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 المقدمــة
يعتبر مكضكع البحث في الكقت الحالي حديث الساعة عمى مستكل بمداف العالـ 

االخص العراؽ لما يعاني مف ارتفاع معدالت البطالة كعمى كجو االخص   كعمى كجو
محافظة االنبار التي تعاني مف ارتفاع نسبة البطالة خاصة في االقضية ذات االمكانيات 
التنمكية المتاحة التي تعاني مف ضعؼ اك حتى انعداـ التكجيات التنمكية نحك ىذه االقضية . 

كيفية معالجتيا تعد مف ابرز التحديات التي تكاجو سياسات التنمية باعتبار اف مشكمة البطالة ك 
االقميمية حيث اف ىذه المشكمة تتبايف عمى مستكل الدكلة مف حيث المعدالت كاالسباب 

 كاليات المعالجة .
. ما ىك شكؿ التبايف المكاني لمبطالة في محافظة االنبار البحثمشكمة  تحددت

كاتجاىاتيا المكانية كماىي العكامؿ المؤثرة في التبايف المكاني لمبطالة كماىي االمكانات 
البحث. ىناؾ تبايف فرضية التنمكية المكانية التي تسيـ  في التخفيؼ مف معدالتيا؟ اما 

بار , تؤثر الخصائص السكانية كالمكانية مكانيا في مكاني لمعدالت البطالة في محافظة االن
معدالت البطالة ,يمكف تكظيؼ االمكانات التنمكية المكانية في المحافظة كاقضيتيا لمعالجة 
مشكمة البطالة في المحافظة  , كفي ىذا االطار تحدد ىدؼ البحث  ىنا بدراسة كاقع البطالة 

البطالة كاسبابيا كاستراتيجيات معالجتيا ,اما  كاتجاىاتيا المكانية فضال عف تحديد معدالت
حدكد البحث المكانية كالزمانية فقد تحددت مكانيا بالحدكد االدارية لمحافظة االنبار التي تقع 

( o75  15-  22=ػػػػػػػ   o72  77-  22=في القسـ الغربي  مف العراؽ بيف دائرتي عرض )
( شرقا, اذ يحدىا مف الشماؿ o55  12-  22=ػػػػػ  73o 55- 22=شماال كبيف خطي طكؿ)

محافظتي نينكل كصالح الديف, كمف الشرؽ محافظتي بغداد ككربالء ,كمف الجنكب الشرقي 
محافظة النجؼ, كيحدىا مف الجنكب المممكة العربية السعكدية, كتمثؿ حدكدىا الغربية جزءن 

(. تبمغ مساحتيا 1مف الحدكد السياسية مع االردف كسكريا, كما مبيف مف الخارطة )
, حيث  1(كـ573717%( مف مساحة العراؽ الكمية البالغة)71,5كبنسبة) 1(كـ173133)

تتكزع ىذه المساحة اداريا ضمف ثمانية اقضية, اما الحدكد الزمانية لمبحث فقد تحددت كفقا 
,كمف اجؿ اكماؿ متطمبات البحث فقد  1219ك 1997لمعطيات معدالت البطالة لمسنكات

ى جمع المعمكمات كالبيانات الالزمة مف المصادر كالدكائر الرسمية ذات العالقة كتـ اعتمد عم
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تكظيفيا كتحميميا كفؽ رؤية اقتصادية بمضمكف تنمكم , كفي ضكء ذلؾ تضمف ىيكؿ البحث 
 مناقشة كتحميؿ المحاكر الرئيسية االتية 

 ..مفيـك البطالة كاسبابيا. 1-1
 االنبار...البطالة عمى مستكل محافظة 1-1
 .1219ك  1997..اتجاىات البطالة عمى مستكل اقضية محافظة االنبار لعامي 1-7

 الموقع الجغرافي لمحافظة االنبار من العراق (8خارطة )
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المصدر: جميكرية العراؽ, كزارة المكارد المائية, مديرية المساحة العامة, خريطة العراؽ    
 (.522222: 1مقياس ) 1215االنبار, 

 .. مفهوم البطالة وأسبابها.8-8
البطالة بمفيكميا العاـ ىي مجمكعة مف االفراد في سف العمؿ كالقادريف عمى العمؿ 

