
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020تموز / یولیو  

 في العراق معّرضة للخطرالالصغیرة  الشركاتعلى الفئات و 19-كوفید جائحة أثر

 النتائج الرئیسیّة
 

  المقّدمة

أُجري  في العراق، المعّرضة للخطر الشركاتوأثارھا السلبیّة على األفراد واألسر و 19-كوفیدإدراًكا للتحّدیات المباشرة التي تمثّلھا جائحة 
 .2020 حزیران/في یونیو ھذه الجائحة تقییم سریع ألثر

معّرضین العمال ال على 19-جائحة كوفیدط التقییم الضوء على اآلثار المباشرة لتجاریة، یسلّ  شركة 1175وأسرة  3265 شملتواستناًدا إلى عیّنة 
على  ائحةجإلى ذلك، یتناول التقییم آثار ال. فاق المستقبل القریبوآ االقتصادیةالتوظیف والدخل والظروف على مستوى  ،وأسرھم للخطر
 .فھا مع التحدیات الجدیدة في ضوء الجائحة وآثارھا على العمالالصغیرة، بما في ذلك كیفیة تكیّ  الشركات

یضّم  الذي ،العراقبالتّعاون مع اتّحاد النّقد في  )فافو(منظّمة العمل الّدولیة باالشتراك مع معھد فافو للعمل والبحوث االجتماعیّة  الدراسة أجرت
المجلس الّدنماركي لّالجئین، ولجنة اإلنقاذ الّدولیة، ومنظّمة میرسي كوربس، والمجلس النّرویجي لّالجئین، وأوكسفام، باإلضافة إلى كّل من 

 .برنامج األمم المتّحدة اإلنمائي
 

  النتائج الرئیسیّة
ح األسريسالم  

 .الت البطالة مرتفعة بین النساء والشباب قبل انتشار الوباء، وال سیّما في المناطق داخل إقلیم كردستان العراقكانت معدّ 

u  بالمائة 42(والشباب ) بالمائة 28(كان تسعة عشر بالمائة من جمیع المستجیبین عاطلین عن العمل، وكانت البطالة أعلى بین النساء.( 

u 38 2020 آذار/لواتي شملھّن االستطالع كّن ناشطات اقتصادیًا في سوق العمل قبل الحجر في مارسفي المائة فقط من النساء ال. 

 
 
 



ا وغیاب شبھ تاّم للضمان االجتماعي للعّمالھناك   .درجة عالیة من العمالة غیر النظامیّة بین العمال األصغر سّنً

u اللواتي في المائة من النساء  15نسبة  ابھم الخاص (عمال لحسابھم الخاص)، منھمیعملون لحس المسحال الذین شملھم من العمّ  في المائة 35 نّ إ
 .الخاص لحسابھنّ  یعملن

u  أو غیر منتظم ت أو موسميّ توظیفھم على أساس مؤقّ  من المستجیبین تمّ  ٪50أكثر من. 

u في المائة). 97( يصحّ التأمین ال)، أو تغطیة في المائة 95جتماعي (االضمان التغطیة غیاب ب ستجیبینأفاد غالبیة الم 
 

 .ببشكل غیر متناسین ّمال غیر النظامیّ ا والعثر العمال األصغر سنًّ یتأّ  إذعلى العمالة ودخل األسرة،  لھذه الجائحة تأثیر سلبيّ 

u بشكل دائم ُسّرحوابأنھم  لحجرأفاد حوالي ربع الذین كانوا یعملون قبل ا. 

u   ّبشكل دائم ُسّرحواھم بأنّ  24-18في المائة من ھؤالء في الفئة العمریة  36متناسب على العمال الشباب، حیث أفاد  ر الوباء بشكل غیریؤث. 

u   یس فقط ع أن یكون تأثیر الوباء كبیًرا لمن المتوقّ  دائم،ن ألسرھم، من العمل بشكل یالرئیسیّ  عیلینوھم المُ  المستجیبین،في المائة من  36مع تسریح
 .الذین یعتمدون علیھم اقتصادیًا علىأیًضا  بل ،على ھؤالء

u   في المائة. 40بنسبة ة ات شفھیّ اتفاقیّ انخفض دخل العاملین بفي حین  ،خطیّةن بعقود ین العاملیالمستجیبینخفض دخل لم 
 

