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كلمة رئيﺲ مجلﺲ الوزراء
يقــف العــراق اليــوم علــى مفتــرق طــرق بعدمــا
جنــح أبنــاؤه وقواته املســلحة فــي حتريــر أرضهم
مــن عصابات الظــالم ،وهم أمــام حتديــات كبيرة،
ال تقــل عــن التحديــات التــي خاضوهــا أيــام
التحريــر والقتــال ،حتــد تفرضــه عمليــات بنــاء
الســالم املســتدام وضمــان االســتقرار ،وتعزيــز
املشــاركة السياســية ،وإعــادة إطــالق عمليــة
التنميــة واعمــار مــا دمرتــه عصابــات داعــش،
وإزالــة آثارها الســلبية مــن املناطق احملــررة ،وإعادة
اخلدمــات العامة ،واســتئناف اإلصالح السياســي
واإلداري واالقتصــادي وبخاصــة مــا يتصــل بنقــل
الصالحيــات وإعطــاء املزيــد مــن الســلطات
للحكومــات احملليــة فــي إدارة تلــك املناطــق.
وتولــي احلكومــة قضيــة الفقــر اهتمامـا ً خاصاً،
ألنهــا قضيــة وطنيــة ،ويجمــع عليهــا العراقيون
جميعــا ،عبــر حتقيــق التنميــة املســتدامة التــي
تتضمنهــا رؤيــة العــراق اجلديــد  .2030ومثلمــا
تقــول إســتراتيجية التخفيــف مــن الفقــر التــي
بــني أيدينــا فــإنَّ الفقــر يُعــد “مــن أكثــر الظواهر
فتــكا ً فــي حيــاة الشــعوب ،ألنَّــه يخــرب البنيــة
االجتماعيــة ،ويدمــر العالقــات بــني الفئــات
االجتماعيــة ،ويوجــد بــذور التهميــش واإلقصــاء
فــي اجملتمــع”؛ لــذا فــإنَّ “التخفيــف منــه وإزالتــه
هــدف ال حيــاد عنــه” عبــر تضافــر جهــود اجلميع،
جهــود تعززهــا الشــراكة بــني احلكومــة واجملتمــع
املدنــي والقطــاع اخلــاص واجملتمــع الدولــي.
والبــد لهــذه اإلســتراتيجية وغيرهــا مــن
االســتراتيجيات واخلطــط أن تتكامــل جهودهــا
وبرامجهــا مــع التركيز على عملية بناء الســالم

د .حيدر العبادي
رئيس مجلس الوزراء
رئيس اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر في العراق

املســتدام ،وترســيخ أســس العدالة االجتماعية
واحلكــم الرشــيد ،وتعزيــز الوحــدة الوطنيــة،
واملصاحلــة اجملتمعيــة ،واعمــار املناطــق احملــررة
وإعــادة النازحــني واملهجريــن إلــى مناطقهــم
بشــكل طوعــي بعــد توفيــر أســباب العــودة،
فض ـال ً عــن االتســاق مــع البرنامــج احلكومــي،
وااللتــزام بأجنــدة التنميــة املســتدامة .2030
وال يســعنا ونحــن نقــدم هــذه اإلســتراتيجية
إال أن نتقــدم بالشــكر اجلزيــل جلميــع األطــراف
واجلهــات التــي أســهمت فــي اجنازهــا ،وخاصــة
البنــك الدولــي الــذي قــدم دعم ـا ً واســعا ً فــي
إعــداد اإلســتراتيجية األولــى والثانيــة ،ودعمــه
املســتمر للجهــود اإلحصائيــة التــي ينفذهــا
اجلهــاز املركــزي لإحصــاء ،فضــال عــن جهــوده
فــي مجــال إصــالح نظــام احلمايــة االجتماعيــة
بالتعــاون مــع وزارة العمل والشــؤون االجتماعية
والشــكر موصــول الــى عدد مــن منظمــات االمم
املتحدة العاملة في العــراق وللجهات احلكومية
وبخاصــة وزارة التخطيــط التــي احتضنــت هذه
اجلهــود وحرصــت علــى اســتمرارها ،واللجنــة
الفنيــة الدائمــة ،واإلدارة التنفيذيــة للتخفيــف
مــن الفقــر .وندعــو اﷲ أن تتكلــل هــذه اجلهــود
بالنجــاح مبــا يخــدم العــراق وأهلــه ومــن اﷲ
التوفيــق.
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كلمة وزير التخطيﻂ
ســعت وزارة التخطيــط منــذ التغييــر إلــى
تبنــي نهــج علمــي فــي التعامل مع مشــكالت
االقتصــاد والتنميــة فــي العــراق ،وذلــك عبــر
املســح والبحــث والتحليــل للمشــكالت
االقتصاديــة التــي يعانــي منهــا البلــد ،وقــد
توالــت املســوحات والدراســات املعمقــة التــي
أجريــت علــى أساســها لتقــدم تأطيــرا ً شــامال ً
لعمليــة التخطيــط التنمــوي ،ومعاجلــة تلــك
املشــكالت علــى وفــق نهــج علمــي ،يتســلح
بأحــدث البيانــات وأكثرهــا دقــة.
وباملثــل تعاملــت وزارتنــا مــع قضيــة الفقــر
فابتــدا ًء مــن عــام  2007جــرى العمــل اجلــاد
علــى تأســيس قاعــدة بيانــات شــاملة تنبنــي
علــى املســح االجتماعــي واالقتصــادي لأســرة
( )IHSESواملســوحات األخــرى ،والتــي توفر بيانات
موثوقــة عن األوضــاع املعيشــية لأفراد واألســر
فــي العــراق ،وقــد شــخصت تلــك املســوحات
وجــود مســتوى مرتفــع من الفقــر ،ينبغــي على
احلكومــة التعامل معــه ،ومعاجلتــه ،والتخفيف
مــن آثــاره ،لــذا جــاءت إســتراتيجية التخفيــف
مــن الفقــر األولــى ( )2014 - 2010لتســتجيب
لهــذا التحــدي ،والتــي جــرى دعمهــا باملزيــد
مــن املســوح واجملهــودات اإلحصائيــة ،ومت إنشــاء
إدارة تنفيذيــة للتخفيــف مــن الفقــر ،تتولــى
مهمــة متابعــة تنفيــذ أنشــطة اإلســتراتيجية
فــي العــراق.
وعلــى الرغــم مــن التحديــات التــي واجهتهــا
الــوزارة خــالل األعــوام املاضيــة والتــي زامنــت
تنفيــذ اإلســتراتيجية ،والتــي متثلــت بنتائــج

د .سلمان الجميلي
وزير التخطيط

احتــالل داعــش حملافظــات نينــوى وصــالح الديــن
واالنبــار ،وتراجــع عوائد صادرات البلــد من النفط
اخلــام ،فإنها اســتمرت فــي التزامها جتــاه قضية
التنميــة عمومــا ،وتخفيــض الفقــر خصوصــا،
واســتمرت فــي مواكبــة اإلعــداد إلســتراتيجية
التخفيف من الفقر الثانية ،والتي ستســتجيب
لتحديــات جديــدة ،فضــال عــن التحديــات التــي
واجهتهــا اإلســتراتيجية األولــى.
إن هــذه اإلســتراتيجية متثــل رؤيــة متوافقــة مع
التوجهــات العامــة للــوزارة والتــي تتضمنهــا
خطــة التنميــة الوطنيــة  2022 - 2018التــي ما
تــزال قيــد اإلعــداد ،ورؤيــة العــراق  ،2030تعمــل
فــي ظــل أمنــوذج التخطيــط املــرن الــذي يقــوم
علــى الالمركزيــة ومنــح احملافظــات املزيــد مــن
الصالحيــات التخطيطيــة والتنفيذيــة.
ال يســعنا فــي هذا املقــام إال أن نثني على اجلهود
التــي بذلــت أثنــاء إعــداد كال اإلســتراتيجيتني،
وبخاصة التي تبنتها اللجنة الفنية لسياســات
التخفيــف مــن الفقــر التــي يرأســها الدكتــور
مهدي محســن العالق امني عــام مجلس الوزراء،
واإلدارة التنفيذيــة لإســتراتيجية التي ترأســها
الســت جنــالء علــي مــراد ،وجميــع اجلهــات التي
دعمتهــا ،وبخاصــة من لدن خبــراء البنك الدولي
ومنظمــات االمم املتحــدة العاملة فــي العراق.
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كلمة رئيﺲ اللجنة الفنية الدائمة
فــي ضــوء االجتمــاع الــذي عقدتــه اللجنــة العليــا
إلســتراتيجية التخفيــف من الفقر برئاســة الســيد
رئيــس مجلــس الــوزراء  /رئيــس اللجنــة العليــا
لسياســات التخفيــف مــن الفقــر الدكتــور حيــدر
العبــادي بتاريــخ  ،2018/1/22مت اقــرار ســتراتيجية
التخفيــف مــن الفقــر الثانيــة  2022 - 2018بعــد
اجــراء التعديــالت التــي و ّجــه بهــا ســيادته خــالل
املراجعــة الدقيقــة حملتوياتهــا .

د .مهدي محسن العالق
األمني العام ملجلس الوزراء
رئيس اللجنة الفنية لسياسات التخفيف من الفقر

تتطلــع اللجنــة الفنيــة الدائمــة لسياســات
التخفيــف من الفقر إلى إطالق وتنفيذ إســتراتيجية سـيمهد خلفض الفقر في أفق اإلسـتراتيجية مبعدل
التخفيــف مــن الفقــر  ،2022 - 2018وهــي تــدرك  ،% 25بوصفـه أثرا مباشـرا لإسـتراتيجية ،وميكن أن
حجــم التحديــات التــي تواجه هــذه اإلســتراتيجية ،تدعـم هـذه النتائـج الهـدف االسـتراتيجي النهائي
وبخاصــة فــي ظل ما أســفرت عنــه األزمــة املزدوجة والـذي يلتقـي مع أهـداف التنمية املسـتدامة 2030
التــي نتجــت عــن احتــالل داعــش لأراضــي العراقية بالقضـاء علـى الفقـر املدقـع فـي البـالد وتخفيض
وانخفــاض أســعار النفــط اخلــام الذي يشــكل عماد نسـبة الفقـر علـى وفق خـط الفقر الوطنـي مبقدار
صــادرات البلــد ومــن ثــم دخلــه القومــي .لكــن هذه النصف ،وبخاصة وأن اإلسـتراتيجية تؤسـس لنظام
التحديــات حتفزنــا علــى بــذل املزيــد مــن اجلهــد فــي مسـتدام ملواجهـة الفقر واحتماالته في املسـتقبل،
ســبيل حتقيق أهــداف اإلســتراتيجية ،وحشــد املوارد يضطلـع فيـه الصنـدوق االجتماعـي للتنميـة بدور
الالزمــة مــن أجــل تنفيذ أنشــطتها التي ستســهم رئيـس وحاسـم في تصميـم برامج مواجهـة الفقر،
فــي تخفيف معانــاة شــريحة كبيرة مــن العراقيني .وتوفيـر فرص العمل واإلقراض وغيرها من األنشـطة.
لقد وضعت اإلستراتيجية أهدافا عقالنية وموضوعية ،وإذ نقـدم إسـتراتيجية التخفيف مـن القفر لأعوام
وعيـا بحقائق املرحلة التي ميـر بها االقتصاد العراقي 2022 - 2018 ،فانـه ال يسـعنا إال أن نتقـدم بجزيـل
ونتائـج األزمـة املزدوجة ،واختزال األنشـطة على تلك الشـكر للسـيد رئيس الوزراء الدكتـور حيدر العبادي
التـي ميكـن تنفيذها في ضـوء املتاح مـن اإلمكانات ،لدعمـه غيـر احملـدود لإسـتراتيجية واللجنـة ،و وزير
مع التركيز على حتسـني أوضاع النازحـني واملهجرين ،التخطيـط الدكتور سـلمان اجلميلي الـذي كانت له
وإعـادة دمجهـم مرة أخـرى .لذا تضمنت  32نشـاطا اليـد البيضـاء في دعم اإلسـتراتيجية فـي مراحلها
تنـدرج حتـت سـت محصـالت ركـزت علـى القضايـا اخملتلفة ،والشكر موصول جلميع أعضاء اللجنة الفنية
القطاعيـة الرئيسـة :الدخـل ،التعليـم ،الصحـة ،واالدارة التنفيذية لإستراتيجية وعلى رأسها الست
السـكن ،واحلمايـة االجتماعيـة ،فضـال عـن إفـراد جنـالء علي مـراد .الذين لم يدخروا جهـدا ً في متابعة
أنشـطة خاصة باالسـتجابة للحـاالت الطارئة التي عمليـة اإلعـداد واملواظبة علـى حضـور اجتماعاتها
أوجدهـا النزوح القسـري من مناطق سـيطرة داعش على الرغم من مشـاغلهم ،والسيما أعضاء مجلس
الذي لفظ أنفاسـه األخيرة بإرادة العراقيني وعزمهم .النـواب منهـم .لكما ال يفوتنا أن نشـكر فريق البنك
ان حتقيـق هـذه احملصالت وظهـور نتائجهـا االيجابية الدولـي الـذي دعـم اإلسـتراتيجية ونخـص منهـم
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السـيدة سوزان رزاز والسيد مارسني جان ساسني ،للطفولـة وممثلـي كل مـن منظمـة االمم املتحـدة
والسـيدة شـارون هاينزفيرذر ،كما نخص بالشكر للبيئـة وبرنامج االمم املتحـدة االمنائي (البيئة) وكل
السـيد ديفيد جـوي رئيس مكتب املنسـق املقيم وكاالت االمم املتحـدة التـي أسـهمت مالحظاتهـا
لـأمم املتحـدة لـدوره فـي تنسـيق جهـود وكاالت فـي إغنـاء وثيقـة السـتراتيجية وكتـاب وثيقـة
االمم املتحـدة والسـيد عاطف خورشـيد مسـؤول اإلسـتراتيجية د .آمـال شـالش ود .حسـن لطيف
السياسـات األجتماعيـة ملنظمـة االمم املتحـدة كاظم.
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كلمة البنﻚ الدولي
متهيد
تأتي هذه االستراتيجية الثانية للحد من الفقر في
نقطة مفصليــة من تاريخ العراق .إذ متكن العراق
اآلن من إحلاق الهزمية بقوى االرهاب وحترير أراضيه،
بل وشرع في عملية بالغة األهمية للتعافي وجهود
بســط االســتقرار .وإلى جانب ذلك ،باشر العراق
العمل في مجموعة من اجلهود اإلمنائية الطموحة
في سياق السعي إلى تعزيز التماسك االجتماعي
وإعادة تثبيــت الثقة بني املواطن والدولة ،ومعاجلة
األسباب اجلذرية للصراع .وتطرح استراتيجية احلد
من الفقر هذه خارطة طريق اســتراتيجية للعراق
نحو مساعدته على مواجهة هذه التحديات.
لقــد حقــق العــراق مكاســب كبيرة فــي معركته
ض ــد الفق ــر ب ــني عام ــي  2007و  .2012وبحل ــول
ع ــام  ،2010كان الع ــراق ق ــد خص ــص قراب ــة 1.5
مليــار دوالر أمريكــي لتنفيذ االســتراتيجية األولى
للحــد مــن الفقــر .وأســهمت األنشــطة املتعددة
القطاع ــات الت ــي نف ــذت ضم ــن االس ــتراتيجية
األولـــى فـــي حتقيـــق انخفـــاض ملعـــدل الفقـــر
فـــي العـــراق ،حيـــث انخفضـــت النســـبة مـــن
 % 22ف ــي ع ــام  2007إل ــى  % 18.9ف ــي مطل ــع
عـــام  .2012ومـــع ذلـــك ،فقـــد شـــهد العـــراق
تراجـــع هـــذا املكســـب الرائـــع بســـبب األزمـــة
املزدوج ــة لتراج ــع إي ــرادات النف ــط واحل ــرب عل ــى
داع ــش .وخ ــالل ع ــام  2014قُــ ّدر مع ــدل الفق ــر
بنســـبة  22.5فـــي املائـــة ،وحيـــث دفـــع ذلـــك
ثالث ــة مالي ــني ش ــخص آخ ــر إل ــى الفق ــر ف ــي
عــام  .2015وعلــى الرغــم مــن أن أســعار النفــط

يارا سالم
البنك الدولي
املمثل الخاص  -العراق

ق ــد تعاف ــت إل ــى ح ــد م ــا مؤخ ــرا ً  ،ف ــإن األزم ــة
املالي ــة أفض ــت إل ــى جتمي ــد ف ــي املوازن ــة ف ــي
س ــياقات القيم ــة االس ــمية وظه ــور انخف ــاض
ح ــاد ف ــي االس ــتثمارات غي ــر النفطي ــة بنس ــبة
 75ف ــي املائ ــة ع ــن مس ــتويات ذروته ــا .وهك ــذا
ومن ــذ ع ــام  ،2014تأث ــرت إجن ــازات االس ــتراتيجية
األولـــى للحـــد مـــن الفقـــر بشـــكل ســـلبي
إل ــى ح ــد كبي ــر .إن هشاش ــة الع ــراق املتع ــددة
األوج ــه ه ــذه تترك ــه ضعيفــا ً أم ــام مواجه ــة
الصدم ــات ف ــي املس ــتقبل.
تستهدف هذه االســتراتيجية الثانية  -للحد من
الفقر – التي تتصــف بكونها متعددة القطاعات
ومستندة إلى األدلة ،الى مواجهة التحديات التي
شهدتها األعوام الثالثة املاضية ،واالنطالق بالعراق
نحو حقبة جديدة للنمو.
إن هذه االســتراتيجية اجلديدة ،التي تســتهدف
تقليص معــدالت الفقر في العــراق مبقدار الربع
بحلول عام  ،2022تظهر كمحصلة عملية تشاورية
وتشاركية بني جميع الوزارات املعنية في العراق ،وهي
تأطر بوضوح أولويات حتســني فرص وصول الفقراء
إلى اخلدمات األساســية ،وال سيما الفئات األكثر
هشاشــة مبا في ذلك النساء واألطفال ،فضال ً عن
توفير آليات احلماية االجتماعية املســتدامة التي
من شــأنها بناء رأس املال البشري الكلي .وسوف
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تركز االستراتيجية اجلديدة أيضا ً على احتياجات
العائدين وأسر النازحني في املناطق احملررة مؤخراً.
وباإلضافة إلى ذلك ،ستعزز االستراتيجية اجلديدة
توليد الدخل من خالل مشاريع زراعية  -وهو قطاع
مت تفعيله حديثا ً  -تركز بشكل خاص على إشراك
املرأة الريفية في أنشطة ترمي إلى تعزيز مساهمتها
في االقتصاد فضال ً عن حتسني وضعها االجتماعي
كإنسانة منتجة تكسب أجرها بنفسها.
وأخيرا ،تأتي هذه االستراتيجية مكملة الستراتيجيات
وخطــط العراق اجلارية ومتوافقــة معها ،مبا في
ذلك أهداف التنمية املستدامة ،رؤية العراق ،2030
خارطة الطريق االستراتيجية للحماية االجتماعية،
وخطــة التنمية الوطنية  .2022 - 2018وهذا من
شــأنه أن يضمن اتباع نهج مؤسســي متكامل
جيد التنسيق من شأنه أن يعزز قدرة العراق على
خدمة مواطنيه وفي الوقت نفسه مواصلة بناء
نظم ومؤسسات تســهم في تعزيز القدرة على
التخفيف من آثار الصدمات في املســتقبل .كما
تأتي االستراتيجية متوافقة أيضا ً مع جميع ركائز
استراتيجية البنك الدولي ملنطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،وكذلك استراتيجية البنك الدولي
للشراكة القطرية للفترة  .2023 - 2018وفي هذا
السياق ،يبدي البنك الدولي استعداده الدائم لدعم
العراق في تنفيذه إلستراتيجية احلد من الفقر.

تأتي هذه االســتراتيجية الثانية للحد من الفقر
كمحصلة جلهد مشترك بني احلكومة العراقية،
والبنك الدولي ،واألمم املتحدة .وسيكون من الصعب
حقا ً إدراج أســماء جميع أولئك الذين ومن خالل
التزامهم الشخصي جعلوا من هذا اجلهد التعاوني
عمال ً ناجحاً .ومع ذلك فإن البنك الدولي يود أن يعبر
عن تقديره اخلاص للدعم واجلهد االستثنائي الذي
أبداه الدكتور مهدي محسن العالق االمني العام
جمللس الوزراء ورئيس اللجنة الفنية الدائمة للحد من
الفقر .كما يعبر البنك الدولي عن تقديره للسيدة
جنالء علي مراد املدير العام التنفيذي إلستراتيجية
احلد من الفقر ملا حققته من تنسيق ينم عن خبرة
في جهود تطوير االستراتيجية ،والدكتورة آمال عبد
االمير شالش التي استطاعت أن تترجم املناقشات
واجلهود اجلماعية إلى وثيقة استراتيجية متماسكة.
كما أرغب في التعبير عن شكري وامتناني ملمثلي
حكومة إقليم كردستان ملشــاركتهم الفعالة
وكذلك لالعضاء االخرين من اللجنة الفنية للحد
من الفقر لعملهم اجلاد خالل هذه العملية .وأخيراً،
يثمن البنك الدولي اجلهود التي بذلها السيد ديفيد
جوي ،رئيس مكتب املنســق املقيم لأمم املتحدة
ومكتب التنســيق املتكامل للشؤون اإلنسانية
والتنموية ،الذي أضطلع بتنظيم اجلهد املنســق
لوكاالت األمم املتحدة.
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الخالصة التنفيذية

ش ــهد الع ــراق أحداثــا ً سياس ــي ًة واقتصاديــ ًة
وأمنيـــ ًة جســـيم ًة خـــالل أعـــوام إطـــالق
إســـتراتيجية التخفيـــف مـــن الفقـــر األولـــى
 ،2014 - 2010تركـــت آثارهـــا الســـلبية علـــى
مس ــيرتها ،والنتائ ــج املرج ــوة منه ــا ،وفرض ــت
حتديــات جديــدة أضيفــت إلــى تلــك التحديــات
التــي تعاملــت معهــا اإلســتراتيجية .مــع ذلــك
فـــإنَّ تنفيذهـــا ومراجعتهـــا ظلـــت هاجســـا ً
للجنــة الفنيــة الدائمــة لسياســات التخفيــف
م ــن الفق ــر ول ــإدارة التنفيذي ــة.
وعلـــى الرغـــم مـــن نقـــص التمويـــل وتبـــدل
الظ ــروف األمني ــة ،اس ــتمر التنفي ــذ وحتقق ــت
بعـــض النتائـــج-وان كانـــت اقـــل بكثيـــر
ممـــا خطـــط لـــه -لكننـــا اآلن بصـــدد إعـــداد
إســـتراتيجية جديـــدة ،تتعامـــل مـــع الواقـــع
اجلديـــد وحتدياتـــه ،ونأمـــل أن يتوافـــر لهـــذه
اإلس ــتراتيجية عوام ــل النج ــاح الت ــي تُس ــهم
ف ــي حتقيقه ــا ألهدافه ــا ،وتنفي ــذ محصالته ــا
وأنشـــطتها ،مبـــا يحســـن أوضـــاع الفقـــراء،
وميكنهـــم مـــن العيـــش بكرامـــة.
ب ــدأ التنفي ــذ الفعل ــي ألنش ــطة إس ــتراتيجية
التخفيــف مــن الفقــر األولــى عــام  ،2012وذلك
بس ــبب تأخ ــر تش ــكيل احلكوم ــة ،واس ــتكمال
هيــاكل تشــكيالت اإلســتراتيجية ،وخــالل املدة
 2015 - 2012مت تنفي ــذ  48نش ــاطا ً م ــن أص ــل
 87نشـــاطا ً تضمنتهـــا اإلســـتراتيجية ،وبلـــغ
عـــدد املشـــروعات التـــي نفـــذت فـــي إطارهـــا
 199مشــروعا ً  .فيمــا بلــغ حجــم التخصيــص
علـــى أنشـــطة اإلســـتراتيجية خـــالل املـــدة
 2016 - 2012حوالــي  1.6تريليــون دينــار عراقــي
(حوالــي  1.4مليــار دوالر) .وقــد تأثــر التخصيــص
عل ــى أنش ــطة اإلس ــتراتيجية باألزم ــة املالي ــة
ليبل ــغ التخصي ــص ف ــي ع ــام  2016رب ــع م ــا
أُنفــق فــي عــام  ،2012كمــا أدى تدهــور الوضــع

األمنــي فــي عــدد مــن احملافظــات التــي احتلتها
داعـــش إلـــى توقـــف مشـــاريع اإلســـتراتيجية
فيه ــا من ــذ ع ــام .2014
وقـــد ظهـــرت محـــددات أعاقـــت التنفيـــذ،
منهـــا ماليـــة وإداريـــة وقانونيـــة .واتضـــح أنَّ
بع ــض األنش ــطة غي ــر واقعي ــة ،كم ــا ظه ــرت
معطيــات جديــدة غيــرت رؤيــة تخفيــف الفقــر
ممــا يســتلزم تغييــر األولويــات واختيــار أنشــطة
إضافيــة لفئــات لــم تســتوعبها اإلســتراتيجية
الســابقة ،فضـال ً عــن أنَّ تطــور األحــداث وتوالي
التحدي ــات األمني ــة والسياس ــية ،زاد م ــن ع ــدد
الفقــراء وافــرز فئــات ومناطــق جديــدة بحاجــة
إل ــى دع ــم اإلس ــتراتيجية.
ومـــن البديهـــي أن تســـتفيد اإلســـتراتيجية
اجلديــدة مــن الــدروس املســتخلصة مــن تنفيــذ
اإلس ــتراتيجية األول ــى.
لقـــد اهتـــم الفصـــل األول “ االســـتراتيجية
اجلديـــدة :حتديـــات قدميـــة واخـــرى جديـــدة”
بهــذه الــدروس كقاعدة انطــالق لإســتراتيجية
اجلدي ــدة وش ــخص التحدي ــات الت ــي تواجهه ــا
فبعضه ــا مس ــتمرة وأخ ــرى جدي ــدة.

تحديات مستمرة

كانــت وثيقــة اإلســتراتيجية األولــى قــد نصــت
علـــى وجـــوب التعامـــل مـــع أربعـــة حتديـــات
أساســـية هـــي :ضمـــان األمـــن واالســـتقرار؛
ضمــان احلكــم الرشــيد؛ ضمــان عدالــة التوزيــع
وتنوي ــع مص ــادر الدخ ــل ف ــي اقتص ــاد الس ــوق؛
وأخيــراً ،التخفيف مــن اآلثار الســلبية لإصالح.
ومــع انطــالق العمــل فــي إعــداد إســتراتيجية
التخفيــف مــن الفقــر  2022 - 2018فــإنَّ هــذه
التحديـــات مـــا تـــزال قائمـــة ،وإن كانـــت قـــد
اتخ ــذت اآلن أبع ــادا ً أكث ــر عمقــا ً وتأثي ــرا ً ف ــي
االقتص ــاد واجملتم ــع وينبغ ــي اس ــتمرار االلت ــزام

1

2

إستراتيجية التخفيف من الفقر
ف ــي ال ــع ــراق 2022 - 2018

بالتعام ــل معه ــا عب ــر السياس ــات واإلج ــراءات
الكفيلـــة مبواجهتهـــا بوصفهـــا مســـتلزما ً
ضروري ـا ً م ــن مس ــتلزمات حتقي ــق اإلس ــتراتيجية
ألهدافهـــا املنشـــودة ،فمـــا يـــزال تهديـــد امـــن
اإلنســـان العراقـــي هاجســـا ً مقلقـــاً ،بســـبب
حـــاالت العنـــف والتفجيـــرات اإلرهابيـــة التـــي
تط ــال حي ــاة املدني ــني.
أمـــا حتـــدي تنويـــع مصـــادر الدخـــل وضمـــان
عدال ــة التوزي ــع وال ــذي يُع ــد ش ــرطا ً أساس ــيا ً
للتخفي ــف م ــن الفق ــر ،ف ــإنَّ الع ــراق م ــا ي ــزال
يعتمـــد بشـــكل مفـــرط علـــى عوائـــد النفـــط
اخلــام ،وقــد عمقــت أعــوام ارتفــاع أســعاره هــذه
االعتمادي ــة ،ل ــذا ف ــإنَّ االنخف ــاض ف ــي أس ــعار
نف ــط أوب ــك ف ــي األس ــواق الدولي ــة م ــن أعل ــى
مس ــتوى بلغ ــه م ــن حوال ــي  110دوالر للبرمي ــل
ف ــي عام ــي  ،2013 - 2012ليص ــل إل ــى  40دوالرا ً
للبرمي ــل عام ــي  ،2016 - 2015كش ــف اجلوان ــب
الســـلبية لهـــذه االعتماديـــة ،وأوجـــد حتديـــات
جدي ــدة ترتب ــط بتأم ــني امل ــوارد املالي ــة الكفيل ــة
مبواجه ــة األعب ــاء الت ــي تواج ــه الدول ــة ،وأصب ــح
ؤمــن املزيــد مــن املــوارد
علــى املاليــة العامــة أن ت ُ ِ
ف ــي ظ ــل تنام ــي العج ــز ف ــي املوازن ــة االحتادي ــة
وكنتيجــة لصدمــات االقتصــاد الكلــي املزدوجــة
الناجتـــة عـــن إحتـــالل داعـــش لبعـــض أراضـــي
العــراق وإنخفــاض أســعار النفــط فــي األســواق
الدوليــة  ،فــإن معــدل النمــو االقتصــادي إنخفض
الــى حوالــي الصفــر عــام  2014أي أقــل بحوالــي
 9نق ــاط مم ــا كان متوقعــاً.
ولـــم تُســـفر جهـــود اإلصـــاح العديـــدة عـــن
اجن ــازات مهم ــة ف ــي تصحي ــح مس ــار االقتص ــاد
واحلوكمـــة .فقـــد تعثـــرت محـــاوالت إصـــالح
القطـــاع العـــام وإعـــادة هيكلـــة الشـــركات
العامــة ،مثلمــا تعثــرت مســاعي دعــم القطــاع
اخلـــاص واجتـــذاب االســـتثمار األجنبـــي وتنويـــع
مصـــادر النمـــو.
وعلـــى الرغـــم مـــن اجلهـــود التـــي بذلـــت فـــي

س ــبيل حتقي ــق احلك ــم الرش ــيد وإقام ــة دول ــة
املؤسســـات ،وحتســـني اإلدارة العامـــة ومحاربـــة
الفس ــاد إال أنَّ البل ــد م ــا ي ــزال يواج ــه مش ــكالت
جدي ــة ف ــي ه ــذا اجمل ــال .فغي ــاب ركائ ــز احلك ــم
الرشـــيد وانتشـــار الفســـاد اإلداري واملالـــي
والضع ــف ف ــي إج ــراءات املس ــاءلة والش ــفافية
وغيره ــا م ــن املظاه ــر ،أدت إل ــى تدن ــي كفاي ــة
وفاعليـــة األجهـــزة احلكوميـــة ومـــن ثـــم فـــي
نوعي ــة اخلدم ــات العام ــة الت ــي يحص ــل عليه ــا
املواطنـــون.

تحديات جديدة

لقــد أضيفــت إلــى جانــب التحديــات الســابقة
حتديــات جديــدة ،بخاصــة فــي عــام  ،2014على اثر
احتــالل تنظيــم داعــش لثــالث محافظــات ،وبدأت
موجــة نــزوح هــي األكبــر فــي تاريــخ العــراق ،إذ
وبحســب بيانــات املنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي
العــراق ،فقــد بلــغ العــدد االجمالــي للنازحــني
داخليــا ( بعــد كانــون الثانــي /ينايــر  )2014حوالــي
 3.3مليــون شــخص ،وقــد أظهــرت نتائــج احملــاكاة
التــي أجراها خبــراء البنك الدولي إنَّ نســبة الفقر
بــني النازحــني قــد ارتفعــت بحوالــي  15نقطــــة،
مــن  % 23إلــى  ،% 38أي بحوالــي ضعــف املعــدل
مقارنــة ببقيــة الســكان ،بكلمــات أخــرى ،فإنَّــه
هناك أربعةفقراء بني كل عشــرة أشــخاص نازحني.
أم ــا كلف ــة احل ــرب ض ــد اإلره ــاب فق ــد أدت إل ــى
تزاحـــم أولويـــات احلـــرب مـــع أولويـــات التنميـــة
وإعـــادة األعمـــار وعمـــوم اإلنفـــاق التنمـــوي
واالجتماع ــي .وعل ــى س ــبيل املث ــال فق ــد تضم ــن
قانـــون املوازنـــة االحتاديـــة لعـــام  2017إنفاقـــا ً
عســـكريا ً علـــى التســـليح بحوالـــي  5مليـــارات
دوالر ،إضاف ــة إل ــى حوال ــي  19ملي ــار دوالر أخ ــرى
إنفاقـــا ً علـــى األمـــن والدفـــاع ،تشـــكل حوالـــي
 % 22.6مـــن إجمالـــي اإلنفـــاق العـــام ،مقابـــل
 % 9.3علـــى التربيـــة والتعليـــم وحوالـــي % 3.8
علـــى الصحـــة.
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ارتفاع نسبة الفقر

يعــرض الفصــل الثانــي “حتليــل الفقــر فــي
العــراق” البيانــات املتاحــة املتعلقــة بالفقــر,
ويؤشــر االجتاهــات التــي ســلكتها مؤشــراته...
فقــد انخفضــت نســبة الفقــر الــى  19%عــام
 2012وإلــى  15%فــي النصف االول من عام 2014
ثــم عــادت وارتفعــت الــى  22.5%فــي النصــف
الثانــي مــن نفــس العــام بســبب موجــة االرهاب
التــي تعرضــت لــه محافظــات (نينــوى  ،صــالح
الديــن  ،االنبــار ومناطــق مــن كركــوك وديالــى
وبابــل) وباســتثناء هــذه احملافظــات فــأن نســبة
الفقــر علــى املســتوى الوطنــي لــم ترتفــع عــن
نســبتها لعــام  ،2012كذلــك ارتفعت فــي إقليم
كردســتان مــن  % 3.5إلــى  12.5%كنتيجة ملوجة
النــزوح الكبيــرة ،وفــي احملافظــات املتأثــرة التــي
تعرضت لالرهــاب تضاعفت نســبة الفقر لتصل
إلــى  .41.2%وفــي حــني كان التأثيــر محــدودا ً في
بقيــة مناطــق العــراق ،أمــا متوســط نصيــب
الفــرد مــن االســتهالك فقــد انخفــض بحوالــي
 40%فــي احملافظــات احملتلــة مقابــل  15%فــي
أنحــاء العــراق.
وهكــذا فــإنَّ مــا حتقــق من حتســن في املؤشــرات
املتعلقــة بالفقــر للمــدة بــني  2007-2012قــد
أضاعــه اضطــراب األوضــاع األمنية والسياســية
واالقتصادية.
وإذا كانــت هــذه النتائــج تُب ـ ِرز بوضــوح آثــار مــا
عــرف باألزمــة املزدوجــة ،فهــي تُظهر فــي الوقت
نفســه مــدى هشاشــة االقتصــاد الــذي يكبلــه
االعتمــاد املطلــق علــى النفــط مــن جهــة،
وانكشــافه أمام األزمات السياســية والصراعات
احملليــة والدوليــة.
إنَّ التخفيــف مــن الفقــر عمليــة طويلــة األجــل
والتغيــر فــي خصائــص الفقــر عمليــة بطيئــة.
فالفقــر يتركــز جغرافي ـا ً فــي مناطــق معينــة
ويتجــذر فيهــا ليصبــح فقــرا ً مزمنــا ً يرتبــط
بانخفــاض الدخل ونصيب الفرد من االســتهالك،

وبانخفــاض املســتوى التعليمــي ،وبالعيــش فــي
الريــف والعمــل فــي الزراعــة ،وبحجــم األســرة
الكبيــر ،وضعف املشــاركة االقتصادية للنســاء،
واخملاطــر املهــددة ألمن اإلنســان (مبا فيهــا األلغام
فــي مناطــق النــزاع) .وهــي عوامــل تتداخــل مــع
بعضهــا بشــكل عالقة ســببية تدور فــي حلقة
مفرغــة ،ومــا لــم يتــم كســر هــذه احللقــة،
ســتعيد إنتــاج الفقــر.
وجتســد ظاهــرة فقــر األطفــال هــذه النتيجــة
فانخفــاض نســبة الفقــر بــني  -2012 2007لــم
يؤثــر إيجابــا في نســبة الفقــر بني األطفــال وهي
مــن أكثــر اخلصائــص التــي تســتدعي االهتمــام
ففــي عــام  2012مثــل األطفــال (اقــل مــن 18
عــام) 48% ،مــن الســكان 23% ،منهــم فقــراء أي
أنَّ واحــدا ً مــن كل أربعــة أطفــال يعــد فقيــراً،
وحوالــي  34%مــن أطفــال الريــف فقــراء مقابــل
 17%مــن أطفــال احلضــر .أمــا علــى مســتوى
احملافظــات فنســبة األطفــال الفقــراء تبلــغ 5%
فــي كردســتان و 50%فــي احملافظــات اجلنوبيــة:
املثنــى والقادســية وميســان وذي قــار. .

