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امللخص التنفيذي:  

الفساد -  الرشيد وحماربة  املالية يف حتسي شروط احلكم وأتسيس احلكم  الشفافية  ُتساهُم 
والبريوقراطية. 

مُيكُن تشجيع الشفافية املالية واملساءلة البلدان النامية من استخدام املساعدات والقروض - 
لتحقيق أهداف التنمية وخفض الفقر.

للقواني -  الفعلي  والتنفيذ  السياسية،  اإلرادة  تنقصها  العراق  يف  املالية  الشفافية  ُخطُوات 
واالتفاقيات وضعف حاكمية القواعد التنظيمية والرقابية على أداء املصارف وأسواق املال.

عدم تطبيق الشفافية املالية يف العراق، وعدم اختاذ اإلجراءات الفعَّالة ملكافحة الفساد أدَّت - 
إىل عدم استقرار اقتصادي انتج من الفساد املستشري يف مؤسسات الدولة، وتذبذب منو الناتج 
احمللي اإلمجايل، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة ووضع العراق يف القائمة السوداء للدول ذات اخلطورة 

املرتفعة يف غسيل األموال، ومتويل اإلرهاب.

لألزمات -  نتيجة  كبرياً؛  حتدايً   2014 عام  بعد  من  العراق  يف  عمل  فرص  خلق  يُعدُّ 
املتفاعلة، وما يعانيه أرابب العمل من ضعف احلصول على االئتمان وصعوبته، فضاًل عن أنَّ أغلب 

املؤسسات التجارية صغرية ُتدار من قبل األفراد.

الفاعلة يف -  القدرات  املكاشفة والوضوح إىل خلق  املبنية على أساس  املالية  اإلدارة  تقود 
التخطيط، وحتديد أوجه القصور، وتبنِّ السياسات املناسبة اليت تدفع حنو ضبط قطاعات اإلنفاق، 
وتوسيع سوق العمل، والعكس صحيح، مبعىن أنَّ حجب البياانت ومسارات اإلنفاق حتول دون 

القدرة على ضبط األسس والقواعد الفاعلة يف تطوير أدوات اإلنفاق وقياس اآلاثر. 

تحسين مؤشرات الشفافية المالية ودورها في توسيع فرص 
العمل في االقتصاد العراقي

حنين عامر عايد القرغولي *

*ابحثة يف العالقات االقتصادية الدولية.
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املقّدمة

تدفقها  على  واحلرص  والبياانت  املعلومات  نشر  من  تعنيه  مبا  املالية  الشفافية  أصبحِت 
ملكافحة الفساد مطلباً دولياً؛ لتحقيق االستقرار السياسي واالقتصادي، عن طريق معرفة املواطني 
كيفية إدارة األموال العامة من قبل املاسكي على السلطة السياسية، إذ تتطلب اإلرادة السلمية 
اعتماد شفافية املوازنة ومساءلة القائمي أبمر إعداد وتنفيذ املوازنة وحماسبتهم على القرارات املالية 
اليت يتخذوها يف ما خيص اإليرادات وتنفيذ الصرف احلكومي، كما أنَّ السرية مل َتعد من حتافظ 
على سيادة الدولة بل أصبح شفافية العمل احلكومي من حيافظ عليها وعلى نزاهة الدول، إذ متنح 

الثقة بي احلاكم واحملكومي. 

املهنية  أوجه قصور يف  إىل  أدَّى  العراق  الفساد يف  وانتشار  املالية  الشفافية  انعدام  أنَّ  إال 
ر مدركات الفساد على أنَّه من أسوء بلدان العامل يف الفساد،  والنزاهة، إذ صنَّف العراق يف مؤشِّ
وعدم تطبيق الشفافية املالية. كما عاىن العراق بعد عام 2014 وضعاً غري مستقر نتيجة األزمة 
النفط(، كما أنَّ تظاهرات  العراق، واخنفاض أسعار  املزدوجة )احتالل داعش ألغلب حمافظات 
عام2019 للمطالبة بتحسي الوضع االقتصادي؛ نتيجة زايدة نسبة البطالة بي الشباب، فضاًل 
عن ذلك فقد جاء عام 2020 بفايروس )كوروان( الذي شلَّ حركة العامل ومنها احلركة االقتصادية، 
وعملِت احلكومة العراقية على تفادي األزمة االقتصادية على حساب املواطن وختفيض قيمة الدينار 
ي البطالة، وعدم وجود فرص عمل ال سيَّما بي الشباب  العراقي أمام الدوالر، ممَّا أدَّى إىل تفشِّ
من محلة الشهادات، وإنَّ هذه املشكلة أخذت ابالتساع عاماً بعد عام، ومل تنفع معها سياسات 

