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 الملخص التنفٌذي 

كسا ان تحقيق التشسية  ،تكتدب القؾى العاممة اىسية خاصة في عسمية التشسية االقترادية واالجتساعية
بل عمى ما متؾفر مؽ مدتؾى عمسي وكفاءة لمقؾى ، مى ما ىؾ متؾفر مؽ عشاصر االنتاجال يتؾقف ع

تتالئؼ مع خظط التشسية ضسؽ أطار التي وسياسات التذغيل تؾفير فرص العسل  وتقع مدؤولية .العاممة
التؾعيف مؽ اىؼ القزايا ذات االنعكاسات االقترادية اذ تعد عسمية ، التخظيط وزارة عسل

 في البمدان السختمفة .واالجتساعية والدياسية 

تتسكؽ سياسات لؼ  0200 – 0202 القؾى العاممة لمسدة في اعداد مؽ الزيادات الحاصمةرغؼ عمى الو 
، الدائدة لأليدي العاممة الراغبة بالعسل ضسؽ االجؾراالعداد اليائمة مؽ استيعاب  الحكؾميةالتذغيل 

تفعيل دور القظاع الخاص في الجامعات الحكؾمية واالىمية مسا يدتدعي ال سيسا اعداد  الخريجيؽ مؽ 
ادية االنذظة كافة الغراض استيعاب ىذه االعداد وتفعيل مداىستيا في عسمية التشسية االقتر

 .واالجتساعية

  :مؽ خالل التقريرلشا يتبيؽ 

ارتفعت خالل  ،عامالا  0648600حدب تخريرات السؾازنة  0202بمغ عدد العامميؽ لدشة  -0
  .%20بشدبة زيادة مقدارىا عامالا و  2042826 الىوحدب تخريرات السؾازنة  0200سشة 

ات  في القظاعسشؾات فأكثر  02بعسر العامميؽ  الخاصة بأعدادبيشت مدؾحات وزارة التخظيط  -0
والعام حققت ندبة زيادة ان اعداد العامميؽ في القظاع الحكؾمي  0208و  0200في  السختمفة
 تحقق اع الخاص والقظاعات االخرى مجتسعة، في حيؽ ان اعداد العامميؽ في القظ%62بمغت 
 .% 20نخفاض بمغت ندبة ا
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على وفق وزارات والدوائر الممولة مركزٌا فً التطور اعداد القوى العاملة  -اوالً:

 . 0200 – 0202جداول القوى العاملة فً الموازنات العامة االتحادٌة للمدة 

تؾاجو الدياسات الحكؾمية في مجال تذغيل القؾى العاممة وعمى مدى سشؾات متتالية تحدياا كبيراا    
وذلػ  ،في دوائر ومؤسدات القظاع الحكؾمي تسثل بالزيادات السزظردة والكبيرة في اعداد السؾعفيؽ

، وخفض مؽ التزخؼ الؾعيفي دبدبب سؾء التخظيط وعدم وجؾد سياسة حكؾمية قادرة عمى الح
، إذ في ىذا القظاع مداىسة تخريرات تعؾيزات السؾعفيؽ في اجسالي الشفقات العامة، السيسا

السعالجات الحكؾمية عمى ايقاف استحداث  الدرجات الؾعيفية والتعييشات في الدشؾات  اقتررت
ف مؽ آلالاواحالة عذرات  ،وذلػ بتخفيض سؽ التقاعد ،وتعديل قانؾن التقاعد السؾحد األخيرة،

االستفادة مؽ مؾاد قانؾن السؾازنة في مشح الكثير ، فزالا عؽ السؾعفيؽ عمى التقاعد خالل ىذه السدة
وىذا ما يعكدو تراجع اعداد القؾى العاممة ، 0مؽ السؾعفيؽ اجازة لسدة خسس سشؾات براتب اسسي فقط

اذ نالحظ مؽ خالل  0202،  0202،  0208،  0202،  0204 ، والسيسا لألعؾام 0202بعد عام 
 ى وفق ارقامعمان اعداد القؾى العاممة في الدوائر والسؤسدات الحكؾمية السسؾلة ذاتياا  (0)الجدول رقؼ 
، قد زادت بذكل كبير ( 0200 – 0202 ) امة االتحادية لمسدةؾى العاممة في السؾازنات العجداول الق

