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  كلمة شكر

(قام بعملية التقديرات كل من جمموعة األمم املتحدة للتنمية 
0F

والبنك الدويل مبا فيه مؤسسة التمويل  )1
الدويلا حتت التنسيق الكلي للممثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدةا املرحوم السيد/ سرجيو فيريا دي 

 .1483رار جملس األمن رقم من ق 8ميلوا حسب نصوص الفقرة رقم 
وقد أسهم صندوق النقد الدويل باجلزء اخلاص بالتحليل االقتصادي يف هذا التقرير. وقد شارك  

خرباء من اهليئة األوروبية واسرتاليا واليابان وبعض دول االحتاد األورويب يف عملية التقديرات. وقدم 
 فيدة.املسئولون يف سلطة التحالف الكثري من املعلومات امل

وختص ِفَرق األمم املتحدة والبنك الدويل بالشكر لكبار املوظفني من الوزارات العراقية وجملس احلكم  
 الذين أسهموا باملعلومات والتعليقات على هذا التقرير.

كما نشكر القائم بأعمال املمثل اخلاص لألمني العام يف العراق ومنسق العمليات اإلنسانية الذي   
 التنسيق اليومي لفرق التقييم يف داخل العراق. كان مسئوال عن

وباإلضافة إىل العديد من موظفي األمم املتحدة وجمموعة البنك الدويل واملستشارين الذين أسهموا يف  
إعداد هذا التقرير (وهم كثريون حىت يذكروا باالسم) نود أن نشكر هيئات األمم املتحدة التالية لتعاو�ا 

تحدة للتنمية فقدموا خرباءهم للمشاركة يف هذا العمل: برنامج األمم املتحدة اإلمنائيا مع جمموعة األمم امل
هيئة الصحة العامليةا منظمة األغذية والزراعةا مؤسسة األمم املتحدة لرعاية الطفولةا مفوضية األمم 

ة اإلمنائي للمرأةا املتحدة حلقوق اإلنسانا مركز األمم املتحدة للمستوطنات البشريةا صندوق األمم املتحد
دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغاما برنامج األمم املتحدة للبيئةا برنامج األغذية العامليا 
صندوق األمم املتحدة لألنشطة السكانيةا إدارة عمليات حفظ السالما الصندوق الدويل للتنمية الزراعيةا 

لالتصاالت السلكية والالسلكيةا مكتب تنسيق الشئون اإلنسانيةا املنظمة الدولية للهجرةا االحتاد الدويل 
مكتب برنامج العراقا برنامج األمم املتحدة املعين بنقص املناعة البشريةا مركز األمم املتحدة للتجارة 
والتنميةا منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافةا مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئنيا املنظمة 
الدولية للسلع األساسيةا منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعيةا مكتب األمم املتحدة خلدمات 

 املشروعات.
ولقد مت إعداد هذه التقديرات يف ظروف صعبة ووقت ضيق للغاية. ولقد فقد بعض املشاركني  

دة يف بغداد يوم مباشرة يف عملية التقديرات حياتم وجرح بعض آخر يف حادث تفجري مقر األمم املتح
 . و�دي هذا التقرير إىل كل من أصيب يف ذلك العدوان.2003أغسطس  19

__________ 
لزيادة  1997جمموعة األمم املتحدة للتنمية هي جهاز اإلصالح يف األمم املتحدة الذي أنشأه األمني العام عام  )1(

. وعمع هذه الموعة معا كل هيئاتاألمم املتحدة العاملة يف جمال التنمية. فعالية اإلمناء على مستوى كل دولة
 ويرأه هذه الموعة رئيس برنامج األمم املتحدة لإلمناء باسم األمني العام لألمم املتحدة.
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   الملخص التنفيذي

أعدت هذه التقديرات عن احتياجات العراق خرباء األمم املتحدة وجمموعة البنك  (أ)
ه الدويل؛ وأعد خرباء صندوق النقد الدويل التقديرات اخلاصة باالقتصاد الكلي. وتغطي هذ

التقديرات احتياجات أربعة عشر من القطاعات ذات األولوية إىل جانب ثالث موضوعات 
مشرتكة يف كل القطاعاتا وذلك حسب اتفاق التمع الدويل يف االجتماع الفين إلعادة 

(2003حزيران/يونيه  24اإلعمار والذي ُعقد يف مدينة نيويورك يوم 
1F

. وباإلضافة إىل )2
العراقينيا فقد استفاد العمل من املعلومات اهلامة اليت قدمتها سلطة االستفادة من اخلرباء 

التحالف وعدة منظمات أهلية وعدد من اخلرباء من اهليئة األوروبية واسرتاليا واليابان ومن دول 
 أخرى من االحتاد األورويب.

 وقد وضعت التقديرات على أساه أفضل البيانات املتاحة يف وقت إعدادها. إال أن (ب)
الوضع األمين العام والقيود على السفر واحلوادث املؤسفة ونتائج االعتداء على مقر األمم 
املتحدة يف بغدادا باإلضافة إىل عدم وجود املصادر األولية للمعلومات وكذلك ضيق الوقتا  
كانت كلها عوامل جعلت عملية مجع املعلومات صعبة للغاية. كذلك حالت هذه العوامل دون 

اءات االستشارية اليت كان ال بد من عقدها مع املسؤولني العراقيني ومع املهتمني من عقد اللق
منظمات التمع املدين وهي كلها لقاءات هامة هدفها مناقشة النتائج األولية للتقديرات 
والتأكد من ملكيتهم هلا. وتعويضا لذلك عقد خرباء األمم املتحدة والبنك الدويل عدة 

ني عراقيني إلجراء مناقشات مكثفة ملسودة التقرير وأولويات االستثمار اجتماعات مع ممثل
. باإلضافة إىل 2003أيلول/سبتمرب  21والسياسات املقرتحةا وذلك يف األسبوع البادئ يف 

ذلك فقد ناقش خرباء صندوق النقد الدويل القضايا املتعلقة باالقتصاد الكلي. وقد عقدت 
يف مدينة عمان باألردن. وأخرياا عقد لقاء لتقدمي النتائج  مناقشات منفصلة لبعض القطاعات

الواردة يف مسودة تقرير التقديرات مع الموعة األساسية (االحتاد األورويبا دولة اإلمارات 
وذلك  2003تشرين األول/أكتوبر  2العربية املتحدةا الواليات املتحدة واليابان) وذلك يوم 

 يف مدينة مدريد.

__________ 
تشمل هذه القطاعات: التعليما الصحةا التشغيلا املياه والصرف الصحيا النقل واالتصاالتا  )2( 

اإلسكان وإدارة األراضيا إدارة املناطق احلضريةا الزراعة وموارد املياه واألمن الغذائيا الكهرباءا 
القطاع املايلا شركات القطاع العاما مناخ االستثمارا نزع األلغام واملؤسسات احلكومية. وتشمل 

 القطاعات املشرتكة قضايا حقوق اإلنسان والنوع والبيئة.
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ير االحتياجات إىل إطالع مؤمتر الدول واهليئات املاحنة املزمع عقده يومي ويهدف تقد (ج) 
ا على األوضاع احلالية وأولويات إعادة البناء 2003من تشرين األول/أكتوبر  23-24

وكذلك مؤشرات  2004والتأهيل يف كل قطاعا مع الرتكيز على املتطلبات العاجلة لعام 
. كذلك حياول هذا التقرير أن يضع كل قطاع 2007-2005احتياجات إعادة البناء للفرتة 

يف إطاره الصحيح فيبني احلاجة إىل مدخل مستدام إلعادة البناء والتنميةا كذلك يبني التقرير 
اخلطوط الرئيسية لكل اختيارات إصالح السياسات. وقد تناول الفصل األخري من التقرير 

 ة االستيعابية هلذه االستثمارات.االحتياجات الكلية لالستثمارات مع مناقشة القدر 

وال يقصد أن يكون هذا التقرير الكلمة األخرية يف املوقف احلايل ويف أولويات  (د)
االحتياجات اإلمنائية يف العراق اليوم. وتتضمن تقارير التقديرات الفردية لكل قطاع حتليال 

يف هذا التقرير. وينبغي  تفصيليا وهي هامة إللقاء املزيد من الضوء على ما ورد بشكل خمتصر
 أن تكون هناك عمليات

إضافية يف الشهور القادمة للوصول إىل تقديرات أدق وسد الفراغات املتبقية وحتسني املعلومات 
بشكل عام. وأخريا فإن هناك عدة احتياجات وأولويات لقطاعات مل تشملها عملية التقديرات 

عي األمن والنفطا وتقوم سلطة التحالف الواردة يف هذا التقرير ويركز معظمها على قطا
(بتغطيتها خارج هذا اإلطار

2F

3(. 
 

 الوضع العام وإطار التنمية

عاىن االقتصاد العراقي من عشرين عاما من اإلمهال والتدهور يف البىن التحتية ويف البيئة  (هـ) 
 البنية واخلدمات االجتماعية. ومنذ منتصف الثمانيناتا أمهل النظام احلاكم االستثمار يف

التحتية العامةا ونتج عن األزمات املتعاقبة زيادة يف ختريب املباين العامة وخطوط األنابيب 
وأجهزة االتصال والنقل. وشهدت مستويات الصحة والتعليم احندارا شديدا بعد أن كانت من 
أفضل املستويات يف الشرق األوسطا وذلك نتيجة النقص الشديد يف املوارد وسنوات من 

تسييس يف هذين القطاعني. وقد أدت اخليارات السياسية التعسفية والضالة (مثل عفيف ال
األهوار يف مناطق اجلنوب) إىل احندار بيئي شديد مما يهدد الصحة البشريــــــة وفرص العمل مما 
قد يؤثر سلبا على التقدم االقتصادي. باإلضافة إىل ذلك فقد تدهور اقتصاد الدولة بفعل 

ت املركزية الثقيلة وبفعل فساد احلكم السلطوي وآثار املقاطعة واالقتصاد املوجه الذي مل السياسا
تلعب فيه األسعار إال دورا هامشيا بالنسبة لتوزيع موارد الدولة والذي قامت فيه الدولة (والنظام 

__________ 
عملية التقديرات هي: املخدراتا اجلرميةا الرتاث الثقايف. وقد مت حتديد القطاعات اليت مل تشملها  )3( 

 احتياجات هذه القطاعات بشكل منفصل. وسوف ميكن احلصول عليها كمراجع هلذا التقرير.
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رة احلاكم بالذات) بالسيطرة على الصناعة والزراعة واملالية والتجارة. وباختصار ضاعت قد 
االنتعاش االقتصادي مبا يف ذلك املياه ورأه املال البشري لثاين أكرب دولة ذات احتياط نفطي 
هائل. وقد تسبب النظام احلاكم يف ذلك إذ وجه املوارد العامة اىل الهود العسكري وإىل إثراء 

 ذاته واحلفاظ على كيانه.

ت الدخل املتوسطا أصبح وبعد أن وصل العراق يف السبعينات إىل مصاف الدول ذا (و)
(الشعب يعتمد على التموين الغذائي

3F

دوالر يف  3 600. واحندر دخل الفرد الذي ارتفع إىل )4
أوائل الثمانيناتا على أثر االرتفاع الشديد لألسعار احلقيقية للنفطا إىل أن تراوح يف عام 

بُعد العراق  دوالرا مث استمر احنداره بعد ذلك. ولعل 1 020و  770إىل ما بني  2001
عن أهداف التنمية يف األلفية اجلديدة يبني درجة التدهور اليت حدثت يف مستوى معيشة 

 الشعب العراقي.

) تقوية مؤسسات 1مع هذه اخللفية تشمل أولويات التنمية يف العراق ما يلي: ( (ز)
ية إىل عملها ) إعادة البنية التحتية واخلدمات اإلنسانية األساس2حكومة ذات سيادة وشفافة؛ (

) دعم التحول االقتصادي واالجتماعي الذي 3بعد احندارها بسبب سوء احلكم واألزمات؛ (
 يعطي النمو واحلماية االجتماعية.

 
 اإلطار االقتصادي والتحول إلى اقتصاديات السوق

مليار  112إن أهم مسة لالقتصاد العراقي هو النفط الذي تقدر احتياطياته الثابتة بـ  (ح)
يلا مما جيعل العراق ثاين دولة بعد اململكة العربية السعودية. وكان إنتاج النفط حىت �اية برم

مليون برميل يوميا. وسوف يعتمد النمو احلقيقي يف الناتج  1.3  2003شهر آب/أغسطس 
إىل حد كبري على استتباب األمن وعلى التشغيل الطبيعي   2004احمللي الكلي يف عام 

 ة وعلى زيادة إنتاج النفط وزيادة االستثمار اخلاص.للخدمات األساسي

مليار دوالرا وهو  12أن الدخل من النفط سيبلغ  2004وتقدر مسودة املوازنة لعام  (ط)
تقدير حقيقيا كما تتوقع هذه املوازنة دخال ضئيال من القطاعات غري النفطية مما يعين أن 

أنه على ضوء  لنمو االقتصادي. إالفرض ضرائب مبعدالت منخفضة سوف يساعد يف إنعاش ا
االحتياجات الضخمة اليت تتطلبها إعادة اإلعمار ونظرا ملخاطر إمكانية اخنفاض سعر النفط 
وأثر ذلك على دخل الدولةا فينبغي فرض ضرائب واسعة القاعدة. وتفرتض هذه املوازنة أن 

 1.4ثمارية سوف تبلغ مليار دوالر وأن النفقات االست 12.1النفقات التشغيلية سوف تبلغ 
مليار دوالر  12.9مليار دوالر تقريبا متول كلها من جمموع الدخل ومن املنح اليت تبلغ قرابة 

__________ 
 االعتماد على نظام التموين الغذائي ورد يف تقديرات متت فيما قبل وحتتاج اآلن إىل التدقيق. )4( 
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(وكذلك من األرصدة العراقية املوجودة يف اخلارج 
4F

ا باإلضافة للعقود املوجودة ضمن برنامج )5
(مليار دوالر 7.8النفط مقابل الغذاء واليت يبلغ جمموع قيمتها 

5F

سوف حتتاج عمليات . و )6
 إىل متويل من قبل الدولة واهليئات املاحنة. 2004إعادة اإلعمار يف عام 

أما بالنسبة للتحويالت من املوازنةا فينبغي االبتعاد عن اإلصالحات اجلزئية. وال بد أن  (ي)
تؤخذ يف االعتبارا عند صياغة اسرتاتيجية إصالح شركات القطاع العاما تلك الصعوبات 

ة يف البيئة احلالية مبا يف ذلك اهليكل العام لألسعارا وحالة البنية التحتية ونظام التجارة القائم
وصعوبة استيعاب هذا العدد الكبري من العاطلني. وملا كان لدعم النفط آثار تشويهيةا فإنه 

حول ينبغي التخلص منها تدرجييا بغية تفادي اآلثار االجتماعية السيئة. وبنفس الطريقة فإن الت
يف �اية األمر من الدعم النوعي حتت املظلة االجتماعية اليت يوفرها نظام توزيع الغذاء إىل 
حتويالت مالية سوف يتطلب توافر بعض الشروط املسبقةا مبا يف ذلك حتويالت نقدية إىل 
األسر تعويضا هلم عن آثار األسعار العاليةا ووجود مؤسسات مالية عاملة واالستمرار يف 

اد وتوزيع األغذية األساسيةا وذلك حىت يستطيع السوق اخلاص أن ينمو ويقوم بذه استري 
األعمال. وسوف يساعد هذا املدخل التدرجيي الشعب العراقي يف فرتة التحول ويدعم 

 االستقرار وحيمي املستضعفني.

الدفع  وال شك أن جناح عملية تغيري األوراق النقدية أمر هام للغاية إذ يؤثر على نظام (ك)
وتنفيذ املوازنة ويعيد النشاط بوجه عام إىل االقتصاد القومي. كذلك ستكون إدارة السياسة 
النقدية رهانا هاما يف الشهور املقبلة إذ تدف يف املقام األول إىل االستقرار العام لألسعار.  

بة على كذلك ينبغي أن يتخذ البنك املركزي العراقي اخلطوات الالزمة لتحسني عملية الرقا
املصارف. ونظرا حلالة عدم االطمئنان وقلة االحتياطيات حاليا من العمالت األجنبية فينبغي 

 تطبيق سعرا مرنا ألسعار الصرف.

وسوف يكون للقطاع اخلاص دورا هاما يف حتقيق معدالت عالية من النمو وخلق فرص  (ل) 
االقتصاد القومي ككل أمر  العمل على املدى املتوسط. كذلك فإن اشرتاك القطاع اخلاص يف

ضروري ألن مصادر الدخل العام ال تكفي لتوفري حجم االستثمارات املطلوب. لذلـــك ال بد 
أن تشجع احلكومة التنوع يف الدخل العام واخلاص بشكل يتزامن مع اختاذ اإلجراءات الالزمـــــة 

__________ 
ودة يف اخلارج هي يف معظمها موارد نقدية من أرصدة برنامج النفط مقابل الغذاء حىت األرصدة املوج )5( 

واليت ستمول كلها صندوق تنمية العراق. وال يتضمن ذلك األرصدة العراقية اليت قد  2003�اية عام 
 تكون مودعة يف بلدان أخرى غري املواليات املتحدة.

مات إما قد مت توقيعها أو ال زالت هناك مفاوضات بشأ�ا قبل هذا املبلغ يشكل عقود توريد سلع وخد )6( 
 .2003االنتهاء بالعمل حسب هذا الربنامج يف شهر نوفمرب 
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بد من تقوية الرقابة  ال إلجياد قطاع تنافسي يعمل إىل جانب ثروات الدولة من النفط. كذلك 
 بشدة على عمليات تنفيذ اإلنفاق العام.

. إن قدرة احلكومة على استيعاب وتنفيذ اإلطار المؤسسي للسياسات واإلدارة (م) 
أدوارها اجلديدةا خاصة عندما تستعيد سيادتا ومقدرات صنع القرار ستكون من أكرب 

ق رأه مال بشري ومؤسسي كبري مع وجود التحديات يف عمليات إعادة البناء. وميتلك العرا
موظفني عراقيني على درجة عالية من التعليم واإلصرار على النجاح وهم يشغلون مناصب 
رفيعة. ولكنه من الضروري أن توضع نظم للرقابة وأن توجد التوازنات حىت تتأسس من جديد 

 مبادئ الشفافية واملساءلة حلسن نظام احلكم.
 

 األولويات القطاعية 
) واالحتياجات على املدى 2004يلقي هذا التقرير الضوء على األولويات الفورية ( (ن)

والسنوات  2004املتوسط ألربعة عشر قطاع. وكذلك يبني النفقات االستثمارية التقريبية لعام 
النفقات اجلارية مبا  2004. وقد غطت مسودة املوازنة العراقية لعام 2007-2005التالية 

ل األمن الغذائيا ولذلك مل تدخل هذه النفقات يف التقديرات الواردة يف هذا يف ذلك متوي
التقرير. ومع أن لكل قطاع خصوصياته إال أن هناك بعض املوضوعات اليت تدخل يف معظم 

 هذه القطاعات.

. تبني تقديرات هذه القطاعات التدهور الذي التعليم والصحة وخلق فرص العمل (ه)
سانية األساسية واحندار مستواها عما كانت عليه يف الثمانينات حىت حدث يف اخلدمات اإلن

) قلة املواد 1أصبحــــت من أسوأ ما جيد يف املنطقة. ويعزى هذا االحندار إىل ما يلي: (
) تسييس النظم الذي 2امتصتهــــا األولويات اخلاصة بالنظام احلاكم واإلنفاق العسكري؛ ( إذ

ق إىل االختيارات السياسية إىل األفراد. وتدف أولويات قطاعي أثر على كل شيء من اإلنفا
الصحة والتعليم يف بادئ األمر إىل استعادة املؤشرات اليت سادت يف أوائل الثمانينيات مث بعد 
ذلك يبدأ اإلصالح. ويعين هذا بالنسبة للتعليم الرتكيز على إعادة عهيز املداره اليت أهدرها 

ة االستثمار وختفيف االزدحام املوجود يف النظام التعليمي وإعادة الذين اإلمهال والنزاعات وقل
تركوا الدراسة إىل املداره مبا يف ذلك البنات مث بعد ذلك االنتباه إىل حتسني نوعية التعليم 
وحتديث نظامه من ناحية رفع كفاءة املعلمني وتطوير الربامج التعليمية وطرق التدريس. أما يف 

ن التحدي الذي يواجه صناع القرار والعاملني يف هذا القطاع والتمع املانحا قطاع الصحة فإ
هو اإلسراع يف وقت قصري إىل إعادة اخلدمات الصحية إىل سابق عهدها مث الشروع يف حتويل 
النظام القائم إىل نظام ال مركزي ومنوذج مستدام تتأسس فيه الرعاية الصحية األولية والوقاية ضد 

 ياسة املشاركة.األمراض وس
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أما بالنسبة خللق فرص العمل فإن اهلدف هو جمابة مشاكل البطالة العالية مع خلق  (ع) 
 فرص عمل قصرية املدى مع تنمية القطاع اخلاص خللق فرص عمل مستدامة يف املدى القصري. 

ة . سنوات من النزاع وتأجيل الصيانة وقلة املهارات الفنية واإلداريالبنية التحتية (ف)
واإلمهالا كلها عوامل تسببت يف التدهور الشديد يف البنية التحتية العراقية. وال حيصل معظم 
العراقيون اليوم إال على القليل من اخلدمات األساسية ويعتمد البعض على بدائل باهظة الثمن 
للحصول على خدمات الكهرباء واملياه. وقد تدهور مع هذا نظام إرسال الفواتري واحلصول 

لى دخل من هذه اخلدمات وينبغي العمل على إعادته كأولوية سياسية. وقد أصبحت ع
املخاطر البيئية والصحية املرتبطة بتلوث املياه وعدم العناية بإزالة املواد الصلبة والصرف الصحي 
تشكل عبئا كبريا على القطاع الصحي. باإلضافة إىل ذلكا فإن العجز العام يف اخلدمات 

 صة الكهرباءا قد زادت من عدم وجود األمن واألمان يف عدة مناطق من العراق.األساسية وخا

وإىل جانب هذه االحتياجات امللحةا فينبغي االهتمام يف أقرب وقت باملشاكل  (ص)
اإلدارية خلدمات البنية التحتية وإعادة تنظيم هياكل الرقابة واإلشراف يف القطاعات كلها. وهذه 

فنية للمساعدة على احلصول على أفضل احللول وبأقل التكاليف يف أمور حتتاج إىل معونة 
السنوات املقبلةا وكذلك املساعدة يف إصالح السياسات واإلدارة على املدى القصري. وكذلك 
فإنـــه من املهم أن يعمل متخذو القرار من العراقيني وكل من يهمهم األمر إىل امتالك زمام 

 عنها. األمور يف القطاعات املسؤولني

ويف مناقشة القطاعات الفرعية للبنية التحتية جند أن اهلدف يف بادئ األمر هو عودة  (ق)
. إال أن بعض القطاعات الفرعيةا وال سيما 2003اخلدمات إىل ما كانت عليه قبل ماره 

يف قطاع النقلا قد تدهور بشدة يف سنوات املقاطعة يف التسعيناتا لذلك فإ�ا تدف إىل 
 ىل مؤشرات ما قبل هذه الفرتة.الوصول إ

احندر هذا القطاع باستمرار منذ  -الزراعة والموارد المائية واألمن الغذائي  (ر)
الثمانينات وجند اليوم أن نصف جمموع االحتياجات الغذائية يف العراق يتم استرياده ويعتمد 

تمد اعتمادا كبريا قطاع كبري من الشعب على التموين الغذائي. إىل جانب ذلك فإن العراق يع
على موارد مياه خارجية ال حتكمها اتفاقيات إقليمية. وتواجه املياه اآلن مشاكل نقص يف املوارد 
وزيادة يف درجة امللوحة اليت تؤثر سلبا على الزراعة وعلى مياه الشرب وعلى التوازن البيئي 

 خاصة يف مناطق األهوار.

اسية الصحيحةا فسوف ميكن لقطاع الزراعة أن وإذا وجد الدعم املطلوب والبيئة السي (ش)
يسهم إسهاما كبريا يف النمو االقتصادي وخلق فرص العمل. كذلك فإن من املمكن حتسني 
نوعية وكفاءة استخدام املياها مما حيسن أوضاع قطاعي الزراعة والصحة. ومع حترير االقتصاد 
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بح األهداف االسرتاتيجية يف وانفتاح األسواق يف ظل سياسة مدروسة وتطبيق تدرجييا تص 
قطاع الزراعة هو الوصول إىل منو مستقر وزيادة األمن الغذائي وحتقيق معدالت عالية من 
العمالة يف املناطق الريفية. ونظرا لدرجة االعتماد العالية على نظام توزيع األغذية والتموين 

 الغذائي فيجب العناية بتوفري الوصول إىل الغذاء لكل أسرة.

سيكون اشرتاك القطاع اخلاص يف االقتصاد  -القطاع المالي وتنمية القطاع الخاص  (ت)
العراقي على املدى الطويل أداة رئيسية لتحقيق معدالت عالية من النمو وخلق فرص العمل. 
والتحدي أمام واضعو السياسة هي دعم خلق فرص عمل مستدامة خارج قطاع النفط وذلك 

ئة املواتية لعمل القطاع اخلاصا كذلك فإنه من الضروري إعادة عن طريق سياسات ختلق البي
احلياة إىل نظام املصارف اليت تعمل على أسس عارية وتطبيق قيود على موازنات شركات 

 القطاع العام يف ظل بيئة تنمي وتشجع االستثمار احمللي واألجنيب.

هو تقليل املخاطر واإلصابات األهداف األساسية لعمليات نزع األلغام  -إزالة األلغام  (ث)
اليت يعاين منها السكانا وتنظيف األراضي والبىن التحتية الستخدامها يف األنشطة اإلنتاجية 
وبناء القدرات الوطنية لتخطيط وتنسيق وإدارة أنشطة نزع األلغام على مستوى الدولة. وعلى 

ليت وضعت أثناء األزمة األخرية وإعادة املدى املباشرا ينبغي إجياد قوة عاملة حملية إلزالة األلغام ا
توجيه املوارد إىل العمل يف املناطق املتضررة. وينبغي إجراء مسح شامل لأللغام األرضية يف وقت 

 الحق للحصول على بيانات شاملة على مستوى الدولة.

تأثرت  -المؤسسات الحكومية وتطبيق القانون والمجتمع المدني واإلعالم  (ح)
كومية على املستوى املركزي واحمللي من سنوات اإلمهال واحلكم املتسلط باإلضافة املؤسسات احل

إىل العقوبات. وعندما تتسلم مقاليد األمور حكومة دائمةا فسوف تكون هناك تغيريات يف 
السياسات القائمة نتيجة للدستور اجلديد واملبادرات العراقية اليت سوف حتدد وظائف 

تطلبه من منسوبني. وسوف تكون أول أوليات احلكومة املنتخبة املؤسسات احلكومية وما ت
مراجعة القوانني السائدة بدف تأسيس احلقوق اإلنسانية وإدخال نظام يتسم بالشفافية 

 واملساءلة وحيقق متطلبات التمع الدميقراطي احلر.

ات يف مت تقدير االحتياجات يف هذه املوضوع -الحقوق اإلنسانية والنوع والبيئة  (ذ)
تقارير القطاعات األربعة عشر ملعرفة األعمال الرئيسية الواجب القيام با يف هذه القضايا 
والداخلة يف معظم القطاعات. وقد نوقشت هذه االحتياجات وأولويات العمل يف اجلزء اخلاص 

 حبقوق اإلنسان والنوع والبيئة يف هذا التقرير.

 تكلفة إعادة البناء



 

l 
 

  

 36ن جمموع االحتياجات على املدى املتوسط يف الدولة كلها يبلغ دلت التقديرات أ (ض) 
(2004مليارات لتلبية االحتياجات عام  9مليار دوالرا منها 

6F

وهذه املبالغ تغطي عموما   )7
عمليات إعادة البناء واملعونة الفنية واالحتياجات التدريبية إىل جانب تكلفة إضافية للتشغيل 

يدة يف كل القطاعات األربعة عشر. وباإلضافة إىل ذلك فإن هناك والصيانة لالستثمارات اجلد
قطاعات هامة مل تشملها عمليات التقييم اليت قامت با فرق من األمم املتحدة والبنك الدويل 
والواردة يف هذا التقريرا هذه القطاعات تشمل األمن والنفط واليت قامت سلطة التحالف تقدير 

(دوالر إضافية تنفق يف السنوات القادمة مليار 20احتياجاتا مببلغ 
7F

ومل تشمل التقديرات  )8
 .2004النفقات اجلارية أل�ا دخلت يف املوازنة العراقية لعام 

ويف حني أن املبالغ الواردة يف هذا التقرير تعكس أفضل مل ميكن أن حيتاجه العراق على  (أأ)
ب حسبانه ألنه مرتبط بالوضع املدى القصري واملتوسطا فإن الصرف الفعلي لألموال يصع

األمين وبقدرة املؤسسات العراقية على ختطيط وتنفيذ املشاريع وكذلك بوضع البنية التحتية 
وخدمات الطاقة والقدرة على استرياد وتوزيع املواد الالزمة. وقد دلت خربة البنك الدويل يف 

بط يف أكثر األحيان بنقص عدة دول بعد األزمات أن القيود على أنشطة إعادة البناء ال ترت
املوارد املاليةا ولكن ترتبط يف املقام األول بالصعوبات يف تصميم وتنفيذ مشروعات يف حدود 
أوقات معينة وبرامج استثمارية تنفيذ حسب إجراءات دولية قائمة. ومع حجم االحتياجات 

ة يف السنة األوىلا الضخمة إلعادة البناء يف العراق فإنه ينتظر أن تكون معدالت الصرف ضئيل
(مث تأخذ يف الزيادة بسرعة كلما زادت املقدرة العراقية وزادت خرباتا

8F

9(. 

 20مليار دوالر (باإلضافة إىل الـ  36كذلك دلت التقديرات أن مبلغ الـ  (ب ب)
مليار دوالر اليت قدرتا سلطة التحالف بشكل منفصل) ال يشكل الفجوة التمويليةا أي أن 

يت مت حتديدها لن حتتاج كلها إىل متويل خارجي من املعونات. ومن املنتظر أنه االحتياجات ال
مع الوقتا سوف تزداد القدرة على تغطية االستثمارات املطلوبة من الدخل العراقي أو من 
متويل القطاع اخلاصا وبذلك يقل االحتياج إىل دعم املاحنني. وقد بىن هذا االفرتاض على أنه 

ة سوف تزداد إنتاجية قطاع النفط بسبب ضخ االستثمارات فيه وحبدوث يف ظل بيئة مستقر 
__________ 

منعت القيود على الفرد داخل الدولة وكذلك ضيق الوقتا فرق التقييم من القيام بعمليات حتليل  )7( 
 مفارقات قائمة فعال. مفصلة للمفارقات القائمة يف معدالت النمو يف العراقا وهي

مت تقدمي هذه التقديرات من قبل سلطة التحالف إىل فريق التقييم بدون أية تفاصيل ومل تتم مراجعتها.  )8( 
 وتطلب املعلومات التفصيلية مباشرة من سلطة التحالف.

لعاجل أنه تدل خربة البنك الدويل يف عدة مشروعات أقيمت بعد األزمات ويف بيئة حتتاج إىل الدعم ا )9( 
مليار يف حالة العراقا فإنه من املنتظر أن  36إذا التزم املاحنون بتقدمي كل املبالغ اليت مت تقديرهاا نأي 

 مليارات أثناء السنة األوىل. 5يكون الصرف يف حدود 
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االنتعاش االقتصادي مما ينتج عنه دخوال جديدة من الضرائب. كذلك ينتج وجود بيئة  
 استثمارية مواتية أن يزداد االستثمار احمللي والدويل اخلاص.

بالنفقات املطلوبة لتغطية وأخرياا تدل التقديرات أنه يصعب يف الوقت احلايل التنبؤ  (ج ج)
املدفوعات الواجبة ألصل الديون اخلارجية الكبرية اليت على العراق والفوائد املستحقة عليها. 

 هذه املدفوعات قد تؤثر أيضا على حجم الفجوة التمويلية على املدى املتوسط.

الصرف فإن  وبالرغم من حمدودية القدرة االستيعابية اليت قد تؤثر على توقيت وسرعة (د د)
هناك حاجة ملحة للتآزر يف جهود املاحنني. ولعل التحدي يكمن يف تعبئة االلتزامات اآلن  
كلما أمكن ذلك للسماح بالبدء فورا يف ختطيط املشروعات وتنفيذها. ويهدف مؤمتر املاحنني 

 إىل إطالق هذه اجلهود. 2003الذي يعقد يف مدريد يف شهر تشرين األول/أكتوبر 
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 مقدمة - 1

  
يف الوقت الذي يواجه فيه العراق حتديات جسيمةا فإن لدى شعب العراق فرصة تارخيية   1–1

إلعادة بناء وطنه ليعود على ما كان عليه مزدهرا فتيا متحررا من كل خوف أو قهر وحيرتم تعددية جمتمعه. 
 هذه األهداف. ولقد قامت شراكة بني الشعب العراقي والتمع الدويل للمساعدة على حتقيق

وقد اجتمع يف مدينة نيويورك مسؤولون عراقيون مع ممثلي الدول األعضاء يف األمم املتحدة   2–1
وهيئات األمم املتحدة والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل والصندوق العريب للتنمية االجتماعية 

بعد صدور قرار جملس  - 2003حزيران/ يونيه. 24واالقتصادية والسلطة اإلدارية للتحالف وذلك يوم 
ا وكان اهلدف هو إجراء مشاورات غري رمسية حول إعادة اإلعمار يف العراق. وقد عرب 1483األمن رقم 

ممثلو التمع الدويل يف هذا االجتماع عن استعدادهم للقيام جبهود منسقة لتقدمي الدعم للتنمية املستدامة 
اسات لتقدير االجتياجات اليت تتطلبها إعادة اإلعمار والتأهيل يف العراق. وقرر التمعون القيام بعدة در 

وما بعدها على املدى الطويلا وتقدمي نتائج هذه التقديرات يف مؤمتر  2004والتنمية يف العراق لعام 
 يف مدريد. 2003إلعادة اإلعمار يعقد يف شهر تشرين األول/أكتوبر 

من قبل خرباء  2003اليت مت إجراؤها يف صيف  وحيتوي هذا التقرير نتائج هذه التقديرات  1-3
األمم املتحدة والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل. كما شارك يف عمليات التقدير عدد من خرباء اهليئة 

قطاع هام وثالث قطاعات  14األوروبية واسرتاليا واليابان ودول من االحتاد األورويب. ولقد متت تقديرات 
حزيران/يونيه. وقد  24فاق عليه مع املسؤولني العراقيني الذين شاركوا يف اجتماع مشرتكة حسب ما مت االت

مت اختيار هذه القطاعات على أساه املتطلبات اليت حتتاجها العراق وكذلك الرغبة يف تقريب حتديد 
 االحتياجات من اهليكل املتوقع واملسؤوليات اليت قد تلقى على الوزارات العراقية اجلديدة.

واهلدف من هذا التقرير هو إعالم الدول املشاركة يف مؤمتر إعادة اإلعمار يف شهر تشرين   4–1
األول/أكتوبر عن األوضاع احلالية يف كل من هذه القطاعات والتقديرات املطلوبة ألولويات كل قطاعا 

ك بعض وكذل 2004تتطلبه من موارد مالية لعام  لذلك ركزت التقديرات على االحتياجات امللحة وما
. باإلضافة إىل ذلكا فقد حاول التقرير وضع  2007-2005املؤشرات عن االحتياجات يف الفرتة من 

كل قطاع يف إطاره السليم حبيث مت احلديث بإجياز عن البيئة السياسية واالجتماعية واالقتصادية السائدةا 
مع إعطاء اخلطوط العريضة  مع إلقاء الضوء على احلاجة إىل مدخل مستدام إلعادة اإلعمار والتنميةا

لعدد من البدائل إلصالح السياسات. وقد تضمن الفصل الرابع من هذا التقرير االحتياجات الكلية مع 
 مناقشة لقدرة االقتصاد العراقي على استيعاب املوارد املطلوبة.

يف  واعتمدت التقديرات يف هذا التقرير على أحسن ما هو متاح من معلومات وبيانات مبا  1-5
ومن وثائق برنامج البرتول ” تقارير املتابعة“ذلك البيانات املتوفرة لدى األمم املتحدة والبنك الدويل يف 
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مقابل الغذاء وغريها من التقديرات املستقلة اليت قامت با بعثات من اخلرباء أوفدت إىل العراق. إال أن  
فر وكذلك اآلثار الناعة عن تفجري مقر األمم األحداث املؤسفة والوضع األمين والقيود املفروضة على الس

املتحدة يف بغداد والذي أسفر عنه قتل أو جرح بعض اخلرباء الذين كانوا يقومون بذه التقديرات إىل 
جانب عدم وجود مصادر أولية للمعلومات املطلوبةا كل هذه العوامل جمتمعة جعلت مجع املعلومات 

يتم عقد اللقاءات اليت كانت قد خططت ملقابلة املسؤولني يف  املطلوبة مهمة صعبة للغاية. كما مل
احلكومة العراقية ويف منظمات التمع املدين واملهتمني بالقطاعات. وعوضا عن ذلك فقد مت التشاور حول 
مسودة هذه التقديرات مع ممثلني عن جملس احلكم وعدد من الوزراء وكبار املوظفني وممثلي سلطة 

مدينة ديب يف آواخر شهر أيلول/سبتمرب. كما استطاعت فرق التقييم يف بعض  التحالف. وذلك يف
القطاعات عقد لقاءات مع املهتمني بذه القطاعات وذلك يف نفس الفرتة مبدينة عمان. ويتضمن هذا 

 التقرير نتائج املشاورات اليت متت يف ديب ويف عمان.

اع احلالية للقطاعات وال عن أولويات وال يعترب هذا التقرير بيانا �ائيا عن األوض  1-6
االحتياجات يف العراق اآلن. وهناك تقارير مفصلة عن كل قطاع سوف يتم إصدارها كوثائق عمل 
وسوف يتضمنها جملد آخر يضاف إىل هذا التقرير. وال بد من إجراء دراسات تقديرية أمشل يف الشهور 

علومات ودقتها. باإلضافة إىل ذلك فإن االستشارات اليت املقبلة مللء الفراغات املتبقية وحتسني نوعية امل
بد وأن تتبعها استشارات موسعة ومتعمقة مع عدد أكرب من املسؤولني واملهتمني بكل  أجريت يف ديب ال

 قطاع.

وختاماا هناك أولويات واحتياجات يف قطاعات تقع خارج نطاق هذه التقديرات. ولعمل   1-7
البرتول واليت تناقشها السلطة اإلدارية للتحالف. كذلك مل يشمل هذا التقرير  أمهها هو قطاع األمن وقطاع

قطاعات أخرى مثل الرتاث الثقايف واجلرمية واملخدراتا إال أنه قد مت التعرف على احتياجاتا وأولوياتا 
 وميكن أن تتوفر تقارير تقديراتا كمراجع تضاف إىل هذا التقرير.

  
 إطار التنمية - 2

  
يقدم العراق منوذجا خاصا من التحديات إذ أن الفرتة االنتقالية ال تشمل تغيريات سياسية   2-1

فحسبا بل تشمل تغيريات جذرية للتحول السياسي واالجتماعي. فبعد سنوات من احلكم الديكتاتوري 
نتقالية ميتلكه القاسي الذي يفرق بني اجلماعاتا ال بد من املضي ُقدما لتأكيد أن ما جيري يف املرحلة اال

شعب العراق لكي حيدد توجهاته وسرعة خطاه حنو اإلصالح والتنمية. ومع أن االنتخابات وحتقيق 
السيادة الكاملة وإ�اء حالة االحتالل سوف تسهل مجيعها عملية امتالك الشعب ملقدراتها إال أنه من 

نشاء مؤسسات سيادية ووجود الضروري إجراء مشاورات واسعة حول عملية اإلصالح الدستوري وكذلك إ
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موارد طبيعية واحلفاظ على وحدة األراضي واحلدود وعلى اعرتاف التمع الدويل بذلك وقد بدأت  
 اخلطوات األوىل يف هذا االعاه.