التجاهل والتغاضي.

الفاعلة يف  القدرات  إىل خلق  والوضوح  املكاشفة  أساس  على  املبنية  املالية  اإلدارة  تؤدِّي 
التخطيط، وحتديد أوجه القصور، وتبن السياسات املناسبة اليت تدفع حنو فتح مساحات جديدة 
يف سوق العمل، والعكس صحيح، مبعىن أنَّ حجب البياانت، ومسارات اإلنفاق حتول دون القدرة 
على ضبط األسس والقواعد الفاعلة يف تطوير أدوات اإلنفاق وقياس اآلاثر. وبذا فإنَّ كثرياً من 
األدوات االقتصادية احلاكمة ال ميكن املضي با إن مل تكن هناك إدارة مالية سليمة، فبما إنَّ آليات 
اإلنفاق تقاس ابلسعة املالية، فهذا األمر يرتبط بشدة ابلقدرة على خلق املزيد من الوظائف وضبط 

آليات اإلنفاق وأبوابه َوْفقاً لتلك املؤشرات. 
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أواًل: الشفافية املالية ومؤشراهتا يف العراق

تُعدُّ الشفافية املالية مبا تعنيه من إلزام الدول األعضاء ابلنشر الفوري لقوانينها وتشريعاهتا 
وغري  املباشرة  والضرائب  والتعرفة  الرسوم  ومستوايت  منتجاهتا  بتقييم  اخلاصة  اجلمركية  ونظمها 
املباشرة، وأي رسوم أو متطلبات مالية أخرى أو قيود على الصادرات أو الواردات أو قيود حتويل 
املدفوعات؛ هي لتمكي احلكومات األجنبية والتجار ليتعرفوا عليها1. ويُعرُِّف البنك الدويل الشفافية 
ا »التدفق احلقيقي والدائم املستمر للمعلومات السياسية واالقتصادية  يف إدارة األموال العامة على أنَّ
واالجتماعية وقت حدوثها حول املستثمرين ابلقطاع اخلاص والذين يستخدمون القروض وأموال 
االئتمان العامة واملقرتضي كذلك املعلومات حول متويل اخلدمات احلكومية وإدارة السياسة املالية 

والنقدية وأنشطة املؤسسات الدولية«2.

ا عنصر أساسي من عناصر املساءلة حتارب الفساد،  وتنعكس أمهية الشفافية املالية من أنَّ
األسس  وفهم  حَيُدث،  ما  على  واطالعه  املواطن  توعية  طريق  عن  احلكومية  األخطاء  من  وتقي 
املنطقية للقرارات اليت تتخذها احلكومة وموظفيها مبختلف املستوايت3، وميكن إبراز أمهية الشفافية 

املالية ابلنقط اآلتية4:

أ تُتيُح لُصنَّاع السياسات واجلمهور إجراء نقاش مبن على معلومات أفضل.	.

أ ُتسهُم يف إرساء قواعد املساَءلة وإبراز املخاطر احملتملة؛ لعمل إجراءات مبكِّرة على مستوى 	.
املالية العامة؛ ملواجهة األوضاع االقتصادية املتغرية واحلد من وقوع األزمات.

أ ُتساعُد على إعطاء فكرة عن مدى املصداقية املالية لبلد ما.	.

أ تعزيز االستقرار املايل واالقتصادي، فقد أكَّد فقدان ثقة األسواق ابحلكومات ذات العجز 	.
املايل أمهية الشفافية املالية العامة لالستقرار املايل واالقتصادي العاملي.

