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۲ 

 المقدمة

أغلب بلدان العالم في نهاية القرن الماضي الى تبني سياسات وأفكار  إتجهت       
االنفتاح االقتصادي والتحررية واالعتماد على ا لية السوق كنظام يحل محل التخطيط 
المركزي في إدارة دفة االقتصاد الوطني بمفاصله المختلفة ، وذلك بهدف إصالح 

عادة الهيكلة ، إن إتباع نظام ا لسوق ومبادئه وأفكاره وسياساته إقتصاداتها وا 
(العولمة) أدى الى إحداث الكثير من التغيرات الجذرية لهذه االقتصادات في الفكر 

ذا كان الهدف األساس من والنهج والمفاهيم االقتصادية ووسائل العمل واالنتاج ،  وا 
 العولمة هو تحقيق االنتعاش االقتصادي واالجتماعي للشعوب ، فقد ال يتوافق هذا

الهدف بالضرورة مع مصلحة أغلب البلدان النامية بضمنها العراق ، وقدر تعلق 
فقد تزداد قضية التشغيل صعوبة نتيجة لعوامل عديدة في األمر بموضوع الدراسة ، 

ظل تنفيذ برامج االصالح االقتصادي والخصخصة التي تدعو لها العولمة وا لياتها ، 
ص التوظيف بالقطاع العام فضال  عن والتي أسهمت بشكل مباشر في تقليص فر 
 تسريح معظم من هم في داخل هذا القطاع .

المتغيرات الدولية والعولمة وما تبعها من متغيرات في وسائل وفي ضوء        
وأنماط وفنون االنتاج مع التغير السريع في المهن والتي تتطلب نوعية معينة من 

لذا تحتاج أسواق العمل حاليا  الى إجراء القوى العاملة ومهارات ومعارف متعددة ، 
 تغيير في هيكلة هذه االسواق ليتناسب مع هذه المتغيرات الدولية .

البطالة في البلدان النامية العولمة على  أثرفكرة دراستنا هذه لبيان لذا جاءت       
 ة :اال تي وذلك من خالل الفصول والمباحث ، إشارة للعراق وبحث العالقة بينهما  مع
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۳ 

 مدخل نظري ، وتضمن : الفصل االول:

 المبحث االول: مفهوم العولمة وا لياتها .

 المبحث الثاني: مفهوم البطالة وأنواعها وا ثارها .

 العولمة والبطالة ومتطلبات سوق العمل ، وتضمن : الفصل الثاني:

 المبحث االول: العولمة ودور الدولة .

 المبحث الثاني: برامج الخصخصة .

 المبحث الثالث: االستثمار االجنبي المباشر .

 المبحث الرابع: سبل معالجة مشكلة البطالة ومتطلبات سوق العمل في ظل العولمة.

 االستنتاجات .

 التوصيات .
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٤ 

 الفصل االول

 مدخل نظري

قبل بيان أثر العولمة على البطالة وبحث العالقة بينهما ينبغي أوال  عرض        
التطرق الى ، وبإختصار شديد ، االطار النظري للدراسة والذي سيتم من خالله 

مفهوم العولمة وا لياتها فضال  عن مفهوم البطالة وأنواعها وا ثارها االقتصادية 
 واالجتماعية والنفسية .

 

 المبحث االول

 مفهوم العولمة وا لياتها

التطورات االقتصادية الدولية المعاصرة ، وقد تزايد  تعد العولمة من أبرز       
االهتمام بها وبمضامينها وأفكارها في نهاية ثمانينات القرن الماضي على الرغم من 
أن جذورها تمتد الى سنين طويلة ، وذلك لكونها تعد أكثر من مجرد ا لية من ا ليات 

تطور التلقائي لنظام العالم الجديد ، حيث تمثل دعوة للرجوع الى االفكار ال
الكالسيكية القائمة على ا لية السوق وعدم تدخل الدولة في النشاط االقتصادي وفسح 
المجال أمام القطاع الخاص وتنشيطه وغيرها من االفكار التي تهدف الى عولمة 

 يسمى باالنفتاح والمنافسة . العالم ، ووقوف جميع البلدان تحت مظلة ما

تم بحث العولمة ومضامينها وا لياتها وا ثارها من قبل العديد من الباحثين        
والعلماء والسياسيين ، وتم بيان مفهومها كل بحسب إختصاصه وتوجهاته سواء 

لذا فأن إعطاء تعريف دقيق للعولمة تبدو أكانت الفكرية أم العلمية أم السياسية ، 
معقدة لكونهم يفسرونها من خالل ما أفرزته من تخيالت وتصورات أيديولوجية حالة 

، وبشكل عام يمكن تعريف العولمة على أنها (إندماج أسواق العالم في دخول التجارة 
واالستثمار المباشر وانتقال االموال والقوى العاملة والتقنيات والثقافة ضمن رأسمالية 

وى السوق العالمية مما يؤدي الى إختراق الحدود حرية االسواق وخضوع العالم لق
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٥ 

القومية والى االنحسار الكبير في سيادة الدولة وأن العنصر االساس في هذه الظاهرة 
0Fهي الشركات الرأسمالية الضخمة المتخطية للقومية)

١ . 

1Fتعددت أنواع العولمة إذ شملت الجوانب السياسية واالقتصادية والثقافية       

، لذا  ٢
فإنها تعد متغير اقتصادي وسياسي واجتماعي ، وذلك لكونها تشمل تغيرات جذرية 

، هدفها تهيئة االجواء العالمية في االقتصاد والسياسة والثقافة واالجتماع والتكنولوجيا 
لمرحلة اقتصادية جديدة تتميز باالنفتاح على العالم وسهولة االنتقال والحركة 

فاالقتصاد العالمي في طريقه الى التكامل واالندماج في ظل المتطورة والحديثة ، 
2Fالعولمة

٣ . 

للعولمة ا ليات متعددة ترتكز عليها لنشر أفكارها ومضامينها وخصوصا         
االقتصادية ، لعل من أهمها تلك األطر المؤسسية التي إنبثقت عن الجهود الدولية 

تصادية من القيود وتحرير التجارة والمتمثلة بإنشاء منظمات تحرير العالقات االق
والتعامل الدولي متعدد األطراف ومساعدة البلدان في التنمية واالعمار ، وأبرز تلك 
المنظمات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية والتي تعد الى 

ة جانب الشركات المتعدية الجنسية األطار المؤسسي الذي تم من خالله عولم
االقتصاد ، من هنا يمكن توضيح ا ليات العولمة التي ساعدت على أرساء قواعدها 

نتشارها دوليا  وكاال تي :  وا 

 

 أوال : مؤسسات بريتون وودز

                                                           
1. Alain Nonjon , Lamondialisation , Les investissmwnt , Directs Ie 
tranger france , 1999 , P39 .                                                                                  
               

 : أنظرلمزيد من التفاصيل  ٢
، العولمة ودور الدولة في البلدان النامية مع إشارة للعراق ، وزارة المالية ،  علي عباس فاضل -

 . ٣، ص ٢٠٠٩الدائرة االقتصادية ، 
 . ٣٩، ص ١٩٩٨سيار الجميل ، العرب والعولمة ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،  ٣



 أثر العولمة على البطالة في البلدان النامية مع إشارة للعراق
 

 

٦ 

سعت أغلب بلدان العالم بعد الحرب العالمية الثانية الى إرساء التعاون        
وذلك بهدف معالجة المشكالت االقتصادية ، لذا تم إنشاء  االقتصادي الدولي ،

العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية كان من أهمها صندوق النقد الدولي والبنك 
 .١٩٤٤ا في مؤتمر بريتون وودز عام الدولي لإلنشاء والتعمير واللذان أنشئ

لنقدية التي صندوق النقد الدولي: يعرف الصندوق بأنه (المنظمة العالمية ا  -١
النظام النقدي الدولي وتطبيق السياسات النقدية الكفيلة بتحقيق تقوم على أدارة 

االستقرار النقدي وعالج العجز المؤقت في موازين مدفوعات الدول األعضاء 
3Fفيه)

4F، وتتمثل أهداف الصندوق باال تي ١

٢ : 
 الدولي في التوازن النقدي . تشجيع التعاون - أ

 المتوازن في التجارة الدولية .تيسير التوسع والنمو  - ب

 العمل على تحقيق االستقرار في أسعار الصرف . - ت

 المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد االطراف . - ث

 تصحيح االختالل في موازين المدفوعات . - ج

 

البنك الدولي لإلنشاء والتعمير: يعرف البنك الدولي بأنه (المؤسسة   -٢
االقتصادية العالمية المسؤولة عن إدارة النظام المالي الدولي واالهتمام 
بتطبيق السياسات االقتصادية الكفيلة بتحقيق التنمية االقتصادية للدول 

5Fاالعضاء)

6F، ويمكن بيان أهدافه باال تي ٣

١ : 

                                                           
مع التركيز على البطالة في زهير حامد الزيدي ، العولمة االقتصادية وتأثيرها في أسواق العمل  ١

دول مختارة (مصر واالردن حالة دراسية) ، رسالة ماجستير في االقتصاد ، كلية االدارة 
 . ١٥-١٤، ص ٢٠٠٩واالقتصاد ، جامعة بغداد ، 

ميمون الرحماني ، دور المؤسسات المالية التجارية الدولية في تدمير الخدمات العمومية ، ندوة  ٢
 . ٢، ص ٢٠٠٦ة أتاك ، لبنان ، الدار البيضاء جمعي

 .١٩، ص مصدر سابق، زهير حامد الزيدي ، العولمة االقتصادية وتأثيرها .........  ٣
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۷ 

المساعدة في تعمير وتنمية أقاليم الدول االعضاء وتحقيق معدالت نمو  - أ
 أقتصادي أعلى .

تشجيع االستثمارات االجنبية الخاصة عن طريق الضمان أو المساهمة أو  - ب
 القروض .

 المساهمة في تحقيق النمو المتوازن في االجل الطويل للتجارة الدولية . - ت

 لنامية .عالج االختالالت الهيكلية في البلدان ا - ث

الفنية للدول االعضاء لمساعدتها في حل مشكالتها والمعونة تقديم المشورة   - ج
 وزيادة نمو القطاع الخاص .

تطرقنا سابقا  الى مفهوم الصندوق والبنك الدوليين وأهدافهما ، لذا نجد من        
الضروري إعطاء نبذة مختصرة عن سياساتهما والمعروفة ببرامج االصالح 

يفرض الصندوق والبنك الدوليين على البلدان الراغبة والتكييف الهيكلي ،  االقتصادي
باالستفادة من خدماتهما قيامها بإجراء إصالحات أساسية على اقتصاداتها تتضمن 
في طياتها إجراءات اقتصادية وشروط معينة ، فمثال  سياسات التثبيت االقتصادي 

ب الكلي في االقتصاد على المستويين هدفها تحسين التوازن بين العرض الكلي والطل
الداخلي والخارجي وعن طريق حزمة من االجراءات في السياسة المالية والنقدية 
وسياسة أسعار الصرف ...... الخ ، أما سياسات التكييف الهيكلي فتهدف الى 
معالجة االختالالت االقتصادية االكثر عمقا  في االقتصاد وعلى المدى المتوسط 

، وعن طريق أتخاذ عدد من االجراءات أهمها تحرير االسعار وبرامج والبعيد 
 الخصخصة وتحرير التجارة .

 

 ثانيا : منظمة التجارة العالمية

                                                                                                                                                                      
،  ١٩٧٦محمد علي الجاسم ، القواعد االساسية لالقتصاد الدولي ، الكتاب الثاني ، بغداد ،  ١

 . ٨٨ص
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۸ 

تعد منظمة التجارة العالمية المنظمة الوحيدة التي تحكم قواعد إجراءات تحرير        
التجارة الدولية ، أسوة بصندوق النقد والبنك الدوليين ، وتقع على عاتقها مهمة 
األشراف على تنفيذ االتفاقيات التجارية متعددة االطراف كافة التي صدرت عن 

7Fإتفاقا  وبروتوكوال  وزاريا   ٢٨والبالغ عددها  ١٩٤٧إتفاقية الجات عام 

، ومرت  ١
الجات بعدة جوالت كان من ا خرها جولة أرغواي التي تمخض عنها إنشاء منظمة 

8F، وتهدف المنظمة الى ١٩٩٥التجارة العالمية ، ودخلت حيز التنفيذ عام 

٢ : 

إقامة نظام تجاري متعدد االطراف يعتمد على إزالة الحواجز الكمركية   -١
زالة المعاملة التفضيلية .وخفض التعريفا  ت وا 

القومي الحقيقي رفع المستوى المعاشي وتحقيق العمالة الكاملة وتنمية الدخل   -٢
 وزيادة االنتاج للدول األعضاء .

تأمين أجواء المفاوضات للدول األعضاء فيما يتعلق بالتجارة الدولية وتنفيذها   -٣
. 

ندوق النقد والبنك صنع السياسات االقتصادية الشاملة وبالتعاون مع ص  -٤
 الدوليين والمؤسسات والمنظمات ذات العالقة .

