
 
م غير  القتصادل املعززة العوامل يحدد  جديد تقرير 

َّ
  العراقي العمل سوق  في املنظ

عد
ُ
  األمم   وهيئة  للهجرة  الدولية  واملنظمة  اإلنمائي  املتحدة  األمم  وبرنامج  الدولية  العمل  ومنظمة   الحكومة  مع  باالشتراك  التقرير  هذا  أ

 العراق.  أجل من العيش وسبل النقد واتحاد االجتماعية والبحوث للعمل فافو ومعهد  األوروبي واالتحاد للمرأة املتحدة

م  غير  القتصادل  املعززة  العوامل  في  يبحث  جديد  تشخيص ي   تقرير  :2021  الثاني/نوفمبر   تشرين  27  –  العراق  بغداد،
َّ
  سوق   في  املنظ

م  غير  االقتصاد  في  تسهم  التي   النطاق  وواسعة  املتعددة  العوامل  على  الضوء  يسلطو   العراقي  العمل
َّ
  تنظيم   على  املفروضة واألعباء  املنظ

 البالد. في والعمال املنشآت

   % 50  إلى  40  زهاء  فيه  يعمل   والذي  العراق،  في   الخاص  القطاع  جل  إن 
 
 القطاع   عمال  أجور   ومتوسط   منظم.  غير  العاملة،  اليد  من  تقريبا

  أنهم كما  العام، القطاع في نظرائهم مع باملقارنة أدنى ومزاياهم الوظيفي وأمنهم الخاص
 
 رسمية.  عقود إلى يفتقرون  ما غالبا

 االجتماعي   الضمان   تغطية  ونطاق  العمل  صعيد  على  واملنشآت  للعمال  القانوني  اإلطار  في  ثغرات  التقرير  ذكرها  التي   العوائق  ومن

  وعدم   ،واجباتهمو   بحقوقهم  واملنشآت  العمال  وعي  وقلة  الكلي،  االقتصاد   وظروف  العمل  سوق   بهيكلية   املتصلة  والعوائق  وحمايته،

   التقرير  شيروي  منظمين.  يصبحوا  كي  العمل  وأصحاب  العمال  لدى   حوافز  وجود
 
  والتمثيلية   الحديثة  البيانات  في  فجوة  وجود  لىإ  أيضا

   القرار. صنع عمليات إلثراء والالزمة العمل سوق  عن

طلق
ُ
  عن  ممثلون  ومنهم الرئيسيون، املصلحة أصحاب حضرها  فعالية أثناء الثاني/نوفمبر تشرين 27  في السبت يوم بغداد في التقرير أ

 املدني.  املجتمع  ومنظمات التنمية، وشركاء املتحدة واألمم ن،و االجتماعي والشركاء الحكومة

 ثقة على نحن ، العراق في والبشرية املالية املوارد كل مع. املجتمع جهود كل ويتطلب ، طويل طريق هي املنظم الطابع إضفاء عملية إن "

ا  سيكون   هذا  أن   من ا  طريق   املقيمة  واملنسقة  املتحدة  لألمم  الخاص   املمثل  نائبة   ،  سولورانو-فوياكوفا  إيرينا  السيدة  قالت  ، "ناجح 

 .للعراق اإلنسانية الشؤون  ومنسقة

   وُعرضت
 
 تفش ي   بدء  من  أشهر  ثمانية  بعد  الضعفاء  والعمال  الصغيرة  املنشآت  حالة  التحديد  وجه  على  يتناول   ثان   تقييم  نتائج  أيضا

   سلط  ما  ،19-كوفيد  وباء
 
م  غير   االقتصاد  انتشار  عن  الناجمة  الكبيرة   الضعف   أوجه  على  الضوء  من  مزيدا

َّ
   قدو   العراق.  في   املنظ

ُ
  صت خل

   تأثرت  املسحب  املشمولة  نشآتامل  من  الساحقة  الغالبية  أن   إلى  النتائج
 
   اقتصاديا

 
  منها   كثير  أغلق  حيث  احتوائه،  وتدابير  بالوباء  وتشغيليا

   لهذا  وكان   .معه  أقلمالت  إلى  أخرى   مؤسسات  واضطرت  أبوابه
 
 العمال   من  كبيرة  نسبة  واجهت  فقد  أنفسهم.  العمال  على  مباشر  أثر  أيضا

م  غير  االقتصاد  عوتوس    عملهم.  ساعات  وانخفضت  دخلهم  وتراجع  دائمة  أو  مؤقتة  بطالة  املسح  شملهم  ممن
َّ
 هذه  معظم  أن   يعني   املنظ

