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 المقدمة 
  من لها  لما العراقي  االقتصوووواد   وتطور  نمو  مسووووير   تواجه  التي  التحديات   ابرز  من  البطالة  موضووووو   يعد    

  اسوووتمرارها  المشوووكلة  هذه حد   من  يزيد   ومما,  واالجتماعية  االقتصوووادية  األوضوووا   على  عميقة  انعكاسوووات 
  األخير  . السنوات  في مختلفة بأشكال وظهورها طويلة ، لمد  ووجودها

يشوووووير نلى زّن جزهاّ مهمّواّ منهوا يرجل نلى التوقّعوات العواليوة لنوعيوة العمول لود  في العراق  ّن هيكول البطوالوة  ا
يرجل زيضوووواّ نلى تدنّي درجة تقييم هذه المتّهلت التعليمية    كماالباحثين عن عمل من ذوي التعليم النظامي،  

لم يهتم ببنواه  من قبول القطوا  الخوال ذلوّ زّن التعليم النظوامي اسوووووتهود  جعول وظواا  القطوا  العوام متواحوة و
المهارات. وعلى الرغم من زّن التوظي  الحكومي جر  تقليصوه خلل السونوات األخير ، نال زّن هيكل سووق  
العمل بقي مجّزهاّ. وما يزال الوافدون الجدد للسوووق من المتعلمين يصووطفون في طوابير انتظاراّ للحصووول 

ة للتوّظ  مل الحكومة مثل ضومان الوظيفة  المزايا األخر  المصواحبوالروات   على وظاا  حكومية بسوب   
 . والرعاية االجتماعية

 الى  ال تسوعى  اتخاذها  يتم  التي  االجراهات   بنية االقتصواد العراقي فأن  وتركيبة  طبيعة  في  تتأصول  البطالة  ألنو
ّ   القضوواه لذلّ فان التصوودي لهذه المشووكلة ال يقتصوور على الحكومة   ،  معدالتها  تدنية  وانما  البطالة  على  نهاايا

 وانما يمتد ليشمل رجال االعمال والنقابات العمالية التي تمارس كل منها دورا مكمل لآلخر . 

 يتطرق البحث الى مشكلة البطالة في العراق وكيفية مواجهتها من خلل الفقرات اآلتية : 

 قزوال : تحليل الوضل السكاني في العرا

 ثانيا : واقل العمالة في العراق

 ثالثا : واقل البطالة في العراق

 رابعا : زسبا  البطالة في العراق

 خامسا : نتااج البطالة في العراق

 سادسا : دور الحكومة في مواجهة البطالة

 سابعا : دور القطا  الخال في توفير فرل العمل

 لة ثامنا : دور النقابات العمالية في الحد من البطا
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 أوال : تحليل الوضع السكاني في العراق

  األرقام ومنتظما، ولم تتأثر   ّومتواصوولشووهد نمو السووكان في العراق وبصووورته المطلقة تطورا ّ سووريعا ّ  
العراقي، زو الحرو  والصووراعات التي    االقتصوواد المطلقة للزيادات السووكانية بالتقدم زو التراجل الذي شووهده 

 . مراحله الزمنية المتعاقبة خللمر بها 

 20.284 ، منهم  2020 مليون نسوومة حسوو  اسووقاطات السووكان لعام    40.150يبلغ عدد السووكان في العراق 
% 49وبنسبة    لإلناث مليون نسمة    19.865% من مجمو  السكان مقابل  51مليون نسمة من الذكور وبنسبة  

%  مقابل نسوبة  70  الى اجمالي السوكان نحو  عدد سوكان المناط  الحضوريةنسوبة  جمو  السوكان . وبلغ  من م
 يسكنون المناط  الريفية .% من مجمو  السكان 30

% من  40.5سوووونة نسووووبة   15يعد المجتمل العراقي من المجتمعات الفتية ، اذ تشووووكل الفاة العمرية اقل من  
سونة وهم السوكان الشوبا  حسو  التعري  الوطني   29  – 15ة العمرية  مجمو  السوكان ، في حين تشوكل الفا

سوونة الذين يمثلون المحرّ الرايس للسووكان    44 –  30% . اما الفاة العمرية  27.4للسووكان في العراق نسووبة  
 – 45% . وتبلغ نسوبة عدد السوكان من الفاة العمرية  17.8في سون العمل فيشوكلون النسوبة الثالثة التي بل ت 

% من مجمو  السوكان  3.1سونة فأكثر نسوبة   65% ، في حين تشوكل الفاة السوكانية من  11.2نحو    سونة 64
ويرتبط انخفاض عدد السووووكان في الفاتين الثانية والثالثة بسووووب  الهجر  للعمل في الخارر او الدراسووووة او 

الى اجمالي عدد وفي السووياق ذاته تبلغ نسووبة حجم السووكان في سوون العمل   .  األمنيألسووبا  تتعل  بالوضوول  
 % .56السكان في العراق نحو 

بالنمو    األولىيقسوم المختصوون في قضوايا السوكان العوامل المتثر  في النمو السوكاني نلى مجموعتين، ترتبط  
ونقل الوفيوات، فيموا ترتبط مجموعوة العوامول الثوانيوة    الدات الطبيعي النواتج عن الزيواد  المتحققوة من الو

 بصافي الهجر  نلى الخارر.

مليون نسومة    51تتوقل وزار  التخطيط العراقية في ضووه االسوقاطات السوكانية ان يصول عدد سوكان العراق 
مو  % وهي األعلى في العوالم اذ يبلغ معودل الن2.6. يبلغ معودل نمو السوووووكوان في العراق حواليوا    2030عوام  

هذه النسوبة في الزياد  % . و1.6الوطن العربي    ، فيما يبلغ معدل نمو السوكان في%  1.17السوكاني العالمي 
وبأرقام وزار  التخطيط العراقية تعني زياد  قرابة مليون نسوومة سوونويا، زي عشوور  مليين نسوومة كل عشوور  

 . ( 1) سنوات 

تفل، اذ ما يزال معدل الخصوووبة الكلية في العراق نمو سووكاني مر  بمعدالت العراق من الدول التي تتميز  يعد  
مرتفعوا مقوارنوة بودول العوالم والودول العربيوة حيوث يبلغ  سووووونوة (   49 – 15)طفول لكول امرز  في عمر االنجوا   

. وحتى بالمقارنة مل دول الجوار حيث بلغ معدل االنجا       حية لكل امرز  في سونالد و 2.5المعدل العالمي  
الخصووبة في العراق   معدالت . بدزت اإلنجا  حيا لكل امرز  في سون  مولودا    3لسوعودية  الخصووبة الكلية في ا

في االنجا   مولودا ّ حيا لكل امرز  في سوون    6.2الماضووية من  العقود الثالثة    خللتشووهد انخفاضووا واضووحا  
 (.  2) 2013مولودا حيا عام    4.2ثم بلغ    1997مولودا حيا عام    5.7األول من عقد الثمانينات الى  النصوووو   

( .  3) 2018مولودا حيا لكل امرز  عام    3.9واسوووتمر االنخفاض في معدل الخصووووبة في العراق حتى بلغ  
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وار المنخفض نسوبيا  الخصووبة والبطه الشوديد في انخفاضوها الى سون الز  معدالت يمكن تفسوير اسوتمرار ارتفا   
، ، واسووووتمرار تدني تعليم المرز  الدات الفتر  الصووووحية للتباعد بين الو  اعتماد لد  النسوووواه والرجال، وعدم  

 وانخفاض مساهمتها في سوق العمل

ولوه ثثوار    يتثر على جوانو  الحيوا  المختلفوة   رالت ب، ألن هوذا   زمر بوالغ األهميوة  الوديموغرافيوةفهم الت يرات  ان
 . االجتماعيةوالخدمات  والصحة  والتعليمسوق العمل والنمو االقتصادية ى عل مهمة

الصوووور  المسوووتقبلية  التي زصووودرتها وزار  التخطيط ملم    2022  – 2018وتحدد خطة التنمية الوطنية  
 للسكان في العراق على النحو اآلتي :

 % 2.6المرتفل الذي يصل الى .زياد  مستمر  في حجم السكان في ضوه معدل نمو السكان 1

 .ضع  االستجابة للسياسات السكانية2

 .محدودية القدر  على تقديم الخدمات وت طيتها ج رافيا في ظل الزياد  السكانية 3

 .استمرار ارتفا  معدالت البطالة في ضوه سوه اإلدار  وعدم االست لل األمثل للموارد 4
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 ( 1جدول )

 2030 - 2015مدة  تقديرات عدد سكان العراق لل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021ارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، المؤشرات السكانية ، المصدر : وز

 

 

 

 

 عدد السكان )مليون(  السنة 

2015 32.212 

2016 36.169 

2017 37.139 

2018 38.124 

2019 39.127 

2020 40.150 

2021 41.190 

2022 42.248 

2023 43.324 

2024 44.414 

2025 45.520 

2026 46.639 

2027 47.771 

2028 48.914 

2029 50.061 

2030 51.211 
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 ( 2جدول )

 2020اسقاطات سكان العراق حسب فئات العمر والنجس لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 أ 12/  7، جدول  2021 – 2020المصدر : وزارة التخطيط ، المجموعة اإلحصائية السنوية ، 

 

 

 المجموع اناث ذكور  فئات العمر 

0 - 4 3024214 2866746 5890960 

5 - 9 2822382 2656893 5479275 

10 -14 2522382 2354725 4877107 

15 - 19 2213139 2091049 4304188 

20 -24 1933205 1784138 3717343 

25 - 29 1516267 1474281 2990548 

30 -34 1327698 1366294 2693992 

35 - 39 1131686 1193126 2324812 

40 - 44 1067159 1081408 2148567 

45 - 49 788663 812079 1600742 

50 - 54 465011 579081 1044092 

55 - 59 528635 553206 1081841 

60 - 64 364063 397915 761978 

65 - 69 239655 249659 489314 

70 - 74 156355 157334 313689 

75 - 79 82356 99232 181588 

 +80 101953 148185 250138 

 40150174 19865351 20284823 المجموع
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 في العراقواقع العمالة ثانيا : 

