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 "انموذجا )العراق والجزائر(اثر البطالة في النمو االقتصادي 
  امنة عبد االلھ حمدون  زیداناسوان عبد القادر                 

  العراق -جامعة الموصل  –ت كلیة الزراعة والغابا -قسم االقتصاد الزراعي 
  

  الخالصة
اق والجزائfر بشfكل خfاص مشfكلة ذات غدت ظاھرة البطالة في البلfدان العربیfة بشfكل عfام ،العfر        

أبعاد اقتصادیة و اجتماعیfة تعبfر بوضfوح عfن عجfز فfي البنfى االقتصfادیة و عfن خلfل اجتمfاعي علfى 
الصعید الوطني ، إذ تعتبر البطالة آفة اجتماعیfة خطیfرة تعطfل القfدرات البشfریة و تبfدد فfرص النمfو و 

حfدیات التfي تواجfھ البلfدان العربیfة فبfدون التشfغیل الرفاه االقتصادي و تمثل قضیة التشfغیل احfد اھfم الت
یكون ھناك فقدان وھدر لفرص تنمویة لfراس المfال البشfري ، لfذلك اسfتھدف البحfث التعfرف علfى اثfر 

وذلك مfن  ٢٠٠٨-١٩٩٥للمدة ) العراق ، الجزائر(البطالة في النمو االقتصادي في بلدان عربیة مختارة 
حیffث تؤكffد  Ouknقتصffادي ومعffدل تغییffر البطالffة بأسffتخدام قffانون خffالل دراسffة العالقffة بffین النمffو اال

الدراسfات القیاسfیة التfي اجریffت فfي العfراق وجffود اختالفfات فfي مجfال زیffادة معfدل النمfو االقتصffادي 
وغیاب سلسلة زمنیfة مسfتمرة عfن البطالfة ومعfدالت النمfو وكfذلك عfدم وحfدة المعfاییر االحصfائیة ممfا 

امfا بالنسfبة للجزائfر فالتحلیfل القیاسfي .وكذلك معدل النمو الفعلfي  Ouknمعامل الیمكن التحدید الدقیق ل
% ٥.٢لمعدالت النمو وتغییر نسب البطالة یبین ان المعدل الطبیعي لالقتصfاد الجزائfري ھfو فfي حfدود 

ا ، و تبfین مfن خfالل البحfث أن البطالfة فfي معظمھf"وھي النسبة الالزمة لبقاء معدل البطالة الحالي ثابتا
بطالffة ھیكلیffة ناجمffة عffن توقffف قطاعffات االنتffاج الرئیسffیة وبffاالخص الزراعffة والصffناعة التحویلیffة 
ومعظffم االنشffطة الخدمیffة حیffث یعتبffر النمffو تغییffر كمffي یمكffن ان یحffدث فffي اتجffاھین احffدھما مffرتبط 

لدراسfة بزیادة انتاجیة العمل واالخر مرتبط بزیادة عرض العمfل لتخفfیض نسfبة البطالfة، لfذلك توصfي ا
بضرورة تشجیع االستثمارات المحلیة واالجنبیة لخلق فرص العمل للخریجین وحسب مfؤھالتھم العلمیfة 
والعمffل علffى تشffجیع االدخffار واتبffاع سیاسffات مffن شffأنھا العمffل علffى تخفffیض نسffبة البطالffة ذلffك الن 

  .بالنمو االقتصادي " مباشرا" البطالة ترتبط ارتباطا
  

  المقدمة
م بشfكل عfام والfدول العربیfة بشfكل خfاص مfن مشfكلة البطالfة وتتفfاوت نسfب تعاني دول العfال

لطبیعة النظام االقتصادي و درجة تطوره و بقfدر مfایتعلق االمfر بfالعراق فfان الحfروب و " تاثیرھا تبعا
الظروف التي مر بھا ساھمت في زیادة نسبة البطالة مما تسبب في ترك اثار علfى مسfتوى المعیشfة فfي 

تعد ظاھرة البطالة ذات ابعfاد مختلفfة ، فھfي ظfاھرة اقتصfادیة تبfین وجfود خلfل فfي النشfاط  العراق كما
االقتصادي كما تعتبر في الوقت نفسھ ظاھرة اجتماعیة لما لھا مfن اثfار اجتماعیfة علfى تركیبfة المجتمfع 

ه االقتصfادي حیث تعتبر البطالة افة اجتماعیة خطیرة تعطل القدرات البشریة و تبدد فرص النمو و الرفfا
ان محاولة فھم كیفیة التاثیر علfى البطالfة یجfب ان ینطلfق مfن فھfم طبیعfة العالقfة مfع )  ٢٠٠٥حسن ،(