  عدم   جراء  ومنه  ،19-لكوفيد  االقتصادي  األثر  على  للتغلب  حكومي  دعم  على  الحصول   من  يتمكنوا  لم  املتضررين  والعمال  املنشآت

   االجتماعي. للضمان تغطية وجود

  الدولية واملنظمة اإلنمائي املتحدة األمم برنامج مع وبالتعاون  الدولية العمل ومنظمة الحكومة بين  شراكة إطار في التقريران  ُوضع وقد

  أجل   من  العيش  وسبل  النقد  واتحاد  االجتماعية  والبحوث  للعمل  فافو  ومعهد  األوروبي  واالتحاد  للمرأة  املتحدة  األمم  وهيئة  للهجرة

  ومنظمة   لالجئين   النرويجي  واملجلس  كوربس  ميرس ي  ومنظمة  الدولية  اإلنقاذ  ولجنة  لالجئين   الدنماركي  املجلس  من  واملكون   العراق،

 . العراق في املنظم االقتصاد إلى املنظم غير  االقتصاد من االنتقال تعزيز إلى ترمي جهود من جزء والتقريران  أوكسفام.

  بشكل   التصدي  إلى  املاسة  الحاجة  أبرزت  العراقي  العمل  سوق   على  19-كوفيد  ألزمة  املتزايدة  اآلثار  إن"  :مشترك  بيان  في  الشركاء  وقال

  األسباب   معالجة  إلى  نسعى  التعاون،  هذا  خالل  ومن   االقتصاد.   في   والعمال  املنظمة  غير   املنشآت  تواجهها   التي   األساسية  للتحديات  كاف

https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_830088/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_830082/lang--en/index.htm


  عمل   ظروف  تحسين   إلى  املطاف  نهاية  في  يفض ي   ما  التنظيم،  من  ملزيد  الطريق  تمهد  عملية  حلول   وإيجاد  التحديات  لهذه  العميقة

  وأسرهم". العمال ومعيشة

 لتشمل  القانونية   التغطية  نطاق   توسيع  على  ينطوي   ما  لهم،  كافية  اجتماعية  وحماية  عمل  فرص  توفير  للعمال  بالنسبة  يعني   وهذا

  يتضمن   فهو  العمل ألصحاب  بالنسبة  أما  لهم.   القانونية  الحماية  من   كاف مستوى   وتوفير كافية بتغطية  املشمولين   غير  أو  املستبعدين

   االجتماعي،  والضمان   العملأنظمة    نطاق  توسيع
 
 وامتثالها  املنشآت  وتسجيل   االقتصادية  بالوحدات  املتعلقة  القوانين   عن  فضال

   القانونية. للشروط

  
 
 وطنيا

 
 إطارا

 
التقرير أيضا بشأن االنتقال من االقتصاد غير    2015لعام    204مع توصية منظمة العمل الدولية رقم    يتماش ى ويقدم 

   .املنظم إلى املنظم

  وطنية   الستراتيجية  طريق  خارطة  يوفر  والذي  ،  املنظم  االقتصاد  إلى  لالنتقال  وطني   إطار  إلى  الحاجة  على  الضوء  التقرير  هذا  يسلط"

 دائرة  عام  مدير  ،  باهض  جبار  رائد  السيد  قال  ،"  املنظم  االقتصاد   وتقوية  الالئق  العمل  يزلتعز   وشركائها  الحكومة  توجه  أن   شأنها  من

 . االجتماعية  والشؤون  العمل بوزارة املنهي  والتدريب العمل

   ،التنظيم  دون   تحول   التي   العوائق  تعالج  توصيات  باقة  املنظم  غير  لالقتصاد  التشخيص ي   التقرير  يضع
ُ
 االقتصاد  نحو  االنتقال  عزز وت

م.
َّ
م،  غير   االقتصاد   عن  البيانات  جمععملية    توسيع  هي  رئيسية،  جوانب  أربعة   على  تركز  وهي  املنظ

َّ
  والتنسيق   الحوكمة  وتحسين   املنظ

   تقف  التي   الحواجز  من  والحد  التنظيم،  عملية  في  متكامل  نهج  لتعزيز  والبرامج  والوكاالت  الوزارات  بين 
 
 حوافز   زيادةو   التنظيم،  أمام  عائقا

  خالل من تحقيقه
 
  التجارية. األعمال وتنمية  الالئقة العمل فرص تعزز  التي  الخدمات على الحصول  فرص تحسين  مثال

https://undp-iraq.shorthandstories.com/Informality-Diagnostic-Report-in-Iraq-2021/index.html

