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  آتاب ملخص أوضاع العراق 
 مقدمة 

 
 

 
تم إنتاج هذا الكتاب من قبل شرآاء دوليين في العراق بمناسبة تشكيل حكومة جديدة، والغرض منه 

 المعلومات للمناقشات القادمة التي ستعقد بين السلطات العراقية والشرآاء الدوليين بشأن ريهو توف
 .ويتضمن الموجز جزئين. ة ذات اإلهتمام المشتركالمجاالت الرئيس

  
 تحديات اإلقتصاد : ة للسياسات العامة، بما في ذلكناول الجزء األول القضايا الرئيسيت

األولويات؛ والحاآمية وإصالحات القطاع العام؛ ومكافحة الكلي؛والتخطيط التنموي وترتيب 
 - المناطقي(  الفساد؛ وتطوير القطاع الخاص؛ والحماية اإلجتماعية؛ وتحديات التعاون اإلقليمي

 .واألراضي المتنازع عليها داخليا) المترجم
 

 
 نسان، والمجتمع يرآز الجزء الثاني على القضايا القطاعية والشاملة، بما في ذلك حماية حقوق اإل

المدني واإلعالم؛ ودمج النوع اإلجتماعي، والخدمات اإلجتماعية األساسية؛ وإدارة الموارد 
 . المائية؛ والزراعة؛ والبيئة؛ والطاقة؛ والنقل واإلتصاالت الالسلكية؛ والتراث الثقافي

 
 

ة من قضايا السياسات العامة، ويبدأ آل قضية رئيس ، يمثل آل فصلفصًال 16هناك ما مجموعه 
فصل بنظرة عامة عن القطاع، تتبعها الخطوط العريضة للقضايا الرئيسية التي يواجهها القطاع بناء 

ثم يتم تقديم مناقشة لإلجراءات الحديثة والجارية . على تحليل دقيق للسياق والتجرية العراقيتين
وقد تم اإلهتمام بالحاجة الى توجيه عملي وقابل . ضافيةمبادرات إالى التوصيات ب إضافةللسياسات، 

  .  وحياة الشعب العراقي للتنفيذ لمعالجة القيود الخطيرة التي تمس اإلنتعاش اإلقتصادي اإلجتماعي
 

لمالئمة أغراض الحكومة، بدال من إعداد تقارير موجزة هذا بالملخص المشترك ب وقد تم إعداد آتا
 محتوى ومساهمات من الشرآاء الناشطين في آل قطاع ممن وقد تم تجميع . من شرآاء متنوعين

ليس آل الشرآاء ناشطين في آل مجال، في حين  هومع ذلك، فإنه من المهم مالحظة أن. تمت تغطيته
وبالتالي، فإنه اليمكن للشرآاء .ويض بعض الشرآاءأن هناك قطاعات معينة تقع خارج نطاق تف

تحمل مسؤولية المحتوى الذي يتجاوز نطاق تفويضهم او نطاق أنشطتهم، آما أن التقرير المقترح 
 وتوفير المعلومات بشأن أوليات الحكومة، إلى  ويهدف التقرير. اليعكس بالضرورة رأي آل شريك

كن للشرآاء الدوليين استخدامها، لدعم الجهود نحو إعادة يكون بمثابة منبر لمناقشة السبل التي يم
  . البناء والتطوير في العراق

 
 

الكثير من  وقد استمد الكتاب. وقد تم إعداد آتاب الملخص من قبل أعضاء في منتدى شرآاء العراق
ة المعلومات من مساهمات مسؤولين في آندا، والدنمارك، واليابان، وإيطاليا، وبولندا، والمملك

المتحدة، والواليات المتحدة، ومنظمة األغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، ومكتب المفوضية 
العليا لحقوق اإلنسان، وبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
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صندوق األمم ، وواليونسكو، ومنظمة األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، واليونيسيف، واليونيفيم
المتحدة للسكان، ومفوضية األمم المتحدة لالجئين، ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة 

  . الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي، واإلتحاد األوروبي، والبنك الدولي
  

آتاب الملخص وسيجيبون على  التي أحتواهامواضيع الوالشرآاء الدوليون مستعدون للمشارآة في 
الممثل المقيم للبنك سئلة الى السيد جون ميشيل هابي، وينبغي توجيه األ.في هذا الصدد سارآل استف

الدولي والمدير القطري، والسيدة آريستين مكناب، نائبة الممثل الممثل الخاص لألمين العام، المنسقة 
  . م لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراقللشؤون اإلنسانية للعراق والممثل المقي/المقيمة
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 ة التي تواجه التنمية اإلقتصادية في العراق الرئيسالتحديات 

 
 
 

 نظرة عامة 

بلدان مستويات في  على الرغم من آون العراق بلد متوسط الدخل، فهو يواجه التحديات الشائعة
) ii(و اإلعتماد المفرط على سلعة أولية واحدة، وهي النفط الخام؛ ) i: (وهذه تشمل .الدخل األدنى

انخفاض مستويات المعيشة ) iii(و واحتياجات آبرى إلعادة بناء البنية التحتية وإعادة التأهيل؛ 
  . المطلقة

نحو  مهمةوعلى الرغم من ذلك، فإن نجاح العراق في تحقيق استقرار اإلقتصاد الكلي آان خطوة 
سبل تنويع اإلقتصاد وتوليد  من أجلاال أنه هناك حاجة إلحراز المزيد من التقدم  ،قلب هذا الوضع

 .العيش المستدامة لغالبية السكان
  

  

 ة القضايا الرئيس

 :اإلعتماد على النفط وتذبذب اإليرادات

إيرادات التصدير واإليرادات  ثلثي الناتج المحلي اإلجمالي وتقريبا معظم النفط قرابةتشكل إيرادات 
 .ملحوظنتيجة لتقلب األسعار العالمية بشكل  للغايةالعراق من تصدير النفط متقلبة  إيراداتو: المالية

  

للبرميل $ 115، هوت أسعار النفط 2008في بداية $ 147بعد أن وصل سعر البرميل الى ذروته أي 
وقد أثر ذلك :2009التدريجي على مدار عام ، قبل البدء بالتحسن 2008ما بين تموز وآانون أول 

 .زنة المالية العامةاالمومدمرًا بألحق أثرًاوبالتالي  –على مجموع إيرادات العراق اإلجمالية 

  

عاني فيه من عجز مالي آبير في وضع يفائض مالي مريح الى  تمتع فيهي يالعراق من وضع انتقل
 2007مليار دوالر في  1.5مليار دوالر و 5.5وبعد وجود فوائض مالية بحدود : غضون أشهر قليلة

مليار في  15.3على التوالي، آان المتوقع أن يعاني العراق من عجز مالي عام بقيمة  2008و
وتشير تقديرات . ، مع بدء تحسن إيرادات النفط2010مليار دوالر في  5.3، ينخفض الى 2009

- 2010مليار دوالر في الفترة من  4.9ولية الى وجود فجوة مالية بقيمة صندوق النقد الدولي األ
2011 . 

  

مليار دوالر في  71.4مع انخفاض في مجموع اإلنفاق من  2009وقد حدث تعديل مالي حاد في 
ويقدر أن النفقات : مليار دوالر، معظمه نتيجة انخفاض اإلنفاق الرأسمالي 65 إلى قرابة 2008

، وذلك في معظمه نتيجة اإلنفاق اإلضافي 2009و 2008بالمائة بين  4قرابة ت الجارية قد ارتفع
 75 عند قرابة 2012-2010اال أنه من المتوقع أن تستقر النفقات اإلجمالية على مدار . على األمن

 . مليار دوالر تقريبا
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طور التاريخي المالحظ في الت" الرواج والكساد"وآذلك فإن اإلعتماد على النفط يشرح جزئيا نمط 
بنمط من تسارع النمو المالحظ يتبعه انهيار  وذلك للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد في العراق،

وآان سبب حدوث حاالت اإلنهيار هذه إما انخفاض في أسعار النفط او فترات من النزاع . في النمو
لفقراء اال عند القضاء على دخل اواليمكن أن يحدث نمو مستدام في . ، او آالهما)الدولي او المحلي(

    .الحادة او على األقل تلطيفها" الكساد والرواج"عمليات 
 

 :ما بعد النزاعلاحتياجات إعادة البناء وإعادة التأهيل 
 

توقع منه تمويل تكاليف إعادة البناء غني بالنفط وذي دخل متوسط ، فإن الم ا لوضع العراق آبلدنظًر
: اال أن العراق يواجه معضلتين معقدتين. وقد تم تحقيق ذلك لحد ما: الوطنية وإعادة التأهيل بالموارد

خالل فترات الرواج؛ وتعرض موازنته لحاالت المالية لموازنة لقدرة محدودة على التنفيذ الكامل 
 .تذبذب مفاجئ في أسعار النفط

 
  :مستويات المعيشةتدهور 

في مستوى معيشة العراقيين في السنوات ساهمت الحروب والعقوبات في حدوث تدهور ملحوظ 
 .من البلدان األآثر تقدما في الشرق األوسط يعد في الماضي واحدًاالعراق  آان: األخيرة

  

اال أنه بوجود فجوة فقر مقدارها : بالمائة 22.9إن مؤشر حجم الفقر في العراق مرتفع نسبيا أي 
من (وهذا يعني أنه بمقدار صغير نسبيا من الموارد . ، يكون الفقر في العراق ضحالفقط 4.5%

  . من الممكن رفع معظم الفقراء فوق خط الفقر) خالل نمو الدخل او آليات التحويل

  

، مع وجود أعلى مؤشر لحجم الفقر في المثنى تختلف مستويات الفقر بشكل آبير من محافظة ألخرى
 %. 74.7الريفية بنسبة 

 
 :  من إستقرار اإلقتصاد الكلي الى التنوع اإلقتصادي

على أداء جيد ذاته العراق في تحقيق استقرار في مستوى األسعار الكلي مع الحفاظ في الوقت  نجح
، تم اإلبقاء على التضخم في 2006في % 65وبعد أن ارتفعت معدالت التضخم الى : لإلقتصاد الكلي

الرغم من اإلرتفاعات الشديدة في أسعار األغذية في النصف األول  وعلى. 2007مستوى معتدل منذ 
وقد تم تحقيق ذلك من خالل . 2009-2008بالمائة خالل  1.2، وصل معدل التضخم الى 2008من 

لعراقي ووضع مالي مزيج من السياسات النقدية الصارمة التي تهدف الى تحقيق استقرار في الدينار ا
 . 2008عار النفط حتى منتصف ناتج عن ارتفاع أس مواٍت

  

االفراج عن ي إلى مع صندوق النقد الدول) SBA(اإلبرام الناجح التفاقية الترتيبات المساندة  أدى
اتفاقية العراق ساعدت  وقد: المتفق عليها مع نادي باريس الدفعة النهائية من تخفيف عبء الديون
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على مواجهة أثر التراجع اإلقتصادي  2010ترتيباب مساندة الحقة تمت الموافقة عليها في شباط 
   . العالمي على اإلستدامة المالية للبلد

  

والواقع أن اإلقتصاد : لضمان استمرار اإلزدهار في العراق اإلقتصاد الكلي المستقر غير آاٍف اال أن
 ويلعب. وبالتالي، اليمكن اإلعتماد عليه في توليد الدخل للفقراءالقائم على النفط ليس آثيف العمالة، 

يساهم اال قليال في العمالة، التي  قطاع النفط دورا مهيمنا في توليد الناتج المحلي اإلجمالي، اال أنه ال
 . يترآز معظمها في القطاع العام والزراعة

  
فقر في العراق اال من خالل التنوع يمكن تحقيق اإلزدهار المستدام وتخفيف ال وفي النهاية، ال

ونتيجة توفر األراضي، والموارد الطبيعية غير النفطية : اإلقتصادي المتوسط الى طويل األمد
وتظهر التجربة الدولية عددا من اآلليات . والعمالة، فإن التنوع اإلقتصادي هو هدف واقعي للعراق

طويل األمد، ويمكن تكييف البعض منها لتتالئم  البديلة المتوفرة إلدارة الثروة النفطية من منظور 
 . ووضع العراق

 
 : التحديات األمنية والسياسية والمؤسسية

وعلى الرغم من القصف المتقطع والهجوم على المدنيين والعسكريين، اال أن المستوى اإلجمالي 
معينة من البلد ممثال نتشارا في مناطق ويبقى العنف أآثر ا: 2004للعنف بقي في أدنى درجاته منذ 

 . ، وآرآوكفي محافظات ديالى، ونينوى

  

وتترواح : على القدرات المؤسسية للعراق والعقوبات التي دامت لسنوات أثر عميق آان للنزاعات
. 2003اآلثار من تدمير مادي للمباني الى النزوح الكبير لرأس المال البشري، على األخص بعد 

في اإلعتبار القدرة المؤسسية المحدودة  بأن تأخذ م آافة جهود اإلصالحوبالتالي، فإنه ينبغي أن تقو
 .  للعراق

  

ويات الوسطى من تسعلى الم(تحسن في اآلونة األخيرة  وتظهر آلية الحكومة عالمات
إذ تعالج الحكومة بصورة تدريجية بعض قضايا تقديم الخدمات التي طال أمدها ): البيروقراطية

إن تنفيذ الموازنة اإلستثمارية في تحسن وهذا ينعكس . الماضية للسنوات الستالعام وقضايا األداء 
 . بصورة بطيئة على تحسن مستوى الخدمات
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 توصيات

 
للمحافظة على المكاسب التي . سليمين اإلستمرار في التقيد بإطارعمل سياسة نقدية وسعر صرف

استخدام الدوالر، فإنه ينبغي انتشار تحققت بشق األنفس في سبيل التخفيف من التضخم والحد من 
ويكون في هذا الصدد الحفاظ على مستوى . وضع إطار لسياسة سعر صرف وسياسة نقدية مالئمتين

من اإلحتياطيات الدولية أساسي للحفاظ على استقرار الدينار العراقي، ولتفادي إعادة حدوث  جيد
ولمعالجة . للفقراءبالنسبة آثار اقتصادية اجتماعية، على األخص  إحالل للعمالت وتضخم ترافقه

حتمالية ظهور ضغوط تضخمية ممكنة إل مراقبتها الحذرةذلك، ينبغي أن تستمر السلطات النقدية في 
 .في اإلقتصاد

 
ء ، في ضوء احتياجات إعادة البنااحتواء النفقات المالية الجارية مع حماية فئات اإلنفاق ذات األولوية

مليار  65 قرابة، حين انخفض اإلنفاق األجمالي الى 2009للبلد، تم إجراء تعديل مالي حاد في 
وعلى النقيض . ، نتيجة النخفاض في اإلنفاق الرأسمالي2008مليار في  71.4دوالر، بعد أن آان 

في ، من خالل إنفاق إضا2009-2008خالل % 4 قرابةقدرت النفقات الجارية ارتفعت فأن من هذا، 
ومن المهم أن تتم حماية اإلنفاق الرأسمالي . الى زيادات في رواتب القطاع العام إضافةعلى األمن 

، مثل اإلمتناع عن زيادة تعددةالى احتواء اإلنفاق الحالي من خالل عدد من المبادرات الم إضافة
ظام التوزيع العام، في نهذاف ، وتحسين اإلفيهاألجور في القطاع العام، والحد من ممارسات التعيين 

 . وتخفيض التحويالت للمؤسسات المملوآة للدولة، والحيلولة دون العودة للدعم المباشر ألسعار النفط
 

اعتماد نهج متكامل للسياسة المالية للتخفيف من األثر المعاآس لثروة النفط على بقية اإلقتصاد 
طويلة األمد ياسة المالية القصيرة و دوات السويمكن المزج ما بين أ. ولتعزيز التنوع اإلقتصادي

من خالل ( الخارجيللتعامل مع التذبذب وعدم اليقين وقابلية نفاذ عوائد النفط، بما في ذلك المنشأ 
 :  وقد يشمل هذا). الصادرات

 فصل النفقات الحكومية عن عوائد النفط قصيرة األجل . 

  عامة أقوىالحفاظ على جودة اإلنفاق من خالل آليات إدارة مالية. 

 تطبيق مقاييس استدامة مالية طويلة األمد . 

 تنفيذ إطار العمل المالي المتوسط األمد . 

 
 

اإلصالح  خطة وتنفيذ تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص عن طريق تحسين الوضع األمني
اق، إذ أن العر ل أن يساهم الوضع األمني في نمو اقتصادي ذي قاعدة واسعة فيومن المحتم. الهيكلي

أي . على األخص في اإلقتصاد غير النفطي ،الدواعي األمنية هي بمثابة قيد على اإلستثمار الخاص
أنه ينبغي مالحظة أن تحسن الوضع األمني لن يكون آافيا لضمان نمو مستدام غير نفطي؛ آما أن 

 . إصالحات السياسات العامة واإلصالحات المؤسسية هي مكونات أساسية أيضا
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للسياسات العامة ةرئيسقضايا : الجزء األول  
 

  الفصل األول
  طويلة األمد للعراقخطة التنموية تنفيذ ال

 
 

 نظرة عامة 

وقد . يواجه العراق تحديات اقتصادية واجتماعية ضخمة غير اعتيادية بالنسبة لمستوى دخل الفرد فيه
من الشعب % 23قرابة و. 1990تردت جودة وعملية تقديم الخدمات األساسية بشكل آبير منذ 

بالمائة من األطفال دون  20إذ يعاني (العراقي فقير؛ وهناك سوء تغذية واسعة اإلنتشار بين األطفال 
). 2003على األخص منذ (متزايدة ) النوع( آما أن هناك عدم مساواة جندرية ) الخامسة من التقزم

ألهداف اإلنمائية لأللفية، صورة مختلطة في ويمثل التقدم الحالي الذي أحرزه العراق نحو تحقيق ا
التنموية بنجاح  الخطةإذ يبقى العراق بيئة انتقالية معقدة وهشة حيث أن تنفيذ . أحسن األحوال

 .لعوامل اإلقتصاديةا اتحدده ما زالت وإنصاف
  

الى ترويج التنوع اإلقتصادي مع و برامجها التنموية  الخطةومن أجل مواجهة هذه التحديات، هدفت ا
التقليل من اإلعتماد على النفط من خالل تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وإعادة بناء البيئة 

وهذا النهج موضح في الخطة التنموية الوطنية واستراتيجية . التحتية، وتطوير راس المال البشري
 .  العهد الدولي مع العراق التخفيف من الفقر، آما تم النص عليه في وثيقة 

 
وقد بينت التجربة األخيرة أوجه ضعف متأصلة في عمليات التخطيط اإلستراتيجي مما أعاق تنفيذ 

ترتيب األولويات على مستوى ) i: (وأوجه الضعف هذه مرتبطة بما يلي. العراق التنموية في لخطةا
  .  الموازنات بإعدادربط السياسات ) ii( الحكومة والتخطيط الخاص بالقطاع؛ و

 
  

  ة القضايا الرئيس

 : ترتيب األولويات على مستوى الحكومة والتخطيط الخاص بالقطاع

العراق جهودا آبيرة نحو وضع برامج تنموية شاملة، اال أنه لم يتم بصورة منهجية ربط  بذلفي حين 
تمت بلورة األوليات الحكومية واإلستراتيجيات : التخطيط الوطني بعملية اتخاذ القرارات السياسية

التنموية المقترحة في السنوات الماضية بمشارآة او ربط غير آافيين في النهاية بعملية اتخاذ القرار 
وبدون مثل هذا اإللتزام السياسي، تواجه مثل هذه الخطط الوطنية خطر أن تصبح بيانات . السياسي

 . مجنظرية بدال من أن تقود الى برا
 

: لألنشطة الحكومية اإلتجاه اإلستراتيجي العام تقوض األولويات الحكومية غير الواضحة بشكل آاٍف
وتشير الممارسات الفضلى الى ضرورة أن تقوم األولويات الحكومية المذآورة صراحة بتوجيه 

توجيه من وبدون . االتحاديةالموازنة  اتأنشطة الوزارات والمؤسسات العامة، وتوجيه تخصيص
تكون األنشطة الحكومية بالضرورة موجهة نحو أهداف إنمائية متفق  أولويات وطنية صريحة، ال

  .  عليها ذات أمد أطول
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لعراق عملية تخطيط دى اليس لف :تؤدي تجزئة سلسلة التخطيط اإلستراتيجي الى إعاقة عملية التنفيذ

متعددة بالمشارآة في جهود التخطيط إذ تقوم الوزارات والهيئات ال. استرتيجي واضحة واحدة
ة أخرى، مثل عملية إعداد ع بعضها البعض او مع عمليات رئيسربطها م اإلستراتيجي، بدون

وبدون أدوار ومسؤوليات واضحة، وخط زمني، ومسار عمليات مترابطة، تكون سلسلة . الموازنة
 .التخطيط اإلستراتيجي مكسورة

 
في غياب عملية متفق عليها : القرارات لألعلى" انجراف"تؤدي اإلجراءات غير الواضحة الى 

يتم حل الخالفات الضرورية إما من خالل و لترتيب األولويات أو حل خالفات السياسات العامة، 
وقد توسعت لجان مجلس الوزارء . مجلس الوزراءغير الرسمية او من خالل إحالتها إلى القنوات 

اإلستشاري لرئيس الوزراء، بدون تحقيق مكاسب آافية نحو المتخصصة المشكلة وآذلك المجلس 
تتطلب الممارسات الفضلى العالمية أن يتم تحديد األولويات القطاعية  و. عملية اتخاذ قرارات فعالة

ويعني هذا "). التابعية("تخاذ القرارات على هذا األساس اوأن يتم  ،على المستوى التشغيلي المالئم
دة إن إمكن، ولجنة منبثقة عن مجلس الوزراء لمعالجة شؤون ما بين في العراق وزارة منفر

 . الوزارات، ومجلس الوزراء مكتمال للمناقشات اإلستراتيجية او السياسية الحادة
 

أظهرت التجربة : أعاقت الممارسات غير الواضحة للمسائلة والمتابعة مهمة اإلشراف الحكومي
وبدون مسائلة واضحة من . أساسيين لتنفيذ السياسة العامة الدولية أن اإلشراف السياسي والمسائلة

إن ضعف قدرات الوزارة . الوزارات عن أدائها، اليمكن ضمان التنفيذ الناجح لألوليات الحكومية
في قلة  والمحافظات على رصد التقدم المحرز نحو التنفيذ وتقديم تقارير بهذا الشأن، قد ساهم

 . اإلشراف
 

ينبغي ربط اإلستراتيجيات واألولويات : ليل السياسات في الوزارات قدرة محدودةتبقى القدرة على تح
بوضوح بتحليل السياسات،ورفدها باستراتيجيات القطاع لضمان أن تكون السياسات ذات صلة، 

وعالوة على ذلك، على الوزارات المعنية أن تحدد تكلفة السياسات بدقة، . وواقعية وقابلة للتنفيذ
وهناك فقط بعض الوزارات قادرة على وضع مثل . في الوقت ذاته زنات لدعم تنفيذهاوإعداد الموا

  . هذه اإلستراتيجيات
 

 
الربط ما بين اإلستراتيجيات الوطنية واإلستراتيجيات على مستوى المحافظات غير واضح بالشكل 

امة الوطنية التي ينبغي أن تتبع اإلستراتيجيات التنموية للمحافظات أولويات السياسة الع: الكافي
ح في وعالوة على ذلك، ينبغي أن يقوم التخطيط التنموي الوطني بالنظر بوضو. تضعها الحكومة

ولم تكن أدوات التخطيط الوطني في السنوات الماضية . معهاالربط الخطط التنموية للمحافظات و
أنه أن يحسن لدرجة مربوطة بوضوح بالخطط التنموية للمحافظات، مع أن األدلة تبين أن هذا من ش

 . آبيرة من فرص التنفيذ الناجح

  

 :ربط السياسات بإعداد الموازنات 

اد وهذا يشمل إعد: ة على المستوى المؤسسيزنة في العراق تواجه معيقات رئيسإدارة الموا ما زالت
مع األولويات الحكومية، وضعف تصميم وانتقاء المشاريع،  سيئ للموازنة، وعدم توافق آاٍف
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وآليات رصد ورقابة غير آافية  ،وإجراءات غير متناسقة ومرهقة، وآليات غير فعالة إلدارة النقد
ويمكن أن تساهم إصالحات اإلدارة المالية العامة في الحفاظ على اإلستدامة المالية . لتنفيذ المشاريع

 . من خالل ضوابط إنفاق معززة ونظام مالي إجمالي محسن

طيط المالي متوسط األجل الى إعداد موازنات مخصصة،والى مسايرة أدت أوجه الضعف في التخ
وتتجلى طبيعة : اإلنفاق الحكومي لإلتجاهات الدورية،األمر الذي يساهم في مشكالت اإلستدامة المالية

الموازنة التكميلية التي استخدمت في السنوات الميزانية المخصصة من بين أمور أخرى في ممارسة 
يتم التقيد  ض هذه الممارسة من مصداقية عملية إعداد موازنة العراق،إذ الوتقوَّ .القليلة الماضية

 . بالموازنة األصلية ويتم عادة تقديم موازنة تكميلية

تتسبب الصلة الضعيفة التي يمكن ان تربط إعداد الموازنة بعملية ترتيب األولويات الحكومية بإعاقة 
تم ترتيب األولويات الحكومية واإلستراتيجيات التنموية التي تم اقتراحها في السنوات :عملية اإلعداد

الماضية بمعزل عن إجراءات إعداد الموازنة، مما نتج عنه غياب تخصيص في الموازنة لهذه 
  . التنموية في العراق الخطةاألولويات والخطط، وبالتالي إعاقة تنفيذ 

ميم برنامج استثماري عام سليم  مما يؤثر سلبا على إعداد الموازنة تم إيالء أهمية غير آافية لتص
آما أن الموازنة اإلستثمارية ذات النوعية الرديئة، بما فيها التصميم السيئ للمشاريع، : اإلستثمارية

تقلل أآثر من مصداقية عملية إعداد الموازنة مما يساهم في التقصير في تنفيذ البرامج اإلستثمارية 
 . الصيانة/التصحيح وأنشطة

حددت الحكومة التحديات التي يواجهها نظام اإلدارة المالية العامة من تصميم وإعداد الموازنة الى 
) خطة عمل اإلدارة المالية العامة(آما أنها وضعت خطة عمل محددة زمنيا : التنفيذ وإعداد التقارير
الخطة الوطنية التنموية واستراتيجية التخفيف ومن المتوقع أن يساعد اعتماد . لمعالجة هذه القضايا

وتهدف الجهود القائمة في هذا المجال الى . من الفقر في الربط بين إعداد الموازنة وتصميم السياسات
على تنبؤات اقتصادية وضريبية سليمة  لي متوسط األجل ذي مصداقية، قائمتقديم إطار عمل ما

وتقترح خطة عمل اإلدارة المالية . وإعداد موازنات من األعلى الى األسفل لتعزيز اإلنضباط المالي
العامة إدخال تحسينات على إجراءات ومحتوى رسالة تعميم الموازنة، واستخدام مغلف وسقوف 

 .مالية ذات مصداقية 

  التوصيات 

 

وهذا من شأنه أن يضمن التنفيذ . ة لسلسلة التخطيط اإلستراتيجيتعددالعناصر الم تعزيز الروابط بين
ومن المهم بصورة خاصة أن . الناجح لألوليات الحكومية عن طريق سياسات عامة مستدامة ماليا

نحقق اندماجا أقرب بين ترتيب األولويات على الصعيد الحكومي، والتخطيط الخاص بالقطاع، 
 .  نة، جنبا الى جنب مع التحسن الكلي في النوعيةوإجراءات المواز

  

 ): في األشهر الستة الى اإلثني عشر القادمين(األولوية والقضايا قصيرة األجل 

ينبغي ان .في تحديد األولويات وعمليات التخطيط بوضوح ةتنوعتحديد دور المؤسسات الحكومية الم
المسؤولة تعددة تفويض المؤسسات الحكومية الم تقوم آافة األطراف المعنية بتحديد وآذلك فهم نطاق

من عملية ترتيب األولويات والتخطيط، على آال المستويين المرآزي  تنوعةعن الجوانب الم
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وعالوة على ذلك، ٌيقترح أن يتم تحديد نقطة بؤرية مؤسسية مسائلة بالكامل، وذات . والمحافظات
رآز مثل هذا الدور على إدارة عملية ترتيب وينبغي أن ي. موقع مرآزي، تشرف على هذه العملية
ويبقى تحديد المحتوى مسؤولية . بإجراءات الموازنة واضحة األولويات والتخطيط مع ضمان صالت

  ).  مثل قطاع الوزارات(المنظمات ذات التفويض والخبرة وثيقتي الصلة بالموضوع 
 

األولويات اإلستراتيجية للحكومة  تشير. تعزيز صياغة األولويات والمصادقة على مستوى الحكومة
أهم القضايا السياسية التي ينبغي تناولها أثناء ) مجسدة في مجلس الوزراء(الى ما تعتبره الحكومة 
وتوجه األولويات الحكومية أنشطة الوزارات والمؤسسات العامة، . وجودها في الحكم

عملية ترتيب األولويات التوقيت، وتشمل العناصر األساسية في . وتوفرالمعلومات لعملية الصياغة
 . والترتيبات التنظيمية، وآليات التنفيذ

 
 يقترح أن يتم إدراج السياسات المستدامة ماليا ضمنا. تناول قضايا السياسات متوسطة األجل واإلنفاق

وهذا من  شأنه أن يسمح للمشاريع . لإلقتصاد الكلي والمالية إلسقاطات الواقعية المتعددة السنوات
). الموازنة المتكررة(بالتالئم مع التكاليف التشغيلية ذات الصلة ) الموازنة اإلستثمارية(لرأسمالية ا

متوسطة األجل بعملية اتخاذ القرارات لربط السياسة العامة السنوية و  ويمكن وضع نظام منهجي
 . المالية

 
ويؤدي التدفق المتذبذب في اإليرادات . التخفيف من أثر التذبذب في اإليرادات على التخطيط لإلنفاق

ومن أجل المساعدة في . الى تعقيد التخطيط لإلنفاق، وبالتالي تعقيد تنفيذ السياسات والبرامج الحكومية
تقليل تكلفة التذبذب، من المهم فصل النفقات الحكومية عن التذبذبات قصيرة األجل لإليرادات 

  . النفطية
 

يمكن تفعيل برنامج حكومي قابل للتنفيذ بأولويات معبر عنها . جلتفعيل األولويات متوسطة األ
ويمكن أن توفر أطر العمل اإلستثمارية القائمة مثل خطة . بوضوح من خالل تنفيذ سياسات الموازنة

التنمية الوطنية، واإلستراتيجيات التنموية للوزارة والمحافظة، واإلستراتيجيات اإلرشادية طويلة 
 . يجية التخفيف من الفقر، أساسا لترتيب األولويات وتسلسل البرامج الحكوميةاألجل مثل استرات

 
من خالل موائمة اإلستراتيجيات القطاعية . الموائمة ما بين استراتيجيات القطاع واألولويات الوطنية

 للوزارة مع األولويات الوطنية المعبرعنها بوضوح، يمكن أن يتم تفعيل البرنامج الحكومي بإجراءات
  . في الوقت ذاته ملموسة على مستوى القطاع، مع تشكيل األساس لبيانات الموازنة السنوية

 
تبين الممارسات الفضلى بأنه ينبغي إرساء نظم الرقابة، والتقييم . تعزيز اآلليات للمسائلة واإلشراف

، لضمان أنه من الممكن تنفيذ مهمة اإلشراف تعددةوإعداد التقارير على المستويات الحكومية الم
وتتطلب هذه النظم بيانات موثوقة تكون ذات مصداقة . بالشكل الصحيح بمشارآة األطراف المعنية
قوية مستويات المسائلة مما يمكنه تعزيز نظم الرقابة . وتوقيت مالئم ومصنفة بالشكل المناسب

 . يؤدي الى تحسن األداء والنتائجفوالشفافية، 
 

التنموية للعراق وسيلة لتحقيق  خطةينبغي أن توفر ال. تحسين الجهود لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
هذه األهداف من خالل أطر العمل القائمة، مثل الخطة التنموية الوطنية، واستراتيجية التخفيف من 

ى في ربط األهداف وتتمثل الممارسات الفضل. الفقر التي تسعى للتعبير عن رؤية وطنية للعراق
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اإلنمائية لأللفية من خالل أطر العمل هذه بإطار العمل المالي متوسط األجل، والموازنة، وضمان 
 . اإلنسجام مع عمليات التخطيط المنتظمة للوزارات المنفذة

  

 ): سنة الى ثالث سنوات(الى طويل  القضايا متوسطة األجل

هناك حاجة إلجراء تحسينات إضافية في . المعنيةتعزيز قدرات صياغة السياسات في الوزارات 
الوزارات المعنية،لبلورة سياسات من خالل بناء القدرات لعمليات تحليل وتنمية السياسات القائمة 

 . على األدلة
 

السلطة الدستورية المتزامنة للمحافظات في التخطيط  في ظل. المحافظات بلورة قدرات التخطيط في
تحتاج المحافظات الى التجاوب مع األولويات الوطنية بأولويات و المعنية،  التنموي ضمن أراضيها 

 . تنموية على المستوى الحكومي وبخطط مقابلة
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 الفصل الثاني 
 الحاآمية وإصالحات القطاع العام 

 
  حاآمية تشارآية، وسيادة حكم القانون، إطار عمل قانوني  علىتتمحور أجندة بناء الدولة

. قوي لحماية حقوق اإلنسان، وتقديم الدولة للخدمات والمهام التنظيمية لشعب العراق
مما ويتمثل المكون الجوهري لبناء الدولة في تعزيز العالقات بين الحكومة والمجتمع، 

، وبيئة مواتية )مرآزي والمحليعلى المستويين ال(ذات مصداقية يتطلب حكومة قوية 
الضوابط "جميعها قائمة على نظام  –للمجتمع المدني، ومؤسسات مستقلة قيد التطوير 

 . لضمان اإلستقرار، والحرية والمرونة" والتوازنات
  
  
 وتحديث اإلدارة العامة  إصالح  1- 2

 
 نظرة عامة 

بفضل قدراته المتميزة على إدارة ، آان للعراق مكانة مرموقة في الشرق األوسط 1991قبل حرب 
، وسياسة اقتصادية ًاجيد َامدربا تدريبل آادر خدمة مدنية عالي الكفاءة القطاع العام، التي آانت تشم

جيدة في مجاالت  هناك قدرات مؤسسية مازالتوفي حين أنه . قوية وبرنامج رعاية اجتماعية
 قلة) i: (والعزلة الدولية قد أدت الىمتعددة، اال أن اآلثار الناجمة عن سنوات من الحروب 

ضعف القدرات اإلدارية للخدمة  ) ii(و ة إلدارة القطاع العام؛ اإلستثمارات في المجاالت الرئيس
مما جعل (مضاعفة عدد موظفي القطاع العام نتيجة عدم آفاية فرص العمل البديلة ) iii(و المدنية؛ 

مستويات ) iv( و ؛)العاملينت في العالم من حيث عدد من الحكومة العراقية واحدة من أآبر الحكوما
واألتمتة؛ وانخفاض في المعاييراإلئتمانية وارتفاع في مستويات " للحكومة اإللكترونية"متدنية للغاية 

  .ضعف في القطاع العام والحاآمية اإلقتصادية بشكل عام) viii(و الفساد؛ 
فاءة الحكومة، وبشكل خاص من قدرتها على تقديم وتتحد آافة هذه العوامل للتقليل من فعالية وآ 

  . خدمات جوهرية واإلضطالع بمسؤولياتها التنظيمية

  

 ة قضايا رئيس

أحرزت : إصالح الخدمة المدنية واإلدارة العامة إلى بجهود متنوعة 2003تمت المبادرة منذ 
آمكون لتوطيد السالم، وضمان أن هناك نظم  –اإلصالح والتحديث  خطةالحكومة تطورا في تنفيذ 

مع استمرار الدولة في تحسين توليد الدخل من استغالل أآبر للموارد (حاآمية ذات مسائلة قائمة 
اال أن التحدي المتعلق ببيئة األمن، مقرونا . وأن عملية الالمرآزية مستمرة) الكامنة من النفط والغاز

 الحكومة" هندسة"ييرات الهيكلية الضرورية لـتنفيذ التغ بمرحلة تحول سياسي معقدة، حال دون
 . "آليتها"و

 
 

يهدف تحديث القطاع العام الى المساعدة في تحسين عملية تقديم الخدمات، وتعزيز اإلستدامة المالية، 
ونظرا لحجم هذا التحدي، آخذين في : وتحقيق نمو اقتصادي ذي قاعدة عريضة يقوده القطاع الخاص

يمكن تحديث هيكليات الحكومة بين ليلة وضحاها، فإنه من المهم أن تحدد الحكومة  نه الاإلعتبار أ
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ة، بتسلسل سليم وترتيب ألوليات ف الخدمية في مهام الدولة الرئيسنهجا يهدف الى زيادة الوظائ
ويمكن إجراء التحوالت المستمرة في ميزان القوى من الحكومة المرآزية الى المحافظات . اإلصالح

تقوض اإلستقرار او اإلنسجام السياسي، ولكنها تقوي من عالقات  فقا إلجراءت واضحة المعالم الو
القطاع العام بتكلفة اجتماعية دنيا،  ويمكن تقليص حجم العمالة في. األقاليم والمحافظات مع المرآز

 مع ترويج الفرص للشباب والمرأة، وصرف رواتب تقاعدية مالئمة وتوفير خيارات محفزة
 . لإلقتصاد

 
يقدر عدد العاملين في القطاع بناء على المعلومات المتوفرة، : هناك مسح خدمة مدنية يجري حاليا

 ضمنهم قرابة( مليون موظف مدني 2شخصًا، بوجود ما يزيد على  مليون 2.8 العام بقرابة
يتماشى مع أنظمة  األمر الذي ال ( 1في القوات المسلحة  263.000 قرابة، و)مدرس 623.000

. موظف يعملون في المؤسسات المملوآة للدولة 500.000، و على األقل )الخدمة المدنية اإلعتيادية
وينبغي تفصيل العدد المحدد لموظفي القطاع العام وفقا للمؤسسة واألجر، والدرجات، وهيكلية العمر، 

في ذلك على مستوى المؤسسة والموقع الجغرافي على مستوى المرآز، واإلقليم، والناحية، بما 
  . المملوآة للدولة، آي تقوم الحكومة بالتخطيط إلعادة الهيكلة الوظيفية

 

  التوصيات 

وهذا من شأنه ربط تعزيز الخدمة المدنية، . إطالق برنامج تحديث شامل، ووطني، وإقليمي ومحلي
ضمن المحافظات لتقديم واإلصالحات اإلدارية، وتحسين اإلدارة المالية العامة، وبناء القدرات 

 . اإلصالح خطةالخدمات بصورة المرآزية، وهذا مقترح جوهري ل
 
 

) i: (ما أن تتم المصادقة عليه، ينبغي أن يسعى قانون الخدمة المدنيةالى .إصالحات الخدمة المدنية
ييم األداء، تحديد القيم األساسية لخدمة مدنية حديثة، بما في ذلك مبدأ التعيين على أساس الجدارة، وتق

تحديد الدور والمسؤولية والعالقة بين موظفي الخدمة المدنية، والوزراء، ) ii(والتخطيط الناجح؛ و
. تقنين المبادئ والمعايير األخالقية التي تخدم المجتمع) iii(و والمسؤولين المنتخبين اآلخرين؛ 

وهناك حاجة لتشريع ثانوي لتقوية إطار عمل اإلمتثال للخدمة المدنية، وتعزيز التوظيف على أساس 
  . الجدارة، وتقييم األداء، وشروط الخدمة والربط بين الخدمة المدنية واإلصالحات اإلدارية

 
تصميم نظم معيارية لمهام ) i: (بتقوية نظام اإلدارة العامة من خالل يوصى. تطوير نظم إدارة عامة

) iii(و مهام جوهرية؛ على مبادرات تنمية القدرات وحزم تدريبية تتمحور ) ii(و اإلدارة العامة؛ 
نظم بيانات ومعلومات لمساندة التخطيط القائم على األدلة، وإعداد الموازنات، ووضع السياسات 

فرص إصالح قطاعية وخطط ) v(واستراتيجية وطنية للحكومة اإللكترونية؛ و) iv(البرامج؛ وإدارة 
  . إلدارة اإلنفاق

 
يوصى بتنفيذ اإلصالحات القطاعية بطريقة تسلسلية، مع . حسب القطاعاتبترتيب أولويات اإلصالح 

وينصح بأن . المجتمعانتقاء القطاعات ذات األولوية من قبل الحكومة، حسب أآبر أثر لهم على رفاه 
أنظمة متجانسة وصالحيات لتنفيذ  يقترن اإلصالح القطاعي بسياسات توضح األهداف بوجود
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تبسيط ) i: (ومن المحتمل أن تشمل اإلصالحات األساسية المشترآة بين آافة القطاعات . السياسات
خالل وضع خطط تبسيط أوضاع المؤسسات والوظائف من ) ii(و وتوحيد هيكلية ودوائر الوزارة؛ 

المقاييس )  iv( و. استعراضمهام الوزارات والدوائر والمهام دون الوطنية) iii( و عمل وزارية؛
 . وتقديرات الكلفة الخاصة بنماذج تقديم الخدمات

  
يوصى بمعالجة الفجوات في إدارة الخدمة . معالجة الفجوات في القدرات اإلدراية للخدمة المدنية

وتعيين موظفين له على  التحاديمجلس الخدمة المدنية االجيد لتجهيز ال )i: (المدنية من خالل
إجراء ) iii(و تعزيز أمانة سر اإلصالحات اإلدارية، ) ii(و المرآزي ودون الوطني؛  المستويين

وضع اإلستحقاقات طويلة األمد  ) iv( و وتقييم رزم اإلستحقاقات؛مراجعات لألجور والدرجات 
تحديد شروط ومتطلبات خدمة تنفيذية ) v(و المغلق؛ /للتوظيف بما في ذلك خيارات النظام المفتوح

تحسين القدرات ) viii(و تعزيز التوظيف القائم على الجدارة؛ ) vii(و عليا ضمن الخدمة المدنية؛ 
تحديد البرامج التدريبية للخدمة المدنية وتطوير ) ix(و البشرية لتنفيذ األتمتة والحكومة اإللكترونية؛ 

إجراء تقييم آامل للمباني الحكومية واحتياجات البنية التحتية الحتواء إدارة ) x( و القدرات التدريبية؛
  ".ذات حجم مالئم"عامة  وخدمة مدنية 

  
الموازنة، بما في ذلك  حجمما أن يتم تحديد الهيكلية الهندسية للوزارة او . وضع خطط للتوظيف

تجميع المهام المشترآة، يمكن آنذاك تحديد احتياجات التوظيف للهيكلية الجديدة، ووضع خطط 
خرائط "وسيؤدي العمل التحليلي القائم على القطاع الى إصالح وإعادة هيكلة .  لتطوير الموظفين

لى المدى القصير والمتوسط ، وينبغي تطويرها من قبل الحكومة مع استراتيجية للتنفيذ ع"الطريق
 . والطويل

 
 

  الالمرآزية والحاآمية المحلية  2- 2
  

  نظرة عامة 

وعلى الرغم من أن المرآزية السلطة السياسية . يضع الدستور األساس للحاآمية الالمرآزية
أن  للمحافظات جارية فعال، اال أن الهيكليات اإلدارية الحالية تعكس نهجا مرآزيا قويا للحاآمية، حيث

بصورة مجدية بالمعنى الحديث، في حين أن هيكليات الوزارة دون  الالمرآزية اإلدارية لم تنفذ
 . مرآزية متنوعةلوزارات  الوطنية تستمر آدوائرمنتدبة

 
برنامج إعادة هيكلية القطاع  في تصميمالواقعو حكم القانونويجب أن يتم تناول الفرق ما بين حقائق 

بتصميم وتنفيذ هيكليات للشفافية  لقيام م بنظام تقاسم سلطات ناجح، ينبغياومن أجل اإللتزا. العام
للمجتمع، مقابل بيروقراطية خدمة لموارد نتج عن الالمرآزية استخدام أفضل لوالمساءلة تضمن أن ي

في تشكيل  مهمًاويمكن أن تلعب الحكومة المرآزية دورا . دولة متزايدة الكلفة مع فرص للفساد
 . الرقابة على الجودة، والرقابة والتقييم، واإلشراف على المرآزية المهام والخدماتالسياسات، و
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 قضايا أساسية 

  

لتمكين مؤسسات  إنطالق أولية ةقاعد 2008لعام  "قانون المحافظات غير المنضمة إلقليم"يوفر 
وعلى الرغم من . وآفؤيوفر توجيها شامال نحو إنشاء نظام المرآزي فعال  اال أنه ال: الحكم المحلي

 تكريس انتقال السلطة من خالل الدستور وقانون سلطات المحافظات، تبقى المجالس المحلية ذات
 : وبصورة خاصة يعرض القانون أوجه القصور التالية. سلطات محدودة للغاية

  ينقل المسؤولية الخاصة باإلتجاه اإلستراتيجي وأدوات التخطيط المرتبطة بذلك الى مجالس
المحافظة، وينص على أن مخصصات الموازنة من الحكومة المرآزية ستدعم الخطط 

يعطي مجالس المحافظات أي نفوذ للتأثير على تخطيط  اال أن ذلك ال. اإلستراتيجية
. التي يتم من خاللها تقديم األغلبية الكبرى من الخدمات ،وتخصيص موارد الوزارات المعنية

توفر خدمات أساسية مثل المياه، والكهرباء، والصحة، والصرف  وتستمر الدوائر التقنية التي
 . الصحي وما شابه في تلقي توجيهاتها ومخصصات موازناتها من وزاراتها المعنية في بغداد

 مسؤولية تولي على المجالس المحلية في آافة المستويات  ه ينبغيوينص القانون على أن
وليس لدى . تنفيذالأال أنه لم يتم تحديد آليات . الرقابة واإلشراف على الوزارات المعنية

مكانهم تحديد المشكالت، ولكنهم فبإ. بط إدارية بشأن تقديم الخدماتالمجالس المحلية ضوا
غير قادرين على اتخاذ إجراءات للنظر في القضايا التي تم تحديدها؛ بل عليهم اإلعتماد على 

 . إلستجابةلطرف ثالث 

 يط منهجي او تخصيص للموارد دون مستوى المحافظةليس هناك ما ينص على تخط . 

 لم يتم تحديد أية معايير لضمان توزيع عادل للخدمات والموارد. 
 

