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امللخص التنفيذي: . 	
ال يتمثِّل جوهر العمل يف استيعاب أعداد العاملي املتزايد َوْفق سياسات وخطط مألوفة، 	 

اقتصادي شامل تؤطره  اقتصادية جديدة وتوجه  من رؤية  ا ال بدَّ أن تكون اإلجراءات جزءاً  وإنَّ
السياسات العامة، ال سيَّما السياسات االقتصادية.

إنَّ جزءاً أساسياً من جناح سياسات التشغيل هو تطوير املهارات واملعارف لأليدي العاملة 	 
الوطنية، إذ ال ميكن استيعاب خطة وطنية هتدف إىل مواجهة البطالة ما مل يُركَّز على تطوير مهارات 

القوى العاملة عن طريق مراكز التدريب املهين. 
الدولية 	  العمل  منظمة  اتفاقات  ومنها  وإقرارها،  الدولية  االتفاقات  مراجعة  على  العمل 

َوْفقاً  ابلعمل  املعنية  الوطنية  للقواني  املتواصل  والتحديث  والتطوير  للعمل  املنظمة   )ILO(
لالحتياجات الوطنية والسياسات املطبَّقة هلذا الغرض. 

النهوض ابخلطط املعنية 	  الوزارات على  التكامل املؤسسي والصراع احلزيب بي  يؤثِّر عدم 
مبعاجلة بطالة الشباب، لذا ال بدَّ من توافر اإلرادة السياسية على أعلى املستوايت واملعنية بتطبيق 

سياسات التشغيل. 
حتويل مسألة معاجلة بطالة الشباب إىل األدوار احمللية بداًل من األدوار الوطنية املركزية، 	 

وتقليل  األمر،  هذا  ملعاجلة  احمللية  لإلدارات  الالمركزية  التفويضات  طريق  عن  األمر  هذا  ويكون 
الضغط اجلماهريي على احلكومة املركزية. 

وابلقطاع 	  واإلقليمية  الدولية  ابخلبات  واالستعانة  التدريب  مراكز  اختصاصات  توسيع 
اخلاص الوطين، واملستثمرين األجانب يف تطوير مهارات العاملي وبناء مراكز التدريب احلديثة.

بتطبيقها من 	  معنية  الوطنية  األطراف  وضع خطة شاملة ذات صيغة مجاعية تكون كل 

نحو سياسة تشغيل وطنية فعالة في العراق: قراءة في 
سياسات التشغيل

د. حسين أحمد السرحان *

*   مركز الدراسات اإلسرتاتيجية – جامعة كربالء.
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الوزارات إىل اهليئات والقطاع اخلاص والنقاابت واجلمعيات، وتكون هذه اخلطة مبنية على تكامل 
األدوار يف كل مفصل من املفاصل اليت ميكن عن طريقها تيسري دخول األفراد إىل سوق العمل. 

مراجعة قانونية شاملة وإصالح مؤسسايت مع تبين سياسات وطنية للتشغيل تكون ذات 	 
بعد سيادي. 

املقدمة. 		
بنظر  الوطنية  التشغيل  سياسات  أتخذ  التحدي(  )طبيعة  للبلد  العام  السياق  العراق: 
االهتمام نطاقاً كاماًل من املسائل، واجلوانب االجتماعية، واالقتصادية، وتؤثر يف أغلب جماالت 
عمل احلكومة، وتصب مجيعها يف توفري فرص العمل الالئقة اليت يكون فيها مراعاة معايري العمل 
إىل جنب مع جهود  للعاملي، جنباً  الدولية واحلماية االجتماعية واحلقوق االقتصادية األساسية 
فئة  من  السكان  نسب  ابرتفاع  املتمثل  الدميوغرايف  للتحدي  َوْفقاً  والعراق  العمل1.  فرص  خلق 
الشباب القادرين على العمل، فإنَّه حباجة إىل وضع رؤية تستهدف الشباب واستيعابم ذات سقف 
زمين متوسط تصل إىل عام 2030 موضع التنفيذ. إذ تؤكد بعض املصادر أنَّ بطالة الشباب يف 
العراق تبلغ )%22.7( وأنَّ العراق حباجة إىل استحداث )5( ماليي فرصة عمل على أقل تقدير 
حىت عام 2030، فأعداد الداخلي إىل سوق العمل تصل إىل )900( ألف نسمة، يف حي يتمثَّل 
السوق احمللي ابجلمود، وعدم القدرة على النمو مقابل ازدايد األشخاص الداخلي إليه. وحددت 
مدة الدراسة من عام 2022 ولغاية 2030 اتساقاً مع رؤية الشباب يف العراق لسنة 2030.  

اشتملت الورقة على ثالثة حماور أساسية، وهي:
األول: استعراض واقع ورؤية العراق فيما يتعلق بسياسات التشغيل، بعد بيان العدد اإلمجايل 

للسكان، ونسبة الشباب، ومعدل البطالة.
الثاين: اإلطار املفاهيمي لسياسات التشغيل واملبادرات الدولية فيما يرتبط بسياسات تشغيل 

الشباب.
الثالث: إطار عام لسياسات التشغيل الوطنية يف ضوء اخلطط والرؤى احلكومية، إذ سرُيكَّز 

1. منظمة العمل الدولية، سياسات التشغيل الوطنية : دليل منظمات العمال، جنيف، ط1 ، 2015، ص 9:
https//:www.ilo.org/wcmsp5/groups/public---/ed_emp---/emp_policy/docu-
ments/publication/wcms.480940_pdf 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_480940.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_480940.pdf
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على رؤية الشباب يف العراق 2030، وبيان متضمناهتا، وأهم املقرتحات اليت ميكن أن تعّزِز من 
 ،2030 العراق  )رؤية  االقتصادية  واإلسرتاتيجيات  اخلطط  مع  يتناسب  مبا  التشغيل  سياسات 

وإسرتاتيجية تطوير القطاع اخلاص، وأهداف التنمية املستدامة لأللفية(. 
الرابع: االستنتاجات واقرتاح السياسات 

استعراض واقع ورؤية العراق فيما يتعلق بسياسات التشغيل، بعد بيان العدد . 			
اإلمجايل للسكان، ونسبة الشباب، ومعدل البطالة.

