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الهـــدف العام مـــن هـــذه الورقـــة هـــو تحديـــد العوامـــل والتحديـــات التـــي يجـب أن تؤخـذ فـي عين االعتبـــار عنـد تصميـم 
ودمـج برنامـج األشـغال العامـة فـي مشـهد الحمايـة األجتماعيـة فـي العـراق، بمـا يتماشـى مـع أهـداف حكومـة العـراق 

ومسـتنيرا بأفضـل الممارسـات الدوليـة. 

وقـد تـم إعـداد هـذا التقريـر مـن قبـل موظفـي منظمـة العمـل الدوليـة وبالتعـاون الوثيـق مـع وزارة العمـل والشـؤون 
االجتماعيـة فـي العـراق، تحـت إشـراف وثيـق مـن كبيـرة األختصاصيـن األقليميـن فـي المرونـة واألسـتجابة لألزمـات / 

المنسـقة القطريـة للعـراق فـي منظمـة العمـل الدوليـة مهـا قطـاع.  

الكاتبـة الرئيسـية لهـذا التقريـر هـي ناتالـي بـوث، مسـؤولة الحمايـة االجتماعيـة والمرونـة، وقـد أجـرى أمجـد رابـي، كبيـر 
المستشــــارين الفنييــــن فــــي الحمايــــة االجتماعيــــة، احتســــاب وبنــاء نمــوذج اســــقاطات التكاليــــف والتخطيــــط لهــــذه 
الورقــــة. وقدم  كال من مايكيــــل ليـــو كــــي ســــونغ، الخبيــــر فــــي مجـــال االســــتثمارات كثيفــــة العمالــــة فــــي منظمــــة 
العمــــل الدوليــــة فــــي جنييــــف، و بشــــار الســــمارنة، المســــؤول الفنــــي لالســــتثمارات كثيفــــة العمالــــة فــــي العــــراق، 

مدخــالت قيمــة لهــذه الورقــة. 

ويــــود المؤلفــــون أن يشــــكروا األشــــخاص التاليــــة أســــماؤهم علــى التوجيهــات والتعليقــــات الموضوعيــة: رائــد جبــار 
باهــــض، مديــــر عــــام دائــــرة العمــــل والتدريــــب المهنــــي فــي وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــــة، باربـرا إيجـر، رئيـسة 
قســـم التعـــاون فـــي بعثـــة االتحـــاد االوروبـــي فـــي العـــراق، بيتــــر راديميكــــر، نائــــب المديـــر االقليمـــي لمنظمـــة العمـــل 
الدوليـــة ومديـــر فريـــق برنامـــج العمـــل الالئـــق فـــي الـــدول العربيـــة، لـــوكا باليرانـــو، المستشار االقليمي فـــي الضمـــان 

االجتماعـــي فـــي المكتـــب االقليمـي للـــدول العربيـة. 

وقد تـــم إصدار هـــذه الدراسة فـــي إطـــار برنامـــج الحمايـــة االجتماعيـــة في العـــراق: تعزيـــز االســـتجابة الفعالـــة وتســـريع 
االصـــالح، الممــول مــن قبــل االتحــاد االوروبــي. وتجــدر االشــارة الــى ان النتائــــج والتفســــيرات واالســــتنتاجات الــــواردة 
فــــي هــــذه الورقــــة تخــــص المؤلفيــــن وال تعكــــس بالضــــرورة سياســـات أو وجهـــات نظـــر االتحاد االوروبي او منظمـة 

العمـل الدوليـة. 

شكر وتقدير
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تعكــف حكومــة العــراق وحكومــة إقليــم كوردســتان حاليــا علــى إصــالح نظــم الحمايــة االجتماعيــة لــكل منهمــا، والتــي 
تعانــي مــن التجــزؤ وعــدد مــن أوجــه القصــور والتــي أفضــت الــى ضعــف الفعاليــة فــي الوصــول إلــى الفئــات األكثــر 
ضعفــا. وفــي إطــار برنامــج اإلصــالح هــذا، أبــرزت الحكومــة، علــى وجــه الخصــوص، الهــدف الرئيســي المتمثــل فــي 
دعــم البالغيــن ممــن هــم فــي ســن العمــل والقادريــن لالنتقــال مــن الفقــر وتلقــي المســاعدات االجتماعيــة إلــى العمــل 

الالئــق مــع إمكانيــة الوصــول الفعــال إلــى تغطيــة الضمــان االجتماعــي. 

وإلثــراء النقــاش حــول جــدول أعمــال اإلصــالح، نشــرت األمــم المتحــدة مؤخــرا ورقــة موقــف تحــدد رؤيــة إلنشــاء أرضيــة 
للحمايــة االجتماعيــة، اســتنادا إلــى المبــادئ األساســية للشــمولية، والكفايــة، واإلنصــاف بيــن األجيــال. وتســلط الورقــة 
الضــوء علــى أهميــة اعتمــاد نهــج دورة الحيــاة، لتحقيــق نظــام شــامل ومتماســك للحمايــة االجتماعيــة يغطــي مواطــن 

الضعــف الرئيســية التــي يواجههــا األفــراد علــى مــدار حياتهــم. 

وتهــدف هــذه الورقــة إلــى اســتكمال ورقــة الموقــف تلــك مــن خــالل مناقشــة الكيفيــة التــي يمكــن بهــا إدمــاج برنامــج 
األشــغال العامــة ضمــن مشــهد الحمايــة االجتماعيــة فــي العــراق، ومــدى صلــة هــذا البرنامــج بأهــداف الحكومــة بتعزيــز 
التشــغيل. وبصــورة محــددة، يشــكل الغــرض األساســي لهــذه الورقــة علــى تســليط الضــوء علــى اعتبــارات التصميــم 

الرئيســية لضمــان وصــول هــذا البرنامــج إلــى كامــل إمكاناتــه، باالعتمــاد علــى الخبــرة الدوليــة.  

1.1. برامج األشغال العامة: التعريف واألهداف

يشــمل مصطلــح “برامــج األشــغال العامــة” مجموعــة واســعة جــدًا مــن البرامــج، وكثيــرا مــا يســتخدم المصطلــح بصورة 
تبادليــة مــع مفاهيــم أخــرى، بمــا فــي ذلــك “برامــج التشــغيل العامــة”، و “برامــج أجــور العمــل”، ومــا إلــى ذلــك. بيــد 
ان جوهــر مصطلــح األشــغال العامــة يشــير إلــى “برامــج التشــغيل الممولــة مــن القطــاع العــام خــارج الخدمــة العامــة 
ــة والتــي تهــدف إلــى تشــغيل األشــخاص، بحيــث يتــم اســتثمار هــذا العمــل بالمســاهمة فــي تقديــم األصــول  العادي

والخدمــات التــي تخلــق قيمــة عامــة وتســاهم فــي المصلحــة العامــة” )فيليــب وآخــرون، 2018، ص 8(.

ويمكــن أن تحقــق برامــج األشــغال العامــة ثالثــة أهــداف أساســية، ويعتمــد الهــدف الرئيســي للبرنامــج )أو الــوزن 
النســبي لــكل هــدف مــن األهــداف الثالثــة( إلــى حــد كبيــر علــى أولويــات السياســة العامــة التــي يسترشــد بهــا فــي إنشــاء 

البرنامــج. ,تتضمــن هــذه األهــداف: 

أ .  الحــد مــن البطالــة و / أو العمالــة الناقصــة: وذلــك عــن طريــق إيجــاد فــرص عمــل مباشــرة.   وعــادة مــا تنفــذ 
ــة الناقصــة،  ــة العمال ــة أو فــي حال برامــج األشــغال العامــة فــي الســياقات التــي ترتفــع فيهــا معــدالت البطال
حيــث يواجــه ســوق العمــل اضطرابــات رئيســية، إمــا علــى المــدى الطويــل، أو علــى أســاس دوري، أو نتيجــة 
لصدمــة يتعــرض لهــا االقتصــاد الكلــي.  ولخصائــص ســوق العمــل )وحــاالت البطالــة والعمالــة الناقصــة علــى 
وجــه الخصــوص( آثــار مباشــرة علــى التصميــم الفعــال للبرنامــج. وفــي هــذا اإلطــار، تنظــر الحكومــة علــى أنهــا 
تعمــل باعتبارهــا “صاحــب عمــل كمــالذ أخيــر”، حيــث تتدخــل لتوفيــر فــرص العمــل عندمــا يكــون القطــاع الخــاص 
غيــر قــادر علــى خلــق فــرص كافيــة لتلبيــة الطلــب.  وعــالوة علــى ذلــك، يمكــن أيضــا تصميــم البرامــج بهــدف 
تقديــم الدعــم المســتدام للمشــاركين فــي البرامــج هــذه عــن طريــق إدمــاج التدريــب بالتشــغيل، أو التدريــب علــى 
مهــارات محــددة أو التدريــب أثنــاء العمــل، أو أي نــوع آخــر مــن خدمــات التشــغيل أو دعــم وبنــاء قــدرات القطــاع 
الخــاص فــي البرنامــج.  حيــث تعتمــد جــدوى هــذا المنهــج علــى مــدى توفــر مثــل هــذه الخدمــات فــي المواقــع 
ــار كبيــرة علــى تصميــم البرنامــج وإدارتــه، ولكــن أيضــًا علــى إجمالــي  التــي يتــم فيهــا تنفيــذ البرنامــج، ولهــا آث

مخصصــات الميزانيــة للبرنامــج.

ب .  تعزيــز الحمايــة االجتماعيــة: وهــذا مــن خــالل توفيــر دعــم الدخــل )فــي شــكل أجــر( كوســيلة لكبــح الفقــر بيــن 
المشــاركين - الذيــن يتــم تحديــده عــادة علــى أنهــم األكثــر احتياجــا. وفــي بعــض الحــاالت، يأتــي برنامــج األشــغال 
ليكمــل تدخــالت المســاعدة االجتماعيــة األخــرى مــن خــالل اســتهداف البالغيــن فــي ســن العمــل الذيــن لديهــم 
القــدرة علــى االنخــراط فــي العمــل.  ويعتمــد مــدى قــدرة البرنامــج علــى المســاهمة فــي أهــداف الحمايــة 

1. مقدمة
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ــر  ــك المــدة، ومعــدل األجــور، ومعايي ــم الرئيســية، بمــا فــي ذل ــزات التصمي ــى مي ــر عل ــة بشــكل كبي االجتماعي
اختيــار المشــاركين، ومــا إلــى ذلــك. ولكــن أيضــًا علــى نــوع فجــوات الحمايــة االجتماعيــة التــي يجــب معالجتهــا.

توفيــر البنيــة التحتيــة والخدمــات: وعــادة مــا يكــون العمــل المضطلــع بــه فــي إطــار برامــج األشــغال العامــة  ت . 
موجهــًا نحــو إنشــاء أصــول إنتاجيــة )بمــا فــي ذلــك بنــاء البنيــة التحتيــة أو تحســينها، وتعزيــز اإلنتاجيــة الزراعيــة، 
ومــا إلــى ذلــك(، الســتكمال الثغــرات فــي توفيــر الخدمــات العامــة، أو أي مشــروع آخــر يعتبــر ذا صلــة بالصالــح 
العــام.  وفــي بعــض البرامــج، يكــون لهــذا الهــدف األســبقية علــى الهدفيــن اآلخريــن، حيــث ينصــب تركيــز 
البرنامــج فــي المقــام األول علــى طبيعــة ونوعيــة األصــول المنتجــة، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار رئيســية 

فــي التصميــم والتنفيــذ. 

الشكل 1: األهداف المتعددة والخيارات لبرامج األشغال العامة

التركيز على االستثمارات متعددة 
القطاعات وتأمين الدخل األساسي 
دون المساس بالتشغيل أو ظروف 

العمل الالئقة

التركيز على نوع االستثمارات القطاعية البيئية 
وتأثيرها على التشغيل دون المساس بجودة 

االستثمار في رأس المال البشري

التركيز على تأثير التوظيف وأمن 
الدخل دون المساس بجودة البنية 

التحتية أو األصول أو الخدمات
حماية اجتماعية

استثمارات 
قطاعية

تشغيل

ويؤثــر الثقــل الملقــى علــى عاتــق كل هــدف مــن هــذه األهــداف علــى الطريقــة التــي تصمــم بهــا البرامــج، وهــذا مــن 
الممكــن ان يــؤدي الــى تباينــات واضحــة بيــن البرامــج. أمــا فيمــا يتعلــق بشــروط األهليــة، فــإن برامــج األشــغال العامــة 
هــي عــادة برامــج ذاتيــة االســتهداف، حيــث يتقــدم أولئــك الذيــن هــم علــى اســتعداد للعمــل مقابــل األجــر الــذي يحــدده 
ــد أولويــات مجموعــات معينــة، أو قصــر األهليــة علــى  ــر إضافيــة لتحدي البرنامــج. ومــع ذلــك، يمكــن اســتخدام معايي
فئــات محــددة، خاصــة وأن هــذه البرامــج ال يمكنهــا فــي كثيــر مــن األحيــان توفيــر فــرص عمــل كافيــة لتلبيــة الطلــب.  
وهنــاك أيضــا تبايــن كبيــر مــن حيــث مــدة العمــل المقدمــة، التــي تتوقــف فــي حــد ذاتهــا علــى حالــة البطالــة أو العمالــة 
الناقصــة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد ال تنفــذ بعــض البرامــج إال خــالل فتــرات معينــة مــن  الســنة، بينمــا تنفــذ برامــج 
أخــرى لفتــرة قصيــرة مــن الزمــن اســتجابة لصدمــات محــددة. وفــي الســياقات التــي تكــون فيهــا البطالــة أو العمالــة 
الناقصــة مزمنــة، قــد تتخــذ بعــض البرامــج شــكل خطــط لضمــان العمالــة تنفــذ بصــورة دائمــة وتضمــن حــدًا أدنــى لعــدد 
أيــام العمــل لــكل فــرد. ويختلــف أيضــا نــوع االســتحقاقات التــي يوفرهــا البرنامــج، حيــث تقــدم بعــض البرامــج أجــرًا 
نقديــًا، بينمــا توفــر برامــج أخــرى الغــذاء مقابــل العمــل المقــدم. وفــي المقابــل، تقــدم البرامــج المختلفــة صــور متعــددة 
ــرًا،  ــب. وأخي ــل التدري ــة مث ــث تدمــج بعــض البرامــج خدمــات تكميلي ــم فــرص تشــغيل المشــاركين، حي ألشــكال  دع
هنــاك أيضــًا تنــوع وتعــدد فــي أنــواع األصــول والخدمــات المنشــأة فــي إطــار البرامــج، ممــا يعكــس التنــوع فــي القيــود 
االقتصاديــة واالجتماعيــة الكامنــة فــي ذلــك الســياق. ففــي حيــن تركــز بعــض البرامــج علــى زيــادة كثافــة اليــد العاملــة 

فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة األساســية، قــد تختــار برامــج أخــرى توفيــر أو إنشــاء مزيــج مــن األصــول والخدمــات. 
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اإلطار 1: خطط ضمان العمل أو البرامج المؤقتة

تنفــذ الهنــد أكبــر برنامــج تشــغيل فــي العالــم، حيــث تتبــع نهًجــا قائًمــا علــى الحقــوق بموجــب قانــون المهاتمــا 
ــون، يحــق لألســر  ــام 2006. وبموجــب هــذا القان ــة )MNREGA( لع ــة الريفي ــان العمال ــي لضم ــدي الوطن غان
الريفيــة الحصــول علــى 100 يــوم عمــل مدفــوع األجــر لــكل ســنة تقويميــة، الــذي يتــم توفيــره عنــد الطلــب. 
وُيدفــع بــدل للبطالــة حتــى فــي حالــة عــدم توفــر فــرص العمــل، ويتضمــن البرنامــج آليــات تظلــم وإنصــاف 

.)Ehmke ,2015( .قويــة لمعالجــة الحــاالت التــي لــم يتــم فيهــا الوفــاء باالســتحقاقات

فــي التفيــا، مــن ناحيــة أخــرى، فــي أعقــاب األزمــة الماليــة العالميــة لعــام 2008، والتــي تســببت فــي ســقوط 
االقتصــاد فــي ركــود حــاد وارتفــاع معــدالت البطالــة والفقــر، تــم تنفيــذ برنامــج األشــغال العامــة )برنامــج 
األشــغال العامــة للطــوارئ فــي مــكان العمــل مــع األجــور )WWS( لمــدة عاميــن، مــن 2009 إلــى 2011 
كوســيلة لخلــق فــرص عمــل لدعــم الدخــل للعاطليــن عــن العمــل الذيــن لــم يتلقــوا اســتحقاقات البطالــة 

.)Azam، Ferré and Ajwad، 2013(

1.2. صلة برامج األشغال العامة بالسياق العراقي

لقــد تــم تســليط الضــوء علــى إنشــاء برنامــج لألشــغال العامــة فــي العــراق كأولوية رئيســية لكل من اإلصــالح االقتصادي 
والتنميــة المســتدامة.  ففــي الورقــة البيضــاء حــول اإلصــالح االقتصــادي الــذي اعتمدته حكومة العراق فــي عام 2020، 
تســلط الحكومــة الضــوء علــى الرغبــة فــي “إنشــاء األطــر القانونيــة والتنظيميــة الالزمــة لتفعيــل برامــج األشــغال العامــة” 
وذلــك فــي إطــار المحــور الثانــي الــذي يركــز علــى إصــالح االقتصــاد الكلــي وخلــق فــرص العمــل )الحكومــة العراقيــة، 
2020: ص 62(.  وهنــا، ينظــر إلــى األشــغال العامــة علــى أنهــا وســيلة لخلــق فــرص عمــل مســتدامة - ال ســيما لألســر 
ذات الدخــل المنخفــض، أو ذوي األجــور المنخفضــة، أو العاطليــن عــن العمــل - مــن   ناحيــة، ولتعزيــز التنميــة المحليــة 
ــة  ــة العــراق للتنمي ــة أخــرى.  وبالمثــل، فــإن رؤي ــًا مــن ناحي ــرة محــددة محلي ــة مــن خــالل مشــاريع صغي ــة التحتي والبني
المســتدامة 2030، بصيغتهــا التــي صاغتهــا وزارة التخطيــط فــي عــام 2019، تحــدد أيضــًا إنشــاء األشــغال العامــة كأحــد 
الركائــز االســتثمارية الرئيســية لخلــق فــرص عمــل علــى المــدى القريــب، إدراكًا منهــا بــأن المبــادرات والسياســات الراميــة 
إلــى تعزيــز خلــق فــرص العمــل فــي القطــاع الخــاص، حيــث مــن المرجــح أن تؤتــي ثمارهــا علــى المــدى المتوســط إلــى 

 .)GOI, 2019( الطويــل

وفــي كلتــا الحالتيــن، يتــم تســليط الضــوء بوضــوح علــى هــدف التشــغيل لبرنامــج لألشــغال العامــة ، وهــذا يتناســب مــع 
الواقــع والتحديــات التــي يواجههــا المجتمــع واالقتصــاد العراقيــان فيمــا يتعلــق بســوق العمــل.  ففــي العــراق، فقــط 
39.5 فــي المائــة مــن الســكان ممــن هــم فــي ســن العمــل هــم فــي القــوى العاملــة، مــع وجــود تفاوتــات كبيــرة بيــن 
الرجــال والنســاء، حيــث 68 فــي المائــة مــن الرجــال فــي القــوى العاملــة مقارنــة ب 10.5 فــي المائــة فقــط مــن النســاء.  
وحوالــي26.5 فــي المائــة مــن الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و24 عامــًا هــم فقــط فــي القــوى العاملــة. كمــا 
توصــل مســح القــوى العاملــة إلــى أن “األجــر فــي الســاعة للمــرأة أقــل بنســبة 18.4 فــي المائــة مــن أجــر الرجــل فــي 

الســاعة عندمــا تؤخــذ فــوارق العمــر والتحصيــل التعلمــي فــي االعتبــار” )GOI، 2022، ص. 50(.

ــرة حســب العمــر والجنــس:  ــة )أو 1.6 مليــون شــخص(، مــع وجــود فــروق كبي ــة 16.5 فــي المائ ــغ معــدل البطال ويبل
ففــي حيــن أن 14.7 مــن الرجــال عاطلــون عــن العمــل، فــإن هــذا المعــدل يصــل إلــى 28.2 فــي المائــة بيــن النســاء، 
ويصــل إلــى 35.8 فــي المائــة بيــن الشــباب.  وتنخفــض معــدالت البطالــة بيــن الرجــال مــع ارتفــاع المســتوى التعليمــي، 
وبالنســبة للنســاء، فــإن البطالــة هــي األدنــى بيــن أولئــك الذيــن ال يســتطيعون القــراءة والكتابــة، وبيــن أولئــك الذيــن 
لديهــم تحصيــل علمــي ثانــوي.   هنــاك أيضــا اختالفــات كبيــرة حســب المنطقــة مــع أدنــى معــدالت البطالــة فــي بابــل، 

عنــد 5.5 فــي المائــة ، وأعلــى المعــدالت فــي نينــوى ، عنــد 32.8 فــي المائــة – اي أكثــر مــن ســتة أضعــاف. 
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الشــكل 2: معــدل البطالــة حســب الجنــس والفئــة العمريــة والتحصيــل العلمــي والمحافظــة، مســح القــوى العاملة 
في العــراق 2021
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ومــن حيــث المــدة، يشــير مســح ســوق القــوى العاملــة إلــى أن حوالــي 54 فــي المائــة مــن العاطليــن عــن العمــل كانــوا 
يبحثــون عــن عمــل لمــدة ســتة أشــهر أو أكثــر، وأن حوالــي 526000 فــرد )أو 30.8 فــي المائــة مــن العاطليــن عــن العمــل( 
كانــوا يبحثــون عــن عمــل لمــدة عــام واحــد أو أكثــر – وهــو مــا يعــرف بأنــه “العاطلــون عــن العمــل علــى المــدى الطويــل”. 
وهــذا يشــير إلــى أن البطالــة فــي العــراق هــي بطالــة هيكليــة وطويلــة األجــل أكثــر ممــا هــي احتكاكيــة )فتــرة قصيــرة 
مــن البطالــة بيــن وظيفتيــن(. وفــي المقابــل، مــن المرجــح أن تؤثــر البطالــة الطويلــة األجــل علــى العمــال الشــباب الذيــن 

تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و 24 عامــًا، وال ســيما النســاء اللواتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 15 و 34 عامــًا. 

