوبــة– هــو بلــد فتــي مبــا يتعلــق ابلسكــان،
فالعراقيـون الـذيـن هــم حتـت سـن  15عاماً يشكلــون حـوالـي  43%مـن السكــان ،وهـذه وأن
التحـدي األهـم ال ـ ــذي يـواجــه العـ ـ ـراق هــو تـوفيــر ف ــرص عمـ ــل منتج ــة للشب ــاب ،إذ يصـل حـوايل
 850 ،000عراقـي كــل عـام إلـى عمـر مناسب لدخـول سوق العمـل ،وبعبارة أخـرى ،فـي كـل
سنــة تفشـل البـ ــالد فـي خلــق ربـع مليــون فـرصــة عمــل جـديـدة ،تصبح هنــاك زيـادة فـي حجـم
اجملمــوعـ ــات غي ــر العاملــة.
 -8حمـدودي ــة القطـاع اخلـاص فـي االقتصاد العراقــي:
إن حمــدودي ــة النشــاط اخل ــاص فــي ظـ ــل حمــدودي ــة الفــرص املتـاحــة أمــامــه تقي ــد فــرص من ـ ــوه
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مثلمــا تقيــد نشاطــه فتـراج ــع عرض منتجــات القطــاع اخلـاص نتيجــة مـزامحــة القطــاع العــام أو القطــاع
اخلارجــي أدى ذلــك إلــى خفـض احتيـاجات ــه مـن العمالـة.
 – -9تعاظم اإلنفاق العسكري وتراجع دور الدولة يف االستثمار:
إن زيـادة النفقـات العسكرية اليت أدت إىل استنزاف الكثيـر مـن الع ـوائد املـاليــة ،وإلــى
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
االستثماري ــة املـوجـه ملختلـف القطاع ــات االقتصاديــة وجعلهـا غيـر قادرة على خلـق فـرص عمــل
تتنــاسب مــع حجــم القــوة العاملــة ،ويب ــرز األث ــر االقتصــادي لـألنف ــاق العسكـري أيضاً مــن خ ــالل
استخ ــدام القطــاع العسكــري حجماً كبي ـ ـراً مــن املـ ـوارد البشـري ــة واملـ ـواد اخلــام واملنتجــات وقطــاع
واسـع مـن اخلـدمـات.
 -10املــدي ــوني ـ ــة اخلــارجي ـ ــة:
تعـ ــد معضلــة ديـ ـ ــون الع ـ ـراق اخلـارجيــة م ــن أخطـ ــر املشاكـل التـي يـواجههـا االقتص ــاد العراقـي
بعـ ــد األمــن فـي املـرحلــة احلـاليـ ــة ،فض ـ ـالً ع ــن كـوهنــا معضل ــة اقتصــاديــة وسيـاسيـة جـديـدة علــى
واق ــع الـدولــة العـراقيــة احلــديثــة ،وقــد أسهمـت املـدي ــونيــة اخلـارجيــة ودف ـ ـ ــع التعـويض ــات وخـاصــة
التعـويض ــات التـي طالب ــت هبـا الكــويت والبـالغــة  178مليـاراً بعد احتالهلا عام  1990بتبـاطـؤ
اجلهــود التنمـويـة فـي خمتلـف األنشطـة االقتصاديــة وأضعفــت قـ ــدرة االقتصـاد العـراقــي مـن حتقيــق
معـ ــدالت منــو م ـرتفعــة ممــا أدى إلــى تفـاقــم مشكلــة البطــالــة.
 -11ضع ــف االستثم ــار األجنب ــي:
يعــد االستثم ــار األجنبــي أحـ ــد املـداخـل يف حتقيــق التنميــة والسيمـا فـي ظ ــل ضعـف
اإلمكانيـات احملليــة إال أنــه مــا زال هنــاك ضعـف فـي اإلقبـال مـن قبـل املستثمـرين عل ــى الكثيــر مــن
املشـاريـع وألسبـ ــاب خمتلف ــة وهـذا انعكـس علـى العملي ــة التنم ــوي ــة ومــن ث ــم صعــوبــة إجي ــاد ف ــرص
عمــل للكثي ــر مـ ــن القـ ــوى العاملـ ــة فـي العـراق.