نصووو  اجمالي اقل من  مل اإلدار  الحكومية    وع  تكبير يسوووعام  تتميز القو  العاملة العراقية بوجود قطا   
التي يعمل في وحداته االقتصووادية الرسوومية وغير الرسوومية   مل فرل محدود  في القطا  الخال  ،  العمالة

، مدفوعة في جزه كبير منها بالدور الشووامل والكبير لصووناعة النفط في   النصوو  اآلخر من العمالة العراقية 
طرابات السووياسووية ، الناتج المحلي اإلجمالي ، وبياة اعمال غير مواتية ناشوواة منذ سوونوات الصوورا  واالضوو
 . وضمن هذا السياق تعمل نسبة كبير  من العمال في الوحدات االقتصادية غير الرسمية 

الووذي شووكل ض طووا      األمر  األخير وقوود اسووتمر عوودد العامليوون فووي القطووا  العووام فووي الزيوواد  فووي السوونوات  
، حيوث زن القطوا  العوام األجوروب  ارتفوا  فاتوور   الماليوة الحكوميوة وفاقوم مشوكلة العجوز بسعلى الموارد 

سووخية، ممووا زد  نلووى اتجوواه متزايوود   روات  يشووكل فرصووة عموول جذابووة بأجووور عاليووة وتوظيوو  مسووتقر و
بيون خريجوي الجامعوات والشوبا  بشوكل عوام ّ للبحوث عون عمول فوي القطوا  العوام وتفاقوم مشواكل البطالوة 

في سوق العمل   علووى ذلووّ فقوود سوواهم هووذا التوجووه زيضووا فووي عوووودم تطابوو  المهووارات   علو ،  اجيةواإلنت
حيث يركز الخريجون على اكتسوووا  المهارات ذات الصووولة بعمل القطا  العام مثل الط  والهندسوووة على  

 . (4) حسا  التخصصات األخر  

مليون نسوومة ، وتتوقل ورقة اإلصوولح الحكومية   11  نحو 2020يبلغ حجم القو  العاملة في العراق في عام  
 2020مليين شوخل جديد خلل المد   5المسوما  بالورقة البيضواه ان يدخل سووق العمل في العراق حوالي  

 . 2030مليون شخل عام  16وبذلّ سترتفل اجمالي القو  العاملة في العراق الى نحو  2030-

 –  2004ارتفل عودد العواملين على الملّ الوداام في الودولوة العراقيوة بوأكثر من ثلثوة اضوووووعوا  خلل المود   
. وفي    2021مليين عووام    3.263الى    2004مليون عووام    1.047، اذ ارتفل عوودد الموظفين من    2021

  (5) 2020عراق في عام % من اجمالي القو  العاملة في ال32المقابل بلغ اجمالي العاملين في الدولة نسبة 

وعندا نضوي  العاملين بالدولة بصوفة عقود واجور يوميا فأن العدد اإلجمالي للعاملين في الدولة قد يصول الى 
 % في القطا  الخال .60% من القو  العاملة مقابل 40مليين عامل وهو ما يشكل نحو  4.5

  روات  المالية لت طية    التخصويصوات قية الى زياد   وقد زد  التوسول الكبير في التوظي  العام في الدولة العرا
وهي موا تعوادل   2021ترليون دينوار عوام    53الى    2019ترليون دينوار عوام    43الموظفين التي ارتفعوت من  

ترليون دينار   70. ويرتفل الرقم الى نحو   2021اكثر من نصوو  النفقات التشوو يلية في الموازنة العامة لعام  
 (6قاعدين وروات  شبكة الحماية االجتماعية )اذا ما اضي  روات  المت

ان التوسوووعة في عدد العاملين واسوووتحداث الوظاا  الجديد  لم يرافقها توسوووعة حقيقية في الطاقات االنتاجية  
برنوامج واضووووو  لتحوديوث    للودولوة   والخودميوة للقطوا  العوام واالدارات الحكوميوة وكوان من المفروض ان يكون

لمشوواريل االسووتراتيجية الموفر  للعمل من اجل تنويل االقتصوواد العراقي واالنتقال  القطا  العام واقامة بعض ا
به من اقتصوووواد ريعي الى اقتصوووواد انتاجي بالتزامن مل تبني حزمة من االجراهات الداعمة للقطا  الخال 
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جراهات الوطني وهو ما اغفلته الموازنة معزز  بذلّ من الصوفة الريعية للقتصواد وهو ما يحول دون تبني ا
 . حقيقية لمعالجة مشكلة البطالة في العراق

يليه قطا    2017% عام  79يسووتوع  قطا  الخدمات والتوزيل النسووبة األكبر من العمالة العراقية وبنسووبة  
 ( .4% ) جدول 3.7% واخير القطا  النفطي 6.8% ثم الزراعة 10.5الصناعة 

  مسوووووتويوات  عنود   العموالوة اسوووووتيعوا    في  مهموا  دوراّ   عراقال  في  يتدي  والتوزيل    الخودموات  قطوا   ان ويلحظ
  القطا   في  البديلة العمل فرل   وانعدام  الزراعي  القطا   في  البطالة  تسووووود   فحيث  ،  االنتاجية  من  منخفضووووة
ّ   المدن  الى  الزراعيين  العمال  من  العديد   يهاجر  الصناعي   االستيعا    امكانية  ان  وحيث   ،  العمل  فرل   عن  بحثا

  من الخدمات   قطا   يكون  نذ  ،  والتوزيل الخدمات   قطا   سووووو   هناّ  فليس  ضووووايلة  الصووووناعي  القطا   في
  المستوع    دور  الخدمات   قطا   يتدي  وهكذا.    العاملة  القو   من  متزايد  زعدادا  الستيعا    يتسل  بحيث   المرونة
  قطا  في  اسوتيعا  القو  العاملةتوسويل في ال  هذا  من  نسوتنتج  ان  يصو   ال  هنا  ومن.  العراق  في الزااد   للعمالة
  الناتج في الخدمات   لقطا   النسووبية  المسوواهمة  ترتفل  حين  في.  العراق في  التقدم  او  للنمو  متشووراّ   زي الخدمات 
 له  سواند   قطا   نشووه الى  اد  الذي  المذهل  والتكنولوجي  الصوناعي  للتطور  نتيجة  المتقدمة الدول  في  والعمالة

 ما  وهو  ،  والمعلوماتية  واالتصوواالت   والنقل  والمصووار   التأمين  انشووطة  في  المتركز   المتطور  الخدمات   من
 . والتقدم للتطور متشرا يعد 
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 ( 3جدول )

 2021 –  2004عدد العاملين في الدولة العراقية خالل المدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 در :االمص

 .وزارة المالية ، الموازنات العامة لسنوات مختلفة1

 2017.البنك الدولي ، تقربر عام 2

 

 التعيينات السنوية  عدد العاملين  السنة

2004 1047718  

2005 1153125 105408 

2006 1912605 759479 

2007 2060280 147855 

2008 2141432 81172 

2009 2320247 178815 

2010 2468522 148275 

2011 2662608 194088 

2012 2750322 87714 

2013 2907778 157454 

2014 - - 

2015 3027060 110292 

2016 2800000  

2017 2800000  

2018 2894712  

2019 2941000 37249 

2020 3200000 - 

2021 3263000 280000 
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 ( 4) جدول

 (%2017-2003) المدةتشغيل في االقتصاد العراقي خالل نسب مساهمة القطاعات االقتصادية في ال

 العام         األنشطة 
 القطاع الزراعي 

 المساهمة في التشغيل % 
 القطاع النفطي 

 المساهمة في التشغيل % 
 القطاع الصناعي 

 المساهمة في التشغيل % 
 قطاع الخدمات والتوزيع
 المساهمة في التشغيل % 

2003 12.5 1.8 18.9 66.8 

2004 8.8 2.1 15.9 73.2 

2005 5.3 2.1 10. 9 81.7 

2006 6.6 2.2 9.6 81.7 

2007 7.9 2.4 13.1 76. 7 

2008 8.2 2.6 15.4 73. 9 

2009 4.2 2.6 8.5 84.7 

2010 7.1 2.6 9.9 80.4 

2011 7.6 2.6 10.8 78.9 

2012 8.1 2.7 10.4 78. 9 

2013 8.3 2.9 10.7 77.9 

2014 7.6 3.1 9.4 79.9 

2015 7.7 3.1 9.1 80.1 

2016 7.2 3.4 10.1 79.3 

2017 6.8 3.7 10.5 79.0 

 ,المجموعة االحصائية السنوية ,سنوات متفرقة , صفحات متفرقة وزارة التخطيط ,الجهاز المركزي لالحصاء -1در: االمص         

(, المجلة الدولية للدراسيييييات االقتصيييييادية , المركز الديمقرا ي العر ي,  2018-2004(  تحليل االختالالت الهيكلية في القطاعات االنتاجية في العراق للمدة)2018زيا, عامر شييييييل )-2
  12المانيا , برلين, العدد 

(, مجلة بغداد للعلوم  2015  -2003(  االختالالت الهيكلية وأثرها على النمو القطاعي والتشيييييييغيل في االقتصييييييياد العراقي للمدة )2018اورنس يحيى ونوري محمد  اهر )صيييييييال ,  -3
   109, العدد 24االقتصادية واالدارية, جامعة بغداد, كلية االدارة واالقتصاد, المجلد 

 

 

 

 

 



  دور اطراف االنتاج في مواجهة البطالة في العراق12

11 
 

 واقع البطالة في العراق  ثالثا :

فترة اللمانيرات والتستتتتتتتتتعيرات ال الير  الما تتتتتتتتي   خاللليستتتتتتتتتل هد لة العلد لبرلا ل    ر   راقالبطالة في الع
فيد  فاق  هج  البطالة    ،  2003التي شلدها العراق في عام   لألهداث العسكرية، ونتيجة    التع ئةبس ب ظروف  

واا   االهتاللالوطري و داعيات   االقتصتتتتا   وإصتتتتال   االنتياليةالظروف  بإجراءات ستتتتباع  تع    البشتتتتكي   ير  
اا الل اشتتتتك ة البطالة ال اه  التتداات الر يستتتتة التي  واجه االقتصتتتتا  العراقي  لما رافيه ال  داعيات اارية.  

