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يتخرج اآالف الطلبة �سنويًا عن اجلامعات العراقية، 
واال�ستفادة  العملية  احلياة  ملعرتك  بالدخول  اأماًل 
حياتهم،  يف  التقدم  وحتقيق  الدرا�سة  �سنوات  من 
عرب االن�سغال باملهن التي تتنا�سب واخت�سا�ساتهم 
تتكلل  ما  غالبًا  االآمال  هذه  اأن  اإال  اجلامعية، 

بال�سدمة، يف ظل غياب التعيينات احلكومية.
االأن�سب،  هو  اخلا�ص،  القطاع  اإىل  اللجوء  وبات 
قا�سية  تكون  قد  �رضيبته  اأن  غري  توفراً،  واالأكرث 
وامُلرتبات  االأجور  ا�ستقرار  عدم  ب�سبب  اأحيانًا، 
واالجازات،  واال�سرتاحات  العطل  وقلة  جهة،  من 
التخ�س�ص  بنف�ص  عمل  فر�سة  اإيجاد  اأن  العلم  مع 

الدرا�سي، ُيعد من العجائب.
كلية  عن  املتخرج  يكون  اأن  يف  غرابة  ال  حيث 
اأو  مالية،  حتويالت  �رضكة  يف  يعمل  القانون، 
ل�سناعة  معمل  يف  جتده  االعالم  كليات  خريج 
فعال  قانون  وجود  عدم  مع  البال�ستيك،  اأكيا�ص 
يحمي حقوق املوظفني، مثل حتديد �ساعات العمل 
وال�سمانات  االأجور،  حتديد  اأو  االإجازات  ومنح 

االجتماعية.
هند�سة  )ماج�ستري  علي  يا�رض  يقول  ال�سياق،   يف 
ات�ساالت احلا�سبات( اإنه “مع قلة فر�ص اخلريجني 
توفرها  حكومية  تعيينات  على  احل�سول  يف 
اأ�سبح ال�ساب العراقي جمرباً على العمل يف  الدولة 
ال�رضكات االأهلية باأجور زهيدة مقارنة بالغالء يف 
حقوق  �سمان  دون  طويلة  عمل  وب�ساعات  البالد، 
املوظف، مثل ال�سمان ال�سحي اأو قانون املخ�س�ص 
على  املواطن  جترب  احلياة  اأن  اإال  العمل،  ل�ساعات 
االأو�ساع  حت�سن  يف  اأماًل  االأعمال،  بهذه  القبول 

م�ستقباًل".

اأما، مروة موؤيد، )بكالوريو�ص اقت�ساديات اأعمال(، 
فتلفت اإىل اأن "قانون العمل العراقي )ح�سب املادة 
جميع  على  يفر�ص  االإجازات(  الثاين  الف�سل   ٦٧
ال  ما  املوظف  منح  العراق  يف  االأهلية  ال�رضكات 
يقل عن ع�رضين يوم اإجازة �سنويًا وبخالفه يعو�ص 
القانون  هذا  يطبق  ال  لالأ�سف  ولكن  مايل،  مببلغ 
يف  االدارات  غالبية  نرى  بل  املوؤ�س�سات،  اأغلب  يف 

ال�رضكات ترف�ص طلبات االإجازة للموظف".
باأي  القبول  |�سقف �رضوط  اأن  يوؤكد  الرومي،  جميد 
عجيبة،  مبالغات  فيه  اخلا�ص  القطاع  يف  وظيفة 
منها �رضورة وجود خربة يف جمال العمل ملدة ال 
تقل عن ثالث �سنوات، مع العلم اأنه تقدم اإىل العمل 
وجود  لعدم  العمل  على  م�سطر  واأنه  مرة،  الأول 

التعيني احلكومي اأو البديل الذي يتقنه".
�سيئة،  طباعهم  املدراء،  "بع�ص  اأن  ويو�سح  
�سخ�سيًا  واأنا  بال�سلبية..  م�سحونة  اأجواء  ويخلقون 
اإثرها  كانت يل جتربة مريرة مع مدير، تركت على 
العمل يف �رضكة خا�سة، ب�سبب �سوء اطباع مديري 

املبا�رض ال�سابق".
من جانبه، ي�سري األيم عالء، وهو طالب جامعي، اإىل 
اأن »ن�سبة اخلريجني عالية جًدا يف العراق، مع غياب 
�سبه تام جلهود وزارة التخطيط التي من املفرت�ص 
القطاعات  على  اخلريجني  توزيع  على  تعمل  اأن 
وهذه  الدرا�سية،  التخ�س�سات  بح�سب  املتفرقة 
الدرجاتالوظيفية  ت�ستوعبها  لن  �سك  بال  االإعداد 
نحو  يكون  اأن  املفرت�ص  من  فاالجتاه  احلكومية، 
والذي هو غري موؤمن وبال قوانني  القطاع اخلا�ص 
ال  النقابات  اأن  حتى  العامل،  حق  ت�سمن  مفعلة 
ُتتابع حقوق العمال، ناهيك عن عدم وجود القوانني 