منظمة العمؿ الدكلية بانو  عرؼ مف قبؿ, ككذلؾ مفيكـ البطالة  يجدكنوكيبحثكف عنو كال 
العاطؿ ىك كؿ قادر عمى العمؿ كراغب فيو كيبحث عنو كيقبمو عند مستكل االجر كلكف دكف 

 : (1). كيرجع أسباب زيادة البطالة الى اآلتي(1)جدكل

 كتجميد التكظيؼ الحككمي. الخريجيفتخمي الدكؿ عف االلتزاـ بتعييف  -1
المكجو لمخدمات االجتماعية الضركرية ادل خفض معدؿ نمك االنفاؽ العاـ  -1

كالتعميـ كالصحة كاالسكاف الشعبي....الخ الى خفض طمب الحككمة عمى العمالة المشتغمة 
 بيذه الخدمات.

ادل تقميص دكر الدكلة في النشاط االقتصادم الى خفض االستثمار الحككمي  -7
باستثناء االستثمار في في خمؽ طاقات انتاجيو جديده تستكعب االيدم العاممة العاطمة 

مشركعات البنية االساسية التي اصبح تنفيذىا يعتمد عمى تكنمكجيا مكثفو لعنصر راس الماؿ 
 كعمى عمالة مؤقتة ام تسريحيا بعد انتياء المشركع.

ادت الزيادة الكبيرة في الضرائب غير المباشرة )مثؿ ضريبة المبيعات( كالغاء  -5
قطاع العاـ كالرسكـ عمى الخدمات العامة, ادت الى احداث الدعـ كزيادة اسعار منتجات ال

انخفاض مممكس في حجـ الدخؿ العائمي المتاح لإلنفاؽ مما اثر في الطمب المحمي كادل مف 
ثـ الى حدكث كساد كاضح في السكؽ المحمي كتراكـ غير مرغكب في المخزكف السمعي لدل 

ر ضخمو ترتب عمييا تسريح عدد مف القطاعيف العاـ كالخاص مما ادل الى افالس كخسائ
 القكل العاممة.

ارتفاع اسعار الطاقات كالنقؿ كالمستمزمات السمعية المحمية كالمستكردة ادل الى  -5
زيادة تكاليؼ االنتاج في مختمؼ القطاعات في الكقت الذم ال تستطيع فيو ىذه القطاعات اف 

فكانت النتيجة حدكث انخفاض كاضح في ترتفع بمستكل االنتاجية لمكاجية اعباء ىذه الزيادة 
 الفائض االقتصادم.
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تحرير تجارة االستيراد كخفض الرسكـ الكمركية ادل الى تعريض الصناعات  -5
المحمية الى منافسو غير متكافئة لـ تستطيع الصمكد اماـ المنتجات المستكردة مما ادل الى 

 اغالؽ الكثير مف ىذه الصناعات كتسريح عماليا.
لخصخصة المشركعات القطاع العاـ مكجة تسريح ىائمة مف العمالة كاف  -7

المكظفة فييا خاصة العمالة ذات االجكر المرتفعة اك خفض اجكر العمالة الذيف يبقكف في 
 كظائفيـ كبذلؾ اصبحت عممية الخصخصة اكبر مصدر لنمك البطالة.

 .. البطالة عمى مستوى محافظة االنبار8-0
مف ارتفاع معدالت البطالة حيث بمغ المعدؿ العاـ لممحافظة  تعاني محافظة االنبار

(, فاف محافظة االنبار ال تعاني مف مشكمة )حجـ 5)ينظر جدكؿ )1219%( لعاـ 17.1)
( كانما تكمف المشكمة بكجكد خمؿ 1( ك) 1كتركيب السكاني النكعي كالعمرم( ينظر جدكؿ )

(, كقد تظافرت 1( كالشكؿ )7)  في الييكؿ االقتصادم لمبالد كما مكضح مف الجدكؿ
مجمكعو مف االسباب التي ادت الى ارتفاع معدالت البطالة عمى مستكل العراؽ عامة 

 كمحافظة االنبار عمى كجو التحديد كىذه االسباب ىي:
(التوزيع العددي والنسبي لسكان اقضية محافظة االنبار حسب النوع)ذكور 8جدول ) 

 0289واناث( لعام

 االقضية ذككر % ثانا % المجمكع
 فمكجة 711555 51.7 725555 53.7 751371
 رمادم 722511 51.7 135551 53.7 795177
 ىيت 7752 51.7 37215 53.7 192775
 عنة 15171 51.5 15755 53.5 73575
 راكه 11712 51.5 11579 53.5 57959