 تحقيق التوظيف الكامل لموارد العالم والحفاظ على البيئة وحمايتها .  -٥

 محاولة إشراك البلدان النامية واألقل نمو في التجارة الدولية بصورة أفضل .  -٦

 

 

 ثالثا : الشركات المتعدية الجنسية

                                                           
منطقة التجارة  –أحمد مجدالني ، التكامل االقتصادي العربي في السوق العربية المشتركة  ١

الحرة العربية الكبرى ، بحث مقدم الى مؤتمر االقتصاديين العرب الثالث عشر ، المغرب ، 
 . ٨، ص ٢٠٠٠

مكتبة االتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية ، اليمن ،  ٢
http://www.wtoyemen.org/ar/homea.aspx                                                      

http://www.wtoyemen.org/ar/homea.aspx
http://www.wtoyemen.org/ar/homea.aspx
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۹ 

متعدية الجنسية من الظواهر البارزة في االقتصاد الدولي والتي التعد الشركات        
إتخذت أنماطا  مختلفة منها ما هو تجاري أو خدمي أو صناعي أو كلي ، وقامت 
هذه الشركات بدمج رأس المال المصرفي مع رأس المال الصناعي في رأس المال 

ة بكل االتجاهات أي دمج العمليات الثالث الصناعية والتجارية والماليالمالي ، 
9Fوباألنواع كلها

هما  في حركة االقتصاد ، لذا أدت الشركات المتعدية الجنسية دورا  م ١
زدادت رساء العولمة جنبا  الى جنب مع المؤسسات و العالمي وا   المنظمات الدولية ، وا 

سمة رئيسة ها في سبعينات القرن الماضي بسبب عملياتها الخارجية وأصبحت أهميت
ظام العالمي الجديد ، إذ إن لها المقدرة على التحكم في التجارة الدولية من سمات الن

بتكار األخيرة ، وما تمتلكه من موارد وخبرات  والتكنولوجيا من خالل عملية خلق وا 
تمكنها من البحث والتطوير ، كما وتعد الشركات المتعدية الجنسية حاليا  من أهم 

 المنتشرة في جميع أنحاء العالم . ناقلي التكنولوجيا دوليا  بسبب شبكتها

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 مفهوم البطالة وأنواعها وا ثارها

                                                           
عبد الحميد ملكاني ، دور الشركات المتعددة الجنسية في ظل العولمة ، الحوار المتمدن ،  ١

 http:www.hewar.net،  ٢، ص ٢٠٠٥،  ١٠٧٦العدد 
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۱۰ 

تعدد مفاهيم البطالة بين االقتصاديين إال أنه يمكن توضيح  من على الرغم       
مفهومها العام بأنها (وجود جزء من العمال والراغبين في العمل دون عمل ، أي 

10Fالفاعلة عاطلين عن العمل)قوة العمل بقاؤهم خارج 

، كما وتعرف البطالة أيضا   ١
11Fبأنها (الحالة التي يكون فيها الناس قادرين على العمل ويبحثون عنه ولم يجدوه)

٢  ،
 وهنالك عدة أنواع من البطالة يمكن بيانها باال تي :

على وجود عدد من األفراد القادرين ويقصد بها  أوال : البطالة السافرة (الصريحة) :
هم وى األجر السائد دون جدوى ولهذا فالعمل والراغبين فيه والباحثين عنه عند مست

 في حالة تعطل كامل وال يمارسون أي عمل ، وتقسم الى :

البطالة األجبارية : وهي البطالة الناتجة عن فائض قوة العمل والتي تعم   -١
خل جميع قطاعات النشاط االقتصادي ، وتحدث نتيجة بعض الظروف دا

البلد كالحروب والكساد االقتصادي ، وتحدث أيضا  عندما ال يجد الداخلون 
الجدد في سوق العمل فرصا  للتوظيف رغم بحثهم وقدرتهم عليه وقبولهم 

12Fلمستوى األجر السائد

 ، وتقسم الى : ٣

االنتقال من  وهي التوقف المؤقت عن العمل نتيجة البطالة اإلحتكاكية : - أ
 عن وظيفة أخرى ..... الخ . وظيفة ألخرى أو البحث

البطالة الهيكلية : وتحدث بسبب تغيرات هيكلية تحدث في االقتصاد الوطني  - ب
والتي تؤدي الى إيجاد حالة من عدم التوافق بين فرص العمل المتاحة 

 ومؤهالت وخبرات العمال المتعطلين الراغبين في العمل والباحثين عنه .

البطالة الدورية : وتحدث بشكل دوري للنشاط االقتصادي نتيجة تعطل أو  - ت
يكون توقف جزء من الجهاز االنتاجي عند حاالت الكساد ، وتنشأ عندما 

 هنالك قصور في مستوى الطلب على االنتاج .

                                                           
 .٢٣٦، ص ١٩٩١ ، معن خليل وعبد اللطيف العاني ، المشكالت االجتماعية ، جامعة بغداد ١
 . ٢٣٦المصدر نفسه ، ص ٢

3. Robert E.Lucas , Unemployment Policy , American Economic 
Association , vo 168 , No 2 May 1978 , P354 . 
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۱۱ 

وتنشأ بسبب قصور الطلب على العمل في مواسم معينة البطالة الموسمية :  - ث
لطلب الكلي من بعض القطاعات االقتصادية وهي ناتجة عن إنخفاض ا

13Fوليس االقتصاد ككل

١ . 
البطالة االختيارية : هي البطالة التي يرجحها الفرد العاطل عن العمل ،   -٢

ويفسر وجودها االرتفاع النسبي في إعانات البطالة أو تعويضات البطالة ، 
فإذا كان التعويض قريبا  من األجر الحقيقي فإنه يشجع عدد غير قليل من 

 العاملين على إختيار البطالة .

الحالة التي يتكدس فيها عدد كبير من العاملين  ويقصد بها : ثانيا : البطالة المقنعة
بشكل يفوق الحاجة الفعلية للعمل ، مما يعني وجود عمالة فائضة فال تنتج شيء 
تقريبا  ، ويزداد هذا النوع في البلدان النامية بسبب وفرة عنصر العمل بينما تكون 

14Fفرص العمل محددة بسبب ضيق مجاالت االنتاج

٢ . 

تؤدي البطالة دورا  سلبيا  في االقتصادات الوطنية عموما  ، إذ أن لها ا ثار        
جتماعية ونفسية جسيمة ، إن اال ثار االقتصادية للبطالة تتمثل في 15Fأقتصادية وا 

٣ : 

تأثيرها في حجم الدخل وتوزيعه ، ويتمثل التأثير في حجم الدخل من التغير   -١
في توزيع الدخل فيتمثل في أن تغير مستوى  في الناتج المحلي ، أما تأثيرها

 التشغيل يؤدي الى تغير مستوى األجور وفي نفس اإلتجاه .

 ا ثار غير مباشرة من خالل التأثير في االستهالك والصادرات والواردات.  -٢

ضعف القوة الشرائية في السوق المحلية مما يؤدي الى تأثيرات في العرض   -٣
 والطلب في السوق .

الة عدم التشغيل الكامل مما يؤثر في عدم وصول االقتصاد الى تعني البط  -٤
 وضع التوازن .

                                                           
 . ٤٥، ص مصدر سابق، ، العولمة االقتصادية وتأثيرها .........  زهير حامد الزيدي ۱
 . ٤٥نفس المصدر ، ص ٢
 www.burmab.netأسماء الجوهني ، كارثة إسمها البطالة ، الجمعية السورية للعمل ،  ٣
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۱۲ 

إن تعطيل جزء من قوة العمل شأنه أن يكلف الدولة أعباء تتمثل في زيادة   -٥
 الناتج الوطني .االستهالك من قبل القوى المعطلة وأنخفاض 

يع إن عدم أستغالل عنصر العمل والذي يعد أحد الموارد االقتصادية يض  -٦
على االقتصاد الوطني فرصة إشباع الحاجات التي كانت ستوفرها القوى 

 العاملة الراغبة والقادرة على االنتاج وبالتالي تطور االقتصاد .

والنفسية للبطالة فإنها تعد من أهم المشكالت التي اال ثار االجتماعية أما        
زيادتها وما ينجم عنها من تواجه المجتمعات لكونها تؤدي الى بروز ظاهرة الفقر و 

أمراض إجتماعية ونفسية خطيرة ، إذ تؤكد االحصاءات العالمية على أن للبطالة 
ا ثار في الصحة الجسدية وتعيق النمو النفسي ، أن هذه المشكالت سيترتب على 
بعضها أمراض نفسية أو االدمان والجرائم وضعف االنتماء للبلد وكراهية للمجتمع 

العنف واإلرهاب وخصوصا  لكون أن الشباب العاطل منهار وكاره لينتهي األمر ب
16Fللمجتمع

، فضال  عن أن تأثير البطالة في المجتمع يمتد أيضا  الى األفراد الذين  ١
يعيلهم هؤالء العاطلين مما يؤدي الى حرمانهم من مستلزمات العيش ، وبالتالي تفاقم 

17Fاال ثار السلبية للبطالة

٢ . 

 

 

 الفصل الثاني

 العولمة والبطالة ومتطلبات سوق العمل

                                                           
عمر أحمد ابراهيم ، مشكلة البطالة في مصر والوطن العربي ، وزارة العمل المصرية ، القاهرة  ١
 .  ٥، ص ٢٠٠٨، 

ايمان عبد خضير ، تنامي قطاع النفط وأثره في االقتصاد العراقي ، أطروحة دكتوراه في  ٢
 . ٣٨، ص ١٩٩٥االقتصاد ، كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد ، 
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۱۳ 

عليه العولمة من فلسفة ومباديء حرية السوق وتفكك القطاع  إن ما إنطوت       
االقتصادي العام واإلتجاه نحو الخصخصة وتراجع دور الدولة االقتصادي 
واالجتماعي بهدف التغير والتكيف قد أدى الى ا ثار سلبية عديدة منها تزايد معدالت 

الة ال سيما في البلدان النامية ، إذ ترتبط العولمة بظاهرة البطالة من خالل البط
تنامي فقدان الوظائف في قطاعات غير قابلة للمنافسة وخلق وظائف في قطاعات 
تنافسية غير قادرة على تعويض ما تم فقده من وظائف ، أي أن معدل فقدان 

 حديثة .الوظائف ال يتوافق ومعدل توليدها في القطاعات ال

في مختلف المجاالت إكماال  لما سبق فإن إنتشار العولمة االقتصادية له تأثير        
السياسية واالقتصادية واالجتماعية خصوصا  في البلدان النامية التي أنتهجت 
سياسات اإلصالح االقتصادي والتكييف الهيكلي ، وبالتالي تأثير هذه السياسات على 

   معدالت البطالة .

 

 

 

 

 

 

 

    

 المبحث األول

 العولمة ودور الدولة
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۱٤ 

نفتاح االسواق  لقد أصبح من مستلزمات        العولمة وتبادل رؤوس األموال وا 
تغيير مفهوم الدولة وفسح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بتحريك السعي من أجل 

عجلة االقتصاد الوطني بعيدا  عن بيروقراطية مؤسسات الدولة حسب مؤيدي ظاهرة 
العولمة ، وأخذت البلدان المتقدمة والمنظمات المالية والتجارية تشترط تحجيم دور 

ك على شكل منح أم قروض ، سواء أكان ذلالدولة بمنح المعونات والمساعدات 
عادة جدولة  فصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ال يقومان بمساعدة البلدان النامية وا 
ديونها إال بعد تطبيق وصفاتها (التثبيت االقتصادي والتكييف الهيكلي) والتي من 
مضامينها تقليص دور الدولة لصالح القطاع الخاص في النشاط االقتصادي ، أما 

التجارة العالمية في دعوتها لتحرير التجارة العالمية واالستثمارات فأن ذلك  منظمة
لغاء جميع إجراءات تدخل الدولة لتسهيل إنسياب  يتطلب خفض الضرائب الكمركية وا 
التجارة واالستثمار ، وهذا ما يعني إلغاء أو تحجيم تدخل الدولة في النشاط 

لجنسية التي تسعى الى تصريف فائض االقتصادي ، فضال  عن الشركات المتعدية ا
عادة اإلنتاج على المستوى العالمي ، كل ذلك  إنتاجها والبحث عن المواد األولية وا 

ليتسنى لها سهولة تحويل الفائض االقتصادي الى يتطلب إجراءات حكومية أقل 
18Fمراكزها

١ . 

االقتصادي  أن العولمة االقتصادية القائمة على فلسفة السوق الحر واالنفتاح       
ضمحالل دورها االقتصادي واالجتماعي  تعني في أهم مضامينها عدم تدخل الدولة وا 
، ومن ثم تقليص اإلنفاق العام للدولة سواء الموجه لألغراض األستثمارية أم 
االستهالكية ، وهذا يعني إنسحاب الدولة من االستثمار العام وعدم التوسع في 

الى تقليص الطلب على العمالة ومن ثم يسهم بشكل مشاريع جديدة وهذا يؤدي بدوره 
كبير في تعميق مشكلة البطالة ، كذلك تخفيض االستخدام في المؤسسات الحكومية 
نسحاب الحكومة من إلتزاماتها بإتجاه توفير وضمان العمالة (التوظيف) وال سيما  وا 

 للخريجين ، وهذا يسهم كذلك في زيادة معدالت البطالة .

