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 ة مقدمال 
 
 

إّن هناك  الث  وامل  تقليداة" ت اسكةااااح ّ قفيّ د ة  إةكا اإل كقد  مالخكص ماىكت ويل قوااااعد  إاا ما ح  
  مفوحكل)اه   ما كطي ّ اويل مإلةافىةم  مفةلا  ايحامكا مإلإفداكا"  مف، وّ اه ل ماةاا ّ اةدم  لحككةا

ّ ة  ةادكةاد  المفح د  اإَديحدّ  م"لاك وّ امالخكص ماىكت همقط)ةختد فط ا،داكوداط اةاحكقط  ادسا  مإفداكا"  ةل 
 ةاايتدك  ة  هلع تما حيد ت فةااتكي ة د ا  مفةااكةاادّ وهه اهلع ما امل  هحد يك مد  لةمقد  مونّ اقحككور ااكم  

 ههلم ماتيث  ةففد مإلشككا إال أهحيك ة  ةدكق
 

إن مافدااااةش احواااا ي  ماتخكا  امافوااااعد  ة  ما  مق "فخيا ما ح  ةتادك  قنردل قت،ل ةنم  مفوفتكك إل كقك   
ي  مالقفلكل  اليةام  وح  مالخكص ماىكت ة  ةدم  أوحكل ل دن ّ اضااحإ إشااف مطك  ل سي  ل دن ّ ه  ل س

قه ةث "ح إ ماف ا"  إال مفةة ويل إدك  مالخكص ما ك  ةفواعد  قسات    مالإفداكا ماح ةيش إال إإفداكا ماساالإ 
لإ ما كطيدإ وإ ما ح ّ لع قلااك ل هلع مانساات  وكلك ة ة  ، ّ ةسااتا قيم"ة أوةما ماةم،يدإ مامةا إال ةاااق  

ماسا كنّ امكقركص اقد ا مايم ا لإ ما "  إال ماحة"ن ّ اي"كاا لى هك  ما ح ) ةر   ماح ةال  ماح قر   انحا 
ماف يددّ امد هك لإ مفةااتكيوهه لحك "ر م ليك  السااةاادك  ضااىح  ويل إخكص هّو الفامضااع مفل كقك   

فّ ةكالخكص ماىكت ة  ما  مق  .السفنيي
 

لخكص ماىكت مفهنت ه ايلم ةيط ةتن  لإ هكقا  ،  ال قوا   ةدم  لحككةا  مفوحكل ة  ما  مق وندا م  هكهةك  اي
"فخيتيك سمد  ةفتن  ةاادكةااك  قوااعد  طحاس )  لإ ماداا ا لخكات  إخكص تلييّ تّ ةكالخكص ماىكت ما  مإ ّ

ماتخاكاا ّ ال اةاّلقياك ماح قر ا  ة  مالإفدااااكا ما  مإ وّ ة  سدإ " اكق  هالم مالخاكص همقاط لإ ضاااا   مااةاكّ ا  
 هولاا طا"ي ويل لةو  ،فثايكّإافتكو مااظدر ّ اهوكش  ةند  ما ح ّ اإ

 
مالخكود ّ اماىدااكوا مافلند  امافنمدحد  اثإفدااكا -كا  ها مق  كو ايتند  مالإفدااكا" أن قح  مافوااعد  ماي 

لإ ،ثل مةافد كي هي  "ساد  لإ إهحكا    ا ايحامكا مإلإفداكا" )مانرخد  أةاكةاك  مونوّما  مإ ه اهلم مانح  لتةَّ 
ّ ةةال  لإ مةافىةم  هلع ماحامكا ة  إقمكي  لفةقد  مإلقفكهد )ة  اوة"ح  مإلقفكهد  ة  ماعكااو  ما كطيدإ ة  ة ت 

 قنحد  سلدلد  قفدح ة ت قوعد  لفيم"ةا السفةمل ه
 

ق  م لك   2003اة ة وك   ه  1990الة قةهاك  هحدع لةشا م  قحا مالخكوك  مإلقفكهد )ةوا  ع وك و لنل وك   
قتلل لإ مانواااكط ماىكت مال ضاااعاطك  ال دلك  ام،يد  ا،ككهد  أا  مال مقيساااكك ةتد  ة  إةكقط ويل  

 مافوعد ّ ة  هم  مااإ  مالش قركإح  ةدط ل ةال  ماتخكا  ماحلنّ   ة  مالخكص ماي ال ه
 

ماف  قميا  مال ساة لاك ة   ّ"ا  ماسااااكةلا ماح ةي  –• اه الم ةاتقناك اد قياكةع ال ويل إاةكم  مافنمدد ماتد اإ مطدا   
ة اال ويل ا"نكلد د  مالخكص ماىكت مالش اه  د كي هي  لإ إاا ما ح )ةح ةّل إقفكهد  للتال مإفداااكا"ك وّمةاااف

ي أوإال م  )اد قنميت  قيّالتقرسط ضكو ك  ة  ،لد وحيد    مالإفدكا    ّ اه  وحيد  مإلقفلكل لإوةةم  نّ اإة ال قرنمي
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ي أةةم وّ ماسااااقه ماح ةيش مال أإفداااكا  ه قحكلك  ل   قيك تما حيد ت ماف  اد قرنّمي طدي  ةااات دإي وكلك )اإة ال قرنمي
فىيَّ ّ إال  ه  وحيد تمإلقفلكلت ماف  طكا ّ امةافخكا ّ أة   لّحك "ماّا لإ قح  مإلقفكج تشتط مإلإخكو تماحر

 قح  إقفكه  أة   قخاّكم  لنط)ليحك ةكن قاصد  هاك تمانح تّ أا هاكتمانمك توه
 
نفَم  لإ مإلإفدااكاّ)) اةكالم  ة  مالخكوك  2003َاةاا  ة  مافوااعد  ة ة وك   اهلم " ن  أن ااك مهه   اه   ماحر

ّ  ةدنحك اد "فح إ مالخكص ماىكت)ة د و إة ق مهعدلد إخكوك  مافنحد  مايل  غ هو لإ ل   مار مامفهنت  ماحيي  م
 

  قواعد  الي   ماسا كن ة  ةاإ ما ح ) ةاقفكهد   و لإ لامهي  قية"ك• اة  سدإ اد قفح إ ماةاا  )ة   إل كقكقيك
هنك ها ةد  "سافخدع مالخكص   و ةتن ماساةمل ماماه ش  اةحك "ساحح ةحسافاو ل دوا  الوم السافلّ   للتاا  ااموح ّ

قيلدم لك ةواااي  ماةاا  همقيك ةال كقكقيك مالاااىح  لإ  لإ   و) ةتندفط مالإفداااكا"  اماحةةاااساااد  مايكاد ماىكت 
 قيلدلط؟

 
مالاكود ويل قىداااادا مامي  مفةت  لإ واكواةم  نح   ةاااا " ا  ايلعاكاكا  • أن لامهيا  هالم مافياةش قفخياا  

 نل قمك  مالإفدااااكا ماي  ة  ما  مقّ) قي  قتالد  مالافتكو ة  ةيد ل ثةاااافيث  ما ك ا  مادااااكاكم  مانرخد 
  مفال   اإإفدكك هلم ماح نل ويل ق  "س ماسدكة  مافمكك"  اىةل  قيو  مالةفيث  مالةفد ماش ماحنري  اماس ّ 

 هوة   ماحلك"دس
 

دا  انقراكق  لإ ماحامكا مانرخ  فىداااادا مامي  مفةت ة  ت ها ماالش ةااااححي اياةااا  ما  مإدا مالافتاكوتاهالم  
و ،يم ة ت مالةاف حكك  م أن مالخكص ماىكت ها مالش "فاال)قيلكودك  ويل إةف م  )ما ك وّمالةافيثة   –مافواعدي 
و ةلا اكا مفقفلكل لإ مالإفداكا  ) اإ"حكقيك ةل ج امالةافىةم  ويل ماحسافاو ما ي ّ للكة  إ"حكن ماةاا امإلقفك

 هماحىخ  ل ةي"ك  مال مإفدكا ماساق
 

ّ ةتقواخ  مالخكص ماىكت ة  اهي"ي  ا لفوامد  مالل كقك  أا أقواخ  لسافنيي   ّ• أن لإ ماحسافيد  ق يد  إخكص
   د هكو  لإ ماحساةاادك  مالإفداكا" ّ ماف  ه  لإ ماحيك  ما ودساو ةيمة  ماعكاا   ) مايكلواد  اماخرديد ما  مإ 

ماحيكش ايتنل  ضااع  )ةةود اقر د  إخكوك  مايكمو  اما ش اماخكإ  اماتنك  امافوااددة امفكقلك  ةكااايي الك  
 همافيفد و

 
اىيم ةدم  لثوح  افوااعد  قك    • أن قر د  اقخا"  وح  هلع مالخكوك ّ ها ماواا ط مالاا اكش)ة  اما كة وّ

ويل مادااا دة ةاااام    كقك  ماي ال  ما  مإد )لإةكم  اأة د ا  "فمكاي ةح مس    ه اا ّإ قيلدم هاكالسااافل 
حفىي  إلامكا ماحامكا ماح قت  ها مو،  ةكانح  ما اويل صاا دة قاةد  مافحا"  ماثي ّأ مافنمدح  ماحةةااساا ّ

أا سفل مفهنت و أن "نمح ة  قيلدم لاك ال "ح إ اياةااا   د  "ح إ ايلخاكص ماىاكت ما  مإ )وهه ةمالإفدااااكا"ا 
ماحر ما  مإ قيلدلااطحاا   فىي داا   مانرخ   ايمحدع) ة  ظاا  ظ اةااكا "ع  ةااكقاا  ل  اةاا    ؟ وف ال خدااك  ل دناا  

 مإلهكة  ويدطه هلم ها لك ةديكال هلم ماتيث 
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ّ ةاادفد ةيث إلااد  مافوااعد  ة  ما  مقّ اااك مالخكص ماىكت مفل  ةكايةف ما ودس ايلم ماتيث  اةلةك ق يّم

قيااة"ااة   حاا و ة   فيّ َ اما املاا  مايااكةحاا  )اماحر ،ثل ماحيااكاك موقداا ل ةديااكّ   لساااااككهااك امقّمااكهااكقيااكّ لإ 
 

 المحور األّول
 

 المؤشّرات والمعطيات الرئيسة
 

على طرح أه  المعطيات والمؤشيرات ذات الليلة بموعيوع البطالة والتشيغيل    في هذا المحورسييت  التركي   
مع إيعيييياح دور هذم المؤشييييرات في تكويص رؤت وتلييييورات محددى تد تعمل على ت سييييي    ،في العراق

المحلي واألجنبي( أص يسيه  )بطريقة ما( في معالجة مشيكلة نة يمكص مص خاللها للقطاع الخاص)مقاربات معي
في العراق. كما يمكص لهذم المعطيات والمؤشيرات أص ت يل اللب  بليدد سيياسيات التشيغيل    غيلوالتشي  البطالة

 ص مع تحديد أكثر دتة لدور القطاع الخا  ،وإمكانية ليييياسة سيييياسيييات بديلة عنها  ،ومدت كفاءتها ،المعتمدى
،  ث الرئي ( موعيوع البحفي تناول  فيها. ويمكص طرح هذم المؤشيرات والمعطيات) بحسيأ أهميتها النسيبية  

 كما ي تي:
 
 

 إلقتصاد الكلّيالرئيسة ل  بياناتالرات ومؤشّ الأّوالً : 
 
 الناتج المحلي اإلجمالي -1
 
ا ترليون دينار 198.7ما قيمته   2020لي لعام  بلغ الناتج المحلي اإلجما  - )باألسعععار األسععاسععير الجاريرا   م 
 ترليون دينار  188.1 ، فقد بلغا2007األسعار الثابتر )سنر  ساس ب

 
)باألسعععار  2020% من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  61.46يشععل ن نشععات التعدين والمقال  ما نسععبته    -

الثعابتعرا   تليعه من حيعب نسعععععبعر المسعععععابمعر)األبميعر النسعععععبيعرا،  نشعععععتعر  عدمعا  التنميعر اإلجتمعاعيعر  
، والنقعن واإلت عععععا    %ا7.40%ا، وتجعار  الجملعر والمدرد والدنعادم ومعاشعععععابعه)9.86والشععععع  عععععيعر)

 %ا 5.29%ا، والمان والتأمين و دما  العقارا )6.94وال زن)
 
)باألسعععار  2020في العرام لعام  % من الناتج المحلي اإلجمالي    61.38بينما شععل ن الندت ال ام ما نسععبته    -

لقتاعا  اإلنتاجير  الزراعر والبناء والتشععييد وال ععناعر التحويلير معجتمعري)وبي االثابترا     تشععل ن  نشععتر  
 % فقت من إجمالي الناتج المحلي للعرام 7.74األلثر تشغيالي لأليدي العاملرا ، إ   ما نسبته 
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سعععنر  ل)الم عععدرز وزار  الت تيت ل الج از المرلزي لاح عععاءل التقديرا  األولي ر للناتج المحلي اإلجمالي  

  اp12،  2021مديرير الحسابا  القومير،  2020
 
قيمر المضعععافر لل عععناعر  )من إجمالي اللقيمر المضعععافر لل عععناعا  ال عععغير لنسعععبر المةوير لان دضععع  ا  -

    ي ان عا   تشعععععلعن بعالر م من    2018% في ععام  22.9، إلى  2015% في ععام  26.7، من  التحويليعرا
 % من اجمالي القيمر المضافر لل ناعر التحويلير في العرام 30ض امر عددبا  لثر من 

 
نوفمبرلتشعرين الثاني  تشع ي  ا قت عاد  ير المنمم في العرام، وآ رونز  العمن الدولير،    )الم عدرز منممر

 ا 46-47،   2021
 
 ةيغ وّ ةدحك8ه33) مإلهحكا  ماحيي  مانكقج اليث  ةياما 2018 – 2004 ا  ماحة ،ثل  ماىكت  مالخكص أةاايد  -

 %ه 7ه29 ةيغ وناةلاك 2006 ةاااانا  ااط  إةااااياك   اأاقل ّ  2016 ةاااانا  ة  % 7ه42 ااط إةااااياك  أويل
 ماداانكوك   إخكص %و ة 57)  اّ مايكمو  إخكص ة لإ مانكقج  %و  99) "ساايد مالخكص ماىكت ةحك قسااتفط -

 إخكص ة  %و93ا ) مافمككا امارنةإ  إخكص %و ة 90)  مافواااددة اماتنك ّ إخكص ة %و  97) مافيا"يد ّ ا
 اماىين اماحامصث   مانل 

 
 وهمإلسدكود  ماسنا" / ةنام  لفر إ  اإلسدك / ماحمحاو )ماحدةكل ماميكي ماح ةيش 

 
 
 تكوين رأس المال الثابت  -2
 
 القطاع العام -أ 
 
ترليون    51.3ا، 2007)باألسعععار الثابتر لسععنر  سععاس  2019بلغ اجمالي تلوين ر س المان الثاب  لسععنر    -

 دينار 
 
)باألسعععار الثابترا قد بلغ  2019لعام    الثاب  إن  نسععبر مسععابمر القتاع العام في اجمالي تلوين ر س المان -

ترليون    21.6%  وترل ز  اإلسعععععتثمعارا  في القتعاع الععام في نشعععععات التععدين والمقعال ، حيعب بلغع  78.1
% من إجمالي تلوين ر س المان الثاب  في القتاع العام   يليه نشععات  53.9دينار، وبنسععبر مسععابمر قدربا  

%    20.5ترليون دينار، وبنسعبر مسعابمر بلغ    8.2بلغ  اإلسعتثمارا  فيه  حيب     دما  التنمير اإلجتماعير
% من  16.2ترليون دينار، وبنسعبر مسعابمر قدربا   6.5ونشعات الل رباء والماء حيب بلغ  اإلسعتثمارا  فيه  

العععععععععععام   العععععقعععععتعععععاع  فعععععي  العععععثعععععابععععع   العععععمعععععان  ر س  تعععععلعععععويعععععن   إجعععععمعععععالعععععي 
المقال ، وال دما  اإلجتماعير، والل رباء والماء، وبذا يعني  ن  ثالثر  نشععععتر فقت، بي  نشععععتر التعدين و
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% من إجمالي تلوين ر س المان الثاب  للقتاع العام   تلي ا في األبمير  نشعتر  90.6تسعتحوذ على ما نسعبته  
%ا على التوالي من حيب نسععععبر مسععععابمت ا،  1.95%ا، وال ععععناعر التحويلير)3.57النقن واإلت  ععععا  )

إجععمعععالعع فععي  الععنسععععععبععيعععر  الععععععام  و بععمععيععتعع عععا  لععلععقععتعععاع  الععثعععابععع   الععمعععان  تععلععويععن ر س   ي 
ا نشعات الزراعر والغابا  وال عيد   % ، ونشعات البناء والتشعييد ما نسعبته    1.62فال يعشعل ن سعوم ما نسعبته   م 

م   ن  بعذين النشعععععاتين بمعا من  لثر (% فقت من إجمعالي تلوين ر س المعان الثعابع  في القتعاع الععام0.96
 ملر، ويععد ان من بين األنشتر المحرل ر للنمو في اإلقت ادا األنشتر تشغيالي لأليدي العا

 
وزار  الت تيت ، الج عاز المرلزي لاح عععععاء، التقعديرا  الدعليعر إلجمعالي تلوين ر س المعان الم عععععدرز )

 ا p 4، 2019الثاب  في العرام لسنر 
 

 القطاع الخاص –ب 
 
)باألسععععار الثابترا قد 2019إن  نسعععبر مسعععابمر القتاع ال ا  في اجمالي تلوين ر س المان الثاب  لعام    -

