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  شكر وتقدير 

معهد العربي للتـدريب  يسعدني ان اتقدم بوافر الشكر واالمتنان الى ال

والبحوث االحصائية من اساتذة وموظفين لكل ما قدموه لنا مـن مسـاعدة   

فـي الصـغيرة    والى الدكتور مهدي العالق لكل مابداه من مد يـد العـون  

والـى   والكبيرة وأدعوا اهللا تعالى له بحسن التوفيق في العاجـل واآلجـل،  

  .الدكتور ظافر حسين رشيد والدكتور احسان كاظم 

وكيف لي ان اعبر عن شكري وامتناني أو أشـغل فكـري بتسـجيل    

اسمى درجات الوفاء الى االستاذ عبداهللا حسن ماذي الذي تفضل باالشراف 

على هذا البحث ، وما كرسه من ساعات طويلة في قراءة ومناقشة فصوله 

ومتابعة تفاصيل العمل فيه وظل المرشد األمين والناصح لي فـي متعلقـات   

  .يق النجاح وعسى اهللا تعالى ان يحميه ويوفقه لكل خير عملي لتحق

كذلك يسعدني ان اقدم جزيل الشكر الى مـوظفي العالقـات والنشـر    

احمد ياسين ، عبد الزهرة ، عماد ، عبير، ايمان ، سهير ( زمالئي االعزاء 

  . ، مع كل حبي وتقديري ) ، يسرى ، نجاة ، هناء
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  املقدمة 
يشكل عنصر العمل ، بمستوياته المختلفة ، اهم عناصـر االنتـاج  باعتبـاره    

العنصر القادر على تحقيق التفاعل بين باقي عناصر االنتاج لخلق االنتـاج السـلعي   

قتصـادية والتقـدم   وقوة العمل هي الشرط الضروري لتحقيق التنميـة اال . والخدمي 

الشامل في اية دولة ، وعملها ذو ابعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية بينمـا تشـكل   

وتتحـدد االنتاجيـة   . إنتاجيتها العامل المحدد الرئيس للقدرة التنافسية الي اقتصـاد  

لمهاري وبمدى حداثة الفن االنتاجي الـذي تعمـل فـي اطـاره     بمستواها التعليمي وا

وبالذات مدى حداثة اآلآلت التي تستخدمها كفاءة النظام االداري ومدى تطور البنيـة  

  .االساسية والخدمات المساعدة

ومن هذا المنطلق تكتسب القوى العاملة اهمية كبيرة واستثنائية فـي عمليـة   

ومن هنا جاء التأكيد في االدب االقتصادي . في اي بلد التنمية االقتصادية واالجتماعية 

على اهمية الموارد البشرية واعتبارها اكثر اهمية من الموارد المادية عمومـا وقـد   

وذلك لكون االنسـان  . اخذت هذه االهمية بعدا خاصا في اقتصادات التخطيط والتنمية 

ء ذلك فقد اكـدت خطـط   وفي ضو.هو اداة التنمية المنشودة وغايتها في نفس الوقت 

التنمية االقتصادية على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة من اجل النهـوض بواقـع   

االنسان ورفع قدراته العلمية والفنية والثقافية بغية زجه بالعمل ومن ثم زيادة انتاجيته 

ورفع كفاءة ادائه والعمل على تحقيق التوازن بين العرض المتاح من القوى العاملـة  

  .وفقا الحتياجات المجتمع ككل ) من حيث الكم والنوع ( عليها  والطاب

  

. وفي ظل الظروف الراهنة لالقتصاد العراقي وسياسات التشغيل السائدة فيـه  

برزت بوادر ظاهرة البطالة فيه وهذا يعني بطبيعة الحال وجود نوع من االختالل بـين  

بين الطلب على القـوى  عرض القوى العاملة من حيث حجمها وخصائصها الهيكلية و

العاملة وفقا لمتطلبات خطط التنمية ومستلزمات التطور االقتصادي واالجتماعي للقطر 

على صعيد قطاع الدولة والقطاع الخاص ، اي ان االقتصاد اليعمل فـي جملتـه كمـا    

لـذا فـان   . ينبغي ،اي ان فرص العمل محدودة وان كثير من الناس ال يجدون عمـال 

لحصول على مؤشر شامل الداء االقتصاد العراقي واوضاع سـوق  ل قياس البطالة هو

 . العمل فيه 



      

فعملية تشخيص ظاهرة البطالة في االقتصاد العراقي من خالل تحديد حجم هذه 

الظاهرة وظروف واسباب نشوئها وبالتالي وضع الحلول والمعالجات المناسبة لهـا ،  

ا وتجنب اآلثار السـلبية النـاجم عنهـا    وصوال الى تحجيم هذه الظاهرة ومنع تفاقمه

  .تستوجب المزيد من االهتمام والدراسات المركزة حول هذه الظاهرة 

    

ومن هذا المنطلق اخترنا هذا البحث لنتناول فيـه مشـاكل ظـاهرة البطالـة     

والغرض هو تسهيل مهمة البحث وتحقيق هدفه بانتظام فقد تم تقسيمه الـى ثـالث   .

أسـبابها  مـن حيـث    والبطالة مفاهيم القوى العاملة الى فصول رئيسة تطرق االول

ببيـان أسـبابها   اما الفصل الثاني فقد تناول واقع البطالة في العراق بدءا . وآثارها 

مـع   وعرض مؤشراتها واتجاهاتها ثم تحديد توزيعاتها من حيث والحالـة العلميـة   

ـ     اءا بـبعض  عرض لبعض المؤشرات السكانية التي لهـا عالقـة بالموضـوع وانته

والتعداد العام للسكان لسـنة   2005المقارنات بين نتائج مسح التشغيل والبطالة لسنة 

  .وجاء الفصل الثالث متضمنا اهم االستنتاجات والتوصيات الخاصة بالبحث .  1997

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                            

   األولالفصل 
  مفاهيم القوى العاملة -  1

اليخفى ان من المفيد علميا تحديد وتعريف بعض المفاهيم والمصـطلحات التـي لهـا عالقـة     

الـى  لذا سيكون هذا الفصل مخصصا لهذا الغرض باالضافة الـى التطـرق   . بالموضوع المراد بحثه 

  .االسباب واالثار المترتبة على البطالة 

   ريةالقوى البش   1-1 
هي ذلك الجزء من السكان الذي يمكن استغالله في النشاط االقتصادي ويضم السكان جميعا ما 

   -:عدا غير القادرين على العمل وهم

o سنة 15اقل من ( االطفال الذين هم دون سن العمل (. 

o  سنة والذين اليمارسون عمال) 65(كبار السن الذين تجاوزوا سن العمل.  

o عون اداء عمل بسبب عاهة معقدة او مرض مزمن العجزة الذين اليستطي. 

  -:وتقسم القوى البشرية الى قسمين 

  االفراد الداخلين في قوة العمل   - أ
       يطلق عليهم اختصارا اسم القوى العاملة وهـم جميـع االفـراد الـذين يسـهمون فعـال       

يقدرون على بجهدهم الجسدي او العقلي في عمل يتصل بانتاج السلع والخدمات ، او الذين 

ومعنى هذا ان القوى العاملة تضم المشـتغلين  . اداء هذا العمل يرغبون فيه ويبحثون عنه

  .والمتعطلين 

  االفراد خارج قوة العمل  - ب
سـواء   وهم االفراد القادرون على العمل ولكنهم اليعملون واليبحثون عن العمـل المثمـر  

عدم امكـانهم  اوبسبب . لعمل التكسب عن طريق ا بسبب عدم رغبتهم فيه الستغنائهم عن

  -:الدخول في سوق العمل وتضم هذه الفئة 

o  ربات البيوت المتفرغات لالعمال المنزلية 

o  الطالب المتفرغون للتعليم من الجنسيين 

o  المتقاعدون 

o  الذين اليزاولون عمال مثمرا واليبحثون عنه رغم قدرتهم عليه 

o ة نزالء السجون والمستشفيات والمصحات ودور العجز. 