ــة المؤقتــة أو القصيــرة األجــل الناجمــة عــن الصدمــات الكبيــرة.  ــة الطويلــة األجــل مــع حــاالت البطال وتتفاقــم البطال
فعلــى ســبيل المثــال، أفــادت دراســة اســتقصائية أجرتهــا منظمــة العمــل الدوليــة حــول تأثيــر جائحــة كوفيــد19- وتدابيــر 
االحتــواء ذات الصلــة علــى االقتصــاد أن مــا يصــل إلــى 25 فــي المائــة مــن المســتجيبين قــد تــم تســريحهم بشــكل دائــم 

.)Kebede et al, 2020( نتيجــة للجائحــة، وتــم تســريح 15 فــي المائــة منهــم مؤقتــا

وأشــار مســح القــوى العاملــة 2021 إلــى أن مــا يقــرب مــن 7.9 فــي  المائــة مــن  األشــخاص العامليــن )أو 000 683 
عامــل( يعملــون أقــل مــن 40 ســاعة فــي األســبوع، ويرغبــون - وكانــوا متاحيــن - العمــل لســاعات أطــول )أي العمالــة 
الناقصــة المرتبطــة بالوقــت(. باإلضافــة إلــى ذلــك، مــن بيــن مــا يقــرب مــن 3.1 مليــون عامــل أبلغــوا عــن رغبتهــم فــي 
تغييــر وظائفهــم الحاليــة، حــدد حوالــي 12.6 فــي المئــة مــن العمــال )390000 عامــل( أن الســبب هــو أن عملهــم الحالــي 

مؤقــت، ممــا يشــير إلــى أن العمالــة الناقصــة هــي أيضــًا تحــّد رئيســي فــي القــوى العاملــة فــي العــراق.
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 ويمكــن تفســير أســباب ارتفــاع معــدالت التعطــل والبطالــة مــن خــالل مجموعــة متنوعــة مــن العوامــل. بيــد ان مــن 
المســلم بــه علــى نطــاق واســع أن الســبب الرئيســي لهــذه المســتويات المرتفعــة مــن البطالــة )وانخفــاض معــدالت 
ــق  ــة، ألســباب تتعل ــاد فــرص عمــل الئق ــى إيج ــدرة القطــاع الخــاص عل ــدم ق ــة( هــو ع المشــاركة فــي القــوى العامل
بســنوات الصــراع، وبيئــة األعمــال الســيئة، وضعــف النظــام المالــي، ومحدوديــة خدمــات الدعــم، واالفتقــار إلــى التنويــع 
والمنافســة فــي االقتصــاد )منظمــة العمــل الدوليــة، 2019(. وكثيــرًا مــا يشــار أيضــًا إلــى أن التفــاوت الكبيــر فــي ظــروف 
العمــل بيــن القطاعيــن العــام والخــاص )اللذيــن يمثــالن 38 فــي المئــة و62 فــي المئــة مــن األشــخاص العامليــن علــى 
التوالــي( يدفــع العديــد مــن األفــراد إلــى االنتظــار حتــى يصبــح العمــل فــي القطــاع العــام متوفــرًا، بــداًل مــن االنخــراط فــي 
العمــل فــي القطــاع الخــاص.   ويعــزى ذلــك جزئيــًا إلــى الحصــة الكبيــرة مــن العمــل غيــر النظامــي فــي القطــاع الخــاص 
)تمثــل الوظائــف غيــر النظاميــة 66.6 فــي المئــة مــن إجمالــي العمالــة فــي العــراق(، مــع مــا يتصــل بذلــك مــن قصــور 
فــي العمــل الالئــق مــن ناحيــة، والمزايــا الســخية غيــر المســتدامة المقدمــة لموظفــي القطــاع العــام مــن ناحيــة أخــرى. 

اإلطار 2: برامج النقد مقابل العمل في العراق

تقــوم مجموعــة مــن الجهــات الفاعلــة اإلنســانية واإلنمائيــة بتنفيــذ برامــج النقــد مقابــل العمــل في العــراق منذ 
عــدة ســنوات. وتختلــف البرامــج بشــكل كبيــر فــي تصميمهــا وأهدافهــا، بمــا فــي ذلــك مــن حيــث االســتهداف 
- مــع تركيــز البعــض علــى الســكان النازحيــن قســرًا والمجتمعــات المضيفــة كجــزء مــن االســتجابة ألزمــة النــزوح 
ــي 2019، 2021(  ــة للتعــاون الدول ــة األلماني ــة األمــم المتحــدة للمــرأة )الوكال ــال هيئ ــى ســبيل المث )انظــر عل
وتســتهدف أخــرى مناطــق متأثــرة بالنــزاع علــى نطــاق أوســع )منظمــة األغذيــة والزراعــة، 2018؛ برنامــج األمــم 
المتحــدة اإلنمائــي، 2021(، أو كجــزء مــن برامــج التنميــة األوســع )أوكســفام(. وتختلــف البرامــج أيًضــا اختالفــًا 
كبيــرًا مــن حيــث عــدد المشــاركين، مــع بعــض البرامــج الصغيــرة نســبيًا حيــث غطــت برامــج هيئــة األمــم 
المتحــدة للمــرأة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة 513 و660 مشــاركًا علــى التوالــي ))هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، 
ــال  ــى نطــاق أوســع مث ــة عل ــرى التغطي ــا حققــت برامــج أخ ــة، 2018( بينم ــة والزراع ــة األغذي ; 2021 ومنظم
توفيــر برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، حتــى اآلن، فــرص عمــل لـــ 40 ألــف مشــارك )برنامــج األمــم المتحــدة 
اإلنمائــي، 2021(. كمــا يختلــف نــوع العمــل الــذي تقــوم بــه البرامــج بشــكل كبيــر، اعتمــادًا علــى االحتياجــات 
ــوات، والتثقيــف الصحــي، وزراعــة  ــل القن ــى إعــادة تأهي ــة، وقــد اشــتمل عل ــة المحلي ــة واالجتماعي االقتصادي
ــة األمــم المتحــدة للمــرأة، ; 2021 برنامــج األمــم  ــخ... )هيئ ــل المــدارس، إل ــادة تأهي ــارة، وإع األشــجار، والنج
ــرًا، بالنســبة لبعــض البرامــج، كان  ــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي،2021(. أخي المتحــدة االنمائــي،2021 ; الوكال

ــا رئيســًيا للتدخــل )هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، 2021( إدراج التدريــب مكوًن

ومــع وجــود العديــد مــن البرامــج التــي تعمــل وتقاطــع فــي نفــس المجــال، أنشــأت مجموعــة ســبل المعيشــة 
فــي حــاالت الطــوارئ إجــراءات عمــل موحــدة بهــدف التغلــب علــى بعــض التحديــات وإنشــاء إطار عمل مشــترك 
لتصميــم البرنامــج، بمــا فــي ذلــك مــن حيــث تحديــد األجــور وعــبء العمــل واختيــار المشــاركين، إلــخ.. )طــرق 

العيــش فــي مجموعــة الطــوارئ، )2021

وفــي هــذا الســياق، يمكــن لبرنامــج األشــغال العامــة أن يمثــل بالفعــل أداة رئيســية فــي ترســانة الحكومــة لخلــق 
ــق فــرص العمــل فــي القطــاع الخــاص.  ــردم الفجــوات والقصــور فــي خل ــب ل ــى المــدى القري فــرص العمــل عل
ــاكل  ــة والهي ــي تســهم فــي إنشــاء األصــول اإلنتاجي ــة للمشــاريع الت ــا يعطــي مخطــط األشــغال العامــة األولوي وحيثم
األساســية، يمكــن لمخطــط األشــغال العامــة أن يســهم أيضــًا فــي النمــو االقتصــادي، وبالتالــي بشــكل غيــر مباشــر، فــي 

خلــق فــرص العمــل فــي القطــاع الخــاص، وبالتالــي خلــق حلقــة حميــدة واضحــة.

ــه، وقبــل  ــى أن ــرك أحــد خلــف الركــب. ويشــار إل وفــي الوقــت نفســه، تعهــدت الحكومــة بالتزامــات واضحــة بعــدم ت
جائحــة كوفيــد19-، بلــغ معــدل الفقــر 20 فــي المئــة، مــع معــدالت أعلــى بيــن األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 0 
و14 عامــًا مقارنــة بالفئــات العمريــة األخــرى.  وعــالوة علــى ذلــك، فــإن حوالــي 42 فــي المئــة مــن  الســكان العراقييــن 
محروميــن فــي أكثــر مــن بعــد واحــد مــن الرفاهيــة )ســواء التعليــم أو الصحــة أو الظــروف المعيشــية ومــا إلــى ذلــك(، 
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و 48.8 فــي المئــة مــن األطفــال يعتبــرون فقــراء متعــددي األبعــاد. وفــي المقابــل، يعيــش حوالــي 25.8 فــي المائــة 
منهــم فــوق خــط الفقــر مباشــرة، وبالتالــي فهــم عرضــة للوقــوع  فــي براثــن الفقــر فــي حالــة حــدوث صدمــات متباينــة 

أو خاصــة )البنــك الدولــي واليونيســف، 2020(.  

وتنفــذ الحكومــة عــدة برامــج للحمايــة االجتماعيــة تهــدف إلــى دعــم مــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر لتلبيــة احتياجاتهــم 
األساســية، ومنــع اآلخريــن مــن الوقــوع فــي براثــن الفقــر، بمــا فــي ذلك شــبكة الحمايــة االجتماعية والضمــان االجتماعي 
ــات المســتقاة مــن المســح االجتماعــي واالقتصــادي لألســر  للعامليــن فــي القطــاع الخــاص. ومــع ذلــك، تشــير البيان
ــة مــن  ــي 20 فــي المائ ــد ســوى حوال ــة ال تفي ــى أن نظــم المســاعدة االجتماعي المعيشــية فــي العــراق لعــام 2012 إل
األســر التــي تعيــش تحــت خــط الفقــر )وزارة التخطيــط، 2012(. وبالمثــل، ال يغطــي نظــام الضمــان االجتماعــي ســوى 
جــزء صغيــر جــدًا مــن العامليــن فــي القطــاع الخــاص، ممــا يتــرك الكثيريــن عرضــة للوقــوع فــي براثــن الفقــر مــع مواطــن 
الضعــف فــي مراحــل دورة الحيــاة. وثمــة تحــٍد رئيســي آخــر يتمثــل فــي أن هــذه البرامــج تفتقــر إلــى سياســة واضحــة 
مــن شــأنها أن تدعــم متلقــي المســاعدة االجتماعيــة للتحــرر مــن الفقــر، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل التشــبيك مــع الصحــة 

والتعليــم، واألهــم مــن ذلــك، خدمــات التدريــب والتشــغيل. 

وعطفــًا علــى هــذه الخلفيــة، مــن األهميــة بمــكان أال يتــم اغفــال هــدف الحمايــة االجتماعيــة لبرامــج األشــغال العامــة، 
امــا بصــورة أساســية أو أن يكــون الهــدف مدمــج جانبيــًا. وقــد أشــير إلــى ذلــك بإيجــاز فــي الورقــة البيضــاء لإلصــالح 
ــه علــى أن تغطيــة البرنامــج ينبغــي أن تعطــي األولويــة لألســر المعيشــية المنخفضــة  االقتصــادي، الــذي يشــدد في
الدخــل، ولكــن األمــر يســتحق مــع ذلــك التأكيــد عليــه. وينطــوي ذلــك علــى إدمــاج هــدف واضــح وصريــح يتمثــل فــي 
دعــم الفئــات األكثــر ضعفــا - بمــا فــي ذلــك أولئــك الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر أو بالقــرب منــه - لالنتقــال 
المســتدام مــن الفقــر.   وهنــا، تترافــق اعتبــارات الحمايــة االجتماعيــة والتشــغيل جنبــًا إلــى جنــب، حيــث يمكــن للبرنامــج 
أن يســهم فــي تحقيــق هــدف دعــم متلقــي المســاعدة االجتماعيــة للخــروج مــن براثــن الفقــر مــن خــالل إيجــاد فــرص 

عمــل الئقــة وتعزيــز إمكانيــة تشــغيل المشــاركين.

ويناقــش الجــزء المتبقــي مــن هــذه الورقــة بعــض العوامــل الرئيســية التــي ينبغــي أخذهــا فــي االعتبــار عنــد تصميــم 
برنامــج اشــغال عامــة فعــال فــي العــراق.  
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أطفال
البالغون في سن العمل

عجوز
 األشخاص ذووالحوامل

عاطلاإلعاقة
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 الوجبات
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 التأمين االجتماعي
لألمومة
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 القائم على
االشتراكات

 خارج القوى
 منافع غير قائمةبدل الحملالعاملة

على االشتراكات
 برنامج األشغال

المعاش االجتماعيالعامة

الرعاية الصحية الشاملةكافة
نظام التوزيع العام

2.1. وضع برنامج األشغال العامة في إطار شامل ومستجيب للصدمات للحماية
       االجتماعية يدمج التدريب على المهارات وخدمات التشغيل

وكمــا ذكــر بإيجــاز أعــاله، فــإن نظــام الحمايــة االجتماعيــة الحالــي مجــزأ، ويســتبعد العديــد مــن أشــد الفئــات ضعفــًا، وال 
يلبــي بفعاليــة احتياجــات أشــد النــاس فقــرًا، وليــس لديــه اســتراتيجية عامــة لالنتقــال مــن الفقــر. 

وتصــب ورقــة األمــم المتحــدة المنشــورة مؤخــرا بعنــوان “ورقــة موقــف: بنــاء أرضيــة الحمايــة االجتماعيــة فــي العــراق-  
اإلطــار والتوصيــات”  فــي الهــدف العالــم إلنشــاء أرضيــة للحمايــة االجتماعيــة، اذ تقــدم الورقــة رؤيــة وتوصيــات محــددة 
بغيــة بنــاء نظــام متماســك وشــامل يغطــي جميــع مواطــن الضعــف فــي دورة الحيــاة )مــن الطفولــة الــى الشــيخوخة( 

وهــذا مــن خــالل انشــاء حــد أدنــى للحمايــة االجتماعيــة وإعطــاء األولويــة لتغطيــة الفئــات الهشــة التاليــة:
 

الحوامل  
الطفولة المبكرة )مع رؤية تمتد إلى األعمار األكبر سنًا عندما يصبح النظام أكثر نضجًا(  

األيتام  
األشخاص ذوو اإلعاقة  

كبار السن  

ومــع ذلــك، فــإن شــبكة األمــان االجتماعــي تغطــي حاليــا أكثــر مــن 2 مليــون بالــغ قــادر جســديًا فــي ســن العمــل )مــن 
مجمــل متلقــي المســاعدات االجتماعيــة البالــغ 5.3 مليــون مســتفيد(. وللحــد مــن الفقــر بيــن هــذه الفئــة الســكانية، 
تقتــرح الورقــة ان تنشــئ الحكومــة برنامــج أشــغال الســتكمال البرامــج الرئيســية المذكــورة أعــاله مــن خــالل توفيــر دعــم 
دخــل منتظــم ويمكــن التنبــؤ بــه للبالغيــن فــي ســن العمــل والقادريــن جســديًا الموجوديــن حاليــا خــارج ســوق العمــل، 
ســواء كانــوا عاطليــن عــن العمــل أو يعانــون مــن نقــص العمالــة، مــع دعمهــم لالنتقــال المســتدام مــن الفقــر مــن خــالل 

التدريــب علــى المهــارات ودعــم التشــغيل.  للوصــول إلــى العمــل الالئــق.

الشــكل 3: كيــف يمكــن لبرنامــج األشــغال العامــة أن يتناســب مــع الحــد األدنــى المقتــرح للحمايــة االجتماعيــة فــي 
العراق

2. اعتبارات التصميم الرئيسية لبرنامج فعال
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وإذا ُأريــد للبرنامــج أن يحقــق هــذا الهــدف الشــامل بفعاليــة، فهنــاك مآثــر أساســية يجــب االهتمــام بهــا فــي تصميــم 
البرنامــج، وهــي: 

أ . تحديد أولويات األهلية

ــل  ــون فــي االضطــالع بالعمــل مقاب ــن يرغب ــك الذي ــى أولئ ــق عل ــإن برامــج األشــغال العامــة تنطب ــاله، ف ــر أع ــا ذك كم
األجــر الــذي حــدده البرنامــج. ومــع ذلــك، عندمــا تهــدف البرامــج إلــى تلبيــة الحــد األدنــى لألجــور، فقــد يتجــاوز الطلــب 
العــرض ، وقــد يلــزم تضييــق األهليــة بمعاييــر معينــة. إذ يمكــن للمراحــل األوليــة مــن البرنامــج المقتــرح أن يتــم اعطــاء 
االولويــة لمــن هــم فــي ســن العمــل و القادريــن جســديًا الذيــن يتلقــون حاليــًا مســاعدات مــن1 شــبكة األمــان االجتماعــي 
ــة  ــة كأســاس. ونظــًرا الرتفــاع معــدل البطال ــة االجتماعي ــه باســتخدام ســجل شــبكة الحماي ــن للحصــول علي أو المؤهلي
بيــن الشــباب والــذي تمــت مناقشــته ســابًقا ، يمكــن النظــر فــي إعطــاء األولويــة للمتلقيــن األصغــر ســًنا )الذيــن تتــراوح 
أعمارهــم بيــن 20 و 35 عاًمــا( لتشــجيع دخولهــم إلــى ســوق العمــل. وهــذا مــن شــأنه أن يزيــد مــن تأثيــر البرنامــج علــى 
الفقــر ويعــزز اكتســاب المهــارات وإدمــاج الشــباب فــي ســوق العمــل لدعمهــم علــى نحــو مســتدام للخــروج مــن براثــن 

الفقــر.

ــى  ــر هشاشــة، فقــد يكــون مــن الصعــب دعمهــم لالنتقــال إل ــك، فكلمــا كان المشــاركون المســتهدفون أكث ومــع ذل
العمــل الالئــق، وســتحتاج مجموعــة الخدمــات التكميليــة والــدورات التدريبيــة )انظــر أدنــاه( إلــى اهتمــام كبيــر لضمــان 
النجــاح. ,يمكــن وضــع اعتبــارات لتشــمل أواًل أولئــك األقــرب إلــى ســوق العمــل أو الذيــن لديهــم خبــرة عمــل ســابقة. 
وفــي المراحــل التاليــة، أو عندمــا يتجــاوز عــرض فــرص التشــغيل الطلــب، يمكــن توســيع األهليــة تدريجيــًا، مــع إعطــاء 
األولويــة لفئــات محــددة فــي موجــات متتاليــة. ويمكــن أن يشــمل ذلــك، علــى ســبيل المثــال، العاطليــن عــن العمــل 
ــراوح أعمارهــم بيــن 20 و35  ــر مــن عــام(، والشــباب الذيــن تت علــى المــدى الطويــل )مثــل العاطليــن عــن العمــل ألكث
عامــًا، واألســر المعيشــية ذات نســب اإلعالــة العاليــة، والســكان النازحيــن داخليــًا، ومــا إلــى ذلــك. لذلــك يجــب أن يكــون 
البرنامــج قــد تــم تكييفــه بنــاًء علــى احتياجــات التوظيــف والحمايــة االجتماعيــة للمشــاركين، ممــا يشــير إلــى الحاجــة إلــى 

اســتمرار التقييــم والمراجعــة لتصميــم البرنامــج لتلبيــة احتياجــات المشــاركين علــى أفضــل وجــه.

ــة  ــد مــن برامــج أرضي ــى برنامــج واح ــة أســرة عل ــاله ال يقصــر أهلي ــراح اع ــى أن االقت ومــن المهــم تســليط الضــوء عل
الحمايــة االجتماعيــة. ولكــي تكــون أرضيــة الحمايــة االجتماعيــة فعالــة فــي التخفيــف مــن حــدة الفقــر، مــن المهــم أن 
يتمكــن كل فــرد مــن الحصــول بفعاليــة علــى الدعــم ذي الصلــة عندمــا يواجــه ضغوطــات مرتبطــة بمواطــن الضعــف 
فــي دورة الحيــاة، وبالتالــي فــإن أهليــة أســرة معينــة للحصــول علــى أحــد برامــج الحمايــة او االشــغال العامــة ال تحــول 
دون أهليتهــا ألي برنامــج آخــر، ألن األســرة المعيشــية الواحــدة قــد تواجــه مخاطــر متعــددة تتعلــق بــدورة حياتهــا مــن 
اعاقــة وشــيخوخة وخالفــه. ومــن ثــم، ينبغــي اعتبــار برنامــج األشــغال المقتــرح مكمــاًل لجميــع البرامــج المقترحــة األخــرى 
ــى  ــة عل ــد مؤهــالت االهلي ــب تحدي ــة، وهــذا يتطل ــة االجتماعي فــي ورقــة العمــل الخاصــة بســبل اصــالح نظــم الحماي

1  مراعاة أخطاء االستبعاد الحالية في شبكة حماية االجتماعية.

اإلطار 3: برنامج األشغال العامة والحلول الدائمة

يســتضيف العــراق حاليــًا عــدد كبيــر مــن الالجئيــن )معظمهــم مــن الســوريين( باإلضافــة إلــى للنازحيــن داخليــًا 
ــزوح فــي  ــاخ تســهم بالفعــل فــي الن ــرات المن ــى أن تغي ــاك أيضــًا مؤشــرات واضحــة عل نتيجــة للصــراع، وهن
ــوارد(  ــم ال ــى الدع ــًا عل ــي تهيمــن حالي ــع أن المســاعدات اإلنســانية لهــؤالء الســكان )الت ــراق. ومــن المتوق الع
ســتواجه تخفيضــات كبيــرة فــي التمويــل فــي المســتقبل القريــب، ممــا يضــع ضغوطــًا علــى جميــع أصحــاب 
المصلحــة لتحديــد حلــول قابلــة للتنفيــذ وتقودهــا الحكومــة لدعــم الســكان النازحيــن قســرُا ليصبحــوا معتمديــن 
علــى أنفســهم.  ويمكــن لبرنامــج األشــغال العامــة أن تلعــب دورًا رئيســيُا فــي هــذه الجهــود مــن خــالل ضمــان 
إدمــاج الســكان النازحيــن قســرا )الحالييــن والمســتقبليين( ودعــم المشــاركين ليصبحــوا أكثــر فرصــة فــي 

الحصــول علــى عمــل الئــق. 
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مســتوى الفــرد وليــس علــى مســتوى األســرة المعيشــية، وهــذا بــدوره ســيمثل حافــزا للنــاس لالنضــواء فــي العمــل 
مــن خــالل البرنامــج والحصــول علــى دخــل إضافــي.

