سبل تفعيل برامج تنمية وتطوير النشاط
الخاص لحل مشكمة البطالة في العراق

المدرس المساعد داليه عمر نظمي
وزارة التعميم العالي والبحث العممي/دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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مقدمة

صارت اسواق العمل الناشئة في مختمف البمدان تتأثر بأنتشار التكنولوجيا التي تعتمد راس المال وارتفاع المحتوى

المعرفي في أنتاج السمع والخدمات دافعيا نحو استغبلل أقل كمفة لوسائل االنتاج وظيور مفيوم النشاط الخاص
والعمل لصالح الذات والمشاريع الصغيرة بأعتباره الصيغة الجديدة السائدة في االنتاج .

فضبل عن نمو القطاع

غير المنظم كمصدر رئيسي لمعمل أمام الوافدين الجدد عمى سوق العمل خاصة في البمدان النامية ومنيا العراق .

وفي ضوء ىذا المفيوم انتقل التركيز من البطالة كمشكمة اجتماعية رئيسة الى اىمية خمق فرص لمعمل كميمة

اق تصادية واىمية تييئة برامج لتحسين ظروف العمل وبرامج لتنمية النشاط الخاص بعد ان بدأت اتجاىات دولية
وتحديات محمية تفرض نفسيا لتقميص دور القطاع العام بعد ان فشل بما انيط بو من ميام  .وفي العراق أفرزت
الظروف االقتصادية واالجتماعية التي عانى منيا االقتصاد مشكمة البطالة االشد وقعا عمى التنمية وابعادىا البشرية
 ،والى تكريس بيئة غير مؤائمة لبلستثمار الخاص والتشجيع عمى اقامة مشاريع وانشطة التتناسب وتغيرات السوق
تعتمد عمى آالت ومعدات بسيطة غير المرخص ليا وغير مجازة قانونا  ،حيث التشتت الجغرافي لممشروعات بشكل

عشوائي غي ر منتظم بعيدا عن رقابة وسيطرة الدولة االمر الذي جعل القطاع الخاص غير قادر عمى استيعاب
المزيد من اليد العاممة او خمق فرص مدرة لمدخل  .ان مجمل ىذه االسباب تعزى اساسا الى عدم تبني ستراتيجية
لمواجية تحديات النشاط الخاص والتركيز فقط عمى الجانب التمويمي ضمن مبادرات االقراض سبيبل لحل مشكمة

البطالة في غياب التنظيمات المسؤولة عن توجيو االستثمار الخاص .
اهمية الدراسة

في ظل تحديات التنافسية وظيور عدد من المتغيرات االقتصادية الدولية وخاصة تحرير التجارة وىيمنة قوى

السوق والتغير المتسارع في بيئة األعمال الدولية وانفاذ قوانين منظمة التجارة العالمية االكثر وقعا واث ار عمى النشاط
الخاص  .ينبغي ايجاد وسائل واليات من شانيا دعم النشاط الخاص لما يمثمو من اىمية في المساىمة في الناتج
المحمي االجمالي  ،فبرامج التمويل واالقراض التي اعتمدتيا الو ازرات واالتحادات والمصارف المتخصصة كسبيل
لحل مشكمة البطالة بالرغم من مضامينيا االجتماعية وما تحممو من فكرة االمان االجتماعي ماتزال قاصرة عن

ا يجاد حل لممشكمة في الجانب االقتصادي في ظل غياب التنسيق وتوحيد المواقف والجيود بين الجيات المعنية .
عمى وفق ذلك سيتم تناول الموضوع من خبلل - :
اوال  -تحديات النشاط الخاص في ظل تحررية السوق .

ثانيا  -فاعمية مبادرات القروض لتمويل المشروعات الخاصة .
ثالثا  -سوق العمل في العراق في ظل االنفتاح والمنافسة .

رابعا  -فاعمية برامج تنمية وتطوير النشاط الخاص في الدول العربية .

خامسا -ستراتيجية مقترحة لتفعيل النشاط الخاص لتشغيل العاطمين في العراق .
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اوال  -تحديات النشاط الخاص في ظل تحررية السوق

لقد ٌنفذت العديد من البرامج الدولية التي ىدفت إلى محاولة تحسين بيئة األعمال في العراق  .وعمىى الىرغم مىن

تحقق إنجازات بنسب معينىة  ،فىنن تمىك الجيىود كانىت ومىا ازلىت مجىزأة وتحتىاج إلىى مواءمىة فىي إطىار خطىة وطنيىة
شىاممة لتطىوير القطىاع الخىاص .فبىدءاً مىن عىام  2003نفىذت أعمىال عىدة فىي مجىال تطىوير القطىاع الخىاص مىن

خبلل برامج اإلنعاش والتنويع االقتصادي وبمساعدة من منظمات وطنيىة ودوليىة  .ونىتج عىن ذلىك إصىدار عىدد مىن

الد ارسىات التحميميىة  ،واقتىراح مسىودات قىوانين وأنظمىة وتجسىيد مبىادرات لمقىروض  ،اال ان تمىك القىروض لىم تشىتمل
عمىى بىرامج مىن شىأنيا تحسىين بيئىة األعمىال وإلسىتعادة القىدرة التنافسىية لمنظمىات االعمىال مىن شىانيا حفىز عمميىة

اإلصبلح عن طريق إدخال منيجيات جديدة واكتساب معمومات إضافية لتبيان العديد مىن الثغىرات والمحىددات التىي
تؤثر في اداء القطاع الخاص .
يمكن القول أن النشاط الخاص يواجو العديد من العقبات التي تعوق تنميتو بما في ذلك

()1

.

أ .االفتقار إلى سياسات واستراتيجيات فعالة لدعم القطاع الخاص.
ب .تقادم وتعقيد اإلطارين القانوني والتنظيمي الذين صمما إلقتصاد مخطط مركزي ًا.
ج .عدم انتظام إنفاذ السياسات والقوانين القائمة .
د .عدم كفاية وسائل الحصول عمى التمويل .
هـ .تضرر البنية التحتية المادية وعدم كفاية إمدادات الطاقة .
و  .نقص الموارد البشرية المؤىمة ،السيما العمالة الماىرة .
ح  .تعقد عمميات تسجيل واغبلق الشركات .
ط .وجود منافسة غير عادلة من جانب القطاع العام .
ي .غياب حوار دائم بين الحكومة والقطاع الخاص .
ك .عدم اإللمام الكافي بِديناميكية السوق العالمي واإلقميمي .

أسفرت العوامل المذكورة آنفا عن تزايد إغبلق شركات القطاع الخاص .وترتّب عمى ذلك محدودية مساىمة القطاع
الخاص في الناتج المحمي اإلجمالي ،وافتقاده إلى القدرة عمى المساىمة في التنوع االقتصادي أوخمق فرص العمل .
فعمى سبيل االبانة ازدادت نسبة الصناعات ألمتوقفة عن العمل الى%90

()2

ويعزى ذلك الى :

 انكشاف واغراق السوق بمختمف انواع السمع خاصة االستيبلكية التي باالمكان تصنيعيا محميا .
 ضعف عممية التمويل واالقراض وعدم توفر الضمانات البلزمة لبلئتمان .

 تعاني عدد ميم من المشاريع من تقادم االتيا ومكائنيا بسبب قدميا في ظل التغيرات التكنولوجية المتسارعة في
ظل غياب الدعم المالي البلزم (. )3
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 المنافسة التجارية البلمتكافئة بسبب ارتفاع كمف االنتاج وانخفاض مستويات الجودة واالنتاجية وعدم توفر
الحماية التجارية البلزمة .
 انخفاض مستوى كفاءة اصحاب العمل عند مستوى التاسيس والتنفيذ واالدارة .

 تخمي معظم النشاط الخاص عن االنتاج السمعي ليتخصص في مجال الخدمات التجارية .
 ضعف فاعمية وكفاءة مراكز البحث والتدريب في تاىيل كفاءات اصحاب االعمال .
 انعدام الروابط االمامية والخمفية لممشروعات العامة بمختمف القطاعات االقتصادية وضعف عبلقاتيا مع النشاط
الخاص

.

باإلضافة الى ما ذكر في أعبله ىناك معوقات تتعمق بالبنى االرتكازيو وتتمثل أساسا بالخدمات العامة مثل الطرق

والمواصبلت وخدمات النقل واالتصاالت والياتف والكيرباء والماء والطاقة بأنواعيا  ،والتي اليوجد ىناك اية حمول
عممية باتجاه ايجاد حل لممشكمة .
ثانيا – مبادرات الدعم والتمويل لممشروعات الخاصة
يمكن دراسة ذلك من خبلل :

 )1السياسات الحكومية .

أ  .حيث تحيز سياسة الدعم الحكومي لمقطاع العام بتقديم امتيازات في الجانب التشغيمي واالستثماري  .فموازنة
الدولة تتحمل مخاطر االستثمار المالي وعبء تكاليف الرواتب واالجور والنفقات الجارية والتشغيمية فضبل

عن سعر صرف تنافسي في حين اليحصل النشاط الخاص عمى مثل ىذه المزايا .
ب .تعاني المشاريع الخاصة من مشاكل الحصول عمى مستمزمات االنتاج واالئتمان والتكنولوجيا .
ج  .الوضع غير المتكافئ لممشروعات الخاصة مع وحدات القطاع العام اذ تخضع الثانية لمعاممة تفضيمية في
مجال الحصول عمى الخامات والتشغيل واإلحبلل والتجديد والتسويق واالئتمان .

د  .الخدمات التدريبية  .يجد معظم موردي الدورات التدريبية صعوبة في الوصول الى أصحاب المشاريع
الخاصة وان برامج الموردين موجية الى القطاع العام اساسا .

ه  .ما تزال خدمات التسويق قاصرة عن مساعدة النشاط الخاص في عرض منتجاتيا في األسواق والمعارض
المحمية واالقميمية والدولية .

استنادا الى ماتقدم فعمى الرغم من الجيود والمبالغ التي أنفقت بصفة قروض ميسرة طوال المدة الماضية ضمن
المصارف النوعية المتخصصة في المجال الصناعي والمبادرة الزراعية  ،اال اننا لم نجد مايشير الى وجود نتائج

واضحة في ظل عدم وجود سياسات اقتصادية واضحة وموحدة لمواجية مشاكل النشاط الخاص خاصة في المجال
التجاري سبيبل لممساىمة في حل مشكمة البطالة واغفال المشاكل التي يواجييا النشاط الخاص  ،وكأن المشكمة
تتعمق بالجانب التمويمي فقط
 )2مبادرات القروض .

اثبتت تجارب القروض الميسرة والمبادرة الزراعية عدم قدرة اصحاب النشاط الخاص عمى الجمع بين الخبرة العممية

والميارات اإلدارية التي تمكنيم من الحصول عمى التمويل حيث تعثر القروض وعدم التسديد وعدم وجود نتائج
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واضحة يمكن ان تثمر عن وجود معطيات ايجابية في الجانب االقتصادي  .فضبل عن عدم توافر المعمومات
البلزمة حول كيفية إعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع

فضبل عن ان الجيات المعنية وبرامج التمويل

واالقراض في العادة ال تطالب أصحاب العمل اعداد دراسات جدوى تفصيمية وفق االساليب العممية او انيا التمتمك

الكوادر المتخصصة لتح ميل تمك الدراسات فضبل عن قصور مناىج التدريب وعدم عده وسيمة لزيادة االنتاج
واالنتاجية .