                                            

  السكان يف سن العمل    1-2 
بما فيهم الطلبة والمتقاعـدين   فأكثر سنة)  15( وهم السكان الذين تقع اعمارهم ضمن الفئة العمرية 

  .وربات البيوت 

 السكان النشطون اقتصاديا   1-3

االقتصادية طبقا  والخدمات هم كل من الذكور واالناث الذين يشكلون عرض العمل النتاج السلع

ريف نظم االمم المتحدة للحسابات القومية والموازنات القومية خالل فترة زمنية مرجعيـة معلومـة   لتع

يسمون بالسـكان  علما ان المدة الزمنية اذا كانت يوم واحد او اسبوع فان السكان النشطين اقتصاديا 

انتـاج وتصـنيع    كل مـن  االقتصادية والخدمات م يعتبر انتاجا للسلعظوطبقا لهذه الن. النشطين حاليا 

المنتجات االولية للسوق او المقايضة او االستهالك الخاص وكذلك انتاج السـلع والخـدمات االخـرى    

  .ما ينتجه القطاع العائلي للمتاجرة واالستهالك الخاصوبالسوق 

ـ   السـكان   ايويعتبر السكان النشطون اقتصاديا هم القوى العاملة  ط االـذين يمارسـون النش

العاطلون الذين يبحثـون   وكذلكالفئات العمرية دون سن العمل وخارج سن العمل  هماالقتصادي بما في

  .عن عمل 

 املشتغلون 4- 1

لقيـاس  لمحـدد  وهم العاملون الذين يتألفون من كل االشخاص الذين تزيد اعمارهم عن العمر 

بوع واحد والذين كانوا خالل مدة قصيرة محددة ، يوم واحد او اس) سنة15(النشطين اقتصاديا  السكان

   :، ضمن الفئات اآلتية 

  العاملون باجر   - أ 

لقاء     وهم االشخاص الذين كانوا يؤدون  خالل المدة المرجعية عمال ما   :في عمل  . 1

   .عينا  اجر او راتب سواء اكان نقدا او

الذين  االشخاص وهم : لديهم عمل ولكن ليسوا موجودين فيه خالل المدة المرجعية  .2 

هم القيام بعملهم الحالي ، ولكن لم يكونوا في العمل بصفة مؤقتـة اثنـاء المـدة    سبق ل

  .المرجعية ولديهم ارتباط رسمي بعملهم 

  

  

  



                                            

   : العاملون لحسابهم الخاص -ب 
 يعمل بأجر .1

 صاحب عمل .2

 يعمل لنفسه  .3

  يعمل لدى االسرة  .4
 

  العمل 1-5
ني يبذل في مجـال النشـاط   ويراد به كل جهد عقلي او بد ،هو احد عناصر االنتاج المعروفة 

او الجهد البشري العقلي او البدني الذي يبذل في سـبيل   ، االقتصادي لغرض الكسب على وجه العموم

  .من اجل الكسب  ةانتاج خدمات وسلع اقتصادي

  عرض العمل  1-6
هو مقدار قوة العمل المعدة والمهيأة للبذل واالداء في مجتمع معـين بحسـب قواعـد العمـل     

وان تقدير  ،بالنسبة للحد األدنى واألعلى لسن العمل وشروط ممارسة العمل األخرى فيه ة فيه التنظيمي

عرض القوى العاملة يمثل احد الجوانب المهمة في عملية التخطيط االقتصادي بشكل عـام وتخطـيط   

وان ما يتطلبه التقدير هو توفر اسس يمكن بموجبها وضـع افتراضـات    ،القوى العاملة بشكل خاص 

معينة يتم من خاللها تقدير عرض القوى العاملة ، والمقصود باألسس هنا البيانات االحصائية لحقبـة  

زمنية سابقة وحالية ، وتمثل دقة هذه البيانات الشرط الحاسم والضروري لدقة االفتراضات وبالتـالي  

  . دقة التقديرات 

  :ان تقدير عرض القوى العاملة يبنى على تقديرين منفصلين هما 

   .تقدير السكان حسب الجنس والعمر   –أ   

  .والنوع  العمر تقدير معدالت النشاط االقتصادي حسب -ب

المستقبل الـذي اليمكـن ان     وبشكل عام ان التقديرات للمستقبل تبقى مهمة لكونها تبحث في 

ان  االساسية ومزيدا من البحث والتمحيص تعمـل علـى   يحدد بشكل مضبوط ، غير ان توفر البيانات

التقديرات اقـرب   وبالتالي تكون) في الحاالت الطبيعية( تكون االفتراضات االساسية قريبة من الواقع 

  .الى الدقة 

  



                                            

 الطلب على العمل  1-7
والتي من المحتمل او المتوقع ان تتاح او تتوفر في المسـتقبل لالسـتخدام    متاحةان الفرص ال

ية يمثل الطلب على القوى العاملة وبذلك يعرف الطلب وتشغيل العنصر البشري في القطاعات االقتصاد

  ..على القوى العاملة بانه مجموع فرص العمل التي يوفرها االقتصاد الوطني في وقت محدد

  : )العمالة الناقصة(  االستخدام الناقص  1-8
يوجد االستخدام الناقص حيث يكون عمل شخص ما غير كاف بالنسبة لمعايير محددة او مقارنة 

ويمكـن تقسـيم   ) .تدريبه وخبرته العمليـة  ( عمل بديل ، على ان يؤخذ في االعتبار مهارته المهنية ب

  :االستخدام الناقص الى قسمين هما

هو مفهوم إحصائي ويعكـس  :  )العمالة الناقصة الظاهرة (  االستخدام الناقص المرئي   –أ 

إنهم جميع ( رة ظاهرة قصورا في حجم  العمالة ، ويعرف العاملون عمالة ناقصة بصو

كـانوا  أ خـاص سـواء   ال للحساب األشخاص الذين هم في حالة عمالة باجر او عمالة

موجودين في العمل ام ال ممن يعملون بصورة غير طوعية لساعات اقل من السـاعات  

  ).  المقررة للعمل وكانوا يبحثون عن عمل إضافي أو متاحين له خالل المدة المرجعية 

غيـر   الناقصة العمالة:  )العمالة الناقصة غير الظاهرة(  الناقص غير المرئي االستخدام   -ب

الظاهرة في المقام االول مفهوم تحليلي يعكس عيبا في توزيع موارد االيدي العاملـة او  

وللعمالـة الناقصـة غيـر    , أساسيا بين اليد العاملة وغيرها من عوامل االنتـاج   خلال

  :ي الظاهرة اعراض وهذه االعراض ه

 . انخفاض الدخل •

 .قلة االستفادة من المهارة والكفاءة  •

 .قلة اإلنتاجية  •

  

  

  

  

  

  

  



                                            

  :ويمكن تقسيم العمالة الناقصة غير الظاهرة قسمين هما 

   العمالة الناقصة المقنعة: أوال
تتصل العمالة الناقصة المقنعة بمعايير انخفاض الدخل وقلة االستفادة من المهارة والكفـاءة ،   

تتصل بالحاالت التي يكون فيها دخل الشخص من عمله منخفضا بصورة غير طبيعية او تكون  اي انها

فيها كفاءته المهنية غير مستغلة بالكامل ، وبهذا تعتبر البيانات المتعلقة بمسـتوى الـدخل والكفـاءة    

  .اساسية في تحليل العمالة الناقصة المقنعة 

   :العمالة الناقصة الكامنة : ثانيا
عمالة الناقصة الكامنة للتحليل بناءا على معيار انخفاض االنتاجية ، وهي تشـير الـى   تخضع ال

الحاالت التي يعمل فيها الشخص لدى احد المنشأت او الوحدات االقتصادية التي تكون االنتاجية فيهـا  

 .منخفضة انخفاضا غير طبيعي 

   التشغيل الكامل  1-9
ألفراد الراغبين في العمـل إيجـاد األعمـال    يستطيع من خاللها جميع اوهو ظاهرة اقتصادية 

الكامل هي ظاهرة اقتصادية  التشغيلظاهرة  أن آخروبمعنى .من الناحية النظريةالكافية لهم وإشغالهم 

(    و) الطلب على العمـل  ( الكامل إذا كان كل من ، ويمكن بلوغ االستخدام  نظريا تنعدم فيها البطالة

اختفاء ظـاهرة البطالـة    مكني الاما من الناحية العملية  .مستقرة في حالة متوازنة و) عرض العمل 

بحيث يكون العمل متوفر لكل شخص وفي جميع االوقات ، اذ ان ظاهرة التقلبات الموسمية تجعل دوام 

العمل في بعض المهن من الصعوبة بمكان ، الن تذبذب الطلب ظاهرة مألوفة في جميـع المجتمعـات   

عض االفراد لفترات تعطل قد تطول او تقصر حتى يجدوا عمال ، وعلى هـذا  الحديثة ، حيث يتعرض ب

االساس تستطيع ان تقول ان التشغيل الكامل هو وجود عمل دائم تصحبه فترات انقطـاع مؤقتـة ، او   

بعبارة اخرى وجود عمل دائم يربو ولو قليال على عدد القوى العاملة الراغبة في العمل ، على انه لن 

طالما ان هناك بطالة عرضية تتعرض لها القوى العاملة من وقت الخـر وال  % 100مها يكون استخدا

عاطلون ، % 3مشتغلون و% 97والتشغيل الكامل اذن يتراوح % . 3سبيل لتالفيها ، ويقدر لها تقريبا 

ولكن في مقدورهم العثور على عمل بعد فترة قصيرة ويشترط في حالة التشغيل الكامل ان يكون العمل 

كما ونجـد فـي   . نتجا كما ان فترة التعطيل يجب ان التكون طويلة بشكل يؤثر على الحالة المعيشية م

  .حالة التشغيل الكامل تقارب الطلب والعرض على القوى العاملة كما ونوعا 

  



                                            

  البطالة 1-10
هـا مـن أهميـة    حظيت ظاهرة البطالة باهتمام كبير ، ونشرت دراسات عديدة عنها لمـا ل لقد 

بل ان التعاريف والمقاييس المستخدمة في ذلك هي محل جدل وخـالف  بـين    اجتماعية ،اقتصادية و

