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من أجل تنظيم قانون للباعة املتجولني يف العراق

تشكل ظاهرة البيع يف الشارع ظاهرة اقتصادية عاملية، إذ تشري الدراسات إىل أن هؤالء الباعة 
يشكلون يف دول أفريقيا -على سبيل املثال- ما نسبته )25-15 %( من القطاع غري الرمسي، 
وهم يشاركون مبا يرتاوح بي )70-46 %( من القيم املضافة يف دول بني، وبوركينا فاسو، وتشاد، 
وكينيا، ومايل، ووتونس)1(. وحبسب إحصائيات اجلهاز املركزي لإلحصاء يف العراق يبلغ عدد الباعة 
أو أصحاب البسطات ابلعام 2015 )46 ألفاً و41( ابئعاً متجواًل، وتشكل »نسبة العاملي من 
اإلانث ال تزيد عن )1 %()2(. وإن »قيمة رأس املال املستثمر يف الوحدات املتنقلة بلغ 73 مليار 

دينار«)3(.
أشكال  موزمبيق  الشارع يف  ابعة  عن  مزاميب  أوخليا  قدمتها  اليت  املفّصلة  الدراسة  توضح 
املضايقات اليت يتعّرض هلا أصحاب هذه املهنة، اليت ترتاوح بي إزالة عرابهتم، أو تكسريها، أو 
الظاهرة بوجود عدة  مصادرهتا أو اعتقاهلم، وغريها. وتؤكد األحباث األكادميية اليت درست هذه 
وأمريكا  وأفريقيا،  آسيا،  دول  يف  البسطات  أصحاب  ضد  احلكومية  املمارسات  بي  مشرتكات 
الالتينية والعراق ليس استثناًء. وإن أصحاب هذه املهنة غالباً ما يتعرضون إىل عدة مضايقات من 

1- Mazhambe, A. ) 2017( . Assessment of the Contribution of Street Vending 
to the Zimbabwe Economy. A Case of Street Vendors in Harare CBD https://
www.researchgate.net/publication/328064910_Assessment_of_the_Contribu-
tion_of_Street_Vending_to_the_Zimbabwe_Economy_A_Case_of_Street_Ven-
dors_in_Harare_CBD

2- املصدر السابق.
3- بغداد. أين )2015( ألتخطيط: أكثر من 46 ألف ابئع متجول يف العراق برأمسال 73 مليار دينار.

 http://www.alliraqnews.com/modules/news/article.php?storyid=24065

من أجل تنظيم قانون للباعة المتجولين في العراق

جنان الجابري *

* مستشارة يف السياسات االجتماعية ودور منظمات اجملتمع املدين يف العراق، دكتوراه يف السياسات االجتماعية من 
جامعة ابث يف بريطانيا.

https://www.researchgate.net/publication/328064910_Assessment_of_the_Contribution_of_Street_Vending_to_the_Zimbabwe_Economy_A_Case_of_Street_Vendors_in_Harare_CBD
https://www.researchgate.net/publication/328064910_Assessment_of_the_Contribution_of_Street_Vending_to_the_Zimbabwe_Economy_A_Case_of_Street_Vendors_in_Harare_CBD
https://www.researchgate.net/publication/328064910_Assessment_of_the_Contribution_of_Street_Vending_to_the_Zimbabwe_Economy_A_Case_of_Street_Vendors_in_Harare_CBD
https://www.researchgate.net/publication/328064910_Assessment_of_the_Contribution_of_Street_Vending_to_the_Zimbabwe_Economy_A_Case_of_Street_Vendors_in_Harare_CBD
http://www.alliraqnews.com/modules/news/article.php?storyid=24065
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قبل املؤسسات احلكومية يف مدهنم)4(؛ إذ شهدت ضواحي العاصمة بغداد وبعض احملافظات هذا 
النوع من املمارسات حتت أسباب خمتلفة منها: عدم التجاوز على أمالك الدولة، احلفاظ على املال 

العام، ورعاية مجال املدينة. 
من الواضح أن ظاهرة الباعة املتجولي تثري ردود أفعال متباينة من جهات رمسية وأخرى غري 
رمسية، والسيما من قبل العاملي يف هذا القطاع االقتصادي، فضاًل إىل ما تتناوله وسائل اإلعالم 
االجتماعي والرمسي. يقدم راي بروملي Bromley Ray)5( يف حبثه )ابعة الشارع والسياسة 
العامة .. نظرة عاملية( جمموعة حقائق يطرحها كال الطرفي، أولئك املدافعون عن عمل ابعة الشارع، 
واملعارضون هلم؛ إذ يسوق بروملي يف حبثه بعض احلقائق اليت يركن إليها املدافعون واليت تتمثل ابآليت: 
أواًل: إن هذا النشاط هو جزء مهم يف تقدمي السلع واخلدمات للمستهلكي، وهو يساعد 

