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  كلیة المنصور الجامعة / األقتصادیة  أستاذ العلوم / رئیس قسم العلوم التجاریة والمصرفیة * 

  
  البطالة في العراق

  الواقع والحلول 
  

  *األستاذ الدكتور عبدالرسول عبد جاسم
 المستخلص

ان من اهم متطلبات تحقیق النمو األقتصادي في العراق هو تظافر الجهود من اجل 
ضاء على البطالة وعلى وفق تفصیالت تحقیق األستخدام األمثل للقوى العاملة والق

والتي تعكس بدورها قدرة تلك السیاسات للقضاء ... فسها تحددها السیاسة التنمویة ن
وذالك بعد التعرف على جانبي العرض والطلب على قوة العمل ...على ظاهرة البطالة

من خالل تاثیر تلك ...وتحدید حجم األحتیاجات وما تعكسه من اثار علىالدخل القومي 
وصوًال الى اعادة توزیع ...-ةاألستثماری-التغیرات على القدرة األستهالكیة واألدخاریة

بین التوسع في عدد العاملین وتطویر  القوى العاملة على ضوء العالقة التخطیطیة
ومن هنا تناول البحث الواقع الدیموغرافي واتجاهات األستخدام ...وسائل األنتاج

والبطالة ومن ثم وضع سبل المعالجة المتمثلة في تصحیح هكلیة قوة العمل وتوجیه 
 .ة التدریبیةالعملی
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 :تمھید 
ان من بین اھم ما تستلزمھ مسیرة النمو االقتصادي تظافر االجراءات التي   

شریة للقضاء ھو تحقیق االستخدام االمثل للموارد الب... تتضمنھا السیاسات االقتصادیة 
على البطالة وذلك عندما تتوافق متطلبات االقتصاد الوطني من القوى العاملة مع ما متوفر 
منھا في ظل نمط محدد للنشاطات االقتصادیة لتحقیق معدالت النمو المطلوبة على صعید 
االقتصاد الوطني مما یتطلب توافر عناصر متعددة تتدخل في تحدید جانبي العرض والطلب 

وعلى وفق تفصیالت تحددھا عملیة النمو االقتصادي والتي تعكس ... قوة العمل على 
بدورھا قدرة تلك السیاسات في القضاء على ظاھرة البطالة وتأسیساً على ذلك قمنا بدراسة 

  :ھذه الظاھرة ومعالجتھا في العراق من خالل دراسة وتحلیل المحاور االتیة 
  :الواقع الحالي   -:اوالً 

 دیموغرافي  الوضع ال •
  التشغیل وحجم البطالة  •

  : البطالة واتجاھات االستخدام  -:ثانیاُ 
 مفھوم والیة البطالة  •
 المعطیات  •
 المؤشرات  •
  : المعالجة وطرق الحل  -:ثالثاً 

 المنھجیة والحل •
 السیاسات  •

Ø  تصحیح ھیكلیة قوة العمل 
Ø توجیھ العملیة التدریبیة 

  االستنتاجات والتوصیات -:رابعاً 
  

  جداول احصائیة ملحقة -:اً خامس
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                     الواقع الحالي: اوالً 
  

یشكل موضوع البطالة واسلوب معالجتھا اھمیة اساسیة في تنمیة واعمار العراق 
بسبب العالقة العضویة بین المناھج التنمویة والستراتیجیة العامة ... في المرحلة الراھنیة 
المتمثل بتنمیة الموارد البشریة بما في ذلك تھیئة ... الجتماعي للتطور االقتصادي وا

الوسائل الكفیلة لتوفیر الخدمات الصحیة والتعلیمیة والسكن وغیرھا من المھمات التي 
اذ ان زیادة حجم السكان وارتفاع معدالت نموه ... تھدف الى تنمیة وتطویر قابلیات االفراد 

ً على كاھل ا ً اقتصادیا وال سیما في البلدان السائرة في طریق ... القتصاد الوطني تشكل عبئا
  . النمو وخاصة تلك التي تعاني من تدني معدالت نمو انشطتھا االقتصادیة 

وفي حالة العراق وعلى الرغم من امتالكھ موارد طبیعیة وزراعیة واقتصادیة   
ي امكانیة استغالل اال انھ ھناك قصور ف... یقابلھا نمو بالسكان ضمن الحدود المقبولة 

الموراد االقتصادیة وبالشكل الذي یعمل على االستخدام االمثل لقوة العمل حیث تفاقمت 
ظاھرة البطالة نتیجة للسیاسات االقتصادیة المركزة على االنفاق الحربي والتسلیح في 

االمر الذي یتطلب وضع االسس لرسم سیاسة تنمویة تضمن تشغیل ... الفترات السابقة 
یدي العاملة لسد احتیاجات التنمیة ، لتتالءم مع الموارد والقدرات المتوفرة من الید اال

العاملة في معالجة حاالت عدم التوازن والتي افرزت ظاھرة البطالة بكافة اشكالھا وما 
  .تعكسھ من ظواھر سلبیة على عملیة النمو 

  
  

  :الوضع الدیموغرافي في العراق
  

االمر الذي ... ة الدول ذات الحجم المتوسط من السكان یعتبر العراق من بین مجموع
یفسر وجود حاجة كبیرة الى القوة العاملة بمختلف اصنافھا ومستویاتھا والى توجیھ 
استخدام الموارد الطبیعیة والمادیة وتوظیفھا في عملیة التنمیة البشریة سیما وان العراق 

ه والثروات المعدنیة من النفط والكبریت یمتلك مساحات كبیرة من االراضي الزراعیة والمیا
اال انھ بسبب الظروف التي سادت البالد من حكم ظالم وسیاسة اقتصادیة ... والفوسفات 
ادت الى تدھور االقتصاد العراقي وشیوع ظاھرة البطالة والتضخم النقدي ... غیر حكیمة 

لضمان االستخدام االمثل  مما یؤكد الحاجة الى اعادة النظر في ھیكل الموارد البشریة... 
وبالتالي دیمومة مسار عملیة ... للید العاملة وتلبیة االحتیاجات من المھن واالختصاصات 

  .التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في العراق 
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 :السكان والتركیب النوعي •

یتضح من خالل مراجعة البیانات االحصائیة المتوفرة والتركیب النوعي حول 
حجم السكان في العراق الى وجود زیادة سریعة في حجم السكان تطورات 

ملیون ) 20.5(الى  1987ملیون نسمة في عام ) 16.3(ومعدالت نموه ، فمن 
 2003ملیون نسمة حتى نھایة عام ) 26.3(لیصل بحدود  1995نسمة عام 

ً بذلك نسبة نمو تتراوح ما بین  ً حیث ارتفع معدل %) 3 -%2.8(محققا سنویا
الى )  1(الید وانخفض معدل الوفیات خالل تلك الفترة ویشیر الجدول رقم المو