 حديثة 55751 51.9 51759 57.1 525712
 القائـ 91255 51.5 37177 53.5 199191
 الرطبة 15179 51.5 11351 53.5 57277
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 اعد الجدكؿ باالعتماد -المصدر: 
كزارة التخطيط كالتعاكف اإلنمائي, الجياز المركزم لالحصاء كتكنمكجيا المعمكمات, تقديرات -جميكرية العراؽ

 ـ(., بيانات)غ. 1219سكاف العراؽ لعاـ 
 (0289(توزيع سكان محافظة االنبار حسب الفئات العمرية لمسنوات )0جدول )

  الفئات العمرية
 % عدد السكاف

2-15 339755 51.1 

15-55 973315 55.5 

 1.1 79599 فأكثر 55

 %122 1313713 المجمكع

لالحصاء كتكنمكجيا المعمكمات المصدر: جميكرية العراؽ, كزارة التخطيط كالتعاكف اإلنمائي, الجياز المركزم 
 بيانات غير منشكره.1219تقديرات سكاف العراؽ

(التوزيع المكاني لمعاممين حسب النشاط االقتصادي في محافظة االنبار لعام 3جدول ) 
0289 

1219 
 قطاع % المجمكع

 الخدمات
 القطاع %

 الصناعي
 القطاع %

 الزراعي
 االقضية

 فمكجو 11315 59.1 11211 55.1 129375 75.1 171571
 رمادم 5773 15.5 5172 15.1 113533 75.1 171175
 ىيت 1355 7.7 1595 5.7 77557 11.5 51297
 عنو 135 1.1 727 1.1 5157 1.1 7375
 راكه 192 1.1 122 2.1 5717 1.7 5127

 المحافظة 912177 51.5 351537 53.5 1313713
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 حديثة 553 1.7 557 1.1 13171 5.5 19157
 القائـ 1395 11.1 5117 11.7 11257 5.5 19152
 الرطبة 12 1.2 122 2.1 9353 7.1 9953

 المحافظة 15225 5.7% 15175 7.1% 713127 35.9% 777151
 (1المصدر: ممحؽ رقـ)

 0289(التوزيع المكاني لمعاممين حسب النشاط االقتصادي في محافظة االنبار لعام8شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (7المصدر: جدكؿ )
بالتحكؿ نحك نظاـ الخصخصة  1227عاـ تغير الفمسفة االقتصادية لمدكلة بعد  -1

لشركات القطاع العاـ كرفع الدعـ المالي كاالقتصادم في مجاؿ حماية المنتج المحمي مما 
ادل الى تكقؼ الكثير مف المشاريع الصناعية السيما المشاريع الكبيرة فضال عف تدىكر 

كثير مف فرص العمؿ القطاع الزراعي كتراجعو بشكؿ مستمر كىذا انعكس سمبا عمى فقداف ال
 ضمف ىذه القطاعات االقتصادية الميمة كبالتالي تزايد معدالت البطالة.

ضعؼ اك انعداـ التخطيط االقتصادم عمكما كالتخطيط الصناعي عمى كجو التحديد   -1
انعكس سمبا عمى تراجع اىمية ىذه القطاعات في مجاؿ تكفير فرص عمؿ مناسبة لمقكل 

 العاممة.
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اقتصادية دقيقة لتشجيع المنتج المحمي اك الستقطاب االستثمارات عدـ كجكد سياسو   -7
التنمكية في مجاؿ الدعـ المالي لممشاريع المحمية اك في مجاؿ تحديد الية دقيقة لألسعار 
كعممية تسكيؽ المنتج المحمي ..الخ, انعكس ذلؾ سمبا عمى ضعؼ الكفاءة االنتاجية لممشاريع 

عال كبالتالي عدـ قدرتيا عمى تطكير انتاجيا كىك ما يعني عدـ الزراعية كالصناعية المكجكدة ف
امكانية اسياميا في تكفير فرص عمؿ جديدة السيما كانيا اختزلت فرص العمؿ لدييا, كما اف 
ىذه السياسات غير الدقيقة شكمت ايضا عائؽ اك محدد الستقطاب ام استثمارات تنمكية 

 طالة مف خالؿ تكفير فرص عمؿ جديدة.جديده يمكف اف تسيـ في معالجة مشكمة الب
االزمات االقتصادية كمنيا المالية التي لحقت بالعراؽ في ظؿ تدىكر الكضع االمني   -5

كاالنخفاض في اسعار البتركؿ كالذم انعكس سمبا عمى حجـ المكازنات المالية كاالستثمارية 
 في مجاؿ تكفير فرص عمؿ مناسبة لمسكاف.

