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 المستخلص 

تتمثل بنقص الجانب النقدي إن دراسة مشكلة الفقر وسوق العمل تعد من الدراسات المهمة إذ تمس حياة المجتمع والتي      

لذى فأن كثير من الدول اهتمت بمعالجة  ،والمعنوي المتمثل بالحرمان الثقافي والتعليم والسكن الالئق والمشاركة في القرار

وذلك  من الالل اتجكام مجمو كة من الجرام   ،مشككككككككلكة الفقر لمكا لهكا من اهميكة كجرى  لا المجتمع واميت ككككككككاد القومي

 ة والمتوسطة ومن ثم طويلة امجل.والسياسات الق ير

مما تقدم يمكن القول ان هذا الجحث يحاول تسكككككككلي  النار  لا الفقر والتعرو  لا نوم الفقر الموجود في العراق ومن ثم 

 تحليل سوق العمل والتوصل الا العالية بين المتغيرين.

وسكككوق العمل وذل  من الالل الجطالة والت ككك م لذا توصكككل الجحث الا وجود  الية يوية مجا كككرة واير مجا كككرة بين الفقر 

واي اً  ،كما ان السياسات التي تجنتها الحكومة آنذاك لم تعطي اكلها بالمستوى المطلوب ،وحجم السكان اثناء المدة المجحوثة

جي المتمثل توصل الجحث ان اهم برام  يمكن است دامه لمعالجة الفقر وزيادة تشغيل القوى العاملة هو تحسين الجهاز امنتا

 وكذل  تحسين وتفعيل دور التعليم الجيد بشكل  ام. ،بالقطام ال نا ي والزرا ي
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Abstract 

    The study of the problem of poverty and the labor market is one of the important studies 

affecting the life of society, namely the lack of monetary and moral aspects of cultural 

deprivation، education, adequate housing and participation in the decision, so many countries 

concerned with addressing the problem of poverty because of the great importance of society 

and the national economy, Programs and policies are short, medium term and long term.                                            

    It can be said that this research attempts to shed light on poverty and determine the type of 

poverty in Iraq and then analyze the labor market and access to a relationship between the two 

variables.                                

    Thus, the study found a direct and indirect direct link between poverty and the labor market 

through unemployment, inflation and population size during the period investigated. The 

policies adopted by the government at the time did not give them the required level. The 

research also concluded that the most important programs can be used to address poverty. The 

labor force is to improve the productive apparatus represented by the industrial and agricultural 

sector, as well as to improve and activate the role of quality education in genera. 
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 المقدمة 

 جعلها مما الحاضر ويتنا في ملحوظاً  تطوراً  الفقر ظاهرة  هدت  

 زمنيككة ةلحاكك وليككد لم يكن التطور وهككذا  ككالمي، اهتمككام مح 

  هدته الذي لالتسام نتيجة طويلة زمنية بفترات مر وإنما ي يرة،

 أصككجحت فقد والدولة، المجتمع  لا من نتائ  أحدثته وما الااهرة

وبهذا فأن ظاهرة الفقر برزت للعيان  ،اإلنسانية مستقجل تهدد مشكلة

في العراق في فترة التسككعينيات من القرن الماضككي وذل  بام تماد 

لذل  فقد بادرت الدولة العرايية إلا  ، لا مفردات الجطاية التموينية

وضككككككع  دة إجراءات من برام  الت فيل من الفقر وتطجيق برام  

قروض للمشككاريع وايرها الحماية امجتما ية والجطاية التموينية وال

أمكككا سككككككوق العمكككل في العراق يعكككد من  ،2003من األمور بعكككد 

الدراسكككات اميت كككادية المهمة والمعاصكككرة والتي تنجع هذ  امهمية 

من تفايم مشكككلة االتالل هيكلية سككوق العمل العرايي   رض العمل 

اذ  ،وسكككجب هذا امالتالل هو ظهور مشككككلة الجطالة ،والطلب  ليه(

لمشكككلة لم تقت ككر  لا ارتفام معدلها فحسككب بل باتجاهها أن هذ  ا

ويعود سجب هذ  المشكلة إلا زيادة حجم المعروض  ،وتنوم أ كالها

من القوى العككاملككة في ظككل محككدوديككة الطلككب  ليهككا نتيجككة افتقككار 

العراق إلا سكككياسكككة  مل واضكككحة تقوم  لا أسكككس  لمية وحقائق 

وق العمل وتحسككين أدائه يحتم لذا فأن امهتمام بسكك ،دييقة لقوة العمل

تجني اسككككككتراتيجيككة تنميككة وطنيككة مالئمككة بحيككث ت ككككككمن تكككامككل 

 السياسيات واإلجراءات ال اصة بسوق العمل.

 

 اوالً // اهمية البحث

تنطلق اهمية الجحث في دراسكككة ظاهرة الفقر ومدى  اليتها بسكككوق 

بوصككككككفها ظاهرة اجتما ية مهمة تمس الجانب امجتما ي  ،العمل

مع ذكر اهم السياسات التي است دمت في معالجة الفقر القوى  ،للجلد

 العاملة.

 

 ثانياً // هدف البحث

 يمكن ذكر اهداو الجحث بما يلي:

دراسة وايع الفقر في اميت اد العرايي واسجابه ومؤ راته  .1

 اثناء مدة الجحث.

 العمل وربطه بمشكلة الفقر.دراسة سوق  .2

 معرفة اتجا  القوى العاملة في أي من القطا ين ايجامً. .3

 

 ثالثاً // مشكلة البحث

 -تتجسد مشكلة الجحث بطرحة التساؤمت اآلتية:

 ما هي اسجاب الفقر في العراق. .1

 هل توجد  الية بين مشكلة الفقر وسوق العمل. .2

في معالجة الفقر  هل السككياسككات التي تجنتها الحكومة العرايية .3

 وسوق العمل يد ا طت ثمارها.

 

 رابعاً // فرضية البحث

ينطلق الجحث من فرضية مفادها ان اتجام مجمو ة برام  وسياسات 

كفيلة في  ،ت فيض الفقر من يجل الدولة مع تحسككككككين سككككككوق العمل

 ت فيض معدمت الفقر في العراق.

 

 خامساً // هيكلة البحث

ية الجحث التع رو  لا الجانب الناري للفقر وسككككككوق يتجلا هيكل

ومن ثم تحليل الفقر وسككوق العمل  ،العمل وفق المدارس والناريات

 في العراق مع التعرض الا اهم السياسات ذات العالية بالجحث.

 

 المبحث األول//االستعراض النظري للفقر وسوق العمل.

 أوالً // االستعراض النظري للفقر

 مفهوم الفقر .1

أن الفقر م يعجر فق   ن الحرمان أو امفتقار المطلق لشكككك ص      

وانما يعجر  ن امي كككاء  ن  ،ما للحاجات ال كككرورية امسكككاسكككية

م تلل نشككككككاطات المجتمع وال دمات امجتما ية والسككككككلع المادية 

لذا يمكن تعريل الفقر بأنه   مفهوم ديناميكي يرتج   ،والغير المادية

ض القدرات وامفتقار إلا رأس المال المادي بنقص الموارد وان فا

والجشككككككري ودرجة التطور اميت ككككككادي وامجتما ي للمجتمعات( 

كمككا يعرفككه المعهككد العربي للت طي  بككأن الفقر هو  التكلفككة  ،]1[

النقدية لفرد معين في زمان ومكان معين للوصول إلا مستوى رفا  

ناريككة  مرجعي حيككث يعرو مسككككككتوى الرفككا  بككدالككة المنفعككة في

 .]2[المستهل ( 

جاحثان أن الفقر م يعجر فق   ن  جز امنسكككككككان  ن       ويرى ال

ا ككككككجككام حككاجككاتككه كمككا يقرر اميت كككككككاديين بككل يعني  جز الجنككاء 

امجتما ي  ن توفير مسككتلزمات امنسككان المادية والمعنوية وتأثير 

ذل   لا  مليات امندماج والعاليات امجتما ية وتكوين  كك  ككية 

  .الفرد في المجتمع

 

  الفقرأنواع  .2

فككالفقر يعني  ،أن ظككاهرة الفقر تعتجر معقككدة ومتعككددة الجوانككب     

 جز فئة من امفراد وامسر  ن توفير الدالل الالزم للح ول  لا 

السككلع التي يحتاجون إليها لتحقيق الحد امدنا من مسككتوى المعيشككة 

 :]3[المقجول و ليه فان الفقر أ كال وأنوام م تلفة تجعاً لما يلي 
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 الفقر البشري 

تشكككمل أوجه الحرمان في القدرات امسكككاسكككية وهذا الحرمان يتعلق 

 ،والمشكككككاركة ،والمعرفة ،وامسككككككان ،وال كككككحة ،بسكككككنوات العمر

ش  ي وهذ  العوامل  ندما تتفا ل مع بع ها  ،والجيئة ،واآلمن ال

الجعض سكككككوو تشككككككل ييوداً حادة  لا ال يارات امنسكككككانية وهذا 

فئة من أفراد المجتمع  لا تحقيق المستويات  بدور  يودي إلا  جز

الدنيا من امحتياجات امسككاسككية كالتعليم والغذاء والر اية ال ككحية 

والقدرة  لا المشككككككاركة في الحياة امجتما ية واميت ككككككادية بكل 

 حرية.