ر على بيةر  ير تملينير  ،  2015% في عام    34.7%  مقابن نسعععبر مسعععابمر بلغ  21.9بلغ    وبو مؤشععع 
 ومناخ استثماري سلبي للقتاع ال ا  

 
ترليون    5.9نشعععععات ملليعر دور السعععععلن، حيعب بلغع   في    ترل ز   لبر اسعععععتثمعارا  القتعاع ال عا    -

% من مجموع اإلسعععتثمارا  في بذا القتاع   يليه  52.5دينار)باألسععععار الثابترا، وبنسعععبر مسعععابمر قدربا  
%ا  ثم نشعات النقن واإلت عا    18.7ترليون دينار، وبنسعبر مسعابمر بلغ     2.1نشعات ال عناعر التحويلير)

ترليون دينار،    1.1%ا   ونشعات تجار  الجملر والمدرد)13.8بنسعبر مسعابمر  ترليون دينار، و  1.5والت زين)
 %ا 9.9وبنسبر مسابمر 

 
دور السععلن تشععل ن  لثر من ن ععث اإلسععتثمارا  اإلجمالير للقتاع ال ا    بينما    وبذا يعني إن مللير    -

والت زين، وتجار  الجملر تشععععل ن اإلسععععتثمارا  في  نشععععتر ال ععععناعر التحويلير، والنقن واإلت ععععا    
جتِمعريا سععوم ما نسععبته   % لل ععناعر  18.7% من إجمالي اسععتثمارا  القتاع ال ا )من ا  42.4والمدرد)مع

ي بو   ترليون دينار فقتا  2.1التحويلير، وبمبلغ ضةين جدا
 
قتاع ال ا  والمدارقر الغريبر والمحزنر بنا، بو  ن  نشعات الزراعر والغابا  وال عيد)الذي ي يمن عليه ال  -

ب   0.26باللامن، ويعدترض  ن يلون بو نشعععاتهناإلنتاجين الرةيسا،   يشعععل ن إ   مانسعععبته   % فقت) ي رع
 29.1    يملن ت ععديض ضعع،لته، بلغ  قيمتهالواحد بالماةرا من إجمالي اسععتثمارا  القتاع ال ا ، وبمبلغ  

 فقت    ير  مليار دينار
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تعاع ال عا  في نشعععععاتي ال عععععنعاععر التحويليعر والزراععر في ععام  وبعذا يعني  ن  إجمعالي اسعععععتثمعارا  الق

 ترليون دينار  2.3)باألسعار الثابترا  يتجاوز2019
 

)الم عععععدرز وزار  الت تيت ، الج عاز المرلزي لاح عععععاء، التقعديرا  الدعليعر إلجمعالي تلوين ر س المعان 
 ا p 12، 2019الثاب  في العرام لسنر 

 
ي إضعافير للعمنا ، بقيمر اسعتثمارا  متواضععر ل ذ ،   تعرم لم بوسع  القتاع ال ا   ن ن) و يوف ر فر عا يعشعغ ِ

 في األنشتر اإلنتاجير الرةيسر لاقت اد ؟؟
 
 
 السكان والقوى العاملة ومعدالت النشاط االقتصادي -3
 
يُقّدر بنحو  مليوص نسييمة، مص إجمالي عدد السييكاص في سييص العمل الذ    2.5يبلغ عدد العاطليص عص العمل   -  

 (.2018مليوص نسمة) تقديرات البنك الدولي  20
 
 20%)مص  54عاماً، ويتوتّع  يادى عدد السييكاص في سييص العمل بنسييبة    25% مص السييكاص ه  دوص  60إّص    -

 (.2018(..)تقديرات البنك الدولي 2030مليوص بحلول عا   32، إلى 2015مليوص في عا  
 
% في المحافظات التابعة للحكومة  49العاملة في النشيييياط ااتتليييياد  هي  إّص نسييييبة مشيييياركة القوت    -

% في محافظات إتلي  كردستاص، ويمثِّّل هذا أحد أدنى نسأ المشاركة إلى إجمالي السكاص في 40ااتحادية، و
 العال .

 
 إّص ربع القوت العاملة إّما عاطل عص العمل تماماً، أو عاطل عص العمل ج ئيّاً. -

 
فإّص معدل البطالة الوطني يلييل إلى  ي في سييّص العمل، عاطليص عص العمل،مليوص عرات  2.5مص  مع أكثر    -

16.% 
 
 %. 28، وتقيّدر العميالية النياتلييييية بينه  بحوالي  %36بياأ إلى  تليييييل نسيييييبية البطيالية بيص الشييييي  -
   يعمل اختالل الهيكل ااتتلياد )مص بيص عوامل أخرت( على تقوي  دور القطاع الخاص كمحّرك رئي  -  

% مص جميع الوظائف هي مص  39"وحقيقي" لإلسيييتخدا  والتشيييغيل"الُمنتِّو" للقوت العاملة، حيث أّص حوالي  
 % للقطاع الخاص.50-40حّلة القطاع الحكومي"العا "، مقابل 

 
المليدر: منظمة العمل الدولية وخخروص، تشيخيص ااتتلياد سير المنّظ  في العراق، تشيريص الثانيف نوفمبر  )

 (.11، ص 2021
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 % فقت  9.2إن  العمعالعر في ال عععععنعاععر التحويليعر )لنسعععععبعر مةويعر من مجموع العمعالعرا، تبلغ حوالي    -
% منهّص عاطالت عص العمل)مقارنةَ  27% فقط مص النسيياء في سييص العمل ، دخلص إلى سييوق العمل، و20  -
 % مص الرجال(.14بي 
 
 % مص الشباأ.32كردستاص ، مقارنةً بي % مص الشابّات عاطالت عص العمل في أتلي  65إّص  -

 
لبنك الدولي، الوظائف في العراق، كتاأ تمهيد  عص خلق فرص العمل على المدت القلييييير،  )الملييييدر: ا

2018.) 
 
 
 البطالة والفقر والهشاشة -4
 
 . 2022و  2021خالل عيامي    % 7ه31مال    2018واك   ة   %  520هل اةال  مارل  مااطن  لإ  مكقر ا     -
 همااطن     اان ،  مارل هد  ّ  و% لإ مهحاكا  ماساااا اكن7ه11ليدان و مإ  )  5ه4     ي لإلاك "ل  هناك إّن    -
اف يددّ  م  ة  لمكال   امسة لإ أة كا ااد  مايواكشا  أة   لإ ةر ة ك  "لكة   س لكق% لإ ةا كن ما  مق  42  " كق  -

اقاااا ماااااحاااا اااادوااااااا ّ  ظاااا اف  مااااا اااا "اااادتماداااااااياااا ّ  اااااياااا اااادااااو  ماااااحااااامكا   ه لاااادااااإ 
% منه   27مليوص نسيييييمية..    1.3بميا يقرأ مص (، 2020)تقيديرات النيا حيص داخليياً في العراقعيدد  "رلاةّك   -

عياطلوص عص العميل، ومعظمه  يعميل في القطياع سير الرسيييييمي مص ااتتلييييياد، وفي مجيا ت عميل سير  
 ئقة)نتيجة العييييغوطات التي يتعّرعييييوص لها مص تبل الجهات األمنية، للحلييييول على تليييياري  ااتامة  

 والعمل(.
 

)المليدر: المنظمة الدولية للهجرى، الوليول إلى حلول دائمة بيص النا حيص في العراق، سيبل العيا واألمص  
 (.2020ااتتلاد  في حا ت الن وح ، 

 
 

اً   بااا:  ثااااناااياااّ الااا ااااصاااااااة  األ اااماااال الاااماااؤشاااااااّرات  ماااماااارساااااااة   بااايااائاااة 
 

رير  اف ص التق  ،ا نتقال الى اتتليياد السييوقنه بداية  أعلى ما يفتر   ما يقرأ مص عشييريص عاماً  رس  مرور  
عص تدهور موتع العراق في   فت تد كشيي  ،البنك الدولي بخلييوص واتع أداء األعمال في العال   ألييدرها  التي
 .بذلك ةول الخالاالجد 

 
 ستثمارية  معياراً لمدت التحسص في البيئة ا  ،لأو تشكّ   ،في مؤشرات هذا المس  تمثل  ،أو التراجع  ،وألص التقد 

في ص هيذا التراجع يعيد بمثيابية ليييييدمية لهؤ ء اليذيص يفكروص في   ،)المحلي واألجنبي(بيالنسيييييبية للقطياع الخياص 
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 . ويمكص إيعيياح ذلك مص خالل ما ي تي: إمكانية إسييتغالل الفرص المتاحة أو الواعدى في ا تتليياد العراتي.
أنشييييطة األعمال اللييييادر عص البنك  دولة في تقرير ممارسيييية    190مص بيص    172احتل العراق المرتبة    -

 (.2020الدولي)
 

ااتيليييميي.  الليييييعيييييد  عيليى  اليحسيييييييابيي  بييياليميتيوسيييييط  ميقيييارنيييةً  ميرتيبييية  أسيييييوأ  هيييذم  د   وتُيعيييَ
اتتليياداً لبدء ت سييي  األعمال التجارية فيه، حيث   190مص ألييل    152يحتل ا تتليياد العراتي المرتبة    -

ي مص ت سييييي  شييييركة لييييغيرى أو متوسييييطة  يوماً لكي يتمكص المواطص العرات  26.5يتطلأ ذلك حوالي  
% مص إجمالي 14.6الحج )ذات مسيييؤولية محدودى(، وأّص الحد األدنى لتكلفة الت سيييي  يليييل إلى حوالي  

 الدخل الفرد  للمواطص.
 

وهكذا جاء العراق في مرتبة أدنى مص بقية دول منطقة الشيييرق األوسيييط وشيييمال أفريقيا مص حيث إجمالي 
 دد ااجراءات.الوتت والتكلفة ومتوسط ع

 
ة، حيث يفتقر العراق كثر البلداص ليعوبةً في اسيتكمال ااترارات العيريبيتّ  تلينيف العراق كواحد مص أ  -

، مميا يجعيل اامتثيال العيييييريبي بطبيعتيه أكثر ليييييعوبية في إلى أنظمية وبنيية تحتيية متطورى في هيذا المجيال
 العراق منه في أّ  مكاص خخر.

 
اليعيراق  - بيييص    147اليميرتيبييية  احيتيييل  اليعيميييل.  190عييياليمييييياً)ميص  عيقيود  شيييييروط  تيطيبيييق  فيي   دولييية( 
اتتلييياداً( مص حيث سيييهولة الوليييول إلى الموارد   190)مص بيص  186احتل ااتتلييياد العراتي المرتبة    -

 الماليّة)الحلول على اائتماص(، مما يشير بوعوح إلى وجود عقبات كبيرى أما  عملية تمويل المشروعات.
 

 (.9-6، ص  2020البنك الدولي: تقرير ممارسة أنشطة األعمالف )الملدر: 
 
حل مشييييكلة التشييييغيل يتطلأ تغيير بيئة األعمال في العراق تغييراً جذرياً. وهذم المهمة تتجاو  تدرات   صّ إ

القطاع الخاص )الحالي( بكثير. فالمتطلبات وا شيييتراطات واألمكانات ذات الليييلة بخلق هذم البيئة ليسيييت  
ً   ثقافية  –سيييلوكية    –تيمية   –نها مؤسيييسيييية  . إفقط.  اتتليييادية . وأص وجود هذم البيئة يفتر  ا لت ا   أيعيييا

خليات لبناء الثقة بيص جميع األطراف ذات العالتة. وبدوص ذلك   يمكص أص يتحقق  و  ،بعيوابط ومدونات سيلوك
ولص يتحرر المسييتثمر مص رعأ المخاطرى. و  توجد أ  فرليية حقيقية لإلنجا     ،األمص ا تتليياد  للجميع

اسييية  في سياأ اايماص بعييرورى اايفاء وعلى نحو سييريع بجميع هذم ا شييتراطات بإرادى اجتماعية وسييي
 .واعحة ومعلنة ومل مة للجميع
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 المحور الثاني

 
 األدوار الرئيسةالمفاهيم والقطاع ال اص والدولة في العراق: إشكاليات 

 
 إشكالية المفاهيم أّوالً:
 
 

 اإن اطّ إه مو  ق  "  اهاا  وة  لإ ما مد ماىكتتّ ويل تمالخكص مصاخث  ماي الد  مااالكوم قسافىة 
 تهاك ةتقط ق  "رط إتي   إة  ماايكم  ةحميس هدم  ماحسافواكك"إ وإ ماداكاكا ماىكت  مالخكص مةاف مقدمد  ةكق  
 قرساط ه اةكاح نل ما ةحت أه  لإ ا"رةمك ماحتكشا ا اسادخ اماةاا  ماىكضاع مد  مااطن  مالإفداكا  لإ مامي 
  .ماف كاق   أا ماىد ش مالخكص اةدإ ةدنط ة يم امضيك   هنك  أن إه  مفةكا"ح ّ مةفىةملط "ودع
 

 ة  أةااكةاادك   لياكم  ادس ةل  قوااكط )أا لمحاو  أقوااخ و قرةمك لإ أه  ما ةحّ ة  "ر ية  ماىكت  مالخكص اا إّ 
ايلدك    قةهيّط اإل كقك   لديم   لإ ةط "فحفع احك أ  مانكلد ّ ماحفلةل  ماةال ة  ةااام  ماحساافةمل ّ وحيد  مافنحد 

 مفاامكه لإ ماحي"ة  احنيط وكاح  مقمكع ظ  امالهفحكود ّاة  مالإفدكا"  ماحمكال   ة  ك"كاش ةةاك
 
 قةةة  إه  ماةاا ّ ماف كان إطكك ة  ل ّحم مالإفداكاشّ انلك  مانحا ة حيد  ماىكت  مالخكص وثإ  اإة ،لا    

 ةكالةاف حككم   االدم ةوا   " قت  مإلقفكهد  اإن قحا ةدنيحكّ اإا"  إ"مكةد  وثإ  اهاا  ويل مكاتد  ماةكمةاك  
 .ماىكص 

 
 ويل ما تد  مالوفحكا  إة ويي  مالإفدااكا"  قيامإفدااكا ماساااق)ةمكه ا وكاحد و ماساادكةااك   إّن مافيّال ة 

 لك امةاعّ ةوا   ماىداىدا  ة ملج قنردل  وحيدك   ة  ماىكتّ ااةع ما  د  لإ ماتيةمن إال ماوا اص مالخكص
قسااات    ي"كاا اإال قكسد ّ لإ مالةاااف حككم   لمح  ماىكت إال مالخكص مةاااف حككم   قسااات  ي"كاا إال أاو

 ه وأ،  لإ قكسد  مإلهحكا  ماحيي  مانكقج إال ماىكص  مالةف حككم  
 
 مةاف حككم   ا رك ا قم م   ماةالّ لإ وةا  ة  ماىككهد  ي"كاا مالةاف حككم   مافاهط هلم ويي ةلة  هاك وإ ث  ةلا

 أن مافتالد  ماةكمةااك   ة ض  اقةةة  .ما ك  مالخكص إقفكهد  مةااف حككم   لع للككق  اإقفكهدفيكّ ماىكت  مالخكص
 .ما كل  مالةف حككم   قتالد  اقد  ل ا لإ ةتة   مانحاّ "راق ة  ماىكت  مالخكص الةف حككم   مإل"مكة 

 
 مالإفدااكاش امانحا مافنحد  ماىكت ةكةاافةمل  مالخكص مةااف حككم   مكقتكط اكه  اهلع ماح خدك  ةحمحييك قةةة 

 .مافنحد  ماحسفةمل  وحيد  ة  اإلةيك  ماحنكةت  ةكاتدم  قفحفع ماحمفح ك  ماف  ة 



الدولة و القطاع الخاص وسياسات التشغيل في العراق: أبعاد المشكلة وإشكالية الدور12

 
 

أهةمف هلع  افيلدم ماحسافةمل  مافنحد  قحا"  وحيد  ماىكت ة  مالخكص لساكوةا إال مايكه  قمي  ما  مق اة 
  قحا"  ويل إةكقيك اق مهع ماةاا  لوا ث   لع قركإد الةادحك ماةم،يد  اماىككهد ّ مافية"ك   لامهي  مافنحد  ة 
  أام  ه ة  أّن هنك  لإ "ةوا إال لسااك ا  مالخكص ماىكت وإ قلدااد ع ة  .أهةمةيك اقيلدم ماحساافةمل  مافنحد 

مر أن "لا  ةط  ّ افيلدم أهةمف مافنحد  ماحسفةمل ه ااكع مالش "ررفي ي

 
)ماحداةكل اه سساإ اخد  ةكظدّ مالخكص ماىكت ة  ما  مقّلساك ا  مالخكص ماىكت افيلدم مافنحد  ماحسافةمل ه  

 وه annd  ّ2020 ّ1-7 Pشت   ماحنمحك  ما  ةد  مد  ماي الد  ايفنحد  

 
 

 تحديد األدوار والمسؤوليات في سياسات التشغيل الوطنية  ثانياً : إشكالية

 
 اإلشكاليات المرتبطة بتحديد األدوار والمسؤوليات -1

 
نمط التشيغيل السيائد الطابع    • أص مشيكلة التشيغيل في العراق هي أكبر وأه  مص مشيكلة البطالة. فحيص يجسيد 

ة الحقيقية )مص خالل التركي  على تهيئة فرص ويعمل على إعاتة عملية التنمي، إنتاجي لالتتليياد العراتيالال
،  ف ص هذا النمط ذاته سييعمل على تفات  مشيكلة البطالة وعلى أسيتدامتها ،  في القطاع الحكومي(  "ال ائفة"العمل 

هذا أذا ل  يكص هو الحل الناج     لها،  وسيلب  هو أسا  مشكلة البطالة بد ً مص أص يكوص أحد الحلول الرئيسة
 ص.المتاح للحكومة اآل الوحيد 

 
إلى أص عدد تشيير  اسيتناداً لبيانات و ارى التخطيطف الجها  المرك   لالحلياءف فإّص المؤشّيرات السيكانية  • و

في عيا     51,211,700، ويتوتّع أص يرتفع إلى  2022نسيييييمية في عيا    42,248,900السيييييكياص تيد بلغ  
 % سنويّاً.2.3و سكاني هو مص بيص المعّد ت األعلى في العال ، ويُقّدر بي ، مع معدل نم2030

 
إّص هذا الوعيييييع السيييييكّياني خطير جداً، وتد تترتأ علييه عواتأ وخيمية في العديد مص المجا ت، مما يُحّمل  

لييييار   ا لت ا  ال  مسييييؤولية  ) الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني(جميع المعنيّيص الرئيسيييييّيص بذلك
الى  ،دى للموارد وتكاليف عملية تحول العراق مص أمة مسييتهلكة وطفيلية وفاسييدى ومبدّ   الت امات باشييتراطات و

 أمة لناعية منتجة.