وال بد أن يشعر الشعب باالستقرار واألمن الشخصي كعنصر أساسي وأويل للتقدم أثناء   2-2
الشعب مبشاكل األمن واألمان هو من أهم اهتماماته فهو حيد من  فرتة التحولا إذ ال شك أن انشغال

حريته يف احلركة حنو العمل والتعليم واملشاركة يف العملية السياسية النابضة. كذلك فإن مشاركة التمع 
الدويل يف دعم عمليات إعادة البناء واملساعدات اإلنسانية مقيد بالوضع األمينا خاصة مع األحداث 

من التفجريات وهي ُتذكر اجلميع بتحديات املستقبل. وبدون أمن وأمان ال ميكن أن حيدث تقدم األخرية 
يف إعادة البناء للبىن التحتية يف جمال الصحة والتعلم وللحصول على الكهرباء واملياه واليت قد تدهورت إثر 

ايل سيكون التقدم يف هذه سنوات من الفساد والنزاعات واإلمهال واملقاطعة. ويف ظل الواقع األمين احل
الاالت بطيئا للغاية حبيث ال يكون له أثر إجيايب على نوعية احلياةا ولن يتأكد الشعب العراقي من فوائد 
التحول إىل جمتمع دميقراطي مفتوح وعلى العكس من ذلكا فإن التقدم يف عمليات إعادة البناء سيوفر 

 ة ويساعد على االستقرار واألمن.فرص العمل ويؤدي إىل حتسني يف مستوى املعيش

إن مؤسسات الدولة متدهورة حالياا وسوف حتتاج عملية بناء القدرات من الناحية   2-3
املؤسسية والقانونية إىل أن تتواقت مع عملية إعادة البناء واإلصالح السياسي. وقد بينت تقديرات كل 

ديات اليت تواجهها احلكومة يف فرتة التحول. ولقد قطاع احلاجة إىل بناء القدرات يف الوزارات ملواجهة التح
دلت املناقشات املكثفة لالحتياجات واألولويات واليت عقدت يف ديب مع عدد من الوزراء املعنيني من قبل 

 جملس احلكما على وجود خربات عراقية قادرة على إعادة بناء الوزارات لتكون أدوات فعالة يف الدولة.

األمن الغذائي تفكريا وختطيطا سريعا للتأكد من أن إ�اء برنامج  كذلك يتطلب ضمان  2-4
البرتول مقابل الغذاء والتغيريات اليت حدثت يف السياساتا ال ينتج عنه إضرار للمجتمع ككل وخاصة 
الموعات املستضعفة مبا يف ذلك النساء واألطفال مما قد يزعزع الثقة يف إمكانية إحداث إعادة البناء 

 بنجاح.

لذلك فإن التقييم الذي مت يبني أن أولويات إعادة البناءا إىل جانب املسألة األمنيةا   2-5
ويشمل (أ) تقوية مؤسسات الدولة وتأكيد شفافيتها وسيادتا؛ (ب) إعادة البنية التحتية األساسية 

اندة التغيري واخلدمات اإلنسانية الضرورية اليت تدهورت بفعل سنوات من األزمات وسوء احلكم؛ (ج) مس
 االقتصادي واالجتماعي اليت يؤدي إىل النمو واحلماية االجتماعية.

ومن املهم يف هذا الال أن نذكر أن تدهور املؤشرات االقتصادية واالجتماعية املختلفة   2-6
عراق. واليت أشار إليها هذا التقرير تزيد من تعقيدها تلك االختالفات الكبرية بني املناطق املختلفة يف ال

ولقد نتجت هذه االختالفات عن تسييس املوازنة وتوزيع املوارد على مر العقود الثالث املاضية حسب 
تصرفات حزب البعثا وكذلك عن االستقالل النسيب الذي متتعت به احملافظات الكردية الثالث يف مشال 
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ي واالجتماعي كبرية بني العراق يف احلقبة املاضية. لذلك فإن االختالفات يف مستوى النمو  السياس 
 الشمال وبقية الدولة وكذلك بني الريف واحلضر.

على  وكان توزيع موارد املوازنة وأولويات املشروعات تتحدد على مر السنوات املاضيةا ال  2-7
أساه احتياجات املناطق ولكن ملكافأتا أو معاقبتها. باإلضافة إىل ذلك فإن توزيع املوارد كان يفضل بني 

اطق اجلغرافية على أساه الروابط العرقية مع قيادات احلكم حيث كانت املفاضلة يف مشروعات املن
احملافظات أمرا معروفا. ولقد أدى هذا التحيز إىل وجود فجوات كبرية يف تقدمي اخلدمات مما أثر على 

يفية واملناطق املؤشرات االقتصادية واالجتماعية بني الشمال والوسط واجلنوبا كذلك بني املناطق الر 
 احلضرية.

وقد عملت اإلدارة يف حمافظات السليمانية وإربيل وضحوك بشكل مستقل منذ حرب   2-8
. ومل تتأثر هذه احملافظات بتدمري مادي من األزمة األخرية. وال شك أن استقالهلم 1991اخلليج يف 

الدا قد أسهمت إىل حد كبري يف  اإلداري واألمن النسيب إىل جانب مرتباتم املرتفعة بالنسبة لبقية الب
كفاءة اإلدارة يف هذه املناطق. كما استطاعت هذه احملافظات أن توجد لنفسها اآلليات الالزمة لزيادة 

 دخلها مبا يف ذلك رسوم على الواردات لتكملة املوارد اليت حتصل عليها من برنامج النفط مقابل الغذاء.

رات هامة إلعادة البناء واإلصالح على املستوى وقد نفذت حمافظات الشمال عدة مباد  2-9
احملليا مما أدى إىل إعادة عهيز البنية التحتية وتقدمي اخلدمات االجتماعية ومنو القطاع الزراعي. وباإلضافة 
إىل الدور الذي قامت به األمم املتحدة يف هذه العمليات فقد أسهمت منظمات التمع املدين واألحزاب 

 ا كبريا يف حتقيق هذا التحول بنجاح.السياسية إسهام
 

 اإلطار العام -أ 
  

دخل العراق على مدى عشرين عاما يف ثالثة حروب وعاىن ألكثر من حقبة كاملة من  2-10
املقاطعة االقتصادية والسياسية. ويف أثناء هذه الفرتة ماتت واختفت مئات اآلالف من الشعب. كذلك 

البنية التحتية منذ منتصف الثماننينيات مما أدى إىل التآكل والوهن مث زاد أمهل النظام احلاكم االستثمار يف 
من حدة املوقف ذلك الدمار الذي حدث إبان األزمات املتعاقبة يف املباين واألنابيب ووسائل االتصال 

ة واملواصالت. كما أدت االختيارات السياسية التعسفية (مثل عفيف األوهار يف اجلنوب) إىل تدهور حال
 البيئة بشكل يهدد الصحة البشرية ويقيد فرص املعيشة مما يؤثر سلبا على مسرية النمو االقتصادي.

إىل جانب ذلك فقد تدهور اقتصاد الدولة من جراء السياسات املركزية وتسلط احلكم  2-11
رت الدولة (وخاصة الفاسد واالقتصاد املوّجه الذي مل تلعب فيه األسعار إال دورا يسريا لتوزيع املوارد وسيط

النظام احلاكم) على قطاعات الصناعة والزراعة واملال والتجارة. وقد تسبب النظام السياسي الشمويل 
يف  –يف التجارة واالستثمار وفوق كل هذا  –وكذلك املقاطعة يف عزل العراق عن التطورات يف العامل 
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نت سياسات النظام السابق تفضل توجيه املوارد مما أدى إىل عميد هياكل اإلنتاج والتجارة. وكا –األفكار  
العامة إىل اإلنفاق العسكري ودعم أسعار الطاقةا لذلك ضاعت موارد ثاين دولة يف العامل للثروات 
النفطية وضاع معها رخاء االقتصاد واملياه ورأه املال البشري مع توجيه املوارد إىل حفاظ النظام على بقائه 

 وإثراء الذات.

د أن وصل العراق يف السبعينيات إىل مصاف الدول ذات الدخول املتوسطة (خترج وبع 2-12
يف املائة من الشعب يعتمد اعتمادا كامال  60) أصبح 1973العراق من االقرتاض من البنك الدويل عام 

(على نظام التموين الغذائي
9F

دوالر يف أوائل الثمانينيات على إثر  3 600. واخنفض دخل الفرد من )10
 2001دوالر عام  1 020دوالر و  770فاع أسعار النفط احلقيقية إال أنه أصبح يرتاوح بني ارت

واستمر يف التدهور بعد ذلك. وإذا قارنا حال العراق اآلن مبا ورد يف أهداف التنمية يف األلفية اجلديدة 
ما تضاعفت يتضح كيف تدهور حال العراق. فٌخمس أطفال العراق يقل وز�م عن املستوى الطبيعي ك

عند الوالدة. كذلك زاد عدد  1 000يف كل  10نسبة الوفيات يف األطفال يف احلقبة املاضية فأصبحت 
 1999طفل عام  131إىل  1990طفل من كل ألف عام  50الوفيات يف األطفال دون اخلامسة من 

امسة يف اجلنوب طفل). وجند أن نسبة وفيات األطفال دون اخل 54(مقارنة باملتوسط يف املنطقة وهو 
ووسط البالد ضعف ما هي عليه يف حمافظات الشمال. كذلك فإن نسبة الوفيات للمرأة عند الوالدة 

يف  350حالة وفاة يف األردن و  41حالة يف كل مائة ألف حالة والدةا مقارنة بـ  294زادت إىل 
 اليمن.

حتياجات املالية لتمويل هذه احلالة السيئة لدولة كانت مزدهرة هي اليت ععل حجم اال 2-13
 إعادة البناء كبرية للغاية.

 

__________ 
 نقلت مسألة االعتماد على التموين الغذائي عن تقديرات سابقة وتتطلب إعادة النظر فيها للتأكد. )10(
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 اإلطار االقتصادي  -ب  
 

  خلفية 
العامل الرئيسي يف اقتصاد العراق هو النفط إذ ميتلك العراق ثروات نفطية موثقة مقدارها  2-14

صل إنتاج العراق مليار برميلا مما جيعلها ثاين دولة بعد اململكة العربية السعودية. ومن املتوقع أن ي 112
مليون  1.3إىل نصف الناتج احمللي الكلي. وكان معدل االنتاج النفطي اليومي  2004من النفط يف عام 

ليدر دخال مقداره  2004مليون برميل يوميا يف �اية عام  2.7برميلا وينتظر أن يزيد هذا املعدل إىل 
 مليار دوالر من التصدير. 11-12

يف املائة يف املتوسط. وتبني  30-20ل األزمة األخرية يقدر حبوايل وكان التضخم فيما قب 2-15
ملدة اثىن  %23أن التضخم قليل نسبيا بالرغم من آثار األزمة األخريةا مبقدرا  2003معلومات عام 

. وقد بينت اجلهود املبذولة للحصول على معلومات عن الدين 2003عشر شهرا حىت شهر متوز/يوليه 
حسب التقديرات  -(مبا يف ذلك الفوائد املرتاكمة وبدون حساب التعويضات) أنه بلغ اخلارجي العراقي 

مليار دوالرا وهي ديون معظمها حلكومات دائنة. ولقد منح قرار جملس األمن رقم  70 -األولية 
. وقد اعرتف الدائنون من أعضاء نادي 2004محاية العراق من املطالبة بالدفع حىت �اية عام  1483

 %5. ويصب كل الدخل من النفط فيما عدا 2004س أ�م ال يتوقعون أية مدفوعات حىت �اية باري
تودع يف حساب صندوق تعويضات الكويتا يف حساب صندوق التنمية للعراقا وهذا الصندوق يتمتع 

 باحلماية من التقاضي حسب ما ورد يف قرار جملس األمن املذكور.
 

   2003 عام جهود وسياسات إعادة اإلعمار في 
مليار   7.8أن تكون النفقات حوايل  2003تتوقع مسودة املوازنة للنصف الثاين من عام  2-16

(دوالر متول من مبيعات النفط التصديرية ومن املنح األمريكية واألرصدة العراقية املوجودة يف اخلارج
10F

. ومل )11
فوعات أحيانا خاصة يف جمال يكن تنفيذ هذه املوازنة بدون صعوبات مما انعكس على توقف املد

االتصاالت الالسلكية والبىن التحتية وإصالح التلف الذي حدث يف املباين احلكومية. إال أنه يف شهر 
أصبح دفع الرواتب واملعاشات طبيعيا وزادت أجور العاملني يف القطاع العام  2003آب/أغسطس عام 

عادة اإلعمار والتأهيل. وقد زادت األجور عموما زيادة كبريةا وبدأت الوزارات يف بغداد بعض عمليات إ
بعد األزمة األخرية زيادة ملموسة. وقد صدر نظام جديد للرواتب واألجور يف شهر أيلول/سبتمرب 

__________ 
كانت مسودة املوازنة ال تزال قيد املناقشة من قبل جملس احلكم يف الوقت الذي متت فيه هذه  )11(

 التقديرات.
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يف املائة مما سوف يضاعف املبلغ املخصص للرواتب يف  25تقدر زيادته ملوظفي الدويل حبوايل  2003 
(األزمةاملوازنة مقارنة مبا كانت عليه قبل 

11F

12(. 

ولن يُقرض الدولة.  2003وقد أصبح البنك املركزي يف العراق مستقال يف آب/أغسطس  2-17
إال أن هذا البنك مل يستعد نشاطه بعد ولذلك فإن السياسة النقدية غائبة. وقد أصبحت السيولة صعبة 

ك وضعت بسبب نقص أوراق العملةا وخيفف ضخ الدوالرات يف السوق من حدة هذا املوقف. لذل
ا 2003أكتوبر  15سلطة التحالف والبنك املركزي سياسة إحالل أوراق النقد بأخرى ابتداء من 

وسوف يستمر االستبدال ملدة ثالثة أشهر. وجند يف الوقت احلاضر أن القدرة على وضع سياسة نقدية 
حتياطي وسعرا للصرف يقيدها عدم وجود آليات الختاذ السياسات وكذلك املستوى املنخفض يف ا

 العمالت األجنبية والقيود اليت فرضتها القدرة احملدودة للمؤسسات والبنية التحتية.
 

 وإمكانياته 2004البرنامج االقتصادي لعام 
 

اعتمادا كبريا على  2004تعتمد العودة إىل النمو يف الناتج احمللي الكلي احلقيقي يف عام  2-18
ى وجود مستوى مقبول من اخلدمات األساسية والتوسع يف ضمان حالة األمن بالدرجة األوىل وكذلك عل

يف املائة من  50إنتاج النفط وجذب االستثمارات اخلاصة. ومع االعتماد على أن النفط ميكن أن جيلب 
الناتج احمللي الكليا فإن النمو سيبقى مرتبطا بالتطورات اليت حتدث يف قطاع النفط. أما النمو يف الناتج 

القطاعات غري النفطية فينتظر أن يستعيد نشاطه إىل حد أقل قليال عما كان عليه عام  احمللي الكلي يف
نتيجة عمليات إعادة البناء ومشاركة االستثمار اخلاص. وسوف تتأثر أنشطة القطاع العام  2002

 بالقرارات اليت سوف تتخذ بالنسبة إلغالق بعض الشركات أو إعادة هيكلة البعض اآلخر.

ون من املمكن السيطرة على التضخم إذا ما ابتعدت احلكومة عن التمويل وسوف يك 2-19
يصدر من قرارات حول  على ما 2004النقدي للفجوة يف املوازنة. كما سوف تعتمد األسعار يف عام 

مدى دعم األسعار ملنتجات الطاقة والغذاء وأي منتجات أخرى وكذلك على القرارات اليت تتخذ بشأن 
 االجتماعية. مدفوعات احلماية

مليار دوالرا وهو  12أن الدخل من النفط سيكون  2004وتفرتض املوازنة العراقية لعام  2-20
رقم ميكن حتقيقها كما تفرتض أن الدخل من غري النفط سيكون ضئيالا مما يدل على أن فرض معدالت 

ات العراق إلعادة منخفضة للضرائب سوف ينعش النمو االقتصادي. إال أنه نظرا لضخامة حجم احتياج
البناءا ونظرا للمخاطر اليت تؤثر على دخل احلكومة إذا اخنفضت أسعار النفطا فينبغي األخذ بوضع 
ضرائب على أساه قاعدة عريضة لزيادة الدخل. كذلك تفرتض املوازنة أن النفقات التشغيلية ستكون 

ا متول من جمموع الدخل واملنح مليار دوالر 1.4مليار دوالر وأن النفقات االستثمارية تبلغ  12.1
__________ 

 ألف شخص. كل التقديرات بالدوالر األمريكي. 100الف إىل  800يقدر عدد موظفي الدولة بـ  )12( 
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(مليون دوالر 600مليار دوالر ومن األرصدة العراقية املوجودة يف اخلارج مببلغ  12.9والذي يبلغ  
12F

13( 
(مليار دوالر 7.8باإلضافة إىل ذلك هناك عقود جارية ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء مقدارها 

13F

14( .
 ب متويال إضافيا من اهليئات والدول املاحنة.لذلك فإن االحتياجات إلعادة اإلعمار سوف تتطل

 
  التقديرات 

إن االسرتاتيجية االقتصادية املقرتحة واليت أعلنتها احلكومة املؤقتة يف االجتماعات السنوية  2-21
ا تعتمد على تشجيع وإقامة اقتصاد 2003للبنك الدويل وصندوق النقد الدويل يف ديب يف أيلول/سبتمرب 

السوق لتحسني مستوى املعيشة وإعادة دخول العراق يف االقتصاد العاملي. وسوف مفتوح على أساه 
تقام املؤسسات على أساه أحسن التجارب الدولية وعلى املقاييس الدولية للشفافية واالنفتاح. كذلك 
ستكون هناك شبكات للحماية االجتماعية وعلى األخص للفقراء واملستضعفني حلمايتهم من اآلثار 

للفرتة االنتقالية. وهذه كلها تطورات هامة إال أ�ا حمفوفة بالتحدياتا فاستمرار حالة األمن الغري  السلبية
مستقرة قد تعطل النشاط االقتصادي وحتول دون احلصول على االستثمارات اخلاصة وعن مشاركة الدول 

ح أو ضعف امللكية املاحنة يف عمليات إعادة البناء يف العراق. كذلك فإن عدم تتابع خطوات اإلصال
السياسية الكاملة للعمليات سيكون من شأنه أال يستقر االقتصاد وأن تكون هناك ردود فعل اجتماعية 
غري مرضية. إىل جانب ذلك فإن القلق وعدم وجود املعلومات الدالة على العناصر األساسية لتقدير 

 االقتصاد الكلي يزيد من تعقيد وضع االسرتاتيجية االقتصادية.

وهناك عدة أسئلة تثار حول الدخل من الضرائب وعن مبلغ األرصدة العراقية يف اخلارج  2-22
يستهان با  . وعلى األخص فإن هناك خماطر ال2004واليت يعتمد عليها جزئيا يف متويل موازنة عام 

 –ستمرار بالنسبة إلمكانية اخنفاض سعر تصدير البرتول. كذلك يعتمد التوسع يف إنتاج النفط على اال
 21يف إعادة عهيز األنابيب والبنية التحتية وعدم تفجريها. وقد أعلن جملس احلكم يوم  –دون عقبات 

(ما عدا الغذاء واملالبس واألدوية  %5فرض ضرائب على الواردات مبقدار  2003أيلول/سبتمرب 
وملدة  2004اين/يناير والكتب والسلع اخلاصة باملعونات اإلنسانية) وذلك إبتداء من أول كانون الث

عامني. ومع ذلك فإنه من املمكن أن تفكر احلكومة يف وضع قاعدة عريضة للدخل من الضرائب أكثر 
مما جيري التفكري فيه حالياا وذلك لدعم عمليات إعادة البناء. وعلى األخصا فإن تطبيق سياسة موحدة 

ك عند خروج املنتجات من املصنع (إىل احلد للضرائب على املبيعات عىب أوال يف املنافذ احلدودية وكذل

__________ 
مقابل الغذاء يف �اية عام ألرصدة املوجودة يف اخلارج هي أرصدة سائلة متبقية من برنامج النفط  )13(

وسوف حتول كلها إىل صندوق تنمية العراق. وال يتضمن هذا املبلغ أرصدة أخرى قد تكون  2003
 مودعة لدى دول أخرى غري الواليات املتحدة.

اهذا املبلغ يبني جمموع العقود اليت مت التوقيع عليها أو مت التعاقد عليها ومل توقع بعد وتستخدم كلها  )14(
 .2003ارد من برنامج النفط مقابل الغذاء قبل إنتهاء العمل به يف شهر تشرين الثاين/نوفمرب مو 
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الذي يوجد فيه إنتاج حملي) باإلضافة إىل رسوم مجركية موحدة أعلى مما هي عليه حاليا. أما بالنسبة  
 جلانب اإلنفاق يف املوازنة فال تزال األولويات قيد البحث عند كتابة هذا التقرير

البتعاد عن اإلصالحات اجلزئية. وجيب أن يأخذ بالنسبة للتحويالت يف املوازنةا فإنه جيب ا 2-23
إصالح القطاع العام يف احلسبان كل العناصر املركبة املوجودة يف البيئةا مبا يف ذلك اهليكل العام لألسعارا 
وحالة البنية التحتية والسياسة التجارية وقدرة االقتصاد على استيعاب املستوى العايل من البطالة. وقد 

ذه العناصر عدة أشهر. وميكن االستمرار يف تقدمي املساعدة لدعم شركات القطاع العام يستغرق حتليل ه
ا وهذا أمر ال ميكن تفاديه على أي حالا ذلك باإلضافة إىل دفع 2004اليت ميكن أال تغلق يف عام 

ثالث من الفصل ال” د“تعويضات للعمالة يف الشركات اليت تدمت (انظر مناقشة القطاع العام يف اجلزء 
 يف هذا التقرير).

وملا للدعم النفطي من آثار سلبيةا فإن إ�اء هذا الدعم على مراحل جيب أن يتفادى أية  2-24
زعزعة اجتماعية. وتظرا العتماد موزانة احلكومة على الدخل من النفط وضيق القاعدة احمللية للدخل 

وق خاص للنفط (على غرار صندوق وكذلك القدرة احملدودة للتحصيل فإن الوقت مل حين إلنشاء صند
 أالسكا) لتوزيع معونة من عوائد النفط مباشرة على األفراد.

وضع سياسة انتقالية واضحة ومعلنة ويتم تطبيقها تدرجييا   2004وميكن يف غضون عام  2-25
 كما تتم متابعتها بشكل وثيق للتحول من نظام شبكات أمان يف ظل نظام توزيع التموين الغذائيا إىل

نظام يعتمد على التحويالت النقدية للمستفيدين. وإذا مت اختاذ قرار يف هذا االعاها يكون من املستحسن 
أن تبين احلكومة احتياطا غذائيا لتضمن احلصول على البضائع األساسية باألسعار العاملية كما تستمر يف 

 اد.استخدام نظام توزيع الغذاء احلايل ريثما تتكون مصادر خاصة لالستري 
مليار دوالر إىل البنك املركزي العراقي إلعادة بناء  1.2ومن املنتظر حتويل مبلغ قدره  2-26

 االحتياطيات الدولية فيه مما سيقوي احتياطه اخلارجي.
هو تنفيذهاا األمر الذي يتطلب تقوية املقدرة  2004ولعل من أهم التحديات ملوازنة عام  2-27

كثفا كذلك ال بد من عميع وتوحيد كل املتبقي النقدي لدى احلكومة على التنفيذ والرقابة بشكل م
 إليداعه يف حساب للخزانة ينشئه البنك املركزي.

وال شك أن جناح برنامج تغيري أوراق النقد هو أمر هام للغاية بسبب تأثريه على وجود نظام  2-28
تكون هناك حتديات يف إدارة جيد للدفع وعلى تنفيذ املوازنة وعلى االقتصاد بشكل عام. كذلك س

السياسة النقدية يف الشهور القادمة. فبسبب اعتماد العراق على النفط وكذلك عدم التأكد من الصورة 
الضريبية وقلة احتياطي العمالت األجنبية جيب اتباع سياسة مرنة بالنسبة لسعر الصرف. واهلدف األول 

م يف األسعار وذلك مبتابعة حترك النقد يف األسواق من السياسة النقدية هو احملافظة على استقرار عا
 ومراقبة التضخم والتطورات يف أسعار الصرف.
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وحيتاج البنك املركزي إىل اختاذ اخلطوات الكفيلة بتحسني القدرة على الرقابة املصرفية  2-29 
ك احمللية أن للتأكد من أن قطاع املصارف يلعب دوره األساسي يف االقتصاد القومي. كذلك حتتاج البنو 

 تقوي قدراتا للعمل يف ظل نظام منفتح الستقبال االستثمارات األجنبية.
 

 التحول إلى اقتصاديات السوق الحديث  -ج 
 

ويتمتع العراق مبيزتني كبريتني إذ حياول الوصول إىل مستويات عالية من النمو املستدام على  2-30
طية هائلة ورأه مال بشري قوي يعكس تقليدا طويال املدى املتوسطا أوال يوجد لدى العراق مصادر نف

من التعليم واملهارات العلمية والتجارية وروح مقدامة للدخول يف األعمال اخلاصة. وإذا وجد االستقرار 
األمين والسياسي وكانت السياسات االقتصادية سليمة وكانت بيئة االستثمار مواتية لدخول القطاع 

حيقق ما يصبو إليه من معدالت عالية للنمو على املدى املتوسط. إال أن هذا اخلاصا الستطاع العراق أن 
والنقل والنفط. وذلك ملعاجلة النقص وعدم  -وخاصة الطاقة  -يتطلب استثمارات هائلة يف البىن التحتية 

االستثمار الذي خلفته السنوات العشرون املاضية. كذلك يتطلب االهتمام بآثار هذه التغيريات على 
لقطاعات االجتماعية وعلى التشغيل والموعات الضعيفة. والفرصة متاحة اآلن إلعادة النظر يف دور ا

الدولة ودور القطاع اخلاص ودور التمعات احمللية خللق نظام للرعاية االجتماعية يهدف إىل محاية الفقراء 
 من مشاركة كل املهتمني بذا العمل.واحملتاجنيا ويكون هذا النظام أقل اعتمادا على احلكومة املركزية ويض

وسوف يكون دور القطاع اخلاص دورا رئيسيا على املدى املتوسط لرفع معدالت النمو  2-31
وخلق فرص العمل. ولعل الربنامج املقرتح للقيام بإصالح ما هو ضروري يف حقول النفط وإعادة تأهيلها 

أما استغالل حقول جديدة للنفطا األمر الضروري سوف ينتج عنه أن يعود اإلنتاج إىل ما قبل األزمات. 
لرفع معدالت اإلنتاج إىل ضعفه على املدى املتوسطا فسوف يتطلب وضع سياسة ضريبية أو حق 
استغالل تكون تنافسية حبيث عذب املستوى املطلوب من االستثمارات. وسوف يكون اشرتاك القطاع 

ا إذ أن املوارد العامة لن تكفي إلجياد الكم املطلوب من اخلاص يف هذا املضمار ويف االقتصاد ككل ضروري
 االستثمارات.

إن االقتصاد الذي يسيطر عليه النفط يواجه حتديات سياسية خاصة. ففي مثل هذا  2-32
االقتصاد خترج البضائع التجارية واخلدمات من اإلسهام يف االقتصاد إذا زادت األجور احلقيقية وزاد كذلك 

يقي من جراء االمتصاص احمللي للعائد من رسوم النفط. وال شك أن طبيعة الصناعات سعر الصرف احلق
النفطية اليت تتطلب استثمارات مكثفة توجد عالقة خاصة بني التنمية االقتصادية وخلق فرص العملا 

اغ وهذا خيتلف عن االقتصاديات األخرى يف فرتة التحول. وكما ذكرنا فيما قبلا فإنه من الضروري أن تص
السياسات املالية حبيث ختفف آثار التغريات االقتصادية الناعة عن تغري أسعار النفط. وال بد أن تشجع 
سياسات احلكومة على التنويع بالنسبة للدخل العام ويف القطاع اخلاص وتكون متالزمة مع اإلجراءات 

 اليت تتخذ إلجياد قطاع تنافسي حول موارد الدولة من النفط.
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القليل  غم أن االقتصاد يسيطر عليه النفطا فإن طبيعته الرأمسالية الكثيفة ال ختلق إالوبالر  2-33 
جدا من فرص العمل. وهذا أمر هام يف وقت حيتاج فيه االقتصاد إىل مساندة عمليات مستدامة خللق 

(فرص العمل يف وقت تسود فيه نسبة عالية من البطالة
14F

 من ال ميكن قبوهلاا يف دولة با عدد كبري )15
الشباب الذي حيتاج إىل فرص عمل تستوعبه. لذلك فإن التحدي الذي يواجهه صناع السياسات هو  
كيفية مساندة خلق فرص مستدامة للعمل خارج قطاع النفط بدون اللجوء إىل تكثيف العمالة يف دور 

 احلكومة أو يف شركات القطاع العام.

كهرباء واملياها إىل ما كانت عليه قبل األزمةا  وال بد من إعادة اخلدمات العامةا وخاصة ال 2-34
(كذلك جيب أن تزداد نسبة االعتماد على هذه اخلدمات وتتحسن

15F

. ومن أهم أسباب النجاح يف )16
عملية التحول واالبتعاد عن االقتصاد الذي تقوده الدولةا هو إعادة احلياة إىل القطاع املصريف حبيث يكون 

ا وكذلك تطبيق قيود على موازنة شركات القطاع اخلاص يف بيئة تشجع قادرا على أن يعمل بنظم عارية
 االستثمار احمللي واألجنيب.

وأمام احلكومة العراقيةا وهي حتاول إجياد الظروف املواتية للتنميةا دور رئيسي للتحول من  2-35
كل دولة ظروفها اقتصاد مركزي تسيطر عليه الدولة إىل اقتصاد يتحكم فيه السوق. وعلى الرغم من أن ل

اخلاصةا فإن الدروه املستفادة من خربات التحول على مدى احلقبة املاضية تدل على أن التكوين احلر 
لألسعار يف االقتصاد ووجود عارة حرة مها عامالن رئيسيان إلمناء اقتصاديات السوق. وال بد من التفكري 

حماية االجتماعية للتأكد أن هذا التكيف مقبول املتعمق لتحرير األسعار إذ ال بد أن تكون هناك مظلة لل
اجتماعيا وأن عد الموعات الضعيفة من الفقراء والنساء واألطفال والشباب احلماية الكافية. لذلك جيب 
الدخول بشكل حثيث يف وضع وتطبيق السياسات اهلادفة إىل التحويل النقدي أو سياسة استعادة 

العتماد على احلكومة يف توزيع الغذاءا كذلك مل تتوفر اخلربة يف التكلفة للخدمات يف دولة تعودت ا
 املاضي لتنفيذ اللوائح اخلاصة بدفع رسوم االنتفاع باخلدماتا هذه كلها أمور تدعو إىل تناوهلا حبذر.

 
 تحرير األسعار وشبكة الحماية: 

الدولية على االسترياد لقد انتهى العمل مبقتضى نظام رقابة األسعار فعال بانتهاء العقوبات  2-36
واإللغاء املؤقت للرسوم اجلمركية وغري ذلك من القيود على االسترياد فيما بعد األزمة. والقيود املوجودة 
على األسعار اآلن هي اخلاصة بأسعار املواد الغذائية (كاحلبوب والدقيق والسكر وزيت الطعام) اليت توزع 

__________ 
يف املائة من جمموع القوى العاملة إما ال  50ال يعرف بالتحديد عدد العاطلنيا إال أن التقديرات تدل على أن  )15( 

 يعمل أو ال يعمل كل الوقت.
ية التحتية يراجع تفاصيلها يف اجلزء (ب) من الفصل الثالث االحتياجات األساسية يف جمال البن )16(

 ”.األولويات القطاعية“
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الطاقة خاصة املنتجات البرتولية والكهرباء وأسعار على مجيع العائالت كل شهرا وكذلك أسعار  
 املدخالت اليت تستخدمها شركات القطاع العام.

إن تسعري حمتويات سلة األغذية حبسب سعرها على احلدود وكذلك إجراء  األغذية: 2-37
ق اإلصالحات الالزمة يف أسعار املدخالت الزراعية سوف يساعد على إزالة املعوقات الرئيسية لتحقي

قدرات القطاع الزراعي يف العراق وإقامة سوق حرة للغذاءا وهذا بالتايل سوف يؤدي إىل استمرار العرض 
على املدى القصريا فإن إ�اء العمل بنظام التموين الغذائي ميكن أن يتبعه حترير  للسلع الغذائية. أما

ت النقدية إىل كل بيت متوفرة األسعار إذا توفرت الشروط الالزمة لذلك. أوالا جيب أن تكون التحويال
للتعويض عن السلع الغذائية ويكون مبلغ التعويض متمشيا مع األسعار العامليةا وهو أمر بالغ األمهية يف 
بيئة فقرية ومع العدد الكبري من العاطلني. مثل هذه الشبكة لألمان متكِّن الشعب من التعايش مع مرحلة 

ف. ثانياا مع معطيات النظام احلايل لالسترياد اليت تقوم به التحول وتضمن االستقرار وحتمي الضعي
الدولةا والتوزيع الذي تقوم به للحصص التموينيةا فإنه من الضروري أن تظل قنوات االسترياد وكذلك 
األسواق مفتوحة ومستمرة للتأكد من توفري االحتياجات األساسية من األغذية. ومع مرور الوقت فإنه من 

شأ قنوات وأسواق خاصة للتوزيع وتستطيع هذه أن حتل تدرجييا حمل القنوات العامة. وإذا تقرر املتوقع أن تن
اختيار النظام النقدي فال بد من وضع خطط لتفادي حدوث أي اضطراب يف النظام مثل حدوث آثار 
غري مقصودة على الدخل أو أي سلبيات تؤثر على الموعات الضعيفة (خاصة النساء واألطفال). 
وسوف يعتمد هذا النظام على تنمية البىن التحتية واملؤسسات الالزمة مبا يف ذلك القطاع املايل. وقد أيد 

 الوزراء العراقيون هذا املدخل التدرجيي أثناء املناقشات اليت أجريت معهم يف مدينة ديب.

مستوى األسعار  إن رفع سعر الطاقة (البرتول النقي ومنتجاته وكذلك الكهرباء) إىل الطاقة: 2-38
اإلقليمية سوف يضع حتديات أمام متخذي القرار. فعلى املدى الطويل سوف تساعد أسعار السوق 
مساعدة ضخمة يف تقليل ضياع الطاقة عند استخدامها وكذلك يف احلد من تريبها مع توجيه املوارد املالية 

 سيُحدث مثل هذا التغيري صدمة يف إىل سد االحتياجات االجتماعية امللحة. إال أنه على املدى القصري
االقتصاد هلا آثارهاا لذلك ال بد أن يصحب هذا التغيري نظام مناسب لتحويل التعويضات. ومن املمكن 
رفع أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعا بسيطا حىت يصل إىل سعر التكلفةا وسوف يساعد هذا قطاع الكهرباء 

اقة. وقد أيد الوزراء العراقيون حترير أسعار الطاقة تدرجييا ملا وقطاع الصناعات ذات االستغالل الكثيف للط
 قد يكون لذلك من آثار اجتماعية.

وأخرياا فإن رفع الدعم عن أسعار املدخالت اإلنتاجية  مدخالت شركات القطاع العام: 2-39
 يف شركات القطاع العام من شأنه أن يقضي على عنصر هام للخلل االقتصادي ويؤدي كذلك إىل

 وفورات يف املوازنة.
 

 التجارة
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يهدف العراق يف �اية األمر إىل احلصول على عضوية منظمة التجارة العاملية مثل بقية دول  2-40 
املنطقةا لذلك فإن احلكومة العراقية سوف حتتاج إىل اختاذ قرار بشأن السياسة التجارية اليت تتبعها. 

تعرفة مجركية منخفضة وموحدةا وذلك على املدى وسوف حتتاج احلكومة إىل وضع إجراءات مبسطة و 
املتوسط. أما على املدى القصري فإن األمر يدعو إىل إجياد مورد للدخل من الضرائب وإعداد الساحة 
لتنشيط األعمال التجاريةا ألن غياب النظام الضرائيب الداخلي يضعف اإلمكانيات لزيادة الدخل من 

أن حتصل الدولة على دخل هام من فرض الرسوم على البضائع يف خارج القطاع النفطي. ويف اإلمكان 
 املنافذ إذا نشطت إدارة اجلمارك.

أن يفرض ضرائب موحدة ومنخفضة  -على املدى املتوسط والطويل  –ويستطيع العراق  2-41
على الواردات وتكون االستثناءات يف حدود ضيقة جدا. أما على املدى القصري فيمكن حتديد رسوم 

ية يف بادئ األمر مع اإلعالن املسبق عن جدول زمين لتخفيضها تدرجييا إىل احلد املستدام الذي تقبله عال
بيئة األعمال. وسوف يساعد هذا النظام املنتجني العراقيني على خلق فرص العمل يف فرتة صعبة ومرحلة 

إمكانيات زيادة الدخل من انتقالية. ويف غياب نظام للضرائب الداخلية ويف ظل نظام إداري ضعيف يقيد 
القطاع غري النفطيا فإن استخدام الرسوم لزيادة الضرائب عند املنافذ سوف يزيد الدخل القومي ويساعد 
عمليات إعادة البناء والتجهيز. ويف نفس الوقت فإن اإلعالن املسبق عن جدول التقليل التدرجيي للرسوم 

 مرور الوقت. سيعطي الفرصة أيضا لتحرير التجارة تدرجييا مع

وتستطيع التجارة يف اخلدمات أن تتحرر (املعامالت املصرفيةا االتصاالت الالسلكية  2-42
والنقل) ذلك ألن الطلب على هذه اخلدمات قد يزيد وينمو سريعا يف املدى القريب. كذلك قد يكون 

 ديدة.قطاع اخلدمات (مبا يف ذلك اخلدمات غري التجارية) أكرب مصدر إلجياد فرص عمل ج

وترتبط القيود على الصادرات (أو منعها أساسا) بعملية التحرير التدرجيي لألسعار احملليةا  2-43
ويعتقد أن درجة التهريب يف املنتجات النفطية النقية عالية. وال عجب فإن احلوافز لذلك تأيت من أن سعر 

 هذه املنتجات يف الدول الاورة هو عشرة أضعاف السعر يف العراق.

وسوف حيتاج العراق إىل املساعدة لتقوية نظامه اجلمركي وإداراته للحصول على الرسوم  2-44
 وتنفيذ اللوائح املنظمة للشؤون الصحية والبيئية للتجارة وتسجيل البيانات اخلاصة بالتدفق التجاري.

 
 مناخ االستثمار

ص عمل مستدامة يف مجيع يؤدي االستثمار املستدام يف القطاعات اإلنتاجية إىل إجياد فر  2-45
القطاعات. وقد دل حتليل املناخ احلايل لالستثمار على أن الوضع األمين وعدم الوضوح يف االعاه 
االقتصادي مها عقبتان كبريتان. ولكي نضمن وجود فرص عمل متنوعة على املدى الطويل جيب أن 

سعار الطاقة والرسوم فحسب بل تقتصر على الضرائب أو أ توضع جمموعة من السياسات االقتصادية ال
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تشمل أيضا متكني الوصول إىل رأه املال والسلع الوسيطة حسب السعر العاملي. كذلك من املهم أن يتم  
 تنظيم سوق العمالة وتسهيل عمليات االئتمان وأن تتحرر حركة االستثمار األجنيب.

