نظام الحماية االجتماعية في العراق:
تحليل أصحاب المصلحة
أ.د .حسن لطيف كاظم

نظام الحماية االجتماعية ف ي� العراق:
تحليل أصحاب المصلحة

أ.د .حسن لطيف كاظم

1

ش
 مكتب االردن والعراق، اي�ت
النا� مؤسسة فريدريش ب
اي�ت – مكتب عمان
مؤسسة فريدريش ب
941876 :صندوق بريد
 أ11194 عمان
الردن

ت ن
fes@fes-jordan.org :�و
بريد الك� ي
ت ن
www.fes-jordan.org :�و
الموقع االلك� ي
ن
 السيد معاذ السعيد:�الف
التصميم إ
والخراج ي

Not for Sale | يغ� مخصص للبيع
2017 عمان
© مؤسسة فريدريش ب
ّ  مكتب,اي�ت
 نسخ أو استعمال اي جزء من هذه المطبوعة من دون إذن مكتوب من ش, ال يمكن اعادة طبع.جميع الحقوق محفوظة
.�النا
آ
الراء الواردة ف� هذه الدراسة ال تم ّثل ض
.إي�ت أو المحرر
بال�ورة وجهات نظر مؤسسة فريدريش ب
ي

Published in 2017 by Friedrich-Ebert-Stiftung Jordan & Iraq
FES Jordan & Iraq
P.O. Box 941876
Amman 11194 Jordan
Email: fes@fes-jordan.org
Website: www.fes-jordan.org
© FES Jordan & Iraq
Layout & Design: Moath ISIED
All rights reserved. No part of this publication may be reprinted, reproduced or
utilized in any form or by any means without prior written permission from the
publishers. The views and opinions expressed in this publication are solely those of the original author, and do not necessarily represent those of the Friedrich-Ebert-Stiftung or the editor.

2

تقديم
ف
ت
ـ� تعمــل عليهــا مؤسســة فريدريــش
الحمايــة االجتماعيــة هــي ي� صميــم القيــم والسياســات الـ ي
إيــرت ( ،)FESوتســعى جاهــدة لتوطيدهــا وتحســينها حيثمــا كان ذلــك ممكنــا .وقــد شــهد
ب
العالــم العديــد مــن أنــواع نظــم الضمــان االجتماعــي ،وعــدد ليــس بالقليــل مــن هــذه النظــم
د� معايــر الضمــان االجتماعــي لمنظمــة العمــل الدوليــة وال الحــد أ
ال يفــي بالحــد أ
ال ن
ال ن
د�
ي
مــن معايـ يـر أرضيــات الحمايــة االجتماعيــة كمــا حددتهــا منظمــة العمــل الدوليــة .ومــع ذلــك،
ف أ
أ
ـدول الخــاص
وقعــت غالبيــة كبـ يـرة مــن الــدول العضــاء ي� المــم المتحــدة عــى العهــد الـ ي
ت
ـ� تشــمل مبــادئ الحمايــة االجتماعيــة.
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،الـ ي
الردن والعــراق عــدد مــن أ
وقــد نظــم مكتــب فريدريــش إيــرت ف� أ
النشــطة مــع ش�كائــه
ب ي
ـ� ،وال ســيما مــع المركــز العـر قا� للثقافــة العماليــة ،عــدد مــن أ
العراقيـ ي ن
النشــطة ف ي� هــذا الصــدد.
ي
ت
ـ� أجراهــا حســن الزبيــدي يحلــل الوضــع ف ي� العـراق ويقــدم خطــوط عمــل
أتحليــا للدراســة الـ ي
لصحــاب المصلحــة مثــل النقابــات العماليــة وأصحــاب العمــل والــوزارات والحكومــات المحليــة
ن
ت
ـ�
ـد� أو المؤسســات
والمســتفيدين ونشــطاء المجتمــع المـ ي
الدوليــة .تقــدم هــذه الدراســة والـ ي
أجراهــا الدكتــور حســن كاظــم الزبيــدي ،تحليــا للوضــع ف ي� الع ـراق وتقــدم خطــوط عمــل
ألصحــاب المصلحــة مثــل النقابــات العماليــة وأصحــاب العمــل والــوزارات والحكومــات المحليــة
ن
ـد� أو المؤسســات الدوليــة.
والمســتفيدين ونشــطاء المجتمــع المـ ي
ن
ـو� والحالــة عــى أرض الواقــع .يختتــم التقريــر بتقديــم بعــض
وتصــف الدراســة إ
الطــار القانـ ي
ت
ـ� مــن شــأنها أن تطلــق النقاشــات والحــوارات
التوصيــات الموجهــة إىل أصحــاب المصلحــة ،والـ ي
االجتماعيــة ف
ت
ين
االســراتيجية
وأخــرا ،تتطلــب
اق.
ر
العــ
�
تحســ� نظــم الحمايــة
بشــأن ســبل
ي
ي
ز
مــال مســتدام .دعونــا
الوطنيــة للحمايــة االجتماعيــة إ
توفــر ي
الرادة السياســية وضمــان ي
حــ� ي
ت
نأمــل أن تدفــع هــذه الدراســة أصحــاب المصلحــة نحــو تنفيــذ هكــذا االســراتيجية.
الدكتور ماتيس بوبه
المدير المقيم لمؤسسة فريدريش باي�ت للأردن والعراق
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تقديم
المركز العر ق يا� للثقافة العمالية
ق
ن
ـد� العراقيــة
يــر المركــز الع ـر يا� للثقافــة العماليــة باعتبــاره إحــدى منظمــات المجتمــع المـ ي
ومؤسســة فريدريــش إيـ بـرت أن يســاهما ف ي� إصــدار دراســة حــول "نظــام الحمايــة االجتماعيــة ف ي�
العـراق :تحليــل أصحــاب المصلحــة" أعدهــا أ .د .حســن لطيــف كاظــم إنطالقـاً مــن أ
الهميــة
ت
ـ� تحظــى بهــا هــذه الدراســة لــدى مختلــف ش�ائــح المجتمــع الع ـر ق يا� واالهتمــام بقضايــا
الـ ي
التنميــة لكــون التنميــة كمــا هــو متعــارف عليهــا هــي عمليــة شــاملة تتنــاول الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة والسياســية .وهــي تهــدف إىل تحسـ ي ن
ـ� الظــروف المعيشــية للمجتمــع ككل
أ
أ
ف
ف
و�
وللفـراد عــى الســواء ،ذلــك عــى أســاس المشــاركة الناشــطة والحــرة والساســية ي� التنميــة ي
التوزيــع العــادل للعائــدات.
ف
إننــا ف ي� المركــز العــر ق يا� للثقافــة العماليــة ش
إيــرت نفخــر بــكل
و�كائنــا ي� مؤسســة فريدريــش ب
تواضــع ف� إنجــاز هــذه الدراســة ،وهــي أ
الوىل ف ي� هــذا المجــال ومبــادرة مــن أجــل تعزيــز
ي
ـتوي� الوط ـن
دور المجتمــع ف� المســاهمة ف� رســم السياســات والخطــط العامــة عــى المسـ ي ن
ي
ي
ي
ـ� ،مــن خــال اقـ تـراح البدائــل والتفــاوض عليهــا أو التأثـ يـر ف ي� السياســات العامــة إلدراج
والمحـ ي
هــذه البدائــل فيهــا.
لقــد شــكل صــدور قانــون الحمايــة االجتماعيــة رقــم ( )11لســنة  ،2014صــدر ف ي� / 24اذار2014/
ت
ال�لمــان والحكومــة العراقيــة بوفــر حمايــة اجتماعيــة
بــادرة جديــرة
باالحــرام أقــدم عليهــا ب
النســان ،وأن مــن
ـاس مــن حقــوق إ
شــاملة عــى قاعــدة أن الحمايــة قاالجتماعيــة هــي حــق أسـ ي
ف
حــق جميــع أفـراد الشــعب العـر يا� الحصــول عليهــا ويؤكــد عــى دور الدولــة ي� تحقيــق أرضيــة
ن
ـو� المالئــم وفــق معايـ يـر منظمــة
الجتماعيــة لمواطنيهــا وتكفــل توفـ يـر إ
للحمايــة إ
الطــار القانـ ي
العمــل الدوليــة خاصــة تلــك المتعلقــة بالضمــان االجتماعــي والحمايــة االجتماعيــة وتحديــد ًا
االتفاقيــة رقــم (  ) 102بشــأن المعايـ يـر الدنيــا للضمــان االجتماعــي  ،والتوصيــة رقــم(  ) 202بشــأن
أ
الرضيــات الوطنيــة للحمايــة االجتماعيــة والعمــل عــى المصادقــة عــى االتفاقيــات الدوليــة ذات
الشــأن.
كأي قانــون صــدر ف ي� العــراق تبقــى عمليــة إيجــاد آليــات سلســة للتنفيــذ ليســت بالهينــة ف ي�
الب�وقراطيــة المقيتــة والروتـ ي ن
ـال والتدخــات الحكوميــة ،وســتعيق
ـ� إ
ظــل ي
الداري والفســاد المـ ي
أ
أ
ف
ف
ـا� ي� الحــد
الوضــاع المنيــة المنفلتــة ي� العـراق والخالفــات السياســية ولــن يجــد تأثـ يـره االيجـ ب ي
مــن الفقــر ف ي� الع ـراق مــا لــم تتهيــأ أرضيــة مناســبة للتنفيــذ ف ي� المــدى المنظــور.
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إن هــذه التحديــات تســتدعي تضافــر كل مؤسســات الدولــة الرســمية وغـ يـر الرســمية ومنظمــات
ن
ين
المــد� ش
االجتماعيــ� والفعاليــات الشــعبية لرســم خارطــة طريــق تعيــد
والــركاء
المجتمــع
ي
ق
ـ� تكــون
تشــكيل وعــي المجتمــع الع ـر يا� بشــكل جديــد يوظــف برامــج الحمايــة االجتماعيــة ،لـ ي
إحــدى أ
ـ� العر ي ن
الدوات الفاعلــة ف� تحقيــق االســتقرار الســياس وتعزيــز الوحــدة الوطنيــة بـ ي ن
اقي�،
ي
ف ي
مــن خــال إبرازهــا لمفهــوم العدالــة والمســاواة � توزيــع الـرث وة دون تميـ ي ز
ـ� أو إقصــاء ،ومــن
ي
غـ يـر إزالــة تلــك التحديــات تبقــى جهــود إزالــة الفقــر معطلــة وأحــام بنــاء مجتمــع مســتقر
ومتــوازن مؤجلــة إىل اجــل غـ يـر مســمى.
وال يســعنا ف� المركــز الع ـر قا� للثقافــة العماليــة إال أن نتقــدم بوافــر الشــكر والتقديــر أ
للســتاذ
ي
ي
الدكتــور حســن لطيــف كاظــم الــذي عمــل عــى إنجــاز هــذه الدراســة بــكل جهــد علمــي رصـ ي ن
ـ�،
والشــكر موصــول إىل ش�كائنــا ف� مؤسســة فريدريــش إيـ بـرت المســاندين والداعمـ ي ن
ـ� دومــا لمركزنــا
ي
ف
ف
ن
ت
ـد� الديمقراطــي ي� العـراق .
ـ� يقدمونهــا ي� تطويــر عمــل منظمــات المجتمــع المـ ي
والجهــود الـ ي
أ
ف
أن تعــاون منظمتنــا مــع مؤسســة فريدريــش إيـ بـرت اللمانيــة ي� إقامــة العديــد مــن النشــاطات
حــول موضوعــة الحمايــة االجتماعيــة ف� العـراق مــن أجــل المســاهمة ف� جمــع أفــكار ت
ومق�حــات
ي
ي
لوضــع خارطــة طريــق لمنظمــات المجتمــع المـ ن
ـد� لرفــع الوعــي المجتمعــي بأهميــة أرضيــات
ي
الحمايــة االجتماعيــة عــى مســتوى بلدنــا والمســاعدة ف� التواصــل ي ن
بــ� أصحــاب المصلحــة،
ي
حيــث أطلــق أول نشــاط حــول هــذا القضيــة الوطنيــة بإقامــة حلقــة نقاشــية حــول "نظــام
الحمايــة االجتماعيــة ف� العـراق" .ومــن ثــم ملتقــى "الـ شـركاء االجتماعيـ ي ن
ـ� :الحــوار الوطـن ي نحــو
ي
الرضيــات الوطنيــة للحمايــة االجتماعيــة " ،وإقامــة نــدوة حواريــة حــول:
تحقيــق منظومــة إ
ف
(( نظام الحماية االجتماعية ي� العراق  :تحليل أصحاب المصلحة )).
والجديــر بالذكــر أن إحــدى نتائــج هــذه النشــاطات العمــل عــى تشــكيل الشــبكة الوطنيــة
للحمايــة االجتماعيــة مــن (  ) 16منظمــة مجتمــع ن
مــد� عراقيــة تمثــل مختلــف المحافظــات
ي
العراقيــة لتســاهم ف ي� بنــاء نظــام حمايــة اجتماعيــة كفــوء وشــامل ومســتدام .وهــذا لــن
يتــم إال بتظافــر جهــود كل المخلصـ ي ن
ـ� ف ي� الســلطات ش
الت�يعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة ومــن
مختلــف قطاعــات المجتمــع ومســاهمتهم الفاعلــة إلنجــاح القانــون وروحيتــه .ومــن خــال
إنجــاح عمليــات تشــبيك وضغــط فاعلــة تشــارك فيهــا مؤسســات الدولــة المعنيــة بهــذا الشــأن
ن
ين
ومنظمــات المجتمــع
وممثلــ� عــن الفئــات المســتهدفة بالقانــون،
المــد� ونقابــات العمــال
ي
وإخضــاع أ
الداء المنجــز للمتابعــة والتقييــم.
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ت
ـ� أعدهــا أ  .د حســن لطيــف
إن أهميــة هــذه الدراسـفـة والقيمــة العلميــة لهــا والمرجــو منهــا الـ ي
ت
تــأ� لتســاهم ي� إقامــة حــوار ًا مجتمعيــاً عامــاً وإظهــار أصحــاب المصلحــة لتقديــم
كاظــم ي
ف
الــ� تعــا�ن
ت
ين
لمضامــ�
فهــم أعمــق
ي
الحمايــة االجتماعيــة ي� العــراق .وتشــخيص المشــكالت ي
ف
منهــا الحمايــة االجتماعيــة ي� العـراق .والعمــل عــى توفـ يـر معلومــات أوليــة عــن رؤيــة أصحــاب
المصلحــة ومواقفهــم تجــاه قضايــا الحمايــة االجتماعيــة المتمثلــة ف ي�:
•أصحاب القرار :الذين يتمتعون بنفوذ رسمي يخولهم اتخاذ قرار ذي صلة؛
•أصحاب النفوذ :الذين يتمتعون بنفوذ يُتيح لهم منع اتخاذ قرار ذي صلة؛
•المستفيدون :الذين يتأثرون بقرار ي ن
مع�؛
خ�ات ذات صلة.
الخ�ة :الذين يمتلكون معلومات أو ب
•ذوو ب
وللتأكيــد عــى ض�ورة تعزيــز سياســات أرضيــة الحمايــة االجتماعيــة ومجمــوع السياســات
ت
ـ� تهــدف إىل تقليــص الفقــر والهشاشــة مــن خــال دعــم ســوق العمــل ،وتقليــص
ب
وال�امــج أالـ ي
تعــرض الف ـراد للمخاطــر ،وتعزيــز قدرتهــم عــى حمايــة أنفســهم مــن احتمــاالت ومواجهــة
آثــار المخاطــر االجتماعيــة .وذلــك مــن خــال وضــع خطــة وطنيــة لتفعيــل قانــون الحمايــة
ن
ـد�
إ
الجتماعيــة تُشــارك فيهــا مؤسســات الدولــة المعنيــة بهــذا الشــأن ومنظمــات المجتمــع المـ ي
أ
ن
ونقابــات العمــال وممثلـ يـ� عــن الفئــات المســتهدفة بالقانــون ،وإخضــاع الداء المنجــز للمتابعــة
والتقييــم.
المركز العر ي قا� للثقافة العمالية
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الفصل أ
الول
المقدمة
النســان
تُعــد الحمايــة االجتماعيــة آليــة مهمــة للتنميــة والتضامــن االجتماعــي وتعزيــز حقــوق إ
العــان العالمــي لحقــوق
والقصــاء ،وقــد نــص إ
وضمــان الفئــات الهشــة والمعرضــة للتهميــش إ
ف
ف
ً
النســان ف ي� المــادة  22عــى أنَّــه "لــكل شــخص بصفتــه عضــوا ي� المجتمــع الحــق ي� الضمــان
إ
االجتماعــي ف
ـدول وبمــا يتفــق ونظــم كل
ـ
ال
ـاون
ـ
والتع
ـي
ـ
القوم
ـود
ـ
المجه
ـاطة
ـ
بوس
ـق
ـ
تحق
أن
و�
ي
ي
وال�بويــة الـ ت
دولــة ومواردهــا الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ت
ـ� ال غـىن عنهــا لكرامتــه وللنمــو
ي
الحــر لشــخصيته".
وقــد نصــت التوصيــة  202لعــام  2012لمنظمــة العمــل الدوليــة عــى أنــه ينبغــي أن تشــمل
آ
أ
أ ن
ت
ـ� تكــون محــددة
أرضيــات الحمايــة االجتماعيــة الحــد الد� مــن الضمانــات الربــع التيــة والـ ي
عــى المســتوى الوط ـن ي وهــي:
ت
الــ� تشــمل الرعايــة الصحيــة
•
الحصــول عــى مجموعــة مــن الســلع والخدمــات ي
أ
الساســية ،وأن تكــون متوفــرة وقابلــة للوصــول ومقبولــة وذات نوعيــة جيــدة.
•توفــر أمــن الدخــل أ
للطفــال بمــا ف ي� ذلــك الحصــول عــى التغذيــة والتعليــم والرعايــة
ي
ض
وأيــة ســلع �وريــة أخــرى.
أ
•توفــر أمــن الدخــل أ
ف
ـاس للشــخاص ي� ســن العمــل ممــن ال يحصلــون عــى دخــل
السـ
ي
ي
أ
ف
والعاقة.
كاف ي� حــاالت المــرض والبطالــة والمومــة إ
الساس أ
•توف� الدخل أ
ين
المسن�.
للشخاص
ي
ي
ـإن إقامــة نظــم حمايــة اجتماعيــة تتســم بالكفــاءة واالســتدامة تعــد مــن ض
ال�وريــات
لــذا فـ َّ
أ
ف
للقصــاء
النســان ي� أي بلــد ،وضمــان مســاعدة الفئــات المعرضــة إ
الساســية لتعزيــز حقــوق إ
وضمــان مشــاركة الجميــع.

 1-1ماهية الحماية االجتماعية
يتقــارب مفهــوم الحمايــة االجتماعيــة مــع مفاهيــم أخــرى مثــل :الضمــان االجتماعــي والتأمـ ي ن
ـ�
االجتماعــي وشــبكات أ
المــان االجتماعــي .ويشـ يـر مفهــوم الضمــان االجتماعــي إىل جميــع أنــواع
ت
ـ� تقــدم للحمايــة مــن عــدة مخاطــر هــي:
إ
العانــات النقديــة أو العينيــة ،الـ ي
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•الفقر المزمن والحرمان الشامل.
•انعــدام الدخــل مــن العمــل أو عــدم كفايتــه بســبب المــرض أو الشــيخوخة أو
الصابــة أو البطالــة أو وفــاة المعيــل.
إ
المضمون�.ن
لغ�
ي
•عدم الوصول إىل الرعاية الصحية المناسبة أو أنها تكون مكلفة ي
•عدم كفاية الدعم العائل وبخاصة بالنسبة أ
للطفال وكبار السن.
ي
أمــا مفهــوم التأمـ ي ن
ـ� االجتماعــي فانــه يقتــر عــى نــوع محــدد مــن برامــج الضمــان االجتماعــي
ئ
ـز� مــن اشـ تـراكات العمــال وأصحــاب العمل ويســتعمل
الــذي يكــون ممــوال بالكامــل أو بشــكل جـ ي
للتخفيــف مــن نتائــج الظــروف والمخاطــر الـ تـ� يتعــرض لهــا أ
الفـراد.
ي
ين
ين
ف� ي ن
الســابق�
المفهومــ�
شــر مفهــوم الحمايــة االجتماعيــة إىل مضمــون أوســع مــن
حــ� يُ ي
ي
ليشــمل أشــكال الضمــان االجتماعــي الرســمية وغـ يـر الرســمية ،وبهــذا المعـىن فهــي تشــتمل عــى
ت
الــ� تقــدم تحويــات الدخــل أو االســتهالك للفقــراء،
"جميــع المبــادرات العامــة والخاصــة ي
ـ� الوضــع االجتماعــي وحقــوق المهمشـ ي ن
وحمايــة الضعفــاء ضــد مخاطــر المعيشــة ،وتحسـ ي ن
ـ�.
مــع الهــدف العــام للحــد مــن الضعــف االقتصــادي واالجتماعــي للفئــات الفقـ يـرة الضعيفــة
والمهمشــة"( .)1أمــا شــبكات أ
المــان االجتماعــي فهــي برامــج تســتهدف الفقـراء أو فئــات محــددة
ف
ت
ـدول(.)2
ي� إطــار مواجهــة نتائــج سياســات إ
ـ� يرعاهــا البنــك الـ ي
الصــاح والتكييــف الهيـ ي
ـكل الـ ي
وعموما هناك خمسة أنواع من الحماية االجتماعية(:)3
الفــراد أو أ
•المســاعدة االجتماعيــة :إذ يحصــل أ
الفقــرة بشــكل منتظــم عــى
الرس
ي
مســاعدات نقديــة أو العينيــة ،وعــادة مــا يتــم تقديمهــا مــن قبــل الدولــة ،لــذا فهــي
بــدون مقابــل وغـ يـر قائمــة عــى االشـ تـراكات ،ويوجــد هــذا النــوع مــن المســاعدة ف ي�
اغلــب البلــدان الناميــة .وتشــمل:
ش
 o oالتحويــات النقديــة :إذ يتــم إعطــاء تحويــات نقديــة م�وطــة (إذ
المســتفيد يلـ بـ� ش�وط معينــة) غالبــا مــا ترتبــط بتنميــة رأس المــال ش
الب�ي،
ي
عيــادة صحيــة أو ضمــان ذهــاب أ
الطفــال إىل المدرســة.
مثــل زيــارة
o oالتقاعــد االجتماعــي :وهــو نــوع مــن الراتــب التقاعــدي الحكومــي عــى
شــكل تحويــات نقديــة مســتهدفة بحســب العمــر .وهــذا النــوع مــن
المســاعدة االجتماعيــة يعــد مــن أكـرث أشــكال الحمايــة االجتماعيــة شــيوعاً
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وأوســعها تغطيــة وغالب ـاً مــا يكــون أ
العــى إنفاقــا عــى المســتوى الوط ـن ي .
o oالتحويــات العينيــة :وهــي تحويــات لمــوارد وأصــول ســبل العيــش لـ أ
ـ�رس
وتســهيل توليــد الدخــل .لــذا فإنهــا تميــل إىل أن تكــون لمــرة واحــدة ف ي�
الغالــب وقــد تتخــذ صــورة تحويــات صغـ يـرة (مثــل المعونــات الغذائيــة).
وهــي غالبــاً مــا تقــوم عــى إتبــاع نهــج متكامــل يربــط ي ن
بــ� التحويــات
والنشــطة أ
والتدريــب عــى المهــارات أ
الخــرى.
o oالتغذيــة المدرســية :وهــي وجبــة مجانيــة مغذيــة ف ي� المدرســة (وجبــة غــداء
ف
بتوف�
ي� الغالــب) وهــذا النــوع يــكاد يكــون عالميــا ،إذ تقــوم أغلــب الــدول ي
أ
آ
أ
الغــذاء لطفــال المــدارس بهــدف تشــجيع البــاء عــى إبقــاء الطفــال ف ي�
تلــك المــدارس.
•التأمـ ي ن
ـ� االجتماعــي :وهــذا النــوع مــن الحمايــة يقــوم عــى إســهامات المســتفيدين
أ
ت
الــ� تغطــي تكاليــف تتعلــق بظــروف الحيــاة مثــل المومــة ،البطالــة أو المــرض.
ي
ـ� الصحــي وتأمـ ي ن
ـ� االجتماعــي الرواتــب التقاعديــة التأمـ ي ن
ويشــمل التأمـ ي ن
ـ� التعطــل ،أو
ـ� ضــد الكــوارث والوفــاة .ويرتبــط هــذا التأمـ ي ن
التأمـ ي ن
ـ� بقــوة بســوق العمــل المنظــم
أ
ف
ن
ن
المــر الــذي يع ـ ي تغطيتــه غالبــا مــا تقتــر عــى العاملـ يـ� ي� القطــاع المنظــم.
•تدخــات ســوق العمــل :توفــر هــذه التدخــات الحمايــة للفقــراء القادريــن عــى
العمــل ،وتهــدف إىل ضمــان الحقــوق أ
الساســية لهــم ،فهــي عبــارة عــن توفـ يـر فــرص
العمــل عــى مشــاريع البنيــة التحتيــة مقابــل النقــود أو الطعــام .ويمكــن أن تتخــذ
ـكل� أساسـ ي ن
هــذه التدخــات شـ ي ن
ـي�:
o oالتدخــات الرصيحــة :والـ تـ� تهــدف إىل مســاعدة العاطلـ ي ن
ـ� عــن العمــل
أ ي
للكــرث فقــرا بينهــم مــن خــال مراكــز التوظيــف
وإيجــاد فــرص عمــل
الصغــرة والمتوســطة
والتدريــب ،وسياســات لتشــجيع المؤسســات
ي
الحجــم عــى تشــغيلهم.
o oالتدخــات الضمنيــة :وتشــمل اســتحقاقات أ
المومــة ،التعويــض عــن
الصابــات ،وإعانــات المــرض ألولئــك الذيــن يعملــون ،وتكــون بتمويــل مــن
إ
ين
القوانــ�
التغيــرات ف ي�
أيضــا
ســلبية
تدخــات
تشــمل
العمــل.
أصحــاب
ي
د� أ
ـ� الحــد أ
ال ن
للجــور أو قوانـ ي ن
والت�يعــات مثــل قوانـ ي ن
ش
ـ� ظــروف العمــل
آ
المنــة.
غــر الرســمية :يعــاب عــى أنظمــة الحمايــة
•الحمايــة االجتماعيــة التقليديــة أو ي
ـتحق�ن
االجتماعيــة الرســمية أنهــا ال توفــر تغطيــة كاملــة وتســتبعد بعضــا مــن المسـ ي
ت
فإن أشــكال الحمايــة االجتماعيــة التقليديــة يمكنها
ـ� ينبغــي شــمولها .لــذا َّ
والفئــات الـ ي
ف
ت
ـ� تتضمنها
إعــادة توزيــع المخاطــر ي� المجتمــع ،والتعويــض عــن بعــض الفجــوات الـ ي
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الج ـراءات الرســمية .وتكــون هــذه الحمايــة غالبــا ممولــة ذاتي ـاً.
إ
•أنــواع أخــرى للحمايــة االجتماعيــة :إن الدعــم االجتماعــي يســاعد عــى معالجــة
بــ� الضعــف االجتماعــي واالقتصــادي .ف� ي ن
التفاعــل ي ن
حــ� يتــم تصنيــف الدعــم
ي
أ
الحكومــي عــى انــه نــوع مــن الحمايــة االجتماعيــة لنهــا تعــزز وصــول الفق ـراء أو
أ
أ
أ
ت
ـ�
تكــون بمثابــة شــبكات للمــان ،فـ َّ
ـإن إبقــاء الســعار الســلع والخدمــات الساســية الـ ي
يســتهلكها الفق ـراء منخفضــة هــو شــكل آخــر مــن أشــكال الدعــم والحمايــة.
ف
و� الع ـراق تتعايــش أشــكال الحمايــة االجتماعيــة المختلفــة ،الرســمية والتقليديــة .لــذا فهــي
ي
أ
ت
ت
الــ� تقــدم أشــكال الدعــم الحكومــي المختلفــة للغــراض
تتضمــن :ال�تيبــات المؤسســية ي
ن
ت
ـد� (وتشــمل
ـ� تقدمهــا منظمــات المجتمــع المـ ي
االجتماعيــة (إعانــات وخدمــات) ،والتقديمــات الـ ي
نظــم الــزكاة والخمــس) فضـا ً عــن التدابـ يـر القانونيــة ذات الصلــة ،وأشــكاال ً أخــرى مــن التضامن
العشــائري(.)4

لماذا الحماية االجتماعية مهمة؟

لــم يعــد هنــاك مــن يعتقــد أن الحمايــة االجتماعيــة عبــارة عــن إحســان يقدمــه الميســورون
للفئــات الهشــة والفقـ يـرة ف ي� المجتمــع ،بــل ينظــر اليــوم إليهــا عــى أنَّهــا حــق أصيــل مــن حقــوق
النســان ،وأداة اقتصاديــة مهمــة لضمــان االســتقرار ف ي� المجتمــع ،وبخاصــة أنهــا تُســهم ف ي�
إ
التخفيــف مــن الفقــر والالمســاواة ف� المجتمــع ،وتوقــف تفاقمهمــا بـ ي ن
ـ� أبنــاء المجتمــع ،وهــي
ي
تُســهم أيضـاً ف ي� الحــد مــن االســتبعاد االجتماعــي ،وتعــزز إمكانيــة حصــول الجميــع عــى الرعايــة
ت
ـ� يحتاجونهــا ،وتوفــر مســتوى آمــن مــن الدخــل للفئــات الهشــة والفقـ يـرة ،وتعمــل
الصحيــة الـ ي
عــى تعزيــز التماســك االجتماعــي واالســتقرار والســلم الوطـن ي .

وتعمــل أنظمــة الحمايــة الجيــدة عــى إحــداث آثــار ايجابيــة ف ي� االقتصــاد ،وبخاصــة إذا مــا
غــر
تزامنــت مــع تطبيــق سياســات ناجعــة لســوق العمــل،
وتيســر االنتقــال مــن العمــل ي
ي
المنظــم وتحسـ ي ن
ـإن الحمايــة االجتماعيــة يمكن أن تســهم
ـ� مســتويات إ
النتاجيــة ،وبالمحصلــة فـ َّ
ين
وتوفــر فــرص العمــل المــدرة للدخــل
تحســ� مســتويات االســتثمار والنمــو االقتصــادي
ف ي�
ي
أ
النفــاق العــام عــى برامجهــا محف ـز ًا لالقتصــاد الوط ـن ي ويســهم ف ي�
المــن ،ويمكــن أن يكــون إ
ـال.
ـ� إ
الجمـ ي
زيــادة نمــو الناتــج المحـ ي

4
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ف
ال ض�ار بأفـراد المجتمــع،
ـوال عوامــل التهديــد أدت إىل إ
و� العـراق فـ َّ
ي
ـإن الظــروف االســتثنائية وتـ ي
ـإن وجــود نظــام حمايــة اجتماعيــة فاعــل ومســتدام يســاعد
والمجموعــات الهشــة فيــه ،لــذا فـ َّ
ف
ف
ت
ف� تحسـ ي ن
و� ظــل عــدم تكامــل
ـ� أوضــاع النــاس ،ويُســهم ي� درء المخاطــر الـ
ـ� تحيــق بالبلــد ،ي
ي
ي
بنيــة الحمايــة االجتماعيــة قانوني ـاً ومؤسســياً ،يعـ ن
ـا� نظــام الحمايــة االجتماعيــة ف ي� البلــد مــن
ي
كبــر فضــا ً عــن العديــد مــن العيــوب والمشــكالت ت
الــ� تتعلــق بأرضيــات الحمايــة
تشــوه ي
ي
والشــمول وآليــات االســتهداف وتحديــد المســتفيدين وقــدرة النظــام عــى االســتجابة لحاجاتهم
وتطلعاتهــم.

 1-1أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إىل:
ف
ن
لمضام� الحماية االجتماعية ي� العراق.
•تقديم فهم أعمق
ي
ن
ت
تعا� منها الحماية االجتماعية ف ي� العراق.
ال� ي
•تشخيص المشكالت ي

توفــر معلومــات أوليــة عــن رؤيــة أصحــاب المصلحــة ومواقفهــم تجــاه قضايــا
• ي
الحمايــة االجتماعيــة.
تز
االلــ�ام
•دعــم المطالــب بشــأن توســيع أرضيــات الحمايــة االجتماعيــة وتعزيــز
الحكومــي بهــا.

