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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

تعػػددت الدراسػػات التػػي تتنػػاوؿ مورػػوع الاجػػرة  ن و ػػا  ذعػػد أف أ ػػذحت  ػػذ  
الظػػا رة  ػػي سػػذاؽ مػػا جػػرائـ اار ػػاب أيامػػا يح ػػد أك ػػر اارػػوا  عػػددا   ولكناػػا كػػدا  
يحطػػػـ لحمػػػة المجتمعػػػات  وكظػػػا رة إجتماعيػػػة ت يػػػر  رػػػوؿ المتتذػػػا القػػػانوني  ػػػي ذيػػػاف 

ر ا وتحديد أسذاذاا  واف أحواؿ النػازحيف أو الماجػريف أ ػذحت مفاوماا ومعر ة عنا 
أزمػػػػة إنسػػػػانية تعػػػػاني مناػػػػا الك يػػػػر مػػػػف المجتمعػػػػات التػػػػي تعررػػػػت لػػػػوي ت الحػػػػروب  

 ولاجمات الع اذات المسمحة التي أنذت تم ؿ اار اب ذ وذه الجديد.
ا الجريمػة ولدراسة  ذ  المشكمة االجتماعية التي تعتذر مف الظوا ر الرا دة لمجتم

كاف ال ذد لنا مف الت دي لذياف مفاوماا وتحديد أ ر ا عمى الجريمة  ي ح ر تػث يرات 
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اف التاجيػػػر أ ػػػذم سػػػمة م زمػػػة لمجتمعنػػػا العراقػػػي ؛ ذلػػػؾ عمػػػى سػػػوؽ العمػػػؿ المحميػػػة
ن و ا  ذعد  جمات ع اذات داعش اار اذية عمى ذعض محا ظػات العػراؽ وتسػذب 

مػػػدناـ  ممػػػا تسػػػذب ذفقػػداف  ػػػذ  الفئػػػات اعمالاػػػا  ذلػػؾ ذتاجيػػػر م يػػػيف ااشػػػناص مػػف
النا ػػة الحر يػػػة مناػػػا والندميػػة والعرػػػمية  نمهػػػؼ ذلػػؾ ذطالػػػة  ػػػذ  الفئػػات عػػػف العمػػػؿ 
و قػػداناا م ػػدر عيشػػاا ومدن تػػه  ونسػػارة سػػوؽ العمػػؿ المحميػػة لاػػذ  اايػػدي العاممػػة 

 ونذراتاا.
العاممػة  وقػد تسػذب إف القطاع الناص  ي العراؽ يعد المسػتوعب ااكذػر لديػدي 

التاجيػػر  ػػي تعطيػػؿ  ػػذ  السػػوؽ  ػػي المنػػاطؽ التػػي تعررػػت لمتاجيػػر  كػػذلؾ إسػػت  ؿ 
المناطؽ المستوعذة لمماجريف لاذ  الفئػات وتشػ يؿ النػدر اليسػير مػناـ ذػثجور ز يػدة  إذ 
ال توجػػد  ػػي العػػراؽ تشػػريعات ترػػمف تنظػػػيـ سػػوؽ العمػػؿ  ػػي القطػػاع النػػاص  كػػػذلؾ 

طرار الك يػػر مػػف الماجػػريف لذيػػا مقتنياتػػه النا ػػة لعػػدـ وجػػود تسػػذب التاجيػػر  ػػي إرػػ
نجػراؼ الػذعض إلػى ذػؤر الجريمػة عمػى منتمػؼ أنواعاػا  وكػاف مناػا  يػاب  عمؿ لاـ  وا 
دور الدولػػة  ػػي رػػماناـ إجتماعيػػا    كػػؿ  ػػذ  ااشػػكاليات ترػػا لنػػا أ ميػػة دراسػػة  ػػػذا 

 الموروع وورا حموؿ قانونية له.
نعكػػاس ذلػػؾ وذمػػنات تحميمػػي قػػانوني نذػػ يف رذػػط الاجػػرة وتث ير ػػا عمػػى الجريمػػة وا 

عمػػى سػػوؽ العمػػؿ النػػاص أو مػػا يسػػمى صالقطػػاع النػػاصل وذلػػؾ ذمراجعػػة التشػػريعات 
ذات الع قػػة وذيػػاف مػػواطف المػػذس  ياػػا  وذرؤيػػة قانونيػػة نحػػدد مػػا نػػرا  مناسػػذا  لتطوير ػػا 

جنيذػػه ذػػؤر ااجػػراـ ومػػدت تػػث ير ذلػػؾ  ػػي الحػػد مػػف الجػػرائـ  والناػػوض ذواقػػا المػػواطف لت
سػػتنااض طاقاتػػه وتوجيااػػا  ػػي العمػػؿ الشػػريؼ لمحيمولػػة مػػف دوف إنجرا ػػه  ػػي مسػػتنقا  وا 

 الجريمة.
لػػػذلؾ نقسػػػـ ذح نػػػا عمػػػى مذح ػػػيف يكػػػوف أولامػػػا لذيػػػاف مفاػػػـو الاجػػػرة وأ ر ػػػا عمػػػى 
الجريمػػػػة  ػػػػي مطمذػػػػيف يترػػػػمف ااوؿ تعريػػػػؼ الاجػػػػرة وذيػػػػاف مفػػػػردات الماجػػػػر والنػػػػازح 

ي وتحديػػػد التعريػػػؼ الػػػذي نػػػرا  م ئمػػػا  لمػػػدت ع قػػػة  ػػػذ  الم ػػػطمحات والتاجيػػػر القسػػػر 
وتث ير ػػا  ػػي الجريمػػة   ػػـ نذػػيف  ػػي المطمػػب ال ػػاني أ ػػر الاجػػرة عمػػى الجريمػػة مػػف نػػ ؿ 
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زديػاد مسػتوت  إيراح الع قة الطردية ذيف ك رة أعداد الماجػريف والعػاطميف عػف العمػؿ وا 
 الجريمة  ي المجتما.

عػػػف ار ػػػار الناجمػػػة عػػػف الاجػػػرة عمػػػى القطػػػاع النػػػاص  ويكػػػوف المذحػػػث ال ػػػاني 
يترػػمف مطمذػػه ااوؿ أ ػػر الاجػػرة عمػػى القطػػاع النػػاص  ػػي العػػراؽ ومػػا نمفتػػه حػػاالت 
التاجير الذي سذذته  جمات داعش اار اذي عمى المجتما العراقي  ومػف  ػـ نتذنػى  ػي 

نرا ػػا ترػػمف  المطمػػب ال ػػاني ورػػا إسػػتراتيجية تطػػوير القطػػاع النػػاص العراقػػي ذ ليػػات
حمايػػة المػػواطف وحتػػى  ػػي حالػػة التاجيػػػر ذااسػػتيعاب  ػػي سػػوؽ العمػػؿ  ونعػػزز ذح نػػػا 
ذناتمػػة نرػػمناا نتػػائت وتو ػػيات ذح نػػا  وننػػتـ ذممحػػؽ يترػػمف حالػػة التشػػريعات ذات 

 الع قة ومدت سرياناا التشريعي  ي العراؽ.

 املبحث األول
 مفهىم اهلجرة وأثرها على اجلرميت

نتمفػػت  ػػي أسػػذاذاا تعػػد الاجػػرة مػػف  الظػػوا ر التػػي الزمػػت الذشػػرية منػػذ نشػػثتاا  وا 
ومعطياتاا  وكانػت  ػي المجتمعػات القديمػة يسػذذاا السػعي ورا  الكػد والمػا  أو ااذتعػاد 
عػػف العػػدو ال الػػب  وك يػػرة  ػػي الحػػروب التػػي شػػادتاا  ػػذ  اارض وسػػذذت الك يػػر مػػف 

آمنػػة  كػذلؾ حػد ت ذعػض الاجػػرات حػاالت التاجيػر القسػري  رذػا  مػػف المػوت إلػى ذقػاع 
لمذحث عف العمؿ ومناا  جرة الريؼ إلى المدينة  أو  جػرة الشػذاب أو العقػوؿ إلػى دوؿ 

ولتوريم مذسط لمعنى الاجرة ومراد اتػه  نقسػـ مذح نػا  ػذا إلػى   أنرت ذح ا  عف العمؿ
 مطمذيف نذيف  ي أولاما تعريؼ الاجرة  و ي  انياما أ ر ا عمى الجريمة.

 ب األولاملطل
 تعريف اهلجرة

تعػػددت الم ػػطمحات التػػي تعذػػر عػػف إنتقػػاؿ الشػػنص مػػف مسػػكنه ذػػيف ماجػػر  
ونازح والجي  ومذعد و ير ا  والتي نرا ا ت ب جميعا   ي  كرة ترؾ ااوطاف دانميا  أو 
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الماػاجر ذثنػه" نمػف  جػر أررػه طواعيػة ومازالػت لػه حقػوؽ  ل1صويعرؼ الذعض  نارجيا  
ذمعنى آنر تم ػؿ الاجػرة تحركػات السػكاف ذانتقػالاـ أ ػرادا    ولة ااـنالمواطنة وحماية الد

وجماعات مف مجتمعاـ اا مي إلى مجتما جديد  قد ينتارونه طوعا  أو كر ا   ذمقدار 
الحريػػة المتاحػػة التػػي تمنحاػػا لاػػـ الظػػروؼ التػػي يمػػروف ذاػػا  دانػػؿ دولػػتاـ أو نارجاػػا  

ونػرت   ومعيشيا  إلى إستيعاذاـ أمنيا  و قا يا   وتحتاج ظرو اـ إلى تظا ر مؤسسات الدولة
 أف  ػػذا التعذيػػر يػػدلؿ عمػػى الماػػاجر مػػف دولػػة إلػػى أنػػرت يراد ػػه م ػػطمم نماجػػرن الػػذي

 يعذر عف حالة اانتقاؿ دانؿ ااوطاف قسرا   أو ما يسمى ذحالة النزوح.
" نإجذػػار عمػػى أنػػهل2صولػػـ يمػػؽر تعريػػؼ النػػزوح إتفاقػػا   قايػػا  قانونيػػا    يعر ػػه ذعرػػاـ

كرا  مجموعة مف السكاف تقيـ ذ ورة قانونية عمى أرراا أو  ي ديار ػا عمػى االنتقػاؿ  وا 
شػػػراؼ الدولػػػة نفسػػػاا أو  إلػػػى منطقػػػة أنػػػرت رػػػمف الدولػػػة نفسػػػاا ذنػػػا  عمػػػى مناجيػػػة وا 
الجماعػػات التاذعػػة لاػػا أو جماعػػات أنػػرت أقػػوت   ػػي مسػػعى لمتطايػػر يقػػـو عمػػى أسػػاس 

أو القومية أو الدينية أو التوجه السياسي  ي تمؾ المنطقة التي التمييز العرقي أو اا ني 
 يتـ إذعاد السكاف مناان.

وورد  ػػي نالتقريػػر التحميمػػي لمجمعيػػة العامػػة لدمػػـ المتحػػدة حػػوؿ النػػازحيف دانميػػا  
ن وتقريػػػػر نالتحميػػػػؿ النػػػػاص ذػػػػااميف العػػػػاـ لدمػػػػـ المتحػػػػدة 14/2/1992ال ػػػػادر  ػػػػي 

ص رانيس ديتغلن ك  مػا عػرؼ النػازحيف ذػثناـ" نااشػناص المعني ذااشناص النازحيف 
الػػذيف أبجذػػروا عمػػى الفػػرار ذثعػػداد كذيػػرة مػػف مسػػاكناـ عمػػى نحػػو مفػػاج  و يػػر متوقػػا  

                                                           

 . والمنشورة  ي"2009الموسوعة العرذية العالمية   ل1ص
 Mawsoah . net \gae – portal\ maogen . asp? Main 28 articleid.14\4 \2016, P. 34.  -  

وتمنم ذعض الذمداف  ع   لمنازحيف دانميا  أو مجموعات معينة مناـ. ورعا  نا ا  ذموجب التشريعات 
الحقوؽ التي يتمتا ذاا النازحوف دانميا  ذموجب القانوف الدولي الوطنية.  ير أف ذلؾ ال يؤ ر  ي 

 لحقوؽ اانساف.
  مركز 1ط –مفاـو الجرائـ رد اانسانية  ي القانوف الدولي  –ل وليـ نجيب جورج ن ار 2ص

 .364  ص 2008دراسات الوحدة العرذية  ذيروت  
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نتيجة لنزاع مسمم أو ارطراذات دانمية أو انتااكات مستمرة لحقوؽ اانساف أو كػوارث 
 .ل1صدولتاـنطذيعية مف  نا اانساف  وما زالوا موجوديف دانؿ إقميـ 

ويرػػيؼ آنػػر أف نعذػػارة صمسػػاكناـل ال تشػػير إلػػى ذيػػت أو مذنػػى ذالرػػرورة   ذػػؿ 
يمكف أيرا  أف تدؿ عمى اارض التػي درجػت مجموعػات عمػى العػيش  ياػا أو االعتمػاد 

 .ل2صعمياا  ي معيشتاـ كما  ي حالة جماعات الرحؿ أو الرعاةن
وح عمػػػػى أرذعػػػػة  ػػػػػي" ونجػػػػد أف تعريػػػػؼ ناامػػػػيف العػػػػاـن قػػػػد ق ػػػػػر أسػػػػذاب النػػػػز 

والكػػػػػػوارث  –االنتااكػػػػػػات المسػػػػػػتمرة  –االرػػػػػػطراذات الدانميػػػػػػة  –نالنزاعػػػػػػات المسػػػػػػمحة 
اانسػػافن ونػػرا  أورد ػػا عمػػى الم ػػاؿ ال الح ػػر لتعػػدد أسػػذاب النػػزوح  الطذيعيػػة مػػف  ػػنا

 اانرت  ومناا السعي ورا   رص العمؿ  ي مكا حة الذطالة أو الفقر.
ؼ النػػػازحيف ذػػػثناـ" نأشػػػناص أو مجموعػػػة مػػػف ويػػػذ ب ذعػػػض الفقاػػػا  إلػػػى تعريػػػ

ااشناص ير موف وذدوف إرادتاـ عمى ترؾ أو م ادرة أمػاكناـ أو منػازلاـ  ػي منػاطقاـ 
اا ػمية أو ل ػػرض تفػػادي نػػزاع مسػػمم أو أورػاع النتااكػػات عامػػة أو انتااكػػات حقػػوؽ 

أف  ػػذا ونػػرت   ل3صاانسػػاف أو نتيجػػة لكػػوارث طذيعيػػة ذشػػرط عػػدـ عذػػور ـ لدولػػة أنػػرتن
التعريػػؼ كػػاف أك ػػر شػػموال   ػػي توسػػعه ذثسػػذاب النػػزوح  ح ػػر ـ عمػػى شػػكؿ مجموعػػات 
نازحة  وقدـه اسػذاب  ػذا النػزوح عن ػريف" أولامػا  تحػدد ذطذيعػة الحركػة التػي قػاـ ذاػا 
النازح نعفوية أـ قسريةن  و انيامػا  حػدد نطػاؽ المكػاف لاػذ  التحركػات ذح ػر ا نرػمف 

 الحدود اا مية لمدولةن.
 اري لشنص ما مف منزله و ي ال البكذلؾ يعرؼ النزوح ذثنه" نالنروج ااجذ

                                                           

(1) Dr. Francis M - Deny Internally Displaced person and International law – 

October 1995, P.45. 