 

 الفقر النقدي 

نجد ان الفقر النقدي هو نقص في  ن ر واحد هو الدالل أي أنه يتم 

سككككككاس معيار الدالل حيث نجد هنال  فرق بين الفقر تحديد   لا ا

المطلق والي يشككككير إلا ح ككككول الفرد  لا دالل أيل من حد أدنا 

أما الفقر النسجي والذي يشير إلا انتماء الفرد  ،معين يسما حد الفقر

 .لتي تح ل  لا أيل دالل في المجتمعإلا الفئة ا

 

 النظريات المفسرة للفقر .3

ان ظكككاهرة الفقر ا ترفكككت بهكككا ككككل الناريكككات امجتمكككا يكككة      

إنما ال الو يكون  ،لذا ليس هنال  الالو  لا وجود  ،واميت ادية

يه وطرق معالجته جاب التي تؤدي إل نذكر  ، لا األسكككككك ويمكن ان 

 -بعض الناريات المفسرة للفقر أهمها :

 The theory of viciousنظرية الحلقة المفرغة للفقر ) .أ

circle of poverty) 

أن في المجتمعات المت لفة  وامل مرتجطة  ،أسكككككككاس هذ  النارية

ويؤدي  ،ويكون تفا لها بشككككككل دائري ،بع كككككها مع الجعض اآلالر

وتجقا   ،ذل  إلا بقاء حالة الت لل  لا ما هي  ليه وباسككككككتمرار

لدان الفقيرة بمسككككككتويات  ما ية في الج لة اميت كككككككادية وامجت حا ال

وال ائص  ،ن الت لل في هذ  الجلدان هو نتيجة للفقرإذ إ ،من ف ة

 ،]4[الفقر في هذ  المجتمعات هي نتيجة للت لل في الويت نفسككككككه 

وتشكككككير هذ  النارية إلا إن هنال  حلقتين للفقر وأسكككككاسكككككهما ندرة 

حلقككة مت ككككككلككة بجككانكب  ،رؤوس امموال في المجتمعككات المت لفككة

وإن مستويات  ،]5[العرض والحلقة األالرى مت لة بجانب الطلب 

امسكككتثمار متويفة  لا  رض امدالار والطلب  ليه إذا كان هنال  

مار نب  رض رؤوس امموال ،حافز  لا امسككككككتث جا فإن  ،فمن 

 ،ان فككاض الككدالككل الحقيقي يؤدي إلا ان فككاض مسككككككتوى امدالككار

وسككككككجب ان فاض  ،وسككككككجب ان فاض الدالل هو ان فاض اإلنتاجية

وبالتالي  ،موال المعدة لالسككككككتثماراإلنتاجية هو ان فاض رؤوس ام

أمككا فيمككا  ،ان فككاض امدالككار ويلككة المعروض من رؤوس امموال

ين فض الحافز  لا امستثمار  ،ي ص الطلب  لا رؤوس امموال

و ند تدني الدالل  ، ندما تكون القوة  الشككككرائية من ف ككككه للمجتمع

الحقيقي وضككعل الكفاءة امنتاجية التي يسككججها ان فاض رأس المال 

المعد لالسكككككتثمار ويرجع سكككككججه من فاض الحافز  لا امسكككككتثمار 

كل دائري  قة بشكككككك تدور الحل ل  ،]6[وهكذا  الت لل  ،وينت   ن ذ

 ،ومن ثم ان فاض المسككككككتوى ال ككككككحي والتعليمي  ،ونقص الدالل

فالفرد الفقير ذو  ،الثة تشكككل حلقة مفراة للفقروهذ  ال  ككائص الث

الدالل المتدني م يستطيع توفير ما يكفيه من الحاجات امساسية من 

وسككككككوو يعاني من سككككككوء التغذية وتدهور  ،اذاء بالدرجة امولا

صكككحته وضكككعل يدرته  لا العمل وبالتالي ان فاض داللة وتكتمل 

 .]7[الحلقة وتعود من جديد 

 

 The theory of humanل البشررري )نظرية رأس الما .ب

capital) 

م ككككككمون هككذ  الناريككة إن التعليم ي فض الفقر وذلكك   ن طريق 

اكتسككاب األفراد المهارات بالتعليم مما يؤدي إلا زيادة إنتاجيتهم في 

بعكس األفراد  ،العمل وتكون فرصككككككة ح ككككككولهم  لا  مل كجير 

النارية وتفترض هذ   ،]8[الذين م يح ككككلون  لا فرصككككة تعليم 

وتؤكد هذ  النارية  لا أنه كلما  ،سيادة المنافسة التامة في األسواق

وبالتالي  ،يمي للمجتمع تن فض مستويات الفقرارتفع المستوى التعل

 ،إن الفقر ينت   ند ان فاض مسككككتوى التعليم في األسككككرة والمجتمع

إذ إن  ،م في الفض الفقر  لا المككدى الجعيككدوتت ككككككد فوائككد التعلي

مار في التعليم من امسككككككتراتيجيات المهمة في الفض الفقر امسككككككتث

]9[. 

 

 األسباب التي تؤدي إلى الفقر   .4

م يقت ككككككر الفقر  لا دول العككالم الثككالككث أو النككامي فق  فهو      

وم يت كككككككل بناام ايت كككككككادي دون  ،موجود في كل بقام األرض

منها أسجاب سياسية وأالرى  ،وأسجاب الفقر متعددة ومتنو ة ،اير 

أو سككوء  ،ايت ككادية أو أسككجاب تتعلق بالجيئة وسككوء امحوال الجوية

 -أدارة الدولة لمواردها وهنا سوو نتناول أهم أسجاب الفقر وهي :

 

 البطالة. .أ

 .غياب األمن والسالم العالمي .ب

 .التفاوت في توزيع الدخل القومي  .ت

 ي. سياسات صنـدوق النقد الدولي والبنـك الدول .ث
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 ثانياً // االستعراض النظري لسوق العمل

 مفهوم سوق العمل . 1

يمكن ا طاء مفهوم واضكد لسكوق العمل إذ يعرو سكوق العمل بأنه 

بحيث يتوفر  ،ذل  المكان الذي يلتقي فيه  رض العمل وطلب العمل

فسككككككوق العمل  ،فيه فرص العمل للشكككككك ص الذي يجحث  ن العمل

يتكون من  ن ككككككرين مهمين كما يلنا، هما: طلب العمل، و رض 

يتأثر سوق العمل بعوامل كثيرة منها: األجور، مكان العمل،  ،العمل

و دد سككككككا ات العمل، وكلة واحدةذ من هذ  العوامل تحدد  ،وال جرة

  . [10]العالية بين  رض العمل والطلب  ليه في السوق 

يمكن توضككككككيد  ، لا مفهوم سككككككوق العمككلاآلن بعككد ان تعرفنككا 

 العن رين امساسين في سوق العمل وكاآلتي: 

 دد العاملين المعروضككككة  ،يق ككككد بعرض العمل عرض العمل: -أ

ان  ،في سككوق العمل فعال او المسككتعد للعمل الالل فترة زمنية معينة

 رض العمل  يكون مرادو لم كككطلد القوى العاملة والذي يعرو 

لسكككككككان الذين تقع أ مارهم ما من المجموم الكلي لبأنه ذل  الجزء 

( سنة  لماً ان  رض العمل يتكون من أصحاب العمل 60-15  بين

ويشكككككغلون اآلالرين تحت  ،الذين يديرون نشكككككاطاً ايت كككككاديا معينا

ان  رض العمل يتأثر في حجم السكككان والتركيب النو ي  ،إدارتهم

ال  ن النزوح للسكككككان وسككككا ات العمل وحرية االتيار العمل ف كككك

 بحيث ان  رض العمل ي جد دالة بالعوامل المذكرة انفاَ. ،والهجرة

سوق العمل الطلب على العمل: -ب   ندما  ،يمثل الجانب الثاني من 

يزداد الطلب  لا امنتاج في السككككككوق نتيجة زيادة النمو فأن المنت  

ي طر الا زيادة توظيل يوى  املة اي زيادة الطلب  لا العاملين 

وهذا يكون مقابل اجر بمعنا آالر  ،وهذا يحدث في سككككككوق العمل

يقوم رب العمل بشكراء او اسكتئجار الدمات العمل من السكوق مقابل 

 ين.اجر يدفعه للعامل

قاطع منحنا  رض   نه يتحقق التوازن  ند ت لذكر ا با ومن الجدير 

اي ان توازن  ،العمككل مع منحنا طلككب العمككل في سككككككوق العمككل

العرض والطلب يجريان في السكككوق ويحددان الكميات المعروضكككة 

 .]11[ والمطلوبة واألجر الذي يرافق تل  الكمية

 

 الكالسيك والكينزية في سوق العملوجهة نظر . 2

 عمل من وجهة نظر الفكر الكالسيكسوق الأ. 

ي  أن الطلب  لا العمل تابع للجور الحقيقية       ،يرى الكالسكككككك

)  حيُث كلما ين فض امجر الحقيقي
𝑤

𝑝
كلما تزداد الكمية المطلوبة  ،

 -( :1كما مجين في الشكل الجياني   [12] من العمل والعكس صحيد

 

 

 العالقة بين االجر الحقيقي والطلب على العمل في سوق العمل:   (1شكل )

 .33ص ،2007 ، مان -امردن ،دار وائل للنشر ،الطجعة امولا ،ايت ادات العمل ،الم در: مدحت القريشي

 

كما يرى  ريكاردو( بأن امجر يتحدد تجعاً لتفا ل  املي العرض 

 ،فترتفع امجور  نكككدمكككا تكون اميكككدي العكككاملكككة نكككادرة ،والطلكككب

 لمككاً أن  ،وتن فض  نككدمككا تكون هنككاك وفرة في اميككدي العككاملككة

امنتاج في اممد الق ير يتغير تغيراً مجا راً مع مستوى امست دام 

 y=f (L)  - العمل( أي أن:

أن الكالسككككككي  يرون مسككككككتوى تشككككككغيل القوى العاملة يتحدد  ند  

                                                                                                                 . [13]شغيل الكامل  التوظيل الكامل(مستوى الت



 

 
5 

 

  19 -1 ،  2021كانون األول  ،  2، العدد  6المجلد   ........ تحليل مشكلة الفقر –علي و جاسم    مجلة كلية الكوت الجامعة
 

وبنكاءا  لا ذلك  فقكد ا تقكد الكالًسككككككيك  بكأن الناكام اميت كككككككادي 

 ن  وذل  ،الرأسككككككمالي يادر  لا تحقيق التوظيل الكامل للموارد

 طريق جهاز األسعار. 

