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 شكر وتقدير 

وسيبيل كوالكسيز ) من البنك الدولي( وبشرى  زينب بارتونهجية الخاصة بالعراق معداد هذه الدراسة التشخيصية الإعلى  تأشرف

الموّسع  الفريق مهاقدّ  التي والمشورة للمدخالت العميق تقديرنا عن نعرب أن ونودّ مؤسسة التمويل الدولية(. من غالم محمد )

كافة  ذلك في بما العراق، في الدولي البنك لمجموعة الرئيسية التشغيلية القطاعات من خبراء يضمّ  الذي الدراسةهذه المعني ب

الدراسة التشخيصية  إعداد عملية طوال خبيرة مدخالت تقديم في اهام   ادور   لعبوالذي  ،المشتركة الحلول ومجاالت القطاعات

لنظراء لجزيل شكرنا  عن نعرب أن نودّ كما . الوحدات هذه من كالًّ  يمثلون الذين الفريق أعضاء أدناه الجدول دويحدِّ . المنهجيّة هذه

 أسئلة، لما قدّموه من سابا وجوزيف هانسل وبريجيت وغالغي ومارسيلو بيشيل روبرتهم و ،الذين قاموا بمراجعة هذه الدراسة

 من كلّ  قدمكذلك، . العراق تواجه التي األساسية التحديات على التقرير تركيز في ةمساعدوال ،مفيدة للغاية واقتراحات وتعليقات

مدير مكتب ) ةجود بو وروبرت ،(MFM العامة والماليّة الكلّياالقتصاد إدارة  ،الخبراء االقتصاديين كبير) بورن لو إريك

 وبيتر س،بيد محمد وحسام د،سيّ ال اسماعيل نينوح العراق، برنامج وقادة ،(العراق في البرنامج ةمنسق) كفوري وكلير ،(العراق

إدارة قطاع  مدير) كوامي أوغست من بتوجيه المفاهيم مذكرة أُِعدت وقد. ككلّ  لتقريرل مناسب وسياق مفيدة مدخالت موسلي

 فريدو ،(أفريقيا وشمال األوسط الشرق مكتب في االقتصاديين رئيس الخبراء) ديفاراجان شانتاو ،(العامة والمالية الكلّياالقتصاد 

مؤسسة  أفريقيا، وشمال األوسط الشرق لمنطقة اإلقليمي المدير) مخلوف يدؤوم ،(اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط مديرال) بلحاج

 .التقرير بتحرير تقام يالت ماكينتوش فيونا إلى بالشكر نتوجه كما(. التمويل الدوليّة

 

 أعضاء الفريق مجاالت الحلول المشتركةالقطاعات و

مؤسسة /قادة الِفَرق: إدارة االقتصاد الكلّي والماليّة العامة

 التمويل الدولية

 زينب برتو، سيبيل كوالكسيز، بشرى غالم محمد

 رابتي غونسيكير، زياد بدر  مؤسسة التمويل الدولية

 برسيفون إكونومو لضمان االستثمار الدوليّةالوكالة 

 دورتي فيرنير الزراعة

 غولوب ألكسندر شوب، آن بيشكو، غرزيغورس ر المناختغي  

 مصطفى دينك  اقتصاديات التنمية )مجموعة البيانات(

 زيدي أتيا مياجيما، تومومي التعليم

 بول برينغانير والصناعات االستخراجيّةالطاقة 

 عالء أحمد سرحان البيئة والموارد الطبيعية 

 بريت كولمان واألسواق التمويل

 أشبورن وي الهشاشة والنزاع والعنف 

 لوسيا هانمر المساواة بين الجنسين

 علي، إسماعيل نازنين فودوبيانوف، آنيا فارغاس، مانويل الحوكمة

 كريشنان راما كوفيلييه، إيمانويل

 ندوى رافع سكانالصحة والتغذية وال

 أشواق مسيح إدارة االقتصاد الكلّي والماليّة العامة

 شارما ديراج أوليفييري، سيرجيو الفقر

 شوكال شياماال أحمد، أيجاز الشراكات بين القطاعين العام والخاص

 نيمان عفيف رمزي الخوجة، غسان الحماية االجتماعية والعمل

 القادر عبد محمد أريناس، غييرمو كاتانيو، أوليفييه التجارة والقدرة على المنافسة

 جوكانوفيتش إيغور علي، طاهر حماة سوران دجاني، براهيمإ النقل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 غابارو بويغ باو حداد، ماروال سينغ، راجندرا

 ليشتنفيلد توبياس التنمية الحضريّة والريفية واالجتماعية 

 طالبيأمل  المياه
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  لخصم

 غني   ،المتوّسط الدخلفي الشريحة العليا من  بلد   اليوم فهو. اتالصراع من عقود خالل العراق أعمال تنمية أُحبِطت لقد .1

 ثروته: األخيرة العقود في العراق تنمية لتشكّ  عوامل ثالثة التقرير هذا ديحدّ . الصراعات ومشرذم  بسبب هش   ولكنه بالموارد،

 .ة الفاشلةكموالحو والديموغرافي الجغرافي عهوتنوّ  النفطية

 العالم، في للنفط مصدر أكبر رابع العراق دعَ يُ و. الخمسينات منذ العراق تنمية في اأساسيً  عاماًل  المعدنية الثروة مثّلت .2

 للتنمية منبر  على أنها  بنجاح لغَ ستَ تُ  لم النفطية الثروة أن إال. النفط احتياطي حيث من العالم في الخامسة المرتبة حتلي حيث

 من المئة في 58 الهيدروكربون قطاع بلغ حيث النفط، على االعتماد حيث من اعالمي   رائد اليوم والعراق. والمنصفة المستدامة

 عامال في المركزية الحكومة إيرادات من المئة في 90 من وأكثر صادراته، من المئة في 99و للبالد، اإلجمالي المحلي الناتج

 االقتصادية للتنمية اناجع   امصدر   يمثل ال النفط على العراق اعتمادولكن، على عكس بعض البلدان المجاورة الغنيّة بالنفط، ف. 2015

 إلنتاج المتفائلة السيناريوهات ظل في حتى هأنّ على  البالد في والمتنامي بسرعة الكبير السكان عدد دلّ وي. العريضة القاعدة ذات

 نيتمكّ  لم ذلك، على وة  وعال. همجميع العراقيين رفاهية لضمان كافية   وظائفَ  وحده النفط على المستمر االعتماد خلقلن ي النفط،

سائر  مع تُذَكر روابط لديهيس ول الوظائف من ال  قلي اعدد   ولّدي القطاع ألن النفط من جةمنتِ  آثار غير مباشرة توليد من العراق

 .يةقتصاداال القطاعات

. واجتماعي وسياسي عرقي يتمتعون بتنّوع اسكانً  السنين، آالف مدى على والفرات، دجلة ينهر حوض استضاف .3

ا - ة فحسبجغرافيال ا من الناحيةمتنوع   ليس اليوم العراق إن  والصحراء والسهول الجبال مع والفرات، دجلة نهريب متميّز 

 أكبر والسنة الشيعة العربو األكراد يمثل إذ. الديمغرافية الناحية من متنوع اأيض   ولكنه - يةالبحر والشواطئ والمستنقعات

 والتركمان نوالمسيحي همفي نبم األخرى، المجتمعات من لكثير موطن   العراق نبيد أ البالد، في والعرقية الدينية الجماعات

 سياقال في كبيرة أهمية وما يكتسي. المكاني بالتنوع العراق يتميز كما. وغيرهم نوواليزيدي والشركس والشبك ونالفيلي واألكراد

 الجنوب، في يقع المؤكدة االحتياطيات من األكبر الجزءف. البالد أنحاء جميع في النفطية ثروةال توزيعالتفاوت في  هو الحالي

 مناقشات أي على حاسمةانعكاسات  النفطية للموارد الجغرافي التوزيعالتفاوت في  ويسبّب. الشمال فيوغالبيّة األجزاء المتبقية 

 في ليسحادّة  مكانية اختالفات نشوء إلى الصراع أدّى إذ ا،جغرافي   متباينان والرفاه الفقروكذلك، . العراق في الالمركزية حول

ا الخدمات تقديم في بل فحسب الفقر حالة  .قائمة تزال ال السبب ولهذا ،مالئم بشكل الجغرافية الالمساواة جتعالَ  ولم. أيض 

 االعتماد في المتمثلة المزدوجة الخصوم إلى - والتنوع النفطية الثروة - العراق في القوة نقاط ضعف الحوكمة حّول .4

 النمو عقد حيث شهدت السبعينيات، في حتى قوية تكن لم التي العراقية، المؤسسات إن. ةوالطائفي ةالعرقي واالنقسامات النفط على

. والصراعاتوالعقوبات  الحروب من عقود من بشدة عانت قد البشرية، التنمية جوانب من العديد في السريع االقتصادي موالتقدّ 

 ساهم وقد. األساسية الخدمات أو التنمية أو األمن توفير من الحاالت من كثيرال في تتمكن لم ،حجم الدولة كبر من الرغم وعلى

 الموارد السيطرة على إلى تسعى التي البديلة المجموعات من العديدبروز  إلى أدى مما الدولة، شرعية تقويض في ضعف الحوكمة

 إلى والمسلّحة السياسية الجماعات بين الوثيقة الروابط أدت كما. داعشإلى  والعرقية الطائفية الميليشيات من امتدّت وقد. والسلطة

 جزاءات الخارجي التدخل كذلك، فرض. الحكم في الضعف من مزيد وإلى طائفية أسس على القائمة السياسية الفوارق تفاقم

 .ضخمة وإنمائية إنسانية مساعدات تقديم عن فضال   وحروب

 نحو عام كتحرّ  أي يحدث لمإذ . العراق الذي يواجهه مأزقال أعراض من التنميةتوّقف و الفقر حالة يُعتبر استمرار .5

من  2014 عامال في قياسه تم الذي الفقر معدل ظلّ  وقد. 2007 عامال منذ العراق في الدخل في المساواة أو الفقر معدّل تخفيض

 قد 2012 عامال حتى الفقر معدّلخفض  في محدودة مكاسب من تحقيقه تم وما. ئةالم في 22.5 مسّجال  نسبة اتقريب   تغيير دون

 كثرأ نزح وقد. النفط أسعار انهيار بسبب االقتصادية البيئة وتدهور العنف أعمال لعودة نتيجة   2014 عامال حلولمع  انقلب سلب ا

 .البالد فى المختلفة الصراعات بسبب عراقي ماليين 4 من

 واستمرار الصراعات بسبب احتدام العراق، في الماضية الثالثة العقود مدى على هائاًل  البشري المال رأس فقدان كان .6

 أواخر في أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة من بين األفضل في تصنيفهما تم قد نالعراقيا والصحة التعليم فنظاما. الهشاشة

 والكتابة بالقراءة اإللمام زيادة مجال في اإلنجازات على القضاء تم وقد. اليوم إلى مرتبة متدنّية جد ا هبطاقد  امأنه إال السبعينات،

 والمساواة االبتدائية بالمدارس االلتحاق معدالت زيادة في التقدم بعض إحراز من الرغم وعلى. الجنسين بين الفوارق من والحد

 النمو تحقيق نحو التقدم من البلد يتمكن حتى الطريق طويال   يزال فال ،هاتاألم صحة وتحسين االبتدائية المرحلة في الجنسين بين
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في  وتسهم بالفعل، ضعيف نظام على طوالضغ شدّة من المستضعفين السكانأعداد  هائلة من  زيدوت. الفقر من والحدّ  ماالمستد

 .االجتماعي األمان وشبكات والصحة التعليم نظامي وال تتوفر لديها خدمات المناطق، بين الوصول إمكانية في التفاوت أوجه تعميق

كما . وضعف الحوكمة األمن انعدام بشدة قهايعوّ  للعراق اإلنمائية التحديات من العديد تسوية إلى الرامية الجهود إن .7

 األولوية تعطي الحكومةف. الريع على للحصول والسعي األجل القصيرة اليوم لالحتياجات االقتصادي القرار صنع عملية تخضع

 تنفصل التي - األجور سيما وال – الجارية اإلنفاق واحتياجات المتضخم العام القطاع تمويل أجل من النفط إنتاج في السريع للتوسع

 ،النفطيهيمن عليها  ميزانية تعقيدات مع للتعامل مؤهلة وغير ضعيفة المالية والمؤسسات. األجل طويلة تنويع استراتيجية أي عن

 الرغم علیو. 2014 عامال منذ اواضح   کان کما النفط، أسعار في مفاجئ لتراجع کبير بشكل امعرض   العراقي االقتصاد جعل اممّ 

 أكبر حتى اآلن كما أنه. االقتصاد على يهيمنفهو  األساسية، الخدمات توفير أو البالد أمن ضمان من يتمكن القطاع العام لم أن من

. الحكومة موازنة في انمو   وأسرعها اإلنفاق دوبن أكبرتشّكل  الخاصة به األجور فاتورة وأصبحت البلد، في رسمي عمل صاحب

 الشركات وبالتالي تستبعد كبيرة، بامتيازات وتتمتع ةالمالي وغير ةالمالي القطاعات على للدولة المملوكة المؤسسات تسيطرإذ 

ا فقط للدولة المملوكة المؤسسات ربع فإن ذلك، ومع. العوامل إعادة تخصيص تعيقو الخاصة  هامن كبير عدد وهناك. يحقّق أرباح 

ا منطقيًّا منها لكثيرا أن ويبدو المادي، التدهور من حالة   وفي فعال، وغير إلى حدّ كبير، المال رأس يفتقر إلى  للبقاء ال يملك مبّرر 

 آالف لعشرات كبيرة عمل فرص توليد على قادر غير والراكد الضعيف الخاص القطاعف. الوظائف في القطاع العام توفير عدا

 الخاص القطاع مع تجريَ أُ  التي المشاورات فادتوأ. سنة كل العمل عن العاطلين صفوفإلى  ينضّمون الذين العراقيين الشباب

 ألصحاب المتاحة الفرص من ليقلّ  مما العام، القطاع عقود على تستحوذ سياسية التي لها صالت الشركات أن التقرير هذا حول

 التحتيّة البنى كفاية عدم بسبب النوعية الرديئة الخدمات دهورتوت النفطية، غير التحتية بنيته العراق أهمل وقد. اآلخرين المشاريع

 في ارئيسي   ادور  أن يلعب بفي وضع يسمح له  بعد الخاص القطاع ليس قليلة، وباستثناءات. العام االستثمار مستويات وانخفاض

 .النفطي غير االقتصاد

 المتنافسة المصالح مجموعات واسترضاء العراق تواجه التي األساسية للتحديات التصدي إلى الرامية الجهود شملت .8

 عن إال الجهود هذه تسفر لم اآلن، وحتى. عديدة قوانين على والموافقة وإقليمية وطنية انتخابات وإجراء جديد دستور صياغة

 من كان إذا ما هو اليوم العراق يواجه الذي الرئيسي والسؤال. البلد في واألمن الحوكمة تحديات تسوية حيث من محدود نجاح

 حاجة وهناك. اإنصاف   أكثر نحو على والموارد السلطة لتوزيع أفضل فرصة له يكون سلمي بشكل جديد ةكموح هيكل بناء الممكن

 ويشير. والمالية البيئية االستدامة عن فضال   والسياسية االجتماعية النظم الستدامة كبيرة أهمية يولي جديد اجتماعي عقد إبرام إلى

 البشرية ألصولا إنشاء دون من تُستهلَك النفطية الثروة بما أن بسرعة ايستنزفه، بل أنه ثروة أي يجّمع ال البلد أن إلى الثروة تحليل

 في 6 من أكثر بلغت حيث ضخمة،فهي  المياه، موارد تدهور سيما وال البيئي، التدهور تكاليفأما . الالزمة في المقابل المادية أو

 .األخيرة السنوات بعض في اإلجمالي المحلي الناتج من المئة

 العرقيّة الصراعات من والحد واالجتماعية، السياسية االستدامة لضمان محتملة كوسيلة الالمركزية تناقش ما اكثيرً  .9

 الموارد على المطلقة المركزية السيطرة أن ويبدو. والمساءلة الخدمات تقديم في االنحدار اتجاه وعكس العراق، في والطائفية

 شبه كردستان منطقةو - العراق أنحاء جميع في التفاضلية والقدرات بالظروف تعترف التي والحلول. للتطبيق قابال   بديال   تعد لم

 الحكومة إفراط من القلق يساوره البعضبأن  االعتراف الضروري من ذلك، ومع. اممكن   اأمر   تكون قد - ذلك على مثال المستقلة

 الشيعة والعرب األكراد إلى السلطة بنقل البعض أوصى وقد. قسيمالت إزاء بالقلق يشعر اآلخر البعض ولكن ،مركزيّتها في العراقية

 من الناحية الجغرافية يةالعراق النفطية حتياطياتاال تتركز المثال، سبيل فعلى. كبيرة مخاوف تثير المقترحات هذه ولكن ة،والسنّ 

. للثروة العادل التوزيع إنفاذ االتحادية الحكومة على الصعب من تجعل أن الالمركزية شأن ومن. بالتساوي توزيعها من بدال  

 محتمل تمييز إلى يؤدي مما األحيان، من كثير في فترضيُ  كما اجغرافيًّ  متجاورة ليست العراق في الثالث الرئيسية فالمجتمعات

 الهوية على القائمة السياسية الشرعية ةفرضيّ  تتجاهل ذلك، على وعالوة  . األقليات من كبيرة مجموعات ضد ذلك من أسوأ أو

 ؤديت أن حجّ المر ومن. يّةالحضر/يّةالريفالمناطق  سكان أو الفئة أو العشيرة مثل األخرى المشتركة الهويات من العديد الطائفية

 والسلطةللمنافسة على الموارد  الصفرية المحّصلة ترسيخ إلى الطائفية هوياتها مع بشدّة العراق في السياسية لمؤسساتا مواءمة

 (. 2008 فيتسسيمونس،) االستقرار في البالد عدم من قدر كبير عن سفرت بالفعلأ التي

 إعادة( 1: )واضحة المستقبل في العراق أولويات أنإلى  ة الخاصة بالعراقالمنهجي يةالتشخيص هذه الدراسة شيرت .10

 وليس. ومستدامة منصفة بصورة النفطية ثروته إدارةو( 3) الدولة؛ ةوشرعيّ  االجتماعي العقد بناء إعادةو( 2) األمن؛ إرساء

 المؤسسات قدرة أن وبما. األمن يستتب لم ما الزدهارنحو ا أي سبيل رتصوّ  يصعب أنه رغم األهداف، هذه لتحقيق فريد مسار هناك

 إقليمية صراعات فهناك. هام بدور يضطلع يزال ال الدولي المجتمع فإن األمن، من أكبر قدر ضمان في محدودة الدولية المالية
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 للطوائف الخارجي الدعم كما أن. محلية سياسية حلول إلى التوصل إلى الرامية الجهود يقوض مما العراق، في دائرة السلطة على

 .الحكومة شرعية يضعف عامل وهو لالستقرار، امزعزع   عامال   يمثّل الحكومة سيطرة خارج والميليشيات

 اإلصالحات جميع لنجاح مركزيّةأهميّة  شرعيته واستعادة المكسور ةالطائفي ةكموالح بنيان بناء إعادة ستمثّل  .11

 مناشدة ،أنفسهم المواطنين بين وكذلك والحكومة، المواطنين بين االجتماعي والتماسك والثقة التكامل تعزيز وسيتطلب. األخرى

 الثقة بناء إعادة إلى الرامية التدخالت على األمثلة ومن. اداخليًّ  والنازحون الشباب همفي نبم ،واألكثر تهميش ا األضعف الفئات

 متدّنية الدولة مؤسسات في الثقة فيها تكون التي المناطق في ذنفَّ تُ  الطوارئ حاالت في اإلعمار إلعادة واضحة برامج االجتماعية

 غير بشكل يعانون العراقيون والشباب والالجئون فالنازحون. خاص بشكل مقلق ا فالتطرّ  كونوي التهميش ينتشر حيثو ا،جد  

 لمجتمعاتا حصول فرص زيادة علی الجهود أن تترّكز األهمية فمن ،لذلك. والوظائف األساسية الخدمات اإلفتقار إلى من متناسب

 ذلك، إلى وباإلضافة. المناطق الحضريّةفي  لفقراءل االجتماعية الحمايةخدمة  سيما وال الخدمات، علیا داخلي   والنازحين المضيفة

 من( اعصرال من المتضررة المناطق في وإصالحها المساكن بناءإعادة  دعم المثال، سبيل على) المادية األصول بناء دعم فإن

 العمل فرص توفير عن فضال   المطاف، نهاية في اداخليًّ  النازحين بعودة ويسمح والسياسي االجتماعي االستقرار من يزيد أن شأنه

ا يعيدفقد  الحيوية الخدمات توفير تحسين أما. المحلية  إعادة علی الترکيز كما أن. شرعيتها زيعزّ  مما بالدولة، السكان إيمان أيض 

 3.5 همعدد البالغ األطفال لبعض يسمح من شأنه أن مدارس، خمس کل من واحدة أقفلت حيث النزاع، مناطق في المدارس تأهيل

 األماكن أفضل المدارس وتعتبر. المدرسة إلی بالعودة تعليم أي الحاضر الوقت فيالذين ال يتلقون  الدراسة سن في طفل مليون

 القدرة تعزيز في امحوريًّ  ادور   يلعب أن للتعليم ويمكن اع،لصرا من المتضررين والشباب لألطفال والعاطفي النفسي الدعم لتقديم

 .المطاف نهاية في االجتماعي التماسك زيعزّ أن  وبالتالي اع،صرال من المتضررين السكان بين الصمود على

 اتدهور   العراقيون شهد وقد. والدولة المواطنين بين والشرعية الثقة زيعزّ  أن العامة الخدمات تقديم تحسين شأن من .12

ا الفقراءأشباه و الفقراء يحتاج لذلك، ونتيجة. األساسية الخدمات معظم في ادراماتيكي    محددةفعّالة و اجتماعية حماية برامج إلى كثير 

 شبكة لنقل احاليًّ  الحكومة تبذلها التي الجهودف. المتقلّبة للغاية الحالية واالجتماعية االقتصادية الظروف مواجهة أجل من ،األهداف

 ،غير المباشرة الوسائلب ختباراال على تقوم جديدة استهداف منهجية إلى القاطع االستهداف من العراق في االجتماعية الحماية

 استفادة ضمان على تساعد وأن اداخليًّ  النازحين مساعدة على القدرة تعزز أنمن شأنها  للمستفيدين، دموحَّ  سجل إنشاء عن فضال  

 الخدمات تقديم لتمكين ضروري أمر رةالمتضرِّ  أو رةالمدمَّ  التحتية البنية بناء إعادة إن. هم بأشد الحاجة إليها األشخاص الذين

 المواطنون يطالب المثال، سبيل علىو. الوطني التماسك لزيادة متزايد بشكل المعزولة العراق مناطق تكاملو الفعّ  بشكل

 الكهرباء، إنتاج تكاليف خفض على اجزئي   الخدمات توفير تحسين وسيعتمد. أفضل بشكل الكهرباء بتوفير سواء حد على والشركات

 بدال   الكهرباء إلنتاج العراق في الضخمة الغاز إمدادات استخدام وزيادة ،اتالغاز حرقوتخفيض  التعريفات، إصالح على وكذلك

 االستثمار إدارة أساسيّات على التركيز أوسع نطاق على التحتية ىالبن خدمات تحسين سيتطلبكما . أغلى بديل وقود استخدام من

 الناجح التنفيذ يشّكل أن يمكنباإلضافة إلى ذلك، . التحتية البنية على اإلنفاق في والفساد حجم التبذير لتخفيض والحوكمة العام

 المحلية اإلدارات على يصعب جدًّا ولكن المحلي، الصعيد على عمل فرص لخلق سبيال   المطلوبة بشدّة المحلي االستثمار لبرامج

 المعّوقات من العديد بين من ،الحكومة المركزية من موثوقة موارد تدفقات توفر وعدم المحدودة قدرتها بسبب البرامج هذه تنفذ أن

 .المالية واإلدارة المحلية القدرة التي تعرقل المعّوقات هذه بعض على التغلب الضروري ومن. األخرى

 الحكومة فشلت وقد. البلد اههتواج التي الرئيسية المعوقات أحد العراق في الهائلة النفطية الثروة إدارة ضعف يشّكل .13

 السيطرة على المنافسة أدت وقد. المشترك الرخاء وضمان الفقر من للحد ومستدامة منصفة بصورة الوطنية الموارد استغالل في

 تخصيص استمر وإذا. الدولة ةوشرعيّ  واألمن الحوكمة في اتدهور   سّبب مما والطائفية، العرقية االنقسامات تفاقم إلى الموارد على

 قصيرال ستهالكاالب يتسم الذي الحالي الوضع إدامة إلى سيؤدي ،والتحويل واألجور العامة للعمالة النفط عائدات من األكبر الجزء

 العام، القطاع دور تعريف إعادة من بد لذا، ال. خاصال قطاعتعطيل الو عمل،ال سوقانحراف و الواردات، على عتماداالو األجل،

 يوفر أن عامة رأسمالية الستثمارات النفط عائدات من المزيد تخصيص شأن منف. اليوم المعدنية الثروة من الرئيسي المستفيد وهو

 من سيكون لذلك ،العام االستثمار إدارة في ضعيف سجل لديه العراق أن غير. االقتصادي لوالتحوّ  التنويع حيث من المنافع أوسع

 وتعزيز الديون، إلدارة واضحة واستراتيجية ،للماليّة العامة األجل متوسط عمل إطار سياق في المشكلة هذه معالجة الضروري

 في النفط إيرادات من جزء وضع يمكن ،إدارة االستثمار العام ضعف عن الناجمة الخسائر تقليلمن أجل و. العامة المالية اإلدارة

 تجميد تنفيذ يمكن ذلك، موازاةفي و. به المرتبطة والنظم االستثمار إدارة تعزيز يتم بينما الخارج، في انتقالي ادخار صندوق

 والعاملين العمل، عن والتغيب العمالة الزائفة تحديدمن أجل  المدنية الخدمة موظفي لحسابات تدقيق عمليات إجراءو ،لتوظيفل

 القطاع هيكلة إعادة نحو األولى الخطوات سوى تكون لن التدابير هذه أن حين وفي. واحد راتب من أكثر على يحصلون الذين

 .المدنية الخدمة قدرة من كبير حد إلى لتقلّ  التي القائمة الزبائني التوظيف ممارساتفي  تغيير إلى تنفيذها سيشير العام،
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 خلق من بذلك يرتبط وما بالحياة نابض خاص قطاع نشوء منع إلى العراقي االقتصاد في العام القطاع هيمنة أدت لقد .14

 وللنمو االقتصادي للتنويع أساسي شرط هو قوي خاص قطاع وجود أن كما. كافةً  العراقيين رفاه لتعزيز الالزمة العمل فرص

 الصغيرة المؤسسات من قليل عدد باستثناء) النفطية غير الخاصة الشركات معظم فإن النفطي، القطاع خارج ولكن. المستدام

 معادية   بيئة   تخلق التي والقوانين األنظمة ومتاهة للدولة المملوكة المؤسسات زاحمتها قد( الخدمات نحو والموجهة الرسمية وغير

قدر محدود  سوى يتحقق لم ولكن عديدة، سنوات مدى على امطروح   للدولة المملوكة المؤسسات إصالح ظلَّ  وقد. السوق لنشاط

 من الموازنة في صريحة نفقات إلى ةالخفيّ  اإلعانات تحويل الضروري من سيكون المتوسط، األجل فيلذا . ملموسال تقدممن ال

 القطاع وفي. للدولة المملوكة المؤسسات إلصالح العام الضغط زيادة إلى ذلك يؤدي قدو ؛العامة ةالماليّ في  الشفافية تحقيق أجل

 في دوره أداء من المصرفي القطاع يتمكن أن قبل والخاصة العامة المصارف بين الفرص تكافؤ إلى حاجة هناك ستكون المالي،

 القابلة للدولة المملوكة مؤسساتلل الداخلية الهيكلة إعادة شّكلت أن حرجَّ المُ  من القريب، األجل فيأما . الخاص القطاع تمويل

 .خصخصتها أو هاإغالق خيار من أكثر اواجتماعي   اسياسي   جدية  مُ  استراتيجية   والياتهاب االضطالع على قدرتها لتحسين لالستمرار

 لألسف البالد شهدت قدل. وهشاشته وصراعه العراق حوكمةضعف ل التصدي في الفشل عواقب من السهل تصّور .15

 فباإلضافة. لداعش األخير الظهور وفي ،2007و 2005 نعاميال بين البالد اجتاح الذي الطائفي العنف خالل بعض تلك العواقب

. كلّها والمجتمع االقتصاد جوانبأثرها  قد يطال واألمن، الحوكمة تدهور تنجم عن يتال النزوححاالت و األرواح في الخسائر إلى

 الخسائر قيوتعم األمان، وشبكات االجتماعية الخدمات بتوفير قيتعلّ  ما في ي تم تحقيقهذال متقدّ ال يجري عكس اتجاهقد وبالتالي 

 بين الثقة تنخفض قدكذلك، و. االستثمار اجتذاب في بصعوبة   تقتحقّ  يالت مالتقدّ أوجه  وإبطال البشري، المال رأس تراكم في

ا ما إذا كان وليس. أخرى ضربة   الدولة وشرعية الحكم لبناء البطيئة ةالعمليّ  ىوقد تتلقّ . والدولة المواطنين وبين المواطنين  واضح 

 .األزمات المزيد من من ليتعافى الالزم المؤسسي المال رأسالعراق يملك 

 الطائفية تزداد قد. الدراسة هذه في دةالمحد   األولويات بشأن متقدّ  إحراز في وجه مخاطرالو المعوقات يقف العديد من .16

 الجهود تتعثر وقد. الدولة وشرعية الحوكمة نتحسي ويحدّ من اآلن، حتى تحقيقه تم متقدّ  أي يعرقل سوف مّما األمن، ومعها، ا،سوء  

 وقد. المحلي الصعيد على والمساءلة الخدمات تقديم تحسين إمكانية حول التساؤالت يثير اممّ  الالمركزية، تحقيق إلى الرامية

 العام، القطاع دور تحديد إعادة محاوالت تواجه وقد. االقتصادي اإلصالح جهود العامة ةلماليّ وا الكلي االقتصاد مخاطر ضتقوّ 

 الصدماتقد تعّطل و. عليها بالتغلّ  يمكن ال معارضة   المالية، الصحة وضمان الخاص القطاع لتنشيط األهمية بالغ أمر وهو

 .القانون وسيادة األمن تعزيز إلى الرامية الجهود كبيرة بدرجة العراق لها ضيتعرّ  التي الخارجية

 يكون أن يمكن المناسبة، الظروف ظل وفي. عديدة افرصً  اأيضً  يتيح العراق في والثروة التنوع غنى فإن ذلك، ومع .17

 فإن بالنفط، الدول المجاورة الغنيّة معظم عكس وعلى كبيرة، زراعية موارد العراق يملكإذ . للتنويع انطالق نقطة والغاز النفط

 العراق يزال ال التاريخي، وتراثه المقدسة الشيعية مدنه بفضلو. المهارات تخصص في للتفكير الكفاية فيه بما كبير سكانه عدد

، وال الظروف سمحت وعندما. البلد التي يعيشها الصعبة الظروف رغم - الدينيين السياح وخاصة - السياح من الماليين يجتذب

 في عديدة تحسينات تحققت للغاية، المقيدة بيئته من الرغم وعلى. كبيرة استثمارات يجتذب أن العراق استطاع ،األمنية منها سيما

 بالمدارس االلتحاق معدالت ارتفاعو المأمونة، الوالدات وزيادة األمهات، وفيات تخفيض ذلك في بما االجتماعية، الرعاية مجال

 حان وقد. االجتماعية الحماية لشبكة شاملة إصالحات الشروع فيو االبتدائية، المرحلة في الجنسين بين والمساواة االبتدائية،

 تحقيق في للبدء االجتماعي التماسك وزيادة والحوكمة األمن تحسين دون تحول التي األساسية المعّوقات على بللتغلّ  اآلن الوقت

 .كافة   مواطنيه رفاه وتحسين العراق إمكانات
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 العراق

 الدراسة التشخيصيّة المنهجيّة

I .المقّدمة 

 سوء: العراق األزمة في وراء تكمن التي الثالث الخصائص لعراقبا التشخيصية المنهجيّة الخاصة هذه الدراسة تبيّن .1

 العرقي والتشرذم النفطية الثروة بين الجمع أن فترضوت. واإلقليمي العرقي والتنوع النفطية، الثروة على واالعتماد ،الحوكمة

 التوزيع ضمان على المؤسسات قدرة وعدم أمدها طال التي الحوكمة مشاكل بسبب والهشاشة والعنف الصراع إلى أدى قد والديني

 وتوجيه الخبيث، الحكم بنيان تشكيل وإعادة المعقدة، القضايا هذه معالجة ومن الضروري. ومناطقه دالبال سكان بين للموارد العادل

 عقد تحقيقمن  لعراقا لكي يتمّكن األمن، وتحسين الرفاهية، في مستدامة تحسينات تحقيق إلى الرامية الجهود نحو النفطية الثروة

 .للتطبيق وقابل جديد اجتماعي

 الوطنية السلطات مع المشاورات وتعكس الدولي البنك مجموعة من نتاج هي الدراسة التشخيصيّة تقاريرإن  .2

 أو المجاالت على يقتصر ال الدراسة التشخيصية نطاق أن وبما. اآلخرين المصلحة وأصحاب الخاص والقطاع المدني والمجتمع

 الدولي البنك مجموعة بين عيوتطل   مفتوح حوارعلى إجراء  حفزت أن المتوقع فمن الدولي، البنك فيها ينخرط التي القطاعات

 الخصائص ويناقش للعراقالعام  السياق II القسم يعرض. التالي النحو على التقرير وجرى تنظيم. والجمهور العراقية والحكومة

 هشاشةال إلى أدت التي( واإلقليمي العرقي والتنوع النفطية، الثروة على واالعتماد ،الحوكمة سوء) أعاله إليها المشار الثالث

 IV القسم يعرض حين في العراق، في واالستبعاد للفقر ألساسيةا السمات III القسم ويناقش. العنف في العراقو الصراعو

 واالقتصادية االجتماعية االستدامة V القسم ويناقش. المحددة الثالث بالخصائص اوعالقته البلد تواجه التي الرئيسية التحديات

 االجتماعي الواقع في المتأصلة المقايضات أو التوترات سياق في المعوقات تلك أولويات بترتيب VI القسم ويختتم والبيئية،

 .للعراق واالقتصادي

II . العراق في األزمةفهم 

 اإنصافً  أكثر تنمية تحقيق أمام الرئيسية العقبة تمثّل العراق في الحوكمة يةهيكلرداءة  أن الدراسة التشخيصية تفترض .3

 ذلك، ومع. عادلة بصورة خدمات تقديممن للمساءلة  وخاضعة قوية مؤسساتأي  لتمكين ضرورية الرشيدة الحوكمةف. واستدامةً 

 غرافيالديم والتنوع النفطية الثروة أي - زاتهامن مي تكون أن ينبغي ما إدارة في عقود، مدى على العراق، في الحوكمة هيكليّة فشلت

 المؤسسات تزال وال. والطائفية العرقيّة واالنقسامات النفط على االعتماد أي - خصوم إلى تهاحولّ  ذلك، من وبدال  . والجغرافي

 رد ها أدّى وقد. واالجتماعي واالقتصادي الشخصي األمنب المتعّلقة للجمهور األساسية االحتياجات تلبية في فعالة غير العراقية

 من العراقية المؤسسات تتمكن ولم. نفسها الدولة وشرعية شرعيتها إلى تقويض لمساءلةبتطبيق ا الجمهور مطالب على الضعيف

 والتنمية الرفاه تعزيزمن  أو ،المكاني والتفاوت غرافيالديم التنوع سياق في النفطية الثروة على المتنافسة الطلبات تسوية

 المستدام االقتصادي والنمو جةمنتِ ال عملال فرص لخلق مؤاتية بيئة تهيئة في تنجح لمأنها  كما. والبشرية واالقتصادية االجتماعية

 ا،مؤخر   العراق يواجهها التي التحديات على سيركز الذيالدراسة التشخيصية،  حليلت أساس االعتبارات هذه وتشكل. المرافق

 .المستقبل في المتاحة الخيارات ترسم قد التي المعّوقات والقيود ويستكشف له، المتاحة الفرص عن فضال  

. واستغاللها العراق ظروف تفاقم إلى الخارجية الجيوسياسية العوامل تأدّ  للعراق، الداخلية التحديات إلى باإلضافة .4

ا اتاريخي   ادور   الخارجية الفاعلة الجهات لعبت وقد  تأثير فإن الوضع الحالي بتات ا عن ذلك؛ يختلف الو ،العراقية الشؤون في مهم 

 النفطية العراق ثروة أن الواضح ومن. التالية األقسام في بإيجاز تتم مناقشته لكلذ مثال هو المتحدة الواليات تقوده الذي التحالف

 بحيث والسياسي، الجغرافي موقعه ربما هو هذا من أكبر أهميةما يتسم ب ذلك، ومع. كبيرة دولية وأهميّة مصالح ذا ابلد   تجعله

 الشرق في الكبرى الجيوسياسية الصراعات من العديد يجري تنفيذإذ . المنطقة في لسلطةالتنافس على ا في ارئيسي   االعب   يجعله

 والمملكة تركيا مع جنب إلى اجنب   - السنّية البلدان كتلة من اجزء   العراق كان حسين، صدام ظل فيف. العراق على أرض األوسط

 في احيوي   ال  تحوّ  مما يشّكل الشيعة، هسكان أغلبيةب يُحَكم فهو ،اليومأما . الشيعية إيران مع التوازن على محافظ ا - السعودية العربية

 حول العراق شمال في الس نَّة التركمان مع عالقات لها التي تركياعلى  العراق في إيران دورويؤثر . المنطقة في القوى توازن

 ومشاركتها العراقية األراضي من مساحات على داعش سيطرة وتشّكل. العراق لكردستان السياسي التطورفي  ومصالح الموصل،
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 وجهات عالمية قوى مما تسبّب باجتذاب للعراق، بالنسبة االستقرار وعدم للصراع اعميق  ا مصدر   سوريا في األهلية الحرب في

 السيطرة أو المحلي السياسي االستقرار تحقيق الصعب من حولهمن و العراق داخل والصراعات المصالح هذهتجعل . إقليمية فاعلة

 تم قد الدولية الموارد من اجد   عالية مستويات أن اأيض   يعني هذا أن غير. البالد تنمية على تؤثر التي الرئيسية المتغيرات على

 .(1 اإلطار) العراق في اإلعمار إعادة جهود في هاصبّ 

 وحلّ  والعدالة، األمن توفير ذلك في بما األساسية، مهامها أداء من تتمكن لم الدولة إن يمكن القول باختصار .5

 أي إلحراز اضروري   اأمر   البالد في الحوكمة في القصور ألوجه التصدي وسيكون. العامة والخدمات السلع وتسليم ،الصراعات

كما (. 1 الشكل) والجغرافي العرقي والتقسيم النفطية الثروة بين التفاعل عن تنتج يالت والهشاشة العنف تسوية قضايا في متقدّ 

 المؤسسات جدمَ تُ  لم وما. األحيان من كثيرال في السابقة اإلصالح جهود نجاحعدم  أسباب على الضوء الحوكمة قصور طسلّ ي

 الجزء ضعرُ ويَ . التقنية الجهود أفضل حتى تنجح أن المحتمل غير فمن إصالح، أي تصميم ضمن العراق في الضعيفة والحوكمة

 الدراسة التشخيصية دتهاحدّ  التي الثالثة العناصر ويناقش الصراع من العراق إرث عن موجزة   عامة   نظرة   الفصل هذا من المتبقي

 الحوكمة وقصور والجغرافي، العرقي والتفاوت والتقسيم النفط، على االعتماد: العراق تنمية أمام الكامنة المعوقات باعتبارها

  .واألمن

 

 العراقية األزمة صميم الحوكمة في قصورقع ي. 1 الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحوكمة

الثروة 
النفطية

الهشاشة والصراع 
والعنف

ع العرقي  التنو 
والديني
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 . المساعدة الخارجية للعراق1اإلطار 

 المساعدة نطاق وكان. أعاله 4 الفقرة في نالمبيّ  النحو على كبير، حد إلى العراق في األحداث في الخارجية والمساعدة الخارجيّة الفاعلة الجهات أثرت قد

 ركييأم دوالر بليون 60 بلغ نحوإذ  الدولية، المساعدات في األكبر نمكوّ ال المتحدة الواليات من التمويل شّكلو. استثنائي ا العراق إلى مةالمقدَّ  الدولية

ا كان المبلغ هذا من دوالر بليون 25 حوالي أن من الرغم على) (. هاوتجهيزالعراقية  األمن قوات تدريب ذلك في بما باألمن المتعلقة لنفقاتل مخّصص 

 وفي(. أميركي دوالر بليون 32 بما يعادل) باريس ناديالمستحقّة ل العراق ديون من المئة في 80 لغاءإ في لعراقل خرىاأل كبيرةال مساهمةال تمثّلتو

 إلى بها الوفاء يتم لم لتزاماتالا هذه أن غير وقروض، منح شكل في كمبلغ أولي ركييأم ردوال بليون 13.5 بتقديم الدولي المجتمع وعد ،2003 عامال

 الموارد توجيه من المانحة الجهات تمّكن كآلية 2004 عامال في العراق تعميرل الصناديق الدولية مرفق ئنشِ أُ  وقد. (SIGIR، 2013) لسنوات كبير حد

 المتحدة األمم تشترك يالذللمرفق  كيأمير دوالر بليون 1.84دفع ب امانح   وعشرون خمسة التزم وقد. والتنمية التعمير أنشطة أجل من الدعم وتنسيق

 إعادة على اإلنفاق في مكّون أكبر يشكل الرأسمالية، والميزانيات للعراق التنمية صندوق ذلك في بما العراقي، التمويل أن غير. في إدارته الدولي البنكو

 .كيأمير دوالر بليون 146 بنحو ،2013 و 2004 نعاميال بين اإلعمار

 

 هذه مستفادة منال الدروس ماهية الواضح من ليس إال أنه ،شامال   اتقييم   البناء إعادة عملية تقييم بعد يتم لم ة،المعنيّ  الموارد حجم من الرغم وعلى

 أجراها التي التقييمات عن نتجت التي الدروس بعض على ببساطة الضوء نسلط وهنا. التقرير هذا نطاق اكثير   التقييم من النوع هذا ويتجاوز. المساعدة

 .مرفق الصناديق الدولية لتعمير العراق تجربة استعراض من المستخلصة الدروس بعض عن فضال   كية،األمير المساعدة سيما وال آخرون،

 

. المساعدة من اعام   13 انقضاء من الرغم على العراق في بعد ايتحسن لم الخدمات وتقديم األمن مجالَي   بأن القول اإلنصاف من يكونقد  ،بوجه عام

 بين الثقة مثل المادّية غير واألصول والنظام والقانون والمؤسسات الخدمات تقديم بل فحسب، التحتية البنية االهتراء الذي أصاب ليس إلى وبالنظر

 بعض أن حين وفي. للغاية صعبة ادائم   كانت - المؤسسات بناء إعادة ذلك في بما - اإلعمار إعادة مهمة فإن والدولة، المواطنين بين وكذلك العراقيين

 :في ما يلي لذلك األسباب من عدد طرح وقد. مجملها في لآلمال مخيبة كانت الدولية المساعدة نتائج إال أن ناجحة، كانت الفردية المشاريع

 

 سلطة اتخذتها التي البعث اجتثاث قرارات عن فضال   والعقوبات، الحروب بعد الدولة فّككلت نتيجة ضعيفة العراق في المؤسسية القدرة إن 

 .بشدة اإلعمار إعادة جهود أعاق مما المؤقتة، االئتالف

 االئتالف سلطة اتخذتها التي المبكرة القرارات أدت وقد. للموارد الواسع والتدفق القانون سيادة ضعف بسبب واسع نطاق على الفساد تفاقم 

 داخل الطائفية الجماعات نمو وقف عدم تسبّبو. اإلعمار إعادة جهود في المحصلة الصفرية نهج واعتماد الطائفية حدة زيادة إلى المؤقتة

  (.13 الصفحة ،SIGIR، 2013" )سياسية أجندة إلى الفساد تحويل"و القرار، صنع عملية وتباطؤ المؤسسات، ضعافبإ الوزارات

 عزل وبالتالي بعيدة، مسافة من عليها واإلشراف المشاريع تنفيذ الضروري من كان ما اوكثير  . جميعها األنشطة تكلفة من األمن انعدام زاد 

 النخب عدد يتجاوز بما العراقيين مع تفاعلها وتقييد المانحة الجهات بين التنسيق على للتركيز بقيت التي التنمية مجال في الفاعلة الجهات

  .ابه خاص تنموي أعمال جدول الديه يكون قد يتال القليلة

 تقرير في سيما وال التقييمات، في ،والمشاريع البرامج اختيار بشأن المفيدة العراقية والمدخالت والمشاركة المحدودة المشاورات إلى أشير 

 وذلك من جراء تجاهل اشديد  اسلبي   اتأثر   وأهميتها التدخالت تصميم تأثركما . (SIGIR) العراق إعمار إلعادة الخاص العام المفتش

ا والتخطيط لها اإلعمار إعادة جهود تصميم في للعراقيين المحدودة المشاركة تفد ولم. العراقية المؤسسات  أهداف استدامة تعزيزفي  كثير 

  .الوقت مرورمع  المشروع

 الوقت مرور مع من الناحية الوظيفية كفوءة شرعية عامة مؤسسات بناء في اإلنسانية المساعدة على بعض الوكاالت تشديد يساعد لم. 

 
 اإلنمائية األهداف لتحقيق لوحدها تكفي ال تقنية، أو مالية كانت سواء الموارد، أن التجربة هذه من استخالصها يمكن التي القوية األساسية الدروس ومن

 .ناجحة تدخالتجراء إل االعتبار في تؤخذ أن ويجب ،لذلك األساسية ناتالمكوّ  هي وشاملة قوية مؤسسات وبناء الدولة شرعية استعادة بل أن. للعراق

 

 إلى الرامية التدابير تعزيز على قادرة سياسية قوة أو نقطة إرساء أي هناك كان إذا ما اليوم الواضح غير من يزال ال .6

 ؤديي: اليوم العراق زمةأل الرئيسية الجوانب التالية األقسام وتحدد. مصداقيةبكل  الدولة في فعالّيةوال والشرعية األمن تحقيق

 مما طائفية، أسس على واالقتصادي السياسي سيطرةال اصطفاف إعادة إلى النفطية الثروة توسطي يالذ المعيب ةكموالح بنيان

 الصفرية الطائفية يرفض عملي جديد اجتماعي عقد رؤية مؤيدي من قليل عدد هناك لقد كان. األمن وانعدام العنف تفاقم يفضي إلى

 واينجح لم( في االنتخابات انجاح   حققت التي العلمانية السياسية التجمعات بعض المثال، سبيل على) برزوا الذين أولئكأما  ،الضيّقة

 السائد الخدمات وسوء والفساد األمن انعدام عن المواطنين رضا عدم تسخير يتم لم. العراقية المؤسسات في تهمبصم ترك في

 .والعنف اإلدارة سوء حلقة لكسر للعراق أمل أفضل الواقع في شّكلي قد ذلك أن من الرغم على للتغيير، كقوة بفعالية

 وضعف الحوكمة  الصراع إرث. أ

 السياسيةو العرقية شعوبًا متنّوعة من الناحية السنين، آالف مدى على والفرات، دجلة ينهر حوض استضاف قدل .7

 أقدم منذ العراق، شهد نفسه، الوقت وفي. موّحدة هوية اكتسابها إلى أدى مما موارده، على مشترك اعتماد مع االجتماعيةو

 العراق أنحاء جميع في السياسية المؤسسات مواءمة إلى تسعى داخلية وعرقية إقليمية صراعات ،في التاريخالحضارات المذكورة 
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. ومتواصلة عميقة وخطوط التصدّع فيها الصراعات اليوم جذور إن. واالقتصادية االجتماعيةو الدينية المشتركة الهويات تنوع مع

 الخالفةو الفرس،و ن،يوالبارثي ن،ياليوناني - الخارجية القوى بين الصراع مع متشابكة الداخلية الصراعات كانت ما اوكثير  

 محاور اليوم، الحال هي كما ا،دائم   لصراعاتل كانتو. اإلقليمية الفاعلة والجهات نياألوروبي اومؤخر   ن،يوالعثماني العربية،

 الحرب/العرب عموم/ون اشتراكيونيوعلمان ،روس/وانكليز أميركيون ،أكراد/ونيعثمان/عرب/فرسو ،شيعة/ةنّ سُ  وكالء) متعددة

 داعش، ونشوء ،2007 إلى 2004 من الطائفية الميليشيات ومعارك حسين، لصدام الطويل الحكمخالل  هذاوحصل (. الباردة

 مخلّفات من واضح بشكل صياغتها تتم قد اليوم أحداث لتشكّ  التي القوى أن من الرغم وعلى. المختلفة الحكومات اخفاقاتو

 سبقت التي العقود في النظر إعادة ندع مهتعلّ  يمكن مما الكثير ما زال هناك تلت، التي الخارجية والتدخالت حسين صدام عهد

 تُعتبَر ادائم   والطائفية العرقيّة االنقسامات تكن لم الخصوص، وجه وعلى(. 2 اإلطار انظر) إلى السلطة البعث حزب وصول

 حد إلى ثابتة كعناصر معاملتها قتضيّ  لذلك ،استمّرت بين مدّ وجزر ولكنها العراقي، السياسي النشاط مجالل المحددة السمات

 .العراق في السياسة خيارات كبير

 واالختفاء القضاء نطاق خارج القتل بعمليات تتّسم جامدة دكتاتورية العراق كان البعث، حكم من الثالثة العقود خالل .8

 العديد في اجيد   هؤأدا كان ،1991 عامال فحتى ذلك، ومع. اإلنسان لحقوق الخطيرة االنتهاكات من ذلك وغير والتعذيب القسري

 المئة في 79و المئة في 97 حوالي تغطي الصحية الرعاية كانت ،1991 عامال وقبل. االجتماعية والرعاية التنمية مؤشرات من

 موثوقة وسائط تربطها التي الصحية المرافق من عةومتوسّ  واسعة شبكة إلى وكانت تستند التوالي، على والريف الحضر سكان من

 يحصلون السكان من المئة في 90 أن ويقدر الصحي، والصرف للمياه اجيد   متطور نظام البلد في يوجدكان و. واالتصاالت للنقل

 في 1000 لكل 29 إلى 1965 عامال في حي مولود 1000 لكل 71 من ضعالر   وفيات وانخفضت. لشربل الصالحة مياهال على

 إدماج يجريوكان . حي مولود 1000 لكل 44 إلى 111 من الخامسة دون األطفال وفيات معدل انخفض بينما ،1989 عامال

 كان وإن ،العام القطاع في المجاالت من العديد في للرجل متساوية بحقوق تتمتع المرأةكانت و العاملة، القوى في بسرعة المرأة

 .(2000 وشاه، علي) الخاص القطاع في نسبة أقل ذلك

 استمرت حرب نهاية فيف. اجيدً  معروفة البالد في المتصاعد واالضطراب الدولة كتفك   إلى أدت التي األحداث سلسلة إن .9

 أسفر ،(إيراني ومليون) عراقي 500 000و 250 000 بين ما بحياة أودت حرب   ،1988 عامال في إيران مع سنوات عشرنحو 

 الدول المجاورة مع العالقات تدهورت كما. العراق في االقتصادية األزمة تفاقمعن  حرب ديونفرض و النفط أسعار انخفاض

 األوبك المحدّدة من حصصال تجاوزعبر  العراق ضد بالتآمر المتحدة العربية واإلمارات الكويت حسين صدام اتهم حيث األخرى

 الكويت بغزو العراقي الجيش قام رة،المتصوَّ  والمظالم الضغوط هذه وبسبب. العراقية الحقول من النفط تستخرج الكويت أن مَ عَ وزَ 

 قصف حملة المتحدة الواليات بقيادة دولي تحالف شنَّ  ونصف، أشهر خمسة وبعد. 1990 أغسطس/آب في إلى العراق هاوضمِّ 

  .ستسالماال على الجيش العراقي أجبرتو للعراق، والعسكرية المدنية التحتية بالبنية بالغة اأضرار   ألحقت بالقنابل

 ،1990 أغسطس/آب في األولي الغزو وبعد. العراق تنمية في اأساسي   انقطاًعا الالحقةوالعقوبات  الكويت غزو مثّلي .10

 التيالعقوبات  تطبيق تم وقد. الكويت من االنسحاب على العراق غامإلر شاملة جزاءات المتحدة لألمم التابع األمن مجلس فرض

 عامال فى حسين صدام سقوط حتىواستمّرت  الخدمات، تقديمعلى  غير قادرة الحكومة جعل الى التحديد وجه على تهدفكانت 

 أي استيراد ومنع العراق أصول تجميد وتم. الغذاء مقابل النفط برنامج بفضل 1997ها ُخفِّفت قليال  في العام نأ من بالرغم ،2003

 ستثناءاتاال بعض مع العراق، مع تجارية بأعمال القيام من األجنبية الشركات كما ُمنعت ،صراحة   المتحدة األمم ابهال تسمح  سلع

 مواده من المئة في 70 ربايق ما الكويت غزو قبل ستوردي كان العراق أنإلى  انظر   اكبير   القيود هذه أثر وكان. للغاية محدودةال

 .(2014 الدولي، البنك) الزراعية الكيميائيةوالمواد  واألدوية الغذائية

 وتم تقنين طفال،واأل الرضع ووفيات الفقر تمعدال ارتفعتإذ . لعراقإلى ا بالنسبة اكارثيً  اعقدً  التسعينات اعتُبِرت .11

 ادوالر   2836ــب ردَّ قَ يُ كان  الذي اإلجمالي، المحلي الناتج من الفرد نصيب انخفضكما . التغذية سوء وزاد ة،بشدّ ة األدوية األساسيّ 

. والخدمات الصناعة وتدمير المئة في 85 بنسبة النفط إنتاج لتدنّي نتيجة   1994 عامال في ادوالر   174 إلى ،1989 عامال في أميركي ا

 1989و 1984 بينالممتدّة  الفترة خالل حي مولود 1000 لكل 47 من هووسط العراق جنوب في الرضع وفيات ارتفعتكذلك، و

 1000 لكل 131 إلى 56 من الخامسة سن دون األطفال وفيات معدل زادو ،1999و 1994 نعاميال بين 1000 لكل 108 إلى

 المال رأس على مدمر   أثر   حروب ثالثو صارمة جزاءات الذي شهد عقدهذا الل كان وقد( . 2000 وشاه، علي) حي مولود

 معدل هبط حين في المئة، في 93 إلى االبتدائية بالمدارس االلتحاق معدل انخفض ،2000 عامال حلولمع ف. لبلدفي ا البشري

 ظروف تدهورتو. هاجميع التعليمي النظام مستويات على الجودة تردَّتكما . المئة في 38 إلى 47 من الثانوية بالمدارس االلتحاق

ا ومتخلّف ا أصبح أو الدراسية المناهج محتوى هوِّ وشُ  م،المعلِّ  جودة تضاءلتو م،والتعل   التعليم حالة  والنظام السياسات أصابتو ،قديم 
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 في اإلجمالي المحلي الناتج من المئة في 6 نحو تمثلكانت  التعليم موازنة أن حين وفي. التعليم على اإلنفاق تدنّىو. من الجمود

 طالب لكل اإلنفاق متوسط انخفض قدف ،أميركيًّا ادوالر   620 نحو طالب كل على اإلنفاق بلغ حيث ،1988/1989 العام الدراسي

ال  إلى حدّ كبير بواسطة  ،2002و 1993 نعاميال بين فقط ادوالر   47 إلى البنك /األمم المتحدة) الغذاءمقابل  النفط برنامجمموَّ

 .(2003 ،الدولي

 البعثيين حكم إلى العثماني العهد من: العراقية والدولة السياسي النظام بناء. 2 اإلطار

ن  فيو. قرون خمسة لمدة العراق حكمت التي العثمانية اإلمبراطورية سقوط بعد ،والموصل والبصرة بغداد، عثمانية محافظات ثالث من العراق تكوَّ

 رغم على البريطانية اإلمبراطورية ضمن استيعابها تنوي كانت التي المحافظات هذه على السيطرة البريطانية القوات استطاعت ،1918 عامال

 اإلشراف تحت المحافظات إلدارة والية   بريطانيا منحت تسوية إلى التوصل وتم. باالستقالل وعدوا أنهم اعتقدوا الذين واألكراد العرب السكان اعتراضات

 عامال في الوطن صعيد على قوية ثورة إلى الترتيب هذا من العراقي االستياء أدى. المطاف نهاية في االستقاللب غامض وعد ومع األمم لعصبة الدولي

 االستقاللو البريطانية القوات بمغادرة وطالبت والعرقية، الدينية الجماعات جميع وشملت يةوالحضر يةالريف المناطق عبر الثورة امتدتبحيث  ،1920

وكانت حصيلة  كبيرة بصعوبة االنتفاضة البريطانيونقمع و. الجنوب في الخليج إلى الشمال في الموصل من" الطبيعية حدوده" ضمن للعراق التام

 .بريطانيةال تقديراتلل اوفق   وهندي بريطاني 500و عراقي الفآ 8 من ثرأك القتلى

 

 منطقة من هاشمي وهو فيصل، كانو. الثالث المحافظات دتوحّ  دستورية ةملكيّ  على رأس األول فيصل الملك البريطانيون اختار ،1921 عامال فيو

 رجال من اجيش   أنشأف العربي، االستقالل وعد قد شدّه ،(حالي ا السعودية العربية المملكة في المكرمة مكة من بالقرب) العربية الجزيرة شبه في الحجاز

 حدود رسم تم ،1932 إلى 1920 من الوالية فترة خاللفي و. األولى العالمية الحرب خالل لبريطانيينل احليف   نفسهقام وأ العثمانيين، لمحاربة القبائل

كما  ،المضاد التمردو التمرد أعمال ذلك في بما السلطة، نشرعبر  والسيادة األراضي على المتنافسة المطالبات حلّ  خالل من" ،كبير حد إلى العراق

 خالل وتركيا( حالي ا السعودية العربية المملكة) ونجد سوريا مع العراق حدود ترسيم غير أن(. 2015 بيرسلي،) كانت الحال في جميع البلدان األخرى"

 مع ومفاوضات البعض، امبعضه ضد للفرنسيين والبريطانيين االستعمارية بالمصالحالغربي  الشمال في المحليين السكان تالعبشمل  الفترة هذه

رسيم تمن أجل  احديث   المستقلة التركيةالدولة  مع سنوات ثماني دامت طويلة ومفاوضات الجنوب، في القبائل ومع عةوسّ تالم السعودية العربية المملكة

 الحالية الحدود التي مفادها أن مغالطةالو – مصطنعة كدولة العراق وصف فإن ذلك، من الرغم وعلى. الموصل شمالفي  تركيا مع العراق حدود

 .الدولة لتشكيل األولى السنوات في ظهر - بيكو سايكس اتفاقية رسمتها للعراق

 

 فيصل توفيو. 1932 عامال في المطاف نهاية في تحقق األمر الذي بريطانيا، من السيادة اكتساب على اعازم   كان أنه إال ا،عراقيًّ  يكن لم فيصل أن ورغم

 عامال في العرش األول، فيصلحفيد  الثاني، فيصلاعتلى  ،توليه الحكم من فترة بعدو. 1939 عامال حتى حكم الذي غازي ابنه وخلفه 1933 عامال في

 وكان. الثانية العالمية الحرب بعد كسادالب ثمومن  ركودالب العراقي االقتصاد أُصيبإذ . عصيبة فترة الالحقة والسنوات فترة الحكم وشّكلت. 1953

 بورتسموث معاهدةإبرام و للعراق بريطانيا احتالل جراء من الملكي للنظام الوالء وقد انكسر. المعيشة مستويات تدهورت كما ،مضبوط غير التضخم

 إثر اإلعالن عن كبيرة احتجاجات وانطلقت. العراقية الشؤون في التدّخل بمواصلة لبريطانيا اسمح نذيلال 1955 لعامفي ا بغداد وميثاق 1948 لعامفي ا

 المناطق في والفقراء الوالعمّ  الطالب المظاهرات في وشارك. العراقي العرش النقمة على وتزايد المتظاهرين مئات مقتل عن وأسفرت التحالفات، هذه

 الشيوعي الحزب هافي بما ،سياسيةال منظماتال العديد من خالل من تجّمعت أنها إال البداية، في عفويّ  انطلقت بشكل االحتجاجات رغم أنف. ةالحضريّ 

 في السلطة إلى صدام صعود قبل وهكذا،. االستقالل وحزب الديمقراطي الوطني والحزب الكردي الديمقراطيالحزب و الديمقراطي والحزب التقدمي

 .الطائفية، ال األيديولوجية المناهج ذات باألحزاب امليئ   العراقي السياسي الطيف كان السبعينيات، أواخر

 

 الجديد النظام لشكّ  ما وسرعان. جمهورية العراق وأصبح قاسم، الكريم عبد العميد بقيادة عسكري انقالب إثر الملكي النظامب طيحأُ  ،1958 عامال في

 الفساد حدّت من التي واالقتصادية والتشريعية االجتماعية اإلصالحات سنّ  األولى، السنوات فيو. المتعدّدة العراقية األحزاب عن ممثلين تضم حكومة  

 مجاالت في االستثمار وجرى. للحكومة دعمها وأظهرت التغيير تتوق إلى المجتمع من كبيرة قطاعات كانتو. العراق في فقراءال مصالح وخدمت

 الدولة أصبحت ذلك، ومع. واقتصادي على الصعيدين اجتماعي تقدمية سياسات وتنفيذ وضع وتم. الصحية والرعاية والتصنيع التحتيّة والبنية التعليم

. السابقة العقود شهدته ما نقيض على ذي طابع عسكري عراقي ومجتمع مطلق زعيم القائمة على ثقافةال معّززة   السياسية، التسوية من خالية اتدريجي  

أُطيح  الذي البعث لحزب العسكري الجناح مهنظّ  1963 فبراير/شباط فيحصل  انقالب في وأُعدم المطاف نهاية في قاسم الكريم عبد أُطيح ونتيجة  لذلك،

 أحمد تولىو. الثانية للمرة السلطة البعث حزب استلم ،1968 يوليو/تموز وفي. نفسه العام من الحق وقت في نيناصري نيعسكري ضباطبدوره من قبل 

 قادته الذي الغزو تنفيذ لغاية السلطة في وظلّ  1979 عامال رئيس ا في حسين وأصبح. للرئيس انائب   حسين صدام قريبه تعيين وتم الرئاسة، البكر حسن

 .2003 عامال في لعراقضد ا المتحدة الواليات

 

 الشكل) فترةتلك ال خالل والزراعة النفطية غير الصناعة الذي سّجلته المدمر االنحدار من خاللالعقوبات  يظهر أثر .12

 عامال في الحبوب إنتاج بلغ ،مثال   الزراعة قطاع ففي (.2015-1968 االقتصادي، النشاط حسبب اإلجمالي المحلي الناتج .2

 للري المياه إمدادات ذلك في بما القطاع، مشاكل بعض وكان. 1990 عامال في المستوى الذي سّجله القطاع ربع نحو 2000

 هامة مدخالت إلى الوصولإمكانية  عدم من عانت هاجميع القطاعاتولكن  الصراع، فترة حتى قبل موجود ا ر،والتصحّ  والملوحة

 حيث عام بشكل أفضل أداء   كردستان إذ حقّقت ؛هاجميع العراق مناطق في اموحد   يكن لمالعقوبات  أثر أن بيد. التسعينات طوال

 .(2014 الدولي، البنكالموازية ) السوق في التجارة لالخ منالعقوبات  من التهرب واستطاعت تالالمدخ كبير من حظيت بقدر  
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 2015-1968 االقتصادي، النشاط حسبب اإلجمالي المحلي الناتج. 2 الشكل

 
 

 المصدر: مؤشرات التنمية العالمية

 

 سيطرت بشهر ذلك وبعد العراق، وبريطانيا المتحدة الواليات بقيادة عسكري تحالف غزا ،2003 مارس/آذار يف .13

إذ . دائم أثر لها كان تدابير وهي العراقي، والجيش البعث حزب بتفكيك المؤقتة االئتالف سلطة وقامت. دالبال على التحالف قوات

 العمل من منعواو مناصبهم من" البعث حزب في مراكزالذين يشغلون أعلى  ربعةاألمسؤولين ال وجرى عزل البعث حزب ُحلّ 

دال الشرط هو البعث حزباالنتساب إلى  كان حسين، صدام عراق في نهأ الى شارةاإل وتجدر". المستقبل في العام القطاع في  موحَّ

 وضحاها ليلة بين الدولة في الكفوئين اإلداريين من العديد ُصِرفف. فقط سماإلب للحزب الكثيرون انضمقد و الدولة، وظائف لمعظم

 من عدد حلّ  تمو. المؤسسية وذاكرتها الدولة من تبقى ما أزال مما العقوبات، من عقد   وأكثر من حربان أصال   أضعفتها إدارة من

 ترك إلى الكاسحة البعث اجتثاث سياسة أدت وقد. الدفاع ووزارة الجوية، والقوات والبحرية الجيش هافي بما الرئيسية، المؤسسات

 للمشاركة إمكانية دونمن و تقاعدية، معاشات دونمن و العمل، عن عاطلينوقوات األمن  العام القطاع موظفي من فاآلال عشرات

 حلّ  أعقبت التي النطاق الواسعة والنهب العنف أعمال استمرتقد و. (2016 الدولي، البنك) المستقبل في الدولة مؤسسات في

. بالكامل بغداد مبنى  وزاري ا في 23أصل  من مبنى 17 إذ تم تدمير للدولة؛ اإلدارية بالقدرة ةبشدّ  وأضرت ،شهر قرابة األمن قوات

 خلقي مما للعراق، السنوي جمالياإل المحلي الناتج ثلث يعادل ما أي ركي،يأم دوالر بليون 12بــ النهب تكلفة قدرتُ  عامة، وبصفة

 (.2014 دودج،) العقاب من تواإلفال المواطنين بين مناأل انعدام من امناخ  

إحالل و السياسي لالنتقام أداة إلى ،الزمة فحص آلية أصاًل كانت تُعتبر  التي البعث، اجتثاث عملية تحولت ما سرعان .14

 ضد اتمرد   يُسّمى كان ماو. لتهميشها طائفية بطريقة الدولة مؤسسات تستخدم الحكومة أن المعارضة جماعات واعتبرت .الطائفية

 ذروته العنف وبلغ. السكان ونقل المدنيين قتل لتبرير يستخدم طائفي خطاب لها شاملة أهلية حرب إلى لتحوَّ  ركيياألم االحتالل

كانت و. السنتين تلك من كلّ  في المدنيين صفوف في وفاة حالة 25 000 من أكثر لجِّ سُ  حيث ،2007و 2006 نعاميال في

 العديد تزال الو عقاب؛ال في مأمن من تعمل الحكومة، سيطرة عن خارجة أو الدولة تقّرها كانت سواء والسنية، الشيعية الميليشيات

 الحد في السنية والقبائل الحكومة بين واالتفاقات العسكرية التحالف قواتزيادة حجم  نجحت وقد. اليوم موجودة الميليشيات من

. المئة في 80 عن تزيد بنسبة المدنيين بين الوفيات عدد متوسط 2012و 2009 نعاميال بين انخفضف العنف، من كبير بشكل

 .في الصفوف البشرية فادحة خسائر داعش حمالت حصدت بحيث ،2013 عامال منذ أخرى مرةوارتفع  العنف عاد ولكن،

 الثروة النفطية واالعتماد على النفط ب.