شروط النزوح الدانمي  معاد ذروكسنجر  –المذادئ التوجياية ذشثف النزوح الدانمي ل تنظر" 2ص
ل يمكف أف تنزح الجماعات الرعوية عند انسداد م    مسارات  جرتاـ 9. ويشير المذدأ ص1999 

 .5  صاعذسذب انعداـ اامف م ؿ اال اـ ااررية أو ال ر 
 . 13ص  –الم در الساذؽ  –ل المذادئ التوجياية ذشثف النزوح الدانمي 3ص
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وم ػػػطمحات نالنػػػزوح أو التاجيػػػر أو   ل1صيكػػػوف نتيجػػػة نػػػزاع مسػػػمم أو كػػػوارث طذيعيػػػةن
التشػػريد أو النقػػؿ أو الترحيػػؿ القسػػرين تػػنجـ عػػف ااكػػرا  أو إسػػتنداـ القػػوة أو العنػػؼ أو 

 التاديد رد المدنييف أو حريتاـ .
 قاػػػػػػا  القػػػػػػانوف الػػػػػػدولي ذػػػػػػيف نم ػػػػػػطمم النػػػػػػازح و يػػػػػػر ب مػػػػػػف  ل2صذعػػػػػػضيميػػػػػػز و 

الم ػػػطمحات المشػػػاذاة و الذػػػا  مػػػا يسػػػتندوف  ػػػي تمييػػػز ـ  ػػػذا مػػػف نػػػ ؿ ااشػػػارة إلػػػى 
م ػػػػطمم إنتقػػػػاؿ السػػػػكاف عنػػػػدما تكػػػػوف عفويػػػػة  والتػػػػي تحػػػػدث دانػػػػؿ أو نػػػػارج ذمػػػػد ـ 

نمػا ي ػؼ أعمػاؿ التشػريد اا مي  ويشيروف إلى وقؼ التشريد أو النقػؿ أو ااجػ   حي
 .ن  ي حالة حربالقسرية لمسكاف دانؿ دولة ما 

ويتقػػػارب م ػػػطمم نال جػػػ ن مػػػف م ػػػطمم نالنػػػازحن لحالػػػة ااكػػػرا  التػػػي يمػػػر ذاػػػا 
اا نػػػاف وااجذػػػار عمػػػى تػػػرؾ السػػػكف واانتقػػػاؿ لمكػػػاف أنػػػر ي ػػػعب  يػػػه معر ػػػة الحيػػػاة 

  م ػػػاعب أو مسػػػتمزمات الحيػػػاةالمسػػػتقذمية أو الػػػتكاف ذمقػػػدار المواجاػػػة لممشػػػاكؿ أو ال
ل 3صالنا ػػة ذورػػا ال جئػػيفن 1951ويعػػرؼ نال جػػ  عمػػى و ػػؽ اتفاقيػػة جينيػػؼ لسػػنة 

ذثنه" نكؿ شنص يوجد نارج دولته نتيجة احداث أو لنوؼ له مسو اته نشية تعذيب 
يمقا   ذسذب الجنس أو الديف أو الرأي يجعمه  ير قادر أو  ير را ب  ي أف يعػود إلػى 

 لةن. ذ  الدو 
ونجد  ي  ذا التعريؼ أف نال جػ ن منتمػؼع عػف نالنػازحن  فػي حالػة م ػادرة ااوؿ 
لمسػػكنه  الذػػا  مػػا يكػػوف التوجػػه لدولػػة  يػػر التػػي يعػػيش  ياػػا  وعمػػى العكػػس أف م ػػادرة 

                                                           

مكتب القا رة لممااـ  –معجـ الاجرة  المنظمة الدولية لماجرة  –ل ريتشارد ذيروتشود وآنروف 1ص
 .67  ص 2004ااقميمية   القا رة  

  2006  1دار العمـ لمم ييف  ط –القانوف العممي لمقانوف اانساني  –ل  رانسوز ذوشيه سولينو 2ص
 .196ص

 ي مؤتمر المفوريف ذشثف ال جئيف وعديمي  1951/  7/ 28ل تـ اعتماد  ذ  االتفاقية  ي 3ص
ل  ي 429الجنسية الذي دعت له اامـ المتحدة ذمقترى قرار الجمعية العامة رقـ ص

المعنية ذحقوؽ اانساف الو ائؽ الدولية  –. ولممزيد ينظر" محمود شريؼ ذسيوني 14/12/1950
 .824  ص 2003  دار الشروؽ لمطذاعة  1  ط 1ـ –



  (9102لعام )ا(/92(/العدد )8لمجلد )/االقانون للعلوم القانونية والسياسية مجلة كلية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

32 

ف نمعيار تجاوز   ال اني  الذا  ما تكوف رمف الرقعة الج را ية لدولته التي يعيش  ياا وا 
تػػػػرؼ ذاػػػػان  ػػػو الػػػػذي يميػػػػز ذػػػػيف النػػػازح وال جػػػػ   إذ يحػػػػدد النػػػػازح الدوليػػػػة المعالحػػػدود 

وأوؿ  ػذيف العن ػريف يميػز   ذعن ريف  ما" ااجذار عمى الرحيػؿ  والنفػي دانػؿ الػذ د
النازحيف مف أولئؾ ااشناص  ير المر ميف عمى ترؾ ديار ـ  وكانت مجتمعاتاـ آمنة 

ده النػػازحيف كػػال جئيفن  اف عػػ ويفسػػر  ػػاني العن ػػريف سػػذب نعػػدـ  عنػػد م ػػادرتاـ لاػػا
  ل1صجئيف وعمى و ؽ ما سذؽ مف تعريؼ  ـ ننارج ذمد جنسيتاـ أو إقامتاـ المعتادةنال 

وعمػػى الػػر ـ مػػف  ػػذ  العنا ػػر المميػػزة ذػػيف  ػػاتيف الفئتػػيف إال أنامػػا  الذػػا  مػػا تت ػػدهاف 
 ل عوذات ومناطر مشاذاة.

عمياػا نالنػازح والماػاجرن تتم ػؿ  ومما سذؽ يترم لنا أيرا  أف  ناؾ حالػة  يجتمػا
 ػػي اانتقػػاؿ مػػف محػػؿ ااقامػػة اا ػػمي والتوجػػه لمكػػاف آنػػر  مامػػا تعػػددت أسػػذاب  ػػذا 
الاجػػر مػػف  ػػراعات دوليػػة أو نزاعػػات دانميػػة أو كػػوارث طذيعيػػة أو لظػػروؼ إ نيػػة أو 
طائفية أو سياسية أو إقت ػادية  ولكػف المعيػار المميػز لاػذيف الم ػطمحيف والػذي يميػز 

  الذا  ما يكر  النازح عمى الاجرة   ي حيف   لنازح مف المااجر يمكف و فه ذػػػ نااكرا نا
قد تكوف  ذ  الحالة ذػارادة الماػاجر  الذػا   يتنمػى  ياػا عػف ذقػا    ػي دولتػه ااـ  والتػي 
مف الممكف أف يفقد حمايتاا ورعايتاا  عمى العكس مف النازح الذي مازاؿ يرتجي رعايػة 

ونػػػدرؾ  ػػػي  ػػػذ  ااحػػػواؿ أف معظػػػـ التعػػػاريؼ التػػػي تطرقػػػت لشػػػؤوف   ايتاػػػادولتػػػه وحم
النػػػازحيف  ػػػي تعػػػاريؼ نو ػػػفية أك ػػػر مػػػف كوناػػػا قانونيػػػةن  تتنػػػاوؿ حالػػػة  واقعيػػػة  لتشػػػرد 
ااشػػػناص دانػػػؿ الحػػػدود الج را يػػػة لػػػذ د ـ  وتنظػػػر لػػػواقعاـ الحػػػالي الػػػذي ال يرػػػفي 

ه الآلجػػ  حقػػوؽ ااعتػػراؼ ذ ػػفته عمػػياـ  ػػذ ة  قانونيػػة ذػػنفس ااسػػموب الػػذي يثنػػذ ذػػ
ويمكننػػػا اانتذػػػا  إلػػػى مواجاػػػة حالػػػة ذعػػػض ااشػػػناص الػػػذيف لػػػـ يتمكنػػػوا مػػػف   الجديػػػدة

الم ػادرة نػارج الػذ د ذنرػوعاـ لحالػة الح ػار ذسػذب ال ػراعات أو لعػدـ تمكػناـ مػف 
الم ادرة لسذب  حي أو مالي أو  ير ا  أناـ قد يتعرروا لمناطر أكذر مػف تمػؾ التػي 

تواجه الآلجئيف  ذاارا ة إلػى تمػؾ ال ريػزة التػي تسػود الػذعض مػف التعمهػؽ ذااوطػاف قد 
                                                           

 النا ة ذورا ال جئيف . 1951ل مف اتفاقية سنة 1ل تنظر المادة ص1ص
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والديار  والتي تحوؿ مػف دوف م ػادرتاـ لاػا  وذقػا  ـ ذاػا عمػى الػر ـ مػف كػؿ الظػروؼ 
أف الوطف ذكؿ ما  –و و ما لمسنا  عمميا   –القاسية والمناطر  وقد يعتقد الذعض مناـ 

ف ااك ر أمانا  مف  ير   كذلؾ ال يفوتنا تنوهؼ الذعض مػف يسود  مف  راع   و المكا
حالة ااندماج ما المجتمعات اانرت  وكذلؾ النوؼ مف طػرؽ الو ػوؿ  كماػا أسػذاب 

 تد ا ذالك يريف إلى الذقا  ذ فة ننازحيفن را ريف تحولاـ إلى نمااجريفن.
ن الػػذي ومػػف الم ػػطمحات اانػػرت التػػي يسػػتوعذاا م ػػطمم الاجػػرة  ػػو نااذعػػاد

لى المدنييف السكاف ننقؿ :ذثنه يعرؼ  إذعاد  و أو   اا مية أماكناـ  ير أماكف مف وا 
 ااشػناص نقػؿ إذا دانميػا ااذعػاد ويعػد منطقػة أنػرت  إلػى محتمػة منطقػة مػف المدنييف

النقػؿ القسػري ''ذثنػه"  وذمعنػى آنػر يعػرؼ  ل1صالذمػد نفسػهن  ػي آنػر موقػا إلػى المػرحمييف
د رنرن  ي حيف ينطذؽ مدلوؿ ننقؿ السػكافن عمػى حػركتاـ دانػؿ الدولػة لممدنييف مف ذم

  ل2صالواحدة مف منطقة انرت
 المشػموليف ذالحمايػة ارنػريف ااشػناص صأو المػدنييف كمػا يعػرؼ ذثنػه" ننقػؿ

 لسػمطة تاذعػة منطقػة إلػى  ياػا يقيموف التي مف المنطقة جنيؼل ذالقوة اتفاقيات ذموجب
 ي ؼ الذي السكاف نقؿ عف ينتمؼ و و ال أو محتمة سوا  رت أن أو منطقة االحت ؿ

 .ل3صااقميـن  القسري دانؿ النقؿ
 نالسياسػة :ذثنػه يعػرؼ ااذعاد والترحيؿ القسرين الػذي كذلؾ تراد ه م طمحات ن

 السكاف اق ا  ما سمطة أو ما  دولة لحكومة المذاشر  ير أو المذاشر المدذرة والتدنؿ
 أو  رديػة ذ ػورة ذلػؾ تػـ سػوا  وطػناـ  حػدود نػارج قسػرا لسمطتاا المدنييف النارعيف

                                                           

 الجزائر  الجامعية  المطذوعات ديواف –المعا ر  الدولي القانوف  ي معجـ –اهلل  سعد عمرل 1ص
 .7ص  – 6 ص   2005

 (2) M. Cherif Bassiouni – Crimes Against Humanity in International 

Criminal Law - Kluwer 

Law International – The Hague, Second Revised Edition, 1999, p. 312. 