ب . تسجيل المشاركين في الضمان االجتماعي للعاملين في القطاع الخاص

يجــب مراعــاة تيســير تســجيل المشــتركين فــي نظــام الضمــان االجتماعــي للعامليــن فــي القطــاع الخــاص عنــد 
تصميــم برنامــج األشــغال العامــة .  ويوجــد حاليــًا تنســيق محــدود بيــن المســاعدة االجتماعيــة والضمــان االجتماعــي فــي 
العــراق، ممــا يــؤدي إلــى فجــوات واســعة فــي التغطيــة ويســهم فــي االفتقــار إلــى اســتراتيجية خــروج مســتدامة مــن 
المســاعدات االجتماعيــة.  ولهــذا، مــن الضــروري أن يشــمل تصميــم برنامــج األشــغال العامــة علــى دعــم المشــاركين فــي 
العثــور علــى عمــل )مــن القطــاع الخــاص( بعــد مشــاركتهم فــي البرنامــج )المزيــد عــن كيفيــة تحقيــق ذلــك أدنــاه( ومــن 
ثــم االنضــواء فــي نظــام الضمــان االجتماعــي، لمــا لــه مــن اهميــة فــي منــع العمــال وأســرهم مــن الوقــوع فــي براثــن 

الفقــر فــي مواجهــة مواطــن الضعــف المرتبطــة بــدورة الحيــاة. 

وبهــذه الطريقــة، عندمــا ينتقــل المشــاركون إلــى العمــل، ســيتم تيســير إجــراءات تســجيلهم فــي نظــام الضمــان 
االجتماعــي، ألن معلوماتهــم ســتكون موجــودة بالفعــل فــي قاعــدة البيانــات، وســيحتاج أربــاب العمــل ببســاطة 
إلــى تحديــث تلــك المعلومــات 2. وفــي المقابــل، يمكــن للبرنامــج أن يدمــج جلســات توعيــة للمشــاركين بالحقــوق 
وااللتزامــات بموجــب نظــام الضمــان االجتماعــي، ممــا يمثــل آليــة فعالــة لتوعيــة المشــاركين بهــذه القضايــا وتشــجيع 

ــي البرنامــج.  ــد مشــاركتهم ف ــن عمــل نظامــي بع ــى البحــث ع المشــاركين عل

ومــن شــأن ربــط برنامــج األشــغال العامــة ببرنامــج الضمــان االجتماعــي بهــذه الطريقــة أن يتطلــب أن يكــون نظــم 
المعلومــات اإلداريــة وقاعــدة البيانــات لبرنامــج األشــغال العامــة قابليــة التشــغيل البينــي مــع تلــك التــي يحتفــظ بهــا 
كال النظاميــن، وييســرهما مــن الناحيــة المثاليــة الســجل الموحــد المخطــط لــه للحمايــة االجتماعيــة، مــع وجــود قواعــد 
واضحــة لتبــادل البيانــات. وســيعتمد البرنامــج أيضــًا علــى األخصائييــن االجتماعييــن لدعــم تحديــد األفــراد الذيــن يتلقــون 

- أو مؤهلــون - لشــبكة الحمايــة االجتماعــي الذيــن ســتكون مشــاركتهم فــي برنامــج األشــغال العامــة ذات صلــة.

2    ويمكــن لواضعــي السياســات أيًضــا النظــر فــي الطــرق المختلفــة التــي يســاهم بهــا العمــل فــي مشــروع األشــغال العامــة فــي اضافــة هــذه الفتــرة 
الــى فتــرة الخدمــة المضمونــة فــي الضمــان االجتماعــي. وســيكون هــذا ضرورًيــا للــدور المحــوري للبرنامــج فــي تعزيــز إضفــاء الطابــع النظامــي ، 
ولكــن أيًضــا لمســاعدة المشــاركين ليصبحــوا مؤهليــن لالســتحقاقات بموجــب برامــج الضمــان االجتماعــي المتاحــة )والتــي تشــمل حالًيــا إصابــات 
العمــل والمــرض والعجــز والمعاشــات التقاعديــة(. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن للبرنامــج تقديــم مســاهمات نيابــة عــن المشــاركين فــي نظــام 
الضمــان االجتماعــي ألي وقــت يقضيــه المشــاركون فــي البرنامــج. وعوضــا عــن ذلــك، اعتمــاد نظــام الحتســاب الخدمــة فــي إطــار نظــام الضمــان 
االجتماعــي، حيــث أن أي وقــت يقضيــه المشــاركون فــي المشــاركة فــي برنامــج ااألشــغال العامــة مــن شــأنه أن يكســب المشــاركين فتــرة خدمــة 
ــن هــي نفســها بالنســبة للمشــاركين ،  ــا الحالتي ــن أن النتيجــة فــي كلت ــد احتســاب اســتحقاقات الضمــان. ففــي حي ــة عن ــرة مؤمن تحتســب كفت
فــإن االختــالف هــو أساًســا محاســبي ، ولكنــه يعــرض أيًضــا تداعيــات علــى الــدور المتصــور للبرنامــج ، والــذي يمثــل فــي الحالــة األولــى صاحــب 
عمــل فعلًيــا. وفــي الحالــة األولــى كذلــك، يجــب أيًضــا مراعــاة قــدرة  المشــاركين علــى تقديــم مســاهمات الضمــان االجتماعــي علــى أســاس األجــر 

المدفــوع. 
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ــة مــن  ــع ســنوات ممول ــا أرب ــة مدته ــن قســريًا والمجتمعــات المضيفــة )آفــاق( وهــي شــراكة عالمي 3    الشــراكة مــن أجــل تحســين آفــاق المهجري
الحكومــة الهولنديــة )2019 – 2023(، وبالشــراكة بيــن منظمــة العمــل الدوليــة، ومؤسســة التمويــل الدوليــة، ومفوضيــة األمــم المتحــدة 

لشــؤون الالجئيــن، واليونيســيف، والبنــك الدولــي، وتهــدف إلــى إنشــاء نمــوذج جديــد باالســتجابة ألزمــات النــزوح القســري

اإلطار 4: دروس مستفادة من برنامج االستثمار المكثف للعمالة )EIIP( في العراق

فــي إطــار شــراكة “ّافــاق” 3، تقــوم منظمــة العمــل الدوليــة بتنفيــذ برنامــج EIIP للمســاعدة فــي خلــق وظائــف 
الئقــة لألشــخاص النازحيــن قســرًا وأفــراد المجتمــع المضيــف فــي العــراق مــن خــالل تدخــالت األعمــال الخضــراء 
ــري والتشــجير وإدارة النفايــات الصلبــة. عــالوة علــى ذلــك، يهــدف المشــروع  مثــل تحســين كفــاءة أنظمــة ال
إلــى إشــراك المهندســين الشــباب فــي تنفيــذ أعمــال البنــاء للســماح بالتدريــب العملــي وتنميــة المهــارات. اذ 
يعمــل منهــج التوظيــف المكثــف علــى تحســين اســتخدام المــوارد المحليــة، بمــا فــي ذلــك العمالــة والتقنيــات 
المحليــة، باإلضافــة إلــى المــواد واألدوات والمعــدات المتاحــة محليــًا مــن خــالل المورديــن المحلييــن، طــوال 
دورة المشــروع مــن مرحلــة التخطيــط وحتــى التنفيــذ والصيانــة. عــالوة علــى ذلــك، يشــجع هــذا المنهــج علــى 
ــن بمــا  ــن: المجتمعــات المســتهدفة، ومقدمــي الخدمــات المحليي ــع أصحــاب المصلحــة المعنيي إشــراك جمي
فــي ذلــك المقاولــون الناشــئون، والحكومــات المحليــة. ويتــم ضمــان العمليــات التشــاركية خــالل المشــاورات 
ــن  ــل النســاء والشــباب واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والنازحي ــات المســتضعفة فــي المجتمــع، مث ــن الفئ لتمكي
داخليــًا والالجئيــن مــن أن يكــون لهــم صــوت فــي صنــع القــرار والمشــاركة الفعالــة في عمليــة التنميــة والتنفيذ.

كمــا تدعــم منظمــة العمــل الدوليــة دمــج مناهــج التشــغيل المكثــف فــي البرامــج الحاليــة مــع وكاالت األمــم 
المتحــدة األخــرى. ففــي إطــار الصنــدوق اإلنمائــي لالتحــاد األوروبــي – مــدد، تعمــل منظمــة العمــل الدوليــة 
باالشــتراك مــع اليونســكو لتطبيــق مناهــج التشــغيل المكثــف فــي أعمــال الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي حيــث 
ــة المتعلقــة  ــر المهــارات الفني توفــر مناهــج التشــغيل المكثــف الدعــم فــي تحســين ظــروف العمــل، وتطوي
بأعمــال صيانــة المواقــع التاريخيــة. كمــا تدعــم منظمــة العمــل الدوليــة برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي للتحــول 
مــن أســاليب النقــد مقابــل العمــل إلــى مفاهيــم مناهــج التشــغيل المكثــف، فبالرغــم مــن أن حجــم المشــروع 
كان صغيــرًا مــن حيــث الميزانيــة واإلطــار الزمنــي، إال أنــه قــدم تجربــة تعليميــة ممتــازة لكلتــا الوكالتيــن حــول 
ــك  ــة. ومــن المقــرر كذل ــى التحتي ــل البن ــاء أعمــال إعــادة تأهي ــق فــرص العمــل أثن ــة تحســين أنشــطة خل كيفي
إقامــة المزيــد مــن الشــراكات فــي العــراق، مثــل قطاعــي اإلســكان والميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة 

الصحيــة بالتنســيق مــع موئــل األمــم المتحــدة فــي المناطــق الجنوبيــة.

ت . دمج التدريب على المهارات ذات الصلة والروابط مع خدمات التشغيل

يمكــن أن يســاهم برنامــج األشــغال العامــة فــي رفــع إمكانيــة التشــغيل للمشــاركين عــن طريــق تزويدهــم بخبــرة عمليــة، 
ــع  ــي تســهم فــي رف ــز الفــرص الت ــة، مــن الضــروري تعزي ــدر مــن هــذه النتيج ــي يحقــق البرنامــج أقصــى ق ــن لك ولك
المهــارات والتدريــب.  وفــي الواقــع، فــأن ارتفــاع معــدالت البطالــة والعمالــة الناقصــة فــي العــراق ال ينتــج فقــط 
عــن ضعــف خلــق فــرص العمــل فــي القطــاع الخــاص، بــل وأيضــا عــن عــدم التطابــق الكامــن بيــن العــرض والطلــب 
علــى المهــارات. فمــن ناحيــة، فــإن معــدالت التحصيــل العلمــي فــي العــراق منخفضــة نســبيًا، حيــث إن 33 فــي 
ــة  ــة، و33 فــي المئ ــى القــراءة والكتاب ــن عل ــر قادري ــراوح أعمارهــم بيــن 15 و29 عامــًا غي ــن تت ــة مــن الشــباب الذي المئ
آخريــن لــم يكملــوا ســوى التعليــم االبتدائــي )حكومــة العــراق، 2012; البنــك الدولــي، 2017(. وفــي المقابــل، هنــاك 
فجــوة واضحــة فــي المهــارات فــي القــوى العاملــة، بمــا فــي ذلــك مــن حيــث المهــارات التقنيــة والمهنيــة، والمهــارات 
الشــخصية، ومهــارات تنظيــم المشــاريع، ومهــارات الحاســوب )البنــك الدولــي، 2018؛ اليونيســيف، 2022؛ هانيمــان 

.)2020 وزوزك، 
 

ــه  ــم والتدريــب الرســمي، ولكن ــه ال يمكــن لبرنامــج األشــغال العامــة أن يحــل محــل التعلي ــى أن ــد عل مــن المهــم التأكي
يمكــن أن يدمــج التدخــالت التدريبيــة التــي يمكــن أن تعــزز مهــارات المشــاركين وبالتالــي قابليتهــم للتشــغيل. ويمكــن 
ــاء العمــل، أو تســجيل المشــاركين فــي برامــج التعليــم والتدريــب  أن يتخــذ ذلــك أشــكاال متعــددة، ســواء التدريــب أثن
التقنــي والمهنــي، أو توفيــر التدريــب إلــى جانــب العمــل، ومــا إلــى ذلــك. ويجــب أن تأخــذ القــرارات المتعلقــة بالنــوع 
الصحيــح مــن التدريــب علــى المهــارات )أو مزيــج منــه( فــي الحســبان المســتوى الحالــي للمهــارات والطموحــات المهنيــة 
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3   منظمــة العمــل الدوليــة تخطــط إلجــراء دراســة اســتقصائية الحتياجــات شــبكة األمــان االجتماعــي مــن مهــارات عمــل المســتلمين التــي يمكــن أن 
تدعــم عمليــة صنــع القــرار. 

ويمكــن أيضــًا النظــر فــي فــرص الترقيــة أو التقــدم داخــل البرنامــج كوســيلة إضافيــة لدعــم المشــاركين للتخــرج. 
ــك الفــرص  ــا فــي دول أخــرى مســتويات مــن فــرص العمــل ، بمــا فــي ذل ــم تبنيه ــي ت وتتضمــن بعــض البرامــج الت
غيــر الماهــرة ، وشــبه المهــرة ، والمهنيــة ، مــع مســتويات األجــور ذات الصلــة ، بمــا فــي ذلــك فــي كوريــا الجنوبيــة ، 
حيــث حصــل المشــاركون فــي العمــل اليــدوي علــى دخــل أعلــى مــن المشــاركين الذيــن لــم يفعلــوا ذلــك )لــي ، 2001(. 
ويمكــن أن يتبنــى برنامــج األشــغال العامــة فــي العــراق هــذا المنهــج وأن يتــم تصميمــه بطريقــة يمكــن مــن خاللهــا 
ــة ،  ــة ومهــارات مؤهل ــرة إضافي ــي اكتســاب خب ــد المشــاركين بالدعــم للتقــدم صعــودًا بيــن المســتويات ، وبالتال تزوي

ــز ذلــك بأمكانيــة توفيــر شــهادة لهــذه الخبــرات. ومــن المحتمــل أن يتــم تعزي

ث . برنامج سريع ومستجيب للصدمات

ــة الواضحــة  ــة لالســتجابة للصدمــات. ومــن األمثل ــدول كآلي ــدد مــن ال ــم اســتخدام برنامــج األشــغال العامــة فــي ع ت
إنشــاء أو تعديــل العديــد مــن برامــج األشــغال العامــة لالســتجابة لآلثــار االجتماعيــة واالقتصاديــة لجائحــة كوفيــد19- فــي 
عــدد مــن الــدول )منظمــة العمــل الدوليــة، 2021(.  ويمكــن أن تمثــل برامــج األشــغال العامــة آليــة فعالــة لالســتجابة 

للمشــاركين مــن ناحيــة، ولكــن أيضــًا أنــواع المهــارات المطلوبــة – حاليــًا وفــي المســتقبل - فــي القطــاع الخــاص.  
ولذلــك، مــن الضــروري فــي جميــع الحــاالت أن تتخــذ هــذه القــرارات علــى أســاس أدلــة قويــة. ومــن ذلــك، أن جــدوى 
هــذا النــوع مــن النهــج ســتعتمد بشــكل كبيــر علــى توافــر خدمــات التدريــب فــي المواقــع التــي مــن المتوقــع أن يتــم 
ــى المهــارات  ــب عل ــا لتوافــر وجــودة التدري ــًزا مصاحًب ــل هــذا النهــج تعزي ــب مث ــك قــد يتطل ــذ البرنامــج فيهــا. لذل تنفي

المقــدم مــن قبــل كل مــن الحكومــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة ومقدمــي الخدمــات مــن القطــاع الخــاص.

وتجــدر االشــارة أن إدراج التدريــب علــى المهــارات ذات الصلــة لــه تأثيــر علــى كال مــن مــدة العمــل المقــدم وعلــى أنــواع 
المشــاريع التــي يمكــن االضطــالع بهــا فــي البرنامــج: أوال، هنــاك أدلــة تشــير إلــى أنــه مــن غيــر المرجــح معالجــة فجــوة 
المهــارات فــي العــراق مــن خــالل تدخــالت تدريبيــة قصيــرة )أقــل مــن 6 أشــهر( )اليونســكو، 2019(، وبالتالــي يجــب أن 
تكــون مــدة المشــاركة مدركــة لنــوع التدريــب المطلــوب. ثانيــًا، ســيكون مــن المهــم أن تتيــح المشــاريع التــي ســيضطلع 
بهــا فــي إطــار البرنامــج للمشــاركين الفرصــة الكتســاب المهــارات ذات الصلــة والقابلــة للتحويــل إلــى القطــاع الخــاص 

)المزيــد عــن ذلــك أدنــاه(.

وباإلضافــة إلــى التدريــب علــى المهــارات، ســيكون مــن المهــم أيضــا إحالــة المشــاركين إلــى خدمــات التشــغيل التكميلية، 
بمــا فــي ذلــك التوجيــه والمشــورة المهنيــة، وخدمــات مطابقــة الوظائــف، ومعــارض لفــرص العمــل ذات الصلــة، ومــا 
إلــى ذلــك، كوســيلة لتقديــم دعــم إضافــي لالنتقــال إلــى العمــل الالئــق بعــد مشــاركتهم فــي البرنامــج. وتعمــل حكومــة 
العــراق حاليــًا علــى توســيع نطــاق توافــر ونطــاق خدمــات الدعــم هــذه، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل إنشــاء منصــة رقميــة 
للتشــغيل مــن شــأنها تبســيط توفيــر مختلــف خدمــات التشــغيل والوصــول إليهــا.  ومــن شــأن ربــط هــذا النهــج ببرنامــج 

األشــغال العامــة أن يمثــل فرصــة جديــرة لتوســيع نطاقــه، وحافــزًا لتعزيــز التوافــر.

اإلطار 5: دمج التدريب على المهارات ودعم التشغيل في برنامج التشغيل الشامل في النمسا

أطلقــت مدينــة مارينثــال فــي النمســا مؤخــرًا برنامجــًا تجريبيــًا للعمــل المضمــون الشــامل يهــدف إلــى توفيــر 
فــرص العمــل للعاطليــن عــن العمــل لفتــرات طويلــة ودعمهــم للعــودة إلــى ســوق العمــل. لذلــك فــإن 
التدريــب علــى المهــارات ودعــم التوظيــف همــا عنصــران أساســيان فــي تصميــم البرنامــج. يتــم توفيــر التدريــب 
التحضيــري بمناهــج مصممــة خصيصــًا، كمــا يســتمر التدريــب واالستشــارة وتنميــة المهــارات ودعــم المبــادرة 

.)Kasy and Lehner ، 2020( ــاء تشــغيل المشــاركين فــي البرنامــج ــة أثن ــة والمســاعدة التكميلي الذاتي
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للصدمــات بعــدة طــرق: مــن خــالل زيــادة وفــرة فــرص العمــل اذ تــؤدي الصدمــات االقتصاديــة إلــى زيــادة البطالــة؛ 
وكذلــك مــن خــالل توفيــر دعــم الدخــل حيــث تزيــد الصدمــات مــن الفقــر والضعــف، بمــا فــي ذلــك خــالل النــزوح؛ وايضــا 
فــي تنفيــذ المشــاريع التــي تصلــح أو تعالــج األضــرار الناجمــة عــن الكــوارث الناجمــة عــن المنــاخ، علــى ســبيل المثــال. 

ومــن الشــروط األساســية لنظــام )وبرنامــج( مســتجيب للصدمــات هــي نضــج وفعاليــة ســمات التنفيــذ األساســية. وقــد 
تــم تســليط الضــوء علــى ذلــك بشــكل واضــح خــالل جائحــة كوفيــد19-، حيــث كانــت تدخــالت الحمايــة االجتماعيــة األكثــر 
فعاليــة )مــن حيــث حســن التوقيــت والتغطيــة( فــي االســتجابة للصدمــة هــي تلــك التــي لديهــا أنظمــة ناضجــة. ويشــمل 
ذلــك، علــى ســبيل المثــال، قواعــد بيانــات البرامــج المحدثــة التــي تغطــي مجموعــة أوســع مــن الســكان؛ ونظــم فعالــة 
)ورقميــة بشــكل مثالــي( لتقديــم المدفوعــات؛ و قــدرة تكنولوجيــا المعلومــات الكافيــة للتوســع بســرعة؛ والروابــط مــع 

أنظمــة اإلنــذار المبكــر؛ وآليــات التنســيق الفعالــة وغيرهــا. 

والعديــد مــن هــذه الســمات الهامــة مفقــودة حاليــا فــي نظــام الحمايــة االجتماعيــة فــي العــراق، وبالتالــي فمــن غيــر 
ــى المــدى القريــب. ومــع ذلــك، يمكــن لواضعــي  ــة للصدمــات عل المرجــح أن يتمكــن البرنامــج مــن االســتجابة بفعالي
السياســات أن يكفلــوا منــذ البدايــة تصميــم البرنامــج بطريقــة تمكنــه مــن اعتمــاد خصائــص تســتجيب للصدمــات عندمــا 
تتحقــق بالفعــل القــدرة المطلوبــة. وهــذا يعنــي، علــى ســبيل المثــال، ضمــان أن تكــون قاعــدة بيانــات البرامــج قابلــة 
للتشــغيل البينــي مــع قاعــدة بيانــات برامــج الحمايــة االجتماعيــة األخــرى، وذلــك مــن الناحيــة المثاليــة عــن طريــق الربــط 
بالســجل الموحــد المخطــط لــه )كمــا اشــير ســابقا(. ويمكــن أن يتضمــن دليــل تصميــم البرامــج أيضــا روابــط مــع نظــم 
ــة وإدارة وصــرف أمــوال  ــرات لتعبئ ــة. ويمكــن وضــع بارامت ــق بالكــوارث المناخي ــذار المبكــر، وال ســيما فيمــا يتعل اإلن
الطــوارئ، لضمــان التمويــل الفعــال )أو التلقائــي( ألي توســعات.  ويمكــن لدليــل تنفيــذ البرامــج أيضــا أن يحــدد آليــات 
تنســيق واضحــة مــع الجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني داخــل الحكومــة وخارجهــا علــى الســواء.  ويمكــن لصانعــي 
ــف يتوقــع مــن البرنامــج أن يســتجيب  ــة للطــوارئ تحــدد كي ــة خطــط طوارئ/أدل ــدأوا بالفعــل فــي صياغ ــرار أن يب الق
ألنــواع مختلفــة مــن الصدمــات )االقتصاديــة مقابــل البيئيــة؛ وعلــى الصعيــد الوطنــي مقابــل اإلقليمي/المحلــي؛ ومــا 
إلــى ذلــك؛ مــن خــالل التوســع الرأســي أو األفقــي(، وكيــف أن اســتجابته الخاصــة ســتكمل اســتجابة البرامــج األخــرى، 

مــع أدوار ومســؤوليات واضحــة.