ستيراد القكل العاممة الرخيصة المتمثمة مف الدكؿ اعتماد السكؽ المحمي عمى ا -5
االسيكية مما ادل ذلؾ التخمي عف القكل العاممة المحمية كبالتالي ارتفاع معدالت البطالة بدال 

 مف معالجتيا.
انعكس سمبا مف 1227تدىكر الكضع االمني باستمرار منذ احتالؿ العراؽ في نيساف  -5

 ية االتية: الناحية التنمكية في الجكانب الرئيس
تكقؼ العديد مف المنشآت الصناعية عف االنتاج بصكره كمية اك جزئية مما انعكس ذلؾ  -ا

 سمبا عمى كفاءتيا االنتاجية كمستكل اسياميا في تكفير فرص العمؿ المناسبة.
ترؾ مساحات كاسعو مف االراضي الزراعية بسبب تردم االكضاع االمنية كصعكبة  -ب

 نتاج الزراعي كالسكؽ.التنقؿ بيف مراكز اال
عدـ كجكد بيئة استثمارية مالئمة لجذب االستثمارات التنمكية لمقطاع الخاص المحمي اك  -ج

االجنبي انعكس سمبا عمى تراجع فرص التكظيؼ في المشاريع الصناعية كالزراعية كبالتالي 
 تزايد مشكمة البطالة.

ياسية حيث عممت تغيرا جذريا باألنظمة الس 1227شيدت البالد بعد احداث -7
 الحككمات عمى اجراءات عديده ادت الى زيادة معدالت البطالة كمنيا:

الؼ  522حؿ الجيش العراقي بالكامؿ ككافة مؤسساتو الذم كاف يضـ عمى اكثر مف  -ا
 منتسب.
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 حؿ ىيئة التصنيع العسكرم كما يرتبط بيا مف مؤسسات. -ب
 المرتبطة برئاسة الجميكرية.حؿ كافة المؤسسات االمنية كالدكائر  -ج
 حؿ كزارة االعالـ بكافة مؤسساتيا. -د
 اخراج الجياز الحزبي مف درجة عضك شعبو فما فكؽ مف كافة دكائر الدكلة. -ق

فتح باب ترؾ العمؿ لمراغبيف فيو في كثير مف دكائر الدكلة, كفتح باب  -3
 سنة.15التقاعد لما بمغت خدمتو 

الى استنزاؼ معظـ المكارد المالية لمدكلة كالتي الفساد االدارم كالمالي ادل   -9
كاف باالمكاف االستفادة منيا في تككيف بيئة استثمارية مالئمة لجذب المشاريع التنمكية في 

 بناء اقتصاد كطني كبنى تحتية كتككيف فرص عمؿ.
فشؿ البرامج التنمكية لالىتماـ بالجانب االجتماعي بشكؿ مناسب كعدـ  -12

دراسية الحتياجات سكؽ العمؿ المتجدد فبعد اف كاف التعييف مركزيا لخريجي مكاكبة البرامج ال
الجامعات كالمعاىد جمد العمؿ بيذا القرار فاخذ الخريجكف بالتدفؽ لغرض التعييف في الدكائر 
الحككمية لكف بصكرة تجاكزت امكانية ىذا القطاع فكانت النتيجة ارتفاع معدالت البطالة بيف 

 .الخريجيففئة 
 0289و 8991.. اتجاهات البطالة عمى مستوى اقضية محافظة االنبار لعامي8-3

( كجكد تبايف زماني كمكاني كاضح 1( كالخارطة )5يتضح مف تحميؿ معطيات الجدكؿ )
لمعدالت البطالة عمى مستكل اقضية محافظة االنبار, حيث اف المؤشر العاـ ليا يبيف اف 

بة البطالة, لكف يكجد ارتفاع كاضح ككبير ليا ضمف جميع اقضية المحافظة ترتفع فييا نس
 .1219اقضيو محدده السيما اقضية )الرطبة, راكه, ىيت كالقائـ(عاـ 

 0289-8991(معدالت البطالة ألقضية محافظة االنبار لعامي 4جدول )