 : القضايا التنموية التي تؤثر على الالمرآزية الناجحة وإجراءات الحكم المحلي

 الموازنة على الرغم من التشريعات /مرآزية مستمرة فيما يتعلق بالمخصصات المالية
 . واإلجراءات بيروقراطية وطويلة. المواتية

  غياب نظم وإجراءات الحكومة المحلية التي تمكن من تحصيل اإليرادات المحلية، ووضع
واستقاللية مالية  الميزانيات والتخطيط آسبيل لضمان اإلنصاف والتوزيع العادل للموارد

 . أآبر للحكومات المحلية

  التدخل من قبل القوى السياسية، والدينية والقبلية في تحديد األولويات للسلطات ما زال
 .  المحلية يشكل تحديا إلنشاء نظام حكومي المرآزي شفاف وفعال

 حتياجات ضعف الربط بين الرقابة على تقديم الخدمات وقدرة الحكومة على التنفيذ وفقا ال
وستوفرعملية تبادل المعلومات واإلنفتاح في عملية اتخاذ . وأولويات المجتمعات الحكومية

. ، فهما أفضل لما ينطوي عليه نظام الالمرآزيةدعم و المساندةالقرارات، بما في ذلك ال
في " المؤسسات الفكرية"ويمكن أن يساعد إشراك منظمات المجتمع المدني مثل اإلعالم و

 . ذه اإلجراءاتتيسير ه
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 آما أن رفع مستوى . ويبقى أداء الموظفين وقاعدة مهاراتهم يشكل تحديا ألي مبادرة تنموية
 . المهارات وبناء القدرات المؤسسية هو مرساة ألي مبادرة تنموية

  ومن شأن عمليات التخطيط التشارآية المحلية  المؤسسية والمنهجية أن تضمن ما يلي) :i (
ولويات المحلية من خالل إجراءات تأخذ النوع اإلجتماعي في اإلعتبار، أن يتم تحديد األ

وتكون شاملة ومتعددة القطاعات، مما يوفر فرصة للجميع، بما في ذلك الفئات األآثر 
وأن يتم اإلقرار بأوليات القضاء والناحية ) ii(و استضعافا، للتعبير عن آرائهم وأولوياتهم؛ 

أن يتزامن التخطيط لتنمية المحافظات مع تقويم ) iii(و في األهداف التنموية للمحافظة؛ 
مستوى القضاء، في حين يتم التشاور مع ن تتضمن العملية خططا على وأ ،التخطيط الوطني

 . الوزارات المعنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص
 

 وصيات الت

تنظيم إداري وهيكلي :  من بين أمور أخرىوهذه قد تتناول، ". ورقة عن سياسة الالمرآزية"إعداد 
على مستوى المرآز، واإلقليم، والمحافظة والمستوى المحلي؛ وأدوار مسؤوليات آل مستوى؛ 

مسح تستند ورقة السياسات على و. لتطوير المؤسسي وبناء القدراتوتخصيص الموارد وحشدها؛ وا
من خالل إجراءات استشارية مع  نظمة والممارسات القائمة، وسيتم اعدادهاشامل لكافة القوانين واأل

 . األطراف المعنية
 

ت وتجربة عملية تقديم الخدمات قطاعاالجديدة لصنع السياسات في  طرقإضفاء الطابع الرسمي على 
زز الربط بين وضع السياسات، تشكل اإلصالحات التي تع. ةقصودالالمرآزية في القطاعات الم

وقد تشمل المبادرات . ةطا ذا أولوية في القطاعات الرئيسوالتخطيط، وإعداد الموازنات، والتنفيذ نشا
نماذج تقديم خدمات احتسبت تكاليفها، ومقاييس لدعم اإلصالح الوظيفي والبدء في تنفيذ عملية 

 ،الناشئة على مستوى المحافظةاإلدارية السياسية الهياآل قدرات بناء  مكنكون من الموسي. التحديث
إدارة عملية تقديم الخدمات الالمرآزية بمسؤولية، وبآليات مالئمة للمسائلة والمشارآة، وبشمل  و

  . آافة الفئات في المجتمع بما في ذلك المرأة واألشخاص ذوي اإلعاقات
 

كن أن تكون عملية تقديم الخدمات ويم. البدء في التخطيط والتنمية المحليةعلى أساس المناطق
الالمرآزية التي تنسق مع مبادرات جديدة للتنمية القائمة على مناطق و يحرآها المجتمع المحلي 

تياجات من خالل اإلح ةخاصة في تمكين المجتمعات المحلية، حيث يتم تحديد أولوي بصورة فعالة
البرامج واإلشراف عليها ين في تنفيذ ذات قاعدة عريضة، ويتم إشراك المستفيدمشاورات تشارآية 

 . والمسائلة بشأنها
 

ينبغي التفكير في إنشاء . تقوية هيكليات القيادة واإلدارة الضرورية إلجراءات اإلصالح والتحديث
، بما في ذلك مجالس اإلدارة التي االتحاديةمجلس الخدمة العامة ) i: (او تقوية المؤسسات التالية/و

فريق ) ii( و الخدمة المدنية واإلدارة العامة على المستوى المحلي ودون المحلي؛تغطي إصالحات 
 بشأن نيابيةلجنة ) iii(و عمل لتحديث القطاع العام ولجان وزارية استشارية على مستوى القطاع؛ 

الحكم  يتم تعزيز اإلجراءات التشارآية مع المجتمع المدني وأجهزة) v( بينماتحديث القطاع العام؛ 
 . ون الوطنيةد
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ستقوم مثل هذه اإلستراتيجية بالتعبير بوضوح . إنتاج استراتيجية تحديث وطنية تفصيلية للقطاع العام
تتضمن خططا تفصيلية للتنفيذ المتسلسل عبر القطاعات والمناطق  بينما هيعن رؤية الحكومة، 

قطاعية محددة لتوجيه تنفيذ " خرائط طرق"ويمكن أن تتضمن هذه اإلستراتيجية . الجغرافية
 . ، في حين تقوم أيضا بإرساء نظم مساءلة لدعم التنفيذ)بما في ذلك تتبع التقدم المحرز(اإلستراتيجية 

 
 
 

  ية العامة اإلدارة المال 3- 2
  

 نظرة عامة 

ينبغي الترآيز على التحدي الذي يواجه السلطات المحلية بشأن اإلدارة المالية العامة في األقاليم 
وفي سياق الالمرآزية المالية في العراق، يكون . والمحافظات حيث يعيش معظم الفقراء العراقيين
وتستمر الحكومة في . الناس من براثن الفقر تحريرتنفيذ الموازنة هو أحد األدوات األآثر فعالية ل

وتنص خطة . إجراء تقدم ملحوظ على إصالح الجوانب المتعددة من إطار عمل اإلدارة المالية العامة
على إصالحات اإلدارة المالية  2008العمل لإلدارة المالية العامة التي أعتمدتها وزارة المالية عام 

من قبل سلطات حكومة  2009ل إقليمية لإلدارة المالية العامة عام ومنذ أن تم اعتماد خطة عم. العامة
ن الصعوبات تقريبا، على الرغم مآافة إقليم آردستان، أحرزت الحكومة تقدما ملحوظا في المجاالت 

 . التي شملت موازنة متأخرة وهجمات إرهابية مدمرة على وزارة الماليةالتي سادت تلك السنة 

  

 قضايا أساسية

  
: إصالح جوانب متعددة من إطار عمل إدارة ماليتها العامةفي ملحوظ  تحقيق تقدم الحكومة فيتستمر 

 : ما يلي، من بين أمور أخرى،، ة والقضايا العالقةوتشمل اإلنجازات الرئيس
 

  وتم تقديم استراتيجية موازنة متعددة . إطار عمل مالي متوسط األجل قائم 2007هناك منذ
هي الموازنة األولى  2010وآانت موزانة . 2012-2010السنوات للمرة األولى لألعوام 

لبرلمان، قامت رير الذي ارسلته اللجنة المالية إلى اوفي التق. اقتصادية اطروحةالتي شملت 
وبعد إقرار . بوثيقة الموازنة من حيث نوعيتها واتساقها مع األولويات الحكومية باإلشادة

، بقي أن يتم تحقيق ربطها 2010استراتيجية التخفيف من الفقر والخطة التنموية الوطنية عام 
 . بإطار العمل المالي متوسط األجل

 
 

  ى صقل وتحسين وهي تهدف ال. قائمة 2013-2011ولجنة استراتيجية الموازنة لألعوام
إطار العمل المالي متوسط األجل، واستراتيجية إعداد الموازنة، وتعميم طلب نوعية 

 . الموازنات التي ستشمل للمرة األولى سقوفا مالية صارمة
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 الى  2007-2006بالمائة في  30-25، من إن تنفيذ الموازنة اإلستثمارية في تحسن مضطرد
اال أن نوعية إعداد المشاريع والتنفيذ . 2009ائة في بالم 80، وما يزيد عن 2008في % 50

 . بحاجة الى المزيد من التحسن
 

 

 وفي الماضي، لم . تكون أآثر دقةل يتم إعداد التقارير المالية وعمليات التدقيق في وقت مبكر
وفي الوقت . يكن من غير الشائع ان يتم تأخير استكمال الحسابات الختامية ألشهر عديدة

 . يوما 60كون الفترة القصوى للتأخير هي الحالي، ت
 

 

  والعمل . 2006اعتمد العراق قائمة الحسابات المتوافقة مع اإلحصائيات المالية الحكومية في
 . قائم إلعداد قائمة الحسابات، بما في ذلك تطوير دليل تنفيذ تفصيلي

 
 

والبنوك  ،المرآزي العراقي ، والبنكتنمية العراقشرآات تدقيق دولية بالتدقيق على صندوق  وتقوم
تقارير ديوان الرقابة المالية تعود تدريجيا لمواعيدها اإلعتيادية، بعد أخذت المملوآة للدولة ، آما 

 .  فترات تأخير دامت سنوات عديدة في الماضي

  

  توصيات

  
على تعمل وزارة المالية : إعادة المهام الجوهرية الى مجراها الطبيعي وضمان استمرارية العمل

تي سببت ال ،مات اإلرهابية المدمرةالطبيعي في أعقاب سلسلة من الهج إعادة العمليات الى مجراها
وتمت إعادة توزيع ). الى التناقص الطبيعي إضافة(ة نقصا في الموظفين للكثير من المهام الرئيس

بالنتيجة، تم  و .آطريقة لتعزيز األمن تفرقةالموظفين إثر عمليات الهجوم على مواقع في مباني م
ومن المهم أن يتم . فصل الدوائر التي تعمل سوية بصورة وثيقة، بما فيها دائرة المحاسبة والموازنة

  . تحديد موقع آمن في المستقبل القريب إليواء آافة المديريات سوية
 

المتكامل إزالة العقبات التي تحول دون تنفيذ قائمة الحسابات ونظام معلومات اإلدارة المالية 
)IFMIS(وينبغي أن تبقى قائمة الحسابات القائمة على . ، واستكمال واعتماد دليل المحاسبة
وتم وضع دليل محاسبي . بال تغيير 2006التي تم اعتمادها في " اإلحصائيات المالية الحكومية"

اءات قائمة الحسابات، والقوانين والسياسات واإلجر بشأنجديد، وهو يشمل معلومات تفصيلية 
الحكومة آكل لضمان الترميز المتماثل للعمليات  من خاللوينبغي أن يتم البدء في ذلك  –المحاسبية 

ديوان الرقابة المالية على  وعالوة على ذلك، فإنه ينبغي أن يتم تدريب مدققي. والتقارير المالية
دفتر "العمل على  وحدة  وقد تنظروزارة المالية في تعيين مقاول الستكمال. استخدام قائمة الحسابات

و ضمان  لنظام معلومات اإلدارة المالية المتكاملة لتسريع إنتاج البيانات المالية" األستاذ العام
للمشتريات  ومن الضروري في المدى المتوسط البدء في نظام المعلومات المالية المتكامل. نوعيتها

  . ، ومراقبة اإللتزام والمشترياتجديدة للصرف النقدي نظم في موازاة تطوير والصرف النقدي
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قامت لجنة استراتيجية الموازنة لألعوام . المحافظة على الزخم بشأن استراتيجية الموازنات وإعدادها
وقد استكملت اللجنة . 2010موازنة  بالبناء على التقدم الذي تم إحرازه أثناء إعداد 2013- 2011

 و. اقتصادية أطروحةتوقعات مالية متوسطة األجل وذلك و يشمل  ،إعداد مسودة استراتيجية الموازنة
وسيشمل تعميم طلب الموازنات . 2009اإلستراتيجية قائمة على أولويات حكومية في أيار تم أعتماد 

وسيبقى الترآيز على تحقيق المزيد من التحسن نحو . موازنة صارمة للوزارات سقوفالجديد 
في ذلك استراتيجية التخفيف من الفقر، والمزيد من التنقيح بما  –التوافق مع األولويات الحكومية 

 . واضحة ملزمة سقوفللتوقعات المالية المتوسطة األجل، ب
 

تمت مراجعة مسودة قانون المشتريات العامة . اإلستمرار في إصالحات نظام المشتريات العامة
ة وتشمل الخطوات الرئيس .للموافقة الجديد من قبل مجلس الشورى، وقد قدم اآلن لمجلس الوزراء

إصدار مجلس ) ii( و سن قانون المشتريات العامة بعد الموافقة عليه من مجلس النواب؛) i: (التالية
إنشاء سلطة تنظيمية للمشتريات العامة ) iii( و الوزراء التعليمات التنفيذية لقانون المشتريات العامة؛

إصدار وثائق عطاء معيارية بناء على قانون المشتريات ) iv( بموجب مرسوم لمجلس الوزراء؛ و
  . العامة الجديد

  
هو ضمان انتقال متناسق  والمبدأ الرئيس. تطوير سياسة انتقالية للعالقات المالية ما بين الحكومات

قانون المحافظات غير "و  2005ويوفر دستور . للموارد المالية، ولنطاق التفويض والقدرات
وشملت موازنات . درجة أآبر من اإلستقاللية للوحدات دون الوطنية  2008لعام " مالمنضمة إلقلي

من  2010وقد زادت موازنة . درجة أآبر من الالمرآزية الماليةب مخصصات 2010و 2009
ومستداما  وستتطلب عملية اإلنتقال الفعالة حوارا شامال. الحواالت المالية الى المحافظات بشكل آبير

 فيويمكن أن تقوم الالمرآزية المالية . بين األطراف المعنية المتنوعة في المرآز والمناطق ومطلعا
 . بتنويع مصادر اإليرادات  في الوحدات المرآزية ودون الوطنية المدى المتوسط الى الطويل

  
ناء ب على المدى القصير، و بناء القدرات لمراقبة وتنفيذ وتخطيط الموازنات القائمة على النتائج

مؤسسة مستدامة لتنفيذ الموازنة والرقابة عليها في المدى المتوسط، تعمل على مستوى المرآز 
 . والحكومة المحلية، في ضوء المرآزية العراق المالية

 
من شأن مثل هذه اآللية أن تحفظ . أي إدارة اإليرادات –لصندوق تنمية العراق  تطوير آلية خلف

سيادة العراق على حساب واحد لإليرادات النفطية آسبيل اللتقاط آافة اإليرادات النفطية، وتحت 
وآما هو الحال بالنسبة لصندوق تنمية العراق، ستشمل اآللية الجديدة اإلشراف . إدارة وزارة المالية

وقد يتطور مثل هذا . يات تدقيق مستقلة وخارجيةعلى مجلس الخبراء الماليين وستكون خاضعة لعمل
  . الحساب في المدى المتوسط الى الطويل للقيام بمهام اإلدخار وتحقيق اإلستقرار
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 إدارة المساعدات  2-4

 نظرة عامة 

  
أمران حاسمان للتطور الناجح واإلستخدام المسؤول و تنسيقها إن اإلدارة الفعالة للمساعدة الخارجية 

ت تدفقات المساعدابشأن إن التخطيط، والرقابة، والتنسيق، والتتبع، وإعداد التقارير . للموارد العامة
ة لنظام إدارة مساعدات يقع في قلب إعادة الهيكلة المستدامة الدولية هي جميعها مكونات رئيس

 . والتنمية
  

ين قدراتها على إدارة التعاون التنموي على مدى السنوات القليلة الماضية تمشيا قامت الحكومة بتحس
وقد تطورت آل من وزارة . 2008فعالية المساعدات في ايار  بخصوصمع توقيع إعالن باريس 

إعادة هيكلة الوحدات هذا و يشمل . تطورا مؤسسيا ،وفي حكومة إقليم آردستان ،التخطيط في بغداد
؛ وتحديث تكنولوجيا تهاومراقب تهاوإدار هاوتقييمالمشاريع المعنية؛ والتدريب على عملية اختيار 

وسار هذا جنبا الى جنب مع إنشاء قاعدة بيانات لمساعدة المانحين والتحسين التدريجي . المعلومات
الذي سيعكس  ،امل لإلدارة التنموية للعراقويجري حاليا دمج قاعدة البيانات هذه في النظام المتك. فيها

 ). الموارد المحلية والخارجية(تخطيط وتنفيذ، ومراقبة وتقييم الموازنة الرأسمالية الكاملة للعراق 
 

  القضايا األساسية 

تمتلك الدولة : إن وجود نظام إدارة مساعدات يعمل بكفاءة أمر في غاية األهمية للحكومة العراقية
وفيرة مقترنة بمساهمات آبرى من مجتمع المانحين الدولي، اال أنها تواجه في الوقت  إيرادات محلية

 ،وإعالن باريس، بترآيزه على تعزيز فعالية المساعدات. بيئة تنموية ذات تحديات استثنائيةذاته 
ويمكن تحسين الفعالية بشكل آبير بتعزيز ملكية عملية . وثيق الصلة بصورة خاصة بالسياق العراقي

التنمية الوطنية، وزيادة تنسيق  خطةالتنمية العراقية، وتحسين درجة تماشي دعم المانحين مع 
 .مساعدات المانحين

 
أثرت القضايا األمنية الجارية في البلد، : يبقى تحسين فعالية وآفاءة وتنفيذ التعاون التنموي تحديا

، على تحقيق جهود إعادة البناء مقترنة بالقدرة المؤسسية للحكومة لقيادة المساعدات الخارجية
بعض برامج المساعدات للمانحين التي لم تكن منسقة تنسيقا  وفاقم من ذلك).  2003منذ (والتطوير 

المهم بمكان  ونتيجة لهذه التطورات أصبح من. جيدا بين المؤسسات الدولية والمجتمعات المحلية
واإلشراف على الموارد  ،والتخصيصالتخطيط،  تعمل بكفاءة وقادرة علىإنشاء مؤسسات قوية 

 . وقابلة للمسائلة ،التنموية بصورة فعالة وشفافة
 

 التوصيات

المتابعة مع آافة المانحين للحصول على معلومات  .ضمان استكمال قاعدة بيانات مساعدات المانحين
لحكومة آافة وينبغي أن تحدد ا). حد خمس سنواتإلى (حول األنشطة الحالية وتلك المتوقعة للمستقبل 

 األنشطة اإلستثمارية الوطنية واألولويات المستقبلية، التي ينبغي آنذاك أن تصب في نظام إدارة
 . التنمية في العراق، وهي أداة لدعم التخطيط لكافة الموارد المتوفرة بطريقة ذات صلة وفعالة
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لزيادة الوعي بشأن إعالن وهذه ستكون وسيلة . تنفيذ إعالن باريس بشأنتنظيم مؤتمر رفيع المستوى 
آيفية تنفيذ اإلتفاقية من خالل  بخصوصفهمه، وللحصول على إجماع رأي وطني ودولي باريس و 

 . وستشمل مثل هذه الخطة أهدافا واقعية للتنفيذ .إدارة المساعدات فيخطة عمل وطنية 
 

بين العراق " للتنميةللشراآة الجديدة "مراجعة آليات تنسيق قائمة للمانحين وإنشاء إطار عمل 
وثيقة العهد الدولي في تسريع توطيد األمن والسالم، وستقوم هذه اآللية على نجاح . والمجتمع الدولي

وستكون الشراآة الجديدة موجهة نحو . وترويج التعاون اإلقليمي والدولي، وضمان الرخاء للمجتمع
ق، وتكون قائمة على الملكية العراقية تدعيم العملية التنموية، وتهدف لتطبيع الوضع الدولي للعرا

الكاملة، وعملية تخطيط استراتيجية وطنية مستدامة أآثر تماسكا تقودها الحكومة، ودعم دولي أآثر 
  . فعالية في رد مباشر على األولويات الحكومية

 
 

ترويج تبادل المعرفة بين . التواصل مع الزمالء من الممارسين والخبراء في المنطقة العربية
وهذا من شأنه ان . و رصده بشأن تنفيذ إعالن باريسأو الدعم الجنوب، والتعلم والمناصرة /الجنوب

يشمل المشارآة في مبادرة شفافية المساعدات الدولية، والمشارآة في األنشطة التحضيرية للمنتدى 
الى  إضافة، )2011المجدولة لعام (فعالية المساعدات  بخصوص) HLF-4(الرابع رفيع المستوى 

  . مبادرات إقليمية وعالمية أخرى
 

 
 القضائية المعززة  ةالقدر 5- 2

 نظرة عامة 

وجود قضاء قوي ومحايد أساسي الستقرار النظام القانوني في العراق، مثلما أن وجود قضاء إن 
آمؤسسة ذات نزاهة،  وقد نشأ القضاء في العراق. آمن وسليم هو ذو أهمية قصوى لسيادة القانون

على الرغم من التهديدات الكبيرة لسالمتهم اة عراقيين يقومون بعملهم بشجاعة بوجود قض
 عليم وتدريب قانوني راسخ، اال أنونظام ت ،من المحامين ًاآبير ًاالعراق عدد أن في و مع. الشخصية

 . هناك حاجة لتحسين التدريب لتعزيز مهنية الالعبين القانونيين
 

  

 ة يا رئيسقضا

 
للمؤسسات الحكومية المسؤولة عن العدالة احتياجات ملحة غير ملباة من : القدرة المؤسسية العامة
وموظفي ، وفي تدريب القضاة، ويبقى النقص في المعدات. والتسهيالت ،حيث الموارد، والتدريب

في ة أن يسهم الرئيسون والتنسيق بين المؤسسات زيادة التعامن شأن و. عائقا بشكل خاص ،المحاآم
وثقة الشعب في منظومة الشرطة متدنية، آما تأثرت مستويات الثقة في تحسن عمل النظام القضائي، 

المرأة والشباب بشكل تواجه و. النظام القضائي بشكل آبير، مما يقوض من فعالية هذه المؤسسات
التأخيرات في تنفيذ آما أن التشريعات القديمة و. خاص عقبات من حيث الوصول الى العدالة
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ض من نزاهة النظام القضائي وامتثال العراق اللتزاماته بموجب القانون اإلصالحات القانونية تقوَّ
  . الدولي

 
يستمر القضاء العراقي في إظهار استقاللية حقيقية وعناية عند الفصل في : اإلستقاللية القضائية

الكبير لقوات توسع الفشلوا في مواآبة  همأن قاضيا، اال 1280مجموعه  ما ويشكل القضاة. القضايا
 .  ، مما نتج عنه قضاء مثقل عاتقه بعدد متزايد من القضايا الجنائيةالشرطة

 
إن آليات القانون في العراق آليات عريقة، اال أنها تحتاج الى تحديث : مهنية الالعبين القانونيين

ة التي رات الدستورية والتشريعية الرئيسيونظرا لعدد التغ. في المناهج، والموارد والتكنولوجيا
وقد أنشأ المجلس . ، فإن هناك حاجة ملحة للتعليم القانوني المستمر2003حدثت في العراق منذ 

القضائي األعلى معهد التطوير القضائي لتقديم تدريب قانوني وقضائي مستمر للقضاة والمدعين 
اج الى مساعدة فورية لبناء قدرات الموظفين اال أن هذه المؤسسة تحت. العامين وموظفي المحكمة

موضوع تدريب المسؤولين عن إنفاذ القانون  ديع و. ولصياغة منهاجها وتنفيذ وسائل تعليمية متقدمة
 . والقضاة على استخدام وتطبيق علم الطب الشرعي أمر ضروري

 
على ذلك،  ينقص معظم القضاة معرفة تفاصيل األمن الشخصي أو تدريب آاٍف: أمن القضاء

وسيكون هناك . وإمكانية تأمين منزل قضائي آمن، ومكان عمل آمن، وصالحية حمل أسلحة نارية
الى معدات حماية مالئمة  إضافةحاجة لفريق آامل من موظفي األمن مكرسين للحماية القضائية، 

على قد وعالوة على ذلك، فإن وزارة الداخلية والمجلس القضائي األ .وتدريب لهؤالء الموظفين
هناك حاجة  ما زالتلجة المشكالت األمنية في هذه المجاالت، اال أنه اأحرزا تقدما ملحوظا في مع

وفي غياب أمن قضائي عتيد، وعبر آل عملية التحقيق والمحاآمة، عادة ما يكون . لعمل إضافي
يقة عادلة القضاة خاضعين للتخويف والعنف، مما قد يؤثر على قدرتهم على النظر في القضايا بطر

 . ومحايدة، وينتج عنه تأخير في اتخاذ القرارات القضائية
 
 

إقالة العديد من القضاة  2003نتج عن عملية المراجعة الداخلية التي تلت عام : موظفو المحاآم
ونتيجة ذلك، بقي . او أولئك الذين هم من ذوي الرتب العليا في حزب البعث ،المشكوك في نزاهتهم

وفي حين أن تعيين القضاة وموظفي المحكمة هو . قاضيا لخدمة احتياجات البلد آله 750 قرابةفقط 
وهناك بصورة خاصة حاجة لعدد . من األولويات لمجلس القضاء األعلى، فإن العملية سارت ببطء

والنظام القضائي . أآبر من قضاة التحقيق، وقضاة األحداث، وموظفي التحقيق القضائي والدعم
السجالت قبل انعقاد  يعدون القضايا و قضاة التحقيق الذين يحققون فيعلى لعراقي يتمحور الجنائي ا

والمحققون القضائيون مخولون قانونا لتكملة دور الشرطة العراقية ويساعدون اساسا . هيئة المحكمة
هلين وهناك عدد محدود للغاية من قضاة التحقيق والمحققين المؤ. قضاة التحقيق في إعداد القضايا

 .لمعالجة القضايا في الوقت المناسب
 

وتتنوع التقنيات . هناك حاجة ملحة لتقديم الدعم والموارد لتحسين إدراة المحاآم: إدارة المحكمة
وقد شرع المجلس القضائي األعلى في إجراءات جديدة . اإلدارية بشكل آبير، وجميعها غير متطورة

 منطويًاالتكامل وتبادل المعلومات ضمن المجلس يبقى  اال أن). أنظر أدناه(لحفظ سجالت القضايا 
 ومنذ. على تحديات، وهو أمر مقلق إذ أن آمية وحساسية القضايا قد زادت في السنوات األخيرة
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قام المجلس القضائي األعلى بإنشاء نظام مفصل لتتبع القضايا يتم حاليا تنفيذه في بعض  ،2003
 . المحاآم

 
آان اإلشراف القضائي على حاالت اإلحتجاز منقوصا في : قبل المحاآمةعدد السكان المحتجزين 
الذي ازداد مع زيادة عدد ) راجع أدناه(والسبب األآبر هو تراآم القضايا . السنوات العديدة األخيرة

وجداول جلسات المحكمة بشأن القضايا الجنائية الخطيرة للمتمردين . المحتجزين قبل المحاآمة
وارتفاع عدد المحتجزين قبل المحاآمة يزيد من األعباء على قدرة . ص في بغدادزاخرة، على األخ

والتخفيف من تراآم القضايا سيقلل . وإمكانية مرافق اإلحتجاز لكل من وزارة الداخلية ووزارة العدل
المالي على نظام اإلصالحيات، ويحسن من ثقة الشعب في الحكومة، ويساعد على ضمان  ءمن العب
  .بمعايير حقوق اإلنسان الدولية بالنسبة ألولئك الذين ينتظرون المحاآمة اإلمتثال

 
 

تساهم تحديات عديدة ضمن النظام القضائي الجنائي في العراق حاليا في : تحديات إجراءات القضايا
وبعد القبض على الشخص، آثيرا ما تعجز الجهة التي ألقت . تأخير السير في القضايا الجنائية

. وزارة الدفاع او وزارة الداخلية،عن الترتيب لعقد جلسة استماع أولية مع قاضي التحقيقالقبض، إما 
وعادة ما ينظر في القضايا الخاصة بتهمة واحدة، على الرغم من أن المتهم قد يكون يواجه تهما 

وفي بعض القضايا، حتى لو أمرت هيئة المحكمة بإطالق سراح متهم بتهمة واحدة، فإن . متعددة
لتحديد ما إذا آان سيتم ) الجهة التي قامت باإلحتجاز(رة العدل قد تعيد المتهم لوزارة الداخلية وزا

وقد ينتهي األمر بالشخص المحتجز عائدا لنظام القضاء . توجيه تهم إضافية له قبل إخالء سبيله
مي مع وحضور المحا. الجنائي بمجموعة جديدة من التهم، وبالتالي، يبقى في منظومة اإلحتجاز

إمكانية وصول محدودة  ة ما تكون من الشكليات، ويكون لدى المحامينالمحتجزين او ممثليهم عاد
وعالوة على ذلك، يعتمد النظام القانوني العراقي بشكل آبير . لملفات القضايا قبل جلسات المحكمة

وينتج عن ذلك . اياعلى األنظمة غير المأتمتة لتتبع القضايا، مما يسهم أآثر في تأخير معالجة القض
وستساهم . تراآم آبير في القضايا الجنائية، األمر الذي بدوره ينتج عنه اآتظاظ في مرافق اإلحتجاز

المعالجة المأتمتة للقضايا وتحسن التعاون بين المحققين في وزراة الداخلية ومجلس القضاء األعلى 
 .  في معالجة أآثر فعالية وذات توقيت مناسب للقضايا

 

تختلف البنية التحتية للمحكمة بشكل آبير من مرافق : البنية التحتية والمعدات الخاصة بالمحكمة
، ومعظمها ينقصها وبشكل عام، تكون المحاآم ممولة بشكل غير واٍف. حديثة لمباني في حالة سيئة

ينتج  و ما نقص في أموال التشغيل والصيانة،اموال آافية للتشغيل والصيانة، األمر الذي ينتج عنه 
وآثيرا ما تكون إمكانية الوصول الى المحاآم . نقص في الكهرباء والماء ونظم الصرفمن عنه 

العامة التي  فق الصحيةمحدودة من حيث أماآن اإلنتظار اآلمنة، واألساسيات مثل الكراسي والمرا
لقضاء األعلى وبما أن مجلس ا. على األخص خارج المناطق الحضرية –آثيرا ما تكون غير متوفرة 

 . وظيفية للحصول على تمويل إضافيمسالك للمحاآم المحلية  يتحكم بموازنته مرآزيا، اال أنه ليس
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 توصيات 

 
من القضاة  الل القضائي، هناك حاجة لعدد آاٍفمن أجل تعزيز اإلستق. تعزيز اإلستقالل القضائي

ومن خالل التعليم القضائي . والمحاآم القضائية لدعم السير في إجراءات القضايا المدنية والجنائية
ويمكن . وبناء القدرات، يمكن للمجلس القضائي األعلى اإلبقاء على معايير مهنية عليا للقضاة الجدد

ستوريا من قبل المجلس للحكومة إعطاء طابع رسمي لدور القضاء عن طريق سن قوانين مفوضة د
الى ذلك، تم اقتراح ان تكون معلومات  إضافة. االتحاديةالقضائي األعلى والمحكمة العليا 

 . وإحصائيات القضايا أآثر توفرا للجمهور
  

ينبغي بناء قدرات المنضمين الجدد الى الخدمة القضائية، مع اإلستمرار في  :تحسين القدرة القضائية
معهد ويشكل . تثقيف القضاء الحالي من خالل التدريب المنهجي، والتعليم المستمر، وتطوير المناهج

ويمكن تطوير الفعاليات طويلة . في هذا الجهد لتوفير تعليم مستمر مهمًاالتطوير القضائي عنصرا 
النظر الحديثة في القضايا؛ وتنفيذ تدريب متقدم للسلطة القضائية  وإجراءات التكنلوجياخالل  األمد من

على القانون المدني، والجنائي والتجاري؛ واإلستخدام الفعال للبينة الجنائية في القضايا وإصدار 
ية والقانون وقد تنظر الحكومة في إقرار إجراء تعديالت على اإلجراءات الجنائ. األحكام القضائية

وستساهم المراجعة المنهجية والتحسين . الجنائي لترويج قبول البينة العلمية والتقنية في المحكمة
  . المستمر في إنفاذ األحكام واألوامر القضائية في تحسين القدرات القضائية

 
ألعلى قد تنظر المحكمة في المدى القصير في آيفية تشارك المجلس القضائي ا :تعزيز أمن القضاء

ويتم تحقيق هذا الهدف من خالل وضع خطة أمن قضائي . ووزاة الداخلية في مسؤولية أمن القضاء
وتغطي هذه الخطة . توضح مسؤولية وزارة الداخلية او المجلس القضائي األعلى بشأن أمن القضاء

ذلك، فإن وعالوة على . الشخصي، وأمن المحاآم، والمساآن اآلمنة للسلطة القضائيةتفاصيل األمن 
أن يعزز ايضا من أمن ) من شأن تحسين التعاون بين وزارة الداخلية والمجلس القضائي األعلى 

بما (السماح لموظفي المجلس القضائي األعلى والقضاة بحمل معدات حماية مالئمة  خاللمن القضاء 
 . )في ذلك إصدار تراخيص اسلحة

 
 الوصول الى العدالة    6- 2

 نظرة عامة 

وبذلك، . الدستور العراقي حق اللجوء الى محامي في آافة مراحل التحقيق الجنائي والمحاآمةيكفل 
بعض المحاآم غرفة محامين يمكن وتتضمن . هذا اإللتزام بالكامل تحققهناك حاجة إلصالحات  فإن
يتجمع فيها المحامون المتوفرون لتمثيل األشخاص، اال أن نوعية الخدمات التي يوفرها المحامون أن 

على نفقة  جنائيًايتم تعيين المحامين، من غرفة المحامين عادة، لتمثيل المدعى عليهم . تتنوع آثيرا
ليهم، مما يترآهم الدولة، اال أنه يتم تعيين المحامي عادة بعد فترة من إلقاء القبض على المدعى ع

آل األحوال، آثيرا ما تقيد الشرطة إمكانية الوصول  في بدون تمثيل في مرحلة التحقيق الحاسمة، و
ويمكن أن تكون نوعية . للمحتجزين قبل المحاآمة، وإمكانية الحصول على وثائق القضية، والملفات

وفي القضايا المدنية، . حماسي يم دفاعالتمثيل متدنية نتيجة لنظام التعويض الذي يقدم حوافز قليلة لتقد
  .، في حين أن إمكانية الوصول الى العدالة محدودة للفقراءًاوفر العراق تمثيال قانونيا حارال ي
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، إذ أن معظم العراقيين لديهم فهم محدود مهمةأن الوعي القانوني في المجتمع المدني هو فجوة أخرى 
ي ترعاها توينبغي أن يكون هناك عدد أآبر من اآلليات ال. القانونيلحقوقهم او لكيفية  عمل النظام 

آيفية عمل النظام القانوني، وآيفية الحصول الم الجمهور بشأن حقوقهم الخاصة في الحكومة إلع
ع الوعي في المجتمع المدني بشأن الوصول الى ونية ، األمر الذي من شأنه أن يرفعلى مساعدة قان

باب عقبات معينة في محاولة الوصول الى العدالة، آما هو الحال بالنسبة ألولئك يواجه الش و. العدالة
الذين يعيشون في المجتمعات الريفية والمجتمعات المحلية في المناطق شبه الحضرية، التي آثيرا ما 

 وتبقى إمكانية الوصول الى العدالة للمرأة تحديا آبيرا، على. تعتمد على آليات العدالة التقليدية
 . األخص فيما يتعلق باإلفالت من العقاب لمرتكبي العنف ضد المرأة

 

 ة قضايا رئيس

على األخص المجموعات  –هور العراقي مجآثيرا ما تنقص ال: ًاقوي ًاقانوني ن تمثيًالينقص العراقيو
وتشمل العقبات نقصا . السبل الالزمة للوصول الى القانون لحماية حقوقهم –المستضعفة والمهمشة 

الى العوائق اإلقتصادية التي تحد  إضافةالقانوني،  منهجيا في الحصول على معلومات بشأن النظام
ال تقوض من ثقة ات وهذه العقب. الحصول على حقوقها الديمقراطية فيمن قدرة بعض المجموعات 

 . تحد من استخدام الحقوق الديمقراطية لكنهاة، الشعب في الحكوم
  

يمكن أن تحسن برامج المساعدة القانونية من إمكانية وصول الناس الى : برامج المساعدة القانونية
العدالة، مع المساهمة آذلك في الدفاع عن حقوق المواطنين في محافل القانون الجنائي والمدني وفي 

وتنص مراآز الدفاع القانوني وبرامج المساعدات القانونية في العديد من المدن . سيادة القانون
عراقية على خدمات قانونية مجانية او مدعومة، مما يمكن المواطنين من المشارآة والمحافظات ال

 . بفعالية في النظام القانوني
 

يمكن للمحامين وطالب القانون العراقيين تعزيز فرص التدريب : مهنية المجتمع القانوني العراقي
 .  الدوليينوالتعاون بشكل آبير من خالل اإلنخراط التعاوني مع نقابات المحامين 

  

 توصيات 

يمكن أن يتم دعم المجتمع . إضفاء الطابع الرسمي على المسؤولية الرسمية للوصول إلى العدالة
المحلي من خالل تمكين واحدة أو أآثر من الكيانات الحكومية، للمشارآة بشكل فعال في النظام 

عام بالحقوق القانونية؛ ويمكن أن تشمل مثل هذه الجهود المناصرة لتوسيع الوعي ال. القانوني
؛ وتحسين الوصول الى المعلومات الحكومية على عنية بهذا الخصوصوإعالنات الخدمة العامة الم

 مراآزاو /ويمكن أن تشارك الحكومة في التوعية والتخطيط لعملية نقل برامج و. المستوى المحلي
مساعدة قانونية ناجحة من خالل تحديث أطر العمل القانونية وتلك المتعلقة بالموازنة لبرامج 

  . المساعدة القانونية
 

ينبغي أن يعطى محامو الدفاع المعينين من . تحسين التعويض للمحامين الذين تعينهم المحكمة
ز الحكومة نظام المحامي وينبغي أن تعز. المحكمة تعويضا يتناسب مع نوع ودرجة تعقيد قضاياهم

 القانوني الذي تعينه المحكمة لتحسين نوعية ونطاق مشارآة محامي الدفاع في النظام القانوني
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الجنائية دعم نقابات المحامين لبناء القدرات لمهمة  دفاع القضاياآما يحتاج أيضا محامو . العراقي
 . الدفاع

  
لتحسين إنفاذ األحكام المدنية، آما هو الحال بالنسبة لزيادة من المهم بذل الجهود . إنفاذ األحكام المدنية

المسؤولون  وينبغي أن يتقيد. العدل و الداخلية تيالتعاون بين القضاء، ومكتب تنفيذ األحكام في وزار
 . الحكوميون باألحكام النهائية من خالل اآلليات اإلدارية والجنائية المحسنة

 

 
 العدالة لألطفال  7- 2

 نظرة عامة 

وتؤآد اتفاقية األمم المتحدة . يواجه النظام القانوني لألحداث في العراق تحديات ويحتاج الى إصالح
لحقوق الطفل وأدوات حقوق اإلنسان األخرى على أنه يحق لألطفال الذين هم في نزاع مع القانون 

قدرة الطفل على لعب دور الطفل، و معاملة تأخذ في اإلعتبار سن الطفل، والرغبة في إعادة إدماج
 .  بناء في المجتمع

  

  ة يا الرئيسالقضا

على األطفال الذين هم في : ل نظام العدالة الجنائية العراقي يلقي عبئا آبيرا على النهج العقابيما زا
يمكن أن تتراوح بين ستة أشهر الى ثالث ، تماس مع القانون أن يتحملوا فترة طويلة ما قبل المحاآمة

وتوفر وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية لألطفال المحتجزين إمكانية الوصول الى ممثليهم . سنوات
الذي نتج عنه أن ) 2008(القانونيين على اساس أسبوعي، وقد ساعدت المحاآم في تنفيذ قانون العفو 

ارة ببناء قدرات الموظفين الذين يعملون في مرافق آما قامت الوز. تم إطالق سراح بعض األطفال
  . الحجز والسجون

على الرغم من ذلك، يحتاج النظام القانوني لألحداث الى دعم ألغراض بناء القدرات على آافة 
لوزارة الداخلية، وقضاة األحداث بالنسبة  وهذا يشمل شرطة األحداث بالنسبة: المستويات الحكومية
واألهم من . على، والتدريب التعليمي والمهني لألحداث بالنسبة لوزارة التعليمللمجلس القضائي األ

على المجتمع المحلي لمنع األوالد  لمعتمدةذلك، تدعم وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية المبادرات ا
  . والبنات المعرضين للخطر من التماس مع القانون

  
  

 توصيات 
  

على الرغم من التقدم الذي أحرزته مؤخرا وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية بشأن حماية األطفال 
هناك الكثير من األمور  مازالتماس مع القانون وأولئك المعرضين للخطر، اال أنه  علىالذين هم 

ة إمكانية وصول إذا تحتاج الحكومة الى تعزيز النظام القانوني لألحداث، مع زياد. التي ينبغي تحقيقها
 :  األطفال وصغار السن الى العدالة والحماية من خالل ما يلي
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  تماشيا مع المعايير الدولية لعدالة األحداث  1983األحداث لعام مراجعة قانون رعاية
 .واتفاقية حقوق الطفل

 
 مسؤول عن  تعيين وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية او أي وزارة أخرى آوآيل تنفيذي

 . مرافق إصالح األحداث الموارد واإلدارة المالئمةتكون لدى ضمان أن 
  

 بما في ذلك البرامج التحويلية واإلجراءات البديلة التي تساعد في استخدام العدالة التصالحية ،
 . تقليل عدد األطفال وصغار السن في الحجز ما قبل المحاآمة

 
  مدعون قضاة األحداث، وال(ة صحاب الواجبات الرئيسالقدرات ألتصميم وتنفيذ برنامج بناء

والسجون، والعاملون اإلجتماعيون، العامون، والموجهون، وموظفو الحجز ما قبل المحاآمة 
المعايير الدولية لعدالة األحداث، وحقوق الطفل، وحماية  بشأن) ومانحو الرعاية اآلخرين

 . الطفل
 

  على األخص الذين هم في نزاع مع القانونتحسين خدمات الرعاية المباشرة لألطفال ،
، بالترآيز أساسا على مبادرات إعادة المحاآمة وما بعدهاالفتيات، ضمن مرافق ما قبل 

 .  التأهيل وإعادة اإلندماج
 

  ى عل، وخدمات مساندة أطول أمدا لألحداثتطوير ألية شاملة وشمولية إلعادة اإلدماج
ويواجهن احتمالية التعرض للعنف  ،وصمات العار الشديدةاألخص الفتيات اللواتي هن رهن 

 . بعد إطالق سبيلهن
 

 
 عن طريق ضمان أن مواردهم وظروفهم تلبي  دعم تحسين مرافق حجز وإصالح األحداث

المهنية، والصحية وغيرها من /المعايير اإلنسانية، بما في ذلك البرامج اإلجتماعية والتعليمية
 . برامج دعم الحياة

 
  اآلن وقد تم (وفقا للمعايير الدولية  سياسات لضمان طريقة معاملة األحداث المسجونينوضع

، على )نقل المسؤولية من قبل وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية الى مجالس المحافظات
 . األخص ألولئك في المحافظات الذين تنقصهم مرافق حجز األحداث

 

 
 القانون وقطاع األمن المدني  تنفيذ 8- 2

 

 نظرة عامة 

على مدى ) الشرطة والسجون(تحقق تحسن آبير من حيث إنفاذ القانون وقطاع األمن المدني 
فقد رفعت وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية عدد قوات الشرطة من . السنوات القليلة الماضية
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، في حين أن برامج البناء في العديد من السجون خففت نوعا ما من  560.000الى  60.000
 . اإلآتظاظ في السجون

 

 ة القضايا الرئيس

أدى التقدم الذي تم تحقيقه في تعزيز األمن في العراق على مدى السنتين األخيرتين الى استقرار أآبر 
ونتيجة لذلك، فقد . آما أنه شجع على تطبيع ظروف الحياة والعمل: على مستوى المجتمع المحلي

التنموية واإلصالحات الهيكلية اإلجتماعية واإلقتصادية تياجات حقامت الحكومة بوضع أولويات اإل
 . تعرضت إلعاقات في الماضي التي

  
هناك مستوى من التشكيك وعدم الثقة إزاء الشرطة من حيث إنفاذ القانون واألمن  مازال اال أنه

 . آثيرا ما يتم التعامل مع النزاعات من قبل المجتمعات ذاتها بدون تدخل من الشرطة: اإلنساني
  

وبعبارة أعم العنف القائم على النوع اإلجتماعي  ،إن قدرة الشرطة على معالجة العنف األسري
وفحص " تقليص أعدادهم"الى  إضافةإن درجة مهنية قوات الجيش والشرطة، : محدودة للغاية

التهديدات والتقليل من  القوات المسلحة، هي جميعها عناصر أساسية لتعزيز قدرة البلد على مواجهة
قرار ثقة الشعب في قدرة الدولة على تأمين البالد وتحقيق استآما أن . حدها األدنىالمخاطر إلى 

 .   و للمصالحة الوطنيةإلرساء ديمقراطية قوية  المجتمعات المحلية أمر أساس

  

 توصيات 

  
. إن اإلصالحات القانونية والمؤسسية والتنظيمية ضرورية لتعزيز إنفاذ القانون وقطاع األمن المدني

 : وتشمل هذه اإلصالحات ما يلي
  

إن تأمين نزاهة وآفاءة آل من ضباط الخط والوحدات  :قطاع األمن المدني العراقيتعميق مهنية 
 ،لمهنية وآفاءة قوات األمن العراقية اساسستوى المتوسط هو أمر اإلدارية، مع تطوير قادة للم

الى التدريب المهني، ينبغي أن تقوم آل من وزارتي  إضافة. وستخدم هذه آوسيلة لكسب الثقة العامة
      .الداخلية والعدل ببناء قدراتها الداخلية وتأمين أدوار ومسؤوليات واضحة

 
رطة ومسؤولي السجون بسبب بناء قدرات الشرطة ومسؤولي السجون، ومقاضاة أعضاء الش

ر المهني، على يالداخلية والعدل باإلستثمار في التطو ينبغي أن تقوم وزارتا  :الفساد وسوء السلوك
وفي حين أن . األخص التدريب المتقدم، والقيادة على المستوى المتوسط، وبناء القدرة المؤسسية

وخدمة السجون، فإنه ينبغي مقاضاة أولئك التدريب سيرفع من المعايير المهنية للشرطة العراقية 
في القطاع األمني  إذ أن ثقة العموم. الذين وجد أنهم ينتهكون القانون آي يحدث التغيير طويل األمد

 . أساسية لسيادة القانون
 

تشريعات حديثة  ينبغي أن تنظر الحكومة في اعتماد :تعزيز القدرة على مكافحة تمويل اإلرهاب
وجودات، وتبييض األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب، وذلك إلعطاء إنفاذ القانون بشأن مصادرة الم

 . فرصة أفضل لتعطيل تمويل اإلرهاب والجريمة المنظمة
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في  ينبغي أن تستمر جهود العراق في محاربة اإلرهاب :محاربة اإلرهاب وفقا لسيادة القانون

. ين المقبوض عليهم بموجب القانون العراقيالترآيز على سيادة القانون من خالل مقاضاة اإلرهابي
بينما وينبغي أن تضمن الحكومة المسائلة المشترآة ما بين المؤسسات من أجل إنفاذ القوانين القائمة، 

ة والمسؤولين في الحكومة لمحاربة اإلرهاب والجريمة المنظمة يستمر بناء قدرات المنظمات الرئيس
وعالوة على ذلك، قد تنظر الحكومة في العمل مع المجتمع الدولي . الدولية باستخدام القوانين القائمة

  .لتحديث القوانين واألدوات في مواجهة الشبكات اإلجرامية واإلرهابية سريعة التطور
  

ينبغي أن توسع الحكومة جهودها للتعاون عبر  :اإلرهاب جهود مكافة التعاون على نطاق واسع في
الوطني، وعبر الوطني، من أجل مواجهة خطر اإلرهاب، سواء نبع من داخل او  االتحادينظامها 

ة قد يكون أساسيا لضمان أن تعددوتبادل المعلومات الحذر بين الهيئات الحكومية الم. خارج حدودها
المنظمة التي هي األنسب للتصدي للنشاط اإلرهابي أو نشاط الجريمة المنظمة، تكون تملك المعرفة 

 . ذلك، او أن اإلجراءات المشترآة قد تثبت أنها أفضل وسيلة لمواجهة التهديدات الكبرىللقيام ب
 

توسيع ممارسات الشرطة في تتطلع وزارة الداخلية إلى  : إصالح الشرطة لخدمة المجتمعات المحلية
وقد تنظر السلطات في تدريب . سرة عبر أنحاء البالداألالمجتمع عن طريق  إنشاء دوائر حماية 

الشرطة على حقوق اإلنسان ودور الشرطة في المجتمعات المحلية، ومساعدة قوات الشرطة العراقية 
. منفذي القانون الى ، إضافةعلى تغيير صورتها في المجتمع، بحيث تضطلع بدور مقدمي الخدمات

 إن قيام وزارة الداخلية بإنشاء مرآز لحقوق اإلنسان واألخالقيات في مرفق تدريب آبار ضباط
 . الشرطة في معهد الشرطة في بغداد خطوة هامة

 
   مرافق السجن و الحجز 9- 2
  

 نظرة عامة 
 

فوزارة الداخلية مثال مسؤولة عن . للعراق مجموعة من المراآز الحتجاز المتهمين والمدانين بجرائم
، هابعدو المحاآمة إدارة بعض مرافق اإلحتجاز قبل المحاآمة، وتدير وزارة العدل مرافق ما قبل 

الدفاع ببعض مرافق اإلحتجاز الصغيرة التي تضم متهمين قبل نقلهم الى مراآز وتحتفظ وزارة 
العمل والشؤون اإلجتماعية و الداخلية  تيوفي إقليم آردستان، تقوم وزار. احتجاز وزارة الداخلية
آردستان  وهناك العديد من السجون في حكومة إقليم. هاوبعدالمحاآمات بتشغيل مرافق ما قبل 

وعالوة على ذلك، فإن خدمات سجون وزارة العدل تلبي . تعمل بشكل جيد وتلبي المعايير الدولية
المعايير الدولية من حيث معاملة السجناء، اال أن هناك حاجة إلجراء تحسينات في الهيكل المادي 

م دون سن أن يبقى األطفال الذين هوفي حين أنه مسموح ب. حتجاز والسجنوصيانة مرافق اإل
تلبي اال الحد  الرابعة لسجينات مرافق وزارة العدل مع أمهاتهم، اال أن الظروف في مرافق النساء ال

 . وهناك مساحة آبيرة إلجراء تحسينات ،األدنى من المعايير
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  ة قضايا رئيس
  

إن السجون ومرافق اإلحتجاز التي تشغلها وزارتي العدل : سجون العراق ومرافق اإلحتجاز
وينبع هذا النقص من عدم وجود القدرات والموارد ضمن خدمات . تلبي المعايير الدولية والداخلية ال

وما يفاقم من هذه المشكلة هو التزايد السريع في عدد المساجين في السجون، وعدم وجود . الشرطة
ما أن آ. معايير موحدة في إجراءات السجون والتدريب لضمان المعالجة اإلنسانية للمحتجزين

الظروف الصحية غير المالئمة، ونوعية الغذاء والماء التي هي دون المستوى، واإلآتظاظ الشديد، 
هي من اإلختالالت  ،وقلة الموظفين) مما يساهم في انتشار المرض(وضعف الرعاية الصحية 

الفساد  لموظفين في ظل النظام السابق، وآانال ا ولم يكن هناك أي تدريب مهني للضباط و. الشائعة
 . متوطنا، مؤديا الى تأذي السجناء، وأسرهم وموظفي السجن من المستويات األدنى

 
ليس لموظفي سجون وزارة الداخلية قيادة على مستوى : التدريب المهني لموظفي السجون

وتلقى مسؤولو السجون . المديرية، وال إجراءات تشغيل موحدة، وال تدريب على عمليات السجون
ويحتاج . الى تدريب متكرر على حقوق اإلنسان إضافة ،ما قبل الخدمة ًامهني ًادل تدريبمن وزارة الع

آما أن هناك حاجة لتعيين موظفات إضافيات . آافة ضباط ومسؤولو السجون الى تدريب مهني
وهناك حاجة ملحة لمعالجة شروط الحبس بصورة شمولية من . لسجون النساء ومراآز الشرطة

 . السجون اإلحتجازمرافق  خالل
  

سنة آانت تديرها اصال وزارة  18-9المرافق الخمسة لألحداث في عمر : مرافق سجون األحداث
واربعة من هذه المرافق . مجالس المحافظاتون اإلجتماعية، وتم مؤخرا نقلها إلى العمل والشؤ

ة اإلجتماعية ولألحداث إمكانية الحصول على الرعاي. في الموصل ، والخامسموجودة في بغداد
وتحتاج ظروف مرافق األحداث الى تحسين، .والتعليمية والصحية في مرافق الحجز والسجون

وبسبب . لدعم توسيع نطاق الخدمات التعليمية، والرياضية والترفيهية وعمليات التجديد ضرورية
تي وجود عدد محدود من المرافق، يتم حجز بعض األحداث مؤقتا خارج بغداد تحت وصاية وزار

 . العدل والداخلية
 

، الذي دخل 10ينص األمر رقم :  لسلطة اإلئتالف المؤقتة 10صالحية ونطاق تطبيق األمر رقم 
السلطة اوالرقابة الكاملة على آافة تخويل وزارة العدل "على   2003حزيران  5حيز التنفيذ في 

وينبغي نقل ". العمل والشؤون اإلجتماعية،  وزارتا التي تمارسها حاليا مرافق اإلحتجاز والسجن
 . آافة مرافق وموظفي الحجز الى وزارة العدل آجزء من هذا التعليمات

 
على الرغم من أن وزارة الداخلية لديها ما يقدر : سلطة سجون مرآزية للحجز في وزارة الداخلية

هناك سلطة معينة في وزارة الداخلية  تبنصف نزالء مرآز اإلحتجاز ما قبل المحاآمات، اال أنه ليس
وتشغل الكثير من مراآز اإلحتجاز على مستوى . لديهامسؤولة عن إدارة وتشغيل مرافق اإلحتجاز 

  . المحافظة، وبالتالي، ليس هناك معايير مطبقة دوليا للسجون في مرافق وزارة الداخلية
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 التوصيات 

  العراق، حيث  في أرجاء الذي يحكم معايير السجون  207تنفيذ وإنفاذ األمر الوزاري رقم
 . لمعايير السجون الدولية ضمان تلبية العراق علىسيساعد  أن اإلمتثال الكامل،

 آافة ضباط مراآز الحجز لوزراة الداخلية مدربين على عمليات السجون  يكون ضمان أن
موجب الدستور تجزين بمستمر على ضمان حقوق المح ،  مع ترآيزومعايير حقوق اإلنسان

 . 207وأمر رئيس الوزراء رقم ) 19المادة (

  اإلحتجاز في وزارة الداخلية مسؤول عن اإلشراف على آافة تعيين مدير عام لعمليات
عمليات اإلحتجاز في مرافق وزارة الداخلية من وقت القبض على الفرد حتى نقله الى مرفق 

 .من مرافق وزارة العدل

  الداخلية للعمل بصورة وثيقة مع وزارة العدل لضمان مرآزية في وزارة إنشاء هيئة رقابة
 . المتابعة الصحيحة للمحتجزين وتنفيذ معايير حقوق اإلنسان الدولية

 
  لضمان تحسن الظروف  )بما فيها تلك الخاصة باألطفال(تحديث مرافق السجون والحجز

 . تماشيا مع المعايير الدولية

  
  
 التجاري وقانون الملكيةإصالح القانون   10- 2

  

  نظرة عامة 

بحدوث تحسن في الوضع األمني، من المحتمل أن يرتفع عدد األعمال وتزداد سرعة اإلستثمار لدعم 
وممارساتها  المؤسسات وسيكون تنفيذ القوانين التي تحكم هذه. برامج إعادة بناء وتطوير العراق

والقوانين في آافة مجاالت . العمالية مهم لتطور وازدهار البلد، ولتعزيز ممارسات التوظيف العادل
، لقوانين التي تحكم اإلستثمار األجنبينون التجاري الى قانون الضريبة، إلى امن القااإلقتصاد، بدءًا 

  . المعايير الدوليةجميعها بحاجة الى مراجعة وتنقيح لتواآب احتياجات البلد و فهي
 

 

  ة قضايا رئيس

من شأن تحديث القانون التجاري أن  :التطور اإلقتصادية يعوق القانون التجاري غير المتطور عملي
. يحسن مناخ العمل، الذي يقوم بدوره بتعزيز التجارة واإلستثمارعلى الصعيد المحلي واألجنبي

ويعيق اإلنفاذ المتقطع لتشريعات الحدود والجمارك وقضايا القانون المدني التي لم تتم معالجتها، 
النطاق تطور حقول النفط، اال أن الحكومة  ويرافق اإلستثمار واسع. التطور اإلقتصادي للعراق

ينبغي أن تكون مستعدة للتعامل مع قضايا مثل التحكيم الدولي، والملكية الفكرية، والمنافسة العادلة، 
 . وحماية المستهلك

 
الى اإلهتمامات التجارية، فإن عشرات األلوف يحتلون بصورة غير  إضافة: مشاآل قانون الملكية

قانونية الممتلكات الحكومية والخاصة، ويبقى الماليين من العراقيين نازحين داخليا او يعيشون 
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آما أن نقص القدرات في نظام سجل سندات ملكية األراضي يشجع . آالجئين خارج حدود العراق
وعالوة على ذلك، فإن . لمبذولة إلعادة المواطنين العراقيين الى ديارهمويعيق الجهود ا ،على الفساد

للنزاعات العقارية غير مجهزة وغير مالئمة للتعامل مع  اآلليات اإلنتقالية القائمة إليجاد حلول
 . اإلحتياجات المستمرة

  

 توصيات 

ات جمرآية مبسطة عملية تطوير وتعزيز إجراء ستقوم :التنسيق ما بين الجمارك وتعزيز الحدود
آما أن دمج . أمورالتجارة، حسب منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية بتبسيط ومنسقة

الى توحيد السلطات لوزارة واحدة، سيساعد  إضافةتعزيز الحدود الحكومية ومديريات ميناء الدخول، 
نئ الدخول، لضمان تعزيز حدود بشكل آبير في توحيد السياسات وتطبيق القوانين ذات الصلة في موا

 . العراق والنمو اإلقتصادي
 

سيسمح بناء القدرات ضمن السلطة القضائية بالتقاضي الفعال في  :ضمان حل النزاعات التجارية
سلطة القضائية والالعبين وينبغي أن تعد الحكومة وتدرب ال. قضايا القانون المدني والتجاري

للنزاعات التجارية من أجل تعزيز مبادئ القانون  فعال حلوًالن اآلخرين ليديروا بشكل الرئيسي
 . التجاري

 
إن من شأن تحسن عمليات مكاتب سجل العقارات،  :تحسين إجراءات سجل الملكية وحل النزاعات

والخطوات التي تتخذ لزيادة عدد قضايا الملكية التي تم الفصل بها، أن يحرز تقدما في عمل سجل 
  .الخالفاتالممتلكات وحل 

 
أي (التحكيم الدولي  بشأن" اتفاقية نيويورك"دراسة إمكانية اعتماد  :تحديث القانون التجاري العراقي

الملكية الفكرية وإعطاء األولوية الستكمال قوانين المنافسة العادلة وحماية  اعتماد مسودة قانون
 . ، مما سيعزز جهود العراق في اإلنضمام الى منظمة التجارة العالمية)المستهلك
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  الفصل الثالث
 مكافحة الفساد

 
 

  نظرة عامة 

 ميثاقالثقة الوطنية وال الفساد، عن طريق تنشيط ضدللعراق فرصة لم يسبق لها مثيل لقلب األمور 
ت الحكومية، تشمل تقوية المؤسسا ،االجتماعي مع المواطنين، ومعالجة مجموعة من القضايا المعقدة

محاباة، والكشف عن أعمال الفساد، وتبني حرية المعلومات، وتشديد وإنشاء حواجز واضحة لمنع ال
أقر القادة العراقيون بهذه األسباب  وقد. قوانين المشتريات العامة، وإنفاذ أنظمة تضارب المصالح

 . وباألثر واإلجراء المطلوب لمحاربة الفساد، وهناك اآلن زخم لمثل هذا التغيير
 

وقد صادقت الحكومة على . مكافحة الفساد خطةتم إحراز تقدم بشأن تطوير إطار العمل المؤسسي ل
والعراق عضو في فريق عمل الشرق ، 2008في ) UNCAC(اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

نطاق تفويض اإلتفاقية، وافق مجلس الوزراء ولبلورة ). MENA-FATF(األوسط وشمال أفريقيا 
وعالوة على ذلك، بدأت . 2010ثاني العلى استراتيجية متعددة األوجه لمكافحة الفساد في آانون 

 .لمكافحة الفساد األمدلة يتنفيذ استراتيجية طو 2009حكومة أقليم آردستان في تموز 
  

. النزاهة هيئةبدعم بناء قدرات مؤسسة اإلنفاذ الرئيسة بشأن الفساد، أي  2003قامت الحكومة منذ 
عضوا مرشحا في  تآما أنشأت آذلك هيئة تنسيقية ضمن مجلس مكافحة الفساد المشترك، وأصبح

مة من نطاق اإلفصاح العام وفي هذا السياق، وسعت الحكو. مبادرة شفافية الصناعات اإلستخراجية
وقد تحسن اإلشراف التشريعي، ويقوم مجلس النواب ولجان النزاهة . عن إنتاج وإيرادات النفط 

وقد أنشأت لجنة نزاهة في . الحكومية بعقد مراجعات عامة للسلطة التنفيذية في العواصم المعنية
 . برلمان أقليم آردستان

 

 ة ئيسالقضايا الر

  
شرطي  63.000 قرابة أدى طردوقد : تحقيق مكاسب آبيرة في األمور األمنيةتم  2007منذ عام 

فاسد، وتعيين مفوض جديد للنزاهة، والتقدم  المحرز بشأن المصالحة السياسية، ومكافحة الرشاوي، 
، وآذلك التحسن في إدارة الموازنة والشفافية، الى تقوية قدرات العراق التزويروحمالت مكافحة 

وخلق فرص  ،، والنمولإلستثمار  ، يبقى الفساد مصدر استنزاف رئيسومع ذلك. لفسادعلى مكافحة ا
  . بناء اإلستقرار طويل األمد التي تحققالعمل، 

 
 

النزاهة، والمفتشون  هيئة، تحتاج ومع قيام سلطات الخط األمامي بأداء مهام مكافحة فساد جديدة نسبيا
و ديوان الرقابة المالية، ووزارة الداخلية، والمحكمة الجنائية المرآزية، ومجلس النواب  ،العامون

  .الى دعم مستدام وآبير من الحكومة لتوسيع المهام وحماية سلطاتها ،ومجالس المحافظات
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 التي وضعتها السلطات العراقية والمجتمعمعدة حديثا إن اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ال

تحدد اإلجراءات ذات  بند عمل، اال أنها ال 200وفي حين أنها تتضمن : المدني هي إطار عمل ممتاز
وتواجه أوجه العجز . عبر الوزارات، واألقاليم والمحافظات كامل السلطاتب و هي ال تتمتعاألولوية، 

مام السريع في وهناك حاجة لالهت. تلك خطر التخفيف من أثرها مع إحباط اإلنفاذ الموحد والسريع
المشارآة من قبل الملكية واآتساب لتحقيق في وهناك أيضا حاجة ل. مجال الوقاية، والمسائلة، واإلنفاذ

األحزاب السياسية والقادة الدينيين والتقليديين، وأعضاء البرلمان، ومتخذو القرارات في القطاعين 
 . العام والخاص

  
الشراء الحكومي : ومات بشأن األنشطة الحكوميةينبغي توسيع وضمان إمكانية الحصول على معل

للفساد وسوء اإلدارة، وعلى األخص في وجود استثمارات رأسمالية آبيرة متوقعة  هو مجال رئيس
وفي حين أن الحكومة قد اتخذت إجراءات للتعامل مع الفساد على . في النفط والبنية التحتية األخرى

لم تنفذ بعد، مما تسبب في تآآل  لحاالت الفساد الكبيرة صديالت المستويات المتدنية، إال أن عمليات
 .  الثقة في الحكم

 

  

 توصيات 

 : اإلجراءات قصيرة األجل

سلطة التوظيف  تنبع القدرة على القيادة الفعلية ألي مؤسسة من :تقوية مؤسسات مكافحة الفساد
وفي . مؤسسات النزاهة في العراق تواجه عجزا ووضع الموازنات؛ إلى تحقيق هذه الغاية، فمازالت

، تمت معالجة العجز في أعداد الموظفين في وزارة الداخلية في آافة المواقع باستثناء 2009نهاية 
وهناك مشكالت مماثلة في مكاتب المفتش . بالمائة 63مكتب المفتش، الذي آانت نسبة التوظيف فيه 

    :اإلجراءات التالية الى عناية وعالوة على ذلك، تحتاج . العام األخرى

  النزاهة والمفتشين العامين من خالل مجلس النواب، آما هو  هيئةتعزيز تعيين مفوض
 . منصوص عليه في القانون

 

  من اتفاقية  52سن تشريعات وفقا للمادةUNCAC التي تتطلب تحديد المالكين أصحاب ،
 . هاوالكشف عنحواالت عوائد الجريمة المنفعة لمنع 

 
 تنشيط وبناء قدرات مكتب التبليغ عن تبييض األموال في البنك المرآزي العراقي.  