المتغیرات االقتصادیة االخرى كالنمو و االستثمار و معدل االجور و نسبة التضfخم ، و بمfا ان العوامfل 
لبنیfة االقتصfادیة ، فfان تحلیfل التغییffر السfابقة تتfداخل فیمfا بینھfا وتfرنبط كلھfا بfالتغیرات الحاصfلة فfي ا

مffن ربffط البطالffة بffالتغیر الحاصffل فffي قffدرات االقتصffاد علffى التغییffر أي مffع النمffو " ینطلffق اساسffا
االقتصادي باعتباره اھم مقیاس لتغییر االقتصاد ، ولھذا تعتبfر السیاسfات االقتصfادیة الداعمfة للنمfو ھfي 

نسffبة ارتفffاع معffدل النمffو االقتصffادي بطبیعffة السیاسffات  ذاتھffا سیاسffات القضffاء علffى البطالffة وتتحffدد
االقتصffادیة  المعتمffدة حیffث یرتكffز التحلیffل الكینffزي علffى سیاسffة االنتعffاش عffن طریffق الطلffب ، وھffو 

اذا " االعتقاد السائد لدى معظم االقتصادیین، حیث ینطلقون من اعتبfار ان البطالfة سfوف تfنخفض تلقائیfا
ادي ، بینما یركز اتجاه اخر اكثfر لیبرالیfة علfى العfرض مfن خfالل الfدعم ارتفعت معدالت النمو االقتص

تعد البطالة من المصاعب و التحدیات الرئیسة التي تواجھ االقتصfاد الریفfي ) ٢٠٠٠فیصل ، (للمشاریع 
العراقي لما لھا من انعكاسات عمیقة على االوضfاع االجتماعیfة و االقتصfادیة وممfا یزیfد مfن حfدة ھfذه 

استمرارھا ووجودھا مدة طویلة مع استمرار ارتفاع معدالتھا فfي السfنوات االخیfرة و ظھورھfا المشكلة 
باشكال وانواع مختلفة ، فقد ارتفع معدل نمو السكان و القوى العاملfة  مقارنfة بتطfابق نمfو الطلfب علfى 

ھfا اسfتفحال ممfا یترتfب علیالعمالة الناتج من عدة عوامل منھا ضعف القدرة على تولیfد فfرص التشfغیل 
  مشffffffكلة البطالffffffة خاصffffffة إذا علمنffffffا بffffffان العffffffراق یزخffffffر بقاعffffffدة انتاجیffffffة زراعیffffffة واسffffffعة
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  ١٢/١١/٢٠١١وقبولھ  ٢٤/١٠/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
من مساحة العراق كارض صالحة للزراعة ، و الموقfع االسfتراتیجي علfى شfط % ١٣إذ تمثل ما نسبتھ 

عfن " طfویر صfناعتھ الوطنیfة عfن طریfق االسfتثمار فضfالالعرب حیfث یمتلfك العfراق امكانیfة ھائلfة لت
و لعfل اھfم اسfباب . تنمیة و تنشیط و دعم الصfناعات الصfغیرة التfي تسfھم فfي خفfض معfدالت البطالfة 

  )٢٠٠٥حسن ،:(تفشي البطالة و استمرارھا في االقتصاد العراقي ھواالتي 
اتج المحلfي االجمfالي یعتمfد علfى االیfراد عتبر االقتصاد العراقي احادي الجانfب أي ان النمfو فfي النfی-١

مfن القfوة % ١المتحقق من بیع النفط الخام للخارج وھذا ال یوظف اال نسبة بسیطة قfد التتجfاوز تشfغیل 
عffن التقلبffات فffي اسffعار الffنفط  العالمیffة والتffي تffؤثر بffدورھا علffى حصffیلة " العاملffة العراقیffة ، فضffال

اق الحكومي وتذبذب في تنفیذ خطfط التنمیfة و توقfف كثیfر مfن االیرادات التي تنعكس على مستوى االنف
  .المشروعات بالتالي حجب القطاع االقتصادي على امتصاص البطالة 

ضعف القطاع الخاص و عدم استیعابھ نسبة كبیرة من قوة العمfل العراقیfة واقتصfاره علfى االسfتثمار -٢
لزراعیfة و الخدمیfة والتfي یمكfن ان تمfتص في المجال التجاري و ترك المجاالت االخرى الصناعیة و ا

  .اكبر حجم من البطالة 
  .انخفاض نسبة االنفاق على المشاریع االستثماریة و خاصة الزراعیة منھا -٣
اھمال القطاعین الصناعي و الزراعي و فسح المجال لدخول بضائع و سلع مستوردة مfن خfالل رفfع -٤