أوضاع ما بعد األزمة المزدوجة غير
مؤاتيه للتخفيف من الفقر

إن االقتصـــاد العراقـــي بحاجـــة إلـــى حزمـــة
متكامل ــة م ــن السياس ــات الت ــي تتس ــق فيم ــا
بينهـــا وتضمـــن حتقيـــق النمـــو االقتصـــادي
املســتدام ،وجتــاوز املشــكالت التــي تتفاقــم فــي
ظـــل الظـــروف غيـــر املؤاتيـــة لنمـــو االقتصـــاد
وازدهـــار القطـــاع اخلـــاص.
مما الشــك فيه أن الهدف األســمى إلســتراتيجية
التخفيــف مــن الفقــر هــو تعزيــز مرونــة الفقــر
جتــاه النمــو االقتصــادي ويتطلــب ذلــك حتســني
جانــب العــرض وتنويــع االقتصــاد ،وعلــى الرغــم
مــن أهميــة هــذا املدخــل لربــط السياســات
بتنفيــذ املشــاريع واإلنفــاق عليهــا ســواء مــن
املوازنــة العامــة أو املنــح الدوليــة إال أنَّ توقيــت

3

4

إستراتيجية التخفيف من الفقر
ف ــي ال ــع ــراق 2022 - 2018

إعــداد اإلســتراتيجية وتنفيذهــا تزامنــا مع تطلع
احلكومــة إلى حتقيق أهــداف التنمية املســتدامة
مــن خالل رؤيــة العــراق  2030وتبني خطــة تنمية
جديــدة  2022 - 2018تضــع التخفيــف من الفقر
كهــدف ومحور أســاس إلــى جانب محــاور تنمية
القطاعــات واحلوكمــة وحتفيــز القطــاع اخلــاص
وإصــالح القطــاع املالــي وغيرهــا ممــا يشــكل
حزمــة إصالح جانب العــرض ،علــى رأس أولوياتها
وترســم مســارات السياســات االقتصاديــة التــي
توجــه حركــة االقتصــاد وتصحــح هيكليتــه
ومســاره مبــا يحقــق النمــو االقتصادي الشــامل.
لذلك تركــز اإلســتراتيجية على أنشــطة معينة
ذات أولويــة ملناطــق وفئــات فقيــرة معينــة ،أمــا
إطــار االقتصــاد الكلــي واإلصالحــات الهيكليــة
اجلذريــة فتعنى بهــا خطة التنميــة التي تتكامل
معها اإلســتراتيجية.
تتكامــل اإلســتراتيجية فــي الرؤيــة واألهــداف
مــع خطــة التنميــة الوطنيــة .2022 - 2018
وتتبنــى أهــداف التنمية املســتدامة  2030كإطار
عــام لتوجهاتهــا ومنهــا اشــتقت إســتراتيجية
التخفيــف مــن الفقــر هــدف تخفيــض الفقــر
مبقــدار  % 25عــام .2022

إســتراتيجية جديــدة للتخفيــف مــن
الفقــر :2022 - 2018

تســتجيب الرؤيــة التــي عرضهــا الفصــل الثالث
“بنــاء اإلســتراتيجية” ملــا يتطلبــه الوصــول إلــى
ذلــك الهدف.
إنَّ إســتراتيجية الفقــر قد عنيت بتعزيــز الروابط
بينهــا وبــني اخلطــط واملؤسســات مبــا يعــزز
دورهــا فــي مواجهــة الفقــر .فتبنــت صياغــة
برنامــج يُســهم في حتســن املســتويات واألوضاع
املعيشــية واحلمايــة مــن اخملاطــر والتمكــني مــن
أجــل حتويــل الفقــراء إلــى منتجــني مندمجــني
اقتصاديـا ً واجتماعيـا ً وليســوا عالة علــى اجملتمع

ينتظرون الرعاية واإلحســان واملعروف .وتيسر هذه
الرؤيــة حتديــد العناصــر الرئيســة إلســتراتيجية
التخفيــف مــن الفقــر فــي العــراق وهــي بدورهــا
أركانـا ً أساســي ًة فــي رؤيــة العــراق :2030
• إيجاد فرص توليد الدخل املستدام،
• التمكني وبناء رأس املال البشري،
• تأسيس شبكة أمان اجتماعي فعالة.
مت علــى أســاس هــذه العناصــر بنــاء احملصــالت
مــن خــالل اعتمــاد نهــج اإلطــار املنطقــي وهــي
مجموعــة النتائــج التــي تعمــل اإلســتراتيجية
علــى حتقيقهــا وتــؤدي إلى حتقيــق الهــدف العام
مــن خــالل تنفيــذ مجموعة مــن األنشــطة لكل
محصلــة ،وقــد تبنــت ســت محصــالت تعبر عن
أبعــاد الفقــر:
-1دخل اعلى ومستدام من العمل للفقراء.
 -2حتسن املستوى الصحي.
 -3حتسن تعليم الفقراء.
 -4ســكن مائــم وبيئــة مســتجيبة للتحديات،
 -5حمايــة اجتماعيــة فعالــة للفقراء.
 -6األنشطة املستجيبة للطوارئ.
ويتطلــب التوصــل إلــى هــذه احملصــالت تكثيــف
اجلهــود علــى متكــني الفقــراء أنفســهم ليتغلبوا
علــى فقرهم ،مــن خالل بنــاء رأس املال البشــري
وعوامــل أخــرى تعنــى بتحســني بيئــة الفقــراء،
يتســع مفهــوم البيئــة هنــا ليتضمــن البيئــة
السياســية واألمنيــة واالقتصاديــة واالجتماعية
واألوضــاع املعيشــية بــكل تفاصيلهــا ،بكلمــات
أخــرى :احلكم الرشــيد كإطــار ناظم لهــا جميعاً،
وهــو ما تســعى خطــة التنميــة الوطنيــة 2018
  2022إلــى حتقيقــه.لقــد عمــل فريــق إعــداد اإلســتراتيجية علــى
إعــداد مصفوفــة األنشــطة لــكل محصلــة
وحتديــد األولويــات فــي ضــوء نتائــج مراجعــة
وتقــومي اإلســتراتيجية األولــى ،خارطــة الفقــر
واالســتجابة لأوضــاع اجلديــدة .وتوصلــت فيهــا
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إلــى االتفــاق علــى  32نشــاطا ً وهــو عــدد واقعي
قابــل للتنفيــذ فــي ضــوء اإلمكانــات املاليــة
واإلداريــة والتحديــات القائمــة.
تضمنــت محصلــة الدخل أنشــطة تعكس
التوجــه نحــو زيــادة إنتاجيــة العمــل وخلــق
فــرص العمــل وكســب الدخــل املســتدام
للنســاء والرجــال.
أمــا محصلــة الصحــة فاهتمــت بإيصــال
الرعايــة الصحيــة للفقــراء ورعايــة األمهات
وتوفيــر امليــاه الصاحلــة للشــرب.
أمــا محصلــة التعليــم فاهتمــت بنشــر
التعليــم ومحــو األميــة ،التعليــم املهنــي
وبالتغذيــة املدرســية وتعليــم الصغيــرات
فــي الريــف.
واهتمــت محصلــة الســكن املائــم والبيئــة
املســتجيبة للتحديــات مبعاجلــة مشــكلة
العشــوائيات وتوفيــر الســكن االقتصــادي
للفقــراء وتيســير اســتخدام الطاقــة
الشمســية.
وركــزت محصلــة احلمايــة االجتماعيــة
الفعالــة للفقــراء علــى حتســني اســتهداف
الفقــراء وإصــاح النظــم املرتبطــة باحلماية
االجتماعيــة وبخاصــة نظــام التوزيــع العــام
(البطاقــة التموينيــة) وشــبكة األمــان
االجتماعــي.
وحظي النازحون والعائدون باهتمام محصلة
خاصــة تســتجيب للحــاالت الطارئــة التــي
يواجهونهــا .ومتنــح األنشــطة املســتجيبة
للطــوارئ اإلســتراتيجية مرونــة متكنهــا من
االســتجابة لتأثيــرات النزاعــات ومــا بعــد
النزاعــات والتكيــف الســتيعابها؛ ومتكــن
مــن التعــرف الــى االحتياجــات اجلديــدة فــي
املناطــق املســتهدفة والتــي مــن املتوقــع أن
تتغيــر هــي األخــرى مــع االنتقال إلــى مرحلة
االســتقرار وإعــادة اإلعمــار.

•

•

•

•

•

•

وإذ تعنى أطــراف عديدة دولية ومحلية ،رســمية
وأهليــة بالتصــدي الحتياجــات النازحــني ،ومــع
صعوبــة إجــراء مســوح ترصد أوضاعهــم ومتكن
من اســتهداف الفقــراء بينهم ،فــي الوقت الذي
تتصاعــد فيــه حركــة العــودة إلــى مناطقهــم
احملــررة (عــاد  2.2مليــون نازح من أصــل  3.5مليون
نزحــوا بعــد احتــالل داعــش حملافظاتهــم) ،فــإنَّ
أنشــطة اإلســتراتيجية تهتــم بالعائديــن إلــى
النواحــي الفقيــرة بحســب خارطة الفقــر (التي
تعكس مؤشــرات الكثافة الســكانية والتعليم
والصحــة وغيرها) وحجــم الدمار الــذي تعرضت
لــه كمعايير لالســتهداف.
االهتمام بتمويل اإلستراتيجية
يؤثر انخفاض أسعار النفط واتفاقية االستعداد
االئتماني في تقييد اإلنفاق االستثماري احلكومي
بوصفه األداة الفعالة في تخفيف الفقر لذا جلأت
اإلستراتيجية إلى مصادر التمويل الدولي ودعم
صندوق إعادة اإلعمار للمناطق احملررة التي تسبب
احتالل داعش في ارتفاع نسبة الفقر فيها.
لذلك أولى الفريق موضوع متويل أنشطة اإلستراتيجية
وحتديد اجلهات املمولة وحســاب كلف األنشطة
جانبــا ً كبيرا ً من جهوده .فعلــى صعيد التمويل
احمللي مت اعتماد مــا يتوقع توفيره من التخصيص
الســنوي من املوازنة العامة االستثمارية واجلارية
ملوازنة اإلستراتيجية ،وهو ما جرى عليه احلال في
اإلستراتيجية األولى.
ومــع ســعي اإلســتراتيجية لالســتفادة مــن التحول
نحــو الالمركزيــة واعتبارهــا فرصــة للنجــاح متكنها
مـــن التنفيـــذ بكفايـــة أعلـــى وتضمـــن ملكيـــة
اجملتم ــع احملل ــي ألنش ــطة اإلس ــتراتيجية ،أضيف ــت
نســـبة مـــن التخصيصـــات الســـنوية لـــكل مـــن
برنام ــج تنمي ــة األقالي ــم والبت ــرودوالر األم ــر ال ــذي
ســـيتطلب التنســـيق مـــع وزارة املاليـــة والبرملـــان
س ــنويا ً لتضمينه ــا ف ــي قان ــون املوازن ــة.
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أمــا علــى صعيــد التمويــل الدولــي فقــد مت عــرض
أنشـــطة اإلســـتراتيجية علـــى ممثلـــي املنظمـــات
الدوليـــة واجلهـــات املانحـــة األخـــرى ،ويبـــدو إن
إمكانيـــة التمويـــل متاحـــة فـــي ضـــوء الدعـــم
الدولـــي جلهـــود إعـــادة اإلعمـــار.

وألن اإلدارة التنفيذيـــة واجهـــت عـــددا ً مـــن

التحديـــات املنســـوبة إلـــى طبيعـــة هيكليـــة

فريـــق فنـــي وقـــرض حكومـــي مـــن البنـــك
الدول ــي ف ــي الع ــام األول للتأس ــيس بحوال ــي
 50مليــون دوالر .وســتتضمن أنشــطة الصندوق
اخلدمــات املاليــة وغيــر املاليــة ومشــاريع البنية
اجملتمعيــة ،بحيث يكــون الصنــدوق أداة الجتذاب
شـــركاء التنميـــة واملنـــح والقـــروض الدوليـــة
م ــن حكوم ــات وجه ــات دولي ــة مانح ــة.

اآلليــة املؤسســية التــي تأسســت عنــد املباشــرة

بتنفي ــذ اإلس ــتراتيجية األول ــى .منه ــا م ــا يتعل ــق هل من فرص للنجاح؟
بــدور اللجنــة العليــا ومهامهــا ومنهــا مــا يتعلــق

بصالحياتهـــا والتعليمـــات واألنظمـــة وحتـــى

القوان ــني والتش ــريعات الت ــي تق ــف عقب ــة ف ــي
طريـــق تنفيـــذ األنشـــطة وحتقيـــق أهـــداف
اإلس ــتراتيجية ،فق ــد تضم ــن الفص ــل الراب ــع
“اآللي ــة املؤسس ــية لتنفي ــذ اإلس ــتراتيجية”
التعدي ــالت املقترح ــة عل ــى الهيكلي ــة وعل ــى
آليــات العمــل التــي ســتمكن اإلدارة التنفيذيــة
م ــن االس ــتجابة بفعالي ــة لتنفي ــذ األنش ــطة.
وأهمهـــا إعـــادة النظر-فـــي ضـــوء تطبيـــق
الالمركزية-باملهـــام والتمثيـــل فـــي تشـــكيل
اللجنتـــني وتعزيـــز متثيـــل إقليـــم كردســـتان
وتفعيـــل دور أعضـــاء اللجنـــة فـــي التنســـيق
مـــع اجلهـــات التـــي ميثلونهـــا .كذلـــك فـــان
اإلدارة التنفيذي ــة بحاج ــة إل ــى بن ــاء الق ــدرات
وتطويـــر أنظمـــة املتابعـــة واملراقبـــة والرصـــد
والتق ــومي وإش ــراك املنظم ــات غي ــر احلكومي ــة
واجملتمـــع احمللـــي فـــي هـــذه املهـــام.
لقــد دفعــت معوقــات التنفيــذ التــي مت بيانهــا
فـــي أعـــاله الـــى تصميـــم آليـــات بديلـــة أو
مكملــة تتمتــع باالســتقاللية واملرونــة ،وأكثــر
قدرةعلــى اجتــذاب املنــح احملليــة والدوليــة .لــذا
يجـــري العمـــل بشـــكل مـــوازي حاليـــا ً علـــى
تأســيس الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة كأداة
وطنية مباشــرة لتنفيــذ أهداف اإلســتراتيجية.
وســيجري انشــاء الصنــدوق الــذي مــن املتوقــع
أن يباشـــر العمـــل فـــي عـــام  2018مبســـاعدة

مـــع اســـتمرار التحديـــات ،تلـــوح فـــي األفـــق
بعـــض فـــرص النجـــاح التـــي ســـتمكن
اإلســـتراتيجية مـــن الوصـــول إلـــى أهدافهـــا
ومنهـــا:
توفــر اإلرادة السياســية وااللتــزام احلكومــي
بقضايــا الفقــر وســتضمن الامركزيــة فــي
تق ــدمي اخلدم ــات ح ــرص احلكوم ــات احمللي ــة
عل ــى التع ــرف عل ــى احتياج ــات الفق ــراء
واالس ــتجابة له ــا.
الدعــم الفنــي واملــادي مــن البنــك الدولــي
والبرنامــج اإلمنائــي لألمم املتحــدة واملنظمات
الدوليــة األخــرى لإلصاح ومحاربة الفســاد
من بــني العديد مــن البرامج األخــرى ،وتعزيز
كفايــة اإلدارة املاليــة العامة وحتســني آليات
اإلنفــاق احلكومي ،إلى جانــب الدعم الدولي
جلهــود إعــادة اإلعمــار ،ســتؤدي مجتمعــة
لتصحيــح مســار السياســات كما تســهم
فــي رفــع كفــاءة األداء احلكومــي وتنويــع
مصــادر إيــرادات املوازنــة العامــة.
التقـــدم الكبيـــر فـــي مجـــال العمـــل
االجتماعــي وبنــاء قــدرات منظمــات اجملتمع
املدنــي والــذي ُميكــن أن يوفــر فرصــة للمزيــد
مــن الدعــم لتنفيــذ أنشــطة إســتراتيجية
التخفي ــف م ــن الفق ــر.
وال ميكــن إغفــال األثــر الكبيــر الــذي يحدثه
تنفيــذ اإلســتراتيجية األولــى وإعــداد هــذه
اإلس ــتراتيجية ف ــي الوق ــت احلاض ــر عل ــى

•
•

•

•

إستراتيجية التخفيف من الفقر
ف ــي ال ــع ــراق 2022 - 2018

إثــارة الوعــي بقضايــا الفقــر واالهتمــام بها
ســواء علــى الصعيــد الشــعبي والبرملانــي
واإلعامـــي ،أو الرســـمي فـــي مســـتويات
احلكومـــة االحتاديـــة وحكومـــة إقليـــم
كردس ــتان واحلكوم ــات احمللي ــة.
هــذا ما ســعى إليــه فريق إعــداد اإلســتراتيجية
الــذي ضــم رئيــس وأعضــاء اللجنــة الفنيــة
الدائمــة للتخفيف من الفقر واخلبراء واملســؤولني
احلكوميــني في احلكومة االحتاديــة وحكومة إقليم
كردســتان واخلبــراء الذيــن اســتضافتهم اللجنــة
فــي ورش العمــل .كما أســهمت مشــاركة برنامج
األمم املتحــدة اإلمنائــي واليونســيف وبرنامــج الغذاء
العاملــي فــي إغنــاء النقــاش حــول قضايــا النــوع
االجتماعــي والبيئــة والطفولــة واألمــن الغذائــي

وتعزيز محصالت اإلســتراتيجية املعنيــة بالتعليم
والصحــة والدخــل مبالحظاتهــم وإســهاماتهم
القيمــة التــي كان نتاجهــا هــذه الوثيقــة.
إنَّ وثيقة اإلســتراتيجية مدينة للمالحظات البناءة
لفريق خبراء املراجعة مــن البنك الدولي ومنظمات
األمم املتحــدة علــى النســخة األوليــة فقــد أغنتها
وأســهمت فــي تصويبهــا وتعديلهــا علــى نحــو
اكســبها دعم ـا ً واهتمام ـا ً أكبــر علــى املســتوى
الوطنــي والدولــي مبــا يُســهم فــي التخفيــف من
الفقــر في العــراق.
البــد أخيــرا ً أن نذكــر باعتــزاز فريــق البنــك الدولــي
الــذي قــدم الدعــم الفنــي واملالي ســواء فــي إجراء
املســوح أو حتليــل البيانــات أو توفيــر اخلبــراء ،ومــن
دون ذلــك مــا كان لهــذا العمــل أن ينجــز.
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المدخل
لماذا إستراتيجية جديدة
يُعـد الفقـر مـن أكثـر الظواهر فتـكا ً فـي حياة
الشـعوب ،ألنَّـه يخرب البنيـة االجتماعية ،ويدمر
العالقـات بـني الفئـات االجتماعيـة ،ويوجـد بذور
التهميش واإلقصاء في اجملتمع .لذا فإنَّ مواجهته
تُعـد واحدةً مـن أبرز االنشـغاالت اإلنسـانية عبر
التاريـخ ،وحتى الوقت احلاضـر وإن التخفيف منه
وإزالته هدف ال حيـاد عنه .وفي العراق فإنَّ ظاهرة
الفقـر كانـت وما تـزال واحـدة من القضايـا التي
شـغلت اجلميـع بتداعياتهـا ونتائجها ،لـذا توافر
اإلجمـاع الوطنـي حـول التخفيف منهـا متهيدا ً
إلنهائهـا ،إال أنَّ ظروف البلد ومشـكالته أثرت في
مسـيرة هـذه الظاهـرة ،واجتهـت بها نحـو املزيد
مـن التعميـق والتداعي .ومنذ إقرار إسـتراتيجية
التخفيـف من الفقـر عام  2010بـرزت جملة من
الظروف والتحديات التي أثرت في عملية التنفيذ
والنتائج املرجوة منها ،والتي كان ال بد من حتليلها
واستخالص الدروس منها ،إذا ما انتقلنا إلى وضع
إسـتراتيجية جديـدة تسـتوعب هـذه التحديات
والـدروس .وقـد وصلـت هـذه التحديـات ذروتهـا
منتصـف عـام  ،2014صاحبهـا موجة نـزوح هي
األكبر في تاريخ العـراق وضعت اجملتمع واحلكومة
أمام خيارات صعبة ،كان البد من االسـتجابة لها
فـي وقت تعرض فيـه االقتصـاد العراقي لصدمة
انخفـاض أسـعار النفـط فـي األسـواق العاملية
في خريف العام نفسـه ( ،)2014وانخفاض عوائد
صادراتـه بحـدة ،األمـر الذي أثر سـلبا ً فـي أوضاع
املاليـة العامـة ،وفـي قـدرة احلكومة علـى متويل
اإلنفـاق الـذي تزاحمـت فيـه األولويـات التنموية
والعسكرية .وكان لهذه األحداث تأثيرات جسيمة
في مستوى معيشة األفراد وقدراتهم وفي تصدع
بنيـة اجملتمـع ذاتهـا .انخفضت نسـبة الفقر في
( )1البنك الدولي ،الفقر واإلدماج والرفاهية في العراق  ،2012 - 2007واشنطن ،ص . 40

عـام  2012مقارنـة بعـام  ( 2007مـن  % 22.5إلى
 )% 18.9إال أ ّن عـدد الفقـراء لـم ينخفـض كثيراً،
فقـد انخفـض مـن  6.890مليـون شـخص إلـى
 6.748مليـون شـخص”( .)1ويشـترك الكثيـر مـن
غير الفقراء والفقراء في اخلصائص التي كشـف
عنهـا قيـاس الفقـر متعـدد األبعـاد ،فضـال عـن
قـرب الكثيـر مـن غيـر الفقراء مـن خـط الفقر،
االمـر الـذي يجعلهـم معرضـني للفقـر بسـبب
االزمـات والظـروف االسـتثنائية .وإذا كان التركيز
في تخفيـف الفقر على السياسـات االقتصادية
فـإن ارتبـاط الفقر بعوامل اجتماعية وسياسـية
وبيئيـة يتطلـب إيجاد سـبل منع تفاقـم ظروف
الفقـراء وأولئـك القريبـني من خط الفقـر ،ومنع
ترسـخ الفقر وتوريثه عبر األجيـال املتعاقبة .وإذا
كانـت التقديـرات والوقائـع تشـهد علـى ارتباط
ازديـاد نسـب الفقـراء وأعدادهم بعد عـام 2014
باألوضـاع األمنيـة ،فـإنَّ االنخفاض البسـيط في
نسـبة الفقـراء وعددهـم بـني  2007و 2012وهي
أعـوام منـو اقتصـادي مرتفـع واسـتقرار نسـبي،
يثيـر التسـاؤل حـول أهمية النظر مـن جديد في
تشـخيص أسـباب الفقر ومجاالت اسـتقصائها
ومـن ثم إجراءات التخفيف منه ،يسـتدعي اجراء
املزيـد من الدراسـات التحليلية ومـا تتطلبه من
مسوحات وأساليب استقصاء متنوعة تستجيب
لأوضاع املتغيرة ..وینبغي بذل اجلهود املسـتدامة
لتحسـین وجمع بیانات جدیـدة (خاصة في بیئة
غير مسـتقرة) ،ومراجعة النتائـج التحلیلیة في
ضـوء البیانـات اجلدیـدة ،ومـن املتوقـع أن یتطـور
محتـوى إسـتراتيجية احلـد من الفقر اسـتجابة
لأدلة اجلدیدةُ ،وميكن من إضافة أنشـطة جديدة،
بحسـب االقتضاء.
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اإلستراتيجية الجديدة:
تحديات قديمة وأخرى جديدة
على الرغم من تردي األوضاع األمنية وتراجع التمويل،
استمر تنفيذ إســتراتيجية التخفيف من الفقر
األولى  2014 - 2010وحتققــت بعض النتائج-وان
كانت محــدودة -لكننا اآلن بصدد إســتراتيجية
جديدة ،تتعامل مع الواقع اجلديد وعليها أن تستوعب
حتدياته ،وتأمل أن يتوافر لهذه اإلستراتيجية عوامل
النجاح التي تُســهم في حتقيق أهدافها ،وتنفيذ
محصالتها وأنشطتها ،مبا يحسن أوضاع الفقراء،
وميكنّهم من العيش بكرامة.
تواجه إستراتيجية التخفيف من الفقر 2022 - 2018
مجموعتني من التحديات ،األولى قدمية ومستمرة
منذ اإلســتراتيجية األولى ،والثانية جديدة نتجت
عن األوضاع األمنية والسياسية واالقتصادية التي
سببتها صدمة احتالل داعش ملساحات واسعة من
العراق ،وصدمة انهيار أســعار النفط إلى أقل من
ثلث ما كانت عليه عام .2014
 :1-1تحديات مستمرة
نصت وثيقة اإلستراتيجية األولى  2014 - 2010على
وجوب التعامل مع أربعة حتديات أساسية هي :ضمان
األمن واالستقرار؛ ضمان احلكم الرشيد؛ ضمان عدالة
التوزيع وتنويع مصادر الدخل في اقتصاد السوق؛
وأخيراً ،التخفيف من اآلثار السلبية لإصالح.
وقدر تعلق األمر بإستراتيجية التخفيف من الفقر
 2022 - 2018فإنَّ هذه التحديــات ما تزال ماثلة،
وينبغي على احلكومة استمرار االلتزام بالتعامل
معها عبر السياسات واإلجراءات الكفيلة مبواجهتها
بوصفها مستلزما ً ضروريا ً من مستلزمات حتقيق
اإلستراتيجية ألهدافها املنشودة ،وإن كانت هذه
التحديات قد اتخذت أبعادا ً أكثر عمقا ً وتأثيرا ً في
االقتصاد واجملتمع.

لم تكن أعوام تنفيذ اإلســتراتيجية األولى أعوام
أمن وسالم ،بل تخللها العنف وفقدان األمن وعدم
االستقرار السياسي .ففي مطلع عام  2014قدر
معهد االقتصاد والسالم التكلفة املادية للعنف في
البالد خالل العام السابق ( )2013بحوالي  27مليار
دوالر (بحسب تعادل القوة الشرائية لعام  ،)2012أو
حوالي  % 15مــن الناجت احمللي اإلجمالي ،األمر الذي
يجعله في املرتبة العاشرة من حيث حجم التكلفة
املادية للعنف (.)2
وتؤكد البيانــات املتوافرة االرتباط القوي بني األمن
والتنمية ،وبحسب دليل التنمية البشرية احملتسب
بني عامي  2007و ،2012فقد تعاظم األثر االيجابي
للوضع األمني املستقر في إقليم كردستان مقارنة
ببقية أجزاء البلد ،وتزايد الفارق في دليلي التنمية
البشرية احملتسب للمجموعتني من احملافظات من
 0.036عام  2007إلى  0.065عام .)3(2012
أمــا حتقيــق احلكــم الرشــيد وإقامــة دولــة
املؤسســات ،وحتســني اإلدارة العامــة ومحاربــة
الفســاد وعلــى الرغــم مــن اجلهــود التــي بذلــت،
فــإنَّ البلــد مــا يــزال يواجــه مشــكالت جديــة،
وبحســب مؤشــرات احلكم الصالــح التي يصدرها
البنــك الدولــي فــإنَّ العــراق يعاني مــن تدهور في
جميــع تلــك املؤشــرات ،إذ جاء ترتيبــه باملرتبة 179
(مــن بــني  182دولــة) مــن حيــث جودة املؤسســات
متقدمـا ً علــى أفغانســتان والكونغو كمتوســط
لأعــوام  ،2014 - 2002فضــال ً عــن أنَّ أداءه فــي
اإلصــالح املؤسســي مــا يــزال ســالبا ً وبخاصــة
فيمــا يتعلــق بفاعليــة مؤسســات احلكومــة
ونوعية التشــريعات وكان من بــني البلدان العربية
األســوأ أدا ًء فــي هــذا اجملــال(.)4
إنَّ غياب ركائز احلكم الرشيد وانتشار الفساد اإلداري
واملالي والضعف في إجراءات املساءلة والشفافية
وغيرها من املظاهر ،تؤدي إلى تدني كفاءة وفاعلية

)2( The Institute for Economics and Peace )IEP(, The Economic Cost of Violence Containment, P. 14 )http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/04/The(Economic-Cost-of-Violence-Containment.pdf
( )3محتسب من تقرير التنمية البشرية  ،2014ص  113وتقرير التنمية البشرية الوطني 2008
( )4محتسب من بيانات البنك الدولي /http://data.albankaldawli.org/indicator
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األجهزة احلكومية ،ومن ثم في نوعية اخلدمات التي
تقدمها للمواطنني.
أما تنويــع مصادر الدخل وضمان عدالة التوزيع
فيعد شرطا ً للتخفيف من الفقر ،إال إنَّ العراق ما
ُ
يزال يعتمد بشكل مفرط على عوائد النفط اخلام،
وقد عمقت أعوام ارتفاع أسعاره هذه االعتمادية،
لذا فإنَّ االنخفاض في أسعار نفط أوبك في األسواق
الدولية من أعلى مستوى بلغه من حوالي  110دوالر
للبرميل في عامــي  ،2013 - 2012ليصل إلى 40
دوالرا ً للبرميل عامي  ،2016 - 2015كشف اجلوانب
السلبية لهذه االعتمادية ،وأوجد حتديات جديدة
ترتبط بتأمني املوارد املالية الكفيلة مبواجهة األعباء
التي تواجه الدولة ،وأصبح على املالية العامة أن
ؤمن املزيد من املوارد فــي ظل تنامي العجز في
تُ ِ
املوازنة االحتادية.
لقد سبب انخفاض أسعار النفط وتقليص اإلنفاق
العام انخفاضا ً في الناجت احمللــي اإلجمالي ،فقد
كان متوقعا ً أن ينمو االقتصاد العراقي بنســبة
 % 9ســنويا ً عام  2014كما كان احلال عام .2013
وبدال من ذلك  ،ونتيجة لصدمات االقتصاد الكلي
الناجتة عن احتالل داعش وانخفاض أسعار النفط ،
انخفض معدل النمو الى يقارب الصفر ،أو بحوالي
 % 9مما كان متوقعاً.
لم تُســفر جهود اإلصاح العديــدة عن اجنازات
مهمة في تصحيح مســار االقتصاد واحلوكمة.
فقد تعثرت محاوالت إصالح القطاع العام وإعادة
هيكلة الشركات العامة ،مثلما تعثرت مساعي
دعم القطاع اخلاص واجتذاب االستثمار األجنبي
وتنويع مصادر النمو .ومع هذا فإنَّ احلاجة إلى توفير
املــوارد املالية للقيام باإلنفاق العــام بعد األزمة
املزدوجة فرضت إصالحات جديدةُ ،ميكن أن تؤثر في
أوضاع الناس جميعاً ،والفقراء خصوصا ً في األجل
الطويل مع تخفيض اإلنفــاق االجتماعي وزيادة
الرسوم على اخلدمات العامة التي كانت مجانية

أو شبه مجانية .فعلى سبيل املثال يتوقع سيناريو
أعده البنك الدولي إن اآلثار التراكمية إلصالح نظام
التقاعد في األجل الطويل ميكن أن يزيد عدد الفقراء
بنسبة  ،% 0.7وستؤثر اإلصالحات أكثر على الفئات
التي كانت فقيرة ،وسيكون األثر أكبر في اجلنوب
فيما سيكون األثر اقل في كردستان(.)5
 :2-1تحديات جديدة
إنَّ أوضــاع األزمــة وما بعد األزمــة املزدوجة غير
مؤاتية للتخفيف من الفقر ،إذ خلفت آثارا ً سلبية
بالنســبة ألغلب فئات اجملتمع ،وان كانت وطأتها
أكبر بالنسبة للفقراء والفئات الهشة .فقد ترتب
على األزمة املزدوجة آثار مباشرة وغير مباشرة على
مستوى االقتصاد الكلي وعلى نشاط القطاعات
االقتصادية وأسواق العمل .وتكشف املؤشرات ،إلى
جانب االختالل املستدمي في هيكل اإلنتاج والنمو
املضطرب وعدم االستقرار والاليقني والهشاشة
كصفات مالزمة لالقتصاد العراقي ،عن محاوالت
السياسات االقتصادية الكلية واجلزئية (مع غياب
االتســاق بينها) في التصدي آلثار الصدمات على
اإلقتصاد وعلى الفئات الهشة وهم الفقراء واملعرضون
للفقر وتوفير احلماية عبر أدواتها املعروفة.
 :1-2-1التحدي األمني
لقد أضيفت إلى جانب التحديات السابقة حتديات
جديدة تشــكل تهديدا ً جديــا ً لعملية التنمية
وخططها وبخاصة إســتراتيجية التخفيف من
الفقر ،وبخاصة في عــام  ،2014فما يزال تهديد
امن اإلنســان العراقي هاجســا ً يومياً ،تفاقمت
تداعياته السيئة منذ منتصف عام  2014عندما
قامت عصابة داعش اإلرهابية بالســيطرة على
نينوى وصالح الديــن واالنبار ،وبدأت موجة النزوح
األكبر في تاريخ العــراق احلديث ،وكانت التكلفة
البشرية املباشرة لهذا االحتالل فقدان أرواح آالف

(  ) 5البنك الدولي لإنشاء والتعمير ،وثيقة برنامج لقرض مقترح مببلغ  1443.82مليون دوالر الى جمهورية العراق( ،تقرير رقم ،)108714- IQ :ص 81 - 80
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املواطنني العراقيني ،وتهديد ماليني آخرين ،ســواء
ممن بقوا في مناطقهم أو الذين نزحوا إلى الداخل
أو اختاروا الهجرة إلى اخلارج ،فضال ً عن تدمير في
رأس املال البشري واالجتماعي ،والتكاليف املادية
الهائلة وتدمير البنى التحتية.
لذا كان علــى احلكومة واجملتمع ،وإســتراتيجية
التخفيف من الفقر أيضاً ،االستجابة لهذه التحديات
التي أوقعت املزيد من الســكان حتت خط الفقر
وتطلبت إجراءات عاجلة وأخرى تتصدى لتداعياتها
الالحقــة على البنية االجتماعيــة واالقتصادية
والنفسية للنازحني والعائدين على السواء.
ُوميكن إيجاز التحديات اجلديدة باآلتي:

البـالد موجـة نـزوح هي األكبـر في تاريخـه .فقد
بلـغ العـدد اإلجمالي للنازحـني داخليـا (النازحني
بعد كانـون الثاني  /يناير  )2014حوالي  3.3مليون
شـخص .وقد نزح هؤالء من ثماني محافظات من
أصـل  18محافظـة ،أغلبهـم من نينـوى (حوالي
 1.85مليـون أو  ،)% 57واألنبار ( 0.5مليون أو حوالي
 )% 16وصـالح الديـن وكركـوك .فضـال عـن ذلك،
فـان هنـاك بالفعل نحو  2.2مليون مـن العائدين،
الذيـن نزحـوا سـابقا ( .)7وبالتعاون مـع املنظمات
الدوليـة مـن خـالل برامـج لتحقيـق االسـتقرار
وإعـادة اإلعمـار فـي املناطق احملـررة ،فيمـا تعمل
احلكومـة على تسـهيل عـودة النازحـني داخليا.

