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تتمتــع منشــورات مكتــب العمــل الدولــي بحمايــة حقــوق التأليــف والنشــر بموجــب البروتوكــول رقــم  2مــن االتفاقيــة العالميــة
لحقــوق المؤلــف ،ومــع ذلــك فإنــه ُيســمح إقتبــاس مقاطــع قصيــرة منهــا بــدون إذن شــريطة أن ُيشــار إلــى المصــدر حســب
إذن بالنســخ أو الترجمــة يجــب أن ُي ّ
وجــه إلــى مكتــب مطبوعــات منظمــة العمــل
األصــول ،وإن أي
طلــب للحصــول علــى ٍ
ٍ
الدوليــة (الحقــوق والتراخيــص) ،مكتــب العمــل الدولــي فــي جنيــف  -سويســرا،(Switzerland، 22 Geneva 1211-CH) ،
أو عبر البريد اإللكتروني  : rights@ilo.orgحيث ُيرحب المكتب بهذه الطلبات.
كمــا ويجــوز للمكتبــات والمؤسســات والمســتخدمين اآلخريــن المســجلين لــدى المنظمــات التــي لهــا حقــوق النســخ أن تنتــج
ً
ً
وفقــا للتراخيــص الصــادرة لهــم لهــذا الغــرض ،حيــث باإلمــكان زيــارة الموقــع اإللكترونــي التالــيwww.ifrro.org :
نســخا
لالطــاع علــى المنظمــات التــي لهــا حقــوق النســخ فــي بلــدك.
العنوان :تشخيص االقتصاد غير المنظم في العراق

)نسخة مطبوعة( ISBN: 9789220361474
)نسخة إلكترونية( ISBN: 9789220361481

ً
أيضا باللغة اإلنجليزيةA diagnostic of the informal economy in Iraq :
متوفرة
)ISBN: 9789220360392 (print
)ISBN: 9789220360408 (web PDF
تــم إصــدار هــذا المنشــور وتمويلــه بدعــم مالــي بالشــراكة مــع االتحــاد األوروبــي ،حيــث إن محتويــات هــذا المنشــور هــي
مســؤولية منظمــة العمــل الدوليــة وحدهــا وال تعكــس بالضــرورة وجهــات نظــر اإلتحــاد األوروبــي.
كمــا وشــارك فــي إصــدار هــذا المنشــور وتمويلــه ُ ً
كل مــن منظمــة العمــل الدوليــة ( ،)ILOوبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي
( ، )UNDPوهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ،والمنظمــة الدوليــة للهجــرة ( ،)IOMوقــد شــارك فــي إعــداد هــذا المنشــور معهــد
فافــو لبحــوث العمــل والبحــوث االجتماعيــة ( ،)Fafoواتحــاد النقــد وســبل العيــش مــن أجــل العــراق ( )CLCIالــذي يتألــف
مــن المجلــس الدنماركــي لالجئــي ( ، )DRCولجنــة اإلنقــاذ الدوليــة (( ،IRCو منظمــة ميرســي كوربــس ،والمجلــس النرويجــي
لالجئيــن ( ، )NRCومنظمــة أوكســفام.
إن مســؤولية اآلراء ُ
الم ّ
عبـ ِـر عنهــا فــي المقــاالت أو الدراســات أو المســاهمات األخــرى التــي تحمــل توقيعـ ًـا ،هــي مســؤولية
مؤلفيهــا وحدهــم ،وال يمثــل النشــر موافقــة مــن جانــب المنظمــات والهئيــات المذكــورة مسـ ً
ـبقا علــى اآلراء الــواردة فيهــا.
إن التســميات الــواردة فــي هــذا المنشــور والتــي تتوافــق مــع ممارســات األمــم المتحــدة ،وطريقــة عــرض المــواد فيــه ال يعنــي
التعبيــر عــن أي رأي مــن جانــب المنظمــات والهيئــات المذكــورة أعــاه فيمــا يتعلــق بالوضــع القانونــي ألي بلــد أو منطقــة أو
إقليــم أو ســلطاتها ،أو فيمــا يتعلــق بترســيم حدودهــا.
إن اإلشــارة إلــى أســماء الشــركات والمنتجــات والعمليــات التجاريــة ال تعنــي اعتمادهــا مــن قبــل المنظمــات والهئيــات المذكورة
أعــاه ،و أن أي إخفــاق فــي ذكــر شــركة معينــة ،أو منتــج أو عمليــة تجاريــة معينــة ليســت عالمــة علــى رفضهــا.
يمكــن العثــور علــى معلومــات عــن منشــورات منظمــة العمــل الدوليــة والمنتجــات الرقميــة من خــال زيارة الموقــع االلكتروني
التاليwww.ilo.org/publns :
وللحصول على مطبوعات مكتب منظمة العمل الدولية باللغة العربية ،يرجى التواصل على العنوان التالي:
منظمة العمل الدولية  /المكتب اإلقليمي للدول العربية
ص.ب ،11-4088 .رياض الصلح 1107-2150
بيروت ،لبنان
شبكة اإلنترنتwww.ilo.org/arabstates :
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تمهيد
تــم إطــاق جهـ ُ
ـود تعـ ُ
ـخيص للســمة غيــر
ـترك بيــن وكاالت األمــم المتحــدة وشــركاء التنميــة والحكومــة إلجــراء تشـ ٍ
ـاون مشـ ٍ
ـاء فهـ ٍـم أفضـ َ
ـل لالقتصــاد غيــر المنظــم وبنــاء خـ ٍـط أســاس لرصــد
ـ
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ـدف
ـ
يه
ـذي
ـ
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ـي،
ـ
العراق
ـل
ـ
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ـوق
ـ
المنظمــة فــي س
ِ
التقــدم نحــو إضفــاء الطابــع المنظــم؛ والتوصــل لمعلومــات حــول مســببات وعواقــب الســمة غيــر المنظمــة ؛ وتقديــم رؤى
حــول أنــواع األنشــطة التــي تدعــم االنتقــال إلــى الســمة المنظمــة للعمــال والوحــدات االقتصاديــة فــي االقتصــاد غيــر المنظــم؛
واالتفــاق علــى األولويــات والمســؤوليات وتحديــد خطــة عمــل وخارطــة طريــق لسياســات االســتجابة.
وقــد كان أحــد المخرجــات الرئيســية لهــذه الشــراكة تطويـ ُـر تقريـ ٍـر تشــخيصي للســمة غيــر المنظمــة والــذي يستكشــف الدوافــع
الرئيســية للســمة غيــر المنظمــة فــي ســوق العمــل فــي العــراق.
ـدر باإلشــارة إلــى أن الشــراكة ُ
ويجـ ُ
ـار إليهــا قــد تمــت بقيــادة منظمــة العمــل الدوليــة ( )ILOوبالتعــاون مــع برنامــج األمــم
المشـ ِ
المتحــدة اإلنمائــي ( ،)UNDPوهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ،والمنظمــة الدوليــة للهجــرة ( ،)IOMواالتحــاد األوروبــي (،)EU
ومعهــد فافــو للعمــل والشــؤون االجتماعيــة ( ،)Fafoواتحــاد النقــد وســبل العيــش مــن أجــل العــراق ( )CLCIالــذي يتألــف مــن
المجلــس الدنماركــي لالجئيــن ( )DRCولجنــة اإلنقــاذ الدوليــة ( )IRCو منظمــة ميرســي كوربــس والمجلــس النرويجــي ()NRC
لالجئيــن ومنظمــة أوكســفام.
نســق ُ
وتحــت إشــراف ُ
القطــري لمنظمــة العمــل الدوليــة فــي العــراق وأخصائيــة المرونــة واالســتجابة لألزمــات مهــا ّ
قطــاع
الم ِ
ً
فقــد شــارك فــي كتابــة التقريــر كال مــن :ميرانــدا فجرمــان ،وناتالــي بــوث ،ونــزار جميــل عبــد العزيــز ،ومحمــد يوســف ،ومحمــد
معايطــة وتواضــروس أراجــي كيبيــدي ،وســفين إريــك ســتاف.
ونتقــدم بالشــكر الخــاص لــكل مــن شــارك فــي إعــداد التقريــر وتنفيــذه ومنهــم :جوليــا ســميث مــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة،
ومحمــد العناقــره مــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ،وفلورنــس بونيــه وفيكــي ليونــغ مــن منظمــة العمــل الدوليــة،
والعديــد مــن الزمــاء فــي اتحــاد النقــد وســبل العيــش مــن أجــل العــراق الذيــن ســاهموا بمراجعــة التقريــر وقدمــوا التغذيــة
الراجعــة.
ُ
نــود أن نعــرب عــن تقديرنــا لمستشــاري منظمــة العمــل الدوليــة أنــس األخــرس ونســرين بطحيــش علــى جهودهمــا
كمــا
والدعــم المقــدم مــن قبلهمــا فــي عمليــة إصــدار التقريــر بشــكله النهائــي وترجمتــه ونشــره.
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ُ
َ
الســمة غيــر المنظمــة والكيانــات االقتصاديــة غيــر المنظمــة والعامليــن فــي االقتصــاد غيــر المنظــم باالهتمــام
تحــظ
لــم
الكافــي علــى مســتوى السياســات وصنــع القــرار فــي العــراق .لكــن جائحــة فايــروس كورونــا -19وتأثيرهــا المذهــل علــى
االقتصــاد والمجتمــع إضافــة النهيــار أســعار النفــط أدى إلــى تســليط الضــوء علــى االقتصــاد غيــر المنظــم وافتقــاره إلــى
الحمايــة الداخليــة والقــدرة علــى الصمــود.
فــي هــذا الســياق أطلقــت منظمــة العمــل الدوليــة وشــركاؤها مشــروع تشــخيص الســمة غيــر المنظمــة ،حيـ ُ
ـث يعـ ُـد هــذا
التقريــر أحــد مخرجاتــه ،و يهــدف المشــروع الرئيســي إلــى تكويــن فهــم أفضــل لالقتصــاد غيــر المنظــم فــي العــراق (أي نطاقــه
وخصائصــه وتنوعــه) لتحديــد أســباب وعواقــب الســمة غيــر المنظمــة ،وبنــاء نقطــة أســاس لرصــد التقــدم نحــو إضفــاء الطابــع
المنظــم ،وبنــاء توافــق فــي اآلراء حــول وضــع الطابــع غيــر المنظــم ،وأخيـ ًـرا تمهيــد الطريــق للمناقشــات بيــن الشــركاء المعنييــن
حــول األولويــات والمســؤوليات لالنتقــال إلــى أجنــدة الســمة المنظمــة.
ـرص محــدودة فــي القطــاع
ـام كبيـ ٍـر (يمثــل حوالــي  39%مــن العمالــة) ،وفـ ٍ
ـاع عـ ٍ
تتميـ ُـز القــوى العاملــة العراقيــة بوجــود قطـ ٍ
الخــاص ،مدفوعــة فــي جــزء كبيــر منهــا بالــدور الشــامل لصناعــة النفــط كحصــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي وبيئــة أعمــال
غيــر مواتيــة ناشــئة منــذ ســنوات الصــراع واالضطرابــات السياســية ،وضمــن هــذا الســياق تعمــل نســبة كبيــرة مــن العمــال
والوحــدات االقتصاديــة فــي االقتصــاد غيــر المنظــم.
ُ
ومــع ذلــك فــإن مراجعــة اإلحصــاءات المتاحــة ُتشـ ُ
والممثلـ ِـة والحديثــة عــن
ـير إلــى فجــوة فــي توافــر البيانــات المنتظمــة
ســوق العمــل 1والوحــدات االقتصاديــة التــي يمكــن أن تقــدم صــورة منتظمــة عــن االقتصــاد غيــر المنظــم ،إن الكثيــر مــن
البيانــات المتاحــة إمــا أن تكــون غيــر ُممثلــة لالقتصــاد علــى نطــاق واسـ ٍـع ،أو قديمــة ،او أنــه تــم جمعهــا علــى فتــرات غيــر
ً
تحديــا رئيسـ ًـيا لعمليــات صنــع القــرار علــى مســتوى السياســات لتوجيــه االنتقــال إلــى الســمة المنظمــة،
منتظمــة ،وهــذا يمثــل
باإلضافــة إلــى كونــه تحديـ ًـا فــي رصــد التقــدم المحقــق ضمــن هــذه الجهــود.
ـلط التقييــم القانونــي الضــوء علــى نقــاط القــوة الرئيســية وعلــى الثغــرات ً
فــي المقابــلُ ،يسـ ُ
أيضــا فــي اإلطــار القانونــي
ُ
للتشــغيل والمؤسســات ،حيــث تمثــل القوانيــن الحاليــة المتعلقــة بالعمــل والضمــان االجتماعــي والوحــدات االقتصاديــة
العديــد مــن نقــاط الضعــف ،ويتمثـ ُ
ُ
والميعقــات التــي تحـ ُـد مــن
ـل ذلــك فــي اإلفتقــار لبعــض اللوائــح التنفيذيــة الرئيســية،
حريــة النقابــات ،والتغطيــة المحــدودة (ال ســيما فــي حالــة الضمــان االجتماعــي) ،أو فــرض أعبــاء مرهقــة علــى عمليــة إضفــاء
الطابــع المنظــم علــى المؤسســات ،ومــع ذلــك فــإن هنالــك جهــود كبيــرة تبــذل حاليــا فــي مجــال الضمــان االجتماعــي ال ســيما
لتوســيع نطــاق وتغطيــة خطــط التأميــن االجتماعــي للعمــال غيــر ُ
المنظميــن.
ُتســلط نظريــة التغييــر لمنظمــة العمــل الدوليــة الــواردة فــي اإلطــار المقتــرح لالنتقــال إلــى الســمة المنظمــة الضــوء علــى
الطبيعــة ُ
المعقـ ّـدة لدوافــع الســمة غيــر المنظمــة الســائدة علــى الصعيــد العالمــي ،وتؤكــد نتائــج هــذا البحــث علــى العوامــل
المتعــددة والواســعة النطــاق التــي تســهم فــي الســمة غيــر المنظمــة فــي العــراق ،حيــث تشــمل هــذه الميعقــات المتعلقــة
بهيكليــة ســوق العمــل وظــروف االقتصــاد الكلــي؛ والتحديــات التــي تواجــه قــدرة الحكومــة علــى التشــريع الفعــال وتطبيــق
االمتثــال؛ وميعقــات تعــود لجانــب الطلــب أمــام إضفــاء الطابــع المنظــم ويشــمل ذلــك مــا يتعلــق بالوعــي بالحقــوق
ً
إضافــة لذلــك فــإن الســياق
وااللتزامــات ،والميعقــات اإلداريــة والماليــة وعــدم وجــود حوافــز إلضفــاء الطابــع المنظــم،
فريــد ً
اهتمامــا ً
ً
ٌ
خاصــا فــي البــاد بمــا فــي ذلــك
أيضــا حيــث ُتشــير النتائــج إلــى العوامــل الرئيســية التــي تتطلــب
العراقــي
القطــاع العــام الكبيــر فــي ســوق العمــل ،والفســاد  -الــذي يــؤدي إلــى ثقــة محــدودة فــي المؤسســات  -وإرث الصــراع
والتوتــرات السياســية التــي تؤثــر علــى بيئــة االقتصــاد الكلــي وبالتالــي علــى خلــق فــرص العمــل المنظمــة وتطويــر األعمــال،
وتتطلــب هــذه السياســات المصممــة والقائمــة علــى األدلــة لتعزيــز أجنــدة إضفــاء الطابــع المنظــم بشــكل ّ
فعــال فــي العــراق.

ـزء مــن هــذا
 1تســاهم الجهــود األخيــرة التــي بذلتهــا منظمــة العمــل الدوليــة لتعزيــز اســتطالعات ســوق العمــل فــي العــراق والتــي مــن المتوقــع أن تظهــر نتائجهــا فــي نهايــة عــام  2021فــي حــل جـ ٍ
التحــدي..
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ُ
الملخص التنفيذي

تم وضع توصيات السياسة التالية على أساس التحليل والنتائج ،والتي تم تناولها بالتفصيل في الفصل السادس:
تعميم جمع البيانات على السمة غير المنظمة
• اعتماد تعريفات موحدة للمفاهيم والمؤشرات المتعلقة بالسمة غير المنظمة.
• ضمــان حســن توقيــت وانتظــام وتغطيــة المســوحات حــول االقتصــاد غيــر المنظــم ،والتأكــد مــن أنهــا تغــذي عمليــات
صنــع القــرار.
• النظــر فــي اســتخدام البيانــات اإلداريــة والبيانــات الكبيــرة (بمــا فــي ذلــك بيانات نظــم المعلومات الجغرافيــة المحتملة)
للحصــول علــى معلومــات عــن الســمة غيــر المنظمة تتجــاوز المســوحات الموحدة.
تعزيز الحوكمة
• تعزيز التنسيق بين الوزارات والهيئات والبرامج الحكومية والتدخالت لتعزيز نهج متكامل إلضفاء الطابع المنظم.
• تعزيز البيئة القانونية ويشمل ذلك تشريع اللوائح الناقصة المتعلقة بقانون العمل.
• تعزيز مناخ االستثمار لتعزيز النمو االقتصادي وخلق فرص العمل الالئقة.
• تعزيز القدرة على التطبيق والتنسيق بين إدارات التفتيش في الوزارات المختلفة.
• محاربــة الفســاد وتحســين الشــفافية والمســاءلة فــي جميــع أنحــاء الحكومــة لغــرس الثقــة فــي المؤسســات بيــن
العمــال والشــركات.
تقليل الميعقات أمام إضفاء الطابع المنظم
• تبسيط إجراءات التسجيل ودفع الضرائب.
• تقليل التكلفة المالية إلضفاء الطابع المنظم.
• توعية الشركات والعاملين بحقوقهم والتزاماتهم بموجب التشريعات ذات الصلة.
تعزيز الحوافز إلضفاء الطابع المنظم
• تحســين الوصــول إلــى الخدمــات وتحســين جودتهــا للعمــال والشــركات للحصــول علــى عمــل الئــق فــي الدرجــة
األولــى ،وتعزيــز النمــو االقتصــادي وخلــق فــرص العمــل الالئــق فــي بشــكل الحــق.
• توفير /زيادة الوعي حول الحوافز المالية إلضفاء الطابع المنظم.
• توسيع نطاق الضمان االجتماعي كوسيلة لتعزيز التغطية المتزايدة.
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قائمة اإلختصارات
CEACR

لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية والمعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات

CLCI

اتحاد النقد وسبل العيش من أجل العراق

CoC

غرفة التجارة

CRO

دائرة تسجيل الشركات

CSO

الجهاز المركزي لإلحصاء

DRC

المجلس الدنماركي لالجئين

FAO

منظمة الغذاء والزراعة

FGD

مجموعات النقاش ُ
المركزة

GCT

الهيئة العامة للضرائب

GIS

نظام المعلومات الجغرافية

GIZ

الوكالة اإللمانية للتعاون الدولي

HDI

مؤشر التنمية البشري

ICLS

المؤتمرات الدولية لخبراء إحصاءات العمل

ICT

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

IDP

السكان النازحون داخليا

IFI

اتحاد الصناعات العراقي

IHSES

المسح االجتماعي واالقتصادي األسري المتكامل

ILO

منظمة العمل الدولية

IMF

صندوق النقد الدولي

INGOs

منظمة غير حكومية دولية

IOM

المنظمة الدولية للهجرة

IQD

دينار عراقي

IRC

لجنة اإلنقاذ الدولية

ITC

مركز التجارة الدولية

KRI

إقليم كردستان  -العراق

LLC

شركة ذات مسؤولية محدودة

MENA

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
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MICS

المسح العنقودي متعدد المؤشرات

MoF

وزارة المالية

MoI

وزارة الداخلية

MoLSA

وزارة العمل والشؤون االجتماعية

MoLSA-KRG

وزارة العمل والشؤون االجتماعية  -حكومة اقليم كردستان

MoP

وزارة التخطيط

MoT

وزارة التجارة

MSME

المؤسسات المايكروية ،والصغيرة ،والمتوسطة

NGO

منظمة غير حكومية

NRC

المجلس النرويجي لالجئين

PC-MOI

اللجنة االتحادية الدائمة لشؤون الالجئين بوزارة الداخلية

PROSPECTS

ً
قسرا والمجتمعات المضيفة
الشراكة من أجل تحسين آفاق النازحين

PRS

استراتيجية الحد من الفقر

PSDS

استراتيجية تنمية القطاع الخاص

UN-HABITAT

برنامج األمم المتحدة َ
واطن البشرية
للم ِ

UNCTAD

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

UNDP

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

UNESCO

منظمة اإلمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

UNFPA

صندوق األمم المتحدة للسكان

UNHCR

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

UNICEF

صندوق االمم المتحدة لإلطفال

UNIDO

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

UNSDCF

إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة

UNWOMEN

هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

WFP

برنامج الغذاء العالمي
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 1المقدمة

 1المقدمة
ـاد االضطــراب السياســي فــي العــام  2019حيـ ُ
َشـ ِـه َد العـ ُ
ـث لجــىءَ الشـ ُ
ـوارع إحتجاجـ ًـا
ـراق حالـ ًـة مــن ازديـ ِ
ـباب العراقــي الــى الشـ ِ
ِ
علــى ارتفــاع معــدالت البطالــة ،ومســتوى الخدمــات المترديــة ،باإلضافــة إلــى تفشــي ظاهــرة الفســاد ،فــي المقابــل أســتجابت
ّ
تضمنــت التوســع فــي عمليــة التشــغيل فــي القطــاع العــام ،وزيــادة الشــمول في معاشــات
ـزة
الحكومــة مــن خــال ُحزمـ ٍـة محفـ ٍ
التقاعــد والحــواالت  ،2لكــن كثيريــن الحظــوا عــدم فعاليــة هــذه الحلــول فــي معالجــة المشــاكل الناجمــة عــن تفشــي الفســاد،
فضــا عــن االخفــاق فــي زيــادة خلــق فــرص العمــل وتحفيــز االســتثمار ومشــاركة القطــاع الخــاص.
ـرا بالـ ُـغ االهميــة فحســب ولكنــه كان يمثــل تحديـ ًـا كبيـ ً
لــم يكــن موضــوع خلــق فــرص العمــل فــي العــراق أمـ ً
ـرا للعــراق فــي
ٌ
الســنوات االخيــرة .وباإلضافــة الــى التحديــات األمنيــة فقــد كان هنــاك صعوبــة فــي إمكانيــة الوصــول لخدمــات االئتمــان
فــي العــراق ،والعقبــات الداخليــة والخارجيــة الكبيــرة التــي تواجــه إنشــاء المشــاريع التجاريــة ،فضــا عــن النظــام القانونــي
والتشــريعي البطــيء وغيــر الواضــح ،وعــدم مطابقــة المهــارات فــي ســوق العمــل ،ومــن ناحيــة أخــرى يعانــي أربــاب العمــل
ـية ال يمكــن التعويــل عليهــا ،ال ســيما الماء،والكهرباء،والصــرف الصحــي واالتصــاالت .وفــي المقابــل
غالبـ ًـا مــن خدمــات اساسـ ٍ
ـات يقتصــر نشــاطها علــى البيــع بالتجزئــة ،والتجــارة
يمتلــك العــراق عــدة تجمعــات متعــددة الصناعــات ُتــدار مــن قبــل عائـ ٍ
ـكل أكبــر مــن تــداول البضائــع و الخدمــات ،كمــا أن اغلبيــة المؤسســات
المحليــة ،وفــي مجــال االتصــاالت واإلنشــاءات بشـ ٍ
صنــف مــن حيــث الحجــم علــى أنهــا مايكرويــة (متناهيــة الصغــر)ُ ،
التجاريــة الخاصــة فــي العــراق ُت ّ
وتــدار مــن قبــل االفــراد او
ـض.
تكــون علــى هيئــة مؤسســات عائليــة تتســم معظــم هــذه الشــركات بمســتوي إنتاجيــة منخفـ ٍ
الســمة غيــر المنظمــة ،لــم تحظــى الكيانــات االقتصاديــة والعمــال غيــر ُ
المنظميــن ضمــن االقتصــاد غيــر المنظــم باإلهتمــام
الكافــي علــى مســتوى وضــع السياســات وصناعــة القــرار فــي العــراق ،إن تأثيــر جائحــة كورونــا الهائــل علــى االقتصــاد والمجتمع
بالتزامــن مــع انهيــار اســعار النفــط قــد ســلط الضــوء علــى االقتصــاد غيــر المنظــم و مــا يتضمنــه مــن افتقــار للحمايــة والمرونــة،
حيــث أظهــرت االزمــات المتراكمــة الحاجــة الــى أنظمــة وإجــراءات حمايــة اجتماعيــة أكثــر قـ ً
ـوة وفعاليـ ًـة يشــمل ذلــك التوســع
فــي شــمول التأميــن االجتماعــي -المرتبــط بالتشــغيل -للعمــال الذيــن لــم يحصلــوا عليــه حاليــاً.
ً
ُ
تعمــل منظمــات األمــم
واســتجابة لجائحــة فايــروس كورونــا المســتجد وتأثيرهــا علــى االقتصــاد والمجتمــع فــي العــراق،
المتحــدة (بمــا فيهــا منظمــة العمــل الدوليــة وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي) مــع الشــركاء للحـ ِـد مــن إنتشــار الفايــروس
وتأثيــره علــى اإلقتصــاد ،باإلضافــة إلــى تعزيــز القــدرات الوطنيــة فــي مجــال اإلســتجابات الجماعيــة المشــتركة مــن خــال
تقليــل التاثيــر علــى االقتصــاد ،وتعزيــز تغطيــة الحمايــة االجتماعيــة ،وتدعيــم المرونــة لمواجهــة االزمــات المســتقبلية ،األمــر
الــذي يتضمــن تأســيس المعرفــة القويــة حــول التأثيــر القابــل للتطــور الزمــة كورونــا علــى المؤسســات وســوق العمــل جنبـ ًـا
ـراء تشــخيص للقطــاع غيــر المنظــم مــن أجــل تحقيــق فهـ ِـم افضــل لديناميكيــة الســمة غيــر المنظمــة فــي
إلــى جنــب مــع إجـ ِ
العــراق باالضافــة الــى الفــرص والمســارات نحــو المزيــد مــن الســمة المنظمــة.
إن توصيــة منظمــة العمــل الدوليــة لالنتقــال مــن الســمة غيــر المنظمــة الــى الســمة المنظمــة لعــام ( 2015رقــم )204
تدعــو الــدول االعضــاء الــى تصميــم اســتراتيجيات متماســكة ومتكاملــة لتســهيل االنتقــال مــن االقتصــاد غيــر المنظــم
ً
خصيصــا للتعامــل مــع مختلــف المواقــف
ومصممــة
مالئمــة
الــى اإلقتصادالمنظــم ،واالعتــراف بالحاجــة الــى منهجيــات
ٍ
ٍ
وتحديـ ً
ـدا مــع الظــروف الوطنيــة الراهنــة ،ويكــون ذلــك مــن خــال توفيــر المعلومــات لتصميــم وتطبيــق القوانيــن واللوائــح،
والسياســات والعديــد مــن االجــراءات االخــرى التــي تهــدف الــى تســهيل مرحلــة االنتقــال الــى االقتصــاد المنظــم ،وعــاوة علــى
ـيس لعمليــة تشــخيص للعوامــل ،والخصائــص ،وأســباب و ظــروف الســمة غيــر المنظمــة.
ذلــك تدعــو هــذه التوصيــة الــى تأسـ ٍ
ومــن الجديــر بالذكــر بــأن منظمــة العمــل الدوليــة فــي وضــع مميـ ٍـز للبــدء فــي معالجــة المعيقــات التــي تعتــرض اإلنتقــال إلــى
الســمة المنظمــة مــن خــال مجموعــة مــن الشــراكات واألنشــطة علــى كل المســتويات فــي العــراق.

3

 1.1أهداف تشخيص السمة غير المنظمة
وضمن المشروع األوسع ،فإن األهداف الرئيسية لهذا التشخيص تنص على ما يلي :
الوصــول لفهـ ٍـم أفضــل لالقتصــاد غيــر المنظــم (أي نطاقــه وتنوعــه) وبنــاء نقطــة أســاس مــن أجــل متابعــة العمليــة
وصـ ً
ـوال الــى الســمة المنظمــة.
استخالص المعلومات عن اسباب و تبعات السمة غير المنظمة.
 2لمزيد من التفاصيل حول إجراءات استجابة الحكومة لوباء فايروس كورونا /https://gds.gov.iq/covid-19
 3االنتقال من توصية االقتصاد غير الرسمي إلى االقتصاد الرسمي( 2015 ،رقم )204
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R204
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 1المقدمة

إعطــاء فكــرة عــن انــواع النشــاطات التــي تدعــم اإلنتقــال الــى االقتصــاد المنظــم للعامليــن والوحــدات اإلقتصاديــة فــي
االقتصــاد غيــر المنظــم ال ســيما فــي إطــار عمليــات النــزوح.
بنــاء إجمــاع حــول وضــع الســمة غيــر المنظمــة مــن خــال عمليــة شــفافة و تشــاركية ،وتأســيس عمليــات متابعــة وتقييــم
تتضمــن إدمــاج الشــركاء االجتماعييــن علــى المــدى الطويــل ،وكذلك
المناقشة واالتفاق على األولويات والمسؤوليات ووضع خطة عمل وخارطة طريق لسياسة اإلستجابة.
ويمكــن تقســيم هــذه األهــداف إلــى أهــداف فرعيـ ٍـة متعــددة تتنــاول االحتياجــات المحــددة لمجموعــات معينــة مــن العمــال
والشــركات ،وتعالــج األشــكال المختلفــة للســمة غيــر المنظمــة مــن خــال التدابيــر المناســبة ،حيــث يهــدف تشــخيص الســمة
غيــر المنظمــة إلــى دعــم االنتقــال إلــى النظــام المنظــم ،واالنتقــال إلــى ظــروف عمــل ومعيشــة أفضــل مــن خــال إنشــاء
قاعــدة أدلــة واإلفــادة فــي تصميــم السياســات ووضــع ُ
األســس لمتابعتهــا ،كمــا ويهــدف إلــى دعــم عمليــة إضفــاء الطابــع
ً
المنظــم مــن خــال تحديــد الحاجــة إلــى اإلصالحــات وإعــادة توجيــه هــذه اإلصالحــات عنــد الضــرورة ،ويرافــق ذلــك أيضــا دعــم
تطويــر آليــات التنســيق لضمــان المشــاركة الفعالــة والمنســقة للجهــات الفاعلــة القــادرة علــى التدخــل فــي الدوافــع المختلفــة
للســمة غيــر المنظمــة وإضفــاء الطابــع المنظــم كجــزء مــن اســتراتيجية متكاملــة.

 1.2المنهجية
تــم اعتمــاد منهجيــة مختلطــة لتنفيــذ عمليــة البحــث لهــذا التقريــر ،حيــث تــم ً
أوال إجــراء مراجعــة مكتبيــة لألدبيــات والتشــريعات
ذات الصلــة لتحديــد الســياق القانونــي والميعقــات التــي تحــول دون إضفــاء الطابــع المنظــم علــى البيئــة القانونيــة؛ لتحديــد
الميعقــات الرئيســية أمــام عمليــة إضفــاء الطابــع المنظــم التــي يواجههــا العمــال وأصحــاب العمــل ؛ والسياســات والبرامــج
الحاليــة فــي العــراق وإقليــم كردســتان العــراق ( )KRIالتــي تهــدف إلــى المســاهمة فــي عمليــة إضفــاء الطابــع المنظــم ،كمــا
تــم إجــراء مراجعــة للمســوحات الحاليــة ذات الصلــة بالســمة غيــر المنظمــة فــي العــراق لتقييــم مــدى توافــر اإلحصائيــات التــي
يمكــن تطبيقهــا فــي تحديــد مــدى إنتشــار االقتصــاد غيــر المنظــم وانتشــار العمالــة غيــر النظاميــة فــي العــراق ،وقــد تــم ً
أيضــا
تحليــل أحــدث البيانــات اإلحصائيــة المتاحــة التــي اشــترك فــي جمعهــا المنظمــات والمؤسســات التاليــة ()ILO / Fafo / CLCI
لتكويــن صــورة واضحــة لحجــم وتنــوع القطــاع غيــر المنظــم فــي العــراق.
كمــا وتــم جمــع البيانــات النوعيــة لغرضيــن رئيســيين ،األول الســتكمال المراجعــة المكتبيــة مــن خــال جمــع المعلومــات
مــن أصحــاب المصلحــة الرئيســيين حــول الميعقــات الرئيســية التــي تحــول دون إضفــاء الطابــع المنظــم فــي العــراق وإقليــم
كردســتان ،وحــول السياســات والبرامــج الحاليــة ذات الصلــة ،وهنــا يجــدر بالذكــر أنــه تــم إجــراء  30مقابلــة مــع قــادة الــرأي
الرئيســيين الــذي يمثلــون الشــركاء الثالثيــون (الحكومــة والعمــال ومنظمــات أصحــاب العمــل) ،وشــركاء دولييــن ومنظمــات
المجتمــع المدنــي فــي كل مــن العــراق (بغــداد) وإقليــم كردســتان (أربيــل) (انظــر الملحــق  1للحصــول علــى القائمــة الكاملــة).
ثانيــا تــم إجــراء مجموعــات النقــاش ُ
ً
المركــزة ( )FGDsمــع أصحــاب العمــل والعامليــن الســتكمال مراجعــة األدبيــات وتوفيــر
األدلــة حــول الميعقــات التــي يواجههــا كالهمــا فــي عمليــة إضفــاء الطابــع المنظــم ،بمــا فــي ذلــك جمــع اآلراء حــول الثقــة
فــي المؤسســات ،حيــث ُأجريــت أربــع حلقــات نقــاش فــي أربيــل وأربــع حلقــات نقــاش فــي بغــداد  -اثنتــان مــع أربــاب العمــل
واثنتــان مــع العمــال فــي كلتــا الحالتيــن ،عــاوة علــى ذلــك فقــد شــملت حلقــات النقــاش الخاصــة بأربــاب العمــل علــى
ـات متناهيــة الصغــر وصغيــرة ومتوســطة فــي قطاعــي الصناعــة والخدمــات
مشــاركين مــن مؤسســات كبيــرة إلــى مؤسسـ ٍ
(نصفهــم مســجل ،ثلثهــم لديهــم عقــود مــع موظفيهــم واثنتــان منهــم فقــط ســجلوا عمالهمــا فــي الضمــان االجتماعــي)،
فــي المقابــل تألفــت مجموعــات النقــاش المركــزة مــع العمــال مــن الموظفيــن بشــكل رئيســي فــي القطــاع الخــاص بمــا فــي
ذلــك النســاء وكذلــك الســكان النازحيــن قسـ ً
ـرا (بشــكل رئيســي فــي إقليــم كردســتان العــراق فيمــا يخــص النازحيــن) ،والعامليــن
لحســابهم الخــاص.

 1.3هيكلية التقرير
تــم تنظيــم الجــزء المتبقــي مــن التقريــر علــى النحــو التالــي .يقــدم الفصــل الثانــي خلفيــة عامــة عــن القــوى العاملــة العراقيــة
ويقــدم معلومــات إحصائيــة عــن حجــم وتنــوع االقتصــاد غيــر المنظــم فــي كل مــن العــراق الفيدرالــي وإقليــم كردســتان
العــراق ،باالعتمــاد علــى أحــدث البيانــات اإلحصائيــة المتاحــة.
يلخــص الفصــل  3مراجعــة لإلطــار القانونــي والتنظيمــي والفجــوات فيــه ،وتطبيقــه وتغطيتــه فــي كل مــن العــراق الفيدرالــي
وإقليــم كردســتان العــراق ،حيــث يعـ ُ
ـرض هــذا القوانيــن واللوائــح ذات الصلــة المتعلقــة بعمليــة إضفــاء الطابــع المنظــم بمــا
فــي ذلــك لالجئيــن والمهاجريــن .يعتمــد هــذا الفصــل بشــكل رئيســي علــى مراجعــة مكتبيــة للتشــريعات واللوائــح باإلضافــة
إلــى أي أدبيــات ذات صلــة.
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ُ
والمعيقــات التــي تحــول دون إضفــاء الطابــع المنظــم علــى كل
ُيلخــص الفصــل  4الدوافــع الرئيســية للســمة غيــر المنظمــة
مــن العمــال والوحــدات االقتصاديــة ،وتــم تنظيــم هــذه الدوافــع علــى أســاس ثالثــة عناويــن رئيســية :المعيقــات الهيكليــة -
المتعلقــة علــى وجــه الخصــوص باألمــن والبيئــة االقتصاديــة الكليــة ؛ المعيقــات المتعلقــة بقــدرة الحكومــة  -بمــا فــي ذلــك
الثغــرات فــي البيئــة القانونيــة والقــدرة علــى اإلنفــاذ والتطبيــق؛ ومعيقــات جانــب الطلــب المتعلقــة بقــدرة العمــال والوحــدات
االقتصاديــة علــى االمتثــال للقوانيــن ذات الصلــة.
ً
خططــا للجهــات الفاعلــة المشــاركة فــي عمليــة خلــق فــرص العمــل وإضفــاء الطابــع المنظــم ،بما
يقــدم الفصــل  5بعــد ذلــك ُم
فــي ذلــك الحكومــة وأصحــاب المصلحــة الثالثيــة والشــركاء الدوليــون ومنظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة ،ثــم تــم تحديــد
السياســات والبرامــج ذات الصلــة لتعزيــز إضفــاء الطابــع المنظــم وخلــق فــرص العمــل التــي تنفذهــا تلــك الجهــات الفاعلــة.
ثــم يختتــم الفصــل  6التقريــر ويحــدد مجموعــة مــن توصيــات السياســة العامــة لمعالجــة المعيقــات التــي تــم تحديدهــا أمــام
إضفــاء الطابــع المنظــم وتعزيــز االنتقــال إلــى الســمة المنظمــة.
أخيـ ًـرا ،فقــد تــم إقتــراح إطــار عمــل وطنــي لالنتقــال إلــى النظــام المنظــم فــي الملحــق ممــا يوفــر خارطــة طريــق العتمــاد
اســتراتيجية وطنيــة لتوجيــه الحكومــة وشــركائها لتعزيــز العمــل الالئــق ،وتقويــة االقتصــاد المنظــم ،وتقليــل المعيقــات التــي
تحــول دون إضفــاء الطابــع المنظــم ،كمــا ويتضمــن الملحــق ً
أيضــا نظريــة التغييــر لمنظمــة العمــل الدوليــة مــن أجــل االنتقــال
مــن االقتصــاد غيــر المنظــم إلــى االقتصــاد المنظــم كمرجــع.
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يقــدم هــذا الفصــل لمحـ ًـة موجــزة عــن القــوى العاملــة العراقيــة ،قبــل التطــرق لإلحصــاءات الرئيســية حــول االقتصــاد غيــر

المنظــم فــي البــاد.

 2.1سوق العمل العراقي
ُ
حيــث تســلط أحــدث
َنمــى حجــم القــوى العاملــة الوطنيــة مــن  8مليــون إلــى  10.5مليــون بيــن عامــي  2011و ،4 2017

األرقــام الضــوء علــى مشــاركة القــوى العاملــة بنســبة  49%للعــراق الــذي يخضــع لــإدارة الفيدراليــة 5و  40%إلقليــم

كردســتان ،6ويمثــل هــذا أحــد أدنــى نســب العمالــة إلــى الســكان فــي المنطقــة ،ومــا يقــرب مــن ربــع القــوة العاملــة إمــا عاطــل
ً
جزئيــا ،مــع أكثــر مــن  2.5مليــون عراقــي فــي ســن العمــل عاطليــن عــن العمــل (ممــا يــؤدي إلــى معــدل
عــن العمــل أو عاطــل
بطالــة وطنــي يبلــغ .7)16%

كان للصدمــة المزدوجــة لوبــاء فايــروس كورونــا 19-وانخفــاض أســعار النفــط تأثيـ ٌـر مباشـ ٌـر علــى االقتصــاد ورفاهيــة العراقييــن

وخاصــة بيــن العمــال غيــر النظامييــن والعامليــن لحســابهم الخــاص ،ومــن ناحيــة أخــرى تســببت االنكماشــات فــي كل مــن

القطاعيــن النفطــي وغيــر النفطــي فــي تعطيــل عمليــة التشــغيل ،وزيــادة فقــدان الوظائــف ،وانخفــاض دخــل األســر ،وقــد

ســاهم ذلــك فــي ارتفــاع معــدل الفقــر الــذي انخفــض بشــكل طفيــف فــي الفتــرة  2018/2017ليصــل إلــى حوالــي .31%

يعمــل الهيــكل االقتصــادي العراقــي علــى تقويــض دور القطــاع الخــاص فــي كونــه المحــرك الحقيقــي لعمليــة التشــغيل،

حيــث أن حوالــي  8 % 39مــن جميــع الوظائــف هــي فــي القطــاع العــام ،فــي حيــن أن القطــاع الخــاص يســتحوذ علــى مــا
يقــرب مــن  40%إلــى  50%مــن العمالــة (فيمــا يعمــل الباقــي فــي كال القطاعيــن ،فــي الشــركات المملوكــة للدولــة ،إلــخ)،
وقــد اســتمر عــدد العامليــن فــي القطــاع العــام فــي الزيــادة فــي الســنوات األخيــرة األمــر الــذي شـ َ
ـكل ضغطـ ًـا علــى المــوارد

الماليــة الحكوميــة وفاقــم مشــكلة العجــز بســبب ارتفــاع فاتــورة األجــور ،حيــث أن القطــاع العــام يشـ ُ
ـكل فرصــة عمــل جذابــة

بأجــور عاليــة وتوظيــف مســتقر ومعاشــات ســخية ،ممــا أدى إلــى اتجــاه متزايــد بيــن خريجــي الجامعــات والشــباب بشــكل عــام
للبحــث عــن عمــل فــي القطــاع العــام وتفاقــم مشــاكل البطالــة واإلنتاجيــة ،عــاوة علــى ذلــك فقــد ســاهم هــذا التوجــه ً
أيضــا

فــي عــدم تطابــق المهــارات فــي ســوق العمــل حيــث يركــز الخريجــون علــى اكتســاب المهــارات ذات الصلــة بالقطــاع العــام

(مثــل الطــب والهندســة والعلــوم) علــى حســاب التخصصــات التــي يطلبهــا القطــاع الخــاص.