اضfffافة لفشfffل بffرامج التنمیfffة للعنایfffة بالجانfffب .كffن الرسffوم الكمركیfffة او تخفیضfffھا الffى ادنfffى حfffد مم
االجتماعي و عدم مواكبة البرامج الدراسیة للتجدد و التفاوت الكبیfر بfین معfدالت النمfو السfكاني والنمfو 

كمffا ان االزمffات ) ٢٠٠٩الزبیffدي،(قتصffادیة عffن العمffل االقتصffادي و توقffف الكثیffر مffن القطاعffات اال
كالحصffار وتffدھور قیمffة العملffة و ارتفffاع المدیونیffة وخffدمتھا ادى الffى االقتصffادیة التffي مffر بھffا القطffر 

امابالنسfffبة ) . ٢٠٠٢عریقffات ،( ھجffرة العمالffة و تffرك مھنffة الزراعffة و اتجاھھffا لالنشffطة االخffرى
للجزائر فتعزى ظاھرة البطالة فیھا الى زیادة حجم الفقر الذي یعتبر من العوامfل المشfجعة علfى الھجfرة 

بأن مشكلة الھجرة الى اوروبا تكاد تكون مشكلة اقتصادیة باالساس ، فبالرغم من تعfدد  ، ویقول الخبراء
ویتضfح ذلfك . االسباب المؤدیة الى ھذه الظاھرة اال ان الدوافع االقتصادیة تأتي في مقدمة ھذه االسfباب 

" افتقfارا" د غالبfامن التباین الكبیر في المستوى االقتصادي بین البلدان المصدرة للمھاجرین ، والتي تشھ
الffى عملیffات التنمیffة وقلffة فffرص العمffل ، وانخفffاض االجffور ومسffتویات المعیشffة والحاجffة الffى االیffدي 

، لffذا تتffاتى مشffكلة البحffث مffن تفffاقم ظffاھرة ) ٢٠٠٥یحیffى ، (العاملffة فffي الffدول المسffتقبلة للمھffاجرین 
كافیة تتالءم مfع العfرض علیfھ  البطالة و عدم قدرة االقتصاد العراقي والجزائري على خلق فرص عمل

علfى معfدالت النمfو االقتصfادي " و ضعف االستثمار في القطاع الزراعي و بشكل متزاید ممfا اثfر سfلبا
اھمیة البحث وذلك لما تشكلھ البطالة مfن خطfورة علfى أي مجتمfع مfن المجتمعfات لfذا البfد  من" منطلقا

مكافحffة ھffذه الظffاھرة لتقلیffل االثffار السffلبیة  مffن اسffتخدام جمیffع السffبل و الوسffائل الممكنffة لمحاربffة و
المترتبة علیھا الن البطالة تسبب للعاطلین عن العمل اضطرابات نفسیة و عصبیة مما یfؤدي فfي النھایfة 
الى اقتراف الجرائم و السرقة والقتل ، فھذه مشكلة تستحق التركیز علیھا و معرفة اسfبابھا و كیفیfة الحfد 

مفادھfا ان للبطالfة اثfار اقتصfادیو واجتماعیfة وسیاسfیة غیfر فرضfیة  بحث علىیعتمد الو ".منھا مستقبال
مرغوب بھا في اقتصادیات البلدان النامیfة ومنھfا العfراق والجزائfر قیfد الدراسfة ویسfعى البحfث الثبfات 

لfذلك فقfد حظfي موضfوع البطالfة بعfدد مfن الدراسfات التfي تقصfت الوسfائل .  ھذه الفرضیة مfن عfدمھا
لfدور القطاعfات  الدراسfةتشfیر ھfذه Yusuf، (1996(، منھا دراسfة"قیق الھدف المذكور انفاالممكنة لتح

االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة في الحد من البطالfة وتكشfف عfن الfدور الfذي تلعبfھ فfي دفfع مسfیرة 
fع فfرورة التوسfة بضfت الدراسfیا وأوصfي آسfدان فfي النمو لألعلى والذي ممكن اشتقاقھ من تجارب البل

مقffال حffول ) Martin&Edward)،1998و قffدم .المشffاریع االسffتثماریة لخلffق فffرص عمffل إضffافیة
العمالffة الریفیffة،الھجرة والفقffر فffي كالیفورنیffا بffین فیھffا مناقشffات وتحلffیالت دینامیكیffة ألثffر البطالffة فffي 