ة فضتتتتال  عل  ونلا  ملي هدرا  ل عرصتتتتر البشتتتترب  ف    ستتتتل   راا   للا ال آثار اجتماعية واقتصتتتتا اة وستتتتياستتتتي
اإلصتتتتتال  االقتصتتتتتا ب في  وفير فري عمي واستتتتتتيعاع ا عدا  المتاا دة ال ا  دب العاا ة. ا  اع   نستتتتبة  

وبعتتتدهتتتا  تتتدا   ،  %26.8بمعتتتدل  2004%  بعلتتتا عتتتام  28.1  غتتتل  اذ    2003لمعتتتدل البطتتتالتتتة  تتتانتتتل عتتتام  
   2014% عتتام  16.6  وال ث  عتتا  لالر فتتاع بمعتتدل  2013% عتتام  11ا    غ  بتتاالنافتتات التتتدريجي  ل   

  االنافات ويرجع هذا  .  2019% عام  13.8ث  ار فتاعلتا  ل    2017% عام  10.9وال ث  انافتا تتتتتتتتتتتتتته  ل  
ال    با ستتا ليس بستت ب استتتادام  راا  خاصتتة بافي استتتويات البطالة او   دل استتواق العمي وانما  رجع  

في استتتتت التشتتتتغيي والبطالة بما   ا ستتتتاستتتتيع ال يانات الااصتتتتة بالبطالة واستتتتت دال الستتتت ال    دل في آليات جم
ا ستت وع ال   خالل تراستتب اع اعا ير ارظمة العمي الدولية اذ صتترش الشتتا  الذب عمي بعجر ستتاعة واهدة  

 ( .7) اعد عاطال عل العمي

وع   وف  ال يانات المتاهة التي  رشترها الجلا  المر اب لحهصتاء في و ارة التاطيح هول ا شترات التشتغيي  
%  ر فع عرد  20.1ستتترة ( ل ذ ور    غ    24 –  15،  تضتتتت ا  اعدل بطالة الشتتتباع )   2016والبطالة لعام  

% . 22.7ستتتتتتتتتتتترة ( نتو    24  –  15% ، في هيل    غ المعدل اإلجمالي لبطالة الشتتتتتتتتتتتتباع ) 38االناث ال  
  –  6% . ااا المعدل  اإلجمالي لعمالة ا طفال ) 43.2ستترة فعرلر   15وي  غ اعدل الرشتتاا االقتصتتا ب لفئة  

 % .2% ويرافي عرد االناث ال  3.4%  ر فع عرد الذ ور ال  2.7نتو  2016فيد   غ عام سرة (  14

قتصتتتا  وار فاع استتتتوا البطالة،  ذ اشتتتير ال ر   الشتتتباع ال  يل ارلر الفئات التي  ضتتتررت ال  راجع االاعد 
بستتتتتتتتتتتتت ب    2019عام في%  36  غ  في اعدالت البطالة  لفئة شتتتتتتتتتتتتتلدت ار فاعا ا موستتتتتتتتتتتتتا الدولي  ل  ا  هذه ا

 .ا و اع االقتصا اة المتع اة و داعيات الو ع ا اري
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  واقتصتتتتتتار  ي الرجال  و فضتتتتتتيي  االعمال ع   ل ذ ور  الب يرة  المااهمة ر بح ار فاع اعدل البطالة  يل االناث ب
 المجاالت   بييل    يرما  به  لاللتتاق الشتتتتتتباع   ال  العد د   استتتتتتتيطب   الذب  االاري المجال  الي  ع يل   المللبعي 
  التشتتتتغيي  استتتتتوا نستتتتبة   خفي  ال   ا ت   2003  عام بعد   خاصتتتتة العراق ظروف  ا   ما   اإلناث  لدا  اتدو ة

  اج ر  عرداا  وظا فلل  لفيدا   عر تتتتتتتة ارلر الااي   اليطاع في الرستتتتتتتاءعل ا    فضتتتتتتتال     الااي   اليطاع في
 والصتتتتتور  االجتماعية  ا عراف و  ثر.   االنبماش ع    والم ستتتتتستتتتتات   ل شتتتتتر ات  والمالي االقتصتتتتتا ب الو تتتتتع
  استتتتتتتادام  فيفضتتتتتتي  واالستتتتتتتادام الوظا ش  خيارات   ع    المراة   وط يعة ، والرستتتتتتاء الرجال  وظا ش هول  الرمطية
  ال  العد د   اج ر  الذب  االاري الو تتتع في   بمل المشتتتك ة ولبل ، المالبس  وصتتتراعة  الاياطة  الرة في الرستتتاء

  اصتتتتتاعب    واجه  افتوهة  بييل   التي  والي ة  االغالق  ع    الرستتتتتاء  ال    يرة اعدا ا    شتتتتتغي   انل  التي  المصتتتتتانع
 .  العااالت  ع   وخطرة صتيتة غير عمي ظروف ال ع يلا  تر ب  واا التتتية ال رية اشاري بس ب 
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 ( 5جدول)

 (% 2019-2004معدالت البطالة والسكان في العراق للمدة )

 معدل نمو السكان  معدل البطالة  العام 
2004 26.8 - 
2005 17.97 2.31 
2006 17.5 1.95 
2007 17.5 1.68 
2008 15.3 1.69 
2009 14 2.07 
2010 12 2.65 
2011 11.1 3.30 
2012 11.9 3.79 
2013 11 3.97 
2014 16.6 3.78 
2015 13 7 3.37 
2016 10.8 2.91 
2017 10.9 2.57 
2018 11.0 2.34 
2019 13.8 2.27 

  http://www.albankaldawli.orgالمصدر: البنك الدولي, البيانات المفتوحة,العراق,متاح على الموقع, 

 

 أسباب البطالة في العراق  رابعا :

 :ع   الرتو اآل ي امكل عرت اه  ا سباع التي ا ت التفاق  البطالة في العراق

االقتصوووووادي المتراجل وعودم القودر  على تحقي     لألداهتفواقموت مشوووووكلوة البطوالوة في العراق نتيجوة   .1
 معدالت متقدمة من النمو االقتصادي ، وفي نمط النمو االقتصادي المرتكز على است لل النفط 

االثر السووولبي لتحرير التجار  على القطا  الخال العراقي . السووويما في الزراعة والصوووناعة حيث  .2
جة لفت  الحدود على مصووراعيها ، وبدون ضوووابط كمية  تدنى كثيراّ االنتار الزراعي والصووناعي نتي

اوكمركية ، امام تدف  سويل عارم من السولل االجنبية المدعوم معظمها حكومياّ مما اضوطر العديد من  
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المزار  والمصوووووانل الى اغلق زبوابهوا او تخفيض انتواجهوا وفي الحوالتين توأثر الطلو  على العموالوة 
 . العراقية سلباّ وفاقم من البطالة

خصوواال القو  العاملة العراقية التي ترتفل فيها نسووبة الشووبا  والتي تفتقر الى التدري  اللزم لتلبية   .3
 الى  تتدي  والتأهيل  التدري    برامج  ومحدودية  المتدنية  التعليم  نوعية  زناذ    احتياجات سوووووق العمل .

 الطل    تزويد   على  النظوام هذا  يعجز  حيوث  ، العمول  لسووووووق  الجودد  الداخلين  امام  الصوووووعوبات  زياد 
 هذه  على الطل    يقلل  مما ، العمل  سوووق  متطلبات   مل  تتناسوو    التي  واللزمة  الضوورورية  بالمهارات 

  المناسبة االعمال على للحصول للخبر  افتقارهم ظل في الشبا   من الجديد  الفاة
الفسوواد االداري المسووتشووري في االجهز  الرسوومية والذي بدد امواالّ هاالة في مشووروعات وهمية او  .4

 خلل  الطاغي الفسووواد   من  رونمالمسوووتث  يعانياذ   قليلة الجدو  في اسوووتيعا  العاطلين عن العمل .
  تأثرها  من  المسووجلة  وغير المسووجلة الشووركات   من كل  وتشووتكي ،  الحكومية  الجهات   مل  تعاملتهم
 الجهات   مل  التعامل  في  الشووووفافية  الى  حاجتهم  عن  المشوووواريل  اصووووحا    ويعبر.   الفسوووواد   بظاهر 
 الحكومية

تلكت عملية اعاد  اعمار العراق بحيث لم تسووتطل ان توفر فرصووة عمل للعراقيين في مشوواريل اعاد   .5
  االعمار

العوديود من المصوووووانل    ضوووووع  فواعليوة القطوا  العوام في توليود المزيود من فرل العمول نظراّ الغلق .6
من جهة وعدم توفر    2003الحكومية التي تعرضوووت العمال السووول  والنه  والتدمير بعد نيسوووان  

 مستلزمات االنتار الضرورية للمنشآت والمصانل الحكومية من جهة اخر  .
ّ   مجتمل  زي في  السووووكان  يتدي .7 ّ   دورا  يعد   زذ , العاملة  القو   من المعروض   حجم  تحديد   في  اسوووواسوووويا

