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يعاين العراق من ارتفاع مضطرد يف نسبة العاطلي عن العمل خاصة بي الشباب من خرجيي 
اجلامعات ومحلة الشهادات العليا، ويستمر هذا االرتفاع لتطال آاثره السلبية أكثر فأكثر الشباب 
الذين ترتاوح أعمارهم بي 15و30 عاما. وتظهر اإلحصائيات الرمسية أن معدل البطالة الرمسي 
حاليا، بلغ متوسط قيمته )%13،74( من أمجايل قوة العمل )15 عاما فأكثر( عام 2020،  
ووصل على صعيد فئة الشباب الذكور )%10( مقارنة ابملتوسط العاملي)%6.43( على أساس 
181 دولة، بينما االانث بلغ متوسط القيمة )%30.59( مقارنة ابملتوسط العاملي على اساس 

181 دولة بقيمة بلغت )8،40%( 
وتظهر الدراسات أن مثة ترابطا مباشرا بي بطالة الشباب واالستقرار االجتماعي- االقتصادي 
والسياسي يف بلد معي، اذ حبث تقرير موجز لعام 2013 صدر عن البنك االفريقي للتنمية يف 

بياانت من 24 دولة انمية ووجد ترابطا مباشرا بي البطالة وإنعدام االستقرار السياسي)1(
والتساؤل األساس هو عن واقع البطالة لدى الشباب العراقي، ابالعتماد على منهجية تتبع 

االرقام الرمسية اخلاصة بواقع البطالة الرمسي مقارنة ابلقوى العاملة  عند النساء والرجال.

 ،2016 الدوحة، قطر،  بروكنجز  املصري، مركز  الشباب  العمل: معضلة  متعلمون ولكن عاطلون عن  الغفار،  1- عادل عبد 
ص12.

واقع الشباب العراقي في مجال البطالة
أرقام وإحصائيات

الباحث: أحمد خضير حسين *

*  مدير قسم الدراسات االجتماعية يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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اخللفية: البطالة بعد العام 2003
البطالة ابملعىن املتبع يف هذه الدراسة هي حصة القوى العاملة اليت هي بال عمل ولكنها 

متاحة وتبحث عن عمل.
تؤكد املواثيق والعهود الدولية، على حق الشباب والفرص املتكافئة واملشاركة ابحلياة االجتماعية 
والسياسية، فضال عن  الدستور العراقي الدائم لعام 2005، إضافة إىل السياسة العامة للدولة يف 
سياسة التشغيل الوطنية 2010- 2014 وخطة التنمية الوطنية 2017-2013 واإلسرتاتيجية 

الوطنية للشباب 2013-2020)2(
هلم  يسبق  مل  الذين  العاطلي  نسبة  أن   ،2003 لعام  والبطالة  التشغيل  مسح  أظهر  وقد 
العمل  الذين سبق هلم  العاطلي  وأن  بعمر )24-15( سنة )26.6%(،  عنه  ويبحثون  العمل 
ويبحثون عنه )%3.7( يف نفس الفئة العمرية، ويف عام 2006، وطبقا ملسح ابلعينة فإن من بي 
)89658( فردا يف )15228( فردا عاطلي عن العمل، وان اكثر املتعطلي هم يف الفئة العمرية 
)29-15( سنة مث تقل تدرجييا يف الفئات الالحقة ويبي الشكل االيت توزيع حجم العينة يف فئيت 
العمر املبينة)3(، يف عام 2017 بلغ معدل البطالة للبالغي )15( عاما فاكثر )%14(، وترتفع اىل 
الضعف يف الفئة العمرية الشابة )24-15( سنة اىل )%28(. وهنا مكمن اخلطر يف البطالة اذ 

اهنا ترتكز يف فئة الشباب اذ تبلغ )%23( بي الشباب و)%64( بي االانث الشاابت.