ج . أشغال عامة الئقة

وأخيــرا، ســيكون مــن الضــروري أن يعــزز برنامــج األشــغال العامــة مبــادئ العمــل الالئــق فــي فــرص العمــل المســتحدثة، 
ألن أوجــه القصــور فــي العمــل الالئــق ترتبــط ارتباطــًا وثيقــًا باســتمرار الضعــف وانعــدام األمــن بيــن العمــال. وتشــمل 

مبــادئ العمــل الالئــق وآثارهــا علــى تصميــم وتنفيــذ برنامــج األشــغال العامــة مــا يلــي: 

العمــل المنتــج الــذي يوفــر دخــًا عــاداًل. يعــد تحديــد األجــور فــي برنامــج األشــغال العامــة أحــد أهــم األســئلة   
بالنســبة لصانعــي السياســات. فمــن ناحيــة، يجــب أن يحــدد عنــد مســتوى يمثــل شــكاًل فعــااًل مــن أشــكال دعــم 
الدخــل للمشــاركين، حيــث يجــب أن اليكــون مرتفعــًا جــدًا بحيــث يمثــل بديــال مفضــاًل عــن العمــل فــي القطــاع 
الخــاص )المنخفضــة األجــر وغيــر النظاميــة فــي كثيــر مــن األحيــان(. وســتكون هنــاك حاجــة إلــى تقييمــات مبنيــة 
ــة التحويــالت”، حيــث يضمــن  ــة لتحديــد معــدالت األجــور المناســبة.  كمــا يجــب تبنــي مبــدأ “أولوي علــى األدل
البرنامــج دفــع األجــور للمشــاركين حتــى فــي حالــة عــدم قــدرة البرنامــج علــى توفيــر عــدد أيــام العمــل المتفــق 

عليــه بســبب مشــاكل تشــغيلية.

العمــل الــذي يضمــن الســامة فــي مــكان العمــل.  وينبغــي أن تكــون االعتبــارات المتعلقــة بصحــة وســالمة   
المشــاركين فــي البرنامــج ذات أهميــة قصــوى، ال ســيما عندمــا تنطــوي المشــاريع علــى أخطــار عاليــة مــن 
إصابــات العمــل، مثــل البنــاء. يجــب أن يتضمــن البرنامــج أيًضــا تدابيــر لتعويــض المشــاركين وعائالتهــم فــي حالة 

اإلصابــة أو الوفــاة أثنــاء المشــاركة فــي البرنامــج. 
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العمــل الــذي يوســع نطــاق الحمايــة االجتماعيــة للجميــع. وكمــا ســبقت اإلشــارة، فــإن برنامــج األشــغال العامــة   
نفســه يعتبــر عــادة تدخــاًل للحمايــة االجتماعيــة، وتمــت أعــاله مناقشــة الروابــط بيــن البرنامــج ونظــام الحمايــة 
االجتماعيــة األوســع نطاقــا )بمــا فــي ذلــك الضمــان االجتماعــي( فــي العــراق. ويتــم أيًضــا تزويــد المشــاركين فــي 

البرنامــج بإجــازة مرضيــة مدفوعــة األجــر أثنــاء المشــاركة فــي البرنامــج، لدعــم هــذه المبــادئ فــي داخلــه.

العمــل الــذي يحــدد آفــاق التنميــة الذاتيــة والتكامــل االجتماعــي - كمــا نوقــش أعــاله فيمــا يتعلــق بالتدريــب   
وخدمــات التشــغيل التكميليــة. 

العمــل الــذي يضمــن حريــة النــاس فــي التعبيــر عــن مخاوفهــم والتنظيــم والمشــاركة فــي القــرارات التــي   
ــة،  ــة برنامــج األشــغال العام ــى حياتهــم ويســاهم فــي تحســين التماســك االجتماعــي.  وفــي حال ــر عل تؤث
سيشــمل ذلــك ضمــان أن تكــون عمليــات صنــع القــرار شــاملة وتشــاركية )بمــا فــي ذلــك مشــاركة منظمــات 
العمــال وأصحــاب العمــل، ولكــن أيضــا المجتمــع المدنــي األوســع نطاقــا(، ولكــن أيضــا أن يدمــج البرنامــج آليــات 
التظلــم واالنتصــاف، حيــث يمكــن للمشــاركين أو مقدمــي الطلبــات إثــارة مخاوفهــم ومعالجتهــا بفعاليــة لتعزيــز 

التماســك االجتماعــي. 

العمــل الــذي يضمــن تكافــؤ الفــرص والمعاملــة المتســاوية لجميــع النســاء والرجــال. عنــد تصميــم البرنامــج   
وتنفيــذه، مــن األهميــة بمــكان ضمــان عــدم وجــود تمييــز أو معاملــة غيــر متســاوية بيــن األفــراد علــى أســاس 
جنســهم، ولكــن أيضــًا علــى أســاس ســنهم وإعاقتهــم ووضعهــم كمواطنيــن وانتماءاتهــم الدينيــة أو العرقيــة. 

وتناقــش هــذه المســألة بمزيــد مــن التفصيــل أدنــاه. 

وفــي الوقــت نفســه، مــن المهــم ضمــان التمييــز الواضــح بيــن المشــاركة فــي برنامــج األشــغال العامــة والتشــغيل فــي 
القطــاع العــام، خشــية أن يتوقــع المشــاركون الحصــول علــى نفــس المزايــا التــي يحصــل عليهــا الموظفــون العموميــون 
أو اســتمرار العمــل فــي القطــاع العــام. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، مــن األهميــة بمــكان توضيــح إطــار وشــروط التشــغيل 

المحــددة، وأن يكــون المشــاركون علــى درايــة بهــا قبــل مشــاركتهم فــي البرنامــج.

اإلطار 6: التمسك باحترام حقوق العمال في مشاريع األشغال العامة

فــي لبنــان، تــم تبنــي برامــج االشــغال العامــة مــن قبــل مجموعة مــن الجهات الفاعلــة )داخل الحكومــة وخارجها( 
كوســيلة لالســتجابة ألزمــة الالجئيــن مــن خــالل توفيــر فــرص العمــل لــكل مــن الســكان المضيفيــن والالجئيــن. 
ووضعــت الحكومــة اللبنانيــة، بقيــادة وزارة الشــؤون االجتماعيــة ووزارة العمــل وبدعــم مــن منظمــة العمــل 
الدوليــة، مبــادئ توجيهيــة لتوفيــر التوجيــه ومواءمــة النهــج فــي تنفيــذ مشــاريع االســتثمار فــي التشــغيل 
المكثــف، علــى أســاس 10 مبــادئ شــاملة، بمــا فــي ذلــك العمــل الالئــق، والمشــاركة المتســاوية المــرأة وعــدم 

التمييــز علــى أســاس اإلعاقــة )وزارة الشــؤون االجتماعيــة ووزارة العمــل ومنظمــة العمــل الدوليــة، 2020(.

وبالمثــل، فــإن جنــوب إفريقيــا، وهــي دولــة ذات دخــل اعلــى مــن المتوســط  ولكــن تعانــي مــن معــدالت بطالــة 
عاليــة، تقــوم بتنفيــذ برنامــج األشــغال العامــة الموســع “EPWP” علــى نطــاق واســع حيــث يتــم تضميــن 
عنصــر تدريــب قــوي فيــه. ويتــم تحديــد معاييــر العمــل وشــروط التوظيــف فــي البرنامــج بوضــوح فــي العديــد 
مــن الوثائــق، بمــا فــي ذلــك القــرار الــوزاري لبرنامــج EPWP، وتحديــد المتعلميــن، ومدونــة الممارســات الجيــدة 
لبرامــج األشــغال العامــة الخاصــة )Shai، 2021(. فعلــى ســبيل المثــال، الوثيقــة األخيــرة “تقــدم مبــادئ 
توجيهيــة لحمايــة العمــال المنخرطيــن فــي EPWPs، مــع مراعــاة حاجــة العمــال إلــى الحقــوق األساســية” 

ــا، 2011، ص 3(. )حكومــة جنــوب أفريقي
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2.2. تحديد المزيج األمثل من األصول والخدمات التي سيتم إنشاؤها / توفيرها في 
        إطار البرنامج لتحقيق أقصى قدر من التأثير 

ــة ألي برنامــج لألشــغال العامــة هــو المســاهمة فــي إنشــاء  وكمــا لوحــظ ســابقًا، فــإن أحــد األهــداف الشــاملة الثالث
األصــول والبنيــة األساســية أو توفيــر الخدمــات، بطريقــة تزيــد مــن كثافــة اليــد العاملــة فــي العمــل المطلــوب. وهنــاك 
مجموعــة واســعة مــن األصــول والخدمــات التــي يمكــن إنشــاؤها أو توفيرهــا فــي إطــار هــذه البرامــج، والتــي يعتمــد 

اختيارهــا علــى عــدد مــن العوامــل. 

ويتــم اتخــاذ القــرارات بشــأن أنــواع المشــاريع التــي ســيتم تنفيذهــا علــى مســتويات متعــددة. وفــي نهاية المطــاف، تتخذ 
الســلطات المحليــة القــرارات المتعلقــة بالمشــاريع المحــددة التــي ســتنفذ فــي إطــار برنامــج معيــن، ولديهــا أدق معرفــة 
ــة. ومــع ذلــك، يمكــن للســلطات علــى المســتوى  ــات الرئيســية واالحتياجــات المحــددة فــي مناطقهــا المحلي باألولوي
المركــزي أن تضــع مبــادئ توجيهيــة وإجــراءات تشــغيلية موحــدة يمكــن فــي إطارهــا اتخــاذ هــذه القــرارات. وعنــد وضــع 
هــذه المعاييــر ، مــن الضــروري أن تشــمل عمليــة صنــع القــرار جميــع الــوزارات التنفيذيــة ذات الصلــة )بمــا فــي ذلــك 

وزارات النقــل، والتشــييد، والزراعــة، ومــا إلــى ذلــك( لكــي تعكــس بدقــة األولويــات األكثــر إلحاحــًا فــي كل قطــاع.

ــاء أو الخدمــات -  وتجــدر االشــارة أن أنواعــا متعــددة مــن المشــاريع - ســواء كانــت تســاهم فــي البنيــة التحتيــة أو البن
ــى مســاهمة برنامــج  ــة متعــددة مــن دول مختلفــة تشــير ال ــاك أمثل يمكــن تنفيذهــا مــن خــالل نفــس البرنامــج. فهن
عمــل معيــن فــي إنشــاء أو توفيــر أنــواع مختلفــة مــن األصــول أو الخدمــات، ممــا يعكــس تنــوع مســتويات مهــارات 

ــة.  ــي تحددهــا الســلطات المحلي ــات المختلفــة الت المشــاركين وطموحاتهــم، ولكــن أيضــًا األولوي

وفــي العــراق، يمكــن التفكيــر فــي تبنــي نهــج مختلــط الختيــار المشــروع، حيــث تســتند المشــاريع مــن ناحيــة إلــى 
األولويــات الوطنيــة التــي مــن المحتمــل أن تعبــر حــدود المجتمــع المحلــي )علــى ســبيل المثــال مشــاريع البنيــة التحتيــة 
ولكــن أيضــًا الحفــاظ علــى الطبيعــة( ، ومــن ناحيــة أخــرى ، يتبنــى اختيــار المشــروع نهــج قائــم علــى تحديــد المواقــع أو 
المنطقــة حيــث تكــون الســلطات المحليــة هــي التــي تعطــي األولويــة للمشــاريع بنــاًء علــى تقييــم االحتياجــات المتعــددة 

القطاعــات.

اإلطار7: تنوع المشاريع المنفذة في إطار برنامج كينوفيليس في اليونان

ــل. وتتخــذ  ــى المــدى الطوي ــن عــن العمــل عل ــان فــرص عمــل للعاطلي ويوفــر برنامــج كينوفيليــس فــي اليون
القــرارات بشــأن المشــاريع التــي يتعيــن تنفيذهــا علــى المســتوى دون الوطني، مع التركيز علــى تلبية األولويات 
المحليــة المتعلقــة باالقتصــاد والمجتمــع. وثمــة عامــل رئيســي آخــر أخــذ فــي االعتبــار وهــو المســتوى التعليمــي 
ــدى المشــاركين  ــاط القــوة ل ــى تســخير نق ــار المشــروع إل ــث يهــدف اختي ــم، حي ــي للمشــاركين ومهاراته الحال
والبنــاء عليهــا. ونتيجــة لذلــك، نفــذت مجموعــة متنوعــة للغايــة مــن المبــادرات فــي إطــار البرنامــج، بمــا فــي 

ذلــك: 

تنظيف القنوات لتحسين جودة المياه.   
إعادة تأهيل المساحات الخضراء ومبادرات التخضير الحضري  

رقمنه أرشيف البلديات  
تنظيم األحداث الرياضية مثل الماراثون والترايثلون  

تقديم خدمات الرعاية لكبار السن واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة  
إنشاء برامج ثقافية  

تطوير المباني االجتماعية، بما في ذلك المدارس  
تقديم الدعم االجتماعي للتصدي للعنف األسري  

المصدر: منظمة العمل الدولية، 2018
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ــي ســيتم  ــل مــن األصــول والخدمــات الت ــج األمث ــد المزي ــد تحدي ــي يجــب مراعاتهــا عن وتشــمل العوامــل الرئيســية الت
ــي:  إنشــاؤها أو توفيرهــا فــي إطــار البرنامــج مــا يل

ما هي األصول والخدمات التي ستسهم أكثر من غيرها في الصالح العام والنمو االقتصادي؟  
مــا هــي األصــول والخدمــات التــي يمكــن أن تعــود بالنفــع علــى المجتمــع العراقــي بأســره، وال ســيما الفئــات   

ــا؟ ــر ضعف األكث
مــا هــو نــوع العمــل الــذي يمكــن أن يكمــل - بــداًل مــن منافســة أو اســتبدال - توفيــر القطــاع الخــاص مــن ناحيــة   

ومســؤوليات الدولــة األساســية مــن ناحيــة أخــرى؟
مــا هــو نــوع العمــل الــذي مــن المرجــح أن يعــزز المهــارات المطلوبــة فــي القطــاع الخــاص - والقابلــة للتحويــل   

إليهــا؟
ما هو نوع العمل المناسب للمستوى التعليمي ومهارات المشاركين، ويمكن أن يحافظ على كرامتهم؟   

ما هو نوع العمل الذي يمكن أن يعزز شمولية البرنامج؟  

ويواجــه العــراق تحديــات متعــددة تتطلــب تحديــد ماهيــة المشــاريع التــي يمكــن لبرنامــج األشــغال العامــة أن يســاهم 
فــي المســاعدة علــى تغلبهــا، ومــن هــذا توصــي الدراســة:

أ . االستثمار في األصول والبنية التحتية لتعزيز النمو االقتصادي

تــم تحديــد ضعــف البنيــة التحتيــة فــي جميــع أنحــاء البــالد علــى أنهــا أحــد العوامل الرئيســية التــي تعيق النمــو االقتصادي 
- وبالتالــي خلــق فــرص العمــل - فــي القطــاع الخــاص. وهنــاك بالفعــل بعــض الزخــم لبرنامــج األشــغال العامــة فــي 
العــراق للمســاهمة فــي أنشــطة ترقيــة البنيــة التحتيــة، كمــا هــو موضــح فــي الورقــة البيضــاء لإلصــالح االقتصــادي 
لعــام 2020 وخطــة إعــادة إعمــار العــراق واالســتثمار لعــام 2018. والواقــع أن الطريقــة التــي يمكــن لبرنامــج األشــغال 
العامــة مــن خاللهــا تحقيــق نتائــج طويلــة األجــل تتمثــل فــي إنشــاء أصــول إنتاجيــة تســهم فــي تحقيــق نمــو اقتصــادي 
أوســع.  وحيثمــا يترجــم هــذا النمــو االقتصــادي إلــى خلــق فــرص عمــل فــي القطــاع الخــاص، يمكــن لهــذه النهــج أيضــا 

أن يزيــد إلــى أقصــى حــد مــن فــرص العمــل المتوفــرة فــي البرنامــج. 

ومــن األمثلــة علــى أنــواع مشــاريع البنيــة التحتيــة التــي قــد يكــون لهــا أكبــر األثــر علــى االقتصــاد العراقــي، والتــي تشــكل 
أولويــة للحكومــة: النقــل )يشــمل إعــادة تأهيــل وتطويــر روابــط النقــل، مثــل الطــرق والجســور والموانــئ والمطــارات، 
أو إنشــاء أنظمــة نقــل عــام جديــدة داخــل المواقــع الحضريــة والريفيــة وفيمــا بينهــا(؛ و الكهربــاء )بمــا فــي ذلــك تحديــث 
ــاء؛ واالســتثمار فــي البنيــة التحتيــة للطاقــة المتجــددة(؛ و الزراعــة )بمــا فــي  وتوســيع شــبكات النقــل والتوزيــع للكهرب
ذلــك إعــادة تأهيــل األراضــي الزراعيــة، وتعزيــز قــدرة القطــاع الزراعــي علــى تحمــل آثــار تغيــر المنــاخ ، بمــا فــي ذلــك عــن 
طريــق اســتعادة النظــم البيئيــة، وإعــادة تأهيــل تجمعــات الميــاه، وإعــادة التحريــج - انظــر أيًضــا أدنــاه(، وتحديــث أنظمــة 
الــري، وتعزيــز القــدرة علــى تجهيــز األغذيــة(؛ والســياحة )بمــا فــي ذلــك إعــادة تأهيــل المعالــم والمواقــع التاريخيــة، وبنــاء 

أو إعــادة تأهيــل المرافــق واألصــول الســياحية(.

وفــي الوقــت نفســه، مــن الضــروري أال يزاحــم البرنامــج مشــاركة القطــاع الخــاص واســتثماراته أو أن يحــل محلهمــا.  
وســيكون إشــراك الجهــات الفاعلــة فــي القطــاع الخــاص فــي البرنامــج بطريقــة شــفافة وخاضعــة للمســاءلة أمــرًا 
أساســيًا، بمــا فــي ذلــك امكانيــة أن يكــون شــريكًا فــي تنفيــذ األعمــال أو اإلشــراف عليهــا، ولكــن أيضــا كمورديــن. كمــا 
ــج عــن ارتفــاع  ــد النات ــة الطلــب المتزاي ــى تلبي ــز قــدرة القطــاع الخــاص عل ــط البرنامــج بسياســات أوســع لتعزي يجــب رب
الدخــل بيــن المشــاركين. ويمكــن هنــا زيــادة أثــر البرامــج إلــى أقصــى حــد ممكــن مــن خــالل إعطــاء األولويــة للمشــاركة 
مــع المؤسســات/المقاولين المتوســطين والصغيريــن، كوســيلة لدعــم أعمالهــم التجاريــة مــن أجــل النمــو، بمــا فــي ذلــك 

عــن طريــق دمــج التدريــب علــى تطويــر األعمــال 4.

4   ســاهمت منظمــة العمــل الدوليــة فــي تحســين قــدرة صغــار المقاوليــن المشــاركين فــي تطويــر البنيــة التحتيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، بمــا فــي 
ذلــك فــي ســياقات برامــج العمــل العــام. هنــا، حــددت منظمــة العمــل الدوليــة عــدة اســتراتيجيات، علــى أســاس الركائــز األربــع: البيئــة التمكينيــة؛ 
اإلدارة المناســبة للتعاقــد والقــدرة اإلداريــة؛ بنــاء القــدرات؛ والمعــارف والمهــارات المتعلقــة بممارســات العمــل والضمانــات االجتماعيــة والبيئيــة. 

.)ILO,2020b( لمزيــد مــن المعلومــات، انظــر
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ب . سد الثغرات في البنية التحتية والخدمات االجتماعية لمعالجة الفقر المتعدد األبعاد

ويمكــن أن تؤثــر علــى برامــج األشــغال العامــة حالــة الفقــر ليــس فقــط للمشــاركين مــن خــالل تزويدهــم بدعــم الدخــل 
مــن خــالل العمالــة، ولكــن أيضــًا علــى الفقــر المتعــدد األبعــاد داخــل المجتمــع األوســع، مــن خــالل دمــج المشــاريع التــي 
تهــدف إلــى ســد الثغــرات فــي توفيــر الخدمــات االجتماعيــة أو إنشــاء أو إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة األساســية. وينبغــي 
أن يكــون ذلــك أولويــة رئيســية للبرنامــج فــي العــراق، حيــث هــذه الفجــوات واســعة ومســتمرة، ويرجــع ذلــك فــي جــزء 
كبيــر منــه إلــى عــدم كفايــة التمويــل الحكومــي لهــذه الخدمــات، ولكــن أيضــًا بســبب احتياجــات إعــادة اإلعمــار للبنيــة 
التحتيــة االجتماعيــة الرئيســية فــي أعقــاب الدمــار الــذي لحــق بالعــراق خــالل الصــراع الماضــي.  ومــن شــأن إدمــاج برنامــج 
األشــغال العامــة فــي هــذه المجــاالت ذات األولويــة أن يكفــل أيضــًا أن تتضمــن هــذه األنــواع مــن المشــاريع تركيــًز علــى 

خلــق فــرص العمــل.  

وعلــى ســبيل المثــال، إن المســتويات المنخفضــة فــي التحصيــل العلمــي فــي العــراق 5 يواجــه العديــد مــن الفجــوات، 
بمــا فــي ذلــك مــن حيــث جــودة البنيــة التحتيــة التعليميــة )مثــل الفصــول الدراســية المكتظــة، والمرافــق ذات الجــودة 
الرديئــة، وغيــاب البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة(، وعــدد الموظفيــن الرئيســيين، وإمكانيــة وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
ــة المبكــرة محــدودة أيضــًا، ووجــد أحــدث مســح متعــدد  ــة الطفول )ECI، 2021(. كمــا أن خدمــات التعليــم فــي مرحل
المؤشــرات أن 2.4 فــي المائــة فقــط مــن جميــع األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 36 شــهرا و59 شــهرًا قــد 
حضــروا برامــج التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة )منظمــات المجتمــع المدنــي، 2018(.  ومــع إطــالق االســتراتيجية 
الوطنيــة لتنميــة الطفولــة المبكــرة مؤخــرا والتدخــالت المخطــط لهــا فــي مجــال الحمايــة االجتماعيــة الراميــة إلــى معالجــة 
الحواجــز التــي تحــول دون الحاجــة إلــى خدمــات الطفولــة المبكــرة، هنــاك زخــم كبيــر لتعزيــز توافــر الخدمــات وجودتهــا.  

كمــا أن نفــس القضايــا المتعلقــة بجــودة البنيــة التحتيــة والعوائــق المشــار اليهــا فــي القطــاع التعليمــي تعانــي منهــا 
أيضــا قطــاع الرعايــة الصحيــة، والتــي تــم تســليط الضــوء عليهــا فــي االســتجابة لجائحــة كوفيــد-19 ولهــذا آثــار ســلبية 
عميقــة وواســعة النطــاق علــى الصحــة العامــة )PHR، 2021(. وال توجــد نقــاط ضعــف فــي نوعيــة الرعايــة الصحيــة 
األوليــة وتوافرهــا فحســب، بــل أيضــا فــي الخدمــات المتخصصــة، ويعانــي النظــام أيضــا مــن غيــاب شــبه كامــل 
ــر الســالمة  ــار الســن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة.  كمــا أن تدابي ــة، بمــا فــي ذلــك لكب ــة المنزلي ــة الصحي لخدمــات الرعاي
والصحــة غيــر كافيــة داخــل نظــام الرعايــة الصحيــة، كمــا يتضــح مــن الحرائــق األخيــرة التــي اندلعــت فــي المرافــق الطبيــة 

فــي الناصريــة وبغــداد. 

