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ملخص تنفيذي:. 	
يعكس واقع االقتصاد العراقي منذ سنوات عديدة سابقة شدَّة اعتماده على ريعه النفطي 	 

ممَّا سبَّب مشكالت متفاقمة، فضاًل عمَّا طرأ  عليه من  ضغوطات عدة انجتة عن األزمات املالية 
رة، واحنسار  واالقتصادية املركَّبة، جرَّاء اخنفاض أسعار النفط، وما شهده العامل أيضاً من آاثر مدمِّ
ن اإلغالق الكلي املفروض عاملياً بسبب انتشار جائحة كوروان؛ األمر الذي أفرز  اقتصادي حاد، إابَّ

جمموعًة من الضغوطات اليت أدَّت إىل ضرورة اإلسراع إبجياد حلول إصالحية جذرية. 
تسعى ورقة اإلصالح البيضاء إىل وضع االقتصاد واملوازنة على مسار مستدام، يعمل على وضع 	 

خارطة طريق على مسار االقتصاد الصحيح للعراق، ومبدى متوسط بي 5-3 أعوام، ويُعدُّ 
ذلك اهلدف اإلسرتاتيجي القائم، والذي تعمل عليه املؤسسات احلكومية واملنظمات الدولية يف 

إعداد استجاابت أبطر عمل تسهم يف تنفيذ ما ُخطَِّط له من إصالحات اقتصادية.
تشارك املنظمات الدولية بدور تنموي ُيْسِهُم يف دعم ورقة اإلصالح العراقية البيضاء، إذ يُعدُّ 	 

الدور اإلغاثي واإلنساين والتنموي أقل عرضة للتجاذابت واالختالفات من الدور السياسي 
واألمين املثري للشكوك والتساؤالت يف كثري من األحيان، إذ تعمل على تعبئة املوارد التمويلية 
واملساعدات الفنية دعماً للجهود اليت تبذهلا احلكومة العراقية الستعادة ثقة مواطنيها عن طريق 
حتقيق االستقرار االقتصادي واحلوكمة ملساندة اإلصالحات االقتصادية، وتدعيم ركائزاالقتصاد 

العراقي على املدى الطويل.
وضع العراق االقتصادي يف ظلِّ األزمات املركَّبة: . 		

 يُعدُّ تشخيص املشكلة االقتصادية اخلطوة األوىل والناجعة، إذاما أُريَد وضع احللول الالزمة 
لتحقيق اإلصالح املايل، وحتسي أداء املؤسسات املاليةعن طريق وضع برانمج إصالح اقتصادي 

دور المنظمات الدولية في دعم إصالحات العراق 
في الورقة البيضاء

د. لجين مصطفى إسماعيل *

*   وزارة التخطيط.
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متوازن، إذ يعاين العراق من ضغوطات عدة انجتة عن األزمات املالية واالقتصادية جرَّاء اخنفاض 
ن اإلغالق الكلي  أسعار النفط وما شهده العامل أيضاً من آاثر مدمرة واحنسار اقتصادي حاد إابَّ
املفروض عاملياً جرَّاء انتشار جائحة »كوروان«. ويُعدُّ العراق من أكثر البلدان اعتماداً على النفط يف 
العامل فيما خيص متويل نفقاته، وعلى مدار العقد املاضي شكلت عائدات النفط أكثر من 99% 
من صادراته، و%85 من موازنته احلكومية، و%42 من إمجايل انجته احمللي، وهذا من شأنه أن 
يعمل على جعل البالد يف مواجهة مستمرة لتقلبات االقتصاد الكلي، وحىت كانون الثاين 2021، 
كان معدل البطالة يف العراق الذي يبلغ تعداد سكانه 40.2 مليون نسمة أعلى أبكثر من 10 

نقط مئوية عن مستواه املسجل قبل تفشي اجلائحة والذي بلغ 12.7%.
ُيشكِّل اعتماد العراق على النفط مبستوى أعلى بكثري من نظرائه يف منطقة الشرق األوسط 
ومشال أفريقيا نقطَة ضعٍف شديدة أمام التحركات املعاكسة يف أسعار النفط، كما يتضح من أتثري 
تغري دوالر واحد يف سعر النفط على اإليرادات كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي 
وتنمية  العراقي  االقتصاد  بواقع  النهوض  أجل  وعليه، ومن  البيضاء،  اإلصالح  ورقة  كما ورد يف 
قدراته، تشكل تنمية القدرات اإلنتاجية يف القطاعات الزراعية والصناعية واخلدمية وغريها العامل 
األساسي لتحقيق النمو االقتصادي، عن طريق تعبئة املوارد احمللية من أجل متويل النشاط االقتصادي 
وعدم االعتماد على املعوانت أو املساعدات اخلارجية، والعمل على اجتذاب االستثمارات األجنبية 
املباشرة وغري املباشرة اليت ميكن أن تدعم عملية التنمية، وبذلك سيكون مبقدور العراق أن ينافس 
يف األسواق الدولية للسلع واخلدمات اليت تتجاوز نطاق السلع األولية، واليت ال تعتمد على توفر 

أفضليات خاصة فيما يتعلق ابلوصول إىل األسواق.
ي  ومع ذلك، يشهد االقتصاد العراقي تعافياً تدرجيياً من صدميت تراجع أسعار النفط وتفشِّ
فريوس »كوروان« يف عام 2020، ففي النصف األول من عام 2021، حقَّق إمجايل الناتج احمللي 
منواً بنسبة %0.9 )على أساس سنوي(. ومنا االقتصاد غري النفطي أبكثر من %21 يف النصف 