 
فهذا النمط   يشييكل فقط نمطاً معيباً وشيياذاً  ،أص أول ما ينبغي ألييالحه هو نمط التشييغيل الحكومي السييائد 

تتجاو  ذلك بكثير لتلييل الى حد تخريأ نظا  الحواف  في بل أص مخاطرم    ،للتلييرف بالفائ  ا تتليياد 
 ه  عنالر ديناميكيته الذاتية(.أد األجر المكتسأ فيه واحداً مص عَ القطاع الخاص)والذ  يُ 
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فة،و  ،• وأنها لمفارتة مح نة أص تتمتع األسر التي يعمل أثناص مص أفرادها في القطاع الحكومي)دوص    سير ُمنلِّ

(،  سييتوت معيشييي ُمر   بم ،أ  إنتاجية تذكر( واألفتقار الى  ،بينما ينها الفقر وعد  أسييتدامة الدخل)وكاف 
ُ ،  ا سيتقرار ا تتلياد  وذلك في تعار  ليار  مع ما يحدث في جميع    ،سير العامليص في القطاع الخاص أ

 األم  والدول المنتجة في العال ) بما في ذلك الكثير مص الدول النامية(.

 
" مقيابيل راتيأ للوظيفية العيامية، هو في حقيقتيه مجّرد نظيا  "إعيانيات  نمط تشيييييغييل"تنتهو  • أص اليدولية العراتيية  

ألنها   تمتلك نظا  اعانة البطالة) بسيبأ تخلف أسياليأ التنظي  ا تتلياد  بشيكل عا (  . وحماية اجتماعية"
الموظفيص في مؤسييسييات متخمة  ف نها تسييتبدل هذا النظا  بنظا  تشييغيل  ائف يعمل على تكدي  ا آلف مص  

 .لة المقنعة والسافرى على حد سواءبالبطا

 
• أص مص أه  مشييييياكيل العراق الحياليية هو عيد  وجود إرادى سييييييياسييييييية تيادرى على دع  وتع ي  جهود 

دوليية( لتمكينه  مص توجييه أو اليمنظميات  خبراء عيامليص في الأ     وطنيّيصالمختلييييييص)سيييييواء أكيانوا خبراء  
وبما يسيم    ،  عملية ا سيتثمار بشيكل خاص   أو ،ة التنمية ا تتليادية وا جتماعية ككلتليويأ مسيار عملي

وخارطة طريق    ،لتشييكل دليل إرشيياد   ،لهؤ ء الخبراء والمختليييص بتوتع تغيرات سييوق العمل والتنبؤ بها
وكد مص  بدرجة معقولة مص الت  ،يمكص للقطاع الخاص)المحلي واألجنبي( األسييييترشيييياد بها والعمل على وفقها

 المستقبل.

 
يسيم  بتبني مشياريع اسيتثمارية تسيتدي  مص خاللها فرص سي  ،• إص العمل على وفق هذا المنظور طويل األجل

خنية    أوجه نشيياط  محلييورى في مشيياريع طفيلية تحاول اتتناص  هذم الفرص   تبقى، وأص    اانتاج والتشييغيل
 .لتشغيل في العراقع اعلى وات )جذر (لي  لها أ  ت ثير إيجابي (تليرى األجل)

 
 
السييييييييييييياسييييييييات   -2   وتيييينييييفيييييييييذ  بييييوعييييييييع  الييييمييييرتييييبييييطيييية   ااشييييييييكيييياليييييييييات 

ضعععث واضعع  في عملير إعداد السععياسععا  الحلومير، و بناص تلل ؤ  ععري  في تنديذ ما يتم اقرار  إّص هناك  
من ا، م   ياب تام للسععياسععا  الوقاةير، وتراج  لبير في الجود   التنميمير، األمر الذي  ضعععث بدور  من  
بعععععدالعععر   تعنعدعيعععذ   فعي  العثعقعععر  ععن  عيعععاب  فضعععععالي   ، العجعمعيع   ععلعى  العقعععانعون  وإنعدعععاذ  وسعععععيعععاد    سعععععلعتعععر 

 ، بما يأتيزاللداء  في  عن  وتتبيض السياسا  ويتجس د بذا الضعث والتراج  وعدم 

ت ذ   ، وفاعلير وجدوم السعياسعا  المرسعومر  ضععث • ، وما ترتب على  تضعارب وت ب ت القرارا  المع
بذا قاد بدور  الى بدر وضعياع    وبين السعياسعا  الللير في العرام  )والتنسعيضاما ت سعاذلص من ضععث  
ذلْع م من قبعن الحلومعر)و تراث   رم ععديعد اللثير من الج ، بين عا ولعا   األمم المتحعد   ود التي بعع

  ير دور القتاع ال االعاملر في العراما لوضع  سعياسعا  واسعتراتيجيا  وبرامج لديلر بتدعين وتتو
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العراقير على انت اج سياسا     الدولر  ، و دم بالتالي إلى تقويض ثقر القتاع ال ا  بقدر في ا قت اد 
ملنر التنديذ جاد  ، و   ، وقابلر لالستدامر ب ذا ال دد مع

 
  والسععياسععير  التشععريعير  ا  ععالحا    من المزيد   ، و عععوبر تنديذ قت ععاديتللؤ عملير ا  ععالا ا   -

  والمؤسساتير والتنميمير
 

ععدم ا يدعاء بعالمسعععععؤوليعا  وا لتزامعا  واألدوار ا نتقعاليعر  للحلومعر والقتعاع ال عا  والتي لعان   •
من اسعععععتراتيجيعر تتوير القتعاع ال عا  ا  2014 -2017ينبغي ا يدعاء ب عا  الن المرحلعر األولى )

  ا2022-2018)و تر التنمير الوتنيرا، 2030، واإلستراتيجير ال ناعير)لغاير 2030) -2014)
 
 العرام، في  واألمن  ا سععععتقرار  ال عععععوبا  والتحديا  التي تواج  ا الدولر في محاولت ا لتعزيز  -

 ال ا    القتاع  ومشاري   وشرلا    لمؤسسا    اتاحر المجان  ب دث  الجمي ،  على  القانون  سلتر  وبست
ر، تستثِمر بأن   المنافسر على قدر   لثر وت ب  وتتتو 

  بدور  القيام له  يتي   ال ا ،  القتاع  م   وشععمولي  تشععارلي  ن ج  الحلومر على تتبيضضعععث قدر    -
   السوم وقياد اإلقت ادي القرار   ن  في فاعلير و لثر  لبر

-2030ال ا    القتاع  اسعتراتيجير  تنديذ  في  المحرز  ب عدد التقدم  والتقييم  ضععث عمليا  المراقبر  -
 ا  (2014

  البيةير الممارسا   فضن  على تتبيض)بن وعجزبااضعث قدر  الحلومر  -
  الدلرير المللير حقوم ضعث ا بتمام الحلومي بحماير -
  والمنممعا    والجمعيعا    ا تحعادا  ا  وقو )  وفعاعليعر  دور  تعزيز  ععدم قعدر  القتعاع ال عا  على-

  على تعزيز قعدرت عاو  ،االم ني والتقني) داة عا لدعاء   وضععععععث املعانعاتعه في رف   ،المعنيع ر بقضعععععايعا 
  في ا ال ا ر األعمان لمؤسسا    على تمثين ضمان وعجز  عن ا ستدامر،

  بين ا  للحوار  داةم  منبر  لتأسعيس  الحلومر  ج ود   في والبن اء  للقتاع ال ا   الجاد    ضععث المسعابمر  -
  وبينه

  وال تت  السععياسععا     ععيا ر  في  فاعلرضعععث وعدم جدي ر القتاع ال ا  في التأسععيس لمشععارلر    -
  وتواضعع  دور  في مسععاعد   التنمير الوتنير،   تت  ملونا    من  ت ععب   ان  شععان ا  من  التي  القتاعير
نا   بذ  وض  وتحديد الوساةن اللديلر بتنديذ  ب دد  الحلومر   الملو 

ععد   من قبعن فريض  ال عادفعر لعدعم القتعاع ال عا ، المع   نحزمعر السعععععيعاسعععععا  وا جراءا  نععدم تنديعذ    -  
، و بمشععارلر الدرم الدنير األ رم)فريض التموين والتأمين ل فريض القتاع ال ععناعي ل  ال براء الوتني

، ال ععادر  بموجب قرار مجلس الوزراء رقم األعمان ل فريض تبسععيت ا جراءا افريض تحسععين بيةر  
ن، وما  2015لسععنر   239 محدد  للقتاع  ، واجراءا  و دوار  توج ا  وسععياسععا  حلوميره من  تتضععم 

، وبما يسعم  بتحقيض األبداث الوارد  دد التنديذ، وللج ا  المسعؤولر عن التنديذ ال ا ، ومن تحديد لمع 
 تار المحاور الرةيسر ل ذ  نالحزمرن في ا
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ي من التحدي ا   •  ما يأتيز،  بم ا والمعيقا   واج   حولمر القتاع ال ا  في العرام عددا
 عدم وجود رؤير واضحر لحولمر القتاع ال ا   -
 ، ينم م الشرالر بين القتاعين العام وال ا   ياب إتار عمن واض  للدولر -
 ضعث جابزير الج ا  الحلومير للتعامن بداعلير م  القتاع ال ا   -
األعباء  ، وضععععث اسعععتعداد  لتحم ن  ا  لدور  في المسعععؤولير المجتمعيرضععععث وعي القتاع ال  -

 )واللعلْثا  المترتبر علي ا  
، وشعيوع مابر   ا  العامر لدم المؤسعسعا  الحلوميرضععث ثقافر )وممارسعا ا اعاد  بيللر الشعرل -

  رن المعنيين ب اال وث من نال    رن)بأشلال ا الم تلدرا لدم جمي  ن  حاب الم لح
 على عملير حولمر القتاع ال ا     وا قت اديالتداعيا  )السلبيرا المرتبتر بتراج  الوض  األمني   -

ا  الرئيسييية لمنظمة العمل الدولية) وبقدر أتل ص تحليل ت ثير السيييياسيييات على الوظائف هو مص المهإ  
على األداء . ومص دواعي القلق هو أص هياتيص المؤسيييييسيييييتيص  تكياداص تملكياص أ  تي ثير  للبنيك اليدولي(

وبما يجعل هذم الحكومات مطلقة    ،مجال ليينع السييياسيية العامة(لذات في  وبا)ا تتليياد  للحكومات 
و يخد  التوجهات السيياسيية  اليد في ليياسة األهداف الوسييطة والنهائية للسيياسية ا تتليادية على نح

اايفاء باشيييتراطات    أ   ،سيييتدامةعلى حسييياأ المنظور األكثر جدوت وا(الشيييعبوية-اآلنية) التعبوية  
 .ألجلالمنظور طويل ا والت امات 

 
ً   ،التلد  لمشكلتي البطالة والتشغيل في العراق)وهما مشكلتاص مترابطتاصإّص     (ولكنهما مختلفتاص تماما

لييياسة وتنفيذ سييياسيية تشييغيل وطنية ت خذ بنظر ا عتبار ثالث تعييايا رئيسيية تعد مص    يجأ أص يبدأ
 ي:وه ،بمثابة تحديات أساسية تواجه لياسة وتطبيق أية سياسة في العراق

  
وفي    ،وجود إشيكاليات عديدى في كيفية تحديد واحتسياأ المؤشيرات والمتغيرات األتتليادية الكلية  -1

دوص    ،تحديد الرؤت والتليورات ودالة الهدف الخالية بسيياسية ما  .. ألص مص سير الممكصمدت دتتها
 .ا تفاق على حج  وطبيعة المشكلة التي تتلدت هذم السياسة لتذليلها

  
إص هذا النمط   بمع ل عص نمط التشييغيل الحكومي القائ .  ،ة سييياسيية تشييغيل وطنية يمكص طرح أي  -2

التي  تنموية مص سياسة التشغيل الوطنية    اجتماعية أو  د  أية جدوت إتتلادية أوويبدّ ،  ويعيق  ،يتعار  
 .عص هذا النمط يُفتََرُ  بها اص تُقّدَ  بدائلَ 

 
لتعار  ليييار  بيص واتع نمط    ه سييييؤسيييّ خالف ذلك فإّص بقاء نمط التشيييغيل الحكومي على حال

أعّدتها،  التي    )أ  سيياسية التشيغيل(،وبيص توجهات السيياسية البديلة،  المعتمد مص تبله  "الحكومي"التشيغيل
  ت عليها، الحكومة ذاتها.لادتو
 
الى هي أحوج ما تكوص    حتّى اآلص،  التي أتّرتها الحكومة العراتية  ،التشييغيل الوطنية ات إص سييياسيي  -3

 .الشركاء المعنييص بها مة لكافةومل ِّ  ،وفاعلة ،خليات عمل محددى
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سيتراتيجيات الوطنية األخرت( ينبغي  الخطط وا جميع السيياسيات وهذم السيياسية)كما هو شي ص  كما إّص    

واأل ميات  مية إبتيداًء بياألجيابية على أسيييييئلية محيددى تتعلق بطبيعية وحج  المشييييياكيل  أص تكوص ُمل َ 
للحكومات المحلية في   القطاعية)واألجتماعية(  المؤشييييرات واألولويات وااشييييكاليات التي تعكسييييها  

 المحافظات، وللمؤسسات التابعة للحكومة ااتّحادية في ذات الوتت.
 

 2014قبن عام  في العرام  اذا لان السعبب الرةيس لدشعن السعياسعا  )وال تت وا سعتراتيجيا  الم تلدرا  واذا 
فحت ى عندما يلون     2014، فإن بذ  المشعللر   عبح  معرلب ر منذ عام  و نق  ا لتزام وليس نق  التموينب

قبعن الج عا  )و  عععععحعاب    ، فعإن  بنعاص مشعععععللعر ععدم القعدر  على التعبير عن بعذا ا لتزام منبنعاص التزام
لل در بالت تيتلم ععععلحرا المعني ين ب ذ  السععععياسععععا  ا ، )فضععععالي عن  ععععن اع القرارا    وتتحم ن الج ا  المع

 المسؤوليا  المترتبر على عدم ايجاد حلون واقعير لمشالن ل ذ   
 
 

 المحور الثالث
 

 القطاع الخاص، النمو، التنمية، التشغيل:
 

 والمحّددات والمعيقات الرئيسةخالصة التحديّات 
 
 

 نمت تقسيم الوماةث واألدوار من  الل او  في إتاربال اإلرادا  السياسير لتبيعر الدولر  و  ي ز
 
 

ن على الري  الندتي)ععاةعدا   عععععادرا  الندت ال عاما، ويتم   بينمعا يعتعاا القتعاع نالععامن الحلومي، ويتتدع 
ي وفاعلير من   ين لترسعيد وإدامر مابر  نالدولر العميقرن)وبي دولر موازير  لثر قو  ي وندوذا اسعت دامه نسعياسعيا

ي من رقابر السعععلتا  األ رالدولر التقليدير، ألن  ا  لثر   را ث و    متحر  علي ا، و لثر حري ري في العمن والت عععر 
ناإلنجعازن من عاا   وبينمعا يسعععععم  ذلعص ل عذ  العدولعر نالعميقعرن بمقعايضعععععر الرواتعب والومعاةث والمنعا عععععب  

 واإلمتيازا  بعنال و  اإلنت ابين 
 

عي ن من اإلقت عععاد، يعمن نالقتاع ال ا ن في العرام  -بينما يحدب لن ذلص على مسعععتوم نفوقي  دولتين مع
ن، ويقوم بأداء وماةث و دوارنسععععياسععععيرن من  الن  ي على مسععععتومنبعنى تحتي رن تابعر للمسععععتوم األو  حالي ا
رتدعر الربحي ر، يلون بدف ا الرةيس بون لضن ونمعرالمرن نر س   ممارسععته ألنشععتر ناقت ععادي رن محد د ، ومع
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مر في العرام اآلن    المان المالين الالزم لضعععمان سعععيتر  نالقوم السعععياسعععيرن الرةيسعععر الحالمر تحل ِ ، والمع
د  ك مملنر، وتقديم   وضعمان تقاسعم نر س المانن بذا، وتوزيعه، ونمعحا ع عتهن بين بذ نالقومن ذات ا ألتون مع
 مبررا نشعرعيرن، ونمشعروعرن لتبرير التشعب ب به، وعدم السعماا ألينقومن   رم)عداباا بانتزاعه من ا  