وال شك أن ذلك القصور يعكس ضعف وعي أصحاب المشروعات لدور التخطيط المستقبمي في نجاح مشروعاتيم
في األجمين المتوسط والبعيد  .وال يقتصر ذلك عمى حجم اإلنتاج وطبيعة المنتج بل أن الوقوف عمى المركز المالي
لممشروع المقام يستوجب أن يتوافر لو بيانات محاسبية موثوق فييا  ،نظ اًر لما تمثمو من أىمية لدى أصحاب
المشروع فيما يتعمق بااللتزامات من قبل الغير وحقوق المشروع وىو ما يعبر عنو (الفرق بين األصول والخصوم) ثم

حجم األرباح المتوقع خصميا والتي تمثل الفرق بين إجمالي اإليرادات مخصوماً منيا التكاليف

()4

 .من الناحية

الثانية نجد ان المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة منيا اخذت تعاني من صعوبة الحصول عمى التمويل البلزم

من المصارف بسبب :
 عدم القدرة عمى تقديم الضمانات والبيانات المالية التي تشترطيا الجيات المقرضة .
 الشروط العسيرة التي تفرضيا المصارف من ناحية أسعار الفائدة وضمان توفر المبلءة المالية .
 أعتماد مدة عامين الشتغال المشروع ونجاحو شرط لبلستفادة من القرض .

 قمة البنوك المتخصصة الخاصة بتمويل وأقراض المشاريع الخاصة الممنوحة مقارنة بارتفاع تكاليف إدارة ىذه
القروض ومتابعتيا من خبلل المصارف .
 اعتماد المصارف المبلءة المالية وليس االقتصادية الصحاب العمل .
معوقات استحداث المشروعات الخاصة تتمثّل في
مع االشارة الى ان ىناك نتائج لدراسة بينت ّ
أن  %35من ّ
بأن فكرة االبتكار ىي المحرك لتنمية
االفتقاد لفكرة بعث المشروع  ،ثم يأتي
المعوق المالي  .%29وىذا يؤكد ّ
ّ
وتطوير المشروعات الخاصة واستحداث المشاريع

()5

.

ثالثا  -سوق العمل في العراق في ظل االنفتاح والمنافسة

ىناك العديد من التحديات التي تواجو أسواق العمل في العراق حيث االنفتاح والمنافسة وسرعة تأثر أسواق العمل

بالصدمات الخارجية  .فضبل عن التغيرات التكنولوجية السريعة التي تؤدي الى أرتفاع النمو ببل وظائف مما يؤدي
الى أرتفاع البطالة .

فالتقدم الكنولوجي يغير طبيعة أساليب العمل بحيث يقمص عدد الوظائف القائمة ويخمق وظائف أكثر أعتمادا عمى
العمم والمعرفة  .وبسبب تغيير او تحول المستيمكون النماط أآلستيبلك الى أنماط أكثر تطو ار وحداثة  .وبالتالي
أتخفاض الطمب عمى الوظائف ذات الميارات التقميدية والعمل التقميدي وارتفاع الطمب عمى الوظائف الجديدة ذات
الميارات العاليو  ،أذ ان ىذا التحول في سوق العمل المعولم أثر ىام عمى أغمب أسواق العمل ومنيا العراق التي

تتشكل اساسا من اليد العاممة غير الماىرة والتقميدية .
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وعميو اخذت العديد من الدول باجراء أصبلحات أجتماعية وأقتصادية صعبة تتمثل بالغاء الضوابط عمى االسعار
وتحرير التجارة العالمية والتكيف مع متطمبات أآلقتصاد العالمي  .وتطمب ذلك دمج عنصر العمل في برامج
اآلصبلح اآلقتصادي ذلك ان أآلصبلح اآلقتصادي عممية تكيف مستمر لمظروف اآلقتصادية من أجل تييئة مناخ

أقتصادي كمي لتحفيز النشاط الخاص .
 - 1المفهوم النظري لسوق العمل

تؤدي أسواق العمل دو ار حاسما في تحديد مدى نجاح سياسات اعادة الييكمة  .اذ ينبغي أن تقوم أسواق العمل

بثبلث ميام رئيسية (: )6

 التوفيق بين العمال والوظائف بحيث تعكس اآلجور العامة القيمة المضافة الحقيقية .
 توزيع العمال عمى القطاعات المختمفو والتوفيق بين ميارات العمال ومتطمبات العمل
 توفير الحوافز لتخصيص الموارد لتجميع رأس المال البشري والتدريب بشكل خاص

ويتمثل الدور اليام آلسواق العمل في أالستجابة بمرونة لمنمط الجديد من الطمب عمى اليد العاممة وفقا لمتغيرات في
ىيكل الحوافز التي تحددىا االصبلحات في السياسات .ويعني ىذا أنخفاض اآلجور الحقيقية في بعض القطاعات ،
اآلمر الذي سيدفع اليد العاممة الى االنتقال الى القطاعات اآلعمى أجرا.

وىناك ما يوحي بأن عدم مرونة أسواق العمل في أالقتصاد الخاضع لبلصبلح ىو من اآلسباب الرئيسة آلرتفاع
العاطمين عن العمل خبلل الفترة اآلنتقالية .
وما يحدث االن في العراق ىو خروج االيدي العاممة من اآلنشطة الرسمية وبما أن العمال ال يستطيعون البقاء دون
عمل لفترة طويمة تتجو االيدي العاممة الى التحول أو التنقل الى القطاعات المتسمة بمرونة الدخول رغم أنيا أقل
ضمانا ومن ىذه القطاعات قطاع الخدمات اليامشية  -قطاعات غير رسمية او مايعرف باقتصاد الظل ) أذ
تستطيع ىذه القطاعات أن تستوعب اعدادا غير محددة من العمال ولكنيا أقل انتاجا وأقل أج ار

()7

.

 - 2خصائص سوق العمل في العراق :

ثمة متغيرات أساسية يشيدىا أآلقتصاد العراقي سيما سوق العمل  .حيث صاحب تطور القطاع العام زيادة في

أستخدام اسموب تكثيف العمل في الوقت الذي لم يجر فيو تطور مماثل لمصادر اليد العاممة او نوعيتيا أو تدريب

وأعادة تأىيل العاممين وما في ذلك من أعتماد معايير الكفاءة والنمو من خبلل تحسين مستويات أالنتاجية  ،طالما
أخل بأداء عمل المؤسسات وتعزيز قدراتيا التنافسية وتعطيل طاقاتيا أآلنتاجية أو من تجديد رأسماليا أالنتاجي .
أالمر الذي يعني الحاجة الى المزيد من تنفيذ اآلصبلحات بشكل عام واصبلح أسواق العمل بشكل خاص فاليد
العام مة الماىرة في معظم دول العالم صارت أفضل تعمما وأكثر ميارة وأقدر عمى التنقل  .وأصبح حل مشكمة

البطالة يقتضي أن يتماشى مع التغيرات اآلقتصادية وفي نوعية العمالة ورفع مستوى أالستثمار في مجال التدريب .

وذلك يعني أن العمالة في العراق البد من أن تأخذ المعالجات طريقيا ليس لحل مشكمة البطالة فحسب بل يتعين
رفع كفاءة اليد العاممة ومستوى قدراتيا أالنتاجية أزاء الضغوط التنافسية الخارجية ،عبلوة عمى ان نظم التدريب
تخضع بدورىا لمضغوط آلن التغييرات التكنولوجية تؤثر بسرعة عمى صبلحيتيا لمتطبيق وفائدتيا  .وكمما أنتقل
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الطمب عمى الميارات نحو اآلستجابة لمتغيرات اآلقتصادية والييكمية البد ان تتكيف نظم التدريب في االسموب
والمحتوى لتخمف عمالة قادرة عمى العمل  .وكانت نظم تكوين الميارات الناجمة تقوم في الماضي عمى مؤسسات
ثابتة في سوق العمل وعمى توقعات المسار الميني الذي كان من الممكن التنبؤ بو الى حد ما .

اما العولمة والتغييرات التكنولوجية ودورات االنتاج القصيرة واآلشكال الجديدة في تنظيم العمل فقد أدت جميعيا الى

تغيير البيئة التي تتخذ فييا قرارت التدريب  .ويتعين عمى نظم التدريب أن تتجاوب مع التغيرات التكنموجية بسرعة
ومرونة .وكذلك يجب ان تكون منظمات العمال قادرة عمى التنافس لبلحتفاظ بحقيا من السوق  .وقد يؤدي التركيز
عمى رفع مرونة العمالة وظيور اشكال من العمالة الى تخفيض نسبة الذين يحصمون عمى التدريب تخفيضا كبي ار
.والتغيرات التكنولوجية السريعة ىي التي تحدد الميارات المطموبة في اآلقتصاد العالمي  .فالسوق يتطمب االن
مزيد من المعرفة والدراية في التعميم والتدريب واآلرشاد وتطوير مستمر لمميارات وفي ظل اآلقتصاد العالمي

المتكامل البد من التعميم وتخريج الميارات من اجل اكتساب القدرة التنافسية واالحتفاظ بيا .كما ان تحسين كفاءة
سوق العمالة عن طريق التق ميل من المعوقات امام تطوير الميارات يزيد من قدرة االقتصاد عمى خمق فرص عمل

(.)8

اما الدول التي تتباطأ في التكيف مع المنافسة العالمية فسوف تزداد تأخ ار حتى تفقد قدرتيا التنافسية عمى المدى

الطويل  .أذ أصبح خمق الوظائف معتمدا الى حد بعيد عمى تنقل راس المال والتكنولوجيا بحثا عن أسواق العمل
التي تتميز بالكفاءة والمنافسة في شتى أنحاء العالم .
ولم يعد مفيوم العمالة الكاممة قاببل لمتطبيق وبدأت فكرة االمان الوظيفي تتبلشى ىي اآلخرى من لغة اقتصاديات

العمل  .وصارت سوق العمل الناشئ في العراق يتأثر باالمور التالية :

أ -أنتشار التكنولوجيا التي تقتصد في اليد العاممة مما أدى الى أنخفاض الطمب عمى اليد العاممة التقميدية .
ب -ارتفاع المحتوى المعرفي في أنتاج السمع والخدمات دافعيا نحو استغبلل أقل كمفة لوسائل االنتاج .

ج -ظيور مفيوم العمل لصالح الذات والمشاريع الصغيرة بأعتباره الصيغة الجديدة السائدة في االنتاج .

د -نمو القطاع غير الرسمي كمصدر رئيسي لمعمل أمام الوافدين الجدد عمى سوق العمل خاصة في المناطق
الحضرية التي يستوعب فييا ىذا القطاع  %60من ىوالء العاممين .

و -أزديا د متطمبات الوظائف الحديثة من الميارات المتخصصة مما يعني أنخفاض فرص الباحثين عن عمل من
المفتقرين الى التدريب الفني بما فييم خريجو المدارس .