أصبحت مشكلة التشغيل من أكب التحدايت اليت تواجهها خمتلف الدول يف العامل، ومنها 
العراق الذي يشهد اختالالت كبرية يف سوق العمل. فنتيجة اخللل البنيوي يف االقتصاد العراقي، 
ما زال القطاع العام هو امللجأ واحللم لطاليب العمل ألسباب عديدة منها، وضعف تطور القطاع 
اخلاص، ومن َثَّ ضعف قدرته على خلق فرص عمل جديدة، فضاًل عن ضعف الضماانت اليت 
يوفرها على عكس القطاع العام. وهلذا نشهد املطالب تتزايد ابجتاه احلصول على فرصة عمل يف 
القطاع احلكومي. وبفعل عدم قدرة القطاع العام، الذي يعاين من ترهل يف عدد العاملي، على 
استيعاب كل طاليب العمل، وعجز القطاع اخلاص يف خلق فرص عمل كافية، تفاقمت مشكلة 
البطالة يف العراق حىت مست كل الفئات االجتماعية، ومنهم الشباب، وذوي الشهادات اجلامعية، 
والشهادات العليا، وابتت تشكِّل خطراً كبرياً على االستقرار االجتماعي، ومن َثَّ ال بدَّ من الشروع 

إبجراءات سريعة للتخفيف من حدة مشكلة البطالة.
العمل ليست فقط يف سياسات  العمل واستيعاب طاليب  تبز اإلشكالية من خلق فرص 
موجهة بصورة مباشرة للشباب، بل هي جزء من رؤية وتوجه اقتصادي شامل تؤطره السياسات 
العامة، ال سيَّما السياسات االقتصادية، إذ إنَّ اجلزء الذي هتدف إىل حتقيقه هو مواجهة مشكل 

البطالة.
عــن  املقبلة، فضـاًل  العشــرين  الســنوات  العراق يف  بــه  ميــر  الــذي  الدميغرافــي  التحــوُّل  خيلــق 
العــراق. وبلغ عدد  فــي  هلــا مثيــل  لــم يســبق  الشــباب فرصــاً وحتديــات  أعــداد  فــي  اهلائلــة  الزيــادة 
سكان العراق أكثر بقليل عن )42( مليون نسمة َوْفق اإلسقاطات السنوية لعام 20222. ويُعدُّ 

2. وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لإلحصاء، 
https://cosit.gov.iq/ar/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=174&
jsn_setmobile=no  

https://cosit.gov.iq/ar/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=174&jsn_setmobile=no
https://cosit.gov.iq/ar/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=174&jsn_setmobile=no
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العراق من أكثر الدول الفتية يف العامل، كما لديه أسرع نو سكاين يف املنطقة. ومن املتوقَّع أن يصل 
الفتوة والشباب إىل )16,4( مليون نسمة، أي: ما يقارب )%31( من إمجايل السكان  عدد 
حبلول عام 2030. إذا مل ُتسخَّر هذه األعداد الكبرية تسخرياً صحيحاً ستكون هناك فرصة اترخيية 

للحكومات لتستفيد من شبابا عن طريق االستثمار يف خلق فرص العمل3.
ويف ظل تزايد التحدي الدميوغرايف يف العراق وتزايد أعداد فئة الشباب يف العراق، أصبح لزاماً 
العمل الوطين على إجياد فرص عمل وخلقها، وقبل ذلك، ال بدَّ من وضع سياسات تشغيل وأتهيل 
على املستوى الوطين ضمن جهد مشرتك تساهم فيه كل الوزارات واملؤسسات القطاعية، فضاًل عن 

القطاع اخلاص واجملتمع املدين.
اإلطار املفاهيمي لسياسات التشغيل واملبادرات الدولية فيما يرتبط بسياسات . 		

تشغيل الشباب، وأهداف سياسات التشغيل.
أواًل: اإلطار النظري لسياسات التشغيل الوطنية

ا: مجيع التدخالت اليت تقوم با السلطات العمومية يف  ميكن تعريف سياسات التشغيل أبنَّ
سوق العمل. كما عرفت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( سياسة التشغيل على 
ا »سياسة تغطِّي كامل السياسة االقتصادية واالجتماعية، وتتمثَّل يف جممل الوسائل املعتمدة؛  أنَّ

إلعطاء احلق يف العمل لكل إنسان، وكذلك تكييف اليد العاملة مع احتياجات اإلنتاج«4. 
األطراف  ثالثية  واالتفاقيات  احلكومية  والقرارات  التشريعات  جممل  ا  أنَّ أيضا  وتعرف 
)احلكومة، وأصحاب األعمال، والعمال( اهلادفة إىل التنظيم الضوابط واملعايري ألداء سوق العمل، 
ا منهاج يتمثَّل يف جمموعة من البامج حتددها وتعتمدها السلطة املختصة يف جمال االستفادة  كما أنَّ

القصوى من الطاقة البشرية. 
ا ليست سياسات قطاعية  ال تعدُّ سياسات التشغيل من سياسات االقتصاد الكلي، كما أنَّ
ا هي : »عبارة عن جمموعة من اإلجراءات ُتصمَّم وُتطبَّق  أو سياسة لسوق العمل فحسب، وإنَّ
ا تندرج ضمن كل من سياسات االقتصاد  على مستوى كلٍّ من السياسات املذكورة سابقاً، أي: إنَّ

3. وزارة التخطيط العراقية، منظمة اليونيسيف العراق وآخرين، امللخص التنفيذي التقرير التحليلي ملسح الفتوة والشباب 2019، 
https://tinyurl.com/2kms242x :ااير2020، اتريخ الزايرة 11/ 6/ 2022، الرابط

4. Organization of Economic Co-operation Development, 2019. 
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هذه  من  اهلدف  ويكون  السوق  اقتصاد  سياسة  عن  فضاًل  القطاعية،  السياسات  ومن  الكلي، 
هي  َثَّ  ومن  ابلتشغيل.  النهوض  يف  املذكورة  السياسات  من  سياسة  تشرتك كل  أن  اإلجراءات 

