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یعتمد اعتمادا كبیرا  ھزیلاقتصاد  وھشاشة للعنف شاق إرث من أعراضا العراق ھم والحرمان في، فان الفقر البلدانأغلب  في الحال  مما ھو علیھ أكثر
متعدد و منسقا استمرار العنف، نتطلب نھجامع في ھذا السیاق و الھدفین من اجل تناول  .الضائعةالتنمیةعقود من و، التدخل الحكوميعلى النفط و على

 .المتوسطالمدى المدى القصیر و جھودالقطاعات، یجمع بین 
 

 العراقفإن  ذلك فضال عنو  .والسلیم للنمو االقتصادي المستدام شرط مسبق ھو في جمیع أنحاء البالدالحفاظ علیھما و واألمنعلى السالم ان توفیر 
 المكانیة التفاوتات وردم لالقتصاد، غیر النفطي، والتنویع النفطیة أفضل للموارد خالل إدارة من والرفاھیةبین النمو  الطبیعیة الروابط بحاجة إلى تعزیز

مع الحفاظ  ،الدخولزیادة فرص العمل و التي تخلق نمو اقتصادي عملیة شامال.مصمم تصمیما جیدا و شبكة حمایة وتنفیذ نظام وتنمیة القطاع الخاص
عجزا  یواجھ العراق نفسھ، وفي الوقت  .االندماجتعزیز ولحد من الفقر تكلفة ل أقل مسار ھياالستثمار في التعلیم، و العمل المشاركة في حوافز على

عدم  لمعالجة، ضروریة التدخالت المستھدفة فان ذلك،فضال عن  .معالجتھاوالتي یتوجب رأس المال البشري، والخدمات و في البنیة التحتیة كبیرا
 .والجماعات المكان عبر الطویلة المساواة

 
  في تحدید المجاالت الجراء یتعلق بالسیاسة، من الضروري استذكار عدد من المبادئ الرئیسة وھي: 
 

 واستدامتھا الرفاھیةمكاسب  تحقیق سیكون من الصعب، والتي بدونھا للتنمیةتأسیسیة  ھي متطلباتالنمو االقتصادي واألمن و السالم. 
 على سبیل  :في وقت واحد الى تخفیفالطلب من جانبي العرض و المعوقاتسوف تحتاج و اإلصالح، مكاسب لتأمین مھما جدا التتابع سیكون

 العملسوق  على مناسبة عوائد تدر ومنتجة فرص عمل كافیة من دون الن تؤتى ثمارھ التعلیم وتحسین نوعیتھتوفیر  االستثمار في ان ،المثال
 ؛
 فرص العمل  لتولید مكانیا المستھدف برامج االشغال العامة مثل، واالوجھ التكاملیة للسیاسات والبرامج اآلثار غیر المباشرة االستفادة من

 في المستقبل؛فرص العمل لبناء المھارات البنیة التحتیة و العجز في معالجة القدرة على مما یوفر الدخلزیادة و
 إلى األفق البعید األجل التطلع ھناك حاجة أیضا لجھود أخرى تتطلبفان  ھناك مجال واضح التخاذ إجراءات عاجلة، نجد أن وأخیرا، بینما. 
 

 یتطلب اطار سیاسة شاملة لتعزیز رفاھیة الشعب العراقي منھجا یتالف من ثالثة محاور:
 
 للتنمیة ةاساسی اتمتطلبھي النمو االقتصادي واألمن و ارساء السالم ، 
 القطاع الخاص ة وتلك التي یقودھااألنشطة غیر النفطی لصالح تنویع االقتصاد، وتعزیز النفطعائدات ، وإدارة النمو االقتصادي الحفاظ على.  

  .اآلن البذور أن تزرع یجب والطویل،المتوسط  في األجلین سوف تؤتي ثمارھا في حین أن ھذه
 رأس المال  العجز في معالجة، مع للسكان المتعددةالضعف و الحرمانحاالت  لمعالجة االجتماعیة شبكات الحمایةوشامل ل نظام فعال تطبیق

 المكانیة. والتفاوتات البشري
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الرخاء على تحقیق التحلیل الوارد في ھذا التقریر یشیر حتى اآلن الى التحدیات التي ال تعد وال تحصى والعمیقة الجذور للحد من الفقر و

نطاق واسع في العراق. أكثر مما ھو علیھ في معظم البلدان، فان الفقر والحرمان في العراق ھما من أعراض إرث شاق للعنف وھشاشة 

یعتمد اعتمادا كبیرا على النفط وعلى التدخل الحكومي، وارث عقود من التنمیة المفقودة. سوف نتناول الھدفین المتالصقین ھزیل اقتصاد 

 .القصیر والمتوسط ییننھجا منسقا ومتعدد القطاعات، یجمع بین جھود المدیتطلب االمر ھذا السیاق ومع استمرار العنف في 

I.  العامة  السیاسةمتطلبات 
 

بحاجة  العراق ، فإنذلك وفضال عن  .والسلیم للنمو االقتصادي المستدام شرط مسبق ھو في جمیع أنحاء البالدالحفاظ علیھما و واألمنالسالم ان توفیر 

وتنمیة  المكانیة التفاوتات وردم لالقتصاد، غیر النفطي، والتنویع النفطیة أفضل للموارد من خالل إدارة والرفاھیةبین النمو  الطبیعیة الروابط إلى تعزیز

مع  المدخوالت،زیادة فرص العمل و تخلق نمو اقتصادي عملیةإن  شامال.مصمم تصمیما جیدا واجتماعیة  شبكة حمایة وتنفیذ نظام القطاع الخاص

 یواجھ العراق نفسھ، وفي الوقت  .االندماجتحقیق ولحد من الفقر تكلفة ل أقل مسار ھياالستثمار في التعلیم، و العمل المشاركة في حوافز الحفاظ على

عدم  لمعالجة، ضروریة التدخالت المستھدفةفان  لك،ذ فضال عن .اوالتي یتوجب معالجتھرأس المال البشري، والخدمات و في البنیة التحتیة عجزا كبیرا

 .والجماعات عبر المكان الطویلة المساواة

 

  في تحدید المجاالت الجراء یتعلق بالسیاسة، من الضروري استذكار عدد من المبادئ الرئیسة وھي:

 

 واستدامتھا مكاسب الرعایة تحقیق من الصعبسیكون ، والتي بدونھا للتنمیةتأسیسیة  ھي متطلباتالنمو االقتصادي واألمن و السالم. 

 على  :في وقت واحد تخفیفالالى الطلب من جانبي العرض و المعوقاتسوف تحتاج و اإلصالح، مكاسب لتأمین مھما جدا التتابع سیكون

سوق  على مناسبة عوائد تدر ومنتجة فرص عمل كافیة بدون لن تؤتى ثماره التعلیم وتحسین نوعیتھتوفیر  االستثمار في ان ،سبیل المثال

 ؛ العمل

 القدرة  مما یوفر الدخلزیادة فرص العمل و لتولید مكانیا المستھدف برامج االشغال العامة مثل، والتكامل اآلثار غیر المباشرة االستفادة من

 في المستقبل؛فرص العمل لبناء المھارات البنیة التحتیة و العجز في معالجة على

 ،البعید األجل األفق إلى التطلع تتطلب لجھود أخرى أیضا وھناك حاجةتخاذ إجراءات عاجلة، مجال واضح ال ھناك بینما وأخیرا. 