أما بشككككككأن التوازن في سككككككوق العمل فيتحقق  ندما تتعادل الكمية 

وذل   ندما يتعادل معدل امجر  ،المطلوبة مع الكمية المعروضككككككة

( 2  كما في الشكل ،[14]الحقيقي التوازني مع النات  الحدي للعمل 

 -التالي :

 

 

 قيق التوازن في سوق العمل( : تح2شكل )

 .123ص  ،1983 ،الكويت ،وكالة المطجو ات ،الطجعة الثانية ،النارية اميت ادية الكلية ،صقر احمد صقر -الم در:

 

 لعمل من وجهة نظر الفكر الكينزيسوق اب. 

إذ أكد  لا تدالل  ،أثناء الكسككاد العايملكينز دور فعال في التشككغيل 

وذل  من اجل  ،الحكومة في الحياة اميت ادية و لا تشجيع األنفاق

توليد فرص  مل للقوى العاملة العاطلة وبال  ككككككوص بعد فشككككككل 

 المدرسة الكالسيكية.

يرى كينز أن النارية الكالسككككككيكية م تالئم اميت ككككككاد الحالي       

ما يتعلق في مشكككككككلة الجطالة والقدرة الذي نعيش فيه والاصكككككككةً في

إذ يرى  كينز( بأن  ،[15]وكذل  مسألة التوظيل الكامل  ،اإلنتاجية

كما بين بأن مسككككتوى التشككككغيل م  ،التوظيل الكامل هي حالة نادرة

وإنما يتويل  لا حجم  ،يتويل  لا العرض الكلي و الطلب الكلي

اميت ككككككادي  ند  وفي النهاية يمكن تحقيق التوازن ،الطلب الفعلي

مسككككككتوى أيل من مسككككككتوى التوظل الكامل  بمعنا تحقيق التوازن 

وذل   ندما يكون الطلب  ،اميت ادي في نفس الويت وجود بطالة(

الفعلي أيل من العرض الكلي وهو ما يسككككود اميت ككككاديات الحديثة 

[16] keynsian-school-of-economics))،  )كما يعتقد  كينز

فأن الحكومة تسككككككتطيع محاربة الجطالة  ،كليو ن طريق الطلب ال

وذل   ن طريق األنفاق  ،والكساد ال وصاً في مدة الكساد العايم

فعندما تزيد الدولة نفقاتها العامة هذ  سككوو تولد دالومً  الية  ،العام

جزء منها يستهل  والجزء اآلالر يستثمر والنتيجة يتم تشغيل األيدي 

كما يعتقد كينز  ،[17]العاملة والق كككاء  لا الجطالة أو التقليل منها 

نه في مدة امنكماش يتطلب التوسككككككع في زيادة الطلب الكلي في  ا

وهذا كله  ،ا يؤدي إلا زيادة النات  المحلي اإلجمالياميت ككككككاد ممة 

يعتمد  لا سكككياسكككة األنفاق العام التوسكككعي والتي بدورها تؤدي إلا 

زيادة العمالة في القطام العام وال اص و ينت   نها ارتفام العمالة 

وزيادة أنتاج السككككككلع وال دمات التي  ،والدالل وأرباح الشككككككركات

 .[18]تحتاجها السوق الدااللي 

 

 المبحث الثاني// تحليل واقع الفقر وسوق العمل في العراق. 

      (  2014-(2003أوالً // تحليل واقع الفقر في العراق للمدة 

 أسباب مشكلة الفقر في العراق. 1

 : ن ككككر العمل هو أهم  ن ككككر من  ناصككككر  -البطالة 

ألنه ي لق التفا ل مع سككككائر العناصككككر وبالتالي فهو ي لق  ،اإلنتاج

وم تتم التنمية اميت ككادية من دون يوة  ،اإلنتاج السككلعي وال دمات

وتعتجر الموارد الجشرية أهم من  ،العمل وهي  رط اساسي لتحقيقها

الموارد المادية في امدب اميت ككككككادي وإن امنسككككككان اداة التنمية 

تل  العراق موارد بشككككككرية كافية للنهوض حيث يم ،]19[واايتها 

بوايع اميت ككككاد اذا د مت بالتدريب والتأهيل ومن ثم توفير فرص 

إذ  ككهد سككوق العمل في العراق نمواً كجيراً في نسككجة الجطالة  ،العمل

حل الجيش العرايي  ،ولكثير من امسككككككجكاب 2003بعكد  ام  منهكا 

 ،ألمن الداالليوتسككريد امو من الشككرطة المحلية ويوى ا ،السككابق
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ل  تويل أ داد كجير  من الم كككككككانع ال ككككككغيرة  ي كككككككاو إلا ذ

فيما تزايدت  ،والمتوسككككككطة والكجيرة في القطا ين العام وال اص

المزاحمة  لا الوظائل الحكومية بعد  ودة المف ولين السياسيين 

وتزايكككد األجور  ،2003و ودة آالرين من ال كككارج بعكككد  كككام 

في حين إن  ،]20[سككككككوق العمكل  والرواتكب دفع الكثيرين لكدالول

اميت اد العرايي يعاني من ان فاض معدمت النمو اميت ادي في 

القطا ات اإلنتاجية اير النفطية التي تسككككتطيع اسككككتيعاب  ن ككككر 

وكذل  محدودية يدرة  ،العمل كالقطام الزرا ي والقطام ال ككنا ي

القطككام العككام  لا توفير وظككائل تسككككككتو ككب األ ككداد الكجيرة من 

و دم  ،إن ضعل امستثمارات في القطا ين العام وال اص ،لعملا

وجود رؤية واضككككككحة للتنسككككككيق بين م رجات التعليم وما يحتاجه 

 أدى إلا تزايد الجطالة في اميت اد العرايي. ،سوق العمل

إذ بلغ معدل  ،( إلا معدمت الجطالة في العراق1يشككككككير الجدول  

 ،%(26.8  2004%( و كككام 28.1  2003الجطكككالكككة في  كككام 

 2013واسككككتمرت نسككككجة الجطالة في امن فاض حتا بلغت في  ام 

وذل  لتحسكن الوضكع اممني وييام الحكومة بوضكع  ،%(11نسكجة  

وتوفير يروض صككككككغيرة مككدر  للككدالككل  ،الطككة للت فيل من الفقر

واسككككككتيعاب  ،2007للعاطلين  ن العمل والمجا ككككككرة بها منذ  ام 

اطلكة  ن العمكل في امجهزة اممنيكة الكثير من األيكدي العكاملكة العك

 14.7لتجلغ   2015و 2014 وارتفعت نسجة الجطالة في  ام  ،]21[

%( 29.13 ،15.45وبنسككككجة تغير سككككنوية بلغت   ،%( 16.4 ،%

وارتفام أ داد النازحين  ،وذل  لتدهور الوضع األمني ، لا التوالي

ية  مات امرهاب جب احتالل التناي ناطقهم وترك أ مالهم بسكككككك من م

وان فاض المشكاريع  ،( ألكثر من ثلث مسكاحة العراق تقريجاً دا ش 

 .امستثمارية  لا مستوى الجلد

 

 (2015-2003) ق للمدةمعدالت البطالة ونسبة تغيرها  في العرا:  (1الجدول )

 

 

   سنوات متفرية. ،النشرة امح ائية السنوية ،وزارة العمل والشؤون امجتما ية ،جمهورية العراق -الم در:

 .( 1( احتسب من يجل الجاحثان بام تماد  لا العمود    2العمود    .سنوات متفرية ،التقرير اميت ادي السنوي ،الجن  المركزي العرايي

 

 : ية جعلت  -التضررررررخم مل الحقيق فا ل الكثير من العوا ت

أوصككككلت اميت ككككاد  ،مشككككاكل اميت ككككاد العرايي مشككككاكل مركجة

ومن هذ  المشككاكل المركجة هي مشكككلة  ،العرايي إلا ما  ليه اآلن

إن ظاهرة الت كك م  2003ويد أثجتت مرحلة ما بعد  ام  ،الت كك م

يي هي ظاهرة مركجة بالرام من إن مسككككججات في اميت ككككاد العرا

الت كك م يد زالت ومن ضككمن هذ  المسككججات هي التجعية للسككياسككة 

 ،واسككككككتئنككاو ت كككككككدير النف  ،ورفع العقوبككات الككدوليككة ،المككاليككة

وأصكككككجد له دور مهما في الت كككككدي  ،واسكككككتقاللية الجن  المركزي

ومن أبرز هذ   ،للمشكككالت اميت ككادية بسككياسككاته وأدواته النقدية

وإن دور السياسة النقدية المتمثل  ،]22[المشكالت مشكلة الت  م 

بالجن  المركزي هو إيقاو اسكككتمرار الت ككك م وليس  الجه وذل  

ألنه م يسككككتطيع معالجة الت كككك م  ن طريق القطام الم ككككرفي 

وامئتماني ألن دورهما يليل جداً وفي تراجع وإن أالب العراييين 

ويليل من يقترض منها  كس  ،لهم في الم كككاروم يود ون أموا

الدول المتقدمة التي تسكككتطيع معالجة الت ككك م بسكككياسكككاتها النقدية 

 ،]23[وذل  لتقدم وتطور التعامل الم رفي وتطور   ند األفراد 

ف كككككالً  ن فقدان الثقة بالم كككككارو والسكككككياسكككككة المالية والنقدية 

في العراق بعد وإن ان فاض معدمت الت  م  ،واميت اد  موماً 

سككككياسككككة الجن  المركزي في  ،يعود لعدة أسككككجاب منها 2007 ام 

السكككيطرة  لا سكككعر صكككرو الدومر  ن طريق مزاد بيع العملة 

وكذل  ان فاض النفقات امسككككككتثمارية في الموازنة العامة  ،]24[

وتعطل أالب المشككككككاريع القائمة التي تسككككككججت بجطالة الكثير من 
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تراجع القككدرة الشككككككرائيككة ألالجيككة أفراد ممككا أدى إلا  ،العككاملين