وتؤثر ىذه القوى تأثي ار متزايد وبخاصة عمى العراق الذي يتمتع بحماية دولة الرعاية وتؤدي الى أنخفاض فرص
العمل .
وبناءأ عم ى ما تقدم أن اآلصبلح االقتصادي ينطوي عمى تحويل ىيكل أقتصادي غير متطور أو غير قابل

لآلستمرار الى ىيكل قابل لآلستمرار في المستقبل وبالتالي سيكون طمب الميارات بعد التكيف مختمفا أذ يتوجب

خمق ميارات جديدة استعدادا لمتحول المتوقع في قطاع اآلنتاج  ،وما لم يتوفر التدريب البلزم قبل التحول
االقتصادي لن يتمكن سوق العمل من تمبية أحتياجات نظم االنتاج الجيدة وفي ىذه الحالة سيتجة قطاع االنتاج الى
االستعاضة عن العامل اآلنساني برأس المال من خبلل أعتماد مزيد من التكنولوجيا القائمة عمى كثافة رأس المال
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وسيعاني سوق العمل من أرتفاع معدالت البطالة وبصورة أشد خاصة في ظل أرتفاع نسبة القوى العاممة غير
الماىرة في معظم مؤسسات القطاع العام أذا ما اريد تحويميا .
وفي العراق تنطوي أعادة الييكمة ليس عمى تناول االختبلالت الخارجية لبلقتصاد بل ينبغي تناول كذلك تزايد

البطالة والبطالة المقنعة واآلحتكاكية وقمة راس المال البشري والميارات البشرية وتزايد الفقر وتدني معدالت االنتاجية
الى جانب أرتفاع التكاليف بوجو عام  .فضبل عن ضعف البنيو المؤسسية لذلك التكيف معالجة القضايا االجتماعية
اآلساسية المتعمقة بأعداد العمالة وتجييزىا لمواجية التغييرات الييكمية كما يجب اآلىتمام بالفئات المحرومة كالفقراء
والعاطمين والعمال غير الميرة المعرضين لمتضرر من جراء نقل الممكية الى القطاع الخاص .كما يجب التركيز
عمى زيادة االنتاجية بدال من كبح الطمب وعمى أن يكون اليدف الرئيسي ىو تحقيق النمو القائم عمى حشد الموارد

البشرية وقدراتيا عمى تحسين أمكانية انتفاعيا من االصول أالنتاجية الكبيرة .

إن ابرز الخصائص المميزة لسوق العمل العراقية ارتفاع معدل نمو العرض من العمل نتيجة الرتفاع معدالت نمو
السكان والقوى العاممة في ظل تباطؤ نمو الطمب عمى العمل الناجم عن عدة عوامل منيا ضعف معدالت
االستثمار وبالتالي ضعف القدرة عمى خمق فرص لمعمل وتواضع مستويات اإلنتاج وكفاءة اإلدارة مما يترتب عميو
استفحال مشكمة البطالة خاصة بين الشباب المتعممين  ،فقد طالت ىذه الظاىرة في السنوات األخيرة حتى خريجي

الجامعات والمعاىد العميا بشكل متزايد وكذلك زيادة العاطمين عن العمل في المناطق الحضرية بسبب ظاىرة اليجرة
المتزايدة من الريف إلى المدن ودخول المرأة إلى سوق العمل فضبل عن عدم توافر البيانات الكافية والدقيقة حول

ىذه الظاىرة مما يجعل من الصعب تحديد حجميا والوقوف عمى نتائج الجيود المبذولة لمعالجتيا (. )9

اما القطاع غير المنظم أو الرسمي فيشغل شريحة ىامة من سكان العراق

اذ يستوعب أعدادا كبيرة من األيدي

العاممة التي يغمب انيا غير ماىرة وقد نما ىذا القطاع كثي اًر خبلل العقدين الماضيين وىو يشغل اكثر من %30

من القوى العاممة في العراق ولكن نظ اًر الى تدني إنتاجية ىذه القوى يدفع القطاع غير النظامي اجور حقيقية ادنى
من أجور القطاع النظامي وتبقى مساىمتو ضئيمة في التخفيف من حدة الفقرحيث انخفاض إنتاجية العمل .

إذ برز وعمى نطاق واسع قطاع غير منظم يضم أعداد ميمة من الباعة المتجولين و أصحاب األكشاك وخاصة

من الحاصمين عمى الشيادات بسبب سوء توزيع قوة العمل والذي نجم عنو انخفاض إنتاجية العمل حيث ضعف
قدراتو وخبراتو ومستوى تعميمو .فضبل عن ان التقدم العممي والتكنولوجي البد وان يترك آثا ار جانبية عمى المجتمع
ونشوء البطالة في ظل قصور مستويات التعميم .
وعند الشباب المتعممين اتجاه الى رفض الوظائف المتدنية األجور وغير المستمزمة لميارات ألنيم يتصورونيا في
مكانة دون المكانة االجتماعية المرتبطة بتحصيميم العممي.

اما التعميم الميني فبل تستجيب نواتج األنظمة التعميمية عمى النحو المناسب لطمب سوق العمل الن النظام التعميمي
القائم ال يزود الطبلب بما يكفي م ن الميارات التي يطمبيا أرباب العمل ( الخاص والحكومي) اذ يتزايد لؤليدي
العاممة ذات الميارات العالية والفنية وىذا يخفف الطمب عمى المتخرجين الشباب فيؤدي الى ارتفاع معدل البطالة
ويثبط عزيمة الشباب المتعممين ويزيد انخفاض نوعية التعميم والتدريب غير المبلئم من صعوبة حصول الوافدين
الجدد عمى العمل المنتج .ونتيجة لذلك يسجل فائض في المعروض من المتعممين الباحثين عن عمل المفتقرين الى
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الخبرة وفائض في الطمب عمى العمال ذوي الخبرة العالية ويمثل ىذا االتجاه تحدياً ىيكمياً خطي اًر لمحكومة والقطاع
الخاص مما يتطمب المبادرة الى االلتزام بتحسين التدريب الفني والميني فالحاجة قائمة إلى تكثيف العمل من اجل
()10

تحسين نوعية التعميم وتزويد الطبلب بالمزيد من الميارات والمؤىبلت الفنية والسيماميارة تكنولوجيا المعمومات

.

ومن أىم أسباب الضعف في أداء سوق العمل شدة االعتماد عمى القطاع العام في توليد فرص العمل إضافة إلى

عوامل تشتمل الحروب وحالة الحصار االقتصادي وىجرة اليد العاممة حيث استيعاب أيدي عاممة غير ماىرة لكن
أجوره المتدنية لم تساىم كثي اًر في التخفيف من حدة الفقر فتضافر تدني األجور الحقيقية مع ضيق فرص العمل أدى

إلى توسيع الفقر وتعميقو عبلوة عمى ذلك أدى النمو المعتمد عمى الموارد الطبيعية إلى ربط التنمية عمى نطاق

واسع بتقمبات أسعار النفط وايراداتو والى شل الجيود التي تبذل من اجل التنويع االقتصادي وعمى أساس ذلك نجم

عن محدودية التنويع تقميل فرص العمل وخاصة أمام الشباب حديثي التخرج .

أما في جانب الطمب فمن أىم أسباب تفاقم مشكمة البطالة ىو انخفاض معدالت النمو االقتصادي نتيجة لمظروف
السياسية واالقتصادية وضعف القاعدة اإلنتاجية وعدم تنوعيا فضبل عن توقف العديد من المشاريع الصناعية
والخدمية العامة والخاصة في ظل سياسة االغراق السمعي عمل عمى تسريح عدد من العاممين وبحثيم عن فرص

عمل جديدة كذلك ضعف حجم االستثمارات وبخاصة تمك التي تتبع أسموب اإلنتاج المكثف لمعمل او ذات الحجم
الكبير .
رابعا -فاعمية برامج تنمية وتطوير النشاط الخاص في الدول العربية

أن عدم التطابق بين العرض والطمب في سوق العمل العراقية يعزى أساسا الى قمة المعمومات المتوافرة عن العمل

والشواغر واآلحتياجات التدريبية  ،أذ توجد في سائر أنحاء العالم مكاتب متخصصة تساعد العاطمين في أختيار
وظائف تناسبيم يستطيعون فييا أالستفادة من مياراتيا عمى أحسن وجو  ،وأن يحصموا أيضا عمى أعانات بطالة
تغطي نفقاتيا مثل ىذه الخدمات يتطمب وجود نظام المعمومات المتعمقة بسوق العمل يتضمن قائمة بجميع أنواع
الوظائف المتوافرة في السوق المحمية ويتم استكمالو بأنتظام بحيث يشمل الشواغر والوظائف المتوقع توافرىا في

ا لمستقبل القريب  .وىذه اآلجراءات ميمة جدا خبلل فت ى ىرة اآلصبلح ( حيث تمر أسواق العمل بفترة تحول تختفي
خبلليا وظائف وتظير وظائف ) .
وتحتاج عممية التنسيق بين العرض والطمب الى منيج عممي لتكيف سوق العمل مع اآلصبلح وبالحقيقة يقصد

بالتكيف لسوق العمل ىو أستجابة سوق العمل (بمرونة او قد يتسم بعدم المرونة) لآلنماط الجديدة من الطمب عمى

اليد العاممة التي تنشأ نتيجة التغييرات في االقتصاد المترتبة عمى أعادة الييكمة  .وقد يعني ىذا أنخفاض االجور
الحقيقية في بعض القطاعات مما سيدفع الى انتقال القوى العاممة الى القطاعات االكثر أج ار وانسياب القوى العاممة
من القطاعات اآلقل تنافسا .

ويجب أن تشمل الخطوات التالية :

-1جمع البيانات عن الباحثيين عن عمل والنمو المتوقع ليذة الفئة .

-2جمع البيانات عن الطمب المتوقع عمى العمالة حسب التخصص .
-3أنشاء مراكز توظيف متخصصة لتوجيو الخريجين الى الوظائف التي تناسبيم في القطاع الخاص .
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-4مراقبة العمالة (بحيث ال يسمح بتشغيميم أال اذا تعذر الحصول عمى العمالة المحمية في تمبية الطمب

أذ تعد فكرة أآلمان الوظيفي تراود العاممين فضآل عن أن المعمومات المتعمقة بسوق العمل ما تزال غير كافية وذلك

ما يسفر ع ن استمرار التدريب والتعميم عمى ميارات ومين لم تعد ىناك حاجو الييا بينما تيمل الميارات التي
تحتاجيا الببلد حاجة ماسة والتي تسيل أندماج ىذه البمدان في اآلسواق العالمية

()11

.

وفي ضوء ما تقدم يحتاج العراق الى دراسة مفصمة عن قوة العمل فالبيانات المتعمقة بالبطالة قميمة والمتاح منيا
يعود الى ثبلث سنوات أو أكثر وليست ليا فائدة تذكر أآل في اآلشارة الى حجم المشكمة  .أذ يتبين من تجربة دول
جنوب شرق أسيا أن البمدان التي لدييا نظم معمومات بشأن سوق العمل تمكنت من معالجة مشاكل العمالة بقدر

أكبر من الفعالية آلنو مقرري السياسة أستطاعوا من وضع وتنفيذ سياسات عممية وفعالة .

