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 رــة شكــآلم

يد أمجد وجوليان يستند هذا الكتاب إلى مساهمات قدمها آل من بيتر ريتشاردز ورش
 يجادر ورياض حسن محمد علالهيفرز وأورسيال آولك وعزيز الرحمان خان وزآي محمد 

وأعد أوراق المعلومات . فار وناصر سيديصحق وغسان الالوجون ترايسي وايت وطارق 
األساسية عماد عبد اللطيف سالم وعدنان ياسين مصطفى وآريم محمد حمزة وآامزيم شمخة 

وقام بتنسيق .  وسناء العمري وعباس أبو التمنيد الثويني وهادي حسين علعامر وحامد محم
وقدمت لويز .  التقرير النهائي المقدم في هذا الكتابنقحالدراسة اإلجمالية رشيد أمجد الذي 

هذا على  الدعم اإلداري والمساعدةآما قدمت جانت متلو . في عملية التنقيحمرقس مساعدتها 
    .بأشكال مختلفةالعمل 
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 مقدمة  - ١الفصل 

فالبيانات . لقد ظلت حالة العمالة وسوق العمل في العراق في غاية من عدم االستقرار
 تشير إلى ٢٠٠٦ ونهاية عام ٢٠٠٤الواردة من مختلف المصادر والتي تشمل الفترة بين عام 

  آانوا، ماليين عامل٧ قوامها من قوى عاملة مليون شخص ٢ و١٫٣أن ما يتراوح بين 
 في ٣٠، التي تبلغ حوالي )سنة ٢٤-١٥ (ب الشبابينأما نسبة البطالة . عاطلين عن العمل

 خالل اإلعمارويتجلى في تحليل جهود إعادة . المائة، فتكاد تضاعف معدل البطالة اإلجمالي
 إزاء  العمالة أنه لم يساهم بشكل آاف في تحسين الوضعتوليدهذه السنوات وما يترتب عليه من 

 ١ويرآز هذا الكتاب.  مستويات البطالة المرتفعة والنمو الكبير للقوة العاملةمشهود منما هو 
على الدور الحاسم الذي يلعبه آل من العمالة وخلق فرص العمل الالئق في تسهيل إحالل 

ويذهب الكتاب إلى أن الحد من درجة البطالة العالية من شأنه أن يساهم في . السالم في العراق
فعملية االنتقال الصعبة في . الم واالستقرار في حياة الناس والمجتمعات والبالدإحالل الس

العراق معقدة بسبب وضع سوق العمل اإلشكالي الذي ال يزال يشكل مصدرًا للتذمر وعدم 
المشردين، تغذي العمال  وبفالبطالة، السيما في صفوف العمال الشبا. االستقرار االجتماعي

     . واالستثمار وخلق فرص العملاإلعمار تزيد عرقلة إعادة  النزاع وبالتاليورةد

 
وظائف من أجل "ر العمالة الدولي بشأن  جزء هام من العمل في إطار هذا الكتاب لصالح مؤتم   أنجز1

 وأنجز المزيد من العمل التحليلي ٢٠٠٤ديسمبر / ، المنعقد في مدينة عمان في شهر آانون األول"مستقبل العراق
ونظمت . ٢٠٠٧وأضيف مؤخرًا بعض البيانات عن البطالة إلى الدراسة في بداية عام . ٢٠٠٦ و٢٠٠٥في عامي 

 وتولت قيادته تقنيًا في إطار صندوق مجموعة األمم المتحدة ٢٠٠٤مر الدولي عام منظمة العمل الدولية المؤت
وآان يمثل الحكومة .  مشارآًا على الصعيدين الوطني والدولي١٤٥وضم المؤتمر . اإلنمائية االستئماني للعراق

ما حضر المؤتمر آ.  ممثًال من عشر وزارات ومن البنك المرآزي٧٠العراقية وزير العمل والتخطيط وأآثر من 
ممثلون لمنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال العراقية وممثلون للسلطات المحلية والقادة الجامعيون 

المعنية بإعادة إعمار البالد حاضرة، وآاالت األمم المتحدة الرئيسية وعلى الجبهة العالمية آانت آافة . والخبراء
إدارة التنمية الدولية في المملكة ( الجهات المانحة الدولية الرئيسية آما حضر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي و

). المتحدة ووآالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة والوآالة اليابانية للتعاون الدولي والجماعة األوروبية
  .وحضر المؤتمر آذلك ممثلون من الدول المانحة الرئيسية
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 لمجموعةويرتكز هذا الكتاب على تحليل حالة سوق العمل ويرسم الخطوط العريضة 
ـ أوًال   في حدود ما تتيحه الظروف األمنية- العامة  ةمن التدابير الالزمة في مجال السياس

 النمو يؤدي أن  ثم ضمانًا،بطالة مرتفع جدللتصدي للمشكلة الملحة التي تتمثل في مستوى 
 برنامج إعادة فضيويقتضي ذلك أن ي. االقتصادي إلى عمالة منتجة ومولدة للدخل والئقة

وينبغي أن يكون الهدف على . أآبر عدد ممكن من فرص العملإلى خلق  الجاري اإلعمار
قائمة وفعالة ومنصفة تكون  على نحو جيد وتسير المتوسط والبعيد إنشاء سوق عمل يينالمد

تجعل االقتصاد يتوجه نحو إيجاد مستوى مرتفع للعمالة وفرص العمل ف ،على أساس الحقوق
  . فظ عليهاحتالالئق و

 شبكات نشاء إلى أنه ينبغي النظر بعناية في تعاقب اإلصالحات وإ أيضًاالكتاب يذهبو
بد من النظر في عواقب اإلصالح وال.  معقول التكلفةاألمان المناسبة ونظام للحماية االجتماعية

فعلى المدى المتوسط . لتصدي للبطالة واسعة النطاقاألعم لسياق الفي وذلك في مجال العمالة 
فرص عمالة أآثر وأفضل في القطاع إيجاد يجب استحداث عملية اإلصالح بطريقة تؤدي إلى 

 .  الخاص

 والعمل غير المستقر في  يمثل آل من البطالة،وفي سياق ظروف أمنية تزداد تعقيدًا
ففضًال عن الحاجة إلى إعادة استتباب األمن وإنفاذ القانون، يجب  .العراق قضيتين مرآزيتين

 من أجل إيجاد فرص العمل جزءًا من إستراتيجية االستباقيةأن تكون التدخالت والسياسات 
 بشكل رابطةالبطالة متفمشاآل العنف وفقدان التنمية و. متكاملة إلحالل السلم وتحقيق االنتعاش

قد يعرض األمن في سياق األزمة الراهنة وعدم التصدي لقضيتي البطالة وسوق العمل . وثيق
 حتى يمكن ضمان وجود في آن معًا البد من التصدي لهما ،من ثمو. للخطرمعًا والتنمية 

 . البالدإعمارفي إعادة المحلية مصلحة لكافة المواطنين والمجتمعات 

القيود األخرى، أهم مميزات حالة سوق العمل ولكتاب، في نطاق البيانات ويقدم هذا ا
ويحدد قضايا .  فرص العملتوليد والمساعدة في اإلعماروالعمالة وتحليًال ألثر برامج إعادة 

وتشمل هذه القضايا الحاجة إلى سياسات . حاسمة لضمان فرص العمل وسبل العيش في العراق
لتنمية مؤاتية  مؤسسات قوية لسوق العمل وإيجاد ظروف سوق العمل النشطة واستحداث

ويتناول الكتاب آذلك بعض القضايا الشاملة ذات . متوسطةالصغيرة وال بالغة الصغر والمنشآت
نظام للحماية إنشاء  وخاصة التحديات المتمثلة في ،العراقفي  ياالنتقالبالوضع الصلة 

لدولة بشكل يقلل أثرها ل المملوآة شاريعفي الم اإلصالحات اقب وتعةاالجتماعية معقول التكلف
 .مفعم بالنشاطنمو قطاع خاص في الوقت ذاته يضمن إلى أدنى حد والسلبي 

وإعطاء األولوية لهذه المجاالت من شأنه أن يساهم في استحداث آليات سليمة ومستدامة 
دم االستقرار الئقة وإن آان ذلك يتم بطريقة محدودة في ظل ظروف عالمنتجة والللعمالة 

  .الراهنة ولكن بالتأآيد عندما تسمح الظروف األمنية بتنفيذها بشكل آامل



 مقدمة
 

3 

  : العمل الالئقالعمالة وإستراتيجية 
 أهم التوصيات السياسية

 متكاملة ةأهم التوصيات السياسية التي تنبثق من الدراسة تشكل جزءًا من استراتيجي
 عمل الئق يتم فيه مراعاة بل تهدف إلى خلقلة  خلق أي عماال تهدف إلى مجردللعمل الالئق 

 ،يوفر عمالة منتجة تعود بأجر مالئممراعاة آاملة، و لمبادئ والحقوق األساسية في العملا
وفرصة مالئمة للحوار االجتماعي بين  ةمعقولة التكلفوتوجد فيه درجة من الحماية االجتماعية 

وفي هذا السياق فإن أهم التوصيات . الحكومة ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال
  :هي آما يليالمنبثقة عن الدراسة، السياسية 

 عبر اختيار مالئم للتقنيات وإعادة توجيه اإلعمارمجهود إعادة في آثافة العمالة زيادة  •
ت على الصعيدين المحلي نحو النشاطاالموجه  ومزيد من التنفيذ اريعخيارات المش

 والبلدي؛

 ونمو القطاعات المحلي واستحداث المنشآتاد الكلي يشجع االستثمار اعتماد إطار لالقتص •
 المولدة للعمالة عبر حوافز مالئمة؛

 يحرآه الطلب من أجل تنمية تدريباالستثمار في تنمية المهارات واستحداث نظام  •
 اقتصاد متنوع وقادر على التنافس؛

منظمات العمال  بما في ذلك منظمات أصحاب العمل و،تعزيز مؤسسات سوق العمل •
رفع مستويات العمالة تمهيد السبيل نحو  عندما تسير بشكل فعال، إلى تفضيوممارسات 

 وتتصدى للبعد االجتماعي في اإلصالح االقتصادي؛

 التنمية الوطنية وتطوير القدرة المؤسسية ةفي استراتيجيهدفًا صريحًا  العمالة الالئقة جعل •
  مالئمة في مجال السياسات؛ستجاباتاقتراح اعلى رصد تطورات سوق العمل و

متوسطة عبر إصالح البيئة السياسية والتنظيمية وتوفير الت الصغيرة ونشآتعزيز نمو الم •
خدمات تنمية المنشآت والتمويل بالغ الصغر وتشجيع روح المبادرة لدى الشباب وتشجيع 

 متوسطة؛ال الكبيرة وآتشنالتمكين االقتصادي للمرأة والربط بين الم

  االجتماعي في سياق المرحلة االنتقالية؛ضمانادة بناء نظام الإع •

التماس آراء منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المستقلة ودعمها في تصميم  •
 سياسات العمالة واتباعها؛

التعاون مع منظمات المرأة من أجل النهوض بتكافؤ فرص العمالة وظروفها دون أي  •
 تمييز؛

 مع التغيير الهيكلي واستيعاب التكنولوجيات الجديدة والقدرة  للتكيفاالقتصادإعداد  •
  . العالميالتنافسية على الصعيد
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 العهد الدولي مع العراقوثيقة 

 عهدال"، على وثيقة ٢٠٠٧مايو عام  /التوقيع في شهر أيارتمثل تطور حديث العهد في 
 عبارة عن عهد وال.٢يدولالاألمم المتحدة والبنك وبين الحكومة العراقية " الدولي مع العراق

 والتزامات متبادلة بين العراق لم إرشاديةخطة وطنية مدتها خمس سنوات تشتمل على معا
 وإعادة ديدةوالمجتمع الدولي بهدف مساعدة العراق في طريقه إلى إحالل السالم واإلدارة الس

  .البناء االقتصادي

جال السياسات االقتصادية  اإلرشادية في ممعالم على مجموعة من العهدويشتمل ال
واالجتماعية بما في ذلك خفض مستوى البطالة إلى النصف على المدى المتوسط ومضاعفة 

 الزراعية واستحداث نظام تأمين اجتماعي متعدد األرآان في القوى العاملة غيرمشارآة المرأة 
لتغير االقتصادي  فًا من حاالت التشريد المترتبة على ااضعاستمن أجل حماية األفراد األآثر 

 .والسياسي ووضع خطة عمل لالستثمار واالنتعاش االقتصادي

التحليل الذي تم الشروع فيه في هذه الدراسة واالستنتاجات يؤدي  أن من المأمولو
 المساهمة التي إلى تعزيز ،والتوصيات السياسية المستندة إلى تحليل سوق العمل في العراق

هداف والنقاط األقدمها في السعي إلى تحقيق تأن " حدة األداءوم"يمكن لمنظومة األمم المتحدة 
وثيقة ويمكن آذلك استخدام . وثيقة العهداإلرشادية التي وضعت خطوطها العريضة في 

أبريل  / التي اعتمدها مؤخرًا في شهر نيسان،" العمالة والعمل الالئقتعميمأدوات من أجل "
أداة مهمة آ ،منظومة األمم المتحدةني بالتنسيق في المع مجلس الرؤساء التنفيذيين ٢٠٠٧عام 

  .٣لتحقيق هذا الهدف

  

  

 
  .٢٠٠٧ومنظمة األمم المتحدة والبنك الدولي، أنظر الحكومة العراقية    2
  .٢٠٠٧، مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيقمنظمة األمم المتحدة، : أنظر   3
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  العمالةوضع  - ٢الفصل 

  : والعمالة والبطالةالقوى العاملة 
  اإلرشاديةمعالمال

وتوزيعها بين النشاطات والقطاعات والعمالة ة ملالعاالقوة  يقدم هذا القسم صورة عن
الدراسة والمصدر األساسي للمعلومات هو .  إرشاديمعلم آ٢٠٠٤الرئيسية التي تستخدم العام 

 المرآزية هيئةال ٢٠٠٤في عام  التي أجرتها ،االستقصائية لظروف المعيشة في العراق
 المعلومات بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومعهد العراقية لإلحصاءات وتكنولوجيا

الدراسة االستقصائية للقوة  ذلك بنتائج واستكمل .٤التطبيقيةللدراسات الدولية النرويجي فافو 
 - المرآزية لإلحصاءات وتكنولوجيا المعلومات في مرحلتين منظمةالتي أجرتها الالعاملة، 
، وببعض البيانات ٢٠٠٤٥  عامهيولي/  والثانية في تموز٢٠٠٣مبر عام بتس/ أيلولفي األولى 

ديسمبر عام  /نوفمبر وآانون األول /نيغير المنشورة من المصدر نفسه لشهري تشرين الثا
وتعتمد تقديرات حجم السكان في هذا القسم على مجموعة بيانات منظمة العمل الدولية، . ٢٠٠٦
عن الدراسة االستقصائية  الرقم الوارد في لسكان العراق أآبر من ليًاتبين رقمًا إجماالتي 
  . ٦ة في العراقيلظروف المعيشا

 فيما حالة ممكنةوضوعة في الجداول التالية تزيد عن آونها وال ندعي أن الصورة الم
وآان من . ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤يتعلق بالقوة العاملة والعمالة وتوزيعها في العراق خالل عامي 

 
، الدراسة االستقصائية عن الظروف المعيشية في العراقبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، : أنظر   4
  .٢٠٠٥، بغداد، ، المجلدان األول والثاني٢٠٠٤

تستخدم مجموعة بيانات منظمة العمل الدولية التقديرات الواردة في الحولية الديموغرافية لألمم    5
ولم تكن تقديرات األمم المتحدة . الدراسة االستقصائية عن الظروف المعيشية في العراقالمتحدة وتطبقها على 
وتزيد تقديرات األمم المتحدة . اقالدراسة االستقصائية عن الظروف المعيشية في العرمتوافرة وقت معالجة 

آما .  في المائة٣٫٤بحوالي الهيئة المرآزية لإلحصاءات وتكنولوجيا المعلومات لمجموع السكان عن تقديرات 
. ٢٠٠٥ مؤشرات التنمية العالمية البنك الدولي فيتزيد عن التقديرات التي توحي بها األرقام الصادرة عن 

مم المتحدة لمجرد ضمان المطابقة مع األوراق األخرى في هذا البرنامج الذي وتستخدم هذه الورقة تقديرات األ
  .ترعاه منظمة العمل الدولية والذي يستخدم تقديرات األمم المتحدة

إال أن هذا يبرز اختالفًا طفيفًا في الحقيقة بين التقديرات الحقيقية للعمالة والبطالة ألن سن السكان    6
  . تكاد تكون مماثلة من آال المصدرين- عامًا أو أآثر ١٥ العمر  البالغين من-العاملين 
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ويُُثار بعض تلك اإلمكانيات في . الممكن أن تكون الحقيقة مخالفة بأشكال آثيرة لهذا المخطط
المعلومات المتوافرة، ال يبدو ذلك مخططًا ممكنًا فحسب بل بيد أنه، نظرًا إلى . المناقشة أدناه

 .معقوًال
 عن السكان والقوة العاملة والعمالة عام ألرقام اإلجمالية العامة ا١ـ٢الجدول ويقدم 

 عامًا أو أآثر ١٥ بأنها تتكون من األفراد البالغين من العمر القوة العاملة عادة فعّرتو. ٢٠٠٤
األشخاص  ويضاف إلى ذلك األفراد من بين مجموعات ٧عن العملوالعاملين أو الباحثين 

لظروف عن االدراسة االستقصائية  أجابوا على الذين ، عامًا فأآثر١٥البالغين من العمر 
بأنهم ليسوا باحثين عن العمل، اعتقادًا منهم بأن ليس هناك عمل ) ٢٠٠٤ (ة في العراقيالمعيش
 ال القوة العاملة ألنهم من" انسحبوا" الذين "ل المحبطينالعما"سمون فهؤالء هم الذين ي. متاح

 أنه ينبغي  لطالما ساقوا حجة مفادهاإال أن علماء االقتصاد. يتوقعون الحصول على وظيفة
وفي حالة العراق فإن معدل المشارآة . في عداد القوة العاملةفعليًا إدراج هؤالء األشخاص 

وهذه قضية نعود إليها . راجهم يؤيد هذه الحجة حتى بعد إدعلى نحو غير مألوفالمنخفض 
  .أدناه

  )ة باآلالفطلقأرقام م (٢٠٠٤: السكان والقوة العاملة والعمالة والبطالة في العراق  :١ـ٢الجدول 

  أنثى  ذآر  مجموعال 
 13,850 14,207 28,057  السكان

 8,152 8,295 16,447  ) عامًا فأآثر١٥(السكان في سن العمل 
 1,122 5,613 6,735   عن عملونطون اقتصاديًا والباحثالسكان النش

 168 481 649  العمال المحبطون
 1,290 6,094 7,384   القوة العاملةمجموع

 15.8 73.5 44.9  )في المائة (٨ معدل المشارآة
 978 5,037 6,015  العمالة

 24.2 17.3 18.5  )٪ (٩معدل البطالة
   2.8  ١٠معدل اإلعالة

أما بقية التقديرات فتستند آلها . ة بيانات منظمة العمل الدوليةعد من قاةالسكان والسكان في سن العمل مأخوذ عدادأ:  المصدر
  ).٢٠٠٤ (ة في العراقيظروف المعيشعن الالدراسة االستقصائية إلى بيانات 

 
الدراسة ولم تستخدمه  . عامًا مثًال٦٥    تجدر المالحظة أنه لم يستخدم حد أقصى فاصل للعمر،7

ولم يكن من الممكن في هذا القسم تطبيق هذا العمر ) ٢٠٠٤ ( االستقصائية عن الظروف المعيشية في العراق
وهناك أدلة ضعيفة على انطباق هذا العمر الفاصل في الحقيقة وحتى ولو آانت . لعمالة القطاعيةعلى ا الفاصل

 عامًا ٦٥تنطبق فمن المرجح أن يكون الخطأ المترتب على إهمالها طفيفًا ألن نسبة السكان البالغين من العمر 
  . في المائة٣ أقل من - فأآثر منخفضة 

  .العاملة باعتبارها نسبة مئوية للسكان في سن العمل هو مجموع القوة معدل المشارآة   8
باعتباره ) الفارق بين مجموع القوة العاملة والمستخَدمين( هو عدد العاطلين عن العمل معدل البطالة   9

  .نسبة مئوية من مجموع القوة العاملة
، أي عدد العامل نفسهدون حساب  هو عدد الذين يعيلهم آل فرد من عداد القوة العاملة معدل اإلعالة   10

  .السكان مقسومًا على عدد القوة العاملة ناقص واحد
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وبعبارة .  أن القوة العاملة، باعتبارها نسبة من السكان، بالغة الصغرتجدر المالحظةو
 القوة العاملة، بالغ االرتفاع عداد من فردفإن معدل اإلعالة، أي عدد األفراد الذين يعيلهم أخرى 

 البلدان منخفضة الدخل، جميعومتوسط المعدل بالنسبة ل.  دون حساب العامل نفسه- ٢٫٨ -
شمال  بالنسبة لبلدان الشرق األوسط و١٫٧٩ ويبلغ ،١٫٢٢ي، هو دولحسب تصنيف البنك ال

 العمال يعني ذلك أنه حتى ولو استخدم آافة أفراد القوة العاملة، بما في ذلكو. ١١إفريقيا
، فإن االقتصاد العراقي قد يعاني من العبء المرهق الذي سيقع على المحبطون، استخدامًا آامًال

 وهي ، من غير العاملين٢٫٨آاهل آل عامل يتعين عليه ضمان أسباب العيش لنسبة أخرى تبلغ 
 في المائة، حسب نفس االفتراضات، عن العبء الذي قد يتحمله العامل ١٣٠ار نسبة تزيد بمقد

 يتحمله العامل في عن العبء الذي في المائة ٥٦ الدخل وبمقدار ةفي متوسط البلدان منخفض
  .إفريقياشمال بلدان الشرق األوسط و

حرف  الهيكل العمري المن:ويعود هذا الضعف الذي يعاني منه العراق إلى سببين هما
فالظاهرة .  ومعدل القوة العاملة المنخفض لدى السكان في سن العملببشكل آبير لصالح الشبا

ولكن . إفريقياشمال لبلدان منخفضة الدخل وبلدان الشرق األوسط وعامة في ااألولى سمة 
 عامًا من ١٥وحسب بيانات األمم المتحدة، آانت نسبة السكان دون . الحالة أسوأ في العراق

 ة العالميتنميةواستنادًا إلى مؤشرات ال. ٢٠٠٤ عام  في المائة في العراق٤١ على تزيد العمر
 في المائة في البلدان منخفضة ٣٦٫٩ إذ آان:  أقل بكثير٢٠٠٣ آان المتوسط عام ،٢٠٠٥لعام 

البنك ( في إيران المجاورة ٢٩٫٥إفريقيا وشمال  في بلدان الشرق األوسط و٣٤٫٦الدخل و
 في غير المؤاتيومن بين العوامل التي أدت إلى هذا الهيكل العمري . ١٢)٢٠٠٥ي، دولال

 خالل السنوات األخيرة، ب الشبابينالعراق معدل المواليد المرتفع ومعدل الوفيات المرتفع 
 معدل لعلو). أنظر المرفق ألف( الحرب بين العراق وإيران في الثمانينات أثناءسيما  ال

وسجل آل من العراق وإيران معدالت وفيات مرتفعة .  الحاسمالعاملآان الخصوبة المرتفع 
 قدر ولكن الهيكل العمري في إيران يعاني من اختالل التوازن ب،اتن طوال الثمانيبين الشباب

الفرق في معدل أقل بكثير والفرق الرئيسي بين البلدين الذي يفسر هذه الظاهرة على ما يبدو هو 
  .١٣ في األلف في العراق٢٩  مقارنة بنسبةن في األلف في إيرا١٨ :المواليد

 نسبة القوة العاملة إلىالسبب الوحيد في انخفاض هو وليس انحراف الهيكل العمري 
 ال فهي: فالقوة العاملة، باعتبارها نسبة من السكان في سن العمل، منخفضة آذلك. السكان
جدول التالي هذه البيانات ويقدم ال. لنساءل في المائة ١٥٫٨ في المائة للرجال و٧٣٫٥تتعدى 

  .أسس المقارنةالمتعلقة بالعراق وببعض 

 
هذه األرقام مقدرة استنادًا إلى بيانات السكان والقوة العاملة بالنسبة لمجموعات هذه البلدان التي    11

  . الصادرة عن البنك الدولي٢٠٠٥وردت في مؤشرات التنمية العالمية لعام 
  . في المائة٣٩٫٤، بلغ ٢٠٠٣ أن المعدل بالنسبة للعراق في ٢٠٠٥ة العالمية مؤشرات التنمي   أفادت 12
  .٢٠٠٥مؤشرات التنمية العالمية أنظر    13
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  )النسب المئويةب(القوى العاملة معدل مشارآة   :٢ـ٢الجدول 

  أنثى  ذآر 

 54.6 86.3  البلدان منخفضة الدخل
 34.5 80.8  إفريقياشمال الشرق األوسط و

 33.8 80.2  إيران
 15.8 73.5  العراق

 .٢٠٠٥نمية العالمية مؤشرات الت : لمصدرا  

 العدد المقّدر منوتجدر مالحظة أن معدالت المشارآة بالنسبة للعراق تشمل في الواقع 
وحتى في هذه . ةالمقارنأسس العمال المحبطين فيما ال ُيدرج هؤالء العمال بنفس الطريقة في 

 بعضها البعض الحالة فإن معدالت المشارآة أدنى بكثير مما هي عليه في البلدان التي تشارك
ويصح ذلك بالنسبة لكل من الرجل والمرأة ولكن بشكل ملفت للنظر بالنسبة . في الثقافة والدين

 فيبدو أن ًا عامًال مهم،ملةاعيد الولئن آان من الممكن أن يكون الطلب المنخفض على ال. لمرأةل
المدني  يكون االضطرابومن الممكن أن .  العرض آذلكانب من جًاهناك عوامل مهمة جد

ومن الممكن . ، إلى المكوث في المنزل عمومًاوفقدان األمن قد دفعا المرأة، والسكان بدرجة أقل
  .سلوك الغذائية المجانية قد جعلت الناس يطيقون هذا الحصص اإلعاشةأن تكون 

.  ارتفاع معدل اإلعالةناشئ عن هذا الضعف الإلى تفاقم معدل البطالة المرتفع أدىوقد 
الذين ال يعتبرون أنفسهم منتمين إلى القوة العاملة لعدم توافر ، "العمال المحبطين"وبإدراج 

  . في المائة١٨٫٥الوظائف، يبلغ معدل البطالة 

 هيئة التي أجرتها ال،وتوصلت الدراسات االستقصائية الوطنية الرسمية للقوة العاملة
ففي .  أآثر ارتفاعًا بكثير إلى معدالت بطالة،المرآزية لإلحصاءات وتكنولوجيا المعلومات

أنظر الجدول ( في المائة ٢٦٫٨، آانت هذه المعدالت تقدر بنسبة ٢٠٠٤ عام هيولي /شهر تموز
نوفمبر وآانون  /األحدث عهدًا لشهري تشرين الثانيغير المنشورة وات بيانولكن ال) ٣ـ٢

 ،)إلناث ل٢٢٫٧٨ ولذآور ل١٦٫٢٨( في المائة ١٧٫٦قدر ذلك بنسبة ت ٢٠٠٦ديسمبر  /األول
 ٢٠٠٤ هيولي / شهر تموزاتوالفروق بين تقدير. وهي نسبة أقرب إلى تقدير معهد فافو

وإطار ) أنظر المرفق باء( معهد فافو تفسر جزئيًا بالتعريف المستخدم لقياس البطالة اتوتقدير
سة صححت في الدراومن الممكن أن تكون هذه التقديرات قد . العينة المستخدمة لقياس التغطية

ونظرًا إلى . ٢٠٠٦ديسمبر  /نوفمبر وآانون األول /شهري تشرين الثانيل االستقصائية
تقدير للبطالة  آل تقدير فإن ئيةاالستقصاالدراسات  التي أجريت فيها هذه المضطربةالظروف 
الدراسة والمهم هو أننا حتى ولو أخذنا معدل البطالة الذي تم تقديره على أساس بيانات  .مؤقت
ة المرآزية منظم أو الدراسة االستقصائية للة في العراقيلظروف المعيشعن اقصائية االست

ديسمبر  /نوفمبر وآانون األول / لشهري تشرين الثانيلمعلوماتات وتكنولوجيا اءلإلحصا
معدل البطالة الصريحة في معظم البلدان و.  فإنه مرتفع بالقياس على أي معيار مطلق،٢٠٠٦

أدنى بكثير هو  ،والقوة العاملةالمعيشية ستقصائية لألسر في الدراسات االاسه النامية، الذي تم قي
يعني هذا االرتفاع لمعدل البطالة الصريحة باإلضافة إلى العوامل و.  في المائة٥ويقل عن 

 الذي يتمثل في متوسط ذهلالمذآورة أعاله أن آل شخص مستخدم يحمل على آاهله العبء الم
     .٢٠٠٤عاملين في  أشخاص غير ٣٫٦٦قدره 
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   المرآزية هيئة التي أجرتها ال، العاملةقوةنتائج الدراسة االستقصائية لل  :٣ـ٢الجدول 
  )النسب المئويةب (٢٠٠٤ و٢٠٠٣: اتموعلمات وتكنولوجيا الءلإلحصا

 استقصاء القوة العاملة 
  ٢٠٠٣ أآتوبر/ تشرين األول

 استقصاء القوة العاملة
  ٢٠٠٤يوليه / تموز

 48.5 44.1  شارآة القوة العاملةمعدل م
 26.8 28.1  معدل البطالة

 77.4 73.7   الذآورمنمعدل مشارآة القوة العاملة 
 29.4 30.2  معدل بطالة الذآور

 17.9 14.2   اإلناثالقوة العاملة منمعدل مشارآة 
 15.0 16.0  معدل بطالة اإلناث

، أجرتها المنظمة٢٠٠٤يوليه /  وتموز٢٠٠٣سبتمبر / ولالدراسة االستقصائية للقوة العاملة في أيل: المصدر 
  .المرآزية لإلحصاءات وتكنولوجيا المعلومات

ات وتكنولوجيا ء المرآزية لإلحصاالهيئة -  يةالعمر اتالمجموع حسب بطالةحالة ال  :٤ـ٢الجدول 
  )النسب المئويةب (٢٠٠٦ديسمبر  /آانون األول -نوفمبر  /، تشرين الثانيمعلوماتال

  وعجممال  اإلناث  الذآور  ة العمريةمجموعال

15-19 35.90 25.85 33.73 

20-24 24.90 37.70 27.64 

25-29 16.51 24.28 18.22 

30-34 11.77 21.12 13.67 

35-39 8.31 17.86 10.29 

40-44 7.70 15.61 9.42 

45-49 6.84 11.73 7.88 

50-54 8.49 9.82 8.75 

55-59 8.67 10.69 9.01 

60-64 10.77 6.65 10.29 

66+ 7.51 39.88 11.88 

 17.64 22.78 16.28  المجموع

   .)بيانات غير منشورة(المعلومات ات وتكنولوجيا ء المرآزية لإلحصاهيئةال : المصدر
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 لمعلومات، وتكنولوجيا اءات المرآزية لإلحصاالهيئة -معدل البطالة حسب المنطقة   :٥-٢الجدول 
  )النسب المئويةب( ٢٠٠٦ديسمبر  /األول آانون -وفمبر ن /تشرين الثاني

  المجموع  اإلناث  الذآور  المحافظة
 27.48 40.08 25.01  ىنينو

 13.75 32.96 5.89  السليمانية 
 7.90 12.92 6.43  آرآوك 

 18.47 24.17 17.64  ديالى 
 15.74 19.61 14.82  بغداد 
 15.05 11.80 16.85  بابل 

 18.53 26.91 17.14  آربالء 
 8.82 13.66 7.26  واسط 

 18.36 10.09 20.90  صالح الدين 
 18.90 32.97 15.82  النجف 

 19.89 22.26 19.26  القادسية 
 22.94 21.95 23.13  المثنى 

 27.78 44.42 24.68  ذي قار 
 17.91 38.01 14.49  ميسان

 12.89 21.01 11.54  البصرة 
 17.64 22.78 16.28  المجموع
  . )بيانات غير منشورة(المعلومات ة المرآزية لإلحصاءات وتكنولوجيا هيئال : رالمصد

مرتفعًا فإن معدل البطالة الجزئية، الذي يعرف بأنه الصريحة ولئن آان معدل البطالة 
الدراسة ساعات أطول، آما ورد في العمل نسبة العمال المستخَدمين الذين يرغبون في 

 في ٣٫٥  على ال يزيدًا، منخفض جد)٢٠٠٤ (ة في العراقييشظروف المععن الاالستقصائية 
 ئيةاالستقصاالدراسة في التوصل إليه لما تم تمامًا وذلك مطابق . المائة من العمال المستخدمين

 ساعة ٣٥ ساعة للرجال و٤٨ : أن متوسط عدد ساعات العمل في األسبوع مرتفعومفاده اذاته
  .للنساء

   الدرجة من االرتفاع؟لماذا بلغ معدل البطالة هذه

آيف ينبغي للمرء أن يفسر هذه المعدالت للبطالة والبطالة الجزئية؟ فمعدل البطالة 
الذين يس نسبة األفراد المستخدمين حاليًا و الذي يق،الصريحة مرتفع ومعدل البطالة الجزئية

ات سوق وهذه األرقام تتناقض بشكل حاد مع مميز.  منخفض جدًا،يطلبون ساعات عمل إضافية
 مرتفع صريحة حيث معدل البطالة منخفض ومعدل البطالة الجزئية العاديالعمل في بلد ناٍم 

والبد من قدر آبير من المعلومات اإلضافية والبحث التحليلي عن سوق العمل العراقية . جدًا
  .لتسوية هذه القضية

هيمنة العمالة  وبناء على األدلة الموجودة، يبدو أن آثيرًا من هذه الخصائص تنجم عن
 صاحب العمل آانت فيها الدولة حضرالرسمية على سوق عمل تتسم بدرجة عالية من الت

 معيشة مماثلة، فإن نسبة عمالة أآثر ارتفاعًا في يتسم بمستوياتوبالمقارنة مع بلد ناٍم . الرئيسي
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 األجور قائمة الذين يوجد نسبة آبيرة منهم في ًاالعراق تتمثل في المستخدمين استخدامًا رسمي
.  في المائة من أصحاب الوظائف٣٠ الحكومة بمفردها العمالة لنسبة تبلغ وفرتفقد . ةالحكومي

وال يمكن إخفاء فقدان العمالة لدى هذه الفئات من العمال في شكل البطالة المقنَّعة التي تسود في 
  .أماآن أخرى من العالم النامي

لحقيقة أآبر مما يتجلى في الدراسات  في اةلكن ألم يكن عدد الوظائف المفقود
ة في يلظروف المعيشعن ا نتيجة الدراسة االستقصائية بيناالستقصائية؟ في الحقيقة، آما ت

. تكون محدودةما بعدها، قد  و٢٠٠٣العراق، فإن الوظائف الرسمية المفقودة بسبب حرب عام 
 آان مستخدمًا استخدامًا منتجًا ٢٠٠٤عام القوة العاملة في  في المائة ٨٢وال يعني ذلك طبعًا أن 

من المرجح أن معظم األشخاص المستخدمين في و. الدراسة االستقصائيةفي آما يتضح ذلك 
 أن ذلك :ية، اشتغلوا في عمالة قليلة اإلنتاجحكوميقطاع الال، ال سيما في منظمةالقطاعات ال

 تدور عجلتها بما يقل عن آتنش أغلقت أبوابها بينما آانت بقية المنشآتعددًا آبيرًا من الم
وعلى . ان عاطًال في معظم أوقاته القوة العاملة آوأغلب الظن أن جزءًا آبيرًا من. قدرتها بكثير

األجور فإن مندرجين في قائمة داموا  الرغم من وجود أفراد يعملون بكامل أوقات العمل ما
ومهما آانت آثرة عدد أوقات . ة فقدت قيمتها الحقيقيا ومرتباته القوة العاملةآثيرًا من أجور

وبهذا المعنى . فإنهم ال يطلبون أوقات عمل إضافيةدون أن يعملوا فعًال،  يقضونها تيالعمل ال
 فقط ٣٫٥ في المائة ومعدل البطالة الجزئية ١٨٫٥ يبلغ ٢٠٠٤آان معدل البطالة الصريحة عام 

ومع ذلك . ة في العراقيف المعيشلظروعن االدراسة االستقصائية في نفس العام، آما تشير إليه 
فإن نسبة القدرة البشرية العراقية التي آانت تتكون من عدد األفراد المستخدمين استخدامًا منتجًا 

  .وقد تغيرت هذه الحالة تغيرًا طفيفًا منذ ذلك العهد.  منخفضة جدًاشكدون  آانت ٢٠٠٤في عام 

  توزع العمالة على القطاعات
ة في العراق، ساهمت العمالة في يلظروف المعيشعن ااالستقصائية استنادًا إلى الدراسة 

 في المائة ٠٫٤ن الذي تشكل العمالة في القطاع النفطي جزءًا منه، مساهمة قدرها تعديقطاع ال
القطاع الذي أنتج ثالثة أرباع ه البينة، فإن واستنادًا إلى هذ. ٢٠٠٤فقط من مجموع العمالة عام 

  . في عمالة البالديذآر بشيء لم يساهم  ٢٠٠٥عام في ي الناتج المحلي اإلجمال

 آان إنتاج ،٢٠٠٤في عام و". التبادليةغير " من العمالة في القطاعات قدر آبيرويوجد 
 تضارببيد أن هناك أوجه . السلع في قطاعي الزراعة والتصنيع يستخدم أقل من ربع السكان

 لم تكن ة في العراقيلظروف المعيشعن اصائية الدراسة االستقباالستناد إلى و. في توزيع العمل
 في المائة ويبدو أن ذلك لم يتغير إال قليًال طوال ما ١٧نسبة العمالة في القطاع الزراعي إال 

غير أنه استنادًا إلى االستقصاءات األخرى، يبدو أن قسط ). ٦ـ٢أنظر الجدول ( عقد لىيزيد ع
 ٢٠٠٠ في المائة لعام ٣٠٫٨ ساهمت مساهمة تبلغ القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي

 في ٢٩٫٤ و١٤)٢٠٠١ (حولية األمم المتحدة للحسابات واإلحصاءات الوطنيةحسبما ورد في 

 
، ورقة أعدها مكتب العمل الدولي للمؤتمر ةمعلقالمسائل ال: العمالة في العراقمكتب العمل الدولي،     14

، يقتبس )٢٠٠٤نوفمبر / جنيف، تشرين الثاني(٢٠٠٤ديسمبر / بشأن العمالة في العراق، عمان، آانون األول
  . هذه البيانات٤ ـ٢الجدول 
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الكشف  (ة في العراقيلظروف المعيشعن االدراسة االستقصائية حسب  ٢٠٠٣المائة لعام 
 صندوق النقد الدوليعن وباالستناد إلى التقديرات الصادرة . )٢٠٠٣اإلحصائي السنوي، 

وأقل ما يمكن أن يقال . ٢٠٠٣ في المائة، عام ٤٠، آان قسط القطاع الزراعي يناهز )٢٠٠٥(
هو أن من الممكن أن يكون قسط القطاع الزراعي في الناتج المحلي من القطاعات غير النفطية 

عي اضطرابات ومن غير المرجح أن يواجه القطاع الزرا. قد ارتفع في مرحلة ما بعد الحرب
وإذا آانت هذه األرقام . بقدر ما تواجهه النشاطات غير الزراعية خالل فترات الفوضى

واالفتراضات قريبة من الحقيقة، ولو بشكل تقريبي، فإن إنتاجية العمل في القطاع الزراعي 
في العراقي قد تكون عندئذ أآثر ارتفاعًا من إنتاجية العمل في القطاعات غير الزراعية، بما 

أما معرفة ما إذا آان ذلك يمثل سمة خاصة أخرى من سمات االقتصاد . ذلك قطاع التصنيع
  .العراقي أو ما إذا آان غرابة إحصائية فمن الصعب معرفتها في الوقت الراهن

  )النسب المئوية إلجمالي العمالة (٢٠٠٤توزع العمالة حسب القطاعات في عام   :٦ـ٢ الجدول

 17.0  د األسماك وصيحراجةالزراعة وال
 7.3  التصنيع والمعادن 

 10.5  البناء والمنشآت العامة 
 21.7  التجارة والفنادق والمطاعم وخدمات اإلصالح 

 10.0  النقل والتخزين واالتصاالت 
 1.4   ات المالية والعقار

 17.8  اإلدارة العامة والدفاع 
 10.3  التعليم والصحة والعمل االجتماعي 

 3.8  خدمات أخرى 
  .٢٠٠٤، ة في العراقيلظروف المعيشعن االدراسة االستقصائية  : المصدر

  ٢٠٠٤١٥العمالة حسب نوع صاحب العمل في عام    :٧ـ٢الجدول 

  )ماليينبال (المجموع  في المائة  

 1.794 29.7  الحكومة المحلية أو المرآزية بما في ذلك الشرآات الحكومية 

 2.974 49.2  الشرآات الخاصة 

 0.177 2.9  قطاع التعاون أو المشترك ال

 0.043 0.7  الجيش العراقي 

 0.738 12.2  المنشآت العائلية 

 0.222 3.7  المنظمات غير الحكومية 

 0.101 1.7  األسر المعيشية الخاصة وغيرها 

  .٢٠٠٤ة في العراق، يلظروف المعيشعن ا  الدراسة االستقصائية :المصدر

 
  .هناك أخطاء طفيفة ممكنة بسبب تدوير األرقام   15
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ما  وما عقبها من احتالل و٢٠٠٣ه حرب عام تسببت بي ذ الاالضطرابما هي درجة 
أو االنتقال إلى وظائف أخرى  / مدى فقدان الوظائف وتوثيق في العمالة؟ ليس من الممكن بعده

عن الدراسة االستقصائية بيد أن . األشخاص الذين آانوا مستخدمين قبل نشوب الحربلدى 
الذين آانوا مستخدمين في عام  األشخاصد  تقدم معلومات عن عدة في العراقيلظروف المعيشا

وآان ثمان . وظائف احتلوها سابقًاأبعدوا عن أو  /الذين فقدوا وظائفهم السابقة وو، ٢٠٠٤
 الحكومات لدى بما في ذلك المستخدمون ،وثمانون في المائة من المستخدمين في القطاع العام
ين في القطاع العام قبل اندالع  مستخدم،المحلية والحكومة المرآزية والشرآات الحكومية

 في المائة للقطاع ٦٨ في المائة للمستخدمين في الشرآات الخاصة و٩٤وتبلغ النسبة . الحرب
 في المائة للمنظمات غير الحكومية ٧٨ت العائلية ومنشآللفي المائة  ٩٥التعاوني والمشترك و

ن النسبة منخفضة إال في الجيش ولم تك.  المعيشية الخاصة في المائة بالنسبة لعمالة األسر٦٠و
 قبل نشوب الحرب، ٢٠٠٤ في المائة من أفراده عام ١١فلم يكن الجيش يستخدم إال : العراقي

 سريح بت٢٠٠٣قرار الذي اتخذته السلطات المحتلة في عام اتجًا عن الاألمر الذي قد يكون ن
شخاص خارج الجيش وبالتالي يبدو أن معظم األ. الجيش العراقي جندي من ٤٠٠ ٠٠٠حوالي 

ومن المتوقع .  آانوا في الوظائف التي آانوا مستخدمين فيها قبل اندالع الحرب٢٠٠٤في عام 
 واالنتقال غير الطوعي إلى وظائف ةاالضطراب، من حيث فقدان الوظائف الرسمييكون أن 

 بوقت ٢٠٠٣أما تدهور االقتصاد فيبدو أنه وقع قبل نشوب حرب عام . ًا محدود،أخرى
   .١٦لطوي

  تحديد خصائص البطالة 

 هامة في تصميم يخلف انعكاساتإن فهم من هو العاطل عن العمل فهمًا واضحًا 
فهم أن أثر البطالة غير موزع أن نومن الحيوي آذلك . لمشكلة البطالةالسياسية االستجابة 

. رهاتوزيعًا متساويًا على المجتمع العراقي ولكنه يمس بعض المجموعات أآثر بكثير من غي
نون انوفمبر وآ / وفي الفترة ما بين تشرين الثاني٢٠٠٤في عام ًا تأثرالمجموعات األشد ف