  هم العمل  سون  في  السوكان  زن زذ   العاملة  القو   من  المطلوبة  االحتياجات   لتلبية  االسواسوي  الرافد   السوكان
  الزيواد   وتتدي  .المتلحقوة  الزمنيوة  الفترات   خلل  العمول  سووووووق  الى  للودخول  المخزون  االحتيواطي
  وزنتشووار  المعيشووة  مسووتو   زنخفاض  الى  االخر   العوامل  وثبات   زياد   ملالسووكان    عدد   في  الكبير 
تجواوز في بعض   مرتفل  سوووووكواني  بنمو  تتميز  التي الودول  من  العراق  ويعود .  المختلفوة  بوأنواعهوا   البطوالوة

الى   2015مليون نسووومة عام    32.212% ، اذ ارتفل عدد سوووكان العراق من  3السووونوات نسوووبة  
 (1) جدول  2021مليون نسمة عام  41.190

جتماعية واضوووحة المعالم ، وفي ظل عدم وجود توزيل عادل االفتقاد الى اسوووتراتيجية اقتصوووادية وا .8
للودخول ، وزيواد  عودد الوذين يعيشوووووون تحوت خط الفقر او يحومون حولوه ، وبسوووووبو  عودم وجود  

 عمالية ، كلها ادت الى تفاقم الوضل المعيشي وتزايد نسبة البطالة في العراق . استراتيجيات 
 تراجل األداه االقتووووصادي وعدم القدر  على تحقي  معدالت متقدمة من النمو االقتصادي . .9

طبيعوة المرحلوة االنتقواليوة التي يمر بهوا االقتصووووواد العراقي من نظوام مركزي او موجوه الى  .10
 نظام اقتصاد السوق مما زد  نلى عدم االستقرار االقتصادي وبالتالي تفاقم البطالة .

نن افتقاد العراق .    اد نلى متسووسووات تمويلية توفر الدعم المطلو  للمشوواريل الصوو ير االفتق .11
نلى متسووسووات تمويل للمشوواريل الصوو ير  ال يتناسوو  مل ما يمتلكه العراق من موارد ضووخمة وال  

الن    ،  اقتصواد سووق  لىيتلهم مل الطريقة التي يراد بها تحويل االقتصواد العراقي من اقتصواد موجه ا
تحول ينب ي زن يخضل الشتراطات كثير  من بينها بناه قدرات القطا  الخال على المستويات  هذا ال

كافة ، من ننشوواه بياة تنظيمية سووليمة نلى بناه مهارات زصووحا  مشووروعات العمل الحر في القطا   
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الخال ، نلى توفير التمويل الضوروري للمشواريل الصو ير  ، حتى يمكن تحقي  التنو  في االقتصواد 
ومن المفوارقوات البوارز  انوه ال يوجود في العراق  لعراقي بعيوداّ عن االعتمواد الكلي على مورد النفط .ا

متسووسووة واحد  لتمويل المشوواريل الصوو ير  )بأسوولو  الضوومانات الشووخصووية( في حين يوجد في 
متسوووسوووة تتمن القروض الصووو ير     200بن لديش )وهي احد زكثر البلدان فقراّ في العالم( حوالي  

 . ( .8) سعة مليين زسر  في بن لديش تشكل زكثر من ثلثي األسر الفقير  فيهالت
الرشتاطات االقتصتا اة وهذا  ر  اعظ   وقش  العم يات العستكرية  تد  رظي   اعإ  ل  ا ت   .12

 داعيا ه في  يا ة نستتتتب البطالة و وقش العمي في  وا ر الدولة وا ستتتتستتتتا لا بالمتافظات التي  شتتتتلد 
عم يات عستتتتتتكرية وبالتالي  وقش روا ب الموظفيل اضتتتتتتاف ال  ذل  عم يات التلجير اليستتتتتترب والتي 
 ا ت ال   يا ة نسبة الرا هيل والملجريل وبالتالي العيإ في اايمات  فتير ال  الاداات ا ساسية

لاداية  دف  العمالة ا جر ية  ل  العراق بععدا    يرة  ذ لجع العد د ال اصتتتتتتاع المشتتتتتاريع ا .13
 ل   شتتتتتتتتغي ل  و فضتتتتتتتتي ل  ع   العمالة المت ية النافات اجوره  ايارنة اع العمال المت ييل والعمي  

  رغب العمال المت ييل القيام  لا.   لساعات طوي ة  وقياال  بممارسة االعمال التي ال

 

 خامسا : نتائج البطالة في العراق

 يمكن تأشير ابرزها بما يلي :خطير  افرزت مشكلة البطالة في العراق نتااج اقتصادية واجتماعية 

تهميش جزه مهم من قو  العمل العراقية من خلل وضووعها خارر العملية االقتصووادية المجتمعية ، وهذا   -1
تنميوة وتطوير    اسوووووت للهوا في عمليوة بواإلمكوانيعود تبوديوداّ الحود مصوووووادر الثرو  في العراق التي كوان  

 االقتصاد العراقي .
التأثير السووولبي للبطالة على السووولم واالسوووتقرار االجتماعي في العراق ، حيث يتخذ مفهوم البطالة في  -2

بعض االحيان مضووموناّ تدميرياّ يسووتدعي بالتبعية تداعيات سوويكولوجية خطير  قد تصوول الى حد تفتيت  
 ل المجتمل وحجره في زنزانة العن  الدفاعي االعمى .الهوية الوطنية للفرد ونقض عقده التشاركي م

عراق الذي تتدي البطالة الى تدهور مسووتو  معيشووة الفرد العراقي وبالتالي تفاقم من ظاهر  الفقر في ال -3
 . 2019في عام % من اجمالي السكان 31نحو  تعدد االبعاد تجاوز فيه الفقر الم

ان البطالة في مقتبل الحيا  العملية للشوبا  قد تلح  ضورراّ بفرصوهم في العمل والدخل مسوتقبلّ ، فضولّ  -4
عن ذلّ ثمة ارتباط وثي  بين بطالة الشبا  وندمان المخدرات والجريمة وهما ضربان من السلوّ غالباّ  

 ما تترت  عليهما تكالي  اجتماعية وشخصية باهضة .
% بسوب  زياد  عدد المتسوربين  40ن نسوبة االمية التي تصول في العراق الى نحو  تعم  مشوكلة البطالة م -5

 من الدراسة وعدم االلتزام بقانون التعليم االلزامي .



  دور اطراف االنتاج في مواجهة البطالة في العراق17

16 
 

تتدي البطالة وبالذات بين الخريجين واصحا  المتهلت العالية الى هجر  العديد منهم الى الخارر بحثاّ   -6
اهم مصوووووادر الثرو  في العراق وبوالتوالي تبوديوداّ للكفواهات   عن فرصوووووة العمول ، وهو موا يعود تبوديوداّ الحود 

 الوطنية العراقية التي ال غنى عنها في تطوير االقتصاد والمجتمل العراقي .
 

 مواجهة البطالة: دور الحكومة في سادسا 

االقتصادية    لألنشطةالن االعتماد الشديد على النفط كقاعد  اساسية    الحاجة الى تنويل االقتصاد العراقي ، -1
، ما هو اال شوووكل من اشوووكال التنمية غير المسوووتدامة . ليس فقط العتبارات بياية بل ايضووواّ العتبارات  
اجتماعية واقتصووادية . ان عملّ جاداّ يسووتهد  تنويل مصووادر الدخل في العراق من شووأنه تأمين فرل 

 نام من العاطلين .عمل لعدد مت
 تحفيز االستثمارات الحكومية والخاصة في االنشطة االقتصادية كثيفة االستخدام للعمالة كالزراعة مثلّ .  -2
توسيل االنفاق الحكومي على التعليم والصحة والخدمات االجتماعية من شأنه ان يوفر فرل عمل كثير    -3

 للعاطلين ويخفض من معدل البطالة .
دور الدولة   ألهميةضوورور  اسووتمرار دور الدولة االسووتثماري واالنتاجي في االقتصوواد العراقي نظراّ   -4

سووتثمارات العامة في المشوواريل الصووناعية ذات العلقة المباشوور في معالجة مشووكلة البطالة من خلل اال
التكنيكية للقتصواد العراقي   –االقتصوادي الوطني من جهة وتأمين مسوتلزمات بناه القاعد  المادية    باألمن

من جهة اخر  . وعلى النقيض من ذلّ سوتفرز االسوتجابة لدعوات تقليل دور الدولة وتحويله من دور 
 ثثارا سلبية ملموسة على ظاهر  البطالة في العراق . المنتج الى دور المنظم

ثمة حاجة ماسوة الى تخطيط التجار  الخارجية من خلل تشوجيل الصوادرات وتقييد االسوتيرادات وبالذات   -5
غير الضورورية منها ، من خلل فرض الرسووم الكمركية عليها وتقييد كمياتها واقيامها ، من اجل توفير  

المنتجة في االقتصاد العراقي كي تنمو وتتطور باالتجاه الذي يزيد جان  الطل    الدعم للقطاعات السلعية
 على االيدي العاملة العراقية .

ضووووورور  العمول على تخفيض مسوووووتويوات الفقر ، وكوذلوّ التوزيل العوادل للثرو  القوميوة على الطبقوات   -6
 ة بين الشبا  .والمناط  الحضرية والريفية ، نظراّ الرتباطهما العضوي بانخفاض البطال

ايله اهتموام خوال بوالمتخرجين من المودارس دون متهلت او بمتهلت طفيفوة ، كموا يتعين تعزيز   -7
 االهتمام بتصحي  الخلل في توازن الفرل المتاحة للشابات والشبان .