 2-1المنهجية
 1-2-1من هم أصحاب المصلحة؟
أصحــاب المصلحــة  Stakeholdersهــم أشــخاص أو جماعــات أو منظمــات أو هيئــات تتأثــر
ف
ـإن إهمالهــم قــد
إن لهــم مصلحــة ي� نتائجهــا ومخرجاتهــا  ،لــذا فـ َّ
بسياســة وقــد تؤثــر فيهــا ،إذ َّ
ف
يؤثــر ســلباً ف ي� فاعليــة تلــك السياســة والنتائــج المرجــوة منهــا ،وآثارهــا ي� النــاس الذيــن توجــه
تلــك النتائــج إليهــم.
وهناك أربعة أنواع من أصحاب المصلحة الذين ينبغي أخذهم باالعتبار ،وهم:
•أصحاب القرار :الذين يتمتعون بنفوذ رسمي يخولهم اتخاذ قرار ذي صلة؛
•أصحاب النفوذ :الذين يتمتعون بنفوذ يُتيح لهم منع اتخاذ قرار ذي صلة؛
•المستفيدون :الذين يتأثرون بقرار ي ن
مع�؛
خ�ات ذات صلة.
الخ�ة :الذين يمتلكون معلومات أو ب
•ذوو ب
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 2-2-1ما هو تحليل أصحاب المصلحة؟
تحليــل أصحــاب المصلحــة  Stakeholders Analysisهــو واحــد مــن طــرق التحليــل للتخطيــط
االســراتيجي (مثــل تحليــل  SWATو PESTوبطاقــات أ
ت
الداء المتوازن...الــخ) ،وأداة لفهــم
السياســات العامــة وتقويمهــا .ويشــر أيضــا إىل إجـراء تحليــل مواقــف أ
الطـراف المعنية بسياســة
ُ ي
أ
معينــة ،وعــادة مــا يســتخدم أثنــاء مرحلــة إعــداد السياســة لتقويــم مواقــف الطـراف المعنيــة
ت
ـ� ســوف تحدثهــا.
بالتغيـ يـرات المحتملــة الـ ي
ويُمكــن القيــام بتحليــل أصحــاب المصلحــة واحــد أو عــى شــكل منتظــم لمتابعــة التغـ يـرات
ف� مواقــف أصحــاب المصلحــة مــع مــرور الزمــن .ويعمــل هــذا التحليــل عــى تحديــد أ
الطـراف
ي
أ
ك� ف� مســألة معينــة .و�ف
ت
المشــر ي ن
المعنيــة ووصفهــم ،وتقويِّــم مصالــح جميــع الطــراف
ي
ي
ســياق السياســات العامــة ،يمكــن اســتخدام هــذا التحليــل خــال مراحــل التخطيــط والتطويــر
أ
الداريــة الفعالــة بســبب مــا يطرحــه مــن
والتنفيــذ والتقويــم والتحليــل .ويُعــد مــن الدوات إ
أســئلة إسـ تـراتيجية مثــل:
ن
تأث� ًا وتأثراً؟
• َمن هو الطرف
المع� بالسياسة ي
ي
•ما هي مواقف كل طرف وتطلعاته تجاه السياسة المراد تقويم نتائجها؟
ال ت
س�اتيجية المثىل إلدارة كل طرف؟
•وما هي إ

 3-2-1لماذا يستخدم تحليل أصحاب المصلحة؟
ت
ـ� يحتمــل أن تتأثــر
َّ
إن الهــدف الرئيــس مــن تحليــل أصحــاب المصلحــة هــو فهــم الكيفيــة الـ ي
ن
مــن خاللهــا مجموعــة مــا أو تســتجيب لنشــاط معـ يـ� ،وكيفيــة تعظيــم النتائــج االيجابيــة لهــذه
ـإن هــذا النــوع مــن التحليــل هــو ف ي� الحقيقــة
االســتجابة ،وتفــادي النتائــج الســلبية منهــا .عليــه فـ َّ
ق
ش
ش
ـال ،وهــذا مــا يُكســبه
اسـ ي
ـتبا� ،ويهــدف إىل اســت�اف المســتقبل بــدال ً مــن �ح الوضــع الحـ ي
أن ذلــك يُكســبه خصائــص تجعلــه يختلف
أهميــة قصــوى مــن منظــور صنــاع القـرار ،فضـا ً عــن َّ
عــن أنــواع التحليــل الســلوك والمؤســ� الـ تـ� يُمكــن إجراؤهــا لموضــوع معـ يـ�.ن
ي
ي ي
ت
ت
ـإن
ـ
ف
ـذا
ـ
ل
اتيجي،
ـر
ـ
اس
ـو
ـ
نح
ـى
ـ
ع
ـم
ـ
وتوجهه
ـة
ـ
المصلح
ـاب
ـ
أصح
ـم
ـ
لفه
أدا�
َّ
وهــو أيضـاً تحليــل ي
ـ� ف ي� القـرارات والسياســات يوفــر معلومــات
تشــخيص أصحــاب المصلحــة وفهــم ي
تأث�هــم النسـ ب ي
وأن العقــد االجتماعــي والعمليــة
مهمــة لصنــاع الق ـرار ومنفــذي السياســات العامــة ،وبخاصــة َّ
الديمقراطيــة ت
ن
تف�ضــان وجــود تعــاون وثقــة متبادلــة بـ ي ن
ـ� الحــكام والمحكومـ يـ� ،يُصبــح بموجبهــا
ف
ت
الــ� تهــم مصالحهــم ف ي� إطــار
المواطنــون مشــاركون فاعلــون ي� عمليــات صناعــة القــرارات ي
تعاقــدي واســع النطــاق يقــوم عــى المشــاركة المجتمعيــة الشــاملة والمتنوعــة.
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ويمكن استخدام تحليل أصحاب المصلحة ف ي� مجاالت عدة منها:
• ف ي� السياســات :يُســتخدم تحليــل أصحــاب المصلحــة مــن أجــل صياغــة السياســات
وتنفيذهــا وتقويمهــا وفهــم عمليــة إدارة المــوارد واختيــار أفضــل االســتخدامات
ـإن تحليــل أصحــاب المصلحــة هــو تحليــل لوصــف العالقــة بـ ي ن
ـ�
البديلــة لهــا .لــذا فـ َّ
ت
ش
ـ� تطبــق فيهــا ،و�ح كيفيــة أخــذ مصالــح أصحــاب
السياســات العامــة والبيئــة الـ ي
تفك�هــم
المصلحــة بنظــر االعتبــار ،أي أنَّــه يســتخدم لوصــف ســلوكياتهم وأســلوب ي
ت
ـ� توثــر
فتجــاه تلــك السياســات ،وكيفيــة التعامــل معهــم بهــدف إنجــاح السياســة الـ ي
ي� حياتهــم.
ف
• ف� حــل نز
ال�اعــات :إذ يُســاعد ي� اســتيعاب مواقــف أطـراف نـزاع مــا ،وفهــم مــا الــذي
ي
يريدونــه مــن أجــل التوفيــق بينهــم.
• ف ي� إدارة ش
الم�وعــات :مــن أجــل فهــم موقــف صاحــب المصلحــة (شــخص أو
مـ شـروع) ،والــذي يُمكــن أن يُؤثــر ســلباً أو إيجابـاً ،أو يُســبب تأثـ يـر ًا ف ي� أعمــال ش
ال�كــة،
والحكومــة ،أو المنظمــة.
• ف ي� الفهــم والتحليــل :يُســاعد تحليــل أصحــاب المصلحــة عــى اســتيعاب درجــة
تعقيــد قضيــة مــا .وينتــج عنــه قائمــة تضــم الخصائــص الرئيســة ذات الصلــة لــكل
ت
ـ� تؤخــذ باالعتبــار تختلــف بحســب الغــرض مــن
طــرف مع ـن ي  .إذ َّ
إن الخصائــص الـ ي
التحليــل ،ويُمكــن أن تشــمل ش�حـاً عــن مشــاركة أصحــاب المصلحــة بقضيــة معينــة،
وتأث�هــم وموقفهــم تجاههــا ،وأثرهــا
وتقويمــاً شــامال ً لمســتوى مصالحهــم فيهــا ي
ف
ن
أن العالقــات القائمــة بـ يـ� مختلــف أصحــاب
ي� بعضهــم أو جميعهــم .فض ـا ً عــن َّ
المصلحــة تشــكل جــزء ًا مــن التحليــل أيضــا.

 4-2-1كيفية القيام بتحليل أصحاب المصلحة؟
إن تحليــل أصحــاب المصلحــة يســتند إىل أســس معياريــة (وأخالقيــة) ،بــدال ً مــن االعتمــاد عــى
َّ
الطــرق الكميــة المســتندة إىل عمليــة جمــع البيانــات وتحليلهــا ،إذ إنَّــه يســتند إىل المعلومــات
آ
والراء الـ ت
ـ� يبديهــا أصحــاب المصلحــة ،وهــي معلومــات معياريــة لمــا ينبغــي عملــه ،لــذا فهــي
ي
ـ� أ
البعــاد المعياريــة والوضعيــة ف� العالقــات بـ ي ن
تعتمــد عــى التوفيــق بـ ي ن
ـ� أصحــاب المصلحــة.
ي
ف
مــن جهــة أخــرى ،يســتند تحليــل أصحــاب المصلحــة ي� عمليــة جمــع المعلومــات والبيانــات
إىل مقابــات ثنائيــة تُطــرح خاللهــا أســئلة ذات صلــة بموضوعــة التحليــل ،ثــم يُسـ ّـجل المحلــل
الجابــات مصحوبــة بوجهــات نظــره ت
واف�اضاتــه ،ثـ َّـم تُنظــم المعلومــات
بعــد طرحهــا جميــع إ
آ
ض
ت
ت
ـ� يقــوم عليهــا
وتُحلــل قبــل تقديمهــا .ومــن الــروري توكيــد التحليــل والراء واالف�اضــات الـ ي
عــن طريــق عــرض النتائــج عــى أط ـراف معنيــة منفــردة.
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ف
ـإن
تُقــدم نتائــج تحليــل أصحــاب المصلحــة غالبـاً ي� شــكل جــداول أو خرائــط أو مصفوفــات .فـ َّ
أ
كانــت ف ي� شــكل جــدول ،تســتعرض خصائــص كل طــرف مع ـن ي والمعلومــات الخــرى المجمعــة
ف
و� هــذه الحالــة ،إمــا أن تُــدرج المعلومــات كنــص أو ف ي� شــكل صيغــة معياريــة عـ بـر
بشــأنه .ي
اســتخدام صفــات قياســية محــددة مثــل :مرتفــع ،متوســط ،منخفــض ،مؤيّــدُ ،معــارض ،إلــخ.
إن اســتخدام الصفــات القياســية يُتيــح اســتعراض المعلومــات أمــام جميــع أصحــاب المصلحــة
َّ
مــن خــال مصفوفــات تحتــوي عــى خاصيــة واحــدة أو أكـرث .
ت
ـ� يهتــم بهــا أصحــاب
وتوفــر النقاشــات الجماعيــة المركــزة معلومــات معمقــة عــن القضايــا الـ ي
ت
ش
ـ� تهمهــم ضمــن موضــوع الدراســة ،فضـا ً عــن
المصلحــة ،وتــرح تصوراتهــم عــن القضايــا الـ ي
أنَّهــا تحســن عمليــة الفهــم العــام للموضــوع وآثــاره .وقــد أجريــت لغــرض الدراســة أربعــة
ين
ين
غــر الحكوميــة مــن
موظفــ�
نقاشــات جماعيــة ،ضمــت
حكوميــ� كبــار ،وقــادة للمنظمــات ي
ن
ن
محافظــات مختلفــة ،ونقابيـ يـ� وأكاديميـ يـ� ،وقــد حصــل الباحــث عــى وجهــات نظرهــم حــول
الحمايــة االجتماعيــة ،وتوقعاتهــم تجــاه السياســة العامــة للدولــة ذات الصلــة بالموضــوع.

22

شكل ( )1خطوات القيام بتحليل أصحاب المصلحة
الجتماعية
خطوات تحليل أصحاب المصلحة لنظم الحماية إ

الخطوة أ
الوىل
تعريف أصحاب
المصلحة وتحديدهم

الخطوة الثانية
مواقف أصحاب
المصلحة
وتصنيفهم

العينات
والستبيانات
إ

التحليل
التصنيف
ي
(من أعىل اىل أسفل)

المقابالت

التأث� المصلحي
مصفوفة ي
Interest Influence Matrix

الخطوة الثالثة
تحليل العالقات ي ن
ب�
أصحاب المصلحة

المقابالت

العينات
والستبيانات
إ

جلسات
ن
الذه�
العصف
ي

الشكل من إعداد الباحث
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 3-1هيكلية الدراسة
الــ� تتضمــن أ
أ
ت
الطــر
تتألــف الدراســة مــن خمســة فصــول ،يتنــاول الفصــل الول المقدمــة ي
ن
ـا�
التمهيديــة ،ومنهجيــة الدراســة المرتكــزة عــى تحليــل أصحــاب المصلحــة .أمــا الفصــل الثـ ي
فيعــرض البنيــة القانونيــة والمؤسســية للحمايــة االجتماعيــة كمــا هــي عليــه ف� الوقــت الحـ ض
ـا�.
ي
أمــا الفصــل الثالــث فينــرف إىل التعريــف بأصحــاب المصلحــة ف ي� قضيــة الحمايــة االجتماعيــة
وأخــر ًا
ف ي� العــراق .تمهيــد ًا لتصنيفهــم وفهــم مواقفهــم الــذي ركــز عليــه الفصــل الرابــع.
ي
ت
ـ� تتصــل بالدراســة.
يعــرض الفصــل الخامــس االســتنتاجات والتوصيــات الـ ي
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ن
الثا�
الفصل ي
نظم الحماية االجتماعية ومؤسساتها ف ي� العراق
ف
ـل� للظــروف االقتصادية والسياســية
عانــت نظــم الحمايــة االجتماعيــة ي� العـراق مــن ي
التأث� أالسـ ب ي
أ
ف
ت
ت
الــ� تؤديهــا ،وإمكانيــة اســتمرار
الــ� مــر بهــا البلــد ،وأثــرت ي� فطبيعتهــا والدوار ي
والمنيــة ي
الجبــاري ي� أنظمــة الضمــان تحــت ضغــط تلــك الظــروف.
الضمــان االجتماعــي ،والتعديــل إ
إجمــال فقــد عجــزت أنظمــة الضمــان االجتماعــي عــى المســتوى الوطــن ي عــن
وعــى نحــو
ي
ف
مواجهــة التهديــدات والصعوبــات ،فضــا ً عــن مظاهــر التفــكك والخلــل ي� نظــام الضمــان
نفســه ،وعــدم المرونــة والقــدرة عــى تأمـ ي ن
ـ� تغطيــة مناســبة للفئــات الضعيفــة والهشــة ،ف ي�
وديناميــ� ،مــع زيــادة مخاطــر
وقــت كان المجتمــع ف ي� أمــس الحاجــة لنظــام حمايــة فاعــل
ي
أ
ت
الحــروب
ـ� فشــل النظــام ف ي� مجــاراة نتائجهــا وتداعياتهــا ،فضـا ً
والعقوبــات وفقــدان المــن الـ ي
ف
ت
ـ� رافقــت أوقــات الرخــاء والدعــة بفضــل الطفرات
عــن الفشــل ي� مجــاراة التبــدالت االيجابيــة الـ ي
النفطيــة .مثلمــا لــم تحقــق التعديــات الـ ت
ـ� أجريــت عــى النظــام الفاعليــة المطلوبــة وزادتــه
ي
إربــاكاً وعــدم كفــاءة ،ولــم تتبــع إصالحــات جديــة ف ي� النظــام عــى الرغــم مــن تكـرار الدعــوات
لذلــك.

 1-2أ
الطر القانونية للحماية االجتماعية
والت�يعــات الـ تـ� تتعلــق بالعمــل والعمــال والتأمـ ي ن
تُعــد القوانـ ي ن
ـ� ش
ـ� االجتماعــي والضمــان أهــم
ي
أ
الدوات الـ ت
ـ� تســتخدمها الحكومــة لتطبيــق سياســات وبرامــج الحمايــة االجتماعيــة ،ومــن أهــم
ي
أ ن أ
ت
ن
ن
ـ�
تلــك
القوانـ يـ� ،قوانـ يـ� العمــل ،والتقاعــد والضمــان االجتماعــي والحــد الد� للجــور ،والـ ي
ف
تســعى ي� مجموعهــا إىل التخفيــف مــن معانــاة العمــال وحمايتهــم مــن االســتغالل والفقــر
والتهميــش .وتوفــر القوانـ ي ن
ـ� النافــذة أط ـر ًا متنوعــة للحمايــة االجتماعيــة ،لكنهــا مج ـزأة ،وغـ يـر
متكاملــة ،وســنحاول ف ي� هــذه الفقــرة التعــرف عليهــا:

 1-1-2نظام تقاعد موظفي الدولة
لقــد صــدر أول قانــون للتقاعــد ف ي�  10حزيــران (يونيــو)  ،1922عــى أســاس قانــون التقاعــد
ن ()5
ت
الــ� بلغــت  25تعديــا ً وشــملت نطــاق
ي
العثمــا�  ،وقــد اســتمر العمــل بــه مــع تعديالتــه ي
5

قاعدة ش
الت�يعات العراقية ()http://www.iraqld.com/LoadLawBook.aspx?SP=ALL&SC=081120056556480
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ن
ت
ـد� ذي العــدد ( )12لســنة  1930وقــد جــاء
المســتفيدين منــه حــى صــدور قانــون التقاعــد المـ ي
ن
ت
رث
ـد�
عــى نحــو أكـ تفصيـا ً مــن ســابقه .واســتمر العمــل بــه حــى صــدور قانــون التقاعــد المـ ي
ف
ذي العــدد ( )43لســنة  1940ي(� أيــار /مايــو  )1940وتضمــن  53مــادة موزعــة عــى ســتة أبــواب.
ـ� الثالثــة آ
ثــم صــدرت القوانـ ي ن
التيــة:
ن
المد� ذي العدد ( )33لسنة .1966
•قانون التقاعد
ي
ن
الموظف� لدى الدولة.
•قانون التقاعد الموحد ذي العدد ( )27لسنة  2006ويخص
ي
ن
الموظف� لدى الدولة.
•قانون التقاعد الموحد ذي العدد ( )9لسنة  2014ويخص
ي
أ
خــر عــى جميــع موظفــي الدولــة والقطــاع العــام
وتــري أحــكام قانــون التقاعــد ال ي
ف
عينـ ي ن
ـ� والمكلفـ ي ن
ـ� المؤقتـ ي ن
والموظفـ ي ن
ـ�
ـ� بخدمــة عامــة وموظفــي الدولــة ي� القطــاع المختلــط ُ
الم ّ
والمحالـ ي ن
العاقــة
ـ� عــى التقاعــد بســبب المــرض أو إ
قبــل  9نيســان (ابريــل)  ،2003والمتقاعديــن ُ
ت
ـ� انطــوى عليهــا القانــون هــي مضاعفــة الحــد
والشــيخوخة أو الوفــاة .ولعــل أهــم المكاســب الـ ي
أ
ال ن
د� للراتــب التقاعــدي (المــادة /21رابعــا) ،فضـا ً عــن أنَّــه انطــوى عــى مكاســب جديــدة للمرأة
العاملــة الـ ت
ـ� لديهــا أطفــال تريــد إعالتهــم .ومــن الجوانــب االيجابيــة للقانــون أنَّــه ألغــى نظــم
ي
ـ� فئــات المتقاعديــن (المادتـ ي ن
ـ� بـ ي ن
التقاعــد المتعــددة ووحدهــا ف� قانــون واحــد ،لكنــه مـ ي َّ ز
ـ�  37و
ي
 ،)38وبعــد موجــة االحتجاجــات عــى االمتيــازات الـ ت
ـ� منحهــا القانــون ألعضــاء مجلــس النــواب،
ي
ألغــت المحكمــة االتحاديــة المادتـ ي ن
ـ� موضــع الخــاف(.)6
ـدول فإنَّــه بعــد عــام  2003كان العـراق يمتلــك فرصــة فريــدة
وطبقـاً لتقريــر صــادر عــن البنــك الـ ي
ت
ن
ز
بالمعايــر
إلعــادة تشــكيل نظــام التقاعــد الوطــ ي عــى وفــق أســس جديــدة بــدل االلــ�ام
ي
الربــاك للنظــام بــدل إصالحــه ،فالتعديــل
أن الــذي حصــل هــو المزيــد مــن إ
القديمــة( ،)7إال َّ
ف
ت
ين
واالشــراكات ،وقــد أحدثــت
تغيــرات ي� المنافــع
المتواصــل ف ي�
قوانــ� التقاعــد قــد أحــدث ي
أن تلــك المنافــع
غموضـاً بشــأن اســتمرار رسيــان النصــوص القانونيــة الســابقة ،عــى الرغــم مــن َّ
الســابقة قــد احتســبت واســتحقت ف ي� ظــل قانــون نافــذ وانخــرط فيــه المشـ تـركون ،مــن دون
ت
الــ� ســيتمتع بهــا المتقاعــدون
أن يعلــم مــا ســيتحقق لــه عنــد التقاعــد ،لــذا َّ
فــإن المزايــا ي
بعــد تقاعدهــم ســتكون عرضــة لتفسـ يـرات موظفــي هيئــة التقاعــد الوطنيــة واجتهاداتهــم ،إذ
لــم تعالــج النصــوص القانونيــة المتأخــرة الفجــوات القانونيــة الســابقة وتركــت أمــر تفسـ يـرها
لموظفــي التقاعــد مــن دون النــص عــى ذلــك أيض ـاً.
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6

Hasan Latef K. Alzobaidee, op. cit., p. 22

7

David A. Robalino et al.: Pensions in the Middle East and North Africa: Time for Change, World Bank,
Washington, DC, 2005, p. 172

ـإن القانــون ذي العــدد  9لعــام  2014تضمــن إزالــة للتميـ ي ز
ـ� الــذي تضمنــه
مــن جهــة أخــرى فـ َّ
ســلفه ،عندمــا لــم يضمــن تســاوي احتســاب الراتــب التقاعــدي لجميــع المتقاعديــن ،وان تضمــن
تميـ ي ز
ـ� ًا لبعــض الفئــات ممــن يبقــون ف ي� الخدمــة ســنوات أك ـرث مــن يغ�هــم ،وعــدم احتســاب
ت
ـ� تعــد حقوق ـاً مكتســبة لبعــض المتقاعديــن القدمــاء.
المخصصــات العائليــة الـ ي
ين
القوانــ� والتعليمــات قــد أعطــت حقوقــاً وامتيــازات مهمــة ووســعت
أن
وعــى الرغــم مــن َّ
ن
أن التطبيــق الواقعــي لنظــم الضمــان االجتماعــي وبخاصــة
باســتمرار نطــاق المشـ ي
ـمول� بهــا ،إال َّ
ـ� خــارج مؤسســات الدولــة تــكاد تكــون أبعــد مــا يكــون عــن نصــوص هــذه القوانـ يـ�،ن
للعاملـ ي ن
إذ ال يغطــي نظــام التقاعــد الوط ـن ي ســوى  %15مــن قــوة العمــل العاملــة وهــم موظفــون ف ي�
القطــاع العــام( .)8ولعــل أهــم مــا انطــوى عليــه القانــون هــو تأســيس هيئــة مســتقلة إلدارة
أ
ت
ن
ـ� يديرهــا طبقــا لتقويمــات حســابية
صنــدوق التقاعــد الوطـ ي تــودع لديــه الصــول الماليــة الـ ي
أن هنــاك مســودة قانــون جديــد قــد أنجــزت مؤخ ـر ًا تقــوم
مســتقلة عــى أســاس اكتــواري .إال َّ
ن
للعاملــ� لحســابهم ،وضمــان التعطيــل
عــى وضــع نظــام للضمــان االختيــاري والضمــان
ي
ـ� مــن العمــل ،وضمــان العاملـ ي ن
للمرسحـ ي ن
ـ� ف ي� القطــاع غـ يـر المنظــم ،وهــي جميعـاً ف ي� مـ شـروع
قانــون التقاعــد والضمــان االجتماعــي الجديــد الــذي أحيلــت مســودته مــن مجلــس شــورى
الدولــة إىل مجلــس الــوزراء(.)9

 3-1-2نظام الضمان االجتماعي للعمال
جــاء إصــدار قانــون الضمــان االجتماعــي ذي العــدد  27لســنة  1956ت
اع�اف ـاً بحقــوق العمــال
ف� البلــد مــن خــال صيغــة للتكافــل بـ ي ن
ـ� الدولــة والعمــال وأربــاب العمــل ،وقــد ُعـن ي القانــون
ي
ف
رب عمــل يســتخدم
بالضمــان االجتماعــي ي� القطــاع الخــاص وعـ َّـد الخدمــة مضمونــة لــدى أي ِّ
ين
ين
ش ئ
التأمــ� االجتماعــي واالدخــار
النــا� كان خليطــاً مــن
ثالثــ� مســتخدماً فأكــرث  ،والنظــام
ف
اللزامــي ،واقتــر ي� تطبيقــه عــى خمســة ألويــة (محافظــات) هــي بغــداد والبــرة والموصــل
إ
()10
ف
ف
ـر
وكركــوك والحلــة  .إال َّ
أن القانــون لــم يأخــذ مــداه الــكاي� ي� التطبيــق وذلــك بســبب التغيـ ي
ـياس الــذي حملــه انقــاب  14تمــوز (يوليــو) .1958
السـ ي
ت
ش
ـ� وســعت نطــاق الفئــات
وبعــد قيــام النظــام الجمهــوري صــدر عــدد مــن الت�يعــات الـ ي
القوانــ�:ن
ين
العاملــ� خــارج مؤسســات الدولــة ومــن هــذه
المســتهدفة لتشــمل
ي
ينظــر :البنــك الــدول ،التقاعــد ف� العـراق :القضايــا الرئيســية والتوجيھــات العامــة للإصــاح آ
والثــار الماليــة ت
الم�تبــة عليــه
8
ي
ي
()http://siteresources.worldbank.org/.../PensionsExSummArab
ف
ن
ن
نوفم� )2016
الثا�/
مقابلة مع السيد كاظم شمخي
9
ب
السودا� ،ي
خب� ي� وزارة العمل والشؤون االجتماعية ( 17شت�ين ي
ي
عــادل العـ يـ� ،التأمينــات االجتماعيــة :دراســة ي ف� جوانبهــا الماليــة واالقتصاديــة وتطبيقاتهــا ي ف� العـراق ،مؤسســة دار الكتــب
10
ش
والنــر ،الموصــل ،1981 ،ص 560
للطباعــة
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•قانــون الضمــان االجتماعــي ( )140لســنة  ،1964الــذي جــاء بعــد مشــورة مــن منظمــة
العمــل الدوليــة(.)11
•قانــون العمــل والضمــان االجتماعــي للعمــال ( )112لســنة  1969والــذي ألغــى القانــون
الســابق واسـ ن
ـتث� بعــض الفئــات مــن الشــمول بالمزايــا التقاعديــة وبخاصــة العاملـ ي ن
ـ�
ن ف
ف
وغــر
غــر الرســمي .وان كان شــامال ً
للعاملــ� ي� القطــاع الحكومــي ي
ي
ي� القطــاع ي
الحكومــي.
•قانــون التقاعــد والضمــان االجتماعــي للعمــال ( )39لســنة  1971والــذي وســع نطــاق
ين
ـتخدم� لــدى رب العمــل.
الشــمول بأحكامــه بغــض النظــر عــن عــدد المسـ
ين
المســتوي� االجتماعــي
تتــ� الدولــة سياســة واضحــة لرفــع
وخــال العقــود الســابقة لــم ب ن َّ
ن
ن
ـا� مــن
والصحــي للعاملـ يـ� ،باســتثناء مــا حملتــه ســنوات الرخــاء النفطــي خــال النصــف الثـ ي
أ
ت
ـر� الخليــج الوىل
ـ� رسعــان مــا انتكســت بســبب حـ ب ي
عقــد الســبعينات ومطلــع الثمانينــات ،والـ ي
الــ� فُرضــت عــى العــراق �ف
ت
ي
( )1988-1980والثانيــة ( )1991والعقوبــات الدوليــة ( )2003 –1990ي
أعقــاب غــزو الكويــت (آب /أغســطس .)1990
لقــد مثلــت مرحلــة العقوبــات انهيــار ًا شــامال ً لنظــام الحمايــة االجتماعيــة عمومــاً ،ولذلــك
المرتبــط بالعمــال عــى نحــو خــاص ،فقــد تدهــورت أوضــاع العمــال نتيجــة انخفــاض أجورهــم
ت
ـ� وصلــت إىل  %458.1عــام  ،)12(1994وتراجــع
الحقيقيــة بفعــل معــدالت التضخــم العاليــة الـ ي
لتوفــر الخدمــات العامــة المجانيــة ،فتدهــورت أوضاعهــم
قــدرة الدولــة واســتعدادها
ي
ف
المعاشــية ،وشــهد صنــدوق الضمــان تدهــور ًا حــاد ًا ي� أصولــه نتيجــة التضخــم ،ثــم وضعــت
وزارة الماليــة يدهــا عــى مــا تبقــى مــن مــوارده وموجوداتــه ،ثــم أعيــد ربطــه بــوزارة العمــل
والشــؤون االجتماعيــة بعدمــا صــدر قانــون الــوزارة ذي العــدد  8لســنة  2006المعــدل (المــادة
.)13
ن
خطــرة تتمثــل ف ي� انخفــاض عــدد
عــا� نظــام الضمــان االجتماعــي للعمــال مــن تحديــات
ي
ويُ ي
ت
المشـ ي ن
ـال لصنــدوق الضمــان االجتماعــي ،فض ـا ً عــن
ـمول� واشــراكاتهم ،وتدهــور المركــز المـ ي
عــدم جديــة الدولــة ومؤسســات القطــاع الخــاص بتطبيــق أحــكام القانــون النافــذة ،فضـا ً عــن
عــدم التفــاف العمــال أنفســهم حــول القانــون والضغــط مــن أجــل تنفيــذه الكامــل.
أ
هــ� ذي العــدد  25لعــام  2016صندوقــاً جديــداً
ومؤخــر ًا انشــأ قانــون التعليــم
ي
العــال ال ي
11

المصدر السابق نفسه ،ص 591

حــول معــدالت التضخــم ي ف� العـراق خــال ســنوات العقوبــات الدوليــة ينظــر :البنــك المركــزي العـراي ق� ،المديريــة العامــة
12
أ
الحصائيــة للبنــك المركــزي الع ـر ق يا� ،عــدد خــاص ،البنــك المركــزي الع ـر ق يا� ،بغــداد ،2003 ،ص 24-23
للإحصــاء والبحــاث ،المجموعــة إ
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ـ� ف� قطــاع التعليــم العــال أ
ن
ـ� (المــادة  )45والــذي نــص عــى إنشــاء "صنــدوق
الهـ
للعاملـ ي ي
ي
ي
أ
ف
ـي� والعاملـ ي ن
يســمى (صنــدوق تقاعــد التدريسـ ي ن
ـ� ي� الجامعــات والكليــات والمعاهــد الهليــة)
والداري ويمثلــه رئيــس مجلــس التعليــم
يتمتــع بالشــخصية المعنويــة واالســتقالل
المــال إ
ي
أ
ـ� ويجــري تمويلــه والــرف منــه وفق ـاً لقانــون التقاعــد الموحــد رقــم ( )9لســنة
العـ ي
ـال الهـ ي
 2014وقانــون التقاعــد والضمــان االجتماعــي للعمــال رقــم ( )39لســنة  ،"1971لكــن يمكــن أن
ت
الــ� يتضمنهــا ف ي� مجــال
تلغــي اختياريــة الشــمول بأحــكام هــذا القانــون النتائــج االيجابيــة ي
الحمايــة االجتماعيــة.