 -12عـدم رغبـة الشبـاب ابلعمـل:
كثرياً مـا جن ــد ميـول الشباب حنــو التسليــة وتـرك العمــل على الرغم حاجتهـم للعمــل ،فهــو يت ــرك
العمــل إمــا لعـ ــدم قنـاعت ــه واستصغـاره للعم ــل ،وإما أن نظ ــرة اجملتم ــع ال حتبــذه (ثقافة العيب)،وم ــن
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ه ــذه األعم ــال تنظيــف الشوارع ورفـع النفــايـات ومـوظفــي اخلــدمــة فــي املستشفيـات والــدوائـر
احلكــومي ــة .8ابالضافة 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
 -: 2اآلث ــار املرتتبـة على مشكلـة البطالــة يف العـراق:
أ  -اآلث ــار االقتصــاديـ ــة :وميكـن حصـ ــر أهـم اآلثـ ــار االقتصاديـ ــة للبطالــة يف العراق على
االقتص ـ ــاد واجملتمـع وكمــا أيتــي:
 ع ــدم استغــالل املـوارد البشريــة وه ــدرهــا: .8انظر  :سارة اخلشمي  ،وشروق اخلليف  ،مصدر سبق ذكرة  ،ص .02
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فمـن الناحيـة االقتصاديـة للبطـالـة أثــر على هـ ــدر املـوارد البشـريـة وعـدم استغـالهلـا علـى الـوجــه
األكمـ ــل وابلتـايل ضي ــاع اإلنت ــاج والـدخ ــل ،ألن البطـالــة تـدفعه ــم إلــى تقليـص حج ــم اإلنتـاج ث ــم
االستغنــاء عـن عــدد مـن العم ــال اي فقدان االمن الوظيفي.9
 اخنفـ ــاض النــاتـ ــج احملـل ــي اإلمجــالــي (طبقا لقانون اوكون :) Okun’s lawيوضح «قانون أوكون» العالقة اإلحصائية بني معدل البطالة يف البالد ومعدل منو اقتصادها.
وكإجراء تقرييب أويل ،افرتض االقتصاديون أن اخنفاض الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة  1%يرافقه
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 صحيح.10
 اخنفـاض اإليـ ـرادات الضـريبيــة:إن تفش ـ ــي البطالــة حيــرم خـزين ـ ــة الــدولـ ــة مــن اإلي ـ ـرادات الضـريبيــة املبــاشرة (ضرائب الدخل
واألرابح) الت ــي كـ ــان مـ ــن املمك ــن جبايته ــا مــن العـاطليــن فيمــا لــو كـانـ ـوا يعمل ــون.
 ارتف ــاع نسب ــة اإلعـ ــالــة:إن ارتفـ ــاع نسبــة البطــالــة فــي اجملتمــع يـ ــؤدي إلــى ارتفــاع تكـاليـف املعيشــة لـدى األســرة
وكــذلــك ارتفــاع معــدالت اإلع ــالــة ،ففـي الع ـراق يعي ــل العـامــل الواحــد أكث ــر مـن ستــة أفـراد ،أي
إن ( )15%فقـط مـن السكــان تعيــل ابقــي السكان ويظهر املرتسم ادانه مستوايت هشاشة األسر
الكبرية طبقاً لبياانت وزارة التخطيط.

 .9حول فقدان االمن الوظيفي  :املصدر نفسه .