  . 2003الى  1957تطور حجم السكان خالل الفترة ما بین 
  

اما بالنسبة للتركیب النوعي للسكان فقد شكلت نسبة الذكور من المجموع الكلي 
 على مدى السنوات ما بین%  51.2الى % 50.1للسكان نسبة تتراوح ما بین 

على الرغم من حصول بعض الزیادات المطلقة في عدد  2003وحتى  1957
االناث في بعض تلك السنوات، وبذلك یمكن القول بان نسبة الذكور الى مجموعة 

  .السكان حافظت على معدالتھا االعتیادیة قیاساً باالناث وحتى الوقت الحاضر 
  

 :التوزیع البیئي والعمري للسكان  •
العراق النسبة الغالبیة من السكان نتیجة للتطور الحاصل  تشكل نسبة الحضر في

ً بالمناطق الریفیة  ... في المدن الكبیرة وحصولھا على الخدمات المتطورة قیاسا
بسبب ارتفاع معدالت الھجرة من الریف الى المدن ، فقد انخفضت نسبة سكان 

ً خالل الف ً كبیرا ( ترة ما بین الریف من المجموع الكلي لسكان العراق انخفاضا
وارتفع سكان % ... 36.3من سكان العراق الى % 61.2من )  1977 – 1957

من مجموع السكان خالل العقد االخیر من القرن %  63.7الحضر لیشكل حوالي 
من سكان % 72واستمرت ھذه النسبة باالرتفاع لتبلغ اكثر من ... الماضي

ً الستمرار تدفق سكا...  2003العراق في عام  ن الریف الى المدینة والذي نظرا
ادى بدوره الى تخلف القطاع الزراعي وانخفاض االنتاج واالنتاجیة بسبب دخول 
المھاجرین من الریف الى المدینة والقیام بأعمال ھامشیة ادت الى ظھور مھن 

  ...وسیطة ال تساھم بشكل فعال في عملیة االنتاج 
  

ارتفاع الفئة )  2(دول رقم اما بشأن توزیع السكان حسب االعمار یبین الج
من مجموع السكان  عام %  42.3العمریة للسكان دون سن العمل حیث بلغت  

ً االرتفاع 1998عام % 35بعد ان كانت بحدود    2003  ویظھر من الجدول ایا
 في حین% 52.9النسبي للفئة العمریة للسكان في سن العمل لتبلغ في المتوسط 

من مجموع السكان عام % 3.1سنة فما فوق  65تبلغ نسبة السكان في سن 
...  وتكشف ھذه النسبة حقیقة ارتفاع نسبة االعالة في العراق  2003
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% 113مما یثقل العبء على الفئة العمریة الفعالة من السكان حیث بلغت حوالي 

وعلى الرغم من زیادة نسبة السكان الفعال في العراق ودخول ...  1995عام 
% 112العمل فأن معدالت االعالة بقیت عند مستویاتھا البالغة المرأة الى سوق 

 .  2003وحتى  1998على مدى السنوات من 
 
  

  :التشغیل وحجم البطالة 
لقد كان لتردي عملیات االنتاج وتفشي الظواھر التضخمیة في االقتصاد   

مر الذي اال... العراقي بشكلھا الحاد االثر المباشر في ارباك العملیات االستثماریة 
ادى الى شیوع البطالة بكافة انواعھا وبنسب متفاوتة من السكان الفعال وكان من 

سنة من ) 15(ضحایا تلك االزمات فئة الشباب من الذین تقع اعمارھم ما فوق 
 ً العمر والذین یكونون النسبة العظمى من اجمالي السكان النشطین اقتصادیا

ازداد العرض نتیجة الرتفاع معدالت  والعنصر االساس المكون لقوة العمل حیث
نمو السكان مقابل تباطئ نمو الطلب على العمالة بسبب تراجع االداء االقتصادي 
وعدم القدرة على تحقیق معدالت متقدمة للنمو االقتصادي ولضعف العملیة 
االستثماریة ومن ثم ضعف القدرة على تولید فرص عمل جدیدة حتى اضحت 

الظواھر االقتصادیة التي ینبغي معالجتھا ضمن برامج  البطالة في العراق من
ھذا الى جانب انعكاساتھا ... تنمویة یشكل فیھا االنسان ھدف التنمیة وموضوعھا 

السلبیة على االوضاع االقتصادیة واالجتماعیة ، فقد تفاقمت ھذه االزمة منذ 
السكان ازاء  سنین عدیدة على الرغم من كون العراق من البلدان التي تتمیز بقلة

حیث استمر تراجع )  under population(موارده االستثماریة او بما یسمى 
ً حتى عام  ً  2003الناتج المحلي االجمالي لیصل الى نسبة الثلث تقریبا قیاسا

نتیجة لما عكستھ سیاسة الحروب والسیاسة االقتصادیة غیر ... باالعوام السابقة 
  . في الحقبة السابقة دالحكیمة في توجیھ اقتصادیات البال

  
ففي الوقت الذي قدرت ... لقد تباینت تقدیرات حجم البطالة في العراق   

تشیر تقدیرات % 33 -% 25فیھ منظمة العمل العربیة نسبة البطالة ما بین 
  .اخرى الى انھا تزید عن الضعف 

ً وزارة التخطیط والتعاون االنمائي بالتعاون مع    اال انھ قامت مؤخرا
 2003ة العمل والشؤون االجتماعیة بأجراء مسح لحالة البطالة لعام وزار

  -:وتوصلت الى ما یأتي 
 لكال الجنسین % 28.1سنة فاكثر یبلغ ) 15(ان معدل البطالة بین السكان بعمر  ●
 بین النساء % 16.0مقابل % 30.2معدل البطالة بین الذكور  •
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في المناطق % 25.4ابل مق% 30بلغ معدل البطالة في المناطق الحضریة  •

 الریفیة 
 

  :اما على صعید المحافظات فقد اوردت االحصائات ما یأتي 
تتصدر محافظة الناصریة جمیع المحافظات من حیث نسبة البطالة والتي قدرت  •

 لكال الجنسین %46.2بحدود 
بین االناث في المحافظة % 25.6بین الذكور و% 48.8بینما بلغت حوالي  •

 .المذكورة
، ثم محافظة البصرة % 33.3محافظة االنبار لتبلغ نسبة البطالة فیھا  تلیھا •

، في حین سجل معدل البطالة ادنى مستویاتھ في مافظة كربالء حیث % 15.5
 ).بین االناث % 12.8بین الذكور و % 14.2(للجنسین % 14بلغ حوالي 

 
اوردت االحصائیات  فقد) ریف وحضر ( اما بالنسبة لحالة البطالة على المستوى البیئي  

  -:ما یأتي 
بین االناث وفي المناطق الحضریة % 6.7بلغ معدل البطالة في المناطق الریفیة  •

 % .22.3بحدود  
في % 13من الذكور في المناطق الریفیة و % 28.9وبلغ معدل البطالة حوالي  •

 .المناطق الحضریة
  -:وبشأن البطالة المقنعة فقد صنفھا المسح على حسب اسبابھا 

، منھا % 23.5بلغ معدل البطالة المقنعة الناجم عن قلة ساعات العمل حوالي  -
  ...للذكور % 19.4لالناث و % 40.2