ومــن جهـ ٍـة أخــرىُ ،يمثـ ُ
ـل نشــاط القطــاع الخــاص مــا يقــرب مــن  40%إلــى  50%مــن العمالــة ،وهــو فــي المعظــم نشــاط

غيــر نظامــي ويتركــز فــي تجــارة التجزئــة واإلنشــاءات والمنســوجات والتجــارة والهندســة والنقــل والضيافــة واألغذيــة والمــواد
الكيميائيــة ،9عــاوة علــى ذلــك ُتعتبــر القاعــدة الصناعيــة فــي العــراق ضعيفــة وغيــر متنوعــة وتعانــي مــن ســنوات مــن االهمال
وعــدم وجــود سياســات صناعيــة داعمــة األمــر الــذي ُيعــزى إلــى عــدم وجــود بيئــة أعمــال داعمــة ،لكــن الوضــع االقتصــادي

الكلــي (الــواردات منخفضــة الســعر) والوبــاء األخيــر ســاهما بشــكل كبيــر فــي انخفــاض الطلــب المحلــي ،وبالتالــي دفــع العديــد

مــن الصناعــات الصغيــرة إلــى الخــروج مــن الســوق ،فــي المقابــل يتمتــع قطــاع األعمــال الزراعيــة بإمكانيــة توليــد فــرص عمــل
كبيــرة ،ولكــن تطــور هــذا القطــاع كان مقيـ ًـدا وتأثــر سـ ً
ـلبا بمجموعــة مــن العوامــل بمــا فــي ذلــك الصراعــات السياســية ونقــص

االســتثمار ،والعــبء اإلضافــي لوبــاء كوفيــد 19-و آثــاره علــى االقتصــاد ،ومثــل الشــركات الصغيــرة والمتوســطة األخــرى فقــد
ً
مؤقتــا ،ومــع ذلــك فقــد
تكيفــت شــركات األغذيــة والزراعــة العراقيــة فــي الغالــب مــع الوضــع مــن خــال تقليــص العمالــة
حــدث معظــم التغييــر الهيكلــي فــي العــراق مــن خــال توســيع قطــاع الخدمــات.

4
5
6
7
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اليونسكو ( ،)2019تقييم سوق العمل وتحليل المهارات العراق وإقليم كردستان العراق ،اليونسكو
منظمة العمل الدولية ( ،)2017العراق  -منظمة العمل الدولية  -تقديرات وإسقاطات منظمة العمل الدولية  -تقديرات منظمة العمل الدولية النموذجية  ،2017يوليو 2017
َ
ألزمتي  2014التوأم في العراق ،مكتب إحصاء إقليم كردستان
هيئة إحصاء إقليم كردستان ( ،)2018اآلثار المقدرة
البنك الدولي ( ،)2018الوظائف في العراق :كتاب تمهيدي عن خلق فرص العمل على المدى القصير ،البنك الدولي
صندوق النقد الدولي ،العراق  -قضايا مختارة :التقرير القطري لصندوق النقد الدولي  ،252/17أغسطس 2017
صندوق النقد الدولي ،العراق  -قضايا مختارة :التقرير القطري لصندوق النقد الدولي  ،252/17أغسطس 2017
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يتألــف معظــم القطــاع الخــاص مــن المؤسســات التجاريــة متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة مــع عــدد قليــل مــن

الشــركات الكبيــرة ،ومعظمهــا تديرهــا العائــات (خاصــة فــي قطاعــات اإلنشــاءات واالتصــاالت والتجــارة المحليــة) ،تواجــه
المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة عـ ً
ـددا ال يحصــى مــن المشــكالت التــي تحــد مــن قدرتهــا على اســتيعاب

قــوة العمــل العاطلــة عــن العمــل ،حيــث إن ازديــاد الطابــع غيــر المنظــم الــذي يميــز القطــاع يجعلــه غيــر جــذاب للباحثيــن

عــن عمــل مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى يعانــي القطــاع نفســه مــن تحديــات عامــة متزايــدة معنيــة بالقطــاع الخــاص مــع

األخــذ بعيــن اإلعتبــار حجــم هــذا القطــاع ،ومــن الجديــر بالذكــر إلــى أن المؤسســات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة
تفتقــر إلــى إمكانيــة الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة وغيــر الماليــة،إن جميــع أصحــاب المصلحــة (الحكومــة ،شــركاء التنميــة،

المنظمــات غيــر الحكوميــة ...إلــخ) لديهــم برنامــج واحــد أو أكثــر يســتهدف تنميــة المشــاريع متناهيــة الصغــر والصغيــرة

والمتوســطة ،ولكــن التحــدي يكمــن فــي وجــود آليــة تنســيق يمكنهــا تعظيــم األثــر اإليجابــي لهــذه البرامــج.

وبالتالــي ومقارنــة بالقطــاع العــام فــإن القطــاع الخــاص لديــه متوســط أجــور أقــل ،وعــدم إســتقرار وظيفــي ،ومزايــا أقــل،
ً
وغالبــا مــا يفتقــر إلــى العقــود الرســمية ،10حيــث تعتبــر الســمة غيــر المنظمــة قضيــة رئيســية داخــل القطــاع الخــاص فــي العراق
كل مــن المنتجــات والخدمــات وكذلــك الوظائــف ،ومــن المرجــح أن تكــون فــرص العمــل المتاحــة للشــباب
وتؤثــر علــى جــودة ٍ
ً
فــي القطــاع غيــر المنظــم أكثــر مــن القطــاع المنظــم ،الــذي يفتقــر عــادة إلــى العقــود الرســمية والحمايــة االجتماعيــة ،و علــى
الرغــم مــن أن هــذا االنتشــار المتزايــد لألنشــطة االقتصاديــة الصغيــرة فــي االقتصــاد غيــر المنظــم يوفــر حمايـ ًـة فــي أوقــات

األزمــات إال أنــه ســيؤدي علــى المــدى الطويــل إلــى اســتمرار الســمة غيــر المنظمــة فــي ســوق العمــل إذا لــم تتــم معالجتــه.

ً
داخليــا والالجئــون تحديــات خاصــة فــي الحصــول علــى عمــل الئــق ،وعلــى
فــي المقابــل ،تواجــه النســاء والشــباب والنازحــون

ـوع خــاص ،حيــث أن حوالــي  20%مــن النســاء فــي ســن العمــل انخرطــن فــي
ســبيل المثــال ،تواجــه النســاء تحديــات مــن نـ ٍ
ســوق العمــل ،11منهــن  27%عاطــات عــن العمــل (مقارنــة بـــ 14%مــن الرجــال) ،12وفــي الغالــب يتــم تشــغيلهن فــي وظائف

دوام جزئــي ،وعــاوة علــى ذلــك تميــل النســاء المتعلمــات إلــى التعييــن فــي القطــاع العــام
منتقصــة أو يتــم تشــغيلهن ضمــن
ٍ

(بمــا فــي ذلــك الصحــة والعمــل االجتماعــي والتعليــم) علــى الرغــم مــن أن قلــة منهــن فــي المناصــب العليــا أو مناصــب صنــع
القــرار ،فــي المقابــل ،وصلــت مســتويات البطالــة بيــن العمــال الشــباب مــا نســبته  ،36%فــي حيــن ُتقـ ّ
ـدر العمالــة المنقوصــة
13
ـت لإلنتبــاه فقــد كان مــا نســبته  65%مــن الشــابات عاطــات عــن العمــل فــي
ـكل ملفـ ٍ
بيــن الشــباب بحوالــي  ، 28%وبشـ ِ

إقليــم كردســتان العــراق مقارنــة بـــ  32%مــن الشــباب الرجــال ممــا يســلط الضــوء علــى التحديــات الخاصــة التــي تواجههــا
النســاء.14

باإلضافــة لذلــك يواجــه الســكان النازحــون قسـ ً
ـرا  -بمــا فــي ذلــك النازحــون داخليـ ًـا والالجئــون علــى حــد ســواء  -تحديــات كبيــرة
ً
15
فــي القــوى العاملــة ،ففــي عــام ُ 2021قـ ّـدر عــدد النازحيــن داخليــا بنحــو  1.3مليــون عراقــي  ،كمــا يســتضيف العــراق حوالــي
 250ألــف الجــئ ،16مــن الجديــر بالذكــر بأنــه يصعــب الحصــول علــى بيانــات موثوقــة حــول تشــغيل النازحيــن لكــن بيانــات
ً
ً
البنــك الدولــي تشــير إلــى أن  27%مــن النازحيــن
وغالبــا مــا يضطــر النازحيــن الذيــن يعملــون
داخليــا عاطلــون عــن العمــل،17

للتوجــه نحــو وظائــف غيــر مســتقرة بمــا فــي ذلــك الوظائــف غيــر المنظمــة ،وبالنســبة للكثيريــن منهــم فــإن دخلهــم مــن ســبل

عيشــهم غيــر
كاف إلــى حــد كبيــر ليمكنهــم مــن تلبيــة احتياجاتهــم األساســية ،18فــي المقابــل يحتــاج الالجئــون إلــى تصاريــح
ٍ
عمــل مــن أجــل الحصــول علــى وظائــف رســمية ،وال تــزال الغالبيــة تكافــح مــن أجــل تأميــن فــرص عمــل وســبل عيــش الئقــة،

كمــا وال تــزال معــدالت تشــغيلهم وأجورهــم وظــروف عملهــم متراجعــة عــن تلــك الخاصــة بالســكان المحلييــن.19

وبالتالــي ،فــإن هنالــك تحديــات أساســية أمــام العمــل الالئــق فــي ســوق العمــل تحتــاج إلــى معالجـ ٍـة ،ويعــود ســبب ارتفــاع
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

على سبيل المثال ،في استطالعات الرأي التي أجرتها مع الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة ،وجدت المنظمة الدولية للهجرة باستمرار عدم وجود عقود مكتوبة مع الموظفين.
منظمــة العمــل الدوليــة ( ،)2017العــراق  -منظمــة العمــل الدوليــة  -تقديــرات وإســقاطات منظمــة العمــل الدوليــة  -تقديــرات منظمــة العمــل الدوليــة النموذجيــة  ،2017يوليــو
2017
البنك الدولي ( ،)2018الوظائف في العراق :كتاب تمهيدي عن خلق فرص العمل على المدى القصير ،البنك الدولي
البنك الدولي ( ،)2018الوظائف في العراق :كتاب تمهيدي عن خلق فرص العمل على المدى القصير ،البنك الدولي
البنك الدولي ( ،)2018الوظائف في العراق :كتاب تمهيدي عن خلق فرص العمل على المدى القصير ،البنك الدولي
ريتش ( ،)2021تقييم االحتياجات متعددة المجموعات ( ،)MCNAريتش
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/5
البنك الدولي ( ،)2018الوظائف في العراق :كتاب تمهيدي عن خلق فرص العمل على المدى القصير ،البنك الدولي
المنظمة الدولية للهجرة ( ،)2020الوصول إلى حلول دائمة بين النازحين في العراق :سبل العيش واألمن االقتصادي في حاالت النزوح ،المنظمة الدولية للهجرة
البنك الدولي ( .)2021التكامل في سوق العمل لالجئين والنازحين داخليا :الجانب السلوكي واالجتماعي والعاطفي ،البنك الدولي
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معــدالت البطالــة وعجــز العمــل الالئــق فــي العــراق إلــى وجــود عــدد مــن التحديــات السياســية واألمنيــة واالقتصاديــة

واالجتماعيــة ،مــن أهمهــا:

تدهور الوضع األمني وانعكاساته على بيئة األعمال وسوق العمل.

تسارع معدالت النمو السكاني وانعكاساته على نمو القوى العاملة.

التراجع األخير في النمو االقتصادي.

ضعف مساهمة القطاع الخاص في توفير فرص العمل.

الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

غيــاب آليــات وبرامــج ضمــن سياســات التشــغيل الوطنيــة تعالــج مشــكلة البطالــة الحرجــة وتتصــدى للتحديــات المرتبطــة
بالســمة غيــر المنظمة.

تحديد أولويات مدفوعات رواتب القطاع العام على حساب االستثمار العام في البنية التحتية االقتصادية.
ومــن ناحيــة أخــرى ،أدى الضغــط الناجــم عــن تدهــور الوضــع االقتصــادي نتيجــة الصدمــة المزدوجــة إلــى زيــادة الحاجــة ُ
الملحــة

بيــن الحكومــة وشــركاء التنميــة إلــى اتخــاذ إجــراءات .ومــن أهــم الفــرص مــا يلــي:

موافقــة مجلــس الــوزراء علــى الورقــة البيضــاء لإلصــاح االقتصــادي وجعلــه خارطــة طريــق ،وطريـ ٌـق للمضــي قدمــا
فــي التعــاون بيــن الحكومــات

ظهــور قطاعــات مبتكــرة (مثــل الحلــول والتطبيقــات الرقميــة ،والتجــارة اإللكترونيــة ،والتكنولوجيــا الماليــة  ...إلــخ) التــي
يمكنهــا جــذب فــرص عمــل الشــباب وريــادة األعمــال

النمو المرتفع في السنوات األخيرة في قطاع الزراعة وبالتالي قطاعي األغذية والمشروبات

 2.2مراجعة إحصاءات السمة غير المنظمة لسوق العمل في العراق
إن الغــرض مــن هــذا القســم هــو تقييــم مــدى توافــر اإلحصائيــات التــي يمكــن اإلســتفادة فــي رســم خرائــط لمــدى انتشــار

القطــاع غيــر المنظــم وانتشــار التشــغيل غيــر المنظــم فــي العــراق ،و يعتمــد التقييــم علــى مراجعــة المؤشــرات واألســئلة
الموجــودة فــي مجموعــات البيانــات واالســتبيانات الموجــودة حــول القــوى العاملــة والمؤسســات فــي العــراق ،والتــي ُينظــر
إليهــا مقابــل مجموعــة مثاليــة مــن معاييــر ومؤشــرات الســمة غيــر المنظمــة علــى النحــو المحــدد فــي المؤتمــرات الدوليــة
لخبــراء إحصــاءات العمــل ( ،)ICLSوكانــت مــن إحــدى النتائــج الرئيســية للمراجعــة هــي تحديــد فجــوات البيانــات فيمــا يتعلــق

بقيــاس مــدى القطــاع غيــر المنظــم والتشــغيل غيــر المنظــم فــي العــراق ،واقتــراح أســئلة إضافيــة إلدراجهــا فــي المســوحات
المســتقبلية للقــوى العاملــة والمؤسســات فــي البــاد.

 2.2.1تعريفات ومؤشرات السمة غير المنظمة
ُ
ً
أنواعــا غيــر منظمــة مــن األعمــال  -المؤسســات غيــر
شــير مفهــوم الســمة غيــر المنظمــة إلــى المؤسســات التــي تديــر
ُي

المنظمــة ،وكذلــك األفــراد فــي أنــواع غيــر منظمــة مــن الوظائــف  -التشــغيل غيــر المنظــم .باإلضافــة إلــى ذلــك تغطــي
إحصــاءات العمــل ُبعـ ًـدا ً
ثالثــا للســمة غيــر المنظمــة  -التشــغيل فــي القطــاع غيــر المنظــم ،تجــدون أدنــاه التعريفــات والمعاييــر

اإلحصائيــة لهــذه األبعــاد الثالثــة للســمة غيــر المنظمــة ،حيــث تــم ِذكــر المؤشــرات التشــغيلية لقيــاس األبعــاد الثالثــة فــي
نهايــة هــذا القســم.

المؤسسات غير المنظمة
تتميز مؤسسة القطاع غير المنظم بالمعايير التالية :20
 20مقتبســة مــن :منظمــة العمــل الدوليــة ( :)2003مبــادئ توجيهيــة بشــأن التعريــف اإلحصائــي للعمالــة غيــر المنظمــة  -المؤتمــر الدولــي الســابع عشــر لخبــراء إحصــاءات العمــل (http://ilo.org/
global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/guidelines-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087622/lang- )en/index.htm؛ منظمــة العمــل الدوليــة ( :)2013قيــاس الســمة غيــر المنظمــة :دليــل إحصائــي عــن القطــاع غيــر المنظــم والتشــغيل غيــر المنظــم ؛ منظمــة العمــل الدوليــة ( :)2019القضايــا
التــي يجــب معالجتهــا فــي مراجعــة معاييــر اإلحصــاءات بشــأن الســمة غيــر المنظمــة ،ورقــة مناقشــة ،الفريــق العامــل لمراجعــة معاييــر اإلحصــاءات المتعلقــة بالســمة غيــر المنظمــة ،جنيــف،
أكتوبــر  2019؛ و /https://ilostat.ilo.org/resources/concepts-and-definitions/description-informality
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 ) 1الملكية:
ً
ً
ً
ً
قانونيا مستقال)
أ) ليست كيانا مسجلة (أي أنه ليس كيانا
ب) ليست وحدة حكومية أو منظمة غير ربحية

ج) يملكها ويديرها فرد أو أكثر من أسرة واحدة أو أكثر
 ) 2اإلدارة

أ) ليس لديها مجموعة كاملة من الحسابات ،بما في ذلك الميزانيات العمومية

ب) غيــر مســجلة (أي أن المؤسســة غيــر مســجلة بموجــب التشــريعات الوطنيــة ،مثــل التســجيل لــدى ســلطات الضمــان
االجتماعــي أو ســلطات ضريبــة المبيعــات أو الدخــل)

ج) موظفي المؤسسة غير مسجلين
 ) 3اإلنتاج والمبيعات

ً
أ) تنتــج علــى األقــل بعــض الســلع أو الخدمــات المخصصــة للبيــع ُ
جزئيــا علــى األقــل
(م َع َرفــة علــى أنهــا تلــك التــي تبيــع
للســوق ،إذا كان ذلــك مناسـ ًـبا فــي ســياق البلــد).

التشغيل في القطاع غير المنظم
ً
وفقــا لـــلمؤتمر الدولــي الخامــس عشــر لخبــراء إحصــاءات العمــل (الفقــرة  ،)11يشــير التشــغيل فــي القطــاع غيــر المنظــم إلــى

جميــع األشــخاص الذيــن تــم تشــغيلهم خــال فتــرة مرجعيــة معينــة فــي مشــروع واحــد علــى األقــل فــي القطــاع غيــر المنظــم
بغــض النظــر عــن وضعهــم فــي العمــل ومــا إذا كان هــذا هــو الوظيفــة الرئيســية أو وظيفــة ثانويــة ،ومــن ثــم يصبــح مفهــوم
التشــغيل فــي القطــاع غيــر المنظــم مباشـ ًـرا بمجــرد تعريــف القطــاع غيــر المنظــم وتحديــده (انظــر الفقــرة الســابقة) .يشــمل

جميــع األشــخاص العامليــن الذيــن عملــوا خــال فتــرة مرجعيــة معينــة فــي وظيفــة واحــدة علــى األقــل فــي مؤسســة أســرية

غيــر منظمــة (منظمــة العمــل الدوليــة .)2018

وبناءً على ذلك فإن المعايير التشغيلية لتحديد التشغيل في القطاعات غير المنظمة هي:
ً
حصريا في القطاع غير المنظم
 )1األشخاص العاملون
 )2العاملون في القطاع غير المنظم وخارجه ،ومنهم:

أ) األشخاص الذين تكون وظيفتهم الرئيسية في القطاع غير المنظم

ب) األشخاص الذين لديهم وظيفة ثانوية أو أكثر في القطاع غير المنظم

التشغيل غير المنتظم
ال يرتبــط التشــغيل غيــر المنظــم بشــكل مباشــر بالمنشــآت غيــر المنظمــة والقطــاع غيــر المنظــم وهــي تختلــف عــن العمــل
فــي القطــاع غيــر المنظــم ،بعبــارة أخــرى فإنــه مــن الممكــن (وشــائع جـ ًـدا) أن يتــم توظيفــك بشــكل غيــر منظــم فــي القطــاع
المنظــم والعكــس صحيــح.

يتــم تعريــف المفهــوم بشــكل عملــي مــن خــال مكوناتــه ،ولكــن ال يوجــد تعريــف واضــح للمفهــوم الــذي يجــب قياســه بشــكل
ً
ً
مفاهيميــا غيــر
أساســا
مثالــي ،إن عــدم وجــود تعريــف مفاهيمــي للعمــل غيــر المنظــم وبالتالــي التشــغيل غيــر المنظــم يخلــق

واضــح إلــى حــد مــا للمعاييــر المســتخدمة فــي التعريــف العملــي .21

 21منظمــة العمــل الدوليــة ( :)2019القضايــا التــي يجــب معالجتهــا فــي مراجعــة معاييــر اإلحصــاءات بشــأن الســمة غيــر المنظمــة ،ورقــة نقاشــية ،الفريــق العامــل لمراجعــة معاييــر اإلحصــاءات
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يفـ ّـر ُق التعريــف اإلحصائــي للتشــغيل غيــر المنظــم بيــن ثــاث فئــات من العمــال )1( :الموظفــون )2( ،أرباب العمــل والعاملون
لحســابهم الخاص ،و ( )3العاملون األســريون المســاهمون :22

العاملــون لحســابهم الخــاص وأربــاب العمــل وأعضــاء تعاونيــات المنتجيــن العامليــن فــي مؤسســات القطــاع غيــر
المنظــم الخاصــة بهــم ،تأتــي الطبيعــة غيــر المنظمــة لوظائفهــم مباشــرة مــن خصائــص المؤسســة.

ً
حصريــا مــن قبــل
العاملــون لحســابهم الخــاص الذيــن يعملــون فــي إنتــاج الســلع لالســتخدام النهائــي الخــاص بهــم
أســرهم (علــى ســبيل المثــال ،زراعــة مــا يعتــاش منــه الشــخص أو القيــام ببنــاء المســكن الخــاص بشــكل شــخصي) إذا
تمــت تغطيتهــا.

عمــال األســر المســاهمة ،بغــض النظــر عمــا إذا كانــوا يعملــون فــي مؤسســات القطــاع المنظــم أو غيــر المنظــم ،تعــود
الطبيعــة غيــر المنظمــة لوظائفهــم إلــى حقيقــة أن العامليــن المســاهمين ضمــن األســر ليــس لديهــم عــادة عقــود
تشــغيل واضحــة ومكتوبــة ،وأن عملهــم عــادة ال يخضــع لتشــريعات العمــل أو أنظمــة الضمــان االجتماعــي أو االتفاقــات
الجماعيــة.

الموظفــون الذيــن تربطهــم عالقــة عمــل وال يخضعــون فــي القانــون أو الممارســة لتشــريعات العمــل الوطنيــة أو
ضرائــب الدخــل أو الحمايــة االجتماعيــة أو اســتحقاق مزايــا تشــغيل معينــة ألســباب متنوعــة مثــل :عــدم اإلعــان عــن
الوظائــف أو العمــال؛ وظائــف موســمية أو وظائــف محــدودة المــدة؛ وظائــف ذات ســاعات عمــل أو أجــور أقــل مــن
حـ ٍـد معيــن؛ العمــل مــن قبــل شــركات غيــر مســجلة أو مــن قبــل أشــخاص فــي منــازل؛ الوظائــف التــي يكــون فيهــا

مــكان عمــل الموظــف خــارج مبانــي مؤسســة صاحــب العمــل؛ أو الوظائــف التــي ال يتــم تطبيــق لوائــح العمــل فيهــا أو

عــدم إنفاذهــا أو عــدم االمتثــال لهــا ألي ســبب آخــر.

تشــمل المعاييــر التشــغيلية الموصــى بهــا التــي تســتخدمها العديــد مــن البلــدان بشــكل فعلــي لتحديــد الوظائــف غيــر المنظمــة

للعمــال مــا يلــي:

عدم مساهمة صاحب العمل في برامج الضمان االجتماعي (نيابة عن العمال).

عدم االستحقاق والحصول على إجازة سنوية أو مرضية مدفوعة األجر.

يتــم اســتخدام عــدم وجــود عقــد عمــل مكتــوب فــي عــدد مــن البلــدان .ومــع ذلــك ال ينصــح بهــذا المعيــار ،مــا يهــم
هــو الوصــول الفعــال إلــى الحمايــة االجتماعيــة والعمليــة التــي قــد تعتمــد علــى نــوع العقــد المكتــوب ولكــن قــد تكــون
ممكنــة ً
أيضــا فــي حالــة عــدم وجــود عقــد مكتــوب.

مــن المســائل التعريفيــة المهمــة هــي التركيــز علــى المعاييــر التشــغيلية لتقييــم التغطيــة بترتيــب منظــم «فــي الممارســة»
ـدال مــن «القانــون» ،ال تتعلــق الســمة المنظمــة بالتغطيــة القانونيــة فحســب ،بــل تتعلــق ً
بـ ً
ّ
الفعــال
أيضــا بضمــان االمتثــال

للقوانيــن واللوائــح ،حيــث أنــه مــن الممكــن أن ينتــج عــدم المســاهمة فــي الضمــان االجتماعــي نيابــة عــن الموظــف علــى
ســبيل المثــال ليــس بســبب غيــاب التغطيــة القانونيــة ولكــن بســبب آليــات تطبيــق اللوائــح الحاليــة التــي تفتقــر أو تعانــي مــن

نقــص.23

ملخص المؤشرات التشغيلية
بنــاءً علــى التعريفــات والمعاييــر المذكــورة أعــاه ،تعتبــر المؤشــرات الموضحــة فــي الجــدول  1أساســية لقيــاس مــدى انتشــار

القطــاع غيــر المنظــم والتشــغيل غيــر المنظــم بشــكل عــام.

 22مقتبــس مــن https://ilostat.ilo.org/resources/concepts-and-definitions/description-informality :حتــى يكــون هنالــك مراجعــة أخــرى للمعاييــر اإلحصائيــة الحاليــة (التــي ســتتم
ً
وفقــا لقرارICLSالثالــث عشــر.
مناقشــتها العتمادهــا فــي  ICLSالقــادم فــي عــام ،)2023تتبــع تقديــرات التشــغيل غيــر المنظــم تعريــف التشــغيل علــى النحــو المحــدد
 23منظمــة العمــل الدوليــة ( :)2019القضايــا التــي يجــب معالجتهــا فــي مراجعــة معاييــر اإلحصــاءات بشــأن الســمة غيــر المنظمــة ،ورقــة نقاشــية ،الفريــق العامــل لمراجعــة معاييــر اإلحصــاءات
المتعلقــة بالســمة غيــر المنظمــة ،جنيــف ،أكتوبــر 2019
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الجدول  1قائمة مؤشرات قياس السمة غير المنظمة
المؤسسات  /القطاع غير المنظم (مسوحات
المنشآت)

التشغيل غير المنتظم (المسوحات األسرية)

(نوع) صاحب المؤسسة

نوع التشغيل

حالة التسجيل (مع الوحدات الحكومية ذات الصلة)

نوع المؤسسة التي تم التوظيف فيها

حالة مسك الدفاتر المحاسبية

حصة اإلنتاج  /الخدمات المباعة في السوق

حالة تسجيل العمال

مستوى وثبات أجور العمل

حصة اإلنتاج  /الخدمات المباعة في السوق

عدد ساعات وإستقرار العمل

عدد العمال

تغطية الحماية اإلجتماعية

الوضع الضريبي

استحقاق إجازة سنوية مدفوعة األجر وإجازة مرضية
تسوية اإلجازة السنوية مدفوعة األجر و  /أو اإلجازة
المرضية في الواقع الممارس
نوع العقد
الوضع الضريبي

المؤسسات  /القطاع غير المنظم (مسوحات
المنشآت)

التشغيل غير المنتظم (المسوحات األسرية)

(نوع) صاحب المؤسسة

نوع التشغيل

حالة التسجيل (مع الوحدات الحكومية ذات الصلة)

نوع المؤسسة التي تم التوظيف فيها

حالة مسك الدفاتر المحاسبية

حصة اإلنتاج  /الخدمات المباعة في السوق

حالة تسجيل العمال

مساهمة صاحب العمل في الضمان االجتماعي نيابة عن
الموظف

حصة اإلنتاج  /الخدمات المباعة في السوق (غير موصى
بها)

تسوية اإلجازة السنوية مدفوعة األجر و  /أو اإلجازة المرضية
في الواقع الممارس

عدد العمال (غير موصى بها)

نوع العقد

الوضع الضريبي (كتفويض)

الوضع الضريبي
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 2.2.2تقييم مصادر البيانات المتوفرة
ٌ
حــد مــا وهــي عبــارة عــن اســتطالعات منتظمــة
إن وجــود بيانــات حــول ســوق العمــل فــي الســياق العراقــي
ضئيــل إلــى ٍ
ً
محــدودة أجراهــا الجهــاز المركــزي لإلحصــاء فــي العــراق ( ،)CSOتأخــذ هــذه المراجعــة منظـ ً
تاريخيــا وتغطــي مصــادر البيانــات
ـورا
التاليــة ،تــم اختيــار مصــادر البيانــات بنــاءً علــى مــدى توفــر ومالءمــة وتغطيــة مؤشــرات ســوق العمــل.
الجدول  2قائمة البيانات المتعلقة بسوق العمل والمتوفرة في العراق
البيانات
تعداد السكان
للعام 1997

الوصف

العام
1997

التعداد الوحيد الموجود في العراق منذ عام  1997يحتوي على مجموعات
محدودة من مؤشرات سوق العمل.

مسح القوى
25
العاملة

2003

يحتوي هذا االستطالع على ما مجموعه  43سؤاال بما في ذلك أسئلة
الخصائص الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية

مسح القوى
26
العاملة

2004

ً
ً
إجماال مع التركيز على المؤشرات
سؤاال
يحتوي هذا المسح على 16
األساسية لسوق العمل.

مسح الظروف
المعيشة في
27
العراق ()ILCS

2004

ُي ُ
عد هذا المسح متعدد الموضوعات مع تخصيص جزء خاص بأنشطة سوق
العمل ،ويتم جمع البيانات الديموغرافية وغيرها من البيانات االجتماعية
ً
سؤاال عن
واالقتصادية في أقسام أخرى من االستبيان ويحتوي على 37
سوق العمل تغطي أنشطة سوق العمل ،حيث يقوم المستجيب باإلجابة
نيابة عن جميع أفراد األسرة.

المسح السريع
لرصد الرفاهية
28
()RWMS

2017

24

24
25
26
27
28

أجرى العراق بنجاح جولتين من المسح االجتماعي واالقتصادي األسري المتكام
( ،)IHSESمسوحات الميزانية متعددة الموضوعات الممثلة على المستوى
الوطني ،في عامي  2007و  .2012سمحت المسوحات بتحليل مجموعة من
المؤشرات االجتماعية واالقتصادية وتقدير اتجاهات الفقر .لتوفير تقديرات
ً
تكرارا للفقر تم تنفيذ المسح األسري المستمر ( )CHSفي عام  2014على
أكثر
عينة فرعية من مجموعات .IHSE
ومع ذلك ،تعطل العمل الميداني في صيف  2014في بعض أجزاء البالد
بسبب تدهور الوضع األمني .الجولة الثالثة من  IHSESوالمخطط لها في
عام  2017لم يكن باإلمكان أن تتم في الوقت المحدد ً
أيضا .وفي الوقت
نفسه جعلت األزمات األمنية والميزانية المستمرة من األهمية بمكان مراقبة
المؤشرات االجتماعية واالقتصادية الرئيسية ،حيث كان الهدف من مسح
رصد الرفاه السريع لعام  )SWIFT( 2017هو توفير تقديرات مؤقتة لمستوى
السعادة و الرفاه حتى يتم إجراء مسح آخر يمكن مقارنته في النطاق والتغطية
بـ .IHSES

سليتن ،بول وراشد ،لؤي هـ )2005( .مقارنة إحصاءات القوى العاملة العراقية ؛ تقرير فافو17 :2005 :
نفس المرجع
نفس المرجع
نفس المرجع
https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3461
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المسح العنقودي
متعدد المؤشرات
29
()MICS

مسح آثر جائحة
كورونا المستجد
على أسواق
العمل في العراق

المسح الهاتفي
مرتفع التكرار
2021-2020
30
(البنك الدولي)

تقييمات سوق
العمل الخاصة
بالمنظمة الدولية
31
للهجرة ()IOM

2018

2020

2021-2020

2021-2019

قامت حكومة العراق بدعم من اليونيسف بوضع الصيغة النهائية للمسح
العنقودي متعدد المؤشرات ( )MICS 6وإطالقه في عام  ،2018يوفر المسح
ً
ً
دوليا وضرورية لتطوير السياسات
إحصائيا وقابلة للمقارنة
بيانات سليمة
والبرامج القائمة على األدلة ،ورصد التقدم المحقق ضمن األهداف الوطنية
وااللتزامات العالمية ،وتوفر البيانات والمعلومات من  MICS6أدلة معقولة
وموثوقة لحكومة العراق لرصد خطة التنمية الوطنية وإنشاء نقاط أساس
ومراقبة التقدم المحقق في مجال أهداف التنمية المستدامة (،)SGDs
وتساعد الحكومة وأصحاب المصلحة على فهم الفروقات وتحديات التنمية
األوسع في البالد.
تم جمع هذه البيانات من قبل منظمة العمل الدولية ومعهد فافو واتحاد
النقد وسبل العيش من أجل العراق ( )CLCIبناءً على قواعد البيانات المتوفرة
لألفراد الذين يتلقون الدعم من االتحاد باإلضافة إلى قواعد البيانات التي
تحتفظ بها حكومة كردستان في العراق ( )KRIهذه البيانات ُتركز في المقام
األول على تقييم تأثير جائحة كوفيد  -19على مخرجات سوق العمل للفئات
السكانية الهشة والمؤسسات التجارية .تم إجراء المسح الذي تستند إليه هذه
الدراسة على جولتين في شهر أيار/مايو وتشرين ثاني/نوفمبر من عام .2020
كان الهدف من هذا المسح هو مراقبة تأثير جائحة كوفيد 19-واالنكماش
االقتصادي على األفراد واألسر العراقية ،وبالتالي إفادة سياسات التخفيف
الحكومية بشكل أفضل  -على المدى القصير والمتوسط .جمع المسح الهاتفي
القصير والمتكرر لألسر معلومات عن المؤشرات الرئيسية مثل التشغيل
وانعدام األمن الغذائي والرفاهية الشخصية وسهولة الوصول إلى السوق
والرعاية الصحية والتعليم لتحديد الفئات األكثر هشاشة وتقييم احتياجاتهم،
وقد تم تنفيذ االستطالع عبر الهاتف على أساس شهري لمراقبة التغييرات
بمرور الوقت.
ً
سنويا من قبل المنظمة الدولية للهجرة في
يتم إجراء تقييمات سوق العمل
جميع المناطق التنفيذية التابعة لها في جميع أنحاء العراق وتعطي رؤى حول
حالة السوق المحلية في كل منطقة ،وتفضيالت التوظيف ألصحاب العمل
والمهارات والتطلعات المتاحة للباحثين عن عمل ،من بين آخرين .تتكون
 LMAsمن نشاطات نوعية وكمية :مقابالت قادة الرأي ،مجموعة النقاش
المركزة ،والدراسات االستقصائية مع الباحثين عن عمل ،وأصحاب العمل
والمستهلكين.

https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3495/study-description 29
https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/4023 30
https://iraq.iom.int/publications/labour-market-opportunities-and-challenges 31

18

 2خلفية عامة عن سوق العمل العراقي وأبعاد السمة غير المنظمة

مسح المنشآت
(البنك الدولي)

32

مسح آثر جائحة
كورونا المستجد
على المؤسسات
التجارية في
العراق
مسح الهاتف
مرتفع التكرار
 ،2020تقييم
تأثير كوفيد19-
على الشركات
33
(البنك الدولي)

2011

2020

2020

ً
وجها لوجه في العراق بين
تم إجراء المسح من خالل المقابالت الشخصية
شهري مارس وأكتوبر  2011كجزء من مسح المؤسسات العراقية ،وهو
مبادرة من البنك الدولي ،وقد تم تحليل البيانات لما مجموعه  756مؤسسة.
الهدف من المسح هو الحصول على التغذية الراجعة من المؤسسات
حول حالة القطاع الخاص وكذلك المساعدة في بناء قاعدة بيانات تتبعية
للمؤسسات التي ستجعل من الممكن تتبع التغييرات في بيئة األعمال بمرور
الوقت ،وبالتالي السماح على سبيل المثال إلجراء تقييمات أثر اإلصالحات.
من خالل المقابالت مع الشركات في قطاعي التصنيع والخدماتّ ،
يقيم
َ
أيضا القيود المفروضة على نمو القطاع الخاص ويوجد مؤشرات ذات
المسح
داللة إحصائية لبيئة األعمال يمكن مقارنتها عبر البلدان.
تشمل موضوعات مسح المؤسسات القياسي خصائص المؤسسة،
والمشاركة بحسب النوع اإلجتماعي ،والوصول إلى التمويل ،والمبيعات
السنوية ،وتكاليف المدخالت  /العمالة ،وتركيبة القوى العاملة ،والرشوة،
والترخيص ،والبنية التحتية ،والتجارة ،والجريمة ،والمنافسة ،واستخدام
القدرات ،واألراضي والتصاريح ،والضرائب ،والسمة غير المنظمة ،والعالقات
بين المؤسسات والحكومة واالبتكار والتكنولوجيا ومقاييس األداء .أكثر من
 90%من األسئلة تؤكد بموضوعية خصائص بيئة األعمال في الدولة ،في
حين تقيم األسئلة المتبقية آراء المستجيبين لالستطالع حول العقبات التي
تعترض نمو الشركة وأدائها.
تم جمع هذه البيانات من قبل منظمة العمل الدولية ومعهد فافو واتحاد النقد
وسبل العيش من أجل العراق بناءً على قواعد البيانات المتوفرة للمؤسسات
التجارية التي تم التزويد بها من قبل  ،CLCIحيث تحتوي على معلومات ذات
صلة بتقييم تأثير الوباء على المؤسسات التجارية ،وقد تم جمع البيانات في
جولتين في شهري أيار /مايو و كانون أول /ديسمبر .2020
سأل المسح عن معلومات أساسية حول الوضع التشغيلي للشركات قبل
وأثناء الوباء ،ومخرجات أعمالها العامة ،وخطورة بعض التحديات التي واجهتها،
ً
وأخيرا بعض استراتيجيات المواجهة ،يأتي التركيز في هذه المسح على فهم
حالة الشركات والنشاط التجاري في العراق أثناء الوباء من االعتراف بأنها
مقدمة لما قد ينتظر االقتصاد األوسع وكذلك العمال وأسرهم ،وتسلط نتائج
المسح الضوء على أهمية بعض التحديات الرئيسية التي واجهتها الشركات
منذ بداية الوباء

اللون األزرق الفاتح للجداول يرمز الى بيانات األفراد أما اللون البنفسجي فيرمز الى بيانات الشركات

 2.2.3مستوى تغطية مؤشرات السمة غير المنظمة
ـتنادا إلــى اإلطــار المفاهيمــي وقائمــة المؤشــرات المحــددة فــي القســم  2سـ ً
اسـ ً
ـابقا ،قمنــا بإجــراء تقييــم حــول مــدى توفــر
المؤشــرات فــي مجموعــات البيانــات الحاليــة ،وبشــكل عــام تتنــاول المســوحات األخيــرة مفهــوم الســمة غيــر المنظمــة فــي
كل مــن مســوحات ســوق عمــل األســر والمؤسســات ومــع ذلــك ال يــزال االفتقــار إلــى بيانــات ســوق العمــل المنتظمــة
والمتكــررة يمثــل فجــوة رئيســية فــي الســياق العراقــي ،ومــن ناحيــة أخــرى تســاهم الجهــود األخيــرة التــي بذلتهــا منظمــة
العمــل الدوليــة لتعزيــز مســوحات ســوق العمــل فــي العــراق والتــي مــن المتوقــع أن تظهــر نتائجهــا فــي نهايــة عــام  2021فــي
حــل جــزء مــن هــذا التحــدي.

https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/1020 32
https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/4041 33
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الجدول  3تغطية المؤشرات في مسوح القوى العاملة  /األسر المعيشية المتوفرة

المسح
السريع لرصد
الرفاهية
-2017

المسح
العنقودي
متعدد
المؤشرات
)(MICS
2019

مسح آثر
جائحة كورونا
المستجد
على
المؤسسات
التجارية
في العراق
(FAFO/ILO/
CLCI) 2020

المسح
الهاتفي
مرتفع التكرار
،2020
تقييم تأثير
جائحة كورونا
المستجد
على
المؤسسات

تقييمات
سوق العمل
 /تقييمات
السوق
الصادرة عن
المنظمة
الدولية
للهجرة

√

√

√

X

√

X

X

√

√

√

√

مسوحات
القوى
العاملة
العراقية
2004-2003

مسح
الظروف
المعيشة في
العراق 2004

تغطية الحماية
االجتماعية

X

X

X

استحقاق إجازة
سنوية مدفوعة
األجر وإجازة مرضية

X

X

X

X

حالة التشغيل

√

√

√

√

√

نوع المؤسسة
ُ
المعين فيها

√

√

√

√

√

تسوية اإلجازة
السنوية مدفوعة
األجر و  /أو اإلجازة
المرضية في
الواقع ُ
الممارس

مؤشر السمة غير
المنظمة لألفراد

نوع العقد

34

الوضع الضريبي

X

X

X

X

√

X

X

X

X

X

X

√

√

X

X

X

X

X

X

X

X

الجدول  4تغطية المؤشرات في المسوحات المتوفرة عن المؤسسات
مؤشر السمة غير المنظمة
للوحدات االقتصادية