1. عصام أمحد البهجي، الشفافية وأثرها يف مكافحة الفساد اإلداري، دار الفكر اجلامعي، ط1، االسكندرية، 2014، ص18.
2. The World Bank, towards transparency and the World Bank draft, september 
6th, 1999,p3

3. حممد بن أمحد احلريب، درجة االلتزام مبمارسة الشفافية اإلدارية لدى األقسام األكادميية يف كلية الرتبية جبامعة سعود، اجمللة الدولية 
الرتبوية املتخصصة، اجمللد1، العدد6، 2012، ص317.

4. How Does the IMF Encourage Greater Fiscal Transparency?, available at the 
following link: www.imf.org.  

http://www.imf.org
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ُتساعُد زايدة الشفافية املالية يف زايدة التدقيق، إذ يُعدُّ تبادل املعلومات الضريبية بي الدول 
أداة قوية للتعامل مع عدم اإلقرار ابلدخل والثروة يف االقتصادايت النامية أو املتقدمة، وال شكَّ 
يف أنَّ املبادرات  اليت تقودها جمموعة العشرين يف هذا اجملال متثِّل منهجاً حُيدُث تغيرياً جذرايً يف 
الضرائب اليت تُفرُض على األثرايء عرب احلدود، وال بُـدَّ من مساندة املنظمات الدولية يف جعل هذه 

املعايري مالئمة للبلدان النامية.

وهناك عديد من املقاييس واملؤشرات املعرتف با دولياً، واليت تبيِّ لنا موقع العراق يف تطبيق 
الشفافية املالية منها:

موقع العراق يف خريطة العامل للفساد. 	

ُتصدُر خريطة الفساد من قبل منظمة الشفافية الدولية، ويُعدُّ العراق من الدول ذات اللون   
الغامق؛ ممَّا يدلُّ على انتشار الفساد وعدم تطبيق الشفافية، إذ ال ميتلك العراق مقوِّمات تُتيُح له 
نشر املعلومات بصورة واضحة أمام اجلهات الرقابية احمللية أو اهليئات غري احلكومية. كما أنَّ سهولة 
تداول املعلومات تُعدُّ من املعوِّقات األساسية للنمو، إذ كلَّما كانت املعلومة متاحة أكثر، توافرت 
القدرات يف فـَْهِم خارطة احلركة االقتصادية والتنبؤ حبركة السوق. ويقع العراق يف التصنيف األخري 

لسنة 2020 يف املرتبة 160 من جمموع 180 دولة، يف العامل. 

 اخلريطة)1( موقع العراق يف خريطة العامل للفساد

اخلريطة متاحة على الرابط اآليت: 
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ر مدركات الفساد. 	 مؤشِّ

ر الذي يصنِّف )180( دولة َوْفق املستوايت املدركة لفساد القطاع العام وَوْفقاً للخرباء  املؤشِّ
يستخدم مقياس من )صفر-100( إذ يكون الصفر األفسد و100 األنزه، ويُعدُّ العراق من الدول 
النامية اليت فشلت يف إحداث تغيري ملموس يف حتسي درجات مكافحة الفساد، ولذلك حصل 
على  درجة معيارية تبلغ 21 نقطة من جمموع 100 نقطة، وابلنتيجة فقد ُصنَِّف العراق من البلدان 

عالية املخاطر يف اإلدارة املالية بسبب عدم وجود سياسات واضحة لإلفصاح املايل.

ر مدركات الفساد للعراق خالل املدة )2014-2020( جدول رقم)1( مؤشِّ

عدد الدول الداخلة يف السنة
التصنيف

الدرجة اليت حاز عليها العراق من 
جمموع 100

املرتبة اليت حاز عليها العراق

201417516170
201516816161
201617617166
201718018167
201818018168
201918020162
202018021160