المختصين بسبب االمور الفنية والعوامل الموضوعية والذاتية التي تدخل في تحديد هـذه الفئـة مـن    

ويعرف المتعطل  ،السكان والتعريف المتداول لها هو التعطيل الال اختياري الذي يعود الى نقص العمل 

ان تميز فئة العـاطلين  .في العمل ولكنه اليجد عمال الفرد الذي يمتلك القدرة واالستعداد والرغبة  بأنه

   :هما  من أفراد السكان يأتي أساسا من اإلجابة عن سؤالين متعاقبين

هـل الفـرد     -: الثاني فإذا كانت اإلجابة بالنفي فان السؤال الفرد يشغل عمال ؟هل   -:أألول

  . الى ثالثة فئات او مجموعات فرعية  ل ؟ وبناء على هذه القاعدة ينقسم السكانيبحث عن عم

يبدو ان اولى المصاعب في تحديد إعداد العاطلين ناتجة عن تعريف البطالة الذي يعتمد علـى  

كن ان يطلق عليـه  وظيفة ما ، او ما يم او شغلبدون معيار للحالة التي توجد فيها افراد و: معيارين 

لقد تبنى المـؤتمر الـدولي       .عيا ، والمعيار االخر ذاتي وهو البحث عن عمل وموضمعيارا 

جميع االفراد الذين هم اكبر من عمـر  (        تعريفا للبطالة وهو 1954  إلحصاءات العمل في عام 

عن  بدون ويبحثون: معين ، وكانوا في يوم محدد ، او خالل اسبوع محدد ، يتحقق منها شرطان معا 

  .  وخالل المؤتمر الثالث عشر إلحصاءات العمل  1982وقد عدل هذا التعريف في عام ) . ل العم

  :ولتبسيط التعريف فهناك ثالث شروط اساسية في تحديد البطالة وهي 

 مـدة اي اليكون قد عمل الية مدة من الزمن خـالل  : ان يكون الفرد بدون عمل  

 . االسناد ولم يكن متغيبا بصورة مؤقتة عن العمل

اي ان يكون في وضع يسمح له باستالم العمـل  : ان يكون الفرد راغبا في العمل  

 .قصيرة  مدةفورا او بعد 

اي ان يكون الشخص اتخذ خطوات : ان يكون الفرد باحثا بشكل جدي عن العمل  

الى اصحاب العمل والبحث فـي  محددة للبحث عن عمل كالتسجيل والتقدم مباشرة 

نات في الصحف والرد عليها ، والتحري عن فرص العمل اماكن العمل ونشر اعال

عـداد البطالـة   ولكن يعتبر في . لدى االصدقاء واالقارب او اي اجراء آخر مماثل

ايضا االشخاص المتغيبون عن العمل مؤقتا ويرتبطون بالعمل بصورة غير رسمية 

   .وكانوا مستعدين حاليا للعمل ويبحثون عن عمل 

       



                                            

عي والذاتي الذين تمت االشارة اليهمـا  ول واالخير يغطيان المعيارين الموضان الشرطين االو

العـاطلين الول    ، ويمكن ان نميز داخل ظاهرة البطالة ، كما ترصد احصاءات القوى العاملة. سابقا 

سـاس  االوظهور هذه الفئة يعني فـي  . العمل سن مرة وهم داخلون حديثا في قوة العمل ممن بلغوا 

فئة الثانية الاما . ل النمو في خلق فرص العمل نتيجة السلبيات او قصور العملية التنموية انخفاض معد

فهي فئة العاطلين ممن سبق لهم العمل ويرتبط ظهور هذا النمط من البطالة باالنكمـاش االقتصـادي   

  .ونزوح العمال غير المهرة من الريف الى المدينة  ، وتغير المهن

عمل في الدول التي تسمح فيها التشريعات القانونية تسريح العـاملين  ويعتبر المسرحون من ال  

وليس لديهم ارتباط رسمي بالعمل وهم يبحثون عن عمل أو متاحين في الوقت الراهن للعمل على انهم 

  .في حالة بطالة 

وكذلك فالطلبة الذين يبحثون عن عمل سواء بدوام جزئي او بدوام كامل سواء أ كانوا في فترة   

. جازات او اذا كانوا على استعداد لوقف دراستهم من اجل القيام بعمل يعتبرون في حالة بطالة ايضا اال

اما االشخاص الذين يبحثون عن التلمذة الصناعية او التمرين على صنعة من الصـنائع ومتـاح فـي    

  .الوقت الراهن لهذه التمارين يجب ان يعتبروا في حالة بطالة 

   -:قياس البطالة يمكن ان يتم من خالل اعتماد اداتين هما  فادوات: وبصورة عامة 

ان المسوحات التي تجـري  . المسوحات او سجالت طالبي العمل في الجهات المسؤولة عن االستخدام 

من اجل التعرف على البطالة تثير مشاكل نتيجة لطبيعتها الدورية السنوية التي قد ال تسـمح بمتابعـة   

ل القصير او التغيرات الموسمية ، اما سجالت طالبي العمل فهي ايضا تتأثر سلبا تاثير التقلبات في االج

بالمعيار الذاتي الذي ذكر سابقا اضافة الى الشروط االخرى التي تضاف الى االجراءات المعمول بهـا  

  .لوصف الفرد بصفة العاطل 

يمكنهـا ان تتجنـب    ان اختيار تعريف او قواعد لرسم الحدود التي تضم العاطلين عن العمل ال

بشكل كبير الضغوط السياسية واالقتصادية وتصورات االحصائيين المعيارية والتـي هـي علـى رأس    

وانه من العبث الطموح في تعريف ومقاييس . االراء في تحديد صفة المتعطل اذا كان صحيحا او خطأ 

جموع السكان بين الفئـات  ، الن هذه يجب ان تقوم على افتراض بأن تقسم م. البطالة كاملة وسليمة 

يكون تقسيما ال يمكن ان تتداخل فيه عناصر كل فئة في ) ون ، مشتغلون ، غير نشطين لمتعط( الثالث 

وبكلمات اخرى ان تكون هناك امكانية تصنيف االفراد جميعهم كـل فـي خانتـه دون    : الفئة االخرى 

  .غموض والتباس 

  



                                            

  :البطالة  أسباب  1-11 
وامل التي تسبب البطالة او تزيد من حدتها بعضها مباشـر تتعلـق بطبيعـة    هنالك كثير من الع

وبعضـها االخـر يتعلـق    .  النظام االقتصادي وطبيعة مؤسساته ودرجة نموه وتوسعه وكفاءة ادائـه 

بالعاملين انفسهم من حيث مدى قدرتهم ورغبتهم في العمل او مدى مـؤهالتهم وكفـاءاتهم وفـرص    

وعموما فان اسـباب  ... اضافة الى اسباب اخرى غير مباشرة . لوا عليها التدريب والتاهيل التي حص

   -:البطالة يمكن اجمالها بما يأتي 

 .العمل  ومنها قوة عدم التوازن في العرض والطلب على عناصر االنتاج   -أ

 .عدم االستفادة من قوة العمل من الناحية النوعية    -ب

توقـف المشـاريع    قتصاد الوطني مما يؤدي الـى األزمات االقتصادية التي تعصف باال   -ج

  .والخدمية عن العمل وبالتالي تسريح العاملين إلنتاجيةا والمصانع والوحدات

فرص عمل اليعلمون  نقص المعلومات في سوق العمل بحيث ان العاملين الباحثين عن    -د

يملكـون   ارباب العمـل يجهلـون او  ال   بوجودها في الوقت المناسب ، وبالمقابل فان 

المعلومات الكافية عن قوة العمل المتاحة من حيث عددها ومؤهالتها واماكن تواجـدها  

  .وما الى ذلك 

 .الموسمية  موسمية بعض االعمال مما يؤدي الى وجود البطالة   -هـ

القدرة على ايجاد أطر مؤهلة ومدربة  نقص برامج التأهيل والتدريب مما يؤدي الى عدم   -و

 .قطاعات العمل وفق احتياجات 

تخلف النظام التعليمي وعدم مواكبته ألحتياجات االقتصاد الوطني مما يؤدي الى دخـول     -ز

 .اعداد متزايدة من الخريجين الى سوق العمل في وظائف مكتبية ادارية 

ومحدوديـة    االقتصـادي   في الدول النامية يعود السبب الرئيس للبطالة الى الركـود     -ح

 .تستوعب قوة العمل المتاحة  ادي وقلة المشاريع الجديدة التيالنشاط االقتص

العاملين الى سـوق   الزيادة السكانية مما يؤدي وباستمرار الى دخول اعداد جديدة من  -ط 

فرص عمل جديدة واضـافية لهـؤالء    العمل وبالتالي نشوء ظاهرة البطالة اذا لم توفر 

 .الداخلين الجدد 

التـي تعصـف    القالقل والنزاعـات الدوليـة  والحروب االهلية واالضطربات السياسية    -ي 

النمو والبناء االقتصادي وتـؤدي    باقتصاد المجتمعات التي تحدث فيها وتعرقل عمليات

 .االقتصادي مما يدفع بالعاملين فيها الى البطالة  الى تدمير المنشآت وتوقف النشاط 



                                            