فعال «أداة ال تقدر بثمن»؟  ،نشرة ارقام االليكرتونية يف  9اذار 8102
 .10ما قانون «أوكون»؟ وهل يعد ً
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/534045
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اجلهاز املركزي لالحصاء واليونسيف  :املسح الوطين للفتوة والشباب يف العراق (2019
بغداد  :مديرية املطبعة اجلهاز املركزي لالحصاء )2020 ،ص .23
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 اخلسـارة املتمثلــة يف اإلنفاق على التعلي ــم:تتمثــل اخلسارة االقتصاديـة املـزدوج ــة فـي اإلنفــاق علــى التعليـم من دون االستفــادة مــن
خمـرجاتــه إذ أنــه يشكــل عبئـا ثقيـال علـى ميزانيـة الدولــة مـن جهــة ،وه ــدر يف امل ـوارد املـاليــة والبشـريــة
مـن جهــة أخــرى ،فيمــا لـو بقــى هــؤالء اخلرجيون بـدون عمــل وضمــن صـفوف العـاطليــن عــن العم ــل
.11
 بروز االقتصاد غيـر الرمسي (القطاع غري النظامـي):مــن آثـ ـ ــار البطالـة االقتصاديـة يف العـ ـراق ب ــروز ما يسمى ابالقتصاد غيـر الرمسـي ،على الرغـم مـن
مضـي عقـود علــى طـريق التنميــة االقتصاديـة يف الكثيـر مـن البلــدان الناميـة ،إال أنــه ما تزال بي ــوت
الطيــن والصفي ــح حتيـ ــط مبعظــم العواص ــم واملـ ــدن الرئيسـة للـدول النامي ــة ،وكـذلـك متتـ ــد عل ــى جانبــي
كـل ش ـ ــارع جتـاري أكشـ ـ ــاك البـاع ـ ـ ــة املتجولي ــن وعرابهتـم ،وغيــرها مـن األنشط ـ ــة املشروعـ ــة وغيـر
املشروع ــة ،التــي تصـل قيمتها سنـويــا إلـى مليـارات ال ــدوالرات ،التـي تظـل خ ــارج السج ــالت ،بعيـدا
عـن أعي ــن رجـال الضرائب واإلحصائيي ــن احلكومييــن.
 بـروز ظاهـرة عمـل األطفال والتسول:تشكـل ظاهرة عمــال ــة األطفــال مشكل ــة يعــانــي منهـا اجملتمــع العراقـي واجملتمعـات النـاميـة
وهـ ــذه املشكلــة تق ــف عـائقــا أم ـ ــام التنميـ ــة االقتصـاديـ ــة فضــال عــن اآلثــار االجتماعيــة والنفسيـة
التـي تلحقهــا ابألطفـال ،ولقـد أكـدت الدراسات العـديـدة اليت تن ـ ــاولت حمــددات عم ــل األطفــال
إلـى أمهيـة العامــل االقتصادي إذ يظهـر اخنـفاض مستــوى دخ ــل األس ــرة كمـؤش ــر مهـ ــم وفاعـ ــل
فـي عمــل األطفـ ــال .ويبني اجلدول التايل حجم عمالة االطفال يف العراق مبوجب بياانت املسح
العنقودي متعدد املؤشرات للعام .2018

 .11للمزيد من التفصيل انظر  :مركز البيان للدراسات والتخطيط  :املواءمة بني سوق العمل والتعليم
/https://www.bayancenter.org/2016/09/2406
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اجلهاز املركزي لالحصاء واليونيسيف  :املسح العنودي متعدد املؤشرات ( 2018بغداد :
شباط ) 2019ص .249
ب -اآلثــار االجتمـاعيــة والنفسي ــة 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
ذلــك مــن ازديـ ــاد العاطليـن عــن العمــل بشكــل يفــوق احلاالت التــي يعيشهـا جمتمــع فـي حــالة
استق ـرار ،وهــو م ــا ميك ـ ــن مالحظــته فـي اجملتمـع العراقي الـذي ميــر مبرحلــة قلــق وتـوتــر وم ــا ختلـلهـا
مــن مشكالت.