بنحو مباشر أو غري مباشر هبذا النشاط االقتصادي.
اثنياً: إن اختيار هذا النوع من النشاط هو تعبري عن حق األفراد ابختيار النشاط االقتصادي 

الذي يرأتوه مناسباً هلم.
اثلثاً: إذا نظمت احلكومة هذا النشاط فيمكن أن يكون مصدراً جلباية األموال عرب فرض 

نسبة من الضرائب تقع على عاتق هؤالء الباعة.
رابعاً: إن هذا النشاط يوفر دخاًل للذين ميارسون هذا العمل وألسرهم.

خامساً: إن هذا العمل يوفر الفرصة لألشخاص الختبار قدراهتم التجارية يف البيع والشراء 
إلمكانية  الفرصة  يوفر  أيضا  وهو  العمل.  من  النوع  هذا  تشجيع  السبب جيب  وهلذا  وتطويرها؛ 

»ارتقاء السلم« بتوسيع أعماهلم، وزايدة مواردهم املالية.
سادساً: إن هذا النوع من العمل جيعل الباعة قريبي من املستهلكي، حبيث يوفرون هلم السلع 

4- السومرية نيوز )2012( ظاهرة الباعة املتجولي يف العراق
https://www.alsumaria.tv/news/51715/
5- Bromley. R) 2000( Street Vending and Public Policy: A Global Review. https://
www.researchgate.net/publication/235275868_Street_Vending_and_Public_
Policy_A_Global_Review

https://www.researchgate.net/profile/Ray_Bromley?_sg=5YsyxilmQ3B0mvqW7Ue1t67WR5CO6vQplkDLdpUEqPFO7N0ERfZ57PMrolXg98LJpDi4zpw.y3b-T8FLv3TXx13EmWTGb11QUItRhO9bb_TXIE1fosmAh0KTLZxnWLQck_PuStQNSDcwWVqMaJFp0KEQwgNF5g
https://www.researchgate.net/profile/Ray_Bromley?_sg=5YsyxilmQ3B0mvqW7Ue1t67WR5CO6vQplkDLdpUEqPFO7N0ERfZ57PMrolXg98LJpDi4zpw.y3b-T8FLv3TXx13EmWTGb11QUItRhO9bb_TXIE1fosmAh0KTLZxnWLQck_PuStQNSDcwWVqMaJFp0KEQwgNF5g
https://www.alsumaria.tv/news/51715/
https://www.researchgate.net/profile/Ray_Bromley?_sg=5YsyxilmQ3B0mvqW7Ue1t67WR5CO6vQplkDLdpUEqPFO7N0ERfZ57PMrolXg98LJpDi4zpw.y3b-T8FLv3TXx13EmWTGb11QUItRhO9bb_TXIE1fosmAh0KTLZxnWLQck_PuStQNSDcwWVqMaJFp0KEQwgNF5g
https://www.researchgate.net/publication/235275868_Street_Vending_and_Public_Policy_A_Global_Review
https://www.researchgate.net/publication/235275868_Street_Vending_and_Public_Policy_A_Global_Review
https://www.researchgate.net/publication/235275868_Street_Vending_and_Public_Policy_A_Global_Review
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اليت قد ال تكون قريبة من املستهلك خبالف ذلك، فضاًل عّما ميكن أن يقدموه من صور مجالية 
من حيث تعدد أنواع البضائع والسلع اليت يعرضوهنا يف األسواق.

سابعاً: يتمتع هذا العمل مبرونة عالية من حيث اختيار ساعات العمل، وأايم األسبوع اليت 
يعمل فيها البائع على بيع بضاعته. 

• وخبالف وجهات النظر تلك اليت تشجع هذا النوع من العمل، هنالك فريق من املشككي 	
والرافضي للقيام هبذا العمل، وإن املربرات اليت يسوقها هذا القسم تكمن يف: 

بنحو  ليسوا موزعي  املزدمحة، وهم  يتواجدون يف األماكن  الباعة عادة ما  أواًل: إن هؤالء 
متساٍو على املناطق اجلغرافية؛ مما يؤدي إىل اكتظاظ األماكن وزايدة معدالت االزدحام يف شوارع 
دون غريها؛ مما يرتب ضغطاً على حركة املرور أو حىت مزامحة حلركة املشاة واملتبضعي يف األسواق. 