 (0648600ىذه القؾى يبمغ عددىا )فبعد ان كانت ، 0202الى  0202السيسا خالل األعؾام مؽ 
( فرداا عامال ) بسعشى ان 20428262الى ) 0200عام  وصمت زادت حتى 0202عام فردا عامال 

( فردا عامال وبشدبة  222600قد زادت بسقدار )  (0200 – 0202) خالل السدةاعداد القؾى العاممة 
 .لمسدة نفديا%( 20.00)  تقريباا  نسؾ بمغت

بالسقارنة  0200القؾى العاممة تحقق عام  ألعدادن اعمى معدل تغيير سشؾي بالشدبة ايزاا، إنالحظ و  
وذلػ نتيجة لدياسات التذغيل الحكؾمية ودفعات التعييشات في الدوائر الحكؾمية التي  0202بالعام 

سيسا تعييؽ الخريجيؽ والسحاضريؽ واعادة السفدؾخ عقؾدىؼ في ، الحرمت بعد مغاىرات تذريؽ
، وذلػ مؽ اجل الدياسي بالفرلالسذسؾليؽ اعداد العقؾد و  ارات االمشية فزال عؽ تعييؽ مؾعفيالؾز 

                                                           
1
،  2112غزوان رفٌق المنهالوي ، القوى العاملة فً العراق : تحدٌات تواجه الحكومة ، مركز النهرٌن للدراسات االستراتٌجٌة ،  

 http://www.alnahrain.iqمتاح على شبكة االنترنت:      
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تحقيق مظالب الستغاىريؽ وامتراص زخؼ السغاىرات عمى الرغؼ مؽ ازمة تسؾيل االنفاق الحكؾمي 
     .والعجز السالي في السؾازنة العامة االتحادية

 تغٌٌار ونسا  للدولاة العاماة الموازناات فاً  وردت كماا العاملة القوى تخصٌصات(  0)  رقم ولجد

 .0200 – 0202 للمدة التخصٌصات تلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فددي  0202و 0206لقددد تددؼ اعتسدداد ارقددام القددؾى العاممددة الددؾاردة فددي السؾازنددات العامددة الدددشؾية لمعدداميؽ 
تذدددريع قدددانؾن عمدددى التدددؾالي، وذلدددػ لعددددم  0202و 0202( كسدددا جددداءت فدددي مؾازندددات 0الجددددول رقدددؼ )

 السؾازنة العامة لمعاميؽ السذكؾريؽ.

 لاوزارة االحصاائٌة المساوحات وفاق على فاكثر سنوات 02 بعمر العاملٌن اعداد -:ثانٌا

 . 0202و  0200 لعامً(  لإلحصاء المركزي الجهاز) التخطٌط

 صددشفت فقددد االنسددائي، والتعدداون  التخظدديط وزارة قبددل مددؽ اجريددت التددي االحرددائية لمسدددؾحات وفقدداا     
 السجسددؾع ان نالحددظ إذ التددالي،( 0)رقددؼ الجدددول وفددق عمددى فددأكثر سددشؾات( 02) بعسددر العددامميؽ اعددداد

         الددددى 0200 عددددام مدددددح فددددي عددددامال فددددرداا ( 2222240)  مددددؽ تراجددددع قددددد العددددامميؽ ألعددددداد االجسددددالي

                                                           
  لهذٌن العامٌن  كما هو وارد فً  االعوام  معدل التغٌر اعتمادتم  0202و 0202لعدم تشرٌع قانون الموازنة العامة لالعوام

 السابقة لها.
 

اعداد القوى العاملة  السنوات 
 فً الموازنة العامة

معدل التغٌٌر 
% 

2111 2468422 - 

2111 2662618 6.86 

2112 2651322 3.22 

2113 2216666 5.62 * 

2114 2216666 5.62 

2115 3126162 4.1 

2116 2215226 -4.12 

2116 2211111 -1.16 

2118 2885616 -1.42 

2112 2241821 1.24 

2121 2241821    1.24 * 

2121 3263834 11.24 
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 اعددداد تراجددع الددى يعددؾد االسدداس والدددبب ،0208 عددام اجددري  الددذي السدددح فددي عددامال(  4202226) 
 وبشدبة ،0208عام  (2022840) الى 0200 عام( 6622242) مؽ الخاص القظاع في العامميؽ

