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 انمقدمخ 

 تتفاوت كما آلخر بلد من ٌتفاوت حجمها أن ؼٌر العالمٌة المظاهر من البطالة تعتبر

 أي فً العاطلٌن نسبة و ، مجتمعه من العاطل الفرد ٌتلماها التً االنسانٌة المعاملة درجة

 . السكان ٌعٌشها التً النفسٌة الصحة لمستوى هام ممٌاس تعتبر مجتمع

ب على اختالؾ مشاربهم البطالة مشكلة عوٌصة تعانً منها كل الشعومن المعلوم إن 

 ثارها على المجتمع.آٌعنى انه لٌس هنان حل ناجع للحد من  كن هذا الوأجناسهم ل

المجتمع  ن البطالة أصبحت تعد من اخطر المشكالت التً تواجهر االجدٌر بالذك

التصادٌة و  ثارآلن من ذٌتبع  مل البشرى مع ماالكونها تشكل إهدار لعنصر الع العرالً

تشكل بٌئة خصبة لنمو الجرٌمة و التطرؾ و أعمال العنؾ وسببا رئٌسٌا  ااجتماعٌة وخٌمة كم

عداد من ٌمعون تحت أفً انخفاض مستوى معٌشة الؽالبٌة العظمى من المواطنٌن وفً تزاٌد 

،  ، وأمنٌة واجتماعٌة ، البطالة مشكلة التصادٌة، كما هً مشكلة نفسٌةف ، طر الفمر المطلكخ

، ألنه جٌل الموة والطالة والمهارة والخبرة.  . وجٌل الشباب هو جٌل العمل واالنتاج وسٌاسٌة

، ٌؤدي الى أن ترتد علٌه  ، السٌما بٌن الشباب و إن تعطٌل تلن الطالة الجسدٌة بسبب الفراغ

 .  تلن الطالة لتهدمه نفسٌاً مسببة له مشاكل كثٌرة
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 طبر اننظزياال

 مشكهخ انجحث

تتحول البطالة فً كثٌر من بلدان العالم الى مشاكل أساسٌة معمّدة، ربما أطاحت ببعض 

الحكومات، فحاالت التظاهر والعنؾ واالنتمام توجه ضد الحكام وأصحاب رؤوس المال فهم 

وتؤكد االحصاءات أّن هنان عشرات  ،المسؤولون فً نظر العاطلٌن عن مشكلة البطالة

، وبالتالً ٌعانون من  المالٌٌن من العاطلٌن عن العمل فً كل أنحاء العالم من جٌل الشباب

.  ، وتخلؾ أوضاعهم الصحٌة، و عجزهم عن تحمل مسؤولٌة اُسرهم الفمر والحاجة والحرمان

ى الصحة النفسٌة، كما لها آثارها كما تفٌد نفس االحصاءات العلمٌة أّن للبطالة آثارها السٌّئة عل

 على الصحة الجسدٌة. 

 تدور مشكلة البحث حول اإلجابة على عدد من التساؤالت أهمها : 

 ؟  مدٌنة بعموبةما طبٌعة المعطٌات البٌئٌة الطبٌعٌة التً تمتلكها  -

 وكٌف تؤثر تلن المعطٌات فً ممارسة األنشطة االلتصادٌة الزراعٌة والرعوٌة ؟  -

 ؟ مدٌنة بعموبةثار االلتصادٌة الناتجة عن البطالة فً ماهً اال -

 اهميخ انجحث 

، البحثلكونه ظاهرة تنتشر بموالع مكانٌة منتظمة فً منطمة  وأهمٌتهطبٌعة الموضوع      

ارتفاع حدٌث الكثٌرٌن السٌما بعد  ٌشؽل أصبحهذا فضالً عن أهمٌة فً الولت الحاضر والذي 

التً تشهد وانتشارها على مستوى العراق بل وفً المناطك  بعموبةمدٌنة نسب البطالة فً 

ومالها من تأثٌر كبٌر فً  ازدهار النمو االلتصادي فٌها ، فاصبحت للبطالة اثار واضحة 

  .اإلنسانوتأثٌرها المباشر فً صحة المستوى المعٌشً 

(  - 35.6،  - 33.3يقع قزاء بعقوبة في محافظة ديااى  يا د درتي اي  اي    حدود البحث :
( ،  هااااي مشوقااااة ر  داااا   1( شاااايقا ، طار ااااة رقاااا   -45.6،  -44.2شااااسا و ،  طوااااي  ااااول  

 ة مد ح ث موقعها رىجغيرفي رىسس ز.رهسي
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 (1طييوة  

 مديشة بعقوبة

رىسردر : مد  سل رىباحث با   ساد  ل  طار ة رىعيرق ر دررية   طار ة محافظة دياى  
 500000: 1ر دررية بسقياس رس  
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 االولانفصم 

 مدينخ ثؼقىثخن وانجشزيخ انؼىامم انطجيؼيخ

 انؼىامم انطجيؼيخ  1.1

فبْ أجَبٛ اٌمٚبء ، ٚرٛفو اٌّٛاهك اٌّبئ١خ اٌّّضٍخ ثأٔٙبه ) ك٠بٌٝ ، فو٠َبْ ، اٌؼظ١ُ ( 

.ٚفٖٛثخ ا٤هٗ اٌيهاػ١خ ، ٍبػل مٌه فٟ أزْبه اٌَّزٕٛٛبد اٌجْو٠خ 
 (1)

   

 ػىامم انمنبخ 1.1.1

٠ؼل إٌّبؿ ِٓ ػٕبٕو اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ اٌزٟ ٌٙب كٚهاً ِإصواً فٟ ٚظ١فةخ يٞ ِٕطمةخ ٚمٌةه ٨ٔؼىةبً 

ِٗ ا٨لزٖةبك٠خ ،٠ٚةإصو إٌّةبؿ رةأص١واً ِجبّةواً ٚفؼةب٨ً فةٟ عَةُ  رأص١وٖ فٟ ْٔبٛبد ا٦َٔبْ ٚفؼب١ٌبر

ٚ ِٖ ِٗ ّٚةىً ّةؼو ٌٛٔةٗ  ، وّةب ٠ظٙةو رةأص١وٖ  ا٦َٔبْ ِٚٓ عٛأت ػل٠لح ، فٙٛ ٠إصو فةٟ ٌةْٛ ثْةور

فٟ ؽ١بح ا٦َٔبْ ا٨عزّبػ١خ ٚفٟ ْٔبٛٗ ٚاٍزغ٩ٌٗ ٌّٛاهك ث١ئزٗ 
 
 .

 (2)
   

ئْ ػٕبٕو إٌّبؿ رزلافً ثؼٚٙب ِغ اٌجؼ٘ ا٢فو ٠ٚظٙو رأص١و٘ب ثْىً ٚاٙؼ ػٍٝ ا٦َٔبْ 

ِٗ ، ؽ١ش ئْ وً ػٕٖواً ِٓ ػٕبٕو إٌّبؿ ٠إصو فٟ رٛع١ٗ ا٦َٔبْ ٚئٌياِٗ  ِٚمِٛبد ؽ١بر

 ْٔطخ ٍٍٚٛن ٠فوٙٙب ػ١ٍٗ اٌؾزُ اٌج١ئٟ ثأ

 انحزارح 2.1.1

رؼل اٌؾواهح ِٓ يثةوى ػٕبٕةو إٌّةبؿ اٌزةٟ رةإصو ثْةىً فبػةً ػٍةٝ رٛى٠ةغ ع١ّةغ إٌْةبٛبد 

ٚاٌفؼب١ٌةةبد اٌّقزٍفةةخ ػٍةةٝ ٍةةطؼ ا٤هٗ ، فٍٙةةب اٌةةلٚه اٌىج١ةةو فةةٟ رٛى٠ةةغ اٌٚةةغٜ اٌغةةٛٞ اٌةةنٞ 

٠زؾىُ ثلٚهٖ ثبٌو٠بػ ٚ٘جٛثٙةب ، ٚ٘ةٟ اٌؼبِةً اٌةوئ١ٌ فةٟ ػ١ٍّةخ اٌزجقةو ِةٓ اٌَّةطؾبد اٌّبئ١ةخ 

زوثخ ٚرى٠ٛٓ اٌَؾت ٚػ١ٍّبد اٌزَبلٜ ا٤فوٜ . ٚإٌجبربد صُ اٌ
 (3)

   

                                                           

، هٍةبٌخ  2013ٚ  1997اٌزؾ١ًٍ اٌّىبٟٔ ٌٍزوو١ت اٌَةىبٟٔ ٌّؾبفظةخ ك٠ةبٌٝ ٌؼةبِٟ ، عبٍُ ، هل١خ اؽّل  - 1

 110، ٓ 2015ِبعَز١و غ١و ِْٕٛهح ، عبِؼخ ك٠بٌٝ ، و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ ا٨َٔب١ٔخ ، 

2 اٌّىبٟٔ ٌٍَّزْف١بد ا١ٍ٘٨خ فٟ ِل٠ٕخ ثغلاك " ، و١ٍخ ا٨كة ، عبِؼخ ثغلاك فّبً، ى١٘و ؽبرُ، "اٌزٛى٠غ  - 

 ،2005  ٓ ،296  

 94، ٓ  ِٖله ٍبثكؽبعُ ،  - 3
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رؼل كهعخ اٌؾواهح ِٓ اٌؼٕبٕو إٌّبف١خ اٌزٟ رمَٛ ثلٚه هئ١ٌ فٟ ث١ئخ اٌّغزّؼبد اٌجْو٠خ 

، ؽ١ش ئْ و١ّخ اٌطبلخ ث١ٓ عَُ ٚآفو رىْٛ ِزجب٠ٕخ ثبٌوغُ ِٓ رَبٚٞ كهعخ ؽواهرّٙب ، ٨ْ 

ح اٌغَُ ٔفَٗ ٚوزٍزٗ.و١ّخ اٌطبلخ فٟ اٌغَُ رؼزّل ػٍٝ ٛج١ؼخ ؽواه
 (1)

  

 االمطبر 3.1.1

رؼل ا٤ِطبه ِٓ يُ٘ ػٕبٕو إٌّبؿ رأص١وا فٟ رٛى٠غ اٌَىبْ ,يم رمغ ِٕطمخ اٌلهاٍخ ػٍٝ 

ٍُِ( ٠ٍٕٛبً ّٙٓ فطٛٛ اٌّطو اٌّزَب٠ٚخ ٌقبهٛخ اٌؼواق اٌّطو٠خ ٚئٙب 200ؽبفخ فٜ اٌّطو)

 رزجغ ٔطبق ئل١ٍُ اٌجؾو اٌّزٍٜٛ ِٓ ؽ١ش ٍُِٛ ٍمٛٛٙب.