 

  ب من قانون اإلجراءات 136تسريع اإلعالن في الجريدة الرسمية عن إلغاء المادة
 . الجنائية

 
 ة الى متطلباتإضافالنزاهة من المبادرة بقضايا،  هيئةالتي تمنع ) 2007( الغاء لوائح 

الحصول على موافقة الوزراء على العقوبات اإلدراية ألعمال الفساد التي التصل الى 
 .  مستوى الجرائم
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 حية اإلستقالة وضع أنظمة جديدة لتضارب المصالح لمسؤولي النزاهة، مع إعطاء صال

 . باتللذي يترشح لإلنتخا
 

  العامين من قبل التفكير في تعبئة الشواغر المستقبلية بالقرعة بين صفوف المفتشين
يتم تسييس أن ال لضمان  ،)ديوان الرقابة الماليةمثل أفضل موظفي (المؤسسات المشرفة 

وآذلك تطبيق نفس األنظمة على البنك المرآزي العراقي ومكتب التبليغ عن . التعيينات
 .  تبييض األموال

 
  النزاهة وقوانين مكافحة  هيئة المالية، والمفتشين العامين، و الرقابةسن قوانين لديوان

 . 2008الفساد التي آانت معلقة منذ 
 

  الشروع في حوار سياسي على مستوى المجتمع بشأن الشفافية، والمساءلة والنزاهة
 . بالترآيز على إدارة إيرادات النفط، وتخصيص الثراء العام وتقديم الخدمات العامة

  
 :  يلي  ما دراستهاتشمل اإلجراءات التي ينبغي . لةتحسين المساء

 تقديم الحسابات المالية سنويا وفي التوقيت المحدد لديوان الرقابة المالية ومجلس النواب . 
 

  عامة، وتعديالت، وسن قانون حرية المعلومات؛ وسن قانون حماية  اتمناظرإقامة
 . الصحفيين

 

  ء القدرات على النزاهة، بما في ذلك بنا لهيئةتنظيم اإلفصاح عن الدخل وضمان التقديم
 . استخدام هذه اإلفصاحات

 

 وينبغي أن تخضع . إنشاء موقع الكتروني لنشر آافة القوانين باللغة العربية والكردية
 . مسودات القانون واألنظمة للمراجعة العامة لفترة محددة من الزمن قبل نشرها

 

 لة المحافظات بشأن النزاهة، والمساء بناء قدرات أعضاء جدد منتخبين في البرلمان ومجالس
ة مثل النفط والغاز، والمالية العامة، وقيود عات الرئيسواإلشراف، على األخص في القطا
 . اإلنفاق العام، والفساد وإنفاذ القانون

 
   و يشمل هذا أحكام السجن المتناسبة مع . وضع روادع فعالة للفساد على المستويات العليا

 . حجم الجريمة ومنع عوائد الجريمة من الوصول الى الجهات الفاسدة
 

 حتاج العراق الى مساعدة مستدامة لوضع نظام مكافحة تبييض األموال، لتحديد، وتقصي، ي
مع البلدان مبدئيا وتجميد، ومصادرة وإعادة األصول المفقودة، وتعزيز التعاون القانوني 

وتشمل خطوات مكافحة تبييض األموال سن تشريع . وما ورائها، آخطوة فورية المجاورة
لمكتب التبليغ عن تبييض األموال،  ةاألموال، ودعم بناء قدرات قويمالئم لمكافحة تبييض 
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وتمشيا . مستقلةوإنشاء وحدة اإلستخبارات المالية لدى البنك المرآزي العراقي بقيادة قوية 
، ينبغي وضع قائمة بالمسؤولين العامين الذين ينبغي UNCACمن اتفاقية  52مع المادة 
نشاء أطر عمل مصرفية تنظيمية وإشرافية وتعزيز ، وإ)أي تضارب المصالح(مراقبتهم 

 .قدرات اإلنفاذ الكامل المعنية
 

 قد تطلب الحكومة أن يقوم فريق العمل لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياMENA-
FATF على أن يشمل ذلك (2011بإجراء تقييم فني ومالي أولي في وقت قريب أي في

اقتراح تحسين التنسيق مع مسؤولي القانون وإنفاذ أيضا آما تم ). حكومة أقليم آردستان
 .  القانون في البلدان التي تلقت أصول مسروقة او الجئين عراقيين

 
ولم يصدر بعد مجلس الوزراء  :مكافحة الفساد خطط ضمان أن الخصخصة والالمرآزية تعززان

وينبغي . محافظاتلنقل الصالحيات وتحويل اإليرادات لل 2010تعليمات للقوانين الصادرة في 
وينبغي أن . بالتشاور مع مجلس النواب صياغة هذه األنظمة لتشمل التدابير الوقائية لمكافحة الفساد

ينظر القادة في تحديات النزاهة إذا سبقت عمليات النقل إنشاء أنظمة موظفين لضمان أداء بجدارة عند 
ي توحيد أنظمة الموظفين بين بغداد وعالوة على ذلك، فإنه ينبغ. إدارة صالحيات أوسع للمحافظات

وإربيل للسماح باستمرارية ونقل امتيازات الموظفين بين الحكومات الوطنية واإلقليمية وحكومات 
وينبغي إجراء تدقيق لعمليات الخصخصة السابقة، آما ينبغي اتخاذ إجراءات تصحيحية . المحافظات

 . للوقاية من ممارسات الفساد
 

تسعى  ، وUNCACقد تحدد الحكومة األولويات المطلوبة بموجب اتفاقية  :الدوليةات تنفيذ اإللتزام
الى القوانين الوطنية لمكافحة الفساد بأبعاد  إضافة ،المنظمات الدولية األخرى/لتكاملها مع اإللتزامات

لممارسات الفساد األجنبية او قانون المملكة المتحدة  ميرآيخارج حدود الدولة، مثل القانون األ
 ).  2010(للرشاوي 
التي تمت (الى ذلك، أمكن للحكومة المحافظة على الزخم في إدارة إصالحات المالية العامة  وإضافة

نفقات، والتدقيق التقني وتدقيق السياسات ال محاسبة، وال، وتحسين )3-2، القسم 2مناقشتها في الفصل 
  . الى اإليرادات المالية في المحافظات إضافةمة لقطاع النفط، العا
 

من أجل إضعاف الرقابة شبه اإلحتكارية من قبل أطراف في نظم الموظفين  :احتواء النفوذ السياسي
الحكوميين، قد تقوم الحكومة بوضع أنظمة نظام الموظفين موضع التنفيذ، وتنفيذ  قانون خدمة مدنية 

تمويل األحزاب السياسية وينبغي تنظيم . جديد، مع بناء قدرات الموارد البشرية وموظفي التنفيذ
المالية، في  تصريحاتالى ال إضافةوينبغي أن ينظر المسؤولون الحكوميون . مصادره واإلفصاح عن

إلطار عمل يعالج تضارب  مهمًاعالن عن المصالح من قبل مسؤولين، األمر الذي قد يكون مكونا اإل
وعالوة على ذلك، فإن تعزيز مجتمع مدني مستقل من شأنه أن يساهم في زيادة ميزان القوة . المصالح

 . خب السياسيةللن
 

 : قضايا متوسطة الى طويلة األمد

ينبغي أن تنشر وزارة العدل آافة القرارات القانونية عند إصدارها، في حين تقوم : تحسين المساءلة
الواضحة التي  لتلطيف التقديرات مستخدمة التماثل االتحادية بتطوير مبادئ توجيهيةإلصدار األحكام 

وهناك اقتراح أن تقوم الحكومة بنشر األحكام الجنائية وأحكام . تشكل األحكام الصادرة بشأن الفساد
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ويحتاج مجلس النواب الى مساعدة آبيرة لتحسين أدوار الرقابة . المحكمة المدنية في الوقت المناسب
وجهات اإلشراف والنزاهة واإلشراف؛ وقد يشمل هذا تنسيق أفضل مع ديوان الرقابة المالية 

 . األخرى
 

. تحتاج الحكومة الى نهج طويل األمد لمكافحة تبييض األموال :"حاالت الفساد الكبرى"التعامل مع 
النزاهة، وسوق  هيئة وينبغي أن يشمل هذا النهج وزارة الداخلية، والبنك المرآزي العراقي، و

وتم اقتراح أن يتم ترتيب . ة، والمجتمع المدنياألوراق المالية، ومجلس النواب، والمؤسسات المالي
البلدان حسب األولوية آسبيل إلبرام اتفاقية المساعدة القانونية المشترآة لتيسير تسليم المجرمين 

لفريق عمل اإلجراءات " 9+40"وقد ترغب الحكومة في تنفيذ توصيات . وإعادة األصول الى بالدها
. قلة لإلشراف، والتحري، وفرض الوآالء الماليين وغير الماليينالمالية، بما في ذلك إنشاء هيئة مست

مما يتطلب التبليغ عن ) (تدفقات األموال غير القانونية(وينبغي أن يفرض العراق ايضا ضوابط 
عن األدوات المالية من قبل مكاتب األموال، والمسافرين  التصريحات  الصفقات المشكوك فيها و

وقد يضع البنك المرآزي العراقي وينشر قائمة باألشخاص ). لعراقوفئات معينة من المهن في ا
 . التعامل المصرفي الخارجي بعوائد أموال الفساد وذلك لمنع المكشوفين سياسيا

 
أن تحتاج الحكومة الى  :توفير الحوافز والحوار السياسي بين أصحاب النفوذ اإلقتصادي والسياسي

ة الى المزيد من الشفافية، والتطبيق، وسالمة الحقوق تناول بصورة رسمية وغير رسمية الحاجت
" تحفيز اإلستثمار"اإلئتمانية او حقوق الملكية، والتواصل الذي يبنى على المصالح المشترآة ويمنع 

وينبغي أن يتناول هذا الحاجة إلنشاء ثقافة عمل قوية ونمو يقوده . على المدى القصير الى المتوسط
 . لة، في فترة ما بعد اإلقتصاد المخطط مرآزيالنزاهة والمساءع الخاص بناء على االقطا

 
برامج تدريب وتوعية بشأن يوصى بشدة بتنفيذ  :إنشاء وتنفيذ برامج بناء قدرات طويلة األمد

سيتم تعزيز قدرة الحكومة على و. موظفي الحكومة عبر آافة مستويات الخدمة المدنية فسادمكافحة 
مقاومة الفساد والمحاباة من خالل تعزيز خدمة مدنية محترفة ذات سياسات شفافة إلدارة الموارد 

 . البشرية ، بما في ذلك النظم القائمة على الجدارة والدور الواضح لمدونة السلوك
 

 :لة والنزاهةبالشفافية والمساءولة فيما يتعلق توفير إطار عمل وأدوات رقابة وتقييم مملوآة للد
يمكن أن تؤدي الجهود المتضافرة وأنشطة التخطيط الى زيادة ملكية جهود الرقابة والتقييم التي هي 

المتبادلة  وستكون المبادرات. او غير متفق عليها بالكامل ،حتى هذا التاريخ غير مملوآة للدولة
وسيساعد تطوير . طوة في اإلتجاه الصحيحلشفافية والنزاهة خوالحوار مع مجموعات مناِصرة ا

ملكية قوية لكل من القطاع العام والمجتمع المدني في بناء مؤشرات واقعية من شأنها أن تساعد على 
  . وضع استرتيجية تنمية وطنية مستنيرة وآافة الخطط اإلستراتيجية

  
 

يكون (، ينبغي تمكين حوار من أجل إعادة بناء مواثيق مجتمعية قوية :إبرام مواثيق مجتمعية جديدة
او لجنة /بصورة مثالية على المستويات المحلية والمرآزية التي قد تؤدي الى مؤتمر وطني و

لورةهذه ويمكن ب. أطر عمل جديدة لإلدراج أو التضمين و التمثيل، لتطوير )والمصالحة المصارحة
التعليم، الصحة، المياه والصرف (لتقديم الخدمة اإلجتماعية العامة  النظم على المحور الرئيس
، الذي يوجد عليه إجماع آبير في الرأي بين آل من المستخدمين )الصحي، واألمن والعدالة

  . والمزودين
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  فصل الرابعال
  

  النمو اإلقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص
 
 

 
فرص العمل التي خلق إلى بشكل خاص تحسينات التي أدخلت على المناخ اإلستثماري التهدف 

وخاصة بالنسبة ( الى تحسين التنافسية واإلنتاجية إضافة ،فيف من الفقرخالخاص والت يقودها القطاع
بلغ متوسط إستثمار . ، وتحسين إمكانية الحصول على التمويل)للشرآات الصغيرة والمتوسطة الحجم
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في  4و  3، ما بين 2005القطاع الخاص في العراق منذ عام 

ادة آبيرة في النشاط االقتصادي السنة ، وهذا المعدل آان منخفضًا للغاية بحيث لم يتمكن من توليد زي
ومعظم تلك  ،في المائة من مجموع اإلستثمارات في المنطقة 1.2يجتذب العراق فقط و . والعمالة

 .اإلستثمارات في العقارات
في المائة  من القوة  1في المائة من إجمالي الناتج المحلي ويشغل فقط  65ويمثل قطاع النفط نحو 

ة متمثلة في العمالة الفائضة ف هي في القطاع العام الذي يواجه تحديات آبيرغلبية الوظائإن أ. العاملة
إلى إيجاد وظائف جديدة من قبل القطاع الخاص للتخفيف من البطالة بشكل  حاجةكون هناك تس –

دورًا وصغيرة ومتوسطة الحجم يمكن أن يلعب ) ميكروية(تطويرشرآات بالغة الصغر إن . آبير
هناك حاجة واضحة للحد من . في زيادة النشاط االقتصادي، والعمالة، ومرونة االقتصاد مهمًا

  .اإلجراءات غير الرسمية ومعالجة نطاق واسع من قضايا العمالة و قضايا تنمية القوى العاملة
 

قائم على القواعد، وأنظمة قوية قانونية حكم تعزيز تنمية القطاع الخاص التحرك نحو نظام ويتطلب 
و في المحاآم، ومؤسسات تنظيمية  وحاآمية مرتكزة على القواعد، وإصالح المؤسسات المملوآة 

قطاعات للدولة، وتحسين فرص الحصول على التمويل والمهارات، ومجموعة من اإلصالحات في 
  .الت السلكية والالسلكية والنقلمحددة مثل الزراعة، وإدارة موارد المياه والطاقة واالتصا

  
     
  إصالح مناخ االستثمار 4-1  

  
  نظرة  عامة

  
سهولة ممارسة األعمال "لتحسين مناخ اإلستثمار في العراق، آما يعكسه مسح  هناك مجال واضح

ويوفر المسح تصنيفا من حيث الرتب  بناء على الزمن والتكلفة الالزمة لتنفيذ األنشطة ". في العراق
حتل العراق المرتبة او. ، وتوظيف العمال ودفع الضرائبالتجارية األساسية مثل بدء نشاط تجاري

في بعض النواحي آان أداء العراق جيدًا بشكل نسبي، مثل ). 2010(بلدا  183من أصل  153
أخرى، آان أداء  أما في نواٍح. 183من أصل  53رتبة تسجيل الملكية حيث العراق آان في الم

، وفي )175(حيث احتل العراق المرتبة  ،ضعيفًا، على سبيل المثال البدء في نشاط تجاري العراق
  ).139(، وإنفاذ العقود )180(، والتجارة عبر الحدود )119(حماية المستثمرين 

  
  



43 
 

قادر على  ماري قطاع خاص متنوع ومرن ومتناٍمسيتنج عن اإلصالحات الناجحة في المناخ االستث
لعمالة، وزيادة اإلنتاجية وعائدات ضريبية إضافية، في حين يقوم بتحرير أموال توليد النمو في ا

إن وجود بيئة إقتصاد آلي مستقرة . الموازنة لمزيد من اإلستثمار في رأس المال البشري والمادي
  .نسبيًا أتاحت زيادة الترآيز على تعزيز تنمية القطاع الخاص

  
  ةالقضايا الرئيس

  
إن العقبات :  تحول دون زيادة االستثمار في القطاع الخاص في العراق العقبات التيهناك العديد من 

الواسعة التي تواجه النجاح تشتمل على التحديات السياسية واألمنية المستمرة، والحاآمية المؤسسية 
ما وتشتمل العقبات المحددة لإلستثمار على . والتنظيمية، سواء على الصعيدين الوطني ودون الوطني

صعوبة الحصول على مكتب ) ii(و حتياجات غير الواضحة لتسجيل وإغالق الشرآات، إلا) i: (يلي 
متطلبات رخصة اإلستثمار التي تقوم تلقائيًا بتأميم المشروع  واألصول ) iii( ووأرض ومواقع؛ 

) v(و  الكهربائية،مدادات الطاقة إعدم آفاية ) iv( و  المرتبطة به عند إنتهاء رخصة اإلستثمار،
) vii(وعدم وجود أنظمة لتسوية النزاعات التجارية، و ) vi( وة البنية التحتية لالتصاالت، يمحدود

المناخ العام  وتتضمن المسائل اإلضافية التي تعوق . محدودية فرص الحصول على التمويل
وواضحة للمنافسة في سوق  لالستثمار بيئة أعمال تجارية غير تنافسية تفتقر إلى أطر قانونية شفافة

  .قائم على ااألنظمة
  

النظام التنظيمي الحالي أضعف من أن يقوم بالحد من تطوير وتشغيل إحتكارات القطاع العام إن 
و إستخدام قوى السوق  يعالج إساءةألنظمة القائمة بتنظيم فعال أن تقوم اآما اليمكن :  والخاص

وهناك أيضا إمكانية محدودة للحصول على تمويل لدعم . عن طريق اإلحتكارات الطبيعية المستهلكين
تطوير األعمال والنمو، واستمرار وجود الدولة في اإلقتصاد ونقص القدرات والدعم لتنمية المشاريع 

  ).SME(الصغيرة والمتوسطة الحجم 
  
  

  التوصيات
  

القانونية، والمؤسسية والتنظيمية آوسيلة لتحويل العراق تم إقتراح مجموعة واسعة من اإلصالحات 
  :الى إقتصاد سوق حديث ومرن، بما في ذلك 

  
  

عزيز الثقة في ت :صياغة وتبني سياسات وتشريعات تروج لمنافسة في السوق قائمة على قواعد
إعادة بناء وسيلة لجذب المزيد من االستثمارات األجنبية والمحلية للمساعدة في األعمال التجارية 

وهذا يشمل تشجيع المغتربين على العودة الى البالد مع مهاراتهم ورؤوس  - االقتصاد والمجتمع 
على القواعد، ومن خالل الحد  ةويمكن تحقيق ذلك من خالل تعزيز المنافسة في سوق قائم. أموالهم

، بحيث ال تكون )والتنظيم الفعال لإلحتكارات الطبيعية(من إحتكارات القطاع العام أو الخاص 
الشرآات قادرة على ممارسة القوة السوقية على حساب قطاعات أخرى من اإلقتصاد وعلى حساب 

وتوفر المنافسة الصحية الحافز األآثر فعالية لألعمال آي تكون منتجة ومبتكرة، . المستهلكين
  .وموجهة لصالح العمالء وقادرة على المنافسة دوليًا
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إن عدم الحصول على تمويل لتنمية القطاع الخاص والبنية  :تمويلتحسين فرص الحصول على ال

التحتية يعود جزئيًا إلى إنعدام األمن في العراق، والضعف في إعتماد سياسة متسقة والتخطيط الشامل 
ومع ذلك ، هناك . للبنية التحتية، وضعف قدرات الوساطة للقطاع المالي، وضعف النظام التنظيمي

استثماري، بينما يتم في نفس  توجهعلى جبهة واسعة لتعزيز جاذبية العراق آمجال واسع للتحرك 
وتتضمن . ةطق مختارة والبنى التحتية الرئيسالوقت إدخال تدابير هادفة لزيادة االستثمار في منا

  :التوصيات المحددة على
  
  .الصغيرة والمتوسطةالبالغة الصغر و إنشاء هيئة لتمويل المؤسسات • 
  .تنفيذ خطة العمل الجارية إلعادة هيكلة القطاع المصرفيتسريع • 
  .تقوية اإلشراف المصرفي والقدرة التنظيمية للبنك المرآزي العراقي• 
وضع سياسة مالئمة وإطار تنظيمي لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومؤسسات • 

  .)بالغة الصغر( التمويل المايكروي
بما في ذلك بورصة االوراق المالية (لمالية غير المصرفية واألسواق تعزيز فعالية المؤسسات ا• 

  .).والتأجير، والتأمين الخ
  
  

توجيه الدور الذي تلعبه الدولة في االقتصاد إعادة وينبغي  :إعادة توجيه دور الدولة في االقتصاد
إلى ذلك،  إضافة. وتطويره نحو إقتصاد قائم على آليات السوق و يكون حديثًا ومتنوعًا، ومرنًا ومنتجًا

ينبغي للدولة االستمرار في تقديم الخدمات اإلقتصادية واإلجتماعية األساسية بالتعاون والشراآة مع 
  :تتضمنتوصيات محددة  ياق هناك في هذا السو . القطاع الخاص

  
  .تسريع وتيرة إصالح الشرآات المملوآة للدولة• 
  .السياسات العامة إلقامة شراآات بين القطاعين العام والخاص إطار تعزيز اإلطار القانوني و• 
تعزيز األنظمة الموالية للمنافسة والمؤسسات التنظيمية لتوفير الحد األدنى من األنظمة الفعالة • 

  .والشفافة
  
  

ويمكن تعزيز القدرة التنافسية  :بناء القدرات لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم
المنح لتحسين اإلنتاجية،  خطط لمطابقةللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في العراق من خالل 

وإحالل الواردات وتشجيع التصدير، وتحسين فرص الحصول على التمويل، ومعالجة القيود 
  .التنظيمية والمؤسسية

  
  

بشكل يوصى بأن يتم تعيين مستشار إقتصادي  :تحسين الترتيبات المؤسسية لتنمية القطاع الخاص
فريق عمل  –مشابهة مستخدمة في بلدان أخرى ، إستنادا إلى نماذج عن الحكومةمستقل رسمي 

بحيث تقوم  -- لإلصالح اإلقتصادي في إطار المجلس االستشاري لرئيس الوزراء او هيئة مماثلة 
. بقيادة وتنسيق سياسة تنمية القطاع الخاص واإلصالح المؤسسي في العراق بشكل أآثر فعالية

وزاري لتنسيق وضع السياسات ودعم ستوى مى ء وحدة في وآالة مرآزية أو علويوصى آذلك بإنشا
  .تطبيق الشراآة بين القطاعين العام والخاص
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  المملوآة للدولة مؤسساتإصالح ال 2- 4
  

  نظرة عامة
  

. للنمو اإلقتصادي وتحسين اإلنتاجية ًاآة للدولة العراقية عائقًا رئيسالمملو مؤسساتيشكل قطاع ال
إن قطاع الشرآات المملوآة للدولة هو إرث من السياسات المخطط لها . هيئة 180ويضم نحو 

في  5إلى  3ما يعادل (ترليون دينارعراقي  3بمبالغ تتجاوز  –مرآزيًا وإستنزافا آبيرًا للميزانية 
آة للدولة تكاليف يتم سدادها من الموازنة الوطنية وتولد الشرآات المملو). المائة من إجمالي الموازنة

 إضافة. من خالل دفع رواتب للعاملين الفائضين عن الحاجة، والمصنفين جميعًا آموظفي قطاع عام
إلى ذلك، فإن الدعم المقدم للشرآات المملوآة للدولة وغير القابلة لالستمرار تجاريًا أو التي تضررت 

التي ال تعمل بشكل فعال، وتولد المزيد من اإلستنزاف الدارة، ل دائم من الصراع وسوء ابشك
  .للموازنة

  
  

  ةالقضايا الرئيس
  
  .هاونموالشرآات عدم وجود سياسة إقتصادية وطنية تشجع المنافسة السليمة، وتنافسية • 
  .االقتصادي للبالد الناتجمحدودية مشارآة القطاع الخاص في • 
  .القدرة التنافسية لالقتصادعدم الكفاءة بشكل عام وإنعدام • 
الشرآات الصغيرة والمتوسطة الحجم (للشرآات الخاصة الجديدة والقائمة  عدم وجود مناخ مواٍت• 

  .)والمشاريع المشترآة والشراآات بين القطاعين العام والخاص، الخ
  .لألصول غير المناسبالتخصيص غير الكافي للموارد المادية والبشرية واإلستخدام • 
  
  

  التوصيات
  

قام فريق عمل الشرآات المملوآة  للدولة في إطار فريق عمل اإلصالح االقتصادي بإعداد خارطة 
وتشمل مجاالت اإلصالح . ياطريق وخطة عمل إلصالح الشرآات المملوآة للدولة ذات األولوية العل

صة، شرآات تجارية، واإلصالح الهيكلي والخصخى لإ عملية تحويل تلك الشرآات ةالرئيس
إن تنفيذ ما سبق ذآره . والشراآات بين القطاعين العام والخاص، واإلصالحات في قطاعات محددة

  .يتطلب موافقة مجلس الوزراء
  

على المدى القصير، يمكن أن ينطوي إصالح الشرآات المملوآة للدولة على خصخصتها من خالل 
  :الخطوات التالية 

  
رأس مال مساهم تمتلكه الحكومة آما هو محدد في القانون تحويل شرآات الدولة إلى شرآات ذات • 

  .التجاري
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تشكيل مجلس إدارة تجاري في الشرآات المملوآة للدولة، فضًال عن الحاآمية المؤسسية  وإعداد • 
  .التقارير المتعلقة باإلصالحات، من أجل إدارة الشرآات

وهذا . ات حكومية، بدًال من آونها شرآاتإصالح القوانين التي تعتبر الشرآات المملوآة للدولة هيئ• 
  .يتطلب االمتثال لممارسات الشراء الحكومي ، والعالقات مع الموردين ، وإعداد الموازنة 

  
  
  :األولويات التالية  على األجل إلصالح الشرآات المملوآة للدولة العمل متوسطر إطا رتكزوي
  
  .التوجهات واألولويات االستراتيجية وضع سياسة عامة للشرآات المملوآة للدولة، تحدد • 
مواصلة الجهود الرامية إلى تحويل الشرآات المملوآة للدولة إلى هيئات تجارية ذات أسهم مملوآة • 

ويشتمل ذلك على إنشاء مجالس إدارة مستقلة وحسابات مالية للشرآات المملوآة . بشكل مشترك
إدارة الشرآات المملوآة للدولة،  بخصوصمية للدولة، وتطبيق أفضل ممارسات منظمة التعاون والتن

  .وتوضيح الوضع القانوني للشرآات المملوآة للدولة على أنها شرآات
  
وهذا يتطلب التزامًا . إتخاذ خطوات تحضيرية نحو إنشاء شرآة قابضة بأصول مملوآة للدولة• 

على  خلية التي تنطبقاألنظمة الدا/إلى ذلك، يجب صياغة القوانين إضافة. سياسيًا رفيع المستوى
وهيكلة الشرآات، ونقل األصول التي تمتلكها الوزارات المعنية والتوظيف الحاآمية، وإعداد التقارير،

  .وبناء القدرات
وضع إطار تنظيمي وقانوني لجميع الشرآات، بما في ذلك الشرآات المملوآة للدولة، ويتضمن • 

  .ات المنافسةذلك أنظمة األعمال واإلستثمار والشراآات وسياس
  .إختيار موظفي اإلدارة على أساس الخبرة وسجل النجاح في إدارة األعمال التجارية• 
التأمين، وتطبيق برامج التدريب والدعم للعاطلين / الحماية/توسيع برامج تخفيف األثر اإلجتماعي• 

  .عن العمل، وإعادة هيكلة أو تصفية الشرآات التي تم تحديدها
األسباب الموجبة والفوائد من جراء إصالح  بشأنرفع مستوى الوعي العام وتوفير معلومات • 

  .الشرآات المملوآة للدولة
  
  
  شراآات القطاعين العام والخاص 3- 4
  

  نظرة عامة
  

ات المنخفضة وبالنظر إلى المستوى الحالي للطلب على االستثمار في البنية التحتية في ظل المستوي
واألضرار التي تم تحملها خالل العقوبات والحرب وفترة ما ، 2003قبل عام  المتراآملرأس المال 

. بعد الصراع، فإن هناك إمكانية آبيرة في العراق إلقامة شراآات بين القطاعين العام والخاص
وخلق فرص  ،اد الضغط بصورة ثابتة من أجل إبراز تقدم في توفير الخدمات والبنية التحتيةيوإزد
إن شراآات القطاع . 2008بما أن البيئة األمنية في العراق قد تحسنت منذ منتصف عام  ،عمل

وآذلك  ،والخاص المهيكلة بشكل جيد تتيح إمكانية ضخ آميات آبيرة من رؤوس األموال الخاصة
فيه الحكومة في وقت تواجه  ،أو تحسن الخدمات المقدمة للجمهور/الخبرات من أجل التوسع  في و

آما يمكن أن تقدم الشراآات بين القطاعين العام . و أخرى تحد من قدراتهاالية صارمة قيودًا م
للسلع غير الكفؤ الفنية للمساعدة في إصالح تقديم الدولة  الخبرة والخاص مهارات جديدة و
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وقد قررت الحكومة مؤخرا نقل مسؤولية شراآات القطاعين العام والخاص إلى آل . والخدمات
ويتم تقديم بعض . حاليا النظر في العديد من الشراآات بين القطاعين العام  والخاصويجري . وزارة

  .الدعم من قبل الهيئة الوطنية لإلستثمار
  

  القضايا الرئيسة
  

وعلى الرغم من إمكانياتها الكبيرة، تواجه عمليات الشراآة بين القطاعين العام والخاص تحديات 
  .ومخاطر آبيرة

  
وهذه معامالت ذات طبيعة :  محدودة للغاية في شراآات القطاعين العام والخاصتجربة الحكومة 

ويميل . معقدة، وعلى الحكومة أن تطور قدراتها على تصميم ورزم وإدارة ومراقبة الصفقات
اإلقراض المصرفي التجاري بشكل آبير نحو السندات الحكومية وعدد قليل جدًا من المصارف تقدم 

وهناك حاجة إلى العمل على إعداد خطط للمشاريع، وإنشاء . ثر من سنة واحدةقروضا تستحق بعد أآ
إطار أفضل للشراآات بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك التشريعات واألنظمة والمبادئ 

  .والعمليات والوثائق النموذجية للتصميم، والتعاقد، وإدارة الشراآات بين القطاعين العام والخاص
  

وهذا أمر مهم قبل وأثناء وبعد :  إدارة توقعات القطاع العام وتوقعات أصحاب المصالح الحاجة إلى
وقد يصل الوقت الزمني المخصص إلتمام صفقة الى . تنفيذ الشراآة بين القطاعين العام والخاص

تعيين (شهرا، وقد تتجاوز تكاليف إعداد مشاريع الشراآة بين القطاعين العام والخاص  24 -18
وفي حالة غياب دعم قوي . مليون دوالر 4 - 2بسهولة ) ارين التقنيين والقانونيين والماليينالمستش

للشراآة بين القطاعين العام والخاص، فإن هناك مجموعة من المخاطر الكبيرة، بما في ذلك الفشل، 
قامت  تنطوي مخاطر الموازنة على أهمية آبيرة إذا ماو . الذي من شأنه أن يردع مستثمرين آخرين

في األمدين ) ربما غير متوقعة (خاص بترتيب تكاليف مالية آبيرة الشراآات بين القطاعين العام وال
. وهناك أيضا مخاطر مرتبطة بإختيار الشرآاء في حالة عدم قدرتهم على اإلنجاز. المتوسط والبعيد

  .عين العام والخاصوأخيرًا،من المهم ضمان إستخدام الشكل والنوع الصحيح من الشراآة بين القطا
  

قد تنظرالحكومة في تنفيذ بعض العمليات التجريبية لكي :  الحاجة إلى إتباع نهج تدريجي وعملي
وتنفيذ معاملة أو إثنتين . توضح بنجاح نهج الشراآة بين القطاعين العام والخاص في العراق

بسيطيتين في قطاع جاذب للمستثمرين من شأنه أن يسمح بتطور العملية بسرعة، وبالتالي يؤدي إلى 
الدروس المستفادة من هذه الشراآات بين القطاعين العام  وينبغي توثيق. معامالت أآثر تعقيدا

بعدد  البدءوعلى النقيض من ذلك، فإن . والخاص وتعميمها على جميع وزارات الحكومة العراقية
آبير من المعامالت المعقدة وغير الجذابة قد يبطئ أوحتى يعطل الشراآة بين القطاعين العام 

من . تحقيق أهداف الشراآة بين القطاعين العام والخاص والخاص، مما يؤدي إلى تأخيرمطول في
خالل تبني أفضل الممارسات الدولية واإلقليمية، فإن الحكومة سوف ترسل إشارة للسوق بأنه من 

  .الممكن أن تكون الشراآة بين القطاعين العام والخاص في العراق شراآة ناجحة
  

  التوصيات
  

. ينبغي تعزيز قدرات السلطات المعنية في العراق على إدارة الشراآة بين القطاعين العام والخاص
يمكن أن يشمل ذلك  توضيح دور الهيئة الوطنية لإلستثمار أو جزءًا مرآزيًا من الحكومة لتوفير 
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عزيز قدرة اإلشراف والدعم للشراآات بين القطاعين العام والخاص عبر الحكومة، وفي الوقت نفسه ت
وإستنادا إلى تجارب . الوزارات المعنية في جميع جوانب إدارة الشراآة بين القطاعين العام والخاص

  :بلدان أخرى مماثلة يمكن أن تشمل اإلجراءات ذات األولوية على 
  
  .وضع إطار عمل سياسة واسع للشراآة بين القطاعين العام والخاص• 
األساس القانوني القوي بما في ذلك تشريعات إضافية لقطاعات تطوير التشريعات لتوفير اليقين و• 

  .محددة عند االقتضاء
  .تعزيز مهام وإستقاللية ومصداقية النظام القانوني، بما في ذلك تسوية النزاعات وإنفاذ العقود• 
لتبادل مؤسسات والمنتديات الوالخاص لتحسين الشفافية وتوفير  تعزيز الحوار بين القطاعين العام• 

  .اآلراء والمعلومات بين الحكومة والقطاع الخاص
وتسمية هيئة مثل وزارة المالية أو المجلس اإلستشاري لرئيس  ،تحسين التنسيق في داخل الحكومة• 

وإشراف واضحين لتوجيه إستخدام الشراآات بين القطاعين العام والخاص، بما  في تفويضالوزراء 
  .بينهماالمنفذة للشراآة في ذلك الدعم المقدم للوزارات 

توفير مبادئ توجيهية واضحة فيما يتعلق بإستخدام الشراآة بين القطاعين العام والخاص، بما في • 
التوجيهية والكتيبات والمواد المرجعية والخطط  دالالتذلك دور آل جزء من الحكومة، وال

  .اإلستثمارية والتوجيهية المتعلقة بقطاعات محددة عند االقتضاء
تأخذ بعين اإلعتبار أوجه التكامل لإلستثمار بين القطاعين  ،إعداد خطة إستثمارية شاملة لكل قطاع •

  .الخاص والحكومي
  
  
  

  والصغيرة والمتوسطة الحجم متناهية الصغر تطوير الشرآات المايكروية 4.4
  

  نظرة عامة
والصغيرة والمتوسطة الحجم سيكون حاسما بشكل خاص في   متناهية الصغرإن تطوير الشرآات 

ناعات البترولية الص على أن يتمحور النشاط الصناعي الرئيسالعراق، حيث أنه من المحتمل 
وبالنظر إلى أن أعدادًا آبيرة من الشباب يدخلون . التي ال تولد الكثيرمن فرص العملوالبتروآيماوية 
جح أن يكون العراق قادرًا على المنافسة في العديد من العمليات و من غير المر ،الى  سوق العمل

غير المنتجة للنفط، فإنه من األهمية بمكان أن يتم تطوير قطاع الشرآات المايكروية والصغيرة 
  .لدعم االقتصاد تجاريةوالمتوسطة الحجم إلنتاج سلع وخدمات غير 

  
إن إجمالي عدد الشرآات المايكروية والصغيرة والمتوسطة الحجم في العراق غير معروف، ويرجع 

). ومعظمها غير مسجل آشرآات أعمال(ذلك جزئيا إلى أن معظمها يعمل في اإلقتصاد غير الرسمي 
أعمال غير رسمية في العراق،  معظمها  ةمليون مؤسس قرابةوتشير بعض التقديرات إلى أن هناك 

ومن المقدر أيضا أن تساهم الشرآات المايكروية والصغيرة . يوظف سوى عدد قليل من الناسال
  .والمتوسطة الحجم العاملة في العراق بما يقارب ثلثي العمالة في القطاع الخاص

  
لصراع والتفكك االقتصادي ،فإن الشرآات المايكروية اوعلى الرغم من االضطرابات التي أحدثها 

توسطة الحجم قد أظهرت قدرة على اإلزدهار، وربما تساعد على إحياء ما آان ينظر والصغيرة والم
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إن هذه الشرآات توفر أساسا قويا لتوسع وتنوع . إليه على إنه اإلقتصاد الوطني الرائد في المنطقة
  .االقتصاد العراقي

  
  ةالقضايا الرئيس

  
مؤسسات لل هناك عدد آبير من العوائق التي تعترض إنشاء قطاع قوي وصحي ومتناٍم مازال

  :فيما يلي أهم تلك العوائق  :المايكروية والصغيرة والمتوسطة الحجم
  
البيئة السياسة والقانونية واإلدارية على الصعيدين الوطني ودون الوطني و التي تقيد إنشاء ونمو • 

  .غيرة والمتوسطة الحجمالمؤسسات المايكروية والص
محدودية الحصول على الخدمات المالية، بما في ذلك االئتمان، والتأمين والتأجير والتمويل • 

  .التجاري وخدمات الدفع
عدم وجود أماآن عمل مناسبة ومعقولة التكلفة للشرآات ذات األنشطة التي ترتكز على التكنولوجيا • 

  .واالستثمار
ى الدراية الفنية في األعمال ومعلومات األسواق، وعدم تطور محدودية فرص الحصول عل• 

على األسرة والروابط  شبه الكليالخدمات غير المالية الداعمة لألعمال التجارية، مع االعتماد 
  .االجتماعية إليجاد حلول لتحديات تطوير األعمال

المشاريع ومناخ إستثمار  التشوهات المستمرة في السوق عبر التدخل غير الشفاف للدولة في إدارة• 
  ).على الرغم من التحسن(يسوده عدم اليقين 

  .النقص في اليد العاملة الماهرة• 
  

تشمل العقبات األخرى التي تحول دون تطوير المؤسسات المايكروية والصغيرة والمتوسطة الحجم 
الضعف في هياآل الحاآمية، وإنعدام الوعي بالدور الذي تقوم به المؤسسات المايكروية : ما يلي

والصغيرة والمتوسطة الحجم في التنمية االقتصادية، وضعف تنسيق الجهود الحكومية لتعزيز تطوير 
 ونادرا ما حاسمالحجم غير إن دعم الحكومة للمؤسسات المايكروية والصغيرة والمتوسطة . الشرآات

وغير المالية   للخدمات المالية) القطاع الخاص والمجتمع المدني(يعتبر موفرو الدعم غير الحكوميين 
إلى ذلك، فإن الطابع غير الرسمي هو السمة الغالبة لقطاع  إضافة. أو تتم إستشارتهم شرآاء

يمة على المؤسسات المايكروية والصغيرة والمتوسطة الحجم في العراق، ويترتب على ذلك آثار وخ
آل من المالية العامة والجهود الرامية إلى تنسيق وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في إحياء االقتصاد 

  .الوطني
  

  التوصيات
  

تصميم وتنفيذ إستراتيجية واسعة وجيدة التنسيق للمؤسسات المايكروية والصغيرة والمتوسطة الحجم 
ويشمل ذلك المشارآة النشطة للقطاعين العام والخاص وقطاع المجتمع المدني التي تتضمن ما يلي  :

) :i ( بأهمية قطاع المؤسسات المايكروية والصغيرة والمتوسطة الحجم في تعزيز اإلعتراف
التطوراالجتماعي واالقتصادي في العراق والقيمة المضافة  إلعتماد الممارسات الفضلى الدولية 

إستهداف إضفاء الطابع الرسمي أو تنظيم قطاع المؤسسات المايكروية والصغيرة ) ii(واإلقليمية، و 
والمتوسطة الحجم في العراق، وإعادة تنشيط وتنويع االقتصاد العراقي، وتعزيز القدرة التنافسية 

من المهم أن . للمؤسسات العراقية، وترويج النمو الشامل وخلق فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر
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أو هيئة مرآزية ) MoP(، ووزارة التخطيط )MoIM(تقوم وزارة، مثل وزارة الصناعة والمعادن 
  .أخرى في الحكومة بدور ومسؤولية واضحين لقيادة وتنسيق مثل هذه اإلصالحات

  
وفقًا للخبرة الدولية واإلقليمية،  :طر العمل القانونية والمؤسسية وتلك الخاصة بالسياساتأمراجعة 

ينبغي أن يشمل نهج السياسة العامة األآثر فائدة من حيث تشجيع إنشاء المؤسسات المايكروية 
  :والصغيرة والمتوسطة الحجم المبتكرة ونموها السريع، األمور التالية 

  
تية للريادة في السياسات العامة وإطار العمل المؤسسي الذي يساهم في إيجاد بيئة عمل موا• 

  .األعمال، مع تسهيل الدخول والنمو، ونقل الملكية واإلغالق السلس للشرآات
  

برامج واضحة  لمساعدة وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من حيث األسباب • 
الموجبة إلنشائها و أهدافها والمنتفعين منها، ومصممة لتوفير الدعم للمؤسسات المايكروية  

. ة والمتوسطة الحجم دون اإلخالل بال مبرر بهيكليات السوق أو خلق حواجز أمام المنافسةوالصغير
وينبغي أن تساعد هذه البرامج على تحسين المهارات التجارية والحصول على المشورة والمعلومات 
 في الوقت المناسب، وفي الوقت ذاته تسهيل الربط مع  المؤسسات المايكروية والصغيرة والمتوسطة

خرى وغيرها من الشرآات الكبيرة لتشجيع نشوء وتطور مجموعات مبتكرة وسالسل األالحجم 
  .التزويد

  
البرامج التي تزيد من قدرات المؤسسات المايكروية والصغيرة والمتوسطة الحجم من خالل • 

، وفتح فرص )بما في ذلك حاضنات األعمال وأماآن للعمل(الحصول على خدمات داعمة غير مالية 
الوصول إلى المشتريات العامة، مع تيسير الشراآات بين القطاعين العام والخاص من ضمن قطاع 

وينبغي إيالء إهتمام خاص لتسهيل الحصول . المؤسسات المايكروية والصغيرة والمتوسطة الحجم
 البنوك(ومن المهم أن تقر أنظمة القطاع المالي . على الخدمات المالية المصرفية وغيرالمصرفية

بالقيود التي تواجهها المؤسسات المايكروية والصغيرة والمتوسطة الحجم و أن يتم ) والتأمين والتأجير
  .إدخال أدوات قانونية وتنظيمية مالئمة

  
السياسات العامة واإلطار المؤسسي الذي يوفر للمؤسسات المايكروية والصغيرة والمتوسطة الحجم • 

الحوار ) ii( و ؛واإلنضمام إلى ذات العضويةالمنظمات ة الظروف المواتية إلقام) i: (ما يلي 
إشراك منظمات أرباب العمل لتعزيز ) iii( و؛ السياسي واالجتماعي بين القطاعين العام والخاص

سياسات تنمية ) v( الممارسات الفضلى والتكنولوجيا الحديثة، وإستخدام ) iv( وتبادل المعلومات، 
  .إقتصادية وإجتماعية مستدامة

  
سياسات تساهم في تعبئة الموارد البشرية التي تشجع روح الريادة بين السكان على نطاق أوسع، • 

  .بما في ذلك الفئات المستضعفة
  
  
  سياسات التشغيل والعمل 5- 4
  

  نظرة عامة
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مع معدالت عالية جدًا من البطالة ومستويات عالية من العمالة الناقصة، فإن تطوير سوق عمل مرن 

ويمكن أن يدعم نطاق من السياسات عملية . بشكل أفضل هو أمر ذو أهمية حيوية للعراقومنظم 
تطوير أسواق العمل التي توفر النمو السريع في العمالة، وأجور حقيقية والمهارات الالزمة لألعمال 

  .التجارية آي تنمو وتصبح أآثر إنتاجية
    

  
  ةالرئيسالقضايا 

  
يوفر فرص العمل وتنمية  أساسًا لسوق عمل تنافسي وشفاف و متناٍمينبغي لسياسات العمل أن توفر 

وهذا يشتمل على توفير الحماية المالئمة والعادلة للعاملين، والمرونة ألرباب العمل في : المهارات 
ويشتمل أيضا على توفير برامج التدريب في سوق العمل على حد سواء في . توظيف وفصل العاملين
مؤسسات التعليمية لتوفير العمالة المدربة والماهرة القادرة على القيام باألنشطة أماآن العمل وفي ال

  .ومتنوع ،المعقدة وذات قيمة عليا ومطلوبة آأساس لتطوير إقتصاد حديث، ومرن
  
  

تشير الخبرة في العديد من البلدان النامية، بما في ذلك دول في المنطقة، إلى أنه في بيئة ما بعد 
يمكن أن : للمساعدة في بناء البنية التحتية المطلوبة ) والمواد(ستخدام العمالة المحلية الصراع، يمكن أ

تمثل التكنولوجيات الكثيفة العمالة والقائمة على اليد العاملة  استراتيجية تنموية مفيدة في بيئة ما بعد 
دي أيضا هذا النهج ويؤ. األزمات، مقارنة مع االعتماد على معدات باهظة الثمن والعمالة األجنبية

الكثيف العمالة إلى مزيد من العمالة المحلية من خالل بناء وصيانة البنية التحتية، آما يشمل تطوير 
  .المهارات

  
  

يمكن أن يؤدي االستثمار الكثيف العمالة الى عملية تنمية مستدامة ذاتيا، وتوزيع الثروة وإعادة 
برامج القائمة على اليد العاملة وذات القيمة المضافة  الى يمكن أن تولد ال: استثمارها بالمعنى الموسع 

توليد مشاريع أعمال ناشئة إضافية، وابتكار فني ، وحقوق ومعايير للعمال، وتسديد للقروض ، 
  .وارتفاع في معدالت الحضور في المدارس ، وزيادة في اإليرادات الضريبية

  
    

  التوصيات
  

للحكومة على المستويات  اٍتؤسات على أهمية دور تنظيمي ومتشدد المبادئ األساسية لتنفيذ السيا
ويوصى باألنشطة . الوطنية واإلقليمية والمحلية ، جنبا إلى جنب مع مبادرة خاصة وتنفيذ خاص 

  : التنفيذالتالية لتعطى أولوية  
  
من خالل تشجيع المديرين على تحسين  المساعدة على تطوير المهارات اإلدارية على نحو أفضل• 

وتشجيع األعمال التجارية على . مهاراتهم المهنية ووضع الحد األدنى من مهارات التأهل للترقية
  ).وغيرهم من الموظفين(توفير فرص تدريبية للمديرين 
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مقاولين برامج تدريبية لل بإدراج) أمكنحيثما (ضمان أن تقوم البرامج القائمة على اليد العاملة • 