ستثمار وتدف إىل إزالة وال بد من اختاذ إجراءات قصرية املدى من شأ�ا أن تنمي اال 2-46
املعوقات أمام التجارة وأعمال الشركات. ومن هذه اإلجراءات إنشاء صندوق لتقدمي قروض على املدى 
القصري واملتوسط للشركات الصغرية واملتوسطة كأ�ا بذور لإلمناء. ويف أثناء عمليات إعادة البناء والتأهيلا 

حلكومي وتكون شفافة ومفتوحة وذلك لتشجيع القطاع ال بد من وجود لوائح تنظم عمليات التعاقد ا
اخلاص ولبث الثقة يف االستثمار على املدى الطويل يف العراق. وسوف يشجع على ذلك وجود أجهزة 
حكومية قادرة على تنظيم العمل وضوابطه وعلى تشجيع التنافس وتنمية اإلطار القانوين الذي يضمن 

ؤمن املعامالت وحيل املنازعات. كذلك ال بد من وجود سياسات حقوق امللكية ويضمن تنفيذ العقود وي
 للتعامل مع االستثمارات اليت قد يكون هلا آثار اجتماعية وبيئية.

سياسة تنظم االستثمار األجنيب املباشر  2003أيلول/سبتمرب  21وقد أعلن العراق يوم  2-47
سمح القانون لألجانب بامللكية الكاملة ععل من العراق واحد من أكثر الدول انفتاحا يف العامل. وي

للشركات يف مجيع القطاعات (فيما عدا املوارد الطبيعية)ا كما يسمح للشركات األجنبية أن تدخل العراق 
المتالك فروع من شركات أو تدخل كشريك يف املشروعات. كذلك يسمح القانون أن تتعامل مع 

 هلا أن تستعيد بشكل فوري كامل أرباحها.الشركات األجنبية على أ�ا شركات وطنية يسمح 

وهناك جماالن يتمتع فيهما العراق مبيزة تنافسية ومها النفط والزراعةا وال بد من االهتمام  2-48
بما ملا يتأتى منهما من دخل عال وملا هلما من جذب خاص لالستثمار األجنيب. وقد يبدأ دخول رأه 

الني. لذلك فإنه من املطلوب التفكري يف وضع برنامج متكامل من املال األجنيب إىل العراق من هذين ال
 األنشطة يساعد على التنمية الصناعية يف جمال الزراعة واخلدمات النفطية.

 شركات القطاع العام  
ونظرا للدور الذي تؤديه شركات القطاع العام يف االقتصاد القوميا فإنه من الضروري اختاذ  2-49

لتشجيع القطاع اخلاص لالشرتاك يف أعمال هذه الشركات يف أسرع وقت ممكن مع اإلجراءات الكفيلة 
فصل امللكية عن احلكومة خاصة بالنسبة للسياسة التشغيلية يف هذه الشركات. وتستطيع الشركات اجليدة 

سعار حسب املقاييس الدولية أن تتحمل األسعار العالية ملدخالتا عندما تتحرر التجارة وترفع القيود عن أ
الشركات األخرى فال بد أن تواجه الضغوط وتتكيف مع القيود اليت تفرضها موازنة الدولة.  منتجاتا. أما

وملا كان اهلدف على املدى الطويل هو تقليل دور الشركات اململوكة للدولةا فإن املطلوب هو إجراء 
 من شأ�ا أن حتمي العاملني حتليالت مكثفة ملعرفة املدخل األجدى لإلصالح والختاذ اإلجراءات اليت

حاليا. وهذه اإلجراءات ترتاوح ما بني إغالق الشركات اليت قد تدمت فعال أو اليت أصبحت غري ذات 
قيمة عملية جراء األزمة األخرية (مع دفع التعويضات املناسبة للعاملني) وبني تقدمي املساعدات املالية 
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القتصادية الواضحة واليت تستطيع أن تعمل وتنتج بصفة لدعم رأه مال وأنشطة الشركات ذات القيمة ا 
مستدامة. ومع االنشغال مبسألة البطالةا فإنه من املقرتح أن تعطى للشركات مساعدات مالية يف موازنتها 

 لالستمرار يف دفع األجور والرواتب حىت يتخذ قرار بشأ�ا.
 

 القطاع المالي

إعادة نظام املدفوعات يف املصارف ملا له من وظائف حيتاج القطاع املايل إىل اإلسراع يف  2-50
أساسية لتشغيل االقتصاد. وقد فُتحت معظم فروع املصرفني التجاريني الرئيسيني اململوكني للدولةا إال أن 
الدولة ينقصها وجود نظام مرتابط يسهل عمليات الدفع فيما بني املصارف وباإلضافة إىل ذلك فال يقوم 

من الفصل الثالث يف ” د“انية تذكر (انظر التقديرات اخلاصة بالقطاع املايل يف اجلزء البنك خبدمات ائتم
هذا التقرير). ولعل التحدي األساسي يف القطاع املايل هو يف حتسني املقدرة اإلدارية واملالية. وسوف 

 القطاع اخلاص.حيتاج القطاع إىل معونة فنية لبناء قدراته وتقدمي اخلدمات املالية اليت حيتاج إليها 

وعري اآلن عمليات لتأسيس بنك للتجارة مبساعدات دولية لكي يكون عونا يف متويل  2-51
الصادرات والواردات. وسوف يساعد هذا يف إجياد السيولة اليت حيتاجها القطاع اخلاص الذي بدأ يظهر 

تمانية إىل القطاع على الساحة. ومع مرور الوقت سوف تظهر سوق لرأه املال لتقدمي اخلدمات االئ
 اخلاص املتزايد.

وقد أعلن الوفد العراقي أثناء املناقشات يف مدينة ديب أن العراق قد قام مبا يلزم لالنتهاء من  2-52
وضع قانون ينظم عمليات املصارف التجارية مبا يف ذلك االنفتاح الكامل لدخول املصارف الدولية يف 

نون زيادة رأه مال البنوك احمللية بغية الوصول إىل املستويات عمليات االستثمار. كما يتضمن هذا القا
العاملية. وسوف يتضمن القانون قيودا على اإلقراض ووجود إدارة فعالة. وسوف يتم إعداد قانون لإلشراف 

 على املصارف قريبا حبيث يعكس املستويات احلديثة يف هذا الال.
 

 هيكل الضرائب غير المباشرة 
قطاع النفطا ميكن أن تكون الضرائب اليت عىب يف املنافذ على مجيع الواردات  يف خارج  2-53

كما ذكرنا فيما قبلا هي مصادر الدخل األساسية. باإلضافة إىل هذه الضرائب فإنه ميكن فرض رسوم 
مبعدالت حمددة على عدة سلع معظمها للرفاهية أو السلع اليت ليس يف أسعارها أية مرونةا كما هو 

به يف دول أخرى. وهذه السلع هي أساسا املشروبات الروحية والتبغ والنب والشاي واإللكرتونيات معمول 
والسيارات وغريها من املركبات املختلفةا وهي كلها سلع إما مصنعة أو جممعة يف خارج العراق. لذلك فإن 

من شأنه أن يسهل العملية  الرسوم اليت تفرض عليها ميكن تقاضيها يف املنافذ اجلمركية على احلدودا وهذا
اإلدارية لنظام الضرائب. ونظرا لوجود بعض املنتجات احمللية من املشروبات الروحية والتبغ فإنه من املمكن 
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أن تفرض عليها رسوم عند خروجها من املصنع إىل السوق. كذلك ميكن التفكري يف فرض رسوم على  
 املبيعات مبعدالت منخفضة.

  
 واإلداري في العراقاإلطار المؤسسي  -د 

 
تؤكد خربات التحول االقتصادي الناجح أن األبعاد املؤسسية واإلدارية والسياسية ترتبط   2-54

كلها ببعض ارتباطا وثيقا باستمرار جهود إعادة البناء واإلصالح. ولعل قدرة احلكومة على استيعاب 
سيادتا على سلطة صنع القرارا وتنفيذ أدوارها اجلديدة واستخدام مواردهاا خاصة بعد أن تكتمل 

ستكون إحدى التحديات األساسية لعملية إعادة البناء. وجيدر الذكر يف هذا الال أن احلكومة املؤقتة قد 
اختذت خطوات جريئة إلصالح املؤسسات مبا يف ذلك حتديد أدوار عدة وزارات لكي تستطيع القيام 

كما اختذت احلكومة خطوات للبدء يف عمليات   من الفصل الثالث).” و“بواجباتا (انظر اجلزء 
اإلصالح االقتصادي مثل تنظيم االستثمار األجنيب وتنمية دخل الدولة وقطاع املصارف (كما ورد 

 أعاله).

وميتلك العراق رصيد من املؤسسات القوية القادرة ومن القوى البشرية املدربة واملؤهلة اليت  2-55
مر حيتاج إىل وجود ضوابط مالية وإدارية يف كل املؤسسات لتأكيد مبدأ تشغل مناصب رئيسية. إال أن األ

احلكومة الشفافة واملسؤولة. ويف ظل هذه الظروف فإن القدرة االستيعابية يف اهليكل املؤسسي القائما قدرة 
 حمدودة.

قوية يف الفصل الثالث من هذا التقرير تقديرا لالحتياجات اليت تتطلبها ت” و“ويعطي اجلزء  2-56
املؤسسات احلكومية. وحتتاج هذه املؤسسات عموما إعادة تأهيلها وبناء قدراتا ملواجهة حتديات عمليات 
التحول االقتصادي ولتقدمي خدماتا للشعب. وال تقتصر هذه اجلهود على املؤسسات احلكومية فحسبا 

نجح عمليات إعادة البناء بل تشمل القطاع اخلاص ومنظمات التمع املدين. ومن الواضحا فإنه لكي ت
 والتأهيل فال بد أن تسعى املساعدات اليت تقدمها الدول املاحنة إىل بناء املؤسسات احمللية.

 وهناك عدة أولويات: 2-57

عند مناقشة اإلصالح املؤسسي يف العراق ال بد من التأكيد على ضرورة الالمركزية وتفويض  • 
هذه العملية بشكل متوازن وإعادة هيكلة وتقوية بد أن تتم  السلطات إىل احملليات. وال

 الوزارات وتنظيم الدورات التدريبية للعاملني وكذلك ألعضاء الالس احمللية.

خلق الظروف املواتية لعودة وإدماج الالجئني واملبعدينا كخطوة يف جمال احلقوق اإلنسانية  • 
 إعادة البناء والتنمية.وخطوة أيضا يف تقوية رأه املال البشري الضروري ألعمال 
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على املدى املتوسطا جيب أن يشمل اإلصالح صياغة السياسات االجتماعية اجلديدة  •  
وتصميم أطر مؤسسية جديدة يشرتك فيها ممثلو احملليات والتجمعات املختلفة لتصميم 

مركزي لإلدارة احمللية ولكن  وإدارة اخلدمات. وهذا أمر مطلوب ليس فقط إلجياد هيكل ال
أيضا للتعامل مع املشاكل اليت تنطبق على عدد من القطاعات واليت ميكن حلها عن طريق 

 تدخل الموعات احمللية.

واملعروف أن القرارات املالية وإدارة املوارد تتم حاليا بشكل مركزي مكثف. لذلك جيب  • 
ام وضع نظام ولوائح إجرائية شفافة على كل املستويات كما جيب إدخال وتطبيق نظ

 املساءلة عن التصرفات املالية واإلدارية على مجيع املستويات.

حتتاج اجلهود املقرتحة يف هذه التقديرات بالنسبة لكل قطاع إىل موارد إضافية لتنمية املقدرة  • 
العراقية يف جمال حتديد األولويات وصياغة املشروعات وتنفيذها واإلشراف عليها ومراجعتها 

واإلدارية. ومن املهم أن يتم الرتكيز على إجياد نظام شفاف ومفتوح  من الوجهتني املالية
للمنافسة يف تنفيذ الربامج (الشراءا املقاوالتا الصرفا اإلشراف ووضع تقارير املتابعة) 
وكذلك على شؤون اإلدارة املالية. أما املشروعات اليت ينفذها العراقيون فهي أيضا تسعى إىل 

لشركات احمللية. وملا كان الوضع األمين مل ميكِّن اخلرباء من إجراء تقوية القدرات ومساندة ا
تقديرات لنظام املشرتيات والقدرة على إدارته يف وزارة املالية والوزارات األخرىا فإن 
تقديرات أخرى قد بينت التفاوت الكبري بني الوزارات يف هذا الال من حيث القدرة على 

لعمل عموماا فمنها ما هو ضعيف للغاية (وزارة الداخلية مثال) تطبيق اللوائح والقيام بذا ا
ومنها ما هو قادر على إدارة هذا العمل ملا يوجد لديها من إدارات متخصصة يف هذا 

 الالا (وزارات التجارة والصناعة والزراعة).

ة منظمات االحتياج إىل الرتكيز على اإلطار القانوين والتنظيمي ككل. ويشمل هذا إطار إدار  • 
وحيتاج القطاع اخلاص إىل سياسات  -التمع املدينا ودخول القطاع اخلاص بدور أساسي 

واضحة وآليات تعينه على املنافسة واالستثمار وضمان حقوق امللكية وحل املنازعاتا 
 وغريها.

اتا وعلى مر األياما حيتاج واضعو السياسات النظر يف حجم اخلدمة املدنية وتركيبتها ومهار  • 
بغية زيادة الكفاءة خاصة يف األنشطة اليت سوف تنقل فيما بعد من ملكية الدولة إىل 

 القطاع اخلاصا مثل التجارة وتوزيع الغذاء أو إدارة املؤسسات العامة.
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 األولويات القطاعية  - 3 
  

 التعليم والصحة وخلق فرص العمل -أ 
 

 التعليم
 

 ألبعاد المؤسسيةالوضع الحالي والسياسات األساسية وا
 

كان نظام التعليم يف العراق يعترب من أحسن األنظمة يف الشرق األوسط حىت بداية   3-1
التسعينيات. وقد حققت العراق يف الثالثني عاما السابقة معدالت عالية للتعليم على مجيع املستويات 

ستوى األساسي. إال أن يشمل مجيع من هم يف سن هذا امل 1980حبيث أصبح التعليم االبتدائي عام 
هذا النظام شهد تدهورا مستمرا ألسباب جمتمعة: (أ) ضعف املوارد عندما مت توجيهها إىل اإلنفاق 

تسييس نظام التعليم مما أثر على مجيع عناصره من  العسكري وإىل أولويات أخرى للنظام احلاكم؛ (ب)
 1989. وكانت موازنة التعليم يف عام مقررات وسياسات لدخول املداره وكذلك على اهليئة التعليمية

دوالر.  620يف املائة من الناتج القومي الكلي) حبيث كان نصيب التلميذ  6مليار دوالر (بنسبة  2.5
دوالر أتى معظمه من برنامج النفط  47اخنفض اإلنفاق على كل تلميذ إىل  2002-1993ويف الفرتة 

مدرسة  13 000ره االبتدائية والثانوية من جمموع يف املائة من املدا 80مقابل الغذاء. ويتطلب 
مدرسة حتتاج إىل إعادة بناء كامل. وقد تأثرت حوايل  700عمليات إعادة بناء ضخمةا كذلك جند أن 

مدرسة بعمليات النهب والسلب إثر األزمة األخرية. وكما حدث يف تدهور األبنية املدرسية يف  3 000
نياتا حدث أيضا تدهور يف نوعية املدره وحمتوى املناهج وظروف �اية الثمانينيات وغضون التسعي

التعليم بشكل عام بسبب التسييس والبعد عن التطورات حىت توقف منو التعليم متاما واخنفضت معدالت 
 احلضور إىل املداره.

ولكي يستعيد العراق مستواه السابق يف العقد الثامن املاضي فال بد من أن يكون التعليم   3-2
يف قلب عملية إعادة البناء واإلعمار. ويكون التحدي هو كيفية حتديث النظم من حيث زيادة كفاءة 
املدره وحتسني املناهج وطرق التدريسا وعندما تصل العراق إىل مستوى التسجيل الشامل يف نظام 

هداف اليت التعليم فإ�ا تكون قد حققت التزاماتا يف جمال حقوق اإلنسان وتكون قد حققت كذلك األ
وكذلك األهداف الواردة يف املبادرات اليت حتقق ” التعليم للجميع“وضعها التمع الدويل يف ظل سياسة 

كذلك فإنه بتحسني نوعية التعليم فإن الدولة سوف ”. أهداف التنمية يف األلفية اجلديدة“من خالهلا 
حتتاج إليه لزيادة القدرة اإلنتاجية وتوثيق تستفيد من تنمية مواردها البشرية ورأه ماهلا االجتماعي الذي 

 األواصر االجتماعية.
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من الصعب إجراء تقديرات كمّية ملعرفة احندار القطاع التعليم االبتدائي والثانوي:   3-3 
التعليمي وذلك لندرة املعلومات املوثقةا إال أنه من املعروف أن التسجيل قد ضعف يف السنوات اإلثين 

يف املائة. وجند أن ربع عدد التالميذ ال حيضر على اإلطالقا كما جند فروقا  93عشر املاضية إىل 
يف املائة تقريبا من البنات  50جغرافية كبرية وعددا قليال من البنات يف مداره املناطق الريفيةا ويقدر أن 

و الفقر يف داخل يف املناطق الريفية ال حيضرن إىل املداره. وكانت أهم عقبة أمام املثابرة يف الدراسة ه
األسرةا كذلك فقد أثر تسييس التعليم وضعف املناهج ونوعية التدريس على احلضورا يضاف إىل ذلك 

 اآلن عدم الشعور باألمن واألمان كعنصر إضايف لضعف نسبة احلضور يف املداره.

أسست العراق يف السبعينيات شبكة صغرية ولكن نشطة من التعليم الفني والمهني:   3-4
داره للتعليم الفين والتجاري والزراعي والتدبري املنزيلا والال األخري جديد نسبيا بدأ يف العام الدراسي امل

1997/1998. 

وكما هو احلال يف بقية التعليم عرفت هذه املداره إمهاال واحندارا. وقد نقص عدد التالميذ   3-5
 65 750مدرسة إىل  278تلميذا يف  147 942املائة تقريبا أي من  يف 56هذه املداره مبعدل  يف

. وكانت 2001إىل عام  1989وذلك على مرور عشر سنوات تقريبا ما بني  مدرسةا 263تلميذ يف 
املائة مع وجود فروق كبرية بني اإلناث والذكور يف عدة  يف 20نسبة البنات يف هذه املداره أقل من 

ظات اجلنوب والوسطا أما يف الشمال فقد زادت جماالت دراسية. واستمر اخنفاض عدد الطالب يف حماف
. وقد تأثر التعليم الفين أكثر 1997مقارنة بعدد التالميذ عام  2001املائة عام  يف 24النسبة مبعدل 

من غريه بسبب العقوبات اليت شلت األنشطة االقتصادية وقللت من فرص العمل ومن فرص التعرف على 
األجهزة املتطورةا ونتج عن ذلك فقدان عدد من املدرسني كما مت الطرق احلديثة يف التدريس ومعرفة 

إغالق عدة برامج مل تف حباجة السوق. وقد تعرضت املداره الفنية يف اجلنوب والوسط إىل عمليات 
املائة من هذه املداره من عمليات اإلحراق  يف 80النهب والسلب والدمار بعد األزمة األخرية وقاست 

 سرقت. املائة من املعامل والورش قد تدمرت أو يف 80ارة الرتبية والتعليم أن أكثر من املتعمدا وقدرت وز 

طالب يف التعليم العايلا وقد بلغ عدد  3 000 000يوجد حوايل التعليم العالي:   3-6
. وقد تأثر حجم ونوعية هذا التعليم نتيجة سياسة اإلمهال 2001أستاذا يف عام  14 500األساتذة 

تثمار مث من آثار الدمار الذي حدث نتيجة األزمة األخريةا كذلك عاىن التعليم العايل من وعدم االس
أدى إىل خروج كثري  التدخل السياسي يف املنهج التعليمي يف اجلامعات وإدارتا وطرق التدريس فيها مما

ضتها املقاطعة من األساتذة األكفاء يف الثمانينيات والتسعينيات مث أضافت إىل ذلك القيود اليت فر 
وحرمت اجلامعات من العلم احلديث والتكنولوجيا. وهناك مطالبة ملحة ومتزايدة بضرورة الالمركزية 
واستقالل التعليم العايل مما قد حيتاج إىل قدر كبري من التدريب على اإلدارة وكذلك التدريب الضروري 
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يل التعليم العايل إىل جانب بعض املصاريف هليئة التدريس. وحىت اآلن فإن الدولة هي املصدر الوحيد لتمو  
 الطفيفة اليت يشارك با الطالب يف الوسط ويف اجلنوب.

 
  2004االحتياجات المباشرة لعام 

ال بد أن تستمر مؤسسات التعليم العايل يف تقدمي خدماتا مبستوى معقول من النوعية   3-7
ه املؤسسات وإعادة تسجيل الطالب الذين والكفاءةا كذلك ال بد من ختفيف التكديس الثقيل يف هذ

 تركوا الدراسة مبا يف ذلك البنات. وتعطي التقديرات يف هذا القطاع األولويات ملا يلي:

ضمان احلد األدىن من اجلودة يف التعليم والتحصيل واإلدارة وذلك عن طريق توفري األجهزة  • 
 واملواد املطلوبة وتدريب العاملني.

إعمار وتأهيل املداره االبتدائية والثانوية مع إعطاء األولوية للمداره اليت مل  البدء يف إعادة • 
 تعد تصلح.

 البدء يف برنامج منتظم للتدريب مع الرتكيز على تدريب املدرسني يف جمال طرق التدريس. • 

البدء يف عملية وضع مناهج جديدة وحتديد أولويات التعليم ووضع اآلليات الالزمة  • 
التغيريا وتشمل هذه اآلليات عملية التشاور واملشاركة لوضع السياسة التعليمية إلحداث 

 على أساه نظرة مستقبلية ملا يكون عليه الوطن.

بالنسبة للتعليم الفين واملهينا إعادة تأهيل املداره واستبدال األجهزة بغريها جديدة وحديثة  • 
التعليم قبل املزيد من االستثمارات.  يف املدى القصريا مث إعادة النظر يف هذا النوع من

 وتؤدي هذه املراجعة إىل توصيات ليكون هذا التعليم حسب مقتضيات السوق.

بالنسبة للمستقبلا جيب مراجعة بعض األمور اهلامة ملعاونة متخذي القرار لتحديث التعليم  • 
س والربط بني على املدى املتوسطا واالستمرار يف زيادة الكفاءات املهنية وطرق التدري

التعليم الفين واملهين؛ وبينهما وبني التعليم العايل ومتطلبات سوق العمل؛ كذلك االهتمام 
 بإدارة العملية التعليمية واإلدارة املالية.

 
 التكلفة

توجد اآلن قدرة كافية لتشغيل املداره يف التعليم االبتدائي والثانوي إذ أن املدرسني   3-8
بأعداد كافية للعملية التعليمية ولو أن املباين حتتاج إىل ترميمات كبرية مع ضآلة واإلداريني موجودين و 

املوارد املتاحة أو عدمها. وعلى أساه تقدير االحتياجات احلالية على مدى السنوات القادمة فإن أقل 
ات مليار دوالر يف املدى القصري واملتوسطا بدون حساب نفق 4.8تقدير هلذه االحتياجات يزيد عن 
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كما هو مبني يف جدول احتياجات   2004التشغيل والصيانة. وحيتاج هذا القطاع مليار دوالر لعام  
 القطاع يف الفصل الرابع من هذا التقرير.

 
 الصحة

 الوضع الراهن والسياسات واألبعاد المؤسسية

حدث حتسن ملموه يف عدة مؤشرات هامة يف قطاع الصحة يف الثمانينياتا واخنفض   3-9
. واخنفض 1989يف عام  40إىل  1979يف كل ألف يف عام  80ل الوفيات يف األطفال من معد

(يف نفس الفرتة 60إىل  120معدل الوفيات يف األطفال دون اخلامسة من 
16F

17(. 

ومل تعكس برامج احلكومة حتت النظام احلاكم يف املاضي أولويات واحتياجات الشعب.  3-10
ياسية أو إرضاء جمموعات عرقية أو مناطق جغرافية. ونتيجة لذلك فكان اإلنفاق يتم لتحقيق أهداف س

فقد حدثت فجوات يف الرعاية الصحية. وبدأت القدرة على تقدمي اخلدمات الصحية تنحدر يف 
 الثمانينياتا مث زادت احلروب واملقاطعة من حدة هذا االحندار.

يما يتعلق جبانب التمويلا ومل تكن االختيارات يف سياسة قطاع الصحة صائبةا خاصة ف 3-11
فكان نصيب الفرد من الرعاية الصحية ضئيال للغاية. وتدل التحليالت اليت أجرتا وزارة الصحة احلالية أن 

يف املائة يف تلك الفرتة. ونتج عن هذا أن احندرت  90اإلنفاق على قطاع الصحة اخنفض مبعدل 
 املؤشرات الصحية للشعب.

البالد العديد من املتخصصني يف قطاع الصحةا وأصبح القطاع ويف نفس الوقتا غادر  3-12
أكثر تسييسا تتحكم فيه املركزية الشديدة فأصبح ال يستطيع أن يفي حباجات الشعب. ونتج عن ذلك 

(خاصة يف وسط البالد وجنوبا -أن املؤشرات الصحية 
17F

أصبحت تشابه الدول األقل منوا. فقد  )18
وعام  1990الوالدة ويف األطفال ويف األمهات يف الفرتة ما بني عام  تضاعفت نسبة الوفيات يف حديثي

1996. 

لقد أصبحت احلالة الصحية األكثر سوءا يف املنطقةا فقد أصبحت  عبء األمراض: 3-13
معدالت الوفاة لألطفال واألمهات عالية وكذلك معدالت سوء التغذيةا كما ظهرت بعض األمراض 

دة األمراض غري املعديةا لذلك جند أن املالريا والكولريا وغريها متفشية يف املعدية من جديد لتزيد من ح
عدة مناطق يف العراق وصحيح أن عدد احلاالت باإلصابة مبرض فقد املناعة (إيدز) قليلا إال أن خماطر 
 اإلصابة قائمة. وأما بالنسبة للنساء فقد إزداد ضعفهن وزادت نسبة وفيات احلوامل واألطفال إىل ما

__________ 
 .2003اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية. تقارير متابعة العراقا متوز/يوليه  )17(  

 يشري إىل الدولة ككل فيما عدا احملافظات الشمالية الثالث.” اجلنوب والوسط“لفظ  )18(
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يقارب ثالثة أضعاف يف حقبة التسعينيات. ويقدر أن ثلث احلوامل كانت تلدن بدون أية مساعدة طبية  
يف نفس الفرتة. وبعد انتهاء األزمة األخرية زادت احلالة األمنية سوءا وخاصة بالنسبة للنساء إىل جانب 

 ألنفسهن.العنف ضدهن مما منع النساء من حماولة احلصول على عالج لألطفال املرضى و 

السمة الغالبة للنظام هو أنه مبين على أساه العالج  النظام الصحي والخدمات الصحية: 3-14
يف املستشفيات األمر الذي يتطلب استثمارات كبرية السترياد األدوية واملعدات الطبية وكذلك 

. هناك القليل املتخصصني األجانب يف الال الطيب. وهو نظام غري كفء وغري عادل يف تقدمي خدماته
من البيانات اإلحصائية عن اخلدمات الصحية وهذا يعين أن القائمني على القطاع مل يهتموا باتباع أفضل 
الوسائل لتقدمي اخلدمات. لذلك جند أن ما هو متوفر اآلن من معلومات ال يتمشى كثريا مع احتياجات 

يفي  ال الصحي حىت اآلن الالشعب للرعاية الصحية. وجند أن مستوى توزيع العاملني يف ال
 باالحتياجات.

تدهورت البنية التحتية للقطاع الصحي بسبب قلة  البنية التحتية في قطاع الصحة: 3-15
االستثمارات وسوء اإلدارة واألزمات. ولقد زاد من ضعف القطاع الصحي ما حدث يف شهر 

رباء بشكل دائم مما جعل البيئة نيسان/أبريل من عمليات النهب والسلب مع عدم وجود املياه والكه
العالجية سيئة للغاية وخاصة بالنسبة للنساء. وبالرغم من أن املنظمات غري احلكومية واألمم املتحدة قد 
بدأت يف إعادة تأهيل بعض مراكز الرعاية الطبية يف أواخر التسعينياتا إال أن هذه املراكز تظل يف حالة 

 سيئة.

ه أصحاب القرار يف العراق حتديات كربى ومعهم كذلك الدول يواج تحديات المستقبل: 3-16
املاحنةا إلعادة نظام الرعاية الصحية إىل ما كان عليه يف أول الثمانينيات ووضع خطة طويلة املدى لتغيري 
النظام املركزي احلايل الذي ثبتت عدم كفاءته إىل نظام يبىن على أساه الرعاية األولوية ومنع انتشار 

 واملشاركة يف الرأي ووضع السياسات على أساه املعلومات الصحيحة.األمراض 
 

 2004االحتياجات المباشرة لعام 

 تشمل ما يلي: 2004يدل ما سبق على أن األولويات لعام  3-17

 إستعادة السيطرة على القطاع لتمكني قيادته. • 

 التأكد من تنفيذ برامج الصحة العامة. • 

بشكل عادل وبكفاءةا وأخذ اخلدمات قريبا من حمتاجيها مع توفري اخلدمات الصحية  • 
 إشراك التمعات يف هذا العمل.
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زيادة الرتكيز على حتسني الصحة العامة مع االهتمام اخلاص بالطفل ورعاية األمومة  •  
 والموعات املستضعفة.

 حل مشكلة عدم التوازن يف توزيع املهنيني الطبيني على املناطق. • 

بناء وتأهيل وحدات اخلدمة الصحية لزيادة قدرتا على تلبية االحتياجات األساسية  إعادة • 
 للشعب.

البدء يف وضع خطة وطنية لقطاع الصحة تركز على الاالت العشر اليت مت حتديدها أثناء  • 
 ).20-3إجراء املشاورات مع املسؤولني حول هذا األمر كما نبني فيما بعد (الفقرة 

 
 )2007-2005على المدى المتوسط (االحتياجات 

مع تطور النظرة املستقبليةا يستمر النقاش السياسي والفين حول السياسة والربامج استعدادا  3-18
للمستقبل. وسوف يستمر املسؤولون يف وزارة الصحة يف العمل مع غريهم من املهتمني بشؤون الرعاية 

العراق بناء على االحتياجات احلالية واملستقبلية الصحية لوضع خطة رئيسية لتنمية القطاع الصحي يف 
للشعب مع األخذ يف االعتبار املقدرة املؤسسية للقطاعني العام واخلاص يف هذا الال. ولقد بدئ فعال يف 

 وما بعده. 2004هذا العمل وسوف يستمر يف عام 

ة املركزية يف وزارة ومن املتوقع أن تتطلب هذه اخلطة إجراء تغيريات تبدل من سبل اإلدار  3-19
مركزي ذو صالحيات. وسوف يكون ذلك يف إطار وطين يعكس الظروف الصحية  الصحة إىل نظام ال

واملؤسسية وكذلك احلالة الصحية ملختلف الموعات الشعبية. كذلك ستعمل وزارة الصحة على خلق بيئة 
كة يف هذا العمل لتصميم وتنفيذ ما تستطيع فيها احملافظات وكذلك الموعات اخلاصة واملتطوعني املشار 

 يتم االتفاق عليه من أعمال يف الال الصحي.

ولقد أدت االستشارات اجلارية بني وزارة الصحة والتمع الدويل إىل التعرف على عشر  3-20
جماالت ال بد من االهتمام با عند وضع اخلطة وهي: الصحة العامة والبيئية؛ البيانات واالحصاءات 

ة والتكنولوجية؛ التشريعات واللوائح؛ املوارد البشرية؛ التعليم والتدريب للعاملني يف الال الصحي؛ الصحي
التوثيق وإصدار الرخص للعاملني يف الال الصحي؛ نظام الرعاية الصحية؛ األدوية؛ األجهزة واملواد الطبية 

 الالزمة؛ متويل الرعاية الصحية.
  

 التكلفة

االعتمادات الالزمة لدفع الرواتب وغريها من النفقات الضرورية أن تستقر ينتج عن توفري  3-21
األوضاع وتعود اخلدمة إىل مستوى ما قبل احلربا وهو أقل هدف ممكن. وعندما تعود اخلدمات 
األساسيةا ينبغي أن يركز االستثمار واالنفاق اجلاري على نظام تعاد هيكلته حبيث حيقق النظرة احلديثة 
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لصحية. وسوف يتطلب هذا استثمارات كبرية إلعادة بناء املرافق اليت تدمت أو تقادمت وكذلك للرعاية ا 
لشراء األجهزة املطلوبة. وال بد من املزيد من االستثمارات يف رأه املال البشري لتنمية وحتديث قدرات 

مال جهود العاملني يف قطاع الصحة. وسوف يساعد دخول القطاع اخلاص يف هذا الال إىل استك
 القطاع العام.

ولعل من أهم السياسات هو زيادة اإلنفاق على هذا القطاع يف السنوات القادمة إىل أكثر  3-22
بكثري مما هو عليه اآلن. واملطلوب هو تصميم نظام للرعاية الصحية يفي باالحتياجات بشكل مستدام 

نفق من حيث الكفاءة والعدالة وحتسني ويكون معقوال من الناحية املالية ويعطي قيمة للمبالغ اليت ت
املستوى الصحي للشعب. ويقدر التمويل املطلوب هلذا القطاعا بعد خصم ما هو موجود فعال يف املوازنة 

مليون دوالر  500مليار دوالر لتغطية احتياجات السنوات األربع القادمةا منها  1.6العراقيةا حوايل 
 ) يف الفصل الرابع من هذا التقرير.2-4يل (يف اجلدول رقم ا كما تبني التفاص2004الحتياجات عام 

 
 خلق فرص العمل 

 الوضع الحالي والسياسات األساسية واألبعاد المؤسسية

املائة. ويقدر عدد العاملني  يف 50يقدَّر عدد العاطلني من القوى العاملة يف العراق حبوايل  3-23
ني. أما البقية فتعمل يف القطاع غري الرمسيا ومنهم الكثريون املائة من العامل يف 40يف القطاع الرمسي بــ 

املائة من جمموع  يف 23الذين يعملون يف أنشطة هامشية وظروف صعبة وبأجور زهيدة. وتشكل النساء 
املائة من جمموع السكان. وتشغل النساء عادة وظائف مهنية متوسطة  يف 52القوى العاملة وهن يشكلن 

سات وكذلك يف املناطق الريفية كعامالت يف الزراعة حسب متطلبات الفصول. املستوى داخل املؤس
عاما  25جند أن الشباب حتت سن  2001وبتحليل الوضع السكاين يف العراق حسب بيانات عام 

املائة من السكان مما يشكل ضغطا إضافيا على سوق العمل. هذا الكم اهلائل من  يف 72يشكلون 
 را لعدم االستقرار إذا استمرت البطالة أو يكون دافعا للنمو االقتصادي.الشعب ميكن أن يكون مصد

وال شك أن عودة الالجئني والذين خرجوا من ديارهم ودخوهلم للتكامل مع التمع سوف  3-24
تكون هلا آثارها بالنسبة للخدمات العامة واالستقرارا وكذلك على رأه املال البشري على املدى الطويل. 

حوايل نصف مليون نسمة من الالجئني وأمثاهلم سوف يعودون إىل العراق من األردن وإيران ويقدر أن 
وسوريا وأوروبا الغربية. أما األرقام الدالة على من أخرجوا من ديارهم فقد اختلفت تقديراتا وهي ما بني 

 ألف ومائيت ألف شخص. 20

ري للعراق يف فرتة االنتقال. وسوف وال شك أيضا أن إجياد حل ملشكلة البطالة هو حتد كب 3-25
تساعد السياسات يف �اية األمر على تشجيع القطاع اخلاص خللق فرص العمل والتشغيل. وسوف حيتاج 
األمر يف أثناء فرتة االنتقال إىل إجراءات عاجلة خللق فرص العمل حىت لو كانت ملدة قصرية وغري 
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ص عمل سريعة على املدى القصري؛ أما التشغيل مستدامة. وتركز التقديرات اليت متت على خلق فر  
 املستدام فسوف ينتج عن االختيارات السياسية اليت مت وصفها يف احلديث عن خمتلف القطاعات.

ينبغي اإلسراع يف خلق فرص عمل حىت  خلق فرص عمل والدخل على المدي القصير: 3-26
رامج سريعة تدف إىل إجياد دخل كانت هذه الفرص ملدد قصرية. وميكن خلق فرص العمل يف ب لو

املائة من العاطلني) إال  يف 70للعاطلني مثل وظائف التنظيف وطالء املباين وهي وظائف كثيفة العمالة (
أ�ا غري مستدامة. أما الاالت األخرى وكما ذكر يف مناقشة القطاعات يف هذا التقرير فإن قطاعات 

تية يف الريف واحلضر كلها جماالت للعمل وخلق اآلالف من فرص الزراعة والري وقطاع النقل والبنية التح
 العمل.

بد أن  إىل جانب خلق فرص العمل السريعة وإجياد دخل للعاطلنيا فال تنمية المهارات: 3-27
تكون هناك فرص عمل خاصة للمجموعات الضعيفة. وبالرغم من أن القطاع اخلاص ينتظر منه أن يلعب 

لا فال بد أن تكون للحكومة برامج خاصة لنفس اهلدف. وال شك أن توازي دورا هاما يف هذا الا
عمليات خلق فرص العمل املكثف مع برامج للتدريب وتنمية املهارات من شأنه أن يوجد عمل مستدام 
مع املهارات املكتسبة اليت يتطلبها سوق العمل. وهناك ثالثة أساليب لتحقيق هذا اهلدف: (أ) برامج 

مية املهارات؛ (ب) منح تعليمية؛ (ج) التلمذة الصناعية يف القطاع غري الرمسي مع منح معونات تدريبية لتن
 لدعم األجور.

من املمكن أيضا خلق فرص العمل عن طريق  برامج تشغيل في المجتمعات المحلية: 3-28
متويل اجتماعي  برامج تديرها وتنفذها التمعات احمللية خاصة يف جمال اإلعمار والتشييد. وهي برامج 

كالصناديق االجتماعية بدف خلق فرص العمل إلصالح وتأهيل املداره والطرق والعيادات وشبكات 
املياها وذلك حسب أولويات يصيغها التمع احمللي. هذه الربامج باإلضافة إىل إجيادها فرص عمل 

تقدمي اخلدمات العاجلة كما تقوي من للعاطلني ولشراء املواد واللوازم املختلفة فإ�ا تزيل بعض العقبات يف 
الروابط االجتماعية عن طريق املشاركة وامتالك مقادير هذه األنشطة. كذلك تقوي هذه الربامج العالقة 
بني املؤسسات احمللية والتمعات وبينها وبني املؤسسات احلكومية احملليةا وبني هؤالء والوزارات واهليئات 

عن طريق إشراك هيئات احلكومة احمللية يف حتديد االحتياجات واألولويات  املركزية. وحتدث هذه التقوية
والتخطيط ومتابعة تنفيذ األعمال. لذلك فإن هذه الربامج اليت تبىن على أسس التمعات احمللية ختلق 

 فرص العمل وحتسن يف نفس الوقت من البنية التحتية االجتماعية.