األول من عام 2021 )على أساس سنوي( بفضل األداء الناجع يف قطاعات اخلدمات.
إنتاجية  مستوى  إىل  الدخل  واملتدين  اإلنتاجية  املتدين  احلايل  املستوى  من  االنتقال  يكون 
ودخل عاليي عرب معاجلة العوامل اليت أدَّت إىل تدين إنتاجية العمل يف العراق، واليت سجَّلت يف 
عام 2018 أقل من نصف ما كانت عليه يف سبعينات القرن املاضي بسبب هيمنة القطاع العام 
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غري املنتج، فضاًل عن الرتاجع احلاصل يف قطاع السلع القابلة للتداول، واآلاثر السلبية لسعر الصرف 
غري التنافسي للدينار العراقي، خصوصاً مقابل أسعار صرف عمالت شركاء العراق التجاريي على 
قطاعي الزراعة والصناعة يف العراق على مدى العقود املاضية. وال بد لنا أن نؤكِّد هنا ما جاء يف 
البيضاء(، من أنَّ هناك حاجة مماثلة للرتكيز على طبيعة القطاع اخلاص واملؤسسات اليت  )الورقة 
يكون يف إطارها تنظيم مشاريع القطاع اخلاص، ومن هذا املنظور، يعاين العراق من ضعف مؤسسي 
خطري واضح، فلدى النظم املالية احمللية احتياطات سائلة كبرية، إذ يتوفَّر فائض مايل ورصيد نقدي 
الحتياط البنك املركزي العراقي، ولكن مستوى االئتماانت املقدمة إىل القطاع اخلاص وإىل املشاريع 

الضعيف نسبياً، وغري قادر على تعزيز القدرات اإلنتاجية لالقتصاد العراقي.
تشوب اآلفاق االقتصادية للعراق خماطر سلبية كبرية تتطلَّب اإلسراع يف تنفيذ اإلصالحات 
أزمة فريوس »كوروان«  وتفاقم  النفط،  أسعار  اخنفاض  احتمال  املخاطر:  اهليكلية، وتشمل هذه 
بسبب انتشار املتحورات اجلديدة، واحتمال تدهور األوضاع األمنية، وزايدة ِحدَّة صدمات تغريُّ 
املناخ، وحدوث مزيد من التقلبات يف االقتصاد الكلي، ويتوقف جتنُّب أتثري خماطر التطورات السلبية 
أو التخفيف منها على سياسات احلكومة املستقبلية وااللتزام إبجراء إصالحات شاملة تتماشى مع 

ما ورد يف الورقة البيضاء اليت متثِّل برانمج احلكومة لتحقيق اإلصالح االقتصادي يف البالد .
إدارة . 			 ألزمة  حلٍّ  »مشروُع   2021-2023 البيضاء  اإلصالح  ورقة  الثاين:  احملور 

االقتصاد املزمنة«
َد أبعاده  لعلَّ أهم ما ميكن استدراكه حي وضع أي برانمج إصالح اقتصادي هو أن حُتدَّ
الزمنية )مراحل التنفيذ واجلهات املسؤولة عنه(، وإذ هتدف الورقة البيضاء إىل خلق اقتصاد ديناميكي 
متنوع يعمل على خلق الفرص للمواطني لعيش حياة كرمية، فهي تُعدُّ خارطة طريق شاملة تعاجل 
التحدايت اخلطرية اآلنية، فضاًل عن اليت تراكمت على مدى السنوات املاضية بسبب السياسات 
اخلاطئة وسوء اإلدارة والفساد وغياب التخطيط، يضاف إىل ذلك االعتماد شبه الكلي على النفط 

بوصف مصدراً أساسياً إليرادات الدولة.
البيضاء هدفان إسرتاتيجيان تعمل على حتقيقهما وأبطر وأبعاد زمنية  الورقة  لقد حدَّدِت 
حمدَّدة، اهلدف األول هو برانمج إصالح فوري ملعاجلة العجز يف املوازنة وتوفري املساحة الزمنية واملالية 
لتطبيق اخلطط اإلصالحية على املدى املتوسط، وفيما خيص موضوعنا مدار البحث، فيمكن عدُّ 
هذا اهلدف من ضمن األهداف السابقة؛ ألنَّ تنفيذه يعتمد على التخلص من وضع طارئ، أمَّا 
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اهلدف اإلسرتاتيجي اآلخر واملتعلِّق بـ)وضع االقتصاد واملوازنة على مسار مستدام يعمل على وضع 
اهلدف  فهو  أعوام(،  بي 3-5  متوسط  ومبدى  للعراق  الصحيح  االقتصاد  مبسار  طريق  خارطة 
اإلسرتاتيجي القائم، والذي تعمل عليه املؤسسات احلكومية واملنظمات الدولية يف إعداد استجاابت 

أبطر عمل ُتسهم يف تنفيذ ما ُخطِّط له من إصالحات اقتصادية.
املؤسسات  عمل  تسهيل  أسهم يف  قد  الورقة   تضمنتها  اليت  احملاور  تقسيم   فانَّ  كذلك 
واملنظمات الدولية وتيسريها لكي يهيء خطط االستجابة ويعّزِزها، إذ جاءت الورقة البيضاء خبمسة 
حماور شاملة لعملية اإلصالح، لكن البد من العمل با تباعاً، إذ من الصعوبة مبكان أن تكون 
احلكومية  للمؤسسات  أولوايت  وجود  فإنَّ  وعليه،  واحدة،  بدفعة  املعدة  للخطط  التنفيذ  عملية 

واملنظمات ليس ابلشيء الغريب، لذا سندرج احملاور اليت تضمنتها الورقة ابلرتتيب اآليت:
حتسي البىن التحتية األساسية.. 	
توفري اخلدمات األساسية ومحاية الشرائح اهلشة أثناء عملية اإلصالح وبعدها.. 	
تطوير احلوكمة والنظم  القانونية لتمكي املؤسسات واألفراد من تطبيق اإلصالحات.. 	
حتقيق االستقرار املايل املستدام ومنح فرصة لتحقيق اإلصالحات اهليكلية األخرى.. 	
حتقيق إصالحات اقتصادية إسرتاتيجية وتوفري فرص عمل مستدامة.. 	
اجلهود املؤسساتية الوطنية يف تنفيذ اإلصالحات. 		