كبيرا في عرض   مما يخلق فائضا) مية في الدول النا( الهجرة من الريف الى المدن   -ك 

المشاريع االستثمارية التي تسـتوعب   العمل في المدن يقابله عجز السلطات عن اقامة 

   .هذه اليد العاملة المهاجرة 

المعسكر االشتراكي  نتيجة التطورات السياسية واالقتصادية الراهنة في العالم وانهيار   -ل 

د السوق وتحول القطاع العام الى القطاع الخاص وشيوع ممارسات التحول الى اقتصا

سرت موجة من تسريح العاملين وتوقفت او ضعفت حركة التوظيف في القطاع العام 

     .بطالة كبيرة في صفوف العاملين في االنظمة المتحولة   مما خلق

  البطالة  أثار  1-12 
الجتماعية والسياسية وهي بالتأكيد وا ب على البطالة أثار متنوعة في المجاالت االقتصاديةتيتر   

  :اآلثار أثار سلبية  ومن هذه 

المتعطلون فيمـا لـو    ن ان ينتجهـا كان يمكـنقص الناتج المحلي اإلجمالي بمقدار م    -أ

لمتوفرة في السوق سيكون اقل في حالـة  ا اشتغلوا وبالتالي فان حجم السلع والخدمات

بذلك سيخسر المجتمع  حجم البطالة، وارتباطاوجود البطالة ويزيد هذا النقص مع زيادة 

ومن هنا سيكون االنتاج ادنى من حالة التشـغيل   قيمة هذه السلع والخدمات المفترضة

  .الكامل

طل جزء من راس المال المتمثل بالعدد واآلالت وخطوط االنتاج التي كان يشتغل بها عت   -ب

ع من الموارد المتاحة للمجتمع هؤالء المتعطلون مما يدل على انخفاض مستوى االنتفا

غير الكفوء للموارد وهذا يؤدي الى التأ ثيـر علـى   وبالتالي ترتبط البطالة باالستخدام 

  .النمو االقتصادي والرفاهية االقتصادية لألفراد

فقد معها مهارته وموهبتـه   على مستوى الفرد العاطل نفسه ، فكلما طالت فترة تعطله    -ج

 وبالتالي اتجهت كفاءته الى انخفاض مع مرور الزمن وهذا ارسهفي العمل الذي كان يم

يعني ان تشغيله من جديد سيتم بكفاءة ادنى مما يشير الـى ضـرورة اعـادة تدريبـه     

اعادته الى مستواه السابق قبل تعطله ، ممـا   وتأهيله اي ان انفاقا متزايدا عليه سيتم 

ع كان يمكن االستفادة منها في اعداد الموارد االقتصادية المتاحة للمجتم يشكل هدرا في

اعادة انفاقها على الكوادر القديمة  سوق العمل بدال من وتأهيل كوادر جديدة تدخل الى 

  .هذه الكفاءة الى المستوى السابق  ال لزيادة كفاءتها بل اعادة



                                            

في (  تدفعها للمتعطلين زيادة نفقات الدولة من خالل زيادة حجم تعويضات البطالة التي    -د 

توجيهها الى مجاالت اخرى اكثر فائـدة للمجتمـع    تلك النفقات كان يمكن) دول معينة 

زيـادة   فيما لو احسن استغالل الموارد البشرية المتاحة فيه وكما انه سيدفع الدولة الى

المهمة لاليرادات العامة ، او  ايراداتها العامة من خالل زيادة الضرائب كامداد العناصر

على االصدار النقدي  له من اثار سلبية او االعتماد ن الداخل والخارج وما تراض مقاال

  .الى رفع المستوى العام لالسعار في االمد البعيد بالتاكيد سيؤدي  الجديد الذي

ان حرمان الفرد من عمله وعدم حصوله على دخل يكفي العالته مع عائلته قد يدفعـه    -هـ

حصول على دخل كالسـرقة والقتـل وغيرهـا ،    ليب غير مشروعة في الاالى اتباع اس

تالي فان زيادة هذه الحوادث ستعمل على زعزعة االستقرار االجتماعي بشكل عـام  لوبا

من جهة وما يترتب عليها من ضرورة في زيادة نفقات الدولة لتوفير حماية اكبر لألمن 

    .الداخلي من جهة اخرى 

علمة ، خاصة خريجي الجامعات والتي تسمى هناك ضرر كبير لبطالة القوى العاملة المت  -و

ببطالة المثقفين التي قد يكون لها آثار سياسية خطيرة ، اذ قد تدفع البطالة بهؤالء الى 

التجمع وتشكيل منظمات معينة او القيام بالتظاهرات التي تزعزع االستقرار السياسي ، 

   .راطية او انها قد تطيح بالحكومات في بعض الدول التي تنتهج الديمق

هجرة العقول خارج البلد وعدم االستفادة منها مع ما صرفته عليه الدولة مـن كلـف     -ز

  .كبيرة 

وعلى الصعيد االجتماعي فان ظاهرة البطالة تؤدي الى نشؤ وقت فراغ قاتل لدى بعض    -ح

فيلجأون الى اثارة المشكالت والمنازعات وممارسة االعمال غير المشروعة المتعطلين 

رقة وتتولد لدى معظهم االمراض النفسية الناجمة عن االحباط والشعور بالفشـل  او الس

وعدم تقدير المجتمع لهم وتزداد المشكالت االسرية وتعاطي المخدرات واالنظمام الـى  

  .العصابات 

ستتفاقم وتتسارع بشكل كبير يصعب معها السيطرة على نتائجها فيما بعد ان هذه االثار         

تعمل جميع البلدان على تقليل معدالت البطالة قدر االمكان ، وباسرع وقـت  ، ومن هنا 

  .ممكن من خالل اجراءات متعددة تتصل بالسياسة المالية والنقدية والدخلية للدولة

  

  



                                            

  حركة العمل   1-13
الواسع او عملـه بشـكل    هو التغيير في حالة الشخص والمتمثلة بنشاطه االقتصادي بالمفهوم

  -:ون باحد االشكال االتية محدد وهي تك

الدخول الى القوى العاملة او الخروج منها ، وهذا يعني ان العمر او مرور الوقت يمثل   -أ 

فمثال بلوغ الشخص او دخوله الفئـات العمريـة   . المتغير الذي يتحكم في هذه الحركة 

لثانية فان ومن الناحية ا) حركة عمل ( القوى العاملة  المناسبة لسن العمل يعني دخوله

وهـي حركـة   ( على التقاعد او وفاته تعني خروجه من القوى العاملة احالة الشخص 

 ).عمل ايضا 

الشخص المشتغل من  التحول في حالة االسخدام للسكان النشطين اقتصاديا ،مثال انتقال   -ب 

 .حالة االسخدام الى حالة البطالة او با لعكس يمثل حركة عمل 

مهن السكان النشطين اقتصاديا ، مثال تغييـر الفـالح أو المـزارع     التغير في مهنة او  -ج

مهنته من العمل في االرض الى مهنة العمل في البناء او في مشروع صـناعي يمثـل   

 .حركة عمل حتى وان كان في نفس النشاط االقتصادي 

مل في فمثال انتقال الشخص من الع ،تغيير النشاط االقتصادي للسكان النشطين اقتصاديا   -د

قطاع او نشاط البناء والتشييد الى نشاط او قطاع الصناعة االستخراجية يمثـل حركـة   

  .عمل 

تغيير الحالة العملية للشخص او السكان الناشطين اقتصاديا فمثال تغيير الحالة العمليـة     -هـ

 .للشخص من صاحب عمل الى يعمل لحسابه يمثل حركة عمل 

سسات فأن انتقال من مشروع الى اخر يمثـل احـدى   وعلى مستوى المشاريع او المؤ   -و

حاالت حركة العمل ، فمثال تحول مشروع صناعي الى مشروع تجاري ، هـي حركـة   

  :ان تغيير اي من الحاالت السابقة يمكن ان يتم على مستويين هما .عمل 

على مستوى منطقة او اقليم او دولة وهذا يمثل حركة عمل في نفس الوقـت حركـة    -:اوال 

  .كانية او هجرة مكانية م

           اي انــه يــتم تغييــر النشــاط االقتصــادي بمفهومــه األجيــالعلــى مســتوى -:ثانيــا 

بـين االجيـال      لواسع الذي يرتبط باشخاص من الجيلين او اكثر ويسمى حركة عملا

ء فمثال تغيير مهنة األبن عن مهنة االب او اي من التغيرات اعاله بين االبـاء واالبنـا  

  .  عمل يمثل حركة



                                            

  

  الفصل الثاني
  واقع البطالة يف العراق  -2                    

  املقدمة  2-1

تواجه عدم وجـود بيانـات تحـدد     2003ان دراسة مشكلة البطالة في العراق كانت قبل عام 

م المالمح االساسية للحالة او تحدد تفاصيلها من حيث عدد العاطلين والحالة العلمية لهـم وتوزيعـاته  