 أو، في القطاع العام خلق فرص عمل سواء من خالل، التدخل الحكومي بشكل كبیر على التخفیف من الفقر نحو االستراتیجیة الحالیة تعتمد

یشجع  وال، كافیة فرص عمل یخلق ال السابق ھذا النھج .الشامل دعم المواد الغذائیة المقام األول فيالتي تشمل ، التحویالت من خالل توزیع

 الوحیدة التيشبكة الحمایة  نظام التوزیع العام یبقى  .المشاركة في القوى العاملة كبیرة امام عوائق في الواقع ویشكل، تنمیة القطاع الخاص

نظام التوزیع و مصدر قلق، في مرحلة الطفولةیبقى سوء التغذیة األمن الغذائي  مستوى أساسي من ریوف ، وبینما الفقراء بشكل كاف تغطي

إذا بقي  . من العراقیین األقل حظا الشرائح التي تواجھھا العمل وفرص في رأس المال البشري الحرمان المتعددمعالجة ل كافٍ  غیر العام

من حیث كبیرا و جھدا متواصال، فسوف یستغرق دون تغییر – التخفیف من الفقرإعادة التوزیع والنمو و بین العالقة الحالیة -االمر الواقع

 .في المدى المتوسط واضح التخفیف من الفقر لتحقیق إعادة التوزیع أو / و النمو
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 التخفیف من الفقرالنمو واعادة التوزیع و 
 

نمو  -مجموعات التوزیع  توضح صغیرة محاكاةب، نقوم التخفیف من الفقرو، وإعادة توزیع نمو االستھالك العالقة بین من أجل فھم

 التخفیف من الفقر الطرق المؤدیة إلى یمكن أن تكون  .للحد من الفقر معینة افتراضیة أھداف الزمة لتحقیق إعادة توزیع محاید و  استھالك

 (أو متوسط دخل الفردلنمو  أمانتیجةك التخفیف من الفقر التفكیر في من خالل المسألة نبسط، فإننا التحلیلھذا  ألغراض  .المستدام متفاوتة

من  تزید أداة سیاسة تكون ھناكال  قد  :تعقیدا أكثر یبدوالواقع ، بالطبع .مزیج من االثنین معا أو، سیاسات إعادة التوزیع أو،  االستھالك)

 .الدخل وبالتالي على الكفاءة، فيقد تؤثر الى حد كبیر  التوزیعسیاسات إعادة ، في حین أن السكان لجمیع بشكل متناسب اإلنتاجیة

 غیرسیاسات إعادة التوزیع و المحاید نمو االستھالك من حیث جھدمن  ما ھو مطلوب لمعرفة االمر توضیحیا، فإنھ ال یزال ومع ذلك

 الفقرھدف  البلد من  "بعد مسافة" فكرة عن لتكون لنا على األقل المعلومات مفیدة ھذه  .بالفقر خاص معین ھدفتحقیق بسیطة لال التشویھیة

 .66واعادة التوزیع نمو االستھالك من حیث

من معدالت نمو لتوزیع محاید لالستھالك وسیاسات تمثل تولیفات ، )isopoverty(المتساوي ، نقدم ثالثة منحنیات للفقر 199في الشكل 

من المستویات الحالیة على مدى السنوات الثمان  المائةفي  75و  50و  25بنسبة  التخفیف من الفقرإعادة توزیع بسیطة، توافق أھداف 

استھالك كمقیاس للرفاھیة الفردیة. یقیس نصیب االسرة من المقبلة. في جمیع الحاالت، نأخذ خط الفقر الرسمي في العراق، ونستخدم  ةعشر

 2030و  2012ألفقي یقیس معدل نمو االستھالك السنوي بین عامي )، في حین أن المحور اαالمحور الرأسي معدل ضریبة االستھالك (

)g كل نقطة في منحنى الفقر یتوافق مع مزیج من سیاسة إعادة التوزیع مع معدل الضریبة .(α  للحد من  ضروريوالنمو محاید بمعدل

 2030.67 الى2012) من عام  المائةفي  75أو  50أو  25الفقر (

A. قیاسي B. استھداف تام 

 
 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 

 ق لتفاصیل حول المنھجیةینظر الملح  66
االص�ل نقطة مدى سھولة او صعوبة التي یواجھھا العراق لتلبیة ھدف التخفیف من الفقر. كلما اقترب منحى الفقر من  المتساوي یبین موقع منحنى الفقر 67

التع�ویض او مقایض�ة امكانی�ة ش�كل س�لبي ال�ى بالمنح�درة منحنیات الفقر تشیر الدخل للوصول الى الھدف.  وتحویالتكلما قلت الحاجة الى نمو االستھالك 
 فیم�ا یش�یر .االستھالكإعادة توزیع و نمو االستھالك بین تناقص المعدل الحدي لالستبدالمحدب إلى الجزء ال.ویشیر وإعادة التوزیع نمو االستھالك بالدخل

والج�زء  .اإلض�افي لالس�تھالك إع�ادة توزی�عتخفیف الفقر من دون  ھدفتحقیق  من أجل الذي تحتاجھ البالد نمو االستھالك الى مقدار الجزء المقطوع افقیا
 .االستھالك أي نمو في من دون تحقیق الھدف المحدد للتخفیف من الفقر من أجل استھالك إعادة توزیعالبلد من  یحتاج كم یبین المقطوع عمودیا
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صغیر یعادل ذلك  تحویالتحتى لبرنامج  التخفیف من الفقر، مما یعني أن تأثیر " اكثر انبساطاب ھي "- 199المنحنیات في الشكل 

و  2012في المائة بین عامي  4بحوالي على سبیل المثال، معدل نمو سنوي   .الخاص بالعدید من النقاط المئویة في نمو االستھالك المتراكم

غیر  ، الى تحویل الدخل إلى الفقراء ألكثر من نقطتین مئویتین من استھالك األفراد منالتخفیف من الفقرھو متساوي، من حیث  2030

المستھدفة اكثر منھا سیاسة إعادة توزیع  التحویالتلسیاسات أكثر انبساطا بشكل عام، المنحنیات ھي  . التام)االستھداف الفقراء (بموجب 

 .التخفیف من الفقرأكبر لتحقیق ھدف  امالی اتضمن جھدت ةبسیطة، الن األخیر

تظھر نقاط التقاطع  47من الجدول  2و  1االعمدة  

االفقي  ینمع المحورالمتساوي لمنحنیات الفقر 

. تخفیف التحویالتوالعمودي لكل نوع من برنامج 

دة توزیع خطیة االفقر الى النصف من خالل سیاسة اع

في  20تزایدي بنسبة  معدل ضریبي وبسیطة تتطلب 

توزیع من استھالك كل شخص وبعدھا  المائة

معدل بدال عنھ االیرادات بالتساوي على السكان او 

. من جانب المائةفي  1,12سنوي لنمو االستھالك بنسبة 

 التحویالتاخر اذا كان العراق قادرا على تنفیذ نظام 

بشكل مثالي فان الجھد المالي لتخفیف الفقر  ةمستھدفال

الى النصف سیكون اقل بكثیر من خالل فرض 

  .من استھالك غیر الفقراء المائةفي  2الضرائب على 

عدم ، على افتراض  كنسبة مئویة لالستھالك الكلي للبالد أفراد فقراء إلى غیر فقراء أفراد المحول من مقدار استھالك الثالث العمود یبین