و ككهد اميت ككاد العرايي ارتفام معدمت الت كك م  ،]25[المجتمع 

ثم بككدأ بككامن فككاض كمككا يشككككككير  2007إلا  ككام  2003من  ككام 

 .(2الجدول  

بامرتفام والتذبذب إذ  ،2003حيث بدأت معدمت الت  م بعد  ام 

معدمت الت ككك م  إن نسكككب التغير السكككنوية تكشكككل هذا التذبذب في

%( وهي نسكككجة ت ككك م حادة 53.1  2006ويد بلغت أي كككاها  ام 

%(  ن 43.1تعرض لها اميت كككككاد العرايي وبنسكككككجة تغير بلغت  

ثم أالذ معدل  ،%(37.4الذي كانت نسككجة الت كك م فيه   2005 ام 

إذ   2015الت كككككك م بامن فاض إلا أن بلغ أدنا معدل له في  ام 

لب بلغ  وبتغ ،%(1.4ان فض إلا    ،%(-36.4ير سككككككنوي سكككككككا

 .%(21.7والنمو السنوي المركب لكل المدة بالسالب اي ا إذ بلغ   

 

 

 (2003-2015( :  معدالت التضخم في العراق للمدة )2جدول )

 

 .(2( من  مل الجاحث بام تماد  لا العمود  3العمود   ،سنوات م تلفة ،التقرير اميت ادي السنوي ،الجن  المركزي العرايي -الم در:

 

 

 مؤشرات مشكلة الفقر في العراق  -2

إنة موضكككوم الفقر في العراق لم يشكككغل فكر السكككاسكككة ولم يأالذ      

 ،مسكككاحة مهمة في ال ط  التنموية طيلة العقود في القرن الماضكككي

و ككهدت فترة السككجعينات تحسككناً في مسككتويات المعيشككة وان فاض 

وساء الوضع في الثمانينات والتسعينات وازدادت نسب الفقر  ،الفقر

عد تغير الن ياسككككككي في العراق  ام في العراق وب  2003اام السكككككك

وتنامي ظاهرة امرهاب والعنل الطائفي والتهجير مما اللفت هذ  

 ،امحداث آثار سككككككيئة  لا الوايع العرايي وانتشككككككار ظاهرة الفقر

ويمكننا اآلن ان نتناول مؤ ككر الحاجات امسككاسككية والذي يقسككم إلا 

 -يسمين هما :

 : األسرة الشهري ارتفع متوس  إنفاق  -اإلنفاق والدخل

( الل دينككار في  ككام 907بككاألسككككككعككار المككدفو ككة من  

أما بأسعار  ،2014( الل دينار  ام 1.647إلا   2007

 2007( ألل دينار  ام 1.001السككككككوق فقد ارتفع من  

وارتفع متوسكككككك   ،2014( ألل دينار  ام 1.960إلا  

( الل 132انفاق الفرد الشهري باألسعار المدفو ة من  

 2014 ( الل دينككار  ككام 346الا   2007 دينككار  ككام

 .(3كما موضد في الجدول  

أما ب  ككككككوص متوسكككككك  دالل األسككككككرة الشككككككهري فقد ارتفع إلا 

( ألل دينار  ام 859بعد إن كان   2014( إلل دينار  ام 1.562 

سوق من   ،باألسعار المدفو ة 2007 سعار ال ( الل 952وارتفع بأ

وكككان  ،2014( ألل دينككار  ككام 1.875إلا   2007دينككار  ككام 

ارتفع  2007( إلل دينار في  ام 125متوس  دالل الفرد الشهري  

أما بأسكككعار  ،باألسكككعار المدفو ة 2014( دينار  ام 271700إلا  

( ألل دينار في 139السوق ارتفع متوس  دالل الفرد الشهري من  

كما ونالحظ أي كككككككاً  ،2014( دينار  ام 0.330إلا   2007 ام 

 1993%  ام 61.7فاض إنفاق األسرة الشهري  لا الغذاء من ان 

واسككتمر في امن فاض إلا أن بلغ في  ام  2007%  ام 35.6إلا 

2014  28.4.)% 
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 ( :  متوسط الدخل واالنفاق الشهري لألسر واالفراد في العراق لسنوات مختلفة3الجدول )

 

 من  مل الجاحث بام تماد  لا بيانات  -الم در :

 (23-22ص  ،2007/2012المسد اميت ادي وامجتما ي في العراق    ،وزارة الت طي  ،جمهورية العراق

المسككككد اميت ككككادي وامجتما ي  ،مديرية احوال المعيشككككة ،الجهاز المركزي لإلح ككككاء ،وزارة الت طي  والتعاون امنمائي ،جمهورية العراق

  .3ص  ،2014المستمر الن ل سنوي لعام 

 .8ص ،2011 ،تقرير مسد  جكة معرفة العراق ،وزارة الت طي  والتعاون امنمائي ، *  2011

 

 :لا  -التفرراوت في حجم اإلنفرراق والرردخررل بين األ سررررررر 

إذ تجلغ ح كككككككة ال مس  ،مسككككككتوى اإلنفاق ين فض التفاوت يليالً 

بينما ال مس األانا  ،%( من مجموم اإلنفاق األسكككككري9األفقر  

 جمهورية  ]26[%( من حجم اإلنفاق األسكككري 39تجلغ ح كككته  

 ،(8ص ،2009 ،وزارة الت طي  والتعكككاون امنمكككائي ،العراق

 ،ير الفقيرة في مجال الداللويزداد التفاوت بين العوائل الفقيرة وا

%( من 7إذ إن ال مس األفقر من السكككككككان م يح ككككككل إم  لا  

وإذا  ،%( من الدالل43الدالل بينما ال مس األانا يح ككل  لا  

تم تقسككيم األفراد إلا  شككر فئات متسككاوية  لا ما يح ككلون  لية 

من دالل فتكون ادنا ثالث فئات  شككككككرية من األفراد يشكككككككلون 

%( 35.1%( ونسكككجة  8.9م من الدالل تجلغ  %( وح كككته25.8 

%( من 61.6يشككككلون أ لا ثالث فئات  شكككرية يح كككلون  لا 

 .]27[إجمالي الدالل 

 ،(0.295  2007وبلغت نسككككككجة معامل جيني في العراق في  ام 

وتعد هذ  النسكككككجة من ف كككككة وأيل حد  إذا يورنت مع دول المنطقة 

مل جيني في م عا جة م غت نسكككككك يا وجوار العراق إذ بل  ككككككر وترك

 ،0.353(  لا التوالي وفي الجزائر والمغرب  0.346 ،0.344 

( وفي إيران 0.377وبلغكككت في اليمن  ،(  لا التوالي0.395

وارتفعت  ،]28[( 0.388( وفي امردن بلغ معامل جيني  0.384 

( ممككا يككدل  لا إن 0.309الا   2009ييمككة معككامككل جيني لعككام 

يد ازداد  ن  ام  فاوت بين األفراد  ما في  ام  ،2007الت  2012أ

لكنككه بقي أ لا تفككاوتككاً من  ككام  2009فقككد ان فض يليال  ن  ككام 

فقد ارتفعت ييمة معامل جيني إلا  2014أما في  ام  ،]29[ 2007

( وهذا يشككككير إلا السككككير إلا  دم العدالة بسككككجب التدهور 0.380 

تدني النفقات التحويلية للفئات المحتاجة وم سككككككيما  الحاصككككككل في

يشير  ،المتعلقة بنفقات الجطاية التموينية و دم كفاءة اإلنفاق الم ط 

( إلا ييم معامل جيني لجعض السككككككنوات وتذبذب القيم 4الجدول  

 -ان فاضاً وارتفا اً:

 

 مختلفة في العراق( :  قيم معامل جيني لسنوات 4جدول )

 

تحليل اتجاهات فقر امطفال  ،فقر امطفال في العراق ،وزارة الت طي  في العراق ،صككندوق اممم المتحدة للطفولة   اليونيسككيل ( . 1 -الم ككدر:

   15ص ،(2021–2017والتوصيات بشان سياسات امستراتيجية الوطنية للت فيل من الفقر  
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.تحليل نسككككجة الفقر في العراق 151ص،( 2012- 1980يياس وتحليل اتجاهات الفقر في العراق   ،هالل جود  نجيل جعفر  جد الرضككككا وندو . 2

 (2003-2015للمدة  

 

 (2003-2015تحليل نسبة الفقر في العراق للمدة ) -1

وتم رفع  2003 ندما رفعت العقوبات اميت ككادية  ن العراق  ام 

أصجد هناك تحسن ملحوظ للسر في مستويات  ،األجور والرواتب

و ي او لذل  إن مستويات الدالول في القطام العام تجلغ  ،المعيشة

وهي نسكككككجة  2007%( من دالول األسكككككر في  ام 45مسكككككاهمتها  

مرتفعة اذا ما يورنت بالسكككنوات السكككابقة التي لم ت كككل نسكككجتها إلا 

ت نسككككجة األفراد الذين تقل دالولهم  ن وبالتالي يد ان ف كككك ،25%

جل  ام 1300  كان ي حد  ما  نار  رايي في اليوم الوا  2003( دي

وارتفعت نسككككجة الدالول المتح ككككلة من  ،]30[أيام الناام السككككابق 

%( 52.1إلا   2012األجور والرواتب من القطام العام في  ام 

]27[. 