 4-1-2نظام الرعاية االجتماعية
أ
الســهامات
تُعــد شــبكات المــان االجتماعــي مشــاريع أو برامــج للتحويــات غـ يـر القائمــة عــى إ
تســتهدف ف� العــادة الفئــات الهشــة والفق ـراء وذلــك لمواجهــة تداعيــات الظــروف أ
والخطــار
ي
االســتثنائية مثــل أ
الزمــات االقتصاديــة والكــوارث الطبيعيــة والحــروب .لــذا فهــي تســتهدف
مســاعدة هــذه الفئــات عــى تحسـ ي ن
ـ� فــرص كســب الدخــل وتراكــم رأس المــال البـ شـري ودعــم
قــدرات الفقـراء وتمكينهــم مــن الخــروج مــن حالــة الفقــر والحصــول عــى فرصــة عمــل مــدرة
للدخــل.
ف ي� عــام  2005أنشــئت شــبكة الحمايــة االجتماعيــة مــن قبــل وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة
لتكــون آليــة إلعــادة توزيــع الدخــل لصالــح الفقـراء وتوفـ يـر مــا يمكنهــم مــن مواصلــة حياتهــم
ت
ـدول .وكانــت الــوزارة تطبــق قانــون
اعتمــاد ًا عــى معيــار دوالر يومي ـاً الــذي اق�حــه البنــك الـ ي
ش
ـ�
الرعايــة االجتماعيــة رقــم  126لعــام  ،1980مــع تعديــل التقديمــات لتالئــم التطــور المعيـأ ي
الجديــد ،لتكــون  50ألــف دينــار للفــرد واحــد الــذي يشــكل أرسة مســتقلة و  70ألــف دينــار لــ�رسة
ـخص� ويصــل مبلــغ العانــة إىل  120ألــف دينــار لـ أ
المتكونــة مــن شـ ي ن
ـ�رسة المتكونــة مــن ســتة
إ
أ
للعانــة االجتماعيــة .وقــد تزامــن إنشــاؤها مــع بدايــة عــدد مــن
أشــخاص وهــو الحــد العــى إ
ف
ت
و� مقدمتهــا المشــتقات
إ
ـ� ترتبــط برفــع الدعــم عــن بعــض الســلع ي
الصالحــات االقتصاديــة الـ ي
النفطيــة.
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الهداف أ
كانت أ
الساسية من وراء إنشاء الشبكة هي:
ش
الفق�ة.
•رفع المستوى
المعي� للطبقات ي
ي
•إنشاء منظومة لمعالجة طلبات المستفيدين من الرعاية.
•تأسيس نظام فعال لخزن بيانات المستفيدين ومعالجتها.
•متابعــة حــاالت البطالــة ومســاعدة الباحثـ ي ن
ـ� عــن العمــل ف ي� إيجــاد فــرص
عمــل مــدرة للدخــل.
وتشــمل الفئــات المســتفيدة مــن نظــام شــبكة الحمايــة االجتماعيــة :العاطلــون عــن العمــل،
المــ�وج ،أرسة نز
المعاقــون ،اليتيــم القــارص ،المطلقــة ،الطالــب ت ز
ال�يــل أو المــودع وأرسة
أ
المفقــود ،العاجــز عــن العمــل كليــاً بســبب المــرض أو الشــيخوخة ،رب الرسة العاجــز عــن
العمــال الرهابيــة بنســبة  %50فأكــرث  ،أ
العمــل بســبب أ
الرملــة ،والمهجــرون.
إ
العمــ� لتقديمــات الشــبكة مشــكالت جديــة منهــا التحايــل والفســاد
وقــد واجــه التطبيــق
ي
متعــدد المصــادر ،وعــدم تطبيــق معايـ يـر االســتهداف العادلــة ممــا جعــل كثـ يـر ًا مــن الفق ـراء
الب�وقراطيــة المعقــدة ،ونقــص قواعــد البيانــات
خــارج اســتهدافاتها ،فض ـا ً عــن إ
الج ـراءات ي
الخاصــة بالمســتفيدين وعــدم شــمولها .لكنهــا حققــت بعــض المكاســب مــن أهمهــا :شــمول
حــوال  750ألــف أرسة عــى وفــق بيانــات  ،2013ونـ شـر النظــام ف� عمــوم المحافظــات ،وتحسـ ي ن
ـ�
ي
ي
البنيــة المعلوماتيــة الخاصــة بالحمايــة االجتماعيــة ،وبنــاء قــدرات العاملـ ي ن
ـ� ف ي� مجــال الحمايــة
االجتماعيــة(.)13
عــد قانــون الحمايــة االجتماعيــة ذي العــدد ( )11لســنة  2014بدايــة مرحلــة جديــدة ف ي�
ويُمكــن ّ
نظــام الحمايــة االجتماعيــة باتجــاه الشــمول أ
ـ� ،وقــد
ـ
المؤس
ار
ر
ـتق
ـ
االس
ـن
ـ
م
ـد
ـ
والمزي
ـع
ـ
وس
ال
ي
ألغــى هــذا القانــون العمــل بقانــون الرعايــة االجتماعيــة ذي العــدد ( )126لســنة  1980وتعديالتــه
الــذي اســتمر العمــل بــه مــدة  35عامـاً ،ويعــد القانــون الجديــد قانونـاً شــامال ً لنظــام الحمايــة،
وخطــوة عــى طريــق بنــاء نظــام حمايــة متقــدم يســتلهم تجــارب بعــض البلــدان المتقدمــة
القوانــ� الســابقة .عــى أن تطبــق أحكامــه عــى أ
ويتجــاوز الســلبيات ت
ين
الرس
الــ� تضمنتهــا
ي
أ
أ
ـ� ورعايــا الــدول الخــرى المقيمـ ي ن
والفـراد ممــن هــم دون خــط الفقــر مــن العراقيـ ي ن
ـ� ف ي� العـراق
ت
ـ� تتيــح
بصــورة دائمــة ومســتمرة وقانونيــة (المــادة  /1أوال) وتضمــن عــدد ًا مــن البنــود المرنــة الـ ي
العانــة مــن دون الرجــوع إىل الســلطات
تعديــل آليــات االســتهداف والفئــات المشــمولة ومقــدار إ
ش
الت�يعيــة.
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ت
يأ� من الفئات:
حدد قانون الحماية االجتماعية ذي العدد ( )11الفئات المشمولة بما ي

الرس أ
• أ
والفراد ممن هم دون خط الفقر من العر ي ن
اقي�.
•رعايــا الــدول أ
ين
المقيمــ� ف ي� جمهوريــة العــراق بصــورة دائمــة ومســتمرة
الخــرى
وقانونيــة فيمــا يتعلــق بمســاعدات الحمايــة االجتماعيــة ف ي� تلــك الــدول مــن ذو
العاقــة واالحتيــاج الخــاص.
إ
أ
•الرملة.
•المطلقة.
•زوجة المفقود.
•المهجورة.
ت
ز
•الفتاة البالغة يغ� الم�وجة.
•العزباء.
•العاجز.
•اليتيم.
نز
•أرسة ال�يــل أو المــودع إذا زادت مــدة محكوميتــه عــن ســنة واحــدة واكتســب ق ـرار
الحكــم الدرجــة القطعيــة.
ف
اليوائية.
•المستفيدون ي� دور الدولة إ
• أ
الحــداث المحكومـ ي ن
ـ� ممــن تزيــد مــدة محكوميتهــم عــن ســنة واحــدة واكتســب قـرار
الحكــم الدرجــة القطعيــة.
•الطالب ت ز
العدادية.
اسة
ر
الد
الم�وج ولغاية
إ
أ
ت
ال� يكون دخلها دون مستوى خط الفقر.
•الرس معدومة الدخل أو ي

وأعطــى القانــون بعــض المرونــة ف ي� شــمول فئــات أخــرى فقــد منــح مجلــس الــوزراء هــذه
الصالحيــة بنــاء عــى ت
اقــراح وزيــر العمــل والشــؤون االجتماعيــة.
ـ� القادريــن عــى تنفيــذ االســتهداف تــم تعيـ ي ن
ـ� االجتماعيـ ي ن
ومــن أجــل توفـ يـر الباحثـ ي ن
ـ� 1250
باحــث اجتماعــي ف ي� بغــداد والمحافظــات .وأطلقــت هيئــة الحمايــة االجتماعيــة ش
مــروع
ن
ـدا� مــن خــال اســتمارة مصــادر الدخــل ف ي� العـراق( )14للمشموليـــن بإعانــة الحمايــة
المســح الميـ ي
عملــت هيئــة الحمايــة االجتماعيــة وبالتعــاون مــع وزارة التخطيــط إ(الدارة التنفيذيــة إلسـ ت
ـراتيجية التخفيــف مــن الفقــر)
14
عــى اســتخدام بيانــات المســح االجتماعــي واالقتصــادي لـ أ
ـ�رسة ف ي� الع ـراق  2012لتطويــر اختبــار لمصــادر الدخــل ألغ ـراض اســتهداف
الفق ـراء خــال عــام  .2016وتــم إعــداد اســتمارة مصــادر الدخــل البديلــة الـ تـ� تتألــف مــن احــد عـ شـر ســؤاال تعــد عــن خصائــص أ
الرسة
ٌ
ي
بالنفــاق االســتهالك والـ تـ� مــن شــانها تحسـ ي ن
وحجــم دخلهــا لتوفـ يـر مـ ش
ـ� شــمول
ـؤ�ات موضوعيــة وفعالــة قابلــة للقيــاس والتحقــق للتنبــؤ إ
ي
ي
ف
ن
للمتقدمــ� بطلبــات الشــمول بالحمايــة االجتماعيــة.
والقصــاء
الفقــراء بمــا يســاعد ي� تقليــل عــدد أخطــاء الشــمول إ
ي
اس�اتيجية التخفيف من الفقر ،بتاريخ  5كانون ن
المصدر :مقابلة مع السيدة نجالء عل مراد ،مدير عام ت
الثا� (يناير) .2017
ي
ي
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ت
الــ� تُســهم ف ي� رســم سياســة الهيئــة
االجتماعيــة بهــدف ي
توفــر البيانــات الكميــة والنوعيــة ي
والتعــرف عــى أ
الوضــاع المعيشــية والســعي إىل تحقيــق أهــداف القانــون.
ف� ي ن
حــ� يجــري العمــل بقانــون الحمايــة االجتماعيــة ذي العــدد  126لعــام  1980ف ي� إقليــم
ي
كردســتان ،فض ـا ً عــن إق ـرار تعليمــات خاصــة بحقــوق ذوي االحتياجــات الخاصــة وامتيازاتهــم
الذيــن يمنحــون تقديمــات تـ تـراوح مــا بـ ي ن
ـ�  250-60ألــف دينــار بحســب درجــة العــوق والعجــز
ت
ـ� يعانــون منهــا.
الـ ي

 2-2مؤسسات الحماية االجتماعية
شــهدت المؤسســات المعنيــة بالحمايــة االجتماعيــة نمــو ًا مضطــرد ًا منــذ تأســيس الدولــة
ن
ـا� مــن القــرن ش
ـإن نظــام الحمايــة االجتماعيــة
الع�يــن ،مــع ذلــك فـ َّ
الحديثــة مطلــع العقــد الثـ ي
وسء التنظيــم عــى الرغــم مــن تعــدد المؤسســات المكونــة
ـ� يبــدو مفــككاً ومرتبــكاً ي
المؤسـ ي
ف
ت
لــه ،وك ـرث ة التخصيصــات الماليــة ،واشــراك مؤسســات هــي ي� الغالــب غـ يـر معنيــة بالسياســة
االجتماعيــة مثــل وزارة التجــارة.
ت
ـ� ســبقت عــام
لقــد أدى تدخــل الدولــة المفــرط ف ي�
االقتصــاد والمجتمــع خــال الســنوات الـ ي
ت
الــ� تجمعــت تحــت
 2003إىل أن تزيــد مــن حجــم تدخلهــا ف ي� مجــاالت الحمايــة
االجتماعيــة ي
ـال .وتقــدم الفق ـرات ف ي� أدنــاه لمحــة عامــة ومركــزة
ســلطتها وأخضعــت لمنطقهــا إ
الداري والمـ ي
ف
حــول المؤسســات المعنيــة بالحمايــة االجتماعيــة ي� الع ـراق:

 1-2-2ت
ال�تيبات الحكومية

تبــدو البنيــة الحكوميــة غـ يـر متجانســة ،إذ تضطلــع وزارات مختلفــة ف ي� تقديــم أنــواع مــن الرعايــة
والمســاعدة والدعــم لفئــات محــددة مــن المجتمــع أو لعمــوم أفــراده .وتعــد وزارة العمــل
والشــؤون االجتماعيــة الفاعــل الرئيــس ف� الرعايــة االجتماعيــة ،فيمــا ت
تشــرك وزارة الماليــة ف ي�
ي
تقديــم الضمــان التقاعــدي للعاملـ ي ن
ـ� ف ي� القطــاع العــام ،فضـا ً عــن دورهــا ف ي� تدخــات ســوق
ف
ن
ن
العمــل مــن خــال دائــرة التدريــب المه ـ ي ودائــرة التشــغيل والقــروض ،ي� حـ يـ� يقتــر مــا
تقدمــه وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة مــن ضمــان اجتماعــي للعاملـ ي ن
ـ� ف ي� القطــاع الخــاص
ـ� ف� القطــاع غــر المنظــم ،فيمــا تقــدم أ
ن
المانــة العامــة
ي
المنظــم وال تشــمل بإجراءاتهــا العاملـ ي ي
ت
ين
السياســي� الضمــان االجتماعــي
مؤسســ� الشــهداء والســجناء
لمجلــس الــوزراء مــن خــال
ي
لفئــات محــددة مــن أ
الف ـراد مــن ضحايــا النظــام الدكتاتــوري الســابق ،وتتــوىل وزارة التجــارة
تقديــم ســلع البطاقــة التموينيــة لعمــوم أ
الف ـراد ،تع ـىن وزارة الصحــة ف ي� تقديــم الخدمــات
الصحيــة لعمــوم أفــراد المجتمــع مــن دون وجــود نظــام للرعايــة الصحيــة قائــم عــى
ت
االشــراكات المســبقة.
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شكل ( )2البنية الحكومية الحالية لمؤسسات الحماية االجتماعية ف ي� العراق
الوزارة

االمانة العامة
لمجلس الوزراء

الجهة المؤسساتية

مؤسسة
الشهداء

مؤسسة
السجناء

التخطيط
البنية
الحكومية
للحماية
الجتماعية
إ

العمل
والشؤون
الجتماعية
إ

المالية

هيئة الحماية االجتماعية
هيئة رعاية ذوي االعاقة
واالحتياجات الخاصة

هيئة رعاية الطفولة

هيئة التقاعد الوطنية

المستفيدين

عدد المستفيدين

ضحايا النظام
السابق

حوال 0.25
ي
مليون

الفقراء

حوال 7
ي
مليون

العمال
ّ
الفئات الهشة
الفقراء

حوال 1
ي
مليون

المتقاعدون

حوال  1.7مليون
ي

ضحايا االرهاب

حوال  3مليون
ي

الهجرة
والمهجرين

الالجئون
والنازحون

حوال 3
ي
مليون

التجارة

عموم
الشعب

 35.4مليون

الشكل من عمل الباحث
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 2-2-2ت
ال�تيبات يغ� الحكومية

ف
ت
ـ� مــروا بهــا دخولهــم مــع عوائلهــم وعشــائرهم
تقاســم العراقيــون ي� الظــروف العصيبــة الـ ي
ومجتمعاتهــم المحليــة ،وعـ بـر الزمــن ظهــرت أشــكال متنوعــة مــن أشــكال التضامــن والحمايــة
أ
ف
إن ترتيبــات الحمايــة االجتماعيــة غـ يـر الحكوميــة تتوجــه
للفئــات الك ـرث هشاشــة ي� المجتمــعَّ .
غالب ـاً إىل الفئــات الـ ت
ـ� تكــون غـ يـر مشــمولة بنظــام الحمايــة الحكومــي ،لــذا يُمكــن عـ ّـده آليــة
ي
ف
غــر الحكوميــة
للمســاعدة االجتماعيــة .وتتوفــر ي� العــراق تشــكيلة واســعة مــن المؤسســات ي
الفاعلــة ف� مجــال تقديــم الحمايــة االجتماعيــة ،إذ ش ف
غــر
تنتــر ي� البــاد مئــات المنظمــات ي
ي
أ
أ
الحكوميــة تركــز بعضهــا عــى توفـ يـر الحمايــة االجتماعيــة مثــل رعايــة الفقـراء واليتــام والرامــل
ت
ـ�
والمطلقــات والمهجريــن ،فض ـا ً عــن بعــض التنظيمـ
ـات الدينيــة والعشــائرية والعائليــة الـ ي
آ
تمــارس مثــل هــذا الــدور .وتضــم الجهــات الفاعلــة التيــة:
المنظمــات غـ يـر الحكوميــة :طبقـاً لقانــون المنظمــات غـ يـر الحكوميــة ذي العــدد  12لعــام 2010
تعــرف المنظمــة غــر الحكوميــة بأنهــا "مجموعــة مــن أ
الشــخاص الطبيعيــة أو المعنويــة ســجلت
َّ
ُ
ي
واكتســبت الشــخصية المعنويــة وفقــا ألحــكام هــذا القانــون ،تســعى لتحقيــق أغ ـراض غـ يـر
ف
ن
المــد� وطبقــاً
كبــرة مــن مؤسســات المجتمــع
ربحيــة" .ويوجــد ي� العــراق حاليــاً مجموعــة ي
ي
ـإن هنــاك  2938منظمــة غـ يـر حكوميــة مســجلة لــدى دائــرة المنظمــات يغ�
للبيانــات الحكوميــة فـ َّ
أ
ف
ـوال  %45منهــا موجــودة ي� العاصمــة
الحكوميــة التابعــة للمانــة العاملــة لمجلــس الــوزراء ،حـ ي
ـوال  %2.1منهــا فقــط موجــودة ف ي� إقليــم كردســتان ،أمــا مــن حيــث جنســية
بغــداد وحدهــا ،وحـ ي
ق
()15
ـر بيانــات حكومــة
هــذه المنظمــات فـ َّ
ـا� محليــة  .فيمــا تُشـ ي
ـإن هنــاك  66منهــا أجنبيــة والبـ ي
ف
القليــم ،تحصــل  214منهــا
القليــم إىل وجــود  675منظمــة غـ يـر حكوميــة مجــازة للعمــل ي� إ
إ
ـة
ـ
حكوم
ـة
ـ
منح
ـى
ـ
ع
القليــم(.)16
إ
غــر الحكوميــة لكــن نســبة مهمــة منهــا تركــز عــى العمــل
وتتنــوع نشــاطات المنظمــات ي
ف
والعانــة للفئــات الهشــة والمحرومــة ،مــن خــال تقديــم المنــح
ي� مجــال تقديــم الدعــم إ
ف
النقديــة والعينيــة وبعــض الخدمــات مثــل االستشــارات القانونيــة .ولكــن نجــد ي� الغالــب أن
ت
ت
ـ� تغطيهــا مؤسســات
ـ� تغطيهــا هــذه المؤسســات هــي المجــاالت نفســها الـ ي
النشــاطات الـ ي
الحصــاءات الدقيقــة والشــاملة
الحمايــة االجتماعيــة الحكوميــة .وعــى الرغــم مــن عــدم توفــر إ
أن عــدد
حــول نوعيــة الخدمــات وحجمهــا وأعــداد المســتفيدين منهــا إال انــه يمكــن القــول َّ
ـ� المــوارد الـ تـ� تتوافــر عليهــا هــذه المؤسســات .أ
المســتفيدين مــا ي ـزال محــدود ًا ورهـ ي ن
المــر
ي
أالمانة العامة لمجلس الوزراء ،دائرة المنظمات غ� الحكومية ،تمت الزيارة يوم ن
ديسم� 2016
االثن�  5كانون االول/
15
ب
ي
ي
( )http://www.ngoao.gov.iq//uploads/certificate_org/NGO_S_31_10_2016.pdf
16
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ديسم� /http://www.gov.krd )2016
جمهورية العراق ،حكومة اقليم كردستان (تمت الزيارة ي ف�  9كانون االول/
ب

الــذي يفقدهــا اســتقاللها نتيجــة حاجتهــا إىل المــوارد ،فضـا ً عــن أن هنــاك شــكاوى مــن وجــود
ت
الــ� توفرهــا
شــبهات فســاد حــول البعــض منهــا ،كمــا أن تداخــل عملهــا مــع التقديمــات ي
المؤسســات الحكوميــة يع ـن ي هــدر ًا للمــوارد.
ال�تيبــات العشــائرية والعائليــة :وتُعــد هــذه ت
ت
ال�تيبــات مــن أقــدم أشــكال التضامــن االجتماعــي
ف ي� البلــد ،وتعتمــد عــى رابطــة القرابــة ،والــدور الــذي يمارســه الزعمــاء العشــائريون ،وقــد
أوجــدت بعــض العشــائر والعوائــل صناديــق مســاعدة تقــوم عــى االشـ تـراكات الشــهرية ،تقــدم
المســاعدة ف ي� حــاالت معينــة تشــمل الوفــاة والفصــل العشــائري وبعــض الحــاالت الطارئــة،
وتــدار ف ي� الغالــب مــن قبــل شــيخ العشـ يـرة ،عــى وفــق قواعــد يحددهــا مــع وجــوه عشـ يـرته،
ن
وتنبـن عــى أســاس العــرف والســانية( ،)*17وتـ ت
ـ� الثلــث
ـراوح قيمــة مــا يُســهم بــه الصنــدوق بـ ي
ي
ـ� مــن قيمــة الـ ضـرر ت
والثلثـ ي ن
الم�تــب عــى عضــو العشـ يـرة.
ف
الخ�يــة الفاعلــة
المؤسســات الدينيــة :بــرزت ي� الســنوات الماضيــة عــدد مــن المؤسســات ي
ت
الــ� تتبــع الشــخصيات أو الكيانــات الدينيــة الفاعلــة ف ي� المجتمــع ،وهــي تمــارس دور ًا مهمــاً
ف ي
ت
الــ� يقدمهــا
ي� الحمايــة االجتماعيــة بســبب ارتباطهــا بقنــوات الــزكاة والصدقــات والخمــس ي
المســلمون المتدينــون.
أ
وخــال ســنوات العقوبــات االقتصاديــة مثلــت هــذه المؤسســات الملجــأ الخـ يـر للفئــات الهشــة
ف ي� المجتمــع ،بعدمــا انســحبت الدولــة مــن االهتمــام بأوضاعهــم ،إذ وفــرت هــذه المؤسســات
العديــد مــن أوجــه الرعايــة االجتماعيــة والصحيــة والمعيشــية ت
توفــر
وال�بويــة ،فضــا ً عــن ي
ـ� أ
ن
ـا� للمصابـ ي ن
بالم ـراض المســتعصية.
العــاج المجـ ي
أ
وعــى ســبيل المثــال يمتلــك مراجــع التقليــد( )18ي ف� النجــف الشـــرف وكربــاء والكاظمية مؤسســات
واليتــام أ
خ�يــة واجتماعيــة تقــدم خدمــات المســاعدة االجتماعيــة للفقـراء أ
الرامــل والمعوقـ ي ن
ـ�،
ي
ت
ـ� تحصــل عليهــا تلــك المكاتــب وتتــوىل
يتــم تمويــل تقديماتهــا مــن أمــوال ُ
الخمــس والــزكاة الـ ي
إنفاقهــا ف ي� أوجــه الــرف ش
ال�عيــة.
*
ـر المكتوبــة تشــكل احــكام التقاضـــي وفــض الخصومــات داخــل
17
الســانية :هــي مجموعــة مــن القواعــد المكتوبــة وغـ ي
العشــرة وفيمــا بينهــا وبقيــة العشــائر ،وتختلــف باختــاف المناطــق.
ي

الخ�ية مرجعية السيد محمد سعيد الحكيم ولديها  11فرعا ي ف� تسعة محافظات،
18
عىل سبيل المثال تتبع مؤسسة اليتيم ي
ن
الرهاب خصوصا . )/http://alyatem.net( .فيما تحظى مؤسسة ي ن
الع� للرعاية االجتماعية
وتع� بكفالة االيتام عموما وأيتام ضحايا إ
ن
السيستا� كما يرصح بذلك موقعها عىل ت
االن�نيت (http://www.aynyateem.com/letter.
عل
ي
بدعم ومباركة المرجع السيد آي
الن مقر رئيس وفرعان وستة مكاتب ف ي� بغداد و 17فرع و 20مكتب ف ي� المحافظات العراقية المختلفة ،إضافة
 .)php?display=2#infoولها
المكفول� لدى المؤسسة لغاية عام  2015ث
أك� من  30ألف يتيم ،بينما بلغت ي ز
ين
الم�انية
إىل  13مكاتب خارج العراق ،وقد بلغ عدد اليتامى
ت
ين
العلوي� مرجعية
حوال  90,859,893,942دينار عر ق يا� .وتتبع مؤسسة فيض الزهراء ونقابة السادة
الكلية المرصوفة للمؤسسة ح� عام  2015ي
اليعقو�.
الشيخ
بي
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وتمــارس أ
المانــات العامــة للعتبــات الشــيعية المقدســة ف ي� النجــف وكربــاء والكاظميــة وســامراء
ف
الســامي
دور ًا متصاعــد ًا ي� بعــض المجــاالت االجتماعيــة ،تدعمــه مكانتهــا لــدى المجتمــع إ
الشــيعي ومواردهــا الذاتيــة والمحولــة إليهــا مــن الحكومــة أو يغ�هــا ،لتتــوىل رصفهــا ف ي� حــاالت
والزمــات ،فعــى ســبيل المثــال تمكنــت أ
الطــوارئ أ
المانــة العامــة للعتبــة العلويــة مــن تجميــع
مــا يزيــد عــى  500مليــون دينــار (حــوال  456ألــف دوالر) ف� بدايــة أزمــة النازحـ ي ن
ـ� ف ي� أعقــاب
ي
ي
الســامية  -داعــش ف ي� حزيـران (يونيــو)
احتــال الموصــل مــن قبــل مــا يعــرف بتنظيــم الدولــة إ
ن أ
ن
ـتا� ،فض ـا ً عــن
ـ� السيسـ ي
 ،2014جــاءت أغلبهــا مــن مكتــب المرجــع الدي ـ ي العــى الســيد عـ ي
وت�عــات ونــذور تقــدم عـ بـر
ـوال مليــون دوالر قدمهــا واهبــون مــن خــارج العـراق ،وهبــات ب
ح أـ ي
ن ()19
ن
المانــة العامــة للنازحـ يـ� والمحتاجـ يـ�  .وقــد مكنــت تلــك المــوارد مــن رعايــة مــا يزيــد عــى
 78000نــازح تــم إســكانهم عــى الطريــق بـ ي ن
ـ� كربــاء والنجــف .فضـا ً عــن تعاونهــا مع مؤسســات
أ
الدولــة االتحاديــة والمحليــة ،والمنظمــات الدوليــة وبخاصــة منظمــة المــم المتحــدة للطفولــة
(يونيســيف) ومفوضيــة أ
المــم المتحــدة لشــؤون الالجئـ ي ن
ـ�.
ين
ين
الحكومتــ� االتحاديــة والمحليــة ف ي�
وبدورهــا نســقت مؤسســات
المحافظتــ� للــدور الــذي
ت
ـ� وتقديــم الســال الغذائيــة ،فض ـا ً
تلعبــه العتبــات المقدســة مــن خــال الدعــم اللوجسـ ي
عــن تخصيــص المــوارد الماليــة ،وســاعدت المفوضيــة العليــا لالنتخابــات بدورهــا بإنشــاء قاعــدة
ـ� باســتخدام قاعــدة بيانــات الناخبـ ي ن
بيانــات للنازحـ ي ن
ـ� الخاصــة بهــا .وتــم إنشــاء  17مدرســة
ـ� يديرهــا حــوال  600معلمــا ومدرســا مــن النازحـ ي ن
لحــوال  17ألــف طالــب مــن النازحـ ي ن
ـ� .فض ـا ً
ي
ي
عــن إنشــاء ســتة مراكــز صحيــة ،ورعايــة حــاالت الــوالدة الـ ت
ـ� تبلــغ ف ي� المتوســط  25حالــة والدة
ي
ـوال  50ألــف شــخص.
يومي ـاً .وإنشــاء  5000وحــدة ســكنية تتســع لحـ ي
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(سبتم�) 2014
كتاب ديوان الوقف الشيعي ذي العدد  4680فـي  4أيلول
ب

الفصل الثالث
التعريف بأصحاب المصلحة
هنــاك اتجــاه ال تخطئــه العـ ي ن
ـ� ف ي� الع ـراق أنــه جــرى توســيع نطــاق الحمايــة االجتماعيــة منــذ
ت
ـ� عــدد المســتفيدين منهــا أو زيــادة مقــدار الحمايــة وأنــواع المخاطــر
عــام  ،2003مــن ناحيـ ي
الـ ت
ـ� تشــملها الحمايــة ،لكــن لــم يجــر تطويــر النظــام مــن الداخــل ،مثلمــا لــم يجــر تطويــر
ي
ف
ين
التأمــ�
و� مقدمتهــا االتحــادات والنقابــات ،مثلمــا لــم يتــم شــمول
المؤسســات الخاصــة ي
الصحــي ولــم يجــر إيجــاد أطــر تمويليــة مــن المســتفيدين تقــوم عــى االشـ تـراكات ،أو تطويــر
نظــم الرقابــة والتقويــم.
ف
ن
ت
ن
ـا� منهــا نظــام الحمايــة االجتماعيــة ،نجــد أن العاملـ يـ� ي� القطــاع العــام
ـ� يعـ ي
مــع العيــوب الـ ي
والحكومــي يتمتعــون بمســتوى عــال مــن الضمــان االجتماعــي (حــوال  3ماليـ ي ن
ـ� موظــف) ،بينمــا
ي
نجــد أن أغلــب الســكان ال يحصلــون عــى كثـ يـر مــن أنــواع الضمــان والحمايــة ،أو أنهــم يحصلون
ئ
ـز� مثلمــا هــو الحــال ف ي� القطــاع الزراعــي والقطــاع غـ يـر المنظــم ،حيــث يركــز
عليهــا بشــكل جـ ي
العاملــون ف� هــذا القطــاع عــى احتياجاتهــم آ
النيــة ،وعــدم االلتفــات إىل أهميــة الضمــان
ي
االجتماعــي ،بســبب وضعهــم المعـ ش
ـا� المنخفــض أو عــدم وعيهــم بأهميتــه ،أو حـ تـى المعرفــة
ي
بوجــوده أصـاً.