مسح المؤسسات
(البنك الدولي)2011

مسح آثر جائحة كورونا المستجد
على المؤسسات التجارية في
العراق
(FAFO/ILO/CLCI) 2020

المسح الهاتفي مرتفع
التكرار،2020
تقييم تأثير جائحة كورونا
المستجد على المؤسسات

حالة التسجيل (مع الوحدات
الحكومية ذات الصلة)

√

√

X

الوضع الضريبي

√

X

X

(نوع) صاحب المشروع

√

√

√

حالة مسك الدفاتر المحاسبية

√

X

X

حالة تسجيل العمال

√

√

√

 34تمت إزالة هذا السؤال في النهاية من استبيانات أرباب العمل التي أجرتها المنظمة الدولية للهجرة حيث أفاد أصحاب العمل باستمرار بعدم إصدار العقود.
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 2.3لمحة عن السمة غير المنظمة في العراق
نظـ ًـرا لمحدوديــة توافــر البيانــات حــول الســمة غيــر المنظمــة فــي العــراق ،فإننــا نســتخدم البيانــات الحديثــة التــي تــم جمعهــا
بواســطة  ILO / Fafo / CLCIلتقديــم صــورة شــاملة عــن مــدى إنتشــار الســمة غيــر المنظمــة فــي العــراق ،حيــث تشــير
35
البيانــات وإن لــم تكــن ممثلـ ًـة علــى المســتوى الوطنــي إلــى مــدى الطابــع غيــر المنظــم عبــر أبعــاد مختلفــة.
باســتخدام نــوع التشــغيل كمؤشــر رئيســي للســمة غيــر المنظمــة ،يعمــل حوالــي  30فــي المائــة مــن عينــة الســكان لحســابهم
الخــاص ممــا يشــير إلــى المــدى العــام للســمة غيــر المنظمــة كمــا هــو موضــح فــي الشــكل  .1عــاوة علــى ذلــك تتميــز
المناطــق الريفيــة بوجــود نســبة أكبــر مــن األشــخاص العامليــن فــي أنشــطة الزراعــة( .الشــكل .)2
الشكل .1نوع التشغيل بحسب الجنس ،النسب المئوية (بيانات )Fafo / ILO / CLCI، 2020
63
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مهنية،
كمتدرب،
تلمذةAs an
apprentice,
trainee,
intern
متدرب
طالب
أو

6

5

10

5

عائلية،
 farm,مزرعة
في
In a family
raising
livestock,
صيد
fishing,المواشي،
 etcتربية
األسماك ،إلخ

1

1

1

operatedيديرها أحد
 by aفي شركة
In a business
household
 orاألسرة
 familyأو
 memberاألسرة
أفراد
Female

أنثى

Male

ذكر

تشغيل ذاتي
Self-employment

األجر/الراتب
Wage/Salary
employment

0

Total

المجموع

الشــكل  .2نــوع التشــغيل بحســب الحالــة الريفيــة وشــبه الحضريــة والحضريــة ،النســب المئويــة (بيانــات Fafo / ILO /
)CLCI، 2020
80
67
61

59

70
60
50

38

40

33

30
20

20

11
3

1

1

مهنية،
كمتدرب،
تلمذةAs an
apprentice,
trainee,
intern
متدرب
طالب
أو

3

10

1

عائلية،
في مزرعة
In a family
farm,
raising
livestock,صيد
fishing,المواشي،
 etcتربية
األسماك ،إلخ

1

 operatedيديرها أحد
 by aفي شركة
In a business
household
األسرة or
أفراد family
member
أو األسرة
Urban
حضري

Peri-urban
حضري
شبه

تشغيل ذاتي
Self-employment

األجر/الراتب
Wage/Salary
employment

0

Rural
ريفي

غالبيــة العمــال فــي المســح ليــس لديهــم عقــود مكتوبــة مــع وجــود مــا نســبته  14%فقــط مــن العامليــن لديهــم عقــود
مكتوبــة .يتماشــى هــذا مــع مســح المؤسســات الــذي تــم جمعــه مــن قبــل المنظمــة الدوليــة للهجــرة والــذي يشــير إلــى
عــدد قليــل مــن العقــود المكتوبــة التــي تــم إصدارهــا بيــن المشــاركين فــي االســتطالع ،ويشــير هــذا بشــكل أساســي إلــى
المســتوى المرتفــع للتشــغيل غيــر المنظــم بيــن العمــال فــي العــراق ،حيــث يعــد الحصــول علــى عقــد واالعتــراف بــه واإلعــان
عنــه كموظــف شـ ً
ـرطا للعمــال للوصــول إلــى العمــل المنظــم ،قــد تكــون نســبة حــدوث الســمة غيــر المنظمــة أعلــى عندمــا
نفكــر فــي الترتيبــات المنظمــة األخــرى التــي تضمــن الوصــول إلــى الضمــان االجتماعــي والمزايــا المتعلقــة بالتشــغيل للعمــال.
 35ومــع ذلــك ،تــم إجــراء مســح القــوى العاملــة ( )LFSفــي عــام  ،2021وســتكون البيانــات متاحــة فــي ديســمبر  ،2021والتــي ســتوفر بيانــات ممثلـ ًـة علــى المســتوى الوطنــي حــول الســمة غيــر
المنظمــة فــي العــراق.
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الشكل  .3نوع عقد التشغيل ،النسب المئوية (بيانات )Fafo / ILO / CLCI، 2020
60
49

50
37

40
30
20
14
10

Neither
ال شيء

An
oral agreement
شفهي
اتفاق عمل

مكتوبA
عملwritten
contract
عقد

0

الشكل  .4توفير التأمين الصحي من قبل أرباب العمل ،النسب المئوية (بيانات )Fafo / ILO / CLCI، 2020
health
insurance
provided by
من قبل
تأمين صحي
employer
العمل 4%
صاحب
4%

No health
insurance
تأمين صحي
ال
96%
96%

النســبة المئويــة لعينــة الســكان التــي تحصــل علــى إجــازة ســنوية مدفوعــة األجــر هــي  8فــي المائــة فقــط ممــا يثبــت الطبيعــة
غيــر المنظمــة لعالقــات العمــل (الشــكل .)4
الشــكل  .5تقديــم إجــازة ســنوية مدفوعــة األجــر مــن قبــل أربــاب العمــل ،النســب المئويــة (بيانــات ،Fafo / ILO / CLCI
)2020
إجازة سنوية
Provided
يوفرpaid
annual leave
8%
مدفوعة األجر 8%

سنوية
 leaveإجازة
ال
No paid
annual
األجر 92%
مدفوعة92%
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كمــا يظهــر جليـ ًـا بــأن مــدى إنتشــار الســمة غيــر المنظمــة مــن خــال االفتقــار إلــى لتوفيــر الضمــان االجتماعــي للعمــال .غالبيــة
العمــال ( 91فــي المائــة) ال يتمتعــون بــأي تغطيــة ضمــان اجتماعــي تتعلــق بالعمــل.
الشكل  .6تغطية الضمان االجتماعي ،النسب المئوية (بيانات )Fafo / ILO / CLCI، 2020
Has
social
الضمان
securityفي
تتوفر تغطية
coverage
9%
اإلجتماعي
9%

No social
تغطية في
securityتتوفر
ال
91%اإلجتماعي 91%
الضمان

عندمــا يتعلــق األمــر بالمؤسســات التجاريــة ،فــإن أحــد المؤشــرات الرئيســية الــذي يوضــح مــدى انتشــار األعمــال غيــر المنظمــة
فــي المســح الــذي أجرتــه منظمــة العمــل الدولية،معهــد فافــو ،واتحــاد النقــد وســبل العيــش مــن أجــل العــراق ،حيــث أفــاد 95
فــي المائــة مــن المؤسســات التجاريــة التــي شــملتها الدراســة بأنهــا غيــر مســجلة لــدى الســلطات المختصــة.
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 3السياق القانوني

 3السياق القانوني
ـعة مــن اإلصالحــات طــوال العقــد الماضــي لتعزيــز الحمايــة القانونيــة والضمانــات للعمــال وتحســين
تــم إجــراء مجموعـ ٍـة واسـ ٍ
بيئــة األعمــال ،ومــن هــذه اإلصالحــات قانــون العمــل فــي إقليــم كردســتان-العراق ومشــروع قانــون المعاشــات التقاعديــة
والضمــان االجتماعــي للقطــاع الخــاص وهــي قيــد التنفيــذ ،يقـ ُ
ـدم هــذا القســم مــن التشــخيص للســمة غيــر المنظمــة لمحــة
عامــة عــن التغطيــة القانونيــة ومســتوى الحمايــة الــذي توفــره التشــريعات واللوائــح ذات الصلــة ،مــع التركيــز علــى قوانيــن
العمــل وقوانيــن الضمــان االجتماعــي والتشــريعات التــي تحكــم ســماحية الوصــول الالجئيــن إلــى العمــل فــي العــراق ،كمــا
يســتعرض التشــريعات ذات الصلــة بالوحــدات االقتصاديــة .يقــدم هــذا القســم ً
أيضــا تحليـ ًـا للتغطيــة القانونيــة في الممارســة
ـات أخــرى إلــى أي مــدى يكــون التشــريع قابـ ًـا لإلنفــاذ وكيــف يتــم إدارتــه وتطبيقــه فــي الممارســة العمليــة.
العمليــة وبكلمـ ٍ
لغــرض هــذا البحــث ،وبالنظــر إلــى تركيــز المجموعــة غيــر المنظمــة والهشــة فــي القطــاع الخــاص فإنــه لــم يتــم تحليــل القوانيــن
واللوائــح التــي تحكــم العامليــن فــي القطــاع العــام وأفــراد القــوات المســلحة والشــرطة وقــوى األمــن الداخلي.

 3.1التشغيل والعمل
ينظــم قانــون العمــل (قانــون العمــل رقــم  37لســنة  )2015ومشــروع قانــون العمــل إلقليــم كردســتان (اعتبـ ً
ـارا مــن شــهر
أيلــول /ســبتمبر  36 )2021عالقــات العمــل والعقــود وظــروف العمــل واســتحقاقات العمــال فــي القطــاع الخــاص ،تغطــي
ـوع آخــر نظيــر
القوانيــن وأحكامهــا الموضوعيــة جميــع العامليــن فــي القطــاع الخــاص الذيــن يتقاضــون أجـ ًـرا أو دفعــات مــن نـ ٍ
ً
ً
واحــدا علــى األقــل مقابــل أجــر ،وتهــدف
عامــا
عملهــم ،تحــدد القوانيــن مســؤوليات أصحــاب العمــل الذيــن يســتخدمون
أحــكام كال القانونيــن إلــى التطبيــق بالتســاوي علــى المؤسســات التجاريــة مــن جميــع األحجــام وعلــى جميــع القطاعــات
االقتصاديــة والمهنيــة  ،37وبموجــب الشــروط العامــة الصــادرة عــن وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة ( )MoLSAفإنــه يتعيــن
علــى العراقييــن واألجانــب التســجيل فــي وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة لغــرض الضمــان االجتماعــي وضريبــة الدخــل
والوصــول إلــى حمايــة العمــال المنصــوص عليهــا فــي القانــون.
ً
ُي َّ
ذكــرا أم أنثــى ،يعمــل تحــت توجيــه
عــرف العاملــون فــي كال القانونيــن علــى أنهــم «كل شــخص طبيعــي ،ســواء أكان
39
38
وإشــراف ورقابــة صاحــب العمــل»  ،ويســتند وجــود هــذه العالقــة القانونيــة إلــى الوجــود الفعلــي للعالقــة  ،وبــدوره
ً
مؤقتــا أو موسـ ً
ً
ً
عرضيــا أو
«دائمــا أو
ُيغطــي «العمــل» أي جهــد يبذلــه العامــل مقابــل أجــر ،ســواء كان
ـميا»  ،40ويتــم تعريــف
ُ
41
«األجــر» ليشــمل «أي مبلــغ أو فائــدة مســتحقة للعامــل مقابــل أي عمــل أنجــز»  ،وبالمثــل فــإن تعريــف «صاحــب العمــل»
ً
عامــا أو أكثــر مقابــل أجــر مــن أي
فــي قوانيــن العمــل واســع ويغطــي «أي شــخص طبيعــي أو كيــان قانونــي يســتخدم
نــوع»  ،42تضـ ُـع القوانيــن ً
ً
إضافيــا علــى صاحــب العمــل إلثبــات أو دحــض وجــود عالقــة عمــل فــي حالــة عــدم وجــود عقــد
عبئــا
مكتــوب  ،43حيــث تؤكــد هــذه الضمانــات أن جميــع العامليــن بأجــر فــي القطــاع الخــاص مشــمولون بالقانــون.
ــدان فــي تطبيقهمــا علــى
قي ِ
عــاوة علــى ذلــك تبيــن ان ال قانــون العمــل وال مســودة قانــون العمــل إلقليــم كردســتان ُم ِ
المواطنيــن العراقييــن ،وبـ ً
ـدال مــن ذلــك تهــدف القوانيــن صراحـ ًـة إلــى «تنظيــم عمــل األجانــب العامليــن أو الراغبيــن فــي
العمــل فــي العــراق» وتنطبــق علــى «جميــع العامليــن فــي جمهوريــة العــراق»  ،44كمــا تحظــر القوانيــن التمييــز علــى أســاس
العــرق أو اللــون أو الجنــس أو الديــن أو المجتمــع الدينــي أو الــرأي أو المعتقــد السياســي أو األصــل أو الجنســية .45
مجموعــات العمــال غيــر المشــمولين بحكــم قانــون العمــل هــم عمــال بــدون أجــر ،مثــل العامليــن لحســابهم الخــاص والعامليــن
فــي الخدمــة المدنيــة ،والقــوات المســلحة ،والشــرطة ،واألمــن الداخلــي ،حيــث أن العاملــون فــي الخدمــة المدنيــة والقــوات
المســلحة والشــرطة واألمــن الداخلــي مســتبعدون بشــكل صريــح مــن نطــاق القوانيــن ،وكذلــك ال يتناســب مفهــوم العاملون

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

مراجعــة مســودة قانــون العمــل مــن قبــل منظمــة العمــل الدوليــة (ســبتمبر  .)2021تبحــث هــذه المراجعــة فــي كال القانونيــن ً
معــا ،نظـ ًـرا ألوجــه التشــابه ،ويتــم تســجيل أي مالحظــة عنــد وجــود
اختالفــات لغــرض التحليــل.
قانون العمل رقم  37لسنة  ،2015المادة  3؛ مشروع قانون العمل المادة .3
قانون العمل رقم  37لسنة  ،2015المادة  )6( 1؛ مشروع قانون العمل ،المادة .)9( 1
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ً
ضمنيــا (والذيــن يمثلــون
بــدون أجــر والعامليــن لحســابهم الخــاص مــع تعريــف العامــل وصاحــب العمــل ويتــم اســتبعادهم
نســبة كبيــرة مــن العمــال).
علــى الرغــم مــن التعريــف الواســع للقوانيــن لعالقــة العمــل ،يتطلــب كل مــن قانــون العمــل الفيدرالــي ومســودة قانــون
العمــل إلقليــم كردســتان-العراق عمــل ثـ ُ
ـاث نسـ ٍـخ مــن جميــع العقــود المكتوبــة ،وإيــداع نســخة واحــدة لــدى الحكومــة  ،46قــد
يبــدو هــذا ً
عبئــا غيــر ضــروري علــى أربــاب العمــل ومــع ذلــك فــإن عــدم االمتثــال لهــذا الحكــم ال ينفــي وجــود عالقــة عمــل وال
يغيــر المســؤوليات والحقــوق القانونيــة ألصحــاب العمــل أو العمــال.
فيمــا يتعلــق بالعقــود ،ال ينــص أي مــن قانونــي العمــل صراحــة علــى األنــواع المختلفــة للعقــود المســموح بهــا ،يســمح كال
القانونيــن باســتخدام عقــود محــدودة المــدة ،وعقــود غيــر محــدودة ،وعقــود مــن الباطــن ،وعقــود بــدوام جزئــي ،لكنهمــا ال
يشــيران صراحــة إلــى اســتخدام العمــل العرضــي واليومــي والمؤقــت إلــى حــد كبيــر ،وهــذا يتــرك مســتوى مــن الغمــوض
ـريع وزاريــة.
تحتــاج لمعالجــة مــن خــال تشـ ٍ
العمــل المتعاقــد عليــه مــن الباطــنُ :يحــدد قانــون العمــل االتحــادي أنــه إذا تــم التعاقــد مــن الباطــن علــى أي عمــل
ً
ً
جزئيــا مــع صاحــب عمــل آخــر فيجــب علــى المقــاول مــن الباطــن توفيــر حقــوق متســاوية لعمالــه والعامليــن
كليــا أو
ٌ
لــدى صاحــب العمــل الرئيســي وأن يكــون كل مــن صاحــب العمــل والمقــاول مــن الباطــن مســؤولين بشــكل مشــترك
فــي هــذا الصــدد  ،47فــي المقابــل ال يتضمــن مشــروع قانــون العمــل إلقليــم كردســتان أي أحــكام بشــأن التعاقــد مــن
الباطــن أو توزيــع المســؤولية بيــن صاحــب العمــل الرئيســي والمقــاول مــن الباطــن ،حيــث يــؤدي عــدم وجــود تنظيــم
لهــذا النــوع مــن التشــغيل إلــى عــدم اليقيــن القانونــي ويمكــن أن يجعــل مــن الصعــب علــى العمــال المطالبــة بحقوقهــم
وعلــى الســلطات تحميــل أصحــاب العمــل المســؤولية عــن انتهــاكات قانــون العمــل ،كمــا ال يتــم تنظيــم عالقــات العمــل
الثالثيــة وأدوار ومســؤوليات شــركات توريــد العمالــة الخاصــة ســواء فــي العــراق الفيدرالــي أو إقليــم كردســتان العــراق.
العمــل المؤقــت والعمــل العرضــي :يحــق للعمــال المؤقتيــن والعرضييــن الحصــول علــى نفــس شــروط وأحــكام العمــل
كعمــال دائميــن بموجــب كال القانونيــن  ،48وهنــاك قيــود مفروضــة علــى اســتخدام العقــود محــدودة المــدة كمحاولــة
للحمايــة مــن اســتغالل العمــل المؤقــت ،أو عقــود قصيــرة األجــل لعمــل مســتمر ،تنــص القوانيــن كذلــك علــى النقــل
التلقائــي مــن عقــد محــدود المــدة إلــى عقــد دائــم إذا تــم تجديــد العقــد أكثــر مــن مــرة  ،49ومــع ذلــك فإنــه مــن الصعــب
ً
عمليــا مــن غالبيــة أحــكام القوانيــن.
رؤيــة كيفيــة اســتفادة العمــال المياومــون أو العاملــون فــي وظائــف قصيــرة األمــد
فــي الواقــع ومــن الناحيــة العمليــة فــإن معظــم األشــخاص الذيــن ينخرطــون فــي العمــل اليومــي يفعلــون ذلــك بدافــع
الضــرورة وليــس االختيــار حيــث انهــا تــكاد تكــون وســيلة فوريــة ومالئمــة للحصــول علــى دخــل فــي حالــة عــدم وجــود
ـود جســدي
فــرص عمــل أفضــل ولكــن ظــروف العمــل عــادة مــا تكــون ســيئة والعمــل يميــل إلــى أن يكــون ذو مجهـ ٍ
والفــرص غيــر مســتقرة .50
العمــل بــدوام جزئــي :يجــب أن يشــمل العمــل بــدوام جزئــي بموجــب قانــون العمــل الفيدرالــي مــا ال يقــل عــن 12
ســاعة مــن العمــل فــي األســبوع وال يزيــد عــن  24ســاعة مــن العمــل فــي األســبوع  ،51وهــذا يتــرك فجــوة حمايــة لعــدد
كبيــر مــن العمــال الذيــن تقــل ســاعات عملهــم عــن اثنتــي عشــرة ســاعة فــي األســبوع أو مــا بيــن  24ســاعة و  48ســاعة
(أســبوع العمــل القياســي) ،يجــب أن تغطــي األحــكام الحاميــة للعامليــن بــدوام جزئــي أي عمــال تتــراوح ســاعات عملهــم
العاديــة بيــن  12و  24ســاعة فــي األســبوع علــى أســاس تناســبي ،إن التعريــف الضيــق لقانــون العمــل االتحــادي يخلــق
ثغــرة قانونيــة ألولئــك العمــال الذيــن يعملــون أقــل مــن  12ســاعة فــي األســبوع علــى أســاس منتظــم وأولئــك الذيــن
يعملــون أكثــر مــن  24ســاعة و أقــل مــن  48ســاعة فــي األســبوع ،فــي المقابــل ينــص مشــروع قانــون العمــل فــي
إقليــم كردســتان-العراق علــى أحــكام أقــوى للعمــل بــدوام جزئــي ،والتــي تضمــن جميــع الحقــوق والمزايــا وااللتزامــات
ـدوام الكامــل .52
بموجــب قانــون العمــل علــى أســاس تناســبي لمــن يعملــون بانتظــام ولكــن بشــكل أقــل مــن الـ ِ
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مربع  :1عمل االطفال
حــدد قانــون العمــل االتحــادي ومشــروع قانــون العمــل فــي إقليــم كردســتان ،وقانــون وزارة التربيــة والتعليــم فــي إقليــم
كردســتان ســن التعليــم اإللزامــي بـــ ً 15
عامــا بمــا يتماشــى مــع اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  ،53138ومــع ذلــك

فــإن التعليــم اإللزامــي بموجــب قانــون التعليــم االتحــادي (رقــم  118لعــام  )1976ينــص علــى ســت ســنوات مــن التعليــم
المجانــي واإللزامــي ،وعـ ً
ـادة مــا يبــدأ األطفــال الدراســة فــي ســن  6أو  7ســنوات ،وبالتالــي يكملــون تعليمهــم اإللزامــي فــي

عامــا .وهــذا يــؤدي إلــى فجــوة فــي الحمايــة لألطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  12و ً 15
ســن  12أو ً 13
عامــا والذيــن
ُ
قــد يكونــون عرضــة لالســتغالل االقتصــادي ألنهــم غيــر ملزميــن أن يكونــوا فــي المدرســة ،ومــع ذلــك فهــم أصغــر مــن أن

يعملــوا بشــكل قانونــي وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الحكومــة فــي تقريرهــا إلــى لجنــة الخبــراء التابعــة لمنظمــة العمــل الدوليــة
بشــأن تطبيــق االتفاقيــات والتوصيــات المصــدق عليهــا ذكــرت أن وزارة التعليــم تــدرس ً
حاليــا إمكانيــة توســيع نطــاق

التعليــم اإللزامــي لألطفــال حتــى ســن الرشــد وهــو  15ســنة ،و بالنظــر إلــى أن التعليــم المجانــي واإللزامــي هــو وســيلة
فعالــة لمنــع عمــل األطفــال ولكــن يجــب أن يتطابــق ســن إكمــال التعليــم اإللزامــي مــع ســن االلتحــاق بالعمــل.

حــدد قانــون العمــل االتحــادي ومشــروع قانــون العمــل فــي إقليــم كردســتان-العراق أيضـ ًـا شــروط تشــغيل ُ
الق َصـ ّـر  ،54حيــث
تحــدد األحــكام عــدد الســاعات التــي يمكــن للقاصــر العمــل فيهــا وتتضمــن ايضـ ًـا وجــود وقــت راحــة مناســب ،وإجــازة ســنوية

مدفوعــة األجــر ،كمــا وتحظــر العمــل الليلــي ،وقــد صممــت هــذه الشــروط لحمايــة صحــة العمــال الشــباب وســامتهم
وتنميتهــم وتعكــس المبــادئ المنصــوص عليهــا فــي وثائــق عمــل األطفــال التابعــة لمنظمــة العمــل الدوليــة .يطالــب

قانــون العمــل ومشــروع قانــون إقليــم كردســتان العــراق أصحــاب العمــل بالحصــول علــى الشــهادات الصحيــة للقصــر
واالحتفــاظ بهــا واالحتفــاظ بســجل ألســمائهم وأعمارهــم والعمــل الــذي يقومــون بــه.

ومــع ذلــك فــإن قانــون العمــل الفيدرالــي يســتثني المؤسســات العائليــة مــن األحــكام التــي تحكــم القصــر (وفــي الواقــع

يعفــي المؤسســات التــي تديرهــا العائــات مــن نطــاق قانــون العمــل) إذا تــم توظيــف القصــر مــن قبــل قريــب مباشــر
إلنتــاج ســلع اســتهالكية محليــة  .55يحتــوي مشــروع قانــون إقليــم كردســتان-العراق علــى أحــكام مماثلــة أيضـ ًـا لكنهــا قيــد

ـون مــن الصعــب مراقبــة تطبيــق اللوائــح بيــن المؤسســات التــي تديرهــا ُ
المراجعــة والمناقشــة  ،56قــد يكـ ُ
األســر مــن منظور
اإلنفــاذ ،ومــع ذلــك ،فــإن معظــم األطفــال العامليــن فــي عمالــة األطفــال يميلــون إلــى أن يكونــوا عمـ ً
ـاال عائلييــن غيــر
ٌ
مدفوعــي األجــر فــي المــزارع العائليــة وفــي المؤسســات العائليــة  ،57وعلــى هــذا النحــو فــإن هنالــك إحتماليــة الســتبعاد
عــدد كبيــر مــن األطفــال العامليــن مــن حمايــة القانــون.

االســتثناءات تعنــي ً
أيضــا أن األطفــال العامليــن فــي المؤسســات التــي تديرهــا عائــات ال يتــم منحهــم الحمايــة مــن

األعمــال الخطــرة فــي العــراق الفيدرالــي .وهــذا يمثــل مشــكلة بالنظــر إلــى تركــز المؤسســات التــي تديرهــا األســر فــي
القطاعــات التــي ً
غالبــا مــا توجــد فيهــا أنشــطة وظــروف ومــواد خطــرة ،مثــل األعمــال الزراعيــة وصناعــة الطــوب ونســج
الســجاد.

بموجــب قانــون العمــل لعــام  2015ومســودة قانــون إقليــم كردســتان-العراق فقــد تــم تغليــظ العقوبــات علــى انتهــاكات
قانــون العمــل بشــكل كبيــر مقارنــة بالتشــريعات الســابقة  ،58وتقــع مســؤوليات إدارة تفتيــش العمــل ضمــن وزارة العمــل
والشــؤون االجتماعيــة ،حيــث تتشــارك لجــان التفتيــش الثالثيــة التــي تتمتــع بصالحيــة إجــراء عمليــات تفتيــش فــي مواقــع
العمــل لمراقبــة وإنفــاذ تطبيــق قانــون العمــل ،وتتمتــع اللجــان بصالحيــة الوصــول إلــى أماكــن العمــل فــي جميــع أنحــاء
البــاد دون إشــعار مســبق إلجــراء الفحوصــات؛ أخــذ عينــات مــن مــكان العمــل؛ وإجبــار أصحــاب العمــل والمديريــن علــى إجــراء
تغييــرات حســب الضــرورة .59
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قانون العمل ( ،)2015المادة .7
قانون العمل ( ،)2015المواد  .104-95مشروع قانون العمل في إقليم كوردستان ،المواد .100-90
قانون العمل ( ،)2015المادة .103
قانون العمل في إقليم كوردستان ،المادة .98
التقرير العالمي لمنظمة العمل الدولية
لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية والمعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات ،طلب مباشر 2015 ،ج 81
قانون العمل لسنة  ،2015المادة .129

26

 3السياق القانوني

ال تــزال حريــة تكويــن الجمعيــات والنقابــات يحكمهــا قانــون التجمــع النقابــي (رقــم  52لعــام  )1987حيــث لــم يتــم اعتمــاد
أي قانــون جديــد بشــأن النقابــات العماليــة منــذ إقــرار قانــون العمــل االتحــادي الجديــد ،حيــث يقيــد قانــون التجمــع النقابــي
ُ
والممثلــة فــي العــراق ومشــاركتها فــي الحــوار االجتماعــي واآلليــات
هــذا ويحــد بشــكل كبيــر مــن تشــكيل النقابــات المســتقلة
الرســمية وغيــر الرســمية لإلشــراف علــى القانــون وتطبيقــه (انظــر األقســام).
يوفــر قانــون العمــل لعــام  2015ومســودة قانــون العمــل إلقليــم كردســتان مجموعــة مــن اآلليــات لتســوية النزاعــات
ـود لتبســيط عمليــات تســوية المنازعــات
والمطالبــات المتعلقــة بالتشــغيل ،وفــي كال القانونيــن يبــدو أنــه قــد تــم بــذل جهـ ٍ
وضمــان وصــول العمــال بشــكل أكبــر لهــذه اآلليــات ويشــمل ذلــك اإلعفــاءات مــن الرســوم ،مــن ناحيــة أخــرى تطلــب القوانيــن
مــن أصحــاب العمــل إنشــاء آليــة داخليــة مناســبة للتعامــل مــع شــكاوى العمــال ،ويمكــن للعمــال ً
أيضــا تقديــم شــكاوى إلــى
ســلطات العمــل العراقيــة ذات الصلــة مثــل لجنــة تفتيــش العمــل (تحــت إشــراف وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة) ،لجنــة
إنهــاء الخدمــة أو محكمــة العمــل ذات الصلــة  ،60وتضــم المحاكــم العماليــة ممثليــن عــن اتحــاد أصحــاب العمــل واالتحــاد
العــام للعمــال التــي ال بــد مــن أن إنشــاؤها وتشــغيلها فــي كل المحافظــات ،كمــا تتضمــن قوانيــن العمــل إعفــاءات للعمــال
والنقابــات مــن رســوم المحاكــم .61
تحــدد قوانيــن العمــل ً
أيضــا شــروط التشــغيل ،فــي الواقــع تنطبــق حمايــة األجــور بمــا فــي ذلــك اســتحقاق الحــد األدنــى لألجور
وتنظيــم ســاعات العمــل والصحــة والســامة المهنيــة بالتســاوي علــى جميــع العمــال المشــمولين بقانــون العمــل ،وتنظــم
التشــريعات الوزاريــة  ،62وهــي اللوائــح الخاصــة التــي تنظــم ســاعات العمــل اليوميــة للعامليــن فــي بعــض المهــن والوظائــف
والقطاعــات ويشــمل ذلــك عمــال الزراعــة ُ
واألســر ولكــن حتــى فــي ظــل إصــدار هــذه اللوائــح ســيبقى هنالــك بعــض الغمــوض
حــول ســاعات العمــل لهــذه المجموعــات مــن العمــال.
كمــا ينظــم كال القانونيــن «عمــل المــرأة» ويتضمنــان حظــر العمــل الشــاق  63والعمــل الليلــي مــع بعــض االســتثناءات  ،64و
ُتطبــق تدابيــر الحمايــة علــى عمــل المــرأة ممــا يبــرز مبــدأ تكافــؤ الفــرص والمعاملــة بيــن الرجــل والمــرأة فــي التشــغيل والمهــن،
إن تأثيــر هــذه األحــكام علــى النســاء الالئــي يرغبــن فــي العمــل فــي مثــل هــذه القطاعــات أو المهــن أو أثنــاء الليــل يكــن فــي
وضــع غيــر مســتقر حيــث ال يمكنهــن القيــام بذلــك إال بشــكل غيــر منظــم ودون حمايــة قانونيــة.
أيضــا مـ ً
يتضمــن قانــون العمــل الفيدرالــي ً
ـادة للحمايــة تنــص علــى أن العمــال األجانــب المقيميــن بشــكل قانونــي فــي العــراق
الفيدرالــي لغــرض العمــل والذيــن لديهــم تصريــح عمــل لــن يتــم اعتبارهــم «غيــر قانونييــن أو غيــر نظامييــن›› بســبب فقــدان
الوظيفــة ولــن يــؤدي فقــدان الوظيفــة إلــى ســحب تصريــح اإلقامــة أو العمــل  ،65ومــع ذلــك ال توجــد مثــل هــذه األحــكام
الخاصــة بالعمــال األجانــب فــي مشــروع قانــون العمــل فــي إقليــم كردســتان ،باإلضافــة لذلــك ينــص ً
كال مــن قانــون العمــل
الفيدرالــي ومســودة قانــون العمــل فــي إقليــم كردســتان-العراق علــى أن أي شــخص أو طــرف ينتهــك أحــكام قانــون العمــل
الــذي يحكــم «توظيــف العمــال األجانــب» ســيتعرض لعقوبــات  ،66يبــدو أن هــذا البنــد الــذي يتضمــن «أي شــخص أو طــرف»
يشــمل العمــال األجانــب أنفســهم وهــذا ال يتماشــى مــع اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة المصــدق عليهــا رقــم ( 143المــادة
 )6والتــي تدعــو إلــى فــرض عقوبــات علــى مــن ينظمــون أو يســهلون التحــركات غيــر المنظمــة والتشــغيل غيــر المصــرح بــه
وليــس علــى العمــال أنفســهم ،قــد يــؤدي إدراج عقوبــات علــى العمــال األجانــب أنفســهم إلــى خلــق وضــع أو بيئــة تجعــل
مــن غيــر المرجــح أن يشــتكي العمــال المهاجــرون إلــى الســلطات بشــأن ظــروف العمــل االســتغاللية أو العمــل غيــر المنظــم،
وبشــكل أكثــر عموميــة يبــدو أن األحــكام القليلــة المتعلقــة بتنظيــم العمــال األجانــب فــي القوانيــن غيــر كافيــة لتنظيــم تشــغيل
غيــر العراقييــن بشــكل فعــال.
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قانون العمل  ،2015الفصل  .16مشروع قانون العمل في إقليم كوردستان العراق ،الفصل .16
قانون العمل  ،2015المادة  .165مشروع قانون العمل في إقليم كردستان العراق ،مادة .156
قانون العمل رقم  37لسنة  ،2014المادة .67
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قانون العمل رقم  37لسنة  ،2015المادة  86؛ مشروع قانون العمل ،المادة .81
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قانــون العمــل رقــم  37لســنة  ،2015المــادة  - 36يعاقــب المخالفــون بغرامــة تتــراوح بيــن ثالثــة أضعــاف األجــر اليومــي للعامــل وثالثــة أضعــاف األجــر الشــهري للعامــل .نــص مشــروع قانــون
العمــل ،المــادة  ،33علــى أن يعاقــب المخالــف بالحبــس مــدة ال تقــل عــن شــهر وال تزيــد علــى ســتة أشــهر ،وبغرامــة ال تقــل عــن خمســمائة ألــف ( )500.000دينــار .وال تزيــد عــن مليــون
( )1،000،000دينــار عراقــي.
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مربع  :2حقوق العمل لالجئين
يناقــش هــذا المربــع الوضــع المحــدد لالجئيــن وإمكانيــة حصولهــم علــى عمــل بالنظــر إلــى العــدد الكبيــر مــن الالجئيــن فــي
العــراق ،وبشــكل عــام يعـ ُـد التمتــع بأســاس قانونــي لإلقامــة فــي العــراق شـ ً
ـرطا أساسـ ًـيا لتوظيــف األجانــب بمــن فيهــم
الالجئــون وطالبــو اللجــوء ممــا يعنــي أن الالجئيــن فــي العــراق ال يتمتعــون بحــق قانونــي واضــح ال لبــس فيــه فــي العمــل.
يحتــاج الالجئــون إلــى أن يتــم االعتــراف بهــم علــى أنهــم «الجئــون» والحصــول علــى األوراق الصحيحــة وبطاقــات الهويــة
للوصــول إلــى العمــل المنظــم وهــذا األمــر يختلــف بيــن العــراق الفيدرالــي وإقليــم كردســتان العــراق.
العراق الفيدرالي
تصــدر مديريــة اإلقامــة فــي وزارة الداخليــة تصاريــح اإلقامــة لألجانــب ولكــن ليــس لطالبــي اللجــوء ،حيــث تتولــى اللجنــة
االتحاديــة الدائمــة لشــؤون الالجئيــن التابعــة لــوزارة الداخليــة ( )PC-MOIطلبــات اللجــوء بدعــم مــن المفوضيــة الســامية
لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،ال يحتــاج الالجئــون وطالبــو اللجــوء الذيــن يحملــون بطاقــة للجنــة اإلتحاديــة الدائمــة
ســارية المفعــول إلــى الحصــول علــى تصريــح إقامــة بشــكل منفصــل مــن أجــل البقــاء فــي العــراق ألن التســجيل لــدى هــذه
ً
تنظيمــا علــى وجودهــم فــي العــراق ،كمــا وتســمح بطاقــة اللجنــة اإلتحاديــة الدائمــة فــي وزارة الداخليــة
اللجنــة ُيضفــي
لالجئيــن بالتحــرك بحريــة داخــل محافظــات العــراق الفيدرالــي ولكنهــا ليســت تصريــح إقامــة كمــا هــو مفهــوم بموجــب
قانــون إقامــة األجانــب رقــم  76لعــام .2017
يمكــن لالجئيــن واألشــخاص الذيــن يطلبــون اللجــوء المســجلين لــدى اللجنــة االتحاديــة الدائمــة لشــؤون الالجئيــن التابعــة
لــوزارة الداخليــة كالجئيــن أن يتــم تشــغيلهم فــي القطــاع الخــاص دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى تصريــح عمــل منفصــل
ً
ً
قانونــا نظـ ًـرا للشــروط
مضمونــا
مــن وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة ،ومــع ذلــك فــإن حــق الالجئيــن فــي العمــل ليــس
المحــدودة لقانــون الالجئيــن السياســيين لعــام  ،1971والــذي تقتصــر فوائده على الالجئين «السياســيين» و «العســكريين»
ً
عمومــا مــن الالجئيــن فــي العــراق الفيدرالــي الذيــن يرغبــون فــي العمــل كمحترفيــن الحصــول
فقــط ،فــي المقابــل ُيطلــب
علــى تصريــح عمــل منفصــل قبــل التمكــن مــن التوظيــف (مثــل أولئــك الذيــن يعملــون كأطبــاء أســنان) ،وقــد ُطلــب مــن
بعضهــم مغــادرة العــراق للتقــدم بطلــب للحصــول علــى مثــل هــذا التصريــح مــن خــارج البــاد.
أخيـ ًـرا ،ال يــزال مــن غيــر الواضــح مــا إذا كان الالجئــون الذيــن يحملــون البطاقــة المذكــورة أعــاه قادريــن علــى التســجيل لــدى
وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة ألغــراض الضمــان االجتماعــي فــي الممارســة العمليــة ،حيــث لــم يتــم تســجيل الغالبيــة
العظمى.
إقليم كردستان العراق
بشــكل عــام تقــع مســؤولية شــؤون اإلقامــة ضمــن نطــاق الحكومــة الفيدراليــة فــي العــراق  ،67لكــن إقليــم كردســتان
العــراق قــد مــارس درجــة مــن االختصــاص القضائــي تتعلــق باإلقامــة منــذ إنشــائه فــي عــام  ،1991إن مديريــات اإلقامــة
فــي إقليــم كردســتان العــراق مســؤولة عــن إصــدار تصاريــح اإلقامــة لألجانــب وطالبــي اللجــوء داخــل اإلقليــم ،وترتبــط
أمنيــا مسـ ً
ً
ً
ً
ً
ـبقا
وتصريحــا
إلزاميــا
عمومــا فحــص دم
إداريـ ًـا بــوزارة الداخليــة ،حيــث تتطلــب اإلجــراءات فــي مديريــة اإلقامــة
دائمــا مباشـ ً
مــن «األســايش» الــذي ال يعطــى ً
ـرة حيــث قــد ُيطلــب مــن الالجئيــن تأكيــد ســكنهم والحصــول علــى كفيــل
(حســب الجنســية) باإلضافــة إلــى تقديــم وثائــق التســجيل الخاصــة بهــم فــي المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون
الالجئيــن.
توفــر تصاريــح اإلقامــة اإلنســانية فــي إقليــم كردســتان-العراق ً
ً
فعليــا فــي العمــل لجميــع الالجئيــن داخــل اإلقليــم،
حقــا
ً
عمومــا لالجئيــن الذيــن دخلــوا إقليــم كردســتان العــراق بــدون تأشــيرة بالعمــل داخــل المنطقــة كالجــئ أو
حيــث ُيســمح
ً
طالــب لجــوء طالمــا أنهــم يحملــون تصريــح إقامــة إنســانيا إلقليــم كردســتان-العراق ويســتوفون الحــد األدنــى للســن
القانونــي لدخــول العمــل وهــو ً 15
عامــا ،ليســت هنالــك حاجــة لالجئيــن للحصــول بشــكل منفصــل علــى تصريــح عمــل مــن
وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة  -حكومــة إقليــم كردســتان مــن أجــل الحصــول علــى عمــل.
ومــع ذلــك فــإن توظيــف الالجئيــن فــي إقليــم كردســتان-العراق يقتصــر عـ ً
ـادة علــى الوظائــف والمهــن فــي القطــاع الخاص
التــي ال تتطلــب وثائــق إضافيــة ،وتتطلــب المهــن مثــل أطبــاء األســنان والصيادلــة والمحاميــن وســائقي ســيارات األجــرة
بطاقــات هويــة أو شــهادات مهنيــة والتــي ال يمكــن ً
دائمــا تقديمهــا أو تقييمهــا ،ممــا يعنــي منــع الالجئيــن المؤهليــن مــن
الوصــول إلــى وظائــف ضمــن مهنهــم الســابقة.
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ال ينعكــس حــق الالجئيــن الفعلــي فــي العمــل فــي وظائــف معينــة بالقطــاع الخــاص فــي إقليــم كردســتان-العراق ضمــن
أي أطــر أو سياســات قانونيــة ،فــي حيــن أن هــذا الوضــع يبــدو مواتيـ ًـا فــإن أي تغييــر ســلبي فــي إقامــة الالجئيــن يمكــن
أن يكــون لــه تأثيــر مباشــر علــى قدرتهــم علــى العمــل بشــكل قانونــي ،يعتمــد الوصــول إلــى العمــل وحمايتهــم بشــكل عــام
علــى اإلحســان الدائــم لحكومــة إقليــم كردســتان والعالقــات المســتقرة بيــن إقليــم كردســتان والحكومــة الفيدراليــة ،وعلــى
هــذا النحــو فــإن هنالــك ضمــان ضئيــل لالندمــاج االقتصــادي طويــل األجــل.
التنقل والعمل من إقليم كردستان -إلى العراق الفيدرالي
إن االفتقــار إلــى المعاملــة بالمثــل واالعتــراف بوضــع اإلقامــة بيــن إقليــم كردســتان والحكومــة الفيدراليــة يعنــي اســتمرار
تعــرض الالجئيــن لقيــود علــى التنقــل ،ويعتبرهــذا مصــدر قلــق خــاص لالجئيــن غيــر القادريــن علــى العثــور علــى عمــل فــي
إقليــم كردســتان العــراق ويرغبــون فــي البحــث عــن فــرص أفضــل فــي المحافظــات الجنوبيــة والوســطى مــن العــراق .تضــع
العمليــات الحاليــة العــبء اإلداري علــى كاهــل الالجئيــن المتــاك ومعالجــة وثائــق مختلفــة لالعتــراف الرســمي واإلقامــة
مــن قبــل الســلطات فــي كل مــن إقليــم كردســتان والعــراق الفيدرالــي ،حيــث قــد تــؤدي محاولــة الســفر مــن إقليــم
كردســتان العــراق إلــى العــراق الفيدرالــي دون وثائــق أو تصريــح مناســب إلــى االعتقــال أو االحتجــاز أو الترحيــل.