یجffب أن  الریفیffة فffي بیئffة سیاسffیة متغیffرة ألسffواق العمffل تؤكffد علffى أن القffوة الشffرائیة تاالقتصffادیا
تعوض كمدفوعات تحویلیة تخفض أو تزیل المنافسة حول أسfواق العمfل ومرونfة األجfور والعمfل علfى 

أوضffحت فیffھ أن " مقffاال) ٢٠٠١(كمffا أعffدت منظمffة الفffاو لألغذیffة والزراعffة .زیffادة فffرص العمffل
ن عامل في عfام مالیی ١٠االنكماش االقتصادي اقترن بارتفاع البطالة اذ تسببت األزمة المالیة في بطالة 

یعانون من البطالة في جمیfع أنحfاء العfالم وأوصfت بضfرورة  اكانو"عامالملیون  ١٥٠من بین  م١٩٩٨
تناولfت ) Jurajda ،2002(وفfي دراسfة. إتباع سیاسات اقتصادیة كلیة سfلیمة للتخفیfف مfن حfدة البطالfة
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الیfات المتحfدة األمریكیfة تقدیر اثر تعویض مؤشfر البطالfة فfي مسfیرة سfوق العمfل لنقfل العمfال فfي الو
أوضحت فیھا بیانات عن تواریخ أسواق العمل والفوائد المتحققfة مfن جfراء التوسfع فfي األسfواق وخلfق 

و .  فرص جدیدة للعمfل بإتبfاع سیاسfات اقتصfادیة صfائبة وزیfادة عfرض العمfل لتخفfیض نسfبة البطالfة
اوصfت بضfرورة التفfاؤل بشfان  دراسfة حfول البطالfة فfي العfالم العربfي حیfث)  ٢٠٠٥سلمان،(أجرى 

عنfffد االخfffذ بfffنھج " االثfffار التfffي قfffد تخلفھfffا السیاسfffات الوطنیfffة و الدولیfffة الجدیfffدة التfffي توضfffع حالیfffا
االستراتیجیات لتخفیض وطاة البطالة و المطلfوب لتحقیfق ذلfك الھfدف لfیس مجfرد زیfادة النfاتج المحلfي 

سfھ تfراكم رؤؤس االمfوال وجمfع المھfارات و االجمالي انما المطلوب ھو نوع من النمو االقتصادي اسا
واجffرى . زیffادة االنتاجیffة و توسffیع نطffاق سffبل كسffب الffرزق بصffورة مسffتدامة و زیffادة فffرص العمffل 

حول ظاھرة البطالة في الfدول العربیfة علfى المسfتویین الكلfي و الجزئfي السfیما " بحثا) ٢٠٠٣الطیب،(
لffى اشffتراك معظffم الffدول العربیffة فffي تبنffي بffین صffفوف قطاعffات الشffباب والمffراة ھffذا باالضffافة ا

التخصیص كاحد عناصر التصحیح و اعادة الھیكل االقتصادي لذلك توصي الدراسfة بضfرورة االسfراع 
بانشاء السوق العربیة المشتركة لتشجیع تبادل االیدي العاملة و انتقال رؤؤس االموال بین الدول العربیfة 

فfي دراسfتھ للبطالfة و ) ٢٠٠٩الزبیfدي ،( فfي حfین توصfل.ھرة مما یؤدي الى التقلیل من حدة ھذه الظfا
التنمیة البشریة فfي العfراق الfى انfھ مfادام النمfو االقتصfادي ھfو العامfل الرئیسfي و المحفfز للتعامfل مfع 
مشكلة البطالfة فfال بfد مfن حصfر المfوارد و االمكانfات االقتصfادیة مfن اجfل االسfتثمار ووضfع الخطfط 

" الستغالل االمثل و كfذلك دعfم مfا موجfود مfن منشfات للقطfاع الخfاص خاصfة الستغالل تلك الموارد ا
المشاریع الصغیرة التي اثبتت كفاءتھا في تشغیل اعداد كبیرة من االیدي العاملة و اعادة تاھیfل المتوقfف 

دراسة حول الخصائص  االقتصادیة و أزمfة  البطالfة فfي ) ٢٠٠٩بن حمادي،(منھا واعادة تشغیلھا وقدم
انیffا مقارنffة بffبعض الffدول العربیffة ، بffین فیھffا أن أھffم أسffباب البطالffة ھffو إخفffاق خطffط التنمیffة موریت

االقتصادیة ، غیاب التخطیط االقتصادي المنھجي ، عدم تطابق برامج التعلfیم فfي معظfم البلfدان العربیfة 
التنمیffة  وھffدف البحffث ھffو التعffرف علffى اثffر البطالffة فffي.، وكffذلك عffدم إیجffاد سیاسffة موحffدة للتشffغیل 