 1-3المستفيدون
 1-1-3الفقراء والنازحون والمستفيدون من الحماية االجتماعية

الفقـراء والمســتفيدون هــم مجموعــة تضــم عــدة فئــات مــن الفقـراء وكبــار الســن والمعاقـ ي ن
ـ�
والطلبــة ممــن يحصلــون عــى إعانــات الحمايــة االجتماعيــة ،ولهــذا يصعــب أن تشــكل مجموعــة
قــوة مــن منظــور تحليــل أصحــاب المصلحــة.
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 1-1-1-3الفقراء
الشــارة إليــه أن الفقـراء هــم محــددون إحصائيـاً ،وليــس فعليــا ،إذ مــا تـزال عمليــة
وممــا تجــدر إ
تحديدهــم مــن أجــل االســتهداف وتقديــم المســاعدة لهــم تواجــه مشــكالت لوجســتية وإداريــة
الحصائيــة تحديــد ًا جغرافيــاً الماكــن تركــز الفقــر عــى
كبــرة ،إذ لــم توفــر البيانــات إ
وفنيــة ي
مســتوى االقضيــة والنواحــي ،ومــع عــدم انجــاز تعــداد عــام للســكان منــذ عــام  1997واالعتمــاد
عــى نتائــج المســوح بالعينــة يصعــب تحديدهــم ،لــذا لجــأت هيئــة الحمايــة االجتماعيــة إىل
اعتمــاد أســلوب البحــث االجتماعــي القائــم عــى الزيــارات الميدانيــة ،والــذي ش�عــت بتنفيــذه
(ف�ايــر)  2015وكان مــن المقــرر إكمالــه خــال أربعــة أشــهر إال أنــه تأخــر حـ تـى عــام
منــذ شــباط ب
.2016
إن قطــع المعونــة عــن أ
ش
ـياس،
الرس الفقـ يـرة يــؤدي إىل تدهور وضعهــا
َّ
المعي� واالجتماعي والسـ ي
ي
ف
ف
تأث�هــا ي� القـرارات المتعلقــة بالحمايــة االجتماعيــة ســيكون
ـإن ي
ويؤثــر ي� إســماع صوتهــا  ،لــذا فـ َّ
أ
ت
ـ� تكشــف عــن واقــع االســتهداف بل�نامــج
ضئيـا ً جــداً .ولعــل هــذا المــر مــا تؤكــده البيانــات الـ ي
الحمايــة االجتماعيــة الــذي تديــره وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة ،إذ تجمع أغلــب التحليالت
ـوال  %36عــى
عــى أنّهــا ال تســتهدف الفق ـراء بكفــاءة ،عــى الرغــم مــن أنهــم يعتمــدون بحـ ي
التحويــات االجتماعيــة العامــة والخاصــة %80( ،منهــا تحويــات عامــة تضمــن نظــام التوزيــع
العــام (البطاقــة التموينيــة) وتقديمــات الحمايــة االجتماعيــة وأشــكال العانــة أ
الخــرى)( .)20وعــى
إ
الرغــم مــن أن الرواتــب التقاعديــة ال تســتهدف مســاعدة الفقـراء والتخفيــف مــن فقرهــم ،إال أن
الرسة ف� ســن التقاعــد يزيــد مــن احتمــال اســتالم أ
وجــود شــخص ف� أ
الرسة راتبـاً تقاعديـاً بنســبة
ي
ي
 .%23أمــا تحويــات شــبكة الحمايــة االجتماعيــة فــان احتمــال حصــول أ
الرسة عليهــا يزيــد مــع
زيــادة حجــم أ
الرسة ،لكــن نصيــب الفــرد منهــا ســوف يتضــاءل تبعــا لذلــك( .)21وطبقـاً لتقويــم
أجرتــه وزارة التخطيــط لواقــع االســتهداف الــذي تقــوم وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة تبـ ي ن
ـ�
أن  %58فقــط مــن الفقـراء مشــمولون بهــا ف�  11محافظــة شــملها التقويــم (ينظــر الجــدول آ
ال ت ي�).
ي
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الدول ،واشنطن ،2014 ،ص 225
الدول ،الفقر واالندماج والرفاهية ي ف� العراق  ،2012-2007البنك ي
البنك ي
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المصدر السابق نفسه ،ص 230

شكل ( )3مجموعات المستفيدين من نظام الحماية االجتماعية
الفقراء

العمال املنظمون
ّ
وغري املنظمون

املتقاعدون

العاطلون
عن العمل

ذوو االحتياجات
اخلاصة

النازحون

األيتام

األرامل

اسر نزالء
السجون

ضحااي العنف
واالرهاب وانتهاكات
حقوق االنسان

ين
المشمول� بالحماية االجتماعية الجدد لعام 2016
جدول ( )1أعداد المستفيدين
ونسبتهم إىل الفقراء لعام 2012
احملافظة
االنبار
البصرة
الديوانية
املثىن
النجف
اببل
دايىل
ذي قار
صالح الدين
كربالء
كركوك
ميسان
نينوى
واسط
بغداد
جمموع احملافظات

املشمولون اجلدد لعام 2016
-87115
37467
25395
42157
42139
28118
58198
-26080
18007
32015
-34143
-430834

نسبة املشمولني إىل عدد الفقراء
-48.6
61.6
57.2
56.7
68.6
63.7
67.1
-49.1
42.3
62.4
-63.8
-58.3

الدارة التنفيذية إل ت
ن
س�اتيجية التخفيف من الفقر ف ي� العراق.
تع� البيانات يغ� متوفرة - .المصدر :وزارة التخطيط ،إ
( )--ي
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 2-1-1-3النازحون والمهجرون والالجئون

النازحــون هــم أشــخاص وأرس فــرت مــن العنــف ف� مناطقهــم إىل المناطــق أ
الكــرث أمنــاً،
ي
الســامية” (داعــش) ف ي�
وبخاصــة بعــد احتــال الموصــل مــن قبــل مــا يســمى “تنظيــم الدولــة إ
حزيـران (يونيــو)  ،2014وهــم يواجهــون أوضاعـاً متباينــةً بحســب وضعهــم االقتصــادي وقطــاع
العمــل الــذي ينشــطون فيــه ،إذ وفــرت الحكومــة االتحاديــة تعويضــا جزئيــا لهــم مــن خــال
أن أولئــك
حصولهــم عــى نقــل لوظائفهــم إىل مناطــق االســتقرار أو المناطــق القريبــة منهــا ،إال َّ
الذيــن كانــوا يعملــون ف� القطــاع الخــاص ،فإنهــم تركــوا للمعونــة والبحــث عــن فــرص العمــل �ف
ي
ي
ف
()22
ت
ـ� اســتقروا فيهــا ،وبخاصــة ي� القطــاع الخــاص غـ يـر المنظــم .
المناطــق ف الـ ي
ف
حــوال نصفهــم ي� اربيــل ( ،)%46.6تتــوىل
ويوجــد ي� العــراق حاليــاً  247,339الجئــاً ســورياً،
ي
المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئـ ي ن
ـ� االهتمــام بــه ،بالتعــاون مــع الحكومــة االتحاديــة وحكومة
ن ()23
إقليــم كردســتان ،وبعــض الـ شـركاء الدوليـ يـ� .
وقــد حــددت أحــدث مصفوفــة لتتبــع ال ـنز وح التابعــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة ف ي� الع ـراق
ن
ـا� /ينايــر
بــأن هنــاك  3,418,332عـر ق يا� نــازح داخليـاً أي حـ
ـوال  569,772أرسة ،مــن  1كانــون الثـ ي
ي
أ
ـإن مجمــل الســكان النازحـ ي ن
ـ�
 2014و حـ تـى  31آذار /مــارس  . 2016واعتبــار ًا مــن التاريــخ الخـ يـر فـ َّ
عــر واغلبهــم ف� أ
المبلــغ عنهــم هــم مــن ثمانيــة مــن محافظــات العــراق الثمانيــة ش
الصــل
ي
مــن محافظـ ت أ
ـوال )%33
ـوال  )%43و نينــوى ( 1,125,414أي حـ ي
ـ� النبــار  1,486,866فــرد ًا (أي حـ ي
ي
( .)24والمتبقــي مــن محافظــات صــاح الديــن وديــاىل .وعــى مــا يبــدو أن الحكومــة تتوجــه نحــو
ف
ت
ت
ن
ـ�
ـ� هجــروا منهــا ،بــدل دمجهــم ي� المناطــق الـ ي
اعتمــاد مقاربــة عــودة النازحـ يـ� إىل المناطــق الـ ي
نزحــوا إليهــا.

ن
ـ� ،ال ـنز وح السـ ي ن
22
ـكا� :تحــدي وفرصــة (تحديــد مواصفات":بروفايــل" المناطــق
ينظــر :المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئـ ي
ض
ين
ين
والنازحــ� والمجتمــع المضيــف ف ي� محافظــة دهــوك) ،مطبعــة كاردان ،اربيــل ،2016 ،ص 33
الالجئــ�
الح�يــة:
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http://www.unhcr.org/ar/57ac9e3a4.html?query=iraq

24

المنظمة الدولية للهجرة  :نز
ديسم� )2016
ال�وح ي ف� العراق يتخطى  3.4مليون (تمت الزيارة ي ف�  11كانون االول/
ب
http://bit.ly/2y12ypP

المستفيدون من الحماية االجتماعية
 3-1-1-3المتقاعدون
ـإن المتقاعــد
بحســب قانــون التقاعــد الموحــد ذي العــدد  9لســنة ( 2014المــادة  /1تاســعا) فـ َّ
هــو "كل شــخص اســتحق عــن خدماتــه راتب ـاً تقاعدي ـاً أو مكافــأة تقاعديــة أو مبلغ ـاً مقطوع ـاً
وفق ـاً ألحــكام هــذا القانــون" .وبحســب المــادة  10مــن القانــون فإنــه يتحتــم إحالــة الموظــف
عــى التقاعــد عنــد بلوغــه ســن  63عامـاً ،أو إذا قــررت اللجنــة الطبيــة الرســمية المختصــة عــدم
صالحيتــه للخدمــة .ويبلــغ الحــد أ
ال ن
د� للراتــب التقاعــدي وفــق القانــون مــا ال يقــل عــن  400ألــف
ـوال  338دوالر ًا بســعر الــرف الرســمي) مــن ضمنهــا المخصصــات ،و  460ألــف دينــار
دينــار (حـ ي
أ
ـوال  390دوالر ًا بســعر الــرف الرســمي) للموظــف المحــال عــى التقاعــد لســباب صحيــة
(حـ ي
ف
و� عــام  2011بلــغ عــدد
والمحــال إىل التقاعــد إلكمالــه الســن القانونيــة (المــادة /21رابعــاً) .ي
ق
ـا� هــو ارس
المتقاعديــن  1,732,685متقاعــد ًا بينهــم  702,851متقاعــد ًا عــى قيــد الحيــاة ،والبـ ي
ن
ـوال  4.1مليــار دوالر) كرواتــب
متقاعديــن متوفـ يـ� ،وقــد تــم دفــع  4,924,310مليــون دينــار (حـ ي
تقاعديــة ،عـ بـر  267مرصف ـاً ف ي� عمــوم محافظــات وســط وجنــوب الع ـراق(.)25

 4-1-1-3العمال

يعتمــد ظهــور الطبقــة العاملــة ف ي� أي مجتمــع عــى ظروفــه االقتصاديــة واالجتماعية والسياســية،
لكــن يُمكــن أن نقســم تلــك الظــروف عــى مجموعتـ ي ن
ـ� :داخليــة وخارجيــة ،إذ يمكــن أن تظهــر
ف
عــن طريــق التطــور الطبيعــي ف� المجتمــع فتنشــأ مــن رحــم المجتمــع � ،حـ ي ن
ـ� تســهم العوامــل
ي
ي
بالمتغــرات الخارجيــة ســواء
الخارجيــة ف ي� الظهــور القــري لهــذه الطبقــة نتيجــة االحتــكاك
ي
أكانــت باالحتــال أو بالهيمنــة االقتصاديــة.
ف
ـإن العامــل الخارجــي كان قوي ـاً إذ تأخــر ظهــور الطبقــة العاملــة حـ تـى االحتــال
و� الع ـراق فـ َّ
ي
ال� ن
الــوال
أســمال العالمــي .فقــد فشــلت محــاوالت
يطــا� ( )1914واالندمــاج باالقتصــاد الر
ب
ي
ي
ي
ش
مدحــت باشــا ( )1871-1869إنشــاء مصنــع للنســيج ،ثــم تمكنــت �كتــان بريطانيتــان مــن إنشــاء
ـ� للصــوف والتمــور يعمــان بـ آ
مكبسـ ي ن
ـالالت البخاريــة عــام  .)26(1889وبعــد تأســيس الحكــم
أ
الوطـن ي عــام  1921رعــت الحكومــة إدخــال الســاليب الصناعيــة الحديثــة للبــاد ،وخــال المــدة
 1946-1944تأسســت  16نقابــة عماليــة ،انضــم إليهــا مــا بـ ي ن
ـ�  %60-30مــن عمــال النفــط والســكك
جمهوريــة العــراق ،وزارة الماليــة( ،تمــت زيــارة الموقــع ي ف�  1كانــون االول http://www.mof.gov.iq/pages/ar/ )2016
25
StatisticsAuthority.aspx
26

ب�وت ،1965 ،ص 216
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نئ
والمــوا�( .)27وبحلــول عــام  1950أصبحــت المنظمــات العماليــة الحديثــة
الحديــد والكهربــاء
ـوال  50ألــف عضــو ،ثــم ارتفــع العــدد إىل  70ألــف عــام  ،1960واىل  106ألفـاً عــام ،1970
تضــم حـ ي
ف
ً
ـوال  %58منهــم ي� القطــاع العــام ،وبحلــول عــام  1986تجــاوز
ـوال  688ألفـا عــام  ،1977حـ ي
وحـ ي
عددهــم  1.163مليــون عامــل(.)28
طبقــا لقانــون العمــل ذي العــدد  37لعــام  2015فــان العامــل هــو "كل شــخص طبيعــي ســواء
أكان ذكـر ًا أم أنـىث يعمــل بتوجيــه ش
وإ�اف صاحــب عمــل وتحــت إدارتــه ســواء أكان يعمــل بعقــد
مكتــوب أم شــفوي ،رصيــح أم ضم ـن ي  ،أو عــى ســبيل التدريــب أو االختبــار أو يقــوم بعمــل
فكــري أو جســدي لقــاء أجــر أيــا كان نوعــه" .أمــا العامــل المضمــون فهــو "كل شــخص يعمــل ف ي�
مـ شـروع عمــل جماعــي أو فــردي أو ف ي� قطــاع العمــل غـ يـر المنظــم ويدفــع مبلــغ اشـ تـراك الضمان
الواجــب دفعهــا إىل صنــدوق تقاعــد وضمــان العمــال لقــاء أي مــن الضمانــات أو الخدمــات أو
ت
ـ� يقدمهــا الصنــدوق للعامــل المضمــون"(.)29
التعويضــات أو المكافــآت أو
الرواتــب الـ ي
ف
ـإن أي شــخص يعمــل ي� القطــاع العــام يحصــل عــى منافــع الضمــان االجتماعــي ،كونه
وحاليـاً فـ َّ
مشــمول بأحــكام قوانـ ي ن
ـ� تطبــق بانســيابية ،بينمــا القطــاع الخــاص محكــوم بنظــام آخــر ،فــأي
ف
ش�كــة يعمــل فيهــا أقــل مــن ثالثــة عمــال ال يطلــب منهــا الدفــع ي� هــذا النظــام ،وبهــذا نجــد
أ
ف
العاملـ ي ن
ـ� ف ي� ش
و� القطــاع الزراعــي ،وجميــع النســاء
الم�وعــات الصغـ يـرة والمشــاريع الرسيــة ي
ت
ـا� يعملــن بــا أجــر غـ يـر مشــموالت بــأي نــوع مــن أنــواع الضمــان االجتماعــي.
الـ ي
ـ� العــام والخــاص تـ تـرك العاملـ ي ن
ـ� القطاعـ ي ن
إن الفروقــات التنظيميــة بـ ي ن
ـ� ف ي� القطــاع الخــاص
ق
ف� وضــع تميـ ي ز
ـ�ي ضدهــم ،ومحرومــون مــن تكافــؤ الفــرص ســواء بحســب الدســتور العـر يا� أو
ي
ـدول الخــاص بالحقــوق
ـ
ال
ـد
ـ
العه
أو
)23
و
22
ـان
ـ
(المادت
ـان
ـ
نس
ال
ـوق
ـ
لحق
ـي
ـ
العالم
ـان
ـ
ع
ال
إ
إ
ي
االقتصاديــة واالجتماعيــة (المــادة  ،)9وبعــض اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة.
مــن جهــة أخــرى نجــد أن القطــاع غـ يـر المنظــم يفتقــر لوجــود الضمــان االجتماعــي ،وهنــا يوجــد
ـ� إذ نجــد أن المـرأة ف� وضــع أكـرث تميـ ي ز
بعــد آخــر للتميـ ي ز
ـ� ًا مقارنــة مــع الرجــل العامــل ف ي� القطــاع
ي
نفســه ،وبهــذا يكون االســتغالل مضاعفـاً(.)30
27
28
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Jamil Hilal and Katja Hermann (Edited), Mapping of Arab Left :Contemporary Leftist Politics in the Arab
East, Rosa Luxemburg Stiftung Regional Office Palestine, 2014, p. 151 http://bit.ly/2fJDtWB
ـد� ي ف� ع ـراق مــا بعــد الحــرب ،معهــد الدراســات إالسـ ت
فالــح عبــد الجبــار ،المجتمــع المـ ي ن
ـروت،2006 ،
ـراتيجية ،بغــداد -بـ ي

قانون العمل العراي ق�  37لسنة  ،2015جريدة الوقائع العراقية ،العدد  4386ي ف�  9ش
ت�ين ي ن
29
نوفم� 2015
الثا�/
ب
أ
ن
ن
ين
القانــو�
مريكيــ� ،وضــع المــرأة ي ف� العــراق :تحديــث لتقييــم امتثــال العــراق
المحامــ� والقضــاة ال
ينظــر :جمعيــة
30
ي
ي
للمعايــر القانونيــة الدوليــة ،ش
مــروع تطويــر القانــون ف ي� العــراق ،2007 ،ص 213-212
والواقعــي
ي

د� أ
ويفتقــر العـراق لوجــود قانــون لتحديــد الحــد أ
ال ن
للجــور ،وإن كان قانــون العمــل ذي العــدد
 71لعــام  1987قــد تضمــن تشــكيل لجنــة لتحديــد هــذا الحــد (المــادة  /46أوال) ،إال أن ســنوات
ف
ن
ـا� (نوفمـ بـر)  2008أقــر مجلــس الــوزراء بقـراره
و�  23شت�يــن الثـ ي
التســعينات عرقلــت تفعيلهــا ،ي
ذي العــدد  409تحديــد الحــد أ
ال ن
د� ألجــر العامــل غـ يـر الماهــر ف ي� القطــاع الخــاص بمبلــغ 120
(حــوال  100دوالر) ،ونفــذ القــرار مطلــع عــام  .2009ثــم أوصــت لجنــة
ألــف دينــار شــهريا
ي
تحديــد الحــد أ
د� ألجــور العمــال غـ يـر الماهريــن ف� القطاعــات الخــاص والمختلــط والتعــاو�ن
ال ن
ي
ي
ـوال  200دوالر) ف ي� أيــار (مايــو)  .2013ويعــد الحــد
هــذا
الحــد بمبلــغ  250ألــف دينــار شــهريا (حـ ي
أ
أ
ف
ال ن
د� للجــر وســيلة مهمــة لحمايــة العمــال الذيــن يعملــون بعقــود فرديــة ،ويفتقــرون ي� ظلهــا
لـ شـروط التفــاوض والتعاقــد المنصــف .إذ يضمــن هــذا القانــون حصولهــم عــى أجــر يغطــي
احتياجاتهــم أ
الساســية واحتياجــات أرسهــم المعيشــية .ولكــن يفتقــر البلــد آلليــات ناجعــة مــن
ن
ـ�.
شــأنها إنفــاذ هــذه القوانـ يـ� وجعلهــا موضــع التطبيــق العمـ ي
ـإن هنــاك  180,528عام ـا ً ف ي� القطاعــات الخــاص والمختلــط
وطبق ـاً لبيانــات وزارة التخطيــط فـ َّ
آ
ت
ن
ـاو� يعملــون ف ي�  46,239ش
م�وعــا لديهــم ضمــان اجتماعــي (ينظــر الجــدول ال ي�) ،وهــو
والتعـ ي
ـوال  6.5مليــون موظــف) عــدا
رقــم ضئيــل جــدا مقارنــة مــع عــدد القــوة العاملــة إ
الجماليــة (حـ ي
ن ف
ـوال  3.5مليــون موظــف).
العاملـ يـ� ي� القطــاع العــام (حـ ي
النســان العراقيــة فــان ذلــك يشــكل انتكاســة لســوق العمــل وحقــوق
وبحســب مفوضيــة حقــوق إ
العمــال ،وضيــاع لمــوارد كبـ يـرة لصنــدوق التقاعــد والضمــان االجتماعــي للعمــال .فض ـا ً عــن
ضعــف التفتيــش الخــاص بالعمــال وقلــة الدعــم المخصــص لــه ،عــى الرغــم مــن كونــه الجهــاز
المع ـن ي بمراقبــة ومتابعــة ظــروف العمــال وواقعهــم لــدى أصحــاب المشــاريع والتأكــد مــن
تطبيــق أحــكام قانــون العمــل ذي العــدد  ،37إذ يبلــغ عــدد المفتشـ ي ن
ـ� فيــه  108مفتشــا ،يعمــل
نصفهــم ف ي� بغــداد(.)31
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ن
جدول ( )2ش
والتعاو�
الم�وعات والعمال المضمونون ف ي� القطاع الخاص
ي
والمختلط لعام 2014
القطاع الخاص
المحافظة

44

ن
التعاو�
القطاع
ي

القطاع المختلط

المجموع

ش
الم�وعات

العمال

ش
الم�وعات

العمال

ش
الم�وعات

العمال

ش
الم�وعات

العمال

نينوى

2945

7238

8

220

8

8

2961

7466

كركوك

3784

9754

3

11

1

2

3788

9767

دياىل

2444

7056

2444

7056

االنبار

1876

3897

1876

4003

بغداد

17116

50845

58

6086

166

323

17340

57254

بابل

1842

6085

2

32

3

3

1847

6120

كربالء

1638

6695

2

64

5

25

1645

6784

واسط

1398

7295

2

362

5

7

1405

7664

صالح
الدين

1339

7648

1

286

1340

7934

النجف

3098

14784

1

1

3100

14795

القادسية

1214

3510

1214

3510

ن
المث�

699

3908

699

3908

ذي قار

1901

8282

1901

8282

1465

23539

3214

12446

46239

180528

106

ميسان

1463

23533

1

3

البرصة

3210

12394

4

52

المجموع

45967

172924

82

7223

1

1

190

المصدر :وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي لالحصاء.
()http://www.cosit.gov.iq/AAS2016/social/so9B.htm
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كبــرة مــن الفئــات محرومــة مــن
غــر المنظمــة فــان ش�ائــح ي
ومــع ضخامــة حجــم العمالــة ي
ش
التقديمــات والضمانــات االجتماعيــة ،فض ـا ً عــن حرمانهــا مــن �وط العمــل المنصفــة ،إذ ال
يحصــل هــؤالء عــى أي نــوع مــن أنــواع التعويضــات بســبب إصابــات العمــل أو الحصــول عــى
مكافــآت نهايــة الخدمــة ،ومــع زيــادة ضعــف الدولــة وهشاشــتها فإنهــا غـ يـر قــادرة عــى بســط
المــر الــذي يمكــن توقــع تفاقمــه مــع اشــتداد أ
النشــطة ،أ
ســلطانها عــى جميــع أ
الزمــة الماليــة
بســبب تراجــع عوائــد صادراتهــا مــن النفــط الخــام.

 5-1-1-3الموظفون
ارتبــط نشــوء هــذه الفئــة االجتماعيــة بالعمــل الحكومــي ،إذ تعــود جذورهــا إىل بقايــا الجهــاز
ف
ن
ال�يطانيــون ثــم شــكل
ـا� الــذي تــم اســتيعابه ي� النظــام إ
إ
الداري الــذي أسســه ب
الداري العثمـ ي
نــواة يب�وقراطيــة الدولــة الحديثــة.
وقــد اتجهــت الحكومــة إىل زيــادة االســتقطاعات مــن رواتــب الموظفـ ي ن
ـ� ،فقــد أضافــت خــال
ين
ين
ين
المشــمول� بقانــون الحمايــة االجتماعيــة
الســابقت� اســتقطاعات جديــدة لتمويــل
الســنت�
ـكل لتمويــل
لعــام  ،2014فض ـا ً عــن إق ـرار نســبة اســتقطاع جديــد تبلــغ  %3.8مــن الراتــب الـ ي
ـع� ودعــم النازحـ ي ن
ـ� ،لتضــاف إىل التوقفــات التقاعديــة ( )%10مــن الراتــب االســمي
الحشــد الشـ ب ي
ف
ض
وال�يبــة (بحــدود  ،)%6وقــد شــكلت هــذه االســتقطاعات أســباباً للتذمــر � أوســاط الموظفـ يـ�.ن
ي
ن
ـا� موظفــو إقليــم كردســتان منــذ عامـ ي ن
القليــم عليهــم نظــام
ـ� تقريبــا مــن فــرض حكومــة إ
ويعـ ي
ف
الجبــاري ،ي� مواجهتهــا نقــص المــوارد الماليــة الــواردة مــن الحكومــة االتحاديــة بســبب
االدخــار إ
ت
ن
القليــم مــا بـ يـ� -15
عــدم تطبيــق اتفــاق النفــط ،ويــراوح حجــم الدخــل المحتجــز لموظفــي إ
 %75مــن إجمــال راتــب الموظــف ،وهــذا مــا يفــرض صعوبــات جديــة ف� تأمـ ي ن
ـ� االحتياجــات
ي
ي
أ
الساســية لهــذه ش
ال�يحــة.

45

ين
الجباري ()2016-2014
جدول ( )3راتب
الموظف� بعد (استقطاع) نسبة ادخار إ
الفئات
(ألف دينار عر ق يا�)

مبلغ الراتب
(ألف دينار عر ق يا�)

نسبة االدخار
الجباري
إ
ق
(ألف دينار عر يا�)

مبلغ االدخار
الجباري
إ
ق
(ألف دينار عر يا�)

الراتب بعد
االدخار
(راتب المستلم)
(ألف دينار عر ق يا�)

200-100

179

%15

26.850

152,150

300-200

264

%20

52,800

211,200

400-300

356

%25

89,000

267,000

500-400

453

%30

135,900

317,100

600-500

551

%35

192,850

358,150

700-600

649

%40

259,600

589,400

800-700

751

%45

338,400

413,600

900-800

847

%50

423,500

423,500

1000-900

948

%55

521,400

426,600

1500-1000

1189

%60

713,400

475,600

2000-1500

1678

%65

1,90,700

587,300

3000-2000

2345

%70

1,641,500

703,500

5000-3000

3780

%75

2,835,000

945,000

ث
5000فأك�

5676

%75

4,257,00

1,419,000

المصــدر :أيــوب أنــور حمــد ســماقه يـــى ،أثــر أ
الزمــة الماليــة ف ي� تحقيــق هــدف القضــاء عــى الفقــر للتنميــة
أ
المســتدامة ف ي� إقليــم كوردســتان العــراق ،بحــث مقــدم إىل المؤتمــر العلمــي الول عــن أهــداف التنميــة
ن
(نوفمــر)  ،2016ص .12
الثــا�
المســتدامة :خارطــة طريــق ف ي� إطــار تنمــوي مســتدام ،بغــداد 24 ،شت�يــن
ب
ي

46

 2-3أصحاب المصلحة الحكوميون
 1-2-3الحكومة االتحادية
 1-1-2-3وزارة العمل والشؤون االجتماعية
تأسســت وزارة الشــؤون االجتماعيــة عــام  ،1940واســتمرت وكانــت تعــرف بهــذا االســم حـ تـى عــام
 1963عندمــا ُســميت باســم وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة.
ت
ـ� حددتهــا
ويتمحــور نشــاط الــوزارة عــى رعايــة فئــات محــددة مــن المجتمــع وهــي الفئــات الـ ي
القوانـ ي ن
ـ� ذات الصلــة(.)32
تأسســت بموجــب قانــون الحمايــة ذي العــدد  11لعــام  2014هيئــة جديــدة تُســمى "هيئــة الحماية
االجتماعيــة" وترتبــط بــوزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة ،وهــي بذلــك عدلــت هيكليــة الــوزارة،
العانــة مــن خــال ربطهــا
وألغــت شــبكة الحمايــة االجتماعيــة .وقــد حــددت المــادة ( )6مقــدار إ
مبـ ش
العانــات النقديــة
ـا�ة بخــط الفقــر ،وكيفيــة االســتهداف والـ شـروط الالزمــة للحصــول عــى إ
مــن الهيئــة.
ف
فــإن لــدى الــوزارة  94وحــدة رعايــة اجتماعيــة ف ي� محافظــات وســط وجنــوب
و� عــام َّ 2014
ي
البــاد ،ثلثهــا ف� بغــداد وحدهــا ،وتتــوزع هــذه الــدور عــى دور لرعايــة أ
الحــداث والبنــات (22
ي
دار) ،ودور المسـ ي ن
ـن� والمقعديــن ( 10وحــدات) ،ودور الحنــان للعاجزيــن كليـاً ( 2داريــن) ،ودور
ن
ـوال %78
رعايــة المعوقـ يـ� ( 60داراً) ،ويســتفيد منهــا  4212شــخصاً ( %63منهــم مــن الذكــور) ،وحـ ي
ـوال  %9منهــم فــوق ســن  60عامــا ،ويعمــل ف ي� هــذه الوحــدات
منهــم تحــت ســن  18عامـاً ،وحـ ي
()33
النــاث .
ـوال  %60منهــم مــن إ
 2553موظف ـاً ،حـ ي

وهذه القوانيـن وهي:
32
ـ� الــوزارة معاهــد ومؤسســات لرعايــة وسـ ن
•قانــون المؤسســات االجتماعيــة ذي العــدد  42لســنة  1958الــذي قـ ضـى بــأن تنـ ش ئ
ـك�
ين
ين
المكفوفــ� ،ش
الم�ديــن ،الصــم والبكــم،
المحتاجــ� (الفقــراء)،
ومعيشــة وتثقيــف فئــات عديــدة هــي :االحــداث االيتــام،
ف
ين
الصالحيــة والمواقــف والســجون.
المتخلفــ� عقليــا ،المحجوزيــن ي� المــدارس إ
الشارة إليه.
•قانون الرعاية االجتماعية  126لسنة  1980الذي سبقت إ
•قانون وزارة العمل والشؤون االجتماعية  8لسنة  2006المعدل.
33
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 2-1-2-3وزارة الصحة
تأسســت وزارة الصحــة عــام  1921مــع تشــكيل أول حكومــة عراقيــة ،وقــد اســتمرت منــذ
ذلــك الحـ ي ن
ـ� ،وهــي اليــوم تديــر  253مستشــفى حكومي ـاً تضــم  44,554رسي ـراً ،و  2680مرك ـز ًا
للرعايــة الصحيــة أ
الوليــة( .)34وتشــكل إبالضافــة إىل  119مستشــفى أهلي ـاً ،والعيــادات الخاصــة
التـــي يديرهــا أ
الطبــاء لحســابهم الخــاص ،المزوديــن للخدمــات الصحيــة ف ي� عمــوم البــاد،
وتمــول وزارة الصحــة بالكامــل مــن الموازنــة العامــة ،بينمــا يعتمــد المواطنــون عــى أنفســهم
ف
توف�هــا بســعر رمــزي ف ي� المؤسســات
ي� الحصــول عــى الخدمــات الصحيــة الخاصــة ،وعــى ي
الحكوميــة.
آ
النفــاق عــى الصحــة مصــدره الحكومــة
ـإن حـ
ـوال  %67مــن إ
وطبقــا لبيانــات الجــدول ال ت ي� فـ َّ
ي
خــال المــدة  ،2014-2003فيمــا أدى غيــاب الضمــان الصحــي إىل اضطــرار أ
الرس إىل تمويــل
احتياجاتهــم للخدمــات الصحــة بنســبة تصــل إىل  ،%33,2إذ تعتمــد أ
الرس العراقيــة عــى نفســها
أ
ف
النفــاق ف ي�
ـوال ثلــث هــذا إ
ي� إ
النفــاق الرسي عــى الصحــة ،فيمــا يؤمــن الضمــان الصحــي حـ ي
ف
ت
ـ� يقــع ضمنهــا العـراق
المتوســط عالميــا ،فيمــا تصــل النســبة ي� البلــدان متوســطة الدخــل الـ ي
حــوال .%50
إىل
ي
النفاق
النفــاق الصحــي الحكومــي إىل أن وزارة الصحــة تحتكــر أكـرث مــن  %80مــن إ
ويُشـ يـر تحليــل إ

ـوال ربعــه
العــام عــى
الصحــة ،والــذي يذهــب ثلثــه تقريبــا لتمويــل الخدمــات العالجيــة ،وحـ ي
أ
ت
ش
ش
ـ� تحتاجهــا الــوزارة ،وتحصــل حكومــة إقليــم
لتمويــل �اء الدويــة ،وعــره لخدمــات النقــل الـ ي
كردســتان عــى  %17منــه( .)35إال أن ارتفــاع النمــو السكانـــي ونقــص التمويــل الحكومــي وانعــدام
التمويــل الخــاص للخدمــات الصحيــة العامــة أدى إىل تدهــور جودتهــا ،إذ تعالــج وزارة الصحــة
م�ايــدة مــن أ
أعــداد ًا ت ز
المــراض المزمنــة والجديــدة بجــودة مشــكوك فيهــا ف ي� المستشــفيات
أ
ف
والمراكــز الصحيــة الحكوميــة ،لــذا نجــد الرس الميســورة تبحــث عــن العــاج ي� المؤسســات
الصحيــة الخاصــة داخــل وخــارج البلــد.
أ
ن ف
الــ� يتحملهــا العمــال ،ت
ت
والــ�
إن النظــام
َّ
الضمــا� ي� العــراق لــم ْ
ي
ي
يقــم بتخفيــف العبــاء ي
ف
ن
تؤثــر ســلباً ي� أنمــاط معيشــتهم ،ولــم تقــم الحكومــة بتقنـ يـ� تحمــل الكلــف الصحيــة للعمــال
أ
الج ـراء ،مــن خــال كونهــم كذلــك ،بــل بوصفهــم مواطنـ ي ن
ـ� يتمتعــون بالخدمــات الصحيــة
المجانيــة أو شــبه المجانيــة المتاحــة للجميــع.
34
35
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ف
ف
ت
ـ�
و� ظــل الحــروب والتعــرض للعمليــات إ
ي
الرهابيــة يوجــد ي� الع ـراق الكثـ يـر مــن الفئــات الـ ي
تحتــاج إىل رعايــة خاصــة ،ســواء ض
غــر ش
المت�ريــن بشــكل ش
مبــا� مــن نتائــج تلــك
مبــا� أو ي
ض
الرهابيــة ،وعــى الرغــم مــن صــدور قانــون تعويــض المت�ريــن ج ـراء
الحــروب والعمليــات إ
العمليــات الحربيــة أ
فــإن هــذه
،2009
لعــام
20
العــدد
ذي
والعمليــات
العســكرية
خطــاء
وال
َّ
ن
ـا� مــن التعقيــد ف ي� إج ـراءات الشــمول ،وبخاصــة مــع تقــادم إصاباتهــم ،لــم يلغهــا
الفئــة تعـ ي
صــدور قوانـ ي ن
ـ� أخــرى.
ـا� المجتمــع مــن تفـ شـ� الصابــة أ
ن
بالم ـراض الرسطانيــة ،وبخاصــة بـ ي ن
ـ�
ي إ
مــن جهــة أخــرى ،يعـ ي
أ
الطفــال ،ف ي� وقــت لــم تضــع الحكومــة سياســة لمواجهــة ذلــك ،ولــم توفــر العــاج المناســب
ن
ـا� ارس المصابـ ي ن
ـ� مــن
والكــوادر الصحيــة المناســبة والمراكــز الصحيــة المتخصصــة ،لــذا تعـ ي
أوضــاع اقتصاديــة صعبــة نتيجــة الضغــط عــى ي ز
م�انيتهــم بســبب ارتفــاع أســعار العــاج
ف
ن
ـا� للوفــاة ي� الع ـراق بمعــدل %9.6
لمرضاهــم .إذ يعــد بحســب التقاريــر الرســمية الســبب الثـ ي
بعــد أمـراض أ
الوعيــة الدمويــة والقلــب عــام  ،)36(2011عــى الرغــم مــن انــه كان الســبب الثالــث
للوفاة عام .)37(2006
لــم يجــر ف� العــراق إيجــاد نظــام ي ن
تأمــ� صحــي يقــوم عــى تحويــل نفقــات المــرض إىل
ِ ي
مدفوعــات صغـ يـرة ومســبقة للمواطنـ ي ن
ـ� ،بمــا يســمح بتوفـ يـر الرعايــة الصحيــة بحســب الحاجــة
المــراض الكارثيــة ،ومنهــا أ
وبخاصــة ف� حالــة أ
المــراض الرسطانيــة.
ي