  القا رة 1دار العمـ لمم ييف  ط – القانوف العممي لمقانوف اانساني –ل  رانسوز ذوشيه سولينو 3ص
 .196  ص2006
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  سػياس واقػا  ػرض أو ديمو را يػة  ذنيػة تشػكيؿ ذاػدؼ مسػتوطنيف  زرع جماعيػة  أو
 مػف الراذعة جنيؼ اتفاقية ذموجب إذعاد المدنييف"و و"  النقؿ ذمعنى والترحيؿ  ل1صجديدن

 .ل2صعف وطناـن ذعيدة أنرت أماكف إلى المحتمة أرارياـ
وننمص مما سذؽ مف تعاريؼ  أناا موجزة ال شػاممة  تامػؿ الحػاالت التػي تجذػر 
 ياا سمطات االحت ؿ ذعض أو كػؿ سػكاف إقمػيـا مػا ينرػا لسػمطتاا عمػى اانتقػاؿ إلػى 
مكاف آنر  و فمت عف حاالت نقؿ السػمطة ذعػض السػكاف كالمػدنييف والنسػا  وااطفػاؿ 

و ػؽ شػرعية إقػامتاـ  متاز  ؤال  المػدنييفي  ولـ يةنلحمايتاـ مف مناطر نااعماؿ العدائ
 مف عدماا. 

اجػػر  نػػازح  مذعػػد  منتقػػؿ ومػف كػػؿ مػػا تقػػدـ تظاػػر لػػدينا نتيجػػة  ػػذ  المراد ػػات صم
..إلػػ ل التػػي تترػػمف معنػػى واحػػد  ػػو حالػػة نإنتقػػاؿن الشػػنص  ػػي  يػػر الحالػػة قسػػريان .

التي إعتاد عمياا  وقػد إنتمفػت الطذيعية إلى مكاف آنر  ال يتوا ر  يه مسكنه أو موارد  
رػػػطراذات تسػػػذذه وتقػػػود  إلػػػى المكػػػاف الجديػػػد   ظرو ػػػه ذػػػيف إرػػػطااد ونػػػزاع وكػػػوارث وا 
ذمعنػى آنػر لػوال المسػذب  ػي الاجػرة لرمػا إنتقػؿ اانسػاف مػف مكانػه اا ػمي إلػى المكػاف 

وقػػػد ذقنػػػا مػػػر  ػػػذ  المرحمػػػة التػػػي عشػػػنا ا أ نػػػا  التاجيػػػر ذعػػػد  جػػػوـ ع ػػػاذات   الجديػػػد
لػػيس  –ش اار ػػاذي عمػػى مػػدننا  ومررنػػا ذحػػاالت االرػػياع والحرمػػاف وعػػدـ التقػػدير داعػػ

نمػػا تعذيػػرا  عػػف حػػاالت الم يػػيف ومعانػػاتاـ التػػي إسػػتمرت  –عمػػى التجرذػػة الشن ػػية  وا 
وذعػػػد  ػػػذا التنػػػاوؿ لتعريػػػؼ الاجػػػرة  ننتقػػػؿ إلػػػى المطمػػػب ال ػػػاني رػػػمف مذح نػػػا   لسػػػنوات

 جريمة.ااوؿ  ذا لذياف أ ر الاجرة عمى ال
 
 

                                                           

  51المجمد  –اانساني  الدولي القانوف رو   ي القسري والترحيؿ ااذعاد –السيد  ينظر" رشادل 1ص
 .238 ص  1995الدولي  القا رة  لمقانوف الم رية المجمة

القا رة  العرذية  النارة دار –عمياا  العقاب وسمطة الدولية الجرائـ –الفار  محمد الواحد عذدل 2ص
 .234 ص  1996
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 املطلب الثاني
 أثر اهلجرة على اجلرميت

لمجريمػػة مسػػذذات كنػػا نحػػدد ا عمػػى أناػػا إجتماعيػػة تتم ػػؿ ذػػالفقر والذطالػػة والاجػػرة 
ور اؽ السو  والتفكؾ ااسري  ولكف تجارب الحياة الواقعيػة أ ذتػت لنػا أف الحػرب  ػي أـ 

الك يػر مػف ااسػذاب الجرائـ و ي التػي تنمػؼ ااسػذاب النمسػة السػاذقة  وتنمػؼ  ير ػا 
التػػي تػػؤدي إلػػى إرتكػػاب الجػػرائـ  إف لػػـ تكػػف الحػػرب  ػػي السػػذب  ػػي  ررػػاا عمػػى واقػػا 

أ ػػذحت مزمنػػة  – ػػي ورػػعنا العراقػػي  –الذمػػداف التػػي تمػػر ذاػػا كحالػػة طارئػػة  ولكناػػا 
 م احذة لنا منذ أذد تثري  العراؽ إلى يومنا  ذا.

ا اػان التػي حػددتاا ااتفاقيػات إف إحتراـ أ وؿ وقواعد الحػروب أو مػا يسػمى نأعر 
حتى تشريعات تنظيماا الحدي ة  قػد ال يسػذب إال  1899الدولية منذ اتفاقية ال اي سنة 

 ػػي حػػاالت الرػػرورة العسػػكرية الق ػػوت رػػررا  ذالمػػدنييف  وقػػد ال تتسػػذب الحػػروب  ػػي 
تاجيػػػر ـ وتػػػركاـ مػػػدناـ وورػػػعاـ  ػػػي حالػػػة النػػػزوح التػػػي قػػػد تػػػؤدي ذاػػػـ إلػػػى الرػػػياع 

 فكؾ والوقوع  ي مستنقا الجريمة. والت
لػػػذلؾ يجػػػب عمػػػى المجتمػػػا الػػػدولي عنػػػد ذح ػػػه  ػػػي مسػػػذذات حػػػربا مػػػا  أف يتػػػاذا 
الجرائـ التي ترا ؽ  ذ  الحػرب  ومػدت إلتػزاـ ااطػراؼ المتنازعػة ذقواعػد نورػاا  ونػرت 
حتراماا ومس  لة مف ينتاكاا سيحد مف حاالت التاجير  و ذ   إف االتزاـ ذاذ  القواعد وا 

  ولػػـ نمحػػظ ذلػػؾ  ػػي واقػػا الرؤيػػة لػػـ نر ػػا إال  ػػي أدذيػػات اامػػـ المتحػػدة ومجمػػس أمناػػا
نصعنػػػدما تطػػػرؽ 1999عامػػػا  منػػػذ سػػػنة  ا عشػػػر نػػػاسػػػتمرت او ػػػي المػػػدة التػػػي   التطذيػػػؽ

عنػدما تذنػى  2010مجمس اامف لممرة ااولى إلى قرػايا حمايػة المػدنييفل ول ايػة سػنة 
أشارت إلى التاجير عامة ونمػس ذلػؾ العػدد  142ااقؿ قرارا  مناا عمى  747المجمس 

 . ل1صاانير أشار إلى النزوح الدانمين

                                                           

 رينا ا عمى قرارات مجمس اامف تنظر عمى الراذط" مراجعاتنا التي أجل 1ص
 http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/ 
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ولػػػـ تكػػػف أ مػػػب قػػػرارات مجمػػػس اامػػػف ذن ػػػوص نالتاجيػػػر والنػػػزوحن مو قػػػة  ػػػي 
ال ػػيا ات أو المراجعػػات الناائيػػة احػػواؿ تمػػؾ الػػدوؿ التػػي تعػػاني  ػػذ  الحػػاالت  ومناػػا 

ة ذالسػػوداف تناولػػت نالنػػزوح الػػدانمين  قػػط مػػف دوف % مػػف القػػرارات النا ػػ50أف نسػػذة 
ااشػػارة اي نػػػزوح نػػػارج الػػػذ د  كػػػذلؾ  ػػػاف قػػػرارات مجمػػػس اامػػػف النا ػػػة ذػػػػػ نليذيريػػػان 

% مػف القػرارات النا ػة ذاػا  والواقػا يظاػر أف 3والتي تناولت نالتاجيػرن ذم ػت نسػذتاا 
ةن نزحػػوا كماػػـ إلػػى نػػارج مميػػوف نسػػم 2.8أ مػػب الشػػعب الميذيػػري والذػػالغ عػػدد ـ نقراذػػة 

كذلؾ أ در مجمس اامف   الذ د  وما ذلؾ لـ تتطرؽ لاذا اامر القرارات النا ة ذاـ
%ن مناػا تقريذػا    ػي 90قرارا  نا ا  ذػػ نجورجيان ذكرت كممػة نالتاجيػرن  يمػا نسػذته ن 22

قػػرارن  32حػػيف تنػػاوؿ  ػػذا الم ػػطمم  ػػي قػػرار واحػػد ذن ػػوص ال ػػوماؿ مػػف أ ػػؿ ن
 . ذشثناا

ويراؼ إلى  ذ  القػرارات  حػاالت أنػرت تناولاػا مجمػس اامػف  ػي قراراتػه ذشػثف 
قػرارا ن  142نالنزوح الدانمين وورا الحموؿ النا ة ذه  وقػد ذكػرت كممػة نتاجيػرن  ػي ن

قػػرار مناػػا  وتمن ػت الحمػػوؿ النا ػػة  100أشػارت رػػمنيا  إلػى ذعػػض الحمػػوؿ الدائمػة 
االندماج المحمي  إعادة التوطيف  ي ذمد  الػثن حظػي ذالنازحيف ذ   ة جوانب" نالعودة  

مناػا حػػؿ نالعػودةن ذا تمػػاـ كذيػر  ولػػـ يتنػػاوؿ ناانػدماج الػػدانمين سػوت قػػراريف  وتناولػػت 
كما دعت سذعة قرارات مف أ ؿ جميا قرارات   حؿ نالتوطيف  ي ذمد  الثن ستة قرارات

قػرارا  إلػى  40سػرين  يمػا دعػا مجمس اامف التي تناولت التاجير إلى نحظر التاجيػر الق
 .ل1صنررورة و وؿ المساعدات اانسانية لمنازحيفن

أنه نعمى الر ـ مف إعتراؼ مجمس اامف ن ؿ السنوات ل 2صويريؼ ذعض الفقه 
اال نتػي عشػر المارػية ذث ميػة قرػية النػزوح الػدانمي أمػر يسػتحؽ ال نػا  صمػا أنػه  يػػر 

                                                           

صحماية المدنييف  ي ال راعات  2006لسنة  1674ومناا تنظر قرارات مجمس اامف"   ل1ص
 .2008لسنة  1807القرار المسمحةل  

ليزاذيث  يريس  ل2ص   نشرة الاجرة 41العدد  –تاجير مجمس اامف ومنا ال –سانجوال  يراسين ي وا 
 .111  ص 2012القسرية  مركز دراسات الآلجئيف  ي جامعة أكسفورد 
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وليه لمنا التاجير يعني رياع الفر ة  وذاعتراؼ متَّسؽل  افَّ محدودية اال تماـ الذي ي
مجمس اامف نفسه  افَّ المعاناة اانسػانية ذات النطػاؽ الواسػا الناتجػة عػف التاجيػر لاػا 

وينذ ػي لمجمػس اامػػف أف يعمػؿ عمػػى   مرػموناتاا عمػى مسػػتقذؿ االسػتقرار والنػزاع معػػا  
ت ال زمػػػػة لمنػػػػا التاجيػػػػر تػػػػذكير الػػػػدوؿ عمػػػػى الػػػػدواـ ذالتزاماتاػػػػا ذاتنػػػػاذ جميػػػػا النطػػػػوا

يجػػاد حمػػوؿ لاػػـ ػػروا وا   العمػػؿ مػػف جانػػب   ول سػػتجاذة إلػػى الحاجػػات المذاشػػرة لمػػذيف  بجا
ذا جػا   ػي وقتػه  انػه لػف يمقػى الترحيػب  حسػب ذػؿ  مجمس اامف إف كاف أك ر اتساقا  وا 

 سيبنظر إليه عمى أنه واجب أن قي عمى حد سوا ن.
لػػػيس م ػػػاد ة أو عمػػػى  –و مجمػػػس اامػػػف إف تعررػػػنا لموقػػػؼ اامػػػـ المتحػػػدة أ

ولكننػػا نػػرت أف الجريمػػة الكذػػرت و ػػي نالحػػربن تنمهػػؼ م يػػيف النػػازحيف  –سػػذيؿ الحشػػو 
عمػػى مػػر حػػاالت الحػػروب السػػاذقة التػػي شػػادتاا  ػػراعات الذشػػر دانميػػا   يمػػا ذػػيف أذنػػا  

عمػػى الػػوطف الواحػػد  أو نارجيػػا  ذػػيف كيانػػات دوليػػة مت ػػارعة عمػػى إنػػت ؼ أسػػذاذاا  و 
الػػػر ـ مػػػف ذلػػػؾ  ػػػاف ق ػػػور الرعايػػػة الدوليػػػة لمنػػػازحيف أو الماجػػػريف ال يقػػػؿ عػػػف م يمػػػه 

تقا  شرور ا.   ذق ور ا  ي الحد مف الحروب وا 
أما ذالنسذة لتث ير الاجرة عمى الجريمة   نجد  ي الواقا الممموس حاالت عدة مف 

ف لـ نجد  ػي و  اقػا العػراؽ ومنظماتػه الجرائـ عمى إنت ؼ أنواعاا إرتكذاا الماجروف  وا 
الحكوميػػػػػة و يػػػػػر الحكوميػػػػػة  أي تثشػػػػػير أو ر ػػػػػد اعػػػػػداد  ػػػػػذ  الجػػػػػرائـ التػػػػػي يرتكذاػػػػػا 

ف تعػػػػددت أسػػػػذاذاا ذػػػػيف العػػػػوز والفقػػػػر واارػػػػطرار إلػػػػى إرتكػػػػاب ل1صالنػػػػازحيف   والتػػػػي وا 
الجريمػػػة  أو أف النطػػػورة ااجراميػػػة كانػػػت كامنػػػة  ػػػي نفسػػػيات الػػػذعض  اسػػػتفزتاا حالػػػة 

الػػػوعي  والشػػػعور ذحالػػػة ال ػػػثر تجػػػا  المجتمػػػا ممػػػا كػػػوف ذعػػػض الذػػػؤر التاجيػػػر و يػػػاب 
ااجراميػػػة الجديػػػدة  أو أرػػػاؼ لذػػػؤر قديمػػػة عنا ػػػر جػػػدد نتيجػػػة ر ػػػاؽ السػػػو  والتقميػػػد 

 والمحاكاة لمجتما الجريمة.