 :2-2-1الالجئون والنازحون
اتخذ مجلس الوزراء في  24متوز (يوليو)  2012قرارا ً
يسمح لالجئني الســوريني بالدخول إلى األراضي
العراقية ،وتشكلت جلنة وطنية تدار من قبل وزارة
الهجرة إلقامة مخيمات لهم عند منفذي القائم
وربيعة ،وخصص مبلغ مقداره ( )50مليار دينار عراقي
للعائدين العراقيني والالجئني الســوريني .وحتى
منتصف متوز  2014بلغ عدد الالجئني السوريني في
العراق  217ألف الجئ ،يشكلون نسبة  % 7.6من
مجموع الالجئني السوريني املسجلني لدى املفوضية
السامية لشؤون الالجئني  ،UNHCRويوجد  % 96من
الالجئني في إقليم كردستان .ويوجد في العراق في
العام احلالي ( )2017حوالي  231ألف الجئ سوري،
حوالي نصفهم في اربيل ( )% 47وتتولى املفوضية
السامية لشؤون الالجئني االهتمام بهم ،بالتعاون
مع احلكومة االحتادية وحكومة إقليم كردســتان،
وبعض الشركاء الدوليني (.)6
ومـع اتسـاع نطـاق فقـدان األمـن ومتـدد تنظيم
داعـش اإلرهابـي إلـى بعـض احملافظات ،شـهدت

 :3-2-1الحرب على اإلرهاب
فرض احتالل داعش لثــالث محافظات وتهديده
محافظات أخرى ومنها العاصمة بغداد ،أن تعمل
احلكومة على استعادة تلك املناطق وإنهاء وجود
اجلماعــات اإلرهابية ،لذا بــدأت بعد مدة قصيرة
العمليات العسكرية ،وقد أوجدت احلرب أوضاعا ً
اقتصادي ًة وإنساني ًة جديدةً تتطلب التحول نحو
اقتصاد احلرب ،األمر الذي يعني تزاحم أولويات احلرب
مع أولويات التنمية وإعادة اإلعمار وعموم اإلنفاق
التنموي واالجتماعي .وعلى سبيل املثال فقد تضمن
قانون املوازنة االحتادية لعام  2017إنفاقا ً عسكريا ً
على التسليح بحوالي  5مليارات دوالر ،إضافة إلى
حوالي  19.27مليــار دوالر أخرى إنفاقا ً على األمن
والدفاع ،تشكل حوالي  % 22.6من إجمالي اإلنفاق
العام ،مقابل  % 9.3على التربية والتعليم وحوالي
 % 3.8على الصحة(.)8
أصاب البنى التحتيــة في املناطق التي خضعت
لسيطرة داعش تدمير هائل .فضال عن اخملاطر الكامنة
لألغام والقذائف غير املتفجرة في املناطق احملررة،

)6( UNHCR Iraq Factsheet - January 2017.pdf )http://reliefweb.int/report/iraq/iraq-unhcr-factsheet-january-2017(.
)7( IOM )2017(, Displacement Tracking Matrix, August 2017
( )8قانون املوازنة العامة االحتادية لعام  ،2017الوقائع العراقية ،العدد  4430في  9كانون الثاني (يناير) 2017
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ويجري احلديث عــن تدمير حلوالي  % 80من البنى
التحتية في مدن عــدة ،وتقدر كلفة إعادة إعمار
املناطق احملررة من داعش مبا يزيد عن  100مليار دوالر.
وقد كشف حترير املوصل عن تدمير ثالثة مستشفيات
في اجلانب األيسر ،ومئات املدارس والتخريب الذي
طال جامعة املوصل ،فضال ً عن تعرض آالف املنازل
للدمار في اجلانب األمين من املدينة .فاخملاطر الناجتة
عن وجود األلغام والقذائف غير املتفجرة تعد مقلقة،
ُوميكن أن تؤثر سلبا ً في امن األفراد ،وتعوق مشاريع
التنمية والتخفيف من الفقر.
 :4-2-1مشكالت اجتماعية جديدة
بــرزت خــالل األعــوام األخيــرة ظواهــر ســلبية
مــن قبيــل التجــاوز علــى القانــون ،والنزاعــات
العشــائرية ،وظهــور حــاالت تعاطــي اخملــدرات،
وهــي وإ ْن وُجــدت فــي أوقــات ســابقة ،إال أنّهــا
تعمقــت واتســع مداهــا فــي األعــوام األخيــرة،
وبخاصــة فــي احملافظــات اجلنوبيــة التــي أكدت
اإلســتراتيجية األولــى إن معــدالت الفقــر فيها
هــي األعلــى بــني احملافظــات ،وهــي ظواهــر
ُميكــن أن تشــكل حتديــا ً لتنفيــذ سياســات
تنمويــة ناجعــة ،أو إســتراتيجية للتخفيــف
مــن الفقــر ،فــي ظــل انتشــارها فــي الريــف
واملناطــق الفقيــرة.
إذ إنَّ ضعــف القانــون يهــدد حقــوق اجلميــع،
وأنَّ أكثــر مــن يدفــع ثمــن ذلــك هــم الفقــراء
وبخاصــة تلــك احلقــوق املهمــة التــي ترتبــط

بامللكيــة ،وحقــوق اإلنســان وكفالــة احلريــات.
لذلــك يكتســب التمكــني القانونــي للفقــراء
أهميتــه فــي هــذه األوضــاع.
ومــن الظواهــر األخــرى التــي تنامــت فــي املدن
واملراكــز احلضريــة منــذ عــام  2003التجمعــات
العشــوائية وهــي التجمعــات الســكنية التــي
جتــاوز ســكانها علــى األمــالك العامــة والبنــاء
فيهــا بســبب ضعــف ســلطة القانــون وأحيانا ً
جتاهــل الســلطات .وبلــغ عددهــا  3687جتمع ـا ً
عــام  ،2016تضــم  522ألــف مســكناً ،يعيــش
فيهــا  3.3مليــون شــخصاً ،وتوجــد أعلــى
نســبة للتجمــع العشــوائي في بغــداد ،% 27.7
والبصــرة  ،% 18.4أكثر من  % 12.9من الســكان
يعيشــون فــي ســكن عشــوائي و  % 16.5مــن
املســاكن عشــوائية( )9وان لــم يكــن جميــع
ســكان العشــوائيات فقــراء ،فــإنَّ اجملمعــات
العشــوائية ســتبقى بــؤر مســتدامة للفقــر.
 :5-2-1آثار األزمة المزدوجة
ترتــب علــى األزمــة املزدوجة آثــار مباشــرة وغير
مباشــرة علــى مســتوى االقتصاد الكلــي الذي
تظهــر مؤشــراته إلــى جانــب اختــالل هيــكل
اإلنتــاج ،النمــو املضطــرب ،وعــدم االســتقرار
االقتصــادي ،والاليقــني ،والهشاشــة كصفــات
مالزمــة لالقتصــاد العراقــي منــذ أن وقــع فــي
فــخ االعتماديــة علــى النفــط .وأهم تلــك اآلثار
هــي مــا يتعلــق بالتمويــل والنمــو االقتصــادي:

( )9وزارة التخطيط واألمم املتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) ،تثبيت مواقع جتمعات السكن العشوائي ،2017 ،ص.10
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إطار ( :)1-1التمكين القانوني للفقراء
تبنت إســتراتيجية التخفيف من الفقــر للمدة  2014 - 2010أربعة عناصر أساســية كان احدها متكني الفقــراء من إدراك حقوقهم
االقتصادية واالجتماعية والسياسية واتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم  .إذ يعد التمكني القانوني في التمتع باحلقوق واحلريات التي
كفلها الدســتور والقوانني ذات الصلة احد مكونات التمكني ،ويتم من خالل تسهيل وصول الفقراء إلى العدالة .كما أن سيادة القانون
يعد منهج أساسي تعمل الكثير من الدول للوصول إليه بتوفير اخلدمة واملساعدة القانونية اجملانية وإنشاء مراكز أو عيادات قانونية في
املناطق الفقيرة مجاناً ،فضال ً عن التوعية والتثقيف القانوني.
• نسبة  % 14.2من األسر العراقية تعرضت إلى نزاعات أو حوادث خالل األعوام اخلمسة السابقة.
• نســبة  % 63منهم لم يتقدموا بطلب مساعدة قضائية أو رســمية ومن خالل استطالع رأي هذه الشريحة ذكر  % 23منهم أن
الطرف املقابل أقوى منهم وليس لهم فرصة لكسب الدعوة من وجهة نظرهم...
• أظهرت النتائج اإلحصائية إن من األســر التي تعرضت لنزاعات أو حوادث كان هناك  % 9.2من األســر التي تعرضت إلى مشــاكل
فيما يخص نزاعات امللكية و % 17.7من األســر التي تعرضت إلى قضايا مدنية ،و % 64.5تعرضت لقضايا جنائية و % 14.9تعرضت
لقضايا تتعلق باألحوال الشخصية ....لم تتقدم تلك األسر كافة بطلب املساعدة القضائية ألسباب تعود إلى التكلفة املالية.
إن هذه املظاهر تستدعي التفكير بإيجاد وسائل لدعمهم ومنحهم فرص للوصول إلى العدالة من خالل تنفيذ البرامج اآلتية:
• فتح عيادات قانونية مجانية للفقراء ومبساعدة منظمات وجهات متخصصة بذلك.
• مساعدة الفقراء في القضايا والدعاوي في حال التعرض إلى نزاعات أو حوادث من خالل تقدمي االستشارة القانونية اجملانية.
• اقتراح البرامج املناسبة في التوعية والتثقيف القانوني لوصول الفقراء إلى حقوقهم ومكتسباتهم.
مصدر البيانات :املسح االجتماعي واالقتصادي لأسرة في العراق ،جدول  ،11-9ص 489-488

تراجع التمويل الحكومي:
إنَّ تأثير املوازنة العامة فــي االقتصاد يتمثل في
أدواتها (اإليرادات– النفقات) وهو مرهون باملؤثرات
اخلارجية (تقلبات أسعار النفط و الطلب العاملي
للنفط) ومن ثم حجم اإليرادات النفطية والتي تعد
املصدر الرئيس في متويل املوازنة االحتادية وبنسبة
تزيد على  % 99لعامــي  ،2013-2012وانخفضت
إلى  % 65عام  2015وذلك بسبب انخفاض أسعار
النفط اخلام إلى ما دون ( )40دوالرا للبرميل الواحد.
لقد فرضت أســعار النفط املتدنية انخفاضا ً في
عوائد العــراق النفطية ،فبعــد أن بلغت عوائد
تصدير النفط اخلام  110تريليون دينار عراقي عام
 2012انخفضــت  65.5تريليــون دينار عراقي عام
 2015والــى  58تريليون دينار عام  .2016لذا فقد
انخفضت النفقات العامة من أعلى مستوى بلغته
عام  2013عندما بلغت  131تريليون دينار إلى 89
تريليــون دينار عام  ،)10(2015والى  84تريليون دينار
عام .2016

تراجع النمو االقتصادي:
لقـد سـبب انخفـاض أسـعار النفـط وتقليـص
اإلنفاق العـام انخفاضا في الناجت احمللي اإلجمالي.
كان متوقعـا ً أن ينمـو االقتصاد العراقي بنسـبة
 % 9سـنويا ً بـني عامـي  2013و 2014كمـا كان
كذلـك بني عامـي  2012و  .2013لذا فقد أشـارت
البيانـات إلـى جملة مـن االسـتنتاجات املتعلقة
بالنمـو منها:
إنَّ التقديـرات الرسـمية لعـام  2014التي تأخذ
بنظر االعتبار صدمات االقتصاد الكلي املرتبطة
بـكل مـن احتـالل داعـش لأراضـي ،وانخفاض
أسـعار النفط تشـير إلـى إن معـدل النمو تأثر
سـلبا ً ليقترب مـن الصفـر ،أي أن النـاجت تراجع
بحوالـي  9نقـاط .وباملثـل فقـد تراجـع اإلنفاق
االسـتثماري إلى مسـتويات متدنيـ ًة جداً ،فقد
انخفـض اإلنفاق االسـتثماري الفعلي من 32.3
تريليـون دينار عام  ،2013إلـى  12.6تريليون دينار
عـام  2015والـى  8.4تريليون دينـار عام .2016

•

( )10جمهورية العراق ،وزارة التخطيط ،املؤمتر األول إلعداد خطة التنمية  :2022 - 2018حتليل مؤشرات االقتصاد الكلي ،اربيل  29نيسان (ابريل) –  1أيار (مايو)  ،2017مديرية مطبعة
اجلهاز املركزي لإحصاء ،2017 ،جدول  ،11ص .20
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•

•

•
•

لقــد منــا النــاجت احمللــي اإلجمالــي (باألســعار
الثابتــة لعــام  ) 2007خــالل املــدة 2015 - 2010
مبعــدل  % 7ســنوياً .إال أنَّــه كان منــوا ً مضطربـا ً
وغيــر مســتدام ،إذ شــهدت املــدة 2013 - 2010
منــوا ً وصــل إلــى  ،% 9بينمــا كان النمــو عــام
 2014مبعــدل  % 0.7فقــط.
وعنــد حتليــل مكونــات هــذا النمــو بحســب
القطاعــات االقتصاديــة ،جنــد أنَّ معــدل منوهــا
كان ســالبا ً باســتثناء قطاع النفــط اخلام الذي
منــا مبعدل  % 25خــالل عامي  ،2015 - 2014األمر
الذي يؤشــر حجــم الضــرر الكبير الــذي أصاب
القطاعــات االقتصاديــة اإلنتاجيــة واخلدميــة،
وكان قطــاع الزراعــة ثانــي أكثــر األنشــطة
تضــررا ً باألزمــة إذ تأثــر ســلبا ً بنســبة ،% 50
بعــد قطــاع البنــاء والتشــييد ( % 40تقريبــا).
لقــد انخفــض نصيــب الفــرد مــن النــاجت احمللي
اإلجمالي باألســعار اجلارية لعام  2015إلى4869
دوالر ،بعــد أن  6517دوالر عــام  ،2014أي أنــه
انخفض بحوالــي .)11( 25%
وال تتوقــف اآلثــار الســلبية عند هــذا احلد فقد
قــدر انخفــاض عــدد املشــتغلني نتيجــة أزمــة
عــام  2014بحوالــي  800ألــف فرصــة عمل .أي
أنَّ  800ألــف شــخص أضافــي بعمــر 64 - 15
ســنة هــم اآلن بــدون عمــل مقارنــة بســيناريو
النمــو االعتيادي .فضال ً عما ســبق ،فــإنَّ األزمة
قــادت إلــى التحــول مــن إنتاجية عمــل ودخول
أعلــى فــي قطــاع الصناعــة واإلنشــاءات إلــى
إنتاجيــة ودخــول أقــل مــع احتمــال التوجــه
نحــو العمــل فــي العمــل غيــر املنظــم فــي
قطــاع الزراعــة وفــي قطــاع اخلدمــات .وهــو
أمــر مقلــق طاملــا أنَّ غالبيــة املشــتغلني مــن

الفقــراء يعملــون فــي اإلنشــاءات والزراعــة
عــام  .2012فمــن جانــب هــم يفقــدون فــرص
العمــل فــي اإلنشــاءات ويتحولون إلــى قطاع
الزراعــة  -مــع انخفــاض عوائدهــم (.)12
 :3-1الدروس المســتفادة من تقويم
اإلستراتيجية األولى
إنَّ وثيقة اإلســـتراتيجية تُعد أول خارطة طريق
بجهد رســـمي للتخفيف من الفقر باالستناد
إلـــى قواعد بيانـــات رصينة ،أســـهمت في
تقدمي فهم واقعي حملـــددات الفقر االقتصادية
واالجتماعيـــة ،وتشـــخيص أســـس صياغة
محصالت اإلستراتيجية.
بــدأ التنفيذ الفعلي ألنشــطة إســتراتيجية
التخفيــف من الفقــر  2014 - 2010عام ،2012
وذلك بسبب تأخر تشكيل احلكومة ،واستكمال
هياكل تشكيالت اإلستراتيجية ،وخالل املدة 2012
  2015مت تنفيذ  48نشاطا ً من أصل  87نشاطا ًتضمنتها اإلســتراتيجية ،وبلغ عدد املشروعات
التي نفــذت في إطارها  199مشــروعا ً في أربع
عشرة محافظة غير املرتبطة بإقليم .فيما بلغ
حجم التخصيصات على أنشطة اإلستراتيجية
خالل املدة  2016 - 2012حوالي  1.6تريليون دينار
عراقي (حوالي  1.360مليار دوالر) ،ويؤشر الشكل
اآلتي تأثر أنشــطة اإلستراتيجية باألزمة املالية،
لتبلغ التخصيصات عليها في عام  2016ربع ما
خصص في عام .2012
فضال ً عن أنَّ تدهور الوضــع األمني في عدد من
احملافظات أدى إلى توقف مشاريع اإلستراتيجية
فيها منذ عام .2014
خــالل تنفيــذ اإلســتراتيجية ظهــرت محــددات

)11( (International Monetary Fund, Staff Report For The 2017 Article Iv Consultation, Second Review Under The Three-Year Stand-By Arrangement, And Requests
For Waivers Of Nonobservance And Applicability Of Performance Criteria, And Modification Of Performance Criteria-Press Release; Staff Report; And Statement
By The Executive Director For Iraq, IMF Country Report No. 17/251, August 2017, p. 32
)12( World Bank, Iraq Systematic Country Diagnostic, February 3, 2017, p. 37

إستراتيجية التخفيف من الفقر
ف ــي ال ــع ــراق 2022 - 2018

أعاقــت التنفيــذ كمــا أنَّهــا تضمنــت أنشــطة
غيــر واقعيــة وظهــرت معطيــات جديــدة غيــرت
رؤيــة تخفيــف الفقــر لــدى املعنيــني تســتلزم
إعــادة النظر باحملصالت واألنشــطة ،فضـال ً عن أنَّ
تطــور األحــداث افــرز تزايــد عــدد الفقــراء وبعض
الفئــات التــي حتتــاج إلــى دعــم اإلســتراتيجية.
لقــد تضمــن تقــومي األداء املعــد مــن قبــل اإلدارة
التنفيذيــة تشــخيصا ً دقيق ـا ً ألســباب ضعــف
التنفيــذ وكذلــك للمعوقــات اإلداريــة واملاليــة
والقانونيــة التــي حتــد مــن كفــاءة التنفيــذ .وقد
مت االســتفادة منها فــي تطوير اآللية املؤسســية
فــي الفصــل الرابــع مــن هــذه الوثيقــة.
 :4-1هل من فرص للنجاح
ومــع اســتمرار التحديــات ،تبــدو هنــاك العديــد

مــن الفــرص التــي ســتمكن اإلســتراتيجية مــن
الوصــول إلــى أهدافهــا:
اس ــتمرار االلت ــزام احلكوم ــي بقضاي ــا الفق ــر
واحلرمــان واحلمايــة االجتماعيــة ،فعلــى الرغم
م ــن األزم ــة املالي ــة اس ــتمرت احلكوم ــة ف ــي
تأمــني النفقــات الالزمــة للبطاقــة التموينيــة
ولشـــبكة احلمايـــة االجتماعيـــة ،ودعـــم
مشــروعات التخفيــف مــن الفقــر فــي إطــار
اإلس ــتراتيجية.
توف ــر خرائ ــط الفق ــرُ ،وميك ــن له ــا أ ْن تُيس ــر
االســتهداف اجلغرافــي على مســتوى االقضية
والنواحــي ،وأن تســاعد فــي التخطيط ورســم
سياس ــات وبرام ــج مفصل ــة للتخفي ــف م ــن
الفق ــر ،وتقلي ــل اله ــدر ف ــي امل ــوارد وتوجي ــه
أغلــب األمــوال املنفقــة نحــو الفقــراء

•

•

شكل ( :)1-1تخصيصات أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر ( 2016 - 2012مليار دينار)
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توفر اإلرادة السياسية :هل هو التزام طويل األجل ومستدام؟

تتوفر اإلرادة السياسية الداعمة واملشــجعة على وضع احللول واملعاجلات ملشاكل الفقراء وحتسني نوعية
احلياة جلميع الســكان وهذا ما حدا باحلكومة إلى التعهد بتبني أهداف التنمية املســتدامة والعمل على
حتقيقها في إطار خطة التنمية اخلمســية  ،2022 - 2018ورؤية العراق  2030التي تتضمن توجهاتها ثالثة
عناصر أساسية من عناصر إستراتيجية التخفيف من الفقر هي :خلق فرص العمل وبناء رأس املال البشري
و تأسيس شبكة أمان اجتماعي فعالة.
خريطة ( :)1-1نسبة الفقر على مستوى النواحي 2013

املصدر :مسح خارطة الفقر ووفيات األمهات  2013اجلهاز املركزي لإحصاء ،وزارة التخطيط،

•

تطبيق الالمركزية وإصالح البنى اإلدارية احمللية،
فإنَّ العراق إجته نحو تبني أمناط الالمركزية في
مستويات احلكم اخملتلفة ،وذلك أمال ً في تطوير
وحتسني مستوى اخلدمات ونوعيتها وكفايتها ،فضال ً
عن تعميق أسس الدميقراطية وترسيخها .يترتب
من ذلك تقليل الفوارق التنموية ما بني احملافظات
وتخفيض نسب احلرمان في مجال احلصول على

•

اخلدمات العامة .وقد بادرت احملافظات غير املرتبطة
بإقليم إلى حتسني عملية التخطيط التنموي
وتأسيس مجالس تخطيط وتنمية فيها(.)13
تعزيز كفاية اإلدارة املالية العامة وحتسني آليات
اإلنفاق احلكومي (بسبب اتفاقية االستعداد
االئتماني مع صندوق النقد الدولي )2019 – 2016
التي ستضمن حتقيق استقرار االقتصاد الكلي.

( )13رئاسة مجلس الوزراء ،الهيأة العليا للتنسيق بني احملافظات ،كتاب ذي العدد  1/1138في  29تشرين الثاني (نوفمبر) .2016
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•
•
•
•

الى جانب توفير احلماية لتخصيصات االنفاق
االجتماعي مع ضرورة ع ّد متويل إستراتيجية
التخفيف من الفقر انفاقا ً اجتماعياً.
العمل على إصالح نظام احلماية االجتماعية
وإقرار قانونها املرقم  11لعام  ،2014الذي احدث
تغيرا ً بنيويا ً في نظام احلماية ومؤسساته وآليات
االستهداف املبني على نسبة الفقر.
العمل على إصالح نظام التوزيع العام (البطاقة
التموينية) والتمهيد لربطه بنظام احلماية
االجتماعية.
توفر أنظمة اإلقراض الصغير واملايكروي األمر الذي
ميكن أن يُشكل فرصة حقيقية لأسر الفقيرة
لتوفير عمل مدر لدخل مستدام لها.
دعم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لتنفيذ برامج
مكافحة الفساد واإلصالح الكمركي متهد
لتصحيح مسار السياسات كما تسهم في
رفع كفاءة األداء احلكومي وتنويع مصادر إيرادات
املوازنة العامة.

•

•

•

•

الدعم الفني واملادي من البنك الدولي والبرنامج
اإلمنائي لأمم املتحدة لإستراتيجية.
تنامي نشاط اجملتمع املدني واحمللي (اخليري
والتنموي) ،األمر الذي ميهد لتنامي رأس املال
االجتماعي والذي ُميكن أن يوفر فرصة للمزيد من
الدعم لتنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف
من الفقر.
تنسيق دائرة األمم املتحدة لإجراءات املتعلقة
باأللغام ( )UNMASجهود إزالة األلغام والذخائر
غير املتفجرة في املناطق احملررة من أجل أن
يستطيع السكان العودة إلى مناطقهم وممارسة
أنشطتهم اخملتلفة.
تزايد االهتمام بالتشريعات ذات األثر املباشر
على الفقراء ومنها قانون التأمينات االجتماعية
وقانون املساكن لذوي الدخل احملدود والذي ما يزال
مؤجالً .فضال عن إقرار عدد من القوانني التي
تعالج أوضاع بعض الفئات ومنهم الفقراء أو
قوانني خاصة بهم (اإلطار .)2-1

إطار ( :)2-1قوانين عالجت بعض جوانب من مشكلة الفقر في العراق

 .1قانون مؤسسة الشهداء رقم ( )3لعام  2006املعدل.
 .2قانون مؤسسة السجناء رقم ( )4لعام  2006املعدل.
 .3قانون احلقوق التقاعدية للشهداء واملصابني في االنتخابات رقم ( )16لعام .2007
 .4قانون رقم ( )38لعام  2008قانون مكافأة املتدربني في مراكز التدريب املهني التابعة لوزارة العمل والشؤون
االجتماعية.
 .5قانون رقم ( )36لعام  – 2011قانون املنحة الشهرية ملرضى العوز املناعي.
 .6قانون رقم ( )10لعام – 2012قانون دعم املشاريع الصغيرة املدرة للدخل.
 .7قانون رقم ( )49لعام  – 2012قانون إعفاء املزارعني والفالحني املقترضني من فوائد القروض السابقة املترتبة
بذمتهم.
 .8قانون رقم ( )63لعام  – 2012قانون منحة طلبة اجلامعات واملعاهد العراقية.
 .9قانون منحة تالميذ وطلبة املدارس احلكومية رقم ( )3لعام .2014
.10قانون التقاعد املوحد رقم ( )9لعام .2014
.11قانون احلماية االجتماعية رقم ( )11لعام 2014
.12قانون العمل رقم ( )37لعام .2015
.13قانون تعويض املتضررين جراء العمليات احلربية واألخطاء العسكرية والعمليات اإلرهابية رقم ( )20لعام
.2009
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 :5-1السياســات االقتصاديــة هل هي
مؤاتيه للتخفيف من الفقر؟
ال بد من التذكير بأنَّ السياســـات االقتصادية
هي شـــروط مســـبقة للحد من الفقر بصورة
مســـتدامة وبخاصة ما يرتبط منها بالتنويع
واحلكم الرشـــيد وإصـــالح القطـــاع العام
والقطاع املالي وزيـــادة كفاية اإلنفاق احلكومي
والالمركزية وتنميـــة القطاع اخلاص.

وقد شـــخصت اإلســـتراتيجية السياسات
املعنية بالفقـــر إال أن تعديلها خـــارج نطاق
االســـتراتيجية وتقع مســـؤولية وضع احللول
علـــى خطـــة التنميـــة  2022 - 2018التي
ستعنى بالسياســـات االقتصادية والضريبية
واالســـتثمارية والسياســـات العامة ،علما أنَّ
إســـتراتيجية التخفيف مـــن الفقر تتكامل
مع اخلطـــة ويتزامن تنفيذهـــا معها.

من أهداف التنمية المستدامة وغاياتها

 14-17تعزيز اتساق السياسات من اجل التنمية املستدامة
إ ّن االقتصاد العراقي بحاجة الى حزمة متكاملة
من السياسات التي تتسق فيما بينها وتضمن
حتقيـــق النمو االقتصـــادي املســـتدام ،وجتاوز
املشـــكالت التي تتفاقم في ظل الظروف غير
املؤاتية لنمو االقتصـــاد وازدهار القطاع اخلاص.
ومع ذلك ُميكن للسياســـات االقتصادية الكلية
واجلزئيـــة أن ُحتدث التوازن بني اآلثـــار اإليجابية
والســـلبية للصدمات على الفئات الهشـــة
وهم الفقـــراء واملعرضون للفقـــر وتوفر لهم
احلماية عبر أدواتها املعروفـــة .وهي إن لم تكن
مؤاتيه للتخفيف مـــن الفقر فيجب أال تكون
ضارة به .فضال ً عن إنَّه ميكـــن معاجلة التفاوت
احلاد في نســـبة الفقر بني احملافظـــات والذي
نتـــج عن منط التنميـــة غير املتـــوازن واحلروب
والنزاعات طيلـــة العقود املاضيـــة من خالل
العدالة واالنصاف فـــي تخصيص املوارد ،كذلك
ميكن للتطبيق الســـليم والناجح لالمركزية ان
يســـهم في تعزيز الشـــعور بالعدالة ومن ثم
ينمي التجانس االجتماعـــي .كما ميكن توجيه
سياســـة إعادة االعمار كسياسة مباشرة نحو
التخفيـــف من الفقر فـــي املناطق احملررة.

 :1-5-1االقتصاد الكلي
تشـــير نتائج حتليل الفقر إلـــى ضعف العالقة
بني النمو وتخفيف الفقر النمو لم يكن شامال ً
وهذا بســـبب كون النفط هـــو املصدر الوحيد
للنمـــو( ،)14ومع ذلك لم تنهج اإلســـتراتيجية
النهج الشائع الســـتراتيجيات التخفيف من
الفقر وهو التركيز على السياسات واإلصالحات
الضرورية للنمـــو والتخفيف من الفقر.
ومما الشك فيه أنَّ الهدف األسمى إلستراتيجية
التخفيف مـــن الفقر هو تعزيـــز مرونة الفقر
جتاه النمـــو االقتصادي ويتطلب ذلك حتســـني
جانب العـــرض وتنويع االقتصـــاد ،وعلى الرغم
مـــن أهمية هـــذا املدخل لربط السياســـات
بتنفيذ املشـــاريع واإلنفاق عليها ســـواء من
املوازنـــة العامة أو املنـــح الدولية إال أن توقيت
إعداد اإلستراتيجية وتنفيذها تزامنا مع تطلع
احلكومة إلى حتقيق أهداف التنمية املستدامة
من خـــالل رؤيـــة العـــراق  2030وتبني خطة
تنمية جديـــدة  2022 - 2018تضع التخفيف
من الفقـــر كهدف ومحور أســـاس إلى جانب
محاور تنميـــة القطاعـــات واحلوكمة وحتفيز
القطاع اخلاص وإصـــالح القطاع املالي وغيرها

)14( World Bank, The Unfulfilled Promise Of Oil And Growth: Poverty, Inclusion And Welfare In Iraq 2007 – 2012, Washington DC. 2014, p.34
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مما يشـــكل حزمة إصالح جانب العرض ،على
رأس أولوياتها وترســـم مســـارات السياسات
االقتصاديـــة التـــي توجه حركـــة االقتصاد
وتصحح هيكليته ومســـاره مبا يحقق النمو
االقتصادي الشامل.
لذلك تركز اإلستراتيجية على أنشطة معينة
ذات أولويـــة ملناطق وفئات فقيـــرة معينة ،اما
إطار االقتصاد الكلـــي واإلصالحات الهيكلية
اجلذريـــة فتعنى بهـــا خطة التنميـــة التي
تتكامل معها االســـتراتيجية.
السياسات المالية واالقتصادية:
إنَّ املوازنة العامة االحتادية تتســـم باالنكشاف
والتأثـــر الســـريع بالصدمـــات اخلارجية مما
يجعلها تتســـم بعدم االســـتقرار ،وملواجهة
األزمة املزدوجـــة عمدت احلكومـــة إلى إتباع
سلسلة من اإلصالحات لغرض تعزيز االستقرار
االقتصادي مـــن خالل )1( :تنويع املـــوارد ،إتباع
إجراءات تقشـــفية في النفقـــات احلكومية،
زيـــادة حتصيل الضرائب والرســـوم الكمركية
والســـيطرة على املنافذ احلدوديـــة )2( ،حتفيز
وتشـــجيع ودعم القطاع اخلاص .واملالحظ إنَّ
السياســـة املالية في العراق قـــد تبنت مبدأ
ضغط النفقات العامـــة وإن اجلزء األكبر يكون
على حســـاب النفقات االستثمارية.
السياسة االستثمارية:
أن النفقات االســـتثمارية هـــي دائما ضحية
أي هبـــوط في أســـعار النفط ،ممـــا يؤدي إلى

توقف عجلـــة اإلعمار والبنـــاء ،وما لذلك من
أثر ســـلبي في تكويـــن وتوســـيع الطاقات
اإلنتاجيـــة وخلـــق فرص العمل .إذ شـــهدت
أعـــوام انخفاض أســـعار النفط ابتـــدا ًء من
عـــام  2014تخفيضا ً كبيـــرا ً في تخصيصات
االســـتثمار احلكومي بحوالـــي  % 38.3عام
 ،2014و % 25.5عـــام  ،2015ثم بحوالي % 14.4
عام  2016من النفقات االســـتثمارية املصروفة
فعـــالً( .ينظر اجلـــدول اآلتي) ما لـــم يتولى
القطاع اخلاص تعويض االنســـحاب احلكومي
وهو أمر مســـتبعد في الظـــروف الراهنة ،مع
ذلك تعمـــل خطة التنميـــة الوطنية - 2018
 2022علـــى حتفيز القطاع اخلـــاص في محور
أســـاس من محاورها ،األمر الذي يُســـهم في
متويل االســـتثمار التنموي .وتتبنى مبشـــاركة
جلنة مـــن القطاع اخلاص وضـــع خارطة طريق
الســـتثمارات القطاع اخلاص فـــي القطاعات
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة ذات التأثير على
تخفيـــف الفقـــر والتي تخلق فـــرص عمل
أفضل وأكثر.
وإذا كان من املتفق عليه إنَّ سياســـة ترشيد
اإلنفاق العام ال تصب في صالح الفقراء ألنها
تؤثر في دخولهم ومستويات استهالكهم ،فإنَّ
ما هـــو أكثر خطورة على املـــدى البعيد هو
تقليل اإلنفاق االســـتثماري على القطاعات
االجتماعية التي تســـهم في بناء رأس املال
البشـــري ،وهذا مـــا يؤثر ســـلبا ً في وصول
االستراتيجيات التنموية عموما ً وإستراتيجية
التخفيف من الفقر إلـــى أهدافها وغاياتها.
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جدول ( :)1-1اإلنفاق االستثماري الحكومي والتغير فيه 2016 - 2007
العام

اإلنفاق االستثماري الحكومي (مليار دينار عراقي)

التغير في اإلنفاق االستثماري ( )%

2007

6588.5

155.7

2008

14976

127.3

2009

9648.7

-35.6

2010

15553.3

61.2

2011

17832.1

14.7

2012

29351

64.6

2013

40380.7

37.6

2014

24930.8

-38.3

2015

18564.7

-25.5

2016

15894.0

-14.4

وزارة المالية ,الموقع االلكتروني ()http://www.mof.gov.iq/Pages/MainMof.aspx

السياسة النقدية:
نظرا ً للعجـــز الكبير فـــي املوازنـــة العامة
واحلاجة إلى الســـيولة لتسهيل تعامل املوازنة
العامة مع الســـوق املالية فـــي احلفاظ على
النشـــاط االقتصادي يقوم البنك املركزي عادة
بدعم الســـيولة في الســـوق املالية لتمكني
املصارف من توســـيع االئتمان وحيـــازة أدوات
الدين احلكومي والتوســـع في عمليات السوق
املفتوحة بهدف املشـــاركة النشطة للمصارف
في هذه الســـوق .لقـــد قدم البنـــك املركزي
الدعم لالقتصاد العراقـــي في اجتاهات متعددة
ميكن تقـــومي بعضها كوســـائل داعمة حلماية
املســـتويات املعيشـــية للفقراء أو إيجاد فرص
عمل لهـــم ،منها:
دعـــم التمويل األصغر واملتوســـط من خالل
منـــح القروض امليســـرة مبا يعـــزز القطاع

•

•

•

•

الديناميكي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة
كونها متثـــل قوة محركـــة لتنمية القطاع
الزراعي والصناعـــي وخلق فرص العمل ،فيما
لو نفذت بفاعلية.
العمل على خلـــق نشـــاط ائتماني محفز
للنمو.
احملافظة على اســـتقرار ســـعر صرف الدينار
العراقي .إنَّ االحتفاظ بســـعر صرف مستقر
لم يســـبب صدمات ذات آثار ســـلبية على
الفقراء.
احملافظة علـــى معـــدالت التضخم ضمن
احلـــدود املقبولة ،إذ يالحـــظ انخفاض معدل
التضخم األســـاس من  % 5.6عـــام 2012
إلـــى  % 1.7عام  ,2015بينما ســـجل معدل
التضخم العـــام  % 1.4في عام  2015مقارنة
بـ  % 6.1عام .2010
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السياسة الزراعية:
ينخفض إســـهام القطاع الزراعـــي في الناجت
احمللي اإلجمالـــي مقارنة بيقيـــة القطاعات.
األمر الذي يعنـــي أنَّ أي برامـــج موجهة نحو
زيادة الدخل الزراعي ســـتكون نتائجها مباشرة
علـــى أوضاع الفقـــراء في الريف.
لذلـــك تركز اإلســـتراتيجية على زيـــادة دخل
األفراد الناشـــطني في القطـــاع الزراعي وذلك
من خالل زيادة معدالت املشـــاركة في النشاط
االقتصادي في الريف (نســـاء ورجـــال) ،وتقليل
البطالة والبطالة املقنعة ،وحتســـن اإلنتاجية،
ويكون األثر بعيـــد األجل هو تقليـــل الهجرة
من الريف ،وتقليل الالمســـاواة بني النســـاء
والرجال.
ومن اجلدير باملالحظة أن حتســـن أي من العوامل
املذكورة أعاله يتعلق بالسياســـات واإلجراءات
املتخذة لتحفيز القطاع اخلاص الذي يســـهم
بتوليد  % 99.3من الناجت الزراعي في العراق .ومع
ذلك فإن إســـهام الدولة في تقليل التكاليف
بتوفير البنى التحتيـــة ،ما يزال النمط التنموي
التقليـــدي األكثر جناحا ً في جذب االســـتثمار
اخلاص احمللي واألجنبي واملولـــد الرئيس لفرص
العمل في الزراعة .لذا فإنَّه البد من اســـتمرار
توفير وإدامـــة البنى التحتيـــة الالزمة لإلنتاج
الزراعي والتي ترتبط بجهود الـــوزارات املعنية
وإدارات احملافظـــات والقطاع اخلـــاص وصندوق
إعادة اإلعمار بالنســـبة للمحافظـــات احملررة.
وميكن قياســـها مبؤشـــرات عديدة منها على
ســـبيل املثال :أطوال الطـــرق الريفية املؤهلة،
توفير مياه الســـقي ،عدد ســـاعات التجهيز
بالكهربـــاء باليوم في الريـــف (اصدر مجلس
الوزراء قـــرارا ً بتخفيض تعرفـــة أجور الكهرباء
للقطـــاع الزراعي والصناعي والتجـــاري  7أيار/
مايو  )2017أو مساحة األراضي التي مت تنظيفها
من األلغام فـــي املناطق احملررة.
وفي هذا املقـــام تبرز اهمية إعـــادة النظر في

السياســـات الزراعية لصالح املزارعني الفقراء.
وفيما يتعلق بالدعم للقطـــاع الزراعي يالحظ
أنه يقتصر على احملاصيل اإلستراتيجية احلنطة
والشـــعير والرز ويشـــمل البذور واألســـمدة
واملبيدات واألســـعار وشـــراء احملصول من قبل
احلكومة ،والتي ال يســـتفيد منهـــا الفالحون
الصغار الذين يزرعـــون احملاصيل احلقلية واخلضر
والفاكهة كمغارســـن أو مستأجرين .ومن بني
أشـــكال الدعم التي ميكن للفقراء االستفادة
منها هـــو برنامج الري والـــرش بالتنقيط الذي
تديـــره وزارة الزراعة واملدعوم بنســـبة  % 50مع
تقســـيط املبلغ لـ  5أعوام ،كذلك ال يستفيد
منهـــا الفالحون الصغار.
أما السياسة التجارية فما تزال تعرّض املنتجات
الزراعية احمللية إلى منافسة املنتجات املستوردة
في األســـواق التي حتدد مســـتوى األسعار عند
مســـتويات ال حتقق الربح للمنتج احمللي (بسبب
ارتفـــاع التكاليـــف) ،ال بل قـــد تعرضهم إلى
اخلســـارة في أحيان كثيرة .لذا فإنَّ عدم تفعيل
قانون حمايـــة املنتج الزراعـــي أدى إلى عزوف
بعـــض املزارعني عـــن زراعـــة أراضيهم لعدم
قدرتهم على منافســـة املنتجات املســـتوردة
في األســـواق احمللية .اال أنَّه يجـــب االنتباه الى
ان هذه السياســـة ذات حدين ويجب ان تراعي
التوازن فـــي األثر املطلوب ففي ظل سياســـة
حمائية ودعم ملدخالت اإلنتاج واألســـعار أيضاً،
دامـــت عقودا ً مـــن الزمن ،لم يجـــد املنتجون
دافعا ً للتطوير ولذلـــك ظلت اإلنتاجية الزراعية
متدنية وكذلـــك نوعية املنتجات.
تبقى مشـــكلة قوانني املُلكية الزراعية قائمة
وهي إحـــدى عوامل انخفـــاض إنتاجية العمل
وطرد الســـكان مـــن الريف ،وتتطلـــب إعادة
النظر بحزمة التشـــريعات املتعلقة بامللكية
املشـــاعة املرتبطة بقانـــون اإلرث .ومنها أيضا ً
قانون إيجـــار األراضـــي الزراعية الـــذي تتم
مناقشته في البرملان ،ومشـــكلة توسع املدن

25

26

إستراتيجية التخفيف من الفقر
ف ــي ال ــع ــراق 2022 - 2018

خارج التخطيط األساس وزحفها على األراضي
الزراعيـــة وتأثيرها على صغـــار املزارعني .وهذا
يتطلب تشـــريع القوانني التي حتد من التجاوز
على األراضي الزراعية وألي اســـتخدام كان.
وما لم يتم معاجلة هـــذه القضايا فإنَّها تبقى
عوامل مثبطة لديناميكيـــة القطاع الزراعي
بوصفه قطاعا ً مولـــدا ً للنمو االقتصادي وفرص
العمل ويعـــول عليه في تنويـــع مصادر النمو
إلى جانب النفط.
السياسة التجارية:
إنَّ النظـــام التجاري (*) املعمول به في العراق كان
قد أوقـــف التنفيذ جلميع الرســـوم الكمركية
والضرائب على االســـتيراد والرسوم اإلضافية
املماثلـــة على البضائع الداخلـــة إلى العراق أو
اخلارجـــة منه .ويتصف هذا النظـــام باالنفتاح
غير املبرمج واالستيراد العشوائي خملتلف السلع
واخلدمات األمـــر الذي أحلق الضـــرر باملنتجات
الوطنية .واملالحظ أنَّه مـــع انخفاض اإليرادات
العامة بسبب انخفاض أسعار النفط واإلجراءات
التقشـــفية التي دعت إليهـــا احلكومة ،ظل
مستوى االستيراد لعام  2015مرتفعا ً عن العام
الســـابق مما يعني قصور اإلجـــراءات احلكومية
في احلد من تقليل مســـتوى االســـتيراد فقد
بلغ إجمالي الصـــادرات للنفط اخلام واملنتجات
النفطية لعام  2015واملواد الســـلعية األخرى
 49.40مليـــار دوالر مقابل إجمالي االســـتيراد
العام نفســـه مبقدار  41.6مليار دوالر مســـجال ً
نســـبة ارتفاع مقدارها  % 12.4عن عام .2014
وســـيكون لتفعيل قانون التعريفة الكمركية
ذي العـــدد  22لعـــام  2010والـــذي طبق على
مراحل بـــدءا ً من عام  2015ومـــن ثم التطبيق
النهائي بداية عام  2016دور مهم في تنشـــيط

االقتصـــاد العراقي إذ إنَّه (:)15
• يحقق إيرادات مالية كبيرة ،فالرســوم ســترتفع
علــى البضائــع والســلع وخاصــة الكماليــة
منهــا وبنســبة تتــراوح بــني  % 30-20من قيمة
البضاعــة على خالف النســبة الســابقة التي
كانــت مبقــدار  ،% 5وميكــن لهــا أن تخفــف من
اإلجراءات التقشــفية التي تستهدف التقليل
مــن عجــز املوازنة.
توفير بعـــض احلماية للســـلع احمللية لدفع
املنتجـــني احملليـــني لإنتاج وهـــذا مطلب
أساســـي لهم.
َـــم تنويع هيكل اإلنتـــاج وزيادة فرص
ومن ث َّ
العمل ،الســـيما وأنَّ القطاع اخلاص يشغل
ما يقـــارب نصف عدد القـــوى العاملة.
أما عـــن الصـــادرات غير النفطية فـــال يعوَّل
عليهـــا في حتفيـــز اإلنتاج احمللـــي فاالقتصاد
العراقي ال ينتج إال عدد محـــدود من املنتجات
الزراعيـــة ومنهـــا مـــا يدخل إلـــى القطاع
الصناعي وقد أصبح مســـتوردا ً لها حالياً .أما
املنتجات التعدينية األخرى كاالسمنت والزجاج
والفوسفات فقد تأثرت بفعل األعمال اإلرهابية
في مناطق إنتاجها التي اســـتولت على قسم
منها اجلماعات اإلرهابية ،وليـــس معلوما ً بعد
كلفة اســـتئناف إنتاجها وتصديرها.