 1990على الفئات العمرية او المناطق الجغرافية ولكن من الضروري االشارة الى ان العراق قبل عام 

كانت البطالة فيه شبه معدومة بسبب وفرة فرص العمل التي يوفرها االقتصاد العراقي  ، بل ان سوق 

غم وجـود حالـة   العمل كانت تشهد طلبا شديدا على القوة العاملة يقابله نقص واضح في العرض ، ر

  .     ة من العمالة الناقصة  غير الظاهرة بشقيها العمالة الناقصة المقنعة والعمالة الناقصة الكامنةخصمش

وتسريح اعداد كبيرة من العسكرين زاد عرض القوة  1988بعد الحرب العراقية االيرانية عام ف  

تيعابهم وخاصة ان هنـاك عمالـة   العاملة بشكل كبير في سوق العمل والتي كانت غير قادرة على اس

وبعد فرض الحصار االقتصادي . عربية وافدة وضخمة كانت تشغل السوق مما زاد من اعداد العاطلين

والخاص فتولدت حالة من البطالة الشديدة تقلص حجم النشاط االقتصادي في القطر في القطاعين العام 

نفاق الحكومي وتوقف عمليـات التنميـة ،   في اعقاب ذلك وذلك الن الحصار ادى الى تضاؤل حجم اال

وكذلك توقفت كثير من المعامل وورش القطاع الخاص عن العمـل بسـبب نقـص المـواد االوليـة      

اضافة الى ان المصانع التي كانت قادرة على االستمرار في العمل لكنها لم تكـن قـادرة   . المستوردة 

ة المتفاقمة في العراق والتي كانت تزداد ايضـا  كل ذلك زاد من حجم البطال ، على العمل بكامل طاقاتها



                                            

مـن الجامعـات   بدخول اعداد جديدة من العاملين الى سوق العمل بعد بلوغهم سن العمل او تخرجهم 

والمعاهد والتي لم توفر لهم فرص عمل ولغرض القاء الضوء على البطالة في العراق سوف نستعرض 

 2004و 2003وكذلك في المسوح المنفذة في االعوام  1997و 1987معدالت هذه البطالة بين تعدادي 

وكذلك سوف نعرض التوزيع النسبي للعاطلين حسب الجنس وفئات العمـر للسـنوات اعـاله     2005و

  .وحسب الحالة العلمية كذلك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                            

  مؤشرات البطالة واجتاهاتها  2-2
عنه وتقع اعمارهم فـي سـن    البطالة هي حالة االشخاص العاطلين عن العمل والذين يبحثون

ويشترط في هؤالء المتعطلين ان يكونوا بدون عمل ومتـاحون فـي الوقـت    . سنة ) 64-15(العمل 

الراهن للعمل اي قادرون ومستعدون للعمل اذا توفرت لهم الفرصة له ، وكذلك يبحثون عن عمـل اي  

ويقـاس  . عمل اقتصادي اتخذوا خطوات محددة للبحث عن عمل بأجر او عمل لحسابهم الخاص او اي

معدل البطالة بعدد االشخاص العاطلين الذين يبحثون عن عمل والذين تنطبق عليهم الشـروط اعـاله   

  .منسوبا الى قوة العمل اي مجموع النشطين اقتصاديا 

%) 2.1( اإلناثوعند %) 15.0(وتشير معدالت البطالة في العراق الى انها بلغت عند الذكور   

فان هـذه المعـدالت كانـت للـذكور      1987اما في عام .  1997في عام %) 13.6 (ولكال الجنسين 

ان ارتفاع مستوى البطالة فـي عـام   %) .3.6(ولكال الجنسين فانها بلغت %) 7.1(ولالناث %) 3.1(

ورغم ان معدالت البطالة  . هو بسبب محدودية فرص العمل وان كثيرا من الناس اليجدون عمال 1997

اال انها اقل من الواقع الفعلي الن كثيرا من الناس في سـن   1987مقارنة بعام  1997عالية في عام 

العمل اصبحوا محبطين وفقدوا حماسة البحث عن العمل رغم انهم يرغبون في العمـل ومتـاحين لـه    

صاد في استيعاب االيدي العاملة وعـدم  لعدم كفاية االقت دون انهم اليستطيعون الحصول عليهالنهم يعتق

وان هـذه الحالـة   . توفر عمل مناسب لهم ، اي عجز االقتصاد في توفير فرص عمل يرغبون فيهـا  

فنسبة العامالت المحبطات يزدن عما  ، تنطبق بشكل رئيسي على المرأة اكثر مما هي عليه عند الرجل

    .ال المتاحة ان وجدت هو عليه عند الذكور لعدم توازن المنافسة على االعم

  

  



                                            

ولكون ظاهرة البطالة في العراق من المشاكل الملحة التي تحتاج الى حلـول للتخفيـف مـن    

جتها وبهدف متابعة اتجاهات مسـتوى البطالـة نفـذ الجهـاز     لحدتها ووضع السياسات المالئمة لمعا

 2005و 2004و  2003التشغيل والبطالةعلى ثالث مراحل خـالل االعـوام    المركزي لالحصاء مسح

   .وعرضت النتائج على مستوى المحافظات 

   2003مؤشرات البطالة يف عام   1- 2-2

سنة  15الى ان معدل البطالة بين السكان بعمر  2003لعام  تشير نتائج مسح التشغيل والبطالة

ـ %) 28.1(بلغ ) عدا منطقة كردستان ( فأكثر في العراق  ذكور لكال الجنسين ، ويشكل معدل بطالة ال

وعلى مستوى البيئة فقد بلغ معدل البطالـة  %) . 16.0(بينما اليتجاوز معدل بطالة االناث %) 30.2(

  .في المناطق الريفية %) 25.4(مقابل %) 30.0(في المناطق الحضرية 

البطالة في المحافظات نجد ان محافظة ذي قار تتصدر المحافظـات  عند المقارنة بين معدالت و

الجنسين ، وهي بين الذكور تفوق بكثير مما هي    لكال%) 46.2(طالة فيها حيث بلغ بارتفاع معدل الب

لالناث ويعزى سبب ارتفاع معدل البطالة % 25.6مقابل ) 48.8(عليه بين االناث اذ بلغ معدل البطالة 

من في محافظة ذي قار الى حالة البطالة الموسمية في النشاط الزراعي هذا الى جانب وجود عدد كبير 

العسكريين المتطوعين في الجيش العراقي المنحل وهذه الحالة تشترك معها المحافظات االخرى ولكن 

  .بنسب متفاوتة 

) 7.8(وقد أظهرت نتائج المسح الى ارتفاع معدل البطالة في ريف محافظة ذي قـار بمقـدار   

%) 43.1( و الريفيةفي المناطق %) 50.9(نقطة مئوية عما هو عليه في المناطق الحضرية حيث بلغ 

  .في المناطق الحضرية 



                                            

محافظـة   سنة فأكثر فـي  ) 15(النتائج الى ان معدل البطالة بين السكان بعمر  بينما أظهرت

وتأتي بالدرجة الثانية بعد محافظة ذي قار بارتفـاع معـدل البطالـة مقارنـة     %) 33.3(االنبار بلغ 

، وعند مالحظة معدل البطالة حسب %) 33.0(الةبالمحافظات االخرى ، تليها محافظة بغداد بمعدل بط

%) 35.7(وفي ريفهـا، %) 30.7(مقابل %) 35.9(البيئة نجد ان انه يشكل في حضر محافظة االنبار 

  .في ريفها %) 15.8(في حضر محافظة بغداد مقابل 

ر عن معدل بطالة الذكوم من انخفاض معدل بطالة االناث ومما تجدر االشارة اليه انه على الرغ

مقارنة ) ذي قار ، بغداد ، ميسان ( في محافظات  يعتبر مرتفعا نسبيا في جميع محافظات القطر اال انه

  .بالمحافظات االخرى 

، وقـد ظهـر فـي    %) 14.0(سنة فأكثر )  15(سجل اقل معدل بطالة بين السكان بعمر وقد 

حافظة البصرة بمعدل بطالة تليها م% 12.8وبين االناث  %)14.2(محافظة كربالء ويشكل بين الذكور 

  .بين االناث %) 12.6(مقابل %) 16.1(، ويشكل معدل بطالة الذكور لكال الجنسين %  15.5

نخفاضـها  اتشير نتائج المسح الى ان معدل البطالة بين االناث في المناطق الريفيـة تتميـز ب  و

علـى  %) 22.3(و%) 6.7( الكبير مقارنة بمعدل البطالة بين االناث في المناطق الحضرية حيث بلغت

فـي المنـاطق   %) 31.0(في المناطق الريفية مقابـل  %) 28.9(التوالي كما بلغ المعدل بين الذكور 

 نبـاال مكـا  ابناء الريـف   نا حيث والسبب في ذلك هو سهولة العمل المتيسر في الريف. الحضرية 

   .باإلعمال المتاحة حتى ولو بصورة العمالة الناقصة  إشراكهم

  

  



                                            

    2004مؤشرات البطالة يف عام  -: 2-2-2

ان معدل البطالة بين السكان بعمـر   2004النتائج االولية لمسح التشغيل والبطالة لعام أظهرت 