كما تتخذ غالبية الدول ومنيا العربية وبشكل متزايد سياسات سوق العمل النشطة لتعزيز فرص التشغيل وتخفيض

معدالت البطالة المتزايدة وخاصة في أوساط الشباب  .و تيدف ىذه السياسات إلى التأثير مباشرة في حجم الطمب
أو الع رض من العمالة اذ تؤدي أسواق العمل دو ار حاسما في نجاح سياسات اعادة الييكمة ويتمثل الدور اليام
آلسواق العمل في أالستجابة بمرونة لمنمط الجديد من الطمب عمى اليد العاممة وفقا لمتغيرات في ىيكل الحوافز التي

تحددىا االصبلحات في السياسات أو رفع كفاءة التنسيق في سوق العمل وتفعيمو .

و يمكن ان نصنف اآلليات الداعمة لتشغيل العاطمين عن العمل في ثبلثة أجزاء ىي :
 اآلليات الداعمة لمعرض والطمب من العمل
 المداخبلت اليادفة إلى التنسيق بين جانبي العرض والطمب
 زيادة كفاءة التشغيل في سوق العمل .

كماً ونوعاً ،وتتضمن بشكل رئيسي برامج التدريب و
حيث تيدف مدخبلت جانب العرض إلى زيادة عرض العمل ّ
التعميم ا لمعزز .أما مداخبلت جانب الطمب فتيدف إلى تحفيز الطمب عمى العمالة ،وتسييل توليد الوظائف،
وتتضمن دعم األجور والوظائف  ،واألشغال العامة  ،والتشغيل لحساب العامل ،و تأسيس المشاريع الصغيرة ،
وتنطوي برامج التنسيق بين العرض والطمب عمى عدة مؤسسات وآليات ،مثل مكاتب التوظيف والمساعدة في البحث
عن عمل ،وذلك من خبلل زيادة تدفق المعمومات العائدة لكل من الطرفين وبالتالي تقميص الفترة الزمنية البلزمة

لمبحث والحصول عمى فرص عمل مناسبة وتقميل كمفة ذلك  .كما تساىم تمك اآلليات في مراقبة سير سوق العمل
وتحسين أدائو

()12

.

 .1استعراض موجز لبرامج التشغيل لتطوير جانب العرض من العمل

تيدف ىذه البرامج إلى تطوير ميارات القوى العاممة وقدراتيا ،وتسييل انتقال الشباب من المدرسة إلى سوق العمل،

المسرحين  .ومن الجدير بالذكر أن معظم ىذه البرامج حديثة العيد ونفذت خبلل
واعادة إدماج الموظفين والعمال
ّ
العقدين الماضيين :
ففي مجال التعميم التقني والتدريب الميني أصبحت أىمية تطويره تمقى قبوالً عاماً ليس كحل لمشاكل الطمبة

المتسربين من المدارس فحسب بل كوسيمة قادرة عمى تحسين فرص التشغيل ودعم االقتصادات بالقوى العاممة
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الماىرة والمؤىمة  .ولقد جرت عدة تجارب لتطوير أنظمة التعميم التقني والتدريب الميني وتحسين فرص تشغيل
الطمبة والمتدربين.
باإلضافة إلى ذلك ،فقد اعتمد عدد من الدول العربية برامج جديدة مثل ( النظام المزدوج ) وىي برامج تجمع ما بين

التدريب والتميّن (( التممذة الصناعية )) والبرامج المشتركة بين القطاعين الخاص والعام؛ وتدريب الطمبة عمى
ممارسة العمل ومساعدتيم في تكوين نماذج شركات فرضية  .بيد أن معظم التعميم التقني في العديد من الدول
المزود الرئيسي لجميع أنواع
العربية يجري عمى مستوى التعميم الثانوي  .ويعتبر القطاع العام في الدول العربية
ّ
ومستويات التعميم التقني والتدريب الميني ،باستثناء لبنان حيث تقع ىذه المسؤولية عمى القطاع الخاص (. )13
وفي مجال ميارات المبادرة الفردية في األعمال ،شيد عقد التسعينات اىتماما كبي ار من القطاعين العام والخاص

بت نمية ميارات إدارة المشروعات الصغيرة وزيادة عدد المبادرين بابتكارات في مجال األعمال والراغبين في تنفيذه .
ويعزى ىذا االىتمام إلى إدراك الدول ألىمية دور المشروعات الصغيرة ومتناىية الصغر في توليد الوظائف ومعالجة
قضايا  20سنة أو من ليم تعميم  -البطالة وزيادة النمو االقتصادي  .ويستيدف معظم ىذه البرامج الطمبة من الفئة
العمرية  14يتراوح ما بين  6إلى  8سنوات  .وعادة ما يكون المتدربون من طمبة المدارس الفنية ،أو ليم أعمال

خاصة أو عاطمون عن العمل  .ومما يميز ىذا النوع من التدريب أو التعميم عن غيره ىو تركيزه عمى تحفيز
الشباب عمى المبادرة واستغبلل الفرص االستثمارية لكي يتمكنوا من العمل لحسابيم الخاص أو العمل في مشروعات
استثمارية متناىية الصغر وتعتبر مبادرة "إنجاز" إحدى المبادرات األكثر أىمية في إطار تطوير ميارات المبادرة

الفردية في مجال األعمال،وىي مبادرة شبابية أطمقتيا الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية في العديد من الدول العربية،

مثل األردن والكويت ومصر والبحرين ولبنان وعمان وفمسطين وقطر .

وتيدف ىذه المبادرة إلى تنمية ثقافة المبادرة الفردية ودعم السموك اإلداري ،والتفكير اإلنتقادي واإلبداعي ،وميارات
إيجاد الحمول والتواصل بين الشباب ،وتشجيع الشباب عمى االستثمار في مجال األعمال .وتسعى المبادرة في
النياية إلى المساىمة في إعداد جيل من القوة العاممة المؤىمة والمبدعة القادرة عمى سد االحتياجات المتنامية لمقطاع
تتوجو إليو ،فقد كانت
الخاص من العمالة المؤىمة  .وعمى الرغم من مواردىا المحدودة نسبةً إلى المجتمع الذي ّ
مبادرة "إنجاز" رائدة في دعم استخدام المدارس لممناىج التي تسمط الضوء عمى أىمية المبادرة الفردية ،واكساب
الطمبة خبرات عممية في كيفية تأسيس الشركات الخاصة ،ووضع خطط مشروعات األعمال وتنفيذىا فعميا باستخدام
ميزانيات وشركاء حقيقيين من القطاع الخاص.
فعمت األردن حيث تم طرح عدة مبادرات ىادفة إلى تغيير سموك األفراد ومواقفيم تجاه العمل ،و تنمية روح
كما ّ
المبادرة الفردية واالستثمار وميارات إدارة األعمال خاصة المتعمقة بالمشروعات الصغيرة والناشئة ،مثل برنامج
"أنشئ وىو برنامج تطوير القد ارت التابع ( " )Empretecمشروعك/طور مشروعك " التابع لمنظمة العمل الدولية،
و "إمبرتك لمؤتمر األمم المتحدة لمتجارة والتنمية  .وتجدر اإلشارة إلى أن بعض ىذه البرامج (كمشاريع "إرادة"
وحاضنات األعمال) تساعد في توفير فرص التشغيل ،إضافة إلى مساىمتيا في تقديم التدريب وتنمية القدرات
اإلدارية واالستثمارية.
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ومن اآلليات المميزة في الكويت مركز لوذان لئلنجازات الشبابية والمعروف بى ى ى لوياك( )LOYACوييدف إلى منح
الشباب  16و  23عاماً  ،فرصاً لتطوير مياراتيم المينية والشخصية ليصبحوا رجال أعمال من خبلل برامج

تدريبية صيفية موجية بصفة خاصة نحو طمبة المرحمة الثانوية ليعمموا في مؤسسات محمية ودولية الكتساب ميارات
عممية  .وتجدر اإلشارة إلى أن مشروع "انيرجي ( )ENERGYمن أكثر البرامج نجاحاً في إطار تشجيع المواطنين

في الكويت عمى إنشاء شركات يشابو في طبيعتو وأىدافو برنامج "لوياك" .وىناك العديد من المنظمات الكويتية

النشطة في مجال تنمية روح المبادرة بين الشباب أىميا -:
تؤمن باإلضافة لدعميا لمشباب المستثمرين في مشاريع صغيرة  ،مواد
الشركة الكويتية لتنمية المشاريع الصغيرة التي ِّ

وأنشطة تدريبية لطمبة التعميم العالي  .وفي إطار برنامج إعادة ىيكمة القطاع الحكومي والقوى العاممة في الكويت،
جرى إعداد برامج تدريبية أخرى من شأنيا أن تمكن طالبي العمل من إنشاء شركاتيم الصغيرة الخاصة وتطويرىا.

وقد تم تنسيق العديد من ىذه البرامج مع شركاء محميين ودوليين وسواىم من المنظمات التي نجح ت في تنمية
تعددت المؤسسات الكويتية التي تضطمع بدور فاعل في تطوير روح
الشركات الصغيرة .وباإلضافة إلى ما سبقّ ،
المبادرة الفردية ،نذكر منو  :الييئة الكويتية لبلستثمار ،وجامعة الكويت ،وغرفة التجارة والصناعة في الكويت،
اليم
والصندوق الكويتي لمتنمية االقتصادية العربية .وبخصوص الحوافز ودعم التدريب ،تش ّكل األعباء الضريبية ّ
األكبر لمشركات متوسطة وصغيرة الحجم في كفاحيا لئلبقاء عمى تنافسيتو  .لذلك ،اعتمدت بعض الدول العربية
أنظمة إعفاء الشركات من الضرائب ،وذلك من أجل تشجيع القطاع الخاص عمى المشاركة في برامج التدريب د
اخل منظمات األعمال وفي البرامج المحفّزة لمتشغيل  .فقد طبقت البحرين ،عمى سبيل المثال" ،برامج ضريبة
لممشاركة في التدريب من أجل تعزيز تمويل التدريب وتقوم تونس بفرض ضريبة عمى الشراء تتناسب مع قيمة
الرواتب الموزعة ،وتساىم ىذه الضرائب في تمويل جزء من التدريب الذي تقوم بو الشركات نفسيا ،بينما يمول الجزء
المتبقي عمميات التدريب التي تقوم بيا بعض المؤسسات العامة لمتدريب .كما تقوم الدولة ،ضمن صندوق اإلدماج
والتأىيل الميني الذي أسس في عام  ، 1990بتقديم دعم لصالح الشركات التي تنفذ برامج تدريب .وفيما يتعمق
بنظام التدريب غير النظامي  ،عمى سبيل المثال نظام التممذة الصناعية والتعمم التقميدي في الورشة ،ىو نظام قديم

استخدم في أوروبا وانتشر حول العالم وموجود في كل الدول العربية  .في ىذا النظام غالبا ما يتولى عممية التدريب

–صاحب العمل نفسو باعتباره معمم حرفي ،ويعمم الصبيان أصول الحرفة مقابل أجر زىيد  .ويتطمع المتدربون
عمر  12- 14إلى اكتساب ميارات تؤىميم ليكونوا صناع معممين أنفسيم بنياية مدة التدريب التي قد تصل إلى 7
سنوات ،ويصبو معظميم إلى امتبلك محبلتيم الخاصة بيم  .ويستخدم نظام التممذة الصناعية في جميع الدول

العربية في مين عديدة منيا النجارة والحدادة وغيرىا .إال أن معظم ىذه األنشطة التدريبية التقميدية قد تطورت إلى

نظم رسمية وتحولت إلى ما يعرف حالياً بالتعميم الفني والتدريب التقني (. )14

وتجدر اإلشارة إلى أن الدول ذات الدخل المنخفض ال زالت تمجأ ،في ضوء محدودية موارده اوعدم قدرتيا عمى

توفير تدريب فني نظامي  ،إلى نماذج من التدريب غير النظامي سعيا وراء تحسين فرص تشغيل الشباب ذوي
الميارات المحدودة  .عمى سبيل المثال ،أنشئ في الصومال مشروع "حافز التعميم الصومالي لمفتيات والفتيان "
المدعوم من أمانة التعميم األفريقي ويستخدم ىذا المشروع نظام "إيصاالت الضمان " لتشجيع الشباب الفقراء غير
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المتعممين عمى تعمم القراءة والكتابة وتنمية ميارات أساسية كالنجارة والتمريض وغيره .ويعتمد عمى تشكيمة من نظم
التعميم والتدريب غير النظامي لمنح المتسربين من نظام التعميم فرصة ثانية لتعمم حرف تساعدىم عمى الحصول
عمى عمل أو عمى االلتحاق بمؤسسات التعميم التقني والميني النظامي .برامج التشغيل لتطوير جانب الطمب عمى

العمل .