للذكور % 6.3موزعة ما بین % 5.6ومن حیث قلة الكفایة االنتاجیة فقد بلغت  -
 .لالناث % 2.8

كانت حصة االناث منھا % 21.2وبلغ معدل البطالة المقنعة بسبب تدني الدخل  -
 % .17.6والذكور % 29.2

للجنسین % 44.1وتبین لنا من المسح ایضا الى ان معدل النشاط االقتصادي بلغ 
 –%41.0(وترواح معدل النشاط االقتصادي ما بین ) لالناث% 14.2للذكور و % 73.7(

  .في المناطق الحضریة والریفیة على التوالي %) 49.9
محافظة واسط نالت الحصة االكبر لتسجل  وبصدد معدل النشاط االقتصادي اتضح لنا بأن

في حین ) لالناث % 36.8للذكور و % 79.8(للجنسین موزعة ما بین % 58.4معدل 
للذكور % 72للجنسین منھا % 38.5سجل ادنى مستوى لھ في محافظة نینوى لیصل الى 

  .لالناث % 5و 
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  :ز بـ وھكذا یتضح مما تقدم بان انماط البطالة السائدة في العراق تتمی 
لكال % 28سنة فاكثر ھو بحدود ) 15(حجم البطالة بین السكان في عمر  •

وبین االناث نسبة % 30الجنسین في حین تشكل البطالة بین الذكور حوالي 
16. % 

لكال الجنسین ، ویبلغ % 50سنة حوالي ) 14 -6( حجم البطالة لالعمار ما بین  •
 .االناثبین % 40وبحدود % 55معدل البطالة بین الذكور 

 )  3( وكما یتبین في جدول مسح البطالة رقم 
  

وال بد من االشارة الى الصعوبات التي یواجھھا االقتصاد العراقي في المرحلة الراھنة 
وبالتالي قصور ... للقضاء على البطالة وفي مقدمتھا تدني مستوى التعلیم واالعداد المھني 

االقتصادیة ازاء تطورات التكنولوجیا االمر  النظام التعلیمي في تغطیة احتیاجات االنشطة
الذي یتطلب اعداد برامج وسیاسات للتمكن من القضاء على ھذه المعضلة وذلك على وفق 

  .خطة مدروسة في اطار منھج جدید وموجھ یضمن تجاوز مشكلة البطالة 
  
  
  

  البطالة واتجاھات االستخدام  -:ثانیاُ 
  

ذي اصاب العملیة االقتصادیة في العراق لقد كان لحالة الدمار والتخریب ال  
وخاصة منذ بدایة العقدین االخیرین من القرن الماضي وحتى الوقت الحاضر بسبب 

السبب المباشر لتوقف غالبیة المشروعات ... الحروب والحصار االقتصادي واالحتالل 
د االولیة االقتصادیة وتعرض البعض االخر منھا الى التوقف الجزئي بسبب عدم توفر الموا

وخاصة تلك التي یتطلب نشاطھا تشغیل ... والمستلزمات الالزمة لمواصلة عملیة االنتاج 
كل ھذه االمور ادت الى تسریح اعداد كبیرة من قوة العمل ... اعداد كبیرة من قوة العمل 

ھذا الى جانب استمرار تدفق قوة العمل الجدیدة الى ... التي كانت تمارس العمل فعال 
حیث توافدت جموع كبیرة من ... اق وخاصة خالل الفترة التي اعقبت سقوط النظام االسو

 ً المفصولین عن العمل والمھجرین والسجناء السیاسیین والتي خلقت بدورھا ضغطا جدیدا
على سوق العمل وتفاقم مشكلة البطالة وزاد من حدتھا استمرار االنكماش والركود 

وتطورة ... الشخاص الواقعین ضمن تصنیف العاطلین وبذلك ازداد عدد ا... االقتصادي 
ً تشكو من ھذه الظاھرة  ً وتخصصات عدیدة لم تكن سابقا مثل فئة ... لتشمل انواعا

وخاصة ( الخریجین من االختصاصات الفنیة والعلمیة واالداریة حتى اصبحت فئات كبیرة 
... ت التي اكتسبتھا تمارس اعماالً بعیدة عن المؤھال) من خریجي الكلیات والجامعات 

      بالقیام بأعمال ھامشیة غیر منتجة وما تعكسھ ھذه الظاھرة من اثار سلبیة على الطاقات
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النتاجیة واالستھالكیة اذ ان تحدید حجم الطلب ونوعیتھ على اساس بنیة الوحدات أ
ب علیھ االنتاجیة وطبیعة انشطتھا ھي التي تحدد الیة العالقات ما بین عنصر العمل والطل

  ... وبالتالي تحدید امكانیة السیطرة على ظاھرة البطالة والقضاء علیھا 
 

  :مفھوم والیة قیاس البطالة 
المقصود بظاھرة البطالة ھو عدم ممارسة االفراد الذین ھم في سن النشاط   

خالل فترة زمنیة معینة لظروف خارجة ) سنة  64 -15وغالباً ما تكون ما بین (االقتصادي 
  .رادتھم بالرغم من قدرتھم على العمل ورغبتھم فیھ وبحثھم عنھ عن ا

وعلى ھذا االساس ال بد من التفریق بین انواع البطالة التي تعاني منھا قوة العمل وطرق 
  : معالجتھا وھي 

  
  : النوع االول 

وینشأ لعدم توفر العدد الكافي من عرض العمل لتشغیل كافة االشخاص الذین ھم 
ویطلق علیھا بالبطالة االنكماشیة ویمكن معالجتھا بأتخاذ الوسائل الكفیلة في سن العمل 

لزیادة االنفاق النھا ناتجة عن النقص في الطلب على عنصر العمل نتیجة لعدم كفایة 
  االنفاق االستثماري 

  
  : النوع الثاني 

ویكون في حالة عدم التوافق ما بین الوظائف الشاغرة واالشخاص العاطلین عن 
فقد تكون فرص العمل الشاغرة بحاجة الى اشخاص ذوي مؤھالت خاصة ولیس ... عملال

من العاطلین وممن تتوفر لدیھ ھذه المؤھالت وقد تكون فرص العمل متوفرة في منطقة من 
وتتم معالجتھا ... المناطق والعماال العاطلون في منطقة اخرى ویسمى بالبطالة االحتكاكیة 

او ... مت عنھا كتسھیل مھمة انتقال العاملین من منطقة الى اخرى بأزالة االسباب التي نج
  .تدریبھم وتعلیمھم الحرف واالعمال التي تتوفر فیھا فرص العمل الشاغرة 

  
  

  :البطالة الموسمیة : النوع الثالث 
وتظھر في االنشطة االقتصادیة الموسمیة حیث یقتصر االنتاج فیھا خالل فصل  