 ع ال ا ن في العرام ليس  جديد  اوبذا الدور، وبذ  الوميدر لع نالقت
 

لقد سعبض لعععععع نالدولرن العراقي ر)في مراحن سعابقرا وإن قام  بعععععع ن لضن ونتوميثن قتاع  ا نموازين  
للقتعاع ال عا  التقليعدي، و وللع  إليعه م عام و دوار مشعععععاب عر ل عذ    ير  ن  الدرم بين الحعالتين بو  ن  تلعص 

ترف ِععرنعليعه، ولعان بو من  نالعدولعرن لم تلن متمعابيعر م  بعذا نالقتعاع ي، ونمع رنعنعه تمعامعا سعععععتِقلع  ن، ولعانع  نمع
حد د  ب عرامر سعلتوير شعديد  المرلزيرا   رين معلومر)ومع نيتتد ننعلي ا، ولم يلن يح عن من ا إ   على نح ع 
د  سععباب بقاءبا و نندوذبان   مننالداةض اإلقت ععادينالذي لان  تع يمن عليه، لما لم تلن بذ  نالدولرن تسععتم 

 نبيمنت انمنه)لما يحدب اآلنا و
 

ين ين  لقد لان نالقتاع ال ا ن في العرام داةماناقت ععادي ا ي ناقت ععاديا ،  و يعمن في إتارنترتيبا ن تعبقيِه قتاعا
ا اآلن فقد ا ععب   وتلون األدوار األ رم له)بما في ذلص دور  السععياسععيا  بداث ثانوير   ،  بدرجر  سععاسععير  م 

ين بامتيا   بععع نح انرن  تمت  ت  ، ونفاةقر الربحي رن اآلن  اللثير من  نشتته نالرةيسرنز، وباتبذا القتاع نسياسيا
لترللمساءلر والرقابر وا   ي عابر  بذ  ناألنشترن  سياسير باةلر تجعن بعععع ناآلليا ن    ثرلمعالحقر والعقاب، و ير مع

 القانونير التقليدير التي تعمن بذ  نالترتيبا ن الرادعر في إتاربا العام 
 
األنشععتر ناإلقت ععاديرن للقتاع ال ا  اآلن، بي جزء من األنشععتر نالسععياسععيرن للمنمومر الحالمر في إن   

ولنتيجرك منتقيرك    بالضعرور ا جزءاي من بذ  المنمومر   عب )وتالي فإن  القتاع ال ا  ذاته قد  العرام، وبال
)نابيْص عن  ، إضععاث بذ  األنشعترر األتراث الداعلر والم يمنر في بذ  نالمنمومرنلذلص، لم يْععد من م علح

  االعمن على تدليل ا  وتقويض ا
 

ا عبعار  عن ن ذرعن،  من  الجزء الرةيس والدعاععن  لقعد بعا    القتعاع ال عا  العراقي اآلن)في الغعالعب األعم 
 تستمد  قوت ا وثروت ا وندوذبا مننتعسد  ان في است دام السلتا  الموْللْر إلي ا، ومن الح انر الممنوحر له

  ون،  و  يرع معني رك بأحلامهالما لو  ن  ا فوم القان )
 

ث ب ععدت انولينن  و نسععرلانن، ينوب عن قوم   ولم يلن للن  ذلص  ن يحدب ، لو   ن  بذ  ناألذرعن تت ععر 
سعياسعير متندذ   تريد وتسععى ألن يبقى بذا الوضع  على حاله، ألن هع  فضعن األوضعاع بالنسعبر لجمي  األتراث 

- ، الذي يعماِرس  نشععتتهنالسععياسععير نالقتاع ال ا  ن، من  نالنمت ال ا  ن   بما في ذلص بذا المسععتديد  منه
ي   اإلقت اديرن في العرام حالي ا

 
إن  بذا نالقتاعن  ير معني)بن وليس من م ععلحتها توثيض التدا ععين ذا  ال ععلر باألنشععتر التي يمارسعع ا، 

م ل عا، و  بعأنممعر  الحوافز المرتبتعر ب عا    فشعععععرعيتعه، لمعا حوافز ، لمعا نتعام  و  بعاإلتعار القعانوني المنم ِ
 عمله، لل  ا مرتبتر بعالقته نالعضويرن م  نالمنمومرن السياسير التي با  جزءاي من ا 
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)وإلى اآلنا، يعماِرس بذا نالنمت ال ا ن مننالقتاع ال ا ن نشععععاته ناإلقت ععععادين في 2003ومنذ عام  

 مجا   رةيسر بيز
 
ض بذلص  ي  نشعات األسعتير  - ي من السعل     ليقو  ي واسععا  ملانير للن وض بإنتاجير القتاعا     راد الذي يشعمن نتاقا

الرةيسععر، ويعضععِعث قدرت ا)الضعععيدر   ععالياعلى المنافسععر، ويعمن على تدليصنسععالسععن القيمرن ال ا ععر 
 مياوير  ا ب ا)زراعرل  ناعرل مستلزما  بناء وتشييدل دوير ومستلزما  تبيرل  ناعا   ذاةير ولي

 
يانشعات المقاو   الحلومير  - ي وإجراةي ا ت ل ث تقني ا ر  )وبو نشعات بداةي ومع    حيب   إملانير ألي تحديب وتتو 

 في البنى التحتير األساسير 
 
ي، والتي بات     - ر في نمام ونمنموما نالتعليم القاةمر حاليا نشات التعليم   حيب   إملاني ر ألي تحديب  و تتو 

بع معن  رن   عرم  اآلن  دعععْ تع ْعلع  بعععدوننمعع حعتع ى  قعععارنعععري  معع نعوععيعععر،  واألدنعى  ي،  دعععا تع علع  األلعثعر  نالعمعنعمعومعععا ن   يعن 
نشعات المعضعاربر، والتجار   ير المشعروعر، وت ريب العملر، و سعين األموان، واإلفال  من نالسعلتا ن    -

 الضريبير والجمرل ير   حيبع   إملاني ر لتحقيض  ي  استقرار مالي  و نقدي 
 

م،  و في الم ا  اإلقت عععادي رناللعلي رن الرةيسعععر)معد   نمو الناتج، والتضععع   لر سعععتنتِلس جمي  المؤشعععر  ح ععع 
والبتالر، وتلوين ر س المان الثاب   ا، وستعقْم  المبادرا  والمشاري  الريادير)الدردير والجماعيرا في جمي   

ن  ي   د المجا  ، وت تدي الحوافز الالزمر للعمن واإلسعتدامر   وسعتتحو  تر  و اسعتراتيجير تنموير إلى مجر 
  دعر،  و  لذوبر نمرير،   قيمر و  معنى ل ا على  رض الواق  

 
 اإلقتصادي للشباب في المرحلة اإلنتقالية-ثانياً: الشباب والبطالة و التشغيل/الدور السياسي

 
مص نوع خاص تجمع بيص  "شيراكة"ونشيوء  ،عد  وعيوح دور الدولة والقطاع الخاص في المرحلة األنتقاليةإّص  

) المرتبط والمسيتفيد مص السيلوك الريعي لهذم الدولة( يشيكل  "القطاع الخاص المالي"و،  رأسيمالية الدولة المالية
ما  تنامي الدور األتتلياد  للشيباأ. فمجا ت عمل الشيباأ تقع تماما خارج دائرى أفي جميع األحوال عائقا  

 عالم.أ "الشراكة"
 
غر، ومص المشييروعات  إ اط  وجه النشييأوجميع    ،والخدمات سير المالية  والمتوسييطة،  ،اللييغيرىتناهية اللييِّ

طار إالمفعيييلة للشيييباأ في العراق حاليا( تقع كلها خارج   وهي مجا ت العمل)الحقيقي القائمة على المبادرى
الييمشيييييييار  بيي  "الييتشييييييياركيييييية"الييعييالتييية   الييخييياص  والييقييطييياع  اليييدولييية   اعييالم. فييي  ليييييهيييا  إيييص 

 "أدوات" سييياسييية، أو إلىلىإوتحويله     ،ريأ" الشييباأ أتتليياديا في بلده تغ"سييباأ أحد أوربما كاص هذا  
وحرمانه  مص الحليول    ،د وتعياؤل حليته  مص الفائ  األتتليا  ،هامشيييص في سيوته  الوطنية  "وسيطاء"



الدولة و القطاع الخاص وسياسات التشغيل في العراق: أبعاد المشكلة وإشكالية الدور19

 
 

والتوا ص والسال     ليكونوا عنلر األستقرار  ،والعرور   ،لبناء التراك  الرأسمالي الكافيعلى فرص حقيقية  
 ى والسلبية التي يفرعها سلوك الدولة والمجتمع عليه  اآلصبد ً مص الخيارات العارّ  ،في هذا البلد 

 
  ،عالتة الشيباأ بالسيوق   فإصّ   ،الرئي  لدور الشيباأ في المجتمع د حدّ ومع التسيلي  باص البعد األتتلياد  هو المُ 

  موتف الدولة لتباأعد  وعيوح ول  يعود  ت ال ملتبسية وسير واعيحة. والسيبأ في ذلك   ،األنتاجو بوسيائل  أ
كلما بقيت   ،كلما طالت مرحلة عد  اليقيص هذم. وودور األنشييطة الخاليية في األتتليياد   ،ذاتها بلييدد دورها

للثروى والمكانة وتوى  وبيص السيوق كخالق    ،َ عة بيص الدولة كخالقة للوظائفاألنشيطة األتتليادية للشيباأ موّ 
  .الدور

 
تليادييص  انطالتا ً مص كونه  فاعليص اتحقيقية،   شيباأ إلى توى اتتليادية وسيياسيية  وهذا هو ما يعيق تحول ال

  .وتابلة للدفاع عنها في ذات الوتت  ،جلهاأوذات مليييال  تسيييتحق العمل مص   ،عيييمص فئة اجتماعية محددى
. ولكص   يمكص  و سييوق سير رسييميةأ ،سييواء أكانت سييوق رسييمية،الشييباأ يقوموص بدوره  في السييوقاص  

مؤسيسيية  في اتتلياد ريعي يفتقر الى ال  ،قي  األنتاج والكفاءى التنافسييةأو مؤمنيص ب  ،ص يكونوا منتجيصأللشيباأ  
نقسييا   مص العييغوط )الداخلية والخارجية( الناجمة عص اا  ويخعييع لك  هائل ،والتنظي  ووعييوح السييياسييات 

 . (السياسي)بدرجة اساسية
 

بل مص    ،ة التي يواجهها الشييباأ في العراق) في المجال األتتليياد (   ترتبط باألنتاج والسييوقشييكالياص اا
نتقاص مص  واا ،ل( المطلوأ حاليا لقدرته  على احداث التغيير)والتحوّ دراك القوت السيييياسيييية الحاكمة  إعد   

 .مكاناته  وتدراته  بهذا اللدد إ
 

تهيمص عليها الحكومة  الذ  يتجسيييد في عوائد الليييادرات النفطية التي  ليييرار على "تو يع الريع" )اص اا
مص الفئات والشييرائ     كما سيره ترفعة عص الدور األتتليياد  للشييباأ)( يجعل الدولة الريعية مهيمنة مطلقة
  في دمجه  في ص ل  تنجإ  ،و يع سيتعمل على تحييده  سيياسييا ًها ومص خالل خليات هذا التنّ أ. كما (المجتمعيّة

وانماط ادارى حكومية تتغلغل    ،ومؤسييييسييييات دولة  ،منظوماتها الريعية)وهي منظومات تي  ثقافية وسييييلوكية
 العمل والنشاط كافة(. وتمار  هيمنتها في مجا ت 

 
ل مص خالل دفعه  للعم  ،ته  الحقيقية على احداث التغييروتدر  ،ريد الشيييباأ مص امكاناته  الفعليةوبهذا يت  تج

تلياد  الخاص ظي  فائعيها األتوعاج ى عص تع  ،ومكرسّية للسيلوك الطفيلي  ،في انشيطة سير تابلة لسسيتدامة
 ف.بها في نهاية المطا

 
 م رجات قطاع التربية والتعليم، وأحتياجات سوق العملثالثاً:  

 
 

 إّص احتياجات سوق العمل مص مخرجات التعلي ، هي )وبشكل رئي ( احتياجات القطاع الخاص ذاتها.
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رابط بينها وبيص احتياجات سيييوق  ، و   تتسيييّ  بالعشيييوائيّة)كّماً ونوعاً(وإلى هذم اللحظة فإّص هذم المخرجات 

دفية، لي  تشيييييغيالً)بيالمعنى الُمسيييييتيدا  للتشيييييغييل(.   العميل الفعليّية إ ّ بيالليييييدفية.. والتشيييييغييل بيالليييييُ
 ، ومنها:إّص أسباأ ذلك كثيرى

 
على اكتسيياأ المهارات التي تد تتي  له  فرص للعمل في القطاع الحكومي"   إّص تركي  العاطليص عص العمل  -

ليييات والمهص والحرف والمهارات التالعا "، على حسييي ي يتطلبها العمل في القطاع الخاص، تد اأ التخليييّ
 ّدت إلى عد  تطابق هذم "المهارات" مع ااحتياجات الفعلية لسوق العمل.أ

 
  لي  للجامعات)األهلية والحكومية( خليات رلد احتياجات سوق العمل، وتلمي  أنظمة القبول على وفقها.  -

، ولي  للجيامعيات أ "اسيييييتقالل" علمي أو مهني بهيذا ال مرك يّيا)بيل وشيييييدييد المرك يّية( فنظيا  القبول مياي
 اللدد.

 
هذا هو أفعيل دليل على أّص "مدخالت" التعلي  سيتؤّد  بالعيرورى إلى   "البائ "إّص نظا  القبول المرك      -

خريجي ااعدادية)بما في   "مخرجات"   عالتة لها بإحتياجات سوق العمل. فهذا النظا  يُرّكِّ  على  ّج جميع
، ليحليييييلوا على بكيالوريو  "الوجياهية" المجتمعيّية "ال ائفية"، ولي   اعيدادييات المهنيّية( في الكليّيات ذليك ا

ّرى بهدف ترسيي  أسي  رليينة لتنمية "المهارات" الشيخلييّة مرتفعة اانتاجية، الخالقة لفرص التشيغيل، والُمدِّ 
 للدخل.

 
) بسبأ ااعطرابات  2021-2019ل كارثي)وهي المتدنيّة ألالً( خالل المدى  لقد تدنّت نوعية التعلي  بشك  -

السييييييياسييييييية، و حركيات ااحتجياج، وجيائحية كورونيا( .. وتخّرجيت أعيداد كبيرى مص الطلبية خالل هيذم  
السييينوات)والكثير منه  وجدوا فرلييياً للعمل أثناء دراسيييته ، بسيييبأ عد  التحاته  بالدوا  "حعيييوريّاً" في 

وتيا  المؤسيييسيييات التعليمية بتدريسيييه  "ألكترونيّا" أو عص بُعد(، ليجدوا أنفسيييه  في خعييي  ركود كليّاته ،  
اتتلييياد  كبير، وظروف سيييوق سييييّئة، جعلته  يهملوص دراسيييته ، ويقبلوَص بوظائف سير  ئقة و متدنية  

 األجر)هذا اذا توفّرت مثل هذم الوظائف ألالً(.
 
تهيئة "الكوادر الوسيطية")وهي الكوادر التي يحتاج اليها القطاع الخاص إّص المؤسيسيات التعليمية التي تقو  ب  -

 بشّدى(، أّما أنّها "ماتت")علميّا ومهنيّا(، أو أنّها على وشك"اانقرا ".
 
% لللحة، 10.2%)مقابل  27.8مع أّص حّلة اانفاق على التعلي  مص إجمالي اانفاق الحكومي العا  هي    -
( ، إ ّ أص هذا التعلي    يفي إ ّ تليالً باحتياجات سيييييوق العمل للقطاع  2018ااجتمياعيةف  % للحمياية  3.2و  

، 2020الخاص. )الملييدر: و ارى التخطيط، الجها  المرك   لإلحليياء، تقرير أهداف التنمية المسييتدامة  
 (.8ص 
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وص) في جميع المجيا ت  ، و  الميدراء التنفييذيوص الحكوميّ في القطياع الخياص     يميار  أليييييحياأ األعميال  -

بشيكل  عا ، وفي القطاع الليناعي بشيكل  خاّص( سيوت دور محدود في تحديد األولويات ا سيتراتيجية ذات 
مع و ارى التخطيط(، وذلك   –نمطي    –إحلييائي    –مص خالل تنسيييق إدار   أ نمية القوت العاملة)اللييلة بت

كته  في الكثير مص"اللجياص التنسييييييقيية"  على الرس  مص رسبته  في تحقيق ذليك، وعلى الرس  مص مشيييييار
 .التي   تتمتّع ب يّة لالحيات، أو خليات عمل، أو سلطات واعحة "اللجاص"أللحاأ الملال .. هذم 

 
( مص أجل تنمية  2003إّص جميع المؤسيييسيييات ذات الليييلة تعمل ومنذ سييينوات عديدى)على األتّل منذ عا     -

فياق على معيايير  ل  يت  وعيييييع"إطيار وطني للمؤّهالت"، أو ااتّ تيدرات القوت العياملية في العراق.. ومع ذليك 
و طرق اختبار المهارات واعتمادها، أو سييييياتات اعتماد التعلي  والتدريأ الفني والمهني  محددى للكفاءى ، أ

 .. كما أّص الروابط ما ت ال ععيفة بيص مختلف البرامو التدريبية والتعليمية.
 