 ١٥تتراوح أعمارهم بين ممن  والنساء ب الشباجموعاتمي  ه،٢٠٠٦ديسمبر عام  /األول
  ).٤ـ٢ و٨ـ ٢الجدوالن ( عامًا ٢٤و

 
 تتكون من ٢٠٠٣المجموعة األخرى التي تضررت آثيرًا من االضطراب الذي حدث بعد عام    16

، الذي بادرت به السلطات "لة الصبغة البعثيةإزا"األشخاص الذين فقدوا وظائفهم بموجب التوجيه الهادف إلى 
وتم .  شخص٤٠ ٠٠٠ و٣٠  ٠٠٠واستنادًا إلى معظم التقديرات ، فإن عدد هؤالء األشخاص يتراوح بين . المحتلة

  .٢٠٠٤مايو عام / تخفيف هذا التوجيه في شهر أيار
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   ،٢٠٠٤الجنس في عام نوع معدالت البطالة حسب السن و  :٨ـ ٢الجدول 
  )النسب المئويةب" (حبطونالعمال الم"بما في ذلك 

  اإلناث  الذآور  المجموع  

 24.0 17.2 18.4  المجموع

65+ 17.1 14.7 31.9 

55-64 10.0 9.5 12.5 

25-54 12.7 11.2 18.8 

15-24 33.4 32.1 40.6 

  . ٢٠٠٤، ة في العراقيلظروف المعيشعن االدراسة االستقصائية   :المصدر

 آذلك إلى ٢٠٠٤ لعام ة في العراقيظروف المعيشعن اللدراسة االستقصائية اوتشير 
فقد بلغ . ، بارتفاع مستواه التعليميًاأن احتمال آون المرء عاطًال عن العمل يزداد، إحصائي

، الشبان الذين بلغوا مرحلة التعليم الثانوي أو التعليم الجامعي بين في المائة ٣٧٫٢معدل البطالة 
 فقد بلغ أما بالنسبة للرجال في الفئة العمرية نفسها ممن لم يتلقوا تعليمًا نظاميًا. ٢٠٠٤عام 

 الذين تلقوا ب الشبابين فإن مشكلة بطالة الشباب أآثر إلحاحًا ،وهكذا.  في المائة٣١٫٨المعدل 
ومعظم .  ولكن ال يوجد طلب على مهاراتهم في سوق العمل في الوقت الراهنًاتعليمًا نظامي

فيما  ويعيشون على اإلعانات العائلية البتةب العاطلين عن العمل لم يسبق لهم أن عملوا الشبا
 مع سنوات االزدهار ناقض تت٢٠٠٤والحالة العامة لعمالة الشباب في عام . عون إلى وظيفةسي

ت الحكومة برامج واسعة النطاق إليجاد فرص عمل في القطاع العام استهلالسبعينات عندما أي 
 أثناءقلة التدريب   :وتداعيات هذه الحالة على المدى البعيد هي التالية. الجامعاتلخريجي 

معدل االستثمار في الصناعية وانخفاض سبب عدم وجود وظائف للمبتدئين والتلمذة بالعمل 
   .رأس المال البشريدني تكوين مهارات العمل وت

دم إدماج المرأة في سوق ع مشكلة بطالة الشباب يواجه العراق آذلك مشكلة إلى جانبو
ة هيئونتائج ال) ٢٠٠٤ (ة في العراقيلظروف المعيشعن االدراسة االستقصائية فحسب . العمل

نوفمبر وآانون  /المرآزية لإلحصاءات وتكنولوجيا المعلومات لشهري تشرين الثاني
قًا لالتجاه ووف. ، آان احتمال البطالة عند المرأة أآبر منه عند الرجل٢٠٠٦ديسمبر عام  /األول

مًا، آان احتمال البطالة عند المرأة المتعلمة أآبر يالمالحظ فيما يتعلق بالرجال الذين تلقوا تعل
منه عند الرجل وآانت نسبة البطالة أآثر ارتفاعًا لدى المرأة التي بلغت مرحلة التعليم الثانوي 

ويمكن تفسير ذلك . ٢٠٠٤ة في العراق لعام يلظروف المعيشعن احسب الدراسة االستقصائية 
باالتجاه الذي مفاده أن المرأة العراقية التي لم تبلغ مرحلة عالية من التعليم لم تكن تعتبر نفسها 

 إذ أنها لم تكن تبحث عن العمل بشكل المجزيةعاطلة عن العمل عندما لم تصل إلى العمالة 
 آانت المرأة تميل وبما أن درجة توقع الحصول على عمالة بأجر آانت منخفضة جدًا،. نشط

ويختلف ذلك بالنسبة للمرأة . إلى اعتبار نفسها اقتصاديًا خارج القوة العاملة ال عاطلة عن العمل
لمرأة فقد عبرت ل حترام بالنسبة باالة آانت العمالة في القطاع العام تعتبر جديرافإذ: المتعلمة

تدني   فيالعمل للمرأة يتجلى فإن عدم توافر فرص ،وهكذا. عن رغبتها في العملالمرأة آذلك 
معدالت المشارآة في القوة العاملة في حين أن عدم توافر الفرص للرجال يتجلى في شكل 
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وبالتالي فإن أغلب الظن هو أن معدل ). ١٢٨ ، ص٢٠٠٣أسعد، (ات ءفي اإلحصابطالة 
لتقليل من  ببعض ابولإال أنه، حتى مع الق. البطالة سيرتفع عندما يتوظف عدد أآبر من النساء

 شريحة وجودفي ضيق أعداد النساء وأي تحريفات إحصائية قد يتسبب بها ذلك فمجال الشك 
 الديمغرافي رآيبأن ذلك، باإلضافة إلى التاألرجح و. آبيرة من النساء خارج القوة العاملة

  .تحت الضغط في المستقبل المنظورواقعة  سوق العمال بقيالشاب للسكان، سي

  والفقرالعمالة والدخل 

إن العراق، الذي آان من قبل بلدا متوسط الدخل، لم يزل ينزلق نحو التدهور 
قبل حلول الوضع والنزاع الجاريين في سياق الحرب التي دارت رحاها بين منذ ما االقتصادي 

بيانات فيما في توافر الندرة البالغة الورغم . إيران والعراق، وحرب الخليج األولى والعقوبات
 أن أآثر من خمسة ماليين عراقي يعيشون ٢٠٠٤ر في عام  قد فقد،رجة الفقر في البلديتعلق بد

وآان متوسط األجر لساعة . ١٧) مليون نسمة٢٥بافتراض عدد سكان يساوي (تحت خط الفقر
)  دوالرًا أمريكيًا٠٫٧٢( دينارًا عراقيًا ١٫٠٤٢ يساوي ٢٠٠٤العمل للمرأة في العراق في عام 

سبتمبر  /وفي شهر أيلول .١٨للرجل)  دوالرًا أمريكي٠٫٤٨(دينارًا عراقيًا  ٦٩٤بالمقارنة مع 
 في المائة من ٢٥ أبلغ المكتب القطري العراقي التابع لبرنامج األغذية العالمي أن ٢٠٠٤عام 

وتشير .  الغذائية الشهريةحصص اإلعاشةالعائالت العراقية ال تزال تعتمد بدرجة آبيرة على 
غير أنه البد من توخي االحتراس فيما يتعلق . اق مشكلة الفقر في العراقهذه األرقام إلى نط
خاصة أن األشخاص العاملين في القطاع الزراعي بصورة فمن المرجح . بموثوقية أرقام الدخل
  . قد أعلنوا دخًال دون الذي يكسبونهمنظموفي االقتصاد غير ال

. ٢٠٠٤ و٢٠٠٣عامي لللدخل  بعض األدلة على التوزيع اإلقليمي ٩ـ٢ويقدم الجدول 
 الذي تم ،٢٠٠٣في عام المتعلقة بمتوسط الدخل الوطني ويعرض مستويات الدخل اإلقليمية 

 أوًال إلى المتوسطات يمكن نانظرإذا و.  في المائة باعتباره أساسًا للمقارنة١٠٠ قدارتحديده بم
 تزيد على المتوسط وهكذا آانت.  في المائة١٣٠أن نرى أن النسبة في الشمال آانت تبلغ 

 في ٢٣٧ها ارتفاعًا هائًال لتبلغ أعال في المائة وارتفعت ٣٠ بنسبة مقدارها ٢٠٠٣الوطني لعام 
 أن متوسط ًاوقد يعني ذلك ضمن. آما أن موقع بغداد النسبي قد تحسن. ٢٠٠٤المائة عام 

 العقوبات  والسبب المحتمل لذلك هو نهاية،٢٠٠٤مستويات الدخل ظل يرتفع منذ بداية عام 
  .االقتصادية واإلنفاق على مجهود إعادة البناء

 
أعدتها منظمة العمل ، ورقة "المسائل المعلقة: شبكات األمان والضمان االجتماعي في العراق"   17

، ٢٠٠٤ديسمبر عام /  آانون األول١٣ـ ١٢الدولية للمؤتمر بشأن الوظائف من أجل مستقبل العراق، عمان، 
  .٢، ص ٢٠٠٤ديسمبر عام / جنيف، آانون األول

، وزارة التخطيط ، المجلد األول٢٠٠٤ الدراسة االستقصائية عن الظروف المعيشية في العراق   18
، وقد أفادت أن ١٠٤، ص ٢٠٠٥ئي في العراق بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بغداد، والتعاون اإلنما

المرأة التي بلغت مرحلة تعليمية أعلى تجد "ارتفاع األجور المتوسطة للمرأة يمكن ربطها بواقع مفاده أصًال أن 
  ".العمل وبالتالي تتقاضى أجرًا أآبر
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   ٢٠٠٤ -  ٢٠٠٣ لفترة ل،الديناميات اإلقليمية لتوزيع الدخل في العراق  :٩ـ٢الجدول 
  )١٠٠ = ٢٠٠٣ في المتوسط الوطني ،النسب المئويةب(

  ٢٠٠٤    ٢٠٠٣  
  الوسيط  المتوسط    الوسيط  المتوسط  

 107 74   105 95  جنوب العراق

 100 102   93 84  ادبغد

 96 69   98 105  وسط العراق

 99 237   99 130   العراقشمال

  . ٢٠٠٤، ة في العراقيلظروف المعيشا  عنالدراسة االستقصائية : المصدر

، على ٩ـ ٢فكما يوضحه الجدول .  تفيد بما يختلف عن ذلكوسيطةغير أن األرقام ال
ربيل ودهوك والسليمانية الشمالية، أ محافظات الرغم من االرتفاع الكبير في متوسط الدخل في

ط خالل يط في الشمال بنفس العالقة بالضبط مع الدخل الوطني الوسياحتفظ الدخل الوس
ومتوسط الدخل إلى أنه بينما آان األشخاص الوسيط ويشير التباين بين مستوى الدخل . السنتين

اية الحرب، آان هناك تحرك أقل ذوي الدخول العليا في الشمال يتقدمون بشكل جيد منذ نه
 آانوفيما يتعلق بالمساواة في الدخل، فقد . مداخيلبالنسبة لألشخاص الموجودين وسط نطاق ال

 أآثر مساواة في الجنوب بالمقارنة مع آان أآثر فأآثر، بينما مشتتًاتوزيع الدخل في الشمال 
 بالضرورة دلعينة ال يغير أن عدم وجود أشخاص ذوي دخول مرتفعة في منطقة م. الشمال
واقترنت هذه الحاالت . وجود اقتصاد قوي، وإن آان ذلك يجعل توزيع الدخل أآثر مساواةعلى 

. نزاعمن التفاوت في الدخل بكون بعض أجزاء البالد قد عانى أآثر من غيره من ويالت ال
 فإن العراقشمالي الكردية في الشمالية ورغم وجود أعمال العنف آذلك في المحافظات 

وقد أحدث ذلك .  أدنى بشكل ملحوظ مما آانت عليه في بقية أجزاء البالدتمستوياتها آان
  . داخل البالد بعيدًا عن وسط العراق الذي يكتنفه النزاعيد العاملةارتفاعًا في هجرة ال
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  ملخص

 ٢٠٠٦و ٢٠٠٤آان بعض المميزات الهامة لحالة سوق العمل في العراق بين عامي 
  :آما يلي

ال  ى، مما أدًا جدة شابيةسكانمجموعة  درجة من االرتفاع نتيجة شد في أنمو سكانيل معد •
المتوسط بين عامي في  في المائة ٤( إلى وجود معدل مرتفع جدًا لنمو القوة العاملة محالة
 )٢٠٠٤ و١٩٩٤

حيث آانت )  سنة من العمر٢٤ و١٥بين ( الشباب بينً السيما درجة بطالة مرتفعة جدا •
  في المائة٣٠البطالة تزيد على معدالت 

وهي  من حيث معدالت المشارآة والعمالة، عدم المساواة بين الجنسيندرجة مرتفعة من  •
  مع عدد من البلدان األخرى في المنطقةسمة مشترآة

المنشآت الخاصة الكبيرة من قبل  تذآر، في العمالةال ، تكاد ًامساهمة منخفضة جد •
   والمتوسطة

  . ًافعلية نظمّم العمالة الاحتكارهقسط آبير من مجموع العمالة وب عامالقطاع ال استئثار •
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  ٢مرفق الفصل 

  السكان والقوة العاملة:  للمرفق٢ و١الشكالن 

  االتجاهات الديموغرافية  - ألف

  )باآلالف(مجموع السكان   :١الشكل 
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سيما في  ، ال٢٠٠٠ و١٩٥٠ مدى سرعة النمو السكاني بين عامي ١يوضح الشكل 
 وتباطأ قليًال منذ ،١٩٨٠و ١٩٥٠فقد تسارع النمو في الفترة بين عامي . المناطق الحضرية

شأنه في ذلك  -ويشير هذا التطور الديموغرافي إلى أن العراق ). ٢أنظر الشكل  (١٩٨٠عام 
 يمر بمرحلة انتقال ديموغرافي من معدالت المواليد والوفيات - شأن معظم البلدان العربية

المرتفعة التي تميز المجتمعات في المرحلة قبل الصناعية إلى التوازن بين معدالت المواليد 
إال أنه بالمقارنة . المنخفضة والوفيات المنخفضة الموجودة في المجتمعات الصناعية المتقدمة

فقد انخفضت . أولىالمنطقة يبدو االنتقال الديموغرافي العراقي في مرحلة أخرى في مع بلدان 
 منه في بقية بلدان منطقة وضوحًاالخصوبة، على سبيل المثال، في وقت متأخر وبشكل أقل 

 خمسة بلغ آان متوسط إنجاب المرأة العراقية ي٢٠٠٠-١٩٩٥وخالل الفترة . الشرق األوسط
وذهب بعض المحللين .  فقطالمرأة اإليرانية ثالثة أطفالإنجاب أطفال، في حين آان متوسط 

دل المقارن المرتفع للخصوبة يمكن ربطه بالفقر وفقدان األمن الشخصي إذ إلى أن هذا المع
  .يميل الفقراء إلى إنجاب األطفال من أجل ضمان سبل عيشهم عندما يبلغون سن الشيخوخة

 ١٥ومنذ منتصف الستينات، ظل النمو السكاني للمجموعة التي تتراوح أعمارها بين 
كان، مما أدى إلى ضغط هائل على سوق العمل  من النمو اإلجمالي للسعلى عامًا أ٢٤و

 السكان في األمم المتحدة أن النمو السكاني للشباب لن شعبةقدر تو. العراقية في جانب العرض
يتباطأ بطريقة آافية ليصل إلى مستوى أدنى من معدل النمو السكاني اإلجمالي إال بعد عام 

ي مجال صحة الطفل واألم ستوازن وسبب ذلك هو أيضًا أن التحسينات المأمولة ف. ٢٠١٥
آما تنطوي البنية الديموغرافية العراقية على حجم . انخفاض الخصوبة المتوقع في المستقبل

 عدد السكان العراقيين في سن العمل يبلغ بلغ ٢٠٠٦ عام فمنذ. آبير من السكان في سن العمل
 ١٢ أن هناك حين  في،ًا شخص سنوي٥٠٠ ٠٠٠  مرتفعًا بمقدار، مليون شخص١٧٫٥حوالي 

 عامًا ٢٤، آان األشخاص الذين تقل أعمارهم عن وإجماًال. دون سن العململيون شخص 
 مليون نسمة ٢٩٫٦ زهاء في المائة من مجموع السكان الذي آان يقدر ب٥٠يمثلون أآثر من 

 ًا تحديتثيروحتى في ظل ظروف عادية، فإن هذه البنية الديموغرافية يمكن أن . ٢٠٠٦عام 
صعوبات قد واجه  العراق يكون أن ئومن ثم ليس من المفاج.  أمام سوق العمل العراقيًاهام

  .في معالجتها في سياق حروب عدة وفي ظل نظام الحظر

  حجم القوة العاملة وبنيتها  - اءـب

،  القوة العاملةشكل اتجاهات سوق العمل في معدل مشارآةفي  النمو السكاني رجميت
 مميزات القوة العراقية العاملة هي وضحوأ.  العمالةوضع من ثم، لفهم الشيء الذي يعد حاسمًا

الدراسة  التقديرات المقتبسة من واالنطالق من خط أساس هو. أن معدالت المشارآة منخفضة
 في المائة ٧٠٫٢٤أن مفادها إلى نتيجة يفضي ، ة في العراقيلظروف المعيشعن ااالستقصائية 

وينتج . ٢٠٠٦ النساء في عام بين فقط ١٤٫٠٧الرجال وت بين سجلمن مشارآة القوة العاملة 
 فإن مشارآة المرأة في القوة العاملة ،وهكذا.  في المائة٤٢٫٤٠ذلك عن متوسط مرجح يساوي 
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 بالنسبة للمرأة التي بلغت مرحلة تعليم عالية  وحيد استثناءمعمنخفضة بشكل ملفت للنظر 
  .١٩والمرأة العاملة في القطاع الزراعي

  )النسب المئويةب(  المقارنة اإلقليمية للمشارآة الفعلية والمقدرة للقوة العاملة : للمرفق٣لشكل ا
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 للسكان نقحةملخص التقديرات الم( لمنظمة العمل الدولية، العراق "البورستا"قاعدة البيانات  : المصدر
   )).٢٠٠٥( في العراق ًاالنشطين اقتصادي

فقد ظلت هذه . قوة العاملة بالمقارنة اإلقليمية معدالت مشارآة ال٣يوضح الشكل 
 من وفي سوريا، على العكس. المعدالت مستقرة بشكل ملحوظ عبر العقود األخيرة في العراق

 في ٦٠، ارتفعت مشارآة القوة العاملة بأآثر من ضعفها منذ السبعينات وتبلغ اآلن حوالي ذلك
لى مشارآة متزايدة للمرأة الشابة العاملة في  يعود أساسًا إاالستلحاقوالسبب في هذا . المائة

ويجب رؤية ذلك في سياق تغير دور الجنسين حيث تتولى المرأة موقفًا متسمًا . سوق العمل
وفي العراق، من جهة أخرى، ظل معدل المشارآة راآدًا في مستويات . بالمبادرة في المجتمع

  . ًا جدمنخفضة

 ة في العراقيلظروف المعيشعن استقصائية الدراسة االإليها والنتيجة التي توصلت 
أي ازدياد، تتضارب مع التوقعات إذ آان لم تسجل  مشارآة القوة العاملة في العراق ومفادها أن

 ا في العراق منهعلىمشارآة المرأة في القوة العاملة أتكون من المفترض منذ زمن طويل أن 
 بيد أن. نة لحزب البعث تشجيع تحرير المرأةوآان أحد األهداف المعل. في بقية البلدان العربية

قدرة سوق العمل على االستيعاب آانت متعثرة من جراء الضغط االقتصادي الذي قابل هذه 
المحاوالت ووضع قيودًا على التحديث االجتماعي الذي شهدته بلدان أخرى في الشرق األوسط 

 في العراق، أن ترتفع طبيعتهاومن المحتمل، إذا عادت الظروف إلى . خالل العقود األخيرة
، تماشيًا مع تجربة بلدان أخرى في الشرق األوسط ًامشارآة المرأة في القوة العاملة ارتفاعًا حاد

 
  ).٢٠٠٥ (ة للسكان النشطين اقتصاديًا في العراقنقحلتقديرات المملخص امكتب العمل الدولي،    19
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والمجال المتاح لزيادة مشارآة المرأة في القوة العاملة فسيح ممتد ويضمن . خالل التسعينات
  .في المستقبلإبعاد الضغوط التي تتعرض لها سوق العمل لمدة من الزمن 

 المرآزية هيئةال:  العمالةباينة لوضعتقديرات مت
 ٢٠٠٣ اميـلإلحصاءات وتكنولوجيا المعلومات لع

  ٢٠٠٤ ومعهد فافو لعام ٢٠٠٤و

 فقد : ثالث دراسات استقصائية مختلفة لسوق العمل٢٠٠٤ و٢٠٠٣ُأجريت في عامي 
تين استقصائيتين للقوة العاملة  المرآزية لإلحصاءات وتكنولوجيا المعلومات دراسهيئةال أجرت
 أجرت  دراسة استقصائية ،٢٠٠٤أبريل عام  /وفي شهر نيسان.  ألف أسرة٢٥ حوالي شملتا

طلق على هذه الدراسة أو.  ألف أسرة٢١ تأخرى بمساعدة تقنية من معهد فافو النرويجي شمل
 إلى استنتاج  وخلصت،ة في العراقيلظروف المعيشعن ااألخيرة اسم الدراسة االستقصائية 

ففي حين . ة في العراقيلظروف المعيشعن ا الدراسة االستقصائية لتقديراتمغاير إلى حد ما 
 في المائة، تتوصل الدراسة االستقصائية ٢٦٫٨تقدم دراسة القوة العاملة معدل البطالة بمقدار 

وعلى . ة في المائ١٠٫٥ة في العراق إلى معدل بطالة أدنى بكثير يبلغ يلظروف المعيشعن ا
لة من جراء التقلبات الموسمية، فال يمكن تفسير عماالرغم من إمكانية وجود بعض التغير في ال

ويبدو أن التباين الكبير ناتج في معظمه عن . هذا الفرق الشاسع بتوقيت االستقصاءين وحده
ف لظروعن اقد اتبعت الدراسة االستقصائية و.  تعريف البطالة وتقييمهاأساليباختالف في 

الشخص، أمرأة فلكي يتأهل . لبطالةل منظمة العمل الدولية فهومة في العراق بشكل أدق ميالمعيش
أن يكون في سن العمل من لُيعد عاطًال عن العمل بموجب هذا التعريف، ال بد له آان أم رجًال، 

 وأن يسبق له أن بحث عن العمل بشكل نشط وأال يكون قد عمل مقابل دخل أو أجر عيني أآثر
إال " عاطًال عن العمل" ال يعد ،وهكذا.  وهي أسبوع واحدمرجعيةمن ساعة خالل الفترة ال

 عن ًاعاطلين جزئي"األشخاص الذين لم يؤدوا أي عمل على اإلطالق بينما يعتبر اآلخرون 
عدد قليل من وجود وتطبيق هذا التعريف على البلدان النامية يؤدي عادة إلى ". العمل

  . عن العمل من العاطلين جزئيًاوبالمقابل إلى عدد آبير عن العمل األشخاص العاطلين

لبطالة يسمح ل أوسع نطاقًا  اتبعت مفهومًاأما الدراسة االستقصائية للقوة العاملة فقد
واعتبر االستقصاء ". مستخَدم"ساعات عمل أآثر في األسبوع، إلى أن يقال عن الشخص إنه ب

 ،"عاطلين عن العمل" ساعة في األسبوع ١٥ أقل من المذآور األشخاص الذين عملوا لمدة
  حسب الدراسة االستقصائيةالحد الفاصلشكل تي ت ال، في األسبوعةمقابل ساعة العمل الواحد

 هو الحد الفاصلوالمنطق الكامن وراء هذا االختالف في . ة في العراقيلظروف المعيشا عن
  .ًااألجور منخفضة جدألن يشة في العراق،  ساعة ال يكفي لكسب المع١٥أن العمل لمدة أقل من 

فهؤالء هم ". العمال المحبطين  "المسمينوهناك اختالف آخر يتعلق بفئة األشخاص 
األشخاص الذين يرغبون في الحصول على وظيفة وهم متوافرون حالياًّ للعمل ولكنهم تخلوا 

م على افتراض أن العمال ويقوم هذا المفهو. عمل متاحهناك عن البحث اعتقادًا منهم بأن ليس 
 عن عمل لو آانت هناك آانوا ليبحثواالمحبطين ليسوا خارج سوق العمل إال لفترة مؤقتة وأنهم 

لتصرف جدًا ون يتصرفون بطريقة مشابهة حبطولما آان العمال الم. معروضةوظائف 
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. العاملة استقصاء القوة في" العاطلين عن العمل"ُأدرجوا في فئة فقد العاطلين عن العمل، 
 في المائة ١٨٫٥ في المائة ليبلغ ٨ زهاء، فإن معدل البطالة يرتفع ب)٢٠٠٥(وحسبما قاله سليتن 

" ونالعمال المحبط "أدرجأما إذا ". العاطلين عن العمل"ون في فئة حبطدرج العمال المأإذا 
عدل  مفإن ساعة، ١٥من ساعة عمل واحدة في األسبوع إلى " للبطالة"فاصل حد الالوُرفع 

 فإن الفارق بين هذا التقدير والتقدير الذي تقدم به ،وهكذا.  في المائة٢٢٫٥ليبلغ يرتفع البطالة 
ويشير سليتن .  في المائة فقط٤ إلى في المائة، ينخفض ٢٦٫٨استقصاء القوة العاملة، أي 

لمذآورين األربع الباقية في الفارق بين تقديرات االستقصاءين االمئوية إلى أن النقاط ) ٢٠٠٥(
  .ن المستخدمين في االستقصاءينبيانيناتجة عن الهياآل المختلفة لالست

  



 
 

23 

   والعمالةاإلعمار إعادة  - ٣الفصل 

  مقدمة

 ت على نحو واضحربر المرتفعة في العراق البطالة الجزئيةإن مستويات البطالة و
قة جعلت الحكومة وفي الحقي. اإلعمارإعطاء األولوية إليجاد فرص العمل ضمن برنامج إعادة 

ًا رئيسيي ووآاالت األمم المتحدة من إيجاد فرص العمل هدفًا دولوالجهات المانحة والبنك ال
سيما في صفوف  وتم اإلقرار بأن خفض مستويات البطالة المرتفعة، ال. اإلعمارلبرنامج إعادة 

  . والقانوننظامباب ال والعمال النازحين سيكون له أثر إيجابي في الحالة األمنية وفي استتبالشبا

ما إذا آانت األولوية العالية التي آانت مسألة والقضية التي يعالجها هذا الفصل هي 
تقوم به الذي  برنامج االستثمار في بالفعل تتجلىعلى األقل إليجاد فرص العمل صراحة تعطى 

متحدة، آجزء من حاليًا الحكومة والمؤسسات متعددة األطراف والبلدان المانحة وهيئات األمم ال
ولإلجابة على هذا السؤال تم . ٢٠٠٥ و٢٠٠٤ خالل العامين اإلعمارالجهود المبذولة إلعادة 

آان و.  في العمالةاإلعمار الغرض منهما تقييم اثر مجهود إعادة نشاطين آانتحليل نتائج 
ي عامي  االستثمار الذي تم القيام به ف، وقد حلل األول على مستوى االقتصاد الكليالنشاط
 ثم خلص إلى تقديرات عن عدد الوظائف التي آان من الممكن أن تنتج عن هذا ٢٠٠٥ و٢٠٠٤
وتم ذلك عن طريق فحص المعلومات المتوافرة عن التقديرات المتعلقة باالستثمار . االستثمار

االستثمار ورأس مال هذا الذي تم خالل العامين المذآورين والقطاعات التي آان يترآز فيها 
من الجسيمة بعض أوجه القصور من  هذا المنهجية عانيوت. االستيرادي محتواهستثمار واال

إال أنها توفر بعض .  تجارب بلدان أخرىاستنادًا إلى يد العاملةبينها افتراضات استخدام ال
في العمالة وفي  اإلعمار تأثير أو عدم تأثير مجهود إعادة بشأن العميقة الجديرة باالهتمام الرؤية
  . سوق العملضعو

 قامت به األمم المتحدة خالل النصف نشاطأما الجزء الثاني من هذا الفصل فيتحدث عن 
 برنامجها في العراق بشكل آاف األولوية العالية ما يعكس لتقييم مدى ٢٠٠٤الثاني من عام 

تقييم "أو " تدقيق العملل"وآان الهدف الرئيسي .  العمالةوضعالتي أعطتها لهدف تحسين 
في العراق وفحص وآاالت األمم المتحدة  أخذ عينة من المشاريع قيد التنفيذ من قبل وه" لعملا

 وما إذا لليد العاملة توليد العمالة من حيث استخدامها تحقيق آامل طاقاتها فيما إذا آان يتم 
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 عن  أو العمالة، إماةملاعيد الآانت هناك إمكانية زياد محتوى هذه المشاريع فيما يتعلق بال
   .ةملاالعاليد آثيفة  اإلنتاج طريق استخدام مختلف الترتيبات التعاقدية أو تقنيات

 نتائج تفسير عند يود التي تشوب هذين النشاطينوينبغي أال تغيب عن الذهن أوجه الق
تي  الالوحيدةيمكن أن يكون األولوية  فمن الواضح أن توليد العمالة أو الوظائف ال. هذا التحليل
فالواجب هو إعطاء األولوية إلنعاش القطاعات األساسية، . اإلعمار برنامج إعادة ميمتحدو تص

االستثمار الهائل الذي مثل الصادرات النفطية التي تعد حيوية لتوليد الدخل، حتى ولو أن 
في االقتصاد المحلي من حيث روابطه يكاد ال يذآر أثر مباشر  ذا ينطوي عليه ذلك سيكون

ويجب أيضًا إعطاء أولوية عالية لتخليص المرفأ في جنوب . ّمولدةأو العمالة الببقية االقتصاد 
البالد وجعل الميناء قابًال للتشغيل وإن آانت اآلالت الالزمة لذلك آثيفة رأس المال بدرجة 

  .  ضئيلة ال تذآر في العملية المستخدمةيد العاملةعالية وال

 والقانون في األماآن التي يتم نظامباب ال واستتمراعاة الوضع األمنيوال بد آذلك من 
 األمني بحيث يقتضي إبقاء اإلطار الزمني المحدد وضعفإذا آان ال. فيها تنفيذ هذه المشاريع

لتنفيذ المشاريع وتوفير األمن لألشخاص العاملين في المشروع في أدنى حد ممكن، فمن 
ومن الصعب آذلك تقييم . يذهالواضح حينئذ أن ذلك سيؤثر في طريقة تصميم المشروع وتنف

ومن الواضح أن الموقع الجغرافي . العوامل المؤثرة فعًال على اختيار المشاريع ووسائل تنفيذها
  .للمشروع لعب دورًا في اتخاذ هذا القرار آما لعبت عدة عوامل أخرى دورًا في ذلك

 وتنفيذ المشاريع ، اختيار أوًال:مزدوجًا اإلعمارإعادة وآان التحدي الذي يواجه برنامج 
وترميمها، وإن آان الحيوية التي من شأنها تلبية الحاجات الملحة إلعادة بناء الهياآل األساسية 

 إلنعاشذلك ينطوي على استخدام تكنولوجية آثيفة رأس المال، إذ تكون هذه الهياآل حيوية 
 آانت تتضمن إمكانيات ثانيًا، المشاريع التي. النمو وتوليد العمالة في بقية قطاعات االقتصاد

التعاقدية، بما طرح العطاءات والترتيبات لتحقيق أعلى قدر ممكن من تأثير العمالة وترتيبات 
أن هذا التأثير ل بحيث تضمنفي ذلك اختيار التكنولوجية، تمت صياغتها في تصميم المشروع 

  .مجسدًا بالفعليكون 

 قبل ذلك سنتعرض لبعض ولكن. ويتصدى هذا الفصل للجواب على هذين التحديين
المبادئ األساسية التي حددتها منظمة العمل الدولية لتصميم برنامج آثيف العمالة إلعادة 

  .اإلعمار

  إعطاء األولوية للعمالة في عملية 
  اإلعمارإعادة 

 في فترات ما بعد الحرب إلى اإلعمارتشير الخبرة المستفادة من عمليات سابقة إلعادة 
 استنادًا إلى اإلعمار تكون واحدًا من األهداف المرآزية لبرامج إعادة أن العمالة يجب أن

ويجب أال . ة معًا واالجتماعية االقتصادياألهداف يجب أن تحقق اإلعماراالفتراض بأن إعادة 
يكون الغرض منها مجرد إعادة بناء األصول المادية المدمرة بل يجب أن تلبي آذلك الحاجات 

يعتبر التصدي للبطالة على العموم قضية ينبغي أن تحظى باألولوية في و. االجتماعية للمجتمع
  . هذا السياق
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) ٢٠٠٣(ويصفها شون . اإلعمار إلعادة بعض المبادئ األساسيةوينبثق من هذا المقام 
حاجات المتعلقة بإصالح الهياآل البد من التصدي لمشكلة البطالة وتلبية  ، الأوًال: آما يلي

 اإلعمار للشروع في أعمال إعادة اوينبغي القيام باختيار التكنولوجي. حداألساسية في آن وا
.  المحليةمن السوق للمنشآت بشكل يضمن تخصيص قسط عادل اإلعمار عقود إعادة جميعوت

 تقنيات تعميم بذاته أداة للتصدي للبطالة والفقر عبر اإلعمارويمكن أن يصبح برنامج إعادة 
 قدرة القطاع المحلي إلعادة ال بد من تعزيز، ثانيًا. ةملاعيد ال ال المعتمدة علىاإلعمارإعادة 
من وإال فإن . اإلعمار لكي يتجاوب مع الفرص التجارية التي تنشأ خالل عملية إعادة اإلعمار

الممكن أن ينال ضعف مجتمع األعمال المحلي من قدرته على المشارآة آما ينبغي في عملية 
 وخدمات دعم األعمال والتدريب واستراتيجيات االئتماناتوفير ويشمل ذلك ت. اإلعمارإعادة 

" بناء السلم" من أجل يد العاملة آثيفة الاإلعمار، ينبغي آذلك استخدام إعادة ثالثًا. إنمائية محلية
فتنفيذ مشاريع لها تأثير بارز وإمكانية آبيرة لخلق العمالة من .  المحليعلى مستوى المجتمع
وفي ظل السياق .  الناجم عن الشعور بأنه ال يتحرك ساآنالكبتتبديد شأنه أن يساعد على 

األمني الصعب في العراق يمكن األمل بأن العمل من أجل تحقيق هدف مشترك سيساعد على 
  . االجتماعي ومكافحة السلبية والشقاق بين المجتمعاتتدعيم التماسك

  العمالة والهياآل األساسية

و معروف، يهيمن عليه القطاع النفطي الذي آان يمثل إن االقتصاد العراقي، آما ه
.  الدولةإيرادات وقسطًا آبيرًا من  األجنبيةةمن العمليرادات اإل من  في المائة٩٥ حوالي ًاتقليدي

وآانت الحكومة في الماضي تستخدم بعض هذه اإليرادات لتمويل استثمارات هامة في الهياآل 
. اق يحتل مكانة الصدارة في العالم العربي في السبعيناتوفي هذا الصدد، آان العر. األساسية

إال أنه منذ ذلك العهد، تدهورت الهياآل األساسية العراقية حتى بلغت مستويات يمكن مقارنتها 
وفي أعقاب سقوط نظام حزب البعث، آانت الهياآل األساسية . بمستوى بلد ذي دخل أدنى

وقد تم إحراز تقدم في البداية . ود من قلة االستثمارالعراقية في حالة من التردي تعاني منذ عق
 تعثرت اإلعمار ولكن إعادة ، أساسًا عن طريق ترميم قدرة اإلنتاج النفطي٢٠٠٣بعد عام 

. اإلعماروقد عرقلت أعمال العنف والتخريب والجريمة جهود إعادة . بسبب فقدان األمن
 إلى الشبكات ةوصول مستقرسبل تع بوحسب التقديرات األخيرة فإن نسبة المنازل التي تتم

 لى من اإلمداد الكهربائي، ال تزيد عًا ساعات يومي٦ و٣الكهربائية التي توفر ما يتراوح بين 
 ٢٠أما نسبة المنازل المربوطة بشبكات المياه ومياه الصرف الموثوق بها فتبلغ .  في المائة٨٥

الضروري تخصيص المزيد من ومن ثم فإن من ). ٢٠٠٦ي، دولالبنك ال(في المائة فقط 
وحتى في ظل ظروف غير مواتية، .  مليارت دوالر أمريكي٧االستثمارات وتقدر بحوالي 

ومن ثم فإن . تولد عددًا ال بأس به من الوظائفأن  استثمارات في مثل هذه الضخامة يتوقع من
 ية السياساتخيارلؤثر فيه اتإعادة بناء الهياآل األساسية تعد المجال الرئيسي الذي يمكن أن 

  . العمالةوضعتأثيرًا إيجابيًا في 

ويجب أال يغيب عن الذهن عند مناقشة الرابط بين العمالة وإعادة بناء الهياآل األساسية 
 ،، تعهد مؤتمر الجهات المانحة٢٠٠٣ففي عام . أن معظمها تم بتمويل من الجهات المانحة

وآان .  دوالر أمريكي بشكل منح وقروض مليار٣٢ لى بتقديم ما يزيد ع،المنعقد في مدريد
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لتعمير متعدد األطراف  ةق الدولييداالصنمرفق الحضور يتكون من صندوقين رئيسيين هما 
وتعهد هذا األخير بدفع ما يساوي . العراق وصندوق مستقل تتولى إدارته الواليات المتحدة

). ٢٠٠٦ األمريكي، مجلس الكونغرس (تقرير هذا الآتابة دوالر أمريكي وقت ار ملي١٦٫٧
في إطار برنامج إعادة على نحو منتظم ويبدو أنه لم تكن هناك خطة لتعزيز المشارآة العراقية 

وآان معنى ذلك أن . ٢٠٠٤ نوفمبر/ تشرين الثاني قبل انعقاد مؤتمر عمان في اإلعمار
ي والمتفق عملت بمفردها بدًال من أن تكون المبدأ األساسعلى نحو منتظم المشارآة العراقية 

ومن ثم فإن ظروف تحقيق الهدف الذي يحظى باألولوية أال . اإلعمارعليه لكافة جهود إعادة 
  .وهو إيجاد فرص العمل لم تكن مثالية، بادئ ذي بدء

   الفترةأثر االستثمار في العمالة في 
٢٠٠٥ -  ٢٠٠٤  

 جرىالذي  و٢٠٠٥ - ٢٠٠٤الفترة الذي تم في في العمالة، عند تحليل أثر االستثمار 
 آبيرًا من ًاتمويل جزء آبير منه من طرف الجهات المانحة، يجب أال يغيب عن الذهن أن جزء

 والمعدات من الخارج لجميع القطاعات، بما  لشراء اآلالت ال محالةنفقات االستثمار يخصص
 والشيء الذي يجب استنباطه على نطاق واسع هو .ت البناء في الواقعالآوالنقل فيها معدات 

 األجور ، من حيث٢٠٠٥و ٢٠٠٤في عامي المنفذ االستثمار برنامج معرفة ما قد ينطوي عليه 
 الذي تم نشاطوُقسم ال.  في العراقاألنشطةوشراء المواد واستئجار المعدات والنفقات العامة و

آخط ) ٢٠٠٥ (وباالستناد إلى تقديرات صندوق النقد الدولي. إلى عدد من الخطواتبه القيام 
 الصادرات التقديرية للسلع الرأسمالية من استقطعت،  للناتج المحلي اإلجمالي واالستثمارأساس

 ذلك أن برنامج االستثمار العام الذي قوامه بّينو. ٢٠٠٥ و٢٠٠٤االستثمار الذي تم في عامي 
 غطية مليارات دوالر أمريكي لت٤٫٣ شمل حوالي مليار دوالر أمريكي لهذين العامين ١٢٫٦

ثم قمنا بتحليل القطاعين العام والخاص آل .  واألجورء مثل شراء مواد البنا، الميدانيةالنشاطات
ففيما يتعلق بالقطاع العام، استخدمنا التقديرات الحكومية للتصنيف القطاعي الستثمار . على حدة

د الي على األجور، استنادًا إلى افتراضات آثافة اإلنفاق الضمنيالقطاع العام ثم قمنا بحساب 
على أساس متوسط األجور التي أبلغها تقرير األمم وبعد ذلك، و. ات في هذه القطاعالعاملة

ة في يلظروف المعيشعن افي الدراسة االستقصائية المتحدة عن مراجعة حسابات العمل و
  .  قمنا بحساب عدد أيام العمل للعمالة التي تم توليدها،)٢٠٠٤(العراق 

 أبلغته ة، وفق مامختلفنشاطات ظرًا إلى التصنيف في واستنادًا إلى هذه الخطوات ون
 مليون يوم ٥٣أن هذا االستثمار العام خلق ) ١ -٣أنظر الجدول (، نجد ٢٠٠٤الحكومة لعام 
 شخص، خالل العامين ٢٦٣ ٠٠٠ سنوي لما يقارب  يوم عمل٢٠٠ أو حوالي ًاعمل سنوي
أنظر مرفق (لقطاع الخاص  وظيفة في ا٥٠ ٠٠٠ وعالوة على ذلك، تم خلق. ٢٠٠٥و ٢٠٠٤

 عامل جديد دخلوا ٢٥٠ ٠٠٠ ويجب النظر إلى هذه األرقام في سياق ما يقارب). ١ -٣الجدول 
   نتيجة نمو القوة العاملة٢٠٠٥ و٢٠٠٤سوق العمل خالل عامي 

ومن ثم آان صافي . ٢٠
 

لمنظمة العمل الدولية، مع تكييفها لمطابقة " البورستا"يستند هذا إلى بيانات مأخوذة من قاعدة بيانات    20
   .الدراسة االستقصائية عن الظروف المعيشية في العراقنتائج 
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ة بهذا القيود المحيطومع اإلقرار ب. ًاالمساهمة في تخفيض مستويات البطالة المرتفعة زهيد
، رغم اعتماده أساسًا على افتراضات مقبولة مستقاة من بلدان أخرى، فإن النتائج تشير النشاط

، آان ٢٠٠٥ و٢٠٠٤برنامج االستثمار آما تم تصميمه وتنفيذه خالل عامي أن بوضوح إلى 
 بشكل  حدته وسوق العمل أو التخفيف منالوضع الراهن للبطالةللتغلب على تمامًا غير آاف 

  .وسملم

  القطاع العام: االستثمارالناشئة عن عمالة الآثافة   :١ـ٣الجدول 

  **٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  مريكيةاألدوالرات الماليين ب

 28,037.5 26,855.9 25,724.0  )الحقيقي(الناتج المحلي اإلجمالي 

     االستثمار العام

 7,458.0 6,875.1 5,736.5   االستثمار العام مجموع

      محليًاقنفاالستثمار الم

 244.3 225.2 187.9  الماليةالشؤون 

 376.9 347.4 289.9  الشؤون الداخلية واألمن والدفاع

 99.0 91.2 76.1  النقل واالتصاالت السلكية والالسلكية

 64.7 59.7 49.8  اتاألشغال العامة والبلدي

 30.8 28.4 23.7  اإلعماراإلسكان و

 24.1 22.2 18.6  والتخطيط معادنالصناعة وال

 668.9 616.6 514.5  النفط

 702.5 647.6 540.3  الكهرباء

 35.1 32.4 27.0  الصحة والتعليم 

     العمل والشؤون  (مشترآةقضايا 
 12.5 11.5 9.6  )االجتماعية والعلوم والشباب والهجرة

 283.4 261.3 218.0   أخرى طاعاتق

 2,542.3 2,343.6 1,955.5  المجموع

 301.2 277.6 231.6  مجموع األجور 

 304,679 284,799 240,958  العمالة

  .من باب التقدير **، )١ـ٣أنظر جدول المرفق (ومنظمة العمل الدولية ) ٢٠٠٥(تقديرات صندوق النقد الدولي  : المصدر

  استقصاء تقييم العمالة

إعادة بينما آانت النية في تقييم األثر على العمالة هي فهم األثر اإلجمالي لمجهود 
لرفع مستوى الالزمة  على العمالة، فإن تقييم العمالة التالي يناقش المتطلبات األساسية اإلعمار
ويستلهم التجربة المألوفة من أن من الممكن، في آثير . اإلعمار في إعادة ملةعايد الاستخدام ال