تفعيول مكواتو  التشووووو يول القوااموة ، ومن  اعوانوات بطوالوة للعواطلين عن العمول ، وتزويود العواطلين بمهوارات  -8
 عينة من خلل فت  دورات للتدري  المهني وبما ينسجم مل احتياجات سوق العمل في العراق .م

العمل على تأسويس متسوسوات مالية حكومية متخصوصوة بتمويل المشواريل الصو ير  والمتوسوطة للشوبا    -9
فاقها  وبرزس مال ال يقل عن ثلثة مليار دوالر مهمتها ليس فقط تمويل المشوروعات وانما ايضوا متابعة ان

 لتحقي  ال رض الذي من اجله منحت القروض .
ان   للمشورو تشوريل قانون بنظم عمل العمالة االجنبية الوافد  الى العراق باالتجاه الذي ال يسوم  فيه   -10

% من العمالة االجنبية ب ية فسوو  المجال السووتخدام االيدي العاملة العراقية . ونن  20يسووتخدم اكثر من  
الجنبية من قبل مكات  مجاز  رسوميا لكي يسوهل تنظيم ومراقبة واالشورا  على  يجري اسوتقدام العمالة ا

 اإلنسانية .عمل العاملين االجان  في العراق سواه من النواحي االمنية او القانونية او 
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 او  متوفر   غير  وخبرات   مهارات   تمتلّ  التي  االجنبية  العمالة  اسووووتخدام  اقتصووووار  الضووووروري  من -11
  الماهر   غير  االجنبية  العمالة  على  مرتفعة  ضووراا    فرض   ضوورور   مل.    العراقية الكوادر  في  شووحيحة
 . ثانيا الدولة ايرادات  وزياد  اوال استقدامها من الحد  ل رض 

ان بطالة الخريجين اضووووحت مشووووكلة مزمنة في المجتمل العراقي لها امتداداتها السووووابقة والحالية   -12
ال يظ لد  هتاله العاطلين كان له انعكاسات واضحة في انقطا   وافضت الى تراكم شعور حاد بالحي  و

شووووبه تام في صوووولة التعاط  واالنتماه لديهم مل محيطهم االجتماعي وهو امر كفيل بتقويض السوووولم  
مقترحات    ثمة.  االجتماعي واالسووتقرار االقتصووادي وهدر اسووتثمارات اجتماعية ومكتسووبات اقتصووادية

 عديد  لمعالجة مشكلة بطالة الخريجين لعل ابرزها :
 
تطوير نظوام التعليم في العراق وبواالتجواه الوذي يتدي الى تنميوة المهوارات وايجواد درجوة عواليوة من   •

 التكامل بين نظم التعليم وسوق العمل 
 تأسيس معاهد عليا تركز على البحث والتطوير التطبيقي . •
يد  وجذبها الى المعلوماتية ، وهو ما يتطل  تطويراّ نوعياّ في التعليم في العراق الجد   باألجيالاالهتمام   •

واالهتمام بالل ات االجنبية جنباّ الى جن  الل ة العربية وتشوووجيل هذه االجيال على ادمار الل ة العربية  
 في تطبي  المعلوماتية .

بمتهلت ضوووووعيفوة من خلل ايله اهتموام خوال بوالوذين يتخرجون من المودارس دون متهلت او   •
 ادماجهم ببرامج الخبر  العملية وبرنامج تدري  الشبا  .

 انشاه مكت  تش يل يختل بخريجي الجامعات . •
االسوووتفاد  من تجار  الدول العربية في تشووو يل الخريجين وبالذات في مسوووألة انشووواه التعاونيات بين   •

هذه التعاونيات يمكن ان تنشط في العديد % كمنحة وتكفل الباقي المصار  و30الشبا  التي تمول بوو  
 من القطاعات وبالذات الزراعة .

االهتمام ببرامج دعم الصناعات الص ير  والمتوسطة لدورها الهام في توفير فرل العمل حيث وفرت   •
 ال  فرصة عمل . 65الصناعات الص ير  في مصر نحو 

ي خال في وزار  العمل والشوتون  صور  اعانات مالية للعاطلين عن العمل من قبل صوندوق اجتماع •
 االجتماعية الى حين ايجاد فرل عمل لهم .

العمل الجاد على تأسويس حاضونات االعمال لتوفير الدعم المادي واالدراي واللوجسوتي للمشوروعات الصو ير  
 . والمتوسطة

 

  البطالة معالجة في ودورها االجتماعية الحماية شبكة -13

ّ  للفقراه  زمان  محطة  بمثابة  االجتماعية  الحماية  شووووبكة  تعد  ّ  زفرادا  خفض   تسووووتهد   الية  فهي  ثم  ومن وزسوووورا
  التحول  لعملية  تكميلية  صوور   تعد   زنها  زي,  االقتصوادي  التحول  عن  تنجم  زن  يمكن  التي  والمشوكلت   التوترات 

  المتمثلة  البنيوي  والتعديل  االقتصادي  التحرير  بسياسات   متعلقة  نجراهات   من  تستلزمه  وما  السوق  اقتصاد   نحو
(  التجار    تحرير  و  العامة  المشوروعات   وخصوخصوة  الحكومي  الدعم  سوياسوات   ال اه  و  االسوعار  تحرير)بوووووو
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 مما,    لألسوووعار  العام  المسوووتو   وارتفا   البطالة  معدالت   بارتفا   مقترنة  تكون  التي  االجراهات   من  وغيرها
ّ   يتطل    وهذا.  المجتمل  في  الفقير   الفاات   بأحوال  األضورار الى  يتدي ّ   دورا ّ   حكوميا  الدخل   توزيل  ألعاده  معينا

  زثار له  االجتماعية  الحماية  شوبكة  تطبي   فأن لذا.  األسواسوية  حاجاتهم  على  الحصوول  الفاات  لهذه  يكفل  بأسولو  
 .(9) لمالمجت في الفاات  من مجموعة تستهد  وهي مباشر بشكل االفراد  على تتثر عديد  ايجابية  اقتصادية

حموايوة العموال في مكوان العمول من خلل : تقويوة نجراهات الصوووووحوة والسووووولموة المهنيوة ، توفير سوووووبول -14
الحصوول على الرعاية الصوحية للجميل ، تكيي  ترتيبات العمل كالعمل عن بعد مثل ، توسويل الوصوول الى 

 االجاز  المدفوعة االجر .

ات منظموات االعموال وزصوووووحوا  خلل : تقويوة قودر  الحلول من  إليجواد االعتمواد على الحوار االجتمواعي  -15
وتعزيزهوا ، تقويوة قودرات الحكوموات ، تقويوة الحوار االجتمواعي والتفواوض  والنقوابوات العمواليوة  العمول  

 االجتماعي ومتسسات وعمليات علقات العمل .

ومعالجة العواا  والعقبات التي  ننشواه بياة زعمال مواتية للنمو في تعزيز سوياد  القانون ومحاربة الفسواد  -16
وتق  عااقا زمام ننشووواه متسوووسوووات جديد  تتمتل ببمكانات كبير  للنمو، فالبيروقراطية    تعي  التطور والنمو،

 .  مثل تعد من زكبر العواا  زمام االستثمار سواه كان استثمارا داخليا محليا او خارجيا

كتحسووووين كفاه  النقل العام، والخدمات األسوووواسووووية اللزمة لقيام  بنية تحتية ممتاز   تحقي   على   عملال  -17
المشووواريل اإلنتاجية والشوووركات في المدن واألريا ، وخل  مناط  مخدومة تتمتل بامتلّ وتوافر متطلبات  
زي اسووتثمار زو مشوواريل كشووبكات الهات  والمياه، الن البنية التحتية القاصوور  تعي  اإلنتار، وللسووتثمار في 

، فوبذا نفوذت برامج البنيوة التحتيوة فوبنهوا تخل  فرل عمول  ل العمول  ة التحتيوة دااموا قودر  على خل  فرالبنيو
جديد  على المد  القصووير، وفي نفس الوقت تكون مفيد  بشووكل خال للنسوواه والرجال في المناط  الريفية،  

لعمل والتعلم عن بعد، ومثل  وعلى الدول اليوم تأمين بنية تحتية معلوماتية تناسووو  التوجه بشوووكل كبير الى ا
هذا النمط من االعمال يحتار الى بياة عمل مناسوووبة من الخدمات اإلليكترونية التي تسوووهل العمل من المنزل 

 .صاد وانتعاشه وعن بعد خدمة الستدامة االقت

  األماكنقطل زراعية اضوافية وانشواه مشواريل لتربية الحيوانات، ويتم توزيعها حسو  توفر    اسوتصولح -18
راعية  زل  مشوورو  او منشووأ  ز  25 –  10المناسووبة لمثل تلّ المشوواريل الزراعية. وهذا يتطل  توفير من  

المناط     على ان تحظى،   الى حيا  كريمة  باألسوووور  العراقيةسوووونويا ترتقي   راقاسوووورية في كافة انحاه الع
لتعزيز مكوانتهوا في المجتمل  ريواديوا را  فيهوا دورز   ، على ان توأخوذ الم%  90منهوا بنسوووووبوة ال تقول عن  الريفيوة

 ( .11) كفرد منتج وتدير مشاريعها بكفاه 
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 : دور القطاع الخاص في توفير فرص العملسابعا 

 .ان التركيز على القطاع الخاص يأتي من منطلق انه قطاع يتوفر فيه امكانيات كامنة لم تستتتتحت  تى الل  ة
يرة بعكس اتجاه كافة ستتياستتات الت تتحيت في العرا  التي  الخالفترة افي القطاع ال كومي  ان تضتتخم  في ظت 

فيه وتوفير فرص العرت وليس القطاع العام ومؤستتستتاتهم فلم ي تتت    لالستتتارا ت تتجا التو ه للقطاع الخاص 
  باالقت تتاد الذاتي من الرنتجات الستتلعية والخدمية التي تركنه من النضو    االكتفاءمن  األدنى العرا  الى ال د 
على الرنتجات الرستتو دة وعدم التركن من الت تدير يرفا من العجز   فاالعتراد من نست  الفقرم  الوطني وال د 

ان هتتتذا القطاع ي تا     ، إالاالقت ادييعتبر القطاع الخاص شتتتريأ اساستتتي في ت قيق النضتتتو  م التجا ي  
أ التي ها تترت إلتتى دو  إلى الدعم والت تتجيا وتوفير البيةة الرناستتبة بحر   ذا استتتارا اته الر لية وتل