ما یحصل في القطاع الزراعي حیث تكون زراعة المحاصیل  معین من السنة وغالباً 
وفي الصناعات االستھالكیة كصناعة الفواكھ واللحوم والمنتجات ذات ... موسمیة 

االستھالك الموسمي، وتعالج عن طریق مناقلة االیدي العاملة الى انشطة اخرى خالل 
  .مواسم توقف العمل 
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  :البطالة المقنعة : النوع الرابع
تمثل بضخامة عدد العاملین في القطاعات واالنشطة االقتصادیة، حیث تكون وت  

كمیة العمل المبذول عالیة ویبقى الناتج الكلي ثابت بل وقد ینخفض في الكثیر من االحیان 
بحیث ان سحب جزء من قوة العمل من عملیة االنتاج ال یؤثر على كمیة ومستوى االنتاج 

لمال المستخدم، ولتجنب البطالة المقنعة یتطلب االمر مع ثبات التقنیات  وحسب رأس ا
التنسیق بین مستوى االنتاح وعدد العاملین ووقت العمل الالزم واستخدام قوة العمل 
بصورة جیدة وزیادة انتاجیتھا بأستغالل الطاقات الموجودة بأفضل وجھ، اي تحقیق 

كامل مع مستوى معین من التشغیل االمثل لعنصر العمل ذلك بأستخدام العاملین بدوام 
وذلك لتحدید عدد العمال الالزمین لعملیة ...االنتاجیة یتناسب واستغالل الوقت لعنصر العمل 

بما في ذلك االختصاصات ومقدار المتوفر ... االنتاج الى جانب تحدید المستوى النوعي 
  منھا 

.  
ً علیھ فقد اعتمد بحثنا على تفسیر تلك المفاھیم وعلى وفق    : االلیة االتیة وبناءا

 :مفھوم العاطلون عن العمل من الذكور واالناث یشمل   - أ
  .االشخاص الذین لم یمارسوا اي عمل مقابل اجر او لحسابھم الخاص  §
 االشخاص الذین یبحثون عن عمل مقابل اجر §

 السكان العاطلین + السكان العاملین فعال = السكان النشطین اقتصادیا   - ب
 

  
  
 
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سنة فأكثر )15(عدد السكان النشطین اقتصادیا وفي عمر

 سنة فأكثر) 15(عدد السكان في سن 

  =معدل النشاط االقتصادي    - ج 
 )لقوة العمل (

 سنة فأكثر )15(عدد العاطلین الذین یبحثون عن عمل وفي عمر

 سنة فأكثر) 15(مر عدد السكان النشطین اقتصادیا  في ع
  =   معدل البطالة  -د
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  :المعطیات 
لقد حتم التطور التكنولوجي اھمیة التوصل الى اكثر االسالیب مالئمة للتفاعل بین 

یجدر استخدام االدوات واالسالیب ... فمن اجل معالجة ظاھرة البطالة ... االنسان وااللة
الفنیة المتاحة الى جانب الفھم العمیق للعالقات ما بین المھارات البشریة والتنمیة، عن 

یق حصر وتقدیر قوة العمل الحالیة بما فیھا دراسة الموازین السكانیة، وموازین القوى طر
على اساس تقدیر ... العاملة وما یرتبط بھا من مدخالت ومخرجات الجھاز التعلیمي 

على ضوء استخدام المؤشرات ... المعروض من قوة العمل وكیفیة مواجھة الطلب علیھا 
العمل في القطاعات الرئیسیة في االقتصاد الوطني وتطوره،  الكلیة مثل معدالت انتاجیة

ومعامل رأس المال وتوزیع القوى العاملة حسب المھن ومدى الخلل في توزیع العاملین 
ومن ثم التوجھ نحو تفصیالت تلك التوزیعات ... وارتباطھا بمخرجات الجھاز التعلیمي 

ا عن فروع النشاط االقتصادي ووضع المؤشرات من واقع الدراسات التي یتم اعدادھ
واحتیاجاتھا من القوى العاملة ومستوى االنتاجیة والتعرف على المھارات البشریة الالزمة 

... لالنشطة االقتصادیة وتھیئة القوى العاملة لسد االحتیاجات من المھارات الضروریة 
خرى من خالل وذلك لتوجیھ استخدام ھذا المورد الحیوي وضمان كفاءتھ ازاء الموارد اال

  :تحدید المعطیات العامة التي تحكم ظاھرة البطالة في العراق وھي 
  

اختالل ھیكل العمالة ونقص االیدي العاملة الماھرة والمتخصصة تعتبر من  .1
فالقطاع الزراعي یعاني ... المشاكل االساسیة التي تواجھ مسألة تشغیل العاملین 

ئمیة بینما استوعبت قطاعات االقتصاد من البطالة الجزئیة والموسمیة وحتى الدا
ً من القوى العاملة وضمن وظائف ذات انتاجیة منخفضة  ً كبیرا ... الوطني جزءا

نتیجة للركود في النمو والتباطيء في االقتصاد وبما یشبھ االنكماش طیلة الفترة 
السابقة والممتدة خالل العشرین سنة السابقة انعكس ذلك في عملیة التأثیر 

دل بین التضخم واستخدام الید العاملة على اثر السیاسات التوسعیة المالیة المتبا
فعلى سبیل المثال ال الحصر ، یتجاوز عدد العاملین في قطاع الخدمات . والنقدیة 

من الناتج % 8من مجموع العاملین في حین ال یسھم بأكثر من % 33نسبة 
  .القومي االجمالي 

واالضطالع بعملیات ... ل اعمال الوسطاء ظھور نشاطات ھامشیة وطفیلیة مث .2
واعمال السمسرة وما الى ذلك ، مما ادى الى ... البیع والشراء سریعة المردود 

عزوف العاملین في الكثیر من االحیان عن القیام بأعمالھم االساسیة او 
او تطویر قابلیاتھم وبالتالي انخفاض انتاجیة العمل ثم اختالل ... التخصصیة 

والتضخم النقدي ... ة ما بین االنتاجیة واالجور وتفاقم ظاھرة البطالة الموازن
وھذه الظاھرة واضحة للعیان في عملیات البیع والشراء على االرصفة 

وغیرھا من االسواق الطارئة على عملیة االنتاج ... والمزادات واسواق الجمعة 
 .والتسویق 
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ل الذي یضمن تغطیة االحتیاجات اختالل الھیكل المھني وضرورة تصحیحھ بالشك. 3
اذ ان القضاء على البطالة یتطلب اعادة النظر في التكوین ... من االختصاصات الفنیة 

ً من المرونة بمناقلة ... المھني والتدریب واالعداد المھني  بما یعمل على ایجاد نوعا
من المھن العاملین بین قطاعات االقتصاد الوطني لضمان االعداد لتلبیة االحتیاجات 

 .واالختصاصات 
حالة عدم التوازن والمواءمة بین انتاجیة العمل وتعویضات المشتغلین والتي . 4

یستلزم ایجاد حالة من التوازن ما بین االنتاجیة ... تعمل على خلق البطالة المقنعة 
واالجور وبما یجعل نمو معدالت االنتاجیة بمستویات اعلى من تعویضات المشتغلین 