                                                           

ف لـ تتعرض لم ؿ  ذ    ل1ص ن حظ العديد مف الدوؿ تجري ورش عمؿ وندوات حوؿ  كذا جرائـ وا 
 .11/6/2015ل ذتاري " 2ل  فحة ص1285اازمات   حيفة الشرؽ المطذوعة العدد رقـ ص
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ذ جئنا ذشي  مػف التن ػيص عمػى الجػرائـ التػي يرتكذاػا الماجػروف وتمػؾ التػي  وا 
 مف الجرائـ الواقعة عمى ااشناص وجدنا أف الك ير مف  تقا عمياـ لوجدنا العديد مناا 

الماجػػػػػريف تعررػػػػػوا لجػػػػػرائـ القتػػػػػؿ والجػػػػػرح والرػػػػػرب واايػػػػػذا   كػػػػػذلؾ جػػػػػرائـ النطػػػػػؼ 
وحجػػػـ الجػػػرائـ التػػػي تعػػػرض لاػػػا   والمطالذػػػة ذفديػػػة  إلػػػى جػػػرائـ اا انػػػة والسػػػب والشػػػتـ

اػا ماجػروف  يمػا ذيػناـ الماجروف كذير جدا   ال يساويه تثشػير ذعػض الجػرائـ التػي إرتكذ
 أو كاف رحيتاا أعرا  المجتمعات المريفة. 

ذ أشػػرنا ذالنسػػذة لمجػػرائـ الواقعػػة عمػػى اامػػواؿ حػػدوث ذعػػض جػػرائـ السػػرقات أو  وا 
الن ب وااحتياؿ مف ذعض الماجريف إال أف النسذة رئيمة قياسا  لحجـ الجرائـ الواقعػة 

الت السػػرقة ولجػػرائـ ااحتيػػاؿ وحتػػى عمػػى أمػػواؿ الماجػػريف  إذ تعػػرض العديػػد مػػناـ لحػػا
 سمب مقتنياتاـ الشن ية. 

كمػػػا ونؤشػػػر الك يػػػر مػػػف حػػػاالت التشػػػرد وجػػػرائـ التسػػػوؿ مػػػف الماجػػػريف الػػػذيف ال 
يحتػػػػاج إ ذاتاػػػػا إلػػػػى إح ػػػػائيات  واقعنػػػػا المريػػػػر ممػػػػي  ذالمتسػػػػوليف مػػػػف الماجػػػػريف  ػػػػي 

و ذا يدلؿ عمػى ق ػور  الطرقات العامة وااماكف العامة والتسوؿ عمى ذيوت المواطنيف 
الرعاية االجتماعية لاذ  الفئة التي مرت ذحالة طارئة دلمت عمى أف أزمة النػزوح ووجػود 
 ذ  ااعداد الاائمة مف الماجريف  اقت طاقات إستيعاذاا إمكانيات الدولة  كذلؾ ق ور 
 الػػدور الػػدولي  ػػي رعػػايتاـ وتػػو ير  ػػرص العمػػؿ الم ئمػػة لاػػـ  أو زجاػػـ ذػػدورات تث يػػؿ
نفسػية وعمميػة لتػث يماـ ذعػد التجرذػة القاسػية التػي مػروا ذاػا  ػي تػرؾ مسػاكناـ وتاجيػر ـ 

 إلى مدف أنرت.
وذعد ذيػاف تػث ير الاجػرة عمػى الجريمػة والنػروج ذنتيجػة أناػا أحػد مسػذذاتاا  والتػي 
سذقاا تعريؼ الاجرة وذياف م طمحاتاا  نناي مذح نا ااوؿ مف ذح نا  ذا  وننتقؿ إلػى 

 ال اني  ي ذياف ار ار الناجمة عف الاجرة عمى القطاع الناص.المذحث 
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 املبحث الثاني
 اآلثار النامجت عن اهلجرة على القطاع اخلاص

لماجػػرة وأ ر ػػا عمػػى الجريمػػػة كاحػػدت مسػػذذاتاا إنعكػػاس كذيػػػر عمػػى سػػوؽ العمػػػؿ 
 صالقطاع الناصل   الماجريف الذيف يتركوف مناطؽ سكنا ـ ذسذب الاجرة سيفقدوف وذ 
شػػؾ أعمػػالاـ النا ػػة التػػي كػػانوا يزاولوناػػا  ػػي منػػاطقاـ التػػي  جػػروا مناػػا  اف طذيعػػة 
ااعمػػػاؿ الحر يػػػة وااشػػػ اؿ العرػػػمية والزراعيػػػة تنتمػػػي إلػػػى أسػػػس تتكػػػوف  ػػػي منػػػاطؽ 
إنشػػا  ا  أمػػاكف العمػػؿ  مسػػتمزمات  مػػواد  كػػذلؾ تتػػث ر ااعمػػاؿ التجاريػػة نتيجػػة الاجػػرة 

ؾ محػػػ ت العمػػػؿ ومنػػػازف المػػػواد والػػػذ اب إلػػػى منػػػاطؽ المفاجئػػػة والتػػػي تتسػػػذب  ػػػي تػػػر 
 جديدة مف دوف ااستفادة مناا. 

و كذا  ػو الحػاؿ   ػالف ح ياجػر حقمػه  والتػاجر يتػرؾ محمػه  والحر ػي يذتعػد عػف 
..إلػ  مػػف ااعمػاؿ النا ػة  وذالتػػالي سػيحاولوف جا ػديف اانػػدماج  ػي سػػوؽ .م ػنعه 

ما عمؿ المناطؽ الجديدة التي  جروا إلياا   و ي إما تر راـ اذعاد ـ عف المنا سة  وا 
و ػػذا يشػػكؿ وذػػ  شػػؾ  إنعكاسػػا  كذيػػرا  عمػػى سػػوؽ العمػػؿ ويفػػرز   تسػػتعمماـ ذػػثجر ز يػػد

 ذطالة العديد مف اايدي العاممة التي  قدت أعمالاا ذسذب الاجرة.
سػتعماؿ  ولو كانت  ناؾ تشريعات  ي الذ د تنظـ إندماج سوؽ العمؿ الواحػدة  وا 

ذاذتاػا  ػي السػوؽ الجديػدة لمػا أ ػرزت الاجػرة  ػذا التػث ير الكذيػر  ومعػه اا يدي العاممة وا 
يمكف ت  ي ااعداد المتذقية مف دوف عمػؿ ذرػمانات إعانػة لحػيف تػو ير  ر ػة جديػدة 

ولذياف  ذا اانعكاس نذيف  ي مذح نػا  ػذا أ ػر الاجػرة عمػى القطػاع النػاص  ػي   لمعمؿ
 ػػي المطمػػب ال ػػاني إسػػتراتيجية تطػػوير القطػػاع النػػاص  العػػراؽ ذمطمػػب أوؿ   ػػـ نرػػا

العراقي ولو كانت ذث كار ذسيطة تقدـ حموال  لدزمات والحاالت الطارئة التي يتحسب لاا 
 مستقذ  .
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 املطلب األول 
 أثر اهلجرة على القطاع اخلاص يف العراق

سػػنة يفيػػد الػػذعض ذػػثف نشػػو  القطػػاع النػػاص ذمفاومػػه الحػػديث  ػػي العػػراؽ يعػػود ل
المارػي  القػرف مػف العشػرينات ذدايػة مػا واعػد  ذرجوازيػة طذقػة تشػكؿ إذ نذعد ل1ص1921
 وارػم ذػدايات ذشػكؿ السػاحة  ػي ذػرز العراقػي الػنفط واردات  ػي حػد ت التػي والزيػادة
 المجػاالت االسػت مارية ذعػض لػه وتركػت الدولة ساندته حيث الناص ال ناعي النشاط
 إقت ػاد الػى إقت ػاد طذيعػي مػف العراقػي االقت ػاد تحػوؿ ذلػؾ ا ػر وعمػى  ياػا لمػدنوؿ
 مسػا مة نسػذة ذم ػت ويتطػور حتػى ينمػو النػاص ال ػناعي القطػاع ذػدأ و كػذا السػوؽ
 ن1960 سػنة % 84ال ػناعي العراقػي ن النػاتت أجمػالي  ػي النػاص ال ػناعي النػاتت
 رارق الى تعرره لحيف أنرت إلى مف سنة ونمو  تطور   رص تتفاوت القطاع  ذا وأنذ
 التػد ور ذػدأ  نػا ومػف 1964 سػنة النػاص شػركات القطػاع تػثميـ و ػو مػدروس  يػر

 ال ػناعي النػاتت  ػي النػاص ال ػناعي القطػاع نسػذة مسػا مة ذم ػت حيػث واالنحسار
 ل2صن1990سنة  ي % 30ن الى النسذة واننفرت %ن56 ذػػ 1970ن سنة ااجمالي

مقطػػػػاع النػػػػاص  ولكػػػػف قػػػػانوف ولػػػػـ تتنػػػػاوؿ التشػػػػريعات العراقيػػػػة تعريفػػػػا  محػػػػددا  ل
ل منػه عمػى" نتتكػوف الشػركة 8نػص  ػي المػادة ص 1997لسػنة  21الشركات العراقي رقػـ 

النا ػػػة ذاتفػػػاؽ ذػػػيف شن ػػػيف او أك ػػػر مػػػف  يػػػر قطػػػاع الدولػػػة  ذػػػرأس مػػػاؿ نػػػاصن 
وأجازت الفقرة  انيا  مناا أف تكوف" نمسا مة قطاع الدولة  ي الشركة النا ة المسػا مة 

 .ل3ص: مف رأس الماؿن 25ذنسذة تقؿ عف او المحدودة 
   مف االقت اد الوطني  ير الناراويعرؼ القطاع الناص ذثنه" نذلؾ الجز 

                                                           

 ذ داد الحكمة  ذيت منشورات –العراؽ   ي الناص والقطاع الدولة – سالـ المطيؼ عذد عماد .د ل1ص
 .143  ص 2001

 .269 ص –الم در الساذؽ   – سالـ المطيؼ عذد عماد .ل د2ص
 .1997لسنة  21ل مف قانوف الشركات العراقي رقـ 8ل ينظر" نص  ي المادة ص3ص
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كمػا ويعػرؼ ذثنػه" نمجموعػة اانشػطة   ل1صِلسيطرة الدولة المذاشػرة ويػدار مػف أجػؿ الػرذمن
ية التػػي اانتاجيػة السػػمعية مناػا والندميػػة  ذات ال ػي ة الفرديػػة أو ااسػرية أو المؤسسػػات

تقوـ أساسا  عمى المذادرة النا ة والتدذير الحر  وتنرا  ذ  اانشطة إلى آلية وحركة 
ونرت  ي  ذا الجز  الذي يظار عدـ نروع القطاع النػاص لسػيطرة الدولػة   ل2صالسوؽن

نمػػ   كذيػػرا   ػػي التنػػاوؿ  اف إذتعػػاد الدولػػة عػػف رعايػػة  ػػذا الجػػز  الماػػـ مػػف إقت ػػاد ا 
لمك ير مف منشئ ته مف دوف تدنؿ لمسمطة  ن و ا   ي حاالت الحػروب  يسذب إنايارا  

واازمات تفقد  ئة كذيرة مف أذنا  الدولة لم در رزقاا  ومناا حاالت التاجيػر والنػزوح  
لذا نرت إف إنشا  نظاـ رعاية لمقطاع الناص رماف لمفئات العاممة  يه  ونحف ال نسمهـ 

رعايتػػه ورػػمانه مػػف اانايػػار  ػػي الظػػروؼ الطذيعيػػة  ذاذتعػػاد الدولػػة ناائيػػا  عنػػه  لكػػف 
نراعاـ لتنظيـ قانوني يرمف تش يماـ  ي سوؽ عمػؿ جديػدة  ومساعدة العامميف  يه وا 
 ػػي أوقػػات اازمػػات  يػػؤمف ذقػػا   ػػذ  الفئػػات  ػػي مزاولػػة أعمالاػػا  ويحمياػػا مػػف جميػػا 

 مناطر اانجراؼ إلى السموكيات المجرمة. 
 التنطيط والتعاوف وزارة عف ال ادرة السنوية ح ائيةاا وقد أشارت المجموعة  
 ال ػناعي القطػاع  ػي الكذيػرة المنشػات إلػى ذمػوغ عػدد 2006 لسػنة العراقيػة االنمػائي

ل منشػػثة  ذينمػػا إننفرػػت إنتاجيػػة اارارػػي الزراعيػػة ذوحػػدة 370ص 2005النػػاص سػػنة 
كانػت  إذ 1990 وحػدة إنتاجيػة  قياسػا  ذسػنة 231إلػى  2006قياس ك ـ/دونـ  ي سػنة 

ونػػرت إف رػػذاذية المنػػاخ ااسػػت ماري  و يمنػػة الدولػػة   ل3صوحػػدة إنتاجيػػة 240قػػد ذم ػػت 

                                                           

 - 2013إستراتيجية تطوير القطاع الناص  –ورية العراؽ جما –مجمس الوزرا   – يئة المستشاريف  1) ص
 .8  ص 2014  نيساف   UNDPمنشورات الذرنامت اانمائي لدمـ المتحدة  – 2030

كمية اادارة  -الن  ة وع قتاا ذااست مار ااجنذي المذاشر – نا  عذد الحسيف  .د  ل2ص
 ص  2005قا والطموحل  الجز  ااوؿ  جامعة ذ داد صاالقت اد العراقي ذيف الوا–وااقت اد 