ر أكبر رابع هو فالعراق. للعراق والسياسي االقتصادي اإلطار على النفط يهيمن .15 ر) العالم في للنفط مصدِّ  حوالي يصدِّ

 من المئة في 6 عن مسؤول وهو ،(2015 العام في أنتجها في اليوم التي برميل مليون 4.2 من في اليوم برميل مليون 3.7

 في للنفط احتياطي مؤّكد أكبر خامس أنه يملك كما. العالمية االحتياطيات مجموع من المئة في 9و اليوم العالمية النفط صادرات

 العراق في النفط إنتاج تكلفةإن . للنفط جةالمنتِ  الرئيسية البلدان من غيره مع مقارنة   غير مستكشف بالكامل يزال ال ولكنّه العالم،
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 المتعددةو الشاسعة البريّة النفط وحقول ا،نسبي   معقدةال غير ةجيولوجيطبيعته ال بفضل العالم في المعدالت أدنى من واحد هي

 النفط قطاع يمثل حيث العالم، في النفط على ااعتماد   األكثر البلد هو اليوم العراق أن كما. الساحلية الموانئ من بالقرب الموجودة

 الحكومة إيرادات من المئة في 90 من وأكثر الصادرات من المئة في 99و للبالد اإلجمالي المحلي الناتج من المئة في 58 والغاز

 المصدرة البلدان منظمة أعضاء الصادرات، إجمالي من مئوية نسبةك النفطية الصادرات .3 الشكل) 2015 عامال في المركزية

 (.(وبكاأل) للنفط

 زيادة أن على البلد، في الرئيسية المؤسسات حلّ  إلى جانب ،والعقوبات  لحروبالذي خّلفته ا االقتصادي الدمار يدلّ  .16

 الحكومة توسعت قدل. لإلصالح قوي ا احافزً  تصبح أن من بدالً  الراهن الوضع زتعزّ  2003 عامال بعد ما فترة في النفط عائدات

 في عمل صاحب أكبر بعيد حد إلى العام القطاعأصبح و اليوم، اإلجمالي المحلي الناتج من المئة في 44 إلى وحدها المركزية

 تصرف تحت كانت التي النفطية الثروة لتوزيع الموثوقة القليلة األدوات إحدى العام القطاع وظائف وكانت. الرسمي القطاع

 وبالمثل،. الماضية 13ـال السنوات خالل النمو في األجور عن فضال   العام القطاع وظائف واستمرت ،2003 عامال بعد ما حكومة

 قيمتها عن النظر وبصرف. المؤسسات هذه هيكلة إلعادة للدولة حوافز وجود لعدم انظر   للدولة المملوكة المؤسسات هيمنة زتتعزّ 

 إعسار بما أن المالي القطاع على الدولة سيطرة واستمرت. العراقيين من للعديد وظائف وفّرت فإنها االقتصادية، للسيطرة كوسيلة

 (.2014 الدولي، البنك) الحكومية أعمالها نمو مع المصارف عتتوسّ كما و ،صعبة جدًّااإلصالح  عملية جعل النظام

 

 األوبك أعضاء الصادرات، إجمالي من مئوية كنسبة يةالنفط صادراتال .3الشكل 

 
 المصدر: األوبك

 

 رئيسيان جانبان هناكف. العريضة القاعدة ذات االقتصادية للتنمية اناجعً  امصدرً  احاليً  النفط على العراق اعتماد ال يشّكل .17

 كبيرة مخاوف تساورها اأنه وحتى - الخليجي التعاون مجلس دول في بالنفط ةالغنيّ  للدول المجاورة اخالف   ،أوال   .ذلك وراء انيكمن

 في حتىو. 1اليوم نسمة مليون 35.7 بنحو رقدَّ يُ  النمو، عيوسر بكثير أكبر سكان عدد العراقيملك  – االقتصادية االستدامة بشأن

 إن ا،ثاني  . كافية عمل فرص في خلق وحده النفط على االعتماد في االستمرارلن يساعد  لنفط،نتاج اإل متفائلة سيناريوهات ظل

 اإلنفاق من أو النفط قطاع نمومن  غير مباشرة إنتاجية إحداث آثار على قادرة غير العراق في الحالية االقتصادية المؤسسات

 محدودية بسبب المعّوقات هذه وتتفاقم. االقتصاد في الستثمارإلى ا تدفعه الخاص للقطاع حوافز أي خاصة  وأنه ال توجد الحكومي،

 التساؤل يثير وهذا. (أ 2012 الدولي، البنك) والعنف الصراع إرث باإلضافة إلى العامة، السياسات من اليقين وعدم الحكومة ةفعاليّ 

 دور في والتغييرات األمن من المزيد غياب وفي. IV القسم إليه قسيتطرَّ  ما وهو االقتصاد، لتنويع آفاق أي هناك كان إذا عما

 .المنال بعيد التنويع يظل أن المرجح من العام، القطاع

                                                           
 إلنتاج نماذج لإلحصاء المركزي الجهاز وضع وقد. 1987 عامال في كان كامل تعداد آخرف األخيرة؛ السنوات في العراق في للسكان تعداد أي يجر لم 1

 .سكانيةال سقاطاتاإلو تقديراتال
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 قصور أوجه من يصاحبه وما النفط، من لالممو   العام لقطاعوخاضًعا ل تابًعا االقتصاد سيظل ،الراهن الوضع ظل في .18

 احاليًّ  وإدارته تخصيصه تمي بالشكل الذي العام القطاع إنفاق قحقّ يُ  ال. المتضخمة المدنية والخدمة الخدمات تقديم ضعف حيث من

 األساسية الخدمات تقديم تحسينب لدولةإلى أن تقوم ا الملّحة الحاجة بين كبير توتر هناكف. (4 الشكل) العراقيون عهايتوقّ  التي النتائج

 اإلجمالي، المحلي الناتج نصف من أكثر يمثل يالنفط قتصاداال أن من الرغم وعلى. االقتصاد في الدولة تلعبه الذي الكبير والدور

 من النفط إيرادات نتمكّ  ،ولكن. النفطية غير األنشطةمع  قليلة روابط ولديه العمالة، إجمالي من المئة في 1 سوى ينتج ال أنه إال

 .العام القطاع في السريع عالتوسّ 

 

 جودة الخدمات العامة وتغطيتها .4الشكل 

 
 2012بيانات المالمح المؤسسية، المصدر: قاعدة 

  

 صلة وأضعفت الضرائب فرض إلى الحاجة من العراق في النفطية الثروة صتقلّ  الوظائف، على تأثيرها إلى باإلضافة .19

 االدخار إلى والحاجة النفط استنفاد آثار يدرجوا لم السياسات واضعي أن يفاقم ذلك ومما. والدولة المواطنين بين المساءلة

(. أ 2012 الدولي، البنك) المالية باالستدامةوألحق الضرر  ،وتقديم اإلعانات الحالي الستهالكل االنحياز إلى أدى مما للمستقبل،

 في نعكسوت جمالي،إلا المحلي الناتج من المئة في 13و 7 بين تراوحت بنسبة العراق في والكهرباء الوقود دعمإعانات  رقدَّ وتُ 

 الحكومة تقاعس يزيد النفطي الريع وافرفت. (2015 الدولي، النقد صندوق) 5 الشكل في مبين هو كما اجد   المنخفضة سعاراأل

 قوة   كوني أن من بدال   السياسي لنفوذبسط ال فرصة إلى الخاص القطاع مما يحّول مستقل، خاص قطاع تنمية تعزيز عن العراقية

 .(أ 2015 الدولي، البنك) محتملة ية  لتحوي

 2014أسعار الكهرباء،  .5الشكل 

 
 2015المصدر: المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، 
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 المكانية المساواة وعدم والديني العرقي التنوع ج.

 ،جغرافيةفمن الناحية ال. للعراق واإلقليمي والديني العرقي التنوع وهي التقرير لهذا ثانية أساسيةهناك خاصيّة وسمة  .20

 وصحاري الشمال، في جبال عم والفرات، دجلة يلنهر رسوبيال السهل البلد على يهيمنإذ . حاد بشكل متباينة بمناطق العراق زيتميّ 

 انادر   اطبيعيًّ  امنظر   هوارألا وتشّكل. األنهار طول على الجنوب في وأهوار الغربي، والجنوب الغرب في السكان قليلةو شاسعة

 الحياة في، باإلضافة إلى عدد كبير من الكائنات الحيّة الفريدة بثقافتهم( هواراأل عرب) اندمعلل اموطن   رتوفّ  حيث الصحراء، في

 تصبّ  التي العرب شط دلتا في والفرات دجلة نهري ويلتقي. العالمي للتراث اليونسكو قعامو ضمن امؤخر   أُدِرجت وقد البرية،

. الخليجب يلتقي حيث الجنوبي الطرف في اكيلومتر   65 طوله منفذوجود  لوال ا،تمام   ساحلي غيربلد ا  يكون يكاد فالعراق. الخليج في

 معظم تنتج متمّوجة هضبة من الدلتا شمالويتكّون . العراق في الوحيدةالميناء  المدينة هيو العرب شط ضفاف علىالبصرة وتقع 

 هذه وتشمل. وكركوك الموصل مدينتي شمال الشرقي، الشمال في زاغروس جبال ترتفعو. العراق في الحبوب محصول

جة والتالل الوديان التضاريس  .ممكنة البعلية الزراعة يجعل مما والمراعي، المدرَّ

 الشيعة العرب بين الطائفية التوترات حيث من لعراقفي ا والديني العرقي التنوع حول المناقشات تتمحور ما اغالبً  .21

 فهمها إساءةوبشكل ساخر  العراق في الطائفيةمن السهل تصوير  ذلك، ومع. من جهة أخرى واألكراد من جهة العراقيين نةوالس  

 منبقدر ما تنتج  واألكراد والشيعة نةالس   بين قرون عداوة قائمة على مدى من تنتجال  الحالية فاالضطرابات. فيها المبالغةحتى  أو

. السلطة في وفراغ مؤسساتال في شللب يتميز الذي ،2003 عامال بعد ما عراق في والموارد السلطة على التنافس أجل من صراع

 1997العام  تعداد أن حيث ،1987 عامال منذ كامل تعداد إجراء يتم لمإذ . للعراق موثوقة غرافيةديم أرقام توجد الفي المقابل، و

 العراق سكان من المئة في 97 فإن ،2010 لعامل الحكومية لإلحصاءات اووفق   ذلك، ومع. 2الثالث الكردية المحافظات يشمل لم

من  الغالب في هم الشيعةف. المئة في 65و 60 بين تتراوح أغلبية الشيعة المسلمون ويشكل مسلمون، نسمة مليون 35 عددهم البالغ

، نةالس   المسلمون أما. والشركس والشبك ينالفيلي واألكراد التركمان ي نسمة منليونم ربايق ما ضّموني اأيض   همولكن عربال

 - األكراد ليشكّ كما . والشركس التركمان من قليل وعدد كراداألو عربمن ال وهم السكان، من المئة في 37 إلى 32 فيشّكلون

 .العراق سكان من المئة في 20و 15 بين - ةنَّ السُ  من معظمهمو

 عامال قبل المسيحيين السكان عدد صلو وقد. كان عدد السكان العراقيين غير المسلمين يتزايد بسرعة في السابق .22

ألف  400 بين تتراوح نيالمتبقي المسيحيين عدد تقديرات أن حين في السكان، من المئة في 5 أو نسمة، مليون 1.5 إلى 2003

من تلك  مجموعة أكبر يشّكلون الكلدانيين الكاثوليك حيث أن العراق، في األقل على مسيحية طائفة 14 هناك زال ماو. ألف 800و

 عامال فيأما . نسمة 220 000 أصل من بغداد في يهودي 80 000وجود  1917 عامال في العثماني التعداد سّجلو. الطوائف

ر عددهم بـ ،1948  أقل العراقيين اليهود عدد أنُوِجد  ،2008 عامال حلولمع  ،ولكن. العراق أنحاء جميع في يهودي 150 000قُدِّ

 مجموعات يشكلونف ،نوالبهائيو نالصائبة المندائيوو وكاكاي والشبك نواليزيديأما (. 2008 تايمز، نيويورك) أفراد 10 من

 .أخرى

 سني، وسطو شيعي، جنوب وهي - يزةامتم بأقاليم مرتبطة رئيسية مجموعات ثالث إلى للعراق المعتاد التقسيم إن .23

 الشمال علىيسيطرون  األكرادف. دقيقة عرقية تقسيم خطوط العراقوال يملك . التضليل من شيء اأيضً  هو - يكرد وشمال

 أن يسبق لمو. هامة وطائفية سياسية تقسيمات لها المجموعات وجميع متجانسة، مجموعة ليس هناك ولكن الجنوب، في والشيعة

 االنتخابات ولكن تواجدهم، أماكن أو الجماعات من وغيرهم واألكراد والشيعة نةالس   توزيع يةكيف بالضبط يبين للعراق تعداد   يجرِ أُ 

 المناطق، من العديد في المختلفة العراق جماعات وتختلط. قلياتتحتوي على نسبة كبيرة من األ ومحافظاته مدنه أن أوضحت قد

 الشكل) والسليمانية وأربيل عليها( داعش سيطر إلى أن قلألا على) والموصل والبصرة بغداد مثل الكبرى المدن في وال سيما

 واحدة مجموعةثلث المحافظات العراقية إلى نصفها تسيطر عليها  نإ القول يمكن المستخدمة، المئوية النسبة إلى استناد  وا. (6

 .(2008 فانزو،) فقط

                                                           
 .السكانية إسقاطاته نماذج إلى ااستناد   العراقي إلحصاءل الجهاز المركزي هاأعدّ  أرقام إلى الدراسة هذه في السكاني النموعدد السكان و أرقام تستند 2
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 في العراق األقليات توزيع: . 6الشكل 

 
 2015خدمة البحث البرلمانية األوروبية، المصدر:                                  

 

 البلد أنحاء جميع في متباينًا اتوزيعً  موزعة النفطية ثروته أن ذلك من األهم ولكن عديدة، بطرق امكانيً  متنوع العراق .24

 - الشمال في ة موجود  الباقي األجزاء معظم أن حين في الجنوب، في للبلد المؤكدة االحتياطيات من األكبر الجزء قعوي(. 7 الشكل)

أي  نةالس   عليه يهيمن الذي الغرب يحتوي وال. كركوك في المئة في 15و الحالي كردستان إقليم في منها المئة في 6 ذلك في بما

 الحكومة بين دائرال النزاع صلب وتوزيعها النفطية الثروة حتلتلذا (. الغاز متلكي أنه من الرغم على) مؤكدة نفطية إيرادات

 برميل ألف 550 تصدير كردستان إقليم حكومة ب علىيتوجّ  ،المبرمة بينهما تفاقاتالل فوفق ا. كردستان إقليم وحكومة المركزية

 للمؤسسة( الفيدرالية الحقول من برميل ألف 300و الخاصة حقولها من ايومي   برميل ألف 250) تركيافي  جيهان عبر في اليوم

 عليها المتفق تحويالتال إجراء المركزية الحكومة تتابع المقابل، وفي. المركزية للحكومة التابعة المركزية النفط تسويقل الحكومية

 الحكومة قتلَّ عَ  ،2015 يونيوحزيران/ ومنذ بالكامل، االتفاق هذا تنفيذ يتم لم ،لكنو. كردستان إقليم حكومة إلى الموازنةمن 

المؤسسة الحكومية لتسويق  إلى كردستان إقليم حكومةالتي كانت ترسلها  النفط إمدادات وتوقفتإجراء التحويالت،  المركزية

 حلّ  إلى التوصل ضمان إلى اتحادي أو مركزي ال إصالح أي يحتاج النفطية، للموارد متباينال الجغرافي التوزيع وبسبب. النفط

 .الصراع مواصلة سوى خيار لديهم ليس" خاسرين" وجود عدم ضمانمن أجل  الموارد لتقاسم ومنصف دائم

 األكثر كانت الكردية المنطقة حيث أن. الماضية العقود مدى على العنيف اعصرلل الجغرافي األثر اأيضً  تفاوتلقد  .25

 األساسية احتياجاتها تلبية استطاعت أنها دلّت على 1991 عامال منذ بحكم الواقع استقالليتها فإن التسعينيات، قبل للظلم اتعرض  

، وهو ما خلّفته امزدوج   اسلبي   اأثر   الجنوبية المحافظات شهدت أخرى، ناحية ومن. العقوبات  سنوات خالل فعالية أكثر نحو على

 للتغيرات نتيجة   ةالمكانيّ  االختالفات هذه استمرت ،2003 عامال بعد وحتى. ةفاشل تمرد أعمال بسبب الحروب من دمار تضاعف

او. البلد على نطاق الخدمات تقديم نوعية في والمستمرة الكبيرة  اختالفات ظهرت د،البل أنحاء جميع في األمن مستوى تفاوتل نظر 

 أخرى مصادر أدتكما  ،التنمية المتكاملة والمحصورة لهذه المنطقة تأمين النفط واصل الجنوب، فيف. المحافظات بين جديدة

ا باعتبارها ادور   البصرة ميناءو إيران، مع والتجارة والنجف، كربالء في سةالمقدّ  األماكن إلى الحج مثل االقتصادي للنشاط  هام 

 والعرقيات الطوائف بين شديد تنازع موضع وغربها بغداد شمال محافظات ومن جهة أخرى، ظلّت. المناطق بعض في للنمو امحفز  

 .(2014 الدولي، البنك) والمتمردين والقبائل
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 2015 المنطقة، حسبب ،النفطي واإلنتاج النفطية االحتياطيات. 7الشكل 

  
 (2012الطاقة الدولية )المصدر: وكالة 

 

 الفقر معدالت في فقط ليس اوضوحً  أكثر مكانية اختالفات إلى الصراع ىأدّ  وقد ا،أيضً  اجغرافيً  متباينان والرفاه الفقر .26

 من محافظة كل وتنقسم. والنواحي واألقضية المحافظاتوهي  ،العراق في لإلدارة مستويات ثالثة هناك. الخدمات تقديم في بل

 أقسام ةخمس إلى اأيض   البلد تقسيم يمكن هذا، الفقر تحليل وألغراض ونواحي )ناحية(. أقضية )قضاء( إلى 18ـال العراق محافظات

 النواحي أما. 3جنوبالو وسطالو وبغداد شمالالو كردستان - اتقريب   متساوية سكانية أحجام ذات محافظات مجموعة من نتتكوّ 

تحتوي  التي النواحي تقع أخرى، جهة ومن. النفطية ثروتها من رغمبال الجنوبية، المحافظات في فهي للفقر معدل أعلى التي تسّجل

ا تضمّ  التي الحضرية المراكز في الفقراء من عدد أكبر على  إمكانيّة أن كما. (ب 2015 الدولي، البنك) السكان من عدد ا كبير 

 تؤديف. البلد على نطاق اواسع   ااختالف   ختلفت والصحة، والتعليم والكهرباء المياه ذلك في بما ونوعيتها، الخدمات على الحصول

 األطفال، موتقز   واألمومة، المبكر الزواج ذلك في بما البشرية، التنمية مؤشرات من العديد في مكانية اختالفات إلى االختالفات هذه

 إلى نتقالاال قادرون على وفي حين أن الناس. األمن وانعدام للعنف نتيجة امكانيًّ  مجزأة العمل سوق وكذلك. التعليمية والنتائج

 يمكن ،وبالتالي. بكثير أصعب دالالب أنحاء جميع في التنقل فإن البشري، رأسمالهم على العائدات زيادة أجل من مجاورة محافظات

 الدولي، البنك) العراق داخل فيه يعيشون الذي للمكان اتبع   مختلفة رفاه بمستويات اوعيتمتّ  أن متشابهة سمات يذو شخاصأل

2014). 

 الحوكمة  قصورد. 

 كثير وفي -والعقوبات  الصراع من عقود مدى على ةبشدّ  ضعفتأُ  أو رتمِّ دُ  التي الدولة مؤسسات بناء إعادة لشكّ تُ  .27

 بحسب مؤات   غير بشكل العراق فنَّ ويصَ . العراق تواجه التي الرئيسية التحديات أحد - إنشاء مؤسسات جديدة الحاالت من

 أفريقيا وشمال األوسط الشرق بلدان راتب المتوسطة التي تحتّلهابالم مقارنة   الرشيدة للحوكمة الرئيسية المؤشرات من العديد

 وعلى. االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة في األعضاء والبلدان األعلى، المتوسط الدخل ذات والبلدان األخرى،

 قائمة مؤشرات 4 تساعد ،4الواقع أرض على الحوكمة حالة عن مفصلةالو دقيقةال بياناتال الكثير من جمع يمكنال  أنه من الرغم

. ضعيفة العام للقطاع المؤسسية والقدرات الفعالية إن. القسم هذا هسيوضح كما ،ةكموالح في المستمرة للتحديات صورة   رسمعلى 

 من العديد إلى يفتقر أنه بما معناه القصوى، التأهب حاالت أحد أنه على العراق الهشة الدول مؤشر فنَّ صَ  ،2015 عامال فيف

                                                           
التي تقع  الثالث المحافظات=  شمالال. والسليمانية وأربيل ودهوك كردستانإلقليم  الثالث المحافظات=  ردستانك: التالي النحو على التقسيمات تتألف 3

 هاغربو بغداد شرق التي تقع المحافظات =الوسط. العاصمة بغداد، محافظة=  بغداد. الدين وصالح وكركوك نينوى - بغداد وشمال كردستان جنوب مباشرة  

 وميسان والمثنى قار وذي القادسية - العراق جنوب خمسال محافظاتال=  الجنوب .وبابل واسطو وكربالء والنجف وديالى أنبار - وجنوبها مباشرة  

 .والبصرة
 يقيس الذي اإلحصائية، القدرات مؤشر على أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقةل المتوسط من أقل باستمرار العراق لسجّ  ،2015و 2012 نعاميال بين 4

 النتيجة وبلغت. البيانات نتاجإل توقيتال والتواتر الدوري وحسن المصدر، وبيانات اإلحصائية المنهجية نوعية أساس على الوطنية اإلحصائية النظم قدرة

 مستوى على اتعداد   العراق يجرِ  لم كما. 63/100 التي سّجلت أفريقيا وشمال األوسط الشرق بلدان مع مقارنة   52/100 2015 عامال في التي حقّقها العراق

 .1987 عامال منذ البالد

االحتياطيات بحسب المنطقة 

South North Rest of Iraq

2015انتاج النفط، 

South North Rest of Iraq
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 ومؤشرات ،االقتصادي والسياسي للتحول برتلسمان مؤشر أحدث رظهِ ويُ . الةالفعّ  للحوكمة الالزمة األساسية اإلدارية القدرات

 الميدان في والتنمية التعاون لمنظمة بالنسبة فضعي العراق أداء أن المؤسسية، المالمح بيانات وقاعدة العالمية، الحوكمة

 للقدرات القياسية التدابير بشأن أفريقيا وشمال األوسط الشرق ومنطقة ،وبلدان الشريحة العليا من الدخل المتوسط االقتصادي،

 .لتنفيذل والقدرات اإلدارية والكفاءة رةالقد ذلك في بما المؤسسية،والفعالية 

 مشاكل هاكل   والمحسوبية والرشوة ،البيروقراطي والفساد ،ةكموالح ضعفل الرئيسية األعراض أحد هو الفساد .28

 المتنافسة للجماعات بالموارد غنيةلكن الو ضعيفةال يةريعال دولةال مزيج أتاح المركزية، الحكومة مستوى وعلى .العراق في رئيسية

 القوى جماعات وتنظر. التنافسي الخاص القطاع تنمية وتقويض المؤسسات، وتدمير وعقودها، الدولة موارد على االستيالء

 وبالتالي الريوع على لالستيالء وسيلةوكأنها  ببساطة الحوكمة هياكلإلى ( والعرقية الطائفيةوالميليشيات  الجماعات مثل) المختلفة

 من غير الدول جماعات القوى قادة يستمد الدولة، مستوى على ضعيفة الحوكمة تكون وعندما. عليها السيطرة على تتنافس

 نظام لذا يشّكل. (3 طاراإل نظرالدوائر المؤيدة لهم )أ على توزيعها وإعادة الموارد استقطاب من نهمتمك   درجة من شرعيتهم

 عاملا منذ البسيطة الحكومية المناصب عن فضال   الوزارية المناصب توزيع هيوجّ  كان الذي الرسمي غير الطائفية الحصص

 6.وخدماتها الحكومة فعالية من ةبشدّ  يحد الذي المتضخم العام للقطاع الرئيسية األسباب أحد وهو ذلك على ارئيسيًّ  مثاال   2003،5

 .اق  عم أكثر الفساد بسبب نشأ التي العامة المؤسسات في الثقة انعدام وأصبح

 على. الفئات من مجموعة في للعراق الضعيف العالمي التصنيف على والكمية النوعية المؤشرات من كبير عدد يشهد .29

 كما ،(2015 الدولية، الشفافية منظمة) دولة 168 بين من 161 المرتبة العراق يحتل الفساد، بمفاهيم يتعلق ما في المثال، سبيل

 لمكافحة العالمية الحوكمة مؤشرات مقياس بحسب الدخل فياإلقليميين والمتساوين له  نظرائه إلى يحقّق نتائج ضعيفة بالنسبة

العقوبات  من السابق والعقد 2003 عامال في غزوال أعقبت التي اإلعمار إعادة لموارد الهائل التدفق طغى قد(. 9 الشكل) الفساد

 استطالعات وجدت المشكلة، حجم على اوتأكيد  . الممزق العراقي العام للقطاع والرقابة واإلدارة اإلنفاق قدرات على والحرمان

 المخاوف قبل البالد، ههواجت سياسي تحد أهم هو الفساد أن يعتقدون األعمال وأصحاب العراقيين المواطنين أن األخيرة الرأي

وكذلك، غالب ا (. 10 الشكل) األعمال مؤسسات المعّوقات التي تعترض أكبر أنه عن فضال   ،(3 اإلطار) األمنية وحتى االقتصادية

 ويليامز،) أخرى أماكن في الفسادمن سمات  سمة ادائم   ال يُعَد الذي العنف،ممارسة  إلى العراق في الفسادأو يفضي  ما يؤدي

2009.) 

 

 والطائفية العرقية الهويات بروز. 3 اإلطار

 
 اإلنسان حقوق وغياب الدكتاتورية لتحمَّ  حيث البعث وحزب حسين صدام مع اجتماعي عقد لديه كان العراقي الشعب نإ القول إلى الخبراء بعض ذهب

 بين عقدوجود  مفهوم أن آخرون ويرى. عقد ذلك خرقت قد ذلك أعقبت التي والعقوبات الكويت مع الحرب نإو االقتصادية، والتنمية التحديث مقابل في

 .المطلقة سلطته من شرعيته استمد حسين وأن اأجنبيًّ  امفهوم   انك والمحكوم الحاكم

 

 األمن من مقبولة ومستويات شاملة مدني مجتمع ومؤسسات المواطنين لجميع شرعية دولة غياب في أنهب تفيد صحيحةال فرضيةال أن يبدو واليوم،

 في للتنافس سعيالف. واألمن السلطة إلى لوصولل السياسية للجمعيات الموثوق الوحيد والسبيل األساسية الوسيلة الطائفية أصبحت األساسية والخدمات

 .المنظمة السياسية الفاعلة الجهات معظم هدف هوعلى الدولة  السيطرة أن في العراق يبدوإذ  ،والعنف األمن انعدام أدى إلى 2003 عامال بعد ما بيئة

رت وقد. لفوضىل البديهي القصير األجل الحل على أسس طائفيةالتنظيم  شّكل" كما  عملية ونطاق بسبب سرعة التي كانت موجودة سابق ا الدولة آلية دُّمِ

 العراق ههيواج الذي األكبر التحدي مواجهة المستحيل من جعال من جراء ذلك شآن نياللذ السياسي والمأزق العنف إن( 2015 موتر،) البعث." اجتثاث

 .فيها القانون وسيادة الدولة هيكل بناء إعادة وهو أال اليوم،

 

                                                           
 نةوالس   الشيعة) البالد في الرئيسية الهوية مجموعات تمثل التي العراق في الرئيسية السياسية الكتل اتفقت ،2003 عامال في صدام بنظام اإلطاحة بعد 5

 كل تمثيل لضمان المستوى رفيعةال حكوميةال مناصبفي قسمة ال ،نظام محاصصة أو طائفي، عرقي حصص نظام على رسمي غير بشكل( واألكراد

 صيغة مع اتمشي   والرئيس، الوزراء رئيس منصبَيّ  مع جنب إلى اجنب   الوزارية، المناصب تخصيص تم ،المحاصصة نظام وبموجب. الحكومة في مجموعة

 في تغلغل قد الحصص نظام فإن واليوم،. االنتخابات في مجموعة لكل السياسية األحزاب بها فازت التي المقاعد عدد اأيض   االعتبار في تأخذ طائفية عرقية

ا إلى حدّ  ،اتوالملف الرتب بيروقراطية  .المستوى الرفيعة المناصب يركب متجاوز 
 الكهرباء انقطاع على للحكومة المناهضة الشعبية االحتجاجات على اردًّ  2015 أغسطسآب/ في واسع نطاق على الحكومة إلصالح خطط عن اإلعالن تم 6

 من الحد على توافق مل سياسيةال حزابألن األ شديدة معارضة الخطط لقد واجهت. يينتكنوقراطب الحكومة وزراء الستبدال مبادرة ذلك في بما والفساد،

 .(2016 أناليتيكا، أكسفورد) السياسية األزمة تصعيد إلى ىأدّ  اممّ  نفوذها،
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 الفساد مكافحة - 8 الشكل

 

 

 2014 العالمية، الحوكمة مؤشرات: المصدر

 يواجه الذي الرئيسي التحدي حول المواطنين استطالع: 9 الشكل

 البلد

 

 المقياس العربي  المصدر:

 

 األمن - األساسية الخدمات على الحصول ضمان على الحكومة قدرة الدولة وقدرة للحوكمة الرئيسية المؤشرات من .30

الحصول على  مفهوم ويشمل. االجتماعية والمساعدة والصحة التعليم خدمات عن فضاًل  القمامة، وجمع والكهرباء والمياه

 العراقيين إن(. 2014 وماکليان، کاميت)توافرها  واتساق ،وجودتها المتلقاة الخدمات وکمية ،تكافؤ فرص االستفادة منها الخدمات

وأقل من  المتاحة، التعليم خدمات عن راضون السكان من فقط في المئة 30 كما أن .األساسية الخدمات هذه عن بد اأ راضين غير

 2015 يوليو/تموز فيفقد اندلعت . المحلي ألمنراضون عن ا المئة في 15 من وأقل الصحية، الخدماتب قانعونفي المئة  20

 ذلك بعد تمدّدتو ،العامة المرافق إدارة وسوء الكهربائي التيار انقطاع على ارد   العراق جنوب في النطاق واسعة احتجاجات

 .السياسي النظام إلصالح أوسع حملة إلى وتطورت بغداد، إلى أسابيع ببضعة

 

 الحكومة مع تعاملها في الفساد مع الشركات تجربة. 10 الشكل

 

 2011، للمؤسساتدراسات البنك الدولي االستقصائية المصدر: 

 

 غير موظفين تعيين وتسبّب. الدولة لشرعية انعكاس اأيضً  هي بل الدولة، قدرة على امؤشرً  فقط ليست إن الحوكمة .31

 على النفقات وزيادة المدنية الخدمة في واالنضباط التقنية القدرة إضعاف في السياسية والمحاباة المحسوبية خالل من كفوئين
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 الدولة شرعية وإضعاف السكان بين األمل وخيبة باالستبعاد الشعور إدامة إلى ذلك أدى وقد. الخدمات تمويل وتزاحم المرتبات،

 في 52 أن 2013و 2012 العامين بين أجريت استقصائية دراسة ووجدت. العراقية الدولة ضعف مشكلة واستكمال ،الثقة فيهاو

 سيء الحكومة أداء أن المئة في 39 واعتبر اإلطالق، على أو اكثير  ( الوزراء مجلس أو) بحكومتهم يثقوا لم العراقيين من المئة

 سكان من أكثر اإلصالح إزاء الصبر نفاد من نوالعراقي يعاني: التالية البيانات في باالستبعاد الشعور ويظهر. للغاية سيء أو

 عالمات بعض وجود من الرغم على الحكومي لألداء للغاية سلبي تصور ولديهم ،(11 الشكل) لمقارنةالمتخذة أساس ا ل البلدان

األمر  ،(األمن رفع مستوىو) الخدمات تقديم تحسين خالل من الدولة شرعيةب االعترافإذ يمكن كسب . 2011 عامال منذ التحسن

 جديدة، أراض   سيطرته على داعش تنظيم يبسط عندماف. لسيطرته الخاضعة المناطق في ،صوريًّا األقل على داعش، أظهرهالذي 

 الرغم وعلى. المدنيين الستمالة الجدد الحكام دفع أجل من اإلنسانية اإلغاثة وتوفير األساسية الخدمات الستعادة عالية أولوية يعطي

 في المركزي دورها تبرز الخدمات تقديم على قتعلَّ  التي األهمية فإن المجاالت، هذه في الوقت مرور مع الظروف تردّي من

 .(2016 ريفكين،) الدولة شرعية تعزيز

 اإلصالحات إزاء السكان صبر نفاد. 11 الشكل

 

 2013 - 2012المصدر: المقياس العربي، 

 للتعبير الةفعّ  آليات إلى المدني المجتمع افتقار بسبب العراق في للغاية ينمحدود والمساءلة إسماع الصوت يزال ال .32

زاد  أن بعد المدني، المجتمع منظمات في نقص من يعاني ال العراق أن حين في(. 12 الشكل) الحكومة مساءلة أو آرائه عن

 ميليشيات،أو ب ،عرقيّة أو دينية شبكةب اوثيق   اارتباط   المنظمات الكبيرة من العديديرتبط  7حسين، صدام سقوط منذ بسرعة عددها

 أصحاب يميل العراق، في الضعيفة المركزية المؤسسات إلى وبالنظر(. 4 اإلطار)المصلحة العامة  خدمي وال ،سياسي حزبب أو

 الحكومة من كلّ  لموِّ تو. القائم الفراغ لملء ابه والتالعب المدني المجتمع منظمات مع التعاون محاولة إلى السياسيون المصلحة

 بشكل المستقلة المدني مجتمعال منظمات تعتمد حين في سياسية، دوافع ذات مدني مجتمع منظمات المحافطات وحكومات االتحادية

 المجتمع منظمات من قلةو. (2015 ،والتنمية مؤسسة األبحاث العراقية للتحليل) أنشطتها لتمويل دولية مانحة جهات على كبير

 قانون أن من الرغم وعلى. وأنشطتها أهدافها عن تقارير متقدِّ  أو تمويلها، مصادر تنشر أو مستقلة، تدقيق بعمليات تقوم المدني

 شؤون في الحكومي التدخل من أدنى حد على ينص 2010 يناير/الثاني كانون في البرلمان أقره الذي الحكومية غير المنظمات

 هذا ويتجلى. (2016 ،)مؤشر برتلسمان للتحّول االقتصادي والسياسي اعمليًّ  ذلك كنتهَ يُ  ما اكثير   أنه إال المدني، المجتمع منظمات

 التضامن من عالية مستويات جانب إلى المجتمع،على نطاق  الرسمي( المؤسسي)الشامل و التضامن ضعفب المتعلّق الواقع

 .(13 الشكل) الخاصة المؤسسية المالمح بيانات بحسبوالتقليدي  المؤسسي التضامن قياس في جتماعي،اال التماسك أو التقليدي

                                                           
 في: ارسمي   منها العديد تسجيل يتم لم إذ .دمحدّ  مجموع ولكن ال يوجد العراق، في موجودة مدني مجتمع منظمة 000 12 إلى 000 10ــب يقدر ما هناك 7

 (.2011 ،)لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق الحكومية غير المنظمات مديرّية في مدني مجتمع منظمة 6350 تسجيل تم ،2008 عامال
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 والمساءلة الصوت. 12 الشكل

 

 2014المصدر: مؤشرات الحوكمة العالمية للعام 

 والضيق الواسع التضامن. 13 الشكل

 

 2012المصدر: قاعدة بيانات المالمح المؤسسّية للعام 

 العقاب من واإلفالت الفساد ثقافة روتيسِّ  السياسات صنع جوانب جميع العراق في المحدودة الشفافية ضتقوّ  .33

لذلك ال  المثال، سبيل على ،االطالع على المعلومات حرية بشأن قانون لديه ليس العراقف. العام القطاع في الضعيفة والمساءلة

حقّق  هأن كما. للحكومة مشاريع أو أو سياسات إجراءات أي عن معلومات طلب في قانونيأي حق  نووالصحفي نوالمواطن يملك

موت ،الموازنة شأنب مفيدة معلومات عن تكشف ال الحكومة أن إلى الذي أشار المفتوحة، الموازنة مؤشر في ةضعيف نتائج  قدِّ

 كردستان إقليم وفي ا،عموم   العراق في اإلعالم حريةفإن  وكذلك. الموازنة وضع عملية في للمشاركة قليلة افرص   للمواطنين

ا العراق ا معدومة   ،خصوص   .باستمرار للتهديد نونوالمدوِّ  بل الصحفيون يتعرض حيث ،حتم 

 . منظمات المجتمع المدني في العراق4اإلطار 

 
ا من حيث تكوينها وتعبئة ا كبير  ثالث مجموعات رئيسية تختلف اختالف   فييمكن تصنيف قطاع منظمات المجتمع المدني في العراق على نطاق واسع 

تساعد على سد الثغرات الحرجة وخدمات  جهات تقدّمالعديد من منظمات المجتمع المدني هي إن ، . أوال  الجغرافية عملياتهاومنطقة  الالزمة لها الموارد

 التي تتسم، وخاصة في المناطق الفقيرة والمناطق وصغيرة كبيرةفي تقديم الخدمات العامة وتلبية االحتياجات اإلنسانية. وهي تميل إلى العمل في مدن 

تقديم الخدمات عن كثب مع المنظمات اإلنمائية ب المعنيّة المجتمع المدنيضعيفة أو غائبة. وتعمل معظم منظمات فيها هشاشة عالية حيث تكون الدولة ب

من جماعات دعوة تهدف إلى التأثير في صنع القرار السياسي وحماية األقليات وحقوق فهي تتألف الفئة الثانية من منظمات المجتمع المدني  أماالدولية. 

 مدافعال وليس في المجتمع رشدمال تقوم بمهامأنها  بمعظمها عتبرتهذه المنظمات وا في بغداد وفي عواصم المحافظات. للعمل أساس   تميل ياإلنسان. وه

فروع األحزاب  (1): الجهات التاليةتشمل وا، غامضة أحيان  و متنوعةسياسية، فتتألف من مجموعة المنظمات العن السياسات. أما الفئة الثالثة، وهي 

السياسية لبعض  ( واألذرعة3؛ )مت لدعم الطوائف الدينيةظِّ منظمات المجتمع المدني التي نُ و( 2)؛ نفوذهاالسياسية التي تهدف إلى توسيع قاعدة 

لجنة تنسيق ، و2011 )المعهد الديمقراطي الوطني، حة التي تركز على التجنيد والتواصل وجمع التبرعاتالجماعات المتطرفة والميليشيات المسلّ 

 (.2011 ،المنظمات غير الحكومية في العراق

 

، على الرغم من وجود عدد متزايد من منظمات المجتمع المدني المهنية على المستويين الوطني بشكل كبيروتختلف قدرة منظمات المجتمع المدني 

. الرشيدةالحوكمة بين و هووضع فهم دقيق للعالقة المتعاضدة بين هودعمهناك حاجة إلى مؤسسات عامة أو أكاديمية لرصد المجتمع المدني فوالمحلي. 

ا أن تفيد ،عن أنشطتهامن أجل تقديم تقارير  لها كةمشترومن شأن تطوير شبكات فعالة لمنظمات المجتمع المدني ومعايير   المجتمع المدني ككلّ  كثير 

 (.2016)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 

 

 

. السلطات بين الفصل ضعف بسبب صالحياتها ضتقو   التي الرقابة مؤسسات بعجز الشفافية وانعدام الفساد يرتبط .34

 ؛8والبرلمان القضائية للسلطة الدور الرقابي ينال من الذي األمر العراق، في التنفيذية السلطة في اتدريجي   تتركز السلطة وأصبحت

 هيئات أن من الرغم وعلى. التنفيذية السلطة على ذكرتُ  أي رقابة يوجد ال حيث العراق، ردستانك إقليم في مشكلةوتتجلّى هذه ال

 العراق في القائمة نفاذاإل وآليات القانوني طاراإل فإن ،(2015 ومجيد، برادلي) امؤخر   الصالحيات من امزيد   اكتسبت قد الرقابة

 مكاسب تحقيق احتمال عن للتخلي حافز أي المسؤولين لدى يكن لم، ومن ناحية أخرى. الفعّ بشكل  للفساد التصدي على قادرة غير

                                                           
 المستقلة العليا والمفّوضية( الفساد مكافحة) النزاهة لجنة مثل رئيسيةال مؤسساتبعض ال عتِض وُ  المحاكم، التي أصدرتها للجدل المثيرة للقرارات نتيجة 8

 .الوزراء لمجلس المباشرة السيطرة تحت المركزي والبنك لالنتخابات
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 الفساد لمكافحة المشترك والمجلس النزاهة لجنة مثل الفساد، مكافحة هو دمحدَّ  بهدف   المؤسسات من مجموعة فقد أُنِشئت. شخصية

 والتدّخل السياسي يعّوق عملها غامضة، تظل بالمحاكم يتعلق ما في صالحياتها ولكن الوزارات، داخل العام المفتش ومكاتب

 .بانتظام

 ه. العنف والهشاشة

. للحكومة شرعية ألي ا حاسًمااختبارً يمثّل  دور وهو لمواطنيها، األمن ضمان على احالي   قادرة غير العراقية الدولة إن .35

ا ا،كبير   اتحدي   النمو على الحفاظ يشكل واألمن، السالم بدونو  نطاق على الرخاء وتعزيز الفقر من الحد في متقد   أي إحرازك تمام 

. أراضيها جميع على الجماعي العنف على كليًّاوالسيطرة  سكانها على النظام فرض على قادرة تكون متماسكةال دولةفال. واسع

 إلى اوأخير   لسكانها، الخدمات وتقديم التحتية البنية على تأمين قدرة   إلى وشرعيتها استدامتها أساس تمكن الدولة من تحويللن ت لذا

 جعل هو األساسي المبدأ يكون أن وينبغي ه.النظام وضمان فرض على قدرتها قتحقِّ  أن إال بعد مساءلتهم،و المواطنين مشاركة

 انعدام تكاليفف(. Yoo، 2010و ،2014 ،دودج) الشعب مع متبادل اجتماعي عقد بموجب للمساءلة خاضعةو فعّالة المؤسسات

 يحاولون الذين لعراقيينل فادحة خسائر األمن انعدام ويسبب. سواء حد على وإنساني واجتماعي اقتصادي منظور من هائلة، األمن

 والجريمة العنف أن في يتمثلالذي  دائمال خطرال وهناك. األمن حفظ نحو والخاصة العامة الموارد لويحوِّ  ،اليومية أعمالهم مواصلة

تتكيّف  األجل قصيرة مشاريعإنشاء  إلی يؤديو األجل، طويلةال االستثمارات يثبط ، ممااالستثمار من سنوات يمحوا أن يمكن

 9.(أ 2012 الدولي، البنك) والمتغيرة غير المستقّرة الظروف مع بسهولة أكبر

 رويقدَّ (. 14 الشكل) العراقيين السكان صفوف في فادحة خسائر إلى الداخلية والصراعاتوالعقوبات  الحروب أدت قدل .36

 770 نحو إلى الثمانينات أوائل في أميركي دوالر 3500 من انخفض قد العراق في اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نصيب أن

 كبير حد إلى ذلك ويعزى ،دوالر 5000 إلى اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نصيب ارتفعأما اليوم، فقد . 2001 عامال في ادوالر  

ا وملموس ا زال ما المضطربوحاضره  العراق لماضي التراكمي األثر أن غير ،المواد الهيدروكربونية إيرادات إلى  بشكل قائم 

ويوجد . نسانيةاإل مساعداتال أحد أشكال إلى يحتاجون( السكان ثلث) عراقي ماليين 10هناك  ،المتحدة األمم وبحسب تقدير. حاد

 المتوفّر في العراق البشري المال رأس قد تقلّصو. 2014 عامال منذ الفقر دائرة في وقع قد ثلثهم فقراء،من ال عراقي ماليين ثمانية

القضاء  إلى أدى مما البلد، تنمية وقف إلى للكويت العراق غزو أعقبت التيالعقوبات  وأدت. الصراع من لعقود نتيجة   ردمطّ  بشكل

 طويل تدهور من المثال، سبيل على الصحية، الحصائلكما عانت . السبعينيات في الرفاه مجال في تحققت التي المكاسب على

 أفريقيا، وشمال األوسط الشرق في نظرائهم من أعلى متوقع عمر بمتوسط يتمتعون العراقيون الذكور كان السبعينيات، فيف. األجل

 في الرضع وفيات معدل أصبح ،2011 عامال وفي. الركب عن فواتخلّ  ،(والعراق إيران بين الحرب بداية) 1980 عامال منذ ولكن

أعلى الدرجات تقريب ا  العراقية بتدائيةاال بالمدارس لتحاقاال تمعدال وكذلك، بلغت. اليمن بعد المنطقة في معدل أعلى ثاني العراق

 الرغم وعلى. (15 الشكل) التسعينات لالخ حاد   بشكل   انخفضت ولكنها ،واحد جيل منذ أفريقيا وشمال وسطاأل الشرق منطقة في

 كثراأل المستوى إن. األعمار جميع من العراقيين على شديد أثر الضائعة للعقود كان فقد انتعشت، قد هذه االلتحاق معدالت أن من

 المدرسة أكملوا قد من العمر 18العراقيون في الـ يكون أن المرجح ومن ،وما دون بتدائياال التعليم هو اليوم التعليم من اانتشار  

ا بتدائيةاال  في المتوسط من أقل الكبار لدى والكتابة بالقراءة اإللمام معدالت فإن وبالمثل،. أكثر أو 30سن الــ فين لعراقيياك تمام 

 .من الشريحة العليا من الدخل المتوسط البلدان في المتوسط من بكثير أقل وهي أفريقيا، وشمال األوسط الشرق منطقة

                                                           
 النمو بين فالعالقة. بذلك القيام حاول الدراسات من عدد ولكن هناك والتنمية، النمو على لعنفل واالجتماعي االقتصادي األثر تحديد الصعب من هنّ إ 9

 للصراع يكون أن يمكن حين في ،ما عصرا نشوب احتمالارتفاع ب االقتصادي لنموا صدمات ترتبط حيث ،االتجاهين في تعمل أن يمكن والصراع والتنمية

 الحدّ  حيث من إيجابي أثر له يكون أن يمكن الخدمات تقديم أن العراق في 2011 عامفي ال تيَ أجرِ  دراسة ووجدت. النمو حيث من كبيرة سلبية تكاليف اأيض  

 ااستناد   امؤخر   الدولي البنك أجراها إحدى الدراسات التي صتلُ وخَ . (2011 ،وآخرون بيرمان) الصغيرة للمشاريع بالنسبة وال سيما ،عنف المتمّردين من

 جدًّا كبير جهدالمطلوب بذل  ولكن للعنف، السلبي التأثير من تخفف أن يمكن التنمية جهود أن إلى العراق في األقضية مستوى على بيانات مجموعة إلى

 .(2014 الدولي، البنك)
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 . وفيّات المدنيين من جراء العنف14الشكل 

 

 المصدر: إحصاء عدد الضحايا العراقيين 

 

 1996و 1980. نسب االلتحاق اإلجمالية، في العامين 15الشكل 

  

  2016حزيران/يونيو  14المصدر: مؤشرات التنمية العالمية، التحديث الذي أجري في 

 

 ،مؤخًرا داعش شّنهافضاًل عن أعمال التمّرد التي  ،2007و 2006 نعاميال بين اندلعت التي األهلية الحرب تأدّ  قد .37

 حاالت نزوح داخلية ولكن العراق شهد. اداخليً  النازحين من هائل عدد التسبّب بتشريد طريق عن اإلنسانية األزمة تفاقم إلى

 الشعبية االنتفاضات أعقاب في التسعينيات خالل تكثفت متعمدة طرد سياسة البعثية الحكومة اعتمدتإذ . الحدثين هذين قبل حتى

 الوسط في شخص 300,000 وحوالي البالد شمال في شخص 800,000 و 600,000 بين ما دوتشرّ . والجنوب الشمال في

 ،وال سيما عرب األهوار والشيعة المعارضين للنظام والشيعة، األكراد كانوا من الرئيسيين الضحايا أن حين فيو. والجنوب

ا األصغر( المسيحية) واألشورية التركمانية األقليات اأيض   امصدّ  نظام استهدف األشخاص  من اآلالف مئات نزحوبالتالي . حجم 

 والفرات دجلة نهريالقسم األسفل ل طول على األهوار عرب لموئل المتعمد التدمير عن فضال   الكردية، القرى تدمير على أثر
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 داخليًّا فيالنازحين  عدد ويبلغ. أشدّ  كان الماضية العشر السنوات مدى على العنف حجمكما ان (. 2002 كوهين، أند فوسيت)

. السكان من المئة في 11 هذا العدد ويمثل. وكولومبيا سوريا مباشرة  بعد حيث يأتي في المرتبة الثانية نازح، ماليين 4 اليوم العراق

. شخص مليون 4.3 ليبلغ النازحين عدد إجمالي من ،بلدهم في الصراع من الفارين السوريين من ومعظمهم الالجئين، عدد ويزيد

 .ونينوى األنبار هما فقط محافظتين من النازحين السكان أرباع ثالثة من أكثر فرّ  وقد

 اتأثر   كثراأل هم طفالواأل النساءف. األطفال رفاه في وتدهور األسرة هيكل في تغييرات إلى لالمطو   العنف سنوات أدت .38

 من متزايد وعدد أرملة، مليون 1.6 بنحو ريقدَّ  ما وهناك. سنة 18 عن أعمارهم تقل النازحين من في المئة 49 أن حيث زمة،باأل

 في التعليم نظام من الدراسة سن في األطفال من المئة في 20 تسّربقد و. يتاماأل من كبيرة وأعداد نساء،ال تعيلها التي سراأل

 في 23 إغالق إلى اجزئي   ذلك عودوي المضيفة، المجتمعات منو النازحينطفل من  مليوني من أكثر فيهم بمن الماضيين، العامين

مدى  ألطفالل الذي يسبّبه العنف النفسي ألثرا يدوم أن المرجح ومن 2016.10-2015 الدراسي العام خالل المدارس من المئة

للتجارب التي مّروا  نتيجة   همسلوك في تغييرات تظهر ما اغالب   العنف بسبب منازلهم من الفرار على جبرواأُ  الذين األطفالف. الحياة

 انتهاكات تنتشركما . األطفال من المئة في 76 لدى السلوكفي  تغييرات عن اإلبالغ تم كردستان، إقليم فيأُجري  قييموبحسب ت. بها

 العنف أو اإلصابة أو بالوفاة شديد لخطر أطفال خمسة كل من واحد طفل يتعرض حيث واسع، نطاق على الطفل لحقوق جسيمة

أحد أساليب  الجنسي، العنف سيما وال والفتيات، النساء ضد العنف شّكل وقد. حةالمسلّ  الجماعات من قبل التجنيد أو الجنسي

 والمتصور الحقيقي الخطر مستوى من الصراع زاد وقد. حالمسلّ  الصراع في المستخدمة على نطاق واسع ةتكتيكيال اإلرهاب

. المعيشية ةاألسر موارد زيادةلو والفتيات النساء لحماية وسيلة   الزواج التي تعتبر األسر يتزايد عدد لذا والفتيات، للنساء بالنسبة

 المؤقت الزواج ممارسة كذلك أخذت تبرز من جديدو ،، التي هي مرتفعة أصال  األطفال زواجو القسري الزواج معدالت كما زادت

 حوالي أن إلى اليونيسيف أجرتها التي الرصد بيانات تشير ،2016 عامال من اواعتبار  . التي كانت محظورة في السابق لمهرلقاء ا

 .1990 عامال في عددهن ضعف بما يمثّل عشرة، الخامسة سن قبل تزوجن العراق في فتاة 975 000

 وحصولهم بالمساعدة تزويدهم إلى الحاجة تزداد وممتلكاتهم، دخلهم يستنفدون الناس وأن أمده طالقد  التشرد أن بما .39

 الشديدة القيود بسبب الحالة هذه تفاقمت وقد للغاية، محدودة االحتياجات هذه تلبية على الحكومة قدرةف. األساسية الخدمات على

 في بما حرجة، إيواء ترتيبات في اداخلي   النازحين مسخُ  ىحوال يعيشو. النفط أسعار النخفاض نتيجة الموارد على المفروضة

. (2016 للهجرة، الدولية المنظمة) العشوائية والمستوطنات الدينية والمواقع والمدارس المهجورة أو المكتملة غير المباني ذلك

ا ما  ؛النازحين يذهبون إلى المدرسة األطفال من فقط ئةالم في 50 المخيمات، داخل وفي. الكوليراها في بما األمراض، تفشىت وكثير 

 وثائقَ  النازحة رسَ األُ  مسخُ  ىحوال دَ قَ فَ ومن ناحية أخرى، . المئة في 30 تنخفض نسبتهم إلى حيث أسوأ، فالوضع ،هاخارج أما

 في الرئيسية جتماعياال ماناأل شبكة على وكذلك جتماعيةواال والطبية التعليمية الخدمات لىع حصوللل ضرورية أساسية هوية

 الميليشيات ووجود من،األ انهيار بسبب تفاقمت التي المخاطر، هذه جميع العائدون يواجهكما . العام التوزيع نظام وهي العراق،

. (2015 نسانية،اإل الشؤون لتنسيق المتحدة مماأل مكتب) محددة المنتمين إلى فئات إثنية شخاصألا واستهداف واسع، نطاق على

 تتعامل أخرى مجموعة   ،وكركوك ونينوى نباراأل في داعش تنظيم عليها يسيطر التي المناطق في زالوا ما الذين العراقيونيشّكل و

 الوخيمة العواقب أكبر من عانتقد  المجموعة هذه أن إلى صغرى محاكاة عمليات وتشير. للغاية صعبة معيشية ظروف مع

 .(2015 الدولي، البنك) منيةواأل جتماعيةواال قتصاديةاال ضطراباتلال

 تدعم التي مةالمنظ   الجريمة من شبكة ظهور إلى وكمةالح وضعف الهائل واالجتماعي االقتصادي االضطراب أدىكما  .40

 أمان وشبكة أمان صمام الجريمة تمثّل الحالي، العراقي السياق وفي. اليوم القائمة صراعاتال في المشاركة األطراف من العديد

 الدولة تفشل عندما األمن رتوفِّ  هذه األخيرة كانت سواء ،رسميّة غير حوكمة بأشكال اوثيق   اارتباط   ترتبط" وهي سواء، حد على

م أو بذلك القيام في ش عندما الخدمات تقدِّ  األكثر المصدر ولعل(. 2009 ويليامز،)" السكان الفئات من بعض الدولة تهمل أو تهّمِ

ا والفساد اإلجرامية ألنشطةل كان وقد. وتهريبه وسرقته النفط تسريب هو المشروع غير للدخل اربح   ا للغاية أثر   إعادة على مدّمر 

 .الدولة هياكل بناء وإعادة االقتصادب النهوض

III. واالستبعاد المشترك والرخاء الفقر 

 معدّل تخفيض نحو شامل تحرك أي يحدث لمإذ . العراق الذي يواجهه مأزقال أعراض أحد هو الفقراستمرار حالة  إن .41

 العنف جراء من ضاعت قد األولى السنوات في تحققت التي المكاسب فإن ؛2007 عامال منذ العراق في الدخل في المساواة أو الفقر

                                                           
 .(2015) العراق في اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب 10
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 للتأثّر خاص بشكل قابلة والنساء، والفتيات والشباب ا،داخلي   النازحون همفي بمن المجموعات، فبعض. وجيزة فترة بعد والصراع

 التي القضايا بعض وعلى العراق في المساواة وعدم الفقر نمو على الفصل هذا ويركز. ةكموالح ضعفو الصراع حاالتفي 

 .المستبعدة الفئات تواجهها

 أ. الفقر والرخاء المشترك

 الحدّ  في تحققت التي المكاسب تقويض إلى ،األخيرة السنوات في اقتصادية معوقات مع ما رافقه من ،الصراع أدى .42

 أن بيد 2012.12 عامال حلولمع  المئة في 18.9 إلى العراق في الفقر معدل انخفض وقد 2012.11و 2007 نعاميال بين الفقر من

 بحوالي الفقر نسبة رتدِّ وقُ  ،2014 عامال حلولمع  اتقريب   بالكامل سكِ عُ  قد الهبوطي االتجاه هذا أن إلى تشير المحاكاة عمليات

ل المستوى من قريبة وهي العام، ذلك في السكان عدد من المئة في 22.5  بشكل الخسائر هذه وتوضح 2007.13 عامال في الذي ُسّجِ

 االختالفات تعكسكما . العراق في الفقرحاالت  زيادةب النفط، على االعتماد عن فضال   والعنف، الصراع تسبّب كيف صارخ

 .سكانه وبين العراق أنحاء جميع في والنفط للصراع متباينال األثر هونتائج الفقر ديناميات في الهامة اإلقليمية

 العّمال إيرادات زيادة بسبب 2012و 2007 نعاميال بين العراق في الفقر معّدل في المتواضع االنخفاض صللقد ح .43

 أجزاء في سيجري تناوله كما الخصوص، وجه وعلى. بشكل أكبر عامةال تحويل الموارد أو توّسع فرص العملسبب ب وليس

 وعالوة  . الفقراء أغلبية تعمل حيث الخاص القطاع في بخلق الوظائف امرتبط   االقتصادي النمو يكن لم التقرير، هذا من أخرى

 في 1 سوى ا،تقريب   صادراته وجميع للعراق اإلجمالي المحلي الناتج نصفحوالي  يمثل الذي النفط، قطاع يشّكل ال ذلك، على

 األخرى، القطاعات في وحتى. بشكل مباشر جديدة وظائف خلق إلى القطاعهذا  في النمو يؤدي وال البلد، في فرص العمل من المئة

 النفط إيرادات مكَّنت حيث العام القطاع الوحيد هو االستثناءو. المتنامية العاملة القوى الستيعاب اكافي   الوظائف استحداث يكن لم

 .الفقراء من انسبي   قليل عدد   ولكن حيث يعمل العمل، فرص في كبير توسعإحداث  من

  2012و 2007بين  ر وعدم المساواة: الفترة الممتدةالفق. 1

 معدالت في جًدا طفيف انخفاضإلى  السريع االقتصادي النمو أفضى ،2012و 2007 بين انخفض الفقر معّدل أن رغم .44

 على يزيد تراكمي بمعدل العراق في اإلجمالي المحلي الناتج نما ،2012و 2007 بين الخمس السنوات فترة مدى وعلى. الفقر

 القيمة حيث من فقط المئة في 9 بنسبة نما الفقر، قياس أساس وهو الحقيقي، االستهالك من الفرد نصيب أن حين في المئة، في 40

 ،في االستهالك متناسب نمو أي اإلجمالي المحلي الناتج لنمو المرتفعة المعدالت نجم عني ولم. ذاتها فترةال مدى على التراكمية

 ولم. 2012 عامال في المئة في 18.9 إلى 2007 عامال في المئة في 22.4 من الفقر معدالت في انسبي   طفيف انخفاض إلى أدى مما

 تراجعت وقد. ككلّ  البلد في القيمة التربيعية لفجوة الفقر أو الفقر فجوة مثل للفقر األخرى قياس المعدالت في كرذ  يُ  تغييرأي  يحدث

بقليل  مئوية نقطة نصف من بأكثر الفقر، لخط بالنسبة الفقر وخط الفقراء كالاسته بين العجز متوسط تقيس التي الفقر، فجوة

 عامال حلولمع  الفقر خط من المتوسط في ،2007 عامال في الفقر خط دون كانوا الذين أولئكاقترب  أخرى، وبعبارة. (1 الجدول)

2012. 