في  2ما یقرب من  تحویل سیحتاج العراق إلى، الفقر الى النصف خفض، من أجل على سبیل المثال .)g=0( في االستھالك وجود أي نمو

 2012بین عامي  لینمو االستھالك لم یكن، إذا في إطار البرنامج المستھدف الفقراء الى غیر الفقراء لألفرادالكلي  االستھالك المائة من

بین عامي  في المائة 3قیمتھ  سنوي نمو استھالك معدلمع  إعادة توزیع الدخل دون منھ نفس التخفیف من الفقر تأثیر یمكن تحقیق .2030و

 .2030و  2012

على الرغم من أن الجھد المطلوب من خالل نمو االستھالك یبدو صغیرا نسبیا، على مدى السنوات الخمس الماضیة، تأرجح نمو 

كل. حدث ذلك بالنسبة للسكان ك المائةفي  2، وكان أقل من المائةفي  1بحوالي السكاني السفلى من التوزیع  المائةفي  40 االستھالك بین

. وبعبارة أخرى 2012و  2008سنویا بین عامي في المائة  7، على الرغم من المعدالت الكبیرة لنمو الناتج المحلي اإلجمالي، في المتوسط

في معدل نمو سنوي ، البد من الحفاظ على 2030أراد العراق خفض الفقر الى النصف بحلول عام اذا أي شيء آخر لیتغیر، و اذا لم یكن

. إذا تم تصور ھدفا أكثر طموحا، فإن جدیاالمقبلة، مما یشكل تحدیا  15 ـعلى مدى السنوات ال المائةفي  7 بحواليالناتج المحلي اإلجمالي  

أن العالقة بین نمو الناتج المحلي اإلجمالي ونمو االستھالك في التحدي األساسي ویكمن الناتج المحلي اإلجمالي سینمو بوتیرة أسرع. 

سوف تترجم إلى مكاسب أكبر من حیث وعیفة. وتعزیز العالقة بین االثنین، سوف تحتاج إلى تغییر في التكوین والقوى المحركة للنمو، ض

 .نفسھ معدل نمو الناتج المحلي اإلجماليل التخفیف من الفقر

 

 اجل من التوزیع واعادة االستھالكي النمو (مقایضة) مبادلة :47 الجدول
 الفقر من التخفیف

  X المحور Y الكلفة المحور )g = 0( 

  (α = 0) (g = 0)  (% من اإلستھالك الوطني) 
  القیاسي

25 0.52 11.09   
50 1.12 20.38   
75 2.12 30.63   

 التحویالت المستھدفة
25 2.74 1.79 1.63 
50 3.15 2.05 1.86 
75 3.99 2.34 2.13 
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II.  والرفاھیةتعزیز العالقة بین النمو 
 

  .واألمن السالم ارساء وصیانة ھو تخفیف من الفقرو ازدھار مشتركالى  یترجم، وكیف، وما إذا كان للنمو االقتصادي المتطلب الساسي

 تدھور األوضاع یمكن أن یضع، بالعكس، والعكس المتكرر مخاطر العنف یمكن أن تخفف منعلى نطاق واسع  تنمیة شاملةان عملیة 

، 2003منذ عام  كبیرة أعمال عنف طائفیة التي شھدت، نینوى محافظةف  .دالسالم الھش على المحك بشكل حا االجتماعیة واالقتصادیة

نصف ملیون فر و، سیطرة المسلحین اآلن تحتترزح ، 2012و  2007بین عامي  نقطة مئویة 11بنسبة  الفقر زادت معدالتوحیث 

 .الصراع ھناك شخص من دائرة

 یتطلب اطار سیاسة شاملة لتعزیز رفاھیة الشعب العراقي منھجا یتالف من ثالثة محاور: 

 للتنمیةاساسي  ھو متطلبالنمو االقتصادي واألمن و ارساء السالم ، 

 القطاع الخاص ة وتلك التي یقودھااألنشطة غیر النفطی لصالح تنویع االقتصاد، وتعزیز عائدات النفط، وإدارة النمو االقتصادي الحفاظ على.  

  .اآلن البذور أن تزرع یجب والطویل،المتوسط  في األجلین سوف تؤتي ثمارھا في حین أن ھذه

 رأس المال البشري العجز في معالجة، مع للسكان المتعددةالضعف و الحرمانحاالت  لمعالجةشبكات الحمایة وشامل ل نظام فعال تطبیق. 

 
 

 عیوالتنوالنمو االقتصادي وادارة النفط  
 

بعیدا عن  االقتصادع یتنومرھونا بالنمو االقتصادي و ومستمرة كبیرةرفاھیة مكاسب  تحقیقسیكون واألمن،  استعادة السالم باالضافة الى

والصادرات  النمو على النفط لتحقیق، فان االعتماد الكبیر النامیة األخرى العدید من البلدان كما ھو الحال في، في العراق  .النفط

 تعزیز علىعلى المدى القصیر  اغناء القطاع الخاص تفضل شاملة وغیر ضیقة ضمن سیاق ھیكل سلطة یحدث ایضااإلیرادات الحكومیة و

مكاسب  إلى الموارد الطبیعیةریع  ترجمة فإن ،2012لعام  حسب ما یبرزه تقریر للبنك الدوليبو .  68على المدى الطویل الجماعیة الرفاھیة

 عملیة أكثر شموال فضال عن، ولمواطني الدولة االستخراجیة للشركاتسواًء  الحكومة على ماضي الموثوق الزمني االلتزام تتطلب تنمویة

 .العاموتوفیر الصالح تقدیم الخدمات  نحو االستثمار في عائدات الموارد تخصیص بحیث یتم والمساءلة العامة لصنع القرار

 العائدات من بنشر جمیع بالفعل التزمت حكومة العراق، 2008، وفي عام عائدات النفط من شفافیةقدر أكبر تحقیق  أولى ھي رئیسیة خطوة

 2012لعام  االقتصادیة القطریة العراقالمذكرة اوصت   فقد ذلك فضال عنو  .االستخراجیة شفافیة الصناعات في إطار مبادرة قطاع النفط

 إیرادات النفط تقلبات تأثیر للحد من الماليصندوق االستقرار و ةالسیادی  لي" للثروةاحتیاطي ما صندوق" بإنشاءمراجعة اإلنفاق العام و

إعادة و وتخصیص الموارد؛ الكلیة المالیة بین السیاسات الروابط وتعزیز لإلنفاق العام التوجھ االستراتیجي تحسینو االنفاقیة؛ على السیاسة

 .الحالي اإلنفاق الرأسمالي كفاءة وزیادة، االستثمار الرأسمالي نحو اإلنفاق توجیھ

على المدى  في المقام األول الحكومة استجابةكان  المدى المتوسط،على  ھي الرئیسة في العراق التحدیات، في حین أن ذلك وفضال عن