 االقضية
1997 1219 

 معدؿ البطالة% معدؿ البطالة%
 11.2 15.2 الفمكجة
 15.2 13.7 الرمادم

 75.7 15.7 ىيت
 11.2 12.2 عنو
 51.2 12.3 راكه
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 11.2 11.5 حديثة
 19.1 15.1 القائـ

 55.2 17.5 الرطبة
 17.1 15.5 المحافظة

 ( 1المصدر: ممحؽ رقـ )
 *تـ استخراج معدؿ البطالة باالعتماد عمى المعادلة االتية: 
 122× النشطكف اقتصاديا معدؿ البطالة = عدد العاطميف عف العمؿ / مجمكع السكاف 

,بيركت,ط  157,ص1225, 1المصدر: عمي لبيب , جغرافية السكاف)الثابت كالمتحكؿ(,الدار العربية لمعمـك
 0289-8991معدالت البطالة ألقضية محافظة االنبار لعامي ( 0خارطة ).
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المصدر: جميكرية العراؽ, كزارة المكارد المائية, مديرية المساحة العامة, خريطة        
 .(522222: 1مقياس ) 1215االنبار اإلدارية, 

%( لعاـ 17.1بحيث تجاكزت نسبة البطالة فييا المعدؿ العاـ لممحافظة كالبالغ )
لة كتباينيا مكانيا عمى كىذا يرجع لعدة عكامؿ تظافرت ادت الى تفاقـ مشكمة البطا 1219

مستكل اقضية المحافظة باإلضافة الى العكامؿ التي ذكرناىا مسبقا عمى مستكل البمد 
 كالمحافظة تحديدا كيمكف ايجاز ىذه العكامؿ باالتي: 

أكالن: تركز المشاريع الكبيرة في قضائي الفمكجة كالرمادم مثؿ )الشركة العامة لصناعة 
النبار إلنتاج الكاشي كالمكزائيؾ, معمؿ سمنت الفمكجة كالشركة الزجاج كالسيراميؾ, شركة ا
 العامة لصناعة الحراريات(.

ثانيان: تركز االستثمارات التنمكية ضمف اماكف معينو كضعؼ تركزىا ضمف احرل كما 
%( رغـ انو يعد مف 55.2ىك الحاؿ في قضاء الرطبة الذم سجؿ اعمى معدؿ لمبطالة )

بار مف حيث تكافر االمكانيات التنمكية مف حيث البعد المساحي اغنى مناطؽ محافظة االن
 (.1( كالشكؿ )5كالثركات المعدنية, كما مبيف مف الجدكؿ: )

 في قضاء الرطبة واحتياطاتها(بعض انواع المعادن 5جدول )
 %مف احتياطي القطر االحتياطي )مميكف طف( المعدف

 %122 1222 الفكسفات
 %122 352 رماؿ الزجاج )المرك(

 %122 15 الككارتزايت
 %59.5 1517 حجر الكمس

 %97.9 35.5 الحديد الرسكبي
 %122 1122 اطياف الكاؤليف

المصدر: عبد الحميد كلي بطي, التحميؿ الجغرافي لمقكمات التنمية المكانية في قضاء 
قسـ الجغرافية, -االنسانيةكمية التربية لمعمكـ -الرطبة, اطركحة دكتكراه )غ. ـ(, جامعة االنبار

 . 115(, ص91, : )1215
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 في قضاء الرطبة واحتياطاتها(بعض انواع المعادن 0شكل )

 
 (5المصدر: الجدكؿ )

ثالثان: عدـ كجكد استراتيجيات تنمكية حقيقية لمعالجة مشكمة البطالة مف خالؿ العمؿ 
اقضية المحافظة في مجاؿ تطكر عمى تحقيؽ العديد مف الفرص االستثمارية التي تتمتع بيا 

قطاعي الصناعة كالزراعة كالتركيز فقط عمى بعض التكجيات المحدكدة في مجاؿ االستثمار 
 السكني رغـ انو ال يمبي متطمبات االستثمار الحقيقي بسبب الكمؼ العالية.