ويواجــه العــراق أيضــا نقصــًا حــادًا فــي المســاكن االجتماعيــة وبأســعار معقولــة، حيــث إنــه فــي عــام 2010 )قبــل 
ــي الســكنية بالحــرب  ــات اآلالف مــن المبان ــرت مئ ــدة، وتأث ــون وح ــدر نقــص المســاكن ب 1.4 ملي صــراع داعــش( ق
)حكومــة العــراق، 2018(. ومــن المتوقــع أيضــا أن تكــون هنــاك حاجــة إلــى 670000 وحــدة جديــدة ســنويًا الســتيعاب 
النمــو الســكاني )حكومــة العــراق، 2010(.  وقــد أدى هــذا النقــص إلــى االكتظــاظ واالرتفــاع الحــاد فــي التجمعــات غيــر 

النظاميــة، مــع مــا يتصــل بذلــك مــن ظــروف معيشــية خطــرة. 

ويشــير كل هــذا إلــى الحاجــة الواضحــة والعاجلــة إلــى تعزيــز نوعيــة وتوافــر البنــى التحتيــة والخدمــات االجتماعيــة، وهــي 
مجــاالت يمكــن لبرنامــج األشــغال العامــة أن يســهم فيهــا إســهامًا كبيــرا. ويمكــن تقســيم المشــاريع ذات الصلــة هنــا 
إلــى فئتيــن: األول ســيركز علــى بنــاء وإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة االجتماعيــة الرئيســية، بمــا فــي ذلــك المــدارس 
ومرافــق التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة، ومرافــق الرعايــة الصحيــة )مــع التركيــز الواضح على تحســين الســالمة(، 
ــة حدائــق  ــدول إنشــاء وصيان ــة األخــرى علــى التدخــالت الشــائعة فــي عــدد مــن ال واإلســكان االجتماعــي. ومــن األمثل
الخضــروات داخــل أراضــي المدرســة أو بالقــرب منهــا، كوســيلة إلنتــاج مكونــات الســتخدامها فــي الوجبــات المدرســية 
- علــى النحــو المقتــرح فــي ورقــة الموقــف حــول بنــاء أرضيــة الحمايــة االجتماعيــة - وبالتالــي إقامــة صلــة أوضــح بيــن 

برنامــج األشــغال العامــة وغيــره مــن تدخــالت الحمايــة االجتماعيــة الرئيســية.  

5    يستثمر العراق أقل حصة من الميزانية الوطنية في التعليم مقارنة بأي بلد في منطقة الدول العربية )اليونيسف, 2021(. 
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5   يستثمر العراق أقل حصة من الميزانية الوطنية في التعليم مقارنة بأي بلد في منطقة الدول العربية )اليونيسف, 2021(. 

ــا فــي  ــس أو المســاعدين، بم ــل مســاعدي التدري ــة التخصــص، مث ــر عالي ــر الخدمــات المســاعدة غي ــي هــو توفي والثان
ذلــك فــي مجــال الرعايــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وأعمــال الصيانــة مثــل التنظيــف والطهــي وخدمــات الرعايــة 
ــى  ــذي ينطــوي عل ــب العمــل ال ــة.   ويتطل ــن بأمــراض مزمن ــن أو المصابي ــة المســاعدة للمســنين أو المعوقي المنزلي
رعايــة األطفــال أو األشــخاص الضعفــاء مســتوى أساســيا مــن التدريــب قبــل العمــل نفســه )بمــا فــي ذلــك علــى تدابيــر 
ــب  ــن نقــل هــذا التدري ــك، يمك ــة.  ومــع ذل ــات المعني ــن ألداء الواجب ــون المشــاركون مجهزي ــان أن يك ــة(، لضم الحماي
والخبــرة فــي التشــغيل الحقــا إلــى فــرص عمــل أكثــر اســتدامة عندمــا تبــدأ الحكومــة فــي االســتثمار بشــكل أكبــر فــي 

ــة لهــذه الخدمــات.  هــذه القطاعــات، أو عندمــا يتدخــل القطــاع الخــاص الســتكمال توفيــر الدول

اإلطار 8: العمل االجتماعي والبناء الصغير في األرجنتين

فــي نيســان / أبريــل 2002، ووســط ارتفــاع حــاد فــي معــدالت البطالــة والفقــر، بــدأت حكومــة األرجنتيــن 
فــي تنفيــذ Jefes y Jefas de Hogar Desocupados )“أربــاب األســر العاطليــن عــن العمــل”( - لتحــل 
محــل برنامــج األشــغال العامــة الســابق. وعملــت الحكومــة كصاحــب عمــل فــي المــالذ األخيــر حيــث قدمــت 
المســاعدة لألســر التــي تضــم األطفــال واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والنســاء الحوامــل، مقابــل أربــع ســاعات مــن 
العمــل اليومــي مــن قبــل رب األســرة )أو إعــادة االندمــاج فــي برامــج التدريــب(. وركــزت أنــواع العمــل المتاحــة 
ــرة وأنشــطة  ــاء الصغي ــة، ومشــاريع البن ــة، والخدمــات المجتمعي ــة االجتماعي ــة التحتي ــى البني ــر عل ــى حــد كبي إل
الصيانــة، ولكنهــا شــملت أيًضــا خدمــات الرعايــة )بمــا فــي ذلــك لألطفــال وكبــار الســن(، ومطابــخ المجتمــع أو 
المدرســة، ولكــن أيًضــا بنــاء المســاكن االجتماعيــة. وتشــير البيانــات اإلداريــة إلــى أنــه بيــن عامــي 2003 و2006، 
تمــت الموافقــة علــى حوالــي 5827 مشــروًعا فــي إطــار البرنامــج، منهــا 1834 مشــروًعا فــي البنيــة التحتيــة 

التعليميــة، و1636 فــي البنيــة التحتيــة الصحيــة، و883 فــي البنيــة التحتيــة االجتماعيــة.
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وفــي حيــن أن االقتصــاد والمجتمــع العراقييــن يكافحــان بالفعــل لمواجهــة التحديــات القائمــة المذكــورة أعــاله، ســيتعين 
ــًا غيــر مجهــز لهــا. ويشــمل ذلــك  علــى البلــد أيضــًا مواجهــة التحديــات )والفــرص( الجديــدة والناشــئة، والتــي هــو حالي
الحــد مــن المســاهمات فــي تغيــر المنــاخ والتخفيــف مــن آثــاره، والتحضــر الناجــم عــن النمــو الســكاني المرتفــع، وانتشــار 
التقنيــات الرقميــة فــي جميــع أنحــاء المجتمــع واالقتصــاد. وتشــكل هــذه الظواهــر تحديــات مباشــرة للمجتمــع واالقتصاد 
العراقييــن، ولكنهــا أيضــًا قــد تمثــل فــرص متاحــة. وقــد تــم اعتمــاد برامــج مبتكــرة لبرنامــج األشــغال العامــة فــي عــدد 

مــن الــدول بغيــة مواجهــة هــذه التحديــات - أو االســتفادة مــن الفــرص ذات الصلــة. 

ــى المــوارد  ــدة عل ــن أن النمــو الســكاني يفــرض ضغوطــًا متزاي ــاخ، فــي حي ــر المن ــار تغي ــراق معــرض بشــدة آلث والع
ــاه والجفــاف الناجــم عــن انخفــاض هطــول األمطــار وانخفــاض  ــدرة المي ــى إن ن ــة. و يشــار بصــورة خاصــة ال الطبيعي
مســتويات نهــري دجلــة والفــرات يؤثــران بالفعــل علــى جنــوب العــراق. كمــا يســهم انخفــاض هطــول األمطــار - إلــى 
جانــب الممارســات الزراعيــة غيــر المالئمــة - فــي زيــادة معــدل التصحــر، ممــا يؤثــر علــى ســبل كســب الــرزق وبالتالــي 
يســهم فــي النــزوح الداخلــي )وحــدة المعلومــات والتحليــل المشــتركة بيــن الــوكاالت التابعــة لألمــم المتحــدة، 2012; 

ــرة، 2022(.  ــة للهج ــة الدولي ــي, 2022; المنظم ــك الدول البن

وهنــا، يمكــن أن تهــدف المشــاريع فــي إطــار برنامــج األشــغال العامــة إلــى المســاهمة فــي الحــد مــن انبعاثــات غــازات 
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الدفيئــة مــن ناحيــة والتخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ مــن خــالل تعزيــز القــدرة علــى التكيــف مــن ناحيــة أخــرى. فــي الحالــة 
األولــى، يمكــن أن تهــدف المشــاريع إلــى المســاهمة فــي التحــرك نحــو توليــد المزيــد مــن الطاقــة المتجــددة، بمــا فــي 
ذلــك منشــآت األلــواح الشمســية،  أو تركيــب ســخانات الميــاه الشمســية فــي المســاكن االجتماعيــة والمبانــي العامــة؛ 
وتحديــث المبانــي العامــة لتصبــح أكثــر كفــاءة فــي اســتخدام الطاقــة؛ وجمــع وإعــادة تدويــر مــواد النفايــات؛ أو مبــادرات 
التخضيــر وزراعــة األشــجار. وفــي حالــة هــذه األخيــرة، يمكــن أن تهــدف المشــاريع إلــى مكافحــة انجــراف التربــة والتصحــر؛ 
تحســين الــري ؛ إعــادة تشــجير المناطــق المحميــة وحراســتها؛ أو ، علــى نطــاق أوســع ، االســتجابة للكــوارث الطبيعيــة 
عــن طريــق عكــس الضــرر الناجــم. ومــن شــأن اعتمــاد مثــل هــذه األنــواع مــن المشــاريع أن يمكــن المشــاركين أيضــا مــن 
اكتســاب المهــارات التــي ســيكون الطلــب عليهــا مرتفعــًا فــي المســتقبل، نظــرا لزيــادة عــدد وشــدة الكــوارث الناجمــة 
ــر فــي الشــراكة  ــاخ. ويمكــن التفكي ــر المن ــة فــي تغي ــى الحــد مــن المســاهمات الوطني ــاخ، والحاجــة الملحــة إل عــن المن
مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة التــي تقــوم بهــذا النــوع مــن العمــل فــي اختيــار أو تنفيــذ مثــل هــذه المشــاريع.

االتجــاه الثانــي الــذي ســيصبح تحديــًا متزايــدُا للمجتمــع العراقــي هــو عمليــة التحضــر الســريعة. اذ يعيــش أكثــر مــن 70 
فــي المئــة مــن ســكان العــراق بالفعــل فــي المناطــق الحضريــة، وســيزيد النمــو الســكاني المرتفــع مــن الضغــوط علــى 
البنيــة التحتيــة والخدمــات الحضريــة. كمــا أدت عــدة عوامــل - بمــا فــي ذلــك النــزوح ونقــص المســاكن - إلــى انتشــار 
العشــوائيات فــي جميــع أنحــاء البــالد، حيــث تشــير التقديــرات األخيــرة إلــى أن هنــاك مــا يقــل قليــال عــن 1700 مجتمــع 
مــن هــذا القبيــل، يعيــش فيهــا حاليــا 3.2 مليــون شــخص )UN-Habitat، 2017(. ويواجــه الســكان فــي هــذه المناطــق 
ــًا كبيــرُا مــن حيــث الظــروف المعيشــية المتدنيــة، ومحدوديــة فــرص الحصــول علــى الخدمــات األساســية مثــل  حرمان

الصحــة والتعليــم والكهربــاء والميــاه والصــرف الصحــي. 

وهنــاك حاجــة إلــى تدخــالت متعــددة القطاعــات لتحســين الظــروف المعيشــية فــي هــذه المناطــق، ولكــن أيضــا 
لتعزيــز التخطيــط الحضــري لضمــان أن تكــون المــدن فــي العــراق أكثــر قــدرة علــى اســتيعاب النمــو المتوقــع فــي عــدد 
ســكان الحضــر. وكمــا ذكــر أعــاله، يمكــن لبرنامــج األشــغال العامــة أن يعتمــد مجموعــة مــن المشــاريع المتصلــة بالبنيــة 
التحتيــة والخدمــات االجتماعيــة التــي ســتكون ذات صلــة ببرامــج أوســع نطاقــا لالرتقــاء بالمناطــق الحضريــة.  ومــن ثــم، 
يمكــن إدمــاج برنامــج األشــغال العامــة فــي برامــج التطويــر الحضــري والتخطيــط البلــدي كوســيلة لضمــان زيــادة كثافــة 

اســتخدام العمالــة فــي العمــل المطلــوب، والمســاهمة فــي خلــق فــرص العمــل. 

اإلطار 9: االستجابة للكوارث وتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه في المكسيك

المكســيك هــي دولــة ذات دخــل اعلــى مــن المتوســط وقــد أظهــرت ابتــكاًرا كبيــًرا فــي تصميــم وتنفيــذ 
 Programa de Empleo برنامــج المســاعدة االجتماعيــة. ففــي عــام 2000، بــدأت الحكومــة فــي تنفيــذ
ــة المؤقتــة(. يهــدف البرنامــج إلــى “إقــران اســتجابة الحكومــة للمنــاخ أو الكــوارث  Temporal )برنامــج العمال
البيئيــة بالمســاعدة االجتماعيــة”، حيــث تــم تصميمــه فــي أعقــاب سلســلة مــن الكــوارث المدمــرة التــي يســببها 
المنــاخ، بمــا فــي ذلــك حــاالت الجفــاف واألعاصيــر والعواصــف. ويتــم تنفيــذ البرنامــج مــن قبــل وزارة التنميــة 
االجتماعيــة فــي شــراكة وثيقــة مــع وزارة الزراعــة والتنميــة الريفيــة، ووزارة المــوارد الطبيعيــة والبيئــة، ووزارتــي 
العمــل واالتصــاالت. وبينمــا يغطــي البرنامــج مجموعــة مــن التدخــالت، هنــاك تركيــز قــوي علــى التكيــف مــع 
تغيــر المنــاخ علــى مســتوى األســرة، والحفــاظ علــى البيئــة علــى مســتوى المجتمــع، وقــد أدمــج مكوًنــا جديــًدا 

لالســتجابة للكــوارث لتوفيــر الدعــم لألســر والمناطــق المتأثــرة بالصدمــات المناخيــة.
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وأخيــرًا، أدى التوســع الســريع فــي التقنيــات الرقميــة فــي جميــع أنحــاء العالــم إلــى خلــق فــرص هائلــة فــي جميــع جوانــب 
الحيــاة، وتقديــم فوائــد كبيــرة للحكومــات فــي تحقيــق المزيــد مــن الكفــاءة فــي إدارة وتقديــم الخدمــات العامــة. بيــد 
أن العــراق لــم يســتفد بعــد اســتفادة كاملــة ممــا تقدمــه هــذه التكنولوجيــات الجديــدة. ويتخلــف العــراق بشــكل كبيــر 
عــن جيرانــه فــي المؤشــرات الرئيســية المتعلقــة بتغطيــة البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، بمــا فــي 
ذلــك مــن حيــث النســبة المئويــة لألفــراد الذيــن يســتخدمون اإلنترنــت )49 فــي المئــة(، ونســبة الســكان الذيــن لديهــم 
ــث  ــن الشــركات منخفــض نســبيًا، حي ــا أن االســتيعاب بي ــة( )Cusolito et al., 2022(. كم ــة 4G )25 فــي المئ تغطي
تســتخدم 21 فــي المئــة فقــط مــن الشــركات البريــد اإللكترونــي، و15 فــي المئــة مــن الشــركات لديهــا مواقــع الويــب 
الخاصــة بهــا. وفقــًا للمعاييــر اإلقليميــة، يحتــل العــراق أيًضــا مرتبــة متدنيــة فــي مؤشــر تنميــة الحكومــة اإللكترونيــة. 
فــي الواقــع، ال تــزال العديــد مــن العمليــات التجاريــة داخــل الحكومــة غيــر رقميــة، وال يــزال العديــد مــن العمليــات 
التجاريــة داخــل الحكومــة غيــر مؤتمتــة، وال تــزال العديــد مــن قواعــد البيانــات ورقيــة، ويمكــن أن تســتفيد أنظمــة العمــل 
بشــكل كبيــر مــن اعتمــاد هــذه التكنولوجيــات علــى نطــاق أوســع. كمــا أن الســكان العراقييــن غيــر مجهزيــن نســبيا لتبنــي 
ــن  ــة فقــط مــن الشــباب الذي ــة أجرتهــا اليونيســف أن 59.2 فــي المائ ــدة، حيــث وجــدت دراســة حديث ــات الجدي التقني
تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و24 عامــا لديهــم المهــارات الرقميــة الالزمــة ألداء األنشــطة األساســية المتعلقــة بالكمبيوتــر، 

علــى ســبيل المثــال )اليونيســف، 2022(.

ففــي حيــن أن مفهــوم “األشــغال العامــة الرقميــة” ال يــزال جديــد نســبيًا، فــإن األمثلــة الدوليــة علــى مشــاركة برنامــج 
األشــغال العامــة فــي األعمــال “الرقميــة” بــدأت فــي الظهــور، وهنــاك فرصــة فــي العــراق لتجربــة مثــل هــذه النهــج 
بينمــا تمثــل أيضــًا فرصــة لتعزيــز المهــارات الرقميــة للمشــاركين. ومــن األمثلــة علــى أنــواع المشــاريع التــي يمكــن 
اعتمادهــا هنــا رقمنــة الســجالت العامــة )أو الوثائــق التاريخيــة 6(؛ ورقمنــة جمــع البيانــات الجغرافيــة المكانيــة للتخطيــط 

الحضــري؛ أو أي مبــادرة أخــرى يمكــن أن تســهم فــي تعزيــز الكفــاءة فــي تقديــم الخدمــات العامــة. 

2.3. تبسيط الشمولية في تصميم البرامج وتنفيذها

ــات الســكانية - أي النســاء والشــباب واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والســكان  ــن ســابقًا، فــإن بعــض الفئ وكمــا هــو مبي
النازحيــن قســرًا واألقليــات العرقيــة أو الدينيــة - أكثــر تأثــرًا بالبطالــة أو العمالــة الناقصــة، ومــن المرجــح أن تكــون خــارج 
القــوى العاملــة، و/أو تمثــل نســبة غيــر متناســبة مــن أولئــك الذيــن يعيشــون بالقــرب مــن خــط الفقــر أو تحتــه. ويرجــع 
ذلــك إلــى مجموعــة واســعة مــن العوامــل التــي تعــوق حصولهــم علــى العمــل الالئــق، بمــا فــي ذلــك التمييــز، وعــدم 

المســاواة فــي المعاملــة، واألعــراف االجتماعيــة، والخبــرة المحــدودة فــي العمــل، وغيرهــا الكثيــر. 

ــز العمــل الالئــق  وينبغــي لبرنامــج األشــغال العامــة أن يعمــل بشــكل اســتباقي لعكــس مســار هــذه التفاوتــات وتعزي
للجميــع، مــن خــالل تكريــس مبــدأ الشــمولية فــي تصميــم البرنامــج وتنفيــذه وبالتالــي تحســين التماســك االجتماعــي 
ــي يوفرهــا البرنامــج  ــى فــرص العمــل الت ــادل إل ــى ضمــان الوصــول الع ــراد المجتمــع. وال تشــير الشــمولية إل ــن أف بي
والمســاواة فــي المعاملــة للجميــع فحســب، بــل تشــير أيضــا إلــى ضمــان أن تخــدم األصــول والخدمــات التــي تــم 
إنشــاؤها جميــع أفــراد المجتمــع، وأن تســتجيب الحتياجــات هــؤالء الســكان. وهــذا يتطلــب مــن صانعــي القــرار أن يأخــذوا 
ــع القــرار نفســها  ــة صن ــة، ويجــب أن تكــون عملي ــذ البداي ــي تواجههــا هــذه المجموعــات من فــي الحســبان الحواجــز الت

شــاملة للجميــع حتــى يكــون ذلــك فعــاال. 

ويبــدأ ضمــان الوصــول العــادل للبرنامــج بعمليــة التشــغيل والتســجيل نفســها. حيــث إن زيــادة عــدد األخصائييــن 
ــادة  ــا فــي زي ــا، حيــث ســيلعبون دورًا رئيســيًا هن ــا هاًم االجتماعييــن إلدارة الحــاالت فــي العــراق ســيكون إجــراًء تكميلًي
ــي  ــن متلقــي شــبكة األمــان االجتماعــي وهــذا يعن ــك بي ــى البرنامــج، بمــا فــي ذل ــن إل ــة األفــراد المؤهلي الوعــي وإحال
ضمــان أن تكــون اآلليــات المســتخدمة لتجنيــد المشــاركين وزيــادة الوعــي بالبرنامــج محليــة ومنتبهــة الســتخدام اللغــة 
ــي  ــى نطــاق أوســع، ويعن ــع. وعل ــاول الجمي ــك فــي متن ــان أن يكــون ذل ــوات االتصــال المالئمــة لضم والرســائل وقن

6   انظر على سبيل المثال، مبادرة مخطط لها من قبل يونسكو لدعم الحفاظ على الوثائق التاريخية من أجل التراث الثقافي العراقي. 

https://whc.unesco.org/en/canopy/digitalisation-iraq/


25 نحو تبني برنامج لألشغال العامة في العراق: 
اعتبارات التصميم الرئيسية لبرنامج فّعال

ذلــك أيضــًا تكريــس مبــدأ عــدم التمييــز فــي عمليــة التشــغيل وضمــان توعيــة منفــذي البرامــج توعيــة كافيــة. ويمكــن 
أن تتضمــن بعــض البرامــج أيضــا حصصــا محــددة للنســاء وذوي االعاقــة، ولكــن يجــب أيضــا الجمــع بيــن هــذا النهــج 

ــة. ــد لهــا أن تكــون فعال ــز المشــاركة إذا أري والجهــود االســتباقية لتعزي

 كمــا يمكــن أن تؤثــر نوعيــة المشــاريع المعتمــدة فــي إطــار برنامــج األشــغال العامــة بشــكل غيــر مباشــر علــى إمكانيــة 
االســتفادة مــن تلــك البرامــج لفئــات محــددة، حيــث قــد ال تكــون أنــواع معينــة مــن العمــل مناســبة أو جذابــة لفئــات 
محــددة مــن الســكان. علــى ســبيل المثــال، قــد ال يتمكــن بعــض األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن المشــاركة فــي المشــاريع 
التــي تنطــوي علــى عمــل بدنــي، فــي حيــن قــد ال تســعى النســاء إلــى المشــاركة فــي البرنامــج الخاصــة بأنشــطة البنــاء 
– وهــو قطــاع يهيمــن عليــه الذكــور فــي العــراق. ولذلــك فــإن اإلدراج هنــا يعــزز األهميــة المبينــة أعــاله العتمــاد مزيــج 
ــة  ــم قائمــة مــن األعمــال التــي يمكــن أن تكــون جذاب ــن المشــاريع داخــل برنامــج األشــغال العامــة، وتقدي ــوازن بي أو ت
ومناســبة لجميــع أفــراد المجتمــع. ففــي جنــوب أفريقيــا، علــى ســبيل المثــال، يقــوم ذراع برامــج القطــاع االجتماعــي 
التابــع لبرنامــج األشــغال العامــة   الموســع بتشــغيل النســاء فــي الغالــب. وفــي النمســا، اســتهدف مخطــط تــم تنفيــذه 
اســتجابة لجائحــة COVID-19 األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي المقــام األول، حيــث قــدم لهــم “عمــاًل رقميــًا” يمكنهــم 
القيــام بــه مــن منازلهــم )Davern and Currie-Clark، 2021(. وقــد يكــون العمــل الرقمــي أيضــًا فرصــة جذابــة 
للشــباب حيــث يعــزز المهــارات الرقميــة األساســية. ومــن شــأن إدراج مهــام متباينــة بهــذه الطريقــة أن يعــزز اإلدمــاج 

ولكنــه يجــب أن يكفــل أيضــا عــدم تعزيــز القوالــب النمطيــة. 