تحدیات التنمیة لتصدي لومن أجل  . تنویع االقتصادل مصاحبة رؤیة من دون، إنتاج النفط التوسع السریع في الضغط باتجاهو القصیر،

 2012وات الطبیعیة. البنك الدولي االیجارات الى الثروة؟ االقتصاد السیاسي للتنمیة التي تقودھا الثر  68
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 امالئم امناخ وھو ما یتطلب بدوره أمرا أساسیا، متنوع قطاع خاص بقیادة خلق فرص العمل فيالتوسع سیكون  البالد، المتعددة التي تواجھ

 .عمل مرنة ومؤسسات سوق وآلیات، تنافسیة بشروط، وتوافر التمویل لالستثمار

سوق محلیة و، ةطبیعی ومراكز تكتل محلي، متنوعان ومناخ جغرافیامثل تصاد متنوع قال العناصر األساسیة لدیھ بعض العراق في حین أن

و العمل المصرفي  البناءقطاعات في  القطاع الخاصتوسیع دور لوھناك فرص   .مع مرور الوقت االفاق ھذه تآكلت فقد - إلى حد ماكبیرة 

 خدمات البنیة التحتیة استثمارات كبیرة في، أھملت التي طالماالزراعة،  ستتطلب . المناسبة إذا ما توافرت البیئةالصناعة والسیاحة، و

یمكن  في الوقت المناسب،  .المحليتحفیز االقتصاد و سبل المعیشة في الریف حمایة فیھا القدرة على ولكن، واالشاد الزراعيوالتكنولوجیا 

عن  ، على سبیل المثال، والصناعة قطاع النفط تعزیز الروابط بین وأخیرا، یمكن  .ان تكون أساسا للمنافسة في المستقبل االستثمارات لھذه

 .في صناعة النفط تعقیدا المستخدمة األقل المكائن الصناعیة أو الصناعات الخفیفة في مجال من القطاع الخاص المنتجین طریق تشجیع

فإن  بدال من ذلك، .واألعمال الكفاءات المنافسة بما یخص على في القدرة القطاع الخاص مزاحمة عدم القطاع العام لزاما على سیكون

والبنیة التحتیة التعلیم في مجاالت الصحة و المھمة االستثمارات وتوظیف بشكل كفوء كبیرةال ھو استخدام عائداتھاحكومة الرئیس لل التحدي

 )..PER العراق، (البنك الدولي والفئات الھشة ءللفقراشامل لشبكات الحمایة جیدا و مستھدفإنشاء نظام والتنمیة اإلقلیمیة، و

 لتحدید المستفیدین آلیات وجود، والذي یتطلب على المواطنین لریع الموارد التوزیع المباشر في بعض األحیاننودي ، سیاق األخیر في

لمواطنین، في حین ل التعدین عائداتمن  أرباح مقسوم منغولیافي  الوطنھبات  صندوق یدفع، على سبیل المثال .إجراءات الدفع وضمان

 الف نسمة. 600لمواطني الوالیة البالغ عددھم  سنویاأمریكي  ملیار دوالر أالسكا الدائم صندوق یوزع

قد جعلت  التكنولوجیا في التحسینات ألن على نحو متزاید (DDP) المباشرة مدفوعات مقسوم األرباح ھذه األنواع من وتتم الدعوة الى

من األنواع األخرى  وھي اقل تشوھاالرفاھیة  تعزیز في أكثر فعالیة یمكن أن تكون ھاألن على نحو متزاید، ممكنة واسعة النطاق التحویالت

 العقد االجتماعي، وبالنظر إلى ومع ذلك .69بالضرائب عندما تقترن المواطن والدولة بین العالقة ان تعزز یمكن، وألنھا التحویالت من

 إضعاف قد تزید من التحویالت فان ھذه األنواع مناإلعانات، المصدر الوحید لفرص العمل و الدولة باعتبارھا إلىینظر  حیث الحالي

 األسواق المحلیة على قدرة ستعتمد رباحاأل توزیعات ھذه األنواع من فإن نجاح، ذلكوفضال عن  .مواطنیھاالعراقیة و العالقة بین الدولة

 .بحت تأثیر تضخمي نقیضعلى  الرفاه إلى تحسین النقد تدفق لترجمة واالقتصاد المحلي

 بقیادة القطاع الخاص فرص عمل توفیر 
 

 غالبا ما، في جمیع أنحاء العالم  .للعراق األساسیة التحدیات اإلنمائیة من ال یزال واحدة فرص العملمتنوعة من و مجموعة كبیرة ان إنشاء

 المحرك األساسي عادة ما یكون والقطاع الخاص العمل؛ في المدخوالت منزیادات والفرص العمل  في التوسع التخفیف من الفقر یحرك

 بین الذي یجمع وعدم االستقرار انعدام األمن ھو كثیرة من البالد في أجزاءنمو القطاع الخاص ل األساسي العائق  .لخلق فرص العمل

 .والنمو االستثمار مما یعرقل فرص متكافئةعدم وجود الفساد و المخاوف بشأن

 والتنفیذ الحواجز التنظیمیة منمستمدة  في المنطقة، العدید من البلدان األخرى كما ھو الحال في، الشركات المنافسة الحواجز أمام دخول

القواعد  وتبسیط بتوضیح 2012مناخ االستثمار لعام  تقویم یوصي .والرشوة الفسادفرص  یخلقاللوائح مما القواعد و وإنفاذ التمییزي

 July 2012 ,2012، تموز 333دیفاراجان واخرون. التحویالت المباشرة لالیرادات من الموارد في افریقیا، مركز التنمیة الدولیة، ورقة عمل   69

256 
 

                                                                    



 على قواعدال لتعزیز مع القطاع الخاص التي تتعامل العامة المساءلة في المؤسسات وتعزیز، المشتریات العامة الشفافیة في، وتعزیز القائمة

 .واألنظمة تنفیذ السیاسات السلطة التقدیریة في

 التنظیمي یخفف العبءأن الترخیص التسجیل وإجراءات تبسیط ل یمكن  .مھماتحدیا  في العراق الكبیر القطاع غیر الرسمي یشكل كما

 . للشركات الصغیرة واالمتثال دخولال سھولة لضمانالتنظیمي و الضریبي النظام إصالح سیفعل ذلك كما الرسمي؛ في القطاع للدخول

 فيمن المنافسة  ةغیر الرسمیالشركات  سیمكنخدمات دعم األعمال التجاریة و فرص الحصول على التمویل، فان توسیع ذلك وفضال عن

و یمكن  والمنافع؛تكالیف الرشیدة لل على أساس المقارنة إلضفاء الطابع الرسمي علیھا تختار، فإن الشركات في النھایة  .االقتصاد الرسمي

 .التكالیف ھذه الفوائد تفوق عندمااالقتصاد الرسمي  أن ینمو

التمویل، األراضي و ومحدودیة فرص الحصول على والنقل؛ التحتیة للطاقةالبنیة  بسبب عدم وجود نمو القطاع الخاص معوقات كما واجھ

، البنیة التحتیة لتحسین نوعیة مع القطاع العام شراكة في لكي یلعبھ للقطاع الخاص قويو دور محتمل ھناك  .قوة عمل ماھرة وعدم وجود