الصغار والمتوسطين  في إدارة األعمال التجارية القائمة على العمالة، حتى يتمكنوا من تقديم 
  .مناقصات لألسواق المتوفرة حديثا وتنفيذ األعمال بصورة مربحة  ومرضية  وفي إطار القانون

  
عقود "يم تشجيع مديري البرامج على مساعدة المجتمعات المحلية والريفية والحضرية ، وتنظ• 

باعتبارها وسيلة للمبادرة في، والبحث  ، والمشارآة فيها،مع نطاق من الشرآاء في التنمية" مجتمعية
  .أو الخدمات/عن تمويل وتخطيط وبناء وصيانة بنية تحتية تشتد الحاجة إليها، مع توفير السلع و

  
لة، يكون ضمان ظروف عمل االقرار بأنه  في سياق تنفيذ برامج خاصة تقوم أساسا على اليد العام• 

  .للعمالة مهمالئقة في مواقع العمل القائمة على اليد العاملة، شرط 
ومن خالل تبسيط اإلجراءات  دعم صغار المقاولين الذين يقدمون مناقصات للعقود العامة،•  

  ).العطاء قسائمو(التعاقدية 
  
إصالح وإعادة هيكلة المؤسسات تطبيق سياسات العمل والعمال على نطاق واسع، والمساعدة في • 

وية، والصغيرة والمتوسطة المملوآة للدولة ، وتعزيز اإلصالحات التي تدعم المؤسسات المايكر
  . الحجم

  
  
 إعادة هيكلة قطاع المالية والمصارف  4-6  

  
 نظرة عامة

  
ألصول في المائة من إجمالي ا 90يهيمن على القطاع المالي العراقي  نظام مصرفي يشكل أآثر من 

بنوك  ا، إثنان منهمصرفًا 29ن الجهاز المصرفي يتألف من ، آا2008وإعتبارًا من يونيو . المالية
،  وأربع بنوك آانت بنوك صغيرة متخصصة مملوآة ًاخاص ًامصرف 23تجارية مملوآة للدولة، و

الحكومي،  وإلى جانب أدوات الدين. األسواق المالية غير المصرفية هي أسواق غير متطورة. للدولة
وآان لدى العراق سوق ناشئ لألوراق المالية  إستأنف عملياته . فإن أسواق رأس المال غائبة عمليا

وآانت شرآات التأمين المملوآة للدولة، . في اآلونة األخيرة، ولكن التداول مازال ضعيفًا ومحدودًا
  .ع حجم االقتصادصغيرة بالمقارنة م دغير نشطة الى حد آبير خالل النظام السابق ، وتع

  
في المائة من إجمالي أصول  90يهيمن على القطاع المالي العراقي  نظام مصرفي يشكل أآثر من 

فرعًا  منها  550وللنظام المصرفي شبكة تتألف من . بليون دوالر 26قرابة النظام المصرفي البالغة 
البنوك المملوآة للدولة ومصرف الرافدين ومصرف الرشيد هما أآبر . مملوك للدولةمصرفًا   450

، ولديها شبكة وطنية من الفروع )في المائة من أصول النظام المصرفي 70وتمثل ( ،في العراق
وهذه البنوك لديها أيضا ديون آبيرة، ومعظمها ترتبت قبل ). على التوالي ًافرع 142و  ًافرع 147(

وهي المصرف الزراعي  –واألربع مصارف الصغيرة المتخصصة والمملوآة للدولة . 2003عام 
وتمت (المصرف العقاري العراقي، والبنك اإلشتراآي و التعاوني، والمصرف الصناعي العراقي، 

و لديها ما  –) مؤخرًا أعادة تسميته ببنك العراق وسوف يتم قريبا ضمه الى مصرف الرافدين
  .موظف 2000قرابة فرعًا، وتوظف  69مجموعه 
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  ةالقضايا الرئيس
  

القطاع على الرغم من أن :  عراق والحصول على التمويل محدودالمالية ضعيفة في الالوساطة 
للنظام المالي، فإنه يقدم القليل من الخدمات االئتمانية، في حين أن  المصرفي هو العنصر الرئيس

وثقافة االئتمان . صغيرة بالنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي تعدقاعدة الودائع ومحفظة القروض 
وبلغ اجمالي اإلقراض المصرفي للقطاع . ضعيفة، مع تقديم القليل من االئتمان للقطاع الخاص

و هناك عدد قليل من . 2008في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  3.6الخاص ما يعادل 
مع فترة إستحقاق تتجاوز العام الواحد، والعديد من تلك البنوك تفتقر إلى  البنوك التي  تمنح االئتمان

وآنتيجة لذلك، فإن قاعدة . الخبرة الالزمة في تقديم التسهيالت االئتمانية المناسبة أو تقييم المخاطر
ان القليل من االئتم تتضمن  تجه نحو األوراق المالية واألصول للبنوك التجارية المملوآة للدولة  ت

  .الممنوح لقطاع الشرآات، سواء آانت شرآات قطاع عام أو خاص
  

موثوق بها  ما زالتوعلى الرغم من سنوات من الصراع، فإن المصارف التجارية المملوآة للدولة 
إن : آما يستدل على ذلك من الزيادة في الودائع من حيث الحجم وعدد المودعين  ،من قبل الجمهور

مدفوعات هوالمودعون، آون الودائع هي واحدة من األدوات التي تستخدمها العمود الفقري لنظام ال
في حين أن . مستوى العراق االجتماعي وغيرها من الدفعات علىالحكومة للقيام بدفعات الضمان 

ولديها (البنوك المملوآة للدولة تتمتع بشهرة واسعة و تمتلك مستوى معقول من الثقة من الجمهور 
قبل . إن إستراتيجية واضحة لإلصالح سوف تساهم إلى حد آبير في تطويرها، ف)سيولة معقولة

نظرًا النخفاض مستويات متعددة اإلصالحات، آان القطاع المالي في العراق يواجه تحديات 
وآان النظام . المنافسة، ووجود تكاليف وساطة عالية نسبيا، ومحدودية اإلبتكار، وهيمنة ملكية الدولة

مثل  -- المصرفي  - في حين أن الجزء غير ،بمستويات عالية من القروض المتعثرةالمصرفي مثقًال 
ال يزال يتسم بأنه عبارة عن أسواق غير متطورة، وبإتجار ضئيل  -- التأجير، وسوق األسهم والتأمين 

   .باألسهم، وإدارة حاآمية ضعيفة للشرآات، وضعف البنية التحتية لنظام دفع فعال 
  

الي في العراق بإطار عمل إشرافي وتنظيمي ضعيف، فضال عن ضعف البنية ويتميز النظام الم
إن هيكلية وآفاءة أي نظام مالي تتشكل إلى حد آبير وفقًا لطبيعة بنيته التحتية : التحتية المؤسسية 

المؤسسية التي تشمل تبادل المعلومات، ونظام المدفوعات وإعداد التقارير المالية والمعايير 
) والخصائص المرتبطة بها والمذآورة أعاله(العراق، فإن البنية التحتية المؤسسية في  الإ. المحاسبية

هناك فجوات و مازالت غير مالئمة بالرغم من أن السلطات تبذل جهودًا لتحسين اإلطار المؤسسي، 
  .ولمعالجة ذلك، ال بد من إستراتيجية شاملة إلصالح القطاع المصرفي. آبيرة

  
عدد من نقاط الضعف في القطاع المالي آجزء من برنامج إصالح القطاع يجري التعامل مع 

/ وقد قامت الحكومة بالمصادقة على برنامج اإلصالح هذا في شباط ) : 2012-2008(المصرفي 
إن الرآيزة األساسية . والهدف األسمى لهذا البرنامج هو تقوية أداء الجهاز المصرفي. 2009فبراير 

إن هذا . حسين القدرات في مجال توفير الخدمات المالية ذات النوعية الجيدةفي جدول األعمال هي ت
في تحقيق النمو االقتصادي في العراق، والرخاء،  مهمةالبرنامج لديه القدرة على تقديم مساهمة 
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وسيعمل التطبيق الناجح لبرنامج اإلصالح على أن يقوم النظام المالي . واالستقرار االقتصادي الكلي
بالمساهمة بشكل أفضل نحو تحقيق التنمية ) الجهاز المصرفي على وجه الخصوصو(آكل 

  .اإلقتصادية والنمو
  

من حيث إعادة الهيكلة المؤسسية والتشغيلية للبنوك التجارية المملوآة للدولة، يسعى برنامج اإلصالح 
وإجراءات محسنة سوف يشتمل ذلك على وحدات األعمال التجارية : إلى تطوير هيكل تنظيمي عام 

ون الموظفين، وقواعد وأنظمة واضحة للموظفين ؤفي مجال الموارد البشرية مثل إستراتيجية لش
إن إعادة . وتقييم المهارات، وتوصيف الوظائف، والمسارات الوظيفية، وإدارة المكافآت وتقييم األداء

المعلومات ، بما في ذلك برنامج الهيكلة المؤسسية تنطوي أيضا على تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا 
لتغطية جميع الجوانب التشغيلية مثل التسويق وأدوات المبيعات، وأدوات االئتمان، وأدوات إلدارة 
المخاطر، وتكنولوجيا المعلومات المرتبطة بمنتجات المستهلك، والربط بين الفروع والسلطة 

  .الرقابية، وتدفق المعلومات ونظام ألمن المعلومات
  
  

بشأن إعادة الهيكلة المالية للبنوك التجارية المملوآة للدولة ، فإن الحكومة ملتزمة بإصالح جزء آبير 
وينبغي أيضا التوصل الى تسوية بشأن القروض المعدومة وبيع : من القروض المتعثرة القائمة 

المخاطر، ومن شأن برنامج متعمق لتحسين تكنولوجيا المعلومات، واإلجراءات، وإدارة . األصول
والحاآمية، وقدرات الموظفين أن يسهل العمليات التجارية القابلة للتطبيق في سوق يتزايد فيه اإلنفتاح 

إعادة هيكلة ) i: (ويترتب على ذلك. والتنافس، بدون المخاطرة في ترتب قروض جديدة متعثرة
تصنيف سياسة (مال ال آفاية رأس) ii(؛ و)بما في ذلك الديون والخسائر الموروثة(الميزانيتن 

) iv(إعداد الموازنات، وإدارة التخطيط واألداء؛ و) iii(؛ و)األصول واإلحتياطي،وقاعدة رأسالمال
إعداد التقارير الشاملة للنتائج ) v(و نظام محاسبي وفق للمعايير الوطنية والممارسات الجيدة الدولية؛ 

وقد تم تحقيق نتائج إيجابية بشأن . ت الماليةاسترداد التكاليف وإعادة تسعير المنتجا) iv(المالية؛ و
وعملية التسديد للمطالبات الخاصة المستحقة بموجب تصفية . المال رفع الحد األدنى  لمتطلبات رأس

  .    فرع لندن لبنك الرافدين تسير على قدم وساق، وآما بدأت إجراءات تصفية األصول الثابتة
  
  

شرع البنك : تقوية السلطات التنظيمية والمشرفة ف إلىيهددعم البرنامج بمجمله هو جهد آبير 
المرآزي العراقي في برنامج شامل لبناء القدرات يغطي مجاالت واسعة من المهام التنظيمية 

وتم . والمشرفة، حيث آان الهدف يتمثل في اإلنتقال من اإلمتثال الى اإلشراف القائم على المخاطر
اف على المصارف، في حين تم تحديث األنظمة وتعزيزها إجراء مراجعة دقيقة إلجراءات اإلشر

  .  وتم أيضا توظيف موظفين جدد ووضع دورات تدريبية على هذا األساس. تماشيا مع المعايير الدولية
  

وهذا يشمل إدخال تحسينات على نظم التدقيق الداخلي : تقوية البنية التحتية المؤسسية للقطاع المالي
لمصرفي من خالل المزيد من التطويرات على إجراءات التدقيق الداخلي واإلمتثال ضمن النظام ا

وهناك عنصر . والتعليمات، واإلمتثال للقوانين،واألنظمة )بما في ذلك إطار عمل ومنهجية التدقيق(
هو تطوير نظام فعال وسهل المنال للدفعات، والمقاصة والتسوية من خالل إرساء نظام  آخر رئيس

وهذا من شأنه أن يقلل من الوقت اإلجمالي . التسوية اإلجمالية في الوقت الحقيقي، مثل مكتب اإلئتمان
وتشمل الجهود األخرى تحسين وتقوية . المطلوب للسير في إجراءات صرف الشيكات والمعامالت

  .     الى نظام تسجيل اإلئتمان إضافةبنية التحتية للمعلومات، ال
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  توصيات 
وينبغي أن يتم ). 2012-2008(برنامج إصالح القطاع المصرفي المناسب لتنفيذ الالسير في مواصلة 

إعادة الهيكلة المالية والمؤسسية والتشغيلية لبنكي الرشيد والرافدين؛ ) i: (هذا بترآيز خاص على
تقوية سلطة اإلشراف والتنظيم للبنك المرآزي العراقي لضمان التقيد الكامل بمبادئ بازل ) ii(و

 بشكل منهجي معها والتعامل  معايير منظمة التعاون والتنمية الجوهرية، في حين أنه ينبغي تطبيق 
ظم تشغيل ن) iii(فرق عمل اإلجراءات المالية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛ ومن قبل 

  . وفقا للمعايير الدولية) نظام الدفعات(التسوية اإلجمالية في الوقت الحقيقي 
  

وينبغي أن يتحقق ذلك قبل أن يتم . اتتشجيع البنوك على تنظيم وتسوية حسابات األصول والخصوم
والحكومة تعي جيدا الحاجة لموازنة أهداف اإلمتثال مع األنظمة والخطر . استالم أي رأس مال جديد

الى إعادة رسملة البنوك، حيث أن عمليات إدارة المخاطر والعمليات التزال قيد  امتأصل الذي يعزال
 . التحسين

  
وهذا ينطبق على قدرات موظفي الفرع، لضمان أن الموظفين قادرين . اإلستمرار في بناء القدرات

ك، ينبغي أن يطور وعالوة على ذل. على إدارة المعامالت األساسية لإليداع باستخدام الكمبيوتر
ويمكن تقوية البنية التحتية المؤسسية للقطاع . مسؤولو القروض القدرة على تقييم مخاطر اإلئتمان

، في )إجراءات، وإطار عمل، ومنهجية(المالي  من خالل المزيد من التطوير لوحدة التدقيق الداخلي 
  .  مات يتطلب أيضا المزيد من التحسيناتحين أن التوجيه بالنسبة لإلمتثال بالقوانين، واألنظمة والتعلي

  
  التمويل المايكروي وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم  7- 4
  

  نظرة عامة 
  

م في هدف جالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الح يمكن أن يساهم التمويل المايكروي وتمويل
مع تحسين إمكانية الحصول الحكومة المتمثل في تعزيز نمو وعمالة القطاع الخاص غير النفطي، 

ويمكن أن تساعد إمكانية الحصول على تمويل على تحقق األمور . في الوقت ذاته على الخدمات
تمكن األسر ذات الدخل المحدود من الحصول على خدمات تعليمية وصحية، وإدارة ) i: (التالية

من إدارة المخاطر،  متمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحج) ii(المخاطر، وتوليد الدخل؛ و
ولم يتمكن اإلقتصاد بعد . تصبح أآثر تنافسيةلدد، واستخدام تكنولوجيات أفضل، جوتوظيف عمال 

بالمائة من النساء  17بالمائة من قوة العمل، في حين أنه من حيث المقارنة  28ـِل رعمل آاٍفمن توفي
عة التي يقودها القطاع الخاص، نووبدون التنمية المت. في القوة العاملة نتشارآفقط العراقيات 

وينتج عن قلة فرص العمل الرسمية، . مر العراق في النضال من أجل خلق فرص العملتسسي
وإحتياجات الخدمات المالية غير الملباة، والخدمات المصرفية المحدودة، وثقافة المشاريع الريادية 

تمثل المرأة سوى نسبة قليلة من عمالء التمويل  ال و. طلب شديد على خدمات التمويل المايكروي
ونظرا الرتفاع عدد األرامل اللواتي هن رب األسرة، يمكن . بالمائة حاليا 16–المايكروي في العراق 

  .  لكسب العيش مهمةأن تكون المؤسسات المايكروية وسيلة 
  



56 
 

جزء صغير من يصل إلى  ما زالتوسع التمويل المايكروي على المستوى الوطني، اال أنه 
الناشئة للتمويل المايكروي في العراق،  المناهجوهناك عدد من . األشخاص غير المتعاملين مع البنوك

تتراوح بين اإلقراض المباشر المدعوم من قبل الوزارات الحكومية الى إقراض أآثر استدامة من قبل 
ثة عشر لإلئتمان المايكروي وللمنظمات غير الحكومية الثال.  مقدمي التمويل المايكروي المتخصص

قرض مستحق  51.000مليون دوالر، مع ما يزيد عن  80 قرابةمحفظة قروض مستحقة مشترآة ب
وقد حقق التمويل المايكروي نموا أسرع من حيث التغطية، من ). محافظة 18في ( ًافرع 31في 

زء من الطلب الممكن القطاع المصرفي، على الرغم من التحديات األمنية، اال أنه ال يغطي سوى ج
  ).  دوالر للشخص في اليوم 2.20(شخص دون خط الفقر  اليينم 7بوجود 

  
ويتوسع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بوجود ستة بنوك عراقية تبادر ببرامج 

فالبنوك . إقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، اال أن نطاقه اليزال محدودا للغاية
للدولة لديها قدرة محدودة إجماال، وترآز على خدمات اإلدخار والدفع، وتوفر بالكاد قروضا  المملوآة

وآان للبنوك الخاصة مستويات متدنية للغاية من اإلقراض، إذ أن مجموع . للقطاع الخاص المحلي
بالمائة من الناتج المحلي  3.6فقط  2008 فياإلقراض المصرفي للقطاع الخاص آان يعادل 

  .  الياإلجم
  

  قضايا أساسية   
  

يعتمد قطاع التمويل المايكروي بشكل آبير على مزودين : قدرة التمويل المايكروي المؤسسي ضعيفة
وتشكل مؤسسة اإلسكان التعاونية، وهي أآبر منظمة غير حكومية لإلئتمان المايكروي، . فقط او ثالثة
من حيث  10(وتشكل المنظمات العراقية غير الحكومية لإلئتمان المايكروي . نصف السوق قرابة
بالمائة من  17أموال القروض التي تم صرفها حتى اآلن، وغ بالمائة من إجمالي مبل 19 قرابة) العدد

  . مجموع عدد القروض
  

لم يوفر القطاع  :قطاع البنوك بعد في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ال ينشط
والبديل الوحيد للمصادر . المصرفي بعد مصدرا بديال للتمويل المايكروي والصغير في العراق

برامج لإلئتمان فقط تديرها المنظمات غير الحكومية او  والرسمية للتمويل المايكروي في العراق ه
  . الوزارات المعنية

  
وقيودا على القدرات، مرتبطة بشكل منظماتها غير تواجه مؤسسات التمويل المايكروي قيودا قانونية 

وهذا يمنعها من تقديم خدمات مالية غير خدمات اإلئتمان للمؤسسات واإلستهالك، مثل : الحكومية
هناك أربعة قوانين تحكم إطار العمل القانوني . القروض السكنية مثال، والمدخرات او الحواالت

) ii(، و2004قانون البنك المرآزي العراقي لعام : ، وهيوالتنظيمي للتمويل المايكروي في العراق
بشأن المنظمات غير  45أمر سلطة اإلئتالف المؤقتة رقم ) iii(؛ و2004قانون المصارف لعام 

، آما عدل 1997لعام  21قانون الشرآات رقم ) iv(؛ و)قانون المنظمات غير الحكومية(الحكومية 
لدعم عمليات  2010وقد تم إعداد أنظمة جديدة في . 64 بموجب أمر سلطة اإلئتالف المؤقتة رقم

وتشمل التحديات الي عبرت عنها مؤسسات . مؤسسات التمويل المايكروي، اال أنه لم يتم تنفيذها بعد
التمويل المايكروي صعوبات في التسجيل لدى مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية، والصعوبات 

حية لدى وزارة التجارة، ومتطلبات تسجيل مثقلة بموجب في تسجيل مؤسسة تمويل مايكروي رب
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قوانين المنظمات غير الحكومية والشرآات ونطاق تفويض غير واضح في البنك المرآزي العراقي 
  .   او اإلشراف عليهاي بشأن ترخيص شرآات التمويل المايكرو

  
مايكروي آأداة سياسات نظرا لمستوى اإلهتمام في التمويل ال: خطر اإلقراض الموجه او المدعوم

  . عامة، تم منح بعض القروض بصورة غير مستدامة، مما يؤدي الى ثقافة عدم التسديد
  

  . لإلنتعاش اإلقتصادي لقطاع المالي الذي هو بدوره اساسوهذا يقوض من تطوير ا
  

كاتب ايضا على م نطبقوهذا ي: ستحد البنية التحتية المالية من نمو التمويل المايكروي المستدام
وتؤدي البنية التحتية المالية الضعيفة والنقص في المعلومات بشأن . اإلئتمان ذات األداء السيئ

  .   المقترضين المحتملين الى زيادة تكلفة ومخاطرة توفير القروض
  

  توصيات 
  

يكون ويمكن أن : م والتمويل المايكرويإنشاء هيئة دعم لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحج
لتوفير أموال قروض ودعم لبناء القدرات  ،وعلى مستوى الجملة ،للغاية وجود آليات مستقلةفعاُال 

ويمكن للهيئة تقوية مقدمي التمويل المايكروي والقدرة . لمؤسسات التمويل المايكروي القائمة
داء وإعداد ، في حين تتم زيادة المبيعات، ومن خالل تقديم معايير شفافة لأل)والنظم(المصرفية 
ويمكن أن يتم نقل برامج اإلقراض الحكومية لهذه الهيئة وإدارتها بصورة مستدامة أآثر . التقارير

  . للحصول على أثر أآبر
  

ويمكن أن تقوم هيئة الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتمويل المايكروي بما 
  : يلي 

  
 لقطاع، وتحسين األداء، وضمان إعداد التقاريرعلى تعزيز معايير الممارسة الجيدة لهذا ا

 . اساس أآثر توحيدا
  البنك الناطق (دعم تطوير آليات تسليم جديدة بما في ذلك العمل المصرفي من غير فروع

مثل بنوك (والروابط بين البنك والمؤسسة المالية ) السحب اآللي، نقاط البيع تآالالمتحرك، 
 ).   الرافدين او الرشيد

  ترويج استخدام منتجات جديدة تلبي نطاقا واسعا من اإلحتياجات بما فيها التمويل المهيكل
لتوفير إمكانية (والتمويل اإلسالمي ) لخزنإيصاالت او ، و تمويل االئتمان، الوساطةمثل (

 ). ن ذاتيا ألسباب دينيةوتمويل ألولئك الذين هم مستبعد الحصول على
 مؤسسية ونظم مؤسسات التمويل المايكرويتعزيز الحاآمية، والقدرة ال . 
  العراقي لإلستفادة من وتكييف نماذج تمويل مايكروي دولية  المايكرويتمكين قطاع التمويل

 . توفر تمويل مايكروي على نطاق واسع وبتكلفة متدنية
  بشأن السوق مثال، واإلحتياجات المالية للعمالء،(تحفيز إدخال تحسينات على توفر البيانات 

 . ومراقبة التقدم المحرز) واألثر
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ينبغي أن يقوم المنظمون، والمسؤولون ومزودو التمويل المايكروي بإدارة المخاطر :  بناء القدرات

ورفع مستويات األداء والشفافية، وبناء قدرات مؤسسية قوية، ورفع مستويات األداء والشفافية، وبناء 
مثل التأمين، والتمويل الزراعي، والحواالت (قدرات مؤسسية قوية، وتقديم منتجات مالية 

التي تلبي اإلحتياجات المالية لألسر المتدنية الدخل والمؤسسات المايكروية والصغيرة ) والمدخرات
: ويمكن توفير التدريب والمساعدة الفنية على عدد من المستويات، أي. والمتوسطة الحجم في العراق

)i ( المايكروي؛ ومسؤولون حكوميون دعما للتمويل)ii (فير بيئة قانونية البنك المرآزي في تو
بنوك ومؤسسات تمويل مايكروي إلدارة المخاطر، وتطوير المنتجات، وبناء ) iii( و مواتية وحذرة؛

  .  قدرات الموظفين وتعزيز قدرات األنظمة
  

هناك حاجة إلطار عمل قانوني أنسب  :وبنية تحتية مالية مواتية ؤاٍتتوفير إطار عمل قانوني م
وأن  ،للتمويل المايكروي، بقدرات تنظيمية وإشرافية متخصصة لضمان أن المخاطر تدار بشكل جيد

ومن شأن مكتب اإلئتمان الذي يشمل . قطاع التمويل المايكروي يتطور بشكل مستدام وبأمان
كاليف ومن مخاطر انتقاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المقترضة أن يخفض من الت

من توسيع نطاق  ،العميل، ويمكن البنوك، ومؤسسات التمويل المايكروي والمقترضين اآلخرين
آما أنه من شأن سجالت الضمانات الموحدة ونظم المحكمة التي يسهل الوصول . تغطيتهم بشكل آبير

. طة الحجم في العراقاليها أن توفر اساسا لتوسع أآبر في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوس
وينبغي تعزيز نظم تسجيل الشرآات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتوفيرها لقطاع البنوك 

   .  وقطاع تطبيق القانون آذلك
  

توفر البنوك التي هي بال فروع خدمات  :تمكين نمو العمل المصرفي للبنوك التي ليس لها فروع
ويمكن للبنوك التي هي . لي، ونقاط البيع، والهواتف الخلويةمالية بتكلفة اقل، من خالل الصراف اآل

ونظرا ألن . بال فروع توفير إمكانية الوصول اليها في مناطق فيها أمن ضعيف او آثافة سكانية أقل
يكون  نالبنية التحتية للبنك معيبة لحد آبير، اال أنه هناك إمكانيات آبيرة للبنك الناطق المتحرك أل

ومن الممكن أيضا توفير منح ابتكار، او إعانات أداء . وسيلة لتوفير إمكانية وصول بتكلفة متدنية
وقد يكون هناك حاجة إلدخال . قائمة على التغطية، لتوسيع نطاق آليات العمل المصرفي بال فروع

وني للعمل المصرفي تحسينات الى إطار العمل القانوني للعمليات اإللكترونية وذلك لتوفير أساس قان
  . بال فروع وبرامج إصالح القطاع المصرفي

  
ويمكن أن تعمل وزارة المالية والبنك المرآزي العراقي مع  :مالي أحتواءصياغة استراتيجية 

اإلصالحات أعاله وتوفير توجيه استراتيجي من أجل تحسين إمكانية  خطةالقطاع المالي لتوجيه 
        .الى حد آبير الحصول على تمويل
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 الفصل الخامس
  الحماية اإلجتماعية

  
  
  

. ةأدوات الحماية االجتماعية الرئيسمضت حكومة العراق قدماً  في تطبيق عدد من التغييرات على 
قائم على النقد، ولكن ال يزال له أهدافه ويستمر ترشيد اإلعانات واإلنتقال إلى نظام مساعدة إجتماعية 

لقد تم تخفيض الدعم على السلع األساسية، باألخص المنتجات . فئويأختيار البرنامج مبني على 
وقد تم إنهاء أهلية الحصول على . 2005بعد الجهود األولية التي بدأت في منتصف عام  النفطية

لبعض األفراد األآثر ثراء، ومن المتوقع القيام بمزيد من ) نظام التوزيع العام(الحصة التموينية 
خضع نظام التقاعد العام إلصالحات وترشيد، لكن ال تزال هناك تحديات آبيرة تواجه وي. الترشيد

وفيما يتعلق بالالجئين والنازحين داخليًا، ومع أن الحكومة قد إتخذت خطوات . تنفيذ القوانين الجديدة
جتماعي وبرنامج شبكة األمان اال. لتحسين ظروف العائدين، اال أنه ال يزال يمثل تحديًا آبيرًا مهمة

القائم على النقد الذي تديره وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية يتوسع لكي يصل إلى ما يقارب من 
إلى اإلعانات النقدية، فإن برنامج شبكة األمان  إضافة). على أساس اإلستهداف الفئوي(مليون عائلة 

توجيه الوظيفي، ودعم االجتماعي مسؤول عن توفير منافع إجتماعية أخرى مثل التدريب المهني وال
 .المشاريع المدرة للدخل

  
  
  نظام التوزيع العام 5-1-

  نظرة عامة
  

إن . يعتبر نظام التوزيع العام أآبر شبكة أمان في العراق اليوم وله تأثير آبير على التخفيف من الفقر
يوفر أآثر من نظام التوزيع العام يصل إلى الغالبية العظمى من العراقيين الفقراء مع تحويل آبير، و

. وهذه النسبة ترتفع الى الثلثين بين األسر الفقيرة. نصف الطاقة الغذائية التي تستهلكها األسر العراقية
في  15شكل تعلى الصعيد الوطني، فإن القيمة السوقية للسلع الغذائية للحصة التموينية المستهلكة 

  .باألسعار الفعلية المدفوعةفي المائة  2المائة من قيمة النفقات المنزلية و فقط 
  
  

يوفر إصالح نظام التوزيع العام إمكانات هائلة للمساهمة في التخفيف من الفقر في العراق من خالل 
أوًال، يمكن أن يسمح إصالح نظام التوزيع العام بإعادة توزيع موارد الموازنة نحو برامج . قناتين

من خالل زيادة قدرة الفقراء على آسب دخل  ،رأخرى قد يكون لها أثر أآبر على التخفيف من الفق
، يمكن أن يكون إصالح تحديد األهدافوثانيا، من خالل تحسين الكفاءة في اإلدارة و. من خالل العمل

  .نظام التوزيع العام شبكة أمان أآثر فعالية
  
  

  ةالقضايا الرئيس
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في المائة من الموازنة الوطنية  7يتم تخصيص  :للغايةيأتي نجاح نظام التوزيع العام مقابل ثمن باهظ 

النظام  ويعتبر. لنظام التوزيع العام، وهذا يفوق ما يتم تخصيصه للصحة و يقارب ما ينفق على التعليم
أوال، نظام التوزيع العام غير آفؤ بسبب اإلجراءات غير المالئمة . عديدة غير فعال للغاية من نواٍح
التي ال تؤدي فقط الى هدر آبير ولكن تجعل ءات اللوجستية، المالية واإلجرا في المشتريات واإلدارة

وثانيًا، آشبكة أمان، فإن نظام التوزيع العام غير آفؤ بسبب توزيعه . النظام عرضة للسرقة والفساد
وعالوة على ذلك، ففي حين أن شبكات األمان . على جميع السكان، سواء آان الناس بحاجة إليه أم ال

من الفقر، فإنه من المحتمل أن يكون لنسبة آبيرة من موارد نظام التوزيع  مهمة آبرامج للتخفيف
لتخفيف الفقر إذا إنفقت على زيادة قدرة السكان على الحصول على أثر أآبر ) الحصة التموينية(لعام ا

  .دخل من خالل العمل
  
قام مجلس الوزراء  2009في عام  :الحكومة خطوات مهمة نحو إصالح نظام التوزيع العام  اذإتخ

بالمصادقة على خطة خمسية إلصالح نظام التوزيع العام، مبنية إلى حد آبير على توصيات اللجنة 
وتشتمل الخطة على التخفيض التدريجي لعدد ). التوزيع العام(العليا إلصالح نظام البطاقة التموينية 

لغذائية المقدمة للمستفيدين، فضًال عن تطبيق المستفيدين من الحصة التموينية، ومراجعة السلة ا
الالمرآزية في إدارة نظام التوزيع العام لحكومة إقليم آردستان والمحافظات التي تمتلك القدرات 

ومن المهم أن يتم تحسين الكفاءة ليس فقط خالل السنوات المتبقية لنظام التوزيع العام، ولكن . الالزمة
جزء آبير من سلسلة إمداد الغذاء سوف يتم نقلها إلى القطاع الخاص،  على المدى الطويل، نظرًا ألن

  .مع محافظة الحكومة على دورها في  اإلحتياطيات اإلستراتيجية من الحبوب 
  

  التوصيات
  

وويقترح على وجه . ونتيجة للعمل الدؤوب، فإن لدى الحكومة اآلن خطة إلصالح نظام التوزيع العام
  :العملية األولوية للمهام الخمسة التالية من حيث اإلجراءاتالخصوص أن يتم إعطاء 

  
البدء بإلغاء أهلية الحصول على الحصة التموينية للمدراء  :اإلستهداف التدريجي لنظام التوزيع العام

لجهود اإلستهداف، ينبغي إطالق حملة  وبشكل مواٍز. العامين وأصحاب المناصب الخاصة والعليا
وسيوفر ذلك أيضا فرصة اإلثبات للجمهور . الدعم الشعبي لبرنامج اإلصالحإعالمية واسعة لكسب 

بأن مسؤولي الحكومة على إستعداد ليكونوا في مقدمة من تلغى أهليتهم في الحصول على الحصة 
  .التموينية

  
. إيالء إهتمام خاص للشراء العام واإلدارة المالية واللوجستيات :تحسين آفاءة نظام التوزيع العام

قد تشتمل مجاالت الترآيز على إدارة سلسلة التوريد، والشراء العام ذي القيمة المضافة، والشحن و
  .والخدمات اللوجستية وإدارة المشاريع الناشئة، واإلحتياطيات اإلستراتيجية من الحبوب

  
ة إمداد لقد هيمن نظام التوزيع العام على سلسل :زيادة قدرة القطاع الخاص على توفير الغذاء للسكان

الغذاء لسنوات عديدة، وقد تم تخفيض أسعار البيع بالتجزئة، وآذلك إستثمارات القطاع الخاص في 
اإلنتاج الغذائي المحلي، بما في ذلك قدرة القطاع الخاص على اإلستيراد والتصنيع والتخزين 

قدرة القطاع  وسوف يكون التأثير القصير األمد إلصالح نظام التوزيع العام هو تعزيز. والتوزيع
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إستجابة القطاع الخاص للتوريد غير  تأي أنه، إذا آان –الخاص على الدخول في سلسلة التوريد 
  .مالئمة، فإن ذلك قد يؤدي إلى نقص في المواد الغذائية وزيادة التضخم 

  
  

تحديد األهداف وإدارة شبكة الحماية زيادة قدرة وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية على 
آجهة مبادرة في الدمج المخطط له فيما بين نظام التوزيع العام  وشبكة الحماية  :اإلجتماعية

، فإنه يجب أن يكون لدى وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية آلية فعالة 2015اإلجتماعية في عام 
من  سوجزء أسا. في جميع أنحاء البالد، قائمة على خط الفقر، وتصل الى الفقراء لتحديد األهداف

. عملية اإلنتقال تتمثل في التنسيق المؤسسي بين وزارة التجارة ووزارة العمل والشؤون اإلجتماعية
آما أنه سيكون هناك حاجة لترتيبات مؤسسية لضمان أال يتم إستخدام البطاقة التموينية آبطاقة هوية 

  .وطنية
  

والتأثير . ب إجراء اإلصالح بعنايةفي حين أن الفوائد هائلة، اال أنه يج :رصد جهود اإلصالح وأثرها
القصير األمد إلصالح نظام التوزيع العام سوف يكون حساسًا للغاية من حيث التوقيت وتسلسل عملية 
. اإلصالح، فضًال عن بذل جهود متزامنة لتعزيز القدرات في جميع أجزاء سلسلة توريد الغذاء

صالح نظام التوزيع العام أن تبقى معدالت وبصورة خاصة،يتطلب تحقيق فوائد التخفيف من الفقر إل
آا أن رصد جميع جوانب اإلصالح، بما في ذلك أسعار المواد . التضخم في أدنى حدود ممكنة

  .الغذائية، أمر ضروري لضمان تحقيق المنافع
  
  
  نظام التقاعد العام  2- 5

  نظرة عامة
. جتماعية عدا نظام التوزيع العامتشكل مدفوعات التقاعد الحصة األآبر من اإلنفاق على الحماية اال

في المائة من قوة العمل،  25 قرابةيغطيان معًا  تباينينويتألف نظام التقاعد العام من برنامجين م
، آان )SPS(، ويدعى نظام تقاعد الدولة والمخطط األساس. في القطاع العامومعظمهم من العاملين 

،  موظفي الخدمة المدنية 2007في ديسمبر ) UPL(يغطي حتى إصدار قانون التقاعد الموحد 
أما القوات المسلحة وقوات األمن فقد آانت تغطى بقانون . والعاملين في الشرآات المملوآة للدولة

األصغر بكثير، يغطي العمال في القطاع ) SSS(ونظام الضمان اإلجتماعي ).2010( 3التقاعد رقم 
وزادت . في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 5،6، بلغت مدفوعات التقاعد 2005في عام . الخاص

عسكري تم  350.000 قرابةحيث تم دفع رواتب تقاعدية إلى  2006النفقات بشكل آبير في عام 
  .تسريحهم من الخدمة

  
  

  ةالقضايا الرئيس
  

إن التشريع األخير إلصالح الرواتب التقاعدية يتطلب دمج برامج تقاعد آل من القطاع العام 
وهذه سوف تكون مهمة صعبة التحقيق في هذه المدة الزمنية القصيرة، :  2010بحلول عام  والخاص

وقد تضمن تعديل . نظرا ألن القصد من التشريع هو التخفيف من التجزئة القائمة في سوق العمل
آانون  1نصًا بشأن دمج  برامج التقاعد لكل من القطاع العام والخاص بحلول  2006/  27القانون 

آهيئة موحدة لبرامج ) NBP(وعلى وجه الخصوص، تم تأسيس هيئة التقاعد الوطنية . 2010 انيالث
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وتضم هيئة التقاعد الوطنية مديرية التقاعد في وزارة المالية، التي آانت تدار في . التقاعد اإللزامية
، سوف 2006 ينايرآانون الثاني  17وهؤالء الذين تقاعدوا قبل .السابق من قبل نظام تقاعد الدولة

إال أنه تم إنشاء صندوق جديد لتقاعد الدولة لتوفير منافع . يلمسون تأثيرا طفيفا بسبب اإلصالحات
وصندوق . 2006 آانون الثاني 17التقاعد للعاملين في القطاع العام و سوف يتقاعدون في أو بعد 

وعالوة على ذلك، فإن . طنيةتقاعد الدولة هو وحدة إدارية من ضمن المظلة الموحدة لهيئة التقاعد الو
نظام الضمان اإلجتماعي القائم، نظام تقاعد القطاع الخاص، قد تم نقله حاليا إلى سلطة هيئة التقاعد 

إن الدمج المتوخى أمر مرغوب به بالقدرالذي يخفف فيه من تجزئة سوق العمل على طول . الوطنية
  .الفجوة بين القطاعين العام والخاص

  
ريعية من وراء قائمة األسعار العالمية تتمثل في إنشاء نظام للرواتب التقاعدية آانت النية التش

ومع ذلك، بقي أن نرى ما إذا آان نطاق التفويض المشرع ومعدالت المساهمات : مستداما ماليا 
حاليًا، البيانات المتوفرة عن . المرتبطة بها متماشية فعًال مع اإلستدامة المالية الطويلة األمد

متين  تأميني عملياهمين والمستفيدين من نظام التقاعد غير آافية، وبالتالي، ال يمكن إجراء تقييم المس
وسوف تتوفر البيانات جزئيا من خالل تعداد موظفي القطاع العام، ولكن بشكل . في الوقت الحاضر

 أساس من خالل مسوحات المساهمين والمستفيدين التي تجري حاليا، ويتوقع أن تشكل هذه
وقد تتطلب محصلة التقييم ذي اإلستدامة المالية طويلة األمد . دقيق تأمينيالمسوحات أساسًا لتحليل 

  .أو غيرها من المقاييس/إعادة تنسيق معدالت المساهمة واإلستحقاق، والعمر المتوقع و
  

سوى ما يقارب بالرغم من تنفيذ قانون التقاعد الجديد، فإن نظام التقاعد اإللزامي في العراق ال يغطي 
 10من وجهة نظر الحماية اإلجتماعية،فإن هذا يمثل نسبة ضئيلة من السكان، و: ربع القوى العاملة 

ويعكس معدل . في المائة أقل من المعدل المنخفض أصال لمتوسط التغطية في منطقة الشرق األوسط
ل المنخفض للتغطية واليعكس  المعد. التغطية قدرة نظام التقاعد على منع الفقر في الشيخوخة

محدودية الحصول العام على نظام التقاعد، ولكنه يشير ايضا الى أن فئات إجتماعية محظوظة أصًال 
من نظام التقاعد هم موظفو القطاع  والمستفيد الرئيس. ية اإلجتماعيةتتحصل على هذه األداة للحما

بهؤالء من غير المغطين من القطاع  العام الذين يمتلكون بالفعل مصدرا قويا ومأمونا للدخل، مقارنة
والهدف المزدوج المتمثل في تخفيف حدة الفقر وتسريع النمو االقتصادي الذي يقوده . غير الرسمي

. القطاع الخاص يتطلب توسيع نطاق تغطية التأمينات اإلجتماعية في األجلين المتوسط والطويل
  .وسيطة في السياق األطول أمدًاومعالجة تحديات تطبيق قانون التقاعد الجديد هو خطوة 

  
  التوصيات

  
واألنشطة التي تخدم متطلبات الهيئة الوطنية للتقاعد وصندوق )  UPL(التقاعد الموحد  تطبيق قانون
المساعدة التقنية على "ويتم دعم هذه األنشطة من ضمن المشروع المعروف باسم . تقاعد الدولة

وأهداف ). PRISTA" (دخل الشيخوخة في العراقتحسين حماية : تطبيق إصالح نظام التقاعد 
PRISTAما يلي هي دعم الحكومة في) :i ( ،و تطبيق أحكام قانون التقاعد الموحد)ii ( وتوحيد برامج

وضع إستراتيجية طويلة األمد لحماية دخل سن الشيخوخة في ) iii(التقاعد للقطاع العام والخاص، و 
تعزيز قدرات الهيئة الوطنية للتقاعد ) i: (البرنامج ما يلي  ة لهذاالنتائج الرئيسوتتضمن . العراق

و صندوق تقاعد الدولة، لسياسات تقاعد  ائتمانيوتحليل ) ii(و لمتابعة تطبيق قانون التقاعد الموحد؛ 
)iii ( و تحسين البنية التحتية المادية لمرافق الهيئة الوطنية للتقاعد؛)iv ( توحيد األحكام الملزمة

  . وضع إستراتيجية وطنية طويلة األمد لحماية دخل الشيخوخة في للعراق) v(في العراق، و للتقاعد 
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شباط التي تم إطالقها في  PRISTAإن الخطوات القادمة الناشئة عن تنفيذ االصالحات التي تدعمها 
سوف تقوم الهيئة الوطنية للتقاعد بتشكيل فرق العمل الفنية ) i: (هي آما يلي  2010فبراير 

سوف يقوم ) ii(و ومجموعات عمل لكل مكون، على النحو المحدد في الخطة التشغيلية، وفي التنفيذ؛ 
أو تحديث جميع البيانات ذات الصلة والتشريعات واألنظمة /مكتب إدارة إصالح نظام التقاعد بجمع و

ء في تنفيذ وضع جميع الشروط المرجعية ألنشطة السنة األولى والبد) iii(و التي تقود اإلصالح، 
  .األنشطة

  
ويقترح : الترآيز على توحيد قواعد برامج تقاعد آل من القطاع العام والخاص على المدى المتوسط

و يتطلب قانون التقاعد الموحد نقل الموجودات والمطلوبات والموارد . أن تتم عملية دمج إداري
وسيتعين على . 2010حلول عام اإلدارية لنظام الضمان اإلجتماعي إلى الهيئة الوطنية للتقاعد ب

إلى  إضافة. الحكومة وضع إطار للسياسة التي توحد حزم التأمين اإلجتماعي للقطاعين العام والخاص
ذلك، فإن العملية التشريعية المرتبطة بها بحاجة إلى أن تكتمل، وآذلك اإلندماج اإلداري لقدرات 

ات على تطوير إستراتيجية حماية طويلة وعلى المدى الطويل، ينبغي أن ترآز اإلصالح. التطبيق
  .األمد لدخل الشيخوخة للعراق مع الترآيز على توسيع نطاق تغطية التأمين االجتماعي

  
  
  االجتماعي شبكات الحماية 3- 5
  

  نظرة عامة
  

، للعائالت التي ليس لديها دعم آاٍفتحويالت نقدية شهرية  توفر وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية 
وتعد . ذلك المكفوفين والمعوقين، فضال عن األسر التي فقدت أحد األبوين، وآذلك المسنينبما في 

، وتغطي )في المائة من متوسط الدخل في أدنى خمسية 10أقل من (هذه المنفعة المقطوعة متواضعة 
أسرة فقط، في حين أظهرت التقديرات المتحفظة أن عدد األسر المحتاجة تفوق  112،000 قرابة

ويتم تقديم التحويالت النقدية الصغيرة أيضا لألفراد العسكريين المسرحين المغطين . 850.000
مليون دينار  375 قرابة 2005وقد خصصت موازنة عام . ببرنامج الحكومة للتسريح وإعادة اإلدماج

  في المائة من  10عسكري مسرح، مما يشكل متوسط منفعة تقدر بنحو  300،000ألآثر من  عراقي
  .متوسط دخل أقل فئة خمسية، وهي للعالوة األسرية

  
والتستند أي من هذه التحويالت إلى تعريف ثابت للحاجة، آما أنها ال تأخذ بعين اإلعتبار بشكل آاف 

أن بعض المنافع تتسرب لمن هم أقل حاجة، وأن من  ومن المرجح. حجم األسرة في تحديد المنافع
، مثل اإلختبار الفردي أواختبار التحقق من مستوى الدخل، ألختيار األهدافِشان أساليب أفضل 

و توفر وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية الرعاية . سوف يحسن من مساواة وآفاءة المدفوعات
، بما في ذلك رياض ًامرفق 130 قرابةدى الوزارة ول. المؤسسية المحدودة للمكفوفين والمعوقين

يد منها والعد. لمسنين، وورش للجمعيات التعاونية، ومنازل المعوقينور األيتام، ومعاهد ااألطفال، ود
وعدد المستفيدين ضئيل جدًا، حيث بلغ عددهم . لديها إمدادات آافية قد تضررت بشكل جسيم وليس

مرافق والخدمات العينية المقدمة غير مصممة لتشجيع العيش وال. 2004فقط في عام  6300 قرابة
  .المستقل أو االندماج في المجتمع

  
  ةالقضايا الرئيس
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إن نطاق اآلليات غير الحكومية للحماية االجتماعية غير : شبكات األمان الخاصة وغير الرسمية 

وأن  ،االجتماعية ومن المرجح أن األسرة والشبكات الشخصية تشكل أغلببية الحماية. معروف
وتشير مسوحات أجريت . المؤسسات الخيرية والدينية تقدم مساعدة آبيرة للفئات األآثر استضعافا

 ،2003في المائة من األسر لديها اآثر من مصدر واحد للدخل في عام  90مؤخرًا الى أن أآثر من 
وتعتمد األسر على . مصادر أو أآثر ةفي حين ان ما يقارب ربع هذه األسر أفادت بأن لديها ثالث

وظائف متعددة وعلى أصحاب الوظائف من أفراد األسرة، وربما في بعض الحاالت على مساهمات 
  .من خارج األسرة من أجل المعيشة

  
في : في توفير شبكات األمان االجتماعي مهمًا من الممكن أن تلعب المنظمات غير الحكومية دورًا 

د ما يكفي من المعلومات لتحديد مستوى المساعدة الفعلية المقدمة من قبل الوقت الراهن، ال يوج
وتبين التقديرات الرسمية  أن عدد المنظمات غير الحكومية المسجلة هو . المنظمات غير الحكومية

، إثر إعتماد أنظمة أساسية تهدف إلى تشجيع تشكيل المنظمات 2004في نهاية عام  2500أآثر من 
  .جماعات المجتمع المحليغير الحكومية و

  
آما هو الحال في العديد من الدول ذات األغلبية المسلمة، فإن الزآاة والوقف تعد أشكال شائعة من 

وتأتي هذه المساعدات من األفراد، وتعطى عادة للمنظمات الخيرية في المجتمع أو : المساعدة 
مة من خالل األوقاف الرسمية وتساعد الحكو. بعد ذلك توجه إستخدام األموال ، التيللمساجد

  .، على تنسيق توزيع بعض من هذه الموارد"ديوان"
  

حاولت الحكومة ترشيد الدعم : قامت الحكومة بإدخال تغييرات إقتصادية هيكلية وإصالحات 
وقد تم خفض الدعم على السلع األساسية، . واالنتقال إلى برنامج للتحويالت النقدية أفضل إستهدافًا

وقد توسع . 2005بعد الجهود األولية التي بدأت في منتصف عام  نفطيةالمنتجات ال باألخص على
برنامج األمان اإلجتماعي النقدي  الذي تديره وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية ليصل إلى ما يقارب 

إلى المنافع، فإن برنامج شبكة  إضافة. مليون دوالر 800 تقاربمليون أسرة، مع موازنة متوقعة  1
األمان االجتماعي هو المسؤول عن توفير منافع إجتماعية أخرى مثل التدريب المهني واإلرشاد 

  .الوظيفي والتوظيف، والدعم للمشاريع المدرة للدخل
  
صادق مجلس الوزراء على سياسة إلصالح شبكات األمان االجتماعي من خالل تحسين أساليب  وقد

ة هو تعزيز برنامج شبكة األمان اإلجتماعي من خالل إن الهدف من هذه السياس:  أختيار األهداف
ومع تقدم الترشيد المتوخى لنظام التوزيع العام، فإنه ينبغي . األسر الفقيرة والمستضعفة أختيارتحسين 

. األسر الفقيرة والمستضعفة أختيارأن يكون برنامج شبكة األمان االجتماعي أآثر فعالية وآفاءة في 
لمجموعات معينة إلى طريقة أآثر متانة تقلل من  ةالفئوي األهدافدريجي من وهذا يعني التحول الت

  .وإقصائهم  تسرب الفقراء من البرنامج
  

تستخدم األدوات : يتم إستكشاف أساليب االستهداف التي تعتمد على اختبار التحقق من مستوى الدخل
مثل األصول التي (سر الموضوعية ، مثل اختبار التحقق من مستوى الدخل مؤشرات ملحوظة لأل

وذلك للتنبؤ بمستويات الدخل؛ ) تمتلكها األسرة والخصائص اإلجتماعية واإلقتصادية والسكانية
على موقع  هدافوهذا األسلوب يقيم اإل( ةالجغرافي األهدافويمكن أيضا جمع هذه المؤشرات مع 

مان االجتماعي يصل إلى أقل برنامج شبكة األ ايستخدمه تيال ةالحالي ةف الفئويهداإن اإل). األسرة
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 50مع ما يقارب  ،وعالوة على ذلك، هناك محافظات فقيرة مثل المثنى. في المائة من الفقراء 10من 
هناك . في المائة من األسر تتلقى التحويالت النقدية 3في المائة من سكانها تحت خط الفقر، حيث فقط 

 مهمةالذي يسبق البرنامج هو الخطوة األولى ال البرنامج وهذا اإلجراء هدافمنافع هائلة لتحسين إ
  .نحو جعل شبكة األمان االجتماعي أآثر فعالية

  
قام : قانون جديد لفك إرتباط مديريات الشؤون االجتماعية عن وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية 

، وتم المصادقة عليه 2010يناير آانون الثاني  25في  18مجلس النواب بالموافقة على القانون رقم 
، ولكن قرارًا الحقًا أوقف تنفيذ القانون إلى 2010فبراير شباط  16في  مجلس رئاسة الجمهوريةمن 

له تأثير آبير على سياسات المساعدة االجتماعية في  فسيكونإذا ما طبق القانون، . أجل غير مسمى
إلى وزارة العمل، و جعل مسؤوليات المساعدة العراق، مع تحول وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية 

و مع أنه من حيث المبدأ هناك ميزة قوية في تحديد الفقراء على . االجتماعية من مهام المحافظات
القانون صامتًا تجاه دور يعد أوًال، : مستوى المجتمع المحلي، فإن القانون يواجه عددًا من التحديات 

ومعايير وطنية للمساعدة اإلجتماعية في العراق، وهذه نقطة  الحكومة االتحادية في وضع سياسات
أن توفير الموارد يتم على المستوى و تحتاج إلى المزيد من التقييم والتوضيح، خصوصًا  مهمة

ثانيًا، القدرة الكلية على المستوى المحلي ضعيفة، وسوف يكون هناك حاجة إلى قدرات . االتحادي
لية بالقيام بدور فعال في وضع األنظمة المحلية، وتحديد المستفيدين، آبيرة للسماح للمجتمعات المح

  .وتقييم االحتياجات، وإدارة عملية توزيع المنافع
  

  التوصيات
  

إن تطوير أداة . أختيار األهدافتحسين آفاءة برنامج التحويالت النقدية الحالية من خالل تحسين 
أساسية لتحسين فعالية شبكة األمان  موضوعية ومحسنة بشكل آبير هو خطوة أولى أختيار

أفضل وإدارة  اختيارإلى ذلك، فإنه يجب تطوير القدرة المؤسسية لتطبيق أدوات  إضافة. االجتماعي
إنه يمكن أن برنامج شبكة األمان االجتماعي أفضل، ف اختيار أهدافو في حال أصبح . البرنامج