2- عدانن ايسي مصطفى واخرون، مرااي سوسيولوجية: الشباب والبيئة “جدل التمكي والتسكي«، بغداد، 2016، ص89.
3- الشكل من تصميم الباحث، ابالعتماد على بياانت مؤشر االقتصاد العاملي على الرابط االلكرتوين:

http://theglobaleconomy.com 



5

واقع الشباب العراقي يف جمال البطالة .. أرقام وإحصائيات

الشكل )1( يبني الفئات العمرية من العاطلني والعاملني والغري نشطني اقتصاداًي)4(

 

 ااااا  هنق ،ت  يااااطقظاااار   ق م سرماااااق شاااا هشارق شااااحاق ااااا  ق مع اااا ق قررعاااااق نااااا اق ماااا    اقلمع اااا  إن
 سااااااا  قش اااااا ق  ا اااااااقشناااااااطق  آلاثر ت اااااا  ق اااااا هق ،ةياق   ر اااااا اق ااااااا   ا   اصاااااار   ا رش اااااااا  عع ر اااااار هلاااااارق

 ر اااار قع ععااااا اق معاااارني اقشاااا ق مع اااا ق تاااا كا قة نق صااااطرقرز ق  اااارقي تاااا قش اااا ق اااا هق الاثرق اااا ق  رتفاااار 
  نااااااار ق مفقااااااا ق ، أ    اااااارق   حنااااااااق  ال ااااااا   ق  معناااااافق ،لق ااااااهءق مع  ااااااار ق ال ا رش ااااااااإ  ا رش اااااارقتاااااااؤةيق

 ضاااااااا قشاااااااا قلطيااااااااط  ق تااااااااهت   قش اااااااا ق من اااااااار ق ، عااااااااااه ق ماع   ااااااااع   خنفاااااااار   ااااااااهءق م شرياااااااااق مصااااااااح اق
لقشااااط قإمماااارقينااااا ق ،عااااا ق   حناااااق  معناااافق   رتقاااار لمااااارعقت ااااا ق مصاااا  شر ق ال ا رش اااااق ، ااااعق مقاااارل  ما ر

 (5  مط ما   اق  ر

 اق مع   ق  اق م   ق اليت:  م  ع  حن  ق  ح اق عطال ق م سرما

 (6 (قي اق عطال ق م سرماق م  عقاق مع   2 م   ق 
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إن تزايد ظاهرة البطالة وشيوعها وشحة فرص العمل مقارنة بنسبة الراغبي ابلعمل، سيكون 
هلا انعكاسات اجتماعية واقتصادية وسياسية سلبية، وتشكل هذه اآلاثر خطرا على اجملتمع عند 
ارتفاع نسبة العاطلي عن العمل وتركهم دون مصدر رزق وما يرتتب على هذه االاثر من انعكاسات 
اجتماعيا تؤدي إىل سوء العالقات االجتماعية، وأخالقيا اجلرمية واالحنراف والعنف، وهناك الفقر 
النظام  على  وتوترات  هتديدات  عن  فضال  التعليمي،  املستوى  واخنفاض  الصحية  الرعاية  وسوء 
السياسي القائم، ابلتايل تظهر الصراعات االجتماعية وارتقاع نسب اجلرمية والعنف، مما ينتج إىل 

عدم استقرار الدولة)5(

4.الشكل من تصميم الباحث، ابالعتماد على بياانت مؤشر االقتصاد العاملي على الرابط االلكرتوين:
http://theglobaleconomy.com 

5- الشكل من تصميم الباحث، ابالعتماد على بياانت مؤشر االقتصاد العاملي على الرابط االلكرتوين:
http://theglobaleconomy.com 
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وميكن مالحظة معدالت البطالة الرمسي يف العراق وفق الشكل االيت:
الشكل )2( يبني معدالت البطالة الرمسي يف العراق)6(

 

 

 

 

 