برامج متويل املشروعات الصغرية على إمناء القطاع  تساعد تمويل المشروعات الصغيرة: 3-29
اخلاصا وتساعد كذلك الموعات الضعيفة على تلبية حاجياتم العاجلة وبناء رأه املال. ومع الضعف 
احلايل يف قطاع املصارفا فيمكن تكوين أجهزة خاصة بتمويل املشروعات الصغرية على املدى املتوسط 

يستطيعون احلصول على خدمات مصرفيةا وبذلك تكمل  ة الذين اللتمويل أصحاب األعمال الصغري 
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هذه األجهزة القطاع املصريف الرمسي وتعمقه. كذلك ال بد من وضع اسرتاتيجية لبناء املقدرة املؤسسية ملثل  
هذه األجهزة لضمان استمرارها وبقائهاا كذلك ال بد من وجود اإلطار القانوين وخلق بيئة تنظيمية 

روعات الصغرية. وميكن يف املدى القصري الشروع يف بعض الوسائل لتقدمي القروض الصغريةا لتمويل املش
منها استخدام املنظمات غري احلكومية لتقدمي برامج متخصصة حسب احتياجات كل جمتمعا كذلك 

 ميكن تشكيل مجعيات أو احتادات لإلدخار وتقدمي القروض.
 

 )2004االحتياجات األساسية (

 اجات األساسية هي:االحتي 3-30

إجياد فرص عمل سريعة يف كل مناطق الدولة للعاطلني واجلماعات الضعيفة عن طريق برامج  • 
العمل املكثف يف عمليات إعادة اإلعمار والتشييدا وكذلك عن طريق برامج التمعات 

 احمللية.

ي ومراقبة األداء دعم الالس احمللية ومنظمات التمع املدين (عن طريق التدريب اإلدار  • 
 واحملاسبة واملشرتيات) لدعم الربامج احمللية وتنميتها.

إقامة برامج للتدريب املهين يستفيد منها الشباب والعائدين واملقعدين؛ منها إقامة مراكز  • 
 التدريب وإعطاء املنح الدراسية واملعونة على التلمذة الصناعية.

فرص للعائدين وتسهيل حصوهلم على اخلدمات مساعدة التمعات احمللية على إجياد  • 
 االجتماعية واالقتصادية.

البدء يف برامج متويل املشروعات الصغرية ووضع اسرتاتيجية لبناء املقدرة املؤسسية يف أجهزة  • 
 متويل املشروعات الصغرية ووضع اإلطار القانوين املناسب لتنظيم عملياتا.

اليت أجريتا فإن االحتياجات الكلية على املدى القصري على أساه التقديرات  التكلفة: 3-31
مليون لعام  375مليون دوالر (دون حساب نفقات التشغيل والصيانة) منها  785واملتوسط تبلغ 

 ا كما هو مفصل يف جدول قطاع التشغيل يف الفصل الرابع من هذا التقرير.2004
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 البنية التحية -ب  
 

مؤجلة وإدارة فنية ضعيفة وإمهال عام نتج عنه تدهور كبري يف  سنوات من األزمات وصيانة 3-32
البنية التحتية يف العراق. وال حيصل معظم الشعب يف العراق على اخلدمات األساسية ويلجأون إىل بدائل 
ذات تكلفة عالية للحصول على املياه والكهرباء. ولقد توقف إرسال الفواتري وحتصيل الرسوم اليت كانت 

بد من العودة إىل التحصيل كأولوية أساسية. ولقد نشأت  كبريا من دخل املؤسسات وال  تشكل جزءا
مشاكل بيئية وصحية جسيمة بسبب تلوث املياه وعدم الكفاية يف معاجلة املواد الصلبة والنفايات مما يزيد 

 من عبء القطاع الصحي املثقل أساسا.

ة التحتية يف حتسني اخلدمات يف وسوف تساعد عمليات إعادة تأهيل وتشغيل البني 3-33
قطاعات خمتلفة كما سوف تزيد من قدرتا التنافسية وعلب املزيد من االستثمارات للقطاع اخلاص. 
وسوف تؤدي االستثمارات املقرتحة إىل تسهيل استرياد وتوزيع السلع االسرتاتيجية واملدخالت املطلوبة 

 إلعادة اإلعمار والتأهيل.

االهتمامات على املدى املباشرا جيب االهتمام كذلك بالنواحي املؤسسية  وإىل جانب هذه 3-34
بالنسبة هلذه اخلدمات حبيث يتم تنظيم العمل وضوابطه وتنسيق التعاون واالتصال بني اهليئات اخلدمية 
 واإلشراف عليها. ولقد تسبب النظام املركزي الذي اتبعته العراق فيما سلف إىل خلق ثقافة االعتماد على

احلكومة املركزية لتمويل العمل املطلوب فتم إمهال أعمال الصيانة إىل حد كبري. ولكي يتم التوصل إىل 
بد من االستعانة باخلرباء لدراسة  حلول طويلة املدى وقليلة التكلفة لتقدمي هذه اخلدمات يف املستقبلا فال
القصري. كذلك فإنه من املهم أن البدائل بالنسبة للسياسات واهليكلة إلصالح املؤسسات على املدى 

تكون زمام األمور يف يد متخذي القرار واملهتمني من العراقيني وذلك لرسم خطوط العمل املستقبلي يف 
 قطاعات مسؤولياتم.

 
 المياه والصرف الصحي

 
 الوضع الحالي وأهم السياسات واألبعاد المؤسسية

 
تُؤدى بشكل جيد  1991ليج عام كانت خدمات املياه والصرف الصحي قبل حرب اخل 3-35

وتستعمل التكنولوجيا السائدة حينذاك. وتدل البيانات الواردة من مصادر شىت مبا يف ذلك األمم املتحدة 
املائة من  يف 75املائة لسكان املناطق احلضرية وإىل  يف 95أن مياه الشرب النقية كانت تصل بانتظام إىل 

وحدة ضغط ملعاجلة  1 191تقليدية ملعاجلة املياه وكذلك حمطات  218سكان الريف. وكانت هناك 
املائة  يف 25املائة من املدن (منها  يف 75املياه يف املناطق احلضرية. وكان نظام الصرف الصحي يغطي 

املائة من الفناطيس الصحية يف ذات املكان).  يف 50مرتبط بشبكات مركزية للصرف الصحي واملعاجلة و 
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املائة وهي عبارة عن مراحيض تصب فيها  يف 40الريف فكانت نسبتها ال تزيد عن  إال أن التغطية يف 
مياه للتنظيف. ولقد تدم أو تعطل معظم هذه البىن التحتية على مدى السنوات الثالث عشر املاضية 

 بسبب اإلمهال وتأجيل عمليات الصيانة.

ائة يف املناطق احلضرية وإىل امل يف 92إىل  2000: اخنفضت خدمات املياه يف عام المياه 3-36
يف املائةا وقد  50املائة يف املناطق الريفية. واخنفض نصيب الفرد اليومي من املياه إىل أكثر من  يف 46

وصلت األمراض الناعة عن تلوث املياه وقلة العناية بالصرف الصحي إىل معدالت خميفةا حيث بينت 
فظات اجلنوب والوسط أصبح يعاين من قلة التغذية وارتفعت املنظمات اإلنسانية أن ثلث األطفال يف حما

” كري“نسبة الوفيات اليت تضاعفت يف احلقبة األخرية. وحسب التقديرات اليت بينتها منظميت 
واليونيسيف وبالتنسيق مع جلنة الصليب األمحر الدويل تبني أن حمطات توزيع املياه وكذلك حمطات 

حمطة متت دراستها  177ياه بشكل مقبول. ودل ذلك التقييم أنه من الصرف الصحي ال تقوم مبعاجلة امل
”. ضعيفة“حمطة  45و ” مقبولة“حمطة اعتربت  98و ” جيدا“حمطة فقط اعترب أداؤها  34هناك 

وكانت احملافظات قد تسلمت قبل األزمة األخرية متوين ثالث أشهر من املواد االستهالكية املطلوبة 
ب استهالك كل ما قدم إىل احملافظات يف وقت إجراء هذه التقديرات. ويقدر لتشغيل احملطات وقد قار 

املائة بدءا من املستوى املنحدر أساسا وخاصة يف بعض  يف 50التدهور اإلضايف يف قطاع املياه حاليا إىل 
 احملافظات مما أدى إىل وجود خدمة متقطعة لتقدمي املياه للشعب.

اجلة الصرف الصحي يف العاصمة بغداد بشكل أساسيا يتم عميع ومع الصرف الصحي: 3-37
املائة من السكان. أما يف بقية املراكز احلضرية األخرى فال يتعدى املستفيدين  يف 80حيث يستفيد منه 

املائة فقط من السكان. ويف املناطق الريفية وكذلك يف مشال العراق فال يوجد  يف 9من هذا النظام عن 
ريق األنابيبا مما أدى إىل اعتبار هذه املشكلة بيئية وصحية يف آن واحد. نظام للصرف الصحي عن ط

املائة فقط من حمطات معاجلة الصرف تعمل حاليا وأن مياه الصرف غري  يف 50وتدل التقارير احلالية أن 
ف املعاجلة تصب يف األ�ار وجماري املياه. يضاف إىل ذلك املشاكل الناعة عن إلقاء مياه خزانات الصر 

الصحي اليت يتم عميعها من املنازل يف نفس األ�ار أو على األرضا وهو عمل غري شرعي. ومما يزيد 
املوقف سوءا هو أن أنابيب الصرف الصحي اليت تدهورت أخذت تتسرب منها املياه إىل شبكات مياه 

 50ة لذلك يقدر أن الشرب. كذلك جند أن املياه اجلوفية تزيد من حدة املشاكل البيئية والصحية. ونتيج
املائة من مياه الصرف تصب يف األ�ار ويف مسالك املياه كل يوم. وتشكل مياه الصرف الصحي  يف

 يصب يف األ�ار يف الدولة. املائة من جمموع ما يف 75الناعة عن العاصمة بغداد فقط 

نولوجيا عالية كان عميع النفايات واملواد الصلبة يف العراق يتم بتك  المواد الصلبة: 3-38
باستخدام وسائل غالية الثمن وكانوا يلقون با يف األماكن املخصصة لتجميعها. وال توجد اآلن أماكن 
للردم الصحي. وقد شاهد هذا اجلزء من العمل تدهورا ملموسا إبان سنوات احلرب واملقاطعةا فضعف 
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آالت الضغط والبلدوزر وغريها عدد سيارات التجميع إىل مثانني سيارة فقط إىل جانب عدد صغري من  
من األجهزة الالزمة هلذا الال. ويف ظل برنامج النفط مقابل الغذاء تسلمت العاصمة بغداد كما ال بأه 

سيارة عميع مما أدى إىل حتسني  1 100حاوية لتجميع القمامة وكذلك  960به من املعدات منها 
الكربى أيضا عددا من السيارات واملعدات املماثلة عملية مجع القمامة يف العاصمة. وقد تسلمت املدن 

ولكن بأقل من العاصمة. ومع هذا فال تزال احلاجة ملحة اليوم إىل الكثري من االهتمام مبشاكل إدارة 
 عمليات عميع ومعاجلة املواد الصلبة.

 مريكيةاألمن قبل السلطة اإلدارية للتحالف ومن هيئة املعونة  تبذلوهناك اآلن حماوالت  3-39
وكذلك املؤسسات الدولية مثل الصليب األمحر الدويل واليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
واملنظمات غري احلكومية بدف استعادة ما كان عليه العمل يف سنوات ما قبل احلرب. وتشمل أنشطة 

ملياه وكذلك إصالح بعض هذه اهليئات معاجلة املياه لتقليل خطر األمراض من اجلراثيم اليت حتملها ا
حمطات املياه والصرف الصحي وذلك عن طريق مقاولني حمليني. ويقوم هؤالء املقاولني بعمليات متابعة 
العمل جلودة املياه وجلب املواد األساسية اليت حتتاجها عمليات معاجلة املياه باملواد الكيماويةا وكذلك 

ة يف الربامج التعليمية اهلادفة إىل حتسني النظافة واحلالة احلال بالنسبة لتجميع املواد الصلبة واملساعد
 الصحية.

كانت السياسات املتابعة يف بداية الثمانينيات تضمن  :السياسات والمشاكل المؤسسية 3-40
التعاقد من آن آلخر مع شركات دولية إلجراء عمليات الصيانة. وقد أمهل هذا املدخل بناء القدرة احمللية 

قل التكنولوجيا. وكان هذا معناه أن العاملني العراقيني ظلوا يعملون دون تدريب وكانت وأمهل بذلك ن
عمليات الصيانة تتوقف عندما تنتهي عقود هذه الشركات. كذلك فإن سياسة االعتماد على تكنولوجيا 

حدات الضغط عالية وسهلة احلركة وصغرية احلجم نسبيا ولكن عالية اإلنتاجية ملعاجلة املياه واملعروفة بو 
املتكاملةا قد أدت إىل صعوبة االستمرار يف االعتماد عليها لقلة صيانتها أثناء سنوات املقاطعة وعدم 
وجود العناصر البشرية املدربة لصيانتها. وملعاجلة هذه املشكلة يقرتح إعادة النظر يف سياسات هذا القطاع 

ع املقاييس وتنظيم القطاع وتدريب العاملني على املدى املتوسط بدف بناية القدرة املؤسسية على وض
وإدخال تكنولوجيا املعلومات لتحسني إدارة املوارد ومراجعة هيكل الرسوم وتقوية املقدرة على وضع 

 اخلطط الرئيسية لتقدمي خدمات املياه والصرف الصحي.
 

 )2004االحتياجات المالية في المدى القصير (

هي ملساندة ما جيري يف قطاع املياه  2004العاجلة لعام االحتياجات املالية والفنية  3-41
والصرف الصحي وعميع ومعاجلة املواد الصلبة مما التأكيد على حماولة استعادة األوضاع إىل ما كانت عليه 

 ا وذلك كما يلي:2003 عامقبل شهر آذار/ماره من 

 .إعادة تأهيل املؤسسات العاملة يف هذا الال وتدريب منسوبيها • 
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يف  20يف املائة يف املدن وإىل  15زيادة نسبة احلصول على املياه يف املناطق احلضرية إىل  •  
 املائة يف الريف.

 يف املائة. 10تقليل تسرب املياه بنسبة  • 

يف املائة  10زيادة نسبة تغطية املستفيدين من الصرف الصحي يف املناطق احلضرية مبعدل  • 
 صرف الصحي يف املناطق الريفية.ووضع خطة شاملة إلدخال ال

 حتسني عمليات عميع املواد الصلبة يف احلضر والريف. • 

 من املدن الكربى. 15وضع خطة رئيسية لتقدمي خدمات املياه والصرف الصحي تشمل  • 

 بناء القدرة املؤسسية لزيادة استعمال نظم إدارية تعتمد على استخدام نظم املعلومات. • 
 

 )2007-2005المدى المتوسط ( األولويات على

أما على املدى املتوسط فإن األولويات ترتكز حول توسيع الشبكات واخلدمات يف مجيع  3-42
 حمافظات العراق وذلك بدف زيادة التوسع يف اخلدمات وتغطية املناطق احلضرية والريفيةا كما يلي:

يف املائة  30يف املائة وإىل  30زيادة نسبة التغطية يف خدمات مياه الشرب يف املدن إىل  • 
 يف الريف.

 يف املائة. 20ختفيض نسبة التسرب مبعدل  • 

يف املائة يف  50يف املائة يف املدن وإىل  10رفع معدالت التغطية للصرف الصحي مبعدل  • 
 الريف.

 يف املائة. 20تقليل تسرب املياه مبعدل  • 

 املدن ويف الريف زيادة حتسني عمليات عميع املواد الصلبة يف • 

 االستمرار يف رفع كفاءة املؤسسات. • 
 

 التكلفة

نظرا لعدم وجود البيانات الكافية عند إجراء هذا التقديرا فإن املبالغ املذكورة هلذا القطاع  3-43
املبالغ املطلوبة للقيام بذا العمل  تقدرقد تكون أقل مما هو مطلوب فعال. وعلى أساه البيانات املتاحةا 

مليار دوالر أمريكي (دون حساب  6.8املدى القريب واملتوسط يف القطاع ككل يف الدولة حبوايل  يف
ألعمال إعادة البناء العاجلة وتوجد  2004مليار دوالر لعام  1.88نفقات التشغيل والصيانة)ا منها 

 ).4-4التفاصيل يف الفصل الرابع من هذا التقرير (جدول 
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 قطاع النقل

 
 والمؤسسي وأهم السياساتالوضع الحالي 

 
كيلومرت من الطرق ومطارين دوليني وثالث   40 690يتكون قطاع النقل يف العراق من  3-44

كيلومرت من السكك احلديدية.   2 465موانئ للبضائع واثنني للبرتول و  6مطارات حمليةا وكذلك 
ن كبريين تقع معظم املدن يف املائة من حجم املرور. وتشمل تضاريس األرض �ري 70وتتسع الطرق لـ 

جسرا تعد جزءا هاما من شبكة الطرق.  1 156على ضفافها لذلك فإن اجلسور املقامة عليها وعددها 
 2003ولقد حتددت أولويات االحتياجات املالية على أساه العودة إىل ما قبل شهر آذار/ماره عام 

يتم على إجياد إطار سياسي ومؤسسي يؤدي على املدى القصري. أما بالنسبة للمدى املتوسط فإن الرتكيز 
 إىل تنمية وتوسيع القطاع يف املستقبل.

كيلومرت مربع وقارب عدد سكا�ا   432 000وتقع الرقعة األرضية يف العراق على مدى  3-45
مليون نسمةا لذلك فإن شبكات املواصالت تلعب دورا حموريا يف حترك الناه والبضائع.  27حوايل 

لضروري أن تستعيد هذه الشبكات دورها لتمكني التمع من العمل وتوصيل البضائع لذلك فإنه من ا
واخلدمات والعمل على استمرار مشروعات البناء واإلمناء االقتصادي. وكلما ازداد القطاع حتديثا زادت 

 معه فرص التأثري السيئ على البيئة والصحة.
 

 )2007-2005وسط () وأولويات المدى المت2004االحتياجات المباشرة (

من االعتبارات اهلامة يف العمليات العاجلة إلعادة البناء هي األمهية الطرق والجسور:  3-46
أقل  2003املتزايدة للطرق واجلسور يف نقل الناه والبضائع. ولقد كانت نسبة ملكية السيارات قبل عام 

لسكانا مقارنة مبائة سيارة لكل من ا 1 000سيارة لكل  55نسبة موجودة يف املنطقة إذ كانت حوايل 
ألف شخص يف األردن. وقد تغري هذا بسرعة يف اآلونة األخرية إذ زاد عدد السيارات الواردة اجلديدة 

. ويف شبكة الطرق 2003والقدمية بسبب سياسات املرونة يف فرض الرسوم اجلمركية منذ شهر أيار/مايو 
مرصوف أما الطرق غري املرصوفة فهي الطرق الريفية والفرعية. يف املائة منها  85الرئيسية والفرعية جند أن 

يف املائة تعترب جيدة أما الطرق الرئيسية والفرعية يف املدن والريف فنجد  50وجند أن الطرق السريعة منها 
يف املائة صاحلة. باإلضافة إىل ذلك فإن العديد من اجلسور يف وضع سيئ وبعضها قد  30-20منها 

ألزمة األخرية. لذلك فإن األولوية يف إعادة البناء والتشييد هي إعادة بناء القدرة الفنية واملادية تدم أثناء ا
اليت تدمرت مبا يف ذلك إعادة بناء وزارة اإلسكان والتشييد واملكاتب الرئيسية اليت ترعى عمليات النقل 

فس درجة األمهية فإنه من الضروري وكذلك بناء املعامل وجلب املعدات واملواد الالزمة هلذا القطاع. وبن
االستعانة باخلربات املتقدمة واألجهزة احلديثة لوضع نظام ختطيط لتحسني عمليات التفتيش ورصد عدد 
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السيارات وإجراء املسوحات ودراسة الرسوم الواجب دفعها الستخدام الطرقا وذلك لوضع نظام فعال  
عادة النظر يف هيئة الطرق واجلسور من حيث األهداف إلدارة الطرق واجلسور. كذلك فإنه من الضروري إ

واألدوار اليت تقوم با وهيكلها اإلداريا واهلدف من وراء ذلك هو حتويلها إىل هيئة مالكة للطرق الكربى 
 وتكون مسؤولة عن إدارتا.

تتكون شبكة السكك احلديدية يف العراق وهي من أكرب الشبكات السكك الحديدية:  3-47
حمطة. وبالرغم من اتساع الشبكة مل تستطع يف اآلونة  107قةا من مخس خطوط رئيسية عليها يف املنط

يف املائة من حجم املرور يف العراق. كذلك فإن املركبات واجلرارات يف  30األخرية أن تستوعب أكثر من 
كم يف 30عن يف املائة منها أو أقل تعمل حاليا) وال تزيد سرعتها يف بعض األماكن  40حالة سيئة (

الساعة بسبب اإلمهال يف الصيانة. ومن املنتظر أن يتسع دور السكك احلديدية أثناء عمليات اإلنشاء 
والتشييد خاصة بعد أن أخذ ميناء أم القصر يلعب دورا هاما كمنفذ دويل. واألولوية هي استعادة هذا 

كي يتم ذلك فإنه من الضروري ا مث يتم حتديث النظام. ول2003القطاع أوال على ما كان عليه قبل 
مث  2003القيام بأعمال إعادة التأهيل التاليةا وذلك الستعادة التشغيل إىل ما كان عليه قبل آذار/ماره 

 املضي قدما يف حتسني اخلدمات.

 إعادة تأهيل احملطات وعهيز املركبات واجلرارات وشراء أجهزة الصيانة. • 

ر أقشاط بالقرب من احلدود السوريةا وقد تدما أثناء إصالح جسر الداثا قرب باجيي وجس • 
 األزمة األخرية.

 حتديث مركز التدريب التابع للسكك احلديديةا لزيادة مهارات العاملني. • 

إعداد اسرتاتيجية للقطاع لدراسة مميزات إعادة اهليكلة وذلك للسماح مبشاركة القطاع  • 
 اخلاص بشكل أوسع يف تقدمي اخلدمات.

ينبغي التفكري يف بعض االستثمارات االسرتاتيجية على مدى السنوات القادمة على أساه  3-48
األولوية إلعادة هيكلة السكك احلديدية مثل نظم اإلشارات وعديد األجهزة وإعادة بناء احملطات 

غيري األشرطة واستعادة قوة ورش الصيانة إلجراء عمليات الصيانة. أما األولوية الثانية فتوجه إىل استكمال ت
احلديدية وحتديث ورشة أبو غريب وتركيب نظام لالتصاالت مبين على نظام األنسجة املضيئة على مجيع 
خطوط السكك احلديدية وتشمل األولوية الثالثة استكمال عمليات استبدال األشرطة اجلديدية خلط 

 الياربية (على احلدود السورية). -املوصل  -بغداد 

يوجد يف كل من بغداد والبصرة مطار دويل كما يوجد يف كل طيران المدني: المطارات وال 3-49
من املوصل وكركوك وإربيل مطار حملي. وقد عانت هذه املطارات من سنوات اإلمهال يف أعمال الصيانة 
وعدم وجود قطع الغيار مما جعل األجهزة الكهروميكانيكية غري صاحلة لالستعمال. وقد توقف الطريان 
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ا وكانت بعض الطائرات تعمل يف اخلطوط احمللية بني 2000-1991متاما يف الفرتة ما بني  التجاري 
طائرة قبل حرب اخلليج حتطم  23. أما شركة الطريان العراقية فكانت متتلك 2003وعام  2000عام 

نه يلزم منها طائرتني أثناء احلرب وثالث ال ميكن استعادتا وهناك مخس طائرات ميكن تشغيلها. ولذلك فإ
هلذه الشركة تغيري أسطوهلا كامال لكي تعمل من جديد. وتقوم قوات التحالف حاليا خبدمات املراقبة 
اجلوية يف بغداد والبصرة وحتاول عدة شركات دولية احلصول على تصريح للنقل التجاري. وتشمل 

 االحتياجات واألولويات على املدى القصري لتشغيل املطارات ما يلي:

 هيئة للطريان املدين لتنظيم القطاع واإلشراف عليه.إنشاء  • 

إقامة نظام متكامل إلدارة هذا املرفق وحركة الطريان حىت تتمكن املنظمة الدولية للطريان  • 
 املدين من إعادة ترخيص الطريان العراقي.

 احلصول على األجهزة والربامج اإلليكرتونية والتدريب املكثف لضباط حركة الطريان. • 

إعادة تأهيل املطارات الثالث (بغداد والبصرة وإربيل) مبا يف ذلك أبراج املراقبة وأجهزتا مبا  • 
يف ذلك أجهزة املالحةا وذلك إىل جانب إصالح املدارج والطرق واخلدمات اخلاصة 
بالطريان والكهرباء واملياه والصرف الصحي واالتصاالت الالسلكية. كذلك ال بد من إعادة 

ات املسافرين والبضائع مما سيتطلب عديد املخازن واستعادة النظم تأهيل خدم
 أيلول/سبتمرب. 11اإلليكرتوميكانيكية ونظم األمن اليت تتمشى مع متطلبات ما بعد 

إعادة تأهيل هيئة األرصاد العراقية فهي جزء متكامل لتخطيط النقل اجلوي وإدارة البيئة  • 
 بكفاءة.

لقطاع مبا يف ذلك إجراء فحص ومسوحات وتسجيل جلميع إعداد خطة اسرتاتيجية ل • 
بالنسبة للمدى  األصول وكذلك إعادة النظر يف النظام اإلداري لإلعداد للمستقبل. أما

املتوسط فيجب رسم سياسات تسمح بفصل الوظائف الرقابية عن الوظائف اإلدارية 
عاقدا وكذلك اتباع سياسة للمطاراتا وميكن أن ُتد إدارة املطارات إىل شركات خاصة بالت

 ”.السماء املفتوحة“

من أولويات إعادة اإلعمار يف هذا الال هو االهتمام بإصالح املوانئ الموانئ واألنهار:  3-50
وإزالة آثار سنوات اإلمهال. من أجل ذلك فال بد من وضع خطة تبىن على أساه عمليات تفتيش دقيقة 

هذا العمل حىت يتم بكفاءة مع الرتكيز يف بادئ األمر على ميناء  جلميع املوانئ يف الدولة. وجيب جدولة
أم القصر ملا هلذا املرفق من دور حيوي يف عمليات إعادة اإلعمار والتشييد يف العراق. وفيما يلي أولويات 

 االستثمار يف هذا الال:

 ما حوله.االستمرار يف عمليات احلفر والتعميق اجلارية حاليا يف ميناء أم القصر و  • 
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 إعادة تأهيل ميناء أم القصر من حيث املباين واهلياكل البحرية وخمازن احلبوب والتخزين. •  

من األدوات اليت تدمت يف شط العرب وأم القصر وذلك بعد إجراء دراسة  282إزالة  • 
 للبيئة وللخيارات املطروحة لإلزالة.

مبا يف ذلك سفن التوجيه واجلذب ومعدات  استبدال األجهزة الرئيسية القدمية بأجهزة حديثة • 
 اإلسعاف السريع.

 شراء وتشغيل األجهزة الالزمة لتناول البضائع واحلاويات. • 

 إعداد خطة رئيسية لزيادة الكفاءة والفعالية مبا يف ذلك اهلياكل اإلدارية واألجهزة الرقابية. • 

ام يف العراق زيادة كبرية يف املدى القصري من املنتظر أن يزداد أسطول النقل العالنقل العام:  3-51
واملتوسط سوف تزداد معه حركة املرور. ومع االزدحام واالختناقات املتزايدة يف املدن الكربى فال بد أن 
يكون هناك نظام كفء وفعال للنقل العام. وبالرغم من أن دخول القطاع اخلاص يف هذا امليدان قد 

حافالت النقل العام يف عملها على املدى القصري وأن تظل حتت إدارة ُحيسن من كفاءتها جيب أن تستمر 
 ورقابة حكومية حىت تتهيأ البيئة لدخول القطاع اخلاص يف هذا الال. وتشمل أولويات االستثمار ما يلي:

 إعادة تأهيل األجهزة الرئيسية واملعدات واحلافالت لتمكينها من العمل الطبيعي. • 

وضع مقاييس العوادم والتخلص تدرجييا من السيارات القدمية والبدء يف دراسة البدائل ل • 
 استخدام البرتول اخلايل من الرصاص.

موقف للحافالت إىل  165االستفادة من اخلربات الفنية املتقدمة لوضع خطة إلعطاء إدارة  • 
 شركات خاصةا وتقع هذه املواقف حتت سلطة شركة النقل اخلاصة.

نية إفساح الال للشركات اخلاصة للمشاركة يف تقدمي خدمات النقل النظر يف إمكا • 
 باحلافالت.

دراسة إمكانية القيام بعمليات النقل السريع باحلافالت وختصيص بعض املسارات يف الطرق  • 
 للحافالت.

: كانت وزارة النقل واملواصالت القدمية تنظم األنشطة يف هذا الشحن والنقل التجاري 3-52
ا ولقد انقسمت هذه الوزارة إىل وزارتنيا واحدة للنقل واألخرى لالتصاالتا وكان دور الوزارة يف القطاع

هذا الال عمليا دورا ضئيالا كما مل تعط الوزارة االهتمام الكايف لعمليات التخطيط. ويف ظل الظروف 
عدم فرض الرقابة وتطبيق القائمة تويل الوزارة عنايتها لدعم النقل بالشاحنات لنقل البضائع وذلك مع 

لوائح التنظيم. وقد نتج عن ذلك عدة أمور غري مقصودةا وهي االسرتخاء يف حتصيل الضرائب وعدم 
تطبيق القانون للتأمني على الشاحنات اليت تنقل البضائع التجارية. ومع أمهية املعاونة يف إعادة تأهيل 



 

35 
 

  

إىل جانب عمليات السلب والنهبا جيب أن تعطى املباين واألجهزة اليت تدمرت نتيجة لألزمة األخرية  
أولوية هامة لوضع اسرتاتيجية لتحرير هذا القطاع حبيث يسمح له بفتح األسواق وزيادة التنافس. وميكن 

 مليون دوالر. 500بتكلفة قدرها حوايل  2004أن تتم عملية اإلصالح عام 
 

 التكلفة

تدخل  اجات يف قطاع النقل حوايل مليارين (والبلغت التقديرات اإلمجالية ألولويات االحتي 3-53
. 2004مليون دوالر لعام  500يف هذا املبلغ نفقات التشغيل والصيانة)ا من هذا املبلغ خيصص حوايل 

 وتوجد التفاصيل حسب كل قطاع يف اجلدول اخلاص بالنقل يف الفصل الرابع من هذا التقرير.
 

 االتصاالت الالسلكية
 

 سسي والسياسات الرئيسيةالوضع الحالي والمؤ 

حتتاج عمليات إعادة اإلعمار والبناء والتنمية يف املستقبل إىل وجود نظام فعال ويعتمد عليه  3-54
الالسلكية لصاحل إدارة عمليات القطاعني العام واخلاص. هذه اخلدمة ضعيفة حاليا  االتصاالتخلدمات 

تفية واإلنرتنتا وذلك بسبب املقاطعة الدولية يف العراق مبا يف ذلك خدمات الربيد واالتصاالت اهلا
واألزمات اليت حرمت هذا القطاع من التقدم. وحيتاج هذا القطاع إىل كٍم هائل من االستثمارات إىل 
جانب عمل كبري يف تغيري السياسات حىت يصل إىل ما كان عليه فيما قبل ويصبح بعد ذلك منافسا 

ت ملموسة يف هذا القطاع باستخدام التكنولوجيا احلديثة واألجهزة إقليميا. ويستطيع العراق أن حيقق قفزا
السريعة للمساعدة يف إمناء بيئة مواتية للعمل العام واخلاصا كما حيتاج القطاع أيضا إىل إطار من 

 السياسات والعمليات التنظيمية والرقابية.

يف املائة وتضاءلت  5.6إىل  1990وقد وصلت الكثافة الالسلكية يف العراق فيما قبل  3-55
يف املائةا مث حتسن الوضع قليال مبساعدة برنامج النفط مقابل الغذاء  4إىل  1991النسبة بعد عام  هذه

سنرتال يف  38سنرتال من جمموع  12يف املائة. وبعد األزمة األخرية تدمر  5.2فصعدت النسبة إىل 
فوين خارج بغداد وأصبحت حمطات التحويل بغدادا كذلك مت تدمري الكثري من سنرتاالت التحويل التلي

الدولية وكذلك احملطات األرضية لألقمار الصناعية عاجزة متاما عن العمل. وتعطلت كذلك سبل االتصال 
بالراديو بني بغداد والبصرةا ذلك باإلضافة إىل عمليات السلب والنهب اليت أوقفت بعض السنرتاالت يف  

أن االتصاالت التليفونية العادية ال وجود هلا. وهذا يف حد ذاته  كركوك يف الشمالا لذلك ميكن القول
قطاع االتصاالت الالسلكية حاليا حتت السيطرة الكاملة  ويقععائق كبري لعمليات إعادة البناء والتجهيز. 

للحكومة وتديره شركة االتصاالت الالسلكية والربيد العراقية. وتدير شركة حكومية أخرى هي الشركة 
ية خلدمات اإلنرتنت هذه اخلدمات. وكانت وزارة املواصالت واالتصاالت السابقة تشرف على احلكوم
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هاتني الشركتني وتنظم عملهما. ويالحظ قلة وجود سياسات واضحة أو إطار قانوين أو رقايب ينظم عمل  
 ة.الشركات يف هذا الال. وتدير هذا القطاع هيئة االتصاالت والربيد اململوكة كامال للدول

املمكن يف هذا الشأن هو النظر يف وضع سياسة واضحة هلذا القطاع على أساه اخلربات  3-56
الدولية يف استخدام القطاع اخلاص بدال من االعتماد الكامل على املؤسسات احلكومية. وقد يستطيع 

 نقس الوقت القطاع اخلاص جذب املوارد املالية إذا ُمسح له باالشرتاك يف أعمال قطاع االتصاالت ويف
تتفرغ احلكومة إىل عمليات اإلشراف وتطبيق نظام رقايب شفاف يف بيئة مواتية تستطيع تنمية التنافس 
وجذب استثمارات القطاع اخلاص. وقد وضعت التقديرات التالية لالحتياجات يف هذا القطاع على أسا 

واتف النقالة. وقد يتغري الوضع أن احلكومة هي املسؤولةا بالرغم من مشاركة القطاع اخلاص يف سوق اهل
بالنسبة للتمويل إذا مت تشجيع القطاع اخلاص على االستثمار يف هذا القطاع على املدى القصري 

 واملتوسط.
 

 )2007-2005) والمتوسط (2004االحتياجات المالية على المدى القصير (

دف إىل استعادة ويه 2004أوىل هذه االحتياجات للقطاع هو عمل عاجل يتم يف عام  3-57
. ويتم يف نفس الوقت البدء يف توسيع 2003العمل على املستوى الذي كان عليه قبل آذار/ماره 

خدمات البنية التحتية إىل املستوى الذي حيقق الطلب املتزايد للخدمات على املدى القصري وحتقيق 
ت إجراء حتليل شامل تضمن 2004أهداف التنمية على املدى املتوسطا لذلك فإن التقديرات لعام 

للقطاع إلصالحه وإلعادة البناء والتأهيل. أما على مستوى السياسات واإلدارة فإنه من املهم وضع إطار 
سياسي واضح للحكومة خاصة عن دورها يف القطاع ووضع سياسة تشغيلية تعمل الشركات احلكومية 

سط فإنه يف حني أن مشاركة القطاع ينتظر على أساسها مث توفري املوارد الالزمة لذلك. وعلى املدى املتو 
أن تزيد خاصة بالنسبة للهواتف النقالة وخدمات املعلوماتا إال أنه من الضروري أن تتوسع الشركات 

 العامة احلالية يف تقدمي خدماتا ملواجهة زيادة الطلب عليها ويشمل هذا ما يلي:

لية (كابل من النحاه أو ال سلكي يف إعادة بناء وتوسيع التحويالت القائمة واخلدمة احمل • 
الشبكة احمللية) والقيام باألعمال اإلنشائية املطلوبة لوصول التليفونات الثابتة إىل املؤشرات 

مليون مستفيد يف عام  3.3يف املائةا أي  13: كثافة تليفونية مبعدل 2007اآلنية يف عام 
 مليون مستفيد. 1.3و وه 2003ا وهذا يزيد عن املستوى احلايل يف �اية 2007

تركيب شبكة قومية متكاملة لالتصاالت ذات قدرة عالية لالتصاالت الطويلة مع القدرة  • 
على الربط الدويل. وتتكون الشبكة من كابالت اخليوط املضيئة واألجهزة الرقمية واحملطات 

 األرضية الدولية لالتصاالت.
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العمليات وإدارة الشبكات احملليةا ووضع تركيب شبكة حديثة متكاملة تعمل بكفاءة لربط  •  
 نظام إلرسال حسابات اهلواتف وجعل اهليئة مؤسسة خدمية لزبائنها.

إعادة تشغيل نظام الربيد مع إعادة تأهيل وعهيز املباين كما حيدث يف دول أخرى بذات  • 
نسب الدخول كما يف العراقا وحتديث هذا اجلهاز ككل (سياراتا وغريها من سبل 

 واصالت وإجياد نظام معلومات متكامل.امل

استشارات فنية عالية لتقوية القطاع وإدارته وتدريب أفراده. وتتضمن هذه االستشارة دراسة  • 
إعادة هيكلة املؤسسات القائمة على هذا القطاع بدف إعادة إنشاء الشركة العراقية 

زمة لعمل هذه الشركة لالتصاالت والربيد إىل شركة عاريةا كذلك وضع اإلرشادات الال
داخل خطة اسرتاتيجيةا وتنفيذ برنامج إصالحي متكامل وإدخال نظام التدقيق املايل 
وحماسبة املسؤولنيا ووضع نظام للرسوم مبنية على أسس التكلفةا وتدريب العاملني 

 واإلداريني يف هذا القطاع.

ويدخل يف هذه االستشارات استشارات فنية للمعاونة يف إنشاء نظام رقايب مستقل وكفء.  • 
إعداد خطة اسرتاتيجية للقطاع وإعادة اهليكل التنظيمي للمؤسسات ووضع امليزانية وحتديد 
العدد املطلوب من العاملني على خمتلف مستوياتم وصياغة اإلرشادات املتبعة وإعداد 

ام وحتديد اإلطار الرقايب مبا يف ذلك إصدار الرتاخيص والربط بني الشبكات وإصدار األرق
املقاييس الفنية الواجب اتباعها ووضع نظام للمتابعة والتقييم وذلك لتمكني احلكومة من 

 القيام بالوظائف اإلشرافية والرقابية املطلوبة.

 التكلفة

مليون دوالر لألعمال  574مليار دوالر منها  1.38تقدر االحتياجات الكلية مببلغ  3-58
 ).6-4ل يف الفصل الرابع من هذا التقرير (جدول . وتوجد التفاصي2004العاجلة يف 

 
 الكهرباء

 
 الحالة والقضايا السياسية والمؤسسية الرئيسية

 9 295ا كان جمموع القدرات على توليد الطاقة الكهربائية يف العراق حنو 1990يف عام  3-59
ئة من السكان يف املا 87ميغاواط. وكان حنو  5 100ميغاواطا وكان أقصى ما يبلغه الطلب حنو 

ا اخنفضت قدرة إنتاج الطاقة 1991حيصلون على الكهرباء يف ذلك الوقت. وبعد حرب اخلليج يف عام 
ميغاواط بسبب الضرر الذي حلق خبطوط نقل الكهرباء وتدمري حمطات الطاقة الكهربائية  2 325إىل 

اطا مث عادت فاخنفضت بعد ميغاو  4 500الفرعية. وبعد تصليح الشبكة ارتفعت قدرة إنتاج الطاقة إىل 
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ميغاواط. أي حنو  3 300إىل  3 000إىل مستواها احلايل الذي يرتاوح بني  2003أزمة آذار/ماره  
ميغاواط. ويقدر االستهالك  7 000و  6 500نصف جمموع القدرة املمكنة واليت تقدر مبا يرتاوح بني 

 عجز القدرة على توليد الطاقة. كيلوواط للفردا وذلك سبب  700يف إعداد هذا التقرير مبقدار 

ويوجد هلذا القطاع يف العراق إطار قانوين شامل وإرشادات حتكمها إال أنه ال يوجد سياسة  3-60
عامة وواضحة توجه القطاع. وقد ُعهد إىل املنظمة املركزية للمعايري ومراقبة اجلودة بإصدار قوانني خمتلفة 

ن املمكن أن يعمل القطاع اخلاص يف أي نشاط من أنشطة هذا متعلقة بذا القطاع وتنفيذها. ومل يكن م
القطاع يف ظل القوانني املاضيةا إال أن التغيريات السياسية األخرية قد مكنت القطاع اخلاص من العمل يف  
كل األنشطة. وكان املعروف أن أسعار الكهرباء وأسعار الوقود كانت منخفضة للغاية وهذا معناه أن أي 

طاع كان ميول بالكامل من موارد املوازنة. كذلك كانت نفقات التشغيل متول من املوازنة توسع يف الق
(بسبب الرسوم املتدنية

18F

. وقد توقف إصدار فواتري الكهرباء وال ُعىب أي إيرادات منذ شهر آذار/ماره )19
2003. 

