
 

ية ادلختلفة وبني تواجو الدول النامية العديد من ادلشاكل االقتصادية واالجتماعية،واليت أتيت على رأسها مشكلة ارتفاع معدالت البطالة يف الفئات العمر
ليم والتدريب واخنفاض ويرجع ارتفاع معدالت البطالة اىل اخنفاض مهارات الداخلني اىل سوق العمل نتيجة عدم كفاءة نظامي التع.الشباب بصورة خاصة

يف معدالت النمو االقتصادي واالستثمار وعدم وجود حصر دقيق للمعطلني وخصائصهم وىو االمر الذي يؤدي اىل اتساع الفجوة بني العرض والطلب 
.سوق العمل يف ىذه الدول  



دروس ادلستفادة واحدة من ادلنهجيات الفعالة اليت تساعد وتعترب دراسة جتارب دول العامل يف التصدي دلشكالهتا التنموية واليت تتضمن العديد من ال
.  متخذي القرار وصانعي السياسات من خالل التعرف على افضل السياسات والربامج اليت اتبعتها الدول االخرى  

اليت هتدف اىل زايدة فرص  اتبعتها الدول دلواجهة مشكلة البطالة سياسات تنشيط جانب الطلب يف سوق العمل وىي السياساتومن السياسات اليت 
 العمل يف االقتصاد،من خالل حتسني مناخ االستثمار ورفع معدالت النمو االقتصادي،او حتفيز الشباب على انشاء مشروعات صغرية او مشروعات

:واليت تشمل ،  للتشغيل الذايت او برامج العمل العام  
سياسات حتسني مناخ االستثمار*   

قدية من خالل استقرار سعر الصرف وخفض سعر الفائدةتطوير ادوات السياسة الن-  
التحكم يف االنفاق احلكومي وخفض عجز ادلوازنة مبا يضمن ثبات االسعار وخفض معدالت التضخم -  
تطوير اسواق راس ادلال وخفض االجراءات والقيود ادلفروضة على االقرتاض وخصوصا ادلوجهة للمشروعات الصغرية وادلتوسطة-  
حتسني اداء البنوك التجارية وزايدة كفاءة اجلهاز ادلصريف عامة مبا يشجع على زايدة االقرتاض ومن مث االستثمار العمل على-  
اصالح النظام الضرييب من خالل خفض معدالت الضرائب ادلفروضة على االرابح التجارية والصناعية والضرائب على االجور -  
ة للمستثمرين وزايدة حوافز االستثمار لتشجيع االستثمار يف رلاالت البحث والتطوير وادخال صناعات جديدةتعديل احلوافز ادلالية والضريبية ادلمنوح-  
صوصا زايدة احلافز على أتسيس ادلشروعات اجلديدة من خالل رفع كفاءة االطار ادلؤسسي وازالة كافة القيود والعوائق امام أتسيس ادلشروعات وخ-

احلجم مثل ختفيض اجراءات التأسيس  ادلشروعات الصغرية وادلتوسطة  
توسع يف تشجيع الصادرات من خالل زايدة جودة ادلنتجات احمللية وزايدة قدرة تلك ادلنتجات على ادلنافسة يف االسواق اخلارجية مما يساعد على ال-

 االنتاج ومن مث خلق ادلزيد من فرص العمل 
يف اقامة مناطق التجارة احلرة مبا يساعد على زايدة الصادرات من انحية وزايدة االستثمارات  تشجيع االندماج مع العامل اخلارجي من خالل التوسع-

.االجنبية من جانب اخر  
ورىا على زايدة تشجيع االستثمار يف البنية التحتية ادلعلوماتية ويف ادلعارف اجلديدة مما يؤدي اىل زايدة انتشار التكنولوجيات احلديثة اليت تعمل بد-

جية  وابلتايل زايدة االجور وخلق مزيد من الطلب على العمالة االنتا  
زايدة دور القطاع اخلاص يف النشاط االقتصادي من خالل تطبيق برانمج اخلصخصة يف قطاعات مثل الكهرابء والغاز الطبيعي-  
نفاق على البحث والتطوير مبا يساعد على تدعيم حتديث وتطوير البنية االساسية وخصوصا قطاع االتصاالت وتكنولوجيا ادلعلومات كذلك زايدة اال-