وامتداداً ملا تقدم ميكن أن يسببوا ازدحامات يف أماكن مثل األماكن الرتفيهية. 
اخنفاض  إىل  يؤدي  مما  واملتاجر؛  احملال  منافسة ألصحاب  قوة  الشارع  اثنياً: يشكل ابعة 
من  للتهّرب  الفرصة  ستعطيهما  التنقل  على  وقدرهتم  حركتهم  فإن  عليه،  وبناًء  األخري؛  مبيعات 

الضرائب وااللتزامات اليت عادة ما تفرضان على أصحاب احملال واملتاجر.
اثلثاً: يعرتض أصحاب هذا الرأي أن من الصعب مالحقة ابئع الشارع لدفع الضرائب، وهو 

ال يسجل كل مبيعاته حبيث تكون قابلة للمتابعة. 
نظراً  اخلطر،  إىل  املستهلكي  يعرضون صحة  قد  الشارع  الغذائية يف  املواد  إن ابعة  رابعاً: 
لتعرض موادهم إىل اهلواء والتلوث. وإن تلك األسباب اليت أوردها راي بروملي يف حبثه املذكور، 

ومن كال اجلانبي، تنطوي  على وجهات نظر جديرة أبن تؤخذ يف احلسبان. 
على الرغم من وجود وجهات نظر متباينة جتاه هذه املهنة، ميكن للمرء أن يقرر يف أي جانب 
سيقف. لكن حي يتعلق األمر حبياة مئات اآلالف فإنه ما عاد أمراً شخصياً، بل جيب على الدولة 
أن تقرر سياستها االجتماعية هبذا الشأن. وستدافع هذه املقالة عن وجهة النظر القائلة: إن الذين 
القرار  البطالة فإن على صناع  ارتفاع نسبة  اقتصادية فقرية، ومع  ميارسون منحدرون من طبقات 
السياسي والسياسات االجتماعية أن يتعاملوا مع هذه الظاهرة جبدية، وأن يضعوا سياسات عامة 

ختدم الفرد، وختدم ابجملتمع عموماً. 
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لقد سعى قانون البلدايت رقم )165( لعام )1964( يف املادة )43( لتنظيم عمل الباعة 
اختالف  على  العامة  للمقاصد  األراضي  )تعيي  يف  البلدية  مسؤولية  على  ينص  إذ  املتجولي، 
القواني يف  معظم  وتغيري  عام 2003  -بعد  أنه  بيَد  املتجولي()6(.  الباعة  منها حمال  أنواعها.. 
العراق- مل يقر أي قانون، ومل تطرح أية سياسة اجتماعية خاصة بعمل العاملي يف هذا القطاع 

االقتصادي والسيما مع ازدايد أعداد العاملي يف هذا القطاع ويف عموم  مدن العراق؛  
لذا -ويف ظل االفتقار إىل التشريعات والسياسات االجتماعية من قبل الدولة لتنظيم هذا 
القطاع االقتصادي- ُيرتَك العاملون يف هذا القطاع -ابعة الشارع- وكأهنم يف صراع وتنازع دائمِي 
مع موظفي الدولة بشأ، »استخدام املكان العام«. وإن وظيفة الدولة ومسؤوليتها هو وضع سياسة 
واحدة، أتخذ ابحلسبان مصاحل هذه الفئة من العمالة اليت ميكن أن نطلق عليها عمالة هشة وغري 
رمسية، وبي مسؤولية الدولة جتاه تنظيم عدم التجاوز على أمالك الدولة، واحلفاظ على املال العام، 

ورعاية مجال املدينة.
إن وضع قانون واضح وسياسة اجتماعية واضحة ومعّرفة لدى العاملي يف هذا القطاع، هو 
من صلب وظائف الدولة، إذ إن البيع يف الشارع هو جزء من الفعاليات االقتصادية، وهي جزء ال 
يتجزأ من األعمال االقتصادية التجارية أو اخلدمية، وجيب أن تقدم الدولة حاًل واضحاً وسياستي 
على  الشارع  ابعة  ويكون  الدولة،  ملوظفي  عمل  مرشد  تشكل  واضحتي،  واقتصادية  اجتماعية 