المطبقة في معظم الدول العربية إلى زيادة الطمب عمى التشغيل وتوليد
حيث تيدف العديد من ىذه البرامج
ّ
الوظائف ،بما تنطوي عميو من برامج تشجيع تشغيل العاممين لحسابيم والعاممين في األعمال الحرة ،ودعم مبادرات
األعمال ،وبرامج االقتراض الميسر لممنشآت الصغيرة  ،والدعم واإلعانات المالية لؤلجور ،وبرامج التوطين واألشغال
العامة  .واألمثمة عمى ذلك كثيرة منيا :

• برامج تشجيع إنشاء الشركات الصغيرة وتشغيل العاممين لحسابيم  :اذ يشكل العمل لمحساب الخاص وممارسة
العمل الحر في أغمب األحيان  ،الممجأ األخير لكسب لقمة العيش بالنسبة لمعديد من الشباب العاطل عن العمل .
ىؤالء الباحثون عن عمل غالباً ما يقبمون وظائف يمكن وصفيا بأنيا "وظائف البقاء  ،وتتطمب ساعات طويمة من

العمل مقابل دخل أو أجر متواضع  .كما أن شريحة كبيرة من العاطمين عن العمل الذين يشرعون في تأسيس

شركاتيم الصغيرة ،يدخمون عالم األعمال عمى مضض ،وذلك نظ اًر النعدام مصادر الدخل البديمة  ،ويشار إلييم

كرىين )) .
الم َ
أحياناً ب ى ى ى ى ى ى ى (( أصحاب الشركات الصغيرة ُ
ولتوفير بيئة األعمال المناسبة ليذه ا لفئة ،فننو يتعين القيام بمجموعة من اإلجراءات من بينيا ما اعتمدتو معظم
الدول العربية من تطوير وتعديل لمقوانين  ،وتبسيط اإلجراءات  ،وذلك من أجل تخفيف العبء والتكاليف المتعمقة

بتأسيس مشاريع األعمال الصغيرة والحصول عمى التراخيص التجارية ،وتوفير االستثمار البلزم لبدء ىذه األعمال،
وكذلك إعفاء الممتمكات الرأسمالية من الرسوم والضرائب ،وتشجيع المؤسسات الكبيرة عمى دعم المشاريع الصغيرة
من خبلل التعاقد معيا من الباطن

()15

.

 .2تجارب تتعمق بتشجيع المواطنين عمى التشغيل لحسابهم وانشاء الشركات الصغيرة .

 .1اإلمارات  :عمدت "مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب  ،وىي مبادرة أسستيا ىيئة دبي لبلستثمار
والتطوير ،إلى دعم نمو الشركات الوطنية والمبادرات الفردية في مجال األعمال وتسييل إقامتيا في دبي ،وذلك
من خبلل توفير الدعم الفني والمالي لمشركات متوسطة وصغيرة الحجم التي يديرىا مواطنون إماراتيون .

 .2الكويت  :لدعم التعميم وتنمية الميارات في المناطق أسستو ىيئة التنمية واالستثمار في دبي وىي الييئة
الحكومية األساسية الداعمة لبلستثمارات أسست الييئة العامة لبلستثمار في عام  1997الشركة الكويتية لتنمية
المشاريع الصغيرة من أجل تسييل التعاون ما بين أصحاب المشاريع من الشباب واألطراف الرسمية ،مثل و ازرة
التجارة والصناعة والمؤسسات التربوية  .وقد تأسست الشركة بغرض منح ممكية وادارة وحقوق تطوير الشركات

الصغيرة المولدة لموظائف في القطاعين التجاري والصناعي لممواطنين الكويتيين وخاصة الشباب منيم  .وتقدم

الشركة خدماتيا لجميع المواطنين من سن  21إلى  42عاما ،إال أنيا تعطي أىمية خاصة لخريجي المعاىد
الفنية والتقنية.
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ُ .3عمان  :يرّكز البرنامج الحكومي لتشغيل العاممين لحسابيم سند جيوده عمى تعزيز الفرص المتاحة لممواطنين

العمانيين إلنشاء الشركات الخاصة بيم  .فالمراكز التابعة ل سند توفر لممشاريع الصغيرة ما تحتاجو من تمويل

وتوجيو وخدمات استشارية وتدريب ودعم واشراف إداري وتقني  .ومن المجاالت التي نجح فييا ىذا المشروع

صناعة األغذية والمبلبس الجاىزة ومحبلت بيع االلكترونيات  .ويعمل برنامج "انطبلقة" في عمان لتحقيق

أىداف مشابية  ،وىي مبادرة من جانب شركة "شل" لمنفط بالتعاون مع صندوق تنمية مشاريع الشباب والبنك
العماني لمتنمية ،لتشجيع الشركات صغيرة الحجم .
وتبنت مؤخ اًر األمانة العامة لمجمس التعاون لدول الخميج العربية مشروعاً إلنشاء مركز إقميمي لتنمية

المشروعات الصغيرة في دول المجمس ،وذلك لمواجية ظاىرة البطالة في ىذه الدول.

ب  :النفاذ إلى القروض  :اذ تعتبر التعاونيات والمدخرات الجماعية والقروض الصغيرة من األدوات الفعالة في
مكافحة البطالة والفقر وتعزيز التنمية االقتصادية الريفية  .وامتد مؤخ ار استخدام ىذه األدوات لتحسين الظروف
المعيشية لفقراء المدن .وقد اكتسبت ىذه اآلليات رواجاً ،منذ ثمانينات القرن الماضي ،بين المنظمات المدنية

والحكومية والدولية العاممة في مجال تنمية المناطق الفقيرة  .وتعتبر البرامج التي تسيّل الحصول عمى القروض
غاية في األىمية لرجال األعمال ،خصوصا ألصحاب المشاريع من الشباب الذين ال يممكون المدخرات الكافية
والذين ليس لدييم مصادر اجتماعية تدعميم مالياً إلطبلق مشاريعيم إال أن معظم ىؤالء الشباب تنقصيم الخبرة
في مجال األعمال ويعتبر تمويميم مخاطرة بالنسبة لممقرضين .

 :1تونس  :تأسس كل من "الصندوق الوطني لمتشغيل والبنك التونسي لمتضامن في العامين  1993و 1997

عمى التوالي  ،بيدف تسييل إنشاء شركات صغيرة خاصة في أوساط العاطمين عن العمل  .وفي مارس

 ، 2005تأسس "بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة  ،والذي يقوم أيضا بتوفير المعمومات وتنظيم
الندوات والدورات التدريبية لصغار رجال األعمال الواعدين ومعظميم من خريجي الجامعات  .ويبمغ عدد
الجمعيات المرخصة لمنح القروض الصغيرة في تونس حوالي  227جمعية ،وأبرز القطاعات المنتفعة بيذا النوع
من التمويل ىو القطاع الزراعي بنسبة  41في المائة ،ثم قطاع التجارة بنسبة  23في المائة ،وقطاع الحرف

والمين الصناعية الصغرى بنسبة  15في المائة .

 : 2البنك الصناعي في الكويت الذي يوفر القروض إلنشاء شركات حرفية صغيرة ،والصندوق االجتماعي لمتنمية
في اليمن الذي حقّق إنجا اًز ميماً في مجال توليد فرص عمل جديدة ورفع مستوى الخدمات األساسية من خبلل
تنفيذ مشاريع تنمية المجتمع وتوفير القروض الصغيرة .

 : 3برنامج "أمير" في األردن الذي نجح في تأسيس عدة مؤسسات لمقروض الصغيرة من بينيا مؤسسة تدعم
مبادرات النساء .
 : 4مشروع "المايكروستارت" بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة في مصر والمغرب واليمن والبحرين ،والذي يقدم
معونات لدعم مؤسسات القروض الصغيرة والذي حقق نتائج إيجابية في استحداث مشاريع جد يدة لمشباب
وتوفير فرص عمل  .كما توجد برامج لضمان القروض مثل برنامج "كفاالت" في لبنان و برنامج "إجادة"
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المخاطرة،
بالتعاون مع "المؤسسة األردنية لضمان القروض" في األردن ،باإلضافة إلى صناديق رساميل ُ

وغيرىا.

ج  :برامج األشغال العامة  :تعتبر ىذه البرامج وسيمة ىامة لتنمية الدخل وتوفير فرص العمل لمشرائح الفقيرة من
المجتمع ،إال أن ىذه البرامج ال تساىم في توفير فرص تشغيل دائمة لممشارآين فييا ،بل ىي عبارة عن حل
مؤقت لمبطالة إلى حين حصول المشارآين عمى وظائف دائمة  .ومن المرجح أن  10في المائة فقط من
المشاركين في برامج األشغال العامة ينجحون في الحصول عمى وظائف مناسبة عند انتياء عمميم في ىذه
البرامج  .ومن بين برامج األشغال العامة البارزة في الدول العربية برنامج الدعم الوطني في المغرب وعمره أكثر
من  30عاما ،وييدف بشكل أساسي إلى توفير فرص العمل من خبلل مشاريع ترتكز عمى كثافة اليد العاممة
في المناطق الريفية
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خامسا  :ستراتيجية مقترحة لتفعيل النشاط الخاص لتشغيل العاطمين في العراق .

تتمثل األىداف التنموية الشاممة إلستراتيجية تطوير القطاع الخاص في تقوية القطاع الخاص وتنويع االقتصاد
الوطني واعادة تنشيطو عن طريق توفير خارطة طريق لمحكومة لقيادة عممية تطوير القطاع الخاص الذي يمكن ان
يسيم في النمو االقتصادي وتحسين بيئة ممارسة األعمال في العراق ،والتصدي لئلحتياجات ذات األولوية في
تطوير القطاع الخاص والتي ينبغي التوافق عمييا بين المعنيين في الحكومة وممثمين عن القطاع الخاص  .وايجاد
منبر دائم لمحوار بين الحكومة والقطاع الخاص ،لتشارك األفكار والمعمومات البلزمة لتوليف سياسات وبرامج

تطوير القطاع الخاص التي تضعيا الحكومة  ،وابقائيا عمى المسار الصحيح لتحقيق النمو االقتصادي المنشود،
لزيادة عدد فرص العمل المتاحة لمعاطمين من القوى العاممة .بناء عمى ذلك ينبغي ان تنطمق إستراتيجية تطوير
القطاع الخاص من رؤيا مفادىا :
أ  .إعادة تموضع العراق بين االقتصادات الرائدة في المنطقة.