 بطالة النساء: أرقام أعلى

 ش اااااا ق ااااااع طق ئاااااااق م اااااا ر ق ،لعئااااااا 74ر13تق ي اااااارقنق عااااااط ق م سرماااااااق م  ااااااعقأ إل شاااااا مق ااااااا قرأ
 ذقتااااااااال ق سرمااااااااق المتق عاااااااطالق ،م  اااااارل هضاااااااقأ اااااااهأق  ثاااااااريقلمناااااااا اقم   ،لعئاااااااا10لإ ماااااا كهرقيصااااااا ق
ال ااااا  رق أنقشاااااطةق ،رقي اااااطأق ال  ااااارزق  ناااااطريقضاااااطق مناااااارءقاق ااااا ق   ااااا  لعئاااااا30،59لقإ  تفعااااارقيصااااا ق

اق م يااااافق   عااااا أ  ، مناااااارءق م اااااه يتق مااااااحق ق عاااااط ر قاق عااااا ح ااق ال اط ل ااااااق مثرعهيااااااقأ ااااا ق ااااا قشاااااطةق م  ااااار 
إذقإنقح هظاااااارقاق  صاااااه قش ااااا قش ااااا قاق مقسااااار ق م  اااااعقأ ااااا قلعقررعااااااق ااااااق عااااا أ ق ، اااااعق الكثااااا قح  ااااارم
 ر(7  م قتع شقاق عطن

 يااااااا س    ااااا  قشاااااار قأكثاااااا ق ااااااق م اااااارل ق م ااااااه يتقملق ، اااااااق منااااااارءت تفااااااق م سرماااااااق  اااااا  قك اااااريق
تع   اااااارق يااااااا ق  ااااااهنق ااااااه ق م سرماااااااق اااااااق  نااااااااق هش اااااا قم نااااااارءق م ااااااه يتقملقت ق ، ع ح اااااااق ماع    اااااااق عاه ااااااسا

 ي ياااااطق عاااااط ق م سرمااااااق ااااااق مناااااارءق عاااااط قثااااا تق ااااا   قش ااااارق اااااهقش  ااااا ق ااااااق ، ااااااق م ااااا ر ق ال اااااع ،ر  ااااار
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بطالة النساء: أرقام أعلى
أشران مسبقا إىل أن معدل البطالة الرمسي تقريبا 13.74 ابملئة، وعلى صعيد فئة الشباب 
الذكور يصل إىل10ابملئة، والوضع أسوأ بكثري ابلنسبة للشاابت، اذ تسجل بطالة االانث معدال 
مرتفعا يصل إىل 30،59ابملئة. يبدأ االحنياز اجلندري ضد النساء يف سن مبكرة، السيما وأن عدد 
النساء اللوايت التحقن املدارس يف املرحلتي االبتدائية الثانوية أقل من عدد الرجال، واملرأة يف الريف 
هي االكثر حرماان، إذ إن حظوظها يف احلصول على عمل يف القطاع الرمسي أقل ابملقارنة مع املرأة 

اليت تعيش يف املدن)7(.
ترتفع البطالة بشكل كبري بي النساء، وبشكل عام أكثر بي الشاابت اللوايت مل يتخطن 
املرحلة التعليمية املتوسطة، وتكون هوة البطالة بي اجلنسي األعلى للنساء اللوايت مل يتلقن تعليما 

6- املصدر نفسه.
7-  عادل عبد الغفار، متعلمون ولكن عاطلون عن العمل: معضلة الشباب املصري، مركز بروكنجز الدوحة، قطر، 2016، 



7

واقع الشباب العراقي يف جمال البطالة .. أرقام وإحصائيات

رمسيا، بي الشباب االمي، ويزيد معدل البطالة بي النساء مبعدل ثالث مرات عما هو عليه بي 
الرجال، يف حي يبلغ ضعفا معدل البطالة لدى خرجيي اجلامعات من الذكور، وميكن مالحظة 

معدالت البطالة الرمسي للنساء يف العراق وفق الشكل االيت)8(:
الشكل )3( يبني معدل بطالة النساء يف العراق

 حن اااااا ق  ح اااااااق ، عاااااار ق اااااا ق ماااااا كهر عااااااط ق م سرماااااااقمااااااط ق  جيااااااعق  ر ضااااااعفر ااااااققاقحاااااااقي  ، م  اااااار 
 :(8 م نارءقاق مع   ق  اق م   ق اليت م  عق عطال ق م سرماق