ٚرزٖف ا٤ِطبه ثبٌزنثنة فٟ و١ّبرٙب رملِٕب ِٓ اٌغٕٛة اٌٝ ّّبٌٗ ٚرًٖ يلٖٝ اهرفبع 

 ٌّؼل٨رٙب ٚ رجلي ا٤ِطبه ثبٌزَبلٜ فٟ ؽي٠واْ.

  -انزطىثخ :4.1.1

ٟ٘ ِملاه ثقبه اٌّبء فٟ اٌٙٛاء ، ١ْ٠ٚو ِٖطٍؼ اٌوٛٛثخ إٌَج١خ ئٌٝ إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ ٌّملاه 

ٟ كهعخ ؽواهح ِؼ١ٕخ ئٌٝ ِملاه ِب ٠َزط١غ ٘نا اٌٙٛاء ؽٍّٗ ثقبه اٌّبء اٌّٛعٛك فٟ اٌٙٛاء ف

ِٓ ثقبه اٌّبء ٚ٘ٛ فٟ ٔفٌ اٌلهعخ اٌؾواه٠خ .
 (2)

  

ٚرؼل اٌوٛٛثخ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌّّٙخ اٌّإصوح فٟ و١ّخ اٌزجقو ، فبٌٙٛاء اٌّْجغ ثجقبه اٌّبء ٨ 

٠ؾًّ و١ّبد يفوٜ ِٓ ثقبه اٌّبء ، ٕٚ٘ب رزٛلف ػ١ٍّخ اٌزجقو ؽزٝ ٌٛ وبٔذ كهعخ اٌؾواهح 

 ػب١ٌخ. 

-20ِّٚب ٨ّه ف١ٗ ئْ ؽلٚك اٌوٛٛثخ اٌزٟ ٠زى١ف ِؼٙب ا٦َٔبْ ثٖٛهح ػبِخ رزواٚػ ث١ٓ )

%( ٠جلي ا٦ؽَبً ثبٌؼطِ اٌَّزّو ٚاٌغفبف اٌزله٠غٟ 20%( ، فاما لٍذ اٌوٛٛثخ ػٓ )80

                                                           

( 1997 –1987اٌزجةةب٠ٓ اٌّىةةبٟٔ ٌَةةىبْ ا٤ه٠ةةبف فةةٟ ِؾبفظةةخ ك٠ةةبٌٝ )  ، اٌغجةةٛهٞ ، ؽَةةٓ ػٍةةٟ ٔغةةُ - 1

 93، ٓ  2006يٛوٚؽخ كوزٛهاٖ ،عبِؼخ ثغلاك،و١ٍخ ا٢كاة،

  93، ٓ ِٖله ٍبثك  ،اٌغٕبثٟ  - 2
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%( رٖجؼ ػ١ٍّخ اٌزؼوق ػٕل 80ٌٍغٍل ،ثغ٘ إٌظو ػٓ كهعخ اٌؾواهح ، ٚئما اىكاكد ػٓ )

 ا٦َٔبْ ٕؼجخ ٌزْجغ اٌٙٛاء ثبٌجقبه . 

 انؼىامم انجشزيخ 2.1

 -انكثبفخ انسكبنيخ :1.2.1

اٌى١ٍٛ ِزو اٌّوثغ ِٓ ا٨ّقبٓ اٌٛاؽل ٌّٕطمخ ِؾلكح ِٓ ا٤هٗ ، ِّٙب ٟ٘ ِؼلي ِب ١ٖ٠ت 

ٕغود يٚ وجود ٚاْ ؽلٚك ٘نٖ إٌّبٛك يِب اْ رىْٛ ؽلٚك اكاه٠خ ) وبٌٕٛاؽٟ ٚا٨ل١ٚخ 

ٚاٌّؾبفظبد ( ، يٚ ِٕبٛك عغواف١خ رقزٍف فٟ ٕفبرٙب اٌطج١ؼ١خ ٚاٌجْو٠خ ، ٚوٍّب وبٔذ إٌّطمخ 

ً اكق ٌٍّٛاىٔخ ث١ٕٗ ٚث١ٓ ٕغ١وح يٚ ِزغبَٔخ اٌّظٙو اٌ غغوافٟ ٠ؼطٟ ِؼلي وضبفزٙب ِفِٙٛب

ِؼل٨د اٌىضبفخ ٌٍّٕبٛك ا٨فوٜ ، ٚٔبكهاً ِب ٠ؾلس ٘نٖ اٌزغبٌٔ ثلهعخ وبٍِخ ،
(1)

ٚفٟ   

رؼو٠ٍف افو اٌّمٖٛك ثبٌىضبفخ ٟ٘ ا٠غبك ِؼلي ػلك ا٤ّقبٓ اٌن٠ٓ ٠َىْٕٛ فٟ ٚؽلح اٌَّبؽخ 

)وُ
2
ِٓ ِظب٘و رٛى٠غ اٌَىبْ ٚرجب٠ٕٙب ِٓ ِٕطمخ ئٌٝ افوٜ ، ، ٚاٌىضبفخ اٌَىب١ٔخ ِظٙو آفو  (

ٚ٘نا ٔبرظ ػٓ ػلح ػٛاًِ ِٕٙب ّٜٔ أزْبه اٌَىبْ يٚ ٚعٛك ثؼ٘ اٌّؾلكاد ٌٕٛػ١خ ا٤ْٔطخ 

اٌزٟ ٠ّبهٍٙب اٌَىبْ .
 (2)

 

ٚثٕبًء ػٍٝ مٌه فأْ ٌلهاٍخ اٌىضبفخ اٌَىب١ٔخ فٟ اٌّلْ ي١ّ٘خ وج١وح ٌّب ٠ْىٍٗ رٛى٠ؼٙب ِٓ 

غّؼبد اٌَىب١ٔخ ّٙٓ اؽ١بئٙب اٌّقزٍفخ ، ٚاْ اٌىضبفخ اٌَىب١ٔخ ٚرووي٘ب فٟ يٞ رجب٠ٓ فٟ اٌز

ً ٌٍّقز١ٖٓ ٚاٌّٙز١ّٓ فٟ اٌزقط١ٜ اٌؾٚوٞ ٌزٛى٠غ ٚئػبكح رور١ت  ِٕطمخ رؼل ِإّواً ِّٙب

اٌٛظبئف اٌّّٙخ اٌزٟ رزجٕب٘ب اٌّل٠ٕخ ، ِٚٓ صُ رور١جٙب ثّب ٠َٕغُ ٚؽغُ اٌَىبْ ٌقٍك ث١ئخ 

عغواف١خ ِز١ّيح .  
(3)

 

                                                           

اٌٖةةؾبف ، ِٙةةلٞ ، اٌّةةٛاهك اٌّبئ١ةةخ فةةٟ اٌؼةةواق ٕةة١بٔزٙب ِةةٓ اٌزٍةةٛس ، كاه اٌؾو٠ةةخ ٌٍطجبػةةخ ، ثغةةلاك ،  - 1

1976 ٓ ،99 

 135، ٓ   1980، كاه اٌّؼوفخ ،  1ا٨ؽٖبء اٌَىبٟٔ ، ٛ ،ػجل اٌؾَٓ ، ى٠ٕٟ  - 2

اٌزؾ١ًٍ اٌّىبٟٔ ٌٍّٛالغ اٌٖةٕبػ١خ فةٟ ِل٠ٕةخ ثغةلاك اٌىجةوٜ ، اٛوٚؽةخ كوزةٛهاٖ ،  ، دمحم ، ٕجبػ ِؾّٛك - 3

 33، ٓ  1976ِطجؼخ اٌوّبك ، ثغلاك ، 
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          . اٌغلٚي  2( َّٔخ/و٩ٔ89.6ُؽع اْ اٌىضبفخ اٌَىب١ٔخ ٌّل٠ٕخ ثؼمٛثخ  لل ثٍغذ ٔؾٛ )

 ( 1هلُ )

 ( 1رىجد ل  
 2رىكثافة رىدكانية ىسيكز قزاء بعقوبة ندسة / ك 

 رىكثافة رىعامة 2رىسداحة ك   دد رىدكان رىوحدة رإلدررية ت
 2ندسة/   89.6 580 237588 مديشة بعقوبة  1

  )www.cosit.gov.iq  (2022رىسردر : رىجد ل مد  سل رىباحث با   ساد  ل  رىجهاز رىسيكزي ىإلحراء  قدييرت  ام 

 انتىسيغ انسكبني :2.2.1

اْ كهاٍخ اٌزٛى٠غ اٌَىبٟٔ ّٙٓ اٌؾ١ي اٌّىبٟٔ ، ٠ّضً ظب٘وح عغواف١خ ٌّب ٌٙب ِٓ اهرجبٛ  

ِىبٟٔ لٛٞ ، ٚ لل يظٙو اٌغغواف١ْٛ ا٘زّبِبً فبٕبً ثلهاٍخ اٌزٛى٠غ اٌّىبٟٔ ٌٍَىبْ ، ٠ّٚىٓ رٛى٠غ 