                                                           
 . ١٥-١٤فاضل ، العولمة ودور الدولة ....... ، مصدر سابق ، ص علي عباس ١
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۱٥ 

في مجال  تجاهات جديدةوا   خذت الحكومات مناحيلعصر الحديث ، أفي ا       
اإلنفاق ونطاق التدخل ال سيما بعد ظهور وتبني أفكار العولمة وبرامج اإلصالحات 

بشكل  بدأت بنقل جزء من أعباءها الى القطاع الخاص ، وهذا ما إنعكسالهيكلية ، ف
مباشر على مستوى اإلنفاق الحكومي ، إذ أدى الى تخفيضه وترشيد مستواه ، وبذلك 
فإن تبني الحكومات لهذه السياسات فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في 
توجيه وقيادة الدولة من خالل تشجيع إستثماراتها وتعزيز قدراتها التنافسية ومن ثم 

 تصادي .النهوض بمستوى النشاط االق

إكماال  لما سبق ، وقدر تعلق األمر باالنفاق الحكومي ، فإن المهام التي تقع        
   على الحكومات في البلدان النامية يمكن بيانها في النقاط اال تية : 

، وتشمل االنشـطة المطلوبـة مـن الحكومـة ، وتشمل االنشـطة المطلوبـة مـن الحكومـة   االنفاق العام على الخدمات العامةاالنفاق العام على الخدمات العامة   -١١
تضــــمن الخــــدمات الماليــــة واالداريــــة وادارة تضــــمن الخــــدمات الماليــــة واالداريــــة وادارة ، وت، وت  التــــي التــــرتبط بقطــــاع االعمــــالالتــــي التــــرتبط بقطــــاع االعمــــال

 .  .    الشؤون الخارجية للدولة وحفظ العدالة والنظامالشؤون الخارجية للدولة وحفظ العدالة والنظام
الحكومـة لحفـظ االمـن الحكومـة لحفـظ االمـن   تت، وهـذه ُتعـد مـن مسـؤوليا، وهـذه ُتعـد مـن مسـؤوليا  االنفاق على الدفاع واالمناالنفاق على الدفاع واالمن   -٢٢

 . .   في الداخل وحماية الحدود الخارجية للدولةفي الداخل وحماية الحدود الخارجية للدولة

يتمثــــل فــــي مــــدفوعات الفوائــــد علــــى الــــديون الخارجيــــة يتمثــــل فــــي مــــدفوعات الفوائــــد علــــى الــــديون الخارجيــــة   الوجــــه االخــــر لالنفــــاقالوجــــه االخــــر لالنفــــاق   -٣٣
والمـــدفوعات التمويليـــة للمؤسســـات الحكوميـــة المختلفـــة ودفـــع الـــديون المســـتحقة والمـــدفوعات التمويليـــة للمؤسســـات الحكوميـــة المختلفـــة ودفـــع الـــديون المســـتحقة 

 .  .    وخدماتهاوخدماتها

، وتشـــــمل االنفـــــاق علـــــى الخـــــدمات التـــــي يـــــتم تزويـــــد ، وتشـــــمل االنفـــــاق علـــــى الخـــــدمات التـــــي يـــــتم تزويـــــد   الخـــــدمات االجتماعيـــــةالخـــــدمات االجتماعيـــــة   -٤٤
  ، مثــل خــدمات التعلــيم والصــحة والخــدمات، مثــل خــدمات التعلــيم والصــحة والخــدمات  المجتمــع واُألســر بهــا بشــكل مباشــرالمجتمــع واُألســر بهــا بشــكل مباشــر

الثقافيــــــة والترفيهيـــــــة وكــــــذلك خـــــــدمات الميـــــــاه والصــــــرف الصـــــــحي والضـــــــمان الثقافيــــــة والترفيهيـــــــة وكــــــذلك خـــــــدمات الميـــــــاه والصــــــرف الصـــــــحي والضـــــــمان 
 .  .    االجتماعي ... الخاالجتماعي ... الخ

، وهذه تغطي النفقات المتعلقة بتنظيم وزيادة كفاءة اداء ، وهذه تغطي النفقات المتعلقة بتنظيم وزيادة كفاءة اداء   الخدمات االقتصاديةالخدمات االقتصادية   -٥٥
قطـــــاع االعمـــــال والـــــدعم المقـــــدم لقطاعـــــات انتـــــاج الســـــلع والخـــــدمات (حمايـــــة قطـــــاع االعمـــــال والـــــدعم المقـــــدم لقطاعـــــات انتـــــاج الســـــلع والخـــــدمات (حمايـــــة 

سـلع الضـرورية المرتبطـة بالحاجـات سـلع الضـرورية المرتبطـة بالحاجـات ، وكذلك دعـم اسـعار ال، وكذلك دعـم اسـعار ال  الصناعة المحلية)الصناعة المحلية)
، ونفقـــات دعـــم مســـتلزمات ، ونفقـــات دعـــم مســـتلزمات   ، وخلـــق فـــرص عمـــل للعـــاطلين، وخلـــق فـــرص عمـــل للعـــاطلين  االساســـية لالنســـاناالساســـية لالنســـان
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۱٦ 

االنتاج الزراعي... الخ من الخـدمات االقتصـادية التـي مـن شـأنها دعـم التنميـة االنتاج الزراعي... الخ من الخـدمات االقتصـادية التـي مـن شـأنها دعـم التنميـة 
 ..  االقتصادية والقضاء على البطالة والتفاوت والفقراالقتصادية والقضاء على البطالة والتفاوت والفقر

اط االولى الثالث السابقة ال تتعارض ان مهام الدولة المشار اليها في النق       
، والتعارض يوجد على مهام الدولة المشار اليها في  ومضمون العولمة االقتصادية

، حيث  النقطتين الرابعة والخامسة الم شار إليها (الخدمات االجتماعية واالقتصادية)
وتركها للسوق النامية باالنسحاب من هذه المهام  ان العولمة االقتصادية ت لزم البلدان

،  الحر وقوى العرض والطلب وهذا يعد شرطا  اساسيا  من شروط االنفتاح والعولمة
هو تخفيف  وق النقد والبنك الدوليين حيث يعد من اهم شروط واتفاقيات برامج صند

ل تخفيف العجز في حجم التدخل الحكومي االجتماعي واالقتصادي وذلك من خال
،  ، ومنذ بداية عمل البرنامج ، حيث نجد الصندوق للدولة)فاق العام الميزانية (االن

ففي البداية ،  يطبق استراتيجية "الهدف المتحرك" فيما يخص العجز في الميزانية
، وهو مقدار االنفاق الحكومي  % من اجمالي الناتج القومي٥يثبت الهدف بحدود 

ومة هذا الهدف يقوم ، وما ان تبلغ الحك الموجه للخدمات االجتماعية واالقتصادية
الصندوق في مفاوضات االقتراض الالحقة او في اتفاقية القرض نفسها بتقليص 

% بحجة ان المعايير التي تستخدمها الحكومة في ٣،٥الهدف (االنفاق العام) الى 
، وبعد ان يتحقق هذا الهدف يعود الصندوق الى  االنفاق تعد معايير تضخمية
19F% من اجمالي الناتج المحلي وهكذا دواليك١،٥يصبح تقليص العجز في الميزانية ل

١ 
. 

إن عدم تمكن الدولة النامية من الحد والتقليل من اال ثار السلبية لإلنفتاح        
االقتصادي والعولمة مثل البطالة وغيرها ، وعن طريق زيادة االنفاق العام في هذا 

مثال  ت ق در حصة  ففي مصرالجانب ستثير أزمات اقتصادية وأجتماعية جمة ، 
الخدمات االجتماعية التي تقدمها الدولة كنسبة من الناتج المحلي االجمالي بـ 

اي قبل سياسة االنفتاح  ١٩٧٥% في عام ٥،٦% والخدمات االقتصادية ٢٩،٦

                                                           
ير اصالحات صندوق النقد والبنك الدوليين ، ترجمة جعفر تأث –ميشيل اوفسكي ، عولمة الفقر  ١

 . ٧٢، ص ٢٠٠١علي السوداني ، بيت الحكمة ، 
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، ولكن بعد االنفتاح انخفضت هذه النسبة  في العولمة االقتصادية والدخول تدريجيا  
   ١٩٨٥% خدمات اقتصادية وذلك في عام ٢،٧ماعية و% الخدمات االجت١٣،٩الى 

، ولكن بعد االثار السلبية النخفاض دور الدولة االقتصادي واالجتماعي والمتمثلة 
، فانها ضغطت باتجاه  وانتشار الفقر وغيرها البطالة والتفاوت في توزيع الدخلب

لدولة فاصبحت عودة ارتفاع حصة الخدمات االجتماعية واالقتصادية التي تقدمها ا
20F% خدمات اقتصادية٦،٧% خدمات اجتماعية و٢١،٥ ١٩٩٥في عام 

هذا ، إن  ١
خير دليل على أهمية دور الدولة وخصوصا  في الجانب االجتماعي وعن طريق 

عن العولمة المساعدة في معالجة مشكلة البطالة وغيرها من المشكالت التي تنتج 
 وا لياتها .

بتطبيق برامج وسياسات  ٢٠٠٤المعلوم بأنه بدأ مطلع عام فمن أما العراق ،        
الدولية  قيات الدولية مع المؤسساتاإلصالح والتكييف الهيكلي على أثر إبرامه لالتفا

وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، فضال  عن إنضمامه مؤخرا  الى 
لمة يتطلب إنسحاب الدولة (كما منظمة التجارة العالمية ، إن تبني ثقافة السوق والعو 

ذكرنا سابقا ) من النشاط االقتصادي واالجتماعي واالبقاء على ما يسمى بحكومة 
الحد األدنى كبديل عن التخطيط المركزي والتدخل المباشر في النشاط االقتصادي 
واالجتماعي ، إن هذا التحول من المركزية الى إقتصاد السوق سيؤدي ضمنا  الى 

21Fالمشكالت االقتصادية واالجتماعية في مقدمتها مشكلة البطالة  الكثير من

وتفاقمها  ٢
. 

إن تخفيض النفقات العامة وتحجيمها في جوانب الخدمات االقتصادية        
واالجتماعية المشار إليها سابقا  (وفقا  للعولمة) سيؤدي الى حدوث مشكالت عديدة 

                                                           
دراسة ظاهرة عجز الموازنة واثارها  –عبد الرزاق الفارس ، الحكومة والفقراء واالنفاق العام  ١

االقتصادية واالجتماعية في البلدان العربية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعة الثانية ، 
 . ١٣٧، ص ٢٠٠١بيروت ، 

وفقا  للمجموعة االحصائية السنوية الصادرة  ٢٠٠٦% عام ١٧،٥في العراق بلغ معدل البطالة  ٢
 . ٢٠٠٧االنمائي لعام  عن وزارة التخطيط والتعاون
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بب عدم وجود قطاعات اقتصادية في مقدمتها تزايد معدالت البطالة ، وذلك بس
متطورة ونشطة تسمح بدخول الباحثين عن العمل إليها ، فضال  عن عدم وجود قطاع 

، إن إزدياد البطالة هذه من  ا  خاص فاعل داخل االقتصاد الوطني ليمتص جزء
سيؤثر سلبا  على الوضع االقتصادي داخل البلد وتفاقمها البطالة في العراق ظاهرة 

جنب مع الوضع االجتماعي وما له من ا ثار سلبية تنعكس على مستوى جنبا  الى 
 الفقر فضال  عن مستوى الجريمة ...... الخ .