وانقطاع معظم حمطات توليد الطاقة الكهربائية ال تعمل حاليا بسبب قلة قطع الغيار  3-61
سنة. وقد توقف  13الصيانة وقدم املعدات األمر الذي عانت منه البنية التحتية يف العراق ألكثر من 

نظام النقل والتوزيع لنفس األسباب واليت زادت من حدتا أنشطة السلب والنهب يف الشهور األخرية. ويف 
و  20الطاقة الكهربائية مبا يرتاوح بني ا قدر جمموع اخلسائر الفنية وغري الفنية يف نقل وتوزيع 2001عام 
 يف املائة. وينبغي معاجلة هذه املشكلة على أساه األولوية البالغة. 30

ويف حني أن سلطة التحالف قد بادرت بإصالحات عاجلة إال أنه يف وقت إجراء  3-62
إجراء تقديرات التقديرات مل تكن هناك خطة اسرتاتيجية متكاملة وذات أولويات مرتبة. وجيب البدء ب

جلميع ممتلكات القطاع بعد الدمار الذي حلق با ملعرفة ما ميكن إصالحه منها وما جيب استبداله. وتوجد 
اآلن عدة عقود قد مت توقيعها ومتويلها مببلغ مليار دوالر يف نطاق برنامج النفط مقابل الغذاء. وال بد من 

ات اليت مت شراؤها مبوجب هذه العقود نظرا لقرب إ�اء اختاذ إجراءات عاجلة لنقل وتركيب األجهزة واألدو 
العمل بذا الربنامج. إال أن املشكلة تكمن يف قدرة املؤسسات على استيعاب املبالغ الكبرية عندما تتوفر 
لتنفيذ املشروعات الضرورية. لذلك ال بد من املساعدة الفنية لتنفيذ وإدارة مشروعات إعادة التأهيل يف 

 هذا القطاع.

توجد لدى هيئة الكهرباء موارد بشرية كبرية بل قد تفوق عن احلاجة إذا قورنت بدول  3-63
مثيلة. غري أن األهم من ذلك هو احلاجة إىل رفع مستوى املعرفة التقنية وتوفري برامج تدريب شاملة يف 

ملنفذة مشاركة مجيع جوانب عمليات الطاقة الكهربائية. ومن املفيد مشاركة موظفي اهليئة والشركات ا
__________ 

لكهرباء سعرا اصطناعيا وذلك لقلة تكلفة الوقود ووجود أسعار مفروضة على األجهزة كان سعر توليد ا )19( 
 واملدخالت األخرى.
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مباشرة وكبرية يف إدارة برامج إعادة التأهيل وتتمتع الشركات العاملةا يف إطار اهليكل املؤسسي القائما  
بقدر معقول من االستقالل الذايت. ومن املفيد اعتماد �ج ال مركزيا بدال من النهج املركزي احلايل. 

موارد مالية مالئمة الستئناف قياه استهالك التيار وجيب إعطاء الشركات العاملة استقالال ذاتيا مناسبا و 
وإصدار الفواتري ومجع الرسوم حىت باألسعار املنخفضة الراهنةا شريطة أال تعرض األوضاع األمنية الراهنة 
سالمة موظفي هيئة الكهرباء للخطر. أما فيما يتعلق باملرافقا فإن فقدان أبنية املكاتب الرئيسية ومعدات 

واسيب والبيانات والسجالت نتيجة ألعمال السلب والتخريب يشكل مشكلة كربى. وينبغي املكاتب واحل
إيالء اهتمام فوري هلذه الاالتا ال سيما بالنظر إىل ضرورة استئناف مجع اإليرادات وإدارة برامج 

 اإلصالح إدارة كافية.

لكمية واجلودة ونوع أثبت ضمان توفري مقادير كافية من الوقود لقطاع الطاقة من حيث ا 3-64
الوقود أنه يشكل حتديا كبريا. وما زالت خطط استعادة إنتاج النفط والغاز والتكرير وقدرة خطوط 
األنابيب غري واضحةا ورمبا تؤثر يف القدرة املتاحة لتوليد الكهرباءا حىت بعد إمتام أعمال اإلصالح. 

د كبري إذا أمكن توفري مزيد من الغاز الطبيعي وميكن تقليل اآلثار البيئية السلبية لقطاع الطاقة إىل ح
 لقطاع الطاقة.

وال بد من صياغة خطة رئيسية لقطاع الطاقة تضمن عدم إضرار خطط اإلصالح القصرية  3-65
األجل بتنمية القطاع تنمية سليمة طويلة األجل وأقل ما تكون تكلفة. وجيب أن تأخذ يف احلسبان تنمية 

لعراقية (النفطا والغازا والطاقة املائية والطاقة املتجددة) بطريقة مستدامة بيئيا قاعدة املوارد الطبيعية ا
ومقبولة اجتماعيا. ونظرا إىل اجلفاف الذي اجتاح مشال العراق والبلدان الاورة يف السنوات القليلة املاضية 

ا ينبغي إجراء تقدير جديد مل يكن استغالل الطاقة املائية املتاحة لتوليد الكهرباء استغالال تاما. ولذلك
ملوارد الطاقة الكهرمائية وتعيني االستغالل األمثل هلذه الطاقةا آخذا يف احلسبان احتياجات الري 
واالحتياجات األخرى. األسعار احلالية ملنتجات النفط والكهرباء مشوهة وال تعكس التكاليف احلقيقية 

تماد سياسات تسعري مناسبة. ومن املرجح أن يتطلب لإلنتاج أو أسعار السوق الدولية. ولذلك ينبغي اع
هذا برنامج تعديالت تدرجيية ألسعار الطاقة يأخذ يف احلسبان قدرة املستهلك على دفع تكاليف 
الكهرباءا واحلاجة إىل محاية الفئات املستضعفة وحفظ الطاقة واحتياجات احلكومة إىل إيرادات للميزانيةا 

د األخرى. وتدعو احلاجة إىل إنشاء كيانات ذات جدارة ائتمانيةا يف أسرع واآلثار على قطاعات االقتصا
وقت ممكنا تستطيع الوصول إىل أسواق رأه املال احمللية والدوليةا وتكون قادرة على توريد إمدادات  
كهربائية ذات كفاءة وموثوقية بأقل تكلفة ممكنة. وينبغي إيالء االعتبار إلمكانية إقامة صالت مع 

البلدان الاورة. وميكن إعادة تشغيل صلة قائمة مع تركيا عندما حيدث استقرار شبكة العراق أو  شبكات
يستعمل.  يف الشمال إىل أن حيصل ذلك. ويوجد اآلن ربط مع سوريا ولكنه ال” ُجزرية“توفري أمحال 

 اج الطاقة.وينبغي العمل على إقامة صالت فعالة الكلفة مع بلدان أخرى يوجد لديها فائض يف إنت
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 )207-2004االحتياجات على المدى القصير والمتوسط ( 

االحتياجات الفورية واملتوسطة األجل تدف إىل استعادة العراق على املدى القصري  3-66
يرتبط با  . وال بد من تنفيذ أعمال إعادة التأهيل وما1991واملتوسط ما كانت عليه اخلدمة قبل عام 

احلاجيات القصرية األجل دون تعطيل لألهداف طويلة املدى. إال أن القدرة  من برامج جديدة بدف سد
وذلك بسبب الوقت الذي  2007ا 2006اإلنتاجية ستكون قاصرة عن تلبية الطلب حىت ما بني عام 

يستغرقه تنفيذ اإلصالحات املقرتحة (إعداد الطلباتا تصنيع األجهزة املطلوبةا شحنها مث تركيبها) وإجراء 
حات يف نظام التمويل والتوزيع. وتركيب حمطات جديدة والقدرةا طبعاا على إدخال حتسينات اإلصال

موازية يف شبكة النقل والتوزيع. ويفرتض أيضا أن يتوفر الوقود الكايف. وتود سلطة التحالف املؤقتة وجلنة 
هذا املستوى . ومع أن الوصول إىل 2004ميغاواط يف صيف عام  6 000الكهرباء أن تبلغ هدف الـ 

 مرغوب فيه فإن بلوغه قد يكون صعبا.

وعلى افرتاض السري بسرعة أقل مما ترغب فيه سلطة التحالف املؤقتة وجلنة الكهرباءا قدرت  3-67
 3 300االحتياجات املالية (على أساه الصرف)ا استنادا إىل اهلدف املتمثل بزيادة قدرة التوليد من 

ا وبدء األشغال الالزمة لتحقيق 2004ميغاواط يف عام  4 750إىل  -وهي القدرة احلالية  -ميغاواط 
 6 820ا ليصل جمموع التوليد إىل 2007إىل  2005ميغاواط أخرى يف الفرتة من  2 070إنتاج 

ميغاواطا وما يرتبط بذلك من استثمارات يف نقل الطاقة وتوزيعها. وينبغي أيضا أن يكون العمل قد بدأ 
 يف املستقبل.من قبل لتلبية الطلب 

باإلضافة إىل دعم إصالح وتنمية قطاع الكهرباءا يلزم القيام بعدد من مهام املساعدة  3-68
الفنيةا مبا يف ذلك (أ) وضع خطة رئيسية للقطاع بأقل كلفة ممكنةا (ب) حتليل اخليارات املتاحة ملراجعة  

مع تقدمي توصيات لإلصالحا (ج) إجراء كفاية اإلطار القانوين والتنظيمي القائم واهليكل الصناعي القائم 
دراسة شاملة لألسعار حتلل أثر مراجعات األسعار على السكان والقدرة املالية لكيانات القطاعا (د) 

 إجراء دراسة لتقدير االحتياجات من تنمية املوارد البشرية.

يف جمال مت تقدير جمموع التمويل الالزم على أساه القيام بتصليحات وصيانة عاجلة  3-69
التوليد والنقل والتوزيع وكذلك تنفيذ املشروعات الداخلة ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء مث البدء يف 
التوسع وتبديل األجهزة وشراء قطع الغيار واألدوات املطلوبة كذلك تضمنت التقديرات إعادة بناء 

النفقات اجلارية على أساه  احملطات والفروع اليت عانت من عمليات السلب والنهب. كذلك مت تقدير
األسعار احلالية للطاقة واألدوات االستهالكية واملرتبات واألجورا ولكن مل تدخل نفقات الصيانة يف هذه 

 التقديرات.

ا فال بد من توفري 2007-2005ولكي ميكن حتقيق األهداف املرجوة يف الفرتة ما بني  3-70
ا وكذلك 2004ة التجهيز والتوسع اليت تبدأ يف عام واستمرار االستثمارات الستكمال عمليات إعاد
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للبدء يف مشروعات التوسيع اجلديدة لزيادة القوة اإلنتاجية. وملا كانت هذه املشروعات تنفذ على سنوات  
 يكون أمرا ضروريا. 2004متعددةا فإن االلتزام بتوفري املزيد من االستثمارات فيما بعد عام 

 
 التكلفة

رات الكلية املطلوبة للعمليات العاجلة وكذلك للمدى املتوسط يف قطاع تقدر االستثما 3-71
مليار دوالرا وال يدخل يف هذا املبلغ نفقات التشغيل والصيانة. ويقدم برنامج النفط  13.6الكهرباء 

مليار دوالر على شكل عقود حاليةا وبذلك تكون  1.4مقابل الغذاء من املبلغ الكلي املطلوب حوايل 
. توجد التفاصيل يف الفصل 2004مليار لعام  2.38مليار دوالرا منها  12,12ات بقدر االحتياج

 الرابع من هذا التقرير.
 

 اإلسكان وإدارة األراضي
 

 الوضع الحالي والقضايا المؤسسية وسياسة قطاع اإلسكان

أثناء ” مشكلة“أثناء الثمانينيات إىل ” نقص“تطورت مشاكل اإلسكان يف العراق من  3-72
. فقد اخنفض نصيب اإلسكان يف الدخل احمللي الكلي من 2000بعد عام ” أزمة“ التسعينيات مث إىل

. وزاد إنتاج املساكن قليال بعد إدخال 1996يف املائة يف عام  0.47إىل  1989يف املائة يف عام  6.5
 أن هذه . إال2000مليون مرت مربع عام  8حىت وصل إىل  1996برنامج النفط مقابل الغذاء عام 

 الزيادة مل تدم طويال ومل تسهم يف تلبية الطلب على اإلسكان يف الدولة.

ويعاين العراق حاليا من نقص يف قطاع اإلسكان مبقدار مليون إىل مليون ونصف وحدة  3-73
مليون وحدةا كحد أدىن للطلبات. وقد اخنفض  2.8سكنية مع وجود جمموع الوحدات املطلوبة وهو 

يف املساكن اخنفاضا كبريا يف السنوات العشر املاضية بسبب التكده وقلة الصيانة. مستوى اجلودة 
. وسوف يزيد الضغط على 2000مرت مربع لكل شخص يف عام  10واخنفضت املساحة السكنية إىل 

هذا القطاع عند العودة املنتظرة لالجئني واملشردين. إىل جانب ذلك فقد نتج عن األزمة األخرية تدمي 
 وحدة سكنية. 5 000 حوايل

وكما هو احلال يف القطاعات األخرى فإن سياسات اإلسكان تتحكم فيها الدولة مع  3-74
السماح بدور ضئيل للقطاع اخلاص خارج صناعة البناء. وقد أخذت احلكومة على عاتقها توفري املساكن 

رعت احلكومة يف قيام يف املائة) وش 85(كانت نسبة املشروعات اإلسكانية إىل قامت با الدولة 
واستكمال مشروعات اإلسكان االجتماعي إلرضاء حاجة كبار املوظفني وأفراد القوات املسلحة. وسادت 
شركات القطاع العام هذا القطاع. وكان مصرف اإلسكان الوطين هو املصدر الوحيد لتمويل قروض 

 اإلسكان وكانت حتت السيطرة السياسية من قبل احلكومة املركزية.
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يستتبع توفري املساكن بإنصاف يف العراقا العمل على إجياد بيئة متكن القطاع اخلاص من  3-75 
توفري مساكن يف متناول أيدي الناه مع قصر تدخل القطاع العام على تنسيق السياسات بوجه عام مع 

تبط جناح أي الرتكيز بوجه خاص على تلبية االحتياجات السكنية للفئات املستضعفة يف البالد. ولذلك ير 
سياسة إسكان يف املستقبل ارتباطا وثيقا بدرجة فتح العراق اقتصاده لألسواق واالستثمارات إلعطاء 

 املؤسسات التمويلية دورا أكرب يف تنمية قطاع البناء والتشييد.

وينبغي إيالء اهتمام كبري يف السنوات املقبلة لتسليم األراضي وإعادة األمالك املصادرة  3-76
ويل ومواد البناء وتكنولوجيا اإلنشاءات وتكاليف البناء ومعايريه من حيث اإلصالح السياسي العاما والتم

يف املائة من سكان املدن يعيشون على  30وكذلك للتغيريات املؤسسية وبناء القدرات. وملا كان حنو 
فقراء املدن.  شفا خط الفقر فسوف حيتاج العراق إىل اعتماد اسرتاتيجيات إسكان تعكس احتياجات

وهذا قد يستدعي اإلبقاء على أحكام اإلعانة املباشرة للسنوات القادمةا وإشراك فقراء املدن كشركاء 
 حقيقيني يف عملية التسليم وتطوير أدوات مالية مرنة.

 
 الوضع الحالي والقضايا المؤسسية وسياسة إدارة األراضي 

ام ضعيف وال توجد معلومات تذكر عن يالحظ أن نظام إدارة األراضي يف العراق نظ 3-77
األراضي وإدارتا بعد ثالثة عقود من التذبذب يف السياسات اليت تنظم توزيع وملكية األراضي ولوجود 
نزاعات داخلية مث ما طرأ من عمليات السلب وختريب الوثائق والسجالت العامة. ولقد قام موظفو إدارة 

ل ما يستطيعون للحفاظ على السجالت وتطبيق قانون األراضي األكفاء يف وزارة العدل بعمل ك
األراضي. إال أنه من الصعب التثبت من امللكية بسبب الضعف العام يف نظام إدارة األراضي. وتفتقد 
القوى القضائية يف العراق إىل املقدرة على تنفيذ األحكام وطرد من استولوا على األراضي واحلفاظ على 

ولقد زاد هذه املشكلة تعقيدا عدم وجود األجهزة الالزمة وانعدام اخلدمات حقوق املعدمني من الشعب. 
 اإلدارية.

حيتاج العراق إىل نظام إلدارة األراضي يعاجل املشاكل اخلاصة حبيازة األراضي وحيل املنازعات  3-78
ود على أساه قوة القانون. وميكن لإلصالح املطلوب يف السياسات أن يزيد من شرعية العمل مع وج

نظم معلومات جيدةا على أن يكون إدخال هذه اإلصالحيات بالقدر التدرجيي مع الشفافية واملشاركة 
اجلماعية. وحيتاج حتديث نظام املعلومات حتسينا يف النظم الرمسية وغري الرمسية. وسوف يكون لتطبيق نظام 

آثارا مباشرة على نظام إدارة واستخدام  الالمركزية واحلكم الذايت احمللي واملشاركة اجلماعية يف اختاذ القرار
األراضي يف العراق. لذلك فإنه من املهم أن تدمج عمليات تنمية سياسة إدارة األراضي والتشريعات 

 الالزمة مع اجلهود اجلارية لبناء املساكن وإدارة املناطق احلضرية.
 

) في 2007-2005) وأولويات المدى المتوسط (2004االحتياجات على المدى القصير (
 قطاع اإلسكان
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 استعادة القدرة املؤسسية على إدارة القطاع وتنفيذ اإلصالحات: 3-79 

تنظيم التدريبا وحلقات العملا وتنظيم جوالت دراسية لزيادة التعرف على أفضل  • 
 املمارسات الدولية.

ماته على حنو إدخال تكنولوجيا املعلومات املكتبية واالتصاالت إلدارة بيانات القطاع ومعلو  • 
 أفضل.

 تلبية احتياجات الفئات املستضعفة لإلسكان: 3-80

 بدء برنامج عشرسنوات لتوفريمساكن للنازحني وأسرهم. • 

 بدء برنامج ملدة سنتني إلصالح وإعمار البيوت املتضررة من احلرب. • 

ية ذات سنة لتلبية احتياجات الفئات االجتماع 15بدء برنامج لرفع مستوى املدن مدته  • 
 الدخل احملدود اليت تعيش يف أحياء متدنية املستوى.

 البدء يف برنامج لتوفري املساكن واألراضي: 3-81

تقدمي مساعدة فنية إلجراء إصالحات سياسية وتنظيمية تركز على توفري املساكن واألراضيا  • 
نولوجيا اإلنشاءات مبا يف ذلك إعادة األمالك املصادرةا ومتويل اإلنشاءاتا ومواد البناء وتك

 وقوانني ومعايري البناء.

بدء برامج عريبية رائدة مشرتكة بني القطاعني العام واخلاص يف توفري املساكن واألراضي يف  • 
 املدن الرئيسية يف العراق.

 على املدى املتوسطا بدء برنامج إصالح قطاعي يركز على متويل اإلسكان: 3-82

إصالحات سياسية وتنظيمية للبنك العقاري وإلغاء السيطرة على تقدمي مساعدة فنية إلجراء  • 
متويل القروض اإلسكانية يف العراق. وينبغي إجراء ذلك باالقرتان مع إصالحات أكرب يف 

 القطاع املايل.

 رفع مستوى برامج الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف توفري املساكن واألراضي. • 

 ات املستضعفة لإلسكان:تلبية احتياجات الفئ 3-83

 متابعة برنامج السنوات العشر لتوفري اإلسكان للنازحني وأسرهم. • 

 إمتام برنامج السنتني إلصالح وإعمار البيوت املتضررة من احلرب. • 

متابعة برنامج السنوات العشر لرفع مستوى املدن لتلبية احتياجات الفئات االجتماعية ذات  • 
 يش يف أحياء متدنية املستوى.الدخل احملدود اليت تع
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 ) وأولويات المدى المتوسط في إدارة األراضي2004االحتياجات المباشرة (

 :2004أولويات العمل يف عام  3-84

البدء يف مناقشة األساه القانوين إلجراء اإلصالحات يف سياسة إدارة األراضي وإدخال  • 
نازعات اخلاصة باألراضي. وينبغي نظام حديث لإلدارة بدف حل مشاكل احليازة رفض امل

أن تعاجل السياسات اجلديدة املشاكل املتعلقة بإدارة األراضي وتوزيعها والقواعد املنظمة 
للحيازةا واستخدام األراضيا وكذلك اإلجراءات الالزمة لوقف تدهور األراضي وحصر 

 األراضي وتسجيلها.

وصول إىل رأي اتفاقي حوهلا يف الدولة  إجراء دراسة تقييمية للنزاعات على األراضي وال • 
ككلا مع حتديد اآلليات املمكنة الستعادة األراضي وربط هذه اجلهود بغريها لتحقيق 

 السالم واملصاحلة.

 ا وهي:2007-2005خطوات تتخذ على املدى املتوسط يف الفرتة  3-85

تنمية نظام  وكذلك البدء يف -تدرجييا  -البدء يف تطبيق إصالحات سياسية شفافة  • 
 للمعلومات عن إدارة األراضي.

دمج األنشطة والسياسات املرجوة لنظام إدارة األراضي وتشريعاتا مع اجلهود املبذولة لبناء  • 
 املساكن وحتسني إدارة املناطق احلضرية.

إجياد وتشغيل آليات مؤسسية مقبولة الستعادة األراضي مع وجود السلطة املنفذة  • 
لطرق اليت تتمشى والسياسات اجلديدة إلدارة األراضي ونظم املعلومات للتشريعات وبا

 اخلاصة با.
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 التكلفة 

يبلغ جمموع التقديرات الكلية على املدى املباشر واملتوسط لقطاع اإلسكان وإدارة األراضي  3-86
يف الفصل لسد االحتياجات العاجلة. التفاصيل  2004مليون لعام  425مليار دوالر منها  1.42قرابة 

 ).8-4الرابع من هذا التقرير (اجلدول 
 

 إدارة المدن
 

 الوضع الراهن والقضايا المؤسسية وأهم السياسات

 6يف املائة من سكان العراق يف املدن. ويوجد يف بغداد وحدها قرابة  70يعيش أكثر من  3-87
بلدية منها  251ن هناك يف املائة من جمموع السكان). باإلضافة إىل بغداد فإ 23مليون نسمة (أي 

بلدية يف مشال البالد. وتتبع بلدية بغداد جملس الوزراء مباشرة أما بقية البلديات فتتبع احملافظ وهم  30
 مجيعا يتبعون اآلن وزارة األشغال العامة.

يف املائة  90وقد اعتمدت البلديات على املوارد املالية املركزية للدولة اعتمادا كبريا إىل حد  3-88
من النفقات وذلك فيما عدا بلدية بغداد. وكانت هناك استثمارات كبرية لتحسني البنية التحتية 
واالستفادة منهاا وذلك حىت أوائل الثمانينيات. إال أن املنازعات املتعاقبة واملقاطعة أضعفت من قدرة 

 احلكومة العراقية على االستثمار يف البنية التحتية لتحديثها وصيانتها.

من العمال  2 500موظف مستدام إىل جانب  9 700وكانت العاصمة بغداد ُتشِغل  3-89
اليوميني جلمع القمامة واملواد الصلبة. أما بقية احملافظات (بدون حمافظات الشمال الثالث) فكانت كلها 

من العمال اليوميني. ولقد تفاوتت مستويات اخلدمات بني  5 000موظف وحوايل  13 380تشغل 
ت وكانت يف معظمها أقل مستوى عما كان يف العاصمةا وقد زادت هذه االختالفات عرب البلديا

السنوات العشر املاضية. وكانت وظيفة البلديات الرئيسية هو التخطيط البسيط ومنح رخص البناء ومجع 
 القمامة واملواد الصلبة وتنظيف الشوارع بدرجة حمدودة.

غي أن توجد ثقافة جديدة أساسها خدمة املواطن وإذ خيرج العراق من األزماتا ينب 3-90
ويدعمها نظام إدارة ال مركزية وذلك إلجياد منوذج من اإلدارة يكون شامال من الوجهة االجتماعية وقائما 
على اقتصاد سليم وكذلك حيمي البيئة. كذلك ينبغي تشجيع املشاركة بني التمعات والسلطات احمللية 

بفضل اسرتاتيجية تنفذ بشكل تدرجيي لتحقيق الالمركزية حيث تستغل  والقطاع اخلاص. ويأيت هذا
احلكومة احمللية بنفسها ومتلك زمام السلطة اليت كانت حكرا على احلكومة املركزية. كذلك ينبغي الشروع 

سنوات إلعادة تأهيل ممتلكات البلديات حىت يتوقف التدهور احلاصل يف البنية  10يف برنامج مدته 
املمتلكات يف العراق. وقد حيقق هذا الربنامج هدفا آخر وهو خلق وظائف مؤقتة باستخدام التحتية و 

طرق العمالة املكثفة ويف الوقت نفسه تنمي الشركات الصغرية واملتوسطة اليت ميكن التعاقد معها. وال بد 
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ات تدرجيياا وحتتفظ أن يقرتن هذا الربنامج بالتغيريات األعم يف السياسات لدعم نقل امللكية إىل البلدي 
 الوزارات املركزية بدور وضع السياسات واإلرشاداتا وتبين البلديات مقدرتا على إدارة شؤو�ا وممتلكاتا.

وميكن وضع خطة مدتا عشر سنوات لتنمية البنية يف البلديات يف إطار وضع اخلطط  3-91
دف هذا الربنامج إىل حتسني مستوى االسرتاتيجية لتنمية املدن وحتديث اخلطط الرئيسية للمدن. وب

املعيشة يف املدن وإىل زيادة األراضي الصاحلة للبناء كما حيسن من شأن األحياء املهمشة. كذلك ينبغي 
تشجيع البلديات لتقود هذا العمل وتقوم إدارة التخطيط يف كل منها بتنسيق عملية وضع اخلطط وعديد 

 خطتها الرئيسية.
 

 )2004(االحتياجات المباشرة 

 استعادة املقدرة املؤسسية على إدارة القطاع وتنفيذ اإلصالحات: 3-92

تنظيم الربامج التدريبية وحلقات الدره واجلوالت الدراسية لإلطالع على املمارسات  • 
 الدولية.

إدخال تكنولوجيا املعلومات املكتبية واالتصاالت إلدارة بيانات القطاع ومعلومات على حنو  • 
 صميم مرصد حضري للعراق.أفضلا وت

بدء مناقشة لعملية إصالح القطاع تركز على حتول القطاع تدرجييا إىل الالمركزية بقصد  3-93
 حتسني فعالية القطاع واستدامته.

تقدمي مساعدة فنية إلصالحات سياسية وتنظيمية تركز على حتسني املساءلة واالستدامة  • 
 على الصعيد احمللي.املالية من خالل حتسني تعبئة املوارد 

بدء برامج عريبية مشرتكة بني القطاعني العام واخلاص لتوفري اخلدمات البلديةا والبناء على  • 
اخلربات الناشئة يف مجع القمامة يف بغداد. ويتوقف جناح هذه األنشطة على اإلصالحات 

 .اليت تتم على املستوى املركزي مبا يف ذلك سلطة حتديد املوازنة وإدارتا

إجراء دراسة ملشروعات اإلسكان وإدارة املدن إلدخال قضايا ختطيط استخدام األراضي من  • 
 الوجهة البيئية وإدارة عمليات الصرف الصحي وفصل املواد الصلبة واحملافظة على املياه.

 بدء برنامج مدته عشر سنوات إلصالح األصول البلدية. 3-94

ارع واحلدائق العامة القائمة يف املدينة باستخدام تقنيات إصالح املباين والطرق وأرصفة الشو  • 
تقوم على كثافة اليد العاملة وباستخدام مقاولني صغارا ومتوسطي احلجم لفرتة انتقالية مدتا 
أربع سنواتا مع احلرص أيضا على إدخال معدات/تكنولوجيات جديدة حيثما تكون 

 ة غري كافية و/أو غري مناسبة.عمليات اإلنتاج القائمة على كثافة اليد العامل
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بدء تنفيذ خطة عمل إلصالح القطاع تركز على حتول القطاع تدرجييا إىل الالمركزية بقصد  3-95 
 حتسني فعالية القطاع واستدامته.

 تقدمي مساعدة فنية إلصالحات سياسية وتنظيمية تركز على الالمركزية. • 

 ام واخلاص يف تقدمي خدمات البلدية.رفع مستوى برامج الشراكة بني القطاعني الع • 

 إدخال إجراءات سياسية تساعد التنمية يف املناطق احلضرية على املدى الطويل. • 

بدء برنامج استثمار شامل للمدينة بأسرها (يف كل مدينة) مدته عشر سنني بقصد حتسني  3-96
 مستويات املعيشة ودمج املناطق املهمشة.

 لدية يف املدينة بأسرها.توسيع البىن التحتية للب • 

البدء يف إدخال إصالحات سياسية لتطبيق نظام املعلومات إلدارة األراضي تدرجييا وبطريقة  3-97
 شفافة.

 
 التكلفة

مليون دوالر (بدون  413يقدر جمموع التكلفة على املدى القصري واملتوسط حبوايل  3-98
. 2004مليون للعمليات العاجلة يف عام  110حساب نفقات التشغيل والصيانة)ا خيصص منها مبلغ 

 التفاصيل يف الفصل الرابع.
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 قطاع الزراعة والموارد المائية ونوعية المياه  -ج  
  

 الحالة الراهنة والقضايا السياسية والمؤسسية الرئيسية

من يف املائة  20يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايلا و  29توفر الزراعة يف الوقت الراهن  3-99
ماليني نسمة من سكان الريف وقد تدهور هنا القطاع منذ الثمانينات وال  7الوظائف يف العراقا ومتول 

يف املائة   1.1ينتج املطلوب منه. واخنفض اإلنتاج الزراعي خالل السنوات اخلمس عشرة املاضية مبعدل 
السنة. واخنفض بشدة ملحوظة  يف املائة يف 3.9كل سنةا واخنفض متوسط الناتج للفرد من الزراعة بواقع 

القمح  والشعري واألرز. وتستورد الدولة أكثر من نصف احتياجاتا الغذائية. ويف ظل  –إنتاج احلبوب 
نظام العقوبات حاول برنامج توزيع الغذاء أن يفي باالحتياجات التموينية جلميع العراقيني للمعونة يف دعم 

نه مل يف باحتياجات التغذية ملعظم أفراد الشعب. مث حتسن األمن الغذائي على مستوى األسرةا إال أ
يف املائة من الشعب ظل حمتاجا ومل يتوفر  50املوقف إىل حد ما حتت برنامج النفط مقابل الغذاءا إال أن 

له األمن الغذائي. وعلى الرغم أن نظام التموين الغذائي قد اعترب عامال هاما يف وقف حدوث جماعة عامة 
 وجيههه بشكل صحيح كان له تأثريا سلبيا على قطاع الزراعة.فإن عدم ت

وقد أدت السياسات احلكومية يف املاضي إىل ضعف اإلنتاج وقلة النمو يف هذا القطاع  3-100
وذلك عن طريق مراقبة األسعار ومراقبة اإلنتاج والتسويق فكانت األسعار القليلة مفتعلة إىل حد كبري. 

الغذائي الذي كان يعطى لكل فرد شهريا كان مفيدا من ناحية أنه أوقف  يضاف إىل ذلك أن التموين
إمكانية سوء التغذية لدى الشعبا إال أنه دمر سوق احلبوب املنتجة حمليا. ويف غياب أسواق واعدة 
للمنتجات الزراعية وانتشار الدعم ألسعار املدخالت الزراعية مل يكن يف اإلمكان زيادة اإلنتاج الزراعي. 

إىل جانب عدم وجود املوارد الالزمة لدوام صيانة املعدات وتقدمي اخلدمات فأصبحت البنية التحتية  هذا
مستهلكة وخاصة يف شبكة الري. وقد زادت عمليات السلب والنهب بعد األزمة األخرية من حدة هذا 

وسط العراق على الوضع إىل تدم أو فقدت معدات لإلنتاج الزراعي مملوكة للحكومة وللقطاع اخلاص يف 
األخصا مبا يف ذلك معدات للصحة احليوانية وأجهزة التلقيح الصناعي وإنتاج الدواجن واحلجر الصحي 
على حدود الدولة. باإلضافة إىل هذا فإن العراق يعتمد اعتمادا كبريا على موارد مياه تأيت من خارج 

هذه املوارد وزيادة يف درجة امللوحة اليت حدودها وال تنظمها اتفاقيات دوليةا وهو اآلن يواجه نقصا يف 
 تؤثر بدورها على الزراعة ومياه الشرب وعلى التوازن البيئي يف مناطق األهوار

وكانت نتيجة هذا كله عدم استقرار بيئة األمن الغذائي واليت توصف بضعف اإلنتاجية  3-101
يارين من الدوالرات يف العام وقصر السياسات والقيام بدعم األسعار الذي يكلف الدولة حوايل مل

الواحدا إىل جانب عدم وجود اسرتاتيجية ملساعدة الموعات املستضعفة أو معاجلة شؤون البيئة. وعلى 
ا فإن نسبة كبرية من العراقيني ال 2002/2003حسب تقديرات أجراها برنامج الغذاء العاملي عامي 

قدرة الشرائية الكافية ليستغين عن هذا النظام. وكما يزال يعتمد على نظام التموين الغذائي وال ميلك ال
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ذكرنا يف اجلزء (ح) من الفصل الثاين فإنه ينبغي االستمرار يف تقدمي هذه املعونة على املدى القصري حىت  
تتحقق عدة شروطا مبا يف ذلك وجود خطط للحماية االجتماعية لتفادي حدوث آثار غري مقصودة 

ويضات مالية عن األسعارا وخاصة على الفئات املستضعفة (وخاصة على الدخل بسبب عدم دفع تع
النساء واألطفال). كذلك فإن النظام احلايل الذي تقوم به الدولة السترياد الغذاء والتوزيع احلكومي للغذاء 
أمر هام وحيوي لتأكيد توفري السلع الغذائية األساسية وذلك حىت يتواجد نظام توزيع خاص وتنمو 

 تحل حمل النظام الرمسي.األسواق ل

ويستطيع القطاع الزراعي يف العراق أن يسهم يف إمناء االقتصاد وخلق فرص العمل إذا ما  3-102
توفرت البيئة السياسية السليمة والدعم الصحيح. كذلك فإنه باإلمكان حتسني نوعية املياه لصاحل الزراعة 

وانفتاح لألسواق يستطيع القطاع أن يسهم  والصحة العامة. ومع وجود اقتصاد يتحرر خبطى تدرجيية
بدرجة كبرية يف الدخل القومي ويف األمن الغذائي وتقليل الفقر. وقد اختذ الوزير املؤقت احلايل اخلطوة 
األوىل فزاد سعر األمسدة للمحصول الشتائي من القمح والشعري عما كان عليه يف العام املاضي وأوصى يف 

نتج من أسعار الدول الاورة مبا يعين أن السوق هو الذي سيحدد السعر ذات الوقت أن يقرتب سعر امل
على مرور الوقت. وسوف يشرع الوزير يف إجراء مشاورات موسعة عن السياسات وتقليل الدعم 

 للمنتجات الغذائية.

وينبغي أن تكون األهداف االسرتاتيجية للزراعة يف العراق هو إحداث النمو القائم على  3-103
فاءة واالستقرارا وزيادة األمن الغذائيا وإجياد العمالة الريفية. وينبغي حتقيق هذه األهداف بطريقة الك

تتسم بالكفاءة االقتصاديةا وتكون مقبولة اجتماعيا ومستدامة بيئيا. ومؤشرات األداء الرئيسية هلذه 
كامل بني التجارة واإلنتاج احملليا األهداف هي معدل النموا واستقرار اإلنتاجا والقدرة التنافسية وأوجه الت

وتثبيت أسعار األغذيةا وزيادة القيمة الغذائية لألطعمة اليت يتناوهلا الناها وزيادة العمالة الريفيةا ووضع 
برامج للعمالة يف األشغال املدنية القائمة على كثافة اليد العاملةا وحتسني األحوال البيئيةا واالستغناء عن 

 ات الزراعية مبكافحة متكاملة لآلفات.استخدام الكيماوي
 

 )2004االحتياجات الفورية (

تركز األولويات العاجلة على إعادة إعمار وتأهيل املرافق املتضررة وكذلك إعادة اخلدمات  3-104
الزراعية األساسية وحتسينها. كذلك فإنه من الضروري االستمرار يف العمل بنظام توزيع الغذاء وأن تكمله 

ضافية تستهدف الموعات املستضعفة واألطفال (مثل برنامج تغذية مدرسية) وذلك لضمان برامج إ
األمن الغذائي. ومن الضروري أيضا احملافظة على استمرار اإلمدادات من مدخالت قطاع الزراعة للحيلولة 

اإلصالحات يف دون املزيد من االخنفاض يف مستوى اإلنتاج الزراعي. وينبغي أن يبدأ العمل فورا لصياغة 
السياسات ويف املؤسسات اليت ميكن أن تكون عناصر اخلطة االسرتاتيجية للقطاع على املدى القصريا 
ويدخل يف هذا العمل زيادة دور القطاع اخلاص واإلنتاج التنافسي ورفع الدعم تدرجييا واإلدارة الشاملة 
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يف القطاع. باإلضافة إىل ذلك فتتضمن  ملوارد املياه واحملافظة على األراضي وزيادة مقدرة العاملني 
 األولويات على املدى القصري ما يلي:

تصميم وتنفيذ خططا إعالمية لزيادة الوعي عن قضايا التحول يف نظام التوزيع الغذائي  • 
 العام.

القيام بعدة تقديرات لألمن الغذائي مبشاركة اجلماعات احمللية هدفها حتديد نظام تدرجيي  • 
 م احلايل من نظام عام يستهدف اجلميع إىل نظام يستهدف جمموعات حمدودة.يعدل النظا

القيام بتقديرات لقطاع املياها مبا يف ذلك قضايا عدم التوازن املائي وتوزيع املياه وتسعريها  • 
 ونوعية املياه والقضايا احلدودية.

اخلاصة باإلنتاج الغذائي تأهيل املرافق األساسيةا خاصة مرافق الري والصرف وكذلك املرافق  • 
 والرقابة عليه.

إعادة وحتسني اخلدمات الزراعية األساسية وذلك عن طريق إعادة عهيز املرافق وتقوية  • 
 القدرات واالستثمار يف البنية التحتية.

 حل املشاكل. • 

 االهتمام باحتياجات الموعات املستضعفة من منتجات وخدمات القطاع. • 

ستخدام وإدارة املوارد الطبيعية باستنباط املبدأ التكاملي للتنوع البيولوجي إدخال نظام ال • 
 لألرض واملياه.