  -ٍىبْ اٌؾٚو فٟ ِٕطمخ اٌلهاٍخ ئٌٝ :

 انتىسيغ انؼددي :  1.2.2.1

،اػلاك ٍىبْ اٌّزٛاعل٠ٓ فٟ  ِٕطمخ عغواف١خ ِؾلكح ، ٚفٟ ٚلذ  ٠مٖل ثبٌزٛى٠غ اٌؼلكٞ

ِؼ١ٓ، ٚاٌطو٠مخ اٌزٟ ٠ٕزْوْٚ ثٙب فٟ مٌه اٌؾ١ي اٌّىبٟٔ.
 (1)

  

َّٔخ  237588ؽٟ ٍىٕٟ ٠ٚجٍغ ػلك ٍىبْ اٌّل٠ٕخ  12رّضً ِل٠ٕخ ثؼمٛثخ اؽزٛائٙب ػٍٝ 

 ( 2ِٛىػخ ثَٕت ِقزٍف ػٍٝ اؽ١بء اٌّل٠ٕخ . فو٠طخ )

ِٓ ف٩ي ث١بٔبد ِل٠و٠خ اؽٖبء ك٠بٌٝ ػلك ٍىبْ وً ؽٟ ٚ َٔجخ اٌؾٟ ِٓ ِل٠ٕخ ثؼمٛثخ 

َّٔخ ِٓ ِل٠ٕخ ثؼمٛثخ ٚ ٠ٚبرٟ  65612فبرٚؼ اْ ؽٟ ا١ٌوِٛن ِٓ اوضو ا٨ؽ١بء ٍىبْ فمل ثٍغ 

َّٔخ ِٓ ِل٠ٕخ ثؼمٛثخ وّب ثٍغ ؽٟ اٌَواٞ الً  51581ؽٟ اٌزؾوٞ اٌّورجخ اٌضب١ٔخ ؽ١ش ثٍغ 

 ( 2َّٔخ ِٓ ِل٠ٕخ ثؼمٛثخ . علٚي ) 1294ثٍغ  ػلك ٍىبْ ؽ١ش

 

 

                                                           

 16، ٓ  ِٖله ٍبثكاٌغجٛهٞ ،  - 1
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  (2جد ل  رى
 ميكز قزاء بعقوبة  رى وزيع رىعددي ىدكان 

 ندبة رىحي %  دد رىدكان  رس  رىحي  ت
 10.9 25909 رى كية  1
 0.54 1294 رىديري  2
 3.5 8318 شف ة  3
 21.7 51581  حييي  4
 3.76 8949 حو د  5
 1.68 3992 سورمية  6
 7.28 17306 بعقوبة رىجديدة  7
 4.86 11563 مروف   8
 3.85 9160 مفيق  9

 6.72 15980 معلس د  10
 27.6 65612 ييموك  11
 7.5 17924 رىحكي  رىرشا ي  12
 %100 237588 رىسجسوع  

 (. www.cosit.gov.iq   2022مدييية رحراء دياى  رىجد ل مد  سل رىباحث با   ساد  ل  رىسردر : 

يظهي مدى رى بايد رىعددي ي د رىشورحي رىسوجودة في مشوقة ( 2   مد طالل رىجد ل
 . رى وزيع رىعددي ىسشوقة رىدررسة   رىدررسة 

٠مٖل ثبٌزٛى٠غ إٌَجٟ ِب ٠ؾَت ِٓ اٌٛؽلح ا٦كاه٠خ ِٓ اٌّغّٛع  انتىسيغ اننسجي :2.2.2.1

ٚافز٩فٙب ىِب١ٔبً ِٚىب١ٔبً ا١ّ٘خ اٌّىبْ ، ، ٚلل رٛٙؼ ٘نٖ إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ  اٌىٍٟ ٌَىبْ اٌمٚبء

ٚاٌلٚه اٌغغوافٟ ٠زؾلك ثزؾ١ًٍ رٍه ا١ّ٘٨خ ٚث١بْ يٍجبثٙب ٚرطٛه٘ب اػزّبكاً ػٍٝ ث١بٔبد 

اْ اٌزٛى٠غ إٌَجٟ ٌَىبْ ِل٠ٕخ ثؼمٛثخ ، ٠ٛٙؼ ِلٜ اٌزجب٠ٓ فٟ اٌزٛى٠غ  اٌزؼلاكاد اٌّقزٍفخ

اٌغغوافٟ ا٨عّبٌٟ ٌٍَىبْ . 
(1)

 

( ، اْ ؽٟ ا١ٌوِٛن رٖله ثبلٟ اؽ١بء اٌّل٠ٕخ ثَٕجخ ػلك ٍىبْ 3)٠ٚزٚؼ ِٓ علٚي 

%( ، فٟ ؽ١ٓ عبء ؽٟ اٌزؾو٠و  ؽ١ش ثٍغذ َٔجزٗ ف١ٙب 27.6ؽ١ش ثٍغذ َٔجزُٙ ) 65612

%( ، ِٚٓ رٍه إٌَت ٩ٔؽع 10.9%( ، ٚيف١وا عبء ؽٟ اٌزى١خ ثبٌّورجخ اٌضبٌضخ ثَٕجخ )21.7)

                                                           

اٌزٛٛٓ اٌٖٕبػٟ فٟ ال١ٍُ اٌفواد ا٨ٍٜٚ ِٓ اٌؼةواق ، اٛوٚؽةخ كوزةٛهاٖ ، اٌغٕبثٟ ، ػجل اٌي٘وح ػٍٟ  - 1

  79، ٓ  1996ؼخ ثغلاك ، ، و١ٍخ ا٨كاة ، عبِ
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ٓ إٌَت اٌّٛعٛكح فٟ ِل٠ٕخ ثؼمٛثخ ، ٚ٘نا ٠ٕؼىٌ اْ َٔجخ اٌَىبْ فٟ ؽٟ ا١ٌوِٛن ٟ٘ يػٍٝ ِ

 يصوٖ ػٍٝ ى٠بكح يػلاك ِواوي ٕؾ١خ ٚ َِزْف١بد .

 ( 3رىجد ل  
 رى وزيع رىشد ي ىدكان ميكز قزاء بعقوبة 

 نسبة الحي % اسم الحي  ت
 1.09 التكية  1
 054. السراي  2
 305 شفتة  3
 2107 تحرير  4
 3076 حطين  5
 1068 سهامرة  6
 7028 بعقهبة الجديدة  7
 4086 مصطفى  8
 3085 مفرق  9
 6072 معلمين  .1
 2706 يرمهك  11
 705 الحكيم الصناعي  12
 %..1 المجمهع  

 www.cosit.gov.iq رىسردر : رىجد ل مد  سل رىباحث با   ساد  ل  رىجهاز رىسيكزي  حراء دياى   
 عد  يق رىشقل  امال مهسا ىشجاح مذاريع صشاعية في قزاء بعقوبة   سثل طرق النقل  3.2.1

    هي مد ره  35رىسقدردية (  –   ،  طط بعقوبة 17بغدرد ( بوول  – يق رىشقل  بخط بعقوبة 
رىويق رى ي  يبط ي د قزاء بعقوبة   مير ز ىل دويق رىدرطلية   رىخارجية مد ضسشها شارع رىوايو   

 ة . شارع نهي رىحجي
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 نيانفصم انثب

 مدينخ ثؼقىثخانجطبنخ في 

تعد البطالة بٌن الشباب من اكبر المخاطر التً تواجه الحكومة العرالٌة لكونها اعلى من 

ومكن منظكور المعدل العام بكثٌر ،وهً الفئة األكثر تأثٌرا فً الحٌاة،إذ تشككل بطالكة المتعلمكٌن ،

ارتفكاع أعكداد شكباب وشكابات العكراق ونسكبهم تحكدٌا للسٌاسكات  أن ٌكون التصادي بحت، ٌمكن

فضكالً الوطنٌة نظراً لضرورة توفٌر المزٌد من الخكدمات التعلٌمٌكة ومرافكك البنٌكة التحتٌكة لهكم، 

هذه مفاضكلة لصكٌرة األمكد وتفتمكر إلكى االعتبكارات فحال، ةإٌجاد فرص عمل الئك. على أٌ عن

جوانككب االجتماعٌككة وااللتصككادٌة للفرصككة المرتبطككة بككالنمو متوسككطة األمككد والطوٌلككة بالنسككبة لل

أن تككون السٌاسكات االلتصكادٌة واالجتماعٌكة  علكى ٌجب تجسٌد هذه الفرصكة والسرٌع للشباب.