إكماال  لما سبق ، فمع سرعة وتيرة التقدم التكنولوجي وظهور الشركات        
حول تحرير المتعدية الجنسية وزيادة إستثماراتها العالمية واالتفاقيات الدولية واالقليمية 

التجارة في ظل منظمة التجارة العالمية والتنافس في الجودة ، لذلك ينبغي رفع 
إنتاجية عوامل االنتاج ال سيما العمل وتجاوبها مع االصالحات للهياكل المؤسسية 

وكذلك نوعية رأس المال لرفع إيرادات االستثمار ، وتشكل المعرفة المفتاح ألي تقدم 
راق يحتاج الى التدخل المستمر من قبل الدولة ليس فقط فقط البشري ، لذا فإن الع

نما النهوض أيضا   للنهوض بقطاعاته االقتصادية وتحقيق التنمية المستهدفة ، وا 
بقطاعاته االجتماعية ، إذ يحتاج الى إعادة صياغة النظم التعليمية والتدريبية 

لة من المتعلمين ومواكبة التطورات التقنية خصوصا  في ظل أرتفاع حجم البطا
الشباب ، إن تشجيع المشاريع كثيفة المهارة وكثيفة المعرفة هي التي ستقود الى 
المستقبل وسيجد العراق موقعا  فقط إذا كان على استعداد لالستثمار في الموارد 

ستغاللها بشكل أمثل .        البشرية وا 

ها فيما يتعلق بحماية كما وينبغي أن تتدخل الدولة في العراق ويزداد دور         
من معدالت  يؤدي الى التقليل، بصورة أو بأخرى ، المنتجات المحلية ، ألن ذلك 

نفتاح االسواق يؤدي الى إنعدام المنافسة العادلة  البطالة ، إن العولمة االقتصادية وا 
داخل االسواق المحلية وخصوصا  في البلدان النامية بين المنتجات المحلية واالجنبية 

فمن المعلوم بأن معظم البلدان النامية منها العراق تتمتع بمنتجات ناشئة وغير ، 
قادرة على المنافسة سواء في أسواقها الداخلية أم في االسواق الخارجية ، إن عدم 
وجود حماية (مؤقتة) لهذه المنتجات من شأنه أن يؤدي الى القضاء على المنتجات 
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المنتجات االجنبية األكثر جودة واألقل سعرا  ، إن  المحلية بسبب إنعدام المنافسة أمام
المشاريع االنتاجية والخدمية معظم القضاء على المنتجات المحلية ينتج عنه أيقاف 

زديادوبالتالي تسريح العاملين فيها   معدالت البطالة . وا 

خالصة القول ، إن عدم تدخل الدولة كشرط من شروط العولمة وانسحابها        
ياة االقتصادية واالجتماعية خصوصا  في البلدان النامية ومنها العراق يشكل من الح

عائقا  رئيسا  أمام عدم إمكانية التقليل من ا ثار العولمة السلبية والمتمثلة بالبطالة 
تقلل من معدالت والتفاوت في توزيع الدخول والفقر وغيرها ، إذ بإمكان الدولة أن 

إتجاه توفير فرص عمل وتشجيع االستثمارات وحماية لتزامها بالبطالة من خالل ا
المنتجات المحلية ..... الخ ، وكذلك بإمكانها التقليل من التفاوت في توزيع الدخل 
من خالل سياسة مالية من شأنها إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة ، وكذلك 

لين عن العمل وتقديم بإمكانها دعم أسعار السلع االساسية وتقديم االعانات للعاط
ذات االهداف االجتماعية التي الخدمات الطبية والتعليمية وغيرها من الخدمات 

تصب في خدمة التنمية البشرية المستدامة ، ومن ثم فأن ذلك ، فلسفة السوق الحر 
والعولمة وعدم تدخل الدولة ، كله يشكل المتغير المستقل المتسبب في البطالة 

تغيرات تابعة تؤدي جميعها الى نتائج مؤلمة تتمثل في تعميق وغيرها والتي تعد م
مشكلة الفقر وما يترتب عليها ، ومن ثم االوضاع السياسية واالجتماعية المتردية 

 والعنف والجريمة ، وأخيرا  تدهور مستوى التنمية البشرية المستدامة .

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني
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 برامج الخصخصة

اع العام المعاصرة في إطار إصالح القط الوسائلإحدى  الخصخصة تعد       
عادة الهيكلة في أغلب البلدان النامية ل مشاريع وأنشطة ، وهي تتضمن تحوي وا 

القطاع العام الى القطاع الخاص إلعادة الهيكلة والتصحيح ، إن الخصخصة مبدأ 
أساسي من مباديء ثقافة السوق والعولمة التي أيدت لها وفرضتها المؤسسات 

المنظمات الدولية على رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين وضمن سياسات و 
االصالح والتكييف الهيكلي التي تم بيانها سابقا  ، إن برامج الخصخصة لها أهداف 

وتوسيع وتنويع قاعدة الملكية متعددة أهمها التخفيف من أعباء الموازنة العامة 
والتنمية وأجتذاب رؤوس االموال لصالح القطاع الخاص وزيادة معدالت النمو 

 المحلية واالجنبية ..... الخ .

على الرغم من تعدد إيجابيات برامج الخصخصة إال أنها ال تخلو من        
السلبيات ، وقدر تعلق األمر بموضوع دراستنا هذه ، إذ يترتب على خصخصة 

العاملة ، وذلك ئض من االيدي الشركات العامة ، على المدى القصير ، تسريح الفا
الجري وراء االرباح المرتفعة من خالل تنافس جميع القطاعات الخاصة من  نتيجة

أجل خفض كلف االنتاج من خالل الضغط على عنصر العمل بإتجاه تخفيض عدد 
العاملين وتخفيض األجور المدفوعة ، وهذا له دور كبير في زيادة البطالة وما تجلبه 

قت  صادية كبيرة .معها من كلف إجتماعية وا 

فيراهن مروجي العولمة وخصوصا  مؤسستي أما على المدى المتوسط والبعيد        
بريتون وودز على قدرة الخصخصة والتحرير االقتصادي على خلق فرص عمل 
جديدة ، وذلك لقدرتها على إطالق عملية النمو في االنتاج واالستثمار وبالتالي خلق 
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الفرضية تكاد تكون ضعيفة في البلدان النامية وذلك فرص عمل جديدة ، إال أن هذه 
22Fبسبب

١ : 

ان فلســـفة الســـوق الحـــر والخصخصـــة قـــد ال تـــؤدي الـــى زيـــادة االســـتثمار ان فلســـفة الســـوق الحـــر والخصخصـــة قـــد ال تـــؤدي الـــى زيـــادة االســـتثمار    -١١
المنتج والتشغيل ومن ثم النمو االقتصادي في البلدان النامية بسبب سـلوك المنتج والتشغيل ومن ثم النمو االقتصادي في البلدان النامية بسبب سـلوك 
القطاع الخاص المتوجـه نحـو التوسـع فـي االسـتثمار المـالي غيـر المنـتج ، القطاع الخاص المتوجـه نحـو التوسـع فـي االسـتثمار المـالي غيـر المنـتج ، 

حقيــق الــربح الســريع مــن خــالل الحركــة الفوريــة عبــر اســواق العــالم حقيــق الــربح الســريع مــن خــالل الحركــة الفوريــة عبــر اســواق العــالم بهــدف تبهــدف ت
 في ظل العولمة المالية .في ظل العولمة المالية .

كمـــا ان العولمـــة مـــن شـــانها خلـــق المنافســـة محليـــًا ودوليـــًا ، وهـــذا يســـتلزم كمـــا ان العولمـــة مـــن شـــانها خلـــق المنافســـة محليـــًا ودوليـــًا ، وهـــذا يســـتلزم    -٢٢
اعتمــاد تقنيــات متطــورة فــي االنتــاج هــي علــى االغلــب ســتكون كثيفــة راس اعتمــاد تقنيــات متطــورة فــي االنتــاج هــي علــى االغلــب ســتكون كثيفــة راس 
المـال ، ليتســنى للقطـاع الخــاص المنافســة ، ومـن ثــم سـيكون االتجــاه علــى المـال ، ليتســنى للقطـاع الخــاص المنافســة ، ومـن ثــم سـيكون االتجــاه علــى 

ال ال المدى الطويل صوب تزايد االعتماد على تقنيات االنتاج كثيفة رأس المـالمدى الطويل صوب تزايد االعتماد على تقنيات االنتاج كثيفة رأس المـ
وانخفاض االعتماد على تقنيات االنتـاج كثيفـة العمـل وهـذا ال يسـاعد علـى وانخفاض االعتماد على تقنيات االنتـاج كثيفـة العمـل وهـذا ال يسـاعد علـى 

 حل مشكلة البطالة بل تفاقمها على المدى المتوسط والطويل. حل مشكلة البطالة بل تفاقمها على المدى المتوسط والطويل. 

حيــــث انــــه فــــي ظــــل العولمــــة حيــــث انــــه فــــي ظــــل العولمــــة   ""انطــــالق فرضــــية "النمــــو بــــال فــــرص عمــــلانطــــالق فرضــــية "النمــــو بــــال فــــرص عمــــل   -٣٣
، ومـــــن خـــــالل التقـــــدم التكنولـــــوجي وتغييـــــر اســـــاليب االنتـــــاج ، ومـــــن خـــــالل التقـــــدم التكنولـــــوجي وتغييـــــر اســـــاليب االنتـــــاج   االقتصـــــاديةاالقتصـــــادية
  ، قد اضـعفت الصـلة بـين توسـيع نطـاق االنتـاج ونمـو، قد اضـعفت الصـلة بـين توسـيع نطـاق االنتـاج ونمـو  تصاديتصاديوالتنظيم االقوالتنظيم االق

العمالــة ومــن ثــم اصــبح باالمكـــان زيــادة االنتــاج والنمــو االقتصــادي بـــدون العمالــة ومــن ثــم اصــبح باالمكـــان زيــادة االنتــاج والنمــو االقتصــادي بـــدون 
، العمــل ، العمــل   ، مــن خــالل رفــع كفــاءة العمــل، مــن خــالل رفــع كفــاءة العمــل  ، والســيما العمــل، والســيما العمــل  زيــادة المــدخالتزيــادة المــدخالت

المـــاهر، ومـــن ثـــم االســـتغناء عـــن اعـــداد متزايـــدة مـــن العمـــل غيـــر المـــاهر المـــاهر، ومـــن ثـــم االســـتغناء عـــن اعـــداد متزايـــدة مـــن العمـــل غيـــر المـــاهر 
 باعداد متناقصة من العمل الماهر.باعداد متناقصة من العمل الماهر.وتعويضه وتعويضه 

 

                                                           
لورنس يحيى صالح ، التنمية البشرية المستدامة في ظل العولمة االقتصادية في الدول النامية  ١

-١١٧، ص ٢٠٠٥، اطروحة دكتوراه في االقتصاد ، كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد ، 
١١٨ . 



 أثر العولمة على البطالة في البلدان النامية مع إشارة للعراق
 

 

۲۲ 

مثمرة عنـدما يمتـاز االقتصـاد بجـو تنافسـي داخـل القطـاع مثمرة عنـدما يمتـاز االقتصـاد بجـو تنافسـي داخـل القطـاع قد تكون الخصخصة قد تكون الخصخصة               
الخـــاص الـــذي بـــدوره ينمـــي الوظـــائف الجديـــدة ، وهـــذا مـــاهو لـــيس موجـــود فـــي أغلـــب الخـــاص الـــذي بـــدوره ينمـــي الوظـــائف الجديـــدة ، وهـــذا مـــاهو لـــيس موجـــود فـــي أغلـــب 
البلدان النامية ، كما وتكون مثمرة إذا وجهت الدولة إهتمامها الخاص بشبكات األمـان البلدان النامية ، كما وتكون مثمرة إذا وجهت الدولة إهتمامها الخاص بشبكات األمـان 

جتماعيـة كمــا حــدث فــي تــونس ، إذ شــجعت التعويضــات علــى إنهــاء الخدمــة بشــكل جتماعيـة كمــا حــدث فــي تــونس ، إذ شــجعت التعويضــات علــى إنهــاء الخدمــة بشــكل االاال
طــــوعي وخفضــــت الحاجــــة للطــــرد التــــام ، وفــــي بلــــدان أوربــــا وَاســــيا الوســــطى تســــتخدم طــــوعي وخفضــــت الحاجــــة للطــــرد التــــام ، وفــــي بلــــدان أوربــــا وَاســــيا الوســــطى تســــتخدم 

 معونات البطالة لتخفيف التكاليف االجتماعية للخصخصة .معونات البطالة لتخفيف التكاليف االجتماعية للخصخصة .

، إذ ، إذ   الـى األمـامالـى األمـاممن هنا فإن خصخصة مؤسسـات الدولـة قـد تـدفع البطالـة بقـوة من هنا فإن خصخصة مؤسسـات الدولـة قـد تـدفع البطالـة بقـوة               
أنهـــا تـــؤدي الـــى خســـارة العـــاملين لوظـــائفهم التقليديـــة كمـــا حـــدث فـــي أوكرانيـــا ، حيـــث أنهـــا تـــؤدي الـــى خســـارة العـــاملين لوظـــائفهم التقليديـــة كمـــا حـــدث فـــي أوكرانيـــا ، حيـــث 

ألــف عاطــل نتيجــة بــرامج الخصخصــة ، ألــف عاطــل نتيجــة بــرامج الخصخصــة ،   ٨٠٠٨٠٠الــى الــى   ١٩٩١١٩٩١وصــلت البطالــة فيهــا عــام وصــلت البطالــة فيهــا عــام 
وكذلك هو الحال في ألمانيا عندما إتخذت الحكومة قرارًا بخصخصة خدمة القطاعـات وكذلك هو الحال في ألمانيا عندما إتخذت الحكومة قرارًا بخصخصة خدمة القطاعـات 

2323Fألفألف  ٢٢٥٢٢٥ألف الى ألف الى   ٣٣٦٣٣٦من من   ١٩٩١٩٩٧٧-١٩٩٤١٩٩٤مستخدميها لألعوام مستخدميها لألعوام   ، حيث خفض، حيث خفض

١  .. 