 
 )2007-2005االحتياجات على المدى المتوسط (

ينبغي أن يكون هدف القطاع على املدى املتوسط هو االنتقال التدرجيي إىل نظام  3-105
ادي يف أنشطة القطاع يف ظل ظروف السوق احلر. اقتصادي تنافسي يتسم بقيام القطاع اخلاص بدور قي

ولقد سبق احلديث يف التقديرات اخلاصة بإدارة األراضي وخلق فرص العمل ومناخ االستثمار عن 
 توصيات ذات عالقة بقطاع الزراعة.

تقدمي اخلدمات الزراعية على أساه الالمركزيةا والكفاءة واستعادة التكلفة والصيانة الكافية  • 
 ة املهتمني.ومشارك

 التأكيد على جودة إدارة املياه والتكامل البيئي. • 

إنشاء نظام للتسليف الزراعي ومتويل املشروعات الريفية الصغرية مع وجود خطط خمصصة  • 
 للنساء.
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إنشاء نظام إلدارة أحواض املياه مبا يف ذلك تأكيد الكفاءة يف إدارة املياه ومعاجلة القضايا  •  
 وار.اخلاصة بدول اجل

 استعادة القدرة املؤسسية. • 

حتسني الظروف البيئية بإدخال وتفعيل خطة للمحافظة على األراضي وإدارتا وإجراء  • 
تقديرات ملعرفة األثر البيئي ملخططات الري والقوى احملركة املائيةا وتشجيع قيام نظام 

وتدريب العاملني يف متكامل للتخلص من اجلرذان وتقوية الرقابة على املضادات احلشرية 
 أنشطة املعاونة الزراعية بشكل مستمر.

مساعدة الفئات املستضعفة وتوسيع األنشطة اليت تقوم با التمعات احمللية واملهتمني  • 
بشؤون القطاع (مثل مجعيات املستفيدين) وكذلك االهتمام مبخططات الصيانة وتشجيع 

 املشاركة يف اإلدارة واختاذ القرارات.
 

 لفةالتك

مليار دوالر (وال  3.03تقدر التكلفة اإلمجالية للقطاع على املدى القصري واملتوسط حبويل  3-106
مليار دوالر ملواجهة االحتياجات  1.23يدخل يف ذلك حساب نفقات التشغيل والصيانة)ا منها 

(2004املباشرة يف عام 
19F

 ).9-4. التفاصيل يف الفصل الرابع من هذا التقرير (اجلدول )20
  

 تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص -د 
 

ناقش الفصل الثاين من هذا التقرير القضايا الرئيسية يف القطاع املايل وشركات القطاع العام  3-107
 ومناخ االستثمار. ويركز اجلزء التايل على االحتياجات االستثمارية يف هذه القطاعات.

 
 الوضع الحالي وأهم القضايا المؤسسية للقطاع

ال يعمل القطاع املايل يف العراق بشكل فعالا إذ أن املؤسسات الوسيطة املالية ضئيلة  3-108
بد أن تبدأ عمليات  واملؤسسات املنظمة للقطاع غري ذات فعالية واإلطار اإلداري يفتقر إىل التنظيم. وال

ظيمي له وإنشاء األجهزة إنشاء وتنمية القطاع املايل بقطاع املصارف أوال لوضع اإلطار القانوين والتن
املنظمة ألنشطته. وكما ذُكر يف جزء سابق من هذا التقريرا فإن األولوية امللحة هي إلعادة اعمال الفروع 
الستمرار نظام املدفوعات بشكل كفؤ ومستدام يف الدولة. وكذلك إعادة أنشطة البنك املركزي ليستعيد 

__________ 
ال تتضمن هذه التقديرات نفقات املواد وعمليات األمن الغذائيا مبا يف ذلك برنامج توزيع الغذاء العام  )20(

ة يف املوازنة العراقية. وسوف ا وذلك أل�ا داخل2004مليار دوالر يف عام  2.4والذي يقدر مببلغ 
 توجد تفاصيل هذه التقديرات يف تقرير احتياجات القطاع.
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اجة القصوى للقطاع املصريف. وهذه عملية طويلة املدى دوره الرئيسي كمصدر للسيولة واإلقراض عند احل 
 تتطلب الوفري من املوارد املالية والفنية.

وجند أن املصارف هي أهم دعائم النظام املايل يف العراقا إذ ال توجد أسواق لرأه املال  3-109
ين احلكومي. وال تزال مؤسسات التأمني اململوكة  للدولة معدومة وكذلك احلال فيما عدا آليات الدَّ

النشاط. كما ال تزال سوق األوراق املالية مغلقة ولو أن دورها كان ضئيال. كما ال توجد لدى املصارف 
تسهيالت ائتمانية وال نظام مدفوعات جيدا على الرغم من أن عدد متزايد من الفروع قد بدأ يستعيد 

املركزي بإدخال نظام استبدال أوراق نشاطه وخاصة يف مشال البالد. وقد بادرت سلطة التحالف والبنك 
 ويستمر ملدة ثالثة أشهر. 2003تشرين األول/أكتوبر  15العملة العراقية والذي يبدأ يف 

مصرفا مرخصا منها  22ويتكون القطاع املصريف يف العراق باإلضافة إىل البنك املركزي من  3-110
يف  75يف املائة من األنشطة التجارية وهلما  90 مصرفني مملوكني للدولة (الرافدين والرشيد يقومان حبوايل

مصرفا عاريا خاصا وأربع مصارف متخصصة متلكها الدولة. ومتتلك  16املائة من الفروع املصرفية) و 
جمموعة هذه املصارف ما يعادل مليارين من الدوالر األمريكي مما يدل على الدور اهلامشي الذي يؤديه 

 رد املالية لالقتصاد العراقي وخمزن إليداع املدخرات الوطنية.النظام املصريف كمصدر للموا

أن نظام  وتقوم إدارة الرقابة واملراجعة يف البنك املركزي العراقي باإلشراف على البنوك. إال 3-111
اإلشراف واملراجعة ضعيف وحيتاج إىل حتسينات كبرية يف مجيع الاالت املصرفية وكذلك يف جمال 

ة بالرقابة والتنظيم واألمور التكنولوجية واإلشراف. وهذه كلها أمور تستغرق وقتا طويال التشريعات اخلاص
إلقامتها وتفعيلها وتتطلب موارد هائلةا كما تتطلب مشاركة فعالة بني كل من يهمهم األمر خاصة 

 املستشارين والسلطة الرقابية.

إال أنه حيتاج إىل حتسينات  واخلالصة أن هناك إطار للرقابة واإلشراف على املصارف 3-112
 ملموسة. ويتطلع البنك املركزي إىل حتسني العملية اإلشرافية ويعتربها أهم األولويات يف جدول أعماله.

وقد صدر مرسوم جديد يف شأن املصارف ليفتح الباب أمام استثمارات القطاع اخلاص يف  3-113
معلومات عن عقود إدارة ميكن االستفادة منها القطاع املايل. وقد طلبت سلطة التحالف من عدة مصادر 

 بشأن املصرفني الرئيسيني اململوكني للدولة.
 

 2004االحتياجات المباشرة لعام 
 تشمل ما يلي: 2004االحتياجات األساسية لعام  3-114

 تقدمي املعونة الالزمة الستعادة األنشطة املصرفية يف املصرفني التجاريني الرئيسينيا الرافدين • 
والرشيدا لتقدمي اخلدمات املالية الضرورية (مبا يف ذلك إعادة البناء والتجهيز يف املقرين 

 الرئيسيني وفروعهما وإدخال تكنولوجيا املعلومات والتدريب).
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 إعداد وإصدار قانون ينظم أعمال املصرف املركزي واملصارف التجارية. •  

د أن يبدأ العمل لتقوية املؤسسات عن إنشاء هيكل فعال لإلشراف على املصارف. وال ب • 
 طريق إعادة هيكلتها وإدخال اإلصالحات الواجب تطبيقها على املدى املتوسط.

وضع وتطبيق اخلطط اهلادفة إىل حتسني وحتديث نظام املدفوعات غري النقدية مبا يف ذلك  • 
 التسوية وخاصة التسويات اإللكرتونية وذلك على املدى املتوسط والطويل.

مراجعة وحتديث اإلطار اإلشرايف واحملاسيب للقطاع املصريف وكذلك قطاع األعمال بشكل  • 
 عام وذلك للتـأكد من مطابقتها للمقاييس الدولية يف هذا الال.

 )2007-2005األولويات على المدى المتوسط (

 تشمل األولويات على املدى املتوسط ما يلي: 3-115

 طبيقها بدف زيادة املهارات اليت تتطلبها األعمال املصرفية.وضع الربامج التدريبية وت • 

 البدء يف األعمال التنظيمية للقطاع غري املصريف (مثل التأمني وأسواق رأه املال). • 

التفكري يف أوضاع املصارف املتخصصة اململوكة للدولة وكذلك تشجيع عملية دجمها يف  • 
 ة حاليا.نظام املصارف التجارية اخلاصة واملتفرق

 إدخال مبدأ االهتمام باألبعاد البيئية عند اإلقراض لتمويل املشروعات االستثمارية. • 
 

 التكلفة

تتعلق هذه التقديرات يف معظمها بأنشطة ميكن أن تتم قبل وجود حكومة عراقية ذات  3-116
حتياجات املالية سيادة. وسوف يتطلب حتديد االحتياجات املستقبلية املزيد من العملا لذلك فإن اال

الواردة هناا هي تقديرات حمافظة. على أساه هذه التقديرات فإن االحتياجات املالية على املدى القصري 
 2004مليون دوالر لسد االحتياجات عام  71مليون دوالر منها  81واملتوسط لقطاع املصارف هو 

 ).10-4وتوجد التفاصيل يف الفصل الرابع من هذا التقرير (اجلدول رقم 
 
 شركات القطاع العام 

 
 الوضع الحالي واألبعاد المؤسسية والسياسات

لقد هيمنت الدولة على االقتصاد كمثيالتا يف الدول اليت اتبعت النظام السلطوي  3-117
والتخطيط االقتصادي املركزي. ودخلت شركات القطاع العام يف القطاعات الرئيسية لالقتصاد وعملت 

مستويات عالية من احلمايةا مع وجود أسعار مدعمة للمدخالت واملخرجات. ومل هذه الشركات يف ظل 
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يكن يسمح لدخول رأه املال األجنيب غري العريبا وأصبح اقتصاد العراق يف ظل العقوبات الدولية  
 اقتصادا مغلقا طوال العقد املاضي ونشأت سوق سوداء نشطة يف تلك الفرتة.

مؤسسة اململوكة للقطاع العام هو فقدان  192السياسات على الـ وكان األثر املتوقع هلذه  3-118
رأه املال وغياب التكنولوجيا احلديثة وعدم وجود احلافز على تقليل التكلفة العالية لإلنتاج. مث جاءت 
عمليات السلب والتخريب اليت تلت سقوط النظام احلاكم وتدهورت أوضاع الشركات العامة. ويصعب 

ا الصافية بسبب عدم وجود البيانات الالزمة. وميكن القول بأن الكثري من هذه الشركات اآلن تقدير قيمته
 واملؤسسات ال تزيد قيمتها عن قيمة األراضي واملباين املقامة عليها وخاصة تلك اليت توجد يف املدن.

الدولية  وال شك أن اعاه العراق إىل زيادة االنفتاح والتعرض لألسواق العاملية واملنافسة 3-119
سينتج عنه عدة إصالحات يف القطاعات غري البرتولية. وينتظر أن تتحمل شركات القطاع العام معظم 

احللول اخلاصة باخلصخصة  آثار هذه التحوالت حيث لن يستطيع معظمها مواجهة هذه املنافسة. أما
 وغريها من احللول على املدى القريب فإ�ا تواجه الصعوبات التالية:

شكوك عديدة حول البيئة املؤثرة مثل األسعار وتطبيق القانون وضعف القطاع اخلاص  وجود - 
 وغياب املدخالت الرئيسية مثل الطاقة واالتصاالت والتمويل.

 غياب اإلطار القانوين الذي ميكِّن من التخلص من ممتلكات القطاع العام. - 

 لشركات القطاع العام.عدم اهتمام املستثمر األجنيب يف ظل األوضاع احلالية  - 

االختالفات املوجودة يف شركات القطاع العام فالكثري منها غري ذي قيمة اقتصادية ولكن  - 
 األخرى تشغل حيزا اقتصاديا هاما.

يف املائة) وهلذا تبعات اجتماعية هامةا لذلك فإن إغالق أو  60توجد بطالة عالية (حوايل  - 
يف املائة  10ى ما فيها من عمالة كبرية وزائدة (عل -التخلص من شركات القطاع العام 

 تقريبا من القوى العاملة) ال بد أن يؤثر على أي قرار يتخذ يف هذا الشأن.

وعلى ضوء ما سبق فإن التوصيات تركز هنا على االحتفاظ بتشغيل العاملني لضمان  3-120
تنفذ على املدى املتوسط إلعادة  االستقرار االجتماعي على املدى القصري ويف نفس الوقت توضع برامج

هيكلة القطاع العام مبا يف ذلك برنامج للخصخصة. وسوف تستغرق هذه العملية بعض الوقت على 
 سنوات ورمبا تستغرق أطول من ذلك. 4األقل ملدة 

 
 2004االحتياجات المباشرة لعام 

 االحتياجات األساسية تشمل ما يلي: 3-121
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 ودفع املرتبات للعاملنيا وكذلك توفري املوارد املالية الالزمة اإلبقاء على الوضع احلايل •  
 للشركات االسرتاتيجية يف القطاع العام.

إغالق عدد حمدود من شركات القطاع العام (خاصة اليت  تدمت) وتقدمي الدعم املايل  • 
 الذي يعني هذه الشركات لدفع تعويضات اخلروج من اخلدمة ملنسوبيها أو إعادة تدريب

 الشباب منهم.

إقامة مؤسسات قانونية ورقابية لتمكني فصل اإلدارة عن سلطة امللكية أثناء التحول  • 
االقتصاديا وحل مشكلة السياسات احلاكمة لعمل هذه الشركات وإقامة اإلطار القانوين 

 خلصخصة الشركات.

خلاص مبناخ االستثمار اختاذ اخلطوات الالزمة لتحسني البيئة يف قطاع األعمال (انظر اجلزء ا • 
 حتت عنوان التحول إىل اقتصاد السوق).

إنشاء صندوق خاص للخدمات االستشارية وغريها من اخلدمات اليت تساند عملية  • 
 اخلصخصة مستقبال.

 البدء يف دراسة وحتليل أوضاع شركات القطاع العام االقتصادية للتعرف على درجة أمهيتها. • 
 

 التكلفة

هذه التقديرات فإن االحتياجات املطلوبة على املستوى القريب واملتوسط على حسب  3-122
. 2004مليون دوالر الحتياجات عام  30مليون دوالر تقريباا منها  200لشركات القطاع العام تبلغ 

 التفاصيل يف الفصل الرابع من هذا التقرير.

 بيئة االستثمار والتجارة
 

 ياساتالوضع الحالي واألبعاد المؤسسية والس

لقد متت مناقشة االختيارات اخلاصة بسياسة دعم وتقوية املناخ لالستثمار والتجارة يف  3-123
وترتجم بعض هذه االقرتاحات إىل استثمارات ”. التحول إىل اقتصاد السوق احلديث“القسم اخلاص بـ 
 مباشرة ودعم فين.

قدرة الفنية والسياسية إلدخال وتنفيذ ويتسم الوضع احلايل بغياب املوارد املالية الكافية وال 3-124
اإلصالحات الشاملة اليت تتضمن اخلصخصةا وحترير األسعار والتجارة واستقبال االستثمارات األجنبية. 
وال ينتظر أن ينتج عن هذه اإلصالحات الشاملة ما يرجى منها إىل أن يستطيع واضعو السياسات من 

د املطلوب على املدى القصري واملتوسط هو البدء يف وضع مواجهة املشاكل العاجلة. لذلك فإن التأكي
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عدد من القواعد األساسية املطلوبة مثل: اإلطار القانوين اجليد واملؤسسات القوية مث التدخل إلطالق  
على تدفق استثمارات القطاع العام  –مع الوقت  –التدفقات الرأمسالية واليت من شأ�ا أن تشجع وتدعم 

لن جملس احلكم مؤخرا عن قانون تقدمي ومتحرر جلذب االستثمارات األجنبية والتجارة. وقد أع
 لالستثمار يف العراق.

أما على املدى الطويل فال بد من وضع برنامج متكامل لدعم أنشطة األعمال الزراعية  3-125
 وقطاع البرتولا ومها النشاطني اللذين تتمتع فيهما العراق مبميزات خاصة.

 
 المدى القصير واألولويات على المدى المتوسط االحتياجات على

 حتسني بيئة االستثمار ويتضمن ذلك: 3-126

املعونة الفنية لدعم املؤسسات احلكومية لتجميع املعلومات اخلاصة مبناخ التجارة واالستثمار  • 
 وكذلك دعم املؤسسات اخلاصة حلل االختناقات القائمة.

لشركات الصغرية واملتوسطة وذلك للمساعدة يف جذب التفكري يف إنشاء صندوق لتشجيع ا • 
 االستثمارات اخلاصة وتدفق رأه املال اخلاص.

 إجياد الرتتيبات الالزمة لدفع التعويضات عن اخلسائر البيئية أثناء عملية اخلصخصة. • 

 دعم التجارة وذلك عن طريق: 3-127

يع اإلدارات التابعة هلا وكذلك تنمية إعادة تأهيل اإلدارة اجلمركية وحتديثها مبا يف ذلك مج • 
مكتب اجلمارك يف وزارة املالية ودعم العمليات يف املنافذ احلدوديةا وذلك مع تبسيط 

 اإلجراءات اجلمركية وتقوية منسوبيها.

تنويع الصادرات الزراعية والصناعية وذلك عن طريق حتسني نوع املنتجات واستخدام  • 
 ءات السالمة وجودة املنتج وتطبيق املقاييس.الوسائل الكفيلة لتطبيق إجرا

 
 التكلفة

على حسب هذه التقديراتا فإن االحتياجات يف هذا القطاع على املدى القصري واملتوسط  3-128
. التفاصيل يف الفصل الرابع 2004مليون دوالر لسد احتياجات عام  44مليون دوالر منها  340تبلغ 

 ).10-4من هذا التقرير (اجلدول 
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 نزع األلغام –ـ ه 
  

 الوضع الحالي والقضايا المؤسسية والسياسات الرئيسية

تقوم بيانات مشكلة األدوات املتفجرة يف العراق على دراسة استقصاية أجريت يف عام  3-129
يف احملافظاتا ودراسة استقصائية طارئة عرى اآلن للبلد بأسرها وتقارير جزئية عن معدالت  2002

. ويلزم إجراء دراسة استقصائية كاملة آلثار 2003ة زمنية حمدودة يف صيف عام اإلصابات خالل فرت 
 األلغام األرضية يف وقت الحق للحصول على بيانات شاملة على مستوى الدولة.

من املعروفا بناء على التقديرات الراهنةا أن أطنان من الذخائر املتفجرة واليت مت ختزينها  3-130
عدادا لألزمة األخرية تشكل خطرا كبريا للمجتمعات املتضررة والموعات حول املدن الكبرية است

املستضعفة. أما الذخائر غري املنفجرة فهي منتشرة يف خمتلف أحناء كثري من املدن الكربى واملواقع العسكرية 
على اليورانيوم املتأثرة بالنزاع األخري ونزاعات سابقةا مبا يف ذلك القنابل العنقودية والذخائر اليت حتتوي 

يف  20يف احملافظات الشمالية إىل أن حنو  2002املنضب. وتشري الدراسة االستقصائية اليت أجريت عام 
املائة من السكان يعيشون يف جمتمعات متأثرة باأللغام. وحتجب حقول األلغام املراعي واألراضي الزراعيةا 

ح البىن التحتية. وتوجد أيضا حواجز كبرية من حقول وموارد املياها واملرافق التمعيةا والوصول إىل إصال
األلغام على طول حدود العراق مع تركيا وإيران والكويت واململكة العربية السعودية: ومما يعقد إزالة هذه 
األلغام عدم وجود سجالت حلقول األلغام وتلوث املنطقة إىل حد كبري بالذخائر غري املنفجرة. ومل تعرف 

 اليورانيوم املنضب على الصحة والبيئة والسلسلة الغذائية وهي تشكل مهوما كبرية. حىت اآلن آثار

يف املائة من املصابني  94.6إصابة ( 324تعكس البيانات احملدودة للضحايا وجود  3-131
يف املائة من احملافظات الشمالية الثالث خالل فرتة ستة أسابيع.  70ذكور) يف أربع حمافظات جنوبية و 

يف املائة أطفال تقل أعمارهم عن  30شخصا منهم  215عدد القتلى واملصابني يف املنطقة اجلنوبية  وبلغ
مخس سنوات. وتوحي هذه األرقام العالية جدا والواقعة يف سبع حمافظات فقطا أن العراق أكثر بلدان 

 العامل تأثرا بالذخائر املتفجرة والذخائر غري املنفجرة واأللغام األرضية.

وقد أنشأت إدارة التحالف اهليئة الوطنية لنزع األلغام واملركز العراقي لنزع األلغاما كجزء من  3-132
 9وزارة التخطيطا ليقوما بتنسيق االستجابة ملشاكل األلغام. وقد بدأ تشغيل اهليئة الوطنية لنزع األلغام يف 

رشاد للمهتمني بشأن املعايري وهي مسؤولة عن وضع سياسة لنزع األلغام وتقدمي اإل 2003متوز/يوليه 
واملتطلبات األخرى للعمل يف العراق. وستكون مسؤولة عن وضع تشريعات لنزع األلغام يف الدولة. وهي 
اآلن عاكفة على وضع هيكل جهاز موظفيها وتقرير العدد الالزم منهم. وتعمل سلطة االحتالل مع وزارة 

دوالر للتخلص من األدوات املتفجرة. وقد شرع املركز  مليون 300الدفاع األمريكية لتوقيع عقد مببلغ 
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العراقي لنزع األلغام يف عدد من املبادرات العاجلة مبساعدة شركة رانكو اليت وقعت عقدا إلزالة األدوات  
 املتفجرة وتنمية القدرة العراقية يف هذا الال.

قية يف عملية الطوارئ السابقة شاركت منظمة الدفاع املدين التابعة لوزارة الداخلية العرا 3-133
مكتبا ومكتبا فرعيا يف خمتلف  18للحرب إلبطال مفعول الذخائر املتفجرة من خالل شبكتها اليت تضم 

أحناء البالد ما عدا الشمال؛ وكثري من هذه الوحدات مل تعد عاملة إال أنه من املمكن إعادة تنشيطها. 
 موظف يف خمتلف أحناء البالد. 1 000و ويُقدر أنه يوجد لدى منظمة الدفاع املدين حن

أنشأ مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع برناجما لنزع األلغاما يف مشال العراق عام  3-134
بتمويل من برنامج النفط مقابل الغذاء: ويتألف الربنامج من أربع منظمات وطنية غري حكومية  1997

 للتعريف مبخاطر األلغاما وأربع منظمات غري حكومية لنزع األلغاما ومنظمتني وطنيتني غري حكوميتني
منها ثالث منظمات وطنية وواحدة دولية ملساعدة ضحايا األلغام ووحدة كشف عن األلغام باآلالت 

موظفا دوليا. وعندما ينتهي  50موظف منهم حنو  5 000وبالكالب. ويوظف برنامج نزع األلغام 
امج نزع األلغام إىل اهليئة الوظنية لنزع األلغام اليت ستتوىل مسؤولية برنامج النفط مقابل الغذاء سينقل برن

تطوير الربنامج يف املستقبل. ومن املتوقع يف إطار االسرتاتيجية الراهنة وسيناريو التمويل أن يتم تنظيف 
يف  سنة. وقد أنشأت األمم املتحدة 18مشال العراق من األلغام األرضية والذخائر غري املنفجرة خالل 

جنوب العراق فريقا لتنسيق أعمال نزع األلغام اليت تقوم با عدة شركات. وتقوم هذه الشركات بإجراء 
مسوحات بالتعاون مع بعض اهليئات غري احلكومية مستخدمة عدة وسائل للتعرف على مواقع هذه 

 الذخائر.

الصليب األمحر  باإلضافة إىل ذلك هناك عدة منظمات تعمل يف العراق من بينها جلنة 3-135
الدوليةا ووكالة خدمات اإلنقاذ السويديةا واملساعدات األهلية النروجيية وأتش آي/ بلجيكاا ومؤسسة 
احملاربني القدماء األمريكيني يف فييتناما وأتش آي/فرنساا ومنظمة املعونة الكنسية الدامنركيةا وجمموعة نزع 

 أللغام.األلغام الدامنركيةا واملؤسسة السويسرية لنزع ا
 

 2004االحتياجات المباشرة لعام 

تدف أنشطة نزع األلغام يف العراق إىل تقليل عدد اإلصابات واملخاطر اليت يتعرض هلا  3-136
السكان؛ وإخالء األرض وأصول البىن التحتية من األلغام الستخدامها يف اإلنتاج؛ وبناء قدرات وطنية 

ا وتنسيقه وإدارته. واملطلوب بإحلاح على الفور هو تطوير قدرة لتخطيط قطاع نزع األلغام يف البلد بأسره
طوارئ متخصصة يف أعمال نزع الذخائر املتفجرة وغري املنفجرة الناعة عن النزاع األخريا وإعادة توجيه 

يف عام أصول نزع األلغام حنو توفري استجابة يف التمعات املتأثرة تأثرا كبريا. وينبغي تنفيذ املبادرات التالية 
 ا وقد بدأ بعضها العمل فعال:2004
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مراجعة أنشطة ومسؤوليات اجلهات املختلفة اليت تعمل يف هذا الالا وهي تتكون من  •  
جمموعة من العسكريني والشركات التجارية وهيئة الدفاع الوطين وذلك بدف تنسيق خطة 

 االستجابة.

 كز الوطين لنزع األلغام.تطوير قدرات السلطة الوطنية لنزع األلغام واملر  • 

إنشاء ثالثة مراكز إقليمية لنزع األلغام يف سائر أحناء العراق لتنفيذ خطط عمل سنوية  • 
 وتنسيق أعمال نزع األلغام مع األنشطة اإلنسانية وأنشطة اإلعمار.

لغام تطوير املنظمات الشمالية غري احلكومية واليت ستكون مسؤولة أمام اهليئة الوطنية لنزع األ • 
 بعد انتهاء برنامج النفط مقابل الغذاء.

تطوير قدرة التعريف مبخاطر األلغام وبأعمال اإلزالة والبحث واالهتمام بالتدريب يف جنوب  • 
 ووسط البالد.

إجراء دراسة ملعرفة اآلثار الصحية والبيئية والغذائية لليورانيوم املنضب وزيادة التعريف  • 
 مبخاطره.

ف املناطق املتأثرة باليورانيوم املنضب وتقليل خماطرها وكذلك تنظيف املواقع اليت القيام بتنظي • 
 مت فيها التخلص من األسلحة.

 دمج نظم املعلومات يف قواعد البيانات الوطنية للشؤون اإلنسانية. • 

 تطوير قدرة وطنية إلجراء املسح ونزع األلغام والكشفل عنها بالكالب واآلالت. • 
 

 )2007-2005ت على المدى المتوسد (االحتياجا

اهلدف الرئيسي يف األجل املتوسط هو زيادة قدرة العراق على نزع األلغام. وحيث أنه ال  3-137
توجد بيانات شاملة عن حجم املشكلة تقوم االسرتاتيجية على أساه اخلربة املكتسبة يف بلدان أخرى 

ا مبا فيها املوارد البشرية املاهرة والقدرات املمتازة متأثر باأللغام وتأخذ يف احلسبان األصول املوجودة
 للكشف عن األلغام بواسطة اآلالت والكالب.

تنمية املقدرة على االستجابة املنسقة يف سائر أحناء العراق للتخطيط والتنسيق والتنفيذا مبا  • 
 ل.يف ذلك التدريب وبناء املقدرة املؤسسية يف املؤسسات اليت تعمل يف هذا الا

 تطوير القدرة على مساعدة ضحايا األلغام ودجمها يف نظم الصحة العامة . • 

 تطوير القدرة الوطنية على إبطال مفعول الذخائر للحد من خماطرها. • 

 إجراء دراسة استقصائية آلثار األلغام األرضية تشمل خمتلف أقاليم الدولة. • 
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 التكلفة 

تياجات املالية على املدى القصري واملتوسط تبلغ على أساه هذه التقديرات فإن االح 3-138
مليون دوالر لسد االحتياجات  80مليون دوالر (دون حساب نفقات التشغيل والصيانة) منها  234
 ).11-4. التفاصيل يف الفصل الرابع من هذا التقرير (جدول 2004لعام 
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 المالمؤسسات الحكومية، تطبيق القانون، المجتمع المدني واإلع -و  
  

 الوضع الحالي واألبعاد المؤسسية وأهم السياسات

لقد عانت املؤسسات احلكومية بشدة على املستويني املركزي واحمللي بسبب سنوات  3-139
اإلمهالا واحلكم املتسلط واملقاطعة الدولية. وقد تدمت معظم الوزارات و�بت أجهزتا وملفاتا وضاعت 

دث بعض التقدم يف عدة وزارات مركزية هامة إال أن كثري من املوظفني املعلومات. وبالرغم من أنه قد ح
ال يزالون يعملون يف أماكن مؤقتة وبدون أدوات أو أجهزة مكتبية أو أثاث الئق وكذلك ال توجد لديهم 
أجهزة لالتصال إىل جانب عدم االستقرار يف خدمات الكهرباء. وال تزال العالقة بني الوزارات واإلدارة 

لية حمكومة باملركزية الثقيلة. وعندما تكون هناك حكومة عراقية دائمةا فإن التغيريات الناعة عن احمل
الدستور اجلديد وكذلك املبادرات العراقية املختلفة فسوف تتحدد الوظائف اجلديدة ويتحدد كذلك عدد 

 املوظفني الذين حتتاجهم املؤسسات احلكومية.

دد كبري من املوظفني األكفاء واملدربنيا جند أيضا أن بعد أكثر ويف الوقت الذي جند فيه ع 3-140
من حقبة من البعد عن التطورات العامليةا فإنه ينبغي أن تكون هناك عملية واسعة النطاق إلعادة تدريب 
املوظفني وال بد أن تبدأ هذه الربامج يف أقرب وقت ممكن. وإىل جانب زيادة التأهيل واملهارات الفنيةا فإن 

ذه الربامج سوف حتدث تغيريا كبريا يف االعاهات السلوكية وتساعد على التحول إىل إدارة شفافة ه
 والمركزية مع االهتمام بقضايا املرأة وحقوق اإلنسان يف مجيع املؤسسات.

 
 تطبيق القانون وحقوق اإلنسان

ليت تضمن استقالل اإلطار القانوين يف العراق ضعيف وقدمي ومل تطبق النصوص القانونية ا 3-141
القضاء. وقد مت التالعب يف نظام القضاء ومت إفساده بقصد حتقيق األهداف السياسية ولقد مت تميش 
القائمني على تطبيق القانون. كما حرمت املرأة حق العمل يف هذا الال منذ منتصف الثمانينيات. أما 

الةا كذلك تدمت معظم احملاكم واألبنية الموعات الضعيفة من الشعب فقد سلبت حق اللجوء إىل العد
 و�بت أجهزتا وسرقت ملفاتا.

ولقد علق احلاكم املدين لسلطة االحتالل العمل مبقتضى قانون السلطة القضائية لعام  3-142
فأنشأ جلنة املراجعة القانونية. كذلك مت إنشاء هيئة جديدة للمحامني يف انتخاب عام وتعالت  1979

كلية حكومية مدعومة وثالث    12اإلصالح القانوين. أما التعليم القانوين فيتم يف  األصوات بضرورة
كليات خاصة. ويقبل املعهد القضائي العراقي الطالب إلعدادهم للعمل يف هيئة القضاء. وقد عاىن تعليم 

على درجة القانون كما عاىن التعليم العايل عموما ولذلك حيتاج هنا التعليم إىل التحديث وإىل أساتذة 
عالية من العلم والكفاءةا كما حيتاج إىل األدوات واملوارد والكتب احلديثة. وسوف تكون أوىل أولويات 
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احلكومة املنتخبة القيام مبراجعة القوانني القائمة بدف تأسيس احلقوق اإلنسانية وإدخال نظام من  
 دميقراطي واحلر.الشفافية واحملاسبة وجعل القانون متمشيا مع متطلبات التمع ال

 
 منظمات المجتمع المدني:

مع االنفتاح يف التمع العراقيا تعمل عدة منظمات جديدة يف جماالت خمتلفة فمنها من  3-143
يعمل يف املساعدات اإلنسانية أو حقوق اإلنسان أو الدفاع عن املرأة أو العمل السياسي وتنمية التمع 

مات الطبية ورفع األلغام. إال أن هذه املنظمات تعمل يف ظل فراغ وحمو األمية والشباب واألطفال واخلد
قانوين كما تنقصها اخلربة واملعرفة يف جماالت احلقوق اإلنسانية وتنمية التمع والتعليم املدين وغريها. وجند 

ما أن قدرة هذه املنظمات على التعامل مع املؤسسات احلكومية واحلصول على املعلومات قدرة حمدودةا ك
أن مواردها املالية احملدودة جدا تعتمد إىل حد كبري على التربعات الضئيلة من األعضاء ومن بعض 
املنظمات الدولية أحيانا. وال شك أن هذه املنظمات تستطيع أن تعلب دورا هاما يف تشجيع املشاركة 

 الشعبية ويف التأكد من تطبيق مبدأ الشفافية واحلقوق اإلنسانية واملدنية.

ومع وجود بيئة مواتية لعمل منظمات التمع املدين بنجاح حاليا حتتاج املنظمات القدمية  3-144
إىل مراجعة مهامها ووظائفها لتتمشى مع متطلبات التمع املفتوح. كذلك حتتاج هذه املنظمات إىل 

وهلا يف عمليات مراجعة نظمها الداخلية لتسهيل مهمتها ومتكينها من احلصول على املوارد املطلوبة ودخ
 اهلياكل ذات القرار.

 
 وسائل اإلعالم واالتصال:

لقد تدمت نظم البث والتوزيع واملطابع الوطنية ووكالة األنباء الوطنية وعدة دور للصحفا  3-145
ولكن ظهرت عدة صحف جديدة. وتُتخذ اآلن إجراءات إلنشاء هيئة مؤقتة لإلعالم تكون مهمتها وضع 

نظم لإلعالم وكذلك إنشاء إذاعة للخدمة العامة. ولقد أكدت الوزارات العراقية وكذلك اإلطار القانوين امل
سلطة التحالف على االلتزام بتكوين إعالم مستقل وبتنمية حرية التعبري والتفكري. وسوف يبىن اإلعالم يف 

التصريح  العراق على أسس عريضة مبا يف ذلك التشريعات الالزمة لضمان حرية التعبري والقدرة على
 بإصدار الرتاخيص.

وتوجد اآلن مجعيتان للصحفينيا تتكون أوالمها من منسويب وزارة اإلعالم القدميةا أما  3-146
األخرى فتتكون من العراقيني العائدين من اخلارجا ومع أن الكثري منهم يعمل يف هذا الال دون احلصول 

كتسبوا مهارات فنيةا ولذلك ال بد من تدريبهم على مؤهالت علمية متخصصة يف اإلعالم إال أ�م قد ا 
 خاصة يف جماالت اإلدارة وإجراء التحريات الصحفية.
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 2004االحتياجات المباشرة لعام  

 املساعدة على بناء القدرات يف املؤسسات احمللية والوطنية: 3-147

قراطيات يف تقدمي املساعدة للس احلكم وجلنة حترير الدستور للتعرف على خربات الدمي • 
 العامل.

 مساعدة جملس احلكم لبناء القدرة على التحليل ومراجعة السياسات. • 

 تقوية السلطة احمللية ومؤسساتا لتقدمي اخلدمات العامة. • 

إعادة بناء وتأهيل الوزارات املركزية ومنشآت احلكم احمللي وتوفري األجهزة الالزمة واألثاث  • 
 واألدوات لتقوم بعملها.

حتضري اإلطار الالزم إلنشاء هيئة للخدمة املدنية يف املستقبل وحتديد مهامها ووظائفها  • 
وهيكلها اإلداري وحتديد عدد املوظفني املطلوب ألعماهلا. وكجزء من التحضري ينبغي 
مراجعة القوانني واللوائح اليت تنظم اخلدمة املدنية وتراجع نظم الرواتب واحلوافز وذلك قبل 

مة منتخبة يف عملها بغية إعطاء هذه احلكومة البدائل اليت تقرر على أساسهاا انتظام حكو 
 ويكون هذا النظام متمشيا مع مطالب احلياة وبث الروح املهنية يف العمل وحماربة الفساد.

تقوية اللس األعلى للحسابات ومتكينه من القيام باملراجعة املالية واإلدارية يف مجيع  • 
بشكل منتظم. وسوف تفيد تقاريرها احلكومة املنتخبة لصياغة  املؤسسات العامة

 اإلصالحات الالزمة.

إدخال وتطبيق نظم املعلومات يف الوزارات ويف مؤسسات احلكم احمللي بغية تقوية اإلدارة  • 
 املالية وضبط اإلنفاق.

تدريب إنشاء معهد لإلدارة العامة تكون له ثالثة فروع يف اجلنوب والوسط والشمال ل • 
 موظفي الدولة على مجيع املستويات وكذلك تدريب أعضاء الالس التشريعية يف احملافظات.

مراجعة قانون وقواعد املشرتيات وتقدمي االقرتاحات للبدائل الالزمةا وكذلك تطبيق لوائح  • 
 وإجراءات إدارية واضحة.

 مساندة تطبيق القانون وحقوق اإلنسان: 3-148

 السائدة لزيادة مالئمتها لتمع حر واقتصاد مفتوح. إعادة بناء وعهيز مراجعة القوانني • 
 احملاكم.

 تقدمي املعونة لتطبيق العدالة يف املرحلة االنتقالية. • 
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تنظيم برامج تدريبية للقضاة ووكالء النائب العام يف جمال حقوق اإلنسان ومعرفة التطورات  •  
 لحقوق املدنية واملهارات القانونية.يف قانون العقوبات واملداخل احلديثة ل

 تدريب املدافعني العامني. • 

 تنمية قدرات معهد الطب القضائي. • 

إعادة بناء وتأهيل كليات احلقوق واملعهد القضائي ومساندة أعمال اإلصالح يف التعليم  • 
ني يف جمال القانوين للتأكد من جودة التعليم ومهارة املعلمني وكذلك االهتمام بتدريب العامل

 القضاء.

 مساندة منظمات التمع املدين: 3-149

 مراجعة القوانني واللوائح املنظمة إلقامة وتشغيل منظمات التمع املدين. • 

 تدريب مؤسسي ومنسويب هذه املنظمات. • 

 مساندة اإلعالم واالتصاالت: 3-150

الدولية حلرية التعبري حىت وضع سياسات عامة مؤقتة لتنظيم اإلعالم وتطبيقه للمستويات  • 
 تطبيق الدستور اجلديد.

تدريب الصحفيني يف خمتلف جماالتم وقد يكون ذلك عن طريق التوأمة مع مؤسسات  • 
 متقدمة.

 
 )2007-2005االحتياجات المطلوبة على المدى المتوسط (

 مساندة املؤسسات احمللية والوطنية: 3-151

وتوضيح هياكلها التنظيمية وعدد املوظفني املطلوبني  حتديد مهام ووظائف مجيع الوزارات • 
 وذلك على املستوى املركزي واحمللي.

إنشاء جهاز ملتابعة تنفيذ وتقييم السياسات يكون تابعا للس الوزراء ويقوم هذا اجلهاز  • 
 بدراسات حتليلية ملعرفة أثر هذه السياسات على التمع.