36

ين
جمهورية العراق ،وزارة الصحة العراقية ،مجلس الرسطان ي ف� العراق ،التسجيل
الرسطا� ي ف� العراق  ،2011ص 12

37

Ministry Of Health, Iraqi Cancer Registry 2006, Iraqi Cancer Board, 2006, p.6
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النفاق عىل الصحة بحسب المصادر 2014-2003
جدول ( )4إ
2003
العراق

النفاق
إجمال إ
ي
عىل الصحة كنسبة
مئوية من الناتج
جمال
المحل إ
ال ي
ي

4.4

النفاق الحكومي
إ
العام عىل الصحة
كنسبة مئوية من
النفاق عىل
إجمال إ
ي
الصحة

45.4

النفاق الخاص
إ
عىل الصحة كنسبة
إجمال
مئوية من
ي
النفاق عىل الصحة
إ

54.6

النفاق الحكومي
إ
العام عىل الصحة
كنسبة مئوية من
النفاق
إجمال إ
ي
الحكومي

1.7

المصادر الخارجية
للصحة كنسبة
إجمال
مئوية من
ي
النفاق عىل الصحة
إ

0.3

نفقات الضمان
االجتماعي عىل
الصحة كنسبة
النفاق
مئوية من إ
الحكومي العام عىل
الصحة

0.0

2005

العالم

9.9

58.0

42.0

15.0

0.1

64.5

العراق

4.1

67.4

32.7

3.2

4.0

0.0

2010

العالم

9.8

58.4

41.6

15.3

0.1

62.7

العراق

3.8

73.9

26.1

4.8

2014

العالم

10.0

60.5

39.5

15.4

1.6

0.0

0.2

61.4

الجدول من عمل الباحث باالعتماد عىل:
http://bit.ly/2rZ8Jbo
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العراق

5.4

60.3

39.7

6.5

0.3

0.0

2003-2014

العالم

9.9

60.1

39.9

15.5

0.2

61.7

العراق

4.4

66.8

33.2

4.5

4.7

0.0

العالم

9.9

59.6

40.4

15.3

0.2

62.0

وعــى صعيــد الصحــة والســامة المهنيــة فإنَّــه يتــم متابعتهــا مــن خــال المركــز الوطـن ي للصحة
والســامة المهنيــة التابــع لــوزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة والــذي أصبــح بمســتوى مديريــة
عامــة منــذ عــام  ،2008أ
المــر الــذي ضاعــف عــدد موظفيــه ،مــن  161موظفــا عــام  2006إىل
ف
ـإن عمــل مركــز الصحــة والســامة
 514موظفــا عــام  2012ي� مركــز الدائــرة والمحافظــات( ،)38فـ َّ
المهنيــة يشــوبه العديــد مــن المشــاكل منهــا :قلــة المــاك الطــ� نتيجــة امتنــاع أ
الطبــاء عــن
بي
العمــل ،ونقــص أ
()39
فــإن عــدد
لــذا
.
الماليــة
التخصيصــات
الجهــزة الطبيــة الحديثــة ،وقلــة
َّ
الصابــات المرســلة إىل المركــز مــا ت ـزال قليلــة قياســا لعــدد أ
النشــطة االقتصاديــة ف ي� عمــوم
إ
الصابــات الــذي نفذتــه وزارة الصحــة بالتعــاون مــع منظمــة
البــاد ومقارنــة مــع برنامــج رصــد إ
الصحــة العالميــة(.)40

 3-1-2-3وزارة التجارة
مــن غـ يـر المعهــود أن تضطلــع وزارة التجــارة بــأدوار ترتبــط بالحمايــة االجتماعيــة ،لكــن وزارة
التجــارة تورطــت ف ي� القيــام بهــذا الــدور مــن خــال قيامهــا بتنفيــذ كل مــا يتطلــب لتطبيــق نظــام
التوزيــع العــام (البطاقــة التموينيــة) مــن خــال دائــرة التخطيــط والــذي أصبــح مــن أولويــات
آ
ت
رث
ـ� تتصــل
الــوزارة إذ يشــكل أكـ مــن  %70مــن عملهــا .وتقــوم هــذه الدائــرة بالمهــام التيــة والـ ي
بنظــام البطاقــة التموينيــة(:)41
ـ� الغــذاء المــوزع عـ بـر نظــام البطاقــة التموينيــة شل�ائــح المجتمــع مــن العر ي ن
•تأمـ ي ن
اقي�
وغـ يـر العر ي ن
اقي�.
الحصائيــة الخاصــة بفــروع التمويــن كافــة
•إعــداد برامــج التمويــن وقاعــدة البيانــات إ
أ
أ
ت
الحصائيــات الخاصــة بعــدد وكالء
ـ� تتضمــن عــدد الف ـراد والرس إضافــة إىل إ
والـ ي
المــواد الغذائيــة والطحـ ي ن
ـ� .
ال ش�اف عىل ي ز
تجه� المستشفيات بالمواد الغذائية.
• إ
ش
وال�اف عــى توزيعهــا وتحديــث قاعــدة بياناتهــا،
• طباعــة البطاقــة التموينيــة إ
وإعــداد برامــج متطــورة لحــذف التكــرار فيهــا.
وال ش�اف عــى أســطول النقــل التابــع للــوزارة والــذي يقــوم بنقــل البضائــع
•المتابعــة إ
جمهوريــة العــراق ،وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة ،المركــز الوطــ ين للصحــة والســامة المهنيــة ،دراســة تحليليــة
38
للخطــط الســنوية أ
للعــوام  2012-2010ألقســام المركــز الوطــن ي للصحــة والســامة المهنيــة ،ص 10
39

المفوضية العليا لحقوق إالنسان ،التقرير السنوي لحقوق إالنسان ،ص 137

جمهوريــة العــراق ،وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة ،المركــز الوطــ ين للصحــة والســامة المهنية،دراســة تحليليــة
40
للخطــط الســنوية أ
للعــوام  2012-2010ألقســام المركــز الوطــن ي للصحــة والســامة المهنيــة ،ص 30
41

تمت الزيارة ي ف�  1كانون ي ن
الثا� :يناير http://www.mot.gov.iq/ 2017
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ـوا� ولحـ ي ن
وبخاصــة مــواد البطاقــة التموينيــة مــن المـ نئ
ـ� وصولهــا إىل منافــذ التوزيــع
أ
ف
ئ
ـذا� .
ي� أوقاتهــا المحــددة للحفــاظ عــى اســتقرار المــن الغـ ي

 4-1-2-3وزارة المالية (هيئة التقاعد الوطنية)
ـ� السـ ي ن
تهــدف هــذه الهيئــة إىل خدمــة المتقاعديــن مــن الموظفـ ي ن
ـابق� لــدى الدولــة بفئاتهــم
وعســكري� وقــوى أ
ين
ين
المــن .ويعــد صنــدوق تقاعــد موظفــي الدولــة أهــم
مدنيــ�
كافــة مــن
ن
ـمول� بالقانــون ذي العــدد
تشــكيالت الهيئــة ويهــدف إىل احتســاب الحقــوق التقاعديــة للمشـ ي
 9لعــام  2014المعــدل وجمــع االشـ تـراكات مــن منتســ� الدولــة ،واســتثمار جــزء مــن أموالــه �ف
ي
بي
محافــظ اســتثمارية .وللهيئــة فــروع ف ي� جميــع المحافظــات تتــوىل احتســاب الحقــوق التقاعديــة
ت
ن
ـ� تطـرأ عليهــا بالنســبة لرواتبهــم
للموظفـ يـ� الذيــن يحالــون إىل التقاعــد وجميــع المتغـ يـرات الـ ي
أو ورثتهــم المسـ ي ن
ـتحق� للحقــوق التقاعديــة عــى وفــق القانــون ضمــن المحافظــة.
ويرتبــط بالهيئــة "صنــدوق التقاعــد الوطـن ي " الــذي تأســس بموجــب قانــون التقاعــد الموحــد ذي
العــدد  27لعــام ( 2006المــادة  ،)18والــذي اســتمر ف ي� القانــون  9لعــام ( 2014المادتــان  7و ،)8
ت
ـ� تســتقطع شــهرياً مــن رواتــب بنســبة  ،%7يضــاف
وتتألــف إيراداتــه مــن التوقفــات التقاعديــة الـ ي
أ
ت
ـ� نــص عليهــا القانــون مثــل
إليهــا  %12تدفعهــا دائــرة الموظــف ،فضـا ً عــن المبالــغ الخــرى الـ ي
ت
ـ�
المنــح إ
والعانــات ب
والت�عــات والهبــات والمبالــغ المتأتيــة مــن اســتثمار أمــوال الصنــدوق ،الـ ي
ن
يســتلمها الصنــدوق ويتــوىل مــن خاللهــا تأمـ يـ� رواتــب المتقاعديــن.

 5-1-2-3وزارة الهجرة والمهجرين
ن
ـا� أصغــر وزارة ف ي� الحكومــة العراقيــة إذ يبلــغ عــدد موظفيهــا  1141موظفـاً
وتُعــد هــذه الــوزارة ثـ ي
ـ� والمهجريــن العراقيـ ي ن
عــى وفــق موازنــة الع ـراق لعــام  .2017وترعــى الــوزارة النازحـ ي ن
ـ� بســبب
أ
العنــف الطائفــي وهــم منتـ شـرون ف ي� عمــوم الع ـراق ،فض ـا ً عــن الرس المرحلــة إبــان حكــم
ـ� السـ ي ن
البعــث ( .)2003-1968وتديــر الــوزارة بمســاعدة المنظمــات الدوليــة مخيمــات الالجئـ ي ن
ـوري�
ف� دومـ ي ز
ـطين�
ـ� وبــردرش
ي
(دهــوك) وبارسمــه (اربيــل) والقائــم (االنبــار) .فضـا ً عــن رعايتهــا فلسـ ي ي
ف
ن
عــام  1948الالجئـ يـ� ي� العـراق.

(الدارة التنفيذية إل ت
س�اتيجية التخفيف من الفقر)
 6-1-2-3وزارة التخطيط إ

ف
ن
السـ تـراتيجية الوطنيــة
ـا� (نوفمـ بـر)  2009عــى إ
بعــد مصادقــة مجلــس الــوزراء ي�  24شت�يــن الثـ ي
للتخفيــف مــن الفقــر ف ي� العـراق  ،2014-2009ألزمــت الــوزارات والجهــات ذات العالقــة كافــة بتنفيذ
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الدارة التنفيذيــة إلسـ تـراتيجية التخفيــف مــن الفقــر ف ي� أواخــر
السـ تـراتيجية .ثــم أنشــئت إ
أنشــطة إ
ت ()42
ـأ� :
عــام  ،2010وحــددت مهامهــا بمــا يـ ي
•التنســيق مــع الــوزارات والمحافظــات المعنيــة لتحديــد أولويــات أ
النشــطة الــواردة ف ي�
السـ تـراتيجية لتضمينهــا ف ي� برامــج وخطــط الــوزارات والمحافظــات.
إ
ال ت
وال ش�اف عىل عملية الرصد والتقويم.
س�اتيجية إ
•متابعة تنفيذ أنشطة إ
•تنفيذ توجيهات ت
ومق�حات اللجنة العليا.
ت
ـ� تخــدم
ال ش�اف والتنســيق مــع فعاليــات تنفيــذ المســوح إ
• إ
الحصائيــة والدراســات الـ ي
ت
الســراتيجية.
إعــداد ورصــد وتقويــم إ
•تنفيــذ إج ـراءات التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة والــدول المانحــة للحصــول عــى
السـ تـراتيجية بعــد تلقــي التوجيــه مــن
الدعــم الفـن ي والمــادي لتنفيــذ بعــض أنشــطة إ
رئيــس اللجنــة الفنيــة.
ف
ت
الســراتيجية
•التنســيق مــع وزارة التخطيــط ي� إقليــم كردســتان بشــأن متابعــة أنشــطة إ
ف
القليــم.
ي� إ
•التنســيق والعمــل مــع الجهــات المســؤولة ف ي� وزارة التخطيــط عــى إدارة الموازنــة
االســتثمارية .وتوزيــع التخصيصــات الســنوية لدعــم أنشــطة إسـ تـراتيجية التخفيف من
الفقــر عــى الــوزارات والمحافظــات بحســب نســبة الفقــر ف� المحافظــات أ
والنشــطة
ي
ف
ت
مــن إ ت
السـ تـراتيجية.
ـ� تنفذهــا الــوزارات كمــا وردت ي� وثيقــة إ
الســراتيجية الـ ي
ال ت
س�اتيجية سنوياً بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات.
•تحديد أولويات مشاريع إ
ف
ن
ش
•تحديــث خــط الفقــر الوط ـ ي ســنوياً ي� ضــوء مــؤ�ات التضخــم ونتائــج المســوح
الحصائيــة المنفــذة.
إ
•إعداد خارطة الفقر وتحديثها سنوياً.
ف
ن
ن
ـا�
وتــم تكليــف عــدد مــن الموظفـ يـ� بــأن يكونــوا نقــاط ارتــكاز ي� جميــع محافظــات العـراق الثمـ ي
ش
عــرة ،إضافــة إىل اختيــار  28موظفــاً ليكونــوا نقــاط االرتــكاز مــع الــوزارات المعنيــة بتنفيــذ
ت
الدارة التنفيذيــة ثالثــة
الســراتيجية الوطنيــة للتخفيــف مــن الفقــر .ومنــذ إنشــائها أصــدرت إ
إ
ت
الســراتيجية.
تقاريــر ســنوية حــول عملهــا وعمــل الــوزارات ذات العالقــة بشــأن تنفيــذ برامــج إ
بالعــداد إلسـ تـراتيجية جديــدة للتخفيــف مــن الفقــر(.)43
فيمــا ش�عــت مؤخ ـر ًا إ
ينظــر :جمهوريــة العــراق ،وزارة التخطيــط ،إالدارة التنفيذيــة إل ت
ســراتيجية التخفيــف مــن الفقــر ،مهــام تشــكيالت
42
ال ت
ســراتيجية الوطنيــة للتخفيــف مــن الفقــر ف ي� العــراق ،بغــداد ،2013 ،ص 12
إ
مقابلة مع السيدة نجالء يعل مراد ،مدير عام ت
اس�اتيجية التخفيف من الفقر ،بتاريخ  7كانون ي ن
43
الثا� (يناير) .2017
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 7-1-2-3مجلس الوزراء
ين
مؤسست� هما:
يمارس مجلس الوزراء دور ًا مؤسسياً ف ي� نظام الحماية االجتماعية من خالل
أ
ف
•مؤسســة الشــهداء :والـ تـ� بـ ش
ـم�)  ،2006ولهــا
ـا�ت عملهــا ي�  26كانــون الول (ديسـ ب
ي
مــال وترتبــط برئاســة الــوزراء .وتســتهدف
واســتقالل
مســتقلة
شــخصية معنويــة
ي
()44
معالجــة الوضــع العــام لــذوي الشــهداء وتعويضهــم مادي ـاً ومعنوي ـاً  .وخــال
المــدة  2014-2007أصبــح لديهــا أكـرث مــن  90ألــف مســتفيد ،وتشــمل تقديماتهــا :قطــع
أ ض
ا� الســكنية ،ومنــح عقاريــة للبنــاء ،والوحــدات الســكنية ،ورعايــة أبنــاء الشــهداء
الر ي
مــن الطلبــة ،ومنــح الــزواج ،وإعانــات عالجيــة واجتماعيــة ،وتحمــل تكاليــف الحــج
والســفرات ت
ال�فيهيــة ،والــدورات التدريبيــة ،وتوفـ يـر فــرص التعيـ ي ن
ـ� ف ي� المؤسســات
الحكوميــة(.)45
ف
•مؤسســة الســجناء السياسـ ي ن
ـي� :وتأسســت عــام  2006أيض ـاً وهــي تشــابه ي� نشــاطها
()46
ـي�  .ولــدى المؤسســة أكـرث
مؤسســة الشــهداء ســوى أنّهــا تعـىن بالســجناء السياسـ ي ن
من  59ألف مستفيد ت
ح� نهاية عام .)47(2016
وتــكاد البنيــة الحكوميــة ف ي� إقليــم كردســتان تماثــل تلــك الموجــودة ف ي� بقيــة العــراق ،لكــن
القليــم اســتحدث وزارة خاصــة بالشــهداء والمؤنفلـ ي ن
ـ�( )*48التـــي تأسســت عــام  ،2007والتـــي
إ
ف
ت
ـ� أسســت عــام  .1997فض ـا ً عــن وجــود بعــض
حلــت محــل مؤسســة الشــهيد ي� إ
القليــم الـ ي
الفــروق ف ي� داخــل المؤسســات المعنيــة بالحمايــة االجتماعيــة إذ تضــم وزارة العمــل والشــؤون
ف
القليــم أربــع مديريــات عامــة للرعايــة والتنميــة االجتماعيــة ف ي� اربيــل والســليمانية
االجتماعيــة ي� إ
الصــاح االجتماعــي (للســجناء) ،ودائــرة العمــل والضمــان
ودهــوك وكرميــان ،فضـا ً عــن دائــرة إ
االجتماعــي.

44

قانون مؤسسة الشهداء رقم ( )3لسنة  2006المعدل.

45

( /http://www.alshuhadaa.com/section_injazتمت الزيارة ي ف�  18ش
ت�ين ي ن
الثا�/
نوفم� )2016
ب

46

قانون مؤسسة السجناء رقم ( )4لسنة .2006

تمت الزيارة ي ف�  18ش
ت�ين ي ن
47
نوفم� 2016
الثا�/
ب
19=http://www.ppf.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid
ن
ف�ايــر وآب  /أغســطس  1988وأغلبهــم
48
ـ� شــباط /ب
* يقصــد بالمؤنفليـــن الذيــن تعرضــوا للهجــوم بالســاح الكيميــاوي مــا بـ ي
مــن الســليمانية وحلبجــة شــمال العــراق.
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 2-2-3حكومة إقليم كردستان

بالنســبة لحكومــة إقليــم كردســتان فــإن أ
ين
ين
والالجئــ� الذيــن
النازحــ�
الولويــة هــي لموضــوع
َّ
القليــم واقتصــاده الهــش ،ففــي دهــوك وحدهــا يوجــد  718ألــف الجــئ
يضغطــون عــى مــوارد إ
ق
ت
ـ� ســقطت بيــد مــا يســمى
ســوري ونــازح عـر يا� مــن الموصــل ،وبخاصــة مــن ايـ ي ي
ـزد� ســنجار الـ ي
الســامية" داعــش ف ي� آب /أغســطس  ،)49(2014مــا يجعلهــم يشــكلون ثلــث
بـــ "تنظيــم الدولــة إ
أ
أ
ســكان هــذه المحافظــة ،ويــزداد تفاقــم الوضــاع بالنســبة لهــم ولمضيفيهــم بســبب الوضــاع
ف
القليــم ف ي� أعقــاب فشــل االتفاقــات مــع الحكومــة االتحاديــة عــى اقتســام مــوارد
الخاصــة ي� إ
ف
القليــم مــن أقــل مــن  %4عــام 2012
النفــط وتوزيعهــا ،وبالفعــل فقــد ارتفعــت نســبة الفقــر ي� إ
ـوال  %15عــام .2016
إىل حـ ي

 3-2-3الحكومات المحلية ف ي� المحافظات يغ� المنتظمة بإقليم

ف
الصــاح عــى نظــام
عــى مــا يبــدو أن الحكومــات المحليــة ي� المحافظــات تعــارض عمليــة إ
ين
المســتحق� ،وهــو
غــر
الحمايــة إذا مــا اتجهــت إىل تقليــص عــدد المســتفيدين ،واســتبعاد ي
ف
ن
اتجــاه ظهــر واضحـاً ف ي� معارضــة توجهــات وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة ي� تحسـ يـ� آليــات
االســتهداف واعتمــاد البحــث االجتماعــي.

ت
الــ� يديرونهــا،
مــن جهــة أخــرى ،تتبايــن توجهــات
تلــك الحكومــات بحســب المناطــق ي
أ
ق
ن
ت
ـا� المناطق
ـ� تعـ ي
ـا� مــن المشــكالت المنيــة وتهديــد داعــش لهــا تختلــف عــن بـ ي
فالمحافظــات الـ ي
أ
ف
الك ـرث اســتقراراً .مــع ذلــك بــرز اتجــاه موحــد ي� ظــل اللجنــة التنســيقية العليــا للمحافظــات
غـ يـر المنتظمــة بإقليــم والـ تـ� يرأســها رئيــس الــوزراء وتضــم ف� عضويتهــا جميــع المحافظـ ي ن
ـ�
ي
ي
هــو ربــط دوائــر العمــل والشــؤون االجتماعيــة إداريـاً بأحــد معـ ن
ـاو� المحافــظ ،وماليـاً سـ تـرتبط
ي
بالدائــرة الماليــة ف ي� المحافظــة(.)50

49

ن
الالجئ� ،مصدر سبق ذكره ،ص 8
المفوضية السامية لشؤون
ي

50
2017

ف�ايــر
مقابلــة مــع الســيدة ســيل إســماعيل العمــري ،معــاون محافــظ نينــوى لشــؤون التخطيــط والموازنــة 23 ،شــباط /ب
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 3-3أصحاب المصلحة أ
الهليون
 1-3-3القطاع الخاص
و�كات خاصــة ،غـ يـر منتميــة إىل القطاعـ ي ن
يضــم القطــاع الخــاص أف ـراد ًا ومؤسســات ش
ـ� العــام
النتاجيــة (الســلعية والخدميــة)
والمختلــط ،وبهــذا المعــىن فهــو يشــمل جميــع النشــاطات إ
ذات الصفــة الفرديــة ،أو أ
ت
الــ� تقــوم عــى أســاس المبــادرة الحــرة
الرسيــة أو
المؤسســاتية ي
والقبــول بمخاطــر الســوق .فض ـا عــن مئــات آ
الم�وعــات الصغـ يـرة ش
الالف مــن ش
والم�وعــات
ً
أ
ف
ت
ـ� تؤلــف القطــاع غـ يـر المنظــم ي� االقتصــاد .لــذا فهــو يمتــد
الرسيــة والم ـزارع الصغـ يـرة والـ ي
ت
ـ�
إىل جميــع القطاعــات الصناعيــة والتجاريــة والخدميــة ،وجميــع المهــن العمليــة والفكريــة الـ ي
ال يتقـ ض
ـا� أفرادهــا دخ ـا ً أو إي ـراد ًا مــن الدولــة ،وإنمــا يعملــون بوســائلهم لكســب دخلهــم
ين
وتحســ� معيشــتهم .وغــن ي عــن القــول أنَّــه يقــوم عــى أســاس الملكيــة الخاصــة لوســائل
النتاجيــة فيــه عــى وفــق اعتبــارات الســوق وقواهــا وليــس
النتــاج ويكــون تخصيــص المــوارد إ
إ
مــن خــال المؤسســات العامــة.
ف
ـإن القطــاع الخــاص هــو
وبحســب إسـ تـراتيجية تطويــر القطــاع الخــاص ي� العـراق  ،2030-2014فـ َّ
"ذلــك الجــزء مــن االقتصــاد الوطـن غـ يـر الخاضــع لســيطرة الدولــة المبـ ش
ـا�ة ويــدار مــن أجــل
ي
الربــح"(.)51
خــال ســنوات الحكــم الملــ� تــم تأســيس نظــام الحمايــة االجتماعيــة ت ز
بال�امــن مــع والدة
ي
أ
ن
ـ
جن
ـ� ،فــكان مــن الطبيعــي أن تقتــر الحمايــة عــى المنشــآت
القطــاع الخــاص فالوط ـ ي وال ب ي
الكــرى إمكانيــة ي ن
الكبــرة الناشــطة ي� القطــاع الحديــث ،إذ وفــرت بنيــة ش
تأمــ�
ي
الم�وعــات ب
اشـ تـراكات منتظمــة للعمــال ،وقاعــدة بيانــات متطــورة قياس ـاً بالزمــن الــذي كانــت فيــه ،لكــن
االفتقــار إىل البنيــة التحتيــة الالزمــة والكــوادر الفنيــة القــادرة عــى تقديــم الخدمــات أ
للشــخاص
ض
ت
المشـ ي ن
ـ� تلقاهــا القطــاع
ـمول� بالنظــام أعــاق عمليــة التطويــر ،ثــم أن ال�بــات المتتاليــة الـ ي
الخــاص وبخاصــة تأميمــات عــام  1964كانــت قــد قوضــت كال مــن النشــاط االقتصــادي والحمايــة
االجتماعيــة ف� القطــاع الخــاص لصالــح ســلطة الدولــة وهيمنتهــا ،لــذا فقــد اتجهــت أ
الخـ يـرة إىل
ي
تقديــم التأمـ ي ن
ـ� االجتماعــي مــن الموازنــة العامــة ،وتــم تطويــر النظــم الصحيــة والتعليميــة
ـ� أو غـ يـر عاملـ ي ن
ـمول� بهــا عاملـ ي ن
برعايــة الدولــة وتمويلهــا ،بغــض النظــر عــن كــون المشـ ي ن
ـ�.

51
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جمهورية العراق ،مجلس الوزراء ،هيئة المستشارين ،ت
إس�اتيجية تطوير القطاع الخاص  ،2030-2014نيسان  ،2014ص 8

لقــد فــرض الســياق التاريخــي لتطــور القطــاع الخــاص عــدم حــدوث التوســع المطلــوب ف ي�
المــر الــذي جعــل غالبيــة أصحــاب أ
العمالــة والنشــاط االقتصــادي المنظــم ،أ
العمــال والقطــاع
ـط� ف� القطــاع غـ يـر المنظــم غـ يـر مشـ ي ن
ن
ن
ـمول� بالتغطيــة ألي
الخــاص والعمــال الزراعيـ يـ� والناشـ ي ي
أ
الحســان والتضامــن
نظــام للحمايــة االجتماعيــة ،مــا خــا الشــكال غـ يـر الرســمية القائمــة عــى إ
العشــائري.
ـ�ام أصحــاب العمــل ف� الوفــاء ت ز
وقــد شــهد نظــام الضمــان االجتماعــي تراجعــا ف� الـ ت ز
بال�اماتهم،
ي
ي
ت
الــ� طبقــت فيهــا بعــض أشــكال الضمــان ف ي� القطــاع الخــاص تهربــا
إذ شــهدت الســنوات ي
مــن دفــع االشـ تـراكات وصــل إىل أك ـرث مــن  %50مــن إجمــال المشـ تـر ي ن
ك� ،وانخفضــت حصيلــة
ي
أ
المــوال المحصلــة لمؤسســة التقاعــد والضمــان االجتماعــي (للعمــال) إىل اقــل مــن  %40مــن
اليـرادات المتوقعــة خــال عــام  .1970لــذا عمــدت الدولــة إىل تشــديد الغرامــات بحــق
ـال إ
إجمـ ي
ن ()52
المخالفـ يـ�  .إال أن تحســن الوضــع المـ يـال للدولــة بعــد تأميــم النفــط جعلهــا فـــي غنـــى عــن
متابعــة هــذا الموضــوع ،فاتجهــت إىل موازنتهــا العامــة لتقديــم أنــواع ســخية مــن الضمــان
االجتماعــي ،ووســعت أ
النــواع المختلفــة مــن الخدمــات العامــة ،ووســعت نشــاطها ت ز
ل�احــم
القطــاع الخــاص الــذي تضــاءل إســهامه ف� الناتــج المحــ� الجمـ ف
ـ�
ي إ
ـال ي� أواخــر العهــد الملـ ي
ي
ي
( )1956مــن  %85إىل  %73,8عــام  ،1970ثــم اســتمر باالنحــدار بعــد تأميــم النفــط حـ تـى وصــل
ت
ـأ� بشــكل عــام مــن هيمنتهــا عــى
إىل  %19عــام  ،1980لصالــح زيــادة نشــاط القطــاع العــام المتـ ي
إن هــذه
ـال قــوة العمــل العراقيــةَّ .
قطــاع النفــط الــذي ال يشــغل ســوى اقــل مــن  %2مــن إجمـ ي
الحقائــق تعـن ي فقــدان القطــاع الخــاص لقدرتــه عــى تحمــل مســؤوليته ،وتضــاؤل فــرص نمــوه
ف
ن
وتأكلهــا مــع زيــادة حجــم الدولــة واتســاع دورهــا ي� االقتصــاد الوط ـ ي
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جمال 2012 - 1953
شكل ( )4إسهام القطاع الخاص ف ي� الناتج
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الحصائية السنوية ،سنوات متفرقة
المصدر :جمهورية العراق ،الجهاز المركزي للإحصاء ،المجموعة إ

أن عمليــة
وعــى مــا يبــدو أن القطــاع الخــاص متحــرر مــن المســؤولية تجــاه العمــال ،طالمــا َّ
ن
ـو� ،فيمــا يبــدو نطــاق القطــاع المنظــم ضيقاً جــد ًا وال
التعاقــد معهــم تتــم خــارج إ
الطــار القانـ ي
يشــمل أغلــب النشــاطات الكبـ يـرة ،فلــم يجــر خــال الســنوات الســابقة تطويــر نظــام مســؤولية
أصحــاب العمــل فيمــا يتصــل بإصابــات العمــل بالنســبة للعمــال الذيــن يتعرضــون لحــوادث أو
إصابــات ترتبــط بالعمــل مبـ ش
ـا�ة.
للتأمــ� ف� أي مــن أ
ن
النشــطة التجاريــة أو
مــن جهــة أخــرى ال يخضــع العاملــون لحســابهم
ي ي
الصناعيــة أو الحرفيــة ممــن يــؤدون خدمــات ألنفســهم ،والعاملــون بالمهــن الحــرة ،والعاملــون
ف
ف
أ ض
وغ�هــا مــن المهــن.
ا� الزراعيــة ،والعاملــون ي� وســائط النقــل ي
ي� القطــاع الزراعــي أو مالكــو الر ي

 2-3-3االتحادات والنقابات المهنية والعمالية
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عــرف الع ـراق منظمــات مهنيــة قويــة ف� مراحــل ســابقة ،وتضمنــت قوانـ ي ن
ـ� إنشــائها ترتيبــات
ي
ن
تأمينيــة ،فعــى ســبيل المثــال تضمــن قانــون نقابــة المعلمـ يـ� ذي العــدد  66لســنة  1958أن
تقــوم النقابــة بتأســيس صنــدوق تأمـ ي ن
ـ� جماعــي مركــزه ف ي� بغــداد يقــدم المســاعدات الماليــة
ن
ألعضــاء النقابــة أو لورثتهــم .فضـا ً عــن أن قانــون نقابــة المهندسـ يـ� ذي العــدد  62لســنة 1959

تضمــن أن تقــوم النقابــة بالســعي “لضمــان مســتقبل أ
العضــاء ف ي� حــاالت المــرض والشــيخوخة
والبطالــة” والــذي الغــي وحــل محلــه القانــون ذي العــدد  28لســنة  .1967وبالمثــل بالنســبة
لنقابــة أ
الطبــاء (القانــون  114لســنة  ،)1966ونقابــة المحامـ ي ن
ـ� (القانــون  68لســنة  ،)1969ونقابــة
ـ� ،ونقابــة الصحفيـ ي ن
الفنانـ ي ن
وغ�هــا.
ـ� ي
وعــى الرغــم مــن الظهــور المبكــر للتنظيمــات العماليــة( )53إال أنها عانــت من الضعف واالنقســام
نتيجــة لعوامــل عــدة أهمهــا محدوديــة اهتمــام العمــال أنفســهم بتلــك التنظيمــات ،وتبعيتهــا
لبعــض أ
ين
لتأمــ� اســتمرارية
الحــزاب وموقــف الحكومــة منهــا ،ومحدوديــة المــوارد المتاحــة
نشــاطها ،ت
واخ�اقهــا مــن قبــل الســلطة لضمــان تبعيتهــا وبخاصــة ف ي� ظــل الحكــم الدكتاتــوري،
ق
ف
واىل حــد مــا تعــدد االنتمــاء الطائفــي واالثـن ي ي� المجتمــع العـر يا�.