المذآورة أعاله، خصوصًا للمساعدة بمصداقية المتعددة برامج شبكات األمان  يشكل األساس لتبسيط 
  .أختيار أهداف محددعلى اإلنتقال من نظام التوزيع العام إلى برنامج 

  
باستخدام بيانات  ألختيار األهداف ينبغي أن تطور وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية أدوات جديدة

خالل تحسين أساليب  مع قرار وضع سياسة لتعزيز شبكة األمان االجتماعي من. مسح األسر
، فإن الخطوات التالية لوزارة العمل والشؤون اإلجتماعية سوف تتمثل في مواصلة بناء األختيار

التي قد تشمل مزيج من (ختيار أهدافها القدرات والتحسينات المنهجية، وتطوير أدوات جديدة أل
ومن المتوقع ). المبين أعاله ، على النحوةالجغرافي األهدافأدوات إختبار التحقق من مستوى الدخل و

والتحضير للمشروع  هدافسوف تتضمن تصميم أدوات اإل 1المرحلة . ان تتم العملية على مرحلتين
سوف تعمل على تجربة ومعايرة اآللية الجديدة، واإلختبار الميداني لتطبيق  2التجريبي، والمرحلة 

  .دة على الفقرالجدي أختيار األهدافوتوزيع المنافع، وتقييم أثر أدوات 
  

نافذًا فسوف يغير  18وآما أشير أعاله، إذا أصبح القانون رقم . 18إجراء تقييم ألثر القانون رقم 
كون هناك حاجة إلى و بذلك، سوف ت. جتماعية في العراقبشكل آبير من آيفية تقديم المساعدات اال

للمساعدة االجتماعية، ومتطلبات بناء تقييم أثره، بما في ذلك التأثير على السياسات والمعايير الوطنية 
  .القدرات، وآليات توزيع الموارد، والقضايا األخرى ذات الصلة
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وسوف تحدد اإلستراتيجية . وضع إستراتيجية شاملة للحماية اإلجتماعية والعمالة على المدى الطويل

 والجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني تعددةأدوار ومسؤوليات المؤسسات الحكومية الم
  .وتحدد أولويات اإلنفاق والبرامج آمكمالت لخطة التنمية الوطنية وإستراتيجية التخفيف من الفقر

  النازحون داخليًا 4- 5
  

  نظرة عامة
  
وهناك في الوقت . عانى الشعب العراقي من عدة موجات من النزوح على مدى العقود الماضية 

مليون عراقي إما نازحين داخليًا أو الجئين في البلدان المجاورة،  1.75 بقرابةيقدر  الحاضر ما
ويعيش الكثير من هؤالء النازحين داخل العراق، . مشكلين بذلك أحد أآبر تجمعات للنازحين في العالم

وضيعة، مع محدودية فرص ) مستوطنات(في تجمعات سكنية ، والمعروفين باسم النازحين داخليا
ويشمل أولئك الذين نزحوا . الى األوضاع الهشة للغاية إضافةولهم على الخدمات األساسية، حص

العديد من المتعلمين تعليمًا عاليًا والمهنيين المؤهلين من ذوي المهارات ) الالجئين(خارج العراق 
ن إلى مناطقهم ويعود المزيد والمزيد من النازحين داخليا والالجئي. المفتقدة إلى حد بعيد في العراق

وقد عاد تلقائيًا ما يقارب من . األصلية في العراق، على الرغم من عدم حدوث عودة واسعة النطاق
وفي نفس الوقت، فإن الغالبية من نحو . 2010و  2008الجئ بين عامي  80.000نازح و 420.000

ومرتبط في المقام  هناك نزوح جديد محدود للغاية. مليون نازح لم يعثروا على حلول لمحنتهم 1.5
في . المجاورة األول باألشخاص المتضررين من الجفاف والحاالت الطبية التي غادرت إلى البلدان

. الجئ من أصل ترآي 16.000 ما يقاربالجئ، بما في ذلك  40.000 داخل العراق هناك قرابة
 1400 قرابةن أن في العراق موجودون في بغداد، في حي 10.000 ـمعظم الالجئين الفلسطينيين ال

  .يعيشون في مخيم الوليد قريبًا من الحدود مع الجمهورية العربية السورية
  

  ةالرئيسالقضايا 
  

إن : ، وتحديات تنموية و تعايشات جديدةخلق حجم وطبيعة النزوح في العراق، تحديات إنسانية 
ومن أجل تقرير العودة ومتى . التغلب على هذه التحديات بنجاح سوف يعزز عملية توطيد السالم

يعودون، فإن النازحين داخليًا والالجئين سوف يأخذون بعين اإلعتبار الوضع األمني، والقدرة على 
كن والخدمات األساسية إستعادة ممتلكاتهم وضمان حقوق أخرى، والحصول على فرص عمل والس

ويواجه العائدون إلى العراق من بين أمور أخرى، اإلفتقار إلى . والحوافز التي تقدمها الحكومة
السكن، وقلة فرص آسب العيش، وصعوبة اإلستفادة من الخدمات االجتماعية وفي بعض األماآن 

ر لهم في مواطنهم األصلية، وإذا لم تتم مساعدة العائدين على تحقيق استقرا. يواجهون مشاآل أمنية
من جانبهم، فإن العديد من المشردين داخليا يعيشون . فإن العودة لن تكون مستدامة وقد يتجدد النزوح

ومع إستمرار نزوحهم، فإن حاجتهم للمساعدة . في ظروف مزرية وال يحصلون على المساعدة
) ل الفلسطينيين واإلآراد اإليرانيينمث( 2003منذ عام وآان العديد من الالجئين . اإلنسانية تتزايد

إلى الحماية  نمستضعفين ويحتاجوما زالوا ومع تراجع التهديد المباشر، فإنهم . هدفًا لهجمات عنيفة
  .والمساعدة األساسية للعبش

  
  

  التوصيات
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  :للسنوات القادمة  اف واإلجراءات  المصاحبة التاليةاألهديوصى ب

  
  .إدارة قضايا النزوح بكفاءةتعزيز قدرة الحكومة على  •

  
  
  .2008إعادة تأآيد السياسة الوطنية بشأن النازحين في تموز • 
  
  .وإنشاء لجنة عليا للنازحين 262، و  54و ،101األوامر إعادة تأآيد • 
  
النازحين والمهجرين والمنقولين في تشكيل السياسات ب المعنيةزيادة إشراك لجنة مجلس النواب • 

  .الموارد وقرارات تخصيص
  
  .تعزيز التعاون إلدارة قاعدة بيانات النازحين في العراق• 

       
  .الدعم والتنسيق مع المحافظات بشأن قضايا النازحين والعائدين• 
  
  .إنشاء وتعزيز آليات لحماية النازحين ووضع حلول دائمة •
  
  .توفير خيارات للعودة واالندماج المحلي وإعادة التوطين• 
  
وزارة الهجرة  حضور و ،وزارة الهجرة والمهجرين، بما في ذلك قاعدة بيانات النازحينتقوية • 

  .والمهجرين على المعابر الحدودية وفي مناطق العودة ، واإلدماج المحلي وإعادة التوطين
 

في المنح والخدمات  لفسح المجال أمام التوسعزيادة موازنة وزارة المهجرين والمهاجرين • 
  .للنازحين المتكاملين محليًا أو المعاد توطينهم

  
توسيع برامج مراآز وزارة الهجرة والمهاجرين لمساعدة العائدين أو إنشاء آلية مماثلة لضمان • 

  .حماية حقوق العائدين، بما في ذلك الوصول الكامل للخدمات الحكومية
  
  .لمعوزين والمعدمينأو منح أراضي للنازحين ا تخصيص أراٍض• 
  
  .اإلستمرار في بناء الظروف التي تشجع على العودة الطوعية وإعادة اإلدماج• 
  
تصميم ُنهج متعددة القطاعات تتناول إحتياجات األمن والمأوى والغذاء وسبل العيش والمياه • 

  .وخدمات الصرف الصحي
    

  .الدولية والجهات المانحةدعم دور الحكومة القيادي في تنسيق وإشراك المنظمات • 
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محافظات العودة، وال سيما في األحياء الريفية لكي تطبق في جميع " بادرة ديالىم"توسيع نطاق • 

  .لبغداد
  
وضع آلية جديدة مع توفير التمويل المناسب للمحافظات لتعويض العائدين الذين تضررت • 

  .ممتلكاتهم
  
ي أنشطة إعادة اإلدماج، وإدماج الخطط إلعادة إدماج إشراك الجهات الفاعلة في مجال التنمية ف• 

  .النازحين والالجئين في إعداد الحكومة لخطط وبرامج التنمية
  
  .اإلعداد إلعادة توطين الالجئين العراقيين من البلدان المجاورة •

  
  .تعزيز آليات المصالحة لضمان عدم تعرض العائدين للتمييز• 
  
لالجئين، وتوفير الدعم للنازحين العراقيين المعوزين في الخارج من إيجاد وسائل توعية للسكان ا• 

  .ماليين دينار عراقي 5خالل برنامج توعية للحكومة، وزيادة المنح لالجئين العائدين لتصبح 
  
  .وضع آليات لتسهيل عودة الالجئين العراقيين• 
  
لتنسيق جهود الحكومة لتوعية إستحداث منصب جديد لمدير عام في وزارة المهجرين والمهاجرين • 

العراقيين النازحين في الخارج والمؤهلين تأهيال عاليًا، وإقتراح سياسات وموارد للمساعدة في دعم 
  .عودتهم وإدماجهم في اإلقتصاد العراقي، بما في ذلك فرص العمل

  
فقدان إنشاء إطار قانوني ومؤسسي لالجئين واألشخاص الذين هم بدون جنسية أو المعرضين ل •

  :الجنسية بسبب اإلجراءات التالية 
  
المتعلق  1967والمتعلقة بوضع الالجئين وبروتوآول عام  1951المصادقة على إتفاقية عام • 

  .بوضع الالجئين
     
بشأن  1961المتعلقة بوضع األشخاص بدون جنسية وإتفاقية عام  1954المصادقة على إتفاقية عام • 

  .خفض حاالت إنعدام الجنسية
  
  . حاليًا موضع تشاور في مجلس الشورى هيالتي إعتماد مسودة قانون الالجئين، • 
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  الفصل السادس

  المتنازع عليها داخليا المناطقوو المناطقي التعاون اإلقليمي 
  
  
  

  العراق، وتوقيع اتفاق أمني في متعددة الجنسيات نقل السلطة من القوة بعزز  العراق سيادته
مع الواليات المتحدة يتضمن تحديد فترة زمنية النسحاب القوات االميرآية، وعملية مراجعة 

قرار مجلس األمن (قرارات مجلس األمن من قبل األمم المتحدة في إطار الفصل السابع 
ات محلية قد تم دمج مؤسسات الدولة من خالل إعتماد دستور وإنتخابو). 2008لعام  1859

ويرآز هذا الفصل على . وتطوير قوات االمن العراقية والقدرات الدفاعية ة،ووطنية ناجح
في تحقيق االستقرار وتعزيز السالم داخل  ي لديها القدرة على لعب دور رئيسالمسائل الت

  .العراق ومع جيرانه

  
  التعاون اإلقليمي  1- 6
  

  نظرة عامة 
وتم تعزيز . نحو إستعادة التعاون العراقي داخل المنطقة 2005لقد تم إحراز تقدم آبير منذ عام 

العالقات مع و. الجهاز الدبلوماسي مع خالل تدعيم وزارة الخارجية واستعادة شبكتها الدبلوماسية
جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي  مثل(الدول المجاورة للعراق والمنظمات اإلقليمية 

قد استؤنفت سياسيًا مع فتح أو إعادة ) مي ومنظمة البلدان المصدرة للبترولومنظمة المؤتمر اإلسال
التجارة الثنائية، والعالقات آما توسعت . العالقات الثنائية طويرفتح السفارات وتعيين السفراء، وت

  . عيسربشكل المالية واالستثمارية 
  
  

  ة الرئيس القضايا
  

  : ة التالية المتعلقة بالسياساتالقضايا الرئيسة ال يزال يتعين معالج
  

إن مسؤوليات : اإلقليمية والدبلوماسية العامة  اتتدعيم القدرات المؤسسية للعراق في مجال السياس
الرئيس ورئيس الوزراء والحكومة ومجلس (في مجال الدبلوماسية  تنوعةآل من سلطات الدولة الم

ة واألمن الخارجي ال تزال يوالحدود العراق ،)النواب والحكومة االتحادية وحكومة إقليم آردستان
وينبغي أن تدعم الجهود المبذولة . بحاجة إلى التوضيح والترشيد، وتدعيم قدرة وزارة الخارجية

لتنويع االقتصاد العراقي، بما في ذلك تطوير القطاع الخاص وفتح الحدود أمام التجارة واالستثمار، 
  .صادية، واإلصالح المالي والتعاون االقتصادي اإلقليميوذلك من خالل تحسين في الحاآمية اإلقت

  
مسائل المياه المارة عبر ) i: ( ماه ن بطريقة متكاملة ومنسقة يتمعالجة مسألتين إقليميتين رئيس

وهناك حاجة إلى إتباع نهج شامل إزاء المياه لمعالجة آل من . أمن وإدارة الحدود) ii(الحدود، و 
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والخارجية للقضية على أساس حوار وتعاون إقليمي قوي ومستدام، وعلى أساس الجوانب الداخلية 
إلى تنسيق إضافة الحدود  دعيموآذلك هناك حاجة إلى الحلول الثنائية، من أجل ت. تحسين إدارة المياه

  . أفضل بشأن جميع القضايا الحدودية مع الدول المجاورة للعراق
أن الجهود الجارية لتعزيز العالقات الثنائية مع : ول المجاورة مواصلة تعزيز العالقات السلمية مع الد

الدول المجاورة للعراق، بما في ذلك إيران والكويت، بحاجة إلى متابعة بإتجاه عالقات طويلة األمد 
  . وشفافة ومتوازنة، مبنية على اإلحترام والسيادة والنزاهة، والمصالح المتبادلة وعدم التدخل

  
  التوصيات 

تراح المبادرات التالية آوسيلة العطاء قوة دفع جديدة للتعاون اإلقليمي باعتباره عنصرًا أساسيًأ تم إق
  : في اإلستقرار السياسي في العراق، واألمن اإلستراتيجي، والتنمية االقتصادية 

  
  : في المدى القصير 

المبادئ األساسية وهذا يتطلب توافق سياسي في اآلراء بشأن . وضع سياسة للتعاون اإلقليمي
، فإن الحكومة قد تأخذ بعين اإلعتبار إستراتيجية وبشكل مواٍز. وتوجهات عالقات العراق مع جيرانه

  . مثالفي مجاالت الموارد المائية والطاقة وتطوير البنية التحتية  ،تكامل إقتصادي إقليمي
على جميع جوانب العالقات  يمكن أن تشتمل المفاوضات الشاملة. معالجة العالقات مع دولة الكويت

بشكل نهائي، ووضع خطوط عريضة للتعاون،  1990الثنائية التي تهدف إلى قلب صفحة حرب عام 
إلى مشاريع مشترآة أو منسقة لتطوير  إضافةبما في ذلك تسهيل التجارة والمالحة في خور عبد اهللا، 

على مثاًال  ،المستوى في المنطقة ةمجالس التعاون اإلستراتيجي الرفيعاعتبار ويمكن . الموانئ
  .يالتعاون االقتصادى الثنائ

  
  : على المدى المتوسط 

واإلدارة  تثبيتهاالحدود و رسمالنظر في وضع برنامج شامل لتدعيم الحدود فيما يتعلق باألمن، و
خالل  وقد يتمثل ذلك من. الشاملة للموارد بهدف حل قضايا المياه اإلقليمية مع ترآيا وسوريا وايران

أو تنفيذ إتفاقيات وقواعد دولية  ،إطارتفاوض دولي إلتفاقيات طويلة األمد قد تكون متعددة األطراف
آما ينبغي . فضًال عن التطبيع الكامل لعالقات العراق مع الكويت وسوريا والمملكة العربية السعودية

 األطراف الوزاري الثالثيقضايا المياه، مثل آلية اإلجتماع  بخصوصدعم القنوات القائمة للحوار 
  . بين العراق وسوريا وترآيا

  
النظر في مزيد من البرامج اإلقليمية، مثل تمويل وتيسير التجارة اإلقليمية، والموارد المائية واإلدارة 

ربط لتكامل واللمزيد من  سبيلالحدود، التي يمكن أيضًا أن تمهد ال ةبراعالالبيئية، والبنية التحتية 
  . عراقي مع إقتصاد الدول المجاورةاإلقتصاد ال

  
  
  المتنازع عليها داخليًا   األراضي 2- 6
  
  

  نظرة عامة 
  

الوضع اإلداري لكرآوك وعدد آخر من المناطق االخرى المتنازع عليها في العراق  بشأنإن الجدال 
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إن معالجة بعض القضايا . 1921قد شكل سمة متكررة في التاريخ الحديث للدولة منذ إنشائها في عام 
وضع آرآوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها داخليًا، قد يكون آلية مهمة لتحسين  بشأنالعالقة 

  . المناخ السياسي، وتعزيز تنمية هذه المناطق، وزيادة استقرار العراق
  

 2004الحدود الداخلية في القانون اإلداري االنتقالي لعام  أبعادقنين آليات محددة لمعالجة و قد تم ت
ففي حين أن . ، لكنها بقيت دون حلول)140المادة ( 2005، آذلك تم تصنيفها في دستور )58المادة (

إستفتاء، خطوات إدارية ملموسة، بما في ذلك التطبيع، و إجراء تعداد سكاني و تنص على 140المادة 
 ولاألآانون وضع هذه المناطق، فإن التطبيق غير الكامل لتلك الخطوات بحلول لحل إيجاد من أجل 

  . وهو الموعد النهائي المحدد في الدستور قد أظهر الحساسيات العميقة التي تكمن وراءها 2007
  

  ة القضايا الرئيس
القضائي لكيان  لإلختصاصإن اإلشارة الوحيدة : الدستور العراقي ال يحدد الحدود الداخلية للدولة 

يشير إلى حكومة إقليم آردستان  ذيال) أ( 53إداري قد ورد في القانون اإلداري االنتقالي، المادة 
في " في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وآرآوك وديالى ونينوى"يدير األراضي آان آكيان 

إليها في تلك  ةراشتتم اإل أراٍضأي ة من حيث هذه المادة ليست دقيق. 2003مارس آذار  19
ومناطق أخرى متنازع "من الدستور تشير فقط إلى آرآوك  140وبالمثل، فإن المادة . المحافظات

بين  أحيانالعالقات لصعوبة ا المسببة إن عدم معالجة وضع هذه المناطق آان أحد العوامل". عليها
مكن القول بأنه، حتى اليوم، ينظر إلى التشريع في بغداد الذي ي ،الحكومة المرآزية واقليم آردستان

وقد إشتمل ذلك، من بين أمور إخرى، على . بإعتباره محوري لعملية المصالحة الوطنية في العراق
حزمة قوانين النفط والغاز والجهود التي تروج  إلى مراجعة الدستور، وإجراءات الموافقة على 

آما إن الجهود الرامية لمعالجة هذه القضايا وقضايا مرآزية . طنيةقوانين االنتخابات المحلية والو
تحقيق الى هدف يالذي المبذولة في الحوار الموحدة أخرى سوف تستفيد من تحسن العالقات والجهود 

  . رؤية موحدة نحو تصميم عراق جديد
  

تج عنها إدارة غير أحيانا قد ن على مستوى المحافظات، فإن وضع عدم اليقين و اإلدارات المتنافسة
وينطبق ذلك على الخدمات األساسية والتنمية اإلجتماعية واإلقتصادية : فعالة في جميع القطاعات
اإلدارية الملحة وحدها هي التي تدعم تحقيق اجة ن الحإفي الواقع، و. واألمن والتمثيل المتوازن

أن تتحرك إلى األمام، وأن يتمكن سكانها  المعنيةالوضوح في أسرع وقت ممكن حتى يتسنى للمناطق 
وعالوة على ذلك، فإن التأخير في تحديد وضع المناطق المتنازع عليها . من اإلستمتاع بحياة إعتيادية

" قائمة نينوى المتآخية"و " قائمة الحدباء"قد ساهم بإيجاد التوتر في نينوى بين القوميين العرب 
وقيام العديد من البلديات بقطع العالقات مع اإلدارة  ،المحافظةالكردية التي أدت إلى مقاطعة مجلس 

إلى األمام لتسوية  مهمًا اإن اإلختتام المبكر للحوارالقائم  بين الجانبين سوف يمهد طريق. في الموصل
  . القضايا العالقة بشأن المناطق المتنازع عليها

  
  

دستان قد تكون عامًال محتمًال يساهم بعدم الترتيبات اإلدارية غير الواضحة بين الحكومة وإقليم آر
وعلى وجه الخصوص، فإن المسؤوليات األمنية غير الواضحة بين الجيش : االستقرار في العراق 

العراقي وقوات البيشمرآة في الشمال قد شكلت ممرًا لحرآة العناصر العنيفة الفاعلة من نينوى إلى 
مثلة عن عدم الوضوح وما قد ينتج وتشمل األ. قية البلدبعلى أمنية بليغة  عواقببغداد وبعقوبة، مع 

الحواجز العرضية بين الجيش العراقي وقوات البيشمرآة في خانقين  ،عنها من إمكانية تفجر العنف



72 
 

، 2009مايو أيار (، وأجزاء من نينوى )2009مارس أذار (في آرآوك و، )2008أغسطس آب (
على نطاق واسع ال تزال  امسلح اهذه النقاط صراعإن إحتماالت أن تشعل ). 2010فبراير شباط 
  . آبيرة

  
  التوصيات 

تطوير عملية حوار شاملة  تهدف إلى معالجة الكثير من القضايا العالقة المرتبطة بوضع المناطق 
ونتيجة لذلك، فإن . المتنازع عليها، األمر الذي سوف يعود بقيمة آبيرة لعملية المصالحة الوطنية

  : التالية  واسعةفي المجاالت ال اكون مفيديود والحوار قد المزيد من الجه
  

فرقة العمل رفيعة المستوى التي  :إنتشار فرقة العمل رفيعة المستوى ومواصلة تدابير بناء الثقة
 بخصوص 2009يونيو حزيران في ) UNAMI(أنشئت بعد إصدار تقارير بعثة األمم المتحدة 

معالجة سلسلة من القضايا التي  تشغل سكان في  ةستمرمما زالت " الحدود الداخلية المتنازع عليها"
التي ترآز على ، "تدابير بناء الثقة"عة محددة من وقد أحرز تقدم في  مجمو. بحثالمناطق قيد ال

رقة العمل إلى وتهدف ف. ، وحقوق تعليم اللغة، والمعتقلينو بعدها 2003مطالبات وتعويضات ما قبل 
ز الجهود يتعز من شأنهاخطوات محددة تقوم بها الوزارات المعنية  برزتقديم خطة عمل للحكومة ت

ممثلين رفيعي المستوى الذي يضم منتدى الحوار هذا، يمكن أن يستمر و. الرامية إلى بناء الثقة
حوار سياسي أوسع  لرئيس الوزراء ولحكومة إقليم آردستان، إلى جانب أية آلية إضافية إلجراء

  .بشأن هذه المسألة
  
  

الترتيبات اإلدارية غير الواضحة  بشأنالنقاشات  تدخلبحكم طبيعتها،  :المشارآة في حوار سياسي
في تلك المناطق في صلب األسئلة األساسية التي أثيرت بشأن آفاءة الحكومة اإلقليمية والمرآزية، 

تصادي والحكم الذاتي في آردستان واألمن، وضمانات وحدة وسالمة األراضي  وقابلية البقاء اإلق
ة في لحوار بين الكتل السياسية الرئيسمن المزيد ل هناك حاجةكون توآنتيجة لذلك، قد . للدولة

التشارك وقد يضم ذلك (مناقشته أعاله  تي تمذال اتلسلطفي االدستوري  شاركمجاالت الواسعة للتال
األخرى، والترتيبات  األراضي، ووضع آرآوك و)الهيدوآربونعائدات النفط وحزمة قوانين  في

  . األمنية واإلعتبارات اإلجتماعية واالقتصادية
  

وقوات  ين، والشرطة العراقي توضيح مجاالت المسؤولية بين الجيش إن :توضيح الترتيبات األمنية
بقى جانبًا يالبشمرآة، وقوة األمن الكردية األسايش، فضًال عن أدوار ومسؤوليات آل منها، سوف 

المزيد من  وقد يكون من الضروري تقديم. من جوانب تحقيق االستقرار في المناطق قيد النظر مهمًا
وحكومة اقليم آردستان االتحادية التوضيح إلتفاقية األمن المشترك المبرمة مؤخرًا بين الحكومة 

و آذلك النقاشات المستمرة المتعلقة بدمج البيشمرآة في هيكلية  ،في العراقوقوات الواليات المتحدة 
  . الجيش العراقي

  
المتنازع األراضي  تتلقى ري المتنازع عليه،اإلدا ابسبب وضعه :تطوير المناطق المتنازع عليها

وتظهر البيانات اإلجتماعية واإلقتصادية المتاحة . عليها عادة خدمات حكومية أقل من بغداد وأربيل
ففي بعض القطاعات، وال سيما األمن والتعليم، يبدو أن حكومة . عن وجود نمط ثابت من عدم التطور

 وتقديم. تقديم الخدماتعملية ة متداخلة، مما يزيد من تعقيد عمالن بطريقتإقليم آردستان والحكومة 
 الذي تعاني منه هذه لحرمان النسبيل نظراأمر اساس المساعدة اإلنمائية في المناطق المتنازع عليها 
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أيضا للسكان المحليين أن احتياجاتهم األساسية سوف يتم الوفاء بها بغض  بينالمناطق، ويمكن أن ت
هناك العديد من اآلليات التي ينبغي أخذها بعين و. ة  المسؤولة عن إدارة مناطقهمالنظر عن المحافظ

المناطق "من الدستور، التي تتضمن أحكامًا لتوزيع العوائد على  112اإلعتبار، بما في ذلك المادة 
المتضررة التي حرمت منها دون وجه حق من قبل النظام السابق، والمناطق التي تضررت بعد 

  ".ذلك
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  القضايا القطاعية والشاملة: الجزء الثاني 

  
  7الفصل 

  حراإلعالم ال ووسائل المدني،والمجتمع  ،حماية حقوق اإلنسان
  
  

  
 
  الحكومة في تنفيذ التغييرات التي تهدف إلى خلق دولة تكون فيها حقوق اإلنسان محمية بدأت

 معو. بشكل أآثر متانة من خالل القانون و المؤسسات الديمقراطية مطبقةبشكل أفضل و
من الرؤية إلنتهاآات حقوق اإلنسان، هناك حاجة إلخضاع المتورطين  علىمستويات أ وجود

في إنتهاآات حقوق اإلنسان للمساءلة عن أفعالهم في إطار اآلليات القائمة، في حين ينبغي 
إلى ما سبق، فإن منظمات المجتمع المدني  إضافة. أيضا النظر في وضع تدابير إضافية

، ووسائل اإلعالم تسعى جاهدة للترويج والدعم تلعب دورًا متزايدًا في مجال المناصرة
  . لإلستقاللية والمهنية

  
  حماية حقوق اإلنسان  1- 7
  

  نظرة عامة 
) i: (شقين، وهما إن الرؤية اإلستراتيجية للحكومة في تقديم المساعدة لحقوق اإلنسان تتألف من 

ينبغي أن تقوم المؤسسات العراقية القانونية والديمقراطية، الحكومية وغير الحكومية بدعم وحماية 
ينبغي ) ii(وتعزيز المساءلة عن االنتهاآات؛ و  ،حقوق اإلنسان لتشجيع المصالحة والوحدة الوطنية

المجتمع المدني القوي واإلعالم المستقل من دون خوف من االنتقام، في حين يتم تدعيم أن يعمل 
  . حقوق اإلنسانلاآلليات المؤسسية والقانونية التي توفر حماية 

  
   ةالرئيسالقضايا 

  
، فإن و حمايتها الفعالةلحقوق اإلنسان بالرغم من جهود الحكومة إلتخاذ التدابير الالزمة للترويج 

توحيد اإلجراءات التي ترعى المصالحة الوطنية والوحدة تبقى ذات أولوية، وآذلك ضمان المساءلة 
وقد أحرزت الحكومة تقدمًا نحو تمكين الشؤون الداخلية، وحقوق اإلنسان ووحدات .  عن االساءات

عالمية لحقوق المفتش العام، وفي تطبيق المدونات المؤسسية بما يتفق مع الممارسات والمبادئ ال
  .تطبيق هذه المعايير ه ينبغي أن يتم بفعالية العمل علىنفإ، وبالتالي. اإلنسان

  
  التوصيات
  :  األمور التاليةوحماية حقوق اإلنسان  عزيزالخطوات التي يمكن إتخاذها لت تتضمن

  
باريس بشأن ووفقًا لمبادئ ) 2008( 53إنشاء مفوضية عليا مستقلة لحقوق اإلنسان وفقا للقانون رقم 
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. لضمان حماية وتعزيز إحترام حقوق اإلنسان في العراق ،إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان
وسوف يساعد ذلك على حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين الدولية 

. حقوق اإلنسانوالمعاهدات واالتفاقيات التي صادق عليها العراق، وترويج وتطوير مبادئ وثقافة 
حماية حقوق اإلنسان المنصوص عليها في الدستور ) i: (وهذا يمكن أن يتحقق من خالل مهام مثل 

تقديم المشورة والدراسات ) ii(و ، ىالشكاو فيالتحقيق  آذلك من خاللالعراقي والقانون الدولي، 
تقييم التطبيق ) iii( ووالبحوث للسلطات والهيئات المعنية بالمسائل المرتبطة بحقوق اإلنسان؛ 

التعاون مع األطراف المعنية الوطنية والدولية في ) iv(و الوطني للصكوك الدولية لحقوق اإلنسان؛ 
رصد حالة حقوق اإلنسان الوطنية وتقديم تقرير سنوي الى مجلس ) v(و ميدان حقوق اإلنسان؛ 

من األماآن التي يحرم فيها زيارة وتقديم تقارير عن مرافق االحتجاز وغيرها ) vi(النواب؛ و 
  .األشخاص من حريتهم

  
والمصادقة على  الى مواءمة التشريعات المحلية مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان، واإلنضمام

اإلتفاقيات و المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان، والتعاون مع آليات الحماية الخاصة باألمم المتحدة 
المصادقة  تارير الدورية بموجب إتفاقيات حقوق اإلنسان التي تمواإلمتثال إللتزامات تقديم التق

  .عليها
  

 الهيئاتآليات الحماية الدستورية األساسية وتجعل  تعززوضع وتنفيذ التشريعات الوطنية التي 
  . ة خاضعة للمساءلة عن إنتهاآات حقوق اإلنسانيالحكوم

  
  . وضع وتنفيذ إستراتيجية وطنية لحقوق اإلنسان

  
ة من خالل اإلصالحات يمستويات الحكومالجميع  عبررض معايير حقوق اإلنسان غرس وف

المؤسسية والقانونية، وتطوير قدرات المسؤولين الحكوميين في مجال حقوق اإلنسان، بما في ذلك 
  . والشرطة وقوات األمن ةلاقدرات المسؤولين في قطاع العد

  
دارة مستقلة للعدالة وإنفاذ القانون بهدف تعزيز حماية إصالح سيادة القانون وقطاع العدالة، وال سيما إ

). إصالح العقوبات والسجون، واإلجراءات القانونية الضرورية(حقوق اإلنسان وأنظمة المساءلة 
  .) اإلصالحواالعتقال   و  السجن مرافق 2.9، الجزء الثاني الفصل راجع(

  
ات لمعالجة التمييز، واإلتجار بالبشر، تعزيز تمكين المرأة، والترآيز على السياسات والتشريع

 راجع. (من خالل تشريعات تدعم الحماية الدستورية للمرأة" جرائم الشرف"والعنف األسري و 
  ). النوع اإلجتماعي الثامن، الفصل

حماية األقليات والفئات المستضعفة األخرى مثل األشخاص ذوي اإلعاقات من خالل سن قوانين 
لضمان تمتعهم الفعلي بالحقوق األساسية لإلنسان، و باألخص ، إمكانية حماية وتطوير تدابير 

  . وصولهم إلى العدالة والحماية التي ال يشوبها أي تمييز
حماية األطفال من العنف واالستغالل واإلساءة  من خالل تدابير تهدف إلى التخفيف من تأثير 

  ) .العدالة لألطفال ،2.7، الجزء الثانيالفصل  راجع. (على األطفال اتالنزاع
 7.3، الجزء  السابعالفصل  راجع. (ساسية لإلعالماأل دعم تطوير إطار قانوني يضمن حرية التعبير

  ). ، اإلعالم المستقل وحرية المعلومات
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لعراقيين أن جميع العراقيين النازحين داخليًا والالجئين ا لتأآيدضمان تنفيذ الخطة الوطنية للنازحين 
 راجع. (ن على التمتع بحقوقهم وتحقيق إعادة اإلندماج الكامل والمستدام في العراقوالعائدين قادر

  ).، النازحون داخليًا5.4، الجزء  الخامسالفصل 
  : وقد يشمل هذا ما يلي . تعزيز الخطوات التشريعية لتعزيز حقوق اإلنسان األساسية

مع الترآيز بشكل خاص على  -- ائية تشريعات في مجاالت القانون الجنائي وقانون اإلجراءات الجن• 
 ،والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان لالتفاقاتحماية األطفال وآذلك مواءمة اإلطار القانوني المحلي 

  . إللتزام العام للعراق بتنفيذ أحكام إتفاقيات حقوق اإلنسان التي صادق عليهامع اتمشيًا 
تعلق بالحصول على التعليم يلمنع التمييز فيما التشريعات الداعمة لآلليات المؤسسية الحكومية • 

 مرأةاألساس والرعاية الصحية والعدالة والعمالة، واألخذ بعين اإلعتبار بشكل خاص وضع ال
  . واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقات و األقليات

إطار إستخدام الصياغة الناجحة وتمرير القانون األخير للمنظمات غير الحكومية لتطوير وإعتماد • 
  . قانوني وتنظيمي لحماية حرية الدين والتنقل والتعبير، والحصول على المعلومة

  
  
  المجتمع المدني  2- 7
  

  نظرة عامة 
  

إلى جانب  يساعد الذي، األمر، أثر إنعدام األمن والصراع على تماسك المجتمعات 2003منذ عام 
ضعف قدرات منظمات المجتمع المدني، والنقابات، ومنظمات أرباب العمل، على شرح المشارآة 

إلى  إضافة. لمواطنين العراقيين في الحياة السياسية  وغيرها من مجاالت الحياة العامةلالمحدودة 
العراقية ليست " يةالمؤسسات الفكر"مستقًال تمامًا عن التدخل الحزبي، و دذلك، فإن اإلعالم ال يع

إن . متطورة إلى حد آاف لكي تكون مصدرًا لآلراء السياسية والسياسات المستقلة والمختصة
تمنع أيضا  ،الحواجز االجتماعية واالقتصادية والثقافية ، بما في ذلك األمية والحالة التعليمية

قل، هؤالء األقل تعليمًا ، وبشكل أمرأة بشكل خاصوهذا هو حال ال. المواطنين من المشارآة النشطة
   . والشباب

إن المشارآة الفعالة للمجتمع المدني في بناء السالم و إعادة اإلعمار والمصالحة والتنمية أمر أساس 
وآمسألة ذات أولوية، فإنه ينبغي تعزيز مشارآة . لنجاح التنمية في العراق على المدى الطويل
أيضا المشارآة في أنشطة حقوق ذلك شمل يوينبغي أن  المجتمع المدني في األنشطة المذآورة أعاله،

، )بما في ذلك دعم المراقبة وتوعية الجمهور(اإلنسان والحماية والمساعدة اإلنسانية، واإلنتخابات 
  . و الدعم والمناصرة

  
   ةالرئيسالقضايا 

  
 ،منظمات المجتمع المدني في العراق إمكانياتها الكاملة لخدمة آل من المجتمع والحكومة سوف تحقق

  : التالية شروطالمن خالل تحقيق 
ن، بما في ذلك الحكومة والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني يينبغي أن يفهم جميع األطراف المعني• 

خاضع للمساءلة في الو ياتقائم على األخالقالمستقل، المدني المجتمع الدور  ،نوالعراقي ونوالمواطن
  . دولة ديمقراطية
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ينبغي إيجاد إطار تمكيني قانوني ومؤسسي لحماية استقالل منظمات المجتمع المدني، وتوفير • 
  . . أدوات للتعاون الفعال لكل من الدولة ومنظمات المجتمع المدني

  . لتتمكن من متابعة أنشطتها" محايد"تمويل  تحتاج منظمات المجتمع المدني إلى تنمية قدراتها وإلى• 
  

  التوصيات 
ة مواتية تسهل من مشارآة المجتمع المدني في عمليات ييدعو الدستور إلى تهيئة بيئة قانونية وسياس

ولتحقيق هذا . معززة في العراق ةالمصالحة السياسية واالجتماعية، ومن خالل حاآمية ديمقراطي
  : قترح أن تنظر الحكومة في مجاالت العمل التالية الهدف، ُي

تاريخيًا، لم يكن هناك أي إطار فعال . استقاللية المجتمع المدني يضمنوضع إطار قانوني ومؤسسي 
قانون المنظمات غير الحكومية الجديد خطوة  دويع. لحماية استقاللية المجتمع المدني في العراق

يحتاج إلى دعم في التنفيذ والرصد لضمان فعاليته آأداة تمكن من  إيجابية إلى األمام، إال أنه سوف
هناك حاجة إلى المزيد من التحسين في عملية و . همرظمات المجتمع المدني من قبل جمهومساءلة من

 بخصوصلمنع إتخاذ قرارات تعسفية  ،تسجيل المنظمات غير الحكومية بموجب التشريع الجديد
ومية المكلفة بمسؤولية شؤون المجتمع المدني سوف تتطلب المزيد من إن الهيكليات الحك. التسجيل

  . بناء القدرات والتدريب لضمان أن األنشطة فعالة ومنسقة، ومحايدة سياسيًا
إن المجتمع المدني له قدرة محدودة . تعزيز مشارآة المجتمع المدني في تطوير السياسات الحكومية

للتأثير على سياسة الحكومة، " التشبيك"أو  و الدعمناصرة على المشارآة بشكل فعال في مجال الم
  . وبالتالي لعب دور محدود في المساهمة في عملية صنع السياسات

  
إن منظمات المجتمع المدني في العراق . دعم تطوير منظمات المجتمع المدني ومجتمع مدني قوي

. القدرة على التنفيذ والتمويل دعلى آل مننتيجة للقيو،وذلك اإلنخراط بشكل فعالحيث مقيدة من 
بين المنظمات غير الحكومية الدولية والعراقية  وثيقة أآثرلحكومة إقامة عالقة أن تشجع اويمكن 

ة العراقية مثل وزارة العدل ووزارة يلحقوق اإلنسان ، مع دعم الروابط المناسبة للوزارات الحكوم
  . المستويات آافةحقوق اإلنسان على 

  
  
  وحرية المعلومات  حرال اإلعالم 3- 7
  

   نظرة عامة
ومعقد ومتقلب ، والبيانات المتاحة تبين أن العراقيين هم  كيقطاع اإلعالم العراقي ديناميإن  

وسائل اإلعالم دورا مهما تؤديه في تعزيز الهوية لوسائل االعالم ، ونعتقد أن ل ونن متطورومستخدم
 . الوطنية ودعم العمليات االنتخابية

  
في جميع مجاالت تقديم األخبار والمعلومات 2003توسع قطاع اإلعالم العراقي بشكل آبير منذ عام 

المحطات األرضية (مثل الصحافة المطبوعة،واإلذاعة،والتلفزيون ،التقليدية وسائل اإلعالممن خالل 
كة اإلعالم شبتهيمن و. إلى التكنولوجيات الناشئة مثل اإلنترنت والهواتف المحمولة) والفضائيات

من قبل سلطة التحالف المؤقتة بموجب األمر  ؤهاقطاع اإلعالم الوطني، التي تم إنشاعلى العراقية 
وتتألف من اإلذاعة والقنوات األرضية  ،عامةالخدمة لل ةالوطني هيئة البثبإعتبارها  66رقم 

لكن جرى  ،بشعبية )القناة الفضائية واألرضية(تلفزيون العراقية ويحظى . فيةوالفضائية، والصح
  . عامةالخدمة للهيئة بث آ وإنصافه حياديتهالتشكيك في 
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معقد، يعكس إطار إن اإلطار القانوني والتنظيمي لإلعالم و اإلتصاالت السلكية والالسلكية العراقية 
آلفت ببعض المهام التنظيمية  إلعالم، هيئة اإلعالم واإلتصاالتلإبتكارات تكنولوجيا متقاربة ومنظم 

وقد أنشئت هيئة اإلعالم واإلتصاالت بموجب سلطة التحالف المؤقتة . الخاصة بوزارة اإلعالم سابقًا
بالرغم من أن نموذج و.  ةالعراقي ةأو معدوم مع األطراف المعني محدودبعد تشاور  2004في 

ية والتنمية اإلعالم المتقارب سائد في البيئة اإلعالمية المعاصرة، فإن عمليات بناء القدرات المؤسس
ينظر  وبالنتيحة،في حالة األعمال التجارية، لم تكن مشمولة في عين اإلعتبار  اتأخذهينبغي أن  التي

  . أنها ضعيفة وغير فعالة على إلى هيئة اإلعالم واإلتصاالت 
يخضع لجدال الحريات الديمقراطية هو موضوع وإن الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الشاغل األمني 

في العراق وفي الخارج، وهناك ترآيز على ضرورة إعتماد المزيد من السيطرة على وسائل  شديد
اإلعالم التقليدية واالنترنت، األمر الذي يؤثر على تطوير اإلعالم في بلد حيث المجتمع المدني ال 

مكن رقي والعشائري، ويوالمؤسسات اإلعالمية منقسمة حسب إنتمائها الطائفي والع ،يزال مستضعفًا
   . أدوات للمصالح الحزبيةإستخدامها 

  
   ةالرئيسالقضايا 

أن الحقوق األساسية لإلنسان في حرية : عدم وجود قانون يحمي حق الحصول على المعلومات 
من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  19التعبير والوصول إلى المعلومات منصوص عليها في المادة 

 38آما أن الحق في حرية التعبير منصوص عليه في المادة . عليه، والعراق من الدول التي وقعت 
من الدستور العراقي، وهناك حرآة متنامية بقيادة مهنيي اإلعالم العراقيين والناشطين في مكافحة 
  .الفساد، وبدعم من المجتمع الدولي، لتأسيس الوضع القانوني لممارسة حق الوصول إلى المعلومات

إستخدام وسائل  علىاآلثار المترتبة  بشأن اتالسياسواضعي عي القانون واضوعدم وجود تفاهم بين 
عندما ال يفهم المشرعون العالقة المتقاربة : اإلعالم المتقاربة على التنمية االجتماعية واالقتصادية 

ت التمتع بحريامن لتمكين ل، وتعدد البرامج التي يتم تطويرها "اإلجتماعي"و " التقليدي"بين اإلعالم 
مثل و. هيكليًا، وبالتالي قانونيًا العتبارها منفصلةفي هذه الحالة عرضة  ن،يكونو19المادة بموجب 

عميقة على آل من الحاآمية والتنمية  آثار يكون لهتم ترجمته إلى قانون، تهذا المنظور،عندما 
  . االقتصادية

تم إنشاء آل من هيئة اإلعالم واإلتصاالت و شبكة اإلعالم العراقية  :ضعف المؤسسات المرآزية 
دستوريًا  ا، وفي حين أنهةالعراقي ةمعدومة مع األطراف المعنيتكاد تكون أو  محدودةبعد مشاورات 

إن نموذج اإلستقاللية . آهيئات حكومية تعملتحت رقابة البرلمان، ولكن من حيث التطبيق فهم 
وعملية إدارة التغيير  ؛لبرلمان لم يتم تعميمه داخليًا من قبل صانعي القراراتوالرقابة من قبل ا

  .ي يصعب تبنيه في البيئة الحاليةذتتطلب التوجيه المكثف ال
ة، ونقابة الرئيس اإلتحادات تعمل:ضعف الجمعيات المهنية أو فهم آليات أو ممارسات التنظيم الذاتي 

عليها الزمان و بشفافية أو مساءلة  عفا دستان، وفقًا لنماذجآر الصحفيين العراقيين ونقابة صحفيي
ويتجلى ذلك من خالل الدعم المقدم لمشروع قانون حماية الصحفيين، وهو . محدودة من قبل األعضاء

عمل تراجعي يمكن أن يقوض المهنية وإستقالل قطاع اإلعالم، وقد أدى  تقديم هذا القانون من قبل 
إلى تعبئة واسعة النطاق بين مهنيي اإلعالم إلجراء نقاش  2009ين في عام نقابة الصحفيين العراقي

 . بشأن قطاعهم و ما يتعلق به
  
  

إن دراسات اإلعالم : عدم وجود مناهج محدثة أو ذات صلة بالموضوع في آليات اإلعالم 
ير من والصحافة واإلتصال الجماهيري هي في الغالب علوم إجتماعية باللغة اإلنجليزية و في آث



79 
 

إلى ذلك، غالبًا ما  إضافة. بطريقة الهواةواألحيان آانت هذه المناهج تنسخ فعليًا من مصادر متنوعة  
وقد تم تخفيض . فة النظريات بسبب نقص تمويل تكنولوجيا المعلومات الحديثةيتكون المناهج آث

ولئك الذين فشلوا في الحصول على قبول في ألخيار هي الحيث تعتبر  –درجة الشهادة نفسها 
غير ذي صلة، في حين يتم  وآثيرا ما يكون ماثلالتدريب المهني والتقني غير متو. تخصصات أخرى

آثيراما يتم تقديمه على نحو عشوائي من قبل مجموعة متنوعة من المنظمات غير الحكومية و
باللغة العربية، و ليست فقط العراقية، محدودة  إستخدام مدربين دوليين معرفتهم ببيئة اإلعالم الناطق

 .  
  