وإن  ،(2012) 27.9 عند انسبي   متدّن   لعراقفي ا المتعلّق باالستهالك جيني معامل إن. المساواة عدم قد ارتفع معّدل .45

 األعلى الخمسية الشريحةمن  لألُسر بالنسبة االستهالك نما ،2012و 2007 بين الفترة وخالل. (2 دول)الج كان آخذ ا في االرتفاع

 نما أنه غير. األدنىفي المئة  40الــفئة من  لألسرفعل  ممابشكل أسرع  – االستهالك توزيع من األعلى المئة في 60فئة الـ في -

 غير أخرى ومناطق العراق من الريفية المناطق مثل ،متدنية في األصل فيها االستهالك مستويات كانت التي األماكن في اأيض  

 إذ: أكبر بسرعة اأيض   عدم المساواة ازدادف سرع،األالنمو  االستهالك سّجل حيث الريفية، المناطق فيأما . وكردستان بغداد

 خالل المئة في 12 بنسبة ،العاشرةمن الشريحة المئوية  وتلكمن الشريحة المئوية التسعينية  األسر بين ستهالكاال نسبة ارتفعت

                                                           
 نعاميال في أجريت وضخمة شاملة استقصائية دراسات وهي العراق، في المسح االجتماعي واالقتصادي لألُسرة على هنا مةالمقدَّ  المعلومات تعتمد 11

 .العام ذلك في تأجري يالت المعيشية ألسرلالمستمرة  الدراسة االستقصائية الصغيرة إلى 2014 عامال بيانات وتستند ؛2012و 2007
 .لفقرلالوطني  خطال تم قياسه على أساس 12
. المزدوجتين لألزمتين ةالتوزيعي اآلثارو الفقر حاالتل ةمسبق اتتقدير لتوفير الصغرى المحاكاة منهجية نطاق توسيع عبر 2014 عامال في الفقر معدّل ردِّ قُ  13

المسح ) المعيشية لألسر األخيرة المتاحةالدراسة االستقصائية  إلى ااستناد   السلوكية النماذج على يالكلّ  االقتصاد إسقاطات الصغرى المحاكاة نموذج ويجسد

 وجرى استخالص للعراق، يالكلّ  لالقتصاد والمجّمعة القطاعية البيانات لتحليل النهج هذا مخدِ استُ  وقد(. 2012 عاملل االقتصادي واالجتماعي في العراق

 المحافظات من للناس الداخلي القسري النزوح مثل - على نطاق واسع تنقالت السكان ذتخِ أُ  وقد. اإلسقاط هذا من المستقبل في الجزئي لالقتصاد يناريوس

 .(2016) وأوليفييري كريشنان انظر ،التفاصيل من لمزيدو. النهج هذا في بشكل صريح عتباراال بعين - داعش من المتضررة
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 المساواة عدم إلى للنظر أخرى طريقة هناكالفرد من اإلنفاق(. و نصيب توزيع في المساواة عدم. 2 الجدول) سنوات الخمس فترة

 توزيع في األدنى المئة في 40الــ من فئة األسراإلنفاق لدى  متوسط أن حين في المشترك. الرخاء مؤشر خالل من وذلك المتزايد،

 هذه ضعف السكان جماليإل اإلنفاق نمو معدل متوسط بلغ ،(3 الجدول) المذكورة الفترة خالل المئة في 1.1 بنسبة نما االستهالك

 .العراقيين متوسط عن ويتراجعون يخسرون الفقراء كان وبالتالي .المئة في 2.0 أي ا،تقريب   النسبة

 

 الفقر العام  .1الجدول 

 القيمة التربيعية لفجوة الفقر فجوة الفقر نسبة عدد الفقراء 

 التغيّر 2012 2007 التغيّر 2012 2007 التغيّر 2012 2007 

 0.0 0.7 0.7 -0.3 2.5 2.8 -2.2 13.5 15.7 الحضر

 -0.7 2.7 3.4 -1.9 7.6 9.5 -8.3 30.7 39.0 الريف

          

 -0.1 1.4 1.5 -0.6 4.1 4.7 -3.5 18.9 22.4 اإلجمالي

 2012و 2007استناد ا إلى المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق للعامين  معدّي التقريرحسابات  :المصدر

 

 النمو ظهرتُ  أنها كما. العراق في الفقر مستوى خفض رافق الذي المساواة عدم ا فيتزايدً  النمو معدل منحنيات تبيّن .46

 النمو المنحنى ارتفاع يمثل معينة، مئوية نسبة بأي في ما يتعلّقو. التوزيع من مئوية نسبة لكل اإلنفاق من الفرد نصيب في السنوي

 الخمسية الشرائح عبر الدخل رتغي   طريقة المنحنيات هذه وتعرض. السكان من المئوية النسبة لتلك اإلنفاق من الفرد نصيب في

 آخر، بمعنى) العليا الشرائح في النمو معدالت من أعلى الدنيا الخمسيةالشريحة  في النمو معدالت كانت فإذا: الوقت مرور مع

 نصيب ازدادإذ . العراق في كذلك الحال يكن لملكن، و. لفقراءا يراعي مصالح االستهالك نمو فإن ،(نزوال   رمنحدِ  منحنى هناك

 في منه الريفية المناطق في أكبر التباين كان حيث ،للفقراء بالنسبة منه أسرع بشكل للميسورين بالنسبة االستهالك من الفرد

 .(16 الشكل) الحضرية المناطق

 والريفية الحضرية المناطقفي  ،من اإلنفاق الفرد نصيب توزيع في المساواة عدم .2الجدول 

   المخلفات  بين ربيعينالمدى   النصف األعلى من التوزيع  النصف األدنى من التوزيع 

 p25/p10 p50/p25  p75/p50 p90/p75  p75/p25  p90/p10  جيني 

            االجمالي

2007 1.28 1.33  1.36 1.36  1.81  3.15  26.49 

2012 1.32 1.37  1.39 1.38  1.90  3.46  27.94 

            

            الحضر

2007 1.25 1.33  1.35 1.36  1.79  3.04  26.02 

2012 1.30 1.36  1.38 1.36  1.87  3.33  27.39 

            

            الريف

2007 1.28 1.33  1.31 1.33  1.75  2.97  24.23 

2012 1.33 1.38  1.37 1.34  1.89  3.34  27.00 

 2012و 2007استناد ا إلى المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق للعامين  معدّي التقريرالمصدر: حسابات 
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  األدنىفي المئة  40الــ فئة السنوي فياالستهالك . الرخاء المشترك: نمو 3الجدول

 (2012في متوسط باآلالف، بالدينار العراقي ) السنة

 الفئات العامة  األدنى في المئة 40الـ فئة 

2007 101.8 171.4 

2012 107.6 188.9 

 2.0 1.1 معدل النمو على أساس سنوي

 2012و 2007استناد ا إلى المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق للعامين  معدّي التقريرالمصدر: حسابات 

 

 فرص ةومحدودي   والتعليمية الصحية النتائجضعف و – العراق في بعاداأل المتعدد الفقر أن إلى التقديرات تشير .47

دليل  قياسات من كل ويشير 14.يكستهالالا فقرال من أعلى معدل وهو المئة، في 35 يبلغ - ساسيةاأل الخدمات على الحصول

 كال على الفقر مستويات بأدنى كردستان تتمتع حيث الفقر، في مماثلة ةمكانيّ  أنماط إلى الستهالكيا فقروال بعاداأل المتعدد الفقر

 بين الفجوات أن غير 15.(17 الشكلاالستهالكي ) الفقرو بعادألا متعددال الفقرمعدالت  أعلى من الجنوب يعاني بينما مؤشرين،لا

مختلف  بين ومن. البشرية التنمية جوانب في الرفاه تحسينب ادائم   ليست مرتبطة االستهالك في الزيادات أن إلى تشير المؤشرين

 سوءو ئيةالكهرباالطاقة  كفاية وعدم االفتقار إلى مرافق الصرف الصّحي يُعَدّ  بعاد،األ متعددال الفقرإحالل  في تساهم التي العوامل

 المعيشية سراألُ  من العظمى الغالبية تعاني ذلك، على وة  وعال. (18 الشكلفي البالد ) اانتشار   الحرمان ظواهر أكثر من التغذية

 ،ةمتزامنال حرمانال اثنين أو ثالثة من أوجه من سراألُ  من المئة في 63 تعاني حيث البشرية، التنمية فيالمتعدّدة  الحرمان أوجه من

  .(2014 الدولي، البنك) أكثر أو أوجه أربعة من تعاني المئة في 11 هناك بينما

 وبحسب التقسيمات الحضرية،/  الريفية الوطنية، - النمو معّدل . منحنيات16الشكل 

 

 .2012و 2007استناد ا إلى المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق للعامين  معدّي التقريرالمصدر: حسابات 

 

                                                           
 .األبعاد المتعدد للفقر تعريف على لالطالع 1 المرفق انظر 14
وتوّزع  ،ذات أحجام سّكانية متساوية تقريب ا محافظات تتكّون التقسيمات من مجموعة ،الفصل هذا من الجزء المتبقي وفي 17 الشكل في مستخدم هو كما 15

 جنوب مباشرة  التي تقع  الثالث المحافظات=  شمالال. والسليمانية وأربيل ودهوك كردستانإلقليم  الثالث المحافظات=  ردستانك: التالي النحو على

وجنوبها  هاغربو بغداد شرق التي تقع المحافظات =الوسط. العاصمة بغداد، محافظة=  بغداد. الدين وصالح وكركوك نينوى - بغداد وشمال كردستان

 .والبصرة وميسان والمثنى قار وذي القادسية - العراق جنوب خمسال محافظاتال=  الجنوب .وبابل واسطو وكربالء والنجف وديالى أنبار - مباشرة  

URBAN: PRO-RICH RURAL: PRO-RICH 

 
 

Source: WB calculations using the 2007 and 2012 IHSES 
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 البشريّة . الفقر االستهالكي والفقر المتعدد األبعاد في التنمية 17الشكل 

 

 2014المصدر: البنك الدولي، 

 أبعاد الحرمان. 18الشكل 

 

  2014المصدر: البنك الدولي، 

 

i.  االختالفات المكانيّة في الفقر والحدّ من الفقر 

 في منه الريفية المناطق في أسرع انخفاض مسّجاًل  العراق، أنحاء جميع في امكاني   امتفاوتً  الفقر من الحدّ  كانلقد  .48

 الريفية المناطق في الفقر معدل هبط ،2012و 2007 نعاميال بينو. العالية وليةاأل مستوياتال بغض النظر عن الحضرية المناطق

 الحضرية، المناطق في( مئوية نقطة 2.2) المطلقة القيمة حيث من أقل انخفاض وحدث. المئة في 30.7 إلى المئة في 39 من

 الريفية المناطق في ما انوع   أصغر الفقر فجوة كانت كما. (المائة في 14 بنسبة انخفاض) ساساأل بخط مقارنة   اكبير   كان ولكنه

 نأ بل ،فحسب الريفية المناطق في لم ينخفض الفقر أن لىع ذلك دلّ يو ،2012 عامال في الحضرية المناطق فيمما كانت عليه 

 .اأيض   قلَّ  قد الفقر عمق

 العراق، سائرو وكردستان بغداد، رئيسية مناطق ثالث إلى البلد تقسيممن خالل ف. أيًضا المحافظات بين الفقر يختلف .49

 الرغم وعلى. الدخل توزيع من األدنى المئة في 40الـ شريحة ضمنقع ت منطقة كل سكان من كبيرة نسبة أن إلى 19 الشكل يشير

 نعاميال بين الفقر تراجع زركّ تو. العراق سائر في أكبر نسبة يشكلون فإنهم كردستان، سكان من أقل نسبة يشكلون الفقراء أن من

 بمقدار الوسطى المحافظات في الفقر معدل وانخفض. والشمالية الوسطى المحافظات في اتقريب   حصري بشكل 2012و 2007

 أتى التغييرأما في المناطق األخرى، ف. مئوية نقاط 9 بنحو الشمالية المحافظات في المعدل انخفض حين في مئوية، نقطة 16

 في كبير بشكل ينخفض لم والفقر المئة، في 4.3 في األصل وبلغت انسبي   منخفضة الفقر مستويات كانت كردستان، في. امتواضع  
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 معدل ارتفع الوطني، الصعيد على للتحسن العام االتجاه عكس وعلى. البالد في بالسكان ااكتظاظ   المحافظات أكثر وهي بغداد،

 .(4 الجدول)ه وجنوب البلد وسط في يترّكز الفقرو ،فمنذ الِقدَم. مئوية نقطة 1.8 بمقدار الجنوبية المحافظات في الفقر

 للميسورين بالنسبة أسرع بشكل االستهالك من الفرد نصيب نما عام، بشكلف. مكانيًا اأيضً  المساواة عدم تطور يختلف .50

. انسبي   منبسطة 20 الشكل في النمو معدل منحنيات تكون حيث الوسطى والمحافظات كردستان باستثناء ،للفقراء بالنسبة منه أكثر

. تقريب ا االستهالك توزيع على مدى مجمل األخير هذا في االستهالك نمو معدل ارتفاع هو والوسط كردستان بين الرئيسي الفرقو

ل لمف ا،إيجابي   كان لالستهالك جمالياإل النمو في حين أن والشمال، بغداد في أما  لألُسر بالنسبة االستهالك فييُذكر  تغيير أي يَُسجَّ

 حين في ،من الفئة العشرية األدنى لألسر بالنسبة اسلبيًّ  االستهالك نمو كان الجنوب، وفي. التوزيع من األدنى يةالعشرمن الفئة 

 نخفاضاال هذا وينعكس. الذي ُسِجل في الوسط نمولل امشابه   األعلى الفئة العشرية من المعيشية األسر بين االستهالك في النمو كان

 .عدد الفقراء تالمعد زيادة في مباشر بشكل التوزيع من األدنى المئة في 40الـ من فئة األسر بين االستهالك في

 االختالفات المكانيّة في معّدالت الفقر )خط الفقر الوطني( .4الجدول 

 التربيعية لفجوة الفقرالقيمة  فجوة الفقر عدد الفقراء معّدل 

 التفاوت 2012 2007 التفاوت 2012 2007 التفاوت 2012 2007 

 0.0 0.2 0.2 -0.2 0.6 0.8 -0.8 3.5 4.3 كردستان

 -0.1 0.5 0.6 -0.1 2.0 2.1 -0.6 12.0 12.6 بغداد
المناطق المتضررة من 

 داعش
28.0 25.7 2.3- 6.5 5.6 0.9- 2.1 1.8 0.3- 

 -1.3 0.8 2.1 -2.6 2.8 5.4 -8.8 14.9 23.7 الشمالية األخرىالمحافظات 

 -1.1 1.0 2.1 -3.6 3.1 6.7 -16.0 15.8 31.8 الوسط

 1.1 3.2 2.1 2.0 8.6 6.6 1.8 33.6 31.8 الجنوب

 .2012و 2007استناد ا إلى المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق للعامين  البنك الدوليالمصدر: حسابات 

 

 في المئة األدنى 40. الرخاء المشترك وتوزيع فئة الـ19الشكل 

 

 في المئة األدنى  40نسبة السكان من فئة الــ في المئة األدنى 40مساهمة لفئة الــ  

 28.63 25.10 9.95 8.10 كردستان

 39.06 36.27 2.69 21.24 بغداد

 42.74 44.39 69.36 70.66 سائر العراق

 40.00 40.00 100.00 100.00 المجموع

 .2012و 2007المصدر: حسابات معدّي التقرير استناد ا إلى المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق للعامين 
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 التقسيمات. منحنيات معّدل النمو، على الصعيد الوطني وبحسب 20الشكل 

   

IRAQ: PRO-RICH KURDISTAN: NEUTRAL 

  
BAGHDAD: PRO- RICH NORTH: PRO-RICH 

  
CENTRAL: NEUTRAL SOUTH: PRO-RICH 

  
Source: World Bank (2014) 
 

 (2014المصدر: البنك الدولي )
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ii. الفقر من للحدّ  العوامل المحّركة 

في  نموال من بداًل  لاالعمّ  دخل في التغيراتإلى  اأساسً  2012و 2007 نعاميال بين الفقر مستوى في االنخفاض يُعزى .51

 لاالعمّ  دخل في التغير كانل ثابتة، الفقر من لحدّ في ا خرىاأل متغيراتال أحدثتها التي المساهمات ظلت ولو(. 21 الشكل) العمالة

 المعاشاتإذ علّلت . (حاليًّا في المئة 18.9 مع مقارنة  ) 2012 عامال في في المئة 17.2 إلى الفقر تالمعد ضخفّ يس وحده

 انخفاض أتى أخرى، ناحية ومن. الفقر انخفاض مستوى من المئة في 27 نحو ،العام التوزيع نظام بخالف ،العامة والتحويالت

 إنخفاض كان الواقع، فيف. الفقر من الحدّ بشكل يتعارض مع  ،النظام إصالح بعد العام التوزيع نظام تحويالت من الضمني الدخل

 فيما ،اتقريب   النصف إلى الفقرمستوى  إنخفاض صيقلّ من شأنه أن  العام التوزيع نظام يجريهاالتي  اإلعاشة حصص تحويالت

 إجمالي من المئة في 13 بنسبة ة،المحليّ  المالية التحويالت سيما وال الخاصة، التحويالت ساهمتوكذلك . اثابت   آخر شيء كل يظل

 ونسبة الفقيرة المعيشية األسر في البالغين نسبة انخفاض ال سيّما الديمغرافية، العوامل أعاقت وقد. الفقر مستوى انخفاض

 الشكل في نبيَّ مُ ال بالشكل دالبال أنحاء جميع في العوامل مختلف مساهمات تفاوتتكما . الفقر من الحدعملية  الدخل،/االستهالك

22. 

 في الحّد من الفقر المساِهمة. العوامل 21الشكل 

 

 (2014المصدر: البنك الدولي )

 واألرباح واألسهم والمعدّات السكنية غير والمباني األرض مثل الممتلكات من جميع الدخول والريوع" المال رأس" يشمل المالحظات:

 وتشير .وعين ا نقد ا األخرى العامة والتحويالت االجتماعية الحماية شبكة تعويض إلى" األخرى العامة التحويالت" وتشير. وغيرها والفائدة

 نقد ا األخرى الخاصة والتحويالت ،(الخيرية المدفوعات) والزكاة والدولية الماليّة المحلية التحويالت إلى" األخرى الخاصة التحويالت"

 وعين ا.

 

عدد  معدالت انخفضت حيث ةالخمس الفرعية التقسيمات من فقط اثنين في الفقر من الحدّ  في العمالة ارتفاع ساهم .52

 وصالح 2 وسطالو البصرة) الفقر مستوى انخفض حيث األخرى ةالثالث الفرعية التقسيمات وفي(. 1 وسطالو دهوك) الفقراء

لو. الفقر زيادة إلى الفقراء بين العمالة مستويات انخفاض أدى ،(الدين  عدد معدالت فيها زادت التي التقسيمات في نفسه النمط ُسّجِ

 القطاع أهمية الفقر من الحد في العمالة تؤديه الذي المحدود الدور ويبرز. الفقر زيادة في العمالة انخفاض أسهم فقد: السكان

 .التقرير هذافي  الحق ا سيناقَش موضوع وهو العراق، في والراكد الصغير الخاص
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 كّل تقسيمالتغيرات المهمة في الفقر بحسب . 22الشكل 

 

 (2014المصدر: البنك الدولي )

ا حاد ااني التقسيمات التي تشهد المالحظات: يتضّمن هذا الشكل البي = كربالء والوسيط 2= ديالى واألنبار؛ الوسط 1في مستوى الفقر. الوسط  انخفاض 

 والمباني يضااألر مثل الريع من الممتلكات من المداخيلجميع " المال رأس"بابل؛ وسائر الجنوب: القادسية والمثنى وذي قار وميسان. يشمل ووالنجف 

 العامة والتحويالت االجتماعية الحماية شبكة تعويض إلى" األخرى العامة التحويالت" وتشير. وغيرها لفائدةوا واألرباح واألسهم والمعدّات السكنية غير

  وعين ا. نقد ا األخرى الخاصة والتحويالت والزكاة والدولية الماليّة المحلية التحويالت إلى" األخرى الخاصة التحويالت" وتشير .وعين ا نقد ا األخرى

 

iii.  الفقر نبذة موجزة عنمن هم الفقراء؟ 

، الفقيرة غير المعيشية األسر في ا هو عليهمّ م علىأ األدنى المئة في 40فئة الـ في المعيشية ةاألسر إن متوسط حجم .53

 المعيشية األسر تعليم أرباب مستوى من أقل الفئة هذهمن  األسر أرباب تعليم مستوى أن كما ،وعدد المعالين فيها أعلى

 ستة حوالي همفي نبم المتوسط، في أفراد 10 أكثر من علىفي المئة األدنى  40األسر من فئة الـ وتحتوي 16.الميسورة الحال

سهم و أقل، أو اابتدائي   اتعليم   حّصلوا األدنى المئة في 40ـال من فئة أسر أرباب خمسة أصل من أربعة وهناك. معالين  في يعملُخم 

 المناطق في األسر هذه تعيش أن المرجح ومن(. الخاص القطاع في وظائففي  غالبيتهم فيو) والنقل والتجارة والبناء الزراعة

في  60من فئة الـ المعيشية األسر من المئة في 80 ربايق ما فإن ذلك، نقيض وعلى. على قدم المساواة تقريب ا الريفية أو الحضرية

. معالين أربعة فيهم بمن أفراد، سبعة الفئة هذهمن  العادية المعيشية األسرة حجم ويبلغ الحضرية، المناطق في تعيش المئة األعلى

 العامة اإلدارة في يعملفي المئة تقريب ا  40و األقل، على اابتدائي   اتعليم  حّصلوا  من هذه الفئة األسر أرباب من المئة في 42 كما أن

 40الـ فئة في األسرة كونت أن احتمالمن  رجل يرأسها أسرة إلى االنتماء زاد ،2012 عامال وفي. التجاري أو في القطاع المالي أو

يكون  أن في التخمينات أحد ويتمثل(. ذكور يعيلها األسر جميع من المئة في 90 أن من الرغمب) المئة في 9 بنسبة األدنى المئة في

 .أرامل تعيلها التي المعيشية لألسر التي يتم تقديمها االجتماعية لحمايةل التحويالت المالية في لتوسعل انعكاس ا ذلك

. 2012و 2007 الممتدة بين العامين الفترة خالل األسرة بلر البشري المال برأس اسلبً  مرتبطة الفقر معدالت كانت .54

 يمثّل نسبةَ  االبتدائي التعليم من أقلقد حّصل  األسرة رب يكون أن احتمال كان فقيرة، المعيشية األسرة كانت إذا ،2012 عامال فيف

                                                           

 .العراق في الفقراء وغير للفقراء األساسية الخصائص صيلخّ  جدوال   2 المرفق يتضمن 16
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 من المئة في 5 سوى التعليم من أعلى مستوى أو الثانوي التعليم معيلها أكمل التي األسر تمثل ال ذلك، عكس وعلى. المئة في 52

 .الفقراء

 رب األسرة يكون أنالمحتمل  من حيث ،الفقر معدل بانخفاض ترتبط ال كامل بدوام العمالة أن لدهشةا ما يبعث على .55

من  وليس عملهم قطاعمن خالل  الفقراء بين التمييز احتمال ويزداد. عاطال  عن العمل تقريب ا سواء حد على الفقيرة وغير الفقيرة

 والتخزين والنقل البناء قطاعات وفي األسماك وصيد الزراعة في العمل إلى الفقيرة األسر أرباب ويميل. عملهم خالل وضع

 المئة في 40فئة الـ ضمن األسرة كونت أن خطر زيادة إلى الخصوص، وجه على ،البناء قطاع في العمل ىأدّ  وقد. واالتصاالت

 تشكل التي والتعدين، والمالية العامة اإلدارة قطاعات في األسرة رب توظيف كما قلّل. 2012 عامال في المئة في 8 بنسبة األدنى

 16و 9و 11 بنسبة األدنى المئة في 40فئة الـ ضمن المعيشية األسر وجود احتماالت من العام، القطاع في وظائف كبير حد إلى

 .2012 عامال في التوالي على المئة في

 2014 عامال في الفقر من الحدّ  في االنتكاسات: المزدوجة األزمة أثر. 2

 الحّد من على القضاء إلى أدت قد ،داعش التي شنّها تمردأعمال الو النفط أسعار هبوط أي ،المزدوجة األزمة أن يقدر .56

 ماليين بـثالثة ودفع ،2014 عامال في المئة في 22.5 إلى الفقراء عدد رفع مما ،2012و 2007 بين العامين تحقق الذي الفقر

انعدام األزمة )بقاء  سيناريو بين مئوية نقطة 7.5 بنسبة زادت قد الفقر تالمعد أن إلى التقديرات تشير 17.الفقر إلى آخر شخص

 في بتوتسبَّ ( مئوية نقاط 3 بمقدار) الفقر فجوة من زادت قداألزمة المزدوجة  أن يقدركما . زمةاأل وسيناريو ،األمور على حالها(

 .(5 الجدول) مئوية نقطة 1.3 بنسبة ككل البلد في الفقر ةدّ حِ  زيادة

 (BaU) بقاء األمور على حالها مقابل األزمة اإلقليمي، الصعيد على الفقر أثر .5 الجدول

 حّدة الفقر فجوة الفقر عدد األفراد 

 األثر 2014 2012 األثر 2014 2012 األثر 2014 2012 

 BaU األزمة BaU األزمة BaU األزمة 

 1.3 3.0 1.7 1.4 2.7 6.6 3.9 4.1 7.5 22.5 15.0 18.9 العراق

 1.5 1.7 0.2 0.2 3.1 3.7 0.6 0.6 9.0 12.5 3.5 3.5 كردستان

 0.3 1.6 1.2 0.5 1.0 3.4 2.3 2.0 4.4 12.8 8.5 12.0 بغداد

المناطق المتضررة 

 من داعش

25.7 20.5 41.2 20.6 5.6 5.3 14.2 8.9 1.8 2.2 7.3 5.0 

 0.6 1.8 1.2 0.8 1.6 4.4 2.9 2.8 5.6 17.7 12.1 14.9 سائر الشمال

 0.7 1.8 1.1 1.0 1.7 4.6 2.9 3.1 5.8 18.6 12.7 15.8 الوسط

 1.0 3.7 2.7 3.2 2.1 8.9 6.8 8.6 5.5 31.5 26.1 33.6 الجنوب

 (2016المصدر: كريشنان وأوليفييري )

 = بقاء األمور على حالها BaUالمالحظات: 

 األشخاص يشمل يالذ) عدم مزاولة أي عمل أن ويبدو. الفقر معدالت ارتفاع إلى والدخل العمالة معدالت انخفاض يؤدي .57

 النهيار نتيجة   ،األزمة انعدام بمستوى مقارنة   ،شخص 800 000 عن يزيد بما ارتفع قد( العمل عن والعاطليناشطين ير النغ

 العاملون لتحو   يؤدي أن المقدر من ذلك، على وعالوة  . داعش التي شنّها تمردال أعمال عن الناجم الجماعي نزوحوال النفط أسعار

 الزراعة قطاعي إلى بناءوال التصنيع قطاع من) ومنخفضة األجر إنتاجية أقل وظائف إلى عالية األجر أو إنتاجية أكثر وظائف من

 بنسبةتراجع  أو) 2014 عامال في من العملالمتأتي األسرة  دخلإجمالي  في المئة في 20 بنسبةتراجع متوسط  إلى( والخدمات

 في يزيدأكثر مما  وكردستان داعش من المتضررة المناطق في اآلثار هذه حجم ويزداد(. في إجمالي دخل األسرة المئة في 14

 داعش من المتضررة المناطق في اتقريب   النصف إلى انخفض قد الدخل إجمالي أن ريقدَّ  المثال، سبيل علىف. األخرى المناطق

 انخفاض إلى ،عملمن العمل ومن غير ال المتأتي دخلال في االنخفاض جانب إلى البطالة، معدالت في الزيادة وتُتَرجم. (23 الشكل)

 العراق في االستهالك من الفرد نصيب متوسط في المئة في 10 بنسبة اانخفاض   المحاكاة نتائج هرظِ وتُ . االستهالك من الفرد نصيب

تكون  أن احتمال إلى بالنظر معقوال   يبدو الذي ، األمرالدخل إجمالي في رقدَّ المُ  االنخفاض عن مئوية نقاط 4 بمقدار يقلّ  وهذا. ككل

 .الزمنومع مرور  الصعبة األحداث خالل استهالكها خفّفت قد األسر

                                                           
 .2014 عامال تقديرات إليها تستند التي المحاكاة لمنهجية شرح   على لالطالع 22 الحاشية انظر 17
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 األزمة مقابل بقاء األمور على حالها  –. التغيرات في مكّونات الدخل الفردي 23الشكل 

 

  (2016المصدر: كريشنان وأوليفييري )

 

 أنحاء جميع في ه لم يكن بالشّدة نفسهافإن المناطق، جميع طال قد األزمات لهذه السلبي التأثير أن من الرغم على .58

 مستويات أن رقدَّ يُ  المناطق، تلك وفي. آخر مكان أي من ةحدّ  أشدّ  وكردستان داعش من المتضررة المناطق في التأثير كانلقد . البلد

 زيادات ليهت مئوية، نقاط 6 بمقدار الوسطفي  لفقرا معدّل زاد حين في التوالي، على أضعاف أربع ازدادتو تضاعفت قد الفقر

 لفجوة بالنسبة وكذلك المناطق، جميع في لفقراءلدى ا الرفاه مستويات تدهورت كما. وبغداد والجنوب الشمال سائر في أصغر

 تهوشدَّ  الفقر فجوة أن رقدَّ ويُ . وكردستان داعش من المتضررة المناطق في آثاره أشد برزت حيث ،قياس حدّة الفقر ومؤشرات الفقر

 خط من بالقرب يعيشون الذين السكان من نسبةأعلى  أن بيّنمما قد ي أخرى، مناطق في عليه هي مما أكثر الجنوب في ازدادت

 كردستان في للرفاه السلبية اآلثار أن المرجح ومن(. 2015 الدولي، البنك) 2014 عامال قبل موجودة في تلك المنطقة الفقر

ا كافي ا، مل داعش من المتضررة والمحافظات  في األساسية المواد أسعار في عةالمتوقّ  الزيادة االعتبار في خذتأ لم ألنها تُقَدّر تقدير 

 تعليق أدى كما. 2014 عامال من عديدة أشهر خالل ردستانك في العام القطاع رواتب تعليق أو داعش من المتضررة المحافظات

 .المنطقة معاناة تفاقم إلى كردستان إلى االتحادية التحويالت

i. الجدد الفقراء" عن نبذة موجزة ؟باألزمة المزدوجة اتأثر   األكثر هم من" 

 اعمقً  أكثر - لألزمة المزدوجة نتيجة فقيرة أصبحت التي المعيشية األسر أي -" الجدد الفقراء" الذي طال إن األثر .59

 أن إلى التقديرات وتشير. والدخل االستهالكفي نصيب الفرد من  بخسائر ويقاس السكان، باقي على األثر أضعاف من بأربعة

 االستهالك من الفرد نصيب في المئة في 40 من بأكثر انخفاضعانت من  قد" جديدة فقيرة" أنها على هاعريفت تم التي األسر

 غير ثراأل على يدلّ  مما ،24 الشكل في النتائج هذه وتظهر. لألزمات نتيجة   الفردي الدخل في المئة في 51يقارب الـتراجع و

 الفردي الدخل في الخسائر معظم وتعزى. كردستان وفي داعش من المتضررة المحافظات في تعيش التي سراألُ  على المتناسب

من  الفرد نصيب أن غير(. 6 الجدول) المئة في 60 بنحو رقدَّ يُ  الذي ،العمل دخل انخفاض إلى" الجدد الفقراء" منها يعاني التي

 أخرى، ومرة. األزمات وسيناريوهات بقاء األمور على حالها بين المئة في 35 بنسبة اأيض   تراجع العمل غير من الدخل المتأتي

 .داعش من المتضررة والمناطق كردستان في ةحدّ  أشدّ  اآلثار هذه كانت
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 النسبة المئويةب التغيربقاء األمور على حالها(،  مقابل زمةوالدخل )األ كالستهنصيب الفرد من اال على األثر. 24الشكل 

 

 (2016ان وأوليفييري )المصدر: كريشن

 

 (BaU) بقاء األمور على حالها مقابل األزمة المعيشية، األسر من يالفرد دخلال مكونات على . األثر6الجدول 

 إجمالي عدد السكان الفقراء القدامى الفقراء الجدد 

 BaU األزمة % BaU األزمة % BaU األزمة % 
 -11.5 137.4 155.2 -12.2 49.2 56.1 -43.9 60.8 108.5 نصيب الفرد من االستهالك

          الدخل الفردي لألسرة المعيشية

 -14.9 155.3 182.5 -19.0 66.0 81.4 -50.7 71.0 144.0 إجمالي الدخل-

 -19.9 99.4 124.1 -23.6 41.4 54.2 -58.6 45.8 110.6 الدخل المتأتي من العمل -

 -6.3 27.0 28.8 -12.7 15.4 17.7 -35.3 12.9 20.0 الدخل المتأتي من غير العمل-

 -4.9 19.8 20.8 -11.2 12.7 14.3 -31.5 11.0 16.1 التحويالت العامة -

 -10.1 7.2 8.0 -19.2 2.7 3.4 -51.2 1.9 3.9 التحويالت الخاصة-

 2016المصدر: الحسابات التي قام بها فريق عمل البنك الدولي، 

 

 عدم المساواة بين الجنسين - داخلي ا والشبابب. الفئات المستبعدة: النازحون 

 . النازحون داخليًّا1

 في والغربية الشمالية العراق محافظات إلى سوريا من نفوذهم داعش ناشطو عوسّ  ،2014 ويوني/حزيران من ابتداء .60

 بين اداخليًّ  أسرة 354 000 بنحو يقدر مانزح  أعاله، ذکر وکما. وديالى كركوك في أقل وبدرجة ،الدين وصالح ونينوى األنبار

 النزوح من األکبر الجزء وحدث 18.شخص مليون 2.1 حوالي يمثل ما ،2014 عامال من ديسمبر/األول کانونو يونيو/حزيران

 المئة في 90 اوحده ونينوى الدين وصالح األنبار فيما مثّلت داعش من المتضررة الخمس المحافظات في لألشخاص القسري

 المحافظات إلى اتقريب   نصفهمو أخرى، محافظات إلى النازحين هؤالء من في المئة 63 انتقلكما . (25 الشكل) النازحة األُسر من

 مليون 3.2 - شخص مليون 4.2 العراق في ابلغ عدد النازحين داخليًّ  ،2015 عامال نهاية حلولمع و. العراق كردستان في الثالث

 باإلضافة - 2007و 2006 التي جرت في العامين لعنفا أعمال نتيجة مشردين زالوا ما شخص مليون 1و داعش لصراع نتيجة  

                                                           
 .2014 ديسمبر/األول كانون 25 إلى يناير/الثاني كانون من للهجرة، الدولية للمنظمة التابعة النزوح تتبع مصفوفة من بيانات 18

-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10

0

ع
مو
ج
لم
ا

ن
تا
س
رد
ك

اد
غد
ب

ش
ع
دا
ن 
 م
رة
ر
ض
مت
ال

ل
ما
ش
 ال
ر
ائ
س

ط
س
لو
ا

ب
نو
ج
ال

ع
مو
ج
لم
ا

ن
تا
س
رد
ك

اد
غد
ب

ش
ع
دا
ن 
 م
رة
ر
ض
مت
ال

ل
ما
ش
 ال
ر
ائ
س

ط
س
لو
ا

ب
نو
ج
ال

ع
مو
ج
لم
ا

ن
تا
س
رد
ك

اد
غد
ب

ش
ع
دا
ن 
 م
رة
ر
ض
مت
ال

ل
ما
ش
 ال
ر
ائ
س

ط
س
لو
ا

ب
نو
ج
ال

إجمالي السكان  الفقراء الجدد الفقراء القدامى
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 2015 عامال في الجدد النازحين من عدد أكبر ثالث العراق سّجل وسوريا، اليمن وبعد 19،20.ارسمي   مسجلالجئ  300,000 إلى

 21.(26 الشكل)

 والغربية الشمالية المحافظات من رس  األُ  نزوح. 25الشكل 

 

 2014 ديسمبر/األول كانون للهجرة، الدولية للمنظمة التابعة النزوح تتبع مصفوفة: المصدر

 

 2015 والعنف، بالنزاع المرتبطة الجديدة النزوح حاالت معظم تشهد التي البلدان. 26الشكل 

 

 مركز رصد التشّرد الداخليالمصدر: 

 

                                                           
 إقليم في منهم المئة في 97 يقيم حيث ،2015 عامال في العراق في سوري الجئ 000 244 من أكثر األمم المتحدة لشؤون الالجئين مفوضية سجلت 19

 عديم شخص 50 000ــب يقدر وما سورية، غير أخرى جنسيات من لجوء وطالب الجئ 43 000 من أكثر تسجيل تم ذلك، على وعالوة  . العراق كردستان

ا 11 015 منهم ،2015 عامال في العراق في الجنسية  الوسط والجنوب مناطق في يعيشون الذين الالجئين معظمف. هالعراق وجنوب وسط في يقيمون شخص 

 اإليرانيين واألتراك. الالجئين القاطنين في إقليم كردستان العراق هم من أن حين في وسوداني، وفلسطيني إيراني أصل من هم
 العنف،أعمال و الصراعات بتتسبّ  وقد. الماضية األربعة العقود مدى على العراق في واالقتصادية االجتماعية التنمية في حاسمة   مسألة   النزوح شّكل لقد 20

بأكثر  2008عدد النازحين داخليًّا في العراق ابتداء  من تشرين الثاني/نوفمبر  ويقدر. وخارجية داخلية هجرةفي  للبلد، الطائفية العرقية الوقائع عن فضال  

 في العسكري اإلمام مسجد تفجير منذ معمَّ مُ وال الطائفي العنف بسبب نزحوا قد اتقريب   شخص مليون 1.6 أن عتقدويُ . شخص مليون 2.8من 

 مليون 1.2 ما يقارب نزح وقد. 2005 عامال إلى 2003 عامال من مالمعمَّ  والعنف العسكرية العمليات بسبب 190 000كما نزح حوالي  ،2006فبراير/شباط

 رصد مركز) المجاورة البلدان إلى لجأواقد  عراقي مليوني من أكثر أن يقدر ذلك، إلى وباإلضافة. السابقة حسين صدام حكومة سياسات بسبب شخص

 (.2008 الداخلي، النزوح
 .(2016) الداخلي النزوح رصد مركز 21
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 22.العراق في محافظة 18من أصل  محافظات 8 من 2014 يناير/الثاني كانون منذ الذين تشّردوا اداخلي   النازحون أتى .61

 عديدة على محافظات تحتويكما (. المئة في 35) ونينوى( المئة في 42) األنبار محافظتي فيداخليًّا  النازحين معظم ويعيش

 يتركز ،ةدوالمقصالوجهة  حيث ومن. نبارواأل وديالى كركوك ذلك في بما صلية،األ محافظتهم داخل النازحين من عالية مستويات

 هجمات تسبّبتإذ . (27 الشكل) غيرها من أكثر المحافظات بعض تتلقى حيثب معينة، أماكنَ  في كبير بشكل اداخلي   النازحون

 العراق، كردستان إقليم في محافظات ثالث إلى شخص 800 000 لحوالي ليأوّ  داخلي نزوح  ب 2014 أغسطس/آب في داعش

 يونيو/حزيران وفي. المئة في 28 بنسبة العراق كردستان إقليم سكان عدد زيادة إلى ذلك أدى وقد. والسليمانية وأربيل دهوك وهي

 18 أصل من فقط محافظات سبع في( نسمة مليون 3.2أي ) اداخليًّ  النازحين السكان مجموع من المئة في 84 استقرّ  2016،23

 24.العراق في محافظة

 

 2016النازحة داخلي ا بحسب أقضية النزوح، حزيران/يونيو . عدد األُس ر 27الشكل 

 48للهجرة، الجولة  الدولية للمنظمة التابعة النزوح المصدر: مصفوفة تتبع

 

 في 60 من وأكثر اداخليًّ  النازحين من المئة في 90 حوالي يقيمإذ . الحضرية المناطق إلى اداخلي   النازحين معظم ينتقل .62

 النازحين تدفق بدون وحتى. فعال   المنهكة الحضرية الخدمات على اط  وضغ ذلك فرض وقد 25.المخيمات خارج جئينالال من المئة

                                                           
 .2016المنظمة الدولية للهجرة،  22
 .2016 ويوني/حزيران ،48 الجولة للهجرة، الدولية للمنظمة التابعة النزوح تتبع مصفوفة 23
 ؛والمثنى والقادسية قار ذيو والنجف وميسان البصرة محافظات من الجنوب ؛وأربيل والسليمانية دهوك محافظات من العراق كردستان إقليم يتكون 24

 .وواسط الدين وصالح ونينوى وكركوك وكربالء وديالى وبغداد وبابل نباراأل محافظات من ىالوسط يةشمالوالمنطقة ال
25 25UNHCR: http://reporting.unhcr.org/node/2547 
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 الحضر سكان من المئة في 57كما أن  2011،26 عامال منذ اسنويًّ  المئة في 3 بنسبة العراق في الحضر سكان نمو يزداد ا،داخليًّ 

 .فقيرة أحياء في يعيشون البلد في

تدنّي  بسبب انخفض قد استهالكهم يكون أن المرجح ومن. مختلفة بطرق اسلبً ورفاههم  اداخلي   النازحين استهالك يتأثر .63

 في كانوا يعملون الذين أولئك أما. والثابتة الدائمة واألصول السلع فقدان عن فضال   مساكنال من المتلقاة الخدمات تدفق أوجودة 

 عام استمّروا بشكل العام القطاع في وظائف يشغلون كانوا الذين النازحونو) معيشتهم وسبل وظائفهم فقدوا قدف، الخاص القطاع

 تواصلهم بسبب انقطاع هاكلّ  أو الخاصة المالية تحويالتهم بعض فقدوا قد كانوا أنهم كما. (التقاعدية ومعاشاتهم رواتبهم قبض في

 .(2016 ري،يأوليفيو كريشنان) وسعاأل والمجتمع أقاربهم مع

 أن رقدَّ ويُ . بصفة عامة لسكانل حجمه بالنسبة ضعف بمقدار اداخلي   لنازحينا استهالك من الفرد نصيب صتقلّ  قد .64

 تأثير ولكن. (28 الشكل) األزمة المزدوجة بسبب اتقريب   المئة في 22 بنسبة انخفض األسرة المعيشية كالاسته من الفرد نصيب

 كهاالاسته خفّفت قد سرألُ ا أن بافتراض (المئة في 61.6 بنسبة انخفاض) ةحدّ  أشدّ كان  الفردي الدخل إجمالي على زمةألاهذه 

 نتيجة   المئة في 62.5 بنسبة العمل دخل في كبير انخفاض إلى اأساس   االستهالك في االنخفاض عزىويُ . العصيبة وقاتألا لالخ

ها معدل من اتقريب   مرات بثالث أعلى أي السكان، من هذه الفئة في صفوف المئة في 27 إلى البطالة معدل ارتفعف. الوظائف لفقدان

 .السكان بالنسبة لمجموع

 متالكبا المرتبطة والخدمات األصول فقدان إضافةً إلى العمل، دخل في الهائل تدنّيوال العمالة إلى االفتقار ينطوي .65

 صفوف في عدد الفقراء معدل أن المحاكاة نتائج نبيِّ وتُ . اداخلي   النازحين بين الفقر معدل في كبيرة زيادة على ،مالئم مسكن

 من 4 أصبح أخرى، وبعبارة. السكان مجموع معدل ضعف أي المئة، في 38 إلى 23 من مئوية نقطة 15 بنسبة ارتفع النازحين

 مئوية نقاط 5 بواقع اأيض   تهوشدّ  الفقر فجوة زادت ذلك، إلى ضافةإلوبا. لألزمة نتيجة   فقراء اداخلي   نازحين أشخاص 10 أصل

 .(29 الشكل) السكان من الفئة لهذه مئويتين ونقطتين

 بالنسبة المئوية التغير ،(بقاء األمور على حالها مقابل األزمة) المعيشية األسر رفاه على األزمة المزدوجة تأثير. 28الشكل 

 

 2016المصدر: كريشنان وأوليفييري، 

 

 نتيجةً  الفقر دائرة في سقطوا الذين األشخاص عدد مجموع من شخص مليون نصف داخلي ا النازحون يمثل عام، بوجه .66

 أن بيد(. فقير مليون 2.8) للفقراء اإلجمالي العدد في الزيادة من المئة في 20 حوالي ذلك شّكلوي(. 30 الشكل) لألزمة المزدوجة

 في الفقراء، عدد في الزيادة من المئة في 62 اداخليًّ  النازحون لشكّ  كردستان، فيف. المناطق بين اكبير   ااختالف   يختلف التأثير هذا

. لألزمة المزدوجة نتيجة فقراء اداخليًّ  النازحين جميع يصبح لم ذلك، ومع. فقط المئة في 2 سوى الجنوب في يشكلوا لم أنهم حين

 المزدوجة، األزمة أعقاب في العراق في فقير ماليين 8ــل رقدَّ المُ  اإلجمالي العدد من المئة في 6 سوى الفقراء النازحون يشكل الإذ 

 .لألزمة نتيجة   فقراء أصبحوا فقط وثلثهم

                                                           
 .العالم في للتوّسع الحضري المتحدة األمم توقعات إلى ااستناد  الدولي البنك فريق عمل تقديرات. العالمية التنمية مؤشرات 26
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 (بقاء األمور على حالها مقابل األزمة) اداخلي   للنازحين بالنسبة الفقر في التغيرات. 29الشكل 

 

 2016المصدر: كريشنان وأوليفييري، 

 

 اداخلي   النازحين وغير اداخلي   نوالنازح ،الفقراء من إضافي عدد. 30الشكل 

 

 2016المصدر: كريشنان وأوليفييري، 

 يبدو ذلك، ىإل ضافةإلوبا. المستمر الصراع أو الدمار بسبب ديارهم إلى العودة من النازحين من كبير عدد يتمكن لن .67

 ،وبغداد العراق كردستان إقليم إلى نةالس   العرب ، انتقالثالالم سبيل ىعل) اداخليًّ  ينالنازح حركة على الواقع بحكم اقيود   هناك أن

 تسهيل الضروري من وسيكون. ساسيةاأل خدماتلا إلى الوصول على قدرتهم على يؤثر قد مّما ،وعودتهم إلى المناطق المحّررة(

 27األساسية. والخدمات والعمالة السكن على الحصول في المساواة عدم على القضاء خالل من المضيفة المجتمعات داخل إدماجهم

ز  عن فضال   ،اعصرال من رةالمتضرِّ  المناطق في وترميمها المساكن بناء إعادة دعم عبر والسياسي االجتماعي االستقرار ويُعَزَّ

 بإمكان بالتالي يصبحو ،الحجم ومتوسطة صغيرة محلية تمؤسسات مقاوال إنشاء على والمساعدة المحلية العمل فرص توفير

ا أنأومن ش. أراضيهم إلى العودة اداخليًّ  النازحين  البناء مواد مثل التكميلية، القطاعات من عدد في الطلب زيحفّ  ن ذلك أيض 

 28(.5 الصلة )اإلطار ذات والخدمات

 

 

 

 

                                                           
 .(2013) العراق في للهجرة الدولية المنظمة 27
 .(2015البنك الدولي ) 28
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 في العراق  ناسكاإل. 5اإلطار 

 
 وقد تفاقم هذا العجز ،الجديدة الرسمية المساكن في االستثمار وقلة والصراعاتالعقوبات  من عقود بعد اإلسكان في اومتنامي   اكبير   اعجز   العراق يواجه

 البناء وزارة احالي   رهقدِّ وتُ  ازدياد، في اإلسكاني العجز يزال وال. النازحين من الكبيرة والتدفقات المستمر روالتحض   السريع السكاني النمو بسبب

 العشوائية المستوطنات انتشار نتيجة القائمة المساكن نوعية تتدهوركما (. 2010 واإلسكان، البناء وزارة) سكنيّة وحدة مليوني عن يقل ال بما واإلسكان

 .المتدنية النوعية ذات

 

 المرتبطة ضرارواأل بالنزوحاألخذ  دونمن  حتى ا،سنوي  سكنيّة  وحدة 200,000 عن يقل ال ما على طلب توليد إلى جديدة سرأُ  تكوين ويؤدي

 ومن ،(2015و 2010 نعاميال بين) اسنوي   في المئة 3.3الذي بلغ  السكاني النمو بسبب المساكن على بسرعة المتزايد الطلب تأّزمو. عاتبالصرا

وف وس. (1997 عامال في 7.6 مقابل ،2012 عامال في أسرة لكل أشخاص 6.5) سرةاأل حجم متوسط انخفاض استمرار مع أكثر يتسارع أن المرجح

. على حاله المساكن لبناء الحالي المعدل ظل إذا 2020 عامال حلولمع  جديدة وحدة مليون 3.5 إلى 3 عن يقل ال ما إلى الحاجة العوامل هذه تخلق

 .الكبيرة االستثمارات من المزيد اعصرال من المتضررة المساكن بناء وإعادة اداخلي   نازحينلل اإلسكان احتياجات تلبية ستتطلب ذلك، إلى وباإلضافة

 

 ،بشكل سريع النمو في آخذة ذات النوعية المتدّنية الرسمية غير المساكن أن إلى اجزئي   ذلك ويرجع وعية،في الن تردّ   من الحالي رصيد المساكن ويعاني

 في يعيشون السكان من المئة في 40 إلى 30 أن إلى( 2014) خيرةاأل التقديرات وتشير. الفقيرة األحياء في شخص مليون 2.4 حوالي يعيش حيث

ففي السنوات . (2015h الدولي، البنك) المناسبة الصيانة وال تتلقى مكتظة السكنية الوحدات من قلاأل على المئة في 10 وأن للغاية سيئة سكنية ظروف

 740,000أكثر كان وحدها، بغداد وفي. رسمية غير تكون أن الممكن ومن المئة، في 90الـ إلىالثالثين الماضية، وصلت نسبة المنازل المشيّدة ذاتي ا 

 .األخرى األساسية العامة الخدمات أو الصحي الصرف أو المياه على يحصلون ال ومعظمهم ،2013 عامال في فقيرة أحياء في يعيشون شخص

 

 للنازحين الواسع التدفق أدى وقد. نازح مليون 3.2 عددهم البالغ اداخلي   النازحين من الكثير إليها لجأ التي المحافظات تلك في للغاية خطير الوضعإن 

 يلحق ولم. والمناطق المحيطة بها الحضرية المناطق في ال سيما ،(وحدة 500,000 من أكثر) جديدةال وحداتال على ضخم طلب خلق إلى اداخلي  

 والمجتمعات النازحين بين توترات خلقو العامة، الخدمات على ةشديد طوضغ فرض إلى أدى مما طلب،بما استجدّ من  المساكن المعروض من

 المناطق في السكنية الوحدات من كبير عدداألضرار أو الدمار الذي ألحق ب من جراء ديارهم إلى النازحين عودة تعرقلتمن جهة أخرى، و. المضيفة

 أن 2015 عامفي ال اعصرال من المتضررة المناطق في الدولي البنك أجراه تقييم وأظهر(. 2015i الدولي، البنك) داعش مع علصراا من المتضررة

 .الرماديمثل  اتضرر   المدن أكثر في المساكنرصيد  من المئة في 26 تمثل المتضررة السكنية الوحدات

 

 للنازحين الكبير التدفق أدى وقد. المعيشية األسر ميزانيات على اكبير   اعبئ   يضع مما العراقية، األسر من لعديدا بعيدة عن متناول المساكن زالت وال

 الدخل توسطةملوا نخفضةلما سراأل أنفقت ،2012 عامال فيف. اإلسكان سوق على كبير ضغط فرض إلى الحضرية المناطق نحو والمهاجرين اداخلي  

 سكان نصف من أكثر يعيشكما . (2012 ،يدنالم جتمعالم مكتب) والصيانة والمرافق العامة السكن على الشهري دخلها من المئة في 35 من أكثر

 في المتحدة مالسكن )األم تكاليف تحمل على قادرين ألنهم غير الفقيرة حياءاألب شبيهة ظروف في (النازحين غالبية ذلك في بما) العراق في الحضر

 صناعة وضعف الحضري التخطيطمركزيّة و األراضي إدارة سوءو والتنسيقية، المؤسسية القدرة ضعف أدى العرض، صعيد وعلى. (2016 العراق،

 العراقية، سراأل ربع إلى خمس بينوبالتالي، تتراوح نسبة األُسر التي تعيش باإليجار . البلد في المساكن من محدودّية المعروض إلى المساكن، بناء

 .(2014d الدولي، البنك) الخاص القطاع ينتجه رسمي ا رصيد المساكن المستأجرة من القليل ولكن

 

 حاجة هناككما أن . العراق في االضطرابات من المزيد ومنع االجتماعي التماسك على لحفاظا من أجل معقولة بأسعار المساكن توافر زيادة من المهم

 إلسكان،ل تمويل على الحصول فرص زيادة طريق عن المالءة والمقدرة على الدفع تعزيز ذلك في بما الصدد، هذا في القضايا من العديد حلّ  إلى

في و والتنظيم، السياسات صنع في الحكومة تؤديه الذي الدور وتقييد المنخفض، الدخل ذات المعيشية األسر إلى لتِصل اإلعانات استهداف وتحسين

 .اإلسكان خدمات وتقديم بناءفي  الخاص القطاعالوقت نفسه إشراك 
 

 . الشباب2 

 سنة 19 عن أعمارهم تقل سكانه من المئة في 50 ىحوال أن حيث العالم، في سن ا السكان أصغر من العراق سكان يُع دّ  .68

هم  المئة في 60ألن  والدولية، اإلقليمية المعايير حسبب مرتفع   العراقيين الشباب عددكما أن . سنة 29و 15 بين تقريبًا والثلث

 الزواج معدل ارتفاع إن. التوالي على النامية البلدان في المئة في 48و العربية البلدان في المئة في 54 مقابل سنة، 25دون الــ

 هذا عن اجزئي   هما مسؤوالن الخصوبة، معدالت على مباشر تأثير له وكالهما بالتعليم، اإلناث التحاق مستوى وانخفاض المبكر

 59 داتالالو عدد بلغي حيث المنطقة، في المراهقات لدى الوالدات تالمعد أعلى أحد العراق إذ يسّجل. الشباب من الكبير العدد

 .(2015f الدولي، البنك) إيران في 29.5و تركيا في 39.2و مصر في 46 مقابل امرأة ألف كلوالدة ل

ا حيوية   يضيفوا أن للشباب يمكنإذ . العراق في االقتصادية للتنمية وتحديات افرصً  كبيرال الشباب عدد يخلق .69  وابتكار 

 انخفاضكما أن . المحدودة الوطنية للموارد ااستنزاف   يشكلون فقد صحيح، بشكل ولكن إن لم يتم إدماجهم العراقي، االقتصاد إلی

 خارج عراقي شاب مليون 3.4 من أكثر وفي الواقع، هناك .المطلوب النجاح يصعّب عليهم تحقيق لدى الشباب، التعليم مستويات

 تعليمأي  يحصلوا على لم سنة 29و 15 بين أعمارهم تتراوح الذين الرجال من المئة في 18و النساء من المئة في 72و المدرسة،

سنة،  29و 15 بين أعمارهم تتراوح الذين الشباب بين ومن .(2014 ،اإلنمائي المتحدة األمم برنامج) تدريب أو فرصة عمل أو
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 المرحلة أكملوا منهم المئة في 28و االبتدائية، المرحلة أكملوا فقط وثلثهم ن،يميّ األ شبه أو نيميّ األ من المئة في 33.4هناك 

 بالمدارس االلتحاق معدالت انخفاض من الرغم وعلى. الثانوي التعليم بعد ما مرحلة أكملوا فقط المئة في 7و الثانوية، أو المتوسطة

 متابعة من األحيان من كثير في تمنعهم االقتصادية العوامل ولكن 29العراقي، للشباب امهم   اهدف   التعليم يمثّل التخرج، ومعدالت

 الشبابكما أن . للذكور المئة في 30.8و لإلناث، المئة في 57.7و المئة، في 34.6 الشباب بطالة تبلغعلى صعيد آخر، و. تعليمهم

في  للعمالة امحرك   جعله دون نيحوال وركوده الخاص القطاع ضعف أن حين في الحكومية، الوظائف في اناقص   تمثيال   لونممثَّ 

 (.31 الشكل) ينالعراقي لشبابصفوف ا

 2005 بين العامين الطائفية الحرب أدت وقد. العراقي الشباب حرمان من حرّية الحركة على المفروضة القيودتزيد  .70

 أنحاء جميع في المجتمعات بين تفصل مرئية غير حواجز خلق إلى المستمر، والديني العرقي الصراع أعقبها التي ،2007و

 أكثرو. مجتمعاتهم تجاوز حدود من يمنعهم األمن انعدام ألن العراقيين، جميع أمام الفرص ةبشدّ  ضيّقت ةالجغرافي ةفالعزل. العراق

 من كثيرال يوف 30.اليومية حياتهم في منألبا ينعمون بالشعور ال سنة 24و 15 بين أعمارهم تتراوح الذين من المئة في 40 من

ا يحدّ من ممّ  الطائفية، الهويات مع تتطابق أن إلىمتزايد  بشكل الجغرافية الحدود تميل خير،األ الصراع من المتضررة المناطق

 ديحدِّ  العراقيين، الشباب من عديدإلى ال وبالنسبة 31.أكثر فأكثر االحتكاك بين الفئات العرقيّة والدينيّة ويعّزز االنقسامات الطائفية

 العراقيين الشباب تجنيد الجغرافية العزلة وتسهل. المتعلّقة بالزواج تلك وحتى واالقتصادية االجتماعية قراراتهم الجغرافي موقعهم

 حماية في ادور   منحهم خالل من الشباب لتعبئة المجتمعية المظالم من المحليون الزعماء األقوياء يستفيد حيث ،الميليشيات في

 .مجتمعاتهم

 لشبابفل. الحكومة في ثقتهم عدم وزيادة الدولة مؤسسات عن العراقيين الشباب إبعاد إلى العامة الخدماتترّدي  ؤديي .71

 داخل محصورون العراقيين العموميين الموظفين معظم أن حيث المنتخبين، النّواب أو الحكوميين المسؤولين مع محدودة تفاعالت

. واألمن العامة الخدمات تقديم فعاليتها في أساس على الحكومة على يحكمون وهم. أمنية ألسباب المحمية الخضراء المنطقة

 عن للتعبير الفرصة لديهم أن يعتقدون الشباب من فقط المئة في 6 أن( 2009) للشباب الوطنية االستقصائية الدراسة ووجدت

 المجتمعات من العديد في الحكومة مع الوحيد اتصالهم فإن ذلك، على وعالوة   32.السياسية المؤسسات في وإسماع صوتهم آرائهم

يشّكلون نسبة  الشيعة أن إلى انظر   نةالس   إلى بالنسبة خاص بشكل للقلق مثير أمر وهو العراقية، األمن قوات خالل من هي المحلية

رت المناطق بعض في أنه من الرغم على) الجيشكبيرة من   ضمان في بشكل كبير اآلن السنية القبائل تشارك امؤخر   التي ُحّرِ

 الحياة في المشاركة قيمةيقدّرون  فقط في المئة منهم 40و بالسياسة، يثقون ال إنهم الشباب من اتقريب   في المئة 50 وقال(. األمن

 الحالي التصعيد من طويلة فترة قبل المدنية الحياة عن الشباب إقصاء مستوى ارتفاع إلى يشير اممّ  والسياسية، جتماعيةاال

 33.للصراع

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2009 ،في العراق والمراهقين لشبابالدراسة االستقصائية الوطنية بشأن ا 29
 .2009 ،في العراق والمراهقين لشبابالدراسة االستقصائية الوطنية بشأن ا 30
 .2016 األزمات،ب الفريق الدولي المعني 31
 .2009 ،في العراق والمراهقين لشبابالدراسة االستقصائية الوطنية بشأن ا 32
 المرجع نفسه. 33
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 تبعاد الشباب من سوق العمل. إس31الشكل 

 االستبعاد()مرتفع = مزيد من 

 

 2012 المؤسسية المالمح بيانات المصدر: قاعدة

 

 الثقة عدم جانب إلى( واإلهمال والتمييز النفسية والصدمات والعمالة التعليم إلى االفتقارو) الشباب استبعاد أدى قدل .72

 دراسة أبرزت وقد. العنيفة والجماعات الميليشيات قبل من تجنيدهم وتسهيل بينهم التطرف تنمية إلى الحكومية السلطات في

 ذكر وقد. التطرف تحّولهم إلى واحتمال الشباب بطالة بين الصلة( 2016 مارستيلر،-بورسون) العربي للشباب حديثة استقصائية

 ارئيسيًّ  اسبب  يشّكل  أخرى وفرص عمل فرص وجود عدمأن هذه الدراسة  همتشمل الذين الشباب نفي المئة( م 24) ربعال يقارب ما

 القتصادا حول أسوأ تصورات لشبابل كبير، وجود داعشل حيث العراق مثل بلدان وفي 34.داعش إلى الشباب بعض النضمام

 الشباب تزويد لالخ من كومةالح فتهخلّ  الذي الفراغ تمأل أن تطرفةلما جموعاتوالم ليشياتيللم كنويم 35.الطائفي الصراعو

 البديلة الفرصة تكاليف من والبطالة الدخل انخفاض يحدّ . قتصاديواال جتماعياال لالرتقاء وفرص   بالهوية بشعور   ينهمشالم

 التعليمولم يكملوا  قليلة، اقتصادية آفاق سوى داعشإلى  أو الميليشيات إلى انضموا الذين العراقيين الشباب معظمل ليسو 36.للتمرد

 محفوفة عمل ظروف في عادة   يعملون الناشطون الشباب کان ،العراقالفريق المعني باألزمة في  أفاد وکما. الثانوي أو بتدائياال

 أن المستحيل شبه من يجعل مما ،(أميركي دوالر 21.4أي ) األسبوع في دينار 25 000 من أکثر علی يحصلوا ولم بالمخاطر

 داعش قدمي ذلك، نقيض وعلى 37.(أميركي دوالر 180 حواليأي ) عراقي دينار 000 200 تبلغ أساسية إيجار تكلفة وادفعي

 داخل الشباب يكسبها التي السلطة إلى ضافةباإل ،في الشهر أميركي دوالر 1200و 400 بين مكان أي في شبابال مقاتلينلل

 إلى ويصعدون التقليدي للمجتمع الهرمي التسلسل علىيلتفّون  المتطرفة الجماعات إلى ينضمون الذين الشبابف 38مجتمعاتهم.

 ألسباب الميليشيات إلى لالنضمام الشيعة شبابال توافد كما. الدولة مؤسسات من خالل إليها الوصول عليهم يتعذر التي النفوذ مواقع

 البالد عن الدفاع في للتطوع استدعاهم الذي السيستاني علي العراقي الشيعي الروحي الزعيم التي أصدرها الفتوى عقب مالية غير

 إلى اأيض   ونميلي مفإنه المتطرفة، أو الطائفية الجماعات إلى لالنضمام اقتصادي حافز لديهم الشباب أن حين في لذلك،. ساتهاومقدّ 

 .المنظمات هذه في كأعضاء بالهدف شعور إيجاد

 

 عدم المساواة بين الجنسين . 3

. المجاالت من عدد في الرجل معتكافؤها  وانتكس ،كبير بشكل العراقية المرأة حقوق تآكلت األخيرة، العقود مدى على .73

 هي الرئيسية المعوقات فإن ،(6 اإلطار) المنطقة في أخرى ببلدان مقارنة   انسبي   اقوي   يزال ال للمرأة القانوني الوضع أن حين وفي

                                                           
 .(2016) مارستيلر-بيرسون أصداء 34
 .المرجع نفسه 35
 .(2011aالبنك الدولي ) 36
 .(2016)الفريق الدولي المعني باألزمات  37
 األميركي. لكونغرسل التابعة بحوثال دائرة 38
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 على اسلبي   اتأثير   العوامل هذه وتؤثر. العراق في األمن بتدهور ارتباطها عن فضال   وثقافية واجتماعية اقتصادية كبير حد إلى

 .البشري المال رأس نتائج على وكذلك القوى العاملة وفي التعليم في والنساء الفتيات مشاركة

 ثالث كل بين من فتاة هناكإذ . الجنس نوع إلى كبير حد إلى العراق في التعليم على الحصول في المساواة عدم يعزى .74

 ذاتها العمرية الفئة من فتيات 10 كل بين من واحدة أن حين في ،ةبالمدرس غير ملتحقة سنة 14و 12 بين أعمارهن تتراوح فتيات

 تظهرو ،الماضي العقد مدى على كبير بشكل االبتدائي التعليم في الجنسين بين التكافؤ نتحسّ  ذلك، ومع. قط ةرسالمدإلى  تذهب لم

 فإن التطورات، هذه من الرغم وعلى. كردستان في سيما وال النساء، من شابة جيالأل العلمي تحصيلال في واضحة عامة زيادة

 االبتدائية المدارس في مئوية نقطة 15و 32و 19 بنسبة الفتيان معدالت من بكثير أقل للفتيات اإلجمالية االلتحاق معدالت

 أو بالمدارس قط المرأة التحاق عدم سبب تفسير في األهم الجزء االجتماعية وتشّكل المعوقات. التوالي على والثانوية والمتوسطة

 وتشمل. الرئيسية األسباب هذه إلى( كردستان باستثناء) العراق في اإلناث من المئة في 50 إلى 40 نسبة تشير حيث منها، التسرب

 نل فتياتال أن وتوقع دارس،بالم الفتيات لتحاقا على الوالدين واعتراض ،األسرة وشواغل بكر،الم الزواج انتشار سباباأل هذه

 ضمن المدارس تقع ال الريفية، المناطق في سيما ال الحاالت، بعض وفي. (2014 الدولي، البنكالرئيسيّات )األجيرات  من تكون

 ويشكل. المزارع في للعمل المنزل للبقاء في الفتيات الحاجة إلى هي يد األمورقمن تع يزيدما و ،فتيانلل أو للفتيات السفر مسافة

 ثالث كلمقابل " الوطنية، االنمائية خطةلل اووفق  . أخرى عقبة   العالي للتعليم الفتيات تعد أن يمكن التي المتوسطة المدارس نقص

 األمم برنامج) الفتيات استبعاد يتم ما اغالب   المحدودة، األماكن وبسبب". واحدة متوسطة مدرسة سوى توجد ال ابتدائية، مدارس

 ضعف من أكثر وهي المئة، في 24 تسّجل نسبة البالغات النساء بين األمية أن هي والنتيجة(. 2012 العراق، في اإلنمائي المتحدة

 (.المئة في 11) العراقيين الرجال بين األمية نسبة

 التحصيل انخفاض ويرتبط. أسرتها وأحوال المرأة حياة جوانب جميع على المحدود التعليمي والتحصيل األمية تؤثر .75

 في المشاركة وانخفاض المهنية، الطبية الرعاية على الحصول في والصعوبات الصحية القضايافي  بالجهل النساء بين العلمي

. الفرص وانعدام االستبعاد من مفرغة حلقة كيحرّ  مما - المبكر الزواج احتمال وزيادة البطالة، معدالت وارتفاع العاملة القوى

 فإن قضائية، موافقة دونمن  سنة 18 سن دون للفتيات المبكر والزواج القسري الزواج على القانوني الحظر من الرغم وعلى

 الزواج ولكن مبكرة، سن في الفتيات إلى تزويج األسر عديدة أسباب تدفعف. أطفالها عن نيابة الزواج على توافق ما اكثير   رسَ األُ 

 أسرهن موارد على الضغط لتخفيف النساء أو الصغيرات الفتيات جيتزويتم لذلك، . لفقرا نتيجة يكون ما اغالب   والقسري المبكر

 العراقيات الفتيات ثلث إذ أن(. 2012 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج) األساسية السلع شراء على األسرة يساعد عوض مقابل وفي

من  وجيزة فترة بإنجاب األطفال بعد ويبدأن ،15قبل بلوغهم سن الــ منهن المئة في 5و ،من العمر 18الــ قبل تقريب ا يتزّوجن

 (.2014 الدولي، البنك) موالتقز   المبكرة الطفولة مرحلة في التغذيةسوء  بنتائج اقوي   اارتباط   المبكرة األمومة وترتبط. الزواج

 بلدان باقي في للمعدالت بالنسبة حتى نسبة متدنّية وهي المئة، في 15 العاملة القوى في المرأة مشاركة نسبة تبلغ .76

ا وهي المئة، في 25و 20 بين تتراوح نسب ا ذاتها بحد التي تسّجل ،أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة  ملحوظ بشكل متدنّية أيض 

. العاملة القوى في غير مندرجات العمل سن في العراقيات النساء منفي المئة  90إن (. 33و 32 الشكل) العالمية المعايير حسبب

 قليل عددويفيد . الوقت مرور مع بين النساء الناقصة العمالة وقد ازدادت جزئي، بدوام وظائف لديهن يعملن اللواتي معظم كما أن

 في المرأة مشاركة تمعدال وتتباين. (2014 الدولي، البنك) عمل عن يبحثن أنهن العمل سن فيو العامالت غير النساء من اجد  

 التوظيف تالمعد في وكذلك) الرجل مع التكافؤ من فقط تقتربكما أنها  التعليم، مستوى حسبب كبير على نحو العاملة القوى

 للنساء بالنسبة أما. (2012 العراق، في نمائيإلا المتحدة ممألا برنامجدبلوم معاهد ) أو جامعية شهادة على حصولها بعد( جورواأل

 حين في المئة، في 10 من أقل العاملة القوى في المشاركة تمثّلف التعليم، من أدنى أو متوسطة مستويات لنحصّ  اللواتي البالغات

نَ  للواتي أضعاف ستة من أكثر وتزيد المئة، في 24 إلى تتضاعف ثانويال تعليمال أن َهي نَ  اللواتي نسبة أن  ثانويال تعليمال أتَمم 

ل ذلك، ومع(. المئة في 75و 70 بين تتراوح التي الذكور مشاركة بمعدالت مقارنة  ) المئة في 67 وتصل إلى عالي،وال  تراجع ُسّجِ

ا األكثر النساء توظيف في المئة في 8 تهنسب ا يشهدن أعلى معدال أن كما ،2012و 2007 نعاميال بين تعلّم   تأكثر النساء تعلّم 

 39(.2014 الدولي، البنكتقريب ا ) المئة في 6و 5 بين البطالة

 

 

                                                           
 .2014البنك الدولي، مؤشر التنمية العالمية،  39
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 العراق في المرأة حقوق تآكل .6 اإلطار

 
 أجل من الضغط في العراقية النسائية المنظمات بدأت عندما الماضي القرن عشرينات إلى جذورها عودت العراق في الجنسين بين المساواةب المطالبة إن

 ثرهي خير توضيح أل الفترة هذه خالل الفتيات تعليم في تحققت التي المكاسبف. الرجل مع والسياسي واالقتصادي االجتماعي الحصول على التكافؤ

 ابتدائية مدرسة 45 إلى يذهبن فتاة 11 000 هناك كان 1930 عامال حلولمع و ،ةتلميذ 95 مع 1889 عامال في فتياتلل مدرسة أول افتتحتإذ . الحركة

 الثالثينات في بغداد في الحقوق وكلية الطب كلية في النساء ألول مرة قبول وتم ،1929 عامال في ثانوية مدرسة افتتحتكما . فتياتلل وخاصة رسميّة

 للحركة ارئيسي   اإنجاز   العراقية، المرأة حقوق في امعلم   شّكل الذي ،1959 العام في الشخصية األحوال قانون إقرار اعتُبر وقد(. 2008 إفراتي،)

 نتعيّ  نفسه، العام وفي. كبير حد إلى اإلرث قوانين وأصلح والطالق، الزوجات تعدد روحظّ  ،(سنة 18) لزواجسن ال دنىاأل الحد القانون دحدَّ ف. النسائية

 .العربي العالم في اوزاريًّ  امنصب   تشغل امرأة أول وهي للبلديات، ة  وزير امرأة   قاسم حكومة

 

 الحافز وكان. هملئ على النساء شجعمما  العمالة في انقص   المزدهر العراقي االقتصاد واجه البعث، نظام ظل في 1972 عامال في النفط قطاع تأميم وبعد

 ووظائف األمية، على والقضاء ،على حدّ سواء والفتيان لفتياتل والمجاني اإللزامي االبتدائي التعليم ذلك في بما والعمالة، العمل قوانين من مجموعة  

 التعليم طلبة من المئة في 45 يمثلن الفتيات كانت ،1980 عامال حلولمع و. األمومة واستحقاقات المتساوي، لعملل المتساوي األجرو المدنية، الخدمة

 والمهنيين الطالب من كبيرة   نسبة   النساء تشكلو. والجامعي الثانوي التعليم طلبة من المئة في 31وكذلك  ،1970 عامال في المئة في 29 مقابل االبتدائي،

 حوالي إلى 1968 عامال في المئة في 7 من الزراعية غير العاملة القوى في النساء نسبة وارتفعت. المدنية الخدمةو والتعليم والهندسة الطب مجاالت في

 إيران بين الحرب تسببت حيث الثمانينيات في الديناميكية هذه واستمرت(. 2006 والسكي، 1982 الشرقي،) 1980 عامال حلولمع  المئة في 20

 (.1999 إفراتي،) 1984 عامال حلولمع  المئة في 25 إلى العاملة القوى في المرأة حصة وارتفعت. العاملة اليد في حاد نقص في والعراق

 

 وإن المرأة، ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية على العراق قصدّ  1986 عامال وفي ؛1980 عامال في التصويت حق على المرأة وحصلت

 كبير حد إلى تمليها األمور هذه أن أساس على األسرية البنية داخل والفتاة المرأة بحقوق المتعلقة تلك سيما وال المواد، من عدد بشأن حفظاتت لديه تكان

 (.2003 ووتش، رايتس هيومن) اإلسالمية الشريعة

 

 اإلسالمية التقاليد بتبني حسين صدام قرار شّكلإذ . العوامل من لمجموعة نتيجة   المرأة وضع في التطورات هذه انتكست الثمانينات، أواخر في أنه غير

 في وكذلك العمل، قانون في القانوني المرأة وضع أضعفت وتشريعات مراسيم إدخال إلى أدى مما ا،رئيسي   عامال   السلطة لتوطيد سياسية كأداة ةوالقبليّ 

القوى  خارج النساءب الحكومة دفعت للرجال، العمل فرص لضمان محاولة وفي ،المقيّد االقتصاد ومع. الشخصية األحوالانين وقو الجنائية العدالة نظام

ا التسعينات في العراق على التي فُرضت الدوليةالعقوبات  أثّرت كما. المنزل داخل تقليدية أدوار حصرتهن فيو العاملة  النساء على متناسب غير تأثير 

 سحب علىأجبرتها  األسر عانت منها التي المالية المعوقات ألن هائل بشكل بالمدارس االلتحاق في الجنسين بين الفجوة ازدادتبالتالي، و. والفتيات

، المختلطة الثانوية المدارس على كذلك وفُِرض ا،قانون   مقيدة كانت الخارج إلى السفر في المرأة حرية كما أن. المنزل في للمساعدة المدارس من الفتيات

 (.2003 ووتش، رايتس هيومن) فقط ا أحادي الجنستعليم  بموجب القانون، أن تقدّم 

 

 احقوق   المرأة منحي ال فإنه ذلك، ومع. الجنس على القائم التمييز ويحظر القانون أمام متساوون جميعهم العراقيين أن على الحالي العراقي الدستور ينص

 دينية جماعة لكل ويسمح ،"الراسخة أحكامه" مع متناقضة قوانين نسَ  رويحظّ  للتشريع، األساسي المصدر هو اإلسالم أن ويذكر. األسرة داخل متساوية  

مؤشر المؤسسات االجتماعية ) واإلرث األطفال وحضانة والطالق بالزواج يتعلق ما في التمييزية الممارسات يجيز مما الشخصية، شؤونها تحكم بأن

 االفتراضات ذلك في بما العقوبات، وقانون الشخصية األحوال وقانون الضرائب قانون في أخرى تمييزية عناصر هناك تزال وال(. 2014 ،والجنسانية

 بين األجور في المساواة عدم إلى يؤدي مما االقتصادي، واالستقالل ختيارحريّة االل الكاملة ممارستها دون وتحول للمرأة التقليدية األدوار زتعزّ  التي

 .(2012 العراق، في نمائياإل المتحدة مماأل برنامج) القطاعات بعض في العمل من جراء المرأة على المفروضة والقيود والمرأة الرجل

 

 

 وتترّكزفي األعمال الحّرة  منخرطات مهاراتالو تعليممتدنّية من ال مستويات اللواتي لديهنّ  النساء تكون ما غالًبا .77

 الستفادةل إمكانية تقريب ا وال يملكَن أي األجر ومنخفضة رسمية غير في العادة الوظائف هذه تكون إذ. الخاص القطاع أنشطتهن في

اتُ و. التقاعدية المعاشات أو األمومة إجازة أو الصحي التأمين مثل من االستحقاقات  غير االقتصاد في العامالت النساء ستثنى عموم 

 ال عائلية مؤسسة في يعملن اتيوالل" النساء علىينطبق  ال ألن هذا القانون العمل قانون حماية من الخاص القطاع أو الرسمي

 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج) "وإشرافه األخ أو األم أو األب أو الزوج لسلطة فيها نويخضع األسرة أفراد سوى فيها يعمل

 المرأة أن الخاص القطاع نماذج فيال مؤسساتال من فقط المئة في 7 تأفاد ،2013 عامفي ال أجريت دراسة   وفي(. 2012 العراق،

 قطاعأما . (2013 ريمر،) التوالي على وليبيا ولبنان مصر في المئة في 24.4و 33.5و 34.9 مقابل الرئيسيين مالكيها أحد هي

 هذا في مشاركتهن زادت حيث النساء، من خاص بشكل مرتفعة   نسبة   ( فيضمّ أدناه نظرأ العامة، الخدمات نباج إلى) الزراعة

 .(2016 الدولي، البنك) 2010و 1980 نعاميال بين في المئة 50 إلى 30 من القطاع
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 15القوى العاملة في العراق )بين . المشاركة في 32الشكل 

 سنة، %( 64و

 
 العمل الدولية. المالحظة: تقديرات مستمدّة من نماذج منظمة

  .المصدر: مؤشرات التنمية العالمية

سنة،  64و 15. مشاركة المرأة في القوى العاملة )بين 33الشكل 

)% 

 
 المالحظة: تقديرات مستمدّة من نماذج منظمة العمل الدولية.