(  العدام القظداع)  العامدة الذدركات فدي العدامميؽ اعدداد تراجدع عدؽ فزدال ،%( 02.6) بمغدت انخفاض 
 حكؾميددةال غيددرو  الحكؾميددة والسشغسددات والسخددتمط التعدداوني القظدداع فددي العددامميؽ واعددداد ذاتيددا، السسؾلددة
 بذدكل زادت قدد الحكدؾمي القظداع فدي العدامميؽ  اعدداد ان نالحدظ ذلػ ومع العسل، مجاالت مؽ وغيرىا
  عددام اجددري  الددذي السدددح فددي(  2002220)  الددى 0200 عددام مدددح فددي( 0022268)  مددؽ ممحددؾ 
 القظداع فدي العدامميؽ اعدداد فدي الستددارع الشسدؾ يؤكدد وىدذا ،% ( 64.2)  بمغدت ارتفاع وبشدبة 0208

 ومعالجددددة العسددددل سددددؾق  تشغدددديؼ عمددددى التذددددغيل مجددددال فددددي الحكؾميددددة الدياسددددات قدددددرة وعدددددم الحكدددؾمي،
 .الحكؾمية السؤسدات داخل السقشعة والبظالة االختشاقات

 العدامميؽ اعدداد في الحاصمة الستغيرات حجؼ تؾضح التي( 6) و( 2) و( 0) رقؼ البيانية االشكال انغر
 (.0208و 0200) يؽلمعام االحرائية لمسدؾحات وفقا( 0) الجدول في السذكؾرة القظاعات في

فدكثر  فدا اعاعلعدل  اعمفةنعدى عند  وفدو اعم دا ل   سدواا ( 01) بامد  ( اعددا  اعادلين  2جدول)
 .2102و 2102اإلنملئا عاليا  واعةالون  اعةفعيط اإل صلئيى عازارة

المسوحات االحصائٌة 
 للسنوات

اعداد العاملٌن 
ضمن القطاع 

 الحكومً 

اعداد 
العاملٌن فً 
 القطاع العام

اعداد العاملٌن 
فً القطاع 

 الخاص

العاملٌن فً 
 قطاعات اخرى 

المجموع االجمالً 
العاملٌن فً  ألعداد

 جمٌع القطاعات 

2112 2123348 146464 4411162 354161 6125161 

2118 3216361 66126 3123861 33666 6511234 

 

  .ىي وزارات الدولة والدوائر التي تتحسل رواتب مؾعفييا السؾازنة العامة لمدولة –القظاع الحكؾمي 

  .ىي الذركات العامة التي تيدف الى الربحية في نذاطيا والتي يكؾن تسؾيميا ذاتيا –القظاع العام 

غيددر والسخددتمط والسشغسددات الحكؾميددة و  امددا العددامميؽ فددي القظاعددات االخددرى ىددؼ العددامميؽ فددي التعدداوني
 األخرى.حكؾمية ومجاالت العسل ال
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 السنوات

جداول  اعداد القوى العاملة على وفق  متغٌرات( 0)شكل        

   مدة( 0200-0202)الموازنات العامة للمدة 

0
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اعداد العاملٌن فً 
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العاملٌن فً 
 قطاعات اخرى 
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 السنوات

متغٌرات اعداد العاملٌن على وفق القطاعات  ( 0)شكل 
 0202و 0200فً المسوحات االحصائٌة لعامً 

0200 0202 
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 العاملٌن فً قطاعات اخرى 

2012 2193348 147474 4400069 354170
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 العاملٌن فً قطاعات اخرى 

2018 3217371 66026 3193861 33676

اعداد العاملٌن على وفق القطاعات فً المسح ( 2)شكل 
 0202االحصائً لعام 
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 المصادر

  2121 – 2111الموازنات العامة للدولة للسنوات  -1

فً  1/3/1/2/564كتاب وزارة التخطٌط / الجهاز المركزي لإلحصاء ذو العدد  -2

23/1/2122   

 مركز الحكومة، تواجه تحدٌات: العراق فً العاملة القوى المنهالوي، رفٌق غزوان -3

:      االنترنت شبكة على متاح ،2112 االستراتٌجٌة، للدراسات النهرٌن

http://www.alnahrain.iq                                      