112. 
المجموعة ااح ائية السنوية ال ادرة عف وزارة التنطيط والتعاوف االنمائي العراقية لسنة   ل3ص

ترمنت تقديرات  2016.  ي حيف أف المجموعة ااح ائية ال ادرة سنة 110  ص 2006
 ف مراجعتاا عمى الراذط" أولية لـ تترمف أعداد المنشئ ت النا ة ذالقطاع الناص ويمك
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عمى السياسات الم ر ية مف مسػذذات عػدـ ظاػور منشػئ ت جديػدة لمقطػاع النػاص  ػي 
التػي تمػر ذاػا الػذ د والتػي تسػتطيا تشػ يؿ أعػداد  العراؽ  ن و ػا  مػا وجػود اازمػات

 اممة العاطمة.كذيرة مف اايدي الع
% مػناـ 60وذالعودة إلى الماجريف  يفيد المنت وف أنه نيعيش ما تقارب نسذته 

 ي المدف  وستستمر  ذ  النزعة ما تحوؿ المنيمات عمى نحو متزايد إلى نيػار المػ ذ 
وقد ذدأت  ذ  النقمة الحررية ذالفعؿ ذالتسذب ذت ييرات  ائمػة  ػي جميػا أنحػا    اانير

ذما  ي ذلؾ كيفية تفكير عماؿ اا ا ة اانسانية حػوؿ الحمايػة القائمػة القطاع الناص  
قذالاـ عمياان % مناـ يعيشوف  ي 40مما يعني أف نسذة   ل1صعمى المجتمعات المحمية وا 

ف التفكيػػػر السػػػميـ يوجػػػب أف تسػػػت مر  ػػػذ  الطاقػػػات  منػػػاطؽ ريفيػػػة أو  ػػػي المنيمػػػات  وا 
 مػف لمفػرار وسػيمة يكػوف قػد ل2صشػير الػذعضاف النػزوح كمػا ي ؛لعمػؿالذشػرية  ػي سػوؽ ا

لػذا يجػب التفكيػر  منػه  مفػر ال وذمػا أنَّػه المعانػاة  مػف ك يػرا   أيرػا   يجمػب قد لكنَّه العنؼ
 لمنعه؟  عمه يمكننا الذي  يما

إف التطػػورات االقت ػػادية التػػي ظاػػرت عمػػى العديػػد مػػف الػػدوؿ الناميػػة والمتقدمػػة 
 قػدر وتحقيػؽ االقت ػادية التنميػة ذنػا  نعمميػة تدلؿ عمى دور كذير لمقطاع النػاص  ػي

االقت ػػاديةن  وذلػػؾ ذاشػػراؾ القطػػاع النػػاص  ػػي تنفيػػذ  القطاعػػات ذػػيف التػػوازف مػػف
ااسػػتراتيجيات ااقت ػػادية العامػػة لمدولػػة  ومنحػػه الفػػرص الم ئمػػة لتطػػوير   و ػػو مػػالـ 

قت ػػاديا  يحػػظر ذػػه القطػػاع النػػاص العراقػػي ذسػػذب الظػػروؼ التػػي مػػر ذاػػا الذمػػد سياسػػ يا  وا 
جتماعيػػػا   ممػػػا أ قػػػد  إسػػػتقرار  وعػػػدـ تكوينػػػه لرؤيػػػة نا ػػػة ذػػػه  وسػػػذب ذلػػػؾ رػػػعؼ  وا 

وعمػػػى الػػػر ـ مػػػف كػػػؿ المسػػػاعي التػػػي حػػػاوؿ ذاػػػا   مشػػػاركته  ػػػي النشػػػاطات االقت ػػػادية
                                                                                                                                                      

http://www.cosit.gov.iq/AAS2016/national_accounts/national2016(2).htm 

نشرة الاجرة  –الآلجئوف الحرريوف والحماية القائمة عمى المجتمعات المحمية  –ل جنيفر روزنذرغ 1ص
   ص2016دة   مركز دراسات ال جئيف  ي جامعة أكسفورد  المممكة المتح53القسرية  العدد 

14. 
  مركز دراسات ال جئيف  ي 41نشرة الاجرة القسرية  العدد  –منا التاجير  – اليري آيموس   ل2ص

 .7   ص2016جامعة أكسفورد  المممكة المتحدة 
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القطاع الناص مواكذة التطور االقت ادي  ي تحديث القدرة التقنيػة والتنػا س اانتػاجي  
لػـ تمػؽر حظوظاػا ذسػذب التشػريعات المنظمػة لػدور   والتػي حجمػت إال أف  ذ  المسػاعي 

 حقيقيػة مسػارات تعزيػز  لمنمػو والتطػوير  ولػـ تػنجم سياسػات التشػريا العراقيػة  ػي نرسػـ
والنػػاصن  وظاػػر القطػػاع النػػاص العراقػػي مكػػذ   ذطػػاذا ريعػػي  العػػاـ القطػػاعيف ذػػيف

نػتت عػف ذلػؾ رػعؼ القطػاع  ػي الموازنػة  و  رئػيس أساسػه ااعتمػاد عمػى الػنفط كمػورد
النػػػاص وحاجتػػػه لمعديػػػد مػػػف التشػػػريعات القػػػادرة عمػػػى الناػػػوض ذػػػه اي ػػػاله لم ػػػاؼ 
المنا سػة االقت ػػادية العالميػػة  و ػػو مػا نرجػػو   ػػي اا ػػ حات التػي يعتػػـز تطذيقاػػا منػػذ 

ذثف تسػتند عمػى أسػس إقت ػادية عالميػة قػادرة عمػى ورػا القطػاع النػاص  2003سنة 
 .ل1صية الوطنيةكثحد لذنات التنم

ونرت أف ممػا يسػتوجذه اامػر أف نػناض ذالقطػاع النػاص التجػاري وتحفيػز  عمػى 
تسويؽ المنتت المحمي نارجيا   واالتزاـ ذجمب منتت أجنذي ذنوعية مطاذقة  المسا مة  ي

لمموا ػػفات العالميػػة  كػػذلؾ تنميػػة المؤسسػػات التجاريػػة والتػػي ستسػػاـ ذػػدور ا  ػػي إيجػػاد 
مطاقػػػات الذشػػػرية  وترػػػميف إحتياجػػػات القطػػػاع النػػػاص التجػػػاري  ػػػرص عمػػػؿ جديػػػدة ل

رػػػػمف ااسػػػػتراتيجية الوطنيػػػػة التػػػػي تشػػػػمؿ القطػػػػاع النػػػػاص عمومػػػػا   عػػػػف طريػػػػؽ دعػػػػـ 
المؤسسات المب نعة وتحسيف جػودة إنتاجاػا  ونفػض تكػاليؼ مسػتمزماتاا  ليسػتفاد الذمػد 

 اسب لممواطف.مف منتت محمي ذو نوعية ر ينة منا سة لممنتت ااجنذي وذسعر من
تنميػػػػة وتشػػػػجيا القطػػػػاع النػػػػاص مػػػػا  2005لقػػػػد كفػػػػؿ الدسػػػػتور العراقػػػػي لسػػػػنة  

رػػماف ااسػػت مار الكامػػؿ لممػػوارد و ػػرض عمػػى الدولػػة إ ػػ ح االقت ػػاد ومػػف رػػمناا 
ولكػػػف  ػػػذ  الكفالػػػة ذحاجػػػة إلػػػى رعايػػػة تشػػػريعية  ػػػي ن ػػػوص   ل2صرػػػماف تنػػػوع م ػػػادر 

وعمومػػا   يفيػد المنت ػػوف أف العػػراؽ   ذػػهقانونيػة تػػنظـ أعمػاؿ القطػػاع النػػاص وتػناض 

                                                           

دور القطاع الناص  ي ااقت اد العراؽ  –ل تنظر  ي  ذا المعنى" ذيدا  رزاؽ حسيف الزذيدي 1ص
  2011جامعة الذ رة  –الة ماجستير  كمية اادارة وااقت اد رس –ل 2008 – 2002لممدة ص
 .112ص 

 .2005الدستور العراقي لسنة  25ل ينظر نص المادة 2ص
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: عاـ  8,3  وذنسذة  2014 – 2010%  ي الفترة 9و ؿ لمؤشر نمو سريا ذمعدؿ 
  وينسػػب  ػػذا النمػػو لمقطػػاع النفطػػي لوحػػد   والطمػػوح تحقيػػؽ نسػػذة نمػػو ذمعػػدؿ 2015

% سػػػنويا   ػػػي القطاعػػػات  يػػػر النفطيػػػة  كػػػذلؾ  ػػػاف ااسػػػت مارات ااجنذيػػػة مازالػػػت 14
ة عمى القطاعات الرئيسية النمسػة نالػنفط وال ػاز  وال ػناعة  وااسػكاف  والنقػؿ  مقت ر 

والكارذػػا ن التػػي تاػػيمف عمياػػػا القطاعػػات العامػػة التػػي تػػػدير ااسػػت مار  ياػػا  وال مجػػػاؿ 
لػذا تجػب مراجعػة السياسػة االقت ػادية العامػة  ػي سػذيؿ إشػراؾ   ل1صلمقطاع الناص  ياػا

 مارات  ي منتمؼ القطاعات النا ة.القطاع الناص وتنمية ااست 
إف مشػػػكمة تشػػػ يؿ اايػػػدي العاممػػػة مػػػف أولويػػػات كػػػؿ الذمػػػداف  وجميعنػػػا نعمػػػـ أف 

ذػػثف  ل2صويفيػػد الػػذعض  الياذػػاف تسػػت مر الطاقػػات الذشػػرية قذػػؿ إسػػت مار المػػوارد الطذيعيػػة
اب تش يؿ اايدي العاممة  ي العراؽ يعد مشكمة  ذات أولويػة وطنيػة  ن و ػا   ئػة الشػذ

وذػػالرجوع   العػػاطميف عمػػى العمػػؿ  والػػذيف يم مػػوف نسػػذة عاليػػة مػػف ذطالػػة اايػػدي العاممػػة
ل 250لمطاقػةن التػي أشػارت إلػى وجػود ص المتكاممػة الوطنية إلى إح ائيات ناالستراتيجية

ل 290ألػػؼ شػػنص عممػػوا سػػنويا   ػػي سػػوؽ العمػػؿ  وقػػد إرتفعػػت  ػػذ  ااح ػػائية إلػػى ص
 دوف  ػـ السػكاف مػف : 64كمػا أشػارت إلػى أف ن  2016 – 2012ألػؼ لمسػنوات 

 قػطن  وذاػذ  ااحػواؿ   ػ  ذػد لمعػراؽ مػف  عامػا   20  ػو العمػر متوسػط وأف عامػا  24
تطوير قطاعه الناص وتنشيط أدوات ناوره  مف أجؿ مواكذة الحاجة المتزايدة لفػرص 

لعمػػاؿ العمػػؿ  كمػػا أف  ػػذ  الحاجػػة تػػزداد تعقيػػدا  ن و ػػا  مػػا  جػػرة اانت ا ػػييف وا
 المارة وترؾ أعمالاـ  ن و ا  ذسذب ااوراع التي مرت ذاا الذ د.

وذعد إتماـ المطمب ااوؿ الذي تناولنا  يػه  أ ػر الاجػرة عمػى القطػاع النػاص  ػي 
العػػراؽ  ننتقػػؿ إلػػى المطمػػب ال ػػاني الػػذي نتذنػػى  ػػي إسػػتراتيجية تطػػوير القطػػاع النػػاص 

 العراقي.
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 املطلب الثاني
 القطاع اخلاص العراقي إسرتاتيجيت تطىير

 – 2014تنػػاوؿ الممنػػص التنفيػػذي اسػػتراتيجية تطػػوير القطػػاع النػػاص العراقػػي 
  مجموعػػػػة مػػػػف الحمػػػػوؿ والمعالجػػػػات والنطػػػػط المسػػػػتقذمية لتطػػػػوير   ذعػػػػد مػػػػرور 2030

عشػػرات السػػنيف مػػف سػػيطرة الحكومػػة المذاشػػرة عمػػى االقت ػػاد العراقػػي ذكػػؿ مؤسسػػاته  
والتػػػػي أدت لظاػػػػور القطػػػػاع النػػػػاص ذشػػػػكؿ رػػػػعيؼ و يػػػػر  اعػػػػؿ  ونتيجػػػػة لسياسػػػػات 

ص عمػػػػؿ كػػػػاف مػػػػف السػػػػيطرة الحكوميػػػػة إنتاػػػػت وت شػػػػت أعمػػػػاؿ عديػػػػدة  ورػػػػيهعت  ػػػػر 
وذاارػػػا ة إلػػػى إعتمػػػاد التمويػػػؿ الحكػػػومي  ػػػي   المفػػػروض أف يو ر ػػػا القطػػػاع النػػػاص

موازنػػة الدولػػة عمػػى القطػػاع النفطػػي   ػػاف إسػػتمرار  ػػذا ااعتمػػاد ذاػػذا اانفػػراد كم ػػدر 
لمػػػدنؿ اقت ػػػاد الػػػذ د  أمػػػر ال تحمػػػد عواقذػػػه  ومػػػف  يػػػر الممكػػػف ااسػػػتمرار ذػػػه عمػػػى 

 قد أساـ ااتكاؿ عمى عوائد النفط إلػى إ ػراط ااعتمػاد عمػى سػما المدت الطويؿ  كذلؾ 
ونػدمات مسػتوردة رني ػة الػ مف  والتػي سػيكوف أ ر ػا وارػحا  عمػى نالمنتجػيف ومقػػدمي 
الندمات المحمييفن الذيف لف تتوا ر لاػـ القػدرة عمػى نجػاح المنا سػة  ن و ػا   ػي ظػؿ 