وذلك من خالل دراسة مفھوم البطالة واسfبابھا وكfذلك ) العراق ،الجزائر(دول عربیة مختارة الزراعیة ل
یھدف البحث الى وضع الحلول المالئمfة مfن خfالل مجموعfة مfن التوصfیات التfي تؤخfذ بعfین االعتبfار 

 . للحد من ھذه الظاھرة في المستقبل
  

  ھقائوطر مواد البحث
ffث علffد البحffتعانة یعتمffك باالسffي وذلffي التجریبffل القیاسffھ العمffذي یدعمffري الffل النظffى التحلی

إلfى العالقfة بfین  Ouknقfانون(ببعض النظریات االقتصادیة التي تخص موضfوع الدراسfة حیfث یشfیر 
أن البطالة ھي نسبة متناقصة بالنسfبة لمعfدل Oukn النمو االقتصادي ومعدل تغییر البطالة بحیث اعتبر 

و یرتبط معدل النمو بنسبة البطالfة حسfب . ادي المحتمل او الطبیعي الذي یحققھ اقتصاد ما النمو االقتص
  : االتیةبالعالقة  Ouknتحلیل 

U=a+b(y-y*)                                                                                                          
 *yوكfذلك تحدیfد نسfبة نمfو فعلfي  ouknحfددھا ) (aطبیعیة  وھوما یفترض تحدید نسبة بطالة

من خالل اعتماد التحلیfل الfدینامیكي لنحصfل  ouknو بتحدید التغیرات عبر الزمن یمكن تطویر نموذج 
  :على 

U=a +b Δy+e                                                                                                     Δ  
  التغیر في نسبة البطالة  :uΔ: "حیث أن 

Y             Δ :معدل النمو االقتصادي  
:b                 المرونة بین النمو و البطالة  
e                :نسبة الخطأ  

بتحدیffد نسffبة النمffو الطبیعffي أو الفعلffي الffذي یبffدأ عنffده معffدل البطالffة فffي   a,bوتسffمح المعffامالت 
فان الناتج الداخلي الخام ینمfو بالمعfدل الطبیعfي أو الفعلfي  ٠=إذا لم یتغیر معدل البطالة أي االنخفاض ف

.  
y*=-a/bΔ 

وھي نسبة النمو الالزمة للحفاظ على نسبة البطالة دون تغیر أي ضمان استقرار معfدل البطالfة 
ویبfدأ التfأثیر بfین النمfو و النتیجة أن ھناك نسبة نمو تضمن فقط بقاء نسfبة البطالfة كمfاھي دون تغییfر ، 
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والبطالة عندما یتحقق معدل نمو أعلى من معدل النمfو الطبیعfي أو الفعلfي ، وھنfا یfتم الfربط بfین معfدل 
إلى العالقfة بfین البطالfة والنمfو و ھfو یحfدد  bویشیر .االرتفاع في النمو و معدل االنخفاض في البطالة 
 yΔ / uΔ=bویكون . االقتصادي  نسبة تغیر البطالة مع كل تغییر وحدوي في النمو

  )٢٠٠١الوزني والرفاعي ، (ولحساب نسبة البطالة في أي مجتمع یتم االستناد الى القانون االتي  

  =نسبة البطالة 
  عدد العاطلین عن العمل

  ×١٠٠  
  إجمالي القوى العاملة

           
  النتائج والمناقشة

بیة من ارتفاع نسfبة البطالfة وھfو أمfر یfؤثر مباشfرة یعاني العراق و الجزائر كبقیة البلدان العر
ففfي العfراق توكfد الدراسfات القیاسfیة التfي أجریfت علfى نمfوذج . على النمو والتنمیة فfي اقتصfادیاتھما 

Oukn على وجود اختالفات حسب معاملOukn اديfو االقتصfدل النمfادة معfال زیfي مجfراق فfفي الع 
والمعfدالت للنمfو وكfذلك عfدم وحfدة المعfاییر اإلحصfائیة ممfا  وغیاب سلسلة زمنیة مستمرة عن البطالfة

وكfذلك معfدل النمfو الفعلfي ومعfدل البطالfة الطبیعیfة  وتعfود  Oukn الیمكن من التحدید الدقیق لمعامfل 
مشكلة البطالة ألسباب عدیدة منھا ھیكلیة ترجع لطبیعة نمو االقتصاد العراقي كونھ اقتصfاد نfامي یعfاني 