كمــا أن ضمــان المســاواة فــي األجــر عــن العمــل المماثــل عنصــر أساســي لتعزيــز المســاواة فــي الحصــول علــى األجــر، 
ومــن المرجــح أيضــا أن يــؤدي تحديــد أجــر يومــي بــداًل مــن األجــر بالقطعــة إلــى تعزيــز المســاواة فــي األجــر. ويشــار أيضــا 
أن هــذا النهــج يمكــن أن يكــون مثــااًل يحتــذى بــه فــي القطاعــات األخــرى التــي ال تــزال فيهــا الفجــوة فــي األجــور قائمــة 

 .)Antonopoulos, 2007(

ويؤثــر تعزيــز المســاواة فــي المعاملــة والمســاواة فــي الوصــول أيضــا علــى الطريقــة التــي يتــم بهــا تنظيــم العمــل 
وإدارتــه، ممــا يضمــن أال يــؤدي ذلــك إلــى ترســيخ الحواجــز القائمــة التــي يواجههــا هــؤالء الســكان. فعلــى ســبيل المثــال، 
توجــد فــي بعــض البرامــج مبــادئ توجيهيــة واضحــة بشــأن موقــع موقــع العمــل، والمســافة القصــوى التــي ينبغــي أن 
تكــون مــن منــازل المشــاركين، لتعزيــز إمكانيــة الوصــول إلــى الموقــع ولكــن أيضــا لمعالجــة الهواجــس األمنيــة. كمــا أن 
توفيــر ســاعات عمــل مرنــة، أو أيــام عمــل أقصــر، يمكــن أن يكــون جــزءا ال يتجــزأ مــن تنفيــذ البرنامــج لمراعــاة مســؤوليات 
الرعايــة التــي تقــع علــى عاتــق المــرأة علــى ســبيل المثــال، أو أنشــطة التدريــب التكميليــة للعمــال األصغــر ســنًا. وحيثمــا 
كان ذلــك مناســبا مــن الناحيــة الثقافيــة، يمكــن أيضــا النظــر فــي خيــارات لترتيــب فــرق عمــل منفصلــة للرجــال والنســاء، 
كمــا جــرت العــادة فــي برنامــج االســتثمار كثيــف العمالــة فــي األردن. وفــي جميــع الحــاالت، مــن الضــروري أن يمثــل 
منفــذو البرنامــج تنــوع خصائــص الســكان العراقييــن وأن يعكســوه علــى نحــو كاف. كمــا يمكــن أيضــًا تصــور أهميــة 
مرافــق رعايــة األطفــال فــي دعــم مشــاركة المــرأة، علــى النحــو الموصــي بــه مــن خــالل مراجعــة برنامــج النقــد مقابــل 
العمــل الــذي تنفــذه هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة فــي العــراق والــذي يســتهدف الالجئــات )هيئــة األمــم المتحــدة 
للمــرأة، 2021(. فــي جميــع الحــاالت، مــن الضــروري لمنفــذي البرنامــج أن يمثلــوا ويعكســوا تنــوع خصائــص الشــعب 

العراقــي بشــكل مناســب.

ويشــير ضمــان شــمول برنامــج األشــغال العامــة أيضــًا إلــى شــمولية األصــول والخدمــات المنتجــة أو المقدمــة فــي 
إطــار البرنامــج. وهنــا ينبغــي أن تأخــذ القــرارات المتعلقــة بأنــواع األصــول والخدمــات التــي يتعيــن إنشــاؤها في الحســبان 
االحتياجــات المحــددة للنســاء واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والشــباب والســكان النازحيــن قســرًا واألقليــات العرقيــة أو 
الدينيــة، مــن أجــل تحديــد أنــواع المشــاريع التــي يمكــن أن تلبــي تلــك االحتياجــات علــى أفضــل وجــه. وبهــذه الطريقــة، 
ــق الشــمولية  ــى تحقي ــا يشــجع فــي الوقــت نفســه عل ــع بينم ــى أن يكــون شــاماًل للجمي ســيهدف البرنامــج نفســه إل
)ومعالجــة الفقــر المتعــدد األبعــاد( للســكان المحروميــن داخــل المجتمــع األوســع. وقــد ســبق تقديــم بعــض األمثلــة فــي 
الفصــل الســابق، بمــا فــي ذلــك توفيــر خدمــات دعــم الطفولــة المبكــرة التــي مــن شــأنها أن تســهم فــي تنميــة رأس 
المــال البشــري ولكنهــا تدعــم أيضــًا المــرأة - التــي تمثــل مســؤوليات الرعايــة بالنســبة لهــا عائقــا أمــام العمالــة -   لدخــول 
ســوق العمــل. ومــن شــأن خدمــات الرعايــة المنزليــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة واألشــخاص المصابيــن بأمــراض مزمنــة 
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أن تعــزز مســاهمة البرنامــج فــي توفيــر الخدمــات األساســية غيــر المتاحــة حاليــًا لهــؤالء الســكان، فــي حيــن أن تحســين 
ــز علــى ضمــان أن تكــون هــذه الخدمــات متاحــة  المبانــي أو المــدارس العامــة أو إعــادة بنائهــا يمكــن أن يشــمل التركي
ــة أحــد  لألشــخاص واألطفــال ذوي اإلعاقــة.  وفــي الوقــت نفســه، يعــد الحصــول علــى ســكن آمــن وبأســعار معقول
االحتياجــات الرئيســية للســكان النازحيــن قســرا، لذلــك يمكــن إعطــاء األولويــة لهــذه التدخــالت فــي المواقــع الجغرافيــة 

ذات الكثافــة العاليــة مــن النازحيــن داخليــا والالجئيــن. 

اإلطار 10: التصميم والتنفيذ الشامان في جنوب إفريقيا واألردن

يدمــج برنامــج األشــغال العامــة الموســع )EPWP( فــي جنــوب إفريقيــا المســاواة بيــن الجنســين فــي التصميــم 
والتنفيــذ. اذ تســتجيب الحصــة المحــددة لمشــاركة المــرأة )علــى ســبيل المثــال 55 فــي المئــة( لمؤشــرات 
القــوى العاملــة بشــأن مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة ومعــدالت البطالــة. ويدمــج البرنامــج المشــاريع 
المصممــة لتكــون جذابــة للنســاء، بمــا فــي ذلــك الخدمــات االجتماعيــة والرعايــة، ويلتــزم المقاولــون فــي إطــار 
البرنامــج بتقديــم أجــر متســاٍو مقابــل العمــل المتســاوي القيمــة، وتوفيــر مرافــق دورات ميــاه منفصلــة للرجــال 

)Barca، 2019( والنســاء

كمــا خصــص برنامــج األشــغال العامــة EPWP حصــة ٪40 لمشــاركة الشــباب، اتســاقا مــع ارتفــاع معــدل 
البطالــة بيــن الشــباب. ولتكييــف البرنامــج وفًقــا الحتياجــات هــذه المجموعة، يشــتمل برنامج تشــغيل األشــغال 
العامــة EPWP علــى مكــون “خدمــة الشــباب الوطنيــة” الــذي يشــرك الشــباب لمــدة عــام واحــد، ويزودهــم 
بالمهــارات الحياتيــة، والتدريــب الفنــي، واالستشــارة، مــع التركيــز علــى صيانــة المبانــي. تبــرز األدلــة المســتمدة 
ــة  ــى أهمي ــى مســتوى مشــاركة الشــباب”، مشــيًرا إل ــر عل ــوع العمــل يمكــن أن يؤث مــن البرنامــج أيضــًا أن “ن

ضمــان التنــوع فــي أنــواع األعمــال المعتمــدة )ليو-كي-ســونغ، بويرتــو وتســوكاموتو ، 2016 ، ص 15. (.

ويشــمل برنامــج االســتثمار كثيــف العمالــة المنفــذ فــي الجــزء الشــمالي مــن األردن، بتمويــل مــن المانحيــن، 
مشــاركة الالجئيــن ويدمــج المكونــات األساســية التــي تراعــي الفــوارق بيــن الجنســين. يهــدف البرنامــج إلــى 
تحقيــق توزيــع عمــل متســاٍو بيــن األردنييــن والالجئيــن الســوريين ويتضمــن تدخــالت إضافيــة لدعــم الالجئيــن 
ــح العمــل. وقــد طــور المشــروع  ــى تصاري ــى عمــل، ال ســيما مــن خــالل دعــم الحصــول عل فــي الحصــول عل
اســتراتيجية لتعميــم مراعــاة المنظــور الجنــدري خــالل دورة المشــروع، بمــا فــي ذلــك إنشــاء بيئات عمــل صديقة 
للنــوع االجتماعــي، وعــدم التســامح مطلًقــا مــع التحــرش الجنســي، والتدريــب المصمــم خصيًصــا للنســاء فــي 

المهــارات التقنيــة واللينــة )منظمــة العمــل الدوليــة، 2019 ب(

لضمــان شــمولية البرنامــج، مــن المهــم أن تكــون عمليــة صنــع القــرار نفســها شــاملة، والتــي ستشــمل المشــاركة 
النشــطة للمجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة والمنظمــات المجتمعيــة
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3.1. مقارنة تكلفة برامج األشغال العامة في بلدان مختارة

إن اختيــار معاييــر تصميــم البرنامــج وميــزات تنفيــذه ســتؤثر )وســتكون مقيــدة ب( علــى التكلفــة اإلجماليــة للبرنامــج، 
بمــا فــي ذلــك معــدالت األجــور وتوزيعهــا ، واتســاع نطــاق مكــون التدريــب والخدمــات التكميليــة ، ومــدة المشــاركة ، 
والتغطيــة ، ونــوع العمــل المنجــز ، وكثافــة العمالــة ، إلــخ ... علــى ســبيل المثــال . ويقــدم الجــدول أدنــاه لمحــة موجــزة 
عــن التكلفــة كحصــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي للبرامــج المنفــذة فــي عــدة دول وكذلــك مقارنــة بعــدد الوظائــف 

التــي تــم إنشــاؤها كنســبة مــن القــوى العاملــة.

الجدول 1: تقديرات التمويل الداللية وآثارها

3. قدرة العراق على تحمل تكاليف برامج األعمال العامة 

إجمالي عدد 
وظائف برنامج 
األشغال العامة 

في السنة

إجمالي عدد 
سنوات 

األشخاص / 
سنويًا

إجمالي القوى 
العاملة

الوظائف 
كنسبة مئوية 
من القوى 

العاملة

سنوات 
الشخص كنسبة 

مئوية من 
القوى العاملة

تكلفة البرنامج 
كنسبة مئوية 

من الناتج 
المحلي 
اإلجمالي

جنوب إفريقيا: برنامج 
األشغال العامة الموسع األول 

)2007/2006(
200'00070'00016'000'0001.30%0.44%0.2

 Padat Karya :إندونيسيا
)1999/)PK( )19981'481'481181'81892'000'0001.60%0.20%0.2

الهند: القانون الوطني لضمان 
 NREGA(( العمالة الريفية

)7/)2006
21'200'0004'109'091427'000'0005.00%0.96%0.3

الهند: القانون الوطني لضمان 
 )NREGA( العمالة الريفية

)تقدير 9/2008(
15%3%1

أيرلندا: برنامج التوظيف 
000n/a1'400'0002.90%n/a0.18'41المجتمعي )التسعينيات(

إثيوبيا: برنامج شبكات األمان 
000n/a31'000'0004.80%n/a2'500'1اإلنتاجية )7/2006(

السنغال: وكالة تنفيذ األشغال 
ذات النفع العام ضد العمالة 

الناقصة )2004(
21'000n/a4'500'0000.50%n/a0.8

الواليات المتحدة األمريكية: 
برامج الصفقات الجديدة 

)متوسط 1940-1933(
n/an/a53'000'0003.4 - 8.9%n/a3.9

000n/a17'000'00013%n/a0.9'210'2األرجنتين: أرباب األسر )2003(

McCord, 2007 :المصدر
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3.2. إسقاط لبرنامج األشغال العامة 

للوصــول إلــى تقديــرات التكلفــة لمشــروع األشــغال العامــة المحتملــة فــي العــراق، قامــت الدراســة ببنــاء نمــوذج 
إســقاط مقســم إلــى جزأيــن: أواًل، إســقاط للعوامــل األساســية )الديموغرافيــة والقــوى العاملــة واالقتصــاد الكلــي( ، 
ــا ، ,فــي إطــار مجموعــة مــن االفتراضــات حــول معاييــر تصميــم البرنامــج  والتــي تــم تفصيلهــا فــي الملحــق 1 ؛ وثانًي
؛ تــم الوصــول الــى اســقاطات تغطيــة مشــروع األشــغال العامــة المقتــرح ، ومســتوى األجــور ، والتكاليــف اإلجماليــة 

كمــا هــو معــروض أدنــاه:

أ . إسقاط للعمال المشاركين في برنامج األشغال العامة

االفتــراض األول الــذي يجــب تحديــده يتعلــق بالســكان المســتهدفين. كمــا تمــت مناقشــته ســابقا، فــإن معــدل البطالــة 
المرتفــع ، وخاصــة بيــن الشــباب، هــو مصــدر قلــق كبيــر. عــالوة علــى ذلــك، يعــد توســيع شــبكة األمــان االجتماعــي بيــن 
األشــخاص فــي ســن العمــل مصــدر قلــق آخــر يجــب مراعاتــه عنــد تحديــد الجمهــور المســتهدف لبرنامــج األشــغال العامة. 
لذلــك ، فــإن النظــر الــى المســتفيدين مــن شــبكة األمــان االجتماعــي يعــد نقطــة بدايــة جيــدة بغيــة تحديــد مــن يمكــن 
ــا لمــا مجموعــه 316،342  ــرح. و توفــر شــبكة األمــان االجتماعــي مزاي اســتهدافه فــي برنامــج االشــغال العامــة المقت
متلقــي تتــراوح أعمارهــم بيــن 35-20 )261،754 ذكــر و 54،588 أنثــى( )وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة ، 2022( ، 
وهــو مــا يمثــل 3.0 بالمائــة )4.83 بالمائــة و 1.05 بالمائــة مــن الســكان الذكــور واإلنــاث ، علــى التوالــي( مــن مــن هــم 
فــي هــذه الفئــة العمريــة للعــام 2022. ومــن هنــا، اســتخدمت الدراســة هــذه النســبة علــى أنهــا الســكان المســتهدفون 
فــي مشــروع األشــغال العامــة كنســبة مئويــة مــن الســكان الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 35-20 . وتفتــرض الدراســة 
اإلبقــاء علــى نســبة تغطيــة الذكــور )4.83 بالمائــة( حتــى نهايــة فتــرة اإلســقاط )2036(. ومــع ذلــك ، نظــًرا النخفــاض 
تغطيــة اإلنــاث فــي الســنة األولــى ، تفتــرض الدراســة أن هــذه النســبة ســتزيد تدريجيــًا مــن 1.05 فــي المائــة فــي عــام 

2025 لتصــل إلــى 3 فــي المائــة بحلــول عــام 2036.

الشكل 4: السكان المستهدفون لمشروع األشغال العامة كنسبة مئوية من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 
20 و 35 عاًما
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وخاصة بين الشباب،   فإن معدل البطالة المرتفع ،  ،سابقا  مناقشتهاالفتراض األول الذي يجب تحديده يتعلق بالسكان المستهدفين. كما تمت  
يعد توسيع شبكة األمان االجتماعي بين األشخاص في سن العمل مصدر قلق آخر يجب مراعاته    ذلك،هو مصدر قلق كبير. عالوة على  

نقطة بداية  يعد  شبكة األمان االجتماعي  النظر الى المستفيدين من  عند تحديد الجمهور المستهدف لبرنامج األشغال العامة. لذلك ، فإن  
  316،342وفر شبكة األمان االجتماعي مزايا لما مجموعه  ت   بغية تحديد من يمكن استهدافه في برنامج االشغال العامة المقترح. وجيدة  

( ، وهو ما يمثل  2022أنثى( )وزارة العمل والشؤون االجتماعية ،    54،588ذكر و    261،754)  35- 20متلقي تتراوح أعمارهم بين  
.  2022  للعام  من هم في هذه الفئة العمريةبالمائة من السكان الذكور واإلناث ، على التوالي( من    1.05ائة و  بالم  4.83بالمائة )  3.0

استخدمت الدراسة هذه النسبة على أنها السكان المستهدفون في مشروع األشغال العامة كنسبة مئوية من السكان الذين تتراوح ومن هنا،  
. ومع ذلك  (2036حتى نهاية فترة اإلسقاط )  (بالمائة  4.83نسبة تغطية الذكور )ة اإلبقاء على  تفترض الدراسو  .  35- 20أعمارهم بين  

ا النخفاض تغطية اإلناث في السنة األولى ،     2025في المائة في عام    1.05أن هذه النسبة ستزيد تدريجيا  من    تفترض الدراسة، نظر 
 . 2036في المائة بحلول عام   3لتصل إلى 

ا  35و  20ان المستهدفون لمشروع األشغال العامة كنسبة مئوية من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين  : السك7الشكل   عام 

 

 

  ة ضمني مبني بصورة  شكل من أشكال االستهداف  فأن  ،    األجور المقترح بصورة عامة )انظر ادناه(مع انخفاض مبلغ  وعالوة على ذلك ،  
. لذلك ، تفترض الدراسة أن معدل  بهذه الفرصة للعمل في برنامج لألشغال العامةن يأخذوا ل ممن لهم بدائل افضل ألن بعض األشخاص

ويظل كما هو حتى    2025في المائة بحلول عام   80ليصل إلى تدريجيا ، والذي سيزيد  2022في المائة في عام  50 سيبدأ من  لتحاقاال
 نهاية فترة اإلسقاط. 

 

 2036-2022باآلالف ، ذكورا وإناثا ،  المقترح، األشغال العامةبرنامج في  المتوقع المشاركوند اعدا: 4الجدول 
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وتفتــرض الدراســة أن معــدل التغطيــة يصــل إلــى ٪50 مــن مســتفيدي شــبكة الحمايــة االجتماعيــة الذيــن تتــراوح 
ــا فــي عــام 2022، ويزيــد إلــى ٪80 بحلــول عــام 2025 ويظــل كمــا هــو حتــى نهايــة فتــرة  أعمارهــم بيــن 20 و35 عاًم
ــا  ــا، ولكــن أيًض ــى توســيع نطــاق البرنامــج تدريجًي ــة المفتــرض لمراعــاة الحاجــة إل اإلســقاط 7. هــذا هــو معــدل التغطي
إلدراك أنــه ليــس مــن المحتمــل أن يكــون جميــع المشــاركين فــي شــبكة األمــان االجتماعــي الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 

ــى المشــاركة فــي البرنامــج. ــن عل ــا قادري 20 و35 عاًم

الجدول 2: اعداد المشاركون المتوقع في برنامج األشغال العامة المقترح، باآلالف، ذكورا وإناثا، 2036-2022
 

المصدر: يستند الحساب إلى بيانات من األمم المتحدة )2019( وصندوق النقد الدولي )2022( ووزارة العمل والشؤون االجتماعية )2022(
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المتحدة ) بيانات من األمم  النقد الدولي ) 2019المصدر: يستند الحساب إلى  ( ووزارة العمل والشؤون االجتماعية 2022( وصندوق 
(2022 ) 

 

من حيث  فرض أن يستهدف البرنامج ثالثة قطاعات هي: البنية التحتية ، والخدمات ، والبيئة.  فمن المفت   االقتصادية،أما بالنسبة للقطاعات  
كل قطاع بالنسبة إلى إجمالي العمالة في مشروع األشغال العامة المقترح ، يوضح الرسم البياني التالي حصة كل قطاع  في    العمالةحجم  

 وقع. من إجمالي توظيف مشروع األشغال العامة خالل فترة الت 

 

 2036 -   2022كنسبة مئوية من إجمالي العمالة المقترحة لبرنامج األشغال العامة ، العمالة القطاعية : 7الشكل   

 

 

 

لكل  وتفترض الدراسة مستويين من المهارات: العمال غير المهرة والعمال شبه المهرة.    من حيث مستوى المهارات المستهدفة ،اما  
في المائة من عبء العمل(. باإلضافة    50يمكن للعمال االنضمام إما على أساس التفرغ الكامل أو على أساس التفرغ الجزئي )  مجموعة،

يعرض الرسم البياني التالي الحصة النسبية لكل فئة من هذه الفئات  ووقع.  دارة المعمالة إلمن المفترض أن هناك حاجة إلى فئة    ذلك،إلى  
 خالل فترة اإلسقاط. المقترح  إلى إجمالي العمالة في برنامج األشغال العامة 

 

7   ُيقصــد بهــذه االفتراضــات كنقطــة انطــالق. يمكــن تغييرهــا )والعديــد مــن المعاييــر األخــرى( فــي أداة تحديــد التكاليــف ويمكــن علــى الفــور رؤيــة 
اآلثــار المترتبــة علــى التكلفــة ألي تغييــر.

بــدوره، كمــا هــو موضــح أعــاله، يمكــن لبرنامــج األشــغال العامــة االنخــراط فــي مشــاريع فــي العديــد مــن القطاعــات. 
ألغــراض حســاب التكلفــة، نفتــرض أن البرنامــج ســينخرط فــي ثــالث قطاعات واســعة، وهــي: البنية التحتيــة والخدمات 
والبيئــة. فمــن حيــث حجــم العمالــة لــكل قطــاع بالنســبة إلــى إجمالــي العمالــة فــي مشــروع األشــغال العامــة المقتــرح، 

يوضــح الرســم البيانــي التالــي حصــة كل قطــاع مــن إجمالــي تشــغيل مشــروع األشــغال العامــة خــالل فتــرة اإلســقاط.