•
•

السياسات االقتصادية والمالية لما
بعد 2017
بعــد أن تضــررت مــن انخفــاض أســعار النفــط
وهجــوم داعش ،بدأت احلكومــة العراقية بتنفيذ
برنامــج لتصحيــح أوضــاع املاليــة العامــة مــن
اجــل احلفــاظ علــى اســتمرارية القــدرة علــى
حتمــل الديــن وإمكانيــة احلفــاظ علــى املركــز
اخلارجــي .ونتــج عــن االنخفــاض احلــاد فــي

(*) أســس عن طريق قرارات ســلطة التحالف املؤقتة  CPAبعد عام  2003منها القرار ( )38وهو إعادة اإلعمار والقرار ( )54سياســة حترير التجارة التي أدخلت في عام  2003و 2004
على التوالي.
( )15حتليل مؤشرات االقتصاد الكلي ،أوراق املؤمتر األول إلعداد خطة التنمية  ،2022 - 2018اربيل  29نيسان (ابريل) –  1أيار (مايو)  ،2017وزارة التخطيط ،2017 ،ص24
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أســعار النفــط العراقــي أكثــر مــن  100دوالر
للبرميــل فــي عــام  2013إلــى أقــل مــن  40دوالر
فــي  ، 2016ارتفــاع حــاد فــي عجــز املوازنــة مــن
 % 6مــن إجمالــي النــاجت احمللــي فــي  2013إلــى
 % 12فــي 2015؛ وارتفعــت نســبة الديــن العــام
مــن  % 31مــن إجمالــي النــاجت احمللــي فــي 2013
إلــى  % 56فــي 2015
ويبــدو أنَّ هــذه الصدمــة اخلارجيــة هــي ذات
طبيعــة دائمــة ،إذ أنَّ األســعار فــي أســواق
النفــط املســتقبلية تُشــير حاليـا ً إلــى تعافــي
تدريجــي فــي أســعار النفــط العراقــي حلوالــي
 50دوالر للبرميــل فــي أفــق عــام  45( 2021دوالرا ً
أمريكيـا ً للبرميــل فــي طلــب اتفاق االســتعداد
االئتمانــي) .ويتوقــع أن ينمو إنتــاج النفط ،وذلك
يشــمل إقليــم كردســتان ،بواقــع  % 18.4فــي
 2016إلــى حوالــي  4.5مليــون برميــل فــي اليوم
( 4.2مليــون حتــت اتفــاق االســتعداد االئتمانــي)
وأن يبقــى علــى هذا املســتوى لألعوام اخلمســة
القادمــة ،إذ لــن تتمكــن احلكومــة مــن متويــل
مضاعفــة االســتثمارات النفطيــة املطلوبــة
للعمــل علــى زيــادة أنتــاج النفــط.
ومــن املتوقــع أن ينمــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي،
ومــن ثــم يتعافــى النمــو غيــر النفطــي تدريجيـا ً
ليصــل إلــى نصف منــوه املعتــاد ما قبــل  ،2014مع
إحــراز احلكومــة تقدمـا ً كبيــرا ً فــي حتريــر األراضي
احملتلــة مــن داعــش .ومــن شــأن الزيــادة التدريجية
فــي أســعار النفــط والتصحيــح اجلــاري ألوضــاع

املاليــة العامــة التقليــل تدريجيا من عجــز املوازنة
العامــة مــن  % 13.5إلجمالــي النــاجت احمللــي فــي
عــام  2015حلوالــي الصفــر فــي  ،2020والعجز في
احلســاب اجلــاري مليــزان املدفوعــات مــن  % 6مــن
إجمالــي النــاجت احمللــي فــي  2015إلــى حوالــي % 2
فــي عــام  .2021وتبقــى هنــا فجــوة متويــل بواقــع
 13مليــار دوالر فــي عامــي  ،2019 – 2018وقد بدأت
احلكومــة بالبحــث عــن مصــادر متويــل لهــا.
لق ــد تق ــدم صن ــدوق النق ــد الدول ــي بع ــدد م ــن
التوصيـــات واإلجـــراءات املهمـــة ومنهـــا :فـــرض
الرســوم ،زيــادة معــدل الضريبــة وغيرهــا ممــا يؤدي
إل ــى حتس ــن أداء املوازن ــة العام ــة للدول ــة .وه ــو
م ــا يص ــب ف ــي صال ــح االقتص ــاد العراق ــي ف ــي
األمـــد القصيـــر وحلـــن االنتهـــاء مـــن تطبيـــق
اتفاقي ــة االس ــتعداد االئتمان ــي م ــع الصن ــدوق.
عليــه ينبغــي أن تضمــن إســتراتيجية احلــد مــن
الفقــر أن يتــم االعتــراف بنفقــات إســتراتيجية
احل ــد م ــن الفق ــر ف ــي إط ــار برنام ــج صن ــدوق
النقـــد الدولـــي باعتبـــاره “إنفاقـــا اجتماعيـــا”
محمي ــا م ــن التخفي ــض واملناقل ــة .
فض ـا ً ع ــن أنَّ ه ــذه االتفاقي ــة اش ــترطت تق ــدمي
حس ــابات فصلي ــة تثب ــت ع ــدم وج ــود أي تالع ــب
مبنظومـــة احلمايـــة االجتماعيـــة والنازحـــن
والبطاق ــة التمويني ــة وه ــو م ــا يه ــم الفق ــراء.
وقـــدر تعلـــق األمـــر بإســـتراتيجية التخفيـــف
مـــن الفقـــر فـــإنَّ هـــذه التوجهـــات ســـتكون
مؤاتي ــه له ــا .
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تحليل الفقر في العراق
خالل األعوام اخلمسة التي فصلت ما بني املسحني املسح االقتصادي واالجتماعي املستمر لأسرة ،2014
االجتماعيــني  2007و ،2012شــهد العراق تطورات املســح الوطني للنازحني  ،2014التحليل الشامل
اقتصادية واجتماعية كثيــرة ،إال أنَّ األعوام التالية لأمن الغذائي والفئات الهشــة في العراق ،2016
شــهدت أحداثا ً أكثر خطورة وتأثيرا في مســارات فقر األطفال في العراق حتليل اجتاهات فقر األطفال
التنميــة ونتائجهــا ،فضال ً عن تأثيرهــا في عموم في املدة مابني  2007و ،2012يونيسيف العراق .2017
النسيج اجملتمعي وتهديدها وحدة البالد .ولعل من تؤكد إســتراتيجية احلد من الفقر على احلاجة إلى
بني النتائج الســلبية التي أدت إليها تلك األعوام ،تطوير القدرة على جمع البيانات بطرق غير تقليدية
هي تعويــق اجلهود اإلحصائية ،فقــد عوقت إجراء واســتخدام أدوات ومنهجيات غيــر معيارية .ففي
املسوح الشاملة ،والتعداد العام للسكان ،وعملية الدراسات االستقصائية ،من املهم حتديد التمييز بني
جمع البيانات القطاعية واإلقليمية ،كل ذلك يعيق النازحني داخليا وغير النازحني والتمييز بينهم .ومن
إمكانية التخطيط للتنمية والتخفيف من الفقر .املرجح أن تختلف أوضاع النازحني واخملاطر والضعف لدى
مع ذلك فقد أجنز في عام  2012املســح االجتماعي النازحني عن غير النازحني التي قد تتطلب سياسات
واالقتصادي الذي شمل البالد جميعها ،ووفرت بياناته مختلفة .ومن املهم أيضا ً تعزيز جمع البيانات اإلدارية
إمكانية إجراء قياس جديد للفقر ،إال أنَّ هذا القياس املتعلقة بحركة األشخاص .وميكن لنظام السجالت
ال يستوعب التطورات التي تلت تاريخ جمع البيانات ،احليوية القوي أن يوفر معلومات مستكملة عن أمناط
والتبدالت العميقة في األوضاع االقتصادية واالجتماعية النزوح والهجرة ومستويات السكان عموما.
والسكانية .وسيكون املسح االجتماعي واالقتصادي
القــادم(*) حدثا ً مهما ً في توفير البيانات وفي تعميق  :1-2الفقر ما بين عامي
فهم وحتليل الفقر في العراق..

2012 - 2007

ولم تتوفر بيانات حديثة موثوقة وقابلة للمقارنة لذا كشــفت نتائــج املســح االجتماعــي واالقتصــادي
ســيتم دعم التحليل ببيانات مسوح أخرى ساندة فــي العــراق  2012ارتفاع ـا ً فــي بعــض املؤشــرات،
والوقائع املتعلقة بالفقر .لذا البد من بذل املزيد من وبخاصــة ما يتعلــق باإلنفــاق ،فقد ارتفعــت كلفة
اجلهود لتحســین وجمع بیانات جدیدة (على الرغم خــط فقر الغــذاء (خــط الفقــر املدقع) مــن 35796
من الظروف التي مير بها البلــد) ،ومراجعة النتائج ألــف دينــارا ً عــام  2007إلــى  50470ألــف دينــارا ً
التحلیلیة في ضــوء البیانات اجلدیدة ،وأن یتوقع أن عــام  ،2012والتــي تكفــي لتلبيــة احلــد األدنــى من
یتطور محتوى إستراتيجية احلد من الفقر استجابة احلاجــات الغذائية التي تعادل  2337ســعرة حرارية.
وباملثــل ارتفعــت كلفة تغطية احلاجات األساســية
للمؤشرات واملعطيات اجلدیدة.
ويوفر املســح االقتصادي واالجتماعي لعامي  2007غيــر الغذائيــة مــن  39026دينــارا ً عــام  2007إلــى
و 2012تلك األرضية املناسبة ،ليس للقياس فحسب  55027دينــارا ً عــام  ،)16( 2012وذلــك بســبب ارتفــاع
فالدالئل املســتقاة من تلك املقارنة ما تزال نافذة ،تكاليــف املعيشــة ،فقــد ارتفــع معــدل التضخــم
تستكمله االستعانة بنتائج مسوح ودراسات حتليلية خــالل املــدة نفســها مبعــدل  % 6.8ســنوياً ،ومبعدل
أخرى إلسناد النتائج وتعزيزها وملء الفراغات .ومنها تراكمي بلغ  .)17( % 39لقد انخفضت نســبة الفقر
(*) يعتمد اجناز هذا املسح عام  2018على عودة االستقرار في احملافظات احملررة من سيطرة داعش.
( )16البنك الدولي ،مصدر سبق ذكره ،ص 35

)17( World Bank )2017(, World Development Indicators database
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بحســب خــط الفقــر الوطنــي مــن  % 22.4فــي مــن ارتفــاع متوســط نصيب الفــرد مــن النــاجت ،وزيادة
عــام  2007إلــى  % 18.9فــي ( 2012انخفاض بنســبة اإلنفــاق االجتماعــي ،فضـال ً عــن التأخــر فــي تطبيــق
 .)% 16وخــالل املــدة نفســها لــم تتحســن املقاييــس برامــج اإلســتراتيجية ومحدودية التخصيصــات التي
األخــرى للفقــر كمقياس فجــوة الفقر ومقياس شــدة رصــدت لتنفيذ أنشــطتها.
الفقــر كثيــرا ً اجلــدول ( .)1-2وهــو انخفــاض متواضــع وعلى الرغم من انخفاض نسبة الفقر في عام 2012
وأقــل من الهــدف الــذي حددتــه اإلســتراتيجية األولى
(تخفيــض الفقــر مبقــدار الثلــث) ،وذلــك ألســباب
عديــدة ومتشــابكة ،ترتبــط بالظــروف االقتصاديــة
والسياســية التــي واكبــت تطبيقهــا ،وعلــى الرغــم

مقارنــة بعام  2007إال أن عدد الفقراء لم ينخفض
كثيراً ،فقد انخفض من  6.890مليون شخص إلى
 6.748مليون شخص ( ،)18بسبب ارتفاع معدل النمو
السكاني وبخاصة بني السكان الفقراء.

جدول ( :)1-2تطور مؤشرات الفقر 2012 - 2007
خط الفقر
(ألف دينار /فرد /شهر)
2007

2012

العراق
حضر

76.896

ريف

105.500

نسبة الفقر ( )%

فجوة الفقر( )%

شدة الفقر( )%

2007

2012

2007

2012

2007

2012

22.4

18.9

4.5

4.1

1.4

1.4

16.1

13.5

2.7

2.5

0.7

0.7

39.3

30.7

9.0

7.6

3.1

2.7

المصدر :محتسب من بيانات المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق  2007و2012

 :1-1-2الفقر في المحافظات
هنــاك تركيــز أكبــر فــي جغرافيــة الفقــر ،ففــي
عــام  2007كان  % 40مــن الفقــراء يعيشــون فــي
خمــس محافظــات هــي :بغــداد ،البصــرة ،نينوى،
بابــل وذي قــار .لكــن األوضــاع تبدلــت فــي عــام
 2012ففــي الوقــت الــذي لــم تتغيــر فيــه حصة
بغــداد النســبية مــن (حوالــي  ،)% 19ضاعفــت
محافظــة نينــوى نســبتها تقريبـا ً مــن الفقــراء
إلــى  .% 15.7وتشــكل ثــالث محافظــات جنوبيــة
هــي ذي قار والقادســية وميســان بنســبة % 10.0
و % 7.0و % 6.7مــن الفقــراء على التوالي ،تشــكل
مــا يقــرب مــن ربــع الفقــراء فــي البــالد ،فأصبــح
حوالــي  % 58مــن الفقــراء يعيشــون فــي هــذه
( )18البنك الدولي ،مصدر سبق ذكره ،ص 40
( )19املصدر السابق نفسه ،ص 39

احملافظــات اخلمــس عــام .)19(2012
وتظهــر البيانــات ايضـا ً إن الفقــر قــد إزداد ســوءا ً
فــي ســت محافظــات فقــد إرتفــع معــدل الفقر
بأكثــر مــن  % 10فــي محافظتــني همــا ميســان
ونينــوى وبحوالــي  % 9فــي القادســية وذي قــار
وبنســبة  % 3.7فــي املثنــى علــى الرغــم مــن
إنهــا ســجلت احملافظــة األعلــى معــدل للفقــر
مقارنــة ببقيــة احملافظــات  ،وبنســبة  0.2نقطــة
مئويــة فــي أربيــل .
وإنخفضــت معــدالت الفقــر بأقــل مــن نقطــة
مئويــة واحــدة فــي بغــداد وكركــوك  .وقــد مت
حتقيــق أكبــر مكاســب للحــد مــن الفقــر فــي
محافظــات صــالح الديــن وكربــالء وبابــل حيــث
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حتســنت ظروف الفقــر فيهــا مقارنــة باحملافظات
األخــرى (ينظــر اجلــدول .)2-2
مــن جهــة أخــرى ،انخفــض الفقــر فــي املناطــق
الريفيــة بنســبة  % 8.6مقارنــة بنســبة % 2.6
فــي املناطــق احلضريــة .بينمــا كان هنــاك حتســن
قليــل فــي الفقــر فــي بغــداد وإقليــم كردســتان،
وانخفضــت معــدالت الفقــر بشــكل ملحــوظ
فــي احملافظــات الـــ  14املتبقيــة مجتمعــة .مــع
ذلــك مــا يــزال  % 70مــن نســبة الســكان فــي
فئــة الـــ  % 40األفقــر مــن الســكان تعيــش فــي
هــذه احملافظــات ،وبغــداد متثل الـــ  % 20أخــرى (.)20
كذلــك تغير توزيع معــدالت الفقــر املدقع ويقاس

بنســبة الســكان التــي تعيــش علــى اقــل مــن
 1.25دوالر يوميـا ً (بحســب تعادل القوة الشــرائية
لعــام  )2005والتــي اســتمرت قريبــة مــن  ،% 4إال
أن التوزيــع بحســب املنطقــة اجلغرافية قــد تغير
بشــكل كبيــر .ففي عــام  2012يعيش فــي نينوى
وحدهــا حوالــي  % 18من الفقــراء املدقعني ،بينما
يعيــش نصــف الســكان مــن الفقــراء املدقعــني
فــي القادســية وذي قــار واملثنــى وميســان معـاً.
وعليــه ميكــن االســتنتاج إنَّ الزيــادة فــي الفقــر
فــي نينــوى واحملافظــات اجلنوبيــة األربــع (البصرة،
ذي قــار ،ميســان ،واملثنــى) رافقهــا تركيــز متزايــد
فــي الفقــر املدقع.

جدول ( :)2-2تطور اتجاهات الفقر بين عامي  2012 - 2007مرتبة بحسب التغير في نسبة الفقر

محافظات
ارتفع فيها
الفقر

محافظات
انخفض فيها
الفقر

المحافظة

% 2007

% 2012

التغير عدد النقاط
2012 - 2007

ميسان

25.3

42.3

17.0

نينوى

23.0

34.5

11.5

القادسية

35.0

44.1

9.1

ذي قار

32.0

40.9

8.9

المثنى

48.8

52.5

3.7

اربيل

3.4

3.6

0.2

كركوك

9.8

9.1

-0.7

بغداد

12.8

12.0

-0.8

السليمانية

3.3

2.0

-1.3

دهوك

9.3

5.8

-3.5

االنبار

20.9

15.4

-5.5

واسط

34.8

26.1

-8.7

ديالى

33.1

20.5

-12.6

النجف

24.4

10.8

-13.6

البصرة

32.1

14.9

-17.2

صالح الدين

39.9

16.6

-23.3

كربالء

36.9

12.4

-24.5

بابل

41.2

14.5

-26.7

18.9

-4.0

اإلجمالي

22.4

المصدر :محتسب من بيانات المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق  2007و2012
( )20املصدر السابق نفسه ،ص 36
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كشف املســح الرابع للتحليل الشامل لأمن الغذائي والفئات الهشة في العراق لعام  2016إن  % 2.5من
ســكان البالد غير امنني غذائيا ،منهم  % 2.1في كردســتان و % 1.1في بغداد ،و % 3.5في بقية احملافظات،
ويرتفع بني النازحني إلى  .% 5.6ويتركز اغلب غير اآلمنني غذائيا في املناطق الريفية ( % 5.1من سكان الريف
مقابل  % 1.7من سكان احلضر).
WFP, Iraq: Comprehensive Vulnerability and Food Security Analysis 2016 )Data collected in
April-May 2016(, p. 15
 :2-1-2النمـو والتفـاوت فـي اإلنفـاق
االسـتهالكي
يُظهـر التوزيـع فـي اإلنفـاق بـني فئـات الدخـل
اخلمسـة لأعـوام  2007و 2012و 2014اجتـاه نحو
عـدم العدالة ،فقد ارتفعت قيمـة معامل جيني
احملتسـبة مـن  0.338عـام  2007إلـى  0.366عـام
 ،2012والـى  0.380عـام  .2014وميكـن توقع املزيد
مـن التدهـور فـي العدالـة فـي اإلنفـاق ،نتيجـة
تقليل املدفوعـات التحويلية إلى الفئات الفقيرة
وبخاصة ما يرتبط بالبطاقة التموينية ،فضال ً عن
تركيبـة النمـو في االسـتهالك بني فئـات اإلنفاق
اخلمسـية ،إذ نالحـظ وجـود تفاوت بني السـكان
واملناطـق من حيث منو اإلنفاق االسـتهالكي خالل
املـدة  ،2012 - 2007فقـد منا االسـتهالك للفئات
اخلمسـية األعلى بحوالـي  % 2.0مقارنة بحوالي
 % 0.7لفئـة الــ  % 20األفقـر مـن السـكان ،ومن
جهـة أخرى ،فقد شـهد االسـتهالك منوا ً سـريعا ً
في محافظات العراق عدا بغداد وإقليم كردستان
بحوالي  % 2.24سنــوياً ،باملقارنة مـع  % 0.08في
كــردستان و  % 1.83في بغداد (.)21
 : 3-1-2بؤر الفقر
بينت نتائج مسح خارطة الفقر ووفيات األمهات
لعـام  2013أنَّ هنـاك تباينا كبيرا بني مسـتويات
( )21البنك الدولي ،مصدر سبق ذكره ،ص 34

الفقـر بـني نواحـي العراق يتـراوح مابـني اقل من
 % 1إلـى ( .% 77جـدول  )3-2األمـر الذي يكشـف
التفـاوت اجلغرافـي فـي توزيـع الفقر ووجـود بؤر
في تلـك املناطق:
أفقـر نواحـي في العـراق التي تراوحت نسـبة
الفقـر فيها من  % 77-70هـي نواحي؛ كل من
غمـاس في محافظة القادسـية ،بني هاشـم
في محافظة ميسان ،الهالل والنجمي والوركاء
والسـوير فـي محافظـة املثنى .يعيـش فيها
 222ألف شخصاً.
أمـا النواحي األقـل فقرا ً في العـراق التي تقل
نسـبة الفقر فيها عن  % 1هي نواحي حلبجة
فـي السـليمانية ،فلسـطني في بغـداد ،بيارة
ومركز السـليمانية ،عينكاوة في أربيل ،ومركز
قضاء دربندخان في السـليمانية.
هنـاك  40ناحية التي تشـكل  % 10من نواحي
العراق تضـم أكثر من نصف الفقراء وعددهم
حوالـي ثالثة ماليني فرد.
محافظـة نينوى هـي األكثر في عـدد الفقراء
الذين يصل عددهم إلى  126ألف فرد ،نصفهم
يسـكنون فـي ناحيتـي مركـز قضـاء املوصل
ومركز قضـاء تلعفر.
بغـداد هـي الثانيـة فـي عـدد الفقـراء البالغ
عددهم  78ألف فرد ،ثلثهم من سـكان نواحي
كل مـن الفحامـة ،بغداد اجلديـدة ،الوحدة.

•

•

•

•

•
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جدول ( :)3-2توزيع الفقراء بين نواحي وأقضية العراق 2013-2012
نسبة الفقر

عدد

النواحي

الفقراء

%

عدد

221973

3.54

447482

7.14
7.01

1.5

%

من  70.1فأكثر

6

من  % 60.1إلى % 70.0

14

3.6

من  % 50.1إلى % 60.0

14

3.6

439102

من  % 25.1إلى % 50.0

73

18.6

2370948

37.85

من  % 10.1إلى % 25.0

127

32.3

2181138

34.82

من % 5.1إلى % 10.0

77

19.6

451668

7.21

من  % 1.1إلى % 5.0

72

18.3

145590

2.32

اقل من % 1.0

10

2.5

5955

0.10

المجموع

393

100.0

6263856

100.00

املصدر :محتسب من بيانات املسح االجتماعي واالقتصادي لأسرة في العراق  ،2012ونتائج مسح خارطة الفقر ووفيات األمهات في العراق
2013

•
•
•

وجــود تبايــن كبيــر ضمــن احملافظــة الواحــدة
فــي نســبة الفقــر مث ـال ً فــي بغــداد تتــراوح
مابــني اقــل مــن  % 1ليصــل إلــى  ،% 49وفــي
محافظــة ميســان مــن  % 21إلــى حوالــي .% 73
عــدد الفقــراء فــي ذي قــار  70ألــف فــرد% 36 ،
منهــم يتركــزون فــي كل مــن مركــز قضــاء
الناصريــة ،الشــطرة ،الغــراف.
إنَّ املناطــق اجلغرافيــة التي ترتفــع فيها حركة
النشــاط االقتصــادي تنخفــض نســبة الفقــر
فيهــا إلــى اقل مــن  % 10مثــل نواحــي أم قصر
والفــاو وهــي املوانئ الرئيســية حملافظــة البصرة.

 :4-1-2الفقر متعدد األبعاد
وإذا نظرنـا إلـى الفقـر من منظـور الفقر متعدد
األبعاد ( ،)MPIلفهم احلرمان من جوانب ال تقتصر
على الدخل أو االسـتهالك  ،جند ان الفقراء يعانون
مـن احلرمـان فـي التعليـم والصحـة واخلدمـات
األساسية.
( )22املصدر السابق نفسه ،ص68

وتبني الفروق بني مؤشر الفقر القائم على االنفاق
ومؤشر الفقر متعدد األبعاد أنَّ الزيادة االستهالك
التتطابق بالضرورة مع حتسن مؤشرات التنمية
البشرية ،على سبيل املثال فإن  % 10.4من األسر
هي فقيرة على كال املؤشرين  ،بينما  % 55.3منها
ليست فقيرة في كال املؤشرين  % 24.9 ،منهم فقراء
طبقا ً ملؤشر الفقر متعدد األبعاد و  % 9.4فقراء
فقط على وفق مؤشر االستهالك( .)22كما أن % 63
من األسر تعاني من احلرمان في إثنني أو ثالثة من
االبعاد الثمانية ،في حني أن  % 11من األسر تعاني
من احلرمان في أربعة ابعاد أو أكثر .ويتمتع إقليم
كردستان مبعدالت اقل من الفقر متعدد األبعاد ،في
حني تعاني احملافظات اجلنوبية مبعدل فقر أعلى في
كال املقياسني .فيما تشير البيانات االولية احلديثة
باستثناء محافظات اقليم كردستان الى انخفاض
في نسبة الفقر متعدد االبعاد من حوالي  % 28عام
 ،2012الى حوالي  % 18عام  2014على الرغم من
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االزمة املزدوجة ،فيما انخفضت في عام  2017الى
أقل من  % 14في عموم البلد ،والى حوالي  % 29بني
السكان الذين تعرضوا للنزوح( .ينظر الشكل . )1-2
وتعطي هذه األدلة مصداقية لوضع االستراتيجية

مع ركائزها اخلمسة املقابلة ألبعاد مختلفة – التي
يجب أن تعالج اسباب الفقر سواء كانت مصنفة
بحسب الدخل أومرتبطة باحلرمان من احلصول
على اخلدمات

شكل (  :)1-2نسبة الفقر بحسب دليل الفقر متعدد االبعاد ()2017-2012

27.6

2012
18.3

2014
13.8

13.3
28.8

 :5-1-2فقر األطفال
تُعـــد مـــن أهـــم الظواهـــر التـــي تســـتدعي
االهتمـــام ،ففـــي عـــام  2012مثّـــل األطفـــال
(اق ــل م ــن  18ع ــام) % 48 ،م ــن الس ــكان% 23 ،
منهــم فقــراء أي واحــد مــن كل أربعــة أطفــال
فقيــر % 34 .مــن أطفــال الريــف فقــراء مقابــل
 % 17م ــن أطف ــال احلض ــر .أم ــا عل ــى مس ــتوى
احملافظــات فنســبة األطفــال الفقــراء تبلــغ % 5
فــي كردســتان و % 50فــي احملافظــات اجلنوبيــة:
املثن ــى والقادس ــية وميس ــان وذي ق ــار .وتبل ــغ

2017

)

( 2017

2017

نســـبة عمالـــة األطفـــال  ،% 8وينقطـــع % 8
مـــن األطفـــال غيـــر الفقـــراء عـــن الدراســـة
مقابـــل  % 19مـــن األطفـــال الفقـــراء ،ترتفـــع
ب ــني النازح ــني إل ــى .% 70
واجلديــر باملالحظــة إنَّ انخفــاض نســبة الفقــر
بــني  2012 - 2007لــم ينعكــس علــى نســبة
الفقــر بــني األطفــال بــل ارتفعــت مــن  % 54عــام
 2007إلــى  % 57.6عــام  2012بســبب التأثيــر
الدميوغرافــي بحيــث ول َّــد املزيــد مــن األطفــال
فــي اســر فقيــرة(.)23

( )23يونيســيف العراق – قسم الدراســات االجتماعية ،فقر األطفال في العراق :حتليل اجتاهات فقر األطفال والتوصيات بشأن اإلستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر 2017-
 ،2021يناير /كانون الثاني 2017
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كيف ننصف األطفال؟

ميثــل األطفال غالبيــة الفقراء في العراق  % 57وعلى الرغم من ذلك ال تغطــي برامج احلماية االجتماعية
األطفال على وجه اخلصوص إال أعدادا ً قليلة من األيتام.
ويوصي تقرير منظمة اليونيســيف(*) بالعمل على تصميم نظام حماية اجتماعية مشروطة للتحويالت
النقدية املوجهة والتصاعدية وتضمينها منحة موجهة لأطفال إلعمال حقوق الطفل ،وألن االستثمار في
األطفال يسهم في تنمية رأس املال البشري ،ويواجه الفقر واحلرمان بني األطفال باملساواة واإلنصاف ،ويزيد
العائد على اإلعانات النقدية إلى أقصى حد.
(*) يونيســيف العراق – قسم الدراســات االجتماعية ،فقر األطفال في العراق :حتليل اجتاهات فقر األطفال
والتوصيات بشأن اإلستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر  ،2022-2017يناير /كانون الثاني .2017
 :2-2خصائص الفقر
كشـف حتليـل خصائص الفقـر بني عامـي 2007
و 2012فـي العـراق عـن مجموعـة مـن العوامـل
التـي يرتبـط بهـا الفقـر والتـي تُفسـر إلـى حد
كبيـر حجمـه وتوزيعـه بـني فئـات السـكان وبني
املناطق اجلغرافية سـتكون مصدرا ً أساسيا ً لبناء
اإلستراتيجية:
ارتباط الفقر بانخفاض الدخل من العمل:
فـي عـام  2012يتركـز أربـاب األسـر الفقيـرة في
ثالثـة قطاعات هي الزراعـة ،والبناء ،وقطاع النقل
واخلزن ،يشـكلون حوالـي  % 50من معيلي األسـر
الفقيـرة الذيـن لديهـم عمـل ،وهنـاك  % 24مـن
الفقراء يعملون في قطاعي الزراعة والبناء ويتسم
هذان القطاعان بانخفاض متوسـط األجر ،ووجود
العمـل بدون أجر بالنسـبة للنسـاء فـي الزراعة،
وكونهـا فـي الغالـب قطاعـات يهيمـن عليهمـا
النشـاط اخلـاص ،ويبـدو أنَّ أغلـب هـؤالء الفقراء
العاملـني فيهـا هم مـن العاملني حلسـابهم في
أنشـطة كفاف (.)24

فحوالـي  % 51مـن معيلي األسـر الفقيرة لديهم
تعليـم أقل من ابتدائي ،وهناك حوالي  % 32من
األسـر الفقيـرة يعيلها أفـراد أكملـوا التعليم
االبتدائـي .وتشـير النتائـج اإلحصائيـة إلـى أ ّن
األسـر التـي تعتمـد علـى الزراعـة أكثـر فقـرا ً
ألنَّهـا أقـل تعليماً ،وأن التحسـن في مسـتوى
معيشـة األسـر مرتبـط إلـى حد مـا بحصول
أفـراد األسـرة الفقيـرة على تعليـم أعلى.

ارتباط الفقر بالبطالة :
علــى الرغــم مــن تقــارب معدلــي البطالــة بني
عامــي  2007و % 11.7( 2012إلــى  ،)% 11.9إال
أن ارتباطـا ً بينهــا وبــني الفقــر أصبــح واضحـا ً
ففــي عــام  2012يــزداد احتمــال الفقــر فــي
األســر التــي يكــون معيلوهــا عاطلــني عــن
العمــل ،إذ أنَّ هنــاك  % 32مــن معيلــي األســر
الفقيــرة عاطلــون ،في حــني كان ارتبــاط الفقر
بالبطالــة ضعيفـا ً عــام  .)25(2007إنَّ حالة عمل
رب األســرة ال تلغــي بقائهــا في الفقــر وكذلك
كونــه عاطال ً ال يعنــي بالضرورة أنَّــه فقير .يُثير
هــذا االســتنتاج مســألة العمالــة الناقصــة
ارتباط الفقر بالتعليم :
والتــي تصــل إلــى  % 28باملقارنــة مــع معــدل
إذ يـزداد الفقـر مـع انخفـاض تعليم رب األسـرة ،البطالــة العــام الــذي يبلــغ .% 10.2
( )24املصدر السابق نفسه ،ص50
( )25اإلستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر  ،2014 - 2009ص 13
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شكل ( :)2-2معدالت البطالة بحسب المحافظة والبيئة بين عامي  2007و 2012
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املصدر :املسح االجتماعي واالقتصادي لأسرة في العراق  2007املسح االجتماعي واالقتصادي لأسرة في العراق 2012

ارتباط الفقر بالريف:
أظهـرت املؤشـرات أنَّ نسـبة الفقر فـي الريف
تزيـد علـى ضعـف النسـبة فـي احلضـر ،وعند
ترتيـب املناطـق الفقيرة بحسـب البيئة يظهر
بـأنَّ أفقرهـا هي أريـاف ميسـان  ، % 73واملثنى
 ، % 64وذي قــار  ، % 61والقادسـية .)26( % 60
وتفسـير ذلـك هـو انخفـاض إنتاجيـة العمـل
الزراعي.

اإلعالــة االقتصاديــة هــذا االرتبــاط فتنخفــض
نســبة الفقر كلمــا زاد عدد العاملــني من أفراد
األســرة وترتفــع حينمــا يكــون رب األســرة هــو
املعيــل الوحيــد لهــا .ويتضــح هنــا األثــر الناجت
عــن انخفــاض املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة
علــى تدنــي مســتوى معيشــة األســرة ،وباملثل
ميكــن توقــع أثــر إيجــاد فــرص عمــل للنســاء
فــي التخفيــف مــن الفقر.

ارتباط الفقر بزيادة عدد إفراد األسرة:
يزيــد احتمــال الفقــر مــع زيــادة حجم األســرة،
فمتوســط األســرة الفقيــرة يبلــغ  12فــردا ً
عــام  ،2012فحوالــي  % 75مــن األســر الفقيرة
بحجــم  8أفــراد فأكثــر ،ومــا يقــرب الثلــث من
األســر الفقيــرة تتكــون مــن  11فــرداً ،وهنــاك
اقــل مــن  % 1مــن األســر الفقيــرة تنتمــي إلى
اســر صغيرة ( 4أفراد فأقــل) ( .)27ويعكس معدل

قرب الفقراء من خط الفقر :
ومثلمـا كانـت احلـال في عـام  2007فـإنَّ أغلب
الفقـراء يقعـون قريبـا ً مـن خـط الفقـر (ينظر
الشـكل  ،)3-2وهو ما يعني أن تغيـرا ً إيجابيا ً أو
سلبيا ً في إنفاقهم يعني تغييرا ً في تخليصهم
أو تفاقم أوضاعهم املعيشية .فعلى سبيل املثال
فـان ارتفاعا ً بنسـبة  % 5في خـط الفقر يعني
ارتفاعـا ً بنسـبة  % 16في نسـبة الفقـر( .)28من

( )26محتسب من بيانات املسح االجتماعي واالقتصادي لأسرة في العراق .2012
( )27البنك الدولي ،مصدر سبق ذكره ،ص46
( )28املصدر السابق نفسه ،ص50
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جهـة أخرى ،فإنَّ كثيـرا ً من األفراد غيـر الفقراء االحتمـال الكبيـر لوقوعهم في الفقر بسـبب
يقعـون قريبا ً مـن خط الفقر ،األمـر الذي يعني تأثيـر األزمة املزدوجة بعـد عام .2014
شكل ( :)3-2توزيع الفقراء بحسب اإلنفاق معدال بمعدل التضخم بين عامي 2012-2007
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املصدر :محتسب من بيانات املسح االجتماعي واالقتصادي لأسرة في العراق  2007و 2012

 :3-2محنة النزوح والفقر
أشــرنا فــي الفصــل األول إلــى تفاقــم أزمــة
النــزوح ،وتفاقــم أوضاعهــم اإلنســانية ،فــي
ظــل محدوديــة إمكانــات منظمــات األمم املتحدة
للتمويــل الكافــي لعملياتهــا فــي العــراق،
والضغــط االقتصــادي الــذي تعانيــه احلكومــة
العراقيــة بســبب األزمــة االقتصاديــة واألعبــاء
الناجتــة عــن احلــرب ضــد داعــش.
ممــا ال شــك فيــه أن النــزوح القســري يتــرك
األســر دون مــوارد وعمــل وممتلــكات ،وينتقلــون
إلــى أماكــن أكثــر أمنـاً ،باملقابــل هنــاك عوامــل
كثيرة دفعت األســر نحــو النزوح منهــا :التهديد
املباشــر حليــاة أفرادهــا ،ونــدرة الغذاء وعــدم قدرة

األســر علــى حتمــل ارتفــاع األســعار ،فضـال ً عــن
التوقــف أو التراجــع احلــاد فــي اخلدمــات العامــة
املقدمــة لهــم ،إال أنَّ كثيــرا ً منهــم ظــل يعانــي
مــن عــدم توفــر الســكن املناســب ،ونقــص فــي
املــواد الغذائيــة األساســية واملرافــق املنزليــة
فــي املناطــق التــي نزحــوا إليهــا ،فضـال ً عــن أنَّ
صعوبــة احلصــول علــى وثائــق ثبوتيــة صاحلــة
قــد عــوق فــرص ممارســة الكثيــر منهــم حيــاة
طبيعيــة واحلصــول علــى فــرص التعليــم مثـالً.
إنَّ اغلب النازحني حاليا ً هم من نينـــــوى % 57
واالنبار  ،% 16فضال ً عـــن كركوك وصالح الدين،
إال أن اســـتهالكهم يتأثر بطرق مختلفة ،فقد
انخفض اســـتهالكهم بســـبب تدني نوعية
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اخلدمات املقدمة إليهم فضـــال عن فقدانهم
األصول والسلع املعمرة غير املنقولة ،وفقدانهم
وظائفهـــم ورواتبهـــم وأجورهم التـــي كانوا
يحصلون عليها من أعمالهم الســـابقة .ويقدر
نصيب اســـتهالك الفرد من النازحني بنســـبة
 % 22تقريبـــا ً بفعل األزمتـــني (داعش واألزمة
االقتصاديـــة) ،وكانت دخولهـــم قد انخفضت
بحوالـــي  ،% 61.6وذلك بســـبب انخفاض دخل
العمـــل بنســـبة  % 62.5بســـبب فقدانهم
لوظائفهم ،وارتفـــاع معدل البطالة بينهم إلى
 ،% 27أي بأكثـــر بثالث مرات تقريبـــا ً من بقية
الســـكان .وطبقا لنتائج احملـــاكاة فإنَّ معدل
الفقر قـــد ارتفع بينهم مـــن  % 23إلى ،% 38
أي ضعف ما حدث بالنســـبة لبقية السكان،
وهـــذا يعني أن أربعة من  10أشـــخاص نازحني
داخليـــا ً أصبحوا فقراء .فضال ً عـــن زيادة فجوة
الفقر وشـــدته بحوالي .)29( % 5
وعلــى الرغــم مــن أنَّ التركيــز غالبــا ً مــا يتــم
على مأســاة النازحــني ،إال أنَّ اجملتمعــات املضيفة
بــدأت تواجــه مشــكالت جديــة بســبب النــزوح،
إذ أدى إلــى تدهــور اخلدمــات العامــة ،وإيجــاد
منافســة غيــر مرغــوب فيهــا علــى الســكن
فــي املــدن املضيفــة ،وفقــدان فــرص العمــل
بســبب مزاحمــة النازحــني ألبنــاء تلــك املناطــق
()30
فــي احلصــول علــى فــرص العمــل  .وعليــه فإنَّ
النــزوح يؤثــر فــي زيــادة معــدالت الفقــر ســواء
بالنســبة لأســر النازحــة ،أو املضيفــة ،نتيجــة
الديناميــات الســلبية التــي ينطــوي عليهــا.
 :4-2عوامل زيادة الفقر
أشــرنا فيمــا ســبق إلــى األثــر الســلبي لعاملني
فــي التخفيــف مــن الفقــر فــي البــالد ،همــا:
األزمــة االقتصاديــة واملاليــة التــي نتجــت أصـال ً

عــن انخفــاض أســعار النفــط فــي األســواق
العامليــة ،ومــن ثــم انخفــاض عوائــد البلــد،
والتدهــور األمنــي بفعــل احتــالل داعــش لثــالث
محافظــات هــي :نينــوى واالنبــار وصــالح الديــن
منتصــف عــام  .2014فقد كان متوقعـا ً انخفاض
نســبة الفقــر من  % 19عــام  2012إلــى  % 15عام
 2014فــي ظــل الظــروف الســائدة عــام  .2012إال
أنَّ التقديــرات التــي بنيــت علــى نتائــج محــاكاة
األزمتــني بينــت بأنهمــا تــركا آثــارا ً ســلبي ًة فــي
مســتوى الرفــاه ،وارتفاعـا ً في نســبة الفقــر إلى
 % 22.5عــام  .2014وهــذا يعنــي زيــادة بحوالــي 7
نقــاط .فضـال ً عــن أنَّ ذلــك أفضــى إلــى أن ينحدر
الفقــراء بعيــدا ً عــن خــط الفقــر األمــر الــذي
يصعــب مــن اســتخدام السياســة االقتصاديــة
في انتشــالهم مــن فقرهــم .ومن ذلك نســتنتج
أنَّ نســبة الفقــر عــادت إلــى مــا كانت عليــه عام
 ،2007مبعنــى فقــدان املكاســب املتحققــة بــني
عامــي  2007و .2012
لم يكن غريبا ً أن كال ً من إقليم كردستان واحملافظات
الواقعة حتت احتالل داعش ألراضيها كانت األكثر
تضرّراً .فقد ازدادت نسبة الفقر في إقليم كردستان
من النسبة املتوقعة حتت افتراض النمو االعتيادي
إلى  % 12.5كنتيجة ملوجة النزوح الكبيرة ،وفقدان
فرص العمل وزيادة التنافس عليها ،والضغط أيضا ً
على السلع واخلدمات .ففي احملافظات املتأثرة
باحتالل داعش ألراضيها تضاعفت نسبة الفقر
لتصل إلى  % 41.2بافتراض مؤشرات سيناريو
األزمة .وفي حني كان التأثير محدودا ً في بقية
مناطق العراق ،إال ّ أ ّن نسبة الفقر بشكل عام قد
ازدادت في كل احملافظات .السيما في اجلنوب ،التي
ظلت نسبة الفقر فيها مرتفعة ،وتزيد على % 30
مع تزايد أثر األزمة االقتصادية عموماً.
ومـــع أن عـــدم املســـاواة زادت علـــى املســـتوى

)29( World Bank, Iraq Systematic Country Diagnostic, February 3, 2017, pp. 41-42
( )30املفوضية الســامية لشؤون الالجئني ،النزوح السكاني حتدي وفرصة :حتديد مواصفات (بروفايل) املناطق احلضرية ،الالجئني والنازحني واجملتمع املضيف ،محافظة السليمانية
وإدارة كرميان ،إقليم كردستان العراق ،آب  ،2015ص 21
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الوطنـــي ،وان بقيـــت قريبـــة مـــن معدالتهـــا،
إال أنَّ هنـــاك زيـــادة ملحوظـــة فـــي ذلـــك فـــي
منطقـــة كردســـتان ،وفـــي بغـــداد واحملافظـــات
التــي تعرضــت لالرهــاب .فاملناطــق التــي حــررت
قـــد تأثـــرت بوجـــود األلغـــام والذخائـــر غيـــر

املتفجـــرة والعبـــوات الناســـفة التـــي كانـــت
اجلماعـــة اإلرهابيـــة تســـتخدمها .لـــذا فإنَّـــه
وقب ــل إع ــادة الن ــاس وإط ــالق برام ــج التنمي ــة
إلــى تلــك املناط ــق ينبغ ــي إزال ــة ه ــذه األلغــام
واملتفجـــرات.