على الرغم من الفرص الناشئة عن رحيل : ة الخالقة في القطاع اإلعالمي ريادعدم وجود روح ال
ضمن نماذج  نيعملو نمكاتب وسائل اإلعالم الدولية، فإن مهنيي وسائل اإلعالم العراقية ال يزالو

بدًال من إظهار الرغبة في دخول العمل  ،الحكومي ظف شبهللتقاعد والمزايا ووضع المودولتية 
الرغبة في األمان الوظيفي والحماية وتعكس . الصحفي الحر الذي ينطوي على مخاطرعالية

  . المهنيين المؤسسية أيضا حقيقة أن العراق ال يزال أحد البلدان األآثر خطورة في العالم لإلعالميين
  

  التوصيات
  

لتسهيل إجراء حوار بشأن الحق في الحصول على  ةاألطراف المعني آافةدعم اإلجراءات بين 
وينبغي أن يشمل ذلك تشجيع سن قانون حرية المعلومة، وتوفير الضمانات القانونية لحق . المعلومات

 وقواعد قوية لإلسئناف، وآليات مستقلة )المبلغين" (المخبرين"الحصول على المعلومات، وحماية 
  . حإلفصابا للمبادرة

ومن الممكن . إجراء تدريب موجه لصانعي السياسة والقانون، والوآاالت التنظيمية ومهنيي اإلعالم
، الحريات والتوسع االقتصادي لقطاع 19اآلثار المترتبة عن تقارب اإلعالم للمادة ذلك أن يغطي 

  . اإلعالم، وخاصة في مجال تطوير المحتوى
و ينبغي أن ). IMN(وشبكة اإلعالم العراقي ) CMC( توجيه الدعم لهيئة اإلعالم واإلتصاالت

يشمل ذلك بشكل خاص إدارة التغيير، ومنح التراخيص، وتنظيم وتنويع توليد الدخل للمؤسسات 
وتيسير إقامة حوار بينها وبين وآاالت تنظيمية مستقلة أخرى أو مؤسسات متخصصة مثل مفوضية 

  . نسانالنزاهة، وهيئة  حقوق اإل هيئةاإلنتخابات، و
ويشمل ذلك دعم مرافق التدريب األآاديمي والمهني . تحديث وتطوير مرافق التدريب اإلعالمي

مع  بفعالية بتوثيق الصلة القياموتطوير المناهج ذات الصلة والمناسبة من الناحية التكنولوجية و
  . مؤسسات التطوير اإلعالمي الناطقة باللغة العربية والمهنيين

و يهدف ذلك إلى تطوير المهارات التحريرية والمهنية والترابطية للسماح بتعددية . بناء قدرة اإلعالم
 . وتنوع  األصوات
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 الثامن الفصل 
  النوع اإلجتماعي 

  
  

 نظرة عامة
  

العراق تتمتع بحقوق أساسية أآثر من غيرها من النساء في المنطقة،  ت المرأة فيقبل الثمانينات، آان
آانت المرأة في . من القمع والتمييز والظلم االجتماعي متعددةحيث آان العديد منهن يعانين من أنواع 

في المناطق . العراق ُتشجع على الذهاب إلى المدرسة، وآان بإمكانها التملك وآذلك تطليق زوجها
وحدوث . الحضرية، آانت المرأة تشغل مناصب مهنية في الحكومة والطب والقانون وفي الفنون

وبات االمم المتحدة ترآت العراق في فقر مدقع، مع شعب اثنين من الحروب والقمع السلطوي وعق
اليوم، تكافح المرأة العراقية من أجل استعادة وضعها وحقوقها . يناضل لتلبية إحتياجاته األساسية

السابقة، بينما تواجه بشكل يومي تحديات الحصول على الخدمات األساسية، وعلى البعض اآلخر 
. ة بسبب وفاة أحد الوالدين أو الزوج أو األخ، مما جعلها ربة أسرةالتعامل مع أعباء اقتصادية ثقيل

وآانت هذه األعباء آبيرة بصورة خاصة بين النساء العراقيات األقل تعليمًا واللواتي يعشن في 
  .المناطق الريفية

  
، أصبحت حقوق المرأة والمساواة بين النوعين اإلجتماعيين قضايا رمزية 2003في أعقاب غزو عام 

ومع ذلك، ومع تدهور الوضع العام في العراق بعد الغزو، فقد . الوطنية الجديدة للعراق الخطةلى ع
وحتى مع إزديد . ضاع الترآيز على المرأة في خضم العنف والتحديات الكلية التي يواجهها البلد

. السياسية العنف ضد المرأة، ثابرت المرأة العراقية في السعي إلى المشارآة والتأثير في العملية
دمرت الحروب وأعمال العنف آل شيء بما في ذلك الفرص لحياة إجتماعية آمنة ومحفزة وإيجابية 

المشكلة بشكل خاص لإلناث النازحات  موتحتد. للنساء في العراق، وهذا يشمل الفتيات والشباب
ستضعفات بشكل والنساء من األقليات يعتبرن م. أسر تترأسها إمرأة 10داخليًا، حيث واحدة من آل 

  .خاص
  

، وإتفاقية حقوق )سيداو(وقد صادق العراق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
. ومعاهدات دولية أخرى لحقوق اإلنسان) 18التي تغطي الفتيات والمراهقات حتى سن (الطفل 

المتعلق بالمساواة بين النوعين  3والعراق أيضا ملتزم باألهداف اإلنمائية لأللفية، بما في ذلك الهدف 
ها ، بالرغم من محدودية قدرات)SMWA(وقد لعبت وزارة الدولة لشؤون المرأة . اإلجتماعيين

وفي حكومة إقليم . ا في تعزيز المساواة بين النوعين اإلجتماعيينالبشرية والمالية، دورًا رئيس
أما في المجتمع . ة برئاسة رئيس الوزراءآردستان قامت وزارة شؤون المرأة بتشكيل لجنة عليا للمرأ
  .المدني، فإن العديد من المنظمات غير الحكومية تقودها امرأة

وقد أقرت حكومة العراق باألثر غير المتكافئ للنزاعات على المرأة، مما جعلها تلتزم بشكل واضح 
  .التنمية الوطنية بمعالجة قضايا المساواة بين النوعين اإلجتماعيين بطريقة شاملة من خالل خطة
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  ةالقضايا الرئيس
  

البيئة السياسية الحالية الفرصة لتعزيز حقوق المرأة على  تاحتأ) : SMWA(القضايا المؤسسية 
في المائة من المقاعد في مجلس النواب للمرأة، ومن خالل  25مستوى الحكم من خالل تخصيص 
الرغم من ذلك، فإن وزارة الدولة لشؤون وعلى ). SMWA(إنشاء وزارة الدولة لشؤون المرأة 

المرأة بحاجة إلى المزيد من التعزيز للحفاظ على حقوق المرأة، والمناصرة ألجل المساواة بين 
النوعين اإلجتماعيين وإدماج إستراتيجيات النوع اإلجتماعي  تمشيًا مع الدستور، وأولويات الحكومة 

عالوة على ذلك، ينبغي أن . داو وإتفاقية حقوق الطفلواإللتزام الدولي للعراق بموجب إتفاقية سي
تنخرط وزارة الدولة لشؤون المرأة في عمليات التخطيط الوطنية وإجراءات إعداد الموازنة، مع 
القيام بالرصد النشط لتطبيق  األنشطة التي تعزز آليات المساءلة عن المساواة بين النوعين 

تعزيز القدرات المؤسسية في مجال إعداد البرامج  هناك حاجة إلى العمل على. اإلجتماعيين
  .والموازنات التي تراعي النوع اإلجتماعي، وفي مجال آليات الرصد

  
  

إن إدماج النوع اإلجتماعي في جميع مجاالت السياسات العامة هو أمر جديد نسبيًا وغير : التشريع 
ة عالية للمجتمع واألسرة، فقد أدى ذلك في ومع أن التقاليد الثقافية القوية في العراق تولي قيم. متطور

ونظرًا للعدد الكبير من . بعض األحيان إلى ممارسات غير مرغوبة، مثل الزواج المبكر للفتيات
األرامل في العراق، يمكن تعزيز حقوق األرامل من خالل تقوية  أنظمة الرعاية االجتماعية 

انون لرفع مستوى وزارة الدولة لشؤون المرأة وقد تم صياغة ق. والتشريعات التي تجعل ذلك ممكنًا
و تقوم منظمات المجتمع المدني بالضغط المتزايد من أجل ). إلى وزارة أو هيئة آاملة العضوية

، وقد نجحت حكومة إقليم آردستان بتعديل القوانين ذات الصلة مما 2من الدستور 41سحب المادة 
، الذين آانوا في "جرائم الشرف"بـتكبي ما يسمى عقوبات بالسجن لمرأدى إلى زيادة آبيرة في ال

السابق يعطون الحد األدنى من أحكام العقوبات، وآذلك قامت بوضع حدود صارمة على ممارسة 
  .تعدد الزوجات

  
  

هناك نقص هائل في البيانات الديموغرافية في العراق مما يشكل تحديًا آبيرًا أمام : توافر البيانات 
التفاوت بين النوعين  بشأنهناك على وجه الخصوص نقص في البيانات . تقييم وضع النساء

. اإلجتماعيين وعدم المساواة في الحصول على الخدمات األساسية، ومؤشرات أخرى متعلقة بالمرأة
حقوق المرأة واآلليات الرسمية لتقديم التقارير، جنبًا إلى جنب مع التوعية  بخصوصإن نقص الوعي 

والقائمة على النوع  ،ونظرة العار المرتبطة باإلساءة الجنسية ،المحدودة لجهات إنفاذ القانون
إنتهاآات حقوق اإلنسان التي ترتكب المرأة ورغبتها في معالجة حاالت اإلجتماعي، تعيق أيضا قدرة 

  .ضدها
  

في المائة من النساء في العراق الى شكل واحد على األقل  80تعرضت أآثر من : العنف ضد المرأة 
من أشكال العنف القائم على النوع اإلجتماعي، ويبدو أن هناك نمط ناشئ من العنف ضد المرأة مثير 

لعنف المنزلي، بما في وهناك في الوقت الحاضر، قيود آبيرة على الحماية القانونية من ا. جدا للقلق
وهناك إزدياد في حاالت الزواج ). أو دعم التعويض(ذلك الخدمات والتسهيالت لحماية الناجين 
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، وقد زادت أيضًا "جرائم الشرف"القسري واإلساءة األسرية للفتيات الصغيرات، وختان اإلناث، و
بشكل خطير حقوق المرأة مثل هذه الممارسات تعيق . حاالت التضحية بالنفس واالستغالل الجنسي

والعمالة، مما له بالتأآيد تأثير سلبي ) بما في ذلك الصحة اإلنجابية(في التعليم والخدمات الصحية 
وتعمل الحكومة وحكومة إقليم آردستان بطريقة شمولية لمعالجة هذه القضايا مع . على الشابات

وتعزيز قدرات هذه الهيئات بدعم تطوير وحدات الدعم األسري، وتصميم السياسات لدور اإليواء، 
  .من وزارات أخرى ومنظمات المجتمع المدني

  
يمكن مالحظة التفاوت بين صافي نسب إلتحاق األوالد : التفاوت بين التعليم االبتدائي والثانوي

و  87وبلغت النسب الصافية إللتحاق الفتيان والفتيات، . والبنات في مدارس التعليم االبتدائي والثانوي
  .2008- 2003في المرحلة الثانوي للفترة  32و  45على التوالي في المرحلة االبتدائية، و  82
  

ومشارآة المرأة في سوق العمل هي مشارآة : المشارآة في التنمية االقتصادية وسوق العمل
تعمل في القطاع العام وقطاعي التعليم ) في المائة 52(مع وجود األغلبية ) في المائة 17(منخفضة 

في حين أن هناك القليل من األدلة لقياس أسباب المشارآة االقتصادية المتدنية للمرأة، فقد . الصحةو
ساهمت قوانين العمل الضعيفة وعدم وجود قانون لتكافؤ فرص العمل في اللجوء الى الفصل 
ج التعسفي، في حين أن الوضع األمني قد أثر بشكل غير متناسب على قدرة المرأة على العمل خار

إلى ذلك، فإنه من المرجح أن تكون المعدالت المنخفضة للذين أتموا دراسة المرحلة  إضافة. المنزل
الزوج،والخوف من الرفض /الثانوية عامًال من العوامل، آما هو األمر بالنسبة لسيطرة األب

  .ثلثي متوسط الذآور قرابةأن متوسط أجور المرأة هي . االجتماعي، أو الوازع الديني
  
في حين أن الرعاية الصحية متاحة رسميًا للجميع بدون تمييز، فإن النساء يجدن صعوبة : صحة ال

والعديد من النساء اللواتي يلدن في المؤسسات الصحية العامة أو . في تلقي الرعاية المتخصصة
ت بسبب نقص األدوية األساسية أو بسبب نقلهن إلى مؤسسا ،الخاصة يتلقين رعاية طبية غير آافية

إلى ذلك، فإن العاملين في المجال الطبي ينقصهم التدريب في مجال رعاية حاالت  إضافة. اإلحالة
وتتعرض النساء بشكل متزايد إلى مخاطر ترافقها محصالت والدة سيئة بسبب . الوالدة الطارئة

  .لمبكرإرتفاع معدالت فقر الدم، وقصر فترات المباعدة بين الوالدات، والزواج المبكر، والحمل ا
  
  

ينتهج مكتب الجوازات في وزارة الداخلية سياسة تتطلب الحصول على موافقة : القيود على السفر 
قبل عامين، . والد المرأة أو الزوج قبل إصدار جواز سفر لها، مما يقيد من قدرة المرأة على السفر

النساء في المناطق الريفية الخوف من العنف العديد من النساء في منازلهن،وحتى اليوم، فإن أبقى 
هذه المحددات تؤثر على . غير قادرات على السفر دون مرافقة أحد من الذآور من أفراد األسرة لهن

  .التقدم اإلقتصادي واإلجتماعي ليس فقط بالنسبة للمرأة العراقية ولكن بالنسبة للعراق آكل
  

النساء، ترك منازلهم واالنتقال  رئيسالعائالت العراقية، و بشكل  لقد آان على: التهجير القسري 
إلى مناطق أخرى أو حتى بلدان أخرى، مما أدى إلى فقدان العالقات االجتماعية، واألمالك، 

  .واإلستقرار األسري
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  التوصيات

  
  :إجراءات على المدى القصير 

ل تسريع التقدم من أج. التنمية الوطنيةخطة جعل المساواة بين النوعين اإلجتماعيين هدفًا محوريًا ل
لألمم  تعددةنحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، فضًال عن إلتزامات العراق بموجب إتفاقيات م

، ينبغي على الحكومة إدراج أهداف المساواة بين النوعين اإلجتماعيين )آما ذآر أعاله(المتحدة  
إن فوائد الُنهج . أعلى للتنمية التنمية الوطنية، آوسيلة لتحقيق أهداف خطةوتمكين المرأة في صميم 

التي ترتكز على المرأة لغرض إدماج النوع اإلجتماعي في التخطيط، وإعداد الموازنات والبرامج، 
وينبغي . والمساواة بين النوعين اإلجتماعيين تتجاوز النساء وتمتد إلى العائالت والمجتمعات واألمم

على سبيل المثال، حظر تعدد (تقاء بمكانة المرأة دعم تعزيز الجهود في حكومة إقليم آردستان لإلر
والتشارك في الدروس المستقاة مع مناطق ) العنف األسري بشأنالزوجات أو صياغة مشروع قانون 

ومن المقترح آذلك، توفير الدعم من أجل وضع إستراتيجية وطنية وخطة عمل . أخرى من العراق
  .هاللمرأة في العراق وموازنة واقعية لدعم تنفيذ

  
  .إعتماد إستراتيجية التعليم واألمومة اآلمنة في إطار خطة التنمية الوطنية

  
  

تحسين نوعية وتوافر البيانات المتعلقة بالنوع اإلجتماعي، من أجل تحسين فرص إدماج إعتبارات 
  .النوع اإلجتماعي في التخطيط وإعداد البرامج

  
جتماعي في داخل المؤسسات الوطنية، لتمكين تصميم سياسات وإستراتيجيات وبرامج إدماج النوع اإل

  .النساء من المشارآة في جميع فروع الحياة الوطنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني
  

تمكين المجتمع المدني آطرف فاعل أساس في تغيير السلوآيات  التي تروج للمساواة بين النوعين 
  .اإلجتماعيين

  
  :طويلة األجل اإلجراءات المتوسطة و

  
ضمان المساواة في الحقوق وفي الحصول على الموارد االقتصادية من خالل مراجعة القوانين 

وقد شرع العراق في عملية جادة من اإلصالحات اإلقتصادية وتعزيز . المواتية والممارسات اإلدارية
، بل اإلستفادة من وتحتاج الحكومة إلى ضمان عدم تهميش النساء في هذه العملية. القطاع الخاص

وينبغي إيالء إهتمام خاص إلى إشراك المرأة في اإلصالحات المتعلقة ببيئة . ذلك بشكل متساٍو
ولتقديم الدعم . األعمال والحصول على التمويل، وقدرات الشرآات الصغيرة والمتوسطة الحجم

ة إلى الترآيز بشكل سوف تحتاج الحكوم) األرامل والنساء ربات األسر(للنساء األآثر إستضعافًا 
خاص على تحسين إستهداف برنامج شبكات األمان االجتماعي لضمان أن التحويالت النقدية تصل 

  .إلى هذه المجموعة
  
    

ال يشمل التصدي . لتعزيز مساواة المرأة مهمةهذه أيضا وسيلة . تعزيز النساء في المناصب القيادية
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اآلليات المؤسسية والقدرة على النظر في شمول المرأة في لهذا توفير برامج تدريبية للقيادة فقط، بل 
جميع مستويات صنع القرار في المجاالت السياسية واإلقتصادية واالجتماعية في القطاعين العام 

  .والخاص
  

وضع نهج إستراتيجي متعدد القطاعات للمساهمة في القضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك 
جراءات والبروتوآوالت التي تحكم التدخل والمالحقة القضائية لحاالت التشريعات والسياسات واإل

  .االعتداء
  



85 
 

  التاسع الفصل 
  جتماعية الضروريةاالالخدمات 

  
  
  

  ال سيما التعليم  - بفعالية  ضروريةإن قدرة الحكومة على تقديم الخدمات االجتماعية ال
والنظيفة، والصرف الصحي والخدمات والرعاية الصحية والسكن الالئق، والمياه اآلمنة 

فتوقعات . سوف تلعب دورُا حاسمًا في إعطائها الشرعية في أعين الناس –البلدية األخرى 
زال هناك حاجة تدم في عدد من المجاالت، فإنه ال الناس عالية جدًا، وفي حين تم إحراز تق

نمية الموارد البشرية في إلى جهد إضافي آبير،  في آل من اإلستثمار في األصول المادية وت
  .جميع هذه القطاعات

  
  التعليم 1- 9

  نظرة عامة

على مدى العقدين الماضيين، عانى قطاع التعليم العراقي من نقص في التمويل، وتدهور في البنية 
، بلغ متوسط اإلنفاق السنوي 2002- 1993في خالل الفترة . التحتية وإستهالك الموارد البشرية

ووفقا لمسح . في أواخر الثمانينات$  620 قرابة، بإنخفاض حاد من $ 47 بةقراللطالب الواحد 
ة إلى إعادة تأهيل في المائة من المباني المدرسية بحاج 80،  فإن ما يقارب من 2003أجري في عام 

إن التأخر الهائل في تنمية رأس المال . جامعة بشكل آبير 12، وقد تضررت أو إصالح رئيس
اسات العامة، والنظم وتنمية الموارد البشرية الذي تراآم عبر العقد الماضي ال والصيانة وفي السي

وبالرغم من التدهور في المرافق التعليمية . يزال يشكل تحديا آبيرا أمام إعادة بناء النظام التعليمي
ويبقى . 2003ذ عام نتيجة الحرب والعقوبات، فإن النظام التعليمي واصل العمل بشكل منتظم من

ة على تطوير المناهج وتدريب و تشتمل اإلصالحات الرئيس. لنظامهو القيام بتحديث ا تحدي الرئيسال
وتبقى إمكانية الحصول . ، وتطوير قدرات الوزارات المعنية)بما في ذلك طرق التدريس(المعلمين 

  .على التعليم مقيدة في بعض المناطق بسبب األوضاع األمنية

  
معدالت اإللتحاق بالمدارس في المستويين االبتدائي والثانوي، وهناك إنخفضت :مؤشرات التعليم 

صافي معدالت اإللتحاق في  إنخفضو . بين النوعين اإلجتماعيين و آذلك ،فوارق آبيرة إقليمية
، بينما في 2001في المائة في عام  83، إلى 1999في المائة في عام  94المرحلة االبتدائية من 
آذلك . نت منخفضة بصورة خاصة مع وجود فجوةبين النوعين اإلجتماعيينالمرحلة الثانوية، آا

، سواء "م بالتعليمعدم اإلهتما"أظهرت نتائج المسح أن أآثر من ثلث حاالت التسرب حدثت بسبب 
في المائة بالنسبة ألولئك الذين تتراوح  29وبلغت معدالت األمية بين الفقراء . الفرد من األسرة أو 
المناطق  في المائة في 33في المائة في المناطق الحضرية و  24( ،سنوات فما فوق 10أعمارهم بين 
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وتدهورت أوضاع التدريس والتعلم مع قلة عدد الكتب المدرسية والمواد التعليمية المتاحة؛ ). الريفية
ن لعدد آبير م مع تدريب أقل للمعلمين وتطوير أقل للمناهج الدراسية، وتخفيض عدد ساعات التعليم

  .في المدارس وجبات الدوامالطالب بسبب تعدد 

  ةالقضايا الرئيس

فبالرغم من : لتعليم للتعليم ووضع إستراتيجية متماسكة هناك حاجة ماسة إلجراء تقييم شامل لقطاع ا
إعداد العديد من الخطط وبيانات الرؤية، ووثائق إستراتيجية القطاعات الفرعية، ينقص نطاق 

تقييم شامل ) i: (العامة التي أعربت عنها الوزارات المعنية األمور التالية األولويات واألهداف 
رؤيا شاملة للقطاع على المستوى الوطني مع تفاصيل للقطاعات ) ii(و لمؤشرات وأداء القطاع؛ 

االستراتيجيات على مستوى القطاع الفرعي مع أهداف واضحة ، وخطط ) iii( الفرعية واإلقليمية، و
  .للتمويل عمل ومخططات

  
في تلبية إحتياجات إعادة إعمار ة رئيسالتربية والتعليم تشكل عقبة المحدودة في وزارات  اتالقدر
ال تنطبق فقط على تنفيذ الموازنات، ولكن أيضا على التخطيط  أن المعيقات في القدرات: القطاع

إن عدم توفر الخبرة في التخطيط على المستوى المرآزي وعلى مستوى . والرصد واإلدارة والتنظيم
متعدد لسنة واحدة، على عكس المنظور المحافظات قد نتج عنه منظور التخطيط و إعداد الموازنة 

وذلك . تبين أن هناك أوجه قصور في التوظيف واإلبقاء على الموظفين إلى ذلك، فقد إضافة. السنوات
النظام والوزارة والمديريات والمعلمين (ة إلى إفتقاد هيكل تنظيمي متعدد المستويات إضاف

 .بسبب عقود من العزلة) والموظفين

  
لألطفال إن سوء الحالة الصحية : توفير تثقيف صحي عالي الجودة في بيئة مدرسية آمنة وصحية 

يمكن أن يؤثر على قدرة الطلبة على االلتحاق بالمدارس، والبقاء في المدرسة، واإلستفادة القصوى 
إن الحالة الصحية ألطفال المدارس آخذة في التدهور بسبب نقص الرعاية الصحية . من تجربة التعلم

المشاآل الصحية  بخصوصالمناسبة والدورية، والمياه النظيفة والمرافق الصحية، ونقص الوعي 
آما أن اإلآتظاظ في الصفوف يزيد من خطر العدوى وإنتشار ). بما في ذلك التدابير الوقائية(ة الرئيس

  .األمراض

  التوصيات

إن القدرة المحدودة على تنفيذ الموازنة االستثمارية لوزارة . إن تغير نقاط الترآيز هوالمطلوب
لنفقات المتكررة يستدعي إلقيام بإستعراض وظيفي لقطاع التربية والتعليم ترافقها أوجه القصور في ا

دمج إحتياجات بالمقبلة تكون  12-6ي غضون األشهرالتعليم، وتطوير إستراتيجية وطنية للتعليم ف
وينبغي أن تشتمل هذه اإلستراتيجية على . القطاع وتوفر نهجا واضحا وواقعيا إلعادة إعمار القطاع

  :اإلجراءات التالية 
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آل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤسسيًا، وباألخص في تعزيز • 
  .مجال التخطيط اإلستراتيجي وتحديد األولويات وبناء القدرات في تنفيذ الموازنة واإلدارة

بما في ذلك ) والصيانة(وضع خطة إستثمار شاملة ومتعددة السنوات مع مخصصات لبناء المدارس • 
  .رافق التدريب والتدريس، والمكتبات، والمختبرات ومرافق الرياضة والفنونم

مراجعة الحاآمية في قطاع التعليم بهدف تحسين أداء الوزارات المعنية و ذلك لضمان تشارك • 
أفضل مع  متوازن وفعال للمسؤوليات فيما بين المستويات المرآزية واإلقليمية والمحلية، ولتنسيق

  .ةية الرئيساألطراف المعن

إجراء تقييم الحتياجات القطاعات من أجل تقديم خدمات تعليم عالية الجودة أمر ضروري إلعادة • 
  .إعمار وتنمية البلد

تطوير نظام تشغيل وصيانة مالئم على المستوى المحلي لجمع اإلحتياجات لدعم إعداد الموازنة • 
  .السنوية ونظام تخصيص  مناسب

، وإستراتيجية إستخدام لبناء )بما في ذلك أثناء الخدمة(تدريب المعلمين إجراء برنامج شامل ل• 
  .قدرات المعلمين وتوفير إستخدام أآثر فعالية للموارد البشرية من حيث التكلفة

إجراء إصالح شامل للمناهج يتضمن الكتب المدرسية، و األنشطة الصفية، واألدوات التعليمية • 
  .التكميلية، الخ
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  الصحة والتغذية 9-2  

  نظرة عامة

إستند نظام الرعاية الصحية في العراق على نموذج مرآزي وموجه للمستشفيات وآثيف رأس المال، 
وبكفاءة وقدرات محدودة لم تتمكن من أن تؤمن إمكانية الحصول العادلة والمناسبة على الرعاية 

 –للرعاية الصحية  وزارة الصحة المزود الرئيس تعد و. الصحية والخدمات الصحية األخرى
الماضية، تم القيام بمحاولة لالنتقال إلى  6 – 5وخالل السنوات . العالجية والوقائية على حد سواء

نموذج المرآزي مبني على أساس نهج الرعاية الصحية األولية، مع قرارات سياسية متخذة من 
ويوفر القطاع . الزاوية في النظام الصحي العراقي منظور أن الرعاية الصحية األولية هي حجر

. الخاص الناشئ خدمات عالجية لجزء محدود من السكان على أساس دفع رسوم مقابل الخدمات
وبالطبع، فإن إمكانية الحصول على الرعاية قد تأثر بحاالت الطوارئ نتيجة للعمليات العسكرية في 

وقد أدى اإلنخفاض الناتج عن ذلك في الناتج المحلي . السنوات األخيرة، ومستوى العنف المستمر
اإلجمالي وبالتالي في اإلنفاق العام  على الصحة إلى تردي نوعية الخدمات وإلى نقص في اللوازم 

  .األساسية لهذا القطاع

آان لألضرار التي تكبدتها البنية التحتية الصحية ولتناقص عدد المهنيين الصحيين آثارا هائلة على 
وعالوة على ذلك، تبقى عملية توفير المياه الصالحة للشرب، والتخلص من . الخدمات الصحية توفير

مياه الصرف الصحي وتوفير الكهرباء عمليات غير وافية، مما يؤثر بشكل مباشر على الوضع 
  .الصحي لجميع فئات السكان

لنظام الصحي في العراق ة لاز تقدم مطرد في المكونات الرئيسوبالرغم من هذه القيود، فقد تم إحر
 MICS)خالل السنوات القليلة الماضية، آما هو مبين في المسح العنقودي المتعدد المؤشرات الثالث  

حالة والدة حية  1000لكل  108، الذي أظهر أن معدل وفيات الرضع قد إنخفض من (2006/7 – 3
األطفال دون سن الخامسة فقد حالة والدة حية؛ وبالنسبة لوفيات  1000لكل  35إلى  2002في عام 

معدل وفيات األمهات  أنإلى  إضافة. 1000لكل  41والدة حية إلى  1000لكل  125.9إنخفضت من 
لكل  84إلى  1999والدة حية في عام  100000حالة وفاة بين األمهات لكل  291قد إنخفض من 

فيات األمهات خالل وهذا يدل على إنخفاض آبير في معدالت و. 7/2006في والدة حية 100000
إلى إنجازات في مجال رعاية التوليد، واألمراض المعدية والسيطرة  ااألمر الذي قد يعز ،هذه الفترة

على تفشي األمراض، والتوسع المستمر في نهج اإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة على مستوى 
  .الرعاية الصحية األولية

 -2008ورت في البداية ولكنها إنتعشت مرة ثانية في إن خدمات التحصين الروتينية آانت قد تده
و يبلغ مؤشر المتوسط الوطني بالنسبة للمؤشر . بسبب التحسن النسبي في الوضع األمني 2009

قضاء  38في المائة بين األطفال دون سن الخامسة، ومع ذلك، فإن  4.7العالمي لسوء التغذية الحاد 
في  5ن معدل إجمالي لسوء التغذية الحاد يزيد عن قد سجلت على أنها تعاني م 114من أصل 

وعالوة . في المائة 13.5في المائة و  1إن سوء التغذية الحاد في هذه األقضية يتراوح بين .المائة
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في المائة من الرضع لديهم أوزان منخفضة لدى الوالدة، وهناك دليل  14 ـعلى ذلك، فإن ما يقدر ب
في المائة من األسر  28فقط (وهذا يشمل نقص في اليود : قة على وجود نقص في المغذيات الدقي

في المائة من النساء  38بما في ذلك (وفقر الدم ) تستخدم الملح الذي يحتوي على يود بكميات آافية
في  80قضاء إلى أقل من  114من أصل  45، إنخفضت الحصبة في 2008وفي عام ). الحوامل

  .حالة وفاة 200بة وما يقارب من حالة حص 38.000المائة  مع أآثر من 

  
  ةالرئيسالقضايا 

الصحة الذي عقد في  بشأنخالل إجتماع الطاولة المستديرة الوطني : المجاالت ذات األولوية 
تلبية ) i: (مجاالت ذات أولوية إلصالح قطاع الصحة  وزارة الصحة بتحديد ست ، قامت2009

وتعزيز إدارة النظام ) ii(و االحتياجات العاجلة للسكان وتحسين الخدمات الصحية األساسية؛ 
) iv(وضع وتنفيذ خطة رئيسية إلعادة إعمار نظام تقديم الرعاية الصحية؛ ) iii( و الصحي؛

ح قطاع إصال) v( و والتدريب وبناء القدرات في برامج الصحة العامة وفي إدارة الخدمات الصحية؛
تطوير الشراآات بين القطاعين العام والخاص في توفير الخدمات ) vi(الصناعات الدوائية، و 

  .الصحية

وفي هذا الصدد، فإن الحكومة تعتزم اإلسراع في إعادة تأهيل وتحديث قطاع : استراتيجية وطنية 
ا في ذلك برامج وهذا يتطلب إستراتيجية وطنية للصحة تحدد أولويات ورؤيا للقطاع، بم. الصحة

 2009إن الشروع في الحوار الوطني في عام . إصالح خطة إستثمارية قصيرة ومتوسطة األجل و
هو خير دليل على أن وزارة الصحة لديها حاليا القدرة على توجيه وتطوير نظام صحي أآثر فعالية 

  .وأآثر إستجابة

دم نسبيًا فيما يتعلق بتفويض السلطة متق دعلى الرغم من أن نظام الرعاية الصحية يع: الالمرآزية 
ي إلى نقص إلى المحافظات، فإنه ما زال هناك مرآزية مفرطة وإجراءات إدارية مطولة تؤد

، إلى المرآز مستوى المناطق المحيطة، وإلى نقل معلومات غير آاملةاإلحساس بالتملك على 
الى الفساد،  إضافةتوى المرآزي، إن عدم مساءلة المديرين على المس. ومتأخرة في آثير من األحيان

وانعدام الشفافية، واإلجراءات البيروقراطية المعقدة واللجان غير الفعالة، جميعها تعرقل عمليات 
صنع القرار داخل القطاع الصحي، وتؤثر بشدة على معنويات الموظفين، وتعطل من فعالية تقديم 

إلدارة المعلومات الصحية في وزارة  وعلى سبيل المثال، اليوجد نظام مرآزي فاعل. الخدمات
، بما في ذلك سجالت المرضى، والمشتريات المتعددة الصحة من أجل مراقبة وتتبع ورصد المجاالت

  .والصيانة والخدمات اللوجستية، والتوظيف، وصنع القرار ، وجمع البيانات وتحليلها، الخ

و االستنزاف الهائل للموظفين المهنيين الشاغل اآلخر في هذا القطاع ه: فقدان الموظفين المؤهلين 
خالل السنوات القليلة الماضية، األمر الذي حد آثيرًا من قدرة آل من الحكومة والقطاعات غير 
الحكومية على قيادة وإدارة الخدمات الصحية العاجلة المطلوبة، ووضع وتنفيذ برنامج االصالحات 

  .في مجال الصحة
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  التوصيات

وبناء القدرات على ترجمة األولويات التالية إلى برامج عملية  مهمةالتقنية السوف تساعد المساعدة 
  :ونتائج قابلة للقياس على المدى القصير والمتوسط 

  :إجراءات على المدى القصير 

رؤيا للنظام الصحي في العراق آمنبر إلعداد  بخصوصتعزيز الحوار الوطني والتوافق في اآلراء 
مع رؤيا واضحة وأولويات للقطاع مثل تطبيق حزمة خدمات صحية  ،إستراتيجية وطنية للصحة

تشمل الموارد المادية (متوسطة األجل  -أساسية، وتحديث القطاع العام،  وبرامج إستثمار قصيرة 
  ).والبشرية

إعداد خطة وطنية صحية وإستراتيجية تنفيذ متوسطي األجل، وتشمل أنظمة الرقابة والتقييم التي 
  .ة والمساءلةتعزز الشفافي

تحويل ترآيز اإلستثمارات نحو إعادة هيكلة النظام الصحي لدعم تقديم خدمات رعاية صحية حديثة 
وذات جودة عالية، مع زيادة الترآيز على الرعاية الصحية األولية وبرامج الصحة الوقائية العامة، 

  .وتحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية األساسية للفقراء

يشتمل ذلك على مهام الصحة العامة األساسية مثل مراقبة األمراض واإلبالغ عنها  وينبغي أن 
لضمان السالمة العامة والحماية، وبرامج اإلعتماد، والتعليم الطبي المستمر لرفع مستوى الجودة 

  .وتحسين الكفاءة في القطاع الصحي العام والخاص

لى المستوى المحلي، بما في ذلك السلطات تصميم برامج تسمح بمشارآة أآبر لألطراف المعنية ع
المحلية والمجتمع المدني، بمحصالت بسيطة ولكن قابلة للقياس ومن المحتمل أن يكون لها تأثير 

ويمكن أن يشتمل ذلك، من بين مبادرات أخرى، على التوسع في المبادرات . مباشر على حياة الناس
وبرامج الصحة المدرسية، وبرامج التطعيم بلقاحات أو برامج تنمية المناطق المحلية، /المجتمعية و

  .جديدة ومحسنة، واالستثمار في خدمات التمريض

  :األجل  متوسطة اإلجراءات

مراجعة القوانين واألنظمة الصحية القائمة وإقتراح هيكليات وأدوار جديدة لوزارة الصحة والسلطات 
لتسهيل رصد وتقييم النظام الصحي على الصحية اإلقليمية، ووضع الهياآل التنظيمية المالئمة 

  .المستويات الوطني واإلقليمي

ة تقييم تطبيق اإلستراتيجية الصحي. بناء قدرات وزارة الصحة ووضع سياسات وتحليل السياسات
بما في ذلك إدخال (ة وبرنامج اإلصالح لتمويل القطاع الصحي الوطنية، والخطة الصحية الرئيس
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تعزيز تبادل المعلومات بين هيئات األبحاث ومرافق الخدمات  افة إلىإض). نظام الرعاية الطبية
  .الصحية، والترآيز بصورة أآبر على القطاع الخاص في توفير الخدمات الصحية

تحديث هيكليات اإلدارة وتطوير نظام إدارة معلومات إلكتروني آفؤ ومستدام يبني على نظام 
  .و يعززه المعلومات الصحية

تحديث السياسة الدوائية الوطنية القائمة على مفهوم األدوية األساسية وزيادة الجهود القائمة حاليًا 
الرامية إلى إعادة تنظيم قطاع الصناعات الدوائية لتحسين إدارة نظام التزويد الطبي، والتأآد من أن 

ومعايير الجودة نظام ضمان الجودة قادر على ضمان أن المنتجات الصيدالنية تستوفي قواعد 
  . والسالمة المطلوبة

تعزيز خدمات الرعاية الصحية األولية مع أنظمة مناسبة لإلحالة، وتحديد أولويات الخدمات األساسية 
  .لصحة األم والطفل، والرعاية الطارئة للتوليد، والصحة المدرسية وبرامج التثقيف الصحي

التي توفر إطارًا ) 2005(اللوائح الصحية الدولية  الوفاء باإللتزامات الملزمة قانونًا للعراق بموجب
  .لتنسيق وإدارة األحداث التي قد تشكل تهديدًا للصحة العامة يثير قلقًا دوليًا

  

  اإلسكان والتعمير 3- 9

  نظرة عامة

إن النمو السكاني، واالآتظاظ، وإرتفاع معدالت البطالة والدخول المنخفضة لألسر، والعشوائيات 
مة للعائدين وللنازحين داخليًا قد ساهمت جميعها في سوء أوضاع السكن والطلب والقضية القائ

في المائة من العراقيين يعيشون في المناطق الحضرية؛  70أآثر من . المتزايد على السكن في العراق
في المائة تأوي ثالثة  37و  أفراد،في المائة من المنازل في هذه المناطق بها أآثر من عشرة  13
في المائة من سكان المناطق الحضرية يعيشون حاليًا  57ونحو . ص أو أآثر في الغرفة الواحدةأشخا

وسوف يزداد اإلآتظاظ  بما أن عدد السكان يستمر في التوسع بسبب . في ظروف مثل العشوائيات
وهذا سوف يرفع الطلب على األراضي المخدومة . إرتفاع معدالت الخصوبة وعدد الشباب المتنامي

لتنمية االقتصادية المحلية، وإستجابة لذلك، سوف يكون هناك حاجة إلى توفير مجموعة من الحلول وا
  .السكنية بمستويات أسعار مختلفة

  
إن األنظمة القائمة لإلدارة والتخطيط العمراني غير قادرة على مواجهة التحديات التي تواجه المناطق 

تحديثها، التوفر إطارًا فعاًال ألولويات إعادة التأهيل، للمدن، مع أنه يتم  ةلرئيسوالخطة ا. الحضرية
معظم موظفي البلديات المشارآين   إضافة إلى أن. واإلستثمار في البنية التحتية أو التنمية المستقبلية

في التخطيط والرقابة على التنمية هم مهندسون مع خلفية ضئيلة أو معدومة في القضايا المتعلقة 
واضح، وال سيما  قسيم المسؤوليات بين البلديات والوزارات والمحافظات غيرإن ت. بتخطيط المدن
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). 2008( 21تطبيق قانون المحافظات غير المدرجة  ضمن إقليم  رقم  بشأنفي سياق الغموض 
وأخيرًا، في حين أن الحكومات المحلية قد تلقت أمواال في إطار صندوق التنمية اإلقليمية، اال أن 

وبالنتيجة، لم تتم تلبية الطلب على . قدرتها على برمجة المشاريع وتطبيقها لتلبية الطلب المحلي مقيدة
المحلية، و لم يتم إعادة تأهيل البنية التحتية وظروف المعيشة في المناطق الحضرية تزداد  الخدمات

  .سوءا بشكل مطرد

  ةالرئيس قضاياال

ويشير مسح . في المائة من مجموع العمالة في العراق 10يشكل البناء والتشييد نحو : توفر العمالة 
 ًاشخص  20ن معظم شرآات البناء لديها أقل من قطاع البناء والتشييد إلى أ بشأنه مؤخرًا ؤتم إجرا

إن عدد العاملين في الشرآة الواحدة يزداد مع مرور الوقت، . ًامؤقت ًاموظف 50و  ،بدوام آامل
وال تعتبر التكلفة وال توافر اليد العاملة غير الماهرة وشبه . باألخص في أسواق بناء قوية مثل أربيل

آات، إال أن توفر العمالة الماهرة يشكل قيدا على عمليات معظم الماهرة عقبة بالنسبة لمعظم الشر
  .المقاولين الذين شملهم اإلستطالع

: و تشمل هذه. زادت المشاآل المتعلقة بملكية األراضي وإحتاللها منذ بدء الحرب: توفر األراضي
ملكية  بشأنت تزوير سندات ملكية، واحتالل المباني العامة والتعدي على األراضي العامة، ونزاعا

وتسعى هيئة دعاوي الملكية إلى . العقار الناجمة عن النازحين داخليًا والالجئين العائدين/األرض
أسواق  إضافة إلى أن. تسوية المطالبات الصحيحة من خالل نقل الملكية أو التعويض المالي

لديات واالشغال و قامت وزارة الب. األراضي الحضرية قد رآدت نتيجة لسيطرة الدولة على األرض
. العامة بتجميد تخصيص األراضي حتى يتم إستكمال خطة التنمية العمرانية الجديدة للمدن في العراق

وهذا يحد آثيرًا من فرص . تدخل السوق" الجديدة"وآنتيجة لذلك، فإن القليل من األراضي الحضرية 
ن تنمية اإلسكان في المناطق إ. تنمية اإلسكان وتتسبب في إرتفاع األسعار بشكل حاد في األسواق
  .الحضرية مقيد إلى حد آبير نتيجة عدم وجود أراضي صالحة للتطوير

بما في ذلك االسمنت  -العراق القدرة على إنتاج جميع مواد البناء األساسية محليًا لدى  :مواد البناء 
لبناء المساآن  - والزجاج والبالط ، ومواسير البوليفينيل آلوريد والجبس والكتل الخرسانية  طابوقوال

وحاليًا، شرآات االسمنت مملوآة للحكومة في حين أن المصانع . من خالل الشرآات العامة والخاصة
ل شرآات وهناك مواد أخرى يتم إنتاجها من قب. آلها تقريبا مملوآة للقطاع الخاص ابوقالمنتجة للط

فمصنعو القطاع . إال أن الصناعة ال تصل إلى آامل طاقتها في اإلنتاج والنمو. خاصة وشبه حكومية
العام والخاص يعانون من البنية التحتية المتهالكة، واإلفتقار إلى قطع الغيار، واإلمداد غير الكافي من 

وتحد هذه العوامل من تحسين . الكهرباء، والنهب، واإلهمال العام خالل سنوات العقوبات والحرب
زال هناك حاجة إلى إستيراد مواد البناء للعراق، توبالنتيجة، ال . ومخرجات اإلنتاجفعالية العمليات 

و يفيد العديد من المقاولين . مما يزيد من أسعار البيع بالتجزئة ويحد من بناء مساآن بأسعار معقولة
  .ةوالمتعهدين بأن توافر المواد هو مشكلة مستمر
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ة أمام تنمية قطاع اإلسكان في العراق في حصول على التمويل يشكل عقبة رئيسإن عدم ال: التمويل 
قطاع بناء اإلسكان في  بشأنوأفاد متعهدون شارآوا في مسح أجري مؤخرًا . المناطق الحضرية

 .2005الموصل وأربيل أن مدخراتهم آانت تمثل المصدر الوحيد لتمويل مشروعات التنمية في 
وبالرغم من ذلك، فإنه يبدو أن الكثير من البناة والمتعهدين العراقيين قادرين على جمع ما يكفي من 

ومن ناحية أخرى، فإن إمكانية . التمويل للقيام بمشاريع بدون الحصول على قروض مصرفية
 وأوجد مسح عن نوعية المعيشة أجري في عام. حصول األسرعلى تمويل للسكن يخضع لقيود شديدة

  .في المائة من أصحاب المنازل آانت منازلهم مرهونة في وقت إجراء المسح 2.8أن  2004

وتقوم شرآات المقاوالت المملوآة رسميًا من قبل الدولة ومقاولو القطاع : صناعة البناء والتشييد 
تج ، يقدر بأن القطاع الرسمي قد أن1982منذ عام . الخاص  بمعظم أعمال بناء المساآن في العراق

والبقية تم تشييدها من قبل بناة غير مسجلين من القطاع . في المائة من جميع المساآن الجديدة 80-90
، والصناعة غير قادرة حاليًا على سد العجز الكبير في المساآن في العراق حتى مع . غير الرسمي

ناعة البناء والتشييد غير وتتميز ص. زيادة القدرة اإلنتاجية لشرآات المقوالت القليلة المملوآة للدولة
الرسمية بأنها تضم مؤسسات صغيرة الحجم تتكون من فرد واحد أو مجموعات صغيرة من الحرفيين 

فقط هناك عدد قليل من المتعهدين العراقيين  إضافة لذلك. الذين يقدموا مهارات البناء والتشييد الالزمة
يًا بعض المقاولين العراقيين بالتشارك مع ويقوم حال. الذين يشيدون العقارات على أساس المضاربة

متعهدين دوليين من أجل تنفيذ مشاريع إسكانية في أربيل، ومن خالل القيام بذلك، يكتسبون مهارات 
  .في تطوير العقارات

في المائة من النفقات على مستوى الشرآة في  70-50شكلت مواد البناء والمعدات من : تكلفة المواد
في المائة من إجمالي  36أما على مستوى المشروع، فقد شكلت المواد والمعدات .2005السنة المالية 

ويعكس . في المائة في الواليات المتحدة 30في المائة في الهند و  28 ـتكلفة تطوير المساآن، مقارنة ب
إن  .هذا المستوى العالي إرتفاعا في أسعار المواد الناجم عن النقص في اإلنتاج وصعوبات اإلستيراد

وقد نتج ذلك جزئيا من ) في المائة 35 ـال(تكلفة األرض هي أيضًا عالية نسبيًا آنسبة من مجموع 
التضييق في االمداد الناجم عن قيام القطاع العام بتجميد تخصيص األراضي حسبما ذآر أعاله، في 

  .ليف التطويرفي المائة من مجموع تكا 12 بما يقاربمنخفضة نسبيا و  عدحين أن تكلفة العمالة ت

  
مليون  200تم إنشاؤه من قبل الحكومة و برصيد تمويلي أولي بلغ : صندوق اإلسكان العراقي 

يستخدم  و ال. دوالر، ويعمل صندوق اإلسكان العراقي آبرنامج إقراض لموظفي الخدمة المدنية
بقي القروض من القطاع الخاص، ولكنه يحصل على آميات آبيرة من التمويل الخاص ألنه ي تمويًال

وفي حين أن هذا . صغيرة بحيث يكون على المقترضين مطابقة القروض مع األموال الشخصية
. النوع من التسهيالت قد يزيد من البناء، ولكنه ال يعالج بشكل مباشرمحنة أفقر شرائح المجتمع

ري ينبغي وتوصي السياسة الوطنية لإلسكان بأن دور آل من صندوق اإلسكان العراقي والبنك العقا
وتنظر . أن يتحول من دور المقرض األساس الى سوق مقيدة، إلى دعم التمويل التجاري للسكن

 وليس بنوك(الحكومة في السماح لصندوق اإلسكان العراقي بالعمل من خالل البنوك الخاصة 
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المناسب على البنوك الحكومية تطوير المهارات واإلتجاهات الالزمة للقيام بالتقييم و، )الدولة
  .للمخاطر وإدارة تمويل اإلسكان

  التوصيات

ترآيز دور الحكومة على إصالح السياسات آوسيلة إليجاد بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص مع 
وينبغي تبني . ضمان أن المستثمرين والمتعهدين لهم دور فعال في إعادة اعمار البنية التحتية

  .لسوق البناء والتشييد القوانين، واألنظمة وآليات الرصد الالزمة

من أجل تنمية ) من ضمن خطة وطنية مهمآعنصر (دعم سياسة التحضر مع سياسات التنمية المكانية 
متوازنة ومستدامة في جميع أنحاء البلد، وآوسيلة لتعزيز التماسك االقتصادي واالجتماعي، وحفظ 

  .وإدارة الموارد الطبيعية والتراث الثقافي

يعيش . ( ر إستراتيجيات إسكان تعكس إحتياجات الفقراء في المناطق الحضريةاألخذ بعين اإلعتبا
  .)في المائة من السكان في المراآز الحضرية قرب خط الفقر 32 قرابة

  :وتشتمل إجراءات مقترحة أخرى على ما يلي 

  
  :إجراءات على المدى القصير 

  
  .خطة تنفيذها إعتماد السياسة الوطنية الجديدة لإلسكان في العراق ودعم• 

توفير المساواة في الحصول على السكن من خالل تعزيز بيئة مواتية لدعم توفير مساآن بأسعار • 
معقولة من جانب القطاع الخاص، في حين يتم إعادة توجيه تدخل القطاع العام إلى تنسيق السياسات 

  .العامة، ومعالجة االحتياجات السكنية للفئات المستضعفة

وار المؤسسية والقدرات، فضًال عن اإلطار التنظيمي لدعم تطوير بيئة مواتية لتحسين مراجعة األد• 
  .توفير السكن

تكريس إهتمام آبير لتوفير األراضي وإستعادة الممتلكات، والتمويل، ومواد البناء، وتكنولوجيا • 
  .البناء ، وقواعد ومعايير البناء 

صول على األراضي، والتمويل، وخدمات البنية رفع اإلستثمارات الخاصة من خالل تسهيل الح• 
  .التحتية

إرساء األساس لجانب اإلستجابة للعرض الذي يمكن أن يدعم سوق إسكان حيوي محتمل  في • 
  .المناطق الحضرية

  .تحسين بيئة األعمال لتنمية اإلسكان واالستثمار• 
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  :األجل  ةمتوسط تاإلجراءا

المؤشرات الحضرية من أجل المساعدة في تشكيل دعم تطوير مرصد حضري يقوم برصد • 
  .إستراتيجيات موجهة بشكل جيد

تعزيز دور وقدرة اللجنة الوطنية للمستوطنات البشرية لتطوير وتعزيز إستراتيجيات، وإصالحات • 
  .وتشريعات جديدة لدعم تطوير سوق فعال لإلسكان 

  .إلى درجة آبيرة تحسين أداء أسواق اإلسكان والتعمير• 

تطوير سياسة تحضر تستند إلى فهم أآثر تفصيًال لديناميكيات النمو الحضري واإلقرار بأن المدن  •
التي تدار بشكل جيد، التي تشجع مثال تنمية متراصة عالية الكثافة، يمكنها أن تعالج بعض التحديات 

اعية وضعف التي يواجهها العراق، بما في ذلك الزحف العمراني، والتصحر وفقدان األراضي الزر
  .الحصول على الخدمات

نمو المدن والبلدات آطريقة مفضلة يمكن من خاللها مواجهة آثار " تبني وإدارة"سياسات عداد ا• 
التحضر، في مقابل األنشطة التي توجه اإلستثمار نحو جذب الناس إلى المدن الصغيرة والمناطق 

  .الريفية

  المياه والصرف الصحي والخدمات البلدية 4- 9

  نظرة عامة

والموارد المهدورة وآثار مرآزية القيادة خ النمو والتنمية اإلقتصادية في  سنوات الصراعخنقت 
وقد . وقلصت من اإلستثمار في البنية التحتية الجديدة وصيانة البنية التحتية المدنية القائمة ،العراق

اه وخدمات الصرف الصحي آانت هذه المشكلة حادة بشكل خاص في القطاعات الفرعية لتزويد المي
  .واإلعتماد الكبيرعلى دعم الموازنة العامة) منذ الثمانينات(والري نتيجة إلنعدام الصيانة الوقائية 

قد تقلصت إلى ) للشرب والري(إن آفاءة المنظمات الخدمية في تلبية اإلحتياجات اليومية من المياه 
اآلن من محدودية الوصول إلى إمدادات مياه ونتيجة لذلك، فإن معظم العراقيين يعانون . حد آبير

وتهدد مخاطر بيئية وصحية جسيمة مرتبطة . نظيفة، أو خدمات الصرف الصحي وجمع النفايات
مما  ،بإمدادات مياه ملوثة والتعامل غير المالئم مع النفايات الصلبة ومخلفات الصرف الصحي

وعالوة على ذلك، فإن ترآز األنشطة . علالمزيد من األعباء على النظام الصحي المثقل بالف يضيف
ة في العراق قد أدى إلى إنتشار أحياء غير ماعية في المراآز الحضرية الرئيساالقتصادية واإلجت

  .مخدومة بشكل جيد في المدن العراقية الرئيسة
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  ةالقضايا الرئيس

هي المفتاح لمستقبل العراق، فإن المياه النظيفة تعتبر، إلى حد  التي يولدها النفطالموارد  تعدفي حين 
إن إجراء تدخل فوري لتوفير مياه شرب آمنة وخدمات مناسبة لجمع : بعيد،  مشكلة أآثر إلحاحا 

ومعالجة مياه الصرف الصحي هو أمر بالغ األهمية من أجل الحفاظ على الصحة العامة، ورفع 
وتعاني المراآز الحضرية حيث يعيش اآلن أغلبية العراقيين من . ئةمستويات المعيشة وحماية البي

أما خارج بغداد، فإن معدل خدمة تغطية مياه . النقص الحاد في إمداد المياه وخدمات الصرف الصحي
 قرابةوفي بغداد، . في المائة في المناطق الريفية 48في المائة، ويصل إلى  70الشرب هو أقل من 

غير مربوطين بشبكة إمداد المياه ويعتمدون على مصادر بديلة  نالسكان اليزالوفي المائة من  25
  .مكلفة لمياه الشرب

على سبيل : هي أقل حتى من تلك للمياه الصالحة للشرب  الثقيلةإن معدالت جمع ومعالجة المياه 
حي مع آانوا مربوطين بنظام الصرف الص 2000في المائة من السكان في عام  28.4المثال، فإن 

مع إنخفاض قدرات معالجة . 2007في المائة في عام  9مرافق المعالجة، وهذا الرقم إنخفض إلى 
في المائة  50في المائة مما آان مخططًا له، ويقدر بأن  50و  10مياه الصرف الصحي إلى ما بين 

وما يثير . من مياه الصرف الصحي التي يتم جمعها يتم التخلص منها في األنهار دون أي معالجة
 75ويقدر بأن . غير عاملة تقريبًا تعد التيافق المعالجة الموجودة في بغداد القلق بشكل خاص هي مر

محطات معالجة المياه في  إضافة إلى أن. يتم توجيهها إلى نهر دجلة الثقيلةفي المائة من المياه 
وم، و هي دون الحد الذي طن في الي 412000لديها قدرة إجمالية تقدر بنحو ) 12و عددها (البصرة 

ونتيجة لذلك، فإن نحو . طن في اليوم 914,000 قرابةيسمح بتلبية الحد األقصى من الطلب المقدر ب
ساعة يوميًا،  12في المائة من األسر في البصرة تحصل على خدمات إمداد المياه لمدة تقل عن  70

  .في حين أن نوعية المياه المعالجة أقل من مرضية

  
آردستان مشابه من حيث قدم المرافق، مما قلل بشكل ملحوظ من قدرة اإلقليم على سحب الوضع في 

و بدون أي خيار سوى فرض قيود، يتم إمداد المياه تقريبًا ساعة واحدة في اليوم في : وتنقية المياه 
من ساعات في اليوم في محافظة أربيل، وهذا يعد أقل بكثير  5- 4محافظات السليمانية ودهوك، و من 

متر مكعب  241،000في أربيل، تصل قدرة محطات معالجة المياه الثالثة الى ما يقارب . المطلوب
في حلبجة، في محافظة . متر مكعب 442,000يوميًا، وهو أقل بكثير من الطلب اليومي البالغ 

مياه السليمانية، ال توجد محطات معالجة المياه، ويجب على السكان أن يعتمدوا على الينابيع وال
متر مكعب يوميًا، وهذا أقل  18,000إن القدرة على إمداد المياه هي تقريبًا . الجوفية آمصادر للمياه

معظم مواسير المياه في آردستان  إضافة إلى أن. متر مكعب 57,000بكثير من الطلب اليومي البالغ 
  .قد تم تمديدها قبل الخمسينيات وقد تردت حالتها بشكل آبير 
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  التوصيات
  

وينبغي معالجة قضايا . ة على المدى القريبصالح القطاع هي األولويات الرئيسالتنمية المؤسسية وإ
السياسات والمؤسسات ذات الصلة لتقديم خدمة البنية التحتية في وقت مبكر لترشيد وإعادة تنظيم 

ول على تنفيذ وقد رآزت التنمية في قطاع المياه في المقام األ. الرقابة التنظيمية وآليات التنفيذ
تعزيز القدرات والمساءلة من مقدمي خدمات المياه ) i: (المشاريع الهندسية ، مع اهتمام أقل لما يلي 

  .استدامة التشغيل والصيانة)(ii، و

. وستؤدي األطر المؤسسية والسياسات العامة والنظم المحسنة الى زيادة آفاءة وفعالية قطاع المياه
آبير وأنشطة مرافقة لبناء قدرات على النحو المبين في استراتيجية  وهناك حاجة الستثمار مادي
  :ويوصى باتخاذ اإلجراءات التالية . المساعدة القطرية لموارد المياه

زيادة إمكانية الحصول على خدمات مياه آمنة وموثوقة ومعالجة الفجوة بين العرض والطلب   •
  .المتزايد الذي يغذيه النمو السكاني السريع

الربط بخدمات الصرف الصحي في آل من المناطق الحضرية والريفية، ودراسة إمكانية  زيادة •
  .ل المحافظات في خطط االستثماروتوفير صرف صحي بتكلفة منخفضة، وشم

  .إعادة تأهيل وتحديث البنية التحتية الحالية بفعالية وآفاءة من حيث التكلفة• 

بالمائة من تكاليف التشغيل  30حي التي تلبي حاليا فقط إصالح مرافق إمداد المياه والصرف الص •
  . والصيانة، وتبقى بالتالي معتمدة بشدة على الموازنات المرآزية

إصالح نظام حاآمية المياه الذي يتسم برقابة مرآزية في استخدام المياه وبانخفاض العائد على  •
 . األصول المكلفة

والتقليل من  هتهدف الى تحسين فعالية استخدام المياللمياه  فحص إمكانية وضع سياسة تعرفة •
 .  هاهدر

 . للمؤسسات الوطنية والمحلية بناء القدرات وتنسيق األدوار والمسؤوليات •

 . شاطئةتإحراز تقدم في الحوار اإلقليمي للمياه مع البلدان الم •

 

  : وتشمل اإلجراءات المحددة األخرى ما يلي

وهذه سوف تحدد، وترتب . ة للمياه والصرف الصحي على مستوى المحافظةوضع خطط رئيس
لتوسيع واإلستكمال التدريجي لخدمات لستثمارية المطلوبة االحسب األولويات، وتجدول األعمال 

إمداد المياه والصرف الصحي، والتدابير المجتمعية إلمداد المياه والصرف الصحي للمناطق الريفية 
أن تحدد الخطط في ذات الوقت مبادئ توجيهية إلرساء هيكلية عمليات وإدارة وينبغي . والنائية
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واستدامتها، في حين تروج  آفاءتهاإلدارة خدمات المياه والصرف الصحي، بحيث تضمن فعاليتها و
وعالوة على ذلك، ينبغي . تدوير المياه/آذلك لتفعيل وتنفيذ استراتيجيات ادخار المياه وإعادة استخدام

ى الخطط إليجاد فرص في المحافظات الجنوبية الستخدام أفضل للموارد؛ وتظهر ندرة أن تسع
الموارد المائية المالئمة لإلستهالك البشري حاجة ملحة للتحلية آثيفة الطاقة باستخدام مصادر طاقة 

 .      متوفرة غير مستغلة مثل الغازات المشتعلة التي تنتج عن مشاريع إنتاج النفط

 

ن سياسة عامة للقطاع لمعالجة قضايا اساسية خاصة بحصول الجميع على إمدادات المياه صياغة بيا
 . والبنية التحتية للصرف الصحي، وموثوقية، واستدامة الخدمة وتكلفتها المعقولة