لكال الجنسين ، يشكل معدل البطالـة  %) 26.8(سنة فاكثر في العراق عدا منطقة كردستان بلغ ) 15(

وعلى مستوى البيئة فقـد  %) .  15.0(ن االناث بينما اليتجاوز هذا المعدل بي%) 29.4( بين الذكور 

وقد بلـغ  . في المناطق الريفية %) 25.7(مقابل  %) 27.7(بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية 

  %) . 8.7(ة االناث منهم بنس) 1603752(عدد العاطلين عن العمل 

انخفاضا بسيطا قد  نجد ان هناك 2003عند المقارنة مع نتائج مسح التشغيل والبطالة في عام و

وبمقـدار   2004لكال الجنسين خالل النصف االول من عـام  %)  1.3(طرأ على معدل البطالة بمقدار 

%) 2.3( وفي المناطق الحضرية كان انخفاض معدل البطالة بمقـدار  . لالناث %) 1(للذكور %) 0.8(

  %) . 0.3(وفي المناطق الريفية بمقدار 

ظة ذي قار تتصدر المحافظات االخرى بارتفاع معـدل البطالـة   تشير نتائج المسح الى ان محاف

لكال الجنسين وهي بين الذكور تفوق بكثير مما هي عليه بين االناث اذ بلغ معدل %) 46.9(حيث بلغ 

لالناث ، اما في محافظة نينوى فقد سجل معدل البطالة فيها %) 27.1(مقابل %) 48.9(بطالة الذكور 

بذلك تأتي بالمرتبة الثانية في ارتفاع  لالناث و%) 7.5(للذكور و%)38.5(ولكال الجنسين ،%) 36.2(

ثم محافظـة  %) 35.2(معدل البطالة مقارنة بالمحافظات االخرى تليها محافظة القادسية بمعدل بطالة 

  %) .34.7(ديالى بمعدل بطالة 



                                            

وقد ظهر في  لكال الجنسين%) 10.5(سنة فأكثر )15(سجل اقل معدل بطالة بين السكان بعمر 

، تليها محافظتا كـربالء  %) 3.5(وبين االناث %) 11.4(محافظة البصرة ويشكل المعدل بين الذكور 

  . على التوالي %) 13.5(،%)13.0(الت بطالة وبابل بمعد

بين اعلى واقل المعدالت للبطالة في المحافظات التي اشرنا اليها في الفقرات السابقة تراوحـت  

لكال الجنسين ، اما محافظة بغداد فقد %) 17.1-%31.3(المحافظات االخرى بين معدالت البطالة في 

  .لالناث %) 26.2(للذكور و%) 28.9(لكال الجنسين %) 28.5(بلغ معدل البطالة فيها 

يتميز %) 3.1(تشير نتائج المسح الى ان معدل البطالة بين االناث في المناطق الريفية والبالغ 

في حـين  %) 22.4(ة بمعدل البطالة بين االناث في المناطق الحضرية والبالغ بانخفاضه الكبير مقارن

  .في الريف%) 31.2(في الحضر و %) 28.3(بلغ بين الذكور 

ـ  (على الرغم من االنخفاض المتواضع في معدل البطالة في العـراق    )كردسـتان  ةعـدا منطق

يل معدالت البطالة فـي المحافظـات   فأن تفاص 2003بالمفارنة مع نتائج مسح التشغيل والبطالة لعام 

تشير الى ان هناك عدد من المحافظات ارتفعت فيها معدالت البطالة وبالمقابل انخفضت في محافظـات  

فقد ارتفع معدل البطالة في ثمان محافظـات بـدرجات    2003اخرى بالمقارنة مع معدالت البطالة عام 

وانخفض في . نجف، القادسية ، المثنى ، ذي قار نينوى ، التأميم ، ديالى ، واسط، ال: متفاوتة وهي 

االنبار ، بغداد ، بابل ، كربالء، صالح الدين ،ميسـان ،  : سبع محافظات بدرجات متفاوتة ايضا وهي 

  . البصرة 

  

  



                                            

   2005مؤشرات البطالة يف عام  2-2-3

ـ   2005أظهرت نتائج مسح التشغيل والبطالة من عام   15ر ان معدل البطالة بين السـكان بعم

لكال الجنسين %)   17.97( سنة فأكثر في العراق عدا محافظة االنبار ومحافظات إقليم كردستان بلغ 

%) . 14.15(بينما اليتجاوز هذا المعدل بين االنـاث  %)  19.22(  ، يشكل معدل البطالة بين الذكور

فـي  %  )16.09 (بلمقا %)19.27(وعلى مستوى البيئة فقد بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية 

  .المناطق الريفية 

نجد ان هناك انخفاضا بسـيطا   2004عند المقارنة مع نتائج مسح التشغيل والبطالة من عام و  

وبنسبة  2005لكال الجنسين خالل النصف الثاني من عام %) 32.9( قد طرأ على معدل البطالة بنسبة 

الحضرية كان انخفاض معدل البطالـة  ويفية وفي المناطق الر. لالناث %) 5.7( للذكور و %) 34.6( 

مقارنة بما كانت عليه معدالت البطالة خـالل  %) 37.4(وفي المناطق الريفية بنسبة %) 30.4(بنسبة 

  . 2003لكال الجنسين من عام %) 4.6(والتي انخفضت بنسبة  2004عام 

ى بارتفـاع معـدل   تشير نتائج المسح الى ان محافظة ذي قار الزالت تتصدر المحافظات االخر  

الذكور تفوق بكثير مما عليه بين االنـاث اذ   بين من كال الجنسين وهي%) 33.24( البطالة حيث بلغ 

لالناث ، اما في محافظة المثنى فقد سجل معدل %) 19.47(مقابل %) 34.95( معدل بطالة الذكور بلغ

وهي بذلك تـأتي  لالناث  %) 8.67( و  للذكور%) 31.35(ولكال الجنسين ، %) 27.75(البطالة فيها 

بمعـدل  بالمرتبة الثانية في ارتفاع معدل البطالة مقارنة بالمحافظات االخرى تليها محافظة القادسـية  

تليهـا محافظـة ميسـان بمعـدل بطالـة      %) 23.73(ثم محافظة النجف بمعـدل  %) 26.03(بطالة 

)21.78. (% 



                                            

لكال الجنسين في محافظـة  %) 7.25(سنة فأكثر  15سجل اقل معدل بطالة بين السكان بعمر 

تليها محافظـة البصـرة بمعـدل    %) 4.19( وبين االناث %) 8.91(واسط ويشكل المعدل بين الذكور 

( بلغ معدل البطالة في محافظة بغـداد  و %) .10.97(ثم محافظة بابل بمعدل بطالة %) 7.90( بطالة 

  . ناث لإل%) 21.28(للذكور %)  16.34(و لكال الجنسين ، %) 16.80

حيـث  %) 2.55(تشير نتائج المسح الى ان معدل البطالة بين االناث في المناطق الريفية بلـغ  

في %) 22.68(يتميز بانخفاضه الكبير مقارنة بمعدل البطالة بين االناث في المناطق الحضرية والبالغ 

 .في الريف %)  20.18( في الحضر و%) 18.60( حين بلغ بين الذكور 

مع نتائج مسـح التشـغيل    االنخفاض في معدالت البطالة في العراق بالمقارنة على الرغم من

فأن تفاصيل معدالت البطالة في المحافظات تشير الى ارتفاع معدالت البطالة فـي   2004والبطالة لعام 

كل من المحافظات كربالء ، صالح الدين والنجف في حين انخفضت المعدالت في المحافظات االخـرى  

 .2004مع معدالت البطالة لعام  بالمقارنة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                            

  )1(جدول رقم 
  سنة فاكثر حسب احملافظة والبيئة واجلنس 15معدل البطالة بني السكان بعمر 

  2003 لسنة
  %معدل البطالة   المحافظة 

   مجموع     ريف   حضر  

 مجموع  اناثذكور  مجموع اناثذكور مجموع اناثذكور 

  31.2  9.3 32.5  41.3 5.5 42.5 24.9 9.5 26.0  نينوى 

  19.4  16.8 20.8  20.0 4.9 25.3 19.2 22.2 18.9  التاميم

  31.2  12.8 32.8  31.6 7.6 33.3 30.9 19.9 32.4  ديالى

  33.3  9.8 36.0  30.7 10.2 34.0 35.9 12.0 37.9  بغداد

  33.0  26.5 34.5  15.8 0.9 20.0 35.7 30.1 36.5  االنبار

  21.6  6.5 27.3  17.3 1.9 24.8 29.9 25.7 30.7  بابل

  14.0  12.8 14.2  10.8 5.7 11.8 15.7 17.4 15.4  كربالء

  16.0  4.4 21.6  10.3 1.3 16.5 25.7 16.9 27.5  واسط

  25.4  6.5 29.3  21.7 4.8 26.1 31.7 13.4 34.1 صالح الدين 

  18.1  10.2 19.8  19.6 2.1 24.0 17.4 14.5 17.8  النجف

  23.5  8.6 25.9  16.5 2.0 19.0 31.0 17.5 32.8  القادسية 

  28.2  10.6 31.8  28.0 4.7 33.3 28.9 24.3 29.8  المثنى 

  46.2  25.6 48.8  50.9 28.3 53.5 43.1 30.4 45.2  ذي قار 

  30.5  24.8 30.9  20.2 15.0 21.2 34.8 29.2 35.1  ميسان 

  15.5  12.6 16.1  12.3 6.8 13.1 16.4 13.7 16.9  البصرة 

  28.1  16.0 30.2  25.4 6.7 28.9 30.0 22.3 31.0  عالمجمو

  