الثاني من  ام وبينت وزارة العمل والشكككؤون امجتما ية في كانون 

%( من إجمالي السككككان 20ان نسكككجة الفقر بلغت لهذا العام   2006

وان ما يقارب المليونين أسككككككرة تعيش تحت ال  الفقر  ،في العراق

%( كما هو موضد 22.9  2007وبلغت نسجة الفقر في  ام  ،]31[

( فرد  رايي  يقع تحت 6797636( أي ما يقارب  5في الجدول  

( 76896ويتركز معام األفراد حول ال  الفقر الجككالغ   ،ال  الفقر

وهذا يعرض الكثير  ،دينار وإنة نسككجة يليلة منهم تجتعد  ن ال  الفقر

كأن يكون ان فاض فرصكة العمل أو  ،من األفراد وألي سكجب سكلجي

التعرض للمراض أو ارتفام في األسكككعار واير ذل  من األسكككجاب 

 للويوم تحت ال  الفقر.

( ال  الفقر ونسككككجته وأ داد  حيث بلغت فجوة 5ل  ويوضككككد الجدو

( وهذا يدل  لا إن أكثر الفقراء  لا مسككافة 4.5  2007الفقر لعام 

 2008%(  في  ام 23اذ بلغت نسككككككجة الفقر   ،يريجة من ال  الفقر

ويد  2012وان ف كككككت  في  ام  ،( نفس النسكككككجة2009وفي  ام  

لغكككت   فقراء   ،%(18.9ب ل لغ  كككدد ا ف6465123وب قير (  رد ف

 ،(  كككككك ص332513ج   2007من ف ككككككككاً هككذا العككدد  ن  ككام 

وبقيت  ككككككدة الفقر  لا  ،(4.1وان ف ككككككت كذل  فجوة الفقر إلا  

وحسكككب تقديرات  ،(1.4( إذ بلغت  2012 ،2007حالها للسكككنتين  

الجهاز المركزي لإلح كككاء ان ف كككت نسكككجة الفقر في العراق لعام 

( 6317100دد الفقراء  %( وبلغ  18إذ بلغت هذ  النسجة   2013

إم إنها وبسككككككجب تردي الوضككككككع األمني والروج الكثير من  ،فرداً 

المناطق والمحافاات  ن سككككككيطرة الحكومة المركزية وويو ها 

ونزوح الماليين من أبنككاء  ،تحككت سككككككيطرة التنايمككات اإلرهككابيككة

إلا  2014ارتفعت في  ام  ،الشعب العرايي هرباً من القتل والسجي

وارتفع  دد  ،تقديرات الجهاز المركزي لإلح اء %( حسب22.5 

( فرداً وككككذلككك  ارتفعكككت فجوة الفقر إلا 8101680الفقراء إلا  

 %(.3%( و دة الفقر إلا  6.6 

 

 

 ( 2014- 2006خط الفقر ونسبته وأعداد الفقراء لسنوات مختلفة في العراق للمدة ) : (5جدول )

 

 -الم در:

متوفر  ،مؤسككسككة مدارك لدراسككة اليات الريي الفكري ،(9  العدد ،مجلة مدارك ،الفقر وسكك  الغنا في العراق ،* حسككن لطيل كاظم الزبيدي. 1

  www.madarik.net لا الراب  التالي : 

   .( 2009 ،2008  لسنوات***  التقرير اميت ادي السنوي للجن  المركزي العرايي ل. 2

http://www.madarik.net/
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 – 2017للت فيل من الفقر   تحليل اتجاهات فقر امطفال والتوصككككيات بشككككان سككككياسككككات امسككككتراتيجية الوطنية ،** فقر امطفال في العراق. 3

 .15ص  ،(2021

 .هبيانات الجدول نفسبام تماد  لا ( است رج من يجل الجاحث 5العمود    ،(1( بام تماد  لا جدول   6العمود ريم   . 4

 ،(2016 – 2014النشكككرة امح كككائية السكككنوية   ،الجهاز المركزي لإلح كككاء ،وزارة الت طي  والتعاون امنمائي ،****جمهورية العراق. 5

 .1035ص  ،(19/1جدول 

 

 

 (2003ثانياً // واقع التشغيل في سوق العمل العراقي بعد عام )

( تغيرات كجيرة في وايع المجتمع 2003العراق بعككد  ككام   ككككككهككد 

وذل  جراء اإلحداث التي  ا ككتها السككاحة العرايية والتي  ،العرايي

ياسككككككية، اإلحداث العسكككككككرية، األزمات  تشككككككمل  اإلحداث السكككككك

والتي نجم  ،..وايرها(.اميت ككادية، المشكككالت امجتما ية والثقافية

لحياة في كافة العراق كما ذكرة  نها انعكاسات كجيرة  لا مفاصل ا

إذ برزت امنعكاسات  ن اإلحداث اميت ادية ومسيما فيما  ،سابقاً 

( 2003 ككككهد العراق بعد  ام   يتعلق في سككككوق العمل العرايية، إذ

ارتفام متزايد في الطلب  لا األيدي العاملة في مؤسككككسككككات الدولة 

مسكككيما من جهة   هذا ،نتيجة نمو القطام العام [32]  القطام العام 

(، ومن جهككة أالرى ارتفككام نمو 6(  انار جككدول 2005بعككد  ككام 

 رض العمل، إذ  ككككهد العراق ارتفام في  رض العمل حتا بلغت 

ية للقطام العام والقطام ال اص في العراق  عاملة اإلجمال القوى ال

مليون  ككامككل بين رجككل  (6،271،621( إلا   2004في  ككام   

وأالذت القوى العاملة في تزايد حتا  ،نة( سكككككك65 -15وامرأة بين  

كما أن نسككجة  ،(2007( مليون  امل  ام  6،889،558بلغت إلا  

التشكككغيل في سكككوق العمل العرايية نجدها يد احتلت نسكككجة اكجر  ام 

( إلا 2007%( ثم ارتفعككت  ككام   82.5( والتي بلغككت  2004 

ة من مجموم بينما كان القطام العام يحتل المرتجة الثاني ،%( 85.3 

(  تجلغ 2004أذ كانت نسكككجة التشكككغيل  ام   ،التشكككغيل للقوى العاملة

في حين يحتل القطام ال اص  ،%(  لا التوالي17.5-14.76%(

النسككجة األكجر للتشككغيل في   يطام الزرا ة وال ككيد والغابات وفي 

 ،]33[التشييد والجناء والنقل والمواصالت وتجارة الجملة والمفرد( 

أما بالنسككككككجة   ، لماً أن االجية القوى العاملة في العراق هم الرجال

للريل فنالحظ أن نسككككككجككة المرأة هي أ لا من الح ككككككر الجككالغككة 

في حين  ،(2008%( بسكككجب  ملها في يطام الزرا ة  ام  20.9 

 %( وهي اكجر من المدينة. 78.6نجد أن الرجال تجلغ نسجتهم  

اة أن سككككككوق العمل في العراق هو وبناًء  لا ما تقدم يمكن مالح

ا  سكوق ذكوري  لا الرام من تزايد نسكجة النسكاء في سكن العمل ممة

يدل  لا توليد فرص العمل في جانب الرجال  لا حسكككاب النسكككاء 

]33[.  

سكككنة فق ( في العراق هو في  65أن وايع معدل نمو القوى العاملة  

بغداد تعد  لماَ ان محافاة  ،تزايد مسككككككتمر بسككككككجب زيادة السكككككككان

سنة فأكثر( وفق إح ائية الفقر  15األولا من حيث  دد العاملين  

كما بلغت  ،( مليون  امل1،554،357( والتي تجلغ  2014 ام  

(  ام %20.74نسكككككجة القوى العاملة إلا مجموم السككككككان حوالي  

%(؛ ثم ارتفعت نسكككككجة القوى  3.4وبمعدل سكككككنوي بلغ   ،((2003

 ،(2014(  ام  %24.126ان ما يقارب  العاملة الا مجموم السككك

ن تي  كككا ل اروو ا ل كن ا لمكككدة  ال طيلكككة هكككذ  ا عراق  ل نهكككا ا             م

( أدت إلا  دم امهتمام بهذ  القوى الكجيرة من حجم 2014-2003 

لكن أذا يارنا العراق مع بقية  ،[33]العمال في سوق العمل العرايية 

إلا مجموم السكان وبنحوذ  الدول العربية نجد أن نسجة القوى العاملة

إذ  ككككلت نسكككجة القوى العاملة التي تقع أ مارهم ما  ، ام من ف كككة

ا يدل  لا تردي أوضكككككام %13.4 -%4( ما بين  14-5بين   ( ممة

كمككا نالحظ أن انتككاجيككة العمككل تتراوح مككا بين  ،[34]المعيشككككككككة 

كمكككا يمكن مالحاكككة اجمكككالي  ،(%8669.05%( و 4435.21 

ثم  ،(  ككامككل6،085،492( يككد بلغككت  2003القوى العككاملككة  ككام  

(  2014حككتككا بككلككغكككت  كككام   ،االكككذت بكككالككتككزايكككد طككول الككمكككدة

أما التركيب العمري للسكككككككان والذي يمثل  ،( امل8،686،537 

سجة اإل الة سكان العراق هم  ،مؤ ر للدملة  ن ن أن أكثر من ثلثي 

وذل  حسككككب إح ككككائيات المسككككد  ،ن  مرهمدون سككككن الثالثين م

وهذ  النسككككككجة   ،(2007امجتما ي واميت ككككككادي في العراق لعام  

( سككنة والتي تُعد فئة 15-65تدل  لا تزايد السكككان في سككن العمل  

 .[35]ايت ادية 
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 ( : اجمالي القوى العاملة في العراق6الجدول )

 

 .www.world bank.org( 1،5العمود   -1الم در: 

يياس  ،رسككككالة اير منشككككورة ، لي هادي ،(3( العمود  7  ( والجدول1بام تماد  لا العمود   ،( من أ داد الجاحث2،3،4  العمود -2            