 رابعان: المشاكؿ الكبيرة التي ال زالت تعاني منيا القكل العاممة في محافظة االنبار
 : (7)كمنيا

أكالن: ضعؼ القاعدة االقتصادية )الصناعية كالزراعية( كتراجعيا المستمر منذ 
 كلحد االف العتبارات عديده منيا... 1227عاـ

تكقؼ بعض منشآت القطاع الصناعي العاـ الكبيرة فضال عف منشآت القطاع  -1
في قضائي عنو  الخاص عف العمؿ كميا مثؿ )صناعة الزجاج كالسيراميؾ, صناعة النسيج

كراكه, صناعة الحراريات في الفمكجة( كتكقؼ البعض منيا عف العمؿ جزئيا كلفترات زمنيو 
التي شيدتيا البالد مف تدمير كتغير الفمسفة االقتصادية لمدكلة  1227مختمفة منذ احداث 

بشكؿ غير مدركس نحك خصخصة المؤسسات الصناعية التابعة لمقطاع العاـ, اضافة 
الكبير الذم تعرضت لو تمؾ المنشآت الصناعية خالؿ العمميات العسكرية التي لمتدمير 
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كؿ ىذه االعتبارات انعكست سمبا عمى عدـ قدرة  1215شيدتيا محافظة االنبار منذ بداية 
المشاريع الصناعية عمى تكفير فرص عمؿ مناسبو لمقكل العاممة كرافقة ايضا تدىكر القطاع 

 ل الى ارتفاع معدالت البطالة عمى مستكل محافظة االنبار.الزراعي بشكؿ كبير مما اد
عدـ كجكد ام تخطيط اقتصادم اك استراتيجيات تنمكية دقيقو عمى مستكل  -1

محافظة االنبار تسعى الى تحقيؽ الكثير مف الفرص االستثمارية في مجاؿ القطاع الصناعي 
لمشاريع الصناعية القائمة فعال كالزراعي عمى مستكل المحافظة سكاء ما يتعمؽ ذلؾ بتطكير ا

اك مف خالؿ تكطيف مشاريع صناعية جديدة كفقا لما متاح في المحافظة مف ثركات معدنية 
كبيرة كمتنكعة السيما بالنسبة لقضاء الرطبة الذم يعد مف اغنى مناطؽ المحافظة لكنو االكثر 

كصؿ ككما اشرنا في تخمفا مف الناحية االقتصادية كاالكبر مف حيث معدؿ البطالة الذم 
%( فضال عف غياب االستراتيجيات التنمكية المتعمقة بتطكير 55.2( الى )12الجدكؿ: )

القطاع الزراعي, كىذا يرجع باالساس الى ضعؼ الجيات المعنية بذلؾ في المحافظة 
كاعتمادىا عمى االعتبارات المحسكبية كالمنسكبية في اختيار المسؤكليف ضمف مختمؼ 

عيدا عف االعتبارات العممية كالمينية مما انعكس سمبا عمى الكاقع التنمكم المستكيات ب
 لممحافظة.
كبشكؿ غير مدركس مف خالؿ  1227تغير فمسفة الدكلة االقتصادية بعد احداث -7

التكجو نحك خصخصة شركات القطاع الصناعي العاـ القائمة فعال كرفع الدعـ عف القطاع 
يك ضمف نطاؽ محدكد كغير فعاؿ السيما القركض الزراعية الزراعي, كاف كجد ىذا الدعـ ف

التي لـ تسيـ في تطكير القطاع الزراعي كتـ تكظيفيا في مجاالت غير زراعية بسبب عدـ 
اعتماد الية دقيقة في عممية منح القركض ككيفية استثمارىا, مما يعني ذلؾ عدـ قدرة ىذيف 

 فائضة.القطاعيف عمى تكفير فرص عمؿ لمقكل العاممة ال
ثانيان: ضعؼ التنسيؽ اف لـ يكف معدكما بيف قطاعي الصناعة كالزراعة كمراكز 
البحث العممي السيما جامعتي االنبار كالفمكجة عمى مستكل محافظة االنبار في مجاؿ رسـ 
ام استراتيجيات تنمكية تسيـ في تطكير القاعدة الصناعية كالزراعية كبالتالي تكفير فرص 

 العاممة.عمؿ اكثر لمقكل 
ثالثا: عدـ كجكد مكازنو نسبيو في تطكير القطاعات االقتصادية المختمفة لغياب ام 
رؤيو استراتيجية في ذلؾ مما ترتب عميو كجكد تركيز كبير لمعامميف ضمف قطاع الخدمات 
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)الكظيفي( عمى حساب فرص العمؿ في قطاعي الصناعة كالزراعة, رغـ اف قطاع الخدمات 
 الزاؿ متخمؼ جدا مما يعني ذلؾ كجكد بطالة مقنعة فيو. المختمفة نشطتوبا