ت تتجيا القطاع الخاص على تأستتيس ال تتركات  ات الجدو   :  الجتتوا  ب اتتاع عن بيةتتات ةمنة، وهذا يتطل  
، وستتتيؤدي هتتتذا إلتتتى تقلي   جتتتم القطاع ظير الرن م الذي هو ستتترة با تة من ستتترات القطاع  االقت ادية

مات قانون  راية الرنتج الر لي   االستتارا التي ت تتتتتتجعه على   ةاالقت تاديتفعيت القوانين   .الخاص في العرا 
ت تتتجيا   .وقانون  راية الرستتتتضلأ، واستتتتكرا  كافة الت تتتريعات الداعرة للقطاع الخاص واقت اد الستتتو 

عة والستتتتتتتيا ة  في القطاعات الرولدة لفرص العرت كالز اعة وال تنا  االستتارا القطاع الخاص الر لي على 
الجنبية من الدخو  إلى الستتو  العراقية عبر تخفيتتا القيتتود علتتى تدفق   االستارا ات ت تتجيا   .والستتكنمممال 

كت هذه  .فتتي القطاعات كافتتة الرولدة لفرص العرت  االستارا الكافية لحتتر    التسضيالت  ؤوس الروا  وتقديم  
إلى   ضافةاإلباع الخاص فتتي توليتتد الناتتتج الر لتتي الجرالي الوستتالت وظيرها ستتتؤدي إلى  فا مستتاهرة القط

 ( م12ت )يعابه عدداع كبيراع متن قوة العراستت

ع م وهذه الرضرة وموا ضة البطالة  ان  ت م تتتكلة الت تتتحيت  يتطل  تحيير بيةة األعرا  في العرا  تحييراع  ذ يا
 ات ال تتتلة بخلق هذه   واإلمكانات الشتتتتراطات  بكاير م فالرتطلبات وا العراقيتتجاوت قد ات القطاع الخاص 

ثقافية م وان و ود هذه البيةة يفتر  االلتزام    –ستلوكية   –قيرية   –البيةة ليست  اقت تادية فق. م انضا مؤستستية  
و ةليتات لبنتاء الاقتة بين  ريا األطراا  ات العالقتة م وبتدون  لتأ ال يركن ان   بضتتتتواب. ومتدونتات ستتتتلو   

يت قق األمن االقت تتتادي للجريا   ولن يت ر  الرستتتتارر من  ع  الرخاطرة م وال تو د اي فرقتتتة  قيقية  
لإلنجتات في ظيتاا اإليرتان بضتتتترو ة اإليفتاء وعلى ن و ستتتتريا بجريا هتذه االشتتتتتراطتات بت  ادة ا ترتاعيتة  

لى اهم اإل راءات التي يركن  وعلى الرظم من  لأ يركن اإلشتا ة استياستية واضت ة ومعلنة وملزمة للجريا م  و
 القطاع الخاص لل د من م كلة البطالة في العرا  ومنضا : ان ينتضجضا

  
، وان ال يكون التركيز على االستتتارا ات ال تتحيرة الدخول في اسووتثمارات كبير  الحجم وطويلة االجل    م1
رد  القالرة على اقتناص الفرص الستتريعة لت قيق مكاستت  اقت تتادية وا تراعية ستتريعة، كرا على القطاع  ال

الخاص التوستا في االستتارا ات الرختلفة والرد وستة وخاقتة  ات الكاافة في الت تحيت وتوليد فرص العرت، 
ا واء ةمنتة   توفيرالوقت    الوظتال  والفرص، ولكن هتذا يتطلت  في نفس لتوفيروتوفير بيةتة تن يريتة منتاستتتتبتة 

 م (13)  تعطيضم الاقة واالطرةنان على استارا اتضم و فظ  ؤوس اموالضم
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ال تتركاء   ا  ان القطاع الخاص من،  إعداد ووضتتا ستتياستتات الت تتحيت وفرص العرت الدخول كشووريّ في  م2
اال تراعيين الذين يؤخذ برايضم، ويج  م تتا كتضم عند قتتياظة وإقرا  اي ستتياستتات اقت تتادية وا تراعية،  

ع  ع  وعند وضتا البرامج التنفيذية لضذه الستياستات انطالقا  ليستية ألي ستياستة اقت تادية، وهم    من اعتبا هم اقطابا
ت تتتحيت وتوليد فرص العرت، ومن   اقتتت اا  اس الرا  واقتتت اا ال تتتركات والرؤستتتستتتات التي تقوم بال

وت تد من الفقر وانت تتتتا هم والقطتاع الختاص عتادة هو    االمتيتاتات واأل و  التي تستتتتاعتد على ال يتاة الاللقتة،
الر تتحت األكبر بعد ال كومة، واليوم اقتتب  االعتراد عليه ب تتكت اكبر، واعتبر الر تتحت األكبر بعد انستت اا  

 (14) ال كومات التد يجي من هذه الرضرة

ت ستين شتروط وظروا العرت من ا و  وستاعات عرت و ا ة وعطت وخدمات ا تراعية، ألن ت قيق مات م3
فرص العرت وال د من البطالة، وتقوم    توفيرهذه ال روا له عالقة كبيرة بتطبيق مكونات ستياستات الت تحيت و

ا يانا يولد الستتو   عادة هذه الستتياستتات على هدا  وهري وا د هو إيجاد فرص عرت للبا اين عن عرت، و
فرص عرت، لكن نستبة إشتحالضا تكون ضتعيفة بستب  عدم توفر ظروا مناستبة، و ا  و ود بيةة عرت مناستبة  
ترتات باالستتتقرا  وتوفر عناقتتر العرت الاللق ف ن البا اين عن العرت والرتعطلين ستتيكون لديضم إقبا  كبير  

لة الرتزايدة، وتقليتت  االت الفقر في الرجترعتاتم على هذه الفرص إلشتتتتحتالضتا، وبالتتالي ال تد من نستتتت  البطتا
وظروا العرت الرناستبة يج  ان ال تكون على  ستاا إنتا ية العامت، إ  يج  ان يكون االهترام ب تكت متوات  

وفي هتذا الرجتا  على القطتاع الختاص إتالتة التبتاين واالختالا في   بين  ودة ظروا العرتت وإنتتا يتة العتامتت
ين ما يقدمه القطاع العام من  راية ا تراعية واستقرا  وظيفي وا و  معقولة وبين ما يقدمه  الرزايا الوظيفية ب
من امتياتات ومكاستت ، إ  يفضتتت ال تتباا والعاطلون عن العرت ال  تتو  على وظيفة عامة   القطاع الخاص 

من القطتاع العتام ،او   ، وعنتد إتالتة هتذه الفوا   فت ن القطتاع الختاص يكون اكار  تا بيتة وقبوالع قطتاع العتاملتد  ال
 والركتسبات  الرزاياعلى األقت ال يو د مفاضلة بينضرا ما دام يرتلأ القطاعان نفس 

يوجود دخول كوا   ) حيوث  يعمول النواس للكسووووو   حيوث  انليوه جميعو  هو نو  العمول الوذي نتطلل  اللا العمول  ان 
؛ (  االجتماعيحماية العمل والضومان  )للجميل    االجتماعية؛ ويتم تطوير ونتاحة نظام الحماية    (  وفرل عمل

منظمة العمل   نعلنفي    المحدد ؛ الحقوق في العمل، على النحو  والثلثي  االجتماعيتعزيز وتشوووجيل الحوار  
 ،  العمل الدوليةلمنظمة  االتفاقيات األسواسوية    في العمل وممارسوات   األسواسويةوالحقوق    المبادئالدولية بشوأن  

 (15) واحترامها وتعزيزها

على    المحافظةزصووووحا  العمل على نيجاد فرل العمل الجديد  فقط بل عليهم زيضووووا    ينب ي اال يهتم.4
فرل العمل المتوفر  لديهم ويشوو لها عمال، ألن الحفاظ على فرل العمل الموجود  ال يقل زهمية زحيانا  
عن نيجاد فرل عمل جديد ، ففي حال احتفاظ زصوووحا  العمل بما لديهم من عمال ومسوووتخدمين وعدم  

نعها من االزدياد االسوووت ناه عنهم سووويسوووهم ذلّ في المحافظة على نسوووبة البطالة السوووااد  في البلد وم
واالرتفا ، وبالتالي يكون زصووحا  العمل ومن خلل هذه السووياسووة قد سوواهموا كثيرا في حل المشوواكل 

 . الناجمة عن البطالة والفقر

، واعتبوار هوذه المسوووووتوليوة  للقطوا  الخوال اإليموان والقنواعوة المطلقوة بوأهميوة المسوووووتوليوة االجتمواعيوة   .5
 ّ ّ   ضورور  اقتصوادية والتزاما الفرل ودعم اسوتدامتها، خاصوة في   توفيرلضومان اسوتمرار النمو و  زخلقيا
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الظرو  التي نر  فيهوا دور الحكوموات يتراجل في العمليوة، وينخفض الودعم االجتمواعي المقودم للفاوات 
تقوديم الخودموات االجتمواعيوة للمجتمعوات المحليوة، وبوذلوّ  بصوووووحوا  العمول كموا تتضووووومن مبوادر  االفقير ، 

ونعطاه األولوية    فرل العمل ودعم اسوتحداثها،  نيجاد الشوركات والمتسوسوات المسواهمة في    تسوتطيل هذه
لعمال المنطقة والبياة المحلية، نضوافة نلى تقديم العون والمسواعدات العينية والنقدية للمجتمل المحلي، مما 

  االجتماعيةة  . ويمكن اإلشووار  الى متضوومنات المسووتولي يسوواعد على تخفي  حد  الفقر ونسووبة الفقراه
 للقطا  الخال بما يلي :

:    ضووومن المسوووتولية تجاه العاملينتت  ضووومان حقوق العاملين وزنظمة العمل واالحور و زماكن العمل .أ.
توفير برامج   ، نظام للرعاية الصووووحية، توفير األمن الصووووناعي ،  المسوووواهمة في التأمينات االجتماعية
 للعاملين ووساال نقلتدريبية، المساعد  في تأمين سكن 

التبر  للمتسووووسووووات والجمعيات الخيرية ، تقديم اإلعانات   .تنمية وتطوير المجتمعات المحلية من خلل :  
للفقراه ومسوواعدتهم ، نقامة معاهد تعليم وتدري  وتقديم من  دراسووية ، تقديم اعانات في المجاالت الصووحية  

 والثقافية وفي حاالت الكوارث .