إال أن الحكومــة وجهــت ض�بــة قويــة للحركــة النقابيــة ف ي� البلــد عــام  1987عندمــا أصــدر مجلــس
قيــادة الثــورة المنحــل القـرار  150والــذي قـ ضـى بعـ ِّـد العمــال ف ي� دوائــر الدولــة والقطاع االشـ تـر ياك
موظفـ ي ن
ـ� ويتســاوون معهــم ف ي� الحقــوق والواجبــات ،وبذلــك فقــد منــع العمــال ف ي� ش
الم�وعــات
ـا� يقتــر عــى
المملوكــة للدولــة مــن االنضمــام للنقابــات العماليــة ،وأصبــح التنظيــم النقـ ب ي
ن
ـاو� (المــادة عـ ش
ـا�اً)(.)54
القطــاع الخــاص والمختلــط والتعـ ي
وبعــد التغيـ يـر الــذي حملــه بــرزت مظاهــر االنقســام ف ي� التنظيمــات العماليــة عــى الرغــم مــن
ف
ـا� ،إال أن انقســاماً شــديد ًا ف ي� "االتحــاد العــام لنقابــات
شــيوع أجــواء الحريــة ي� العمــل النقـ ب ي
العمــال ف ي� الع ـراق" قــد قـ َّـوض وحدتــه ،فانشــطر إىل ســتة اتحــادات متنافســة تدعــي العمــل
مــن اجــل العمــال( .)55ويشــتد التنافــس بينــه وبيـــن إ"التحــاد العــام لنقابــات عمــال الع ـراق"
الــذي قــام بتوســيع عضويتــه مــن النقابــات مــن ســت نقابــات (الميكانيــك ،البنــاء ،النقــل،
الخدمــات ،النســيج ،العمــال الزر ي ن
اعيــ�) إىل تســعة نقابــات بإضافــة نقابــات النفــط والغــاز
ف
ت
ـ� الكهربــاء والمـ نئ
ـوا�( .)56وهــذا االنقســام يشــغل الحركــة
ي(� بغــداد والبــرة وكركــوك) ،ونقابـ ي
العماليــة كثـ يـر ًا عــن المطالبــة بحقــوق العمــال ،والســعي لتحسـ ي ن
ـ� نظــام الحمايــة االجتماعيــة.
ت
االســراتيجي
وعــى الرغــم مــن أن االتحــادات والنقابــات المهنيــة يمكــن أن تكــون الحليــف
أوىل التنظيمــات العماليــة هــي (جمعيــة أصحــاب الصنائــع) ي ت
الــ� تأسســت ي ف� تمــوز (يوليــو) 1929؛ و(جمعيــة عمــال
53
ت
الــ� تأسســت ف ي� عــام .1930
الميكانيــك العراقيــة) ي
الوقائع العراقية ،العدد  ،3143ي ف�  ،1987/3/30ص 179-178
54
هــذه االتحــادات هــي :االتحــاد العــام لنقابــات العمــال ي ف� الع ـراق (برئاســة :ســتار دنبــوس) ،االتحــاد العــام لنقابــات
55
ـ�) ،اتحــاد المجالــس العماليــة (برئاســة :فــاح علــوان) ،اتحــاد عمــال النفــط (برئاســة :حســن
ـ� رحيــم عـ ي
عمــال الع ـراق (برئاســة :عـ ي
ن
ين
ين
ين
تحســ�
العاملــ� ف ي� الكهربــاء (برئاســة:
والتعــاو� (برئاســة :ســعيد نعمــة) ،واتحــاد
العاملــ� ف ي� القطــاع المختلــط
جمعــة) ،اتحــاد
ي
ف
ن
ن
ش
ـا� /نوفمـ بـر
ـودا� ،خبـ يـر ي� وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة ( 17ت�يــن الثـ ي
الســاعدي) .المصــدر :مقابلــة مــع الســيد كاظــم شــمخي السـ ي
.)2016
56
نوفمــر )2016
ب

مقابلــة مــع الســيد عدنــان الصفــار ،عضــو المكتــب التنفيــذي ي ف� االتحــاد العــام لنقابــات عمــال العـراق ( 17ش
ت�يــن الثـ ي ن
ـا�/
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لتطويــر برامــج الحمايــة االجتماعيــة ،وبخاصــة تلــك المرتبطــة بالتدريــب وإدمــاج أ
الفـراد الذيــن
ف
أن دور هــذه االتحــادات عــى الرغــم مــن تعددهــا مــا يـزال
يعملــون ي� ظــروف عمــل ســيئة ،إال َّ
ضيق ـاً ،وتحــوم حــول نشــاطات بعضهــا شــبهات الفســاد والهمــال لرســالتها أ
الساســية(.)57
إ

 3-3-3المنظمات يغ� الحكومية

ف
غــر الحكوميــة بعــد عــام  ،2003إال أن
شأ�نــا ســابقا إىل الزيــادة
الكبــرة ي� عــدد المنظمــات ي
ي
أ
تجربتهــا لــم تكــن هــي الخــرى بمســتوى الطمــوح ،فكثـ يـر مــن هــذه المنظمــات عبــارة عــن
تنظيمــات صوريــة ،أو واجهــات ألح ـزاب وتنظيمــات سياســية ،فض ـا ً عــن اسـ ش
ـت�اء الفســاد ف ي�
بعضهــا.
ن
ـد� والنقابــات واالتحــادات المهنيــة والعماليــة دور ًا مهم ـاً ف ي�
وتمــارس منظمــات المجتمــع المـ ي
الرقابــة عــى أداء الحكومــة ف� مجــال الحمايــة االجتماعيــة .فضـا عــن أن هــذه أ
الطـراف يمكن أن
ً
ي
تقــدم الدعــم والخـ بـرة الفنيــة ،وأن تســهم ف ي� توفـ يـر المعلومــات وتقويــم االنجــازات المتحققــة
ف ي� مجــال الحمايــة االجتماعيــة وأرضياتهــا ،وبخاصــة وأن التوصيــة  202لعــام  2012بشــأن أرضيــات
الحمايــة االجتماعيــة تؤكــد رصاحــة عــى دور المنظمــات غـ يـر الحكوميــة ،بوصفهــا ش�يــكا إضافيــا
ف
ـإن هــذه المنظمــات تعــد عنــارص فاعلــة
ي� الحــوار الوطـن ي وعمليــة الرصــد .مــن جهــة أخــرى ،فـ َّ
الرادة السياســية الحــرة ومنــارص طبيعــي لحقــوق المواطنـ ي ن
ـ� وســبل تمكينهــم.
ضمــن إ

 4-3المنظمات الدولية
أ
النســان ،وأداة مهمــة
وعدهــا حقـاً مــن حقــوق إ
ثمــة إدراك عالمــي لهميــة الحمايــة االجتماعيــةِّ ،
إلرســاء االســتقرار ،لــذا تحــاول كثـ يـر مــن المنظمــات والــدول دعــم أنظمــة الحمايــة ف ي� البلــدان
الناميــة ،وحــث أ
الخـ يـرة عــى إدراجهــا ضمــن برامجهــا الحكوميــة.
ف
تأثــر ف ي� نظــام
تنشــط عــدد مــن المنظمــات الدوليــة ي� العــراق ،ويمكــن أن يكــون لدورهــا ي
ت
الــ� يمكــن أن تجــرى عليــه:
الحمايــة القائــم إ
والصالحــات ي
•منــذ انضمــام العـراق إىل منظمــة العمــل الدوليــة عــام  1932صــادق عــى  66اتفاقيــة
ف ي� شــؤون العمــل جميعهــا ســارية المفعــول .وقــد عملــت المنظمــة العمــل الدوليــة
ـ� مــع الحكومــة ومنظمــات العمــل وأصحــاب العمــل عــى
عــى المســتوى المؤسـ ي
صياغــة سياســات تفصيليــة وبنــاء القــدرات المؤسســية لتنفيــذ برامــج العمــل الالئــق.
فض ـا ً عــن دعمهــا عمليــة صياغــة قانــون العمــل الع ـر ق يا� .ودعــم المنظمــة لتنفيــذ
57
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المصدر السابق نفسه.

سياســة التشــغيل الوطنيــة  .2011وبالمثــل عملــت المنظمــة مــع حكومــة إقليــم
ـج إلعانــة
كردســتان لوضــع سياســة التشــغيل ف ومراجعــة قانــون العمــل ووضــع برنامـ ٍ
القليــم(.)58
ـ� ي� إ
البطالــة بحســب الســياق المحـ ي
ـ� الع ـراق والبنــك الــدول اتخــذ أ
•وبعــد مــدة طويلــة مــن القطيعــة بـ ي ن
الخـ يـر ق ـرارا
ي
ف
ين
المانحــ� ي� مدريــد ( ،)2003ويدعــم البنــك
بالعــودة إىل العــراق ف ي� أثنــاء مؤتمــر
الــدول إصــاح نظــام الحمايــة االجتماعيــة وبخاصــة نظــام البطاقــة التموينيــة
ي
ومواجهــة الفقــر ،فقــد دعــم البنــك وضــع ت
إســراتيجية التخفيــف مــن الفقــر ف ي�
الــدول ووزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة
العــراق  .)59(2014-2009وتوصــل البنــك
ي
ف
السـ تـراتيجية للحمايــة االجتماعيــة ي� العـراق (،)2019-2015
إىل وضــع خارطــة الطريــق إ
ت
ـ� تتضمــن ثالثــة مكونــات أساســية هــي :القطــاع غـ يـر المنظــم ،وتطويــر ورصــد
والـ ي
ين
وتحســ� جــودة مخرجــات التدريــب المهــن ي الموجــه
سياســات ســوق العمــل،
للتشــغيل( .)60فضـ ًـا عــن إصــاح نظــام التقاعــد الوط ـ ين مــن خــال تعديــل قانــون
التقاعــد ذي العــدد  9لعــام  ،2014باتجــاه خفــض المعـ ّـدل ت
ال�اكمــي مــن  %2.5إىل
%1.5؛ وزيــادة مـ ّـدة الخدمــة الدنيــا مــن  15إىل  20ســنة الســتحقاق الراتــب التقاعــدي؛
الجــور الحتســاب الرواتــب التقاعديــة مــن الســنوات الثــاث أ
وتبديــل قاعــدة أ
الخـ يـرة
ّ
إىل الســنوات الســبع أ
الخـ يـرة؛ وتقليــص الظــروف التأهيليــة للرواتــب التقاعديّــة للبقــاء
أ
أ
أ
الــدول
خــراء البنــك
هــال ،والطفــال .وبحســب ب
ي
عــى قيــد الحيــاة لــ�زواج ،وال ي
اكميــة تتجــاوز
ـإن هــذه إ
فـ َّ
الصالحــات يُمكــن أن تــؤدي إىل توليــد وفــورات ماليــة تر ّ
ت
ال�يليــون دينــار ع ـر ق يا� ف ي� العــام  2018و 31تريليــون دينــار ع ـر ق يا� ف ي� العــام .)61(2028
•ومنــذ عــام  2007تقــدم منظمــة الهجــرة الدوليــة الدعــم للعـراق ،وتركــز عــى الفئــات
ـ� داخليـاً والعائدين والمقيمـ ي ن
الهشــة والنازحـ ي ن
ـ�(.)62
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ـر ،إسـ ت
ـراتيجية ش
ـدول،
59
ال�اكــة مــع جمهوريــة العـراق للســنوات الماليــة  ،2016-2013البنــك الـ ي
البنــك الـ ي
ـدول إللنشــاء والتعمـ ي
واشــنطن ،2012 ،ص 24-23
خارطــة الطريــق إال ت
ش
المــروع رقــم  - 1خارطــة الطريــق
ســراتيجية للحمايــة االجتماعيــة ي ف� العــراق ( ،)2019-2015وثيقــة
60
ال ت
ش
ســراتيجية للحمايــة االجتماعيــة ف ي� العــراق ( ،)2019-2015وثيقــة المــروع رقــم 2
إ
ـر ،وثيقــة برنامــج لقــرض مقـ َ ت
ـرح بقيمــة  1,2مليــار د .أ .إىل جمهوريّــة الع ـراق 17 ،كانــون
61
البنــك الـ ي
ـدول إللنشــاء والتعمـ ي
أ
الول/ديســم�  :2015مــن أجــل تمويــل برنامــج تحقيــق االســتقرار المـ ف
ـفافية
ب
ـال ي� حــال الطــوارئ وضمــان اســتدامة الطاقــة وتطويــر شـ ّ
ي
المؤسســات ت
الــ� تملكهــا الدولــة/http://documents.worldbank.org ،
ي
المنظمة الدولية للهجرة -العراق ،برنامج تنشيط المجتمع ،أيار  ،2016ص 2
62
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ين
للنازحــ�
•فيمــا ينشــط برنامــج الغــذاء العالمــي ف ي� تقديــم المســاعدات الغذائيــة
والمهجريــن.
أ
ن
دول
•ولــدى المفوضيــة الســامية للمــم المتحــدة لشــؤون الالجئـ يـ�  UNHCRتفويــض ي
لمســاعدة وحمايــة الالجئـ ي ن
ـ� والســعي إليجــاد حلــول دائمــة لهــم .ف ي� إطــار االســتجابة
الموســعة أ
ف
ف
للمــم المتحــدة ي� العــراق ،للمفوضيــة دور قيــادي ي� تنســيق ثالثــة
قطاعــات تـ شـرف عــى احتياجــات الحمايــة والمــأوى للنازحـ ي ن
ـ� وكذلــك تنســيق وإدارة
المخيمــات .تلــك القطاعــات تضــم  146منظمــة إنســانية ف ي� جميــع أنحــاء البــاد(.)63
•وتعمــل الوكالــة أ
المريكيــة للتنميــة الدوليــة  USAIDمــع وزارة الصحــة العراقيــة عــى
تطويــر الرعايــة الصحيــة أ
الوليــة ف ي� العـراق  PHCPIوالــذي يســعى إىل تحقيــق عــدد
أ
الدارة ،وتحسـ ي ن
ـ� الخدمــات رسيريــة ذات الجــودة؛
مــن الهــداف هــي “تعزيــز نظــم إ
والقبــال عــى خدمــات الرعايــة الصحيــة
وتوســيع مشــاركة المجتمــع لزيــادة الطلــب إ
أ
ف
الوليــة .ســوف يغطــي المـ شـروع مــا ال يقــل عــن  360عيــادة ي� محافظــات الع ـراق
الثمانيــة عـ شـر”(.)64
ـر� آســيا) ف ي� برامــج
•وتعمــل منظمــة االســكوا (اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغـ ب ي
متعــددة لعــل أهمهــا برنامــج تحديــث القطــاع العــام  ،2017-2013فضـا ً عــن عملهــا
والتهجــر القــري ولخطــة التنميــة
ف ي� إطــار الدعــم االستشــاري والفــن ي للــنز وح
ي
المســتدامة ف ي� العــراق .2022-2018
ت
ش
الــ�
•وتــرف منظمــة الصحــة العالميــة عــى مــا أيســمى "المجموعــة العنقوديــة" ي
تضــم  29منظمــة دوليــة ،تعــىن بالدرجــة الســاس بمشــكالت الــنز وح(.)65

أ
ن
ـ� -مكتــب العـراق،
63
مقابلــة مــع ليــى جــان ناصيــف ،مســاعد ممثــل المفوضيــة الســامية للمــم المتحــدة لشــؤون الالجئـ ي
(ف�ايــر) .2017
 22شــباط ب
أ
أ
ف
ف
ـم�
46
الوكالــة المريكيــة للتنميــة الدوليــة ،مـ شـروع الرعايــة الصحيــة الوليــة ي� العـراق (تمــت الزيــارة ي�  9كانــون االول /ديسـ ب
)2016
65
.2017
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ف�ايــر
مقابلــة مــع الدكتــور محمــد جبـــر حويــل ،معــاون مديــر عــام دائــرة الصحــة العامــة /وزارة الصحــة 21 ،شــباط /ب

الفصل الرابع
الحماية االجتماعية من منظور أصحاب المصلحة:
التصنيف وتحليل المواقف
ف
ن
ـا�
َّ
ـياس القائــم ،والــذي يعـ ي
إن وضــع الحمايــة االجتماعيــة ي� العـراق يرتبــط بقــوة بالنظــام السـ ي
مــن مشــكالت عديــدة نتيجــة عــدم التوافــق عــى أســس العمليــة السياســية ،بحيــث تصبــح
الديمقراطيــة ف� ظلــه غــر مكتملــة أ
الركان ،أو كمــا وصــف الع ـراق ف ي� تقريــر منظمــة فريــدوم
ي
ي
أ
ت
ـ� تواجههــا حكومــة البــاد الضعيفــة
هــاوس الخـ يـر ( )2017بأنهــا غـ يـر حــرة بســبب التهديــدات الـ ي
بحســب التقريــر(.)66
لــذا تتأثــر عمليــة صناعــة السياســة العامــة ف ي� مجــال الحمايــة االجتماعيــة وأرضياتهــا بعــدد مــن
ـياس نفســه ،وبنيتــه ومشــكالته ،فض ـا ً عــن
المتغـ يـرات والقــوى ،ترتبــط بطبيعــة النظــام السـ ي
ن
الجمــاع الوطـ ي والمشــاركة الواســعة
طبيعــة سياســة الحمايــة االجتماعيــة نفســها ،وحاجتهــا إىل إ
ف ي� صياغتهــا وتنفيذهــا.
ينــرف مفهــوم قــوة أصحــاب المصلحــة إىل مقدرتهــم عــى العمــل بمــا يتوافق مــع مصلحتهم
وتوقعاتهــم ،ويمكــن أن تتـ ت
ـأ� القــوة مــن مصــادر عــدة منهــا :الكاريزمــا الشــخصية ،والمســتوى
الوظيفــي ،والقــدرة عــى التحكــم بالمــوارد ،وامتــاك المعلومــات ،والمهــارات ،فضــا ً عــن
التحكــم ببعــض عنــارص البيئــة الفاعلــة.
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وعموما هناك أربعة أنواع من أصحاب المصلحة وهم:

 1-4أصحاب القرار
وهــم أ
الشــخاص أو المجموعــات الذيــن يتمتعــون بنفــوذ رســمي يخولهــم اتخــاذ قــرار ذي
ت
ـ� حكمــت الع ـراق
صلــة
بموضوعــة الحمايــة االجتماعيــة؛ وعمومــا تتســم النخبــة الحاكمــة الـ ي
ف
منــذ التغيـ يـر ي� نيســان /ابريــل  2003بأنهــا مزيــج مــن أف ـراد عــاش كثـ يـر منهــم حيــاة المهجــر،
خ�اتهــم ف ي� الحكــم كانــت ضئيلــة ،وحـ تـى بالنســبة لمــن
وتعرفــوا إىل النظــم الغربيــة ،إال أن ب
ف
الســياس فانــه ف ي� الغالــب انخــرط ي� صفــوف المعارضــة السياســية للنظــام
مــارس العمــل
ي
ف
و� ظــل نظــام يعتمــد كثـ يـر ًا عــى
الســابق ،ولــم يختـ بـر ممارســة الحكــم إال بعــد التغيـ يـر ،ي
االنتمــاء القومــي واالث ـن والحــز� معيــار ًا لالرتقــاء الســياس ،فــإن النخــب صانعــة الق ـرار �ف
َّ
بي
ي
ي
ي
المســتويات العليــا ،تقتــر غالب ـاً عــى الحزبيـ ي ن
ـ� ممــن ال عهــد لهــم بــإدارة شــؤون الدولــة
والحكــم ،وصنــع السياســات العامــة.

الحكومة االتحادية وحكومة إقليم كردستان
خــال الســنوات القليلــة الماضيــة بــرز اتجاهــان ف ي� تعاطــي الحكومــة مــع قضيــة الحمايــة
االجتماعيــة ،فقــد اتجهــت ف ي� أوقــات الوفــرة ف ي(� ظــل ارتفــاع أســعار النفــط) إىل زيــادة االهتمــام
بالحمايــة االجتماعيــة ،ســواء مــن ناحيــة توســعة حجــم الفئــات المشــمولة ،أو مــن ناحيــة
زيــادة التقديمــات لهــم ،مفضلــة بذلــك تخصيــص نســبة متناميــة مــن النفــاق العــام أ
للجــور
إ
والرواتــب التقاعديــة عــى حســاب خفــض إنفاقهــا عــى الســلع والخدمــات ،وهــو مــا أثــر ســلباً
أ
ف
ف
تز
ـل� الناتــج عــن
ي� قدرتهــا ي� المراحــل الالحقــة عــى تلبيــة تلــك االل�امــات أو مواجهــة الثــر السـ ب ي
ـ� نوعيــة الخدمــات العامــة وجودتهــا وزيــادة قــدرة العاملـ ي ن
تخصيــص أمــوال أقــل لتحسـ ي ن
ـ� عــى
أداء عملهــم بكفــاءة.
وقــد أدى ذلــك االتجــاه إىل جعــل العـراق يتمتــع بأعىل نســبة إنفــاق عــى المســاعدة االجتماعية،
ـدول إىل أن نســبة مــا ينفقــه العـراق عــى المســاعدة االجتماعيــة مــن
اذ تشـ يـر بيانــات البنــك الـ ي
ـوال الضعــف مــا تنفقــه أعــى
ـ
بح
ـوق
ـ
تف
ـي
ـ
وه
،%16
ـوال
ـ
ح
إىل
ـل
ـ� تصـ
ي
ي
إجمـ ي
ـال الناتــج المحـ ي
ف
رث
النفــاق المماثــل ي� تركيــا ،وبعـ شـر م ـرات مــن
ـوال ثمــان م ـرات مــن إ
الــدول إنفاقـ أـا ،وأك ـ بحـ ي
ف
ف
()67
النفــاق ي� اليمــن .
ـوال  16مــرة إ
إ
النفــاق ي� الردن ،وبحـ ي
67
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ـا� ،فهــو االتجــاه الــذي بــرز ف� أوقــات أ
ن
الزمــة ،فقــد اضطــرت الحكومــة إىل
أمــا االتجــاه الثـ ي
ي
خفــض إنفاقهــا ،والتنصــل مــن بعــض ت ز
النفــاق
ال�اماتهــا ،ومــرة أخــرى إىل المزيــد مــن خفــض إ
عــى ش�اء الســلع والخدمــات أ
ف
المــر الــذي فاقــم مــن الواقــع الخدمــي ي� مجــاالت عديــدة منهــا
التعليــم والصحــة والحمايــة االجتماعيــة.
وممــا ال شــك فيــه أن الفاعــل أ
الســاس ف ي� نظــام الحمايــة االجتماعيــة هــي الحكومــة ،كونهــا
ف
أ ف
و� مجــال الحمايــة االجتماعيــة خصوص ـاً ،وهــي تتحمــل
المنفــق الكـ بـر ي� االقتصــاد عموم ـاً ،ي
النفــاق العــام ،فضــا ً عــن أنهــا المخطــط والمنفــذ للسياســات
المســؤولية عــن توجيــه إ
أ
االجتماعيــة .وقــد تعهــدت حكومــة الدكتــور حيــدر العبــادي بـــ "زيــادة كفــاءة خدمــات المــان
االجتماعــي ،وضمــان حقــوق الفئــات أ
ـن� ،وعاطلـ ي ن
ـ� ،ومسـ ي ن
الوىل بالرعايــة مــن أرامــل ومعاقـ ي ن
ـ�،
وذوي احتياجــات خاصــة"(.)68
ويــرز ف� الحكومــة اتجــاه تقشــفي واضــح ،وهــو أ
المــر الــذي اشــتكت منــه اللجنــة الماليــة ف ي�
ب ي
مجلــس النــواب ف� مالحظاتهــا ت
الــ� قدمتهــا للحكومــة عــى الموازنــة االتحاديــة لعــام ،2015
ي
ي
النفــاق واعتمــاد سياســة التقشــف هــي الســمة الرئيســة الـ ت
ـ� طغــت
ـط
ـ
"ضغ
وحينهــا ذكــرت أن
إ
ي
ش
عــى المنهــج التخطيطــي لمــروع قانــون الموازنــة ومــن خــال تحليــل أحكامــه ونصوصــه
ت
ـ� رســمت معالــم الموازنــة تــم التوصــل إىل أنَّهــا موازنــة أعبــاء ،حيــث خططــت
وجداولــه الـ ي
ت
االقــراض الداخــ� والخارجــي ممــا ي ز
ســ�يد مــن العــبء عــى الخزينــة العامــة
لصالحيــات
ي
أ
ض
()69
للســنوات المقبلــة ،وتحمــل الجيــل الحــا� والجيــال المســتقبلية أعبــا ًء ثقيلــة"  .وهــي
ـنت� الالحقتـ ي ن
اتجاهــات اســتمرت ف� موازنــات السـ ي ن
ـ� ،ويُمكــن أن يُحــدث ض�ر ًا ف ي� نظــام الحمايــة
ي
االجتماعيــة المتصــدع أصــا ،إذ يعمــل التقشــفيون عــى إثــارة الشــكوك حــول تكلفــة الحمايــة
االجتماعيــة وبرامجهــا ،وهــو أمــر ظهــر بالفعــل ف ي� موازنــة عــام  ،2017إذ خفضــت مخصصــات
البطاقــة التموينيــة مــن  2,5تريليــون دينــار إىل  1,6تريليــون دينــار ،وهــو ن
أد� مبلــغ وصلــت إليــه
تخصيصاتهــا منــذ عــام .2003
تتبـىن وزارة الماليــة االتجــاه التقشــفي بحكــم دورهــا ف ي� عمليــة إعــداد الموازنــة وتنفيذهــا والرقابة
ـ� عــام  2016ومــا ت
الداريــة عليهــا ،وتظهــر بيانــات النشــاط المــال للــوزارة مــا بـ ي ن
تق�حــه لعــام
إ
ي
حيدر العبادي ،ملف برنامج حكومة جمهورية العراق لالعوام  ،2018-2014بغداد ،ايلول http://www.cabinet.iq/( .2014
68
)5240=ArticleShow.aspx?ID
تقرير اللجنة المالية النيابية حول الموازنة المالية االتحادية لعام  2015الذي تمت قراءته يوم أالربعاء 07 ,كانون ي ن
69
الثا�/يناير
ف
االقتصادي� العر ي ن
ين
اقي� /07/01/2015/http://iraqieconomists.net/ar
ال�لمان ،شبكة
 2015ي� جلسة ب
ديسم� )2016
(تمت الزيارة ف ي�  6كانون االول/
ب
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ـ� والعسـ ي ن
 2017انخفاضــا ف� تخصيصــات الرعايــة االجتماعيــة (الرواتــب التقاعديــة للمدنيـ ي ن
ـكري�
ي
عــدا مجلــس القضــاء وإقليــم كردســتان) ،والـ تـ� شــهدت انخفاض ـاً إجمالي ـاً بنســبة � ،%12,7ف
ي
ي
ف
ف
ن
و� العســكرية بنســبة .%9,6
حـ يـ� بلــغ حجــم التخفيــض ي� الرواتــب التقاعديــة المدنيــة  %16,8ي
أ
ت
إال إن التخفيــض الكـ بـر كان مــن نصيــب شــبكة الحمايــة االجتماعيــة بحســب المســودة المق�حــة
أن
لموازنــة  2017مــن  6,300تريليــون دينــار عــام  2016إىل  2,296تريليــون دينــار عــام  ،2017أي َّ
التخفيــض يبلــغ .)70(%65,4
وهنــا ينبغــي إضافــة أثــر آخــر لالتجــاه التقشــفي الــذي تتبنــاه وزارة الماليــة هــو مــن خــال
الخفــض الكبــر ف� النفــاق عــى الســلع والخدمــات أ
المــر الــذي يهــدد قــدرة مؤسســات الدولــة
ي ي إ
الخدميــة عــى تقديــم خدماتهــا بالحجــم والجــودة المطلوبــة.
ف
القليــم فإنهمــا ال يؤديــان بحســب وضعهمــا
و� إ
أمــا بالنســبة لمجلــس النــواب االتحــادي ي
ف
وال�امــج ،لكنهمــا يُمكــن أن يؤديــا دور ًا رقابي ـاً
الدســتوري دور ًا ي� صياغــة السياســات والخطــط ب
ـ� الـ ت
مهم ـاً عــى عمليــة تنفيــذ السياســات وإنفــاذ القوانـ ي ن
ـ� يتــم إقرارهــا ،فض ـا ً عــن دورهمــا
ي
ف
ف ي� عمليــة الموازنــة العامــة .وقــد فشــلت محاولــة تدخــل مجلــس النــواب االتحــادي ي� نظــام
الحمايــة االجتماعيــة ،ففــي عــام  2010صــدر القانــون ذي العــدد  18لســنة  2010والــذي كان
أكــر للمحافظــات عــن طريــق فــك ارتبــاط دوائــر الشــؤون االجتماعيــة
ســيعطي صالحيــات ب
ت
ن
ش
بالمحافظــ� مبــا�ة ،وتمــارس الصالحيــات
ف ي� وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة ل�تبــط
ي
المتعلقــة باختصاصهــا عــى وفــق قانــون المحافظــات غـ يـر المرتبطــة بإقليــم ذي العــدد 21
لســنة  ،2008أ
المــر الــذي يعـن ي السـ يـر أكـرث نحــو الالمركزيــة( .)71وقــد قــدم رئيــس الــوزراء طعنـاً
لــدى المحكمــة االتحاديــة بعــدم دســتورية هــذا القانــون وقــد حكمــت بإلغائــه وإلغــاء آ
الثــار
ت
الم�تبــة عليــه(.)72
أ
كثــر ًا مــن
وإذا نظرنــا إىل المواقــف الفرديــة لعضــاء مجلــس النــواب ،فإنهــم ال يؤيــدون ي
مواقــف الحكومــة ،فعــى ســبيل المثــال ،تباينــت وجهــات نظرهــم حــول إج ـراءات الحكومــة
الـ تـ� تتعلــق باالســتثناءات الـ ت
ـ� منحــت لبعــض الفئــات مــن حقــوق تقاعديــة أدت إىل تحميــل
ي
ي
صنــدوق التقاعــد ألعبــاء إضافيــة ألشــخاص لــم يدفعــوا اســتحقاقاتهم التقاعديــة ليســتحقوا
الشــمول ،لــذا فإنَّهــم يــرون أن يتــم تمويــل اســتحقاقات هــذه الفئــات التقاعديــة مــن حســاب
70

ينظر :جمهورية العراق ،وزارة المالية ،نص ش
م�وع الموازنة االتحادية لعام 2017

قانون رقم  18لسنة  2010فك ارتباط دوائر الشؤون االجتماعية ي ف� وزارة العمل والشؤون االجتماعية ،الوقائع العراقية العدد
71
 4148ف ي�  15آذار (مارس) 2010
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72

قرار المحكمة االتحادية العليا رقم  44لسنة .2010

خــاص مــن وزارة الماليــة وليــس مــن الصنــدوق(.)73
الج ـراءات ذات الصلــة
ويــرى بعــض أنصــار السياســات التقشــفية أن تعتمــد الحكومــة بعــض إ
بالحمايــة االجتماعيــة ومنهــا(:)74
•تحويــل تخصيصــات البطاقــة التموينيــة وتخصيصهــا للنازحـ ي ن
ـ� والعوائــل الفقـ يـرة بصيغــة
كوبونــات أو صكــوك ماليــة لتغطيــة نفقــات المــواد التموينيــة والوقــود.
•مراجعة وتخفيض سلم رواتب القطاع الحكومي والمخصصات والمنافع.
•إيقاف سياسة التوظيف عىل مالك الدولة كنمط عام لخلق الوظائف.