 3.2الضمان اإلجتماعي
يركــز هــذا القســم مــن التشــخيص القانونــي بالدرجــة األولــى علــى مشــروع قانــون المعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة للقطــاع
الخــاص المعــروض ً
حاليــا علــى البرلمــان .68
وبموجــب اإلطــار القانونــي الحالــي للضمــان االجتماعــي ،القانــون رقــم  39لعــام  ،1971تــم تصــور سلســلة مــن المراســيم
لتوســيع نطــاق التغطيــة تدريجيـ ًـا لتشــمل مجموعــات العمــال غيــر المحمييــن ،لــم يتــم تنفيــذ هــذه المراســيم بســبب مجموعــة
مــن العقبــات اإلجرائيــة والسياســية والقيــود األمنيــة  ،69وتشــمل الثغــرات فــي النظــام الحالــي إعانــات البطالــة وتغطيــة
األمومــة والفئــات المســتبعدة مــن العمــال والقطاعــات.
بموجــب مشــروع قانــون المعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة لعــام ( 2016مشــروع قانــون) المعــروض علــى البرلمــان  70فــإن
يجــب تســجيل جميــع العمــال المشــمولين بقانــون العمــل لعــام  2015والتأميــن عليهــم فــي جميــع فــروع الضمــان االجتماعــي
بمــا فــي ذلــك فــرع الصحــة ،وتوســيع نطــاق التغطيــة للعامليــن لحســابهم الخــاص (مــن خــال التأميــن االختيــاري ،علــى الرغــم
مــن أن هــذا ال يــزال نقطــة نقــاش) والعامليــن فــي االقتصــاد غيــر المنظــم ،كمــا يقــدم نظــام التأميــن ضــد البطالــة وهــي
تحافــظ علــى الهيــكل الحالــي لنظــم الضمــان االجتماعــي المنفصلــة للقطاعيــن العــام والخــاص ،ولكنهــا توفــر إمكانيــة نقــل
حقــوق التقاعــد المكتســبة مــن نظــام إلــى آخــر مــن أجــل تســهيل تنقــل العمــال بيــن كال القطاعيــن.
وفــي إقليــم كردســتانثم ً
أيضــا صياغــة قانونـ ًـا جديـ ًـدا للضمــان االجتماعــي للعامليــن فــي القطــاع الخــاص مــع العديــد مــن
األحــكام المشــابهة لتلــك المعمــول بهــا فــي قانــون العــراق الفيدرالــي ،ومــع ذلــك لــم يتــم االنتهــاء مــن هــذا بعــد.
فــي العــراق الفيدرالــي تبلــغ معــدالت االشــتراكات الحاليــة  21فــي المائــة مــن راتــب العامــل فــي القطــاع غيــر النفطــي29( ،
فــي المائــة فــي قطــاع النفــط) مــع نســبة اقتطــاع تعــادل  4.1فــي المائــة مــن قبــل العمــال و  16.9فــي المائــة مــن قبــل
أصحــاب العمــل (  25فــي المائــة ألربــاب العمــل فــي قطــاع النفــط) ،وبموجــب المــادة  14مــن مشــروع القانــون ســيتم
رتفــع نســب اإلقتطــاع إلــى  7فــي المائــة مــن العمــال وتخفيضهــا إلــى  13فــي المائــة ألصحــاب العمــل ،ليصبــح مجمــوع
االشــتراكات  20فــي المائــة فــي القطاعــات غيــر النفطيــة و  32فــي المائــة فــي القطاعــات النفطيــة (علــى الرغــم مــن أن هــذه
نقطــة نقــاش ً
حاليــا ولــم يتــم االتفــاق بعــد علــى هــذه المعــدالت).

 68لإلشــارة إلــى أن المعلومــات الــواردة مســتمدة مــن النســخة األوليــة لمشــروع القانــون الــذي يخضــع للتغييــر ،وفــي الواقــع تــم إحاطــة الهيئــات الوطنيــة المشــكلة علمــا بتوصيــات منظمــة العمــل
الدوليــة ،وتجــري مناقشــة التعديــات علــى مشــروع القانــون هــذا.
 69مقابلة وزارة العمل والشؤون االجتماعية
 70كما تمت مشاركته مع منظمة العمل الدولية للمراجعة الفنية في .2017/2016
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تــم تحديــد التأميــن االختيــاري للتقاعــد الــوارد فــي مشــروع القانــون لألشــخاص غيــر المشــمولين بقانــون العمــل والقطــاع
غيــر المنظــم بنســبة  7فــي المائــة مــن الدخــل المختــار مــن بيــن فئــات مختلفــة للعامــل  /صاحــب العمــل الحــر ،إلــى جانــب
مســاهمة مؤقتــة مــن الدولــة  9فــي المائــة.
تضمن مشروع قانون الضمان االجتماعي المزايا التالية للعمال المسجلين:
إجــازة األمومــة :يحــق للمــرأة (باســتثناء النســاء العامــات فــي المؤسســات التــي تديرهــا األســر والمســتبعدات مــن
حمايــة األمومــة  )71الحصــول علــى إجــازة أمومــة مدفوعــة األجــر لمــدة  14أسـ ً
ـبوعا بموجــب قانــون العمــل ،وبعــد هــذه
الفتــرة يتولــى صنــدوق الضمــان االجتماعــي دفــع تعويضــات ماليــة  .72ومــع ذلــك فــإن أحــكام حمايــة األمومــة فــي
شــكل تعويــض نقــدي فــي مشــروع القانــون ال تتماشــى مــع أحــكام األمومــة فــي قانــون العمــل لعــام  .2015قانــون
العمــل والمســودة الحاليــة لقانــون الضمــان االجتماعــي غيــر متســقة مــن حيــث تحديــد مــن المســؤول ماليـ ًـا (صاحــب
ً
العمــل أو صنــدوق الضمــان االجتماعــي) عــن دفــع 14
أســبوعا مــن الراتــب الكامــل  ،73أو إذا كان ســيتم تقاســم
التكلفــة بيــن صاحــب العمــل وصنــدوق الضمــان االجتماعــي .ومــع ذلــك ينــص مشــروع قانــون الضمــان االجتماعــي
علــى تعويــض بنســبة  75فــي المائــة مــن األجــر الســابق عــن فتــرة  14أسـ ً
ـبوعا مــن إجــازة األمومــة ،ومعــدل  50فــي
المائــة عــن أي فتــرة تتجــاوز  14أسـ ً
ـبوعا مــن إجــازة األمومــة ،وعلــى الرغــم مــن أن هــذه النســب مــرة أخــرى ال تــزال قيــد
74
المناقشــة والمواءمــة بيــن القوانيــن قيــد النظــر فــا بــد مــن توضيــح المســؤولية عــن تكاليــف االســتحقاقات النقديــة
خــال  14أسـ ً
ـبوعا مــن إجــازة األمومــة المنتظمــة ،علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة مــن قبــل لجنــة العمــل البرلمانيــة
والناخبيــن الوطنييــن لتنقيــح مشــروع القانــون لضمــان االتســاق مــع المعاييــر الدوليــة وأفضــل الممارســات ،بمــا فــي
ذلــك لتحويــل العــبء مــن أربــاب العمــل إلــى نهــج التأميــن.
اإلجــازة المرضيــة :تــم تمديــد أحــكام اإلجــازة المرضيــة بموجــب قانــون العمــل لعــام  2015والتــي تســمح للعامــل
بإجــازة مرضيــة مدفوعــة األجــر لمــدة ً 30
ـكل ســنوي ،كمــا و نــص مشــروع
يومــا ممولــة مــن قبــل صاحــب العمــل وبشـ ٍ
75
القانــون علــى أنــه يمكــن تجميــع هــذه الفتــرات حتــى ً 180
يومــا علــى مــدى ســت ســنوات  ،وبمجــرد اســتنفاد فتــرة
مســؤولية صاحــب العمــل عــن اســتحقاقات المــرض يتولــى صنــدوق الضمــان االجتماعــي المســؤولية ويســدد لصاحــب
العمــل أي مدفوعــات تمــت ،ومــع ذلــك ،يجــري تعديــل صياغــة هــذه األحــكام لتوضيــح خيــارات التراكــم وتقريــب
القانــون بمــا يتماشــى مــع التوصيــات القانونيــة لمنظمــة العمــل الدوليــة.
البطالــة :تــم إدخــال التأميــن ضــد البطالــة  -الــذي ال يوجــد حاليــا فــي العــراق بموجــب القانــون رقــم  39لســنة 1971
ً
وفقــا للشــروط التاليــة )1( :دفــع مــا ال يقــل
 فــي مشــروع قانــون الضمــان االجتماعــي  ،76حيــث ُيدفــع بــدل البطالــةعــن  24اشـ ً
راغبــا وقـ ً
ـهريا قبــل كل فتــرة بطالــة ؛ ( )2إذا كان الشــخص العاطــل ً
ـتراكا شـ ً
ـادرا علــى العمــل ؛ ( )3أن يكــون
ً
مســجال فــي مكتــب توظيــف ؛ و ( )4أال يكــون إنهــاء العمــل بســبب خطــأ أو جنحــة مــن جانــب
الشــخص العاطــل
ُ
العامــل ،77وبموجــب مشــروع القانــون تمنــح إعانــات البطالــة لمــدة  6-3أشــهر حســب مــدة االشــتراك قبــل إنهــاء
التوظيــف ،وتحســب علــى أســاس األجــر األخيــر بنســبة  75%للشــهر األول ،و  65%للشــهر الثانــي ،و  55%للشــهر
الثالــث ،و  50%للشــهر الرابــع والخامــس والســادس ،كمــا وينــص مشــروع القانــون علــى أن النظــام يتــم تمويلــه
بمســاهمة قدرهــا  1%يدفعهــا صاحــب العمــل،و يحــدد مشــروع القانــون عــدد المــرات التــي يتــم فيهــا تقديــم إعانــات
البطالــة إلــى ثــاث مــرات علــى مــدار فتــرة التغطيــة بالكامــل بموجــب القانــون طالمــا تــم دفــع مــا ال يقــل عــن 24
اشـ ً
ـتراكا شـ ً
ـهريا فــي كل مــرة قبــل بــدء فتــرة بطالــة جديــدة  ،78وربمــا يتــم إقتراحهــا كإجــراء وقائــي لمنــع االســتخدام
المفــرط للنظــام .ومــع ذلــك فــإن مثــل هــذا القيــد العــام لمزايــا البطالــة ال يتماشــى مــع معاييــر العمــل الدوليــة.
المعــاش والورثــة :يحــدد مشــروع القانــون أن نظــام المعاشــات يتــم تمويلــه مــن خــال مســاهمة قدرهــا  9%يدفعهــا
صاحــب العمــل و  7%يدفعهــا العامــلُ ،تدفــع المعاشــات للمؤمــن عليــه فــي ســن  58( 63للنســاء) مــع ً 15
عامــا مــن
عامــا مــن االشــتراكات ،أو فــي ســن  50مــع اشــتراك ً 30
االشــتراكات ،فــي ســن  55( 60للنســاء) مــع ً 20
عامــا ( 25
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قانون العمل ،المادة .93
انظر المادة  87من قانون العمل.
انظر قانون العمل  ،2015المادة  .)1( 87تمت اإلشارة إلى هذه المسألة خالل المشاورات وسيتم تناولها في مشروع قانون الضمان االجتماعي.
مشروع قانون ،المادة .36
قانون العمل رقم  37لسنة  ،2015المادة .80
مشروع قانون المعاشات والتأمينات االجتماعية ،الفصل التاسع
مشروع قانون المعاشات والتأمينات االجتماعية ،المادة .62
المادة  67من مشروع القانون
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للنســاء) ،و ُيحســب الراتــب التقاعــدي علــى أســاس  2.5%مــن متوســط األجــر الشــهري للعامــل المتقاعــد مضروبـ ًـا
فــي عــدد أشــهر الخدمــة المؤمــن عليهــا مقسـ ً
ـوما علــى  ،12حيــث تنطبــق شــروط تأهيــل محــددة علــى العامــات فــي
حضانــة األطفــال نظـ ًـرا لعــدم وجــود نظــام تقاعــد شــامل فــي العــراق فــإن العمــال واألســر الذيــن ســاهموا فــي الحــد
األدنــى لفتــرة التأهيــل للضمــان االجتماعــي هــم وحدهــم المؤهلــون للحصــول علــى معاشــات تقاعديــة ،العمــال ذوو
الوظائــف المهنيــة المختلطــة الذيــن قضــوا أجــزاء مــن حياتهــم العمليــة كأشــخاص عامليــن وأجــزاء أخــرى كأشــخاص
يعملــون لحســابهم الخــاص ،أو العمــال مــع وظائــف مهنيــة متقطعــة (مثــل العمــال غيــر المنتظميــن أو النســاء فــي
وظائــف بــدوام جزئــي) يتــم وضعهــم فــي ظــروف غيــر مؤاتيــة ألن القواعــد تجعــل مــن الصعــب عليهــم اســتيفاء
الشــروط المؤهلــة للحصــول علــى معــاش مــدى الحيــاة  ،79وأخيـ ً
ـرا ُتدفــع مخصصــات الورثــة فــي حالــة وفــاة العامــل
المؤمــن عليــه أثنــاء فتــرة خدمتــه.
إصابــة العمــل والمــرض واألمــراض المهنيــة :فــي حالــة إصابــة العمــل يلتــزم صاحــب العمــل بدفــع أجــر كامــل يــوم
اإلصابــة ،ثــم يدفــع الصنــدوق أجـ ًـرا كامـ ًـا طــوال مــدة العــاج ،إذا نتــج عــن إصابــة العمــل عجــز كلــي يحصــل العامــل
المؤمــن عليــه علــى  80%مــن متوســط أجــره فــي آخــر ســنة عمــل لــه ،إذا نتــج علــى اإلصابــة عجــز جزئــي فيحســب
المعــاش علــى أســاس المعــاش المســتحق ونســبة العجــز الجزئــي.
يقــدم الجــدول  5أدنــاه نظــرة عامــة مرئيــة علــى توفيــر الضمــان االجتماعــي وتغطيتــه إلــى جانــب تغطيــة البرامــج غيــر
المســاهمة (باللــون األزرق).
الجدول  :5النطاق والتغطية الحالية للحماية االجتماعية في العراق
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 79انظر المادة .29
 80ينفــذ مشــروع قانــون الضمــان االجتماعــي (فــي كل مــن العــراق الفيدرالــي وإقليــم كوردســتان) تغييــرات كبيــرة فــي نطــاق وتغطيــة الضمــان االجتماعــي عنــد اعتمــاده .يعــرض الجــدول الوضــع
علــى مــا هــو عليــه ً
حاليــا (أكتوبــر .)2021
ً
ً
اقتصاديــا .تشــير أحــدث البيانــات الصــادرة عــن وزارة العمــل
اقتصاديــا ،وقــد تســتبعد األفــراد غيــر النشــطين
 81تســتهدف شــبكات األمــان االجتماعــي الفقــر وقــد تغطــي األفــراد النشــطين
والشــؤون االجتماعيــة (أكتوبــر  )2021إلــى أن أكثــر مــن نصــف  5.4مليــون فــرد يعيشــون فــي منــازل يتلقــون فيهــا شــبكة األمــان االجتماعــي «قــادرون علــى العمــل» ،علــى الرغــم مــن أن
المعاييــر المســتخدمة لتحديــد ذلــك غيــر واضحــة.
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 3.2.1التغطية
ـير أحــدث البيانــات الحكوميــة إلــى أن التأميــن االجتماعــي يغطــي ً
ُتشـ ُ
حاليــا  600ألــف عامــل فــي القطــاع الخــاص (مــن إجمالــي
ً
 5.25مليــون تقريبــا) ويرجــع ذلــك فــي جــزء كبيــر منــه إلــى التغطيــة القانونيــة المحــدودة (انظــر الجــدول أعــاه) وارتفــاع
معــدالت الســمة غيــر المنظمــة فــي القطــاع ،ومــن المقــدر أن يصــل التأميــن االجتماعــي للعامليــن فــي القطــاع العــام إلــى
ً
تقريبــا باســتثناء المقاوليــن مــن الباطــن.
جميــع العامليــن فــي القطــاع

أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص
يحــاول مشــروع القانــون تغطيــة االقتصــاد غيــر المنظــم بمــا فــي ذلــك العمــال غيــر المنظميــن الذيــن تــم تعريفهــم علــى
أنهــم «مجموعــة مــن األفــراد والمؤسســات الصغيــرة التــي تنتــج الســلع أو تقــدم الخدمــات وتعمــل لحســابها الخــاص دون
ترخيــص» ،82يشــمل هــذا التعريــف العامليــن لحســابهم الخــاص الذيــن ال يشــملهم بالفعــل قانــون العمــل لعــام  2015لكنــه
ال يشــمل العمــال المعينيــن مــن قبــل صاحــب العمــل (الــذي يعمــل لحســابه الخــاص) ألنهــم ال يعملــون لحســابهم الخــاص.
ُتقــدم األحــكام الــواردة فــي الفصــل العاشــر مــن مشــروع القانــون مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي تهــدف إلــى توســيع
نطــاق الضمــان االجتماعــي ليشــمل أصحــاب العمــل والعامليــن لحســابهم الخــاص  /األشــخاص الذيــن ال يشــملهم قانــون
العمــل لعــام  2015مــن خــال التأميــن اإلختيــاري المدعــوم ،إن نطــاق التغطيــة االختياريــة أو الطوعيــة يتعلــق فقــط بتأميــن
المعاشــات وليــس الفــروع األخــرى للضمــان االجتماعــي مثــل األمومــة ،والصحــة ،واإلعاقــة.
شــروط الوصــول إلــى التغطيــة االختياريــة ألصحــاب العمــل أو العامليــن لحســابهم الخــاص أو األشــخاص الذيــن يعملــون
خــارج العــراق منصــوص عليهــا فــي المــادة  72مــن مشــروع القانــون وتشــمل( :أ) شــرط ُ
العمــر أن ال يتجــاوز  45ســنة وقــت
ُ
التســجيل؛ (ب) اللياقــة الطبيــة( ،ج) االلتــزام بنســب االشــتراكات المنصــوص عليهــا فــي القانــون .وحــددت االشــتراكات
83
ـل
بنســبة  7فــي المائــة للمؤمــن عليهــم وتتحمــل الدولــة  9فــي المائــة  ،مــن الممكــن لألشــخاص المؤمــن عليهــم بكشـ ٍ
طوعــي االختيــار بحريــة بيــن فئــات الدخــل المختلفــة ،ويمكنهــم االنتقــال مــن فئــة إلــى أخــرى بعــد عــام واحــد مــن االشــتراك،
طوعــا قـ ً
ً
ـادرا علــى اختيــار فئــة الدخــل التــي تناســبه أكثــر،
هــذا يعنــي أنــه مــن الناحيــة العمليــة ســيكون الشــخص المؤمــن عليــه
ومــن الناحيــة النظريــة فإنــه يمكنهــم اختيــار أدنــى فئــة فــي بدايــة حياتهــم المهنيــة أو التســجيل ثــم االنتقــال إلــى الفئــات
األعلــى فــي النهايــة حيــث يجــب حســاب المعاشــات التقاعديــة فقــط علــى أســاس متوســط الســنوات الخمــس األخيــرة ،كمــا
ً
طوعــا والعامليــن لحســابهم الخــاص دفــع االشــتراكات ألقصــر فتــرة ممكنــة
تتيــح المــادة  37ألصحــاب العمــل الملتحقيــن
ضمــن أقــل مســتوى مــن أجــل االســتفادة مــن الحــد األدنــى للمعــاش التقاعــدي  -علــى الرغــم مــن أن الحــد األدنــى للمعــاش
ال يــزال قيــد الدراســة والنقــاش ،قــد يكــون نظــام حوافــز هــذا إشـ ً
ـكاليا حيــث ســبق أن قدمــت منظمــة العمــل الدوليــة توصيــة
بشــأنه مــن ناحيــة طــرق تجنــب مشــاكل مماثلــة .84
قــد تشــكل المتطلبــات العمريــة والصحيــة المذكــورة أعــاه للوصــول إلــى التأميــن الطوعــي عقبــات أمــام األشــخاص الذيــن
تزيــد أعمارهــم عــن ً 45
عامــا والذيــن يتمتعــون باللياقــة الطبيــة مــن التســجيل فــي النظــام ،بمــا فــي ذلــك األشــخاص الذيــن
ـكل إلزامــي فــي الماضــي فــي ســن أصغــر ،ولكــن بســبب أنهــم أصبحــوا يعملــون
ســبق لهــم العمــل والمؤمــن عليهــم بشـ ٍ
ً
(إجباريــا كموظفيــن) فــي
لحســابهم الخــاص فــي فتــرة الحقــة ،ومــن هنــا ومــن أجــل ضمــان األشــخاص الذيــن تــم تأمينهــم
الماضــي ليكونــوا قادريــن علــى االســتمرار فــي التأميــن االختيــاري اقترحــت منظمــة العمــل الدوليــة أن يتــم وضــع تنــازل
عــن الســن والظــروف الصحيــة فــي المــادة  72لمثــل هــذه الفئــات مــن العمــال فــي حتــى ال يفقــدوا التغطيــة فــي الحمايــة
اإلجتماعيــة .85
يبلــغ دعــم الدولــة المقطــوع المنصــوص عليــه فــي مشــروع القانــون أكثــر مــن نصــف المســاهمة فــي حــاالت التأميــن
االختيــاري ،ويمكــن أن يعمــل هــذا علــى تحفيــز التأميــن االختيــاري ومــع ذلــك ومــن منظــور تنظيمــي فإنــه مــن الممكــن اعتبــار
دعــم الدولــة مبالغـ ًـا فيــه خصوصـ ًـا لألشــخاص العامليــن لحســابهم الخــاص مــن ذوي الدخــل المرتفــع  ،86حيــث أنــه مــن المهــم
جذابــا لألشــخاص العامليــن لحســابهم الخــاص فحســب بــل يضمــن ً
ً
أال يكــون التأميــن االختيــاري
أيضــا االســتدامة الماليــة
واإلنصــاف فــي النظــام لجميــع فئــات العمــالً ،
جنبــا إلــى جنــب مــع األخــذ بعيــن االعتبــار للظــروف الخاصــة والهــدف الشــامل
لتحقيــق تغطيــة واســعة وتجميــع المخاطــر .87
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مشروع قانون ،المادة .)19( 1
انظر المادة  75من مشروع القانون
انظر المذكرة الفنية لمنظمة العمل الدولية.
انظر المذكرة الفنية لمنظمة العمل الدولية.
أوصت منظمة العمل الدولية في مراجعات مشروع القانون بمقياس متدرج مع مستويات متناقصة من اإلعانات للدخول المعلنة المرتفعة.
انظر المذكرة الفنية لمنظمة العمل الدولية.
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 3السياق القانوني

أشــارت التجــارب الدوليــة إلــى أن آليــات التأميــن الطوعــي ال تــؤدي إلــى زيــادات كافيــة فــي التغطيــة والحمايــة ،وقــد ســبق
لمنظمــة العمــل الدوليــة أن أوصــت بــأن تنظــر الحكومــة فــي اتخــاذ تدابيــر لتوســيع التغطيــة اإللزاميــة بـ ً
ـدال مــن وضــع تغطيــة
اختياريــة ،ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال التوســيع التدريجــي لتغطيــة الضمــان االجتماعــي اإللزامــي ليشــمل جميــع فئــات
العمــال إلــى جانــب االســتثمارات فــي قــدرات المراقبــة وأنظمــة االمتثــال واإلنفــاذ ،والمزيــد مــن التعديــات فــي تمويــل
وإدارة الضمــان االجتماعــي .88

العمال في اإلقتصاد غير المنظم
يوفــر مشــروع قانــون الضمــان االجتماعــي شـ ً
ـكال واحـ ًـدا مــن أشــكال التأميــن االختيــاري «لالقتصــاد غيــر المنظــم» لتأميــن
كإعتــراف لعــدم تجانــس االقتصــاد غيــر المنظــم والتحديــات المالزمــة لتعريــف العمــال فــي هــذه
المعاشــات التقاعديــة،
ٍ
ً
المجموعــة أوصــت منظمــة العمــل الدوليــة بــأن يتــم تعديــل مشــروع قانــون الضمــان االجتماعــي ليتضمــن أحكامــا متنوعــة
ومنهجــات تغطيــة تســتند إلــى نــوع ترتيبــات العمــل للعمــال فــي اإلقتصــاد غيــر المنظــم  ،89ســيكون مثــل هــذا النهــج أفضــل
مــن وجــود نهــج شــامل لجميــع العمــال الذيــن يعملــون بحكــم الواقــع فــي العمالــة غيــر المنظمــة.
كمــا هــو الحــال بالنســبة للعامليــن لحســابهم الخــاص فــإن العمــال الذيــن لــم يتــم تغطيتهــم مــن قبــل فــي الضمــان االجتماعــي
والذيــن يعملــون بحكــم الواقــع فــي االقتصــاد غيــر المنظــم يميلــون للحصــول علــى حوافــز أكبر لتلقــي تأمين قصيــر األجل ضد
المخاطــر قصيــرة األجــل مثــل الصحــة واألمومــة واإلصابــة والبطالــة عوضـ ًـا عــن التأمين طويــل األجل للمعــاش التقاعدي.

التسجيل في الضمان اإلجتماعي
ُ
حيــث يتــم التســجيل فــي الضمــان
إن تســجيل المؤسســة هــو شــرط مســبق لتســجيل العمــال فــي الضمــان االجتماعــي،
االجتماعــي مــن خــال اإلدارات المحليــة للتقاعــد والضمــان االجتماعــي فــي كل محافظــة ،وتعتمــد تكلفــة التســجيل علــى
عــدد العمــال ،ولتســهيل عمليــة التســجيل يشــتمل موقــع وزارة التجــارة علــى نظــام إلكترونــي يوجــه أصحــاب العمــل لتســجيل
العمــال ويتيــح خدمــة الدفــع اإللكترونــي للمســاهمات ،وبموجــب إجــراءات جديــدة نسـ ً
ـبيا فإنــه يتــم توجيــه أصحــاب العمــل
إلــى عمليــة التســجيل فــي الضمــان االجتماعــي عنــد تســجيل المؤسســة (انظــر القســم أدنــاه حــول تســجيل المؤسســة) .وفــي
حالــة عــدم وجــود رقــم تســجيل للشــركة فإنــه ال يمكــن ألصحــاب العمــل التســجيل فــي صنــدوق الضمــان االجتماعــي كمــا
ال يمكنهــم تســجيل عمــال المؤسســة فــي الصنــدوق  ،90وعلــى هــذا النحــو فإنــه يجــب التغلــب علــى الحواجــز التــي تعتــرض
إضفــاء الســمة المنظمــة علــى المؤسســة لتحســين تغطيــة الضمــان االجتماعــي للعمــال المســتخدمين ،علمـ ًـا بــأن متطلبــات
التســجيل ليســت موحــدة ً
حاليــا فــي جميــع الفــروع إال أن الــوزارة لديهــا إدارة معلومــات الضمــان االجتماعــي التــي تقــدم
المعلومــات والمســاعدة.

 3.3القوانين ُ
الم َن ِظمة للوحدات اإلقتصادية
إن قانــون الشــركات رقــم  21لعــام ( 1997بصيغتــه المعدلــة فــي  )2004هــو التشــريع الرئيســي الــذي يحكــم الشــركات فــي
العــراق ويشــمل الشــركات فــي إقليــم كردســتان العــراق ،حيــث يحكــم القانــون نوعيــن مــن الشــركات  -شــركات القطــاع
الخــاص والشــركات المختلطــة (الشــركات التــي يتــم تأسيســها بشــكل مشــترك مــن قبــل األفــراد والقطــاع العــام ،مــع امتــاك
القطــاع العــام  25فــي المائــة علــى األقــل مــن رأس المــال) ،ويمكــن أن يكــون لــدى الشــركات المختلطــة الســجل القانونــي
لشــركة ذات مســؤولية محــدودة ( )LLCأو شــركة مســاهمة ،كمــا يمكــن للمؤسســات الخاصــة أن تتخــذ الشــكل القانونــي
لشــركة ذات مســؤولية محــدودة أو شــركة مســاهمة أو شــراكة عامــة أو مؤسســة فرديــة أو شــركة بســيطة:
يجــوز لألفــراد التســجيل ليكونــوا المالــك الوحيــد للمؤسســة ويكونــوا مســؤولين بشــكل شــخصي عــن العمليــات الماليــة
للمؤسســة ،بمــا فــي ذلــك الديــون.
الشــراكة العامــة هــي اتحــاد يتكــون مــن شــخصين أو أكثــر يكونــون مســؤولين بالتضامــن عــن ديــون الشــراكة ،ويعتبــر
ككيــان قانونــي وقــد يتعامــل مــع األعمــال التجاريــة باســمه الخــاص.
تتكــون الشــركة البســيطة مــن شــريكين إلــى خمســة شــركاء إمــا يســاهمون فــي رأس مــال الشــركة أو مــن خــال
الخدمــات المقدمــة ،يتطلــب إضفــاء الطابــع المنظــم علــى هــذه الشــركات التصديــق علــى قوانينهــا مــن قبــل كاتــب

 88انظر المذكرة الفنية لمنظمة العمل الدولية.
 89انظر المذكرة الفنية لمنظمة العمل الدولية.
 90مقابلة وزارة العمل والشؤون االجتماعية
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ً
متبوعــا بتقديمهــا إلــى الســجل التجــاري ،وتتمتــع الشــركات البســيطة بالشــخصية االعتباريــة مــن تاريــخ إيــداع
العــدل،
91
أنظمتهــا األساســية لــدى كاتــب الســجل التجــاري .

 3.3.1تسجيل مؤسسة تجارية
ُبذلــت جهــود علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة لتبســيط عمليــات تســجيل األعمــال مــن أجــل مســاعدة رواد األعمــال علــى
إنشــاء وتســجيل أعمالهــم التجاريــة والتســجيل فــي الضمــان االجتماعــي ،فــي بعــض المــدن توفــر مواقــع الشــبكة العنكبوتيــة
مثــل بوابــة التســجيل اإللكترونــي فــي بغــداد  92إرشــادات خطــوة بخطــوة لتســجيل الشــركات ،حيــث تتضمــن كل خطــوة مــن
خطــوات العمليــة قائمــة وروابــط بالتشــريعات واللوائــح ذات الصلــة باإلضافــة إلــى الرســوم والنمــاذج والكيــان المســؤول
ومعلومــات عــن العمليــة أو التوثيــق أو اإلجــراءات األخــرى المطلوبــة للتقــدم إلــى المرحلــة التاليــة مــن التســجيل ،كمــا
تتضمــن بوابــة التســجيل ً
أيضــا قائمــة جهــات االتصــال للحصــول علــى مســاعدة أو التســهيالت فــي غرفــة التجــارة المحليــة.
فــي المقابــل تــم إطــاق نظــام «النافــذة الواحــدة»  93الجديــد عبــر اإلنترنــت لتبســيط العمليــة للمواطنيــن العراقييــن األمــر
الــذي أدى للتخفيــف مــن الزيــارات الشــخصية المتعــددة فــي زيــارة واحــدة ،النظــام هــو نتيجــة جهــود تعاونيــة مــن قبــل مؤتمــر
األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة (أونكتــاد) وحكومــات العــراق والواليــات المتحــدة وشــبكة ريــادة األعمــال العالميــة.
تتوفــر أشــكال مختلفــة مــن التســجيل ألصحــاب المشــاريع والشــركات اعتمـ ً
ـادا علــى ســجلهم القانونــي والقطــاع الــذي ينتمــون
إليــه ،فعلــى ســبيل المثــال لــدى وزارة الصحــة ووزارة الزراعــة عمليــات خاصــة للتســجيل والترخيــص ،ويمكــن للمصانــع
الصغيــرة التــي تفضــل التســجيل كشــركات أن يقــوم بالتســجيل لــدى وزارة الصناعــة والمعــادن بـ ً
ـدال مــن وزارة التجــارة.

مؤسسة تجارية في بغداد
مربع  14 :3خطوة لتسجيل
ٍ
الخطــوة  :1الخطــوة األولــى هــي الحصــول علــى الموافقــة المبدئيــة الســم تجــاري مــن غرفــة التجــارة المحليــة.

اســتكمال اســتمارة حجــز االســم التجــاري مــع نســخة مــن الهويــة الوطنيــة والرســوم البالغــة  54,750دينــار عراقــي
ً
ً
أمريكيــا) ومبلــغ إضافــي يتــراوح بيــن  200ألــف و  500ألــف دينــار عراقــي (مــا يقــرب مــن 135
دوالرا
(حوالــي 378
أمريكيــا) يتــم دفعهــا اعتمـ ً
ً
ً
ـادا علــى نــوع الشــركة التــي يجــري تســجيلها .يجــب تقديــم مــا ال يقــل عــن
دوالرا
إلــى 340

عشــرة أســماء عربيــة مختلفــة إلــى غرفــة التجــارة ،والتــي تقــوم بعــد ذلــك بإجــراء بحــث لمعرفــة مــا إذا كان االســم
ً
متاحــا أو تــم الحصــول عليــه بالفعــل مــن قبــل شــركة أخــرى.

الخطوتــان  2و  :3الخطــوة الثانيــة مــن العمليــة هــي اســتالم الموافقــة الرســمية علــى االســم التجــاري مــن غرفــة

التجــارة الفيدراليــة ،ويجــب علــى مقــدم الطلــب الحصــول علــى الموافقــة مــن غرفــة التجــارة المحليــة وتقديمهــا

إلــى الغرفــة الفيدراليــة مــن أجــل بــدء بحــث آخــر عــن االســم ،وبمجــرد الموافقــة علــى االســم يجــب دفــع عــدد مــن
الرســوم اعتمـ ً
ـادا علــى أنشــطة المؤسســة التــي تتــراوح بيــن  150,000دينــار عراقــي و  1,000,000دينــار عراقــي
ً
ً
أمريكيــا).
دوالرا
( 100دوالر أمريكــي إلــى 685

الخطوتيــن  4و  :5بمجــرد االنتهــاء مــن الخطــوات المذكــورة أعــاه يتــم طباعــة خطــاب االســم التجــاري وتوقيعــه،

ثــم يتــم إصــدار خطــاب الموافقــة علــى االســم التجــاري الرســمي.

الخطوتيــن  6و  :7يجــب إيــداع الحــد األدنــى لإليــداع (يختلــف المبلــغ حســب طبيعــة الشــركة) فــي بنــك معتمــد

وتأكيــده مــن خــال كشــف حســاب مصرفــي وخطــاب تأكيــد اإليــداع ،يتــم حظــر اإليــداع فــي البنــك حتــى إصــدار

شــهادة التســجيل ،ولكــن يمكــن ســحبها بعــد ذلــك مباشــرة.

الخطــوة  :8يمكــن لصاحــب المشــروع التقــدم عبــر اإلنترنــت فــي موقــع الويــب الخــاص بمســجل الشــركات  94التابــع

لــوزارة التجــارة مــن أجــل التســجيل ،حيــث يجــب تقديــم خطــاب تأكيــد االســم التجــاري وإثبــات اإليــداع المصرفــي

91
92
93
94

قانون الشركات رقم  21لسنة ( 1997وتعديالته )2004
https://baghdad.eregulations.org/procedure/62/step/410?l=en&reg=0
انظر إلى /https://business.mot.gov.iq
/tasjeel.mot.gov.iq/Card25
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ً
أحيانــا إلغــاء
وعقــد التأســيس للمؤسســة مــع بطاقــة الهويــة الوطنيــة األصليــة واتفاقيــة إيجــار الملكيــةُ ،يطلــب
ً
ً
ً
شــرطا
البطاقــة التموينيــة ،علــى الرغــم مــن أن هــذا ليــس
علمــا بأنــه يجــب أن يتــم صياغــة عقــد
قانونيــا ،95

التأســيس مــن قبــل المحاميــن  96وتختلــف تكلفــة عقــد التأســيس حســب شــركة المحامــاة.

الخطــوة  9و  :10يتــم إرســال بريــد إلكترونــي للموافقــة المبدئيــة إلــى المتقــدم لتســجيل المؤسســة ،يجــب بعــد
ً
شــخصيا فــي الســجل ،بعــد ذلــك يمكــن
ذلــك تقديــم نســخ ورقيــة مــن الوثائــق الالزمــة والتحقــق مــن الهويــة
الحصــول علــى بطاقــة شــارة رســمية باســتخدام البريــد اإللكترونــي للموافقــة المبدئيــة والهويــة الوطنيــة.

الخطــوة  :11يتــم تأكيــد االســم التجــاري ويتــم تقديــم قائمــة بالرســوم ذات الصلــة وإيصــال التســجيل وتقديــم

اإلقــرارات القانونيــة إلــى المتقــدم لتســجيل المؤسســة ،يقــوم بعــد ذلــك مســجل الشــركات بتعميــم شــهادة
التســجيل علــى بنــك الراشــد ومصــرف الرافديــن ودائــرة الضمــان االجتماعــي ووزارة التجــارة ووزارة التخطيــط
والبنــك المركــزي وهيئــة الضرائــب ووزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة واألجهــزة الحكوميــة األخــرى ذات الصلــة.97
الخطوتيــن  12و  :13يتــم دفــع الرســوم وتســجيلها فــي وزارة االتصــاالتُ ،تقــدر غرفــة التجــارة فــي بغــداد أن قائمــة

ً
ً
أمريكيــا).
دوالرا
الرســوم تصــل عــادة إلــى حوالــي  73,000دينــار عراقــي (50
ً
الخطــوة  :14يتــم منــح رخصــة التســجيل ويتــم تأســيس المشــروع قانونيــا ،يوقــع مؤســس المشــروع ويقــدم

بصمــات أصابعــه مــن أجــل الحصــول علــى رخصــة التســجيل .ثــم يتــم إرســال نشــرة تســجيل إلــى جميــع الجهــات

المعنيــة مرفقــة برخصــة التســجيل والرقــم الضريبــي ورقــم الضمــان االجتماعــي للمؤسســة.

ولكــن قبــل أن تبــدأ الشــركة العمــل بشــكل قانونــي يجــب عليهــا تســجيل جميــع العمــال فــي الضمــان االجتماعــي ودفــع

وديعــة ضمــان اجتماعــي تبلــغ حوالــي ثالثــة أشــهر مــن كشــوف المرتبــات إلــى وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة.