استجابة املؤسسات الوطنية إلصالحات الورقة البيضاء ضمن رؤية العراق )2030( ويتبلور 
ذلك عن طريق خطط االستجابة يف أدانه وكما يف الشكل رقم )1(:

خطة التنمية الوطنية )2018-2022(.. 	
اخلطة الوطنية إلعادة اإلعمار )2018-2027(.. 	
إسرتاتيجية تطوير القطاع اخلاص) 2014-2030 (.. 	
إسرتاتيجية التخفيف من الفقر )2018-2023(.  . 	
خطة االستجابة والتعايف من أزمة جائحة »كوروان«.. 	
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شكل )1( إطار تنمية العراق ضمن إصالحات الورقة البيضاء

املصدر: املوقع الرمسي ملنظمة العمل الدولية، الربانمج الوطين للعمل الالئق العراق: التعايف 
)org.ilo( pdf.808914_wcms :واإلصالح، متوفر على الرابط

1.خطة التنمية الوطنية )2022-2018(: تسرتشـــد خطـــة التنميـــة الوطنيـــة )-2018
البشـري  املال  رأس  إىل  املستندة  القطاعية  واإلسـرتاتيجيات  السياسـات  من  مبجموعـــة   )2022
بيئة  يف  احلياة  جودة  لتحسي  املوارد؛  أكفأ  لتخصيص  ساعية  اجتماعية  مسـؤولية  ذي  واقتصاد 
آمنة مستقرة مستدامة، إذ تعمل خطة التنمية الوطنية على متهيد الطريق لبناء الدولة، ومتثِّل التزاماً 

حكومياً بتحقيق تطلعات أبنائها.
تعاجل خطة التنمية الوطنية وطبقـاً ملتغيـرات الوضع الراهن جمموعة من التحدايت، وهتتدي 
ابألهداف احملددة يف رؤيـة 2030، كما تتيح هـذه اخلطة فرصاً جديدة للنمو ال سـيَّما مع اسـتمرار 

الدعـم الدويل للعراق.
مع  والتغريات  األحداث  بتسارع   2018-2022 التنميـــة  خطة  إعـــداد  مـــدَّة  اتسمت 
استمرار حالة الاليقي مبستوايت خمتلفـــة، فكان االنتقال من فكـرة إعالن خطة طوارئ إىل أخرى 
غريها، لالسـتجابة مث إىل خطـة إعادة اإلعمار والتنمية، األمر الذي جعل مسارات اخلطـة تتمحور 
حول رسـم السياسات، وتبتعد عن فكرة املشـاريع املرتبطة بتكوين األصول بوصفها أداة أساسية 

للنمو.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/genericdocument/wcms_808914.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/genericdocument/wcms_808914.pdf
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تتضمَّن  أن  مركَّبة  واجتماعية(  وأمنية–  )مالية–  أزمة  ظل  يف  تُوَضع  خطة  أيِّ  يف  ينبغي 
أولوايت عمل حمدَّدة بدقة، وبرًؤى خمتلفة، ومقارابت للمشكالت والتحدايت ضمن نطاق تدخُّل 
اعتمادها ملنهجية )اإلدارة ابلنتائج( على  حكومي خمتلف، ومن هنا عملت خمرجات اخلطة مع 
رسم جمموعة من األهداف على مستوايت خمتلفة، ُكيِّفت لتظهر كأهداف أساس أبولوايهتا لتكون 

أوضح وأكثر توجيهاً جلهات التنفيذ وشـركاء التنمية. 
تعتمد خطة التنمية الوطنية على أربعة حماور مبثابة مسارات موجهة للخطة، وحاضرة فـي كل 
فصوهلا، متثِّل يف مضموهنا اهتمامات رئيسة تعكس حتدايت الواقع، وميكن حتديد عقبات التنمية 

الواجـب جتاوزها ابآليت:
احملور األول: إرساء أسس احلوكمة، وما يرتبط با من ركائز ومقومات.

احملور الثاين: تطوير القطاع اخلاص بوصفه مرتكزاً أساسياً للنهوض والتنمية.
احملور الثالث: إعمار احملافظات ما بعد األزمة وتنميتها.

احملور الرابع: التخفيف من ِحدَّة الفقر متعدِّد األبعاد يف مجيع احملافظات.
املؤسساتية  اجلهود  من  وتُعدُّ   :)2018-2027( اإلعمار  إلعادة  الوطنية  2.اخلطة 
العمليات اإلرهابية واحلربية، تغطي عشر  املتضررة جرَّاء  لتنمية احملافظات  الوطنية إبطار متكامل 
سنوات وبكلفة أولية تقدَّر بـ)100( مليار دوالر، إذ وضع العراق خطة إعادة اإلعمار ابلكامل 
َوْفقاً آللية ورؤية حمددة تعتمد على الشفافية، واستندت اخلطة املوضوعة من قبل احلكومة العراقية 
العراقية، واليت سقطت حتت  املدن  التحتية األساسية يف  اليت حلقت ابلبىن  على  حجم األضرار 
وطأة اجلماعات اإلرهابية أو تعرضت لعمليات حربية الحقة إىل دمار كبري وأضرار ابلغة تسبَّبت 
يف تعطيل تقدمي اخلدمات األساسية تعطياًل كبرياً، إذ تشري التقديرات األولية إىل أنَّ حجم األضرار 
اليت تعرضت هلا املباين واخلدمات احلكومية أكثر من )36( تريليون دينار عراقي أو ما يعادل )30( 
مليار دوالر، فضاًل عن أضرار كبرية تعرَّض هلا ممتلكات ومنشآت القطاع قد جتاوز يف تقديراهتا 

أضرار ممتلكات القطاع العام.
كما تضمنت اخلطة مدار البحث كذلك الرؤية واملبادئ التوجيهية للمحافظات املتضررة 
جراء العمليات اإلرهابية واحلربية ومنها: )بغداد، ونينوى، وصالح الدين، واألنبار، وكركوك، ودايىل، 
واببل( َوْفقاً ملقياس املؤشرات الوطنية االجتماعية واالقتصادية للحقوق واخلدمات حىت 2027، إذ 
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إنَّ تنمية تلك احملافظات مهمة وطنية لتمكي الدولة العراقية على العيش واالزدهار واحليلولة دون 
تصاعد النزاعات واالنتكاس إىل العنف، وتدعيم السالم املستدام ضمن بيئة آمنة مستقرة. 

متَّت وثيقة إعادة اإلعمار بعد التشاور وتبادل اآلراء واملقرتحات مع الوزارات واحملافظات 
املتحدة  األمم  ووكاالت  برامج  خرباء  قدَّمها  اليت  املقرتحات  من  عديد  عن  فضاًل  العراقية، 
زمىن  لنطاق  طريق  خريطة  لتعد    ،)  UNHCR،  UNHABITAT  ،UNDP(
أهداف  الدويل إبجتاه  والدعم  الوطنية  اإلمكانيات  اجلهود وتوجيه  لتوحيد  )10 سنوات(  يستمر 

حمددة ذات أولوية. 
وقد ُعدَِّت اخلطط واإلسرتاتيجيات لتحقيق التنمية وإعادة اإلعمار يف العراق بعد االنتهاء 
من حترير األرض من اإلرهاب، ابالستناد إىل التوجُّهات العاملية للتنمية املستدامة حىت عام 2030،  
وهذه الرؤية متثِّل التزاماً عراقياً طوعياً مع اجملتمع الدويل ضمن )17( هدفاً لتحقيق الرؤية العراقية 
للتنمية يف البلد وميكن حتقيقها ضمن ثالث أطر وخطط تنموية وصواًل إىل إهناء الفقر عام 2030.