ب  .تحقيق تكامل أفضل إلقتصاد العراق مع اإلقتصادات اإلقميمية والعالمية.

ج  .المساىمة في تحسين تصنيفات العراق في مؤشر سيولة ممارسة االعمال .

اذ يشكل حل مشكمة البطالة والفقر ابرز التحديات التنموية خاصة وأن البطالة تتركز بين خريجي الشباب إن حل
المشكمة يكمن بشكل رئيسي في تحفيز النمو واالستثمار واتخاذ اإلجراءات والقيام باإلصبلحات البلزمة لجعل ىذا
ذلك عمى مستوى السياسات السكانية اوعمى مستوى منظومة التعميم لتتماشى مع اعادة
النمو مستدام سواء اكان ً
ىيكمة سوق العمل ومتطمبات القطاع الخاص في إطار دوره المتنامي في االقتصاد  .لكن ىذه الحمول بعيدة المدى
وبطيئة اآلثار ويتطمب إيجاد انتياج سياسات مكممة في المدى القصير سيما السياسات التي تستيدف التدخل

المباشر ف ي سوق العمل ،والتي تعتمد عمى تنفيذ برامج التشغيل لتعزيز فرص العمل وتخفيض معدالت البطالة .
يذكر ان الحكومة قد اعمنت عن ستراتيجية لتطوير القطاع الخاص تتضمن ثبلث مراحل
أ .المرحمة األولى : 2014 - 2017تقودىا الحكومة

ب .المرحمة الثانية : 2018 - 2022تقودىا الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص
ج .المرحمة الثالثة : 2023 - 2030يقودىا القطاع الخاص
022
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المرحمة األولى 2014 - 2017

ستقود الحكومة تنفيذ أنشطة المرحمة األولى في شراكة تامة مع القطاع الخاص ،والحكومات المحمية والمعنيين
اآلخرين  .وستركز ىذه المرحمة عمى تنفيذ أنشطة ذات أولوية لتحقيق نجاحات سريعة في تطوير القطاع الخاص،
السيما تشكيل مجمس تطوير القطاع الخاص ،واطبلق أنشطة الدعم المباشر لمقطاع الخاص) الييئة الوطنية
لممؤسسات

الصغيرة والمتوسطة ،المناطق الصناعية ،مراكز تطوير األعمال ،حاضنات األعمال ،سبلسل القيمة

وعناقيد التجييز( ،وتشريع و  /أو تعديل القوانين واألنظمة الرئيسية ،وتنفيذ حمبلت توعية عامة إلطبلع المواطنين
عمى التغييرات اإليجابية المتوخاة في بيئة األعمال .
وبحسب ما اشارت اليو الستراتيجية في المرحة األولى ،من المتوقع أن يحقق القطاع الخاص نموا متواضعا ليسيم
في عام  2017بنحو  ٪ 35من الناتج المحمي اإلجمالي مقارنة ب  ٪ 30,5عام  2012ويوفر فرص عمل بدوام
كامل لنحو  ٪ 30من القوة العاممة مقارنة ب  ٪ 25عام  2008وأن تنخفض البطالة من معدل  ٪ 11في عام
2011إلى معدل  ٪ 6الذي تستيدفو خطة التنمية الوطنية  ، 2013 - 2017السيما بين النساء والشباب.

اذ تتضمن إستراتيجية تطوير القطاع الخاص خطة تنفيذية أولية لممرحمة األولى تتكون من  21نشاطا .وتقٌدر
كمفة تنفيذ أنشطة المرحمة األولى بنحو  447مميار دينار ،نحو  ٪ 67منو  300مميار دينار سيوجو نحو توفير
منح وقروض ميسرة وضمانات قروض وحوافز متنوعة لمقطاع الخاص.
المرحمة الثانية

2018 – 2022

تستثمر النجاحات المتحققة في المرحمة األولى ،بتنفيذ وتفعيل كل أنشطة الدعم المباشر .وستؤدي ىذه إلى توسع

القطاع الخاص ،حجما ونشاطا ،ليوفر نحو  ٪ 45من الناتج القومي اإلجمالي ونحو  ٪ 35من فرص التشغيل،

وأن ينخفض معدل البطالة إلى أقل من. ٪ 6في الوقت نفسو ،سيكون ىنالك تحسن جوىري في بيئة األعمال،
ومناخ اإلستثمار وترتيب العراق في تقارير ممارسة األعمال السنوية التي يصدرىا البنك الدولي.

وبحمول عام  2022ستكون إعادة ىيكمة كل الشركات العامة قد أنجزت وأدخمت في شراكات تكاممية مع القطاع
الخاص عبر سبلسل قيمة وعناقيد تجييز.
المرحمة الثالثة

2022 - 2030

في أثناء المرحمة الثالثة ،ستنقل الحكومة تدريجيا إلى القطاع الخاص قيادة تنفيذ ستراتيجية تطوير القطاع الخاص .
وسيكون ىنالك نمو سريع في القطاع الخاص ،محققا ،بحمول عام  ، 2030مساىمة ال تقل عن  ٪ 60من الناتج
المحمي اإلجمالي و  ٪ 50من إجمالي تكوين رأس المال الثابت وموف ار ما ال يقل  ٪ 55من فرص التشغيل لمقوة

العاممة في حين سيستقر معدل البطالة عند  4 ٪أو أقل  .وبحمول عام  2030أيضاً ،ستكون رؤية ستراتيجية

تطوير القطاع الخاص قد تحققت ،وسيكون لمعراق قطاع خاص حيوي ومزدىر ،مبادر محمياً ،ومنافس اقميمياً،
ومتكامل عالمياً ،بيدف تحقيق التنوع اإلقتصادي والتنمية المستدامة وخمق فرص العمل.

وبالرغم من اىمية االىداف المعمنة لممراحل الثبلث اال انيا تفتقد الى االليات والوسائل واالجراءات الفعمية ولم تأخذ
بنظر االعتبار التمويل الحكومي البلزم الذي سيمكن من تنمية وتطوير ىذه المشاريع ولم تعمل عمى دراسة اىم
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السياسات التي ينبغي وضعيا عمى المستوى التجاري والصناعي والزراعي ومن دراسة اىم التحديات الخارجية التي
يتعرض ليا النشاط الخاص بسبب حالة االنكشاف التجاري باالضافة الى بيئة األعمال في العراق فمنذ عام 2004
تصدر مجموعة البنك الدولي سنويا تقرير ممارسة األعمال الذي ييدف إلى قياس األعباء التي توقعيا أنظمة

األعمال عمى الشركات بحيث أصبح التقرير أحد المنتجات المعرفية الرائدة في مجموعة البنك الدولي في مجال
تنمية القطاع الخاص
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 ،ويعود لو الفضل بتحفيز تصميم العديد من اإلصبلحات التنظيمية في البمدان النامية .

بل لمتكاليف والمتطمبات واإلجراءات التي يخضع ليا أي نوع معين من الشركات الخاصة
بل مفص ً
ويقدم التقرير تحمي ً
في جميع البمدان ،ومن ثم ،يضع تصنيفات لكل بمد  .حيث بدأ إدراج العراق في تقرير ممارسة األعمال عام 2007

ومنذ ذلك الحين ،صنف العراق بين المراتب الدنيا الجدول
في  29تشرين األول . 2013

 1-في تقرير ممارسة أنشطة األعمال الذي صدر

الجدول –  1ترتيب العراق في تقارير ممارسة األعمال2007 – 2014
ترتيب العراق بين الدول

السنة

222
0222
222
0222
226
0222
222
0222
266
0222
262
0220
262
0222
222
0222
المصدر :تقرير ممارسة انشطة االعمال لعام  2014الصادر عن البنك الدولي لمتنمية والتعمير.
عمى وفق ماسبق يتطمب البحث عن برامج لتفعيل وتطوير النشاط الخاص تاخذ في االعتبار :

 . 1تفعي ىىل دور مكاتى ىىب التشى ىىغيل وخى ىىدمات البحى ىىث عى ىىن عمى ىىل والت ىىي ثبتى ىىت نجاعتيى ىىا مى ىىن خى ىىبلل التجى ىىارب الدوليى ىىة
فى ى ىىي تقريى ى ىىب جى ى ىىانبي العى ى ىىرض والطمى ى ىىب فى ى ىىي سى ى ىىوق العمى ى ىىل  .وتمثى ى ىىل مسى ى ىىاىمة القطى ى ىىاع الخى ى ىىاص فى ى ىىي تقى ى ىىديم
خ ى ىىدمات التش ى ىىغيل خط ى ىىوة ىام ى ىىة نح ى ىىو تحس ى ىىين كف ى ىىاءة تق ى ىىديم ى ى ىىذه الخ ى ىىدمات وتبلف ى ىىي ال ى ىىنقص الكبي ى ىىر والبط ى ىىئ
في إنشاء قواعد معمومات مستحدثة عن سوق العمل .

 .2ىناك أيضاً حاجة ُممحة لتطوير التدريب والتعميم الميني واتخاذ الخطوات البلزمة الحداث التغيير ليذا النوع من
التعميم سيما من خبلل إدراج مكونات من التعميم الميني ضمن التعميم العام  ،والعمل عمى مساىمة القطاع
الخاص في تصميم المناىج وتمويل برامج التدريب الميني  ،وتقوية االرتباط بين الميارات المكتسبة والتوظيف
خاصة في القطاع الخاص  .ونظ اًر لتكامل مختمف مكونات برامج التشغيل ،ىناك ضرورة لمتنسيق بين ىذه

المكونات لتبلفي بعض اآلثار السمبية الممكنة عمى حوافز وسموكيات الباحثين عن عمل وأرباب العمل ،وتجنب

التداخل بين أىداف وأدوار المؤسسات القائمة عمى تصميم وتنفيذ ومتابعة برامج التشغيل  ،والعمل عمى التقييم
المستمر ليذه البرامج لضمان تحقيق األىداف .
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 . 3كما ان انخفاض وتذبذب ايرادات النفط والمعونات الدولية مع إتباع سياسات تحررية وتقميص سياسات الدعم
وتحرير التجارة واألسواق ،ومع توقف القطاع العام عن االستمرار في القيام بدور الممجأ األخير لتوظيف القوى
العاممة ،فنن مواجية تحدي التشغيل يتطمب القيام بنصبلحات اقتصادية واجتماعية عميقة  .وعميو ان تحقيق

نمو مستدام وزيادة فرص التشغيل يحتاج إلى نمط جديد لمتنمية يقوم عمى تحوالت جوىرية متمثمة في تفعيل دور

القطاع الخاص  ،والتحول من اقتصاد أحادي الموارد إلى اقتصاد أكثر تنوعا واستق اررا .وتتطمب ىذه التحوالت
بدورىا تحسين البيئة المؤسسية وأسموب إدارة التنمية  ،باإلضافة إلى قيام عقد اجتماعي جديد يعيد تعريف
العبلقة بين الدولة وبين مختمف األطراف الفاعمة في االقتصاد وباإلضافة إلى ىذه اإلصبلحات االقتصادية،
ىناك حاجة إلى تنفيذ إصبلحات ىامة أخرى ،من بينيا اصبلح المنظومة التعميمية لتبلفي تدني المستوى

التعميمي ومخرجاتو التي ال تتماشى مع متطمبات سوق العمل الحديثة .