رابعان: عدـ كجكد خطط تنمكية دقيقة عمى مستكل اقضية المحافظة تحدد طبيعة 
كحجـ مدخالت كمخرجات المراكز التعميمية كمنيا الجامعة مف القكل العاممة البشرية كطبيعة 

تصادية عمى المستكل الزمني حاجة سكؽ العمؿ منيا كما كنكعا كلجميع القطاعات االق
القريب, المتكسط كالبعيد, مما ترتب عمى ذلؾ كجكد عشرات االالؼ مف القكل العاممة البشرية 
 بدكف فرص عمؿ كبالتالي تنامي ظاىرة البطالة مع تراجع مستكل كفاءتيا االنتاجية باستمرار.

كل اقضية خامسان: عدـ كجكد مراكز لتدريب القكل العاممة كتأىيميا عمى مست
المحافظة كاف كجدت فيي محدكدة جدا كتفتقر لكجكد الككادر كالتقنيات المالئمة لتطكير 
ميارات القكل العاممة البشرية بمختمؼ مستكياتيا, مما انعكس سمبا عمى كاقع القكل العاممة 
ا مف حيث النكع كشكؿ ذلؾ في الكقت نفسو تحديا كبيرا اماـ سياسات التنمية المكانية السيم

التنمية الصناعية, الف عممية تحقيقيا تعتمد عمى كجكد الصناعة الحديثة التي تتطمب اعتماد 
تكنمكجيا صناعية متطكرة كىذه بدكرىا تعتمد عمى ضركرة كجكد قكل عاممة مدربة بمستكيات 
ماىرة تككف قادرة عمى مكاكبة التقدـ التكنمكجي الصناعي كىذا ال يتحقؽ اال مف خالؿ كجكد 

 ز متطكرة لتدريب القكل العاممة كتأىيميا.مراك
سادسان: عدـ كجكد استراتيجيات تنمكية تحقؽ المكازنة المكانية نسبيا في تكزيع القكل 
العاممة مف خالؿ العمؿ عمى تككيف بيئة استثمارية مالئمة لجذب االستثمارات التنمكية 

بارتفاع معدالت البطالة, الف ذلؾ المختمفة نحك المناطؽ المتخمفة اقتصاديا كالتي تمتاز 
سيسيـ في تكفير فرص عمؿ مناسبو لمقكل العاممة كبالتالي التقميؿ مف معدالت البطالة كمف 

 ف استقطابيا ايضا مف مناطؽ اخرل.الممك
 :الخالصة

ارتفاع معدالت البطالة في محافظة االنبار السيما في االقضية التي تعاني مف تخمؼ 
م مثؿ اقضية الرطبة ,راكه ,ىيت ,حيث سجمت  معدالت اعمى مف في ىيكميا االقتصاد

%(, في ظؿ غياب استراتيجيات تنمكية حقيقية لمعالجة 17,1معدؿ العاـ لممحافظة كالبالغ )
ىذه المشكمة مف خالؿ العمؿ عمى تحقيؽ العديد مف الفرص االستثمارية التي تتمتع بيا 

 محافظة االنبار.
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 االستنتاجات:
ظة االنبار مف ارتفاع معدالت البطالة حيث بمغ المعدؿ العاـ تعاني محاف .1
 %( .17,1لممحافظة)
كجكد مشكمة اك خمؿ في الييكؿ االقتصادم لمبالد بصكرة عامة كلمحافظة  .1

 االنبار عمى كجو التحديد ادت الى ارتفاع معدالت البطالة .
ضعؼ كحتى انعداـ التخطيط االقتصادم لمقطاعات االقتصادية  .7

ية)الصناعي كالزراعي(مما انعكس سمبا عمى تراجع اىمية ىذه القطاعات في مجاؿ االساس
 تكفير فرص عمؿ مناسبة كالقضاء عمى البطالة.