اجلدول من إعداد الباحثة معتمدة على تقارير منظمة الشفافية الدولية على الرابط اآليت:

 www.transparency.org

ر املوازنة املفتوحة بوصفه معياراً لقياس الشفافية املالية: . 	 مؤشِّ

هو حتليل ومسح شامل لتقييم ما إذا كانِت احلكومات املركزية يف بعض دول العامل تقدِّم 
معلومات عن املوازنة، وتتيح فرصة للمشاركة يف مراحل إعداد املوازنة، وهو املسح املستقل الوحيد 
الذي ينفَّذ يف دول ِعدَّة بشأن شفافية املوازنة يف العامل، وأُْطِلَق يف عام 2006 استجابًة لطلب 
اجلوالت  وركزِت  العامة،  املوازنة  ملعلومات  أفضل  توفري  بشأن  الدولية  واملنظمات  املدين  اجملتمع 
املناسب  الوقت  يف  املوازنة  معلومات  احلكومة  إصدار  )مدى  الشفافية  على  املسح  من  األولوية 

http://www.transparency.org
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ر، وجيرى تقييمها عن طريق  الشاملة واملفيدة(، وإىل اآلن ما تزال الشفافية جزءاً جوهرايً من املؤشِّ
ْحَرز يف شفافية املوازنة على مر الزمن5. ويُعدُّ العراق 

ُ
جمموعة متسقة من املؤشرات اليت تتبع التقدُّم امل

من البلدان اليت تُقدِّم قلياًل -أو مل تُقدِّم- معلوماٍت ُتذكُر للمواطني بشأن إنفاق احلكومة لألموال 
العامة تقدمياً تفصيلياً، فضاًل عن عدم وجود مؤسسة مالية مستقلة وغري حزبية تُقدِّم املعلومات إىل 

ر املوازنة املفتوحة. الربملان أو إىل السلطة التنفيذية. ويبيِّ اجلدول رقم )2( درجة العراق يف مؤشِّ

جدول رقم )2( مؤشر املوازنة املفتوحة يف العراق خالل املدة )2010-2019(

الدرجة من 100عدد الدولالسنة

صفر201094

20121004

20151023

20171153

20191179

اجلدول من إعداد الباحثة معتمدة على تقارير مسح املوازنة املفتوحة على الرابط اآليت: 

www.internationalbudget.org

ُ اجلدول )2( تذبذب موقع العراق يف درجات الشفافية املالية، وحتديداً يف قضية إنفاق   يُبيِّ
موارد امليزانية العامة للبالد، ويف النهاية حصل العراق على الدرجة )0( يف عام 2010 حينما بدأ 
ر املوازنة املفتوحة يضمُّ العراق يف دراسته، وجاءت درجته يف عام 2012 نتيجة إبعاد املواطني  مؤشِّ
من مناقشات املوازنة ومراقبتها، واستمرَّ يف عرض مستوايت منخفضة من الشفافية، إذ كانت نتائج 

ره أقل من )20( درجة، وهذا ما يعكس انعدام الشفافية واملساءلة املالية فيه. مؤشِّ

5. Open Budget Initiative 2010, www.internationalbudget.org  

http://www.internationalbudget.org
http://www.internationalbudget.org
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اثنياً: انعكاس مؤشرات الشفافية املالية اقتصاداًي

يؤثِّر عدم اإلفصاح املايل على اإلدارة املالية خصوصاً، وعلى اإلدارة االقتصادية عموماً،   
فالشفافية املالية ترتبط ابلتنمية املستدامة وتوفري فرص عمل، إذ إنَّ املوازنة العامة للعراق منذ عام 
2003 يتحوَّل فيها الفائض االقتصادي إىل نظام يشبه النظام القائم على التوزيع املايل، وهذه 
اإلدارة املالية بذه الطريقة جعلت إمكانية رصد التغريات يف سوق العمل ال تتسم ابالتساق، مبعىن 
إمكانية خلق  القطاعات احلكومية اخلدمية، ويهمل  الوظائف يف  املال كان يرتكَّز على توفري  أنَّ 
الصعوبة معرفة حىت عدد األشخاص يف  األمر جعل من  القطاع اخلاص، وهذا  بيئات عمل يف 
الوظائف احلكومية، أو أولئك الذين يتقاضون األجور أو الرواتب من احلكومة. ويف النهاية فإنَّ 
اإلنفاق احلكومة القائم على نظام التوزيع مل يقابل إبجراءات دقيقة يف حصر أولئك األشخاص 
العاملي يف القطاع احلكومي، وهذا قد وفَّر إمكانية لنشوء البيئات غري السليمة يف اإلدارة املالية، 
منها عدم االفصاح، والعداوة التنظيمية، وسوء اإلدارة وما إىل ذلك. وهذه كلُّها متثِّل عناصر تعمل 
على كبح آفاق التوسُّع يف السوق ومنو األعمال اخلاصة وابلنتيجة خلق فرص عمل وتقليل البطالة.