 البطالـة واجلرميـة:تـؤثـر البطـالــة يف أف ـراد اجملتمــع تـأثي ـراً كبيـراً وحتـولـه مـن جمتمـع متحضـر إلـى جمتمـع فـوضوي
يسيطر عليــه اخلـوف والرعـب يف نفـوس الناس ،إذ َّ
إن البطـالــة تـتأثـر تـأثرا طرديـا مـع اجل ـرميـة ومن
مث فق ــدان األم ـ ــان االجتمـاعي ،كمــا أن العاطليـن عـن العمـل يشع ــرون ابلفشـل والعجـز وعـ ــدم
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الكفـاءة نتيجــة الفتقارهـم لـألمـوال وعـدم قـدرهتـم علــى سـد حـاجـاهتـم ،انهيـ ــك ع ــن أن العاطـل
يص ــاب ابلبــؤس واألمـراض النفسيــة ممـا يدفعـه إلـى سـلوك طـرق غيــر مشـروعـة ملـواجهــة صعـوبـات
احليـاة كاللجــوء إىل السرقــة وتع ــاطــي املخـدرات.
 البطـالــة والتعليـم:فـي ظـل اتسـاع مع ــدالت البطالـة سيتـولــد شعــور بعــدم الرغبــة يف التعليـم وأنـه قــد يكــون سـببـاً
للبطالــة ممــا يــؤدي إل ــى تسـرب الطلبــة وختليهــم عــن الدراســة فيقــل بـذلـك اعتبـار التعليـم وأمهيتــه
وكــذلـك الشهـادة وأصحاهبـا ،وزيـادة نسبــة الرسوب والتســرب يف مجيـع املـراحل الدراسيـة بسبب
عـدم متكـن الطلبــة مـن الوفـاء مبستلزمـات الـدراسيـة وقــد بلــغ عــدد الطلبــة الــذيــن تـرك ـوا الـدراســة فـي
مـدارس العراق االبتــدائيــة للـعــام الـدراسي ( )2010-2011حنـ ــو  23053طالــباً.
 البطـالـ ــة واهلج ــرة:عندمــا يشعــر الفرد أنــه فـي املكــان اخلـطأ ،فال بد لـه مـن البحـث عـن خمـرج للـوصـول إلـى
مـكـان الصـواب فيكــون التفكيــر فـي اهلجـرة واختــاذ قـراره ــا رغــم عـ ــدم سهـولتــه اجتمــاعي ـاً ونفسيـ ـاً،
ومشكلـ ــة البطال ــة يف العـ ـراق أدت وخـاصـة بيـن أصحاب املـؤهالت العاليــة إلــى هجـرة العـديـد منهــم
إلــى اخلـارج حبثــا عـن فـرصــة للعمــل.
– البطالة واالغرتاب والعزلة النفسية واالجتماعيـة:
إن الشخص العـاطـل عــن العمـل يعاين مـن قلــة الدخــل أو ينعــدم فـال يستطيــع إشب ــاع
حـاجـاتـه الضروريـة فض ــال عـن الكمـاليــة بطبيعــة احلـال يعيـش الشهــور ابحلـرمـان والـذل يصـاب
ابإلحباط ويضعـف انتمـاؤه جملتمعـه ويقـل والءه لـه ويغتـرب يف وطنـه.
ت  -اآلث ـ ـ ــار السيـاسي ـ ــة للبطـالـ ــة فـي الع ـراق:
تـؤدي البطـالـة إلـى حـالــة مـ ــن عـ ــدم االستقـرار السياسي للبـلدان التـي تنتشـر فيهاَّ ،
ألن
االستق ـ ـرار السياسـي مـرهـون بق ــدرة الدولــة علــى خلـق ف ــرص العم ــل ،فمـن واجـب احلكـومــة تـوفيـر
العيش الرغيـد ألبنائهـا فكلمــا وفــرت احلكـومــة اخلــدمـات وفـرص العمـل لشعبها أزداد متســك
الشعب ابحلكـومـة ،أمــا إذا حصل العكـس فعـدم تـوفيـر اخلـدمـات وعـدم فتـح فـرص عم ــل للعاطليـن
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وامتنــاع احلكـوم ــة ع ــن مـد يــد العـون واملسـاعـدة ي ـولــد يف نفـوسهـم نـوع م ــن الضجـر والكــره جتــاه
احلكــومــة ،وكـذلـك تكـون البطالـة سببـا فـي زعـزعــة النظـام األمنــي ،حيـث إن الضغ ــوط املرتتبـ ــة
مـن الظـ ــروف املعيشيـة الصعبـة للعاطليــن عــن العمـل يزيــد مـن احتمـاليــة ارتـكاب األف ـراد للجرميــة
واجلنـوح وجتـاوز قي ــم وضوابــط وقـوانني اجملتمـع ،والبطالة تؤدي أيضا إلـى منــو تيارات التطرف يف
اجملتمـع ،وضعف الوالء واالنتمـاء لـدى املـواطـ ــن العاطـل عـن العمـل ،واخل ــروج علـى النظـام العـام،
واخنف ــاض الرضــا ل ــدى املـواطـن ع ـ ــن أداء املـؤسسـات التشريعيـة والتنفيــذيــة يف مـواجهــة البطالــة.