تعتبــر خطــوات تســجيل االســم التجــاري لــرواد األعمــال األفــراد أقــل صعوبــة ويمكــن إكمالهــا مــن خــال غرفــة التجــارة
المحليــة ،حيــث يجــب علــى رواد األعمــال التوقيــع وتقديــم عقــد إيجــار وبطاقــة إقامــة وبطاقــة هويــة وطنيــة وبيــان إقــرار
ً
ً
مدنيــا لــدى مكتــب غرفــة التجــارة ،يجــب علــى صاحــب المشــروع تقديــم نفســه فــي
موظفــا
بــأن مقــدم الطلــب ليــس
99
98
المكتــب لغــرض تســجيل االســم التجــاري  ،التكلفــة اإلجماليــة للتســجيل الفــردي حوالــي  23,750دينــار عراقــي ( 15دوالر
ً
وفقــا لقانــون األحــوال الشــخصية ،يجــب علــى رائــدات األعمــال المتزوجــات الخضــوع لإلجــراء اإلضافــي للحصــول
أمريكــي).
علــى موافقــة الــزوج لمغــادرة المنــزل والتــي تســتغرق عـ ً
ـادة حوالــي يــوم واحــد إلكمالهــا إذا لــم تكــن هنــاك صعوبــات .100

مربع  :4قدرة المواطنين غير العراقيين والالجئين على إنشاء مؤسسات منظمة
يواجــه الالجئــون والمواطنــون غيــر العراقييــن معيقــات قانونيــة وإجرائيــة أكبــر عنــد قيامهــم بإنشــاء مؤسســة منظمــة،
تمــت إزالــة القيــود القانونيــة المفروضــة علــى الملكيــة األجنبيــة للمؤسســات إلــى حــد كبيــر فــي أوائــل العقــد األول

مــن القــرن الحالــي فــي العــراق وأصبــح لألجانــب اآلن الحــق فــي الحصــول علــى عضويــة فــي الشــركات كمؤسســين أو
مســاهمين أو شــركاء  ،101وبموجــب قانــون الشــركات المعــدل ال يشــترط أن يكــون أعضــاء مجلــس اإلدارة أو المســاهمون
مواطنيــن عراقييــن  ،102ومــع ذلــك فــإن عـ ً
ـددا مــن متطلبــات التســجيل بمــا فــي ذلــك شــرط الحصــول علــى تصريــح أمنــي

مــن وزارة الداخليــة ،وتصريــح اإلقامــة ،ومتطلبــات الترخيــص والحســاب المصرفــي يمكــن أن تجعــل عمليــة التســجيل
ً
تســتغرق ً
عائقــا خاصــة بالنســبة لالجئيــن الذيــن ينتظــرون للحصــول بطاقــات اإلقامــة أو
وقتــا أطــول وربمــا تشــكل

التصاريــح األمنيــة ،وعلــى ســبيل المثــال يقــال إن التدقيــق األمنــي يســتغرق عــادة مــا بيــن  3و  6أشــهر وقــد يســتغرق

 95تقرير ممارسة أنشطة األعمال الصادر عن البنك الدولي  ،2020ص 8
 96تقرير ممارسة أنشطة األعمال الصادر عن البنك الدولي  ،2020ص 8
 97تقرير ممارسة أنشطة األعمال الصادر عن البنك الدولي  ،2020ص 8
https://baghdad.eregulations.org/procedure/95/step/831?l=en&reg=0 98
https://baghdad.eregulations.org/procedure/95/step/831?l=en&reg=0 99
 100انظر قانون األحوال الشخصية رقم  188لعام  ،1959المادة  25والبنك الدولي ( )2020تقرير ممارسة األعمال  ،2020البنك الدولي
 101قانون الشركات لعام ( 1997المعدل في  )2004المادة  12والتعليمات الوزارية رقم  196بتاريخ  15مارس .2004
 102قانون الشركات رقم  21لسنة ( 1997المعدل في  )2004القسم  3مادة .12
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ً
وقتــا أطــول بكثيــر إلكمالــه فعليـ ًـا ،فــي المقابــل ال يحــق لألجانــب امتــاك أرض أو عقــارات ثابتــة بــدون جنســية .103
يمنــح قانــون الالجئيــن السياســيين لعــام ( 1971المــادة  )11الالجئيــن المعتــرف بهــم بموجــب القانــون الحــق فــي

االنخــراط فــي التجــارة واألعمــال علــى قــدم المســاواة مــع المواطنيــن  ،104ومــع ذلــك ال يوجــد إطــار قانونــي أو تصريــح

خــاص معمــول بــه لتمكيــن الالجئيــن غيــر المؤهليــن للحصــول علــى وضــع الالجــئ السياســي أو العســكري بموجــب
قانــون عــام ( 1971الــذي يشــمل غالبيــة الالجئيــن الهاربيــن مــن الصــراع بمــا فــي ذلــك الالجئيــن الســوريين) مــن الحصــول

علــى ترخيــص لتشــغيل مشــروع تجــاري ،إذا أن عليهــم أن يتبعــوا نفــس اإلجــراءات التــي يتبعهــا رجــل أعمــال أجنبــي ،فــي
الممارســة العمليــة هــذا يعنــي الحصــول علــى تصريــح أمنــي وترخيــص لتســجيل شــركة  ،105هنــاك ً
أيضــا تصــور واســع

االنتشــار بيــن الالجئيــن والبنــوك نفســها بــأن الالجئيــن ال يمكنهــم فتــح حســاب مصرفــي بــدون هويــة وطنيــة عراقيــة علــى

الرغــم مــن عــدم وجــود عوائــق قانونيــة للقيــام بذلــك .106

 3.3.2الضرائب
إن قانــون ضريبــة الدخــل الفيدرالــي رقــم  113لعــام ( 1982بصيغتــه المعدلــة فــي  )2003هــو القانــون الرئيســي الــذي يحكــم
الضرائــب فــي العــراق ،الهيئــة العامــة للضرائــب ( )GCTهــي الســلطة الضريبيــة الرئيســية فــي العــراق الفيدرالــي بينمــا فــي
ً
إخطــارا
إقليــم كردســتان العــراق فــإن ســلطة الضرائــب الرئيســية هــي مديريــة ضريبــة الدخــل ،تتضمــن عمليــة التســجيل
ً
تلقائيــا إلــى الهيئــة العامــة للضرائــب فــي العــراق الفيدرالــي ،بينمــا فــي إقليــم كردســتان-العراق يتــم التســجيل فــي وقــت
تقديــم أول ملــف ضريبــي للشــركات فــي نهايــة الســنة الماليــة.

تــم تحديــد ضريبــة دخــل الشــركات بمعــدل ثابــت قــدره  15فــي المائــة فــي كل مــن العــراق الفيدرالــي وإقليــم كردســتان
العــراق .تخضــع شــركات النفــط والغــاز للضريبــة بشــكل منفصــل بموجــب قانــون ضريبــة النفــط والغــاز (رقــم  19لســنة
ً
وفقــا للمعــدالت التاليــة:
 .)2020يتــم فــرض ضريبــة الدخــل الشــخصي
حتى  250,000دينار عراقي (حوالي  170دوالر أمريكي)3% :
بين  250,000و  500,000دينار عراقي (حوالي  170دوالر أمريكي  340 -دوالر أمريكي)5% :
بين  500,000و  1,000,000دينار عراقي (حوالي  340دوالر أمريكي  685 -دوالر أمريكي)10% :
ً
ً
تقريبا)15% :
دوالرا
المبالغ التي تزيد عن  1,000,000دينار عراقي (685
تنطبــق هــذه المعــدالت علــى المقيميــن العراقييــن وغيــر المقيميــن الذيــن لديهــم مصــدر دخــل عراقــيُ ،تفــرض الضريبــة
علــى جميــع دخــول العمــال بمــا فــي ذلــك الراتــب األساســي والعــاوات ،فــي إقليــم كردســتان العــراق يتــم تطبيــق معــدل
ضريبــة ثابــت بنســبة  5فــي المائــة علــى رواتــب جميــع العمــال ،وتفــرض مصلحــة الضرائــب فــي إقليــم كردســتان -العــراق
ً
عمومــا ضرائــب الدخــل علــى الراتــب األساســي باإلضافــة إلــى أي عــاوات تزيــد عــن  30%مــن الراتــب األساســي .يحــق لألفراد
ً 107
الحصــول علــى بــدل قانونــي معفــى مــن الضرائــب قــدره  1,000,000دينــار عراقــي شــهريا .
باإلضافــة إلــى مســاهمات الضمــان االجتماعــي يتعيــن علــى أصحــاب العمــل اقتطــاع الضرائــب نيابــة عــن العمــال ودفــع
الضرائــب إلــى الســلطات الضريبيــة كل شــهر (ربــع ســنوي فــي إقليــم كردســتان العــراق) باإلضافــة إلــى تقديــم اإلقــرارات
الضريبيــة الســنوية نيابــة عــن موظفيهــم ،إن غرامــات عــدم دفــع الضرائــب أو التأخــر فــي دفــع الضرائــب لــكل مــن العــراق
الفيدرالــي وإقليــم كردســتان العــراق هــي  5فــي المائــة مــن المبلــغ المســتحق إذا تأخــر الدفــع فــي غضــون ً 21
يومــا ؛ وغرامــة
إضافيــة بنســبة  5فــي المائــة إذا كانــت الضريبــة ال تــزال مســتحقة بعــد ً 21
يومــا أخــرىُ ،يعاقــب علــى التأخيــر فــي دفــع
اشــتراكات الضمــان االجتماعــي بفــرض ضريبــة بنســبة  2فــي المائــة مــن مبلــغ االشــتراكات المســتحقة عــن كل شــهر تأخيــر.
تعرضــت السياســات الضريبيــة فــي العــراق النتقــادات مــن قبــل أصحــاب العمــل بســبب افتقارهــا للشــفافية والســماح
نصفــة
بالفســاد فــي التحصيــل ،بســبب أســاليب الحســاب الســيئة التــي ال تتعلــق بأربــاح الشــركات وعــدم وجــود ضرائــب ُم ِ
وعادلــة .108
103
104
105
106
107
108

هنــاك قوانيــن مختلفــة تحكــم قــدرة األجانــب علــى التملــك فــي العــراق ،بمــا فــي ذلــك إقليــم كردســتان العــراق .بشــكل عــام فهــي تقيــد الحــق فــي القيــام بذلــك علــى المواطنيــن العراقييــن
مــع اســتثناءات محــدودة للمســتثمرين األجانــب والمواطنيــن العــرب المغتربيــن.
انظر قانون الالجئين السياسيين لعام  ،1971المادة .11
ً
بعيدا عن الوطن :اآلفاق المستقبلية لالجئين السوريين في العراق ( ،)2019الصفحة .26
منصة الحلول الدائمة،
اللجنة األمريكية لالجئين والمهاجرين ،مسح الالجئين في العالم  -العراق ()2009
ديلويت ( ،)2021دليل ممارسة األعمال :فهم الوضع الضريبي للعراق ،ديلويت
مقابلة أصحاب العمل
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ُيلخــص هــذا الفصــل النتائــج الرئيســية مــن المراجعــة المكتبيــة وجمــع البيانــات األوليــة حــول الدوافــع الرئيســية للســمة غيــر
المنظمــة والميعقــات التــي يواجههــا العمــال والشــركات إلضفــاء الطابــع المنظــم ،بشــكل عــام فإنــه يمكــن تقســيم هــذه
الدوافــع والمعيقــات إلــى ثــاث فئــات رئيســية :دوافــع الســياق الوطنــي؛ الميعقــات المتعلقــة بقــدرة الحكومــة؛ ومعيقــات
جانــب الطلــب  -أي ُ
المعيقــات المتعلقــة بوضــع العمــال وأربــاب العمــل.

 4.1دوافع السياق الوطني
 4.1.1الوضع األمني
ً
غالبــا مــا يتــم اإلشــارة للوضــع األمنــي فــي العــراق علــى اعتبــاره المحــرك الرئيســي للســمة غيــر المنظمــة  ،109ال يــزال النفــوذ
تحديــا مسـ ً
ً
ـتمرا فــي العــراق
المتزايــد للجماعــات المســلحة واســتخدام العنــف لحــل النزاعــات أو للوصــول إلــى المــوارد يمثــل
بســبب انعــدام الثقــة بيــن الحكومــة العراقيــة التــي يهيمــن عليهــا الشــيعة والســكان الســنة بمــن فيهــم األكــراد ،حيــث مــن
الممكــن أن تتصاعــد الخالفــات البســيطة بســرعة إلــى صــراع وعنــف  110وقــد تســبب ذلــك فــي إلحــاق أضــرار جســيمة بعمليــة
تشــغيل المؤسســات وأنشــطة أعمــال القطــاع الخــاص والتوظيــف وحجــم ومســتوى إضفــاء الطابــع المنظــم.
هنــاك عــدة قنــوات يؤثــر مــن خاللهــا الوضــع األمنــي علــى عمليــة إضفــاء الطابــع المنظــمً ،
أوال أثــر الوضــع األمنــي علــى
مســتويات التعليــم  111حيــث أدى الصــراع المســتمر إلــى خلــق «جيــل ضائــع» مــن الشــباب ذوي التحصيــل التعليمــي المحدود
والمهــارات التقنيــة القليلــة المقبولــة للتشــغيل ،وقــد بلــغ مؤشــر التنميــة البشــرية للعــراق ( )HDIلعــام  ،0.674 2019األمــر
الــذي أدى ألن يحتــل العــراق المرتبــة  123مــن إجمالــي  189دولــة علــى مؤشــر التنميــة البشــرية  ،112وأفــاد البنــك الدولــي
أن  3.4مليــون مــن أصــل ســبعة مالييــن طفــل فــي ســن المدرســة هــم خــارج المدرســة وتقريبـ ًـا  33%مــن الشــباب الذيــن
تتــراوح أعمارهــم بيــن  15و  29ســنة أميــون ،وهــذا كلــه يؤثــر علــى حجــم القــوى العاملــة ومهاراتهــا  113ممــا يحــد مــن تطلعــات
الداخليــن الجــدد إلــى ســوق العمــل فــي العثــور علــى عمــل الئــق ويــؤدي إلــى ارتفــاع مســتويات البطالــة واالقتصــاد غيــر
المنظــم.
ً
ثانيــا أدى الوضــع األمنــي منــذ حــرب الخليــج عــام  1991إلــى ارتفــاع معــدالت الفقــر والحرمــان وهــي عوامــل رئيســية معروفــة
للســمة غيــر المنظمــة ،فــي الواقــع قــام برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بتعريــف مــا نســبته  31.6%مــن القــوة العاملــة
العراقيــة علــى أنهــم «عاملــون فقــراء» بأجــر يومــي أقــل مــن  3.10دوالر ،وترتبــط معــدالت الفقــر المرتفعــة عـ ً
ـادة بالعمــل غيــر
المنظــم حيــث يتــم توظيــف العمــال ألن ليــس لديهــم خيــارات أفضــل.
فــي المقابــل ســلط العديــد مــن أربــاب العمــل الذيــن تمــت مقابلتهــم مــن أجــل هــذه الدراســة فــي بغــداد الضــوء علــى أن
الوضــع األمنــي  -ومــا ينتــج عنــه مــن عــدم االســتقرار  -هــو أحــد العوامــل الدافعــة لقــرارات عــدم إضفــاء الطابــع المنظــم أو
تقديــم العقــود للعمــال« :ال نعــرف مــا ســيحدث غـ ًـدا»؛ «لقــد أغلقنــا الشــركات عــدة مــرات بســبب انعــدام األمــن والمظاهــرات
ً
ّ
والمطولــة للتســجيل وإضفــاء
وأخيــرا قيــود جائحــة كورونــا ،19-قــد ال تعتبــر اإلجــراءات المرهقــة
والصراعــات السياســية
الطابــع المنظــم جديــرة باالهتمــام فــي مثــل هــذه البيئــة غيــر المســتقرة.

 4.1.2هيكلية سوق العمل وسياق اإلقتصاد الكلي
يبــدو أن هيكليــة ســوق العمــل تؤثــر ً
أيضــا علــى انتشــار القطــاع غيــر المنظــمً ،
أوال ُتعــادل نســبة التشــغيل فــي القطــاع العــام
حوالــي  39فــي المائــة مــن إجمالــي العمالــة فــي العــراق ،لكــن القطــاع يعانــي مــن العمالــة الزائــدة وانخفــاض اإلنتاجيــة ويميــل
ً
أيضــا إلــى تشــغيل عــدد قليــل مــن الشــباب ،وقــد أصبــح ُينظــر إلــى القطــاع العــام علــى أنــه شــبكة أمــان اجتماعــي بحكــم األمــر

الواقــع ،األمــر الــذي ســيؤدي بنهايــة المطــاف إلصطفــاف العراقيــون فــي طوابيــر انتظــار لشــهور أو حتــى ســنوات للحصــول
علــى وظيفــة فــي القطــاع العــام ،فــي الواقــع فــي هــذه الحالــة قــد تكــون األجــور أعلــى والوظائــف آمنــة ونظــام المعاشــات
التقاعديــة ســخي وإن كان غيــر مســتدام إال أنــه قــد تظهــر الســمة غيــر المنظمــة فــي القطــاع العــام فــي حالــة المقاوليــن مــن
الباطن.
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مقابالت أصحاب العمل وغرفة التجارة
حكومة العراق ( ،)2018إطار إعادة اإلعمار واالستثمار ،حكومة العراق
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( ،)2020مجتمعات العراق الدائمة والفرص االقتصادية :تحليل االقتصاد السياسي ،مع توصيات برامجية ،الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( ،)2020تقرير التنمية البشرية في العراق ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( ،)2020مجتمعات العراق الدائمة والفرص االقتصادية :تحليل االقتصاد السياسي ،مع توصيات برامجية ،الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
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ويمثــل القطــاع الخــاص مــا نســبته  50-40فــي المائــة مــن إجمالــي العمالــة ،وعلــى غــرار القطــاع العــام فقــد فشــل القطــاع
الخــاص فــي الســنوات األخيــرة فــي اســتيعاب األعــداد المتزايــدة مــن الشــباب الذيــن يدخلــون ســوق العمــل والعاطليــن
ً
مكانــا
عــن العمــل ،فــي الواقــع إن تأثــر النشــاط االقتصــادي فــي القطــاع الخــاص يعــود للوضــع األمنــي  -الــذي جعــل البــاد
غيــر مســتقر للغايــة لبــدء عمــل تجــاري جديــد  -بيئــة ماليــة صعبــة نتيجــة ســنوات مــن االضطرابــات السياســية واالجتماعيــة
واالنهيــار األخيــر فــي أســعار النفــط العالميــة ،ووجــود بيئــة صعبــة للقيــام بأعمــال تجاريــة ،باإلضافــة إلــى تفاقــم هــذا كلــه
بســبب جائحــة فايــروس كورونــا المســتجد ،حيــث أظهــرت النتائــج فــي دراســة حديثــة بــأن حوالــي  25%مــن المســتجيبين
الذيــن تــم توظيفهــم قبــل إجــراءات اإلغــاق تــم تســريحهم بشــكل دائــم خــال الجائحــة  114وقــد أدت هــذه العوامــل مجتمعــة
إلــى انتشــار الوحــدات االقتصاديــة الصغيــرة الحجــم والمؤقتــة فــي كثيــر مــن األحيــان.
وبالتالــي أدى االفتقــار إلــى الوظائــف فــي كل مــن القطاعيــن العــام والخــاص إلــى قيــام االقتصــاد غيــر المنظــم بــدور حيــوي
الســتيعاب العمالــة بمــا فــي ذلــك الالجئيــن والنازحيــن القادميــن مــن المناطــق المتضــررة مــن النــزاع.

 4.1.3الفساد
بشــكل عــام فقــد تــم إثبــات وجــود عالقــة طرديــة بيــن الفســاد واالقتصــاد غيــر المنظــم بحســب جونســون وآخــرون ()1997
وفريدمــان وآخــرون ( ،)2000حيــث أشــارت التقاريــر المتعلقــة بالحوكمــة مــن قبــل مجلــس الخدمــة العامــة ومدونــة الســلوك
الوظيفــي بمــا فــي ذلــك تقاريــر مراقبــة وإنفــاذ التشــريعات واللوائــح باســتمرار إلــى أوجــه قصــور كبيــرة مــن حيــث المهنيــة
والشــفافية والنزاهــة  ،115وعــاوة علــى ذلــك فقــد ًص ّنــف مؤشــر مــدركات الفســاد الســنوي لمنظمــة الشــفافية الدوليــة
العــراق علــى أنــه ثالــث أســوأ بلــد فــي العالــم مــن حيــث الفســاد فــي األعــوام  2006و  2007و  ،2008فــي حيــن تحســن هــذا
المؤشــر علــى مــدار الـــ ً 12
عامــا الماضيــة ،لكــن العــراق ال يــزال يحتــل مرتبــة ســيئة فــي عــام  2020حيــث احتــل المرتبــة 160
117
مــن أصــل  180دولــة  ،116كمــا وضــع البنــك الدولــي العــراق فــي الربــع األخيــر مــن قائمــة الــدول فيمــا يتعلــق بالحوكمــة .
الفســاد  -ويشــمل ذلــك مــا يتعلــق بســوء إســتخدام المــوارد الماليــة الحكوميــة  -فــي العــراق لــه صلــة مباشــرة ليــس فقــط
بجــودة المؤسســات والحوكمــة التــي ُيزعــم أنهــا ضعيفــة ولكــن يــؤدي ً
أيضــا إلــى غيــاب القــدرة والتنســيق والتوزيــع الواضــح
للمســؤوليات والمــوارد ،وتــؤدي هــذه التبعــات مجتمعــة إلــى قــدرة أقــل علــى التخطيــط المالــي واإلداري وعــدم الكفــاءة فــي
التطبيــق ،وســوء إدارة المــوارد ،واالفتقــار إلــى الشــفافية والمســاءلة ،وعــدم اكتمــال عمليــة الالمركزيــة  ،118مــن ناحيــة أخــرى
فــإن الفســاد يعيــق ً
أيضــا عمليــة التنميــة حيــث تشــير خطــة التنميــة الوطنيــة  2022 - 2018إلــى الحاجــة إلــى تحســين «درجــة
النزاهــة والشــفافية وتقليــل الفســاد اإلداري والمالــي».
وبالتالــي ،فــإن رواد األعمــال يدرجــون الفســاد باســتمرار باعتبــاره أحــد أكثــر المعيقــات خطــورة أمــام ممارســة األعمــال التجاريــة
ً
وفقــا للبنــك الدولــي  ،119حيــث مــن المحتمــل أن تكــون األنشــطة التجاريــة فــي مثــل هــذه البيئــة مكلفــة ،وهــو
فــي العــراق
ً
مــا يمكــن أن يفســر نمــو االقتصــاد غيــر المنظــم (انظــر أيضــا القســم  2 .4.3علــى الثقــة فــي المؤسســات).

ُ 4.2معيقات ترتبط بقدرة الحكومة
بدايـ ًـة وكمالحظـ ٍـة عامـ ٍـة فــا الحكومــة العراقيــة المركزيــة وال حكومــة إقليــم كردســتان لديهمــا بيانــات عــن المؤسســات غيــر
المســجلة ،والمعلومــات الوحيــدة التــي أوردتهــا الهيئــة العامــة للضرائــب فــي بغــداد هــي «وجــود معلومــات عــن المؤسســات
غيــر الملتزمــة بتســجيل العمــال وجــدول كامــل لمــن لــم يدفــع الضرائــب».

 4.2.1مقدرة محدود على اإلنفاذ والتطبيق
تشــير النتائــج إلــى القــدرة المحــدودة للحكومــة علــى إنفــاذ أحــكام القوانيــن المطبقــة علــى التشــغيل واألعمــال التجاريــة
علــى النحــو التالــي:
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كيبيــدي ،تواضــروس أ .ســتاف ،ســفين إي ،مهــا ّ
قطــاع ( ،)2020تقييــم ســريع ألثــر جائحــة فايــروس كورونــا المســتجد علــى الفئــات الهشــة مــن الســكان والمؤسســات الصغيــرة فــي العــراق،
منظمــة فافــو ومنظمــة العمــل الدوليــة
مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة ( ،)2013تقريــر عــن الفســاد والنزاهــة ،العــراق ،مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة والبنــك الدولــي ( ،)2012تقييــم
منــاخ االســتثمار فــي العــراق ،البنــك الدولــي.
منظمة الشفافية الدولية ( ،)2020مؤشر مدركات الفساد ،منظمة الشفافية الدولية
البنك الدولي ( ،)2012تقييم مناخ االستثمار في العراق ،البنك الدولي.
حكومة العراق ( ،)2018إطار إعادة اإلعمار واالستثمار ،حكومة العراق
البنك الدولي ( ،)2012تقييم مناخ االستثمار في العراق ،البنك الدولي.
مقابلة أصحاب العمل والغرفة التجارية
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ً
أوال يغطــي قانــون العمــل لعــام  2015الغالبيــة العظمــى مــن العامليــن فــي القطــاع الخــاص فــي العــراق إال أن عمليــة
ً
التفتيــش علــى العمــل تواجــه عــددا مــن التحديــات التــي تعيــق قدرتهــا علــى المســاهمة فــي إضفــاء الطابــع المنظــم علــى
ســوق العمــل مــن خــال التفتيــش الفعــال ،علــى ســبيل المثــال يواجــه قســم التفتيــش قيـ ً
ـودا شــديدة علــى العمــال :حيــث
أنــه منــذ العــام  2018تــم توظيــف  231مفتــش عمــل فــي العــراق ،بينمــا فــي إقليــم كردســتان العــراق فقــد كان هنــاك 21
ً
مفتشــا .هــذه األرقــام أقــل مــن القــوى العاملــة المطلوبــة لمراقبــة أماكــن العمــل فــي العــراق بشــكل مالئــم ،مــن ناحيــة
أخــرى كانــت هنالــك ً
أيضــا تقاريــر عــن ســوء اإلدارة داخــل قســم تفتيــش العمــل عــاوة عــن الفشــل المســتمر ألصحــاب العمــل
والنقابــات فــي توفيــر أعضــاء للجنــة التفتيــش ممــا كان يعيــق عملهــا بشــكل فعــال ،فــي إقليــم كردســتان أدى التحــدي
اإلضافــي المتمثــل فــي تأخــر المدفوعــات للخدمــة المدنيــة إلــى إعاقــة عمــل الحكومــة بشــكل خطيــر ،وبالتالــي فــإن المــوارد
الشــحيحة والقــدرات الضعيفــة والتكنولوجيــا واألدوات القديمــة فــي قســم تفتيــش العمــل تعنــي أن القســم قــد ركــز طاقتــه
إلــى حــد كبيــر علــى مراقبــة المؤسســات المنظمــة واألكبــر المســجلة ،وأن عـ ً
ـددا كبيـ ًـرا مــن المؤسســات المتناهيــة الصغــر
121
والصغيــرة والمتوســطة والعمالــة غيــر المنظمــة ال تــزال إلــى حــد كبيــر خــارج نطــاق تفتيــش العمــل  ،يجــدر اإلشــارة هنــا
إلــى دراســة أجرتهــا منظمــة العمــل الدوليــة حــول المشــاريع متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة فــي العــراق ،حيــث أشــار
معظــم المســتجيبين ( 78فــي المائــة) إلــى أنهــم لــم يتلقــوا أي تفتيــش أو زيــارة مــن قبــل مســؤول حكومــي  .122وبالمثــل
ذكــر العديــد مــن المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة الذيــن تمــت مقابلتهــم فــي تلــك الدراســة أنهــم
اختــاروا عــدم االمتثــال لإلطــار القانونــي والتنظيمــي للعمــل والتشــغيل بســبب ضعــف التطبيــق  ،123حيــث كان بإمــكان
أصحــاب العمــل والمؤسســات غيــر الممتثليــن تقديــم رشــوة للتهــرب مــن االمتثــال أو دفــع رســوم بشــكل غيــر رســمي مــن
أجــل أداء عملهــم بغــض النظــر عــن التســجيل ،األمــر الــذي يعنــي وجــود مثبطــات إلضفــاء الطابــع المنظــم علــى المؤسســة
والعمليــات التجاريــة.
هنــاك ً
أيضــا مخــاوف أخــرى بشــأن نهــج اإلنفــاذ أو تطبيــق القوانيــن الــذي تتبعــه الحكومــة ،فــي الماضــي أثــارت لجنــة الخبــراء
التابعــة لمنظمــة العمــل الدوليــة والمعنيــة بتطبيــق االتفاقيــات والتوصيــات ( )CEACRمخــاوف بشــأن المــدى الــذي تتمتــع
بــه اللجــان الثالثيــة باالختصــاص الحصــري إلجــراء عمليــات تفتيــش العمــل وأنــه فقــط فــي حالــة «الضــرورة أو االســتعجال»
يجــوز للمفتشــين إجــراء عمليــات التفتيــش بمفردهــم بشــرط الحصــول علــى إذن مســبق مــن المشــرفين عليهم ،124إن اشــتراط
قيــام اللجــان الثالثيــة بإجــراء عمليــات التفتيــش دون إمكانيــة قيــام مفتشــي العمــل بإجــراء عمليــات التفتيــش بمفردهــم يمكن
أن يشــكل عقبــة كبيــرة أمــام أداء واجباتهــم ال ســيما فــي الحالــة التــي تكــون فيهــا النقابــات وأربــاب العمــل غيــر قادريــن أو غيــر
جزئيــا ً
ً
أيضــا إلــى أوجــه القصــور فــي قانــون النقابــات العماليــة
كاف مــن األعضــاء للجــان ،ويرجــع هــذا
راغبيــن فــي تعييــن عــدد
ٍ
لعــام  1987والــذي يحــد مــن مشــاركة النقابــات التمثيليــة.
ً
جهــودا لتعزيــز الرقابــة وإنفــاذ حقــوق ومســؤوليات الضمــان االجتماعــي مــن
بذلــت وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة
خــال تعييــن مفتشــين للتدقيــق علــى المؤسســات القديمــة والحديثــة المســجلة لضمــان إشــراك العمــال فــي الضمــان
االجتماعــي 125وفــي حالــة عــدم قيــام أصحــاب العمــل بدفــع االشــتراكات يقــوم المفتشــون بإصــدار غرامــات وتحذيــرات ،حيــث
تعلــق إدارة التفتيــش فــي نهايــة المطــاف األمــور الماليــة للمؤسســة غيــر الملتزمــة بهــدف إجبارهــا علــى دفــع االشــتراكات ،126
كمــا تــم اإلشــارة إلــى وجــود مســتوى مــن التنســيق بيــن مفتشــي العمــل وإدارة الضمــان االجتماعــي وفــي حالــة وجــود شــك
داخــل إدارة الضمــان االجتماعــي يتــم إرســال تقريــر إلــى إدارة التفتيــش لمتابعــة عمليــة التفتيــش علــى المؤسســة والتــي تعتمد
علــى تســجيل المؤسســة ،ومــع ذلــك فــإن هنالــك نقــص فــي البيانــات ممــا يجعــل مــن الصعــب تقييــم فعاليــة هــذه العمليــة
فــي ضمــان التحــاق جميــع العمــال المؤهليــن ودفــع االشــتراكات فــي المؤسســات المســجلة ،وال تــزال مســتويات االلتحــاق
المنخفضــة ســائدة حيــث يتهــرب عــدد كبيــر مــن أربــاب العمــل مــن التزاماتهــم الماليــة ،هنــاك ً
أيضــا نقــص فــي البيانــات حــول
عــدد أماكــن العمــل التــي تبيــن أنهــا غيــر ممتثلــة لعمليــة تســجيل المؤسســات ،والتســجيل فــي الضمــان االجتماعــي للعمــال
و  /أو عقــود العمــل وظــروف العمــل ،حيــث لــم يتــم نشــرها أو مشــاركتها.
أخيـ ًـرا ،تــم اإلبــاغ ً
ً
فعليــا بســلطات اإلنفــاذ فــي الممارســة العمليــة فيمــا يتعلــق بالنزاعــات
أيضــا عــن عــدم تمتــع المحاكــم
ُ
تحــد  -إلــى جانــب الثقــة المحــدودة والمعيقــات الماليــة (انظــر أدنــاه) مــن اإلســتفادة مــن آليــات تســوية
العماليــة والتــي
127
ً
المنازعــات الرســمية مــن قبــل العمــال  ،فــي المقابــل ومــع إنفــاذ القانــون تــم تحديــد التنظيــم الضريبــي أيضــا علــى أنــه
محــدود وهــو مــا أكــده المشــاركون فــي هــذه الدراســة ً
ً
جزئيــا بعــدم التعــاون بيــن العديــد مــن الهيئــات
أيضــا علــى أنــه يتأثــر
الحكوميــة مــع هيئــة الضرائــب.
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منظمة العمل الدولية ( ،)2018البرنامج القطري للعمل الالئق في العراق :التعافي واإلصالح ( ،)2023-2019منظمة العمل الدولية
وايت ،سايمون ( ،)2012المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة في العراق :تحليل مسح ،منظمة العمل الدولية ،ص ii
وايت ،سايمون ( ،)2012المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة في العراق :تحليل مسح ،منظمة العمل الدولية ،ص ii
طلب لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات المباشر 2015 ،ج81
مقابلة مع مسؤوليين في وزارة العمل والشؤون االجتماعية
مقابلة مع مسؤوليين في وزارة العمل والشؤون االجتماعية
البنك الدولي ( ،)2012تقييم مناخ االستثمار في العراق ،البنك الدولي.
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 4.2.2البيئة التشريعية
تــم تحديــد البيئــة التشــريعية ً
أيضــا علــى أنهــا محــرك للســمة غيــر المنظمــة إمــا بســبب تقادمهــا أو القيــود التــي تفرضهــا
القوانيــن القائمــة أو عــدم وجــود لوائــح تنفيذيــة.
حيــث يعانــي الحــوار االجتماعــي فــي العــراق مــن غيــاب البيئــة القانونيــة الداعمــة لــه ،ويســمح قانــون العمــل لعــام 2015
ً
أيضــا التمثيــل مــن خــال
لجميــع العامليــن فــي القطــاع الخــاص بالتنظيــم والتمثيــل الجماعــي لمصالحهــم ويشــمل ذلــك
اإلضرابــات ،لقــد أدى إصــدار هــذا القانــون ومــا تــاه مــن تصديــق علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  87بشــأن الحريــة
128
النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم إلــى تعزيــز األســاس القانونــي للحــوار الثالثــي ،ومــع ذلــك وفــي ظــل غيــاب قانــون جديــد
لنقابــات العمــل أو إلغــاء رســمي للقانــون الســابق يظــل قانــون التجمــع النقابــي (رقــم  52لعــام  )1987ســاري المفعــول.
حيــث يمنــع هــذا القانــون العامليــن فــي المؤسســات الصناعيــة المملوكــة للدولــة مــن التنظيــم لتجمعــات كمــا أصــدرت
وزارة الصناعــة والمعــادن مؤخـ ًـرا قـ ً
ـرارا يحظــر علــى العمــال تكويــن نقابــات أو االنخــراط فــي تنظيــم األنشــطة داخــل دوائــر
الــوزارات ،129فــي المقابــل ال يتــم تمثيــل العمــال غيــر المنظميــن إلــى حــد كبيــر مــن قبــل منظمــات العمــل الرســمية والنقابــات
العماليــة ،وعلــى مــا يبــدو أن الحكومــة تفضــل احتــكار النقابــات العماليــة علــى التجزئــة أو التعدديــة النقابيــة ،فــي الواقــع
تدفــع القوانيــن والسياســات الوطنيــة و  /أو تفــوض آليــات ثالثيــة للحــوار االجتماعــي مــن خــال اللجــان الثالثيــة لتفتيــش
العمــل ،واللجنــة العليــا لتخطيــط وتشــغيل القــوى العاملــة ،ومجلــس تنميــة القطــاع الخــاص ،والصنــدوق الثالثــي للضمــان
االجتماعــي الــذي تــم تصـ ُ
ـوره مــن قبــل مشــروع قانــون الضمــان االجتماعــي والثالثــي الــذي تــم تشــكيله لمحاكــم العمــل ،130
مــن الناحيــة العمليــة يميــل االتحــاد الدولــي للعمــال المهاجريــن إلــى االعتــراف بــه مــن قبــل الحكومــة باعتبــاره النقابــة العماليــة
الرســمية فــي الهيــاكل الثالثيــة وهنــاك فــرص محــدودة للنقابــات األخــرى للمشــاركة فــي الحــوار االجتماعــي الرســمي .131
التحــدي اآلخــر الــذي تــم تحديــده فــي التقييــم للبيئــة التشــريعية هــو عــدم وجــود لوائــح تنفيذيــة ممــا يعيــق التطبيــق الفعــال
للقوانيــن ،فــي الواقــع هنالــك عــدد كبيــر مــن األحــكام الــواردة فــي قانــون العمــل االتحــادي تتصــور وتتطلــب صياغــة اللوائــح
التنفيذيــة ،لكــن معظــم اللوائــح المتوقعــة لــم تتــم صياغتهــا أو إصدارهــا بعــد ،هــذا يســاهم فــي وجــود عــدم يقيــن حــول
األمــور القانونيــة والتحديــات فــي تطبيــق وإنفــاذ القانــون.
فــي المقابــل ال تلبــي بعــض اللوائــح الحاليــة وقوانيــن تســجيل األعمــال احتياجــات أصحــاب األعمــال ،علــى ســبيل المثــال ال
يوجــد قانــون إلضفــاء الطابــع المنظــم علــى األعمــال التجاريــة التــي تعمــل لحســابها الخــاص والمملوكــة مــن قبــل فــرد واحــد
مــع غرفــة التجــارة ،ويتــم تحديــد القوانيــن واللوائــح الحاليــة علــى أنهــا تحــد مــن فــرص تنميــة وحــدات األعمــال االقتصاديــة
الجديــدة مثــل تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والخدمــات االستشــارية االجتماعيــة واالقتصاديــة.

ُ 4.3م ِعيقات جانب الطلب
 4.3.1الوعي
ُيعـ ّـد مســتوى الوعــي المحــدود بيــن العمــال والمؤسســات بحقوقهــم والتزاماتهــم بموجــب القوانيــن ذات الصلــة هــو العقبــة
األولــى فيمــا يتعلــق باالمتثــال لهــذه القوانيــن ،وقــد تــم تســليط الضــوء علــى ذلــك خــال عمليــة جمــع البيانــات لهذه الدراســة.
حيــث أشــار العديــد مــن قــادة الــرأي الذيــن تمــت مقابلتهــم فــي هــذه الدراســة أنــه بعــد إصــدار قانــون العمــل الجديــد أصبــح
ً
ً
كبيــرا مــن العمــال بقانــون العمــل.
التزامــا
هنــاك زيــادة فــي مســتوى الوعــي بيــن العمــال بحقوقهــم ،أو أنهــم الحظــوا
وبالرغــم مــن ذلــك لــم يذكــر أي مــن العمــال الذيــن تمــت مقابلتهــم فــي كل مــن أربيــل وبغــداد أن لديهــم معلومــات عــن
حقوقهــم بموجــب قانــون العمــل وهــذا يعيــق قدرتهــم علــى المطالبــة بتلــك الحقــوق وهــو مــا يمثــل عائقـ ًـا مباشـ ً
ـرا أمــام
تحســين ظــروف العمــل واألمــن الوظيفــي ،عــاوة علــى ذلــك أشــار بعــض العمــال ً
أيضــا إلــى أنهــم حتــى لــو كانــوا علــى درايــة
ً
خوفــا مــن فقــدان وظائفهــم ،فــي
بحقوقهــم فإنهــم لــن يدافعــوا عنهــا (بمــا فــي ذلــك مــن خــال آليــات النــزاع الرســمية )132
الواقــع لــم يكــن لــدى أي مــن العمــال الذيــن تمــت مقابلتهــم معلومــات حــول آليــات تســوية المنازعــات العماليــة ممــا ييعنــي
تقويــض قدرتهــم علــى الدفــاع عــن حقوقهــم ،وفــي أربيــل أفــاد العديــد مــن قــادة الــرأي عــن عــدد قليــل مــن الشــكاوى بســبب
قلــة المعرفــة بآليــة تقديــم الشــكاوى.
128
129
130
131
132

ً
حاليا على األمانة العامة لمجلس الوزراء.
مشروع قانون النقابات ،الذي من المتوقع به أن يحل محل قانون  1987الخاص بالتجمعات ،وهو معروض
وزارة الصناعة والمعادن بجمهورية العراق قرار الدائرة اإلدارية والمالية رقم  528بتاريخ .2021/1/7
منظمة العمل الدولية ( ،)2018البرنامج ُ
القطري للعمل الالئق في العراق :التعافي واإلصالح ( ،)2023-2019منظمة العمل الدولية.
منظمة العمل الدولية ( ،)2018البرنامج ُ
القطري للعمل الالئق في العراق :التعافي واإلصالح ( ،)2023-2019منظمة العمل الدولية.
كيفــي م .قــادر ،عبــد الســميح م ،.رحمــن وســنجر صالــح ( ،)2016حالــة حقــوق العمــال وحريــة النقابــة العماليــة فــي إقليــم كردســتان والعــراق ،منظمــة الســام والحريــة فــي كردســتان ()PFOK
ومنظمــة مســاعدة الشــعب النرويجيــة ،ص .25
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إن الوعــي بيــن المؤسســات حــول مســؤولياتها بموجــب قانــون العمــل مختلــط ،حيــث أشــار البعــض إلــى عــدم معرفتهــم
بالتزاماتهــم بموجــب قانــون العمــل لتزويــد العمــال بالعقــود ،بينمــا يبــدو أن البعــض اآلخــر علــى درايــة تامـ ٍـة بالتزاماتهــم فيمــا
يتعلــق بمكتــب تســجيل الشــركات ،ودفــع الضرائــب وبموجــب قانــون العمــل بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بالعقــود وحقــوق
العمــال وضــرورة تســجيل العمــال فــي الضمــان االجتماعــي فعلــى ســبيل المثــال ذكــر أحــد أصحــاب العمــل الذيــن تمــت
مقابلتهــم مــا يلــي« :لدينــا نســخ عديــدة مــن قانــون العمــل ونحــن نتبعــه لتنظيــم شــؤون موظفينــا ،لقــد وقـ ّـع موظفونــا
عقـ ً
ـودا ندفــع بموجبهــا مســاهمات الضمــان االجتماعــي» ،ومــع ذلــك فــإن االمتثــال اللتزامــات الضمــان االجتماعــي أعلــى
بكثيــر بيــن المؤسســات األجنبيــة منــه بيــن المؤسســات المحليــة التــي لــم يتــم تســجيل معظمهــا.
كان أصحــاب العمــل الذيــن تمــت مقابلتهــم خــال تنفيــذ هــذه الدراســة علــى درايــة ً
أيضــا بآليــات تســوية المنازعــات ،وبالفعــل
ً
كتيبــا حــول آليــة تســوية المنازعــات يحتــوي علــى تعليمــات وأرقــام ونســب حســاب ضرائــب
توفــر الهيئــة العامــة للضرائــب
صــادرة عــن هيئــة الضرائــب والتــي قــد تفيــد فــي رفــع مســتوى الوعــي حــول هــذا الموضــوع.