3.خطة تطوير القطاع اخلاص ) 2030-2014 (: وضعت احلكومة إسرتاتيجية تطوير 
واجلهات  اخلاص  القطاع  عن  وممثلي  احلكومة  مع  االستشارات  من  بعد سلسلة  اخلاص  القطاع 
التنموية الدولية الفاعلة يف العراق، وقد جرى إعمام املسودة األوىل لوثيقة إسرتاتيجية تطوير القطاع 
اخلاص يف كانون الثاين 2013 بوصفها تتضمن نتائج تعاون هيئة املستشارين واملنظمات املعنية من 
الفريق القطري لألمم املتحدة واملتكون من )برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، منظمة العمل الدولية، 
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، منظمة األغذية والزراعة فضاًل عن منظمة األمم املتحدة 

للمستوطنات البشرية ومنظمة األمم املتحدة للمرأة(.
قامت الوكاالت املنضوية يف فريق األمم املتحدة القطري ابستحداث برانمج تطوير القطاع 
اخلاص يف العراق للعام 2009، لتكون مبثابة خارطة طريق جلهود احلكومة لتحفيز االقتصاد الوطين 

وتنويعه، وإحداث تغيري جوهري فيه، وحتسي بيئة أعماله.
من  وكاستجابة  اخلاص  القطاع  تطوير  إسرتاتيجية  ضمن  املعروضة  التغيري  نظرية  تتضمن 
قبل املؤسسات احلكومية إلصالحات الورقة البيضاء، مجع معلومات حمدَّثة عن القطاع اخلاص، 
واستحداث نظام معلومات حيتوي على املعطيات، ونتائج املسوحات، مع إصالح اإلطارين القانوين 
والتنظيمي اللذين ينظمان القطاع اخلاص، وحتسي فرص احلصول على التمويل للشركات، وتوفري 
هيكلة  إعادة  يف  واملتوسطة  الصغرية  للمؤسسات  إشراك  برامج  توفري  عن  فضاًل  املالية،  احملفزات 
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الشركات العامة، وإنشاء منرب للحوار والتفاعل بي احلكومة والقطاع اخلاص، إذ هتدف كلها إىل 
تقوية األخري، ممَّا ميكَّنه من أن يصبح أكثر إنتاجية وقدرة على املنافسة. ويستفيد برانمج تطوير 
القطاع اخلاص يف العراق من الدراسات واجلهود السابقة واجلارية اليت يعمل عليها البنك الدويل 
والوكالة األمريكية للتنمية الدولية واجلهات الدولية األخرى الفاعلة يف العراق يف جمال تطوير القطاع 
قدَّمته من  ما  املنظمات على  لتلك  بكثري  اخلاص  القطاع  تطوير  إسرتاتيجية  تدين  اخلاص، كما 

وجهات نظر عديدة، كانت قِد اكتسبت من اخلربة على أرض الواقع.
املتحدة  األمم  فريق  نفَّذه  الذي  العراق  يف  اخلاص  القطاع  تطوير  برانمج  لدراسات  ونظراً 
القطري يف العراق ابلتعاون مع املعنيي يف احلكومة والقطاع اخلاص، فإنَّ إسرتاتيجية تطوير القطاع 

اخلاص ستنفَّذ على ثالث مراحل:
أ. املرحلة األوىل: 2014 - 2017 تقودها احلكومة.

ب. املرحلة الثانية: 2018 - 2022 تقودها احلكومة ابلشراكة مع القطاع اخلاص.
ج. املرحلة الثالثة: 2023 - 2030 يقودها القطاع اخلاص.

الفقر )2023-2018(: وقد ُأجنزت مبشاركة خرباء من  التخفيف من  4.إسرتاتيجية 
يف  الفقر  ملواجهة  الثانية  اإلسرتاتيجية  وتُعدُّ  متخصصة،  دولية  ومنظمات  وخارجه  العراق  داخل 
البالد والذي أشرته املسوح والبياانت اإلحصائية بوصفها مشكلة خطرية هتدِّد السلم االجتماعي 

واستقراره.
أمَّا اإلسرتاتيجية األوىل فقد كانت للمدة )2010 -2014(، حقَّق العراق حينها مكاسب 
كثرية يف التخفيف من  الفقر بي عامي 2007 و2012، ومع إطالق اإلسرتاتيجية األوىل عام 
2010 خصَّص العراق قرابة )1.5( مليار دوالر لتنفيذ اإلسرتاتيجية اليت أسهمت يف اخنفاض 
معدَّل الفقر من )%22( عام 2007 إىل )%18.9( عام 2012، ولكن هذا اإلجناز سرعان ما 
تراجع بسبب األزمة املركَّبة املتمثلة بسيطرة عصاابت »داعش« واخنفاض أسعار النفط خالل العام 
2014، إذ عاد معدل الفقر لريتفع إىل )%22.5( مصاحباً معه إجبار أكثر من ثالثة ماليي 

شخص آخر على الفقر يف عام 2015.
ونتيجة هلذه املعطيات ولتغريُّ األولوايت وتبدُّل األوضاع األمنية واالقتصادية واالجتماعية، 
يتمثَّل  رئيساً  هدفاً  لتتبىنَّ  الفقر)2018-2022(،  من  للتخفيف  الثانية  اإلسرتاتيجية  أُطِلقِت 
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لة إلسرتاتيجيات  ا مكمِّ خبفض الفقر مبعدل )%25( بوصفه أثراً مباشراً لإلسرتاتيجية، وجاء فيها أهنَّ
الطريق  2030، خارطة  العراق  رؤية  املستدامة:  التنمية  أهداف  فيها  مبا  اجلارية  العراق وخططه 