 إنشاء هيئة اخلدمة املدنية. • 

 تطبيق نظام الرواتب واحلوافز اجلديد ملنسويب اخلدمة املدنية. • 

 تطبيق التغيريات اليت متت يف قانون وقواعد املشرتيات. • 

 مساندة تطبيق القانون واحلقوق اإلنسانية: 3-152
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 إنشاء هيئة حلقوق اإلنسان وتوفري املوارد املالية والبشرية ألعماهلا. •  

ة العدالة (احملاكما الشرطةا السجون) للتعرف على التجاوزات إنشاء جهاز ملتابعة إدار  • 
وخرق القوانني اخلاصة حبقوق اإلنسان وتقدمي التقارير الالزمة إىل السلطات الختاذ ما يلزم 

 من اإلجراءات التصحيحية.

 دعم منظمات التمع املدين: 3-153

كمال اإلطار القانوين الذي االستمرار يف دعم مؤسسات التمع املدين والتأكد من است • 
 تعمل يف ظله.

تسهيل مشاركة منظمات التمع املدين يف أعمال إعادة اإلعمار ومشروعات التنمية وكذلك  • 
 متكني هذه املنظمات من متابعة األنشطة احلكومية وإبداء الرأي فيها.

 دعم اإلعالم واالتصاالت: 3-154

طار القانوين اليت تعمل يف ظله وتأكيد حرية الرأي دعم وسال اإلعالم اجلديدة وتوضيح اإل • 
 والتعبري يف ظل القانون.

 
 التكلفة

تبني التقديرات أنشطة ممكن أن تتم قبل تشكيل حكومة ذات سيادة. وسوف تتحدد  3-155
االحتياجات املستقبلية بعد مزيد من العملا لذلك فإن التقديرات الواردة هنا هي تقديرات حمافظة. على 

مليون دوالر  313هذه التقديرات بلغت االحتياجات املالية للمدى القصري واملتوسط مبلغ  حسب
. التفاصيل يف الفصل الرابع من هذا التقرير (جدول 2004مليون دوالر لعام  101خيصص منها مبلغ 

4-12.( 
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 حقوق اإلنسان والنوع والبيئة –قضايا مشتركة  -ز  
  

للجنة الفنية إلعادة إعمار العراق على أن  2003متوز/يونيه  24مت االتفاق يف اجتماع  3-156
القضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان والنوع والبيئة هي قضايا تدخل يف مجيع القطاعات من الوجهة املؤسسية 
والقطاعية وأن التقديرات ال بد وأن تعاجل هذه القضايا وقد مت ذلك يف التحليالت لكل قطاع. بالنسبة 

فإن إنشاء وزارة البيئة يف العراق يعطي الفرصة لالهتمام بذه القضايا والقيام مبا يناسب بالتعاون مع للبيئة 
املؤسسات األخرى لضمان وجود سياسات تنظيمية تساعد على التنمية البيئية املستدامة على املدى 

القضايا على مجيع الطويل. كذلك فإن إنشاء وزارة حلقوق اإلنسان سوف يساعد على االهتمام بذه 
املستويات. وقد أعطيت لوزارة العمل والشؤون االجتماعية الصالحيات الالزمة للحفاظ على حقوق 

 املرأة.
 

 حقوق اإلنسان

صدق العراق على معظم االتفاقيات الدولية يف جمال حقوق اإلنسانا إال أن حتقيق ما ورد  3-157
هدفا بعيد املنال. فعلى مدى أكثر من ثالثني عاما يف هذه االتفاقيات من ضمان حلقوق اإلنسان ظل 

أسهمت القوانني واهلياكل املؤسسية يف تأسيس األعمال والسياسات القمعية فسكت التعبري احلر عن 
الرأي واملمارسة احلرة حلق االنتماء والعبادة. مث جاءت احلروب واملقاطعة الدولية فزادت من سوء الوضع يف 

العراقا وتركت هذه العوامل مجيعا آثارها السيئة على احلياة املدنية والثقافية  جمال حقوق اإلنسان يف
واالقتصادية وعلى احلقوق السياسية واالجتماعية ومؤسساتاا وكذلك احلال بالنسبة لكل قطاع مت تقديره 

امة. وقد يف هذا التقرير. لذلك فإن القوانني وأدوات احلكم يف حاجة إىل إصالح جذري وإىل تنمية مستد
 بدأت بالفعل مشاورات وليدة عن احلقوق والعدالة واملصاحلة الوطنية.

ويف ظل هذه الظروفا فإن التحديات أمام العراق عديدة. فال بد من تقوية املؤسسات  3-158
الراعية حلقوق اإلنسان ومعاجلة األخطاء وتصحيح األوضاع وتنفيذ سياسات وتشريعات إلصالح 

لك خللق جمتمع عراقي مؤسس على القانون ويضمن املساواة يف احلقوق والواجبات  األوضاع السائدة وذ
كما تضمن العدالة لكل أفراد التمع العراقي دون تفرقة عرقية أو دينية أو نوعية. وجيب أن تكون 
 األهداف والوسائل شاملة يف املرحلة االنتقاليةا وأن تتم فيها مشاركة اجلميع وأن تتحلى بتأكيد دور

بد من التمسك باملبادئ األساسية خاصة مبدأ عدم التفرقةا وتقوية  القطاع العريض من الشعب. وال
الموعات الضعيفة وتأسيس مبدأ احملاسبة على األعمال والنتائجا وزيادة املقدرة وتأمني املشاركة الفعالة 

 والنشطة لشعب العراق.
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 النوع

يخ فاستثمر يف تنميتها وأصدر التشريعات اليت تعطيها كل اهتم العراق باملرأة على مر التار  3-159
املساواة يف التعليم وحق التوظف. إال أن التسعينيات شاهدة عدة قرارات أثرت سلبا على وضع املرأة إذ 
حددت قدرتا على الوصول إىل مراكز عليا لصنع القرار وقيدت من حريتها يف احلركة. مث زادت 

سفة للحكم املاضي من حدة مشاكل املرأة مما اضطرها لتكون وحدها مسؤولة السياسات العسكرية املتع
عن إعالة األسرة. ونتيجة هلذا كله انقلبت مكتسبات املاضي وأصبحت املرأة مستضعفة تواجه مشاكل 

 األمية العالية والبطالة وضعف األجور وقلة القدرة على املشاركة يف احلياة السياسية.

را بعض اجلهود ملواجهة هذه املشاكلا إذ توجد ثالث نساء ضمن أعضاء وقد بُذلت مؤخ 3-160
جملس احلكم وهناك امرأة واحدة تعمل وزيرة ضمن جملس الوزراء املؤقت. وقد وافق جملس احلكم على 

 تعيني مخس نساء يف وظيفة وكيل وزارة.

لك بعد القيام وينبغي وضع سياسة منهجية لضمان دخول املرأة يف قطاعات التمع وذ 3-161
بدراسة حتليلية لوضع املرأة وحتديد احتياجاتا داخل كل قطاع وإنشاء مؤسسة ترعى حقوق املرأة. ولعل 
أية مساعدة إلعطاء املرأة القوة االقتصادية املنشودةا جيب أن تركز أوال على الفقريات منهن وعلى اللوايت 

وق العمل وتقليل نسبة البطالة بينهن. كما تتضمن يُعلنن ُأسرا بأسرها وزيادة قدرتن التنافسية يف س
اسرتاتيجية اخنراط املرأة يف التمع الرتكيز على تقليل الفجوة بني الذكور واإلناث يف التعليم وتسهيل 
حصول املرأة على اخلدمات الصحية الالزمة وتقليل العنف ضد النساء وزيادة وعي املرأة عن ضرورة 

ارد الطبيعية). وتتضمن االسرتاتيجية أيضا العمل على إحياء وتقوية اجلمعيات احلفاظ على البيئة (املو 
الناشطة سابقا يف خدمة املرأة وتنمية التمعات. ويف نفس الوقت الذي تتم فيه صياغة األطر السياسية 

ت واالجتماعيةا فإنه من الضروري التأكيد على االهتمام باالحتياجات اخلاصة للمرأة وأن تدخل قدرا
 املرأة وخصوصيتها يف االعتبار حبيث تستفيد املرأة العراقية من فرص العمل والتعليم وبناء القدرات.

ومع بداية عمليات اإلعمارا جيب أن تتخذ اخلطوات يف نفس الوقت اليت من شأ�ا أن  3-162
و ضمان محايتها تعطي للمرأة فرصة اإلدالء برأيها يف تشكيل مستقبل العراقا ويكون االهتمام األول ه

 يلي: وأمنها وحصوهلا على اخلدمات األساسية ومن بني األنشطة األخرى نذكر ما

عقد مؤمتر للمرأة لتحديد وصياغة احتياجاتا وأولوياتا وكذلك حتديد املوارد واآلليات اليت  • 
 تضمن مشاركة املرأة يف عمليات التحول

تعاون النسائي لضمان مشاركة املرأة يف بناء مساندة عمليات التعبئة والتنظيم لشبكات ال • 
العملية الدميقراطية والدفاع عن حقوق املرأة يف املؤسسات احلكومية وغريها. كذلك فإنه من 
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املهم ربط املرأة العراقية باملنظمات النسائية اإلقليمية وشبكاتا وذلك بغية اإلسراع يف التعلم  
 وبناء القدرات.

يات إعالمية لزيادة الوعي والدعوة إىل مشاركة املرأة يف األنشطة وضع وتنفيذ اسرتاتيج • 
 اخلاصة مبعاجلة قضايا التحول السياسي واالقتصادي واالجتماعي.

 
 البيئة

أدت احلروب واملقاطعة معا إىل عدم االهتمام بالبيئة وإمهاهلا لسنوات طويلة فتدهورت  3-163
ما ونوعا إىل جانب سوء اإلدارة يف تنقية املياه بالبلديات وترك األحوال البيئية مبا يف ذلك مصادر املياه ك

املخلفات العسكرية. ولقد تدهور أيضا نظام املوازين البيئية مبا يشمل موت األشجار يف الغابات وتقدم 
التصحر وضياع األهوار التارخيية. وإذا ما تركت هذه املشاكل بدون حلول جذرية فسول تؤثر على حتقيق 

 لتنمية املستدامة وتصبح عائقا للوصول إىل السالم واستعادة النوعية اجليدة للحياة.أهداف ا

لذلك فإن أوىل األولويات العاجلة هو بناء املؤسسات الضابطة حلركة البيئة وإدارتا على  3-164
هيزها وتدريب املستويني املركزي واحمللي. وسوف حتتاج الوزارة اجلديدة لشؤون البيئة الدعم واملساعدة يف ع

العاملني فيها ووضع اللوائح واإلجراءات املنظمة لعملها. ولعل من املهم أيضا تنشيط التعاون الدويل مع 
 الدول الاورة واالشرتاك يف االتفاقيات الدولية واإلقليمية املنظمة لشؤون البيئة.

اجلديدة وتقوية قدراتا هو االهتمام بإنشاء وعهيز الوزارة  2004ولعل أهم أولويات عام  3-165
الفنية واإلدارية على مجيع املستوياتا كذلك القيام بإجراء دراسات لتقدير خطر التهديدات البيئيةا 
وتنظيف البيئة يف األماكن املتضررة وكذلك بناء وتنمية الوعي البيئي. أما يف املدى املتوسط فقد حيتاج 

ة بيئية حديثة تصاحبها عدة قوانني وإجراءات ونظم متخذو القرار إىل بذل اجلهود لبناء بنية حتتي
 معلوماتا وكذلك معاونة الوزارة على االستفادة من الفرص املتاحة للتمويل الدويل الالزم يف هذا الال.
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   تكلفة إعادة البناء - 4

 وصف المدخل إلعداد التقديرات
 

ه القطاعات األربعة عشر والتحليل وضعت التقديرات الواردة يف اجلداول التالية على أسا 4-1
االقتصادي الذي قامت به فرق عمل من خرباء البنك الدويل وهيئات األمم املتحدة وصندوق النقد 
الدويل وكذلك املستشارين الدوليني واحملليني. وقد استخدمت بيانات من مصادر ثانوية للتأكد من 

اإلمكانيات املتاحـــة والقيـــود األمنيةا مع عدد من  املعلومات. وقد متت مناقشة هذه التقديراتا يف حدود
الفنيني العراقيني من الوزارات املختلفة ومن ممثلي سلطـــة التحالف يف كل من بغداد وعمان. كما متت 

ممثلي جملس احلكم العراقي ومع حمافظ البنك املركزي ووزراء املالية  مناقشة التقديرات مناقشة مستفيضة مع
والتعليم والصحة والزراعة ومعاونيهم من كبار املوظفني وذلك يف مدينة ديب يف األسبوع الذي والتخطيط 

 .2003أيلول/ سبتمرب  21بدأ يوم 

: متت عملية التقديرات بالتوازي مع عملية ربط تقدير االحتياجات بتحضير الموازنة العراقية 4-2
توازي الفرصة لفرق التقييم التعرف على أولويات . وقد أتاح هذا ال2004إعداد املوازنة العراقية لعام 

ا وكذلك لتفادي 2004إعادة البناء حىت تكون التقديرات مكملة ملا ورد يف املوازنة من التزامات لعام 
 12.1واليت متت مناقشتها مع جملس احلكم مبلغ  2004التداخل واالزدواج. وقد خصصت موازنة عام 

مليار دوالر لالستثمارات. وينتظر أن يغطي دخل العراق هذه  1.4لغ مليار دوالر لنفقات التشغيل ومب
(مليار دوالر 12املبالغ كما يلي: الدخل من النفط ويقدر مببلغ 

20F

؛ ومن الدخل من غري النفط ويقدر )21
مليون دوالر. وباإلضافة إىل  600مليون دوالر ومن األرصدة العراقية يف اخلارج وقيمتها  900مببلغ 

مليار دوالر واليت ينتظر  7.8موع العقود اجلارية حتت برنامج النفط مقابل الغذاء ويبلغ ذلك فإن جم
 .2004استكماهلا يف 

ومل تكن االلتزامات اإلنفاقية معروفة بشكل تفصيلي أثناء إعداد التقديراتا إال أنه كان هناك  4-3
ند حساب االحتياجات الكلية من األولويات ما وجب تضمينها يف املوازنة وقد أخذت يف االعتبار ع

وهي: (أ) تغطية املرتبات واألجور للعاملني فـــــي القطاع العام كله بعد الزيادة اليت أدخلت على نظام 
التمويالت املالية الالزمة لالستمرار يف تشغيل شركات القطاع العام العاجزة عن  الرواتب واألجور؛ (ب)

الغذاء كما هو معمول به حاليا حتت برنامج النفط مقابل الغذاء. متويل ذاتا؛ (ج) االستمرار يف توزيع 
__________ 

هذا التقدير مبين على االفرتاض الذي أورده صندوق النقد الدويل بأن القدرة اإلنتاجية ستعود إىل سابق عهدها  )21( 
ا أي بزيادة قدرها 2004اء عام مليون برميل يوميا يف املتوسطا أثن 2.7وأن عمليات التصدير سوف تصل إىل 

 . 2003يف املائة بالنسبة إلنتاج عام  60
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من هذا يتضح أن املوازنة أعدت لتغطية النفقات اجلارية والتشغيلية األساسية يف كل القطاعاتا لذلك  
فقد ركزت التقديرات يف كل قطاع على النفقات املطلوبة إلعادة البناء من الوجهة املاديةا واالحتياجات 

الفنية والتدريبا إىل جانب النفقات املطلوبة لصيانة ما يتم شراؤه حتت بند االستثماراتا مع  للمعونة
(بعض االستثناءات

21F

22(. 

: ال شك أن اتساع الرقعة اجلغرافية للعراق وعدد سكانه االحتياجات الكلية إلعادة البناء 4-4
اءات السابقة لتوزيع املوارد جيعل ونتائج سنوات احلروب واستمرار التدهور يف األصول الثابتة واإلجر 

االحتياجات كبرية جدا بالنسبة لشعب العراق وبالنسبة أيضا للدول واملؤسسات املاحنة. وتبلــــغ التقديــــرات 
ا ذلـــك إىل جانــــب التقديرات اليت )22F23()1 مليار دوالر (انظر اجلدول رقم 36الكلية إلعادة البناء حوايل 

تشملهـــا تقديرات األمم املتحدة والبنك الدويل واليت تبلغ  الف للقطاعات اليت ملقامت با سلطة التح
مليار دوالر للسنوات القادمة. وتشمل هذه التقديرات االحتياجات اخلاصة باألمن والنفط  20قيمتها 

وق اإلنسان واألنشطة الثقافية والعالقات اخلارجية والبيئة والعلوم والتكنولوجياا والشباب والرياضة وحق
واليت ستقدم سلطة التحالف تفاصيلها. ومن الواضح أن الفجوة التمويلية أقل قليال من مبلغ االحتياجات 

اخلاصة  11-4الكلية املبينة وذلك ألن الدخل احمللي سوف يستخدم يف متويل االستثمارات (انظر فقرة 
 بتعبئة املوارد واملساعدات).

__________ 
بالنسبة لقطاعات التعليم والصحة والزراعة فقد متت التقديرات على أساه متويل اللوازم االسرتاتيجيـــة مثل األدوية  )22( 

 ناء الفرتة االنتقالية.واملواد الطبية والكتب املدرسية للمداره واملدخالت الالزمة للقطاع الزراعي أث
) وهـــي 2007-2004مبالغ التكلفة حمسوبـــة على أساه الدوالر ثابـــت القيمة على مدى السنوات األربع ( )23( 

مبنية على أساه االلتزامات. أما بالنسبة ملا هو مقرتح لتوزيع املوارد على املدى القصري واملتوسط فقد وضعت 
 ألولويات وال يعكس ذلك بالضرورة جدوال سنويا للصرف.البيانات على أساه وجوب وضع ا
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 1جدول 

 ولألعوام 2004الية إلعادة البنّاء، حسب كل قطاع وحسب االلتزامات لعام مجموع االحتياجات الم
 (بماليين الدوالرات) 2005-2007

 الموع 2007-2005 2004 القطاع
 387 288 99 كومية وتطبيق القانون والمجتمع المدني واإلعالم0Bاإلدارة الح    

 7 190 5 310 1 880 الصحة والتعليم وخلق فرص العمل  
 4 805 3 800 1 005 التعليم العام والتعليم العايل  

 1 600 1 100 500 الصحة 
 785 410  375 خلق فرص العمل والتشغيل 

 24 204 18 836 5 836 البنية التحتية
 3 409 2 366 1 043 املواصالت واالتصاالت الالسلكية 
 6 842 4 961 1 881 بةاملياه والصرف الصحي وإزالة املواد الصل 
 12 122 9 745 2 377 الكهرباء 
 413 303 110 إدارة املناطق احلضرية 
 1 418 993 425 اإلسكان وإدارة األراضي 

 3 027 1 797 1 230 الزراعة وموارد المياه واألمن الغذائي
(االستثمار يف الزراعة 

23F

24( 230 1 797 1 027 3 
 777 601 176 تنمية القطاع الخاص

 200 295 61 ات القطاع العامشرك 
 81 10 71 القطاع املايل 
 340 296 44 مناخ االستثمار 

 234 154 80 نزع األلغام
 35 819 26 518 9 301 جمموع تقديرات األمم املتحدة والبنك الدويل

  

__________ 
حسب تقدير االحتياجات اليت قامت با األمم املتحدة وجمموعة البنك الدويل مت تقدير االحتياجات  )24(

الكليةا بعد خصم التزامات احلكومة لإلنفاقا وقد مشلت التقديرات بعض األنشطة اليت قد يشارك 
ومن املنتظر أنه مع مرور الوقت قد يتمكن الدخل احلكومي من متويل  القطاع اخلاص يف متويلها.

احتياجات إعادة اإلعمار وبذلك تقل احلاجة إىل دعم من التمويل اخلارجي. وقد افرتض يف هذا 
التقدير أن إنتاج النفط سوف يزيد مع تدفق االستثمار كما سوف يزيد النمو االقتصادي من الدخل 

 باشرة وغري املباشرة.الوارد من الضرائب امل
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 2-1جدول   
  

(التقديرات التي قامت بها سلطة التحالف
24F

 تحدة والبنك الدوليللقطاعات التي لم تشملها تقديرات األمم الم )25
 الموع 2007-2005 2004 القطاع

    
1B5 000 - 5 000 األمن والشرطة 

 8 000 6 000 2 000 النفط
(الثقافة

25F

26( 140 800 940 
 3 500 3 000 500 البيئة

 800 600 200 حقوق اإلنسان
 200 100 100 الشؤون الخارجية

 300 200 100 الشؤون الدينية
 400 300 100 لوم والتكنولوجياالع

 300 200 100 الشباب والرياضة
2B19 440 11 200 8 240 مجموع تقديرات سلطة التحالف 

 

__________ 
قدمت تقديرات سلطة التحالف إىل فريق التقييم. ومل يقم فريق التقييم مبراجعة التقديرات اليت قدمتها  )25(

 سلطة التحالفا لذلك جيب احلصول على مزيد من املعلومات من السلطة مباشرة.
 حسب تقديرات قدمتها منظمة اليونسكو. )26(
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وال بد أن ننوه بأنه أثناء القيام بذه التقديرات كان االفرتاض األساسي هو أن احلالة األمنية  4-5 
تحرك يف املناطق الريفية واحلضرية ستكون مستقرة حبيث يسمح للخرباء الدوليني واحملليني واملستشارين بال

أن الوضع خيتلف اليوم. إىل جانب ذلك فإن  حبرية تامة لتصميم وتنفيذ املشروعات إلعادة البناء. إال
االحتياجات الكليةا عند مجعها بالنسبة لكل القطاعاتا تتطلب مقدرة عالية للتخطيط والتنفيذ مما هو 

ك فإن اإلطار الزمين للتنفيذ قد يكون أطول مما مت تقديره صعب حىت على االقتصاديات املتقدمة. لذل
 وعلى ذلك فإن فرتة الصرف ستكون أطول بالتايل عن األعوام األربعة.

القدرة على االستيعاب: بعد أن متت التقديرات الكلية إلعادة البناءا ال بد من القول إن اإلطار  4-6
ؤخذ العناصر التالية يف االعتبار عند برجمة مشاريع الزمين وظروف التنفيذ ليست مؤكدة. وينبغي أن ت

 االستثمار واألنشطة املطلوبة لتنفيذها:

الوضع األمين وقدرة اخلرباء الدوليني واحملليني واملستشارين على التحرك حبرية لتصميم وتنفيذ  • 
 املشروعات.

وهل هذه األجهزة واملعدات  وفرة األجهزة واملعدات واملواد املطلوبة يف السوق احمللي والدويلا • 
 أو جيب تصنيعها أو عميعها.” جاهزة“سهلة احلصول عليها 

قدرة املؤسسات العراقية على تنفيذ املشروعات مبا يف ذلك: (أ) اخلربة ومعرفة أساليب  • 
التنفيذ للمشروعات املمولة من اخلارج خاصة معرفة الشروط واملتطلبات اخلاصة بالتعاقد 

نيني على مبادئ املنافسةا كذلك أساليب اإلدارة املالية وإعداد التقارير والتفاوض املب
احملاسبية وتقارير املتابعةا وهي كلها ممكنة ولكنها تستغرق وقتا الستيعابا؛ (ب) ظروف 

 املرافق احلالية واألجهزة واملعدات اليت حتتاجها الوزارات لتعمل بكفاءة.

مات من الكهرباء والطاقة. وتؤثر هذه بالذات على القدرة حالة البنية التحتية وتقدمي اخلد • 
على استرياد املواد الالزمة وتوزيعها إلعادة البناء وسهولة دخوهلا وقدرة اخلرباء واملقاولني 

 للتحرك حبرية لتنفيذ املشروعات.

روه هذه األمور كلها ستؤثر مباشرة على مسار التنفيذ والقدرة على الصرف. وقد بيَّنت الد 4-7
أن عوائق إعادة البناء ليست عوائق مالية أو القدرة على  -بعد األزمات  -املستفادة يف عدة دول 

احلصول عليها يف الوقت املطلوبا ولكن العوائق احلقيقية هي ضعف القدرة على تنفيذ املشروعات 
 املرتبطة جبدول زمين حمدد وحسب الشروط واإلجراءات السارية.

إىل مصروفات فعلية يف السنوات  1ترتجم التقديرات الواردة يف اجلدول رقم ولكي نبني كيف  4-8
حالة إلعادة البناء العاجل من بنك املعلومات يف البنك الدويل.  19القادمة يف العراقا أخذت عينة من 

وقد اشتملت هذه احلاالت على إصالح يف اإلسكان وإصالح آثار الفيضانات والزالزل واستعادة 
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كهرباء وإعادة فتح املداره وغريها. وقد أخذ متوسط معدل الصرف السنوي لتسعة عشر خدمات ال 
) 1مشروعا على مدى أربع سنوات كانت هي مدة التنفيذ. ويبني هذا التحليل (انظر الرسم البياين رقم 

(يف املائة تقريبا 14أن معدل الصرف كان 
26F

 يصرف منها ا أي أن املبالغ املعتمدة واملرصودة يف املوازنة مل)27
يف املائة يف السنوات  23و  22يف املائة فقط يف السنة األوىل. ولكن هذا املعدل زاد إىل  14سوى 

التاليةا أي أن سرعة التنفيذ قد نشطت يف السنوات التالية بعد أن مضت السنة األوىل يف تصميم 
ك تقوية القدرة املؤسسية يف املشرعات وإعدادها ووضع النظم واإلجراءات اخلاصة بتنفيذها مبا يف ذل

 املؤسسات احمللية للقيام بذا العمل.
  

 1الشكل رقم 

  معدل الصرف في بعض المشروعات العاجلة حسب تقديرات البنك الدولي
 

 

 

 

 

 

 

 
  

أدناه أن ُيطبق هذه املتوسطات على العراق بافرتاض أن االلتزامات  2وحياول الرسم البياين رقم  4-9
مليار دوالر مث مت تطبيق املتوسط من خربة البنك  36ىل قد وفت االحتياجات الكلية أي يف السنة األو 

الدويل على إمكانية الصرف لكل سنة من السنوات الثالث يف النموذج املبني أعاله. وقد بنيَّ هذا التطبيق 
يف السنة الثانية مث مليارات  8مليار دوالر مث يزداد إىل  5.2أن ما يتم صرفه يف السنة األوىل هو مبلغ 

مليار يف �اية السنة الثالثة. وال بد أن نؤكد أن هذه املعلومات هي  8.4يسري ثابتا على ما يعادل 
يكون عليه احلال بالنسبة للعراقا إال أنه يعطي فكرة عن إمكانيات  إلعطاء املثل فقط وليست ضمانا ملا

__________ 
معدالت الصرف ملتابعة كفاءة التنفيذ. وهي عبارة عن قياه الصرف الفعلي ومقارنته  يستخدم البنك الدويل )27( 

 باملبلغ املخصص لإلنفاق من عام آلخر.
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مات البنك يف هذا املثل قابلة للتطبيق يف العراق. وسرعة الصرف اليت قد حتدث يف العراق إذا كانت معلو  
ولكن القدرة على االستيعاب ليست أمرا ثابتا إذ دلت اخلربة على أن هذا املعدل قد يزداد بسرعة يف 
بعض البالد بعد األزماتا ولكن هذا يتوقف على السياسات اليت تتبعها احلكومة عاه تنمية القطاع 

كِّن هذا القطاع من إنشاء وتنمية الشركات حبيث ينمو العرض احمللي وتزداد اخلاص إىل حد كبريا مما ميُ 
 القدرة على تقدمي اخلدمات.

  
 2الشكل رقم 

  رسم لتدفق الصرف للصرف في العراق
 

 

 

 

 

 

 

 
  

الشمال  - : غطت التقديرات األقاليم اجلغرافية الكبرية الثالث يف العراقاالعتبارات األقاليمية 4-10
واجلنوبا إذن فإن التقديرات قد متت على أساه الدولة ككل. إال أنه بسبب عدم القدرة على والوسط 

التحرك يف أثناء فرتة حمدودة من الوقتا فلم تتمكن فرق التقدير من إبراز عدم التوازنات بني األقاليم يف 
ه االستثمارات مستوى التنمية ومستوى املعيشة. لذلك مل تكن هناك أية توصيات خاصة بكيفية توجي

وموارد املعونة. وعليه فإنه من الضروري أخذ الفروق األقاليمية يف االعتبار وكذلك الظروف املعيشية لكل 
 إقليم عند تصميم اسرتاتيجيات التنمية لتفادي التفضيالت القدمية بني األقاليم.

حتتاج بالضرورة أن  : إن التقديرات املوضحة أعاله التعبئة الموارد والمساعدات من الدول 4-11
متول كلها متويال خارجيا إذ أن املتوقع أن جزءا كبريا من النفقات تستطيع احلكومة تغطيته من الدخل أو 
من جهات التمويل يف القطاع اخلاصا وبذا يقل االعتماد على مصادر التمويل اخلارجية. وهذا االفرتاض 

درجييا مع زيادة االستثمار يف هذا القطاع كما تؤدي مبين على أساه أن إنتاجية قطاع النفط سوف تزيد ت
استعادة االقتصاد لقوته إىل مزيد من الدخل من الضرائب املباشرة وغري املباشرة. إال أنه من الصعب تقدير 
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ميكن  معدل الزيادة يف إنتاج النفط والدخل القومي منه على املدى املتوسط. إىل جانب ذلك فإنه ال 
ات اليت قد تدفع لتغطية أقساط الدين اليت جيب دفعها لتغطية الديون اخلارجية التكهن حبجم النفق

 الكبرية.

بالرغم من هذه القيود اليت قد حتد القدرة االستيعابية وتؤثر على توقيت وسرعة الصرفا فال  4-12
التمويل ينقص هذا من احلاجة إىل جهود متضافرة وقوية. ولعل التحدي اآلن يكمن يف تعبئة االلتزام ب

اآلن كلما أمكن ذلك حىت ميكن البدء يف ختطيط وتنفيذ املشروعا. واهلدف من مؤمتر املاحنني يف تشرين 
 األول/أكتوبر يف مدريد هو إطالق هذه اجلهود.



 

77 
 

  

 االفتراضات االقتصادية – 1ملحق  
 
للناتج  وضعت التقديرات على أساه افرتاضات اقتصادية يستحسن شرحها. متت التقديرات األولية 

بالدوالر األمريكي. وتعطى هذه األرقام لتصوير املوقف فقط وينبغي  2004-2002احمللي الكلي للفرتة 
مراجعتها عند احلصول على معلومات أفضل. ولكي يتم حساب التقديرات على مستوى كل قطاع فقد 

” مدىً “ستخدام اتفق صندوق النقد الدويل والبنك الدويل واألمم املتحدة وسلطة التحالف على ا
للتقديرات باستخدام املعلومات املتاحة مع بعض االفرتاضات والتحليالت اليت قام با صندوق النقد 

فقد افرتض صندوق النقد الدويل أن قطاع  2002الدويل. ولكي يتم تقييم الناتج احمللي الكي لعام 
كانت عليه عام  قد بقيت على ما النفط هو الذي يقود حتديد الناتج احمللي الكلي وأن بقية القطاعات

 15.2هو  2002. وعلى أساه هذا االفرتاض قدر الصندوق أن الناتج احمللي الكلي لعام 2001
ا وقد سبب هذا االخنفاض التقليل الشديد 2001يف املائة عن عام  20مليار دوالرا أي باخنفاض قدره 

اليت ” تقارير املتابعة“حظ أن التقديرات الواردة يف يف املائة من إنتاجه. ويال 20يف إنتاج النفط مبا يعادل 
يصدرها البنك الدويل واألمم املتحدة معاا هي أعلى بكثري من تقديرات الصندوق ولذلك اعتربت كحد 

هذه التقديرات حلساب احتياجات بعض ” مدى“التايل. وقد استخدم متوسط  2أقصى يف اجلدول رقم 
 القطاعات.

فقد ربط صندوق النقد الدويل الناتج احمللي الكلي بثالث نطورات:  2003أما بالنسبة لعام  
يف  30يف املائة)؛ النقص يف إنتاج الكهرباء (الذي قل بنسبة  40مشاكل إنتاج النفط (الذي قل بنسبة 

املائة) واإلغالق املؤقت أو الدائم ملعظم شركات القطاع العام. ونظرا هلذه التطورات فقد قدر الصندوق أن 
يف املائة تقريبا. وقد استخدمت هذه الطريقة يف  22لناتج احمللي الكلي اإلمسي سوف ينخفض مبعدل ا

على أساه املعلومات الرمسية للناتج احمللي  2005-2002استخالص احلد األقصى لتقديرات األعوام 
 .2001الكلي عام 

صر السكاين الذي مت عام وقد وضعت التقديرات السكانية على أساه املعلومات الواردة يف احل 
يف املائة تقريبا يف كل عام. ويف حني أن عدة  2.97وتفرتض هذه التقديرات زيادة قدرها  1997

عناصر قد أثرت التطور السكاين يف العراق على مر السننيا فإن حساب البيانات السكانية على هذا 
عاملي واليت قدرت على أساه تسجيل األساه يتفق عموما مع التقديرات اليت وضعها برنامج الغذاء ال

 املستفيدين من املساعدات الغذائية.
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 االفتراضات االقتصادية – 2جدول رقم 

 2001 2002 2003 2004 
 27.1 26.3 25.5 24.8 عدد السكان (باملاليني)     

 30 22- 21- 12- النمو يف الناتج احمللي الكلي اإلمسي
 20-15 16-12 20-15 25-19 وع الناتج احمللي الكلي السنوي (مبليارات الدوالرات)جمم

 760-570 610-450 790-600 1 020 – 770 نصيب الفرد من الناتج احمللي الكلي (بالدوالر)
 ألف يعملون يف شركات القطاع العام) 500مليون شخص (منهم حوايل  1.5 – 1.3 )2003العمالة يف القطاع العام (افرتاضات يف �اية 

صادر: اإلدارة املركزية لإلحصاء يف العراقا صندوق النقد الدويل وتقارير املتابعة اليت تصدرها األمم امل
 املتحدة والبنك الدويل معا.
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 الجداول التفصيلية لكل قطاع – 2ملحق رقم  
  
االحتياجات الكلية لكل قطاع حسب ما يلي: (أ) االحتياجات االستثمارية؛  3يبني اجلدول رقم  

ينتظر  تكلفة املعونة الفنية والتدريب؛ (ج) املصروفات اجلارية املرتبطة باالستثمارات املقرتحة. وال (ب)
مليار دوالر على مدى السنوات  1.9تغطية املبالغ املطلوبة لصيانة وتشغيل االستثمارات (ويبلغ جمموعها 

عترب هذه التكلفة احتياجا ماليا إضافيا لضمان األربع) يف املوازنة العراقية يف الفرتة األوىل ملا بعد األزمة. وت
 سالمة واستمرارية االستثمارات.

بشكل خمتصر للعناصر  –االحتياجات التفصيلية  12-4إىل رقم  1-4وتبني اجلداول من رقم  
 األساسية لكل قطاع إلعادة البناء واإلعمار يف العراق.
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 بناء واالستثمار والتعاون الفني والصيانة حسبتقديرات المبالغ المطلوبة إلعادة ال - 3جدول رقم 

  (بماليين الدوالرات) 2007-2005، 2004كل قطاع للسنوات 

 القطاع
2004 2005-2007 

 صيانة استثمارات صيانة استثمارات
 360   9 745 119   2 377 الكهرباء     
  9 711  2 203 استثمارات 
  34  174 ؤسسيةمعونة فنية/بناء القدرة امل 
 360    119    تكاليف الصيانة والتشغيل 

 334   2 366 82   1 043 النقل واالتصاالت الالسلكية
  2 366  1 043 استثمارات ومعونة فنية لبناء القدرة املؤسسية 
 334    82    تكاليف الصيانة والتشغيل 

  993  425 اإلسكان
  983  417 استثمارات 
  10  8 ة لبناء القدرة املؤسسيةمعونة فني 

 1.4 303 0.5 110 إدارة المناطق الحضرية
  285  99 استثمارات 
  18  11 معونة فنية لبناء القدرة املؤسسية 
 1.4  0.5  تكاليف الصيانة والتشغيل 

 326   4 961 90   1 881 المياه والصرف الصحي وإزالة المواد الصلبة
  4 833  1 824 استثمارات 
  88  57 معونة فنية/بناء القدرة املؤسسية 
 326    90    تكاليف الصيانة والتشغيل 

  295  61 شركات القطاع العام
  295  61 معونة فنية/بناء القدرة املؤسسية 

  296  44 مناخ االستثمار
  296  44 معونة فنية/بناء القدرة املؤسسية 

 159.6 3 800 46.1 1 005 والتعليم العالي التعليم العام
  3 190  832 استثمارات ومعونة فنية/بناء القدرة املؤسسية 
  610  173 أجهزة وكتب مدرسية 
 159.6  46.1  تكاليف الصيانة والتشغيل 

 15   1 797 46.1 1 230 الزراعة والموارد المائية
  1 565  488 استثمارات 
  24  11 معونة فنية/بناء القدرة املؤسسية 
  208  731 مدخالت زراعية 
 15     5 تكاليف الصيانة والتشغيل 

  10  71 لمالي3Bالقطاع ا
  4  36 استثمارات 
  6  35 معونة فنية/بناء القدرة املؤسسية 

     اإلدارة الحكومية وتطبيق القانون والمجتمع المدني واإلعالم
  288  99 استثمارات ومعونة فنية والصيانة 

 49.5 410 64.5 375 التشغيل
  393  338 استثمارات 
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 القطاع
2004 2005-2007 

 صيانة استثمارات صيانة استثمارات
  17  37 معونة فنية      
 49.5  64.5  تكاليف الصيانة والتشغيل 

 104   154 35   80 رفع األلغام
  154  55 استثمارات 
  -  25 معونة فنية/بناء القدرات املؤسسية 
 104    35    تكاليف الصيانة والتشغيل 
 48   1 100 20   500 لصحةا
  1 100  500 استثمارات ومعونة فنية 
 48    20    تكاليف الصيانة 

  26 518  9 301 المجموع التقديري لالستثمارات

  442.1  المجموع التقديري لتكاليف الصيانة
349.5 

1 
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 قطاع التعليم  1-4جدول رقم  
 2007-2005واألعوام  2004احتياجات إعادة البناء لعام 

  لدوالرات)(بماليين ا
 2004 الال

2005-
 الموع 2007

    التعليم االبتدائي والثانوي    
(إعادة تعمري املباين املدرسية 

27F

28(    145  217.4 362.4 
(فصول إضافية/خدمات أخرى 

28F

29(    58  134.8 192.8 
(هدم وبناء مداره جديدة 

29F

30(    96     72    16 
(ره جديدةبناء مدا 

30F

31(   324     756   080 1 
(تكلفة أجهزة املعامل يف املداره الثانوية 

31F

32(    55     125   180 
 0.20 0.10 0.10 تكلفة األثاث املدرسي 
 5.2  3.4   1.8  نظم املعلومات والتنمية اإلدارية والسيارات 
 60   45      15    مواد للمداره الفنية واملهنية 
 111   77      34    جهزة يف املداره الفنية واملهنيةتصليح األ 
 4.9  3.4   1.5  سبل املواصالتا حافالتا ناقالت 

    التعليم العالي
 439     43      - إعادة بناء وتأهيل املعاهد الفنية 
 100     - 100    إعادة بناء وإصالحات عاجلة 
 1 317     1 31      - إعادة بناء وعهيز اجلامعات 
 4 022.12 3 190.1 832    مجموع االستثمارات    
 348.6   269.3 79.3 سلع مختارة    
 95.8   73.7 22.1 تكلفة الكتب املدرسية 
    تكلفة األدوات املدرسية 
 393.9   267.7 72.2 تكلفة املواد التعليمية لوزارة التعليم العايل 
    

4B4 805    3 800    1 005    ارات والسلع المحددةمجموع االستثم 
    

5B206 160 46 مصاريف الصيانة والتشغيل 
    

__________ 
من املباين املدرسية حيتاج إىل إعادة التعمري واإلصالحا  %80تبني تقديرات وزارة الرتبية والتعليم أن  )28(

يف عام  %40ا و 2004توفريه يف عام من جمموع االحتياجات يتم  %40وقد افرتض أن 
 .2006يف عام  %20ا و 2005

فصول ومراحيض وأماكن لأللعاب  6من املداره حتتاج فصوال إضافية ما بني فصلني أو  15-20 )29(
 دوالر لكل مدرسة. 45 000فصول تكلف  4الرياضية. وقد قدرت وزارة الرتبية والتعليم أن إضافة 

مدرسة حتتاج إىل إعادة بناء كاملا وتكلف بناء املدرسة الواحدة  700والتعليم أن قدرت وزارة الرتبية  )30(
 ألف دوالر لكل مدرسة. 240

مدرسة الستيعاب الزيادة  4 500قدرت وزارة الرتبية والتعليم أن عدد املداره اجلديدة املطلوب هو  )31(
 أو ثالث يوميا. السكانية وختفيف العبء على املداره اليت تعمل على نظام فرتتني

من املداره احلالية حتتاج  %90يبني املسح الذي أجرته وزارة الرتبية والتعليم ومنظمة اليونسكو أن  )32(
 إىل عديد أو إحالل أجهزة معاملها.
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 قطاع الصحة  2-4جدول رقم 

 
  (بماليين الدوالرات) 2007-2005واألعوام  2004احتياجات إعادة البناء لعام 

 2004 الال
2005-
 الموع 2007

    
6Bاالستثمار    

قرابة مليار دوالر لقطاع الصحة إال أن احتياجات  2004لعام توفر املوازنة العراقية  
مليار دوالر على أساه تقدير تكلفة الرعاية الصحية  1.5إعادة التأهيل والتشغيل تبلغ 

(دوالر يف العام الواحد 70لكل فرد واليت تبلغ 
32F

ومبا أن املرتبات واألجور واملصروفات  )33
ازنة احلكوميةا فإن الفجوة التمويلية املطلوبة هي تغطيها مجيعا املو  2004التشغيلية لعام 

لسد االحتياجات االستثماريةا أي ملواجهة نفقات اإلصالح وإعادة التجهيز والتعمري 
وشراء املعدات الضرورية اليت طاهلا العطب واإلمهال ألكثر من حقبة كاملة. وكذلك 

 لشراء املواد الطبية واألدوية الضرورية.