كلیfة بالدرجffة األسfاس تعffود إلffى الحfروب واألوضffاع التfي مffر بھfا العffراق واألخffرى مfن اخffتالالت ھی
  ) ٢٠٠٩الزبیدي (و النمو االقتصادي أسباب تتعلق بطبیعة التفاوت في معدالت النمو السكاني 

  
  یبین النسبة المئویة للقوى العاملة في العراق حسب القطاعات االقتصادیة : ) ١(الجدول 

  قطاع الخدمات  قطاع الصناعة  راعةقطاع الز  السنوات
٦٢,٧  ٢٤,٦  ١٢,٨  ١٩٩٥  
٦٧,٨  ٢٢,١  ١٠,١  ٢٠٠٠  
٧٢,٦  ١٨,١  ٣,٩  ٢٠٠٦  
٨٦,٣  ٩,٢  ٥,٣  ٢٠٠٨  

  ٢٠٠٠،  صندوق النقد العربي ، التقریر االقتصادي العربي الموحد: المصدر
  

م عfا%١٠,١لتبلfغ ١٩٩٥عام %١٢,٨یالحظ من الجدول انخفاض نسبة العمالة في الریف من 
على الرغم من انخفfاض نسfبة البطالfة  ٢٠٠٨ثم عاود االرتفاع في عام  ٢٠٠٦عام %٣,٩والى ٢٠٠٠

وبالنسfبة عنھا في المدن مما أدى لزیادة عدد الباحثین عن فرص عمل فfي المfدن وارتفfاع نسfبة البطالfة 
تفعت نسfبتھ مfن قطاع الخدمات الذي اخذ یتوسع بشكل كبیر لیشمل أكثر من ثلثي حجم القوى العاملة ارل

فfي عfام  %٨٦,٣٥والfى  ٢٠٠٦عfام %٧٢,٦والى ٢٠٠٠عام %٦٧,٨لتصل إلى  ١٩٩٥عام %٦٢,٧
ما تكون  لألعمال التfي التتطلfب مھfارة وبfاجر متfدني "لكون من یحصل على فرص عمل غالبا ٢٠٠٨

  .یضاف لذلك توقف الكثیر من القطاعات االقتصادیة عن العمل 
  

  ٢٠٠٨-٢٠٠٣الة حسب التوزیع الجنسي للفترةیبین معدل البط : )٢(الجدول 
  ) %اإلناث(معدل البطالة   ) %الذكور(معدل البطالة   %معدل البطالة العام   السنة
١٦  ٣٠,٢  ٢٨,١  ٢٠٠٣  
٦,٥٣  ٢٣,٦  ٣١  ٢٠٠٤  
١٤,١  ١٩,٢  ٣٧,٩  ٢٠٠٥  
١١,٢  ١٨,٨  ٣٣,٢  ٢٠٠٦  
٩,٣  ٢٠,٣  ٣٠,٣  ٢٠٠٧  
١٣,٤  ٢٢,٤  ٣١,٣  ٢٠٠٨  

  . ٢٠٠٨،ح التشغیل والبطالةمس–الجھاز المركزي لإلحصاء –ط والتعاون اإلنمائي وزارة التخطی:المصدر 
  

اقتصfادیة تتمثffل بانخفffاض نمffو " یتضfح مffن الجffدول تزایfد فffي نسffب البطالffة ممfا یتffرك  اثffارا
الدخل القومي وانخفfاض متوسfط نصfیب الفfرد منfھ إلfى جانfب انخفfاض النfاتج المحلfي اإلجمfالي لكافfة 
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ffات االقتصffالي القطاعffب بالتffد الطلffل تزایffي ظffرض فffة العffى محدودیffنعكس علffادي یffود اقتصffادیة ورك
  . حدوث زیادات كبیرة في مستویات االسعارمما یؤدي النخفاض القیمة الحقیقیة للعملة في التداول

  :وأما تحلیل نسب النمو و البطالة بالنسبة للجزائر فأنھ یبین اتجاھین رئیسیین ھما 
  ٢٠٠٠-١٩٩٥ارتفاع نسبة البطالة في الفترة ارتفاع معدل النمو و .١
  ٢٠٠٨-٢٠٠٢ارتفاع معدل النمو و انخفاض نسبي في معدل البطالة في الفترة  .٢

  
  في الجزائر Okunیبین معامل  : )٣(الجدول 

  ٠٨  ٠٧  ٠٦  ٠٥  ٠٤  ٠٣  ٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ٩٩  ٩٨  ٩٧  ٩٦  ١٩٩٥  السنوات
معامل 
Okun  ٣,٢  ٣,٤  ٣,٢  ٤,٤  ٤,٥  ٦,٨  ٤  ٢,٦  ٣,٢  ٤,٢  ٥,١  ١,١  ٣,٨  ٣,٨  