اإلسرتاتيجية للحماية االجتماعية وخطة التنمية الوطنية 2018-2022.
لقد تناولت ورقة اإلصالحات البيضاء أمهية موضوع الفقر، وضرورة حتقيق أهداف بشأن 
ختفيض نسبة الفقر مع عدِّها من األهداف السريعة، وقد سبق للحكومة العراقية أن أصدرت قرارها 
املرقم )379( يف 2017 املتمثِّل إبنشاء )الصندوق االجتماعي للتنمية( ابلتعاون مع البنك الدويل 
ظروف  لتحسي  وذلك  الدويل،  البنك  مع  ابلتعاون  دوالر  مليون   )300( مقداره  أويل  برأمسال 
الفقراء املعيشية، كاستجابة لتحدايت معدَّالت الفقر املرتفعة واإلسهام يف حتقيق التنمية املستدامة 

الشاملة.
أُعدَّت   :)COVID 19( أزمة  تداعيات  من  التعايف  وخطة  االستجابة  5.وثيقة 
ابلتعاون مع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي )UNDP( ومشاركة عدد من املختصي، وأُقرَّات من 

قبل جملس الوزراء بتاريخ )31/8/2021( وتضمنت جانبي أساسيي: 
األول: االستجابة والتعايف اللذين يعاجلان أتثري ذروة األزمات يف ضوء تزامن تفشي جائحة 

»كوروان« مع تراجع أسعار النفط عن طريق سياسات وبرامج عمل ملواجهتها.
من  والتخفيف  الوقائية  التدابري  أبخذ  الصمود  على  القدرة  وبناء  املخاطر  إدارة  الثاين: 

التداعيات ملثل هذه األزمات يف املستقبل والتكيُّف معها.
 )UNDP( صيَغت ابلتعاون مع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي )تـَُعدُّ الوثيقة )خطة تنفيذية
املالية  القيود  العراق لألزمات، وشدة  الوثيقة )استمرار تعرُّض  ومبشاركة عدد من اخلرباء، تفرتض 
والسياسية واالجتماعية مع صعوبة جتاوزها يف األجلي القصري واملتوسط، مع حمدودية تنفيذ أثر 
جيري  األزمة(،  أتثريات  من  والتعايف  السريعة  االستجابة  إىل  وهتدف  كما  التقليدية،  السياسات 
تنفيذها على مدار عامي للتعايف ابالنسجام مع ما جاءت به الورقة البيضاء لُتعدُّ مكملًة هلا وأبربعة 

مستوايت:
املستوى األول: الصحة العامة.

املستوى الثاين: محاية الناس.
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املستوى الثالث: االستجابة االقتصادية واالجتماعية.
املستوى الرابع: التماسك االجتماعي.

الدور الساند للمنظمات الدولية يف تنفيذ الورقة البيضاء. 	
 تقوم املنظمات الدولية احلكومية بدور متنوع يف دعم ورقة اإلصالح العراقية البيضاء، إذ يعد 
الدور اإلغاثي واإلنساين والتنموي أقل عرضة للتجاذابت واالختالفات من الدور السياسي واألمين 
املثري للشكوك والتساؤالت يف كثري من األحيان، وتعمل على تعبئة املوارد التمويلية واملساعدات 
الفنية دعماً للجهود اليت تبذهلا احلكومة العراقية الستعادة ثقة مواطنيها عن طريق حتقيق االستقرار 

االقتصادي واحلوكمة ملساندة اإلصالحات االقتصادية لتدعيم االقتصاد على املدى الطويل.
املنظمات الدولية اصطالحاً: هي املنظمات املنشأة مبوجب معاهدة أو صك آخر حيكمه 
القانون الدويل ومتتلك شخصية قانونية دولية خاصة با، وميكن أن تشمل العضوية يف املنظمات 
مدار  املنظمات  بعمل  فيكون  عملها  نطاق  تنفيذ  أمَّا  أخرى،  فضاًل عن كياانت  الدول  الدولية 
البحث على هتيئة برامج زمنية وتنفيذها، وحتقَّق عن طريقها جمموعة من األهداف املعدَّة واملخطَّطة، 
لتصب يف نشاطات عدة ختتص با وتعمل على تنفيذها، فعلى صعد عمل املنظمات ذات التوجه 
التنموي،  فيكون ذلك عن طريق توظيف اإليرادات النفطية ألغراض االستثمار يف األنشطة اليت 
تساهم مسامهًة مباشرة أو غري مباشرة يف التنويع االقتصادي وتطوير الصادرات غري النفطية، أو 
اليت  لألنشطة  واحلوافز  الدعم  وتوجيه  التنموية  األنشطة  أو حتفيز  انتقائية يف دعم  انتهاج سياسة 
األولوايت  رأس  على  اإلنتاجية  رفع  االقتصادي، وجعل  التنويع  مباشرة يف حتقيق هدف  تساهم 
الوطنية، مع ضمان اتساق كل السياسات مع هذه األولوية، وتوفري البيئة اليت ختدم هذه التوجهات.

تشمل اآلليات املتبعة يف تبويب نشاطات ومسامهات املنظمات والوكاالت الدولية التمويَل 
العراقية  للتشريعات  َوْفقاً  وتكون  ثنائية،  اتفاقيات  مبوجب  اخلارجية  الدولية  والقروض  املنح  عرب 
النافدة، أو عرب وكاالت األمم املتحدة املختلفة وَوْفق القطاع واالختصاص، إذ ميكن تقدمي التمويل 
بصورة مباشرة لوكاالت األمم املتحدة املختلفة وبراجمها، وذلك ألمهية دعم القطاع اخلاص احمللي 
ومتويله، فضاًل عن دعم املؤسسات واملنظمات احمللية الرمسية ومنظمات اجملتمع املدين وتكون مجيعها 

َوفقاً للقواني والتشريعات العراقية.
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أهم  من  جمموعة  واستجاابت  نشاطات  استعراض  ميكن  احلصر،  ال  املثال  سبيل  فعلى 
املنظمات الدولية وكما أييت:

	 .. WBالبنك الدويل
يعمل البنك الدويل بصورة وثيقة مع الشركاء من اجملتمع الدويل لدعم اإلصالحات االقتصادية 
اليت تدعم االقتصاد على املدى الطويل، وقد وافق يف العام 2021 جملس املديرين التنفيذيي للبنك 
الدويل على إطار الشراكة اإلسرتاتيجية اجلديدة مع العراق للسنوات املالية )2022-2026(، 
وحيدِّد هذا اإلطار األهداف اإلمنائية الرئيسة اليت سيساندها يف العراق، كما ويقرتح سلسلة من 

اإلجراءات التدخلية واإلسرتاتيجية ملساعدته على التصدي للجائحة وإصالح اقتصاده. 
يقوم هذا اإلطار على ركيزتي أساسيتي، مها: 

أ حتسي نظم احلوكمة واإلدارة الرشيدة وتقدمي اخلدمات العامة ومشاركة القطاع اخلاص. 	.
أ تدعيم رأس املال البشري مع مراعاة األولوايت املؤسسية مثل مشاركة املواطني واملساواة 	.