500 100 1 600 1 

قديرات يف االعتبار احلاجة إىل إحالل أو إعادة عهيز املستشفيات قد أخذت الت 
والعيادات واملعامل. وقد أخذت املعلومات عن قطاع الصحة من تقارير املتابعة اليت 
تصدرها األمم املتحدة والبنك الدويل لقطاع الصحةا العدد الصادر يف أغسطس 

وقد مت حتليل بعض البدائل  ا وكذلك التقديرات اليت قدمتها سلطة التحالف.2003
لتقدير املتطلبات املالية على أساه منوذج االنفاق على قطاع الصحة يف دول مماثلة.  
كذلك أخذت عدة بدائل لتحديد عدد املستشفيات والعيادات اليت حتتاج إىل اإلحالل 

 البناء.أو إعادة التجهيزا واملساحة اليت يشغلها كل سرير وتكلفة املرت الواحد عند إعادة 

   

    
__________ 

نظرا لعدم توفر املعلومات املالية احلالية واملاضيةا وكذلك عدم وجود بيانات مثبتة عن االحتياجات  )33(
كان يف العراقا ونظرا كذلك لالتفاق على مبدأ أن النظام القدمي املبين على أن الرعاية الصحية للس

الصحية هي رعاية تقدمها املستشفياتا والذي ينبغي أن يتوقف العمل بها فلم يكن من املمكن استخدام 
يقة املقارنة املدخل احلديث (نظام املدخالت) يف حساب املتطلبات املالية. وهلذا السبب مت استخدام طر 

مع ما تنفقه دول مماثلة من الناحية االقتصادية واالجتماعيةا مث أخذ يف االعتبار أن البنية التحتية يف 
القطاع الصحي العراقي قد تدهور بشكل ملحوظ عما هو موجود يف دول املقارنة. وقد مت االتفاق على 

ويل ومنظمة اليونيسيف وسلطة التحالف وممثل استخدام هذه الطريقة بني منظمة الصحة العاملية والبنك الد
مليار دوالر  1.6عراقي للوزير اجلديد لوزارة الصحة. وقد نتج عن هذه الطريقة أن الفجوة التمويلية تبلغ 

. هذه الفجوةا تعكس فرقا يف األرقام عما 2004مليون لعام  500على مدى السنوات األربعا منها 
تتضمن مليار دوالر لقطاع الصحة. وميكن عسري  2004ليت قدرت أن موزانة قدرته وزارة املالية العراقية ا

هذه الفجوة باستخدام تكلفة املواد الصحية اليت ال زالت ضمن برنامج النفط مقابل الغذاءومن مشاركة 
سلطة التحالف واملنظمات الدولية والدول املاحنة. وقد مت حتديد هذه التقديرات على أساه مستوى 

ن االنفاق على قطاع الصحة لكل فرد من السكان وكذلك مستويات الناتج احمللي الكلي يف معقول م
دوالر لكل فرد يف السنة  70املاضي ويف احلاضرا بعد أن متت مقارنتهاا بدول أخرى يف املنطقةا وهو 

من هذا  %80دوالر من الناتج احمللي الكلي). وبافرتاض أن  1 000سنت لكل  7الواحدة (أي 
دوالر للفرد الواحد توفر وزارة املالية منها  56نفاق يكون انفاقا عاما يكونا االحتياجات املالية بواقع اال

مليون  500هو مبلغ  2004دوالرا أي يكون جمموع الفجوة املالية لعام  19دوالر وتكون الفجوة  37
 دوالر.
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 2004 الال

2005-
 الموع 2007

 1 600 1 100 500 مجموع التقديرات لسد الفجوة في االحتياجات المالية    
     

 قطاع التشغيل وخلق فرص العمل  3-4جدول رقم 
 2007-2005واألعوام  2004احتياجات إعادة البناء لعام 

  مباليني الدوالرات)(
 2004 الال

2005-
 الموع 2007

 1 600 1 100   500 معونة الفنيةال    
 20 15   5 بناء القدرة املؤسسية ملكاتب العمل 
 2.5 1.5 1 تدريب موظفي هيئة توحيد املقاييس 
بناء القدرة املؤسسية على املستوى الوطين حلماية الموعات اليت أخرجت من أماكن  

 معيشتها
22 - 22 

 9 - 9 مساعدات قانونية للعائدين والتمعات اليت تئويهم 
 53.5 16.5 37 مجموع المعونة الفنية

    
    االستثمار

 158   105   53 خدمات البلديات -العمل املكثف  
 24   18   6 إعادة تأهيل املباين العامة -العمل املكثف  
 352.8 202.8 150 إعادة تأهيل البنية التحتية والتشييد اجلديد -العمل املكثف  
 12   9   3 خاصة باملرأة وتقدمي القروض هلابرامج تشغيل  
 5   - 5 برامج تشغيل تستهدف الشباب 
 8   - 8 مشروعات صغرية إلعادة البناء يف التمعات اليت يعيش فيها العائدون 
 47.5 28.5 19 إعادة تأهيل هيئة توحيد املقاييس وحتديث أجهزتا وأدواتا 
 39   - 39 مساعدة املخرجني من ديارهمبناء الشبكات االجتماعية وآليات  
 45   - 45 بناء املالجئ والبنية التحتية ملناطق العائدين 
 40   30   10 القطاع املختلط 
 731.3 393.3 338 مجموع االستثمار    
 785   410   375 مجموع المعونة الفنية واالستثمار    

    المصروفات الجارية
 26   19.5 6.5 ت وخدمتهاصيانة املنقوال 
 40   30   10 القطاع املشرتك 
 24   - 24 مصاريف انتقاالت للعائدين 
 24   - 24 مساعدة إضافية عاجلة للعائدين 

 114   49.5 64.5 مجموع المصروفات الجارية
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 قطاع المياه والصرف الصحي  4-4جدول رقم 

 
 2007-2005واألعوام  2004احتياجات إعادة البناء لعام 

   (بماليين الدوالرات)
 2004 الال

2005-
 الموع 2007

    
    االستثمار    
 247.29 - 247.29 إعادة بناء وتأهيل شبكات املياه وشبكات الصرف الصحي وأماكن تفريغ املواد الصلبة 
 4 049.67 3 112.17 937.5 والتوسع يف الشبكات 1991استثمارات لرفع قدرة البنية التحتية إىل ما قبل عام  
 180     - 180    تسديد مطالبات املتعاقدين يف قطاع املياه والصرف الصحي 
 7.5  2.5 5 أولوية أوىل: إعداد خطة شاملة لقطاع املياه والصريف الصحي 
 505.62 414.99 108.76 %98إىل  %60أولوية ثانية: زيادة احلصول على مياه الشرب يف املناطق احلضرية من  
 691.27 600.64 90.63 %90إىل  %30أولوية ثالثة: زيادة احلصول على مياه الشرب يف املناطق الريفية من  
 73.18 52.79 20.39 %30إىل  %60أولوية رابعة: تقليل اخلسائر يف املياه من  
 618.10 436.83 181.27 %90إىل  %45ن أولوية خامسة: زيادة خدمات الصرف الصحي يف املناطق احلضرية م 
 215.52 174.73 40.79 %75إىل  %10أولوية سادسة: زيادة خدمات الصرف الصحي يف الريف من  
 100     80    20    أولوية سابعة: حتسني العمليات اإلدارية يف جمال إزالة املواد الصلبة 
 137.54 85.96 51.58 والتشغيل والصيانةأولوية ثامنة: استخدام تقنية املعلومات يف التخطيط  

    
 6 842     4 961    1 881    مجموع االستثمارات

    
    النفقات الجارية

 416     325.56 90.43 تكاليف التشغيل والصيانة 
    

 7 258     5 108    1 928    المجموع الكلي لالستثمارات والتشغيل والصيانة
    

    
 



 

87 
 

  

  
 قلقطاع الن  5-4جدول رقم 

 
 2007-2005واألعوام  2004االحتياجات إلعادة البناء لعام 

 (بماليين الدوالرات)

 2004 
2005-
 الموع 2007

    رق والجسور7Bالط    
    

    االستثمار 
 17     10     7   إعادة البناء والتأهيل  
 2    1.5   0.5 معدات ومعونة فنية إلدارة الطرق واجلسور  
إعداد خطة للطرق والطرق السريعة؛ إعداد خطة إلعادة تنظيم اهليئة العامة للطرق   

 والكباري (لتصبح اهليئة العامة للطرق السريعة) 
0.5   1.5    2 

 7    3.5   3.5 جسور عائمة 4استبدال   
 219    189      30   كم)  150( 1استكمال أعمال الطريق السريع رقم   
  600كم طرق أساسية؛   750كم من الطرق السريعةا   100برنامج إعادة تأهيل الطرق (  

 كم طرق ريفية)  250كم طرق ثانوية و 
29.05 178.45 207.45 

 18    18     - جسور عائمة 5استبدال   
 18    12.6 5.4 جسور 10إعادة تأهيل   
 50    45    5    1بناء روابط جديدة للطريق السريع رقم   
 70    67    3   كم من الطرق)  400توسيع بعض الطرق الرئيسية وإزدواجها (برنامج حلوايل   
 30    26.25 3.75 كم)  400طرق ريفية (حوايل   
 36    36    - طرق سريعة يف املناطق احلضرية وطرق دائرية وخمارج  

    
 677    589    88   مجموع االستثمارات المطلوبة 

    
12Bمدنيالطيران ال    

    االستثمار 
 153    85.8  67.2 إعادة تأهيل مطار بغداد الدويل (واحلصول على شهادة املنظمة الدولية للطريان املدين)  
 56    27    29   مطار البصرة  
 16.7 3.5  13.2 مطار املوصل (واحلصول على شهادة املنظمة الدولية للطريان املدين)  
 100    70    30   نظام إدارة حركة الطريان واملراقبة  
 3    1.5  1.5 وضع خطة شاملة للطريان املدين والتدريب  

    
 329    188    141   مجموع االستثمارات المطلوبة 

    
13Bالموانيء    

    االستثمار 
 2    1    1   وضع خطة شاملة للمواينء وإعادة هيكلة املواينء  
 30    20    10   احلفر والتعميق  
أجهزة ومعدات لنظام احلركة البحرية والقيادة ومراقبة التلوثا أجهزة اإلطفاء ومراقبة املواينء   

 وأجهزة السالمة البحرية واالستعداد للطوارئ
  15    20    35 

 100    70    30   إعادة تأهيل اهلياكل يف املواينء  
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 قلقطاع الن  5-4جدول رقم 

 
 2007-2005واألعوام  2004االحتياجات إلعادة البناء لعام 

 (بماليين الدوالرات)

 2004 
2005-
 الموع 2007

 40    25    15   لنقلأجهزة الرفع وا      
    

 207    136    71   مجموع االستثمارات المطلوبة 
    

14Bالسكك الحديدية    
    االستثمار 
 9    3    6   إعادة البناء والتأهيل  
 0.5 - 0.5 دراسة إعادة هيكلة السكك احلديدية   
 6    4.5 1.5 حتديث مركز التدريب التابع للسكك احلديدية  
 10    6    4   بناء رصيف للحاويات يف بغداد مبا يف ذلك معدات الرفع للشحن والتفريغ  
 169    117    52   أولوية أوىل: استعادة النظام للعمل بكامل طاقتة  
دراسة لتصليح وإعادة تأهيل العربات والسكك احلديدية ونظام التأشري واالتصاالت  -  

 الالسلكية
  1    3    4 

 20    13    7   إعادة بناء وتأهيل مجيع احملطات يف بغداد واحملافظات  
 40    30    10   إعادة تأهيل املعدات والعربات  
 30    20    10   نظام التأشري بني بغداد والبصرة وأم القصر -  
 47    30    17   واحلديثةنظام التأشري بالراديو يف بغداد واملوصل والقّيم وأخشاط وكريكوك وباجي  -  
 25    18    7   إعادة تأهيل الورش يف بغداد والقيم وكركوك -  
    أولوية ثانية: استعادة النظام للعمل بكل طاقته  
كيلومرت) حسب   536البصرة وأم القصر ( –استبدال الشريط احلديدي بغداد  -  

 اإلصالحات اجلارية املواصفات احلديثة بدال من
  38 
  35 

   218 
   210 

   256 
   245 

 5    4    1   إعادة تأهيل ورشة أبو غريب -  
 6    4    2   إدخال نظام االتصاالت باخليوط املضيئة -  
 -أولوية ثالثة: استعادة النظام للعمل بكل طاقتها استبدال الشريط احلديدي من طريق بغداد   

 كم) بدال من اإلصالحات اجلارية  524لسورية (املوصل والياربية على احلدود ا
  35    210    245 

    
 1 120    893    227   مجموع االستتثمارات المطلوبة 

    
    النقل العام

    االستثمار 
 10    4    6   إعادة البناء والتأهيل  
 0.5 - 0.5 معونة فنية لتأجري مواقف احلافالت  
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 قلقطاع الن  5-4جدول رقم 

 
 2007-2005واألعوام  2004االحتياجات إلعادة البناء لعام 

 (بماليين الدوالرات)

 2004 
2005-
 الموع 2007

 0.5 - 0.5 لنقل العامدراسة لتنظيم ومراقبة ا      
 1.5 1    0.5 دراسة إلجياد مسارات سريعة ونظام للنقل السريع بني بغداد والبصرة  
 10 10 - تطبيق نظام املسارات املخصصة للحافالت  

    
 23 15 8 مجموع االستثمارات المطلوبة 

    
    الشحن البري

    االستثمارات 
 0.5 - 0.5 إصالح نظام الشحن الربي  

    
 0.5 - 0.5 مجموع االستثمارات المطلوبة 
 99 75 24 مجموع السلع والخدمات المطلوبة في قطاع النقل 
 2 030 1 561 469 مجموع تكلفة إعادة بناء قطاع النقل 

 



 

90 
 

  

  
 قطاع االتصاالت الالسلكية  6-4جدول رقم 

 
 2007-2005واألعوام  2004احتياجات إعادة اإلعمار لعام 

  دوالرات)(بماليين ال

 2004 
2005-
 الموع 2007

        
 254 16 238 االستثمار

 20 8 12 املرحلة األوىل من االستشارات لتقوية املؤسسات 
 20 10 10 إنشاء هيئة رقابية مستقلة 
 30 20 10 استشارات فنية لوضع نظم اإلدارة يف اهليئة الرقابية 
 885 651 234 %8تصاالت لتصل إىل كثافة قدرها توسيع الشبكة األساسية لال 
مرحلة أوىل من إنشاء شبكة اتصاالت أساسية للخطوط اخلارجية وشبكة للمعلومات مبا  

 يف ذلك ربط االتصاالت مع حمافظات الشمال
40 80 120 

 50 20 30 مرحلة أوىل من عمليات التشغيل ونظم الدعم 
    

 1 379 805 574 ةمجموع االستثمارات المطلوب 
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  قطاع الكهرباء  7-4جدول رقم 

 2007-2005واألعوام  2004احتياجات إعادة البناء لعام 
  (بماليين الدوالرات)

 الموع 2005-2007 2004 
        

 5    - 5 تجديد المباني وتأهيلها
    عمليات إعادة البناء والتأهيل

 3 982.2 2 331    1 651.2 التوليد - 
 606.7 313    293.7 بث الطاقة - 
 514.7 214.3 273.4 احملطات الفرعية - 
 1 196.6 834.6 362    التوزيع - 
 88.4 34    54.4 (سكادا) - 
 1.2 - 1.2 استثمارات خمتلفة - 

    
    استثمارات جديدة

 4 640    4 443    197    التوليد - 
 518.5 385    133.5 بث الطاقة - 
 554.5 464.5 90    احملطات الفرعية - 
 1 188.5 1 075.7 112.8 التوزيع - 
 82.9 62.6 20.3 (سكادا) - 

    
 1 465.2- 473.7- 991.5- املكونات اليت متول من برنامج النفط مقابل الغذاء

 11 914    9 711    2 203    االستثمار الصافي المطلوب
    

 54    34    20    ونة فنية لبناء القدرة املؤسسيةمع
 153.9 - 153.9 األمن

    
 12 122    9 745    2 377    مجموع االستثمار والمعونة الفنية

    
 478.8 359.6 119.2 جمموع نفقات الصيانة والتشغيل
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 قطاع اإلسكان وإدارة األراضي  8-4جدول رقم 

 (بماليين الدوالرات) 2007-2005واألعوام  2004احتياجات إعادة البناء لعام 
 

 2004 
2005-
 الموع 2007

    نفقات اإلسكان وإدارة األراضي    
    معونة فنية

 5 3 2 بناء القدرة املؤسسية: تدريب ورحالت دراسية 
 8 5 3 مراجعة سياسات اإلسكان واألراضي وإعداد بدائل لإلصالح 
اإلسكان بغية إصالح النظم وإطالق حرية سوق االئتمان على مراحل  مراجعة سياسات بنك 

 وإعداد البدائل اإلصالحية
3 2 5 

 18 10 8 مجموع المعونة الفنية لإلسكان    
    االستثمار    
 5 3 2 نظم معلومات وتكنولوجيات االتصاالت 
 1 100 825 275 على عشر سنوات)وحدة  110 000توفري اإلسكان ملن ُأخرجوا من ديارهم ( 
 125 25 100 منزل) 5 000تصليح وإعادة بناء املساكن اليت دمرتا احلروب ( 
 50 40 10 برنامج عرييب للمشاركة بني القطاعني العام واخلاص يف جمال اإلسكان وتوفري األراضي 
 120 90 30 عشر برنامج لتحسني النواحي اليت هي دون املستوى يف عواصم احملافظات الثمان 
 1 400 983 417 مجموع االستثمارات في قطاع اإلسكان    
 1 418 993 425 مجموع المعونة الفنية واالستثمارات في قطاع اإلسكان    
    نفقات إدارة األراضي    

    معونة فنية
 20 12 8 تدريب ورحالت دراسية* 
 9 6 3 عاصمة بغداد فقط)تعبئة املوارد احمللية وتقوية املؤسسات (يف ال 
 29 18 11 مجموع المعونة الفنية إلدارة المناطق الحضرية    
    االستثمار    
يف ذلك احلدائق واألرصفة  برنامج ينفذ على مدى عشرون عاما إلعادة تأهيل ممتلكات البلديات مبا 

 مليون مرت مربع من الطرق* 70وإعادة رصف 
21 63 84 

 100 75 25 ييب ملشاركة القطاعني العام واخلاص يف تقدمي اخلدمات البلدية*برنامج تدر  
 180 135 45 برنامج ينفذ على مدى عشرون عاما لالستثمار يف املدن ووضع اسرتاتيجية لتنمية املدن 
 383 285 99 مجموع االستثمارت إلدارة المناطق الحضرية    
 413 303 110 ارات في المناطق الحضريةمجموع المعونة الفنية واالستثم    
 1.8 1.35 0.45 نفقات تشغيل وصيانة    
    

 مبا يف ذلك بلدية العاصمة بغداد. * 
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 قطاع الزراعة  9-4جدول رقم 

 (بماليين الدوالرات) 2007-2005واألعوام  2004احتياجات إعادة البناء لعام 
 

 الموع 2005-2007 2004 
    االستثمار    

    ة فنيةمعون
 0.3 - 0.3 إعداد قاعدة بيانات عن ملكية األراضي 
 20    15    5    دراسات لوضع سياسات القطاع 
 15    9    6    البحوث الزراعية 
 35    24    11    المجموع الفرعي للمعونة الفنية    
    استثمارات رأسمالية    
 1 524    1 281    243    الري 
 59    45    14    إنتاج احملاصيل 
 119    57    62    إنتاج حيواين 
 32    26    6    املزارع السمكية 
 72    38    34    الغابات والتشجري 
 19    8    11    املساعدة الفنية للمزارعني 
 22    12    10    إنتاج البذور 
 8    6    2    احلجر الصحي للنبات واحليوان 
 10.2 9    1.2 إدارة متكاملة ملنع اجلرذان 
 28    29    29    توفري االحتياجات الزراعية للمجموعات الضعيفة 
 38    20    18    دعم اخلدمات الزراعية 
 1    - 1    معمل حتليل الرتبة 
 OFWM    1    3    4 
 2 088    1 589    499    رات الرأسماليةالمجموع الفرعي لالستثما    
    المدخالت الزراعية    
 378    114    264    أمسدة 
 32    13    19    بذور 
 161.2 80.6 80.6 مبيدات حشرية 
 220    - 220    معدات زراعية 
 148    - 148    غذاء حيواين 
 939.2 208.6 731.6 المجموع الفرعي للمدخالت الزراعية    
 30 027.2 1 797.6 230.6 المجموع االستثمارات الكلية    
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شركات القطاع العام والمالية ومناخ االستثمار احتياجات إعادة   10-4جدول رقم 

 2007-2005واألعوام  2004اإلعمار لعام 
  (بماليين الدوالرات)

 2004 
2005-
 الموع 2007

    شركات القطاع العام    
    ةمعونة فني

 200    170    30    نفقات اإلصالح اإلداري 
 156    125    31    نفقات خاصة بربنامج العمالة: اإلدارةا االتصاالتا التدريبا واإلرشاد

 356    295    61    مجموع المعونة الفنية لإلصالح اإلداري والبناء المؤسسي    
    نفقات القطاع المالي    

    لإلشراف المصرفيمعونة فنية 
 0.9 0.6 0.3 مستشار مقيم ملدة ثالث سنوات  -أ  
 2    - 2    إنشاء قاعدة بيانات -ب  
نظم املعلوماتا وضع إطار  –خدمات استشارية (وضع نظم وإجراءات التفتيش  -ج  

 لإلشراف على املصارفا إعداد كتيب إرشادي)
   3 -    2 

 1.5    - 1.5 التدريب -د  
    معونة فنية للبنوك

 3    - 3    دراسة حتليلية وتقارير –عقد إلدارة مصرف الرافدين ومصرف الرشيد   -أ  
 9.6 4.8 4.8 أشخاص لكل مصرف 8عقد إدارة ملدة عامني على األقل بواقع  -ب  
 3    - 3    عقد إدارة ملصرفني متخصصني متلكهما الدولة -ج  
 9.6 4.8 4.8 أشخاص لكل مصرف 8رة ملدة عامني على األقل بواقع عقد إدا  -د  
 2    - 2    تدريب على األعمال املصرفية اإللكرتونية -هـ  
 3    - 3    تدريب على األجهزة واإلجراءات اجلديدة  -و  
 39.6 10.2 29.4 مجموع المعونة الفنية لقطاع المصارف    
    االستثمار    
 1    - 1    نشاء البنية التحتية للمعلومات لإلشراف على املصارفإ  -أ  
 2.5  2.5 إعادة عهيز فروع املصارف اليت دمرت -ب  
 1.5  1.5 حتديث املصارف القائمة (ومل تدم) -ج  
 8     8    عهيز املقار الرئيسية للمصارف  -د  
 2.3  2.3 إنشاء نظام مصريف إليكرتوين  هـ 
 4     4    ربط املقار الرئيسية إليكرتونيا مع فروعها  -و  
 16     16    إنشاء البنية التحتية للمعلومات لعمليات احملاسبة االئتمان يف املقار الرئيسية  -ز  
 5.5  5.5 إنشاء البنية التحتية للمعلومات اإللكرتونية يف فروع املصارف  -و  
 40.8 - 40.8 لقطاع المصارف مجموع االستثمارات المطلوبة    
    مناخ االستثمار    

 340    296    44    معونة فنية واستشارات يف جمال السياسات
 340    296    44    مجموع المعونة الفنية لبناء القدرة في مناخ االستثمار    
 776.4 601.2 175.2 ع العام والمالية ومناخ االستثمارالمجموع الكلي للمعونة الفنية واالستثمارات في شركات القطا     
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 قطاع نزع األلغام  11-4جدول رقم 

 (بماليين الدوالرات) 2007-2005واألعوام  2004االحتياجات لعام 
 

 2004 
2005-
 الموع 2007

    المعونة الفنية    
 21    - 21    الدفاع املدين 
 4     4     الوسط واجلنوب)إنشاء أربع منظمات غري حكومية (يف 
 25     25    مجموع المعونة الفنية    
    االستثمارات    
 1     1    إنشاء نظام مراقبة للمصابني 
 3     3    إجراء مسح ألثر األلغام 
 204.9 153.7 51.2 أجهزة وسلع مطلوبة (وصيانتها) 
 234    154    55    مجموع االستثمارات    
 234    154    80    مجموع المعونة الفنية واالستثمارات إزالة األلغام    

    النفقات الجارية والصيانة
 16    12    4    الدفاع املدين 
 122.47 91.82 30.65 خرباء إزالة األلغام وخدمات أخرى 
 138.47 103.82 34.65 مجموع النفقات الجارية والصيانة    
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 مؤسسات حكومية وتطبيق القانون والمجتمع المدني واإلعالم  12-4م جدول رق 
 2007-2005واألعوام  2004احتياجات إعادة البناء لعام 

   (بماليين الدوالرات)
 الموع 2005-2007 2004 
    دارة المحلية*8Bاإل    

    معونة فنية
 0.46 00 0.46 دعم جملس احلكم وجلنة الدستور 
 2.1 0.8 1.9 إنشاء جهاز اخلدمة املدنية 
 5.0 3.75 1.25 دعم وزارة األشغال العامة 
 7.2 5.40 1.8 بناء القدرات يف احملافظات والبلديات 
 5.2 3.90 1.3 دعم الالس احمللية (التشريعية) 
 2.1 1.0 1.1 وضع وتبسيط اإلجراءات اإلدارية 
 1.0 1.0  واإلداريةأنشطة خمتلفة يف املراجعة احلسابية  
دراسة هياكل الرواتب واألجورا مراجعة قانون املشرتياتا االنتقال بني الوظائفا إدخال  

 نظم املعلومات
3.1 3.0 6.1 

 29.76 18.85 10.91 مجموع المعونة الفنية لإلدارة المحلية    
    االستثمارات    
 0.73  0.73 إنشاء وعهيز معهد اإلدارة العامة 
 20    - 20    إعادة تأهيل وزارة األشغال** 
 1.7 5.1 1.7 أجهزة مكتبية ملكاتب احملافظات والبلديات 
 0.3 0.5 0.3 إدخال نظام معلومات يف وزارة األشغال 
 0.03 - 0.03 أجهزة مكتبية للجنة الدستور 
 29.76 6.60 22.76 مجموع االستثمارات لإلدارة المحلية    
 59.12 25.45 33.67 مجموع المعونة الفنية واالستثمارات لإلدارة المحلية    
    

9Bالمجتمع المدني    
    المعونة الفنية

 8     6.0 2     صندوق لدعم البناء املؤسسي للمنظمات 
 0.77 0.6 0.17 دعم أنشطة التوعية 
 3.23 3.0 0.23 التدريب على التنظيم واإلدارة املالية والبشرية 
 3.81 3.0 0.81 دعم األنشطة يف جمال حقوق اإلنسان 
 0.39 - 0.39 دعم األنشطة اخلاصة بإعداد الدستور 
 1.97 1.5 0.47 دعم احملاسبة والرقابة املالية 
 3.89 3.0 0.89 دعم مراكز املساعدة القانونية 
 22.06 17.10 4.96 مجموع المعونة الفنية لمنظمات المجتمع المدني    
    الستثماراتا    
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 الموع 2005-2007 2004 
 نظم املعلومات واالتصاالت: أجهزة ومعدات ملختلف املنظمات     
 إقامة مراكز للمساعدة القانونية 

0.31 
1.28 

 
2.0 

0.31 
3.28 

 1.59 3.0 1.59 مجموع االستثمارات لمنظمات المجتمع المدني    
 27.15 20.6 6.55 ع المدنيمجموع المعونة الفنية واالستثمارات لمنظمات المجتم    
    

10Bتطبيق القانون    
    المعونة الفنية

 0.36 0.27 0.09 مراجعة اإلطار القانوين 
 0.8 0.60 0.2 دعم هيئة إصالح القضاء 
 1.76 1.32 0.44 دعم وحدة صياغة التشريعات 
 0.8 0.60 0.2 السجون 
 3.2 2.40 0.8 القضاء والنيابة واملدافعون 
 1.0 0.75 0.25 القضائي املعهد 
 0.8 0.6 0.2 معهد الطب الشرعي 
 1.28 0.96 0.32 املتابعة 
 0.44 0.33 0.11 العدالة يف املرحلة االنتقالية 
 1.6 1.2 0.4 كليات احلقوق واملعاهد 
 12.04 9.03 1.03 مجموع المعونة الفنية في مجال تطبيق القانون    
    االستثمارات    
 4.2 3.0 3.2 عهيز املؤسسات املذكورة أعالهإنشاء و  
 20 15 5 عهيز السجون وتأهيلها 
 2.0 1.5 0.5 إنشاء القدرة على املتابعة 
 0.28 0.21 0.07 العدالة يف املرحلة االنتقالية 
 8.00 6.00 2.00 تعليم القانون 
 20.00 - 20 إعادة عهيز البنية التحتىي للمحاكم** 
 54.48 23.71 30.77 موع االستثماراتمج    
 66.52 32.74 33.78 مجموع المعونة الفنية واالستثمارات في مجال تطبيق القانون    
    

11Bاإلعالم    
    المعونة الفنية

 0.55 0.3 0.25 وضع قانون ينظم العمل اإلعالمي ووضع اإلطار السياسي 
 2.90 2.45 0.45 تدريب الفنيني 
 0.13  0.13 ملي لإلعالمتنظيم مؤمتر عا 
 0.4 0.4  زيادة قدرة كلية الصحافة 

 0.35 0.35  التدريب على شؤون اإلعالم ملنظمات التمع املدين والعاملني
 3 3  إنشاء صندوق لتنمية اإلعالم 
 7.73 6.9 0.83 مجموع المعونة الفنية في مجال اإلعالم    
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 الموع 2005-2007 2004 
    االستثمارات    
 2  2 ة يف جمال اخلدمات األساسيةإنشاء قنوات معلوماتي 
 220 200 20 إنشاء شبكة وطنية للبث 
 0.4  0.4 إنشاء مراكز إعالمية يف بغداد وإربيل والبصرة 
 4.45 3 1.45 البنية التحتية لإلعالم املطبوع 
 1.5  1.5 عهيز اإلذاعات احمللية 
 2 2  بناء شبكة إنرتنت 
 230.35 205 25.35 ارات في مجال اإلعالممجموع االستثم    
 238.8 211.9 26.18 مجموع المعونة الفنية واالستثمارات في مجال اإلعالم    
المجموع الكلي للمؤسسات الحكومية وتطبيق القانون ومنظمات المجتمع المدني     

 واإلعالم
100.18 290.87 391.05 

        
 

ت احلكومية وتطبيق القانون هو أن األنشطة املشار إليها أهم ما يؤكد عليه التقرير بالنسبة للمؤسسا * 
ميكن تنفيذها قبل تشكيل حكومة عراقية منتخبة وشرعية وال بد من تقدير االحتياجات املستقبلية 

 هلذه القطاعات فيما بعد. أما التقديرات الواردة فهي متيل إىل اجلانب احملافظ.
أل�ا داخلة يف مشروعات البنية التحتية  2007-2005م ال تشمل احتياجات إعادة البناء لألعوا ** 

 حتت قطاع التشغيل وخلق فرص العمل.
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 3ملحق رقم 

 الهيكل القانوني الدولي للحكم
  
أعدت جمموعة األمم املتحدة للتنمية النص التايل لوصف املوقف احلايل يف العراقا ليكون خلفية  

 لقراءة هذا التقرير.

ويف ظل القوانني الدولية السارية مت االعرتاف بسلطات  1483من رقم مبوجب قرار جملس األ 
ومسؤوليات وواجبات كل من الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة كقوى حمتلة للعراق حتت قيادة 

 ”.السلطة“موحدة  يشار إليها فيما بعد بلفظ 

ار جملس األمن املشار إليه من السلطة ومتشيا مع ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويلا يطلب قر  
العمل على حتسني احلالة املعيشية للشعب العراقي من خالل اإلدارة اجليدة لألراضي العراقيةا خاصة 
العمل على استعادة الوضاع األمنية واالستقرار وخلق الظروف املواتية لكي يعرب الشعب بإرادته احلرة عن 

ار من كل املعنيني باألمر أن يقوموا بكل واجباتم اليت نص القانون مستقبله السياسي. كذلك يطلب القر 
وما نصت عليه قواعد الهاي لعام  1949الدويل عليها ويشمل ذلك على األخصا مؤمتر جنيف لعام 

 من حقوق وواجبات السلطة احملتلة. 1907

والعمل مع  أن يشكل الشعب العراقي مبساعدة السلطة 1483وقد أيد قرار جملس األمن رقم  
املمثل اخلاص لألمم املتحدةا إدارة حكومية مؤقتة وبصفة انتقالية ويديرها عراقيونا حىت يتم العراقيون 
تشكيل حكومة متثل الشعب العراقي ومعرتف با دولياا وتتوىل هذه احلكومة املسؤوليات اليت تقوم با 

 السلطة.

اجلهود الستعادة وإقامة املؤسسات الوطنية  كذلك يطلب قرار جملس األمن من األمم املتحدة بذل 
للحكم املمثل للشعبا مبا يف ذلك العمل مع السلطة والشعب العراقي وغريهم من املهتمنيا لتسهيل 

 هذه العملية لتنتهي بإقامة حكومة متثل شعب العراق ويعرتف با دوليا.

سبة هلذا التقريرا ويشمل ذلك ما وقد تضمن قرار جملس األمن نصوصا أخرى هلا أمهيتها اخلاصة بالن 
 يلي:

) يتم فيه الصرف حسب قرارات السلطة بالتشاور مع 1إنشاء صندوق العراق للتنمية: ( - 
) يكون الصرف حسب قواعد شفافة وذلك لالستجابة إىل 2اإلدارة العراقية االنتقالية؛ (

قات اإلدارة املدنية االحتياجات اإلنسانية لشعب العراق وإلعادة البناء وكذلك تغطية نف
) القيام مبراجعة حسابات هذا الصندوق من قبل حماسبني قانونيني مستقلني 3العراقيةا(

يوافق اللس االستشاري الدويل ملتابعة الصندوق على اختيارهم. حبيث يكون من بينهم 
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 ممثلني عن األمم املتحدة وصندوق النقد الدويل والصندوق العريب للتنمية االجتماعية 
 واالقتصادية والبنك الدويل.

ا ونقل مسؤوليات إدارة بقية 2003نوفمرب  21إ�اء برنامج النفط مقابل الغذاء يف  - 
 أنشطته إىل السلطة.

ويقدم هذا التقرير عددا من التوصيات واخليارات تتعلق بالسياسة والتغيريات القانونية. ومن املسلم  
لى املدى القريبا وخاصة تلك اليت تتعلق باحلالة املعيشية لشعب به أنه ال بد من اختاذ بعض القرارات ع

 –العراق والبدء يف عملية إعادة التعمري. إال أنه مبقتضى القوانني الدولية الساريةا فإن بعض هذه التغيريات 
فإ�ا ختاطب احلكومة  –وخاصة تلك اليت تتعلق بنظام احلكم وتطبيق القانون والقطاعات االقتصادية 

 ستقلة يف العراق واليت يقيمها الشعب ومتثله وتكون حكومة معرتف با دوليا.امل

جملسا للحكم يتكون من  6ا مبقتضى قرار السلطة رقم 2003يوليه  13وقد أنشأت السلطة يوم  
عضوا ميثلون عدة خلفيات سياسية وعرقية ودينية. ويقوم جملس احلكم حتت رقابة سلطة التحالفا  25

اء املؤقتني (ويكونون مسؤولني أمام اللس)ا وبرسم السياسات واختاذ القرارات وتعيني ممثلني برتشيح الوزر 
جملس “دوليني للعراق أثناء فرتة االنتقال. وتنص وثيقة مت االتفاق عليها (بني السلطة وجملس احلكم) أن 

 ”.بإنشائها 12483احلكم هو اهليئة الرئيسية لإلدارة املؤقتة اليت طالب قرار جملس األمن رقم 

بإنشاء جملس احلكم  2003أغسطس  14الصادر يوم  1500وقد رحب قرار جملس األمن رقم  
كخطوة هامة عاه تكوين حكومة متثل الشعب ومعرتف با دوليا ومتاره سيادة العراق. كما نص هذا 

 القرار على إنشاء بعثة األمم املتحدة إىل العراق.

خبريا  25جلنة إعداد الدستور تتكون من  2003أغسطس  11وقد أنشأ جملس احلكم يوم  
عراقيا. واهلدف من إنشاء هذه اللجنة هو النظر يف األمور اإلجرائية الالزمة للعملية الدستورية وتقدمي 

 البدائل إىل جملس احلكم.

وزيرا مؤقتا لتشكيل جملس الوزراء يف حكومة  25وقد عني كل من جملس احلكم والسلطة مؤخرا  
ركزية متت إعادة هيكلتهاا مهمتها هي إعادة البناء والتنمية. كذلك قامت السلطة على صعيد احلكم م

احمللي بتعيني احملافظني والعمداء؛ وتظل العالقة بينهم وبني الوزارات املركزية على ما هي عليه دون تغيري 
 حالياا إال أن هذه العالقة سوف تتأثر عندما يصدر الدستور اجلديد.

تدور اآلن مناقشات يف جملس األمن حول مدى سرعة انتقال السلطة السياسية  –العاه للمستقبل ا 
 والسيادة ودور األمم املتحدة.
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