إعداد خطة عمل متوسطة األجل لمعالجة اإلصالحات المؤسسية وإصالحات السياسات العامة، 
وهناك حاجة آبيرة لتحسين . نية التحتية إلمدادت المياه والصرف الصحيوإعادة تأهيل وتوسيع الب

 .   التخطيط على مستوى المحافظات والمستوى المحلي لتيسير تطوير مثل هذه الخطط

صياغة تشريع . وضع سياسة عامة وطنية بشأن الحد األدنى من متطلبات المياه وإطار عمل للتنفيذ
. لمعايير الصحية اآلمنة للمياه آمكون رئيسي إلدارة موارد المياهوطني يعبر عن الحد األدنى من ا

وآذلك بناء القدرات . وينبغي اإلنتقال الى إدارة جودة مياه وقائية وتفعيل خطط لسالمة المياه
 . النظام الوطني إلدارة جودة مياه الشرب سالمةوالتدريب لرفع من 
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  الفصل العاشر
  إدارة موارد المياه

  
 
 

 عامةنظرة 
  

المياه إلى بلد وفرة الماضية، تحول العراق من بلد مياه آمن من حيث  30على مدى السنوات ال 
ألنشطة لففي العقد الماضي فقط، إنخفضت آميات المياه في األنهار نتيجة . المياه ةيعاني من شح

إن زيادة الملوحة، وبخاصة في المحافظات . عند المنابع ونتيجة لفترات أطول من الجفافالمتعددة 
تلوث مياه  إضافة إلى أن. ينلمياه العذبة للمستخدمين الرئيس حد من توافر مواردتالجنوبية، 

األنهار في العراق ومن دول المنبع، بسبب مياه الصرف الصحي المنزلية والصناعية غير المعالجة  
آذلك غير الصحيح وبالشكل معالجة المياه  وقد أدت.تسبب في ترسب واسع في خزانات السدودي

ندرة المياه بشكل أآبر عن في إرتفاع درجات الحرارة إلى التخثث وزيادة تلوث المياه، مما ساهم 
جزء آبير من األراضي العراقية وهناك . طريق الحد من قابلية إستخدام المياه في أسفل النهر

  ).، والزراعة12البيئة، والفصل و، آذلك 11أدناه الفصل راجع. (رضة للتصحرع
  
  

  ةالرئيسالقضايا 
  

إذا ما أخذنا بعين اإلعتبار النمو المتوقع في عدد السكان، والتحسن التدريجي في : الموارد المائية 
الصناعة والزراعة والموارد (ة ر في القطاعات اإلقتصادية الرئيسمستويات المعيشة والتطور الكبي

 20 ـالمياه المتوفرة ونوعيتها وتتدهور بشكل متزايد في التنخفض آميات ، فمن المتوقع أن )الطبيعية
المياه المتدفقة ويتم الى حد آبير التحكم ب. في المياها مستمر انقص يواجهسنة المقبلة، تارآًة العراق 

 بخصوصمن قبل ترآيا وسوريا وإيران، وال يوجد حاليًا أي إتفاق إقليمي شامل أو آلية إلى العراق 
أعاله،  9انظر أيضا الفصل (. إدارة المياه وتقاسمها بين البلدان األربعة المطلة على ضفاف النهر

  .)، المياه والصرف الصحي والخدمات البلدية9.4الجزء الفرعي 
  

في المائة من موارد المياه   85ويقدر بأن : للمياه في العراق  الرئيسالزراعة هي المستهلك 
خاصة  -- في المائة تستخدم ألغراض أخرى في حين يتم فقدان البقية  8تستخدم في الزراعة، وبأن 

آثير من األحيان في شهدت مناطق الري وقد . مشكالت آبرى أنظمة الري وتواجه. من خالل التبخر
). الطرق وشبكات الصرف الصحي والكهرباء(لبنية التحتية المكملة واسع النطاق في ا اتدهور

تاريخيًا، آانت الحكومة تميل إلى الترآيز على االصالحات الطارئة الصغيرة النطاق والتجديدات في 
، 12إنظر الفصل . (البنية األساسية المحلية للري، ومؤخرًا فقط قامت بوضع خطة شاملة للمياه

  ).الزراعة
  
  

إلى الحاجة الفورية للعودة إلى تقديم وتحسين  الخدمات  إضافة:المؤسسية وإصالح القطاع  التنمية
المعالجة المبكرة للسياسات والقضايا المؤسسية المرتبطة بالبنية المبادرة الى األساسية، فإنه ينبغي 

. وآليات تقديم الخدمة عبر القطاعات ،التحتية لتقديم الخدمة من أجل ترشيد وإعادة اإلشراف التنظيمي
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األزمات فرصة إجراء مثل هذه  ه يمكن أن تتيحوتبين الخبرة العالمية في حاالت الصراع أن
رآز يحالة العراق، حيث أن تطوير قطاع المياه  علىاألخص بوهذا ينطبق . لسياساتلاإلصالحات 

سابق، مع إعطاء إهتمام أقل لتعزيز أساسا على إعادة أنظمة المياه والصرف الصحي إلى وضعها ال
  .القدرات ومساءلة مقدمي خدمات المياه وضمان إستدامة التشغيل والصيانة

  
إن التنمية االقتصادية غير المستدامة وقلة الوعي بأهمية وظائف : التنوع البيولوجي وحماية البيئة 
ي الطبيعة وإلى فقدان التنوع بشكل متزايد إلى تدهور حاد ف ىاألنظمة المائية اإليكولوجية قد أد

على  -- البيولوجي في العراق، البلد الذي شهد بالفعل تدمير الموارد الطبيعية ذات األهمية الدولية 
فالتقلص الكبير في مساحات األهوار قد حدث بسبب عدم وجود . سبيل المثال، مناطق االهوار

  ).، البيئة 11انظر الفصل . (المياه اتإستدامة في إمداد
  

إن التغير الشديد في النظام الهيدرولوجي : تحديات إدارة المياه الناجمة عن نظام هيدرولوجي متغير 
إضافة إلى . لنظام نهري دجلة والفرات في المنطقة يجعل من إدارة الموارد المائية تحديًا في العراق

  .لمياهاتأثير حاالت الجفاف المتكررة قد زاد من تعقيد حل سليم إلدارة  أن
  

اإلقليمية، جنبًا إلى جنب مع اآلليات القائمة " دبلوماسية المياه"ينبغي تشجيع : التعاون عبر الحدود 
فإن نوعية وآمية الموارد المائية في العراق قد تدهورت نتيجة لمشاريع التنمية التي يتم . للتعاون

يير لنوعية المياه عبر الحدود المعا إضافة إلى أن. تنفيذها على منابع عدة أنهر في البلدان المجاورة
  .مفتقدة، وال يوجد إستراتيجية إقليمية إلدارة المياه

  
تاريخيًا آان تطوير المياه في : اإلستخدام غير المقتصد للمياه مع االعتماد على التمويل الحكومي 

العراق يعتمد بشكل أآبر على الهندسة الهيدروليكية بدًال من إقتصاديات إستخدام المياه، وهذا قد خلق 
الترتيبات المؤسسية المرآزية  وقد نتج عن. العديد من المشاآل في اإلستخدام الحالي وفي إدارة المياه

لة للمستخدمين، وعدم وجود إستراتيجية تسعير، في العراق والمتوجهة للتحكم ضعف المساء
واإلعتماد على التمويل الحكومي واإلهتمام المحدود بمعايير الخدمة، مما أضعف البنية التحتية 

جمع وتخزين وتوزيع المياه فقدان من الخاصة بالبنية التحتية العتيقة  وينتج عن . وساهم بإنتشار الفقر
  .والتسربالمياه المتاحة من خالل التبخر والهدرفي المائة من مجموع  30إلى  20
  

المياه المستخدمة من قبل المزارعين غير آافية بسبب ضعف : عدم آفاءة اإلستخدام الزراعي 
شبكات توزيع المياه والممارسات اإلدارية، وملوحة التربة، وضعف الصيانة لقنوات الري وندرة 

  .الطاقة لمضخات المياه
  

  التوصيات
  

تقني، يمكن تحسين إدارة الموارد المائية من خالل وضع وتنفيذ خطط متكاملة لالستثمار  من منظور
يقترح وضع إطار تشريعي ومؤسسي واضح لتحديد الكفاءات والتنسيق  إضافة إلى أن . وإإلدارة

وأي استراتيجية مستقبلية إلدارة موارد المياه . المتعددة ةالفعال بين الجهات الفاعلة واألطراف المعني
إلى مواضيع إمداد المياه والصرف  إضافةفي العراق سوف تحتاج إلى معالجة المسائل التالية 

  ) :9الصحي التي تمت مناقشتها في الفصل 
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من وجهة . إدارة الموارد المائية العابرة للحدود من خالل مجموعة من المبادرات التقنية والسياسية• 

نظر تقنية، هناك حاجة ملحة لوضع إستراتيجية على مستوى إقليمي تضم العراق وترآيا وسوريا 
ومثل هذه الخطة تحتاج إلى تضمين إستراتيجية منسقة لمعالجة حاالت الجفاف، وإدارة . وايران

مثل للموارد الفيضانات، وإنتاج الطاقة الكهرمائية، وإستخدامات الري آوسيلة لتحقيق اإلستخدام األ
ونظرًا لإلنخفاض في وفرة المياه في نهري دجلة والفرات، من المهم التوصل الى . المائية المتاحة

  .التخصيص اإلقليمي العادل والمنصف للمياه من ضمن خطة إلدارة الموارد المائية بشأنإتفاق 
  
وتنفيذ الحاآمية  من أجل تحسين تنسيق. تطوير أطر للسياسات واألطر التشريعية والمؤسسية• 

طر سياسات وأطر تشريعية ومؤسسية مالئمة أالمتكاملة للمياه في العراق، فإنه يقترح تطوير 
و من أجل . مبادئ من مفهوم اإلدارة المتكاملة لموارد المياهتكييف  آذلك ،وخاصة بإحتياجات العراق

سع النطاق لبناء القدرات دعم تطوير األطر والتطبيق الفعال لها، فإنه ينبغي إطالق برنامج وا
بما في ذلك التعليم والتدريب، وتبادل الخبرات والدروس  --بإستخدام مجموعة متنوعة من النهج 

اإلدارة العامة على المستوى  تستهدف –مستقلة الالمستقاة، والمساعدة التقنية المباشرة والخبرة 
  .الوطني والمحلي والمحافظات

  
بغي أن تهدف هذه اإلستراتيجية إلى زيادة االستفادة من موارد المياه ين. وضع استراتيجية للمياه• 

وهذا يستلزم تحول نسبة من اإلنتاج الزراعي . األقل جودة مع تشجيع إعادة استخدام المياه المعالجة
إلى محاصيل تتحمل الملوحة، وخاصة في المناطق الجنوبية التي تعاني من نقص في موارد المياه 

وينبغي لإلستراتيجية أن . الي السماح بإستخدام مياه الصرف ممزوجة مع المياه العذبةالعذبة، وبالت
تأخذ بعين اإلعتبار أولويات إستخدام المياه مثل إستخدام المياه للشرب وإنتاج الطعام، بينما يتم وضع 

إعادة  يمكن أيضا إضافة إلى أنه). الصناعية، والنقل، الخ(سياسات وأنظمة لإلستخدامات األخرى 
البيئية، بما في ذلك إستعادة األهوار وإدارتها، ومشاريع -تدوير مياه الصرف لألغراض الزراعية

وفي المناطق النائية واألآثر جفافًا في البالد، يمكن . التشجير والزراعة الحرجية، وما شابه ذلك
تطبيق األساليب  إعتماد تقنيات للحفاظ على المياه في الموقع مثل حصاد المياه وذلك من خالل

  .مراجعتها في ظل األوضاع البيئية الحالية تالتقليدية التي تم
  
ينبغي تحسين القدرة التشغيلية للبنية التحتية القائمة، وينبغي . إصالح البنية التحتية القائمة للمياه• 

، وغير المالئمة أو غير التي هي في حالة سيئة للغايةتأسيس برنامج صيانة وطني لمعالجة المعدات 
وينبغي أيضًا أن يعالج مثل هذا البرنامج إستخدام وصيانة محطات الطاقة الكهرومائية التي . العاملة

ويمكن تحسين آفاءة إدارة المياه من خالل تقليل . لعراقفي اتعد مصدرًا قيمًا للطاقة البديلة المستدامة 
من الصرف الصحي  و  ثقيلةة تجميع المياه التلوث المياه من خالل إدخال تحسينات على آفاء

  .الصناعة ومرافق المعالجة
  
وينبغي أن تبنى اإلدارة المتكاملة لموارد المياه واألراضي . معالجة التنوع البيولوجي وحماية البيئة• 

رية في العراق على مبادئ االستدامة البيئية آوسيلة لضمان حماية وإستعادة النظم البيئية المائية والب
ويشمل ذلك وضع خطة إدارة مستدامة لمياه األهوار تطبق في أهوار الجنوب، . وتنوعها البيولوجي

  .لدعم تنوعها البيولوجي، وتنمية مصايد األسماك وتحسينات إقتصادية أخرى
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عانت مناطق الري في آثير من الحاالت، من التدهور الواسع النطاق في . تحسين الزراعة والري• 

وهناك حاجة إلى ). الوصول إلى الطرق وشبكات الصرف الصحي والكهرباء(تحتية المكملة البنية ال
تحسين تكنولوجي آبير لقطاع الزراعة من خالل إعتماد تقنيات الري الحديثة ذات الكفاءة العالية التي 

يط، الغمر، والثلم، والتنق(وإختيار أنظمة الري  . ترآز على االستخدام األمثل للمياه المتاحة
 األراضي يحدد مواقع التربة بناءينبغي أن يلي تبني نظام لتصنيف ) والرشاشات والري المحوري

  .على إمكانيات المحصول والعوائق مثل التصريف والجفاف والملوحة
  
  
التي من شأنها الترويج لألبحاث التطبيقية . امعات األجنبيةإطالق برامج تعاون بين العراق والج• 

التكنولوجيات الحديثة وتطبيق اإلبتكارات العلمية والتقنية في إدارة وحماية وإستغالل  التي ترآز على
  .وإستخدام الموارد المائية

  
بناء القدرات في مجال إدارة المياه والمحافظة عليها، وتكنولوجيات تحلية المياه وتقنيات إدارة مياه • 

من أدوات السياسة، تنفيذ حمالت إعالمية ينبغي أيضا آأداة  إضافة إلى أنه. المحاصيل الزراعية
وينبغي على الحكومة تطوير أدوات تشريعية ومعايير . توضح فوائد وضرورة المحافظة على المياه

وخطط مالئمة بينما يتم أيضًا إدخال سياسة ترخيص وتسعير المياه ألغراض الري وذلك للحد من 
  .هدر المياه
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  عشرالفصل الحادي 
  البيئة

  
  
  
  

 نظرة عامة
  

تدهورت البيئة الطبيعية في العراق بشكل خطير، مما يشكل تهديدًا متزايدًا على اإلستقرار 
بعد معاناة عقود من الصراع والعقوبات اإلقتصادية، ومواجهة و. االقتصادي واالجتماعي للبلد

 البلد إلى عملية تدهور ال رجعةاإلهمال المستمر وغياب الرؤيا، فإنه من المحتمل أن تخضع  بيئة 
وعالوة . إذا ما بذلت جهود إعادة اإلعمار دون أخذ اإلعتبارات البيئية واالجتماعية في الحسبان فيها

عدة الموارد على ذلك، فإن السياسات االقتصادية الحالية تهدف إلى التوسع السريع في إستغالل قا
  .للدخل الطبيعية آمصدر رئيس

د المبذولة لتعزيز اإلستجابة المؤسسية لقضايا البيئة وتوفير الخبرة الكافية من وبالرغم من الجهو
خالل وزارة البيئة، فإن الثغرات التشريعية الخطيرة، وضعف اإلستثمار في هذا القطاع، وضعف أو 

على البيئة في حالة حرجة، مما يديم المشاآل التي تواجه  تغياب الرصد  وأنظمة اإلنفاذ، قد أبق
مع زيادة مخاطر  زيادة هشاشة وضع السكانويساهم ذلك في . قتصاد وسبل العيش في العراقاإل

  .اإلقصاء اإلجتماعي والنزوح الناشئ عن البيئة
  
  

  ةالقضايا الرئيس
  

 الى حد آبير االستخدام غير السليم لألراضي الزراعية يعرقل:موارد األراضي، وحجمها ونوعيتها 
إن . اإلنتاج الزراعي المستدام، والنمو االقتصادي والتنمية االجتماعية من المياه، إلى جانب ندرة 

نتيجة لتدهور  سيئةاألراضي نوعيةو. قاعدة الموارد الطبيعية في العراق قد تدهورت بشكل خطير
إن السياسات . التربة، وتناقص الخصوبة، اإلفراط في اإلستخدام، والتآآل بفعل الرياح والمياه

المراعي والتنظيم اإلجتماعي الضعيف قد أثرت سلبًا في تطوير برامج فعالة إلدارة الصارمة لحيازة 
  .تشجع المستفيدين على إستخدام وصيانة المراعي بطريقة أآثر استدامة التيالملكية المشترآة 

  
غير قابلة لإلستخدام  هي أراٍضفي المائة من األراضي  30إلى  20رب من اما يق: ملوحة التربة 

التي حولت األراضي المنتجة إلى  ،شاآل الملوحة التي تسببت بها أنظمة الري غير المستدامةبسبب م
قد تدهورت المناطق المنتجة في جنوب العراق بشكل خطير على مدى آالف السنين و. صحراء

 على المياه الجوفية في وسط العراق حاليًا  وتوجد.بسبب أنظمة الري ذات الهندسة السيئة
)dS/m15 .(  في المائة من األراضي المروية حول بغداد قد تأثرت بالملوحة، بينما  80وتقريبًا

ولعكس المزيد من تدهور األراضي، . dS/m35على المياه في الجنوب مالحة آملوحة مياه البحر، 
ادة ينبغي أن ترآز جهود اإلنتاج الزراعي في المقام األول على المناطق التي بها أآبر إمكانية للزي

  .في إنتاجية األرض ةبيئيالستدامة إلالتكلفة وافعالية الفعالة من حيث 
  

العراق أزمة مياه بسبب عدم هطول األمطار  يواجه :الندرة والجودة واإلدارة  --الموارد المائية 
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وقد . الموسمية في السنوات األخيرة، مما تسبب في محو محاصيل بأآملها في بعض أنحاء البالد
المياه وزيادة التصحر المرتبط بذلك إلى العدد الكبير غير المعتاد من العواصف الرملية ساهم نقص 
في المائة على مدى السنوات  60وقد إنخفض منسوب مياه نهري دجلة والفرات بأآثر من . في البالد

الماضية، في حين ساهم آذلك عزل المياه عند المنبع في السدود والخزانات في ترآيا  20ال 
  .ريا في ندرة المياه في العراقوسو

  
جودة المياه على طول نهري دجلة والفرات في تدهور أيضا نظرًا لتصريف النفايات الصناعية 

بانتظام عدد من يواجه و. وتشغيل الزراعة العرضيةالسائلة ومياه الصرف الصحي غير المعالجة، 
الهوائية بسبب التصريف الزائد للمواد العضوية من  اظروف) مثل نهر ديالى(روافد نهر دجلة 

واألمراض المنقولة بالمياه آثيرة بسبب تلوث مياه . النفايات السائلة البلدية والصناعية غير المعالجة
 هلميا التلوث البكتريولوجي إلى أن 2009أشارت دراسات قامت بها وزارة البيئة في عام . الشرب

وهذا يتجاوز . في المائة 16في المائة مع معدل وطني بلغ  30مائة إلى في ال 2.5الشرب تراوح بين 
 مبادئفي المائة وفقًا للمعايير الوطنية لمياه الشرب في العراق وال 5وهو  ،الحد المسموح به

ويرجع التلوث البكتريولوجي أساسا . التوجيهية لمياه الشرب لمنظمة الصحة العالمية على حد سواء
  :الية إلى العوامل الت

  
في (إن رداءة حالة المياه . من التلوث والتخريب بالكاملغير محمية ) مثًال، اآلبار(مصادر المياه • 

، ودخول الحيوانات مابه سموحناتجة عن اإلستحمام وغسل المالبس غير الم) هاالمصادروحول
  .واألشخاص غير المرخص لهم، الخ

  
. ا من أنابيب متآآلة، ومكسورة وتتسرب منها المياهحالة شبكة توزيع المياه سيئة وتتألف معظمه• 

القمامة الملقاة بشكل غير صحيح، بوجود مياه الصرف الصحي السائبة، وبتدفق وهذا يسمح 
  .تدفق المجاري إلى أنابيب المياه/والوصالت المتقاطعة

  
ة مما في نهر دجل صرفطن من مياه الصرف الصحي ال 250،000يتم يوميًا ضخ ما ال يقل عن • 

آما يتم التخلص من مياه الصرف الصحي . يهدد مصادر المياه غير المحمية وشبكة توزيع المياه
  .المنزلية  بطريقة غير مستدامة

  
ة لتوزيع المياه بخراطيم بثقب خطوط اإلمداد الرئيس وغيرقانوني مباشر ن بشكلويقوم المستهلك• 

و  كافيةالنظافة الشخصية غير الو. ومستمر تتسبب في تلوث مباشر) راشحة(بالستيكية غير صحية 
  .الممارسات غير الصحيحة لتخزين المياه في المنازل تساهم أيضا في تلوث المياه

  
تعوق جميعها إن إضافة الكلور للمياه بشكل غير مستدام واإلنقطاع والتعطل المستمر للكهرباء • 

  .عاوضألالجهود المبذولة لتحسين ا
  

في تلوث الهواء في المناطق الحضرية في العراق  ةالمساهمالعوامل أآبر  تشمل:تلوث الهواء 
و يحتوي على الرصاص أو الديزل،  اأسطول قديم من المرآبات تستخدم وقود) i: ( األمور التالية

)ii ( و ازدحام حرآة المرور في المناطق الحضرية؛)iii (ثات الصناعات الثقيلة وبشكل رئيسإنبعا 
الحرق ) iv(الصناعات التعدينية والمصانع البتروآيماوية ومعامل اإلسمنت؛ و مصافي النفط و

وحرق آبار النفط سواء عن عمد أو غير ) v( و المكشوف للنفايات الصلبة واإلنبعاثات من المصاهر،
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مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي آل يوم، يعتبر العراق هو رابع  600 قرابة حتراقمع إو. ذلك
  .في العالم من حيث تلوث الهواء دٍُِمعتأسوأ 

  
إن خدمات إدارة النفايات البلدية والمحلية واإلجتماعية في وضع متدهور للغاية، :  إدارة النفايات

سوف يزداد حجم المشكلة مع زيادة و. العراق ىمعظم قرفي وهذا ظاهرفي آل مرآز حضري و
النفايات البلدية يقتصر على بعض المناطق  إن جمع. النمو االقتصادي واستئناف الحياة الطبيعية

تلك المناطق التي ال تحصل على خدمات جمع النفايات تقوم بالوصول . السكنية ولكن ليس جميعها
يفاقم حرق النفايات في الهواء الطلق من سوء و. إلى مكبات غير رسمية داخل المناطق الحضرية

  .تهديدًا مباشرًا على صحة اإلنسان نوعية الهواء، وتراآمه في المناطق الحضرية يشكل
  

صناعة  هومن المرجح أن يكون المصدر الرئيس للنفايات الخطرة في العراق :  النفايات الكيميائية
من المرجح أن تخلق وت، يامن الحمأة والطين الزيتي إلى زيوت التشحيم المستعملة من اآلل. النفط

قلق للناس في  العراق  مصدرولعل أآبر. لتربة معًاهذه النفايات مستويات خطرة من تلوث المياه وا
مثل غاز األعصاب (وقد أثر إنتاج وإستخدام وتدمير األسلحة الكيميائية . النفايات العسكرية وه

وتأثيرها . ، وإلى حد ما األسلحة البيولوجية، على صحة المجتمع وماشيتهم)سارين وغاز الخردل
ترآت الحروب العديدة في وقد . تطلب مزيدًا من الدراسةعلى المدى الطويل ال يزال مجهوًال وي

العراق آميات آبيرة من الحطام العسكري، واليورانيوم المنضب، والذخائر غير المنفجرة، والتي 
  .تشكل جميعها خطرًا آبيرًا على صحة اإلنسان

  
السنوات األخيرة،  واجه العراق في :ة والموائل سااليكولوجية الرئي تدمير التنوع البيولوجي والنظم

وآان للتجفيف الهائل ألهوار بالد ما بين . من تدهور المجاري المائية والغابات واألهوار اواسع انطاق
في جنوب العراق تأثير آارثي على سبل عيش الناس، ) 2آم 20000 قرابةالتي تغطي (النهرين 

تقوم و ،ر األهوار في فلترة المياهقد توقف إلى حد آبير دوو. وعلى النظام البيئي والتنوع البيولوجي
حمل تصريف مياه الزراعة، ومياه الصرف بقنوات الصرف المتبقية والمجاري المائيةوالجداول 

الصحي للبلديات، والمياه المحملة بالطمي والنفايات الصناعية السائلة مباشرة عبر شط العرب إلى 
يد من المواقع الفريدة بتنوعها البيولوجي، إلى األهوار الجنوبية، هناك العدإضافة . شمال الخليج

هناك معلومات محدودة متوفرة عن الثدييات، والزواحف، وأصناف األسماك و. وخصوصًا الطيور
منها معرض للخطر، بما في ذلك بعض األنواع من الخفافيش،  ًاوالنباتات في العراق، ولكن عدد

  .والثعالب، والسالحف، والسالحف المائية
  

هناك حاجة إلى وضع سياسات وخطط تنمية بيئية : وانب البيئية في السياسات القطاعيةإدماج الج
 بإدراجإستراتيجيات التنمية الحكومية أن تقوم وينبغي . وإجتماعية لدعم النمو المستدام في العراق

اإلحتياجات المستدامة للبيئة في صميم أجندة التنمية مع نفس مستوى األولوية الذي تتلقاه التنافسية 
  .االقتصادية وتحسين نوعية الحياة

ر اق آان على الخط األمامي للتغييلقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن العر:  التغيير المناخي
ليج الى شط العرب في ملوحة األراضي وقد ساهمت المياه المتسربة من الخ. المناخي
وقد عزيت الزيادة في العواصف الترابية في السنوات األخيرة إلى إرتفاع درجات . الزراعية
بأنها جيدة، فقد آان تدفق نهري الفرات  2010وفي حين أعتبرت أمطار ربيع عام . الحرارة

 النهرين يعتمدان ، وآال2009و  2007ودجلة خالل فصل الصيف مساويًا لصيف األعوام 
ويجب أن تعالج خطط . طرادضعلى ذوبان الثلوج خالل أشهر الصيف، الذي إنخفض با
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الحكومة بشكل متزايد تحدي التكيف مع التغير المناخي من خالل وضع خطط عمل وطنية، 
  .وتقنيات الرقابة بالصور من خالل األقمار الصناعية اإلستضعافوتقييم 

  
  التوصيات

  
) iii(و الجفاف والتصحر، ) ii(و التلوث الصناعي، ) i(ألمور التاليةاآلثار العكسية لللتخفيف من 

الحكومة على تحتاج تدمير النظم البيئية والتنوع البيولوجي، و) iv( واإلفتقار للمياه وإدارة النفايات، 
جية المطلوبة السياسات والبرامج اإلستراتي لخططمنح أولوية أعلى  الىالمستويين المرآزي والمحلي 

في حين تحتاج البنية التحتية البيئية  ،لتحسين األراضي والمياه وجودة الهواء في العراق وفي اإلقليم
إلى البناء من الصفر تقريبًا، وينبغي أن تضمن جهود بناء القدرات المؤسسية أن األمور المقلقة بيئيًا 

  .تحديد وتصميم وتنفيذ مشاريع التنمية وإجتماعيًا يتم معالجتها بطريق مناسبة في وقت مبكر لدى
  

والقضايا ) مثل الرقابة واإلنفاذ(البيئية األساسية  وضع الوظائف ةاألولي ألغراض اإلجراءاتينبغي 
ويتم تشجيع الحكومة بشدة على . هدفًا رئيسًا )مثل تلوث الهواء والمياه والنفايات الخطرة(البيئية 

  :واإلستدامة البيئية من خالل اإلستجابة لتحدي اإلدارة 
  
إقرار إستراتيجية تدخل ودمج في خطة وطنية لكفاءة الموارد، وإنتاج أنظف وخفض إنبعاثات • 

  .الغازات الدفيئة
  .تبني إطار قانوني لتحفيز الشرآات على تطبيق ممارسات إنتاج أنظف وآفؤة من حيث الموارد• 
، لتنفيذ إنتاج أنظف ومنهجيات )اعين العام والخاصالقط(تعزيز الخبرات على المستوى الوطني • 

  .آفؤة من حيث الموارد ونشر التكنولوجيات السليمة بيئيًا
إنشاء مرافق لإلدارة المالئمة للنفايات الصلبة، واألراضي الملوثة ومعالجة النفايات الخطرة والمياه • 

  .العادمة
إلستخدام لللقطاع الخاص والمجتمع،  تطوير مصادر جديدة ومتجددة للطاقة وتوفير الحوافز• 

  .واإلستثمار في مصادر الطاقة المتجددة
  .إعتماد تشريعات أقوى ونظام إنفاذ لتقييم األثر البيئي• 
تم ترجمته إلى خطة عمل وطنية حول التكيف تاعتماد نهج متعدد القطاعات تجاه التغيير المناخي • 

  .مع التغيير المناخي
  

  :خرىألاتوصيات وقد تتضمن ال
  

إستراتيجية وطنية للبيئة من شأنها أن . وضع إطار للسياسات االستراتيجية الوطنية لالستدامة البيئية
ويوصى بشدة أن يتم السعي . تكفل أخذ اإلستدامة في اإلعتبار في جميع المشاريع اإلستثمارية الجديدة

وزارة الدولة لشؤون إلى التنسيق بين وزارة البيئة ووزارة الزراعة، ووزارة الموارد المائية و
  .صياغة السياسات والتخطيط للمشاريع وتنفيذها عنداألهوار، ووزارتي النفط والصناعة، 

  
إن مجموعة التحديات البيئية التي يواجهها العراق . مواصلة العمل على تعزيز قدرة وزارة البيئة

تقديم الدعم التقني الكبير  إن. عالج بجدية بدون إطار عمل مؤسسي وقانوني فاعلحاليًا ال يمكن أن ُت
لوزارة البيئة هو شرط أساسي لتمكين العراق من مواجهة قضاياه البيئية الرئيسية وضمان أن جهود 

  .المزيد من التدهور في الظروف البيئيةالتسبببدون بإعادة اإلعمار الكبيرة والمعقدة الجارية تتم 
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م إجراء مثل هذه الدراسة في العراق، لن يكون هناك حتى يت. تقييم التكلفة اإلقتصادية للتدهور البيئي

فهم واضح للتكلفة اإلقتصادية للتدهور البيئي آنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي، وهذا سيخدم 
  .أيضا آمؤشر على االستدامة البيئية

  
وخصوصًا في (طرة إن تعدد المواد الكيميائية الخ. إدارة المواد والنفايات الخطرة بطريقة مقبولة بيئيا

ولذلك، فإن هناك حاجة . والملوثات العضوية الثابتة بحاجة إلى إدارة سليمة) مرحلة ما بعد الحرب
إلى برنامج وطني إلدارة المواد الخطرة والنفايات، بما في ذلك مرافق إلدارة المواد الخطرة 

  .والنفايات
  

لة بهذه األوضاع بصورة خاصة، وذي وثيق الصوهذا الموضوع . إدارة النظم االيكولوجية الهشة
أآتوبر تشرين األول نظرًا إلنضمام العراق إلى االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في  توقيت مالئم،

آجزء من جهود التعاون اإلقليمي وبهدف إستعادة الوضع السابق للنظم اإليكولوجية البحرية . 2009
مشروع إقليمي إلعادة الموارد البيئة القيمة لوضعها الهشة لشط العرب والخليج، يجب النظر في 

في المشاريع التي ) واإلستمرار(يمكن حماية التنوع البيولوجي وإدارته من خالل التوسع و. السابق
  .تهدف إلى حماية المناطق ذات القيمة البيئية العالية ، مثل الحدائق الوطنية

  
اإلدارة السليمة لمستويات التلوث في الماء والهواء  نإ.عكس تلوث موارد المياه والهواء والتربة/منع

وينبغي وضع إستراتيجيات وطنية إلدارة الموارد . والتربة أمر ضروري لعكس إتجاهات التدهور
وهذا يتضمن أيضا اإلدارة السليمة . البيئية، وآذلك البرامج المتكاملة لرصد الماء والهواء والتربة

 إضافة لهذا. ولكن ينبغي إستخدامه لتوليد الطاقة ،غي أن يحرق سدىالذي ال ينب" شتعال الغازا"لـ
، في حين يتم تحديد آليات قائمة على السوق التطبيقينبغي وضع إطار قانوني وتنظيمي ألغراض 

  .لمكافحة التلوث
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  الثاني عشر الفصل 
  الزراعة

  
  

  نظرة عامة
  
آان البلد . في االستقرار السياسي والتنمية اإلقتصادية في العراق ًامكن أن تلعب الزراعة دورًا رئيسي

العديد من السلع الزراعية، ولكن أدت سنوات من الحرب  من حيثذاتيًا  بق شبه مكتٍففي السا
إلى تدهور خطير في جميع قطاعات اإلقتصاد العراقي،  ،تالها عدم اإلستقرار السياسي ،والعقوبات

في اإلنتاجية، واألمن الغذائي، وسبل  اوهذا ينطبق بشكل خاص على الزراعة التي شهدت إنخفاض
على  نفي المناطق الريفية ويعتمدو ثلث السكانويعيش . آسب العيش لسكان المناطق الريفية

لسكان على نحو غير متناسب من الفقر وانعدام األمن هذا الجزء من اويعاني . الزراعة آمصدر رزق
) في المائة 39(الغذائي، ووفقًا آلخر تقييم للفقر، فإن معدالت الفقر أعلى بكثير في المناطق الريفية 

  .أفقر الفقراء يعيشون في المناطق الريفيةوجود ، مع )في المائة 16(المناطق الحضرية  ها فيأآثر من
  

قطاع الزراعة هو ثاني أآبر رب عمل في العراق، وثاني أآبر مساهم في  يكون بعد الخدمة العامة،
وآان أداء القطاع الزراعي خالل العقود الثالثة الماضية . الناتج المحلي اإلجمالي بعد القطاع النفطي

مخيبًا لآلمال، ليس فقط نتيجة للقيود الخارجية، مثل الحروب والعقوبات والجفاف، ولكن أيضا بسبب 
) :i ( و سوء اإلدارة؛)ii (و عدم آفاية التخطيط وعدم آفاية تدريب الموارد البشرية؛ و)iii ( وتدهور

إنخفاض إنتاج المحاصيل ويرجع ذلك جزئيا إلى إستخدام ) iv(األراضي وزيادة ملوحة التربة، و 
ومن أجل التعامل مع التحديات المتعددة التي تفرضها عوامل داخلية وخارجية، فإن . تكنولوجيا قديمة

  .لمواجهة تلك التحديات ةهيكليال تكييف أوضاعهالقطاع الزراعي في العراق يحتاج إلى 
  
  

  ةالرئيسالقضايا 
  

يتميز القطاع الزراعي بنقص اإلئتمان، : الظروف غير داعمة للتنمية الزراعية على المدى الطويل 
تم إلى حد تلم و. واإلستثمار، وآمية ونوعية المياه، والوقود، والبذور، واألسمدة والمعدات الزراعية

ألسمدة والمدخالت إلتزامات الحكومة تجاه القطاع الزراعي بتوفير البذور والمعدات وا ةآبير تلبي
ناشئًا، ومقيدًا بسبب قطاعا  ال يزال القطاع الخاص المزود للمزارع في العراق وعموما،. ىاألخر

وبينما . فضًال عن قلة الخبرة، والتنظيم المفرط، ونقص االئتمانالعام، الوضع السياسي واألمني 
  .حد آبير في معظم الحاالتالصناعات المملوآة للدولة ال تزال موجودة، فإن دورها منقوص إلى 

  
هناك نقص في تزويد الجرارات بالوقود والمضخات بالكهرباء : الكهرباء والمياه ومشاآل اإلنتاج 

إن اإلمداد المتقطع للكهرباء يجعل تجهيز األغذية وتخزينها . تزيد من تكاليف إنتاج المزارعينذلك و
إلى  إضافةالمياه الذي دام لسنوات طويلة،  إن تعطل نظام إدارة. تجاريًا أآثر آلفة أو غير مجٍد

آما إلى تفاقم النقص المتزايد في إمدادات المياه،  ىالضعف في إعتماد تكنولوجيات فعالة للمياه، قد أد
وآما أن وضع . وهذا يزيد من القيود على إنتاج المحاصيل. زيادة ملوحة التربةيحدث من جراء 

ص عام في األسمدة ذات النوعية الجيدة، والمعدات الممكنكة، اإلنتاج والتسويق حرج أيضًا بسبب نق
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رأس المال البشري في القطاع وقد تم إهمال . وتقنيات عصرية في اإلنتاج ومعالجة ما بعد الحصاد
  .الزراعي منذ أوائل الثمانينات، وتدهورت مؤسسات التعليم واألبحاث الزراعية

  
  

إن إستمرار التواجد الكبير : عوائق اويشكل حواجز مرآزيذات التخطيط الحكومة الإرث  اليزال
إطار البرامج في وزارة الزراعة غير قادرة إن .للحكومة في القطاع قد أعاق التنمية الموجهة للسوق

الحالية للحكومة، على توفير الكميات والنوعية المطلوبة من البذور واألسمدة للمحاصيل األساسية 
إلجراءات المانعة والمكلفة للحصول على رخص إستيراد وإجراءات وا. من الشعير والذرة  واألرز

اليزال شراء المحاصيل و.الفحص تحد بشدة من قدرة القطاع الخاص على توريد هذه المدخالت
. يشوه السوق بشكل خطير ،نظام التوزيع العامألغراض اإلستراتيجية،وبشكل أساسي القمح واألرز 

ووزارة الزراعة ليس لديها حاليًا خطة إستراتيجية واضحة المعالم أو سياسات مرتكزة على األدلة، 
العناصر الهامة و. وقد أدى هذا إلى وجود ثغرات وبطء في اإلستجابة لإلحتياجات الماسة لهذا القطاع

وهناك حاجة لتخطيط حقيقي وتحديد . الناقصة هي قيادة مدربة والتفويض المناسب للمسؤولية
وزارة زراعة آفؤة وجود ألهداف على المستوى اإلداري من أجل وضع خطة عمل قابلة للتنفيذ، ول
  .متجاوبةو
  
  

وحتى  1958منذ (إن جهود اإلصالح الزراعي :تشريعات غير مناسبة إلصالح حيازة األراضي 
د آبير في توزيع األراضي على صغار التي تعمل على مصادرة األراضي قد فشلت إلى ح) اآلن

ويعد هذا . عةلإليجار بين المنتجين ووزارة الزرا مجزأ المشغلين، مما أدى إلى إيجاد نظام/المالك
وقد ساهم نظام حيازة األراضي في العراق، جنبا . نة ووفورات الحجمنًا أمام المكالنظام عائقًا رئيس

راضي من قبل الحكومة، في إنخفاض إنتاجية المزارعين إلى جنب مع التنفيذ غير الكفؤ إلصالح األ
إما مستأجرة أو تم  هي األراضي الصالحة للزراعةمن في المائة  70و. وبطء النمو داخل القطاع

وزارة الزراعة هي جزء من نظام  األنونظر. توزيعها من قبل الدولة مع بعض الحماية القانونية
عتبر تحديًا آبيرًا للغاية  تلألراضي  ات الكبيرةاإلصالحآبير للرعاية يدير هذه األراضي، فإن 

  .للحكومة
  
  

 سكانالعدد  وقد تضاعف، : ةبطارمتالسياسة الزراعية المحلية والصناعات الزراعية غير التزال 
في حين إنخفضت مساحة األراضي المزروعة، وآذلك إمداد  1950العراق أربع مرات منذ  في

و قد تغيرت آذلك إحتياجات المستهلكين العراقيين، وسوف تتطور بسرعة في . ونوعية المياه المتاحة
ير نظام التوزيع العام للحكومة سلة أساسية من المواد الغذائية وغيوفر حاليًا، . السنوات المقبلة

هناك تشوهات و. الغذائية والتي تشمل طحين القمح واألرز والحليب المجفف ومنتجات أخرى
يتم اقتراح و. لمواد الغذائيةلتجزئة اللسلع األساسية وقطاع اواضحة في السوق لكل من منتجي 

  .اإلحتياجات المتغيرة للمستهلكين آوسيلة للمضي قدمًابالسياسات التي تعيد ربط المنتجين 
  
ونظرا : أخرى تلك الخاصة ببلدان روابط القائمة بين عدد قليل من األعمال الزراعية العراقية وال
لعراق في العقود األخيرة، لم تكن األغذية والمشروعات الزراعية قادرة على لنسبية العزلة لل

  .تقنيات اإلنتاج الحديثة ومعايير التجارة العالميةمن االستفادة من األسواق الدولية، و
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هناك نقص في : الحكومية المدعومة اإلئتمان خارج برامج  متوفرالحصول على االئتمان غير 
وهناك . المبادرات االئتمانية المتاحة للمزارعينفي في العراق ، وآذلك  يرأسمالالستثمار إلموارد ا
غيرة والمتوسطة الص مؤسساتوالالتجارية المايكروية والكبيرة ألعماللزيادة االئتمان المتاح حاجة ل

  .إلطالق اإلنتاج
  
  

األعمال المزارعين وفإن ونتيجة لذلك، :  ناقصةومعلومات السوق  قديمةاإلحصاءات الزراعية 
ال بدون بيانات دقيقة، ف. الفرص المتاحة في السوقتحديد قادرين على غير الزراعية والمستثمرين 

بشأن تقييم القطاع الزراعي في البالد واتخاذ القرارات المناسبة من السياسات  وصانعيتمكن 
  .خططالوالسياسات 

  
  

وحيثما آان في : للغاية ه مستنزفةوموارد متضررا نظاما زراعياثار الحروب والتمرد آ خلفت
مقطعة سالسل أصبحت هذه اآلن ،)الدولة ة منمدعوم توإن آان(الماضي سالسل قيم  زراعية متينة 

موارد، وارتفاع معدالت البطالة، وإنعدام وجود مدخالت للنخفاض مع إة ري غير عاملة، مع أنظم
نقل المنتجات إلى  مقيدين نوعًا ما من حيثالمزارعين آما أن عن السوق،  جدًالة قليمعلومات و

  .األسواق
  
  

  التوصيات
  

في آل من اإلنتاج  سريعنمو الزراعية المستقبلية للحكومة أن تعمل على ترويج لبرامج لوينبغي 
من الفقر في التخفيف بأآمله، والريفي آوسيلة لتحفيز االقتصاد  ،الزراعي والعمالة الريفية والدخل

الهجرة إلى المدن، وتوفير بيئة مواتية للتنمية االجتماعية واالقتصادية تبِطئة وتيرة المناطق الريفية، و
  .اإلستقرار السياسيوالمستدامة 

  
  :المدى القصير إجراءات على 

  
تنافسي ومربح تدعمه الخاص والقطاع ويقوده موجه نحو السوق قطاع زراعي خلق بيئة مواتية ل

بيئة مواتية توفير تسويق األغذية وفي القطاع الخاص لدعم تطوير نظام .ة مناسبةيسياسة حكوم
الزراعية صحاب المصالح وليس أل. وتجار الجملة وتجار التجزئةالغذاء لمستوردي ومصدري

  .الحكومة اتا وغير رسمي في صياغة سياسنسبًيبسيط اسوى صوت الخاصة حالًي
  

السياسة الغذائية، آل من بين السياسة  ههذيجب أن تجمع متماسكة، وزراعية وضع سياسة 
تطوير السوق الموارد الطبيعية وسياسة البيئة وإدارة ووالتجارية، والصناعية، وسياسات المياه 

. سالمة األغذيةواألنظمة الوطنية الخاصة بسياسات ال حديثعلى تالسياسة نص ب أن تيجالمالي، و
الهدف العام المتمثل في في ظل وينبغي مواصلة وضع األولويات واألهداف المحلية ، واآلليات، 
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قيام مؤسسة محلية مستقلة الحكومة من  قد تستفيدتحقيق هذه الغاية، ول. تطوير إقتصاد يقوده السوق
  .مناسبتوقيت  وذيغير منحاز  راء تحليل للسياسة الزراعيةبإج
  
  

العوائق تتضمن . مشاآل الملوحةمعالجة الري والصرف الصحي وأنظمة إعادة تأهيل التربة، و
نخفاض خصوبة التربة بسبب ارتفاع مستويات إة لتعزيز االنتاج الزراعي في العراق الرئيس

تطلب إزالة معظم هذه المعوقات وت. قديمة وغير فعالةوصرف صحي ري وجود أنظمة الملوحة، و
آبيرة إلعادة تأهيل الري والصرف الصحي والبنية التحتية الريفية األخرى آشرط عامة ستثمارات إ

  .المزارعين لزيادة اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية آوسيلة لتحقيق النمو المستدامتحفيز ضروري ل
  

 اءة آف) وليس أقل(استخدام أآثر إالدعم يؤدي إلى أن لضمان  الحاليإصالح نظام الدعم الزراعي 
. الموارد المائية الشحيحة، مع تعزيز اإلنتاجية والقدرة التنافسية في هذا القطاعو باألخص للموارد، 

أنواع اإلعانات وحجمها تتماشى مع متطلبات منظمة بأن أيضا سوف يضمن إصالح نظام الدعم إن 
قد ترغب و. ي نهاية المطافإلى المنظمة فنضمام العراق إأجل تجنب عرقلة التجارة العالمية من 

تقديم الدعم برامج بديلة للتخفيف من الفقر في المناطق الريفية من خالل نماذج الحكومة في النظر في 
  .ا من الدعم الزراعيالمباشر للدخل بدًل

  
  

  : القضايا متوسطة و طويلة األجل
  

بيئة مواتية ذلك وينبغي أن يشمل . في القطاع الخاص المنتجات الغذائيةتطوير نظام لتسويق دعم 
ينبغي تشجيع القطاع الخاص على توفير و. مصدرين وتجار الجملة والتجزئةاألغذية واللمستوردي 

نتقالية جيدة، يمكن للحكومة البدء في إ ستراتيجيةوضع إمع و. المواد والخدمات للقطاع الزراعي
 إلى نموذج خاصوالمعتمد إلى حد آبير على الحكومة  شبه التجاريام الزراعي النظعملية تحويل 

  .نحو السوق هموج
  
  

قطاع زراعي من أجل ضروري أمر إصالح نظام التوزيع العام إن . إصالح نظام التوزيع العام
الدولة  إن قيامأوال، . نفسه آان له عدد من اآلثار الضارة على هذا القطاعالتوزيع نظام إذ أن صحي، 

حديث ويمنع نمو قطاع ين ألسعار للمنتجين التجاريللجميع يخفض اتوفير بعض المواد الغذائية ب
من عدم نظام التوزيع العام من مسائل إدارية عميقة ويعاني ثانيا، . لمواد الغذائيةفي التجزئة لتجارة ا

لحكومة لالموارد المحدودة  عن جعلنظام التوزيع العام  يعجز، ثالثًا. البضائعفي توزيع تكافئ ال
تمت مناقشة و. (ألمن الغذائيتترآزعلى سكان العراق الذين هم  أآثر الذين يعانون من إنعدام ا
الحماية االجتماعية ، القسم :  5تخفيض آبير وإعادة ترآيز نظام التوزيع العام في العراق في الفصل 

  .)، نظام التوزيع العام 1.5الفرعي 
  
  

العام توجيه ال، وإلشرافرة الزراعة للترآيز على المهام التنظيمية األساسية، واإعادة هيكلة وزا
بناء القدرات داخل وزارة الزراعة لتحسين تقديم الخدمات وتوفير وظائف تنظيمية . لسياساتل
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تنظيم من وزارة الزراعة  يمكنوهذا . متوسطة األمدلسياسات من خالل تدابير إصالح عام لوتوجيه 
  .على القطاع الزراعيشراف اإلوتوفير 
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  الفصل الثالث عشر 
 اإلجراءات المتعلقة باأللغام

 
 

 نظرة عامة 

- 1980وهذه هي نتيجة مباشرة لحرب . العراق بشكل آبير بالمتفجرات من مخلفات الحرب يتأثر
، والصراع المستمر منذ الغزوالذي شنه اإلئتالف 1991مع إيران، وحرب الخليج في عام  1988

مات المتكررة بالسيارات وعالوة على ذلك، فقد فاقمت الهج .2003الذي قادته الواليات المتحدة عام 
، والعسكريين والشرطة،من غيرها من األجهزة المتفجرة المرتجلة التي تستهدف المدنيينخة والمفخ

 . مشكلة المتفجرات من مخلفات الحرب

  

 ةقضايا الرئيسال

غياب اإلطار القانوني ) i(  : ن من حيث اإلجراءات المتعلقة باأللغاميواجه العراق تحديين رئيسي
  . ضعف المؤسسات) ii(المعني، و

  
برنامج وطني لإلجراءات المتعلقة باأللغام يتضمن السلطة الوطنية  أنشئ: عدم وجود إطار قانوني

. لإلجراءات المتعلقة باأللغام تحت إشراف وزارة التخطيط ومراآز التنسيق اإلقليمية لهذه اإلجراءات
وتم تعديل تفويض وهيكلية . اال أنه لم يتبع ذلك تشريعات ضرورية بشأن اإلجراءات المتعلقة باأللغام

على مدى السنوات الخمسة التالية ليعكس ذلك التغيرات في  الوضع السياسي وهيكليات  البرنامج
، تحملت وزارة البيئة مسؤولية اإلجراءات المتعلقة باأللغام وأنشأت 2008وفي نيسان . الحاآمية

نسيق مديرية اإلجراءات المتعلقة باأللغام والمرآز اإلقليمي للجنوب لإلجراءات المتعلقة باأللغام، لت
وعلى الرغم من أنه تمت مناقشة مسودة مرسوم في وزارة . هذه اإلجراءات في وسط وجنوب العراق

وفي المقابل، هناك في أقليم آردستان . البيئة، اال أنه لم تتم بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء
ل منفصلة العراق برنامج خاص باإلقليم يتضمن استراتيجية، وسياسات، ومعايير وخطة عم

 . لإلجراءات المتعلقة باأللغام، مصممة لتلبية اإلحتياجات الخاصة بشمال العراق
  

عدم وجود سلطة إشراف ) i: (هناك قضيتين رئيسيتين بالنسبة لمؤسسات الدولة: ضعف المؤسسات
قدرة مؤسسية ضعيفة في ) ii(شرعية وإطار تنظيمي لإلجراءات المتعلقة باأللغام في العراق، و

الجنوب، مع أن  –رية اإلجراءات المتعلقة باأللغام و المرآز اإلقليمي لإلجرءات المتعلقة باأللغاممدي
آلتا المنظمتين سعتا التخاذ اإلجراءات الضرورية للمزيد من التحسينات تحت قيادة الوزير ونائب 

متوفر في هيكلية اال أن القيادة ليست ببديل لمدير عام متفرغ، األمر الذي آان غير . وزير البيئة
وآنتيجة مباشرة لغياب القيادة العليا، . مديرية اإلجراءات المتعلقة باأللغام في السنتين الماضيتين

وجدت اإلدارة المتوسطة نفسها بالنتيجة تدور في فراغ وبدون إطار منظم او رؤيا شاملة لإلسترشاد 
ع الدولي خالل النظام السابق، حد من وعالوة على ذلك، فإن الغياب الطويل للتعاون مع المجتم. بها

 . إحراز تقدم في مجال المعرفة والتكنولوجيا
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  التوصيات 

 : ةراءات في المجاالت الخمسة الرئيسيمكن للحكومة اتخاذ إج
 
 

ينبغي مراجعة وإصدار المرسوم . إضفاء صفة الشرعية على اإلجراءات المتعلقة باأللغام في العراق
المقترح، بما في ذلك اإلجراءات الخاصة بالهيكلية، واألدوار والمسؤوليات، والمسؤولية خالل وبعد 

واإلجراءات  إزالة األلغام من األراضي، واإلجراءات الخاصة بالتخطيط الوطني وتحديد األولويات
لتنظيم خدمات اإلجراءات المتعلقة باأللغام بما في ذلك اإلعتماد والعقوبات إلساءة السلوك من قبل 

آما يوصى بأن تقوم الوثيقة القانونية بتفويض بصورة خاصة مديرية اإلجراءات المتعلقة . الممارسين
تعطى اللجنة العليا مسؤولية ضمان باأللغام بوضع األنظمة التي تراها مناسبة ألداء واجباتها، وبأن 

وينبغي . أن تكون األنظمة التي تضعها المديرية متوافقة مع الدستور والتتعارض مع التشريع القائم
أن تشير مسودة المرسوم الحالية الى األنشطة التي تنفذ في آردستان، مبينة مجاالت اإلهتمام 