 إصالحات القطاع المالي تكون ھناك حاجة إلى سوف لمثل،وبا .االستثمار الكافي لجذب البیئة التنظیمیة إصالح سوف یتطلبولكن ھذا 

التسجیل تسھل األراضي واستغالل  اللوائح التنظیمیة التي تحكم تخفیفو  .الخاصة للشركات التنافسي فرص الحصول على التمویل لتوسیع

 .سیكونان مھمان أیضا كضماناستخدام الملكیة و

تواجھ معوقات بسبب البیئة المحلیة غیر اآلمنة في أجزاء كثیرة من البالد، ومن ناحیة  في العراق من جھة التكامل المحلياقتصادیات 

األفراد  أخرى، من خالل التنفیذ المتفاوت للوائح التنظیمیة والعجز الحاد في البنیة التحتیة. من جانب و نتیجة النعدام األمن والعنف، یبدو أن

عدم القدرة على  فان نحاء البالد لكسب عوائد مناسبة على خصائصھم. بدال من ذلك،في العراق یجدون صعوبة في التحرك في جمیع أ

مبالغ أقل بشكل ملحوظ بسبب المكان الذي  ونكسبذلك فان االفراد ذوي القدرات یخالف بالھجرة بحثا عن عمل مجزي، یعني أن األفراد 

 یعیشون فیھ.

لھا  التي یسعى المھارات التقنیة البراز المناھج الدراسیةإصالح الخاص و القطاع مع بالشراكة المھني نظام التعلیم والتدریبان تعزیز 

التي المزایا وساعات العمل و، فان األجر اآلن كما ھو علیھ الحال  .المھارات فجوة في سد سیكون مھما بشكل أفضل القطاع الخاص

واالبقاء اجتذاب على  القطاع الخاص قدرة یحول دون القطاع الخاصفي ولئك الذین یعملون بالنسبة أل القطاع العامموظفو  یحصل علیھا

ان  برامج التدریب على مھارات العمل األجور و وامتیازات الضریبیة للجمع ما بین الحوافز یمكن، على المدى القصیر .الكفاءات على

، المنافسة، وتعزیز الشركات وخروج دخول فلتخفی ال یوجد بدیل المدى المتوسط، ولكن في  .التوظیف لتوسیع یشجع القطاع الخاص

 .نمو للالمؤاتیة  البنیة التحتیة وتاسیس تكافؤ الفرصوضمان 

و  المكانیة للبالد تجزئةال من حیث مظاھر ذلك أبراز وقد تم بالفعل  .والصراع الھشاشة ھو لتنمیة القطاع الخاص الشامل السیاقفي 

الدول التي تمر بمراحل  الخاص في تطویر القطاع مشاریع من المعرفة المكتسبة لالستفادة من بالتالي من المھم  .القصور في البنیة التحتیة

ظھور  خصوصا بعد ، یبشر بخیر " الموارداسلوب ممر  "، فان  النفط والغازمن  العراق الھائلة مراعاة ثروات مع  .شاشةالنزاع والھ

من القطاع  من قبل المستثمرین التكمیلیة االستثمارات مجموعة من ھي استخدام رئیسة الفكرة  .أفغانستان الموارد في ممر اسلوب دروس

 موازیة ضروریةال التدخالت، وبالطبع . غیر مباشرة أنشطة تولد بطریقة الطبیعیة تنمیة الموارد إلدارة والحكومة الدولي والمحلي الخاص

متاخمة  كبیرة موارد ألن ھناك لھذا النھج قویة لدى العراق إمكانیات  .الطبیعیة لتنمیة الموارد شامل نمط وتشجیع للحفاظ على األمن
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حقول ، في حین ان  أنھارھا محاذیة على طول  تاریخیا كانت فان البالد ذلك، فضال عن  .عالیة الفقرلمحافظات التي تكون فیھا مستویات ل

 سة (بغداد والموصل).الرئی ازاء المراكز السكانیة أكثر انتشارا ھي النفط والغاز

الخاص قطاع للتمّكن  بطریقة للعراق والجغرافي السكاني في الھیكلالغاز النفط و قیمة سلسلة رسم ان یركز على  الموارد ممرنھج ویمكن ل

 ممر إن نھج .السائدة وفرص العمل ریادة األعمال في والحكومة من قبل الشركات العالمیة واسعة النطاقال االستثمارات من رفع المحلي

انھ بطبیعة ، على الرغم من الرئیسة طرق التجارة المتولدة من  النشاطات غیر المباشرة االستفادة منفي  أیضا سیساعد العراق الموارد

 تقف عندماو  .والخلیجسوریة ل تاریخیا المھمة الطرق إعادة فتح اال عندما یتم األراضي لتجارة الفوائد الكاملة ال یمكن أن تتحقق الحال

 .من القطاع الخاص المحتملة التحویلیة االستثمارات لتحفیز وسیلة فعالة الضمانات، قد تكون االستثمار عائقا امام المخاطر السیاسیة

III. دماج والحمایة االجتماعیةتعزیز اال 

 العالقات المالیة ما بین الھیئات الحكومیة 
 

الفصل  كما الحظنا في  .العراق ة فيیالحكوم المستویات بین أثر العالقة إلى  الفقرفي محصالت  التقسیم الجغرافيحسب بالتفاوتات تشیر 

 غیر المنتظمة باقلیم المحافظات  .تتمتع بحكم شبھ ذاتي منطقة واحدة مع موحدةدولة  : غیر متماثل تطور ھوالنموذج الحالي االول، فان 

لم تتحقق ، ولكن الالمركزیة اتجاه المزید من في یتحرك العراق .امامھا الحكومة المركزیة وخاضعة للمساءلة من قبلأغلبھا  تدار

 المكانیة الفروقات .2013عام والمعدل  2008المحافظات غیر المنتظمة باقلیم لعام  قانون المنصوص علیھا في الصالحیات للمحافظات

 الفروقات ھذه .یحقق المزید من العدالةامرا  بالضرورةیكون  لن للمحافظات إعطاء المزید من الصالحیات بأنھ مجرد اشارة تحذیر ھي

 الضعیفة للمحافظات على سبیل المثال، مستوى المحافظات القدرات على بالتباین في مرتبطة تبدو )بتقدیم الخدمات تلك المتعلقة وخاصة(

  .الموازن تلعب دور الى االدوات لكي أیضا الحكومة المركزیة تفتقر، من ناحیة أخرى  .في جنوب العراق المحرومة تاریخیا والمحافظات

تقدیم  من حیث النتائج المشتركة استھداف قادر على مماثلة اداة، ال توجد الغذاءلتوفیر  وطني فعال ھو برنامج بینما نظام التوزیع العام

معالجة أوجھ  كن قادرة علىت لمأن الحكومة كما یحمي الفقراء،  بحیث التحویالتنظام للضرائب و العراقیمتلك  ال . التحویالتأو  الخدمات

   .مستوى الخدمات االساسیة القدرات علىفي  القصور

من یمكن   المسارات التي عدد من، ھناك غیر مؤكدة غیر المتنظمة في اقلیم المعدل قانون المحافظات تنفیذ احتماالت على الرغم من أن