إجراءات تتخذ وتنفذ على مستوى سوق العمل وعلى مستوى السياسات االقتصادية الكلية.
ب/ األبعاد الرئيسة لسياسات التشغيل:

لسياسات التشغيل أبعاد اجتماعية واقتصادية وتنظيمية هيكلية ميكن تلخيصها على النحو 
اآليت:

1. البعد االجتماعي: يركز على ضرورة القضاء على خمتلف املشكالت االجتماعية الناجتة 
والتعليمية خاصة،  اجلامعية  املؤهالت  عامة، وذوي  الشباب  لدى  البطالة، وال سيَّما  عن ظاهرة 
والعمل على توفري الظروف املناسبة إلدماج هؤالء الشباب يف اجملتمع، وإبعادهم عن أخطار اليأس 
تتعلق  اليت  ارتفاع املخاطر اجملتمعية  البطالة  ارتفاع أعداد  ترافق  إذ عادة ما  والتهميش واإلقصاء، 

حبصول االضطراابت االجتماعية واألمراض اجملتمعية.
2. البعد االقتصادي: ويركز على ضرورة استثمار القدرات البشرية، أي: رأس املال البشري، 
القدرات اإلنتاجية لألفراد سواًء املوروثة أم املكتسبة، وال سيَّما املؤهلة منها يف خلق  ويقصد به 
الثروة االقتصادية عن طريق توظيفها يف خمتلف اجملاالت وقطاعات النشاط سواًء منها العامة، أو 
اخلاصة مبا يسمح إبحداث تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة يف البالد. ويكون هذا األمر عن 
طريق تطوير املهارات واملعارف لأليدي العاملة الوطنية، إذ ال ميكن استيعاب خطة وطنية هتدف 
إىل مواجهة البطالة ما مل يُركَّز على تطوير مهارات القوى العاملة عن طريق مراكز التدريب املهين. 
3. يقصد به مشاركة مجيع اجلهات ذات العالقة يف اختاذ قرارات مجاعية خصوصاً يف جمال 
التنمية املستدامة، ووضع السياسات اخلاصة ابلتشغيل وتنفيذها، واليت تبدأ من املستوى  ختطيط 

احمللي )التجمعات السكانية سواًء كانت مدانً أم قًرى(.
ج/ أهداف سياسات التشغيل

واالجتماعية،  االقتصادية،  األهداف  من  جمموعة  حتقيق  إىل  الدول  من  دولة  هتدف كل 
واألمنية وراء السياسة اليت تطبقها للتشغيل، إذ هتتم الدول ابملستوى املعاشي واملؤشرات االقتصادية 
واالجتماعية، وهتدف من وراء التشغيل وإجياد العمل الالئق إىل حل كثري من املشكالت االجتماعية 
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كاجلرمية واحنراف الشباب واجتاهاهتم. وميكن إجياز أهم األهداف ابآليت:
من  والتأكُّد  الشخصية.  أم  الفنية  سواًء  املناسبة  املهارات  ذوي  من  عاملي  توظيف   .1

العاملي مؤهلي لتنفيذ الواجبات املكلفي با من حيث التأهيل العلمي واملهين. 
بي  واملساواة  العمل  تشريعات  مع  يتسق  ومبا  وفعالة  عادلة  تشغيل  إجراءات  وضع   .2
اجلنسي والتنويع يف السياسات واملمارسات، أي :ضمان تكافؤ الفرص لألشخاص املؤهلي َوْفق 

فرص العمل املتاحة، وتنمية مهارات وقدرات قوة العمل.
3. تشغيل قوة العمل ذات اإلنتاجية العالية، ال سيَّما املوظفي املهرة الذين يتمتعون بقدرات 

عالية يف العمل.
4. تقدير احتياجات االقتصاد من قوة العمل.

5. تشجيع إشراك العاملي يف عملية اختاذ القرار وصنع البدائل عن طريق منصات احلوار 
واالستماع ورفع الصوت.

6. مشاركة السلطات التشريعية والتنفيذية يف سياسة التشغيل، فضاًل عن األحزاب والقطاع 
اخلاص والنقاابت، واالحتادات الصناعية وغرف التجارة.

اثنياً: املبادرات الدولية 
وصلت سياسات التشغيل إىل صدارة أولوايت الدول يف مجيع أحناء العامل، وأحرزت قضية 

العمالة تقدُّماً منذ منتصف القرن املاضي. وميكن إجياز أهم املبادرات العاملية ابآليت:
الرامية  1. إعالن فيالدلفيا ملنظمة العمل الدولية )1944( والذي دعا إىل دعم البامج 
إىل حتقيق العمالة الكاملة ورفع مستوايت املعيشة، وأن يكون ذلك هو االلتزام األساس للمنظمة.

2. أقرت األمم املتحدة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف عام 1948 الذي ينص على 
أنَّ »لكلِّ شخص احلق يف العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة، كما أنَّه له حق احلماية من 

البطالة«.
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3. أقرت األمم املتحدة عن طريق العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية يف 
عام 1966 الذي ينص على »احلق يف العمل ... يشمل حق كل شخص يف أن تتاح له إمكانية 
كسب رزقه بعمل خيتاره أو يقبله حبرية، وينبغي للدول أن تقوم ابختاذ تدابري مناسبة لصون هذا 

احلق«.
واملنتجة  الكاملة  العمالة  أمهية   2000 املتحدة يف عام  العامة لألمم  اجلمعية  4. أكدت 

واملختارة حبرية يف التقدُّم االجتماعي واالقتصادي. 
5. أكَّد مؤمتر القمة العاملي يف عام 2005 »العزم على جعل أهداف توفري العمالة الكاملة 
واملنتجة وتوفري العمل الالئق للجميع، مبن فيهم النساء والشباب، هدفاً حمورايً للسياسات الوطنية 

والدولية، مبا فيها إسرتاتيجيات احلد من الفقر يف الدول.
6. وسَّعت األمم املتحدة يف عام 2008 نطاق األهداف اإلنائية لأللفية لتشمل هدفاً 
الفقر.  معاجلة  يف  حموري  أمر  للجميع  واملنتج  الالئق  العمل  أبنَّ  االعرتاف  عب  للعمل،  جديداً 
ووضعت أربعة مؤشرات عمل جديدة، ودعت مجيع البلدان إىل اإلبالغ عن التقدُّم بواسطة بياانت 