 4.3.2الثقة في المؤسسات الحكومية
كمــا تــم تســليط الضــوء فــي هــذا التقريــر علــى الثقــة فــي المؤسســات كمحــرك للســمة غيــر المنظمــة :بــدون الثقــة فــي
المؤسســات لدعــم القانــون بشــكل عــادل  -ولكــن ً
أيضــا لتقديــم الخدمــات بشــكل فعــال  -قــد ال يفكــر العمــال والمؤسســات
وثيقــا بمســألة الفســاد المشــار إليهــا سـ ً
ً
ً
ـابقا.
ارتباطــا
ـكل جــاد ،و يرتبــط هــذا
فــي إضفــاء الطابــع المنظــم بشـ ٍ
فــي الواقــع ،فــإن المقابــات التــي أجريــت فــي هــذه الدراســة تســلط الضــوء علــى مســتوى منخفــض مــن الثقــة بيــن
الشــركات فــي المؤسســات الحكوميــة  -بمــا فــي ذلــك قســم التفتيــش ،والســلطات الضريبيــة ،وغــرف التجــارة ،ومكتــب
تســجيل األعمــال ،والضمــان االجتماعــي والمســؤولين الحكومييــن بشــكل عــام  -ولكــن ً
أيضــا فــي المؤسســات المشــاركة
بشــكل وثيــق فــي عمليــة إضفــاء الطابــع المنظــم مثــل البنــوك ،حيــث أشــار العديــد مــن أربــاب العمــل الذيــن شــاركوا فــي
الدراســة  -فــي كل مــن بغــداد وأربيــل – بإنتشــار ظاهــرة الفســاد بيــن العديــد مــن الهيئــات الحكوميــة والبنــوك.
وبحســب بعــض الشــركات التــي الحظــت بــأن فقــدان الثقــة فــي المؤسســات هــي أحــد األســباب الرئيســية لعــدم التســجيل،
بينمــا فــي بعــض الحــاالت أبلغــت الشــركات عــن أن عــدم اإلبــاغ عــن رواتــب العمــال لتجنــب دفــع اشــتراكات الضمــان
االجتماعــي ســببه عــدم الثقــة فــي ســلطات الضمــان االجتماعــي.
وبالمثــل الحــظ قــادة الــرأي فــي أربيــل وجــود انعــدام للثقــة ً
أيضــا بيــن العمــال فــي المؤسســات ،مشــيرين إلــى أن «العمــال
ال يثقــون بمكاتــب الضمــان االجتماعــي ،وبالتالــي ال يمكنهــم االلتــزام بقانــون العمــل» .وبالمثــل فــإن تدنــي مســتويات الثقــة
فــي محاكــم العمــل للحكــم لصالــح العمــال هــو أحــد الميعقــات التــي تــم تحديدهــا أمــام اللجــوء آلليــات تســوية المنازعــات
الرســمية مــن قبــل العمــال .133
وثيقــا بمســألة الفســاد التــي تــم اإلشــارة لهــا سـ ً
ً
ً
ـابقا ،حيــث أفــاد أصحــاب المصلحــة بــأن الحكومــة ال تحتــاج
ارتباطــا
يرتبــط هــذا
ً
ً
صعبــا لتنفيــذ القوانيــن
إلــى الشــفافية ،وال تفــرض الشــفافية فــي عملياتهــا ممــا يتــرك مجــال واسـ ًـعا للفســاد ويجعــل األمــر
واللوائــح حتــى بالنســبة ألصحــاب النوايــا الحســنة .134
تتفهــم بعــض المؤسســات الحكوميــة عــدم ثقــة العمــال والشــركات تجاههــا ،لكــن الغالبيــة ال تفهــم ذلــك فعلــى ســبيل
المثــال أفــادت الهيئــة العامــة للضرائــب بانعــدام الثقــة بيــن المواطنيــن والعامليــن وأصحــاب العمــل ورجــال األعمــال فــي
هــذه المؤسســة حيــث أشــارت إلــى أن هــذا قــد ال يكــون نتيجــة لســلوكهم كمؤسســة بــل بســبب عــدم تقديــم خدمــات عامــة
أخــرى مثــل الصحــة ،والنقــل ،والتعليــم الــذي تهــدف الضرائــب إلــى تمويلــه (انظــر قســم الحوافــز أدنــاه) ،وعلــى عكــس هيئــة
الضرائــب يعتقــد مكتــب تســجيل الشــركات أن العمــال والمؤسســات يثقــون بهــم بشــكل جيــد ،وبالمثــل أشــار اتحــاد النقابــات
العماليــة فــي العــراق إلــى أن ثقــة العمــال بهــا ازدادت بســبب توقيــع عــدة اتفاقيــات مــع نقابــات أجنبيــة ،بينمــا ســلطت غرفــة
التجــارة فــي أربيــل الضــوء علــى تمتعهــا بمصداقيـ ٍـة بيــن الشــركات وأصحــاب العمــل بســبب مســتوى المهنيــة الــذي تتمتــع
بــه الغرفــة.

 133مقابلة النقابات العمالية.
 134مقابالت النقابات العمالية وأرباب العمل.
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تــم تحديــد محدوديــة الثقــة فــي المؤسســات علــى أنهــا محــرك مهــم النتشــار النشــاط التجــاري فــي االقتصــاد غيــر المنظــم
وعائــق أمــام التســجيل وإضفــاء الطابــع المنظــم.

 4.3.3حوافز محدودة إلضفاء السمة المنظمة
مــن االعتبــارات المهمــة للعمــال والمؤسســات التجاريــة فــي عمليــة إضفــاء الطابــع المنظــم هــو وجــود حوافــز للقيــام بذلــك
 بعبــارة أخــرى هــل هنــاك أي فوائــد إلضفــاء الطابــع المنظــم مقارنــة بالبقــاء ضمــن الطابــع غيــر المنظــم ،قــد تشــير حوافــزإضفــاء الطابــع المنظــم إلــى ظــروف عمــل أفضــل ،والوصــول إلــى مزايــا وخدمــات عاليــة الجــودة (بمــا فــي ذلــك الضمــان
االجتماعــي للعمــال ،علــى ســبيل المثــال أو خدمــات تطويــر األعمــال واالئتمــان والمناقصــات العامــة للشــركات).
يبــدو أن العمــال فــي العــراق علــى درايــة بفوائــد الحصــول علــى عقــد مشــيرين إلــى أن ذلــك يمكــن أن يــؤدي إلــى رواتــب
أفضــل ،وســاعات عمــل دقيقــة ،وأمــن وظيفــي ،ووقــت مجــدول للدفعــات ،والحصــول علــى إجــازات مرضيــة ،وتأميــن
صحــي ،وقــروض ،وتحســين إنتاجيــة األعمــال ،فيمــا يلــي أمثلــة مــن تصــور العمــال عــن فوائــد وجــود عقــد عمــل.

«يعمــل عقــد العمــل علــى تحســين ظروفــي االقتصاديــة واالجتماعيــة حيــث يمكننــي وضــع خطــط لنفســي
ولعائلتــي لمــدة تزيــد عــن عــام» (مجموعــات النقــاش المركــزة للعمــال فــي بغــداد)
«ســوف أتقاضــى راتبـ ًـا شـ ً
ـهريا مــن البنــوك ومــن ثــم يمكننــي االســتفادة مــن امتــاك حســاب مصرفــي
وبطاقــات إئتمانيــة» (مجموعــات النقــاش المركــزة للعمــال فــي بغــداد)
«المزيد من الوالء والمصداقية مع أصحاب العمل» (مجموعات النقاش المركزة للعمال في بغداد)
«ضمان راتب الضمان االجتماعي» (مجموعات النقاش المركزة للعمال في بغداد)
«اضمن حقوقي في النقابات العمالية» (مجموعات النقاش المركزة للعمال في بغداد)
«التزام قانوني يحمي حقوقي ويضمن لي الحماية» (مجموعات النقاش المركزة للعمال في بغداد)
ومــن ناحيــة أخــرى يشــير العمــال فــي أربيــل ً
أيضــا إلــى عيــوب وجــود عقــود مكتوبــة بمــا فــي ذلــك وجــود مــدة عمــل محــددة
(والتــي يشــير البعــض إلــى أنهــا قــد تمنعهــم مــن البحــث عــن عمــل أفضــل) ،ورســوم التســجيل ،والمتطلبــات القانونيــة،
واإلجــراءات اإلداريــة.
تشــمل الحوافــز للمؤسســات التجاريــة التــي تمــت مقابلتهــا فــي أربيــل لكتابــة عقــود مــع العمــال بــأن العقــود يمكــن أن تضمــن
حقــوق كل مــن أصحــاب العمــل والعمــال فــي حالــة حــدوث نــزاع والقــدرة علــى محاســبة العمــال ،ومــع ذلــك لــم يـ َـر أصحــاب
العمــل الذيــن تمــت مقابلتهــم فــي بغــداد أي حوافــز للحصــول علــى عقــد مكتــوب مــع عمالهــم« :مــن بيــن  61عامـ ًـا ،هنــاك
عامــل واحــد فقــط لديــه عقــد تــم إنجــازه لغــرض الحصــول علــى اإلقامــة».
مــن حيــث الحوافــز لتســجيل المؤسســات التجاريــة وإضفــاء الطابــع المنظــم علــى نفســها (بـ ً
ـدال مــن إضفــاء الطابــع المنظــم
علــى وضــع عمالهــا) ،ســلطت المؤسســات التجاريــة التــي تمــت مقابلتهــا فــي هــذه الدراســة الضــوء علــى اإلعفــاءات الضريبيــة
 علــى ســبيل المثــال عنــد اســتيراد األصــول اإلنتاجيــة أو توظيــف العمــال العاطليــن عــن العمــل  -علــى الرغــم مــن أنالمؤسســات التجاريــة غيــر المنظمــة ال تدفــع الضرائــب أصـ ًـا بالنظــر إلــى تعريــف هــذه المؤسســات ،فــي المقابــل تــم اإلشــارة
إلــى أن الشــركات المســجلة قــادرة علــى المنافســة فــي المناقصــات الحكوميــة  ،135وبالرغــم مــن ذلــك فقــد ســلط الكثيــرون
الضــوء علــى عــدم وجــود حوافــز للتســجيل ال ســيما فــي بغــداد بســبب نقــص الخدمــات العامــة  - 136التــي تهــدف ضرائبهــم
ً
وأيضــا بســبب قلــة المزايــا والخدمــات المتاحــة للشــركات المســجلة .وتشــمل هــذه علــى ســبيل المثــال
إلــى تمويلهــا –
اإلعفــاءات الضريبيــة ،والوصــول إلــى التمويــل واالئتمــان  -التــي تــم تحديدهــا فــي المقابــات باعتبارهــا حاجــة رئيســية للعديــد
ً
صعبــا حيــث يوفــر القطــاع
مــن الشــركات ،فــي الواقــع يجعــل حجــم القطــاع المالــي فــي العــراق الوصــول إلــى التمويــل أمـ ًـرا
ً
ائتمانــا بقيمــة أقــل مــن  7%مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي للقطــاع الخــاص مقارنــة بـــ  55%فــي المتوســط فــي دول الشــرق
137
األوســط وشــمال إفريقيــا األخــرى .
 135مقابالت أصحاب العمل والغرفة التجارية.
 136مقابلة غرفة التجارة في إقليم كردستان العراق.
 137البنك الدولي ( ،)2017العراق  -التشخيص المنهجي للبلد ،البنك الدولي.
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ُ 4.3.4معيقات مالية
باإلضافــة إلــى الحوافــز ُ
ّ
توقعــة (أو غيــر الموجــودة) إلضفــاء الطابــع المنظــم ،هنــاك اعتبــار مهــم آخــر  -أو عائــق  -يواجهــه
الم
العمــال والمؤسســات التجاريــة أال وهــو تكلفــة القيــام بذلــك ،فــإذا تــم النظــر إلــى التكلفــة علــى أنهــا مرتفعــة مــع منافــع
متوقعــة محــدودة فقــد ال يعتبــر العمــال والمؤسســات التجاريــة أن عمليــة إضفــاء الطابــع المنظــم جديــرة باالهتمــام ،وفــي
نفــس الوقــت قــد تكــون تكلفــة إضفــاء الطابــع المنظــم باهظــة للغايــة خاصــة بالنســبة للمؤسســات المتناهيــة الصغــر
والصغيــرة والمتوســطة .فــي الواقــع ال تتعلــق التكاليــف فقــط بالرســوم ُ
الم َط ّبقــة لتســجيل شــركة (كمــا هــو موضــح فــي
الفصــل  ،)3ولكــن ً
أيضــا بالتكاليــف ُ
كل مــن
ـى
ـ
عل
ـر
ـ
األخي
ـق
ـ
(ينطب
ـي
ـ
االجتماع
ـان
ـ
الضم
المتكبــدة مــن الضرائــب ومســاهمات
ٍ
المؤسســات التجاريــة والعمــال).
سـ ّـل َطت العديــد مــن المؤسســات التجاريــة التــي تمــت مقابلتهــا فيهــذه الدراســة فــي كل مــن بغــداد وأربيــل الضــوء علــى
ً
ً
مهمــا أمــام إضفــاء الطابــع
عائقــا
تكلفــة التســجيل وااللتزامــات الضريبيــة والتزامــات الضمــان االجتماعــي الالحقــة باعتبارهــا
المنظــم علــى النحــو اآلتــي:
«تراخيــص التســجيل أو هئيــة الضرائــب تفــرض علينــا مبالــغ كبيــرة» (مجموعــات النقــاش ُ
المركــزة،
المؤسســات ،بغــداد)
«مبالغ كبيرة تفرضها الهيئة العامة للضرائب» (مجموعات النقاش ُ
المركزة ،المؤسسات ،بغداد)

ً
ُ
ماليــة
عقبــات
رســميا بســبب
تهــرب وال تســجل نفســها
«العديــد مــن المؤسســات
وإداريــة» (مجموعــات
ٍ
ٍ
ٍ
النقــاش ُ
المركــزة ،المؤسســات ،بغــداد)
ً
ً
«هذه العملية تستغرق ً
ً
كثيرا» (مجموعات النقاش ُ
وماأل
طويال
وقتا
المركزة ،المؤسسات ،بغداد)
فــي المقابــل أشــار بعــض المســتجيبين فــي أربيــل إلــى أن التغييــرات التــي طــرأت علــى إدارة الضرائــب أدت إلــى زيــادة
ً
العــبء الضريبــي ممــا دفــع البعــض إلــى البحــث عــن طــرق للتهــرب« :بينمــا كان لــدي سـ ً
موظفــا مســجلين ،وأقــوم
ـابقا 330
بدفــع جميــع مســاهمات الضمــان االجتماعــيً ،
حاليــا وبســبب الضرائــب المباشــرة والخصــم ،أبحــث عــن طــرق للتهــرب مــن
الضرائــب» (مجموعــات النقــاش ُ
المركــزة ،المؤسســات ،أربيــل) وبالتالــي أصبحــت المؤسســات التجاريــة تقــدم فــرص عمــل
بــدون عقــود مــن أجــل تجنــب دفــع الضرائــب.
ســلط ٌ
كل مــن المؤسســات التجاريــة والعمــال الضــوء علــى تكلفــة مســاهمات الضمــان االجتماعــي علــى أنهــا مرهقــة وبالتالــي
تمثـ ُ
ً
مثبطــا للتســجيل (ســواء هــم أنفســهم أو عمالهــم) ،حتــى أن بعــض المســتجيبين أشــاروا إلــى أنهــم ســيتهربون
ـل عامـ ًـا
ً
ّ
مــن تســجيل العمــال مــا لــم يكــن ذلــك ضروريــا للحصــول علــى تراخيــص متنوعــة وإثبــات االمتثــال لإلجــراءات الحكوميــة،
وعنــد هــذه النقطــة ســوف يســجلون فقــط فئــة قليلــة مــن العمــال إلثبــات االمتثــال  ،138هــذه الممارســة المتمثلــة فــي
تســجيل عــدد محــدد مــن العمــال فــي الضمــان االجتماعــي للوصــول إلــى تراخيــص وتصاريــح محــددة ُتعـ ُـد شـ ً
ـائعة ،وبالرغــم
مــن ذلــك فقــد كان ربــط التســجيل أو التراخيــص بالضمــان االجتماعــي فعـ ً
ـاال فــي تأميــن مســتوى (منخفــض) مــن االمتثــال.
وبالمثــل يفضــل العديــد مــن العمــال ذوي الدخــل المنخفــض عــدم اإلشــتراك فــي الضمــان االجتماعــي ألن اســتقطاعات
العمــال مــن شــأنها أن تقلــل مــن أجورهــم الصافيــة التــي يحصلــون عليهــا ،وأعربــت بعــض النقابــات عــن مخاوفهــا مــن أن
الزيــادة المقترحــة فــي مســاهمات الضمــان االجتماعــي فــي مشــروع قانــون الضمــان االجتماعــي ســتؤدي إلــى مزيــد مــن
العــزوف عــن التســجيل .139
تــم تحديــد التكاليــف الماليــة ً
أيضــا علــى أنهــا عائــق أمــام العمــال والمؤسســات التجاريــة للجــوء إلــى آليــات تســوية المنازعــات
الرســمية ،علــى الرغــم مــن إعفــاء العمــال مــن دفــع رســوم المحكمــة  ،140وكذلــك المســتويات العاليــة مــن البيروقراطيــة تــم
إعتبارهــا أحــدا الميعقــات أمــام العمــال والمؤسســات التجاريــة للجــوء إلــى آليــات تســوية المنازعــات الرســمية.

 138مقابلة أصحاب العمل.
 139مقابلة النقابات العمالية.
 140مقابلة النقابات العمالية.
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ُ 4.3.5
الميعقات اإلدارية
تــم تحديــد الخطــوات المطلوبــة لتســجيل الشــركات أو المؤسســات التجاريــة فــي الفصــل  3ويظهــر البحــث كيفيــة أن هــذه
ً
عائقــا أمــام التســجيل وإضفــاء الطابــع المنظــم.
المتطلبــات البيروقراطيــة الثقيلــة  -والوقــت الــازم إلكمالهــا  -تمثــل

مربع  :5سهولة ممارسة األعمال التجارية في العراق
ُ
صنــف «تقريــر ممارســة أنشــطة األعمــال» الصــادر عــن البنــك الدولــي البلــدان مــن حيــث ســهولة ممارســة األعمــال
ُي
احتـ َ
ـل العـ ُ
التجاريــة بنــاءً علــى العديــد مــن المؤشــرات الرئيســية ،وبشــكل عــام فقــد َ
ـراق المرتبــة  172مــن بيــن  190دولــة
فــي «ممارســة أنشــطة األعمــال التجاريــة»  –141وهــذا يعتبــر أســوأ مــن المتوســط الحســابي فــي اإلقليــم  - 142وهــو مؤشــر
علــى التصنيــف الســيئ للبلــد فــي العديــد مــن المقاييــس المهمــة والتــي يؤثــر بعضهــا ً
أيضــا علــى عمليــة إضفــاء الطابــع
المنظــم.
ـادا لبــدء األعمــال التجاريــة ،حيــث قـ َ
احتــل العــراق المرتبــة  152مــن أصــل  190اقتصـ ً
ـدر البنــك الدولــي أن األمــر
سيســتغرق حوالــي ً 26.5
يومــا للمواطــن العراقــي لتأســيس شــركة ذات مســؤولية محــدودة صغيــرة ومتوســطة
الحجــم وأن الحــد األدنــى لتكلفــة اإلنشــاء يصــل إلــى حوالــي  14.6%مــن دخــل الفــرد ،و بشــكل عــام ُيقــدر المبلــغ
الــذي مــن المفتــرض أن يتــم دفعــه مــا يقــرب مــن  1،000،000دينــار عراقــي كحــد أدنــى للوصــول لمتطلــب رأس
المــالَ ،
وخ ُلـ َـص البنــك الدولــي إلــى أن العــراق جــاء فــي مرتبــة أدنــى مــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
مــن حيــث إجمالــي الوقــت والتكلفــة ومتوســط اإلجــراء.
143
تــم تصنيــف العــراق كواحـ ٍـد مــن أكثــر البلــدان صعوبــة فــي اســتكمال اإلقــرارات الضريبيــة  ،يفتقــر العــراق إلــى
144
أنظمــة وبنيــة تحتيــة متطــورة ،ممــا يجعــل االمتثــال الضريبــي بطبيعتــه أكثــر صعوبــة مــن أي مــكان آخــر.
احتل العراق المرتبة  147عالميا في تطبيق شرط عقود العمل .145
مــن حيــث ائتمــان الوصــول ،احتــل العــراق المرتبــة  186مــن أصــل  190اقتصــادا ،وهــذا ُيشــير إلــى اســتمرار وجــود
ميعقــات كبيــرة أمــام تمويــل المؤسســات.

فــي الواقــع تظـ ُ
ـل عمليــات تســجيل األعمــال التجاريــة بيروقراطيـ ًـة للغايــة ويصعــب متابعتهــا  ،146حتــى مــع إدخــال نظــام
تســجيل األعمــال اإللكترونــي الــذي أشــير لــه بأنــه غيــر فعــال ،و علــى الرغــم مــن التبســيط الــذي تــم إجــراؤه لتســهيل تســجيل
الشــركات المبيــن فــي الفصــل  3وجــد العديــد مــن رواد األعمــال الذيــن تمــت مقابلتهــم فــي هــذه الدراســة أنهــم مطالبــون
ً
أيضــا بالحصــول علــى تراخيــص محــددة مــن مختلــف اإلدارات والمكاتــب بمــا فــي ذلــك الســلطات المحليــة مــن أجــل العمــل
ٌ
فــي قطــاع معيــن .تــم اإلشــارة إلــى اإلجــراءات اإلداريــة علــى أنهــا معقــدة بســبب أســاليب العمــل القديمــة ،ونقــص القــدرات،
وقلــة اســتخدام التكنولوجيــا ،والمركزيــة المفرطــة للســلطة ،وعــدم إمكانيــة الوصــول إلــى الخدمــات ،والمحســوبية ،وعــدم
كفــاءة /تأخــر القــرارات ،والميعقــات البيروقراطيــة ،وإســاءة اســتخدام الســلطة ،و حــول العائــق األخيــر أوضح أحد المســتجيبين
مــا يلــي:

ُ
قــررت تســجيل شــركة المطابــع الخاصــة بــي فــي غرفــة الصناعــات ،ولكــن تــم رفــض طلبــي
فتــرة
«منــذ
ٍ
بســبب أن المــكان الــذي أنــوي إقامــة المشــروع فيــه قــد تــم تصميمــه لمشــروع النقــل بالمتــرو ،وبعــد
فتــرة تــم تســجيل مطبعــة فــي نفــس المــكان ألحــد أقــارب أحــد الــوزراء» (مجموعــات النقــاش المركــزة،
المؤسســات ،بغــداد)
وبســبب تعقيــد اإلجــراءات أشــار بعــض المســتجيبين إلــى الحاجــة إلــى إنشــاء قســم خــاص فــي المؤسســة المــراد تســجيلها
إلدارة عمليــة التســجيل ،أو تعييــن محاميــن للقيــام بذلــك وهــو أمــر مكلــف ،فــي المقابــل أشــار المســتجيبون إلــى أن هنــاك
القليــل مــن الدعــم للمؤسســات الصغيــرة للتســجيل ســواءً مــن قبــل الحكومــة أو مــن منظمــات أصحــاب العمــل .147

141
142
143
144
145
146
147

البنك الدولي ( ،)2020تقرير ممارسة أنشطة األعمال ،البنك الدولي.
البنك الدولي ( ،)2020تقرير ممارسة أنشطة األعمال ،البنك الدولي ،ص.6.
البنك الدولي ( ،)2020تقرير ممارسة أنشطة األعمال ،البنك الدولي.
ديلويت ( ،)2021دليل ممارسة األعمال التجارية :فهم الوضع الضريبي في العراق ،ديلويت.
البنك الدولي ( ،)2020تقرير ممارسة أنشطة األعمال ،البنك الدولي
https://www.legal500.com/special-reports/the-legal-500s-guide-to-doing-business-in-iraq
مقابلة مع أصحاب العمل.
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وحتــى عندمــا يتــم تســجيل المؤسســة تبقــى عمليــات الوفــاء بااللتزامــات بموجــب القانــون مضيعــة للوقــت فعلــى ســبيل
المثــال فــي بغــداد تــم اإلشــارة عــن ازديــاد عــدد الســاعات واأليــام المطلوبــة لدفــع الضرائــب بســبب الروتيــن فــي الهيئــة
العامــة للضرائــب.

ُ
وقفــت فــي طوابيــر لمــدة ســبع ســاعات» (مجموعــات النقــاش المركــزة،
«لســداد الضرائــب الســنوية
المؤسســات ،بغــداد)
«دفع الضريبة يحتاج إلى عشرة أشهر ليكتمل» (مجموعات النقاش المركزة ،المؤسسات ،بغداد)
يــؤدي اإلخفــاق فــي تســجيل المؤسســات ً
أيضــا إلــى االســتخدام غيــر المنظــم للعمــال وتشــغيل المؤسســات بــدون
التراخيــص 148الالزمــة ،كمــا تمثــل متطلبــات تســجيل المؤسســات مــن أجــل تســجيل عمالهــا فــي الضمــان االجتماعــي عائقــاً
أمــام توســيع تغطيــة الضمــان االجتماعــي.

مربع ُ :6
المعيقات التي يواجهها الالجئون
ً
تتمثــل فــي العثــور علــى عمــل منظــم ،وبالفعــل فــإن المتطلبــات
يواجــه الالجئــون وطالبــو اللجــوء معيقــات محــددة
البيروقراطيــة والتــي تختلــف مــن محافظــة إلــى أخــرى وحتــى علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة تجعــل مــن الصعــب علــى
العديــد مــن الالجئيــن تلبيــة المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي قانــون العمــل للحصــول علــى عمــل منظــم ،وهنالــك تقارير
تفيــد بــأن الالجئيــن يكافحــون مــن أجــل التســجيل مــع وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة فــي جنــوب ووســط العــراق علــى
وجــه الخصــوص.
فــي المقابــل ُينظــر إلــى العمليــة علــى أنهــا تمييزيــة ضــد الالجئيــن وحتــى بيــن الالجئيــن  ،149فــي مدينــة القائــم تــم اإلشــارة
إلــى أن الحكومــة طلبــت مــن الالجئيــن الســوريين ختــم جــوازات ســفرهم فــي ســوريا مــن أجــل المضــي قدمـ ًـا فــي عمليــة
تقديــم الطلبــات  -وهــي عقبــة مســتحيلة  ،150ومــن ناحيــة أخــرى غضــت بعــض الســلطات المحليــة بمــا فــي ذلــك فــي
النجــف وكربــاء الطــرف عــن الالجئيــن الذيــن يعملــون دون التســجيل فــي وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة المطلوبــة،
وقــد يعتبـ ُـر هــذا مفيـ ٌـد مــن الناحيــة العمليــة لالجئيــن الذيــن يحتاجــون إلــى تأميــن مصــدر دخــل أال أن العمــل غيــر المنظــم
ٌ
مخالــف للقانــون فــي العــراق ويعــرض الالجئيــن لخطــر فقــدان الحقــوق ،والمالحقــة القضائيــة مــن قبــل العراقييــن،
ً
فــي المقابــل وربمــا نتيجــة لذلــك تأتــي معــدالت تشــغيل الالجئيــن وأجورهــم وظــروف عملهــم متأخــرة عــن تلــك الخاصــة
بالســكان المحلييــن بســبب انتهــاكات حقوقهــم كعمــال . 152 151

وبالرغــم مــن ذلــك فــإن الدعــم ُ
المقــدم مــن المنظمــات الدوليــة والحكومــات المحليــة فيمــا يتعلــق بالتدريــب قــد ُتحســن
مــن مهاراتهــم وتزيــد مــن إمكانيــة وصولهــم إلــى فــرص العمــل بعــض القطاعــات حســبما تــم ذكــره فــي أحــدى مجموعــات
النقــاش المركــزة.

148
149
150
151
152

مقابلة أصحاب العمل.
مقابلة أصحاب العمل.
المجلــس الدنماركــي لالجئيــن ،ولجنــة اإلنقــاذ الدوليــة ،والمجلــس النرويجــي لالجئيــن ( ،)2019بعيـ ًـدا عــن الوطــن :اآلفــاق المســتقبلية لالجئيــن الســوريين فــي العــراق ،المجلــس الدنماركــي
لالجئيــن ،ولجنــة اإلنقــاذ الدوليــة ،والمجلــس النرويجــي لالجئيــن ،ص .27
كيفــي م .قــادر ،عبــد الســميح م ،.رحمــن وســنجر صالــح ( ،)2016حالــة حقــوق العمــال وحريــة النقابــة العماليــة فــي إقليــم كردســتان والعــراق ،منظمــة الســام والحريــة فــي كردســتان ()PFOK
ومنظمــة مســاعدة الشــعب النرويجيــة ،ص .25
ً
داخليا :الجانب السلوكي واالجتماعي والعاطفي ،البنك الدولي.
لبنك الدولي ( ،)2021التكامل في سوق العمل لالجئين والنازحين
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 4.3.6الحوار اإلجتماعي ُ
الم َق ّيد
ومــن ُ
المعيقــات األخــرى التــي تحــول دون إضفــاء الطابــع المنظــم هــي محدوديــة صــوت وتمثيــل العمــال وأصحــاب العمــل
ً
والقــدرة المحــدودة لمنظمــات العمــال وأصحــاب العمــل ،كمــا ذكرنــا ســابقا تفــرض البيئــة التشــريعية والقانونيــة عــدة قيــود
علــى قــدرة المنظمــات العماليــة ،وهنالــك مخــاوف أخــرى مــن أن القــرار اإلداري األخيــر الــذي اتخــذه مكتــب األميــن العــام
لمجلــس الــوزراء لتشــكيل إدارة جديــدة ضمــن هيكلهــا التنظيمــي بهدف»متابعــة شــؤون االتحــادات والنقابــات العماليــة» قــد
يــؤدي إلــى تقييــد اســتقاللية وتمثيــل وتعــدد النقابــات فــي العــراق  ،153ومــن جانــب أربــاب العمــل ُيعتبــر اتحــاد الصناعــات
العراقــي ( )IFIوهــو المنظمــة ُ
الممثلــة الرئيســية ألصحــاب العمــل فــي القطــاع الخــاص لكنــه يعانــي مــن ضعــف القــدرات
المؤسســية مقارنــة بالمنظمــات المماثلــة فــي المنطقــة.
بدورهــا تواجــه منظمــات العمــال غيــر المعتــرف بهــا فــي البــاد صعوبــات فــي العمــل تشــمل عــدم مقدرتهــا علــى التشــاور مــع
أصحــاب العمــل والحكومــة ،إن هــذه الممارســات ال تولــد عــدم الثقــة بيــن الشــركاء االجتماعييــن فحســب بــل تؤثــر سـ ً
ـلبا علــى
آليــات ووظائــف الحــوار االجتماعــي ،إن عــدم قــدرة النقابــات المســتقلة علــى تنظيــم وتمثيــل العمــال بشــكل فعــال بمــا فــي
ذلــك فــي المنتديــات الثالثيــة مثــل لجــان التفتيــش ومحاكــم العمــل لــه تأثيــر كبيــر علــى إدارة العمــل.
كمــا لوحــظ سـ ً
ـابقا ســلط بعــض المســتجيبين فــي الدراســة الضــوء علــى نقــص الدعــم المقــدم مــن مثــل هــذه المنظمــات:
«النقابــات ال تدعــم العمــال الذيــن يواجهــون مشــاكل» ،وهــذا مؤشــر واضــح علــى مســألة التعبيــر عــن الــرأي والتمثيــل ليــس
فقــط للعمــال المســتضعفين فــي ســياق االقتصــاد غيــر المنظــم ولكــن ً
أيضــا العمــال فــي االقتصــاد المنظــم ،وعــاوة علــى
ذلــك يعيــق ضعــف النقابــات وتمثيلهــا الضعيــف فــي حــل الخالفــات أن تكــون هنالــك تســوية فعالــة وعادلــة للنزاعــات.
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السمة المنظمة
ً
ً
موجــزة عــن الجهــات الفاعلــة الرئيســية المشــاركة فــي عمليــة إضفــاء الطابــع المنظــم وجــدول
لمحــة
ُيقــدم هــذا الفصــل
األعمــال ،فضـ ًـا عــن سياســاتها وبرامجهــا لتعزيــز إضفــاء الطابــع المنظــم  -بمــا فــي ذلــك مــن خــال خلــق فــرص العمــل
وخدمــات األعمــال ،يســلط القســم األول الضــوء علــى الجهــات الفاعلــة الوطنيــة التــي تشــارك فــي  -ولديهــا مســؤوليات
تجــاه  -عمليــة إضفــاء الطابــع المنظــم فــي العــراق ،ثــم يلخــص القســم الثانــي اإلطــار االســتراتيجي والبرامــج الحاليــة التــي
تســاهم فــي عمليــة إضفــاء الطابــع المنظــم ،أخيـ ًـرا يقــدم القســم الثالــث أمثلــة علــى الجهــات الفاعلــة الدوليــة وبرامجهــم فــي
العــراق التــي تدعــم بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر إضفــاء الطابــع المنظــم ويشــمل ذلــك تعزيــز خلــق فــرص العمــل المنظمــة.

 5.1الجهات الفاعلة
هنــاك مجموعــة واســعة مــن الجهــات الفاعلــة المشــاركة فــي عمليــة إضفــاء الطابــع المنظــم ،وقــد تــم تقديــم العديــد منهــا
ً
تلخيصــا موجـ ًـزا للغايــة حــول الجهــات الحكوميــة وأدوارهــا فــي عمليــة إضفــاء
بالفعــل فــي األقســام الســابقة ،نقــدم هنــا
الطابــع المنظــم قبــل تقديــم (قائمــة غيــر شــاملة) للجهــات غيــر الحكوميــة المشــاركة فــي دعــم العمليــة.

الجهات الحكومية الفاعلة
تشــارك غرفــة التجــارة فــي عمليــة تســجيل األعمــال  -باعتبارهــا جوهــر إضفــاء الطابــع المنظــم علــى االقتصــاد  -مــن
خــال الموافقــة علــى األســماء التجاريــة وتســجيل األعمــال التجاريــة الفرديــة.
تعمــل غرفــة الصناعــة كســلطة تســجيل للمشــاريع الصناعيــة ،وتدعــم ً
أيضــا فــي تســهيل الوصــول إلــى القــروض
ً
لألعمــال التجاريــة وتوفــر فــرص التدريــب وزيــادة الوعــي ،يجـ ُ
ـدر بالذكــر أن غرفــة الصناعــة هــي أيضــا عضــو فــي محكمــة
العمــل بموجــب القانــون رقــم  37لعــام  2015حيــث تمثــل أصحــاب العمــل وصانعــي القــرار ،كمــا أن غرفــة الصناعــة
عضــو فــي لجــان التفتيــش التابعــة لــوزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة (انظــر أدنــاه).
وزارة التجارة (وزارة التجارة والصناعة في إقليم كردســتان) هي المســؤولة عن منح التراخيص للمشــاريع االســتثمارية
فــي قطاعــي البنــاء والتصنيــع ،وللشــركات واســعة النطــاق على النحــو المبين في قانون االســتثمار.
مكتــب تســجيل الشــركات ( )CROهــو جــزء مــن وزارة التجــارة ويصــدر تراخيــص للشــركات للعمــل وهــي المؤسســة
الرئيســية المســؤولة عــن تســجيل الشــركات.
الهيئــة العامــة للضرائــب (مديريــة ضريبــة الدخــل فــي إقليــم كردســتان) تابعــة لــوزارة الماليــة وتحســب وتجمــع
االلتزامــات الضريبيــة مــن الشــركات المســجلة ،بينمــا تحقــق لجــان التفتيــش التابعــة لهــا فــي دفــع الضرائــب ،بينمــا ال
توجــد عقوبــة علــى التهــرب الضريبــي ،قــد يضطــر أولئــك الذيــن يحاولــون التهــرب إلــى الدفــع عنــد الســعي للوصــول
إلــى خدمــات أخــرى مثــل نقــل ملكيــة منــزل أو ســيارة ،وســجلت المؤسســة ٌ
دور ضعيــف فــي إضفــاء الطابــع المنظــم
علــى االقتصــاد ،ومــع ذلــك وفــي اآلونــة األخيــرة تــم تطبيــق لوائــح جديــدة فــي إقليــم كردســتان العــراق ممــا يدفــع
أصحــاب األعمــال فــي الشــركات الصغــرى والصغيــرة والمتوســطة إلــى دفــع الضرائــب عــن طريــق إخطارهــم بإبــاغ
ســلطة الضرائــب وقــد يــؤدي عــدم القيــام بذلــك إلــى اإلغــاق المؤقــت لألعمــال مــن قبــل إدارات األمــن ،كمــا تطلــب
اإلدارات األمنيــة ً
حاليــا إقــرارات ضريبيــة مــن مالكــي العقــارات قبــل الســماح بعقــود اإليجــار أو الشــراء.
وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة تطبــق قانــون العمــل ومفتشــو العمــل فيهــا مســؤولون عن تطبيــق القانون ،في
أيضــا فــي تعزيــز التكامــل االجتماعــي واالقتصــادي لألشــخاص النازحيــن قسـ ً
أربيــل يشــاركون ً
ـرا والمجتمعــات المضيفــة
لهــم ،تشــارك وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة بشــكل مباشــر ً
أيضــا فــي إضفــاء الطابــع المنظــم علــى االقتصــاد
مــن خــال توفيــر التدريــب المهنــي فــي جميــع أنحــاء المحافظــات العراقيــة وإصــدار تراخيــص مهنيــة للخريجيــن ،ودعــم
الشــركات الناشــئة مــن خــال تقديــم المنــح بالشــراكة مــع وكاالت األمــم المتحــدة وشــركاء التنميــة (الوكالــة اإللمانيــة
للتعــاون الدولــي ،صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ،المنظمــة الدوليــة للهجــرة ،إلــخ  ،) ...ودعــم التوظيــف مــن خــال
مراكــز التشــغيل العاملــة بالتنســيق مــع إدارة الضمــان االجتماعــي ومراكــز التدريــب المهنــي.
داخــل وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة ووزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة  -حكومــة إقليــم كردســتان يعمــل
قســم الضمــان االجتماعــي علــى تنفيــذ قانــون الضمــان االجتماعــي وهــو مســؤول عــن تســجيل العمــال وتحصيــل
االشــتراكات ودفــع المنافــع ،ومــع ذلــك تــم اإلشــارة ألنهــم يتعاملــون بشــكل رئيســي مــع العمــال المســجلين أو
أصحــاب العمــل.
ً
ً
الــوزارات القطاعيــة (بمــا فــي ذلــك وزارة الزراعــة ووزارة الصناعــة والمعــادن ووزارة الصحــة) تلعــب أيضــا دورا فــي
إضفــاء الطابــع المنظــم علــى المؤسســات والوحــدات االقتصاديــة فــي قطاعاتهــا الخاصــة.
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يمكــن للمشــاريع الصغــرى والصغيــرة والمتوســطة (بمــا فــي ذلــك المطاعــم والمخابــز) التســجيل فــي مكاتــب البلديــة
علــى مســتوى المحافظــات والتــي تتضمــن بعــد ذلــك االمتثــال للوائــح الصحــة والســامة ودفــع الضرائــب.
اللجــان الوزاريــة المشــتركة فــي إقليــم كردســتان الموجــودة فــي كل محافظــة وترأســها وزارة العمــل والشــؤون
االجتماعيــة بعضويــة وزارة الماليــة ومكتــب الضرائــب وإدارات األمــن والصحــة ،تعمــل كهيئــات تفتيــش تــزور وحــدات
األعمــال بنــاءً علــى االختيــار العشــوائي أو بعــد تلقــي بالغــات عــن مخالفــة اللوائــح أو انتهــاكات لوائــح الصحــة والســامة.

الجهات الفاعلة غير الحكومية

الشركاء الثالثيون
تشــارك النقابــات العماليــة (بمــا فــي ذلــك اتحــاد النقابــات العماليــة) فــي تســوية المنازعــات ،ومراقبــة حقــوق العمــال،
ورفــع مســتوى الوعــي حــول حقــوق العمــال ،ومراجعــة األعمــال التجاريــة ،ودعــم إضفــاء الطابــع المنظــم علــى األعمــال
غيــر المنظمــة مــن خــال تمكيــن المــرأة وخلــق فــرص للشــباب العاطــل عــن العمــل.
تهــدف منظمــات أصحــاب العمــل (بمــا فــي ذلــك اتحــاد الصناعــات العراقيــة) إلــى زيــادة الوعــي بيــن الشــركات حــول
أداء األنشــطة التجاريــة وفقــا لألطــر القانونيــة.
ً
خصيصــا  -مــن خــال البرامــج التــي تنفذهــا وكاالت األمــم
تقــدم بعــض شــركات القطــاع الخــاص خدمــات مصممــة
المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة  -والتــي تشــمل توفيــر التدريــب المهنــي ورفــع الكفــاءة ومنــح األعمــال
والتشــغيل ،ومــن أمثلــة هــذه الشــركات  ،M-Selectو  ،Lab 51و .the station

المنظمات المحلية
منظمــة ُص ّنــاع االزدهــار :تعمــل هــذه المنظمــة غيــر الحكوميــة بشــكل أساســي لدعــم الشــباب والنســاء والنازحيــن
ً
قســرا فــي مجــال التشــغيل مــن خــال دعــم الحصــول علــى تصاريــح العمــل وبرامــج التدريــب والتمكيــن ،ودعــم
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ،وربــط النســاء والشــباب والحرفييــن بالشــركات أو منظمــات العمــل فــي المشــاريع
الصغيــرة والمتوســطة.
معهــد القيــادة النســائية :تدعــم هــذه المنظمــة غيــر الحكوميــة توظيــف النســاء والنازحيــن قسـ ً
ـرا مــن خــال إيجــاد
فــرص التدريــب والتشــغيل ،وتقديــم الدعــم النفســي واالجتماعــي والقانونــي واالقتصــادي ،ودعــم النســاء للحصــول
علــى تصاريــح العمــل ،وتوفيــر األصــول اإلنتاجيــة ،وتفعيــل سياســة الميزانيــة الجندريــة فــي خمــس وزارات (العمــل،
الماليــة ،التخطيــط الداخلــي ،الدفــاع) مــن خــال مراقبــة السياســات واإلجــراءات.
منظمــة العــون العــام :تعمــل هــذه المنظمــة غيــر الحكوميــة بالتعــاون مــع برامــج ابتــكار األعمــال النرويجية،وقــد نفــذت
ً
ً
تدريبيــا حــول الشــركات الناشــئة فــي جميــع أنحــاء المحافظــات العراقيــة ،بمــا فــي ذلــك داخــل
برنامجــا
أكثــر مــن 19
مخيمــات النازحيــن والالجئيــن ،حيــث تتكــون الــدورة مــن ســتة أيــام مــن التدريــب يتــم مــن خاللهــا تزويــد المشــاركين
بالمهــارات والمعرفــة حــول كيفيــة إنشــاء أعمالهــم.
قامــت جمعيــة األمــل بالشــراكة مــع هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بتنفيــذ مجموعــة
مــن برامــج التدريــب المهنــي ،ونظمــت معــارض التوظيــف ،وقدمــت ً
منحــا للشــباب والنســاء فــي المخيمــات وخارجهــا.