 ورأس املةعيد اللق على اانفإليتنوع في جمعه بين امن مهام البناء اختيار التقنيات اختيارًا 
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ولكنه يوفر منتوجًا نهائيًا )  أو المدفوعاتفوائدعلى سبيل المثال استئجار المعدات وال (المال
ومن ثم فإن التقييم عبارة في معظمه عن تمرين تقني يعتمد على افتراض أن من . مماثًال

تكنولوجيات  العراق عن طريق تعديل الإعمارالممكن خلق عدد أآبر من الوظائف عبر إعادة 
  . المستخدمة لتنفيذها

فقد أجرى فريق الباحثين أوًال .  العمالة بيانات على مستوييناويستلهم تقييم تكنولوجي
  لمشاريع مختارة تمولها األمم المتحدة، مستخدمًا في ذلك البيانات المعيارية المبلغًاتقييمًا إجمالي

شمل تشكيلة واسعة من ي ًا فرديروعًا مش١١ لزهاءكمل هذه البيانات بدراسات حالة استثم . عنها
وأجرت الدراسة مجموعة من الخبراء االستشاريين العراقيين . مصادر التمويلالقطاعات و

اليد دولي في مجال التكنولوجيا القائمة على اختصاصي والمسؤولين الحكوميين بتوجيه من 
 العمل الدولية يستلهم ترآيبًا بين وآان التقييم يستند إلى نهج قياسي استحدثته منظمة. ةملاالع

يستخدم في الموقع  يتم ًا وتقييم، الذي تسلمه المشاريع إلى وآاالتها الممولة،استعراض البيانات
ويعتبر معظم الخبراء هذا النهج آافيًا لتوفير معلومات عملية عن أثر .  موحدةةيقائمة مرجع

  .  على العمالةاإلعماربرامج إعادة 

  ةستعرضلمالمشاريع ا  :٢ـ٣الجدول 

  صدر التمويلم  المشروع

    المشاريع الفردية
  وزارة التعليم  آلية التربية المفتوحة، بغداد

  وزارة التعليم  متاجر الكتب
  وزارة العمل والشؤون االجتماعية  المرآز الوطني للصحة والسالمة المهنية

  ؤون االجتماعيةوزارة العمل والش  مبنى مقر وزارة العمل والشؤون االجتماعية
  وزارة العمل والشؤون االجتماعية  مدرسة السياب الثانوية للبنات

  وزارة العمل والشؤون االجتماعية  مدرسة تقوار االبتدائية
  اليونيسيف  مجمعات المياه الخام

  الجيش األمريكي/ اليونيسيف   للمياه الخامفيةيمحطة اللط
  ليب األحمرالص/ اليونيسيف  محطة الوثبة للمياه الخام
  اليونيسيف  )الموصل(مشروع التنظيف البيئي 
  اليونيسيف  )الرمادي(مشروع التنظيف البيئي 

    التقييمات اإلجمالية

  وآالة األمم المتحدة للمستوطنات البشرية   معاهد تقنية وجامعة واحدة١٠ مدرسة و٢٦ إعادة تأهيل
  أو المراحيض /  مرافق المياهإعادة تأهيل
  لعامةوالمباني ا

  الحكومة اليابانية/ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

   إصالح الهياآل - والعمالة اإلعماربرنامج إعادة 
  التحتية األساسية

برنامج إعادة / برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
   والعمالة في العراقاإلعمار

  )اليونيدو (ية الصناعيةمنظمة األمم المتحدة للتنم   بالكلور المياهنقية مرافق تإعادة تأهيل

  . ٢٠٠٤منظمة العمل الدولية للعمالة في العراق،  وتقييم األمم المتحدة : المصدر
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  نتائج تقييم تكنولوجيا العمالة 

 ٢٫٤آان مجموع التمويل المتوافر للمشاريع النموذجية يساوي : خصائص المشاريع
دنية والنشاطات ذات الصلة ال المشغ مليون مخصص لأل١٫٩٨، منها مليون دوالر أمريكي

 مليون دوالر أمريكي، فيما آان أصغر ٠٫٢٥ حوالي بلغوآان متوسط المشروع ي. بالبناء
.  دوالر أمريكي مليون١٫٢ دوالر وأآبرها حجمًا يساوي ٣٥٫١١٠ بلغالمشاريع حجمًا ي

 مدنيةال الشغلألأو تقليديًا " ًامعياري"في المائة من العقود تستخدم تنفيذًا  ٧١، آانت وإجماًال
 مدعومة بالمعدات تستند إلى اآللة أو إلى ا في المائة منها آانت تستخدم تكنولوجي١٥وحوالي 

 إلى وقت إجراء التقييم ٢٠٠٣وتم تنفيذ آافة المشاريع بداية من منتصف عام . يد العاملةال
وقد . مايأ ١٠٦ بواسطة عقود مدتها المتوسطة ٢٠٠٤نوفمبر عام  /خالل شهر تشرين الثاني

، مبدئيًا، خلق فرص العمل آجزء من تصميم ) في المائة٩١(المشاريع أدرجت غالبية 
 متوافرة محليًا مع ًا موادآلها المشروع واستخدمت العقود مزيجًا من تكنولوجيات تستخدم
 في المائة ٧١آانت على العموم، و. استخدام محدود للمكونات المصنوعة مسبقًا ومسبقة الصب

 في ١٥حولي و" المعيارية"ال المدنية شغتكنولوجيات تنفيذ األ/ أساليبقود تستخدم من الع
ولو استخدمت . اآلالت قائمة على  أولةمعايد ال آثيفة الاالمائة منها آانت تستخدم تكنولوجي

يد  مدعومة بمعدات قائمة على الأساليب، بما في ذلك افًا من التكنولوجيتلالمشاريع مزيجًا مخ
  .  بشكل ملموسمن وجهة نظر العمالة ، الرتفع مضمونها ةملاعال

  خصائص المشاريع  :٣ـ٣الجدول 

 106  )أيام(مدة المشروع 

 94  )كملةست٪ الم(الحالة الراهنة 

 91  )٪( في تصميم المشروع راعاة فرص العمل المخلق

   :الخيار التكنولوجي

 9  )٪(مسبقة الصنع / استخدام المواد مسبقة الصب  -

 82  )٪(ستخدام المواد المصنوعة محليًا ا  -

 100  )٪(استخدام المواد المتوافرة محليًا   -

  . ٢٠٠٤منظمة العمل الدولية، تقييم العمالة في العراق،  : المصدر

يتألف ) من حيث القيمة( المدنية من وجهة نظر العمالة شغالوآان مضمون مشاريع األ
 في المائة من ٣٣ وهرة في المائة من الم١٩ وهنيينالموظفين الم في المائة من ٧من متوسط 

وهذه النسب مماثلة للنسب التي آان من الممكن . هرة في المائة من غير الم٤١ والمهرةأشباه 
 قائمة أساليب ولكنها تختلف عما قد يتوقع في حالة استخدام عاديةتوقعها في ظل ظروف تعاقد 

 في المائة من تكاليف العقود، األمر ٢٧  حوالي تمثلوإجماًال، آانت األجور. لةمايد الععلى ال
وآانت هناك تشكيلة آبيرة من معدالت . الذي يعد مطابقًا آذلك الستخدام تقنيات البناء المعيارية

  . في اليوم دوالرات أمريكية ٧ و ٣ تتراوح بين ،ةهراألجور اليومية للعمال غير الم
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المشاريع النموذجية آلها تشتمل على أشغال آانت  : أهم المؤشرات الدالة على العمالة
 في ٥٥(الكهربائية  /مدنية ولكنها آانت آذلك تتضمن مكونات أخرى مثل األعمال الميكانيكية

 البيانات التي تم تجميعها القيام أتاحتو).  في المائة٧٣(واألثاث والمعدات ) المائة من العقود
 عنوآان متوسط عدد العمال . تولدة من المشاريعبتقييم مفصل بشكل مقبول إلجمالي العمالة الم

الذين تتراوح أعمارهم  (ب في المائة منهم آانوا من الشبا٩٠ أآثر من ال، عم١١٠العقد الواحد 
 في المائة من العمال ٩٠ وهرة في المائة من العمال غير الم٧١و)  عامًا٢٤ و١٥بين 

أما الوظائف . من النساء من العمال ًادوآان عدد قليل ج.  بقدرة آاملة على العملالمتمتعين
  للعمالة غير المباشرةأجريت تقديراتو.  في المائة من إجمالي العمالة٧٫٥الدائمة فكانت تمثل 

 في المائة تقريبًا من الوظائف المتولدة من المشاريع ٢٠التي آانت تمثل نسبة إضافية تبلغ 
وهذه النتيجة أقرب إلى التدني بالمقارنة . نفيذتال قبل المقدمةوآانت أغلبيتها في مجال الخدمات 

 في أماآن أخرى، ولكن من الممكن أن يعود سبب المنفذةمع التجارب المستقاة من المشاريع 
  . ةستعرضمإلى التكوين القطاعي للمشاريع الإلى حٍد ما ذلك 

اليد ل حيث تمث المدنية اإلنفاق على األشغالتم أيضًا تحليل :  المدنيةشغالاألنفقات 
 في المائة ٣٠المستوردة حوالي  / والمواد المحلية، في المائة من متوسط قيمة العقود٢٧ العاملة

التمهيدية والربح حوالي  / وتمثل النفقات العامة، في المائة١٣ واألدوات ميكانيكيةوالمعدات ال
" معيارية"ويات  توقعه عند استخدام مستيمكنوهذه القيم المتوسطة مماثلة لما .  في المائة٣١

 في ٢٠بنسبة تبلغ واألرباح أعلى التمهيدية  /النفقات العامةمكونات  رغم أن امن التكنولوجي
 توقعه عادة، مما يعكس أوجه عدم اليقين والمجازفات التي تنطوي عليها يمكنالمائة مما 

  .نشاطات البناء في العراق في الوقت الراهن

  لحائلة دون إجراءات القيود ا /االختناقات  :٤ـ٣الجدول 
  )النسب المئويةب( التنفيذ

 18  عدم المشارآة المحلية في تصميم المشاريع  -

 0  محددةعدم استهداف مجموعات   -

 27  الحاجة إلى مزيد من الالمرآزية  -

 9  الحاجة إلى مزيد من المشتريات   -

 36  الحاجة إلى مدفوعات أسرع  -

 18  ت صغيرة ومتوسطةآشنعدم وجود م  -

 64  االفتقار إلى سبل الحصول على االئتمان  -

 64  عدم توافر الموارد المادية  -

 73   مدربينموظفينعدم وجود   -

  . ٢٠٠٤ منظمة العمل الدولية، تقييم العمالة في العراق، : المصدر

 إلى أنه بعرض اليد العاملةتشير األسئلة المتعلقة : القيود الحائلة دون تنفيذ المشاريع
)  في المائة من المشارآين في التقييم٩١ (هرة مالئم من العمال غير المرضناك عآان ه

 ولكن أآبر الفجوات آانت في عرض الموظفين هرةوبعض حاالت النقص في عدد العمال الم
) ١ (:القيود التي تواجه تنفيذ المشاريع على أنها /وتم تحديد أهم االختناقات. المكلفين باإلشراف
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عدم توافر ) ٣ (االفتقار إلى سبل الحصول على االئتمان،) ٢ (، المدربينوظفينعدم توافر الم
ويمكن االستنتاج من هذه النتائج أن تدريب الموظفين المكلفين باإلشراف يشكل . الموارد المادية

  .واحدة من األولويات الرئيسية للتغلب على القيود التي تحول دون تنفيذ المشاريع

  عاملين لتحسين مؤهالت الالمطلوبب التدري  :٥ـ٣الجدول 
  )النسب المئويةب( في البناء

 64  )الذآور (هرةالعمال غير الم  -

 100  )الذآور (هرةالعمال الم  -

 73  )الذآور(موظفو اإلشراف   -

 36  )الذآور (المهنيون  -

 18  )اإلناث (هرةالعمال غير الم  -

 18  )اإلناث (المهرةالعمال   -

 27  )اإلناث(موظفو اإلشراف   -

 36  )اإلناث (هنيونالم  -

  .٢٠٠٤منظمة العمل الدولية، تقييم العمالة في العراق،  : المصدر

 هرةالمأن العمال عن اعتقادهم جميع مديري المشاريع الذين تمت مقابلتهم وأعرب 
اإلشراف  في المائة منهم مزيدًا من التدريب لموظفي ٧٣يحتاجون إلى تدريب إضافي وطلب 

  .ين في قطاع البناءعاملتدريب إضافي للتوفير وترآز هذه النتيجة على ضرورة . لذآورمن ا

: تقييم مفصل إلجمالي أثر هذه المشاريع على العمالةإجراء  البيانات األخرى أتاحتو
 في المائة منهم آانوا من ٩٠ أآثر من ،لا عم١١٠ يبلغ عمل عقد كللفمتوسط عدد العمال 

 هرة في المائة من العمال غير الم٧١و)  عامًا٢٤ و١٥ أعمارهم بين الذين تتراوح (بالشبا
وآان عدد قليل جداًّ من العمال . ن بقدرة آاملة على العملالمتمتعي في المائة من العمال ٩٠و

  . في المائة فقط من إجمالي العمالة٧٫٥ قد مثلتأما الوظائف الدائمة ف. اءنسالمن 

  ةتقييم العمال: النتائج الرئيسية

تشير نتائج االستقصاء إلى أن األولوية التي آان ينبغي أن تحظى بها العمالة ليست 
ومن بين القضايا . تخطيط مجهود إعادة البناء وتنفيذهأسلوب في على النحو المناسب منعكسة 

  :انتباهًا خاصاًّ، أال وهيثالث قضايا منها العديدة التي تم تحليلها، تستحق 

 يد العاملة تستخدم التكنولوجيات القائمة على ال٢٠٠٤ في عام  آانت المشاريع،أوًال
  في المائة٧١ ، آانتمن بين المشاريع التي تم استعراضهاو. استخدامًا غير آامل بدرجة آبيرة

 في المائة ١٥تستخدم في حين  المدنية شغالاألأو تقليدية لتنفيذ " معيارية "أساليب تستخدم منها
وتشير نتيجة االستقصاء إلى أنه آان من الممكن . ملةاالعاليد مة على قائ افقط منها تكنولوجي

قائمة على  اتوجود نطاق واسع لزيادة أثر المشاريع على العمالة عن طريق استخدام تكنولوجي
 في المائة ٥ولو تم تغيير مزج التكنولوجيات بإضافة نسبة تحفظية تبلغ .  في تنفيذهااليد العاملة

 وظيفة لكل ٢٢٫٦٠٠ ب استخدامها آأجور، الرتفع عدد الوظائف بحواليمن قيم العقود يج
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 مباشرة عن طريق استخدام ستحدثةوبالنسبة أيضًا إلى آل وظيفة م. مليار دوالر من اإلنفاق
 في المائة من ١٫٦، آان من الممكن خلق نسبة أخرى تبلغ لةاليد العامقائمة على  أساليب

 في نشاطات البناء مستخدمةوآانت أهم المجموعات ال. رة اآلثار غير المباشبفعلالوظائف 
  .  عاما٢٤ًّ و١٥ في الفئة العمرية بين بتتكون من الشبا

 العراقية التي تشغل على نطاق أصغر تدفع ثمنًا نشآت التقييم آذلك أن الموجدثانيًا، 
. اليد العاملةفة آثااعتمادًا على بالتالي أآثر هي وقل أآبر لرأس المال وتستخدمه استخدامًا أ

 في المائة إجماًال في الفترة ٣٠ (تعاقدينوإبان فترة التقييم، آان يوجد فعًال نمو ملموس لعدد الم
 ويعني ذلك ضمنياًّ أن .٢١)٢٠٠٤نوفمبر عام  / وشهر تشرين الثاني٢٠٠٣بين منتصف عام 

ا بشكل فعال، من متوسطة معالجتهالت الصغيرة ونشآتقسيم مهام البناء إلى عناصر تستطيع الم
 بناء، ظلت هناك حاجة إلى ٢٠٠٤ عام ولكن منذ. مزيد من النشاط في هذا القطاعال حفزشأنه 

حاالت النقص تبين أن و. يد العاملةمشاريع بناء آثيفة اللالضطالع بن المحليين تعاقديقدرات الم
ومن ثم اقترح . هرةالمخاصة بالنسبة للعمال  -  قيد آبير على اإلنتاجية هيفي المهارات

  .  القدراتبناء للترآيز على ًااالستقصاء تعاونًا تقني

 ًاتشكل عامًال مهمللجهات المانحة المتعلقة بالمشتريات اللوائح  التقييم أن وجدثالثًا، 
ويعد من الضروري في هذا السياق أال يغيب عن الذهن أن . لتحديد أثر المشاريع على العمالة

لئن آانت و. ثنائية األطرافة المقدمة للعراق تم توفيره عبر المساعدة جزءًا آبيرًا من المساعد
الجهات المانحة متعددة األطراف وبعض الجهات ثنائية األطراف تعتمد قواعد أقرب 

 الجهات المانحة بين أهمالممارسة أقل شيوعًا هذه تجيز المشتريات المحلية، فإن " الليبرالية"إلى
 الذي ال تجيز فيه آافة الجهات المانحة المشتريات المحلية، تجيز وفي الوقت. نائية األطرافث

 أو عدم وجود - ويرآز أثر .  الوطنية عند تقييم العروضلألفضلياتية وبعضها إعطاء األول
 ،إعادة بناء العراق على العمالة، على أن المساعدة التقنية ينبغي تقديمها في شكل موحد - أثر

  .حيثما أمكن ذلك

   باالستناد اإلعمارة مؤاتية إلعادة بيئإيجاد 
  إلى اليد العاملة

 سوق العمل الحالي وضعإن آان برنامج االستثمار غير آاف في الوقت الراهن لتخطي 
في  اتجاه أآثر آثافة في اإلعمار فإن التحدي الحقيقي هو دفع برنامج إعادة  وطأتهتخفيفلو أ

ستثمار في الهياآل األساسية آبيرة خالل  االاتوعلى أي حال، ستظل إمكاني. اليد العاملة
 / حزيران٣٠ففي : قد أحرز العراق تقدمًا في التصدي لبعض هذه القضاياو. السنوات القادمة

أصحاب العمل عن ، أنشأت الحكومة مجلسًا ثالثيًا، أي مجلسًا يضم ممثلين ٢٠٠٥ عام هيوني
وآان .   يترأسه وزير العمل،لعمالةخلق امن أجل العمال، مشترآًا بين الوزارات ممثلين عن و

 يد العاملةالقائمة على الاألساليب أحد بنود جدول أعمال المجلس تطوير سياسة تشدد على 
 

 ٦٠٠ منظمة متعاقدة، من بينها ٢٣ ٠٠٠آان هناك حوالي  ٢٠٠٣أبريل عام / قبل حلول شهر نيسان   21
  .يتكون من المتعاقدين المنفردين من شرآات البناء وآان العدد الباقي
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 تم اعتماد لوائح جديدة ، وفي إطار األمم المتحدة.٢٢هذا الصددفي وتوجيه برنامج الدعم الدولي 
 وهذه الخطوات هامة ولكنها ليست آافية .ملةاالعاليد استخدام التكنولوجيات القائمة على لتعميم 

وفي الحقيقة، سيتمثل التحدي في إدماج التكنولوجيات القائمة على . بذاتها لتحقيق األثر الالزم
تقسيم "وقد ينطوي ذلك على التخلي عن .  في آافة القطاعات التي يمكن فيها تطبيقهااليد العاملة

ع ترآز بشكل محدد على خلق العمالة بينما يهمل يعني أن بعض المشاريالعتيادي، مما ا" العمل
   .  المشروع تصميمعندالسواد األعظم من المشاريع المعايير المتعلقة بالعمالة 

ملة إطارًا لمشارآة االقتصاد المحلي االعاليد ويمكن أن توفر السياسات القائمة على 
توسطي الحجم لكي يقوموا  الصغار ومتعاقدينالقدرات لصالح الماستكمالها ببناء ولكن يجب 

 أن هباالقتصاد، يمكنقطاع البناء الروابط الخلفية التي تربط ونظرًا إلى . بأداء وظيفتهم الحافزة
 ذلك حتى يتحققولكن . يساعد على توليد حيوية يتولى القطاع الخاص تعهدها في نهاية المطاف

 المنشآت الخاصة على تضمن قدرة" آلية استجابة"أن ينشئ من بد لالقتصاد المحلي  ال
أما الحكومة والمجتمع المانح فال بد .  وهي قادرة على التنافساإلعمارالمشارآة في سوق إعادة 

 بموازاة إعادة خدمات تنمية نشاط األعمالتوفير  ) أ (:لهما من التصدي لهذه القضية عن طريق
 عن طريق  )ب(يرة، ت الصغنشآ للماإلعمار وتوفير فرص االستثمار في سوق إعادة اإلعمار
عن طريق التعاون مع   )ج(تعاقدين،  لصالح صغار الم واإلعالممشورةخدمات التوفير 

وقد أثبت النهج .  إلى القروض المخصصة للمنتجينتعاقدلتسهيل وصول المالمؤسسات المالية 
  .  التصدي لهذه القضايا بشكل متكاملفي مالءمته رارًاالمحلي للتنمية االقتصادية م

 
من وزارة العمل والشؤون االجتماعية، بتاريخ ) Re 370" (إنشاء لجنة للعمالة"الرسالة بعنوان    22

  . ٣٠/٧/٢٠٠٥ ورسالة الموافقة من مكتب الديوان بتاريخ ١٢/٧/٢٠٠٥
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  ٣رفق الفصل م

  االستثمارالناشئة عن عمالة الآثافة   : للمرفق١ـ٣الجدول 

  **٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ةمريكياأل اتدوالرالماليين ب

 28,037.5 26,855.9 25,724.0  )الحقيقي(اإلجمالي المحلي الناتج 

     االستثمار العام: ألف

 7,458.0 6,875.1 5,736.5  مجموع االستثمار العام 

 2,542.3 2,343.6 1,955.5   محليًا نفق العام الماالستثمار

       ة اإلداريشعبةال
 244.3 225.2 187.9  الماليةالشؤون 

 376.9 347.4 289.9  الشؤون الداخلية واألمن والدفاع

 99.0 91.2 76.1  النقل واالتصاالت السلكية والالسلكية

 64.7 59.7 49.8  اتاألشغال العامة والبلدي

 30.8 28.4 23.7   عماراإلاإلسكان و

 24.1 22.2 18.6   والتخطيطالمعادنالصناعة و

 668.9 616.6 514.5  النفط 

 702.5 647.6 540.3  الكهرباء

 35.1 32.4 27.0  الصحة والتعليم

     العمل والشؤون (مشترآةقضايا 
 12.5 11.5 9.6  )االجتماعية والعلوم والشباب والهجرة

 283.4 261.3 218.0   أخرىقطاعات

 2,542.3 2,343.6 1,955.5  المجموع 

     مجموع األجور

 24.4 22.5 18.8  ) ٪١٠(المالية الشؤون 

 82.9 76.4 63.8  )٪٢٢(الشؤون الداخلية واألمن والدفاع 

 14.8 13.7 11.4  ) ٪١٥(النقل واالتصاالت السلكية والالسلكية 
 23.3 21.5 17.9  ) ٪٣٦ (اتاألشغال العامة والبلدي
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  **٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ةمريكياأل اتدوالرالماليين ب

 11.4 10.5 8.8  )٪٣٧ (اإلعماراإلسكان و

 7.2 6.7 5.6  )٪٣٠( والتخطيط معادنالصناعة وال

 33.4 30.8 25.7  )٪٥(النفط 

 35.1 32.4 27.0  ) ٪٥(الكهرباء 

 14.0 13.0 10.8  )٪٤٠(الصحة والتعليم 

     االجتماعية العمل والشؤون (مشترآةقضايا 
 *3.4 3.1 2.6  )٪٢٧) (والعلوم والشباب والهجرة

 51.0 47.0 39.2  )٪١٨( أخرى قطاعات

 301.2 277.6 231.6  المجموع

       العمالة
 26,989.7 25,228.7 21,345.0  المالية الشؤون 

 88,889.8 83,089.8 70,299.1  الشؤون الداخلية واألمن والدفاع

 19,248.3 17,992.3 15,222.6  النقل واالتصاالت السلكية والالسلكية

 23,863.4 22,306.3 18,872.5  ات العامة والبلديلشغااأل

 11,684.7 10,922.3 9,240.9  اإلعماراإلسكان و

 7,410.4 6,926.9 5,860.6   والتخطيطالمعادنالصناعة و

 25,612.2 23,941.0 20,255.6  النفط

 34,159.8 31,930.9 27,015.5  الكهرباء

 11,873.6 11,098.8 9,390.3  الصحة والتعليم

     العمل والشؤون االجتماعية (مشترآةضايا ق
 2,718.5 2,541.1 2,149.9  )والعلوم والشباب والهجرة

 52,229.3 48,821.3 41,305.9  أخرىقطاعات

 304,679.5 284,799.4 240,958.0  المجموع

        االستثمار الخاص: باء
 990.9 949.2 909.2  مجموع االستثمار الخاص 

 168.5 161.4 154.6 )٪١٧(الزراعة 

 42.1 40.3 38.6  )٪٢٥(التصنيع والبناء 

 21.9 21.0 20.1  )٪٥٢(التجارة والخدمات 

 1.3 1.3 1.2  )٪٦(قضايا أخرى 

      ) استيراد المعداتدون (منفق محليًااالستثمار ال
 75.8 72.6 69.6  )٪٤٥(الزراعة 

 18.1 17.3 16.6  ) ٪٤٣(التصنيع والبناء 

 10.9 10.5 10.0  )٪٥٠(التجارة والخدمات 

 0.6 0.6 0.5   أخرى قطاعات
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  **٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ةمريكياأل اتدوالرالماليين ب

        مجموع األجور
 15.2 14.5 13.9  )٪٢٠(الزراعة

 3.6 3.5 3.3  )٪٢٠(التصنيع والبناء 

 2.2 2.1 2.0  )٪٢٠(التجارة والخدمات 

 0.1 0.1 0.1  )٪٢٠( أخرى قطاعات

        ساعات العمل للرجل
 8,127,765.2 7,925,349.6 7,727,975.0  الزراعة 

 832,128.3 811,404.8 791,197.4  التصنيع والبناء 

 918,790.8 895,909.1 873,597.2  التجارة والخدمات

 45,645.5 44,508.8 43,400.3   أخرىقطاعات

        ستحدثة الوظائف الم
 40,638.8 39,626.7 38,639.9  الزراعة

 4,160.6 4,057.0 3,956.0  التصنيع والبناء

 4,594.0 4,479.5 4,368.0  دماتالتجارة والخ

 228.2 222.5 217.0   أخرى قطاعات

        المجموع 

 49,621.6 48,385.9 47,180.8  المجموع الفرعي للقطاع الخاص 

 354,301.1 333,185.2 288,138.9  المجموع الكلي للقطاعين العام والخاص

  .  من باب التقدير**، مل الدوليةصندوق النقد الدولي ومنظمة العالتقديرات المسقطة ل:  المصدر
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   البناء اأثر تغيير تكنولوجي : للمرفق  ٢ـ٣الجدول 
  )ةمريكياأل اتدوالرالق على الوظائف بمليارات انفاإل(

  
٪ 

  المجموع
حسب 
  القيمة

متوسط 
 يوميًا األجور

بالدوالر 
  األمريكي

 العملمجموع أيام   اإلنفاقتوزيع 
  *سنويًا

 القوة العاملة 
دد ع(
  )لوظائفا

          :االتكنولوجيفي دون تغيير 
   1,000,000,000     مجموع ميزانية البناء

  لتكاليف  المستخدمة٪ 
  ة ملاالعاليد 

  
27%      

 حسب ةملاالعاليد تكاليف 
     :ى المهارةمستو

 
270,000,000 

  

 91,493 22,873,172 110,207,102 4.8  %41   اهرةغير الم  -

 20,216 5,054,114 89,595,666 17.7  %33  شبه الماهرة   -

 9,271 2,317,766 50,569,431 21.8  %19   اهرةالم  -

 1,570 392,556 19,627,801 50.0  %7   هنيةالم  -

 122,550 30,637,608    مجموع العمالة لكل مليار دوالر أمريكي

  :ثابتة األجور الت ومعدالامع تغيير في التكنولوجي

      1,000,000,000      مجموع ميزانية البناء
  لتكاليف  المستخدمة ٪

          %32  اليد العاملة

حسب اليد العاملة تكاليف 
     :المهارة ىمستو

 
320,000,000 

  

 108,436 27,108,945 130,615,824 4.8  %41   ماهرةغير   -

 23,960 5,990,062 106,187,456 17.7  %33  شبه ماهرة   -

 10,988 2,746,981 59,934,141 21.8  %19  اهرةم  -

 1,861 465,252 23,262,579 50.0  %7  هنيةم  -

 145,245 36,311,239    مجموع العمالة لكل مليار دوالر أمريكي

 22,695    مكّون اليد العاملة في  في المائة٥العمالة اإلضافية لتغيير بنسبة 

        200     لكل عاملًاأيام العمل سنوي   *
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  ق العملومؤسسات سو سياسات  - ٤الفصل 

  مقدمة

سوق العمل باعتبارها لبنة جوهرية أخرى لبناء ومؤسسات  هذا الفصل سياسات يتناول
وفضًال عن الحاجة .  تضع العمالة في صميمها من أجل إحالل السالم في العراقةاستراتيجي

 واالنتعاش في العراق يجب مصالحةالملحة إلى عكس اتجاه فقدان األمن المتزايد، فإن عملية ال
ويقتضي ذلك تعزيز . أن تأخذ شكًال يعزز العمالة المنتجة والعمل الالئق في ظل ظروف مقبولة

 أن تجعل الطريق المؤدي إلى -  إن سارت بشكل فعال- يمكنها مؤسسات سوق العمل التي
 الصدمات التي يتعرض لها النظام مقابل تكاليف باستيعاباالنتعاش االقتصادي أسهل وتسمح 

وهذه المؤسسات والممارسات مهمة إلدارة التغيير بشكل متوافق عليه وللحد من . اجتماعية أقل
 ومتطلعًا إلى المستقبل في ًاوتتضمن نهجًا واقعي. عدم اليقين والمجازفة اللذين يواجهان العمال

 سوق العمل النشطةمجال سياسات التدريب وتنفيذ سياسات 

وتوافر المعلومات المتعلقة بسوق  ٢٣
  . العمل

تجتهد الحكومة العراقية في تجديد مؤسسات سوق العمل في ظل ظروف فائقة و
وتم اتخاذ خطوات في ميدان استحداث سياسات العمالة وتعزيز التدريب المهني . الصعوبة

وتضمن ذلك إنشاء مجلس .  القدرات في الوزارات الرئيسيةاالستخدام وبناءوتوفير خدمات 

 
مباشرة عن طريق تدابير : تدعم سياسات سوق العمل النشطة خلق الوظائف بطريقتين أساسيتين هما   23

وبشكل غير مباشر عن طريق ) مثًال األشغال العامة وخلق المنشآت وآذلك إعانات دعم التوظيف(خلق الوظائف 
 مجال العمل توفر معلومات أفضل عن سوق  عبر التدريب وضمان مبادالت آفؤة فيالقابلية لالستخدامتحسين 

آما تستهدف الشباب والمجموعات المستبعدة ). ٢٠٠٥، .al و Auerأنظر (العمل ومضاهاة الوظائف بشكل أحسن 
 هي السياسات التي غير النشطةومن جهة أخرى فإن سياسات سوق العمل . بما في ذلك العمال المصابون باإلعاقة

عانات فيها مجبرين على المشارآة في أنظمة التدريب أثناء الوظيفة أو العمل ولكنهم ال يكون المستفيدون من اإل
من بعض اإلعانات وإن آان من المشترط غالبًا البحث النشط عن " غير نشطين"يتصرفون باعتبارهم مستفيدين 

  .العمل للحصول على هذه اإلعانات
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 سياسات وبرامج فعالة لخلق العمالةمشترك بين الوزارات مكلف بتصميم 

 أيضًا هلتتاس و.٢٤
غير أن هذه التغييرات في المؤسسات، مهما تكن مهمة، لن يكون .  قانون العملعملية مراجعة

فال بد من تنفيذ برنامج متكامل ولكن واقعي آما يذهب إليه هذا . لها بحد ذاتها أثر ملموس
سياسات سوق العمل النشطة : ناوين التاليةوستتم مناقشة هذا الموضوع تحت الع. الفصل

ونظرًا إلى عدم توافر معلومات متاحة عن سياسات سوق . والحوار االجتماعي ولوائح العمل
  . عن سياسات سوق العمل النشطة في العراقتمهيديةالعمل، يستهل هذا الفصل بوضع صورة 

  ٢٥سياسات سوق العمل النشطة

 عام بحلولو. تنشيط سوق العملرئيسيًا ل ًاج برنام٢٠٠٣ الحكومة في عام استهلت
 وبحلول شهر االستخدام، من الباحثين عن العمل في مراآز ٦٠٠ ٠٠٠ سجلت ٢٠٠٥
وتلقى ). ٢ـ٤ و١ـ٤أنظر الجدولين  (٩٤٠ ٠٠٠  ارتفع هذا الرقم ليبلغ٢٠٠٧مارس عام   /آذار

ن وزارة العمل، تابع  آجزء مكون ماالستخداموتشتغل مراآز . العديد من المسجلين تدريبًا
وتشمل أهم وظائفها التعيين والمساعدة .  العمالة فيها وتوجد في آافة المحافظات العراقيةإلدارة

  .٢٦ ةتوعيالسوق العمل وعن على البحث عن العمل وتقديم المشورة المهنية وتوفير المعلومات 

 ٢٠٠٣في عام  هذه الجهود على خلفية من األضرار المادية واسعة النطاق وقد بذلت
 الناشئة عنوصعوبة الحصول على المواد والنقص في اآلالت والمعدات من جراء اآلثار 

   .، مجموعةأعمال النهب والعنف وعقد من العقوبات

وإذا وضعنا في االعتبار أن البلد آان وال يزال تسوده حالة آبيرة من االضطراب، 
اقية للحفاظ على عملياتها رغم آل الظروف بد من االعتراف بمرونة الوآاالت الرسمية العر ال

ومن الواضح أن وجود قدر ما من الثقة بالنظام هو شرط مسبق لهذه المعدالت . السلبية
وبالمقارنة مع بلدان أخرى متأثرة بالنزاعات ـ حيث تكون المؤسسات . المرتفعة من التسجيل

 اإلطار المؤسسي األساسي فإن � من فرط ضعفها عملعاجزة عن الفي غالب األحيان العامة 
وينبغي أن تحاول المساعدة الدولية، . يثدحقابل للتشغيل وإن آان جزء آبير منه يحتاج إلى ت

  . على القدرات المتوافرةاالعتمادحيثما أمكن ذلك، 

 أن هناك أوجه تفاوت هامة بين اإلشارة إلىالصورة اإلجمالية بينبغي وصف  هغير أن
 في االستخدام إلى أن خدمات ١ـ٤ويشير الجدول . الستخداما في أداء خدمات مناطقال

ففي . العراقوسط المحافظات الشمالية والجنوبية آانت تعمل بشكل أآثر فعالية من محافظات 
 

 في أعقاب المؤتمر بشأن ٢٠٠٦يوليه عام / ز تمو٣٠يشير ذلك إلى لجنة العمالة التي أنشئت في    24
ويشارك في اللجنة مختلف الوزارات . ٢٠٠٤ديسمبر عام / ، آانون األول"وظائف من أجل مستقبل العراق"

  .المعنية وآذلك ممثلون لمنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال
رة العمل والشؤون دور وزا"بعنوان ) ٢٠٠٤(علي . يعتمد هذا الجزء على آتاب رياض حسن م   25

ديسمبر عام / ، ورقة مقدمة إلى مؤتمر العمالة الدولي، آانون األول"االجتماعية في تعزيز العمالة في العراق
  .٢٠٠٥ وما عقبه من تنقيح تم تقديمه في عام ٢٠٠٤

  .تشير التوعية إلى إذآاء وعي بفوائد التدريب المهني الممكنة في المجتمع   26
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 ٣نسبة ضئيلة ال تتعدى ل، إال االستخدام، بعد التماس خدمات مراآز توفر العملبغداد مثًال لم ي
  . شخص١٨٤ ٠٠٠ ويبلغ عددهم حواليالمسجلين ل في المائة من بين الباحثين عن عم

   التابعة االستخدامالباحثين عن عمل وحاالت التوظيف في مراآز المسجلين من عدد   :١ـ٤الجدول 
  ٢٠٠٧مارس عام  /لوزارة العمل والشؤون االجتماعية، آذار

  األشخاص الموظفون ٪  الموظفون  المسجلون  المحافظة

 3.4 6,252 183,787  بغداد

 78.1 4,043 51,750  الح الدينص

 10.5 6,951 66,552  ديالى 

 30.2 9,600 31,767  آربالء

 10.9 6,018 55,096  النجف

 32.1 26,221 81,805  القادسية

 25.2 12,893 51,181  )كوتال(واسط 

 11.7 2,177 18,685  المثنى

 36.8 21,992 59,731  ميسان

 68.0 49,579 72,947  ذي قار

 28.0 17,701 63,274  البصرة

 48.8 8,592 17,609  األنبار 

 12.0 7,640 63,715  بابل 

 17.7 16,145 91,338  نينوى 

 34.6 361,000 10,449  أربيل

 4.5 716,000 16,077  السليمانية

 9.6 4,657 48,576  التأميم

 17.8 228,000 1,278  دهوك

 21.5 201,766 939,041  المجموع 

  . عة من وزارة العمل والشؤون االجتماعيةومبيانات مج:  المصدر
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   االستخدام مراآز فيالباحثين عن عمل وحاالت التوظيف المسجلين من عدد   :٢ـ٤الجدول 
  ٢٠٠٥التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية لعام 

  الباحثون عن عمل    المفتوحةاالستخداممراآز 
  )الفباآل(المسجلون 

  األشخاص الموظفون 
  )باآلالف(وق العمل في س

األشخاص الموظفون في 
  )نسب مئوية( سوق العمل

 4 4.9 120.1  بغداد

 67 3.5 5.2  تكريت

 17 6.0 35.6  بعقوبة

 74 9.5 12.8  آربالء

 40 6.0 15.1  النجف

 46 26.9 58.7  الديوانية

 54 12.1 22.5  كوتال

 12 2.1 18.1  المثنى

 38 21.9 58.0  ميسان

 82 49.0 59.4  ذي قار

 29 11.3 39.1  البصرة

 52 4.0 7.6  الفلوجة

 35 3.3 9.3  الرمادي

 40 7.6 19.0  بابل

 33 16.1 48.2  نينوى

 3 0.3 8.9  أربيل

 4 0.6 14.1  السليمانية

 10 4.5 47.7  آرآوك

 18 0.2 0.8  دهوك

 32 189.7 600.2  المجموع

  . تماعيةعة من وزارة العمل والشؤون االجوبيانات مجم : المصدر

 ٩٤٠ ٠٠٠، آان عدد المسجلين في مراآز االستخدام حوالي ٢ـ٤حسب الجدول 
 في ٥٠ وذلك يمثل ارتفاعًا يبلغ - ٢٠٠٧مارس عام / شخص باحث عن عمل في شهر آذار

 ٢٠٠٧وعدد الباحثين المسجلين في عام ). ٢ـ٤الجدول  (٢٠٠٥المائة تقريبًا مقارنة برقم عام 
ومن بين هؤالء يبلغ عدد األشخاص .  في المائة من القوة العاملة١٢حوالي آبير نوعًا ما ويمثل 

 في المائة ٢١٫٥ شخص أو ٢٠٢٠٠٠الذين تم توظيفهم في سوق العمل أو وجدوا عمًال حوالي 
  .٢٠٠٥ ويمثل ذلك انخفاضًا يبلغ الثلث عن عام -من المسجلين 



 ومؤسسات سوق العمل سياسات
 

43 

  ٢٠٠٤ - ٢٠٠٣: الخلفية التعليمية للباحثين عن عمل  :١ـ٤الشكل 
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  . )استنادًا إلى بيانات أبلغتها الحكومة( منظمة العمل الدولية  :المصدر

النتقال من المدرسة ب في اصعوبة التي يجدها العديد من الشباال مدى ١ـ٤يبين الشكل 
 الوظائف هم أساسًا المتخرجون إيجاد الذين يواجهون أآبر الصعوبات في بوالشبا. إلى العمل

 -رجال هم من ال في المائة ٨٩ المسجلين من بين الباحثين عن العملو. الدراسةوالمتوقفون عن 
ومن ثم فإن ). ٢أنظر الفصل (سلوك سوق العمل بين المرأة والرجل في استقطابًا مما يعكس 

 من أولوياتمشارآتها في سوق العمل يعد أولوية زيادة توفير التدريب للمرأة من أجل تسهيل 
  .وزارة العمل

ط مراآز التدريب المهني مع وزارات الصناعة والعمل والصناعات العسكرية وترتب
وتتضمن المجاالت التي .  التدريب في وزارة العملإدارة تحت رعاية ًاولكنها تندرج عمودي

واللغات ومد التوصيالت السلكية السيارات والسباآة  هذه المراآز، ميكانيك في ندرجت
  . األغذيةتجهيزو) اإلنجليزية(

  )بماليين الدوالرات أمريكية(اإلنفاق على سياسات سوق العمل النشطة   :٣ـ٤الجدول 
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  

 58.8 74.7  تدريب سوق العمل والعمالة المدعومة 

 4.5 18.0   الوطنيةاالستخدامخدمات 

 -- 125.0  األشغال العامة

 63.3 217.7  المجموع

 %0.2 %0.8   من الناتج المحلي اإلجماليآحصةالمجموع 

   . التقاعدشبكات األمان ومعاشاتسياسة العمل و: الحماية االجتماعية في المرحلة االنتقالية، ٢٠٠٥البنك الدولي، : المصدر
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 في المائة من الناتج ٠٫٨ على سياسات سوق العمل النشطة في العراق اإلنفاقبلغ 
وفي ). ٣ـ٤ر الجدول أنظ (٢٠٠٥ في المائة في عام ٠٫٢ و٢٠٠٤المحلي اإلجمالي في عام 

 في ٠٫٦٥و( في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ٠٫٤أمريكا الالتينية يتم إنفاق متوسط قدره 
 يةبلدان االنتقالالالمائة في 

وفي حالة ). Auer et al.2005(على سياسات سوق العمل النشطة ) ٢٧
 نفقاترات غير المتكررة، أي  االستثماعنالعراق ينشأ هذا المستوى المرتفع نسبيًا من اإلنفاق 

  . من آالت وعقار ما دمّرإعمارإعادة 

 التدريب المهني في سياق اقتصاد تسيطر الدولة االستخدام ومؤسساتونشأت مراآز 
ويعني ذلك أن ". نهج تسهيلي"اعتماد عليه بشكل آبير ولكنها تزيد من ترآيزها اآلن على 

للتحول إلى  في القطاع الخاص أو المساعدة ةفيوظلبحث عن لالعمال يتلقون التشجيع والمشورة 
ويزداد االعتراف بأن .  للدولةمملوآة إلى مشاريع هم من توجيهًال بدعمال لحسابهم الخاص

بيد أن .  المواطنينجميع الوظائف لجميعالدولة لم يعد في طاقتها االضطالع بمسؤولية خلق 
وظائف النوعية تدني الدخل المنخفض وأحد الحواجز التي تحول دون تحقيق هذه الرؤية هو 

توقعات العمال في غالب األحيان فالوظائف في القطاع الخاص ال تلبي . في القطاع الخاص
 فإن تحسين خدمات سوق العمل ،وهكذا. داموا قادرين على ذلك  مابوبالتالي يرفضها الشبا

وسيكون . الصغيرةت نشآألشخاص العاملين في الما مع رفع مستوى معيشة يتزامنيجب أن 
  .ة منتجة حاسمة في تحقيق هذا الهدفصلالتدريب 

فسياسة التدريب .  من هذه الجهود مخصصة ومرتجلة في طبيعتهاالكثيرغير أن 
وتحاول وزارة العمل .  النظام السابق ال تزال قائمة شكليًا على األقلا التي اعتمده،المهني