مؤاتٌككة للشككباب وتراعككً الفككوارق بككٌن الجنسككٌن بالنسككبة لمككوارد التنمٌككة البشككرٌة اإلسككتراتٌجٌة 

ولكم تتؽٌكر  4253% سكنة 82.43سنة  42-51الشباب  ،ولد بلػ معدل البطالة من فئةالمستمبلٌة

،ممكا ٌكدل علكى ان التوجهكات لكم تنصكب علكى عكالج البطالكة فكً هكذه  4244النسبة خالل سنة 

 الفئة العمرٌة ، وكانت النسب متماربة بٌن الذكور واإلناث اال انهكا تختلكؾ بكٌن المدٌنكة والرٌكؾ

 (4علٚي ) .ِل٠ٕخ ثؼمٛثخٚلل ثٍغذ اٌجطبٌخ فٟ 

 (4ٚي )عل

2022ٌَٕخ  مدٌنة بعموبة ِؼل٨د اٌجطبٌخ ٚرور١ت   

%اٌؾٚو       %اٌو٠ف          %اٌّغّٛع اٌىٍٟ       

 ِغّٛع ئضٝ موو ِغّٛع أضٝ موو ِغّٛع أضٝ موو

ِل٠ٕخ 

 ثؼمٛثخ

21.09 16.30 20.35 31.45 4.66 28.41 26.78 11.27 24.89 
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 أسجبة مشكهخ انجطبنخ2.1

ِْةةىٍخ اٌجطبٌةةخ فةةٟ اٌغةةيء ا٤وجةةو ِٕٙةةب ئٌةةٝ يٍةةجبة ١٘ى١ٍةةخ رؼةةٛك ئٌةةٝ ٛج١ؼةةخ ّٔةةٛ روعةةغ يٍةةجبة 

ا٨لزٖبك وبلزٖةبك ٔةبِٟ ٠ؼةبٟٔ ِةٓ افةز٨٩د ١٘ى١ٍةخ كاف١ٍةخ ٚفبهع١ةخ رزّضةً فةٟ ا٨فةز٩ي فةٟ 

١ِياْ اٌّلفٛػبد ٚا٨فز٩ي فٟ اٌّٛاىٔخ اٌؼبِخ ٌٍلٌٚةخ، ئٌةٝ عبٔةت ٚعةٛك فغةٛح وج١ةوح ثة١ٓ وةً 

مدٌنةة بعموبةة فةٟ روعغ يٍةجبة اٌجطبٌةخ  ، ٚ ضّبه ٚثبٌزبٌٟ ا٦ٔزبط ٚا٨ٍز٩ٙنِٓ ا٨كفبه ٚا٨ٍز

  : اٌٝ 

اٌزقٍةةف ا٨لزٖةةبكٞ ٚ٘ةةٛ اعزّةةبػٟ إٌّْةةأ ،فىٍّةةب ىاك اٌزٚةةقُ اٌَةةىبٟٔ ىاكد َٔةةجخ  -

اٌجطبٌخ اهرفبػب
(1)

، مٌه اْ اٌي٠بكح اٌَو٠ؼخ فٟ إٌّٛ اٌَةىبٟٔ ِٚةب ٠ْٕةأ ػةٓ مٌةه ِةٓ 

فًٍ فٟ اٌزٛاىْ ث١ٓ لٜٛ اٌؼوٗ ٚاٌطٍت ٍٚٛق اٌؼًّ ،فةبٌّٕٛ اٌَةىبٟٔ ٠ةإكٞ اٌةٝ 

 ى٠بكح ّٔٛ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ 

يكد ٔلهح اٌّٛاهك ا٨لزٖبك٠خ ئٌٝ ػلَ ٚعٛك فوٓ ٚظ١ف١ةخ  ٔلهح اٌّٛاهك ا٨لزٖبك٠خ -

ػٍةةٝ  بٚأؼىبٍةةبرٙ رّةةو ثٙةةب اٌّؾبفظةةخٌٍؼةةب١ٍٛٓ فبٕةةخ ِةةغ اٌزؾةة٩٠ٛد اٌىج١ةةوح اٌزةةٟ 

ا٨لزٖبك إٌٟٛٛ ، ٚ٘ٛ ا٤ِو اٌنٞ ٠ْىً ػجئبً ئٙبف١بً ػٍٝ اٌلٌٚخ فٟ ر٠ًّٛ ػ١ٍّبد 

 اٌز١ّٕخ . 

فٕٙبن يػةلاك ٘بئٍةخ ِةٓ اٌقةو٠غ١ٓ اٌؾبٕة١ٍٓ ػٍةٝ ػغي ٍٛق اٌؼًّ ػٓ اٍز١ؼبة اٌقو٠غ١ٓ  -  

 ِإ٩٘د ثأٔٛاػٙب اٌّقزٍفخ ِٚغ مٌه ٠ؼغي ٍٛق اٌؼًّ ػٓ اٍز١ؼبثُٙ .

ػةةةلَ رؾةةةل٠ش ٚرطةةة٠ٛو اٍةةةب١ٌت ٚٛةةةوق اٌؼّةةةً ،ٚػةةةلَ اٌزٍٛةةةغ فةةةٟ اِةةةبوٓ ا٨ٔزةةةبط يٚ رٕف١ةةةن  -

 ِْوٚػبد عل٠لح .

كْٚ ٚٙةةغ ثةةواِظ ٌٍزةةله٠ت أزْةةبه ا١ِ٤ةةخ يٚ رةةلٟٔ اٌَّةةزٜٛ اٌزؼ١ٍّةةٟ، اٌْةةٟء اٌةةنٞ ٠ؾةةٛي  -

 .ٚاٌّزغ١و ثبٍزّواه فٟ ظً اٌطفوح اٌزىٌٕٛٛع١خ ٛجمب ٌّب ٠زطٍجٗ ٍٛق اٌؼًّ اٌّزغلك ٚاٌزى٠ٛٓ
                                                           

عباس صالح : العولمة واثارها فً البطالة والفمر التكنولوجً فً العالم الثالث ، االسكندرٌة ،مصر  - 1

 .02،ص 4222،مؤسسة شباب الجامعة ،دط ،
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رٛظ١ةةف ٚػّةةً ثؼةة٘ اٌْةةجبة فةةٟ اػّةةبي ٚاّةةغبي ِإلزةةخ ٨ٚ رؾزةةبط ٌقجةةواد ٚثةةبعٛه ِزل١ٔةةخ  -

 ػمل ٚثلْٚ رب١ِٕبد ِّب ٠ي٠ل فٟ رفبلُ ِْىٍخ اٌجطبٌخ .ٚثلْٚ 

صمبفةةخ اؽزمةةبه اٌؼّةةً ا١ٌةةلٚٞ اٌؼٚةةٍٟ ٚاٌؾةةٜ ِةةٓ ّةةأٔٗ ٚفةةٟ ِمبثةةً مٌةةه رّغ١ةةل اٌؼّةةً أزْةةبه  -

 اٌنٕٟ٘ اٌّورجٜ ثبٌٛظ١فخ اٌؼ١ِّٛخ .

اٌوك ػٍٝ ٛبٌجٟ اٌؼًّ ثبْ اٌزٛظ١ف لل رٛلف يٚ ػلَ ٚعٛك ِٕبٕت ِب١ٌخ يٚ لٍخ ِٕبٕت  -

ا٨ػفبء ِٓ  اٌْغً يٚ ػلَ رٛفو إٌّٖت فٟ ا٨فزٖبٓ اٌّطٍٛة يٚ لٍخ اٌقجوح يٚ اّزواٛ

اٌقلِخ اٌؼَىو٠خ .
(1)

 

 هغُ ِب رزّزغ ثٗ اٌلٚي اٌؼوث١خ ِٓ ِٛاهك ثْو٠خ فٟٙ ٌُ رًٖ اٌٝ رْغ١ً وبِةً ٌٍمةٜٛ اٌؼبٍِةخ -

اٌّزبؽخ ثٙب
2
مدٌنةة بعموبةة ٚ٘ةنا ِةب ٠ٕطجةك ػٍةٝ  ؽزٝ ثبٌَٕجخ ٌٍلٚي فف١فخ اٌَىبْ ِضً اٌى٠ٛذ ، 

 .خ اٌجطبٌخ إٌّزْوٖ ث١ٓ ّجبثٙبِٓ ؽ١ش رٛفو وً اٌظوٚف اٌَّبػلح ػٍٝ اٌزقٍٔ ِٓ ؽبٌ

ػلَ للهح اٌمٛا١ٔٓ إٌّظّخ ٌٍْغً ػٍٝ اٌزؾف١ي ػٍٝ ا٨ٍزضّبه ٤ْ اٌَّزضّو  ٠وٜ ف١ٙب ئعؾبفب  -

فٖٕٛةةب ػٕةةلِب ٠مةةغ افةةز٩ف ثةة١ٓ اٌؼبِةةً ٚهة اٌؼّةةً ٌٚةةنٌه ٔغةةل ثؼةة٘ اٌَّةةزضّو٠ٓ  ٠ىزفةةْٛ 

ثزْةغ١ً يفةةواك ػةةبئ٩رُٙ ٠ٚوفٚةةْٛ رٍٛة١غ ِْةةبه٠ؼُٙ.٤ْ مٌةةه ٠زطٍةةت اٌّي٠ةل ِةةٓ اٌؼّةةبي ٚ٘ةةنا 

 لا ِٓ اٌّْبوً اٌمٚبئ١خ ٠ؼٕٟ ِي٠

 

 

 

                                                           

لاسٌمً ناصر : خرٌجو الجامعة وسوق العمل ،رسالة ماجستٌر ،معهد علم االجتماع ،جامعة الجزائر  - 1

 . 532، ص 5004- 5005

الخضري سعٌد : ازمة البطالة وسوء استؽالل الموارد العربٌة ، لبملعرة ،مصر ،دار النهضة العربٌة   - 2

 . 7، ص  5030،د ط ، 
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 أنــىاع انجـطبنـخ 2.2

 ٕ٘بن ػلح ئٛاع ٌٍجطبٌخ فبٕخ رٍه اٌزٟ ػوفزٙب اٌجٍلاْ اٌويٍّب١ٌخ ٚ اٌزٟ ٔنوو ِٕٙب :

 انجطبنخ اندوريخ1.2.2

رٕزبة إٌْبٛ ا٨لزٖبكٞ ثغ١ّغ ِزغ١وارٗ فٟ ا٨لزٖبك٠بد اٌويٍةّب١ٌخ فزةواد ٕةؼٛك ٚ ٘جةٛٛ ٚ 

يِٕةةٟ ثةة١ٓ صةة٩س ٚ ػْةةو ٍةة١ٕٓ ٚ اٌزةةٟ ٠طٍةةك ػ١ٍٙةةب ِٖةةطٍؼ اٌةةلٚهح اٌزةةٟ ٠زةةواٚػ ِةةلا٘ب اٌ

ا٨لزٖبك٠خ ،ٚ اٌزةٟ ٌٙةب فبٕة١خ اٌزىةواه ٚ اٌلٚه٠ةخ، ٚ رٕمَةُ اٌةلٚهح ا٨لزٖةبك٠خ ثٖةٛهح ػبِةخ 

ػٍٝ ِوؽٍز١ٓ : ِوؽٍخ اٌوٚاط يٚ اٌزٍٛغ  ، ٚ اٌزةٟ ِةٓ ١ِّيارٙةب ا٤ٍبٍة١خ ارغةبٖ اٌزٛظةف ٔؾةٛ 

ٌنهٚح يٚ لّخ اٌوٚاط، ٚ اٌزٟ رؼزجو ٔمطخ رؾٛي صُ ٠زغٗ ثؼل مٌةه اٌزيا٠ل، ئٌٝ يْ رًٖ ئٌٝ ٔمطخ ا

إٌْبٛ ا٨لزٖبكٞ ٔؾٛ اٌٙجٛٛ ثّب فٟ مٌه اٌزٛظف، ٚرَّٝ ٘نٖ اٌّوؽٍخ ثّوؽٍخ ا٨ٔىّةبُ ، ٚ 

رجؼب ٌلٚه٠خ إٌْبٛ ا٨لزٖبكٞ، فاْ اٌجطبٌخ اٌّٖبؽجخ ٌنٌه رَّٝ ثبٌجطبٌخ اٌلٚه٠خ 
(1)

  . 