 .تتأّثر األسر الضعیفة اقتصادیًّا بالوباء، إذ إّن آلیات التكیّف المتاحة لھا محدودة
 

u  قد تدوم أقّل من ثالثة أشھر اإلى أّن مدخراتھي المائة منھا ف 85وأشار في المائة من األسر التي شملھا المسح لدیھا مّدخرات،  16فقط. 
u  ادبّر أوضاعھتل تاستدان ابأنّھ في المائة) أفاد 81( اخرات الحالیة محدودة، فإن معظمھمن المدّ  لالستفادةفي حین تبدو إمكانیّة األسر 

 .المالیة المتأثرة بالوباء
 

 .خذھا الحكومة وارتفاع مستوى عدم الرضا بین المستجیبینة الوعي باإلجراءات التي تتّ قلّ 
 

u تدابیر  تواجد  عنالعاملون في أماكن العمل. وأفاد المستجیبون  19-تّم اتّخاذ أنواع مختلفة من التدابیر للتخفیف من انتقال عدوى كوفید
 الحّد منو؛ في المائة) 58في المائة)؛ غسل الیدین بشكل متكرر ( 65( طھیر والتعقیمفي المائة)؛ الت 68( مثل توفیر معدات الحمایة

 في المائة). 40عات (التجمّ 

u  ّا عدًدا محدوًدا جدًّ  یبدو أنّ أنّھ  إّال  ،19-بكوفید ینرالمتأثّ  لموظفینلمعالجة حالة ا اخذت تدابیرً تكون اتّ  قدة الحكومة العراقیّ  في حین أن
 ).٪22( ھامن من األسر على علم بأيّ 

 



 الشركاتمسح 
تقع في  الشركاتھذه نصف  اعمال، وتقریبً  5من  ف أقلّ توظّ  ،غرھي شركات صغیرة ومتناھیة الصّ  مسحالتي شملھا ال الشركات معظم

 .محافظة نینوى

u 1،175 في المائة 13(ة مل في تجارة الجملة والتجزئة، تلیھا المشاریع التجاریّة المنزلیّ عالمائة منھا تفي  25شملھا المسح،  شركة( ،
 ).في المائة 9كالھما بنسبة (، والتصنیع والزراعة )في المائة 11(والخدمات 

u المشاریع في المائة من  23 ھامن بین، )بالمائة 78(من خمس سنوات  أقلّ  قد تأّسست منذ كانت مسحال ھاالتي شمل شركاتال معظم
 .المنزلیة التجاریّة

 
 

 .لموظفیھا يصحالتأمین ال جتماعي أووعدم توفیرھا الضمان اال الشركاتبسبب عدم تسجیل  ةغیر النظامیّ  ثّمة درجة عالیة من العمالة
 

u التي شملھا المسح كانت غیر مسّجلة الشركاتبالمائة من  60 ىحوال. 
u الكبرى، التي تعمل بشكل أساسي في قطاعات السیاحة والتمویل  شركاتالالعاملین في لدى في المقام األول  خطیّةالعقود ال تتوفر

 .والصحة والتعلیم
u  ا قلیًال ا عددً إّن م تقدّ  ھاثالثة في المائة من :)في المائة فقط 12(فیھا األجور لموظّ  غیرمزایا  م أيّ تقدّ  مسحالتي شملھا ال الشركاتمن  جدَّ

مرافق رعایة األطفال  الشركاتمن  م أيّ ال تقدّ و. في المائة ترتیبات العمل المرنة 8في المائة التأمین الصحي و 2االجتماعي،  ضمانال
 .الشركاتمع زیادة حجم  )العینّیة المخصصات(نقدیة تزداد المزایا غیر الفیما . ھاموظّفیل

 
 

ي عراق من ملیون دینار أقلّ  ھاإیرادات بلغت نصفھافقط، و داخلیّةة والالمحلیّ ألسواق مسح خدماتھا لالتي شملھا ال الشركات كافة قّدمت
 .حجرقبل ال

u  في المائة 17( ةوالسوق الوطنیّ ) في المائة 90( ةللسوق المحلیّ  التي شملھا المسح خدماتھا الشركاتكافة تقّدم.( 

u  ّتعمل من دون تحقیق  ھا كانتأنأو  اًحاأرب تجنيھا كانت أنّ صّرحت ب مسحالتي شملھا ال الشركاتمن  في المائة 94 على الرغم من أن
 10ة أعلى من إیرادات سنویّ  تحقّقكانت  ھافقط من في المائة 6قبل انتشار الوباء، إال أن  (عند نقطة التعادل) خسائرد أرباح أو تكبّ 