تركز االستثمارات التنمكية ضمف اماكف اقضية معينة )الفمكجة كالرمادم(  .5
يا كضعؼ تركزىا ضمف االقضية االخرل رغـ ما تتمتع بو مف امكانيات تنمكية متاحة لكن

 غير مستثمرة.
 التوصيات:

ضركرة التركيز عمى تنمية قطاعات متنكعة مثؿ القطاع السياحي الحتكائو  .1
عمى انشطة تتفاعؿ مع غيرىا مف القطاعات مف خالؿ تكجو االستثمارات نحك مناطؽ مؤىمة 

 لالستثمار السياحي مما يزيد فرص العمؿ كالقضاء عمى البطالة.
يعيا  مما يكفر فرص عمؿ كالقضاء عمى تطكير الكظيفة التجارية كتكس .1

 البطالة مما يزيد مف فرص العمؿ فال يككف التكجو نحك القطاع الخدمات)الكظيفي(فقط.
العمؿ عمى تحقيؽ مكازنو في تكزيع االستثمارات التنمكية بيف اقضية  .7

المحافظة كلك بشكؿ نسبي يتناسب مع الحجـ السكاني لكؿ قضاء كمع  البعد المساحي 
 كانيات التنمكية المتاحة .كاالم

تنمية القطاع الصناعي مف خالؿ تقديـ الدعـ المالي لقياـ مشاريع صناعية  .5
 جديدة التي يتـ تكقيعيا ضمف مناطؽ متخمفة صناعيان.

معالجة المشاكؿ التي تعاني منيا االنشطة الصناعية القائمة في المحافظة  .5
 مما يزيد مف فرص العمؿ كالقضاء عمى البطالة.
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تنمية كتطكير القطاع الزراعي في المحافظة كالتي تتمتع بإمكانيات تنمكية  .5
كبيرة في مجاؿ التنمية الزراعية  مما يكفر فرص عمؿ في القطاع الزراعي كالقضاء عمى 

 البطالة.
(التوزيع العددي لمعاممين والعاطمين عن العمل في محافظة االنبار حسب 8ممحق رقم)

 0289و   8991االقضية لعامي 

 االقضية
1997 1219 
 العاطميف العامميف العاطميف العامميف

 15915 171571 11127 35552 فمكجة
 19117 171175 15757 35115 رمادم
 15111 51297 7171 19519 ىيت
 915 7375 797 7395 عنو
 1551 5127 755 7755 راكه

 1115 19157 1519 11551 حديثة
 5525 19152 7515 11777 القائـ

 5557 9953 1179 5515 الرطبة
 55991 777151 79517 179123 المحافظة

,نتائج التعداد العاـ  لإلحصاءالجياز المركزم  -كزارة التخطيط –المصدر: جميكرية العراؽ 
 (,بيانات غير منشكرة.75,جدكؿ رقـ)1997لسكاف, محافظة االنبار

 ,نتائج العمؿ الميداني.1219بيانات  -
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(التوزيع العددي لمقوى العاممة في محافظة االنبار حسب االقضية لمقطاعات 0ممحق رقم )
 0289الثالث لسنة 

 القطاع االقضية
 الزراعي

 القطاع
 الصناعي

 قطاع
 الخدمات

 المجمكع

 171571 129375 11211 11315 فمكجة
 171175 113533 5172 5773 الرمادم

 51297 77557 1595 1355 ىيت
 7375 7157 727 135 عنو
 5127 5717 122 192 راكه

 19157 13171 557 553 حديثة
 19152 11257 5117 1395 القائـ

 9953 9353 122 12 الرطبة
 777151 713127 15175 15225 المجمكع

 ,نتائج العمؿ الميداني. 1219بيانات  –المصدر: 
 . االحاالت

 .17,ص1997لسنة 115عالـ الرفة ,الككيت ,العدد  –االقتصاد السياسي لمبطالة –رمزم زكي  .1
 .119االقتصاد السياسي لمبطالة, المصدر نفسة, ص -رمزم زكي .1
ياسيف حميد بدع المحمدم , قاسـ احمد رمؿ الدليمي, )القكل العاممة البشرية في محافظة االنبار  .7
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 .7ص1219جامعة المستنصرية ,المجمد السادس ,

مقياس  1215جميكرية العراؽ, كزارة المكارد المائية, مديرية المساحة العامة, خريطة العراؽ االنبار,  .5
(1 :522222.) 

المعمكمات, كزارة التخطيط كالتعاكف اإلنمائي, الجياز المركزم لالحصاء كتكنمكجيا -جميكرية العراؽ .5
 , بيانات)غ. ـ(.1213تقديرات سكاف العراؽ لعاـ 

مقياس  1215جميكرية العراؽ, كزارة المكارد المائية, مديرية المساحة العامة, خريطة االنبار اإلدارية,  .5
(1 :522222.) 
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