ة  - بتقيدي  التيدرييأ ترتبط بيالحكومية وتطياعهيا العيا . وهيذم الجهيات تتمتّع بيدرجية  إّص معظ  الجهيات المختليييييّ

ة بتقدي  التدريأ في القطاع   محدودى مص ااسيييتقاللية. وفي ذات الوتت  هناك عدد تليل مص الجهات المختليييّ
الخاص. ويعود ذلك إلى البيروتراطية الحكومية، و نقص الطلأ، وعييييعف القطاع الخاص على اللييييعيد 

 لالً( بيص المراك  التدريبية وألحاأ العمل والمراك  البحثيّة.ّسسي، وععف الروابط )المحدودى أمؤال
 
إّص القطاع الليييناعي)الخاص بالذات(   يتدّخل في تليييمي  المناهو التدريبية، و  في تحديد مواليييفات    -

ة بها، و  في تعييص الخبراء والمدراء والمدربّيص، و  ي خذ  في الحسييباص رسييو  خبرته  في   المعايير الخالييّ
 هذا المجال.

 
 وكميا في كيّل مجيال  خخر، فيالعراق يفتقر لوجود نظيا  بييانيات متكياميل للتعلي  والتيدرييأ الفني والمهني.   -

وهذا يعني أص األبعياد الوظيفيية الثالثة التي وعيييييعهيا البنك الدولي)مع الشيييييركاء المحليّيص( ، كإطار تحليلي  
سيييياتها في العراق)منذ عا   لتنمية تدرات  ( تد فشييييلت جميعها، وهي: ااطار  2013القوت العاملة ومؤسييييّ

 ا ستراتيجي، وااشراف على النظا ، وتحديد جهات تقدي  الخدمات.
 

التقرير الوطني لنهو النظ  مص  تنميية تيدرات القوت العياملية في العراق،  :  وخخروص )المليييييدر: البنيك اليدولي
 (.4-2ص  2013  ، العراق أجل تحسيص نتائو التعلي

 
 ولي  هذا الجهد هو مص نالهُ ااخفاق بهذا اللدد .. -

 
أّكدت "سيياسية التشيغيل الوطنيّة" )األولى( على "وعيع اسيتراتيجية وطنية للتعلي  والتدريأ    2011فمنذ عا   

هذا   الفني والمهني"، وعلى إنشييياء "مجل  وطني" لتنسييييق عملية تنفيذها.. وعلى أص تتعيييمص مسيييؤوليات 
المجل  أيعياً "توجيه الم يد مص السيياسيات الوطنية نحو المجا ت المتعلقة بتنمية المهارات والقدرات، وفقاً  

 لإلحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل".
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ت  بذل مجهودات كبيرى مص أجل إعداد "اسيييتراتيجية للتعلي  والتدريأ المهني" )بالتنسييييق    2012ومنذ عا   

حة" في القطاعيص العا  والخاص(،  مجموعة متنوعة مص "أليحاأ المليلمنظمة "اليونسيكو"، و  والتعاوص مع
 . 2014أص يت  وععها موعع التطبيق في عا  على 

 
لج ء مص    إص التركي  يجأ أص ينليييّأ اآلص على ت سيييي "هيئة تشيييغيل وطنية" لها مها  "سير تو يعيّة"  -

مص ااعتميياد على   العيياميية ااتّحيياد " .. وهو مجل  يُكّر  النهو  الريع النفطي، بييد ً  "مجل  الخييدميية 
مص الموظفّيص العاطليص عص العمل،   "السيياسيي" القائ  على تو يع الريع النفطي بشيكل إعانات على "جيوا"

 ويُعيد تو يع ج ء مص هذا الريع كي "ُحلص" سياسية سير ُمنتِّجة مص خالل"التوظيف" الحكومي.
 

الرئي )على وفق تانونه األسياسيي( هو أص يعمل،   العامة ااتّحاد  هدف مجل  الخدمة  وفي حيص يُفتََر  أصّ 
ويكوص مسؤو ً عص "التطوير المهني في القطاع الحكومي" ، فإنّهُ   يفعل أكثر مص تو يع الوظائف الحكومية  

 .على عدد محدود)وفي نطاق محدود( مص "الُمستفيديص" مص القطاع الحكومي المترّهِّل ألالً 
 
( ، 2010بالرس  مص إعداد ثالث خطط تنمية وطنية)في سعييييوص عشيييير سيييينوات فقط اعتباراً مص عا     -

وإترارها مص تبل مجل  الو راء، إ ّ أص هذم الخطط   تتعييمص أ  اسييتراتيجية أو برنامو عمل تفليييلي و  
و  توعيييِّّ  عنالييير الطلأ   واعييي  لتنمية تدرات القوت العاملة في العراق، و  تُقّد  أيّة حواف  لتنميتها،

ك)على نحو جّد   عليها، أو تُحّدد المجا ت التي تواجه فيها تيوداً حرجة .. كما أص القطاع الخاص ل  يشييييترِّ
وفاعل( في وعييعها)بالرس  مص كل دعوات و ارى التخطيط بهذا اللييدد(. ويعود ذلك بدرجة أسيياسييية إلى 

طارها)وتحت عييغوطها(، وباللييراع بيص مص يُفتََر  أنّه   الظروف الحاليّة التي يعمل القطاع الخاص في ا
 "ُممثلّيه")أو مص يّدعوص تمثيله(.

 
 

 ً  : قطاع العمل غير الرسمي في نطاق اإلقتصاد غير المنّظم في العراقرابعا
 
 طبيعة  مل القطاع - 1
 

تعمل نسيبة كبيرى مص المشيتغليص في الوحدات ااتتليادية، في ااتتلياد سير الُمنّظ ، عيمص بيئة اتتلياد كلّي، 
وسيياق اتتلياد  يتميّ  بوجود تطاع عا  كبير، وفرص محدودى في تطاع خاص عيعيف، وبيئة أعمال سير  

و بدونها(، و عيعف وتليور  ُمسيتقّرى وسير مؤاتية)سيواء مع ااعيطرابات األمنية والليراعات السيياسيية،أ
ع في المشيياريع، واااطار القانوني الُمنَّظِّ  والحاك  والداع    نهيار منظومة الخدمات ومرافق للتشييغيل والتوسييّ

 البنية التحتية األساسية.. وأخيراً الفساد الذ  يؤد  إلى انعدا  الثقة في المؤسسات.
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ااتتليياد سير المنّظ ، وهي مشيياريع متناهية اللييغر، إّص معظ  مشيياريع القطاع الخاص تعمل في نطاق    -

ولغيرى، ومتوسطة، تديرها العائالت، وتواجه عدداً   يحلى مص المشكالت التي تحد مص تدرتها)المحدودى 
أليالً( على توظيف الم يد مص العاطليص.. وهي سير تادرى على الوليول إلى الخدمات المالية وسير المالية، 

للباحثيص عص عمل دائ  ، ألنها تجمع بيص سيلبيات ومسياو ء القطاع سير المنّظ  مص جهة، وسيرجاذبة أليالً  
 التي يواجهها القطاع الخاص ذاته، مص جهة أخرت. "التقليدية"والمشكالت 

 
  17-15ومص بيص مكونات التشيغيل في ا تتلياد سير المنّظ  هناك األطفال)الذيص تتراوح أعماره  ما بيص    -

% في عا   7.3، إلى 2016% في عا   4.9في سيوق العمل ، والذيص ارتفعت نسيبته  مص    سينة( المنخرطيص
2018. 

 
مليوص طفل في سيييّص المدرسييية ه  خارج    7.0مليوص مص أليييل    3.4وعلى وفق بيانات البنك الدولي فإّص    -

وأّص    .. بيييص  33اليميييدرسييييييية  أعيميييارهي   تيتيراوح  )اليييذييص  الشيييييبييياأ  ميص  أُمييّيوص.   %15-29   سييييينييية( 
-   ً % مص القوت العاملة العراتية 31.6فإّص ما نسييييبتهُ    undp إلى البرنامو اانمائي لسم  المتحّدى واسييييتنادا

 دو ر. 3.10تُعّرف بكونها مص عمص فئة "العامليص الفقراء" ب جر يومي يقل عص 
 
 % تقريباً مص اجمالي القوت العاملة في العراق،39ومع أص نسييييبة التشييييغيل في القطاع العا  تلييييل إلى   -

% للقطاع الخاص(، فإّص هذا القطاع)ببطالته المقنّعة وإنتاجيته العييئيلة جداً( هو بحك  األمر 50-40)مقابل  
الواتع عبارى عص "شيبكة أماص اجتماعي"، يليطّف العراتيوص العاطلوص عص العمل في طوابير للحليول على  

 وظيفة"خمنة" فيه، ب جر أعلى ، ونظا  تقاعد سخّي.
 

مة سير الُمنظَّمة في حالة المقاوليص مص الباطص.العا  هذاوحتّى في القطاع   ، تظهر السِّ
 

، فقد فشيل القطاع الخاص الُمنّظ  في اسيتيعاأ األعداد المت ايدى مص الشيباأ وهكذا، وعلى سرار القطاع العا 
منظَّ  يقو   ( ، مما جعل القطاع سير الهذا البحث   الداخليص إلى سيوق العمل)ألسيباأ تّ  التطرق إليها في سيياق

بيدور رئي  في اسيييييتيعياأ العيامليص اليذيص   يتمكص القطياع العيا  والقطياع الخياص"الرسيييييميّياص" معياً مص  
 استيعابه .

 
إّص سيمة العمل سير المنّظ  هي احدت القعيايا الرئيسية التي تتحّك  بطبيعة ومحتوت "بُنية" القطاع الخاص   -

ؤثّر على نحو حاسيي  في جودى المنتجات والخدمات ، وكذلك في العراق، وتكّر  اختال ته الرئيسيية.. وهي ت
 على مردودات الوظائف.

 
لة النهائية( سييييييكوص لديه متوسيييييط أجور أتّل، وحواف  أتّل، وعد    وهكيذا فإّص القطياع الخاص)في المحليييييّ

 استقرار وظيفي أكبر.
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سيعي األفراد لمواجهة أ مات إّص هذا اانتشيار المت ايد لسنشيطة الليغيرى في ااتتلياد سير المنّظ  يعك   

نقص التشيييغيل والدخل في األجل القليييير، ولكنّه سييييكوص سير تادر على ااسيييتدامة في األجل المتوسيييط  
 والطويل، وسيعمل على تكري  جميع سلبيات ومساو ء العمل سير المنّظ  في ااتتلاد.

 
ة في ااتت  - % مص السيكاص يعملوص  30لياد ، فإّص  وباسيتخدا  نوع التشيغيل كمؤشير رئي  للسيمة سير الُمنظمَّ

 (. ويعمل عدد كبير مص سكاص الريف في أنشطة  راعية عمص هذا التلنيف.2020لحسابه  الخاص)
 
 % فقط مص العامليص المشموليص بالمس  أعالم لديه  عقود مكتوبة.14إّص  -

 
بات الطبيعة سير المنظَّمة  % فقط يحليلوص على إجا ى سينوية مدفوعة األجر، مما يشيّكل دليالً على اث8إّص    -

 لعالتات العمل.
 
 %(   يتمتّعوص ب يّة تغطية عماص اجتماعي تتعلق بالعمل.91إّص سالبية العمال في المس ) -

 
 (.2021( ، LFS)الملدر: منظمة العمل الدولية وخخروص، مس  القوت العاملة)

 
ألف عياميل في القطياع    600حياليّياً  تشيييييير أحيدث البييانيات الحكوميية إلى أّص العيييييمياص ااجتمياعي يغّطي   -

 .مليوص عامل تقريباً( 5.25الخاص)مص إجمالي عدد العامليص البالغ 
 

  ،، نوفمبرلتشعرين الثاني )المليدر: منظمة العمل الدولية وخخروص، تشيخيص ااتتلياد سير المنظَّ  في العراق
 (.23ص 
 
 
 دوافع الِسمة غير الُمنَّظَمة لإلقتصاد: -2
 
 األمنيةاألوضاع  -أ

 
عص ااستقرار)ألسباأ عديدى منها استخدا  العنف لحل الن اعات  الوعع األمني في العراق بعيداً    ما ي ال  -  

 أو للولول إلى الموارد، وإنعدا  الثقة بيص الحكومة والمواطنيص(.
 
 إلى ارتفاع معد ت الفقر والحرماص. 1991وأدت هذا الوعع سير المستقّر منذ عا   -

 
منهيا األثر على    الوعيييييع يعرتل عمليية إعيييييفياء الطيابع الُمنظَّ  على ااتتلييييياد مص خالل عدى تنوات وهذا  
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، حيث ت  خلق "جيل عيائع" مص الشيباأ ذو  التحلييل العلمي المحدود والمهارات التقنية  مسيتويات التعلي 
 القليلىة القابلة للتشغيل

 
 الفساد اإلداري والمالي والسياسي -ب
 
 عالتة طردية بيص الفساد وااتتلاد سير المنّظ .هناك  -
 

و يحتل العراق مرتبة متقدمة في الفسيياد عييمص مؤشيير مدركات الفسيياد لمنظمة الشييفافية الدولية، باعتبارم  
 واحداً مص أكثر الدول فساداً في العال .

 
إنفياذ التشيييييريعيات واللوائ   وحتّى في إطيار تقييميات ديواص الرتيابية المياليية وهيئية الن اهية، وتقيارير مراتبية و -

هات مختلفة، فإّص هناك إشييارات لييريحة وواعييحة إلى أوجه تلييور كبيرى مص   اللييادرى عص ملييادر وجِّ
 حيث المهنية والشفافية والن اهة.

 
إّص الفسياد في العراق   يرتبط فقط بتدني جودى المؤسيسيات واافتقار إلى الحوكمة، ولكنه يؤد  أيعياً إلى   -

ى التنسيييق والتو يع الواعيي  للمسييؤوليات، وإلى تدرى أتل على التخطيط المالي واادار ،  سياأ القدرى عل
 وإلى سوء إدارى الموارد، وبالتالي إلى إعاتة عملية التنمية.

 
ولهذا فإص أليحاأ المشياريع ورّواد األعمال يُلينِّّفوص الفسياد بإعتبارمِّ أكثر التحديّات والعقبات خطورىً أما   

في العراق، ألّص الفسياد يجعل تكويص األنشيطة وممارسيتها ذو كلفة باهظة، في بيئة هي سير    ممارسية األعمال
ر نمو حج  األنشيطة في إطار ااتتلياد   مالئمة أليالً لممارسية األعمال على نطاق واسيع ومسيتدا .. مما يفسّيِّ

 سير المنظَّ  في العراق.
 
 اإلطار القانوني غير المالئم -ج
 
في هذا المجال بالقدرات المحدودى للحكومة على إنفاذ وتطبيق أحكا  القوانيص ذات الليلة تتجسّيد المعّوتات    -

، مثل البيئة التشيريعية المتقادمة،  د بتنظي  التشيغيل وممارسية األعمال.. هذا إعيافة للعوامل التقليدية بهذا الليد 
 ما ت ال نافذى وسييييارية المفعول. والقيود على التشييييريعات الجديدى، وعد  وجود لوائ  تنفيذية للقوانيص التي  

ويمكص أص يكوص لمحدودية وعي العمال والمؤسيسيات بالحقوق واالت امات التي تنّص عليها أحكا  القوانيص    -
 النافذى للة بهذا الموعوع.

 
كما يعمل انعدا  الثقة بالمؤسييسييات الحكومية)بإعتبارها سييلطات داعمة لتطبيق القانوص بشييكل عادل على    -

على تبرير اانخراط المت ايد في تميي ، بشييييكل منلييييف وكفوء وفعّال(  على تقدي  الخدمات دوصالجميع، و
 أنشطة ااتتلاد سير المنّظ )ارتباطاً ببنية الفساد المشار اليها خنفاً(.
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 ارتفاع الكلف، وضآلة المنافع، وقصور نظام الحوافز -د
 
اطات الطابع الُمنّظ  لإلتتليياد، مقارنةً بالمنافع  تتحّمل المشييروعات كلف مرتفعة للدخول في إطار واشييتر  -

 المحدودى المتوتعّة مص ذلك.
 
وي داد عأء هذم الُكلف مع محدودية الحواف  الكفيلة بإعييفاء الطابع الُمنّظ ، مقارنةً بالبقاء عييمص الطابع    -

 سير الُمنّظ  لإلتتلاد.
 
سير    - األعمييال  منييافع تطيياع  مع  التعييامييل  يت   تكيياليفييه  ولهييذا  مص  أكبر  بعييّدهييا   ، العراق  في  المنّظ  

 ااتتلادية)والمجتمعيّة أيعاً(.
 
إص هناك يقيص راسيي  لدت الكثير مص العامليص وألييحاأ األعمال في العراق، ب ّص القطاع سير الُمنّظ  يقو     -

حاليّة ب يّة مكاسييأ بتشييغيل ما   يسييتطيع القطاع المنّظ  تشييغيله.. وبالتالي فال يمكص مقايعيية هذم المنافع ال
ارسييية األعمال التي يعمل ّكوص كثيراً في إمكانية تحقيقها، في ظل الظروف الليييعبة لبيئة مممسيييتقبليّة يشيييُ 

 ، بقطاعاته كافة، في إطارها اآلص.ااتتلاد 
 

تُرت ما الذ  بوسييعنا فعله بهذا اللييدد.. بواتعية، وموعييوعيّة .. خخذيص بنظر ااعتبار خلييولييية واتع  
، وااتتلاد ؟الحال..   للنا ِّ ، والبلدِّ

 
 إص لدينا إتّجاهيصِّ للحّل:

 
ااتّجام األول هو الذ  أّكدت عليه منظمة العمل الدولية بهذا اللييدد، والذ  يؤّكد على أّص حّل ااشييكا ت    -

  المرتبطة بهذم القعييية يت  مص خالل المعييّي تُُدماً في تطبيق "خطة العمل لتطوير اسييتراتيجيات اانتقال مص
،  2021ااتتليياد سير المنّظ  إلى ا تتليياد الُمنّظ " ، التي اتترحتها منظمة العمل الدولية في شييباطففبراير

بمراحلها الخم )اعتماد ااطار الوطني لإلنتقالف تشييييكيل مجموعة عمل وطنية وتع ي  تدراتها على إعداد 
تنفيذ ا سييتراتيجية(.)الملييدر: منظمة  ااسييتراتيجيةف لييياسة ا سييتراتيجيةفاعتماد ا سييتراتيجيةف إطالق و

 ( p 62-56العميل اليدوليية، تشيييييخيص ا تتلييييياد سير المنّظ  في العراق، مليييييدر سيييييبق ذكرم ،  
ط، ألسيييباأ عديدى أهّمها أنّنا سير ُمهيّئيص     وإلى أص يتّ  ذلك)وتد   يتّ  ذلك في األجليص القليييير أو المتوسيييّ

.. فإّص الحّل هو لي  بي "شّص الحرأ" على أنشطة ممارسة العمال انجا  ذلك، أو سير جاّديص في فعل ذلك!!(
 في القطاع سير المنّظ  مص ااتتلاد.