 .52ص  ،2014 -2003اثر امنفاق العام في التشغيل العراق نموذجاً للمدة 

حداث  ام   يدي  املة كثيرة في 2003أن أ ( أدت إلا تشككككككغيل أ

القطكككام العكككام وذلككك   ن طريق فتد أبواب التعيين للمف ككككككولين 

وكذل  فتد  ،السياسيين واحتساب كامل ال دمة في مدة تركهم للعمل

ا  ،باب التطوم في السككككل  العسكككككري والدوائر الحكومية المدنية ممة

معامها تذهب نحو القطام العام جعل أسككككككواق العمل في العراق 

لكن كل  ،نتيجة ارتفام هيكل الطلب  لا الوظائل في القطام العام

مككا يككامككت بككه الحكومككة من فتد أبواب التعيين في القطككام العككام 

إم أن القطام العام لم يتمكن  ،واحتواء برام  تفعيل مكاتب التشككغيل

لعرايي من اسككككككتيعككاب امرتفككام المتزايككد في نمو  رض العمككل ا

 .]33[ وكذل  الحال بالنسجة للقطام ال اص

أن توافر فرص  مككل في العراق تُعككد من أبرز المشكككككككالت التي 

ت يب اميت اد العرايي بسجب األ داد المتزايدة من القوى العاملة 

التي تدالل في سكككككوق العمل سكككككنوياً نتيجة األسكككككجاب المذكورة فيما 

رار في معدل النمو و لا رأس هذ  األسككككككجاب هي امسككككككتم ،تقدم

%( سنوياً لمدة ستة  3.1فأن الزيادة تجلغ   ،للسكان وبمستوى كجير

 لمكككاً انكككه حتا لو ان فض معكككدل نمو  ،(1947–2009 قود  

فأن سوق العمل سيستمر بالتوسع لمدة أطول وذل  بحسب  ،السكان

ويمكن ذكر  ،أن معدل نمو القوى العاملة اكجر من معدل نمو السكان

فايية توسككعية في التوظيل تالحكومة يد تجنت اسككتعمال سككياسككة اأن 

إم انه لم  ،الحكومي والاصككككةً في السككككل  العسكككككري وكما تم ذكر 

تسككككتطيع اسككككتيعاب إم جزء يليل من  رض العمل و لا مسككككتوى 

كما أن تزايد  دد الدااللين لسككككوق العمل تعد  ،اميت ككككاد الكلي للجلد

هذا العرض الهائل من القوى  ومن اجل مواجهة  ،مشكككككككلة كجيرة

العاملة لجأت الحكومة إلا تجني كثير من السككككياسككككات والجرام  منذ 

في التشكككككغيل وال ط  التنموية بهدو امت كككككاص  (2014-2003)

هذا العرض والوصول إلا التوازن الكلي؛ لكن لم تتمكن من تحقيقه 

بل لم ياهر أي مشككروم اسككتراتيجي في تشككغيل  ، لا ارض الوايع

نا ي  ،يدي العاملة إم جزءاً يليلاأل إذ م يزال دور القطام ال كككككك

وكذل  الحال بالنسجة للقطام الزرا ي الذي يؤمن  ،محدوداً وضعيفاً 

%( من احتياجات السككككككوق الغذائية لذا فأن السككككككوق م يزال  15 

 .]37[يعاني من إاراق سلعي الارجي 

تم في المس مدد  لماً أن المسد اإلح ائي للقوة العاملة في العراق 

رئيسككككككككة  لا وفق الجهكككاز المركزي لإلح ككككككككاء والمعلومكككات 

 COSIT)،   1997وهي إح ككككككائية مسككككككد القوة العاملة  ام)، 

 ،( حول األوضكككككام المعيشكككككية في العراق2003وإح كككككائية  ام  

وإح ككككككائية  ام  ،( مسككككككد القوة العاملة2004وإح ككككككائية  ام  

( حول 2014 ام   وآالر اح ائية ،( حول المسد التشغيلي2008 

 .[36] الارطة الفقر

أن نم  التشككغيل الحالي هو انعكاس للجيئة اميت ككادية القطا ية في 

إذ بدمً من اسككتعمال الموارد النفطية في امسككتثمار الحقيقي  ،العراق

 اإلنتاجي( وانجاز تنمية حقيقية والتي تعمل  لا اسككككككتيعاب القوى 

بكل تم توجيكه االب  ،العكاملكة المتزايكدة في سككككككوق العمكل العرايي

واردات النف  نحو األنفاق امسككككككتهالكي كما أن صككككككرو األنفاق 

ا أدى  ، ]37[ د المالي وامداريامستثماري ضعيل بسجب الفسا ممة



 

 
12 

 

  19 -1 ،  2021كانون األول  ،  2، العدد  6المجلد   ........ تحليل مشكلة الفقر –علي و جاسم    مجلة كلية الكوت الجامعة
 

إلا توجه االب األيدي العاملة الماهرة واير الماهرة إلا القطام 

مما ولدت  ،العام با تجار  يطام م ككمون في المسككتقجل كما ُذكر أنفاً 

اممر الذي  ،ظهور بطالة مقنعة وبطالة ناي ة في الدوائر الحكومية

ن كافة الفئات العمرية ادى الا تدهور القطام ال اص الذي يحت ككككك

ما بين   لة  عام نة65 -15للقوى ال ئات  ،( سكككككك بغض النار  ن الف

العمرية دون السكككن القانوني للعمل وفوق السكككن القانوني للعمل  فئة 

سن اميل من  سن امكثر من  ،سنة 15صغار ال  ،سنة( 65وكجار ال

 لمككاً ان القطككام ال ككاص يحت ككككككن هككذ  الفئككات العمريككة وبككأجور 

 .جداَ مقارنةَ مع القطام العام من ف ة

وممككا تقككدم يمكن ان نلحظ ان الفقر في العراق هو من نوم متعككدد  

كما يمكن ان نرب  الفقر بسككوق العمل في العراق وذل  من  ،امبعاد

 -الالل الجطالة الذي يعد مؤ ر للفقر وكذل  حجم السكان والت  م:

 :لة طا لة والفقر -الب طا جاط وثيق بين الج ومدى  هناك ارت

إذ كلما زادت الجطالة يعني زيادة القوة  ،تأثيرها في سككككككوق العمل

العاملة في السكككوق العاطلة والتي م تجد فرص  مل بالتالي زيادة 

من الجطككالككة م تزال  ،وهككذا مككا يعككانيككه الفقر في العراق ،الفقر

 .15.45بتغير سنوي  ،(2014%  ام  12.7مرتفعة كما هو   

 :ان نسككككجة حجم السكككككان في العراق في  -حجم السرررركان

سنوي يجلغ   مما يعني زيادة  ،(%1.18تزايد مستمر وبمعدل نمو 

نسككككككجة الفقر نتيجة  دم وجود مرونة في امنتاج في القطام العام 

 وال اص مستقطاب القوى المتزايدة للعمل في سوق العمل.

 : بما ان معدل الت كك م م يتناسككب مع الحاجة  -التضررخم

ة في اميت ككككككاد العرايي لذل  تزايدت معدمت الجطالة والتي الفعلي

وبكككالتكككالي توجكككه االكككب القوى العكككاملكككة نحو  ،انعكس  لا الفقر

 .]11[والتي تزيد من نسجة الفقر  ،القطا ات الهامشية

 

في الفقر و سررروق  اهم السرررياسرررات المسرررتخدمة -المبحث الثالث :

 العمل في العراق

 خفيف من الفقر في العراقأوالً // أهم السياسات للت

 (The ration card systemنظام البطاقة التموينية ) . 1

ية في  ام  ية التموين طا اام الج عد  1990بدأ العمل بن في العراق ب

لدوليكة  قكب احتالل الكويت بات ا وكان لهكذا الناكام  ،فرض العقو

دور جوهري في إنقككاذ المجتمع العرايي من الطر المجككا ككة طيلككة 

اسكككتمر العمل  2003وبعد تغير الناام السكككياسكككي سكككنة  ،(  ام13 

إلا  2009بناام الجطاية التموينية لكن يل ككككككت مفرداتها بعد  ام 

 (.7المسة سلع اذائية كما هو مجين في الجدول  

 

 

 2003( :  مفردات البطاقة التموينية االساسية الموزعة في العراق بعد عام 7جدول )

 

 

عالمي -الم كككككككدر : ية ال مائي ،جمهورية العراق ،برام  اماذ عاون امن غذائي وظروو المعيشكككككككة والتحويالت  ،وزارة الت طي  والت اممن ال

 .45ص  ،2012 ،امجتما ية في العراق

 

ها الفرد العرايي إنة  دد السككككككعرات الحرارية التي يح كككككككل   لي

( دينار يدفعها 757  ـكككك( سعرة حرارية بتكلفة رمزية تقدر ب2150 

الفرد لم كككككلحة وزارة التجارة  جر الوكالء لدى الوزارة المذكورة 

وهي تمثل تكلفه رمزية وإن األسكككعار مد ومة بشككككل كجير من يجل 

ويؤمن ناككام الجطككايككة التموينيككة في العراق الطككايككة  ،]37[الككدولككة 

جة كجيرة من المواطنين إذ يوفر ثلثي الطاية الغذائية ا لغذائية لنسكككككك

للسككر الفقيرة ون ككل الطاية الغذائية المسككتهلكة للسككر بشكككل  ام 

وبالتالي فهي تسككككعا في تحقيق األمن الغذائي وتشكككككل هذ  النسككككجة 
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سوق 15  سعر ال  ،]38[%( من حجم اإلنفاق امستهالكي للسرة ب