االهتمام بالصووناعات النظيفة بياياّ، واالسووتثمار  وتحسووينها ومكافحة التلوث البياي فضوول عن  .حماية البياة  ت 
 في تدوير النفايات 

 .االمن واألمان في العمليات االنتاجية والمنتجات .ث 

 .فاسد   بأعمالالفساد وعدم القيام .تجن  نشاطات ح

ياّ، توفير بيانات عن المنتج وصولحيته، نعلن  تقديم منتجات متذية صوح  الشوفافية والتراهة، عدم ال ش زو  و.
 ( .16للمنتجات ) وترويج صادق

الدورات الفنية والتطبيقية للعمال المنتسوووبين لكل شوووركة داخل   ببقامةعلى الشوووركات الخاصوووة ان تبادر  .6
 .(17)الشركة وخارجها وخارر البلد عندما تقتضي الضرور  بهد  زياد  مهاراتهم وتطوير كفاه  األداه 

تقودير االحتيواجات الفعليوة لمتطلبوات زسوووووواق العمول واحتيواجاتهوا من األيدي العواملوة بنواه على الدراسوووووات   .7
وحدات او ت الميدانية التي يجريها زصووحا  العمل، وهنا يظهر دور زصووحا  العمل في ننشوواه  والمسوووحا
 . ل العمل التي تولدها هذه األسواقالبحوث والدراسات والرصد لألسواق وفرمراكز 

ننشواه مكات  خاصوة للتشو يل والتوظي  والبحث عن فرل العمل، نذ زصوبحت هذه المكات    توسول فيال  .8
 ّ في مساعد  الباحثين عن العمل للحصول على فرل عمل داامة في القطا  الخال،   من زكثر المكات  نجاحا

 .عامةلدور مكات  التش يل ال وليصب  دور هذه المكات  مكملّ 
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ة العمل الدولية معايير خاصووة بهذه المكات ، فأصوودرت االتفاقية الدولية  وألهمية الموضووو  فقد تبنت منظم
الخاصوة بوكاالت االسوتخدام الخاصوة، ونصوت على زهمية عمل هذه المكات  كوسويط    1997لسونة    181رقم  

 للتش يل تقوم بو:
ّ  .ز في   خودموات ترمي نلى التوفي  بين عروض االسوووووتخودام والطلو  عليوه دون زن تصوووووب  طرفوا

 الستخدام.علقات ا
 توظي  العمال ب ية نتاحتهم لطر  ثالث. .  
 خدمات تتعل  بالبحث عن الوظاا  . ر

 
الصو ير  والمتوسوطة من البقاه وتقديم الدعم والتشوجيل لها وللعاملين فيها، وتمكين المشوروعات الصو ر     .9

الصووناعة  كمسوواعدتها في تقديم القروض الميسوور  وسووهولة تسووجيلها في منظمات زصووحا  األعمال ك ر  
والتجار  والزراعة، والمسوواعد  في تسوووي  منتجاتها ونعطااها صووفة االسووتمرارية لتتمكن بالتالي من نيجاد 
فرل العمل، واسوووتحداثها ليتم نشووو الها من الباحثين عن العمل الذين يصوووطفون في صوووفو  العاطلين عن  

 .(18) العمل
القطا  غير المنظم وتوفير الحماية للعاملين فيه كونه يوفر فرل   دعم وتمكينوضوول األطر المناسووبة ل  .10

 ّ في   فاعلّ   عمل تساوي زحيانا فرل العمل التي يوفرها القطا  المنظم ال بل تكون زحياناّ زكثر، ويسهم نسهاما
التخفي  من نسوو  البطالة المرتفعة. وعلى زصووحا  العمل وبالتنسووي  مل بقية الشووركاه محاولة تحويل هذا 
القطوا  نلى قطوا  منظم ينعم بوالحموايوة االجتمواعيوة والت طيوة القوانونيوة، كموا زنوه يسووووواعود على تلبيوة احتيواجوات  

وتكتسوووي هذه الفقر  زهمية كبير  في .    الفقراه من خلل توفير السووولل والخدمات بأسوووعار مناسوووبة ومعقولة
  واإلنشاهات فووي تجووار  التجزاووة  يوور نظامووي ويتركووز  القطا  الخال العراقي في معظمه غالعراق اذ ان  

. وتشير التقديرات الى ان الكيميااية  والمووواد    واألغذيةوالمنسوووجات والتجووار  والهندسووة والنقوول والضيافووة  
ماوية    شوكل نسوبةيمليين عامل وعاملة و  4.091 في القطا  غير الرسومي او غير النظامي يبلغ  دد العاملين  ع

% من مجمو  عدد 51.6، فيما بل ت نسوووبة العمل غير الرسووومي    العاملين%من مجمو  عدد 53.7 قدرها  
% في المناط  الريفية . وتوجد اعلى نسوووبة للعمل غير الرسووومي في 60.4العاملين في الحضووور ترتفل الى  

 ( .19)% من اجمالي عدد العاملين في القطا  95.4العراق في قطا  التشييد والبناه اذ تصل الى 
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 دور النقابات العمالية في الحد من البطالة : ثامنا

النقابات العمالية من زهم متسوووسوووات المجتمل المعبر  عن تطلعات فاات ومجموعات تسوووهم في اإلنتار،    د تع
وباتت مشوواركتها في وضوول السووياسووات ضوورور   التعامل مل األحداث والمت يرات.  وتتصوو  بالديناميكية في

  توفيرلفاات والمجموعات التي تمثلها، كسوياسوات التشو يل القاامة على  ملحة وبخاصوة السوياسوات المتعلقة با
فرل العمل وزيادتها تحقيقا للهد  المنشووود في الحد من نسوو  البطالة بين زوسوواط الشووبا  والباحثين عن  

  عمل، وتخفي  حد  الفقر التي باتت تترق واضعي السياسات والمخططين والحكومات.
 

سوووز دول العالووم للعمووال موون ز  الذي يوض  2020الصادار عام  العمالية  للحقوووق    ITUC متشوورعلى وف   
تم تصني  العراق في علووى درجووة احتوورام حقوووق العمووال.  +  5نلووى   1ترتيبهووا علووى مقيوواس موون   للخ

 .(20، وهو ثاني اسوا تصني  لهذا المتشر )يوجد فيها ضمان لحقوق العمال  التي ال 5المرتبة 

 
يقول دور المنظموات النقوابيوة العمواليوة زهمية عن األدوار التي تتديها األطرا  األخر   على الرغم من ذلّ ال  و

في هذا المجال، فهي الع  رايس وزسووواس من خلل مجموعة من اآلليات واألسوووالي  واألعمال التي تخدم  
 - سالي :عملية التش يل وتوليد فرل العمل والمحافظة عليها، ولعل من اهم هذه األ

 
  دور النقابات العمالية وقدرتها على اسوتطل  فرل العمل التي يولدها السووق بحكم انتشوار منتسوبيها .1

وتواجدهم في مواقل العمل المختلفة، وهذا يسوهل على األجهز  الرسومية في توجيه الباحثين عن عمل  
الرسووووومية فيما    لألجهز نلى األماكن والمواقل التي تتوفر فيها الفرل، فالنقابات زعوان رايسووووويون  

طنية  يتعل  بمصوووال  العمال والعاطلين عن العمل، وهذا يسوووهل في تطبي  سوووياسوووات التشووو يل الو
وتنفيذها، وتوفير وقت وجهد نضافي يمكن استثماره ل ايات زخر  تعود بالفااد  على العمال واإلنتار  

 وزصحا  العمل.
 

ج  ان تشووارّ نقابات العمال في العراق في تحديد اتجاهات سووياسووات التشوو يل الوطنية التي تمثل  ي .2
نب ي ان تشوووترّ نقابات العمال مل  رتية وخطة عملية شووواملة لتحقي  اهدا  التشووو يل في البلد ، وي

زصوحا  االعمال والحكومة في صوياغة رتية واضوحة حول تحديات والفرل المتاحة امامه باالتجاه  
وتعزيز العمل اللا  و ومعايير العمل الدولية والحماية االجتماعية  الذي يتدي الى خل  فرل عمل  
وغيوا     عموال افضووووول من نقوابواتهم  ليس هنواّ من يتحودث عن الو  والحقوق األسووووواسووووويوة للعموال . 

المشواركة في وضول هذه السوياسوات سوينتج عنه بل شوّ ضوع  كبير في تنفيذ الخطة، وزيضوا رداه  
 ّ بقضوايا التشو يل وفرل العمل وسوياسواتها    في محتوياتها، ودااما المنظمات العمالية هي األكثر تأثرا
والمتعامل معها، فمن با  زولى زن تشوارّ   سوواه كان ذلّ سولبا زم نيجابا، وهي المتلقي لهذه الخدمة

هذه المنظمات في وضووول سوووياسوووات الحد من البطالة ومواجهة الفقر، وتكون المشووواركة مبنية على  
االحتياجات الرايسووووية للعمال وسوووووق العمل، وهذه االحتياجات عاد  تكون المنظمات العمالية هي  
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لمباشوور  والمسووتمر  مل زسوووق العمل والعاملين  األكثر معرفة واطلعا وندراكا لها بحكم علقاتها ا
كما زن عملية المشوواركة ال تقتصوور على المشوواركة في   فيها، والباحثين عن عمل في هذه األسوووق.