ة مستخدمة وسائل متواضعة وفي بيئة صعبة إلى ها العمالمثلمعالجة المشكلة الهائلة التي ت
 تبرز إمكانية ما يتسنى القيام به لو ٢٠٠٤إال أن االنجازات في هذا الميدان منذ عام . أقصى حد

وقدمت منظمة العمل الدولية دعمًا لوزارة العمل والشؤون .  قدرة مؤسسية مالئمةبناءتم 
  . قدراتهايةفي مجال تقو ٢٠٠٦ - ٢٠٠٣االجتماعية في الفترة 

  استغالل الفرص

إن مدى إمكانية استغالل سياسات سوق العمل النشطة سيتوقف على التقدم المحرز في 
ومن بين . األمد وقدرته على االستجابة للتحديات قصيرة االستخدامتجديد فعالية نظام خدمات 

  :٢٨، أال وهيًاالقضايا المتعددة التي يجب التصدي لها تتطلب القضايا التالية ترآيزًا خاص

 بمرحلة من عدم ًايمر العراق حالي. سوق العمل بعملية المصالحةسياسات ربط 
تؤثر سلبًا ال محالة في حياة جزء آبير من على الصعيد االجتماعي، االستقرار والتغيير 

 
أما الرقم المتعلق بالبلدان . علق بأمريكا الالتينية فقط إلى التدريب وتوليد العمالةيشير الرقم المت   27

االتحاد : في البلدان التالية النفقاتالمتصلة بسياسة سوق العمل ويمثل متوسط  النفقاتاالنتقالية فيشمل آافة 
  . وآرواتيا وهنغارياالروسي واستونيا وأوآرانيا وبولندا وبلغاريا والجمهورية التشيكية وسلوفاآيا

ستقدم منظمة العمل الدولية دعمًا تقنيًا باستحداث المجاالت الثالثة األولى من بين هذه المجاالت    28
  . عبر برنامج تموله الجهات المانحة٢٠٠٧انطالقًا من مستهل عام 



 ومؤسسات سوق العمل سياسات
 

45 

مصلحة في المحلية بيد أن من المهم بالنسبة لمستقبل العراق أن تكون لكافة المجتمعات . السكان
 ٠٠٠فقد زهاء  ٢٠٠٣ الجيش عام التسريح منويقدر مثًال أنه عبر . ء السلم والحفاظ عليهبنا

 واسعة النطاق تسريحاتآما فقد العديد وظائفهم من جراء ال.  مصدر دخل مستقررجل ٥٠٠
 مالئمة استخدامواعتماد تدابير .  الداخلية واإلعالم وفي الصناعات العسكريةيفي وزارات

وعات المختلطة التي تتفاوت ما بين الجنود العاديين إلى آبار المسؤولين لصالح هذه المجم
إحدى الخطوات التي اتخذتها الحكومة تمثلت  وً.اإلداريين في الوزارات يشكل تحديًا صعبا

حزب البعث بالعودة إلى الخدمة المدنية ولكن من السابقين في ي السماح لألعضاء فالعراقية 
 وتعزيزها استباقيةال بد من اتخاذ تدابير و. مزيد من التدابيرالتخاذ  امن المطلوبالواضح أن 

في حالة وجودها أو رفع مستواها إن سمحت الحالة األمنية بذلك، مثل إعانات األجور 
والتدريب وإعادة التدريب والتمويل بالغ الصغر وآذلك برنامج توفير النقد مقابل العمل، إلى 

 الذين تم فصلهم، قد يبدو أن التعيين في وظائف القطاع العام هو وفيما يتعلق باألشخاص. حد ما
لذا اعتمدت السلطات العراقية خالل السنوات األخيرة، على . شكل العمالة الوحيد المقبول

 التعويل على نطاق واسع على ما ًاويعكس ذلك جزئي.  واسع النطاق في القطاع العاموظيفالت
غير أنه يجب توخي الحذر لتدارك الرغبة . في العراق" العقد االجتماعي التقليدي"يسمى 

وليس هناك شك في أن .  العام بواسطة تحقيق استدامة مالية طويلة المدىستخدامالشائعة في اال
إيجاد حل مالئم لهذه القضية يشكل تحديًا وقد ينطوي على موازنات صعبة ولكن التحدي حري 

  .جمة عن تفكير ناضجية ناعملبأن يواجه بحلول سياسية وبرامج 

فإن المهمة على هامة مهما آانت التدابير الملحة سالفة الذآر :  المؤسسيةةبناء القدر
وفي .  والتدريب المهنياالستخدامالمدى البعيد تتمثل في تجديد قدرة النظام الوطني لخدمات 

راء المعدات  المباني وشإعادة تأهيل تزال تطغى على البرنامج الحاجة إلى الوقت الراهن ال
ومن الضروري بناء المزيد من القدرات، خاصة في مجال أنظمة . واستحداث المواد التدريبية

الهدف من  ويجب أن يكون.  إجراءات التسجيل والمشورة المهنيةسهيلمضاهاة الوظائف وت
 ة بشكل أفضل من أجل االنتقال إلى نهج أآثر استراتيجياالستخدامذلك تنسيق استحداث خدمات 

وغير  المكلفين بالتدريب المهني دريبويجب أن يتضمن هذا المجهود ت.  سوق العملةفي سياس
وتم إنشاء وحدة جديدة في وزارة العمل .  في مجال بناء القدراتذلك من عمليات التدخل
ويشكل ذلك بوضوح قضية مهمة إذ غالبا ما يوجد األطفال في عداد . لمكافحة عمل األطفال

والمجموعات األخرى التي يجب . فًا في أوقات االنتقال والتغييراضعستااألشخاص األشد 
األشخاص  أو اتتتكون من األشخاص الذين تعرضوا للصدمبصورة خاصة استهدافها 

  . داخل بلدهمالمصابين بإعاقة نتيجة ألعمال العنف واألرامل اللواتي لهن أطفال والنازحين

لتدريب ينبغي ل ههناك إجماع آبير على أن: الطلباالنتقال إلى نظم تدريب موجهة إلى 
. أي أن المهارات ينبغي أن تتصدى للندرة في أسواق العمل. طلبي أن يكون موجها إلى النالمه

 القطاع العام يمكن التنبؤ بالطلب على المهارات إلى نشآتوفيما يتعلق بالعمالة مقابل أجر وم
 في القطاع الخاص  األشخاص أن يجدوا عمًالإال أنه سيتعين في النهاية على عديد من. حد ما
ونظرًا إلى الفجوة الكبيرة .  نظام التدريب المهنييلقى حاليًا اهتمامًا حقيقيًا من جانبالذي 

، ال يعتبر العديد االستخدام في القطاع العام ونوعية الوظائف بالمقارنة مع القائمة في األجور
رافق تومن ثم يجب أن ي.  جهد اآتساب تدريب خاصمن العمال بعد القطاع الخاص خيارًا يبرر

 بما ،ت الخاصةنشآمج لتحسين نوعية الوظائف في المابرمع التدريب الخاص بالقطاع الخاص 
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مقترنًا وما لم يتم ذلك بشكل متكامل فإن التدريب غير الكامل  . بالغة الصغرنشآتفي ذلك الم
 منخفض أسيرة شرك النموت الخاصة نشآي المفقدان نوعية المنَتجات قد يكون حلقة مفرغة تبقب

وللعديد من البلدان تجربة . وظيفة توفير المزيد من التدريب أثناء المطلوبمن الو. اإلنتاجية
 في بما من قبل الشرآاء االجتماعيين مناسبةإيجابية في مجال إنشاء لجنة توجيهية بمشارآة 

.  نظام تدريب مهني موجه إلى الطلبنحو لتوجيه السبيل - ت الصغيرةمنشآذلك من يمثلون ال
ويكتسي ذلك أهمية خاصة إذ أصبحت العولمة واقعًا يشهده العراق وبات التنويع االقتصادي 

  . ةحاجة إستراتيجي

يتوقف نجاح تدابير سوق العمل بدرجة آبيرة على : المعلومات المتعلقة بسوق العمل
بقية التدابير أن تكون فعالة إال لمكن للتدريب ووال ي. المعلومات المتعلقة بسوق العمل نظمأداء 

عندما يتم استقصاء حاجات سوق العمل بشكل مالئم وتسجيل المعلومات المتعلقة بتحديد 
 بيانات قاعدة العراقية اتوتتوافر لدى مراآز الخدم. على النحو السليمالمهارات والتوقعات 

وتحسين .  إلى مستوى المعايير الدوليةء بهالالرتقابد من مجهود واستثمار أآبر بكثير  ولكن ال
 معلومات أآثر دقة عن سوق العمل يمكن إيصالها إلى وضع على أن يساعدالنظام من شأنه 
وعلى المدى القريب، ينبغي أن يرآز التدريب على المهارات في المجاالت . الباحثين عن عمل
وينبغي توجيه . ومات واالتصاالت، مثل قطاع البناء وتكنولوجيا المعل عليهاالتي يوجد طلب

 المتوسط والبعيد، فمن األمدينأما على . جات هذه القطاعاتاحتياالنظام الموجود لتلبية 
للحصول على معلومات ال ) عمالة الشباب مثًالعن (الضروري إجراء استقصاءات مستهدفة 

ون من الجوهري ولكي يتم ذلك بنجاح سيك. تتوافر بسهولة في الوقت الراهن عن سوق العمل
 المرآزية لإلحصاءات وتكنولوجيا المعلومات في الهيئةبين و الوزارات بينوجود تنسيق وثيق 

  .وزارة العمل والشؤون االجتماعية

  ١ـ٤اإلطار 
   التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والعمالة في العراقالتعميربرنامج 

ء على تجاربه السابقة في مناطق ما بعد الحروب بنا ،استهل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 والعمالة في التعمير العمالة في العراق، برنامج وضعمثل أفغانستان ومنطقة البلقان ونظرًا إلى 

  .يتم تنفيذها عبر البلداليد العاملة العراق بهدف إنعاش خلق العمالة عبر مشاريع معتمدة على 
عة األوروبية والمملكة المتحدة اوالدانمرك والجموالبرنامج الذي يموله آل من بلجيكا 

ضعفة ورفع مست لصالح المجموعات الاألمدواليابان، يمول مشاريع مصممة لخلق عمالة قصيرة 
ويتعين أن يتم ذلك عن طريق العمل بشكل وثيق مع .  مراحل المشروعجميعمعدل مشارآتها في 

  . المحليينتعاقدينلمواالمحلية المجتمعات المحلية والدوائر الحكومية 
  :وتتمثل أهداف البرنامج واستراتيجياته فيما يلي

 ضعفة؛مستخلق عمالة مؤقتة لصالح المجموعات ال •
 في تصميم البرامج وتخطيطها وتنفيذها؛المحلي زيادة مشارآة المجتمع  •
  زخمًا؛ؤها القطاع العام وإعطاآتشن وإعادة هيكلة متأهيل •
  .دارة سليمة للديون القدرة الوطنية لتحقيق إتقوية •

ووفقًا لبعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، آان برنامج التعمير والعمالة في 
 شخص ٢٣ ٠٠٠  أآثر منعلى، ٢٠٠٥يناير عام / آانون الثانيالعراق، قد عاد بالفائدة بحلول 
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 مليون ٤٫٥ا  مشروعًا بلغت تكاليفه١٦٨عبر تنفيذ فقط، عاطل عن العمل في جنوب العراق 
 عمل عبر يوم مليون ٤٫٦ على، تم توليد ما يزيد ٢٠٠٦ وبحلول منتصف عام .دوالر أمريكي

وتضمنت هذه المشاريع .  شخص عاطل عن العمل١١٠ ٠٠٠  مشروعًا استفاد منها أآثر من٨٦٩
 .والري والتنمية الريفيةالصحية  والمرافق الصرف شبكاتإصالح الطرق وجمع القمامة وترميم 

:  الوطنيعمارإلإعادة ااإلنسانية وبرنامج األنشطة  بين يربطهذا البرنامج بمثابة جسر هام و
فهو يلبي الحاجات الملحة على مستوى المجتمعات المحلية ويمكن أن يؤدي إلى تغييرات ملموسة 
ودائمة في ظروف المعيشة بينما يعزز في نفس الوقت قدرة اإلدارات والمجتمعات المحلية على 

  .ظروف المعيشة العامةفي  تغيير إيجابي  إحداثعمل جنبًا إلى جنب من أجلال
  http://www.iq.undp.org/economy.html:  المصدر

  الستخدام والمهاراتلقابلية التحسين 

  التعليم المهني

وآان . يعتبر التعليم المهني في العراق جزءًا من النظام التعليمي في المرحلة الثانوية
ذ بداية القرن العشرين ولكنه لم يمثل هدفًا سياسيًا أوليًا إال بعد وصول حزب البعث موجودًا من

 بموجب قانون  السياسة التعليمية المطبقة حاليًاوقد وضعت. ١٩٦٨إلى سدة الحكم في عام 
 المهني التدريبالذي يضمن تغطية الدولة لتكاليف ثالث سنوات من ) ١٩٧٤(التعليم المجاني 
  ). ٤ـ٤أنظر الجدول (دًا من شعب التعليم الثانوي الثالث الممكنة باعتباره واح

  )النسب المئويةب( ٢٠٠٤عام : التدريب المهني في مرحلة التعليم الثانوي  :٤ـ٤الجدول 

  التسجيل في المدارس الثانوية حسب نوع المدرسة 
  ) سنة من العمر١٨ ـ١٦(

  اإلناث  الذآور

 1.9 7.9  التعليم المهني

 28.5 37.9   السادس من شهادة البكالوريانحو الصف

 4.6 3.1  تدريب المعلمين

 73.1 61.8  غير المشارآين

  . )استنادًا إلى بيانات أصدرتها الحكومة(منظمة العمل الدولية  : المصدر

بعد إنهاء المرحلتين االبتدائية والمتوسطة، يكون للطالب الخيار في متابعة تعليم مهني و
 في المائة، بخيار ١٠ويتمتع عدد من المتفوقين من هؤالء الطالب يمثل . مدته ثالث سنوات

ومن بين آافة البنين والبنات في الفئة . سنتين أخريين في آلية تقنيةلإضافي لتمديد هذا التعليم 
ي المائة من ف ١٫٩ في المائة من البنين و٧٫٩ عامًا، يتابع هذا الخيار ١٨ و١٦العمرية بين 

يعود السبب في هذه النسبة المئوية المنخفضة إلى معدل التوقف المرتفع عن و. فقط البنات
 في المائة من مجموع البنات ٧٣٫١ في المائة من مجموع البنين و٦١٫٨الدراسة، أي أن 

 في ٣٧٫٩ويواصل .  عامًا١٩يتخلون عن المدرسة ويلتحقون بالقوة العاملة قبل بلوغ سن 
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ئة من البنات قطع أشواط أآبر من الدراسة في المدرسة الثانوية  في الما٢٨٫٥المائة من البنين و
  .٢٩)البكالوريا(  إلى شهادة الدراسات الثانويةفضي بهمت

ويصح . ١٩٩٤ أن التسجيل في التعليم المهني قد انخفض منذ عام ٢ـ٤ويوضح الشكل 
 االرتفاع وهناك اتجاه نحو. ذلك، بالنسبة للمدارس الصناعية والتجارية، على وجه الخصوص

  .٢٠٠٣منذ عام 

  التسجيل في التعليم المهني في العراق حسب الموضوع الدراسي  :٢ـ٤الشكل 

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

دراسة مهنية عام�ة  زراعي تج�اري  ص�ناعي 
      

توقفت خالل عام  الحظ أن الخدمات. ٢٠٠٤الخالصات اإلحصائية للعراق،  العمل الدولي، مكتب : المصدر
  .٢٠٠٣اسقط عام لذا .  ولكن تم استئنافها منذ ذلك الوقت٢٠٠٣

  عليميالنظام الت

 إليه في سياق أوسع نطاقًا، يعد حاسمًا أيضًا إذا نظرناإن النظام التعليمي على العموم، 
، تشدد توصية ٣٠وفيما يتعلق بالتعليم والتدريب والتعلم المتواصل. فيما يتعلق بسياسات العمالة

 عدةقا، على الترابط بين )١٩٥رقم  (٢٠٠٤لمنظمة العمل الدولية، تنمية الموارد البشرية 
 لها جسيمةفي العراق توجد مشكلة و. المهارات في سوق العمل وأداء النظام التعليمي بوجه عام

فأغلب الظن مثًال أن . لقابلية الستخدام خريجي التعليم الثانوي في القوة العاملةا بضعفصلة 
ن  أآثر من الشخص الذي توقف ععاطًال عن العمليصبح الشخص الذي أنهى دراساته الثانوية 

 منظمة التعاون والتنميةوذلك متناقض تمامًا مع التجربة في بلدان . الدراسة قبل هذه المرحلة
حيث يكاد العمال الذين انهوا التعليم الثانوي ال يعرفون البطالة، مقارنة االقتصادي في الميدان 

  . باألشخاص الذين تلقوا قليًال من التعليم

 
  .٢٠٠٤، الخالصات اإلحصائية للعراقمكتب العمل الدولي،     29
  .، جنيفالتعلم والتدريب من أجل العمل في مجتمع المعارف، )٢٠٠٣(ولي أنظر مكتب العمل الد   30
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في صميم الخطط اإلنمائية الحكومية مع الترآيز ، آان النظام التعليمي ١٩٩١وقبل عام 
 السيما في الميادين العلمية -وآان التعليم العالي . التعليم العالي والتدريب المهنيعلى 

 الشرق ان، من بين أآبر بلدومن ثم آان العراق يعد، تقليديًا. ذا مستوى دولي -والتكنولوجية 
وتدهور التعليم . نون واإلداريولماء والمهندس والعؤهلونالعمال المحيث األوسط عددًا من 

 وال يعود -العام والتعليم المهني تدهورًا آبيرًا خالل العقدين الماضيين، آما سنرى فيما يلي 
  . ١٩٩٦السبب في ذلك آله إلى العقوبات، إذ لم تبدأ هذه األخيرة إال في عام 

 ١٢ و٦ما بين عمر (ي لزامتدائي إوفي حين أن التعليم االب. وتوفر الدولة التعليم مجانًا
متاح على نطاق واسع ويتكون من )  عامًا١٨ و١٢ما بين عمر (، فإن التعليم الثانوي )عامًا

دخول لإلعداد لثالث سنوات في مدرسة متوسطة تتبعها ثالث سنوات في المدرسة الثانوية 
في مسار تقني، أو الجامعة أو ثالث سنوات من التدريب المهني يعد الطالب نفسه للشروع 

  .  آي يصبح مدرسًاالطالب  مخصصة إلعدادخمس سنوات في مدرسة 

   منظور إقليميمنالتعليم ومحو األمية في العراق   :٥ - ٤ الجدول

البلدان 
   معدل التسجيل   بين البالغينمعدل محو األمية  واألقاليم

  ةفي المدرسة االبتدائي

 ٪
للداخلين 

في 
المدرسة 
االبتدائية 

غين البال
  ٥درجة 

معدل التسجيل 
المدرسة في 

في الثانوية 
  رةـالفت
٢٠٠٠-١٩٩٧* 

  )إجمالي(

  ٢٠٠٠-١٩٩٧  ٢٠٠٠  ١٩٩٠* 
  )إجمالي(

٭ ٢٠٠٠ـ١٩٩٧
      )صافي(

-١٩٩٥  إناث  ذآور  إناث  ذآور  إناث  ذآور  إناث  ذآور  
  إناث  ذآور  *١٩٩٩

 29 47 72 86 100 91 111 23 55 20 51  العراق

 83 88 99 90 95 96 103 44 67 34 60  مصر

 75 81 98 73 74 85 88 69 83 54 72  إيران

 89 86 98 94 93 101 101 84 95 72 90  األردن

 41 46 92 94 99 105 113 60 88 48 82  اسوري

             الشرق األوسط
 62 68 93 75 83 86 95 52 74 39 66  إفريقيا شمال و

  _english.xlswww.unicef.org/files/table 5  اليونيسيف   :المصدر

 تدهور النظام التعليمي العراقي بالمقارنة مع البلدان المجاورة ٥ ـ ٤يبين الجدول و
 ٢٠٠٠وآان معدل األمية في العراق عام . اوبلدان المقارنة ـ األردن ومصر وإيران وسوري

 النساء، وهو معدل أآبر مما هو عليه في أي بين في المائة ٧٧ الرجال وبين في المائة ٤٥ بلغي
 اإللمام أن معدل إلى دالئل تشيرورغم ندرة الدراسات المتاحة، هناك . بلد من البلدان المقارنة

فالدراسة . القراءة والكتابة آخذ في االنخفاض ويعكس تدهور نوعية النظام التعليميب
 اإللمام أن معدل بينة في العراق، على سبيل المثال، تيلمعيشلظروف اعن ااالستقصائية 
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 مجموع السكان ولكنه فيأآبر مما هو عليه )  عاما٢٤ًًو١٥بين ( الشباب بينبة القراءة والكتاب
وفي ذلك إشارة إلى حد ما إلى التغير في .  عامًا٣٤ - ٢٥أقل مما هو عليه بالنسبة للفئة العمرية 

ور الوقت ويبدو أنه يؤآد أن النظام التعليمي العراقي يسير حاليًا في النظام التعليمي مع مر
وسيكون من الضروري عكس هذا االتجاه عن طريق تجديد النظام المدرسي . طريق منحدر
 .ورفع مستواه

، ويتمثل مؤشر آخر من المؤشرات الدالة على رأس المال البشري والتقدم العلمي لبلد ما
 ًاها في مجالت دورية متخصصة ومعترف بها دوليصدارتم إ عدد المنشورات التي في

 عديد عن رآب البلدان الصناعية وآذلك عن رآبت البلدان العربية خلفوقد ت). ٦ـ٤الجدول (
 في تقرير التنمية البشرية في البلدان العربية من عام يتضحمن البلدان اآلسيوية النامية، آما 

  ).٢٠٠٢ي، برنامج األمم المتحدة اإلنمائ (٢٠٠٢

  اإلنتاج العلمي والتكنولوجي للبلدان العربية واألوراق المنشورة  : ٦ـ٤الجدول 
  )عدد المنشورات(المتخصصة الدولية في المجالت الدورية 

 ٩٥ ـ ١٩٩٠ ٧٥ـ  ١٩٧٠ 

 931 380 العراق
 12,072 3261 مصر
 1,472 61 األردن
 471 38 سوريا

 8,306 126 المملكة العربية السعودية

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية في البلدان العربية،  : المصدر
  . ٢٠٠٢الملحق اإلحصائي، نيويورك، 

 القائل بأن مستوى قدرة العراق في أي قدرًا من المصداقية للر٦ـ٤يعطي الجدول و
ان العربية في السبعينات، إن قدرة العديد من البلدمماثًال لمجال البحث العلمي والتكنولوجي آان 

ورغم أن العراق ضاعف عدد منشوراته العلمية والتكنولوجية مرتين . أعلى منهاكن يلم 
 فقد زادت مصر عدد منشوراتها -ونصف المرة، فإن البلدان األخرى فعلت أآثر من ذلك 

. ٦٦ل والمملكة العربية السعودية بمعد ١٢ بمعدل ا وسوري٢٤ واألردن بمعدل ٣٫٧بمعدل 
 مثل هذه التطورات تكراروليس هناك ما يدعو إلى االعتقاد بأن العراق لن يكون بمقدوره 

  .وتدارك ما فاته على المدى الطويل



 ومؤسسات سوق العمل سياسات
 

51 

  

  ٢ـ٤اإلطار 
   القدرة اإلحصائية في العراق بناءإعادة 

 القدرات في  وبناءإعادة اإلعمار القدرة اإلحصائية مساهمة هامة في بناءتشكل إعادة 
وتصميم سياسة العمالة والسياسة االجتماعية بشكل فعال يتطلب توافر بيانات سليمة . اقالعر

وتشكل البيانات اإلحصائية غالبًا مصدرا فائق القيمة لمختلف . النوعية ومواآبة للعصر وشفافة
وعلى الرغم من . العمالء في سوق العمل مثل المنشآت ومنظمات العمال والباحثين عن العمل

  المعيشيةوالسيما عبر الدراسة االستقصائية لألسر -لة البيانات خالل السنتين األخيرتين تحسن حا
 ال تزال هناك -ة في العراق يلظروف المعيشعن االدراسة االستقصائية  في إطار ٢٠٠٤عام ل

 هي في الوقت الراهن المرآز ة المرآزية لإلحصاءات وتكنولوجيا المعلوماتهيئالو. فجوات هامة
وقامت منظمة العمل . ات في الحكومة العراقيةءيسي الذي يتمتع بالكفاءة في مجال اإلحصاالرئ

 القدرات بناء تدخل هامة فيما يتعلق بعملياتالدولية ووآاالت أخرى من وآاالت األمم المتحدة ب
 ةهيئالوينبغي، إن سمحت الظروف بذلك، تنفيذ استقصاء . هذه العملياتمزيد من ال المطلوبولكن 

 مراحل أآثر ، على المتعلق بالعمالة والبطالة،المرآزية لإلحصاءات وتكنولوجيا المعلومات
وقد تكون االستقصاءات . انتظامًا ومن الممكن جعل التعاريف التي يقوم عليها أآثر وضوحًا

الشباب مفيدة ألغراض ومميزات خاصة لدى مهارات من المستهدفة لحاجات أصحاب العمل 
يد تجارب من بلدان أخرى بأن التعاون الوثيق بين مكتب اإلحصاءات واألجزاء وتف. االستخدام

 مقدمًافقد يساعد ذلك مكتب اإلحصاءات على أن يصبح . األخرى من الحكومة يعد أمرًا حاسمًا
  .لخدمات للوآاالت الحكومية بأسرهال

  الحوار االجتماعي وتنظيم سوق العمل
 وجود إطار تنظيمي فعال وحوار ،شكل جيدمن العناصر الهامة لسوق عمل يسير ب

 المفاوضة الجماعية تجريويمكن أن .  العمالممثلياجتماعي بناء بين ممثلي أصحاب العمل و
 ولكن لكي تقوم العالقات ،والتفاوض على مستويات المصنع واإلقليم والقطاع والوطن

 على ها تمثيلية ومستقلةالصناعية على أسس سليمة ينبغي أن تتمتع آافة األطراف بشرعية آون
ويتم وضع قواعد التفاوض . معًا وينبغي أن ينطبق ذلك على القطاعين الخاص والعام .السواء

ًا عن طريق أولي، أحرزت الحكومة العراقية تقدمًا ٢٠٠٣وبعد عام .  العمللوائحبموجب 
ة العمل الدولية،  العمل بمساعدة من منظمقانون شروع قانون العمل وإعداد مإلى تنقيحالمبادرة 

العمل الدولي في في مكتب وآما الحظت لجنة الحرية النقابية . ولكن ذلك لم يتم اعتماده بعد
 اعتمدها التي ،تزال قوانين حظر نقابات العمال ال ٢٠٠٥أآتوبر عام  /األولشهر تشرين 

يد لضمان حماية  العمل الجدقانونوآانت اللجنة تتطلع إلى اعتماد  النظام األخير سارية المفعول
آاملة لحق التنظيم والمفاوضة الجماعية لكافة العمال وأصحاب العمل ومنظماتهم في العراق 

  .٣١وضمان إلغاء قوانين حظر نقابات العمال لدى الحكومات المحلية والوطنية

 
  ٣٤٢التقرير رقم ) ٢٤٥٣الحالة رقم (أنظر تقرير لجنة الحرية النقابية عن العراق    31
)Vol .LXXXVIX, 2006, Series B, No.2( على العنوان ،:  

http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/libsynd/LSGetByCase.cfm 
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  تطوير الحوار االجتماعي في العراق

 ١٩٥٨خه إلى عام  قانون يعود تاريبموجبتم االعتراف بحقوق العمال في العراق 
وإنشاء إطار قانوني للوساطة والتحكيم وتسوية النزاعات في مجال ) ١٩٥٩صادر عام (

بيد أنه، في نهاية الثمانينات انتهج نظام حزب البعث نهجًا مخالفًا أدى إلى . المصالح الصناعية
قد لدولي  العمل اكتبمالنقابية في  لجنة الخبراء ولجنة الحرية آانتو. تدهور عام للحقوق
ي تتم مناقشته حاليًا، ذ، المشروع قانون العملحدد يو. طوال التسعيناتالحظتا ذلك بأسف 

وعلى مثل هذا .  للعمال ألغراض المفاوضةبرابطةالظروف التي يجب فيها االعتراف 
األساس، يمكن للشرآاء االجتماعيين أن يتوقعوا أداء دور استشاري في صياغة سياسة الدولة 

  .لق بقضايا مثل البطالة وتدابير السالمة والصحةفيما يتع

   وإنهاء االستخدامتوظيفقواعد ال

 رغم ، وإنهاء االستخداموظيفالمعايير للتمن أدنى حدًا تضع قواعد تنظيم العمل عادة 
 من التسريحويجب أن تكون قواعد . أن هذه المعايير قد تحتاج إلى التأويل عن طريق المفاوضة

وقانون عام . الخصوص، شفافة وعملية لضمان االمتثال وتسهيل إنفاذ القانون، على وجه العمل
 إذا رغبت في تعيين استخدام مكتب اللجوء إلى الذي يطبق حاليًا يشترط على الشرآات ١٩٨٩
ضع اإلجراءات والحدود الزمنية التي يتعين على الشرآات والمكاتب احترامها ي وهو. العمال

 الشرآات، مع مراعاة بعض االستثناءات، قبول العمال الذين ويشترط على. لهذا الغرض
 االستخدامالمؤهالت المناسبة والذين تمت إشارتهم على الشرآات من قبل مكتب ب يتمتعون

وعالوة على ذلك، ال يمكن ألصحاب العمل إنهاء عالقات االستخدام إال إذا آان ). ١٧المادة (
وقد يكون من المهم، فيما يتعلق . رور بعملية تحكيم وبعد المحجم المنشأةسبب اإلنهاء خفض 

 مع ظروف السوق ي تتكيفلشرآات آلباإلطار التنظيمي الجديد، الجمع بين قدر من المرونة 
ومن مقومات النجاح المهمة إضفاء . لعمالل االستخدام ضمان أمن الدخل ووبينالمتغيرة 

ثالثي ضروري لصياغة الالجتماعي والحوار ا. ٣٢الصبغة المؤسسية على سياسات سوق العمل
 على قبول التغيير وتحسين الهيكل الثالثيوسيساعد . سياسات فعالة لسوق العمل وتنفيذها

  .صياغة اللوائح والسياسات وضمان التمويل المستدام

 على حساب  تفاديًا لحاالت التعسفضمانات العمل عددًا من الشروع قانونتضمن ميو
 فهم عدم إحراز التقدم في الموافقة على القانون الجديد في لحال منال بد بطبيعة او. العمال

ًا ومواآبًا الئمإال أن عدم جعل قانون العمل م. ضوء الظروف االستثنائية السائدة في العراق
 الرغبة في إنفاذ وقد يفضي إلى اثباطتعسفية مخصصة للعصر قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات 

 
ساهمت منظمة العمل الدولية بشكل ملموس في المناقشة بشأن التكيف والمرونة وحماية العمال في    32

  :أنظر. إطار االقتصادات المتسمة بالعولمة
Auer, P.and Cazes,S. (2003), Employment stability in an age of flexibility, ILO Geneva; Cazes, 
S. and Nesporova A. (2003), Labour markets in transition: Balancing flexibility in Central and 
Eastern Europe, ILO, Geneva; Auer, P. Berg, J. and coulibaly, I (2005), ''Is a stable workforce 
good for productivity'', International Labour Review, Volume 114/3. 
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تعزيز المؤسسات، البد من التصدي لكلتا القضيتين في آن ومن أجل التحرك نحو . القانون
ن األولوية النهائية يجب أن  أ غير.تحديث قانوني وترآيز أآبر على االمتثال واإلنفاذ: واحد

  . أفضل لسيادة القانوناحترام نحو ًاتكون تطور

  تحديد األجور

بموجب يتم ي العراق ة للدولة فمملوآ المشاريعدارة العامة والفي اإل تحديد األجور إن
 أنه يجب أال يكون معدل األجور أدنى من الحد ١٩٨٩ العمل الصادر عام قانونعلن يو. قانون

 منتظمة لجنة ثالثية أنشأتها على فترات تحدده وهو أجر، رهالعامل غير الملاألدنى لألجور 
نى لألجور  المؤقتة حدًا أداالئتالفسلطة وقد وضعت . وزارة العمل والشؤون االجتماعية

آما  ،غير الواضحمن  إال أن. في الشهر)  دوالرات أمريكية٧( ألف دينار عراقي ٦٩يساوي 
البنك ( إذا آان األجر في الحقيقة يلزم أصحاب العمل وما إذا آان نافذًا يالحظ البنك الدولي، ما

لف بشكل  العمل قيد المناقشة إمكانية انتهاج نهج مختمشروع قانونثير يو). ٢٠٠٥لي، دوال
واستنادًا إلى هذا االقتراح، ستحدد الحكومة حدًا أدنى لألجور بعد التشاور مع مجلس . طفيف

  .ثالثي معني بالحد األدنى لألجور يجب إنشاؤه

  الشرآاء االجتماعيون

يعتمد الحوار االجتماعي على إطار قانوني ولكن معرفة ما إذا من الممكن أن يكون 
ويمكن . أصحاب العملرابطات  العمال وقادرة لرابطاتادات فعاًال تتوقف على وجود اتح

 في العالقات الصناعية وفي تسوية الخالفات الناجمة ًاللشرآاء االجتماعيين أن يلعبوا دورًا هام
عن العمل وعلى هذا األساس يمكن له أن يلعب دورًا استشاريًا في صياغة سياسات الدولة فيما 

 منظمات أصحاب العمل أعادتوقد . ابير الصحة والسالمةيتعلق بقضايا مثل البطالة وتد
ومنظمة أصحاب العمل هي االتحاد العراقي . ٢٠٠٣ عام ذمنتكوين نفسها العمال منظمات و

 وبعض تجهيز األغذية وصناعات التجهيز األساسيةويمثل أساسًا قطاعات . للصناعات
تمثيل مصالح ) ١ (:لرئيسية فهيأما وظائف االتحاد ا.  األخرىالقطاعات الصناعية الصغيرة

تبادل اآلراء مع الحكومة بشأن السياسات ) ٢(أعضائه لدى الحكومة وبقية السلطات، 
ثالثية التابعة ال خططتمثيل أصحاب العمل العراقيين في ال) ٣(واإلستراتيجيات الصناعية 

  .المنظمات الدوليةفي للحكومة و

.  من مختلف اتحادات نقابات العمالوقبل تولي حزب البعث الحكم، آان هناك عدد
 بأن ٢٠٠٣ بعد عاملذا تم االعتراف . وحيدًا في السبعينات" رسميًا"اتحادًا البعث أنشأ حزب و

وتم إحراز بعض التقدم في هذا . من الضروري بالنسبة للعراق إعادة تكوين نقابات مستقلة
 العربي،العمال تحاد الدولي لنقابات الحرة واالالعمال الميدان رغم أن االتحاد الدولي لنقابات 

العمل الدولي بدعوى أن الحرية النقابية في مكتب  شكوى إلى لجنة قدما آما سبقت مالحظته،
 الذي يخول الحكومة الرقابة على آافة الشؤون المالية ٨٧٥السلطات قد اعتمدت المرسوم رقم 

 دون أي تدخل أن تعملانت تجيز لها الموجودة ويلغي الترتيبات السابقة التي آالعمال لنقابات 
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 الحرة شرعية يةالنقابالحرآة من قبل الدولة والتي آانت قد أعطت مضايقة  أو ضروريغير 
  .٣٣للمرة األولى منذ السبعينات

، وقعت نقابات العمال الرئيسية الثالث التي آانت قد أعادت تكوين ٢٠٠٥وفي عام 
وينص هذا . م االتحاد الدولي لنقابات العمال العربذاتها، اتفاقًا مشترآًا في دمشق، تلقى دع

تمثيل العمال في لجنة ثالثية للعمل االتفاق على أن تنتخب هذه النقابات هيئة موحدة مكلفة 
  . والضمان االجتماعي

  

  

 
 والشروع في مناقشة ٨٧٥جنة الحرية النقابية في توصياتها السلطات إلى إلغاء المرسوم رقم دعت ل   33

شاملة مع آافة األطراف المعنية من أجل إيجاد حل مرض لجميع األطراف المعنية وإخبارها بأي تقدم يتم إحرازه 
  .في هذا الصدد
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   الصغيرةنشآتالعمالة في الم  - ٥الفصل 

  مقدمة

كان العراق العاملين أو  في المائة من س٦٠ يكسباستنادًا إلى االستقصاءات األخيرة، 
 ونظرًا إلى.  مليون شخص، معيشتهم عن طريق إدارة منشأة عائلية خاصة أو العمل فيها٢٫٣
على هذه بالتالي  مليون شخص غير عامل ٦٫٤ ما يقرب منحجم العائالت العراقية، يعتمد آبر 

 صغيرة نشآتا موتكاد تكون هذه المنشآت آله. الدخول باعتبارها المصدر الوحيد لسبل عيشهم
 خلق وظائف مستدامة في العراق هو الترآيز على السبيل األساسي إلىوبالتالي فإن . ومتوسطة

ة في يلظروف المعيشعن االدراسة االستقصائية (ت الصغيرة وتنميتها تنمية منتجة نشآالم
  ).٢٠٠٤العراق، 

ارها مصدرًا ت الصغيرة باعتبنشآويتطلب ذلك سياسة تعترف باألولوية المرآزية للم
وفي الوقت الراهن، يشكل المستوى المرتفع .  المالئمة لنموهاضع الشروط وت،لسبل العيش

بيد أن الحكومة . ألعمال العنف المتواصلة حاجزًا أساسية أمام االستثمار في القطاع الخاص
العراقية تحتاج إلى اتخاذ إجراءات من أجل التصدي لبعض المشاآل التي تعرقل روح 

ت الصغيرة آشنمية للمينظتومن ثم فإن إعادة وضع سياسة منظمة وإيجاد بيئة . درةالمبا
 إحدى المهام التي تحظى باألولوية العالية التي حددها المجلس العراقي األعلى ، هيوالمتوسطة

  .المعني بخلق العمالة وأقرتها آذلك اإلستراتيجية اإلنمائية الوطنية الحالية

تحسين البيئة السياسية من أجل  بعض القضايا ذات الصلة يحدد هذا الفصل ويعالجو
 التي ة والسياسية القانونيعواملويصف االقتصاد الكلي وآذلك ال. ت الصغيرة في العراقنشآللم

ويربط هذه العوامل بأفضل . خلق عمالة جديدةل الصغيرة والمتوسطة ات المنشآتتحدد إمكاني
  . للحكومة العراقية لتحسين الحالةمكنةالممارسات الدولية ويقترح سبًال م

الحجم وآثافة العمالة ومستويات ينظر أوًال في : والفصل منظم على الوجه التالي
الذي لعبه القطاع الخاص للدور التاريخي ويتبع ذلك تحليل وجيز .  في القطاع الخاصاألجور

  .  على نطاق أوسعخالل العقود الماضية ومدى تأثر ذلك باتجاهات االقتصاد الكلي وتطوراته
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 ميادين تسجيل ًا مناقش،البيئة السياسية والتنظيميةستكشاف إلى ا الفصل بعد ذلك نتقلثم ي
ربط هذه الميادين السياسية بدور ويلي ذلك . يبيةسياسات الضرال وعالقات العمل وعمالاأل

 تعزيز ، من أجلالتوصيات لصياغة السياساتوأخيرًا، يتم تقديم بعض . المؤسسات المالية
  . الصغيرةالمنشآتالعمالة عن طريق تنمية 

  ت الصغيرة والمتوسطة في العراقنشآ الموضع

 هذا التقرير إلى آافة المشروعات مفهومفي ت الصغيرة والمتوسطة نشآتشير عبارة الم
ت التي يتراوح عدد نشآوتعتبر آافة الم. ٣٤ مستخدمًا٣٠ فيها عن مستخدمينالتي يقل عدد ال

ت التي يتراوح عدد نشآوالم. بالغة الصغر منشآتها بين عامل واحد وأربعة عمال العاملين في
ت التي يتراوح عدد نشآأما الم. صغيرة نشآتل تعتبر ماالعاملين فيها بين خمسة وتسعة عم

ت التي تستخدم عددًا من نشآالحجم والممتوسطة ت نشآ عامًال فتعد م٢٩ و١٠العاملين فيها بين 
ها، تعريفت الصغيرة والمتوسطة، في نشآوالم. آبيرةت نشآامًال فأآثر تعتبر م ع٣٠العمال يبلغ 
  .تنتمي إلى الملكية الخاصة غير زراعيةمشروعات 

عن الدراسة االستقصائية   "١": ويستلهم هذا التحليل ثالثة مصادر إحصائية هي
جنة الضرائب  لمدة من ملفاتبيانات مست  "٢" ،٢٠٠٤ة في العراق من عام يلظروف المعيشا

. ٢٠٠٤دراسة استقصائية لبيئة األعمال أجريت عام   "٣" ،٢٠٠٥العراقية من عام العامة 
 عامةإال أن البيانات آافية لتقديم نظرة .  عن المؤسساتوإلى اآلن لم تنفذ أي دراسة استقصائية

  .تنظيمالحسب الحجم والقطاع ودرجة في المنشآت الخاصة لعمالة ا عن توزيع تمهيدية

 
طني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ال تعريف مقبول على المستوى الو بما أنه ال يوجد في العراق   34

وفي بلدان أخرى من المألوف أن يشير هذا التعريف إلى . يمثل التعريف المقدم هنا إال واحدًا من التعاريف الممكنة
إال أنه، في حالة .  آما هو الحال في المكسيك- " صغيرة" عامًال باعتبارها منشآت ٩٩المنشآت التي تستخدم حتى 

يعد هذا التعريف مفيدًا إذ ال يوجد سوى عدد قليل جدًا من الشرآات الخاصة في الجزء األعلى من العراق، قد ال 
 عامل أقل ١٠٠وقد ينتج عن توسيع التعريف حتى يشمل الشرآات التي تستخدم . هامش حجم المنشآت الصغيرة

 فإن من المألوف في العراق ومن ثم". آبيرة الحجم"من العمالة في الفئة ) ٠٫٥حوالي (من نقطة مئوية واحدة 
صغيرة " عامًال باعتبارها منشآت ٣٠اإلشارة إلى المنشآت الخاصة التي يقل عدد المستخدمين فيها عن 

، إلى ١٩٨٣وعلى سبيل المثال، أشارت دراسة استقصائية للمشروعات الصناعية أجريت في عام ". ومتوسطة
 والتي ال تزيد قيمة أصولها الثابتة من المعدات غير المولدة  عامًال٣٠المشروعات الصناعية التي تستخدم أقل من 

  ).٢٠٤، ص ٢٠٠٢الخضيري، " (منشآت صغيرة ومتوسطة" دينار عراقي على أنها ١٠٠ ٠٠٠للطاقة عن 
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  ٢٠٠٤  : والصناعةنشأةالعمالة في القطاع الخاص حسب حجم الم : ١ـ٥الجدول 

  اإلدارة العامة  التجارة والخدمات التصنيع والبناء 
 جميع المنشآت والتعليم والصحة

  ت بالغة الصغر نشآالم
 %78 1,842,481 %77 119,875%89 1,320,543 %56 402,064 ) أشخاص٥ >(

   ت الصغيرةنشآالم
 %14 338,669 %12 18,893 %97,0437 %31 222,733)أشخاص ١٠ > إلى ٥ن م(

   المتوسطةتنشآالم
 %6 137,209 %8 13,013 %3 46,316 %11 77,880) شخصًا٣٠ > إلى ١٠ من(

    الكبيرةالمنشآت
 %1 33,166 %2 3,655 %1 15,862 %2 13,649 ) شخصًا٣٠ <(

  2,351,526  155,435  1,479,765  716,325 جميع المنشآت

 مستمدة منالبيانات المستخدمة . ٢٠٠٤ة في العراق، يلظروف المعيشعن االدراسة االستقصائية  : المصدر 
   .٢٦/١١/٢٠٠٤ ويعود تاريخ آليهما إلى IRIMA Main.saw و    IRIMARoster.sawملفات

   بالغة الصغر نشآتالعمالة في الم
  والصغيرة والمتوسطة 

احقة من األشخاص العاملين في المنشآت الخاصة في العراق تشتغل في إن األغلبية الس
ت بالغة الصغر وصغيرة ومتوسطة وال يعمل في الشرآات الكبيرة إال قلة قليلة من نشآم

ت ال نشآفي المائة من المستخدمين في م ٩٢غير الزراعي يعمل الخاص وفي القطاع . العمال
ت يقل نشآفي مآخرون ويعمل ستة في المائة . خدمينمست عشرة لىيزيد عدد العاملين فيها ع

 علىت التي يزيد عدد المستخدمين فيها آشن عامًال وال يعمل في الم٣٠عدد العاملين فيها عن 
ت نشآعالوة على ذلك، يبدو أن العمالة في فئة الم.  عامًال إال واحدًا في المائة من العمال٣٠

 في ٧٨أما من حيث الحجم، فإن . يفسفل من الطالصغيرة والمتوسطة مرتكزة في الطرف األ
 تضم أقل بالغة الصغر نشآتالمائة من األشخاص المستخدمين في القطاع الخاص يعملون في م

   ).٢٠٠٤ة في العراق، يظروف المعيشعن الالدراسة االستقصائية (من خمسة مستخدمين 

 الصغيرة نشآت في المظروف العمللى عإلى حد ما  أيضًا دالةوهذه المالحظات 
 الصغيرة نشآت واإلنتاجية أدنى مستوى في المالعادةوالمتوسطة إذ أن ظروف العمل أسوأ في 

دراسة مقارنة أجرتها منظمة العمل الدولية في وجدت و.  الكبرىنشآت في الماوالمتوسطة منه
أجرًا  الصغيرة أقل نشآت أن متوسط الوظائف في الم٣٥سبعة بلدان نامية وفي مرحلة االنتقال

 
  هذه البلدان هي باآستان وبيرو وجمهورية تنزانيا المتحدة وجنوب إفريقيا وشيلي وفيتنام    35

)Reinecke & White, 2004.(  
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 التحكم في عوامل مثل مسألة بعد الكبرى حتى في المنشآتوظائف الإنتاجية وجودة من أقل و
ونظرًا إلى أن أضعف األشخاص في المجتمع العراقي من .  بالمهاراتالتمتعالجنس ونوع 

وجهة النظر االقتصادية ليسوا عادة عاطلين عن العمل، ولكنهم في الحقيقة جزء من السكان 
 يجدون سبل رضوا، فإن أغلب الظن هو أن أشد العراقيين فقرًا من بين سكان الحالعاملين

 . ت بالغة الصغر أو الصغيرةالمنشآعيشهم في قطاع 

وتشير أيضًا البيانات المتعلقة بالعمالة في القطاع الخاص، الواردة في الدراسة 
 نشآت في المالمرأة إلى أن تمثيل ،)٢٠٠٤(ة في العراق يلظروف المعيشعن ااالستقصائية 

وقسط . أسواق العمل في الشرق األوسط وهو سمة تتسم بها -قليل نسبيًا الصغيرة والمتوسطة 
ت نشآت العامة الكبيرة وفي المزارع أآبر بكثير من القسط المقابل له في المنشآالمرأة في الم

نسوب إلى الجنسين، ويعكس هذا االتجاه الدور التقليدي الم. بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة
أقرب إلى أن تكون واحدة من المهن القليلة المقبولة للمرأة من وجهة هي حيث الخدمة المدنية 
أو بصفة عامل غير يدوي في األسرية ومثل ذلك، يعد العمل في المزارع . ةالنظر االجتماعي

  .  لمرأة في مجتمعات الشرق األوسطلأيضًا ة مقبولمهنة الصناعة 

  خاصة المنظمة في العراقت النشآالم

 آان مجموع الشرآات الخاصة المسجلة ألغراض الضرائب في العراق ٢٠٠٥في عام 
وتدعم ذلك البيانات . وبالتالي يمكن اعتبارها جزءًا من االقتصاد المنظم.  مليون شرآة١٫٣ بلغي

. ٢ـ٥  الجدولمبينة في، ال٣٦العامةلجنة الضرائب الصادر عن المستقاة من ملف الضرائب 
 الصغيرة والمتوسطة مشمولة بشكل مقبول في نظام الضرائب نشآتويشير الجدول إلى أن الم

ومع ذلك فإن معدل التسجيل المرتفع في سجل . مقارنة بالبلدان األخرى التي تعاني من نزاعات
ت الصغيرة والمتوسطة منظمون أيضًا نشآالضرائب ال يعني بالضرورة أن المستخدمين في الم

عدد آبير من المستخدمين ال يحمل إال يكون ومن الممكن أن . رسميةاستخدام عون بعقود ويتمت
 .ت مسجلة في سجل الضرائبنشآعقودًا غير رسمية حتى وإن آانت الم

ن لجنة الضرائب م ستقاةت الصغيرة والمتوسطة، استنادًا إلى البيانات المنشآوالم
 فئة استأثرت: رعية والفئات المهنية المحددة، مترآزة في عدد قليل من القطاعات الفالعامة

 وهي المسجلة ـ نشآت في المائة من مجموع الم٣٠٫٨ بنسبةوحدها " سيارات األجرة والنقل"
وتشمل .  تقريبًا نصف مليون عاملتسجل منهمتتكون أساسًا من سائقي سيارات األجرة الذين 

 نقاط متعددة مراعاةوينبغي . والبناءالتصنيع بدرجة أقل أخرى التجارة وآبيرة قطاعات فرعية 
" أرقام رسمية"فميزة البيانات هي أنها . عامةعند قراءة البيانات الصادرة عن لجنة الضرائب ال

إال أنها، في نفس الوقت، قد تكون عرضة لعديد من التحريفات . أرقام تقديريةوليست مجرد 
نشآت الصغيرة مسجلة في مكتب  يكون عديد من المأوًال، من الممكن أّال. وعدم اليقين
هل لدفع ؤثانيًا، من الممكن أن يوجد في بعض الشرآات أآثر من شخص واحد م. الضرائب
ومن الممكن، فضًال عن . ١١٣ بموجب قانون ضريبة الدخل رقم اتالشرآعلى دخل الضريبة 

 
  .، بصيغته المعدلة٢، الفقرة ١٩٨٢ لعام ١١٣آما ورد في قانون ضريبة الدخل رقم    36
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آاء في بعض الشرآات مرارًا في الملف، آما أن من الممكن أن يكون بعض الشرترد ذلك، أن 
 هؤالء رد وأن ياتالشرآعلى دخل الضريبة دفع هلين لؤشرآة ذات مسؤولية محدودة م

إال أن هامش الخطأ ليس . ومن ثم يجب قراءة الملف قراءة محترسة. الشرآاء في الملف آذلك
ة في العراق يلظروف المعيشعن اآبيرًا، إذ تشير البيانات المستقاة من الدراسة االستقصائية 

  صغيرة ومتوسطةنشأةإلى عدد مماثل ـ أآثر بقليل من مليون م) ٢٠٠٤(
٣٧.   