جدول (  :)4-2سيناريو نسب الفقر بين عامي  2014 - 2012في ظل أوضاع أكثر استقراراً
نسبة الفقر

2014

فجوة الفقر

2014

2012

الوضع
المستقر

الوضع مع
األزمتين

مقدار األثر

2012

الوضع
المستقر

الوضع مع
األزمتين

مقدار األثر

العراق

18.9

15.0

22.5

7.5

4.1

3.9

6.6

2.7

العراق بدون
المحافظات التي
تعرضت لالرهارب

18.9

15.0

18.6

3.6

4.1

3.9

5.0

1.4

إقليم كردستان

3.5

3.5

12.5

9.0

0.6

0.6

3.7

3.1

بغداد

12.0

8.5

12.8

4.4

2.0

2.3

3.4

1.0

بقية الشمال

14.9

12.1

17.7

5.6

2.8

2.9

4.4

1.6

الوسط

15.8

12.7

18.6

5.8

3.1

2.9

4.6

1.7

الجنوب

33.6

26.1

31.5

5.5

8.6

6.8

8.9

2.1

25.0

20.5

41.2

20.6

5.6

5.3

14.2

8.9

المناطق التي
تعرضت لالرهاب

Source: World Bank, Iraq Systematic Country Diagnostic, February 3, 2017, p.36

 :5-2عوامل تخفيف الفقر
إنَّ مقيـاس فجوة الفقر وهو مؤشـر يقيس حجم
الفجوة اإلجمالية املوجـودة بني دخول الفقراء (أو
استهالكهم) وخط الفقر ،انخفض بنسبة % 0.4
فقط .فضال ً عن أنَّ الزيادة في الناجت احمللي اإلجمالي
لـم تترجم إلى حتسـني في أوضاع الفقـراء ،وهذا
يعنـي أنَّ اثـر السياسـات العامة املعنيـة بالفقر
كان ضئيالً ،وذلك بسـبب خصائص الفقر نفسه،
وتركـزه فـي الريـف حيث فـرص العمـل محدودة
واإلنتاجيـة منخفضـة ،ومـن جهـة أخـرى ،فـإنَّ
ارتفـاع الدخل لم يؤدِ إلى حتسـن أوضـاع الفقراء
مقاسـا ً بفقر االستهالك.

وعنـد النظر إلى إسـهام العوامـل املكونة لدخل
الفقـراء فـي التخفيـف من الفقـر ،فإننـا جند أنَّ
اإلسـهام األكبـر يأتي من دخـل العمـل ،وهو أمر
يتسـق مـع حتليـل الفقـر فـي العـراق إذ يعتمـد
الفقـراء علـى عملهـم كمصـدر رئيـس للدخل،
يليـه نسـبة االسـتهالك إلـى الدخـل ،فاإليجـار
التقديري ،على الرغم من ارتفاع ملكية السـكن
لـدى اخلمـس األفقر مـن السـكان ( ،)% 70.1إال أ ّن
أهميته بالنسـبة لدخل األسرة تعد كبيرة ،فيما
جنـد أن حجم األسـرة وزيـادة عدد البالغـني فيها
يحـدث أثـرا ً سـلبيا ً فـي التخفيـف مـن الفقـر،
مثلما أنَّ أثر البطاقة التموينية سـلبية ،بسـبب
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اضطـرار األسـر إلى زيـادة مشـترياتها مـن مواد
احلصـة شـهريا ً مـن  1633دينـارا ً عـام  2007إلى
 7872دينارا ً عـام .)31(2012
إنَّ التخفيـف مـن الفقـر عمليـة طويلـة األجل
والتغيـر فـي خصائـص الفقـر عمليـة بطيئـة.
فالفقر يتركز جغرافيا في مناطق معينة ويتجذر
فيهـا ليصبـح فقـرا ً مزمنـا ً يرتبـط بانخفـاض
الدخل ونصيب الفرد من االستهالك ،وبانخفاض
املسـتوى التعليمي ،وبالعيش في الريف والعمل
فـي الزراعـة ،وبحجـم األسـرة الكبيـر ،وضعف
املشـاركة االقتصادية للنسـاء ،واخملاطـر املهددة
ألمـن اإلنسـان .وهي عوامل تتداخـل مع بعضها
بشـكل عالقة سـببية تـدور في حلقـة مفرغة،
ومـا لم يتم كسـر هـذه احللقـة ،سـتعيد إنتاج
الفقر.
لكنها عوامل تستدعي تكثيف اجلهود على متكني
الفقراء أنفسهم ليتغلبوا على فقرهم ،من خالل
بناء رأس املال البشري وعوامل أخرى تعنى بتحسني
بيئة الفقراء ،ويتسع مفهوم البيئة هنا ليتضمن

البيئة السياسية واألمنية واالقتصادية واألوضاع
املعيشية بكل تفاصيلها ،بكلمات أخرى :احلكم
الرشيد كإطار ناظم لها جميعاً.
ُميهد تشخيص هذه اخلصائص وفهم الروابط بينها
والتعرف على عوامل زيادة الفقر وعوامل التخفيف
منه في هذا الفصل لالختيار الصحيح لإجراءات
واألنشطة والسياسات .وتفضي خالصة التحليل
إلى تأكيد أهمية توجهات اإلستراتيجية األولى
وخياراتها فيما يتعلق باألولويات وحتديد احملصالت
في :دخل أعلى ومستدام من العمل للفقراء،
حتسن املستوى الصحي ،حتسن تعليم الفقراء،
سكن مائم وبيئة مستجيبة للتحديات ،حماية
اجتماعية فعالة للفقراء ،ما تزال هي اجملاالت
الرئيسة واملقومات التي ينبغي بناء اإلستراتيجية
الثانية  2022 - 2018عليها ،وهذا ما سيهتم
به الفصل الثالث مع إيالء االهتمام اخلاص بآثار
النزوح (بوصفه تهديدا ً ألمن اإلنسان) على مساعي
التخفيف من الفقر في محصلة إضافية تعنى
باألنشطة املستجيبة للطوارئ.

( )31املسح االجتماعي واالقتصادي لأسرة في العراق  ،2007ص 467املسح االجتماعي واالقتصادي لأسرة في العراق  ،2012ص323

الفصل الثالث
بناء اإلستراتيجية
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بناء اإلستراتيجية
 :1-3إطــار عمل إســتراتيجية التخفيف
من الفقر 2022 - 2018
تسعى اإلســتراتيجية إلى حتسني أوضاع الفقراء،
وانتشالهم من حالة الفقر ،سواء من خالل حتسني
دخولهم ،أو من خالل حتســني فرص وصولهم إلى
اخلدمات ذات النوعية املناسبة ،وذلك من خالل املقاربات:
االقتصادية والتمكينية وتلك املبنية على الرفاه ،ففي
اجملال االقتصادي تعطي اإلستراتيجية األولوية لزيادة
دخل الفقراء ،من خالل توفير فرص العمل املستدام
والقروض امليسرة لهم ،وتيسير اندماجهم في سوق
العمل املنظم في إطار يحفزه السوق ،وبهذا فهي
تقوم على الكفاية واالستدامة في حتسني أوضاع
الفقراء ،ومتكينهم من اتخاذ القرارات احلاســمة
بشأن عملهم وحياتهم ومستقبلهم .أما املقاربة
التمكينية فإنَّها تقوم على حتســني فرص وصول
الفقراء للخدمات العامة واملوارد التي متهد لتحسني
أوضاعهم احلالية واملستقبلية ،وبخاصة تلك التي
ترتبط بالصحة والتعليم والتدريب والسكن .وتنصرف

املقاربة القائمة على الرفاهية على حتسني آليات
استهداف الفقراء ببرامج التحويالت االجتماعية،
وبخاصة شبكة احلماية االجتماعية ،ونظام البطاقة
التموينية ،مبا ميهد لشمول الفقراء جميعاً ،وتقليص
عدد غير املستحقني من املشمولني بها ،وكل ذلك
من شأنه أن يساعد في تخفيف الفقر.
 :1-1-3الرؤية واألهداف
يبدأ إعداد اإلســتراتيجية بوضع رؤية وخطة عمل
يكون لها أهداف واضحة ،واقعية وقابلة للتنفيذ
فالغاية النهائية لإستراتيجية هي التخفيف من
الفقر ،أمــا الهدف العام فيرتبط بالقياس الكمي
خلفض الفقر في أفق اإلستراتيجية.
تســتهدف اإلســتراتيجية خفض نسبة الفقر
في الباد مبقــدار  % 25حتى عام  ،2022من خالل
اإلسهام في حتسن املســتوى التعليمي واألوضاع
الصحية واملعيشية واحلماية من اخملاطر والتمكني
من أجل ((حتويــل الفقراء إلى منتجني مندمجني
اقتصاديا ً واجتماعياً)).

(لم يعد الدخل مقياسا ً كافيا ً لقياس الفقر فالفقر متعدد اإلبعاد .وال تعد زيادة الدخول التحويلية وسيلة
كافيــة للتخفيف من وطأة الفقر ،ولم تعد أســباب الفقر التقليديةكافية للوقــوع في فخ الفقر ،ففي
مجتمعات األزمة والنزاعات (الهشة) كالعراق ،هناك دائما ً أسباب طارئ ًة ومستجدةً).

تتبنى اإلسـتراتيجية فـي كل محصالتهـا أهداف
وغايـات مـن أجنـدة التنميـة املسـتدامة 2030
باإلضافـة إلـى األهداف التي مت صياغتهـا بنا ًء على
التشـخيص املبنى على األدلة واملشـاهدات للواقع
احلالـي للفقـر ،وسـتنفذ مـن خالل برامج سـنوية
لتحقيـق األهـداف البعيدة املـدى وهي:
الهدف  :1إنهاء الفقر بكل أشكاله وفي كل مكان.
الهدف  :2القضاء على اجلوع وحتقيق األمن وحتسني

التغذية وتعزيز التنمية املستدامة.
الهـدف  :4ضمـان التعليم الالئق وفـرص التعليم
مدى احليـاة للجميع.
الهدف  :8تعزيز النمو االقتصادي الشامل املستدام
والعمالة املنتجة والعمل الالئق للجميع.
الهدف  :10احلد من عدم املساواة داخل البلدان.
الهدف  :11جعل املسـتوطنات البشـرية شـاملة
وآمنـة وقابلة لالسـتمرار.
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 :2-1-3افتراضات االستراتيجية
وسيتطلب تنفيذ اإلستراتيجية تحقق
جملة افتراضات:
اســتمرار توافــر اإلرادة السياســية وااللتــزام
احلكومــي بالتخفيــف مــن الفقــر وحتقيــق
أهــداف التنميــة.
توافــر املــوارد املاليــة واملاديــة الالزمــة للتنفيذ
األمــر الــذي يعني جتــاوز تداعيات األزمــة املالية
الناجتــة عــن انخفاض أســعار النفــط اخلام.
استمرار الدعــــــم الدولـــــي لإستراتيجية
بخاصــة في مجــال الدعــم املالي واللوجســتي.
التنســيق الفعــال لأطــراف املعنيــة بالتنفيذ
مع تشــكيالت اإلســتراتيجية وجلانها وبخاصة
علــى مســتوى احلكومــات احملليــة فــي إطــار
التحــول نحــو الالمركزية.
حتســني البنيــة املؤسســية لإســتراتيجية
وتطويــر قــدرات العاملــني فيهــا ،مبــا فــي ذلك
إنشــاء الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة.
التكامــل فــي تنفيــذ األنشــطة مــع خطــة
التنميــة الوطنيــة  2022 - 2018التــي تعنــى
بالسياســات الرئيســة التــي هــي شــروط
مســبقة للحــد من الفقــر بصورة مســتدامة
مثــل التنويــع واحلكــم الرشــيد وإصــالح
القطــاع العام وزيــادة كفاية اإلنفــاق احلكومي
والالمركزيــة وتنميــة القطــاع اخلــاص.
تعزيــز النمــو الشــامل ،وهــذا يحتــاج إلــى
حتســينات فــي جانــب العــرض فــي االقتصــاد
العراقــي ،مصحوبــا بتنويــع واســع النطــاق.
وفــي هــذا الصــدد ،يفتــرض إطــار االقتصــاد
الكلي لالســتراتيجية حتقق إصالحات هيكلية
فــي مصــادر النمــو ،وتنويــع اقتصــادي جــذري
فهمــا الوســيلتان التــي متكن من حتقيــق األثر
اإليجابــي للنمــو علــى تخفيــف الفقــر مــع
مراعاة االنصــاف والعدالة بــني املناطق واجلندر
وهــي مــن مهــام خطــة التنميــة الوطنيــة.

•
•
•
•
•

•

•

•

تولــي اإلســتراتيجية املــرأة اهتمامــا خاصــا،
وتركــز علــى الزراعــة والتعليــم واملشــاريع
الصغيــرة واألنشــطة احلرفيــة واخلدمــات
والتجارة أنشط ًة تنفذها االستراتيجية ألنها
أكثــر مالئمة للنســاء .فضال عــن أن القضايا
اخلاصــة باجلنــدر والناشــئة عن النــزوح تلقى
اهتمامــا مباشــرا مــن املنظمــات اإلنســانية
واملنظمــات غيــر احلكوميــة ومــن خاللهــا
ميكــن تنفيــذ أنشــطة معينة ترتبــط بتوفير
رعايــة نفســية خاصــة للنســاء واألطفــال
املعرضــني للعنــف بأشــكاله.
تضع اإلســتراتيجية أدوارا ً مهمة للمنظمات
غير احلكومية بوصفها شــريكا ً أساســيا ً في
إســناد ودعم تنفيذ أنشــطة االســتراتيجية،
وســتفرض طبيعــة النشــاط الــدور املنــاط
بتلــك املنظمــات مــن دون حتديــد للتفاصيــل
فــي الوثيقــة بالضرورة.
ينــص الهــدف األول مــن األهــداف العامليــة
للتنميــة املســتدامة  2030علــى تخفيــض
نســبة الرجــال والنســاء واألطفــال مــن جميع
األعمــار الذيــن يعانــون مــن الفقــر بجميــع
أبعــاده علــى وفــق التعريفــات الوطنيــة مبقدار
النصــف علــى األقــل بحلــول عــام  .2030لــذا
تســعى اإلســتراتيجية إلــى حتقيــق تخفيــض
طمــوح للفقــر مبقــدار  % 50حتــى ذلــك احلــني،
كهــدف لأجــل الطويــل ،وتتبنــى تخفيــض
الفقــر مبقــــدار  % 25حتــى عــام  ،2022لأجــل
املتوســط.
ولتحقيــق هــذا الهــدف البــد مــن وضــع مســار
واقعــي فــي ضــوء تشــخيص مشــكالت الفقــر
ووســائل معاجلتها .وقد أعدت هذه اإلستراتيجية
علــى وفق نهج اإلطــار املنطقــي ،اإلدارة بالنتائج.
ومتخضــت عــن املشــاورات املكثفــة والتحليــالت
التــي قامــت بهــا الفــرق املنبثقــة عــن اللجنــة
الفنيــة الدائمة لإســتراتيجية ،عن اختيار ســت
محصــالت ،وتعنــي احملصلــة مجموعــة النتائــج
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التــي تعمــل اإلســتراتيجية علــى حتقيقهــا ،مســتجيبة للطــوارئ وعلــى رأســها أزمــة
فيــؤدي ذلك إلــى حتقيق الهــدف العــام ،وتكون النازحــني والعائدين.
ذات أفــق زمنــي طويــل نســبيا ً باملقارنــة مــع
األنشــطة التــي تنفــذ فــي برامــج ســنوية :2-3 .بناء المحصالت
احملصــالت التــي مت االتفــاق عليهــا هــي :دخــل ومــع تبنــي رؤيــة طموحــة مت وضــع تســع
أعلــى ومســتدام مــن العمل للفقراء ،حتســن وثمانــون نشــاطا ً لإســتراتيجية ،ومــن خــالل
املســتوى الصحــي  ،حتســن تعليــم الفقــراء ،املناقشــات مت تقليــص عــدد األنشــطة وإعطاء
ســكن مائــم وبيئــة مســتجيبة للتحديات ،أولويــة ألنشــطة محــددة وبذلــك بلــغ عددهــا
حمايــة اجتماعيــة فعالة للفقراء ،وأنشــطة اثنتــان وثالثــون نشــاطاً( .ينظر الشــكل ) 1 - 3
شكل ( :)1-3بنية إستراتيجية التخفيف من الفقر 2022 - 2018
المحصالت
دخل أعلى ومستدام من العمل للفقراء

خفض الفقر بنسبة

%25
2022

تحسن المستوى الصحي
نشر وتحسن تعليم الفقراء
سكن مالئم وبيئة مستجيبة للتحديات
حماية اجتماعية فعالة للفقراء
االنشطة المستجيبة للطوارى

6
يتم اختيار األنشطة ،والحقا ً مناطق تنفيذها ،بناء
على الدروس املستخلصة من تنفيذ اإلستراتيجية
األولى ومبدأ االستهداف املبني على األدلة وفق خارطة
الفقر واملؤشرات ذات العالقة بالفقر ،واالستجابة
لأوضاع اجلديدة .آخذة بالنظر االعتبارات اآلتية:
• األول  :نتائــج حتليــل الفقر والروابــط بني الفقر
وانخفاض الدخل مــن العمل وانخفاض تعليم
رب األســرة ،والبطالــة وانخفــاض معــدالت
النشــاط االقتصادي وبخاصة للنساء ،وغيرها،

االنشطة

7
4
6
5
6
4

32

فضـال ً عــن وجــود أبعاد أخــرى ال يقيســها فقر
االســتهالك ،والتــي تؤكــد حرمان الفقــراء من
فرص التعليم والصحة والســكن املالئم والتي
تتفاقــم جميعــا فــي الريــف .حيــث يعمــل
اغلــب فقــراء الريــف فــي الزراعــة ( % 46.9عام
 2007و % 30.4عــام  ،)2012وفقــراء احلضــر في
قطــاع البنــاء والتشــييد ( % 21.3عــام 2007
و % 27.7عام .)32( )2012
• الثاني  :املوائمة مع أهداف التنمية املستدامة

)32( World Bank, The Unfulfilled Promise Of Oil And Growth: Poverty, Inclusion And Welfare In Iraq 2007 – 2012, Washington DC. 2014, p.196
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وتوجهات واســتراتيجيات القطاعات وخطة
التنميــة الوطنيــة  2022 - 2018في خارطة
األنشطة التنموية.
• الثالث  :التكيف مع نهج الالمركزية في إيصال
اخلدمات وتنامــي دور احلكومات احمللية والتأثير
املتوقع على حتديد األولويات على وفق االحتياجات
الفعلية وتنفيذ األنشــطة األمر الذي سيعزز
تبنيها لها والتزامها بالتنفيذ.
• الرابع :ستضمن عودة االستقرار على مدى أعوام
اإلستراتيجية اخلمسة القادمة إمكانية إجراء
تعداد ومسوحات جديدة وأهمها املسح االجتماعي

واالقتصادي اجلديد  2018الذي ســيوفر قاعدة
بيانات جديدة الستخالص الدالئل واملؤشرات قد
تكشف عن حقائق جديدة عن خصائص الفقر
وتوزيعــه األمر الذي ســيتطلب تغيير معايير
االستهداف اجلغرافي احلالية.
لقد عمل فريق إعداد اإلستراتيجية على بناء
مصفوفة األنشطة لكل محصلة وتوصلت فيها
إلى االتفاق على اثنني وثالثني نشاطا ً وهو عدد واقعي
قابل للتنفيذ في ضوء اإلمكانات املالية واإلدارية
والتحديات القائمة.
وعمل الفريق في الورش على تعيني نوع النشاط،

تعاملت اإلستراتيجية مع موضوع النوع االجتماعي (اجلندر) بوصفه قضية متقاطعة (،)Cross Cutting issue
كذلك موضوع البيئة ،فلم تفرد محصلتني منفصلتني لهما ،وإمنا أدمجتا في بقية احملصالت بوصفهما
بعدان أصيالن لكل موضوعة.
جهات التنفيذ والشركاء ،الكلف التخمينية
الكلية لكل نشاط ،مصادر التمويل احمللية والدولية،
قيمة املؤشر لعام األساس لكل نشاط ،قيمة
املؤشر املستهدف لكل نشاط ،وأهمية النشاط.
واالستهداف املبني على األدلة.
لقد أولى الفريق موضوع متويل أنشطة اإلستراتيجية
و حتديد اجلهات املمولة وحساب كلف األنشطة
جانبا ً كبيرا ً من جهوده .فعلى صعيد التمويل
احمللي مت اعتماد ما يتوقع توفيره من التخصيص
السنوي من املوازنة العامة االستثمارية و اجلارية
ملوازنة اإلستراتيجية ،وهو ما جرى عليه احلال في
اإلستراتيجية األولى.

ومع سعي اإلستراتيجية لالستفادة من التحول
نحو الالمركزية واعتبارها فرصة للنجاح متكنها
من التنفيذ بكفاية أعلى وتضمن ملكية اجملتمع
احمللي ألنشطة اإلستراتيجية ،أضيفت نسبة من
التخصيصات السنوية لكل من برنامج تنمية
األقاليم والبترودوالر األمر الذي سيتطلب التنسيق
مع وزارة املالية والبرملان سنويا ً لتضمينها في
قانون املوازنة.
أما على صعيد التمويل الدولي فقد عرضت أنشطة
اإلستراتيجية على ممثلي املنظمات الدولية واجلهات
املانحة األخرى ،ويبدو إن إمكانية التمويل املبدئية
متاحة في ضوء الدعم الدولي جلهود إعادة اإلعمار.
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 :3-3محصالت االستراتيجية واألنشطة المرتبطة بها

 :1-3-3المحصلة األولى :دخل أعلى ومستدام من العمل للفقراء
من أهداف التنمية المستدامة

3-2

مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية والسيما النساء وأفراد الشعوب األصلية
واملزارعني األسريني والرعي والصيادين ،من خالل ضمان املساواة في حصولهم على األراضي وموارد
اإلنتاج األخرى وإمكانية وصولهم إلى األسواق والفرص لتحقيق قيمة مضافة وفرص بحلول .2030

4-4

زيادة عدد الشباب والكبار الذي تتوافر لديهم املهارات املناسبة للعمل وشغل وظائف الئقة

3-8

تعزيز السياسات املوجهة نحو التنمية التي تدعم األنشطة اإلنتاجية وفرص العمل الالئق واألعمال احلرة

1-10

التوصل تدريجيا إلى حتقيق منو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو ألدنى  % 40من السكان مبعدل أعلى
من معدل املتوسط الوطني.

4-1

ضمان حصول الرجال والنساء والفقراء واملعوزين على حقوق متساوية في املصادر االقتصادية وكذلك
حصولهم على اخلدمات األساسية وعلى حق ملكية األرض والتصرف فيها وغيره من احلقوق املتعلقة
بإشكال امللكية األخرى وبامليراث وباحلصول على التكنولوجيا اجلديدة واخلدمات املالية مبا في ذلك
التمويل متناهي الصغر.

5-1

احلد من تعرض وتأثر الفقراء واملعوزين بالظواهر الطبيعية املتصلة باملناخ كالهزات وغيرها والكوارث
االقتصادية من خالل بناء قدراتهم بحلول 2030

الهدف ...5حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني جميع النساء والفتيات.
الهدف  ...8تعزيز النمو املستدام االقتصادي الشامل والعمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع.
يُعد الدخل املستدام وسيلة رئيسة في تخليص
الفقراء من فقرهم ،ألنَّ نقص الدخل ومن ثم اإلنفاق
على (السلع واخلدمات األساسية) هو من يضع
األفراد واألسر حتت خط الفقر في أوضاع مستقرة
ال يتعرض فيها الفقراء إلى أزمات أو صدمات .وقد
شخص الفصل الثاني ضعف العالقة بني النمو الذي
مصدره النفط ،والرفاهية إذ يرتفع الناجت اإلجمالي
احمللي بنسبة  % 7سنويا ً إزاء  % 1.75ملعدل نصيب
الفرد من اإلنفاق.
بلغ متوسط الدخل الشهري املطلوب لتأمني
( )33البنك الدولي ،مصدر سبق ذكره ،ص 58

االحتياجات األساسية في عام  2012حوالي 129
ألف دينار ،وفي الوقت الذي يتواجد فيه نصف
الفقراء في الريف ينخفض متوسط دخل الفرد
الشهري في الريف إلى  106ألف دينار ويرتفع في
احلضر إلى  140ألف دينار(.)33
لذلك تتنوع األنشطة في هذه احملصلة وعددها
سبع لتتضمن في ضوء أهداف التنمية املستدامة،
أنشطة إنتاجية غير زراعية ،حتقق هدف تنويع
اإلنتاج في الريف وخلق فرص العمل والتحفيز على
األعمال احلرة السيما للنساء والشباب.
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النشاط :1-1
حتفيــز خريجــي املعاهــد والكليــات الزراعيــة
والبيطريــة واالعداديــات الزراعيــة علــى إنشــاء
مشــاريع وشــركات زراعيــة توفــر فــرص عمــل
فــي الريــف باالســتفادة مــن قانــون رقــم 24
لعــام .2013
أت ــاح قان ــون تنظي ــم إيج ــار األراض ــي الزراعي ــة
ومتليـــك حـــق التصـــرف فيهـــا للخريجـــني األنشطة اإلجرائية:
الزراعيــني والبيطريــني رقم  24لعــام  2013تأجير حمل ــة توعي ــة بأهمي ــة النش ــاط والتروي ــج
األراضـــي الزراعيـــة مبســـاحة ال تزيـــد علـــى  50ل ــه ب ــني الش ــباب لالس ــتفادة م ــن القان ــون.
دومن إلقامــة مشــاريع زراعيــة بشــقيها النباتــي تس ــهيل اإلج ــراءات م ــن قب ــل وزارة الزراع ــة
واحليوانـــي ،ويعفـــى املســـتفيدون مـــن بـــدالت ووزارة املاليـــة والبيئـــة واحلكومـــات احملليـــة
اإليج ــار للعام ــني األول والثان ــي وميك ــن متلي ــك فـــي احملافظـــات وحكومـــة إقليـــم كردســـتان.
حــق التصــرف بــاألرض بعــد عشــر أعــوام .مــن
جهـــة أخـــرى أطلـــق البنـــك املركـــزي مبـــادرة
القـــروض الزراعيـــة ،وكل ذلـــك ميكـــن أن يعـــزز
فـــرص تنفيـــذ هـــذا النشـــاط املهـــم ،والـــذي
ميكـــن أن يوفـــر فـــرص عمـــل مـــدرة لدخـــل
مس ــتدام ف ــي املناط ــق الريفي ــة.

•
•

األهمية

• يوفر فرص عمل للفقراء في هذه املشروعات.
• يخفض نسبة البطالة بني اخلريجني التي تقدر بحوالي .% 34

الكلفة

•  15مليون دوالر إلجراءات احلصول على األرض
•  250مليون دوالر في مرحلة تأسيس املشروعات

التمويل

• قروض من مبادرة البنك املركزي (احلالية)
• قروض الصندوق االجتماعي للتنمية

المؤشرات
التنفيذ

معيار االستهداف

• املؤشر احلالي :ال يوجد.
• املؤشر املستهدف 3000 :مستفيد في جميع احملافظات على مدى خمسة أعوام.
• وزارة الزراعة
• احلكومات احمللية
• حكومة إقليم كردستان
• تشغيل العاطلني (نسبة البطالة في املناطق الفقيرة)
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النشاط :2-1
تأسـيس جمعيات محلية لصغـار الفاحني أو
تعاونيـة لتقـدمي اخلدمات الزراعية كالتسـويق،
التمويـل ،اسـتخدام املياه والصيانـة واملكننة،
اخلـزن والتبريـد والنقـل في اجملتمعـات الزراعية
الصغيرة .ال توجد حاليا ً بنى مؤسسـية تسـاعد
صغـار الفالحـني علـى حـل املشـاكل املتعلقـة
باخلدمات الزراعية حيث تعنى اجلمعيات الفالحية
مبا يتعلق باإلنتاج .ومتثل عمليات النقل والتسويق
واخلـزن وتصنيع املنتـوج أهم أسـباب العزوف عن
اإلنتاج فـي اجملتمعات الزراعيـة الفقيرة.
•
•
•

•
•

التمويل

المؤشرات
التنفيذ

معيار االستهداف

•
•

•

زيادة دخل الفالحني وتنويع مصادره.
تقليل التكاليف بالتخلص من الوسطاء.
حتفيز زيادة اإلنتاج الزراعي.
إيجاد فرص عمل مالئمة للنساء.
تنويع النشـاط االقتصادي في الريف ليشمل أنشـطة مكملة أو مغذية لإنتاج
الزراعي وتوليـد قيم مضافة جديدة.

األهمية

الكلفة

األنشطة اإلجرائية:
االســتفادة من قانون املنظمات غير احلكومية
ذي العدد  12لعام  2010في تأسيس اجلمعية.
االســتفادة مــن قانــون اجلمعيــات التعاونيــة
املتخصصــة بإجــراء تعديــل بســيط يضيــف
“اخلدمــات الزراعيــة” ،ويتــم مبذكرة مــن االحتاد
العــام للجمعيــات الفالحيــة التعاونيــة فــي
العــراق إلــى مجلــس الــوزراء ثــم مجلــس
النــواب.
التوعيــة والترويج لتأســيس اجلمعيات وعقد
دورات تدريبية للفالحني.

•  6مليون دوالر (كلفة التأسيس)
•  9مليون دوالر (كلفة املباشرة بالعمل)
• إستراتيجية التخفيف من الفقر
• دعم من منظمات دولية
• قرض من الصندوق االجتماعي للتنمية
• املؤشر احلالي :ال يوجد
• املؤشر املستهدف 30 :جمعية حوالي  40ألف مستفيد و مستفيدة
• احتاد اجلمعيات الفالحية.
• املنظمات غير احلكومية.
• جميع احملافظات الزراعية بدءا ً من احملافظات األكثر فقرا
• منها  4في املناطق املنفذ فيها مشروع القرى العصرية لوزارة الزراعة
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إطار ( :)1-3مشروع القرى العصرية

تبنت وزارة الزراعة مشروع القرى العصرية بوصفه مشروعا ً استراتيجيا ً يهدف إلى النهوض بالواقع الزراعي،
وهو عبارة عن مجمعات سكنية متكاملة تقام وسط أراضي زراعية.
ومن بني أهداف املشــروع إيجاد أراضي جديدة لنشــر أساليب الزراعة احلديثة ،وتشــغيل العاطلني من ذوي
التخصصات العلمية الزراعية ،وتقليل الهجرة من الريف.
مت إدراج املشروع ضمن املوازنة االستثمارية منذ عام  ،2006إلقامة  26قرية عصرية في محافظات وسط وجنوب
العراق اخلمس عشــرة ،وقد بوشــر بالعمل في  15قرية عصرية في تلك احملافظات (باستثناء بغداد وديالى)،
وجرى العمل على أولى تلك القرى في عام  2007في كربالء وانتهت أعمال البناء في اجملمع الســكني نهاية
عام  ،2009وضم  100وحدة سكنية مساحتها  200متر مربع ومدارس ومستوصف ومركز للشرطة ومصرف
وأســواق وغيرها من اخلدمات كاملاء والكهرباء .ومت توزيع تلك البيوت مطلع عام  ،2015بعد تقسيم األراضي
الزراعية على املستفيدين ومبساحة  40دومن لكل منهم.
وباملثل أنشأت القرية العصرية في السلمان مبحافظة املثنى ،والقرية العصرية في محافظة القادسية في
الشنافية ،وقد مت توزيع األراضي والدور على املستفيدين في عامي  2015و 2016على التوالي.
توقف العمل في قرى عصرية أخرى بســبب األعمال اإلرهابية او إيقاف مقاوالت التنفيذ بعد  .2014نســبة
االجناز في البصرة وميســان جتاوزت  % 50و واســط  ،% 40وقريتان في النجف والقادسية  ،% 30االنبار ،% 76و
صالح الدين  .% 55وما تزال التجربة حديثة العهد ،وتواجه صعوبة في توطني اخلريجني.

النشاط :3-1
برنامــج لتدريب املزارعني الفقراء على أســاليب
الزراعة والري املستجيبة للتغير املناخي
األنشطة اإلجرائية:
منــح حوافــز للفالحني للمشــاركة فــي برامج
التدريــب ألســاليب الزراعــة والــري التــي تقــوم

•

•
•

دائرة اإلرشــاد والتدريــب الزراعي فــي احملافظات
بإعــداد خطــة ســنوية لها.
حتديــد مواقــع األراضــي الزراعيــة باســتخدام
نظــم املعلومــات اجلغرافيــة.
تشــجيع املزارعــني علــى زراعــة األشــجار
وإنشــاء البســاتني املتنوعة بحسب مناسبتها
للمناطــق.
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• زيادة إنتاجية األرض وحتسني املردود االقتصادي للفالح.
• ترشيد استخدام املياه.

األهمية
الكلفة

•  60مليون دوالر

•
•

منظمة الفاو FAO
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD
برنامج األمم املتحدة للبيئة UNEP
مرفق البيئة العاملية GEF

التمويل

•
•

المؤشرات
التنفيذ
معيار االستهداف

• املؤشر احلالي0 :
• املؤشر املستهدف 10000 :مزارع كحد أدنى
• وزارة الزراعة.
• وزارة املوارد املائية.
• وزارة الصحة والبيئة.
• يبـدأ التنفيـذ في املناطـق األكثر فقرا ً اعتمـادا ً على وجود احملطـات املناخية لوزارة
الزراعة

النشاط :4-1
إنشاء مشاريع ذات أنشطة متكاملة (إنتاجية
وخدمية) لتشــغيل النساء الفقيرات في الريف

•

األنشطة اإلجرائية:
التوعية والترويج لتنفيذ النشاط في احملافظات
الريفية الفقيرة.

•

األهمية
الكلفة
التمويل

• دول ومنظمات دولية مانحة
• الصندوق االجتماعي للتنمية

التنفيذ
معيار االستهداف

•

• توفيـر فـرص عمل للنسـاء الفقيـرات في الريف لتحسـني املسـتوى املعيشـي وتنمية
املناطـق الريفيـة الفقيرة.
• زيادة مشاركة النساء في النشاط االقتصادي.
• تشجيع العمل اجلماعي بني النساء
•  12مليون دوالر

المؤشرات

•

التشاور مع اجملموعات النسائية بشأن املشاريع
املطلـوب تأسيسـها وأسـس اختيـار النسـاء
املشـموالت بها.
توفير حوافز للنسـاء الفقيرات للمشـاركة في
إنشـاء هذه املشروعات.
توفير مراكز تدريب متنقلة للنساء في املناطق
الفقيرة.