 (قي اق عط ق سرماق منارءقاق مع   3 م   ق 

 
 ذقت ااقاق ، ااقتقاط ق الشاه   تا ة ة  عطال ق م سرمااقشناطق مناارء  نمهحظقاق ؤش   ق م   ق ش هق

ي  قق عط ق م سرماقشنطق منارءق 2013 اقشر ق ،%49ر12  منارءقيؤش  عط ق م سرماقشنطق أن 2012شر قق
 اقشر ق ،%75ر30 عط ق م سرماق 2018  اقتقط ق مانه  قي ا ق الرتفر قحىتقيص قاقشر ق  ،%9ر16
 %ر59ر30يؤش ق عط ق م سرماقشنطق منارءق 2019

ت   ااااااااق ماهظ ااااااافقاق إن  ذ ، عاااااااط ق م سرمااااااااق ااااااااق مناااااااارء فااااااار  رته  ااااااا قشطياااااااط قتفاااااااا ق نااااااار قش ق
 ضااااار اق لق  اااااطة  ق مثقر  ااااااق  مع   ااااااق مااااا قتع ااااااقة ههلااااارق لق مقسااااار ق ،حاااااطق معه  ااااا ق عا ااااااأ مقسااااار ق معااااار ق

 ذقتنحصااااا ق ع ااااا ق مفااااا  قاق ااااارال ق ماع ااااا  ق ،  نااااار ق ااااا  ق مع ااااا ق  اااااط ة قاق مقسااااار ق خلااااار  ، خلااااار 
 ر (9    م شرياق مصح ا
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لوحظ يف مؤشرات الشكل اعاله ان معدالت البطالة عند النساء تزداد مع تقدم االعوام، اذ 
تبي يف عام 2012 أن معدل البطالة عند النساء يؤشر %12.49، ويف عام 2013 يبلغ معدل 
البطالة عند النساء %16.9، ومع تقدم السنوات يظهر االرتفاع حىت يصل يف عام 2018 معدل 

البطالة %30.75، ويف عام 2019 يؤشر معدل البطالة عند النساء 30.59%.
التوظيف يف  تراجع  إن  اذ  النساء،  بي  البطالة  معدل  ارتفاع  تفسر  وهناك عوامل عديدة 
القطاع العام أحد العوامل املهمة، اضافة اىل احملددات الثقافية والعملية اليت تعيق دخوهلا اىل القطاع 
اخلاص، وهناك فرص العمل احملدودة يف القطاع اخلاص، اذ تنحصر معظم الفرص يف جماالت التعليم 

والرعاية الصحية )9(. 
8- الشكل من تصميم الباحث، ابالعتماد على بياانت مؤشر االقتصاد العاملي على الرابط االلكرتوين:

http://theglobaleconomy.com 
9- عادل عبد الغفار، متعلمون ولكن عاطلون عن العمل: معضلة الشباب املصري، مصدر سابق، ص16
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يف  املرأة  نشاط  مدى  اي  املتتالية  السنوات  مدى  على  النسائية  العمل  قوى  لوحظ  فيما 
السوق، تظهر مؤشرات الشكل ادانه تباينا حادا اذ يرتفع نشاط املراة يف السوق لعام 2016 بقيمة 
بلغت 14.58ابملئة، وينخفض نشاط املرأة يف السوق لعام 2017 بقيمة بلغت 11.28ابملئة.  