   ولدى مديرية التنمية الصناعيةعامة المقاولون المسجلون لدى لجنة الضرائب ال :٢ـ٥الجدول 
 في المائة المجموع  

   التصنيع والبناء
 0.8 10,500 )وصيانة األدواتصاغة ال(الخدمات الصناعية والحرف اليدوية 

 0.3 4,600 ة األثاث وخدمات النجارةصناع
   توريد األغذية

 0.6 8,000 المخابز  -
 0.2 2,700 الخدمات األخرى  -

 0.1 1,300 مصانع النجارة
 0.2 2,700 صناعة المالبس

 3.1 41,000 البناء
 0.8 10,700 المواد الغذائية

 0.2 2,700 الصناعة الزراعية
 0.1 1,300 النجارة

 0.1 1,000 صناعة الورق
 0.1 900 الصناعة المتعلقة بالسيارات

 0.0 600 المطاط والبالستيك
 4.1 55,000 ت المسجلة لدى مديرية التنمية الصناعيةنشآالم

 11 143,000 المجموع الفرعي
   التجارة والخدمات

 
على ) بما في ذلك المنشآت غير المسجلة(يمكن تقدير العدد اإلجمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة    37

تساوي نتيجة و). ٢٠٠٤( أساس البيانات المستمدة من الدراسة االستقصائية عن الظروف المعيشية في العراق
قسمة العدد اإلجمالي للعمال في آل فئة من فئات الحجم على متوسط حجم المنشأة لهذه الفئة، العدد التقديري 

 منشأة بالغة الصغر ١٠٥٣٤٨٢ويفيد استخدام هذا المنهج أن هناك . للمنشآت داخل آل فئة من فئات الحجم
أوًال، التقديرات غير أآيدة خاصة : جدًا ألسباب ثالثة هيغير أن هذا التقدير ليس دقيقًا .  منشأة صغيرة٥٦٩٨٢و

ثانيًا، بما أن من الممكن أن يعيش العمال في . بالنسبة للمنشآت الكبرى إذ آان عدد المشارآين في الدراسة قليل
لقياسية ، تصبح التحريفات ا)آما هو الحال في شرآة تقع في المدينة، مثًال(المنشأة الواحدة قريبًا بعضهم من بعض 

ثالثًا، من المرجح أن . آبيرة، إذ استخدمت الدراسة االستقصائية عن الظروف المعيشية في العراق عينة عنقودية
العمال في المنشآت الكبيرة ال يذآرون العدد الحقيقي لشرآائهم في العمل ألنهم في عديد من الحاالت ال يعرفون 

  .العدد الدقيق
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 في المائة المجموع  

   )النجارون والخبازون والعمال لحساب أنفسهم (اهرةالخدمات شبه الم
 6.6 88,693   المستقلون   -
 3.3 43,686  الخدمات الخاصة   -
 0.6 7,421  الخدمات األخرى   -

    سيارات األجرة والنقل
 30.8 414,500  سيارات األجرة   -
 9.0 121,500  سيارات بيك أب   -

 3.3 44,000  الخدمات غير المصنفة
 15.6 209,500  النقل وصيانة السيارات 

    خدمات متنوعة 
 2.0 26,866 مطاعم الفنادق وال  -
 1.2 16,400   هندامخدمات العناية بال  -
 2.1 27,734  الخدمات األخرى   -

 2.0 26,284  ) رجال القانون المحترفون، التقنيون(الخدمات المتخصصة 
 1.8 24,167  الخدمات الصحية 

 0.6 8,400  الخدمات األدبية والفنية 
 0.1 886  خدمات الوقود 

 4.9 65,300  ية توريد األغذخدمات 
    الجملة والتجزئةتجار 

 1.6 21,600   بالتجزئةصادرات الواردات وبيع ال  -
 0.2 2,600  موظفو المبيعات  /البائعون الجوالون  -
 0.2 2,700  تجزئةتجار ال  -
 0.4 5,700 الخدمات األخرى  -

 1.3 18,000  بالتجزئةبيع المالبس والكماليات 
    زئة جبيع السلع المصنعة بالت

 0.7 10,000  للكماليات وقطع الغيارالتجزئة تجار   -
 0.3 3,900  الخدمات األخرى   -

 0.5 6,600   جزئةبائعو المالبس بالت
 0.3 3,700  تجزئة المحليون تجار ال
 0.0 475   التجزئة في أنشطة التسلية والخدماتتجار 

 89.4 1,200,612  المجموع الفرعي 

 100.0 1,343,612 المجموع 

   AI Umari & Altimen, 2005  : المصدر
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الصورة الهامة في جوانب ال الصغيرة والمتوسطة أحد نشآتويشكل حجم قطاع الم
ت الصغيرة المنشآومع ذلك، من الضروري النظر في نوعية الوظائف في . اإلجمالية

طة أمرًا  الصغيرة والمتوسنشآتما إذا آان توسيع نطاق عمالة المفيلحكم لوالمتوسطة، 
هذه المسألة مباشرة بمسألة تخفيف ترتبط و. مرغوبًا فيه من وجهة نظر اجتماعية اقتصادية

البيئة ي تقوم عليه الجهود الحالية من أجل تحسين ذوطأة الفقر التي تشكل الهدف المرآزي ال
  .   ت الصغيرة والمتوسطةنشآة للميالسياس

 المتوافرة عن المؤشرات الدالة على وليس هناك إال قليل من المعلومات التجريبية
.  وإجازات المرض والتدريباألمومةنوعية الوظائف مثل التأمين ومدفوعات المعاش وإعانات 
ت بالغة الصغر سجلت مستويات نشآومع ذلك، من الممكن دون أي مجازفة افتراض أن الم

ى بال شك، مما سجلته  وأدن- أو في أحسن الحاالت معتدلة بالنسبة لكل هذه المؤشرات متدنية
والمستوى التعليمي للعمال أدنى على العموم في القطاع الخاص .  للدولةمملوآة الاريعشالم

المدارس المهنية إن  صغيرة إذ نشأةوليس هناك تدريب رسمي على المهارات الالزمة إلدارة م
أما التدريب في قطاع . ت الصناعات والتجارة التابعة للدولةاحتياجاومراآز التدريب تلبي 

وقد يكون هناك مجال .  العملأثناء أساسًا ويتم منظمغير فهو  الصغيرة والمتوسطة المنشآت
ت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص أقل نشآقليل للشك في أن نوعية الوظائف في الم
وال ينبغي االعتقاد بأن ذلك يعني أن . اع الحكوميقيمة وقدرًا في تصور الناس منها في القط

ت الصغيرة والمتوسطة أدنى مستوى وبالتالي أقل جدارة بعناية صانعي المنشآالعمالة في 
ت الصغيرة والمتوسطة توفر نشآأن المبل يبين ذلك . ت الكبرىنشآالسياسات من العمالة في الم

. ى إدماج هذه المجموعات في سوق العملساعد علت اجتماعيًا وحرومةعمالة للمجموعات الم
  .  توفير فرص عمل مستدامة وجيدة النوعيةلغير أنه يجب تحسين إمكانيتها 

   المنشآت أمام الرئيسية العقبات

ليس إال ") يقينعدم ال"بما في ذلك ( أن البيئة التنظيمية للمنشآت ١ـ٥يوضح الشكل 
ت نشآآون في الدراسة مهمة بالنسبة لتنمية الم التي يراها المشارواحدًا من العوامل المتعددة

 آانت من بين أهم العوامل لفوضىومن المالحظ أن الجريمة والسرقة وا. الصغيرة والمتوسطة
التي تبرر عدم نجاح المنشآت، آما ورد ذلك في دراسة استقصائية أجريت فيها لقاءات مع 

 /فبراير وآذار / في شهري شباط صغيرة ومتوسطة في المحافظات الجنوبيةنشأة م٧٠٠حوالي 
، أجرت غرفة التجارة ٢٠٠٣وفي عام ). ٢٠٠٤المعهد االقتصادي، ( ٢٠٠٤مارس عام 

انتهت إلى نتائج مماثلة إلى ووالصناعة العراقية األمريكية دراسة استقصائية شملت البلد بأسره 
 التي عقباتئمة ال على رأس قاوالفوضىالجريمة والسرقة ترد  أن ئوليس من المفاج. حد آبير

وتحدث العديد . وآان النقص في الكهرباء يشكل عائقًا آخر.  الخاصةشاريعتحول دون نمو الم
ومتوسط يومي لإلمداد الكهربائي التيار من المنشآت الصغيرة عن حاالت متكررة من انقطاع 

  .المستقر ال يتجاوز ساعات قليلة
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  شآت في جنوب العراق نمو المنأمام الرئيسية العقبات : ١ـ٥الشكل 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

الجريم�ة والس��رقة والفوض��ى   

الكهرب��اء 

انع�دام اس�تقرار االقتص�اد الكل��ي    

الفس���اد 

النق�ل 

س��بل الحص��ول عل���ى األرض   

االتص��االت الس��لكية والالس��لكية   

السياس��ة االقتص��ادية والتنظيمي��ة   /ع��دم اليقي��ن  

ع�ائق رئيس��ي  

ع��ائق جس���يم   

  
وأجريت مقابلة مع عينة . ، أوسلو، النرويجECON  من مرآز إيكونمستمدةالبيانات المستخدمة : مالحظة

مارس عام  /فبراير وآذار / منشأة ألغراض هذه الدراسة االستقصائية خالل شهري شباط٧٥٠مكونة من 
  . الدراسة محافظات البصرة والمثنى وذي قارشملتو. ٢٠٠٤

   .٢٠٠٤المعهد االقتصادي، :  مصدرال

   الصغيرة والمتوسطة نشآتتنمية قطاع الم

   ٢٠٠٣ عام حتىالتنمية 

 الصغيرة والمتوسطة  من زاوية تنمية االقتصاد نشآت النظر إلى تنمية قطاع المنبغيي
ن التقلبات الهائلة التي تعرض لها هذا ع  يعطي صورة ٢ـ٥فالشكل . ٢٠٠٣العراقي قبل عام 

   .٢٠٠١٣٨حتى  ١٩٦٨ عام الممتدة منتصاد في الفترة االق

 
لفرد من الناتج المحلي اإلجمالي السنوي، يقسم الناتج المحلي للحصول على مستويات نصيب ا   38

 ٢٠٠٢ويستند هذا الجدول إلى أسعار السوق لعام . اإلجمالي السنوي، بأسعار السوق الحالية، على مجموع السكان
  ).بالدوالر األمريكي(
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 : نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في العراق  :٢ـ٥الشكل 
  )٢٠٠٢ في بالدوالر األمريكي (٢٠٠١ - ١٩٦٨الفترة 

  بالس����عر الثاب����ت لل����دوالر األم����ريكي     ( 2002) 
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  . ات وتكنولوجيا المعلوماتء المرآزية لإلحصاالهيئة تقديرات  :المصدر

 الناتج المحلي اإلجمالي في العراق بين عامي  نمو نصيب الفرد من٢ـ٥يقدم الشكل 
واألثر السلبي الناتج عن ثالث . ، حسب تقدير المكتب اإلحصائي العراقي٢٠٠١ و١٩٦٨

من واضح ) ١٩٩٠ابتداًء من عام (الحظر نظام و) ١٩٩٠ و١٩٨٨ و١٩٨٠(حروب متعاقبة 
 سبب رآودًا ال يقل ، مما١٩٨٩هذا الشكل، حيث ظل االقتصاد متراجعًا بشكل شديد منذ عام 

 بلدًا مصابًا بالفقر، بينما آان من قبل ٢٠٠٤وقد أصبح العراق في عام . شدة في إجمالي الطلب
وآان االستثناء الوحيد من هذا التطور المأساوي المحافظات الشمالية . بلدًا متوسط الدخل

تسعينات الخسائر حيث عوض االنتعاش االقتصادي خالل ال) ربيل والسليمانيةأدهوك و(الثالث 
على سوق آثيرة أما الرآود االقتصاد المستمر فقد خلف آثارًا . الكبيرة التي خلفتها الحروب

 العمالة في فيالصغيرة والمتوسطة حصة المنشآت ويتمثل أحد هذه اآلثار في ارتفاع . العمل
فترة عمالة غير وآان جزء آبير من العمالة التي تم توليدها خالل هذه ال. القطاع غير الزراعي

بالمقارنة مع العمل في الغالب منظمة أو منظمة جزئياًّ فقط في طبيعتها وذات نوعية أقل جودة 
  .ت الكبرىنشآفي الم

 الذي حدده حزب البعث، متروآًا اإلنمائيطار اإل آان القطاع الخاص في ،وتلخيصًا
أسفر ذلك عن نشوء عدد و.  يعول عليه لخلق العمالةصدرعلى الهامش وغالبًا ما آان آخر م

بين ( متوسطة الحجم آان قليًال نشآتت بالغة الصغر والصغيرة ولكن عدد المنشآآبير من الم
 نشآت حجم المازدياد وليدةمتوسطة عادة ال هذه المنشآتوآانت ).  مستخدم١٠٠ و٣٠

تعطي  التقنية آانت االبتكاراتوآان ذلك يحدث عادة ألن قانون وفورات الحجم أو . الصغيرة
 االقتصادي، في سياق مناخغير أن ال. المنشآتغيرها من على ميزة تنافسية ت نشآهذه الم

مؤاتيًا لتوسيع المشروعات ـ على ما يبدو ، لم يكن صارم ياقتصادحظر حربين متعاقبتين و



 استراتيجية للعمالة والعمل الالئق: وظائف من أجل العراق
 

64  

 اآلن، خارج القطاع إلى ال يكاد يوجد ،ومن ثم.  صغيرة نتيجة لذلك األعمالعيرامشفظلت 
  .   مستخدمًا٣٠ لى يزيد حجمها عآتنشالعام م

  ما بعدمتوسطة في عهد ال الصغيرة ونشآتالم
 حكم حزب البعث في العراق

للمنشآت ، ظلت البيئة االقتصادية الكلية ٢٠٠٣ث عام عمنذ سقوط نظام حكم حزب الب
 النشاطات  في، شهد البلد شلًالأوًال: تتأثر بثالثة عوامل رئيسية هيالصغيرة والمتوسطة 

وآان هذا الشلل واضحًا في تدهور المنشآت اإلنتاجية التي . القتصادية سببته النزاعات الجاريةا
ت الصغيرة نشآ، انفتحت فرص أعمال جديدة أمام المثانيًا. أعمال التخريب والنهبعانت من 

 ٣٩السلع المستوردةبفضل تجارة  وآذلك أهيل والتاإلعماروالمتوسطة بفضل نشاطات إعادة 
 مزيدًا من ين االتجاهينولسوء الحظ، آانت النتيجة الصافية لهذ .ألسواقضت على االتي فا

ت نشآ فرص السوق للمعانتفقد : التأخر لعملية االنتعاش التي يحتاج إليها البلد حاجة ماسة
. انخفاض في الحوافز على االستثمار وتكاليف المجازفة الكبيرةمن الصغيرة والمتوسطة 
بناء الهياآل التحتية خارج متناول المنشآت الصغيرة إذ آانت العقود تمنح وظلت مشاريع إعادة 

للشرآات األجنبية مع مشارآة غير آافية من قبل الشرآات العراقية من حيث بصورة رئيسية 
ت الصغيرة والمتوسطة نشآ فكان استمرار قطاع المالثالثأما األثر الرئيسي . العمالة والعائدات

واألشخاص الذين فقدوا وظائفهم في الجيش . يعول عليهل األخير الذي صاحب العمفي آونها 
 الصغيرة والمتوسطة باعتبارها نشآتإنفاذ القانون غالبًا ما يعودون إلى قطاع المهيئات و

 التي تستفيد من نشآتويشمل ذلك أيضًا الم. المصدر الوحيد المتبقي للعمالة وسبل العيش
ومع ذلك، . حكومية القليلة لتحقيق عائدات سريعة وسهلة المنال القانونية والرقابة الالثغرات

رغم هذه الظروف السلبية، أبدى السكان العراقيون مرونة آبيرة في مواجهة هذه الظروف 
 اآلن إلى بعض الثقة في انتعاش إلىوتشير معظم الدراسات االستقصائية التي أجريت . الصعبة
 العام بصورة هائلة، مما شجع في المقابل إنفاق قد ارتفعت األجور في القطاعو. العراق

 الواردات، ويبدو أن ذلك أحدث انتعاشًا في مجال بيع من أمام الحواجز أزيلتو. المستهلكين
 على أن هذا ليس نوع راقبينومن جهة أخرى، يتفق معظم الم. تجزئةالسلع المستوردة بال

أسواق العمل في عن راق إلزالة الضغط االنتعاش االقتصادي المستدام الذي سيحتاج إليه الع
  .البلد

 
اشطون جداًّ وأنهم مثًال أن التجار ن) ٢٠٠٣(تقييم االحتياجات، الصادر عن البنك الدولي  يالحظ    39

وهي عبارة تستخدم ألنواع مختلفة من األجهزة اإللكترونية الموجهة ". السلع البيضاء"أغرقوا السوق بما يسمى 
وأصبحت بعض الشوارع شبيهة بمعارض الهواء الطلق للسلع . للمستهلكين مثل الغساالت واآلالت والبرادات

  .االستهالآية المبيعة في آل مكان متاح
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  ت الصغيرة والمتوسطةنشآإيجاد بيئة منظمة للم
، استنادًا إلى  والمتوسطة الصغيرةنشآتأهم شرط من الشروط األساسية لنمو الم

، ١٩٨٩(توصية منظمة العمل الدولية بشأن خلق الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
ويعتبر من الحيوي، عالوة على ذلك وجود توازن . ئة مؤسسية منظمة، هو وجود بي)١٨٩رقم 

 والحاجة إلى ضمان االستثمار في المشاريعة الحواجز القائمة أمام لمالئم بين الحاجة إلى إزا
 الصغيرة االنتقال من المرحلة لمنشآتويعني ذلك إنشاء مؤسسات تتيح ل. مراعاة حقوق العمال

ويناقش القسم التالي القيود . لتنمية االقتصادية واالجتماعيةمن اآزية الهامشية إلى المرحلة المر
ت الصغيرة والمتوسطة تنمية منتجة ويربط ذلك بأفضل الممارسات الدولية نشآعلى تنمية الم

  .ت الصغيرة والمتوسطةنشآلمل منتجةفي بناء المؤسسات المستدامة من أجل تنمية 
 Reinecke and White (2004) لخصة في آتابوتوضح بحوث منظمة العمل الدولية الم

شتراطات التسجيل والترخيص تخلق من العمالة على مر ال الصغيرة التي تمتثل نشآتأن الم
وآانت لبعض البلدان تجارب . ت غير الممتثلة لالشتراطاتنشآالزمن أآثر مما تخلقه الم

 تبسيط جميعفيها ري جت الصغيرة والمتوسطة ينشآإيجابية في اعتماد قوانين خاصة للم
ويسفر ذلك عادة .  الصغيرةأمام المنشآتاألحكام القانونية من أجل تخفيض تكاليف االمتثال 

.  العديدة الناجمة عن االنتماء إلى القطاع الخاصمزايا من النشآتعن استفادة عدد أآبر من الم
ع العراق سياسة تزال هذه الجهود في أطوارها األولى إذ لم يسبق أن وض وفي العراق، ال

وال يزال من . ت الصغيرة والمتوسطة وال استراتيجية متطورة لتنمية القطاع الخاصنشآللم
وتم مؤخرًا اإلقدام على . الواجب في المجال السياسي التغلب على ما خلفه نظام حزب البعث

لمراعاة  العنايةإيالء  ولكن يجب ،ت الصغيرة والمتوسطةنشآعملية إصالح البيئة السياسية للم
  .  ت بالغة الصغر آما ينبغي في عملية اإلصالحنشآمصالح الم

ويعرقل بيئة األعمال الحالية فقدان القدرات القانونية في الميدان التجاري لضمان بيئة 
في قانون ويقوم عدم إنفاذ القانون على أحكام غامضة وغير واضحة ومتداخلة . أعمال منظمة

.  إلى حيز قانوني غير واضحنشآتلقانون وتدفع الملثال متاالتجعل من الصعب األعمال 
األعمال ـ خاصة لوائح  األمريكية المؤقتة بعض التغييرات على االئتالفوأدخل تشريع سلطة 

سهيل بعض إجراءات التسجيل، ولكن ات وحيدة العضوية محدودة المسؤولية وتآإجازة الشر
، ٢٠٠٤في عام و:  في مرفق هذا الفصله تفصيليردبعض أوجه القصور، آما هناك يزال  ال

 مرحلة مختلفة وآان من الممكن ألصحاب المشروعات أن ١١آانت إجراءات التسجيل تقتضي 
 ة محدودة متوسطآة تسجيل رسمي لشرالحصول على يومًا قبل ٧٧بلغ تيتوقعوا االنتظار لمدة 

أصحاب والتزامات  وآان القانون يفتقر إلى أحكام متسقة ومفصلة بشأن حقوق. المسؤولية
بيد .  الصغيرة والمتوسطةنشآتالمالئم للموضع القانوني المنفردين، وذلك عادة هو الالمنشآت 
 لما يواجه العراق من مشاآل مرآزية تتعلق بعدم اليقين القانوني م تتصد لغييراتأن هذه الت

ة في الوقت الراهن والشيء الذي يحتاج إليه البلد أمس الحاج. القدرة على إنفاذ العقودضعف و
  .هو استحداث نظام قضائي فعال وقدرات قانونية آافية لضمان سيادة القانون وإنفاذ العقود

مراجعة اإلطار التنظيمي إجراء واستنادًا إلى خبرة منظمة العمل الدولية، ال ينبغي 
مثلي قبل ذلك تقييم السياسة واإلطار التنظيمي واستشارة ماألمر بل يقتضي . بصورة مخصصة

ويتمثل أحد العوامل المرآزية في هذا . منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال آما ينبغي
ت الصغيرة والمتوسطة يتبعه تقييم نشآالمسعى عادة في اعتماد تعريف يتم اإلقرار به رسميًا للم
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  الجاريةإلعمارونظرًا إلى أن عملية إعادة ا. ت الصغيرةنشآوقع البيئة التنظيمية على الم
يرافقها استمرار مستويات مرتفعة من أعمال العنف، ال يمكن أن تكون التوقعات بشأن تحسين 

فمن . ت الصغيرة والمتوسطة إال متواضعةنشآظروف العمل لألشخاص العاملين في الم
ت الصغيرة والمتوسطة نشآإال أنه بالنظر إلى أن الم". تسوية عاجلة"الواضح أن ليس هناك 

، ليس يًالب الناس في البلد، بما في ذلك المجموعات الضعيفة والمهمشة اقتصادتوفر العمالة ألغ
ت الصغيرة والمتوسطة أقل جدارة بعناية آاملة، آما تم اإلقرار بذلك في العهد وضع المنشآ

وضمان آون . ة جديدة واعتمادهاي الذي يهدف إلى صياغة مدونة تجار،الدولي من أجل العراق
انون العمل لقآبيرًا  يشكل تحديًا ،بالغة الصغر والصغيرة محمية والئقةت نشآالوظائف في الم

ت نشآلعمل على الموائح اوهناك تنوع واضح في الطرق التي ينبغي أن تنطبق بها ل. العراقي
ت التي يقل حجمها عن حد نشآفبينما تنص بلدان مثل باآستان على إعفاء آافة الم: الصغيرة

 العمل، توسع بلدان أخرى، مثل شيلي، نطاق حماية العمال لتشمل أدنى معين من تطبيق قوانين
العمل قانون نص يو). Reinecke and White, 2004(ت الصغيرة والمتوسطة نشآالعمال في الم

لقانون وإنفاذه بقيا غير لمتثال اال ولكن ، على حماية شاملة للعمال١٩٨٧العراقي لعام 
نه يقيم إعمل يفرض قيودًا على االستثمار في المنشآت ون قانون الإالبًا ما يقال غو. مرضيين

إال أن األبحاث التي أجرتها منظمة . ت الصغيرةنشآحاجزًا أمام نمو روح المبادرة في قطاع الم
 قوانين العمل في هذا المجال لم يترك إلغاء ضوابطبين أن تالعمل الدولية في العديد من البلدان 

لقانون يجب لمتثال االويمكن أن يكون ذلك إشارة إلى أن تكاليف . رةأثرًا إيجابيًا في روح المباد
واستنادًا إلى خبرة . طريق اإلنتاجية ورفاهية العمالتملة في  بعناية مع األرباح المحهاحترجي

ت الصغيرة والمتوسطة من تطبيق نشآمنظمة العمل الدولية، فإن اإلعفاءات العامة لصالح الم
عمل، تترك العمال بال حماية ويمكن أن تسفر عن وجود مصيدة للنمو القوانين ذات الصلة بال

 أدنى حد تبلغ أن ما) أو ال توفر عقودًا لمستخدميها( العمال إلى القطاع غير المنظم اينتقل فيه
ومن . لقوانين وتخفيضهالمتثال االومن ثم فإن ينبغي الترآيز على تبسيط تكاليف . للحجم

 معينة التخاذ القرار بشأن ما إذا آان من الممكن االشتراط على معاملة الممكن إنشاء آلية إدارية
  .٤٠ت الصغيرة مع إشراك ممثلي أصحاب العمل والعمال آما ينبغينشآتفاضلية لصالح الم

ت الصغيرة نشآوجوب إخضاع المالدقيق لمدى الوإن آان من الضروري مناقشة 
 العمل قانونًا على أن عامناك إجماعًا أعمق، يبدو أن همناقشة والمتوسطة لقانون العمل 

. حتاج إلى المراجعةو يعد مواآبًا للعصر وهيي ورثته الحكومة العراقية الحالية لم ذالالجاري 
 المراجعة في الحقيقة وأنها واحدة من المزمع إجراء هذه، أآدت الحكومة أن ٢٠٠٤وفي عام 

 العمل الحالي أحكامًا عديدة غير قانونتضمن يو. جدول أعمال الحكومةالواردة على نقاط المن 
ت الصغيرة والمتوسطة ويبدو من الصعب، إذا تم تنفيذها بموجب نشآعملية بالنسبة لقطاع الم

ي اللوائح فويشير ذلك على وجه الخصوص إلى . تنفذ في إطار اقتصاد السوقأن هذا القانون، 
هذا في ال مزيد من المرونة  العمل إلى إدخشروع قانونسعى ميو. االستخداممجال إنهاء 

 نظاميين، بإنهاء ين مستخدمة أقل من عشرتستخدم بما في ذلك السماح للمنشآت التي ،الصدد
الرامية إلى تفادي ولكنها تتضمن أيضًا عددًا من اآلليات اإلجرائية .  بهبعد اإلخطاراالستخدام 

 
ه التوصية مأخوذة من مشروع قانون العمل العراقي، الموضوع بالتعاون مع منظمة العمل الدولية هذ   40

   ).٢٠٠٤، منظمة العمل الدولية، ٣الحاشية (
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عندما طلوب في المحكمة الم بما في ذلك ما يتعلق بعبء اإلثبات ،العمالمضر بلتعسف الا
الحاجة إلى الجمع بين أن ومن الجوهري اإلقرار ب. ٤١العامل قرارًا بالفصل ضدهيعارض 

حد أدنى وجود أن شومن . ؤدي إلى تخفيض معايير العمل األساسيةتالمرونة وحماية العمال ال 
 من حيث نقطة مرجعية مفيدة ولكن ينبغي تحديد مستواه بشكل صائبأن يكون ألجور لواقعي 

ومن ثم فإن تفتيش العمل مسؤولية جدية تقع على عاتق وزارة . أجرًاالعمال أدنى مساعدة 
ت الصغيرة دون نشآ العمل بذآاء على المتشريعاتويجب تطبيق . العمل والشؤون االجتماعية

المحفوف بالمخاطر أو دون التغاضي عن االستخدام الخروج من دائرة األعمال ودفعها إلى 
   .٤٢جرفوع األغير مد

 ١٩٧١ لعام ٣٩ن القانون رقم فإن االجتماعي وشبكات األمان، ضماوفي مجال ال
أآثر أو ت الخاصة التي تستخدم ثالثة عمال نشآال ينطبق إال على الم، ًاالساري المفعول حالي

آما ينبغي تحديد حجم أدنى يمكن تكييفه تراعي مراجعة القانون أن لوينبغي ). ٦انظر الفصل (
العاملين لحسابهم والعمال إلى جعل جميع مد ألالهدف طويل ا، على أن يرمي كل دوريبش

غالبًا ما تصبح االشتراآات اإللزامية في و. الحماية االجتماعيةأنظمة الخاص مشمولين ب
ت للمنشآ موضع نزاع آخر ، المعاشإعاناتة أو يالصحاإلعانات لتوفير الضمان االجتماعي 

في غالب مرتفعًا في حين أن العمال ليسوا مقتنعين االشتراآات ستوى وقد يبدو م. الصغيرة
وفي ظل هذه الظروف، ال يجد أي من . بأنهم يحصلون على عائدات جيدة من أموالهماألحيان 

ويكون من الضروري عادة وضع أحكام دفع االشتراك صاحب العمل مصلحة في العامل وال 
ص فيحتاجون آذلك إلى معاملة ا والعمال لحسابهم الخةفي العمالة العارض ونملاأما الع. خاصة
  .  تأمين اجتماعي على نطاق أصغرأنظمة وقد يكون من الممكن استحداث . مختلفة

 )٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤، ة األمريكياتالرماليين الدوب(مصادر الدخل   : ٣ـ٥الجدول 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 %0.3 63 %0.2 31 %0.1 10 ضريبة الدخل الفردية
 %0.5 104 %0.3 52 %0.2 21 ضريبة دخل الشرآة

 %99.2 20104 %99.6 19271 %99.8 12500 إيرادات النفط
  20271  19354  12531 المجموع

  . ٢٠٠٤ميزانية الحكومة العراقية لعام  : المصدر  

لئن آانت مستويات الضرائب تشكل عادة واحدًا من القيود الرئيسية على روح و
بادرة، فإن هذه القاعدة العامة ال تنطبق على العراق إال جزئيًا، آما يتضح ذلك في الجدول الم
ورغم ما تبذل الحكومة من جهود لتوسيع قاعدة إيرادات الدولة، يبين الجدول أن . ٣ـ٥
 

، التي تسمح باستثناء بعض فئات العمال ١٩٨٢، )١٥٨رقم (يستند ذلك إلى اتفاقية إنهاء االستخدام    41
، Arturo Bronstein(2005)انظر .  يثيرها حجم المنشأة أو طبيعتهامن أحكامها في حالة وجود مشاآل خاصة

، ورقة مقدمة للمؤتمر اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة بشأن مشروع قانون العمل العراقي
  .٢٠٠٥فبراير /  شباط١٠ـ ٩، عمان، "حقوق نقابات العمال ـ تعزيز حقوق اإلنسان في العمل"

  http://www.solidaritycenter.org/files/ArabRegionalConferenceMarch2005.pdf .:   انظر42
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 لم تكن تشكل إال قسطًا ضئيًال من موارد ٢٠٠٤الضرائب على إيرادات الشرآات في عام 
 الحكومة، آانت ضرائب الدخل تبلغ نصف نقطة مئوية من مجموع ميزانية وحسب. الميزانية

 التجارية أهم لوائح واليبيةتعريفات الضرالومن ثم تكون . ٢٠٠٦ عام بحلولالموارد الحكومية 
 تواجه العديد من السلع -فالسوق العراقية مغرقة اليوم بمختلف أنواع السلع المستوردة : بكثير

  هذا التطور لم يكن من الممكن تفاديلعلهو. ةشرسحتى الخدمات منافسة العراقية الصغيرة و
ويشكو . تسارعًا، زاده ٢٠٠٣اعتماد نظام خال تمامًا من الضرائب في عام المؤآد أن ولكن 

ويعاني .  أن العراق يصدر النفط ويستورد آل شيء آخر تقريبًا منالعديد من العراقيين
  .نافسة السلع المستوردةي من مصناعالقطاعان الزراعي وال

خلق الوظائف في المنشآت الصغيرة وتسلط توصية منظمة العمل الدولية بشأن 
واسعة النطاق هياآل تحتية وجود  الضوء آذلك على أهمية ،)١٨٩رقم  (١٩٩٨والمتوسطة، 

وينطوي ذلك على التدريب على المهارات .  الصغيرة والمتوسطةنشآتداعمة بشكل آاف للمو
 مجهود إعادة بينوي.  وتحسينها وتنمية الموارد البشرية وآذلك الدعم الماليشاريع المالستهالل
 لكي تقترب مما يقتضيه قطاع ال بد من زيادتها بعض المبادرات في هذا المجال ولكن اإلعمار

 إلى إنشاء قطاع األعمالوهناك ميدان عمل آخر هو حاجة . ت الصغيرة والمتوسطةنشآالم
وينطبق ذلك على آافة البلدان ولكنه . عامت الصغيرة والمتوسطة والقطاع النشآشراآات بين الم

، حيث ال تزال الدولة تهيمن  مثلما له في العراقليس له من األهمية إال في عدد قليل من البلدان
في مواجهة الصعوبات التي تواجهها تجارب إيجابية بوقد مر عديد من البلدان . على االقتصاد

وسيكون من . صغيرة غالبًا عندما تحاول االستفادة من فرص المشتريات العامة الالمنشآت
ينبغي وورفع مستواها، مقبولة التكلفة تعزيز خدمات تنمية المنشآت فضًال عن ذلك الضروري 

   .توفيرها على نطاق واسع
مثل حاجز آخر أمام تنمية المنشآت في النظام المصرفي العراقي المتأخر وغير توي

 وتوافر رؤوس األموال مصدر قلق الحصول على االئتمانويشكل . ومنقوص االستخدامئم المال
 والمقابالت وجود بياناتوتبين نتائج اإلجابة على االست. ت الصغيرة والمتوسطةنشآشديد للم

ت الصغيرة والمتوسطة نشآ والمالية من قبل المة المصرفيخدمات للًااستخدام محدود جد
وآان النظام المصرفي في العراق، تاريخيًا، عاجزًا عن تلبية . صاالخوالعاملين لحسابهم 

 جراء الضعف المالزم لقاعدة رأس المال لدى جهاته قطاع الخاص المالية لتنمية الاالحتياجات
وآانت نشاطات . المكونة ووجود قيود على قدرة النظام المصرفي على تلبية حاجات السوق

متوسطة األمد وى الخدمات التقليدية مثل القروض قصيرة  في معظمها علاالئتمان مقتصرة
 نظام مالي رسمي فعال، ال يمكن وفي ظل عدم وجود. سنداتوخطابات االئتمان وخصم ال

 وعلى القروض المقدمة خارج غير الموزعة على األرباح االعتماد الصغيرة إال نشآتللم
أو المدخرات الدائرة أو ) ي الشهرففي المائة  ٤٠ـ٢٥التي تكلف رسومًا باهظة مثل (السوق 

 تقدم القروض ،وهذه األخيرة عبارة عن مجموعات تديرها حلقات النساء. مؤسسات االئتمان
  .شاريعي ولكنها غير مالئمة لتوفير األموال ألغراض االستثمار في المتآزرعلى أساس 

 ،القروض على الصغيرة نشآتصول المحوراء عدم ة منالكاوتمثلت العوامل الرئيسية 
القيود المفرطة التي وضعتها في قانوني وتجاري متأخر ومحدود ومؤسسي إطار وجود في 

 البنوك االسياسات التي اعتمدتهال تزال و. الحكومة لفرض الرقابة على النشاطات المصرفية
تجارية حصرًا تشترط معدالت فائدة مرتفعة وتظل واإلقراض، في مجال اإلدارة المالية 
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وتزيد القضايا األمنية .  فيهاًاتتطلب ضمانات مبالغو القروض قصيرة األمد مقصورة على
واألخبار الواردة عن حاالت االختطاف العديدة في األوساط .  هذه القيودتفاقمالحالية من 

الصناعية أرغمت أصحاب المشروعات على التستر في نشاطاتهم التجارية وفي أوضاعهم 
متعلقة بإعادة رئيسية المصرفي وأسواق رأس المال تطورات ويشهد آل من النظام . المالية

 إلى جانب مصارف ٢٠٠٣وتم إنشاء تسعة عشر مصرفًا خاصاًّ منذ عام . الهيكلة والتنمية
المصارف الصناعية والزراعية واالجتماعية (حكومية وتجارية ومتخصصة جديدة 

االقتصادي واالجتماعي التابع وتشمل هذه األخيرة الصندوق . وصناديق إنمائية) إلسكانيةاو
 وصندوق التنمية الصناعية التابع لوزارة الصناعة وصندوق  لوزارة التعاون اإلنمائي العام

وهناك أيضًا بعض مشاريع التمويل بالغ الصغر من قبل . لوزارة التجارةالتابع دعم الصادرات 
وإذا نجحت هذه .  الدوليةةالمساعدوآاالت ل شريكة تنفيذيةالجهات المانحة العاملة بصفتها 

 اريعويمكن أن تعمل حاضنات المش. يعتد به أثرًا تحققالمؤسسات ينبغي رفع مستواها حتى 
ولكي تستغل .  الصغيرة والمتوسطة والقطاع المالينشآتبصفتها ميسرة لسد الفجوة بين الم

 اتخاذ خطوات نبغي يت الصغيرة والمتوسطة إمكانياتها في خلق العمالة استغالًال آامًال،نشآالم
 بما في ذلك ضمانات االئتمان ، الصغيرة والمتوسطةنشآتلتحسين توافر التمويل لصالح الم

  .ت بالغة الصغرنشآوالتمويل االمتيازي الذي يشمل مجموعات التدابير الموجهة إلى الم

  ١-٥اإلطار 
  ت الصغيرة والمتوسطة بتمويل من الجهات المانحةنشآدعم الم

عديد من المشاريع في مجال التمويل بالغ الصغر وتنمية روح المبادرة في قطاع تم تنفيذ ال
وآان من بين هذه . ٢٠٠٣ منذ عام ، بتمويل من الجهات المانحة،ت الصغيرة والمتوسطةنشآالم