موزعة َوْفق النوع االجتماعي واالختالفات بي الريف واحلضر.
ملسألة  العامل  يف  التنمية  عن   2013 عام  يف  السنوي  تقريره  الدويل  البنك  خصَّص   .7
الوظائف، وصدر عنه أنَّ »الوظائف هي حجر األساس يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، بل إنَّ 

التنمية ال تُتحقَّق إال عن طريق التوظيف أو التشغيل«.
دار من قبل املنظمة 

ُ
8. صندوق تطوير املشاريع :يـُعَّد صندوق تطوير املشاريع )EDF( امل

الدولية للهجرة نجاً مبتكراً للمسامهة يف حتقيق االنتعاش االقتصادي وتنشيط القطاع اخلاص يف 
العراق عن طريق توفري الدعم للمشاريع الصغرية واملتوسطة )SMEs(. ويهدف هذا الصندوق إىل 
استعادة البنية االقتصادية التحتية عن طريق توفري رأس املال للمشاريع الصغرية واملتوسطة اليت يرتاوح 
عدد العاملي فيها من )50-3( عاماًل يف خمتلف القطاعات االقتصادية األساسية والثانوية، واليت 
كانت انجحة قبل النزاع، ث عانت من اخلسائر واألضرار، وحتتاج اآلن أعداداً كبرية من القوى 
ع هذا الصندوق على إجياد  العاملة. وابستهدافه القطاعات األساسية وتوفريه التمويل الالزم، يشجِّ

فرص عمل سريعة وواسعة النطاق يف ذات الوقت. 
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سياسات التشغيل يف العراق : العوامل واخلطط واإلسرتاتيجيات. 	
فرضت املخاوف املتزايدة إزاء التشغيل على عديد من البلدان صياغة سياسات التشغيل 
التنموية. والعراق أحد هذه  التشغيل يف السياسات واخلطط واإلسرتاتيجيات  بُعد  الوطنية وتعزيز 
البطالة على رأس األولوايت يف اخلطط واإلسرتاتيجيات  التخفيف من  إذ وضع هدف  البلدان، 
االقتصادية، وأصبحت آليات هذا اهلدف ووسائله أكثر حضوراً يف إسرتاتيجيات التنمية الوطنية؛ 
بسبب تزايد معدالت البطالة لدى فئة الشباب لألعمار )15–24 سنة(، ومن َثَّ ارتفاع معدالت 

البطالة، وما ميكن أن تقود إليه من مشكالت اجتماعية وسياسية.
أواًل: عوامل وضع سياسات التشغيل يف العراق:

اإلرهابية،  األحداث  بعد  الوطنية  التشغيل  بسياسات  ابالهتمام  العراقية  احلكومة  بدأت 
وضعف االستقرار األمين، وظروف النزوح، وتوقف األنشطة االقتصادية يف املناطق واحملافظات اليت 
شهدت تلك األحداث، وبعد تتبع عوامل عديدة، أمهها العمالة الناقصة؛ بسبب قلة ساعات العمل 
ا  للعاملي بعمر )15( سنة فأكثر، إذ وصلت العمالة الناقصة إىل )%28.8( عام 2014. ومع أنَّ
شهدت اخنفاضاً قلياًل مقارنة بعام 2006 الذي بلغ )%38.83(، إال أنَّ هذا النوع من البطالة 
قد سجَّل ارتفاعاً بعد عام 2014؛ بسبب احتالل اجلماعات اإلرهابية لعدد من مناطق وحمافظات 
العراق، وتردي الواقع االستثماري واملعيشي هلذه احملافظات، فضاًل عن عمليات النزوح اليت رافقت 
األحداث اإلرهابية وعمليات التحرير اليت أدَّت إىل توقف األنشطة االقتصادية يف هذه احملافظات. 
مباشرة  أو غري  مباشرة  العالقة بصورة  أهم اإلسرتاتيجيات والسياسات ذات  إجياز  وميكن 

ابلتشغيل على النحو اآليت:
العراق؛  التشغيل يف  بواقع  النهوض  الوطنية 2018: وهتدف إىل  التشغيل  أ: سياسات 

لتقليل معدالت البطالة وضمان السلم االجتماعي عن طريق5: 
- حتقيق معدل نو اقتصادي يضمن خلق فرص عمل، ويؤدِّي إىل رفع مستوى التشغيل 
وخفض مستوى الفقر عب تنظيم مسامهة لالستثمار األجنيب والوطين وتطوير مؤسسات األعمال.

- منح حوافز لالستثمار األجنيب واحمللي بدف توليد فرص عمل جديدة.

5. وثيقة سياسة التشغيل الوطنية احملدثة 2018،  ص 9 21-. 
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للعاملي يف  منتجة  فرص عمل  وتوفري  وتطويرمها،  البشرية  واإلمكانيات  القدرات  دعم   -
املناطق الريفية عن طريق تطبيق سياسات وتشريعات وأتمي التسهيالت الضرورية لإلنتاج مبا فيها 

)التدريب واإلرشاد، القروض امليسرة، .. إخل(.
- ضمان نو الشركات وأتسيسها، وتسهيل إجراءات التمويل.

- تعزيز احلوار االجتماعي بي ممثلي احلكومات وأصحاب العمل والنقاابت العمالية كأداة 
لبلوغ األهداف املزدوجة يف العمل الالئق.

- حتقيق الربط املوضعي بي األجر واإلنتاجية وربط احلد األدىن لألجر بتكاليف املعيشة 
حبيث تكون تطورات األجور متسقة مع نو اإلنتاجية ومعدالت التضخم.