الذي یعمل على االستخدام االمثل لقوة العمل من اجل تحقیق المساھمة  وبالشكل
 .المباشرة والفعالة لعنصر العمل في عملیة االنتاج 

  
  

  :المؤشرات 
تعاني بنیة قوة العمل في العراق من عدم قدرتھا على سد احتیاجات المشاریع من 

االختصاصات الخدمیة  الید العاملة الماھرة والمتخصصة، في حین یوجد ھناك فائض في
یقابلھا نقص في الید % 8وفي االنشطة االداریة بحوالي % 20والمساعدة تقدر بأكثر من 

)  5،  4الجدول  % ... ( 10واالختصاصات الفنیة بما یقرب من % 18العاملة الماھرة 
ھذا الى جانب جملة من ... وقد انعكس ذلك على مستویات االنتاجیة ونوعیة االنتاج 

  - :شرات االخرى والمتمثلة في المؤ
  
  

عدم توفر فرص عمل عالیة االنتاجیة لكل القادرین على العمل مما ادى الى  .1
ظھور انماط للتشغیل منخفضة االنتاجیة والسیما في القطاع العام والقطاع 

، التي تتمیز بظاھرة البطالة المقنعة وفائض التقلیدي لالنشطة االقتصادیة 
  .العاملین 

  
... ركیب المھني المھاري لقوة العمل عن تلبیة احتیاجات جھود االنماءقصور الت .2

التي ترتبط بأستیراد فنون االنتاج الحدیثة االمر الذي یؤدي الى تفاقم مشكلة 
فما زالت سیاسات التدریب المتبعة ...نقص المھارات والكفاءات في قوة العمل

عجز المعاھد والمراكز عاجزة عن الوفاء باالحتیاجات والمتطلبات وبالتالي 
التدریبیة في اعداد القوة العاملة وخاصة االطر الوسطى فلم تشمل الفرص 

من مجموع قوة العمل حیث تشیر % 12التدریبیة وحتى سقوط النظام، اكثر من 
التقدیرات الى ان مجمل االحتیاجات من االختصاصیین والفنیین للفترة من 

( شخصا من االختصاصیین و  )88883( تقدر بأكثر من  1990 -1981
  شخصا من الفنیین موزعین على مختلف اصناف االختصاصات ) 73984
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باالضافة الى غیاب فلسفة العالقة التي . والمھن وال زال ھذا المعدل ھو السائد حالیا 
تحدد صیغة التكامل فیما بین التعلیم االكادیمي والمھني االمر الذي خلق نوعا من 

ومن ثم شیوع ... اختالل الموازنة ما بین مخرجات التعلیم ومستوى االحتیاجات 
  .وحتى الوقت الحاضر ظاھرة البطالة بین الخریجین 

عدم االھتمام ببیانات واحصاءات وتبادل معلومات التعلیم والتدریب وضعف  .3
التعاون ما بین االجھزة في ھذا المجال فلیس ھناك تنسیق بین سیاسات التعلیم 
والتدریب واالستخدام فھناك عدة انظمة واسالیب تدریب مختلفة لدى االجھزة 

م یوحد مجاالت التدریب من حیث التشریع دون اللجوء الى ایجاد اطار عا
واللوائح، واقتصرت الجھود المبذولة سابقا في مجال التدریب المھني على 

مما ادى الى تراكم العجز في تلبیة الطلب على االیدي ... االسالیب التقلیدیة 
العاملة المدربة لمختلف النشاطات االقتصادیة نتیجة لعدم وجود سیاسة واضحة 

  .للتدریبالمعالم 
  

تركز توجھ االستثمارات نحو القطاع الصناعي ، واعتباره القائد في العملیة  .4
وبالتالي تدھور القطاع ... التنمویة مما ترتب علیھ اھمال نسبي للقطاع الزراعي

الزراعي االمر الذي ادى بدوره الى  تعاظم الھجرة الداخلیة الى المراكز 
ً على  فرص العمل المتاحة في الوقت الذي الحضریة مما شكل ضغطا متزایدا

  .عجز فیھ القطاع الصناعي عن استیعاب االضافات المتتالیة في قوة العمل 
امكانیة تنشیط عملیة االستخدام وخلق فرص العمل في قطاع الصناعات  .5

التحویلیة وقطاع النقل والمواصالت وقطاع الكھرباء من خالل زیادة حجم 
مالة اخذین بنظر االعتبار حاالت كل من قطاعات االستثمارات وبالتالي نمو الع

الزراعة والبناء والتشیید والتجارة والمال والخدمات التي یختلف فیھا الوضع 
ً وذلك لكون االستثمارات فیھا تمیل في الغالب الى ان تكون بدیالً عن عنصر  كلیا

ستخدام العمل بسبب امكانیة المكننة الزراعیة والتجھیز المسبق في التشیید وا
  .الحاسبة االلكترونیة في قطاع التجارة والمال 
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  المعالجة وطرق الحل: ثالثاً           
  

ان وضع سبل معالجة ظاھرة البطالة ال بد ان یأخذ بنظر االعتبار مسألة تعدیل     
صعید اسالیب التنمیة المتبعة والتوجھ نحو اجراء التغیرات الھیكلیة سواء اكان ذلك على 

االنشطة االقتصادیة او على صعید القوى العاملة وبما یخلق حالة من التوافق المالئمة ما 
بین الحاجة الفعلیة وبین مفردات المناھج التنمویة واالستثماریة واھدافھا انطالقا من مبدأ 
كون استثمار العنصر البشري ھو استثمار انتاجي یھدف الى تحقیق وتائر نمو عالیة 

وان مردوداتھ یجب ان تنسجم والحالة ھذه مع الجھود الرامیة الى تنشیط ...  ومستمرة
عملیة تشغیل قوة العمل للقضاء على البطالة وتشغیل العاملین بكفاءة عالیة واداء متمیز 

  .لتھیئة اسلوب سلیم الستخدام واستثمار مواردنا البشریة في خدمة االقتصاد الوطني ... 
  