اطالع عليها. 
وهنا، ميكن االستشهاد بتجارب البلدان النامية، فقد وضعت احلكومة يف اهلند قانوانً يعّد 
من أفضل القواني املكتوبة فيما خيص ابعة الشارع، الذي أصدرته يف عام 2014)7(. ويف مصر 
أيضاً قدمت احلكومة مشاريع لصياغة قواني كوهنا أهدافاً اسرتاتيجية ليس فقط حلل املشاكالت 
)فرص العمل، والفقر(، بل أيضاً من أجل توفري البيئة القانونية الصاحلة واملواتية إلقامة العمل للباعة 

6- قانون إدارة البلدايت رقم )165( لسنة )1964(
 http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/3407.html
7-Government of India )2014(. THE STREET VENDORS )PROTECTION 
OF LIVELIHOOD AND REGULATION OF STREET VENDING( ACT, 
2014. http://legislative.gov.in/sites/default/files/A2014-7.pdf

http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/3407.html
http://legislative.gov.in/sites/default/files/A2014-7.pdf
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واستمراره واستقراره. لقد ابدرت مصر بتقدمي قواني هتدف إىل تنظيم عمل ابعة الشارع عرب تقني 
وضعهم ومحاية حقوقهم وتعريفهم بواجباهتم)8(. وقد أوضحت سالمة يف مقالتها املنشورة يف كانون 
الثاين 2018 أن مشروع القانون املصري استهدف »وجود تنظيم شعيب ميثل الباعة اجلائلي يف كل 
حمافظة يشارك يف إصدار الرتاخيص، ويف متابعة العمل، ويف تقدمي املساعدات الفنية واالجتماعية 
للباعة اجلائلي، مع وجود تعريف حمدد وواضح للبائع املتجول يساعد كثرياً يف حتديد الفئة، وتقدمي 

املساندة والدعم هلا وتسهيل الوصول إليها. لكن مل يصدر قانون هبذا الشأن بعد. 
لذا ميكن اقرتاح سياسة اجتماعية أمام املشرع العراقي من أجل تداُرس مستلزمات تنظيم 
عمل ابعة الشارع، من أجل محاية مصدر معيشة هذه الفئة وحقوقهم من جهة، وتنظيم شؤون 
املدينة واحلفاظ على املال العام ومجال املدينة من جهة أخرى. وفيما أييت بعض املقرتحات العامة 

هبذا الشأن. 
إصدار قانون خيص عمل ابعة الشارع يتضمن خمتلف اجلوانب اخلاصة هبذه الفئة من حيث . 1

إهناء  على  سيساعد  وقت ممكن  قانون أبسرع  هكذا  فإصدار  والتزاماهتا.  وواجباهتا  حقوقها 
النزاعات اليت جتري يومياً ويف عموم حمافظات العراق عن أحقية عمل ابعة الشارع يف مزاولة 

هذه العمل من عدمها.
 استحداث دوائر خاصة يف بلدايت احملافظات، وختصيص األماكن واملكاتب الالزمة واملالك 2. 

القدرة  الدوائر  لتلك  يتهيأ  أن  أجل  الشارع؛ من  تنظيم ابعة  بعمل  املعين  والبشري  الوظيفي 
واإلمكانية للقيام أبعماهلا. 

ميكن هلذه الدوائر أن تشّكل جلاَن لتنظيم ابعة عمل ابعة الشارع، وأن تقّنن خمتلف نواحي . 3
نشاطهم. على سبيل املثال: إحصاء ابعة الشارع يف املدينة وضمن صالحياهتا، وعمل جرد 
يف أوقات زمنية حمددة يف كل سنة أو يف كل مخس سنوات بعدد توزيع ابعة الشارع وأماكنهم، 
وااللتزام  فيها،  يعملون  اليت  للمنطقة  اجلغرافية  البقعة  للباعة حسب  أماكن حمددة  وختصيص 

ابلضوابط اخلاّصة بنظافة املكان وبقية االلتزامات اليت يفرضها العمل يف الشارع.