اجلدول رقم )3( املؤشرات االقتصادية يف العراق للمدة )2014-2020(

الناتج احمللي السنوات
اإلمجايل القيمة 
)مليار دوالر(

نسبة مسامهة 
القطاع النفطي 
إىل الناتج احمللي 

اإلمجايل)%(

نسبة مسامهة 
القطاعات غري 

النفطية يف الناتج 
احمللي اإلمجايل)%(

السكان 
مليون 
نسمة

معدل 
البطالة 

الكلية)%(

معدل 
التضخم)%(

2014147.56451.748.336.31310.62.2
2015155.01459.140.936.93313.11.4
2016176.43664.535.537.88710.80.1
2017177.2196436.039.14413.00.2
2018215.60463.736.339.55512.80.4
2019222.37163.936.139.87712.80.2
2020257.28764.0034.840.15012.90.3

اجلدول من إعداد الباحثة معتمدة على بياانت وزارة التخطيط، واجلهاز املركزي لإلحصاء، ومديرية 
احلساابت القومية، للمدة 2014-2020.
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اثلثًا: إمكانية خلق فرص عمل

يصنِّف العراق من ضمن الدول ذات الدخل متوسط املرتفع إال أنَّ األزمات املتوالية أدَّت 
إىل عدم االستفادة من نتائج ختفيض الفقر، فاألزمات املتعاقبة منذ عام 2014 أدَّت إىل تقليص 
فرص العمل وزايدة نسبة الفقر، وارتفع معدل الفقر إىل )%22.5( عام 2014، ومعدل البطالة 
ارتفع خصوصاً بي النساء والشباب النازحي، وأخرياً األزمة املركبة عام 2020، فضاًل عن ذلك 
شكَّل ضعف منو القطاع اخلاص عائق رئيس أمام خلق فرص عمل على نطاق واسع ننتيجة غياب 
أو عجز نظام التدريب املهن عن تطوير املهارات والقدرات والذي جيب إصالحه، كما ساهم 
غياب البياانت الشاملة عن أوضاع سوق العمل إبعاقة عملية رسم السياسات6. ويُبيِّ اجلدول رقم 

رات الفقر بعد عام 2014. )4( مؤشِّ
ات الفقر للمدة)		0	-4	0	( جدول رقم )4( مؤ�ش

نسبة خط الفقر)دينار(السنة
الفقر)%(

عدد الفقراء 
)نسمة(

201410550016.05.760ماقبل داعش

201410550022.58.101صدمة داعش

201811088020.57.370
202011100031.712.680صدمة كوروان

سيناريو التحويالت االجتماعية 
العامة الثابتة)1190 دينار/دوالر(

202011100026.711.170

حالة تغيري سعر 
الصرف)1470دينار/دوالر(

202111500029.612.271

اجلدول من إعداد الباحثة معتمدة على بياانت وزارة التخطيط، واجلهاز املركزي لإلحصاء، 2020. 

ويُعدُّ االفتقار للخربة يف إدارة املوارد وزايدة الفساد اإلداري واملايل، وضعف اإلجراءات اليت 

6. الربانمج الوطن للعمل الالئق العراق)التعايف واإلصالح(2023-2019،  منظمة العمل الدولية،2019، ص4،5.