ـب� العاطلـ ي ن
•إحالــة البطالــة المقنعــة عــى الضمــان االجتماعــي وربــط "المنتسـ ي ن
ـ�" بب�نامــج
ـ� محــدد بســقف زم ـن ي ليتمكنــوا مــن العمــل ف ي� ش�كات القطــاع الخــاص والمختلــط.
تدريـ ب ي
ف
ـياس
القليــم فانــه يواجــه وضعـاً معقــد ًا بســبب
أمــا بالنســبة لمجلــس النــواب ي� إ
التنافــس السـ ي
بـ ن أ
ف
ف
القليــم،
القليــم ،ومحاولــة بعضهــا فــرض رؤيتهــا ي� إدارة إ
ـ� الح ـزاب الكرديــة الرئيســة ي� إ
ي
الســهام ف ي� السياســة العامــة أو الرقابــة عــى إنفــاذ
لــذا فــان ذلــك عطــل فاعليتــه وقدرتــه عــى إ
أ
ف
القوانـ ي ن
القليــم إىل تراجــع دوره لصالــح حكومــة
ـ� ،فيمــا أدت الزمــة االقتصاديــة والسياســية ي� إ
ـإن دوره ف ي� مجــال الحمايــة االجتماعيــة يعــد غامضــا وغـ يـر محــدد المالمــح.
اربيــل ،لــذا فـ َّ
ومــن جهتهــم يعــارض بعــض السياسـ ن ف
النفــاق االجتماعــي ألنهــم يــرون
ـي� ي� الحكومــة زيــادة إ
ي
ف
ت
الــ� يمكــن أن يترصفــون بهــا مــن خــال وزاراتهــم ،وحجتهــم ي� ذلــك
فيــه هــدرا للمــوارد ي
ت
ـ� تشــوب عمليــة االســتهداف .وبالفعــل فقــد واجهــت عمليــة تمريــر حصــة الحمايــة
العيــوب الـ ي
الرادة
االجتماعيــة مــن تخصيصــات الموازنــة العامــة معارضــة داخــل مجلــس الــوزراء .إن إ
أ
ف
ز
ـال المتــاح
السياســية تعــد مهمــة ي� حالــة الحمايــة االجتماعيــة ،لنهــا تحــدد أو توســع الحـ يـ� المـ ي
لتمويــل الضمــان االجتماعــي ،عــى الرغــم مــن أن الحكومــة تملــك إمكانيــات منــاورة ماليــة كبـ يـرة
ز ض
ف ي� ظــل سـ
ـ� للتحويــات
ـيطرتها التامــة عــى الريــع النفطــي ،وإمكانيــات توســيع الحـ يـ� ال�يـ ب ي
االجتماعيــة ف� المديـ ي ن
ـ� القصـ يـر والطويــل ،فضـا ً عــن أن حداثــة نشــوء الماليــة المحليــة تمهــد
ي
الجنا� (عضو مجلس النواب) ،موازنة عام  -2016التحديات والحلول ،مركز البحوث
73
حول هذا الرأي ينظر :عدنان ي ب
والدراسات العراقية (مبدع)( 10057=http://mobdii.org/ArticleDetails.aspx?ID .تمت الزيارة ف�  6كانون أ
ديسم�  )2016والمركز
الول/
ب
ي
أ
أ
للكث� من
من�ا ي
عبارة عن تجمع مدعوم من قبل رئيس الوزراء السبق أياد عالوي ونائبه السبق برهم صالح وعدنان الباجه جي ،ويشكل ب
اعضاء مجلس النواب( 10057=http://mobdii.org/ArticleDetails.aspx?ID .تمت الزيارة ف�  6كانون أ
ديسم� )2016
ول/
ال
ب
ي
الجنا� ولؤي الخطيب ،إالصالح االقتصادي ي ف� العراق  ،2015مركز البحوث والدراسات العراقية (مبدع)http://.
74
عدنان ي ب
( 53=mobdii.org/ArticleDetails.aspx?IDتمت الزيارة ف�  6كانون أ
ديسم� )2016
الول/
ب
ي
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اليــرادات المحليــة وتخصيــص جــزء منهــا لتمويــل برامــج
الطريــق إليجــاد التوافــق بشــأن إ
ـ�.
الضمــان االجتماعــي عــى المســتوى المحـ ي

جدول ( :)5صناع القرار من أصحاب المصلحة :خالصة القضايا والمواقف
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القضايا الرئيسة
بالنسبة ألصحاب
المصلحة

ت

أصحاب
المصلحة

المعرفة
بالحماية
االجتماعية

1

مجلس النواب

كث�اً
ال يعرفون ي
عن الحماية
االجتماعية.

•إقرار ش
الت�يعات
المهمة.
التعب� عن مصالح
• ي
ين
ين
والداعم�
الناخب�
(أحزاب طوائف)

•توسيع الفئات
المشمولة بالحماية
االجتماعية

2

الحكومة
(بالجمال)
إ

معرفة يغ�
مكتملة

الرهاب.
•مواجهة إ
•تحقيق االستقرار
االقتصادي
والسياس .
ي
•تحقيق التنمية.
•تعزيز الوحدة
الوطنية.
•معالجة البطالة.
•إصالح المؤسسات
العامة.
•تعزيز الالمركزية
الداري
والنظام إ
ف ي� البلد

• ين
تحس� نظام الحماية
االجتماعية .
• ين
تحس� نظام
االستهداف.
•إصالح بعض النظم
ومنها نظام التوزيع
العام (البطاقة
التموينية)
توف� الموارد المالية
• ي
النفاق العام
لتمويل
إ
•المزيد من الالمركزية
ف ي� نظام الحماية
االجتماعية

3

وزارة العمل
والشؤون
االجتماعية

معرفة يغ�
مكتملة

توف� التمويل
• ي
ألنشطتها المختلفة
• ين
تحس� البنية
الدارية
إ
واللوجستية
لعملها.

•إنفاذ قانون الحماية
االجتماعية لعام
2014
• ين
تحس� آليات
االستهداف
توف� الموارد المالية
• ي
لتنفيذ برامج الحماية
االجتماعية

الموقف بشأن الحماية
االجتماعية

ت

أصحاب
المصلحة

المعرفة
بالحماية
االجتماعية

القضايا الرئيسة
بالنسبة ألصحاب
المصلحة

الموقف بشأن الحماية
االجتماعية

4

وزارة المالية

معرفة يغ�
مكتملة

توف� الموارد
• ي
المالية للدولة
النفاق
لتمويل إ
العام.

•الحماية مكلفة ويمكن
توجيه الموارد المالية
إىل وجهات ث
أك�
إنتاجية.

5

وزارة التخطيط

معرفة يغ�
مكتملة

•تطوير الخطط
االقتصادية لعموم
البلد
•التخطيط إلعادة
إعمار وتنمية
المناطق ض
المت�رة
من العمليات
العسكرية

• ين
تحس� نظام الحماية
االجتماعية من أجل
التخفيف من الفقر
•تأسيس الصندوق
االجتماعي للتنمية
• ين
تحس� نظام
االستهداف

توف� التمويل
• ي
ألنشطتها المختلفة
• ين
تحس� البنية
الدارية
إ
واللوجستية
لعملها.
• ين
تحس� نظام
الرعاية الصحية
أ
الولية.
الصالح الصحي
• إ
والالمركزية ونقل
الصالحيات إىل
دوائر الصحة ف ي�
(*)
المحافظات

•إعادة نظام ي ن
التأم�
الصحي الحكومي
ن أ
هل
ي
والتأم� ال ي
وصندوق النظام
االجتماعي ألفراد
المجتمع من خالل
قانون ت
تق�حه
الوزارة(**).

6

وزارة الصحة

معرفة يغ�
مكتملة

69

ت

أصحاب
المصلحة

المعرفة
بالحماية
االجتماعية

7

حكومة إقليم
كردستان

معرفة يغ�
مكتملة

8

الحكومات
المحلية ف ي�
المحافظات يغ�
المنتظمة بإقليم

معرفة يغ�
مكتملة

القضايا الرئيسة
بالنسبة ألصحاب
المصلحة
•مواجهة أ
الزمة
ف
القليم.
المالية ي� إ
•معالجة البطالة.
توف� الموارد
• ي
المالية لعملها.
• ين
تحس� االتفاقات
المالية والنفطية
مع الحكومة
االتحادية

•مواجهة موجات
ال�وح واللجوء �ف
نز
ي
القليم
إ

توف� التمويل
• ي
الستثماراتها ف ي�
البنية التحتية.
•زيادة صالحياتها
وتخفيف القيود
المركزية.
• ين
تحس� مستوى
الخدمات العامة.

•توسيع قاعدة
ين
المشمول� بالحماية
االجتماعية.
توف� المزيد من
• ي
الصالحيات ف ي� مجال
االستهداف

ن
(*)
الثا�  ،2015ص3
وزارة الصحة ،اجتماع اللجنة االستشارية الفنية  20كانون ي
http://bit.ly/2rJ4iOe
ش� (المستشار ف ي� وزارة الصحة) ،بحوث ف ي� معالجة أزمات الحكومة ،ص 81
(**) صالح ب
http://bit.ly/2rJfLxb
المصدر :نتائج جلسات المناقشات الجماعية.
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الموقف بشأن الحماية
االجتماعية

 2-4أصحاب النفوذ

وهــم أ
الشــخاص أو المجموعــات الذيــن يتمتعــون بنفــوذ يُتيــح لهــم منــع اتخــاذ قـرار ذي صلــة
بالحمايــة االجتماعيــة وبرامجهــا أو تعديلــه وهــم:
ن
ن
قوانــ� التقاعــد
الداعمــ� ،وبخاصــة وأن
غــر
ي
ي
1.1الموظفــون يُمكــن أن يكونــوا مــن ي
أن الحــد
والحمايــة االجتماعيــة تضمنــت اســتقطاعاً إضافيـاً مــن رواتبهــم ،فضـا ً عــن ّ
أ
ال ن
د� للمعونــة الـ ت
ـ� يقدمهــا النظــام تفــوق مــا يمكــن أن يحصــل عليــه الموظفــون
ي
المعينــون حديثــاً ،وهــذا أ
المــر يمكــن أن تكــون لــه تداعيــات ســلبية عــى ســوق
العمــل واســتعداد أ
الف ـراد للعمــل.
2.2القطــاع الخــاص :ينقســم القطــاع الخــاص عــى قسـ ي ن
ـم� :منظــم وغـ يـر منظــم ،وان
أ
أ
أ
أن الدالئــل تشـ يـر إىل أنَّــه الكـ بـر حجمـاً ،والكـرث
كان حجــم الخـ يـر غـ يـر واضــح ،إال َّ
اســتيعاباً لقــوة العمــل .وعنــد النظــر إىل نشــاط القطــاع الخــاص بحســب القطــاع
الــذي ينشــط فيــه ،فــان أ
النشــطة الخدميــة هــي المهيمنــة عــى نشــاطه مقاســا
ـ� غـ يـر النفطــي ،وعــى وفــق بيانــات عــام  2014يُســهم قطــاع
بإســهامه بالناتــج المحـ ي
ن
ـوال  %19.5مــن هــذا الناتــج ،يليــه قطــاع
المــال والتأمـ يـ� وخدمــات العقــارات بحـ ي
النقــل والمواصــات ( ،)%19.0فالبنــاء والتشــييد ( ،)%18.8وتجــارة الجملــة والمفــرد
بحــوال
والفنــادق ( ،)%18فالقطــاع الزراعــي ( ،)%13.3أمــا الصناعــة فإنهــا تُســهم
ي
الرقــام تؤكــد تركــز أغلــب أ
 ،%3.4وهــذه أ
النشــطة االقتصاديــة للقطــاع الخــاص
ف ي� ش
الم�وعــات ذات المــردود الرسيــع والبعيــد عــن المخاطــرة ،وأيض ـاً البعيــد عــن
االل�امــات تجــاه قوانـ ي ن
تز
ـ� العمــل.
3.3االتحــادات والنقابــات المهنيــة والعماليــة :تشــارك النقابــات المهنيــة ف ي� الدفــع باتجــاه
تب ـن قوانـ ي ن
ـ� جديــدة تعــزز نظــام الحمايــة االجتماعيــة وأرضياتــه ،حيــث شــاركت
ي
ف
نقابــات العمــال ي� أعــداد قانــون العمــل الجديــد ،وشــاركت نقابــة الصيادلــة بإعــداد
مســودة مـ شـروع قانــون الضمــان الصحــي الجديــد(.)75
ـدول
4.4المنظمــات الدوليــة ،إذ َّ
إن بعــض هــذه المنظمــات وبخاصــة صنــدوق النقــد الـ ي
ت
ز
ـدول بــدءا يحــوزان نفــوذ ًا م�ايــد ًا مــع ازديــاد حاجــة الحكومــة العراقيــة إىل
والبنــك الـ ي
وتوف�همــا تســهيالت ائتمانيــة تحتاجهــا الحكومــة لتمويــل
الدعــم المقــدم منهمــا ،ي
العجــز المتنامــي ف ي� ش
“م�وعــات” الموازنــة العامــة ،وبالفعــل فقــد تأكــد هــذا النفــوذ
ف ي� موازنــة العـراق االتحاديــة لعــام  ،2017وتُمكــن الصنــدوق مــن إنفــاذ بعــض وجهات
نظــره فيهــا.
5.5الميسورون ال يدعمون النظام وبخاصة من ال ورثة لهم.
75

نقابة الصيادلة ،ش
م�وع قانون الضمان الصحي ي ف� العراق ()http://www.iraqipharm.com/?p=1068
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ت

أصحاب
المصلحة

المعرفة بالحماية
االجتماعية

القضايا الرئيسة بالنسبة
ألصحاب المصلحة

1

الموظفون

كث�اً عن
ال يعرفون ي
الحماية االجتماعية.
االعتقاد أنها مساعدة
من الدولة.
إنها ليست ضمن
حقوقهم أ
الساسية.
ن
تع� التقاعد.
إنها ي

•تخفيض
االستقطاعات من
رواتبهم

2

القطاع
الخاص

إنها تكلفة إضافية
عليهم.
إنها مسؤولية الدولة
وليست مسؤوليتهم.

3

االتحادات
والنقابات
المهنية
والعمالية

كث�اً عن
ال يعرفون ي
الحماية االجتماعية.

• ين
تحس� بيئة
أ
العمال
القانونية
واالقتصادية.
•حماية
المنتجات
الوطنية.
•خفض ض
ال�ائب
والتعريفات
الكمركية.

•توسيع نطاق
االنتساب.
توف� الموارد
• ي
ألنشطتهم.

الموقف بشأن الحماية
االجتماعية

•ضمان حقوقهم
ف ي� صناديق
التقاعد

•تعظيم
أرباحهم
عدم تحملهم مسؤولية
تمويل نظام الحماية
االجتماعية

توف� الحماية
• ي
االجتماعية
ألعضاء النقابات
واالتحادات
العمالية.
توف� نظام
• ي
الضمان الصحي.

القضايا الرئيسة بالنسبة
ألصحاب المصلحة

الموقف بشأن الحماية
االجتماعية

ت

أصحاب
المصلحة

المعرفة بالحماية
االجتماعية

4

المنظمات
الدولية

كث�اً عن
يعرفون ي
الحماية االجتماعية
كث�اً عن
ال يعرفون ي
الحماية االجتماعية ف ي�
العراق

•إصالح وتكييف
االقتصاد العر ق يا�
وزيادة إسهام القطاع
الخاص ف ي� النشاط
االقتصادي.
• ين
تحس� قدرته
التسديدة للديون
الخارجية.
•إيفاء العراق ت ز
بال�اماته
تجاه ش
ال�كات
النفطية.
•تنفيذ برامج فاعلة
تتطابق ورؤاها

• ين
تحس� أرضيات
الحماية
االجتماعية ف ي�
العراق الستيعاب
الصالحات
نتائج إ
االقتصادية
السلبية.

5

المنظمات
يغ�
الحكومية

معرفة يغ� مكتملة

•توسيع نطاق عملها.
توف� التمويل الالزم
• ي
ألنشطتها.

•مساعدة الفئات
أ
ال ثك� حاجة.

6

القادة
العشائريون
والدينيون

كث�اً عن
ال يعرفون ي
الحماية االجتماعية.

•تعزيز التماسك
العشائري.
•االنتخابات والرغبة ف ي�
سياس .
لعب دور
ي

•إيجاد صناديق
مساعدة
عشائرية.
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 3-4المستفيدون

ف
أن عمليــة الشــمول
يعــد المســتفيدون ي� مقدمــة المؤيديــن لنظــام الحمايــة االجتماعيــة ،إال َّ
ت
ـ� تواجــه مشــاكل جديــة نتيجــة تعديــل آليــة الشــمول مــن الشــمول الفــردي إىل الشــمول
الـأ ي
أ
الرسي ،والخــذ بنظــر االعتبــار الفقــر ،لــذا يتحــرك هــؤالء إىل الفئــات المعارضــة لتطويــر
النظــام مــع اســتبعادهم مــن الشــمول ف ي� حالــة كونهــم يســتحقون الشــمول .ويوضــح الشــكل
ـ�.
( )5نطــاق الشــمول والمســتفيدين عــى نحــو تقريـ ب ي

شكل ( )5نطاق الحماية االجتماعية ف ي� العراق
العمال املضمونون
ّ
الشهداء والسجناء
العاطلون عن العمل
املتقاعدون
النازحون
املوظفون
الرعاية الصحية
البطاقة التموينية
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
مشمولون

74

غري مشمولني

ت
الــ�
إن المســتفيدين يبــدون ي
َّ
غــر مســتعدين لســداد جــزء مــن فاتــورة الحمايــة االجتماعيــة ي
ض
ينبغــي عليهــم دفعهــا ،وهــم غـ يـر مســتعدين أيضــا للقبــول بدفــع ال�ائــب مــن أجــل تحقيــق
العدالــة ،ويبــدون أيضــا أك ـرث تفضي ـا ً للحصــول عــى دخــل مــن وظيفــة أو إعانــة حكوميــة.
ن
ين
والتعــاو� والمختلــط ليــس لديهــم فهــم
العاملــ� ف ي� القطــاع الخــاص
إن أغلــب العمــال
َّ
ي
صحيــح لفلســفة الضمــان االجتماعــي وأهدافــه وغاياتــه ،لــذا فإنَّهــم يختــارون عــدم الضمــان
طالمــا أن أ
المــر اختيــاري بالنســبة لهــم ،وقــد يكــون ســبب ذلــك المســتوى التعليمــي للكثـ يـر
َّ
منهــم ،فضـا ً عــن ضعــف برامــج التوعيــة والتثقيــف لعمــل دوائــر التقاعــد والضمــان االجتماعي
للعمــال .وأك ـرث مــن ذلــك نجــد كثـ يـر منهــم يفضــل تــرك رواتبهــم التقاعديــة بســبب ضآلتهــا
والحصــول عــى إعانــات الرعايــة االجتماعيــة ،أ
المــر الــذي يشــكل عبئــاً عــى هيئــة الحمايــة
االجتماعيــة( ،)76ويجعلهــم يعارضــون أيّــة عمليــة إصــاح يمكــن أن تــؤدي إىل اســتبعادهم مــن
النظــام وتلزمهــم باالســتفادة مــن نظــام الضمــان االجتماعــي للعمــال ،وقــد بــرزت هــذه
المعارضــة واضحــة عندمــا بــدأت عمليــة االســتبعاد التقديمــات الـ تـ� يحصــل عليهــا أ
الفـراد مــن
ي
وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة ،ومــع ارتفــاع أ
الصــوات المناهضــة تراخــت وزارة العمــل ف ي�
قيــود الشــمول.

76

المفوضية العليا لحقوق االنسان ،مصدر سبق ذكره ،ص  ،135ص 137
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ت

أصحاب
المصلحة

المعرفة بالحماية
االجتماعية

القضايا الرئيسة
بالنسبة ألصحاب
المصلحة

الموقف
بشأن الحماية
االجتماعية

1

الفقراء
والمستفيدون
من الحماية
االجتماعية

كث�اً عن الحماية
ال يعرفون ي
االجتماعية.
االعتقاد أنها مساعدة من
الدولة.
إنها ليست ضمن حقوقهم
أ
الساسية.

•توف� أ
المن
ي
الشخص
ي
والعام.
•محاربة الفساد.
•دخل مستدام.
•فرص عمل.
•بطاقة تموينية.
•استدامة
المساعدة
الحكومية.
•تحقيق العدالة
االجتماعية.

توسيع أرضيات
الحماية.
زيادة التحويالت
النقدية والعينية
ت
ال� يحصلون
ي
عليها.
عدم ربط
التحويالت
بأي ت ز
ال�ام من
طرفهم.

2

المتقاعدون

كث�اً عن الحماية
ال يعرفون ي
االجتماعية.
االعتقاد أنها مساعدة من
الدولة.
إنها ليست ضمن حقوقهم
أ
الساسية.

• ين
تحس�
الخدمات
المقدمة
لهم

•استمرار ي ن
تأم�
رواتبهم
التقاعدية
لهم أ
ولرسهم
من بعدهم.
• ين
تحس�
الخدمات
التقاعدية
وتقليل
الب�وقراطية.
ي

ت

أصحاب
المصلحة

المعرفة بالحماية
االجتماعية

3

العمال

كث�اً عن الحماية
ال يعرفون ي
االجتماعية.
االعتقاد أنها مساعدة من
الدولة.
إنها ليست ضمن حقوقهم
أ
الساسية.

4

الموظفون

كث�اً عن الحماية
ال يعرفون ي
االجتماعية.
االعتقاد أنها مساعدة من
الدولة.
إنها ليست ضمن حقوقهم
أ
الساسية.
ن
تع� التقاعد.
إنها ي

القضايا الرئيسة
بالنسبة ألصحاب
المصلحة

الموقف
بشأن الحماية
االجتماعية

•دخل
مستدام.
•فرص عمل.
•بطاقة
تموينية.

توف�
• ي
المساعدة
االجتماعية
عند الحاجة.
•عدم إثقال
كاهلهم
ت
باالش�اكات.

•تخفيض
االستقطاعات
من رواتبهم

•ضمان
حقوقهم
ف ي� صناديق
التقاعد

المصدر:
1.1نتائج حلقات النقاش الجماعية
2.2نتائج االستبيان.

الخ�ة
 4-4ذوو ب
أ
خــرات ذات صلــة ،وهــم يتواجــدون ف ي�
وهــم الشــخاص الذيــن يمتلكــون معلومــات أو ب
ف
و� المنظمــات غـ يـر الحكوميــة
الحكومــة ووزاراتهــا ،وقريبـاً مــن صنــاع القـرار وأصحــاب النفــوذ ،ي
والمنظمــات الدوليــة ،وتُشــكل رؤاهــم وتصوراتهــم تجــاه القضايــا االقتصاديــة والسياســية
محف ـز ًا للفئــات أ
الخــرى ،وتوجهاتهــا ،نتيجــة التأثـ يـر الــذي يمارســونه.
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جدول ( )8ذوي ب
أصحاب
المصلحة

ذوو
الخ�ة
ب

المعرفة
بالحماية
االجتماعية

جيدة

القضايا الرئيسة بالنسبة
ألصحاب المصلحة
•إعادة التفاوض مع
ش
ال�كات النفطية المرخصة
ف
للعمل ي� العراق.
•تنويع االقتصاد وتقليل
االعتماد عىل النفط.
•تباين وجهات نظرهم
الصالح االقتصادي
حول إ
ودور المنظمات الدولية
فيه.
•تباين وجهات النظر
حول قضية المركزية
والالمركزية.
•إصالح العالقات المالية
والسياسية ي ن
ب� الحكومة
االتحادية و حكومة
القليم.
إ
المال
الفساد
مكافحة
•
ي
والداري.
إ

الموقف بشأن الحماية االجتماعية

• ين
تحس� النظام من خالل
تطوير آليات االستهداف
والشمول.
النفاق
• ض�ورة زيادة كفاءة إ
االجتماعي.
والداري
المال إ
•مكافحة الفساد ي
ف ي� النظام.
•تباين وجهات نظرهم
حول إصالح نظام البطاقة
التموينية ،إذ يؤيد بعضهم
تنقيدها ويخالفه آخرون.
•إصالح القطاع الصحي وإيجاد
نظام ي ن
للتأم� الصحي يمول
بال�اكة ي ن
ش
ب� المستفيدين
والحكومة.

 5-4تحليل المواقف والعالقات
ترتبــط عمليــة صناعــة القـرار بشــأن الحمايــة االجتماعيــة -بوصفهــا سياســة عامــة -بتعــدد وتعقــد
الجـر ئا� ،هنــاك القضايــا المرتبطــة بــإدارة النظــام ،وتأمـ ي ن
ـ� المــوارد
مشــكالتها ،فعــى الصعيــد إ ي
الماليــة الكفيلــة باســتمرار أنشــطته وتدفــق المــوارد الماليــة فيــه .فضـا ً عــن المشــاكل المرتبطــة
بأرضيــات الحمايــة نفســها ،وغيــاب التغطيــة لعــدد مــن المخاطــر ،ومشــاكل شــمول فئــات
معينــة ،أو اســتبعاد فئــات أخــرى.
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بالزمــة االقتصاديــة أ
تأثــرت نظــم الحمايــة االجتماعيــة أ
الخـ يـرة الناتجــة عــن انخفــاض أســعار
ت
ـ� لــم تربــط باالشـ تـراكات
النفــط ،فبعــد نمــو منافــع التقاعــد ومجمــل المنافــع الضمانيــة الـ ي
الج ـراءات منهــا:
المرتبطــة بالرواتــب .وقــد اتجهــت الحكومــة إىل انتهــاج جملــة مــن إ
النفــاق العــام ،ومحاولــة عكــس االتجــاه الــذي ســارت عليــه ف ي� أثنــاء
•خفــض إ
ن
ســنوات الوفــرة الماليــة ،عندمــا اتجهــت إىل زيــادة رواتــب العاملـ يـ� لديهــا والرواتــب
التقاعديــة.
ف
ن
•تخفيــض ســن التوقــف عــن النشــاط االقتصــادي بالنســبة للعاملـ يـ� ي� القطــاع العــام
وذلــك بوقــف التمديــد االختيــاري أو تعقيــد إجراءاتــه( ،)77وعــى مــا يبــدو أن هــذه
الج ـراءات قــد أتــت ثمارهــا ففــي الموازنــة االتحاديــة لعــام كان هنــاك 287,533,4
إ
ن
ـوال  138,689موظفــا عــن العــام الســابق ،وهــو مــا يعـ ي إحالــة
موظفـاً أي اقــل بحـ ي
ف
()78
ن
ـال العاملـ يـ� ي� الدولــة لعــام . )2016
ـوال  %4,6مــن إجمـ ي
هــؤالء عــى التقاعــد (حـ ي
ف
ن
وان كان الحديــث يــدور حــول عــدم إدراج جميــع الموظفـ يـ� ي� الموازنــة ،واســتبعاد
ـوال  400ألــف موظف.
موظفــي المؤسســات أالممولــة ذاتيـاً ،والذيــن يُقــدر عددهم بحـ ي
ـال
ـ
الم
ـوازن
ـ
بالت
ـس
أن ذلــك مرتبــط بالعبــاء المفروضــة عــى الموازنــة العامــة وليـ
إال َّ
ي
ت
ز
لصنــدوق التقاعــد أو لقــدرة هيئــة التقاعــد الوطنيــة عــى الوفــاء بال�اماتهــا.
•تحسـ ي ن
ـ� عمليــة اســتهداف نظــم الحمايــة االجتماعيــة ،وبخاصــة ذلــك الــذي تُديــره
مــن خــال وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة.
ت
ـ� كانــت تقــدم بالمجــان ،مثــل الخدمــات
•رفــع رســوم بعــض الخدمــات العامــة الـ ي
الصحيــة.

أ
ـر الســتاذ الجامعــي الــذي يصــل إىل ســن التقاعــد ( 65عامــا)
77
اتخــذت وزارة التعليــم العـ يـال والبحــث العلمــي قـرارا بتخيـ ي
ين
بــ� التقاعــد واالنتقــال إىل جامعــة فتيــة مــن أجــل تمديــد خدمتــه.
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التأث�
جدول ( )9أصحاب المصلحة :خالصة ي
التصنيف
التصنيف

اصحاب القرار

أول
ي

ثانوي

ضعيف جداً

وزارة المالية

*

ضعيف

وزارة العمل
والشؤون
االجتماعية

*

متوسط

الحكومة
(بالجمال)
إ

*

قوي

مجلس النواب

*

قوي جداً
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أصحاب المصلحة

التأث�
حجم ي

النهج
المطلوب
للتعامل
معهم

جهة التدخل

المنارصة
والمدافعة

*

*

المنارصة
والمدافعة

المنارصة
والمدافعة

*

*

المنارصة
والمدافعة

وزارة التخطيط

*

*

المنارصة
والمدافعة

حكومة إقليم
كردستان

*

*

المنارصة
والمدافعة

الحكومات المحلية
ف ي� المحافظات يغ�
المنتظمة بإقليم

*

*

المنارصة
والمدافعة

المنظمات
واالتحادات المهنية
والعمالية.
المنظمات يغ�
الحكومية.

التصنيف
التصنيف

أصحاب النفوذ

التوعية
شإ�اكهم
ف ي� برامج
التوعية
والتثقيف

الحكومة االتحادية
القليم
حكومة إ
المنظمات الدولية
الداعمة

التوعية
ش
وإ�اكهم
ف ي� برامج
الحماية

المنظمات
واالتحادات المهنية
والعمالية.
المنظمات يغ�
الحكومية.

المنظمات الدولية

ثانوي

تحديد
مجاالت
التدخل

وزارة العمل
والشؤون
االجتماعية.
وزارة التخطيط
المنظمات يغ�
الحكومية

الموظفون

ضعيف جداً

التوعية
والتثقيف

هيئة التقاعد
الوطنية

*

ضعيف

االتحادات
والنقابات المهنية
والعمالية

*

*

التوعية
والتثقيف
بأهمية
الحماية
االجتماعية

وزارة العمل
والشؤون
االجتماعية.
المنظمات يغ�
الحكومية.

متوسط

القطاع الخاص

*

*

التوعية
والتثقيف
بأهمية
الحماية
االجتماعية

وزارة العمل
والشؤون
االجتماعية.
المنظمات
واالتحادات المهنية
والعمالية.
المنظمات يغ�
الحكومية.

قوي

جهة التدخل

*

*

*

المنظمات يغ�
الحكومية

*

القادة العشائريون
والدينيون

*

*

*

قوي جداً

أصحاب المصلحة

أول
ي

التأث�
حجم ي

النهج
المطلوب
للتعامل
معهم
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التصنيف

*

*

التوعية
والتثقيف
بأهمية
الحماية
االجتماعية

أول
ي

العمال

*

*

التوعية
والتثقيف
بأهمية
الحماية
االجتماعية

ضعيف

التصنيف

المنظمات الدولية
الحكومة االتحادية
القليم
وحكومة إ
مجلس النواب
االتحادي
مجلس نواب
القليم
إ

المتقاعدون

*

*

متوسط

المستفيدون

وزارة العمل
والشؤون
االجتماعية.
المنظمات
واالتحادات المهنية
والعمالية.
المنظمات يغ�
الحكومية.