  من اعداد الباحث : المصدر 
و التحلیل القیاسي لمعدالت النمfو و تغییfر نسfب البطالfة یبfین أن معfدل النمfو الطبیعfي بالنسfبة 

وھfي النسfبة الالزمfة لبقfاء معfدل البطالfة الحfالي ثابfت ،بینمfا % ٥,٢لالقتصاد الجزائري ھو في حدود 
علfى فتfرات متتالیfة لتخفfیض البطالfة %٧,٦نمو في حfدود  یفترض أن یحقق االقتصاد الجزائري معدل

  %١بنسبة 
-١٩٩٥یبfین البطالfة ومعfدل إنتاجیfة العمالfة و المخرجfات للقطاعfات االقتصfادیة للفتfرة  : )٤( الجدول

  في العراق           ٢٠٠٨
  ٢٠٠٨ – ١٩٩٩  ٢٠٠٣ – ١٩٩٥  

  نتاجیةاال  العمالة  المخرجات  %المعدل   البنود
  ٠,٣-  ٤,٦  ٤,٣  ٢٠  الزراعة
  ٠,٩-  ٦,٤  ٥,٦  ٨  الصناعة

  ١-  ١,٢  ٠,٢  ١٢  ھیكل األعمال العام
  ٠,٣  ٥,٦  ٥,٩  ٢٣  خدمات حكومیة

  ٢  ١,٢  ٣,٢  ١٧  خدمات غیر حكومیة
  ٠,٢-  ٥  ٤,٨  ١٩  العمل في المنزل

  .٢٠٠٨، مختاري ، العالقة بین البطالة و النمو االقتصادي و االثار على السیاسات االقتصادیة فیصل، :المصدر
   

بالرغم مfن أن ف ٢٠٠٤-١٩٩٩التفاوت في  معدالت البطالة في الفترات  )٤(یتضح من الجدول
إال انfھ یبقfى غیfر كfافي لتخفfیض نسfبة البطالfة  ٢٠٠٠-١٩٩٥فfي الفتfرة %٣نسبة النمو كان في حدود 

النمfو المحقfق بشكل كبیر ولعل السبب یعود إلى ھیكلة االقتصاد الجزائري الذي یعتمد بشكل كبیfر علfى 
في قطاع المحروقات والذي الیعمل على خلق فرص عمل تؤدي لتخفیض البطالة كما أن النمfو المحقfق 

ھو بفعل سیاسات دعم النمو، وبالتالي فان زیادة اإلنفfاق الحكfومي  ٢٠٠٨-٢٠٠٠في الجزائر في الفترة 
fل بfتم الفصfرض أن یfذا یفتfدة لfل جدیfرص عمfق فfؤدي لخلfو لیس من شانھا أن تfم النمfات دعfین سیاس

وسیاسات تخفیض نسب البطالة الن األولى تعتمfد علfى اإلنفfاق الحكfومي والfذي یعرقfل زیfادة معfدالت 
  .االستثمار في االقتصاد الوطني 

علfى " مباشfرا" وتشیر نتائج الدراسة الى انھ ضرورة قبول معدل طبیعي للبطالة الیfؤثر تfأثیرا
ن یfتم الحfد مfن أثارھfا عبfر سیاسfات االقتصfاد الكلیfة لتحفیfز خلfق االقتصاد وھي النسبة التي یفتfرض أ

فرص العمل والتشغیل ، ولقد  ساھمت الظروف التfي مfر بھfا العfراق فfي تعمیfق الركfود االقتصfادي و 
تدھور قابلیة القطاعین العام و الخاص على استیعاب العمالة ، إذ شھد مختلف األزمات االقتصادیة منھfا 

ا وكذلك تعتبfر البطالfة فfي معظمھfا بطالfة ھیكلیfة ناجمfة عfن توقfف قطاعfات اإلنتfاج والسیاسیة وغیرھ
الرئیسیة بخاصة قطاع الزراعة و الصناعة التحویلیة و معظم األنشطة الخدمیة من ناحیfة و التحfول فfي 

لذلك توصي الدراسfة بضfرورة إتبfاع .أنماط الطلب على القوى العاملة في سوق العمل من ناحیة اخرى 
نطلfق مfن مقاربfات تفتfرض بfان البطالfة فfي العfراق والجزائfر قیfد الدراسfة تیاسات لتخفfیض البطالfة س