الشكل 5: العمالة القطاعية كنسبة مئوية من إجمالي العمالة المقترحة لبرنامج األشغال العامة ، 2022 - 2036
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المتحدة ) بيانات من األمم  النقد الدولي ) 2019المصدر: يستند الحساب إلى  ( ووزارة العمل والشؤون االجتماعية 2022( وصندوق 
(2022 ) 

 

من حيث  فرض أن يستهدف البرنامج ثالثة قطاعات هي: البنية التحتية ، والخدمات ، والبيئة.  فمن المفت   االقتصادية،أما بالنسبة للقطاعات  
كل قطاع بالنسبة إلى إجمالي العمالة في مشروع األشغال العامة المقترح ، يوضح الرسم البياني التالي حصة كل قطاع  في    العمالةحجم  

 وقع. من إجمالي توظيف مشروع األشغال العامة خالل فترة الت 

 

 2036 -   2022كنسبة مئوية من إجمالي العمالة المقترحة لبرنامج األشغال العامة ، العمالة القطاعية : 7الشكل   

 

 

 

لكل  وتفترض الدراسة مستويين من المهارات: العمال غير المهرة والعمال شبه المهرة.    من حيث مستوى المهارات المستهدفة ،اما  
في المائة من عبء العمل(. باإلضافة    50يمكن للعمال االنضمام إما على أساس التفرغ الكامل أو على أساس التفرغ الجزئي )  مجموعة،

يعرض الرسم البياني التالي الحصة النسبية لكل فئة من هذه الفئات  ووقع.  دارة المعمالة إلمن المفترض أن هناك حاجة إلى فئة    ذلك،إلى  
 خالل فترة اإلسقاط. المقترح  إلى إجمالي العمالة في برنامج األشغال العامة 
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امــا مــن حيــث مســتوى المهــارات المســتهدفة ، تفتــرض الدراســة مســتويين مــن المهــارات للمشــاركين فــي البرنامــج: 
العمــال غيــر المهــرة والعمــال شــبه المهــرة. ولــكل مجموعــة، يمكــن للعمــال االنضمــام إمــا علــى أســاس التفــرغ الكامــل 
أو علــى أســاس التفــرغ الجزئــي )50 فــي المائــة مــن عــبء العمــل(. مــن المفتــرض أن هنــاك حاجــة إلــى فئة عمالــة إلدارة 
الموقــع. ويعــرض الرســم البيانــي التالــي الحصــة النســبية لــكل فئــة مــن هــذه الفئــات إلــى إجمالــي العمالــة فــي برنامــج 

األشــغال العامــة المقتــرح خــالل فتــرة اإلســقاط.

الشــكل 6: العمالــة فــي برنامــج األشــغال العامــة المقتــرح حســب مســتويات المهــارات وكنســبة مئويــة مــن 
إجمالــي العمالــة فــي البرنامــج ، 2022 - 2036
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  2022،  البرنامج فيكنسبة مئوية من إجمالي العمالة وحسب مستويات المهارات المقترح األشغال العامة  برنامج ة في عمال ال: 8الشكل 
 - 2036 

 

 

االفتراضو تو  أعاله،  اتباستخدام  ادناه  الجدول  العمال  يوضح  برنامجزيع  ومستوى    في  القطاعات  حسب  المقترح  العامة  األشغال 
 . المهارات

 

 2036- 2022حسب القطاع ومستويات المهارات ،  باآلالف،: العاملون في مشروع األشغال العامة المقترح 5الجدول 

 

 مشروع األشغال العامة: إسقاط أجور 

البالغ  الحد األدنى الحالي لألجورالدراسة    ترضتف العمال غير المهرةاأساسي "  اأجرك  دينار عراقي  350.000،  البرنامج  " لفئة  .  في 
ا ألنه من المتوقع أن  وخالل فترة اإلسقاط ، يُفترض أن يحتفظ األجر بالقيمة الحقيقية )مفهرس ا بالتضخم(. ومع ذلك ،  و ينمو االقتصاد  نظر 

خالل فترة  )كنسبة من نصيب الفرد من الخل المحلي اإلجمالي(  في المدى الحقيقي ، فإن مستوى األجور سينخفض في القيمة النسبية  
 ي مرحلة الحقة ، يمكن إجراء مراجعة دورية للقيمة الحقيقية لألجر لضمان االتساق واألهمية. فاإلسقاط. ف

 

 2036- 2022وكنسبة مئوية من نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )المحاور اليمنى( ،    بالدينار العراقي: األجر األساسي  7الشكل  

ــع العمــال فــي برنامــج األشــغال العامــة المقتــرح حســب  ــاه توزي وباســتخدام االفتراضــات أعــاله، يوضــح الجــدول ادن
ــارات. القطاعــات ومســتوى المه

 
الجــدول 3: العاملــون فــي مشــروع األشــغال العامــة المقتــرح بــاآلالف، حســب القطــاع ومســتويات المهــارات ، 

2022-2036
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 - 2036 

 

 

االفتراضو تو  أعاله،  اتباستخدام  ادناه  الجدول  العمال  يوضح  برنامجزيع  ومستوى    في  القطاعات  حسب  المقترح  العامة  األشغال 
 . المهارات

 

 2036- 2022حسب القطاع ومستويات المهارات ،  باآلالف،: العاملون في مشروع األشغال العامة المقترح 5الجدول 

 

 مشروع األشغال العامة: إسقاط أجور 

البالغ  الحد األدنى الحالي لألجورالدراسة    ترضتف العمال غير المهرةاأساسي "  اأجرك  دينار عراقي  350.000،  البرنامج  " لفئة  .  في 
ا ألنه من المتوقع أن  وخالل فترة اإلسقاط ، يُفترض أن يحتفظ األجر بالقيمة الحقيقية )مفهرس ا بالتضخم(. ومع ذلك ،  و ينمو االقتصاد  نظر 

خالل فترة  )كنسبة من نصيب الفرد من الخل المحلي اإلجمالي(  في المدى الحقيقي ، فإن مستوى األجور سينخفض في القيمة النسبية  
 ي مرحلة الحقة ، يمكن إجراء مراجعة دورية للقيمة الحقيقية لألجر لضمان االتساق واألهمية. فاإلسقاط. ف

 

 2036- 2022وكنسبة مئوية من نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )المحاور اليمنى( ،    بالدينار العراقي: األجر األساسي  7الشكل  

ب . إسقاط األجور في برنامج األشغال العامة

تفتــرض الدراســة الحــد األدنــى الحالــي لألجــور، البالــغ 350.000 دينــار عراقــي كأجــرا "أساســيا" لفئــة العمــال غيــر المهــرة 
فــي البرنامــج. وخــالل فتــرة اإلســقاط ، ُيفتــرض أن يحتفــظ األجــر بالقيمــة الحقيقيــة )مفهرًســا بالتضخــم(. ومــع ذلــك 
، ونظــًرا ألنــه مــن المتوقــع أن ينمــو االقتصــاد فــي المــدى الحقيقــي ، فــإن مســتوى األجــور ســينخفض فــي القيمــة 
النســبية )كنســبة مــن نصيــب الفــرد مــن الخــل المحلــي اإلجمالــي( خــالل فتــرة اإلســقاط. ففــي مرحلــة الحقــة ، يمكــن 

إجــراء مراجعــة دوريــة للقيمــة الحقيقيــة لألجــر لضمــان االتســاق واألهميــة.
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بالمائة من األجر    150المهارات ، تفترض الدراسة أن راتب العامل شبه الماهر سيكون    اصحاب  أما بالنسبة ألجور الفئات األخرى من
الموقع  األساسي )الحد األدنى لألجور(. وبالم سيتم منح و٪ من األجر األساسي )الحد األدنى لألجور(.  200ثل ، سيكون أجر مدير 

متوسط األجر  وينتج عن ذلك ان يصبح  العاملين بدوام جزئي راتب ا يتناسب مع أولئك الذين يعملون بدوام كامل لنفس الفئة الوظيفية.  
. وبسبب التغيير 2020ئة من األجر األساسي )الحد األدنى لألجور( في عام في الما 106.3ألشغال العامة ل لبرنامج المقترحاإلجمالي ل

في المائة من األجر األساسي ) الحد األدنى لألجور( في عام    111.3كما أوضحنا سابق ا ، سترتفع هذه النسبة إلى    العمال،في نسبة فئات  
نتيجة فهرسة  خالل فترة اإلسقاط  بالدينار العراقي  األجور    حتى نهاية فترة اإلسقاط. ومع ذلك ، سيتغير هيكل  ي بقى كما هت و  2025

و الشرائية.  قيمتها  على  للحفاظ  بالتضخم  المختلفةاألجور  العمال  مهارات  فئات  عبر  األجور  تطور  التالي  الجدول  فترة    يتتبع  خالل 
 . االسقاطات

 

 2036- 2022مستويات المهارات ، حسب  "،وكنسبة مئوية من "األجر األساسي بالدينار العراقي: األجور 6الجدول 

 

 

 : المقترح  األشغال العامةبرنامج اإلجمالية ل االكالف اتتوقع

 

أمــا بالنســبة ألجــور الفئــات األخــرى مــن اصحــاب المهــارات ، تفتــرض الدراســة أن راتــب العامــل شــبه الماهــر ســيكون 
150 بالمائــة مــن األجــر األساســي )الحــد األدنــى لألجــور(. وبالمثــل ، ســيكون أجــر مديــر الموقــع ٪200 مــن األجــر 
األساســي )الحــد األدنــى لألجــور(. وســيتم منــح العامليــن بــدوام جزئــي راتًبــا يتناســب مــع أولئــك الذيــن يعملــون بــدوام 
كامــل لنفــس الفئــة الوظيفيــة. وينتــج عــن ذلــك ان يصبــح متوســط األجــر اإلجمالــي للبرنامــج المقتــرح لألشــغال العامــة 
ــات  ــر فــي نســبة فئ ــى لألجــور( فــي عــام 2020. وبســبب التغيي ــة مــن األجــر األساســي )الحــد األدن 106.3 فــي المائ
العمــال، كمــا أوضحنــا ســابًقا ، ســترتفع هــذه النســبة إلــى 111.3 فــي المائــة مــن األجــر األساســي ) الحــد األدنــى لألجــور( 
فــي عــام 2025 وتبقــى كمــا هــي حتــى نهايــة فتــرة اإلســقاط. ومــع ذلــك ، ســيتغير هيــكل األجــور بالدينــار العراقــي 
خــالل فتــرة اإلســقاط نتيجــة فهرســة األجــور بالتضخــم للحفــاظ علــى قيمتهــا الشــرائية. ويتتبــع الجــدول التالــي تطــور 

األجــور عبــر فئــات مهــارات العمــال المختلفــة خــالل فتــرة االســقاطات.

الجــدول 4: األجــور بالدينــار العراقــي وكنســبة مئويــة مــن “األجــر األساســي”، حســب مســتويات المهــارات ، 
2022-2036
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بالمائة من األجر    150المهارات ، تفترض الدراسة أن راتب العامل شبه الماهر سيكون    اصحاب  أما بالنسبة ألجور الفئات األخرى من
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 : المقترح  األشغال العامةبرنامج اإلجمالية ل االكالف اتتوقع

 

ــار العراقــي وكنســبة مئويــة مــن نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي  الشــكل 7: األجــر األساســي بالدين
)المحــاور اليمنــى( ، 2022-2036
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ت . توقعات االكاف اإلجمالية لبرنامج األشغال العامة المقترح:

تتضمــن التكلفــة اإلجماليــة للبرنامــج ثالثــة مكونــات: فاتــورة األجــور، والنفقــات الرأســمالية ، والتكاليــف األخــرى. 
فبالنســبة لفاتــورة أجــور برنامــج األشــغال العامــة ، فُيحســب إجمالــي مبلــغ األجــر علــى أنــه ناتــج المشــتركين فــي برنامــج 
األشــغال العامــة ومبلــغ األجــر لــكل عــام فــي فتــرة اإلســقاط. وتجــدر اإلشــارة الــى انــه يفتــرض أن ُيعــرض فتــرة عمــل 

مدتهــا 6 أشــهر فقــط لــكل عامــل.

أمــا بالنســبة إلــى النفقــات الرأســمالية، تفتــرض الدراســة نســبة لكثافــة العمالــة لــكل قطــاع. ففــي قطــاع البنيــة 
التحتيــة، تفتــرض الدراســة أن تشــكل العمالــة 50 فــي المائــة مــن تكلفــة الميزانيــة للقطــاع الخاصــة بالعمالــة والنفقــات 
الرأســمالية. ام مــا يخــص قطــاع الخدمــات ، ُيفتــرض أن هــذه النســبة ترتفــع ل 75 بالمائــة. وبالنســبة لقطــاع البيئــة ، 
ُيفتــرض أن تكــون هــذه النســبة 60 بالمائــة. وهــذه االفتراضــات تفضــي الــى نســبة كثافــة العمالــة اإلجماليــة للبرنامــج 
بأكملــه ، والتــي تحتســب كمتوســط مرجــح للقطاعــات الثالثــة ، تبلــغ 54.55 فــي المــائ للعــام 2022. وبســبب 
التغييــرات فــي حجــم العمالــة فــي كل مــن القطاعــات الثالثــة ، ســتزداد نســبة الكثافــة اإلجماليــة هــذه تدريجيــًا )بتأثيــر 

زيــادة قطــاع الخدمــات( لتصــل إلــى 58.88 بحلــول عــام 2025 وتبقــى علــى حالهــا حتــى نهايــة فتــرة اإلســقاط. 

ومــع هــذه االفتراضــات ، يتــم حســاب النفقــات الرأســمالية لــكل قطــاع مــن القطاعــات الثالثــة. وبخصــوص التكاليــف 
األخــرى، فهــي تشــمل: تكاليــف اداريــة ، وتكاليــف التدريــب ، و التكاليــف الوســيطة ، و حســاب للطــوارئ. وقــد تــم 
ــة لتكلفــة  ــكل ســنة، بواقــع 6 فــي المائ ــة ورأس المــال ل ــة مــن تكلفــة العمال ــراض هــذه التكاليــف كنســبة مئوي افت

اإلدارة ، و 5 فــي المائــة لــكل واحــدة مــن التكاليــف الوســيطة وتكلفــة التدريــب وتكلفــة الطــوارئ.

ويعرض الجدول التالي التكلفة اإلجمالية المتوقعة لمشروع األشغال العامة المقترح خالل فترة التوقع.

الجــدول 5: التكلفــة اإلجماليــة لألجــور والتكاليــف الرأســمالية والتكاليــف األخــرى بالمليــار دينــار عراقــي وكنســبة 
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ، حســب القطــاع ، 2022-2036
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فاتورة   ثالثة مكونات:  للبرنامج  اإلجمالية  التكلفة  األخرى  األجور،تتضمن  والتكاليف   ، الرأسمالية  أجف  .والنفقات  لفاتورة  ر  و بالنسبة 
فيُحسب إجمالي مبلغ األجر على أنه ناتج المشتركين في برنامج األشغال العامة ومبلغ األجر لكل عام في فترة    برنامج األشغال العامة ،

 . عامل لكل فقط  أشهر  6أن يُعرض فترة عمل مدتها وتجدر اإلشارة الى انه يفترض اإلسقاط.  

أن تشكل   تفترض الدراسةقطاع البنية التحتية ،  . ففيل قطاعكثافة العمالة لكلتفترض الدراسة نسبة  الرأسمالية،نفقات البالنسبة إلى أما 
قطاع الخدمات ، يُفترض أن هذه   ام ما يخص.  الخاصة بالعمالة والنفقات الرأسمالية  في المائة من تكلفة الميزانية للقطاع  50العمالة  
نسبة كثافة  وهذه االفتراضات تفضي الى  بالمائة.    60بالمائة. وبالنسبة لقطاع البيئة ، يُفترض أن تكون هذه النسبة    75  ترتفع ل  النسبة

  ، بأكمله  للبرنامج  اإلجمالية  تحتسبالعمالة  تبلغ  متوسط  ك  والتي   ، الثالثة  للقطاعات  بسبب  و.  2022عام  لل  المائ  في  54.55مرجح 
لتصل    )بتأثير زيادة قطاع الخدمات(ريجيا   هذه تد  التغييرات في حجم العمالة في كل من القطاعات الثالثة ، ستزداد نسبة الكثافة اإلجمالية

 وتبقى على حالها حتى نهاية فترة اإلسقاط.   2025بحلول عام  58.88إلى 

ف  ي لاتكوبخصوص التكاليف األخرى، فهي تشمل:    مع هذه االفتراضات ، يتم حساب النفقات الرأسمالية لكل قطاع من القطاعات الثالثة.و
افتراض هذه التكاليف كنسبة مئوية من تكلفة العمالة    وقد تملطوارئ.  حساب ل  ، و  التكاليف الوسيطة  التدريب ، وتكاليف  و،    ادارية

لكل سنة المال  بواقع  ورأس   ،6  ، اإلدارة  لتكلفة  المائة  لكل  5  و  في  المائة  وتكلفة  التكاليف    من  واحدة  في  التدريب  وتكلفة  الوسيطة 
 الطوارئ. 

 كلفة اإلجمالية المتوقعة لمشروع األشغال العامة المقترح خالل فترة التوقع. يعرض الجدول التالي الت و

 

ف الرأسمالية والتكاليف األخرى بالمليار دينار عراقي وكنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ي لا: التكلفة اإلجمالية لألجور والتك7الجدول  
 2036- 2022قطاع ، ال، حسب 
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ويلخص الشكل التالي تكلفة البرنامج بالدينار العراقي وكنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي للسنة ذاتها.

الشكل 8: إجمالي اإلنفاق بالمليار دينار وكنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي )المحاور اليمنى( 
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 . للسنة ذاتها نسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجماليكو بالدينار العراقييلخص الشكل التالي تكلفة البرنامج و

 

 : إجمالي اإلنفاق بالمليار دينار وكنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي )المحاور اليمنى(  11الشكل 

 

3.3. التمويل

بالنظــر إلــى اتســاع نطــاق األهــداف التــي يمكــن لبرنلمــج االشــغال العامــة الوصــول إليهــا، وكذلــك مجموعــة أصحــاب 
المصلحــة المحتمــل تأثرهــم بالبرنامــج واالســتفادة منــه، هنــاك العديــد مــن الطــرق المختلفــة لتحديــد آليــات تمويــل 
ــادًة ضمــن  ــة )ع ــات الحكومي ــل مشــروع األشــغال العامــة مــن الميزاني ــم تموي ــا يت ــادًة م برامــج األشــغال العامــة. وع
الحمايــة االجتماعيــة أو تمويــل الحــد مــن الفقــر. ولكــن يمكــن اســتكمال التمويــل باســتثمارات الميزانيــة الحكوميــة فــي 
مجــال البنيــة التحتيــة، حيــث يهــدف مشــروع األشــغال العامــة إلــى زيــادة كثافــة اليــد العاملــة فــي العمــل المطلــوب، 
أو التمويــل القطاعــي حيــث تتضمــن البرامــج تدخــالت فــي الخدمــات االجتماعيــة والبنيــة التحتيــة. ويمكــن أيًضــا النظــر 
فــي اســتثمار القطــاع الخــاص، ال ســيما فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة حيــث يتوقــع عوائــد اســتثمارها متضمنــة قطاعــات 
النقــل أو البنيــة التحتيــة لالتصــاالت الســلكية والالســلكية، ولكــن أيًضــا اإلســكان االجتماعــي. فعلــى ســبيل المثــال، فأن 
العديــد مــن مشــروعات األشــغال العامــة التــي تــم تنفيذهــا فــي الماضــي فــي جنــوب إفريقيــا قــد ضمنــت اســتثمارات 

مــن القطــاع الخــاص فــي أنشــطتها )حــداد وأداتــو، 2001(.

عــالوة علــى ذلــك، تعمــل منظمــة العمــل الدوليــة أيًضــا علــى صياغــة ورقــة تتعمــق أكثــر فــي تمويــل الحمايــة 
االجتماعيــة فــي العــراق، والتــي تشــمل مشــروع األشــغال العامــة وســيتم تنفيذهــا كمتابعــة لهــذه الورقــة. وبهــذا 
الصــدد، مــن المهــم أن نضــع فــي االعتبــار أن مشــروع األشــغال العامــة - إذا تــم تصميمــه بشــكل مناســب - يمكــن 
اعتبــاره فرصــة اســتثمارية، وليــس تكلفــة فقــط. يمكــن أن يمثــل مشــروع األشــغال العامــة اســتثمارًا فــي تنميــة رأس 
المــال البشــري )مــن خــالل نتائــج التشــغيل وكبــح الفقــر، ولكــن أيًضــا حيــث تتضمــن مشــاريع البرنامــج تدخــالت فــي 
الخدمــات االجتماعيــة والبنيــة التحتيــة مثــل الرعايــة الصحيــة والتعليــم(، كذلــك يمثــل اســتثمارا فــي تحفيــز االقتصــاد 
)حيــث يشــمل البرنامــج مشــاريع البنيــة التحتيــة، مثــل الطــرق والموانــئ واالتصــاالت أو إعــادة التأهيــل الزراعــي، إلــخ ...(. 

وأخيــرًا، يمثــل اســتثمارا فــي البيئــة )مــع تأثيــرات أوســع علــى اإلنتاجيــة الزراعيــة، ولكــن أيًضــا رفاهيــة أوســع(.
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إن برامــج األشــغال العامــة متعــددة القطاعــات بطبيعتهــا، وتتطلــب عمليــات تصميــم وتنفيــذ هــذه البرامــج مشــاركة 
نشــطة مــن جانــب العديــد مــن أصحــاب المصلحــة الرئيســيين. ونختتــم بياننــا بإيجــاز شــديد بعــض الخطــوات الرئيســية 

التاليــة لــكل جهــة فاعلــة بدورهــا.

ويتعيــن علــى حكومــة العــراق ان تكــون فــي موقــع القيــادة فــي تصميــم وتنفيــذ البرنامــج، وفــي قيــادة التنســيق مــع 
الجهــات الفاعلــة الخارجيــة المشــاركة فــي القطاعــات ذات الصلــة فيــه. وســتتطلب الخطــوة األولــى الشــروع فــي توليــد 
األدلــة والتقييمــات والتحليــالت إلثــراء مؤشــرات أداء واقعيــة لتصميــم البرامــج وطرائــق التنفيــذ وتيســير عمليــة شــاملة 

وتشــاركية لتحديــد العناصــر المذكــورة أعــاله واالتفــاق عليهــا. وســوف يشــمل البحــث والتقييــم المطلــوب:

تقييــم للقــدرة المؤسســية الحاليــة علــى تصميــم وتنفيــذ البرنامــج، ومقترحــات للترتيبــات المؤسســية وآليــات   
ــة. التنســيق الفعال

مســح األجــور لتكويــن فهــم لمعــدالت األجــور الســائدة فــي مختلــف القطاعــات، واالحتياجــات متعــددة األبعــاد،   
كوســيلة لتحديــد معــدل األجــور المناســب داخــل البرنامــج.