 انجطبنخ االحتكبكيخ2.2.2

رؼوف اٌجطبٌخ ا٨ؽزىبو١خ ، ػٍٝ ئٙب رٍه اٌجطبٌخ اٌزٟ رؾةلس ثَةجت اٌزةٕم٩د اٌَّةزّوح ٌٍؼةب١ٍِٓ 

ث١ٓ إٌّبٛك ٚ اٌّٙٓ اٌّقزٍفخ، ٚ اٌزٟ رْٕأ ثَجت ٔمٔ اٌّؼٍِٛةبد ٌةلٜ اٌجةبؽض١ٓ ػةٓ اٌؼّةً، ٚ 

د ٌلٜ يٕؾبة ا٤ػّبي اٌن٠ٓ رزةٛافو ٌةل٠ُٙ فةوٓ اٌؼّةً. ٚ ثبٌزةبٌٟ فةاْ ئْٔةبء ِووةي ٌٍّؼٍِٛةب

اٌقبٕخ ثفوٓ اٌزٛظف  ِٓ ّأٔٗ يْ ٠مًٍ ِٓ ِةلح اٌجؾةش ػةٓ اٌؼّةً، ٚ ٠زة١ؼ ٥ٌفةواك اٌجةبؽض١ٓ 

ػٓ اٌؼًّ فوٕخ ا٨فز١به ث١ٓ ا٨ِىب١ٔبد اٌّزبؽخ ثَوػخ ٚ وفبءح يوضو
(2)

  . 
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 انجطبنخ انهيكهيخ3.2.2

٠مٖل ثبٌجطبٌخ ا١ٌٙى١ٍخ ، مٌه إٌٛع ِٓ اٌزؼطً اٌنٞ ١ٖ٠ت عبٔجب ِٓ لةٛح اٌؼّةً ثَةجت رغ١ةواد 

١٘ى١ٍخ رؾلس فٟ ا٨لزٖبك إٌٟٛٛ، ٚ اٌزةٟ رةإكٞ ئٌةٝ ئ٠غةبك ؽبٌةخ ِةٓ ػةلَ اٌزٛافةك ثة١ٓ فةوٓ 

اٌزٛظةف اٌّزبؽةخ ٚ ِةإ٩٘د ٚ فجةواد اٌؼّةبي اٌّزؼطٍةة١ٓ اٌةواغج١ٓ فةٟ اٌؼّةً ٚ اٌجةبؽض١ٓ ػٕةةٗ. 

إٌٛع ِٓ اٌجطبٌخ ٠ّىٓ يْ ٠ؾلس ٔز١غةخ ٨ٔقفةبٗ اٌطٍةت ػةٓ ٔٛػ١ةبد ِؼ١ٕةخ ِةٓ اٌؼّبٌةخ، فٙنا 

ثَجت اٌىَبك اٌنٞ ٌؾك ثبٌٖٕبػبد اٌزٟ وبٔٛا ٠ؼٍّةْٛ ثٙةب، ٚظٙةٛه ٍٛةت ػٍةٝ ٔٛػ١ةبد ِؼ١ٕةخ 

ِٓ اٌّٙبهاد اٌزٟ رٍيَ ٨ٔزبط ٍٍغ ِؼ١ٕخ ٌٖٕبػبد ريك٘ةو. فبٌجطبٌةخ اٌزةٟ رةٕغُ فةٟ ٘ةنٖ اٌؾبٌةخ 

 رغ١واد ١٘ى١ٍخ ٛويد ػٍٝ اٌطٍت. رىْٛ ثَجت 

وّب ٠ّىٓ ٌٍزىٌٕٛٛع١ب يْ رإكٞ ئٌٝ ثطبٌخ ١٘ى١ٍخ. ؽ١ش ِٓ إٌزبئظ اٌّجبّةوح ٌٍزطةٛه اٌزىٌٕٛةٛعٟ 

رَو٠ؼ اٌؼّبي ٚ ثأػلاك وج١ةوح ِّةب ٠ظطةوُ٘ ٌٍَةفو ئٌةٝ يِةبوٓ يفةوٜ ثؼ١ةلح ثؾضةب ػةٓ اٌؼّةً يٚ 

بثمخ ٠ّىةٓ يْ رؾةلس ثطبٌةخ ثَةجت ثب٨ٙةبفخ ٥ٌٍةجبة اٌَة ،ئػبكح اٌزله٠ت ٌىَت ِٙةبهاد عل٠ةلح

رغ١و ِؾًَٛ فةٟ لةٛح اٌؼّةً ٚ إٌةبرظ يٍبٍةب ػةٓ إٌّةٛ اٌةل٠ّغوافٟ ٚ ِةب ٠ةٕغُ ػٕةٗ ِةٓ كفةٛي 

اٌْةةجبة ٚ ثأػةةلاك وج١ةةوح ئٌةةٝ ٍةةٛق اٌؼّةةً ٚ ِةةب ٠زورةةت ػٕةةٗ ِةةٓ ػةةلَ رٛافةةك ثةة١ٓ ِةةإ٩٘رُٙ ٚ 

ٜفجوارُٙ ِٓ ٔبؽ١خ، ٚ ِب رزطٍجٗ اٌٛظبئف اٌّزبؽخ فٟ اٌَٛق ِٓ ٔبؽ١خ يفو
(1)

. 

اٌزةٟ رْة١و ئٌةٝ ئْ اٌزمةلَ اٌؼٍّةٟ   انجطبنةخ انفنيةخ ٚئٌٝ عبٔت ٘ةنا إٌةٛع يٚ ِمةبهة ٌةٗ ٘ةٛ ٔةٛع

اٌزى١ٕىٟ ٨ثل ٚاْ ٠زون آصبها عبٔج١خ ػٍٝ اٌّغزّغ ٚثبٌزبٌٟ فبْ اٌزطٛه اٌزىٌٕٛةٛعٟ ٌةٗ رةأص١و فةٟ 

  .ْٔٛء اٌجطبٌخ
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 ر١ٕٖفبد يفوٜ ٌٍجطبٌخ ِضً :ثب٨ٙبفخ ئٌٝ ا٤ٔٛاع اٌَبٌفخ اٌنوو ٌٍجطبٌخ، ٕ٘بن 

 انجطبنخ انسبفزح و انجطبنخ انمقنؼخ4.2.2

، ؽبٌةخ اٌزؼطةً اٌظةب٘و اٌزةٟ ٠ؼةبٟٔ ِٕٙةب عةيء ِةٓ لةٛح اٌؼّةً اٌّزبؽةخ ٚ ثبنجطبنخ انسةبفزح٠مٖل 

اٌزٟ ٠ّىٓ يْ رىْٛ اؽزىبو١ةخ يٚ ١٘ى١ٍةخ يٚ كٚه٠ةخ. ٚ ِةلرٙب اٌي١ِٕةخ لةل رطةٛي يٚ رمٖةو ثؾَةت 

وٚف ا٨لزٖبك إٌٟٛٛ. ٚ آصبه٘ب رىْٛ يلً ؽلح فٟ اٌلٚي اٌّزملِةخ ِٕٙةب ٛج١ؼخ ٔٛع اٌجطبٌخ ٚ ظ

فٟ اٌلٚي إٌب١ِخ. ؽ١ش اٌؼبًٛ ػٓ اٌؼًّ فٟ اٌلٚي اٌّزملِخ ٠ؾًٖ ػٍٝ ئػبٔخ ثطبٌةخ ٚ ئػبٔةبد 

ؽى١ِٛخ يفوٜ ، فٟ ؽ١ٓ رٕؼلَ وً ٘نٖ اٌَّبػلاد ثبٌَٕجخ ٌٍؼبًٛ فٟ اٌلٚي إٌب١ِخ
(1)

. 

رّضةً رٍةه اٌؾبٌةخ اٌزةٟ ٠زىةلً ف١ٙةب ػةلك وج١ةو ِةٓ اٌؼّةبي ثْةىً ٠فةٛق  ، فٟٙانجطبنخ انمقنؼخيِب 

اٌؾبعخ اٌفؼ١ٍخ ٌٍؼًّ، يٞ ٚعٛك ػّبٌخ ىائلح ٚ اٌزٟ ٨ ٠إصو ٍؾجٙب ِةٓ كائةوح ا٨ٔزةبط ػٍةٝ ؽغةُ 

ا٨ٔزبط، ٚ ثبٌزبٌٟ فٟٙ ػجبهح ػٓ ػّبٌخ غ١و ِٕزغخ
2
. 