 5.2إستراتيجيات وبرامج الحكومة
علــى المســتوى الوطنــي هنــاك خمــس اســتراتيجيات بدأتهــا الحكومــة العراقيــة وحكومــة إقليــم كردســتان بهــدف تعزيــز
االقتصــاد والحــد مــن الفقــر فــي العــراق .هــذه االســتراتيجيات الخمــس هــي الورقــة البيضــاء لإلصــاح االقتصــادي لعــام
 ،2020واســتراتيجية الحــد مــن الفقــر ،وإطــار إعــادة اإلعمــار والتنميــة ،واســتراتيجية تنميــة القطــاع الخــاص ،وإقليــم كردســتان
العــراق  ،2020تــم تســليط الضــوء علــى هــذه االســتراتيجيات كجــزء مــن عمليــة إضفــاء الطابــع المنظــم ألن تهــدف هــذه
االســتراتيجيات فــي جوهرهــا إلــى تعزيــز التنميــة االقتصاديــة مــن خــال زيــادة الوصــول إلــى المــوارد للشــركات المســجلة
رسـ ً
ـميا .وبعبــارة أخــرى فإنهــا تخلــق حوافــز ماليــة لتشــجيع إضفــاء الطابــع المنظــم علــى األعمــال التجاريــة ،وبدورهــا تعــزز هــذه
االســتراتيجيات إضفــاء الطابــع المنظــم مــن خــال مطالبــة الوحــدات االقتصاديــة بتقديــم نمــاذج اإلقــرار الضريبــي وتفاصيــل
العمــال والمقاوليــن مــن أجــل الوصــول إلــى المناقصــات الحكوميــة ،كمــا ويمكــن أن تســاهم المشــتريات العامــة نفســها فــي
خلــق فــرص العمــل المنظمــة حيــث تحتــاج الشــركات المتقدمــة إلــى تشــغيل موظفيــن جــدد إلكمــال تلــك المشــاريع الذيــن
هــم منــذ البدايــة ظاهــرون بشــكل أكبــر للســلطات الحكوميــة ذات الصلــة.
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 5الجهات الفاعلة ومنهجيات السياسة والبرامج لتعزيز اإلنتقال إلى السمة المنظمة

 5.2.1إستراتيجيات الحكومة
فــي عــام  2010تــم إطــاق أول اســتراتيجية للحــد مــن الفقــر  ،154ولكــن كان مــن الصعــب تنفيذهــا بســبب النــزاع المســلح،
ثــم تــم تقديــم المرحلــة الثانيــة مــن اســتراتيجية الحــد مــن الفقــر وركــزت علــى تحســين حيــاة المواطنيــن الفقــراء ،وتركــز
االســتراتيجية الجديــدة الســتراتيجية الحــد مــن الفقــر علــى نفــس التحديــات كمــا فــي اســتراتيجية الحــد مــن الفقــر األولــى؛
األمــن واالســتقرار ،والحوكمــة الرشــيدة ،والتوزيــع العــادل وتنويــع الدخــل فــي ظــل اقتصــاد الســوق ،وأخيـ ً
ـرا التخفيــف مــن
اآلثــار الســلبية لإلصالحــات االقتصاديــة علــى الفقــراء ،تطالــب اســتراتيجية الحــد مــن الفقــر بإصالحــات للمســاهمة فــي
تحســين مســتويات المعيشــة والحمايــة مــن المخاطــر واألخطــار وتحقيــق التمكيــن االقتصــادي باإلضافــة إلــى تحويــل العمــال
غيــر المهــرة الذيــن ال يتمتعــون بالكفــاءة إلــى مســاهمين منتجيــن ومتكامليــن فــي المجتمــع.
فــي عــام  2014أطلقــت حكومــة العــراق إطــار إعــادة اإلعمــار والتنميــة  155الــذي يهــدف إلــى االســتجابة لالحتياجــات الحاليــة
والتعافــي مــن الصــراع المســلح ،ومــن اإلجــراءات الرئيســية فــي اإلطــار الحكــم ،والمصالحــة الوطنيــة وبنــاء الســام ،والتنميــة
االجتماعيــة والبشــرية ،والبنيــة التحتيــة والتنميــة االقتصاديــة ،تــم تحديــد أولويــات هــذه الركائــز الخمــس وتهــدف إلــى
المســاهمة فــي اعتمــاد خطــة إعــادة إعمــار وتنميــة متكاملــة للبــاد ليصــار إلــى تطبيقهــا حتــى عــام  ،2027ويهــدف هــذا اإلطــار
إلــى خلــق إمكانيــات جديــدة للعراقييــن واألكــراد مــن خــال تمكيــن االنتعــاش االقتصــادي والــذي تقــدر تكلفتــه بمــا يقــرب مــن
 88مليــار دوالر أمريكــي.
يتمثــل بيــان الرؤيــة الســتراتيجية تطويــر القطــاع الخــاص  156 (PSDS) 2014-2030فــي تطويــر «قطــاع خــاص وطنــي قابــل
للحيــاة ومزدهــر قــادر علــى المنافســة إقليميـ ًـا ومتكامــل عالميـ ًـا بقيــادة مجتمــع األعمــال ممــا يســاهم فــي التنويــع االقتصــادي
والتنميــة المســتدامة و خلــق فــرص عمــل « ،تتضمــن هــذه االســتراتيجية عناصــر مــن اســتراتيجية الحــد مــن الفقــر وإطــار
إعــادة اإلعمــار والتنميــة ،وتمثــل اتفاقيــة بيــن الحكومــة وممثليــن عــن القطــاع الخــاص وشــركاء التنميــة الدولييــن.
تحــرص إســتراتيجية تطويــر القطــاع الخــاص علــى إيجــاد اتفاقيــة متماســكة ومنســقة فيهــا تعــاون بيــن الحكومــة والقطــاع
الخــاص تزيــد مــن فــرص العمــل ،وتهــدف إســتراتيجية تطويــر القطــاع الخــاص إلــى تعزيــز قــدرة القطــاع الخــاص علــى تنويــع
االقتصــاد الوطنــي غيــر النفطــي والمســاهمة فــي النمــو االقتصــادي وتحســين البيئــة لممارســة األعمــال التجاريــة فــي
العــراق وإقليــم كردســتان مــن أجــل تعزيــز االنتعــاش االقتصــادي وزيــادة القــدرة التنافســية ،إن االســتثمار فــي القطــاع
الخــاص والتركيــز علــى العاطليــن عــن العمــل وأولئــك الذيــن يعيشــون بالقــرب مــن خــط الفقــر أو تحتــه سيســاعد فــي تحقيــق
االنتعــاش االقتصــادي.
تبنــت الحكومــة العراقيــة الورقــة البيضــاء لإلصالحــات االقتصاديــة  ،157ومــن المتوقــع أن تمتــد عمليــة اإلصــاح مــن ثــاث
إلــى خمــس ســنوات كمــا تنفذهــا خليــة األزمــة لإلصــاح المالــي والضريبــي ،تحتــوي الورقــة البيضــاء علــى هدفيــن رئيســيين:
ً
أوال الشــروع فــي برنامــج إصــاح فــوري لمعالجــة عجــز الميزانيــة لخلــق حيــز مالــي لحزمــة اإلصالحــات متوســطة األجــل؛
ً
وثانيــا وضــع االقتصــاد والميزانيــة الفيدراليــة علــى مســار مســتدام ،وبعــد ذلــك يمكــن للعراقييــن أن يقــرروا ويختــاروا االتجــاه
االقتصــادي للبلــدُ ،تحـ ُ
ـدد الورقــة البيضــاء خمــس ركائــز أساســية لإلصــاح بمــا فــي ذلــك تحقيــق االســتقرار المالــي المســتدام،
وخلــق فــرص عمــل مســتدامة ،وتحســين البنيــة التحتيــة األساســية ،وتعزيــز الخدمــات األساســية وحمايــة الفئــات الهشــة،
وأخيـ ً
ـرا ،تحســين الحوكمــة وإدخــال تغييــرات علــى اإلطــار القانونــي ،إن األنشــطة فــي إطــار الركيــزة األخيــرة لهــا آثــار مباشــرة
علــى جــدول األعمــال المنظــم ،حيــث تشــمل هــذه:
مراجعة وتعديل اإلرشادات الرسمية الخاصة بالعقود الحكومية.
إدخال أنظمة الحوكمة اإللكترونية لتعزيز الرقابة على التعاقدات الحكومية وجباية الضرائب والجمارك.
استحداث نظام حوكمة الكتروني في مجال المقاوالت الحكومية وتحصيل الضرائب والجمارك.
اســتكمال مشــروع إنشــاء مركــز المعلومــات الوطنــي لتســهيل إدخــال الخدمــات اإللكترونيــة الحكوميــة للمواطنيــن
وأتمتــة إجــراءات الحصــول علــى الوثائــق األساســية مثــل الجنســية وجــوازات الســفر والحصــول علــى المعاشــات
والضمــان االجتماعــي.
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انظر الملخص التنفيذي هنا
https://mop.gov.iq/en/static/uploads/1/pdf/15192838546d2344468c97dc099300d987509ebf27--Summary.pdf
انظر إلى http://www.cabinet.iq/uploads/iraq%20reconstruction/iraq%20recons%20&%20inves.pdf
انظر إلى pdf.2/3-http://cabinet.iq/uploads/pdf/2015
انظر إلى /https://gds.gov.iq/iraqs-white-paper-for-economic-reforms-vision-and-key-objectives
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أخيـ ًـرا ،يحــدد إقليــم كردســتان العــراق  158 2020الرؤيــة الخاصــة بتنميــة اإلقليــم والخطــوات التــي تتخذهــا حكومــة إقليــم
كردســتان لتحســين رفاهيــة ســكانها ،وتــم تقديــم الرؤيــة عبــر أربــع ركائــز أساســية تركــز علــى السياســة االجتماعيــة والسياســة
االقتصاديــة والبنيــة التحتيــة والحوكمــة ،واألولويــة فــي ســوق العمــل هــي الحــد مــن عمليــة التشــغيل المنقوصــة ،وتعزيــز
المهــارات ،وإصــاح قوانيــن التأميــن االجتماعــي والمعاشــات التقاعديــة «لضمــان حصــول عمــال القطــاع الخــاص علــى تدابيــر
حمايــة ومزايــا عادلــة والتــي ســتجذب المزيــد مــن الســكان العامليــن إلــى القطــاع الخــاص»  ،159فــي المقابــل فــإن الركيــزة
الثانيــة لتمكيــن نمــو القطــاع الخــاص تتنــاول بشــكل مباشــر مســألة الوحــدات االقتصاديــة غيــر المنظمــة حيــث أن أحــد
مؤشــرات المراقبــة الرئيســية هــو «الوقــت الــذي يســتغرقه بــدء وإغــاق عمــل منظــم وتكلفــة القيــام بذلــك» .160

 5.2.2البرامج والمبادرات الحكومية
هنالــك مجموعـ ٌـة مــن البرامــج والمبــادرات التــي تنفذهــا الــوزارات والهيئــات الحكوميــة المختلفــة فــي المقابــل والتــي تهــدف
إلــى تعزيــز خلــق فــرص العمــل المنظمــة والمســاهمة فــي عمليــة إضفــاء الطابــع المنظــم.
أطلقــت مختلــف الهيئــات الحكوميــة المذكــورة أعــاه مبــادرات تعــزز إضفــاء الطابــع المنظــم بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر،
ففــي عــام  2015أطلــق البنــك المركــزي مبــادرة لتمويــل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة المســجلة فــي مجــال الزراعــة
والصناعــة واإلنشــاءات لدعــم خلــق فــرص العمــل وتمويــل المشــاريع الصغيــرة ،ولكــي يصبــح المشــروع مؤهـ ًـا للحصــول
علــى التمويــل يجــب أن يكــون مســجلة ،فــي حالــة طلــب تمويــل مــن شــخص مقتــرض (وليــس شــركة) يجــب أن يكــون لهــذا
الشــخص هويــة مســجلة لــدى غرفــة التجــارة باإلضافــة إلــى ترخيــص لممارســة المهنــة وبقيــة األوراق المنظمــة .161
ومــع ذلــك وفــي داخــل العــراق األوســع هنــاك تصــور عــام عــن عــدم فعاليــة تلــك البرامــج بســبب التركيــز الحكومــي المحــدود
علــى تنفيــذ قانــون العمــل وغيــاب التعــاون الحكومــي ،فــي الواقــع الحــظ المشــاركون فــي هــذه الدراســة أن هنــاك فجــوة
فــي السياســة والبرامــج ،فــي بغــداد مثـ ًـا الحــظ المســتجيبون نقــص الخبــرة الحكوميــة فــي القضايــا المتعلقــة بالتمكيــن
االقتصــادي ونقــص التنظيــم ضمــن هــذه البرامــج ونقــص المعرفــة بالقوانيــن ذات الصلــة كعوامــل تعــوق نجــاح هــذه
البرامــج.
تعمــل وزارة التجــارة علــى جلــب االســتثمارات األجنبيــة إلــى الدولــة مــن خــال طــرق التســويق المختلفــة ،وتســهيل الخدمــات
اللوجســتية وتقديــم اإلعفــاءات الضريبيــة ممــا يعــزز خلــق فــرص العمــل فــي عمليــة منظمــة ،عــاوة علــى ذلــك تعمــل الــوزارة
ً
حاليــا علــى إدخــال «النافــذة الواحــدة» لقطــع الروتيــن البيروقراطــي ولضمــان حصــول أصحــاب األعمــال علــى الدعــم والمشــورة
التــي يحتاجــون إليهــا للنجــاح بســرعة.

وبــدوره يســاهم مكتــب تســجيل الشــركات فــي عمليــة إضفــاء الطابــع المنظــم مــن خــال تقديــم خدمــة جديــدة لألشــخاص
ذوي االحتياجــات الخاصــة وكبــار الســن ،فــي الواقــعّ ،
عيــن مكتــب تســجيل الشــركات موظفيــن متنقليــن يمكنهــم زيــارة هــؤالء
المتقدميــن لمعالجــة طلباتهــم ممــا يســهل عمليــات تســجيل الشــركات وتجديدهــا وأي عمليــات تقنيــن أخــرى.
كجــزء مــن خدماتهــم تقــدم غرفــة التجــارة القــروض والدعــم المالــي للشــركات الناشــئة والوحــدات االقتصاديــة القائمة،علــى
ســبيل المثــال يدعــم مركــز العمليــات المصرفيــة فــي بغــداد الوصــول إلــى التمويــل والقــروض مــن قبــل مصــرف الرافديــن
ـميا  -بمعــدل فائــدة  6%سـ ً
ألعضائــه  -الشــركات المســجلة رسـ ً
ـنويا ،وفــي أربيــل ،دعمــت غرفــة التجــارة بنجــاح بــدء تشــغيل
ثالثــة مصانــع فــي إقليــم كردســتان العــراق بالشــراكة مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي مــن خــال توفيــر مــا يقــرب مــن
 70%مــن تكاليــف بــدء األعمــال التجاريــة.
تهــدف وزارة الماليــة ً
حاليــا إلــى تعزيــز الشــراكة مــع القطــاع الخــاص للمســاهمة فــي االقتصــاد المنظــم فــي العــراق وتعزيــزه،
ولتحقيــق هــذه الخطــة تقــوم الــوزارة  -بالتنســيق مــع البنــك المركــزي العراقــي  -بدعــم الحصــول علــى التمويــل مــن خــال
القــروض فــي البنــوك العامــة والخاصــة ،ويقــدم بنــكا الرشــيد والرافديــن الحكوميــان قروضــا بفائــدة تبــدأ مــن  2%وهــي
أقــل مــن تلــك التــي تحصــل عليهــا البنــوك الخاصــة مــن البنــك المركــزي والتــي تبلــغ  .6-8%باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــي تاريــخ
 21أيلول/ســبتمبر  2021أعلنــت الحكومــة العراقيــة عــن سياســة جديــدة تهــدف إلــى تعزيــز مهــارات وزارة الماليــة فــي إعــداد
ميزانيــة تراعــي النــوع االجتماعــي بدعــم مــن البنــك الدولــي ،ستشــمل هــذه السياســة تطويــر مهــارات المــرأة مــع التركيــز
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انظر إلى https://us.gov.krd/media/1286/krg_2020_last_english.pdf
الصفحة 15
الصفحة 49
مقابلة البنك المركزي
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علــى المهــارات الرقميــة ،وتعزيــز القــدرة علــى إجــراء البحــوث حــول النســاء والشــباب فــي العمــل غيــر المنظــم والشــركات غيــر
المســجلة ،وأخيـ ً
ـرا خلــق بيئــة عمــل مواتيــة للمــرأة.

 5.3برامج شركاء التنمية
ـزء مــن برامــج دعــم التعافــي مــن النزاعــات ،قـ ّـدم الشــركاء الدوليــون الدعــم لخلــق فــرص العمــل وتقديــم التدريــب المهنــي
كجـ ٍ
ً
للعمــال غيــر المهــرة ورجــال األعمــال ،ودعــم الســكان النازحيــن قســرا لبــدء أعمالهــم التجاريــة الخاصــة مــن خــال تزويدهــم
بالتدريــب ،انخــرط الشــركاء الدوليــون المشــاركون فــي تعزيــز التنميــة االقتصاديــة مــن خــال خلــق فــرص العمــل المنظمــة،
وبــدء األعمــال التجاريــة المنظمــة وبرامجهــم موضحــة أدنــاه.
ُيمـ ُ
ً
ـول االتحـ ُ
برنامجــا يغطــي الفتــرة مــن العــام  2020إلــى العــام  2023لتوفيــر الدعــم للحوكمــة وخلــق فــرص
ـاد األوروبــي
عمــل مســتدامة فــي العــراق والتــي تســاهم فــي النمــو االجتماعــي واالقتصــادي المســتدام والشــامل مــن خــال تطويــر
األعمــال التجاريــة الغذائيــة الزراعيــة وإدارة المــوارد الطبيعيــة وتحســين الفــرص االقتصاديــة والعمــل الالئــق .حيــث يتــم
تنفيــذ البرنامــج مــن قبــل منظمــة الغــذاء والزراعــة ( ،)FAOومركــز التجــارة الدوليــة ( ،)ITCوالوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي
( ،)GIZواليونســكو ( ،)UNESCOومنظمــة العمــل الدوليــة ( ،)ILOوالمنظمــة الدوليــة للهجــرة ( ،)IOMباإلضافــة لذلــك
ُيمـ ُ
ـول االتحــاد األوروبــي ً
ً
برنامجــا مدتــه أربــع ســنوات يتــم تنفيــذه باالشــتراك مــع اليونســيف ( ،)UNICEFوبرنامــج
أيضــا

األغذيــة العالمــي ،ومنظمــة العمــل الدوليــة ،بعنــوان برنامــج الحمايــة االجتماعيــة :االســتفادة مــن االســتجابة الفعالــة وتســريع
اإلصــاح الــذي يهــدف إلــى تعزيــز نظــام الحمايــة االجتماعيــة فــي العــراق الــذي يهــدف إلــى ضمــان الوصــول العــادل إلــى
نظــام حمايــة اجتماعيــة متكامــل وشــامل ،ويراعــي األطفــال والعمــر ،ويراعــي قضيــة األمــن الغذائــي والتغذيــة ،باإلضافــة إلــى
مراعــاة النــوع االجتماعــي والصدمــات .أحــد المكونــات الرئيســية لهــذا المشــروع هــو دعــم وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة
لتوســيع تغطيــة الضمــان االجتماعــي للعمــال غيــر النظامييــن.

تقــوم الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي ( )GIZبتنفيــذ العديــد مــن البرامــج التــي تركــز علــى التنميــة االقتصاديــة التــي
تشــمل عناصــر إضفــاء الطابــع المنظــم علــى الوحــدات االقتصاديــة وخلــق فــرص العمــل ،أحــد هــذه البرامــج هــو «برنامــج قدرة
 »2الــذي يهــدف إلــى تشــغيل الشــباب والشــابات فــي إقليــم كردســتان-العراق فــي الشــركات المحليــة ،تحديـ ً
ـدا أولئــك الذيــن
يتلقــون تدريــب فــي مواقــع العمــل خــال فتــرة تعيينهــم ،وقــد تــم إطــاق برنامــج آخــر فــي عــام  2020يســمى REPLECA
يركــز علــى إعــادة إعمــار وإعــادة تأهيــل قطــاع الزراعــة فــي األنبــار مــن خــال دعــم المزارعيــن والمؤسســات الحكوميــة مــن خــال
التدريــب وتوفيراألصــول اإلنتاجيــة والوصــول إلــى المنــح ،أخيـ ًـرا يهــدف برنامــج التعافــي واالســتقرار الــذي بــدأ فــي عــام 2019
فــي محافظــة نينــوى إلــى المســاهمة فــي عمليــة إعــادة اإلعمــار مــن خــال اســتقرار األســر ،وإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة
العامــة ،ودعــم تنميــة القــدرات ،ولتعزيــز صمــود الفئــات الضعيفــة (الهشــة) مــن الســكان يشــتمل المكــون االقتصــادي لهــذا
البرنامــج علــى التدريــب المهنــي والتشــغيل ،ودعــم بــدء المشــاريع ،ومكونــات النقــد مقابــل العمــل.
ينفــذ برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي العديــد مــن أنشــطة تثبيــت االســتقرار فــي العــراق ،ويدعــم حكومــة العــراق لتســهيل
عــودة وإعــادة دمــج العراقييــن النازحيــن مــن الصــراع مــع «داعــش» ،حيــث ُتركــز منهجيتهــم علــى إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة
الرئيســية ،واســتعادة الخدمــات األساســية ،وخلــق ســبل العيــش ،وتطويــر قــدرة الســلطات المحليــة ،وتعزيــز التماســك
االجتماعــي مــن خــال برنامــج االســتقرار حيــث يقــدم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي الدعــم للتوظيــف الفــوري والمتوســط
وطويــل األجــل ،وقــد أدى ذلــك إلــى توفيــر أكثــر مــن  100,000فرصــة لكســب الــرزق مــن خــال أنشــطة مثــل النقــد
مقابــل العمــل والمنــح النقديــة ومنــح المشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة ،والتدريــب علــى تطويــر األعمــال
والتدريــب المهنــي ال ســيما بيــن الشــباب ،كمــا وتشــمل المشــاريع :تســهيل التمويــل لتحقيــق االســتقرار والــذي يهــدف إلــى
تقديــم مســاعدة قصيــرة ومتوســطة المــدى مــن أجــل العــودة الطوعيــة واآلمنــة والكريمــة للعراقييــن الذيــن نزحــوا بســبب
صــراع داعــش ،برنامــج االســتجابة لألزمــات العراقيــة والقــدرة علــى الصمــود الــذي يهــدف إلــى دعــم التعافــي االقتصــادي
مــن خــال بنــاء مهــارات وقــدرات العمــال وأصحــاب العمــل والحكومــة ؛ ومشــروع بنــاء القــدرة علــى الصمــود مــن خــال
تعزيــز التشــغيل الــذي يهــدف إلــى تعزيــز التمكيــن االقتصــادي وخلــق فــرص عمــل للمجتمعــات الضعيفــة فــي العــراق ،ومــن
ً
قدمــا ُتركــز جهــود تحقيــق االســتقرار التــي يبذلهــا برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي علــى تلبيــة االحتياجــات
أجــل المضــي
المتبقيــة للعائديــن ،وإعــادة تأهيــل الخدمــات األساســية مثــل الميــاه والكهربــاء والرعايــة الصحيــة والتعليــم واإلســكان والطــرق
والجســور والبلديــات ،وخلــق فــرص معيشــية مســتدامة للعائديــن عــن طريــق التركيــز علــى التعافــي االقتصــادي وبنــاء ســبل
عيــش مســتدامة للســكان المتضرريــن المحروميــن.
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تقــدم المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي العــراق الدعــم للنازحيــن والمجتمعــات ُ
المضيفــة والمهاجريــن والالجئيــن منــذ عــام
 ،2003كمــا وتقــدم المنظمــة الدوليــة للهجــرة مجموعــة متعــددة القطاعــات مــن األنشــطة والخدمــات التــي تهــدف إلــى
ً
داخليــا ،وفــي نفــس الوقــت تقليــل التوتــرات فــي المجتمعــات فــي العــراق بمــا
زيــادة احتماليــة نجــاح إعــادة دمــج النازحيــن
فــي ذلــك فــي مجــال ســبل العيــش فعلــى ســبيل المثــال تدعــم المســاعدة الفرديــة لســبل العيــش تنميــة رأس المــال البشــري
مــن خــال التدريــب المهنــي (بمــا فــي ذلــك المزارعيــن) ،والتدريــب فــي مواقــع العمــل ،واإلحــاالت الوظيفيــة ،وتوفيــر حــزم
بــدء األعمــال التجاريــة أو توســيع األعمــال التجاريــة ،بــدوره تــم إطــاق صنــدوق تطويــر المشــاريع ( )EDFفــي عــام  2018لخلــق
وظائــف مســتدامة فــي المناطــق المتأثــرة بالنــزاع ،حيــث يســتهدف هــذا الصنــدوق المشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة
والمتوســطة للحصــول علــى الدعــم المالــي الســتعادة مســار األعمــال أو التوســع فــي األعمــال التجاريــة ذات اإلمكانــات العاليــة
لخلــق فــرص العمــل ممــا يشــجع ً
أيضــا علــى إضفــاء الطابــع المنظــم علــى المشــروعات المشــاركة ويطلــب منهــا إصــدار
عقــود مكتوبــة للعامليــن الجــدد والحالييــن ،باإلضافــة لذلــك يتــم تزويــد المشــاركين فــي البرنامــج بمعلومــات حــول آليــة
تســجيل األعمــال مــن قبــل ممثليــن محلييــن مــن خــال غرفــة التجــارة والــوزارات ذات الصلــة ،وكجــزء مــن المشــروع تعمــل
المنظمــة الدوليــة للهجــرة ً
أيضــا مــع وزارة التجــارة والصناعــة فــي إقليــم كردســتان العــراق علــى ســير عمــل تســجيل األعمــال
ّ
عبــر اإلنترنــت ،ومنــذ إطالقهــا فــي عــام  2018قــدم صنــدوق تطويــر المشــاريع الدعــم لمــا مجموعــه  927شــركة صغيــرة
ومتوســطة وخلــق  4,987فرصــة عمــل فــي  12محافظــة فــي جميــع أنحــاء البــاد.
أطلقــت اليونســكو مــع وزارتــي التعليــم العالــي والعمــل والشــؤون االجتماعيــة خطــة جديدة لتعزيــز المهارات تهــدف إلى تلبية
متطلبــات الســوق فــي العــراق بشــكل أفضــل علــى الرغــم مــن عــدم تنفيــذ الخطــة بالكامــل بســبب الصــراع المســتمر .فــي
الوقــت الحالــي أعــادت اليونســكو إطــاق الخطــة لمــدة ثــاث ســنوات ( ،)2023-2020حيــث تســتلزم الخطــة عمــل تدخــات
فــي أربعــة مكونــات هــي ؛ الحوكمــة ،وبنــاء القــدرات ،وتطويــر المناهــج ،وتقييــم إحتياجــات ســوق العمــل .وتركــز الخطــة
علــى قطاعــات تشــغيل محــددة وهــي إعــادة اإلعمــار ،والضيافــة ،والزراعــة ،وقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت،
وكجــزء مــن هــذه الخطــة أنشــأت اليونســكو مــدارس مهنيــة (مــدارس تميز)،وتهــدف إلــى إنشــاء مراكــز توظيــف فيهــا ،كمــا
وتقــوم اليونســكو بتنفيــذ مشــروع يهــدف إلــى إحيــاء المــدن القديمــة التــي تغطــي الموصــل والبصــرة بمســاهمة مــن االتحــاد
األوروبــيُ ،تســتكمل أنشــطة إعــادة التطويــر الحضــري بخلــق فــرص العمــل وتنميــة المهــارات ،واالســتجابة لنقــص فــرص
ً
داخليــا والعائديــن.
العمــل ال ســيما بيــن الشــباب والنازحيــن
تقــوم منظمــة الغــذاء والزراعــة (فــاو) حاليـ ًـا بتقديــم الدعــم لســبل العيــش الزراعيــة للعائديــن والمجتمعــات الريفيــة وشــبه
الحضريــة فــي محافظــة نينــوى ،حيــث يهــدف البرنامــج الممــول مــن االتحــاد األوروبــي إلــى دعــم المزارعيــن أصحــاب الحيــازات
الصغيــرة مــن الفئــة الهشــة (التــي تغطــي مــا يقــرب مــن ُ 10,000أســرة) لتنويــع مصــادر دخلهــم وزيــادة المرونــة ودعــم
خريجــي الزراعــة الشــباب العاطليــن عــن العمــل لالســتفادة مــن التدريــب للحصــول علــى عمــل كمحضريــن لألغذيــة الزراعيــة.
يقــوم برنامــج األمــم المتحــدة للمواطــن البشــرية ً
حاليــا بتنفيــذ زيــادة الوصــول إلــى فــرص العمــل للســكان الحضرييــن
المعرضيــن للخطــر فــي مدينــة البصــرة اســتجابة ألزمــة فايــروس كورونــا المســتجد ،وتتمثــل األهــداف المحــددة للمشــروع
فــي تحســين خدمــات الميــاه والكهربــاء وإدارة النفايــات وتســهيل الحصــول عليهــا ،وتعزيــز فــرص العمــل للشــباب العاطــل
عــن العمــل فــي المناطــق المحرومــة والمهمشــة فــي مدينــة البصــرة.
منظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة (اليونيــدو) تتبنــى هــذه المنظمــة عــدة مشــاريع جاريــة تهــدف إلــى تعزيــز القــدرة
التنافســية االقتصاديــة وزيــادة الرخــاء فــي البــاد ،حيــث ينفــذ مشــروع تشــجيع االســتثمار للعــراق الــذي يمتــد مــن العــام 2018
إلــى العــام  2022مجموعــة مــن األنشــطة التــي تهــدف إلــى زيــادة قــدرات هيئــات ترويــج االســتثمار وتنميــة المشــاريع المحليــة
لتقديــم خدمــات نوعيــة للشــركات ؛ إنشــاء مناطــق صناعيــة فــي البــاد لجــذب المســتثمرين (المحلييــن والدولييــن) لتأســيس
قاعدتهــم التصنيعيــة فــي العــراق ؛ ولتحســين البنيــة التحتيــة المؤسســية لخدمــات دعــم األعمــال  ،162تنفــذ اليونيــدو ً
أيضــا
ً
مشـ ً
داخليــا والالجئيــن علــى الصمــود ضــد آثــار جائحــة كورونــا مــن خــال توفيــر دعــم
ـروعا يهــدف إلــى تعزيــز قــدرة النازحيــن
ســبل العيــش فــي حــاالت الطــوارئ وخلــق فــرص العمــل ،حيــث يهــدف هــذا المشــروع الــذي يســتمر مــن شــهر أبريــل 2021
إلــى شــهر مــارس  2022إلــى خلــق  420فرصــة عمــل جديــدة لهــذه الفئــات الهشــة.
يهــدف المشــروع الــذي أطلقــه مركــز التجــارة الدوليــة لتعزيــز الزراعــة وسلســلة القيمــة الغذائيــة الزراعيــة ودعــم االنضمــام
إلــى منظمــة التجــارة العالميــة فــي عــام  2020والمتوقــع أن يســتمر حتــى عــام  2025إلــى المســاهمة فــي النمــو االقتصــادي
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وخلــق فــرص العمــل  -مــع التركيــز علــى الشــباب  -مــن خــال تعزيــز القــدرة التنافســية التجاريــة لــدول المنطقــة فــي مجــال
القطــاع الزراعــي ،حيــث تشــمل أنشــطة المشــروع التدريــب علــى مهــارات العمــل لتعزيــز ريــادة األعمــال بيــن الشــباب ،وتعزيــز
قــدرات المنظمــات القطاعيــة لتقديــم الدعــم للمزارعيــن والمشــاركين اآلخريــن فــي القطــاع ،ومراجعــة وتعزيــز السياســات التــي
تؤثــر علــى بيئــة األعمــال فــي القطــاع.
ُيحــدد البرنامــج ُ
الق ّطــري للعمــل الالئــق التابــع لمنظمــة العمــل الدوليــة للفتــرة مــا بيــن  2023-2019ثــاث أولويــات رئيســية
وهــي :خلــق فــرص العمــل وتنميــة القطــاع الخــاص؛ الحــد مــن مواطــن الضعــف التــي يواجههــا العمــال مــن خــال توســيع
تغطيــة الضمــان االجتماعــي وتحســين المالئمــة وكذلــك القضــاء علــى عمــل األطفــال؛ وتعزيــز حوكمــة ســوق العمــل وحقــوق
العمــال مــن خــال تحســين الحــوار االجتماعــي ،باإلضافــة لذلــك تقــوم منظمــة العمــل الدوليــة بتنفيــذ العديــد مــن المشــاريع
لتحقيــق تلــك األهــداف الشــاملة بمــا فــي ذلــك فــي إطــار مشــروع الحمايــة االجتماعيــة الممــول مــن االتحــاد األوروبــي والمبين
ـي آخــر هــو «الشــراكة مــن أجــل تحســين آفــاق النازحيــن قسـ ً
أعــاه ،عــاوة علــى ذلــك فثمــة مشـ ٌ
ـرا والمجتمعــات
ـروع رئيسـ ٌ
المضيفــة» ( )PROSPECTSالــذي ُيمثـ ً
ـل شــراكة بيــن خمســة شــركاء فــي التنميــة ،حيــث ســتركز فيــه منظمــة العمــل الدوليــة
علــى تعزيــز التشــغيل والحمايــة االجتماعيــة والتعليــم وحمايــة الســكان النازحيــن قسـ ً
ـرا الذيــن يعيشــون فــي محافظــات دهــوك
ونينوى.
يهــدف اتحــاد النقــد وســبل العيــش مــن أجــل العــراق ( )CLCIالمعــروف سـ ً
ـابقا ( )CCIإلــى تمكيــن العراقييــن مــن الفئــة
ً
ً
واقتصاديــا مــن تلبيــة احتياجاتهــم األساســية وتحقيــق قــدر أكبــر مــن االعتمــاد علــى الــذات مــن خــال
اجتماعيــا
الهشــة
المســاعدات النقديــة والســوقية ،حيــث يوفــر اتحــاد النقــد وســبل العيــش مــن أجــل العــراق منــح األعمــال ،والتدريــب المهنــي،
وتعليــم الصحــة الماليــة ،واألشــغال العامــة كثيفــة العمالــة ،والتدريــب علــى األعمــال التجاريــة والتســجيل.
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 6.1اإلستنتاجات
تعتبـ ُـر معالجــة الســمة غيــر المنظمــة مهمـ ًـة معقـ ً
ـدة للغايــة وطويلــة األمــد تتطلــب معالجــة أســبابها الجذريــة ،وكمــا ورد فــي
التقريــر فــإن أســباب الســمة غيــر المنظمــة متعــددة وتتعلــق بالبيئــة االقتصاديــة والمؤسســية مثــل عــدم قــدرة االقتصــاد على
خلــق وظائــف جيــدة ،أو عــدم مالئمــة اإلطــار التنظيمــي ،أو االفتقــار إلــى الشــفافية والمســاءلة فــي المؤسســات العامــة.
المنظمــة تزويدهــم بالعمــل المالئــم والحمايــة االجتماعيــة ،وهــذا يعنــي
الســمة
بالنســبة للموظفيــن يعنــي االنتقــال إلــى
ِ
ِ
تحقيــق واحــد أو أكثــر مــن اإلجــراءات التاليــة )1( :توســيع التغطيــة القانونيــة ألولئــك ُ
المسـ َـتثنين أو المشــمولين بشــكل غيــر
كاف؛ ( )2توفيــر مســتوى مناســب مــن الحمايــة القانونيــة (علــى ســبيل المثــال عــدم االســتبعاد مــن التأميــن االجتماعــي
ٍ
ّ
الفعــال للقوانيــن واللوائــح ،وبالتالــي فــإن نقــل
لحــد معيــن مــن مــدة العمــل) و ( )3ضمــان االمتثــال
بســبب الوصــول
ٍ
األنشــطة مــن االقتصــاد غيــر المنظــم إلــى االقتصــاد المنظــم يعنــي أنــه ينبغــي اإلعــان عنهــا بالكامــل ،وتغطيتهــا بالتشــريع،
وإحــداث حمايــة فعالــة .163
الشكل . 7اإلنتقال إلى السمة المنظمة في حالة العمال -نوع الدعم المالي وغير المالي
الوصول للمعلومات حول فرص العمل
القصيرة
التقديم لفرص العمل
دعم مالي لمساهمات الضمان االجتماعي
دعم غير المالي

تنظيم التشغيل

نشر الوعي

دعم مالي وغير مالي

تعزيز تفتيش العمل

الوصول لفرص التدريب المهني  /الريادي
الوصول للمعلومات حول القانون /التشريع

الوظيفة األولى

مراجعة االطار القانوني

التسجيل في الضمان االجتماعي

الوصول للتمويل (منحة أو قرض)
برامج التدريب او الخبرة العملية

المصدر :شاكالتانات ،خوان ؛ بونيه ،فلورنس ؛ ليونغ ،فيكي ( ،)2020انتقال الشباب إلى السمة المنظمة ،منظمة العمل الدولية ،ص14 .

الم َ
بالنســبة للمؤسســات ،فــإن إضفــاء الطابــع ُ
نظــم يعنــي إخضاعهــا للقانــون مــع المزايــا وااللتزامــات التــي ينطــوي عليهــا
ذلــك ،وهــذا يشــمل توســيع نطــاق اللوائــح الضريبيــة والعماليــة والضمــان االجتماعــي لجميــع المؤسســات دون اســتثناء
(بمــا فــي ذلــك مــا حجــم المؤسســة أو القطــاع أو معاييــر أخــرى) ،واالعتــراف القانونــي بالمؤسســات وتســجيلها واالمتثــال
للمتطلبــات القانونيــة ،وبالنســبة للعمــال المســتقلين فــإن حقيقــة أن مؤسســاتهم تنتمــي إلــى االقتصــاد المنظــم أم ال ُتحـ ُ
ـدد
فيمــا إذا كانــوا هــم أنفســهم يعملــون ً
أيضــا فــي االقتصــاد غيــر المنظــم.

 163منظمة العمل الدولية ( ،)2021االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم  -نظرية التغيير ،منظمة العمل الدولية/

54
54

 6اإلستنتاجات والتوصيات

الشكل . 8اإلنتقال إلى السمة المنظمة في حالة المؤسسات -نوع الدعم المالي وغير المالي
تأجيل الرسوم اإلدارية
دعم مالي

دعم غير المالي

نشر الوعي

الوصول إلى اإلئتمان
القانون /التشريع
فرص اإلنخراط مع المؤسسات
دعم غير مالي

تعزيز تفتيش العمل

تنظيم المؤسسات

مراجعة االطار القانوني

دعم مالي لتسجيل الرخصة

برامج التدريب ،دعم المؤسسات الناشئة،
المتابعة والتوجيه والمراقبة

المشروع التجاري األول

دعم مالي لمساهمات الضمان االجتماعي

حوافز ضريبية

البنية التحتية ،مثل حاضنات األعمال ،خدمات
النافذة الواحدة
التضامن اإلقتصادي مثل التعاونيات

المصدر :شاكالتانات ،خوان ؛ بونيه ،فلورنس ؛ ليونغ ،فيكي ( ،)2020انتقال الشباب إلى السمة المنظمة ،منظمة العمل الدولية ،ص15 .