التي حماية حق ال�رضر حني حدوثه للعمال".
وُيبنينَّ  اأن "االأ�سباب البائ�سة اأعاله �سحيتها خريج 
ك�سك  يف  اأو  اأجرة  �سيارة  يف  يعمل  مرموقة،  كلية 

ب�سيط على الر�سيف، اأو يف �رضكة ال تقدر تعبه".
وزارة  ادارية يف  اأجود، وهي  مي�ص  توؤكد  ذلك،  اإىل 
عمل  عن  »البحث  اأن  االجتماعية،  وال�سوؤون  العمل 
ال�سهل  باالأمر  لي�ص  اخلا�ص  القطاع  �رضكات  يف 
كما يظنه البع�ص، فال�سابات اخلريجات الباحثات 
عن عمل غالبًا ما يتعر�سن مل�سايقات من املدراء 

القانونية  الطرق  بكل  نعمل  ونحن  الوظيفة،  يف 
واالدارية على حمايتهن".

ال�رضوط  با�ستمرار،  تر�سد  »الوزارة  اأن  وُتكمل 
واملعامل  ال�رضكات  التي ت�سعها بع�ص  التعجيزية 
طويلة،  ل�ساعات  العمل  ومنها  واالأهلية،  اخلا�سة 
االأجور  عن  ناهيك  اال�سرتاحة،  من  واحلرمان 
اأن  �ساأنها  من  عمل  خطة  الوزارة  ولدى  الزهيدة، 
ال�رضكات  وحما�سبة  التجاوزات  بع�ص  على  تقف 

التي تقدر اتعاب املوظفني وترهقهم".

موظفو القطاع الخاص في العراق… أجور زهيدة بال عطل
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افرزت احلروب و النزاعات واالزمات االقت�سادية  التي توالت على العراق منذ العقود االربعة املا�سية، بارتفاع 
15 عام يف العمل  لتاأمني   ن�سب عمالة  االطفال، والتي قدرت بانخراط اكرث من ن�سف  مليون  طفل  دون 

قوت عائالتهم  خالل ال�سنوات الع�رض املا�سية، بح�سب  اح�سائيات  منظمة الطفولة  العاملية  )اليون�سيف( .
 وي�سري تقرير اليون�سيف اىل ان قرابة الـ )7( مليون  و ن�سف  املليون  طفل  ،اأي  ما يعادل ثلث االطفال يف  
العراق  هم  بحاجة  اىل  امل�ساعدة ،ب�سمنهم اطفال  تركو  مقاعد الدرا�سة  وجلاأوا اىل  العمل  يف  مهن  �ساقة  

و قا�سية. 
و توؤكد تقارير مفو�سية  حقوق االن�سان يف العراق  ان عمالة  االطفال ، بداأت باالزدياد  ب�سكل  كبري  مع حلول 
�سيف  العام  2014 ، حيث  كانت  العائالت  النازحة بحدود  الثالثة  ماليني  و ن�سف  املليون  نازح  ، وقد 
ت�ساعفت  مع بدء  معارك  القوات  الع�سكرية العراقية  �سد  تنظيم  )داع�ص( االرهابي ، حتى الق�ساء عليه  ، 
فمعظم  تلك العوائل النازحة  كانت  تواجه م�ساكل  يف تاأمني  م�ستلزمات  العي�ص  ، ما اجربتهم  على الدفع  

باأبنائهم  ملواجهة  ظروف  احلياة القا�سية . 
ان �رضوق  �سم�ص  يوم  جديد بالن�سبة  ملاليني  االطفال  يف العراق  ، تعني  التوجه  ملقاعد  الدرا�سة  او التنزه 
يف  عطلة  نهاية  اال�سبوع  ، اما بالن�سبة  لـ)حممد ( ذو الـ)11( عاما ، فهي  يوم  اخر  من العمل  يف  ور�سة  
لت�سليح  ) ال�سيارات( ، عمل  �ساق  بالن�سبة  ملحمد الذي وجد  نف�سه  مرغما  مل�ساعدة  والدته  ،و اإعانة  ا�رضة  
مكونة من )7( ا�سخا�ص  ، هنا  انتهت  احالم  )حممد ( كما هو احلال بالن�سبة  للمئات  من اقرانه ، الذين  

اجربتهم  ظروف  احلياة  على ترك  مقاعد  الدرا�سة ، و التوجه للعمل  .  
_ يقول  )حممد عبا�ص (: انا اعمل  مل�ساعدة امي و اخواتي  و اخي  ، فاأبي قد ا�ست�سهد يف  املعارك �سد تنظيم 
)داع�ص( االرهابي  يف بيجي ، و يل ام  و اخوات  يعملن  يف  البيت  ب�سناعة  )الكبة(  و بع�ص  املواد  الغذائية  