 
" فرص التشيغيل فيه ، وُمحاليرتها ، وُمطاردتها مص شيارع إلى شيارع ، ومص "بسيطيّة" إلى  و  بيييييي"اجتثاثِّ

 أخرت.
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اً الكثير مص شييبهات الفسيياد(.. فنمنع  الحّل هو لي  في أص ن تي بييييييي "بجّرافاتنا")في ممارسيية  تشييوبها أيعيي

 العشيييييرات مص العميل في مكياص  ميا ، ونسيييييم  لغيره  بيالعميل)في إطيار التجياو ات ذاتهيا(، في مكياص  خخر. 
هو .. أص نجعيل هيذا "القطياع" أتيّل فوعيييييى.. وأص نجعيل "تنظيميه" مقرونياً بحواف   إّص ااتّجيام الثياني للحيّل   -

 .أكثر، ومنافع أكبر، وكلفةً أتلّ 
 
ااتّجييام .. هو أ   ، كلّمييا كيياص في وسيييييعنييا فعييل ذلييك.الحييّل على وفق هييذا   ص نجعييل العمييل فيييهِّ  ئِّقيياً 

وتبل لييياسة الخطط والسييياسييات والسييتراتيجيات، ومص ثّ  العمل على وعييعها موعييع التطبيق.. علينا أص 
 نجعل"الوعع العا " ُمهيّئاً لفعل ذلك ، ولتقبّل ذلَك أيعاً.

 
 ظومات" العمل كلّها.علينا تغيير "من

 
 علينا إيجاد بدائَل أكثر نفعاً ، وأتّل عرراً، وأدنى كلفة.

 
)مهم  ، سيكوص مجرد عبث    طائل مص وراءم.ا كانت النوايا حسنةً بلددم(دوص ذلك ، فإّص أّ  عمل 

 
 ً  السياسة الماليّة والموازنة العامة للدولة: األثر  لى التشغيل من  الل"التوظيف"    :خامسا

 الحكومي، وتوزيع ت صيصات اإلنفاق العام
 
 نمط توزيع "الت صيصات"  -1
 

 شقّيص هما:إّص التو يع الرئي  لتخليلات الموا نة العامة يترّك  على 
 
 استهالكي وطلأ(.ية)رواتأ وإنفاق الموا نة التشغيل-

 
 والموا نة ااستثماريّة) نمو، وتنمية، وإستدامة التشغيل(.-

 
تراك  رأ  المال في القطاع  في األجل القليير يمكص لتخلييليات الموا نة التشيغيلية أص تشيّكل مليدراً ل  -

 ، إص تعامَل معها على هذا األسا )أّ  كملدر للتوّسع والتطوير والتراك (.الخاص 
 

الخاص في العراق   يفعل ذلك)أو   يُسييَم  لهُ بفعل ذلك ألسييباأ سييبق لنا التطّرق إليها في   سير أّص القطاع
(.. بل يُجار  نمط اانفاق التشيغيلي)سير الُمنتِّو( في الموا نة العامة، ويؤسّي  مشيروعات  هذا البحث   سيياق

رى األجل تفتقِّر إلى ، لجني مردودات تلييييهذا  التشيييغيلي  ألجل، تتكيّف مع نمط اانفاقليييغيرى تلييييرى ا
 ، عاماً بعد خخر.تتغيّر بتغيّر تخليلات الموا نة ااستدامة، ويمكص أص
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مسيييييييتيييدامييية.  - تشيييييييغيييييييل  أنيييمييياط  والييينيييقيييديييية  اليييميييالييييييية  السييييييييييياسيييييييتيييييييص  تيييدعييي    و  

 وهو تطاع كثيف رأ  المال،  يُسيييهِّ  إ ّ بنسيييبة تشيييغيل واطئة جداً() فنشييياط القطاع المليييرفي الخاص 
الُمنتِّو) تد يكوص ااسيييتثناء اايجابي الوحيد هنا للقطاع المليييرفي الخاص هو تلك سير معني بااسيييتثمار  

القرو  المقّدمة لقطاع البناء والتشييد، وهي ترو  يقّدمها القطاع العا  أيعاً(.. وهو يعتاا بدرجة رئيسة  
العملة األجنبية  على تقدي  ترو  ذات طابع اسييتهالكي، ويمتهص المعيياربة مص خالل التطفّل على نافذى بيع  

في البنك المرك   العراتي)وفي إطار هذا النشييياط يت  دع  وتع ي  تجارى ااسيييتيراد التي ألحقت بالنشييياط  
 ااتتلاد  المحلي خسائر جسيمة(.

 
ما ي ال   سير أّص مجمل النشييياط الخاص الذ  يعتاا على تخلييييليييات الموا نة العامة)ااسيييتثماريّة(، -  

 ً ئا ً متلكِّ إجرائي، وبععيها اآلخر يتعلّق بالكفاءى في انجا     -ويواجه ليعوبات جّمة)بععيها حكومي  ،، وُمتعثِّّرا
 المشاريع(.

 
، وأسييلوبه التقليد  في التعامل مع هذم "التخليييلييات")بشييقيّها التشييغيلي،  إّص نمط تعاُمل القطاع الخاص   -

و"العائلية" للمشياريع، وحافََظ على خليائليها الرئيسية التي    "كرويّةيوااسيتثمار (، تد كّر  الطبيعة "الما
، وتدرات محدودى وعييعيفة على  مو)مسييتوت اانتاجية المنخف    تسييم  بإسييتدامة الدخل والتشييغيل والن
 لعيد تكويص وتراك  رأ  المال الثابت(.

 
 (2021)للسنة المالية والنفقات في الموازنة العامة للدولة مكونات اإليرادات -2
 
 ترليون دينار  101.320يعقد ر إجمالي اإليرادا  بمبلغ  -

 
 % من إجمالي اإليرادا  80ترليون دينار، وتشل ن ما نسبته  81.171تقد ر اإليرادا  الندتير بمبلغ  -

 
 اإليرادا  % من إجمالي 20ترليون دينار، وتشل ن ما نسبته  20.149تقد ر اإليرادا   ير الندتير بمبلغ  -

 
 ترليون دينار  129.993يعقد ر إجمالي الندقا  بمبلغ  -

 
ترليون دينار، وتشعلن ما نسعبته   100.856)تشعغيلير، برامج  ا عر، مديونيرا، بمبلغ  تقد ر الندقا  الجارير  -

 % من إجمالي الندقا  77.6
 
% 69.6دينار، وتشلن ما نسبته  ترليون    90.559تقد ر الندقا  التشغيلير) الندقا  حسب الوزارا ا، بمبلغ    -

 من إجمالي الندقا  



الدولة و القطاع الخاص وسياسات التشغيل في العراق: أبعاد المشكلة وإشكالية الدور29

 
 

 
  % من إجمالي الندقا  22.4ترليون دينار، وتشلن ما نسبته  29.136 بمبلغ تقد ر الندقا  الر سمالير -

 
% فقت من  18.1ترليون دينار للمشعععاري  اإلسعععتثمارير المحلير)ويشعععل ن ما نسعععبته    23.532بضعععمن ا مبلغ  

ي مبلغ  إجمالي الندقا ا   وبضععمن  لر من القروض  4.573ا  يضععا مو  ترليون دينار للمشععاري  اإلسععتثمارير المع
 األجنبير 

 
 العجز الُمخّطط واإلستثمار -3
 
 ترليون دينار  28.672يبلغ إجمالي العجز المع ت ت  -

 
هع    - ر  إن  نمت إععداد الموازنعر الععامعر في العرام يتععامعن م  بعذا نالعجزن، ولعأنع  نالت  عععععي عععععا ن المقر 

لاسععتثمار   فإن لم يلن بناص عجزنحقيقين، لان بناص اسععتثمار، وإن لان بناص عجزنفعلين، فإن  الضععحي ر  
 بو اإلستثمار 

 
إن  نعجزن الموازنر بنا ، بو عجز التنمير، وبو قبن لن  شعيء العجز عن تحقيض نمو اقت عادي قادر على    -

نتِجرن ل  لتشغين توفير فر نحقيقيرن و نمع
 
 القوى العاملة، وتعويضات الموظفين - 4  
 
ي  -  مليون موم ث  3.264 يبلغ عدد القوم العاملر للوزارا  والدواةر الممولر مرلزيا

 
% 41.4ترليون دينار، وتشعل ن ما نسعبته   53.839تبلغ ت  عي عا  نتعويضعا  المومد ينن في الموازنر    -

    ي  ن   لثر من ن عععث اإليرادا  % من إجمالي اإليرادا  53.1نسعععبته  من إجمالي الندقا  العامر، و ما 
العامر)الندتير و ير الندتيرا تع  ع   لرواتب للموم دين، وبذ  النسعبر تععْد من  على نسعب تغتير اإليرادا  

 العامر لرواتب المومدين الحلوميين من بين دون العالم لاف ر 
 

، 2021الموازنر اإلتحادير لجم ورير العرام للسعنر المالير   ، قانون2021ا لسعنر  23) الم عدرز قانون رقم )
 ا 2021نيسان  12ل 4625جريد  الوقاة  العراقير، العدد 
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 الرسوم الَكمرَكية -5
 
 
% من وعاءبا الحقيقي ، 10  الرسعوم اللمرلير   تتعدم  بحسعب تقديرا  وزار  المالير فإن  نسعبر تح عين  -

 ي المنافذ الحدودير بسبب ضعث وت ل ث وفساد اإلدار  ف
 
 ،العرام الى الدا لر  للسععل   يرادا  ا سععت  وقيمر  ،المتحققر  اللمرلير ا يرادا    بين  واسعععر  فجو   بناص  إن   -  

 ا     تسععععععععدر  لم  تباعد   وبحدود   ،اإلجمالير  ا ستيرادا    بقيمر  مقارنري   اللمرلير  ا يرادا    قيمر  بان داض   وذلص
  2018-2003 المد   الن المستورد  السل  على المتحققر التعرفر لنسبر لمتوسععت %82  نسععبر عن
 
  ا جمعالي  المحلي  والنعاتج  اللمرليعر  ا يرادا    بين  ا رتبعات  عالقعر  الى  النمر  عنعد     رم  فجوا    وبنعاص  -

  ا جمعالي  المحلي  النعاتج  الى  اللمرليعر  ا يرادا    نسعععععبعر  تتجعاوز  لم  حيعب   ،للعدولعر  الععامعر  ادا  ا ير  وحجم
  يعني  ممعا  ،اآلن  حت ى  ععاما  قعاةمعر)لعاتجعا   النسعععععبعر بعذ  زانت  ومعا  ،2018-2003  للمعد   لمتوسعععععت  0% 29

 ا جمالي  المحلي الناتج بحجم رنرمقا اللمرلي العبء ان داض 
 
  ل  درقرا ح عاةير السعنوير لسعنوا  مت  المجامي   لالج از المرلزي لالح عاء    لوزار  الت تيت  الم عدر ز  )

ي ز   ا داةر  المحاسبر لتقارير تنديذ الموازنر العامر عع وزار  المالير  يضا
 
بذا بو الموضععوع    إن  ا تالن بيلن اإليرادا  بذا بو انعلاس لا تالن ال يللي في اإلقت ععاد للن)وليس  -

  الذي ي منا بناا
 

التجارير، فإن  مقتضععععيا  الحد  األدنى من الحماير )للمنتجا   و  بالسععععياسععععتين الماليرلذا، و بقدر تعل ض األمر  
ي   ي لبيرا المحلي ر التي تتمت  بميز  تنافسعير نسعبيرا، والتي   تشعل ن  دوات ا المالي ر)و بم ا الرسعوم اللمرليرا عبةا

ر من السععلان، سععتعمنقراءعلى الد   للموازنر  دا  إضععافير لبير، على تحقيض إيرار، وبسععرع، والدةا  ال شعع 
يا لدعم األنشعععترالعامر للدولر من ج ر ي ضعععرورياي)وإن لم يلن لافيا اإلنتاجير للقتاع ال ا    ، وسعععتوف ر قدرا

ي  ساسيري ر ي ر من ج ر   رم  اير المتاثا م ادر لتوليد الد ن، وستوفر للدقراء)في نالمحل ي   ، وسلعا
 

ي   ا ال ا ر بموضوع التجار  ال ارجير، والسياسر التجارير وبذا ما سيت ض  لنا في الدقر )سادسا
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 التجارة ال ارجية والسياسة التجارية :سادساً  

 
 التجارة ال ارجية -1
 
  االستيرادات -أ

 
 ا4 15) رالندتي والمنتجا   السلعير للمواد   2020لسنر ا ستيرادا   إجمالي بلغ -

  عراقي دينار تريليون ( 18.4 ) يعادن ما  ي ،دو ر مليار
       يعادن ما  ي )دو ر مليار  ا8 13)الندتير  ير السععلعير للمواد  2020 لسععنر ا سععتيرادا   إجمالي بلغ  -

 الي اإلستيرادا  م%ا من إج90 89   وتشل ن بذ  اإلستيرادا  ما نسبته) عراقي دينار تريليون  ( 16.5
 ما  ي دو ر مليار ا6 1) الندتير للمنتجا   2020 لسنر ا ستيرادا   إجمالي بلغ  -

%ا من إجمالي 10 10   وتشععععل ن بذ  اإلسععععتيرادا  ما نسععععبته) عراقي دينار تريليون ( 1.9 ) يعادن
 اإلستيرادا  

 
)الم عدرز وزار  الت تيت، الج از المرلزي لاح عاء، مديرير اح عاءا  التجار لتقرير ا سعتيرادا  لسعنر 

 اp6-7، 5،جدون 2021ل تموز 2020
 
ا مليار دو ر) ي ما 204 6ما قيمته )  2020بلغ اجمالي اسعتيرادا  القتاع الحلومي) ير الندتيرا لسعنر    -

% من إجمالي اإلسعععتيرادا  السعععلعير  ير  45ترليون دينار عراقيا   وتشعععلن ما نسعععبته    399 7يعادن  
 الندتير 

 
ا مليار دو ر) ي ما 281 7ما قيمته )  2020بلغ اجمالي اسععتيرادا  القتاع ال ا ) ير الندتيرا لسععنر    -

% من إجمالي اإلسعععتيرادا  السعععلعير  ير  53ترليون دينار عراقيا   وتشعععلن ما نسعععبته    714 8يعادن  
 الندتير 

 
)الم عدرز وزار  الت تيت، الج از المرلزي لاح عاء، مديرير اح عاءا  التجار ل تقريرا سعتيرادا  لسعنر 

 اp 23، 2021ل تموز 2020
 

 الصادرات –ب 
 
ا مليار دو ر)بما  9 47بلغ  قيمر إجمالي ال ععععادرا  للندت ال ام والمنتجا  الندتير والمواد السععععلعير)  -

  2020ترليون دينارا لسنر  1 57يعادن
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ا   وبما  2020ترليون دينار لسععنر  7 49ا مليار دو ر)بما يعادن8 41بلغ  قيمر  ععادرا  الندت ال ام )  -

 ال ادرا  اإلجمالير  % من قيمر87نسبته 
 
   وبما نسعبته  2020ترليون دينار لسعنر    6 4امليار دو ر)بما يعادن  8 3بلغ  قيمر ال عادرا  السعلعير )  -
 % من قيمر ال ادرا  اإلجمالير 8
 
    2020ترليون دينار لسععععنر    8 2امليار دو ر)بما يعادن  4 2بلغ  قيمر  ععععادرا  المنتجا  الندتير )  -

 قيمر ال ادرا  اإلجمالير  % من5وبما نسبته 
 

، مديرير  2020)الم عدرز وزار  الت تيت ، الج از المرلزي لاح عاء، التقرير السعنوي لل عادرا  لسعنر  
 ا p 3-6، 2021إح اءا  التجار ل آيار

   
 عجز الميزان التجاري)لإلستيرادات والصادرات غير النفطية( –ج
 
يععاني الميزان التجعاري للعرام من العجز في تبعاد تعه التجعاريعر م  اللثير من البلعدان)التي يدترض  ن  عا  قعن   -

ي منها   حيبع  ن   ععادرا  بذ  البلدان) ير الندتيرا إليه، بي  لثر من اسععتير اي،  و الثر ت ل دا ادات ا) ير  نمو 
 زدتيرا منه   ومن بين بذ  البلدانالن
 

الممللعر األردنيعر ال عاشعععععميعر، اللويع ، لبنعان، الممللعر العربيعر السععععععوديعر، البحرين، قتر، سعععععلتنعر عمعان،  
، فلسععتين، جم ورير م ععر العربير، تونس، الجزاةر، المغرب   بن وحت ى  اإلمارا  العربير المتحد ، اليمن

  ال ومان!!!
 