 تنظيـ االقت اد ااست ماري لمذ د.
واقػػا االقت ػػادي حاجػػة كذيػػرة إلػػى مسػػايرة التنػػوع عػػف طريػػؽ نإنعػػاش وقػػد أ ػػرز ال

القطػػاع النػػاصن  لكػػف عمػػى الػػر ـ مػػف تعػػدد  ػػرص التوسػػا المتاحػػة  إال أف التشػػريعات 
التػػي تػػنظـ القطػػاع النػػاص قيػػدت  ػػي عػػدة حػػاالت إعػػادة تنشػػيطه  وذالتػػالي حالػػت مػػف 

ة التشػػريعية االقت ػػادية  دوف إيجػاد  ػػرص عمػػؿ جديػػدة  لػذا  ػػ  ذػػد مػػف إ ػ ح السياسػػ
و ؽ منظور حكومي يمذي إحتياجات القطاع الناص ذات ااولوية  عذر مػنات تحػاوري 

 .ل1ص عاؿ ذيف القطاع الناص والحكومة
إف مػػػف واجػػػب الحكومػػػة أف تتشػػػاور ذ ػػػورة دوريػػػة وتػػػنظـ مػػػؤتمرات ونػػػدوات مػػػا 

التػػي يطمػػم لاػػا مؤسسػػات القطػػاع النػػاص المنتمفػػة  مػػف أجػػؿ معر ػػة اامػػور الجو ريػػة 
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المػػ ؾ  ومراعػػاة ذلػػؾ  ػػي التشػػريعات التػػي تنػػدـ  ػػذ  القطاعػػات  وتسػػايؿ ااجػػرا ات 
التػػػػي تػػػػنظـ  ػػػػذ  ااعمػػػػاؿ  لمحيمولػػػػة مػػػػف دوف جعػػػػؿ  ػػػػرص العمػػػػؿ محػػػػدودة  وتجػػػػاوز 
ال عوذات التي تعيؽ ااعماؿ الحرة  ي تمويماا ور ا إنتاجيتاا وتسػايؿ كمػؼ تشػ يماا  

قميميػػػػة والعالميػػػػة   ػػػػنحف كشػػػػعب نطمػػػػم إلػػػػى أف نػػػػرت السػػػػمعة ورذطاػػػػا مػػػػا ااسػػػػواؽ اا
الم ػػػنعة أو المنتجػػػة  ػػػي العػػػراؽ تمػػػد ااسػػػواؽ العراقيػػػة وتػػػدنؿ  ػػػي إحتياجػػػات المنػػػزؿ 
العراقػػػػي  وكػػػػذلؾ نطمػػػػم أف نرا ػػػػا مػػػػف رػػػػمف الحاجيػػػػات التػػػػي تعتمػػػػد عمياػػػػا ااسػػػػواؽ 

ؿ حتػى  ػي  ػذا نا العالمية  لننرج مف طوؽ سيطرة السمعة ااجنذية التي أ ذحت تدن
 اليومي.

أف مؤسسػات القطػاع النػاص العراقػي ذحاجػة إلػى تعشػيؽ مػا شػركات  ونـر كما 
القطػػاع العػػاـ مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ تكامػػؿ وتحػػديث انتاجيػػة السػػوؽ العراقيػػة  كػػذلؾ تػػو ير 
 ػػػرص عمػػػؿ جديػػػدة لمطاقػػػات العراقيػػػة التػػػي أ ػػػذحت تذحػػػث عػػػف  ر ػػػة عمماػػػا نػػػارج 

ننػػا كمتػػاذا قػػانوني ال   يجػػذب اايػػدي العاممػػة مػػف النػػارجالػػذ د  ذعػػد أف كػػاف العػػراؽ  وا 
إقت ادي لـ نمحظ نػ ؿ  تػرة العقػد المن ػـر أي ذػرامت حكوميػة تػدعـ الفػ ح  ػي حقمػه 

وكؿ  ذا ذحاجة إلى ذػرامت عمػؿ متكاممػة   أو العامؿ  ي م نعه أو الحر ي  ي مش مه
 ؿ متكامؿ.ال مجزأة  ذ ورة عمؿ متواتر تناض ذالسوؽ العراقية ذشك

النػػاصن إلػػى ورػػا نارطػػة طريػػؽ توطػػد  القطػػاع تطػػوير وتاػػدؼ نإسػػتراتيجية
ن والتػي 2030 – 2014مساعي الحكومة  ي نتطوير القطاع الناص العراقي لمسنوات 

يتوقػػا أف يػػؤدي تطذيقاػػا عراقيػػا  إلػػى تحقيػػؽ نتػػائت تتنطػػى الواقػػا المؤشػػر عالميػػا   و ػػؽ 
زديػػاد اانتػػاج وتعزيػػز القػػدرة عمػػى المنا سػػة  ػػي القطػػاع النػػاص  قياسػػات ذيئػػة العمػػؿ وا 

العراقػػػي  عنػػػد إلتزامػػػه ذالمؤشػػػرات العالميػػػة االجتماعيػػػة والذيئيػػػة  ليسػػػتطيا تػػػو ير  ػػػرص 
عمػػؿ جديػػدة  ويعطػػي الفر ػػة لمحكومػػة ذتنفيػػذ إسػػتراتيجيتاا التػػي تسػػتادؼ مػػف ن لاػػا 

لحكومػػة ذا ػػ حاتاا تمذيػػة إحتياجػػات مجتمػػا ااعمػػاؿ ذات ااولويػػة  يواكػػب ذلػػؾ قيػػاـ ا
االقت ػػػادية  والتػػػي سػػػتقـو مػػػف ن لاػػػا ذتػػػو ير واقػػػا م ئػػػـ يرػػػمف قيػػػاـ ااعمػػػاؿ ذات 

والمتوسػطة   ال ػ يرة الموارد المالية  والقادرة عمى تطوير قػدرة التنػا س لػدت المؤسسػات
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قامة أعماؿ تسود ا الشراكة المستقذمية ذيف المؤسسات  والشركات ال  يرة والمتوسطة وا 
 ن ؿ مف االستراتيجية أ داؼ ستحقؽ الحكومة نأف ل1صويفيد السادة المستشاروف  مةالعا
 :ال  ث التطويرية الركائز محاور     ة ذو نات اتذاع

 الناص القطاع  اـ  :ااولى الركيزة  .أ
 ااعماؿ ذيئة تحسيف : ال انية الركيزة  .ب
 والمتوسطة رةال  ي المؤسسات تطوير ذرنامت :ال ال ة الركيزة  .جػ
  ػي لاػا المنطػط ااعمػاؿ عذر ػا ستنفذ والتي التنفيذ   يكمية  :الراذعة الركيزة د.
 ".ال  ث التطويرية الركائز
 الحكومة عف مم ميف سيرـ الذي الناص  القطاع تطوير مجمس نسيشكؿ وأنه 
 حػددةالم اانشػطة تنفيػذ عمػى والتنسػيؽ وااشػراؼ لمحوار منذرا ليكوف الناص  والقطاع

 النػاص  القطػاع تطػوير مجمػس مظمػة النػاص  وتحػت القطػاع تطػوير إسػتراتيجية  ػي
تحػت  المو ػو ة اانشػطة تنفيػذ لتقػود والتنفيػذ والذحػوث التنطػيط وحػدة ستسػتحدث

 ".اارذا الركائز
 النػاص القطػاع ذشػثف دقيقػة معمومػات تػو ير إلػى ااولػى نالركيػزة إذ تاػدؼ 
لػى محكومػةل المػنظـ و يػر المػنظـ :ذشػقيه  ا ػراض النػاص القطػاع المعنيػيف  ػي وا 

القػػرار  وسػػتحقؽ الركيػػزة ااولػػى  ػػد اا مػػف نػػ ؿ إجػػرا  مسػػوحات  واتنػػاذ التنطػػيط
لمقطػػاع النػػاص ذشػػقيه" المػػنظـ و يػػر المػػنظـ  وتطػػوير نظػػـ المعمومػػات لػػدت الحكومػػة 

عمػػى والمعنيػػيف مػػف القطػػاع النػػاص  وذنػػا  قػػدرات كػػؿ مػػف الحكومػػة والقطػػاع النػػاص 
كيفية استنداـ المعمومات  ي التنطيط  والتنفيذ  والمتاذعػة وورػا التقػارير ذشػثف التقػدـ 

كمػا وتاػدؼ الركيػزة   المتحقؽ  كػذلؾ تطػوير شػذكة مػف مراكػز تسػجيؿ ااعمػاؿ المحميػة
ال انيػػػػة إلػػػػى تذسػػػػيط وتيسػػػػير السياسػػػػات  والقػػػػوانيف  واانظمػػػػة  والتعميمػػػػات وااجػػػػرا ات 

لقطػػاع النػػاص  وتعزيػػز  ػػرص مؤسسػػات ااعمػػاؿ  ػػي الح ػػوؿ ذاػػدؼ تحفيػػز تطػػور ا
عمػػى التمويػػؿ  وتحفيػػز زيػػادة اانتػػاج وااذتكػػار  وتشػػجيا التسػػجيؿ واالسػػت مار والتشػػ يؿ 
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 ػي القطػػاع النػػاص  وتحسػػيف نوعيػػة النػػدمات التػػي تقػػدماا إتحػػادات وجمعيػػات القطػػاع 
  الت ػػػديؽ والتػػػرنيصالنػػػاص  و تعزيػػػز منظومػػػات السػػػيطرة النوعيػػػة وتوكيػػػد الجػػػودة و 

سػػتحقؽ أ ػػدا اا مػػف نػػ ؿ إطػػ ؽ حػػوار ذػػيف الحكومػػة والقطػػاع النػػاص  حيػػث  والتػػي
تتشاور الحكومة وتتشارؾ ما القطػاع النػاص عنػد ورػا سياسػات أو قػوانيف أو أنظمػة 
أو تعميمػػػػات تنػػػػص اانيػػػػر  ومراجعػػػػة وتذسػػػػيط ااطػػػػار القػػػػانوني والتنظيمػػػػي المتعمػػػػؽ 

زالػػػػة التعقيػػػػدات الروتينيػػػػةذالقطػػػػاع النػػػػاص  وا  ػػػػدار قػػػػ كػػػػذلؾ تعػػػػديؿ   وانيف جديػػػػدة  وا 
  ااجرا ات والرواذط مف أجؿ تحسيف  رص القطاع الناص  ي الح وؿ عمى تمويػؿ

قتػػراح نطػػط إسػػتراتيجية وسياسػػات جديػػدة تسػػتادؼ القطػػاع النػػاص وتقػػديـ   وتطػػوير وا 
يػػػػز منظومػػػػات وتعز   حػػػػوا ز ماليػػػػة لتسػػػػت مارات الجديػػػػدة وااذتكػػػػار وتسػػػػجيؿ ااعمػػػػاؿ

ودعـ إتحػادات وجمعيػات القطػاع   السيطرة النوعية وتوكيد الجودة والت ديؽ والترنيص
 . ل1صالناص وزيادة الت طية ذالندمات المقدمة لدعرا ن

إلػى تحسػيف إنتاجيػة المؤسسػات ال ػ يرة والمتوسػطة  كػذلؾ تاػدؼ نالركيػزة ال ال ػة
ذرػمنه الشػركات الكذػرت والمؤسسػات  وذلؾ ذاشػراؾ القطػاع النػاص   وقدرتاا التنا سية

ستحقؽ أ دا اا مف نػ ؿ والتي   ال  يرة والمتوسطة   ي إعادة  يكمة الشركات العامة
رشػػػػادية  ونػػػػدمات تنطػػػػيط ااعمػػػػاؿ  والتػػػػدريب والتشػػػػذيؾ  تػػػػو ير نػػػػدمات إستشػػػػارية وا 

نشا   ندوؽ لتو ير رأسػماؿ إذتػدائي  وتمويػؿ ميسػر  لممؤسسات ال  يرة والمتوسطة  وا 
نشػػػا  مؤسسػػػات جديػػػدة   ورػػػمانات قػػػروض لمقطػػػاع النػػػاص ذاػػػدؼ توسػػػيا أنشػػػطته  وا 

سػتحداث ذرنػامت نػاص لتػو ير  ػرص لمقطػاع   وزيادة القدرة التنا سية وتعزيز ااذتكػار وا 
النػػاص  ذمػػػا  ػػي ذلػػػؾ الشػػركات الكذػػػرت والمؤسسػػات ال ػػػ يرة والمتوسػػطة  لمعمػػػؿ مػػػا 

وتكنولوحية  وحارنات أعماؿ  ومراكػز  كذلؾ تطوير مناطؽ  ناعية  الشركات العامة
وتشػػػػكيؿ وحػػػػدة متن  ػػػػػة لتعزيػػػػز الػػػػػوعي   تطػػػػوير أعمػػػػاؿ ومذػػػػػادرات أنػػػػرت مما مػػػػػة

ذالمسػاواة والشػمولية ذػيف النػػوعيف ااجتمػاعييف  ػي القطػاع النػػاص وزيػادة  ػرص العمػػؿ 
ط ؽ حممة توعية عامة  لمنسا   ي القطاع الناص كمػا وتاػدؼ الركيػزة الراذعػة إلػى   وا 
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والتػػػػي سػػػػتحقؽ   رػػػػماف التنفيػػػػذ الكػػػػؼ  والفعػػػػاؿ اسػػػػتراتيجية تطػػػػوير القطػػػػاع النػػػػاص
وتشػػػكيؿ وحػػػدة التنطػػػيط   أ ػػػدا اا مػػػف نػػػ ؿ تشػػػكيؿ مجمػػػس تطػػػوير القطػػػاع االنػػػاص