 . المشترك والمنفعة المشترآة
  

 
إنشاء سلطة إشراف حكومية لإلجراءات المتعلقة باأللغام تضم مكتب رئيس الوزراء، ووزارة البيئة، 

وينبغي أن يلعب مكتب رئيس الوزراء . ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع ووزارة الشؤون الخارجية
. الوزراء وفي حالة تعذر ذلك، ينبغي أن يرأس اللجنة أحد نائبي رئيس. دور رئيس اللجنة العليا

وينبغي أن تنظر . او مفوضين عنهم/وينبغي أن يكون أعضاء اللجنة على المستوى الوزاري و
الحكومة فيما إذا آان ينبغي أن يتم تعيين أمين عام مديرية اإلجراءات المتعلقة باأللغام من قبل اللجنة 

لممارسينللعمل جنبا الى آما ينبغي أن تنظر الحكومة في إنشاء مجموعة دعم للمانحين او ا. العليا
 . جنب مع اللجنة العليا

 
ينبغي أن تكون وزارة البيئة . أي مديرية اإلجراءات المتعلقة باأللغام –تمكين السلطة التنظيمية 

مخولة للعمل، شريطة أن تكون مديرية اإلجراءات المتعلقة باأللغام والمرآز اإلقليمي لإلجراءات 
وينبغي تعيين مدير عام . ارد الكاملة وأن يكونا في وضع تشغيلي فعالالمتعلقة باأللغام يملكان المو

لمديرية اإلجراءات المتعلقة باأللغام وينبغي أن يتخذ هذا الشخص خطوات فورية لإلصالح وتنشيط 
آما ينبغي . آل من مديرية اإلجراءات المتعلقة باأللغام والمرآز اإلقليمي لإلجراءات المتعلقة باأللغام

يبات خاصة لتنسيق العمل مع مديرية اإلجراءات المتعلقة باأللغام واألنشطة األخرى وضع ترت
ويمكن أن يكون الترآيزمبدئيا على إنشاء روابط ألغراض . المتعلقة باأللغام في آردستان

وبافتراض محصلة إيجابية لهذه األنشطة، يمكن أن يرآز . المعلومات، والمعرفة وتبادل المهارات
وينبغي هيكلة المرآز اإلقليمي لإلجراءات المتعلقة باأللغامليكون . قا على أنشطة منسقةالتعاون الح

الذراع التنفيذي لمديرية اإلجراءات المتعلقة باأللغام، حيث يكون الترآيزعلى القيام بضمان الجودة، 
 .  وتحديد المهام التنفيذية وإعداد التقارير والتنسيق اإلقليمي

  
ويمكن أن يتم .  عم مالي إضافي لزيادة خدمات اإلجراءات المتعلقة باأللغامالتشجيع على توفيرد

تشكيل مجموعة اتصال لإلجراءات المتعلقة باأللغام على المستوى الوطني إلنشاء مواقع مكملة 
بصورة متبادلة بشأن تنظيم أولويات البرنامج والتمويل، مع العمل على منع ازدواجية األنشطة، 

وينبغي التمييز في موازنة . منسق الستمرار الدعم الخارجي حتى لم يعد مطلوبا وضمان إطار عمل
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بشأن ما إذا آانت تخدم األغراض  –الدولة  إلزالة األلغام  بين األنواع المختلفة من مهام إزالة األلغام 
 . التنموية او التجارية/اإلنسانية

 
ينبغي أن تتخذ الحكومة خطوات لسن . ضمان تلبية التزامات معاهدة حظراأللغام المضادة لألفراد

واليوصى بالجمع بين قانون اإلجراءات المتعلقة باأللغام . تشريعات لتنفيذ معاهدة حظر األلغام
القانونين  وعلى وزارة البيئة، بالتشاور مع الحكومة، العمل على. وقوانين المعاهدة) مفهوم مرسوم(

 . بصورة متزامنة
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  الفصل الرابع عشر
 الطاقة 

 
 
 

 نظرة عامة 

حين تدهور الوضع  2009-2008تجلى ضعف العراق نتيجة التغيرات في أسعار النفط في عام 
وقد انتعشت أسعار . 2008المالي بشكل آبير نتيجة اإلنخفاض الحاد في أسعار النفط في أواخر 

 2010وتقوم موازنة العراق لعام . 2008أقل بكثير مما آانت عليه في ذروة النفط، اال أنها التزال 
 2.65وقد بلغ معدل اإلنتاج . للبرميل 62.50مليون برميل نفط في اليوم بسعر  2.15على تصدير 

مليون  1.99للبرميل، آما بلغ معدل الصادرات ما يقارب  62.50مليون برميل في اليوم بسعر 
ن بأسعار أعلى بكثير من تلك المسقطة في الموازنة، مما يسمح بالتالي للحكومة برميل في اليوم، ولك

وسترفع الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط والصادرات المسقطة . بتحقيق أهدافها من حيث اإليرادات
تعرض العراق الى شكل آبير من اإليرادات، ولكن قد يللسنوات السبعة الى الثالثة عشرة التالية  ب

 . ن ضعف أآبر نتيجة تذبذب أسعار النفطمواط
 
وتجاوبا مع اعتماد العراق على صادرات النفط لدعم موقفه المالي، ترآز الحكومة بالكامل على أداء 

والتحدي المتمثل في إعادة تأهيل وتحسين البنية التحتية للنفط والغاز وفي . أهم قطاع إقتصادي لها
قد تم البدء باتخاذ إجراءات عاجلة، اال أنه سيكون هناك و. آبير بناء المؤسسات هو تحٍد/إصالح

وقد حققت وزارة النفط . ة التحتية لقطاع النفطيحاجة إلجراءات أآثر بكثيرإلصالح وتوسيع البن
نجاحات في معالجة متطلبات البنية التحتية للقطاع، وقامت من خالل جولتين من العطاءات بالتوقيع 

آما اقرت الحكومة بالحاجة الى حاآمية أفضل وشفافية . ط دوليةعلى عقود خدمات مع شرآات نف
أآبر في قطاع النفط، وقد اتخذت خطوات مبكرة لدعم ترشحها لمبادرة الشفافية للصناعات 

 . اإلستخراجية
  

 91بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي، أي تقريبا  65يشكل قطاع النفط ما يزيد عن : قطاع النفط
السنوية، وتقريبا آل الصرف األجنبي، فقطاع النفط هو العمود االتحادية رادات الموازنة بالمائة من إي

ويتوقع أن تقوم عقود . وقد فتحت الحكومة قطاع النفط للمشارآة األجنبية. الفقري لإلقتصاد العراقي
ض عن اإلنخفاض الخدمات الجديدة بتوليد استثمار جديد في البنية التحتية للنفط لزيادة اإلنتاج والتعوي

فتح أيضا المجال الالحق يالعراقي، فإن قطاعه  الى قطاع النفط األولي إضافة. الطبيعي في الحقول
برميل في اليوم، ومن المتوقع أن  740.000 بما يقاربالستثمار جديد، بخطط لزيادة قدرة التكرير 

اال أن اإلنخفاض الحالي في العرض . الطلب المحلي على منتجات النفط تجاوزيتسبب ذلك في 
المحلي للوقود يؤدي الى نشوء فجوة آبيرة بين العرض والطلب على منتجات النفط لإلستخدام 

بهروب  المدني، ويجبر العراق على استيراد منتجات نفطية من بلدان أخرى لردم الفجوة، مما يتسبب
 . باستثناء دعم بسيط للكيروسين 2008غاء دعم النفط المباشر في الموازنة في وتم إل. رؤوس األموال

 
 

بالمائة في السنة على مدى الثالث  6 بما يقاربزاد الطلب على الكهرباء بشكل آبير : قطاع الكهرباء
بالمائة من ذروة الطلب، مع  67 قرابة 2009تمثل إمدادات الكهرباء في  وآانت. سنوات األخيرة
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وما يفاقم من الوضع الحالي . ساعات في اليوم 9ت انقطاع في الكهرباء تتجاوز في المعدل فترا
لإلمدادات هو ظروف الشبكة المتردية الناتجة عن سنوات عديدة بال استثمارات جديدة مالئمة، مما 

وتم . ةللغاي في وضع مترٍد –وتوزيع الكهرباء  ،التوليد، ونقل–ترك آافة المكونات الثالثة للنظام 
بالمائة في استيراد الكهرباء من البلدان  119من النقص في الكهرباء بزيادة قدرها  نوعا ما التخفيف

 . 2010الى آذار  2008المجاورة من آذار 
 
 

ة، تؤثر على حياتهم اليومية وأسرهم، دم آفاية الكهرباء هو مشكلة رئيسويرى العراقيون اليوم أن ع
. من القومي، والرعاية الصحية، والجريمة، وارتفاع األسعار، الخمقارنة بأمور أخرى مثل األ

وعالوة على ذلك، فإن خدمات الكهرباء والبنية التحتية الضعيفة وغير الكافية تعيق من تطور القطاع 
هذا النقص صعوبات ويقوض من  ويسبب.  الخاص، وتؤثر سلبا على العمالة والنمو اإلقتصادي

 .   مصداقية الحكومة
 

الى استمرار الحاجة لإلستثمارات في النقل والتوزيع، فإن إضافة قدرة توليد جديدة للطاقة  إضافةو 
الى منتصف  2004وبقي اإلمداد بالكهرباء راآدا تقريبا من منتصف . هو موضوع بالغ األهمية

ة ، أدت جهود آبير2007وابتداء من أيلول . ميغاواط في الساعة يوميا 90.000ما يقارب ب 2007
 169.000لزيادة التوليد وتحسين نظام النقل الى زيادة آبرى في إمداد الكهرباء، وصلت الى 

في آذار ) ميغاواط من القدرة على توليد الكهرباء 7.000أي ما يزيد عن (ميغاواط في الساعة 
2010 . 

 
على تنفيذ  وتعمل وزارة الكهرباء حاليا. ويشكل تحسين اإلمداد بالكهرباء أولوية آبرى للحكومة

، آما تخطط 2014ميغاواط بحلول نهاية  15.000خطط طموحة لتطوير قدرة توليد جديدة  بمقدار 
لزيادة آبيرة في إنتاج وتكريرالنفط الخام األمر الذي سيسفر عنه إنتاج زيت الوقود الثقيل، والمنتجات 

لى ذلك، يتم التخطيط وعالوة ع. المكررة، والغاز الطبيعي لتغذية محطات الطاقة هذه بالوقود
لمشاريع إعادة تأهيل ذات أولوية لألصول القائمة، وتقوية شبكات النقل والتوزيع الستيعاب 

وقد ثبت أنه من الصعب الحصول على رؤوس أموال آافية لتمويل هذا التوسع . اإلمدادات اإلضافية
اب استثمار خاص من في القدرة على التوليد، آما شرعت وزارة الكهرباء ببرنامج طموح الجتذ

اال أن هذه . ميغاواط من محطات الطاقة الجديدة 4.000 قرابةخالل مشاريع منتج طاقة مستقل ل
الخطط آانت قيد اإلعداد لفترة طويلة ولم تستكمل بعد وال تم تطويرها الى استراتيجية تنفيذ خاصة 

  . بمشروع لقطاع الكهرباء
  

بالمائة من مجموع الكهرباء المنتجة في العراق عام  30.8مائية من وانخفض إنتاج الطاقة الكهر
وعلى المدى البعيد، وحسب اإلطار الزمني لإلستثمار المالئم، . 2006بالمائة في  17.5الى  1996

  . على األخص الشمسية –هناك إمكانية متجددة للطاقة المائية، ولمصادر متجددة أخرى من الطاقة 
 
 

ترليون قدم  112اإلحتياطي المثبت من الغاز الطبيعي في العراق يبلغ مجموع : الغاز الطبيعي
بالمائة من اإلحتياطي هومن الغاز المصاحب، اال أنه نادرا ما يتم  70وفي حين أن . مكعب
، سية في حقول النفط في آرآوك، وعين زالةويتم إنتاج الغاز الطبيعي بصورة اسا. مهااستخد

ويتم حرق آميات آبرى من الغاز . زبير في الجنوبميلة  و الالر وبوتما، وبي حسن في الشمال، و
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الطبيعي المصاحب ألن محطات معالجة الغاز والبنية التحتية لخط األنابيب لنقل الغاز لإلستخدام 
محطات توليد الطاقة لغير فعالة  التشغيل بصورةيتم  إضافة إلى أنه. المنزلي او التصدير التعمل

وتتطلب عقود تطوير حقول النفط التي تمت إحالتها في . وقود سائل بديلب بواسطة توربينات الغاز
وفي ذات الوقت، . أن تقوم الشرآات بالقضاء على آافة عمليات إحراق الغاز الطبيعي2010- 2009

تستمر المناقشات بشأنمشروع غاز طبيعي رئيسي متكامل عبر حقول الجنوب، في حين يتم توجيه 
   .ردستان بصورة متزايدة نحو توليد الكهرباءمشاريع الغاز في إقليم آ

  
 ة قضايا رئيس

  
مليون برميل  2.5يبقى انتاج النفط في حدود : لم يتم اإلستثمار في إعادة تأهيل مرافق النفط والغاز

تقريبافي اليوم، وتعتمد صادرات النفط على البنية التحتية التي هي في حاجة ماسة لإلصالح 
ث منذ ذلك وقد بنيت معظم المرافق المتعلقة بالنفط في العراق في السبعينات، ولم تحد. والتوسيع

وبالنتيجة، انخفضت . الوقت أية استثمارات جديدة، آما تم إهمال العمليات واإلدارة الى حد آبير
واإلنخفاض في موثوقية مرفق تصدير النفط الخام بعيدا عن . موثوقية وقدرة هذه المرافق بشكل آبير

النفط الخام، هو  من صادرات% 75ساحل الفاو في مقاطعة البصرة الجنوبية، التي تشكل حوالي 
مليار دوالر  2وقد اضطلعت الحكومة بمشروع طموح بقيمة . خطير بشكل خاص نتيجة القدم

الستبدال وتوسيع بشكل آبير طرق التصدير البحرية الجنوبية وتأمل في أن تستكمل أول مرحلتين 
 . 2012من ذلك المشروع بحلول 

 
م إحراز تقدم في إعادة تأهيل البنية التحتية للتوليد في حين أنه ت: البنية التحتية المتردية للكهرباء

والنقل والتوزيع، فإن الظروف المادية والتشغيلية لبعض محطات توليد الطاقة التزال بحاجة الى 
توربينات غاز بصورة (وقد تم إنشاء وحدات توليد جديدة . عمليات إعادة تأهيل او استبدال آبيرة

ما يتعطل بسبب مشكالت في التزود بالوقود، على األخص الغاز  ، اال أن تشغيلها آثيرا)أساسية
وقد تضررت شبكات النقل والتوزيع . الطبيعي الذي هو الوقود المفضل لهذا النوع من وحدات التوليد

، آما تأثرت سلبا بالتدهور المزمن، والتدمير المتعمد، وعمليات 1991خالل الصراع في عام 
، وأصبح لديها اآلن قدرة نقل مواتية 2007قد تحسنت الى حد آبير منذ  اال أن خطوط النقل. التخريب

وعلى الرغم من هذه التحسنات، اال أن عدم آفاية القدرة على التوريد . ميغاواط 9.000تصل الى  
  . تجعل من المستحيل تلبية الطلب الحالي

 
هناك مشكالت خطيرة قائمة التزال :عدم آفاية اإلمدادات بالوقودوعدم التمكن من اإلعتماد عليها

إن اإلستخدام واسع . بالنسبة إلمدادات الوقود ألغراض توليد الطاقة، على األخص للغاز والديزل
اإلنتشار لزيت الوقود الثقيل لتوليد الطاقة في محطات توليد الطاقة بواسطة توربينات العاز يقلل من 

في حين أن آميات آبيرة من الغاز المصاحب  الفعالية ويزيد من متطلبات الصيانة وتكاليف اإلنتاج،
من بين أمور أخرى، تنسيق  الوقود إمدادات ويتطلب تحسين. غير مستخدمة ويتم إحراقها تبقى

أفضل بين قطاعات النفط والغاز والكهرباء في التخطيط لإلستثمار ووضع السياسات، األمر الذي 
 . هومهم جدا للتطوير الطويل األمد لكال القطاعين

وفي حين : عدم اليقين من حيث توفر األموال ونقص القدرات الخاصة باإلعداد للمشاريع وتنفيذها
أنه قد تم توفير موارد هامة للقطاع، اال الفجوات التمويلية بقيت عامال هاما في حدوث التأخير في 

ريع نتيجة حتى عندما آان التمويل متوفرا، تضررت المشا. توسيع وتقوية البنية التحتية للقطاع
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وهناك حاجة لتحسين التنسيق بين وزارة الكهرباء، . نضوب القدرة التنفيذية وتأخيرات الشراء
وتعتبرعملية بناء القدرات . ووزارة المالية، ووزارة التخطيط، ووزارة النفط للتخفيف من المشكلة
على ذلك، تبقى تعرفة  وعالوة. لتحسين اإلعداد للمشاريع، والشراء، والتنفيذ واإلدارة أولوية قصوى

آما أن معدالت التحصيل منخفضة وتقدر بما . الكهرباء رمزية ودون مستوى استرداد التكلفة بكثير
 . و بذلك، يبقى قطاع الكهرباء مدعوما لحد آبير. من استرداد التكلفة% 40قيمته 

يتم إحراق آميات آما ذآر، : الغاز الطبيعي غير مستخدم بصورة آافية ويتم هدر آميات آبيرة منه
الى زيادة إنتاج النفط، الحكومة تعرف جيدا أن زيادة فعالية  إضافة آبيرة من  الغاز الطبيعي؛

استخدام الغاز المشتعل هي أولوية آبيرة لقطاع الطاقة على المدى القريب، وذلك مع انضمام العراق 
ايضا المشاريع الجديدة بعدم آما آلفت الحكومة . مؤخرا للشراآة العالمية لتخفيض اشتعال الغاز

إحراق الغاز، وتنظر في عروض مشاريع بشأن خطوط أنابيب الغاز الجاف وتسهيالت تعبئة الغاز 
 . الطبيعي المسال

 
 
 

ان التحديات التي يواجهها هذا القطاع ليست مادية فقط من حيث : العقبات التي تواجه السياسة العامة
الية، واقتصادية وقانونية، وتنظيمية ومؤسسية، مرتبطة بصورة طبيعتها؛ إذ أن هناك أيضا قضايا م

خاصة بنقص التنسيق بين وزارة الكهرباء ووزارة النفط، مما يعيق اإلدارة اإلستراتيجية الفعالة 
ومن أجل النظر في التحسينات . للقطاع، باإلضافة الى تشغيل البنية التحتية المادية والتخطيط لها

قتصادي في القطاع، بما في ذلك تحسين التنسيق، طلب مكتب رئاسة الوزراء من المطلوبة لألداء اإل
اللجنة اإلستشارية لرئيس الوزراء وضع استراتيجية وطنية متكاملة للطاقة، وستتم إحالة عقد 

وتهدف اإلستراتيجية لتحسين الفعالية والكفاءة في قطاع الطاقة، من خالل تحسين . اإلستراتيجية قريبا
 . وزيادة التكامل للحد األقصىالتآزر 

  

  التحسينات 

 :النفط والغاز
 
. ضمان أن التطور القانوني والمؤسسي والمرتبط بالسياسات العامة يعكس أولويات القطاع الرئيسية

وهذا يشمل الحاجة لحشد اإلستثمار الكافي لصيانة وتوسيع إنتاج النفط، وتحسين البنية التحتية لنقل 
 . جات النفطيةالنفط، واستخدام الغاز المصاحب وتخفيض اشتعال الغاز، وتحسين اإلمدادات بالمنت

 
زيادة إنتاج  المفاوضات الناجحة بشأن عقود خدمات وضحت. وضع أطر قانونية لصناعة النفط

اال أنه ينبغي . بشأن اإلستثمار األجنبي في صناعة النفط األولية سياسة الحكومة الى حد ما النفط
بيئة العمل  إنشاء أطر عمل قانونية وإدارية ومالية ومؤسسية لقطاع النفط من أجل تحسين

واإلستثمار في قطاع النفط والغاز؛ وهذا من شأنه أن يأخذ أيضا في اإلعتبار الحاجة لفصل 
  . السياسات والسلطة التنظيمية عن األنشطة التشغيلية
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في حين أنه يمكن أن يساهم تطوير النفط والغاز الى حد آبير في تقوية .الالحقة  تطوير الصناعات
وطنية اربأن أثره على خلق الوظائف والتنافسية الرتوسط، اال أنه ينبغي اإلققتصاد في المدى المإلا

في هذا القطاع، فإنه ينبغي العمليات األولويةومن أجل تعظيماإلستفادة من تطوير . هو محدود نسبيا
بما في ذلك البتروآيماويات، جنبا الى جنب مع تنفيذ  الالحقةوضع استراتيجية لتطوير الصناعات 

 . الصناعات األولية مشاريع 
 

 : الكهرباء
 
في المدى القصير الى المتوسط، سيبقى إمداد النفط، وجهود إعادة البناء لتوسيع توليد الطاقة وتقوية 

إعادة الهيكلة التنظيمية نظم النقل، وتمويل وتنفيذ المشاريع، والرقابة على األثر المالي لإلعانات، و
واإلجراءات التي يوصى . والتقوية المؤسسية ستبقى جميعها قضايا مهيمنة في قطاع الكهرباء

 : باتخاذها هي
 
 

  تشكيل شراآات بين القطاع العام والخاص لدعم تسريع تطوير البنية التحتية من خالل توفير
باء لزيادة التوليد، قامت الوزارة وآجزء من خطط وزارة الكهر. الموارد المالية والبشرية

ميغاواط من توليد الطاقة من خالل  4.000بالشروع في برنامج طموح لتطوير ما يصل الى 
وسيختبر حجم وطبيعة هذا البرنامج السوق بحثا عن مطورين . ترتيبات منتج الطاقة المستقل

مخاطر المتأصلة في بيئة وممولين لمنتج الطاقة المستقل يتمتعون بمصداقية، السيما نتيجة ال
وستحتاج الحكومة الى ضمان التعاون الوثيق بين وزارة الكهرباء ووزارة النفط، . العمل

ووزارة المالية، وهيئة اإلستثمار الوطنية والى العمل مع مستشار صفقات قوي لضمان نجاح 
  . هذا البرنامج

  
 
 من أجل ضمان منافع مستدامة من المشاريع . المبادرة في إصالحات عبر القطاع

اإلستثمارية والتطوير طويل األمد للقطاع، يكون من الضروري المبادرة بإجراء تغيرات 
وينبغي أن ُتنِشئ هذه . مؤسسية وقانونية وتنظيمية حسب ما يسمح به الوضع السياسي

ن يسرع من الدعم التقني، والتشغيلي، والمالي لنظام التغيرات إطار عمل قوي من شأنه أ
وقد تشمل . الطاقة وإعادة تأهيله وتوسيعه بما في ذلك من خالل مشارآة القطاع الخاص

 : اإلجراءات المبكرة
 

  تقوية عملية وضع السياسات، واألنظمة والتسعير إلنشاء ظروف مواتيةللمزيد من
ع السياسي، مما قد يخفف من العبء العملياتالتجارية،حسب ما يسمح به الوض
 . المالي ويحسن من بيئة اإلستثمار الخاص

  إجراء إصالحات على تعرفة الكهرباء لضمان أن التعرفة تصل الى استرداد آامل
للتكلفة ضمن إطار زمني معقول، مع اعتبار أن برامج الحماية اإلجتماعية 

 ن من ذوي الدخل المتدني؛ الحكومية تستخدم لدعم مستخدمي الكهرباء المستضعفي

 ينبغي أن تدرس وزارة الكهرباء . نقل المسؤولية لوضع السياسات والعمليات
اإلمتناع عن لعب دور الجهة المقدمة للخدمات من أجل إنشاء شرآات تجارية 
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وهذا من شأنه خلق ظروف أفضل لعملية وضع السياسات . مستقلة تقوم بهذه المهمة
 . وتحسين األداء التشغيلي للقطاع

  تشجيع مشارآة القطاع الخاص فياستثمارات وإدارة وتشغيل القطاع،وتوليد الطاقة
 . بصورة خاصة

 
  

 :التكامل األقليمي
 
في المدى المتوسط الى البعيد، سيحسن تكامل نظم الكهرباء والغاز في البلدان المجاورة من استقرار 
الشبكة، ويسمح للعراق بالوصول الى مستويات أعلى من إمدادات الكهرباء المتوفرة من البلدان 

للبلدان  وفي ذات الوقت، من شأن مثل هذا التكامل أن يوفر للعراق فرص تصدير الغاز. المجاورة
  . المجاورة وما ورائها، حيث يتزايد الطلب على الغاز
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  الفصل الخامس عشر
 النقل واإلتصاالت الالسلكية 

 
 
 
 

  شهدت قطاعات النقل واإلتصاالت الالسلكية بعض التحسن في السنوات السابقة، اال أنه
هناك حاجة إلدخال تحسينات على آل من البنية التحتية المادية وأطر العمل التنظيمية 
. والمتعلقة بالسياسات، لضمان أن هذه القطاعات تساهم نحو التطور اإلقتصادي في العراق

الرابع، تلعب هذه القطاعات دورا هاما في دفع عجلةالنمو اإلقتصادي وآما ذآر في الفصل 
 . الذي يقوده القطاع الخاص

 
 
  النقل 15-1

 
 نظرة عامة 

وبعد أن آانت العراق واحدة من أآثر نظم النقل شمولية في الشرق األوسط، فقد عانت منذ أآثر من 
عقدين من اإلهمال وقلة اإلستثمارات في آافة أنماط النقل بما في ذلك الطرق، وسكك الحديد، والجو 

لمبادرات ، أدى النزاع اإلقليمي، واستخدام الموارد العامة لدعم ا2003و 1980وبين . والبحر
العسكرية، والفترة المطولة من العقوبات اإلقتصادية، والصيانة المؤجلة الى التردي العام في نوعية 

وفي بداية المبادرات . خدمات ومرافق النقل، والى حدوث الخسائر الكبيرة في المرآبات المستخدمة
في حين أن عمليات  ، تضررت أصول آثيرة نتيجة القصف الشديد الذي حدث،2003العسكرية لعام 

. النهب التي تبعت ذلك، جردت الوزارات ومرافق النقل من المعدات واآلليات، واألثاث والتجهيزات
وباإلضافة الى هذه التحديات، ينبغي أن ينتقل العراق من اقتصاد موجه مخطط له مرآزيا الى 

في إعادة بناء شبكات النقل وبالنتيجة، اليزال البلد يواجه تحديات ضخمة . اقتصاد قائم على السوق
فيه، والمرافق، والتخطيط اإلستراتيجي والقدرات المؤسسية، باإلضافة الى إعادة إنشاء خدمات نقل 

 . رئيسية
 

 ة القضايا الرئيس
  

تلعب الطرق في بلد آبير مثل العراق دورا مرآزيا في : ة والجسورفقدان أصول الطرق الرئيس
آيلومتر  42.000البالغة  آبيرا من شبكة الطرق في العراق ًاجزءاال أن . حرآة األشخاص والسلع

وقد تم بناء معظم شبكة الطرق في السبعينات والثمانينات، ولم يتم . هو في حاجة ماسة إلعادة التأهيل
وقد تراآمت أعمال الصيانة غير المنفذة على مدى .تنفيذ عمليات بناء جديدة قليلة منذ ذلك الوقت

وقد تم إهمال طرق الوصول الى القرى لدرجة أنه . ت األرصفة في أماآن عديدةالسنوات، وتهدم
هناك اآلن ضرورة إلعادة البناء وليس فقط إعادة التأهيل على مدى مسافات آبيرة من شبكة الطرق 

وقلل تردي الطرق في القرى من إمكانية الوصول الى األسواق والخدمات اإلجتماعية في . الريفية
وعالوة على ذلك، وآنتيجة لحرب الخليج األولى والنزاعات الالحقة، . لمناطق الريفيةالعديد من ا

 وبدال من ذلك، تم. تضررت الكثير من الجسور، في حين لم يتم استبدال بعض من الجسور الرئيسية
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 ). جسور عائمة(وضع هيكليات مؤقتة 
 

تم تدمير مختبرات الطرق : طرققدرة ضعيفة اوغير متوفرة للرقابة على الجودة وإدارة شبكة ال
ولم يتم فقط سرقة المعدات والتجهيزات، اال أن القدرة . 2003الحكومية بسبب النهب في عام 

وقد لعبت هذه المختبرات دورا مهما في . المؤسسية للمرافق المرآزية واإلقليمية تأثرت سلبا أيضا
شبكة الطرق قوية ومالئمة في العراق  وقد آانت القدرة على إدارة. الرقابة على جودة بناء الطرق

اال أن اإلعتماد على اإلجراءات والمعدات القديمة أدى لألسف الى تآآل المهارات .على مدى التاريخ
 . والقدرات

 
وآثيرا ما تخرج القطارات عن : والمعداتتها في العراق من سوء حا تعاني شبكة السكك الحديد

تشغلها مؤسسة السكك الحديد العراقية على الرغم من القيود  القضبان في شبكات السكك الحديد التي
آما أن نظم اإلتصاالت الالسلكية واإلشارات معطلة، ويتم حاليا السيطرة . المفروضة على السرعة

وعالوة على . على حرآات القطار باستخدام وسائل مؤقتة التضمن السالمة، وتعيق قدرة الخطوط
انتاجية  تعاني، التي لها سيطرة آاملة على القطاع، لسكك الحديداإلنتاجية في مؤسسة اذلك، إن 

متدنية، والموظفون الماهرون تقنيا، لديهم إطالع محدود على التقنيات اإلدارية الحديثة وينقصهم 
 . اإلنضباط الموجود في المؤسسات التجارية

 
وتقع آافة . ئمة لسنوات عديدةلم يتم إجراء الصيانة المال: معدات الموانئ البحرية غير آافية وقديمة

على طول ) يب، والفاوخصأم قصر، خور الزبير، البصرة، ابو فلوس، وأبو ال(الموانئ العراقية 
وحاليا، تتعامل موانئ . الساحل او الى الداخل على مسافة قصيرة منه، من بين حدود إيران والكويت

المائة من مجموع الواردات الى العراق، اال أن لديها  25 ما يقاربأم القصر وخور الزبير ب
وبصورة خاصة، إن أم قصر، . اإلمكانيات ألن تصبح مرافق لمناولة الحموالت والحاويات الرئيسة

جيدة، هي  مليون طن في السنة، ووسائط طرق وشبكة سكة حديد 10التي تملك قدرات قيمت ِب 
في وضع جيد بصورة عامة، اال أن الممر أن البنية التحتية  وفي حين. يةعقدة حيوية للتجارة الدول

وتسبب . واألصول المهمة للموانئ هي في وضع مهمل.  المائي للميناء، والبنية الفوقية ليست آذلك
حالة التغرين المزمنة والسفن المدمرة في قنوات اإلقتراب تحديات إضافية لزيادة حجم حرآة 

الميناء الرئيس في العراق، ولكن اآلن، مثل أبو فلوس وأبو وه لآان المعقوفي الماضي . المرور
بسبب العديد من السفن الغارقة التي تمنع الوصول الى ب، أصبح هذا الميناء غير مستخدم الكاس

 . الممر المائي
 
 

بتدمير أساطيل الحافالت، ومكاتب النقل  2003تسببت عمليات النهب التي حدثت بعد نزاع عام 
وقد فرضت هذه األحداث ضغوطا هائلة على أنظمة وخدمات النقل العام . رافق الصيانةالعامة، وم

ويبقى موضوع تأمين . التي هي السبيل الوحيدللمواصالت ذات التكاليف المعقولة ألغلبية العراقيين
وإمكانية الوصول الى الوظائف، والخدمات التعليمية والصحية موضوعا أساسيا، على  إمكانيةالتنقل

وُتفاِقم الزيادة الهائلة في عدد السيارات الخاصة . ألخص في منطقة بغداد العاصمة السريعة النموا
القديمة من اإلزدحام وتلوث الهواء، آما تجعل حرية الحرآة وإمكانية الوصول الى فرص العمل 

 . أمرا صعبا على األخص للفقراء
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 توصيات 
  

هناك حاجة في المدى القصير إلعادة تشكيل مختبرات الطرق الحكومية، . إعادة تأهيل الطرق
الستعادة األصول المادية الرئيسية، مع الترآيز آذلك على بناء القدرات من أجل ضمان أنه بإمكان 

ة تأهيل وهناك أيضا حاجة لبرنامج إعاد. المختبرات أن تقوم بمراقبة وتقييم بناء الطرق المستقبلية
. الطرق، وسيشمل هذا إعادة الهيكلة وتقوية سلطات إدارة الطرق، ومراجعة نظام تصنيف الطرق

وفي ذات الوقت، من المهم الحفاظ على نظام فعال إلدارة واحتساب أصول الطرق، للطرق الوطنية 
 . ذات األولوية وشبكات الطرق اإلقليمية والمحلية

 
د مستقبل قطاع السكك الحديد على قدرته على اجتذاب حصة آبيرة يعتم. إعادة إحياء السكك الحديد

من السوق لخدمات الشحن واللوجستيات، في منافسة مع نظام الطرق السريعة واسعة النطاق 
ولزيادة إمكانيات القطاع  ألقصى حد، يوصى بإجراء دراسة . وصناعة الشاحنات المدعومة

إعادة الهيكلة الضرورية ) ii(التطويرية لسكك الحديد؛ وآفاق المستقبل ) i: (استراتيجية الستكشاف
إعداد برنامج استثماري متوسط األجل ) iii(لشرآة سكة الحديد على طول الخطوط التجارية؛ و
آوسيلة لمساعدة قطاع سكك الحديد ) اليوسفية(يشمل تنفيذ منصة وسائط لوجستية في منطقة بغداد 

  . على التنافس مع النقل البري
 
. 

آان في بغداد في الماضي، خدمة حافالت عامة جيدة، وبالتالي، فإن إعادة . إعادة تنظيم النقل العام
وهناك مجال .إنشاء نظام خدمات موثوقة لحافالت آمنة وفعالة من حيث الطاقةأمر من األولويات

ام سياسات أيضا إلعادة تنظيم النظام الحالي وفقا لمبادئ اإلدارة الحديثة، حيث يضع القطاع الع
. وينص على أنظمة مالئمة، ويقدم المشغلون من القطاع الخاص خدمات مواتية وبأسعار معقولة

بما في ذلك (ويتمثل التحدي الفوري في إعطاء األولوية لنظام النقل الجماعي القائم على الحافالت 
آان موجودا في بغداد مثل نظام الحافالت الفعال وواسع النطاق الذي ) نظام النقل السريع بالحافالت

وسيساعد وضع خطة رئيسية لنظام نقل جماعي قائم على الحافالتفي بغداد، .  حتى فترة وجيزة
علىتحديد المتطلبات والمراحل الخاصة بتطوير وتوسيع خدمات النقل العام، مع رفع مستوى 

التمويل للبنية  وسيشمل هذا مراجعة لإلطار التنظيمي واقتراح آليات لتبسيط ترتيبات. العمليات
 .  التحتية الحضرية للنقل العام

 
 

إن نقل المجال الجوي الى العراق هو أمر بالغ األهمية على . استعادة السيطرة على النقل الجوي
وينبغي إبرام عقد بصورة مباشرة معهيئة خاصة لخدمات الرقابة على . المدى القصير الى المتوسط

سنوات، تقوم الحكومة  5- 2درات للمراقبين العراقيين لفترة حرآة المرور الجويمع عملية بناء ق
 30وستكونتكلفة ذلك . خاللها تدريجيا باستبدال المتعاقدين بمراقبين وطنيين لحرآة المرور الجوي

وتشمل األولويات األخرى، من بين أمور أخرى، توقيع وتنفيذ عقود لشراء . مليون دوالرا في السنة
ت والتدريب على نظم اإلتصاالت والمالحة؛ واستمرار العمل على تحسين المعدات، وصيانة المعدا

العمليات التقنية للمطارات، مع الترآيز على اإللتزام بمعايير دولية وتعديل قوانين قديمة للطيران، 
وتطويرخطة استراتيجية خمسية تفصيلية، وخطة تشغيلية مع النتائج المتوقع أن تترتب على 

 . الموازنة
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باإلضافة الى استكمال التجريف ذي األولوية المستمرواستبدال المعدات : ة للموانئخطة رئيسد إعدا

ة شاملة ومتكاملة لوية الفورية هي إلعداد خطة رئيسالرئيسية للمساعدة على المالحة، فإن األو
جرد ألصول الميناء وتقييم ألوضاعها، وقيمتها وموقعها؛ ) i: (لمرافق الميناء في العراق، من خالل

وتصميم خطة للتطوير المستقبلي ) iii(و ومراجعة للترتيبات التنظيمية والمؤسسية للقطاع؛ ) ii(و
ويوصى . صياغة خطة إلعادة هيكلة العمليات في موانئ أم قصر وخور الزبير) iv(لموانئ البلد؛ و

 ئة ميناء مالكة، لميناء المقدمة من الشرآة العامة لموانئ العراق لهيأن تتم إعادة هيكلة خدمات ا
وعالوة على ذلك، . لتعزيز اإلستثمارات الخاصة وتيسير الحصول على أنشطة نقل مرتبطة بالتجارة

  . فإن التقيد بالمعايير الدولية وتعديل القوانين البحرية القديمة هي أمور في غاية األهمية
 

يمكن للحكومة آجزء من مبادرة العالم العربي، أن تزيد من مشارآتها في . إلقليميةتيسير التجارة ا
مبادرة تيسير التجارة اإلقليمية وبنيتها التحتية، مما يحسن من روابط العراق مع البلدان المجاورة من 

 . خالل لوجستيات تجارية أآثر فعالية ومرافق بنية تحتية ذات عالقة
 
 

 اإلتصاالت الالسلكية   15-2

  نظرة عامة 

تملك الحكومة وتشغل مؤسستين مملوآتين للدولة، هما شرآة اإلتصاالت الالسلكية والبريد العراقية 
ويتم وضع سياسة اإلتصالت الوطنية من خالل وزارة اإلتصالت، . ولجنة الدولة لخدمات اإلنترنت

 . العراقيةالتي تملك بدورها البنية التحتية لإلتصاالت 
 

  ةالرئيسالقضايا 

 
سيكون المحور هو قانون اتصاالت السلكية موحد :تم اقتراح خطة شاملة لتطوير قطاع اإلتصاالت

يوازن ما بين أدوار وزارة اإلتصاالت ضمن الحكومة ولجنة اإلتصاالت واإلعالم، مع إزالة العقبات 
وهذا يتضمن معالجة البنية التحتية . الخاصالنمو واإلستثمار الذين يقودهما القطاع  التي تحول دون

 لإلتصالت الوطنية والنظم التنظيمية لفرض ضرائب وإدارة نظم الطيف، وعرض النطاق الترددي
 . ومنح التراخيص، باإلضافة الى حماية المستهلك

  
  

ق، اال ة للعراقابلوات األلياف الرئيس قامت شرآة اإلتصالت الالسلكية والبريد العراقية بتطوير أول
. وبالنتيجة، تبقى الكثافة الهاتفية دون اإلحتياجات بكثير: اتلبي الطلب وال احتياجات الصيانة أنها ل

والعديد منهم ) 22.000(ن لدى وزارة اإلتصاالت ة أغلبية الموظفين على أنهم موظفووتوظف الشرآ
سين من القطاع الخاص وانتشار اإلنترنت منخفض للغاية، على الرغم من وجود مناف. غير مستغلين

 . للجنة الدولة لخدمات اإلنترنت
  

خططت الحكومة لشراآات بين القطاع العام والخاص لعمليات البوابة الدولية وتتحدث علنا وبشكل 
 2009اال أن الخصخصة لم تتم بعد، آما هو مثبت في اقتراح الحكومة في : إيجابي عن الخصخصة
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ومن الممكن تحسين العالقة بين الحكومة ولجنة . بإعطاء رخصة خلوي جيل ثالث واحدة لنفسها
. FCCاإلتصاالت واإلعالم، التي أنشأتها سلطة اإلئتالف المؤقتة آسلطة تنظيمية مستقلة على طراز 

وعلى الرغم من أن لجنة اإلتصاالت واإلعالم مسؤولة عن ترخيص وإدارة طيف ترددات إذاعة 
والعديد منقوانين . عراق، فإن الحكومة تزعم وجود تداخل في السلطة وتصدر تراخيصها الخاصةال

 . اإلتصاالت الالسلكية المنافسة مطروحة على مجلس النواب
 

  
  توصيات 

 
سيترتب على تصعيد اإلطار المؤسسي إلصالح قطاع اإلتصاالت الالسلكية المبادرات التالية على 

  : وسطالمدى القصير الى المت
 

 إنشاء لجنة توجيهية ولجنة عمل إلصالح قطاع اإلتصاالت الالسلكية. 

 تحديث سياسة القطاع 

  وزارة اإلتصاالت(سن تشريعات لإلتصاالت الالسلكية تعكس فصل السياسة العامة (
) شرآة البريد العراقية(والبريد ) شرآة اإلتصاالت الالسلكية والبريد العراقية(والعمليات 

 ). شرآة اإلتصاالت الالسلكية العراقية(واإلتصاالت الالسلكية 

 بريد العراقية وشرآة اإلتصاالت الالسلكية إعداد حسابات لوزارة اإلتصاالت، وشرآة ال
 . العراقية

 تحويلITC وIPCالى شرآات مستقلة . 

 بناء القدرات من خالل تطوير برامج تدريبية مستهدفة . 
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  الفصل السادس عشر
  التراث الثقافي

 
 
 

  نظرة عامة 

من  لواحدة الى آونه منشأ إضافةمهد عريق للحضارات،  يملك العراق تراثا ثقافيا ثريابصفته
موقعا موثقا، مع آلف أخرى  12000(ويملك البلد وفرا من المواقع األثرية .ةالديانات السماوية الرئيس

التاريخ و إلى جانب . الى مباني دينية، يعتبر العديد منها تراث لكافة البشر إضافة، )بقيت غير موثقة
رسامين، ونحاتين، وآتاب  –يد من الفنانين البارزين القديم، أنتج العراق في العصور الحديثة العد

وفي حين أن الحفاظ على التراث الثقافي . وشعراء مشهورين في منطقة الشرق األوسط ودوليا
للعراق هو مهم له آبلد، فإنه ينبغي أن يصبح هذا التراث منبرا لنمو القطاع السياحي، وبالتالي 

 . ات الصلة، وللمساهمة آذلك في التنوع المطلوب لإلقتصادلتطوير أنشطة القطاعين العام والخاص ذ
 

 قضايا أساسية 

 
، على تراث العراق 2003سلبيا وعلى األخص منذ  اثر الصراع: األضرار التي لحقت بالمتاحف

وقد تضرر متحف بغداد، آما . الثقافي، مع النهب والسلب الذي تعرضت له المواقع المهمة والمتاحف
 تعددةر من المجموعة التي التقدر بثمن آان داللة على ضرر أآبر لحق بمناطق مأن  سلب جزء آبي

آما تضررت متاحف أخرى موجودة في المحافظات نتيجة الصراع من قبل اللصوص . من البالد
وتأثرت البنية التحتية األساسية ولم تعد حاليا قادرة على استضافة . ونتيجة عدم وجود صيانة

ة مثل الطاقة، ت عديدة عن عدم وجود أنظمة رئيسمالئمة، وذلك ناتج في حاالمعارض دائمة بطريقة 
مجموعات القطع  وقد أزالت السلطات العراقية. والتكييف، واإلضاءة المالئمة، والحماية من الحريق

األثرية من قاعات المعرض اإلقليمي لمواقع أآثر أمانا، في بغداد بشكل رئيس، حيث هناك مخاوف 
بشأن إرجاعها الى مواقعها األصلية، بما أنه آما لوحظ، قد التتوفر الظروف لعرض وإيواء القطع 

 .   بالشكل المالئم
 

قع األثرية للتخريب، على الرغم من الجهود تعرضت الموا: األضرار التي لحقت بالمواقع األثرية
آثيرا ما تقوم القبائل المحلية برعاية . (المبذولة من قوات األمن العراقيةوالدولية للحفاظ عليها
وقد توقفت عمليات الحفر التي أجراها ). المواقع، اال أنها التملك السلطة المطلوبة إلنفاذ قانون اآلثار

ون بالتعاون مع مراآز دولية بارزة بسبب الظروف األمنية في مناطق في السابق علماء آثار عراقي
  .  وبالنتيجة، يعاني العديد من المواقع من حالة من اإلهمال والهجر. عديدة

 
وقد سعت الحكومة الى . تم تهريب العديد من القطع األثرية عبر الحدود: التهريب غير القانوني

. آاء صديقين السترداد بعض القطع الثمينة من الفن القديمونجحت في إقامة عالقات تعاونية مع شر
ومع ذلك، تقترح السلطات أن هذا ليس اال جزءا صغيرا من العدد الفعلي للقطع األثرية الموجودة في 

ونقص الخبرة هو أيضا قضية مهمة، إذ أن العديد من علماء االثار البارزين قد غادروا . الخارج
 . آافية من نقل الخبرة ألجيال تالية من الخبراءالبالد، ولم تحدث عمليات 
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إذ أنالنسخة الحالية تعود (ينبغي أن تتم مراجعة وتحديث قوانين اآلثار : أطر العمل القانونية القديمة

على أن وزارة الثقافة والسلطة العامة  2002لعام  55وينص قانون اآلثار والتراث رقم ). 2002لعام 
وقد تم سن القانون قبل إعادة تسمية سلطة اآلثار . طات المسؤولة عن اآلثارلآلثار والتراث هي السل

وال يشمل القانون لغة تحدد منطقة عازلة للمباني الحديثة . العامة آمجلس الدولة لالثار والتراث
 . وقربها من المواقع ذات الحساسية الثقافية

 
 

يص سوى موازنات محدودة لم يتم تخص: موازنات محدودة وترتيبات مؤسسية غير واضحة
وعالوة على ذلك، آان هناك نقص في التنسيق، . لإلحتياجات الفعلية لقطاع الحفاظ على الثقافة

باإلضافة الى تداخل في إجراءات السلطات الوزارية ذات اإلختصاص في هذه القطاعات، على 
ع مشكالت للشرآاء وقد سبب هذا الوض. األخص وزارة الثقافة ووزارة الدولة للسياحة واالثار

  . لتحديد أنسب المحاورين للمبادرات الداعمة للعراق
  

هناك حاليا مبادرات محدودة لتعليم الفنانين بما في ذلك فرص : فرص محدودة لكسب الرزق للفنانين
ويعيش الكثيرون في . آسب العيش من الفن، وذلك نتيجة غياب أسواق الفنون التشكيلية في العراق

ورة او في أوروبا او شمال أفريقيا، حيث تلقى أعمالهم التقدير ويتم تسويقها، وحيث البلدان المجا
وعالوة على ذلك، فإن المخرجات الفنية لألقليات في العراق تواجه . لديهم شبكة عالقات

خطرالضياع، إذ أن العديدين منهم قد غادروا البالد نتيجة تصاعد العنف بين المكونات المختلفة 
 .للمجتمع

 

  

 التوصيات 

آما أن من شأن الدراسة . دعم الجهود الرامية إلى استعادة وتحديث المتاحف وحماية المواقع األثرية
استرداد القطع األثرية المهربة الى ) i: (التي تستهدف القضايا الرئيسية المحددة أعاله أن تدعم

اإلصالحات ) iii(و الى حماية الفنانين العراقيين،  إضافةترويج الفنون التشكيلية ) ii(و الخارج؛ 
الترويج الكلي للتراث الثقافي العراقي مع روابط ) v(تطوير الموارد البشرية؛ و) iv(و التشريعية؛ 

 . هامة بالقطاع السياحي
 

زال هنك حاجة الجزئي لمتحف بغداد، اال أنه ال ت ثبت نجاح إعادة اإلفتتاح : تصعيد تحديث المتاحف
 ليرتفع) مثل ترتيب المعروضات(لمداخالت إضافية، فيما يتعلق ببيئته المادية وبشأن جوانب نوعية 

آما ينبغي أن توفر الحكومة التمويل المالئم للعمليات . مستوى المتحف الى مستوى المعايير الحديثة
 . ليس فقط لمتحف بغداد، ولكن للمتاحف في المحافظات أيضا –والصيانة 

 
آما هو الحال بالنسبة للمتاحف، سيكون من المهم تخصيص موارد : تصعيد حماية المواقع األثرية

وينبغي على وجه . أآثرلحماية وإعادة تنشيط اآلالف من المواقع األثرية التي تتباهى بها العراق
تحسين التحديد زيادة عدد وحدات الحراسة األمنية المخصصة من حيث العدد والقدرات، مما يسمح ب

وينبغي تدريب الحراس على المعايير . الوضع األمني في المواقع وباستئناف عمليات الحفر والصيانة
وينبغي أن يكون الحراس يعرفون القراءة والكتابة، . الدولية وتجهيزهم بالمعدات والمعرفة المطلوبة
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ملكون القدرة على ، وأن يتبعوا تسلسل قيادي واضح، وي2002لعام  55وضليعين في القانون رقم 
وعالوة على ذلك، ينبغي توفير مرآبات، ووقود وآل . إنفاذ القانون عن طريق إصدارأوامر اإلعتقال
وينبغي أن يكون من الممكن استخدام نظام رقابة عن . معدات التعزيز الضرورية للدوريات الجوالة

 .   بعد باستخدام نظام معلومات جغرافية
  
  

يمكن أن تعمل الحكومة على اإلبقاء على تعاون مستمر ومستدام . المفقودة استرجاع القطع األثرية 
مع شرآاء في هذا الحقل عن طريق توفير أي معلومات متوفرة للمساعدة في أنشطة البحث 

وينبغي أن . وهذا يشمل توفير قاعدة بيانات موثوقة وشاملة للقطع األثرية المفقودة. واإلسترجاع
ومن األساسي أن يتم زيادة وعي . نحو تنفيذ اإلتفاقيات المصادق عليها يستمر العراق في جهوده

الحكومة بهذا الشأن،وذلك لتوليد الظروف المالئمة  لتعاون أآثر فعالية مع بلدان ومنظمات دولية 
 .  أخرى فيما يتعلق بطلب إستعادة القطع األثرية

 
 

دا الى تقاليد العراق ومن أجل تنشيط البيئة واستنا. ترويج الفنون الجميلة، واألدب وحماية الفنانين
الثقافية، يمكن تخصيص موارد أآثر للمؤسسات التي يكون هدفها األولي هو التثقيف في هذه 

إذ ينبغي على سفارات . (المجاالت، وللمؤسسات التي تعزز الترويج الثقافي داخل وخارج البالد
: ويمكن أن تشمل زيادة الموارد هذه). الثقافيين وقنصليات العراق أن تنظر في زيادة وجود الملحقين

)i (و حوافز تشريعية واقتصادية لصالح تعليم الفنانين في العراق والخارج؛ )ii ( تشكيل نقابات
ومن شأن آافة هذه . تطوير سوق للفنون التشكيلية) v(تنظيم المعارض واألحداث، و) iii(و فنانين؛ 

 . التحسينات أن تشجع الفنانين المقيمين في الخارج على العودة الى العراق
 

ينبغي استثمار المزيد من الموارد لتطوير رأسالمال البشري المطلوب : تطوير الموارد البشرية
ن البعثات الدراسية على مستوى ويمكن تخصيص عدد أآبر م. للترويج الفعال لثقافة العراق

ويمكن توفير تدريب جديد . الدآتوراة بصورة خاصة، لدراسات اآلثار،والفنون التشكيلية واآلداب
الخبرة اإلدارية قد يشكل مخاطرة  دوران الموظفين ذوي حيث أن النقص في معدل(على اإلدارة 

بطة بالسياحة مثل المدراء ، وعلى األخص في المناصب المرت)لمستقبل قطاع اآلثار الحساس
وينبغي دمج برامج اللغة اإلنجليزية والتدريب في . والمروجين والمنظمين واألدالء في مرحلة مبكرة

آما يمكن أيضا تشجيع تشكيل نقابات الفنانين وعلماء اآلثار من . المناهج المدرسية في فترة مبكرة
 .  خالل العالوات اإلقتصادية لبدء التشغيل

 
الى  2002لعام  55يحتاج قانون اآلثار والتراث رقم . لتشريعات لتحسين اإلطار المؤسسيإصالح ا

وعالوة على ذلك، ينبغي . ل إسم مجلس الدولة لآلثار والتراث في آافة الموادومراجعة لكي يتم شم
يد حظرا على بناء هيكليات حديثة قرب المواقع ذات الحساسية الثقافية، مع تحد 15أن تضيف المادة 

ومن أجل التغلب على مشكالت التنسيق والفعالية التي . منظقة عازلة حول المواقع اليمكن اختراقها
قد تنتج لوال ذلك عن مسؤوليات متداخلة من هيئات عديدة ذات اختصاص غير واضح في القطاع، 

على  فإنه يوصى بأن تتم معالجة السياسات واإلجراءات في القطاع الثقافي من قبل هيئة واحدة
 . مستوى وزاري

 
 



  إصدار الشركاء الدوليون في العراق:
 األمم المتحدة، البنك الدولي، استراليا، جمهورية التشيك، الدنمرك، اإلتحاد األوروبي، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان،  الهند ، ايطاليا،

  كوريا الجنوبية، لبنان، هولندا، بولندا، رومانيا، روسيا، صربيا ، اسبانيا، السويد، تركيا، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية

 كانون األول ٢٠١٠
.
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