العراقية  احلكومة  أطلقت   :2018-2022 الفقر  من  التخفيف  إسرتاتيجية  ب: 
الناقصة  البطالة والعمالة  إسرتاتيجية التخفيف من الفقر وسعت عن طريقها إىل تقليل معدالت 
عن طريق حتسي أوضاع الفقراء وانتشاهلم من حالة الفقر عن طريق توفري فرص العمل املستدامة 
والقروض امليسرة. كما اهتمت برفع مستوايت التشغيل عن طريق االهتمام بتحقيق أهداف التنمية 
املستدامة وخصوصاً فيما يتعلق ابهلدف األول )القضاء التام على الفقر(، واهلدف الثامن )تعزيز 
النمو االقتصادي وتوفري فرص العمل الالئق للجميع(. ولتحقيق هذه األهداف تبنت اإلسرتاتيجية 
ست حمصالت أو أهداف هي )دخل أعلى ومستدام من العمل للفقراء، وحتسن املستوى الصحي، 
وحتسي تعليم الفقراء، وسكن مالئم، وبيئة مستجيبة للتحدايت، محاية اجتماعية فعالة للفقراء، 

وأنشطة مستجيبة للطوارئ(6.
ج: خطة التنمية الوطنية 2018–2022: متثِّل خطوة االنطالق يف إطار التنمية املستدامة 
)رؤية العراق 2030( اقتصادايً، وسياسياً، واجتماعياً، وثقافياً، وبيئياً، ونفسياً، وروحياً. وسعت 
اخلطة إىل معاجلة إحدى مدخالت العمالة الناقصة أال وهو االختالل اهليكلي . ووضعت اخلطة 

جمموعة من األهداف وهي:
دعم خطط وبرامج تنفيذية للتشغيل تستوعب الشباب.  
فتح آفاق املستقبل لألعداد املتزايدة من الشباب مبا يضمن دورهم اإلجيايب يف التنمية.  

6. إسرتاتيجية التخفيف من الفقر، 2018–2022، ص 45–77.
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متابعة فاعلة للخطط والسياسات واإلسرتاتيجيات اليت هتتم بتشغيل الشباب.  
تطوير البامج التعليمية عن طريق التنسيق بي خمرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.  
زايدة القروض املمنوحة للشباب بدف إقامة املشروعات الصغرية املدرَّة للدخل، وال سيَّما   

يف مناطق الريف والعشوائيات.
والنواحي    واألقضية  احملافظات  يف  األعمال  حاضنات  وإنشاء  اخلاص  القطاع  دور  تفعيل 

لتحتوي على مشاريع للشباب.
د: إسرتاتيجية تطوير القطاع اخلاص 2014–2030: تضمنت أهداف عديدة تتعلَّق 
البالد عب تطوير القطاع اخلاص يف ثالثة مراحل، األوىل )2014-2017  التشغيل يف  مبعدل 
تقودها احلكومة، واملرحل الثانية 2018–2022 تقودها احلكومة ابلشراكة مع القطاع اخلاص، 
واملرحلة الثالثة 2023–2030 يقودها القطاع اخلاص(. وتضمنت أهداف من قبيل زايدة مسامهة 
الثالثة إىل )%60( وأن يصل معدل  املرحلة  الناتج احمللي اإلمجايل لتصل يف  القطاع اخلاص يف 

البطالة إىل )4%(7. 
ه: الورقة البيضاء: التقرير النهائي خللية الطوارئ لإلصالح املايل

للقطاعات احملركة لالقتصاد واليت متتلك حالياً  أساسياً، وهو منح األولوية  تضمنت هدفاً 
مقومات أفضل للنهوض السريع، وتوفري فرص العمل، وتعزيز الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي. 
القيمة  القطاع اخلاص من أخذ دوره املطلوب يف اإلنتاج والنمو وحتقيق  كذلك تضمنت متكي 
املضافة وتوفري فرص العمل عن طريق تفعيل صندوق دعم القطاع اخلاص، وتفعيل األشغال العامة 
بدف توفري فرص عمل سريعة، وزايدة إنتاجية القطاع العام، وامتصاص العمالة الفائضة، والبطالة 

املقنعة8.

7. إسرتاتيجية تطوير القطاع اخلاص 2014–2030، ص 6-7. 
8. خلية الطوارئ لإلصالح املايل، الورقة البيضاء: التقرير النهائي خللية الطوارئ لإلصالح املايل، تشرين األول 2020، ص 55. 
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رؤية الشباب 2030: النتائج املتوقع احلصول عليها. 		
جوانب  بتغطية  اهتم  والذي   ،2019 لعام  والشباب  الفتوة  ملسح  التحليلي  التقرير  أكَّد 
مهمة متس حياة الشباب وتطلعاهتم والتحدايت اليت تواجههم، إذ إنَّ التحدي األكب الذي يواجه 
الشباب يف الفئة العمرية )24-15( سنة، هو ارتفاع معدل البطالة والذي بلغ )%27.5( وتركز 
بنسبة )%64( بي اإلانث الشاابت، و)%23( بي الذكور الشباب. ويتطلَّب هذا تبينِّ سياسة 
اقتصادية مولدة لفرص العمل الالئق ومناصرة الشباب مبنحهم دور حموري كشركاء وكمستفيدين؛ 
للدعوة األممية »ال نرتك أحداً يف اخللف من  دعماً لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. وترسيخاً 
الشباب« وبعيون ختطيطية وتنفيذية متكاملة، فضاًل عن تعزيز رغبتهم يف العمل خارج مؤسسات 

الدولة والعمل يف القطاع اخلاص9.
وأكَّد التقرير مسح الفتوة والشباب لعام 2019، إذ إنَّ املسح ُأْجرَِي لتشخص اإلمكانية 
الدميوغرافية،  اهلبة  مرحلة  العراق  دخول  عن  واضح  إعالن  مبنزلة  ويُعدُّ  الشبابية،  الظاهرة  لفهم 
ومبا يدعو إىل جتنيد األدوار )دولة، وقطاع خاص، ومنظمات جمتمع مدين، وحمافظات، وماحني 
احتياجاهتم وضمان مشاركتهم ومبا يضمن  ملتطلبات حتقيق  املستجيبة  والبامج  وشركاء( واخلطط 
قاعدة  مبنزلة  املسح  وُعدَّ  ومبتكرين.  ومشاركي،  منجزين،  فاعلي  ليكونوا  معهم  اإلجيايب  التأمل 