 انجطبنخ االختيبريخ و انجطبنخ االججبريخ5.2.2

ئٌٝ اٌؾبٌةخ اٌزةٟ ٠زؼطةً ف١ٙةب اٌؼبِةً ثّؾة٘ ئهاكرةٗ ٚ مٌةه ػةٓ ٛو٠ةك  االختيبريخ انجطبنخر١ْو 

رمةةل٠ُ اٍةةزمبٌزٗ ػةةٓ اٌؼّةةً اٌةةنٞ وةةبْ ٠ؼّةةً ثةةٗ. ئِةةب ٌؼيٚفةةٗ ػةةٓ اٌؼّةةً يٚ ٤ٔةةٗ ٠جؾةةش ػةةٓ ػّةةً 

يفٚةةً ٠ةةٛفو ٌةةٗ يعةةوا يػٍةةٝ ٚ ظةةوٚف ػّةةً يؽَةةٓ، ئٌةةٝ غ١ةةو مٌةةه ِةةٓ ا٤ٍةةجبة، فةةٟ وةةً ٘ةةنٖ 

 اٌؾب٨د لواه اٌزؼطً افز١بهٞ.

يِب فٟ ؽبٌخ ئهغبَ اٌؼبًِ ػٍٝ اٌزؼطً هغُ ئٗ هاغةت فةٟ اٌؼّةً ٚ لةبكه ػ١ٍةٗ ٚ لبثةً ٌَّةزٜٛ 

ا٤عو اٌَةبئل، فٙةنٖ اٌؾبٌةخ ٔىةْٛ يِةبَ ثطبٌةخ اعجبه٠ةخ ٚ ِضةبي ػٍةٝ مٌةه رَةو٠ؼ اٌؼّةبي وةبٌطوك 

ثْىً لَوٞ... ٚ ٘نا إٌٛع ِٓ اٌجطبٌخ ٠َٛك ثْةىً ٚاٙةؼ فةٟ ِواؽةً اٌىَةبك، وّةب يْ اٌجطبٌةخ 

 عجبه٠خ ٠ّىٓ رأفن ّىً اٌجطبٌخ ا٨ؽزىبو١خ يٚ ا١ٌٙى١ٍخ. ا٨
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ٚ٘نٖ اٌجطبٌةخ غبٌجةبً ِةب رظٙةو فةٟ ا٤ْٔةطخ ا٨لزٖةبك٠خ اٌٍّٛة١ّخ اٌزةٟ ٠مزٖةو انجطبنخ انمىسميخ

ا٦ٔزبط ف١ٙب ف٩ي فًٖ ِؼ١ٓ ِٓ اٌَةٕخ وّةب ٘ةٛ اٌؾةبي فةٟ اٌمطةبع اٌيهاػةٟ ٚوةنٌه فةٟ ثؼة٘ 

 ً ِةةب ٠زؼطةةً اٌف٩ؽةة١ٓ ٚػّةةبي اٌٖةةٕبػبد ا٨ٍةةز٩ٙو١خ  اٌٖةةٕبػبد ففةةٟ فٖةةً اٌْةةزبء ِةةض٩ً غبٌجةةب

ا١ٌٍّّٛخ
1
. 

  اآلثبر اننبجمخ ػن انجطبنخ3.2

ً ٌّؼظُ ا٤ِواٗ ا٨عزّبػ١خ فٟ يٞ ِغزّغ ، وّب ئٙب رّضً  ً هئ١َ١ب رْىً اٌجطبٌخ ٍججب

رٙل٠لاً ٚاٙؾبً ٩ٌٍزمواه ا٨عزّبػٟ ٚا١ٌَبٍٟ ٚا٨لزٖبكٞ ، فبٌجطبٌخ ثّؼٕب٘ب اٌٛاٍغ ٨ رؼٕٟ 

  .فمٜ ؽوِبْ اٌْقٔ ِٓ ِٖله ِؼ١ْزٗ ، ٚئّٔب رؼٕٟ ي٠ٚبً ؽوِبٔٗ ِٓ اٌْؼٛه ثغلٜٚ ٚعٛكٖ

ٚفٟ ئعّبي ٣ٌصبه إٌبعّخ ػٓ اٌجطبٌخ ٠نوو يْ ِؼظُ اٌّْى٩د ا٨عزّبػ١خ ٚإٌف١َخ 

ٚا٤ف٩ل١خ اٌزٟ أزْود فٟ ا٢ٚٔخ ا٤ف١وح فٟ ثؼ٘ اٌلٚي اٌؼوث١خ ٚا١ِ٩ٍ٦خ اٌزٟ رؼبٟٔ ِٓ 

  . بٌخ وبٔذ اٌجطبٌخ ٟ٘ اٌؼبًِ اٌّْزون فٟ فٍمٙب ٚاٍزفؾبي فطو٘بِْىٍخ اٌجط

 ٚ ٠ّىٓ رٍق١ٔ ٘نٖ ا٢صبه فٟ إٌمبٛ اٌزب١ٌخ:

 اآلثبر االجتمبػيخ اننبجمخ ػن انجطبنخ1.3.2

رجوى ٌٕب ظب٘وح اٌجطبٌخ وزؼج١و ػٓ ٍٛء اٌؼ٩لبد ا٨عزّبػ١خ ٚئعؾبفٙب، وٛعٗ آفو ٌَٛء 

رٛى٠غ يٚ رم١َُ اٌؼًّ ا٨عزّبػٟ، ٍٚٛء رٛى٠غ اٌلفً ٚاٌضوٚح، ػٍٝ اٌَّز١٠ٛٓ اٌّؾٍٟ 

ٚإٌٟٛٛ، ٚػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌؼبٌّٟ ث١ٓ اٌلٚي اٌغ١ٕخ ٚاٌلٚي اٌفم١وح، ٚثبٌزبٌٟ ٠زٚؼ ٌٕب ي٠ٚبً، يْ 

ٌخ ٚاٌمٙو ٚاٌؾوِبْ اٌزٟ رْىً آفبد الزٖبك٠خ ٚاعزّبػ١خ ٚيف٩ل١خ ِؼبً، ١ٌَذ ٔز١غخ اٌجطب

ٛج١ؼ١خ ٌٍزملَ اٌزبه٠قٟ، ٚثقبٕخ ١ٌَذ ٔز١غخ ؽز١ّخ ٌٍزملَ اٌؼٍّٟ ٚاٌزمٕٟ، وّب ٠يػُ اٌفىو 

اٌّؾبفع اٌّلافغ ػٓ اٌّٖبٌؼ ٚا٨ِز١بىاد اٌّىزَجخ ٙل ِٕطك اٌؼٍُ ٚاٌزبه٠ـ، ٚئّٔب ٟ٘ ٔبعّخ 
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ا٨عزّبػ١خ -َبك ٚعٛه ٚفًٍ يٍبٍٟ فٟ إٌظبَ ا٨عزّبػٟ اٌَبئل، فٟ اٌؼ١ٍّخ ا٨لزٖبك٠خػٓ ف

وٍٙب اٌغبه٠خ ا١ٌَٛ فٟ ظً اٌؼٌّٛخ ٚػٍٝ ع١ّغ ا٤ٕؼلح، اٌل١ٌٚخ ٚا٦ل١ّ١ٍخ ٚاٌّؾ١ٍخ
1
. 

ئم ٠زورت ػٍٝ اٌجطبٌخ ِغّٛػخ ِٓ ا٢صبه ا٨عزّبػ١خ ٚإٌف١َخ ؽ١ش ٠ْؼو اٌؼبٍْٛٛ 

ػلَ ا٨ٔزّبء ٌٍلٌٚخ، فزٕزْو اٌغو٠ّخ ثأٔٛاػٙب، ٚفبٕخ فٟ ٕفٛف اٌؼب١ٍٛٓ ثب٦ؽجبٛ ٚا١ٌأً ٚ

اٌن٠ٓ ٨ ٠زٍمْٛ ئػبٔخ ثطبٌخ ف٩ي فزوح رؼطٍٗ، ٠ٚىْٛ ٚالغ اٌجطبٌخ ِٚب ٠ٕغُ ػٕٙب ٔز١غخ ٌفملاْ 

ِٖله اٌؼ١ِ )اٌىَت( يّل ػٍٝ اٌمطبػبد ا٤ٙؼف فٟ اٌّغزّغ، ُٚ٘ اٌفمواء ٚإٌَبء، يٙف 

اٌفىو٠خ ٚأزْبه اٌْؼٛه ثبٌؾمل ٚاٌجغٚبء ٔؾٛ اٌطجمبد اٌزٟ رؾ١ب فٟ ثؾجٛؽخ ٌنٌه ا٨ٔؾوافبد 

ِٓ اٌؼ١ِ، ِّٚب ٘ٛ عل٠و ثبٌنوو أٗ وٍّب ٛبٌذ فزوح اٌزؼطً وٍّب ٕبه ٙوه٘ب ع١َّبً ؽ١ش 

ً ػٍٝ اٌّٛا٘ت اٌف١ٕخ ٚاٌؼم١ٍخ ٌٍؼبًِ فزّٚؾً ِٙبهارٗ ثً ٠فمل ا٦َٔبْ ١ِيح  رإصو رأص١واً ٍٍج١ب

 .ٌؼًّ ٚئرمبٔٗ ٠ٕٚؾٜ َِزٛاٖاٌزؼٛك ػٍٝ ا

ٚرَبػل اٌجطبٌخ ػٍٝ ى٠بكح ؽبٌخ ِب ٠َّٝ ثبٌزْومَ ا٨عزّبػٟ، ٚرإكٞ ؽبٌخ اٌزؼطً اٌلائُ 

ٚاٌّإلذ ػٓ اٌؼًّ ِٚب ٠ٖبؽجٙب ِٓ ِْى٩د اعزّبػ١خ ٚٙغٛٛبد الزٖبك٠خ ػٍٝ ئٕبثخ 

ػلَ اٌضمخ ثبٌٕفٌ غبٌج١خ اٌْجبة اٌّزؼطً ػٓ اٌؼًّ ثؾبٌخ ِٓ ا٦ؽجبٛ اٌْل٠ل اٌّيِٓ ٚؽبٌخ ِٓ 

ٚفبٕخ ٌلٜ اٌْجبة ِٓ ؽٍّخ اٌْٙبكاد اٌّزٍٛطخ ٚاٌغبِؼ١خ، ِّب ٠لفؼُٙ ٘نا اٌْؼٛه ئٌٝ 

اٌزفى١و عل٠بً ثب٨ٔزمبَ ِٓ اٌّغزّغ اٌنٞ ٠وف٘ ِٕؾُٙ فوٕخ اٌؼ١ِ اٌىو٠ُ، ٚرؾ١َٓ يٚٙبػُٙ 

ً ٠لف ؼُٙ ٘نا ا٨عزّبػ١خ، ٚرؾم١ك مٚارُٙ ٚرغ١َل ّٛٛؽبرُٙ ِٓ ف٩ي رؾُٖٕٙ ثبٌؼًّ ٚي٠ٚب

 اٌْؼٛه ئٌٝ اٌزفى١و عل٠بً ثبٌٙغوح ئٌٝ ِغزّؼبد يفوٜ.