  رسوم السوياسوات ووضوعها، بل تشومل زيضوا اإلجراهات التنفيذية للسوياسوات والوسواال المناسوبة للتنفيذ،
ل التي تعين على تنفيذ زي سياسة وطنية تستهد  نيجاد فر  وكيفية المتابعة وتقديم األسالي  الناجحة

 ( .21) عمل للشبا  والعاطلين عن العمل
 

في القطا   ومحاولة تسوووهيل دمجه القطا  غير الرسووومي  قابات العمال دور مهم في دعم ومسووواند   لن .3
تسوووية المنازعووات، ومراقبووة حقوووق العمووال، ورفوول  الرسمي او النظامي من خلل دورها المهم في 

التجاريووة، ودعووم نضفوواه الطابوول المنظووم    األعمالمسووتو  الوعووي حووول حقوووق العمووال، ومراجعووة  
 ووبا  العاطوول عوون العموولغيوور المنظمووة موون خووال تمكيوون الموورز  وخلوو  فوورل للش  األعمالعلووى  

(22. ) 
 

  ممثلي  بين  المعلومات   تبادل  زو  التشاور  زو  التفاوض   زشكال  من  شكل  زي  هووالحوار االجتماعي  دعم   .4
  واالقتصوادي  االجتماعي  التقدم  تعزيز  في زسواسوي  عنصور  ، وهو العمل  وزصوحا    والعمال  الحكومات 
  وظرو  زفضول  زجور  وتحقي   وفعالية،  ننتاجية  زكثر متسوسوات   وبناه  للجميل،  اللا  العمل  وضومان
 األطرا   هذه  بين  االجتماعي  والحوار.  االجتماعية والعدالة  السولم نرسواه  عن  فضولّ  زفضول،  عمل
  على قدراتها  تطوير  في األطرا   تلّ  المنظمة  تسوواعد   بينما  الدولية، العمل  منظمة  عمل  يدعم  الثلثة

ينب ي زن تشوارّ منظمات العمال في ثليات قوية ومتثر  وشواملة  .    العملية  هذه في  الفعالة  المشواركة
العمل من زجل بعلقات  دعم قدرات المتسووسووات والعمليات المعنية     :عن طري   االجتماعيللحوار  

من زجل   اإلمكانات نشووراّ الحكومات في حفز اقتصوواداتها عن طري  تسووخير   .حوار اجتماعي فعال
نشوووراّ الحكومات وشوووركاه   .اللا في اتجاه توفير فرل العمل   اإلنتاجيةالتقدم التكنولوجي ونمو  

والوظاا  والمداخيل المسووووتدامة عن طري  وضوووول سووووياسووووات الحماية    األعمالالتنمية في دعم  
حماية العمال عن    .المسوووتدامة وتوفير خدمات التشووو يل التي يمكن زن تقاوم الصووودمات   االجتماعية

وحرية العمل للشوبا  و    األسواسويةا في اتجاه تعزيز كافة الحقوق  طري  وضول السوياسوات وتسوخيره
  االقتصوووواد و العمال المهاجرين و العمالة غير المنتظمة والعمال في    اإلعاقةالنسوووواه و العمال ذوي  

غير النظامي ؛ نتبا  سوووياسوووات في اتجاه حماية البياة، وت ير المنات و التحول العادل، بما في ذلّ 
 ( .23) األطرا العمالية في النظام متعدد مشاركة النقابات 

 
  التنمية  خطة  لتنفيذ   الوطنية  العمليووووووووة  جوانوووووووو    جميل  فووووووووي  المشاركة  في الح   ونقاباتهم  للعمال .5

  جميوووول في  العمال  موووون  المليين  زصوووووات   تمثوووول  التي  العماليووووة  والنقابووووات .  بلدانهووووم في  المستدامة
 المرحلووووة  هووووذه فووووي  وشووووواغلهم  رغباتهم  سووووما   ضمووووان  يمكنووووه  موووون  زفضل  هووووي  العالم  زنحوووواه

 قووووو  تشووووكل  زن  القاعد ،  واسوووول  التمثيلووووي دورهووووا  خووووال موووون  ،  العمالية  للنقابات   ويمكن.  الحاسوووومة
. وعلى  (24)  الوطني  المستو   على  المستدامة  التنمية  تحقيوووو   كيفيووووة  علووووى  تتثوووور  هامة  ض ط

اجندات التنمية المسوتدامة في العراق من خلل النقابات العمالية في العراق ان تتدي دورها في تنفيذ  
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المتعل  بتعزيز النمو المسووووتدام واالقتصووووادي الشووووامل والعمالة الكاملة والمنتجة   8تحقيقها للهد  
 والعمل اللا  للجميل والذي يتضمن :

لفردي وفقوا للظرو  الوطنيوة وخواصوووووة الحفواظ نمو النواتج المحلي على النمو االقتصوووووادي ا  الحفواظ .ز
 % .7اإلجمالي بنسبة 

تحقي  العموالوة الكواملوة والمنتجوة ، وتوفير العمول اللا  لجميل النسووووواه والرجوال بموا فيهم الشوووووبوا   .  
 2030والمعاقين وتكافت االجر لقاه العمل المتكافئ القيمة بحلول عام 

تدابير قوية وفعالة للقضوواه على السووخر  ، وانهاه الرق المعاصوور واالتجار بالبشوور ، وانهاه    اتخاذ  . ر
نسوووبة األطفال الذين تتراوح زعمارهم ما .علما ان    2025عمل األطفال بجميل اشوووكاله بحلول عام  

%  10.2بل ت نسوووبتهم    2018سووونة والمنخرطون في سووووق العمل في العراق عام   17  –  5بين  
(25) . 
 

من الضووووروري ان تضووووطلل نقابات العمال في العراق بدور اكبر في شوووومول العاملين في القطا    .6
الخال بالضوومانات االجتماعية وتسووجيلهم في صووندوق الضوومان االجتماعي في وزار  العمل اذ لم 

% من  10نسوبة    اقل من  ال  عامل فقط ، وهو ال يمثل سوو   579يسوجل في هذا الصوندوق سوو   
عوامول  عود   لي للعواملين في القطوا  الخوال العراقي . وترتبط هوذه النسوووووبوة المتودنيوة بالعودد اإلجموا
، كما    من زجور العامل لصندوق الضمان%  12دفل   زصحا  العمل الذين ال يريدون  زبرزها سطو   

زن العمال زنفسوهم يتحملون جزها من المسوتولية بسوب  غيا  الوعي لديهم حول نيجابيات الضومان،  
غيا     فضتتال عن  ،  ه اإليجابية على مسووتقبل العامل وعاالته في حال تعرضووه لإلصووابةوانعكاسووات

دور لجوان التفتيش الرقابية التي كانت تقوم بدور مهم في زيار  زماكن العمل ومحاسوووووبة زصوووووحا  
. وعلى نقابات العمال في العراق ان تعمل   العمل في حال عدم تسوووجيل العاملين لديهم في الضووومان

ينل على    وقانون التقاعد والضومان االجتماعي على  2015لسونة    37قانون العمل رقم  على تفعيل  
عقوبة ب رامة مالية زو السوجن لصواح  العمل الذي ال يسوجل جميل العاملين لديه في صوندوق   فرض 

 .( 26) الضمان االجتماعي لضمان حصولهم على التقاعد 
 

العراقية في موضووووو  المشوووواركة في صووووياغة وتعديل قانون العمل الدور الكبير للنقابات العمالية   .7
والذي يعتبر من زفضوول قوانين    2015العراقي الجديد الذي صووادق عليه البرلمان خلل شووهر ث  

وتعزيز  العمل في المنطقة والذي من الممكن زن يسواهم وبصوور  كبير  في تحقي  العدالة االجتماعية  
السوووولم االجتماعي وحل نزاعات العمل نن جر  تطبيقه بفاعلية على األرض ، حيث نن مسووووتولية  
ننفاذ القانون هو مسوووتولية الحكومة بالدرجة الرايسوووية عبر لجان تفتيش العمل التابعة لوزار  العمل 

طبي  هذا القانون  ، كما يتعين على النقابات العمالية في العراق مراقبة حسوون ت  والشووتون االجتماعية
 لتحقي  ال ايات التي من اجلها تم تشريعه .

 
ضورور  تأهيل الكوادر النقابية وزياد  مهاراتها وقدراتها لتتمكن من المشواركة الفاعلة في الصوياغة   .8

 . واإلعداد ألي سياسة تتعل  بحيا  العمال سواه كانوا عاملين زو عاطلين عن العمل



  دور اطراف االنتاج في مواجهة البطالة في العراق27

26 
 

ّ وجيه العمال   .9 ّ   توجيها نحو االسووتفاد  من فرل العمل التي يولدها السوووق، ونن لم تكن مواتية    ملاما
لرغباتهم، وهذا يتطل  تنمية الوعي العمالي بضورور  االسوتفاد  واإلقبال على ما يولده سووق العمل 
م  من فرل يعز  زحيانا الباحثون عن عمل عنها وال يقبلون بها ألسوبا  اقتصوادية واجتماعية، فتقو 
النقابات بمحاولة التأثير على منتسبيها وعلى الطاقات المتعطلة بت يير سلوكياتهم ونظرتهم نلى العمل 

 . كقيمة اقتصادية واجتماعية ب ض النظر عن المسمى الوظيفي
 

دور ثخر للنقوابوات العمواليوة في مجوال التشووووو يول ونيجواد فرل العمول، وهوذا الودور يتمثول في هنواّ  .10
والبحوث والمسووحات ألسوواق العمل، وتوفير القدر األكبر من المعلومات عن هذه نجراه الدراسوات 

األسوواق، وهذا سويسواعد في وضول سوياسوات تكون مبنية على دراسوات واقعية، وتكون زكثر ارتباطا  
 بالواقل، مما يوفر لها سبل النجاح.
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