بياانت تستند عليها رؤية الشباب لعام 2030. 
املتحدة  األمم  صندوق  مع  وابلتعاون   2021 أيلول  يف  والرايضة  الشباب  وزارة  أطلقت 
الفاعليــن  صفــوف كل  رصِّ  إىل  جمملهــا  فــي  الرؤيــة  وهتدف   ،2030 الشباب  رؤية  للسكان 
احلكومييــن وغيــر احلكومييــن؛ لتهيئــة بيئــة مؤاتيــة؛ لتنشــئة شــباب يرفـض العنـف، ومؤهل، ومستقل، 

ومندمج اجتماعياً واقتصادايً، ويرفض العنف والتطــرف والغلــو10.
على مستوى العراق ال يوجد حتديدات لعمر الشباب. ففي مسح معارف ومواقف وممارسة 
الشباب لعام 2004، اْعُتِمَدت الفئة العمرية الشابة بي عمر )10 و24 سنة(، يف حي اجتهت 
مسوحات التشغيل والبطالة إىل حتديدها عند الفئة العمرية )15 و24 سنة(، وتبىن تقرير التنمية 

أاير   ،2019 والشباب  الفتوة  التحليلي ملسح  للتقرير  التنفيذي  امللخص  وآخرون،  التخطيط  ووزارة  والرايضة  الشباب  وزارة   .9
https://tinyurl.com/2kms242x   .3 2020، ص

10. وزارة الشباب والرايضة، رؤية الشباب 2030، أيلول 2021 ،ص 6 :
https://iraq.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/rwy_lshbb_2030_lnskh_lnhyy.pdf 

https://iraq.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/rwy_lshbb_2030_lnskh_lnhyy.pdf
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البشرية الوطين لعام 2014 الفئة العمرية )15 و29 سنة(، فما اعتمدت رؤية الشباب 2030 
الفئة العمرية )15 و34 سنة( وهو التحديد الذي اعتمدته األمم املتحدة وهو األكثر اعتماداً. 

قطاعية  رؤية  هي   2030 للشباب  الوطنية  الرؤية  فإنَّ  والتشغيل،  العمل  مستوى  وعلى 
التمكي  هو  األخرية  مرتكزات  من  إذ   .2030 العراق  رؤية  مرتكزات  ما جاء يف  مع  وتنسجم 
واالستثمار يف رأس املال البشرية واالجتماعي، والعدالة واإلنصاف يف توزيع الوارد وعوائد التنمية، 

واقتصاد متنوع معزز لألصول )ما فوق األرض( قادراً على توليد فرص العمل الالئق واحملمي.
السياسة اليت وضعتها الرؤية هي: رسم سياسات وطنية إلدماج الشباب يف االقتصاد الوطين، 
وال سيَّما الشباب الفقراء منهم تتيح هلم أينما كانوا فرصة عمل حقيقية للوصول إىل عمالة كاملة 

ومنتجة على أساس املساواة وعدم التمييز.
االستنتاجات واقرتاح السياسات . 			

من أبرز ما ميكن الوقوف عليه عن طريق ما سبق، هو أنَّ هناك جمموعة حتدايت تواجه تنفيذ 
السياسات االقتصادية واالجتماعية الواردة يف اإلسرتاتيجيات واخلطط االقتصادية اليت أعلنت رمسياً. 
كذلك توجد توصيات أو مقرتحات عديدة ميكن عن طريقها رسم سياسات تشغيل وطنية قادرة 

على مواجهة حتدايت اهلبة الدميوغرافية يف العراق. 
1. البطالة يف العراق هي بطالة هيكلية )إجبارية غري طوعية(: إنَّ البطالة يف العراق هيكلية 
)Structural Unemployment( وهي بطالة إجبارية أو غري طوعية، وهي نوع من أنواع 
البطالة ميتد ملدَّة زمنية طويلة نتيجة حدوث تغريات جوهرية يف النظام االقتصادي تؤدِّي بدورها إىل 
حدوث فجوة بي مهارات العاملي، ومتطلبات التوظيف، أو التشغيل، بعبارة أخرى حيصل تغيري 
يف الطلب على األيدي العاملة حبثاً عن مهارات جديدة. ويظهر هذا النوع نتيجة افتقاد العاملي 
للمهارات الالزمة اليت تليب متطلبات الوظائف اجلديدة املتاحة، ويكون من الصعب عليهم اكتساب 

هذه املهارات؛ بسبب ختلُّف النظام التعليمي، أو ركود بيئة األعمال. 
2. عدم توفر اإلرادة السياسية على املستوى احلكومي والنيايب: ما تزال انعكاسات عدم 
اهتمام السلطتي التشريعية والتنفيذية ابلسياسات االقتصادية، وعدم توافرها على رؤية اقتصادية 
السمة  أخطرها  شىت  وجتسَّدت يف صور  شاخصة  واإلسرتاتيجيات،  اخلطط  وجود  مع  واضحة، 
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الريعية لالقتصاد واليت عزَّزت االختالالت اهليكلية، والبطالة الناجتة عن ضعف القدرة على توليد 
فرص العمل وتردي الوضع األمين، فضاًل عن ضعف األداء املؤسسي والفساد املايل واإلداري وأتثري 

الوالءات الفرعية يف معايري الكفاءة واإلجناز11.
3. كان األداء املؤسسي الضعيف أبرز نتاجات تراخي وهوان السلطات يف البالد وعدم 
والتغامن  للتناحر  مكان  واملؤسسات  السلطات  تلك  وبقيت  اإلداري  اإلصالح  لتحقيق  تداركها؛ 
احلزيب والطائفي بعيداً عن املهنية والوطنية. وكان الفساد أحد أبرز صور انعدام املهنية تلك. وبفعل 
ذلك األداء الضعيف، وقدر تعلُّق األمر مبوضوع البحث، نالحظ أنَّ نسبة كبرية من السكان خارج 
تغطية برامج احلماية االجتماعية األمر الذي ما زال ميثِّل حتدايً مؤسسياً واقتصادايً واجتماعياً على 

الصعيدين احمللي والوطين. 
4. توظيف املال العام لتوسيع دائرة الطبقة الوسطى ألهداف سياسية، ويف ظل عدم وجود 
قطاع خاص يستوعب نسبة كبرية من العمالة، قد زاد من اإلنفاق التشغيلي يف املوازانت االحتادية 
حىت وصل إىل أكثر من )%70( على حساب اإلنفاق االستثماري ممَّا أسهم يف ضعف البنية 