 )..أ.د 840( .ع.من ملیون د أقلّ تحقّق إیرادات  خمسون بالمائة كانتو ،).أ.د 8400 ىحوال( .ع.دمالیین 
 
 

في حین أشار ثالثة أرباع  ،19-جائحة كوفید قبل تجني أرباًحاإلى أنھا كانت  تأشار مسحالتي شملھا ال الشركاتمن نصف أكثر 
 .دیھاوجود التزامات مالیة ل إلى الشركات

u  عند تعمل من دون تحقیق أرباح أو تكبّد خسائر (في المائة  37 كانت ، فیماتجني أرباًحا الشركاتفي المائة من  57، كانت الحجرقبل
 .المال تخسر كانتفي المائة  6و، )نقطة التعادل

u مالیّة،التي لدیھا التزامات  الشركات أّماعن عدم وجود التزامات مالیة لدیھا.  مسحھا الالتي شمل الشركاتفي المائة من  75 فادتأ 
 .البالغ الّصغرلتمویل ا قروض حصلت علىفي المائة)  14( فمعظمھا

 

 
 ما زالت تعمل كما من قبل الوباء. الشركاتثلث 

u  المائة  في 8و ،العملساعات خفّضت في المائة  39 قبل الوباء، في حین أنّ من كما  الیوم في المائة) تعمل 31( مسحالتي شملھا ال الشركاتثلث
 .أبوابھا تأغلق ستة عشر في المائةو ،موظفینعدد العمل والساعات خفّضت 

u  ّفرص الحصول  تراجعفي المائة)، و 38في المائة)، وفقدان اإلیرادات ( 74المبیعات ( في خفض لحجرة للوباء والت اآلثار االقتصادیة الرئیسیّ تمث
 في المائة). 18وزیادة الدیون ( ،في المائة) 23على النقد (

u  ّفي  24السیولة ( في في المائة)، ونقص 32في المائة)، وفقدان اإلیرادات ( 60الطلب ( عتراج الشركاتعھا یات المستقبلیة التي تتوقّ تشمل التحد
 في المائة). 20ى مواد اإلنتاج (علصول حال تقلّص فرصالمائة)، و

  
 .الغالبیة ال تدفع للموظفین الذین ال یستطیعون القدوم إلى العمل ، لكنّ ھفقط بتسریح موظفی الشركاتمن  عدد قلیلقام 

u  في المائة). 13مؤقت ( أوفي المائة)  7في المائة)، إّما بشكل دائم ( 20فقط بتسریح العمال ( الشركاتعدد قلیل من قام 

u ) 40 ىمائة). من بین ھؤالء، یتلقى حوالفي ال 92غالبیة الموظفین غیر القادرین على العمل حالیًا ال یتلقّون أي أجر (دفعات) من أصحاب العمل 
 في المائة دفعات كاملة بینما یتلقى الباقون دفعة جزئیة فقط.

u  بسبب الوباء. ا لمن اضطّر إلى إنھاء عملھدفعت تعویضً  ،التي وظّفت عماًال للقیام بأعمال مؤقّتة أو موسمیّة الشركاتفي المائة من  3فقط 

 

 
 



 .من أنھا ستتغلب على األزمة نصفھا واثقٌ  حوالىبلة، لكن من االستمرار في العمل في األشھر المق الشركاتمن  یلقلعدد تمكن یس

u  ّفي المائة 20 تبینما أشار المسح،إجراء  تاریخة ال تزید عن شھر واحد من لمدّ  مسحالتي شملھا ال الشركاتمن  في المائة 18ع أن تعمل من المتوق 
 .أشھر أو أكثر 6لمدة  ھا قد تستمرّ أن في المائة 37 عتتوقّ و ،العمل لمدة تصل إلى ثالثة أشھرقد تتمّكن من مواصلة ھا إلى أنّ 

u  تجاوز واثقة من  غیرھا في المائة إلى أنّ  33عن ثقتھا في قدرتھا على تجاوز األزمة، بینما أشارت  الشركاتفي المائة من  45 ىأعربت حوال
 األزمة.