نحــو تبنــي وتطبيــق نحــو تبنــي وتطبيــق   ٢٠٠٤٢٠٠٤أمــا العــراق ، وكمــا ذكرنــا ســابقًا ، إتجــه مطلــع عــام أمــا العــراق ، وكمــا ذكرنــا ســابقًا ، إتجــه مطلــع عــام               
برامج وسياسات االصالح والتكييف الهيكلي ، علـى أثـر إبرامـه لإلتفاقيـات الدوليـة مـع برامج وسياسات االصالح والتكييف الهيكلي ، علـى أثـر إبرامـه لإلتفاقيـات الدوليـة مـع 

تلـك تلـك المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين ، وقـد رمـت المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين ، وقـد رمـت 
االتفاقيات الى جانب جدولة مديونية العراق الخارجية إعادة هيكلة إقتصـاده وٕاصـالحه االتفاقيات الى جانب جدولة مديونية العراق الخارجية إعادة هيكلة إقتصـاده وٕاصـالحه 

2424F، مما يعني ضمنًا تطبيق برامج الخصخصة مستقبالً ، مما يعني ضمنًا تطبيق برامج الخصخصة مستقبالً 

٢  .. 

إن الخصخصــة وتطبيقهــا فــي العــراق ال يعنــي رفضــها كــأداة تهــدف الــى زيــادة إن الخصخصــة وتطبيقهــا فــي العــراق ال يعنــي رفضــها كــأداة تهــدف الــى زيــادة               
كفاءة مؤسسات القطاع العـام وفسـح المجـال أمـام القطـاع الخـاص ليـؤدي دوره الفاعـل كفاءة مؤسسات القطاع العـام وفسـح المجـال أمـام القطـاع الخـاص ليـؤدي دوره الفاعـل 
فــي عمليــة التنميــة االقتصــادية وتحريــك عجلــة االقتصــاد الــوطني لكونــه يتمتــع بحريــة فــي عمليــة التنميــة االقتصــادية وتحريــك عجلــة االقتصــاد الــوطني لكونــه يتمتــع بحريــة 

لتغيــرات االقتصــادية وتخصــيص المــوارد بشــكل لتغيــرات االقتصــادية وتخصــيص المــوارد بشــكل اإلدارة وســرعة إتخــاذ القــرار ومواكبــة ااإلدارة وســرعة إتخــاذ القــرار ومواكبــة ا
 أمثل .أمثل .

                                                           
عربية مختارة ، أطروحة دكتوراه أقطار  - تأميم محمد سلوم ، التخصيصية والتنمية االقتصادية ١

  . ٧٩ص،  ٢٠٠٨في االقتصاد ، كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد ، 
االيرادات العامة في العراق ، مصادر علي عباس فاضل وسرمد عباس جواد ، سبل تنمية  ٢

 . ٢٨، ص ٢٠٠٩وزارة المالية ، الدائرة االقتصادية ، 
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۲۳ 

إكمــــاًال لمــــا ســــبق ، ينبغــــي أن تكــــون عمليــــة الخصخصــــة فــــي العــــراق بصــــورة إكمــــاًال لمــــا ســــبق ، ينبغــــي أن تكــــون عمليــــة الخصخصــــة فــــي العــــراق بصــــورة               
، كذلك ينبغي إعتماد حزمـة مـن ، كذلك ينبغي إعتماد حزمـة مـن تدريجية ومتناغمة مع نمو مؤسسات القطاع الخاص تدريجية ومتناغمة مع نمو مؤسسات القطاع الخاص 

تــوفير تــوفير السياســات الكفيلــة بمعالجــة َاثــار الخصخصــة ســيما إزديــاد معــدالت البطالــة ، و السياســات الكفيلــة بمعالجــة َاثــار الخصخصــة ســيما إزديــاد معــدالت البطالــة ، و 
الخبرة والمؤهالت الالزمة لتطبيق برامج الخصخصـة ، وٕان مـن الممكـن االسـتفادة مـن الخبرة والمؤهالت الالزمة لتطبيق برامج الخصخصـة ، وٕان مـن الممكـن االسـتفادة مـن 
خبــرات البلــدان االخــرى التــي طبقــت هــذه البــرامج ونجحــت فــي تحقيــق أهــدافها المرجــوة خبــرات البلــدان االخــرى التــي طبقــت هــذه البــرامج ونجحــت فــي تحقيــق أهــدافها المرجــوة 

 وخاصة تلك البلدان التي تتشابه ظروفها مع ظروف العراق . وخاصة تلك البلدان التي تتشابه ظروفها مع ظروف العراق . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث

 األجنبي المباشر  اإلستثمار
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۲٤ 

األســــتثمار االجنبــــي األســــتثمار االجنبــــي تؤكــــد المؤسســــات والمنظمــــات الدوليــــة دائمــــًا علــــى جــــذب تؤكــــد المؤسســــات والمنظمــــات الدوليــــة دائمــــًا علــــى جــــذب               
المباشر الى االقتصادات الوطنيـة وتـوفير المنـاخ المالئـم لـه ، إذ يـؤدي هـذا النـوع مـن المباشر الى االقتصادات الوطنيـة وتـوفير المنـاخ المالئـم لـه ، إذ يـؤدي هـذا النـوع مـن 

فالشــركات المتعديــة الجنســية تميــل فالشــركات المتعديــة الجنســية تميــل   االســتثمار دورًا متميــزًا فــي خلــق فــرص التشــغيل ،االســتثمار دورًا متميــزًا فــي خلــق فــرص التشــغيل ،
أكبـر فـي الحجـم مـع تطـور تكنولـوجي أعظـم ، وتواجـه ضـغوطًا تنافسـية أكبـر فـي الحجـم مـع تطـور تكنولـوجي أعظـم ، وتواجـه ضـغوطًا تنافسـية الى أن تكـون الى أن تكـون 

إذا مــــا قورنــــت إذا مــــا قورنــــت أكثــــر فــــي أســــواقها اإلنتاجيــــة ولــــديها متســــع مــــن المنــــاورة فــــي عملهــــا أكثــــر فــــي أســــواقها اإلنتاجيــــة ولــــديها متســــع مــــن المنــــاورة فــــي عملهــــا 
بالشركات المحليـة ، وهنالـك َاليـات رئيسـة لإلسـتثمار األجنبـي المباشـر لتوليـد التشـغيل بالشركات المحليـة ، وهنالـك َاليـات رئيسـة لإلسـتثمار األجنبـي المباشـر لتوليـد التشـغيل 

 في البلدان المضيفة وذلك من خالل :في البلدان المضيفة وذلك من خالل :

مـــا تقـــوم بـــه مؤسســـات االســـتثمار االجنبـــي مـــن توظيـــف األفـــراد فـــي عملياتهـــا مـــا تقـــوم بـــه مؤسســـات االســـتثمار االجنبـــي مـــن توظيـــف األفـــراد فـــي عملياتهـــا    -١١
 اإلنتاجية .اإلنتاجية .

 توليد التشغيل من خالل بناء الشركات ذات االرتباطات األمامية والخلفية .توليد التشغيل من خالل بناء الشركات ذات االرتباطات األمامية والخلفية .   -٢٢

2525Fعلــى الــرغم مــن تعــدد إيجابيــات االســتثمار األجنبــي المباشــرعلــى الــرغم مــن تعــدد إيجابيــات االســتثمار األجنبــي المباشــر              

فــي االقتصــادات فــي االقتصــادات   ١
التشــــغيل ، وذلــــك عنــــدما تعتمــــد التشــــغيل ، وذلــــك عنــــدما تعتمــــد   أثــــر ســــلبي فــــيأثــــر ســــلبي فــــيأنــــه يمكــــن أن يكــــون لــــه أنــــه يمكــــن أن يكــــون لــــه الوطنيــــة إال الوطنيــــة إال 

الشــركات المتعديــة الجنســية علــى أســلوب االنتــاج المكثــف لــرأس المــال ، وهــذا بــدوره الشــركات المتعديــة الجنســية علــى أســلوب االنتــاج المكثــف لــرأس المــال ، وهــذا بــدوره 
يؤدي الى تخفيض الطلب على االيدي العاملة مما يزيد من معدالت البطالـة ، فضـًال يؤدي الى تخفيض الطلب على االيدي العاملة مما يزيد من معدالت البطالـة ، فضـًال 

ي خلـــق ي خلـــق االســـتثمار االجنبــي فـــي البلــدان الناميـــة ال يســهم إال بدرجـــة ضــئيلة فـــاالســـتثمار االجنبــي فـــي البلــدان الناميـــة ال يســهم إال بدرجـــة ضــئيلة فـــعــن إن عــن إن 
فــرص التوظيــف فــي ضــوء مــا تعانيــه هــذه البلــدان مــن مشــكالت حــادة فــي البطالــة ، فــرص التوظيــف فــي ضــوء مــا تعانيــه هــذه البلــدان مــن مشــكالت حــادة فــي البطالــة ، 
ــــي الصــــناعات  ــــدو هــــذه المشــــكلة بصــــورة خاصــــة عنــــدما تســــهم هــــذه الشــــركات ف ــــي الصــــناعات وتب ــــدو هــــذه المشــــكلة بصــــورة خاصــــة عنــــدما تســــهم هــــذه الشــــركات ف وتب
االسـتخراجية علــى نطــاق كبيــر نظــرًا لتميـز هــذه الصــناعات بإرتفــاع كثافتهــا الرأســمالية االسـتخراجية علــى نطــاق كبيــر نظــرًا لتميـز هــذه الصــناعات بإرتفــاع كثافتهــا الرأســمالية 

يــؤدي الــى إرتفــاع أجــور هــذه الفئــة وهــذا مــا يــؤدي الــى إرتفــاع أجــور هــذه الفئــة وهــذا مــا وحاجتهــا الماســة للعمــل المــاهر نســبيًا ممــا وحاجتهــا الماســة للعمــل المــاهر نســبيًا ممــا 
يخلــق طبقــة عماليــة غنيــة فــي الــبالد والنتيجــة تزايــد المنافســة مــع المؤسســات المحليــة يخلــق طبقــة عماليــة غنيــة فــي الــبالد والنتيجــة تزايــد المنافســة مــع المؤسســات المحليــة 
على العمل الماهر مما يترتب عليه تشوه في هيكل األجـور ، وبالتـالي فـإن االسـتثمار على العمل الماهر مما يترتب عليه تشوه في هيكل األجـور ، وبالتـالي فـإن االسـتثمار 

ة للعمالــــة ة للعمالــــة االجنبـــي يقـــوم بإســـتقطاب األيــــدي العاملـــة المـــاهرة ممـــا يخلــــق فرصـــًا جديـــداالجنبـــي يقـــوم بإســـتقطاب األيــــدي العاملـــة المـــاهرة ممـــا يخلــــق فرصـــًا جديـــد

                                                           
 أنظر :لمزيد من التفاصيل  ١
علي عباس فاضل ، جدوى إنضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية ، وزارة المالية ، الدائرة  -

 . ٣٠-٢٨، ص ٢٠٠٩االقتصادية ، 
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۲٥ 

الماهرة وفي الوقت نفسه يـؤدي الـى القضـاء علـى عـدد أكبـر مـن هـذه الفـرص للعمالـة الماهرة وفي الوقت نفسه يـؤدي الـى القضـاء علـى عـدد أكبـر مـن هـذه الفـرص للعمالـة 
 غير الماهرة ومن ثم زيادة البطالة .غير الماهرة ومن ثم زيادة البطالة .

إن اإلســــتثمار االجنبــــي المباشــــر ال يمكــــن اإلعتمــــاد عليــــه كثيــــرًا فــــي العــــراق إن اإلســــتثمار االجنبــــي المباشــــر ال يمكــــن اإلعتمــــاد عليــــه كثيــــرًا فــــي العــــراق               
ل الـى إســتخدام ل الـى إســتخدام للتخفيـف مـن مشـكلة البطالـة بشــكل كبيـر ، وكمـا ذكرنـا ســابقًا فإنـه يميـللتخفيـف مـن مشـكلة البطالـة بشــكل كبيـر ، وكمـا ذكرنـا ســابقًا فإنـه يميـ

تكنولوجيا مكثفة لرأس المال من جهة ، ويبحث عن العمالة الماهرة مـن جهـة أخـرى ، تكنولوجيا مكثفة لرأس المال من جهة ، ويبحث عن العمالة الماهرة مـن جهـة أخـرى ، 
لــذا ال يعــول عليــه كثيــرًا فــي العــراق مــن إمكانيــة إمتصــاص جــزء كبيــر مــن البطالــة ، لــذا ال يعــول عليــه كثيــرًا فــي العــراق مــن إمكانيــة إمتصــاص جــزء كبيــر مــن البطالــة ، 
واالردن خير دليـل علـى ذلـك ، إذ علـى الـرغم مـن االسـتثمارات االجنبيـة الكبيـرة والتـي واالردن خير دليـل علـى ذلـك ، إذ علـى الـرغم مـن االسـتثمارات االجنبيـة الكبيـرة والتـي 

علــى وفــق تقــديرات علــى وفــق تقــديرات   ٢٠٠٧٢٠٠٧% عــام % عــام ٩١٩١النــاتج المحلــي االجمــالي النــاتج المحلــي االجمــالي   وصــلت نســبتها الــىوصــلت نســبتها الــى
ممـا يـدل ممـا يـدل   ٢٠٠٦٢٠٠٦% عـام % عـام ١٤١٤، إذ بلغـت ، إذ بلغـت األسكوا ، فإن معـدالت البطالـة ظلـت مرتفعـة األسكوا ، فإن معـدالت البطالـة ظلـت مرتفعـة 

على أن االستثمارات في االردن قد وجهت في المجاالت التي تستخدم كثافـة رأسـمالية على أن االستثمارات في االردن قد وجهت في المجاالت التي تستخدم كثافـة رأسـمالية 
تحتـاج الـى مهـارات عاليـة تحتـاج الـى مهـارات عاليـة عالية ، كما وأن التكنولوجيـا المتقدمـة فـي هـذه االسـتثمارات عالية ، كما وأن التكنولوجيـا المتقدمـة فـي هـذه االسـتثمارات 

2626Fومستوى تدريب متقدمومستوى تدريب متقدم

١  .. 