برنامج عمل "المسمى و ،الجهات برنامج المساعدة لوآالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة
تنمية هيئة الوتشمل هذه المشاريع . مشاريعمجموعة من ال وهو عبارة عن ،" المحليةالمجتمعات

 منطقتي غطي التي ت،المساعدة التعاونية للمتطوعين وراء البحار هيئة /الزراعية التعاونية
 والوآالة الدولية لإلغاثة والتنمية في منطقة ؛الموصل وآرآوك ومنطقة الحدود اإليرانية العراقية

 والشؤون المالية لمنطقتي جنوب الموئل الكبرى والوآالة الدولية للمجتمعات المحلية وبغداد
 ٤٣ يبلغ مجموعه ، شخص١٦ ٠٠٠ لزهاء األخيرة تمويًال المبادرةوخصصت . ووسط العراق

 في مجال عمليات تدخل آذلك أجرت و،٢٠٠٦مايو عام / مليون دوالر أمريكي لغاية شهر أيار
 والشؤون الموئلواستنادًا إلى الوآالة الدولية للمجتمعات المحلية و. اسعالتدريب على نطاق و

 مانحة ة منظمهناكو.  في المائة على امتداد فترة البرنامج٩٩المالية، تم تسجيل معدل سداد يبلغ 
 تعمل عبر برنامجها لبناء القدرات في ، وهيأخرى هي إدارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة

 تشملو. صندوق تنمية المحافظاتبالذي تدير من خالله ما يسمى السديدة، دارة مجال اإل
 للمعلومات التجارية ًاومرآزفي المناطق،  التجارية رابطاتالنشاطات األخرى تكوين منتدى لل

فكار األ " إنماءدورات تدريبية داخل البلد بشأن هذه المبادرات بتكملسوت. وصحيفة لألعمال
 ٢ ٠٠٠  أآثر من، استفاد٢٠٠٦ عام لولحبو". نشأةالمرأة في الم"و" ة المنشآتتنمي"و" ةيالتجار

 منذو. من أصحاب المشاريع صغيرة الحجم من هذه الدورات، حسبما أآدته إدارة التنمية الدولية
مليون  ٢٠٫٥ ما يساويفي اإلجمال ، خصصت إدارة التنمية الدولية ٢٠٠٦مارس عام / آذار

 . السديدةج بناء القدرات في مجال اإلدارةجنيه إسترليني لبرنام
    . والمعلومات المأخوذة من تقارير الوآاالت المانحةReed (2005) : المصدر
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 استنتاجات

 من أجل االنتقال إلى بيئة أعمال متسق ومتفق عليهسيكون من الضروري اتباع نهج 
 مثل تخفيض ، العناصرويقتضي هذا اإلجراء عددًا من.  الصغيرة والمتوسطةنشآتمنظمة للم

 الصغيرة والمتوسطة بسوق االئتمان الرسمية نشآتإلطار التنظيمي وربط الملمتثال االتكاليف 
وتمكين أصحاب المشروعات المحليين بواسطة مهارات أفضل وتحسين سبل الوصول إلى 

وأخيرًا، البد من صياغة سياسات هادفة . اإلعمارالمشتريات الحكومية في مجال إعادة 
وتم بيان ذلك بالتفصيل في مرفق هذا الفصل الذي يستلهم خطة العمل .  القيملالرتقاء بسلسلة

  .٢٠٠٤ عام فيالتي اعتمدها مؤتمر األمم المتحدة بشأن العمالة في العراق، 

غير أن أهم العوائق التي يجب التصدي . وآل هذه الجوانب مهمة بالنسبة لبيئة األعمال
ومن أجل االنتقال إلى بيئة أعمال أآثر نظامًا، البد . تنظيم األعمالميدان بوضوح لها يتعدى 
استحداث نظام قضائي فعال  إن . العقودإنفاذ أن يعود إلى سيادة القانون وضمان  منللعراق

 من الخوف، قد يساعد التحرر العقود وإنفاذوبناء قدرات قانونية آافية لضمان سيادة القانون و
ويجب ضمان ذلك بشكل .  مساعدةوالمتوسطة في العراق، أفضل الصغيرة نشآتقطاع الم

  .  القانونإلنفاذفعال موثوق به عن طريق صياغة السياسة بطريقة فعالة وإيجاد نظام 
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  ٥مرفق الفصل 

  الصغيرة والمتوسطةنشآتقائمة التوصيات التقنية لتنمية الم   : للمرفق١ـ٥الجدول 

  األهداف/ النشاطات

تكوين لجنة استشارية تقنية تدعمها األمانة المعنية بخلق   �  ثقافة المنشآتوتنمية بيئة السياسات 
  العمالة وترتبط باللجنة الوطنية العليا لخلق العمالة

رسم وتقييم السياسة وتأثير اإلطار التنظيمي على   �
الواجبة مراعاة الت الصغيرة والمتوسطة مع نشآالم

   بالغة الصغر للمنشآت
قانوني وتنظيمي سليم للترآيز على عملية إنشاء إطار   �

  اإلصالح وإدارتها
بيئة مؤاتية سياسات من أجل إيجاد  وإصالح وضع  �

   الصغيرة والمتوسطةللمنشآت استباقيةوسياسة 
 بما في ذلك عمل ،معايير العمل الدوليةلمتثال االتشجيع   �

 الصغيرة المنشآتاألطفال وبقية معايير العمل في إطار 
  ةوالمتوسط

  للمنشآت السياسة القطاعية 
  الصغيرة والمتوسطة

ترآيز الجهود على القطاعات المبشرة بالخير لتشجيع   �
ت الصغيرة والمتوسطة والقطاع النفطي نشآنمو الم

والنقل والتوزيع والنجارة وتكنولوجيا المعلومات 
   والسياحة وما إلى ذلكواالتصاالت

لداعمة التحتية ا السياسة الصناعية والهياآل
   نشآتلتنمية الم

  الصغيرة والمتوسطة

قطاع  في إنتاج محددة استحداث عوامل استهداف  �
المهارات والموارد (المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

  )االئتمانالبشرية 
 تشجيع تنمية أسواق متخصصة وقطاعات نشاط استهداف  �

  ديناميكية 
التكنولوجيات مجال  وفي ة الصناعيالحظائرإنشاء   �

 جديدةال
دعم استثمار القطاع الخاص وشراآات مع وزارة   �

  الصناعة والمعادن في توفير الهياآل التحتية
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  األهداف/ النشاطات

 الصغيرة والمتوسطة في نشآت لتعزيز الميبيةسياسة ضر  �  السياسات اإلقليمية والمحلية
  المناطق المستهدفة

بناء قدرات السلطات المحلية إليجاد بيئة مؤاتية للمنشآت   �
 بين القطاعين العام والخاص ةبرامج شراآو. المحلية

من  الشراء بواسطةالمحلية تعزيزًا لقدرات السلطات 
   الصغيرة والمتوسطة وتعزيزهانشآتالم

 القائمة على العضوية، خصوصًا تعزيز الرابطات  �  الرابطات بناء 
   صوتهالضمان إسماع المرأة والشباب رابطات

عقولة مستدامة وملتنمية المنشآت، تكون  تعزيز خدمات  �  خدمات تنمية المنشآت
 من أجل ، وقائمة على الحاجات وموجهة تجاريًاالتكلفة

المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومجموعات مستهدفة 
والمجموعات  الشباب والنساء من قبيل ،معينة

  المستضعفة

سطة،  الصغيرة والمتونشآتتسهيل توفير االئتمان للم  �   االئتمانية والحاضناتخطوطال
خصوصًا في القطاعات االستراتيجية مثل اإلسكان 

  اإلعمارو
إنشاء حاضنات المنشآت من أجل تخفيض تكاليف الهياآل   �

توسيع سبل  ومن أجل اريعالتحتية وخدمات المش
   الجديدةالحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 االئتمان بالغ الصغر باعتبارها شريكة إنشاء مؤسسات  �  والتأمين بالغ الصغراالئتمان بالغ الصغر 
المصالح الدوليين  تنفيذية في برامج الشراآة بين أصحاب

وينبغي أن تحل المصارف . والوطنيين والمحليين
التجارية لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة تدريجيًا 

أو رفع مستوى مؤسسات التمويل (محل هذه المؤسسات 
رف التي تتعامل مع بالغ الصغر لتبلغ مستوى المصا

  )األفراد والمؤسسات التجارية
ضمان بناء القدرات في إطار مؤسسات جديدة، وضمان   �

في  االستدامة التقنية والمالية  تحقيقآونها تهدف إلى
   خطة استراتيجيةإطار

  األقاليم الفقيرة: النطاق الجغرافي  �

أصحاب المشروعات من : ستراتيجيةالمجموعات اال  �  تنمية روح المبادرة والمهارات اإلدارية 
الشباب والنساء والجنود السابقين والمجموعات 

  المستضعفة
القطاعات المبشرة بالخير : القطاعات االستراتيجية  �

والقطاعات  واإلعمار واإلسكان والصناعات الصغيرة
  الريفية غير الزراعية

ليمية تعزيز قدرات وزارة الزراعة وقدرات وآاالتها اإلق �  الزراعة
  والمحلية 

ضمان التنسيق مع وزارة العمل ووزارة التخطيط   �
  لتصميم وتنفيذ البرامج ذات اإلمكانيات لخلق الوظائف
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  األهداف/ النشاطات

تعزيز قدرات وزارة اإلسكان وقدرات وآاالتها اإلقليمية  �  اإلسكان
  والمحلية

ضمان التنسيق بين وزارتي العمل والتخطيط من أجل  �
  اإلمكانيات لخلق الوظائفتصميم وتنفيذ البرامج ذات 

  القطاعات االستراتيجية األخرى 
  )الصناعات والتكنولوجيات الجديدة(

نظم تجارية وسياسات صناعية مصممة لتطابق  �
  احتياجات إعادة الهيكلة لقطاعات النشاط االستراتيجية

  تنسيق بين الوزارات وسياسات متكاملة �
  التعليم المهني والتدريب �

  الصغيرة والمتوسطة نشآت التقدير التقريبي لمجموع الم :٢ـ٥الجدول 
  ٢٠٠٤في القطاع الخاص، 

 العدد المقدر متوسط الحجم 

 1,053,482 1.75  بالغة الصغرنشآتالم
 56,982 5.94  الصغيرةنشآتالم
 9,977 13.75  المتوسطةنشآتالم
 (248) (43.30) ) الكبيرةنشآتالم(

 1,120,441  وسطة الصغيرة والمتالمنشآتمجموع 
البيانات المستخدمة. ٢٠٠٤ة في العراق، يلظروف المعيشا  عنالدراسة االستقصائية: المصدر 

 .٢٦/١١/٢٠٠٤ ويعود تاريخهما إلى IMIRAMain.saw و IMIRARoster.sawمأخوذة من ملفي 

  التوزيع الجغرافي لألشخاص المستخدمين حاليًا  :  للمرفق٣ـ٥الجدول 
  ٢٠٠٤: نشأةخاص حسب حجم المفي القطاع ال

 جميع المناطق الشمال الوسط بغداد الجنوب 

 1,842,481 222,711 447,839 522,144 649,787 ت بالغة الصغرنشآالم
 338,669 39,424 92,588 88,107 118,549  الصغيرةالمنشآت
 137,209 21,551 36,315 33,791 45,552  المتوسطةالمنشآت
التعريف ( المتوسطة المنشآت
 33,166 4,214 8,694 9,899 10,359  الكبيرة والمنشآت)الخارجي

 2,351,526 287,900 585,437 653,942 824,247 جميع المناطق
  .٢٠٠٤ة في العراق، يظروف المعيشالالدراسة االستقصائية عن :  المصدر
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  االجتماعي في العراقالضمان  - ٦الفصل 
  وطريق المستقبل

  مقدمة

 من حقوق اإلنسان األساسية ويلعب دورًا هامًا في هو حقاالجتماعي  مانضإن ال
تواجه أجزاء آبيرة من و. ش االجتماعي في النسيج االجتماعي العراقي الهالتماسك إعادة
ويعود السبب في ذلك إلى اجتماع عوامل متعددة مثل . سكان حاليًا االستبعاد االجتماعيال

عدد تزايد  الجنود وأفراد الميليشيات وتسريح وب صفوف الشبامعدل البطالة، سيما فيارتفاع 
 من األشخاص تشريد اآلالف و، نساء ورجاًال، واألراملينقومعالضحايا الحرب والنزاع من 
 إحالل السالم واالستقرار في العراق إال عن طريق تنفيذ حققولن يت. في داخل البلد وخارجه

وقد . فًااضعاستحماية على األقل لشرائح السكان األشد آليات مالئمة لتوفير قدر أساسي من ال
دى إلى  من فقدان األمن وأانتشار مناخالنزاع والعنف الطائفي في البلد عن استمرار أسفر 
توفير ومن ثم فإن من المهم بأقصى درجة . الفقرتفشي  وطأة كبح الجهود المبذولة لإعاقة

الفقر والتخفيف من وطأته ووسيلة للتنمية د من عامة للحباعتباره أداة  - الضمان االجتماعي
وأخيرًا، يجب .  للسكان العراقيين في المستقبل العاجل- ٤٣مستدامةواالجتماعية الاالقتصادية 

 يمكن أن يلعب دورًا هامًا في تطوير االجتماعيةحماية سليمة للالترآيز على أن إيجاد آليات 
  . ٤٤لسكانافي اإلدماج السياسي وتمكين  نفسه في الوقتالمساهمة والديمقراطية في العراق 

آليات االجتماعي وتنفيذ ضمان لل مناقشة الحاجة إلى اعتماد سياسات متسقة جرتو
 خالل مؤتمر العمالة الدولي المنعقد في ، وذلكن في العراقاالحماية االجتماعية وشبكات األم
 جديد ممثلو وزارة العمل وأآد ذلك من. ٢٠٠٤ديسمبر عام  /مدينة عمان في آانون األول

 
  .٢٠٠١، جنيف، ٨٩القرار واالستنتاجات بشأن الضمان االجتماعي، مؤتمر العمل الدولي، الدورة    43
  .   المرجع نفسه44
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ة عمل حلق في ٢٠٠٥ديسمبر  / مناقشته في آانون األولجرتوالشؤون االجتماعية، آما 
  . للعراق، في جنيفن االجتماعيضماالمنظمة العمل الدولية بشأن استراتيجية 

 االجتماعي توفر ضمانراسخة للأنظمة ، ات ما قبل النزاعأوقاتولئن آانت هناك في 
. ٢٠٠٣ عام اجتياح خالل قد علق، فإن تطبيقها  على السواء العام والخاصينعلقطالغطاًء 

ولألسباب المذآورة أدناه، . ئ للجميعوار، تم استبدال آافة النظم بمدفوعات الط٢٠٠٣ففي عام 
 ضمان الحاجة إلى أنشاء آليات هنامن وليست هذه المدفوعات مستدامة على المدى الطويل، 

لمساعدة التقنية والجهد المنسق من قبل المجتمع الدولي والجهات اجتماعي فعالة عبر ا
 المانحة

 في ن االجتماعيضماال وضعًا لتقييمإذ يأخذ ذلك في االعتبار، يقدم هذا الفصل،  و.٤٥
 أي قرار يتخذ في مجال يسترشد بهاالعراق ويحاول تحديد التوجهات الرئيسية التي ينبغي أن 

وفي القسم الثاني، سيتم تحليل . ن االجتماعيالضماأنظمة علق بتنفيذ السياسة االجتماعية فيما يت
 وتدابير الحماية االجتماعي، مع الترآيز على آليات ضمانوالمالية للواإلدارية لخلفية القانونية ا

 ومواطن الضعف في نظام ، الرئيسية ما قبل اندالع الحرب وفي الوقت الراهنةاالجتماعي
وأخيرًا، .  االجتماعي في البلدضمانجود والسياق اإلداري والمالي لل المو االجتماعيضمانال

في القسم األخير سيتم تحديد االعتبارات السياسية التي ينبغي أن توجه أي إصالح لنظام 
  . السبيل إلى المستقبلبين االجتماعي الحالي وتضمانال

  الخلفية االقتصادية واالجتماعية 
   االجتماعيضمانلل

  الحماية االجتماعية،حيث تغطيةيم الحاجات وتحديد األولويات الرئيسية من لتقيتوخيًا 
وينطوي .  العودة باألذهان أوًال إلى بعض المميزات االجتماعية االقتصادية للبلدمن الجوهري

 في الماليذلك على تقديم بعض البيانات المتعلقة بالسكان وسوق العمل والنظامين االقتصادي و
  .بصورة خاصة ن االجتماعيالضما بتتصل على نحو وثيقالتي العراق، و

 مليون نسمة من ٢٨٫٨ يقدر بحوالي ٢٠٠٥عدد السكان في العراق عام مجموع آان و
. من النساء)  في المائة٤٩٫٣(مليون  ١٤٫٢ والرجمن ال)  في المائة٥٠٫٧( مليون ١٤٫٦بينهم 

، آان متوسط العمر المتوقع للرجل ٢٠٠٥ -  ٢٠٠٠واستنادًا إلى بيانات األمم المتحدة للفترة 
، يمكن  التقاعديةولغرض تحليل نظام المعاشات.  عامًا للمرأة٦٠٫٤ عامًا و٥٧٫٣عند الميالد 

 عامًا للمرأة ١٦ عامًا للرجل و١٥ عامًا آان ٦٠اإلشارة إلى أن متوسط العمر المتوقع في سن 
  ).٢٠٠٥األمم المتحدة، (

 
ديسمبر عام / ن األولأقرت وزارة العمل والشؤون االجتماعية بوجود هذه الحاجة وناقشتها في آانو   45
وبمثابة متابعة لهذه .  للعراقالضمان االجتماعي بشأن استراتيجية ة خالل حلقة عمل منظمة العمل الدولي٢٠٠٥

 في مكتب الضمان االجتماعيالحلقة، وجهت وزارة العمل والشؤون االجتماعية طلبًا للمساعدة التقنية إلى إدارة 
  .العمل الدولي
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 ١ ٧٩٤ ٠٠٠وآان . عامة يشتغل في نشاطات القطاع الوآان قسط آبير من القوة العامل
 المستخدمين، يعملون في من األشخاص ٦ ٠٠٢ ٠٠٠من بين )  في المائة تقريبًا٣٠(شخص 

، فيما آانت بقية العمال الذين يساوي )امرأة ٥٠٨ ٠٠٠ رجل و١ ٢٨٦ ٠٠٠ (٤٦القطاع العام
في القطاع الخاص مستخدمين )  في المائة تقريبًا٧٠( شخص ٤ ٢١٠ ٠٠٠عددهم 

ة في يلظروف المعيشا  عنالدراسة االستقصائية) ( امرأة٤٦٦ ٠٠٠ رجل و٣ ٧٤٤ ٠٠٠(
 شخص مستخدمين في ٢ ٩٧٢ ٠٠٠وآان من بين هؤالء األشخاص . ٤٧)٢٠٠٤العراق، 

  ).  امرأة١٦٢  ٠٠٠ رجل و٢ ٨١٠ ٠٠٠(الشرآات الخاصة 

، آان )٢٠٠٥(شؤون االجتماعية واستنادًا إلى البيانات التي قدمتها وزارة العمل وال
 فيهم ن بم، مليون شخص١٠٫٧ حوالي ٢٠٠٤عدد السكان الذين ليسوا في سن العمل عام 

 مستفيد من ١٤٫١٢٥و) عمال القطاع العام( شخص مستفيد من معاشات الدولة ١ ٢٩٦ ٠٠٠
  ). عمال القطاع الخاص (ن االجتماعيضماالمعاشات 

 ٢٠٠٤ للسكان المستخدمين، تشير بيانات عام ماعين االجتضماالفيما يتعلق بتغطية و
آانوا يتمتعون بالتأمين بموجب ) ١ ٧٩٤ ٠٠٠(المستخدمين في القطاع العام جميع إلى أن 

 ٨٠ ٥٠٢وتوضح البيانات ذاتها أن . الذي تديره وزارة المالية العراقيةالدولة، نظام معاشات 
، سجلوا ة الخاصشرآات مستخدم في ال٢ ٩٧٢ ٠٠٠ في المائة فقط من بين ٣أو ما يقل عن 

 المسؤولة عن إدارة نظام التـأمين االجتماعي -أسماءهم لدى وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
 في المائة فقط من سكان العراق النشطين ١٫٢ومثل هؤالء ). ٢٠٠٥(نظام ال وبالتالي يشملهم -

رة العمل والشؤون االجتماعية لهذه وأحد األسباب التي ذآرتها وزا. ٢٠٠٤اقتصاديًا في عام 
 للقطاع التأمين االجتماعينظام المنشئ لدنية من التغطية هو أنه بموجب القانون متالدرجة ال
، ال تخضع الشرآات التي تستخدم أقل من ثالثة مستخدمين ألي التزام باالنضمام إلى ٤٨الخاص

 ٣٥ ٦٩٧أن إلى وة على ذلك وتشير البيانات عال. ٤٩االشتراآاتالنظام وليست ملزمة بدفع 
المستخدمين في القطاع الخاص والمسجلين لدى من  شخصًا ٨٠ ٥٠٢شخصًا فقط من بين 

 في نظام دفعوا االشتراآاتوزارة العمل والشؤون االجتماعية بموجب نظام المعاشات، 
 إليه، هو أن لمح وسبب ذلك، آما أ.٢٠٠٥٥٠ األول من عام ربع االجتماعي خالل الضمانال

 
ى المستخدمين في القطاع العام األشخاص المستخدمين في المنشآت التابعة تشمل اإلشارات إل   46

  .للحكومة المرآزية المحلية أو السلطات والمنشآت المملوآة للدولة والجيش العراقي
تناقش وزارة العمل والشؤون االجتماعية أيضًا نتائج هذه الدراسة االقتصادية وتشير إليها في وثيقة    47

، أبلغتها ٢٠٠٥ديسمبر / ، آانون األول" لصالح القوة العاملة المستخدمة في العراقين االجتماعي التأم"عنوانها 
وزارة العمل والشؤون االجتماعية لمنظمة العمل الدولية وقدمتها إلى الممثلين في منظمة العمل الدولية بجنيف، في 

  .٢٠٠٥ديسمبر عام / شهر آانون األول
  .٣٩/١٩٧١القانون رقم    48
استنادًا إلى المعلومات التي قدمتها وزارة العمل والشؤون االجتماعية، يفترض تعديل هذا الحكم عما    49

  .قريب، بحيث ينص على اشتراك جميع أصحاب العمل في أنظمة المعاشات التقاعدية
الضمان االجتماعي لصالح القوة العاملة المستخدمة في "   وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 50

آما تم توزيعها وتقديمها في مكتب العمل الدولي، جنيف، آانون  (٢٠٠٥ديسمبر، / ، آانون األول"عراقال
  ).٢٠٠٥ديسمبر،  /األول
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 شرآة مسجلة في سجل األعمال العراقي، آانت ال ٢٤ ٣١٥ شرآة فحسب من بين ١٢ ١٧٧
ومن ثم، يمكن االستنتاج من ذلك أن . ٢٠٠٥ األول من عام ربعتزال تمارس نشاطاتها خالل ال

 دون أي شكل من المنظم غير يعمل في االستخدامجزءًا هامًا من القوة العاملة في العراق 
  .٥١االجتماعي حيال المخاطرضمان بالأشكال الحماية 

وتوضح البيانات المتوافرة أن من المقدر أن نصيب الفرد من الدخل هبط بنسبة تبلغ 
 ومن ثم يعتبر .٥٢ دوالرًا أمريكيًا٧٨٠ عندما بلغ ٢٠٠٤ و٢٠٠١بين عامي تقريبًا النصف 

 في البلد، قدر أن بيانات نادر جدًا عن مدى الفقرال توافرالعراق بلدًا منخفض الدخل ورغم أن 
من بين عدد سكان ( تحت خط الفقر٢٠٠٤ في عام ون يعيشواأآثر من خمسة ماليين عراقي آان

 ٢٠٠٤متوسط األجر لساعة العمل الواحدة في العراق عام وآان  .٥٣) مليون نسمة٢٥يساوي 
ارًا عراقيًا  دين٦٩٤للمرأة، مقارنة بمبلغ ) دوالرًا أمريكيًا ٠٫٧٢( دينارًا عراقيًا ١٫٠٤٢ بلغي
متوسطها و، آانت األجور في القطاع العام ٢٠٠٤ وفي عام .٥٤للرجل)  دوالرًا أمريكيًا٠٫٤٨(

، أآثر ارتفاعًا )الجيش والشرطةأفراد مع استبعاد أجور ( دينار عراقي ٢ ٦١٠ ٠٠٠يقابل 
ها  في المائة من األجور المتوسطة، فيما آانت األجور في القطاع الخاص، ومتوسط٦٠بنسبة 
، أدنى األجور بشكل واضح، حيث تقل عن متوسط ٢٠٠٤ دينار عراقي في عام ٥٤٠ ٠٠٠

  .٥٥ في المائة٥٠أجر ساعة العمل الواحدة بنسبة 

تحليل الخلفية القانونية واإلدارية والمالية 
   االجتماعي في العراقضمانلل

  اآلليات الرئيسية للحماية االجتماعية

تلفة تهدف إلى توفير قدر من الحماية االجتماعية توجد في العراق حاليًا آليات مخ
أسفر عنهما  اللذين االستضعاف الحاد المرتفعة والفقر المدقع والبطالةواستجابة لحالة . للسكان

 
الضمان االجتماعي لصالح "    آما رآزت عليه وزارة العمل والشؤون االجتماعية في الوثيقة بعنوان51

  .، مرجع سابق"القوة العاملة المستخدمة في العراق
، وحدة "سياسة العمل وشبكات األمان ومعاشات التقاعد: الحماية االجتماعية في مرحلة االنتقال"   52

   .iii، ص )مشروع (٢٠٠٥يونيه، / التنمية البشرية للشرق األوسط وشمال إفريقيا، البنك الدولي، حزيران
تها منظمة العمل ، ورقة أعد"القضايا البارزة:  وشبكات األمان في العراقالضمان االجتماعي   "53

ديسمبر، /  آانون األول١٣ـ١٢الدولية للمؤتمر بشأن الوظائف من أجل مستقبل العراق، المنعقد في مدينة عمان، 
  .٢، ص ٢٠٠٤ديسمبر / ، جنيف، آانون األول٢٠٠٤

، المجلد األول، مرجع سابق، ٢٠٠٤   الدراسة االستقصائية عن الظروف المعيشية في العراق لعام 54
المقام األول إلى أن المرأة "التي تشير إلى أنه يمكن أن يكون متوسط األجور األعلى للمرأة معزوًا في ، ١٠٤ص 

  ". التي بلغت مرحلة تعليمية أعلى تجد العمل وبالتالي تتقاضى أجرًا أآبر
مرجع ، "سياسة العمل وشبكات األمان والمعاشات التقاعدية: الحماية االجتماعية في مرحلة االنتقال   "55
  .٩٣ و٦سابق، ص 
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ونتيجة لذلك، سجل . النزاع، اعتمدت اإلدارة االنتقالية والحكومة العراقية تدابير طارئة معينة
من نظم التأمين   االجتماعيضمانالفي ترآيز برامج البلد في السنوات األخيرة تحوًال 

 نحو أنواع الدعم الغذائي أو غيرها من شبكات األماناالجتماعي القائمة على االشتراآات 
  .٥٦فًااضعاست الهادفة إلى تلبية الحاجات األساسية للمجموعات األشد االجتماعي

   العامة للضمان االجتماعي نظمال

آانت و. ٢٠٠٣راسخة في العراق قبل نشوب حرب عام  عي االجتمانظم الضمانآانت 
 التقاعد واإلعانات التي آان يتم بموجبها دفع معاشات ،يجتماعتقوم على مبادئ التأمين اال

شروط طول لمتثال االاألخرى إلى األشخاص المَؤمنين عند حدوث حاالت الطوارئ، شريطة 
ان رئيسيان نظاموآان هناك . والعمال من قبل أصحاب العمل االشتراآاتمدة الخدمة ودفع 

 التي يمنحها آل منهما، برنامج اإلعاناتن في طبيعتهما وفي اللتأمين االجتماعي متشابه
 على القطاعين ويطبقان ، في الفترة ما قبل الحربالضمان االجتماعي نظام صميميشكالن و

 العمل الدولية آترتيبات  منظمةا آال النظامين بمساعدة تقنية قدمتهقد وضعو. العام والخاص
آان النظامان يغطيان عند بداية النزاع  و.٥٧أثناء العملتمويل على أساس ال المحددة اإلعانات

  . في المائة من القوة العاملة التي يتكون معظمها من عمال القطاع العام١٥معًا 

 ١٩٦٦ لعام ٣٣، الذي وضع بموجب القانون رقم الدولةب التقاعد الخاصنظام آان و
، يتضمن أحكامًا تنص على منح موظفي القطاع العام، بما في ذلك ٥٨) المدنيالتقاعدقانون (

 الشيخوخة واإلعاقة إعاناتلدولة، حق الحصول على مشاريع تملكها االمستخدمون في 
وآان عمال القطاع العام والقطاع شبه العام يتمتعون، بموجب هذا النظام، بحق . والورثة

 عامًا ٥٠ أو بعد بلوغ التقاعديةخدمة ال عامًا من ٢٥ الشيخوخة عند إتمام إعانةالحصول على 
 أو بعد بلوغ التقاعديةخدمة ال عامًا من ٣٠ عامًا من العمر وبعد إنهاء ٥٥من العمر وبعد بلوغ 

 وآانت سن التقاعد القانونية، .٥٩ التقاعدية عامًا من العمر، بغض النظر عن فترة الخدمة٦٠
 ولم تكن الحكومة، بصفتها صاحب عمل، تسهم في النظام .٦٠ عامًا٦٣ظام، بموجب هذا الن

 في المائة من ١٠ و٧ التي آانت تتراوح بين ، العمالاشتراآاتالذي آانت تموله حصرًا 
، باعتبارها أصحاب ملزمة  للدولة فكانتريع المملوآة أما فيما يتعلق بالمشا.٦١راتبهم الشهري

 
 .، مرجع سابق"المسائل المعلقة: الضمان االجتماعي وشبكات األمان في العراق   "56
ويعطي القانون .    المعاشات محددة في نظام اإلعانات المحددة بموجب قانون وتضمنها الحكومة57

ذ في الحسبان مدة لألشخاص الذين يدفعون في النظام الحق في قدر معين من اإلعانات، حسب صيغة تأخ
ويعني التمويل أثناء العمل أن اشتراآات األشخاص الذين يدفعون في النظام في سنة . االشتراك ومستويات الدخل

  .معينة تستخدم لدفع مستحقات المستفيدين في نفس السنة
 ٥٥ والقانون رقم ١٩٨٩ لعام ٧٦القانون رقم :    انظر أيضًا تعديالت قانون المعاشات المدنية58

  .١٩٨٨ لعام
  .١٩٦٦ لعام ٣٣من القانون رقم ) ٣(و) ٢(و) ١(٣   المادة 59
  .١٩٦٦ لعام ٣٣من القانون رقم ) ٤(٣  المادة  60
  .١٩٦٦ لعام ٣٣من القانون رقم ) ١(٥   يحدد مبلغ االشتراك حسب مستوى أجر العامل، المادة 61
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 الشيخوخة تستند إلى متوسط أجر العامل إعانةوآانت . ها عمالاشتراآاتعمل، بمضاعفة 
   .٦٢لنظاما اشتراآات فيطوال فترة معينة من الزمن وعلى الفترة التي دفع العامل خاللها 

 خاصين إلى نظام الدولة للتأمين االجتماعي للقطاع العام في نظامينوتمت إضافة 
  .ألمن ليشمال القوات العسكرية وقوات ا١٩٧٨٦٤و ١٩٧٥٦٣عامي 

 الموحد رقم تقاعد أيضًا ذآر اعتماد المجلس االنتقالي الوطني قانون الجدروي
 آانون ١٧ الذي دخل حيز النفاذ في ،٢٠٠٥نوفمبر عام  /الثاني تشرين ٣٠ في ٢٧/٢٠٠٦
 وقد وحد البرلمان العراقي، باعتماده هذا القانون الجديد، مختلف .٢٠٠٦٦٥يناير عام  /الثاني

 مستخدمي الدولة ، من قبيل المطبقة على عمال القطاع العامشيخوخة الأنظمة معاشات
 ممن من العمال هم للدولة وغيرريع المملوآةوالعسكريين وقوات األمن الداخلي وعمال المشا

 الموحد الجديد محل التشريع الذي آان تقاعدوحل قانون ال. األموال العامةمن تدفع أجورهم 
،  الجديد وبموجب هذا النظام. القطاع العامتقاعد موظفييحكم موجودًا قبل الحرب والذي آان 

، بينما يتم تحديد سن اإلعانةيستخدم عدد سنوات الخدمة ومستوى آخر أجر في حساب مبلغ 
  . عامًا من الخدمة٢٥آمل أ عامًا للشخص الذي ٦٣التقاعد القانونية بسن 

 التقاعد عبر نظام معاشات، فقد تم إنشاء التأمين االجتماعي القطاع الخاصأما في 
، الذي يوفر للعمال في هذا ١٩٧١ لعام ١٩ للعمال بموجب القانون رقم االجتماعي والضمان

وبموجب هذا النظام، يتم .  فيما يتعلق بجملة من حاالت الطوارئاإلعاناتالقطاع طائفة من 
قات المترتبة على  والتعويضات المتعلقة باإلصابات واإلعاورثة والةتغطية الشيخوخة واإلعاق

، بصيغته المعدلة، ١٩٧١ لعام ١٩ وينطبق القانون رقم .األمومة والمرضفي حالة العمل و
القطاع الزراعي عمال على آافة المنشآت الخاصة التي تستخدم ثالثة أشخاص أو أآثر باستثناء 

، إلعاناتعلقة باواألحكام المت. والعمل األسريوالعمال المؤقتين والعاملين في الخدمة المنزلية 
  :آما يليهي  ١٩بموجب القانون رقم 

 بموجب نظام القطاع الخاص، فإن السن المؤهلة لحق الحصول على -  الشيخوخةإعانة
ات أو أي سن االشتراآ عامًا من دفع ٢٠عامًا للمرأة بعد  ٥٥ عامًا للرجل و٦٠ هياإلعانة 

ويساوي مبلغ .  عامًا٢٥ امدتهشتراآات اات والمرأة بعد االشتراآ عامًا من دفع ٣٠للرجل بعد 
 في المائة من متوسط األجور خالل سنوات العمل الثالث األخيرة مضروبًا في ٢٫٥اإلعانة 

 دينارًا ٥٤أدنى شهري يساوي إلى حد  بالنسبة ١٢ ومقسومًا على االشتراآاتعدد شهور 
 ال يستوفون شروط التأهيل، أما العمال الذين.  دينارًا عراقيًا١٤٠أقصى مقداره حد عراقيًا و

  . اتاالشتراآفلهم الحق في مبلغ إجمالي يساوي معاش شهر واحد لكل سنة من سنوات دفع 

 في المائة على األقل من قدرته على العمل، بشكل ٣٥ إن فقدان المرء -   العجزإعانة
عانة ويتم حساب هذه اإل. ه الحق في الحصول على إعانة العجزيخول، دائم أو طويل األمد

 
  .١٩٦٦ لعام ٣٣ من القانون رقم ٦   المادة 62
  .١٩٧٥ لعام ١   القانون رقم 63
  .١٩٧٨ لعام ١   القانون رقم 64
  .٢٠٠٦يناير /  آانون الثاني١٧، ٤٠١٥، الجريدة الرسمية العراقية، العدد ٢٧/٢٠٠٦   القانون رقم 65
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باستخدام نفس المنهج المستخدم لحساب إعانة الشيخوخة وتخضع لنفس القيود من حيث الحد 
 في المائة من قدرة ٣٥وفي حالة عجز جزئي قد يكون أقل من . األدنى والحد األقصى للمبلغ

  .المقّدرة مع درجة العجز يتناسبالعامل على العمل، فللعامل الحق في جزء من اإلعانة 

 في حالة وفاة عائل األسرة يحق للزوج الباقي على قيد الحياة، أياًّ آان - ورثةال إعانة
 في المائة من إعانة الشيخوخة التي آان يتمتع بها ٦٠سنه، الحصول على إعانة تساوي 

 عامًا إذا ٢٧ عامًا، أو عن ١٧أما أبناء عائل األسرة الذين تقل أعمارهم عن . الشخص المَؤمن
 وغير المتزوجات من بنات عائل األسرة  دون تحديد للسن إن آانوا عاجزينآانوا طالبًا، أو

 في المائة من إعانة الشيخوخة التي ٤٠ عامًا من العمر، فلهم الحق في إعانة تساوي ١٧دون 
ويحق لألشخاص .  في المائة في حالة وجود يتامى آاملي اليتم٦٠العائل يتمتع بها، أو آان 

.  في المائة من معاش العائل٤٠الحصول على )  أو أم أو أخ أو أختمن أب(التابعين للعائل 
  .   في المائة من معاش عائل األسرة١٠٠ويساوي أآبر مبلغ يحق به للورثة مقدار 

 التغطية في حالة المرض واألمومة مضمونة آذلك لعمال -  المرض واألمومةاتإعان
وليس هناك حد أدنى لفترة التأهل لحق . القطاع الخاص ومقدمة في شكل نقود أو إعانات طبية

 في المائة من متوسط ٧٥الحصول على اإلعانات التي تبلغ، في حالة اإلصابة بالمرض، نسبة 
جر األ في المائة من ١٠٠أجر العامل خالل األشهر الثالثة األخيرة قبل بداية المرض ونسبة 

 أيام يجب على ٨ انتظار من ويجب دفع استحقاق المرض بعد انقضاء فترة. في حالة األمومة
أما فيما يتعلق . ٦٦صاحب العمل خاللها دفع أجر العامل بكامله وإلى غاية أقصاها ستة أشهر

بإعانة األمومة، فيجب دفعها لمدة عشرة أسابيع على األقل، بما في ذلك أربعة أسابيع على 
 في ٧٥ضاعفات، بمعدل ويمكن تمديدها، في حالة حدوث م. األقل قبل التاريخ المرتقب للوالدة

ويتم تغطية إجازة األمومة لمدة أقصاها ستة أشهر في أي وقت خالل السنوات . األجرالمائة من 
 في ٥٠األربع األولى من عمر الطفل وحتى والدة الطفل الرابع، مع معدل تعويض يساوي 

مومة بمثابة مبلغ باإلضافة إلى ذلك، توفر للمرأة التي تغادر عملها بسبب الحمل منحة أ. المائة
وتوفر إعانات صحية لحالتي . جزافي يساوي إعانة شهر واحد لكل سنة من سنوات االشتراك

الطوارئ عن طريق المراآز الصحية الحكومية والمستشفيات التي يمولها معهد العمل 
 أما بالنسبة لتغطية األشخاص التابعين للعامل من حيث اإلعانات .٦٧الضمان االجتماعيو

  .، فهي مساوية لإلعانات التي يحق للشخص المؤمَّن بهاالصحية

 ليس هناك حد أدنى لفترة مؤهلة الستحقاق إعانة إصابة العمل، التي - إصابات العمل
وفي حالة إعاقة .  في المائة من األجر الذي تم دفع االشتراآات عنه آلخر مرة١٠٠تساوي 

 يستحق خاللها الشخص المؤمًّن أجره -م  أيا٨مؤقتة، يجب دفع اإلعانة بعد فترة انتظار من 
ويساوي مبلغ إعانات اإلعاقة .  حتى يستعيد الشخص صحته أو يتم إثبات إعاقته الدائمة-آامًال 

 
 في المائة من أجر العامل، لمدة سنتين في حالة اإلصابة بداء ١٠٠   يجوز منح الحق في إعانة تساوي 66

  . عضال أو بمرض خبيث
الرعاية العامة :  الخدمات الطبية التي يغطيها النظام أنواعًا مختلفة من العالج والفحوص، مثل   تشمل67

األشعة واألجهزة وخدمات المختبر وإعادة  آشفوالمتخصصة واإلقامة في المستشفى والجراحة واألدوية و
  .اللياقة
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 في المائة من متوسط األجر في مهنة الشخص المؤمَّن، شريطة أن يكون العامل ٨٠الدائمة 
 في المائة وما فوق ذلك، فيتم التعويض ٣٢أما اإلعاقة الجزئية التي تمثل . مصابًا بإعاقة تامة

وفي حين . عنها بنسبة مئوية من المعاش التقاعدي الكامل تتناسب مع الدرجة المقّدرة من العجز
 في المائة تعطي الحق في مبلغ جزافي يساوي أربع سنوات من معاش ٣٢أن إعاقة أقل من 
حصول على إعانات طبية مثل الرعاية آما يحق للعمال المصابين باإلعاقات ال. اإلعاقة الجزئية

الطبية العامة والزيارات المنزلية والجراحة والرعاية المتخصصة واإلقامة في المستشفى 
 األرملة أو األرمل المعوق المعال - وفيما يتعلق باإلعانات التي تحق للزوج الوارث . واألدوية

 في المائة ٦٠ل، ينبغي أن تساوي في حالة وفاة عائل األسرة نتيجة إصابة مترتبة على العم -
 معاش يساوي أربع سنوات من جزافيًامن معاش اإلعاقة التامة للشخص المؤمَّن، أو مبلغًا 

 فيحق لهم الحصول على إعانة تساوي والمعولونأما األيتام . العائل المصاب بإعاقة جزئية
  ).انظر أعاله( للوارث  االعتياديةةاإلعاننسبتها نسبة 

يشترط التشريع على العمال وأصحاب العمل اإلسهام في النظام  ـ ةمأحكام عا
 في المائة من مجموع األجور التي ١٢ في المائة من راتب العامل و٥ مقدارها باشتراآات

  على الشرآات العاملة في القطاع النفطي إسهامًا، استثناء،ويشترط. يدفعها صاحب العمل
ت لتمويل آافة آاااالشتروتستخدم هذه .  أجورها في المائة من مجموع٢٥ يساوي باشتراك

 آافة اإلعانات آجزء من تقدم وبموجب هذا النظام .٦٨مقررةيغطيها النظام بنسبة التي اإلعانات 
 في حين أن ،٦٩ويتولى تحصيلها وإدارتها صندوق المعاشات للعمال. نظام التأمين االجتماعي

 تحت إشراف عام من وزارة  االجتماعينضماالمعهد العمل ومعهودة إلى إدارة البرنامج 
  . العمل والشؤون االجتماعية

  المدفوعات الطارئة
 المؤقتة تدابير طارئة، استجابة لألزمة االجتماعية التي تعرض االئتالفاتخذت سلطة 

، عدلت السلطة القانونين الصادرين في عامي ٢٠٠٣ففي عام .  السنوات األخيرةفيلها البلد 
 ريق اتخاذ قرار إداري وأحلت المدفوعات الطارئة محل المعاشات عن ط١٩٧١ و١٩٦٦
، تم تجميد احتياطيات نفسه وفي الوقت.  التي آانت مدفوعة بموجب هذين النظامينالتقاعدية

 مليار دينار ١٩ للقطاع الخاص، التي آانت تمثل في ذلك الوقت  االجتماعيضمانالنظام 
. في المصرف المرآزي العراقي - تج المحلي اإلجمالي في المائة من النا٠٫٥عراقي ـ أقل من 

  . ًا من وقت دخول هذه السياسة حيز النفاذ، آانت ميزانية الدولة تنهض بهذه المدفوعاتعتباروا
 

من قانون ) ب(٢٧المادة ، التي عدلت ١٩٧١ لعام ١٥٥ من القانون رقم ٥  استنادًا إلى المادة  68
 في المائة التي تمثل ١٢، يجب توزيع معدل ١٩٧١ لعام ٣٩ للعمال رقم الضمان االجتماعيمعاشات التقاعد و
 في المائة لقسم ٩ في المائة لقسم تأمين إصابات العمل و٣ في المائة لقسم التأمين الصحي  و١: االشتراك، آما يلي

 في المائة من مجموع ٢٥الشتراط من صاحب العمل اإلسهام باشتراك بنسبة وفي حالة ا. تأمين معاشات التقاعد
 في المائة لقسم تأمين إصابات العمل ٣ في المائة لقسم تأمين الصحة و٣: األجور، يجب توزيع المعدل آما يلي

  . في المائة لقسم تأمين الخدمات٤ في المائة لقسم تأمين معاشات التقاعد و١٥و
قرار (الصادر عن وزارة العمل والشؤون االجتماعية ) ١٩٨٧ (٢٩القانون رقم  من ١٤  المادة  69