بي اجلنسي وتغريِّ املناخ. 
وسيُنفَُّذ إطار الشراكة اإلسرتاتيجية على مرحلتي إلاتحة املرونة الالزمة للتكيُّف مع التغريات 
على مدى مخس سنوات اليت يغطيها، فقد أُْطِلق تقرير مراجعة اإلنفاق العام للتنمية البشرية يف 
العراق يف 31 مايو/أاير وُنِشَر على نطاق واسع، إذ يقدِّم توصيات قائمة على الشواهد واألدلة 
يف  البشري  املال  رأس  تنمية  حلفز  الضرورية،  اإلصالحات  يف  با  لالسرتشاد  السياسات  بشأن 

قطاعات الصحة والتعليم ونظام املعاشات التقاعدية.
وميكن استعراض أهم اجملاالت الرئيسة لعمليات البنك الدويل يف العراق منذ العام 2015:

أواًل: حتقيق استقرار املالية العامة إذ أطلق البنك الدويل يف ديسمرب/كانون األول 2015 
على قرض لسياسات التنمية بقيمة )1.2 مليار دوالر(، ويف ديسمرب/كانون األول 2016 وافق 
البنك أيضاً على قرض آخر بقيمة 1.44 )مليار دوالر( ملساعدة العراق على التغلُّب على آاثر 
األزمة املالية، فضاًل عن توجيه خطى اإلصالحات يف ثالثة جماالت: إدارة املاليات العامة، وتوفري 

إمدادات طاقة أكثر استقراراً واستدامة ومساندة زايدة كفاءة وشفافية املؤسسات اململوكة للدولة.
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 اثنياً: مشروع حتديث نظم اإلدارة املالية العامة املموَّل بقرض من البنك الدويل لإلنشاء 
والتعمري بقيمة 41.5 مليون دوالر، وتتوىلَّ كل من وزارة املالية ووزارة التخطيط االحتاديتي ووزارة 
التخطيط يف حكومة إقليم كردستان إدارة تنفيذه، يهدف إىل حتسي الشفافية وإدارة املعلومات 
املالية، وحتديث نظام املشرتايت العامة يف بعض اهليئات على املستوى االحتادي ومستوى احملافظات. 
َس صندوق اإلصالح والتعايف وإعادة اإلعمار  اثلثاً: الصندوق االستئماين متعدد املاحنني ُأسِّ
يف العراق يف شراكة مع احلكومة العراقية يف عام 2018، ومتوله كل من أملانيا واململكة املتحدة 
إعادة اإلعمار والتنمية، ويركز  للتمويل واحلوار اإلسرتاتيجي من أجل  يوفِّر منرباً  وكندا والسويد، 
على اإلصالحات الوطنية املوجهة واالستثمارات العامة واخلاصة يف القطاعات اليت تتضمن أنشطة 
للتعايف االجتماعي واالقتصادي وإعادة اإلعمار، ويف العام 2020، قام الصندوق بتحديث خطة 
ي جائحة  عمله للتكيُّف مع األولوايت اجلديدة الناشئة بسبب اخنفاض أسعار النفط العاملية وتفشِّ
»كوروان«، ويف العام 2021 مضى الصندوق قدماً يف إدارة تنفيذ املشروعات اليت تنفذها اجلهات 
احلكومة  ابلتعاون مع   2019 عام  بدأ يف  الذي  التحليلي  العمل  إىل  استناداً  املستفيدة، وذلك 

العراقية.
منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(.. 	

تعمل املنظمة عن طريق استجابتها إلصالحات الورقة العراقية البيضاء ابستحداث  ما يطلق 
عليه )العمل اإلنساين من أجل األطفال للعام 2021( على  تعزيز الروابط بي األعمال اإلنسانية 
والربجمة اإلمنائية عن طريق تصميم برامج وتنفيذها تستجيب لالحتياجات املباشرة بدعم احلكومات 
يف سياسات إصالح اقتصادها، إذ أدَّت جائحة »كوفيد 19« وما تالها من أزمات إىل صعوبة 
الوصول إىل الفئات احملتاجة وإدماج األطفال املهجَّرين والالجئي يف األنظمة والسياسات واخلطط 

الوطنية.
يقرتح برانمج العمل اإلنساين من أجل األطفال للعام 2021 حلواًل جديدة للتغلُّب على 
هذه العوائق وااللتزام ابلواجب املشرتك بينهم وبي احلكومة لضمان اإلغاثة اإلنسانية، وقد ُوقَِّعت 
اتفاقية مع منظمة اليونيسيف حول خطة عمل الربانمج القطري لليونيسيف )2016-2019( 

بتاريخ 8/2/2016. وتضمنت االتفاقية حماور عدة منها:-
احملور األول: البيئة وإدارة املوارد الطبيعية. 
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احملور الثاين: التكنولوجيا واإلحصاء.
احملور الثالث: التنمية والتمكي االقتصادي واالجتماعي.

احملور الرابع: السلم اجملتمعي والالمركزية.
منظمة العمل الدولية.. 	