• املؤشر احلالي0 :
• املؤشر املستهدف 150 :مشروع
•  3000مستفيدة
• الصندوق االجتماعي للتنمية
• منظمات غير حكومية
• النساء في املناطق الريفية األكثر فقرا ً في احملافظات وإقليم كردستان

53

54

إستراتيجية التخفيف من الفقر
ف ــي ال ــع ــراق 2022 - 2018

النشاط :5-1
توفير فرص عمل لشباب األحياء الفقيرة (رجال
ونساء) في احلضر في برامج املراكز اجملتمعية

•

األنشطة اإلجرائية:

•

•

التنسـيق مـع دوائـر التربيـة فـي احملافظات

• خفض معدالت البطالة بني الشباب.
• زيادة إدماج الشباب في اجملتمع.
• منح مكافآت حتفيزية للشباب امللتحقني مبراكز تنمية املهارات.

األهمية
الكلفة

•  100مليون دوالر
•
•

إستراتيجية التخفيف من الفقر
الصندوق االجتماعي للتنمية
احلكومات احمللية
منح دولية

التمويل

•
•

• املؤشر احلالي0 :
• املؤشر املستهدف 10000 :مستفيد ومستفيدة

المؤشرات

•
•

التنفيذ

•
•
•

معيار االستهداف

لتشغيل الشباب احملليني في املراكز اجملتمعية
التابعة لها.
تضمني اسـتخدام /إنشـاء املراكـز اجملتمعية
في أنشـطة الصنـدوق االجتماعـي للتنمية.
إسـهام منظمـات اجملتمـع املدني فـي تنفيذ
النشاط.

الصندوق االجتماعي للتنمية
املنظمات الدولية
احلكومات احمللية
حكومة إقليم كردستان
وزارة التربية

• نسبة البطالة بني الشباب بعمر  30 – 15في احلضر
•  % 49.6لإناث  % 16.3للذكور

النشاط :6-1
برنامج حاضنـــات األعمال لتوفير التدريب
والتمويل واخلدمات لدعم املشاريع الصغيرة األنشطة اإلجرائية:
للفقراء والسيما النســـاء وبحسب امليزة تنفي ــذ النش ــاط ف ــي احملافظ ــات الث ــالث
التـــي يشـــملها البرنامـــج التجريبـــي
النسبية للمنطقة احلضرية.
ان تأســـيس برنامج كفوء حلاضنات األعمال للصنـــدوق االجتماعـــي للتنميـــة فـــي
التـــي توفر اخلدمـــات واخلبرات واملشـــورة املرحلـــة األولـــى.
والدعم للمشـــروعات الناشـــئة ميكن أن حمـــالت توعيـــة للتعريـــف بالبرنامـــج
يسهم في حتســـني إمكاناتها التنافسية ،واخلدم ــات الت ــي تقدمه ــا تل ــك احلاضن ــات.
ويوفـــر فرص عمل مســـتدامة للفقراء في إشــراك املنظمــات غيــر احلكوميــة والقادة
املناطق الريفية الســـيما النساء الالتي ال احملليــني فــي مناصــرة البرنامــج ودعمه.
ميلكن وســـائل الوصول إلى هذه اخلدمات.

•

•

•
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األهمية

• جتربة رائدة لم يسبق تنفيذها في املناطق الفقيرة.
• متكـني النسـاء وتدريبهـن علـى إقامـة مشـاريع مـع توفيـر البنـى األساسـية الالزمـة
وتيسـير حصولهـن علـى قـروض

الكلفة

•  15مليون دوالر

التمويل

• الصندوق االجتماعي للتنمية

المؤشرات

التنفيذ

معيار االستهداف

• املؤشر احلالي0 :
• املؤشر املستهدف :ثالث حاضنات في ثالث محافظات
•  1200مستفيد ومستفيدة
• الصندوق االجتماعي للتنمية
• احلكومات احمللية
• حكومة إقليم كردستان
• مناطـق املشـروع التجريبـي للصنـدوق االجتماعـي للتنميـة واملقـرر من البنـك الدولي
علـى وفـق معاييـر (الفقـر /املثنـى – النـزوح /دهـوك – النزاعات /صـالح الدين)

النشاط :7-1
شـــمول أوســـع للفقراء ببرنامج اإلقراض
إلنشـــاء مشـــاريع صغيرة مدرة للدخل
األنشطة اإلجرائية:
تبلــغ نســبة البطالــة عــام  2014حوالــي القيام بحمالت توعية للفقراء لالستفادة من
 % 11.9بالنســبة لعمــوم الســكان ،لكنهــا البرنامج.
بــني الفقــراء تبلــغ ( % 14.5عمومـاً) ونســبة تنظيم برامج تدريب للفقراء على إنشاء
البطالــة بــني النســاء الفقيــرات ( % 15.6املشروعات الصغيرة.
عمومــا) .لــذا فــان إطــالق برامــج اإلقــراض تيسير إجراءات احلصول على القرض والسداد.
للمشــروعات الصغيــرة ميكــن أن يعــزز مــن إشراك املنظمات غير احلكومية في التوعية
متكــني الفقــراء علــى إنشــاء مشــروعاتهم ،والتدريب واملراقبة والرصد.
وحتسـني أوضاعـهم املعيشـية السيما الشباب.

•

•

•

•
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األهمية

• متكني الفقراء من البدء مبشروعاتهم وبخاصة للنساء.
• توفير فرص للعمل حلساب الفقراء وبخاصة للنساء.

الكلفة

•  260مليون دوالر

التمويل

• إستراتيجية التخفيف من الفقر

المؤشرات

التنفيذ

معيار االستهداف

• املؤشر احلالي 11 :ألف مستفيد ومستفيدة
• املؤشر املستهدف 25 :ألف مستفيد ومستفيدة
• وزارة العمل والشؤون االجتماعية .
• الصندوق االجتماعي للتنمية
• املصارف اخملتصة
• بحسب نسبة الفقر ونسبة البطالة في املنطقة املستهدفة
• في قضاء الكحالء مثال نسبة الفقر  % 80والبطالة % 13

 :2-3-3المحصلة الثانية :تحسن المستوى الصحي
أهداف التنمية المستدامة

2-3

وضع نهاية لوفيات حديثي الوالدة واألطفال دون سن اخلامسة

7-3

ضمان حصول اجلميع على خدمة رعاية الصحة اجلنسية واإلجنابية مبا في ذلك خدمات ومعلومات
تنظيم األسرة.

2-4

ضمان احلصول على فرص متساوية بني البنات والبنني من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة املبكرة
والتعليم قبل االبتدائي

1-6

حتقيق هدف حصول اجلميع بشكل منصف على مياه الشرب املأمونة وامليسورة التكلفة

يبقى القطاع الصحي من القطاعات احليوية في
الدولـة العراقيـة ويحظى بأولوية في السياسـة
الوطنيـة للبلـد خاصة انـه يعني بحيـاة املواطن
وأمنه الصحي.
تهـدف محصلـة الصحـة إلـى االرتقاء مبسـتوى
اخلدمات الصحية الوقائية والعالجية والتأهيلية
املتكاملـة والشـاملة لكافـة املواطنـني وجلميـع

املناطـق وخصوصـا ً املناطق النائيـة والفقيرة مع
حتقيق سهولة الوصول إليها خللق مجتمع عراقي
معافى جسديا ً ونفسـيا ً واجتماعياً.
وإذ ُميكن احلصول على اخلدمات الصحية وبخاصة
الرعايـة األوليـة بسـهولة بالنسـبة لأسـر ،إذ
يتطلـب األمر  23دقيقة من األسـرة للوصول إلى
مستشفى عام (باستخدام وسائل النقل املتوفرة)،
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إال أنّهـا تختلف في الريف عنهـا في احلضر ،كما علمـا ً أن اخملطــط لــكل مركــز صحــي هــو توفير
أن الوصـول إلى املستشـفى أو املركـز الصحي ال اخلدمــة لـ ( )20ألف نســمة ،بينمــا الواقع احلالي
يضمـن احلصول على اخلدمـات الصحية اجليدة .هــو أن املركــز الصحــي يخــدم ( )100 - 30ألــف
نســمة .مــع توفيــر بيــوت صحيــة أو عيــادات
النشاط :1-2
متنقلــة أو فــرق صحيــة فــي املناطــق النائيــة
إنشــاء وتأهيــل وجتهيــز مراكــز أو بيــوت صحية جــدا ً والتــي ال يتوفــر فيهــا مركز صحــي لضمان
أو عيــادات متنقلــة فــي املناطــق الفقيرة
وصــول اخلدمة الصحية ألبعــد نقطة في العراق.
يهــدف هــذا النشــاط إلــى إيصــال اخلدمــة
الصحيــة إلــى ابعــد نقطــة فــي العــراق مــن األنشطة اإلجرائية:
خــالل توفيــر مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة القيــام بحملــة توعيــة للفقــراء لالســتفادة من
وتأهيلهــا وجتهيزهــا باملعــدات واملســتلزمات البيــوت والعيــادات املتنقلة.
وحســب الوصــف الوظيفــي لهــا مــع تأهيــل قيــام وزارة الصحــة والبيئــة بدراســة احتياجــات
الكــوادر العاملــة بهــا وبنــاء قدراتهــم لتقــدمي املناطــق الفقيــرة مــن اخلدمــات الصحيــة.
خدمــة صحيــة مبســتوى عالــي مــن الكفــاءة .إشراك املنظمات غير احلكومية في التوعية.

•
•
•

• إيصال اخلدمات الصحية وضمان جودتها للجميع وبخاصة الفقراء.
• ضمـان عـدم زيـادة تكاليف اخلدمـات الصحيـة املرتبطـة باألمومـة والصحـة اإلجنابية
للفقراء.
• االسـتجابة لالحتياجـات الصحيـة لأطفـال والنسـاء وكبـار السـن وذوي االحتياجـات
اخلاصـة فـي املناطـق الفقيرة.

األهمية

الكلفة

•  60مليون دوالر للعراق
•
•

إستراتيجية التخفيف من الفقر
وزارة الصحة والبيئة
وزارة الصحة في كردستان
دوائر الصحة في احملافظات
منظمات دولية

التمويل

•
•
•

المؤشرات

• عدد املراكز الصحية التي حتتاج تأهيل وجتهيز
•  651مركز صحي و 25عيادة متنقلة في العراق (حوالي  13مليون مستفيد ومستفيدة).
•  126مركز صحي و 15عيادة متنقلة في كردستان (حوالي  2.5مليون مستفيد
ومستفيدة).
•

التنفيذ

•

وزارة الصحة والبيئة
دوائر الصحة في احملافظات
وزارة صحة إقليم كردستان ومديرياتها
منظمات دولية
•

•

معيار االستهداف

• التركيـز علـى املناطق الفقيـرة والنائية التي يكـون فيها الوصول الـى اخلدمة الصحية
ضئيـل مع عدم جـودة اخلدمة الصحية فـي املنطقة.
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النشاط :2-2
تدريب القابات في املناطق الفقيرة
مازالت  % 6.1من الوالدات في العراق جتري بأشراف
أيـادي غيـر متخصصة مما يسـبب ارتفاع نسـبة
وفيات األمهـات إلى  36وفاة لـكل  100,000والدة
حية مع نسـبة عاليـة من وفيـات حديثي الوالدة
( 28 - 0يومـاً) تصـل إلـى  13.3وفـاة لـكل 1000
والدة حية(.)34
يهدف هذا النشاط إلى تدريب القابالت اجملتمعيات األنشطة اإلجرائية:
القيام بحملة لتشـجيع النسـاء احلوامل على
أو مـا يسـمونهم بـ”جدات العرب” بأشـراف وزارة
الصحة وجتهيزهم باألدوات واملستلزمات املطلوبة
اللجوء إلـى القابالت اجملازات.
قيام وزارة الصحة والبيئة بتوفير فرص التدريب
للـوالدات للسـيطرة عليهـم ومتابعتهم بهدف
املناسبة للقابالت.
خفض معـدالت الوفيات والعوق.

إنَّ السـبب األول لوفيـات األمهات فـي العراق هو
النزف ما بعد الوالدة بنسبة  ،% 20.6وعسر احلمل
والوالدة بنسـبة  % 6.8وغيرها من األسـباب التي
تعد بسـبب عدم كفـاءة القابـالت ،خصوصا وان
املناطـق الفقيـرة والنائيـة تكون أغلـب الوالدات
فيها على أيدي قابالت بسـبب التقاليد السـائدة
لديهم.

•
•

األهمية

• يستهدف النشاط توفير القابالت املاهرات في املناطق الفقيرة.
• تيسير حصول الفقيرات على خدمات والدة مناسبة.

الكلفة

•

•  600ألف دوالر

التمويل

•

وزارة الصحة والبيئة
دوائر الصحة في احملافظات
وزارة صحة إقليم كردستان
إستراتيجية التخفيف من الفقر
املنظمات الدولية
•

•
•

المؤشرات

• عدد القابالت غير اجملازات  1198وعدد القابالت اجملازات املرتبطات باملراكز الصحية 1021
في العراق و  648في كردستان
•

التنفيذ

•

وزارة الصحة والبيئة
دوائر الصحة في احملافظات
وزارة صحة إقليم كردستان
املنظمات الدولية
منظمات اجملتمع املدني
•

•
•

معيار االستهداف

• تعطـى األولويـة إلـى املناطـق التي حتتـوي أكثر عدد مـن القابـالت غير املتدربـات .والتي
ظهـرت فيهـا أكثر نسـبة من وفيـات ومضاعفـات الوالدة

( )34وزارة الصحة ،التقرير السنوي لوزارة الصحة .2016
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النشاط :3-2
تأمــني ميــاه صاحلــة للشــرب فــي املناطــق
الفقيــرة والنائيــة .
مازالــت  % 21مــن مناطــق العــراق ال تصلهــا
ميــاه إســالة (املســح املســتمر  )2014وخصوصا ً
فــي املناطــق النائيــة والفقيــرة ،حيــث إنَّ % 35
مــن ســكان هــذه املناطــق ال يســتخدمون ميــاه
اإلســالة مــع عــدم توفــر مصــادر أخــرى للميــاه
الصاحلــة للشــرب.
يهــدف هذا النشــاط إلى إنشــاء محطــات اإلرواء
العكســي ( )ROحيــث بإمكانــه توفيــر ميــاه
صاحلــة للشــرب حلوالــي  10,000نســمة مــن
الســكان مع انخفاض كلفها التخمينية ،وأيضا
توزيــع حبــوب تعقيــم امليــاه وإيصــال الســيارات
احلوضيــة لضمــان إيصال املــاء الصالح للشــرب
إلــى املواطنــني كافــة مــع اســتمرارية التوعيــة
الصحيــة بأهميــة اســتخدام امليــاه الصاحلــة
لالســتهالك البشــري ،واالســتثمار فــي إنشــاء
مشــاريع املــاء وصيانــة املوجــود منهــا والتــي
تخــدم املناطــق الريفيــة.
األنشطة اإلجرائية:
التحضيــر إليجــاد حلــول دائمة ملشــكلة املياه
ومــن اجــل توفير امليــاه النظيفــة للفقــراء الذين
الصاحلة للشــرب فــي املناطــق الفقيرة.
ال يحصلــون عليهــا بســبب بعــد منازلهــم عــن
إطــالق حملة للتوعيــة بأهمية امليــاه الصاحلة
شــبكات توزيع امليــاه فــي املناطق احلضريــة ،فإنَّ
للشــرب واملمارســات الصحية في هــذا اجملال.
احلــل ســيعتمد علــى نوعيــة امليــاه املتاحــة فــي
تلــك املناطــق ،فعلــى ســبيل املثــال فــي اجلنوب
(البصــرة  ،ذي قار  ،املثنى  ،ميســان) ونظرا ً الرتفاع
نســبة امللوحــة فــان توفيــر وحــدات تنقيــة املــاء
املناســبة ســتكون عاليــة التكلفــة ،فــي حــني
ميكــن اســتخدام وحــدات معاجلة امليــاه املدمجة
العاديــة بتكلفــة منخفضة في املناطــق األخرى
التــي تكــون امللوحــة فيهــا اقــل ،ولكــن بشــكل
عــام ،وفــي اغلــب القرى فإنهــا حتصل علــى املياه
النقيــة مــن خــالل شــبكة عامــة أنشــأت فــي
الســابق ويحتــاج إلــى تفعيلــه اآلن .كمــا ميكــن
وبالتعــاون مع دوائــر املياه في احملافظــات لتركيب
وحــدات امليــاه الصغيــرة املدمجــة مــن  25أو 50
متــر مكعــب  /ســاعة فــي إحــدى املــزارع خلدمة
البيــوت فــي القريــة ،فــإن مالــك هــذه املزرعــة
واملســتفيدين اآلخرين ســيكونون مســؤولني عن
تشــغيلها وصيانتهــا مــن دون وضــع أي نــوع من
العــبء املالــي على اجلهــات احلكوميــة إال تكلفة
وحــدات امليــاه املدمجــة وتركيبها.

•

•
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• عـدم ارتبـاط بعـض املناطـق الريفية والفقيـرة بالشـبكة العامة للميـاه او توقف ضخ
امليـاه فيها.
• يعاني الفقراء من تلوث مياه الشرب.
• ميكـن معاجلـة املشـكلة من خالل ميـاه آمنة من خالل السـيارات احلوضيـة و ROوتوفير
حبـوب تعقيـم املياه في حالة عدم تشـغيل الشـبكة العامة.

األهمية

الكلفة

•  10ماليني دوالر للعراق
•
•

إستراتيجية التخفيف من الفقر
احلكومات احمللية
دوائر البلدية في احملافظات
أمانة بغداد
املنظمات الدولية

التمويل

•
•
•

• عدد محطات الـ  ROاملطلوب إنشاءها في العراق  307محطة و( )75في كردستان20 ،
سيارات حوضية للعراق و 5سيارات لكردستان .عدد املستفيدين  3ماليني نسمة

المؤشرات

•

التنفيذ

•
•

•
•
•

معيار االستهداف

وزارة اإلعمـار واإلسـكان والبلديات واالشـغال العامـة ومديريات البلديـات في احملافظات
وإقليم كردسـتان
أمانة بغداد
احلكومات احمللية
ومنظمات دولية
وزارة الصحة والبيئة
وزارة الصحة في كردستان
• تعطـى أولويـة للمناطـق التـي ال يوجـد فيهـا مصدر ميـاه صاحلـة للشـرب او صعوبة
الوصـول إلـى املصدر

األخـرى .يهـدف هذا النشـاط إلـى إقامة حمالت
النشاط :4-2
القيـام بحمـات توعيـة صحيـة شـاملة فـي توعيـة صحية في كافـة املواضيـع الصحية مع
التركيـز على األولويـات الصحية اآلنية.
املناطـق الفقيـرة والنائيـة.
يعانـي مجتمعنـا مـن قلـة الوعـي الصحي مع
توجهات وممارسـات صحية ضعيفة نسبيا ً وعدم األنشطة اإلجرائية:
توفير عيادات متنقلة في املناطق الفقيرة.
االهتمـام بالنظافة الشـخصية ونظافـة البيئة
إشراك املنظمات غير احلكومية في دعم احلملة.
الداخلية واخلارجية وعدم إتباع أنظمة حياة صحية
إشراك القادة االجتماعيني والدينيني في احلملة
جميعها أدت إلى نسـب مرتفعة نسبيا ً لأمراض
في املناطق الفقيرة.
االنتقاليـة وغيـر االنتقاليـة واملشـاكل الصحية

•

•

•
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األهمية

• املشـاكل الصحيـة األساسـية فـي حياة الفقـراء تتطلـب التوعيـة مبخاطرهـا وتوفير
سـبل معاجلتـه مبشـاركة اجلهـات املعنيـة ومنظمـات اجملتمع املدنـي ووسـائل اإلعالم.
• االستفادة من املراكز اجملتمعية.

الكلفة

•  750مليون دوالر للعراق
•

التمويل

•
•
•
•

• مجموع احلمالت الصحية للعراق ( )340بواقع  4حمالت لكل دائرة سنويا ،واملستفيدون
جميع أفراد اجملتمع

المؤشرات

•
•

إستراتيجية التخفيف من الفقر
احلكومات احمللية في احملافظات
حكومة إقليم كردستان
وزارة الصحة والبيئة
املنظمات غير احلكومية

التنفيذ

•
•
•

معيار االستهداف

إستراتيجية التخفيف من الفقر
وزارة الصحة والبيئة
وزارة الصحة في إقليم كردستان
املنظمات الدولية ( 200ألف دوالر)
منظمات اجملتمع املدني

• تعطـى األولويـة للمناطـق التـي تكون فيها املؤشـرات الصحيـة املهمة سـيئة (وفيات
األمهـات  ،وفيـات األطفـال  ،ازدياد األمـراض االنتقالية  ،تنظيم األسـرة…)..

 :3-3-3المحصلة الثالثة :تحسن تعليم الفقراء
أهداف التنمية المستدامة
الهدف 4

ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّيم مدى احلياة للجميع

1-4

ضمان أن يتمتع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيد ،مما يؤدي إلى
نتائج تعليمية مالئمة وفعالة.

4-4

الزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذي تتوافر لديهم املهارات املناسبة ،مبا في ذلك املهارات التقنية
واملهنية ،للعمل وشغل وظائف الئقة وملباشرة األعمال احلرة بحلول عام .2030

5-4

القضاء على التفاوت بني اجلنسني في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم
والتدريب املهني للفئات الضعيفة ،مبا في ذلك لأشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية واألطفال الذين
يعيشون في ظل أوضاع هشة.

6-8

احلد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير امللتحقني بالعمالة أو التعليم أو التدريب بحلول عام 2030
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يُسـهم التعليـم فـي حتريـك عمليـة التنمية
والتخفيـف من الفقر وحتسـني مسـتوى صحة
األفراد واملسـاواة بني اجلنسني وضمان االستقرار
في اجملتمع وإشـاعة السـلم اجملتمعـي .ويحقق
عوائـد ودخول أعلى ومسـتدامة .لـذا فقد نص
الهـدف  4من أهـداف التنمية املسـتدامة على
«ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع
وتعزيز فـرص التعلّم مدى احليـاة للجميع».
بينـت نتائـج حتليـل الفقـر  2012تأثـر اجتاهـات
الفقر باالختالفات في تكوين رأس املال البشـري
لأسر الفقيرة ،فاألسر التي متتهن الزراعة تكون
أكثـر فقـرا ً ألنَّها أقـل تعليمـاً؛ بينما يتحسـن
مسـتوى املعيشـة لأسـر األكثر تعليما ً وصوال ً
إلـى تلك األسـر التـي لديهـا التعليـم العالي.
ومن بني األسـر الريفيـة فإنَّ األسـر الزراعية قد
حصلـت في املتوسـط علـى مسـتويات تعليم
منخفضـة (حوالـي  % 90مـن ذوي التعليـم
االبتدائـي أو أقـل) .ولم يكن هناك حتسـن كبير
فـي مسـتويات التعليم بني األسـر الفقيرة بني
عامي  .)35(2012 - 2007وتبقى مشـكلة النقص
فـي الطاقـة االسـتيعابية للمدارس مشـكلة
مسـتمرة تهتـم بهـا أنشـطة اإلسـتراتيجية
الثانيـة كما اهتمت اإلسـتراتيجية األولى التي
مولت مشـروع القضـاء على املـدارس الطينية
ومت اجنـاز بنـاء  144مدرسـة .مـن جهـة أخـرى
تستهدف برامج االستراتيجية احلد من الشباب

( )35املصدر السابق نفسه ،ص219

غيـر امللتحقـني بالتعليم أو العمـل أو التدريب،
فان عدم االسـتقرار السياسي وتصاعد العنف،
وبخاصـة بعد عـام  ،2014ادى فقـدان املزيد من
األوالد والبنـات فرص التعليم ،ومنعت اجلماعات
املسلحة الشباب والشابات من إكمال تعليمهم
فـي املوصـل واملناطـق احملتلة األخـرى ،وأصبحوا
معرضني أكثر للفقر واالسـتبعاد نتيجة لذلك،
ونشـطت تلـك اجلماعـات املسـلحة مـن أجـل
جتنيدهم باإلغـراء أو بالقوة.
النشاط :1-3
بنـاء وتأهيـل وصيانـة املـدارس فـي املناطـق
الفقيـرة.
األنشطة اإلجرائية:
حتديد احتياجـات املناطق الفقيرة من املدارس
والفجوة املوجودة.
مراجعـة حجـم ونوعيـة املـالكات التربويـة
املتوفـرة.
التأكيـد علـى تشـغيل النسـاء فـي قطـاع
التعليـم.
حتسـني بيئـة املدرسـة واالهتمـام بحدائقها
وأماكـن الترفيه وممارسـة األنشـطة الرياضية.
االهتمام باملرافق الصحية في املدارس جلعلها
مراعيـة للنـوع االجتماعـي سـواء مـن حيث
التصميـم او املوقع.

•

•

•

•

•
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األهمية

•

•

ضمان حق اجلميع في التعليم.
تيسير وصول الفقراء واملعرضني للفقر إلى التعليم األساسي.
توفير فرص التعليم للبنات في املناطق الفقيرة.
مراعاة خصوصية تعليم البنات في الريف من خالل تخصيص أبنية ملدارس البنات.
•

•

الكلفة

•  1200مليون دوالر

التمويل

• احلكومات احمللية حكومة إقليم كردستان
• منظمات دولية
• الصندوق االجتماعي للتنمية

المؤشرات
التنفيذ
معيار االستهداف

• املؤشر احلالي0 :
• املؤشر املستهدف :تأهيل  500مدرسة ،وبناء  100مدرسة ذات تسعة صفوف وبشكل
خاص ملدارس البنات ويبلغ عدد املستفيدين  2مليون طالب وطالبة
• احلكومات احمللية :مديريات التربية
• وزارة التربية في إقليم كردستان
• مسافة الوصول للمدرسة االبتدائية  1كم
• للمتوسطة 2 .كم
• كثافة وصول الطالب للمدرسة  3كم في املناطق الفقيرة

النشاط :2-3
إعطــاء أولويــة فــي تدريــب معلمــي ومدرســي
املناطــق الريفيــة.
األنشطة اإلجرائية:

األهمية

•

•

قيـام مديريـات التربيـة فـي احملافظـات بتغيير
معاييـر التعيـني فـي املناطـق الفقيرة.
توفيـر فـرص تدريـب املعلمـني وحتسـني جـودة
املـدارس فـي املناطـق الفقيـرة والريفيـة.

• بنـاء قـدرات املعلمـني حديثي التعيـني في املناطـق الفقيـرة والريفية املشـمولني بآلية
التـدرج التربوي.
• رفـع قدراتهم في طرائق التدريس لتحسـني نوعية التعليـم ومخرجاته في تلك املناطق
وجتسـير الفجوة مع مدارس مراكز احملافظات.
• تعيني النساء في التعليم على وفق شروط ميسرة في الريف

الكلفة

•  25مليون دوالر

التمويل

• وزارة التربية
• املنظمات الدولية
• احلكومات احمللية وحكومة إقليم كردستان

المؤشرات
التنفيذ
معيار االستهداف

• املؤشر احلالي )% 40( :معلما ً في املناطق الريفية يحصلون على التدريب
• املؤشر املستهدف )% 80( :معلما ً في املناطق الريفية يحصلون على التدريب
• احلكومات احمللية :مديريات التربية
• وزارة التربية في إقليم كردستان
• في النواحي األبعد واألكثر فقرا ً
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النشاط :3-3
برامـج موجهة حملو األمية في املناطق الفقيرة
في احلضر والريف
األنشطة اإلجرائية:
التوسـع فـي تأسـيس وتعميم جتربـة املراكز
اجملتمعيـة التي تقـدم خدمـات متكاملة إلى
جانب التدريـس وإدخالهـم دورات تدريبية في

•

األهمية

•

•

•

أعمـال مهنية فـي مجاالت تتوافـر لها فرص
العمل.
تدريب الشـباب والشـابات للعمـل في املراكز
اجملتمعية.
إشـراك الشـباب والشـابات مـن املتعلمـني
بالعمـل الطوعـي
تشـغيل املتعلمـني مـن الفقـراء فـي أعمال
مناسبة.

• محو األمية بني صفوف الفقراء.
• متكينهم من العمل واملشاركة في احلياة االجتماعية والسياسية.

الكلفة

•  200مليون دوالر (أجور احملاضرين ومكافئات املستفيدين واملصاريف اإلدارية)
• منها  100مليون منح دولية.

التمويل

• احلكومات احمللية
• حكومة إقليم كردستان اجلهاز التنفيذي حملو األمية
• منح دولية

المؤشرات
التنفيذ
معيار االستهداف

• املؤشر احلالي 120 :إلف دارس في الفصل الدراسي
• املؤشر املستهدف 300 :ألف دارس في الفصل الدراسي
• احلكومات احمللية :مديريات التربية
• وزارة التربية في إقليم كردستان
• املناطق األعلى في نسبة األمية والفقر ،نسبة األمية بني الفقراء % 32

إطار ( :)2-3المراكز المجتمعية في ذي قار
بدأت وزارة التربية بتطبيق مشروع املراكز اجملتمعية في محافظة ذي قار ،وذلك في إطار رعاية الشرائح اجملتمعية
كافة تربويا ً وتعليمياً .بهدف اســتقطاب البنات والنساء الدارســات في محو األمية ،وربات البيوت ،واخلريجات
العاطالت عن العمل واملوظفات ،بهدف توسيع معارفهن.
بلغ عدد الدارســني في مراكز محو األمية حوالي  60ألف دارس في عموم محافظة ذي قار في نهاية عام ،2016
إذ مت فتح  700مركز ،تخرج الدارســون فيها بعد إكمال مرحلتي األساس والتكميل التي استمرت سبعة أشهر
لكل واحدة منها.
وقد استحدث قسم محو األمية في ذي قار طرقا ً مبتكرة في حث الدارسني واستقطابهم ،فقام بتفعيل الورش
واملهن لأميني في املراكز إلى جانب تعليم القراءة والكتابة ،ووضع بروتوكول تنظيمي للتعاون املشترك لالستفادة
من مراكز الشباب واملنتديات الرياضية املنتشرة في عموم احملافظة والتي تتوافر فيها مختبرات احلاسوب وورش
اخلياطة واحلالقة وصناعة األغذية واإلعمال اليدوية وغيرها.
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النشـــاط  :4-3تنفيـــذ برنامـــج التغذيـــة
املدرســـية فـــي املناطـــق الفقيـــرة

•

األنشطة اإلجرائية:

•

توفيــر مســتلزمات إنتــاج التغذية الســليمة
فــي مــدارس املناطــق الفقيــرة والريفية.
تدريــب مــدراء املــدارس علــى إدارة برنامــج
التغذيــة فــي مدارســهم.

األهمية

• حتسـین احلالـة الصحیـة والتغذویة للطـالب في املناطـق الفقیرة لضمان زيـادة معدالت
االلتحـاق باملدرسـة وتقليص تسـرب الطلبة منها.

الكلفة

وزارة التربية
احلكومات احمللية
حكومة إقليم كردستان
املنظمات الدولية

التمويل

•

•

•  30مليون دوالر منها  15مليون دوالر منح دولية

•

•

المؤشرات
التنفيذ
معيار االستهداف

• املؤشر احلالي0 :
• املؤشر املستهدف :شمول  150مدرسة
•  500ألف مستفيد ومستفيدة
• احلكومات احمللية
• حكومة إقليم كردستان
• املرحلـة االبتدائيـة بحسـب املناطق األكثر فقرا ومعدالت سـوء التغذية بحسـب خارطة
الفقر 2013ومسـح األمن الغذائي .2016

النشاط :5-3
اســتحداث وجتهيــز مراكــز مجتمعيــة حملــو
األمية وتعليم املهارات االجتماعية واحلياتية.

•

األنشطة اإلجرائية:

•

•

األهمية

قيــام وزارة التربيــة بتوفيــر مســتلزمات
االســتحداث لهــذه املراكــز.
توفــر الدعــم املالــي املطلــوب لعمليتــي
االســتحداث والتجهيــز.
توعية الفقراء بأهمية ارتياد هذه املراكز.

• محو األمية للملتحقني وخفض معدالت البطالة بينهم وإدماجهم في اجملتمع

الكلفة

•  80مليون دوالر منها  50مليون دوالر/مانحني

التمويل

• احلكومات احمللية
• حكومة إقليم كردستان
• منح دولية

المؤشرات
التنفيذ
معيار االستهداف

• املؤشر احلالي 100 :مركز مجتمعي
• املؤشر املستهدف 250 :مركز مجتمعي
• احلكومات احمللية
• حكومة إقليم كردستان
• املنظمات الدولية
• فـي املناطـق األكثـر فقـرا بحسـب خارطـة الفقـر 2013ومعـدالت األميـة السـيما بـني
النسـاء والشـباب.
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النشاط :6-3
إعادة فتح أقسام ورش فنية في مدارس املناطق
الفقيرة وتأهيل القائمة منها (بالتركيز على
مدارس البنات).

•

األنشطة اإلجرائية:
توفير املوارد البشرية واملادية واملالية الالزمة لفتح
الورش اجلديدة وتأهيل القائم منها.

•

األهمية

• يعمـل التعليـم والتدريـب املهنـي علـى إتاحة املزيـد من الفـرص التمكينيـة للفقراء
وبخاصـة تلـك التـي ترتبط بفـرص العمل.
• التعليـم يـزود األفـراد مبهارات مهمـة للحصول على فرصـة عمل تدر دخال مسـتداما،
ومـن ثم حتسـني أوضاعهـم املعيشـية ،السـيما التعليـم الزراعـي وضرورة توسـيعه
فـي احملافظـات الزراعية.

الكلفة

•  100مليون دوالر

التمويل

• احلكومات احمللية
• حكومة إقليم كردستان

المؤشرات
التنفيذ
معيار االستهداف

•

•

•

توعية الطالبات والطلبة بأهمية هذه الورش
في إكسابهم مهارات عملية يفتقرون إليها.
توفير فرص االستفادة من التجارب الدولية في
تطوير التعليم املهني.
توفير فرص التدريب العملي في مراكز اإلنتاج
الصناعي والزراعي.
توفير املناهج الدراسية احلديثة التي تواكب
التطورات احلديثة في اجملاالت التي يقترح تطويرها.

• املؤشر احلالي :صفر
• املؤشر املستهدف% 80 :من املدارس في املناطق الفقيرة
• احلكومات احمللية :مديريات التربية
• حكومة إقليم كردستان
• مدارس البنات خصوصا في املناطق الريفية األكثر فقرا ً
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إطار ( : )3-3برنامج إصالح التعليم والتدريب التقني والمهني الذي تقوم بتنفيذه اليونسكو مع
الحكومة العراقية

بهدف جعل هذا النوع من التعليم محركا للنمو االقتصادي عن طريق توفير تعليم ذي جودة عالية ،وتعزيز قدرة
اخلريجني على أداء عملهم مبهنية واملنافسة في سوق العمل احمللي واألجنبي ،يأتي هذا البرنامج املمول من االحتاد
األوروبي مببلغ إجمالي يصل إلى  12.300مليون يورو بدأ من األول من شباط  /فبراير .2015
لقد مت تشــكيل هيأة عليا تتمتع بصالحيات تتخطى تقدمي االستشــارات إلى رسم السياسات ووضع اخلطط
ومتابعة تنفيذها بناء على معلومات يتم احلصول عليها من سوق العمل ومن أصحاب العالقة ،ومبشاركة القطاع
اخلاص ،من أجل جعل التعليم املهني أكثر تلبية الحتياجات سوق العمل ،إذ يطرح اإلصالح برنامجا لتطوير نظام
التعليم املهني والتقني وجعله أكثر مرونة في التعليم العالي التقني ،واعتمادا على املشاريع واكتساب املهارات
بوصفها وسيلة للتعلم ،وحتسني نظام التقومي واالمتحانات ،وذلك من خالل تطوير املناهج وتدريب العاملني.
ويتضمن اإلصالح استحداث مراكز للتوظيف في املؤسسات التعليمية تساعد الطلبة في احلصول على وظائف
في سوق العمل وتقدم لهم املشورة والدعم .ويالحظ البرنامج أربعة أهداف لتحقيقها:
نظام متكامل للتعليم والتدريب املهني ذو جودة عالية على وفق املقاييس الوطنية والعاملية املعتمدة ،تديره
إدارة متطورة وخطط تضعها هيأة عليا متخصصة يشــارك فيها القطاع اخلاص إلى جانب الوزارات املعنية
وسائر السلطات ذات العالقة.
قطاع تعليم وتدريب تقني ومهني يلبي احتياجات سوق العمل ومتطلباته اآلنية واملستقبلية.
أجهزة إدارية وتعليمية وأجهزة رقابة وإشــراف تتمتع بالكفاءات ولديها القدرات التقنية والتربوية والعلمية
للقيام بعملها بكفاية وجودة عالية.
انتقال سهل لطالب اجلامعات التقنية وكلياتها ومعاهدها من مؤسسات تعليمهم إلى سوق العمل تؤمنه
مراكز متخصصة يتم إنشاؤها في هذه املؤسسات.
www.unesco.org/new/en/iraq-office

•

 : 4-3-3المحصلة الرابعة  :سكن مالئم وبيئة مستجيبة للتحديات
هناك هدفان من أهداف التنمية املستدامة تتعلق مباشرة بهذه احملصلة هي:
الهدف  :11ج ْعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.

1-11

ضمان احلصول على مساكن وخدمات أساسية

يُعد السـكن أحد السلع األساسية كالتعليم
والصحة ،وتتحمل احلكومات سوا ًء في البلدان
املتقدمـة أم النامية ،مسـؤولية ضمان سـكن
الئـق ومالئم لشـرائح اجملتمع كافة .وللسـكن
آثـار وارتبـاط بنواحي أخـرى من مناحـي احلياة،
لذا فان سياسـة اإلسكان ال تقتصر فقط على

ضمان سـقف يؤوي إليه كل إنسـان.
إنَّ برامـج اإلسـكان ومبـادرات السـكن لهـا
تأثيـرات في االقتصاد وفي الوضع املالي لأسـر
وبخاصـة احلضرية منها ،ولها آثـار في صناعة
البنـاء ومـدى قدرتهـا علـى حتفيـز االقتصـاد
وتقليل البطالة ،وتسـاعد السياسـات األخرى

67

68

إستراتيجية التخفيف من الفقر
ف ــي ال ــع ــراق 2022 - 2018

•

كالسياسات الضريبية واإلعانات والدعم على
جنـاح سياسـات اإلسـكان .وتـزداد أهميـة هذا
القطـاع في العراق بالنظـر للنقص الكبير في
الوحـدات السـكنية املالئمـة مما حـدا بالدولة
إلـى إطالق مبادرة السـكن الوطنية للتخفيف
مـن تلـك األزمـة والتخفيـف مـن حـدة اآلثـار
التي يتركها السـكن العشـوائي وعلى أساس
أنهـا إحـدى السياسـات التـي تؤسـس األمان
االجتماعـي للسـكان كافة.
لقد أدى العجز السـكني فـي املناطق الفقيرة
وارتفـاع معـدالت منـو السـكان والفقـراء غير
القادريـن علـى امتـالك وحـدات سـكنية إلـى

تفاقـم احلاجة السـكنية للفقراء إلـى حوالي
 250ألـف وحدة سـكنية ويتطلب بناء  75ألف
وحدة سـكنية خالل األعوام اخلمسـة القادمة
والتـي متثـل  % 30مـن احلاجـة الفعليـة .وقـد
أسهم تدمير الوحدات السكنية في احملافظات
التـي تعرضـت إلرهاب داعـش فـي تفاقم هذه
املشـكلة وإضافـة أبعـاد بيئية خطيـرة لها.
وقـد أُشـير فيمـا سـبق إلـى تنامـي ظاهـرة
التجمعـات العشـوائية فـي اغلـب احملافظات،
وبخاصـة محافظتـي بغـداد والبصـرة .وهـي
بحاجـة إلـى معاجلـة مسـتدامة تسـهم في
حتسـني أوضاع الناس ،وحتسني جودة سكنهم.