 لمصدر: مؤشرات التنمية العالمية.ا

 

 القوة في يشاركن اللواتي النساء معظم تختار ،فيه العمل استحقاقاترداءة و الخاص القطاع في فرصال نظًرا النعدام .78

 ثلثا ويعمل بأجر، وظائف في المستخدمات النساء من المئة في 70 تعمل ،وعلى العموم. العام القطاع في عمل عن البحث العاملة

 يذهبو. عال  تعليم  أو ثانوي تعليم مستويات حّصلن من على خاصة بصفة ذلك وينطبق. العام القطاع في المستخدمات النساء جميع

 القطاع وظائفف(. الكاملب الثانوي التعليم أتممن اللواتي) من ذوات المهارات الموظفات إلى العام القطاع في المرأة دخل معظم

 على العامة، اإلدارة في العاملين نصف حواليتشّكل النساء و. مهمة منافع وترافقها الخاص القطاع وظائف من أكثر تدفع العام

 (.2012 العراق، في اإلنمائي المتحدة األمم برنامج) القرار صنع مناصب أو عليا مناصب منهّن يشغلن ةقلّ  أن من الرغم

 عاماًل  ليشكّ  مما مماثلة، بخصائص يتمتع الذي الرجل من بكثير أقل المرأة تكسب ،المعنيّ  القطاع عن النظر بغض .79

 تصَ وخلُ . 2012 عامال في النساء من أكثر المئة في 20 المتوسط في الذكور كان كسب العام، القطاع فيف. العمل أمام آخر مثبًطا

 ثماني تزيد األجور في فالفجوة الخاص، القطاع في أما. الفجوة هذه من فقط المئة في 13 تفسير إلى البشري المال رأس خصائص

 إلى عزىيُ  ربما وبالتالي كبير، حد إلى مبرر غير الفجوة الجزء األكبر من أن حيث العام، القطاع في الفجوة عن اتقريب   مرات

 (.2014 الدولي، البنك) التمييز

 من لقلِّ ي الذي التنقّل حركة على قيودال فرض إلى وباإلضافة. األمن بانعدام اكبيرً  اتأثرً  العراق في النساء تأثرت قد .80

 البطالة معدالت ارتفاعبما فيها  ،الصراع بعد ما ظروف سمات فإن إحدى العمل، وفرص والصحة التعليم على الحصول فرص

 من مختلفة أنواع سيما وال العنف، بارتفاع في معدالت األحيان من كثيرال في تتمثّل ،العراق مثل العام ياألمنالمناخ  وضعف

 أشكال من قلألا على لشكل واحد العراق في المتزوجات النساء نصف يقارب ما يتعرضإذ . الجنس نوع على القائم العنف

 األسري العنفأشكال أخرى من و الشريكعنف  ارتكاب في متصاعد اتجاه بوجود نسانيةإلا المنظمات وتفيد ،الزوجي االعتداء

 مشكلة  يمثّل  ةالقانوني إلى موارد المساعدة العنف من الناجيات العراقيات لنساءا افتقار كما أن. القسري النزوح إلى المنسوب

 عقوبات غتصابواال األسري والعنف بالقتل المتعلقة العراقية القوانين دتحدِّ  كردستان، في القوانين من العديد وباستثناء. خاصة

 .(2012 العراق، في اإلنمائي األمم المتحدة برنامج) رجال  ، ال امرأة الضحية تكون عندما ،عقوبات ال تحدّد أي أو ،بديلة أو أقل
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IVالتحديّات والفرص . 

 جوانب جميع على بصماته األمن وانعدام الحوكمة وضعف والطائفي العرقي واالنقسام النفط على االعتماد ترك قد .81

 كان إذا فيها النظر ينبغي التي الفرص، بعض عن فضال   الرئيسية، التحديات على القسم هذا ويركز. العراقي واالقتصاد المجتمع

 استدامة لضمان األجل طويلة بأهداف اقتصادية إدارة تكريس( 1: )الفقر وخفض مستوى وشامل مستدام نمو تحقيق الممكن من

 (3) ومساءلتها؛ وشفافيتها شرعيتها زيادةبغية  دالبال في الضعيفة المؤسسات قدرة تعزيز( 2) ؛العراقية النفطية الثروة من المنافع

 الذي البشري المال رأس وتحسين حماية (4) وتنويعها؛ الوظائف إيجاد في أكبر بدور القيام من لتمكينه الخاص القطاع تنشيط

 الطبيعية الموارد حماية( 6) الفقر؛ من والحدّ  االقتصاد لدعم البنى التحتيّة بناء إعادة (5) الصراع؛ عقود خالل هائل بشكل تراجع

 سيتطلب المجاالت هذه من أي في متقدّ  إحراز أن بيد. المقبلة السنوات في لسكانل الرفاهو عيشال سبل لتأمين استدامتها وضمان

 وسيكون. مسؤولة بصورة الضرورية األساسية الخدمات تقديم من تتمكن حتى المؤسساتقدرة  وتعزيز األمنية الظروف تحسين

 قيعالذي ي والطائفي العرقي التشرذم من حالة إلى أدت التي الحوكمة قصور تسويةو المؤسساتب الثقة بناء إعادة الضروري من

 .للعراق األمد طويلة إيجابية نتائج أي تحقيق إلى الرامية الجهود جميع

 أ. اإلدارة االقتصادية

 لتمويل النفط إنتاج في السريع التوسع على زوتركّ  األجل، قصيرة حتياجاتال العراق في االقتصادية اإلدارة تخضع .82

 االستثماري اإلنفاق من دَّ وحَ  التنويع تحقيق دون ذلك حال وقد. أجالً  أطول تنويع استراتيجية بأي له عالقة ال كبير إنفاق برنامج

 هبوط عن الناجمة الحالية الصعبة االقتصادية للظروف نتاج مجرد هذه المشكلة تليسو. الجارية النفقات حساب على األساسي

 المالية األزمة سبقت التي االزدهار سنوات في حتى العراقية االقتصادية اإلدارة ميّزتها نّ إ بل األمني، اإلنفاق وزيادة النفط أسعار

 بمثابة العام والقطاع النفط عائدات ونعتبري نيالذ السياسات يَتَّبعه واضعو ونهج   دالبال في لمؤسساتضعف ال نتاج   هيف. العالمية

 .للسلطة مكافأة

 النطاق واسعة مباشرة وغير مباشرة آثار له كانمما  هائل، عام قطاع لتمويل األول المقام في النفط إيرادات ستخدمتُ  .83

 العام القطاع في سخية أجور سلّم بسبب اإلنفاق إجمالي من المئة في 40 من أكثر والتعويضات األجور وتمثل. االقتصاد على

 34 الشكالن) الماضي العقد في احاد   اارتفاع   العام القطاع أجور وارتفعت. الموظفين عدد في وكذلك الرواتب في كبيرة وزيادات

 األوسط الشرق منطقة في الفواتير أعلى من العراق في العامة األجور فاتورة تُعتبَر اإلجمالي، المحلي الناتج من وكجزء ،(35و

 المعلومات نظم في الرئيسية الثغرات ذلك في بما ،المرتبات إدارة في الشديد الضعف جوانبويزيد من تفاقم الوضع . أفريقيا وشمال

 استهالك احتياجات وتلبي. المتداولة السلع قطاع في حاد شلل   إلى اإلنفاق من النوع هذا هيمنة تأدّ  وقد. البشرية بالموارد المتعلقة

 حيث من الحقيقي االقتصاد على الحكومي اإلنفاققد يحقّقه  الذي المفيد األثر يلغي مما الواردات،بواسطة  كبير حد إلى السكان

 التحويالت تمثلإذ . أخرى رئيسية بنود بضعة من العام اإلنفاق فيتألّ  األجور، ومن جانب آخر غير. والخدمات السلع توفير

 ناقشتُ و 40.الوقود دعمإعانات و التقاعدية والمعاشات العام التوزيع نظام من كبير حدّ   إلى فوتتألّ  اإلنفاق، إجمالي مسخُ  واإلعانات

 على الجارية النفقات ارتفاعوبسبب . التقرير هذا من آخر قسمفي التقاعدية  المعاشات ونظام العام التوزيع نظام في الضعف نقاط

 األثر عوقت ذلك، على وة  الوع. النفط أسعار في االنخفاض وطأة تتحملو محدودة العامة االستثمارات تُعتبَر األمن، وعلى األجور

 اعتماد إدامة إلى بالتالي يؤدي اممّ  وإدارتها، وتنفيذها شاريعالم اختيار فيأوجه القصور  ةبشدّ  ةالعام اتستثمارلال المحتمل

ال يوجد الكثير  إذ، للدولة المملوكة المؤسسات تمويل هو الموازنة في ملحوظ آخر بند وثمة. وإيراداته النفط إنتاج على قتصاداال

 (.2012a الدولي، البنك) الخاص القطاع تنميةقيّد عملية ي البند وهذا ،من البيانات بشأنه

                                                           
 .(2014b الدولي، البنك) الموازنة المدّون في الدعم من بكثير أكبرهو  السوق أسعار من أقل لتسعير نتيجة للوقود الضمني الدعم حجم إن 40
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 . نمو األجور في القطاع العام34الشكل 

 

 

 وموظفي صندوق العراق، المالية، وزارة وتوقعات تقديرات: المصادر

 الدولي النقد

 األوسط الشرق بلدان في العام القطاع أجور مقارنة. 35الشكل 

 أفريقيا وشمال

 

 الدولي النقد صندوق وموظفي العراقية المصادر: تقديرات السلطات

 

 النفقات واإليرادات النفطية. غياب إدارة 1

 غير وهي النفط، عليها هيمني موازنة   الموجودة في التعقيدات لمعالجة زةمجهّ  غير العراق في المالية المؤسسات .84

 ةحدّ  من ويزيد التنويع يعيق اإليرادات إلدارة متسقة سياسات أي غيابف. النفط أسعار اتتقلب أثر من االقتصاد حماية على قادرة

 اإلنفاق، عملية لتسوية ماليّة آليات أو مالي احتياطي مخزون وجود عدمإلى  اونظر  . العام اإلنفاق الدورات االقتصادية في مسايرة

 بيّنت مسايرة وقد. اإلنفاق في قلباتبت اإليرادات اتتقلب رجمتَ تُ  المال، رأس أسواق إلى الوصول على العراق قدرة عدم ذلك في بما

 غير ممّولة تمويال   كانت في أغلب األحيان النفطي غير القطاع في الرأسمالية النفقات أنالعام  اإلنفاق الدورات االقتصادية في

 (.37و 36 الشكالن) التنويع وآفاق األجل الطويلة االقتصادية التنمية يقوض اممّ  ،متواترة نشاط لدورة تخضع كانتو كافي ا

 النفطي غير القطاع نمو نإذ أ. النفطي القطاع عجًزا شديًدا إزاء النفطيغير  القطاع يشهد االتجاهات، هذه استمرار مع .85

 الحكومية القطاعات مع تكامال   أقل فهو. (39و 38 الشكالن) بكثير أصغر قاعدة من ويبدأ يالنفط قطاعال في النمو من اتقلب   أكثر هو

 الموارد تسحب التي ستيعابيةاال والقدرة الحوافز لمواجهة جد ا ومتخلّف النمو صغير وهو ،يالنفطالقطاع  ا هو عليهممّ  الخارجيةو

 العام، والقطاع النفط من كبير حد إلى نيتكوّ  الرسمي العراقي االقتصاد أنبما و. (a 2012 الدولي، البنك) يالنفط قطاعال نحو

 العمالة على العام القطاع هيمنة من ذلك ويتضح. الرسمي غير االقتصاد الدخول إلى إلى هاجميع األخرى األنشطة تضطر

 االقتصاد داخل العراق تكاملعدم و النفطي، غير القطاع في النموهزالة و الخاص، القطاع وظائف نوعية رداءةو الرسمية،

 .العالمي
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 ، % من الناتج المحلي االجماليةالعام ات. االستثمار36الشكل 

 

 المصدر: تقديرات صندوق النقد الدولي وموظفي البنك الدولي

 . النفقات مسايرة التقلبات الدورية37الشكل 

 

 المصدر: تقديرات صندوق النقد الدولي وموظفي البنك الدولي

  

 غير النفطيو العام الناتج المحلي اإلجمالي فينمو ال. 38الشكل 

 

 

 تقديرات صندوق النقد الدولي وموظفي البنك الدولي المصدر:

الشرق  منطقة. مصّدرو النفط من العراق ومن 39الشكل 

 فريقياأاألوسط وشمال 

 

 بيانات صندوق النقد الدولي قواعد المصدر:

 

 اممّ  المالية، التحويالت عن فضاًل  العام، القطاع في واألجور للعمالة إيراداته من األكبر الجزء اليوم العراق يخصص .86

. الخاص القطاع وشلّ  العمل، سوق هيكل وقّلص الواردات، على البلد اعتماد من اأيضً  زاد ولكنه األجل، القصير االستهالك عّزز

 أمان شبكة العام القطاع في والتحويالت األجور تشّكل حيث ة،وملحّ  كبيرة اإلنفاق من الحالية العراق احتياجات أن حين وفي

 وأظهرت. المقبلة العقود في لالستهالك مستدام أساس وجود ضمان اأيض   الضروري منف ،المعيشية األسر من كبير لعدد حيوية

 على كبير تأثير لديها المستقبلفي  اإليرادات تعمالباس المتعلقة الخيارات أن( 2012a الدولي، البنك) الدولي للبنك دراسة  

( 1: )لعراقفي ا النفطية يراداتلإل المستقبلي لالستعمال خيارات أربعة الدراسة تأعدّ  وقد. االقتصاد في المستقبلية الديناميات

 الكامنة ةالدينامي وكانت. األجنبي االدخارو( 4) ؛الماليّة التحويالتو (3) العام؛ المال رأسو (2) وأعداده؛ العام القطاع أجور

 المدى وعلى. الرئيسية االقتصادية القطاعات على التبادل هذا وأثر واالستثمار االستهالك بين التبادل هي النموذج هذا وراء

 إلى الحكومة يبقى تحت تمويل سوف المحلي االستثمار أن إلى الدراسة تصَ خلُ  االقتصاد، في الكامنة قاتلمعول اونظر   القريب،

 يةالنفط يراداتاإل تخصيص طريق عن اإلضافية اإليرادات ومصادر العمالة حيث من التنويع منافع أوسع شأوستن. كبير حد
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 نظام في القصور أوجه بسبب يتضاءل أن حالمرجَّ  من القريب المدى على الخيار لهذا اإليجابي األثر ولكن. العام المال لرأس

 األجنبي الدخارل أو لتحويالتل يةالنفط اإليرادات تخصيص وسوف يؤدي. العراق في فالتكي   تكاليف أو العامة االستثمارات إدارة

أكثر  الواردات على إلى االعتماد االقتصادب يدفع األموال رؤوس تراكم عدم ألن االقتصاد ليحوّ  لن ولكنه االستهالك إلى زيادة

 .فاكثر

 نحو على واالستهالك الناتج وزيادة األجور رفعو العمل إنتاجية زيادة إلى العام المال رأس في االستثمار سيؤدي .87

" مرآب" صندوق أو خارجي انتقالي ادخار صندوق إنشاء خالل من القريب األجل في فتكيّ  تكاليف أي تخفيض ويمكن. مستدام

 أكبر بتجن   الخارج في "مرآب" صندوق شأن ومن. العام المال رأس رصيد زيادة مع اجانب   اإليرادات من جزء   وضعسي حيث

. ةالعام اتاالستثمار على نفقيُ  دينار كل من المئة في 50 من بأكثر تطالب أن شأنها من والتي التكيف، تكاليف من مرحلة

 أفضل النهج هذا وسيكون. واحد وقت في ستجري ةالعام النفقاتو اتاالستثمار إدارة في التحسينات أن هو الضمني واالفتراض

 العراق، تلك الموجودة في من أقوى مؤسسات تملك للموارد رةمصدِّ  بلدان في امحدود   انجاح   حقق مفهوم ووه مالية، قاعدة أي من

ل سريعة هيكلية لبيئة االستجابة في الكامنة الصعوبات إلى اجزئي   ذلك ويرجع  مالية قاعدة تطبيق ه من غير الواقعيأن ويبدو. التحو 

 بتغيرات يتسم الذيالعراقي  السياق فيوذلك  األجل، متوسطة إيرادات بإسقاطات ينالمرتبط الدين أو العجز تستهدف مةملزِ  سنوية

 إلدارة واستراتيجية األجل، متوسط عمليّ  مالي إطار وضعون من المستحسن كي وقد. النفط أسعار ات فيتقلببو كبيرة هيكلية

 (.2012a الدولي، البنك) العامة المالية إلدارةل قوي ونظام الديون،

تلبية التطلّعات  على ةقادر ومنتصفه والعشرين الحادي القرن من األول العقد أوائل في النفطية اإليرادات طفرة لم تكن .88

 يُعتبَر عام، وبشكل. األجل القصيرة المكاسب على تترّكز ةمجّزأ سياسات إلى ىأدّ  العراق في الحوكمة إطار ألنالمتوقعة له 

 والماء األمن مثل األساسية الخدمات توفير أجل من تكافح هيف. متّسق غير االقتصاد في العراقية الدولة تلعبه الذي الدور

 في نبيَّ مُ  هو وكما. والتشغيلي اإلداري المشهد على السيطرة خالل من الخاص القطاع تنمية نفسه الوقت في وتعيق والكهرباء،

. العراق في والتنمية االقتصاد في اأساسي   اطرف   يصبح لكي الخاص لقطاعأمام ا الفرصة تتاح أن يجب التقرير، هذا من أخرى نواح  

 ؛اوحده ةالعام اتواالستثمار المالية بالسياسة والتنويع، المنتج واالستثمار النفقات تسوية في المتمثل التحدي مواجهة يمكن وال

 التمويل مصادر ينّوع يستطيع أن مالي قطاع (1): يلي ما ذلك يشمل أن وينبغي. مرن نفطي غير اقتصاد دعم إلى ذلك حتاجي إنما

 الوظائف من كاف   عدد   خلق على ني  قادرَ  خاص وقطاع عمل سوق( و2) لصدمات؛ا متصاصال أداة بمثابة يكونأن و اتلالستثمار

 عامال قطاعال بواسطة الخاص القطاع جري مزاحمةت واليوم،. الخاص القطاع نشاط زيعزّ  استثماري ناخ( وم3الجودة؛ ) عاليةال

نفسه  الرسمي الخاص القطاع يجدكما . االقتصاد في إنمائي دور أي يلعب ال مالي وقطاع للغاية، ضعيفة أعمال وبيئة ضخم،ال

 تكاليفمنخفض ال رسمي غير وقطاع عوامل اإلنتاج من جهة،و المنتجات أسواق أداء عرقلتُ  للدولة مملوكة مؤسسات بين عالق ا

 لتحوّ  التي الحوكمة في القصور أوجه معالجة الحكومة ب على، سيتوجّ القضايا هذه بشأن متقدّ  إحراز وبغية. من جهة أخرى

 .الطائفي ممارسة النفوذو الريوع الستخراج حيز إلى العام القطاع

 . التنويع والتجارة2

ا  تقييم أي من الدولة وهيمنة الصراع إرث يجعل العراقي؟ االقتصاد تنويع إمكانات هي ما .89  الجانب وفي. اصعب  أمر 

 الذي هسكان عدد أن كما. والسياحة الزراعة نطاق زيعزّ  مما ما، حد إلى متنوعة ومناخية بمزايا جغرافية لعراقا يتمتع اإليجابي،

 والعراق أصغر، بلدفي  متاحة تكون لن التي التنويع استراتيجية من كجزء المهارات صبتخص   يسمح نسمة مليون 30 عن يزيد

 إلى حدّ كبير تتجاوز وهي التقرير، هذا يوضح كما عديدة العوائق فإن ذلك، ومع. انسبي   القريب الماضي في اتنوع   أكثر كان

وإقدام البلدان المجاورة له  البيئي اإلهمال بسبب الزراعي وإنتاجه العراق أنهار إمكانات تدهورت قدل. الحالية األمنية المعوقات

 القصير المدى على الخام النفط إنتاج مستويات على للحفاظ اقتصادية سياسات صتّصِ خُ كذلك، و. هعلى تحويل مجاري أنهار

 حيث العراق في البشري المال رأس تآكل وقد. أجال   أطول ومنظور أخرى أنشطة حساب على األساسية الواردات توافر وضمان

موجة و البعث اجتثاث لعملية الصارخ والتنفيذ اإلدارة وسوء والصراعاتالعقوبات  من عقود من والصحة التعليم نظام عانى

 2012 الدولي، البنك) للعراق قتصاديةاال الدولي البنك مذكرة سلّطت ذلك، ومع. المهرة العراقيين من دمغةاأل هجرةعارمة من 

a)  وهي قطاعاتكبيرة تحفظات مع كانت وإن تنويع، استراتيجية أي قيادة على القدرة لديها التي القطاعات بعضالضوء على ، 

 رأس في ضخمة استثماراتهذا األمر  يتطلبولكن، . والبتروكيماويات والطاقة( الدينية السياحةال سيما و) والسياحة الزراعة

 .التحدي هذا مواجهة على اقادر   اع  موسَّ  اخاص   اوقطاع   العام، للقطاع اجديد   ادور  و والبشري، المادي المال

 الواردات نسبة انخفضتإذ . الزمان من عقد   قبل عليه كان اعمّ  اليوم العالمي االقتصاد ضمن تكاماًل  أقل العراق إن .90

 120 من النصف من كثرأل - العالمي قتصاداال داخل البلد لتكامل واسع مقياس وهو - جمالياإل المحلي الناتج من والصادرات
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 الحاد االنخفاض في االنحداري االتجاه هذا سببويكمن . (40 الشكل) 2014 عامال في المئة في 50 إلى 2004 عامال في المئة في

 المالية، األزمة خالل النفط أسعار النخفاض كان وقد. اإلجمالي المحلي الناتج من مئوية كنسبة والواردات الصادرات حصة في

 االقتصاد قدرة عدمإلى  اأيض   تشير اإلحصاءات أن مع التجارة، حجم على كبير سلبي   أثر   ،2014 عامال منذ األخير االنخفاض يليه

 غير التصديرية المنتجات من العديد تطوير من العراق يتمكن ولم. جديدة أسواقدخول و جديدة منتجات من االستفادة على

( بالمقارنة مع البلدان 332) التصديرية المنتجات من عدد أقل العراق يسّجل ،41 الشكل في مبين هو وكما. يةالنفطالمنتجات 

اوال  ،األخرى ذات المستويات المماثلة من نصيب الفرد من الدخل.  وبكاأل منظمة في خرىاأل بلدانال عن كبير بشكل يزال متأخر 

 مثل احجم   أصغر اقتصادات لها المنطقة في أخرى بلدان في عليه هو مما بكثير أقل العراق في درةالمصَّ  المنتجات عدد أن كما

 عامال في صادراته من المئة في 96 الخام النفط شكل حيث ا،جديد   ليس النفط على العراق اعتماد أن حين وفي. وقطر الكويت

 واألجزاء والمنسوجات الغذائية الصناعات هافي بما الصناعية، المنتجات من اعدد   وشملت اتنوع   أكثر هصادرات سلة كانت ،1980

 منتجات تمثلف الحاضر، الوقت في أما. الزراعية المنتجات من واسعة مجموعة عن فضال   ،واألسمدة والكيماويات الميكانيكية

 (.2 قالمرف انظر) النفطية غير الصادرات من المئة في 75 من أكثر الذهب

 من ذلك وسيزيد. وتنوعه نموه دعمب في ما يتعّلق ملزمة قضية البلدان المجاورة له مع العراق تكامل فرص زيادة إن .91

 قد تكامل العراقلة أمس في مالتقدّ  ولكن. عليه والحفاظ اإلنتاجيةفي  نموأي  تحقيق الصعب من سيكون بدونه الذي أسواقه حجم

 في والتطورات الكويت، وغزو العراقية، اإليرانية الحرب ذلك في بما ،خصوماتوال ةيالجيوسياسالعقبات  بسبب عقود منذ توقف

 منظمة في اعضو   ليس العراق أن كما. اإلقليمية القوى بين خصوماتال عن فضال   سوريا، في األهلية الحرب اومؤخر   كردستان،

 .(2012a الدولي، البنك) التجارة لتنمية المؤسسية والهياكل ساسيةاأل صاتالتخصّ  من عدد إلى يفتقر وبالتالي العالمية التجارة

. الصادرات والواردات، % من الناتج المحلي 40الشكل 

 2014-2004اإلجمالي، 

 

 

 تقديرات صندوق النقد الدولي وموظفي البنك الدوليالمصدر: 

. عدد المنتجات المصد رة ونصيب الفرد من الناتج 41الشكل 

المحلي اإلجمالي )الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالدوالر 

  األميركي(

 

مؤشرات التنمية العالمية وقاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية المصدر: 

 السلع األساسيةلتجارة 

 

 إلى مستغلة غير العراقية للصادرات الجغرافي التنويع إمكانات تزال ال الخصوص، وجه على بالتجارة يتعلق ما في .92

 ستثمارواال التجارة تدفقات تظل والثنائية، قليميةاإل التجارية تفاقياتالا من عدد وجود رغمو. المنطقة داخل سيما وال كبير، حد

 البنك) كبيرة ستكون المنطقة في قتصاديةاال الروابط توسيع فوائد وإن كانت محدودة، قليمييناإل التجاريين شركائه مع العراق في

 تركيا وما زالت النفطية، غير العراق لصادرات رئيسية   وجهة   المتحدة العربية اإلمارات دولة أصبحت وقد. (2014c الدولي،

 هذه ولكن آخر، ارئيسيًّ  اشريك   المغربو العراقية، للسلع دمستورِ  أكبر ثاني األردن كان ،سنوات عشر قبل ،ولكن. امهم   اشريك  

 ال يوجدحيث  النفطية، غير الصادرات من الوجهات حيث من اتنوع   أكثر النفط من العراق صادراتكما أن . تستمر لم الروابط

 آسيا وشرق وجنوب وأوروبا الشمالية أميركا مثل بعيدة أماكن في تتوّزع التي العراقية، الصادرات ربع من أكثر يمثل بلد أي
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 إلى إما منها العظمى الغالبية تتَّجه حيث المنطقة، داخل النفطية غير الصادرات معظم شحن يتم ،وفي المقابل(. 42 الشكل)

 .في المئة( 12) تركيا إلى أوفي المئة(  72) المتحدة العربية ماراتاإل

 الشكل في مبين هو كماف. العراق في كبير حد إلى مستغلة غيرا أيضً  الخدمات تجارةو الخدمات قطاع إمكانات تزال ال .93

ا العراق كان ،43  جمالياإل المحلي الناتج في الخدمات تجارة مساهمة حيث من أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في ناشز 

 ،(ئةالم في 16) أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في البلدان معدّل نصف من أقل تهحص بلغت حيث ،2012 عامال من ااعتبار  

 على وعالوة  . جد ا كبير النمو هامش فإن وبالتالي(. المئة في 13) الصراع من المتضررةو األخرى الهّشة لبلدانحتى بالنسبة لو

 ينرئيسي ينعنصر ماكونه عن فضال   اإلنتاج، أشكال من شكل أي في أساسية مدخالت خدماتتجارة الو الخدمات قطاع يمثّل ذلك،

 تصبح أن يمكن كما. هعتنوّ و هلنمو وضروري ا التنافسيّة العراق لقدرة ارئيسي   اد  محدِّ  عامال   اميجعله مما بلد، أي في الموصوليّة من

 في األخرى للبلدان بالنسبة الحال تكان كما للوظائف امصدر   وكذلك والغاز، النفط قطاع خارج للصادرات اهام   امصدر   الخدمات

 قدف. للعراقيين كبيرة فائدةب الخدمات توريد وتحسين التنظيمي طاراإل حالصإسيعود  قتصادي،اال السياق عن اوبعيد   41.المنطقة

السفر إلى الخارج سعي ا  إلى ، بالعراقيينوالتعليم الصحية الرعاية مثل ،الحيوية الخدمات تقديم في الرئيسية الفجوات دفعت

 .مع ا والدولة لمستهلكينعلى ا التكاليف ارتفاع سبّب مما خدمات،ال هذهللحصول على 

 2014 الوجهة، حسبب الصادرات حصة. 42 الشكل

 الصادرات النفطية

 

 الصادرات غير النفطية

 
 المصدر: قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسيةالمصدر: 

 

 ، % من الناتج المحلي اإلجمالي 2012. التجارة في الخدمات، 43الشكل 

 
 2016المصدر: مؤشرات التنمية العالمية، 

                                                           
 مالوال ،والضيافة والسياحة ،والجملة التجزئة تجارة مثل الخدمات قطاعات في كبير بشكل الخليجي التعاون مجلس بلدان استثمرت المثال، سبيل على 41

 (.2015 ماكينزي،) الوظائف وخلق اإلجمالي المحلي الناتج نمو من المئة في 60 من بأكثر تساهم أن المرجح من والتي والبناء،
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 التكامل منافع تسخير على العراق قدرة على - وخلفها الحدود عند - العقبات من عدد يؤثر العامة، السياسة منظور من .94

 شروطو مفرطة، استيراد رسومفرض و االستيراد، حظر مثل العراق، في التقييدية التجارية السياسات تشكل ال. التجاري

 في األمام إلى هامة   خطوة   خطا قد العراق أن حين وفي. للفساد كبيرة افرص   تخلق بل فحسب، التجارة أمام عوائق الترخيص،

. التعريفات وتخفيض الصفرية غير النطاقات عدد تخفيض يلزم فإنه ،الجمركيّة للتعريفات جديد جدول باعتماد 2010 عامال

حتّل مرتبة  وي اللوجستية، والخدمات والنقل الجمركية الكفاءة ذلك في بما التجارة، تيسير حيث من نظرائه عن يتخلف فالعراق

 ذلك ظهروي. التجارية اللوجستية الخدمات كفاءة مجال في الدخل المتوسطة البلدان من وغيرها اإلقليميين نظرائهعن  متأخرة جد ا

 عامال من ااعتبار   ااقتصاد   189 أصل من 178 المرتبة في العراق يصنف الذي" الحدود عبر لتجارةل" البنك الدولي مؤشر في

 المستندات حيث من) واالستيراد للتصدير اللوجستية بالعملية المقترنين والتكلفة الوقت المؤشرات وتقيس(. 7 الجدول) 2016

 تم اعتماد بعض األنظمة المجاالت، من ذلك وغير والمنافسة والجمارك النقل مجال فيأما (. مثال   التحتية والبنية واإلجراءات

 واللوجستيات بالنقل المتعلقة العراق تشريعات أن كما. الموارد نقص ما يعزى ذلك إلى اوغالب   ذ،فَّ نَتُ  لم هاولكن الوضع لتحسين

بطء ب مقترنة   ،العوامل وهذه. التأخيرفترات و التجارة تكاليف من تزيد التي المتدهورة التحتيّة للبنية بالنسبة الحال يه كما قديمة

 سلسلة إقامة في تساهم هاكلّ  ،العاملة القوى مهارات وانخفاض وتكلفتها العالية واالستيراد التصدير خيصاترإصدار  إجراءات

 في الحدود عبر الرسمية غير التجارةيتسع نطاق  ومن جهة أخرى،. المقدَّمة الخدمات تردّي وبالتالي األداء ضعيفة لوجستية

 حالة فيو. الرسمية التجارة في لمشاركةإلى ا لشركاتالتي تدفع ا الحوافز ضيقوّ  مما ،على حد سواء والصادرات الواردات

 الشروط مثل ،العراق في للعمل األجانب المهنيين أمام عقبة تشكل التيو الحدود تتجاوز التي القيود من العديد هناك الخدمات،

 ،التأشيراتللحصول على  قامةاإلوشروط  ،الشهادات معادلة وعدم الجنسية، وشروط المحلية، السلطات لمختلف المتضاربة

 إطالق على ساعدسي هذه القيود إلغاءف. نوالمهنيو األجنبية الشركات بها تقوم التي التدقيق عمليات أداء على المفروضة والقيود

 .على المستوى المحلي ونمو عمل فرص وخلق القطاع هذا إمكانات

 . التجارة عبر الحدود7الجدول 

 العراق المؤشر
شرق األوسط وشمال ال

 أفريقيا

الدخل العالي من منظمة التعاون 

 االقتصاديوالتنمية في الميدان 

 15 65 69 امتثال الحدود )بالساعة(المدة الالزمة للتصدير: 

 160 445 1018 التكلفة الالزمة للتصدير: امتثال الحدود )بالدوالر األميركي(

 5 79 504 المدة الالزمة للتصدير: امتثال المستندات )بالساعة(

 36 351 1800 األميركي(التكلفة الالزمة للتصدير: امتثال المستندات )بالدوالر 

 9 120 131 امتثال الحدود )بالساعة(المدة الالزمة لالستيراد: 

 123 594 644 : امتثال الحدود )بالدوالر األميركي(لالستيرادالتكلفة الالزمة 

 4 105 176 المدة الالزمة لالستيراد: امتثال المستندات )بالساعة(

 25 385 900 المستندات )بالدوالر األميركي(التكلفة الالزمة لالستيراد: امتثال 

 2016المصدر: تقرير البنك الدولي حول ممارسة األعمال التجارية، 

 في الماضي ااجتذابه في انسبيً  العراق نجح وقد والتنويع، التجارة في احاسمً  اعنصرً  المباشر األجنبي االستثمار شكل .95

 العراق شهد ،2013و 2004 نعاميال فبين(. 44 الشكل) العنف أعمال توتصاعد النفط أسعار في األخير االنهيار وقع إلى أن

 اهذ تدفقات بلغت ،2013 عامال وفي. (45 الشكل) إلى الداخل المباشر ألجنبيا الستثمارا تدفقات في أضعاف عشرة قدرها زيادة

 مثل من العراق، بكثير أكبر اقتصادات إلى وصلتالتي  لتدفقاتا قيمة مبلغيوازي هذا الو ،أميركي دوالر باليين 6 نحو الستثمارا

اإلجمالي  المحلي الناتج من حصة أكبر المرتبة الثانية من حيث احتلّ  العراق في المباشر األجنبي االستثمار أن كما. ونيجيريا مصر

 هذا من األكبر الجزءتلقيا  والبناء النفط ي  قطاعَ  أن حين وفي. (46 الشكل) أنغوال مباشرة  بعد األوبك بلدان بين المئة( في 3.1)

ا أخرى قطاعات هناك ، إال أناالستثمار  هذه حجم يدلّ  ذلك، على وعالوة  . والعقارات والطاقة النقل ه، بما فيهامن استفادت أيض 

 األعمال وشبكات والتكنولوجيا المهارات عن فضال   ضخمة، أجنبية أموال رؤوس اجتذاب على قادر   العراق أن على التدفقات

 .امحلي   المتاحة غير الدولية

 تؤثر والعنف، والصراع الهشاشةأوضاع  من المتضررة األخرى البلدان في الحال هو كما العراق، ففي ذلك، ومع .96

 على الضوء سلطمما ي األمنية، الشواغل من أكثر المباشر األجنبي االستثمار على السياسية بالمخاطر المتعلقة التصورات

 االستثمار تدفقات بدأت ،2013و 2010 نعاميال بين الحادة الزيادة أعقاب وفي. بالحوكمة المتصلة الضعف أوجه معالجة أهمية

 متعددة مؤسسة 60 على 2010يوليو/تموز في استقصائية دراسة أجريت في هذا السياق،. التراجع في العراق إلى المباشر األجنبي
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وسمحت  ،المتضررة من أوضاع الهشاشة والصراع والعنف بلدانال من األقل على واحد بلد في استثمارات لديها كانت الجنسيات

 مسألة تمثّل أن ال بد السياسية المخاطر أن الواضح ومن. السياسية المخاطر إزاء المستثمرين مواقف هذه الدراسة باستكشاف

إلى  هشاشة والصراع والعنف، أكثر مما هي بالنسبةالمتضررة من أوضاع ال بلدانال في لمستثمرينإلى ا بالنسبة ة جد ابارز

 المستثمرين أن تأظهر الدراسة االستقصائية أن ما حد إلى المستغرب ومن. أخرى نامية أسواق في يعملون الذين لمستثمرينا

 التغييرات مثل ،السلبية الحكومية التدخالت بشأن يقلقون المتضررة من أوضاع الهشاشة والصراع والعنف بلدانال في األجانب

يقلقون  مما أكثر ،العقود وانتهاك الملكية ومصادرة العمالت على المفروضة والقيود السيادية الضمانات احترام وعدم التنظيمية

 النظمفي و القانون سيادةفي  نهياراالو ،المؤسساتضعف ف. اإلرهاب أو المدنية االضطرابات وأ الحرب وأ السياسي العنفحيال 

 الشواغل وشملت. المباشر األجنبي االستثمار تثبط أمور هاكلّ  الفساد، مستويات وارتفاع العامة، المالية أوضاع وسوء القضائية،

 نقصال وأ نفسه، الصراع بسبب األصول تدمير إمكانية ئية،االستقصاالدراسة  في األجانب المستثمرون عنها أعرب التي األخرى

 واالنخفاض والتنظيمية المؤسسية األطر وضعف البنى التحتية إلى االفتقار بسبب الالزمة المهارات ذوي العاملين أو المدخالتفي 

ه العراقي النفط قطاع يتأثر ولن. القتال انتهاء بعد ما إلى يستمر الذي الدائم الفقر أو ،المحلي الطلب في المفاجئ  نحو الموجَّ

 بشكل معرضة النظرية الناحية من ةاالستخراجيالصناعات  قطاع استثمارات أن من الرغم وعلى الطلب، بصدمات الصادرات،

 أسهل، يجعل حمايتها أن المواقع من صغير عدد في األصول تلك تركيزل يمكن المال، رأس كثافة بسبب أصولها تدميرل خاص

 إمكانيات يخفّض مما النفط، قطاع خارج االستثمارات على تنطبققد  هاجميع الشواغل هذه أن غير. تدميرها خطر من ليقلّ  مما

 .العراق في والحوكمة مؤسساتقدرات ال تعزيز يتم حين إلى ،التنويع في المباشر األجنبي االستثمار إسهام

 2014االنحدار في تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة إلى العراق في العام . 44الشكل 

 

 المصدر: تقديرات البنك الدولي وموظفي صندوق النقد الدولي 
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، بمليون دوالر االستثمار األجنبي المباشر. تدفقات 45الشكل 

 أميركي 

 ، %2014، االستثمار األجنبي المباشر. تدفقات 46الشكل 

  
 المصدر: األونكتاد المصدر: األونكتاد

 

 يمكن هذين القطاعين ولكنّ  والغاز، النفط غير أخرى قطاعات في المباشر األجنبي االستثمار تدفقات إلى حاجة ثمة .97

 األموال برؤوس العراق دتزوّ  أن العالمية القيمة سالسل في المشاركة شأن منف. وتحسينه االقتصاد لتنويع انطالق نقطة يشّكال أن

 واآلثار المنافع هذه زيادة من الضروري ،لذا. االقتصاد مستوى رفع نحو هامة خطوة   شّكلت وأن المهارات، تبادلو والتكنولوجيا

 انطالق ا دةومعقّ  طويلة سلسلة عن عبارة هي والغاز النفط قيمة سلسلة إنف. إلى أقصى حدّ  األخرى القطاعات على المباشرة غير

 تقنيالجيو والتحليل اإلشارات ومعالجة التكنولوجيا ذلك في بما لإلنتاج، التمهيدية والخدمات التسويق وحتى اإلنتاج من

 السوق تقييمالتقييم التقني وو( العقودإبرام و حيازة األراضي المثال سبيل على) القانوني والتقييم والتعيين والتقييم واالستكشاف

 مثل) المادية ةاألساسي والبنية السلع اإلنتاج مرحلة في المطلوبة المدخالت تشمل وال. المرافق وتطوير ،(المالية المخاطر إدارة)

 وتضمّ  للغاية، النطاق واسعة الخدمات هذهف. الخدمات اأيض   تشمل بل ،فحسب (والمعدّات األنابيب وخطوط واألدوات اآلالت

 والشركات المصافي الالحقة المراحل تشملكما . والتسويق النقل عن فضال   للعاملين الصحية والخدمات اإلقامة أماكنتوفير 

 خالل منف(. صحيةو ومنتجات غذائية مالبس من) نهائية ومنتجات( الكيميائية المواد مثل) وسيطة منتجات إلى النفط لتحويل

 النقل مثل) أخرى وخدمات سلع في دمجةمُ  أو مستقلّة كانت سواء   الخدمات، لهذه يمكن ،المحلية والمؤسسات العاملة القوى تنمية

 والغاز، النفط لتنمية الحالي المحصور نموذجال يعوقو. العراقي لالقتصاد التنافسية القدرة زيادة في تسهم أن ،(المهنية والخدمات

 االقتصاد، باقي في اآلثار غير المباشرة هذه تسخير العراق، في النفطية غير القطاعات مع قليلة روابط وله بذاته الذي هو قائم

 .الخدمات وتقديم األمن شواغل تقتضيه ذلك أن من الرغم على

 التحديات على المدى القريب .3

 االقتصاد جعل إلى النفقاتتسوية و اإليرادات إلدارة آليات وجود وعدم النفط إيرادات على الساحق العراق اعتماد أدى .98

 االنخفاض بسبب األخيرة المالية لصدمةا وأثّرت. 2014 عامال منذ لوحظ كما النفط، أسعار في المفاجئ باالنخفاض التأثر شديد

 اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نصيب تقلص قدف. العراقي قتصادالا على اكبير   ار  يأثت داعش والصراع مع النفط أسعار في الهائل

 47 الشكالن) 2015 عامال في ادوالر   5 127ــب يقدر ما إلى 2014 عامال في ادوالر   6 672 من انخفض حيث ملحوظ، بشكل

 العراق في قتصادياال النمو تباطأ ،2013 عامال حتى األربع السنوات في المئة في 8 متوسطه بلغ الذي القوي النمو وبعد(. 48و

 والتي المئة في 19 بنسبة النفط إنتاج لزيادة نتيجة   2015 عامال في المئة في 2.9 بنسبة عتوسّ  ثم 2014 عامال في المئة في 0.1 إلى

 اإلجمالي المحلي الناتج نمو يصل أن المتوقع من ،2016 عامال وفي(. 49 الشكل) العراق ردستانك إقليم في النفط إنتاج شملت

 انقبض وقد ،المزدوجة الصدمة وطأة ليتحمّ  النفطي غير االقتصاد أن غير. النفط إنتاج في التوسع استمرار مع المئة، في 10 إلى

 وتباطؤ المستهلك، ثقة تقويض إلى السياسي االستقرار وعدم والعنف االقتصادية األزمة تأدّ  حيث متتالية، سنوات ثالث لمدة

 النفطية االستثمارات ارتفعتكما . يةالنفطوإعاقة االستثمار العام في القطاعات غير  ،وتقليص مدّخراته الخاص القطاع استهالك

 ولكن ،2016 عامال في المئة في 76لغت بعة نسبة متوقّ  إلى 2014 عامال في العام االستثمار إجمالي من المئة في 48 من

4781.8
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ا النفطية غير االستثمارات  في حاد بتراجع   النفط أسعار وانخفاض األمن انعدام استمرار تسبّب وقد. ملحوظ ا شهدت انخفاض 

 .المباشر األجنبي االستثمار

 المالي العجز زيادة إلى ،ةواألمني ةاإلنسانيعلى الشؤون  اإلنفاق بارتفاع امقترنً  النفط، إيرادات انخفاض أفضى قد .99

 ،2016 عامال في في المئة 8 يبلغ أن عالمتوقَّ  ومن ،2015 عامال في الناتج المحلي اإلجمالي من في المئة 12.3 بلغ فقد. بسرعة

 التي النفط، أسعار استتبعتكما . (8 الجدول ،49 الشكل) 2014 عامال في الناتج المحلي اإلجمالي من في المئة 5 نحو بلغ أن بعد

 في احاد   انخفاض  ا ،2016 عامال في اأميركي   ادوالر   35.5 إلى 2014 عامال في للبرميل اأميركي   ادوالر   96.5 متوسط من انخفضت

 انخفاض عن اجزئي   للتعويض النفطية الصادرات من متزايدة كميات على االعتماد إلى الحكومة اضطرتإذ . الحكومية اإليرادات

 صالبة األكثر اإلنفاق لعناصر األولوية وأعطت النفطي غير الرأسمالي االستثمار الحكومة ضتخفّ  ،النفقات ومن ناحية. األسعار

 أحجام حفظ أجل من بالنفط المتعلقة االستثمارات حماية عملت على كما. الدين وخدمة واألمن التقاعدية والمعاشات األجور -

 مبالغَ و إضافي وخارجي محلي تمويل إلى اللجوء إلى اأيض   الحكومة اضطرت التمويل، خيارات محدودية وبسبب. الصادرات

 .التمويل فجوة لسدّ ( جمالياإل المحلي الناتج من المئة في 6.1 بنحو تقدر) رةات المتأخّ المستحقّ  من متراكمة

 أثر الصدمة المزدوجة على النمو. 47الشكل 

 

 
 المصدر: تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

االضطراب االقتصادي واالنكماش في نصيب الفرد  .48الشكل 

 من الناتج المحلي اإلجمالي

 
 المصدر: تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

 

 العامة  الموازنةتدهور رصيد . 49الشكل 

 
 المصدر: تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
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 دالبل وألن. محدودة تمويله مصادر أن إال كبيرة، التمويلية العراق احتياجات أن حين وفي. بسرعة العام الدين نمالقد  .100

 يجريإذ . الماضي العقد مدى على سندات أي صدري ولم نةيالخز سندات سوق طوري لم فإنه ،الموازنة في فوائض تاريخي ا قد حقّق

عبر نافذة الخصم  العجز هذا معظم تمويل إعادة سيتم 2016 عامال فيف المحلي؛ المصرفي التمويل من كبير حد إلى العجز تمويل

في  توفّرو ل المحلي التمويل هذا مسار عكسوكان يمكن . المصرفي القطاع في السيولة معوقاتل انظر   العراقي المركزي بنكلل

 من المئة في 63 إلى العراق ندي إجمالي يرتفع أن المتوقع منكان و. دولية مالية مؤسسات من خارجي تمويلهذا الصدد أي 

 56و 2014 عامال فيمن الناتج المحلي اإلجمالي  المئة في 33 سّجل أن بعد ،2016 عامال نهاية حلولمع  اإلجمالي المحلي الناتج

 2016 عامال في ذروته إلى الدين يصل أن المتوقع من المالي، العجز وتضاءل النمو وفي حال تواصل. 2015 عامال في المئة في

 الرصيد كما أن اإلجمالي، المحلي الناتج نمو في سيما وال للصدمات، حساسة الديون مستويات فإن ذلك، ومع. ينخفضمن ثم و

خفض  أو النفط أسعار في االنخفاض من مزيد لوصح مثل الجاري، الحساب لصدمة بشدة نضامعرّ  الخارجي نوالدي األولي

 .الصرف سعر حقيقي في

 لتمويل األجنبي النقد من احتياطياتها على االعتماد إلى المحلي، التمويل زيادة إلى الحاجة بسبب ،الحكومة اضطرت .101

 بليون 84 من أكثر بلغتبعد أن  ،2015 عامال في دوالر أميركي بليون 49 نحو إلى النفط تصدير إيرادات انخفضتإذ . الواردات

 المئة في 6.1 بنسبة الجاري الحساب في عجزب ذلك تسبّب ،باألمن المتعلقة الواردات ارتفاع ومع. 2014 عامال في دوالر أميركي

 ومن. السابق العام في اإلجمالي المحلي الناتج من المئة في 2.7 نسبته بفائض مقارنة   ،2015 عامال في جمالياإل المحلي الناتج من

 الحكومة استندت ا،جزئي   العجز هذا تمويلمن أجل ف. 2016 عامال في المئة في 6.8 إلى الجاري الحساب عجز يرتفع أن المتوقع

 ،2015 عامال نهاية في دوالر بليون 54 إلى 2014 عامال نهاية في دوالر بليون 67 نحو من انخفضت التي الدولية احتياطياتها إلى

الممتدة  الفترة خالل القوي حتياطياال تراكم ساعد وقد. 2016 عامال نهاية حلولمع  دوالر أميركي بليون 43 إلى تصل أن ويُتوقَّع

 الخارجي الموقع تحسين ويمكن. المالية السياسة وفي المحلي الطلب في االنكماش وتيرة تخفيف على 2013و 2010 بين العامين

 .النفط إنتاج بخفض وبكاأل دول قرار المرتفعة النفط أسعار تبعت ما إذا للعراق
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 2019-2013المؤشرات الرئيسية لالقتصاد الكلّي،  .8الجدول 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  متوقّع  مقدّر    

        النمو االقتصادي واألسعار

 1.1 0.7 1.1 10.2 2.9 0.1 7.6 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )التغيير بالنسبة المئوية(

 3.0 2.0 3.0 -5.0 -13.9 -5.1 12.4 غير النفطي )التغيير بالنسبة المئوية(الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
 4.7 6.4 9.7 -11.5 -23.4 -2.6 0.0 معامل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي )التغيير بالنسبة المئوية(

 5608.0 5434.0 5200.0 4818.0 5127.0 6672.0 7021.0 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )الدوالر األميركي(

 258.0 243.8 227.4 205.1 210.2 266.7 273.6 الناتج المحلي اإلجمالي )ترليون دينار عراقي(
 170.6 158.8 149.3 139.0 140.3 142.6 148.0 )ترليون دينار عراقي( الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي

 218.3 206.2 192.4 173.8 180.3 228.7 234.6 )بليون دوالر أميركي(المحلي اإلجمالي الناتج 

 4.5 4.5 4.5 4.5 3.7 3.1 3.0 \1مليون برميل في اليوم( انتاج النفط )
 3.8 3.8 3.8 3.8 3.4 2.6 2.4 \2صادرات النفط )مليون برميل في اليوم( 

 47.0 45.7 42.0 35.5 45.9 96.5 102.9 أسعار صادرات النفط في العراق )دوالر أميركي للبرميل الواحد(
 2.0 2.0 2.0 2.0 2.3 1.6 3.1 تضخم أسعار المستهلك )التغيير بالنسبة المئوية؛ في نهاية الفترة(

 2.0 2.0 2.0 2.0 1.4 2.2 1.9 تضخم أسعار المستهلك )التغيير بالنسبة المئوية؛ المتوسط(

 من الناتج المحلي اإلجمالي(المئة في ) 

        الحسابات القومية 

 18.2 18.7 20.2 17.4 24.3 25.9 26.9 االستثمار المحلي اإلجمالي 

 9.2 9.9 11.2 8.1 15.1 18.4 17.4 ومنه االستثمار العام  
 84.5 85.0 86.6 89.3 81.7 69.6 69.5 االستهالك المحلي اإلجمالي

 20.3 21.7 23.5 25.7 22.3 18.5 21.0 ومنه االستهالك العام  

 15.3 12.5 13.4 10.6 18.2 28.6 28.1 االدخار الوطني اإلجمالي 
 7.7 4.5 4.4 -0.1 2.8 13.1 11.2 ومنه االدخار العام 

 -2.9 -6.2 -6.8 -6.8 -6.1 2.7 1.1 رصيد االستثمار –االدخار 

 
 المئة من الناتج المحلي اإلجمالي، إال في حال تم تحديد عكس ذلك()في 

        المالية العامة

 34.3 35.1 34.8 32.2 30.2 39.1 42.2 اإليرادات الحكومية والمنح

 29.7 30.6 30.1 28.3 27.4 36.9 38.6 اإليرادات النفطية للحكومة  
 4.6 4.5 4.6 3.9 2.8 2.2 3.5 اإليرادات غير النفطية للحكومة 

 36.0 40.5 41.8 40.4 42.5 44.9 48.0 : ا، منهالنفقات

 26.8 30.6 30.6 32.3 27.4 26.1 30.6  ةالجاري النفقات 
 9.2 9.9 11.2 8.1 15.1 18.4 17.4  ةالرأسمالي النفقات 

 -1.8 -5.4 -7.0 -8.2 -12.3 -5.4 -5.8 الرصيد المالي العام )بما فيه المنح(

الرصيد المالي األولي من القطاع غير النفطي )في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي غير 
 النفطي(

67.6- 58.6- 45.0- 43.1- 45.4- 41.2- 37.6- 

        بنود المذكرات:

 61.4 63.1 61.9 61.3 54.9 32.6 31.2 \3مجموع الدين العام )في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي( 
 134.0 130.2 119.1 106.6 97.8 74.6 73.1 \3مجموع الدين العام )بليون دوالر أميركي( 

 38.7 40.3 38.2 37.8 36.7 25.2 25.3 العام الخارجي )في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي(الدين 

 84.5 83.2 73.5 65.7 66.1 57.6 59.3 الدين العام الخارجي )بليون دوالر أميركي(
 

 )في المئة ، إال في حال تم تحديد عكس ذلك(

        المؤشرات النقدية 

 8.5 8.5 -2.0 2.2 -12.6 -9.6 12.6 النمو في اإلحتياطي النقدي 
 9.2 8.5 3.0 5.1 -9.0 3.6 15.9 النمو في المعروض النقدي 

 ... ... ... ... 6.0 6.0 6.0 معدل الفائدة الرسمي )في نهاية الفترة(

 
 )في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي، إال في حال تم تحديد عكس ذلك(

        القطاع الخارجي

 -2.9 -6.2 -6.8 -6.8 -6.1 2.7 1.1 الحساب الجاري

 2.4 1.8 -0.4 -0.8 -0.1 11.2 9.9 ميزان التجارة
 29.7 30.5 30.1 28.3 31.3 40.6 38.3 تصدير السلع

 -27.3 -28.8 -30.5 -29.0 -31.5 -29.4 -28.4 استيراد السلع

 -0.3 -3.3 -2.3 -3.5 -7.1 -10.3 -1.3 الميزان الخارجي العام
 37.3 38.1 38.5 43.0 53.7 66.7 77.8 يون دوالر أميركي(االحتياطيات اإلجمالية )بل

 5.6 5.8 5.9 6.7 9.6 10.9 10.8 في شهور من استيراد السلع والخدمات 

 ... ... ... ... 1167.0 1166.0 1166.0 سعر الصرف )الدينار بالدوالر األميركي؛ متوسط الفترة(
 0.6 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 \9 جوة التمويل )بليون دوالر أميركي(ف

 المصدر: السلطات العراقية؛ تقديرات وإسقاطات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

 .2014و 2013ن العراق بين العامين ال يعكس انتاج إقليم كردستا \1
 المؤسسة الحكومية لتسويق النفط.تعكس صادرات إقليم كردستان العراق من خالل  \2

 يشمل المستحقات المتأخرة. \3

  إيجابي يعني ارتفاع في القيمة. \4
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 ب. ضعف مؤسسات القطاع العام 

 الفقر من والحدّ  الدولة شرعية الستعادة أساسية   ضرورة   للمساءلة الخاضعة القوية والمؤسسات ةالرشيد الحوكمة إن .102

 الفعال تنفيذبال تسمحها كما أنّ  الفقر، من الحدّ  على تساعد المطرد االقتصادي للنمو مؤاتية بيئة   ئتهيّ  فهي. المشترك الرخاء وتعزيز

 السكان تحميكذلك و ،ينواإلنساني ينواالقتصادي يناالجتماعي الرفاهوالتنمية  تعزز التي التوزيعسياسات و االجتماعية للسياسات

المنكوبة و الهشة البلدان في الحكومات تفتقرإذ غالب ا ما . المشترك الرخاء يزيد اممّ  واالجتماعي، االقتصادي االستبعاد من

 السلع وتقديم النزاعات وحل األمن ضمان مثل بمصداقية الهامة بمهامها لقيامفي ا والشرعية والمساءلة القدرة إلىالصراعات ب

 .العامة والخدمات

 سكانه،بين جميع و البلد أنحاء كافة في عادل نحو على الموارد توزيع في العراق في العام القطاع مؤسسات تنجح لم .103

 إلى هاموارد ونهب الدولة مؤسسات تسييس ىأدّ  وقد. عقود مدى على الفساد وأهلكها طائفيةال مصالحبحيث استولت عليها ال

وكذلك  الدولة، سلطة تواجه التي والتحديات الشرعية أزمة تفاقم زاد منوبالتالي  ومنصفة، فعالة بصورة الخدمات تقديم تقويض

ازاد   المؤسسات ضعف يعّطل ،2011 عاملل العالمية التنمية تقرير أشار وكما. اليوم العراق في نشهدها التي العنف امةدوّ  من أخير 

 أن لهذا األمر يمكن وبالتالي ،لمواطنيها األساسية االقتصادية والفرص والعدالة األمن توفير على الدول قدرة الشرعية وانعدام

 العامة المؤسساتو العمليات هشاشة تنعكس حيث العراق على ذلك وينطبق. (2011a الدولي، البنكللصراع ) ارئيسي   اسبب  يشّكل 

 وإدارته للدولة المملوكة ومؤسساته العامة المالية وإدارته المدنية تهخدم في ،المزمن الضعف في صارخ بشكل الرئيسية

 .القضائي هونظام العامة الستثماراتل

 . الخدمة المدنية 1

 القطاع شركات في حين أن الجمهورية، بداية منذ البلد في المهيمن الرسمي العمل صاحب العام القطاع كان قدل .104

 الموظفين من اآلالف عشرات ونزوح البعث اجتثاث زاد وقد. القليل منها باستثناء رسمية وغير صغيرة وما زالت كانت الخاص

 الثمانينات فيوالعقوبات  الحروب بسبب ضعيف ا جد ا بالفعل بات الذي العام القطاع تفككمن  والعنف الصراع بسبب خبرةاألكثر 

 شبكة يُعتبَر القطاع هذا وأصبح متزايد، نحو على جدارة غيرعن  المدنية الخدمة في والترقية التوظيف شاعكما . والتسعينيات

 آمنة وظيفة على للحصول عديدة في أغلب األحيان، سنوات أو ألشهر في طوابيرَ  نوالعراقي يقفلذا . الواقع بحكم اجتماعي أمان

 أنظمة أحد أنها تشّكل عن فضال   ،والمنافع التي توفّرها هذه الوظائف المرتفعة الرواتبو الوظيفي األمن بسبب ،العام القطاع في

 ال كبير عام قطاع في العمالة توفير من القدر اهذ ولكن. (2015c الدولي، البنك) 42العالم في سخاء كثراأل التقاعدية المعاشات

 يمكن تجارية وبيئة جذاب استثماري مناخ في إال مستدامة عمل فرص يكون هناك لن الطويل، المدى علىو. االستمرار به يمكن

 .ومنتج قوي خاص قطاع نمو نتمكّ  التكلفة ومنخفضة بها التنبؤ

 تكاثر في 2003 عامال منذ الزبائني التوظيف في الكبير االرتفاع أسهم المدنية، الخدمة نوعية تقويض إلى باإلضافة .105

 أي) األساسي العام القطاع عتوسّ  ،2015و 2003 نعاميال بين ما الفترة فيف. األجور فاتورة زيادة وفي العام القطاع في العمالة

 عمل صاحب أكبر جعل هذا القطاعي اممّ  موظف، ماليين 3 من أكثر إلى مليون 0.9 من( للدولة المملوكة مؤسساتال باستثناء

 المملوكة مؤسساتال موظفو أضيف ولو(. 50 الشكل) العراق في الوظائف جميع من المئة في 42 نحو يوفر حيثب البالد، في مفرد

. البلد في كافة الوظائف نصف ربايق ما أي وظيفة، مليون 3.5 إلى العام القطاع في العمل فرص إجمالي فسيرتفع ،للدولة

( عراقي دينار تريليون 36.1) أميركي دوالر بليون 30.5 بحوالي رتقدَّ  التي األساسي العام القطاع في األجور فاتورة وأصبحت

توّسعت النفقات  ،2016و 2004 نعاميال بينف. الحكومة موازنة في انمو   وأسرعها النفقات بنود من بند أكبر ،2016 عامال في

 الموازنة في األجور فاتورة حصة زادت حين في ا،تقريب   المئة في 940 بنسبة العام القطاع في األساسية والرواتب األجور على

 في اإلجمالي المحلي الناتج من المئة في 18 يمثل ما أي المئة، في 44 من أكثر إلى 7 من أضعاف ستة بمقدار للحكومة العامة

 والبلدان للنفط المصدرة البلدان مع بالمقارنة حتی العالمية، للمعايير اوفق   اجد   ةمرتفع وهذه النسبة. (51 الشكل) 201643 عامال

 .أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في األخرى

                                                           
 في 40 من بأكثر العاملة القوى في هذا الشاب شاركةم حيث ولد أي مواطن شاب محافظةفي ال العام التوظيف معدل في المئة في 1 بنسبة زيادةتخفّض  42

 .(2014 الدولي، البنك) بالفعل المنخفضة المستويات من المئة
 مثلت يوه ،كبيرة للدولة المملوكة المؤسسات في والرواتب جوراأل على فالنفقات. للدولة المملوكة المؤسسات اإلحصاءات هذه تستبعد أخرى، مرة 43

 .(2015j الدولي، البنك) 2013و 2009 بين العامين والرواتب جوراأل على العام نفاقاإل إجمالي مسخُ  حوالى
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 بالموارد المتعلقة للمعلومات فعالة نظم إلى االفتقار بسبب والترقيات التوظيف في المحسوبية استخدام تفشى لقد .106

 الذين املينوالع األشباح العاملين من الفاآل التدقيق عمليات كشفت وقد. ذات الصلة الوزارات في الرقابةغياب و البشرية

 ستخدميُ  التعيين فإن تنافسية، توظيف بإجراءات األخذ الوكاالت بعض حاول وبينما. راتبين على قانونية غير بصورة يحصلون

عمليات  في والمحسوبية الجدارة مؤشرات في يةالدينام هذه وتنعكس. والطائفية السياسية خططال لتعزيز الحاالت من كثير في

 بلدان ا هي مهمة فيوالتقدّم في المجتمع بدرجة أقل بكثير ممّ  الترقية أجل منالعراق  في ةفالجدارة مهمّ  .العام القطاعفي  توظيفال

 الشرق في أخرى بلدان في وحتى ،الشريحة العليا من الدخل المتوسطوالبلدان في  االقتصادي، الميدان في والتنمية التعاون منظمة

 استراتيجية أفضت نفسه، الوقت وفي(. 52 الشكل) تهّم أكثر بكثير والمحسوبية شبكة المعارف أن حين في أفريقيا، وشمال األوسط

 إلى ،معتلّ  اقتصاد ضمن إطار شعبي دعم على للحصول بسخاء ورفع األجور عالموسَّ  التوظيف استخدام التي تقوم على الحكومة

ليس غير قادر على االستمرار من الناحية الماليّة  المتضخم العام القطاعف. والطويل المتوسط يَي نالمد على البلد مشاكل تفاقم

 القطاع في العمالة في نظرال عوائق تمنعهم من وضع أمام العاملين بل أنه النفط، أسعار انخفاض أعقاب في ال سيما ،فحسب

 .والمنافع المقدّمة الوظيفي األمنو 44األجور متوسط تدنّي بسببمصاب بالكساد  بالفعل الذي هو الخاص،

 . فاتورة األجور الحكومية51الشكل  2015 - 2013. العمالة في القطاع العام األساسي 50الشكل 

 
 

 المصدر: وزارة المالية العراقية وصندوق النقد الدولي المصدر: وزارة المالية العراقية ومؤشرات التنمية العالمية

 

 . الجدارة والمحسوبية في عمالة القطاع العام 52الشكل 

 
  2012المصدر: قاعدة بيانات المالمح المؤسسية، 

                                                           
 (.2014b الدولي، البنك) 5:1 تهانسب أن إلى والخاص العام القطاعين موظفي بين األجور في الفجوة متوسط تقديرات تشير 44
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 تعليم مستويات ذوي ألشخاصإلى ا بالنسبة الخاص القطاع في عليه هي مما بكثير أعلى العام القطاع في الرواتب .107

 يحصلون ما فوق أو الثانوية الدراسة أتموا الذين العام القطاع في فالموظفون. التعليم مستوىارتفاع  مع الفجوة وتزداد. مماثلة

 العام القطاع في العاملون يحصل حين في الخاص، القطاع في عليه يحصلونقد  اعمّ  المئة في 40أكثر من  تزيد رواتب على

 في والمكافآت العالوات أن كما. الخاص القطاع في زمالئهم عن المئة في 20 بنسبة تزيد رواتبَ  على أدنى علمي تحصيل ذوي

 الدولي، البنك) الموظفين تعويض تكاليف مجموع من المئة في 60 وتمثل ةتنازليّ  تكون ما اوغالب   ومعقدة كبيرة العام القطاع

2015c.) 