  دورًا مهمــــًا فــــي التخفيــــف مــــن مشــــكلةدورًا مهمــــًا فــــي التخفيــــف مــــن مشــــكلةقــــد يــــؤدي االســــتثمار االجنبــــي المباشــــر قــــد يــــؤدي االســــتثمار االجنبــــي المباشــــر               
البطالـــة فـــي العـــراق إذا مـــا أحســـن توجيهـــه والتعامـــل معـــه ، كـــأن يوجـــه الـــى قطاعـــات البطالـــة فـــي العـــراق إذا مـــا أحســـن توجيهـــه والتعامـــل معـــه ، كـــأن يوجـــه الـــى قطاعـــات 
االنتـــــاج الحقيقـــــي والمشـــــاريع المكثفـــــة للعمـــــل ، فضـــــًال عـــــن تحقيـــــق التنميـــــة البشـــــرية االنتـــــاج الحقيقـــــي والمشـــــاريع المكثفـــــة للعمـــــل ، فضـــــًال عـــــن تحقيـــــق التنميـــــة البشـــــرية 

العراقيـــة لتواكـــب التطـــور العراقيـــة لتواكـــب التطـــور والتطـــوير والتـــدريب فـــي مجـــال بنـــاء قـــدرات االيـــدي العاملـــة والتطـــوير والتـــدريب فـــي مجـــال بنـــاء قـــدرات االيـــدي العاملـــة 
 والتقدم التكنولوجي .والتقدم التكنولوجي .

 

 

 

 بعالمبحث الرا

 سبل معالجة مشكلة البطالة ومتطلبات سوق العمل في ظل العولمة
                                                           

خالد حسين ، ادارة التنمية االقتصادية والعولمة ، اللجنة االقتصادية لغربي ا سيا األسكوا ،  ١
 . ١٧، ص ٢٠٠٨مؤتمر الدوحة ، قطر ، 
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۲٦ 

لــة والتخفيــف مــن حـــدتها ، لــة والتخفيــف مــن حـــدتها ، اإلجــراءات الكفيلــة بمعالجــة مشــكلة البطااإلجــراءات الكفيلــة بمعالجــة مشــكلة البطا  قبــل بيــانقبــل بيــان              
ـــدان   ينبغـــيينبغـــي ـــة فـــي البل ـــد معـــدالت البطال ـــدان أوًال عـــرض أهـــم األســـباب التـــي أدت الـــى تزاي ـــة فـــي البل ـــد معـــدالت البطال أوًال عـــرض أهـــم األســـباب التـــي أدت الـــى تزاي

2727Fالنامية ال سيما البلدان العربية وكاَالتيالنامية ال سيما البلدان العربية وكاَالتي

١  :: 

اإلتجـــاه نحـــو تقلـــيص الوظـــائف الحكوميـــة نتيجـــة تطبيـــق بـــرامج الخصخصـــة اإلتجـــاه نحـــو تقلـــيص الوظـــائف الحكوميـــة نتيجـــة تطبيـــق بـــرامج الخصخصـــة    -١١
 واالصالح االقتصادي .واالصالح االقتصادي .

 إرتفاع معدالت النمو السكاني .إرتفاع معدالت النمو السكاني .   -٢٢

ة مــــن ة مــــن عــــدم الــــتمكن مــــن خلــــق فــــرص عمــــل كافيــــة تتوافــــق واألعــــداد المتزايــــدعــــدم الــــتمكن مــــن خلــــق فــــرص عمــــل كافيــــة تتوافــــق واألعــــداد المتزايــــد   -٣٣
 ضعف االنتاج واالستثمارات .ضعف االنتاج واالستثمارات .الداخلين الى سوق العمل بسبب الداخلين الى سوق العمل بسبب 

 عدم موائمة مخرجات التعليم إلحتياجات سوق العمل .عدم موائمة مخرجات التعليم إلحتياجات سوق العمل .   -٤٤

بلـدان الـوطن العربـي والتـي ضـيعت فـرص بلـدان الـوطن العربـي والتـي ضـيعت فـرص الخالفات السياسية بين العديد مـن الخالفات السياسية بين العديد مـن    -٥٥
 ..  االجنبيةاالجنبية  الوافدةالوافدة  العمالةالعمالة  بدلبدل  بلدانبلدانالال  هذههذه  بينبين  لالنتقاللالنتقالالعمل للمواطن العربي العمل للمواطن العربي 

لتــي لتــي ســوء التخطــيط الــوطني الــذي أدى الــى عــدم إختيــار المجــاالت المناســبة اســوء التخطــيط الــوطني الــذي أدى الــى عــدم إختيــار المجــاالت المناســبة ا   -٦٦
 يوجه بها االستثمار الوطني .يوجه بها االستثمار الوطني .

 إنتشار األمية وتدني المستوى التعليمي وتخلف برامج التدريب .إنتشار األمية وتدني المستوى التعليمي وتخلف برامج التدريب .   -٧٧

 ضعف برامج التنمية في الجانب االجتماعي .ضعف برامج التنمية في الجانب االجتماعي .   -٨٨

الظــروف السياســية فــي بعــض البلــدان والتــي أدت الــى هــروب وهجــرة الشــباب الظــروف السياســية فــي بعــض البلــدان والتــي أدت الــى هــروب وهجــرة الشــباب    -٩٩
 وأصحاب العلم والكفاءة .وأصحاب العلم والكفاءة .

لميــزات التنافســية والتــي قضــت علــى لميــزات التنافســية والتــي قضــت علــى إغــراق األســواق بمنتجــات البلــدان ذات اإغــراق األســواق بمنتجــات البلــدان ذات ا -١٠١٠
 وبالتالي تزايد أعداد العاطلين ورفع معدالت البطالة .وبالتالي تزايد أعداد العاطلين ورفع معدالت البطالة .الصناعة المحلية الصناعة المحلية 

تفاقم َاثار الثورة العلمية التكنولوجية على العمالة ، إذ حلت الفنـون االنتاجيـة تفاقم َاثار الثورة العلمية التكنولوجية على العمالة ، إذ حلت الفنـون االنتاجيـة  -١١١١
المكثفــة لــرأس المــال محــل العمــل البشــري فــي كثيــر مــن القطاعــات االقتصــادية المكثفــة لــرأس المــال محــل العمــل البشــري فــي كثيــر مــن القطاعــات االقتصــادية 

 الطلب على عنصر العمل البشري .الطلب على عنصر العمل البشري .  ومن ثم إنخفاضومن ثم إنخفاض

                                                           
صالح ، ظاهرة العولمة وتأثيرها على البطالة في الوطن العربي الواقع عبد الرزاق محمد  ١

المفتوحة في الدنمارك ،                            ة  ــاالكاديمية العربي اجستير في االقتصاد ،واالحتساب ، رسالة م
http://www.ao.org/docs/master_letter_gobalization_by_abdul_razaq_       
mohammad_salih_1604008.doc       

http://www.ao.org/docs/master_letter_gobalization_by_abdul_razaq_%20%20%20%20%20%20%20mohammad_salih_1604008.doc
http://www.ao.org/docs/master_letter_gobalization_by_abdul_razaq_%20%20%20%20%20%20%20mohammad_salih_1604008.doc
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۲۷ 

اإلعتماد على االستيراد وعدم السعي الى التصنيع ونقل التكنولوجيا المتقدمـة اإلعتماد على االستيراد وعدم السعي الى التصنيع ونقل التكنولوجيا المتقدمـة  -١٢١٢
.. 

إن التصـــدي لمشـــكلة البطالـــة فـــي البلـــدان الناميـــة بضـــمنها العـــراق يحتـــاج الـــى إن التصـــدي لمشـــكلة البطالـــة فـــي البلـــدان الناميـــة بضـــمنها العـــراق يحتـــاج الـــى               
2828Fمجموعة من اإلجراءات يمكن بيانها باَالتيمجموعة من اإلجراءات يمكن بيانها باَالتي

١  :: 

اإلجراءات العاجلـة لألجـل القصـير : والقصـد مـن هـذه اإلجـراءات هـو الـتحكم اإلجراءات العاجلـة لألجـل القصـير : والقصـد مـن هـذه اإلجـراءات هـو الـتحكم    -١١
 في مشكلة البطالة والحد منها ، وتتضمن :في مشكلة البطالة والحد منها ، وتتضمن :

تشغيل الطاقات العاطلة الموجودة في مختلـف قطاعـات االقتصـاد الـوطني مـن تشغيل الطاقات العاطلة الموجودة في مختلـف قطاعـات االقتصـاد الـوطني مـن  -  أأ
خــالل العمــل علــى تالفــي أســبابها ، وميــزة هــذا االقتــراح إنــه يســهم فــي تقلــيص خــالل العمــل علــى تالفــي أســبابها ، وميــزة هــذا االقتــراح إنــه يســهم فــي تقلــيص 

 الحاجة الى إنفاق إستثماري جديد .الحاجة الى إنفاق إستثماري جديد .  حجم البطالة دونحجم البطالة دون

إيجاد حلول مؤقتـة للبطالـة الناجمـة عـن عمليـات الخصخصـة كتحويـل هـؤالء إيجاد حلول مؤقتـة للبطالـة الناجمـة عـن عمليـات الخصخصـة كتحويـل هـؤالء    -  بب
اعــات أخــرى بعــد تهيئــتهم وتــدريبهم ، أو فــرض بقــاء اعــات أخــرى بعــد تهيئــتهم وتــدريبهم ، أو فــرض بقــاء العــاملين الــى مشــاريع وقطالعــاملين الــى مشــاريع وقط

 العاملين في أماكن عملهم ...... الخ .العاملين في أماكن عملهم ...... الخ .

ألمــر الــذي يترتــب ألمــر الــذي يترتــب والتعليميــة والمرافــق العامــة اوالتعليميــة والمرافــق العامــة النهــوض بالخــدمات الصــحية لنهــوض بالخــدمات الصــحية اا   -  تت
 عليه خلق فرص عمل منتجة للخريجين والمؤهلين للعمل في هذه الخدمات.عليه خلق فرص عمل منتجة للخريجين والمؤهلين للعمل في هذه الخدمات.

دعــم وحمايــة وتشــجيع القطــاع الخــاص المحلــي وخاصــة فــي المجــاالت كثيفــة دعــم وحمايــة وتشــجيع القطــاع الخــاص المحلــي وخاصــة فــي المجــاالت كثيفــة    -  ثث
 العمل .العمل .

التوســع فــي بــرامج التــدريب وٕاعــادة التــدريب فــي مجــال المهــن اليدويــة ونصــف التوســع فــي بــرامج التــدريب وٕاعــادة التــدريب فــي مجــال المهــن اليدويــة ونصــف    -  جج
 الماهرة .الماهرة .

يل : المقصود باألجـل المتوسـط والطويـل ذلـك يل : المقصود باألجـل المتوسـط والطويـل ذلـك لمتوسط والطو لمتوسط والطو إجراءات األجل اإجراءات األجل ا   -٢٢
تغييـرات أساسـية وهيكليـة فـي الظـاهرة محـل تغييـرات أساسـية وهيكليـة فـي الظـاهرة محـل الزمني الذي يسمح بحـدوث الزمني الذي يسمح بحـدوث   المدىالمدى

 الدراسة ، ويمكن بيانها باَالتي :الدراسة ، ويمكن بيانها باَالتي :

                                                           
، لية على العمالة في الوطن العربيمحمد سعيد النابلسي ، المنعكسات السلبية للمتغيرات الدو  ١

http:/www arab-Ipu_org/publication/journal/v77/nabulsi.htm   
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ـــق فـــرص عمـــل منتجـــة ، ينبغـــي أن يكـــون ينبغـــي أن يكـــون القضـــاء علـــى البطالـــة القضـــاء علـــى البطالـــة  -  أأ ـــق فـــرص عمـــل منتجـــة ، مرتبطـــًا بخل مرتبطـــًا بخل
طاعـــــات طاعـــــات األمـــــر الـــــذي يتطلـــــب دفعـــــة قويـــــة لإلســـــتثمار والنمـــــو فـــــي مختلـــــف قاألمـــــر الـــــذي يتطلـــــب دفعـــــة قويـــــة لإلســـــتثمار والنمـــــو فـــــي مختلـــــف ق

 االقتصاد الوطني .االقتصاد الوطني .