الشكل )4( يبني القوى العمل النسائية)10(

اق  عااااااا أ  مع ااااااا ق مناااااااارل اقش ااااااا ق اااااااط ق ماااااااانه  ق عاارم ااااااااق يق اااااااط قع ااااااار ق     ااااااارقماااااااهحظق اااااااهق
 ق  ااااااق 2016 ذقي تفااااااقع ااااار ق عااااا   قاق مااااااه قمعااااار ق ت اااااا ق ؤشااااا   ق م ااااا  ق ةمهقت رينااااارقحااااارة  ، مااااااه 
  لعئارق28ر11 ق  اق  غتق 2017اق ماه قمعر ق  ع أ  ين فضقع ر ق ،لعئا58ر14  غتق

 (10 (قي اق مقه ق مع  ق منارل ا4 م   ق 

 

 

 لمتفاقمةا الرجالعقدة البطالة: 

  مضاااااااغهنير ق ،لق من ااااااهق ماااااااا راإ اااااا ءقك اااااااريق ناااااااارق امعااااااا   ق م  ااااااار قلتعاااااا  ق  ااااااا  اق سرماااااااق
 عااااااط ق ة ةقياااااا ق ، مااااااا رع اق م  ااااااري قاقظاااااا قشالاااااا ق ااااااه ق مع اااااا قم اعر اااااا ق اااااااقشااااااطةق م اااااارحثاقشاااااا ق ظ فااااااا

  تفااااااااقتاااااااطرجي رقحاااااااىتي ق ،%22ر7إلق 2012اق معااااااار ق  ذق  ااااااا  ، ااااااااقتقاااااااط ق ماااااااانه   م  اااااااعق م سرمااااااااق
(قلماااااااااااارعق نقزية ق عاااااااااااطال ق م سرمااااااااااااق  ااااااااااا س  ق ماضااااااااااا  ق11%ر 28ر10لقإ 2017صاااااااااا قاق معااااااااااار قي

 حتطي ق  ا رش اق   ن اق  ر ق   ه اقاق مانه  ق مقرة ار ،  رتفر ق عطال ق مفق  ، ما را
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القوى العاملة لالناث

البطالة: عقدة الرجال املتفاقمة
النمو السكاين، والضغوطات  تعزى مشكلة بطالة الرجال ابلعراق يف جزء كبري منها إىل 
السكانية الكبرية يف ظل عجز سوق العمل للتعامل مع عدد الباحثي عن وظيفة، ويزداد معدل 
البطالة الرمسي مع تقدم السنوات، اذ وصل يف العام 2012 إىل %7.22، ويرتفع تدرجييا حىت 
يصل يف العام 2017 إىل %10.28.)11( ابلتايل ان زايدة معدالت البطالة وسيطرة التضخم 

10- الشكل من تصميم الباحث، ابالعتماد على بياانت مؤشر االقتصاد العاملي على الرابط االلكرتوين:
http://theglobaleconomy.com 

11 - الشكل من تصميم الباحث، ابالعتماد على بياانت مؤشر االقتصاد العاملي على الرابط االلكرتوين:
http://theglobaleconomy.com 
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واقع الشباب العراقي يف جمال البطالة .. أرقام وإحصائيات

السكاين، وارتفاع معدالت الفقر، حتدايت اجتماعية وامنية امام احلكومة يف السنوات القادمة.
ويف العام 2019 نظم الشباب العراقي احتجاجات ضد احلكومة، ورفع احملتجون يف هذه 
التحركات الفتات يطالبون فيها ابجياد فرص عمل وتعيي اخلرجيي من محلة شهادة البكالوريوس، 

ومحلة الشهادات العليا. 
الشكل)5( معدل بطالة الذكور الرمسي يف العراق)12(

 ر اااااااق  االااااااهنقاق اااااا هق ،ع اااااا ق م اااااا ر ق مع   ااااااعق حاالر اااااار قضااااااطق   ه ااااااا 2019 اق معاااااار ق
 ، م  اااااارمهريه تع ااااااق خلاااااا   اق ااااا ق  اااااااقشاااااارة ق ماح كااااار قال اااااار قيساااااارم هنق  اااااارقلجياااااارةق ااااا  قش اااااا ق ق

    اق م ارة  ق مع  ررق

 ( 12) يف العراق الرمسي  ( معدل بطالة الذكور5الشكل) 

 
 