اجلهاز املركزي لالحصاء واليونسيف  :املسح الوطين للفتوة والشباب يف العراق (2019
بغداد  :مديرية املطبعة اجلهاز املركزي لالحصاء )2020 ،ص.6
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خيارات السياسات العامة ملعاجلة مشكلة البطالة يف العراق
1 .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
على مصدر وحيـد هـو النفط ،كونـه سلعـة قابلـة للنفاذ تتميز بتذبـذب سعرهـا عامليـا ،وأن
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
للعاطلني عن العمـل.
2 .العمـل على حتقيق االستقرارين السياسي واألمين ،لكون تلك الظاهرة من الظواهر الرئيسـة
اليت عرقلـة أغلب املشاريع التنمويـة واخلـدميـة ،وإجياد حلـول سريعـة ملشكلة املهجريـن وضمان
عودهتم إىل دايرهم وتوفيـر فرص عمـل هلم ،ودافعـا إلنشاء املشاريع الكربى اليت تستقطب
العاطلني عن العمـل وترفع من مستواهم املعيشي ،فبـدون حتقيق االستقرار السياسي واألمين
يكون احلديث عن التنميـة اجملتمعيـة جمــرد وهـم.
3 .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.
4 .تنشيط ودعـم القطاع اخلاص مـن خالل تسهيـالت حكوميـة ألجـل القيـام مبهامـه ،وذلك
إبيقاف سياسـة اإلغراق السلعي غري املنضبط من أجل تشجيع اإلنتاج الوطين الزراعي
والصناعي بشكل خاص ،وإعفـاء السلع اإلنتاجيـة اليت يستوردها القطاع اخلاص من الضريبـة
الكمركيـة ومنحـه القروض امليسرة ،وحث القطاع اخلاص على توظيف العمالـة العراقيـة بـدال
مـن العمالـة األجنبيـة آلاثرهـا على سوق العمل واستنزاف للعملـة الصعبـة خبروجها من البالد
ومساوئها على االقتصاد الوطين.
5 .إصالح السياسـة العامـة التعليميـة مـن خالل التنسيـق بيـن وزارة التعليم العايل والرتبيـة والتخطيط
والعمـل والشؤون االجتماعيـة واملاليـة مـن أجل حتقيق التوازن بني 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.
6 .وضـع اسرتاتيجيـة سكانيــة وطنيـة تتالئـم مـع واقـع االقتصاد العراقي ،وحتـد مـن الزيـادة السكانيـة
العشوائيـة غيـر املخطط هلـا واليت جتعـل مـن أي زيـادة يف الدخـل القـومـي غيـر جمـديـة ،ومن مث
البـد من وضع سياسات سكانيـة تتالئـم وتنسجـم مع السياسات االقتصادية واالجتماعيـة
الكليـة لتحقيـق التنميـة املستدامـة ،وحتقيق معـدل منـو اقتصادي يفـوق معدالت النـمـو السكاين.