ـــة    -  بب ـــة اإلرتفـــاع بمعـــدل االســـتثمار الـــوطني ليتناســـب مـــع إســـتيعاب تشـــغيل العمال اإلرتفـــاع بمعـــدل االســـتثمار الـــوطني ليتناســـب مـــع إســـتيعاب تشـــغيل العمال
الجديـدة التــي تـدخل ســوق العمــل سـنويًا ، والتخفــيض التـدريجي لرصــيد البطالــة الجديـدة التــي تـدخل ســوق العمــل سـنويًا ، والتخفــيض التـدريجي لرصــيد البطالــة 
المتراكم ، ويتطلب ذلـك العمـل بإسـتمرار علـى اإلرتقـاء بالقـدرة الذاتيـة التمويليـة المتراكم ، ويتطلب ذلـك العمـل بإسـتمرار علـى اإلرتقـاء بالقـدرة الذاتيـة التمويليـة 

 للبالد .للبالد .

لمـا كــان عنصــر العمــل وفيــر ، بإعتبــاره أحــد المــوارد االقتصــادية ، يمكــن أن لمـا كــان عنصــر العمــل وفيــر ، بإعتبــاره أحــد المــوارد االقتصــادية ، يمكــن أن    -  تت
يكــون ثــروة وطنيــة مهمــة إذا مــا أحســن تدريبــه وتعليمــه وتوظيفــه فــي المجــاالت يكــون ثــروة وطنيــة مهمــة إذا مــا أحســن تدريبــه وتعليمــه وتوظيفــه فــي المجــاالت 
التي تمتلك فيهـا الدولـة ميـزة نسـبية وتحتـاج الـى عمالـة كثيفـة ، فإنـه مـن المهـم التي تمتلك فيهـا الدولـة ميـزة نسـبية وتحتـاج الـى عمالـة كثيفـة ، فإنـه مـن المهـم 

 كنولوجيا المالئمة .كنولوجيا المالئمة .مراعاة هذه المسألة عند رسم السياسة الوطنية للتمراعاة هذه المسألة عند رسم السياسة الوطنية للت

لضمان زيادة فرص التوظيف بإستمرار ، يتعين إعادة النظر من حـين َالخـر لضمان زيادة فرص التوظيف بإستمرار ، يتعين إعادة النظر من حـين َالخـر    -  ثث
في مكونات سياسـات التعلـيم والتـدريب ، كـي يكـون هنالـك توافـق بـين مـؤهالت في مكونات سياسـات التعلـيم والتـدريب ، كـي يكـون هنالـك توافـق بـين مـؤهالت 

 العمالة المحلية التي تدخل سوق العمل سنويًا ومتطلبات هذه السوق .العمالة المحلية التي تدخل سوق العمل سنويًا ومتطلبات هذه السوق .

لــب تظــافر جهــود كــل مــن القطــاع لــب تظــافر جهــود كــل مــن القطــاع ربــط أهــداف التنميــة بــالتوظيف ، وهــذا يتطربــط أهــداف التنميــة بــالتوظيف ، وهــذا يتط   -  جج
 العام والقطاع الخاص .العام والقطاع الخاص .

أن على البلدان النامية عمومًا والعراق خصوصـًا مواجهـة أن على البلدان النامية عمومًا والعراق خصوصـًا مواجهـة بب  من هنا يمكن القولمن هنا يمكن القول              
مــن خــالل تبنــي إســتراتيجية قائمــة علــى أســاس مــا ورد أعــاله ، فضــًال مــن خــالل تبنــي إســتراتيجية قائمــة علــى أســاس مــا ورد أعــاله ، فضــًال مشــكلة البطالــة مشــكلة البطالــة 

ســطة ، فمــن المعلــوم ســطة ، فمــن المعلــوم عــن التركيــز علــى دعــم وتشــجيع إقامــة المشــاريع الصــغيرة والمتو عــن التركيــز علــى دعــم وتشــجيع إقامــة المشــاريع الصــغيرة والمتو 
بــأن تنميــة هــذه المشــاريع وتوســعها يــؤدي الــى التخفيــف مــن مشــكلة البطالــة ، لكونهــا بــأن تنميــة هــذه المشــاريع وتوســعها يــؤدي الــى التخفيــف مــن مشــكلة البطالــة ، لكونهــا 

2929Fمشاريع كثيفة العمل ، فضًال عن أنهامشاريع كثيفة العمل ، فضًال عن أنها

١  :: 

 تتطلب استثمارات رأسمالية منخفضة لكل فرصة عمل يمكن توفيرها .  -١

                                                           
ابراهيم موسى الورد وراوية عبد الرحيم ياس ، استراتيجية مقترحة لتنمية المنشا ت الصغيرة  ١

والمتوسطة في العراق ، مجلة العلوم االقتصادية واالدارية ، كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة 
 . ١٧، ص ٢٠٠٥بغداد ، 
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تعد محركا  للنمو االقتصادي لكونها تضمن سريان النمو االقتصادي والكفاءة   -٢
 االقتصادية جنبا  الى جنب .

 تعمل هذه المشاريع على زيادة مشاركة المرأة في االنشطة المولدة للدخل.  -٣

تهيء فرصة لتكوين قاعدة موارد بشرية تتمتع بخبرات ومهارات يمكن أن   -٤
 ناعي .تسهم في تطوير القطاع الص

تسهم هذه المشاريع في استقطاب وتعبئة نسبة كبيرة من تحويالت المقيمين   -٥
في الخارج ومن مدخرات األسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط وتحويلها 

 الى فرص عمل منتجة وانشطة مولدة للدخل .

 تمثل نسبة كبيرة من مجمل حجم الصناعات المحلية .  -٦

في القرى واالرياف والحد من هجرة  لصغر حجمها فأن بإمكانها التوغل  -٧
 السكان الى المدن الكبيرة ، فضال  عن تشجيع ودعم االنتاج الزراعي .

وسيلة ألستغالل الموارد االقتصادية المتاحة ولها أرتباطات أمامية وخلفية   -٨
 مع الكثير من الصناعات الكبيرة .

 تتناسب ومتطلبات السوق المحلية .  -٩

االهتمام بالدور الذي تؤديه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أنه ينبغي لذا ف       
ق أهداف سياسات التشغيل عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية والمساعدة في تحقي

د من مشكلة البطالة قامة هكذا مشاريع بات يعد وسيلة فاعلة ورئيسة للحلكون أن إ
التي تعاني من هذه المشكلة السيما العراق ، فضال  عن أنها تعد  في أغلب البلدان

 مصدرا  هاما  من مصادر تكوين رأس المال .

أكماال  لما سبق فأن منظمة العمل العربية تؤكد دائما  على أهمية معالجة        
مشكلة البطالة وذلك عن طريق تنمية وتشجيع أقامة المشاريع الصغيرة مع ضرورة 

30Fالعناصر اال تيةمراعاة 

١ : 

                                                           
 لعمل العربية ، نشرات متفرقة .منظمة ا ١
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تقديم التسهيالت المالية للعاطلين عن العمل وتشجيعهم على أنشاء مشاريع   -١
صغيرة من خالل نظرة متكاملة لهذه المشاريع تربط نشاطها باالنشطة االخرى 

 القائمة وبإستراتيجية التصنيع والتشغيل .
 ل أوسع .منح أفضلية للمشاريع التي توفر عائدا  أنتاجيا  أكبر وفرص عم  -٢

ربط المشروع الصغير بأنشطة أخرى أو بمراكز أنتاج قائمة أو بمراكز   -٣
 تسويق .

تشجيع قيام الصناديق االجتماعية التي من بين أهدافها تشجيع المشاريع   -٤
الصغيرة من منظور أهميتها كجزء من أستراتيجية التنمية الصناعية المستقبلية 

 تنافسية .والقائمة على أساس الكفاءة والقدرة ال

يجــاد فــرص يجــاد فــرص وســطة هــي البــديل والخيــار االفضــل إلوســطة هــي البــديل والخيــار االفضــل إلأن المشــاريع الصــغيرة والمتأن المشــاريع الصــغيرة والمت              
خيـر دليـل علـى أنـه خيـر دليـل علـى أنـه   طالـة ، وأن تجـارب العديـد مـن البلـدانطالـة ، وأن تجـارب العديـد مـن البلـدانالعمل وامتصاص نسـب البالعمل وامتصاص نسـب الب

بهـدف معالجــة مشـكلة البطالــة بهـدف معالجــة مشـكلة البطالــة   ال منـاص مــن قبـول وتشــجيع هـذه المشــاريع فـي العــراقال منـاص مــن قبـول وتشــجيع هـذه المشــاريع فـي العــراق
 المتعددة .المتعددة .والتخفيف من َاثارها السلبية والتخفيف من َاثارها السلبية 

يتطلب في ظل العولمة عمل إصالحات خالصة القول أن سوق العمل حاليا         
نما لرفع كفاءة األيدي العاملة وقدرتها  ليس لمعالجة مشكلة البطالة فحسب ، وا 
اإلنتاجية أزاء الضغوط التنافسية الخارجية ، وأن تتكيف نظم التدريب لتخلق عمالة 

لمة والتغيرات التكنولوجية وتغيير البيئة التي تتخذ فيها قادرة على العمل وفق العو 
قرارات التدريب ، إذ إن التغيرات التكنولوجية السريعة هي التي تحدد المهارات 
المطلوبة في االقتصاد العالمي ، فالسوق اال ن تتطلب مزيدا  من المعرفة والدراية في 

 م والمتحرر .التعليم والتدريب في ظل االقتصاد العالمي المتعول

وعليه فإن سياسات االصالح االقتصادي والتكييف الهيكلي التي تدعو لها        
ا ليات العولمة (مؤسستا بريتون وودز) ينطوي عليها تحويل هيكل اقتصادي غير 
متطور الى هيكل متطور قابل لإلستمرار في المستقبل وخلق وتكييف مهارات جديدة 

يتمكن لهذا التحول ، ومالم يتوفر التدريب الالزم قبل التحول االقتصادي لن  إستعدادا  
سوق العمل من تلبية إحتياجات نظم االنتاج الجديدة ، مما يؤدي الى االستعانة 
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بالمزيد من التكنولوجيا المكثفة لرأس المال ، وسيعاني سوق العمل من إرتفاع 
 ة غير الماهرة .معدالت البطالة في ظل إرتفاع نسبة العمال

وفي العراق ، ينبغي معالجة القضايا المتعلقة بأعداد العمالة وتجهيزها        
نخفاض  ال فسيؤدي ذلك الى تزايد معدالت البطالة وا  لمواجهة التغيرات الهيكلية ، وا 
رتفاع  رأس المال البشري والمهارات البشرية وتزايد الفقر وتدني معدالت االنتاجية وا 

كما وينبغي اإلهتمام بالفئات المحرومة كالفقراء والعاطلين والعاملين غير  التكاليف ،
المهرة المعرضين للتسريح من جراء تطبيق سياسات االصالح االقتصادي والتكييف 

 الهيكلي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلستنتاجات

تقوم العولمة على مباديء وأفكار ا لية السوق واإلنفتاح االقتصادي ، وعن   -١
ألسواق ورؤوس األموال واالستثمارات والسلع ، فضال  عن طريق تحرير ا

نسحابها من الحياة االقتصادية واالجتماعية ليحل محلها  حيادية الدولة وا 
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القطاع الخاص ، إن هذه المباديء واألفكار تم نشرها من خالل العديد من 
اال ليات تتمثل بمؤسستي بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية والشركات 

حتياجاتها ، تم ا لمتعدية الجنسية ، والتي عن طريقها ، وصفاتها وبنودها وا 
 نشر وتوطين أفكار العولمة دوليا  .

إن للبطالة وتزايد معدالتها ا ثار سلبية متعددة سواء أكانت اقتصادية أم   -٢
إجتماعية أم نفسية ، إن هذه اال ثار ستنعكس سلبا  على مجمل االقتصاد 

 القتصادية واالجتماعية المختلفة .الوطني بقطاعاته ا

تؤدي العولمة وأفكارها وا لياتها الى إزدياد معدالت البطالة ، وذلك نتيجة   -٣
إلنسحاب الدولة من الحياة االقتصادية واالجتماعية وعدم تدخلها ، واإلبقاء 
على ما يسمى بحكومة الحد األدنى عن طريق إنسحاب الدولة من مهمة 

لخدمات االقتصادية واالجتماعية ، إن هذا كله ، اإلنفاق العام على ا
 وخصوصا  في البلدان النامية ، سيؤدي بدون شك الى تزايد معدالت البطالة.