 
 .معدات الحمایة الشخصیة الشركاتعت معظم ، وزّ 19-جائحة كوفید فرضھاتة التي ستجابة للتھدیدات الصحیّ ا

u ا على السؤال حول ات عت معدّ ھا وزّ أنّ  الشركاتالمائة من في  74 ت، أفادعملالفي أماكن  19-كوفید لمنع انتشار فیروس تخذالتدابیر التي اتّ  رّدً
 .إجراءات خذ أيھا لم تتّ المائة أنّ في  16أفادت فیما . لدیھا عملالأماكن  عقیمالمائة أنھا أدخلت إجراءات تفي  58و ،ةالحمایة الشخصی

u   ّوقت العمل في المائة منھا 33الوضع، بینما خفضت  لمواجھة ھاموظفیعدد  الشركاتمن  في المائة 13ضت خف. 
 

 .األزمة مواجھةخطط دعم متاحة لمساعدتھا على  لیست على علم بأيّ  الشركاتة العظمى من الغالبیّ 
 

u  مھا الحكومة أو جھات فاعلة أخرى لمساعدتھا على تقدّ  م دعمٍ زَ لم تكن على علم بأي حِ  مسحالتي شملھا ال الشركاتتسعة وثمانون في المائة من
 .األزمة الحالیة مواجھة

u ة ستمراریّ ة لتطویر خطط افي المائة)، والمساعدة الفنیّ  19في المائة)، یلیھ دعم األجور ( 81الدعم المالي المباشر ( إلحاًحا فيالدعم األكثر  تمثّل
 .في المائة) 6، وصنادیق التأمین ضد البطالة في حاالت الطوارئ (في المائة) 11األعمال (

 



  التوصیات األساسیّة
u  ّعم الحالیة المتاحة لھم.م الدّ زَ على حِ  الشركاتال واألسر والع العمّ إطّ  د منالتأك 
u واالستعداد 19-كوفید بشكل كبیر بسبب جائحة مدخولھا ضخفانأو دخولھا مالتي فقدت  الشركاتتقدیم الدعم النقدي والعیني للعمال واألسر و ،

 ة.مقبللتوسیع ھذا الدعم في األسابیع واألشھر ال
u  طط خ ضعو، بما في ذلك ةاالستراتیجیّ  اتكفاءالو عملالالصغیرة الحجم لتطویر مھارات شركات برامج الدعم الفني واإلرشاد للالنظر في إنشاء

 استمراریة األعمال وأنظمة التجارة اإللكترونیة.
u حیاتیة الوة القطاع الخاص للمرأة وتمكین مشاركتھا النشطة في سوق العمل من خالل تطویر ورفع مستوى مھاراتھا الفنیّ  العمل في فرص زیادة

 .لدیھا ومحو األمیة المالیةالرقمیة و
u وفیدكبالتشاور مع الشركاء االجتماعیین بطریقة تستجیب لـ ،ةالعمل وسیاسات السالمة والصحة المھنیّ  مكان تفتیشعملیات دعم اإلصالح الشامل ل-

19. 
u ألكثر ّرضة للخطر مّمن ھم اعالمفرص العمل للفئات  إیجادز في مشاریع األشغال العامة، ما یعزّ الید العاملة تكثیف تشغیل على  ةھج القائمالنُ مج د

 ة.البنیة التحتیة المحلیّ  ودعم تطویر حاجة للعمل،
u  ألكثر ا شمللضمان  یّة،ة أو الوضعالقطاعین العام والخاص في العراق، بغض النظر عن الجنسیّ  لموظفيتوفیر مزایا ضمان اجتماعي متساویة

 ز أمن الدخل األساسي والوصول إلى الخدمات الصحیة.عزّ ما یا في خطط الحمایة االجتماعیة، ا واألكثر ضعفً فقرً 
u سلسلة من  بناًء على ،نظاميضین للخطر في االقتصاد غیر اللتوسیع نطاق الضمان االجتماعي للعمال المعرّ  تجریبیّة تصمیم استراتیجیات دعم

 تقییمات الجدوى.
u النظاميإلى  نظاميدعم االنتقال من االقتصاد غیر ال. 
u لى العمل الالئق خالل فترات الركود واالنتعاش.ال بسرعة إلضمان انتقال العمّ  وظیفتصمیم استراتیجیة شاملة لسیاسة الت 

 
 
 