  انصحخ اننفسيخ جبنت2.3.2

ػٕل اٌفوك ئٌٝ اٌزؼوٗ ٌىض١و ِٓ ِظب٘و ػلَ اٌزٛافك إٌفَٟ  اٌجطبٌخ رإكٞ ؽبٌخ

وض١واً ِٓ اٌؼب١ٍٛٓ ػٓ اٌؼًّ ٠زٖفْٛ ثؾب٨د ِٓ ا٨ٙطواثبد  ٚا٨عزّبػٟ ، ئٙبفخ ئٌٝ يْ

، ٠زَُ وض١و ِٓ اٌؼب١ٍٛٓ ثؼلَ اٌَؼبكح ٚػلَ اٌوٙب ٚاٌْؼٛه ثبٌؼغي  فّض٩ً إٌف١َخ ٚاٌْق١ٖخ 
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٠إكٞ ئٌٝ اػز٩ي فٟ اٌٖؾخ إٌف١َخ وّب صجذ يْ اٌؼب١ٍٛٓ ػٓ اٌؼًّ رووٛا  ٚػلَ اٌىفبءح ِّب

 اٌلهاٍخ ثٙلف اٌؾٖٛي ػٍٝ ػًّ صُ ٌُ ٠زّىٕٛا ِٓ مٌه ٠غٍت ػ١ٍُٙ ا٨رٖبف ثؾبٌخ ِٓ ِمبػل

  . اٌجإً ٚاٌؼغي

    اٌؼبٍْٛٛ ػٓ اٌؼًّ ؼل ِٓ يُ٘ ِظب٘و ا٨ػز٩ي إٌفَٟ اٌزٟ لل ٠ٖبة ثٙب٠ٚ

اٌؼب١ٍٛٓ ػٓ اٌؼًّ ِمبهٔخ ٌٌٛئه ِّٓ  : رظٙو ؽبٌخ ا٨وزئبة ثَٕجخ يوجو ٌلٜ االكتئبة -

ػٕل اٌفوك ، ِّب  اٌجطبٌخ ا٨وزئبة ثبٍزّواه ٚعٛك ؽبٌخ ٠ٍزيِْٛ يكاء يػّبي صبثزخ ، ٚرزفبلُ ؽبٌخ

٘نٖ ئٌٝ ل١بَ اٌفوك اٌؼبًٛ  ٔؼيا١ٌخ ٚا٨َٔؾبة ٔؾٛ اٌناد ، ٚرإكٞ ؽبٌخ ا٨ٔؼياي٠إكٞ ئٌٝ ا٨

ٍٚبئً ثل٠ٍخ رؼ١ٕٗ ػٍٝ اٌقوٚط ِٓ ِؼب٠ْخ ٚالؼٗ اٌّإٌُ ٚوض١واً ِب رزّضً ٘نٖ  ػٓ ثبٌجؾش

 فٟ رؼبٟٛ اٌّقلهاد يٚ ا٨ٔزؾبه اٌٍٛبئً

ا٨عزّبػٟ ِّب ٠جؼش ٔٛػبً  ا٦َٔبْ هٚاثٜ ا٨ٔزّبء : ٠إٕل اٌؼًّ ٌلٜتدني اػتجبر انذاد  -

٠ٚورجٜ ٘نا ا٦ؽَبً ثَؼٟ اٌفوك ٔؾٛ رؾم١ك مارٗ ِٓ  ِٓ ا٦ؽَبً ٚاٌْؼٛه ثبٌَّإ١ٌٚخ ،

رإكٞ ثبٌفوك ئٌٝ ؽبٌخ ِٓ اٌؼغي ٚاٌٚغو ٚػلَ  اٌجطبٌخ ف٩ي اٌؼًّ ، ٚػٍٝ ػىٌ مٌه فاْ

  . ثزلٟٔ اٌناد ٚػلَ اؽزواِٙب اٌوٙب ِّب ٠ٕزظ ػٕٗ ؽبٌخ ِٓ اٌْؼٛه

  جبنت انصحخ انجسميخ وانجدنيخ4.3.2

ٍججبً ٧ٌٕبثخ ثىض١و  ئْ اٌؾبٌخ إٌف١َخ ٚاٌؼيٌخ اٌزٟ ٠ؼب١ٔٙب وض١و ِٓ اٌؼب١ٍٛٓ ػٓ اٌؼًّ رىْٛ

اٌىٌَٛزوٚي ٚاٌنٞ ِٓ  ِٓ ا٤ِواٗ ٚؽبٌخ ا٦ػ١بء اٌجلٟٔ وبهرفبع ٙغٜ اٌلَ ، ٚاهرفبع

ئٌٝ ِؼبٔبح ٍٛء اٌزغن٠خ يٚ  فخاٌّّىٓ ٠إكٞ ئٌٝ يِواٗ اٌمٍت يٚ ا٦ٕبثخ ثبٌنثؾخ اٌٖله٠خ ئٙب

. ا٨وزَبة ػبكاد رغن٠خ ١ٍئخ ٚغ١و ٕؾ١خ
1
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 اآلثبر األمنيخ و انسيبسيخ5.3.2

ثبٌٛػٛك  ٩ٔؽع يؽ١بٔب ثؼ٘ اٌفئبد اٌؼبٍٛخ ٚ اٌزٟ ٠ىْٛ لل ٔفن ٕجو٘ب ٌُٚ رؼل رإِٓ

ٌٚىٓ ٨ ٠ؼٕٟ ٚاٌزّوك، ٚ ِغ مٌه ٨ ٠ّىٓ ٌِٛٙب  ٚا٢ِبي اٌّؼطبح ٌٙب ٚ ٟ٘ روفغ ّؼبه اٌزًٍّّ

ٌُٙ اٌؼنه، فّمبثً ِواهح  مٌه رْغ١ؼٙب ػٍٝ اٌٌّ ثّّزٍىبد اٌٛٛٓ ٚيِٕٗ، ٌٚىٓ ٨ثل يْ ٍٔزٌّ

ظوٚفُٙ ٕ٘بن ّٛا٘ل ٌفئبد ِٕغَّخ فٟ روف اٌّبكح، ِٚٓ اٌطج١ؼٟ يْ ٠ٕطك ٌَبْ ؽبٌُٙ 

 ِزَبئ٩ ي٠ٓ اٌؼلاٌخ ا٨عزّبػ١خ ٚا٦ٖٔبف؟ وّب يْ ١ٍبٍخ اٌؼٕف اٌّفوٛ فٟ ِمبثً ؽووخ

ا٤ىِخ ، فٕٙبن ؽبعخ ئٌٝ اٌزؼمً  اٌؼب١ٍٛٓ ٨ رقٍك ئ٨ اٌّي٠ل ِٓ اٌؼٕف ٚا٨ٙطواة ٚرفبلُ

ٚثؼ١ٓ رمٖٟ ا٤ٍجبة فٟ ِؾبٌٚخ ٌزفُٙ  ٚٙجٜ اٌّٛلف ٚإٌظو ئٌٝ اٌمٚب٠ب ِٓ ِٕظٛه ٚاٍغ

اٌؼلاٌخ ا٨عزّبػ١خ رٍّٟ ػٍٝ اٌغ١ّغ رىو٠ٌ ؽك ئثلاء  ، ؽ١ش يْ ِجلي ئهٍبء ِٛلف ا٢فو٠ٓ

 ها٠خ اٌّطبٌجبد ثبٌٍٛبئً ا١ٌٍَّخ اٌّْوٚػخ، وّب ئٙب رٍيَ ا٤ٛواف اٌّؼ١ٕخ ِزّضٍخ هفغاٌويٞ ٚ

ثبٌؾىِٛخ ثبؽزواَ ٘نٖ اٌؾمٛق ٚارَبع اٌٖله ٣ٌهاء اٌّقزٍفخ، ٤ْ اٌّٛاٛٓ فٟ ٔٙب٠خ اٌّطبف 

ػٍٝ وواِزٗ ٚئَٔب١ٔزٗ فٟ ٕٚٛٗ، ٟٚ٘ ِٓ عٛ٘و  ٨ ٠طبٌت ئ٨ ثؾك اٌؼ١ِ اٌىو٠ُ ٚاٌؾفبظ

رىفٍٙب ٚرؾوٓ ػ١ٍٙب، ٨ يْ رزىبٌت ػ١ٍٙب فزىْٛ  ّٛاٛٓ ٚاٌزٟ ٠غت ػٍٝ اٌؾىِٛخ يْؽمٛق اٌ

 .اٌَّزٚؼف ٟ٘ ٚاٌمله ِغزّؼبْ ػٍٝ اٌّٛاٛٓ

 اآلثـبر االقتصـبديـخ6.3.2

ئؽلٜ ٔزبئظ ظب٘وح اٌجطبٌخ ى٠بكح ؽغُ اٌفمو، اٌنٞ ٠ؼزجو ِٓ اٌؼٛاًِ اٌّْغؼخ ػٍٝ اٌٙغوح، 