8- سالمة. س. ) 2018( قانون جديد ملواجهة فوضى الباعة اجلائلي.
https://www.youm7.com/story/2018/1/4/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88
%D9%86

https://www.youm7.com/story/2018/1/4/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D9%84%D8%B2%D9%85/3584721
https://www.youm7.com/story/2018/1/4/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D9%84%D8%B2%D9%85/3584721
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

وضع شروط وتعليمات واضحة لباعة الشارع توضح وحتدد فيها حقوقهم وواجباهتم، والقيام . 4
القانون. على سبيل املثال: حتديد فيما إذا ميكن ألفراد األسرة وأي  حبمالت تثقيفية لشرح 
له حق  البائع  إذا كان  الشارع والتزاماته، وفيما  البيع يف  شخص ميارس عمله ضمن شروط 
االنتقال من منطقة إىل أخرى، وحتديد السن القانونية ملزاولة هذه املهنة، وتوزيع بطاقات عمل 
توضح ممارستهم هلذه املهنة، وتوضيح فيما إذا كان يسمح ألفراد أسرة البائع مبزاولة العمل، 

واستخدام الشهادة يف حالة إصابته، أو العجز، أو موته حىت انتهاء صالحية الشهادة. 
من أجل ضمان أن يكون هنالك متثياًل لباعة الشارع، إذ ميكن أن يصار إىل تشكيل جلان . 5

عن  وممثلي  حكوميي  مسؤولي  من  تتكون  املدينة  يف  الشارع  ابعة  عمل  على  لإلشراف 
منظمات اجملتمع املدين، فضاًل عن حمرتيف هذا العمل من الباعة أنفسهم، تضم بينها الرجال 

والنساء، وكذلك متثيل األشخاص املعاقي من أجل أتمي متثيل واسع للباعة.
 حتديد احلقوق القانونية لبائع الشرع من حيث إعطاؤه الفرصة ملقاضاة اإلجراءات احلكومية 6. 

فيما إذا وجدها غري منصفة، وحيق له -أو هلا- استدعاء جلنة ابعة الشارع يف حالة حصول 
أي تظلم من ممارساهتا أو وجود أي غنب حلقوقه. 

إن ما ذُكر من نقاط هي بعض من األمور اليت ميكن أن يتدارسها صناع القرار من أجل 
تنظيم عمل ابعة الشارع، فكما أوضحت اإلحصائيات املتوافرة، فإن أعداد العاملي يف هذه املهنة 
يعدون بعشرات اآلالف، وعلى األرحج هم يف تزايد، والسيما مع وجود نسب البطالة العالية، اليت 
يسعى العاطلون إىل تدبر أمور معيشتهم وحياهتم أبكثر السبل املتيسرة. ومع توجه العراق إىل تبين 
سياسات النيوليربالية وتقليص دور الدولة يف أن يكون املستخدم لأليدي العاملة، والسعي إىل حتويل 
األيدي العاملة لتجد فرصة عملها يف القطاع اخلاص، والسيما أن أصحاب البسطات ينحدرون 
من أوساط وطبقات اجتماعية واقتصادية متفاوتة، فبعضهم مل يكمل دراسته، أو هو من األميي، 
وبعضهم من ذوي الشهادات العليا، والذين مل جيدوا مصدراً للمعيشة، ال فرص عمل هلم، وال ضمان 

بطالة؛ األمر الذي اضطرهم للجوء إىل ممارسة هذا العمل. 
وال يقتصر وجود هذه احلقيقة على العراق فحسب بل هي موجودة يف دول آسيا وأفريقيا 
وأمريكا الالتينية؛ ومن هنا ميكن االستنتاج مما تقدم بضرورة أن يضع صناع القرار يف العراق على 
اآلسيوية  البلدان  إىل جتربة  استناداً  البسطات،  ابعة  أو  الشارع  ابعة  تنظيم عمل  مسألة  عاتقهم 
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من أجل تنظيم قانون للباعة املتجولني يف العراق

ميكن  االقتصادي،  النشاط  هلذا  منظمة  قواني  وجود  عرب  إذ  الشأن.  هبذا  املتقدمة  األفريقية  أو 
االستغناء عن كل أعمال هدر إمكانيات ابعة البسطات اليت هي حمدودة أساساً، وسلبهم من فرصة 
لكسب معيشتهم. وهي يعرب كذلك عن مدى إيالء صناع القرار، والسلطات التنفيذية االهتمام 
ملختلف الفئات االجتماعية ومصادر معيشتها، فضاًل عن تنظيم هذا النشاط كونه عماًل اقتصادايً، 
اهتمام السلطات املسؤولة  وهو جزء ال يتجزأ من العمل االقتصادي-التجاري، وسيعكس أيضاً 

ابلعمران، ومجال املدينة، وتنظيم النشاطات ابلنحو الذي ال ينتهك األخرية.