 من السياسات صانعيأمام  المتاحة لخياراتا كبير حدّ  إلى العراق في والهشاشة والمستمر المتكرر الصراع قّيد قدل .108

 العاملين ظاهرة على والقضاء األجورنظام  إصالحات أن من الرغم وعلى. القريب المدى على المدنية الخدمة مشاكل حل أجل

 لن الراهن، الوضع تغيير جذري في إلى يشيرأن و إليها الحاجة تشتدّ  التي المالية الوفورات بعض يُحدث أن شأنه من األشباح

 حدّة أكثر تدابير ه في اإلمكان اتخاذأن يبدو وال. القصير األجل في المدنية الخدمة طابع من كبير بشكل ذاتها حدّ ب التدابير هذه تغير

 والحفاظ االقتصادي النشاط لدعم ضروريةالتشويهية  آثارها من الرغم على العامة األجور فاتورة ألن المباشر، التسريح مثل

ا مجاال   لحكومةل ال يترك اممّ  الخاص، القطاع في وظائفال لندرة انظر   االجتماعي السالم على  المدى علىا أمّ . للمناورة كبير 

 العمالة احتياجات لتلبية المرونة بعض إلى حاجة ثمة هأنّ  حيث امثالي   ليس للتوظيف( اإلجمالي) الكامل التجميد فإن المتوسط،

 فقط صغير جزء ملء آخر، بمعنى) التناقص طريق عن الصافية األجور فاتورة خفض فإن ذلك، ومع. العام القطاع في المتغيرة

 اكبير   اانخفاض   يمثل أن يمكن( عام كل موظف 80 000و 60 000 تصبح شاغرة بسبب تقاعد بين التي العام القطاع وظائف من

 لمختلف والءال احالي   تكنّ  التي العراقية الوزارات بين اتفاق إلى لالتوصّ  شرط ،تنفيذه ممكن أمر وهذا. عام كل األجور فاتورة في

 المدنية الخدمة وظائف استخدام عن فواأن يتوقّ  نيالسياسي ب علىتوجَّ يبالتالي، و .والطائفية العرقية السياسيين المصلحة أصحاب

 .بفعالية العامة الخدمات توفير على زتركّ  ةمهنيّ  وأكثر احتشاء  أقّل  آلة إلى اإلدارة وأن يحّولوا يةتوزيع كغنائمَ 

 تجميدب دالتعهّ  خالل من األجور فاتورة خفض حاولت وقد. لإلصالح أساسي كمجال المدنية الخدمة الحكومة دتحدّ  .109

 بيد(. العام القطاع في العمالة إجمالي من المئة في 60 من أكثر تشكل التي) والتعليم والصحة األمن قطاعات باستثناء التوظيف

 2015 عامال في الحكومة حاولت ومن ناحية أخرى،. المركزية الحكومة أوامر تنفيذ اآلن حتى رفضت المعنية الوزارات أن

عن تنفيذ  اجزئي   تتراجع ولكنها العليا، الدرجة في المدنية الخدمة موظفي أجور ضخفّ يُ  أن شأنه من للرواتب جديد   جدول   تطبيق

 الوزارات خذتهااتّ  التي األخيرة الخطوات هيف الواعدة المبادرةأما . (2015c الدولي، البنك) العامة حتجاجاتاال بسبب ذلك

 أشكال من العديد من الحدّ  ها تستطيعأن حيث مباشرال الرواتب يداعإل جديدة ونظم   لموظفينا ةهويّ  النظام البيومتري لتحديد إلدخال

 ، الذينالغائبين الموظفينو المزدوجين والغزاة" األشباح" العاملين من كبيرة مجموعة ذلك في بما المرتبات، جدول في الغش

في جداول  الحكومة نطاق علی شامل بتدقيق احالي   الديوان ويضطلع. اآلالف بعشرات عددهم ديوان الرقابة المالية االتحادي ريقدِّ 

 .االحتياليين المستفيدين هؤالء هوية لتحديد التقاعدية والمعاشات األجور

 . اإلدارة المالية العامة 2

 تهاوشرعيّ  الدولة أداء ولضمان األساسية االقتصادية للحوكمة هامة ركيزةً  الفعالة العامة المالية اإلدارةتشّكل  .110

 اوفق   الموارد وتخصيص ككل الضريبية الضوابط زيادة على التركيز إلى العامة المالية دارةاإل تدخالت وتميل. ومساءلتها

 اجزء   العامة المالية دارةاإل حالإص يكون أن يمكن الهشة، للدول وبالنسبة. العام اإلنفاق في المساءلة وتشجيع الوطنية لألولويات

 المستدامة القدرات وتطوير والمساءلة ةالشفافيّ  زيادة إلى الرامية بالجهود يرتبط عندما خاصة   ة  بأهميّ  سميتّ  الذي الدولة بناء من اهام  

 .(2015 جيل،) الخدمات تقديم ودعم

 المساءلة ضمان إلى باإلضافة الدولة، شرعية بناء إلعادة احاسمً  العامة المالية دارةاإل تعزيز سيكون العراق، في .111

. والفساد خداماالست سوءو الهدر مخاطر من العامة المالية دارةاإل نظام في الضعف نقاط وتزيد. العامة الموارد إدارة في والكفاءة

 والمساءلة العام اإلنفاق منهجية باستخدام العامة المالية دارةإلل العراقي للنظام شامل تقييم أحدث إجراء تم، 2007 عامال فيف
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 مجال   وجود أن إلى يشير مما األداء، مؤشرات من كبير عددعن ( D) ممكنة درجة أدنى العراق أعطى هذا التقييم وقد 45.المالية

 46.تحسينلل كبير  

 التي الرسمية القنوات تخفي ،تضررة من الصراعاتوالم ةالهشّ  البلدان من كثيرال في الحال هو كما العراق، في لكن .112

 العمليات وهذه. وإنفاقها الموارد جمع خاللها من يتم التي الفعلية العمليات المشتريات العامنظام و العامة المالية خاللها من دارتُ 

 اممّ  أخرى، فاعلة جهات إلى الدولة من السلطة تنقل وأنها ال سيّما ،تغييرها بسهولة أو عليها التأثير يمكن وال غامضة الموازية

 في الحال هو كما العراق، وفي. وال يمكن التعويل عليها ويشوبها الفساد ضعيفة  تبقى  ةالرسميّ  العامة المالية دارةاإل نظم أن يؤكد

 الرسمي النظام لدعم المصالح من وغيرها الحاكمة للنخب الحوافز توفير في الرئيسي التحدي نميك ما اغالب   آخر، مكان أي

 التي الموارد حجم ضخامة في العراق في الصعوبة وتكمن(. 2010 ،وآخرون بورتر) البديلة ترتيباتال دعم من بدال   الشرعي

 تطوير الصعب من يجعل اممّ  الدولة، وغيرها من إيرادات المعونات وموارد النفط إيرادات ، مناالستيالء عليهابالتالي  يمكن

 في الشفافية مبادرة مثل - هذه الممارسات لحظر المتضافرة العالمية الجهود من المزيد إلى حاجة ثمةكما . الضرورية الحوافز

 غسل خالل من الحدود عبر التدفقات سيما وال المشروعة، غير الموارد تدفقات الستهداف - االستخراجية الصناعات مجال

 .الجرمية المشاريع أو الفساد أو األموال

 وتنفيذها، الموازنة شفافية أي من حيث العامة، المالية دارةإلل تنفيذال مرحلة في خاص بوجه ضعيفة الهشة الدولإن  .113

 المرتبات، كشوف ومراقبة المشتريات،نظام و ،أموال الخزينة إدارة مثل الحاسمة لعملياتل المتقّدمةالمراحل  ذلك في بما

 من العديد إشراك إلى تالالمعام هذه تميلإذ . (2010 وآخرون، بورتر) العراق في اأيض   الحال هو وهذا. الداخلية والرقابة

 االستنسابي من التقدير من كبير قدر ممارسة هميمكن حيث ،المركز عن المواقع بعيد ا بعض في يعملون الذين فرادواأل تالوكاال

ا هو عليه ممّ  أكبر أهمية العمليات هذه تحسين على التركيزيكتسي ف. (2004 وكوياما،)ف مراقبة أو إشراف الخضوع ألي دون

 أن المرجح ومن البرنامجية، الموازنةوضع  أو السنوات المتعددة األطر أو الموازنة إعداد مثل ،لعملياتل ةالمراحل األوليّ  في

 في واألنظمة القوانين تمرير من فبدال   ،في السياق نفسهو. الحكومي اإلنفاق في والمساءلة النتائج تحسين حيث من ثماره يؤتي

 ،والبلديات المحافظات مع اإليرادات تقاسمل اتفاقات وضع خالل من المحلية المركزية الروابط تعزيز لعلّه من األنجع المركز،

 المالية دارةاإل تعزيز الضروري من يكون قد العراق، وفي. زةعزّ المُ  العامة المالية اإلدارة ومدعومة من باألداء مرتبطةتكون 

ها مسألة متنازع عليها بشدّة، إال أنه يمكن وبالرغم من أنّ . ةيّ النقد المعامالت استخدام عن واالبتعاد واألمن النفط قطاعي في العامة

 عامل 50 000 هوية تحديدهي  توليها السلطة عند الحالية الحكومة خذتهااتّ  التي اإلجراءات أولى ومن. في هذا الشأن تقدمإحراز 

 .والداخلية الدفاع وزارتي مرتبات جداول فيمسّجل  شبح

 هانفس التحديات أنواع تواجه التي الهشة لدولعلى ا تماًما العراق في هاونظم العامة المالية دارةاإل عملياتتنطبق  .114

 تفتقر ما اوكثير  . الموازنة دورة مراحل مختلف عبر اإلنفاق تتبع في للحكومة الرئيسية التحديات أحد ويتمثل. عديدة مجاالت في

. المناسب الوقت في بالنفقات ويتعذّر عليها االلتزام ،األموال توافر عن موثوقة بيانات إلى لها التابعة والوكاالت المعنيّة الوزارات

 عند المالية بالتزاماتها للوفاء الكافية ألموالكثير من األحيان افي  الحكومة إذ ال تملك ضعيفة، األموال العامة إدارةكما أن 

 الناتج من المئة في 2.5 بلغت نسبته العراق في ةالمحليّ  رةالمستحقات المتأخّ  تراكم أن الدولي النقد صندوق روقدَّ . استحقاقها

 في مة،صمّ مُ  الحكومية الشراء أوامربعة إلصدار المتّ  جراءاتاإل أن حين وفي ،2015 أبريل/نيسان نهاية في اإلجمالي المحلي

المزيد  ثمةو. اتااللتزام مراقبةل سليم نظام من دون الةفعّ  ليست هاإال أنّ  ،رةات المتأخّ المستحقّ  مراقبة في للمساعدة أمور، جملة

 إلدارةل القانوني اإلطار تعزيز إذ يجب. القطاعية الستراتيجياتها اوفق   الموارد تخصيص على الحكومة قدرة في ضعف نقاط من

 المسؤولية ومبادئ ،عليها رقابةفرض الو شفافيتهاالهيدروكربونات و إيرادات بإدارة المتعلقة األحكام ذلك في بما العامة، المالية

األموال العامة  وإدارة العامة، المالية دارةاإل في الرئيسية المؤسسية الفاعلة الجهاتالمنوطة ب والمسؤوليات واألدوار المالية،

 الوطني، دون المستوى على العامة المالية دارةاإل نظم دعم في األخرى الهامة األولويات تتمثل أن وينبغي. (54و 53 الشكالن)

 المتاحة المعلومات وتحسين العامة، المالية إلدارةل الحالية اليدوية العملياتوتحسين  الستبدال المالية لإلدارة متكامل نظام وتنفيذ

 الدولية المؤشرات من حيث مراتَب متدنية جد ا العراق احتّل فيه مجال وهو وتنفيذها، االتحادية الحكومة موازنة بشأن للجمهور

 .الصلة ذات

                                                           
 إطار قّسموي. القائمة الجيدة الدولية الممارساتب مقارنة   لديها العامة المالية دارةاإل نظام قياس لبلدانا  تخّولأداة   المالية والمساءلة العام اإلنفاق منهجية عدتُ  45

 لها. ومنتظم مفتوح نظاموضع ل ألهميةا بالغة تعتبر التيو العامة المالية دارةاإل عمليةفي  بُعد ا 64 إلى التوافق هذا المالية والمساءلة العام اإلنفاق
 (.2008) الدولي البنك 46
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في بلدان الشرق األوسط وشمال  الموازنة. شفافية 53الشكل 

 فريقياأ

 في العراق  الموازنة. شفافية 54الشكل 

  
 المصدر: شراكة الموازنة المفتوحة المفتوحة المصدر: شراكة الموازنة

 

 ما اوكثير  . المشتريات نظام إصالح ذلك على األمثلة ومن للغاية، صعبة األساسية اإلصالحات بعض تكون أن يمكن .115

ا يكون أن يمكن هولكن االئتمانية الشواغل صميم فينظام ال قع هذاي  وفي. الزبائني والسلوك الريوع عن البحث صلب في أيض 

 جمالياإل المحلي الناتج من المئة في 25 بنحو قُدِّرتو. الوطني االقتصاد في ارئيسي   اعنصر   العامة المشتريات تعتبر العراق،

 هذا في ينالحقيقي والتنفيذ التغيير أن غير. (2013 الدولي، البنك) 2013 عامال في دوالر أميركي بليون 50 من أكثر أو للبلد

 الدولي، البنك) الموازنة تطبيق في لالختناقات رئيسي کسبب الضعيفة االشتراء عمليات تحديد تم وقد. المنال يبعيد اكان المجال

2012a 2014وb .)العراق في األعمال مناخ إضعاف في ة  رئيسي يساهم مساهمة   العامة المقاوالت عقود في الفساد انتشار كما أن 

 االتحادية في مستوياتها الحكومة أن على بشكل واسع المصلحة أصحاب يتّفق ذلك، إلى وباإلضافة. (2012b الدولي، البنك)

 وعلى. والبرامج المشاريع تنفيذ على قدرتها ضعف بسبب المشتريات موازنة إنفاق في تستنفد طاقتها تزال ال والمحلية واإلقليمية

 بعض وبالرغم من ذلك، جرى اتخاذ 47.المتوسط في الرأسمالية النفقات من المئة في 64 من أقل تنفيذ يجري الوطني، الصعيد

 المهنيين إخضاعو الوطني، التنفيذ دليل ونشر ،هاوتنفيذ الموحدة العطاءات وثائق وضع ذلك في بما ا،مؤخر   اإليجابية الخطوات

 مشاركة من هام درس وثمة. الحقيقي التغيير ضمانمن أجل  يتعيّن القيام بالمزيد ولكن ،معّزز تدريبإلى  المشتريات مجال في

 عن بمعزل العام المشتريات إصالح نظام معالجة محاولة صعوبة في يتمثل العراق في المشتريات نظام إصالح في الدولي البنك

. واحد وقت في بأكمله النظام إصالح المستحيل من فإنه ذلك ومع. القدرات وضعف والفساد االستقرار عدم لمشاكل اعتبار أي

 عملية في يجب أن تشارك التي الرئيسية الفاعلة الجهات حدّدت وأن للتدخالت أولويات الحكومة ضعت أن الضروري من وسيكون

 (.2013 الدولي، البنك) قوية سياسية قيادة سيتطلب المشتريات نظام إصالح أن ذلك من واألهم. اإلصالح

 العامة، نفقاته المنافع من بتحقيق للعراق األداءجيد  عام استثمار إدارة نظاموجود  سيسمح لمشتريات،ا في حالة كما .116

 األساسية العامة الخدمات تقديمعملية  وتحسين الدولة، شرعية بناء إعادةمن أجل  أساسية وبصورة والفساد، الهدر من والحدّ 

 النتيجة جاءتو. االستثمار العامإلدارة  الفعّ  إطار إلى احالي   العراق يفتقر الحظ، لسوءف. والكهرباء والمياه والتعليم الصحة مثل

 60 إلى 50 نطاق في) التنفيذ مستويات وانخفاض والتأخيرات، التكاليفحاالت تجاوز  وتكرار مشاريع،ال اختيارعدم كفاءة  في

 دراسات إعداد على قادرة غير أنهاعلى  المحدودة الحكومة قدرة دلّ وت. المطلوب المستوى دون المنجزة والمخرجات ،(المئة في

 عملية مراحل من مرحلة كل في اختناقات هناكو. لها واقعية تقييمات أو ،هاتكاليفل موثوقة تحليالت أو ،للمشاريع مناسبة جدوى

 األخرى المعوقات وتشمل. واإلشراف والدفع والتحقق االلتزام وحتى العقود وإدارة المشتريات من ابدء   ،االستثمار العام إدارة

 والصعوبات الخاص القطاع على المفروضة معوقاتوال ذةالمنفِّ  الوزارات بين التنسيق وضعف الوقود ونقص العرض اختناقات

 الفعال التنفيذ أمام ارئيسي   اعائق   الهيكلية مسائلال هذه وتشكل. السيئة األمنية الحالة عن ناهيك األراضي، على النزاعات حل في

 لتحديد األجل القصيرة المتطلبات عن فضال   الطويل، المدى على اإلعمار إلعادة الكبيرة العراق الحتياجات التكلفة حيث من

 ( .2014b الدولي، البنك) العامة المالية أوضاع ضبط لضرورة انظر   بكفاءة الرأسمالي إلنفاقا أولويات
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 وقد. ةوشفافيّ  قوةً  أكثر العامة المالية دارةاإل جعل نحو واحدةً  خطوةً  العراق في المساءلة مؤسساتقدرة  تعزيز يشكل .117

 ديوان إنف. الصعبة الظروف من الرغم على النجاح بعضتحقيق  مع تهبمهمّ  االضطالع من ديوان الرقابة المالية االتحادي نتمكَّ 

 ىويتلقّ . مباشر ويتبعه إداري ا بشكل البرلمان قبل من رئيسها تعيين يتمّ  ،اوإداري   مالي ا ةمستقلّ  مؤسسة هو االتحادي المالية الرقابة

 في ودوره مركزه عن تعريفال ويتم. العام القطاع باقي في المدفوعة لرواتبا تتوافق مع اأجور   نو  ويتقاضَ  اجيد   اتدريب   موظفوه

 إجراء في ودوره الحوكمة، نظام في ومكانته ،استقالليته اندؤكّ ي هماوكال االتحادي، المالية الرقابة ديوان قانون وفي الدستور

ا اتدريب   يتلقون الذين نيوالموظف الطائفية، وغير والتقنية القوية القيادة كما أن. القضائيةالمراجعة الحسابية   منتظمين مهنيين ودعم 

 العليا للمؤسسات الدولية المنظمة مثل الدولية المهنية المنظمات مع قويةال روابطالو ،(اإلنمائيين الشركاء مساعدة خالل من)

 التخويف مواجهة في حتى بمهامها القيام على المؤسسة ساعدتقد  أرابوساي، اإلقليمية، ونظيرتها( إنتوساي) الحسابات لمراجعة

 .الكبير والشخصي المهني

 المؤسسات المملوكة للدولة .3

 176 هناكف. العراق في العام القطاع مؤسسات تتسم به يالذ أحد مصادر الضعف للدولة المملوكة المؤسسات تمثل .118

 يبدو الواقع، وفي. الموظفين فيها أجور دفع إلى القطاع موارد من كبير جزء ويذهب(. 9 الجدول) البلد في للدولة مملوكة مؤسسة

 من أكثر القطاع في يعملإذ . العامة العمالة توفير عدا ،هلوجودكاف  مبرر ال للدولة المملوكة المؤسسات من اكبير   اعدد   أن

 ،استيعاب عدد هائل من الموظفين إلى وباإلضافة. الزائدة العمالة من مأنه عتقديُ  المئة في 50 إلى 30 بينهم من شخص، 550 000

 تكاليفب وهو مكبّل   ،الالزمة كفاءةال ال أو صولوال يملك األ خطير، بشكل ماله رأس للدولة المملوكة المؤسسات من العديد فَقَدَ 

 .فعلي تدهور حالة وفي عالية، إنتاج

 المملوكة المؤسسات وتتمتع. السواء على المالي وغير المالي القطاعين على للدولة المملوكة المؤسسات تسيطر .119

 إعادة وإعاقة الخاصة الشركات عبر مزاحمة الخاص القطاع تنمية من اختناق زادت كبيرة بامتيازات المالية وغير المالية للدولة

 القطاع على( الرافدين ومصرف الرشيد مصرف المثال، سبيل على) للدولة المملوكة مصارفال وتهيمن. العوامل تخصيص

 لتغطية اكافي   أداء   متقدِّ  لم التي األخرى للدولة المملوكة المؤسسات إلى هالموجَّ  اإلقراض زيادة إلى الحكومة هادفعت وقد المالي،

 مجموعة في المالية غير للدولة المملوكة المؤسسات وتعمل. الحكومي العجز تمويل وكذلك( األجور مثل) الحالية التشغيلية تكاليفها

 شبه بأنشطة وتضطلع ،بالشكل المطلوب المساءلة وال تخضع إلى كبير، حد إلى شفافة غير وهي االقتصاد قطاعات من واسعة

 .مالية ومخاطر إلتزامات تولد كبيرة مالية

 . الشركات العامة في العراق 9الجدول 

التي  عدد الشركات الوزارة

 شملتها الدراسة

عدد الموظفين 

×(1000) 

عدد الشركات 

المربحة في العام 

2013 

 12 145.4 71 وزارة الصناعة والمناجم

 0 83 24 وزارة الكهرباء

 17 143.6 18 وزارة النفط

 7 37 18 وزارة النقل 

 0 13.7 8 واإلسكان  اإلعماروزارة 

 3 10.5 7 وزارة التجارة

 2 4.3 7 وزارة الزراعة

 0 20.5 6 وزارة الدفاع

 3 2.8 3 وزارة الموارد المائية

 0 18.3 3 وزارة االتصاالت

 44 479.1 157 المجموع
 (2016المصدر: وزارة المالية العراقية )

  الدراسة بسبب عدم توفّر المعلومات.( لم تشملها 1(، والتعليم )2(، والصحة )4(، والثقافة )12شركة مرتبطة بوزارات المالية ) 19هناك المالحظة: 
 

من  معسرة فهي المتبقية الشركات أما(. 9 الجدول) مربح فقط للدولة المملوكة مؤسساتال ربع أن الدولي البنك رقدِّ يُ  .120

 للتكاليف الدقيق حجمال ال يمكن معرفة التقارير، آلية تقديم ضعف بسبب ولكن،. العامة المالية على اعبئ   وتمثل الناحية الهيكلية

 للدولة المملوكة المؤسسات قطاع إدارةكما أن . العراقية للدولة المملوكة المؤسسات لهاتتحمّ  التي والضريبية والمالية االقتصادية
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 الرصد يجعل وهذا. المالية البيانات تقديم عدا ةالماليّ  وزارة قبل منكاف   تنسيق   من دون الوزارات مختلف بين أةومجزّ  ضعيفة

 للقيام السياسية اإلرادة توجد عندما حتى ا،صعب   اأمر   للدولة المملوكة للشركات المالية المخاطر وإدارة الهيكلة وإعادة ستراتيجياال

 للدولة المملوكة المؤسسات هيمنة جميعها اواجههي التي التنظيمية والصعوبات وضعفه الخاص القطاع حجم صغر زعزّ يُ  48.بذلك

 المؤسسات تخطيط إرشادمن أجل  ةالنسبي السوق أسعار حول المتاحة المعلومات كمية من ويحدّ  ،العراقية سواقاأل معظم في

 للدولة، المملوكة المؤسسات إلى مةقدّ المُ  المباشرة غير العامة اإلعانات حجم احتساب اجد   الصعب من يجعل ، مّماللدولة المملوكة

 أن يظهر فقد ة،الخفيّ  عاناتاإل هذه حول معلوماتالمزيد من ال توفر وإذا. مستلمة عتماداتوا منافع شكل في المثال، سبيل على

إلصالح  العام الضغط زيادة إلى يؤدّ ي قدمّما  ،جرى اإلبالغ عنه اممّ  بكثير أقل دخال   قتحقّ  قد للدولة المملوكة المؤسسات

 .(2013 غونتر،) للدولة المملوكة المؤسسات

 القانون وسيادة العدالة نظام. 4

 في العراق ويأتي. والعقوبات والصراع الدكتاتورية من عقود بعد المحاماة مهنة وقدرات العدل إقامة تدهورت قد .121

 في العالم مستوى علىالدنيا  المئة في 10الــ قع ضمن شريحةوي أفريقيا، وشمال وسطاأل الشرق منطقة في خيرةاأل المرتبة

التنفيذية  السلطة هيمنة وسنوات القانوني، التعليم ةنوعيّ  رداءة الرئيسية األسباب وتشمل. (55 الشكل) القانون سيادة مؤشرات

 على الحفاظ أجل من يكافح العراقي القضاء يزال وال. القانون إنفاذ وتسييس البلد، في الهشّ  األمني والوضع ،القضاء على

 اضغوط   منتظمة   بصورة   ونيواجه القضاةو والمعلومات، المحكمة اتملفّ  إلى الجمهور يحول دون وصول األمن وسوء استقالله،

 .ةشخصيّ  وتهديدات ةسياسيّ 

 . المرتبة المئوية لسيادة القانون 55الشكل 

 

 2014ت الحوكمة العالمية، راالمصدر: مؤش

 الجنائية، العدالة نظام نوعية على كثيرة انعكاسات القضائي الجهاز لدى والمهنية المؤسسية القدرات ضعفل .122

 القضائية والمالحقة القانون إنفاذ إذ يتأثر. الضعيفة للفئات القانونية المساعدة على والحصول التجارية، األعمال وممارسة

 ممارسة تقرير في العقود إنفاذ مؤشر في 189 أصل من 122 المرتبة العراق ويحتل. بشكل سلبيّ  واإلصالحيات الجنائية والمحاكم

 يستغرقها التي الزمنية المدة وطول القضائية، اإلجراءات نوعية تدني إلى كبير حد إلى ذلك ويرجع ،2016 عاملل التجارية األعمال

 السيئة األمنية الظروف تعرقل ال ا،وأخير  (. المطالبة قيمة من المئة في 28) إلجراء ذلك العالية والتكلفة ،(ايوم   520) العقد تنفيذ

 التي القانونية المساعدة إلى تفتقر والفقراء، النساءها في نبم المحرومة، الفئات من العديد إن بل العدالة، إلى الوصول وحدها

 .العدالة خدمات إلى للوصول تحتاجها

 قطاع خاص غير نام   ج.

. العراقي الخاص القطاع لتحديد شكل النفط على واالعتماد اتعصراوال وسوء الحوكمة االستبداد من إرث   لقد اجتمع .123

 على متزايد بشكل ومواردها الحكومة جهود زتتركّ  حيث العام، القطاع على اتركيز   أكثر الموارد أصبحت ،العقوبات حقبة فيف

 القطاع تهميش زيادة إلى ذلك ىأدّ  وقد. والتنويع العمل فرص وخلق المنتج االستثمار على هاتركيز من بدال   النظام بقاء ضمان

 واالستثمار العمل وجودة اإلنتاجية على ذلك تأثير يزال وال. الرسمي غير القطاع إلى األعمال من العديد لتحو  تسبّب بو الخاص

 المئة في 40 ربايق ما العام القطاع ويمثل. الضعيفة وغير النامية الخاص القطاع حالة في نعكسوي اليوم س ا حتىلموم الخاص

                                                           
 المالية بياناتها وتحديث المالية غير للدولة المملوكة المؤسسات تطرحها التي المالية المخاطر رصدمن أجل  بيانات قاعدة إلنشاء امؤخر   لجنة أُّسست دلق 48

 (.2015 أكتوبر/األول تشرين 18 ،446 رقم المرسوم) ونشرها وبيانات العمالة
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 ضئيلة بنسبة الحجم والمتوسطة الكبيرة الشركات وتساهم. اتقريب   الرسمي القطاع وظائف جميع عن ، فضال  الوظائف جميع من

كما . االجتماعي الضمان منافع بدون رسمية غير وظائفيملكون  اتقريب   العاملين ثلثا يكون أن المرجح ومن الوظائف، جميع من

 هاوإجراءات هامشتريات نظام أوجه القصور فينمت مثلما  ،قد نما وكبُر االقتصاد في للدولة المملوكة المؤسسات تؤديه الذي الدور أن

 الحكومة عن تزايد انفصال الكثير من العراقيينالعقوبات  فترة شهدتوكذلك، . التجارية بالمعامالت المتعلقة وأنظمتها القاسية

 .الرسمي والقطاع

. الدولة باحتياجات اوثيقً  اارتباطً  العراق اقتصاد على ربط منذ عقود الدولة تحركها التي االقتصادية السياسة عملت .124

 مدى من كبير   بشكل   يحدّ  اممّ  لحكومة،ل صوتها إلسماع كبيرة افرص   الخاص القطاع في الفاعلة لجهاتال تملك ا لذلك، ونتيجة

 ما قورن العراق ضعيف ا إذا في فالشفا وغير دعقَّ المُ  التنظيمي النظام ويبدو أن. عليها رتؤثّ  التي واألنظمة السياسات على تأثيرها

الشريحة  بلدان في ذلك القائمب اأيض   بل ،فحسب االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة بلدان في الموجود النظامبليس 

 إلى تفتقر ولكنها واسعة صالحيات العراقية الحكومة وتمارس. أفريقيا وشمال األوسط الشرق ومنطقة العليا من الدخل المتوسط

 للقطاع مؤاتية غير بيئة   خلق مما ،األنظمة أثر وتقييم الةفعّ  تنظيمية سياسة وتنفيذ لتوجيه الالزمة القانونية والمؤسسات القواعد

 في العقود باحترام الحكومة التزام عدم أثبط قد المستثمرين، ثقة فيها صتتقلّ  بيئة وفي 49.الصغيرة للمؤسسات سيما وال الخاص،

 ،للغاية محدودة   التمويل على والحصول االعتمادات نظم أصبحت ذلك، على وعالوة  . األجنبية االستثمارات الرئيسية القطاعات

 .االقتصاد على طويلة فترة منذ الدولة هيمنة بسببذلك و

 ال يسمح له وضع في الخاص القطاع ولكن العراق، في اإلنمائية التحديات أكبر أحد يشكل العمل فرص خلق ال يزال .125

 ،االعتمادات انعدام فرص الحصول على منهذا القطاع  يعاني منية،األ شاكلالم إلى ضافةباإلف. لفرص العمل منشئك بدوره لقيامبا

 شركات تعاني المعيشية، سراأل غرار وعلى. تنظيميالو قانونيال ني  نظامَ بطء وغموض في الو والخروج، الدخول حواجزارتفاع و

 الرغم وعلى. واالتصاالت والنقل الصحي والصرف والكهرباء المياه هافي بما ساسية،األ الخدمات تقديم عدم موثوقية من األعمال

. ومجزأ قليل النمو في الوقت الحاضر ولكنه الصراع، انتهاء بعد العراق في الخاص القطاع شراكإل كبيرة إمكانية وجود من

 مجاالت في وكذلك والنقل، والبناء والتجارة، التجزئةب قطاع البيع في وأغلبيتها. اجد   صغيرة العراق في الخاصة الشركات معظمف

ومعظم الشركات  ،ونديوح مالكون يملكها الشركات هذه من العظمى والغالبية. الكيميائية والمواد والهندسة والغذاء المنسوجات

 مهرة غير عاملون هم الحجم والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في العاملين من كثيرالو. عائلية شراكات ي كناية عنهالمتبقية 

 ذات المهارات إلى يفتقرون التعليم من أعلى مستويات حّصلوا الذين أولئك حتى ذلك، على وعالوة  . مون لمدد قصيرةستخدَ يُ 

قطاع  في وهي ،رأُسَ  تديرها التيالمتعددة الصناعات  الكبيرة التكتالت من حفنة فقط يمتلك فالعراق. السوق يطلبها التي الصلة

 الدولي، البنك) والخدمات التجارية السلعقطاع  في وليس ،والبناء السلكية والالسلكية واالتصاالت الداخلية والتجارة التجزئةب البيع

2014a .)  الشرق منطقة في أخرى بلدان في الشركاتإنتاجية  من أقل اعموم  هي  العراقية الشركات إنتاجية فإن لذلك، ونتيجة 

. اإلقليمية نظيراتها من أعلى إنتاجية مستويات لديها العراقي االقتصاد قطاعات بعض فإن ذلك، ومع. أفريقيا وشمال األوسط

 يُشير إلى وجود اممّ  نية،الالصيد والمستحضرات الكيماوية والمواد والمالبس، والمنسوجات ،عداتوالم المعادنمجاالت  وتشمل

 ؤديي أن يمكن ذلك، وباإلضافة إلى. (2015d الدولي، البنك) األعمال بيئة تحسين في الخاص القطاع يقوده نموحداث إل إمكانات

ه العام ارماالستث  من ،7 اإلطار في نبيَّ مُ  هو وكما المثال، سبيل وعلى. العمل فرص وخلق الخاص القطاع تعزيز إلى اجيد   الموجَّ

 عبر عمل فرص خلق على يساعد أن من أنواع السياحة وغيرها الدينية السياحة لدعم مركزة حكومية استراتيجية وجود شأن

 .القيمة سلسلة

 

 

 

 

                                                           
والمتعلقة  التنظيمية اإلصالحات الحقةلم، 2016 فبراير/شباط في( الوزراء مجلسضمن األمانة العامة ل) عمل فرقة إنشاء اإليجابية التطورات من 49

 هذه نتائج معرفة حتى اآلن يتم لم ذلك، ومع. واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا حلول استخدام وزيادة األثر تحليل نظم تعزيز تدابير ذلك في بما ،بالحوكمة

 .المبادرة
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 . شواغل القطاع الخاص 7اإلطار 

 
 لمناقشة 2016 سبتمبر/أيلول في الخاص القطاع ن عنممثلي مع الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بالعراق فريق أجراها التي المشاورات سلّطت قدل

 المختلفة العوامل عن فضال   الخاص، القطاع منظور من العراق في االقتصادية التنمية تواجهها التي المعوقات من العديدالضوء على  الدراسة، هذه

 قطاع ظهور الممثلون عنها أعرب التي الرئيسية الشواغل ومن. الحجم والمتوسطة الصغيرة مؤسساتوال المحلية الخاصة الشركات عتوسّ  من تحدّ  التي

 على حصلت التي الشركات من العديد أنشأت قد السياسية األحزاب معظم أن إلى المشاركون وأشار. السياسية األحزاب أو الفصائل تملكه زائف خاص

 نفسها الفاعلة الجهات هذه تخلقكما . األعمال عن الحقيقي الخاص القطاع إبعاد إلى اأساس   أدى مما مختلفة، لمشاريع الحكومية المناقصات من كثيرال

من إيصال  الخاص القطاع تمّكن محدودة فرص وثمة. المشاركين لجميع فرص تكافؤ لخلق والتجارية التنظيمية البيئة ترشيد دون تحول هائلة عقبات

 عدم بسبب والخاص العام القطاعين بين العالقات توترت وقد. الخاص للقطاع التابعة الضغط جماعاتقدرة  تعزيز يتعين ولذلك الحكومة، إلى صوته

 عليه تهيمن الذي المصرفي القطاع أن إلى المشاركون أشارو. بشدة المستثمرين ثقة أضعف مما الموقعة، بالعقود بالتمسك حكومي التزام أي وجود

المحافظة  اممارساتهعن  فضال   ،العراقي المركزي البنك ضعهاو التي واألنظمة القوانين بسبب الخاص القطاع احتياجات يخدم ال العام القطاع مصارف

إعادة  إلى حاجة ثمةو الخاص، القطاع في للعمل الالزمة المهارات على العراقيين المواطنين لتدريب منظمة أي هناك ليس أنه كما. لمنح القروض

الدراسة التشخيصية  مشاورات عن انبثقت التي الكلي مستوىال على األخرى المسائل وشملت. السوق احتياجات على للتركيز المهني التعليم النظر في

 استراتيجية رؤية وغياب ،(باالتصال االلكتروني يتعلق ما في سيما ال) التحتية البنية إلى واالفتقار ،المعقّدة التنظيمية والعمليات المؤسسات، ضعف هذه،

 اأيض  بل  فحسب، العمل فرص خلق على ليس تساعد أن شأنها من التي( على ذلك كمثال العراق ردستانك إقليم في السياحة برؤية االستشهاد تم وقد)

 .المحلية الصناعات دعمعلى 

 

 

 ستثماراال مناخ تقييم فيوذلك  ،النفطي غير قتصاداال في الخاص القطاع فرص تواجهها كبيرة قاتعوّ م تحديد تم قد .126

 الدولي، البنك) عراقية شركة 800 حوالي تشمل دراسة استقصائية إلى استند والذي الدولي البنك أجراه الذي 2012 لعامل

2012b) .هي و ،اليوم العراقي الخاص القطاعالتقييم هي المعوقات نفسها التي تعترض  حددها التي المعوقات أهم تزال وال

 العوامل ومن. التمويل على الحصول إمكانية إلى واالفتقار غير الموثوقة الكهرباء وخدمة والفساد السياسي االستقرار عدم بالتحديد

 أداء ضعف عن فضال   للدولة، المملوكة المؤسسات ذلك في بما العراقي، االقتصاد في الدولة دور التقييم حددها التي األخرى

 اوغالب  . (56 الشكل) اأيض   ضعيف   األعمال التجارية ممارسة مجاالت من عدد في النسبي العراق أداء أن كما. المصرفي القطاع

 يتفاوت ذلك، على وعالوة  . الصغيرة لشركاتل بالنسبة يهمما هي عل الكبيرة الشركات علىأشدّ وطأة  األخيرة العوامل هذه تكون ما

 بأن التقارير وتفيد. خطيرة جد ا بغداد في القائمة الشركات ويزداد احتمال أن تعتبرها البلد، أنحاء جميع في المعوقات هذهأثر 

 دروس صاستخال يمكن أنه يدّل على مما العراق، في آخر مكان أي من والسليمانية وبابل وكركوك نينوى في بكثير أقل المعوقات

 .(2015d الدولي، البنك) 8 اإلطار انظر - العراق مناطق بعض من اأيض   بل فحسب، خرىاأل بلدانال من ليس مفيدة

 (أسوأ=  مرتفع أفضل،=  منخفض) التجارية األعمال ممارسة التي تعترض قاتالمعوّ  .56الشكل 
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 رداءةو األمن انعدام بسبب الخاص القطاع على المفروضة األعباء من العراق في السيئة التنظيمية البيئة تزيد .127

( 2) ؛هايلإحيث ال حاجة  األنظمة قتطبَّ  عندما (1): الخاص القطاع أنشطة األنظمة بها تعيق أن يمكن طرق ثالث ثمةف. الخدمات

مة بشكل سيء الالزمة األنظمة تكون عندماو . (2014a الدولي، البنك) بشكل سيء يتم تطبيق األنظمة وإدارتها عندما( و3) ؛مصمَّ

 عندما ولكن العشرين، القرن خالل البالد في واألنظمة القوانين من العديد وضع تمإذ . (57 الشكل) العراق على ينطبق ذلك كلو

 التشريعات من بإرث مثقال   العراقي التشريعي النظام يُعتبَر لذلك، ونتيجة  . القديمة القوانين إلغاء يتم لم ،الجديدة قوانينال إصدار تم

 واإلصالح للمراجعة سياسة   الحكومةال تملك  ذلك، على وعالوة  . ومتنوع وشفاف منفتح قتصادال البلد حاجة ضد تعمل التي القديمة

عن أن  فضال   50،االهتمام الكافي الخاص القطاع على تأثيرها وال يلقى التصميم، سيئة األنظمة تكون ما اغالب   لذلك التنظيمي،

 أو الخاص القطاع تنظم التي الوزاراتمختلف  بين ومتماسك الفعّ  تنسيق يوجد والذ على النحو المناسب. القوانين القائمة ال تنفَّ 

 عالية درجة وجوديُصعّب ف. إصالحات أي جراءإل الكافية القدرة تملك ال عديدة وزارات أن كما. الخاص والقطاع الحكومة بين

 الواضحة لحاجةإلى ا اونظر  . على نحو كبير تأثيرها من ويحدّ  الحكومية األنظمة إنفاذ االقتصاد في الرسمي غير الطابع من

في األنظمة  حاتالصاإل بمتابعة (كومسيك) الوزراء مجلسالعامة ل مانةاأل لتزمتإ والتنظيمية، المؤسسية الحوكمة لتعزيز

 .(2015d الدولي، البنك) فعالية أكثرعلى تنفيذ عمليات  الوزراء مجلس شجيعوت األنظمة أثر تحليل دعمل والحوكمة

 نحو النفط إيرادات تحويل يحتاج. االقتصاد في العام القطاع دور إصالح تم إذا إال الخاص القطاع تنشيط إعادة يمكن ال .128

 اتدريجي   المجال فسح إلى - العامة العقود من تستفيد التي الخاصة الجهات الفاعلة من قليل عددنحو و – العراق في العام القطاع

 الخاص القطاع قدرات من توسع أن يمكنها التي االستثمارات علی العام القطاع يرکز أن وينبغي. الخاص القطاع نشاط زيادةأمام 

 الحوكمة بنية قطيعة مع على تنطوي التي اإلصالحات جميع مع الحال هو وكما. للتنويع متزايدة افرص   تخلق أنو ونشاطه،

 .وقدرتها على االضطالع بمهامها الدولة شرعية إرساء بإعادة االلتزام على قادرة سياسية قوة ظهورذلك  بيتطلّ  القائمة،

 المتزايدة االقتصادية الضغوط تضعفها التي المباشر األجنبي االستثمار . إمكانات8اإلطار 

 
 الرئيسية النفطية غير القطاعات إلى وأجانب إقليميين مستثمرين جذب في اتية،ؤالم أعماله وبيئة النسبي الستقراره انظر   العراق، كردستان إقليم نجح

 مبسطة عملية إنشاء أعقبه الذي 2006 لعامل االستثمار قانون نصّ  وقد. المتنامي الخاص هقطاع لدعم والتعليم والصحة والزراعة والسياحة اإلسكان مثل

 التحتية البنية لدعم األجانبو اإلقليميين للمستثمرين حوافزعلى تقديم  ،العراق كردستان إقليم في االستثمار مجلس عليها يشرف إلصدار التراخيص

 العراق في المباشرة األجنبية االستثمارات جميع من المئة في 55 ربايق ما المتوسط في يمثل العراق کردستان إقليم أن رويقدَّ . الحقيقي القطاع وتنمية

 إقليم أضاف المتوسط، وفي. الخاص القطاع يقودها التي العمل فرص تعزيز على االستثمار في الزيادة هذه وساعدت. داعش مع اعالصر نشوب قبل

 وذهب. 2012و 2007 نعاميال بين العام القطاع في السنة في وظيفة 31 900 ــب مقارنة   الخاص القطاع في اسنوي   وظيفة 32 300 العراق كردستان

 البيئة أن غير. والزراعة واللوجستيات، والنقل التجزئة،البيع بو والتجارة البناء مثل قطاعات في سيما وال والريف، الحضر فقراء إلى الوظائف معظم

. العام القطاع في العمل فرص زيادةو الخاص القطاع في الوظائف فقدان إلى تأدّ  2014-2013 الفترة في بدأت التي الصعبة واألمنية السياسية

 في المالي الضعف زيادة إلى االتحادية الحكومة قبل من التحويل مدفوعات إيقاف جانب إلى النفط أسعار في الحاد نخفاضاال أدى ذلك، إلى ضافةوباإل

 بالتزاماتها الوفاء في خطيرة تحديات كردستان إقليم حكومة مواجهة ومع. (اجزئي   استؤنفت قد التحويالت هذه أن من الرغم على) العراق كردستان إقليم

 .المنطقة في اتقريب   البناء مشاريع جميع وقف إلى توأدّ  الخاص، للقطاع كبيرة مستحقات متأخرة تراكمت المالية،

 

 تحديات ، كغيره من المحافظات العراقية،يواجه يزال ال فإنه الخاص، القطاع تنمية تعزيز في العراق كردستان إقليم أحرزه الذي التقدم من الرغم وعلى

انعدام فعالية آليات و الحرة، األعمال أصحابو الحجم والمتوسطة الصغيرة للمشاريع التمويل على الحصول فرص ومحدودية االستثمار، مناخ ضعف

 المشتريات فرص نحو واستثماراته الخاص القطاع مبادرات معظم هتتوجَّ  ذلك، على وعالوة  . مالئمة تحتية بنية إلى واالفتقار ،ومؤسساته العمل سوق

 المعوقات هذه معالجة وستكون. االقتصاد تحديث في للمساعدة والمنافسة البتكارل دعمأي  ال يوجد هأن حين في الخدمات، قطاع في سيما وال العامة،

 .المتوسط المدى على العمل فرص وخلق الخاص القطاع يقوده الذي النمو تعزيزمن أجل  العراق كردستان إقليم إمكانات إلطالق حاسمة

 

ينص االتفاق على أن إذ . 2016بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان جزئي ا في آب/أغسطس  الموازنةنف تنفيذ ترتيبات ؤ* است

متوسط  كحدّ ، في اليوممليون برميل  0.55الحكومة االتحادية مقابل صادرات قدرها  موازنةفي المئة من  17تحّول بغداد إلى حكومة إقليم كردستان 

النفط من إقليم كردستان إلى أقل  حيث انخفضت صادرات 2015عام الفي  االتفاقحكومة إقليم كردستان. وتوقف تنفيذ ل التابعةمن مناطق إنتاج النفط 

ردستان بتصدير النفط مباشرة، كبشكل فعلي بعد أن قامت حكومة إقليم  وانتهى، في اليوممليون برميل  0.15 وبلغت في اليوممليون برميل  0.55من 

على استئناف  2016طرفان في آب/أغسطس اتفق العاد وفي المئة المتفق عليها. و 17من بغداد إلى أربيل إلى ما دون  التحويالت انخفاض وبسبب

 خلف. اتفاق  من المتوقع أن يتم التفاوض على  حيث 2016عام الالبيع المشترك للنفط وتقسيم اإليرادات بالتساوي. وينتهي هذا االتفاق في نهاية 

 

                                                           
 القوانين واستعراض التنظيمية اإلصالحات فعالية لزيادة تنظيمي إصالح وحدات إلنشاء الفنية والمساعدة القدرات بناء للعراق الدولي المجتمع يقدم 50

 .القائمة واألنظمة
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 خاص قطاع بتنمية خاصة بصفة ني  ملتزمَ  باعتبارهما ني  عائقَ  على الضوء 2012 عاملل تقييم مناخ االستثمار سلطلقد  .129

 للدولة المملوكة مؤسساتبال المتعلقة المسائل تلخيص تم وقد. للدولة المملوكة مؤسساتوال المالي القطاعوهما  – بالحياة نابض

 .العراق في المالي القطاع تواجه التي التحديات عن عامة لمحة التالية الفقرات موتقدِّ . سابق قسم في

 التنظيمية. الجودة 57الشكل 

 
 .2014المصدر: مؤشرات التنمية العالمية،  

 

 القطاع المالي

 في 9.2 الخاص للقطاع المحلي االئتمان إجمالي بلغ التقديرات، ألحدث اووفق  . غير نام   العراقي المالي النظام يزال ال .130

 وتهيمن عليه الحجم صغير القطاعهذا و. المنطقة في مستوى أدنى وهو ،2015 عامال في اإلجمالي المحلي الناتج من المئة

ه لإلقراض اأساس   ستخدمتُ  التي للدولة المملوکة مصارفال . الخاص لقطاعل تمويل مصدر تكون أن من بدال   ،الموازنة ودعم الموجَّ

 مقارنة   كبيرة امتيازات من المصارف هذه تستفيد ،(أدناه انظر) المالية غير للدولة المملوكة المؤسسات مع الحال هو وكما

 المئة في 90 نحو للدولة مملوكة مصارف ثالث أكبر وتمثل. الخاص القطاع نموو التنافس يعرقل مما الخاص، القطاع بمصارف

 الناتج إجمالي من المئة في 87 يبلغ المالي القطاع أصول إجمالي أن من الرغم وعلى. المصرفي القطاع وودائع أصول من

 بأقل الخاص للقطاع االعتمادات المقدّمة قيمة رقدَّ تو. الموازنة تمويل أجل من شراؤها تم حكومية، سندات في معظمهاف المحلي،

 وسطألا الشرق منطقة في أخرى بلدان في المتوسط في المئة في 55 بنسبة مقارنة  اإلجمالي ) المحلي الناتج من المئة في 7 من

 (.أفريقيا وشمال

 ،للدولة المملوكة المصارف خدمت ةمتكافئ غير لقواعد تعامل وفقًا تعمل أن واألجنبية الخاصة المصارف على نيتعيّ  .131

( أكبر من عدد 46) جنبيةاألو الخاصة المصارف أن عدد من الرغم وعلى. نموها تعرقل التي التحديات من اعددً  واجهوأن ت

 من صرامة أكثر المال رأس معايير المثال، سبيل على) مؤاتية غير تنظيمية بيئة تحدّ  قدف ،(7) للدولة المملوكة المصارف

 نموها من المخاطر مواجهة في رغبة وجود وعدم الداخلية، القدرة وضعف ،(للدولة المملوكة المصارف المعايير المفروضة على

 القيود ومن فعلية إيداع ضمانة توفر بأنها الجمهور رتصو   من الدولة مصارف استفادت وقد. المصرفي القطاع في وانتشارها

 أكتوبر/األول تشرين في الوزراء مجلس أصدره الذي قرارال بعد تغير ذلك أن غير. الخاصة المصارف عمليات على المفروضة

 والوزارات للدولة المملوكة مؤسساتلل سمح الحين، ذلك ومنذ. والخاصة العامة المصارف بين فرصال تكافؤ تحقيقل 2015

 وقبول هاخالل من ومعاشاتهم الموظفين رواتب وتوزيع وإيداع الخاصة المصارف في مصرفية حسابات وفتح أموالها بإيداع

 المصارف في أموالها إيداع على العامة المصارف الحكومة عتشجّ  كما. عنها الصادرة االعتماد وخطابات المعتمدة الشيكات

 عراقي دينار بليون 172 الخاصة المصارف في العامة المصارف ودائع إجمالي بلغ ،2015 سبتمبرأيلول/ نهاية وفي. الخاصة

 (.كيأمير دوالر مليون 147 حواليأي )

 في 5 من أقل أن ويقدر. العراق في جيد بشكل الحجم والمتوسطة والصغيرة الصغرى ؤسساتالم تمويل ريتطوّ  لم .132

 في المصرفيون يملك وال .مصرفية قروض قد حصلت على الرسمي القطاع في الحجم والمتوسطة الصغيرة المؤسسات من المئة

 مصارفال من العديدف. المالية الوساطة من يحدّ  مما والمتوسطة، الصغيرة ؤسساتالم إقراض في الخبرة من القليل سوى العراق

 العراقية السلطات أن من الرغموب. النقدي لتدفقل تحليالت إلجراء أو االئتمان مخاطر لتحليل الالزمة المهاراتب وال يتمتع جديد  
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الدراسة االستقصائية لقاعدة  توجدإذ . قائمة تحدياتال تزال ال التمويل، على الحصول إمكانية لتعزيز إيجابية خطوات اتخذتقد 

 مالية مؤسسة في حساب لديهم البالغين السكان من فقط المئة في 11 أن 2014 لعامل بيانات تعميم الخدمات المالية )فيندكس(

 من العليا الشريحة متوسط عن اكثير   تقل نسبة وهي المنطقة، في الدراسة شملتها التي البلدان بين نسبة أدنى ثاني وهي رسمية،

 اقترضوا الذين العراقيين المواطنين بين كبيرة فجوة وجود عن اأيض   الدراسة توكشف. المئة في 70الذي يبلغ  المتوسط الدخل

 يقدمه اممّ  بكثير أكثر مرتفع   طلب   وجود إلى يشير اممّ  ،(المئة في 65) رسمية غير بصورة ذلك فعلوا والذين( المئة في 4) ارسمي  

 .احالي  المالي  القطاع

 100 ربايق ما تخدم البالغ الصغر التمويل مؤسسات کانت حيث العراق، في الوعود بعض البالغ الصغر التمويل يحمل .133

 من المئة في 0.25 سوى يمثل لم ذلك أن غير. داعش مع اعصرالنشوب  قبل المنخفض الدخل ذوي المشاريع أصحاب من ألف

 الخاضعة األراضي في العاملة البالغ الصغر للتمويل مؤسسات أربع أوقفت األخيرة، اآلونة وفي. المصارف أصول إجمالي

 ألف 20 من أكثر ليمثّ  ما وهو - السوق من المئة في 15 نحوإلغاء  إلىى أدّ  اممّ  الخاصة بها، اإلقراض عمليات داعش لسيطرة

 القانونية العوائق تقيد األمنية، التحديات إلی باإلضافةو. ةالمستحقّ  االعتمادات من أميركي دوالر مليون 22و شطان عميل

 حكومية غير کمنظمات تسجل أن يجب البالغ الصغر التمويل مؤسسات أن باعتبار البالغ الصغر التمويل نمو اأيض   والمؤسسية

في مجال  المناسب اإلشراف لتقديم الالزمة صةالمتخصّ  المعرفة إلی تفتقر التي الحكومية غير المنظمات إدارة عليها وتشرف

 .البالغ الصغر لتمويلا

ه من اإلقراض قوضي .134  العراقي المركزي البنك أن رغمف. للدولة المملوكة المصارف في المخاطر إدارة الحكومة الموج 

 ،(الرشيد مصرف في في المئة 19و الرافدين مصرف في في المئة 4) إيجابية ني  مصرفَ  ألكبر المال رأس كفاية نسب بأن أفاد

 يتم حيث ضعيفة، فيهما المحاسبية والممارسات المعاييرف. المال رأس في شديد نقصمن  الواقع في يشكوان همايعتقد المحلّلون أن

 منخفضة المخصصاترصد  ومستويات ،الدائم للتجديد خاضعة أو مسدَّدة أنها على السداد المتأخرة القروض من العديد عن اإلبالغ

 وضعها فإن ولذلك ا،مطلق   للدولة المملوكة المصارف حساباتفي  تدقيقال يتم ولم عنها، غالمبلَّ  المتعثرة للقروض بالنسبة حتى

 تخفيض إلى العراقي المركزي البنك دفع مما مقيدة، هذه المصارف سيولة فإن ذلك، إلى وباإلضافة. مؤكد غير الدقيق المالي

 خالل من( الحكومي العجز تمويل من للدولة المملوكة المصارف لتمكين) 2015 عامال في النصف إلى اتاالحتياطي احتياجاتها من

نسبة  أنب العراقي المركزي البنك يفيد أعم، وبصورة. حكومية سندات بواسطة االحتياطيات من احتياجاتها نصفتأمين ب السماح

 مذكور هو كما ولكن المئة، يف 8.65 تبلغ المتعثرة القروض وأن المئة في 22.06 تبلغ المصرفي للنظام بالنسبة كفاية رأس المال

 . الحسابات المحاسبة ومراجعةالمتساهلة في مجال لمعايير ل انظر   عليه تبدو مما أضعف لمصارفا تكون أن المحتمل من أعاله،

 مصارفال على اإلشرافكما أن  للدولة، المملوكة مصارفال على اإلشراف على افعليً  قادر غير العراقي المركزي البنك .135

 وحكومة االتحادية الحكومة بين النفط إيرادات علىالقائم  للنزاع ونتيجة   العراق كردستان إقليم وفي. ضعيف الصغيرة الخاصة

 فعال بشكل المصرفي القطاع عزل إلى توأدّ  كردستان في مصارفال من النقدية موالاأل األخيرة هذه استنزفت كردستان، إقليم

 وباإلضافة. كبير حد إلى للرقابة خاضعة وغير منظمة غير يجعلها اممّ  ،البالد أنحاء باقي نع - المركزي البنك فروع ذلك في بما -

يزيد و. خزائنها محتويات قترِ وسُ  داعش تنظيم عليها يسيطر التي األراضي في المصارف فروع من العديد رمّ دُ  فقد ذلك، إلى

 .الصدمات أمام المصرفي القطاع هشاشة إلى هاجميع العوامل هذه تأدّ  وقد. ههذ اليقين عدم حالة من البيانات جمع سوء

درةالجهات المُ  تزويد على القدرة البورصة وتمتلك. متطور وغير صغير المصرفي غير المالي القطاعكما أن  .136  ص 

للمؤسسات االستثمارية  شركات وسندات مالسهم رأسأ إصدار خالل من األجل وطويل دائم رأسمال مصادر إلى الوصول بإمكانية

 في التأمين قطاع على للدولة المملوكة التأمين شركات هيمنوت. السواء على واألجانب المحليين والمستثمرين العاملين بالتجزئة،

 .للحكومة التأمين لخدمات الوحيد المقدّم كونها من تستفيد، والعراق

 البشرية والمهارات البشري المال رأس جودة نخفاضا د.