ئٌٝ يٚهٚثب رىبك رىْٛ ِْىٍخ الزٖبك٠خ ثب٤ٍبً، فجبٌوغُ ِٓ  ٠ٚمٛي اٌقجواء ثأْ ِْىٍخ اٌٙغوح

رؼلك ا٤ٍجبة اٌّإك٠خ ئٌٝ ٘نٖ اٌظب٘وح، ئ٨ يْ ااٌلٚافغ ا٨لزٖبك٠خ رأرٟ فٟ ِملِخ ٘نٖ ا٤ٍجبة، 

٠ٚزٚؼ مٌه ِٓ اٌزجب٠ٓ اٌىج١و فٟ اٌَّزٜٛ ا٨لزٖبكٞ ث١ٓ اٌجٍلاْ اٌّٖلهح ٌٍّٙبعو٠ٓ، ٚاٌزٝ 

ًها ئٌٝ ػ١ٍّبد اٌز١ّٕخ، ٚلٍخ فوٓ اٌؼًّ، ٚأقفبٗ ا٤عٛه َِٚز٠ٛبد رْٙل ـ غبٌجًب ـ افزمب

 .اٌّؼ١ْخ، ِٚب ٠مبثٍٗ ِٓ اهرفبع َِزٜٛ اٌّؼ١ْخ
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يِب ف١ّب ٠زؼٍك ثب٢صبه ا٨لزٖبك٠خ ٌٍجطبٌخ ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌىٍٟ فبٌىً ٠ؼوف يْ يُ٘ ِإّو فٟ 

ّٛ ا٨ٔزبط ارغب٘بد اٌطٍت ػٍٝ اٌؼًّ ٘ٛ ّٔ
1

ّٛ ا٨لزٖبكٞ ٠ؼٕٟ  ، ٚ ثبٌزبٌٟ فاْ رجبٛإ إٌّ

رٍقٔ فٟ ٙؼف يكاء ا٨ٔزبط مدٌنة بعموبة اهرفبػب فٟ ِؼل٨ّد اٌجطبٌخ، ٚ ٘ىنا فاْ اٌٛٙغ فٟ 

 .ِمبهٔخ ثّٕٛ ٍو٠غ فٟ اٌمٛح اٌؼبٍِخ
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 االستنتبجبد و انتىصيبد و انمقتزحبد

 االستنتاجات  .1

لنابل مولوتة تهدد االستمرار فً العالم العربً، فإن باعتبار كون البطالة  تعد بمثابة 

  المطلوب وضع إستراتٌجٌة عربٌة شاملة فً هذا الشأن منها آخذة فً االعتبار عدة أمور منها:

 والمضاء المستدامة التنمٌة تحمٌك أجل من عنه ؼنى ال أمر االلتصادي النمو تحمٌك إن -

 أن دون ذلن تحمٌك ٌتسنى ولن المستوى، ضعؾ ٌبٌن الحالً والنمو والفمر البطالة على

  االلتصادي للنمو ورئٌسٌة أساسٌة كأداة الخاص المطاع فً نمو هنان ٌكون

 على التركٌز وضرورة عمبات من ٌعترضه ما كل وإزالة العمل، فرص لتولٌد -

  العاطلٌن من ممكن عدد اكبر تشؽٌل شانها من والتً والمتوسطة الصؽٌرة المشروعات

 .العمل عن

 انتىصيبد  .2

تأهٌل الشباب حدٌثً التخرج من أهم التحدٌات التً تواجه المؤسسات وأنظمة التعلٌم  -

والتدرٌب فً الدول العربٌة، حٌث ٌفتمر كثٌر منها إلى العمالة المتخصصة فً المجاالت 

 التً ٌحتاجها سوق العمل، مما ٌساعد فً سد الفجوة بٌن العرض والطلب على العمالة.

و هنا ٌمكن االستفادة من  ،لاعدة معلوماتٌة للوظائؾ المطروحة والباحثٌن عنهاخلك  -

تجربة بعض الدول الؽربٌة فً إنشاء بنون لومٌة للتوظٌؾ توفر لواعد معلومات ضخمة 

للوظائؾ الشاؼرة فً المطاعٌن العام والخاص، ٌتم تحدٌثها ٌومٌا، وتكون متاحة من 

ٌل شهري ٌوزع بممابل مادي رمزي على الباحثٌن خالل موالع إنترنت متخّصصة أو دل

  عن العمل. 

تحسٌن األداء االلتصادي ، وتحسٌن مناخ االستثمار ، وإزالة المٌود التنظٌمٌة والمانونٌة  -

 التً تحول دون اجتذاب

 انمقتزحبد  .3

اٌؼًّ اٌؾىِٟٛ اٌلؤٚة ػٍٝ رٖغ١و اٌضغوٖ اٌّٛاٙؾٗ ث١ٓ اٌمطبػ١ٓ اٌؼبَ ٚ  -

 اٌقبٓ 

عؼً ا١ٌٚخ اٌؼًّ ٌْجبة اٌّؾبفظخ كْٚ اٌٍغٛء اٌٝ رٛف١و ٠ل ػبٍِخ اعٕج١خ ٚفٟ  -

 ِقزٍف اٌمطبػبد اٌٖٕبػ١خ ٚ اٌيهاػ١خ ٚ ا٨ٔزبع١خ 
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 انمصبدر

  4228،  5أحمد حمدان الجشعمً ، بصٌة الك الصحراء ولافٌة الشعراء ، ط .5

أحمد سعٌد الغرٌري ، الخصائص الجٌومورفولوجٌة لنهر الفرات وفرعٌه الرئٌسٌن العطشان  .4

والسبل بٌن الشنافٌة والسماوة ، رسالة ماجستٌر )غٌر منشورة( ممدمة إلى كلٌة اآلداب 

  4222،جامعة بغداد ، 

ة دار أحمد سعٌد حدٌد وفاضل بالر الحسنً وحازم توفٌك العانً ، المناخ المحلً ، مدٌرٌ .8

  5034الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 

االشوح زٌنب صالح ، االطراد والبٌئة ومداواة البطالة ، الماهرة ، مصر ، دار ؼرٌب  .2

  4228للطباعة والنشر والتوزٌع ، د ط ، 

جاسم دمحم الخلف ، جغرافٌة العراق الطبٌعٌة وااللتصادٌة والبشرٌة ، دار المعرفة ، الماهرة ،  .1

 5091،  8ط

غربً -حسٌن عذاب خلٌف الهربود ، دراسة اشكال سطح األرض فً منطمة السلمان جنوبً .9

العراق ، أطروحة دكتوراه )غٌر منشورة( ممدمة الى كلٌة التربٌة ، الجامعة المستنصرٌة ، 

4229  

حسٌن عمر : موسوعة المصطلحات االلتصادٌة جدة ،المملكة العربٌة السعودٌة ،دار  .7

 ط ، دت  الشروق ،د

الخضري سعٌد : ازمة البطالة وسوء استؽالل الموارد العربٌة ، لبملعرة ،مصر ،دار  .3

  5030النهضة العربٌة ،د ط ، 

  5070خطاب صكار العانً ونوري خلٌل البرازي ، جغرافٌة العراق ، بغداد ، .0

صالح حمٌد الجنابً وسعدي علً غالب ، جغرافٌة العراق اإلللٌمٌة ، مطبعة جامعة   .52

 5004الموصل ، الموصل  ،

عباس صالح : العولمة واثارها فً البطالة والفمر التكنولوجً فً العالم الثالث ،  .55

  4222االسكندرٌة ،مصر ،مؤسسة شباب الجامعة ،دط ،

عبد المادر دمحم عالء الدٌن : البطالة ، االسكندرٌة ، مصر ، منشأة المعارؾ ،د ط ،  .54

4228  

 5035المناخٌة ، مطبعة جامعة البصرة ، البصرة ،  علً حسٌن الشلش ، األلالٌم .58

فكري احمد نعمان : النظرٌة االلتصادٌة فً االسالم ، دبً ، االمارات العربٌة المتحدة  .52

  5031، 5، دار الملم ، ط
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لاسٌمً ناصر : خرٌجو الجامعة وسوق العمل ،رسالة ماجستٌر ،معهد علم االجتماع  .51

  5004- 5005،جامعة الجزائر 

،  5ن هستد ، األسس الطبٌعٌة لجغرافٌة العراق ، تعرٌب جاسم دمحم الخلف ، طكورد .59

  5023المطبعة العربٌة ، بغداد ، 

  4222ماهر احمد : تملٌل العمالة ، االسكندرٌة ،مصر ، الدار الجامعٌة ، دط ،  .57

دمحم محً الدٌن الخطٌب ، المراعً الصحراوٌة فً العراق ، مطبعة دار السالم ، بغداد  .53

5078  

 .  4224، مكامن المٌاه الجوفٌة )تمرٌر غٌر منشور( ،  دٌالىمدٌرٌة ري محافظة  .50

  4228)تمرٌر غٌر منشور( ، , لسم التربة ، إدارة ترب ومٌاه  دٌالىمدٌرٌة زراعة محافظة  .42

نافع ناصر المصاب ، المسرح الجغرافً لمنطمة الهضبة الغربٌة من العراق ومؤهالته  .45

التنموٌة ، مجلة الجمعٌة الجغرافٌة العرالٌة ، المجلد الثانً عشر ، مطبعة العانً ، بغداد 

5039  

نافع ناصر المصاب ، المسرح الجغرافً لمنطمة الهضبة الغربٌة من العراق ومؤهالته  .44

جلة الجمعٌة الجغرافٌة العرالٌة ، المجلد الثانً عشر ، مطبعة العانً ، بغداد التنموٌة ، م

5039  

الهٌاة العامة للمساحة ، خرٌطة العراق ، الموالع التً تتوفر فٌها المٌاه بشكل متجدد بكمٌات  .48

 . 5037لابلة لالستثمار ، بغداد 

 