 التنافسية داخل االقتصاد
خفض تكلفة التأمينات االجتماعية اليت يتحملها صاحب احملل مبا يساعد يف خفض تكلفة عنصر العمل وتشجيع توظيف العمالة -  
ادارة ىذه ادلشروعات والعمل على زايدة صادرات ىذه ادلشروعات تقدًن ادلساعدات الفنية ادلالية للمشروعات الصغرية وتدريب االفراد على كيفية -

 من خالل تطوير شبكات توزيع منتجات ادلشروعات الصغرية ومبا يساعد على خلق ادلزيد من فرص العمل
 
 

 سياسات التشغيل من خالل تنمية ادلشروعات الصغرية
 

ابالقتصاد القومي كاحدى االليات الفعالة يف توفري ادلزيد من فرص العمل وذلك من  الدول ابلرتكيز على تنمية ادلشروعات الصغرية ودرلهابعض قامت 
:خالل الوسائل التالية  

 توفري ادلوارد ادلالية الالزمة النشاء تلك ادلشروعات وزايدة القروض ادلوجهة ذلا وذلك من خالل أتسيس وانشاء مؤسسات متخصصة يف اقراض-
دة كفاءة وفعالية نظام االقرتاض من خالل تنويع ىيكل القروض مثل توفري القروض ادلتوسطة والقصرية االجل ادلشروعات الصغرية اىل جانب زاي  

وادلعدات  تقدًن ادلساعدات الفنية ذلذه ادلشروعات من خالل حتسني خدمات ادلعلومات ادلقدمة ذلا وتقدًن ادلشورة فيما خيص التخطيط وشراء االجهزة-
تكنولوجيا ادلتوفرة وتدريب العاملني واصحاب ادلشروعات على ادلهارات االدارية والفنية اليت يتطلبها أتسيس ادلشروعات الصغرية الالزمة ادلتوافرة وال

 لتحسني انتاجيتهم وزايدة جودة منتجاهتم
رات من خالل تطوير خدمات التسويق االىتمام بتسويق منتجات ادلشروعات الصغرية والعمل على زايدة مسامهة ادلشروعات الصغرية يف زايدة الصاد -
والتوزيع مثل اقامة ادلعارض ومنافذ البيع وشبكات توزيع منتجات ىذه ادلشروعات وزايدة ادلشرتايت احلكومية من ادلشروعات الصغرية    

        
:ت برامج التشغيل يف قطاع اخلدما  



:دمات من خالل ما يعرف بربانمج العمل العامدول بتصميم برامج لتشغيل ادلتعطلني يف قطاع اخلالقامت العديد من     
public work 

النظافة وقد قامت بعض الدول مثل ىولندا اببتكار برانمج لتشغيل الشباب يف خدمات النظافة كان اذلدف منو زايدة طلب القطاع العائلي على خدمات 
االساسية يف قيام القطاع العائلي من خالل دعم احلكومة ماداي لو بتوفري  ومن مث ارتفاع معدالت التوظيف على تلك اخلدمات وتتمثل فلسفة الربانمج

.فرص عمل من خالل وجود مكاتب وسيطة  

 
:ادلالمح االساسية للربانمج*  
.يقوم افراد اجملتمع او القطاع العائلي على وجو اخلصوص بتوظيف العمالة يف انشطة وخدمات النظافة-  
ب خمصصة اتبعة لقطاع خلدمات النظافة يف الدولة وتلعب تلك ادلكاتب دور الوسيط بني افراد القطاع العائلي تتم عملية التوظيف من خالل مكات-

 وادلعروض من العمالة الراغبة يف العمل يف رلال خدمات النظافة 
عم ذلم عن ديف عملية التوظيف ويتم توصيل ال تقوم احلكومة بتوفري دعم مايل للمقبلني على ادلشاركة يف الربانمج من افراد القطاع العائلي ادلسامهني-

 طريق ادلكاتب التابعة لقطاع خدمات النظافة 
اد القطاع العائلي يتم توجيو ادلعوانت اىل ادلكاتب التابعة لقطاع خدمات النظافة وتزداد االعاانت يف حالة قيام ادلكاتب بتقدًن عقود مت ابرامها مع افر-
عقود مستهلك)  

)consumer contracts 
نشطة النظافة ليكون ذلك مبثابة اثبات ورقي على حدوث توسع فعلي يف سوق العمالة ألتوظيف العمالة يف   