 . 4ولعل ما يبرر إيجاد حمول سريعة لمنيوض بالتشغيل سيما من خبلل التدخل المباشر في أسواق العمل ،ىو
محدودية أثر اإلصبلحات االقتصادية التي نفذىا العراق عمى إمكانيات التوظيف ،حيث تزايدت معدالت البطالة
كما أن استجابة القطاع الخاص لعمميات اإلصبلح االقتصادي في مجال التشغيل كانت دون المستوى المتوقع

نتيجة لعدة عوامل اىميا - :

 عدم مالئمة بيئة األعمال االستثمارية

 وجود حوافز مادية وعينية في القطاع العام يصعب عمى القطاع الخاص أن يضاهيها
 عــدم التكــافن بــين اختصاصــات ومهــارات الخــريجين مــن المنظومــة التعميميــة ومتطمبــات العمــل فــي القطــاع
الخاص.

ويمكن ان يأخذ التدخل المباشر في أسواق العمل أشكاال متعددة ،ويتمثل في اتخاذ مجموعة من السياسات التي
ترمي إلى تسييل إدماج الباحثين عن عمل في سوق العمل ،باإلضافة إلى إدارة مخاطر ىذه السوق من خبلل
توفير دخل في فترات البطالة أو التوقف عن العمل  .وتنقسم ىذه السياسات إلى ما يسمى سياسات سوق العمل

النشطة والسياسات غير النشطة  .لتشمل السياسات النشطة تقديم دعم األجور والتوظيف  ،والتدريب واعادة

تدريب المسرحين من العمل خصوصا من القطاع الخاص  ،وبرامج التوظيف المباشر واستحداث المشاريع
وتقديم خدمات البحث عن عمل  .بينما تشمل السياسات غير النشطة تقديم إعانات وتأمين البطالة والتقاعد

المبكر  .وباإلضافة إلى مساىمتيا في معالجة بعض االختبلالت المرتبطة بالتشغيل وسوق العمل ،فنن ىذه
السياسات يمكن أن تساىم بشكل ممحوظ في التخفيف من البطالة ،خاصة إذا ما تم تصميميا ومتابعتيا وادارتيا

بشكل جيد.

 . 5القضاء عمى عوائق التشغيل والمشاركة في سوق العمل وذلك من خبلل :
 oترشيد المنح والدعم المقدم لمعاطمين من خبلل تقصير مددىا وتحديد سقوف ليذا الدعم ،باإلضافة إلى ربطو
بالمساعي الجدية لمعاطمين في البحث عن عمل.

 oتحسين إدارة خدمات التشغيل في القطاع العام والبحث جدياً في خيار المجوء إلى مكاتب التوظيف الخاصة
كوسيمة لتعزيز أداء خدمات التشغيل.
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 oتجنب التشريعات التي تحدد األجر األدنى عند مستويات عالية ،وتشجيع اتفاقات عمل مرنة من شأنيا أن
تحفز الطمب عمى التشغيل.
 oالتخفيف من أثر القوانين الصارمة الساعية لحماية الوظائف والتي تميل إلى تفضيل العاممين الحاليين عمى

حساب طالبي العمل الجدد الذين يجبرون في أغمب األحيان عمى القبول باتفاقات عمل مؤقتة ،والتي تؤدي

فعالة ،والى تخفيض قابمية تشغيل العمال المؤقتين خاصة أولئك الذين
إلى أسواق تشغيل مزدوجة وغير ّ
عانوا من البطالة لفترة طويمة.
 oجعل تعويضات الفصل من العمل والتدابير القانونية في حال تسريح العمال معقولة وضمن نطاق التوقعات.
يمول من المساىمات
وتتمثل أحد الخيارات المطروحة في ىذا اإلطار في فتح حساب توفير لمبطالة ّ
لمعمال االستفادة منو في حال توقفيم عن العمل .
المنتظمة ألصحاب العمل ،ويمكن ّ

 oإدخال المزيد من المنافسة عمى أسواق السمع والخدمات بغرض تحسين سير سوق العمل ،حيث أن إزالة
أن نجاح
العوائق القائمة في ىذه األ سواق قد تولّد الديناميكية الضرورية لتحفيز الطمب عمى التشغيل ،عمماً ّ
ىذه العممية مرتبط باعتماد تدابير تيدف إلى تسييل حصول قطاع األعمال عمى القروض من جية ،والى
خفض تكمفة األعمال وبخاصة تكمفة تأسيس الشركات الجديدة .

 oتحسين النفاذ إلى البرامج التدريبية ،والرفع من نوعيتيا ،وتنويع مصادر تمويل ىذه البرامج ال سيما من
خبلل إجراءات التمويل المشترآة ،ومشارآة القطاع الخاص في تمويل وتصميم وتنفيذ ىذه البرامج.
الميمشة ،وتتضمن اإلجراءات اآلتية :
 oزيادة قابمية تشغيل المجموعات
ّ
 اتخاذ اإلجراءات البلزمة من أجل تحسين ظروف توظيف المجموعات الميشمة ،مثل كبار السن والنساء
والمتسربين من المدارس.
تشجع األفراد عمى االنسحاب المبكر من سوق العمل ،وتعديل التشريعات
 إصبلح أنظمة التقاعد التي ّ
حداً التفاقات العمل المرنة ،والتي ال
التي تفرض ضرائب باىظة عمى الدخل الثاني في األسرة أو تضع ّ

تشجع المرأة عمى المشارآة في القوى العاممة.
ّ
 تخفيض معدالت البطالة لدى األقل ميارة ولدى األفراد الذين ترآوا المدرسة مبكرا ،من خبلل رفع مستوى
التعميم األدنى المطموب من أجل العمل ،بما في ذلك التعميم والتدريب الفني.
 توسيع تنفيذ سياسات سوق العمل لتشمل المناطق الريفية والعاممين في القطاع غير النظامي.

• ضرورة تكامل وتنسيق السياسات  :ويقصد بذلك زيادة التفاعل ما بين المؤسسات والسياسات من أجل تحقيق نتائج أفضل
فعالة بوجود
عمى صعيد سوق العمل  .فسياسات سوق العمل النشطة مثل خطط التدريب والبحث عن عمل قد ال تكون ّ
الوظيفي  .كما
سياسات غير نشطة مثل المنح السخية لمبطالة والتعويضات عن الفصل واألحكام الصارمة في مجال األمن
ّ

أن اقتران عدم المرونة في األجور بمعدالت ضرائب مرتفعة عمى الشركات قد يؤدي إلى نتائج سمبية عمى التشغيل  .ويدل

النج اح النسبي لبعض دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إلى أنو من غير الضروري التضحية بأىداف التوزيع العادل
لمدخل من أجل تحقيق نتائج أفضل في سوق العمل ،حيث يمكن الدمج ما بين المرونة في األجور ،وتقديم المنح لمعاطمين

عن عمل ،وتوفير األمن الوظيفي لمعاممين شريطة إتباع برامج وسياسات تشغيل فاعمة ،وضمان المنافسة الكاممة في أسواق

السمع والخدمات.
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 . 6تبني وتاسيس حاضنات لالعمال .

لمواجية اعباء تكييف سياسات التحول االقتصادي في غياب آليات موحدة لتقديم الدعم والتمويل والمعونة الفنية
لممشروعات الصغيرة باعتبارىا اساس حل ازمة البطالة  ،تعتبر حاضنات األعمال اآللية المناسبة لمدعم  .ويمكن

توضيح االساس الذي تقوم عميو فكرة انشاء حاضنات لبلعمال منيا

( )19

:

 )1عدم قدرة اصحاب االعمال عمى التحول من عقمية الفرد إلى عقمية المؤسسة .

 ) 2المشكبلت التمويمية واإلستثمارية وتتحدد اساسا بالمعوقات القانونية والتنظيمية – وتقدير اإلحتياجات التمويمية
وتكاليف التمويل والبدائل اإلئتمانية المتاحة  -مخاطر التعثر باالضافة الى غياب أو قصور دور المؤسسات
الداعمة .
 )3ان أصحاب المشروعات وبخاصة الداخمين الجدد الى سوق العمل ممن لدييم شيادة جامعية ليس لدييم خبرة
كافية في التعامل مع السوق وما يتعمق بالبيئة المحيطة بالمشروع .

فالعراق مايزال يعاني من مشكمة تطبيق المعارف والعموم النظرية الى الواقع العممي  ،إذ ال تستجيب نواتج

األنظمة التعميمية عمى النحو المناسب لطمب سوق العمل  .ويفتقر الى مؤسسة او جية تعميمية او مينية قادرة عمى
تطوير األفكار المبتكرة لخمق مشاريع ريادية تخدم المجتمع وتمبي احتياجات السوق بما يتناسب مع مؤىبلت
المستثمر وامكانياتو المالية .بما يضمن بناء قطاع خاص قادر عمى المنافسة واستيعاب المتغيرات االقتصادية
الدولية ومفرداتيا وااللتزام بقواعد اقتصاد السوق .

االمر الذي يتطمب ان تضطمع الجامعات بدور عممي وعممي لتأسيس مركزمتخصص يناط بو مسؤولية دعم

وتنمية المشروعات الصغيرة يدعى ب ى ى ى ى ى ى ى ( حاضنات االعمال ) لصياغة الحمول المناسبة لممشكبلت تتناسب مع

البيئة والتحديات المحيطة بالمشروع  .والتأكد من احتياجات المشروعات لبرنامج االحتضان ومدى مبلئمة الخدمات

التدريبية ليذه االحتياجات  .فالحاضنات تقنية جديدة لدعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة عند مرحمة

التأسيس واالنطبلق والتشغيل فيي ( منظومة متكاممة من الخدمات والتسييبلت وآليات المساندة واالستشارة توفرىا
مؤسسة ذات كيان قانوني لدييا الخبرات البلزمة والقدرة عمى االتصال والحركة الضرورية لنجاح مياميا )  .وتدار
ىذه المنظومة من خبلل إدارة عممية متخصصة توفر أنواع الدعم البلزم لتاىيل كفاءات العمل وتنمية راس المال

ا لبشري .ومنح الشركات الصغيرة القدرة عمى ظيور أفكار وتصاميم ووظائف جديدة فضبل عن تسييل تبادل
الخبرات والمعارف واألفكار بين المصانع والجامعات والمراكز البحثية بما يعمل عمى تخفيض مخاطر االستثمار

()20

.

 . 6دعم المشروعات الخاصة المتوقفة عن العمل .
ويمكن ان تتم ذلك من خبلل :

 اإلفصاح والشفافية في القوانين والموائح المتعمقة بقانون االستثماررقم  13لسنة  2006المعدل ونشر ذلك مع
تفسير الفقرات الواردة في وسائل اإلعبلم ومن خبلل المنظمات االقتصادية .