التحتية يف قطاعات الرتبية والتعليم والصحة واإلسكان واخلدمات العامة.
5. اإلرهاب والوضع األمين غري املستقر وتزاحم األولوايت مع القضااي التنموية: إذ شكَّل 
عن  واالقتصادية  التنموية  القضااي  جزئياً  غابت  فيما  العراق  يف  القرار  صناع  لدى  أولوية  األمن 
السياسات العامة. وعند مقارنة اإلنفاق الفعلي على قطاع األمن جنده األعلى بي القطاعات. من 
جانب آخر، كانت لألوضاع األمنية اهلشَّة آاثرها السلبية على اجلوانب االجتماعية، إذ كانت 
أحد األسباب يف تزايد التسرُّب من التعليم يف مراحله املختلفة، وتوقف بعض املدارس وهتدمي بعض 

األبنية املدرسية12.
االقتصادية  املتغريات  على  وانعكاساهتا  السياسي  االستقرار  وعدم  السياسية  األوضاع   .6
الفقر  من  التخفيف  إسرتاتيجية  وأنشطة  تنفيذ مشاريع  تتبُّع  املثال، يف  على سبيل  للفقر  املغذية 
يف العراق 2022-2018، أظهرت تقارير متابعة تنفيذ أنشطة اإلسرتاتيجية أنَّ كثرياً من تلك 
املستدامة  التنمية  أهداف  من  للمتحقق  الثاين  الوطين  الطوعي  التقرير  املستدامة،  للتنمية  الوطنية  اللجنة  التخطيط،  وزارة   .11

2021، ص35.
12. املصدر نفسه، ص 51. 
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املشاريع مل حُتَل للتنفيذ، أو مل تـُْنَجز؛  بسبب األوضاع السياسية وأتخُّر تشكيل احلكومات اليت 
املالية وحتويلها، كذلك  التخصيصات  َثَّ أتخُّر   املوازنة، ومن  قواني  إقرار  إىل أتخُّر  تقود حتماً 
عزت التقارير إىل أنَّ االحتجاجات الشعبية يف عامي 2019 و 2020 كانت أحد صور عدم 
لتقرير مؤشرات ولوحات املتابعة  االستقرار الساسي اليت قادت إىل عدم تنفيذ املشاريع13. وَوْفقاً 
2019 ظهر أنَّ العراق قد واجه حتدايت ملموسة على مستوى اهلدف األول من أهداف التنمية 
املستدامة )القضاء على الفقر( عن طريق توفري فرص العمل؛ بسبب األوضاع السياسية واحلرب 
ضد التنظيمات اإلرهابية، فضاًل عن ارتفاع معدالت البطالة، وتراكم املشكالت االجتماعية. كما 
أنَّ املشكالت اإلقليمية واالجتماعية واألمنية والسياسية ما زالت قائمة، وتشكل حجر عثرة أمام 
مسار حتقيق أهداف التنمية املستدامة، أو التقدم يف مؤشراهتا ومنها هدف القضاء على الفقر14.   
فشل  يُعدُّ  أبخرى،  أو  بصورة  الالمركزية:  اإلدارة  وفشل  العام  القطاع  إصالح  عدم   .7
الالمركزية اإلدارية يف العراق أحد أبرز أوجه اإلخفاقات السياسية اليت ُمنيت با القوى السياسية 
ا عرقلت  العراقية بعد 2005. وكانت أبرز احملددات السياسية واإلدارية ملواجهة أزمة الفقر؛ ألنَّ
تنفيذ أنشطة ومشاريع اقتصادية تنموية لتحقيق أهداف عديدة منها، وتوفري فرص العمل؛ بسبب 
التنفيذية االحتادية وعلى مستوى احملافظات وتعارض الصالحيات، وما يرتتَّب  تعارض اإلرادات 

عليها من أتخري املخاطبات وغريها.
8. انعدام التنظيم االقتصادي والقانوين لكثري من جماالت العمل: إذ ما يزال غياب املعرفة 
أصحاب  يستغلها  اليت  الثغرات  أبرز  أحد  به  االلتزام  وعدم  االجتماعي  والضمان  العمل  بقانون 

األعمال يف عدم تسجيل العاملي لديهم يف دوائر العمل ودوائر الضمان االجتماعي.

13. للمزيد انظر: تقارير متابعة تنفيذ أنشطة مشاريع إسرتاتيجية التخفيف من الفقر يف العراق الصادرة عن وزارة التخطيط، واإلدارة 
التنفيذية إلسرتاتيجية التخفيف من الفقر يف العراق. 

https://mop.gov.iq/office_ministry/view/details?id=47&sub_content=146&id_
sub_content=0&sub2content=nothing 

14. أكادميية اإلمارات الدبلوماسية وشبكة األمم املتحدة حللول التنمية املستدامة، تقرير مؤشر ولوحات متابعة أهداف التنمية 
املستدامة 2019: املنطقة العربية، تشرين الثاين 2019، ص ص 20 – 22.

https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2019/2019_arab_re-
gion_index_and_dashboards_arabic.pdf 

https://mop.gov.iq/office_ministry/view/details?id=47&sub_content=146&id_sub_content=0&sub2content=nothing
https://mop.gov.iq/office_ministry/view/details?id=47&sub_content=146&id_sub_content=0&sub2content=nothing
https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2019/2019_arab_region_index_and_dashboards_arabic.pdf
https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2019/2019_arab_region_index_and_dashboards_arabic.pdf
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التنمية  وأهداف  االقتصادية  واخلطط  اإلسرتاتيجيات  على كل  التحدايت  هذه  تنطبق   
اهلبة  ومواجهة  العمل،  فرص  لتوفري  واالجتماعية؛  االقتصادية  هتتم ابألبعاد  اليت  األممية  املستدامة 

الدميوغرافية يف العراق. 
وإذا ما أردان التخلُّص من هذا الواقع املأزوم لقوة العمل. ينبغي االهتمام ابآليت:

النظام  مراجعة  ضرورة  تبز  اهليكلية  البطالة  من  النوع  هذا  ملواجهة  املثلى  الطريقة  أ. 
االستثمار  وكذلك  العمل،  سوق  ومتطلبات  تتفق  حديثة  أسس  على  وتقييمه  التعليمي 
املهارات  يف  التطور  مواكبة  من  العمل  طاليب  متكِّن  تدريبية  برامج  وضع  عب  البشرية  املوارد  يف 
وزارة  تعمل  اليت  التشغيل  سياسات  إنَّ  أي:  البالد.  يف  األعمال  بيئة  تتطلبها  اليت  والقدرات 
مسألتي  على  تركز  أن  جيب  التخطيط،  وزارة  مع  ابلتعاون  وضعها  االجتماعية  والشؤون  العمل 
 أساسيتي، وهي                                                                 :

العمل.      سوق  متطلبات  مع  والتدريب  التعليم  خمرجات  مواَءمة  طريق  عن  املهارات  تكوين   -   
  - إعادة بناء القطاعات االقتصادية؛ لكي تساهم يف استيعاب أكب قدر من قوة العمل.

على مستوى التدريب املهين والفين، ومتتلك وزارة العمل والشؤون االجتماعية يف هذا اجملال 
)39( مركزاً تدريبياً موزعة على حمافظات البلد مجيعها، ولكنها اي لألسف مشلت بقرارات الالمركزية 
وهي اليوم تعاين ما تعانيه. أمَّا املعاهد واإلعدادايت املهنية التابعة لوزاريت الرتبية والتعليم العايل فهي 
أيضاً تعاين من مشكالت عديدة، منها: )قلة االختصاصات والبامج اليت ال تتجاوز 22 مهنة، 
واملختبات  واملعامل  البناايت  وتقادم  للتدريب،  املخصصة  األولية  املواد  من  التخصيصات  وشح 
التابعة هلذه املعاهد واإلعدادايت، والسماح خلرجيي هذه املؤسسات ابالخنراط يف مؤسسات التعليم 

اإلنساين وخصوصاً كليات الرتبية الرايضية. وهنا ميكن العمل عن طريق:
إصالح مراكز التدريب املهين احلكومية واخلاصة وتوسيعها؛ لكي ترفد القطاعات االقتصادية   

ابلعمل املاهر
هذه    بي  واخللفية  األمامية  االرتباطات  تضمن  بصورة  االقتصادية  القطاعات  بناء  إعادة 

القطاعات.
إصالح مؤسسات العمل َوْفق متطلبات املنظمات الدولية املختصة: أن يكون سوق العمل   
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منظماً ومنسجماً مع القطاعات املكونة لالقتصاد؛ إذ يؤدِّي دوراً أساسياً يف خلق جمتمع متوازن. 
وأن يتمتع مبنظومة تشريعات وقواني ساندة له مثل قانون العمل رقم )37( لسنة 2015، وقواني 
الضمان االجتماعي، وقواني احلد األدىن لألجور والشروط الصحية يف موقع العمل، كل ذلك 
جيعل من سوق العمل سوقاً جاذابً للعمل املاهر املنتج، وخبالفه فإنَّ سوق العمل سيكون طارداً 

للعمل املاهر.
ب. نؤكِّد هذه السياسة الطموحة، ونتفق معها، ونذكر مبقرتحات العمل يف أدانه، واليت 
إن ُروِعيت ستكون بوابة كبرية المتصاص البطالة والسري خبطى واضحة وواثقة جتاه بلورة سياسات 

تشغيل وطنية إسرتاتيجية:
حتسي جودة برامج التعليم الرمسية واملهنية وغري املهنية مبا يف ذلك البامج اجلامعية وربط   

خمرجاهتا مبدخالت سوق العمل، وتتوىل وزارات الرتبية والتعليم العايل هذا املقرتح.
تقني العمالة األجنبية الوافدة ومراقبة التزام الشركات بنسبة استخدام العمالة األجنبية.  
التعليم األساسي    وضع خطة عمل وطنية ملكافحة عمل األطفال وضمان حصوهلم على 

واملتقدم.
تطوير سياسة وطنية للتشغيل والبطالة.   
دعم القروض ألصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة من الشباب.  
تطوير مراكز خدمات الشباب وزايدة عددها يف املناطق الريفية.  
تفعيل تسجيل الشركات الصغرية للشباب مع القطاع الصناعي.   
تقدمي تسهيالت ضريبية وإدارية وإجرائية للمصانع الصغرية.  
تقدمي الدعم التقين والفين للصناعات الناشئة اخلاصة ابلشباب.  
بقروض دون    أو  الراغب إبنشاء مشاريع زراعية جماانً،  الشباب  أراضي زراعية على  توزيع 
فوائد.
ختصيص بند خاص يف قانون املوازنة للقروض اخلاصة ابلشباب.  
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رفع نسبة الشباب العراقي العامل يف قطاع النفط بكل صوره إىل )50%(.  
تنظيم سوق العمل للعمال غري العراقيي.  
إلزام أصحاب املشاريع واملصانع والورش اباللتزام بقانون الضمان االجتماعي وقانون العمل   

رقم )37( لسنة 2015.
تفعيل املناطق االقتصادية والصناعية يف مجيع احملافظات العراقية.  

جداً  مناسباً  نجاً  املشاريع  تنمية  صندوق  نَج   :)EDF( املشاريع  تنمية  صندوق  ج. 
ابلنسبة لوضع العراق، إذ تبلغ نسبة العمالة يف القطاع اخلاص )%60( من القوى العاملة الكلية 
يف البالد، تتمثَّل معظمها يف املشاريع الصغرية واملتوسطة، واليت تعرضَّت إىل دمار وأضرار جسيمة، 
نوع خاص.  من  األمر حتدايً  ويُعدُّ هذا  إعمارها.  الالزم إلعادة  التمويل  إىل  افتقارها  فضاًل عن 
هذه املبادرة حباجة إىل اهتمام حكومي عب أمرين أساسيي: األول، توفر التمويل الالزم، ووضع 

ضماانت لتشغيل املشاريع، والثاين: توافر األطر القانونية الالزمة والضامنة حلقوق العمال. 
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