مشرتكاً  التزاماً  لألعوام )2019-2023(  العراق  الالئق يف  للعمل  الوطين  الربانمج  ميثِّل 
للحكومة العراقية وأصحاب العمل ومنظمة العمل الدولية بتعزيز العمل الالئق، وميثِّل الربانمج إعادة 
الالئق يف  العمل  س اللتزام مجيع الشركاء إبدراج   العراق وهو يؤسِّ للمنظمة يف  الشاملة  املشاركة 

عمليات التعايف واإلصالح وبتحديد ثالثة جماالت ذات أولوية قصوى: 
فرص العمل: ضمان أن ختلق تنمية القطاع اخلاص فرص عمل جديدة.أ- 

احلماية: احلد من الضعف بتوسيع احلماية االجتماعيةوتعزيزها وإجياد إطار فاعل.ب- 
احلوكمة: دعم سوق العمل لتطبيق املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل بتحسي آليات احلوار ج- 

االجتماعي. 
إقليم  حكومة  ومنها  العراقية  احلكومة  مع  وثيقاً  تعاوانً  الدولية  العمل  منظمة  تتعاون  إذ 
وتتبع  البالد،  تواجهها  اليت  العمل  فرص  أزمة  ملعاجلة  العراقيي  االجتماعيي  والشركاء  كردستان 
املنظمة منهجية لوضع جيل جديد من الربامج الوطنية للعمل الالئق الساعية إىل تعزيز الشراكات 

بغية إحداث تغيري حقيقي ومواكبة األهداف اإلمنائية الوطنية والدولية.
بدأ تطوير الربانمج القطري للعمل الالئق يف العراق )2023-2019( ابلتزامن مع جتربة 
التنمية  أهداف  احتياجات  تنفيذ  جلهة  البلد  استعداد  حول  سريع  تقييم  وإبجراء  املنظمة  قابلية 
املستدامة واهليئات املكونة ورصدها، فضاًل عن الثغرات املتعلقة ابلرصد والتقييم املتعلِّق أبهداف 
التنمية املستدامة، إِذ اْعتماد نتائج التقييم وأخذها يف االعتبار عند تطوير برانمج العمل الالئق يف 
العراق بوصفه جزءاً من إسرتاتيجية حتسي القدرة الوطنية على رصد التقدُّم احملرز وحتقيق أهداف 

التنمية املستدامة.  
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4. األمم املتحدة: اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا )منظمة آالسكوا(. 
اجمللس  إشراف  حتت  وتعمل  املتحدة،  لألمم  العامة  األمانة  من  جزءاً  )اإلسكوا(  تشكل 
االقتصادي واالجتماعي، شأهنا شأن اللجان اإلقليمية األخرى، ومن أهم أهدافها حتفيز التنمية 
البلدان  بي  والتعاون  التفاعل  تعزيز  عن  فضال  األعضاء،  البلدان  يف  واالجتماعية  االقتصادية 
األعضاء، تعمل )اإلسكوا( على هتيئة وتوفري إطاراً لصياغة السياسات ومواءمتها، ومنرباً لاللتقاء 
ومع  املتحدة،  األمم  مقر  يف  الرئيسية  واملكاتب  اإلدارات  مع  أنشطتها  تنّسق  وهي  والتنسيق، 
الوكاالت املتخصصة، واملنظمات الدولية واهليئات اإلقليمية على غرار جامعة الدول العربية وهيئاهتا 

الفرعية، وجملس التعاون اخلليجي.
ايلول  اعتمادها يف  2030  خطة شاملة ومتكاملة مت  لعام  املستدامة  التنمية  متثل خطة 
2015 من قبل مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة  وبضمنهم احلكومة العراقية بدف القضاء 
على الفقر، ومكافحة عدم املساواة وتغري املناخ على مدى السنوات ال 15 املقبلة. تتألف اخلطة 
العاملية،  والشراكة  التنفيذ  ووسائل  املستدامة،  التنمية  وأهداف  اإلعالن،  هي:  عناصر  أربعة  من 

واملتابعة واالستعراض.
قسمت أهداف اخلطة على )17( هدفاً رئيساً يتوافق مع أهداف األلفية الستكمال مامل 
يـُْنَجز،  وتغطي خطة 2030 نطاقات واسعة عن طريق األهداف والغاايت اليت تعكس الرتابط 

بي أركان التنمية املستدامة.
تركِّز اخلطة مدار البحث للتنفيذ على املستوى الوطين، إذ أتخذ الدول األعضاء زمام املبادرة 
من  جديدة  أساليب  اخلطة  وتعتمد  الوطنية،  احتياجاهتا  مع  يتناسب  مبا  اخلطة  بتكييف  وتقوم 
الشراكات مع أصحاب املصلحة املعنيي تتمثَّل إبعطاء دور أكرب للمجتمع املدين، والقطاع اخلاص، 
وشركاء آخرين يف جمال التنمية، وابلتأسيس على ذلك فقد ُوقِّع إطار عمل التعاون الفين بي حكومة 
العراق ومنظمة آالسكوا يف العام 2019 وعملت  منظمة آالسكوا على تنفيذ األنشطة الواردة 

فيه مع اجلهات ذات العالقة.
5.منظمة األمم املتحدة.

كانت استجابة األمم املتحدة لإلصالحات البيضاء فيما يتعلق ابلتعاون املشرتك بينها وبي 
حكومة العراق عن طريق االنتقال من املساعدة اإلنسانية إىل املسامهة يف حتقيق أهداف التنمية 
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املستدامة وسياسة متهيدية وإصالحات تشريعية، إذ ُوقَِّع إطار التعاون من أجل التنمية املستدامة 
يف العراق يف العام 2021، وتضمن أربعة أفصل أتخذ ابالعتبار اإلصالحات االقتصادية وتعد 

استجابة حقيقية هلا وكما يلي:
أ تقدم العراق حنو حتقيق أجندة 2030.	.
أ دعم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية ألجندة 2030.	.
أ خطة تنفيذ إطار التعاون املشرتك.	.
أ خطة الرصد والتقييم.	.