والذحػػػوث والتنفيػػػذ التػػػي تتذػػػا مجمػػػس تطػػػوير القطػػػاع النػػػاص لتنسػػػيؽ وتنفيػػػذ اانشػػػطة 
نشػػػا  وحػػػدة مراقذػػػة   المقػػػررة  ػػػي جميػػػا الركػػػائز وتقيػػػيـ تتذػػػا مجمػػػس تطػػػوير القطػػػاع وا 

وسػػتنفذ إسػػتراتيجية   وتشػػكيؿ الايئػػة الوطنيػػة لممؤسسػػات ال ػػ يرة والمتوسػػطة  النػػاص
 :تطوير القطاع الناص عمى مراحؿ   ث

 تقود ا الحكومة 2017 - 2014أ. المرحمة ااولى" 
تقود ػػػػػػا الحكومػػػػػة ذالشػػػػػػراكة مػػػػػػا القطػػػػػػاع  2022 - 2018ب. المرحمػػػػػة ال انيػػػػػػة" 

 صالنا
 . ل1صيقود ا القطاع الناص ن 2030 - 2023جػ. المرحمة ال ال ة" 

كانػػت تقترػػي"  2017 – 2014إف مؤشػػرات النجػػاح المتوقعػػة لممرحمػػة ااولػػى 
نتفاُّـ الحكومة  ي دور ا كمبيسار ومبمكاف لمقطاع الناص  وأف تعد  شريكا  ومعينا   وتفاُّـ 

عي واقت ػػػػادي  اعػػػػؿ وأف يسػػػػا ـ  ػػػػي القطػػػػاع النػػػػاص دور  ومسػػػػؤوليته كعامػػػػؿ اجتمػػػػا
كػػذلؾ تثسػػيس مجمػػس   الجاػػود الجماعيػػة لتحقيػػؽ التنميػػة الوطنيػػة والتطػػور ااقت ػػادي

تطػػوير القطػػػاع النػػػاص وممارسػػػته ماامػػػه ذفعاليػػػة وتثسػػػيس الايئػػػة الوطنيػػػة لممؤسسػػػات 
دارتاػػػا  ػػػندوؽ المؤسسػػػات ال ػػػ يرة والمتوسػػػطة والطمػػػوح أف   ال ػػػ يرة والمتوسػػػطة وا 

: مػػػػف النػػػػاتت القػػػػومي  35قطػػػػاع النػػػػاص نمػػػػوا  ال ذػػػػثس ذػػػػه  مسػػػػا ما ذنحػػػػو يحقػػػػؽ ال
  مػف أجػؿ تنفػيض الذطالػة  2017: مػف القػوة العاممػة  ػي عػاـ  30ااجمالي ويشػ ؿ 

: الػػذي تسػػتاد ه نطػػة التنميػػة الوطنيػػة 6إلػػى معػػدؿ  2011:  ػػي عػػاـ  11مػػف معػػدؿ 
شػػػرات النجػػاح المتوقعػػػة كمػػا وأف مؤ     والسػػيما ذػػيف النسػػػا  والشػػذاب 2017 - 2013

تثتي ذزيادة اسػت مارات القطػاع النػاص  ػي القطاعػات  2022 – 2018لممرحمة ال انية 
االقت ػػادية والتنمويػػة ااساسػػية لمو ػػوؿ إلػػى نسػػذة مسػػا مة القطػػاع النػػاص  ػػي النػػاتت 

  والػػذي ذػػدور  سػػيؤدي إلػػى التحسػػف  2022: ذحمػػوؿ عػػاـ  45المحمػػي االجمػػالي إلػػى 
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نيؼ العػػراؽ  ػػي تقريػػر ممارسػػة ااعمػػاؿ الػػذي ي ػػدر  الذنػػؾ الػػدولي  الممحػػوظ  ػػي ت ػػ
مؤشرات النجػاح المتوقعػة لممرحمػة ال ال ػة  كما أف  : 6وتنفيض معدؿ الذطالة أقؿ مف 

تاػدؼ إلػى زيػػادة نسػذة التشػػ يؿ  ػي القطػػاع النػاص ذػػدواـ كامػؿ إلػػى  2030 – 2023
سػيحقؽ إزديػاد نسػذة مسػا مة  والػذي  : أو أك ر مف مجمؿ  رص التش يؿ المتاحػة 50

لمو ػوؿ " 2030: ذحمػوؿ عػاـ  60القطػاع النػاص  ػي النػاتت المحمػي االجمػالي إلػى 
: مػػػف ااجمػػػالي  50إلػػػى نسػػػذة تكػػػويف رأس المػػػاؿ ال اذػػػت لػػػدت القطػػػاع النػػػاص إلػػػى 

دماجاػػا  ػػي اقت ػػاد سػػوؽ يقػػود  القطػػاع  عػػادة  يكمػػة كػػؿ الشػػركات العامػػة وا  الػػوطني  وا 
  ل1ص: أو قريذػان مػف ذلػؾ4يؤدي ذدور  إلى تنفيض معدؿ الذطالة إلػى الناص  والذي س

ونرػػيؼ إف المرحمػػة ال ػػعذة التػػي مػػرت ذاػػا الػػذ د قػػد أعاقػػت النجػػاح المتوقػػا لممرحمػػة 
  والذي سذذته  جمػات ع ػاذات داعػش اار اذيػة  وكمنػا أمػؿ 2017 – 2014ااولى 

المراحػػػؿ مػػػف أجػػػؿ تطػػػوير   ػػػي أف يعػػػيش العػػػراؽ مرحمػػػة  ادئػػػة مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ ذقيػػػة
وذعػػد أف أناينػػا   قطاعاتػػه كماػػا عامػػة  ونا ػػة  وناورػػه إلػػى م ػػاؼ الػػدوؿ المتقدمػػة

المذحث ال ػاني الػذي تناولنػا  يػه ار ػار الناجمػة عػف الاجػرة عمػى القطػاع النػاص ننتقػؿ 
 إلى ناتمة ذح نا  ذا لنذيف  ياا ما تو منا إليه مف نتائت وما نرا  مفيدا  مف مقترحات.
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 الخاتمة
مػػف  ػػعوذة رذػػط الفكػػرة  مورػػوعيف مػػف عممػػيف منتمفػػيف ال ينػػؿب إف الذحػػث  ػػي 

وذيػػاف ت زماػػا  ولكنػػه القػػػانوف إذػػف مجتمعػػه و ػػنيعته  ال ي ػػػمم شػػي  مػػف دونػػػه  وال 
و ػػػػي نتػػػػاـ ذح نػػػػا الػػػػذي تناولنػػػػا  يػػػػه أ ػػػػر الاجػػػػرة عمػػػػى الجريمػػػػة   تنػػػػتظـ الحيػػػػاة إال ذػػػػه

نعكاسػػاتاا عمػػى القطػػاع النػػاص  ػػي العػػراؽ  ذمذح ػػيف كػػاف أولامػػا عػػف مفاػػـو الاجػػرة  وا 
وأ ر ا عمى الجريمة ذتعريفاا وذياف أ ر ا عمى الجريمة  و انياما عف ار ار الناجمة عف 
الاجػػػرة عمػػػى القطػػػاع النػػػاص  ػػػي ذيػػػاف أ ػػػر الاجػػػرة عمػػػى القطػػػاع النػػػاص  ػػػي العػػػراؽ 

سػػتراتيجية تطػػوير القطػػاع النػػاص العراقػػي ذيهنػػا  يػػه أ ػػـ التجاذ ذػػات التػػي تػػرذط الاجػػرة وا 
كمسػػذب لمجريمػػة مػػا الذطالػػة التػػي تمحػػؽ القطػػاع النػػاص ذسػػذذاا  ن و ػػا   ػػي أوقػػات 
اازمات والكوارث التي ت يب الذمداف  ويكوف  ياػا المعتمػدوف  ػي معيشػتاـ عمػى نتػاج 
نعػػػداـ م ػػػدر الػػػدنؿ  والتػػػي  ػػػي  القطػػػاع النػػػاص ذػػػ  عمػػػؿ  ػػػي حالػػػة مػػػف الرػػػياع وا 

نوني يرػػمناا  ػػي  ػػذ  الفتػػرات  وال ذػػد لمدولػػة مػػف يػػد  ػػي تحقيقػػه  ذحاجػػة إلػػى تنظػػيـ قػػا
 ذتشريا وتنفيذ.

وكاستنتاج لذح نا  ذا نرت أف لماجػرة أ ػر كذيػر عمػى القطػاع النػاص  يتم ػؿ  ػي 
ت ير مفاوماا مف تعريفات تن  اا اوقات طذيعية تكوف  ياا معذرة  عناا كحالة مػف 

يجة لدعماؿ المسمحة التي ت يب ذعض ااماكف ت ير ااماكف وااوطاف  إلى كوناا نت
ػػػػر  اقػػػػدا  لعممػػػػه وم ػػػػدر رزقػػػػه   التػػػػي تطالاػػػػا العمميػػػػات العسػػػػكرية  ويكػػػػوف  ياػػػػا المباجه
وذالتالي  ػ  منػاص مػف أف ينجػرؼ ذعػض  ػؤال   اقػدي أعمػالاـ إلػى ذػؤر ااجػراـ التػي 

لسػو  وأسػذاب التفكػؾ تستجذب العاطميف ك يرا  لحاجتاـ  ويكوف التقميػد والمحاكػاة لر ػاؽ ا
ويػػنعكس   ااسػػري جوانػػب أنػػرت تػػد ا ذاػػـ إلػػى ااننػػراط  ػػي  ػػذ  السػػموكيات المجرمػػة

ظػػػرؼ الاجػػػرة عمػػػى رػػػمور نػػػاتت القطػػػاع النػػػاص الػػػذي كػػػانوا يعممػػػوف  يػػػه  ورػػػعؼ 
أننػػػراطاـ  ػػػي سػػػوؽ عمػػػؿ اامػػػاكف الجديػػػدة عمػػػى سػػػوؽ العمػػػؿ  ممػػػا يػػػؤدي إلػػػى  قػػػداف 

اذ  الطاقات التي ال تجد رمانا  تشريعيا  يذ ب ذاػا إلػى م در المعيشة  ونسارة الذمد ل
 ػػرص جديػػدة  أو يكفػػؿ لاػػا مؤسسػػات تتذنػػى نذػػراتاـ التػػي إكتسػػذو ا مسػػذقا   و ػػذا كمػػه 
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يؤدي إلى حرماف الذ د مف نتاج وطني يفرز  القطاع النػاص  الػذي  ػو أساسػا  ذحاجػةا 
 التي تطور .إلى إستراتيجية وطنية لمناوض ذه  وورا النطط الكفيمة 

ومػػف رػػمف مػػا نقترحػػه  ػػي ذح نػػا  ػػو رػػرورة إيجػػاد تشػػريعات رػػامنة لممػػواطف 
تكفمػػػه  ػػػي حالػػػة التاجيػػػر  وتػػػؤمف إننراطػػػه  ػػػي سػػػوؽ عمػػػؿ تػػػو ر لػػػه  ر ػػػة ممارسػػػة 
إنت ا ػػػه  والتػػػي نػػػرت أف قػػػوانيف الطػػػوارئ أو السػػػ مة الوطنيػػػة يجػػػب أف تترػػػمناا  

ى تشريعات تنظيمية قادرة عمػى الناػوض كذلؾ  اف القطاع الناص  ي العراؽ ذحاجة إل
ذػػه  ورذطػػه ذالسػػوؽ ااقميميػػػة والدوليػػة  تػػدعـ المنػػتت العراقػػػي وتر ػػا مػػف مسػػتوا   و ػػػذا 
ذحاجػػػة إلػػػػى إسػػػػتراتيجية وطنيػػػػة قػػػػادرة عمػػػػى تحقيػػػػؽ أ ػػػػدا اا  ػػػػي الفتػػػػرات الزمنيػػػػة التػػػػي 

 تناولنا ا  ي ذح نا.
عمػػػاؿ تطويريػػػة لمقطػػػاع كػػػذلؾ  ػػػاف مؤسسػػػات الدولػػػة العامػػػة مػػػف واجذاػػػا تنظػػػيـ أ

الناص  والسمطات العامة تشريعية وتنفيذية ممزمة ذتفعيؿ التشريعات التي أدرجنا ػا  ػي 
ممحػػؽ ذح نػػا  اظاػػار  عاليتاػػا القانونيػػة  ػػي تطػػوير القطػػاع النػػاص العراقػػي  وتنظيمػػه 
تشريعيا  وعمميا   وترميناا ن و ا  تتدارؾ أوقات اازمات والحػروب التػي تتعػرض لاػا 

لذمداف  ومناا ذمدنا الذي أ ذحت اازمات حالة  مزمنػة   ػي حيػاة شػعذه منػذ أذػد النميقػة ا
  .ؤ سالما  منعما  حمما  يراود أذنا إلى يومنا  ذا  والذي أ ذحت رؤيته
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 ملحق: التشريعات ذات األولوية المتعلقة بتطوير القطاع الخاص
نػػدرج  يػػه أ مػػب التشػػريعات التػػي نرا ػػا م ئمػػة لتطػػوير القطػػاع النػػاص العراقػػي  

   التشريعات مف واجب مؤسسات  ذ  الدولة ومف  ميـ عمماا"وتفعيؿ  ذ
نقانوف اا  ح االقت ادي االتحادي  أقػر مجمػس الػوزرا  مشػروع القػانوف وأرسػمه  .1

درس مجمػس النػواب مشػروع القػانوف  ػي قػرا ة  .2013إلػى مجمػس النػواب  ػي أب 
الحالػة"   .وقػرر إعادتػه إلػى مجمػس الػوزرا  لتعديمػه 2013أولى  ػي تشػريف ال ػاني 

 .معمهؽ
قػػػانوف الشػػػراكة ذػػػيف القطػػػاعيف العػػػاـ والنػػػاص  جػػػرت إعػػػداد مسػػػودة قػػػانوف إطػػػاري  .2