من العاملني اجلدد اللذين مت توظيفهم من خالل كل مكتب % 10 ـيلزم الربانمج افراد القطاع العائلي ادلتعاملني فيو أبن يقوموا بدفع رواتب مبدئية ل-
االجور الذي ينص عليو القانون   ق تلك الرواتب مع احلد االدىن منادلتخصصة على حده على ان تتفمن مكاتب التوظيف   

 اإلفرادو تستثىن خدمات النظافة ادلقدمة للشركات وادلؤسسات من الدعم أي انو يتم توجيو الدعم فقط اىل خدمات النظافة ادلقدمة للقطاع العائلي ا-
.يف اجملتمع واألسر  

 
ئج الربانمجتقييم نتا*  
 

ًن الربانمج انو من ادلمكن زايدة عدد الوظائف اذا زاد الدعم ادلايل او زادت يآالف وظيفة وقد اظهرت نتائج تق 5مت شغل وظائف دائمة بلغ عددىا 
 ادلوارد ادلالية ادلخصصة للربانمج 

 
:آلية تطبيق ىذا الربانمج يف العراق   

 
ة مبجلس بلدي يقوم مبجموعة من اخلدمات لسكان ادلنطقة مثل توزيع النفط والغاز وإعطاء التأييدات اليت بعد سقوط صدام مت استبدال خمتار ادلنطق

رللس منتخبني تثبت سكنهم يف ادلنطقة ، فتستطيع احلكومة العراقية االستفادة من ىذه اجملالس البلدية خصوصاً إذا نضم عملها بقوانني وكان أعضاء كل 
فتقوم ىذه اجملالس بتسجيل الراغبني يف العمل ألداء بعض اخلدمات مثل التنظيف ونقل قناين الغاز الفارغة وادلملوءة من واىل البيت طبقاً لتلك القوانني ، 

 وكذلك النفط وغريىا من اخلدمات اليت تفرضها ظروف تلك ادلنطقة وظروف ساكنيها( خصوصاً يف البيوت اليت ختلو من الرجال يف فرتة معينة من اليوم)
.وظروف اجمللس البلدي ومدى نشاطو   

وىو من الناحية القانونية والشرعية ال إشكال فيو إال إذا ( تعقيب ادلعامالت)ومن األمور اليت ميكن للراغبني ابلعمل بواسطة ىذا الربانمج ىو ما يسمى بـ
وما )دلواطنني خصوصاً العجزة وادلرضى والنساء الاليت بدون رجال جتاوز القانون يف مرحلة معينة فيكون اإلشكال بعنوان اثنوي ، وىذا خيدم كثرياً من ا

وادلوظفني الذين غالباً ما يكون دوامهم صباحاً وال يستطيع السري أبي معاملة خصوصاً أن أية معاملة رمسية حتتاج ( أكثرىن بسبب تفجريات اإلرىابيني
.لكثري من الوقت حبيث من الصعب أخذ إجازة طول ىذه الفرتة   

وحتاسب قوم احلكومة من جانبها بصرف رواتب ألعضاء اجمللس البلدي ويعتربون موظفني لديها لكي تضمن سري عمل الربانمج أعاله وغريه من الربامج ت
ا أن على احلكومة ادلقصر على تقصريه ، وميكنها االعتماد على رلالس احملافظات كوهنا رلالس منتخبة وىي دتارس ابتداًء الدور الرقايب يف احملافظة ، كم

واطنني من أن تشريع قوانني أو طرحها كمشاريع قوانني جمللس النواب إلقرارىا ، ىذه القوانني حتفظ اجلو القانوين لسري ىذا الربانمج وحتفظ حقوق امل
نع التالعب من قبل ضعاف النفوس ، كما يتجاوز عليها اآلخرون ، وتضع أسعاراً أو أجوراً أو رواتب معينة للراغبني ادلشاركة يف ىذا الربانمج لكي مت



بعض اخلدمات  تستطيع احلكومة ولدعم ىذا الربانمج أن تلزم احملافظني ابالعتماد على األشخاص الذين سجلوا أمساءىم يف اجمللس البلدي دلنطقتهم ألداء
.اليت حتتاجها احملافظة بدالً من إعطائها اىل شركة   

 