11

حتسني مؤشرات الشفافية املالية ودورها يف توسيع فرص العمل يف االقتصاد العراقي

تدعم احملاسبة والشفافية، وَوْفق بياانت املوازنة االحتادية لعام 2021 فإنَّ يف بغداد )247028( 
موظفاً ُيشكِّلون نسبة)%7.6( من إمجايل املوظفي، فيما تبلغ حصتها من املوازنة )%2.3(، ممَّا 
يعكس ذلك ضعف اإلجناز التنموي7. ومن جانب القطاع اخلاص فما يزال صغرياً، إذ إنَّ )90%( 
من الوظائف اليت يوفِّرها أتيت من الشركات الصغرية جداً واملتوسطة ومن األعمال احلرة اليت يديرها 
أشخاص لوحدهم، وحَيدُّ ضعف الوصول إىل اخلدمات املصرفية من آفاق توسيع القطاع اخلاص يف 
األسواق8، إذ تضمُّ صناعة التمويل األصغر يف العراق ما يصل )12( مؤسسة متويل أصغر عاملة 
يف حمافظات العراق )18( حمافظة لغاية عام 2014 مل يتبقَّ منها سوى )8( مؤسسات بعد النزاع 

عام20159. 

األصول  من   )90%( ُتشكِّل  إذ  املايل،  القطاع  على  للدولة  اململوكة  املصارف  وتسيطر 
والودائع لعام2017، فضاًل عن أنَّ التسليفات املمنوحة للقطاع اخلاص هي أقل من )%7( من 
الناتج احمللي اإلمجايل يف مقابل نسبة )%55( كمعدل يف دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا، 
الضماانت  من  عالية جداً  متطلبات  تضمنت  اليت  املخاطر  املصارف سياسة جتنب  لتبن  نتيجة 
ل  املادية، وأخرياً فإنَّ نسبة العراقيي ممَّن عندهم حساابت مصرفية )%23( عام 2017، إذ يُفضِّ

األغلبية التعامالت النقدية الخنفاض الثقة العامة ابلقطاع املايل10.

وقد احتلَّ العراق املرتبة )172( من بي )190( دولة يف ممارسة أنشطة األعمال التجارية، 
ممَّا أضاف الطابع غري املنظَّم لألعمال التجارية، واحتلَّ املرتبة )152( من بي )190( اقتصاداً 
احلجم حوايل  ومتوسطة  ذات مسؤولية صغرية  يستغرق أتسيس شركة  إذ  التجارية  األعمال  لبدِء 
)26.5( يوماً للمواطن العراقي، كما ُصنَِّف العراق من أكثر البلدان صعوبة يف استكمال اإلقرارات 
الضريبية، ومن جانب ائتمان األصول احتلَّ املرتبة )186( من بي )190( اقتصاداً، نتيجة وجود 

وزارة  التنموي(،  املسار  إىل  والعودة  املستدامة2021)العراق..  التنمية  أهداف  من  للمتحقق  الثاين  الوطن  الطوعي  التقرير   .7
التخطيط، 2021، العراق، ص89.

األقليمية  الدراسات  العراق)التحدايت وطرق االصالح(، معهد  املصارف يف  الوصول إىل  الطبقجلي وآخرون، توسيع  8. أمحد 
والدولية)آيرس(، 2021، ص13.

9. اسرتاتيجية منظمة العمل الدولية للشمول املايل يف العراق2023-2020)مدخل إىل وظائف الئقة(، منظمة العمل الدويل،  
2020، ص3.

10. اسرتاتيجية منظمة العمل الدولية للشمول املايل يف العراق2023-2020)مدخل إىل وظائف الئقة(، مصدر ذُِكَر سابقاً، 
ص2.
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رات القدرة التنافسية للسوق العراقي؛ بسبب  معوقات أمام متويل املؤسسات11. ُتضعف هذه املؤشِّ
»البريوقراطية« وعدم الشفافية املالية اليت حدَّت من إمكانية خلق فرص العمل وتقليل نسبة البطالة.

