دور مکاتب التشغيل في الحد من ظاهرة البطالة
في
اقليم کوردستان

م.م فالح مصطفی صديق

تشمل المحاور االتية:
مفهوم البطالة وانواعها

مکاتب التشغيل والغاية منها

البطالة في اقليم کوردستان

مکاتب التشغيل في اقليم
کوردستان

مفهوم البطالة وانواعها
 مفهوم البطالة :ظاهرة اقتصادية حديثة العهد ،ظهرت معتطور الصناعة بسبب ظهور المعدات واالالت الحديثة.
 العاطل :کلل خل ق قلادر عللع العملل وراهلب فيلويبحللع عن ل  ،ولکن ل ال ي للد ( .الطالللب ،والمعللا ،
والمسلل  ،والمتعاعللد ،وا للحال العمللل الم قلل –
موسمي) ليسوا عاطلي ع العمل.

 انواع البطالة: -١البطالة الهيکلية :بنوية الشکل ،تصيب خريان االقتصاد نتي ة اتباع سياسات اقتصادية خاطئلة،
عادة تصيب االقتصادات المرکزية.
 -٢البطالة العطاعية :تحدث بسبب تنعل العمال م قطاع الع اخر ،نتي لة الرکلود اللذي ا لال
االول ،واضطرار العمال الع تعلم مه جديدة للحصول علع فر ة عمل جديدة.
 -٣البطالة الطبيعية :نات ة ع توازن العرض والطلب في سو العمل.
 -٤البطالة االقليمية :نات ة ع تدهور الحالة االقتصادية في اقلليم معلي بسلبب رحيلل بعل
الصناعات عن الع مناطق اخری.
 -٥البطالة الموسمية :هلذا النلوع مرتبطلة بلبع النشلاطات االقتصلادية طات الطلابع الموسلمي
کالزراعة والسياحة وقطاع البناء.
 -٦البطالة الظاهرة :عدم تمک الم هلي تأهيال جيدا م الحصول علع عمل يناسب مل هالتهم
العلمية ،کالمحامي والمهندسي مثاال.

 -٧البطالة المعنعة او المستترة :هم في الواقع اناس بال عمل وان کانوا رسميا مس لي کموظفي
بدوائر الحکومة ،ويذهبون الع مکاتبهم .يعاني منها اکثرية الدول النامية.

مکاتب التشغيل والغاية منها
 مکاتب التشغيل :مكاتب تعهد اليها تنفيذ ال دمات التي تعتزم مديريات العمل تعديمها بهلدتنظيم وتسيير سو العمل است ابة لسياسة الدولة وهي تشمل كافة االعمال المنصوص عليها
في قانون العمل.
الغاية منها :وفعا التفاقية منظمة العمل الدولية رقم  ٨٨لسنة  ١٩٤٨والمتعلعة بمکاتب التشغيل لکل
عضو استحداث مکاتب م انية للتشغيل مهمتها االساسية تنظيم سو العمل تح اخرا ومراقبة
الدولة.

-

وتعمل علع مساعدة العمال الي اد العمل المناسب ومساعدة ا حال العمل
للحصول على العمال الذي يست يبون الحتياجاتهم.
وکذللک تس يل العملال وخصو لياتهم االجتماعيلة والمهنيلة وامكانيلاتهم
وقدراتهم المهنية والعلمية والبدنية.
مساعدة الباحثي ع العمل في م ال التوجي المهنلي والتلدريب والتأهيلل
التكميلي.
والحصول م ا حال العمل على معلومات تتعللق بفلرص العملل المتاحلة
وخروطها وكيفية تلبيتها.
بعصد حماية العمال م االستغالل المفرط والت اوزات وتلعب دورا هاما فلي
حس تسيير سو العمل.

البطالة في أقليم کوردستان

بظلرو

 مرت البطالة في أقليم كوردستان بثالثة مراحلل أساسلية إرتبطلسياسية وأمنية وإقتصادية م تلفة ع اإلخرى ،وهذ المراحل هي:
 -١مرحلة ما قبل إنتفاضة أطار عام :١٩٩١
 -٢مرحلة ملا بعلد تحريلر اإلقلليم مل سللطة المركلز :للم يتحسل الوضلع
اإلقتصادي لإلقليم لسببي رئيسيي هما:
أوآل :العراقيل والمشاكل التي كان ي علها نظام دام حسي لإلقليم.
وثانيآ :اإلقتتال الداخلي وتعسيم اإلقليم إلى إدارتي .

 -٣مرحلة ما بعد تحرير العرا وتوحيد اإلدارتي  :و ل نسبة البطاللة فلي اإلقلليم إللى مسلتويات
م يفة تعدر بع بحوالي  ٪٣٥م اليد العاملة اضلافة اللع علدد العلاطلي المعنعلي وهلم بمئلات
األال  ،دون تعديم خدمة لم تمعهم ،السبال:
 خهد طفرة عمرانية وتراجع في العطاع الصناعي والزراعي والثروة الحيوانية. دخول مواد هذائية مستوردة وتحول الفالحي إلى أناس عاطلي ع العمل. اإلعتماد على أموال النفط والغاز ،و ر الميزانية على بناء الموالت واألبراج السكنية والت معاتالمكلفة ،وأهمل اإلستثمار في العطاع الصناعي والت اري والزراعي والثروة الحيوانية.
 السياسات اإلقتصادية ال اطئة. التوترات المستمرة بي اإلقليم والمركز. عدم تسليم اإلقليم حصت م الموازنة العامة م المرکز. تفشي الفساد في م سسات اإلقليم. -هبوط أسعار النفط.