ويعدُّ من أهم ما تضمنه إطار التعاون املشرتك األولوايت اإلسرتاتيجية لنظام األمم املتحدة 
اإلمنائي، خاصة بعد حتديث التحليل القطري املشرتك لتغطية أتثري )COVID-19( والتقلبات 
)حتقيق  إسرتاتيجية  أولوايت  تعدُّ  رئيسة  إسرتاتيجيات  مخس  وتضمن  النفط  أسعار  يف  األخرية 
التماسك االجتماعي واحلماية االجتماعية والتشاركية، تنمية االقتصاد للجميع، وتعزيز املؤسسات 
واخلدمات الفعالة والشاملة، وتعزيز املوارد الطبيعية وإدارة خماطر الكوارث والقدرة على التكيف مع 

املناخ وحتقيق حلول كرمية وآمنة وطوعية ودائمة للنزوح يف العراق(.
	 .UNDP برانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف العراق

العام  منذ  عمل  وقد   .1976 عام  منذ  العراق  يف  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برانمج  بدأ 
يتنوع  العراق حكومًة وشعباً يف االنتقال حنو املصاحلة والسالم واالستقرار.  2003 على دعم 
متأثرة  مناطق  اجملتمعي يف  الطارئة واحلوار  العيش  اإلمنائي ابلتدرج من دعم سبل  الربانمج  دعم 
ابألزمة اإلنسانية، إىل املساعدة يف إعادة استقرار املناطق احملرَّرة، إىل توفري دعم تقين لإلصالحات 

الالمركزية.
رسَّخ برانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف العراق هنجاً يف ثالث حمافظات، هي: )البصرة، 
راهتا، مع الرتكيز على  واألنبار، وكربالء( أسَّاً عمله توطي مقاصد أهداف التنمية املستدامة ومؤشِّ
التشاور ضمن اجملتمع واملشاركة للقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية احمللية جنباً إىل جنب 
مع املنظمات والوكاالت احلكومية والفاعلي االقتصادين من األكادمييي ورجال األعمال، مبا يف 



18

مركز البيان للدراسات والتخطيط

ذلك الشباب والنساء والفئات الضعيفة كاملزارعي. وحترص جلان التنمية املستدامة اليت تشكَّلت 
بدعم من برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، على وضع رؤية حملية وخارطة طريق للتنمية املستدامة 
متسقة مع ما تضمنته ورقة اإلصالح االقتصادي العراقي، مع  ضرورة »عدم التخلِّي عن أحد« 
التنمية املستدامة  التشاور بشأن رؤية  التكامل يف عملية  التخطيط، ممَّا يضمن  يف مجيع مراحل 
املدين،  اجملتمع  ومنظمات  األكادميية،  األوساط  فيهم  مبن  املستفيدة،  األطراف  مع كل  احمللية 
والنساء  الضعيفة كالشباب  والفئات  الربملان،  ونواب  اخلاص،  والقطاع  احلكومية،  واجلهات 

واملزارعي بدف إثراء النقاشات املستمرة لالحتياجات العملية للمجتمعات احمللية.
اخلالصة: 

ات العاملية الكبرية يف أمناط اإلدارة والتوجيه والدعم، وألنَّ العراق ما زال ميثِّل  يف ضوء التغريُّ
دولة يف طور التحوُّل االقتصادي، فليس من احلكمة أن ينعزل العراق يف أطر اإلدارة االقتصادية 
بعيداً عن معونة اجلهات الدولية املختصة، ولذلك ومن أجل تسريع عملية التحوُّل االقتصادي وفقاً 
لألمناط احلديثة اليت تعّزِز من فرص التماسك والصمود حملياً واالبتعاد عن حالة اهلشاشة يف األوضاع 
االقتصادية فإنَّ العراق حباجة إىل بناء أدوار تكاملية مع اجلهات الدولية التنموي، ويكون عن طريق 
التنسيق البناء وتوزيع األدوار َوْفقاً ملراحل زمنية مدروسة، ألنَّ تعدُّد األدوار غري املدروسة يؤدِّي يف 
كثري من األحيان إىل تكرار اجلهود يف جمال معي وغيابا يف جماالت أخرى، وهو ما يتطلب من 
صانع القرار الوطين يف العراق توجيه أساليب الدعم املقدمة َوْفقاً ملنهج خمطَّط قابل للتطبيق ويتخذ 
أفقاً زمنياً منطقياً قاباًل للتطبيق، كما جيب االبتعاد عن تكتيكات »قطف الثمار املتدلية« املتبعة 
حالياً من بعض صنَّاع القرار ألنَّ هذا األمر هو السبب الرئيس يف الوصول إىل األوضاع االقتصادية 

املرتدية يف الوقت احلاضر. 
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املصادر:
موقع البنك الدويل على شبكة اإلنرتنت . 	

https://www.albankaldawli.org/ar/country/iraq/overview#1 
املوقع الرمسي لوزارة التخطيط العراقية . 	

)mop.gov.iq( وزارة التخطيط العراقية
املوقع الرمسي ملنظمة اليونسيف:. 	

https://www.unicef.org/media/89446/file/.pdf
املوقع الرمسي جلامعة الشارقة:. 	

https://www.sharjah.ac.ae/en/Research/spu/Journallaw/Doc-
uments/V16/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%
AF%201/6.pdf

املوقع الرمسي ملنظمة العمل الدولية. 	
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---
ro-beirut/documents/genericdocument/wcms_808914.pdf

أهداف وحماور الورقة البيضاء لإلصالح االقتصادي يف العراق. 	

https://gds.gov.iq/ar/iraqs-white-paper-for-economic-re-
forms-vision-and-key-objectives/ 

اإلطار القانوين للمنظمات الدولية. 	

https://www.mop.gov.iq/
https://www.mop.gov.iq/
https://www.unicef.org/media/89446/file/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2021-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9.pdf
https://www.sharjah.ac.ae/en/Research/spu/Journallaw/Documents/V16/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%201/6.pdf
https://www.sharjah.ac.ae/en/Research/spu/Journallaw/Documents/V16/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%201/6.pdf
https://www.sharjah.ac.ae/en/Research/spu/Journallaw/Documents/V16/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%201/6.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/genericdocument/wcms_808914.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/genericdocument/wcms_808914.pdf
https://gds.gov.iq/ar/iraqs-white-paper-for-economic-reforms-vision-and-key-objectives/
https://gds.gov.iq/ar/iraqs-white-paper-for-economic-reforms-vision-and-key-objectives/
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

https://legal.un.org/ilc/reports/2011/arabic/chp5.pdf  
املوقع الرمسي ملنظمة آالسكوا. 	

https://archive.unescwa.org/ar/our-work/%  
خطة االستجابة والتعايف من كوفد 19. 	

http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=11598
إسرتاتيجية تطوير القطاع اخلاص. 		

http://cabinet.iq/uploads/pdf/2015-3/1.pdf

https://legal.un.org/ilc/reports/2011/arabic/chp5.pdf
https://archive.unescwa.org/ar/our-work/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=11598
http://cabinet.iq/uploads/pdf/2015-3/1.pdf