مف منظمة اامـ المتحدة لمتنمية  2012لمشراكة ذيف القطاعيف العاـ والناص سنة 
ال ػػناعية صيونيػػدول رػػمف ذرنػػامت تنميػػة القطػػاع النػػاص  ػػي العػػراؽ ذالتشػػاور مػػا 

ت مراجعػة مسػودة القػانوف وتعػديماا مػف مجموعػة عمػؿ ذعد ذلػؾ جػر   .الذنؾ الدولي
يحتػاج   .الحالػة" معمهػؽ  .اا  ح التشريعي  ي  ريؽ عمؿ اا ػ ح االقت ػادي

القػػانوف  عنػػدما يسػػف  إلػػى أف يسػػتكمؿ ذمجموعػػة أنظمػػة و/ أو تعميمػػات م ػػممة 
 .لكؿ قطاع عمى حدة

قانوف التوريدات العامة  أعدت لجنة وزارية مشتركة مشروع قانوف التوريدات العامة  .3
  أجػرت مجمػس  2011سػنة    وح مت عمػى دعػـ مػف الذنػؾ الػدولي  2007سنة 

 .الحالة" معمهؽ  .شورت الدولة مراجعة لممشروع وأعاد  إلى مجمس الوزرا 
سبػػف  ػػذا القػػانوف   2010ل لسػػنة  14قػػانوف المنا سػػة ومكا حػػة االحتكػػار رقػػـ ص  .4

ياػػدؼ القػػانوف إلػػى رػػماف حريػػة  .9/3/2010ونبشػػر  ػػي الجريػػدة الرسػػمية  ػػي 
المنا سػػة ومنػػا احتكػػار السػػوؽ لتحفيػػز تنفػػيض التكػػاليؼ وااسػػعار وتحسػػيف جػػودة 
السػػػػما والنػػػػدمات. و ػػػػذا سػػػػػيؤدي الحقػػػػا  إلػػػػى تعزيػػػػػز تطػػػػوير القطاعػػػػات النػػػػػاص 

الحالة"  ير   .والمنتمط والعاـ ورماف تد ؽ كاؼا مف السما والندمات إلى السوؽ
و قػا  لمػا « مجمػس شػؤوف المنا سػة ومكا حػة االحتكػار»س حتػى ارف  عاؿ؛ لـ يبؤسػ

 را  ااعمى لـ ينش  محكمة متن  ةكما أف مجمس الق  نص عميه  ذا القانوف
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 .ذموجب  ذا القانوف لمنظر  ي المنازعات الناشئة عف تطذيؽ  ذا القانوف
ي ته تراعػػي مسػػودة  ػػذا القػػانوف ذ ػػ  1997ل لسػػنة  21قػػانوف الشػػركات رقػػـ ص  .5

 ػػي دمجػػه  2004ل لسػػنة  64المعدلػػة ذموجػػب أمػػر سػػمطة االئػػت ؼ المؤقتػػة رقػػـ ص 
الحالػة" ال تػزاؿ المسػودة قيػد   . 1997ل لسػنة  22ذقػانوف الشػركات العامػة رقػـ ص 

 .الدراسة مف قذؿ  ريؽ عمؿ اا  ح االقت ادي
 يحتػػاج إلػػى تعػػديؿ ص تو ػػيؼ 1997ل لسػػنة  22قػػانوف الشػػركات العامػػة رقػػـ ص  .6

أ رػػؿ لمشػػركات العامػػة  والف ػػؿ ذػػيف الممكيػػة واادارة  والشػػفا ية  ػػي عمميػػة  ػػنا 
ل ػػا  دور المػػدير العػػاـ كػػرئيس لمجمػػس اادارة  والن ن ػػة ..الػػ   .)القػػرار  وا 
 .الحالة" ال تزاؿ المسودة قيد الدراسة مف قذؿ  ريؽ عمؿ اا  ح االقت ادي

ة ذمسػػودة قػػانوف عمػػؿ جديػػد سػػنة تقػػدمت منظمػػة العمػػؿ الدوليػػ قػػانوف العمػػؿ الػػذي .7
أعػػدت الحكومػػة العراقيػػة مسػػودة قػػانوف جديػػد  و .  لكػػف المسػػودة رب رػػت 2009

يرـ موادا  ذشثف الرػماف االجتمػاعي  ويسػت ني عمػاؿ القطػاع العػاـ  ذمػا  ػي ذلػؾ 
العامميف  ي الشركات العامة ويمـز شركات القطاع الناص ذتوظيػؼ موظفياػا عذػر 

أجػػػػرت مجمػػػػس شػػػػورت الدولػػػػة مراجعػػػػة لمسػػػػودة   ف االجتماعيػػػػةوزارة العمػػػػؿ والشػػػػؤو 
أحػػاؿ مجمػس الػػوزرا  مشػػروع  . 2011القػانوف وأعاد ػػا إلػى مجمػػس الػوزرا  سػػنة 

أكمػػؿ مجمػػس النػػواب القػػرا ة ااولػػى والقػػرا ة ال انيػػة   .القػػانوف إلػػى مجمػػس النػػواب
أو ػت   .الحالػة" معمهػؽ  . 2013أيػار  7و  2012شػذاط  4لمشروع القانوف  ػي 

عػػادة معالجػػة  منظمػػة العمػػؿ الدوليػػة ومنظمػػات دوليػػة أنػػرت ذقػػوة وتكػػرارا  ذمراجعػػة وا 
منتمؼ القرايا الاامة المطموذة لمت ديؽ عمى ناتفاقية الحرية النقاذية وحماية حػؽ 
التنظػػػيـ النقػػػاذين التػػػي ترػػػا ااسػػػاس لمحػػػوار االجتمػػػاعي ذػػػيف العمػػػاؿ وأ ػػػحاب 

ودور وحقػػػػػػوؽ القطػػػػػػاع النػػػػػػاص  التمييػػػػػػز العمػػػػػػؿ  وحقػػػػػػوؽ العمػػػػػػاؿ والمػػػػػػوظفيف  
 .والشمولية  ال 

المعػػػػدؿ يحتػػػػاج إلػػػػى مراجعػػػػة جو ريػػػػة  2006ل لسػػػػنة 13قػػػػانوف االسػػػػت مار رقػػػػـ ص .8
صأ دا ػػه  يػػر وارػػحة  ال يميػػز ذػػيف االسػػت مارات المحميػػة وااجنذيػػة  عػػدـ ورػػوح 
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ولى إدارة دور الايئػػة الوطنيػػة ل سػػت مار التػػي تعمػػؿ حاليػػا  كايئػػة تنفيذيػػة لمدولػػة وتتػػ
اارارػػي و ير ػػا مػػف المعػػام ت  عػػدـ ورػػوح ااعفػػا ات الرػػريذية  عػػدـ ورػػوح 

  آلية تسوية المنازعات  ال ل. 
ل  2006لسػػػنة  13ص المعػػػدؿ لقػػػانوف االسػػػت مار رقػػػـ  2009لسػػػنة  2القػػػانوف رقػػػـ  -

يرػػمف ممكيػػة اارارػػي لممسػػت مريف المحميػػيف والعػػرب وااجانػػب لمشػػاريا ااسػػكاف 
 . قط

ال ػػادر عػػف مجمػػس الػػوزرا  نظػػـ معػػدالت اايجػػار  2010لسػػنة  )7(ظػػاـ رقػػـ الن  -
الحالػػة" التعػػدي ت المقترحػػة ال تػػزاؿ   .لدرارػػي المسػػت مرة  ػػي منتمػػؼ المجػػاالت

 .معمهقة
قػػانوف اا ػػ س عمػػى الػػر ـ مػػف التو ػػيات ذسػػف قػػانوف منف ػػؿ يسػػتو ي متطمذػػات  .9

ذالتعػػػػػاوف مػػػػػا ذرنػػػػػامت التنميػػػػػة أ رػػػػػؿ الممارسػػػػػات الدوليػػػػػة  أعػػػػػدهت وزارة التجػػػػػارة 
االقت ػػادية المحميػػة لموكالػػة اامريكيػػة لمتنميػػة الدوليػػة  مسػػودة قػػانوف معػػدهؿ لقػػانوف 

وقػػػػد تمػػػػت  .يترػػػػمف معالجػػػػة لحػػػػاالت ااعسػػػػار 1984ل لسػػػػنة 30التجػػػػارة رقػػػػـ ص
 .الحالة" معمهؽ  .مراجعته  ي مجمس شورت الدولة كمسودة لمقانوف

سبػػف  ػػذا القػػانوف الػػذي ينسػػجـ مػػا  2010ل لسػػنة 1قػػانوف حمايػػة المسػػتامؾ رقػػـ ص .10
 . 2010المعايير الدولية وأ رؿ الممارسات  ونشر  ي الجريدة الرسمية  ي شذاط 

الزاؿ تطذيػػؽ القػػانوف ذحاجػػة إلػػى تعميمػػات تنفيذيػػة ت ػػدر ا السػػمطة المنت ػػة  ػػي 
 .الحالة" تطذيؽ القانوف معمهؽ  .الحكومة العراقية

سػػػػػنهته الحكومػػػػة العراقيػػػػػة  2010ل لسػػػػنة 11العراقيػػػػة رقػػػػػـ صقػػػػانوف حمايػػػػة المنتجػػػػػات  .11
لممسػػػػا مة  ػػػػي تطػػػػوير  ػػػػناعة وطنيػػػػة قػػػػادرة عمػػػػى المنا سػػػػة  ػػػػي ااسػػػػواؽ ااقميميػػػػة 
والدوليػػػة  وتػػػو ير الحمايػػػة لممنتجػػػات العراقيػػػة رػػػد إ ػػػراؽ السػػػوؽ المحميػػػة ذالمنتجػػػات 

ل 1يمػه ذػالرقـ صقػانوف تعد 11/1/2014أقػر مجمػس النػواب  ػي   .المستوردة المدعومة
ل 1الحالػة" القػانوف رقػـ ص  .الذي وسها الحماية لتشمؿ المنتجػات الزراعيػة 2014لسنة 
 2010ل 11المعدؿ لقانوف حماية المنتجات العراقية رقـ ص 2014لسنة 

 معمهؽ ذانتظار الم ادقة عميه مف رئاسة الجماورية ونشر   ي الجريدة الرسميةن.
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 :ـلخــــصــالمـ
 و ػفتاا متعػددة  معذػرة م ػطمحات لاػا لمجريمػة مسػذذة إجتماعيةا   رةا كظا الاجرة

 مكػاف مػف المتسػذب اانتقػاؿ حالػة عػف تعذػر و ي والمجو   والترحيؿ وااذعاد النزوح ذيف
 عمػػػػى مؤشػػػػراتاا إزديػػػػاد  ػػػػي المػػػػؤ رات ومػػػػف الجػػػػرائـ إرتكػػػػاب أسػػػػذاب أحػػػػد وتعػػػػد رنػػػػر 

 كاحػػػػػدت الجريمػػػػة عمػػػػػى وا ر ػػػػا  المرػػػػػيهفة المػػػػدف مجتمعػػػػػات أو الماجػػػػريف مجتمعػػػػات
 يتركػػوف الػػذيف  ػػالماجريف  لالنػػاص القطػػاعص العمػػؿ سػػوؽ عمػػى كذيػػر إنعكػػاس مسػػذذاتاا
 يزاولوناػا كػانوا التػي النا ػة أعمػالاـ شػؾ وذػ  سػيفقدوف الاجػرة ذسػذب سػكنا ـ مناطؽ

 راعيةوالز  العرمية وااش اؿ الحر ية ااعماؿ طذيعة اف مناا   بجهروا التي مناطقاـ  ي
 كػػذلؾ مػػواد  مسػػتمزمات  العمػػؿ  أمػػاكف إنشػػا  ا  منػػاطؽ  ػػي تتكػػوف أسػػس إلػػى تنتمػػي
 العمػػؿ محػػ ت تػػرؾ  ػػي تتسػػذب والتػػي المفاجئػػة الاجػػرة نتيجػػة التجاريػػة ااعمػػاؿ تتػػث ر

  نػػاؾ كانػػت ولػػو. مناػػا ااسػػتفادة دوف مػػف جديػػدة منػػاطؽ إلػػى والػػذ اب المػػواد ومنػػازف
سػتعماؿ الواحدة  العمؿ سوؽ اجإندم تنظـ الذ د  ي تشريعات ذاذتاػا العاممػة اايػدي وا   وا 

 ااعػػداد ت  ػػي يمكػػف ومعػػه الكذيػػر  التػػث ير  ػػذا الاجػػرة أ ػػرزت لمػػا الجديػػدة السػػوؽ  ػػي
 إقت ػاد يكفماػا لمعمؿ  جديدة  ر ة تو ير لحيف إعانة ذرمانات عمؿ دوف مف المتذقية
 .وطنية إستراتيجية و ؽ يعمؿ متكامؿ
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ABSTRACT : 

Migration as a social phenomenon that causing crime has 

multiple expressive terms, which describe it as displacement, 

deportation, and asylum. It reflects the state of transfer caused 

from one place to another, and one of the reasons of committing 

crimes and influences in increasing its indications on the 

communities of the displaced or the host cities, and its impact on 

crime as one of its causes. A significant reflection on the labor 

market (the private sector), the migrants who leave their places 

areas of residence due to migration will no doubt lose their own 

work in their areas, because the nature of craftwork and muscle 

and agricultural work belong to the foundations, be in the 

establishment areas, workplaces, supplies, materials, business as 

well as affected by the sudden migration, which cause to leave 

work shops and stores of materials and go to new areas without 

benefit. If there are legislations in the country regulating the 

integration of the single labor market, and the use of labor in the 

new market and the migration has resulted in this significant 

impact, and with it can avoid the remaining numbers without work 

subsidization guarantees until a new opportunity to work, 

guaranteed by an integrated economy working according to a 

national strategy. 