مع النمو االقتصادي بحیث تعد السیاسات الداعمة للنمو ھي ذاتھا سیاسات الحfد " مباشرا" ترتبط ارتباطا
فfي امتصfاص " فعلیfا دعم المشاریع و تنمیتھا لكونھا مشfاریع كثیفfة العمfل و تسfاھموكذلك .من البطالة 
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البطالة و دعم القطاع الخاص من اجل خلق المنافسة المشروعة بینfھ و بfین القطfاع العfام  نجزء كبیر م
خدمة لدعم االقتصاد الوطني وكذلك تحسین المناخ االستثماري لتشجیع االسfتثمارات المحلیfة و األجنبیfة 

ffة و توجیffؤھالتھم العلمیffب مffریجین وحسffل للخffرص العمffق فffات لخلffن التخصیصffرى مffبة الكبffھ النس
االسffتثماریة لffدعم القطاعffات السffلعیة األساسffیة خاصffة الزراعیffة منھffا و الصffناعیةوالعمل علffى تشffجیع 
االدخار و تغییر النمط االستھالكي للمfواطنین فبfدال مfن توجfھ االسfتیرادات نحfو المنتجfات االسfتھالكیة 

fة والعمfلع االنتاجیfاج ،البد من تشجیع استیراد السfي تحتfة التfغیرة والحرفیfناعات الصfم الصfى دعfل عل
 توصfي الدراسfة بصfفة عامfةالى رأسمال كبیر مfن قبfل المسfتمر وتسfد الحاجfة المحلیfة مfن منتجاتھfا و

وكfذلك الحfد مfن تزایfد معfدالت  كfل بلfدن الfوطن العربfي اعطاء اھمیة خاصة للعfاطلین عfن العمfل فfي
 وھنfffاك.المتعلقfffة بحfffل ازمfffة البطالfffة فfffي الfffوطن العربfffي البطالfffة واالكثfffار مfffن البحfffوث والدراسfffات

  )٢٠٠٥سلمان،(استراتیجیات مقترحة للحد من البطالة وھذه االستراتیجیات ھي 
  .االھمیة الرئیسیة لتعزیز النمو االقتصادي السریع والمستدام  -١
 .ایالء مسألة االستثمارات الصناعیة االھمیة القصوى بین خیارات التنمیة  -٢
 .ت من السیاسات العامة للتنمیة االجتماعیة وضع خیارا -٣

 
اعتمffاد سیاسffات تكفffل عffدم تخلffف فئffات اجتماعیffة ومنffاطق معینffة عffن ركffب مسffیرة النمffو 
والمطلوب لتحقیق ذلك الھدف لیس مجرد زیادة في النfاتج المحلfي االجمfالي ، وانمfا المطلfوب ھfو نfوع 

المھارات وزیادة االنتاجیة وتوسیع نطاق سfبل من النمو االقتصادي اساسھ تراكم رؤوس االموال وجمع 
  .لدى االسر المعیشیة واالفراد  كسب الرزق بصورة مستدامة االمر الذي یزید من احتیاجات االستھالك
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ABSTRACT 
Unemployment phenomenum in Arabic countries in general in Iraq &  

Algeria(the example of the paper)in particular is being considered a problem of 
economic and social dimensions expressing clearly the weakness in economic 
structures and asocial mistake on the national level. It is considered a 
dangerous social blight which might break down human capabilities and vanish 
chances of  growth and economic welfare.the cause of Employment represents 
one of the most important challenges which face Arab countries .without 
employment,there is a loss and uselessness for developed chances of human 
capital. Therefore,this paper is trying to know the effect of unemployment in 
economic growth in selected Arab countries (iraq&Algeria) for the period 
(1995-2008)throughout studying the relationship between the economic growth 
and the rate of change in unemployment by using law oukn.standard studies 
practiced in Iraq confirm the existence of variances in the field of rate of 
economic growth and the absence of continuous time series about 
unemployment and growth rates as well as the non –existence of statistical 
standards, so we couldnot have an accurate limitation for oukn factor and the 
actual rate of growth .As for Algeria, the standard analysis, for growth rates 
and the change in ratios of unemployment,shows that the natural rate of 
algerian economy is about 5.2% and it is the needed ratio to keep the present 
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rate of unemployment stable.From this paper,we conclude that unemployment 
in a whole is astructural one created from the stoppage of the main sectors of 
production especially agriculture,transformal  industry and most service 
activities and here the growth is considered a quantative change that could 
happen in two directions;the first is connected with the increase of labour 
productivity and the other is connected with the increase of labour supply in 
order to reduce the ratio of unemployment therefore; The study recommends 
the necessity of encouraging local and foreign investment to find employment 
for thegraduated and to encourage saving and follow policies that could reduce 
the ratio of unemployment for it is connected directly with the economic 
growth .  
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