منفاق امسكككككتهالكي لل مس امفقر من %( من حجم ا30وتشككككككل  

كان مة ومع  ،مجموم السكككككك عا ئاً  لا الموازنة ال كل  ج ها تشكككككك لكن

سنوات اماليرة إم إنها مازالت تشكل  ،ان فاض ت  ي اتها في ال

كانت  8/6/2014يجل  ،]39[نسككجـككككككككة مهمه من النفقات العامـككككككككة 

موازنات العراق كجيرة جداً وذلـ  فإن مفردات الجطاية التمويـنية لم 

ت ل كاملة إلا المواطنـكككين وكذل  نجد التأالير في التسليم الشهري 

ويد هدرت  ،ورداءة نو ية المواد المستوردة من يجل وزارة التجارة

المليككارات واالتفككت في وزارة التجككارة و قود اسككككككتيراد مفردات 

 2003وإن موظفي التعايدات لم يتغيروا منذ  ام  ،التموينيةالجطاية 

( ضكككككك ككامككة األموال التي 8.يالحظ من الجككدول  ]40[وإلا اآلن 

ية التموينيكة حيكث بلغ مجمو هكا أكثر من   لد م الجطكا ( 50انفقكت 

نار  رايي ية  ،ترليون دي ية التموين طا قات  لا الج ويد ارتفعت النف

( مليار 6985إلا   ،2005و 2004( مليار دينار  ام 6000من  

%( واالكككذت 79وبمعكككدل نمو سككككككنوي بلغ   2008دينكككار  كككام 

  2011و 2010بكككامن فكككاض التكككدريجي حتا بلغكككت في  كككام 

 2012وارتفعت في ام وام  ،( مليار دينار لكل  ام3500مقدار 

( مليار دينار  لا التوالي وبمعدل نمو 4245 ،4000الا   2013و

( مليار دينار 4779إلا   2014 ام  سككنوي موجب وان ف ككت في

ان ف ت  2015وااليرا في  ام  ،%( -3.5ومعدل نمو سالب بلغ  

( مليار دينار وبمعدل 2500الت  ككككي ككككات للجطاية التموينية الا  

( 4567ويد بلغ متوسكك  المدة   %( -47.5تغير سككنوي سككالب بلغ  

 -7 معدل النمو السككككككنوي المركب سككككككالجاً حيث بلغ و ،مليار دينار

ويالحظ ان فكاض الكد م المقكدم للجطكايكة التموينيكة وان فكاض  ،%(

إذ ان ف ككت نسككجة د م الجطاية التموينية  ،ح ككتها من اإلنفاق العام

%(  ككام  3.6إلا   2004%(  ككام 29.8من اإلنفككاق العككام من  

.2015%( في  ام 2.08وإلا   2013

 

 ( القيمة )مليار دينار(2015 - 2004ت البطاقة التموينية في العراق للمدة )( :  مقدار النفقات الحكومية المخصصة لمفردا8جدول )

 

  -الم در :

 (.2014 ،2013 ،2012للسنوات   ،مديرية الحسابات القومية ،الجهاز المركزي لإلح اء ،وزارة الت طي  ،جمهورية العراق. 1

 .40ص ،2015 ، جاط 16 ،(4352العدد   ،صحيفة الويائع العرايية ،وزارة العدل ،جمهورية العراق. 2

مجلة الغري للعلوم اميت ككككككادية  ،دراسككككككة تحليلية يياسككككككية ،الفقر وناام الجطاية التموينية ،كامل  الوي كاظم ،حسككككككن لطيل كاظم الزبيدي. 3

 .15ص ،2012 ،السنة الثامنة ،( 22العدد    ،وامدارية
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 Social Protectionالحمرررايرررة االجتمررراعيرررة )شررررررربكرررة . 2

Network) 

لة وبموجب  لدو لة ا فا ها ك بأن ما ية  ية امجت كة الحما تعرو  ككككككج

إن تر ا  ،الدسكككتور وانطاليا من مجادق حقوق امنسكككان امسكككاسكككية

فئكككات المجتمع الفقيرة اير القكككادرة  لا توفير احتيكككاجكككاتهكككا 

فير سككجل  يشككه وتو ،وضككمان حماية أفرادها من الفقر ،ال ككرورية

وهي موجهكككه للفئكككات التي تقع تحكككت ال  الفقر بتقكككديم  ،الكريم

 ،]41[اإل انات لهم وال دمات الم تلفة لحين انتشكككككككالهم من الفقر 

وهي إحككدى آليككات الحمككايككة امجتمككا يككة المرحليككة الغرض منهككا 

من أجل تمكين األفراد أو األسر التي  ،ت فيل الجؤس ومحاربة الفقر

كالتراجع اميت كككككككادي والنزا ات  ،كان ت ككككككررت ألي سككككككجب

 ،أو تطجيق برام  ال  كك  ككة واإلصككالح اميت ككادي ،والحروب

والتي من نتائجها الفض اإلنفاق الحكومي وأ داد المشككككككتغلين في 

و ككككككجكة الحماية امجتما ية ليسككككككت بديال  ن ناام  ،القطام العام

ه لها الر اية امجتما ية أو ال ككككككمان امجتما ي بل انما هي مكمل

يدين من  ،]42[ تب للمسككككككتف هذا الجرنام  ومند الروا وبدأ العمل ب

كأحد برام   1/12/2005إ انات  ككككككجكة الحماية امجتما ية في 

وفق المجكككادق والترتيجكككات التي  ،الحكومكككة في الت فيل من الفقر

وتم تحديد الجهات التي يحق لها امسككككتفادة من  ،وضككككعتها الشككككجكة

 ،جتما ية والتي تشككككككمل  المعويينمسكككككككا دة  ككككككجكة الحماية ام

والطالب  ،وامرامل ،والمطلقات ،القاصرين ،واليتاما ،والعاجزين

والعاطلين  ن العمل المتزوجين(  ،واسككككككر السككككككجناء ،المتزوجين

وبعد تغير الناام السياسي في العراق أالذت األسر المشمولة  ،]43[

وكانت ال طة الموضككككككو ة  ،بشككككككجكة الحماية امجتما ية بالتزايد

لمعالجة الفقر هي الوصككككككول لمليون  ائلة فقيرة تشككككككملها الشككككككجكة 

( أ داد المشكككككمولين برواتب الشكككككجكة والمجلغ 9ويوضكككككد الجدول  

 الكلي للرواتب.

 

 ( )مليار دينار(2015-2003ي العراق للمدة )( :  المستفيدين براتب شبكة الحماية االجتماعية والرواتب المدفوعة لهم ف(9جدول 

 

 السنوات الم تلفة. ،اح اءات وحدات الر اية امجتما ية ،وزارة العمل والشؤون امجتما ية ،جمهورية العراق. 1 -الم در:

ه.ام تماد  لا بيانات الجدول نفس( من  مل الجاحثان ب2العمود  . 2             

  

 

( أسرة 72420( ارتفام  دد المشمولين من  9يالحظ من الجدول  

 وهو أكجر  دد ،2006( أسككككككرة  ام 982595إلا   2003 ام 

وصككلت الية  ككجكة الحماية امجتما ية وكانت نسككجة الزيادة  ن  ام 

 تل    سجب  ويعود ،%( 1256.8   بلغت  حيث  كجيرة جداً   2003

 

 

ما ية  ية امجت كة الحما ماد الحكومة برنام   ككككككج يادة إلا ا ت الز

وفي السككنوات  ،2005كإحدى سككياسككات الت فيل من الفقر منذ  ام 

ان ف ككت أ داد األسككر المشككمولة وبلغت في  ام  2006التالية لعام 

 ،%( -57.9وبمعدل نمو سكككككالب بلغ   ،( أسكككككرة317468  2010
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ات الالحقة وبلغت في  ام وارتفعت أ داد المشككككككمولين في السككككككنو

%( 130.4( أسككككككرة وبمعككدل نمو موجككب بلغ  878507  2013

الككذي بلغ  ككدد األسككككككر المشككككككمولككة فيككه  2012مقككارنككة مع  ككام 

في  ام و ،%( -3.5( أسككككككرة ومعدل نمو سككككككالب بلغ   395131 

( 819176 ،884207بلغ  دد امسككر المشككمولة   2015و  2014

( 552401وبلغ متوس  المدة للسر المشمولة   ،أسرة  لا التوالي

 2005وبلغت رواتب  ككككككجكة الحماية امجتما ية في  ام  ،أسككككككرة

نار  رايي75.288  عت في  ام  ،( مليون دي  2007و 2006ارتف

و كككككهدت  ،مليون دينار  لا التوالي 796.818) ،505.489الا  

 ارتفككا ككا في الرواتككب المككدفو كة ،2015و 2014و 2013األ وام 

  ،( مليون دينار  لا التوالي1044.80 ،1056.50 ،2672.8الا  

وإن معدل النمو السكككنوي المركب للسكككر المشكككمولة برواتب  كككجكة 

 %(.20.5بلغ   2015 -2003الحماية امجتما ية للمدة 

 

 

 ثانياً // أبرز السياسات التشغيلية

 -(:2003سياسة التشغيل في العراق بعد عام ). 1

اتسككمت سككياسككة التشككغيل في العراق بتأثرها بالاروو اميت ككادية  

والسككككياسككككية التي سككككادت المجتمع في م تلل المراحل، اذ سككككادت 

سكككككياسكككككة التشكككككغيل الكامل لكل القادرين  لا العمل والجاحثين  نه 

( بدأت الحكومة بفتد باب 2003أما بعد أحداث   ،باألجر السككككككائد

كن لم تكن لل ريجين فرصكككككة  مل في التعيينات في القطام العام؛ ل

القطام العام إم القليل، األمر الذي أدى إلا  تفشككككككي ظاهرة الجطالة 

ف كككككالً  ن تردي األوضكككككام في القطام ال اص، ومن  ،لل ريجين

هذا المنطلق بدأ الجاحثون والمسؤولون  لا أ داد الدراسات ال لفية 

اتب التشككككككغيل( والجحوث وإيجاد الحلول وذل  من  الالل  تفعيل مك

حيث تجنت وزارة العمل والشككككؤون امجتما ية اسككككتراتيجية  ،]33[

إذ  ،للحد من الجطالة ،تشكككغيل لمدة ي كككيرة ومتوسكككطة وبعيدة المدى

( مركزاً للتدريب المهني في 35باتت مسككككؤولة  ن ادارة اكثر من  

(  ككككك  كككككاً في مهن 770576تمكنت من تأهيل وتدريب   ،العراق

ثم وضككككككعت اسككككككتراتيجيات  ،[44] (2010آب   ديدة حتا نهاية 

تداء من  ام   ،والط  ية  ام  2007اب غا بالرام من 2014( ول  )