). ١٩٨٧يونيه /  حزيران١٠، المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية، ٢٤٣مجلس قيادة الثورة رقم 
  .١٩٧١ لعام ٣٩ للعمال رقم التقاعد والضمان االجتماعيانظر أيضًا الفصل الثالث من قانون معاشات 
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، ٧٠نفسه للجميع آانت المبلغ ٢٠٠٣وفي حين أن آافة المدفوعات التي تمت في عام 
 المدفوعات المحددة حلّت النظام، فية  المدفوعواالشتراآاتبغض النظر عن طول مدة الخدمة 

 االئتالف، بموجب قرار اتخذته وزارة المالية التابعة لسلطة "الموحدة"محل هذه المدفوعات 
، وزاد عدد سنوات االستخدام ودرجة صاحب ٢٠٠٤يناير عام  /المؤقتة في شهر آانون الثاني

  دينار٨٠ ٠٠٠ت تتراوح بين ، آانت اإلعانا٢٠٠٤وفي عام .  عند التقاعدالمعاش التقاعدي
   .٧١) دوالرًا أمريكيًا١٣٣( عراقي  دينار٢٠٠ ٠٠٠و)  دوالرًا أمريكيًا٥٣ (عراقي

  شبكات األمان االجتماعية العامة األخرى
 ١٩٩١أهم شبكة أمان اجتماعي في العراق هي نظام التوزيع العام الذي بدأ في عام 

 العقوبات على البلد للمرة األولى ت، عندما فرضيًامحلباعتباره برنامجًا لتوزيع الغذاء المنتج 
، آان برنامج النفط مقابل الغذاء تحت ١٩٩٦ وفي عام .١٩٩٠ أعقاب حرب الخليج عام في

  األخرى باستخدام إيراداتضروراتإشراف األمم المتحدة، يجيز للعراق شراء الغذاء وال
الخاص تنفيذ نظام التوزيع القطاع ت  للدولة وشرآا المملوآةعاريوتتولى المش. صادرات النفط

 ويغطي أآثر من سم رمزيوالبرنامج متاح للسكان بأسرهم بر. العام تحت إدارة وزارة التجارة
ذية األغوحسبما أورده برنامج . ٢٠٠٥ عام هيوني / حزيرانمنذ ٧٢ في المائة من العراقيين٩٠

 بموجب تقدم السالت الغذائية التي  علىاعتمادًا آبيرًاربع السكان العراقيين يعتمد العالمي، 
 تجدرو. ٢٠٠٤٧٣ تغذية األساسية واالستهالك في عاممن أجل توفير النظام التوزيع العام 

، آانت الحكومة تنوي، في شراآة مع الجهات ٢٠٠٥ عام هيوني / حزيران منذمالحظة أنه
   .٧٤جات السكان لجعله أآثر مالءمة مع حانظام التوزيع العامالمانحة الرئيسية، إصالح 

نقدية وعينية عامة باإلضافة إلى ذلك، تقدم وزارة العمل والشؤون االجتماعية معونات 
وتشمل هذه المعونات . فًا وأفراد الجيش المسرحيناضعاست لألشخاص األشد في المقام األول

وبموجب برنامج . أخرى  ومساعدات عينيةتأهيلتحويالت نقدية وخدمات التدريب وإعادة 
موحدة  شهريةات الرعاية األسرية، توفر وزارة العمل والشؤون االجتماعية معونة نقدية معون

 
/  آانون األول- أبريل / نيسان (٢٠٠٣   آانت المدفوعات الطارئة لألشهر التسعة األخيرة من عام 70
 دوالرًا أمريكيًا ٢٧ورفعت إلى )  دينار عراقي٣٠ ٠٠٠( دوالرًا أمريكيًا في الشهر ٢٠تساوي ) ديسمبر

: جتماعية في مرحلة االنتقالالحماية اال. "٢٠٠٤في األشهر الثالثة األولى من عام )  دينار عراقي٤٠ ٥٠٠(
 .، مرجع سابق"سياسة العمل وشبكات األمان ومعاشات التقاعد

:  إلى مبلغين مختلفين، هما٢٠٠٤   بشكل أدق، تم تنويع المدفوعات الطارئة في الربع األول من عام 71
ًا أمريكيًا لمن عندهم أقل  دوالر٥٠ سنة أو أآثر من سنوات الخدمة و٢٥ دوالرًا أمريكيًا لألفراد الذين لديهم ٦٧
 في ٢٠٠٤وتم إدخال مزيد من التنويع في المدفوعات في الربع الثالث من عام .  سنة من سنوات الخدمة٢٥من 

سياسة العمل وشبكات األمان : الحماية االجتماعية في مرحلة االنتقال. "أربع فئات حسب مكانة المعولين وعددهم
  .٤٨، مرجع سابق، ص "ومعاشات التقاعد

  .viii   المرجع نفسه، ص 72
، ٢٠٠٤، برنامج األغذية العالمي، مكتب العراق، "تحليل خط أساس التأمين الغذائي في العراق   "73

  .٦ ص
، وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي للجمهورية ٢٠٠٧ـ٢٠٠٥   االستراتيجية اإلنمائية الوطنية للعراق 74
 .xii، ص ٢٠٠٥يونيه /  حزيران٣٠العراقية، 
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ورغم أنه ليس . لبعض فئات األسر التي ال تحظى بدعم مالئم، بغض النظر عن حجم األسرة
  الحاجة أو إلثباتهناك اختبار 

يتم تحديد ألصول التي تمتلكها األسر لمعرفة ما إذا آان لها الحق في االستحقاق، ا 
 التي تشمل قررة إحدى فئات المستفيدين الميندرج ضمناألهلية على أساس الشخص الذي 

 غير القادرين على العمل واألرامل أو المطلقات من النساء اللواتي عندهن عوقينالمكفوفين والم
 من ة أسر١١٣ ٠٠٠ تاستفاد ،٢٠٠٤ وفي عام . تقاعدي معاشدونأطفال والمسنين 
   .٧٥) دوالرًا أمريكيًا٢١( دينار عراقي ٣٠ ٠٠٠ مقدارهاية تحويالت شهر

لتسريح وإعادة ل الحكومي برنامجال الذين يشملهم المسرحونويتمتع أيضًا أفراد الجيش 
   .٧٦اإلدماج، بتحويالت نقدية

 أما فيما يتعلق بالمساعدات العينية، فتقدمها وزارة العمل والشؤون االجتماعية أساسًا
في مرافق مثل دور األيتام ومعاهد المعوقين  تأهيلإعادة الواية المؤسسية الرعخدمات عبر 

 شخص من هذه ٦ ٣٠٠ حوالي، استفاد إجماًال ٢٠٠٤وفي عام . والتعاونيات ودور المسنين
  .٧٧األنواع المختلفة من المساعدة

  بشكل مباشر،مالحظة أن الحكومة تقدم إعانات هامة على األسعارال تجدرأخيرًا، و
والسلع ) مثل الرعاية الصحية والتعليم( لألفراد والشرآات للخدمات  على السواء،ر مباشروغي

  ٧٨/٧٩). الصيدلية والكهرباء والبترولوادبما في ذلك الم(

   المالي للضمان االجتماعيوضعال

في  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ١٩، آان ينفق تقريبًا مقدار ٢٠٠٤في عام 
 وآان يخطط في الميزانية زيادة في اإلنفاق ،بير الحماية االجتماعية العامةعلى تداالعراق 

 
"، )٢٠٠٥(   استنادًا إلى البنك الدولي 75 ۟ � في المائة ٥تساوي إعانة الرعاية األسرية التي تقدم لألسر 

  .٣٦، مرجع سابق، ص "تقريبًا من الدخل الوسيط المقدر للخميس األدنى في سكان العراق
ات المقدمة  تشير إلى أن متوسط اإلعان٢٠٠٥ و٢٠٠٤  آانت األرقام الواردة في ميزانية عامي  76

 في المائة من الدخل الوسيط لربيع ١٧ تساوي، بالنسبة لكل سنة من هاتين السنتين، نسرحيالجيش المألفراد 
  .٣٦المرجع نفسه، ص . الدخل األدنى

  .٣٧   المرجع نفسه، ص 77
رتفعت ، فإن تكلفة دعم السلع والخدمات مهمة جداًّ للحكومة وقد ا)٢٠٠٥(   استنادًا إلى البنك الدولي 78

الحماية االجتماعية "ولمزيد من المعلومات عن إعانات األسعار، انظر . ٢٠٠٥ و٢٠٠٤بشكل ملموس بين عامي 
  .٣٥ـ٣٢، مرجع سابق، ص "سياسة العمل وشبكات األمان والمعاشات التقاعدية: في مرحلة االنتقال

ألن البيانات المتوافرة عنها غير    ال يشير هذا الفصل إلى إعانات الزآاة المقدمة للفقراء والمحتاجين 79
  .آافية
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 ٢٠٠٤في عامي و .٢٠٠٥٨٠ في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لعام ٢٢تساوي تقريبًا 
العام الغذاء لنظام توزيع  االجتماعية مخصصة حماية، آان معظم الموارد المتعلقة بال٢٠٠٥و
 في ٢١ و٢٠٠٤آافة الموارد المخصصة للحماية االجتماعية في عام من  في المائة تقريبًا ٩٣(

مدفوعات ال وفي الدرجة الثانية توجد .٨١)٢٠٠٥ في عام ة الحكومياإليراداتالمائة من 
 الموارد المخصصة للحماية مجموع في المائة من ١٥ التي آانت تشكل حوالي تقاعديةال

 تي آانت وال،٨٢ من الناتج المحلي اإلجمالي٣٫٥لي ، أو ما يقدر بحوا٢٠٠٤االجتماعية في عام 
  . ٢٠٠٥ في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، في ميزانية عام ٥مثل ت

 ٢٠٠٣أما المدفوعات الطارئة الموحدة فكانت تمثل جزءًا مرتفعًا من اإلنفاق من عام 
الي عقب قرار من الناتج المحلي اإلجمفي المائة  ٣٫٥، عندما آانت تمثل ٢٠٠٤عام إلى 

الذين لديهم خدمة التقاعدية، اتخذته وزارة المالية بمنح مدفوعات أآبر ألصحاب المعاشات 
وتقع مسؤولية توفير . ٢٠٠٤يناير عام  /أطول ودرجات أعلى، ابتداًء من شهر آانون الثاني

امات األموال الالزمة للمدفوعات على عاتق وزارة المالية، عبر حساب الخزانة العامة وإسه
  .صغيرة جدًا من أصحاب العمل والعمال

 مواطن الضعف في أحكام الضمان 
  االجتماعي الموجودة

 االجتماعي لضعف ملموس خالل ضمان آال النظامين لل وفعاليةتعرض تشغيل
 االشتراآاتطائفة اإلعانات المقدمة وتحصيل ب، سواء فيما يتعلق بالتغطية أو األخيرةالسنوات 

  . ب العمل والعمال المؤمَّنينوتسجيلها من أصحا

 في معدل تقاعد العاديالمجاالت التي تشكل مصدر قلق إزاء نظام الأهم ويتمثل أحد 
 ضمانالوتذآر إدارة نظام .  في المائة٣التغطية المنخفض لعمال القطاع الخاص ـ أي أقل من 

، عددًا أقل لزعمعلى حد ا مستويات مرتفعة من تهرب أصحاب العمل الذين يبلغون، االجتماعي
 ومما يساهم أيضًا في معدل التغطية المنخفض .من عدد المستخدمين تجنبًا لالنخراط في النظام

 
سياسة العمل وشبكات : الحماية االجتماعية في مرحلة االنتقال("   استنادًا إلى تقرير البنك الدولي 80

وبالمقارنة، تنفق . يمثل ذلك مبلغًا هائًال من المال أيًا آانت المعايير� "، )، مرجع سابق"األمان ومعاشات التقاعد
 في المائة من ناتجها ١٤لتعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في المتوسط ما يقل بقليل عن بلدان منظمة ا

 في ٥المحلي اإلجمالي على الحماية االجتماعية بينما يقل متوسط ما تنفقه بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا عن 
  .المائة من ناتجها المحلي اإلجمالي

، وزارة المالية، مديرية الميزانية، آانون ٢٠٠٥جمهورية العراقية لعام    الميزانية العامة لحكومة ال81
نظام التوزيع العام  "، يعد ٢٠٠٥يونيه / وحسب تقرير للبنك الدولي في شهر حزيران. ٢٠٠٤ديسمبر، / األول

ن العائدات  في المائة م٢١ حيث يستوعب تقريبًا - (...) أآبر برنامج أغذية عامة قيد التشغيل في العالم اليوم 
، وحدة التنمية االقتصادية واالجتماعية، قسم الشرق "النظر في مستقبل نظام التوزيع العام العراقي" ("الحكومية

  ).٣، ص ٢٠٠٥األوسط، البنك الدولي، 
، مرجع "سياسة العمل وشبكات األمان والمعاشات التقاعدية: الحماية االجتماعية في مرحلة االنتقال   "82
  .٤٧سابق، ص 
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 أفراد يحتلون وظائف من قبيلأن جزءًا آبيرًا من القوة العاملة مستخدمة استخدامًا جزئيًا، 
 والعمال خاصال همن لحسابيألشخاص العاملآا(مسجلة جزئيًا يصرحون بأنهم يتلقون دخًال 

  ).ن ونحوهمين أو العمال الموسمييالمؤقت

 صادر عن وزارة العمل والشؤون االجتماعية، فإن آال نظامي ٨٣واستنادًا إلى تقرير
وفيما يتعلق بنظام القطاع الخاص، يعود السبب في ذلك إلى عدد من . مدين  االجتماعيضمانال

من المعتقد أن المستوى أوًال، . اعيةالعوامل، حسبما أآدته وزارة العمل والشؤون االجتم
 ساهم في جعل ١٩٧١ لعام ٣٩المرتفع من عدم امتثال الشرآات الخاصة ألحكام القانون رقم 

استقطاع باإلضافة إلى ذلك، تعتبر إمكانية . عدد المساهمين بموجب النظام منخفضًا نسبيًا
، عامًال لهذا الشتراك ااإلعانات، بموجب النظام، من الراتب األساسي للعامل قبل حساب

وتذآر وزارة العمل والشؤون االجتماعية، عالوة على ذلك، . مشارآةالمستوى المنخفض من ال
 االجتماعي يتم على ضمان التي يجب على الشرآات دفعها لميزانية الشتراآات حساب االأن

باره أحد أسباب يناير بدًال من راتبه الشهري، باعت /أساس راتب العامل في شهر آانون الثاني
، وهو أمر يقتضي تحصيًال سليمة بشكل أعم، إلى أن سير النظام بصورة ارشيو. عجز النظام
 غير المدفوعة من قبل الشرآات الخاصة، ال يزال يعرقله اختالل التوازن شتراآاتفعليًا لال

  .٨٤ التي يتعرض لها البلداألمنية العامةالمؤسسي والمشاآل 

 نظامين للتأمين االجتماعي في القطاعين العام تعايشلى أن إآذلك أشارت الوزارة و
 فقد تعرض الهيكل المزدوج لنظام المعاشات: بعد الحربأمرًا صعبًا والخاص، أصبح 

 لالنتقاد لكونه يشجع أوجه التفاوت بين القطاعين العام والخاص ولكونه يزيد من التقاعدية
 راعي عالوة على ذلك، ال ي.٨٥" بشكل فعالمما يعيق تخصيص الموارد"التكاليف اإلدارية، 

آموا سنوات من الخدمة راالهيكل المزدوج أي تحويل من قطاع آلخر بالنسبة لألشخاص الذين 
 وفي القطاع الخاص، ومن ثم آانت الهجرة األفقية لليد العاملة من القطاع العام العامقطاع الفي 

 بين الصندوقين، مما أعاق تقاعد حقوق الإلى القطاع الخاص قليلة نتيجة عدم إمكانية تحويل
  .تنمية اقتصاد القطاع الخاص

، نزاعتواجه مشاآل في العهد السابق الندالع الالتقاعدية وآانت إدارة أنظمة المعاشات 
المسألة بالنظم اإلدارية اليدوية المتقادمة حيث يتم مسك السجالت رديء و"تتعلق أساسًا 

 مشاآل مماثلة نتيجة التسجيل اليدوي  الخاص بالدولةتقاعد ويواجه نظام ال.٨٦"ضئيلة
وتأثرت مؤسسات .  والمعالجة الحاسوبية الجزئية لملفات المستفيديناالشتراآاتللمساهمين و

 
آما وزعها (٢٠٠٥ديسمبر  /، آانون األول"ن االجتماعي للقوة العاملة المستخدمة في العراقضماال   "83

ديسمبر  / في شهر آانون األول، العمل الدولي، جنيفكتب مفيوقدمها ممثلو وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
٢٠٠٥.(  

  .٥   المرجع نفسه، ص 84
  .٥٠   المرجع نفسه، ص 85
  .٢، مرجع سابق، ص ٢٠٠٧ -  ٢٠٠٥تيجية اإلنمائية الوطنية العراقية للفترة    االسترا86



 الضمان االجتماعي في العراق وطريق المستقبل
 

87 

 االجتماعي، شأنها في ذلك شأن آافة المؤسسات العامة، تأثرًا شديدًا من الحرب ضمانال
   .٨٧ الحربدما بعوعانت من تدهور الهياآل التحتية في فترة 

وتشكل المدفوعات الطارئة أداة مهمة للتخفيف من وطأة الفقر في حاالت النزاع عندما 
وشروط الصالحية المحيطة .  االجتماعيضمانال يمكن الحفاظ على األنظمة الرسمية لل

 في  الرسميةن االجتماعيضماتختلف بالضرورة عن شروط أنظمة الاألنظمة  هذه اتعودفمب
وعلى األخص، فإن مستويات المدفوعات في العديد من الحاالت أقل مما . لنزاعفترة ما قبل ا

غير أنه إذا انتقل العراق من حالة النزاع إلى .  التقاعديةآان الفرد يتلقاه من أنظمة المعاشات
األنظمة التي تكون مالئمة في بيئة من نوع أي بيئة سياسية مستقرة، سيكون مستعدًا للنظر في 

    .جديدة

  ستحداث استراتيجيات الضمان االجتماعيا

 االجتماعي من أجل دعم نمية الضمانالتو اإلعمارمن الجوهري أن تشمل خطط إعادة 
وتقر . اإلعمار العمالة وأن تكون منظمة في مراحل بشكل يكفل دعم الخطة الشاملة إلعادة توليد

 العمالة ونشاطات مولدة للدخل  المتمثل في توفيراألمداستراتيجية األمم المتحدة بالهدف بعيد 
األفراد األشد إلى ويقترح توجيه الترآيز إلى إعادة هيكلة االقتصاد و. القطاعاتفي جميع 

 إلى سبل الوصول من الدخل واجتماعية توفر حدًا أدنىفًا عبر توفير شبكة أمان اضعاست
جتماعي في آافة  االضمانوفي نفس الوقت، يتم تعزيز تغطية ال. األساسيةالخدمات الصحية 

 نظمإضفاء الطابع الميوفر و.  خاصة فيما يتعلق بالمشترياتلوائحالهياآل التحتية عبر أشغال 
 .ت الصغيرة فرصة توسيع تغطية التأمين االجتماعيآشنبشكل تدريجي على العمالة في الم

 وفي إطار هذا النهج االستراتيجي واسع النطاق، ستكون هناك حاجة إلى إعادة بناء
وليس من الممكن في الوقت الراهن، . ن االجتماعي الوطنيضما ما تبقى من نظام الوتطوير
ومن . القضايا التي يجب التصدي لهانوع نظام جديد ولكن من الممكن ذآر مالمح وصف 

 واآلفاق ة االجتماعيحمايةاستعراض شامل لألنظمة الموجودة وأولويات الإجراء الضروري 
حماية ال األولوية وفجوات تغطية  ذاتن االجتماعي والحاجاتضماويل الالمستقبلية لموارد تم

  .االجتماعية

ويتعين على الحكومة اتخاذ قرار فيما يتعلق بمدى وجوب توجيه الموارد نحو إعادة 
ن االجتماعي الذي آان موجودًا قبل الحرب ومدى تخصيص هذه الموارد ضمابناء نظام ال

  . على هذه القضيةسوى برهان في العراق التقاعد ام معاشات  حالة نظماو. لإلصالح الهيكلي

 تطوير نظام فيما يتعلق بمستقبلومن المزمع إثارة نقاش قد يشجع النظر والبحث 
القضايا التي أهم وتشير الفقرات التالية إلى بعض . ن اجتماعي وطني يتم بناؤه من جديدضما
  .اإلعماربد من التصدي لها في عملية إعادة  ال
 

، "سياسة العمل وشبكات األمان والمعاشات التقاعدية: الحماية االجتماعية في مرحلة االنتقال    "87
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   االجتماعيوتشريع الضمانمعايير 

ن ضماقدمت منظمة العمل الدولية فعًال مساعدة تقنية على صياغة تشريع في مجال ال
، آما  على السواءن االجتماعي في القطاعين العام والخاصضمااالجتماعي يتعلق بأنظمة ال

 لهذا التشريع على وينبغي أن تقوم المناقشات بشأن الهيكل النهائي.  للعملقانونقامت بصياغة 
تؤدي وممثلي العمال  بما في ذلك مناقشات مع ممثلي أصحاب العمل ،أساس المزيد من النقاش

 أن يكون التشريع مبنيًا بشكل وثيق نبغيوي. إلى اتخاذ قرارات سياسية وثيقة الصلة بالموضوع
 ،ن االجتماعيضما ال التشديد أوًال على إعادة بناء أنظمةنبغيعلى معايير العمل الدولية ولكن ي

 على مستوى أساسي من دعم المداخيل والوصول إلى الرعاية على نحو تدريجي يرتكز
  .الصحية

   الضمان االجتماعيغطيةت

ينبغي أن يكون مد نطاق التغطية بموجب أنظمة الضمان االجتماعي، سواء من حيث 
ي وضع استراتيجيات تنوع الحماية أم من حيث عدد األشخاص المحميين، عنصرًا أساسيًا ف

ويحتمل أن تظل الثغرات التي تعاني منها تغطية الضمان االجتماعي . الضمان االجتماعي
آبيرة لبعض الوقت وسيشمل ذلك أناسًا آثيرين باتوا عاطلين عن العمل أو أناسًا يعملون في 

وضع وقد يفضي ذلك إلى نشوء الحاجة إلى النظر في مدى استنساب . االقتصاد غير المنظم
أنظمة خاصة للموجودين في العمالة غير المنظمة والعاملين لحسابهم الخاص، وآذلك النظر 

وفيما بين الموجودين في العمالة، سيضطلع الشرآاء . في جدوى وجود تأمين أو إعانة للبطالة
  . بدور هام في تصميم وتنفيذ أنظمة جديدة وفي تعديل األنظمة القائمةناالجتماعيو

  ن االجتماعيتمويل الضما

وال يمكن إيجاد حل سليم إال . دراسة تمويل اإلعانات المقترحة دراسة مستوفيةال بد من 
. ة للدولة آكلمالي يأخذ في االعتبار القدرة ال،عن طريق تحليل شامل للميزانية االجتماعية

ة ويمكن تمويل أنظمة التأمين االجتماعي، باعتبارها أحد مكونات النظام الوطني للحماي
غير . مختلفةساليب يمكن تبرير آل واحد منها بأسباب  مجموعة من األاالجتماعية، عن طريق

آما أن . أنها يجب أن تكون جزءًا من استراتيجية وطنية شاملة لتمويل الحماية االجتماعية
تغطية جزء هام من السكان سرعة االستقرار االجتماعي للبلد سيتوقف، إلى حد آبير، على 

 اعتماد نظامولتحقيق ذلك، يمكن أن تمثل إمكانية . جديدالجتماعي االضمان الم بموجب نظا
 من مرصودةللمعاش التقاعدي يمول عبر اإليرادات العامة أو بواسطة نسبة عام ساسي أ

آشق أول من نظام وطني نظام وينبغي أن يسير هذا ال. اإليرادات النفطية الوطنية، خيارًا متاحًا
  . الموجودةالتأمينأنظمة إصالح  أما الشق الثاني فينبغي أن يتكون من .للضمان االجتماعي
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  إدارة الضمان االجتماعي

الموظفين ب فيما يتصل القطاع العام والخاص وإدارتهما، نظاميستكون إعادة بناء 
 وقبوله لدى نظام مهمة أساسية سيتوقف عليها في المستقبل فعالية السجالت،والمعدات وال
وينبغي للدولة أن . يةكون من المهم إنشاء إدارة ومجلس إدارة، بمشارآة ثالثوسي. الجمهور

 وتوفير اإلعانات سليم الضمان االجتماعي بشكل أنظمةإدارة عن تتولى المسؤولية الشاملة 
  . تمشيًا مع التشريع الوطنيمستحقةال

  توضيح المسؤوليات عن تنظيم وإدارة 
  الضمان االجتماعي

.  لزيادة قدرة وخبرات إدارة الضمان االجتماعيةر أآبر من األولويال بد من إيالء قد
وال بد من أن .  هذا األمر إدخال تحسينات على ظروف العمل وعلى سياسات التعيينيستتبعو

تضم اإلدارة موظفين مؤهلين وذوي خبرة، على دراية بشؤون الضمان االجتماعي ويمكنهم 
والضمان االجتماعي . ة عملية إصالحه وإعادة بنائهتحمل مسؤوليات إدارته واستهالل وإدار

أولوية وطنية، ومن شأن المفهوم أن يساعد على تكوين فهم للحاجة على الصعيد القطري لدعم 
وال تحتاج وزارة العمل والشؤون االجتماعية بالضرورة إلى أن تكون مسؤولة مباشرة . متبادل
 السياساتفي توفير التواصل بين عملية صنع بل ينبغي أن تتمثل مهمتها .  إدارة النظامنع

  .  من جهة وبين التنفيذ وتقديم الخدمات من جهة أخرىوالسياسيين

  تحسين بناء القدرات السياسية

لقد أقرت العديد من البلدان بالحاجة إلى تعزيز عملية صياغة السياسات وإدارة نظام 
فهكذا . وإدارته وتنفيذهنظام ريعي للالضمان االجتماعي عبر تمييز الوظائف بين الهيكل التش

 عن نظاميمكن لتنظيم الضمان االجتماعي أن يصبح هيئة قائمة بذاتها ومسؤولة عن إدارة ال
 وخبراء آخرين في نظامطريق مجلس إدارة أو مجلس أمناء مستقل يعين مديرًا إلدارة ال

وسيكون تعيين . ء المالية وغير ذلك، حسب االقتضاشؤونمجاالت اإلدارة والحوسبة وال
ودفع سجالت لالشتراآات التقاعدية الموظفين وتدريبهم بمثابة أولوية آبيرة، إلى جانب تجديد ال

 في الحسبان، وعلى األخص نظام ترتيبات اإلدارة الفعالة للن تؤخذومن الضروري أ. اتإلعانا
  .ين القريب والبعيدعلى األمداإلدارة والرقابة الماليتين، فيما يتعلق بالمسؤوليات ترتيبات 

  إنشاء نظام محوسب فعال

سجالت االشتراآات  أن سجالت نظرًا إلى إلى نظام محوسب للبالتأآيديحتاج العراق 
نظام الضمان االجتماعي وعلى وجه الخصوص نظام يقوم أساس  المدفوعة تشكل واإلعانات

 وخبرة توجيهيةة و اعتبارات سياسينظاموسيقتضي هيكل ال. على مبادئ التأمين االجتماعي
ويشكل سد الفجوة بين السياسة واإلدارة دورًا هامًا لممثلي المستفيدين والمساهمين . تقنية

ومن ثم فإن . والساسة لكي يتم العناية بمصالحهم وتؤخذ في االعتبار مباشرة لدى المجلس
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اإلقرار بأنه  وينبغي نظاماستثمار صناديق الضمان االجتماعي يشكل عنصرًا هامًا في تمويل ال
وينبغي إنشاء لجنة استثمارات خاصة . إخضاع عائد آل استثمار العتبارات سياسيةعدم ينبغي 

  .لضمان اتخاذ قرارات سليمة بشأن إدارة االستثمار

  اتاإلعانقواعد خاصة لتسهيل منح 

 مناسبة وفقًا ألحكام إعاناتسيكون من المهم ضمان إعداد أحكام مالئمة لتوفير 
قد تكون هناك فجوات و.  التي آانت موجودة قبل الحربنظمة الضمان االجتماعي،وتوقعات أ

 العديد من األشخاص الذين يتمتعون أو ينبغي أن يتمتعوا اشتراآات المتعلقة بدفع سجالتفي ال
عدم امتثال من  أو االستخدام التأمين االجتماعي، تمثل فترات من نظامتأمين بموجب الب

ومن أجل ضمان حماية اجتماعية مالئمة لألشخاص الذين . لمرض، إلخمن اأصحاب العمل أو 
 عندما يبدأ، ينبغي اتخاذ ترتيبات خاصة لتعديل في النظام محدودة عضويةهم فترات ديل

ويوجد في هذه الحالة . إلعانة ومعدل ا في اإلعانةالشروط المؤهلة للحصول على الحق
  .خصوصًا األشخاص الذين يناهزون سن التقاعد

 الموجود بعض اآلثار، حيث أن حقوق االستفادة من النظاموتترتب على إصالح 
 الوفاء آذلك كون، ستكون قد ازدادت ولن ي التقاعدات، ال سيما بالنسبة لمعاشاتاإلعان

مؤهلين للتأمين بموجب الشخاص األ  إلى أنضفأ .االشتراآات قد استوفيبالتزامات دفع 
 لن يكون قد عديد من أصحاب العملآما أن ال االشتراآاتدفعوا  والنظام لن يكونوا قد تأمنوا

 في وقت نظاموفي حاالت أخرى، سينضم أشخاص يتمتعون بالتأمين إلى ال. دفع االشتراآات
 من التأهل للحصول على المعاش التقاعدي الذي يقتضي ا يتمكنولنمتأخر من عمرهم بحيث 

ستحسن وضع قواعد لعل من المو. ى األقل سنة عل١٥ إلىسنوات  ١٠ منعادة فترة تأهيل 
  . يعتد بهخاصة لمساعدة مثل هؤالء األشخاص آي يحصلوا على معاش تقاعدي 

وتترتب على اختالل النشاط االقتصادي وعدم استقرار الوضع آثار جلية في النشاطات 
الجتماعي  الضمان النظم التغطية الفعلية في ذلك تجلىوقد . المولدة للدخل وفي دعم العائالت
ومن الممكن آذلك اتخاذ ترتيبات خاصة لتوفير دعم للمداخيل . في القطاعين العام والخاص

 من أجل المساعدة على ألنظمة،ولكن سيتعين استحداث نهج استراتيجي الستمرار هذه ا
بيد أنه من المرجح . تجاوزها بشكل تدريجي وإحالل أنظمة عامة أآثر فعالية وأفضل تنظيمًا

 الخاصة أو الدينية في تقديم الدعم، على أساس البر واإلحسان، نظمة دور األاستمرار
 وعلى وجه الخصوص لألشخاص الموجودين خارج نطاق عافًاضاستلألشخاص األآثر 

  . الوطنية العامةاألنظمة

  الحاجة إلى مبادرات سياسية وإصالح تشريعي

ة عالميإلى البرامج الحديدًا  ت تنفيذ مبادرات خاصة من حين آلخر مع اإلشارةال بد من
باإلضافة إلى ذلك، يجب إعداد خطط خاصة . التغطية وتعزيز العمل الالئقنطاق مثل توسيع 

  : ومن أمثلة ذلك ما يلي. لضمان األثر على الهدف
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ص في حاالت الطوارئ اضمان تعويض الدخل لكافة المستخدمين والعاملين لحسابهم الخ •
 .ة عائل األسرةاإلعاقة أو وفا إصابة العمل أو  أوألمومةامرض أو ال تقاعد أوال :مثل

من جراء العجز عن أو المنقطع وذلك أآثر أهمية بالنسبة لألشخاص ذوي الدخل المهدد 
  .من العملآسب الدخل 

 الحصول على دخل منتظم المحرومين من احتماالتاألشخاص دعم لمداخيل التوفير  •
  .مصدره العمل

 . لتأمين البطالة  ظامن إنشاء جدوىالنظر في  •

 . مالئمةرعاية صحيةضمان الوصول إلى  •

 المغطاة عضويةال الموجودة والمكتسبة خالل  في اإلعاناتقووينبغي الحفاظ على الحق
 . نظام الضمان االجتماعي في بالتأمين

 مستقبل الضمان االجتماعي في العراق

تماعي في العراق إستراتيجية جاالضمان الإن االستراتيجية الشاملة المزمع بها تطوير 
ويعني ذلك . التغطية الشاملةأي  - تؤدي آلها إلى المقصد ذاته متعددة  سبل إتباعتسعى إلى 

. ات ذاتهاإلعان اأنظمةسلسلة من اإلصالحات التي تستهدف أنظمة الضمان االجتماعي و
يتم بلوغ مرحلة عندما لها وحددت الفقرات السابقة القضايا الرئيسية التي سيتعين التصدي 

 استمرار الحالة مدىغير أن طبيعة أي إصالح ستتوقف بالضرورة على . اإلعمارإعادة 
  .الموجودة
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 اريعالمشسياسات العمالة وإصالح   -  ٧ الفصل
   دولةالتي تملكها ال

يشكل تحديد وإعادة تحديد دور الدولة في االقتصاد واحدة من أهم النقاط التي يدور 
وآما هو الحال في العديد من بلدان . في العراقبشأن السياسة االقتصادية  حولها النقاش

 لألشخاص الذين االستخدامفالحكومة توفر بمفردها . المنطقة، تهيمن الدولة على اقتصاد العراق
ًا للدولة مملوآ مشروعًا ١٩٢وجد في العراق حوالي يو). ٧ـ٢انظر الجدول (عندهم وظيفة 

وفي هذه . حيحة المتعلقة بتكوين إنتاجها أو عمالتها تتفاوت بشكل آبيررغم أن المعلومات الص
  . عامل٨٠٠ ٠٠٠ و ٥٠٠ ٠٠٠ بينالحالة األخيرة، تتراوح التقديرات 

حيث ترآز على ) ٢٠٠٥(وقد رسم العراق رؤيته في االستراتيجية اإلنمائية الوطنية 
ويشكل االنتقال من . ة األمنيةوتحسين الحالالسديدة  القطاع الخاص وتعزيز اإلدارة إنعاش

مهمة ضخمة  إلى اقتصاد موجه إلى السوق تدخًال هائًالاقتصاد مغلق تقريبًا تتدخل فيه الدولة 
في السنوات  تمكنت دولإال أن العديد من ال. ديد من المشاآل الخاصةالعوال بد من التغلب على 

ء يالومن المستصوب إ. قتصاد السوقمن االنتقال من اقتصاد مغلق تسيره الدولة إلى ااألخيرة 
رسم الطريق إلى ب القيامعند هذه ما ينبغي من اعتبار للدروس المستفادة من العملية االنتقالية 

وقد تؤدي الخطوات األولى من عملية اإلصالح ال محالة إلى . عملية اإلصالح العراقية
تابع اإلصالحات وإعداد شبكات ويجدر النظر بعناية في ت. ملةاالعاليد االستغناء عن جزء من 

وال بد من النظر في . ٦األمان وتدابير الحماية االجتماعية المالئمة آما تم عرضه في الفصل 
 التصدي المتمثل فيالعواقب المترتبة على اإلصالح في مجال العمالة في السياق األوسع 

ي العراق على عدد العمال  للدولة فالمملوآةع يرامدى تأثير إصالح المشأما . للبطالة الضخمة
ولم يتجل إال قليل من . سيتوقف على مسار اإلصالح وطبيعتهفع ورفاهتهم اريفي هذه المش

ي بشأن إصالح دولحتى ورقة عمل البنك الو. ذلك، لحد اآلن، في مخطط إجراءات خاص
برة  التي تملكها الدولة تعنى حصرًا بمبادئ اإلصالح والتوجيهات المستقاة من خيعراالمش

تحديد سياسات إصالحية خاصة بالصناعات ب ، وال تعنىالبلدان األخرى في مجال اإلصالح
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ويقتصر هذا الفصل أيضًا على وضع الخطوط العريضة . ٨٨ع في القطاع العام العراقاريوالمش
  ويذآر، في العراقممكن ومستحسن ه يعتبر أنعام إلصالح المشاريع المملوآة للدولة،لنمط 
 يتناول المشاريعوسيستند ذلك إلى تحليل . ر المترتبة عليه من وجهة نظر العمالة اآلثامن ثم

  .التي تملكها الدولة ومساهمتها في العمالة

 العمالة في المشاريع التي تملكها الدولة

   الدولة والتي آانت في السابق تابعةع التي تملكها يرا المش :١ـ٧الجدول 
  مسؤولة محددةلوزارات 

 ةدول التي تملكها الاريععدد المش لجنة ال /الوزارة

 10  الزارعة 
 11  الكهرباء
 9   المالية الشؤون
 1  الصحة 
 15   اإلعماراإلسكان و

 48 الصناعة والمعادن
   المجمع العسكري والصناعي 

 48  )  مع وزارة الصناعة والمعادنحاليًا(
 11  الري
 19  النفط 
 8  التجارة

 12 النقل والمواصالت 
 192 المجموع
 .)٢٠٠٤(البنك الدولي : المصدر

 مشروعًا تعود ملكيتها إلى ٤٣ ومملوآًا للدولة مشروعًا ١٩٢وجد في العراق ي
وتوضح الدراسات االستقصائية لحالة . القطاعين وتشمل آافة القطاعات والنشاطات االقتصادية

فقدت رأسمالها " العراق الصناعية  في المائة من قدرة٩٠ أن قرابة  التي تملكها الدولةالمشاريع
 وتثقل آاهلها تكاليف آفؤءةغير باتت قد عفا عليها الزمن وو إلى األصول تفتقربشكل خطير و

البنك " ( وهي في حالة من التدهور المادي،إنتاجية باهظة نتيجة النهب والعدد المفرط للموظفين

 
). األوسط وشمال إفريقيااإلدارة المالية والقطاع الخاص والهياآل التحتية إلقليم الشرق (البنك الدولي    88

يوليه /  تموز٢٦، ٢ورقة العمل رقم . إصالح المشاريع التي تملكها الدولة في العراق، إعادة إعمار العراق
، )إقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مجموعة التنمية االجتماعية واالقتصادية(، وآذلك البنك الدولي ٢٠٠٤

  .٢٠٠٦والمرحلة االنتقالية، إعادة إعمار العراق وإصالح االقتصاد 
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ذلك  و-خالل فترة العقوبات دة موجو آانت بل وليست هذه المشاآل جديدة .٨٩)٢٠٠٤ي، دولال
. المدخالتب اإلمداد رسملة األصول وعدم إمكانية الوصول إلى نتيجة عدم آفايةإلى حد بعيد 

وتتمثل إحدى المشاآل .  زادت هذه المشكلة حدة٢٠٠٣غير أن األحداث الجارية منذ عام 
اص يتلقون رواتب حتى فيظل األشخ: الخاصة في استخدام الكثير من الموظفين استخدامًا جزئيًا

  .وإن لم يكن لديهم ما يكفي من عمل يقومون به

  ٢٠٠٤: ةدول التي تملكها الاريعالعمالة في المش : ٢ـ٧الجدول 

 ٢٠٠٤نفقات األجور المقدرة 
بماليين الدوالرات  المستخدمون الوزارة/ القطاع

  األمريكية
ير بمليارات الدنان
  العراقية

معدل األجر الشهري 
 بالدوالر األمريكي

 95.9 69.5 34.7 30,182 النقل

 165.1 60.3 30.0 15,226 المواصالت

 100.0 74.8 37.4 31,186 التجارة

 116.3 18.6 9.3 6,665 الماء

 196.1 14.2 7.1 3,027 الصحة

 100.0 40.4 20.2 16,842 اإلسكان

 104.4 6.3 3.2 2,521 الثقافة

 148.9 22.5 11.2 6,285 الزراعة

 100.0 160.7 80.4 66,964 النفط

 100.0 96.0 48.0 40,000 الكهرباء

 101.6 23.4 11.7 9,608 الشؤون المالية

 148.6 372.3 186.1 104,378 وزارة الصناعة والمعادن

 86.4 116.0 58.0 55,913 المجمع العسكري والصناعي

 115.2 1075.1 537.6 388,797 المجموع

 .٢٠٠٥يناير /  ، آانون الثانيFY5لية، قانون الميزانية العامة وزارة الما:  المصدر

ة في دولع التي تملكها اليراال يتوافر إال قليل من المعلومات عن العمالة في المشو
 تقدير للعمالة في الحصول علىوتتمثل إحدى المشاآل التي تزيد من صعوبات . العراق
  فيعمالةالع ويراهذه المشفي عمالة الالفاصل بين ة في غموض الحد دولع التي تملكها اليراالمش

، لم ٢٠٠٣وقبل حلول عام . بقية القطاع العام، وعلى وجه الخصوص اإلدارة العامة والدفاع
المسؤولة ع التي تخضع إلشراف الوزارات يرايكن هناك أي تمييز بين اإلدارة العامة والمش
تضمن انات المفصلة الوحيدة الموجودة التي توالبي. التي آانت مشارآة في النشاطات اإلنتاجية

 ولكن المتخصصين ٢٠٠٤ع التي تملكها الدولة يبدأ تاريخها من عام يرا للمش مفصًالتقسيمًا
 نظرًا إلى عدم الحفز على تعاني من التقصير في اإلبالغالقطاع العام في عمالة الأشاروا إلى أن 

 
  .DFID (2004), Iraq's SOE Feasibility Studies. DFID, London, UK, Mimeo   المرجع نفسه و 89
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وافترض أن جانبًا  المرء هذه الصعوبة وضعا وإذ.  بشكل مالئمتوظيفمستويات العن بالغ اإل
ا، فإن التقدير يكون ماإلدارة العامة والدفاع يشيران بدقة إلى الفئات التي ينبغي أن تنتمي إليه

 ويعود السبب في .٩٠ةدولع التي تملكها اليرا شخص مستخدم في المش٦٠٠ ٠٠٠عندئذ قرابة 
واستنادًا إلى بعض . توظيف منذ نهاية الحربمستويات الارتفاع هذا العدد الكبير جزئيًا إلى 

 في المائة منذ ٣٠ فوقة عدد موظفيها بنسبة تدولع التي تملكها اليراالمشزادت المصادر، فقد 
 عامل، فإن العمالة في ٦٠٠ ٠٠٠وإن صحت التقديرات التي تبلغ . ٢٠٠٣نهاية حرب عام 

 في ٤٠ ما يقرب منن مجموع العمالة و في المائة م٨ة تمثل قرابة دولع التي تملكها اليراالمش
ع التي يرا تمثل العمالة في المش،وهكذا. المائة من مجموع العمالة في القطاع العام في العراق

القتصاد وقد ارتفع مستواها منذ في الدولة في النشاطات اإلنتاجية لة قسطًا آبيرًا دولتملكها ال
  في الحقيقة من مجموع العمالة فيثيرر بكع أآبيراومجموع العمالة في هذه المش. ٢٠٠٣عام 

ع بالغة الصغر التي تستخدم أربعة يرااستثناء المشب ، الخاصة غير الزراعيةجميع المشاريع
ع التي تملكها يراومن ثم، فإن إدخال تغيير هام على مستوى العمالة في المش .٩١أشخاص أو أقل

  .٩٢في العراق اإلجماليةعلى العمالة يعتد به ة سيكون له أثر دولال

  إصالح القطاع العام

 في العراق هو أنها تمثل دولة التي تملكها الشاريعإن أحد العوامل المهمة المتعلقة بالم
 بكثير من الحدود التي تشير إليه التجارب الجارية في العالم النامي بعدملكية الدولة إلى حد أ

ع الصناعية والزراعية وفي مجال يرافالعديد من المش. تدخل القطاع العام بشكل ملموسبشأن 
إال أن . تخضع لملكية الدولة وسيطرتهافي العراق  المشارآة في النشاطات اإلنتاجية ،الخدمات

التجارب تشير التجارب إلى أن من المفضل أن تكون ملكية الدولة وسيطرتها مقتصرتين على 
وفي أماآن .  آثار خارجيةالهياآل التحتية والنشاطات األخرى المختارة التي تتميز بوجود