 والهشاشة للصراعات نتيجةً  هائاًل  العراق في الماضية الثالثة العقود مدى على البشري المال رأس فقدان كان .137

 من طويلة لفترات النمو من عالية مستويات على حافظت التي البلدان حققت وقد. العراقي االقتصاد آفاق ويقوض ،المستمرة

 التعليم نظامي أن حين فيو. (2013a الدولي، البنك) مواطنيهابين  البشري المال رأس تعميق في كبيرة استثمارات ،الزمن

 امأنه إال السبعينات، أواخر في أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في أعلى المراتب في تصنيفهما تم قد العراقيين والصحة

 أوجه من والحدّ  والكتابة بالقراءة اإللمام زيادة مجال في السابقة اإلنجازات على القضاء تم وقد. اليوم إلى أدنى المراتب هبطا
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 طويال  الطريق  يزال ال األخيرة، السنوات في المجاالت من عدد في التقدم بعض إحراز من الرغم وعلى. الجنسين بين التفاوت

هم في بمن ،ستضعفينالسكان الم هائل من عدد هناكف. الفقر من والحدّ  المستدام النمو تحقيق صوب التقدم من البلد يتمكن حتى

 في التفاوت أوجه ويعّمق بالفعل، ضعيف نظام على القائمة الضغوط يزيد من حدّة والالجئين، اداخلي   نازحينال من الماليين

 الخدمات تتفاقمكما . االجتماعي األمان وشبكات والصحة التعليم نظامي ويعاني من رداءة المناطق، بين االستفادة من الخدمات

 التعليم نظم جودة في االستثمار فمن الضروري. العام اإلنفاق مستويات وانخفاض التحتية البنى كفاية عدم بسببالجودة  الرديئة

 منتج اقتصاد لضمان البالد تحتاجه الذي واالجتماعي البشري المال رأس تطويربغية  العراق في االجتماعية والسالمة والصحة

 .متماسك ومجتمع

 التعليم والمهارات. 1

. التمويل في نقص من يعاني الذي العراق في التعليم نظام على متزايدة بفرض ضغوط المتنامي الشباب عدد بيتسب   .138

 دوالر بليون 2.5 التعليم موازنة بلغت ،1988/1989 الدراسي عامال فيف. قد انهار كليًّا القطاع هذا في العام اإلنفاق أن غير

 وبين. أميركي ا ادوالر   620 نحوإلى  طالب كل عن النفقات وصلتو( اإلجمالي المحلي الناتج من المئة في 6 حواليأي ) أميركي

 التحتية البنية ضتوتعرّ . فقطأميركي ا  ادوالر   47 إلى طالب كلعن  ةالسنوي النفقات متوسط انخفض ،2002و 1993 نعاميال

 المناهج وتحديث المعلمين، تدريب كما أُهِمل. اآلخر تلو اعام   الجديد والبناء الصيانة تأجيل جرى حيث ،كبير تدهورإلى  للمدارس

 اإلنفاق بلغ ،ومحدودة قديمة أصبحت المتاحة البيانات أن حين وفي. جديدة تدريس تقنيات وإدخال والتقييم، والرصد الدراسية،

 المجاورة البلدان مع بالمقارنة متدّن   مستوى وهو 51اإلجمالي، المحلي الناتج من في المئة 3.5 2008 عامال في التعليم على العام

 من في المئة 8.2 تنفق التي والكويت اإلجمالي، المحلي الناتج من المئة في 6.3 نحو تنفق التي ومصر والمغرب األردن مثل

 االبتدائية بالمدارس االلتحاق إجمالي من المئة في 97 العراق سّجل ذلك، من الرغم وعلى. القطاعهذا  على اإلجمالي المحلي الناتج

 ويبدو. 0.84 إلى اآلن وصل حيث باطراد، التحسن في أخذ االبتدائية المرحلة في الجنسين بين التكافؤ أن كما ،2013 عامال في

 الجزء تخصيص من الرغم على ،(2014b الدولي، البنك) خيرةاأل السنوات في ملحوظ   بشكل   ازداد قد القطاع في نفاقاإل أن

 2007 نعاميال بين ما الفترة ففي. بالجودة الصلة ذات تالللمدخ القليل يترك مما الموظفين، تسديد مرتباتل النفقات من كبراأل

 نعاميال بينو. االزدياد في استمر أنه ويقدر ا،تقريب   أضعاف ثالث التعليم مجال في رسمي موظف تكلفة متوسط زاد ،2009و

 تكلفة في المئة في 156 بنسبة اونمو   موظفيهاعدد  في المئة في 64 بنسبة زيادة   والتعليم التربية وزارة شهدت ،2008و 2005

 شعرت التي الضغوط عن بمنأى يكن لم القطاع أن الواضح ومن. بعام عد ذلكب أخرى مرة التكلفة تضاعفت كما موظفيها، تعويض

 .بأكملها المدنية الخدمة بها

 األساتذة ألن انظرً  األدمغة هجرة تزايد وهو ،كبيرة بدرجة التعليم نظام تدهور في التعجيل إلى أدى آخر عامل ثمة .139

 العراقي التعليم نظام ذروة في الرشد سن بلغوا الذين األساتذة من العديد شعر قدل. البلد من وافرّ  قد القادرين التقنيين املينوالع

 3000 نحو غادر حيث الدراسية، المناهج وتسييس التعليمي النظام جودة تدهور إزاء أمل بخيبة والثمانينيات السبعينيات في

 أن الكثيرون يرىإذ . والمهرة المتعلمين لعراقيينل الجماعي نزوحال حالة الصراع وأدام. الخليج حرب بعد البالد أكثر أو شخص

 من فروا عراقي مليون 1.4 من أكثر بأن للهجرة الدولية المنظمة وتفيد. وآمن مزدهر مستقبل لبناء الوحيدة فرصتهم هي الهجرة

 وستظل الخارج، في أفضل فرص عن ابحث   المتعلمين العراقيين هجرة أسفرت كما. البالد سكان من المئة في 4 حوالى أي البالد،

 .التحديد وجه على التعليم قطاع وعلى العراقي االقتصاد على الطويل المدى على وخيمة سلبية عواقبعن  ،تسفر

خفض  يعيقإذ . للمدارس البنى التحتية على هائالً  ثقالً  االستثمار وانخفاض والنهبوالعقوبات  الحرب إرث ترك .140

 ضافةباإل - الدراسة سنالمتزايد في  ألطفالالستيعاب عدد ا المناسبة التعليمية التحتية البنية وبناء تأهيل إعادة ستثماريالا اإلنفاق

 المناطق بعض في التعليم على الحصول فرص انخفضت ،الدراسة قاعات إلى النقص وبسبب. اداخلي   والنازحين الالجئين تدفق إلى

الواحد  الدراسي اليوم في متعددة دوامات تنتشركما . لذلك نتيجة وكميته مالتعلّ  نوعية وتدنّت ،للتدريس الفعلي لوقتا انخفض مثلما

 يوم مع مقارنة   اليوم في فقط ساعات ربعأل تعلّم العراق في المدارس معظمف. المرافق إلى النقص بسبب البالد أنحاء جميع في

 إلى اأيض   انخفض الدراسية السنة في ةالدراس أيام عدد أن كما. األخرى البلدان معظم في ايومي   ساعات خمس عن يقل ال دراسي

 بلدانلل بالنسبة أما. ايوم   180 البالغ االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة مدة متوسط من ايوم   29ــب أقل أي ا،يوم   151

ا يقضون العراقيين الطلبة فإن أفريقيا، وشمال وسطاأل الشرقفي خرى األ  في يسهم اممّ  الدراسي، الفصل في أقل اوقت   عموم 

 واحد فإن سنة، 14و سنوات 10 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال بين ومن. (EdDataIIإصابة الطالب بتأخر في التعلّم )

 أطفال خمسة كل من واحد سنة، 16و 12 بين أعمارهم تتراوح الذين بين ومن ،ال يذهب إلى المدرسة أطفال خمسة كل من اتقريب  

                                                           
 .االتحادي للعراق المتاحة البيانات أحدث إنها 51
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 إلى التفاوت هذا ثلث ويعزى. بالمدارس االلتحاق فرص في المساواة عدم من يعانون األطفال أن كما. االبتدائية المدرسة يكمل لم

 أقل من الفرص المتاحة للفتيان. فرصب الفتيات تحظى حيث الطفل، جنس نوع

 58 الشكل) االبتدائي التعليم بعدما  مستويات في بشّدة في المدارس اللتحاقل والصافية اإلجمالية معدالتال تنخفض .141

 االلتحاق معدالت وبلغت ،2012 عامال في المئة في 106 االبتدائية بالمدارس اللتحاقل اإلجمالية معدالتال وبلغت(. 10 والجدول

 فمن أصل. احاد   اانخفاض   تنخفض العالي التعليم مستويات في والصافية اإلجمالية االلتحاق معدالت أن بيد. المئة في 88 ةالصافي

 بالمدارس االلتحاق صافي وبلغ. المتوسطة المدارس إلى فقط اطالب   43 دخل ،2012 عامال في المتوسط التعليم سن في طالب 100

 مستوى ارتفاع مع حاد بشكل والصافية اإلجمالية االلتحاق معدالت تراجع نمط ينطبق، وكذلك. نفسه عامال في المئة في 23 الثانوية

 في 100الــ اإلجمالية االلتحاق معدالت تتجاوز حيث كردستان هو الوحيد االستثناءلكن و. البلد تقسيمات من قسم كل على ،التعليم

 في المئة في 38و المتوسط المستوى على المئة في 61 إلى االلتحاق صافي وارتفع ،والثانوية المتوسطة المرحلتين في حتى المئة

 10 بين أعمارهم تتراوح أطفال خمسة كل بين من واحد طفل نحو أن إحصائية لقلقا على المزيد من وما يبعث. الثانوية المرحلة

 لم أطفال خمسة كل من واحد سنة، 16و 12 بين أعمارهم تتراوح الذين بين من أن حين في المدرسة، إلى ال يذهب سنة 14و

 .االبتدائي التعليم لمّ يك

  لاللتحاق بالمدرسة. المعدالت الصافية 10الجدول 

 المرحلة الثانوية  المرحلة المتوسطة المرحلة االبتدائية 

 25 41 89 بغداد

 19 33 81 المحافظات األخرى

 22 46 90 محافظات كردستان

 .2007المصدر: المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق،  

 

 بحسب ،العراق في االبتدائي المستوى علىموجود  الجنسين بين التكافؤف. ني  الجنس   بين هامة تفاوت أوجه هناك تزال ال .142

 العليا، التعليم مستويات في بسرعة التكافؤ تراجعوي. والفتيات الفتيان معدل التكافؤ بين أخرى بعبارة أي الجنسين، تكافؤ مؤشر

المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في  من المستمدة للبيانات اوفق   االبتدائي التعليم بعد لفتياتا تسرب معدالت ارتفاع مع

 من أعلى وكان واحد، إلى أقرب كردستان إقليم في الجنسين بين التكافؤ مؤشر فإن ذلك، من النقيض وعلى. 2007 العراق للعام

 مستويات جميع على 2010و 2005 بين ما للفترة أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في أخرى بلدان في التكافؤ مؤشر متوسط

 الحضرية المناطق من أكثر الريفية المناطق في بالمدرسة عن االلتحاق الفتيات احتمال أن تنقطع ثمةومن ناحية أخرى، . التعليم

 ال الوالدين ألن أو( اقتصادية ألسباب إرسالهن نالوالدا يستطيع ال أو كافية مدرسة توجد ال) العرضب المتعلّقة معوقاتال بسبب

 وقد. تعليمهن مواصلة عن الفتيات يثني هب قبولالو المبكر الزواج على المتزايد االجتماعي الضغط أن كما. بناتهم بتعليم يهتمون

 المبكر الزواج لصالح حوافزهم من الحرب أعباء زادت الذين اداخلي   النازحين أعداد ارتفاع مع شيوع ا أكثر االتجاه هذا أصبح

 .اداخلي   النازحين من العديد تستضيف التي المخيمات في المدرسية المرافق النقص في وبسبب األطفال، وزواج

 من الحضرية، المناطق من احرمان   أكثر الريفية المناطقف. التعليم مجال في إقليمية اختالفاتوجود  اأيضً  المالحظ من .143

 الريفية المدارس فإن ،قاعة دراسة 24 أو 18 أو 12 أو 6 تضم أن يمكن الحضرية المدارس أن حين وفي. والجودة التوزيع حيث

 وينطبق. الريفية المناطق في المدارس من أقل اعدد   هناككما أن . اجد   محدودة قدرات ذهوه فقط، قاعات ست لديها يكون ما عادة  

 االنتقال يفضلون المعلمين ألن المعلمين استبقاء الريفية المناطق على الصعب ومن. العالي التعليم مستويات على خاصة بصفة ذلك

 والمدخالت التعليمية الوسائل إلى الريفية المدارس تفتقر ما اوكثير  . في الريف الخدمة من أقل أو ني  سنتَ  بعد الحضرية المناطق إلى

 .الشرب مياه مثل األساسية المتطلبات إلى هابعض فتقري كما األخرى،
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 2008 – 2007. المعدل اإلجمالي لاللتحاق بحسب المنطقة ومستوى التعليم، 58الشكل 

 
 .2007المصدر: المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق،  

 

 التحصيل عن موثوقة بيانات وجود عدم من الرغم علىف. النتائج على اسلبً  يؤثر مما ،رديئة عموًما لتعليما جودةإن  .144

 التعليمية والمواد المدرسية فالكتب. متدنية تزال وال 1990 عامال منذ تراجعت قد والتعلم التعليم ظروف أن الواضح من العلمي،

 مشكلةوكّل ذلك يزيد  ،وتقييمات التعلّم ضئيلة أو منعدمة المناهج تطويروعمليات  ،غير كاف   المعلمين تدريبو ،وبالية قليلة

 تالمذة أن 2012 عامال في أجريت التيللعراق، مهارات،  التعليمية االستقصائية الدراسة كشفتإذ . تعقيد ا ميالتعل ساعات انخفاض

 للمفاهيم اإلجرائية المعرفة معلوماتهم اقتصرت على وأن ،الفهم مع بطالقة قراءةلل كافية مهارات يكتسبوا لم االبتدائية المدارس

 .المشاكل من واقع الحياة حلّ التي يمكن تطبيقها في  المفاهيمية لرياضياتبا قوي إلمام لديهم يكن لم ولكن الرياضية

 التدريب كفاية عدم بسبب تتدهور العراق في المعلمين جودة ولكن ،التدريس ةجودب وثيًقا اارتباطً  التعليم جودة ترتبط .145

 قبل موّجهة تدريبية برامج إلی افتقار عن ردستانک وإقليم العراق في المعلمين دراسات استقصائية بشأن وتكشف. والمراقبة

الحكومة  أن توجدكما . االبتدائي المستوى في خاص بشكل ولكن التعليمية المراحل جميع في للمعلمين الخدمة وأثناء الخدمة

ا تمارس  آلية توجد وال. أدائهم لتحسين كافية تعقيبات على يحصلون ال همأنّ  يعني وهذا المعلمين، من المراقبة على ضئيال   قدر 

 عن المسؤولون راقبونالم ىيتولّ من جهة أخرة، و. تدريبهم إعادة أو وظائفهم من الضعيف داءاأل ذوي المعلّمين إلبعاد دةحدّ مُ 

 على وعالوة  (. 2014 وآخرون، وفيرنيز EdDataII) المصالح في اتضارب   يخلق اممّ  ،اأيض   المعلمين مراقبة مسؤولية التدريب

 أوجه تفاقم إلى ييؤدّ  اممّ  ،متساو   غير كردستان إقليم وحكومة العراق في المحافظات مختلف في األكفاء المعلمين توزيع فإن ذلك،

 .اإلقليمية المساواة عدم

 سيما وال التعليم، قطاع في المحرز مالتقدّ  اأيضً  اإلدارية المعوقات تعرقل ،نطاًقا األوسع العام القطاع في الحال هو كما .146

 أكثر، لكانت بيروقراطية وأقل مرن هيكل فلو كان لوزارة التعليم. الدراسية المناهج وإصالح المعلّمين بتوظيف يتعلق ما في

 التنفيذ ضمان أجل من العراق في التعليم لوزارة الهرمي الهيكل إصالح يجب، لذا. المحدودة الموارد استخدام في وكفاءة فعالية

 وال القرار صنع في كبيرة بسلطة تمتعي التعليم وزير أن الحالي المركزي الهيكل ويعني. جديدة تعليمية استراتيجية ألي الفعال

 أنظمة ينحو إلى المركزيّة العالمي االتجاه أن حين فيو. لوزارةفي ا أدنى مستوياتموظفين في  إلى هصالحيات من الكثير فوضي

 .المديريات مختلف في المعلمين توظيف على حتى الوزير يوافق العراق في، فالقرار صنع

 أدتإذ . اضعفً شرائح سكانية أوسع وأكثر  إلى التعليمية الخدمات تقديم ضرورة التحديات هذه ةحدّ  من يضاعف ما .147

 مليون 2.1 حوالي ال يذهب لذلك، ونتيجة  . سوري الجئ 250 000 نحو وتدفق عراقي ماليين 4 من أكثر تشريد إلى داعش أزمة

 التسرب لخطر ضونمعرّ  سنة 14و 5 بين أعمارهم تتراوح آخرين طفل مليون 1.2 وهناك اليوم، المدرسة إلى يذهبون ال طفل

 سرلألُ  مالجئ إلى تحولت أو بأضرار، أصيبت أو د،البال أنحاء جميع في مدرسة 5300 من أكثر مرتدُ  وقد. من المدرسة

 االحتياجات لتغطية الالزمة الموارد استُغلّت لقد. العنف من الفرار على معلم 14 000حوالي  اضطرّ  العراق، شمال وفي. النازحة

 بين التفاوت أوجه من الجديدة التحديات هذه زادتو ،إلى أقصى حد اعصرال من المتضررين للسكان األجل والطويلة الفورية

 .وتوفيره التعليم على الحصولإمكانية  حيث من دالبال أنحاء جميع في المناطق مختلف
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بقسط كاف  من  لم تحظ   عاملة قوة ، وحّددت أن ثمةشركة 756 شملت 2011 عامال في استقصائية دراسة أجريت .148

 القائم، والمهني التقني التدريب نظامف. التجارية األعمال بيئة تحسين دون تحول معوقات خمسة أكبر من واحدة تُعتبر التعليم

ا ضعيف   ،الحكومة تهيمن عليه وتديره الذي  بالمدارس الملتحقين أعداد انخفاض ويعكس. العمل سوق حتياجاتال وليس موّجه 

 عدم وجود بسبب الجامعات في العالي التعليم اختيار أو المهني التدريب على الحصول في الشباب لدى االهتمام عدم الثانوية

 ،2005 عامال منذ العراق ردستانك إقليم في 32ــال المهنية المعاهدب لتحاقاال في حاد تدهور كما حصل. التخرج بعد العمل فرص

ا االتجاه هذا وما زال ،2010 عامال في فقط 6000 إلى طالب 15 000 من  اأيض   ذلك يرجع وقد(. 2014 وآخرون، فيرنيز) قائم 

 .قليلة عمل فرص سوى تتوفر ال حيث العمل سوق ضعف إلى

 زيادة في المحرز النجاح وترجمة الدراسة قاعات إلى بالمدارس الملتحقين غير األطفال إعادة إلى كبيرة حاجة ثمة .149

 أولوية إيالء من اأيض   بد وال. وجدواه التعليم نوعية وتحسين فوقها، وما الثانوية المرحلة في االبتدائية بالمدارس االلتحاق

 الحكومة خطت وقد. الضعيفة السكانية والفئات لفتياتلو الريفية المناطق في يعيشون لمن التعليم على الحصول فرص لزيادة أكبر

 لإلعجاب مثيرة زيادات وحققت ،للغاية الصعبة الظروف من الرغم على التعليم على الحصول فرص زيادة في كبيرة خطوات

 الذي مالتقد   إلى إشارة وفي. المتوسط التعليم مستوى على المعدالت في معتدلة وزيادات االبتدائية بالمدارس االلتحاق معدالت في

 جوانب جميع في املحوظ   اتقدم   العراق ردستانك إقليم حقق واقعة، حقيقة االستقرار وأصبح األمن تحسن ما إذا اممكن   يكون قد

 عدد وزاد 2012و 2003 نعاميال بين الصف الثاني عشرصف الروضة وحتى  من مدرسة 2 200 وأنشأ. التعليمي نظامه

 وارتفع. المتزايد للطلب استجابة   2015 عامال في مؤسسة 28 إلى 2003 عامال في مؤسسات ثالث من العالي التعليم مؤسسات

 الحكومة ليتو أن اآلن الضروري ومن. المئة في 89 إلى المئة في 20 من اكبير   اارتفاع   الثانوية بالمدارس االلتحاق صافي

 .االقتصاد احتياجاتوصلتها ب الدراسية المناهج أهمية وزيادة التعليم نوعية تحسين إلى اهتمامها

 قطاع الصحة .2

 الطائفي والعنف الدوليةوالعقوبات  الحروبمختلف  آثارمن جراء  في العراق بشّدة الصحية الرعاية قدرة لقد تضّررت .150

 الرعاية على الحصول وصعوبة الصحية التحتية البنية في الشديد التدهور إن. المالية والضغوط السياسي االستقرار وعدم

 عوامل كلها االجتماعية والهشاشة التغذية وسوء ،الصحي والصرف المياه ذلك في بما العامة الصحة خدمات وضعف الصحية

 في عتبرتُ  كانت التي الصحة مؤشرات تدهورت فقد للتعليم، بالنسبة الحال هو وكما. اليوم للعراقيين الصحية الظروف تقوض

 الخامسة سن دون طفالاأل وفيات معدل فإن ،2015 عامال منذ الصادرة الدولي البنك لبيانات اووفق  . المنطقة في األفضل الماضي

 في طفل 1000 لكل 25.5 بمتوسط مقارنة  طفل  1000 لكل 34) أفريقيا وشمال وسطاأل الشرق بلدان بقية من أعلى العراق في

 52.طفل( 1000 لكل 21ــب مقارنة  طفل  1000 لكل 27) الرضع وفيات ( وكذلك بالنسبة لمعدلأفريقيا وشمال وسطاأل الشرق

 وفق ا والدة حيّة 1000 لكل وفاة حالة 15المحدّد بــ الهدف ضعفحوالي  والدة حيّة 1000 لكل الوفيات عدد يبلغوبالتالي، 

 عامال في المئة في 81 من الحصبة ضد التحصين معدالت تدنّت حيث التحصين، تغطية انخفضتكما . لأللفية اإلنمائية ألهدافل

الدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس )اللقاح و األطفال شلل ضد التحصين نسبة وبلغت. 2014 عامال في المئة في 57 إلى 2009

ا2013 عامال في التوالي على المئة في 68و 70 الثالثي(  وشمال األوسط الشرق منطقةفي  المتوسط نع ، وهي نسبة تقّل كثير 

 100 000 لكل 50 إلى 78 من األمهات وفيات انخفضتإذ . التقدم بعض إحراز تم ذلك، ومع. المئة في 89و 90 البالغ أفريقيا

 المئة في 72 من مؤهلين متخّصصين تمت تحت إشراف التي الوالدات نسبة وارتفعت ،2015و 2000 نعاميال بين حية والدة

 .2011 عامال في المئة في 91 إلى 2000 عامال في

 األغذية برنامج أجراها لدراسة اووفق  . األطفال بين سيما وال الصحة، على امباشرً  اتأثيرً  الفقر في الحاد االرتفاع يؤثر .151

 وانعدام المدقع الفقر من( شخص مليون 2.6 حوالي) العراق في المعيشية األسر من المئة في 11 يُعاني ،2013 عامال في العالمي

 كان الذي التغذية، سوء وعاد. الغذائية اإلعاشة حصص على تعتمد المعيشية األسر من المئة في 25 أن حين في الغذائي، األمن

 سيما وال العامة، الصحة مجال في اهام   اتحدي   باعتباره إلى البروز من جديد العراق، في ما مرحلة فيعمليًّا  عليه القضاء تم قد

 2012،53 عامال في اليونيسيف أجرتها التي المؤشرات المتعددة االستقصائية للدراسة اووفق  . الخامسة سن دون لألطفال بالنسبة

 تغذيةال سوء من يعانون الخامسة سن دون األطفال من المئة في 7و، )التقّزم( تأخر في النموالطفل من بين أربعة أطفال من يعاني 

 نحو) النساء بين الدم فقر انتشار معدل ارتفاع يزال ال ذلك، على وعالوة  . الوزن نقص من يعانون المئة في 8.5و ،(الهزال) حادال

                                                           
 مصرف بيانات البنك الدولي. 52
 . 2011، 4اليونيسف، الدراسة االستقصائية المتعددة المؤشرات للعراق  53
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 األمهاتوفيات و المواليد المخاضية وفيات مخاطر من يزيد( سنة 49و 15 بين أعمارهن تتراوح اللواتي من المئة في 36

 .األطفال لدى الوظائف اإلدراكية اختالل عن فضال   واألطفال،

 الجهاز وأمراض السرطان مثل السارية غير األمراض تشكلإذ . لمرضبسبب ا مضاعف عبء من اليوم العراق يعاني .152

 رئيسية اأسباب   ال تزال تشّكل المعدية األمراض أن إال للوفاة، الرئيسية األسباب الدموية واألوعية القلب وأمراض المزمنة التنفسي

 والتيفود والنكاف والحصبة الحادة التنفسي الجهاز والتهابات اإلسهال أمراض ملحوظ بشكل ازدادت وقد .والوفيات للمراضة

 نسمة 1000 لكل 67 إلى 2000 عامال في نسمة 1000 لكل 50 من في تزايد السل انتشار أن كما. 1990 عامال منذ والليشمانيات

 الكوليراف. العراقيين السكان ، تصيببالمياه المنقولة المعدية األمراض سيما وال ،الساريةاألمراض  وكذلك. 2014 عامال في

 خالية كانت البالد أن من الرغم على ،2014 عامال في العراق في األطفال شللل تفّش   حتى هناك وكان ،متفشيان E الكبد والتهاب

 .2000 عامال منذ األطفال شلل من

 الخدمات متقدَّ  العام، القطاع فيف. كبيرة الجغرافية الفوارق أن كما ،ةمحدود الصحية الخدمات على الحصولإمكانية  إن .153

 الرعاية مراكز متقدِّ كما . اجد   منخفضة بتكاليف العامة والمستشفيات األولية الصحية الرعاية مراكز من شبكة خالل من الصحية

 في احجم   األصغر المراكزو ،الحضرية المناطق في تقع الرئيسية المراكزف. وأساسية وقائية عالجية خدمات األولية الصحية

 الرعاية مراكز في كافية خدمات تقديم أمام كبيرة عوائق واألدوية الموظفين ونقص التنظيم ضعف ويشّكل. الريفية المناطق

أما . للفقراء سيما ال الصحية، الرعاية لتوفير اجد   اهام   امصدر   عتبرتُ  هذه المراكز فإن ذلك، من الرغم وعلى. األولية الصحية

أن التقديرات تشير  مع العلم المستشفيات، إلى األولية الصحية الرعاية مراكز من المرضى يحال والثالثية، الثانوية لرعايةل بالنسبة

وعدم العامة  لمستشفياتالنقص في عدد ا بسبب هذه اإلحالة خدمات على يحصلون العراقيين من فقط المئة في 40 نحو أن إلى

 خطط وجود لعدم اونظر  . صغيرة خاصة مستشفياتفي  والثالثية الثانوية الرعاية تقدمباإلضافة إلى ذلك، و. التكافؤ في توزيعها

ا يفوق بكثير من أمواله الخاصة، ممّ  الخاصة الصحية الرعاية تكاليف تسديد توجب على المريضي العراق، في الصحي للتأمين

 إال الصحة، وزارة قبل من مرخصة الخاصة المستشفيات أن من الرغم وعلى ذلك، على وعالوة  . العراقيين من العديد امكانيات

 .(2014 ،الوشبي سيتوريلي) الوطني الصحية الرقابة نظام نطاق خارج تزال ال أنها

 األطباء عدد بلغ ،2011 عامال في. ادائمً  هيواكب لم العرض فإن االزدياد، في آخذ الصحية الخدمات على الطلب أن مع .154

 المثال، سبيل على) أفريقيا وشمال وسطاأل الشرق منطقة في خرىاأل بالبلدان مقارنة   منخفض وهو ،0.78 نسمة 1000 لكل

يخدمون  األطباء من قليل عدد سوى يوجد ال حيث ذلك، من أقل الطوارئ أطباء نسبة أن كما. (لبنان في 3.2و ردنألا في 2.55

 العاملين من المئة في 50 ىحوال وغادر. الحرب فترات خالل األطباء من العديد هاجرلقد . دالبل على نطاق محافظات أربع في

 بنحو رقدَّ يُ  وما ،2014 يونيه/حزيران منذ الدين وصالح ونينوى وديالى األنبار خارج المتخصصة الصحية الرعاية مجال في

 2003 نعاميال بين الوطني الصعيد وعلى ذلك، ومع. لم تعد صالحة للعمل المناطق هذه في الصحية المرافق من المئة في 80

 ولكن مكان، كل في نفسها الوتيرةب يكن لم وإن المحافظات جميع في األولية الصحية الرعاية لمراكز المطلق العدد زاد ،2012و

 صحيةرعاية  مراكز 7.4 هناك كان المتوسط، فيو. كلّي ا حاالتبعض ال وفي ،جزئي ا السكاني النمو معدل ارتفاع قابلهاهذه الزيادة 

 ،2012 عامال فيف. المنطقة حسبب حاد بشكل تختلف مراكزلل السكانية التغطية ولكن ،2012 عامال فينسمة  100,000 لكل أولية

 والجنوبية الوسطى المحافظات في نسمة 100,000 لكل 5.9و 0.1 بين الصغيرة األولوية الصحية الرعاية مراكز عدد تراوح

 المحافظات في 4.3و 2.6 بين الكبيرة األولية الصحية الرعاية مراكز عدد تراوحكما . الكردية المحافظات في 20.2 إلى 6.7 ومن

 جميع في اجد   متفاوت والخاصة العامة المستشفيات توزيع ولكن. الكردية المحافظات في 6.8 إلى 5.4 ومن والجنوبية الوسطى

بنمو في عدد  كامل بشكل المستشفيات عدد في ةالمحدود الزيادة قوبلت والجنوبية، الوسطى المحافظات معظم وفي. البالد أنحاء

 0.8و( ميسان) نسمة 100,000 لكل 0 بين 2012 عامال في العامة المستشفيات عدد تراوح ،المحافظات مستوى وعلى. السكان

 عامة، وبصفة. السليمانية في 1.7و نينوى في نسمة 100,000 لكل 0.7 بين الخاصة المستشفيات عدد تراوح حين في أربيل، في

في  المئة في 2.6 متوسطه بلغ الذي السكاني النمو معدل ارتفاع بسبب الصحية الخدمات نطاق توسيع إلى الرامية الجهود تعرقلت

 عامال منذ هناك النسبياالستقرار األمني  وضع إلى كردستان في الصحية التحتية للبنية انسبي   األفضل الوضع ويعزى. السنة

 القطاع بتوسع اأيض   ترتبط العراق وبقية كردستان إقليم بين الصحية التحتية البنية في االتساع في اآلخذة الفجوة أن كما. 1991

 (.2014 وشبيال، سيتوريلي) 2007 عامال منذ المنطقة في اجديد   اخاص   مستشفى 23 في استثمر الذي الخاص

ل  الحكومة قبل من العراق في الصحي القطاع معظم لمو  ي .155  مدفوعاتال من المتناميو الصغير الخاص القطاعفيما يمو 

وزارة الصحة  ويدير ،التمويل مجموع من المئة في 63 العامة المرافق وتشكل. أموالهم الخاصة من المرضىدها سدّ التي يُ 

 ملحوظ بشكل اإلجمالي المحلي الناتج من مئوية كنسبة الصحة على اإلنفاق إجمالي وارتفع(. المئة في 73) وتسدّد نفقاتها معظمها
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 اإلنفاق من الفرد نصيب في كبيرة بزيادة ذلك ويرتبط. 2014 عامال في 5.554 إلى 2000 عامال في المئة في 1 من أقل من

النفقات  عبء كما أن. (59 الشكل) 2014 عامال في ادوالر   292 إلى 2000 عامال في دوالر 0.7 من( الحالي األميركي بالدوالر)

من األموال  النفقات ازدادت ،2014و 2008 نعاميال بينو. خذ في االرتفاعآ المعيشية األسر علىالمترتبة  من األموال الخاصة

 على األُسرةتصرفها  نفاقاإل منوهي نسبة عالية  اإلنفاق، إجمالي من 39.7 إلى المئة في 25.2 من مطرد بشكل الخاصة

 .الصيدالنية المستحضرات

 األميركي الحاليالصحية، بالدوالر النفقات . نصيب الفرد من 59الشكل 

 
 المصدر: مؤشرات التنمية العالمية

 

 الوضع تدهور ىأدّ  وقد. الصحي قطاعال تواجه التي التحديات تفاقم من والالجئين داخليًا النازحين من الكبير العدد يزيد .156

 حصول فرص تقليص زيادة إلى ،والرمادي الدين وصالح الموصل محافظات في سيما وال ،2014 يونيو/حزيران منذ األمني

 أضعف اممّ  الصحية، الخدمات على الطلب في كبيرة زيادة إلى اداخلي   النازحين تدفق ىأدّ  وقد. الصحية الرعاية على النازحين

 مجهزة غير أو موجودة غير إماهي  اداخلي   النازحين مخيمات داخل الصحية المرافق في األساسية الخدماتف. الصحي القطاع

 الرئيسية األسبابتمثّل  الحاد واإلسهال الجلدية واألمراض الحادة التنفسية االلتهابات تزال وال. المتزايد الطلب تلبيةل اكافي   اتجهيز  

 واألمراض( األطفال شلل من اخالي   خاللها العراق كان اعام   14 انقضاء بعد) األطفال شلل وعاد. المخيمات جميع في للمراضة

 .المحليين السكان بينفي الظهور ( الليشمانيات داء مثل) األخرى المعدية

 النفط أسعار انهيار بسبب أمدها طال التي الموازنة أزمة اختبرت الخصوص، وجه على العراق كردستان إقليم في .157

. اداخليً  والنازحين لالجئين المتزايدة الصحية لالحتياجات االستجابة على الصحي القطاع قدرة ،االتحادية التحويالت وتعليق

 السكانية الزيادة هذه تلبية أن إال العراق، بقية من اعموم   أفضل ردستانك إقليم في الصحة ومؤشرات الصحي النظام أن حين وفي

 إلى أدى اممّ  ا،داخلي   والنازحين السوريين الالجئين ألزمات استجابة   المتكررة الصحية النفقات رفَعتُ  لمإذ . قدرته فاقت الكبيرة

 ذلك في بما الصحي، النظام أداء في تراجع  ب ذلك بتسبَّ  وقد. المضيف المجتمع على الصحي اإلنفاقنصيب الفرد من  انخفاض

 الصحي القطاع إلى االستقرار إلعادة المالية الموارد من كبير قدر إلى حاجة هناك وستكون. االستجابةو من ناحية اإلنصاف

 تأثيرحول  الدولي لبنكأجراه ا تقييم   ووجد. النازحين تدفق مع التعامل من العراق ردستانك إقليم في الصحية السلطات وتمكين

 للفترة التثبيت تكلفة إجمالي بلغ المنخفض، التدفق سيناريو في أنه العراق ردستانك إقليم في الصحي قطاعال على السورية األزمة

 أي ما يعادل تقريب ا ،أميركي دوالر مليون 339 عن يزيد ما 2015 ديسمبركانون األول/و 2014 أكتوبرتشرين األول/ بين ما

 تكلفة تكون أنه كان من المفترض أنّ  ذلك من واألهم(. 2015f الدولي، البنك) اداخلي   ونازح الجئ لكل اكي  أمير ادوالر   362

 .الموازنة أزمة تحدث لملو  2015و 2014 نعاميفي ال يالصح قطاعلل المتوقعة السنوية الميزانيات إلى بمثابة إضافة هذه التثبيت

                                                           
 بيانات البنك الدولي. 54
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 . الحماية االجتماعية3

ما  مجتمعات في االجتماعي العقد إدراج مسائل معالجة في عالية فعالية ذات أنها االجتماعية الحماية نظم أثبتت قدل .158

. ومجزأة فعالة غير العراق في االجتماعية الحماية أن غير. لعراقل في غاية األهمية أمر وهو وتجديده، واستعادته الصراع، بعد

 بشكلقد جرى تصميمها و العمل، وأسواق االجتماعي والتأمين الجتماعيا األمان شبكات هي للنظام الثالث الرئيسية الركائزف

 ملاكالبيخضعان  االجتماعية الحماية نظامو االجتماعي األمان شبكةأن إذ . في ما بينها تكامل أو روابط وضع دون فردي من

ويمثّل نظام التوزيع . السكان على عهالتوزّ  المستوردة األغذية الحكومة فيه تشتري عيني برنامج وهو ،العام التوزيع نظام لهيمنة

 في بما األخرى، األمان شبكات برامج أما. شديدة قصور أوجه من عانيي أنه من الرغم على للفقراء الرئيسية األمان شبكةالعام 

 في إصالحها رغم التقاعد، معاشاتأما . الفقراء من صغيرة نسبة سوى تغطي وال الفقر تستهدف ال فهي النقدية، التحويالت ذلك

ا اجزء  و الفقراء، من قليال   اعدد   تغطي وهي. لخزينةا استنزاف تعمل على هيف الماضي،  تركزوكذلك، . الخاص القطاع من صغير 

 .مفيدةال بياناتال وتجمع القليل جد ا من ،السكان فعيلوت دينامية عمل سوق إنشاء على ضئيال   اتركيز   العمل سوق برامج

 االستهداف لتحسين إصالحات بإدخال الحكومة تقوم االجتماعية، الحماية نظام في القصور أوجه معالجة أجل من .159

 للحماية االستراتيجية الطريق خارطة في اإلصالحات هذه جتدرِ أُ  وقد. االجتماعية الحماية من للمستفيدين دموحّ  سجل وإنشاء

 سياسي إطار في البلد في االجتماعية الحماية برامج مختلف إدماج إلى تهدف والتي ،2019و 2015 الممتدة بين للفترة االجتماعية

 التقاعدية، المعاشات نظم وتوحيد التقاعدية، المعاشات تغطية نطاق توسيع مع جنب إلى اجنب   التغييرات هذه وستسير. منسق

 الفقر من للحدّ  احاسم   سيكون ولكنه العراقي، السياق في سيما ال طموح، برنامج وهذا. االجتماعية المعاشات إدخال نحو والتحرك

 .العام اإلنفاق كفاءة تعزيز عن فضال   اإلنصاف، وزيادة

i. شبكات األمان االجتماعي 

 مع االجتماعية المساعدة برامج على السكان اعتماد زيادة إلى الفقر معدالت وارتفاع العمل فرص محدودية أدت قدل .160

 يتكّون الذي العمالة، غير من الدخل من فيتألّ  العراق في سرةاأل دخل من المئة في 16.4 كان ،2012 عامال فيف. الزمن مرور

 قلة إال أن العامة، التحويالت الذي تتكبّده الحكومة على الكبير اإلنفاق حجم من الرغم وعلى. الماليّة التحويالت من كبير حد إلى

 التحويالت أن حين في الفقراء، من المئة في 20 من أقل إلى التقاعدية المعاشات دخل يصلإذ . الفقراء إلى تصل الموارد هذه من

وبخالف . الفقراء من المئة في 10.6 سوى تغطي ال ،الفئوي االستهداف تراعي نهج التي االجتماعي، األمان شبكةمن  النقدية

 في طبّقي عام غذائي برنامج أكبر الذي يشّكل العام التوزيع نظام وهو العراق، في جتماعيةاال للمساعدات برنامج أكبر طال ذلك،

في  40استهالك األُسر من فئة الــ إجمالي من المئة في 64 ومثّل ،2012 عامال في الفقراء من المئة في 99 من أكثر ،اليوم العالم

 الحرارية، السعرات استهالك من األدنى الحد مع غذائية، احصص   نظام التوزيع العام وفريو. الحرارية لسعراتاألدنى لالمئة 

 كبيرة قصور أوجه من ويعاني الفقراء غير من المئة في 95 إلى اأيض   نظامهذا ال يصل ا،عالمي   ابرنامج   وباعتباره. السكان لجميع

 55.واإلدارة والتوزيع المشتريات في

 األدنى الحد وضمان الفقراء إلى الوصول في اجد   فّعال وهو نظام. السياسات لصانعي معضلة العام التوزيع نظام طرحي .161

 وجود عدم بسبب المعضلة هذه وتتفاقم. لالقتصاد بالنسبة كافية وغير مكلفة بطريقة الهدف هذا حققي ولكنه المعيشة، مستوى من

 نظام تكلفة وكانت. العام التوزيع نظام إلغاء حال في الدور هذا إنجاز يمكنها العراق في قائمة النطاق واسعة أخرى أمان شبكات

 المئة في 60 من أكثر وتمثل ،2014 عامال في اإلجمالي المحلي الناتج من المئة في 1.8 الموازنة في مسجل هو كما العام التوزيع

 التكاليف جميع تشمل والتي العام، التوزيع لنظام اإلدارية التكاليفأما . )بأكمله االجتماعي األمان شبكة لنظام اإلجمالية التكلفة من

وبصورة .( 2014 عامال منذ اإلجمالي المحلي الناتج من ئةالم في 0.3 تبلغو ا،نسبي   منخفضةفهي  األغذية، شراء تكاليف غير

 ويولد األسعار، في تشوهات ويخلق ،على نحو مالئم الفقراء يستهدفوال  ،الموازنة على اعبئ   العام التوزيع نظام يشّكل ،عامة

 (.2015a الدولي، النقد صندوق) في الحوكمة مشاكل ويخلق الهدر

 أن المحاكاة عمليات وأظهرت ا،تباينً م كان النجاح ولكن العام، التوزيع نظام استهداف لتحسين محاوالت ذلتبُ  .162

 العام القطاع موظفو أما 56.األخيرة السنوات في الفقر من الحدّ مسار  عكست قد البرنامج على أدخلت التي األخيرة التغييرات

                                                           
 التوزيع، نظام تغطية على اسلبي   اتأثير   داعش مع عصراال تكثيف أثر وقد. العام التوزيع نظام تغطية 2014 عامال منتصف منذ داعش نشوء تنظيم ضيقوّ  55

استخدام داخل هذا  وإساءة تهريبعمليات  عن اإلبالغ تم كما. داعش لسيطرة الخاضعة المناطق في المؤهلة لألسر المنتجات بعض صرف عرقل مما

 (.2015 الدولي، النقد صندوق) قام بها تنظيم الدولة اإلسالمية النظام
 .أعاله)أ(  III قسمال انظر 56



75 
 

 نظام من همؤوما فوق جرى استثنا( اركي  يأم ادوالر   1286) عراقي دينار مليون 1.5 قدره شهري دخل على يحصلون الذين

 في 50 نحو يشكلون الذين) الخاص القطاع في المستفيدين استبعاد باإلمكان يكن لم أنه غير. األخيرة السنوات في العام التوزيع

 العام، التوزيع نظام إلصالح أخرى محاوالت بذلت وقد. مرتباتهم عن معلومات توفر عدم بسبب( العاملة القوى مجموع من المئة

 الواقع في ألغى اممّ  المدعومة، السلع قائمة بتبسيط الحكومة قامت ،2009 عامال فيف .تنجح لم الجذرية التغييرات معظم ولكن

 اطموح   األکثر المحاوالت آلت ذلك، ومع. الوقت ذلك قبل اإلعاشة بطاقات على متاحة كانت التي المنتجات من عدد على اإلعانات

 جعل اممّ  النطاق، واسعة إطالق مظاهرات إلی 2013 - 2012 في العام النقدية التحويالت بنظام التوزيع العام نظام الستبدال

 المماثلة، النظم ذات األخرى البلدان في الحال هو وكما. للنظام العينية الطبيعةتغيير على  من دون إحداث أي تراجعت الحكومة

 استيراد في مجال باالختالس السابقين المسؤولين من العديد واتهم. شاكل في الحوكمةبم العينية اإلعانة نظام تعقيدات تسبّبت

 على والفساد اإلدارة سوء إلىعزي ذلك و التوزيع منافذ إلى السلعتسليم  في عديدة تأخيرات حدثت ذلك، إلى ضافةوباإل. األغذية

 نظام يبقی الماضية، الجهود هذه کل من الرغموب. (2015a الدولي، النقد وصندوق ،2014d الدولي، البنك) التسليم قناة طول

 .اتاإلصالح من المزيد إلی ويحتاج فعّال وغير مكلف ا انظام   التوزيع العام

ii. برنامج التحويالت النقديّة 

 الفقيرة يةالسكانالفئة  استهداف إلى يهدف النقدية للتحويالت برنامج هي العراق في االجتماعية الحماية شبكة إن .163

 الشبكة غطت ،2012 عامال وفي. المعيشية األسرة حجم أساس على المستفيدين على شهرية منح بتوزيع الشبكة وتقوم. والضعيفة

 في الفقراء، غير من كانوا المستفيدين من المئة في 71 ألن االستهداف فعالية من األدنى الحد مع ولكن السكان من المئة في 4

 فعال غير البرنامجف. العام ذلك في االجتماعيةالحماية  شبكةمن  مساعدةأي  على يحصلوا لم الفقراء من المئة في 89 أن حين

 راملأو متزوجين وطلبة أيتام لديها التي سرألا ذلك في بمااالستهداف الفئوي ) أساس على النقدية تالالتحوي يوفر حيث أ،ومجزّ 

 .(2012 المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق،) ةكبير اتبيتسر إلى يؤدي مما ،(وغيرهم ومطلقات

 أبريل/نيسان في الفقر الستهداف جديدة مبادرة أطلقت االجتماعية،الحماية  بشبكة المرتبطة المشاكل معالجة بغية .164

. 2014 عامال في نشئتأُ  التي االجتماعية الحماية لجنةبواسطة  المبادرة هذه روتدا. غير المباشرة الوسائلب اختبار إلدخال 2016

 مع أخرى، بيانات قواعد مع ومقارنتها المستفيدينببيانات  التدقيق وسيشمل االجتماعية، الحماية شبكة استهداف تشديد ويجري

 المنزلية الزياراتعن  فضال   األصول، من وغيرها( التقاعدية والمعاشات الحكومية المرتبات مثل) أخرى دخل مصادرأي  مراعاة

 2015 منالممتدة  للفترة االجتماعية للحماية االستراتيجية الطريق لخارطة اووفق  . بونمدرّ  اجتماعيون أخصائيون بها يقوم التي

 مبادرة وستعالج. الحكومية والوكاالت الوزارات عبر للمستفيدين دموحّ  سجل إنشاء إلى اأيض   الحكومة تهدف ،2019 إلى

 الحكومة قدرة سيعزز أنه للسجل الهامة الجوانب ومن. الوكاالت مختلف عبر البيانات لقواعد الراهن التجزؤ الجديدة االستهداف

 .اداخلي   النازحين إلى الوصول على

خاصة  استهداف كآلية االختبار بالوسائل غير المباشرة استخدام عند مواجهتها يتعين التي التحديات من العديد هناك .165

 من مالك إنشاء الضروري من وسيكون ،الحماية االجتماعية لجنة داخل القدرات بناء وسيلزم. الحماية االجتماعية شبكةب

 المناطق إلى الوصول يةإستعادة امكان مع سيما ال الحاالت، بإدارة واالضطالع الفقراء هوية لتحديد االجتماعيين األخصائيين

 وتحسين البشري، مالهم رأس لبناء احافز   المستفيدين لمنح مشروطة نقدية تحويالت تنفيذ األخرى التحديات وستشمل. رةالمحرّ 

 العمل، إلى سوق الدخول إلى مرحلة االستحقاقات تلقي االنتقال من مرحلة على األفراد لمساعدة شطةاالن العمل سوق برامج

 التواصل لتمكين صلبة تحتية وبنية قوة أكثر معلوماتتكنولوجيا  استخدامو العمل، سوق إحصاءات سيما وال البيانات جمع وتعزيز

 االتصاالت وتحسين االجتماعية، الحماية برامج إدارة لتحسين الدفع وأنظمة العمالء خدمة دعمو الجغرافية، والمناطق البرامج بين

 .اتالتظلممعالجة  وآليات والتشغيلية االستراتيجية

iii.  المعاشات التقاعدية 

 معظم أن بيد 57.والخاص العام القطاعين موظفي يغطيان العراق في التقاعدية للمعاشات إلزاميان نظامان احاليً  يوجد  .166

 في 48 نحو ويساهم. التقاعدية لمعاشاتل الحكومي صندوقال إطار في العام القطاع في موجودون المشمولين بالتغطية الموظفين

 مشمولون الخاص القطاع موظفي من المئة في 3 من أقل ولكن التقاعدية، المعاشات نظام في احالي   العاملة القوى مجموع من المئة

                                                           
 القطاع في العاملين من معظمهم) المنطقة في العاملة القوة من المئة في 50 نحو يغطيان التقاعدية للمعاشات منفصالن نظامان اأيض   كردستان في يوجد 57

 (.العام
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 نيالنظامكال و. االجتماعية والشؤون العمل لوزارة التابعة االجتماعي والضمان التقاعدية المعاشات دائرة خالل من بالتغطية

 .مرتبطة بالدخل محدّدة استحقاقات ظاَمي  نك مانومصمَّ  اكتتابيّان

 مشاكل من العديد من يعانيوهو ( 9/2014 القانون) 2014 عامال في إقراره تم التقاعدية للمعاشات جديد قانون ثمة .167

. المزمنة المشاكل من اعدد   النظام ورث ذلك، على وعالوة  . وإنصافه وكفاءته التقاعد لنظام المالية باالستدامة تضر التي التصميم

 معاشات مدفوعات النظامين من الجدد المتقاعدون تلقى المثال، سبيل على ،2006و 2003ن عاميال بين الحرب بعد ما فترة فخالل

 أسباب بين منه، ألن االجتماعي الضمان لقانون اوفق   المحسوبة العادية التقاعدية المعاشات من بدال   "مستعجلة ومقطوعة" تقاعدية

 معاشات يتلقون شخص مليون من أكثراليوم  هناك يزال الو. للقانون اوفق   التقاعدية المعاشات احتساب المستحيل كان من أخرى،

 وقد. المرتبط بالدخل الخاص الدفع نظام من تقاعدية معاشات على مستفيد 200 000 من أقل يحصل حين في طارئة، تقاعدية

ا  مخصص بأسلوب طفيف على نحو التقاعدية المعاشات زادت  اإلنفاق قدَّروي. التقاعدية للمعاشات ةتلقائي مقايسة وجود لعدمنظر 

 .اإلجمالي المحلي الناتج من المئة في 4 نحوب العامة الموازنة من الحالي التقاعدي

 في التقاعدية المعاشات نظام لتصميم جذري استعراض إلجراء فرصة اآلن العراقيين السياسات واضعي لدى أصبح .168

 كفاءتهو التكاليف تحمل على قدرتهو كفايتهو العام للنظام المالية االستدامة وتحسين ،القائمين نظامينال دمج ذلك في بما ،البلد

 التفضيالت بالضرورة اتخاذها يتم التي الخيارات ستعكس النهاية، وفي. التغطية نطاق لتوسيع لياتاآل وتنفيذ ،هوتصميم

 التأكيد اأيض   المهم ومن. التكاليف تحمل على قدرةالعلى  ستندةوم اجيد   مدروسة تكون أن ينبغي ولكن الثقافية، والقيم االجتماعية

 طويلة التزامات المعاشات وتمثل. السياسية الناحية من اجد   ةحساسمسألة  ادائم  هو  التقاعدية المعاشات نظام إصالح أن على

 على المدى مدمرة األجل القصيرة القرارات بعض اتخاذ عواقب تكون أن يمكن المناسبة، والتحليالت البيانات وبدون األجل،

 .بعيدوال المتوسط

ي  ل الرئيسية الخصائص 3 المرفق في الواردة الجداول تعرض .169  الصندوق الحكومي) الحاليين التقاعدية المعاشات نظام 

الصندوق الحكومي للمعاشات  خصائص عن فضال   ،(للمعاشات التقاعدية ودائرة المعاشات التقاعدية والضمان االجتماعي

 لمعاشاتل العام نظامال في الحالي شتراكاتاال معدل فإن ،1.3 ألف الجدول في مبين هو وكما. الجديد القانون إقرار قبل التقاعدية

 معدل إجمالي ويبلغ(. العمل كصاحب الحكومة من المئة في 15و الموظفين من المئة في 10) المئة في 25 هو التقاعدية

 مقابل اأيض   يدفعون الموظفين هؤالء ولكنّ  المئة، في 14 الخاص القطاع لموظفي التقاعدية المعاشات برنامج في اتاالشتراك

 فإن ذلك، ومع. المئة في 17 البرامج هذه جميع في هماشتراكات معدل ويبلغ. الصحي والتأمين العمل من حوادث حمايةبرامج ال

 الرغم على موظفيهم،لمصلحة  تقاعدية معاشات نظامأي  فيال يساهمون  العراق في الخاص القطاع في أصحاب العمل معظم

 .ذلكب يلزمهم القانون أن من

 يتلقاها التي للمدفوعات الحقيقي الضمني اتالعائد معدلهو  الحاليين التقاعدية المعاشات نظامي سخاء قّوضيما  .170

 معاشات ويتلقون اشتراكات يدفعون األفراد أن وبما .الستين سن في رواتبهم من المئة في 8و المئة في 5 بين تراوحي يوالذ األفراد

 اتالعائد معدل احتساب الممكن فمن - الفوائد مع هاسحب ثم ومن المصارف أحد في المدخرات إيداع تشبه عملية وهي - تقاعدية

 اتللعائد الضمني المعدل هذا يتفاوت ،ةجيد بطريقة ةمصممّ  غير االستحقاقات صيغ تكون وعندما. االشتراكات هذه على الضمني

. اتالعائد معدل كلّما ارتفع ،مبكرالفرد في سن  تقاعد كلّما عام، بشكلو. مدد اشتراكاتهمو األعضاء أجور ومع التقاعد سن مع

 األفراد يحصلإذ . القديم القانون عليها ينص التي تلك عن اكثير   اتلعائدل الضمنية معدالتال تختلف ال الجديد، القانون وبموجب

 الخبرة إلى اواستناد  . في السنة المئة في 5 من بكثير أعلى حقيقية اتعائد معدالت على اعام   60و 55الــ بين يتقاعدون الذين

 ،2.3 ألف الجدول في مبين هو وكما ذلك، على وعالوة  . المئة في 3 عن الحقيقي الضمني اتالعائد معدل يزيد أال ينبغي الدولية،

بل ) الخمسين سن في يتقاعد أن الجديد القانون بموجب الصندوق الحكومي للمعاشات التقاعدية تشمله تغطية الذي للشخص يمكن

من و(. لتقاعدل االلزامي سن)ال 63 الــ سن في يتقاعدون األشخاص معظم ولكن ،(اإلعاقة برنامج بموجب وحتى في سن أبكر

 ال تُعتبر وهي صة،مخصّ  بطريقة المعاشات مقايسة تمت ذلك من وبدال   ،ةالتقاعدي اتالمعاشمقايسة  القانون حدديُ  الجهة أخرى، 

حسب ب مرتفع المئة في 2.5 البالغ االستحقاق معدل فإن االستحقاقات، بصيغ يتعلق ما وفي. الدولية المعاييرحسب ب جيدة ممارسة

 .من الناحية المالية مستدام غير النظام يجعلا ممّ  الدولية، المعايير

 3 عن العام للقطاع التقاعدية المعاشات نظام في شتركينللم الحالي العدد يزيد ،3.3 ألف الجدول في نبي  مُ  هو كما .171

 من أكثر حاليًّا ويتلقى. الخاص للقطاع التقاعدية المعاشات نظام في شخص 200 000 من أقل يساهم بينما شخص، ماليين

 على شخص 22 000 نحو يحصلبينما  العام، للقطاع التقاعدية المعاشات نظام من استحقاقات مدفوعات شخص 138 000

ت ائرة المعاشاد حققتها التي لإليرادات التقديرية القيمة بلغت وقد. الخاص للقطاع التقاعدية المعاشات نظام من تقاعدية معاشات
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. عراقي دينار بليون 42 من أكثر نفقاتها بلغت حين في دينار عراقي بليون 50 ،2013 عامال في التقاعدية والضمان االجتماعي

 نفقاته أن حين في ،عراقي دينار تريليون 6.7 لإليرادات التقديرية القيمة بلغت ،الحكومي للمعاشات التقاعدية صندوقوبالنسبة لل

تقاعدوا ابتداء   الذين ألولئك التقاعد معاشاتفقط  يدفع كان النظام هذا أن مع العلم عراقي، دينار مليون 854 سوى تمثل تكن لم

 2006.58 من العام

 المعاشات نظامي إدماج ذلك في بما ،التقاعدية المعاشات نظاممن  جوانب على إصالحات إدخال الحكومة تتوخى .172

 )الصندوق الحكومي للمعاشات التقاعدية( العام القطاع نظام ويتعيّن على. االجتماعية المعاشات وإدخال والخاص العام التقاعدية

 التأهيل شروط تغيير ينبغي ،الغاية ولهذه. العامة الموازنة على بالحد األدنى فقط عتمدي أن األقل على أو التمويل ذاتي صبحي أن

 ينالقطاعَ  موظفي أن التقاعدية المعاشات نظاَمي إدماج يعنيو. 9/2014 القانونالتي ينص عليها  في النظام االستحقاقات وصيغ

دائرة المعاشات التقاعدية والضمان  إدماج يتعيّن وبالتالي. ذاته الوطني التقاعدية المعاشات نظام سيشملهم والعام الخاص

 شطةاالن العاملة القوة تغطية نطاق توسيع كما يجري النظر في ؛عاشات التقاعديةاالجتماعي ضمن الصندوق الحكومي للم

 .البرلمان إلى احالي   مقدّم قانون مشروع من خالل والمستفيدين،

 التحتية البنية في الحرجة فجواتاله. 

وهي ترزح تحت  األخيرة، السنوات في بشدة العامة االستثمارات تقلصتف. النفطية غير التحتية بنيته العراق أهمل .173

 البنية أن إال. القطاع هذا في رئيسي دور لعب من بعد الخاص القطاع يتمكن لم قليلة، وباستثناءات. العام االستثمار إدارة عجز

 والعيادات المدارس بناء - الخدمات توفير من العراقي االقتصاد التي تعوق القيود من العديد تخفيف في أساسي عنصر هي التحتية

 لزيادة األهمية بالغ أمر النقل روابط وتحسين. التوزيعو الطاقة وإنتاج والري المياه إمداداتإلى  وصوال   – إليها الحاجة تشتد التي

 ،الرفاه في المساواة وتحقيق العمل، فرص على الحصول إمكانية وتوسيع ،التبادل التجاريو التجارة وتعزيز الداخلي، التكامل

 .والطائفة العرق حسبب لعراقيينبين ا المتزايدة العزلة ومكافحة

 . قطاع الطاقة1

 األساسية الخدمات توفير على الدولة قدرة عدم على ومثاالً  المواطنين، الستياء اتصال نقطة الطاقة قطاع أصبح .174

 الطاقة وقطاع العام العراقي االقتصاد عانى وقد. االقتصادي والتنويع الخاص، القطاع ونمو مقبولة، حياة نوعيةتأمين ل الالزمة

 مزمن وتدهور االستثمار في نقص عن وأسفرت ضعيفة المؤسسات تركت التي والصراعات الدوليةالعقوبات  من سنة 30 من فيه

 بمثابة الكهرباءعدم كفاية امدادات  والمواطنون والشركات الحكومة عتبروت. والطاقة الغاز في قطاَعي سيما وال التحتية، البنية في

 نالعراقيو يجعل مما فقط، ايومي   الكهرباء من ساعة 7.6 حوالى توفير على قادرة الكهرباء شبكة ألن الرئيسي قلقهم مصدر

 في الظروف تحسن من الرغم وعلى. الطاقة تأمين أجل من والملوثة التكلفة الباهظة الديزل مولدات على العتمادمضطّرين ل

 إمكانية الشركات صنفت ،2011 عامال في للشركات لدراسة االستقصائيةل اوفق   الشركات، لبعض بالنسبة األخيرة السنوات

 االستقرار وعدم قبل األعمال غير الرسمية ،التجارية األعمال ممارسة أمام عقبة كأكبر هاوموثوقية امدادات الكهرباء على حصولال

 انقطاع أن إلى بالنظر الدهشة يثير ال مّما ا،رئيسي   اعائق   تشكل الكهرباء أن الشركات من المئة في 54 نحو واعتبر. السياسي

( السنوية المبيعات من المئة في 5) الكهربائي التيار انقطاع بسبب المبيعات خسائرو( 41) نموذجي شهر في المتعدد الكهرباء

حجم  الصيففصل  في الذروةفترات خالل  الطلب تجاوز وقد تفوق المتوسط االقليمي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 انقطاع تكلفة( 2013 كو، أند بوز) العراق في للطاقة المتكاملة الوطنية ستراتيجيةاال وقدرت المئة، في 50 بنحو الفعلي التوليد

 اإلحباط إلى حالة من الموثوقة الكهرباء خدمات في النقص هذاؤدي وي. السنة في دوالر بليون 40 بنحو الكهربائي التيار

 .الشركات إنتاجية من ويقلل الكبيرين يناالجتماعي واالضطراب

 أن( 2014 الدولي، البنك) العراق في ةالعام النفقات استعراض وقدر. العراق موازنة على اعبئً  الطاقة قطاع يشكل .175

 إجمالي من المئة في 3و الموازنة في اإلعانات مجموع من المئة في 65 شكلت وحدها الكهرباء الستخدام الصريحة اإلعانات

المسألة على  تقتصر وال. ذلك من أعلى الطاقة لدعم الحقيقية التكلفة فإن ذلك، ومع. 2010 عامال في للموازنة المتكرر اإلنفاق

 البديلة التكلفة من بكثير أقل اأيض   نهاأ بل فحسب، األخرى البلدان في باألسعار مقارنة   لالستخدام النهائي المحلية األسعار تدنّي

 إجمالي من المئة في 11( والكهرباء الطبيعي والغاز البترول ذلك في بما) الطاقة على الضرائب قبل اإلعانات وبلغت. لإلمدادات

 (.2015 الدولي، النقد صندوق) 2011 عامال في المحلي الناتج

                                                           
 (.2006 عامال قبل تقاعدوا الذين األشخاص) العامة الموازنة من تقاعدية مدفوعات شخص مليون من أكثر يتلقى ا،آنف   ذكر كما 58
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 من المراحل، جميع في القصور أوجه من عانيي وهف. المتزامنة التحديات من اعددً  العراق في الكهرباء قطاع يواجه .176

 إلى ،المتقادمة الشبكة ومعدات الكهرباء، خسائر مستويات وارتفاع التشغيلية، الكفاءة انخفاض أدى وقد. التوزيع إلى التوليد قدرة

 يعني، مّما دةلَّ الموَ  الكهرباء إجمالي من المئة في 40 نحو بلغت اإلجمالية والتجارية التقنية الخسائر من متوسطة مستوياتتكبّد 

 التكلفة استرداد أن كما. إيرادات أي جمع التمّكن من قبل دفقَ تُ  توليدها بعد التوزيع شبكة إلى المنقولة الطاقة نصفقرابة  أن

 .التشغيلية النفقات من المئة في 10 حوالى سوى تغطي ال المحصلة اإليراداتو للغاية، منخفض

 العالم في دولة أكبر رابع هو العراقف. العراق على اكبيرً  اواقتصاديً  اماليً  اعبئً  الطاقة قطاع في القصور أوجه تفرض .177

كبيرة  مالية تكاليف ائهد من جرّ يتكبَّ  الذي الطبيعي الغاز في نقص من نفسه الوقت في يعاني في حين أنه غاز،ال حرقمن حيث 

 ال العراق ألن اونظر  . الحقل في البالد فى الغاز انتاج من المئة فى 60الــ ربايق ما إذ يحترق. مدفوعاتال ميزانتكاليف في و

 المستخدم الوقود من المئة في 50 من أكثر نيتكوّ  الكهرباء، إنتاج في استخدامه أجل من الحرق عملية أثناء المنتج الغاز يحتجز

 ؤثر سلب ا علىوت الطبيعي، الغاز من أغلى مواد وهي الثقيل، الوقود وزيت الخام والنفط الغاززيت  من الغاز توربينات لتشغيل

 الثمن باهظةال الوقود على يعتمدولكنه  الطاقة بموارد غني بلدهذا ال أن هي والنتيجة. اإلنتاجي هاوعمر الكهرباء توليد معدات أداء

ا للهدرو امكلف   ليس الغاز حرق إن. السنة في أميركي دوالر باليين 8 إلى 6 بنحو تقدر بتكلفة الكهرباء، إلنتاج والمستوردة  مصدر 

 غازاتل وانبعاثات محلية ملوثات يولد( بشكل أساسي الثقيل الوقود وزيت الديزل) البديلة الوقود أنواع استخدام إن بل فحسب،

 .لغازاستعمال ا سيحدثه كان مما أكثر الدفيئة

 للكثافة انظر   ،المتجددة الطاقة مصادر على التركيز زيادة طريق عن سيما ال الطاقة، مزيج لتنويع كبيرة فرصة هناك .178

 من المحلي الطاقة مزيج من في المئة 10 توليد إلى الحكومة وتهدف. العراق في الرياح طاقة وإمكانات االستثنائية الشمسية

 أنحاء جميع في يةريحو شمسية مزارع لبناء أجانب مستثمرين الستقطاب وتسعى ،2020 عامال حلولمع  المتجددة لطاقةل مصادر

 .البالد

 . النقل 2

 في العمالة ونمو الخاص القطاع وتنمية االقتصادي التنويع آفاق أمام اعائقً  والمتخلف الضعيف النقل قطاع مثلي .179

في  المحتملة واالجتماعية االقتصادية التفاعالت من وتقلل المناطق، بين الترابط العراق في الضعيفة النقل شبكة عرقلوت. العراق

 عقبة  ( والمطارات والموانئ الحديدية والسكك الطرق ذلك في بما ،بجميع الوسائل) للنقل األساسية البنية تخلف كما يشّكل. بينهاما 

. واألسواق الخدمات إلى الوصول من والشركات الناس ويمنع التنافسية، والقدرة التجارةب ويضرّ  والبضائع، الناس حركة أمام

 ،للقطاع المناسبة ستراتيجيةاال وتتفاقم المشكلة من جراء غياب. مزدهر خاص   قطاع   تنمية للنقل التحتية البنية حالة تردّي يعيقو

 سياسات من بأكمله القطاع عانىقد ف. عالصرا من المتضررة البيئةتعقيدات و المؤسسات، وضعف المزمن، التمويل ونقص

يساهم في  رئيسي عامل وهو للنقل، األساسية البنية في خطير تدهور في تسببت بالمؤسسة والصيانة متعلّقة مناسبة وغير ضعيفة

 على للحفاظ ةجديد مشاريعو دورية صيانة إجراء أجل من الرأسمالي االستثمار إلى االفتقار هي الرئيسية والمشكلة. التنمية تحقيق

 التحتية البنى قطاعات عكس على العراق، في النقل أمام الرئيسية العقبة التنفيذ نقص وليس التمويل نقص ويمثل. األساسية المعايير

 تقديم من أساسي مستوى إلى المتزايدة االستثمارات لترجمة فعالة نقل مؤسسات إلى حاجة ثمة ،وفي السياق نفسه. األخرى

  .القطاع مستقبل لتوجيه ورؤية استراتيجية وضع هو المطلوب فإن االستثمارات، عن اوبعيد  . الخدمات

 وخاصةً  الفقراء، سيما وال العراقيين، تنقل على اكبيرً  اتأثيرً  النقل خدمات ونقص للنقل البنية التحتية حالة سوء رأثّ  .180

 أسوأبعض فئات الدخل من  تعاني حيث معبدة، غير اتطرقيسلكون بشكل متفاوت  العراقيين السكان فمعظم. الريفية المناطق في

 معبدة غير اتطرق دمن دون أجر محدَّ  الزراعة فيالذين يعملون  الفقراء يسلك أن الممكن من المثال، سبيل فعلى. التنقّل ظروف

 من كبير حد إلى يزيد أن للنقل األساسية البنية تحسين شأن ومن. السوق من كيلومترات خمسة من أكثرعلى بُعد  يعيشوا وأن

 .العمل وفرص والتعليم الصحية الخدمات على الحصول فرص

البنية  في السنوي الرأسمالي االستثمار مستوى النخفاض نتيجة امقيدً  االقتصادي النمو يبقى الكلي، المستوى على .181

 السلع حركة عيقيو والتبادل التجاري التجارة تكلفة من اتالطرق شبكة حالةتردّي  رفعي. خاص بوجه اتالطرق وفي للنقل التحتية

 أن إذ. االقتصادية اإلنتاجية انخفاض في الضعيف االقتصادي التكامل ويسهم. المناطق بينو الدولي الصعيدين على والخدمات

 لألسر المتاحة االقتصادية والفرص العمل فرص من قللتو الشركات،تعيق عمل  واألسواق رداءة سبل الوصول إلى العمل

 الناجمة الوفيات معدل ارتفاع إلى السيئة اتطرقال حالة أدتكما . والتعليمية الصحية الخدمات إلى الوصول وتحول دون المعيشية،

 المناطق بين واالجتماعي السياسي التكامل لتحقيق سالك طريق من االستفادة إمكانية تضعف ذلك، على وعالوة  . الحوادث عن

 التي تشرذم البالد. وغيرها الطائفية االنقسامات ، وذلك بسببالمحلية والمجتمعات
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تخضع  وال جيد مرتبطة بشكل ليست ولكنها ،في البالد اتطورً أكثر  النقل وسيلة العراق في اتالطرق شبكةتمثّل  .182

 متخلفة اللوجستية والمحاور الحديدية السككف. كبير تطوير إلى الحديدية والسكك يةوالبحر يةالجو النقل شبكات وتحتاج. للصيانة

الذي  الثقيل العبء تخفيف إلى والحاجة الذي يحتله البلد الجيوستراتيجي وقعللم انظر   العراق لمستقبل بالنسبة أساسية ولكنها

 يسبّب مما ،في ما بينها أو داخل المدن كان سواء العام، النقل وسائلالفوضى تعّم كما أن . اتالطرق على المرور حركةتطرحه 

 .التنقل صعوبة في

 المنخفضة، المؤسسية القدرة ذلك في بما اإلدارية، القيودَ  وتشمل. المعوقات من اعددً  عام شكلب النقل قطاع يواجه .183

 مسؤولياتب الصلة ذات المؤسسات تضطلعو. والبرامج الخطط على تؤثر أن يمكن التي واألولويات القيادة في بالتغييرات مقترنة  

 الموثوقة االستقصائية الدراسات في انقص   هناكن أكما  منسقة، غير ووحدات مجزأة، وعمليات ،بالية إدارية وإجراءات متداخلة،

 الخدماتف. كبيرة وتنمية وتعمير صيانة برامج تنفيذ أن تجعل من الصعب الضعيفة التعاقد إجراءات ومن شأن. المتعلقة بالشبكة

ومن . اتعلى الطرق السالمة تخفّض مستوىو والبضائع للركاب السفر أوقات تزيد من النقل طرق على الموثوقة وغير المحدودة

 عبر التجارة تقويضب المتعلقة بها وإجراءات للعراق المجاورة البلدان مع عبور الحدود مرافق النقص في سببتجهة أخرى، ي

  .اتالممر إلدارةأي ترتيبات  أوإقليمية  اقتصادية ترتيبات وجود عدم وكذلك الحدود،

مع  تحسينه يمكن وعملي تدريجي نهج اتباععبر  العاجلة للتحديات والتصدي السياسية الحقائق قبول إلى حاجة ثمة .184

 البداية في التركيز ذلك يعني وقد. األجل وطويل األجل ومتوسط فوري دعم لتقديم متماسك برنامج على يرتكزو مرور الوقت

 والضمانات المالية واإلدارة والمشتريات والبرمجة للتخطيط دولية وممارسات معايير واعتماد األصول إدارة نظم تطوير على

 موازاة وفي. وإصالحها المؤسسات بناء على األجل والطويلة المتوسطة اإلجراءات تركز أن ينبغي حين في واالجتماعية، البيئية

 يمكن مما والخاص، العام القطاعين بين شراكات وإدخال الجمركي اإلصالح مجال في تقنية مساعدة إلى العراق سيحتاج ذلك،

 .البنية التحتيةو الحدودية المعابر تطويرلخطط وضع و الجمارك نظام تطوير في االستثمار ييسر أن

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا .3

 الناتج في الخاص القطاع يقوده اقتصادي مساهم أكبر ثاني ،النفط قطاع بعد ،واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا دع  تُ  .185

 إجمالي وكان كي،أمير دوالر بليون 4.4 الكبرى الثالث خلويةال اتفواله شركات إيرادات إجمالي ويبلغ. للعراق اإلجمالي المحلي

 دوالر مليون 246 حوالي ، تيليجيوغرافي،للحكومة المملوكة العريض النطاقوخدمات  السلكية االتصاالت شركة إيرادات

 تكنولوجيا قطاع في إنشاؤها تم التي المباشرة الوظائف نسبة فإن العمل، فرص خلقب وفي ما يتعلّق. 2014 عامال في ركييأم

 منظمة بلدان في العمالة إجمالي من المئة في 3 بين تتراوحو ا،نسبي   متواضعة العالم أنحاء جميع في واالتصاالت المعلومات

 متوسط   إلى( 2015 االقتصادي، الميدان في والتنمية التعاون منظمة) 2013 عامال في االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون

آثارها  خالل من العمل فرص من المزيد تخلق واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا أن غير. النامية البلدان في المئة في 1 قدره

في  وظيفة لكل إنشاؤها تم مباشرة غير وظيفة 2.8 أن مصر في االتصاالت وزارة وأفادت. أخرى قطاعات لىع غير المباشرة

في  وظيفة كلفتخلق  المتحدة، الواليات فيأما . 2011و 2008 نعاميال بين الفترة في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيامجال 

 الخلويةواسطة الهواتف ب دفعلل وهو نظام ،M-pesaوكذلك في  أخرى، قطاعات في إضافية وظائف 4.6 العالية التكنولوجيامجال 

 .واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا في مجال وظائف تعتبر ال وظائفوهي  ،وكيل  80,000 من ألكثر دخال   ديولّ  كينيا، في

i. النطاق العريض خدمات 

 توجد حيث ،إلى حّد ما بالتنافسية ،الخلويةالهواتف  سوق سيما وال والالسلكية، السلكية االتصاالت تتسم العراق، في .186

 الهواتف انتشار معدل ويبلغ. العريض النطاقو السلكية االتصاالت خدماتل تقدّمشركة واحدة و الخلوية اتفولله شركات ثالث

 ال للنمو، كبير مجال هناك ذلك، ومع. شرائح االشتراك للهواتف الخلوية عدد ارتفاع إلى يشير مما ئة،الم في 90 نحو الخلوية

 والهاتف الخلوي الثابت العريض النطاق استعمال معدالت أدنی أحد العراق ويسّجل. العريض والنطاق الخلوي خدمات في سيما

والخدمات  العريض النطاق خدمات مزَ حِ  عتبرتُ  أخرى، ناحية ومن(. 61و 60 الشكالن) أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في

 المنخفض. ستخداماال لخطط بالنسبة خاصة العربية، البلدان في من بين األقل كلفة العراق في الصوتية للهواتف الخلوية
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 2015 لسكان،من ا )%( مئوية نسبةك نالمشتركو: الثالث الجيل استخدام .60الشكل 

  
 2015تيليجيوغرافي،  شركة :المصدر

 

 2015في مجال التكنولوجيا، استخدام النطاق العريض الثابت: % من األسر المعيشية  .61الشكل 
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 . األسعار المرجعية لخدمات النطاق العريض، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالدوالر االميركي11الجدول 

العريض  خدمات النطاق

 للهواتف الخلوية
األسعار في 

 العراق

متوسط األسعار في 

 البلدان العربية

متوسط األسعار في منظمة 

التعاون والتنمية في 

 الميدان االقتصادي

 19تصنيف إقليم كردستان من بين 

 بلًدا

 من حيث األقل كلفة ةالمرتبة الثاني 100MB 4.15$ 30.60$ 17.17$اتصال +  30

 المرتبة الثالثة من حيث األقل كلفة 500MB 12.76$ 69.37$ 26.94$ اتصال + 100

 المرتبة السادسة من حيث األقل كلفة 1GB 27.78$ 125.55$ 36.64$اتصال +  300

 المرتبة الثامنة من حيث األقل كلفة 2GB 70.80$ 265.75$ 44.15$اتصال +  900

 .2015، شركة تيليجيوغرافي، ARGNETاألسعار المرجعية السنوية للبيع بالتجزية البحرين،  TRAالمصدر: 

 

 صدرتُ  لم ،أوال  ف. العراق في االتصاالت لسوق السريع النمو والهيكلية والتنظيمية القانونية المعوقات من العديد تعرقل .187

 يناقشون السياسات وصناع زال وما. القطاع اتجاه من أجل إرشاد البالد في تصاالتلال قانون أول حتى اآلن العراقية الحكومة

 هذاإذ أن . ةالدولي تصالية بالشبكةواال الوطنية الضوئية األلياف لشبكة الحكومة احتكار هاوأهمّ  الخالفية، المسائل من العديد

 معقولة وبأسعار جيدة نوعية ذات خدمات تقديمعلى  ،والبريد التصاالتل العراقية شركةال ،الوطني المشغل قدرة وعدم االحتكار

 وعدم البالية التحتية البنية تقف ذلك، على وعالوة  . المنزلية والتجارية الخلوية والثابتة الخدمات جميع على اكبير   عبئ ايشكالن 

 .حد كبيرإلى  الخلوي الهاتف سوق في النمو عائق ا أمام تشغيلها أو صيانتها أو التحتية البنية هذه تمويل على الحكومة قدرة

 دينامية األكثر القطاعات أحد وهي العراق، في والالسلكية السلكية االتصاالت سوق في لالستثمار متزايدة رغبة ثمة .188

 فعالة   وسيلة   والطاقة النقل مثل أخرى قطاعات في التحتية البنية مع التآزر أوجه تطوير شّكلي وقد. الخاص القطاع التي يديرها

 تشجيع خالل من السوق تنمية تعزز أن للحكومة يمكن كما. اإلنترنت خدمات إلى الوصول فرص توسيع لزيادة التكلفة حيث من

 االقتصادية الفرص تحقيق نحو التقدم يسّرع وتيرة مما الخدمات، عن فضال   لالتصاالت، التحتية البنية على المنافسة من المزيد

 .السرعة عاليةال اإلنترنت خدمات تعميم إثر ستنشأ التي واالجتماعية

ii. ةالدولي ية بالشبكةاالتصال 

 منطقة في األخرى البلدان مع هوتكامل العراق يةاتصال تعزيز في اهامً  ادورً  االتصاالت سوق يلعب أن اأيضً  يمكن .189

ا يجعله رئيسي جيوسياسي بموقع العراق يتمتعإذ . أفريقيا وشمال األوسط الشرق  بالنسبة وخاصة   ،ةالدولي تصاليةلال امثالي   محور 

 العابر المرورحركة  وقد تؤدي. وآسيا وأوروبا األوسط الشرق بين الدولية النقل لحركةو الخليجي، التعاون مجلس منطقة لدول

 المحليين، للمستثمرين جديدة تجارية فرص قوخل تنافسية، بأسعار البالد في إلى تطوير قدرة شبكة االنترنت العراق عبر الدولي

 .جديدة وظائف وتوفير

. اإلنترنت التواصل عبر لحركة اإقليميً  محوًرا العراق بجعل واألجانب المحليين المستثمرين لدى كبير اهتمام هناك .190

 وإيران تركيا إلى الفاو في البحري الكابل إرساء نقاط من الضوئية ألليافمن ا التحتية البنية لتوسيع إمكانية ثمة المثال، سبيل فعلى

 .ةالدولي يةلالتصال إقليمي محور إلى العراق لتحويل رؤية أو استراتيجيةأي  احالي   الحكومة تملكال  ولكن،. العراق عبر

iii. والخاص العام ينالقطاع بين الشراكة 

 الخاص القطاع مشاركة زيادةالتي تساعد على  العديدة الطرق إحدى والخاص العام القطاعين بين الشراكات تشكل .191

 تنجح لم الحكومة أن غير. واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا والنقل الطاقة مثل الرئيسية القطاعات في سيما وال االقتصاد، في

 من عدد إلى ذلك عودوي. التحتية البنية تطوير أجل من إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص عبر االشتراء في اآلن حتى

 العام القطاعين بين الشراكة قواعد االشتراء بشأن فهم وعدم منية،األ والبيئة السياسي، ستقراراال عدم ذلك في بما التحديات،

 التحتية البنية تطوير في الناجحة الخاصالقطاع  مشاركة اقتصرت وقد. المعنية الوزارات داخل التعاقدية المتطلباتو والخاص

 أطلقت ،2010 عامال وفي. لحاوياتل قصر أم ومحطة ،كردستان في الطاقة وتوليد االتصاالت، قطاع على اآلن حتى العراق في

 ولكن كبيرة، خاصة استثمارات تعبئة إلى يهدف الكهربائية لتوليد الطاقة المستقل مشروعلل ناجح غير ابرنامج   العراق حكومة

 السوق توقعات مع يتنافى لمخاطرا وتقييم عطاءاتتقديم ال ةيفي عمل جوانب قصور يعكس مما ،2011 عامال في هذا البرنامج ألغي

 وتعمل. وتوزيعها الطاقة توليد مجالي في اإليجابية التطورات بعض عن امؤخر   الكهرباء وزارة أعلنت وقد. العراقي السياق في

 مستثمرين إلى استقطاب تسعى كما التوزيع، نظام وتحسين الغاز توليد قدرة لزيادة الخاص القطاع من محليين شركاء مع الوزارة

 إمكانية تخّطي على الطويل المدى في الشراكات هذه استدامة وستعتمد. العراق في الشمسية الطاقة توليد قدرات لتطوير أجانب
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ذلك  وسيعتمد. األجانب المستثمرين سيما وال الخاص، القطاع لجذب التعاقدية والترتيبات االشتراء عمليات في الضعف أوجه

 .إنجاز المشاريع على القطاع الخاصمن  الشركاء قدرة على اأيض  

 المهددة الطبيعية والموارد الزراعةو. 