  
  

     : والحل المنھجیة          
  

یتضح مما تقدم بأن الخلل في ھیكلیة قوة العمل ومدخالت ومخرجات النظام 
ً على فرص القضاء على  التعلیمي وھیكل االجور تعتبر من المتغیرات التي تمثل قیودا

مما یتطلب اعادة توزیع العاملین ... البطالة بوجھ خاص وسیاسة االستخدام بصورة عامة
تخطیط القوى العاملة واجراء التنبؤ باالحتیاجات لتنظیم ورفع مستواھم عن طریق 

وبرمجة التعلیم وسیاسة واسالیب التدریب وضبط التدفقات من اجھزة التعلیم والتدریب 
وتنسیقھا مع االحتیاجات الحقیقیة واالخذ بنظر االعتبار التغیرات االخرى التي تحكم عنصر 

وسوق العمل والتصنیف المھني والتي  العمل وھي الجنس وسن العمل والتوطن الصناعي
  .تعتبر المؤشر الدینامي لعملیة االنتاج واالستخدام االمثل لقوة العمل

وھكذا فمن اجل خلق فرص عمل كافیة ال بد من تغیر ھیكل االستثمار على نحو   
یعمل على دعم االستثمارات في القطاع الزراعي ویتم تطویر القطاع الصناعي وتنمیة 

بحیث تصبح اكثر مالئمة وقدرة على استیعاب االمكانات المتاحة من قوة العمل  االنتاجیة
ً مع اوضاع التشغیل في ... حیث یستلزم تطویر التكنولوجیا الذاتیة وجعلھا اكثر اتساقا

الوطن الى جانب التأكید على دور القطاع الخاص الستیعاب جزء من قوة العمل على ان 
والحوافز على نحو تشجیع اكتساب المھارات والكفاءات  یصار الى اصالح انظمة االجور

والعمل على اعتبار منشأت االنتاج وكأنھا معاھد علمیة لمواصلة التدریب وربط نشاطھا 
بالجھود التي تبذلھا الوحدات التعلیمیة والمراكز التدریبیة التي تخدمھا وتتعامل معھا 

... ب في زیادة االنتاج وتنمیة الدخل لكي تسھم بأوفر نصی... ولتؤثر فیھا وتتأثر بھا 
  -:لتعدیل البنیة الھیكلیة لقوة العمل عن طریق 
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التعجیل بحصر القوة البشریة وتصنیفھا وتبویبھا حسب الفئات المھنیة والحالة  •
 .االقتصادیة ومدة العمل حسب التصنیفات المعروفة لقوة العمل 

ھن المختلفة خالل فترات الخطط المبادرة لتقدیر االحتیاجات المستقبلیة من الم •
والمناھج االقتصادیة المقبلة وذلك حسب قطاعات العمل والمستویات والفئات ، 

 .وعلى ضوء االستثمارات المتوقعة العمار العراق
وضع السیاسات العلمیة التي تھد ف الى توسیع قاعدة االنتاج ثم تغیر البیئة  •

على ضوئھا تحدید المجاالت المھنیة  الھیكلیة لعموم االقتصادات الوطنیة لیتسنى
الستیعاب المعطیات التكنولوجیة، كأن یكون في تطویر الصناعات الكیمیاویة او 
تطویر الطاقة وأستخراجھا او تحویل مصادرھا او ادخال الصناعات الجدیدة 

 .لرصد المعلومات واالنتاج واالدارة وما الى ذلك 
لیة التربویة كماً ونوعاً من خالل تعزیز خلق المالئمة بین مخرجات ومدخالت العم •

ورسم البرامج التدریبیة وخاصة في المجاالت الصناعیة للعمل على اكتساب 
المھارات االساسیة واالختصاصات الدقیقة وترسیخ التقالید الصناعیة بالتنسیق 
المدروس بین الجھات ذات العالقة وصوالً الى التوافق ما بین فرص العمل 

 .راحل البنیة التربویة والمھنیة للقوة العاملة وتوقعاتھ وم
التوجھ لجعل نظام التعلیم قابالً للتكییف مع المتغیرات التي تحصل في سوق العمل  •

حتى ولو تطلب ذلك فتح فصول او فروع جدیدة في جامعات ومعاھد القطر 
لصناعات متخصصة من حیث االنتاج والتصمیم والمسالك التكنولوجیة 

 ...والتأكید على التدریب المسبق والتدریب خالل مراحل التعلیم والتسویقیة 
  -:وبناء على ذلك فأن الحل ینحصر في مسألتین اساسیتین ھما             

  
توفیر مصادر المھارة، والتعلیم العام، والتدریب المھني، التدریب داخل المعمل  -1

  .والتدریب خارج البلد 
وفیر بیانات تحدید االحتیاجات بعد تحدید حصر لفئات العاملین الموجودین وت -2

االھداف سلفا كأن یكون التوجھ نحو التوسع في معاھد التدریب التقلیدیة 
المختلفة او الحد منھا او اعادة صیاغة خطط التدریب داخل المعمل او التلمذة 

ة وتحدید االمكانیات التعلیمیة والتدریبیة المتاحة فأذا كانت غیر كافی... الصناعیة 
على ان ... وعندھا یجدر التخطیط لتوسیع نظامھا لدرجة كبیرة على المدى البعید 

استخدمھا بكفاءة اكبر وتحسین وسائل ) المدى القصیر ( یتم في نفس الوقت 
ً لیست مجرد تطویر االمكانیات ... تمویلھا والتنسیق بین انشطتھا  فالمشكلة اذا

بل یجب ربط التوسع في االمكانیات ... التعلیمیة والتدریبیة الى اقصى حد فحسب 
التعلیمیة والتدریبیة بوسیلة معقولة الیجاد المھارات الصناعیة كما یجب ان یكون 
ھناك تنسیق بین انشطة المؤسسات المعنیة كالجامعات والمعاھد والمدارس 

 والمراكز التدریبیة والمھنیة والمنشأت الصناعیة 
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  :السیاسات 

االستخدام للقضاء على البطالة یعتمد وبشكل اساسي على  ان رسم اطر لسیاسة
مسارات التعلیم لخلق مواءمة افضل لمخرجات القنوات التعلیمیة والتأھیلیة في السلم 

خریجي المعاھد  –الفنیة ( التعلیمي ونخص منھا في ھذا المجال االطار الوسطي 
لبات والمستلزمات وبما یتفق والمھارات العمالیة ومواكبتھا للمتط) والمدارس الصناعیة 

وذلك ... واالختصاصات الدقیقة وتھیئة المستوى الالزم لعملیة االنتاج واالرتقاء بھا
بالتوسع النوعي والكمي لسد احتیاجات االنشطة االقتصادیة عن طریق انتقاء االشخاص 

ھم الى المناسبین من مخرجات النظام التعلیمي من جھة وتوجیھ الھادر والمتسرب لیتم ضم
ً لخطط موضوعة لھذا الغرض فال بد والحالة ھذه من بناء  التدریب واالعداد المھني وفقا
قاعدة اساسیة لتھیئة قوة العمل من خالل التنسیق الكفوء بین الطلب واالمكانیات الشغال 
فرص العمل وبالشكل الذي یضمن سد االحتیاجات ومتابعة مدخالت عنصر العمل وبحدود 

سومة، مع االخذ بنظر االعتبار محدودیة حركة عنصر العمل البشري في االھداف المر
  -:االجل القصیر لیتم على ضوءھا

 
 .تحدید االھداف العامة المتعلقة بتھیئة القوى العاملة وتدریبھا  •
تقدیر االحتیاجات الى العمالة بما یتفق واالھداف المرسومة وخصائص قوة العمل  •

 .المطلوبة 
تلمذة ( لمؤسسات المسؤلة عن العملیة التعلیمیة والتدریبیة تنظیم االجھزة وا •