  

  

  

  



                                            

  )2(جدول رقم 
  سنة فاكثر حسب احملافظة والبيئة واجلنس 15معدل البطالة بني السكان بعمر 

  2004لسنة 
  مجموع  ريف حضر  المحافظة 

 مجموع  اناثذكور  مجموع اناثذكور مجموع اناث ذكور 

  36.2  7.5 38.5  43.9 0.6 46.4 30.7 9.7 32.5  نينوى

  31.3  23.6 34.3  27.9 4.4 36.3 31.7 31.1 32.1 التاميم

  34.7  17.3 36.4  36.1 13.1 37.5 32.8 21.7 34.2 ديالى

  25.0  3.4 30.3  21.9 0.5 29.2 28.7 12.4 30.5 االنبار

  28.5  26.2 28.9  16.1 0.7 20.3 30.3 30.1 30.0 بغداد

  13.5  5.0 18.0  9.8 1.4 15.8 19.9 26.9 18.9 بابل

  13.0  6.5 14.5  6.6 1.4 8.0 17.0 11.7 18.3 كربالء

  17.1  2.4 26.6  15.8 0.0 30.0 20.8 9.4 23.8 واسط

  16.9  2.7 22.2  13.0 0.2 19.7 25.6 14.7 27.0  صالح الدين 

  21.6  25.3 21.7  24.2 12.8 27.0 20.6 24.0 19.4 النجف

  35.2  12.1 43.8  33.7 0.9 49.4 37.2 31.7 38.6  القادسية 

  29.9  7.8 36.7  32.3 0.0 43.4 26.6 17.7 27.8  المثنى

  46.9  27.1 48.9  50.8 5.4 54.0 44.5 34.1 45.6  ذي قار

  24.6  11.4 27.1  16.7 0.2 20.2 29.0 17.3 30.7  ميسان

  10.5  3.5 11.4  11.6 5.5 12.8 10.4 3.5 11.1  البصرة

  26.8  15.0 29.4  25.7 3.1 31.2 27.7 22.4 28.3  المجموع

  

  

  

  

  

  



                                            

  )3(جدول رقم 
  سنة فاكثر حسب احملافظة والبيئة واجلنس 15معدل البطالة بني السكان بعمر 

  2005 لسنة
  مجموع ريف حضر  المحافظة

 مجموع  اناث  ذكور  مجموع اناث ذكور مجموع اناث  ذكور 

 18.21  6.55 20.57 18.85 0.29 23.48 16.48 13.10 16.92 نينوى

 17.91 16.28 18.91  9.70 4.71 12.17 21.69 20.88 22.00 التاميم

 17.81  9.97 19.16 15.87 2.51 17.99 20.66 18.54 20.81 ديالى

 16.80 21.28 16.34  8.48 0.89 11.84 18.40 25.73 17.03 بغداد

 10.97  3.23 14.61  8.65 1.11 13.68 16.34 17.03 16.22 بابل

 17.52  9.23 19.73  6.47 1.45 8.83 24.15 18.24 25.30 كربالء

  7.52  4.19  8.91  5.08 0.45 8.48 11.55 23.83  9.75 واسط

 20.14  4.98 25.26 16.38 0.43 23.15 26.83 18.31 28.66 صالح الدين 

 23.73 23.87 24.86 21.76 5.16 28.09 24.93 35.50 23.27 النجف

 26.03 16.17 29.26 25.18 3.54 33.86 27.76 38.21 24.91  القادسية 

 27.75  8.67 31.35 33.25 0.51 39.38 20.12 19.63 20.17 المثنى

 33.24 19.47 34.95 33.39 11.96 36.04 33.12 23.68 34.36  ذي قار

 21.78 13.00 23.06 16.48 1.31 18.91 24.64 21.39 25.11 ميسان

  7.90 15.78  6.57  8.38 4.44 8.71 7.81 17.85  6.04  البصرة

 17.97 14.15 19.22 16.09 2.55 20.18 19.27 22.68 18.60  المجموع

  

  

  

  

  

  
  



                                            

  واجلنس التوزيع النسبي للعاطلني حسب احلالة العلمية 2-3

ان عملية توزيع العاطلين حسب الحالة العلمية والجنس يبين لنا تركز العاطلين في اي حالة علمية ومعرفـة  

الخاص بالتوزيع النسبي للعاطلين حسب الحالة العلمية والجنس ظهـر ان اعلـى   ) 4( الجدول اسباب ذلك ومن خالل 

من مجموع العاطلين في هذه السـنة وكانـت   %) 32.33(كانت عند االميين حيث بلغت  1987نسبة عاطلين في عام 

شهادة الدكتوراه حيـث  واما اقل نسبة عاطلين فكانت لدى حملة %) . 12.79(ولدى االناث %) 36.62(لدى الذكور 

%)  31.51(حملة الشهادة االبتدائية حيث بلغـت   منفكانت اعلى نسبة عاطلين  1997اما في عام .  %) 0.1(بلغت 

اما اقل نسبة للعاطلين فكانت في حملة شهادة الماجسـتير  ، %) 16.44(وعند االناث %) 31.74(كانت عند الذكور و

كانت اعلـى   2003وفي عام .عند االناث %) 0.17(عند الذكور و  %) 0.06(لدى الجنسين و%) 0.07(حيث بلغت 

امـا  .عند االناث %) 4.4(وعند الذكور %)  35.4( حيث بلغت %) 33.9(نسبة عاطلين عند حملة الشهادة االبتدائية 

%) 19.37(بعد ان كانت  2003عام )  %33.8(اعلى نسبة للعاطلين االناث عند حملة شهادة البكالوريوس حيث كانت

  . 1987عام %)  11.94(و 1997عام 

اصـبح  %) 32.62( 1987نالحظ من الجدول اعاله انخفاض نسبة العاطلين االميـين فبعـدما كانـت عـام     

، ان سبب هذا االنخفاض يعود في الحقيقة الى انخفـاض  %) 16.3( 2003واصبح في عام  1997عام %) 23.56(

كذلك نالحظ ارتفاع فـي العـاطلين الـذين    . حقيقي في عدد العاطلين نسبة االميين في المجتمع وليس الى انخفاض 

ثم %) 31.51(، اصبحوا  1987عام %) 16.1(يحملون شهادة االبتدائية في السنوات االخيرة حيث انهم بعدما كانوا 

  .2003عام %) 33.9(ازدادوا الى 

    

  
  
  
  
  
  



                                            

  
   *)4(دول رقم ج

  حسب اجلنس والتوزيع النسبي للعاطلني احلالة العلمية 
الحالة 
  العلمية

   2003لعام   1997لعام  1987لعام 
  اموع  االناث الذكور   اموع  االناث الذكور   اموع  االناث الذكور 

  16.3  5.2  16.9 23.56 21.11 23.6 32.23 12.79 36.62  امي

  -  -  -  2.05 1.20 2.07 19.95 0.75  2.28  يقرأ فقط
  19.7  5.3  20.5 23.93 13.76 27.09 19.89 6.06 23.02 يقرأ ويكتب

  33.9  4.4  35.4 31.51 16.44 31.74 16.1 0 17.77  ابتدائية 

  8.4  5.9  8.6  6.6 4.13 6.71 3.14 8.78  2.47  متوسطة

  4.9  13.4  4.5  2.2 3.66 2.04 3 6.08  1.36  ثانوية

  2.6  4.6  2.5  2.7 5.59 2.73 6.97 22.22  3.52مدارس مهنية 

  5.9  26.1  4.8  2.8 11.81 2.72 4.09 13.98  1.86  دبلوم

  7.6  33.8  6.2  2.9 19.37 2.7 3.8 11.94  1.98  بكالوريوس

  0.1  0.6  0.1  0.23 0.5 0.22 0.45 0.45  0.12  دبلوم عايل

  0.2  0.2  0.2  0.07 0.17 0.06 0.06 0.09  0.05  ماجستري

  0.0  0.0  0.0  0.01 0.01 0.01 0.1 0.02  0.01  دكتوراه

اعلى شهادة 
  ختصاصا

0.0  .00  0.0 0.0 0 0.0  0.0  0.0  0.0  

  -  -  -  0.0  0.0  0.0 0.1 0.14  0.06  اخرى
  -  -  -  1.3 2.13 1.30 8.37 6.44  8.81  غري مبني 
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  اموع 

  
عن العاطلين حسب الحالة  لعدم توفر بيانات منشورة 2003و1997و 1987اقتصر الجدول على السنوات * 

  .  2005 و 2004 العلمية للمسحين 

  