تزوید  من خالل "من أسفل إلى أعلى"المساءلة  یمكن تحسین أوال،.  بینھا التنسیقتحسن  ان و من ان تتعزز ةیالحكوم خاللھا للمستویات

 الحصول على فھم حتى یتمكنوا من، العامة فقامستوى المر التخصیص الى الموازنة من تدفقات حول أكثر أھمیة بمعلومات المواطنین

 المركزیة من الحكومة مشترك من خالل التزام "أسفل الى أعلى"من  المساءلة یمكن تعزیز ثانیا،  .واالحتیاجات بین التمویل أفضل للعالقة

 توافق في اآلراء بشأن ینبغي أن یشمل ذلك والعامة؛ في الخدمات االجتماعیةالكبیرة  الفجوات لمعالجةمجالس المحافظات والمحافظات و

، على أكثر عملیة لجعلھا الحالیة جھود بناء القدرات صقل مركزیةالحكومة ال ثالثا، یتعین على  .تحقیقھاالالزمة ل األھداف والموازنات

 شكل تدریب بناء القدرات، اتخذ في كثیر من األحیان األھداف؛ أو تطویر اإلنفاق مباشرة بأنشطة بناء القدرات من خالل ربطسبیل المثال 

من أجل ان تقویمھا ینبغي إعادة  مزید من التمویل للمحافظات القائمة لتوفیر المبادرات أخیرا .المھام الیومیة منفصلة عن ورش عمل أو

 .اإلنفاقعلى  مع القدرة تكون متماشیة
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زیادة  مع المحافظة، فيبرمیل المنتج دوالر أمریكي واحد لل ( المحافظات على "لبترو دوالرل" التوزیع الحالي واضح في ھناك خطر

 لجمیع اإلنفاق مھام مجموعة من االتفاق على سیكون من األفضل . اإلنفاق درة علىالق یفوق سوف أن التمویل ،)دوالرات 5تصل  مقترحة

عندما  اإلیرادات مھام إعادة النظر في یمكن، في مرحلة الحقة  .ھذه الواجبات التمویل ومن ثم یتبع والحاجة، القدرة على أساس المحافظات

 بالتوافقالمھام  المساءلة، یمكن تصمیم متالئمة مع آلیات النفقات واإلیرادات مھامتكون  یجب أن كماو  .تطورا ھو أكثر المالي یكون النظام

 .غیر المنتظمة في اقلیم قانون المحافظات تنفیذ مع

 العجز في رأس المال البشري معالجة
 

 المعلمین من الكوادر، مع فقدان رأس المال البشري ثروة كبیر من استنزاف یعاني العراق من، وعدم االستقرارعقود من العنف نتیجة ل

الكثیر  التي تواجھھاالقیود المالیة ، وودمارھا لتعلیمل البنیة التحتیة، فان تدھور ذلك وفضال عن  .المھنیین الطبیینواألكادیمیین و الماھرین

 ان العدید من األطفالافضت الى  قد سوق العمل المحدودة على العوائد، و الكثیرون الذي عبر عنھ االھتمام بالتعلیم، وعدم من األسر

 یكن أداء لم  .في العراق واعدةالتي كانت  لثروة رأس المال البشري اكبیر تآكال و یمثل ذلك  .التعلیم االبتدائي یكملوا ابعد من العراقیین ال

في  ، العنف الناشئ الذي طغى علیھ، و یبقى النظام، نظام العقوبات مباشرة من الترتیبات المؤسسیة تأثرتإذ   :أفضل بكثیر قطاع الصحة

تبقى   .غیر مكتملي النمو یولدون سر الفقیرةاأل األطفال الذین ینتمون إلى فان ثلث، بشكل شامل توزیع األغذیة على الرغم من  .أزمة

عدد قلیل وحي، میاه الصرف الصجمع القمامة و خدمات یحصلون على من نصف السكان أقل مع، معرقلةتقدیم الخدمات جوانب أخرى ل

 .األسر الریفیةجدا من 

 جمیع وصول مستوى أساسي من لضمان للخدماتالبنیة التحتیة الصحة والتعلیم و لالستثمار في استثمارات كبیرة وھناك حاجة إلى

حسب ما ب مقلقامر  تعلیمھممواصلة  العدید من األطفال فيمن جانب  ھتماماال ان عدم  .موظفین مؤھلینھذه تحتاج إلى والیھا،  العراقیین

ھناك تكون مناسبة الحتیاجات الیوم، وأن ل إلى مراجعة قد تحتاج المناھج أن، وبتدھورت التعلیم قد جودةیشیر إلى أن و  ھتم التعبیر عن

 .التدریسطرق   وتحسین تدریب المعلمین في استثمارات حاجة إلى

السالمة، فان  حول المفھومة المخاوف وباالضافة الى  .والمواظبة علیھا بالمدارس الفتیاتالتحاق  لضمان أكثر دقة سنحتاج إلى اعتماد نھج

تعلیم  حول قیمة المعاییر تشیر إلى أن نھاعاالنقطاع  إلى أو االلتحاق بالمدرسة لعدم التي كثیرا ما یستشھد بھا  "االجتماعیةاألسباب "

  :بالدراسة یضمن التحاق الفتیات المدرسة لن بناء مجرد  .تعلیم البنات في الحد من تلعب دورا وسمعتھن شرفھن والمخاوف بشأن الفتیات

المعلمات  كادر من بما في ذلك تطویر یراعي الفوارق بین الجنسین تعلیم نظامل تصمیم الى ذلك الى باإلضافة تكون ھناك حاجةقد 

 المدرسات كاف من كادر عند غیاب . آمنة وموثوق بھا توفیر وسائل نقلعند الضرورة،  و، للبنات والبنین ومراحیض منفصلة،  المؤھالت

 (CSP) المجتمع برنامج دعم خفف، على سبیل المثال .كمعلمات اضافیات للخدمة المتعلمة المحلیة المرأة مھارات یمكن تطویر المدربات،

 أعطیت .المدرسات من لضمان عدد كافي لمدارس الحكومیةفي ا للمعلمین المتطلبات التعلیمیة في باكستان الریفیة في منطقة بلوشستان

كیم، الدرمان ( التحاق الفتیات بالمدارس معدالت البرنامجنتیجة لذلك، رفع و الفجوة، للمساعدة في سد تدریبا إضافیا ھؤالء المعلمات

 .)2005البنك الدولي و  1998واورازیم، 

 العثور على عمل أو عدم كفایة الموارد المالیة بسبب یتسربون أو یلتحقون بالمدارسال ، األوالد خاصة، أن العدید من األطفال حقیقة

 مختلف المستویاتعلى استكمال و، بااللتحاق بالمدارس المشروطةحوافز المالیة دور لل أنھ قد یكون ھناك یوحي، اسرھملمساعدة 

 التي تعیر االعراف والتغلب على إلبقاء الفتیات في المدارس مستھدفة تدخالت تكون ھناك حاجة إلى یمكن أیضا أن وبالمثل،  .التعلیمیة
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، وفي بعض مھمة آثار لكي یكون لھا (CCT)  النقدیة المشروطة التحویالتبرامج  تم تاسیس مجموعة من  .لتعلیم الفتیات قیمة ضئیلة