 ومشاكل الهواء وتلوث التربة وملوحة المياه نوعية رداءة بين تتراوح اجدً  خطيرة بيئية مشاكل اليوم العراق يواجه .192

 المسائل هذه معالجة الضروري من وسيكون. الرئيسية اإليكولوجية النظم تدهور حالة وصوال  إلى ثةالملوَّ  والمواقع النفايات إدارة

 المناطق في لوالدخ ديهدّ  الزراعة انكماش استمرار إن. العراق في التنويع ودعم النمو، على والحفاظ العيش، سبل حماية أجل من

 بمعدل ينمو عددهم الذين السكان إلطعام المتزايد للضغط انظر   - الغذائي األمن حيث من للعراق ضائعة فرصة ويشكل الريفية

 .االقتصاد تنويع حيث ومن - المئة في 3 عن يزيد سنوي

 الزراعة. 1

 بين سيما وال العمل، فرص وخلق الفقر من للحدّ  اهامً  امحركً  يشكل الزراعي النمو أن اتضح العالمي، الصعيد على .193

 العمل سوق على الذكور يهيمن وفيما األخرى، القطاعات منأكثر  العمالة أعداد ا ضخمة من الزراعة تتطلّبإذ  59.الريف فقراء

 التي تنفقها والحصة. الخدمات وصناعة الزراعة قطاع فيموجودة  اإلناث العامالت من حصة أعلى فإن الزراعي، والقطاع

 الدخل حصة أن كما ،للسبب ذاته الحضرية المناطق في األُسر من الحصة التي تنفقها أكبر الغذاء على من دخلها الريفية سراألُ 

 العراق في الزراعية العمالة حجم ولكن ،استثناء   ليس العراقو. كلّما زاد يُس ر األسر المعيشية اعموم   تقلّ  الغذاء على نفقتُ  يالت

 العاملة القوى في الريف فقراء من المئة في 30 نحو عمل ،2012 عامال فيف. كبيرة تغيرات شهد قد القطاع ودور التراجع، في آخذ

 العمالة تركيبة أن هتماملال المثير ومن. القطاع هذا في يعملون الفقيرة األسر أرباب من فقط المئة في 12 ولكن الزراعة، في

 إلى التسعينيات أوائل في المئة في 36 ىحوال من الزراعية العمالة إجمالي في النساء حصة ارتفعت إذ - اأيض   تتغير الزراعية

 وإذا. ال  يتفصأكثر  تحليال  ولكن ذلك سيتطّلب  ا،هيكلي   التغيير هذا كان إذا ما اكتشاف المهم ومن. 2012 العام في المئة في 52

في مجالي  أفضل نتائج إلى تؤدي أن المرجح فمن المعيشية، األسر داخل الموارد تخصيص نتحسّ  أن الزراعية التنمية استطاعت

 .اأيض   لألطفال يةتغذالو صحةال

 لحكومةل السابقة سياسةال منها العوامل من متنوعة مجموعة إلى العراق في والنمو اإلنتاجية معدالت انخفاض يعزى .194

 على وقيود واإلنتاج األسعارعلى  ضوابط عبر فرض مصطنعة بصورة المنخفضة األغذية أسعار على اإلبقاء في التي تمثّلت

 أثر   المستوردة األغذية باستخدام العام التوزيع نظام خالل من الوطني الصعيد على ةالمدعوم األغذية لتوزيع وكان. التسويق

. الزراعي القطاع استثمارات وعلى المنتجين أسعار على محبطة آثار من ذلك عن بيترتَّ  وما المحلية الحبوب سوق على سلبي  

 والمبيدات والبذور األسمدة) الزراعية لمدخالتل هاودعم الدولة برقابة الزراعي القطاع في الحكومية السياسات اتسمت وقد

ألكبر قدر من الرقابة  القمح، المحاصيل، أهم قد خضعو. االستراتيجية المحاصيل سعارألو( واآلالت الزراعية والمعدات الحشرية

ا  إلى والتمويل الصيانة ضعف مستويات من سنوات أدت ذلك، إلى وباإلضافة. مفتوحة أسواقغياب  من وكان األشد تضرر 

 ةواسعال نهبال ت عملياتألحق األخيرة، الصراعات خاللف. الري شبكة سيما وال المادية، التحتية والبنى الزراعية الخدمات تدهور

، المناخ تغير أما. هوجنوبالعراق  وسط في والخاصة الحكوميةالزراعية  والخدمات اإلنتاج مرافق من بمجموعة اأضرار   النطاق

 .آخر اتهديد   فيشّكل

 ،وصيانتهاالنظم  تشغيل وسوء للري التحتية البنية في النطاق الواسع التدهور بين تتراوح وهي. شديدة الري في المشاكل .195

 وتسعيرها الري مياه الستخدام تنظيمي إطار وجود وعدم المؤسسي، الدعم وضعف التربة، وملوحة المياه، استخدام كفاءة وعدم

 والزراعة األغذية منظمة روتقدِّ . هوجنوبالعراق  وسط في األرض تدهور في انشاط   الظواهر أكثر أحد التملح دعَ ويُ . بشكل مالئم

. ُهجرت قد منها المئة في 30 إلى 20 وأن بالملوحة، اشديد   اسلبي   اتأثر   تأثرت قد المزروعة األراضي من المئة في 60 نحو أن

 تملحكما يؤثر . لتملحا بسبب المئة في 60و 30 بين تتراوح بنسبة الغلة انخفضت المهجورة، غير الزراعية األراضي في وحتى

 يتزايد سوفو. أكثر فأكثر الملوحةبانتشار  المناخ تغير آثار نذروت. معيشتهم وسبل الفقراء المزارعين على بشكل كبير اسلب   التربة

هذه  وأن خاصة   الفرات، نهر طول على لريل مشاريع بتطوير وسوريا تركيا قامت أن بعد العراق في المياه موارد في النقص

 .المياه الستخدام دولية اتفاقية أي اآلن حتى توقع لم الثالث الدول

                                                           
 .(2011) لألمم المتحدة والزراعة األغذية ومنظمة الدولي البنك إلى القسم هذا يستند 59
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واإلفراط  األرض وتدهور األحراج إزالة عتسرّ . الزراعة في القائمة السيئة الممارسات آثار بتفاقم المناخ تغير يهدد .196

 تهديدات األرض وتدهور المناخ تغير تبعات وتشكل. األرض وتدهور رالتصحّ  كلها السريع روالتحضّ  والحرب في رعي الماشية

 .امتزايد   اتهديد   يشكل أن عالمتوقَّ  ومن الزراعة، قطاع على بالفعل المناخ تغير ويؤثر. والمائي الغذائي األمن على ال سيما خطيرة،

 النمو في المحتملة القطاع بإسهامات والوفاء التحديات هذه لمواجهة القطاع هذا في كبيرة استثمارات إجراء يلزم .197

 األغذية في على االستثمار الخاص القطاع لتشجيع حوافز توجد ال ذلك، ومع. العمل فرص وتوليد الغذائي واألمن والتنويع

 والزراعية الغذائية ؤسساتوالم الزراعيةالتجارية  األعمال تستطع لم األخيرة، العقود في العراق عزلة وبسبب. والزراعة

 في لالستثمار الحوافز من قليلال وهناك. العالمية التجارية المعايير أو الحديثة اإلنتاج تقنيات أو الدولية األسواق من االستفادة

 الوكاالت في الكبيرة النقص وأوجه ،والبالي دالمعقّ  والتنظيمي اإلداري النظام بسبب القيمة سالسل أو الزراعي التجهيز صناعات

وتردّي  ،المجدية غير التسويق وشبكات لألسعار، المنتظمة غير والسياسات والتقنية، االستشارية الخدمات عن المسؤولة العامة

 متطلبات إن. للوقت مضيّعةوال المعقدة والتصدير االستيراد وإجراءات األسواق، عن المتاحة المعلومات وقلة التحتية، البنية

 على الحصول إمكانية ضعف ويشكل. محدودة لالتصاالت التحتية والبنية واضحة، غير هاوإغالق هاوتسجيل الشركات ترخيص

 استثمار يوجد وال. الحكومة من المدعومة االئتمان برامج خارج االعتمادات على الحصول يصعب حيث ،رئيسي ا اعائق   التمويل

 للمنتجين بالنسبة باهظة المال رأس تكلفة جعل إلى المؤسسي الئتمانل الغياب شبه التام ىأدّ  وقد القطاع، هذا في خاص رأسمالي

ال إذ . المنظمة األسواق في للتنافس الالزمة والواضحة الشفافة القانونية األطر إلى األعمال بيئة تفتقر ،وبشكل عام. الزراعيين

 عن بها موثوق بيانات وجود عدم يشمل بل ،فحسب العراق في االستثمار مناخ وضعف األمنية البيئةهشاشة  يقتصر ذلك على

ا واللوجستيات التوزيع سالسلغياب المنهجية والتطّور في و المنتجات، معايير إنفاذ وضعف ،السوق  تشكل وكلّها أمور ،أيض 

 .العراق في الزراعة قطاع في لالستثمار الخاصة للشركات هائلة مثبطات

 العقدين خالل للقطاع الخدمات تقديم على المائية الموارد ووزارة الزراعة وزارة مثل مؤسساتال قدرة انخفضت .198

 هذا ترجم وقد. المشاريع وتنفيذ الزراعي التخطيط مجال في المؤسسيين والتعاون التنسيق من القليل سوى يوجد الف. الماضيين

 االصطناعي، التلقيحو الحيوان صحة ومراكز ، واإلرشاد البحوث خدمات أداء في كبير تدهور إلى الضعيف المؤسسي الدعم

 التحتية والبنية الموظفين حوافز االفتقار إلى إلى اأساس   ذلك ويرجع تغطيتها،في عملية و األمراض، ومكافحة الزراعي، والحجر

 الةالفعّ  التنمية عيقيُ ، ّمما قليلة اإلحصائية والمعلومات ضعيفة، العام القطاع لمديري الزراعية المعلومات أنظمة تُعتبَر. المادية

 .هاوتقييم الزراعية التدخالت رصد على المديرين قدرة عن فضال   الزراعية، للسياسات

 . المياه2

 لتلبية الجودة عاليةال العذبة المياه من يكفي ما العراق يملك ال قد المياه، إدارة في تغييرات في حال لم يتم إحداث .199

 من بالعديد مقارنة   المياه من ةنسبي وفرةب اليوم العراق إذ يتمتع(. T-Zero، 2015) 2020 عامال بحلول اإلنمائية احتياجاته

 مقارنة للفرد مكعب متر 2 200في السنة  لمتجددةا العذبة لمياهل الحالي توافرال معدل يبلغ حيث المنطقة، في األخرى البلدان

 المياه على الطلب بين الفجوة بسرعة السريع السكاني النمو يخفض ذلك، ومع. مكعب متر 1 100 الذي يبلغ اإلقليمي بالمتوسط

 تخصيص كيفية بشأن شواغل أثار مما كبير، بشكل على مستوى البلديّات والصناعات المياه على الطلب نما وقد. والمعروض منه

 من المئة في 40 يقارب ما اإلنتاج فيتوقف  إلىجودتها  وتدهور المياه كمية انخفاض أدى وقد. التنافسية االستخدامات بين المياه

 يحدّ  مما الزراعية، األراضي من المئة في 70 تؤثر ملوحة التربة العالية على في حين 60ا،تاريخي   المروية الزراعية المناطق

الدراسة  تأشارإذ . الخاص القطاع على مباشر اقتصادي تأثير له المياه إمدادات كفاية عدم أن كما. المحاصيل ةغلّ  من كبير بشكل

 17ها لـــتعرض عن تأبلغ قد العراق في المتوسطة التصنيع شركة أن إلى 2012 عاملل ياالستثمار مناخال االستقصائية بشأن

 إمدادات زيادةالتجاريين من أجل  المياه مزودي على أو الخاصة آبارها على الشركات من العديد تعتمدو. اشهري   للمياه اانقطاع  

 .تكاليفها من يرفع اممّ  ،العامة المياه

 أفضى إلى اممّ  مؤسساته، إضعاف إلى تأدّ  التيوالعقوبات  اتالصراع من عقود من العراق في المياه قطاع عانى .200

 2007 العامين بين بسرعة المياه قطاع على العام اإلنفاق زادفقد . التحتية بنيته أصول في مزمن وتدهور االستثمار في نقص

 تحادياال نفاقإلا إجمالي منالمئة  في 4 ىحوال المياه على السنوي العام نفاقاإل متوسط بلغو(. 2014b الدولي، البنك) 2012و

                                                           
 المحلي الناتج في مساهم أكبر للحبوب الفرعي القطاع ويعتبر(. القيمة حيث من المئة في 70 حوالي) الري على الغالب في العراقية الزراعةتعتمد  60

 ".الحيوانية الثروة"و" والخضراوات الفواكه" يليه الزراعي، اإلجمالي



84 
 

 61اإلجمالي. المحلي الناتج من المئة في 1.8 يعادل ما أي ،(2007 عامال في المئة في 1.9 بعد أن كانت نسبته) 2012 عامال في

، إال أن العديد من البلدان في منطقة الشرق األوسط الدولية المعايير مع جد ا إذا ما قورنت تدفقات األموال إلى هذا القطاع ضخمةف

 .االستثمار في کبيرة فجوة العراقي المياه قطاع يواجه ذلك، ومع 62.تنفق بوفرة نسبي ا على المياهوشمال أفريقيا 

 تشغيلحتى ل اجدً  ضئيل بقدر إال المستهلكون همايس ال حيث القطاع لهذا المخّصصة األموال معظم الحكومة تغّطي .201

 فجوة توجد حيث ا،كبير   امالي   اعبئ   تمثل تهاوصيان للمياه الحالية التحتية البنية لتشغيل العالية التكلفة إن. تهاوصيان المياه خدمات

 الفواتير بالشكل الذي يتم فيه إعداد الصحي الصرفو المياه إمدادات خدمات وتكلفة المياه من مكعبال مترال إنتاج تكلفة بين كبيرة

أنابيب ب إضافي شخص ربط تكلفة وتتراوح. لنظامل والصيانة التشغيل تكاليف من اصغير   اجزء   اإليرادات تغطي إذ. للمستخدمين

 63.(عيوالتوس التأهيل إعادة استثمارات ذلك في بما) الواحد للفرد كيأمير دوالر 3000و 500 بين الصحي والصرف المياه شبكة

 أوجهو( ب) ؛األمنية المسائل )أ(: ذلك في بما لعمالءإلى ا خدماتال تقديم في التحديات إلى العراق في المرتفعة التكاليف وترجع

 المعاييرو( ج) والرصد؛ العقود وإدارة المالية واإلدارة نظم المشترياتو ياالستثمار تخطيطالو الموازنة مخصصات في القصور

 بدورها لإلعانات المرتفعة المستويات وتؤدي 64.سواء حد على والحضرية الريفية ني  البيئتَ  على تنطبقالتي  اجد   المرتفعة التقنية

تطوير  أو الصحي والصرف المياه إمدادات بشبكة بعد غير المربوطةالسكانية  الفئات لتشمل الخدمات توسيع إمكانية حجب إلى

 .الخدمات نطاق توسيع في متقدّ  إحراز عدم يفسر مام شبكة الري،

 وتخفيف االقتصادي النمو تحقيق في ارئيسيً  اعنصرً  الجودة عالية مياه خدمات على الحصول فرص زيادة ستمثّل .202

 الحكومة ألن الصحي والصرف المياه خدمات على للحصول واسعة بإمكانيةا عموم   العراق يتمتعإذ . العراق في الفقر وطأة

 الفقراء غير منأقل  فرص لديهم الفقراءبيد أن . الثمانينيات في خاصة   ،(والحواجز السدود) كبيرة هيدرولية تحتية بنية ببناء قامت

 عامال فيف. التقلّص في آخذة في هذا الشأن الفقراء وغير الفقراء بين فجوةثمة  ولكن المحسنة، المياه خدمات من حيث االستفادة من

 أن حين في محسنة، مياه مصادر على تحصل افقر   األشد من الخمس المعيشية األسر من فقط المئة في 40 حوالى كان ،2000

 االستفادة من فرص ازدادت ،2012 عامال حلولمع  ذلك، ومع. منها تستفيد األغنى الخمس في المعيشية األسر من المئة في 100

 .المئة في 72 إلى افقر   األشد الخمس لشريحة نةحسّ المُ  المياه مصادر

الرئيسي  الحكومة تركيزولكن  الصحي، الصرف خدمات وخاصة المياه االستفادة من خدمات في ثغرات زال هناكما  .203

 الصحي والصرف المياه قطاع في وخاصة - الخدمات جودةفي  نخفاضاال دفعلقد . الخدمات نوعية تحسين على ينصب أن ينبغي

 والمرافق الشرب مياه توفير في ال سيما الثغرات بسد الخاص القطاع يقومإذ . العام القطاع فشل حيث الخاص القطاعإلى تدّخل  –

 .الصحي لصرفتعفين ل خزانات تركيبومن خالل  ،التقوية مضخات أو المحالة أو المعبأة المياه بيع طريق عن الصحية

 في المائية مواردهل وضع خطط على العراق قدرة من 65والفرات دجلة نهري بشأن دولية اتياتفاق وجود عدم يحدّ  .204

 المياه إمدادات إجمالي يبلغ الراهن، الوقت فيف. العراق داخل وجودتها المياه استخدام لتحسين مجال ثمة ولكن المقبلة، السنوات

 عتبة من قريبة وهي البلد، داخل متولّدة فقط امكعب   امتر   1042 منهاو ا،سنوي   للفرد مكعب متر 2200 ىحوال العراق في المتجددة

 لفترة ةالمتاح الكميّة المياه على الطلب ما يتجاوزعند المائي اإلجهاد يحدث) اسنوي   للفرد مكعب متر 1000 البالغة المائي اإلجهاد

 للضغوط نتيجة   الوقت مرورمع  العراق في المياه ندرة تزداد وسوف(. استخدامهإمكانية  رديئةال تهنوعي تقيد عندما أو الوقت من

ا الذي األمر المائية، الموارد على الطلب ارتفاع إلى يؤدي اممّ  المناخ، وتغير غرافيةالديم . المياه نوعية تدهور بفعل سيزداد تفاقم 

 االستفادة على النحو األمثل من أجل من العراق في المائية الموارد وتنمية اإلداري التخطيط تحسين الضروري من وسيكون

 .المياه نظام في القصور وأوجه الخسائر وتقليل السدود تشغيل

                                                           
المبالغ  عن بيانات توجد وال للمياه، وكاالت لثالث الفعلية النفقات سوى تغطي ال أنها إذ القطاع، في الفعلي اإلنفاقحجم  من األرقام تقلل ذلك، بالرغم من 61

 .المياه على الخاص القطاع أو المحافظات اتنفقه التي
 .تحليل كل نطاق كما يختلف البلد، حسبب المياه قطاع تعريفات تختلف حيث من حيث موضوع القياس، آخر إلى بلد من هنا المقدمة البيانات تختلف 62
 400( 2003) ويبيس فاي وجد البلدان، من مجموعة كبيرة وفي. أخرى بلدان في الصحي الصرفو المياهربط شبكة  تكلفة مع األرقام هذه تتناقض 63

 .الصحي الصرف بشبكة للربط كيأمير دوالر 700و المياه عملية ربط إلمدادات لكل أميركي دوالر
. العراق من أخرى أماكن في التر   350و بغداد في في اليوم للفرد التر   450 أساس على مصممة المياه إمدادات نظم أن الوطنية التنمية خطة تفترض 64

ا للفرد في اليوم  158 المياه استهالك متوسط وكان  .الدولي الصعيد على المرافق أداء يقيس الذي ،IBNET األزرق للكتاب اوفق   2010 عامال في فقطلتر 
 ،(المئة في 22) وتركيا ،(المئة في 46) العراق: التالية الدول تشمل امربع   اكيلومتر   790 879 قدرها إجمالية مساحة والفرات دجلة ينهر حوض يمثل 65

 0.03) واألردن ،(في المئة 1.9) السعودية العربية والمملكة ،(المئة في 11) السورية العربية والجمهورية ،(المئة في 19) اإلسالمية إيران وجمهورية

 (.في المئة
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. المياه نوعية انخفاض إلى والفرات دجلة نهري على - وسوريا تركيا - المشاطئة الدول جانب من الطلب تزايد أدى .205

 العراق تدخل التي الفرات مياه تُعتبَر السورية، الحدود من بالقرب دجلة نهر فيجيدة  الحالية المياه نوعية وفيما يُفترض أن تكون

 تتأثر العراق داخل النهرين في المياه نوعية كما أن. وسوريا تركيا في الري مشاريع من بالجريان العائد اسلب   تتأثر ألنها جودةأقل 

. المبتذلة المياه لمعالجة التحتية البنية وضعف الري، من والجريان العائد بغداد، مثل الحضرية المناطق من التلوث تدفقاتمن 

 من الصحي والصرف المبتذلة مياهال تصريف والفرات دجلة نهري في الخام المياه نوعية تدنّي في تسهم التي العوامل أهم ومن

 في وغيرها العشاقي منطقة في الصحي الصرف قناة مثل ،كبيرة مخططات وضع ويتعين. النهرين في مباشرة   المروية األراضي

 .الفرات أو دجلة من بدال   الثالث النهر نحو تصريف المياهشبكات  معظممن أجل توجيه  ،العراق في مختلفة مواقع

 الطبيعية والموارد البيئة .3

 وعواقبها مدمرة حروب ثالث تبعاتو السكاني النمو عن الناجمة المتقاربة الضغوط من لعدد في العراق البيئة ضتتعرّ  .206

 وقد. الهشة اإليكولوجية النظم على والتعدي الحضري والتوسع األراضي ستخدامال تخطيطال وضعف القسرية والهجرة الكارثية

 القوانين وانتهاك الخضراء، المساحات صوتقلّ  العراق، إلى المياه نسبة تدفق وانخفاض ،تردّي حالتهاو هواراأل تجفيف أسفر

 ترّسبات جراء من التربة تضررت ،الرسوبية السهول فيف. للبلد يكولوجيةإلوا البيئية مةالالس تدهور عن إنفاذها وعدم البيئية

 التربة وتعرية التصحر ىأدّ  وقد. التربة الضعيف للمياه من تصريفالو والرياح الري حملها فيض التي الملح من كبيرة كميات

 هاوتلوث المائية الموارد ندرة في العراق في البيئة على السلبية اآلثار هذه وتتجلى. للزراعة الصالحة األراضي تقليص مساحات إلى

 .البحرية المياه وتلوث البيولوجي التنوع تراجعو الهواء نوعية وتدهور الهواء وتلوث( أعاله ذكرها ورد التي)

 النقل مجاالت في الجودة منخفضال وقودال استخدام( أ: )تشمل وهي. أسباب عديدة العراق في الهواء نوعية لتدهور .207

 وجود عدمو (ج) ؛هنحو أو الماضي العقد في الشخصية السيارات عدد في كبيرة زيادةو( )ب الصناعية؛ والقطاعات الطاقة وتوليد

 منتظمة؛ صيانة أو معاينة دون الديزل ووقود الجودة منخفض وقود على تعمل قديمة مركبات أسطول مع العام، للنقل مالئم نظام

 الطوب وأفران الكيميائية المواد وإنتاج النفط ومصافي الكهرباء توليد محطات مثل الصناعية المرافق من االنبعاثاتو )د(

 النفايات؛ إلدارة الكافية والخدمات المرافق إلى االفتقار بسبب في العراء لنفاياتا حرقو( ه) واأللومنيوم؛ الرصاص ومصاهر

 إعادة إلى الرامية الحكومية المبادرات غياب في( وقودك هالستخدام) غير المشروع األشجار وقطع االستحطاب زيادةو( و)

 .صيانتها أو الخضراء األحزمة تشجير

 ويؤدي. العراق في الهواء نوعية تدهور في تسهمان أخريين هامتين مسألتين الترابية والعواصف الغاز حرق شكلي .208

 العراق يحرق الراهن، الوقت وفي. االنبعاثات مستويات ارتفاع إلى النفط حقول في والطبيعي المصاحب للغاز المستمر الحرق

 الغالف في اسنوي   الكربون أكسيد ثاني من تقريب ا طن مليون 20 يطلق حيث ينتجه، الذي الطبيعي الغاز من المئة في 70 نحو

 إتالفو وتعريتها التربة تفكك تشمل العوامل من مجموعة إلى وشدّتها والترابية الرملية العواصف تواتر في الزيادة وتعود. الجوي

 ألسباب لألشجار العشوائي والقطع الري، كفاية وعدم االهتمام، قلّة بسبب) الخضراء المساحات وتدهور والتصحر النباتي الغطاء

 (.للطاقة بديل مصدرستعمالها كوال أمنية

 األنشطة في الزراعية األراضي واستخدام للحروب نتيجةً والكثافة  النوع حيث من العراق في البيولوجي التنوع تدهور .209

 طبيعية موائل شّكلت التي الخضراء المساحات عدد انخفاض إلى الزراعية األراضي تجزئة أدت كما. والحضرية الصناعية

 العراق في البيولوجي التنوع تدهور يعزى أن ويمكن. هاجرةلما الطيورب الضرر هواراأل تجفيف ألحق وقد. والحيوانات للنباتات

 البحيرات في العالية الملوحةو( ب) الصيد؛ في والمتفجراتهربائي الك والصعق السموم واستخدام الصيد المفرط )أ(: يلي ما إلى

 الطاقة؛ توليد محطات من الحراري والتلوث ،المصانع ونفايات الهواء، وتلوث ،المبتذلة مياهال من البيئي التلوثو( ج) واألنهار؛

 موائلها في األصلية األنواع على سلبي تأثير   له كان مما والحيوانات، األسماك من الغريبة واألنواع الغازية األنواع إدخالو( د)

 .الطبيعية

 خصوبة بمعدالت يتمتع العراق في الساحلي المياه حزام أنإذ . البحرية مياهه تلوث وهو العراق يواجهه آخر تحد ثمة .210

 العراقية المياه إلى الخليج منالتي تأتي  المهاجرة ألسماكل ممر اأيض   وهو. التزاوج مواسم خالل الخليجية األسماك تجذب عالية

 نشطةاأل عن الناجم التلوث بتسبَّ  األخيرة، اآلونة وفي. الطبيعي الغذاء يتوافر حيث واألهوار الزبير وخور العرب شط تدخلو

. األسماك مصائد على اسلب   وأثرت البيولوجي التنوع طالت اإلقليمية بالمياه جسيمة أضرار إلحاق في العراقية الموانئ في يةالنفط

 30 000 تجاوزت عالية تركيزات إلى وصلت والتي العرب، شط في الملوحة زيادة في المختلفة العوامل من مجموعة ساهمت وقد

 .الحاالت بعض في من المواد الجسيمية
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 ارتفع ،2004و 1970 نعاميال بينف. األوسط الشرق في المناخ تغير جراء من اتضررً  البلدان أكثر من العراق إن .211

ا. ني  مئويتَ  ني  درجتَ  إلى درجة مئوية واحدة من العراق في الحرارة درجة متوسط معدالت  وانخفاض الجفاف تكرر حاالتل ونظر 

كما ازدادت حدّة الصراع في العراق نتيجة  . الموارد المائية ونقص التبخر ارتفاع نسبة خالل من الملوحة تتكثف ،تساقط األمطار

 فإن ذلك، إلى وباإلضافة. الفعالة غير الحكومية الخدمات جانب إلى المناخ تغير بسبب تفاقمت التي الموارد وندرة الطقس لقساوة

 عدم من آخر بُعد ا يضيف أن من شأنه العراق مثل األحفوري الوقود ريمصدِّ  على المناخ تغير بشأن ةالعالمي اإلجراءات تأثير

 .العراقيين القرار لصانعي بالنسبة اليقين

V.  االستدامة 

. العراق في والتنمية للنمو الحالي للنمط والمالية والبيئية االجتماعية باالستدامة المتعلقة المسائل بعض الفصل هذا يحدد .212

 .الفقر من والحدّ  واإلدماج النمو عملية استدامة تهدد التي الرئيسية المخاطر على الضوء ويسلط

 الالمركزية على التركيز: والسياسية االجتماعية االستدامةأ. 

 األساسية المشكلة حلّ  عن اتمامً  عاجزةوهي  ،معيبة   الطائفية على العراق التي تقوم في الحالية الحوكمة بنية إن .213

. السكانبين جميع و البلد أنحاء جميع في عادلة بصورة النفطية الثروة تخصيص المتمثلة بضرورة العراق، هاواجهي التي

 وعميق واسع نطاق على افساد   دتولّ و. األمن ضمان أو األساسية الخدمات أبسط توفير في الطائفية الحوكمة فشلت وكذلك،

بطريقة توافقية وسلميّة  جديد هيكل بناءتعلّق بإمكانية ت اليوم العراق اههواجي يالت ةالرئيسي مسألةوال. للظروف عقالنية كاستجابة

 .للعراق والسياسية االجتماعية االستدامة عليه تعتمد قدو. منصفة بصورة الموارد لتوزيع أفضل بفرصة يحظى

 الخدمات تقديم تراجع اتجاه لعكس وسيلةوك العراق، في الطائفية للصراعات محتمل كحلّ  الالمركزية تُطرح ما اكثيرً  .214

 شبه والحكومة بغداد، تحكم التي الجهات بين السلطة لتقاسم محتمل ترتيب إلى" الالمركزية" مصطلح يشيرإذ . والمساءلة

 أو اإلقليمية السيطرة زيادة في الالمركزية مفهوم محور ويتمثل. البالد في المقاطعات وقادة العراق، كردستان إقليم في المستقلة

ناس ألبالنسبة  مختلفة أشياء يعني ألنه اسياسي  مسألة ثابتة ودقيقة  عرضأما شكلها، فهو ي. النفط إيرادات استخدام على المحلية

 في المسؤولين رغبة حول اشكوك   المحافظات تقوم به المحلي الذاتي لمزيد من االستقالل استطالع أي يثير ما غالب او. مختلفين

ا على البقاء العراق كونسي هل. ومعقدة مشروعة أسئلة ُطرحت ذلك، ومع(. 2012 وآخرون، هيلترمان) البلد تقسيم  إذا كبلد قادر 

 لتقاسم ترتيبات وضع الممكن من هل العراق؟ كردستان إقليمك هانفس ستقالليةاال خرىاأل مناطقال أو محافظاتال أعطيتما 

 بين بالتساوي الترتيبات هذه قطبَّ ست وهل بغداد؟ل األساسية السيادة حق وكذلك والمحلية اإلقليمية الطموحات تراعي اإليرادات

ا أقل هي التي وتلك والغاز بالنفط الغنيةتلك  – المناطق جميع  66؟يسر 

 إلى الالمركزية مسألة تناول ويجري. إال إلى طريق مسدوداآلن  حتى لحوكمةل األساسي السؤال ؤدِّ ي لم العراق، في .215

ال يشكل الحل  الوطنية دون الحكومات إلى الموارد من المزيد منح مجرد أن غير. السنوية الموازنة مناقشات سياق في كبير حد

 الحكومة أخفقت إذا أخرى، ناحية ومن. فعال نحو على تلك الموارد إلنفاق ةالالزم المهارات أو القدرة لديها تكن لم إذاالمناسب 

 الحكومة تعرف والتي ال بغداد عن اجد   البعيدة المناطق في ال سيما الالمركزية، تحقيق أجل من المشروعة للضغوط االستجابة في

 أي نطاق يجب تحديد ،وبالتالي. الطائفي الصراع وتجدد ة معاكسةسياسي فعل ودرد إحداث إلى ذلك يؤدي فقد المحلية، احتياجاتها

 (.2010 الدولي، البنك) سياسي توافقبناء  على  العراق في ومالية وإدارية سياسية المرکزية

 الوطنية دون للحكومات الممنوح الذاتي االستقالل مستوىبموجبها  يتفاوت التي ،غير المتماثلة الالمركزية تشّكل قد .216

النظام  القائلة بوجوب أن يكون فكرةال إلى العراقي الدستور ويستند. للنقاش اواعدً  امفهومً  عليها، متفق ومعايير لمفاوضات اوفقً 

 في الذي كان سائد ا الواقعفانعكس ذلك في . الذاتي الحكم من ذاته المقدار منح جميع الحكومات اإلقليميةتُ  وأن متماثال   االتحادي

                                                           
 كجزء ذلك في بما والسياسي، االجتماعي االستقرار تحقيق في الالمركزية النظم تسهم التي تقضي بأن المطالبات من واسعة لمجموعة دراسة في نتبيَّ  قد 66

: مثل الرئيسية النتائج تؤثر كلّها على االجتماعي، وتجربة الحرب والسياق الالمركزية، نوع أن الصراع، انتهاء بعد اإلعمار وإعادة اعاترالص تفادي من

 عرقية مجموعاتب لمواطنينارتباط ا وتسبب المناطق بين االختالفات تبرز كانت إذا ماو( 2) ،الخدمات تقديم طريقة تحسن الالمركزية كانت إذا ما( 1)

 البلدان متعدد إحصائي تحليل خلص ذلك، ومع(. 2010 وآخرون، بورتر) االنتهازية النخب قوة تعزز أو المحلي، الصراع تفاقم أو أقليات، أو جغرافية أو

 من وتزيد الثقة، وتبني الحكومة، مع مساومة عملية في بنجاح الوطنية دون المجموعات تجلب عندما النزاع حدة من تخفف أن يمكن الالمركزية أن إلى

 (.2006 وأوماهوني، سيغل) التفاوت من تحدّ  بطرق المناطق بين على نحو عادل الموارد وتُعتبر أنها تقّسم الدولة، شرعية
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 الةالفعّ  القاعدة 1991 عامفي ال الخليج حرب بعد إلقليم كردستان الذاتي الحكم أصبححيث و الدستور، صياغة وقت في 2005 عامال

 زيادة إلى والحاجة للبلد السياسي التماسك حيث من اليوم مجدي ا اهدف   يكون ال قد التماثل هذا أن غير. الدستور في اإلقليمية للسلطة

 التقسيم نحو تتحرك الحكومة أن من المخاوف يخفف قد الالمركزية نحو متماثل غير مسار اتخاذ نإذ أ. الفقر من والحد اإلنصاف

 يحافظ أن يمكن كما. الدستور الذي يكّرسه الوطني دون المستوى على أكبر ذاتي حكم بتحقيق بالوعد الوفاء في تبدأ في حين أنها

النظام  قد تم استخدامف. النفط التعاقد في مجال على سلطتهاعلى  وكذلك المركزية للحكومة الرئيسية والنقدية المالية السلطات على

 المثال، سبيل علىو. الداخلي الصراع وإدارة بالتنوع لالعتراف العالم أنحاء جميع في البلدان من العديد في المتماثل غير االتحادي

 ترتيب استخدم إسبانيا، وفي. أمده طال داخلي عصرا إنهاء على المتماثلة غير الترتيبات ساعدت وإندونيسيا، آتشيه باندا حالة في

 وآخرون، هيلترمان) والكاتالونية الباسكية للمجتمعات وإدارية ةثقافي استقاللية منح خالل من أوسع صراع نشوب لمنع متماثل غير

2012). 

 على البلد تقسيم لتفادي وسيلةً  كونت أن اأيضً  سياسي توافق تحقيق حتمية أساس على منظمة مناقشة أيمن شأن  .217

 األحيان من كثيرال في يُعتقَد كما اجغرافي   متجاورة ليست العراق في الثالث الرئيسية فالمجتمعات. صارمة وطائفية عرقية أسس

 كبيرة فئات ضد ةمحتمل عنف أو تمييز حالة إلى ييؤدّ  مما ،(هذا االعتقادمن  زاد قد األخير العنيف الصراع أن من الرغم على)

 إلى سعت عندماف. العراق شرق شمال في مختلطة كرديةشيعية  سنية محافظة وهي ديالى، محافظةعلى ذلك  مثالو. األقليات من

 أدت عنيفة احتجاجات واندلعت الشوارع إلى القرار معارضو خرج ،2011 األول كانون/ديسمبر في مستقلة منطقة نفسها إعالن

 الطائفية الهوية على القائمة السياسية الشرعية إرساء يتجاهل ،ومن ناحية أخرى. لدولةالتابعة ل مناأل قوات وتعبئة اعتقاالت إلى

 المواءمة ؤديت أن المرجح ومن. أخرى أمور بين من لريفيا/الحضري والموقع الطبقة مثل األخرى الشاملة الهويات من العديد

 التيو والسلطة الموارد علىللتنافس  الصفرية المحصلة ترسيخ إلى الطائفية هوياتهامع  العراق في السياسية لمؤسساتل ةالشديد

 االستقرار عدم يزال ال حيث الصدد، هذا في لبنان تجربة إلى اإلشارة وتجدر. االستقرار عدم قدر كبير من عن بالفعل أسفرتقد 

 (.2015g الدولي، والبنك ،2008 فيتسسيمونس،) الطوائف بين لمبدأ توزيع الريوع منّظمة وفق ا حكومة ظل في اقائم  

 المساءلة زيادة في العراقيين من العديد لرغبة االستجابة على اقادرً  لالمركزية متماثل غير نموذج تطبيق يكون قد .218

سوى  الشديد المركزيّة القائم اليوم نموذجال ال يمنحو. الموارد على المحلية السيطرة من المزيد منح خالل من الخدمات وتحسين

ومن دون أي سيطرة  ،تقريب ا خاصة إيرادات أي من دون مويتركه المحافظات، ومجالس لمحافظينل اجد   محدودة مباشرة ميزانيات

 مباشرة المحافظات في العاملة األمن قوات معظم تتبع ت،الالحا من كثير وفي. محافظاتهم داخل العام القطاع اتتوظيف على

 من طويلة سلسلة المحافظات لمجالس الممنوحة ستثماراال أموال من الصغيرة الحصة الحصول على إجراءات تطلبوت بغداد،ل

 عن الشكاوى من األنواع هذه حل ويمكن. (2012 وآخرون، هيلترمان) بغداد في متعددة وزارات من والتصديقات الموافقات

 واألهم. يةالنفط اإليرادات من أكبر وحصة   األمن بشأن السلطة والصالحيات من امزيد   منحها عبر المحلية اإلدارات تمكين طريق

 .العراق ردستانك إلقليم الحالي الذاتي االستقالل أال يتأثر ذلك من

 ال عملية دوافعبصورة رئيسية ب أغلبية سكانها من العرب التي المحافظات في الالمركزية زيادة إلى اتالدعوتحّرك  .219

 أكثر نحو على الموارد وتوزيع الحكم تحسين في الرغبة تكون ما وغالب ا(. الكردية المناطق في الحال هو كما) طائفية أو إثنية

 الرئيسية الجنوبية المحافظات وفي. ممكن استقالل خطوة أولى نحوك مستقلة محافظات إنشاء من بدال   الرئيسية، األهداف هي فعالية

 عامال   االتحادية الموازنة خالل من تتلقاها التي والموارد الدولة إيرادات في مساهمتها بين الفرق يمثل العراق، في للنفط المنتجة

 رغبة  ( المحافظات من مجموعة أي) مناطق تشكيل الشيعية وكربالء النجف محافظتا قّررت وقد. لالمركزية دعمها في ارئيسي  

 االعتبارات مثّلتف ،السنة أغلبية سكانها من التي المناطق فيأما . المربحة الدينية الحج تجارة على المحلية السيطرة زيادة في منهما

ا لالمركزية، هادعم من اجزء   الطائفية الذي تمارسه العاصمة  الطائفي لتمييزوبا بالغربة عن بغداد القوي السنة شعور إلى نظر 

 ،وآخرون هيلترمان) الموارد على المحلية السيطرة من المزيد تلك المناطق منح خالل من المظالم هذه تتبدد قد ولكن ،عليها

2012 .) 

 للنخب يمكنإذ . الخدمات تقديم تحسين أو مساءلةرفع مستوى الل ضمان أي الالمركزية متقدِّ  ال بالرغم من ذلك، .220

 القدرات تكون أن المحتمل من الواقع، وفي. المحلي المستوى علی الراهنة الضعيفة الحوكمة ممارسات تكرر أن ببساطة المحلية

 حدوثل هناك احتمال أكبر أن كما ،الحكومة المركزية في عليه هي مما بكثير أضعف الوطنية دون للحكومات اإلدارية والضوابط

 اعملي   حال   المحلية للحكوماتوالمتوقَّعة  الشفافة الموازنة مخصصات تمثّل أن ويمكن. (9 )اإلطار وفساد وإساءة استعمال هدر

 له انتخابي نظام طريق عن المواطنين أمام مساءلةال إلى بدورها المحافظات حكومات يجب أن تخضعالتالي، و. األجل متوسط

 هيلإلدارة المالية العامة  الفعالة النظم تكون أن الممكن من العملية، الناحية ومن. المحلي والتمثيل الجغرافيا بين وثيقة صالت
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 تقديم نوتحسِّ  والمحلية المركزية للحكومات السياسية الشرعية من تزيد الالمركزية من درجة أي كانت إذا ما لمعرفة مفتاحال

 تالوكاال تعمل ، عندماتكون أنجحو(. المركزية مقابل الالمركزية) صفريةمحّصلة  لعبة ليست بالطبع الالمركزيةف. الخدمات

 .(2010 بورتر،) وثيق بشكل امع   مركزيةوالال المركزية

 ولكن المركزية، تطبيق في العراقية الحكومة إفراط إزاء القلق يساوره البعضبأن  االعتراف الضروري من ذلك، مع .221

 والكردية، والسنية الشيعية المجتمعات إلى السلطة لنقل توصيات تم تقديم وقد. التقسيم والتجزئة إزاء بالقلق يشعر اآلخر البعض

 بدال   اجغرافي   النفطية العراق احتياطيات تتركز المثال، سبيل فعلى. الخطيرة المشاكل بعض على التحركات هذه تنطوي قد ولكن

. للثروة العادل التوزيع إنفاذ االتحادية الحكومة على الصعب من تجعل أن الالمركزية شأن ومن. بالتساوي عهاتوزّ  من

 المحتمل التمييز إلى يؤدي مما األحيان، من كثير في يُعتقد كما اجغرافي   متجاورة ليست العراق في ةالثالث الرئيسية والمجتمعات

 الهويات اأيض   الطائفية الهوية أساس على السياسية الشرعية تبني يتجاهل األقليات؛ من كبيرة فئات ضد ذلك من أسوأما هو  أو

 حجّ المر ومن. للبالد اثالثيًّ  اتقسيم   يعارضون العراقيين من كبيرةال غلبيةاأل نأ لىإ الرأي استطالعات شارتوأ. األخرىالشاملة 

للمنافسة على الموارد  الصفرية المحّصلة ترسيخ إلى الطائفية هوياتها مع بشدّة العراق في السياسية لمؤسساتا مواءمة ؤديت أن

 .االستقرار في البالد عدم الكثير من عن سفرت بالفعلأ التي والسلطة

 

 العراق في الالمركزية وضع. 9 اإلطار

  

 وقد. للمحافظات السياسية السلطة من درجة   الالحقة القوانين من والعديد 2005 دستور منح وقد. من المركزية يتسم بمستوى عال   ابلد  العراق يزال ال

 علني بشكل منها كل ظمنُ  ،2013و 2009 نعاميال في متتالية انتخابات وأجريت ،2005 عامال في المحافظات لمجالس األولى االنتخابات أجريت

 يجعل اممّ  اإلدارية، والتعيينات المالية صالحياتال جميع على بالسيطرة تحتفظ المركزية الحكومة أن غير. الناخبين من عالية بمشاركةتميّزت و

 المركزية الحكومة تحّصل ،1972 عامال في النفط إنتاج تأميم منذإذ . جهة منفِّذة مجّرد - المنتخبون المحافظات مسؤولو ذلك في بما - المحلية الحكومات

 الخدمات تقديم في ستثماراال على قدرتهايعيق المنتظمة  غير تهاالوتحوي المركزية الحكومة على المالي المحلية الحكومات اعتمادف. النفطية الريوع

 .الدولةتجاه المواطنين يولّد ال مباالة وعدم ثقة لدى  مّما ،ديم رداءة جودتهاويُ 

 

". ومحافظاته مناطقه جميع في العراقي الشعب"لــ البترولية الموارد ملكية يحدد وهو. والغاز النفط ملكية بشأن ملتبس وغير واضح العراقي الدستورو

، المستقبلية النفط حقول لها والية على كوني أن يجب الجهة التي يحدد ال فإنه االتحادية، الحكومة أيدي في القائمة الحقول إدارة يضع أنه حين وفي

 من متماثل غير شكل على اأيض   الدستور وينص[. الطبيعية مواردها الستغالل والبصرة، كردستان أي ا،تاريخي   المحرومة المناطق بتطلعات يقرّ  ولكنه

 ريطووجوب ت هو منها المقصود أن يبدو ولكن أساسية، اتحادية مؤسسات وأنشأ. المحافظات من أكبر باستقاللية المناطق تتمتع حيث ،النظام االتحادي

 (.2008 شاه، أند بيشوب) اتدريجي   بين الحكومات العالقات

 

 الحكومة جانب من المباشرة للرقابة اإلنفاق هذا من األكبر الجزء يخضع المحافظات، في ينفق الوطنية الموازنة من اكبير   اجزء   أن من الرغم وعلى

 المحافظات صتّصِ خُ  ،2009و 2006 نعاميال بين المثال، سبيل علىو. البداية في مرتفعة اإلقليمي التنمية برنامج تمويل مستويات كانتقد و. المركزية

رةوالم المختارة المشاريع تنفيذمن أجل  االتحادية االستثمار موازنة إجمالي من المئة في 45 إلى 35بـــ امع   كردستان إقليم وحكومة  المحافظات داخل طوَّ

 حساب على المركزية للوزارات االستثمارية الميزانيات جرى حماية االتحادية، الموازنة في عجزال حصل عندما ،ولكن(. كردستان إقليم وحكومة)

 فقط المئة في 6 والمحافظات ردستانك إقليم لحكومة اإلقليمية التنمية مخصصات بلغت ،2016 عاملل االتحادية الموازنة وفي. لمحافظاتا مخصصات

 .االتحادية االستثمارية النفقات جميع من

 

 في الواردالسلطة  تفويض تحقيق في للنجاح الالزمة والضريبية المؤسسية القرارات اتخاذ أو المحلية القدرة لتطوير اكبير   ااهتمام   الحكومة تولِ  ولم

 جد ا في مجال ضعيفة سلطةتملك اآلن  حتىها أن كما والمسؤوليات، والموارد الموظفين وإدارة استيعاب على محدودة قدرة لديها فالمحافظات. الدستور

 الحكومة تدفعه( الطبيعي للغاز المكعب المتر أو) كياألمير بالدوالر برميللل ثابت ا اسعر   21 رقم للقانون 2013 عامال تعديالت خصصت وقد. الموازنة

 الحالي الالمركزية نموذج أن من الرغم وعلى. بالكامل ذنفَّ تُ  لم المخصصات هذه أن إال المحافظات، في رالمكرَّ  أو المنتج والغاز النفط مقابل المركزية

 الخدمات تقديم في مباشر بشكل ضالعة الحكومات هذه إن حيث البلديات، أو األقضية حكومات إلى نقلهجدوى  استكشاف ينبغي المحافظات، على يركز

 .المحافظات من أكثر المحلية

 

 ضمانمن أجل  المحلية المساءلة تعزيز)ب( و ؛وتسلسلي منسق استراتيجي نهج اتباع( أ: )يلي ما الالمركزية ستتطلب والطويل، المتوسط األجلين وفي

 النفقات إلدارة فعالة نظم تطويرو( د) المحافظات؛ إلى للموارد ومستدام للتنبؤ وقابل شفاف تدفقوتنفيذ ( ج) الخدمات؛ تقديم في المحافظات فعالية

 الدولي، البنك) المالية ستدامةواال المحلية المساءلة تعزيزمن أجل  بها الخاصة يراداتاإل تعبئة بزيادة المحلية للحكومات السماح)ه( و للمحافظات؛

2016a.) 
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 ب. االستدامة البيئية

 قياس وعند. اإلجمالية ثروته يستنفد وهو البيئية، الناحية من لالستدامة قابل غير العراق في النمو نموذج يُعتب ر .222

 غيراالجتماعية و والبشرية والطبيعية والمالية المادية ابأشكاله ممثلةال ،المعني بلدال اتثرو ال بد من اعتبار جميع االستدامة،

 المحلي الناتج نمو كان إذا بما المتعلق السؤال على اإلجابة في الثروة تحليل ويساعد. الدخل توليدألنها ضرورية ل الملموسة،

 الصافي االدخار طريقة وتقيس. الطبيعي ماله رأس ذلك في بما - يعتمد على رأس ماله ليعيش بلدال كان إذا أو امستدام   اإلجمالي

 انبعاثات عن الناجمة األضرارو الطبيعية الموارد استنفادعلى  استقطاعات إجراء بعد االقتصاد في الحقيقية المدخرات 67المعدل

 في المعدل الصافي في االدخار سلبيةمعدالت  يسّجل ادائم   كان العراق أن الطريقة هذه وتبين. الجسيماتو الكربون أكسيد ثاني

 الشكل) مستدام غير امسار   يسلكاقتصاده  أن إلى يشير مما الطاقة، استنفاد إلى اأساس   ذلك ويرجع ذلك، نحو أو الماضي العقد

أفقر  المتوسط في 2013 عامال في كانوا العراقيين أن الدولي البنك التي أعدّها نصيب الفرد في الثروة بيانات قاعدة وتبين. (62

 .بسرعة استنفدها بل أنه ثروة أي يكتسب لم العراق وأن ،قبل ذلك بعام عليه واكان عما

 العراق في المعد ل الصافي االدخار .62 الشكل

 
 2015 الدولي، البنك الثروة، نصيب الفرد في بيانات قاعدة في التغير: المصدر

 

 2008. التكلفة السنوية للتدهور البيئي في العراق، 12الجدول 

 دينار عراقي  

 )بليون في السنة(

 دوالر أميركي 

 )بليون في السنة(

في المئة من الناتج المحلي 

 اإلجمالي

 1.5 1.3 1452 الهواء

 3.5 3.1 3518 المياه

 1.0 0.8 949 التربة

 0.4 0.3 381 النفايات 

 0.0 0.0 15 المناطق الساحلية

 6.4 5.6 6316 المجموع الفرعي 

 %0.7 0.6 685 البيئة العالمية 

 7.1 6.2 7091 المجموع العام 

 . 2012cالمصدر: البنك الدولي، 

 

 وأوضحت(. 2012c الدولي، البنك) 2012 عامال في العراق في البيئي التدهور تكلفة عن دراسة الدولي البنك أجرى .223

 الناتج من المئة في 6.4 يعادل ما أي كي،أمير دوالر بليون 5.6 بلغ( 2008للعام ) العراق في السنوي التضخم معدل أن الدراسة

 . ونسبت(63 الشكل ،12 الجدول) أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في جعله يحتل المرتبة الثانية ، ممااإلجمالي المحلي

 ،(اإلجمالي المحلي الناتج من المئة في 3.5) إجمالي األضرار إلى الضرر بصحة السكان ونوعية حياتهم من المئة في 56 الدراسة

                                                           
 الطبيعية الموارد استنزاف )أ(: على قتطاعاتاال إجراء بعد اإلجمالية للمدخرات الموحد الوطني المحاسبي القياس من االدخار الصافي المعدَّل ستمدي 67

 .والجسيمات الكربون أكسيد ثانيانبعاثات  عن الناجم الضررو )ب( ستنفاد،واال باالستخراج المرتبطة األصول قيم في االنخفاض لتعكس
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 تدهور أن الدراسة ووجدت(. اإلجمالي المحلي الناتج من المئة في 2.9) الطبيعية الموارد تدهور إلى الباقية المئة في 44والـ

 .االقتصادي والنشاط العيش سبل الستدامة خاص بشكل اخطير   اتهديد   يشكل المائية الموارد

 

 

 تكلفة التدهور البيئي .63 الشكل

 )بليون دينار عراقي( 2008تكلفة التدهور البيئي في العراق، 

 

 
 

)% من الناتج المحلي  2008تكلفة التدهور البيئي في العراق، 

 اإلجمالي(

 

 . 2012c الدولي، البنك: المصدر

 

 ج. االستدامة المالية

 لتحسين الجهود من مزيد بذلولكن يتوجب  المالي، اإلنفاق من مستدام مستوى تحقيق نحو اتقدمً  العراق أحرز .224

 المالي العجز كان إذا ما تقييم يمكن الدائم، الدخل فرضية نموذج استخداممن خالل و. لبلدا للمالية العامة في الهيكلي التوازن

 مستوى من ستستفيد المقبلة األجيال كانت إذا وما ،النفط من ةالمحدود اإلمدادات ضوء على امستدام   للعراقالكبير  النفطي غير

 نفطية ثروة قابلهتُ  لعراقالذي يشهده ا الكبير النفطي غير العجز أن تحليلنا وكشف. اليوم العراقيين مثل اإلنفاق من مماثل حقيقي

 مع يتسق مالي مسار على بينما يحافظ النفطي غير األولي الميزان في اكبير   اعجز   يواجه أن للبلد يتيح مما القدر، بنفس كبيرة

 المستدام اإلنفاق مستوى مع واسع نطاق يتسق على للعراقالمتوقع في المدى المتوسط  المالي المسار أن إذ. األجيال بين اإلنصاف

من  احالي   أعلى الميزان األولي غير النفطي ولكن - ستنخفض اإلنفاق في الرئيسية القصور أوجه أن افتراض على - المتواصل

 ثروته يستهلك العراق أنعلى  النفطية للثروة الفعالة اإلدارة غياب وقد دلّ . لإلنفاق متواصل مستدام مستوى مع متسقال المعدّل

 المدى على للعراق في الميزان األولي غير النفطي المستدام العجز يبلغ ،64 الشكل في مبين هو وكما. كبيرة بسرعة النفطية

 العجز هذامن  العراق اقترب األخيرة، السنوات وفي. 68النفطي غير اإلجمالي المحلي الناتج من المئة في 42 حوالى  المتوسط

 في المئة في 46.8 إلى 2014 عامال في النفطي غير اإلجماليالناتج المحلي  من المئة في 59.3 من العجز تقلص بينما المستدام،

 .2015 عامال

 بعد النفط أسعار في المفاجئ االنخفاض مواجهة إلى الحكومة، اضطرت النفط إيرادات إلدارة فعال نظام غياب في .225

 آليات أي غياب في برمته االقتصاد على أثرت قد النفط أسعار في المتأصلة التقلبات أن إلى يشير ذلككما . وخاللها األزمة وقوع

 نوقش في وكما. على هذا النحو األسعار هبوط قبل سياسات وضع ضرورة الدولية التجربة أظهرت وقد. تأثيرها خفيف حدّةلت

 ستثماراال تفضيل وذلك من خاللالنفط  إيرادات دارةإل محتملة طريقةثمة  ،(2012a الدولي، البنك) لعراقبشأن ا االقتصاد مذكرة

 استخدام إذ يشّكل. العام ستثماراال إدارة نظام التي ترتبط بضعف جلاأل قصيرةال التكيف تكاليف تخفيفو العام، المال رأس في

                                                           
 ينمو بينما المئة في 5 بنسبة األخير هذا ينمو حيث النفطي، غير اإلجمالي المحلي بالناتج يتعلق ما في الوقت مرور مع المستدام العجز حجم يتراجع 68

 .النفطية الثروة من الفرد استهالكثبات معدّل  على حفاظال أجل من المئة في 3.2 قدره سكاني نمو بمعدل المستدام العجز

1452

3518

949

381
15

685

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Air Water Land Waste Coasts Global
ي

اق
عر

ر 
نا
دي

ن 
يو

بل

1.5

3.5

1

0.4

0

0.7

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Air Water Land Waste Coasts Global

 %
ي 

ال
جم

إل
 ا
ي

حل
لم

 ا
ج

ات
لن
 ا
ن
م



91 
 

 للتحايل وسيلة   ،العام المال رأس زيادة مع اإليرادات من جزء   يوضع فيه" مرآب" صندوق أو الخارج في انتقالي ادخار صندوق

 االقتصاد، في العمل إنتاجية زيادة إلى العام المال رأس في االستثمار وسيؤدي. إلى حين تسويتها المالية العامةمعوقات اإلدارة  على

 .مستدام نحو على واالستهالك نتاجال وزيادة األجور، ورفع

 العجز األولي غير النفطي المتوق ع والمستدام  .64 الشكل

 اإلجمالي غير النفطي نهج فرضية الدخل الدائم، % من الناتج المحلي

 
 الدولي. البنك توقعات وإسقاطات موظفي: المصدر

 

 ارئيسيً  اتحديً  األجل المتوسط النمو دعم نحو العام اإلنفاق تكوين تحويل يشكل التقرير، هذا في مقترح هو وكما ا،أخيرً  .226

. األجل قصير مهمة بمثابة ذلك يكون لن اإلنسانية، المسائلو الفقرو األمن في مجال الكثيرةاحتياجات البلد  إلى وبالنظر. للعراق

 المجال سيتيح مما األساسية، المجاالت من قليل عددوتحديد نشاطه ب اتدريجي   االقتصاد في العام القطاع حجم تقليص وسيتطلب

 الخدمات وتقديم ،مجديةو فعالة تحويالت نحو اإلنفاق أولويات توجيه إعادة يتعينكما . العمل فرص وخلق الخاص القطاع لنمو

 .للدولة المملوكة مؤسساتال قطاع مثل العرضية االلتزامات ويتوجب تسوية. العامة البنية التحتية وتوفير العامة،

 

VI .اإلصالح مجاالت أولويات تحديد 

 قائمة ووضع العراق، تجربة من المكتسبة والمعارف المستفادة الدروس بعض جمع هو التقرير هذا أهداف أحد كان .227

 تحسينات تحقيق استحالة هو الرئيسي والدرس. العامة المستفادة الدروس تلك إلى ااستنادً  لإلصالح األولوية ذات بالمجاالت

 وشفافة قوية مؤسسات وجود عدم يقّوض ،وفي السياق نفسه. الشديد األمن بانعدام تتسم ظروف ظل في الرفاه مجال في مستدامة

 يشجع اممّ  فعال، بشكل الخدمات وتقديم على نحو متكافئ الموارد تقاسم مثل األساسية الوطنية القيم قاطع بشكل للمساءلة وخاضعة

 النفطية العراق لثروة اإنصاف   أكثر تخصيص إلى الحاجة هو آخر درس وثمة. يناالجتماعيوالصراع  التشرذمحالة  استمرار على

 مجتمع بناء يُعتبَر ثم، ومن. الصدمات في مواجهة على مزيد من المرونةو فعالية أكثر مؤسسات تشّجع على قيام بطرق اوإدارته

 وشاملة للمساءلة خاضعة مؤسسات على الطلب توليدمن أجل  األهمية ةبالغ خطوة ،على الصعيدين المحلي والوطني ،قوي مدني

 تكفي ال والتقنية المالية الموارد أن للعراق الدولي المجتمع قدمها التي الضخمة المساعدة كما أظهرت. قدرة أكثر وحوكمة للجميع

 المعوقات تسوية تؤجل قد أو عكسية نتائج إلى تؤدي قد إنها بل. وكمة المالئمةوالح األمن غياب في إيجابية نتائج لتحقيق لوحدها

 .للجميع شاملة مؤسسات وبناء الدولة شرعية استعادة إلى ترمي تدخالت هو المطلوبف. القائم االختالل تيسير خالل من األساسية
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 القطاعية معوقاتوال اعمومً  البلد تواجه التي األساسية المعوقات بين نميز ،القسم هذا في العراق أولويات تحديد عند .228

 والصراع االستقرار عدم استمرار وراء تكمن عوامل ثالثة التقرير هذا في الواردة والمعلومات التحليل حدد وقد. انطاقً  األضيق

أن  مستقبلية سياسات أيلذا يتوجب على . والطائفية النفط، على واالعتماد ،وكمةالح ضعف ، وهياليوم العراق في والعنف

اتيمكن أن  إصالحات ألي المسبقة الشروط تمثل ألنها بها، أن تقرّ  األقل على أو ،األساسية هذه المعوقاتتستهدف  . حقق نجاح 

 سيحتاج األقصر، المدى وعلى. كبيرة محتملة ستعود بفوائدَ  ولكنها األجل طويلة مهمة األساسية المعوقات هذه معالجة وستكون

 السياسي والواقع المؤسسات، وضعف العراق، في األمن انعدام االعتبار في تأخذ إصالحات تصميم إلى السياسات واضعو

 وقصيرة األجل طويلة اإلصالحات من فكل. يقدّموا لهم الدعم الالزملكي  المصلحة ألصحاب الحوافز وتوفير ،المنقسم واالجتماعي

 .ضرورية األجل

 جهود فشل سبب على الضوء العراق في الكامنة العوائق أحد باعتبارها الحوكمة في القصور ألوجه تحديدنا يسلط .229

 في عنها، المترتبة واآلثار العراق في والحوكمة المؤسسات تم معالجة ضعفت لم وما. األحيان من كثيرال في السابقة اإلصالح

 العراق في التجارب المستفادة من دروسال وتشير. التقنية الجهود أفضل تنجح حتى أن الممكن غير من اإلصالح، تصميم صلب

 :اإلصالح في تقدم إلحراز حاسمة المبادئ من عددثمة  أن إلى العالمفي و

 المسار في تغييرات هناك تكون قد أنه اليوم العراق في السائدة المتقلّبة ظروفال تعني. التكيف على والقدرة المرونة •

 اأيض   المرونة هذه تشمل أن ويجب. العملية الحقائق تعكس لكي إصالح أو سياسةألي  تنفيذال أو تصميمال خالل مرحلة

 .المتغيرة للحقائق واستجابة   قصيرة مهلة غضون في واالبتكار االستجابة على القدرة

 يجعل وهذا. المقترحة اإلصالحات جراء من سيخسر نومَ  سيفوز نمَ  تقييم الضروري من. السياسي االقتصاد اعتبارات •

 .النجاح مفتاح هو هافي ستثماروحوافزهم واال المصلحة أصحابتشمل  قوية معارف قاعدةبناء 

 بالهشاشة والصراع والعنف تتسم بلدان في أطول اوقت   اإلصالحات تستغرق أن المتوقع من. واقعيةال زمنيةال طراأل •

 .الموظفين دوران معدل وارتفاع المحدودة، والقدرة األمنية، لمعوقاتا بسبب

 معارف قاعدة لبناء الالزمة البيانات جمع على التركيز الحيوي من سيكون األدلة، قاعدة بسبب ضعف. البيانات جمع •

 .اإلصالح مقترحات في الجمهور ثقةمن  تزيد متينة

 من أفضل نتائج عن التنفيذ على والتركيز العمليّة اإلصالحات تسفر أن المرجح من. على الناحية العمليّة التركيز •

لخدمة  ذات نفوذ جماعاتأو تجّمدها  تختارها أن يمكن التيو في المرحلة التمهيدية واألنظمة القوانين إصالحات

 أغراضها الخاصة. 