رات مدركات الفساد دفعت ابالستثمار  فضاًل عن أنَّ انتشار الفساد يف العراق ومرتبته يف مؤشِّ
بعيداً عنه، على الرغم من صدور قانون االستثمار العراقّي، وتقدمي التسهيالت املالية للمستثمرين 
احملليي واألجانب ودعوة احلكومة إىل االستثمار، إال أنَّ عزوف االستثمار ورؤوس األموال نتيجة 
موقع العراق يف تقارير منظمة الشفافية الدولية12. ويُعدُّ حتسي اخلدمات وخلق فرص عمل مطلبي 
لالحتجاجات تشرين 2019 إالَّ أنَّ أتثري فايروس )كوروان( اقتصادايً جعل هذين املطلبي من 
الصعوبة حتقيقهما مع الضائقة املالية وضعف دور القطاع اخلاص، لذا فإنَّ الضغوطات الشعبية 
ذات األهداف االقتصادية ستبقى عاماًل ضاغطاً مع استمرار األوضاع على ما هي عليه اآلن13.

رات الفساد املرتفعة  وقد دأبِت احلكومة العراقية على الرغم عدم تطبيق الشفافية املالية ومؤشِّ
ووضع العراق يف قائمة الدول اليت تنشط فيها عمليات غسل األموال من قبل االحتاد األوريب، إىل 
وضع جمموعة من االسرتاتيجيات اليت هتدف إىل خلق فرص العمل وتقليل البطالة، من أبرزها اآليت:

اسرتاتيجية تطوير القطاع اخلاص 2030-2014 اليت هتدف إىل زايدة انتاجية القطاع . 	
اخلاص وقدرته التنافسية إقليمياً وعاملياً، وخلق فرص عمل للحد من الفقر14.

حتقيق زايدة مسامهة القطاع اخلاص يف جممل النشاط االقتصادي ومعاجلة البطالة وتقليل . 	
إىل  يهدف  الوزراء  رئيس  مكتب  برعاية  برانمج  )إنشاء  طريق  عن  العام  القطاع  على  الضغط 
تسهيل وتسريع املتطلبات اإلدارية واملالية؛ إلنشاء شركات جديدة وخلق بيئة تشجع على االهتمام 
بقطاع الشركات الصغرية واملتوسطة وجعلها هدف قابل للتطبيق خلرجيي اجلامعات وموظفي الدولة 

واملتقاعدين( من أهداف الورقة البيضاء لإلصالحات االقتصادية، وذلك عن طريق اآليت15:
وتوفري 	.  الضمان،  معايري  مراجعة  على  املصارف  لتشجيع  الضوابط؛  يف  تعديالت  إجراء 

املتطلبات املصرفية؛ إلنشاء شركات صغرية ومتوسطة.
11. تقرير ممارسة أنشطة األعمال، البنك الدويل، 2020، ص6.

12. غزوان هادي، مؤشرات الضعف يف تقارير الشفافية الدولية بتأثري تداعياهتا السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ص1، حبث 
WWW.nazaha.iq ،منشور على موقع هيئة النزاهة

13. رأفت البلداوي، فريوس كوروان واالقتصاد العراقي َمن سيهزم اآلخر؟، مركز البيان للدراسات والتخطيط، 2020، ص6.
14. اسرتاتيجية تطوير القطاع اخلاص 2030-2014، هيئة املستشارين جملس النواب، 2014، العراق، ص4.

15. الورقة البيضاء)التقرير النهائي خللية الطوارئ لالصالح املايل(، العراق، تشرين االول2020، ص70،71.

http://WWW.nazaha.iq
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أتهيل مراكز التدريب املهن يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية.	. 
استخدام املساحات املدعومة من قبل اجلهات احلكومية يف األنشطة التجارية مثل: )املباين 	. 

احلكومية املهجورة، واملستودعات، وختفيض الرسوم الكمركية، وغريها(.
تعديل قانون االستثمار؛ لتلبية متطلبات أتسيس الشركات الصغرية واملتوسطة.	. 

مركز التجارة الدولية الذي َأْطَلَق مشروعاً؛ لتعزيز الزراعة ودعم االنضمام إىل منظمة التجارة . 	
العاملية يف عام2020 واملتوقَّع أن تستمرَّ إىل عام 2025 للمسامهة يف النمو االقتصادي وخلق 
فرص العمل مع الرتكيز على الشباب، فضاًل عن التدريب على مهارات العمل ورايدة األعمال بي 

الشباب16.