لتغير املناخ وآثـاره (مع اإلحاطة علمـا باالتفاقـات التي أبرمها
الهـدف  :13اتخـاذ إجـراءات عاجلـة للتصـدي
ّ
منتـدى اتفاقيـة األمم املتحدة اإلطارية بشـأن تغيـر املناخ).
يُعــد توفيــر ظروف معيشــية آمنــة بيئيــا مبا في
ذلــك إدارة النفايــات اخلطــرة واملــواد الكيميائيــة
وتقليــل التلــوث وخاصــة تلــوث الهــواء يعــد من
الشــروط األساســية في حتقيق التنميــة وتقليل
وطــأة تلــك اآلثار الســلبية على الفقراء اذ تشــير
البيانــات إلــى أن نوعيــة الهــواء قــد تدهــورت في
العــراق مــع تصنيــف بغــداد حاليــا فــي املرتبــة
الثالثــة األكثــر تلوثـا ً (مــن حيــث تركيــز )PM10
الكبرى في العالم بعد مدينتي كراتشــي ودلهي.
ويعــد هــذا جانبا ً مهمـا ً من جوانب إســتراتيجية
احلــد مــن الفقــر وســيلة حلمايــة الفئــات األكثر النشاط :1-4
ضعفـا ً (النســاء واألطفــال واملســنني) التــي متيل مسح حصر جتمعات السكن العشوائي الشامل
إلــى أن تكون األكثــر تأثرا ً بالتلــوث .ونظرا لتدهور
نوعيــة امليــاه فــي العــراق ،فــإنَّ اآلثــار الصحيــة األنشطة اإلجرائية:
املرتبطــة بهــا مرتفعــة كمــا هــو مبــني فــي التهيئـــة ملعاجلة جذرية للعشـــوائيات على
نتائــج جلنــة التنميــة املســتدامة حيــث بلغــت وفق الرؤيـــة الدولية وتتفـــق مع خصوصية
 3.1مليــار دوالر أمريكــي أي مــا يعــادل  ٪ 3.5مــن البيئة العراقية.
النــاجت احمللــي اإلجمالــي فــي عــام ( 2008وهــذا تطبيـــق خارطـــة طريق البرنامـــج الوطني
يشــمل القيمــة املرتبطــة بالوفيــات قبــل األوان إلعـــادة تأهيل وتســـوية جتمعات الســـكن
واملراضــة) ،إذ تُشــير قاعدة بيانات العــبء العاملي
للمــرض إلــى أن حوالــي  3000عراقــي توفــوا قبل
األوان فــي عــام  2013بســبب األمــراض املنقولــة
عــن طريــق امليــاه ،مبــا فــي ذلــك اإلســهال وحمى
التيفوئيــد وحمــى اخلنــاق والبلهارزيــا وعــدوى
الديــدان اخليطيــة املعويــة .ولذلــك فمــن املهــم
أن تركــز إســتراتيجية احلــد مــن الفقــر بشــكل
واضــح على تزويــد اجملتمعــات بظروف معيشــية
آمنــ ًة بيئياً.

•

•
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•
•

العشوائي .2016
تطبيق املرحلة األولى فـــي محافظتي بغداد
والبصرة.
تعزيز قدرات الســـلطات احملليـــة واالحتادية
األهمية

•

لتطبيق آليات تخفيـــف الزحف احلضري غير
املنضبط والعشوائي.
تعاون وزارة الداخلية وأمانة بغداد واحلكومات
احمللية.

• التمهيد حلل مشكلة العشوائيات
• توفير قاعدة بيانات رصينة عن العشوائيات.

الكلفة

•  2مليون دوالر

التمويل

• تخصيصات إستراتيجية التخفيف من الفقر

المؤشرات
التنفيذ
معيار االستهداف

• املؤشر احلالي :مت اجناز  % 30من قاعدة البيانات لغاية 2016
• املؤشر املستهدف % 100 :استكمال قاعدة البيانات لتجمعات السكن العشوائي
• وزارة التخطيط
• احلكومات احمللية
• مواقع جتمع العشوائيات

األنشطة اإلجرائية:
النشاط :2-4
تعاون الوزارات املعنية بحل املشكلة.
إعــادة تأهيــل وتســوية جتمعــات الســكن
توفير الغطاء القانوني لعملية التأهيل والتسوية.
العشــوائي فــي مناطــق مختــارة

•
•

األهمية

• حل مشكلة العشوائيات
• توفير سكن مالئم للسكان الفقراء في العشوائيات.

الكلفة

•  200مليون دوالر

التمويل

• منحة من السفارة األمريكية USAID

المؤشرات
التنفيذ
معيار االستهداف

• املؤشر احلالي0 :
• املؤشر املستهدف :تأهيل  50ألف وحدة سكنية ،وبناء  50ألف وحدة سكنية ،حلوالي
 250ألف مستفيد ومستفيدة
• وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واالشغال العامة
• احلكومات احمللية
• خريطـة العشـوائيات اختيـار ثالث مناطـق األكثر فقـرا (فـي محافظات بغـداد ،نينوى،
البصرة)
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النشاط :3-4
استخدام الطاقة الشمسية في املناطق الفقيرة
األنشطة اإلجرائية:
تشـغيل وزارة الصناعة ملعامـل تصنيع وجتهيز

•

•

اخلاليا الشمسية والسـخانات الشمسية.
تأسيس شركات خاصة إلنتاج اخلاليا والسخانات
الشمسية.
توعيـة األسـر ألهميـة اسـتعمال الطاقـة
الشمسـية فـي املنـازل.

•

األهمية

• يسـهم النشـاط بتزويـد فقـراء القـرى واملناطـق النائيـة بالطاقة الشمسـية بسـبب
صعوبـة مـد شـبكات الكهرباء وخاصـة أن البيـوت في هذه القـرى تكـون متباعدة وان
توفيـر الطاقـة بواسـطة اخلاليـا الشمسـية يكـون بكلفة أقـل وذي جـدوى أعلى.

الكلفة

•  20مليون دوالر

التمويل

• برنامج األمم املتحدة للبيئة UNEP
• مرفق البيئة العاملية GEF

المؤشرات

التنفيذ

معيار االستهداف

• املؤشر احلالي % 0 :ال يوجد مشروع خاليا شمسية مخصص للفقراء
• املؤشر املستهدف % 30 :هدف تغطية من املناطق غير اخملدومة بالشبكة الوطنية
• وزارة الصحة والبيئة
• وزارة الصناعة
• وزارة الكهرباء في املركز وفي إقليم كردستان
• خريطة الفقر2013
• مدى توفر خدمة الكهرباء (التقارير السنوية لوزارة الكهرباء)

النشاط :4-4
السياحة البيئية في احملميات وحولها
9-8

وضع سياسات تنفيذية لتعزيز السياحة املستدامة.

تُســهم الســياحة البيئيــة فــي حتســني أوضــاع اإلطــار القانونــي الناظــم لتلــك احلماية.
املناطــق التــي تنشــط فيهــا ،فضال ً عــن تعزيزها
الزدهــار االقتصــاد األخضــر ،وضمــان اســتدامة األنشطة اإلجرائية:
قيـام اجلهـات املعنيـة بتوفيـر مسـتلزمات
املــوارد الطبيعيــة ،وتزيد مــن فرص العمــل املدرة
االسـتثمار السـياحي فـي احملميـات.
للدخل املســتدام فــي املناطق الريفيــة ،وبخاصة
توفير احلمايـة القانونية للمحميات الطبيعية
بالنســبة للعمالــة غيــر املاهــرة ،فضال ً عــن أنها
في األهـوار والغابات.
تشــجع املســتثمرين علــى القيــام باســتثمارات
صندوق قروض وزارة العمل والشؤون االجتماعية
جديــدة فــي تلــك املناطــق .ومــن أجــل حتقيــق
يوفر فرص تشجيع املنتوجات احلرفية.
ذلــك البــد مــن حمايــة هــذه املناطــق وحتســني

•

•

•
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• تأثيرهـا فـي حتفيز النشـاط االقتصادي واحملافظة علـى التنوع اإلحيائي بشـقيه النباتي
واحليواني.
• اإلسهام في التنمية املستدامة من خالل احملافظة على استقرار البيئة.
• خلق فرص عمل في النشاط السياحي.

األهمية

الكلفة

•  25مليون دوالر
•
•
•

التمويل

•
•
•
•

المؤشرات

• املؤشر احلالي % 20 :بالنسبة ملشروع السياحة البيئية مبا إن هنالك بنى حتتية منشاة
مسبقا ولكنها قليلة فقد مت تقديرها  % 20وهذه هي القيمة األساس
• املؤشر املستهدف% 80 :
•
•

وزارة الصحة والبيئة
هيأة السياحة
هيأة البيئة في إقليم كردستان
وزارة البلديات والسياحة في إقليم كردستان
املنظمات الدولية

التنفيذ

•
•
•

معيار االستهداف

املوازنة العامة للدولة % 10
مرفق البيئة العاملية GEF
االحتاد الدولي لصون الطبيعة IUCN
مركز التراث العاملي World Heritage Centre
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي UNDP
برنامج األمم املتحدة للبيئة UNEP
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة UNESCO

• املنطقة التي جتتذب أكبر عدد من السائحني.
• اجلبايش في محافظة ذي قار (نسبة الفقر )% 58
• احلويزة في محافظة ميسان( ،نسبة الفقر في قضاء الكحالء )% 80
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النشاط  :5-4تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية االقتصادية
األنشطة اإلجرائية

السكنية.

• قيام احلكومات احمللية بتوفير األراضي إلنشاء اجملمعات

• توفير املعلومات والبيانات عن االحتياجات بحسب النواحي

األهمية

• حصـول الفقـراء علـى مسـكن اقتصادي مناسـب يراعـي املعاييـر اإلنسـانية والبيئية
والصحية.

الكلفة

•  300مليون دوالر ( 200مليون دوالر بناء 100 ،مليون تأهيل)

التمويل

• املوازنة العامة للدولة ()% 90
• التمويل الدولي (الدول املانحة )% 10
•

المؤشرات

•

املؤشر احلالي% 0 :
املؤشر املستهدف :بناء  35ألف وحدة سكنية
إعادة تأهيل  30ألف وحدة سكنية
حوالي  400ألف مستفيد ومستفيدة
•

•

التنفيذ

معيار االستهداف

• وزارة اإلعمـار واإلسـكان والبلديات واالشـغال العامة فـي احلكومة االحتاديـة وفي إقليم
كردستان
• احلكومات احمللية
• وزارة الهجرة واملهجرين
• مسح ميداني مفصل ومسح االحتياجات
• اختيار بيئة جتريبية في ثالث محافظات.

 :5-3-3المحصلة الخامسة :حماية اجتماعية فعالة للفقراء
3-1

بحلول  2030اجناز تغطية حقيقية للطبقات الدنيا واملعوزين وذلك بوضع برنامج حماية اجتماعية
مناسب للكل وحسب أداة وطنية .

تسهم احلماية االجتماعية في إرساء دعائم املساواة احلمايــة االجتماعية ،ونظام التقاعد الوطني ،ونظام
والعدالة االجتماعية واحلد من الفقر والتهميش في التأمــني االجتماعــي الذي لم ينجز حلــد اآلن .وهذه
اجملتمع .وتتضمن منظومة احلماية االجتماعية :نظام األنظمة بحاجة إلى تصحيح للتشوهات التي أصابتها
التوزيــع العام (البطاقة التموينية) ،ونظام شــبكة منذ بدء تطبيقها ،وأهم تلك التشوهات عدم مراعاة
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مبدأ االستهداف للفئات أو املناطق اجلغرافية بحسب

•

نظام احلماية يحفز على العمل وال يتسبب في

خريطة الفقر.

التقاعس عن العمل(.أن ال يزيد مبلغ اإلعانة على

ويعتمد الفقراء في العراق بشكل غير متناسب على

احلد األدنى لأجر).

التحويالت العامة واخلاصة ،والتي تشكل  % 36من
إجمالي الدخل للسكان األكثر فقراً .وفي الوقت الذي

•

نظام حماية متكامل يضمن التأمينات االجتماعية
جلميع العاملني في األنشطة غير احلكومية.

تغطي فيه البطاقة التموينية جميع السكان ومنهم

الفقراء ،فإنَّ شبكة احلماية االجتماعية ال تغطي سوى النشاط :1-5

 % 10من الفقراء .وما يزال نظام البطاقة التموينية إصاح نظام البطاقة التموينية وربطها بقاعدة

املصدر الرئيس للسعرات احلرارية للفقراء وللفئات الـ بيانات املشمولني بشبكة احلماية االجتماعية.
 % 40األدنى استهالكا ،وهو ما ميثل  74و % 64من

إجمالي استهالك السعرات احلرارية على التوالي في األنشطة اإلجرائية:
عام  .)36(2012أما التحويالت من شبكة احلماية

•

االجتماعية فما تزال في صالح الفقراء نسبيا(.)37

جعـل نظام البطاقة التموينيـة يركز على الفقراء
والسـكان القريبـني مـن خـط الفقـر ويسـتبعد

تتبنى احملصلة مجموعة من األنشطة التي تستهدف

االغنياء.

إصالح أنظمة احلماية االجتماعية وإيجاد عالقة بينها

•

على وفق املبادئ اآلتية:

•

التحول الى البطاقات االلكترونية بدال من الورقية.

•

إجـراء التقاطـع مـع قواعـد بيانـات وزارتـي العمل

•

اعتماد نظام شبكة احلماية االجتماعية مبدأ التمييز

والتجارة لتوفير معلومات تسـاعد في اتخاذ القرار

بني احلاجة الدائمة للحماية واحلماية املؤقتة.

بالشـمول مـن عدمه قبل إجـراء عمليـات البحث

االنتقال إلى نظام إعانات شبكة احلماية املشروطة

امليدانـي السـتهداف الفقراء للشـمول من عدمه.

بتعليم األبناء والبنات الفقراء وبالرعاية الصحية.
األهمية

•

قرار حكومي بدعم خطوات اإلصالح املطلوبة.

• ميكـن لدمج نظامـي البطاقة التموينية باحلماية االجتماعية حتسـني آليات االسـتهداف
وتوسـيع قاعدة الشـمول ،فهنـاك حوالي  % 96من املواطنني مشـمولني بدعـم البطاقة
التموينية.

الكلفة

•  2مليون دوالر

التمويل

• إستراتيجية التخفيف من الفقر
• منح دولية

المؤشرات
التنفيذ
معيار االستهداف

( )36املصدر السابق نفسه ،ص 225
( )37املصدر السابق نفسه ،ص 230

• املؤشر احلالي % 96 :مشمولني بالبطاقة التموينية
• املؤشر املستهدف :جميع الفقراء مشمولون بالشبكة حوالي  7مليون مستفيد
• وزارة التخطيط
• وزارة العمل والشؤون االجتماعية /هيأة احلماية االجتماعية.
• وزارة التجارة /دائرة التخطيط واملتابعة ومثيالتها في إقليم كردستان
• األسـر الفقيرة بنـا ًء على قاعدة بيانات مدمجـة بني نظامي البطاقـة التموينية واحلماية
االجتماعية
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األنشطة اإلجرائية:

النشاط :2-5
وضــع آليــة لشــمول املســتفيدين مــن نظــام

•

بإخراجهــم مــن نظــام احلمايــة.

•

احلمايــة االجتماعيــة بالقــروض الصغيــرة وربطها

إعــادة النظر بقانــون وتعليمات شــبكة احلماية

األهمية

االجتماعية مبا يضمن تنفيذ أهداف القانون.
وضع برنامج لرفع القدرات لتأهيل وتدريب العاملني
على حسن تطبيق نظام احلماية االجتماعية.

• التحـول مـن احلماية االسـتهالكية إلى احلمايـة اإلنتاجية التـي تعزز انخراط املسـتفيدين
بسـوق العمل.

الكلفة

•  1مليون دوالر

التمويل

• إستراتيجية التخفيف من الفقر
• الصندوق االجتماعي للتنمية

المؤشرات
التنفيذ
معيار االستهداف

• املؤشر احلالي :ال يوجد
• املؤشر املستهدف  % 20من املشمولني بالشبكة
• إستراتيجية التخفيف من الفقر
• وزارة العمل والشؤون االجتماعية.
• ومثيالتها في إقليم كردستان
• العاطلون في سن العمل املشمولني بالشبكة

األنشطة اإلجرائية:

النشاط :3-5
بناء قاعدة معلومات مشتركة بني هيئة احلماية

•

املتقدمني بالشمول بنظام احلماية االجتماعية.

•

االجتماعية والوزارات واجلهات ذات العاقة لتقومي

قيام مركز تكنولوجيا املعلومات في هيأة احلماية
االجتماعية ببناء قاعدة بيانات املستفيدين.

•

تعاون اجلهات املعنية (الداخلية ،املالية ،التجارة،

األهمية

التخطيط).
قرار حكومي بهذا اإلجراء.

• حتسني آليات االستهداف.
• تقليل أعداد غير املستحقني املشمولني باحلماية االجتماعية.

الكلفة

•  1.5مليون دوالر

التمويل

• إستراتيجية التخفيف من الفقر

المؤشرات

• املؤشر احلالي % 25 :مشمول لعام 2017
• املؤشر املستهدف % 100 :ملدة  5أعوام حلوالي  7مليون مستفيد و مستفيدة

التنفيذ

• وزارة العمل والشؤون االجتماعية /هيأة احلماية االجتماعية ،وزارة التخطيط
• وزارة املالية ،وزارة الداخلية ،وزارة التجارة ،وزارة العدل
• مثيالتها في إقليم كردستان

معيار االستهداف

• اعتماد خط الفقر الوطني
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النشاط :4-5

العمــل اخلاصــة بتنفيــذ قانــون احلمايــة مــن قبل

الشــراكة مــع منظمــات اجملتمــع املدني فــي توعية

وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة.

•

املواطنــني ،وفي اســتهداف الفقــراء ،وفــي مراجعة
وتقــومي نظــام احلمايــة االجتماعية.

األنشطة اإلجرائية:

•

احلمايــة االجتماعيــة.

• زيادة وعي الفقراء بحقوقهم.
• مشاركة املنظمات غير احلكومية في تقومي استهداف الشبكة للفقراء.

الكلفة

•  1مليون دوالر

التمويل

• إستراتيجية التخفيف من الفقر

المؤشرات

• املؤشر احلالي 50 :منظمة
• املؤشر املستهدف 100 :منظمة خالل  5أعوام
• حوالي  2مليون مستفيد ومستفيدة
• وزارة العمل والشؤون االجتماعية /هيأة احلماية االجتماعية
• املنظمات غير احلكومية
• ومثيالتها في إقليم كردستان

التنفيذ
معيار االستهداف

• بناء قدرات املنظمات غير احلكومية املتخصصة

النشاط :5-5توفير الدعم النفسي واالجتماعي
للعائدين الفقراء.

األنشطة اإلجرائية:

•

لتوعيتهــم بحقوقهــم وشــروط الشــمول
والعقوبــات الرادعــة فــي حالــة التجــاوز علــى

إنتــاج وتوثيــق تقاريــر أنظمــة رقابيــة علــى آليــات
األهمية

تصميــم برنامــج إعالمــي موجــه للمواطنــني

قيــام وزارة الصحــة باجنــاز اخلطــة التفصيليــة
األهمية

•

لتوفيــر الدعــم النفســي للعائديــن الفقــراء.
قيــام وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة باجنــاز
اخلطــة التفصيليــة لتوفيــر الدعــم االجتماعي
للعائديــن الفقراء.

• إدماج العائدين الفقراء في مجتمعاتهم بعد العودة.
• تعزيز دور الباحث االجتماعي من إدماج العائدين إلى مجتمعاتهم بعد العودة.
• توفير برامج الدعم النفسي واالجتماعي لأسر الفقيرة العائدة.

الكلفة

•  2مليون دوالر

التمويل

• إستراتيجية التخفيف من الفقر
• املنظمات الدولية

المؤشرات

• املؤشر احلالي :ال يوجد
• املؤشر املستهدف :غير معروف
•

التنفيذ

•

وزارة الصحة والبيئة
وزارة العمل والشؤون االجتماعية.
وزارة الداخلية
ومثيالتها في إقليم كردستان
•

•

معيار االستهداف

• العائدون إلى املناطق احملررة

75

76

إستراتيجية التخفيف من الفقر
ف ــي ال ــع ــراق 2022 - 2018

النشاط :6-5
وضــع آليــة دائمــة للشــمول بشــبكات األمــان
االجتماع ــي للمتضرري ــن م ــن ج ــراء الك ــوارث
الطبيعيــة وحــاالت الطــوارئ.
األنشطة اإلجرائية:
وضـــع معاييـــر الشـــمول بشـــبكات األمـــان

•

األهمية
الكلفة
التمويل

• املوازنة العامة
• منح دولية

التنفيذ
معيار االستهداف

•
•

• حتسني آليات استهداف املتضررين من جراء الكوارث والطوارئ.
• حتسني أوضاع املتضررين من جراء الكوارث والطوارئ
•  2.5مليون دوالر

المؤشرات

•

االجتماعـــي للمتضرريـــن.
التعــاون بــني احلكومــات احملليــة ووزارة العمــل
والشــؤون االجتماعيــة.
التعــاون بــني املنظمــات الدوليــة ووزارة العمل
والش ــؤون االجتماعية.
توفيـــر الغطـــاء القانونـــي آلليـــة الشـــمول
اجلديـــدة.

• املؤشر احلالي :ال يوجد
• املؤشر املستهدف 1 :مليون مستفيد
• وزارة الهجرة واملهجرين
• وزارة العمل والشؤون االجتماعية.
• التعرض لالزمات بسبب الكوارث واحلاالت الطارئة

 :6-3-3األنشطة المستجيبة للطوارئ
الهدف
16
2-10

تعزيز مجتمعات سلمية وشاملة للتنمية املستدامة وتوفير وصول العدالة للجميع وبناء
مؤسسات فعالة
متكني وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي للجميع.

إنَّ إضافة محصلة األنشطة املستجيبة
للطوارئ مينح اإلستراتيجية مرونة متكنها من
االستجابة لتأثيرات النزاعات وما بعد النزاعات
والتكيف الستيعابها .وعلى هذا األساس تتضمن
اإلستراتيجية مجموعة من األنشطة اخلاصة
بالنازحني وبالعائدين الفقراء .إال إنَّه وفي اقتصاد
يتصف بالاليقني وبالتقلبات ومع تقدم العمل

في تنفيذ األنشطة والعمل على املستوى احمللي
سيتم التعرف على االحتياجات اجلديدة في املناطق
املستهدفة والتي من املتوقع أن تتغير هي األخرى
مع االنتقال إلى مرحلة االستقرار وإعادة اإلعمار،
وقد تظهر عوائق أمام تنفيذ بعض األنشطة فيتم
تأجيلها ،وقد يتفرع عن بعض األنشطة أنشطة
فرعية أو مكملة ضرورية.
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النشاط :1-6
ارتفـــاع معـــدل املشـــاركة فـــي قـــوة العمـــل
برامـج تشـغيل كثيفـة العمالـة لتوفير فرص بالنســـبة للنازحـــني واملهجريـــن  % 62مقابـــل
عمـل عاجلة للنازحني والعائدين في احملافظات اجملتمعـــات املضيفـــة .)38( % 42
وضحايـا اإلرهـاب مبـا يضمـن اندماجهـم فـي
األنشطة اإلجرائية:
اجملتمـع مـرة أخرى.
مشــاركة اإلدارات احملليــة فــي مناطــق النزوح
يُقــدر عــدد الســكان النازحــني داخليـا ً والالجئني والعــودة فــي تنفيــذ هــذه البرامــج.
(الســوريني بالدرجــة األســاس) الذيــن يعيشــون تضمــني برامــج التشــغيل كثيفــة العمالــة
فــي برامــج إعــادة االســتقرار وإعــادة اإلعمــار.
حت ــت خ ــط الفق ــر بحوال ــي  ،% 37بينم ــا يبل ــغ
بالنســـبة للمجتمعـــات املضيفـــة  % 15.5إعطـــاء أولويـــة فـــي مشـــروعات القـــروض
ف ــي كردس ــتان ،فيم ــا يبل ــغ مع ــدل البطال ــة الصغي ــرة وخل ــق ف ــرص العم ــل ف ــي املراك ــز
بالنســـبة للنازحـــني حوالـــي  % 49مقابـــل  % 7اجملتمعي ــة والصن ــدوق االجتماع ــي للتنمي ــة
بالنســـبة للمجتمعـــات املضيفـــة ،فـــي ظـــل للنازح ــني والعائدي ــن.

•

•
•

األهمية

• الفئـة األكثـر تضـررا ً هـم الفقـراء مـن النازحـني والعائديـن املتضرريـن جـراء العمليات
اإلرهابية
• يسـاعد إلى حتسـني دخلهم بسبب فقدانهم ممتلكاتهم وثرواتهم الذي أدى إلى وقوعهم
في طائلة الفقر حتسـني أوضاع النازحني وضحايا اإلرهاب.
• اإلسهام في عودة النازحني إلى مناطقهم وإدماجهم في اجملتمع من جديد.

الكلفة

•  200مليون دوالر ( % 30برامج التشغيل % 70 ،منح صغيرة)

التمويل

• منح دولية إلعادة اإلعمار بعد القضاء على اإلرهاب.
• إستراتيجية التخفيف من الفقر

المؤشرات

• املؤشر احلالي :غير متوفر
• املؤشر املستهدف :برنامج العمل السريع  32000مستفيد ومستفيدة
• املنح  14000مستفيد ومستفيدة
•
•

جلنة االستقرار العليا برئاسة األمني العام جمللس الوزراء
وزارة العمل والشؤون االجتماعية.
خلية األزمة املدنية
احلكومات احمللية
ومثيالتها في إقليم كردستان
املنظمات غير احلكومية
املنظمات الدولية

التنفيذ

•
•

•

•
•

معيار االستهداف

• احملافظات املستضيفة للنازحني ومحافظات العائدين بحسب معدالت البطالة

( )38برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وآخرون ،توفير فرص العمل يحدث األثر املنشود ،2017 ،ص 22
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النشاط :2-6
توفير اخلدمات الصحية للنازحني الفقراء

األهمية
الكلفة
التمويل

• املانحون
• املنظمات الدولية واخليرية

التنفيذ
معيار االستهداف

• دوائر الصحة في احملافظات
• مثيالتها في إقليم كردستان
• املنظمات الدولية
• احملافظات املستضيفة للنازحني ومحافظات العائدين

•

الكلفة
التمويل

• منح دولية

التنفيذ
معيار االستهداف

•

•

في مخيمات النازحني وتأهيل مدارس مناطق
العودة الفقيرة.
شراكة املنظمات غير احلكومية الناشطة في
هذا امليدان.
ربط اإلعانات بتعليم األوالد والبنات النازحني.

• حتسني توفير اخلدمات.
• التعليم األساسي لأطفال النازحني والعائدين ( % 70منهم متسربني من التعليم).
•  48مليون دوالر

المؤشرات

•

• املؤشر احلالي
• املؤشر املستهدف 240 :وحدة صحية

النشاط :3-6
ضمــان توفيــر التعليــم األساســي لألطفــال
النازحــني الفقــراء.
األنشطة اإلجرائية:
قيام مديريات التربية في احملافظات بفتح مدارس
األهمية

•

• تأهيل املراكز الصحية في النواحي والقرى في مناطق العودة
• توفير اخلدمات الصحية للنازحني في مناطق النزوح
•  15مليون دوالر

المؤشرات

األنشطة اإلجرائية:
تشخيص االحتياجات الصحية العاجلة للنازحني.
توفير عدد من العيادات املتنقلة.

• املؤشر احلالي :املسح الوطني للنازحني )% 51.7( /نسبة غير امللتحقني بالتعليم
االبتدائي ( )11-6عمر االبتدائية ()% 77
• املؤشر املستهدف 800 :مدرسة ،حوالي  400ألف طالب وطالبة
• املنظمات الدولية اخملتصة
• احملافظات املستضيفة للنازحني ومحافظات العائدين بحسب املدارس املتضررة
• وعدد التالميذ في املناطق الفقيرة
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النشاط :4-6
بنــاء اجملمعــات الســكنية واطئــة الكلفــة مــع
إعط ــاء أولوي ــة للنازح ــني العائدي ــن الفق ــراء
م ــع من ــح صغي ــرة إلع ــادة الترمي ــم.
األنشطة اإلجرائية:
التعــاون مع احملافظــات املعنية إلدراج مشــاريع
الســـكن ضمـــن خطـــط االســـتثمار فيهـــا

•

األهمية

• ضمان حق الفقراء في السكن.
• إعطاء األولوية للنازحني العائدين.
• إيجـاد بيئة مالئمـة للعيش وحماية عناصرهـا وتعزيز القدرة علـى التكيف في مواجهة
األخطـار والتقليل من تأثيراتهـا على الفقراء.

الكلفة

•  140مليون دوالر

التمويل

• صندوق إعادة اإلعمار
• جهات مانحة

المؤشرات
التنفيذ
معيار االستهداف

•

•

بتموي ــل م ــن صن ــدوق إع ــادة اإلعم ــار.
تطبيــق آليــات اســتهداف الفقراء لالســتفادة
م ــن املس ــاكن املش ــيدة عل ــى وف ــق الق ــرار
الديوانــي  71لعــام .2016
التعـــاون مـــع اجلهـــات املعنيـــة فـــي إزالـــة
األلغ ــام األرضي ــة واملتفج ــرات م ــن مخلف ــات
احلـــرب والعبـــوات الناســـفة فـــي املناطـــق
احملـــررة.

• املؤشر احلالي :ال يوجد
• املؤشر املستهدف تأهيل  20000وحدة سكنية ،حلوالي  160ألف مستفيد
• صندوق إعادة اإلعمار
• احملافظات احملررة
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اآللية المؤسسية لتنفيذ اإلستراتيجية
يبني هذا الفصل هيكلية إدارة اإلسـتراتيجية ثم
يسـتعرض آليات التنفيـذ ووسـائل تطويرها في
ضوء الدروس املسـتفادة من تنفيذ اإلستراتيجية
األولـى .ثم يبني االرتباطـات القائمة واحملتملة في
مجـال التنفيذ مـع األطراف األخـرى :العالقة مع
خطـة التنميـة اخلمسـية  ،2022 - 2018العالقة
مـع خطط الـوزارات واحلكومات احملليـة ،والعالقة
مـع الصنـدوق االجتماعـي للتنمية .ويُشـير إلى
العالقـة مع املنظمات الدولية في مجال التمويل مهام اللجنة العليا والتعديات املقترحة
والدعـم الفني وبناء القدرات وكذلك إلى العالقة املصادقــة علــى مؤشــرات قيــاس الفقــر قبــل
احملتملـة مع صنـدوق إعادة اإلعمـار ،ويعرض اجلزء إطالقهــا؛ وخــط الفقــر عندمــا يتــم حتديثــه.
املصادقــة على األنشــطة والبرامــج التنفيذية
األخير آلية الرصـد والتقومي.
السنوية لإستراتيجية.
توجيــه الكتــب الرســمية للحــث علــى االجناز
 :1-4الهيكلية المؤسسية لإلستراتيجية
وكفاية األداء ومســاءلة اجلهات املنفذة املتلكئة.
يتطلـــب تنفيـــذ اإلســـتراتيجية توفـــر نظـــام
توجيــه متابعة التشــريعات والقوانني املتعلقة
إداري فعــال يتجنــب (الهيــاكل املرهقــة) ،ويركــز
بتنفيذ اإلســتراتيجية وبالفقراء عموماً.
عل ــى بن ــاء العالق ــات الوظيفي ــة ب ــني العناص ــر
املوافقــة علــى مشــاريع خاصــة تشــارك فــي
الفاعلــة ،مع وضوح أدوار ومســؤوليات وأنشــطة
تنفيذهــا أو متويلهــا املنظمــات والــدول املانحــة
محــددة حتديــدا ً جيــداً .وقــد تضمنــت الهيكلية
االطــالع علــى التقارير نصف الســنوية وإصدار
املؤسســية إلســتراتيجية التخفيــف مــن الفقر
التوجيهات بشأنها.
التي تأسســت مــع إطــالق اإلســتراتيجية األولى
عـــام  2010وســـتضم الهيكليـــة املؤسســـية
 :2-1-4اللجنة الفنية الدائمة
التشــكيالت اآلتيــة:
يرأس ــها مخت ــص ذو خب ــرة وتض ــم ( )22عض ــوا ً
 :1-1-4اللجنــة العليــا إلســتراتيجية
م ــن ممثل ــي ال ــوزارات املعني ــة ( 8أعض ــاء) ،مدي ــر
التخفيف من الفقر
عــام إســتراتيجية التخفيــف من الفقــر ،وممثالن
وهـــي جلنـــة رفيعـــة املســـتوى توفـــر الدعـــم ع ــن اجملتم ــع املدن ــي ( 2عض ــوان) ،وثالث ــة م ــن
السياســـي والرقابـــة ،وهـــي حلقـــة اتصـــال إقليـــم كردســـتان 2( ،عضـــوان) استشـــاريان،
مبرك ــز احلكوم ــة م ــن خ ــالل االرتب ــاط الرس ــمي وإضافــة ممثــل عــن اإلعــالم ومديــر عــام الشــؤون
مبجلــس الــوزراء .يترأســها رئيــس الــوزراء وتضم الفني ــة ف ــي اجله ــاز املرك ــزي لإحص ــاء (عض ــو
فـــي عضويتهـــا ثالثـــة نـــواب ميثلـــون اللجـــان ومق ــرر) ،وتعق ــد اجتماع ــات فصلي ــة أو كلم ــا
البرملانيــة ذات العالقــة 12 ،وزيــرا ً أحدهــم ميثــل كان ــت هن ــاك ض ــرورة لعق ــد االجتماع ــات.
 إقلي ــم كردس ــتان -ال ــوزارات املعني ــة بتنفي ــذاإلســتراتيجية ،اللجنة التنسيقية للمحافظات،
متثي ــل امل ــرأة ،رئي ــس اللجن ــة الفني ــة عض ــوا ً
ومق ــرراً .وتعق ــد اجتماع ــات فصلي ــة ملناقش ــة
ومتابعـــة تنفيـــذ اإلســـتراتيجية وأنشـــطتها.
وبالنظـــر للـــدروس املســـتفادة ،فمـــن املهـــم
أيضــا ً إع ــادة النظ ــر ف ــي مهامه ــا.

•

•

•

•

•

•
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•

مهام اللجنة الفنية الدائمة:
 Oإعداد إستراتيجية التخفيف من الفقر.
 Oاإلشراف على إعداد مؤشرات قياس الفقر.
 Oوضــع معاييــر اختيــار األنشــطة وحتديــد
األولويــات.
 Oاملصادقــة علــى األولويــات احملــددة مــن قبــل
الــوزارات واحملافظات من أنشــطة اإلســتراتيجية.
 Oاملصادقــة علــى البرنامــج التنفيذي الســنوي
ألنشطة اإلســتراتيجية.
 Oاالطــالع علــى تقاريــر التنســيق واملتابعــة
والرصــد والتقــومي وإبــداء الــرأي فيهــا.
 Oاالطــالع علــى التقاريــر نصــف الســنوية قبل
رفعهــا إلــى اللجنــة العليا.
 Oاملشــاركة فــي جلــان التنســيق بــني الــوزارات
واحلكومــات احملليــة.
 Oدراســة املقترحــات والبرامــج واألنشــطة التي
يقترحهــا األعضــاء أو منظمات اجملتمــع املدني
أو اجلامعــات أو احلكومــات احملليــة أو املنظمــات
الدولية.
 Oاقتــراح إجــراء دراســات حتليليــة للمســوحات
املنجــزة ذات العالقــة بالفقــر.
 Oالتواصل اإلعالمي.
 :2-4آلية تنفيذ اإلستراتيجية
 :1-2-4إقرار إستراتيجية التخفيف من
 :3-1-4اإلدارة التنفيذية إلستراتيجية الفقر وااللتزام بتنفيذها
عرضت وثيقة اإلستراتيجية األولى 2014 - 2010
التخفيف من الفقر
أُنشئت مبوجب القرار ( )409لعام  2009سكرتارية في مجلس الوزراء ومت إقرارها مبوجب القرار ()409
للجنة العليا ويرأسها مدير عام تنفيذي وتضم لعام  ،2009والذي تضمن عددا من الفقرات التي
أقسام :املتابعة والرصد ،السياسات والبرامج ،تؤكد االلتزام احلكومي بها وهي:
واإلعالم والشؤون اإلدارية.
إقرار تطبيق اإلستراتيجية في العراق من خالل
تنفيذ البرامج واألنشطة التي تضمنتها
يبلغ مجموع العاملني فيها  11موظفاً .وتتولى
مخرجات ومحصالت اإلستراتيجية.
املهام اآلتية:
التنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة املالية إلزام الوزارات واجلهات ذات العالقة بتنفيذ أنشطة
اإلستراتيجية وصوال ً إلى الهدف الرئيس وهو
فيما يتصل بتنفيذ األنشطة من خالل املوازنة
تخفيف الفقر في العراق.
االستثمارية.
تشكيل نقاط االرتكاز في الوزارات واحملافظات ،اعتماد آلية دائمة لضمان اإلدارة الرشيدة في التنفيذ
ومتابعة وتقومي أنشطة وبرامج اإلستراتيجية.
وحتديد مهامهم وبناء قدراتهم.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

توزيع التخصيصات السنوية لدعم أنشطة
اإلستراتيجية على الوزارات واحلكومات احمللية
في احملافظات بحسب نسب الفقر والسكان.
التنسيق مع الوزارات واحلكومات احمللية لتحديد
أولوية األنشطة.
إعداد البرنامج التنفيذي السنوي بعد االتفاق
مع الوزارات واحملافظات.
متابعة تنفيذ األنشطة وإعداد تقارير سير التنفيذ
واملتابعة ورفعها إلى اللجنة الفنية.
إعداد التقارير نصف السنوية ورفعها إلى اللجنة
التنفيذية واللجنة العليا.
تنفيذ توجيهات اللجنة العليا.
تنفيذ إجراءات التعاون مع املنظمات الدولية
والدول املانحة.
اإلشراف والتنسيق مع فعاليات تنفيذ املسوح
اإلحصائية التي يقوم بها اجلهاز املركزي لإحصاء
والدراسات التي تخدم اإلستراتيجية.
حتديث خط الفقر الوطني سنوياً.
حتديث خرائط الفقر.
اإلشراف على املتابعة والرصد والتقومي.
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اجلدير باملاحظة إن اإلستراتيجية الثانية  2022 - 2018ستتبع السياق نفسه ومن املتوقع أن حتظى باهتمام
أوسع والتزام أعلى بسبب تزايد أعداد الفقراء واضطراب األوضاع االقتصادية والسياسية .وفي هذا االلتزام
جتسيد لإرادة السياسية الداعمة ملساعي التخفيف من الفقر .لذا فمن املهم أن تقوم اللجنة العليا بإعداد
املوازنة التفصيلية السنوية لإستراتيجية.