-

-

عودة الصراع السياسي بي األطرا السياسية الحاكمة في اإلقليم ،ومعاناة اإلقليم م
أزمة حكم حعيعية ،بسبب إهتصال البارزاني وعائلت والموالي لهم للسلطة.
دخول اإلقليم في حرل مع تنظيم داعش وخروج الشركات األجنبية م اإلقليم.
إستعطال عمالة أجنبية رخيصة لإلقليم ،كالعمالة الفلبينية.
دخول مليون ونصف الجئ عراقي وسوري الى إلقليم ،مما أثر سلبآ على سو العمل.
قيام الحزبي الحاكمي في اإلقليم بتوظيف أعضائهم في دوائر الحكومة وم سسلاتها،
لكسب والئهم مما أدى إلى تض م هائل فلي علدد الملوظفي العلاملي فلي دوائلر
الحكومة ،والذي فا عددهم مليون و  ٣٠٠ألف موظف.
عدم دفع رواتب الموظفي كل ثالثة إلى أربعة أخهر مرة واحدة مما أثلر سللبآ ،عللى
الحالة المعيشية للناس وخا ة في ظل حاللة الغلالء الفلاحش التلي يشلهدها أسلوا
اإلقليم.

مکاتب التشغيل في اقليم کوردستان
-

-

تشکل مکاتب التشغيل في اقليم کوردستان وفعا لعانون العمل رقم  ٧١لسنة ١٩٨٧م المعدل.
وفعا للمادة  : ١٥تتولع دائرة العمل ع طريق مکاتب العمل تنظيم تشغيل العملال بملا يضلم
العدالة والمساواة.
وفعا للمادة  : ١٧ال حال العمل تشغيل العمال بشرط ابالغ مکاتب العمل خالل  ١٠ايلام مل
تاريخ التشغيل ،وللمواط الذي يريد ان يشتغل ان يس ل اسم في مکتب العمل في منطعت .
وفعا للمادة  :١٩تلتزم مکاتب العمل بتس يل اسماء طالبي العمل في س ل خاص وتثبي نلوع
العمل ومنح طالب العمل وثيعة العمل.
وفعا للمادة  :٢٠ال حال العمل تعديم طلب الع مکاتب العمل في مناطعهم لترخيح العمال لهم
وفعا الجراءات محددة اهمها ان يکون العمال مس لي في س الت مکاتب العمل.

 م مالحظة م  ٢٣ان ال ي وز تشغيل عامل اجنبي ما لم يک قد حصل علع اجلازةعمل وفق تعليمات ادرة م وزارة العمل.
 درت التعليمات رقم  ٢لسنة  ٢٠١٥ونص في الملادة  ٤انل يحظلر تشلغيل عامللاجنبي ما لم يک قد حصل علع اجازة عمل وفق الشروط المحددة بهلذ التعليملات،
هل جميع العمال االجانب حا لون علع اجازة عمل؟
 کذلک وفق المادة  ٥م التعليمات للموافعة علع طلب استعدام العامل االجنبي ي لبمراعاة:
 -١مدی حاجة االقليم الع االيدي العاملة االجنبيلة عللع ضلوء متطلبلات السلو  .هلل
السو في حاجة؟
 وم مالحظة المادة  ٢٤نری عدم ادراج اية ععوبة في قانون العملل ال لحال العمللفي حالة االخالل بالنسبة لتشغيل العمال دون اخطار مکاتب التشغيل.

 وبعد تعديل المادة  ٢٤م قبل سلطة االئلتال بالتشلريع  ٨٩لسلنة  ٢٠٠٤ا لبحالمادة تعرأ کاالتي:
 :٢ – ١ /٢٤يعاقب بغرامة قدرها ما بلي  ٣اضلعا الحلد االدنلى لالجلر اليلومي و٣
اضعا الحد االدنى لالجر الشهري عل كلل م الفلة ألي خل ق او جهلة ت لالف
احكام هذا الفصل م العانون والمتعلق بتوظيف العمال والمتعلق بتوظيف االجانب.
 اما بالنسبة لعانون العمل النافذ في العرا رقم  ٣٧لسنة  ،٢٠١٥فوفعا للمادة  ٢٤من :اوال :يعاقب ا حال العمل الم الفي الحکام التشغيل المنصوص فلي الملادة  ٢١مل
العانون بالحبس مدة ال تعل ع  ٣اخهر والتزيد علع  ٦اخلهر وبغراملة التعلل عل
 ١٠٠٠٠٠الف دينار وال تزيد ع  ٥٠٠٠٠٠الف دينار او باحدی هاتي الععوبتي  ،وتتعلدد
ععوبة الغرامة بتعدد م ارتکب الم الفة في خأنهم.
ثانيا :تضاعف ععوبة الغرامة المعررة في البند اوال م هذ المادة اطا تکررت الم الفة.

 لذا نری: -١تعديل قانون العمل رقلم  ٧١لسلنة ١٩٨٧م المعلدل بملا
يضللم تشللکيل مکاتللب عمللل بمللا يتناسللب مللع التعلداد
السکاني ليتمک العمال م مراجعتهم.
 -٢تطبيق الععوبات بشلکل عمللي وواقعلي عللع ا لحال
العمل الم الفي الحکام العانون اعال .
 -٣الترکيللز علللع ل للان التفتلليش وتسللهيل اعمللالهم بمللا
يمکنهم م متابعة ا حال العمل.