تقييــم أولويــات السياســة واالحتياجــات عبــر القطاعــات علــى المســتويين الوطنــي والمجتمعــي حيــث يمكــن   
لمشــروع األشــغال العامــة أن يســاهم مــن خــالل زيــادة كثافــة اليــد العاملــة.

تحديــد مــدى توافــر وجــودة خدمــات التدريــب والتوظيــف فــي جميــع أنحــاء البــالد والتــي يمكــن للبرنامــج أن   
يتكامــل معهــا.

ذلــك  فــي  )بمــا  المحتمليــن  للمشــاركين  المهــارات  علــى  التدريــب  واحتياجــات  المهــارات  تقييــم مســتوى   
المشــاركون المحتملــون فــي شــبكة األمــان االجتماعــي، كمــا هــو مذكــور أعــاله( والعقبــات التــي تواجــه الحصول 

علــى عمــل.
مراجعــة الحيــز المالــي المتــاح لتنفيــذ مثــل هــذا البرنامــج، ورســم خرائــط لفــرص التمويــل الحاليــة لالســتثمار فــي   

قطاعــات المشــاريع المحــددة.

ومــن المجــاالت األخــرى ذات األولويــة أن تحــدد الحكومــة مصــادر مســتدامة لتمويــل البرنامــج، معتبرة برنامج األشــغال 
العامــة فرصــة اســتثمارية رئيســية لتحقيــق آثــار مســتدامة وطويلــة األجــل علــى العمالــة والنمــو االقتصــادي والحــد مــن 
الفقــر 8. وعندئــذ ســتكون هنــاك حاجــة إلــى تفعيــل معاييــر التصميــم والتنفيــذ مــن خــالل صياغــة واعتمــاد السياســات 
الرئيســية واإلجــراءات التشــغيلية الموحــدة وأدلــة التنفيــذ وخطــط الطــوارئ. وســيتعين أن تســير هــذه العمليــات جنبــا 
إلــى جنــب مــع أنشــطة تعزيــز القــدرات األساســية علــى الصعيديــن الوطنــي والمحلــي لتعزيــز قــدرة الحكومــة علــى تنفيــذ 

البرنامــج بفعاليــة. 

الجهــات الفاعلــة فــي القطــاع الخــاص أيضــا شــركاء حاســمين فــي عمليــة صنــع القــرار، وذلــك أساســا كوســيلة لضمــان 
ــة مــع متطلبــات الســوق. ويمكــن  أن يكمــل البرنامــج أنشــطة القطــاع الخــاص وأن يكيــف خدمــات التدريــب والعمال
ــذ المشــاريع، حيــث يمكــن أيضــا تزويدهــا  ــة فــي القطــاع الخــاص كمتعاقديــن فــي تنفي أيضــا إشــراك الجهــات الفاعل

بتنميــة مهــارات األعمــال التجاريــة وتنظيــم المشــاريع. 

4. األدوار والمسؤوليات

8   تعكــف وكاالت األمــم المتحــدة حاليــا علــى إجــراء مختلــف أنشــطة البحــث والتقييــم لتحديــد الحيــز المالــي إلصــالح الحمايــة االجتماعيــة، األمــر الــذي 
يمكــن أن يســهم فــي إثــراء مثــل هــذه القــرارات. 
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ــذ  ــم وتنفي ــة تلعــب أيضــًا دوًرا رئيســًيا فــي تصمي ــي والمنظمــات المجتمعي ــة فــي المجتمــع المدن الجهــات الفاعل
مشــاريع األشــغال العامــة. علــى ســبيل المثــال، قــد يلعــب الناشــطون فــي المجتمــع المدنــي دوًرا حاســًما فــي عمليــة 
ــك فــي  ــة أن تســاهم كذل ــل، يمكــن للمنظمــات المجتمعي ــم برنامــج شــامل. فــي المقاب ــع القــرار لضمــان تصمي صن
عمليــات صنــع القــرار المرتبــط بنوعيــة المشــاريع التــي ســيتم تبنيهــا، للتأكــد مــن أنهــا ذات صلــة بمجتمعاتهــا، وال ســيما 
األكثــر ضعًفــا. كمــا يمكــن للمنظمــات غيــر الحكوميــة أن تلعــب دوًرا فــي تنفيــذ المشــاريع التــي تهــدف إلــى مواجهــة 

التحديــات البيئيــة، علــى النحــو المشــار إليــه أعــاله.

المانحيــن حيــث يمكــن النظــر فــي مواءمــة تدخالتهــم التمويليــة لدعــم إعــادة اإلعمــار والبنيــة التحتيــة والخدمــات 
ــة -  ــز كثافــة العمال ــة فــي العــراق مــع برنامــج األشــغال العامــة العــراق كوســيلة لتعزي ــة االجتماعي ــة والحماي االجتماعي

ــة وتنســيقها.  ــادة الحكوم ــذه البرامــج، تحــت قي ــة - له ــر العمال ــي تأثي وبالتال

الشــركاء فــي مجــال الدعــم اإلنســاني والتنمــوي، بمــا فــي ذلــك وكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة 
ــم الدعــم الفنــي لمســتويات الجهــود  ــة، هــم علــى اســتعداد لتقدي ــر الحكومي ــة غي ــة والمنظمــات المحلي ــر الحكومي غي
الحكوميــة الموضحــة أعــاله كمــا هــو مطلــوب. هنــاك أولويــة أخــرى تشــمل هــذه الجهــات الفاعلــة المشــاركة حالًيــا فــي 
تنفيــذ النقــد مقابــل العمــل والتدخــالت ذات الصلــة لالنتقــال مــن تقديــم الدعــم إلــى تعزيــز قــدرات الحكومــة، وتعزيــز 

التنســيق لنقــل أعبــاء العمــل اإلنســاني إلــى البرنامــج الحــك
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ــة  ــرات التكلفــة المفدمــة ســابقا فــي نــص الورقــة نمــوذج لإلســقاط للعوامــل األساســية )الديموغرافي ــاء تقدي تــم بن
ــة ألجــزاء اإلســقاط. ــي الروابــط وهيــكل التبعي ــة واالقتصــاد الكلــي(. و يوضــح الرســم البيانــي التال والقــوى العامل

الشكل 9: مكونات نموذج اإلسقاط 

الملحق1 : الملحق 1: نموذج اإلسقاطات للعوامل األساسية )الديموغرافية 
وسوق العمل واالقتصاد الكلي(
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 إطار نموذج اإلسقاطات 

 

جزأين:   إلى  بالدراسة  الخاص  اإلسقاطات  نموذج  بناء  عملية  )  أوال ،تنقسم  األساسية  العوامل    العاملة، والقوى    الديموغرافية،إسقاط 
ومستوى    والتغطية،  ،العمريةفي الفئات  )السكان    المقترح  من االفتراضات المحددة حول معايير البرنامجفي ظل    ثاني ا،واالقتصاد الكلي(.  

المقترح ومستوى األجور والتكاليف    يتم الوصول الى توقعات اعداد  (؛وما إلى ذلك   األجور، العامة  المشاركون في برنامج األشغال 
ا أي حتى عام  15دة اإلجمالية لم  .. الرسم البياني التالي يوضح الروابط الخاصة بأجزاء نموذج اإلسقاط2036عام 

 

  مكونات نموذج اإلسقاط :1 الشكل

 

 

   البرنامجإسقاط محددات 

 النموذج الديموغرافي: 

تستخدم الدراسة اإلسقاط السكاني ذو المتوسط المتغير والذي توفره إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية    الديموغرافي،بالنسبة لإلسقاط  
)األمم    واالجتماعية، السكان  سنوات  2019  المتحدة،شعبة  من  سنة  لكل  والعمر  الجنس  حسب  البيانات  مجموعة  تصنيف  ويتم   .)

 لإلسقاط السكاني ذات الصلة بالدراسة.  االسقاطات. يلخص الجدول التالي الخصائص الرئيسية

 

   2036- 2012 ،الرئيسيةاإلسقاط السكاني )متغير متوسط( الخصائص  :1 الجدول

مزيد من التفاصيل حول إسقاط كل مكون من العوامل األساسية موضحة أدناه:

النموذج الديموغرافي:

ــره إدارة  ــذي توف ــر وال بالنســبة لإلســقاط الديموغرافــي، تســتخدم الدراســة اإلســقاط الســكاني ذو المتوســط المتغي
األمــم المتحــدة للشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة، شــعبة الســكان )األمــم المتحــدة، 2019(. ويتــم تصنيــف مجموعــة 
البيانــات حســب الجنــس والعمــر لــكل ســنة مــن ســنوات االســقاطات. يلخــص الجــدول التالــي الخصائــص الرئيســية 

لإلســقاط الســكاني ذات الصلــة بالدراســة.
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 (. 2019المصدر: يستند الحساب إلى بيانات من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة )  

 

 2038-2002 ،العملمعدالت النمو السكاني حسب حالة  :2 الشكل

 
 (. 2019المصدر: يستند الحساب إلى بيانات من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة )

 

 نموذج سوق العمل: 

البياني التالي العالقات الهيكلية التي تربط كال النموذجين )نموذج  نموذج سوق العمل مبني مباشرة على نموذج السكان. ويعرض الرسم  
 السكان ونموذج القوى العاملة( لكل سنة في فترة اإلسقاط والتصنيف حسب العمر والجنس. 

   

 نظرة عامة على نموذج سوق العمل  :3 الشكل
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 (. 2019المصدر: يستند الحساب إلى بيانات من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة )  

 

 2038-2002 ،العملمعدالت النمو السكاني حسب حالة  :2 الشكل

 
 (. 2019المصدر: يستند الحساب إلى بيانات من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة )

 

 نموذج سوق العمل: 

البياني التالي العالقات الهيكلية التي تربط كال النموذجين )نموذج  نموذج سوق العمل مبني مباشرة على نموذج السكان. ويعرض الرسم  
 السكان ونموذج القوى العاملة( لكل سنة في فترة اإلسقاط والتصنيف حسب العمر والجنس. 

   

 نظرة عامة على نموذج سوق العمل  :3 الشكل

الجدول 6: اإلسقاط السكاني )متغير متوسط( الخصائص الرئيسية، 2012-2036 

المصدر: يستند الحساب إلى بيانات من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة )2019(.

الشكل 10: معدالت النمو السكاني حسب حالة العمل، 2020-2040

المصدر: يستند الحساب إلى بيانات من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة )2019(.

نموذج سوق العمل:

نمــوذج ســوق العمــل مبنــي مباشــرة علــى نمــوذج الســكان. ويعــرض الرســم البيانــي التالــي العالقــات الهيكليــة التــي 
تربــط كال النموذجيــن )نمــوذج الســكان ونمــوذج القــوى العاملــة( لــكل ســنة فــي فتــرة اإلســقاط والتصنيــف حســب 

العمــر والجنــس.
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حسب الشكل اعاله، تم وضع افتراضات حول معدالت المشاركة ومعدالت البطالة    وللتقدم من نموذج السكان الى نموذج سوق العمل
ستبقى كما هي خالل    2021تفترض الدراسة أن معدالت المشاركة حسب الفئات العمرية لعام    المشاركة،لفترة االسقاط. فبالنسبة لمعدل  

  2021يُفترض أن معدالت البطالة الخاصة بالعمر والجنس في عام    البطالة،فترة اإلسقاط للسكان في سن العمل. وكذلك بالنسبة لمعدل  
من المتوقع أن تظل كما هي خالل فترة التوقع. بيد إن االنخفاض الطفيف العام في معدل البطالة خالل فترة اإلسقاط ناتج أساس ا عن  

 التغيير في الهيكل الديموغرافي للسكان.

 

 الجنس والفئات العمرية  حسب  والمشاركة،إسقاط نموذج سوق العمل: معدالت البطالة   :4 الشكل

 

 ( 2022المصدر: افتراضات مبنية على )حكومة العراق ، 
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حسب الشكل اعاله، تم وضع افتراضات حول معدالت المشاركة ومعدالت البطالة    وللتقدم من نموذج السكان الى نموذج سوق العمل
ستبقى كما هي خالل    2021تفترض الدراسة أن معدالت المشاركة حسب الفئات العمرية لعام    المشاركة،لفترة االسقاط. فبالنسبة لمعدل  

  2021يُفترض أن معدالت البطالة الخاصة بالعمر والجنس في عام    البطالة،فترة اإلسقاط للسكان في سن العمل. وكذلك بالنسبة لمعدل  
من المتوقع أن تظل كما هي خالل فترة التوقع. بيد إن االنخفاض الطفيف العام في معدل البطالة خالل فترة اإلسقاط ناتج أساس ا عن  

 التغيير في الهيكل الديموغرافي للسكان.

 

 الجنس والفئات العمرية  حسب  والمشاركة،إسقاط نموذج سوق العمل: معدالت البطالة   :4 الشكل

 

 ( 2022المصدر: افتراضات مبنية على )حكومة العراق ، 

 

الشكل 11: نظرة عامة على نموذج سوق العمل

وللتقــدم مــن نمــوذج الســكان الــى نمــوذج ســوق العمــل حســب الشــكل اعــاله، تــم وضــع افتراضــات حــول معــدالت 
المشــاركة ومعــدالت البطالــة لفتــرة االســقاط. فبالنســبة لمعــدل المشــاركة، تفتــرض الدراســة أن معــدالت المشــاركة 
حســب الفئــات العمريــة لعــام 2021 ســتبقى كمــا هــي خــالل فتــرة اإلســقاط للســكان فــي ســن العمــل. وكذلــك 
ــة الخاصــة بالعمــر والجنــس فــي عــام 2021 مــن المتوقــع أن  ــة، ُيفتــرض أن معــدالت البطال بالنســبة لمعــدل البطال
تظــل كمــا هــي خــالل فتــرة التوقــع. بيــد إن االنخفــاض الطفيــف العــام فــي معــدل البطالــة خــالل فتــرة اإلســقاط ناتــج 

أساًســا عــن التغييــر فــي الهيــكل الديموغرافــي للســكان.

الشكل 12: إسقاط نموذج سوق العمل: معدالت البطالة والمشاركة، حسب الجنس والفئات العمرية

المصدر: افتراضات مبنية على )حكومة العراق ، 2022(
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يؤدي تطبيق معدالت المشاركة الخاصة بالعمر والجنس ومعدالت البطالة على السكان في سن العمل )تم الحصول عليها من اإلسقاط  و
لكل سنة من فترة اإلسقاط إلى إنتاج القوى العاملة المطلوبة مصنفة حسب العمر والجنس وحالة العمل )نشطة او غير نشطة    السكاني(

 اقتصادي ا ، يعمل اوعاطل عن العمل(. 

 

 2036- 2022باآلالف ،   ملخص نتائج اإلسقاطات الرئيسية للقوى العاملة ، :2 الجدول

 

 ( ونموذج االفتراضات الموضح اعاله 2022( ، )حكومة العراق ، 2019المصدر: يستند الحساب إلى افتراضات )األمم المتحدة ، 

 

 نموذج االقتصاد الكلي: 

( المدى  طويل  الجديد  الكالسيكي  االقتصادي  النمو  مسار  لتصور  استنادا  النموذج  بناء   neoclassical long-run path ofتم 
economic growth    (، والذي يقسم النمو إلى مكونين: معدل نمو السكان العاملين وإنتاجية العمل )يعكس التقدم التكنولوجي ورأس

من   المال البشري ونسبة رأس المال / العمالة(. ويتم تغذية نمو العمالة مباشرة من نموذج القوى العاملة المشار اليه سالفا. فخالل الفترة
 COVIDفي المائة ، وهو ما تأثر إلى حد كبير بـ    3.72- معدل سنوي قدره  نتاجية العمل في العراق بمتوسط  ، نمت إ  2021إلى    2016

في المائة بحلول    0.25ثم يرتفع تدريجيا  إلى ان يبلغ    2026بحلول عام    0و تفترض الدراسة أن هذا المعدل سيرتفع إلى    . لذلك ،19
في    1.39المعدل السنوي على مدى السنوات الخمس الماضية بنسبة  ( ، فقد قدر متوسط  CPI. اما بالنسبة لمعدل التضخم )2036عام  

 2026٪ بحلول عام  3في المائة. وتفترض الدراسة أن هذا المعدل سينخفض تدريجيا  ليصل إلى    6.04ته  ما نسب   2021المائة ، وبلغ عام  
، ومن المتوقع أن يظل كما هو خالل باقي فترة اإلسقاط. ام معامل انكماش الناتج المحلي  2031٪ بحلول عام  2تدريجيا  إلى  وينخفض  
ا من عام فهو مرتبط بمؤشر أسعا  (GDP deflatorاإلجمالي )  يتم معادلة المعدلين. 2026ر المستهلك وبدء 

 

 2036- 2022ملخص مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية ،  :3 الجدول

ويــؤدي تطبيــق معــدالت المشــاركة الخاصــة بالعمــر والجنــس ومعــدالت البطالــة علــى الســكان فــي ســن العمــل )تــم 
الحصــول عليهــا مــن اإلســقاط الســكاني( لــكل ســنة مــن فتــرة اإلســقاط إلــى إنتــاج القــوى العاملــة المطلوبــة مصنفــة 

حســب العمــر والجنــس وحالــة العمــل )نشــطة او غيــر نشــطة اقتصادًيــا، يعمــل العاطــل عــن العمــل(.

الجدول 7: ملخص نتائج اإلسقاطات الرئيسية للقوى العاملة ، باآلالف ، 2022-2036

المصدر: يستند الحساب إلى افتراضات )األمم المتحدة ، 2019( ، )حكومة العراق ، 2022( ونموذج االفتراضات الموضح اعاله

نموذج االقتصاد الكلي:

neoclassical long-( تــم بنــاء النمــوذج اســتنادا لتصــور مســار النمــو االقتصــادي الكالســيكي الجديــد طويــل المــدى
ــة  ــن وإنتاجي ــو الســكان العاملي ــدل نم ــن: مع ــى مكوني ــو إل ــذي يقســم النم run path of economic growth (، وال
العمــل )يعكــس التقــدم التكنولوجــي ورأس المــال البشــري ونســبة رأس المــال / العمالــة(. ويتــم تغذيــة نمــو العمالــة 
مباشــرة مــن نمــوذج القــوى العاملــة المشــار اليــه ســالفا. فخــالل الفتــرة مــن 2016 إلــى 2021 ، نمــت إنتاجيــة العمــل 
فــي العــراق بمتوســط معــدل ســنوي قــدره 3.72- فــي المائــة ، وهــو مــا تأثــر إلــى حــد كبيــر بـــ COVID 19. لذلــك ، و 
تفتــرض الدراســة أن هــذا المعــدل ســيرتفع إلــى 0 بحلــول عــام 2026 ثــم يرتفــع تدريجيــًا إلــى ان يبلــغ 0.25 فــي المائــة 
بحلــول عــام 2036. امــا بالنســبة لمعــدل التضخــم )CPI( ، فقــد قــدر متوســط المعــدل الســنوي علــى مــدى الســنوات 
الخمــس الماضيــة بنســبة 1.39 فــي المائــة ، وبلــغ عــام 2021 مــا نســبته 6.04 فــي المائــة. وتفتــرض الدراســة أن هــذا 
المعــدل ســينخفض تدريجيــًا ليصــل إلــى ٪3 بحلــول عــام 2026 وينخفــض تدريجيــًا إلــى ٪2 بحلــول عــام 2031، ومــن 
 )GDP deflator( المتوقــع أن يظــل كمــا هــو خــالل باقــي فتــرة اإلســقاط. ام معامــل انكمــاش الناتــج المحلــي اإلجمالــي

فهــو مرتبــط بمؤشــر أســعار المســتهلك وبــدًءا مــن عــام 2026 يتــم معادلــة المعدليــن.
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 ( 2022المصدر: يستند الحساب إلى )صندوق النقد الدولي، 

 

  المحلي اإلجمالي بالقيمة الحقيقية ومؤشر أسعار المستهلكاإلسقاط: نمو الناتج  نتائج :5 الشكل

 

 ( 2022المصدر: يستند الحساب إلى )صندوق النقد الدولي، 

 

 نتائج اإلسقاط: معدالت النمو :6 الشكل

 

 (. 2022النقد الدولي ،  ( ، و )صندوق2019( ، )األمم المتحدة ، 2022المصدر: يستند الحساب إلى )حكومة العراق ، 

 

 إسقاطات برنامج االشغال العامة المقترح 

 اسقاطات اعداد العمال في البرنامج المقترح: 
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 ( 2022المصدر: يستند الحساب إلى )صندوق النقد الدولي، 

 

  المحلي اإلجمالي بالقيمة الحقيقية ومؤشر أسعار المستهلكاإلسقاط: نمو الناتج  نتائج :5 الشكل

 

 ( 2022المصدر: يستند الحساب إلى )صندوق النقد الدولي، 

 

 نتائج اإلسقاط: معدالت النمو :6 الشكل

 

 (. 2022النقد الدولي ،  ( ، و )صندوق2019( ، )األمم المتحدة ، 2022المصدر: يستند الحساب إلى )حكومة العراق ، 

 

 إسقاطات برنامج االشغال العامة المقترح 

 اسقاطات اعداد العمال في البرنامج المقترح: 

 

28 
 

 

 ( 2022المصدر: يستند الحساب إلى )صندوق النقد الدولي، 

 

  المحلي اإلجمالي بالقيمة الحقيقية ومؤشر أسعار المستهلكاإلسقاط: نمو الناتج  نتائج :5 الشكل

 

 ( 2022المصدر: يستند الحساب إلى )صندوق النقد الدولي، 

 

 نتائج اإلسقاط: معدالت النمو :6 الشكل

 

 (. 2022النقد الدولي ،  ( ، و )صندوق2019( ، )األمم المتحدة ، 2022المصدر: يستند الحساب إلى )حكومة العراق ، 

 

 إسقاطات برنامج االشغال العامة المقترح 

 اسقاطات اعداد العمال في البرنامج المقترح: 

الجدول 8: ملخص مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية ، 2022-2036

الشكل 13: نتائج اإلسقاط: نمو الناتج المحلي اإلجمالي بالقيمة الحقيقية ومؤشر أسعار المستهلك 

الشكل 14: نتائج اإلسقاط: معدالت النمو

المصدر: يستند الحساب إلى )صندوق النقد الدولي، 2022(

المصدر: يستند الحساب إلى )صندوق النقد الدولي، 2022(

المصدر: يستند الحساب إلى )حكومة العراق، 2022(، )األمم المتحدة، 2019( ، و )صندوق النقد الدولي ، 2022 
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