لقــد حـ َ
ـدد هــذا التشــخيص األشــكال الســائدة للســمة غيــر المنظمــة ودوافــع الســمة غيــر المنظمــة وإضفــاء الطابــع المنظــم
فــي البلــد ،وتنوعهــا بيــن مختلــف مجموعــات العمــال وفئــات المؤسســات والظــروف المحليــة.
فــي الســنوات األخيــرة فقــد تــم اســتخدام التقنيــات الحديثــة ال ســيما تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وإضفــاء الطابــع
المنظــم اإللكترونــي  164بشــكل متزايــد لتعزيــز االنتقــال إلــى الســمة المنظمــة ،حيــث أن إســتخدام تقنيــات مماثلــة ُيســاهم
بشــكل ملحــوظ فــي تبســيط وتخفيــض تكاليــف تســجيل المؤسســات والتشــغيل ،كمــا ويســاهم فــي تســهيل الوصــول إلــى
مزايــا الضمــان االجتماعــي واالمتثــال للقوانيــن ،وزيــادة اإلنتاجيــة ،والمســاعدة فــي إيصــال صــوت «العامليــن فــي الظــل» .165
ُيعـ ُـد الحـ ُ
ـاءة ال ســيما فيمــا
ـان أن ُتعالــج السياســات مشــكلة الســمة غيــر المنظمــة بكفـ ٍ
ـوار االجتماعــي أمـ ًـرا أساسـ ًـيا فــي ضمـ ِ
ً
يتعلــق باالنتقــال إلــى الســمة المنظمــة ،حيــث ينبغــي أن يتــم تعزيــز اآلليــات والمشــاورات الثالثيــة مــع كال مــن منظمــات
العمــال وأصحــاب العمــل عنــد تحديــد طبيعــة االقتصــاد غيــر المنظــم ،أو عنــد القيــام بالتشــخيص ،أو وضــع خطــط العمــل أو
حتــى عنــد تصميــم وتنفيــذ السياســات لمجموعــة معينــة مــن العمــال والمؤسســات .166
تتطلــب معالجــة الســمة غيــر المنظمــة العمــل المنســق بيــن العديــد مــن الــوزارات والهيئــات العامــة األخــرى ،والتشــاور
الوثيــق ومشــاركة الشــركاء االجتماعييــن ومنظمــات االقتصــاد غيــر المنظــم المعنيــة ،وهــذا يشــمل وزارة العمــل والشــؤون
االجتماعيــة ،ووزارة التجــارة ،ووزارة الداخليــة ،ووزارة التخطيــط ،ووزارة الداخليــة ،ووزارة الماليــة ،وغيرهــا  ...يجــب أن يشــتمل
التشــاور أيضـ ًـا علــى الشــركاء االجتماعييــن بمــا فــي ذلــك إتحــاد الصناعــات العراقــي ،ونقابات العمــال ،وغــرف التجارة،والهيئات
العامــة األخــرى ،حيــث ينبغــي أن تكــون هــذه المؤسســات الوطنيــة المســاهم العــام الرئيــس والجهــة الفاعلــة فــي عمليــة
إضفــاء الطابــع المنظــم ،كمــا وينبغــي أن تكــون الداعــم الرئيــس للتنميــة ُ
المنســقة للسياســات واالســتراتيجيات.
ومــن أجــل ضمــان التعــاون بيــن هيئــات األمــم المتحــدة فإنــه مــن الضــروري أن يتــم دمــج إضفــاء الطابــع المنظــم علــى
االقتصــاد غيــر المنظــم فــي أنظمــة إطــار األمــم المتحــدة للتعــاون اإلنمائــي المســتدام المعــروف إختصـ ً
ـارا ( )UNSDCFكمــا
ينبغــي أن يشــارك صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي بالتعــاون مــع الحكومــة فــي تطويــر السياســات الماليــة والنقديــة
التــي قــد يكــون لهــا تأثيــر قــوي علــى عمليــة إضفــاء الطابــع ُ
المنظــم.

 164انظــر منظمــة العمــل الدوليــة ( ،)2018التقنيــات الحديثــة واالنتقــال إلــى الســمة المنظمــة :التوجــه نحــو الســمة المنظمــة اإللكترونيــة ،منظمــة العمــل الدوليــة ،ومنظمــة العمــل الدوليــة
( ،)2020تعزيــز االنتقــال إلــى الســمة المنظمــة مــن أجــل الســام والمرونــة ،منظمــة العمــل الدوليــة
 165منظمة العمل الدولية ( ،)2018التقنيات الحديثة واالنتقال إلى السمة المنظمة :التوجه نحو السمة المنظمة اإللكترونية ،منظمة العمل الدولية
 166منظمة العمل الدولية ( ،)2020التفاعالت بين منظمات العمال والعمال في االقتصاد غير المنظم :خالصة وافية من الممارسات ،منظمة العمل الدولية
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 6.2التوصيات
فيمــا يلــي موجــز لمجموعــة مــن التوصيــات ُ
المتعلقــة بالسياســات لمعالجــة الدوافــع الكامنــة وراء الســمة غيــر المنظمــة
وتعزيــز االنتقــال إلــى االقتصــاد المنظــم ،وبنــاءً علــى النتائــج المذكــورة أعــاه فقــد تــم تصميــم التوصيــات علــى أســاس ثالثــة
ـية :تعزيــز الحوكمــة ،وتقليــل ُ
الميعقــات ،وتعزيــز الحوافــز ،ومــن المهــم مالحظــة أن النهــج المتكامــل ضــروري
ـاد رئيسـ ٍ
أبعـ ٍ
لتعزيــز إضفــاء الطابــع المنظــم علــى االقتصــاد حيــث أنــه قــد يكــون لمبــادرة فرديــة واحــدة تأثيـ ٌـر محـ ٌ
ـدود إذا لــم يتــم دعمهــا
متضافــرة مــن جميــع الجهــات الفاعلــة المعنيــة ،وفــي كل األحــوال يجــب أن تولــي مناهــج تعزيــز االنتقــال إلــى
بجهــود
ٍ
ٍ
ً
ً
ً
االقتصــاد المنظــم اهتمامــا خاصــا بالنســاء والشــباب والســكان النازحيــن قســرا.

 6.2.1تعميم جمع البيانات بشأن السمة غير المنظمة
توجــد فجــوة كبيــرة فــي توافــر البيانــات حــول الســمة غيــر المنظمــة فــي العــراق والتــي يجــب معالجتهــا بجهــود جمــع البيانــات
المتضافــرة لتقديــم دليــل ســليم للسياســات والممارســات.
اعتماد تعريفات موحدة للمفاهيم والمؤشرات إلدراجها في سوق العمل والمسوحات االجتماعية واالقتصادية
ضمــان حســن التوقيــت والتكــرار المنتظــم وتغطيــة المســوح التــي تســتهدف البيانــات المتعلقــة باالقتصــاد غيــر
المنظــم ،والتأكــد مــن مشــاركتها وتضمينهــا فــي عمليــات صنــع القــرار علــى مســتوى السياســات.
النظــر فــي اســتخدام البيانــات اإلداريــة والبيانــات الضخمــة (بمــا فــي ذلــك بيانــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة
المحتملــة) للحصــول علــى معلومــات عــن الســمة غيــر المنظمــة خــارج المســوح المعياريــة.

 6.2.2تعزيز الحوكمة
وال يقتصــر هــذا علــى تحســين البيئــة القانونيــة فحســب بــل يشــمل ً
أيضــا تعزيــز قــدرة الحكومــة والتنســيق والشــفافية
والمســاءلة.
تعزيــز التنســيق بيــن الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة لتعزيــز نهــج متكامــل إلضفــاء الطابــع المنظــم ،قــد تمثــل اللجــان
الوزاريــة المشــتركة فــي إقليــم كردســتان مثـ ً
ـاال جيـ ًـدا علــى التنســيق ،وعلــى وجــه الخصــوص ينبغــي تعزيــز التنســيق
بشــأن مختلــف السياســات والمبــادرات التــي تنفذهــا الــوزارات واألجهــزة المختلفــة ،فــي المقابــل فإنــه يمكــن تحســين
التنســيق فيمــا يتعلــق بجمــع وتبــادل البيانــات حــول األعمــال التجاريــة والعمــال غيــر المنظميــن ،كمــا ينبغــي تســهيل
عمليــات التســجيل ،والتطبيــق ،واإلحــاالت المبســطة بيــن الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة ،يمكــن ً
أيضــا تعزيــز التنســيق
بيــن البرامــج والمبــادرات علــى ســبيل المثــال مــن خــال ربــط المســتفيدين مــن شــبكات األمــان االجتماعــي بسياســات
ســوق العمــل الفاعلــة التــي يمكــن أن تدعــم أولئــك القادريــن ويبحثــون عــن عمــل لتحديــد فــرص العمــل الالئــق.
تعزيــز البيئــة القانونيــة مــن خــال َســن اللوائــح الناقصــة المتعلقــة بقانــون العمــل ،ويشــمل ذلــك تنظيــم عالقــات
التشــغيل الثالثيــة وأدوار ومســؤوليات الشــركات الخاصــة لتوريــد العمالــة ،والوضــوح القانونــي بشــأن حقــوق
واســتحقاقات العمــال المياوميــن والعمــال الموســمين ،فــي المقابــل فإنــه يمكــن األخــذ بعيــن اإلعتبــار إطــار قانونــي
مســتقل وأكثــر شـ ً
ـموال يتعلــق بهجــرة اليــد العاملــة ،وفيمــا يتعلــق بالضمــان االجتماعــي فينبغــي توســيع التغطيــة
القانونيــة (بحكــم القانــون) لتشــمل جميــع العمــال بغــض النظــر عــن حالــة التشــغيل أو قطــاع التوظيــف ،فــي المقابــل
يجــب ان تتــم معالجــة القيــود الحاليــة المفروضــة علــى منظمــات العمــال لتعزيــز مشــاركة العمــال غيــر النظامييــن فــي
حــوار اجتماعــي ّ
فعــال.
تعزيــز منــاخ االســتثمار لتعزيــز النمــو االقتصــادي وخلــق فــرص العمــل الالئقــة ينبغــي تعزيــز قــدرة الحكومــة علــى تنفيــذ
السياســات واالســتراتيجيات ذات الصلــة المتعلقــة بالنمــو االقتصــادي واإلنتاجيــة فــي تنميــة القطــاع الخــاص ،وهــو
اهتمامــا ً
ً
مجــال يلعــب فيــه شــركاء التنميــة ً
خاصــا للعوائــق التــي
دورا نشـ ًـطا ،وهنــا يجــب أن تولــي السياســات والبرامــج
ً
تواجههــا النســاء والشــباب والســكان النازحــون قســرا فــي االنخــراط فــي األنشــطة االقتصاديــة أو العثــور علــى عمــل
الئــق.
تعزيــز القــدرة علــى اإلنفــاذ والتنســيق بيــن إدارات التفتيــش فــي الــوزارات المختلفــة ،بمــا فــي ذلــك مصلحــة الضرائــب
والضمــان االجتماعــي والعمــل ،إلــخ  ...يمكــن ً
أيضــا تعزيــز التطبيــق مــن خــال تعزيــز التنســيق بيــن األجهــزة الحكوميــة
المشــاركة فــي عمليــة إضفــاء الطابــع المنظــم.
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محاربــة الفســاد وتحســين الشــفافية والمســاءلة فــي جميــع دوائــر الحكومــة لغــرس الثقــة فــي المؤسســات بيــن العمــال
والشــركات ،حيــث ُيعــد الفســاد أحــد ُ
الميعقــات الرئيســية أمــام إضفــاء الطابــع المنظــم  -بالنظــر إلــى التكاليــف التــي
يفرضهــا علــى الشــركات  -ولكنــه ً
أيضــا عامــل مثبــط رئيســي ،لذلــك فإنــه يجــب وضــع آليــات المســاءلة الهامــة مــن أجــل
البــدء فــي معالجتــه ،باإلضافــة لذلــك فــإن تعزيــز اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات فــي جميــع العمليــات واإلجــراءات
الحكوميــة ال يمكــن أن يــؤدي إلــى تحســين الشــفافية فحســب بــل يــؤدي ً
أيضــا إلــى تحســين التنســيق والكفــاءة.

ّ
الحد من ُمعيقات اإلنتقال إلى السمة المنظمة
6.2.3
تبســيط إجــراءات التســجيل ودفــع الضرائــب مــن خــال زيــادة اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت لتقليــل
األعمــال الورقيــة للشــركات  -وزيــادة الوعــي بمبــادرة التســجيل اإللكترونــي  -و  /أو إنشــاء منافــذ خدمــات شــاملة حيــث
يمكــن للشــركات تقديــم النمــاذج الالزمــة إلــى جميــع الهيئــات الحكوميــة ذات الصلــة فــي مــكان واحــد.
تقليــل التكلفــة الماليــة إلضفــاء الطابــع المنظــم مــن خــال مراجعــة تكلفــة التســجيل للشــركات التجاريــة ،والنظــر
فــي خيــار دعــم مســاهمات الضمــان االجتماعــي للعمــال والعامليــن لحســابهم الخــاص والمؤسســات متناهيــة الصغــر
والصغيــرة والمتوســطة .167
ً
زيــادة الوعــي للشــركات والعامليــن بحقوقهــم والتزاماتهــم بموجــب التشــريعات ذات الصلــة  ،168يجــب أيضــا إعطــاء
األولويــة للوعــي بفوائــد إضفــاء الطابــع المنظــم ،مــع إبــراز الحوافــز للقيــام بذلــك (انظــر القســم أدنــاه) .يجــب اعتمــاد
آليــات تواصــل وتراســل مخصصــة لــكل مجموعــة مســتهدفة (ســواء أصحــاب العمــل أو العمــال أو العامليــن لحســابهم
الخــاص ،إلــخ  )...لتعزيــز فعاليــة الحمــات والوصــول إليهــا ،عـ ً
ـاوة علــى ذلــك ســيكون التنســيق بيــن األجهــزة الحكومية
مــع الشــركاء الثالثيــون ،ومنظمــات المجتمــع المدنــي ،والجهــات الفاعلــة فــي القطــاع الخــاص ،وشــركاء التنميــة أمــراً
ً
مهمــا إليصــال رســالة متســقة ومتماســكة حــول أهميــة وفوائــد إضفــاء الطابــع المنظــم.

 6.2.4تعزيز الحوافز لإلنتقال إلى السمة المنظمة
تحســين الوصــول إلــى الخدمــات وجودتهــا والتــي تشــمل بالنســبة للشــركات المســجلة الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة
(علــى شــكل قــروض وتمويــل علــى ســبيل المثــال) وخدمــات تطويــر األعمــال ،وبينمــا بالنســبة للعمــال المســجلين
يمكــن أن يتــم ذلــك مــن خــال تحســين الوصــول إلــى فــرص التدريــب المهنــي ،وبصــورة أعــم فإنــه ينبغــي تعزيــز جــودة
وتغطيــة الخدمــات العامــة األساســية ألن ذلــك يوفــر رؤيــة حــول كيفيــة إنفــاق الضرائــب ممــا قــد يحســن االمتثــال
لاللتزامــات الضريبيــة.
توفيــر /أو زيــادة الوعــي بالحوافــز الماليــة إلضفــاء الطابــع المنظــم ويشــمل ذلــك ســهولة الحصــول علــى قــروض
بأســعار فائــدة تفضيليــة للشــركات المســجلة.
توســيع نطــاق الضمــان االجتماعــي مــن خــال تطبيــق مزايــا قصيــرة األجــل الســتكمال المعاشــات طويلــة األجــل
القائمــة ،قــد يمثــل تقديــم إعانــات األمومــة والبطالــة حافـ ًـزا للعمــال للتســجيل فــي الضمــان االجتماعــي ،حيــث أنهــا
أكثــر ســهولة للوصــول بشــكل مباشــر (وواضحــة) للعمــال بشــكل أكبــر مــن المعاشــات التقاعديــة علــى ســبيل المثــال،
ومــن شــأن النمــوذج القائــم علــى التأميــن أن يخفــف العــبء المالــي علــى أربــاب العمــل مقارنــة بآليــة مســؤولية
صاحــب العمــل الحاليــة (ال ســيما فيمــا يتعلــق باألمومــة) والتــي قــد تمثــل بدورهــا حافـ ًـزا للمؤسســات التجاريــة للقيــام
بالتســجيل.

 167يمثــل أحــد مخرجــات المشــروع فــي إطــار برنامــج إصــاح الحمايــة االجتماعيــة المشــترك الممــول مــن االتحــاد األوروبــي والمبيــن فــي القســم  5.3فــي «دعــم بــدء تصميــم وتقييــم التمويــل
المبتكــر واألســاليب اإلداريــة لتســهيل تســجيل ومســاهمة العمــال فــي االقتصــاد غيــر المنظــم و تطويــر نمــوذج مبتكــر لتشــجيعهم علــى المســاهمة ».
 168يمثــل أحــد مخرجــات المشــروع فــي إطــار برنامــج إصــاح الحمايــة االجتماعيــة المشــترك الممــول مــن االتحــاد األوروبــي والمبيــن فــي القســم  5.3فــي «زيــادة الوعــي مــن خــال اآلليــات المبتكــرة
وحقــوق والتزامــات الضمــان االجتماعــي لــكل مــن العمــال وأصحــاب العمــل ،بمــا فــي ذلــك مــواد التوعيــة التــي تســتهدف العمــال فــي االقتصــاد غيــر المنظــم حــول حقوقهــم والتزاماتهــم».
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الشكل  .9اإلنتقال من اإلقتصاد غير المنظم إلى اإلقتصاد المنظم – نظرية التغيير
المؤشرات

االفتراضات

معدل النمو السنوي في الناتج الفومي االجمالي

للسكان :العمل الالئق ،والحد من الفقر،
وتحسين المساواة

للحكومات:
توسيع نطاق العمل بما في ذلك زيادة
اإليرادات وتعزيز قواعد القانون

للمؤسسات:
المؤسسات أكثر استدامة بما في ذلك
زيادة اإلنتاجية والمنافسة العادلة

( )SDG 10.2.1نسبة السكان الذين يعيشون تحت
متوسط الدخل بحسب الجنس والعمر واالشخاص
ذوي االعاقة

األثر

• مالحظة نمو اقتصادي مستدام يوفر االوظائف
كاف
بشكل
ٍ
ٍ
• االستدامة البيئية مستمرة
• لمالحظة عدم وجود أي نزاع كبير أو كارثة أو
صدمة خارجية أخرى لها تأثير كبير على الفقر
والعمل الالئق والمؤسسات
• ينظر السكان إلى الضرائب واإلستخدام العام
للموارد على أنهما عادالن

نسبة السكان تحت خط الفقر العالمي بحسب
الجنس والعمر

عائدات الحكومة اإلجمالية كنسبة من الناتج المحلي
اإلجمالي ،بحسب المصدر()SDG 17.1.1
مؤشر تطبيق القانون (مشروع العدالة العالمي)

القنوات

منع إضفاء الطابع غير المنظم
على الوظائف

نقل العمال والمؤسسات
من االقتصاد غير المنظم إلى
االقتصاد المنظم

خلق فرص عمل الئقة
ومنشآت مستدامة في
االقتصاد المنظم

نسبة العمالة غير المنظمة من اجمالي العمالة
بحسب القطاع والجنس ()SDG 8.3.1

نسبة المؤسسات المسجلة بحسب الحجم

المخرجات

• عدم وجود تمييز في القانون والممارسة (على
سبيل المثال ،العرق والجنسية والجنس والدين
والعمر)
• االعتراف بالممتلكات الحالية والحصول على
حقوق الملكية
• ال يعيق الفساد التنفيذ الفعال للقوانين
والسياسات وآليات االمتثال
• تتوافق القوانين واللوائح ،كما تشرعها الحكومة،
مع المعايير والقيم والمعتقدات السائدة للعاملين
في االقتصاد غير المنظم

اإلعالن الكامل عن أنشطة
المؤسسات والعمال (األنشطة
المنظمة)

المؤسسات مغطاة ومتوافقة مع
القوانين واللوائح (المؤسسات
المنظمة)

حصول العمال على الحماية
الكافية في القوانين
والممارسة (الوظائف
المنظمة)

تتبع صافي عائدات ضرائب القيمة المضافة مقابل
التغيرات في نفقات المستهلك ومستوى االستيراد
او اية مؤشر عن تقارير صحيحة

النسبة المئوية للعمال والمؤسسات والمنظمات
القائمة على العضوية في االقتصاد غير المنظم
التي وصلت إليها منظمات أصحاب العمل والعمال
سياسات أو تشريعات أو استراتيجيات امتثال جديدة
أو منقحة لزيادة التغطية ،في القانون والممارسة،
بما في ذلك الفئات األكثر عرضة للعجز في العمل
الالئق

حوار اجتماعي شامل يعالج قضايا االقتصاد غير المنظم وإضفاء الطابع المنظم

نسبة المؤسسات (المنظمة وغير المنظمة) ذات
اإلنتاجية المتزايدة (الناتج لكل عامل) خالل فترة
معينة
نسبة النساء والرجال غير المنظمين المسجلين في
أنشطة تنمية المهارات الرسمية أو غير الرسمية

المخرجات المتوسطة

• ال توجد صدمة خارجية أو عدم استقرار سياسي
يمنع التطوير  /التنفيذ الفعال لألنشطة
• الحيز المالي ومخصصات الميزانية كافية حتى
تكون المؤسسات فعالة ،ويمكن إنفاذ القوانين،
ويمكن تنفيذ السياسات واألنشطة
• السلطة الوطنية لديها اإلرادة الكافية للعمل
بكفاءة
• يتم إنشاء تعاون وتنسيق قويين بين جميع
أصحاب المصلحة المعنيين
• يتمتع السكان بإمكانية الوصول إلى التعليم الجيد
والخدمات العامة األخرى

العاملون من النساء
والرجال مهيأون
بشكل أفضل لدخول
االقتصاد المنظم
والبقاء فيه

المؤسسات مهيأة
بشكل أفضل لدخول
االقتصاد المنظم
والبقاء فيه

تعزيز االمتثال للقوانين
واللوائح من قبل
المؤسسات والعمال

تمكين بيئة مؤسسية
وقانونية مستجيبة
للنوع االجتماعي تسهل
االنتقال إلى االقتصاد
المنظم للعمال
والمنشآت

نسبة العمال غير المنظمين المشمولين بالحماية
االجتماعية

استخدام
تكنولوجيا جديدة

الفئات
المستهدفة:
العمال،
أصحاب العمل،
الحكومات،
عامة الناس،
أصحاب المصلحة
اآلخرون (وكاالت
األمم المتحدة،
المانحون)

دعم منظمة العمل الدولية لتعزيز قدرة الجهات المعنية على تطوير األنشطة المذكورة أعاله من خالل المخرجات في البرامج والميزانيات ،وال سيما تلك التي تركز بشكل خاص على االقتصاد غير
المنظم وإضفاء الطابع المنظم

النشاطات

بناء قدرات
منظمات
(إتحادات) أصحاب
العمل والعمال
على المشاركة في
الحوار االجتماعي
حول االنتقال إلى
االقتصاد المنظم
وتوسيع العضوية
والخدمات
لتشمل العمال
والمؤسسات
في االقتصاد غير
المنظم

تطوير سياسات
وخطط عمل
واألطر القانونية
بشكل أقوى
لتعزيز وتحقيق
المبادئ والحقوق
األساسية في
العمل

تعزيز اتساق
السياسات
والتنسيق بين
الوزارات والهيئات
ذات الصلة
وعبر مستويات
الحكومة

توسيع تغطية
الحماية االجتماعية
لعمال االقتصاد
غير المنظم

تطوير أنظمة
تنمية المهارات
التي تصل إلى
العاملين في
االقتصاد غير
المنظم

تطوير وتنفيذ
نهج متعدد األبعاد
يهدف إلى زيادة
اإلنتاجية التجارية
والقطاعية
واإلجمالية مع
إزالة الحواجز التي
تحول دون إعادة
تخصيص عوامل
اإلنتاج والتغيير
الهيكلي

بناء نهج
استراتيجي
لدعم وضمان
االمتثال للقوانين
واللوائح ،بما في
ذلك استخدام
تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت
(التنظيم
االلكتروني)

تعزيز فعالية
ومساءلة
المؤسسات
العامة

تطوير وإصالح
التشريعات
والسياسات
والتدابير األخرى
لتسهيل االنتقال
إلى السمة
المنظمة وتعزيز
االستقرار والنمو
في االقتصاد
المنظم (بما
في ذلك
االستراتيجيات
الوطنية إلضفاء
الطابع المنظم،
واالستراتيجيات
المتعلقة بمجاالت
سياسية معينة،
أو استهداف
قطاعات محددة،
أو مجموعات من
المؤسسات أو
العمال)

زيادة الوعي بشأن:
• فائدة إضفاء
الطابع المنظم
واآلثار السلبية
للسمة غير
المنظمة
على العمال
والمؤسسات
والمجتمعات
• حقوق وواجبات
العاملين بأجر
والعاملين
لحسابهم
الخاص
والمواطنين

اجراء تشخيصات
لالقتصاد غير
المنظم ،بما
في ذلك نشر
اإلحصاءات ،ودعم
بناء توافق ثالثي
األطراف بشأن
الوضع واألولويات
؛ وتصميم أنظمة
لرصد التقدم نحو
إضفاء الطابع
المنظم
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 7.1األهداف العامة لإلطـار

يســعى الشــركاء االجتماعيــون إلــى معالجــة الحجــم المتنامــي لالقتصــاد غيــر المنظــم فــي العــراق وغيــاب ظــروف العمــل
الالئــق مــن خــال تطويــر إطــار وطنــي بطريقــة توافقيــة ،ويهــدف هــذا اإلطــار إلــى االنتقــال التدريجــي للعمــال والمؤسســات
إلــى االقتصــاد المنظــم بمــا يضمــن العمــل الالئــق والحيــاة الكريمــة والعدالــة االجتماعيــة للجميــع ،باإلضافــة إلــى وضــع
اســتراتيجية وطنيــة تهــدف إلــى زيــادة اإلنتاجيــة والنمــو االقتصــادي فــي الدولــة ،وتعتبــر مجــاالت التركيــز التاليــة أساســية
لتعزيــز االنتقــال مــن االقتصــاد غيــر المنظــم إلــى االقتصــاد المنظــم.

 7.1.1تحسين القدرات المؤسسية والتنسيق
مــن أجــل تعزيــز االنتقــال إلــى االقتصــاد المنظــم فإنــه ينبغــي تعزيــز قــدرة الحكومــة علــى تعزيــز بيئــة قانونيــة مناســبة وإنفــاذ
األحــكام القانونيــة الــواردة فيهــا ،حيــث يجــب تعزيــز ً
كال مــن قــدرة الحكومــة علــى توليــد بيانــات محدثــة عــن حجــم وتكويــن
االقتصــاد غيــر المنظــم ،وتســهيل عمليــات التســجيل (لــكل مــن الشــركات والعامليــن) ،وخلــق فــرص عمــل الئقــة ،وزيــادة
الوعــي بيــن الشــركات والعمــال بحقوقهــم والتزاماتهــم وضمــان أن كالهمــا لديــه حوافــز إلضفــاء الطابــع المنظــم.
فيمــا يتعلــق بــكل هــذه العناصــر ُي ُ
عــد التنســيق بيــن األجهــزة الحكوميــة  -وبيــن الحكومــة والشــركاء الثالثيــون ،وشــركاء
التنميــة والمجتمــع المدنــي  -أمـ ًـرا بالــغ األهميــة لضمــان اتبــاع نهــج متماســك ومتكامــل تجــاه عمليــة إضفــاء الطابــع المنظــم،
وكأولويــة فإنــه يجــب التوصــل إلــى اتفــاق بيــن الجهــات الفاعلــة علــى التعريــف األساســي للقطــاع غيــر المنظــم فــي العــراق.

 7.1.2تحسين ظروف العمل
غالبــا مــا يعمــل العمــال فــي القطــاع غيــر المنظــم بــدون عقــود رســمية ويتقاضــون أجـ ً
ً
ـورا منخفضــة ويفتقــرون إلــى األمــن
الوظيفــي أو أي شــكل آخــر مــن مزايــا التوظيــف مثــل التأميــن الطبــي والضمــان االجتماعــي والحــق فــي االنضمــام إلــى
النقابــات والمفاوضــة الجماعيــة ،وبالتالــي فــإن ظــروف العمــل فــي القطــاع غيــر المنظــم تتطلــب تحســينات كبيــرة.
ومــن الضــروري وجــود أدلــة قويــة عــن أوجــه النقــص فــي العمــل الالئــق كأســاس يتــم علــى أساســه صياغــة إصالحــات
ومبــادرات السياســات الرئيســية التــي يمكــن أن تحســن الظــروف المذكــورة ،حيــث ُيمكــن أن تشــمل حزمــة اإلصالحــات
المبــادرات التــي تهــدف إلــى زيــادة معــدل المشــاركة االقتصاديــة ،وخلــق فــرص عمــل الئقــة ،وتعديــل وتطيبــق الحــد األدنــى
لألجــور ،وتعزيــز حوكمــة العمــل ،وتطويــر المهــارات ،وتحســين كفــاءة الســوق بمــا يتماشــى مــع مبــادئ أهــداف التنميــة
المســتدامة .2030

 7.1.3توسيع نطاق تغطية الضمان اإلجتماعي
الهــدف هنــا هــو تشــجيع صانعــي السياســة العراقييــن علــى ضمــان التغطيــة القانونيــة لجميــع العمــال بموجــب قانــون
الضمــان االجتماعــي ،وتوســيع التغطيــة الفعليــة للضمــان االجتماعــي إلــى العمــال غيــر المســجلين ،األمــر الــذي ســيوفر مــن
ناحيــة للعامليــن فــي االقتصــاد غيــر المنظــم (ســواء فــي القطــاع غيــر المنظــم أو القطــاع المنظــم أو حتــى فــي ُ
األســر) وأولئــك
ً
تعرضــا للمخاطــر وأصحــاب الدخــل غيــر المســتقر تغطيــة الضمــان االجتماعــي ،ومــن ناحيــة أخــرى لــن يتحمــل القطــاع
األكثــر
المنظــم بعــد ذلــك العــبء المالــي لنظــام الضمــان االجتماعــي بمفــرده.
يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال دراســة وتحليــل القيــود الرئيســية التــي تمنــع تغطيــة العمــال غيــر النظامييــن ،وتحديــد
األســاليب العمليــة لتوســيع التغطيــة ثــم تحديــد مجموعــة مــن إصالحــات السياســات والمبــادرات لتوســيع التغطيــة بشــكل
ّ
وفعــال.
اســتباقي

 7.1.4زيادة تمثيل العمال وأصحاب العمل من اإلقتصاد غير المنظم
هـ ٌ
ـدف آخــر هــو تعزيــز مشــاركة كل مــن أصحــاب العمــل والموظفيــن فــي الحــوار االجتماعــي والتفــاوض فيمــا بينهــم مــن
ناحيــة ،ومــع الحكومــة والشــركاء االجتماعييــن اآلخريــن مــن ناحيــة أخــرى.

59

الم ّ
السمة ُ
نظمة
 7نحو
إطار وطني لإلنتقال إلى ِ
ٍ

إن تعزيــز بيئــة قانونيــة مواتيــة لتشــكيل وتنويــع وتمثيــل النقابــات العماليــة ومنظمــات أصحــاب العمــل بمــا يتماشــى مــع
معاييــر منظمــة العمــل الدوليــة ،ودعــم حقــوق النقابــات العماليــة ،والمفاوضــات الجماعيــة ،والتصــدي للتمييــز فــي ســوق
العمــل مــن شــأنه أن يحقــق ذلــك.

 7.1.5تعزيز التضامن اإلقتصادي واإلجتماعي
إن زيــادة نســبة العامليــن فــي االقتصــاد المنظــم  -بمــا فــي ذلــك النســاء واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والنازحيــن قسـ ً
ـرا  -ودعــم
تســجيل الشــركات مــن شــأنه أن يســاعد فــي تعزيــز بيئــة اقتصاديــة واجتماعيــة مســتقرة.
فــي حيــن أن البيئــة االجتماعيــة المســتقرة مــن شــأنها أن تعــزز العدالــة والتضامــن االجتماعــي داخــل المجتمــع العراقــي ،فــإن
االقتصــاد المســتقر مــن شــأنه أن يعــزز االســتثمار المحلــي واألجنبــي فــي العــراق ،والــذي بــدوره ســيعزز النمــو االقتصــادي
وخلــق فــرص العمــل الالئقــة.

 7.2المبادىء الرئيسية لإلطار
فيما يلي الخطوط العريضة للمبادئ المقترحة لتوجيه اإلطار الوطني لالنتقال إلى االقتصاد المنظم
إدراك أهميــة العمليــة التنظيميــة كأداة لتحســين الصحــة العامــة لالقتصــاد ،وضمــان اســتقراره ،وتمكيــن المؤسســات،
وتعزيــز إنتاجيــة العمــال.
الوعــي بتنــوع القطاعــات العاملــة فــي االقتصــاد غيــر المنظــم والظــروف والتحديــات المختلفــة التــي تواجههــا ،وعــدم
تجانــس ظــروف العمــال ممــا يســتلزم اســتراتيجيات اســتجابة مختلفــة.
عــدم التمييــز فــي تقديــم الخدمــات والدعــم للعمــال والمؤسســات غيــر المنظمــة ســواءً علــى أســاس الجنــس ،أوحالــة
المواطنــة ،أواإلعاقــة.
احترام مبدأ تكافؤ الفرص لجميع العاملين بمن فيهم العاملون في القطاع غير المنظم.
التوافــق مــع السياســة االقتصاديــة واالجتماعيــة للبلــد ،وكذلــك أهــداف التنميــة قصيــرة ومتوســطة المــدى ،وأهــداف
التنمية المســتدامة.
التوافق مع المعايير الدولية مثل القضاء على العمل القسري وعمل األطفال.

 7.3مجاالت التدخل
فيمــا يلــي عــرض موجــز للمجــاالت واألنشــطة المحــددة التــي ســتكون مطلوبــة لدعــم االنتقــال مــن االقتصــاد غيــر المنظــم
إلــى االقتصــاد المنظــم.

 7.3.1دعم النمو وخلف فرص العمل الالئق
 .1تحفيــز االقتصــاد المنظــم والتشــغيل المنظــم مــن خــال سياســات االقتصــاد الكلــي مثــل االســتثمار والضرائــب
والقــروض.
 .2تحديــد ُ
المعيقــات الرئيســية التــي تحــول دون إضفــاء الطابــع المنظــم فــي كل أنــواع القطاعــات والوظائــف ،وتعزيــز
اســتجابات السياســات لمعالجــة هــذه الحواجــز بطريقــة منســقة ومتكاملــة.
 .3رفــع مســتوى الوعــي بأهميــة إضفــاء الطابــع المنظــم وفوائدهــا مــن خــال برامــج التدريــب والتأهيــل مــع التركيــز علــى
فئــات محــددة مســتبعدة.

 7.3.2دعم الحوار اإلجتماعي
 .1توســيع تمثيــل النقابــات العماليــة ومنظمــات أصحــاب العمــل لتشــمل عمــال وشــركات االقتصــاد غيــر المنظــم فــي
القطاعــات التــي تشــكلت فيهــا هــذه المنظمــات ،وحــث جميــع القطاعــات األخــرى التــي ليــس لديهــا نقابــات أو تمثيــل
ألصحــاب العمــل علــى إنشــاء نقابــات تغطــي جميــع العمــال والشــركات المنظمــة وغيــر المنظمــة.
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 .2إعادة النظر في البيئة القانونية المحيطة بمنظمات العمال وأصحاب العمل وإعطائها مرونة أكبر.
 .3تفعيل الحوار الثالثي والمشاركة في المؤسسات المختلفة في العراق.
 .4تشجيع المفاوضات الجماعية والسماح لعمال االقتصاد غير المنظم بالمشاركة فيها.
 .5تفعيل االقتصاد التعاوني بهدف خلق تعاونيات يمكن أن تمثل عمال القطاع غير المنظم.

 7.3.3الحماية اإلجتماعية
 .1اعتماد تشريع للضمان االجتماعي يقوم على توسيع تغطية الضمان االجتماعي بحكم القانون لجميع العاملين.
 .2تحديــد العوائــق التــي تواجــه العمــال وأصحــاب العمــل فــي التســجيل فــي نظــام المعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة
للعامليــن فــي القطــاع الخــاص.
 .3اعتمــاد سياســات اســتباقية لتعزيــز االلتحــاق والوصــول مــن خــال أنشــطة التوعيــة ،وتعديــل اإلجــراءات اإلداريــة ،والنظــر
فــي القــدرة علــى تحمــل التكاليــف للعمــال وأصحــاب العمــل.

 7.3.4تحسين ظروف العمل والشروط للعالقة التعاقدية للعمال
 .1تحسين آليات التفتيش والتطبيق  -بما في ذلك تفتيش العمل  -والمراقبة المستمرة الحترام حقوق العمال.
 .2إطالق مبادرات تهدف إلى دعم وحماية أجور العاملين في القطاع الخاص
ً
إلكترونيا لتعزيز المساءلة.
 .3طرح نظام لتوثيق العقود
 .4نشر الوعي بحقوق العمال وترسيخ ثقافة احترام تلك الحقوق.
 .5تسهيل الوصول إلى آليات المنازعات العمالية وتعزيزها ،بما في ذلك دعم منظمات العمال وأصحاب العمل.

 7.4خطة العمل لتطوير استراتيجيات االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى
االقتصاد المنظم
ً
اجتماعــا موسـ ًـعا ألصحــاب المصلحــة ،تــاه اجتماعــات فرعيــة
فــي شــهر شــباط /فبرايــر  ،2021بــدأت منظمــة العمــل الدوليــة
للشــركاء االجتماعييــن بشــكل مســتقل لمواءمــة المفاهيــم واالتفــاق علــى األدوات المناســبة التــي ســيتم اعتمادهــا فــي
المســتقبل القريــب ،وعليــه فــإن خطــة العمــل المقترحــة لالنتقــال إلــى القطــاع المنظــم فــي العــراق هــي كمــا يلــي:
 .1المرحلــة األولــى هــي اعتمــاد الدراســة التشــخيصية واإلطــار الوطنــي لالنتقــال إلــى القطــاع المنظــم فــي العــراق ،وهــذا
بــدوره سيشــمل
أ .عــرض الدراســة التشــخيصية واإلطــار الوطنــي لالنتقــال إلــى القطــاع المنظــم علــى الشــركاء االجتماعييــن وأصحــاب
المصلحــة اآلخريــن العتمادهــا.
ب .وضــع اللمســات األخيــرة علــى ً
كال مــن الدراســة التشــخيصية واإلطــار الوطنــي بنــاءً علــى التغذية الراجعــة وإطالقهما
رسـ ً
ـميا فــي إصداراتهمــا النهائية.
 .2المرحلة الثانية هي تشكيل فريق عمل وطني معني باالنتقال إلى االقتصاد المنظم:
أ .تشــكيل مجموعــة عمــل وطنيــة تضــم جميــع الشــركاء االجتماعييــن وأصحــاب المصلحــة ذوي الصلــة الذيــن يعملــون
ً
وفقــا للمعاييــر
بطريقــة استشــارية مــع إعطــاء أولويــة لهــدف االتفــاق علــى تعريــف محــدد للقطــاع غيــر المنظــم
الدوليــة.
ب .تعزيــز قــدرات مجموعــة العمــل الوطنيــة إلعــداد خطــة اســتراتيجية لالنتقــال إلــى القطــاع المنظــم مــن خــال
إشــراكهم فــي دورات تدريبيــة وفــق منهجيــة منظمــة العمــل الدوليــة واالعتمــاد علــى المنهجيــات والخبــرات
الدوليــة.
 .3المرحلــة الثالثــة هــي صياغــة اســتراتيجية وطنيــة لالنتقــال إلــى القطــاع المنظــم ،ســتقوم هنــا مجموعــة العمــل الوطنية
على :
أ .مراجعة الدراسة التشخيصية وبناءً عليها تحديد أداة لقياس حجم االقتصاد غير المنظم في العراق.
ب .صياغة استراتيجية مقترحة لالنتقال إلى القطاع المنظم وفق الخطوات التالية:
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 .iعقــد سلســلة مــن االجتماعــات مــع الجهــات المعنيــة لالتفــاق علــى تعريــف مشــترك للقطــاع غيــر المنظــم فــي
العــراق وعــرض مقترحــات الشــركاء فــي آليــة االنتقــال إلــى القطــاع المنظــم وتحديــد المــوارد المتاحــة.
 .iiاقتراح مراحل االستراتيجية وأدوار ومسؤوليات كل صاحب مصلحة.
 .iiiإرساء أسس التنسيق واإلجراءات لدعم القطاع غير المنظم نحو إضفاء الطابع المنظم.
 .4المرحلة الرابعة هي اعتماد االستراتيجية ،ويشمل ذلك:
أ .عقد اجتماع مع الشركاء االجتماعيين لعرض اإلستراتيجية في شكلها األولي وتلقي تعليقاتهم ومدخالتهم.
ب .عقــد اجتمــاع مــع اللجــان المختصــة فــي مجلــس النــواب لعــرض اإلســتراتيجية بشــكلها األولــي وتلقــي مالحظاتهــم
ومداخالتهم.
ج .التنسيق مع الوزارات المعنية لتكليف الوزراء المعنيين ورئاسة مجلس الوزراء باعتماد االستراتيجية.
 .5المرحلة الخامسة هي إطالق وتنفيذ االستراتيجية .ويشمل ذلك:
أ .مشاورات مكثفة مع عدد أكبر من أصحاب المصلحة لتطوير خطة عمل مركزة ومرنة يسهل تنفيذها.
ب .بناء القدرات الوطنية في هذا المجال على مستوى أوسع.
ج .اإلعالن عن االستراتيجية والخطة التنفيذية في مؤتمر وطني يضم جميع األطراف المعنية.
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الملحق  :1قائمة قادة الرأي
وزارة العمل والشؤون االجتماعية (دائرة الضمان االجتماعي في العراق الفيدرالي وإقليم
كردستان ،وإدارة الدراسات والبحوث ،وإدارة التفتيش)
وزارة الصناعة والتجارة
المسؤولون الحكوميون

وزارة التخطيط
غرفة تجارة اربيل
البنك المركزي العراقي
وزارة المالية
مكتب رئيس الوزراء
اإلتحاد العراقي للصناعات

أصحاب المصلحة
الثالثيون

اتحاد غرف التجارة العراقية (غرفة تجارة بغداد)
ممثلو النقابات العمالية  /العمال بما في ذلك االتحاد العام لنقابات العمال في
العراق ،مجلس التنسيق النقابي ،اتحاد نقابات عمال كردستان ،االتحاد العام لنقابات
عمال العراق
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
المنظمة الدولية للهجرة
منظمة األمم المتحدة للمرأة
ميرسي كوربس
أوكسفام

شركاء التنمية

المجلس النرويجي لالجئين
المجلس الدنماركي لالجئين
لجنة اإلنقاذ الدولية
البنك الدولي
اليونسكو
بعثة االتحاد األوروبي في العراق
مفوضية شؤون الالجئين

مجموعات النقاش
ُ
المركزة

أصحاب العمل في القطاع الخاص (اربيل وبغداد)
العمال (اربيل وبغداد)
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