7 .قيـام وزارة اخلارجيـة العراقيـة جبهـد دبلومـاسي يعمـل على إطفـاء الديون اخلارجيـة املرتتبـة على
الدولـة العراقيـة نتيجـة للسياسات العبثيـة للنظام السياسي السابق ،والسيما الديـون الكريهـة
لصاحل الدول العربيـة واخلليجيـة ،ألهنا متثـل عقبـة يف طريق التنميـة الشاملـة.
8 .تفعيـل دور السلطة التشريعيـة يف تشريـع القوانني املهمـة واملؤثرة والقادرة على وضع احللول
ملشكلـة البطالة يف العراق ،وأجراء تعديـالت مهمـة على قانون االستثمار ابلشكل الذي يشجع
االستثمارات داخـل البالد.
9 .إجراء التعـديالت الدستوريـة املهمـة على الدستور العراقي الدائم لعام (  ،)2005ابلشكل
الذي حيـدد بشكل واضح فلسفـة الدولـة االقتصاديـة واالجتماعيـة ليتسىن للسلطـة التشريعـية
سن القوانني االقتصاديـة واالجتماعيـة املهمـة يف معاجلة مشكلة البطالة يف العراق وغري املتعارضـة
مع الدستور.
	 10.تبنـي احلكومـة العراقيـة سياسـة ماليـة جـديـدة تقوم على تـوجيـه اإلنفاق العام وإزالـة
االختـالل املوجود بني النفقات التشغيليـة والنفقات االستثماريـة ،ويف امليزان التجاري مـن خالل
زيـادة الصادرات وتقليل االستريادات ابلشكل الذي حيقق الوفـرة املاليـة والنمـو االقتصادي
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.
11.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
عمـل جديـدة ،وكذلـك منح القروض امليسرة ،وبفوائـد خمفضـة مـن أجل تشجيع االستثمار
احمللي واألجنيب على خلـق فرص عمل للعاطليـن.
12.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.
13.وضـع اسرتاتيجيـة وطنيـة لتطويـر القطاع الزراعي والصناعـي يف العراق المتـالك العراق كـل
العوامـل املاديـة والبشريـة القادرة على خلـق زراعـة وصناعـة وطنية انجحـة ،وأن االهتمام هبـذه
القطاعات سوف خيلق فرص عمل قادرة على خفض معدالت البطالـة يف العراق.
	14.تبنـي السياسات العامـة االجتماعيـة يف العراق أسس مهمـة يف حتقيق التعاون والتخطيط
واملتابعـة بني املؤسسات الرمسية وغري الرمسيـة (مؤسسات اجملتمع املدين) يف جماالت التمويل
والتقومي والنقـد لتطويـر تلك السياسات ابلشكل الذي يطور ويصوب عمـلها.
	15.وضـع دراسة ذات خمرجات تقـومييـة لشبكـة احلمايـة االجتماعيـة لتعزيـز دورها يف ترشيـد
االستهـداف للفئات الفقرية واهلشـة ،وزايدة اإلعاانت بصورة مالئمـة ومعدالت التضخم وحتقيق
الرفاه املطلوب ،وال تقتصر على اإلعاانت النقـديـة وإمنا ضمان احلصول اجملاين للخدمات
األخرى كالتعليم والصحة والسكن املناسب ،ومشول فئـة العاطلني عن العمـل ابحلصول على
تلك اإلعاانت حلني حصوهلم على فرصـة عمـل.
	16.دعـم وتقويـم برانمج القروض الصغرية والذي يعـد من أدوات السياسة العامـة االجتماعية
املهمـة ،ويفضل توجيـه تلك املشاريع من وزارة العمل والشؤون االجتماعيـة وإشرافها ،مـن
أجل االستثمار يف القطاع الزراعي (نبايت ،حيواين) لقلـة تكاليفـه ولتوفر األيدي العاملـة وكل
مستلزمات اإلنتاج من ارض خصبة ومياه وفرية.
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	 17.يعـد ختطيط السياسات العامـة أمرا ضروراي لنجاح أي سياسة عامـة؛ وعليـه جيب العمـل
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.
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