 العديد في المتاحة والمعرفة البيانات جودة ضعفوهي  هاجميع المجاالت في السياسات صنع على تؤثر ثمة مسألة .230

 نظام مثل الوطنية اإلحصائية البيانات بقواعد صلتها حيث من القصور أوجه من قليل عددإلى  5 المرفق شيروي. القطاعات من

 اإلجراءات تحديد الصعب من المجاالت معظم في المتاحة البيانات في كما تجعل أوجه القصور. والتعدادات الوطنية الحسابات

 أن إلى الدالئل تشيرإذ . المناخ تغير وتأثير الطبيعية والموارد البيئة وضع ذلك على األمثلة ومن. بثقة ومحتواها األولوية ذات

 والمواقع النفايات إدارة ومشاكل الهواء وتلوث التربة وملوحة المياه جودة رداءة تشمل اجد   خطيرة بيئية مشاكل يواجه العراق

 الدولي البنك حساباتل المقلقة النتائج في البيئي التدهور تكاليف وتنعكس. الرئيسية اإليكولوجية النظم تدهور إلىوصوال   الملوثة

 الحديثة المعلومات من القليل ، يوجدذلك ومع. بشكل سريع الطبيعية ثروته يستنفد العراق أن تبين التي المعدل، الصافي لالدخار

 بل فحسب، موثوقية أكثر بيانات جمع يلزم وال. بفعالية السياسات صنع عملية يعيق مما محددة، بيئية قضايا بشأن الموثوقة أو

ا جمعها يلزم  حيث الفقرمجال  ذلك على األمثلة ومن العراق، في األوضاع في السريع التغير تتبع أجل من على نحو أكثر تواتر 

 . قليلة سنوات خالل كبيرة تحوالت حدثت

 المعوقات األساسية في العراق  الالزمة لمعالجةاألولويات أ. 

 تقدم إلحراز مسبقة اشروطً  نعتبرها التي األولويات على سنركزلذا  طويلة، العراق في الهامة اإلصالحات قائمة إن .231

 الواردة ولوياتاأل مع العراقفي  ساسيةألا معوقاتال تستهدف والتي هنا تحديدها تم التي ولوياتألا وتتماشى. أخرى مجاالت في

 قليمي؛اإل التعاون تعزيز)ب( و جتماعي،اال العقد تجديد)أ(  :وهي أفريقيا، وشمال األوسط الشرق في الدولي البنك استراتيجية في

 أن حين وفي. اإلعمار وإعادة االنتعاش دعمو( د) الصدمات؛ أمام الصمود على اداخلي   نازحينوال الالجئين قدرة زيادةو( ج)
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للظروف  انظر   التدابير هذه في افور   الشروع يتعين فإنه البعيد، أو المتوسط المدى على إال تتوّضح ال قد أعاله، ذكر كما النتائج،

 ا السائدة في العراق اليوم.السياسية واالجتماعية الهشة جد  

 إعادة إرساء األمن  .1

. لتنميةتحقيق ال أساسي شرط األمن أن بما األخرى اإلصالحات لنجاح امسبقً  اشرطً  األمنيةالظروف  تحسين يمثّل .232

 جهود عيقوت الدولة شرعية ضتقوّ  قائمةال الكبيرة العنف جيوب تزال ال ا،نسبي   آمنة تزال ال العراق مناطق من العديد أن حين وفي

وهي  متنوعة وطائفية سياسية مصالح لها المباشرة الحكومة سيطرة عن خارجة قوية منافسة ميليشيات فثمة. واإلصالح التنمية

 مؤسسات به تقوم أن يمكن الذي الدور أن وبما. العراقية األراضي على داعش سيطرة مثلما تضعفها الدولة، شرعية ضعفتُ 

 معركة ساحة العراق أصبح فقد. هذا السياق في حاسم دورب المجاورة والبلدان العالمي لمجتمعا يضطلع ،محدود   الدولية التمويل

 الفصائل مع قوية عالقات المجاورة دولال إذ تملك. الداخلية السياسية دينامياته في ينعكس وهذا ،على السلطة اإلقليمية اعاتالنز في

 على يُبقي مما ،مراقبتهاو العراقية المسلحة القوات سيطرة عن خارجةال الميليشيات من العديد ذلك في بما العراقية، السياسة داخل

 بين التعاونإقامة  العراق في والعنف والصراع الهشاشة معالجة وستتطلب. الحكومةعلى ضعف و لبالدة في االسياسي نقساماتاال

 .(2016 الدولي، البنك) حدوده وخارج داخل السلطات

 جميع في لالستثمار الحوافز من يقلل فهو. للعراق واالجتماعية االقتصادية النتائج على امباشرً  اتأثيرً  األمن انعدام يؤثر .233

 على المدّمرة آثاره إلى باإلضافةو. البشري المال رأس تراكم جوانب جميع على اسلب   ويؤثر ،تحصين ا ما عدا تلك األكثر الجيوب

 العزلة تمنع ذلك، على ومثاال  . العراق تنمية تعزيز إلى الرامية الجهود كل األمن انعدام يعرقل الدولة، وشرعية ةكمووالح الثقة

 خاص بشكل العراقي الشباب يتأثر لذا. مجتمعاتهم تجاوز حدود من العراقيين جميع األمن وانعدام الصراع عن الناجمة الجغرافية

 القصيرة لسالمفترة ا في لوحظ وكما. لك المتعلقة بالزواجت وحتى واالقتصادية االجتماعية قراراتهم الجغرافي موقعهم يحدد حيث

 تحسين ذلك في بما أخرى، أهداف إلى تركيزه يحول أن لمجتمعا مكنتي النسبي، األمن يتحقق عندما ،2012و 2007 نعاميال بين

 ومستويات البشرية التنمية مؤشرات حيث من اتقدم   أحرز الذي العراق ردستانک إقليم في الحال وهذا هو. المساءلة وزيادة الحوكمة

 .االستثمار

 الدولة وشرعية االجتماعي العقد بناء إعادة .2

 الحكم على الدولة قدرة في الثقة فقدوا قد السكان كما أن ،ضعيفة وعديمة المصداقية احاليً  العراق فيإن الحوكمة  .234

 مشاركة يتطلب مّما إصالحية، جهود أي نجاح لضمان الوضع هذامسار  عكس وسيكون من الضروري. وفعالية بإنصاف

 اإلدماج تعزيز على اأيض   بل فحسب، اإلعمار إعادة على ليس التركيز كما أنه من الواجب. مع ا العراقيين والمواطنين الحكومة

 الحكومة بين الثقة بناء إعادة ال بدّ منومن أجل تنفيذ ذلك، . البالد أنحاء جميع في الدولة بشرعية واإليمان االجتماعي والتماسك

 اضعف   األكثر السكانية الفئات الجتذاب يكفي بما تقوم ال العراقية العامة المؤسساتف. أنفسهم العراقيين جميع بينو والمواطنين

وهو  الدولة شرعية إرساء عادةثمة شرط أساسي إل من،األ ضمان وإلى جانب. واألكراد السنة ذلك في بما األقليات، أو( الشباب)

 إلى الرامية األخرى اإلجراءات ومن. يةالسكانبين جميع الفئات و البلد أنحاء جميع في النفطية للموارد اإنصاف   أكثر توزيع ضمان

ا  األكثر الفئات تواجهها التي للمشاكل بنجاح والتصدي العام، القطاع فعالية وزيادة الخدمات، تقديم تحسين ذلك تعزيز تهميش 

 .والشباب اداخلي   نازحونال مفيه بمن - العراق في واستبعاد ا

 بناء إعادة في نجحت التي التدخالت نوع على مثااًل  الطوارئ حاالت فيواالستجابة السريعة  اإلعمار إعادة برامج عدتُ  .235

. صراحة   االجتماعي االستبعاد تستهدف بطرق نطاقها توسيع ويمكن العراق في النجاحات بعض حققت وقد. االجتماعية الثقة

 السكان يشعر حيثو ا،جد   متدنية الدولة مؤسسات في الثقة فيها تكون التي المناطق في واضح بشكل البرامج هذه تنفيذ ويمكن

 تولي أن ينبغي والهشاشة، االستبعاد مواجهةل أما بالنسبة. خاص بشكل للقلق التطرف يدعو وحيث متزايد، بشكل بأنهم مهّمشون

 المناطق في التركيز إلى اداخلي   النازحون يميلإذ . العراقي الشباب عن فضال   والالجئين، النازحين لمحنة عاجال   ااهتمام   البرامج

. االجتماعي والضمان والوظائف والتعليم الخدمات إال على القليل من يحصلون ال حيث المحافظات من قليل عدد وفي الحضرية

ا لتوقّع ،(2016 ديفاراجان،) أفريقيا وشمال وسطألا الشرق منطقة في الدولي البنك استراتيجية في ورد وكما  نيالنازح بقاء ونظر 

 والمادي البشري مالهم رأس بناء على مساعدتهم نحو التدخالت توجيه ينبغي طويلة، لفترة الجديدة مجتمعاتهم في اداخلي  

 ،في رأس قائمة األولويات الخدمات لالستفادة من النازحة والمجتمعات المضيفة المجتمعات مساعدة تأتي أن ينبغيكما . والمؤسسي

 في وترميمها المساكن بناء إعادة تدعم التي التدخالت ستوفر ذلك، إلى وباإلضافة. الحضر لفقراء االجتماعية الحماية سيما وال

 اداخلي   النازحين وتمكن والسياسي، االجتماعي االستقرار زيادة على وتساعد محلية، عمل فرص اعصرال من المتضررة المناطق

 .المطاف نهاية في ديارهم إلى العودة من
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 هذه إدماج على الدولة شرعية بناء إعادة وستعتمد ،اآلفاق وضعف االستبعاد من جائر بشكل العراق شباب يعاني .236

 أولئك وثلث. هم دون الـتاسعة عشرة من العمر العراق سكان من المئة فى 50 يحوالف. امثمرً  اإدماجً  واالقتصاد المجتمع في الفئة

. المئة في 34.6 تبلغ حيث اجد   مرتفعة الشباب بين لبطالةاكما أن . ينأميّ  شبه أو ونأميّ  سنة 29و 15 بين أعمارهم تتراوح الذين

 تشجيع في تساعد أن مدارس، خمس كل بين من واحدة مدرسة أغلقت حيث اع،صرال مناطق في المدارس تأهيل إعادة شأن ومن

 دعَ وتُ . قاعات الدراسة إلى للعودة المدرسة إلى احالي   يذهبون ال الذين الدراسة سن في طفل مليون 3.5 عددهم البالغ األطفال بعض

 ادور   يلعب أن للتعليم ويمكن اع،صرال من المتضررين والشباب طفاللأل والعاطفي النفسي الدعم لتقديم مكان أفضل المدارس

. جتماعياال التماسك تفعيل المطاف نهاية وفي اعصرال من المتضررين السكان بين الصمود على القدرة تعزيز في امحوري  

 على مكافحة بالمدارس االلتحاق أن يساعدهن يمكن اع،صرال مناطق في يعشن اللواتي سيما وال خاصة، بصفة للفتيات وبالنسبة

 مع وبالتشاور. العراقيات المراهقات لدى الوالدات معدالت ارتفاع وراء الكامنة الرئيسية األسباب وهي واالستبعاد، األمية

 من والحدّ  الطائفية، لمكافحة التعليمية المناهج صياغة إعادة أهمية على الكثيرون أكد الدراسة، هذه إعداد أثناء المصلحة أصحاب

 .المدنية والمشاركة اإلنسان لحقوق األساسية للمفاهيم الدعم وبناء الصراع،

 2006 نعاميال بين الفترة ففي. عام كل العاملة القوة يدخلون الذين الشباب آلالف عمل فرص توفير في العراق يخفق .237

 بلغ الذي االقتصادي النمو من الرغم على المئة، في 28 دون ما إلى العراق في الشباب بين البطالة معدل ينخفض لم ،2014و

 والقطاع الحكومية، الوظائف في اناقص   تمثيال   ممثلون فالشباب. للشباب النمو فوائد تتحقق ولم. اسنوي   المئة في 6.3 متوسطه

 تنفيذ سيؤدي القريب، المدى وعلى. العراقيين من الشاب الجيل الستيعاب كافية عمل فرص يوفر ال بحيث اجد   ضعيف الخاص

 هذا في لوحظ وكما ذلك، ومع. المحلي المستوى على العمل فرص خلق إلى إليها الحاجة تمس التي المحلي االستثمار برامج

 من موثوقة تدفقات وجود وعدم قدرتهامحدودية  بسبب االستثمار برامج تنفيذ صعوبة كبيرة في المحلية اإلدارات تجد التقرير،

 المزيد أمامإلتاحة المجال  المعوقات هذه تسوية الضروري من ولذلك،. أخرى معوقاتعن  فضال   المركزية، الحكومة من الموارد

 إلى ليس اإلنفاق سلطات بعض تحويل جدوى استكشاف في بذلك للقيام الطرق إحدى تتمثل وقد المحلية، االستثمارات من

 . المحلية الخدمات تقديم في مباشرة   تشارك ألنها البلديات أو المقاطعات إلى فحسب بل المحافظات

 الفصول في نبيَّ مُ  هو وكما. والدولة المواطنين بين والشرعية الثقة يعزز أن العامة الخدمات تقديم تحسين شأن من .238

 والتعليم والصحة الصحي والصرف والمياه الكهرباء: األساسية الخدمات معظم في ادراماتيكي   اتدهور   العراقيون شهد السابقة،

 وأشباه الفقراء مساعدةجل أمن  االستهداف جيدةفعّالة و اجتماعية حماية برامج إلى حاجة ثمةلذا . األمن شيء كل وقبل - والنقل

ال تغّطي  العراق في االجتماعية الحماية فتحويالت. بمرونة التقلب شديدةال جتماعيةاالو قتصاديةاال ظروفال مواجهة على الفقراء

 اكبير   ااعتماد   الفقراء ويعتمد. تقاعدية معاشات لودخ على يحصلون الفقراء من المئة في 20 من أقلكما أن . الفقراء عشر سوى

 في 30 نحو التحويالت وتمثل. االستهالك توزيعاألدنى بحسب  المئة في 10أوالئك من فئة الــ سيما وال العامة، التحويالت على

 المالية، والصحة للكفاءة بالنسبة األهمية بالغ أمر النظام إصالح أن حين وفي. يةالعشر هذه الفئة في األسر دخل إجمالي من المئة

 يزيد اممّ  الفقراء، على سلب ا االجتماعية الحماية ترشيد يؤثر أال لضمان اضروري   العامة التحويالت جميع استهداف تحسين سيكون

 سكانية فئات باعتبارهم طفالواأل النازحين تستهدف هذه التحويالت أن من دالتأكّ  السياسات صانعي على كما. الشرعية تقويض من

 االستهداف من العراق في االجتماعية الحماية شبكة برنامج استهداف تغيير إلى الرامية الحالية الجهود تُعتبَر. خاص بشكل ضعيفة

 على الحكومة قدرة وستعزز الصحيح االتجاه في خطوات للمستفيدين دموحّ  سجل وإنشاء البديلة الوسائلب ختباراال إلى الفئوي

 .عام بشكل االستهداف وتحسين النازحين مساعدة

 إدماج وإعادة فعالة بصورة الخدمات تقديم لتمكين ضرورية المتضررة أو المدمرة البنى التحتية بناء إعادة ستكون .239

 عدم أدى حيث المثال، سبيل على الطاقة، قطاع ففي. الوطني التماسك من لمزيد ادعمً  ،العراق في عزلتها زدادت التي المناطق

 إصالح خالل من التكاليف استرداد زيادة ستشّكل احتجاجات،اندالع  إلى والموثوقية الخدمة مستويات عن المواطنين رضا

ا أساسي ا التعريفات  امصحوب   يكون أن يجب التعريفات إصالح فإن ذلك، ومع. على نحو مستدام لخدماتا عملية تحسين لتمويل أمر 

 الكهرباء إمدادات في توسع أي أن بحقيقة همإقناع ويمكن. األسعار بزيادة نالمستخدمو يقبل لن وإال الخدمات في واضحة   بتحسينات  

 ذات الوقود على االعتماد إلى تضطر لن أنها حيث المعيشية لألسر بالنسبة التكاليف في وفورات إلى يؤدي أن يمكن الشبكة عبر

 على كبرأ بشكل واالعتماد الغاز حرق من الحدّ  على البالد نطاق على الكهرباء انتاج تكاليف خفض عتمدوسي. العالية تكلفةال

 للحدّ  والحوكمة العام ستثماراال إدارة تحسين الضروري منكما أنه . الكهرباء انتاج جلأ من العراق يف الضخمة الغاز امدادات

 .(2012a الدولي، البنك) التحتية البنية على نفاقإلا في هائلة باتيتسر اأنه عتقديُ  امّ م
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 وشرعية البلد الستقرار بالنسبة ألهميته انظرً  ولكن ،سنوات عديدة المستدام الالمركزي اإلصالح يستغرق العمل في قد .240

 الوطنية، ودون المركزية الحكومات بين العالقة شكل بشأن توافق التوّصل إلىمساعي  تؤخر أال للحكومة ينبغي الدولة،

 تكون أن يجب، ةفعال المسؤوليات المركزية تكون لكي أنه التوضيح المهم ومن. بينها ما في لمواردا توزيعل نسبوالطريقة األ

 الخدمات تقديم تحسين إلى الالمركزيةنطاق  زيادة تؤديأن  ضمان ومن أجل. اأيض   إليراداتل المركزية بتحقيق مصحوبة

 تقديم وتحسين المساءلة وتعزيز القدرة لزيادة القريب األجل في خطوات اتخاذ يجب الجغرافي، اإلنصاف من أكبر قدر وتحقيق

 المتماثلة غير الالمركزية تشّكل قد. المحلية والمالية اإلدارية القدرة التنظيمية تعزيز ذلك في بما المحلي، الصعيد على الخدمات

( والالمركزية السلطة، ونقل ،عدم تمركز السلطة مثل) الوطنية دون للحكومات الذاتي الحكم مستوى يختلف حيث التدريجية،و

 سياسي توافق أساس على تحديدها يتم أن يجب ولكن ،للتقدّم إلى األمام واعدة   طريقة   عليها، ومتفق نهاأمتفاوض بش لمعايير اوفق  

 والجغرافي السياسي التوزيع حيث من( الصيغ) اإلمكانيات مجموعة استكشاف على العمل ينبغي ذلك، غضون وفي. وطني

 .النفط إليرادات

 االقتصادية واإلدارة النفطية اإليرادات. 3

من  قوي برنامجل العراقية السلطات تنفيذ وأصبح. الكلي االقتصاد استقرار تعزيز إلى الحاجة في العليا األولوية تتمثل .241

 جزء دوام واحتمال الطويلة ومدّتها النفط أسعار في الدولية االنخفاضات عمق هاقتضييضرورة   العامة المالية أوضاع ضبطأجل 

 أسعار مع امتماشي   اإلنفاق جعلو المدفوعات، لميزان العاجلة االحتياجات لتلبية توطيد الجهود يلزملذا . األسعار صدمة من كبير

 المملوکة مؤسساتال وفي واإلعانات الكهرباء قطاع في اإلصالحات أن کما. الديون لتحمّ  على القدرة وضمان العالمية النفط

 الذي االستثماري لإلنفاق مجالال وإفساح الفساد من للحدّ  المتوسط المدى علی حاسمة أمور هي العامة المالية دارةاإلو للدولة

 .النمو علی للحفاظ اأساسي   عتبريُ 

 يوفر أن شأنه من العام المال رأس في لالستثمارات النفط إيرادات من مزيد تخصيص أن الدولي البنك تحليل يبين .242

 تلبية إلى بالالغ في النفطية الثروة إدارة تهدف ذلك، من النقيض وعلى. االقتصادي لوالتحوّ  التنويع حيث من المنافع أوسع

. الخاص القطاعتعطيل و العمل، سوقاختالل و الواردات، على االعتماد عززت أنها كما األجل، قصيرةال االستهالك احتياجات

 االستثمار إدارة في الضعيف العراق سجل وهو االستثمار، على النفط إيرادات خصيصت زيادةمن  اهام   تحفظ ا هناك أن غير

 إلدارة واضحة واستراتيجية األجل، متوسط عملي مالي إطار سياق في إدارة االستثمار العام تحسين الحكومة على ولذلك،. العام

 الحكومة على يتوجب ،اإلدارة المالية العامة ضعف عن الناجمة الخسائر تقليلفمن أجل . العامة المالية دارةاإل وتعزيز الديون،

 في الضعف أوجه فيه تعالج الذي الوقت في الخارج في انتقالي ادخار صندوق في النفط إيرادات من جزء تخصيص في تنظر أن

ات عالية تقلبو التغير سريعة هيكلية بيئة في الضريبية القواعد على االعتماد أال تنجح عملية المرجح ومن. العام االستثمار إدارة

 .النفط أسعار في

 العمل صاحب بوصفه التقليدي دوره العام القطاع يواصل أن المستدام غير من أصبح أنه السابقة الفصول تؤكد .243

 العام القطاع حجم تقليص يُشّكل. جودةوالرديئة ال المدعومة بشكل كبير والبنى التحتية العامة الخدمات ممقدِّ و البلد في الرئيسي

 الفصول سلطت وقد. بالبلد تعصف التي والطائفية العرقية والمشاكل صلب مشكلة الحوكمة إلى يذهب ألنه للغاية اصعب   اتحدي  

ومن . لإلصالح المقترحات بعض قدّمتو ،القطاع عبر الشفافية وتعزيز المدنية الخدمة توجيه إعادة أهمية على الضوء السابقة

 الجامح ستخداماال وقف وذلك من أجل المدنية الخدمة في الرقابة وتعزيز البشرية الموارد عن كافية معلومات نظم بناء الضروري

 40 من أكثر المدنية الخدمة تشكلكما . معيّنة طائفية أو سياسية اخطوط   ذلك يتبع ما اوغالب   والترقيات، التوظيف في لمحسوبيةل

 تقدّم استحقاقات كونها للكثيرين، بالنسبة الواقع بحكم اجتماعي أمان شبكةتمثّل  أصبحتقد و البلد، في الوظائف من المئة في

 الناحية من اممكن   الفوري التسريح يكون أن بالتالي المرجح غير ومن. الخاص القطاع يقدّمه مما سخاء   أكثر تقاعدية ومعاشات

 فاتورة تخفيض إلى الرامية الجهود مواصلة أن غير. السياسي للجدل ومثيرة صعبة المحتملة اإلصالحات معظمكما أن  السياسية،

 العموميين الموظفين من فقط صغيرة نسبة عن االستعاضة التدابير وتشمل. ضروري أمر العراق في العام القطاع في األجور

 وأجور العاملين أجور التدقيق في عمليات استكمال عن فضال   الطبيعي، التناقص طريق عن العام القطاع يغادرون الذين

 هيكلة إعادةنقطة االنطالق نحو  التدابير هذهتشّكل قد و. القانونية غير المدفوعات إللغاء المتابعة تدابير ذلك في بما المتقاعدين،

 .القائمة الممارسات تغيير ضرورةب الهامة اإلشارة ترسلقد  ولكنها العام، القطاع

 قطاعتعزيز قدرة ال يُعتبَر. الخاص القطاع لتنشيط اضروريً  العام القطاع أنشطة لنطاق التدريجي الحد سيكونكما  .244

 جميع رفاه لتعزيز المتصلة بذلك الزم   العمل فرص خلقكما أن  ،المستدام والنمو االقتصادي للتنويع اأساسيًّ  اشرط   خاصال

 نحو الموجهة ؤسساتوالم الرسمية وغير الصغيرة ؤسساتالم من قليل عدد وباستثناء - النفطي القطاع خارج ولكن. العراقيين
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 األنظمة متاهةمن جراء و للدولة المملوكة المؤسسات قبل منللمزاحمة  النفطية غير الخاصة الشركات تتعّرض – الخدمات

 من واسعة مجموعة في تعمل المالية غير للدولة المملوكة المؤسسات أن كما. السوق لنشاط معادية بيئة   تخلق التيوالقوانين 

 كبيرة مالية شبه بأنشطة وتضطلع ،بالشكل المطلوب المساءلة وال تخضع إلى كبير، حد إلى شفافة غير وهي االقتصاد قطاعات

 قدف. للدولة المملوكة المؤسسات اي تتلقاهلتا ةالمباشر غير عاناتاإل لحجم دقيق حساب يوجد وال. مالية ومخاطر إلتزامات تولد

 فيلذا . في هذا الشأن ملموسال تقدمقدر محدود من ال سوى يتحقق لم ولكن عديدة، سنوات مدى على امطروح   هاإصالح ظلَّ 

 الضغط زيادة إلى ذلك يؤدي قدو، الموازنة في صريحة نفقات إلى ةالخفيّ  اإلعانات تحويل الضروري من سيكون المتوسط، األجل

إذا  والخاصة العامة المصارف بين الفرص تكافؤ تطبيقسيلزم  المالي، القطاع وفي. للدولة المملوكة المؤسسات العام إلصالح

 الهيكلة إعادة شّكلت أن المرجح منف القريب، األجل فيأما . الخاص القطاع لتمويل الكفاية فيه بما أن ينمو القطاع هذايُراد لكان 

 اسياسي   مجدية   استراتيجية   والياتهاب االضطالع على قدرتها لتحسين لالستمرار القابلة للدولة المملوكة مؤسساتلل الداخلية

 .خصخصتها أو هاإغالق خيار من أكثر اواجتماعي  

 ب. المخاطر

 يةالتشخيص هذه الدراسة في المحددة األولويات بشأن متقدّ  تحقيق طريق في تكمن عديدة ومخاطر عقبات ثمة .245

 المستحيل من ويجعل اآلن، حتى إحرازه تم الذي التقدم يعرقل أن شأنه من مّما واألمن، الطائفية تتفاقم حالة قد. ة للعراقالمنهجي

 المساءلة وزيادة الخدمات تقديم تحسين إمكانية من يحدّ  مما الالمركزية، عملية تتعثر وقد. الدولة شرعية وزيادة الحوكمة تحسين

 تبذلها التي االقتصادي اإلصالح جهود العامة والمالية الكلي االقتصاد مخاطر تقوض من الممكن أنو. المحلي الصعيد على

 المالية، الصحة وضمان الخاص القطاع إلنعاش ةحاسم كونتس يالت العام، القطاع دور تحديد إعادة محاوالت كما أن. الحكومة

 الرامية الجهود كبيرة بدرجة العراق لها ضيتعرّ  التي الخارجية وقد تعّطل الصدمات. عليها التغلب يمكن ال معارضة قد تواجه

 .القانون وسيادة األمن تعزيز إلى

 النفط يكون أن يمكن المناسبة، الظروف ظل وفي. عديدة افرصً  اأيضً  العراق في والثروة التنوع غنى يتيح ذلك، ومع .246

 بالنفط، الدول المجاورة الغنيّة معظم عكس وعلى كبيرة، زراعية موارد العراق إذ يملك. االقتصاد لتنويع انطالق نقطة والغاز

 العراق يزال ال التاريخي، وتراثه المقدسة الشيعية مدنه بفضلو. المهارات تخصص في للتفكير بما يكفي كبير سكانه عدد فإن

، وال الظروف سمحت وعندما. ديشها البالالتي تع الصعبة الظروف رغم - الدينيين السياح وخاصة - السياح من الماليين يجتذب

 في عديدة تحسينات تحققت للغاية، المقيدة بيئته من الرغم وعلى. كبيرة استثمارات ذبيج أن العراق استطاع ،األمنية منها سيما

 بالمدارس االلتحاق معدالت ارتفاعو المأمونة، الوالدات وزيادة األمهات، وفيات تخفيض ذلك في بما االجتماعية، الرعاية مجال

 حان وقد. االجتماعية الحماية لشبكة شاملة إصالحات الشروع فيو االبتدائية، المرحلة في الجنسين بين والمساواة االبتدائية،

 تحقيق في للبدء االجتماعي التماسك وزيادة والحوكمة األمن تحسين دون تحول التي األساسية المعّوقات على بللتغلّ  اآلن الوقت

 .مواطنيه جميع رفاه وتحسين العراق إمكانات
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 البشرية التنمية في األبعاد المتعدد الفقر: 1 المرفق

 

 األبعاد متعدد اتدبير  ( 2014 الدولي، البنك) "والنمو للنفط المنجز غير الوعد" تقرير يضع البشرية، التنمية في لفقرا قياس أجل من

 من عدبُ  كل ويتكون. المعيشي والمستوى والصحة التعليم: البشرية التنمية في الحرمان حيث من متساوية أبعاد ثالثة إلى يستند

 (:1أو 0 القيم يأخذ منها كلو) التالية الحرمان مؤشرات

 التعليم

 يًّاأم األسرة رب كان إذا ةمحروم األسرة :ياألمّ  األسرة رب

 المدرسة إلى ال يذهب حالي ا من العمر 12الــ دون طفل أيفيها  كان إذا ةمحروماألسرة : بالمدرسة االلتحاق

 الصحة

 (الهزال أو التقزم من إما يعاني) التغذية سوءمن  يعاني فيها طفل هناك كان إذا األسرة محرومة: التغذية

 المستوى المعيشي

 العامة الشبكة من ايومي   كهرباء ساعة 12 من أقلتحصل على  تكان إذا األسرة محرومة: الكهرباء

 سيارة تملك الإذا كانت و ثالجة أو نارية دراجة أو تلفزيون من أكثر تملكال  كانت إذا ةمحروماألسرة : األصول

 خرآ من نوع أو أو التراب/الطين الطوب أرضيّة منزلها من كانت إذا األسرة محرومة: األرضيّة

 الشبكة من المياه إمدادات في نقص من تعاني كانت إذا األسرة محرومة: المياه

 امشترك   المرحاض كان إذا أو دفق مائي مرحاض لديها يكن لم إذا ةمحروماألسرة : الصحي الصرف

 الحرمانحاالت  لعدد حالمرجّ  المجموع وهي حرمان،لل عالمة معيشية أسرة كل أُعطيت ه،الأع الواردة المؤشرات إلى اواستناد  

 لتنميةل بالنسبة األبعاد المتعدد الفقر مؤشر حساب فيو. (عدبُ  كل ضمن مؤشر كلل الحال هو كما متساوية الثالثة بعاداأل جميع)ف

بحسب  فقيرة المعيشية األسرة وتعتبر. حدة على مؤشر كلت قيمة قلّ  بعد، كل في الحرمان مؤشرات في الرقم زاد كلما البشرية،

 .0.33 وهو فقر الفاصل للالحدّ  حرمانها عالمة تجاوزت إذا األبعاد المتعدد الفقرمؤشر 
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 : خصائص الفقراء وغير الفقراء2المرفق 

 الفقراء، في كافة أنحاء العراق: الخصائص األساسية للفقراء وغير 1.2الجدول أ
 2007 2012 

 غير الفقراء الفقراء غير الفقراء الفقراء 

 0.73 0.49 0.77 0.50 الحضر

 7.88 10.72 7.89 11.17 حجم األسرة المعيشية 

 1.63 2.70 1.51 2.67 سنوات 6و 0عدد األطفال بين 

 2.08 3.43 2.13 3.31 سنة 17سنوات و 7عدد األطفال بين 

 0.40 0.41 0.40 0.43 سنة وما فوق( 60عدد المسنّين )

 1.52 1.60 1.56 1.87 عدد الذكور في سن العمل الذين يعملون 

 47.92 46.46 47.36 48.04 سن رب األسرة المعيشية

 0.90 0.92 0.90 0.92 أرباب األسر من الذكور

 0.13 0.10 0.02 0.01 رب األسرة الذي ُولد في بلد آخر

 0.28 0.33 0.29 0.32 رب األسرة العاطل عن العمل 

 0.06 0.12 0.07 0.18 عمالة أرباب األسر في قطاع الزراعة وصيد االسماك

 0.01 0.00 0.01 0.01 عمالة أرباب االسر في قطاع المناجم والمحاجر

 0.07 0.05 0.05 0.07 عمالة أرباب االسر في قطاع الصناعات التحويلية

 0.02 0.02 0.02 0.01 هرباء والغاز والمياهأرباب األسر في قطاع الكعمالة 

 0.06 0.12 0.07 0.09 عمالة أرباب األسر في قطاع البناء

 0.13 0.07 0.14 0.09 عمالة أرباب األسر في قطاع التجارة والبيع بالتجزئة

 0.10 0.12 0.10 0.09 عمالة أرباب األسر في قطاع النقل والتخزين واالتصاالت 

 0.11 0.07 0.07 0.03 عمالة أرباب األسر في القطاع المالي والمهني وقطاع التأمين

 0.12 0.07 0.15 0.09 عمالة أرباب األسر في قطاع اإلدارة العامة والصحة والتعليم

 0.04 0.03 0.03 0.02 عمالة أرباب األسر في القطاعات والخدمات األخرى

 0.13 0.23 0.18 0.28 األميّون

 0.21 0.28 0.14 0.18 لم يكملوا التعليم االبتدائي

 0.28 0.31 0.27 0.30 أكملوا التعليم االبتدائي

 0.11 0.09 0.13 0.09 التعليم المتوسط

 0.09 0.05 0.10 0.06 التعليم الثانوي 

 0.08 0.03 0.08 0.04 التعليم ما فوق الثانوي 

 0.09 0.02 0.09 0.04 التعليم الجامعي 

 . 2012و 2007المصدر: حسابات فريق عمل البنك الدولي باالستناد إلى بيانات المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة من العراق للعامين 
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 ، في كافة أنحاء العراقفي المئة األعلى 60في المئة األدنى والــ 40لفئة الــ: الخصائص األساسية 2.2الجدول أ
 2007 2012 

 % األعلى 60الـــ % األدنى 40الــ % األعلى 60الـــ % األدنى 40الــ 

 0.76 0.56 0.81 0.57 الحضر

 7.20 10.25 7.45 10.39 حجم األسرة المعيشية 

 1.38 2.53 1.36 2.38 سنوات 6و 0عدد األطفال بين 

 1.83 3.10 1.92 3.12 سنة 17سنوات و 7عدد األطفال بين 

 0.40 0.41 0.41 0.40 سنة وما فوق( 60عدد المسنّين )

 1.46 1.65 1.53 1.78 عدد الذكور في سن العمل الذين يعملون 

 48.05 47.03 47.43 47.64 سن رب األسرة المعيشية

 0.90 0.91 0.90 0.92 أرباب األسر من الذكور

 0.13 0.13 0.02 0.01 رب األسرة الذي ُولد في بلد آخر

 0.26 0.32 0.28 0.33 رب األسرة العاطل عن العمل 

 0.05 0.10 0.06 0.15 عمالة أرباب األسر في قطاع الزراعة وصيد االسماك

 0.01 0.01 0.01 0.01 عمالة أرباب االسر في قطاع المناجم والمحاجر

 0.08 0.05 0.05 0.05 عمالة أرباب االسر في قطاع الصناعات التحويلية

 0.02 0.02 0.02 0.01 هرباء والغاز والمياهأرباب األسر في قطاع الكعمالة 

 0.06 0.10 0.06 0.09 عمالة أرباب األسر في قطاع البناء

 0.14 0.10 0.14 0.10 عمالة أرباب األسر في قطاع التجارة والبيع بالتجزئة

 0.10 0.11 0.10 0.09 عمالة أرباب األسر في قطاع النقل والتخزين واالتصاالت 

 0.12 0.08 0.08 0.05 عمالة أرباب األسر في القطاع المالي والمهني وقطاع التأمين

 0.14 0.08 0.16 0.10 عمالة أرباب األسر في قطاع اإلدارة العامة والصحة والتعليم

 0.03 0.03 0.04 0.02 عمالة أرباب األسر في القطاعات والخدمات األخرى

 0.12 0.20 0.17 0.26 األميّون

 0.20 0.27 0.14 0.17 لم يكملوا التعليم االبتدائي

 0.26 0.33 0.26 0.31 أكملوا التعليم االبتدائي

 0.12 0.09 0.13 0.11 التعليم المتوسط

 0.10 0.05 0.11 0.07 التعليم الثانوي 

 0.09 0.04 0.09 0.05 التعليم ما فوق الثانوي 

 0.11 0.03 0.10 0.04 التعليم الجامعي 

 .2012و 2007المصدر: حسابات فريق عمل البنك الدولي باالستناد إلى بيانات المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة من العراق للعامين 
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  2014-1988/2012-1980: أهّم صادرات العراق، 3المرفق 

 2014-2012. الصادرات غير النفطية الخمسة عشر األولى، 1.3الجدول 

 معدل النمو نسبة الصادرات غير النفطية )بمليون دوالر أميركي( القيمة  

 14-13 13-12 2014 2013 2012 2014 2013 2012 المنتج الرمز

 33.0 -77.6 72.1 68.4 89.7 989 744 3324 الذهب غير الُمصنّع غير النقدي 710812

 14.5 -12.3 9.9 10.9 3.6 136 118 135 البلح، الطازج أو المجفَّف 80410

 2030 -89.9 2.9 0.2 0.5 40 2 19 الذهب بأشكال أخرى شبه مصنّعة 710813

 6.7 12.3 2.6 3.1 0.8 35 33 30 جلد األغنام أو الحمالن )باستثناء... 410519

 -17.9 152.5 1.2 1.9 0.2 17 20 8 جلود األبقار كاملة   410110

 88.2 117.7 1.0 0.7 0.1 14 7 3 غيرها من جلود األبقار والخيل  410429

 -29.1 36.9 0.9 1.5 0.3 12 17 12  جلود األغنام أو الحكالن 410221

 -66.5 -0.2 0.7 2.7 0.8 10 29 29 البنزين اآللكيل المختلط 381710

 51.8 28.5 0.7 0.6 0.1 9 6 5 المجوهرات وقِطع منها 711319

 21.5 224.7 0.5 0.5 0.0 7 5 2 نفايات وتقشير ومخلفات  391510

 - - 0.4   6 0 0 آالت خلط/عجن/تفتيت/ 847982

 44.4 24.1 0.4 0.3 0.1 5 4 3 مستخلص عرق السوس  130212

 -22.7 -26.8 0.4 0.6 0.3 5 7 9 نفايات وتقشير ومخلفات لغيرها من ... 391590

 164.5 12.3 0.3 0.2 0.0 5 2 2 جلود األبقار...  410130

 4.7 34.8 0.3 0.4 0.1 4 4 3 ومخلفات الكرافت غير المبيّضنفايات  470710

 29.5 -72.1 94.3 91.9 96.7 1293.5 998.6 3583.4 المنتجات غير النفطية الخمسة عشر األولى

 1988-1980. العراق: السلع األساسية التصديرية، 2.3الجدول أ

 ، بمليون دوالر أميركي(1المراجعة  –)السلع األساسية بحسب التصنيف الموحد للتجارة الدولية 

 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 الرمز والوصف

 10196.9 10305.0 7951.2 11140.4 10059.4 9012.8 9511.9 9949.8 27848.3 مجموع السلع األساسية

 8904.1 9047.1 7108.4 10056.1 9324.0 8627.7 9227.2 9619.2 26836.9 النفط الخام-3310

 211.5 374.3 256.4 500.9 337.6 144.6 8.1 27.3 17.0 زيت الوقود المتبقي-3324

 135.1 252.7 94.2 127.1 57.7 15.3 0.0 0.1 0.0 الوقود المقطر-3323

الرمز الخاص لألمم -3320

 المتحدة

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 135.1 

 103.9 71.4 21.4 28.4 25.6 0.0 0.0 0.1 2.1 الغاز الطبيعي -3411

كحول المحركات -3321

 والغازولين

101.5 11.2 0.0 0.0 30.5 125.2 78.7 72.8 98.3 

 76.3 29.3 37.3 26.7 19.9 7.2 0.0 1.5 25.3 الكبريت-2741

محركات الطائرات، -7114

 النفاثة

6.9 24.7 11.5 6.4 26.8 28.6 28.3 39.4 56.9 

المواد الكيميائية األسمدة  -5612

 الفوسفاتية 

0.1 0.0 0.0 4.3 26.1 15.5 42.9 48.0 36.0 

 32.6 40.1 24.3 17.7 20.5 33.8 23.7 36.6 25.2 الفاكهة المجففة-0520

 30.2 23.6 6.5 7.6 6.1 6.2 14.5 0.6 2.4 صفقات خاصة-9310

 25.8 17.8 29.0 5.6 4.0 2.7 0.0 0.0 0.2 االسمنت -6612

 23.9 22.6 8.8 4.1 31.7 38.2 0.1 0.1 0.0 العناصر الكيميائية-5132

 18.1 0.0 0.8 0.0 0.8 1.4 0.0 0.2 0.7 األغنام والحمالن والماعز-0012

المواد الكيميائية، األسمدة -5611

 النيتروجينية

76.2 0.7 0.0 0.4 0.0 0.2 0.3 0.1 16.0 

 14.7 4.9 5.9 1.4 3.1 2.6 0.8 1.3 0.5 .قطع الطائرات، الخ-7349

 12.4 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 المنتجات الكيميائية-5999
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 : إصالح المعاشات التقاعدية في العراق 4المرفق 

 . مؤشرات التصميم المالي في النظامين الحاليين للمعاشات التقاعدية، 1.4الجدول أ

 ودائرة المعاشات التقاعدية والضمان االجتماعيقاعدية تالصندوق الحكومي للمعاشات ال

 

دائرة المعاشات التقاعدية  

 والضمان االجتماعي

الصندوق الحكومي للمعاشات 

 قاعديةتال

 2014القانون الجديد 

 تغّطي دائرة الضمان االجتماعي 

العاملين في القطاع الخاص )انتقلت 

مهام اإلشراف إلى المجلس الوطني 

للمعاشات التقاعدية منذ كانون 

 (2010الثاني/يناير 

النظام الجديد للموظفين العموميين 

كانون  17الذين تقاعدوا ما بعد 

)تحت مظلّة  2006ير الثاني/ينا

للمعاشات  المجلس الوطني

 (27القانون رقم  –التقاعدية 

والقواعد المبنية  2013بيانات العام 

 2014على أساس قانون العام 

 تصميم النظامين 

  عن المعاشات التقاعدية التمويل

 المجموع

 إجمالي معدل االشتراكات من...

 )كنسبة مئوية من األجر(

 من الموظفين 

 من أصحاب العمل

 

 PAYGنظام محدّد االستحقاقات، 

 

17.0% 

14.0% 

 

5.0% 

12.0% 

 PAYGنظام محدّد االستحقاقات، 

 

19.0% 

19.0% 

 

7.0% 

12.0% 

 PAYGنظام محدّد االستحقاقات، 

 

25.0% 

25.0% 

 

10.0% 

15.0% 

 - تؤمنه الحكومة  %2 عن حوادث العمل 

 - تؤمنه الحكومة %1 عن الصحة والمرض واألمومة

 - %0.0 %0.0 عن البطالة 

 - %0.0 %0.0 الخدمات االجتماعية 
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 في النظامين الحاليين للمعاشات التقاعدية،  شروط األهلية. مؤشرات 2.4الجدول أ

 قاعدية ودائرة المعاشات التقاعدية والضمان االجتماعيتالصندوق الحكومي للمعاشات ال

 

)نظام  دائرة الضمان االجتماعي المؤشرات

 الضمان االجتماعي القديم(

الصندوق الحكومي للمعاشات 

 قاعديةتال

 2014القانون الجديد 

تغّطي دائرة الضمان االجتماعي  

العاملين في القطاع الخاص )انتقلت 

مهام اإلشراف إلى المجلس الوطني 

للمعاشات التقاعدية منذ كانون 

 (2010الثاني/يناير 

النظام الجديد للموظفين العموميين 

كانون  17الذين تقاعدوا ما بعد 

)تحت مظلّة  2006الثاني/يناير 

لمجلس الوطني للمعاشات ا

 (27القانون رقم  –التقاعدية 

والقواعد المبنية  2013بيانات العام 

 2014على أساس قانون العام 

 شروط األهلية واالستحقاقات 

  عن المعاشات التقاعدية

 سن التقاعد 

 مدة الخدمة المطلوبة 

 

 

 )الرجال، النساء( 60-55

20 

 

 

 (63)التقاعد اإللزامي في الــ 60

15 

 

 

 (63)السن اإللزامية  50

15 

 

 القواعد للتقاعد المبكر

 

في أي عمر شرط أن يكون المتقاعد 

سنة من االشتراكات. من  30قد أتّم 

 دون غرامات.

 

 60سنة وما فوق، وأقل من  50

سنة من العمر، شرط أن يكون 

 سنة من الخدمة 25المتقاعد قد أتّم 

ال يوجد أحكام بشأن التقاعد المبكر. 

يستطيع فقط االشخاص المعّوقون 

والنساء المعيالت ألطفال أن 

يتقاعدوا في سن مبكر )من دون 

 غرامات(. 

إن األشخاص الذين ال يراعون  القواعد لتأخير التقاعد 

شروط التقاعد يحصلون على 

متوسط األجر الشهري للسنوات 

عدد الثالث األخيرة مضروب ا ب

 سنوات الخدمة.

 

 63التقاعد إلزامي في سن الــ 

 

  63التقاعد إلزامي في سن الــ 

 )مع بعض االستثناءات؟( 

 غير محدّدة في القانون مخّصصة مخّصصة المقايسة ما بعد التقاعد 

 معاش الخلف و... 

)كنسبة مئوية من المعاش التقاعدي 

 للمسنين(

جميع المعالين )الزوجة، الوالدان 

 والطفال...( 

 

 دفعات ثابتة 

 130,000معال واحد: 

 140,000معاالن: 

 150,000ثالثة معالين أو أكثر: 

% لخلف واحد )طالما أن 60

 (200,000المعاش ال يقّل عن 

% لخلفَين )ال يقل عن 75

210,000 ) 

 

% لثالثة أخالف أو أكثر )ال 100

( )والحد 200,000يقل عن 

 % من الراتب( 85األقصى هو 

 

 % لخلف واحد80

 

 % لخلفَين90

 

 % لثالثة أخالف أو أكثر100

 تحديد االستحقاقات: 

 معدل التعويض األساسي

 معدل التعويض التدريجي 

 الحد األقصى لمعدل التعويض

 عدد السنوات األخيرة لـ... 

 

50% 

2.5% 

200% 

3 

 

30 %- 37.5% 

 (63% إذا تم التقاعد في سن الـ%2.5 )2

80% 

 40تدريجي ا إلى  2

 

37.5% 

2.5% 

100% 

3 

    عن حوادث العمل 

    عن الصحة والمرض واألمومة

    عن البطالة 

 

 في النظامين الحاليين للمعاشات التقاعدية،  األداء. مؤشرات 3.4الجدول أ

 قاعدية ودائرة المعاشات التقاعدية والضمان االجتماعيتللمعاشات الالصندوق الحكومي 

)نظام  دائرة الضمان االجتماعي المؤشرات

 الضمان االجتماعي القديم(

الصندوق الحكومي للمعاشات 

 قاعديةتال

 2014القانون الجديد 

 تغّطي دائرة الضمان االجتماعي 

العاملين في القطاع الخاص )انتقلت 

النظام الجديد للموظفين العموميين 

كانون  17الذين تقاعدوا ما بعد 

)الصندوق  2013بيانات العام 

 اشات التقاعدية(الحكومي للمع
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اإلشراف إلى المجلس الوطني مهام 

للمعاشات التقاعدية منذ كانون 

 (2010الثاني/يناير 

)تحت مظلّة  2006ير الثاني/ينا

للمعاشات  المجلس الوطني

 (27القانون رقم  –التقاعدية 

ين      الدراسة الديمغرافية للنظام 

 عدد المشاركين 

 عدد المستفيدين 

 المسنّون 

 حاالت اإلعاقة

 غيرهم من المستفيدين )األرامل ..

 نسبة االعتماد على النظام

130,000 

22,131 

8,051 

 

13,070 

17.0 % 

3,115,422 

104,217 

48,944 

 

55,273 

3.3 % 

3,875,000 

138,652 

71,247 

 

67,405 

3.6 % 

    متوسط األجور )بالدينار العراقي(

 متوسط األجر الشهري 

 متوسط المعاش التقاعدي الشهري

 للمسنين 

 لألخالف 

 متوسط التعويض على المسنّين

189,000 

 

200,000 

150,000 

105.8 % 

310,000 

 

404,000 

87,100 

130.3 % 

585,573 

 

899,919 

96,463 

154.2 % 

اإليرادات والنفقات بالدينار 

 العراقي

   

 إجمالي اإليرادات 

 إجمالي النفقات 

 الفائض/العجز 

50,122,800,000 

42,848,400,000 

7,274,400,000 

2,201,980,269,600 

295,051,851,600 

1,906,928,418,000 

6,784,036,125,000 

854,076,332 

6,783,182,048,668 

 

  



115 
 

 : تقييم النظام اإلحصائي الوطني للعراق 5المرفق 

( المنهجية والمعايير 1من خالل استعراض وتقييم األبعاد الثالثة للنظام: ) للعراققدرة النظام اإلحصائي الوطني ل اتقييم   أجَرينا

 عالمة إجمالية قدرهاا إلى هذا التقييم، أعطينا العراق البيانات. واستناد   ونواتج( 3)ممارسات النشر واالنفتاح؛ و( 2) ؛والتصنيفات

إلى زيادة قدرة النظام  ملّحةحاجة  ، مّما يُشير بشكل واضح إلىمستوى القدرة اإلحصائية تدنّي، مما يشير إلى 100 من أصل 32.44

 وتقييمه ز في التنميةحرَ التقدم المُ  السياسات ورصد لالسترشاد بها بالكامل في صنعاإلحصائي لتمكينه من جمع المعلومات الالزمة 

 على مدى السنوات المقبلة.

ضرورة تعزيز قدرة النظام  يدل علىا ، ممّ 100 من أصل 41.18لمنهجية والمعايير والتصنيفات، سجل العراق با في ما يتعلّق

الصراع في العراق أّخر الحسابات القومية الحالي )دنا العديد من المجاالت التي تحتاج إلى تحسين بما في ذلك نظام حدّ قد اإلحصائي. و

محاسبة في طريقة ل(، واستخدام الحكومة المركزية 1993 العام إلى 1968من نظام الحسابات القومية  االنتقال عملية 1990عام المنذ 

ت القومية ومؤشر أسعار ن أنشطة الحكومة المركزية، واعتماد سنوات األساس في الحساباعصورة غير مكتملة  تقدّم الموازنة

إلى ضرورة إجراء تعدادات  المنهجية والمعايير والتصنيفات عالمةلتعدادات والدراسات االستقصائية، أشارت ل وبالنسبة. المستهلك

سر ا بإجراء دراسات استقصائية لألفي الوقت المناسب. فالعراق يقوم بعمل جيد نسبي   والشركات ألعماللللسكان والمساكن وتعدادات 

دراسة استقصائية حول إلجراء  بذلت جهد امنظمة اإلحصاء المركزية كما أن بمساعدة الوكاالت الدولية.  ونفقاتها دخلها حولالمعيشية 

 الزراعة والصحة واألعمال التجارية. حول. ومع ذلك، يلزم إجراء المزيد من الدراسات االستقصائية 2008عام اللقوى العاملة في ا

 من أصل 23.53، حصل العراق على درجة على النشر م قدرة النظم اإلحصائية الوطنية، التي تقيّ ات النشر واالنفتاحممارسومن حيث 

ا على جميع د العراق نقاط  قَ فَ ولمنظمات المجتمع المدني.  االلكترونيالتقييم قدرة الموقع من القسم الفرعي األول  عالج. وقد 100

 على الرغم من أنوالمجتمع المدني، ولكنه فارغ.  اتعلى موقع منظم جدول زمني لألحداث فثمةالمؤشرات باستثناء مؤشر واحد. 

فهرس بوابة بيانات أو ال توجد قاعدة بيانات/إال أنه العثور على بعض اإلحصاءات والمعلومات االستقصائية،  يستطيعون المستخدمين

كما (. Excelفي شكل قابل إلعادة االستخدام )مثل  هاكل تفاعلي أو تحميللتمكينهم من استكشاف البيانات بش بالدراسات االستقصائية

ا من حيث ا نسبي  جيد   الموقع أداء   ويحقق. همتعليقات من أجل معرفةرضا المستخدمين ه من الضروري إجراء دراسة استقصائية حول أنّ 

القسم الفرعي أما ت والطرق والتعاريف المستخدمة. ة للموضوعات اإلحصائية، بما في ذلك مصدر البياناتوفير المعلومات الوصفيّ 

العراق بعمل جيد لتلبية يقوم ، العالمةا إلى صندوق النقد الدولي. واستناد   إلىالمعلومات  توزيعقدرة العراق من حيث فقيَّم  ،الثاني

أسعار االستهالك  مؤشرنشر من حيث المعيار الخاص لنشر البيانات التابع لصندوق النقد الدولي بشأن  الدوريّة والديموميّةمتطلبات 

 واإلحصاءات السكانية. ويلزم بذل مزيد من الجهود لتعزيز القدرة على نشر البيانات من الحسابات القومية وإحصاءات العمل والتجارة.

 ودلّتت اإلحصاءات العراقية بشأن مؤشرات مختارة تظهر في قواعد البيانات الدولية. البيانات، ما إذا كان نواتجعد الثالث، ويبحث البُ 

تكوين عن ، ومأمونة دار بطريقة  التي تُ أعداد السكان الذين يستخدمون خدمات مياه الشرب  عنأن العراق نشر بيانات  إلى نواتج البيانات

ا يشير إلى ، ممّ 100من أصل  22.22ل العراق لذلك، سجّ  الهواء. ونتيجة   م، وبيانات المدينة عن تلوثرأس المال اإلجمالي، والتضخّ 

 .معدّة في أوانهاإحصاءات ب لتزويد الوكاالت الدوليةبذل المزيد من الجهود ضرورة 
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 مصفوفة النقاط الممنوحة لمؤشر القدرة االحصائية المنقّح، العراق

 في المئة من العالمة اإلجمالية( 45المنهجية والمعايير والتصنيفات )

 مؤشرات االقتصاد الجزئي والمؤشرات المالية (1

عالمة  المعامل 0العالمة  0.5العالمة  1العالمة  المؤشر #

 العراق

 SNA2008/ESA 2010 SNA1993/QNA نظام الحسابات القومية المستخدم  1

Manual 2001/ESA 

1995 

 0 1 غير ذلك

 0.5 1 غير ذلك سنوات الماضية 10خالل الــ الربط التسلسلي السنوي سنة األساس للحسابات القومية 2

تم اعتماد اإلصدار األخير  تصنيف الصناعة الوطنية  3

(ISIC Rev4 ،NACE 

Rev2 )أو أي تصنيف مالئم 

يتم استخدام اإلصدار السابق 

(ISIC Rev3 ،NACE 

Rev1 )أو أي تصنيف مالئم 

 0.5 1 غير ذلك

سنة األساس لمؤشر أسعار  4

 المستهلك

 0.5 1 غير ذلك سنوات الماضية 10خالل الــ الربط التسلسلي السنوي

يتبع تصنيف االستهالك الفردي  تصنيف استهالك األسرة 5

 (COICOPبحسب الغرض )

 1 1 غير ذلك غير متوفر

التصنيف الدولي لوضع يتبع  تصنيف وضع العمالة  6

العمالة الخاص بمنظمة العمل 

 (ICSE-93الدولية )

 1 1 غير ذلك غير متوفر

تتبع المحاسبة الموحدة للحكومة  وضع محاسبة الحكومة المركزية 7

المركزية أساس التسجيل غير 

 النقدي

تتبع المحاسبة الموحدة 

للحكومة المركزية أساس 

 التسجيل غير النقدي

 0 1 غير ذلك

تتبع اإلصدار األخير للدليل  مجموعة إحصاءات الماليّة العامة  8

اإلحصائي للمالية العامة 

(2014 ) 

يتم استخدام اإلصدار السابق 

(GFSM 2001) 

 0.5 1 غير ذلك

مجموعة اإلحصاءات المالية  9

 والنقدية 

تتبع اإلصدار األخير لدليل 

اإلحصاءات المالية والنقدية 

اإلحصاءات المالية ( أو 2000)

دليل المجموعة  والنقدية:

(2008) 

 1 1 غير ذلك غير متوفر

 9العالمة القصوى للفئة الفرعية: 

 التعدادات والدراسات االستقصائية (2

 التعدادات

عالمة  المعامل 0العالمة  0.5العالمة  1العالمة  المؤشر #

 العراق

السكان خالل تم إجراء تعداد  تعداد السكان والمساكن  10

 سنوات الماضية 10الــ

تم إجراء تعداد السكان 

 سنة الماضية 20خالل الــ

 0 1 غير ذلك 

تم إجراء التعداد الزراعي خالل  التعداد الزراعي  11

 سنوات الماضية 10الــ

تم إجراء التعداد الزراعي 

 سنة الماضية 20خالل الــ

 1 1 غير ذلك

تعداد األعمال التجارية  12

 والشركات

تم إجراء تعداد األعمال التجارية 

سنوات  10والشركات خالل الــ

 الماضية

تم إجراء تعداد األعمال 

التجارية والشركات خالل 

 سنة الماضية 20الــ

 0 1 غير ذلك

 الدراسات االستقصائية

عالمة  المعامل 0العالمة  0.33العالمة  0.67العالمة  1العالمة  المؤشر #

 العراق

دراسة استقصائية لألسر  13

المعيشية بشأن 

الدخل/االستهالك/النفقات 

دراسة استقصائية /وازنةالم/

 (2000متكاملة )منذ 

دراسات  3

استقصائية لألسر 

المعيشية أو أكثر 

 10خالل الــ

 سنوات الماضية

دراستان 

استقصائيتان لألسر 

المعيشية خالل 

سنوات  10الــ

 الماضية

دراسة استقصائية 

 10خالل الــواحدة 

 سنوات الماضية

 لم تُجَر أي

دراسة خالل 

سنوات  10الــ

 الماضية

1 0.67 

دراسات  3 دراسة استقصائية للزراعة 14

استقصائية 

للزراعة أو أكثر 

دراستان 

استقصائيتان 

للزراعة خالل 

دراسة استقصائية 

 10واحدة خالل الــ

 سنوات الماضية

أي  جرَ لم ت  

دراسة خالل 

سنوات  10الــ

 الماضية

1 0 
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 10خالل الــ

 سنوات الماضية

سنوات  10الــ

 الماضية

دراسة استقصائية للقوى  15

 العاملة

دراسات  3

قوى للاستقصائية 

العاملة أو أكثر 

 10خالل الــ

 سنوات الماضية

دراستان 

استقصائيتان للقوى 

 10العاملة خالل الــ

 سنوات الماضية

دراسة استقصائية 

 10واحدة خالل الــ

 سنوات الماضية

أي  جرَ لم تُ 

دراسة خالل 

سنوات  10الــ

 الماضية

1 0.33 

دراسة استقصائية ديمغرافية  16

 وصحية

دراسات  3

استقصائية 

ديمغرافية وصحية 

أو أكثر خالل 

سنوات  10الــ

 الماضية

دراستان 

استقصائيتان 

ديمغرافيتان 

وصحيتان خالل 

سنوات  10الــ

 الماضية

دراسة استقصائية 

 10واحدة خالل الــ

 سنوات الماضية

أي  جرَ لم تُ 

دراسة خالل 

سنوات  10الــ

 الماضية

1 0 

دراسة استقصائية لألعمال  17

 التجارية والشركات

دراسات  3

استقصائية 

لألعمال التجارية 

والشركات أو أكثر 

 10خالل الــ

 سنوات الماضية

دراستان 

استقصائيتان 

لألعمال التجارية 

والشركات خالل 

سنوات  10الــ

 الماضية

دراسة استقصائية 

 10واحدة خالل الــ

 سنوات الماضية

أي  جرَ لم تُ 

دراسة خالل 

سنوات  10الــ

 الماضية

1 0 

 8العالمة القصوى للفئة الفرعية: 

 17العالمة القصوى للفئة: 

 100× القصوى للفئة العالمة المرجحة للبلد / العالمة عالمة البلد للمنهجية والمعايير والتصنيفات = 

 41.18عالمة العراق للمنهجية والمعايير والتصنيفات = 

 

 في المئة من العالمة اإلجمالية( 30) ممارسات النشر واالنفتاح

 على النشر  NSOقدرة  (1

عالمة  المعامل 0العالمة  1العالمة  المؤشر #

 العراق

 0 1 كال نعم جدوال  زمني ا مسبق ا وهو بمتناول الجمهور  NSOتملك  1

قائمة بالدراسات االستقصائية ومجموعة البيانات  NSOتملك  2

 (NADAالجزئية )أو 

 0 1 كال نعم

 0 1 كال نعم بوابة بيانات  NSOتملك  3

مؤشرات السالسل الزمنية متوفرة للتحميل في شكل قابل إلعادة  4

 االستخدام مجان ا

 0 1 كال نعم

البيانات الوصفية متوفرة وتقدّم التعريف أو المنهجية أو المعايير  5

 أو التصنيفات لسالسل البيانات المتوفرة

 1 1 كال نعم

 0 1 كال نعم دراسة استقصائية حول رضا المستخدمين NSOقد أجرت  6

 6العالمة القصوى للفئة الفرعية: 

 الدوريّة والديمومية  (2

يفي بمتطلبات  – 1العالمة  المؤشر #

 الدورية والديمومية 

يفي  - 0.5العالمة 

بمتطلبات الدورية أو 

 الديمومية

عالمة  المعامل 0العالمة 

 العراق

 0 1 كال نعم نعم الحسابات القومية 7

 1 1 كال نعم نعم مؤشر أسعار المستهلك 8

 0 1 كال نعم نعم مؤشر أسعار المنتج 9

 0 1 كال نعم نعم مؤشر اإلنتاج 10

 0 1 كال نعم نعم العمالة 11

 0 1 كال نعم نعم البطالة 12

 0.5 1 كال نعم نعم عمليات الحكومة المركزية 13

 0 1 كال نعم نعم ميزان المدفوعات 14

 0.5 1 كال نعم نعم الدين الخارجي 15

 0 1 كال نعم نعم تجارة السلع 16

 1 1 كال نعم نعم السكان  17
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 11العالمة القصوى للفئة الفرعية: 

  انفتاح البيانات (3

  المعامل العالمة المؤشر #

  ODIN /100 0عالمة  جرد البيانات المفتوحة 18

 0العالمة القصوى للفئة الفرعية: 

 17العالمة القصوى للفئة: 

 100× القصوى للفئة العالمة المرجحة للبلد / العالمة =  لمماسرات النشر واالنفتاحعالمة البلد 

 23.53عالمة العراق لممارسات النشر واالنفتاح = 

 

 في المئة من العالمة اإلجمالية( 25) نواتج البيانات

البيانات  – 1العالمة  المؤشر #

المتوفرة خالل السنة 

 الماضية

عالمة  المعامل 0العالمة 

 العراق

 0 1 كال نعم للفقرنسبة السكان الذين يعيشون تحت الخط الوطني  1

 0 1 كال نعم انتشار التقّزم بين األطفال تحت سن الخامسة  2

 0 1 كال نعم معدّل وفيات األمومة  3

 0 1 كال نعم نسبة الوالدات التي يجريها عاملون صحيون مهرة 4

تحصين األطفال )نسبة األطفال البالغين من العمر سنة واحدة  5

 المحصنين ضد داء الحصبة(

 0 1 كال نعم

 0 1 كال نعم نسبة إتمام التعليم االبتدائي، من الجنسين )%( 6

سنة من العمر، من  15نسبة األميّة للبالغين، السكان ما فوق الــ 7

 الجنسين )%(

 0 1 كال نعم

نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب التي تدار  8

 بطريقة مأمونة 

 1 1 كال نعم

 0 1 كال نعم السكان المستفيدين من خدمات الكهرباءنسبة  9

 0 1 كال نعم البطالة، النسبة اإلجمالية )% إلجمالي القوى العاملة( 10

 0 1 كال نعم القيمة المضافة للتصنيع كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 11

 0 1 كال نعم إجمالي تكوين رأس المال 12

للناتج المحلي اإلجمالي )% النمو مخفّض األسعار الضمني  13

 السنوي(

 1 1 كال نعم

، العملة بالدوالر BoPصافي التجارة بالسلع والخدمات ) 14

 األميركي(

 1 1 كال نعم

النمو في نصيب الفرد من اإلنفاق األسري أو الدخل معدالت  15

في المئة األدنى  40األسري بين الفئة السكانية من فئة الــ

 السكانوإجمالي 

 0 1 كال نعم

المتوسط السنوي لمستويات الجسيمات )على سبيل المثال،  16

 ( في المدن10و  2.5الجسيمات من فئة 

 1 1 كال نعم

نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين ُسجلت والداتهم في قيد  17

 السجل المدني

 0 1 كال نعم

 0 1 كال نعم اكتمال تسجيل الوفيات مع معلومات سبب الوفاة  18

 18العالمة القصوى للفئة: 

 100× العالمة المرجحة للبلد / العالمة القصوى للفئة =  لنواتج البياناتعالمة البلد 

 22.22عالمة العراق لنواتج البيانات = 

32.44العالمة اإلجمالية لمؤشر القدرة اإلحصائية للعراق= =  √0.45 ∙ 41.182 + 0.3 ∙ 23.532 + 0.25 ∙  22.222   

 

  