واعداد البرامج والتصامیم ...) صناعیة، تلمذة مھنیة، تدریب واعداد مھني 
 التخطیطیة ومتابعتھا للتعرف على معدالت التنفیذ وفاعلیة البرامج والسیاسات

ة وتوجیھ العملیة ومن ھنا تتجسد مھمة رسم السیاسات بتصحیح ھیكلیة القوى العامل 
 .التدریبیة

  
  
  - :تصحیح ھیكلیة القوى العاملة  -أ

ان رسم سیاسة لالستخدام رھین بالظروف االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة 
ومعطیاتھا من معدالت نمو السكان وارتفاع وانخفاض مستوى المعیشة بالنسبة للدخل 

حو االستثمار وتوفیر الخبرة وتخصیصات االدخار ومدى توفر رؤوس االموال الموجھة ن
مما ... وفرص االستخدام واكتساب المھارات على وفق مقتضیات التطور التكنولوجي 

یستلزم التوصل الى الحدود المثلى في االداء من خالل خلق التفاعل العضوي ما بین 
عنصري رأس المال والعمل ثم التنسیق بین االستثمارات ضمن اطار یعمل على رفع 

ویمكن ذلك من خالل تقدیر حجم ... االنتاجیة لتحقیق النمو والتطور المنشود  الكفاءة
  االستثمارات في الخدمات التعلیمیة لسد المتطلبات من االیدي العاملة الماھرة بمقارنة 
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المستویات التعلیمیة للقوى العاملة مع مقدار الطلب على فئات العمل حسب 
ع تحقیق اھداف االنتاج والتي تقتضي الرجوع الى المستویات التعلیمیة التي تتماشى م

اذ ان نجاح المسار التنموي في ھذه المرحلة یعتمد على تھیئة ... العوامل الدیموغرافیة 
القوى العاملة ومدى قدرتھا لتغطیة متطلبات رسم االتجاھات التنمویة المنشودة والتي تقع 

لتنمیة الشاملة وفي مقدمتھا معالجة ضمن اطار تحدید الستراتیجیات والسیاسات لعملیة ا
مسألة البطالة لیتم على ضوءھا توزیع قوة العمل بشكل افضل على قطاعات االقتصاد 

  -:الوطني وعلى اساس مرحلتین 
  

تقدیر المعروض من قوة العمل وكیفیة مواجھة الطلب علیھا عن طریق  -:المرحلة االولى 
جیة العمل في القطاعات استخدام جملة من المؤشرات منھا معدل انتا

الرئیسیة وتطوره، ومعامل رأس المال وتوزیع القوى العاملة حسب 
المھن ومدى الخلل في توزیعات العاملین وارتباطاتھا بمخرجات القطاع 

  .التعلیمي 
حیث توضح ... وتكون اكثر تفصیال من ناحیة التوزیعات السابقة   - :المرحلة الثانیة 

سات التي تعد من فروع النشاط االقتصادي المؤشرات من واقع الدرا
واحتیاجاتھا من القوى العاملة ومستوى االنتاجیة والمشاریع الجدیدة 
وتطور مراحل التشغیل فیھا لترشید استخدام ھذا المورد الحیوي 

بعد حصر المھارات ... وضمان كفاءتھ ازاء الموارد االقتصادیة االخرى
، لما لھذا العامل من تأثیر على الضروریة لعملیة النمو االقتصادي 

على انھ ال بد من االشارة الى ... اعادة توزیع العاملین مھنیا وجغرافیا 
ان وضع ھذا النھج یتم على ضوء حجوم االنتاج المرسومة ومعدالت 
نموھا السنویة والمبالغ االستثماریة المرصدة للقطاعات االقتصادیة 

ن طریق خلق الفرص لتدفق لیصار الى تصحیح االختالل الھیكلي ع
الى جانب التوجھ نحو ... العمالة بأتجاه القطاعات مرتفعة االنتاجیة 

والعمل في نفس ... زیادة االنتاجیة في القطاعات مرتفعة االنتاجیة 
الوقت على زیادة االنتاجیة في القطاعات ذات معدالت االنتاجیة 

الھیكلیة للقوى  لفتح افاق اوسع نحو تخطیط التغیرات... المنخفضة 
  .العاملة وتأثیرھا على الدخل واالنتاجیة 

  - :توجیھ العملیة التدریبیة  -ب 
من المؤكد ان ال سبیل لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي اال بتنمیة القوى 

ً واداءً  ً واسلوبا ً وسلوكا وذلك من خالل ... العاملة وتزویدھا باكبر قسط من المعرفة فكرا
یبیة المعتمدة على فھم االفراد وكیف نعلمھم وندربھم على مھارات العصر العملیة التدر

وكیف نكتشف ما لدیھم من القدرات ... وكیفیة تحفیزھم للتعلم... الفكریة والعلمیة 
ً لھا الى مجاالت العمل المالئمة اخذین ما یلي بنظر  واالستعدادات والمیول وتوجیھھم تبعا

  -:االعتبار 
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 .رفة والمھارات التي تتطلع لھا التنمیة الحدیثة باستمرارتزاید افق المع •
سرعة التقدم التكنولوجي والتغیرات الھیكلیة مما جعل التدریب عملیة ال تنتھي  •

 ً ً ابداعیا مطلقاً، اذ ان التنمیة ال تتطلب معرفة مھارات جدیدة فحسب بل الى تفكیرا
اتجاھاتھ نحو العمل  اكبر، وقدرة اعلى لدى الفرد على التكییف وعلى تعدیل

 .وظروفھ
السرعة الفائقة لتغیر متطلبات العمل جعلت من الصعب على انظمة التعلیم  •

التقلیدیة مالئمة تلبیة ھذه المتطلبات وبالتالي زیادة العبئ على التدریب المھني 
لسد الثغرة ومن المؤكد انھ كلما ازدادت معدالت التنمیة ازدادت اھمیة التدریب 

والمسألة التي تطرح نفسھا ھي كیفیة تطویر التعلیم ... وة العملوالحاجة لق
وذاك یتم من خالل تبادل العالقة ... والتدریب لیوائم اھداف وفرص االستخدام 

وبدرجة كافیة من المرونة بین سوق العمل والنظام التعلیمي والتدریبي بالشكل 
ً الذي یضمن تالئم مخرجات النظام التعلیمي مع احتیاجات س ً وزمنیا وق العمل فنیا

عن طریق توجیھ العملیة التدریبیة واتخاذ جملة من االجراءات یمكن حصرھا ... 
 -:بما یأتي 

v  خلق التنسیق والتعاون فیما بین المنشأت االنتاجیة ومؤسسات التعلیم والتدریب
 -:الصناعي من خالل 

  .تحلیل االحتیاجات الجاریة والمستقبلیة من االیدي العاملة  -
 .تعلیم وتدریب المدربین العملیین  -
اعداد مواد التدریب وتجربة الموارد والطرق الحدیثة ومعاییر برامج التدریب  -

 Information Technologyوخاصة في مجال نظم المعلومات وبما یطلق علیھ 
(IT)  . 