إن برامج الخصخصة ، التي تدعو لها مؤسستي بريتون وودز ، ترفع من   -٤
معدالت البطالة ال سيما في البلدان النامية ، نتيجة لتسريح الفائض من 

 لة وبالتالي خسارة العاملين لوظائفهم التقليدية .االيدي العام

يؤدي االستثمار االجنبي المباشر ، الذي تؤكد على جذبه المؤسسات   -٥
دورا  متميزا  في خلق فرص التشغيل وتخفيض معدالت والمنظمات الدولية ، 

على  البطالة ، لكن يمكن أن يكون له أثر سلبي في التشغيل إذا إعتمد
أسلوب االنتاج المكثف لرأس المال ، فضال  عن إنه يبحث عن العمالة 

 الماهرة والتي تتميز بمستوى تدريب متقدم .

تعددت أسباب إزدياد معدالت البطالة في البلدان النامية عموما  والعربية   -٦
خصوصا  ، فمن هذه األسباب ما هو داخلي كسوء التخطيط وضعف االنتاج 

سياسات االصالح االقتصادي منها ما هو خارجي كتطبيق واالستثمار ، و 
والتكييف الهيكلي وتبني أفكار العولمة واالنفتاح االقتصادي ، ولمعالجة 
ظاهرة البطالة والتخفيف من حدتها توجد مجموعة من االجراءات القصيرة 

   األجل ومتوسطة وطويلة األجل .
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۳۳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوصيات

أن تتدخل في الحياة االقتصادية واالجتماعية خصوصا  ينبغي على الدولة   -١
في البلدان النامية بضمنها العراق ، وذلك بهدف تنمية وتطوير قطاعاتها 
االقتصادية واالجتماعية وتحقيق التنمية المستهدفة ، ويتطلب ذلك زيادة 
االنفاق العام في جوانب تقديم الخدمات االقتصادية واالجتماعية ، وليس 

الدولة من هذه الجوانب وتخفيض االنفاق عليها (وفقا  للعولمة  إنسحاب
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۳٤ 

يد من المشكالت االقتصادية وا لياتها) ، ألن ذلك سيؤدي بالنتيجة الى العد
 ماعية في مقدمتها إزدياد معدالت البطالة وتفاقم ا ثارها .واالجت

تنمية وتطوير القطاعات االقتصادية واالجتماعية ، لكون ذلك يسهم في   -٢
 توفير وخلق فرص عمل جديدة وبالتالي تخفيض معدالت البطالة .

العمل على إصالح القطاع الخاص في االقتصاد العراقي وذلك بجعله فاعال    -٣
لتزاما   لتالي باالستثمار في مجاالت االنتاج الحقيقي ، وباوأكثر إنتاجية وا 

 إستغالل دوره البارز في عملية التشغيل وخلق فرص عمل .

توفير الحماية والتمويل الالزم لتنمية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،   -٤
لكونها مشاريع كثيفة العمل وتسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف سياسات 

 التشغيل ال سيما معالجة مشكلة البطالة .

لجذب االستثمارات االجنبية وخصوصا  المباشرة منها ،  توفير المناخ المالئم  -٥
والتركيز على توجيهها الى قطاعات االنتاج الحقيقي والمشاريع المكثفة للعمل 

 ، كي تسهم في إمتصاص جزء كبير من البطالة .

 إن عملية التحول إلقتصاد السوق في العراق وتطبيق برامج الخصخصة   -٦
تدريجية ومتناغمة مع نمو أجهزة ومؤسسات بصورة  نجاحها ينبغي أن تكونو 

القطاع الخاص وتوفير الخبرة والمؤهالت المطلوبة ، كذلك ينبغي أن ترافقها 
مجموعة من اإلجراءات الكفيلة بمعالجة ا ثارها السلبية ال سيما إزدياد معدالت 

، ومن هذه االجراءات وأهمها زيادة اإلنفاق العام في جانب شبكة البطالة 
 ة االجتماعية .الحماي

أن من الممكن اإلستعانة بخبرة بعض البلدان التي طبقت برامج و  كما       
ونجحت في تحقيق أهدافها مع األخذ السوق  والتحول إلقتصادالخصخصة 

 بنظر اإلعتبار خصوصية وظروف اإلقتصاد العراقي .

الفن اإلنتاجي المالئم عند إقامة مشاريع جديدة أو تطوير ما هو قائم  إختيار  -٧
، إن هذا ال يعني إستخدام أرقى أنواع التقنية والتي هي في الغالب تكون 
مكثفة لرأس المال ، بل إستخدام التقنية التي تتالئم واالهداف االقتصادية 
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۳٥ 

عمل وبالتالي تزيد واالجتماعية ، أي تلك التقنية التي ال تلغي دور قوة ال
 وتعمق مشكلة البطالة .

حتياجات   -٨ ضرورة الموائمة والتنسيق بين مخرجات االجهزة التعليمية وا 
إحداث في المرحلة الحلية والمستقبلية ، ومن خالل  ومتطلبات سوق العمل

تغييرات في سياسات التعليم المعتمدة ، وتبني سياسة تعليمية تعتمد النوعية 
 . وليس الكمية فقط

رفع كفاءة األيدي العاملة وقدرتها االنتاجية ، وتكييف نظم التدريب لتخلق   -٩
عمالة قادرة على العمل وفق العولمة والتقدم التكنولوجي ، وفي العراق ، 
ينبغي تجهيز العمالة لتتالئم ومتطلبات سوق العمل في ظل العولمة والتحول 

السوق ، وبخالف ذلك ستزداد معدالت البطالة  من المركزية الى إقتصاد
رتفاع  نخفاض رأس المال البشري وتدني معدالت االنتاجية وا  والفقر وا 

 التكاليف .

زيادة اإلنفاق العام في جانب اإلستثمار في الموارد البشرية وتحقيق التنمية  -١٠
 البشرية المستدامة .

المتوسطة والطويلة القصيرة و وأخيرا  من الممكن اإلستعانة باإلجراءات  -١١
 األجل المشار إليها سابقا  لمعالجة مشكلة البطالة والتخفيف من حدتها .

 

 

 

 المصادر

ابراهيم موسى الورد وراوية عبد الرحيم ياس ، استراتيجية مقترحة لتنمية المنشا ت   -١
الصغيرة والمتوسطة في العراق ، مجلة العلوم االقتصادية واالدارية ، كلية االدارة 

 . ٢٠٠٥قتصاد ، جامعة بغداد ، واال
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۳٦ 

منطقة  –أحمد مجدالني ، التكامل االقتصادي العربي في السوق العربية المشتركة   -٢
التجارة الحرة العربية الكبرى ، بحث مقدم الى مؤتمر االقتصاديين العرب الثالث عشر ، 

 . ٢٠٠٠المغرب ، 
                            للعمل ،بطالة ، الجمعية السورية أسماء الجوهني ، كارثة إسمها ال -٣

www.burmab.net 
أسماء منسي ياسين ، منظمة االقطار المصدرة للبترول في ظل المتغيرات االقتصادية   -٤

الدولية مع اشارة للعراق ، رسالة ماجستير في االقتصاد ، كلية االدارة واالقتصاد ، 
 . ٢٠٠٧جامعة بغداد ، 

النفط وأثره في االقتصاد العراقي ، أطروحة دكتوراه ايمان عبد خضير ، تنامي قطاع   -٥
 . ١٩٩٥في االقتصاد ، كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد ، 

أقطار عربية مختارة ، أطروحة  -تأميم محمد سلوم ، التخصيصية والتنمية االقتصادية   -٦
 .  ٢٠٠٨دكتوراه في االقتصاد ، كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد ، 

خالد حسين ، ادارة التنمية االقتصادية والعولمة ، اللجنة االقتصادية لغربي ا سيا األسكوا   -٧
 . ٢٠٠٨، مؤتمر الدوحة ، قطر ، 

زهير حامد الزيدي ، العولمة االقتصادية وتأثيرها في أسواق العمل مع التركيز على  -٨
ير في االقتصاد ، البطالة في دول مختارة (مصر واالردن حالة دراسية) ، رسالة ماجست

 . ٢٠٠٩كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد ، 
  . ١٩٩٨سيار الجميل ، العرب والعولمة ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،  -٩

عبد الحميد ملكاني ، دور الشركات المتعددة الجنسية في ظل العولمة ، الحوار  -١٠
 http:www.hewar.net،  ٢٠٠٥،  ١٠٧٦المتمدن ، العدد 

دراسة ظاهرة عجز الموازنة  –عبد الرزاق الفارس ، الحكومة والفقراء واالنفاق العام  -١١
واثارها االقتصادية واالجتماعية في البلدان العربية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 

 . ٢٠٠١الطبعة الثانية ، بيروت ، 
 

عبد الرزاق محمد صالح ، ظاهرة العولمة وتأثيرها على البطالة في الوطن العربي الواقع  -١٢
واالحتساب ، رسالة ماجستير في االقتصاد ، االكاديمية العربيــة  المفتوحة في الدنمارك                             

http://www.ao.org/docs/master_letter_gobalization_by_abdul_razaq       
mohammad_salih_1604008.doc_ 

http://www.ao.org/docs/master_letter_gobalization_by_abdul_razaq%20%20%20%20%20%20%20mohammad_salih_1604008.doc
http://www.ao.org/docs/master_letter_gobalization_by_abdul_razaq%20%20%20%20%20%20%20mohammad_salih_1604008.doc
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۳۷ 

عبد الرسول جابر ابراهيم ، العالقة بين الخصخصة والبطالة في بعض االقتصادات  -١٣
، أطروحة دكتوراه في االقتصاد ، كلية االدارة واالقتصاد ،  ٢٠٠٥-١٩٩٠النامية للمدة 

 . ٢٠٠٨الجامعة المستنصرية ، 
عقيل حميد جابر ، االستثمار بالمورد البشري وعالقته بالتشغيل والبطالة في البالد   -١٤

 دراسة حالة العراق ، أطروحة دكتوراه في االقتصاد ، كلية االدارة واالقتصاد ، –النامية 
 . ٢٠٠٨الجامعة المستنصرية ، 

 –علي حسن زاير ، االستثمار االجنبي المباشر في ظل التحول إلقتصاد السوق   -١٥
، رسالة ماجستير في االقتصاد ، كلية االدارة  ٢٠٠٦-١٩٩٤الجزائر حالة دراسية للمدة 

 . ٢٠٠٨واالقتصاد ، جامعة بغداد ، 
دان النامية مع إشارة للعراق ، وزارة علي عباس فاضل ، العولمة ودور الدولة في البل  -١٦

 . ٢٠٠٩المالية ، الدائرة االقتصادية ، 
علي عباس فاضل ، جدوى إنضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية ، وزارة المالية ،  -١٧

 . ٢٠٠٩الدائرة االقتصادية ، 
االيرادات العامة في مصادر علي عباس فاضل وسرمد عباس جواد ، سبل تنمية   -١٨

 . ٢٠٠٩وزارة المالية ، الدائرة االقتصادية ،  العراق ،
عمر أحمد ابراهيم ، مشكلة البطالة في مصر والوطن العربي ، وزارة العمل المصرية  -١٩

 .  ٢٠٠٨، القاهرة ، 

ي ــلورنس يحيى صالح ، التنمية البشرية المستدامة في ظل العولمة االقتصادية ف -٢٠
د ، كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد ، الدول النامية ، اطروحة دكتوراه في االقتصا

٢٠٠٥ . 
 .٢٠٠٧المجموعة االحصائية السنوية ، وزارة التخطيط والتعاون االنمائي ، العراق ،  -٢١
 محمد سعيد النابلسي ، المنعكسات السلبية للمتغيرات الدولية على العمالة في الوطن  -٢٢

                                                     ، العربي
Ipu_org/publication/journal/v77/nabulsi.htm     http:/www arab- 

                       محمد علي الجاسم ، القواعد االساسية لالقتصاد الدولي ، الكتاب الثاني ، بغداد ،  -٢٣
١٩٧٦ . 

 . ١٩٩١المشكالت االجتماعية ، جامعة بغداد ، معن خليل وعبد اللطيف العاني ،   -٢٤
مكتبة االتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية ، اليمن ،  -٢٥

http://www.wtoyemen.org/ar/homea.aspx                                               

 ربية ، نشرات متفرقة .منظمة العمل الع  -٢٦

http://www.wtoyemen.org/ar/homea.aspx
http://www.wtoyemen.org/ar/homea.aspx
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۳۸ 

تأثير اصالحات صندوق النقد والبنك الدوليين ،  –ميشيل اوفسكي ، عولمة الفقر   -٢٧
 . ٢٠٠١ترجمة جعفر علي السوداني ، بيت الحكمة ، 

ميمون الرحماني ، دور المؤسسات المالية التجارية الدولية في تدمير الخدمات   -٢٨
 .  ٢٠٠٦، لبنان ، العمومية ، ندوة الدار البيضاء جمعية أتاك 

تجربة  –نهاد عباس محمد ، االستثمار االجنبي المباشر وأثره على البلدان النامية   -٢٩
 ٢٠٠٧مصر ، رسالة ماجستير في االقتصاد ، كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد ، 

. 
 

30- Alain Nonjon , Lamondialisation , Les investissmwnt , Directs Ie 
tranger france , 1999 . 
31- Robert E.Lucas , Unemployment Policy , American Economic 
Association , vo 168 , No 2 May 1978  . 

   