اق  مااااا كهر   ااااارقماااااهحظق اااااه ق مع ااااا قشناااااطق مااااا كهرقش ااااا ق اااااط ق ماااااانه  ق عاارم ااااااق يق اااااط قع ااااار ق
 2018اق مااااااااه قمعااااااار ق ذكاااااااهرت اااااااا ق ؤشااااااا   ق م ااااااا  ق ةمهقت رينااااااارقحااااااارة ق ذقي تفااااااااقع ااااااار ق ، مااااااااه 

 ق  اااااااااااق  غااااااااااتق 2012اق ماااااااااااه قمعاااااااااار ق  كهر ياااااااااان فضقع اااااااااار ق ماااااااااا ،لعئااااااااااا31ر74تق ق  اااااااااااق  غاااااااااا
 لعئار5ر72

 (13  اق ماه ق  كهر(قي اق ه قش  ق م6 م    

 
 ال  عد مفسه.  -12
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   لة الذ  د

فيما لوحظ قوة العمل عند الذكور على مدى السنوات املتتالية اي مدى نشاط الذكور يف 
السوق، تظهر مؤشرات الشكل ادانه تباينا حادا اذ يرتفع نشاط ذكور يف السوق لعام 2018 بقيمة 
بلغت 74.31ابملئة، وينخفض نشاط الذكور يف السوق لعام 2012 بقيمة بلغت 72.5ابملئة.

12- املصدر نفسه.
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الشكل)6( يبني قوى عمل الذكور يف السوق)13(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خل  ا

تعااااا  ق  ااااا  قكر ااااا ق تقااااا قلماحاااااطي ق مااااا قته  ااااااارقاق مه اااااتق مااااا يقياعااااااقش ااااا ق   ه ااااااق مع    ااااااق نق
 مناااارق يضاااارقمج اااااق م اااا ر ق حتق اااااق ساااارم ا ق ،حتاااار  ق  اااا قماااا سقحاااا ق  اااا  اق سرماااااق   ااااعق  ر عاااار ق قاااا 

 ، لقذماااااااا قتفع اااااااا ق ال اااااااااث ررقاق ماااااااااطري ق ت ااااااااال ع  لإضاااااااار ا ، ما ر اااااااا اق  ال اصاااااااارةياق  ال ا رش ااااااااا
 تاااااه ريق ع ياااااطق اااااا ق ،الش ااااار قلماعااااار نق اااااااق مقسااااار ق خلااااار قمااااا ية ق اااااا  ق مع ااااا  زية ق م ك ااااا قش ااااا قرية ق 

 اااااا ق ،اق مقااااااه ق معر  ااااااا  عاااااا أ  كاااااا م قزية ق  اااااارركاق ، صاااااارةرق ما هياااااا قعااااااارشط قر  ةق الش اااااار ق  ا  ااااااا
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اخلالصة
يتعي على احلكومة العراقية ان تعرتف بشكل كامل وتقر ابلتحدايت اليت تواجهها يف الوقت 
الذي حتاول فيه ليس حل مشكلة بطالة خرجي اجلامعات فقط، امنا ايضا مجيع الشباب وحتقيق 
التدريب  يف  االستثمار  تفعيل  ذلك  اىل  ابإلضافة  واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية  مطالبهم 
وتشجيعه، وزايدة الرتكيز على رايدة االعمال ابلتعاون مع القطاع اخلاص لزايدة فرص العمل، وتوفري 
املزيد من مصادر التمويل ملساعدة رواد االعمال احملتملي، وكذلك زايدة مشاركة املرأة يف القوى 
العاملة، من خالل دفع النساء حنو التعليم وتشجيع اجملتمع على تقبل تعليم االانث، السيما يف 
املناطق الريفية والنائيةحيث تتسع الفجوة كثريا ملعدالت االمية بي النساء والرجال، واخريا ينبغي 

للقطاع اخلاص استيعاب املزيد من النساء العامالت.

http://thegloba- :13- الشكل من تصميم الباحث، ابإلعتماد على بياانت مؤشر االقتصاد العاملي على الرابط االلكرتوين
leconomy.com