 .اعداد وادارة االمتحانات واختبارات التأھیل عند نھایة دورات التعلیم والتدریب  -
جدید وتطویر التشریعات والتعلیمات االداریة التي تحكم النظام التربوي واقامة ت -

 .المشاریع الرائدة والتدریبیة واجراء البحوث لتحدید خطوط عمل المستقبل 
اعداد برامج التدریب داخل المعامل للمستوى االساس لتوفیر التدریب المسبق  -

لتوقعات ة تنمویة وتقنیة نتیجة سیما ونحن مقبلون على نھض... للعاملین الجدد 
 .عملیات االستثمار بكافة وسائلھتنامي 

 
v  اشھر للعاملین من ذوي الخبرة ) 3-6(اعداد برامج المستوى المتوسط وتستمر

سنوات في صناعة او نشاط محدد في عملیة االنتاج ) 3-5(التي تتراوح ما بین 
الفصول الدراسیة ویكون  الى جانب البرنامج التدریبي الدائمي الذي یكون اساس

ً لقیامھ برفد  امدھا ثالث سنوات وھي تمثل النشاط االساسي للمركز التدریبي نظرا
 .المعامل بالقوى العاملة المؤھلة طیلة سنوات التشغیل
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v  ، وضع نظام لالجور لتحقیق الموازنة في دخول العاملین في االنشطة االقتصادیة
الحوافز وادخال االسالیب العلمیة لرفع اث انظمة االجور ووالعمل على استحد

العمل وایجاد  مستوى المھارات بوضع انظمة دقیقة لوصف الوظائف وتقییم 
منھج لتحدید المسؤلیات والصالحیات والسعي قدر االمكان بوضع حالة من 
التوازن بین االجور واالعمال المنجزة اضافة الى اعادة النظر وتوحید التشریعات 

تعلقة بالخدمة والعمل بالشكل الذي یوفر مرونة كافیة لتسھیل عملیة والقوانین الم
المناقلة لالیدي العاملة بین االنشطة والقطاعات االقتصادیة لتحقیق التطور 

 .المستمر في كفاءة االداء ومستوى االنتاجیة 
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             االستنتاجات والتوصیات: رابعاً 
  

شك ان عملیة التوجھ نحو القضاء على البطالة یتجسد في مدى امكانیة العمل  ال  
على تعبئة قوة العمل وتوزیعھا على فروع االنشطة االقتصادیة من خالل دراسة تركیبھا 
السكاني ومستویات النمو االقتصادي ، لذلك تعتبر مسألة المسوحات االحصائیة ھي 

اضافة الى التعرف على الید العاملة كأداة او وسیلة  ...االساس لتحقیق مثل ھذه المھمات 
لالضطالع بمسألة تطویر ونمو مصادر العمل وتحدید حجم االحتیاجات وما تعكسھ من اثار 

 –على الدخل القومي من خالل تأثیر التغیرات في القدرة االستھالكیة واالدخاریة 
یق ایجاد العالقة التخطیطیة بین للتوصل الى اعادة توزیع قوة العمل عن طر –االستثماریة 

  - :التوسع الكمي للعاملین وتطویر وسائل االنتاج على ضوء دراسة 
 .العالقة ما بین انماط نمو السكان وتأثر حجم قوة العمل المستخدمة  •
االھمیة النسبیة لتوزیع واستخدام قوة العمل على االنشطة االنتاجیة السلعیة  •

 .واالنشطة الخدمیة 
 الیدي العاملة المؤھلة والماھرین مدى توفر ا •

  
  -:وھكذا یتطلب االمر ما یأتي 

 .التنبؤ بأتجاھات نمو السكان  §
العمل على تقدیر االحتیاجات عن طریق تحدید اھداف االنتاج لكل قطاع بأعتماد  §

 :االلیة االتیة
  
  
  
  
  

 اجراء الموازنة بین العرض والطلب وقیاسھا على وفق ما یأتي §
  
  
  
  
  
  
  

 مؤشر االنتاج

 مؤشر االنتاجیة 
  ×حجم قوة العمل الحالیة   

 

 العرض المتوقع –الطلب المتوقع 

 متوقع العرض ال
  =نسبة الزیادة او النقصان 

 
 ×200  
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  -:كل ذلك یستلزم 
 تحدید نمو السكان  .1
قیاس الدخل القومي مع االخذ بنظر االعتبار توقع انتاج الموارد  .2

 .الطبیعیة بأستعمال الفرضیات او البدائل 
 تحدید حجم االستثمارات الالزمة لتشغیل العاملین  .3

  
  -:مثل في على ان ذلك ال یمنع من القیام بأجراءات عالجیة سریعة لمعالجة المشكلة تت

v  العمل على اعادة توزیع قوة العمل لتحقیق االستخدام االمثل للموارد البشریة
. 
v  تنظیم مناقلة قوة العمل في القطاعات االقتصادیة. 
v  تنظیم حركة السكان والھجرة الداخلیة بأعتماد السیاسات التي تؤمن استقرار

 .السكان جغرافیا 
v بأعتباره االداة االساسیة لھیكل  التأكید على التدریب المھني لقوة العمل

 .العمالة 
v  توسیع مساھمة المرأة في عملیات االنتاج. 

  
ً لمعالجة ظاھرة  ً عاما ً على ما تقدم یمكن اعتبار تلك الطروحات اطارا تأسیسا
البطالة في العراق في المرحلة الراھنة ، وقد یكون من المناسب االستدالل بھا عند رسم 

شكلة ، وضمن اطار وضع سیاسة االستخدام في العراق وتحدید سیاسة القضاء على الم
  .افاقھا المستقبلیة 
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                                     POPULATION OF IRAQ FOR THE YEARS 1957 – 2003                
  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حسب نتائج التعدادات العامة للسكان 1997, 1987,  1977, 1965, 1957:السكان للسنوات : مالحظة                    

   Note : The Population of  1957,1965,1977,1987,1997 by census results 
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 )  3(  جدول رقم   
 سنة فأكثر حسب المحافظة والبیئة والجنس  15معدل البطالة بین السكان بعمر 
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Unemployment in Iraq: 
Reality and Solution 

 
  *Prof .Dr .Abdul Rasul A.Jassim  

ABSTRACT 

  Among the requirements of achieving an economic 
development in Iraq is consolidating efforts for ideal 
employment of labor forces and stopping unemployment 
according to details specified by the developing policy itself . 
That in turn reflects the ability of these policies to stop 
unemployment . This is done after a full identification of 
supply and demand on labor force and its reflections on 
the national income, and the effects of these factors on the cons-

umption and saving, (or investment ).                                            
This is to reach a better redistribution of labor forces according 
to the planning relationship between the expansion of 
employees and the development of production factors . Hence, 
the present research deals with the demographic reality, and 
the orientations of both employment and unemployment . 
Then, it is proposed a problem- treatment procedure 
represented by modifying the structure of both labor force 
and training programs. 