 ( والذي يت د فيما بعد.2014وجود الط  بعد  ام  

 

 -:[45]( 2010-2014خطة التنمية الوطنية ). 2

تجلورت فكرة أ ككداد الطككة تنميككة وطنيككة متوسككككككطككة المككدى من  

اإلالفايات و المشكككككككالت التي واجهت أ داد الجرام  امسككككككتثمارية 

السنوية والاصة صعوبة وضع رؤى تنموية  املة متوسطة وبعيدة 

المدى، وتحديد أولويات المشككككككاريع وتكاملها  لا أسككككككاس المنه  

 .]48[السنوي للتنمية 

ة الت طي   لا مجلس الوزراء فكرة التحول حيككث ايترحككت وزار

إلا  أ داد  برام  تنموية متوسككككككطة األمد المس سككككككنوات(، واير 

وبكككدأت وزارة الت طي  بكككالتهيؤ  ،(2008المجلس الفكرة  كككام  

أل داد الطة تنموية وطنية المسكككيه وبا كككرت العمل الفعلي المكثل 

ومن الكالم أنل الذكر بنحوذ  ،(2009أل داد ال طة في بداية  ام  

سياسات وال ط  الهادفة إلا توليد فرص  واضد ومل ص ألبرز ال

 ،لكي يعيش حياة كريمة ، مل وتحقيق أبرز متطلجات الفرد العرايي

                                                                                                         لم يكن مستوى هذ  ال ط  بالشكل المطلوب.

إذ  لا الرام من وجود أموال هكككائلكككة في العراق أثنكككاء المكككدة 

العكككام بشككككككقيكككة  الجكككاري وزيكككادة معكككدمت األنفكككاق  ،المجحوثكككة

إم انه لم يحدث التطوير المطلوب و لا مسككككتوى  ،(وامسككككتثماري

( من األفراد تتراوح %40إذ أن   ،اميت كككككككككاد القومي العرايي

( سنة ليسوا في المدرسة يعملون أو يجحثون  24-15بين   أ مارهم

ف ككككككال  ن  معدمت العمالة م ت تلل كثيرا في حالة  ، ن  مل

( من ذوي %66( من األفراد األميين و  %25إذ إن   ،التعليم

كما أن التوسككع في التوظيل  ،الشككهادات   المشككاركة في يوة العمل(

ائل الرجال األيل تعليما (  كككل وظ2012-2007في القطام العام  

الذي يولد فرص  ،. وبناًء  لا ما تقدم أن فرص امسككككككتثمار]48[

وهذا يؤدي إلا  وامل  ،التشككككككغيل لم يكن في المسككككككتوى المطلوب

كثيرة تدالل في الجنية اميت ككادية لاليت ككاديات التي تعاني من هذ  

 الااهرة بغض النار  ن طجيعة الناام؛ ألن حجم التشغيل ومستوا 

 ،وكذل  لحجم الطلب الفعال ،متغير تابع لحجم النشكككاط اميت كككادي

ففي الدول المتطورة حجم التشككغيل والقا دة اإلنتاجية ت  ككع لحجم 

أما الحال ي تلل في الدول النامية ومنها  ،ومسككككككتوى الطلب الفعال

 -:]49[العراق وذل   للسجاب اآلتية 

 ضعل مرونة اإلنتاج.. 1

 م المشاريع اميت ادية.ضآلة أ داد وأحجا. 2

ضككككعل المقدرة التنايمية التي تؤدي إلا  دم اكتشككككاو الفرص . 3

امسكككككتثمارية الجديدة وفي النهاية  دم التوسكككككع في حجم مسكككككتوى 

 التشغيل ومن ثم الجطالة.

بسجب ارتفام معدمت  ،امالتالل بين  رض العمل والطلب  ليه .4

 الزيادة السكانية.

طور الذي يولد المنافسككككككة في األسككككككواق ت ككككككارب اإلنتاج المت. 5

كمككا في  ،المتطورة الككداالليككة وال ككارجيككة مع اإلنتككاج كثيل العمككل

 .]49[ (3  الشكل الجياني اآلتي
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 ( : منحنى العالقة بين رأس المال والعمل.3شكل )

 ،جامعة واس  ،ثالثية الفشل اميت ادي في العراق   الجطالة والت  م( مجلة الكوت للعلوم اميت ادية وامدارية ،جمال  زيز العاني -الم در:

 .141ص ،2015 ،19العدد

 

هككذا التحليككل م ينطجق في اميت كككككككاد العرايي والككذي يعتمككد  لا 

إيرادات ( من %95صككككككادرات النف  والتي ت ككككككل إلا أكثر من  

إذ إن العراق يد انفق كثير من األموال في مجامت  ،الموازنة العامة

العمل المتعلق في األجهزة الحكومية واألمنية والقوات المسلحة مما 

 لماً ان هؤمء يحققون  ،ولد طجقة طفيلية تتمثل في الجا ة المتجولين

 دالل أ لا من تل  امفتراضككككات التي تفترضككككها نارية التنمية في

فعنككد تطجيق هككذا امفتراض  ،ظروو  رض العمككل اير المحككدود

حول العراق و الدول النامية الريعية( نجد أن مسككككككار وانحدار ال  

التكلفة يد يتغير وأصككككككجد يمس منحنا النات  المتسككككككاوي في نقطة 

ترجد االتيار أسككككككاليب اإلنتاج المتوافرة للعمل ومكثفة لرأس المال 

ا يؤدي للحد من توافر فرص العمل في في المشاريع اميت ادية ممة 

طام المتطور لة في العراق هي  ،]49[ الق طا هذا نلحظ أن الج ومن 

وليس مرتج  بككالطلككب  ،من نوم بطككالككة هيكليككة ترتج  بككالقطككا ككات

 -:( 4 كما في الشكل الجياني اآلتي  ،الفعال

                                                    

 ( : منحنى العالقة بين رأس المال والعمل4شكل )

 ،جامعة واس  ،ثالثية الفشل اميت ادي في العراق   الجطالة والت  م( مجلة الكوت للعلوم اميت ادية وامدارية ،جمال  زيز العاني -الم در:

 .141ص،،2015 ،19العدد

 

 االستنتاجات

لم تكن  ،ان السكككياسكككات والجرام  التي ات ذتها الحكومة العرايية. 1

وذل  بسجب الفساد  ،بالمستوى المطلوب بالتالي لم تُحل مشكلة الفقر

 وهذا يعني  دم ثجات فرضية الجحث. ،المالي وامداري

 

ن الالل الجطالة م ،توجد  الية بين معدمت الفقر وسككككوق العمل .2

 والت  م وكذل  حجم السكان.
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جة للقوى  ،ان الفقر في العراق من نوم متعدد امبعاد. 3 بالنسكككككك ام 

وان توجهم نحو  ،العاملة فأنها في تزايد مسكككككتمر ومن نوم  كككككجابي

 القطام العام بشكل  ام.

 

 التوصيات

في حل مشكلة  ،نوصي باتجام سياسات متوسطة وطويلة امجل. 1

مع امالذ بنار ام تجار وضع لجان م ت ة في مرايجة هذ   ،الفقر

 والق اء  لا الفساد المتفشي. ،السياسات

ان مشككككلة الجطالة والت ككك م من اهم المشكككاكل التي يعاني منها . 2

لذى نوصكككككي بإ ادة الحياة للقطام ال كككككنا ي  ،اميت كككككاد العرايي

 والزرا ي و لا مستوى العراق. 

مع امستفادة من القوى الشجابية  ،دة المدىوضع الط  تنموية بعي. 3

وكككذلكك  تفعيككل دور القطككام ال ككاص نحو  ،اميت كككككككاديككة في الجلككد

 .اجية الحرة المحليةامنت
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 متوفر  لا الراب  التالي :

 http://al-hodaonline.com/article/7504  

 ،وزارة العمل والشككككككؤون امجتما ية ،جمهورية العراق [43]

 .2011 ،المجمو ة امح ائية السنوية

دور  ككككجكات الحماية امجتما ية في  ،فالح اللل الربيعي [44]

مجلة الحوار  ،حماية الفقراء من م اطر ال  كككككك  ككككككة

متوفر  لا  ،21/5/2008 ،(2288العكككدد   ،المتمكككدن

 الراب  التالي : 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?

aid=135246 

http://www.irinnews.org/ar/report
http://www.madarik.net/
http://al-hodaonline.com/article/7504/
http://al-hodaonline.com/article/7504/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=135246
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=135246
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حالة  ،امهداو امنمائية اللجنة الوطنية للسياسات السكانية [45]

التقرير الوطني امول حول حالة  ،2010العراق سكككككككان 

كان  يات مؤتمر القاهرة للسكككككك السكككككككان في أطار توصكككككك

 وامهداو امنمائية لللفية.

تحليل العالية بين النمو  ،منتها زهير محسككككككن السككككككعدي [46]

 ،اميت كككككادي والجطالة في العراق باسكككككت دام يانون اوكن

 ،ت ككادكلية امدارة وامي ،رسككالة ماجسككتير اير منشككورة

 .2013 ،الجامعة المستن رية

 ،وزارة الت طي  والتعككاون امنمككائي ،جمهوريككة العراق [47]

الطة  ،الجهاز المركزي لإلح كككاء وتكنولوجيا المعلومات

 .2009 ،بغداد ،2014 -2010التنمية الوطنية 

 ،الو كككد اير المنجز للنف  والنمو ،تقرير الجنككك  الكككدولي [48]

  ،2012-2007ق الفقر وامنككدمككاج والرفككاهيككة في العرا

2014. 

ثالثية الفشكككل اميت كككادي في  ،جمال  زيز فرحان العاني [49]

مجلة الكوت للعلوم  ، الجطالة والت ككك م والفسكككاد( العراق

 .2015 ،19العدد ،جامعة واس  ،اميت ادية وامدارية

 

 

 

 

 

 

 