 ر لبلعدان   رم من عاز ال عععععين، لوريعا الجنوبيعر، ترليعا، ايران، جنوب  فريقيعا، األرجنتين  بعذا إضعععععافع
قعد بلغ    2020إن  المجموع الععام لقيمعر اإلسعععععتيرادا ) ير الندتيعرا في الميزان التجعاري للعرام لسعععععنعر    -
 ترليون دينار عراقيا  532 16ا مليار دو ر) ي ما يعادن 836 13)

 
قعد بلغ    2020لقيمعر ال عععععادرا  ) ير الندتيعرا في الميزان التجعاري للعرام لسعععععنعر    إن  المجموع الععام  -
 ترليون دينار عراقيا  629 4ا مليار دو ر) ي ما يعادن 765 3)

 
)الدرم بين قيمر اإلسععتيرادا  وقيمر    2020وب ذا يلون إجمالي العجز في الميزان التجاري للعرام لسععنر    -

ا ترليون  -903 11ا مليار دو ر) ي مايعادن)    -071 10البلدان، قد بلغ)  ال عادرا   ير الندتيرا لجمي   
 دينار عراقي 
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  ، تقرير اإلسععتيرادا   )الم ععدرز وزار  الت تيت، الج از المرلزي لاح ععاء، مديرير اح ععاءا  التجار

 اp14-19،2021تموز ،2020لسنر 
   
 التجاريين الشركاء -د
 
 يعادن ما  ي دو ر مليارا  2 2) بقيمر ال عين من 2020 لسعنر لالسعتيرادا   قيمر  على بلغ  ال عينز    -
   الندتير   ير السععععلعير ا سععععتيرادا   جماليإ من (% 15.8 ) وبنسععععبر،  عراقي دينار  تريليون ا6 2)
 ،عراقي دينار تريليون ( 2.4 ) يعادن ما  ي ،دو ر مليارا  2) اسععتيرادا  بلغ    بقيمر زالجنوبير لوريا  -

  الندتير  ير السلعير ا ستيرادا   جماليإ من%ا 3 14)  وبنسبر
 
 عراقي دينار تريليون ( 1.8 ) يععادن ما  ي،  دو ر مليعارا  5 1اسعععععتيرادا  بلغع ) بقيمعرز   ولرانيعا   -

  الندتير  ير السلعير ا ستيرادا   اجمالي من%ا 1 11)وبنسبر
 
 عراقي دينعار تريليون ا52 1) يععادن معا  ي،  دو ر مليعارا  27 1اسعععععتيرادا  بلغع ) بقيمعرايرانز    -

  الندتير  ير السلعير ا ستيرادا   جماليإ من%ا 2 9)وبنسبر
 
ا  17 1)  يععادن معا  ي،  دو را مليون  3 979اسعععععتيرادا  بلغع ) بقيمعرالو يعا  المتحعد  األمريليعرز    -

  الندتير  ير السلعير ا ستيرادا   جماليإ من%ا 1 7)وبنسبر عراقي دينار تريليون
 
 عراقي دينار امليار2 913) يعادن ما  ي،  دو ر ليونما  4 767اسعععتيرادا  بلغ ) بقيمراألرجنتينز    -

  الندتير  ير السلعير ا ستيرادا   جماليإ من%ا 5 5)وبنسبر
 
 عراقي دينعار امليعار6 760) يععادن معا  ي،  دو ر ليونما  5 636اسعععععتيرادا  بلغع ) بقيمعرال نعدز    -

  الندتير  ير السلعير ا ستيرادا   جماليإ من%ا 6 4)وبنسبر
 
 عراقي دينعار امليعار1 519) يععادن معا  ي،  دو ر ليونما  7 433اسعععععتيرادا  بلغع ) بقيمعرترليعاز    -

  الندتير  ير السلعير ا ستيرادا   جماليإ من%ا 1 3)وبنسبر
 

لسعنر    ا سعتيرادا  تقريرج از المرلزي لاح عاء، مديرير اح عاءا  التجار ل)الم عدرز وزار  الت تيت، ال
 اp12، 5،جدون 2021تموز  ،2020

 
 

 لحك قلةّ  "ح إ لثسم  لك "تق ل
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ّ اأّن ماداكاكم  مف، و مد   د ماداكاكم  مانرخد  ةةكه  أةاكةاد إّن إهحكا  ماداكاكم  ها مق  كو ايم -

 قلة  ةيلم مادةاهمانرخد  ال ق كا قوّ  ر أهحد   

 سمد هلع مإلةافد مام  ةتد   ّ اأنّ   اي كوةم  مانرخد  ةةكه  أةاكةاد ّ اماإّن إهحكا  مالةافد مام  ها ةةاكع -
ّ ه  ماف  قياكةع ويل اقد ا ل قر ا   كهدا  )لإ ،ثل قاكةالا ةدع ما حيا وّ اأّن أةااااكاداا قحا"ا  مافماككا ماىاكهاةم  

 هما كوةم  مانرخد وسددي  )سفّل إهم مقىرل  اإلةفد مام  
  
ضا   إةكا مالخكص ماىكت ويل مالةافركاا لإ    "  س  ةيلع مااقد ا اهلم مايمدّ إّن مةافح مك مالةافد مام    -

وإ  ّ  ماف ا"ضّ ااا هيودّاك    اواة  إاةكقاط ويل  ّسمد ماخياا ة  ماساااااق ماحييدا   فديياك"مار ت ماحيحا  ماف   
 مةفد ماهك لإ ماىككجه ما  د  لإ ماسيع ماف  "فد

 
ّ  وكهيمن وإ  ةيلع مااقد ا اهلم مايمدّن مةااافح مك مالةااافد مام   ةحك أ ّ " ن  أّن ماةاا  امالخكص ماىكت ل ك

 قيا"  تمار تت إال تإل كقك ته
 

ّم تإكقي ت  إّن سّم  وة  ل اق  ما  م)مإلقفكج ماحييّ و افت "  مإلةاافح مك ةكإلةاافد ما)ةنحخط مايكا وّ ه    سر
 هنكه

 
ة اة  ل اقا  مإلقفاكج ماحييّ  ال قاةة ناك ة  هالع ماياكاا  إال كةع ل اةاّل  ل اقا  ماح  ام)ماحييّ و ماسااااي  ّ 

 اإقّحك إال كةع اقد ا مإلةفد مام  لإ ماىككجه
 

ةااا  ونةلك قمة قرسااايك ة  لامهي  مكقركص ماحسااافاو ما ك  انةااا ككّ اأقلخكص ةاااث اماحرككإ  هنكّ أّن ماةاا 
وكهيا وإ ماف ا"ض لإ ،ثل إقفكهيك ماحييّ ّ ةاقّيك قف مهع  مافاك"ة امافميديّ اقمة قرساايك)ة  هم  مااإ و 

ّ ة  اقساااافتق  هلم )مإلةاااافيثةد  اماعلمود  اماىردر  ة  ماعكااوويل ماراك وإ اإ  مةاااافد مامقيك ماسااااي د 
ك  وماىكت مالخكص  )مإلةافد ما ةاقد ا أةت  اأةا ص لإ ماساكةمهه اأقّيك قسافىة    همقط) امالش "ررفّ م أقّطر ماحفلاّ َ

مفةت  لإ هااك ةيّاطو إلقماكي هالع ماحيحاّ ّ اان أن قفاإّ  ااا اييما ع امساةا ايفر د  ة  إواةما إه م م  
ّ ةيةف قيردي لداكاك قاادة مانكقج ماحيي )ااا هيودّك و ويل  اةادكةاك  ا،خ )أا قختدم لك ها لاهاا لنيكو

اوهق ا"ض هي )ااا ةكن ضمدث    و لإ ماسيع ماحسفاكاا)ماحر ليي  ه  أ"لك  ة ا  مافلّىد ماحرسفاكي
 

قر ّيي مااةااا  إاةكم  إقفاكهياك ماحيي تماحفامضاااا ا ت ة  لامهيا  هي  لإ لواااا يا  قلا    اه المّ اةاةال  لإ أن
ّمفيك  ماح  ام ماسااي  )اق ةع هيودّك  سمد مافوااعد  ماحييّ  ايلاو ما كلي  اة"يكوّ ةاقّيك قررنَّة اقلّام أ" لااك  سر

امافلاّىد ة   نع امسةع   ما ودسا  افت "  مإلةافد ما ما  د هه افي"ة ةلاك لإ لسافا"ك  ما ةااّ ا ل ةال  ماتخكا 
 ل ك ه
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ألّاك احاكهم "لا تمالخاكص ماىاكتت همقاط ةيالع ماحيحّا ّ ةااّن هالم "ف يّم )ةحاك هة قاك ةااااكةلاك و ةفيّال هي  ةتد  لإ  

لي تإخكص مافمككا ماىككهد ت همقط تمالخكص ماىكتت ة  ما  مق  اححككةا  أقواخ  مإلةافد ما ة  كة ّ ة ة إن قيا 
إال قواكط ايحلاككة  تماسادكةاد تّ الداةك افحا"  تمفقواخ  ماسادكةاد ت اتمإلةاف حكك ماسادكةا تّ ةيةف ق ةاد   

 ماسدكة ه -مإلإفدكاش -ماسيخ ّ اق مدد ما  اا اتماركوضت 
 

 حكك  اهاا)اق  "سو ةدما  لحاككةاااا  أوحاكل طكَكاا اإلقفاكج امإلةااااف  مانيج هااةكق  لإ مانفاكوج ما اككالدا  ايالم  
ّ ااةع لاك قتلّل لإ مالخاكص ماىاكتتمااطن ت اي حا  امإلقفاكج امافوااااعدا  ة  تماىاككجتّ امافدااااة"   ماحييّ 
 ايةم، ه

 
ييع قتةأ لإتمايثاا ماخيدند ّ اماسااحسااحد ّ امافح )الواافلّكقطوّ اماخحكطد)الواافلّكق  يكوهه اقنفي   اة  إقفكج ةااَ

ةكادانكوك  ما دحدكا" تماتسادخ تّ امفهييا اماحاما ما ي ةكود تماىردر تهه " ح  مالخكص ماىكتتما  مإ ت ة  
ماىككجّ ا"رواعَّ  تلامطن ت ماةال مف، و ويل سساكي ةخكا  أةنك  ةيةعّ ا"سايا ة ت مافواعد  لإ ماةم، ّ 

 ا"ىيليك ان"ةش ما كلي  ة  ماىككجه
 

قح  مافمككا ماىككهد  مالكود هلم ويل تمةافد ما ةّ  شا تّ ويل قيا"  ة ت مافواعد  لإ  اال "لفدا  ضا ك 
ماةم،  ايىككج ةل ّ ة  ا"ي   مإلإفدكا ما  مإ  أ"لك  لإ مار ت مإلضكةد  ماف  قىيليك تماف مةخك  مفلكلد   

 اماىيرد ت الخكوك  قاادة مانكقج ماحيي  مإلهحكا  أ"لك ه
 

  ويل  دع سحلك ّ اإلامكا مد  ةرا ا ايواتن مإلإفداكاشّ قلالد  اسادكةاك  إقفكج اقداناهلم ةيّط ها قفدم  لنخ
رّ    امد  لف مةخ  هه الةه" ه ةاادكةاا  قمكك"  ةيدةا اةاايتد   هه أش أّن ةّ  هلم ها قفدم  اساادكةاا  مإفدااكا"ّ  لر

ماحاضااااصّ ةاّن  اةحك قداااّ  ويل هاك ما  د  لإ تماىخ ت اتمإلةاااف مقدمدك ت مااطند  هم  ماداااي  ةيلم  
مايّ )مالش ةكن "ررف يم ما ح  ويل اةلط لنل ةاانام  تضااكو  ت طا"ي وّ ها ة  قيتيّإع هكا الةااف مقدمد  قنحا"   
قلا  ويل قح  إقفكج اقوعد  اقدندع لنكةاهه ا"ح إ أن قنفَيج مةف مقدمد  ة دةا مفلة ااااااتإسثل ماامكام ت 

 هقةك"مدّك  
 

سيع ماحسفاكاا)ال محيك ،رد  امةفيثة وّ ةد ةع لإ ل ةال  مافوعد ّ  إّن ة ت إسثلت لييّ  امي  لإ ما
 ا"رىرّض ل ةال  ماتخكا  امافلىدّا "رلي  لإ مفالكك ماسدّم  اي ةاا مإلإفدكاشه

 
ع مواادس سثًّ لساااافيدث  ّ أا صاااا تك    اهلم تمايّ ت امإ  ّ اإكة  ايفختدمّ نّ ةحك ها شااااتن  ّ أا مد  امإ ّ 

 ةكافدندع لإ أه  مافدة" ه ههمةف مقدمدك  أ، و
 

ا"نتع  مافتةدة هنك ويل أّن لإ ماسالمه  مإلإفداكا" ّ أن قفّد ماةواا إال قلة"دتاود لرخييمتّ أا تسحك"  لرخيل ت  
"  هم  أهةمف ا اةاكو   ايحنفمك  ماحييد  مالكاكا ويل تمإلسثلتهه ة  ماةواا إال اضاع اقختدم ةادكةا  قمكك

يرَّيا ّ النوح  امإ د   كةت  اامإع مايكلهّ الر
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ساااافاةم  ايناكقج ماحييّ ّ اةاكافاكا  "رلّاضااااكن   إّن مايحاك"ا  امااةودتماحرخيلاكنت ال "راةّ منّ ةا  "رلّاضااااكن مانحا ماحر

 إل كقدك  مافوعد  ماحسفةم ه
 

 الالمركزية وتنمية األقاليم: سابعاً  
 
تشيييييوأ الالمرك يية ااداريية والمياليية في العراق الكثير مص العيوأ، منهيا ميا يتعلق بيإشيييييكيالييات ااطيار    -

القانوني والدسيتور  الُمنّظِّ  لها، ومنها ما يتعلّق بعد  وعيوح السيياسيات وااجراءات، أو ممارسية العيغوط  
، وإلى هذم اللحظة(، أو بعد  إمكانية   المحافظات)سير المنتظمة في إتليالسيياسيية على اادارات التنفيذية في  

تطبيقها في ظّل الظروف الحاليّة، أو بعد  وعييوح السييياسييات والتخلييلييات واللييالحيات، )وبالتالي عد   
 ااتّفاق على خليات تو يعها( بيص الحكومة ااتحادية والحكومات المحليّة.

 
 في إطيار برنيامو"تنميية األتيالي ". لهيذا ُكلّيه، لي  هنياك وعيييييوح لميا يمكص للقطياع الخياص أص يقو  بيه  

بميا يُراعي المي ى النسيييييبيية لكيل محيافظية، وإّص تو يع ااسيييييتثميارات بميا يحقّق التو يع األمثيل للموارد،    -
وهويتهيا ااتتلييييياديية، وإمكيانياتهيا مص الموارد الطبيعيية وال راعيية والمعيدنيية، يمكص أص يُتي  للقطياع الخياص 

 اتتلاد ، وأص يُسه  بالتالي في تلحي  ااختال ت البنيوية في ااتتلاد.فرص أكبر للتشغيل، والتنويع ا
 
وهذا يرتبط بحسي  الموتف الوطني مص تعيية الالمرك ية في العراق.. ألنّهُ مص سير الممكص وعيع "ااطار    -

" موعيع التطبيق، دوص حّل جميع ااشيكا ت  2019  -ا سيتراتيجي للتنمية الحعيرية في محافظات العراق
السيياسيية وااتتليادية وااجتماعية المرتبطة بموعيوع الالمرك ية في العراق، ودوص تكامل البنى القانونية  

 واادارية والمالية الداعمة والمعّ  ى لها.
 
وكما هو األمر في كّل موعيوع  ذ  ليلة بموعيوع البحث الرئي ، فإنّنا لص نسيتطيع إتامة مناطق ليناعية    -

ت، ولص نتمّكص مص تفعيل ااسييتثمار في "مناطق التجديد والت هيل الحعيير "، ولص  واسييتثمارية في المحافظا
راتها، و  وعيييع برامو للتنمية   ننج  في إعداد "اسيييتراتيجية وطنية للتنمية الحعيييرية"، واالت ا  بمؤشيييّ

 المكانية، دوص "إرادى سياسية" تعع ملال  العراق السيادية العليا فوق كّل اعتبار.
 
في "التقرير الوطني الطوعي الثياني" فيإنيه يمكص لمقياربية ميدروسييييية تحقيق جميع هيذم األهيداف  وكميا ورد   -

الواردى في أعالم، إذا ما حظيت هذم ااجراءات والسييييياسييييات بثقة  دولية  كافية، وبدع  كاف  مص الشييييركاء 
 المحلييص.

 
القطاعيص العا  والخاص انشيياء  وفي إطار السييعي لتحقيق ذلك يمكص الحلييول على م يو مص اسييتثمارات  

رى وليناديق اسيتثمار، يمكص ألنشيطتها أص تشيّكل نطاتاً واسيعاً للتشيغيل، وذلك في ذات الوتت  شيركات ُمسيتثمِّ
 الذ  يتّ  فيه تحويل رأ  المال المتبقّي لتنفيذ خّطة وطنية مكّرسة لتطوير البنية التحتية.
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مية المسيييتدامة، التقرير الطوعي الوطني الثاني، تمو فيوليو  )المليييدر: و ارى التخطيط، اللجنة الوطنية للتن

2021،(p 62. 
 