 الزام القطاع العام لتوفير التغذية المعموماتية الفنية والتكنولوجية والتسويقية البلزمة لنجاح المشاريع واستخدام
منتجاتيا لضمان نجاح الجانب التسويقي ليا  .ومساعىدة رجال االعمال بتحديث المكائن واالالت عبر نقل

وتوطين التكنولوجيا
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 إعفاءات ضريبية وحوافز التصدير وتوفير الطاقة الكيربائية والوقود من خبلل إنشاء مجمعات تجارية
وصناعية وخمق بيئة استثمارية مواتية لحفز رجال األعمال .
 تحفيز المؤسسات المالية عمى تغطية جزء من مخاطر المصارف في حالة تعثر تسديد القروض .
 تطوير أنواع مختارة من السمع التصديرية التي يمكن انتاجيا وفقا لمزايا أسعار الصرف التنافسية .

 اإلستفادة من إمتيازات المناطق التجارية الحرة والمناطق الصناعية المؤىمة  ،ومن خبلل تخفيض الجمارك عمى
مدخبلت وتجييزات اإلنتاج .
 وضع ضوابط استيرادية وفق مقررات ومبادئ منظمة التجارة العالمية ومنح اجازات استيراد صادرة من الو ازرات
المختصة تتفق مع الحاجة الفعمية لممواد االولية و حاجة السوق المحمية لمبضائع المستوردة .

 دراسة وتفعيل قوانين التصنيع وفق اتفاقات منظمة التجارة العالمية والتي تقضي بمنع اغراق االسواق بالبضائع
المستوردة والذي يؤدي الى تدميرالصناعات المحمية وزيادة البطالة والكساد وزيادة التضخم .
 .7سياسات الحماية التجارية وخمق بيئة موائمة لالستثمار الخاص

ان واقع النشاط الخاص في العراق بحاجة الى صورة دولة تتدخل بشكل مقصود كما يجب ان يتحول تركيز التدخل
الحكومي من تخطيط المشاريع الى تخطيط السياسات العامة  ،ويجب عمى الخطة ان تعكس

استراتيجية لمتنمية

تشجع التغير الييكمي عن طريق تقديم اشارات صحيحة لمسوق .

كما يجب عمى صانعي السياسات ان يصمموا صناعية تركز عمى مجموعة منتقاة من الصناعات وان تتمتع
القطاعات الرئيسة بالدعم الحكومي من اجل حيازة التكنولوجيا والتدريب واعادة الييكمة والنفاذ الى االسواق ونشر
المعمومات وتقديم القروض باسعار فائدة منخفضة وذلك لتكينيا من النمو والمنافسة داخل السوق المحمية وخارجيا .
اما مايتعمق باستراتيجية التصنيع من اجل التصدير ودعم الصادرات فبلبد من انشاء قدرات عرض الصادرات من
خبلل توفير حماية لمصناعات الناشئة تقوم من خبلليا بزيادة كفاءتيا التقنية وبتحسين ميزتيا التنافسية  .ان

الغرض الرئيسي ل متدخل في الصناعات الناشئة ىو التحول السريع لمصناعات المحمية من االنتاج المحمي الى
الصادرات مدعوماً باإلرادة السياسية اللغاء الحماية تدريجياً عن الصناعات المتقاعسة اذ ان مدة الحماية الطويمة

تكون مرتفعة لممحافظة عمى االرباح المرتفعة االصطناعية لمشركات المحمية والتكاليف االعمى لممدخبلت
المستوردة.

فضبل عن ان مجريات الواقع تفرض مجموعة من االدوات التي يمكن لمتخذ القرار اتباعيا لرسم سياسة تجارية
عمى خمفية اىداف اجتماعية واقتصادية محددة مسبقا وفيما يمي عرضا موج از الىم ىذه االدوات.

اوال :التعرفة الجمركية ) (Tariffsوىي بمثابة ضريبة تفرض عمى السمعة حين استيرادىا .وتقسم الى نوعين يعرف
االول بالتعرفة المحددة ( ) SPECIFIC TARRIFSوىي عبارة عن مبمغ ثابت يستوفى عن كل وحدة من

وحدات السمعة المستوردة .اما الثاني فيو التعرفة حسب القيمة وىو عبارة عن ضريبة تفرض كنسبة من قيمة
البضاعة المستوردة .وفي كمتا الحالتين فان التعرفة تؤدي الى رفع كمفة البضاعة المستوردة الى السوق

المحمي.وتعد التعرفة من اقدم السياسات التجارية وتحقق دخبل لمحكومة.
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ثانيا :اعانات التصدير ) (Export Subsidiesوىي عبارة عن منحة تقدم الى منشآت االعمال اومن يقوم
بتصدير بضاعة الى الخارج .

ثالثا :حصص االستيراد)  )Import Quotasوىو عبارة عن تحديد كمي مباشر عمى استيراد سمع معينة حيث يتم
السيطرة عمى ىذه الحصص من خبلل اجازات االستيراد التي تمنح الشخاص او منشآت مستوردة لمسمعة .يمكن

القول ان تبني استراتيجية مقترحة تضمن الحماية التجارية والصناعية البلزمة لمصناعة العراقية الناشئة والحديثة
ومنع االغراق ضمان اكيد لموصول لمنمط الحديث في التنافسية من خبلل احتضان ورعاية ذوي األفكار
االبداعية والمشروعات ذات النمو السريع والقيمة المضافة العالية وتقديم خدمات أساسية مشتركة لدعم المبادرين
وتسييل فترة البدء في إقامة المشروعات عمى أسس ومعايير متطورة من خبلل توفير الموارد المالية المناسبة

لطبيعة ىذه المشروعات وتقديم المعونة واالستشارات الفنية المتخصصة والمساعدات التسويقية .

المصادر المستخدمة بحسب ورودها في البحث :
( )1جمهورٌة العراق مجلس الوزراء هٌئة المستشارٌن إستراتٌجٌة تطوٌر القطاع الخاص . 0222 -0222
ص6
( )2المصدر  :الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجٌا المعلومات ـ مدٌرٌة اإلحصاء الصناعً ـ تقرٌر المنشآت
الصناعٌة المتوسطة لسنة 0222ص. 0
) )3أ.م.د.ثائر محمود رشٌد ستراتٌجٌة دعم وتطوٌر ألصناعات الصغٌرة فً ضوء تقوٌم فاعلٌة مبادرات
القروض فً العراق  ،مجلة كلٌة االدارة واالقتصاد  ،المجلد 26العدد .0222 ، 2
( )4المرجع السابق ص22

.

( )5للمزٌد من االطالع ٌنظر فً ذلك :
عبد العزٌز مخٌمر وأحمد عبد الفتاح  ،دور الصناعات الصغٌرة والمتوسطة فً معالجة مشكلة البطالة بٌنالشباب فً الدول العربٌة ـ المنظمة العربٌة للتنمٌة أالدارٌة  ،0222 ،ص.62
( )6اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة  ،االثر االجتماعً العادة الهٌكلة مع التركٌز الخاص على البطالة  ،االمم
المتحدة نٌوٌورك،022ص.2
( )2هاشم محمد العركوب  ،االقتصاد الغٌر الرسمً فً بلدان الجوار العراقً  ،نشرة متابعات اقلٌمٌة  ،مركز
الدراسات االقلٌمٌة  ،جامعة الموصل  ،العدد الثانً حزٌران . 0222
( )8أ .م.د .ثائر محمود رشٌد ،م.م.احمد كامل  ،التنافسٌة الجدٌدة واعادة هٌكلة سوق العمل العراقٌة  ،مجلة
االدارة واالقتصاد العدد.0222 ، 20
( )9للمزٌد من التفاصٌل ٌنظر :
 د .فارس كرٌم برٌهً  ،اشكالٌة البطالة وسبل معالجتها فً العراق  ،دراسة تحلٌلٌة من نواحً اقتصادٌةواجتماعٌة ،المإتمر العلمً األول لكلٌة االدارة واالقتصاد  ،جامعة القادسٌة .0222،
( )11للمزٌد من االطالع ٌنظر:
 وجدان عبد االمٌر  ،المشروع االستراتٌجً ( التعلٌم فً العراق)  ،التحدٌات التً تواجه النظم التربوٌة ،كلٌة التربٌة االساسٌة،الجامعة المستنصرٌة،بٌت الحكمة .0222،
 وزارة التربٌة  ،المدٌرٌة العامة للتعلٌم المهنً  ،انموذج حاكمٌة التعلٌم والتدرٌب المهنً والتقنً فًالعراق.
( )22للمزٌد ٌنظر :
 نصرت المدرس  ،االعداد المهنً فً المانٌا  ،غرفة التجارة والصناعة العربٌة وااللمانٌة . 2222،022
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مجلة كلٌة بغداد للعلوم االقتصادٌة الجامعة

( )12اآلثر اآلجتماعً آلعادة الهٌكلة مع تركٌز خاص على البطالة  ،اللجنة اآلقتصادٌة وأآلجتماعٌة لغربً أسٌا،
المرجع السابق  ،ص . 20
( )13طارق علً واخرون  ،الشراكة بٌن مإسسات التعلٌم والتدرٌب المهنً وسوق العمل  ،المركز العربً لتنمٌة
الموارد البشرٌة . 0222 ،
( )14وزارة التربٌة  ،المدٌرٌة العامة للتعلٌم المهنً  ،الشإن العلمٌة والمهنٌة  ،تقرٌر عن اسالٌب التدرٌب
والتعلٌم المهنً فً دول مختارة . 0222،
( )15إسكوا  ،مسح التطورات االقتصادٌة واالجتماعٌة فً منطقة إسكو  ، 0222-2222الجزء الثانً ،االمم
المتحدة  ،نٌوٌورك.
( )16اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربً آسٌا  ،القروض الصغرى وتموٌل المشارٌع الصغرى ( من اجل
تخفٌف وطؤة الفقر فً المناطق الرٌفٌة فً دول منطقة االسكوا)  . ،االمم المتحدة  ،نٌوٌوك .0222 ،
( )17ستراتٌجٌة تطوٌر القطاع الخاص  ، 0222 -0222جمهورٌة العراق -مجلس الوزراء  ،هٌئة المستشارٌن،
ص. 22
( )18تقرٌر ممارسة انشطة االعمال لعام  0222الصادر عن البنك الدولً للتنمٌة والتعمٌر.
( )19هالل ادرٌس مجٌد و معن ثابت ( ،دور حاضانات االعمال فً تنمٌة المإسسات الصغٌرة ،الملتقى الدولً
حول متطلبات تؤهٌل المإسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الدول العربٌة  ،الجزائر ’ ابرٌل . 0226
( )21للمزٌد ٌنظر :
محمد صالح الحناوي واخرون  ،حاضنات االعمال  ،الدار الجامعٌة –االسكندرٌة  ،0222 ،ص. 22 حاضنات األعمال مفاهٌم مبدئٌة وتجارب عالمٌة ـ المنظمة اإلسالمٌة للعلوم والتربٌة والثقافة ـ إنترنت ،الجزٌرة نت  .الصفحة الرئٌسٌة..
( )21محمد العلج  ،مجلة التنمٌة الصناعٌة العربٌة العدد  ، 22ك ، 0222 0ص. 26
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