افتتاح أول مكتب تنسيق ملنظمة العمل الدويل يف العراق يف آذار/2020 لتقدمي الدعم . 4
للحكومة وزايدة فرص العمل بوصفه جزءاً من إعادة إعمار بعد انتهاء الصراع، فضاًل عن الربانمج 
القطري األول للعمل الالئق يف البالد )2023-2019( الذي يدعم عن طريقه منظمة العمل 

الدولية عرب اآليت17:
تنمية القطاع اخلاص وخلق فرص عمل.	. 
 تعزيز حوكمة العمل.	. 
 إدخال نج االستثمار يف التشغيل املكثف خللق فرص عمل فورية يف املناطق املتضررة من 	. 

تعاقب األزمات عن طريق توفري فرص عمل قصرية األجل.
حتسي رايدة األعمال للنساء والشباب والنازحي والالجئي عن طريق تقدمي منظمة العمل 	. 

ن عملك(. الدولية )ابدأ وحسِّ
إجراء مسح قًوى عاملة على مستوى الدولة لدعم تصميم سياسة تشغيل وطنية القائمة 	. 

على األدلة، فضاًل إىل تقيمم سريع لتأثري )COVID-19( على سوق العمل.

16. تشخيص االقتصاد غري املنظم يف العراق، منظمة العمل الدولية، تشرين الثاين2021،  ص53.
17. تعزيز العمل الالئق يف العراق، منظمة العمل الدولية، تشرين الثاين0202، ص2،1.
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االستنتاجات

يُعدُّ خلق فرص عمل يف العراق حتدايً كبرياً نتيجة عدم االستقرار السياسي واالقتصادي.- 

حدَّ ضعف مؤشرات الشفافية املالية للعراق من إمكانية خلق فرص العمل.- 

عرقلة عملية التنمية املستدامة، نتيجة االفتقار للخربة يف إدارة املوارد وزايدة الفساد اإلداري - 
واملايل.

أدَّت »البريقراطية« واإلجراءات اإلدارية املعقَّدة إىل صعوبة قيام األعمال التجارية ومتابعتها. - 

أدَّى عدم تطبيق الشفافية املالية وعدم اختاذ اإلجراءات الفعَّالة ملكافحة الفساد إىل إعاقة - 
تنفيذ االسرتاتيجيات خللق فرص العمل وتطوير القطاع اخلاص.

املصادر

أمحد الطبقجلي وآخرون، توسيع الوصول إىل املصارف يف العراق )التحدايت وطرق اإلصالح(، . 1
معهد الدراسات اإلقليمية والدولية )آيرس(، 2021.

اسرتاتيجية تطوير القطاع اخلاص 2030-2014، هيئة املستشارين جملس النواب، العراق، . 2
.2014

اسرتاتيجية منظمة العمل الدولية للشمول املايل يف العراق2023-2020 )مدخل إىل وظائف . 3
الئقة(، منظمة العمل الدويل، 2020.

العمل . 4 )التعايف واإلصالح(2023-2019،  منظمة  العراق  الالئق  للعمل  الوطن  الربانمج 
الدولية، 2019.

التقرير الطوعي الوطن الثاين للمتحقق من أهداف التنمية املستدامة2021)العراق.. والعودة . 5
إىل املسار التنموي(، وزارة التخطيط، العراق، 2021.
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الورقة البيضاء)التقرير النهائي خللية الطوارئ لإلصالح املايل(، العراق، تشرين االول2020.. 6

تشخيص االقتصاد غري املنظم يف العراق، منظمة العمل الدولية، تشرين الثاين2021.. 7

تعزيز العمل الالئق يف العراق، منظمة العمل الدولية، تشرين الثاين2020.. 8

تقرير ممارسة انشطة األعمال، البنك الدويل، 2020.. 9

رأفت البلداوي، فريوس كوروان واالقتصاد العراقي َمن سيهزم اآلخر؟ مركز البيان للدراسات . 10
والتخطيط، 2020.

عصام أمحد البهجّي، الشفافية وأثرها يف مكافحة الفساد اإلداري، دار الفكر اجلامعي، . 11
ط1، االسكندرية، 2014.
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