 الحلول الرئيسةمقترحات و واإلستنتاجات الخالصاتثامناً: 

 
م  الزياد  اللبير  في عدد السععععلان، فإن  عواقب ضعععع،لر فر  العمن، و ن داض مسععععتوم التشععععغين في 

 إقت ادير فحسب  لن تلوناإلقت اد، وزياد  معد   البتالر، 

 
ي على  ،  والسععلم األبلي،  فالتماسععص المجتمعي نعقد اجتماعي  سععيسإعاد  تأضععرور  الشععروع بيعتمدان  يضععا

يسعععععتتي  العراقي ون سعععععتععدام    جععديععدن،  والمع والالةض  نتِج  المع العمععن  من  الن   بموجبععه إعععالععر  ندسععععع م 
ي لذلص، فإن  لض فر  العمن للعاتلين من السععلان، وزياد  مسععتويا  التشععغين)من ِ الن األنشععتر   واسععتنادا

ربِحعر للقتعاع ال عا ، وبالذا  المحل ي منعها، سعععععتلون بي اإل تبعار الحقيقي للتقعد م المعحرْ  نتِجعر، والمع ز في المع
 بذا المجان 

 
، ينبغي  ن يلونعا مترابتعان    ، ف نعاص تريقعان) و من جعانااألمر بعال عدث الرةيس ل عذا البحعب  بقعدر تعل ضو   للحعن 

 ومتالزمان وملم الن لبعض ما البعضز

 
بععع  -1 تعععلع ض  العمعع ذلعععص  بعو  ن  األو  العتعنعدعيعععذيعععر  العمعنع عج  معن   -العحعلعون  لعبعيعر  بعقعععدر  م  تعتسععععع  العتعي  ر  اإلجعراةعيععع 

 زوالتي يجب الشروع ب ا على الدور، ومن بين تدا يل ا اللثير  ما يأتي،الواقعير)والموضوعيرا

 
ّ اإل"رك  ةحفخيتك   ةكاحنفمك  مايكمود اود مادانكوك  ماداعد ا اماحفاةاخ  ّ ماف  ق قت  لة،ثقيك ما ودسا     -

ةا "ع ايسايع ماحدانّ  ّ اقدا     قتلدإ إسثلّ مالكاكا ويل  مادانكوك  ماىردر   ي"كاا ل ةال  مانحا ة  أقواخ 
 ّ ماف  "فّد مةفد ماهك سكادّك  هماحدنّ  ّ ماحنكَظ ا

اك ويل  ّ امانواكط مادانكو  مالككودقاةد  ماتنل مافيفد  ماتسادخ  امالا اك"  ماح قتخ  ةكانواكط مايكمو  مال  -
ا"م ّ اقاةد  مااإااّ اقسيد  مافس  ّمةفمنكف قوكطط ويل ماراكهه ةكانل  ّ اماىينّ اأقمح  مافدّ ف ةكاركوض 

 هه امد هك لإ ماحفخيتك هاما ي ةك 

 
ي ا  اد ، والمن جات الصتتتتنا للزيادة ان اج المحاصتتتتلز اليرا لة ،الل القدرات الم احة ، و الكامنةاستتتت   - ة الت 

وات وال  ا    ا ن  العراق  ىل زرا  ها، وتصتتتتتتتتتت لعها، و ىل ال  ر ..  ي   الصتتتتتتتتتتنا ات  ومنها الخضتتتتتتتتتتا
اج الحي انا

للة  الُعدد ، واآلالت، ومعدات النقزالمن جات ا   ال ذائلة ا  . لكلملاوية  األجهية المنا
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"م  اود اقسااايد  قساااا"م ماحنفمك  مايكمود  )ماف  "فد مقفكهيك لإ إت  ماحيمكودإ سكادك و ة  لنكةل مافساااا   -

اا ويل  ّ للكة  ة م إديام تّ النييك مفةلااايد ّ امفااا" ّ ة  ماتدع ايحواااف "إماىكصااا  ةيك ام،يدك  تما 
 س  ايسيع مايكمود  ماحييد  ة  هلع تما يام ت همقيكهّ امطم  ما ير ّ اماحنكةَ قسا"م ماحنفمك  ماحسفاكاا

يا فقوخ  مالخكص  ان ل يّ ّ أن ق ّ ال قفخيّا أط  إكقاقد  ل لةّاّ اةال كقيكّ اةس و   مقىكه مه م م  ة "    -
ّ ويل ماف ا"ض وإ ما  د  لإ ماساااايع   ض أقوااااخا  مالخاكص مادااااناكو  مالاكاكاّ اويل ماراكّ اةمايكمو 

 ماحسفاكاا ماحنكظ اه

 
ا   - ا ، ومحدود ، ورسيتتتتع ، يست هد  ال الحنن ي م اجهة  المُ  –تقديم د م حك مي مقناّ

ا األ نر هشتاةتة يا ن جنن
 األزمات. 

 حمتايتة إجراءات  تز بتالششتتتتتتتتتتتتتتتتديتد األخرى، والجهتات األمنلتة، والجهتات كتاذتة، وديتة دالحت المنتاذتذ قلتا 

ا   واالعي المحىلي ،  اليرا  المن ج ا  . بذلك الصار  لن 

 
ي القطا  اليراعي   تطبيق أنظمة -

ي كان معم اًل بها تشتتتت لز الشتتتتااق يا ة ، والت  ي دول أخرى كثنن
، المعم ل بها يا

ي العراق ، من خالل تخصتتتتتتتتتتتتل  األر 
ي يا

،  المناستتتتتتتتتتتتاة لممارستتتتتتتتتتتتة هذا ال شتتتتتتتتتتتتا  بداًل من الستتتتتتتتتتتتما  ب ج ي ها اضا
 وت ذنن الحد األدنا من م طلاات ممارستتتة ال شتتتا وتحويز "ج ستتتها" من أرازر زرا لة إر أرازك ستتتكنّلة ..  

 ، وبأقز كل ة ممكنة. أذضز  ائد اق صادي واج ماعي ممكن، وبما يحقق ذيها 

 
ي من    - وا ست دامة ، لستالستز القلمة    والقدرة ال ناذستلة  ةتأنها زيادة الك اءةتحديد واستشثمار ال دخالت الت 

ي لم تحصز  ىل الكثنن من الد م الحك مي ل اية اآلن.   الحالّلة ، وخاصة تلك الت 

 
ة لخلق وت ستتتتتتتتيع ذرل   - ا  ىل  ثالث ستتتتتتتتالستتتتتتتتز قلمة  ىل وج  الخصتتتتتتتت ل تكشتتتتتتتتر  ن إم انات كبنن كنن الن 

 وهي : الدواجن ، والطماطم ، ونخلز ال مر. العمز ، وتعزيي النم  ا ق صادي ، 

 
 إسدك  أقمح  ماةود ماىكص  ةكاحيمكودإّ ة ة ل مه فيكّ اقخا" هكّ اقيسدإ مإلةفيةمف ةديكه -

ّ اإل"رك  ةحفخيتك   قيك ما ودسا  ةكاحنفمك  مايكمود ّ ماف  ق قت  لة،ثاود مادانكوك  ماداعد ا اماحفاةاخ  -
م لاااا ااااةال   مادااااااااي"ااااكاا  أقوااااااااخاااا   ةاااا   ماااااعاااالموااااداااا  ااااانااااحااااا   ه نااااكوااااك  

،  زراعير ألنشعععتر ال عععناعا  الغذاةير، والليمياوير، ووضععع  الضعععوابت والتعليما  توفير المد ال  ال  - -
  قرار اآلليا  اللديلر بتحقيض ذلصوإ
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 ،ت مقط قساىد  ،ثل لإ اي ح  ةدطّ هة"ةا ط موم ة  ما  مقّ اقخا"  مايكمود  مفمل"  موكاا ةنك  إخكص -

 إل كقكقط مافنكةسد ه ق مدد ة  ماية"   امافلندك   مافكك"ىد 

 
إ  ه ل ّ امالكاكا ويل مةافمنكف قواكطيك ويل ماراكهدانكود  ماحفاإر  وإ ما ح  سكادك  إوكاا قواعد  ماحواكك"ع ما -

قسايدث  ل   قلة"د هحدع قسايدث  مافحا" ّ اقلة"د  ،ثل قاةد  ماحفخيتك  مفةاكةاد  افسايد  مةافمنكف مافواعد )
يك ويل ماراكّ مةاف نك   لإ ماف يدحك  امالداا  ياسامةي الةافد ما ماحسافييلك  مادانكود  ايحواكك"ع ماف  "فد قواعد

 هوامالامة  ماي الد  ماف  قيال اان هاك

 
قتلدإ إسثل ةا "ع ايسايع ماحدانّ  ّ اقدا  ماحدانّ   ّ اود مادانكوك  ماداعد ا اماحفاةاخ ّ مالكاكا ويل   -

 ف  "فّد مةفد ماهك سكادّك  هّ ماماحنكظ ا

ة نك"  شاة"ةا اد ان   ّ اقداحدد أقمح  ماةود هلعقاةد  ماةود ماي ال  مالا اكش ايلخكص مادانكو  ماىكت  -
يم  ايفنكةسد  ةكوث  ماةود  ّ  الر ّيَ نَدرك  ّ لع قيسدإ مإلةفيةمفهالر

 
 ّ ة ة مةفمنكف مافوعد هايك احكا دإّ اميحك"  ماثيل  ايحوكك"ع اماح كل ّ اما كليدإ ةديكقاةد  مفلإ اما -

 
  ة ملميك  ّ ااضاع أة كام  إال مفااا"ك  ماامكاا ةديكّ امةافنّ ةفركصادييك ةكة تمإلةاف مقدمد  مادانكود تقنردل   -

 هةرك ا لاضع مافختدم

 
اامكاا مفااا"ك  مّ امةافنكام  إال  ّ ةفركصادييك ةكة ت 2030-2014تمةاف مقدمد  قخا"  مالخكص ماىكت قنردل   -

 ه  ة ملميك ةرك ا لاضع مافختدمّ ااضع أة ةديك

 
ماةكمةا  مالدّح  ماف  أوةّقيك هدم  ماحسافواكك"إ ة  مفلكق  ما كل  امإله م م  ماف  قلاحنّفيك  فاصادك   ماقنردل   -

وكاا  ماحاةال  ةاا تإ 2015ّو اسن  67ل ا ةحاها إ مك لميس ماايكم  كإد )اماحر ّ  و2015احميس ماايكم )
تّ لع مف،ل ةنم  مإلوفتكك ماف ة"ث  اماحثسمك  ماثسل  هد ي  ماواا ةك  ما كل  ماححياة  ايةاا  ة  ما  مق

 ةدةاهكهماميك  هم  ما ثإ  ماف  إةّلفيك 

 
نا،  يملن، وقبن فوا  األوا  بالج ود التي يجب  ن تعبذْن)بأسععرع ما  المن ج الثاني بو ذلص المن ج المرتبت  -2

لموارد،  سعلوب ا في ادار  وت  عي  ا، واإلقت عادير الرةيسعر  تحديد تبيعر الدولر العراقير، و وماةد اب دث  
 ، الذي   نتو يثن محد د له، إلى بذ  اللحمر نمام ا اإلقت ادي نتو يثاألبم من ذلص لل ه بو نو
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 ا  عال  1التنديذير المشار إلى بعض ا في) -،   يملن تنديذ الحلون اإلجراةير ألن هع دون ذلص

 
لقعد تم  ترا اللثير واللثير من الحلون)والتجعارب العدوليعر الممعاثلعر النعاجحعراالتي لم يعأ عذ ب عا  حعد   وقعدعمعن  
على  عععععيعا ت عا وتقعديم عا  براء)وتني ون ودولي ونا، ولم تجعد تريق عا للتتبيض، بعن ولم يعسعععععْم  ل عا بعأن  

رْ داعك إلعاد  سردبا اآلنا تعتب ض)ألسباب وتدا ين ل  ثير ، معروفر ونمتي ر،   ِجدع  ن  ثم 

 
، هو كيف يمكص وعيع خطط واسيتراتيجيات)في جميع المجا ت(، أو حتّى بذل جهود إّص السيؤال األهّ  هنا  -

، دوص  المليلحة المعنيّيص بهذا الموعيوع(حقيقية تتمحور حول تنمية تدرات األيد  العاملة)مص تبل أليحاأ  
 ؟" ااجتماعية وااتتلادية للدولةيت  ذلك في إطار مقبول مص ااتّساق مع "األولويات  أص

 
 تُرت ماهي األولويات ااجتماعية وااتتلادية للدولة؟

 
 ماهو التوليف الدتيق لنظامها ااتتلاد ؟

 
عداها)كالقطاع الخاص يص  ماهي "فلسييفتها" ااتتلييادية التي تُحّدد موتفها مص "الفاعليص" ااتتلييادييّص اآلخر

.. وهيل أص تطوير وتنميية هيذا القطياع هو هيدف اسيييييتراتيجي لهيا، لكي يميار  دورم ااتتلييييياد   تحيدييداً(
ي "أداى" خنيّة لخدمة المليييال  السيييياسيييية ل  ماعي"الطبيعي" بد ً عنها، أ  هو)مص وجهة نظرها( مجّرد وااجت

 فيها؟ "ُمستفيدى"معيّنة "شرائ "

 
 " ألالً ، بوسعها ااجابة عص جميع هذم األسئلة؟؟تُرت هل هناك "دولة

 
لهذا كلّه فشيلت فشيالً ذريعا)وُمّراً( جميع الجهود المبذولة للتحّول مص "وعيع مفاهي  السيياسيات" في العراق، 

 إلى "تطبيق" هذم السياسات على أر  الواتع .. وما ي ال هذا الفشل تائماً وُمستداماً.

 
ميل  بي ّص الحيل يمكص أص يبيدأ مص خالل تطبيق برنيامو حقيقي وجيذر  ومتكياومع ذليك يمكص إعيادى التيذكير  

حقيق أّ  شييء..   تطوير  ، ودوص ذلك لص يتمكص العراق والعراتيّوص مص تلإلليالح ا جتماعي وا تتلياد 
، و  خف  معيد ت البطيالية في ، و  تحسييييييص فرص تيدرييأ الشيييييبياأ ي ، و  اارتقياء بنوعيية التعلالتربيية
، و   د لإلسيييتثمارات المحلية واألجنبية، و  تطوير البنية التحتيةه ، و  التحفي  الفور  طويل األمأوسييياط

.. و  تحقيق الحد األدنى مص "الجودى" والكفاءى في لُينع السيياسيات، وتخلييص الموارد.. و  إعادى ااعمار
 ."تنظي " ااتتلاد 
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بعض انحداثويرن شلالي، وبعض ا عدا على نمضمون ان    بلن  بساتر، ودون إعاد  ا تراعِ لععنعجال ن لثير ،

الزمن   فإن  العرام اآلن بحاجر إلى دولر مؤسععععسععععا نقوي رن)بمعنى دولر فاعلر وحديثر، تؤمن عنا ععععربا  
ث وعادن  الرةيسعر بالتداون السعلمي للسعلتر، وبإدار  الثرو  والموارد الوتنير وت  عي ن عِ  ع ا على  سعاس مع

 استبدادي را  -وي ر    وليس  دولر  بولدوء

 
وبذ  الدولر بي دولر تعمن بععععععع ننمام السععوم اإلجتماعين،  ي تعمن على توفير بيةر مناسععبر ومالةمر للي 
رك في عا، وعلى نتعام واسععععع    م  تعزيز قعدر  بعذ  العدولعر في  يعمعن القتعاع ال عا )المحلي واألجنبيا بحريع 

المناسعباعلى حماير المللير ال ا عر، وتح عين ا    الوق  ذاته)من  الن وضع  اإلتار القانوني والدسعتوري
ي على ضعععبت  من نو يرن وابتزاز القوم ا السعععوم، والحد  من ا تال ته    نيقاعنإلسعععياسعععير علي ا   و يضعععا

ي وبشاشري من الناس  باته وانحرافاته، وتقلين للدته المجتمعي ر على الشراة  األلثر ضعدا  وتشو 

 
رن في اإلقت ععععععاد   بي القععادر على  لض  لثر منندفعععر قويعع   دولععر ل ععذ ، داعمععر لقتععاع  ععا  ل ععذا، 

ستداد  من نالميز  النسبي رن ونسالسن القيمرن،  دولر ل ذ  ،داعمر لقتاع  ا  ل ذا، بي األلثر قدر  على اإل
 ونال وير اإلقت اديرن للمحافما  

 
دولعر ل عذ ، داعمعر لقتعاع  عا  ل عذا،يملن  ن تنج  في تنديعذ تنميعر نملعانيع رن نعاجحعر بعاإلعتمعاد على قعدرا  

عت لعرا، و في تحقيض عمليعر تنميعرنوتنيع رن، اقت عععععاديعر  تعاحعر وععاِتلعر) و مع واجتمعاعيعر،  لثر وموارد محليع ر مع
 شمو ي واستدامر  

   
دنعجلعرن نععيعد التعأليعد بنعا على ا تراع عا من جعديعد    ير  ن نعا في الحقيقعر     ي بي مجر  وقعد تلون بعذ   يضعععععا

 نملصع نعجلرين   رم  يربا اآلن 

 
 عير   ق  نشععبوي رن، بي في الغالب عبار  عن قرارا  وإجراءا  ليس بوسععنا اآلن اجتراا حلون  ير تقليدي ر

نْ ص وْمنقِْسم إلى تحم ن للث إضافير لتجريب ا األجن جتْم ك مع  ، ودف  مع

 
إن  بإملاننا نرلوبن بذ  العجلر بسعالسعر)وقد سعبض وإن رلبت ا اليابان ولوريا الجنوبير وسعنغافور  وماليزيا  

ت عاد والت ل    وال عين واإلمارا    ر م ا تالث  نممر الحلم في اا، و ن نعمن من  الل ا على تنوي  اإلق
ي واحعداي، في تريقنعا التويعن لمغعادر  بعذ  المرحلعر، التي   مننعبوديتعهن للري  الندتي   و ن نقت ع ب عا، ولو مترا

 بي األسوء، في تاري نا اإلقت ادينوالسياسين المليء بال يبا  والعثرا  واأل تاء 
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