الفقراء
والمستفيدون من
الحماية االجتماعية

*

قوي

الخ�اء
ب

التوعية

هيئة التقاعد
الوطنية

ثانوي

التوعية

الحكومة
الحكومات المحلية
القليم
حكومة إ
المنظمات يغ�
الحكومية

ضعيف جداً

جهة التدخل

*

أصحاب المصلحة

قوي جداً
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التأث�
حجم ي

النهج
المطلوب
للتعامل
معهم

الفصل الخامس
تحليل المواقف واالستنتاجات والتوصيات
 1-5خالصة
•البيئــة المتكاملــة للحمايــة االجتماعيــة :ال يُمكــن عــزل الحمايــة االجتماعيــة عــن
التنميــة االقتصاديــة ،وهــو أمــر ال يُمكــن ضمانــه إال ف ي� ظــل اسـ تـراتيجيات واضحــة
ت
ت
الــ� تنبثــق
تحقــق التنميــة والنمــو المســتدام ،وتوحيــد الجهــود واالســراتيجيات ي
عنهــا آليــات عمــل ورقابــة ومســاءلة مــن أجــل ضمــان النتائــج الكفيلــة بتحقيــق
ت
ش
فعــل
ـ� تُ ّ
العمــل االجتماعــي ،مــن خــال :تطويــر الت�يعــات ،وتطويــر البيئــة الـ ي
فيهــا هــذه ش
الت�يعــات ،وتعزيــز ثقافــة العمــل االجتماعــي.
ف
ن
ـتث� النظــام فئــات كبـ يـرة مــن
•تشــوه نظــام الحمايــة االجتماعيــة ي� العـراق ،إذ يسـ ي
ن ف
ن
ـكا� المرتفــع وتراجــع
العاملـ يـ� ي� القطــاع غـ يـر المنظــم ،فض ـا ً عــن أن النمــو السـ ي
قــدرة الدولــة الماليــة يمهــدان لمزيــد مــن االســتبعاد للفئــات المحتاجــة للحمايــة،
وهــذا مــا يمهــد للتناقــض بـ ي ن
ـ� سياســة التشــغيل والسياســة االجتماعيــة.
•المرونــة واالســتجابة :مــا يؤخــذ عــى نظــام الحمايــة االجتماعيــة ف ي� الع ـراق هــو
عــدم المرونــة ،فهــو ال يوفــر إمكانيــة الحـراك بـ ي ن
ـ� الوظائــف ف ي� القطاعــات المختلفــة،
إذ ال يُمكــن نقــل الحقــوق التقاعديــة مــن القطــاع العــام إىل القطــاع الخــاص،
وبالعكــس ،وتجعــل هــذه المزايــا التقاعديــة مــن المســتبعد بالنســبة للموظفـ ي ن
ـ� ف ي�
القطــاع العــام والحكومــي أن يفكــروا ف ي� االنتقــال.
ـال للنظــام :عــى الرغــم مــن أن الحمايــة تقــع ف ي� صلــب
ـياس العـ ي
•المحتــوى السـ ي
أ
أن مــا
السياســة االجتماعيــة ،إذ تعــد قضيــة تنمويــة وحقوقيــة بالدرجــة الســاس ،إال َّ
يؤخــذ عــى نظــام الحمايــة االجتماعيــة ف ي� الع ـراق هــو تسييســه المفــرط ،وهــو مــا
أدى إىل إربــاك النظــام وتجزئتــه وتفــاوت التقديمــات الممنوحــة للمشـ ي ن
ـمول�.
إن نمــط الحمايــة القائــم ف ي� العــراق أكــرث تشــجيعاً
•الحمايــة االســتهالكيةَّ :
النتــاج.
لالســتهالك ،ويميــل إىل أن يثبــط إ
•إن اســتمرار توســيع أرضيــات الحمايــة االجتماعيــة يُعــد تحديـاً كبـ يـر ًا :إذ يُمكــن أن
يتفاقــم هــذا التحــدي مــع اســتنفاذ الهبــة الســكانية ،وبــدء التحــول باتجــاه مجتمــع
أقــل شــبابية ،وزيــادة متوســط العمــر ونســبة المسـ ي ن
ـن�.
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•االســتدامة :إذ ال توجــد آليــة منتجــة ومســتدامة لمــوارد صناديــق التقاعــد والضمــان
االجتماعــي ،فضـا ً عــن تحملهــا عواقــب القـرارات الحكوميــة المتعلقــة بإلحــاق بعض
ت
ـ� لــم تســهم ف ي� تقديــم توقفــات تقاعديــة ف ي� ســنوات خدمتهــا.
الفئــات الـ ي

 :2-5تحليل المواقف
المــال :يتحــدد دوام النظــام الخــاص بالحمايــة االجتماعيــة والضمــان االجتماعــي
الموقــف
ي
ف
ـال الســليم ي� صناديــق الضمــان االجتماعــي المختلفــة،
عــى القــدرة عــى إدامــة الوضــع المـ ي
ـ� بجهتـ ي ن
وهــذا الموقــف رهـ ي ن
ـ� مــن أصحــاب المصلحــة همــا :الحكومــة ومؤسســات التقاعــد
والضمــان الفاعلــة.
ن
ـال ،إذ
وبالنســبة للحكومــة فـ َّ
ـإن موقفهــا مــن نظــام الحمايــة االجتماعيــة رهـ يـ� بوضعهــا المـ ي
ف
ف
رث
ـال
يُمكــن أن تكــون ســخية ي� أوقــات الوفــرة الماليــة ،وتكــون أك ـ بخ ـا ً ي� أوقــات العــوز المـ ي
النفــاق مثلمــا هــو حاصــل منــذ عــام .2014
وانخفــاض أســعار النفــط وتزاحــم أولويــات إ
أمــا بالنســبة لمؤسســات الضمــان والتقاعــد الوطنيــة فــإن أ
المــر يعتمــد عــى الحســاب االكتواري
َّ
سء جــداً ،مــع رفــع ســقف
ـق
ـ
الصنادي
ـذه
ـال لهـ
لصناديــق التقاعــد المختلفــة ،إذ َّ
إن الوضــع المـ ي
ي
التقاعــد لموظفــي الدولــة أ
ف
ت
ز
ن
المــر الــذي أثــر ســلباً ي� قدرتهــا عــى االســتمرار بتأمـ يـ� ال�اماتهــا
تجــاه المســتفيدين .ويجــري الحديــث عــن إفــاس هــذه الصناديــق نتيجــة الســخاء المفــرط
الــذي تضمنــه قانــون التقاعــد الوط ـن ي لعــام  ،2006وبمــا يفــوق قــدرة صنــدوق التقاعــد عــى
تمويلهــا.
الموقــف الســياس :هنــاك عــدم إدراك ســياس ألهميــة الحمايــة االجتماعيــة ف� تحقيــق أ
المــن
ي
ي
ي
بكثــر مــن
أكــر ي
واالســتقرار المجتمعــي ،وأن الكلفــة العاليــة لعــدم المســاواة والفقــر هــي ب
ف
الكلفــة الماليــة الـ ت
ـال أو ف ي� حالــة توســيع
ـ� تتطلبهــا
الحمايــة االجتماعيــة ،ســوا ًء ي� شــكلها الحـ ي
ي
أ
أ
ف
ف
و� االســتقرار المجتمعــي.
أرضياتهــا .لنَّهــا اســتثمار بالــغ الهميــة ي� عمليــة التنميــة ي
ف
أن الخلــل ف ي�
إن تبـن ي سياســة اجتماعيــة فاعلــة يُمكــن أن تكــون عامــل اســتقرار مهــم ي� البلــد ،إال َّ
َّ
ف
ت
ـ� تفتقــر إىل البعــد االجتماعــي كونهــا
ـياس يظهــر بوضــوح ي� الموازنــة العامــة الـ ي
الموقــف السـ ي
الحكومــة .وتظهــر المواقــف السياســية �ف
ن
ـياس الــذي تتبنــاه
ي
ـياس ،وتبـ يـ� النهــج السـ ي
خيــار سـ ي
ف
ت
ت
ش
ـ� تعمــل
ـ� تؤثــر ي� البيئــة القانونيــة الـ ي
الــدور الت�يعــي الــذي يمارســه مجلــس النــواب ،والـ ي
فيهــا الحمايــة االجتماعيــة.
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الموقــف االجتماعــي :أشــارت الدراســة عــدم اكتمــال المعرفــة لــدى فئــات المجتمــع بالحمايــة
االجتماعيــة وبأهميتهــا ،وبــأدوار أصحــاب المصلحــة فيهــا ،والركــون إىل فكــرة مخطــوءة حــول
مســؤولية الدولــة عنهــا ،والمبالغــة ف ي� حجــم هــذه المســؤولية.
ف
ـإن
الموقــف إ
الداري :تلعــب ي
الب�وقراطيــة دور ًا مهم ـاً ي� صناعــة السياســة االجتماعيــة ،لــذا فـ َّ
ف
ن
مواقــف هــذه الفئــة يمكــن أن تــؤدي إىل تبــ ي سياســات يمكــن أن تؤثــر ي� نظــام الحمايــة
االجتماعيــة ،ويُمكــن أن تعــزز مركزيتــه ،أو المركزيتــه .فعــى ســبيل المثــال يمكــن أن تؤثــر
ف
ت
ـذا� ش
والم�وعــات
ي
الب�وقراطيــة ي� صياغــة الموقــف بشــأن إعــادة هيكلــة مؤسســات التمويــل الـ ي
أ
آ
ن
رث
ش
الصناعيــة المتعــ ة وخصخصتهــا ،المــر الــذي
مصــر عــرات الالف مــن
ســيع� حســم
ي
ي
العاملـ ي ن
ـ� ف ي� هــذه المؤسســات ،فضـا ً عــن أن هنــاك توجهــا نحــو تســليع الخدمــات االجتماعيــة
والصحيــة كنتيجــة لهيمنــة الرؤيــة التقشــفية ،وهــو مــا قامــت بــه بالفعــل وزارة الصحــة ،ولهــذا
فقــد حــرم مــن ال يســتطيع الدفــع مــن هــذه الخدمــات.
ن
يعــا� نظــام الحمايــة االجتماعيــة مــن نقــص شــديد ف ي�
غيــاب المعلومــات والبيانــات:
ي
ت
المعلومــات والبيانــات ،ســواء تلــك الــ� ش
تن�هــا المؤسســات الحكوميــة أم غـ يـر الحكوميــة،
ي
أ
المــر الــذي يصعــب عمليــات البحــث والتحليــل والتقويــم ،فضـا ً عــن أن وجــود هــذه البيانــات
يمهــد إلقنــاع المحايديــن مــن أصحــاب المصلحــة ،ويمكــن أن يســتخدم ف ي� حمــات المنــارصة
ت
ـ� تتبناهــا المنظمــات غـ يـر الحكوميــة.
بل�امــج الحمايــة االجتماعيــة الـ ي
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 3-5التوصيات
تقدم الدراسة التوصيات آ
التية:

القليم والحكومات المحلية
 1-3-5إىل الحكومة االتحادية وحكومة إ

تب� نظام للحماية االجتماعية يضع االعتبارات آ
ن
التية:
ينبغي أن يتم ي

إن يعمــل عــى تحقيــق العدالــة االجتماعيــة بوصفهــا هدف ـاً أســمى ،تتحمــل فيهــا
العدالــةَّ :
أ
الدولــة الجــزء الكـ بـر مــن المســؤولية لتحقيــق الحمايــة االجتماعيــة.
الواقعيــة :بحيــث تنبــن ي عــى رؤيــة لواقــع البلــد ومشــكالته ورؤى أصحــاب المصلحــة ف ي�
ت
ـ� مــر بهــا البلــد إىل إحــداث تبــدالت اجتماعيــة
الموضــوع ،فقــد أدت فالظــروف االســتثنائية الـ ي
بالمــكان االعتمــاد عــى الخـ بـرة التاريخيــة
واقتصاديــة وسياســية ي� أغلــب المناطــق ،ولــم يعــد إ
القديمــة ف ي� التعامــل معهــا ،بــل ينبغــي رصــد هــذه التبــدالت والتعامــل معهــا ،فعــى ســبيل
الســامية (داعــش) لبعــض المحافظــات
المثــال أدى احتــال مــا يســمى بتنظيــم الدولــة إ
التأثــر ف ي� بنيتهــا االقتصاديــة ،وقــوض اقتصادهــا
(الموصــل وصــاح الديــن واالنبــار) إىل
ي
الصناعــي ،ومــن ثــم تغـ يـرت بنيــة العمالــة ،ومتطلبــات الحمايــة االجتماعيــة بالنتيجــة وجعلهــا
ت
رث
ـ� توفرهــا الحكومــة.
أك ـ اعتمــاد ًا عــى الوظائــف الـ ي
أ
الشمولية :أي أن تكون شاملة لجميع السكان ولنواع أنظمة الحماية وبخاصة:
•الضمــان الصحــي مــن خــال وضــع سياســة واضحــة وفاعلــة لتطويــر نظــام الرعايــة
الصحيــة ف ي� البــاد.
ين
• ين
المنظم� عىل الحماية االجتماعية.
تأم� حصول العمال يغ�
ن
النازح� بالحماية االجتماعية.
•شمول
ي
ف
ن
ن
اقي� ي� الخارج.
•إيجاد آليات لرصد أحوال
الالجئ� العر ي
ي
•إدماج منظومة الحماية االجتماعية بعملية التنمية المستدامة.
ن
تنب� عىل نظام وسياسات تقوم عىل االستدامة المالية.
االستدامة المالية :إن ي
الفاعلية :أي أن تحقق أ
الهداف المرجوة بكفاءة ف ي� التطبيق.

الجاذبيــة السياســية :بحيــث تقــوم عــى أســاس توافــق مــع السياســات االقتصاديــة ممــا يقنــع
الحكومــة ومجلــس النــواب بأهميتهــا وتوافقهــا مــع أ
الهــداف العامــة.
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ين
قوانــ� الحمايــة والضمــان االجتماعــي وإنفاذهــا عــى
الحوكمــة :ينبغــي أن يتــم تطبيــق
ف
الجميــع ،وتعزيــز آليــات الرصــد والمســاءلة وبخاصــة ي� مجــال القطــاع الخــاص المنظــم وغـ يـر
المنظــم.
أكــر للنظــام الحمايــة االجتماعيــة ومــن أهــم
المرونــة واالســتجابة :ينبغــي إعطــاء مرونــة ب
ت
ـ� يمكــن العمــل عليهــا:
المناطــق الـ ي
•زيــادة مرونــة النظــام وتســهيل نقــل الحقــوق التقاعديــة مــن القطــاع العــام إىل
القطــاع الخــاص.
ف
ن
•الجمــع ي ن
العاطلــ� الفاعلــة ي� ســوق
بــ� إعانــات البطالــة المؤقتــة واليــات دمــج
ي
توفــر خدمــات التوظيــف والتدريــب ،بمــا يمنــع العمــال مــن
العمــل مــن خــال ي
ف
ن
ن
تأمــ� حــد أد� مــن
غــر المنظــم ،فضــا ً عــن ي
االضطــرار إىل الدخــول ي� العمــل ي
الدخــل ف ي� أوقــات التعطــل.
•توحيد جهود الحماية المتماثلة تحت مظلة واحدة.
ـياس :عــن طريــق فصــل الشــأن االجتماعــي عــن القضايــا السياســية،
تدنيــة المحتــوى السـ ي
ش
فضـا ً عــن تعزيــز البنيــة الت�يعيــة والقانونيــة للحمايــة االجتماعيــة ،بمــا يكفــل إعمــال الحقوق
والواجبــات.
النتاجيــة :ينبغــي أن يصــار إىل تحفـ ي ز
والنتــاج مــن خــال نظــام الحمايــة
ـ� العمــل إ
الحمايــة إ
االجتماعيــة ،لكــن ذلــك يشـ ت
ـرك واقتصــاد غـ يـر ريعــي.
ـ
ح
ـاص
ـ
خ
ـاع
ـ
قط
ـود
ـ
وج
ط
ـر
ي
الحــوار الوطـن ي  :إن موضوعــة الحمايــة االجتماعيــة هــي موضــوع وطـن ي مهــم ،ينبغــي تعزيــز
الحــوار فيــه ،ش
وإ�اك فئــات المجتمــع ليكــون لهــا رأي فيــه ،فض ـا ً عــن أن الــوزارات المعنيــة
(الماليــة ،التخطيــط العمــل والشــؤون االجتماعيــة ،الصحــة) وأن يكــون هنــاك آليــات للتنســيق
حــول أرضيــات الحمايــة االجتماعيــة .والبــد هنــا مــن ضمــان شإ�اك منظمــات أصحــاب العمــل
ومنظمــات العمــال واتحاداتهــم والنقابــات المهنيــة.
ـ� ،بحيــث تعطــى
المزيــد مــن الالمركزيــة :البــد مــن تحويــل النظــام إىل نظــام المركـ
ـزي تنافـ ي
أ
ف
ت
ـا� ،ســواء مــن حيــث الرضيــات والتمويــل وســبل
لــكل محافظــة الحريــة ي� بنــاء نظامهــا الحمايـ ي
الدارة.
إ
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البحــث والتحليــل :البــد مــن تعزيــز عمليــة البحــث العلمــي لدراســة واقــع نظــام الحمايــة
ن
ت
يعــا� منهــا ،وان تعــىن بعــض تلــك الدراســات بقيــاس أثــر
الــ�
ي
االجتماعيــة والمشــكالت ي
السياســات الحكوميــة (الماليــة والنقديــة) وتقويــم نتائجهــا عــى النظــام .وإجــراء التحليــل
االكتــواري لصناديــق التقاعــد ،فض ـا ً عــن إج ـراء دراســات معمقــة لتحديــد تكاليــف الحمايــة
االجتماعيــة باســتخدام بروتوكــول التقويــم الرسيــع الخــاص بمنظمــة العمــل الدوليــة ،كمــا
يمكــن توجيــه إحــدى الجامعــات بتأســيس مركــز بحــث ي يُعــىن بالحمايــة االجتماعيــة.

ن
المد� والمنظمات يغ� الحكومية
 2-3-5إىل المجتمع
ي
• ش
ال�اكــة الوطنيــة مــن اجــل الحمايــة االجتماعيــة :ينبغــي أن تتــم ش
ال�اكــة عــى
ىن
الداعمــ�ن
أســاس تحليــل أصحــاب المصلحــة ،بمعــ ان يجــري اختيــار ش
الــركاء
ي
ف
وتأث�هــم
للحمايــة االجتماعيــة بطريقــة شــفافة ،عــى وفــق إســهامهم ي� العمليــة ،ي
فيهــا ،وأن ال تنبــن ي عمليــة االختيــار عــى أســس سياســية ،عــى أن تضــم هــذه
ين
ين
ين
ش
حكوميــ� كبــار ،وشــخصيات نقابيــة ومهنيــة
ومســؤول�
سياســي�
ال�اكــة قــادة
ين
ين
ين
وإعالميــ� ورجــال ديــن.
مدنيــ�،
وناشــط�
واتحــادات صناعيــة ،ورجــال أعمــال،
•تعزيــز الثقافــة العماليــة وبخاصــة ي ن
بــ� النســاء العامــات ،ويمكــن اســتخدام
العــام ووســائل التواصــل االجتماعــي لتعزيــز هــذه الثقافــة والتوعيــة
وســائل إ
بالحمايــة االجتماعيــة والقضايــا المرتبطــة بــه.
•الرصــد والتقويــم :البــد للمنظمــات غـ يـر الحكوميــة واالتحــادات العماليــة والنقابــات
المهنيــة أن تطــور قدراتهــا عــى رصــد سياســات الحمايــة االجتماعيــة ،وتقويــم نتائــج
د� آ
السياســة ورصــد مــا إذا كانــت الفئــات الهشــة تتمتــع بالحــد أ
ال ن
المــن مــن الدخــل
والرعايــة الصحيــة ،وتحسـ ي ن
ـإن عليهــا أن تتجــه إىل بنــاء
ـ� آليــات االســتهداف ،لــذا فـ َّ
ف
لل�امــج والقوانـ ي ن
ـ� وصياغتهــا.
القــدرات ي� مجــاالت الرصــد والتقويــم والتحليــل ب
غــر الحكوميــة
•التحالــف مــن أجــل الحمايــة االجتماعيــة :عــى المنظمــات ي
واالتحــادات العماليــة والنقابــات المهنيــة أن تســعى إىل بنــاء تحالفــات أو شــبكات مــن
أجــل المدافعــة ف ي� قضيــة الحمايــة االجتماعيــة ،وممارســة الضغــط عــى الحكومــة
القليــم والحكومــات المحليــة مــن أجــل
االتحاديــة ومجلــس النــواب والحكومــة إ
ف
ن
التــرف ف ي� صالــح الفئــات الهشــة والفقـ يـرة ي� المجتمــع ،وتحسـ يـ� ظــروف العمــل
والبيئــة ش
غــر المنظــم.
الت�يعيــة ،وتقليــص مســاحة القطــاع ي
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•المزيــد مــن الديمقراطيــة ف ي� االتحــادات والنقابــات العماليــة والمهنيــة :أل َّن
ف
ـا� ف ي�
قيــام هــذه المنظمــات بدورهــا ي� الدفــاع عــن حقــوق العمــال والتأثـ يـر االيجـ ب ي
مســارات التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية لــن يكــون مــن دون منظمــات
ـإن عــى الحركــة العماليــة أن تتجــاوز الخالفــات
عماليــة ديمقراطيــة ومســتقلة ،لــذا فـ َّ
واالنقســامات داخلهــا ،وأن تتجــه إىل توجيــه جهودهــا نحــو قضايــا العمــال.

 3-3-5إىل المنظمات الدولية
إن العـراق يحتــاج أيضــا إىل الخـ بـرة الدوليــة لتيسـ يـر االنتقــال إىل نظــام حمايــة اجتماعيــة فاعــل
أ
خــرة
فــإن العــراق بحاجــة إىل ب
ومتســع الرضيــات ،وتجــاوز المرحلــة االنتقاليــة بنجــاح .لــذا َّ
منظمــة العمــل الدوليــة لتقويــم نظــام الحمايــة االجتماعيــة ،ومعالجــة الثغ ـرات العديــدة ف ي�
أرضياتــه ،وتقديــم ت
خ�اتهــا الواســعة ف ي� هــذا المجــال ،فضـا ً
المق�حــات العلميــة المبنيــة عــى ب
عــن عمليــة بنــاء القــدرات للمؤسســات القائمــة عــى الحمايــة االجتماعيــة.
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المراجع العربية
• أ
المانــة العامــة لمجلــس الــوزراء ،دائــرة المنظمــات غـ يـر الحكوميــة ،تمــت الزيــارة يــوم االثنـ ي ن
ـ�
 5كانــون أ
ديســم� http://www.ngoao.gov.iq//uploads/certificate_org/( 2016
الول/
ب
) NGO_S_31_10_2016.pdf
•البنــك الــدول للإنشــاء والتعمـ يـر ،إسـ تـراتيجية ش
ال�اكــة مــع جمهوريــة الع ـراق للســنوات الماليــة
ي
ـدول ،واشــنطن2012 ،
ـ
ال
ـك
ـ
البن
،2016-2013
ي
•البنــك الــدول ،التقاعــد ف� العــراق :القضايــا الرئيســية والتوجيھــات العامــة للإصــاح آ
والثــار
ي
ي
الماليــة ت
الم�تبــة عليــه ()http://siteresources.worldbank.org/.../PensionsExSummArab
ت
ـرح بقيمــة  1,2مليــار د .أ .إىل جمهوريّة
ـدول للإنشـ أـاء والتعمـ يـر ،وثيقــة برنامــج لقــرض مقـ َ
•البنــك الـ ي
ف
ـال ي� حــال
العـراق 17 ،كانــون الول/ديسـ ب
ـم�  :2015مــن أجــل تمويــل برنامــج تحقيــق االســتقرار المـ ي
الطــوارئ وضمــان اســتدامة الطاقــة وتطويــر شــفافية المؤسســات الـ ت
ـ� تملكهــا الدولــةhttp://( .
ّ
ي
documents.worldbank.org/curated/en/235711468196758372/97938-ARABIC-PUBLIC). Iraq-DPF-P155962-Program-Document-Arabic-final.docx
الدول ،واشنطن2014 ،
الدول ،الفقر واالندماج والرفاهية ف ي� العراق  ،2012-2007البنك
•البنك
ي
ي
أ
ق
الحصائيــة للبنــك
•البنــك المركــزي الع ـر يا� ،المديريــة العامــة للإحصــاء والبحــاث ،المجموعــة إ
ق
المركــزي الع ـر ق يا� ،عــدد خــاص ،البنــك المركــزي الع ـر يا� ،بغــداد2003 ،
•أيــوب أنــور حمــد ســماقه � ،أثــر أ
الزمــة الماليــة ف ي� تحقيــق هــدف القضــاء عــى الفقــر للتنميــة
ي
المســتدامة ف� إقليــم كوردســتان الع ـراق ،بحــث مقــدم إىل المؤتمــر العلمــي أ
الول عــن أهــداف
ي
ف
ن
ـا� (نوفمـ بـر)
التنميــة المســتدامة :خارطــة طريــق ي� إطــار تنمــوي مســتدام ،بغــداد 24 ،شت�يــن الثـ ي
2016
•تقريــر اللجنــة الماليــة النيابيــة حــول الموازنــة الماليــة االتحاديــة لعــام  2015الــذي تمــت قراءتــه
أ
ف
ن
ـ� العراقيـ ي ن
ال�لمــان ،شــبكة االقتصاديـ ي ن
ـ�
الثا�/ينايــر  2015ي� جلســة ب
يــوم الربعــاء 07 ,كانــون ي
ـ� والقضــاة أ
المريكيـ ي ن
•جمعيــة المحامـ ي ن
ـ� ،وضــع المـرأة ف ي� العـراق :تحديــث لتقييــم امتثــال العـراق
ن
ـو� والواقعــي للمعايـ يـر القانونيــة الدوليــة ،مـ شـروع تطويــر القانــون ف ي� العـراق2007 ،
القانـ ي
•جمهوريــة العــراق ،حكومــة إقليــم كردســتان (تمــت الزيــارة ف�  9كانــون أ
ديســم� )2016
الول/
ب
ي
()http://www.gov.krd/a/d.aspx?l=14&a=46448
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•جمهوريــة الع ـراق ،مجلــس الــوزراء ،هيئــة المستشــارين ،إسـ تـراتيجية تطويــر القطــاع الخــاص
 ،2030-2014نيســان 2014

الدارة التنفيذيــة إلسـ تـراتيجية التخفيــف مــن الفقــر ،مهــام
•جمهوريــة الع ـراق ،وزارة التخطيــط ،إ
السـ تـراتيجية الوطنيــة للتخفيــف مــن الفقــر ف ي� الع ـراق ،بغــداد2013 ،
تشــكيالت إ
•جمهورية العراق ،وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي للإحصاء ،تقرير الرعاية االجتماعية 2014
الحصائيــة الســنوية
•جمهوريــة العـراق ،وزارة التخطيــط ،الجهــاز المركــزي للإحصــاء ،المجموعــة إ
لســنوات متفرقــة.
ف
ن
ـا� ف ي�
•جمهوريــة العـراق ،وزارة الصحــة العراقيــة ،مجلــس الرسطــان ي� العـراق ،التســجيل الرسطـ ي
العـراق 2011
ئ
حصا� السنوي 2015
•جمهورية العراق ،وزارة الصحة ،التقرير إ
ال ي

•جمهوريــة العــراق ،وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة ،المركــز الوطــن ي للصحــة والســامة
المهنيــة ،دراســة تحليليــة للخطــط الســنوية أ
للعــوام  2012-2010ألقســام المركــز الوط ـن ي للصحــة
والســامة المهنيــة
•جمهوريــة العـراق ،وزارة الماليــة( ،تمــت زيــارة الموقــع ف�  1كانــون أ
الول http://www.mof. )2016
ي
gov.iq/pages/ar/StatisticsAuthority.aspx
•جمهورية العراق ،وزارة المالية ،نص ش
م�وع الموازنة االتحادية لعام 2017
•حيــدر العبــادي ،ملــف برنامــج حكومــة جمهوريــة العـراق أ
للعــوام  ،2018-2014بغــداد ،ايلــول .2014

()http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=5240
ال ت
س�اتيجية للحماية االجتماعية ف ي� العراق ( ،)2019-2015وثيقة ش
الم�وع رقم 1
•خارطة الطريق إ
ال ت
س�اتيجية للحماية االجتماعية ف ي� العراق ( ،)2019-2015وثيقة ش
الم�وع رقم 2
•خارطة الطريق إ
•صــاح شـ بـر (المستشــار ف ي� وزارة الصحــة) ،بحــوث ف ي� معالجــة أزمــات الحكومــة ،ص http://( 81
)www.moh.gov.iq/upload/upfile/ar/64cyr.pdf
العــ� ،التأمينــات االجتماعيــة :دراســة ف ي� جوانبهــا الماليــة واالقتصاديــة وتطبيقاتهــا ف ي�
•عــادل
ي
ش
العــراق ،مؤسســة دار الكتــب للطباعــة والنــر ،الموصــل1981 ،
ـا� (عضــو مجلــس النــواب) ،موازنــة عــام  -2016التحديــات والحلــول ،مركــز البحــوث
•عدنــان الجنـ ب ي
والدراســات العراقيــة (مبــدع).
الصــاح االقتصــادي ف ي� العـراق  ،2015مركــز البحوث والدراســات
ـا� ولــؤي الخطيــب ،إ
•عدنــان الجنـ ب ي
العراقيــة (مبدع).
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•فالــح عبــد الجبــار ،المجتمــع المـ ن ف
السـ تـراتيجية،
ـد� ي� عـراق مــا بعــد الحــرب ،معهــد الدراســات إ
ي
بغــداد -بـ يـروت2006 ،
•قاعدة ش
الت�يعات العراقية (http://www.iraqld.com/LoadLawBook.
)aspx?SP=ALL&SC=081120056556480
الشارة إليه.
•قانون الرعاية االجتماعية  126لسنة  1980الذي سبقت إ
•قانــون العمــل العــر ق يا�  37لســنة  ،2015جريــدة الوقائــع العراقيــة ،العــدد  4386ف ي�  9شت�يــن
ن
نوفمــر 2015
الثــا�/
ب
ي
•قانون المؤسسات االجتماعية ذي العدد  42لسنة 1958
•قانــون رقــم  18لســنة  2010فــك ارتبــاط دوائــر الشــؤون االجتماعيــة ف ي� وزارة العمــل والشــؤون
االجتماعيــة ،الوقائــع العراقيــة العــدد  4148ف ي�  15آذار (مــارس) 2010
•قانون مؤسسة السجناء رقم ( )4لسنة .2006
•قانون مؤسسة الشهداء رقم ( )3لسنة  2006المعدل.
•قانون وزارة العمل والشؤون االجتماعية  8لسنة  2006المعدل.
•قرار المحكمة االتحادية العليا رقم  44لسنة .2010
(سبتم�) 2014
•كتاب ديوان الوقف الشيعي ذي العدد  4680ف ي�  4أيلول
ب
•محمــد ســلمان حســن ،التطــور االقتصــادي ف ي� العـراق ،ج ،1المكتبــة العرصيــة للطباعــة ،بـ يـروت،
1965
ن
ين
الســكا� :تحــدي وفرصــة (تحديــد
الالجئــ� ،الــنز وح
•المفوضيــة الســامية لشــؤون
ي
ف
ض
ن
ن
مواصفات»:بروفايــل» المناطــق الح�يــة :الالجئـ يـ� والنازحـ يـ� والمجتمــع المضيــف ي� محافظــة
دهــوك) ،مطبعــة كاردان ،اربيــل2016 ،
النســان ف ي� العـراق
النســان ،التقريــر الســنوي حــول أوضــاع حقــوق إ
•المفوضيــة العليــا لحقــوق إ
لعــام  ،2015بغــداد2016 ،
•المنظمــة الدوليــة للهجــرة  :الــنز وح ف ي� العــراق يتخطــى  3.4مليــون (تمــت الزيــارة ف ي�  11كانــون
أ
ـم� http://iomiraq.net/article/0/displacement-iraq-exceeds-34-million- )2016
الول /ديسـ ب
iom
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•المنظمــة الدوليــة للهجــرة -الع ـراق ،برنامــج تنشــيط المجتمــع ،أيــار http://iomiraq.net/( 2016
)file/10730/download

•موازنة العراق االتحادية  2016و .2017
•نقابــة الصيادلــة ،ش
مــروع قانــون الضمــان الصحــي ف ي� العــراق (http://www.iraqipharm.
)com/?p=1068
الدارة التنفيذية إل ت
س�اتيجية التخفيف من الفقر ف ي� العراق.
•وزارة التخطيط ،إ
•وزارة التخطيــط ،الجهــاز المركــزي لالحصــاءhttp://www.cosit.gov.iq/AAS2016/social/( .
)so9B.htm
ن
ـا�  ،2015صhttp://phciraq.( 3
•وزارة الصحــة ،اجتمــاع اللجنــة االستشــارية الفنيــة  20كانــون الثـ ي
)org/sites/phciraq.org/files/Special%20Report%20TAG_Jan%2020_Arabic.pdf
•الوقائع العراقية ،العدد  ،3143ف ي� 1987/3/30
المريكيــة للتنميــة الدوليــة ،مـ شـروع الرعايــة الصحيــة أ
•الوكالــة أ
الوليــة ف ي� العـراق (تمــت الزيــارة ف ي�
أ
ـم� http://bit.ly/2fSHVWM )2016
 9كانــون الول /ديسـ ب
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Links | الروابط
•	

http://bit.ly/2rZ8Jbo

•	

 كانون أ6 �)تمت الزيارة ف
http://mobdii.org/ArticleDetails.aspx?ID=10057 (2016 �ديسم
/الول
ب
ي

•	

 كانون أ6 �)تمت الزيارة ف
http://mobdii.org/ArticleDetails.aspx?ID=10057 (2016 �ديسم
/الول
ب
ي

•	

http://mobdii.org/ArticleDetails.aspx?ID=53

•	

http://siteresources.worldbank.org/SAFETYNETSANDTRANSFERS/Resources/SN_Expenditures_6-30-08.xls

•	

ف
ن
http://www.alshuhadaa.com/section_injaz/ (2016 �نوفم
/�الثا
ب
 شت�ين ي18 �)تمت الزيارة ي

•	

http://www.ilo.org/beirut/countries/iraq/WCMS_495159/lang--ar/index.htm

•	

http://www.mot.gov.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid=55 ( كانــون1 �تمــت الزيــارة ف ي
ن
2017  ينايــر/�ـا
)الثـ ي

•	

http://www.ppf.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=19 ( شت�يــن18 �تمــت الزيــارة ف ي
ن
2016  نوفمـ بـر/�ـا
)الثـ ي

•	

http://www.unhcr.org/ar/57ac9e3a4.html?query=iraq

•	

https://www.ids.ac.uk/files/dmfile/SocialprotectionandsafetynetsinIraq.pdf

96

ملحق ( )1قائمة أ
الشخاص الذين تمت مقابلتهم
ت

اسم الشخص

العمل

1

أحمد جسام صالح

2

ارجمن محمود رشيد

3

الشيخ ثامر الساعدي

4

ن
الكنا�
السيد صادق خزعل
ي

5
6

دلياك طاهر درويش
سيل اسماعيل العمري

7

السيد عدنان الصفار

8

ن
السودا�
السيد كاظم شمخي
ي
عل لفتة
السيد هادي ي

المعلم� العر ي ن
ين
اقي� /بغداد
عضو الهيئة االدارية المركزية لنقابة
ن
مد� /كركوك
منظمة مجتمع ي
مدير مركز ي ن
ع� للدراسات والبحوث
معاون المدير العام /دائرة التدريب ن
المه� /وزارة العمل والشؤون
ي
االجتماعية.
ن
مد� /السليمانية
منظمة مجتمع ي
معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط والموازنة
عضو المكتب التنفيذي ف ي� االتحاد العام لنقابات عمال العراق/
بغداد
خب� ف ي� وزارة العمل والشؤون االجتماعية /بغداد
ي
نائب رئيس االتحاد العام لنقابات عمال العراق /بغداد

10

السيدة رجاء الخفاجي

التيار الديمقراطي /بغداد

11

السيدة سالمة الصكبان

ناشطة  /محافظة القادسية /مدينة الديوانية

12

عدنان محمد طاهر الصالحي

13

علياء أ
النصاري

ن
مد� /كربالء
منظمة مجتمع ي

14

ليىل جان ناصيف

15

ج� حويل
محمد ب

معاون مدير عام دائرة الصحة العامة /وزارة الصحة

16

الهالل
نم�
ي

منظمة أور /ذي قار

17

عل مراد
نجالء ي

مدير عام ت
إس�اتيجية التخفيف من الفقر /بغداد

18

هيوا عمر

9

المدير التنفيذي لمنظمة بنت الرافدين /بابل
مساعد ممثل المفوضية السامية أ
ين
الالجئ�-
للمم المتحدة لشؤون
مكتب العراق

نائب رئيس منظمة السالم والحرية ف ي� اقليم كردستان /اربيل
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