االخرى ، و بيعها  على املحالت  لتوفري  ايجارالبيت  الذي ن�سكنه  و م�ستلزمات  حياتنا  االخرى .  
_ ارباب  االعمال  الذين  خرقوا  القانون  العراقي الذي  مينع  ت�سغيل االطفال  دون  �سن  )15( عاما ، يعتربون 
ما اقدموا  عليه  انقاذ  لهوؤالء  االطفال  و عائالتهم  ، فهم يعتقدون ان الطفل  ميكن  ان يكون  فري�سة  �سهلة  
ملن  يدفع  املال  من جتار  املخدرات  و �سما�رضة  ال�سالح  و ع�سابات  الت�سول  ، وهم  بذلك  وفروا  فر�سة  
عمل  و ملجاأ للطفل  و منحه  فر�سة  لتعلم  مهنة  يف  وقت  ارتفعت فيه ن�سب  البطالة  يف  املجتمع  كثريا  
، هذا  ما يقوله )عبد  املح�سن العزاوي ( ، �ساحب  ور�سة حلدادة  ال�سيارات  ، وي�سيف  قائال :   ان »االطفال  
الذين ياتون للعمل  هنا باأعمار من  10_ 15 عاما  ، ونحن نوافق على عملهم ملنع اجنرافهم  بطرق اخرى  

خطرة  عليهم  و على املجتمع« . 
_قانون العمل  العراقي  منع  عمالة  االطفال دون  �سن  الـ)15( �سنة  ، اال  انه  مل  ي�سع  عقوبات  �رضيحة  
لرب  العمل  الذي  يقوم بت�سغيل  االطفال  ، ولهذا  يرى  ع�سو مفو�سية  حقوق  االن�سان  فا�سل  الغراوي ان 
»على اجلهاز  الق�سائي  تفعيل  دور االجهزة  التنفيذية التابعة  للق�ساء ملالحقة  املخالفني«  ، مبينا  ان  
»اجلرمية  االقت�سادية  حاليا  جهة تنفيذية  قوية  و مبا  ان  عمل  الطفل  هو  اي�سا  جرمية  اقت�سادية  ، توؤثر  
على العمالة  داخل  البلد  باعتبار  ان ارباب االعمال  ي�ستغلون  االطفال  باأجور قليلة ، لذا  ميكن  ا�ستغالل  تلك  

اجلهة  ملكافحة  هذه  الظاهرة  التي  بداأت باالزدياد  و االت�ساع » .  
_ و بح�سب  اح�سائيات  لوزارة  الرتبية  ، فاأن  ن�سبة  املت�رضبني  من الدرا�سة  بلغ  )%6( للعام 2018م  ، 
وهي  ن�سبة  مرتفعة  تزامنت مع تدهور الو�سع  االقت�سادي  يف البلد ، و اعتماد  اال�رض  على  ابنائها  يف  

توفري  لقمة  العي�ص  . 
_ يقول املدير  االقليمي  ملنظمة  اليون�سيف  يف  العراق  )مولد وارفا( ،: ان  »اح�سائياتنا  توؤكد  ان  طفال واحدا  
من بني  خم�سة  اطفال  يف العراق  بحاجة  اىل  امل�ساعدة  و الدعم  االن�ساين  ، و ان  اخطر  ما يواجه االطفال  يف  
عمالتهم  هو خطر  املوت  ، فبع�سهم  يعمل  يف  معامل  طابوق  و البع�ص  االخر  يعمل  يف جمع  القمامة  ، و 
اخرون  يعملون  يف  معامل  دون  الوقاية  من خطر  الكيمياويات  و املواد  امل�سعة« ،مو�سحا ،ان  »اليون�سيف  
يف العراق تعمل مع احلكومة  التي لديها  القانون و تبذل  جهودا  كبرية  يف  ذلك  بن�رض  الوعي  الثقايف  لدى 
املجتمع  من اجل  منع عمالة  االطفال ، و العمل  اي�سا  على �سمان  حقوق  الطفل  التي  يجب  ان يتمتع  بها«.
واكد ان »الكثري  من املناق�سات اجلدية  بني  احلكومة  واليون�سيف  احرزت  تقدما  ، لكن  الطريق  ال يزال  طويال  
يف  هذا  امللف » .        ويبقى الو�سع  االقت�سادي  واحلروب  التي  خلفت  االف االيتام  هي اال�سباب الرئي�سية 

التي اجربت االطفال  على ترك  مقاعد  الدرا�سة  و التوجه اىل �ساحات العمل  الإعالة  ا�رضهم .