 .الوقائیة االستفادة من الخدمات الصحیة فيدات ، زیا والمواظبة علیھا االلتحاق بالمدارس كبیرة علىكانت إلى حد ما  الحاالت،

المرحلة  من المزید من األطفالانتقال  في ضمان كان فعاال، على سبیل المثال، في المكسیك)Opportunidades( فرص برنامج

 ازدیاد معدالت االلتحاق بالمدارس مع،  لھ آثار إیجابیة غیر مباشرة أن أیضایبدو و في المناطق الریفیة، الثانویة االبتدائیة إلى المرحلة

بشكل غیر  قد تكون مفیدة النقدیة المشروطة التحویالتبرامج  ھذه األنواع منفإن ، ذلك وفضال عن   70 .غیر المؤھلین األطفال حتى بین

 تجد .الھامش على للدراسة اعلى محتملة وعوائد مالیة كبیرة، تواجھ قیودامنخفض، و بتحصیل علمي التي  تبدأ، لألسر الفقیرة متناسب

 المدرسة السنة األخیرة من في للفتیات المنح الدراسیة أعطى، زاد برنامج في كمبودیاف  .االساسیة القضیة أن ھذه ھي العدید من الدراسات

 من أسرالمنحدرة  للفتیات نقطة مئویة 50 بنحو من االلتحاق  )للحد من الفقر الیابانصندوق ( من التعلیم الثانويالسنة األولى االبتدائیة و

 71 .)2008شادي وفیلمر ( األغنى في األسر للفتیات نقطة مئویة 15 معاقل ثراء، مقارنة 

اصابة االطفال بنقص من  تخفضفھي  :مختلطة فان األدلة الصحیة للطفل تحسین النتائج على النقدیة المشروطة التحویالت تأثیر من حیث

 0,17بنحو ، والتي زادت  نیكاراغواشبكة الحمایة االجتماعیة في   .بین بعض السكانفقط البلدان و في بعض التقزم أولعمر لبالنسبة  الطول

حسن برنامج االسرة في العمل    كولومبیاوفي  ؛ سنوات  5 الذین تقل أعمارھم عن لألطفال العمر للطول مقابل  Zدرجة ـل نقطة

)Familias en Acción(   درجاتZ اانخفاض مما یعني نقطة، 0.16بنسبة  تقل أعمارھم عن سنتین تمت معالجتھم والذینالذین  لألطفال 

 األخرىالتقویمات  .  )2005و اتاناسیو واخرون  2005( مالوشیو وفلور  للنجاح مثاالن التقزم، ھما احتمال مئویة في نقاط 7بنسبة 

و باكسون وشادي  2008، ھودینوت 2008(ماكور،شادي و فاكیس   أي آثارفیھا  جدوال تنیكاراغوا واالكوادور و في ھندوراس للبرامج

2008( 

 على البقاء في المدارس اما اشترطت على الفتیات الفتیات تحفیز نجحت في التي  النقدیة المشروطة التحویالت  بعض برامج فان وأخیرا،

 برنامج ادخلت  بنغالدیش 1944الزواج المبكر. في عام  أدت الى انخفاض معدالتانھا  أو غیر متزوجات بان یبقین الحصول على الفوائد

الحضور ودرجة اختبار  بشرط حفاظھن على حد ادنى من معدل من اإلناث الثانویةالمدارس  یمنح راتبا شھریا لتالمذة FSPرواتب النساء 

، مما مكن تضاعف أربع مرات تقریبا ویةفي المدارس الثان فان التحاق الفتیات العشر القادمة، على مدى السنوات وبقائھن بدون زواج.

على  مشروطة نقدیة تحویالت،  النقدیة لتحویالتل Zomba برنامجوفي مالوي قدم   .بین الجنسین في التعلیم من تحقیق التكافؤ بنغالدیش

 .آخر مثال جید ھو اللواتي یواظبن على الدراسة الفتیات

 ٪40 كانت نقدیة مشروطة، التحویالتوقدمت لھن  البرنامج، في بدایة لم یلتحقن بالمدرسةاللواتي  الفتیات المراھقات إلى أنالتقویم خلص 

، مثل ھذا الوضع في ھیدل ذلك على أن  .التحویالت لم یتلقین في مجموعة السیطرة اللواتي من البنات سنة واحدة بعدلزواج أقل احتماال ل

انخفاض للفتیات و بین تقدیم التعلیم ھذه الروابط .للزواج المبكر یواجھن خطر اعلىاللواتي  للفتیات تأثیر وقائي یكن لھ لمفان التعلیم 

عالقة نظرا لل  .وأطفالھن یصبحن قادرات بشكل افضل على رعایة أنفسھن، یتزوجن عندما أن الفتیات أیضا تعني قد الزواج المبكرمعدالت 

 د غیر مؤھلین في مجتمعات برنامج  فرص االطفال الذین ھم بالكا –) ان الزیادة كانت نتیجة لالثار المتكافئة 2008یقول بوبونیس و فینان (  70
Oportunidades    كانوا من المرجح ان یلتحقوا في المدارس الن نظرائھم المؤھلین كانوا في المدارس 

ھي االكبر لالطفال الذي لھم اقل المیول لاللتحاق بالمدرسة عند  Oportunidades ) یجادالن على ان برنامج 2005في المكسیك، بھرمان و تود (  71
في االكوادور كان لھ تاثیر كبیر في االلتحاق بالمدارس   BDH) یظھرون ان برنامج 2008الخط االساس. واخیرا، فان اوستیربیك و بونس وشادي (

 . في المائة  40بین االطفال حول الـ  في المائة لوسائل غیر مباشرة ولكن لم یكن ھناك اثر 20لالطفال لحوالي 
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على الجیل  غیر مباشرة یكون لھذا االمر آثارا، فقد في العراق ذیة لدى األطفالسوء التغل السلبیةالنتائج و األمومة المبكرة بیناإلیجابیة 

 .القادم

 مجموعة كبیرة بتولید یكون مصحوبا عندما في المدى المتوسط أرباح مقسومسیولد  التنمیة البشریة، فان االستثمار في وعلى ایة حال

في القطاع  األقل تعلیما العمالستیعاب السیاسة الحالیة ال  .في سوق العمل االستثماراتھذه  تجاري المنتجة التي فرص العملمتنوعة من و

 لالستثمار في الحوافز، على ومن ثم، على مستوى المرحلة االبتدائیة عوائد التعلیم قد أبطات من في قطاع األمن فرص العمل وتوسیع العام

 .التعلیم في المدارس المزید من

 بحسب المنطقة الجغرافیةلبرامج المستھدفة االشغال العامة وا 
 

والسبب   . من الناحیة السیاسیةإصالحھ صعب جدا ، فقد كان ومن ثم، الفقراء التي تغطي الوحید شبكة األمان ھو حالیا نظام التوزیع العام

الحصص  تعتمد اعتمادا كبیرا على السكانمن  اقسام كبیرة، مما جعل للحمایة االجتماعیة مستدام آخر نظام عدم وجود أي الى حد كبیر ھو

تأمین من الصعوبة تنفیذ وسائل بدیلة ل  في البالد وانعدام األمن جعلت حالة عدم االستقرار وفي الوقت نفسھ، . صالحإلوتقاوم ا، التموینیة