أخرى، السيما في النشاطات اإلنتاجية العادية في الصناعات والزراعة والخدمات، يمكن 

 
 عامًال آانوا يعملون في المشاريع التي ٥٨٠ ٨١٩ عددًا مقداره ٢٠٠٦يقدم مشروع الميزانية لعام    90

ونظرًا إلى حالة . الحالية غير المستقرة دد المتزايد البيئةآما يعكس الع. ٢٠٠٦تملكها الدولة لغاية منتصف عام 
عدم اليقين السائدة تعتبر العمالة في المشاريع التي تملكها الدولة غالبًا آخر حل يعتمد عليه لعمالة مستقرة 

  .ومضمونة
حسب الدراسة االستقصائية عن الظروف المعيشية في العراق، آانت المنشآت الخاصة غير    91

عية التي تستخدم آل واحدة منها أآثر من أربعة أشخاص في قطاعات التصنيع والبناء والتجارة والصحة الزرا
  .٢٠٠٤ مليون عامل في عام ٠٫٦٤٠والخدمات األخرى، تستخدم مجتمعة 

.    الحظ أن قسط العمالة العامة آبير ولكنه أدنى بكثير مما هو عليه في بعض البلدان المجاورة للعراق92
أما في العراق . ض بلدان المنطقة آان خريجو الجامعات يتلقون عادة ضمانات للعمالة في القطاع العامففي بع

فكانت محاوالت محاآاة ذلك محدودة نتيجة النمو السريع للقوة العاملة والتدابير التقشفية المتخذة خالل األزمة 
  :انظر. االقتصادية الطويلة التي عاناها البلد

Karshenas, Massoud (1997) : Macroeconomic Policies, Structural Change and Employment in 
the Middle East and North Africa, in : Azizur Rahman Khan and Muqtada (eds.) Employment 
expansion and macroeconomic stability under increasing globalization, ILO, Geneva.    
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ع لصالح القطاع اريللحكومات أن تحقق إنجازات أفضل بالتخلي عن ملكيتها وتشغيلها للمش
تدخل عن آل قصور للسوق عن طريق العودة إلى أدوات الفي الوقت ذاته التعويض والخاص 
وينبغي على المدى الطويل أن يعيد .  الضرائب واإلعانات والتنظيم القانوني:، أيوفةالمعر

. ع في العراق لتالئم هذا النمطيراة هيكلة تكوين ملكية المشدولع التي تملكها اليراإصالح المش
 يةفورخصخصة ع التي ال تستوفي معايير ملكية الدولة يراصة المشخوال يعني ذلك خص

إن معظم : ولهذه األسباب يمكن الترآيز على ما يلي. وليس األمر آذلك ألسباب عدة. شرةومبا
فهي تعاني من نقص . بأشواطة ال تعمل أو أنها تعمل بأقل من قدرتها دولع التي تملكها اليراالمش

 -آما تعاني من تفكك الهياآل التحتية وفقدان األمن . حاد في االستثمار والمساهمات المادية
ونظرًا إلى هذه الظروف، .  بشكل فعالاقتصاد سوقيأي هي الظروف التي تحول دون سير و

ع العراقية بواسطة يرا المشتقد تطورو.  الفردية في السوقاريعال يمكن تحديد قيمة المش
بعض تبدو ومن المحتمل أن . يةواالجتماع يةحوافز محرفة دون مراعاة المردودية السوق

 ذا مردود اجتماعي أيضًاخر اآل هايصبح بعضوأن اجتماعي ت مردود  حتى اآلن ذااريعالمش
ع، وربما يرا بعض المشبالقدر ذاته األ تحققويحتمل . بعد إعادة هيكلة تقنياتها وتكوين إنتاجها
والمشكلة هي أنه سيكون من الصعب جدًا تحديد آفاق .  البتةجلها، مردودية اجتماعية أو سوقية

وفي جانب . كن مستحيًال بكل صراحة في ظل الظروف الراهنةيم ع الفردية إن ليراالمش
 منالقطاع الخاص يعاني  درجة من التأخر ومن سوق رؤوس األموال العراقية تعانيالطلب، 

. صة منتظمة في أقصى درجة من الصعوبةخدرجة من الضعف بحيث أنه سيكون تنظيم خص
 السوق، باستثناء إلىالدخول لغاية في من الخواص مترددين ل المستثمرون األجانب بل سيكون

وقد أثبتت استقصاءات الرأي وجود . القطاع النفطي الحساس من وجهة النظر السياسية
ونظرًا إلى الوضع السياسي الهش، يجب أن . معارضة داخلية قوية ضد المستثمرين األجانب

تها في القريب ع الموجودة بنقل ملكييراصة المشخي تجنب خصملأن االحتراس يذلك يعني 
وهناك خطر آخر هو أن بيعًا متعجًال .  القطاع الخاصمنغربيين أجانب العاجل إلى مستثمرين 

ع غير المربحة إلى مستثمري القطاع الخاص سيؤدي فقط إلى سوء تملك األصول من يراللمش
ال ه، وعلي. سوء استخدام األصولإلى أو  / يعملون في قطاع الدولة ونافذينقبل بيروقراطيين 

  .صة على نطاق واسع خيارًاختشكل الخص

اإلنتاج اعتمادًا على قطار ع إلى يراوللحكومة بديل أفضل بكثير هو محاولة إعادة المش
ع من أجل تحقيق مستوى معقول من استخدام يراحوار اجتماعي يشارك فيه العمال في المش

صول وتحديثها وموازنتها القدرات عبر القيام باالستثمارات الالزمة عن طريق تبديل األ
صة فورية آبديل، خوعالوة على عدم وجود خص. وتحسين الوصول إلى المدخالت واألسواق

فإن ذلك يشكل خيارًا جذابًا، حيث يحتمل أن تكون تكلفة الفرصة البديلة التي تتمثل في استمرار 
ن الشكل الوحيد  ألهذه هي الحالو. ة منخفضة في المتوسطدولع التي تملكها اليراتشغيل المش

 للدولة هو دفع إعانات آبيرة جدًا إلنهاء استخدام العمال مملوك سياسيًا إلغالق مشروع جديالم
 آبير، إلى إعانات إلى حٍدفاألجور منخفضة، والسبب في ذلك يعود جزئيًا، بل . مسّرحينال

م لشريحة آبيرة من  الذي يقد، في المائة١٠٠االستهالك الهائلة في شكل التموين الغذائي بنسبة 
بكثير  للدولة أقل مملوآةع اليراتشغيل المشالحدية ل ةتكلفاللذا فإن من الممكن أن تكون . السكان

 .ةظو الملحةمن متوسط التكلف
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 للدولة مستوى الئقًا من األداء، سيكون من األسهل مملوآةع اليراوعندما تبلغ المش
يكون من المستصوب مبدئيًا تصنيفها في ثالث وقد . صياغة استراتيجية فيما يتعلق بمستقبلها

ع التي تمارس نشاطاتها في مجال الهياآل التحتية أو ما يراآافة المشالفئة األولى فتضم . فئات
ع في يراوقد يكون من المعقول إبقاء هذه المش.  واسعة النطاقيشابهها مع وجود آثار خارجية

. آلن إعالن هذه القطاعات احتكارات عامةوقد ال يكون من المستصوب حتى ا. القطاع العام
لكي تكون هناك منافسة ت الجديدة آشنالمالستثمار الخاص في أمام افبدًال من ذلك، ينبغي فتحها 

 اريعآافة المش الثانيةالفئة وتنتمي إلى .  الخاصةنشآت للدولة والممملوآة الاريعسليمة بين المش
 مربحة أو تكاد تكون يتبين أنهاية والخدمات التي  الزراعاألنشطةالمعنية بالتصنيع العادي و

وأخيرًا، تقع في . ع بواسطة نظام شفاف لتحويل الملكيةيراصة هذه المشخوينبغي خص. آذلك
ويجب .  التي ال يحتمل أن تستوفي معيار المردودية السوقية أو االجتماعيةاريعالمشالفئة الثالثة 

 سواء آان في شكل إعانات مباشرة أو ، اصطناعي بواسطة دعماريعتفادي استمرار هذه المش
  .في شكل نظام محرف للحوافز

 على أن الهدف النهائي لقطاع خاص حيوي يكمله دور تلعبه الدولة التشديدويجدر 
 وليس عن نشآت الخاصةبواسطة إفساح مجال لنمو المأفضل ما يتحقق بشكل مالئم، يتحقق 

وآما يتجلى ذلك في ). ٥انظر الفصل  (ة للدولة المملوآ الموجودةاريعصة المشخطريق خص
مع إبقاء ملكية الدولة آاملة تمامًا تجربة الصين، فإن النهوض السريع بالقطاع الخاص يتوافق 

تي السابق، اوآما يتضح ذلك في تجربة االتحاد السوفي. خالل مرحلة االنتقال إلى اقتصاد السوق
سليم ومؤسسات اقتصادية سليمة، تؤدي إلى ة دون إنشاء قطاع خاص بالجملصة خفإن الخص
اريع لملكية المشالبتة  سبب توزيعًا غير متساٍوت للدولة ومملوآة الموجودة الاريعانهيار المش
 التماس استغالل الموارد العامة لمآرب غلبة عبر خصخصتها،، التي جرت  للدولةالمملوآة

  . صةخدولة خالل فترة الخص للاريع المملوآةشخصية من قبل البيروقراطيين في المش

 للدولة النجاح في مملوآةع اليراآيف يمكن للمش: والسؤال الواضح المطروح هو التالي
تجديد نشاطها، نظرًا إلى فقدان األمن والهياآل التحتية غير المستقرة حاليًا؟ والجواب البديهي 

 إعادة تأهيلتمرد وعلى السيطرة  األمن عن طريق الإعادة استتبابعلى هذا السؤال هو أن 
ألي نوع من اإلنعاش  شروط الزمة اإلعمارالهياآل التحتية بواسطة تنظيم أآثر مالءمة إلعادة 

ال بد من استيفائها لوضع العراق في طريق انتعاش اقتصادي مستدام يتبعه النمو االقتصادي، و
  . بالمواردمكانيات هذا البلد الغنيإل االستغالل التامالسريع الذي يتيحه والمطرد 

ومع ذلك، ال يبدو من المعقول . وال يكاد يمكن إنكار الصحة الجوهرية لهذه الحجة
 أقله،  الالزمةاالحتجاج بأن ليس هناك سبيل إلى االنتعاش االقتصادي قبل استيفاء هذه الشروط

اد  انتعاش آثيف العمالة لالقتصةفأي استراتيجي. ألنه ال تلوح في األفق بوادر نهاية التمرد
العراقي يمكن تجليها في ظل هذه الظروف؟ سنبحث في الفصل التالي بضعة تغييرات أساسية 

  .٩٣ هذا التغييرتحقيقفي السياسة االقتصادية العراقية الحالية من شأنها أن تساعد على 

  
 

فالقرارات . اد يكون من الممكن اليوم تسمية أي سياسة في العراق سياسة اقتصادية بحتة  ال يك 93
 .االقتصادية مقرونة بشكل ال انفصام فيه بقرارات سياسية مهمة
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   انتعاش ةنحو استراتيجي  - ٨الفصل 
   العمالةةوتنمية آثيف

فمستوى البطالة في العراق . وجيز لخطة العمالةمن المفيد في هذه المرحلة إعادة سرد 
ة الجزئية بطال إلى جانب معدل منخفض جدًا من ال، في المائة٣٠ و٢٠ يتراوح بين ًامرتفع جد

ولئن آانت هذه األرقام تشير .  في المائة من القوة العاملة المستخدمة٣يزيد بقليل عن " مرئيةال"
نها تشكل مضللة إلى حد آبير باعتبارها مؤشرات األجور فإقوائم إلى قدر من الوصول إلى 

، الذي يمثل منظموفي االقتصاد ال. تدل على درجة االستخدام المنتج لموارد العمل المتوافرة
 ذاتمما يمثله في معظم البلدان النامية بكثير قسطًا من مجموع االقتصاد في العراق أآبر 

 مستويات لعاملة في قوائم األجور متكافئًا معليس استبقاء اليد ا مماثلة،مستويات المعيشة ال
 المستخدمة استخدامًا منتجًا نسبة من موارد العمل أقل يد العاملةوتشكل ال. اإلنتاج المنخفضة

  الجزئيةوالبطالة معدالت البطالة أفادت بها ضمنًابكثير مما تدل عليه معدالت العمالة التي 
تخفيض المعدالت من ثم  المستخدمين بشكل رسمي وولزيادة إنتاجية العمال. المذآورة أعاله

 يكونويجب أن . ة الجزئية، ال بد من انتعاش ونمو لإلنتاج سريعينبطالالمالحظة للبطالة وال
وتتمثل . السياسة االقتصادية وسياسة العمالة على األجلين القريب والمتوسطموضع ترآيز ذلك 

 المعارضة البالغة التي تعاني منها العمالة من سمة أخرى غير مؤاتية لسوق العمل العراقية في
 القطاع النفطي الذي يمثل ثالثة :قبل القطاع الذي يهيمن بشكل مفرط على االقتصاد، أال وهو

. أرباع الناتج المحلي اإلجمالي ولكنه يساهم بنسبة أقل من نصف واحد في المائة من العمالة
مرتفع إعالة  معدل جسيمة ستؤدي إلى استمرار  سوق العمل العراقية من مشاآل هيكليةعانيوت

لة بطا على القوة العاملة المستخدمة حتى في حالة القضاء التام على البطالة والطاقبشكل ال ي
  .الجزئية

 على األجل القريب دون حولوعالوة على التمرد، هناك عدة عقبات معروفة ت
 غير فعال نسبيًا فيما يتعلق بحالة ارإعمبرنامج إعادة :  أهمها هي التالية،االنتعاش والنمو

ومما .  غير النفطية الداخلة في التعامل التجاريات افتقار شديد للحوافز في القطاع؛العمالة
 آان أآثر بطئًا مما يسمح به توافر اإلعماريذآر على نطاق واسع أن معدل تنفيذ برنامج إعادة 

ويلقى بالالئمة من جديد على التمرد . تحتية للهياآل الإعادة تأهيل مبكرة، ومنع بذلك الموارد
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، فإن ٣ ذلك التقارير المتوافرة والفصل تفيدآما وفضًال عن ذلك، . باعتباره العقبة الرئيسية
 أجانب، ترآز في معظمها على استيراد متعاقدون التي يتوالها بشكل آبير اإلعمارإعادة 

ويبدو أن . العراقيةيد العاملة خدام ال على استعلى نحو يكاد ال يذآرالمعدات واإلمدادات و
ال بد ،  آثيف اليد العاملةتخطي التمرد من أجل تحسين معدل استخدام الموارد وزيادة االستثمار

.  والسياسيي وإزالة طابعها المرآزاإلعمارمن إضفاء الصبغة المحلية على عملية إعادة 
ارجية، على أدنى مستوى ممكن من ، المحلية منها والخاإلعماروينبغي توزيع موارد إعادة 

 اإلدارة المحلية ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال بينتشجيع التعاون واإلدارة المحلية 
أي مستوى أدنى وينبغي استهداف المحافظات، أو . والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

 سلطة ستقع تحت رقابة الراإلعماويعني ذلك تلقائيًا أن الموارد المخصصة إلعادة . ممكن
 ذلك فترضوي. العراقية المحلية، رغم أن الحكومة المرآزية ستظل تمارس دورًا تنسيقيًا هامًا

كثافة السكان بغض النظر ب آما ينبغي يكون مرجحًاأوًال توزيعًا جغرافيًا متوازنًا لهذه الموارد 
 للبرامج يةفعالأآثر فيذ ويرجى أن يساعد ذلك على تسهيل تن. عن االختالفات السياسية

واستخدام الموارد بشكل سريع في أجزاء العراق الكبيرة حيث التمرد محدود أو متحكم فيه، 
وحتى في الوسط .  الشرقية الشيعيةيةمنطقة الجنوبال منطقة الشمال الكردية وجزء آبير من :أي

نظمات غير الحكومية على نة، يمكن للمجتمع المدني الناشئ والم الّسغلب فيهماوالغرب اللذين ي
 بأدنى ي ما دامت الموارد في متناولها بشكل فعلاإلعمارالمستوى األهلي أن تشارك في إعادة 

إعادة عملية وإن آان التمرد مستمرًا في هذه المنطقة، فإنه قد ال يكون موجهًا ضد . شروط
وإلى . تها بشكل شعبي التي يتم إدار، غير السياسية على المستوى األهلية االقتصادياإلعمار

ع يرا تشغيل المشاعتماد الالمرآزية في، ينبغي أيضًا اإلعمارجانب الموارد الخاصة بإعادة 
 .ة للدولة وإدارتها على أدنى المستويات الحكومية الممكنةمملوآال

  فيستظل هناك مشكلة هائلة تتمثل ولو تم التغلب على المشاآل السياسية في العراق،
 من عدم وجود  االقتصاد العراقي غير النفطية الداخلة في التعامل التجاري قطاعاتةامعان
 إال ربع الناتج المحلي  في مجموعهاففي الوقت الراهن، ال تنتج القطاعات غير النفطية .حوافز

ويبدو أن جزءًا آبيرًا من االقتصاد غير النفطي يتكون من الخدمات . اإلجمالي، حسبما يقال
 القطاعات االقتصادية -  والزراعة تدخل في التعامل التجاريالصناعية التي تعد قطاعات 

وعالوة على آافة .  وتنتج إنتاجا قليًال جدًا-الداخلة في التعامل التجاري والبديلة عن التجارة 
الداء " بنوع من متضررةاالضطرابات السابقة على الحروب والتابعة لها، تبدو هذه النشاطات 

 تتدفق، اإلعماروبما أن إيرادات النفط واألموال المخصصة إلعادة . فحل المست٩٤"الهولندي
 على واقع، فإن هذه الصناعات تواجه عدم وجود الحوافزبفعل الوالوصول إلى الواردات سهل 

  .هي تحتاج إلى دعم يعوض ذلك وال يمكن لها النمو من دونهو. نطاق آبير

  الذي يملك البلدذلك أن. "اء الهولنديالد" بأن العراق ال يعاني من وقد يحاج البعض
ومع .  أن يتخصص في القطاع النفطينطقالمباب ثالث أآبر احتياطيات النفط في العالم، من 

 السوق تغيرًا في هيكل الحوافز لكي تصبح ستحدث، تدريجيًاتناقص احتياطيات البلد 

 
مفهوم اقتصادي يرمي إلى تفسير العالقة الظاهرية بين استغالل الموارد الطبيعية " الداء الهولندي   "94

  .يعوالتراجع في قطاع التصن
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حتياطيات النفطية حتى ولو آانت اال. ةمعيبوهذه الحجة حجة . الصناعات األخرى مربحة
 هيمنة النفط الحالية على االقتصاد ستعني ةالعراقية غير قابلة للنضوب، فإن نتيجة استراتيجي

وسيتعين على العراق توزيع مكاسب النفط . شبه معدومةلعمالة ل اإلجمالية نواتجمرونة الأن 
عاملة تعاني بقسوة من على السكان لتشغيل اقتصاد قائم على اإليرادات السنوية تظل فيه القوة ال

. على هذا األساسبنجاح وليست هناك تجربة معاصرة القتصاد يسير . االستخدام الجزئي
فيما يتعلق بحجم االحتياطيات النفطية للغاية عالوة على ذلك، هناك أوجه عدم يقين آثيرة 
يط ويجب توفير الحوافز عن طريق التخط. والنمط الزمني األمثل الستخراجها في العراق

 . المنطقي لنمو النشاطات غير النفطية

وال يمكن تصور الشكل الذي سيأخذه هذا الدعم للصناعات غير النفطية إال بعد البحث 
.  واألولويات الجديرة بالمالحظةاألمور الالزمةبيد أن هناك بعض . عن البدائل بكل عناية
دف إلى االستعاضة عن الواردات التصنيع الذي يهالتقليدي في نوع ال فلحفليس من المتوقع أن ي

 وجهة النظر منا جدواهعن طريق فرض قيود تجارية، نتيجة ألوجه عدم فعاليتها وعدم 
بدًال من ذلك يجب و. يرغب العراق بحق أن يكون جزءًا منهوالعملية في عالم تسود فيه العولمة 

وأحد هذه .  للسوقيتمؤاالتعزيز ال ساليب من أأسلوب ماعلى صانعي السياسات أن يبحثوا عن 
إنشاء شكل  : هو ربط تعزيز الصناعة بالعمالة، أيجذابًا بصورة خاصةبدو ي الذي ساليب،األ

ومن شأن ذلك أن يزيد من . ة األجور السلبيقائمة، مثل الضريبة على من أشكال إعانة العمالة
وما ينطوي  آثافة يجعل النمو ذا عمالة أآثرمما المردودية والعمالة في الصناعات المستهدفة 

  .تفادي عدم المساواةو من وطأة الفقر عليه ذلك من التخفيف

وال يمكن تصور التفاصيل إال بعد جمع .  يكون تمويل هذه السياسة صعبًافترض أالوي
لنفترض أن : نظر في المثال اإليضاحي التاليلنولكن . ة هذه السياسةالمعلومات الالزمة لصياغ

 - فيهتقييم مبالغ المؤآد أنه  من شبه و-خدمين مؤهلون لهذه اإلعانة  العمال المستمجموعنصف 
 دوالرًا أمريكيًا لكل عامل، وهي نسبة مرتفعة ٢٠ولنفترض أيضًا أن اإلعانة الشهرية تساوي 

  مليون دوالر أمريكي٧٢٠وقد تبلغ تكلفة هذا البرنامج . نوعًا ما من معدل األجر المتوسط
 صغيرًا من تكلفة إعانة التموين الغذائي ويمثل أيضًا، آما ورد في ويمثل ذلك جزءًا. سنويًا

،  في اإلسرافمغالية التي تشكل ممارسة ،بعض التقارير، جزءًا من إعانة مستخدمي البترول
ومن السهل تمويل إعانة األجور بتخفيض منظم في بعض هذه . تشجع تهريب النفط إلى الخارج

  .فعه الخاصة، وهو أمر سيكون له منااإلعانات

وإن آانت القوة العاملة في العراق حاليًا مستخدمة استخدامًا آامًال ومنتجًا، آما تمت 
 عامل المترتب على إعالة آل شخص طلمناقشة ذلك سالفًا، فإنها سوف تعاني من العبء المّع

وينطوي أحد جوانب التغيير . ويجب تخفيض معدل اإلعالة. أجر لما يقرب من ثالثة أشخاصب
وإذ ينبثق العراق من مرحلته . انتقال ديموغرافي نحو معدل مواليد أدنىالضروري على 

ة اإليرانية أنه ليس في تجربوتوضح ال. االنتقالية الحالية يجب عليه أن يتصدى لهذه القضية
أما . إلى معدل خصوبة منخفض السريع من االنتقالبالضرورة ثقافة البلد ودينه ما يمنعه 

يتم دعمه بعد ف من التغيير الالزم، أي رفع معدل مشارآة السكان في سن العمل، الجانب اآلخر
  . العمالة وتوجيهها إلىستهالكاال عن هاتحويلالقيام بإعادة هيكلة اإلعانات ب

  



 
 

103 

  قائمة المراجع

 معلومات أساسية ةمذآر(، ت الصغيرة والمتوسطةآشندور الم: القطاع الخاص . ٢٠٠٤  . ع،التمن أبو
ديسمبر  /، عمان، آانون األول"وظائف من أجل مستقبل العراق"لمؤتمر العمالة الدولي أعدت 
٢٠٠٤ ،BERC-Consultants  بغداد.(  

، ورقة مقدمة لمؤتمر دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة: القطاع الخاص . ٢٠٠٤  . ع،التمن أبو
 ).ةمنشور عمان، غير(، "وظائف من أجل مستقبل العراق"العمالة الدولي 

Acs, Z. J., Arenius, P.; Hay, M.; Minniti, M. (ed.). 2005. Global Entrepreneur-
ship Monitor. 2004 executive report (London, Global Entrepreneurship 
Monitor, GEM). 
www.gemconsortium.org/download/I162219586312/GEM _2004 Exec_ 
Report.pdf 

Al Umari, S.; Abu-Altimen, A. 2005. "The SME Sector in Iraq: A key resource 
to short-term income generation and longer-term development", in D. 
KinigerPassigli; D. Warner; L. Fedi, (eds.) HEI - ILO research 
programme on strengthening employment in response to crises. Synthesis 
report and case studies. Volume I: Supporting the private sector and 
social partners in response to conflicts and natural disasters (Geneva, 
ILO and HEI). 

مذآرة معلومات (،  الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العملنشآتمدور ال . ٢٠٠٤  . ح. ح،يعل
 /عمان، آانون األول، "وظائف من أجل مستقبل العراق"أساسية أعدت لمؤتمر العمالة الدولي 

 ).لحكومة العراقيةفي ا، وزارة الصناعة والمعادن ٢٠٠٤ديسمبر 

، ٢٠٠٧ـ٢٠٠٥ اإلنمائية الوطنية للفترة إدماج سياسات العمالة في االستراتيجية . ٢٠٠٤  . م. ز،الجادر
 /عمان، آانون األول، "وظائف من أجل مستقبل العراق"ورقة أعدت لمؤتمر العمالة الدولي 

  ).لحكومة العراقية، بغدادفي اوزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي  (٢٠٠٤ديسمبر 

  



 استراتيجية للعمالة والعمل الالئق: وظائف من أجل العراق
 

104  

Alkazaz, A.1993."The distribution of national income in Iraq, with particular 
reference to the development of policies applied by the state", in D. 
Hopwood; H. Ishow; T. Kosznowski (eds.): Iraq: Power and society, pp.193-
257 (Reading, Ithaca Press).  

Al-Khudayri, T. 2002. "Iraq's manufacturing industry. Status and prospects for 
rehabilitation and reform", in K. A. Mahdi (ed.): Iraq's economic predica-
ment (Reading). 

أعدت مذآرة معلومات أساسية (،  والحوار االجتماعيالستخدامعالقات ا . ٢٠٠٤ .ش . ك،عامر
، ٢٠٠٤سمبر دي /عمان، آانون األول، "وظائف من أجل مستقبل العراق"لمؤتمر العمالة الدولي 

  ).وزارة العمل والشؤون االجتماعية، بغداد

Amsden, A. 1989. Asia�s next giant : South Korea and later industrialization 
(Oxford University Press). 

Assaad, R. 2003. "Gender and employment: Egypt in comparative 
perspective", in E. Abdalla Doumato; M. Pipstein Posusney (eds): Women 
and globalization in the Arab Middle East: Gender, economy, and society 
(Boulder, CO, USA, Lynne Rienner)  .  

Auer, P.; Efendioglu U. ;Leschke, J. 2005. Active labour market policies around 
the world. Coping with consequences of globalization (Geneva, ILO).  

Balkenhol, B.; Schütte, H. 2001.Collateral, collateral law and collateral 
substitutes.Social Finance Working Paper 26 (Geneva, ILO). 

Beenhakker, H.; Carapetis, L.; Hertel, S.1987. Rural transport services: A guide 
to planning and implementation (London, International Technology 
Publications. 

Bentall, P.; Beusch, A.; de Veen, J. 1999. Employment Intensive Infrastructure 
Programmes; Capacity  building for contracting in the construction sector 
(Geneva, ILO). 

Brookings Institution. 2004. Iraq index (Washington .D.C.). 

Brown, R. H. 2005. Reconstrution of infrastructure in Iraq: End to a means or 
means to an end? In: Third World Quarterly, Vol. 26, N° 4-5, pp. 759-775. 

ظروف عن الستقصائية االدراسة ال. ٢٠٠٣.الهيئة المرآزية لإلحصاءات وتكنولوجيا المعلومات
 ).بغداد (ة في العراقيالمعيش

  ).بغداد (الملخص اإلحصائي السنوي. ٢٠٠٣ .الهيئة المرآزية لإلحصاءات وتكنولوجيا المعلومات

الدراسة . ٢٠٠٥. الهيئة المرآزية لإلحصاءات وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
  :التقرير التصنيفي: المجلد األول: ٢٠٠٤ة في العراق يشلظروف المعيعن ااالستقصائية 

http://www.iq.undp.org./ILCS/PDF/Tabulation%20Report%20-%20English.pdf 
  : التقرير التحليلي: المجلد الثاني

http://www.iq.undp.org/ILCS/PDF/Analytical%20Report%20-%20English.pdf 



 قائمة المراجع
 

105 

  : األطلس االجتماعي االقتصادي: المجلد الثالث
http://www.iq.undp.org/ILCS/PDF/Socio-economic%20Atlas%20-
%20English.pdf   

   .)بغداد(

Coalition Provisional Authority Overview of CPA orders affecting Iraqi com-
mercial law. See: United States Department of Commerce. 

Collier, P. ; Hoeffler, A. 2002. Aid, policy and growth in post-conflict societies. 
World Bank, Policy Research Working Paper (Washington D.C.: World 
Bank). 

Cooperative Housing Foundation (CHF International). 2004. "Microlending in 
Iraq" in CHF Newsbrief , Winter/Spring 2004, Vol. 35, No. 1, p. 4 (Silver 
Spring, MD, USA) 
http://www.chfhq.org/files/742 file winterspring 0304.pdf 

Department for International Development. 2004. Iraq's SOE feasibility 
studies (London, DFID). 

Development Bank of Southern Africa. 1992. Socio-economic enhancement of 
development projects (Midrand, South Africa). 

Economist Intelligence Unit. 2005. Country report Iraq (London, The 
Economist). 

Edmons, G. A.; Howe, J.D.G.F. 1980. Roads and resources: Appropriate 
technology in road construction in developing countries (London, Inter 
Technology Publications). 

Foote, Christophe, William Block, Keith Crane and Simon Gray 2004): Economic 
and Policy and Prospects in Iraq, in: The Journal of Economic Perspectives 
2004, Vol. 18, N° 3. 

Gregg, P. 2001. The impact of youth unemployment on adult unemployment in the 
NCDS. University of Bristol Working Paper, N° 1018  (Bristol, U.K.). 

رؤية :  الدولي مع العراقوثيقة العهد): ٢٠٠٧ (دولياألمم المتحدة والبنك الوالحكومة العراقية 
 ).بغداد، الحكومة العراقية (التزام متبادل. مشترآة

 ورقة مقدمة لمؤتمر . الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العملنشآتدور الم.  ٢٠٠٤  . ع،هادي
 ).عمان، غير منشورة" (وظائف من أجل مستقبل العراق"العمالة الدولي 

Hagen, S. ; Relf, C. 1988. The district road improvement and maintenance 
programme-better roads and job creation in Malawi (Geneva, ILO). 

 معلومات ةمذآر( العراقية، تجربةال. الضمان االجتماعي وشبكات األمان  . ٢٠٠٤ . م.ك، حمزة
 /، عمان، آانون األول"وظائف من أجل مستقبل العراق"أساسية أعدت لمؤتمر العمالة الدولي 

 ). ٢٠٠٤ديسمبر 



 استراتيجية للعمالة والعمل الالئق: وظائف من أجل العراق
 

106  

، ورقة أعدت  تعزيز العمالة في العراقدور وزارة العمل والشؤون االجتماعية في . ٢٠٠٤  . ر،حسن
 ٢٠٠٤ديسمبر  /،عمان، آانون األول" وظائف من أجل مستقبل العراق"لمؤتمر العمالة الدولي 

  ).لحكومة العراقية، بغدادفي اوزارة العمل والشؤون االجتماعية (

Hopkins, M. 2003. Converting black gold to human gold : An employment 
strategy for Iraq. Internal Background paper (Geneva, ILO).  

فريق الدولي المعني باألزمات ، تقرير ال العراقإعمارإعادة ): ٢٠٠٤ (ات الدولي المعني باألزمفريقال
 .٢٠٠٤سبتمبر  /، أيلول٣٠  الشرق األوسط، العدد- 

 ات ء الهيئة المرآزية لإلحصا:انظر. ٢٠٠٤ة في العراق، يلظروف المعيشعن االدراسة االستقصائية 

لظروف عن االدراسة االستقصائية . ٢٠٠٥وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
  .٢٠٠٤، ة في العراقيالمعيش

International Labour Office 2000. Employment-intensive investment in infra-
structure: Jobs to build society (Geneva). 

International Labour Office. (various) Yearbook of international labour statis-
tics (Geneva). 

International Labour Office. 2000. Report on a multidisciplinary mission to 
Iraq (Beirut). 

International Labour Office. 2004. Employment in Iraq: Outstanding issues. 
  . ٢٠٠٤ديسمبر  /عمان، آانون األول ورقة أعدت لمؤتمر العمالة الدولي،

International Labour Office. 2004. Local Economic Recovery in Post-War 
Iraq: A concept note 

، عمان، "وظائف من أجل مستقبل العراق" معلومات أساسية أعدت لمؤتمر العمالة الدولي ةمذآر(
  ).، جنيف، مكتب العمل الدولي٢٠٠٤ديسمبر  /ن األولآانو

  ). بيروت (عمل للعراق قانون مشروع في: ٢٠٠٤مكتب العمل الدولي، 

International Labour Office. 2004. Social security and safety nets. Outstanding 
Issues, 

، عمان، "أجل مستقبل العراقوظائف من " معلومات أساسية أعدت لمؤتمر العمالة الدولي ةمذآر(
  ).، جنيف، مكتب العمل الدولي٢٠٠٤ديسمبر /آانون األول

منظمة  ( في العراقإلعمارمبادئ توجيهية بشأن أقصى حد ألثر إعادة ا: ٢٠٠٥مكتب العمل الدولي، 
  ).بيروت: العمل الدولية

International Monetary Fund. 2005. IMF country report Iraq, No. 05-29 
(Washington). 

International Relief and Development (IRD). 2005. Iraq Community Action 
Program ICAP (Arlington, VA, USA). In: http://www.ird-
dc.org/draft/civil/ icap.htm, consulted on 30-10-06. 

الهيئة المرآزية لإلحصاءات : انظر. ٢٠٠٤ة في العراق، يلظروف المعيشعن الدراسة االستقصائية ا
   .٢٠٠٥ ،وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي



 قائمة المراجع
 

107 

 ).بغداد( الوطنية االستراتيجية اإلنمائية: ٢٠٠٤مجلس االستعراض االستراتيجي العراقي، 

الظروف والتوقعات للمشروعات الخاصة في : ٢٠٠٣األمريكية، قية العراغرفة التجارة والصناعة 
نتائج مستقاة من دراسة استقصائية ألصحاب ومديري المشروعات الصغيرة والمتوسطة . العراق

 ).بغداد (في العراق

Karlsson, L. 1987. Pilot Projects on labour-based road construction and 
maintenance in Thailand. Findings and recommendations.World Employment 
Programme, CTP 62, January 1987, (Geneva, ILO). 

Karshenas, M.1997. �Macroeconomic policies, structural change and employment 
in the Middle East and North Africa�, in: A. R. Khan and M. Muqtada (eds.): 
Employment expansion and macroeconomic stability under increasing 
globalization (Geneva, ILO).  

Lazarte, A. 2003. Local economic development in post-conflict situations. In: E. 
Daté-Bah (ed.): Jobs after war. A critical challenge in the peace and 
reconstruction puzzle (Geneva, ILO). 

McCutcheon, R. T. 1983. District pilot project of labour-intensive road 
construction and maintenance: Botswana final report. World Employment 
Programme, CTP 17, September 1983 (Geneva, ILO). 

McCutcheon, R. T. 1995. Employment creation in public works - labour-intensive 
construction in sub-Saharan Africa: The implications for South Africa, in 
Habitat International, Volume 19, Number 3, pp, 331-355.  

Melia, T. O.; Katulis, B. M. 2003. Iraquis discuss their country�s future: Post-war 
perspectives from the Iraqi street,findings from focus groups with Iraqi men 
and women (conducted June 29- July 9).  

  ). بغداد وواشنطن العاصمة(٢٠٠٣ هيولي / تموز٢٨ أعدت للمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية،

  ).بغداد (٢٠٠٥الميزانية العامة لعام . ٢٠٠٤ لجمهورية العراقية، مديرية الميزانية،في اوزارة المالية 

مذآرة معلومات أساسية أعدت لمؤتمر  (الموارد البشرية في العراق: ٢٠٠٤وزارة الصناعة والمعادن، 
، وزارة ٢٠٠٤ديسمبر  /، عمان، آانون األول"وظائف من أجل مستقبل العراق"العمالة الدولي 

  ).الصناعة والمعادن، بغداد

، الضمان االجتماعي والقوة العاملة المستخدمة في العراق: ٢٠٠٥لشؤون االجتماعية، وزارة العمل وا
 العمل الدولي، جنيف، في مكتبآما وزعها وقدمها ممثلو وزارة العمل والشؤون االجتماعية (

  ).٢٠٠٥ديسمبر  /آانون األول

تقرير عن نتائج دراسة : ٢٠٠٤وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي ووزارة العمل والشؤون االجتماعية، 
  ).بغداد (استقصائية بشأن العمالة والبطالة

الهيئة المرآزية لإلحصاءات وتكنولوجيا المعلومات : انظر: ٢٠٠٥وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي، 
  .ة في العراقيلظروف المعيشعن استقصائية االدراسة ال. ٢٠٠٥. وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

الوطنية اإلنمائية االستراتيجية : ٢٠٠٥لجمهورية العراقية، في اط والتعاون اإلنمائي وزارة التخطي
  ).بغداد (٢٠٠٧ـ  ٢٠٠٥العراقية للفترة 



 استراتيجية للعمالة والعمل الالئق: وظائف من أجل العراق
 

108  

  ).بغداد، وزارة العمل والشؤون االجتماعية (العمالة في العراق . ٢٠٠٥  . ح. ر،محمد علي

، ورقة أعدت لمؤتمر العمالة  العراقيةةتجربال.  المحليةيةالتنمية االقتصاد . ٢٠٠٤  . ي. أ،مصطفى
  ).جامعة بغداد (٢٠٠٤ديسمبر  /، عمان، آانون األول"وظائف من أجل مستقبل العراق"الدولي 

  ).بغداد (قانون المعاشات المدنية: قضايا متنوعة. الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية

  معاشات العمال والضمان االجتماعيقانون. قضايا متنوعة. الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية
  ).بغداد(

  ).أنقرة ( المؤتمر اإلسالمي منظمة لبلداناإلحصائيةالحولية  .٢٠٠٢منظمة المؤتمر اإلسالمي، 

: ٢٠٠٣ الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانة العامة لألمم المتحدة، إدارة السكان في شعبة
    http://www.esa.un.org/unpp). نيويورك (٢٠٠٣م تنقيح عا  :حضر في العالمآفاق الت

: ٢٠٠٤ الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانة العامة لألمم المتحدة، إدارةالسكان في شعبة 
 ). نيويورك (٢٠٠٤تنقيح عام   :العالمية في  السكانالتوقعات

http://www.esa.un.org/unpp    

Reed, K. 2005. Microfinance in Southern Iraq : An opportunity to introduce good 
practice from the beginning, in :  
http://www.uncdf.org/English/microfinance/newsletter/pages/2005_07/news_
irq.php     

  .٢٠٠٥ـ١١ـ٢٧تم االطالع عليه بتاريخ 

Reinecke, G. ; White, S. 2004. Policies for small enterprises. Creating the right 
environment for good jobs (Geneva, ILO). 

Rivlin, Paul (2004): The Reconstruction of the Iraqi Economy, in: Orient.Deutsche 
Zeitschrift fuer die Politik und Wirschaft des Nahen Ostens, Jg 45, 2004 Heft 3. 

العراق في مرحلة انتقالية، التحرير :  والتنميةاإلعمارعمل والعمالة في إعادة ال . ٢٠٠٤  . ن،سيدي
، عمان، آانون "وظائف من أجل مستقبل العراق"، ورقة أعدت لمؤتمر العمالة الدولي واإلصالح
 ).مكتب العمل الدولي، المكتب اإلقليمي للدول العربية، بيروت (٢٠٠٤ديسمبر  /األول

أعدت مذآرة معلومات أساسية  (سياسات سوق العمل النشطة في العراق . ٢٠٠٤  . ع. ع. إ،سالم
، ٢٠٠٤ديسمبر  /، عمان، آانون األول"وظائف من أجل مستقبل العراق"لمؤتمر العمالة الدولي 

 ).جامعة النهرين /وزارة التعليم العالي: بغداد

Shone, M. 2003. Labour-based infrastructure rebuilding. In: E. Daté-Bah (ed): 
Jobs after war. A critical challenge in the peace and reconstructon puzzle 
(Geneva, ILO). 

Sletten P. 2005. Unemployment in Iraq after the war. Paper presented at the 
Middle East EconomyAssociation / ECOMOD Conference on Middle 
EastEconomics (Brussels). 

Tajgman, D.; deVeen, J. 1998. Guide of employment infrastructure programmes, 
Labour policies and practices (Geneva, ILO). 



 قائمة المراجع
 

109 

Tarnoff, C. 2006. Iraq: Recent developments in reconstruction assistance.ERS 
Report for Congress, updated 15June 2006 (Washington, D. C., 
 Congressional Research Service, Library of Congress). 
http://www.fas.org/sgp/crs/Mideast/RL31833.pdf 

مذآرة معلومات أساسية أعدت لمؤتمر  (التعليم المهني والتدريب في العراق . ٢٠٠٤  . م. ح،ثوينيال
، وزارة ٢٠٠٤ديسمبر  /مان، آانون األول، ع"وظائف من أجل مستقبل العراق"العمالة الدولي 

 ).العمل والشؤون االجتماعية، بغداد

United Nations & World Bank 2003. Joint Iraq needs assessment: Livelihoods, 
employment, and reintegration (Washington, D. C.). 

  ).وركنيوي (حولية إحصاءات الحسابات الوطنية : ٢٠٠١األمم المتحدة، 

 ).نيويورك (الحولية الديمغرافية  :٢٠٠٣األمم المتحدة، 

  ).نيويورك (ةحولية إحصاءات اإليرادات الوطني  :٢٠٠٣األمم المتحدة، 

من أجل تعميم أدوات   :٢٠٠٧ منظومة األمم المتحدة،المعني بالتنسيق في مجلس الرؤساء التنفيذيين 
  ).جنيف (العمالة والعمل الالئق

فرص إيجاد مزيد . تقييم العمالة في العراق. ٢٠٠٤مكتب العمل الدولي،  /ة لألمم المتحدةفريق التنمي
وظائف من أجل مستقبل "مؤتمر العمالة الدولي لورقة أعدت ( آثيفة العمالة األساسيةمن الهياآل 

 .))عمان(٢٠٠٤ديسمبر  /، عمان، آانون األول"العراق

 ).نيويورك (٢٠٠٤تنقيح عام : العالم في التوقعات السكانية: ٢٠٠٥األمم المتحدة، 

United States Congress. 2006. Recent developments in reconstruction assis-
tance. See: Tarnoff 2006. 

United States Department of Commerce. Overview of CPA orders affecting 
Iraqi commercial law (Washington, D. C.) http://www.export.gov/iraq/bus 
climate/ overview cpa.html 

Watermeyer, R. B. ; Hauptfleisch, A.D. ; Jacquet, A.C.M. ; Letchmiah, D. R. 
2000.Targeted procurement: The use of public sector procurement as an 
instrument of social policy: An introduction to targeted procurement 
(Johannesburg, South Africa, strategic Procurement Systems). 

World Bank (2004). Reconstructing Iraq. Working Paper, SOE Reform, Sep-
tember 2004 (Washington, D. C.). 

World Bank (Finance, Private Sector and Infrastructure Department of Middle 
East and North Africa Region). 2004. State-owned enterprises reform in 
Iraq. Reconstructing Iraq. Working Paper No. 2, 26 July 2004 (Washing-
ton, D. C.). 

World Bank (Middle East and North Africa Human Development Unit). 2005. 
Social protection in transition: Labour policy, safety nets and pensions. 
Draft (Washington, D. C.). 



 استراتيجية للعمالة والعمل الالئق: وظائف من أجل العراق
 

110  

World Bank (Middle East and North Africa Region, Social and Economic 
Development Group). 2006. Rebuilding Iraq: Economic reform and 
transition. Report No 35141 (Washington, D. C.). 

World Bank (Middle East Department, Economic and Social Development 
Unit). 2005. Considering the future of the Iraqi public distribution system 
(Washington, D. C.). 

World Bank. 2004. World development indicators (Washington, D. C.).  

World Bank. 2005. World development indicators (Washington, D. C.). 

 األغذيةبغداد، برنامج  ( الغذائي في العراقألمنتحليل خط أساس ل: ٢٠٠٤غذية العالمي، األبرنامج 
 ).العالمي، المكتب العراقي