  

  



                                            

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث 

   والتوصياتاالستنتاجات 

  

  

  

  

  

  

  

  



                                            

  

  الفصل الثالث 

  اجات والتوصيات تاالستن -3

  اجات تاالستن   3-1

            المالمـح  تواجه عـدم وجـود بيانـات    2003ظهر لدينا ان دراسة مشكلة البطالة في العراق قبل عام    .1

       العلميـة لهـم والمنـاطق     االساسية للحالة العلمية او تحدد تفاصيلها من حيث عدد العـاطلين والحالـة  

  .الجغرافية 

 عـام  ح في العرض قبـل ـواض القوة العاملة يقابلها نقص لى ـكانت سوق العمل تشهد طلبا شديدا ع  .2

  .والكامنة   وجود حالة مشخصة من العمالة الناقصة غير الظاهرة بشقيها المقنعةرغم  1990

سياسـة   تولدت حالة من البطالة الشديدة بعد فرض الحصار االقتصادي وتعرض كثير من المعامل وخطل  .3

   .االقتصادية المتبعة من قبل الدولة 

    امـا فـي   . %) 13.6(كانـت   1997 وفي عام% )  3.6( 1987بلغت معدالت البطالة في العراق عام    .4

   %) 28.1( المعـدالت   فكانت) عدا منطقة اقليم كردستان (  2005و  2004و  2003المسوح لسنوات 

  .للسنوات اعاله على التوالي %)  17.97( و %) 26.8(و 

ند ع 2003واصبحت عام  1997عام % ) 15.0( و 1987عام  %)3.1(اما معدالت البطالة للذكور فكانت  .5

  %) .19.22(فانها اصبحت  2005اما في عام  2004عام %) 29.4(و %)  30.2(الذكور 

ثـم   1997عـام   لدى االنـاث %) 2.1(واصبحت %)  7.1(كانت   1987عام  معدالت البطالة لالناث ان  .6

  .  2005عام %)  14.15(و  2004عام %) 15.0(واصبحت .  2003عام %) 16.0(ارتفعت الى 



                                            

ث االخيرة ان محافظة ذي قار تصدرت المحافظات االخرى بارتفاع معدل المسوح الثال وقد ظهر من خالل .7

النسبة في عام  انخفضتو%) 46.9(اصبحت   2004وفي عام %) 46.2(  كانت 2003عام  ففي البطالة

  .المحافظات ولكنها ظلت اعلى نسبة بطالة من بين %) 33.24(الى  2005

وفـي   2003في محافظة كربالءعام %) 14.0(سنة فأكثر ) 15(عمر سجل اقل معدل بطالة بين السكان ب .8

  .في محافظة واسط   2005 في عام%) 7.25(في محافظة البصرة و%) 10.5(سجل  2004عام 

تشير نتائج المسح الى ان معدل البطالة بين االناث في المناطق الريفية تتميز بانخفاضها الكبير مقارنـة    .9

للريـف والحضـر   %)  6.7(  2003عـام  في المناطق الحضرية حيث بلغـت  عدل البطالة بين االناث مب

 2005وفي عـام   على التوالي للريف والحضر%) 22.4(و  %) 3.1(بلغت  2004، وفي عام %) 32.3(

  %) .22.68(  للحضر والريف%) 2.55( بلغت 

ريفيـة مقابـل   ال في المنـاطق %)  28.9(حيث كانت  2003بلغت معدالت البطالة بين الذكور في عام  .10

 ،وفـي %)  31.2( للحضر والريـف  )% 28.3(بلغت  2004في المناطق الحضرية وفي عام %)  31.0(

ويعزى سبب ذلك هو سهولة العمل المتيسر %) 20.18( في الحضر والريف%)  18.6( بلغت  2004عام 

  .العمالة الناقصة في الريف حيث ان ابناء الريف باالمكان اشراكهم باالعمال المتاحة حتى ولو بصورة 

 1987ظهر ان اعلى نسبة عاطلين فـي عـام   أان عملية توزيع العاطلين حسب الحالة العلمية والجنس  .11

من مجموع العاطلين في هذه السنة وكانـت لـدى الـذكور    %) 32.33(عند االميين حيث بلغت   كانت

الدكتوراه حيث بلغـت  نسبة عاطلين كانت لدى حملة شهادة  واقل %)12.79(ولدى االناث %) 36.62(

)0.1(% .  

وكانـت  %)  31.51(الشهادة االبتدائية حيث بلغت اعلى نسبة عاطلين من حملة  كانت 1997في عام و .12

، اما اقل نسبة للعاطلين فكانـت  فـي حملـة شـهادة     %) 16.44(وعند االناث %) 31.74(عند الذكور 

 . %) 0.17(    وعند االناث %) 0.06(وعند الذكور لدى الجنسين%) 0.07( الماجستير حيث بلغت 



                                            

%) 35.4(حيث بلغت %) 33.9(كانت اعلى نسبة عاطلين عند حملة الشهادة االبتدائية  2003في عام  .13

وكانت اعلى نسبة للعاطلين االناث عند حملة شـهادة البكـالوريوس   عند االناث %) 4.4(عند الذكور و 

 . 1987عام %) 11.94(و 1997ام ع%) 19.37(بعد ان كانت  2003عام %) 33.8(حيث كانت 

%) 23.56(اصـبح  %) 32.62( 1987نالحظ ايضا انخفاض نسبة العاطلين االميين فبعدما كان في عام  .14

 بسبب، بسبب انخفاض نسبة االميين في المجتمع وليس %) 16.3( 2003واصبح في عام  1997عام 

 .عدد االميين في السنوات االخيرة حيث انخفضت االهمية النسبية ل انخفاض حقيقي في عدد العاطلين 

نالحظ ارتفاع في العاطلين الذين يحملون شهادة االبتدائية في السنوات االخيرة حيث انهم بعد ان كـانوا   .15

وقد يعود ذلك الى  2003عام %) 33.9( ثم ازدادوا الى %) 31.51(، واصبحوا  1987عام %) 16.1(

لهـم  تدائية وقلة فرص منافستهم لحملة الشـهادات االعلـى   ارتفاع االهمية النسبية لحملة الشهادة االب

  .ايضا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                            

  التوصيات 3-2

  :من خالل ما توصلنا اليه في البحث نوصي باآلتي 

قيام وزارة العمل والشؤون االجتماعية بمتابعة تنفيذ التشريعات القانونية  .1

حة المجال الخاصة بعدم تشغيل األحداث في االنشطة االقتصادية وذلك التا

 .لمن في سن العمل واالنخراط في النشاط االقتصادي 

من أجل مساعدة العاطلين الباحثين عن فرص نرى ضرورة قيام وزارة  .2

العمل والشؤون االجتماعية بتنشيط مكاتب التشغيل وذلك باصدار نشرة عن 

طلبات االيدي العاملة التي ترد من اجهزت الدولة والقطاع الخاص وكذلك 

  .لعمل المقدمة من االيدي العاملة واتخاذ االجراءات الالزمة عروض ا

 ت التشغيل في اطار االقتصاد الكلي بحيث تكون معالجة البطالةادمج سياس .3

 .مؤشرات صياغة السياسات االقتصادية احد 

تحسين المناخ االستثماري بما يكفل تنشيط القطاع الخاص وتحفيز نمـوه   .4

 .العمل ليكون اكثر قدرة على خلق فرص 

توفير مستلزمات تشغيل المصانع المتوقفة من خالل تأمين المواد االوليـة   .5

والمتطلبات االخرى لكي تكون قادرة على امتصاص جانب هام مـن اليـد   

 .العاملة العاطلة عن العمل



                                            

تشجيع دخول رؤوس االموال العربية واالجنبية الى البلد من خالل مـنح   .6

العرب واالجانب ومنحهم االعفاءات التي  الحوافز واالمتيازات للمستثمرين

وكذلك اتخاذ نفس االجـراءات فيمـا يخـص    , تغريهم باالستثمار في البلد

مع الزام كل مستثمر بتشغيل نسـبة معينـة مـن    ... المغتربين العراقيين 

 .العاملين العراقيين في المشاريع التي تقام

ـ   .7 دريب والتأهيـل  تعزيز دور االتحادات والمنظمات وزجها في عمليـات الت

 .وانشاء المشاريع الصغيرة والرائدة وانماط التشغيل الذاتي 

تطوير التعليم وربطه بالتدريب والتشغيل من خالل تعميـق التعـاون بـين     .8

 .مؤسسات التعليم والتدريب والمؤسسات االنتاجية والخدمية

اتباع سياسة التصنيع التي تستهدف زيادة االنتاجية وتوسيعها السـتيعاب   .9

كبر عدد من القوى العاملة والعمل على رفع االجور للعاملين للحـد مـن   ا

 .البطالة 

االهتمام بالتدريب على المهارات الجديدة واعادة التدريب والتأهيـل   .10

السيما في الميادين التي يتزايد الطلب فيها على اليد العاملة المـاهرة ذات  

 .مجيات والحاسوبالصناعات االلكترونية والبرا: التخصص الدقيق مثال 
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