فإن  ، برامج أخرى فبدون تنفیذ، ونتیجة لذلك  .المحلي النشاط االقتصادي إنعاش أو من خالل التدخل الحكومي إما من خالل، سبل العیش

یكون من سوف و االجتماعیة،الرفاھیة  سلبیة على عواقب ، ستترتب علیھبما في ذلك االستھداف لنظام التوزیع العام واحد إصالح أي

 .تنفیذه الصعب

 مختلف أبعاد لمعالجة جموعة متنوعة من البرامجم الذي یتضمن شبكة الحمایة االجتماعیة الشاملةتنفیذ تدریجي لنظام ل ھناك حاجة ولذلك،

وفضال  . الخدمات األساسیة المساواة في الحصول على وضمان في رأس المال البشري لسد الفجوة ذلك التدخالت یجب أن یشمل . الحرمان

قضایا  لمعالجة أمرا أساسیا الفقر للحد من مكانیا البرامج المستھدفةسوف تكون و، اإلھمال عقود من أجزاء البالد من بعض، عانت ذلكعن 

 .نظام التوزیع العام قبل إصالح كل ھذه یجب تنفیذھا . الرفاھیة والھشاشة

، في المدى القریب والدخل توفیر فرص العمل لدیھ القدرة على مكانیا متباینة مكونات مع، على الصعید الوطني األشغال العامة برنامج

ھي  الرئیسة التصمیم والتنفیذ عناصر بعض  .عمل في المستقبلوالمھارات الالزمة لل وتقدیم الخدمات المحلیةالبنیة التحتیة  إلعادة بناء

بشكل فعال و، القطاع الخاص دون ان یزاحم من منخفضا بما فیھ الكفایة بشكل متناسب، یجب تحدید األجر أوال، . للنجاح عوامل مھمة

على إعادة  البرنامج، یمكن ان یركز الریفیة بینما في المناطق .التكمیلي الدخل الى ھم في اشد الحاجة أولئك الذین یستھدف استھدافا ذاتیا

  .تقدیم الخدمات األساسیة من خالل ديماال العمل أعمال أن تستكمل، یمكن في المناطق الحضریة، البنیة التحتیة المحلیةاستعادة بناء و

المراكز الصحیة، وتحسین الطرق والمدارس و مثل القائمة، البنى التحتیة إعادة بناء أو صیانة أو إنشاء األشغال العامة ویمكن أن تشمل

المرافق العامة الطرق و تنظیف مستجمعات المیاه و وانشاء والحفاظ على التربة الري مثل والزراعیة المشاریع البیئیة المنشات الصحیة؛

 .وھلم جرا، وإعداد الغذاء الیومیةالرعایة  بما في ذلك والخدمات االجتماعیة األخرى؛

 على الرغم من الحیاة الیومیة ملموسة في تحسینات وعدم وجود، خاصة في أوساط الشباب، في العراق البطالةارتفاع معدل ان ، بشكل عام

،   بعد الصراعما مجتمعات ل في سیاقات أخرى  .العراقي شرائح من المجتمع تھمیش، یمكن ان یزید من النفط من الضخمة العائدات

المنظمات احدى  مع، بالتعاون حكومة لیبریا  .إلى العنف عودتھم مخاطر للحد منمخاطر المعرضة لل فئات الشباب عمدااستھدفت البرامج 

 بدوام كامل اعیةفي اعمال زر المقاتلین السابقینفي الدخول  بنجاح ساعدت المتحدة مع األمم بشأن العنف المسلح العملو  غیر الحكومیة،
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الوقت  المزید من لقضاء في البرنامج أكثر احتماال الذین شاركوا كان الرجال . ورأس المال االولي واالستشارات التدریب من خالل تقدیم

 تأثیرال لتولید كان ضروریا التدریبرأس المال و فإن الجمع بین، ومع ذلك ؛ 72مشروعةالنشطة غیر األفي وقت أقل و، الزراعة في اعمال

 ساعد في، الصراعزیادة فرص العمل والحد من ل لمجموعات الشباب نقدیة تحویالتالذي قدم ، في أوغندا فرص الشباب لبرنامج تقویم .

 73 .الدخل فيزیادات كبیرة مھن تتطلب مھارة و نحو العمل الزراعي التحول من

عمل في إعدادھم للیجب و، للبطالة أعلى معدالت الذین یعانون من الشباب خصیصا الستھداف برامج مماثلة یمكن تصمیم أیضا، في العراق

 أو المھنیة مھاراتالالتدریب على  الطلب منھم إكمال أو الشباب یمكن تشجیع من البرنامج، كجزء  .أسواق العمل الرسمیة فيالمستقبل 

 كمعلماتالتدریب المقدم  و، تقدیم الخدمات المحلیة تحسین فيالمرأة  زج كما یجب  .او برامج تعلم المھن وزجھم في االعمال االحترافیة

ورصده  سھلطرحھ بشكل  حتى یمكن من حیث التصمیمشفافا بسیطا و یجب ان یكون البرنامج  .أساسیة ومقدمات خدمات صحیة تكمیلیات

ان نظام رصد فعال، ربما   .عند الحاجة المؤقتالعمل  خیار بل دائمة یوفر البرنامج فرص عمل ینبغي أن ال . المنخفضة القدرات سیاق في

  .في ھذا الصدد سیكون ضروریاستحقاقات نظام التوزیع العام ال "البطاقات الذكیة" إلى المقترح یكون متصال بالتحول

  .جمة ستعود بفوائد الشاملة برامجال، فإن الجنوب المناطق الریفیة في، وخاصة في مرتفعة جدا معدالت الفقر المناطق التي تكون فیھا في

ونظرا   .مكانیا البرامج المستھدفة یمكن تنفیذ حیث الفقر الشدید جیوب في تحدید قید التنفیذ التي ھي خارطة الفقر تساعد ممارسة سوف

البالد، فان  في ھذه األجزاء من للسعرات الحراریة كمصدر األكبر على نظام التوزیع العام واالعتماد سوء التغذیةرتفاع معدل انتشار ال

  .أیضا یمكن النظر فیھا، المحتوى الغذائي للحصص الغذائیة وتعزیزالمكمالت الغذائیة 

 في حال . استحقاقات نظام التوزیع العام لتقدیم التعرف على الھویة بیومتریاب المرتبطة "البطاقات الذكیة` االنتقال إلىحكومة العراق  تدرس

 وتقدیم الخدمات في البنیة التحتیة االستثمارات مزیج من تشمل أعاله والتي البرامج المقترحة، فان سلسلة جید  بشكل تنفذوصممت 

على  موحد نظام ایصال دمجھا فيیمكن العمل،  أو الصحة والتعلیمب والمشروطة مكاني أو بشكل فردي المستھدفة النقدیة التحویالتو

وعلى ایة حال، ال   .منع الفساد والتسرباتو،  نظم االیصالوضمان عمل  ،المستفیدین لتتبع أساسیا وسیكون ذلك  .شامل سجل أساس

 .بالغ األھمیة یخص التصمیم تحدیا یبقى ھذا االمر وفي أشد الحاجة إلیھا  ألولئك الذین فوائدھا تعود یضمن ذلك أن
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