كمــا التزمت احلكومــة بتخصيص مبلغ ســنوي
مــن املوازنــة االســتثمارية لتنفيــذ أنشــطة
اإلســتراتيجية فضــال ً عــن مبلــغ محــدود مــن
املوازنــة اجلاريــة لتنفيــذ األنشــطة ذات الطابــع
التشــغيلي.
 :2-2-4آليــة التنفيــذ والتمويــل مــن
الموازنة العامة
تتولـــى إدارة االســـتثمار احلكومـــي فـــي وزارة
التخطيـــط تقديـــر احتياجـــات إســـتراتيجية
التخفيــف من الفقــر مــن املوازنة االســتثمارية،
ويتـــم تخصيـــص مبالـــغ اإلســـتراتيجية مـــن
املوازنـــة العامـــة للدولـــة وتضـــاف ضمـــن
تخصيصــات كل وزارة ومحافظــة اســتنادا ً إلــى
معاييــر الفقــر والســكان .ويتــم التنفيــذ علــى
النح ــو اآلت ــي:
يطلـــب مـــن كل وزارة ومحافظـــة حتديـــد
أولوياتهـــا مبوجـــب األنشـــطة احملـــددة فـــي
الوثيقـــة مـــع مراعـــاة معاييـــر االســـتهداف
وتقدميهـــا بكتـــاب رســـمي.
بعـــد املوافقـــة مـــن قبـــل اإلدارة التنفيذيـــة
ومصادقـــة اللجنـــة الفنيـــة يتـــم املطالبـــة
بتوفي ــر مس ــتلزمات املش ــروع مث ــل دراس ــة

•

•

•

•

•

•

•

اجل ــدوى االقتصادي ــة والفني ــة والتصامي ــم إذا
كان ــت مشـــاريع بنـــاء وإنشـــاء ،ومســـتندات
األرض الت ــي يش ــيد عليه ــا املش ــروع وغيره ــا
مــن املتطلبــات اخلاصــة بــإدراج املشــاريع فــي
اخلط ــة االس ــتثمارية.
بع ــد مصادق ــة دائ ــرة تخطي ــط القطاع ــات
فـــي وزارة التخطيـــط يتـــم إرســـالها إلـــى
دائ ــرة البرام ــج االس ــتثمارية الت ــي ترفعه ــا
بدورهـــا إلـــى وزارة املاليـــة.
بعدهــا تقــوم دائــرة احملاســبة فــي وزارة املاليــة
بتحويـــل املبالـــغ إلـــى حســـابات الـــوزارات
واحملافظ ــات.
تق ــوم جه ــات التنفي ــذ (ال ــوزارات واحلكوم ــات
احملليــة فــي احملافظــات) باإلعــالن عن املشــاريع
وبحســـب الضوابـــط والتعليمـــات اخلاصـــة
باملوازن ــة االس ــتثمارية بإحال ــة املش ــاريع إل ــى
املقاول ــني والش ــركات املنف ــذة.
ُميكــن للبرامــج املمولــة مــن املوازنــة العامــة
التش ــغيلية أن تتب ــع إج ــراءات اق ــلّ تعقي ــدا ً
ف ــي إط ــار قان ــون املوازن ــة العام ــة.
كذل ــك ميك ــن للحكوم ــات احمللي ــة أن تنف ــذ
مش ــاريع خ ــارج س ــياق تعليم ــات املوازن ــة إذا
مت متويله ــا م ــن امل ــوارد احمللي ــة الت ــي جتنيه ــا.
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جدول ( :)1-4آلية تنفيذ االستراتيجية في حالة التمويل الحكومي
المرحلة

اإلجراء

الوزارة /الجهة

1

الوزارات والحكومات المحلية /
نقاط االرتكاز /التنسيق

اختيار األنشطة التي ينبغي تنفيذها في إطار اإلستراتيجية

2

اللجنة الفنية-اإلدارة التنفيذية

المصادقة على المشروعات التي سوف يتم تنفيذها

3

وزارة التخطيط

تحديد التخصيصات السنوية الالزمة لتنفيذ إستراتيجية التخفيف من
الفقر من الموازنة االستثمارية

4

الوزارات والحكومات المحلية/
نقاط االرتكاز /التنسيق
والمتابعة

توفير المتطلبات الخاصة بإدراج المشاريع في الخطة االستثمارية
السنوية

5

وزارة التخطيط

مصادقة دائرة تخطيط القطاعات

6

اإلدارة التنفيذية

إعداد البرنامج التنفيذي السنوي

7

وزارة التخطيط

إرسال الخطة أو البرنامج السنوي بعد مصادقتها عليها إلى وزارة المالية
لغرض التمويل

8

الحكومات المحلية والوزارات

القيام بإرسال الطلبات إلى وزارة التخطيط لغرض إطالق األموال الالزمة
للتنفيذ وإرسال الموافقات إلى وزارة المالية لغرض التمويل

9

نقاط االرتكاز
اإلدارة التنفيذية

المتابعة والمراقبة
الرصد والتقويم

 :3-2-4آليـة التنفيـذ والتمويـل مـن
المنـح الدوليـة
تعي االسـتراتيجية آثار انخفاض أسعار النفط
واتفاقية االستعداد االئتماني على تقييد اإلنفاق
االستثماري احلكومي باعتباره األداة الفعالة في
تخفيـف الفقر ،لـذا جلأت الى مصـادر التمويل
الدولـي ودعم صنـدوق إعادة اإلعمـار للمناطق
احملـررة التـي تسـبب احتـالل داعش فـي ارتفاع
نسـبة الفقر فيها.

•

•

•

لـم تتعامـل اإلسـتراتيجية األولـى مـع املنـح
الدوليـة وميكن اعتماد التعليمـات الصادرة في
قانـون املوازنـة في حالـة قيام جهـة حكومية
بتنفيذ النشـاط (حتول املنح إلى حسـاب خاص
فـي البنـك املركزي ثم يحـول بطلب إلـى وزارة
املالية التي تخصص ما يقابله بالدينار العراقي
فـي تخصيصات الـوزارة املنفذة).
أو قيام اجلهة املانحة بالصرف املباشـر إذا تولت
هي عملية التنفيذ.
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إطار ( :)1-4آلية االستهداف
تعمل اإلدارة التنفيذية على االســتفادة من املعادلة املقترحة من اليونيسيف وهي جتمع بني عدد من العوامل
املرتبطة بالفقر والتي متكن من اســتهداف الفقراء وتنفيذ األنشطة في النواحي األكثر فقرا ً على وفق معايير
موضوعية ،وســتخصص لها مصفوفة تلحق مبصفوفة األنشطة الحقا حني ينفذ فريق البنك الدولي املسح
السريع (سويفت) وتكتمل النتائج .وهي قيد التجريب في الوقت احلاضر ويتم إتباعها الختيار القرى التي سيطبق
فيها برنامج صندوق التنمية االجتماعي وتتضمن ما يأتي:
• اختيار النواحي ضمن احملافظة على أســاس نســبة الفقر وذلك في احملافظات التي لــم تتعرض لإرهاب أو
العمليات العسكرية.
• اختيار النواحي ضمن احملافظات التي تعرضت لإرهاب والعمليات العســكرية بحســب نســبة الفقر وعدد
العائدين من النزوح.
• اختيار النواحي ضمن محافظات إقليم كردستان بحسب نسبة الفقر وعدد النازحني إليها.
• اختيار عدد القرى واحملالت بحسب اخلدمات التالية مع إعطاء أوزان لها بحسب:
أ-عدد السكان
ب-توفر خدمات املياه
ج -توفر خدمات الكهرباء
د-توفر خدمات الصرف الصحي
ه-توفر خدمات التعليم
و-توفر خدمات الطرق
ز-توفر اخلدمات الصحية
جدول ( :)2-4تمويل أنشطة اإلستراتيجية
الكلفة
(مليون دوالر)

منح دولية
(مليون دوالر)

تمويل حكومي
(مليون دوالر)

الصندوق
االجتماعي
+قروض محلية
أخرى

727

170

285

272

تحسن المستوى الصحي

71.35

14.32

57.03

تحسن تعليم الفقراء

1635

1200

415

سكن مالئم وبيئة مستجيبة للتحديات

547

292

255

حماية اجتماعية فعالة للفقراء

10

4

6

األنشطة المستجيبة للطوارئ

403

403

0

3393.35

2083.32

1018.03

النشاط

دخل أعلى ومستدام من العمل للفقراء

المجموع الكلي

20

292
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 :3-4آليــة االرتبــاط بيــن اإلســتراتيجية
واألطــراف األخــرى
توفــر إســتراتيجية التخفيــف مــن الفقــر ،إطارا ً

للشــراكة والعمل من اجــل الفقراء ،بني احلكومة
واحملافظــات واإلقليــم واجملتمــع املدنــي والدولي ،إذ
حتــدد األولويــات التنمويــة التــي ستحســن مــن
أوضــاع الفقــراء فــي األعــوام اخلمســة القادمة،
وتضــع إطــارا ً ماليا ً استرشــاديا ً للتنفيذ ،يتســم
بقــدر متــوازن مــن املرونــة لــدى اجلهــات املنفــذة
(الــوزارات واحلكومــات احملليــة) للتعامــل مــع
املتغيــرات االقتصادية والسياســية واالجتماعية
واملاليــة التي ســتحملها أعــوام التنفيذ ،وتعديل
أولويــات خططهــا الســنوية علــى وفــق املــوارد
املتاحــة ،وحجــم األثــر االيجابــي املرغــوب.
إنَّ البنية املؤسسية التي اقترحتها اإلستراتيجية
والتــي ســتنتهي باســتكمال أنشــطة الصندوق
االجتماعــي للتنميــة ســتتيح الربط املؤسســي
لتنفيذ أنشــطة اإلستراتيجية بالغايات النهائية
لأنشــطة واحملصالت ،فضال ً عن دمج مشــروعات
املانحــني واملنظمــات الدوليــة بعمليــة التنميــة
عامــة ،وبالتخفيــف مــن الفقر على نحــو خاص.
 :1-3-4العالقــة مــع خطــة التنميــة
2022 - 2018
تُعــد خطــة التنميــة الوطنيــة ()2022 - 2018
ورؤيــة العــراق  2030اإلطــار السياســي الوطنــي
الناظــم للبرامــج واألنشــطة املنفــذة فــي
جميــع قطاعــات االقتصــاد العراقــي ،إذ توفــر
املبادئ االسترشــادية للــوزارات واحلكومات احمللية
ومؤسســات القطــاع اخلــاص واجملتمــع املدنــي،
فض ـال ً عــن املنظمــات الدوليــة واملانحــني عنــد
وضــع البرامــج التنمويــة .وملــا كانــت عمليــة
التنميــة مســؤولية مشــتركة ،يُعــد التخفيــف
مــن الفقــر هدفــا ً أســمى بالنســبة للجميــع
علــى قاعــدة الشــراكة ،فــإنَّ مؤسســات الدولــة
تضطلــع مبهــام بنــاء هــذه الشــراكة والتنســيق

بــني املســتويات التنفيذيــة اخملتلفــة ،واإلســهام
فــي متويــل التنميــة وقيادتهــا.
• إنَّ التكامــل مــع خطــة التنميــة الوطنية احد
منطلقــات وثيقــة إســتراتيجية التخفيف من
الفقــر األولــى الــذي كان ميكن أن يكــون لها دور ٌ
ـم فــي دعــم تنفيــذ عــدد مــن األنشــطة
مهـ ٌ
ضمــن أبعــاد الفقــر الســتة املذكــورة فــي
الوثيقــة ،لكن لأســف لم تســتوعبها اخلطط
اخلمســية  2014 - 2010و 2017 - 2013التــي
أعــدت خــالل تلــك املــدة .أمــا خطــة التنميــة
 2022 - 2018التــي يجــري العمــل على إعدادها
حاليــا ً فــإنَّ اإلســتراتيجية اجلديــدة تتكامــل
معهــا بشــكل تــام.
يُشــير اإلطــار العــام للخطــة إلــى ارتفاع نســبة
الفقــر عمومــا ً وبــني النازحــني بخاصــة كأحــد
الضــرورات الداعيــة إلــى إعــداد اخلطــة (اإلطــار
العــام خلطــة التنميــة  2022 - 2018ص« )2ممــا
يتطلــب تبنــي أهــداف اقتصاديــة واجتماعيــة
وبيئيــة مناصــرة للفقــراء».
ومـــن الواضـــح إن خطـــة التنميـــة الوطنيـــة
 2022 - 2018ال تتضمــن برامــج ومشــاريع علــى
غـــرار اخلطـــط الســـابقة ،بـــل تعـــرض نظـــام
م ــن الرؤي ــة واأله ــداف والتوجه ــات واملؤش ــرات
التخطيطيـــة للمتغيـــرات الرئيســـة؛ ومنهـــا
املؤشـــرات االجتماعيـــة واالقتصاديـــة الكليـــة
والقطاعي ــة الت ــي توج ــه النش ــاط االقتص ــادي
العــام واخلــاص والتعــاون اإلمنائــي الدولــي أيض ـا ً
نحــو حتقيــق أهــداف اخلطة التــي تبنــت األهداف
الدولي ــة للتنمي ــة املس ــتدامة الس ــبعة عش ــر.
وتتضم ــن إس ــتراتيجية التخفي ــف م ــن الفق ــر
ث ــالث ركائ ــز تش ــترك فيهم ــا م ــع رؤي ــة الع ــراق
 2030وهــي :خلــق فــرص العمــل وبنــاء رأس املال
البش ــري وتأس ــيس ش ــبكة أم ــان اجتماع ــي
فعالــة .
وبذل ــك تتكام ــل إس ــتراتيجية التخفي ــف م ــن
الفقــر مــع خطــة التنميــة مــن حيــث األهــداف
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•

والتوجهـــات واإلطـــار الزمنـــي وتســـتجيب
للمؤش ــرات التخطيطي ــة الت ــي تعتمده ــا ،مم ــا
يس ــمح بتنفي ــذ أنش ــطة اإلس ــتراتيجية م ــن
خـــالل إدماجهـــا فـــي البرنامـــج االســـتثماري
احلكومــي ضمــن اخلطــط القطاعيــة للــوزارات أو
احلكومــات احملليــة .وبذلك ســتكون إســتراتيجية  :3-3-4العالقة مع المانحين
التخفيـــف مـــن الفقـــر جـــزءا ً أساســـيا ً مـــن لــم تُنفــذ اإلســتراتيجية األولــى مشــاريع خارج
متويــل املوازنة العامة وأســلوب التنفيذ احلكومي
وثيق ــة اخلط ــة.
عبــر املقــاوالت ،كمــا ال تتوفر لدى اإلســتراتيجية
 :2-3-4العالقة مع البرامج الحكومية معرفــة بأنشــطة املنظمــات الدوليــة وال توجــد
إنَّ آليــة تنفيــذ األنشــطة املمولــة مــن املوازنــة آلية مؤسسية للتنســيق بني أنشطة املنظمات
العامـــة املبينـــة فـــي الشـــكل ( )2 - 4تبـــني الدوليــة وأنشــطة اإلســتراتيجية؛ وعليــه فــإنَّ
التنس ــيق ال ــذي يت ــم م ــع ال ــوزارات واحلكوم ــات اآللية التي ســتعتمدها إســتراتيجية التخفيف
احملليـــة واالتفـــاق علـــى إدراج األنشـــطة التـــي مــن الفقــر  2022 - 2018تتوقــف علــى مذكــرة
تختارهـــا علـــى وفـــق أولوياتهـــا والتـــي ال تفاهــم تبــرم مــع اجلهــة املانحــة لــكل نشــاط،
تختلـــف عـــن أولويـــات اإلســـتراتيجية كونهـــا حتــدد الشــروط املرجعيــة وأســلوب التنفيــذ
تنطل ــق م ــن أه ــداف مش ــتركة ف ــي مج ــاالت والتمويــل واملتابعــة والرصد.
الصحــة والتعليــم والســكن والبيئــة واحلمايــة ُوميكــن أن تتعــاون اللجنــة واإلدارة التنفيذيــة مع
االجتماعيــة ،وإدراجهــا في البرنامج االســتثماري املانحــني فــي إيجــاد قنــوات مناســبة لتنســيق
الس ــنوي واملم ــول م ــن املوازن ــة العام ــة وال ــذي اجلهــود والتدخالت املأمولة في جهــود التخفيف
تعـــده دائـــرة االســـتثمار احلكومـــي فـــي وزارة من الفقر وتســهيل استخدام القنوات احلكومية
التخطيــط أو برامــج احلكومــات احملليــة املمــول لتنفيــذ هــذه التدخــالت واملشــروعات ،مبــا ميهــد
مــن برنامــج تنمية األقاليــم وبرنامج البتــرودوالر .لتحقيــق توزيع أكثــر كفاية لهــذه املنح ويضمن
ســـعت محصـــالت اإلســـتراتيجية إلـــى االســتفادة القصوى منها ،وتكاملهــا مع اجلهود
االس ــتفادة م ــن البرام ــج احلكومي ــة احلالي ــة الوطنيــة ،وجتنب تكــرار املشــروعات وازدواجها.
فــي تصميــم أنشــطتها أو اســتهداف املناطق
اجلغرافي ــة الت ــي تنف ــذ فيه ــا .فعل ــى س ــبيل  :4-3-4العالقة مع الصندوق االجتماعي
املثــال :اســتهدفت أنشــطة محصلــة الدخــل للتنمية
االســتفادة مــن مبــادرة قــروض البنــك املركــزي يتزامــن بدء عمــل الصندوق عــام  2018مع تنفيذ
فــي إنشــاء مشــاريع تخلــق فــرص عمــل كمــا إســتراتيجية التخفيــف مــن الفقــر ،وســيكون
اس ــتهدفت أرب ــع مناط ــق جغرافي ــة أسس ــت آليــة ميســرة لتنفيــذ أنشــطة اإلســتراتيجية
فيه ــا وزارة الزراع ــة مش ــروع الق ــرى العصري ــة .والوصــول إلــى الفئات املســتهدفة:
كذلــك يرتبــط تنفيذ نشــاط التدريــب الزراعي تســمح هيكلية الصندوق بالتنســيق املباشــر
علــى األســاليب املســتجيبة للتغيــر املناخــي مــع احملافظــات مــن خــالل مكاتبه التــي تضم
بوجــود احملطــات املناخيــة التــي أنشــأتها وزارة جلــان محلية متثــل احلكومة احملليــة واجملتمعات
احملليــة ومنظمات غيــر حكومية.
الزراعــة فــي املنطقــة املســتهدفة.

•

•

كمــا ارتبطــت أنشــطة أخــرى بتواجــد املراكــز
اجملتمعيـــة التـــي اســـتحدثتها وزارة التربيـــة
ف ــي احملافظ ــات ضم ــن مس ــاعيها للقض ــاء
عل ــى األمي ــة.

•
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إطار ( )2-4البرنامج التجريبي للصندوق االجتماعي للتنمية بتمويل من البنك الدولي
في املرحلة التأسيســية يتم اســتهداف الصندوق في ثالث محافظات هي املثنى بحسب معيار األكثر فقرا،
ودهــوك املنطقة األكثر تعرضــا للنزوح ،وصالح الدين التي مت حتريرها منذ أكثر من عام إال إنها ما تزال تشــهد
نزاعات داخلية وعدم استقرار ،لتنفيذ برنامج جتريبي خالل العام األول  2018باالرتباط مع إستراتيجية التخفيف
من الفقر حيث سيتم اختيار أنشطة معينة لتنفيذها بحسب احتياجات املنطقة يجري التنسيق بشأنها مع
اجملتمعات احمللية .ويبدأ البرنامج ببناء قــدرات املنظمات احلكومية احمللية لتتولى دورها في تنفيذ البرنامج إلى
جانب احلكومات احمللية .ويتضمن البرنامج مشروعات بنية أساسية وخدمات مجتمعية وقروض صغيرة .يتوسع
البرنامج ليشمل أربع محافظات أخرى في العام التالي.
تضمنت محصالت اإلســتراتيجية أنشطة تتكامل مع البرنامج التجريبي في املناطق التي يستهدفها ومنها
إنشاء حاضنات أعمال ومراكز مجتمعية (امللحق )1

•

تســمح آليــة عمــل الصنــدوق بالتعامــل مــع
التمويــل الدولــي وســيكون نافــذة مهمــة
للعمــل املباشــر مــع اجلهــات املانحــة حيــث
تعتمــد اإلســتراتيجية علــى الصنــدوق فــي
متويــل عــدد مــن األنشــطة( .ينظــر امللحــق )1

 :5-3-4العالقة مع صندوق إعادة اإلعمار
تختص إحدى محصالت اإلسـتراتيجية بالنازحني
وبشـكل خاص العائدين منهم الى محافظاتهم
األصليـة احملـررة حيـث تعرضـت البنـى التحتيـة
فيها إلى دمار شـامل خسر سـكانها ممتلكاتهم
ومساكنهم وقدرت نسبة الدمار في األنبار بحوالي
 % 80ويزيـد عن ذلـك في نينوى.
لقــد زادت نســبة الفقــر بــني النازحــني بحوالــي
 % 15مقارنــة ببقيــة الســكان ،وكمــا أظهــرت
نتائــج احملاكاة التــي أجراهــا خبراء البنــك الدولي
إن نســبة الفقــر بــني النازحــني قــد ارتفعــت مــن
 % 23إلــى  ،% 38مبقــدار الضعــف مقارنــة ببقيــة
الســكان ،بكلمات أخرى ،فإنَّه من بني كل عشــرة
أشــخاص نازحــني هنــاك أربعــة منهم فقــراء(.)39

وإذا كانت نسبة الفقر بني النازحني قد ارتفعت مبا
يفوق مثيلتهـا بني باقي السـكان( )40فإنَّ عودتهم
إلى مناطقهم ال تعني إنهاء معاناتهم أو إخراجهم
مـن الفقر ألن حتسـن متوسـط نصيـب الفرد من
االسـتهالك ال يقترن دائما ً بتحسـن في أحوالهم
املعيشية .تؤشـر نتائج دليل الفقر متعدد األبعاد
هذه احلقائق فعامل نقص الكهرباء واملاء والصرف
الصحي والتعليم والصحة تبلغ  % 35من أسباب
فقرهـم( .)41لذلك يعول على صندوق إعادة اإلعمار
في إعمار وترميم وتأهيل البنى التحتية الضرورية
السـتئناف تقدمي اخلدمات وتيسـير عودة النازحني
وتأمـني احليـاة املسـتقرة وفـرص العمل وكسـب
الدخل املستدام لهم.
وتتضمن محصالت اإلستراتيجية أنشطة تستهدف
النازحـني العائديـن وتسـهم في تخفيـف الفقر
بينهـمُ ،وميكن لها أن تتكامل مع األنشـطة التي
ميولهـا صنـدوق إعادة اإلعمـار ومنها إعـادة إعمار
وتأهيل املدارس ومراكز الرعاية الصحية واملساكن
وبناء مراكز مجتمعية جديدة في املناطق الفقيرة
(ينظـر املصفوفة  2و 3و 4و 6في امللحق )1
)39( World Bank, Iraq Systematic Country Diagnostic, February 3, 2017, p.42
)40( Ibid, p.43
)41( Ibid, p.22
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 :4-4دروس مســتفادة :اإلجــراءات
الداعمــة للتنفيــذ
قد يكـــون من املفيد التفكير فـــي نظام إدارة
التنفيذ (والرصد أيضـــا) كدوائر :دائرة داخلية
لأنشـــطة التي ميكن لـــإدارة التنفيذية أن
يكون لها ســـيطرة إلى حد كبير داخل اإلدارة
العامة والتي تكفل إنتـــاج البيانات جملموعة
مـــن املؤشـــرات ذات الصلـــة مبتابعة ورصد
التنفيذ والتمويل ،ودائـــرة خارجية لالتصاالت

بني النظام الداخلي ونقاط االرتكاز الرئيســـة
في الـــوزارات واحملافظات .داخل هـــذه الدائرة
الثانية ،يجـــب إقناع اجلهات املشـــاركة في
التنفيذ أو التمويل بالتوصل إلى حل للقضايا
املشتركة وميكن وضعها ضمن إطار تنظيمي.
أما الدائرة الثالثة فهي التـــي ال ميكن التأثير
فيها لوجود قوانني وتعليمات ومســـائل غير
قابلة للتغيير حتى مع توفر اإلرادة السياسية.
(ينظر اإلطار )3 - 4

إطار ( )3-4دروس مستفادة :الحاجة إلجراءات تدعم عمل اإلستراتيجية وتجعلها أكثر فاعلية.

•

االســتثناء غيــر ممكن ويجــب العمل
ينبغي استثناء أو توفير تسهيالت لتنفيذ مشاريع وبرامج الفقر
بالتعليمات لضمان الشفافية.
من ضوابط وتعليمات إدراج املشاريع واإلعالن واإلحالة لتكون فاعلة
وسريعة تُضاهي خصوصية هذه الفئة.
خارج نطاق التأثير

•

بعض اإلجــراءات التنفيذية يتم االتفاق
توفير أموال إضافية ملشــاريع اإلســتراتيجية بنســبة  % 5من عليها ،إال إنها تتطلب التفاوض مع وزارة
املالية ووزارة التخطيط وموافقة مجلس
تخصيصات املوازنة العامة لبرنامج تنمية األقاليم.
توفير أموال إضافية ملشــاريع اإلســتراتيجية بنســبة  % 5من الوزراء ومجلس النواب سنويا ً
تخصيصات البترودوالر
في نطاق التأثير

•
•

واجهت اإلســتراتيجية حتدي تخصيص األراضــي التي تتطلبها تنسيق وتدخل من اللجنة العليا
مشاريع إنشاء اجملمعات السكنية واملدارس واملراكز الصحية الذي
في نطاق التأثير
يتطلب دعم واستثناء من الدولة لتسهيل تنفيذها.

•

العمل على اجناز إحالة املشاريع في النصف
أدى تأخر إقرار املوازنة خالل األعوام السابقة وحتويل التخصيصات
األول من السنة
إلى احملافظات والوزارات إلى التأثير سلبا ً في عملية إحالة املشاريع
واستثمار التخصيصات لذلك العام.
خارج نطاق التأثير

•

وضع آلية مؤسسية لبناء قدراتهم مع
إنَّ دور نقاط االرتكاز لم يكن مبستوى الطموح في التنسيق ودعم
امتيازات أو محفزات.
تنفيذ اإلستراتيجية الن هذه املهمة تعد ثانوية إضافة ملهامهم
الرئيسة في املؤسسات التي ينتسبون إليها.
في نطاق السيطرة
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•

كان هناك ضعف في دراســات اجلدوى ملشــاريع عدد من اجلهات
املنفذة ،فضال ً عن عدم وجود مناذج قياسية للدور السكنية واملدارس
واملراكز الصحية مبا اثر سلبا ً في مواصفات تلك املشاريع وكلفها.

ميكن لوحدة التنسيق واملتابعة واللجان
املشــتركة مع عضو اللجنة الفنية و
نقاط االرتكاز العمــل على توفير تلك
املستلزمات وغيرها .

•

في نطاق السيطرة

•

عدم وجود ضوابط وإجراءات ملساءلة جهات التنفيذ أدى إلى تلكؤ
العمل وجتاوز التوقيتات الزمنية احملددة للعمل مما أخر تنفيذ عدد
غير قليل منها.

•

ضعف قدرات القائمني وعدم كفايتهم في تنفيذ هذه األنشطة
واملشاريع في كل من الوزارات واحملافظات

اهتمام اللجنة العليا باتخاذ اإلجراءات
الضرورية ووضع الضوابط.
في نطاق التأثير

ميكن لبرامج بناء القدرات والعمل املباشر
مع احلكومات احمللية أن يحسن التنفيذ.
في نطاق التأثير إلى حد ما

الظاهــرة عامــة وال تخص مشــاريع
اإلستراتيجية فحسب.

الفساد اإلداري واملالي أدى إلى تأخير تنفيذ املشاريع.

خارج نطاق التأثير

 :1-4-4آليات مقترحة لدعم التنفيذ
يتضــح مــن العوائــق واحملــددات التــي رافقــت
تنفيــذ اإلســتراتيجية األولــى اجلهــد الكبيــر
الــذي ســيتطلبه تنفيــذ اإلســتراتيجية الثانية.
ومــع إن ضعــف التنفيــذ ال يخص أداء جهــاز إدارة
اإلســتراتيجية أو األنشــطة اخلاصــة بهــا حصراً،
فهــو ظاهــرة عامــة اتســم بهــا تنفيذ املشــاريع
احلكوميــة بســبب األوضــاع األمنيــة املضطربــة
والفســاد اإلداري وغيــره مــن العوامــل التــي مــن
املتوقــع أن يســتمر تأثيرهــا علــى مــدى أعــوام
اإلستراتيجية  2022 - 2018وحلني عودة االستقرار
السياســي واالقتصــادي .إال إنَّه باإلمكان حتســني
األداء املؤسســي مــن خــالل املقترحــات أدنــاه:

 :1-1-4-4أنشــطة إجرائيــة لتحســين
حوكمة اإلستراتيجية
ف ــي مج ــاالت التنس ــيق والتع ــاون م ــع اجله ــات
احلكوميــة املنفــذة ،الــوزارات واحلكومــات احملليــة
بشــكل خــاص:
عقــد االتفاقــات امللزمة (بروتوكوالت) بشــروط
وضوابــط خاصة مــع حتديد املســؤولية.
تبنــي احلكومــات احمللية ملعايير اإلســتراتيجية
فـــي االســـتهداف اجلغرافـــي والفئـــات
االجتماعيــة عنــد اختيــار أنشــطتها التنموية
واخلدمي ــة.
تنويـــع وتوســـيع اجلهـــات املنفـــذة بشـــكل
مباشــر :املنظمــات غيــر احلكوميــة واملقاولــون

•

•

•
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•
•

•
•
•

الصغ ــار ُوميك ــن حصره ــا باملش ــاريع املمول ــة
م ــن املوازن ــة اجلاري ــة.
اللجوء إلى تنويع مصـادر التمويل مبنح محلية
ودولية ألنَّ زيادة التمويل احلكومي غير محتملة
في ضوء تداعيات األزمة املزدوجة.
ُميكـن للجنـة العليـا التأثير في تيسـير بعض
اإلجـراءات ومسـاءلة اجلهـات املنفـذة بحكـم
ارتباطهـا مبجلـس الـوزراء .توسـيع صالحيـات
اجلهات املنفـذة في الـوزارات واحلكومات احمللية
غيـر ممكن عمليا ً ضمـن السـياق اإلداري واملالي
الـذي ينظم عمـل اللجـان الفرعية.
تعزيز وبناء قدرات العاملني في اإلدارة التنفيذية
ونقـاط االرتـكاز فـي الـوزارات واحملافظـات على
وفـق برنامج تطويري مسـتمر يحظى باألولوية
في مهـام اإلدارة التنفيذية.
إرسـاء عمليـة الرصـد املسـتقل ألنشـطة
اإلسـتراتيجية كافـة (منظمات غيـر حكومية
متخصصـة).
مـع تعزيـز الوعـي لـدى املسـتفيدين (الفقراء)
باملراقبة.

 :2-1-4-4اسـتحداث آليـة للتنسـيق
وتحديـد المسـؤوليات
يتضــح مــن آليــة التنفيــذ املعتمــدة حالي ـا ً

والدروس املســتفادة من تنفيذ اإلســتراتيجية
األولــى إنَّ هنــاك حاجــة لتطويــر عمليــة
التنســيق واســتحداث وحدة إدارية للتنســيق
واملتابعة ضمن االدارة التنفيذية لالستراتيجية
ملــا يرتبــط بهــا مــن مهــام تســتمر مــع دورة
حيــاة تنفيــذ اإلســتراتيجية بــدءا ً مــن اختيار
األنشــطة مــن قبــل الــوزارات واحملافظــات إلى
التنفيــذ واملراقبــة والتقومي.
تكــون وحــدة التنســيق واملتابعــة مســؤولة
عــن التنســيق فيما بــني الــوزارات واحلكومات
احمللية ،تتولى االتصــال ومتابعة نقاط االرتكاز
فيهــا وجتميع البيانــات وإعداد موقف شــهري
يعــرض علــى اإلدارة العامــة وإعــداد التقاريــر
الفصليــة التــي تعــرض علــى اللجنــة الفنية.
يتــم تشــكيل جلــان أو فــرق عاملــة يرأســها
املديــر العــام لــإدارة التنفيذيــة ومســؤول
وحــدة التنســيق واملتابعــة مقــررا ً لهــا:
جلــان مشــتركة أو فــرق عاملــة تضــم ممثــل
الــوزارة فــي اللجنــة الفنيــة ونقطــة االرتكاز
في الــوزارة أو احلكومة احمللية ومســؤول وحدة
التنســيق فــي اإلدارة التنفيذية.
جلنة مشــتركة يرأســها رئيس اللجنة الفنية
تشــارك فيهــا املنظمــات الدولية ،الــى جانب
وزارتي التخطيــط واملالية.

شكل ( :)2-4آلية التنسيق
التنسيق والمتابعة
بيانات
معلومات
الموقف الشهري
تقارير فصلية

نقاط االرتكاز
احملافظات

نقاط االرتكاز
الوزارات

لجان فنية

لجان تنسيق وحوار

املنظمات غير
احلكومية

لجنة التمويل المشتركة

رئيس اللجنة
الفنية
ممثل املنظمات الدولية
وكيل وزارة النفط
وكيل وزارة املالية
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 :3-1-4-4استحداث الصندوق االجتماعي
للتنمية
يؤســـس الصندوق االجتماعي للتنمية بهدف
زيادة كفاية البنى املؤسسية املعنية بالتنمية،
وتلك التـــي تتابع سياســـات التخفيف من
الفقر بشـــكل خاص باعتبـــاره أداة وطنية
مباشـــرة لتنفيذ أهداف اإلستراتيجية.
في ضوء تلـــك الدروس املســـتفادة من تنفيذ
اإلســـتراتيجية األولـــى واإلطـــالع على جتارب
الـــدول األخرى في مجـــال التخفيف من الفقر
الســـيما تلك التـــي يرعاها البنـــك الدولي مت
التوجه نحو تأســـيس الصنـــدوق االجتماعي
للتنمية كأداة وطنية مباشـــرة لتنفيذ أهداف  :2حجم المشكلة التي يعالجها تأسيس
اإلســـتراتيجية .يتمتع الصندوق بحكم قانون الصندوق
التأســـيس باســـتقاللية إدارية ومالية تسمح • تخفيف اإلجـــراءات اإلداريـــة البيروقراطية
بتجـــاوز الصعوبات التي قيـــدت إلى حد كبير التي تؤخر اجناز األنشـــطة كونه مؤسســـة
اجناز أهداف اإلستراتيجية األولى .ويُعد الصندوق مســـتقلة إداريا ً ومالياً.
االجتماعي للتنمية مؤسسة تنموية متكاملة • يوفر الفرصة إلشراك املنظمات غير احلكومية
تهدف إلـــى التمكـــني االقتصادي وحتســـني في تنفيذ أو مراقبة ورصد أنشطة الصندوق.
مســـتويات املعيشـــة والتخفيف من الفقر • بناء قدرات املؤسسات احمللية واجملتمع احمللي.
واحلد مـــن البطالة من خالل دعم ومســـاندة • االستفادة من تطبيق الالمركزية في التنسيق
املشـــاريع الصغيرة واملتناهية الصغر وبتقدمي املباشر مع احلكومات احمللية.
اخلدمـــات املالية وغير املالية ومشـــاريع البنية • توفير فرص عمل للعاطلني.
اجملتمعيـــة في املناطق والفئات املســـتهدفة • .حتفيز الفئات خـــارج النشـــاط االقتصادي
(كالنساء) باملشـــاركة في األنشطة أو إقامة
مبررات إنشاء الصندوق
مشـــاريع (أعمالهـــن اخلاصـــة) بتمويل من
 :1دروس مستفادة من تنفيذ اإلستراتيجية
الصنـــدوق الـــذي يقدم خدمـــات متكاملة
تشـــمل التســـويق من خالل النافذة الواحدة.
األولى
تأخر إقـــرار املوازنـــة العامـــة للدولة وما
ُ
يصاحبها من انخفاض في مســـتوى تنفيذ  :3التنمية من األسفل
املشـــاريع أو تأخر في إحالة املشـــاريع خالل إشراك اجملتمعات احمللية في حتديد احتياجاتها
علـــى وفـــق أولوياتها وفي مراقبة نشـــطة
ذلك العام.
عـــدم تدوير املبالغ اخملصصة للمشـــاريع من ومن ثم إدارتها وصيانتها بأنفســـهم وضمان
األعوام الســـابقة الذي يخضـــع لتعليمات استدامتها
تنســيق اهتمامــات وجهــود اجلهــات املتعــددة
املوازنة االستثمارية.
محدودية التخصيصات مـــن املوازنة العامة املعنيـــة بأنشـــطة البنيـــة اجملتمعيـــة:

•

•

•

•

•

وعدم وجود استثناء ملشاريع وخطط تخفيف
الفقر في التخفيض الـــذي يحصل للموازنة
خاصـــة وان إيرادات الدولة مرتبطة بأســـعار
النفط بوصفه املصـــدر الرئيس لها.
آليات للتمويـــل والتعاقد والتنفيذ في برنامج
عمل صندوق تضمن الســـرعة والكفاية في
االجناز واملرونـــة والقدرة علـــى التكيف مع
متغيـــرات األوضاع االقتصاديـــة واحتياجات
الفئات املستهدفة.
وجود صندوق يتيح فرصة الســـتثمار موارده
واالســـتفادة منها في دعم متويل الصندوق.
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مؤسســات احلكومــة احملليــة ،اجملالــس البلدية،
دوائ ــر التربي ــة ،الصح ــة ،االعم ــار واالس ــكان
والبلديات واالشــغال العامة ،العمل والشــؤون
االجتماعيــة ،التجــارة ،اجملتمــع املدنــي ،القطاع
اخل ــاص (املصرف ــي).
إنش ــاء مراك ــز خدم ــات مجتمعي ــة مرتبط ــة
مبكات ــب الصن ــدوق ف ــي احملافظ ــات ،ميك ــن أن
تكــون مركــزا ً للحــوار والتدريب واالستشــارات
القانوني ــة ،ومح ــو األمي ــة واإلرش ــاد الزراع ــي
وتنفيـــذ األنشـــطة اخلاصـــة بالنســـاء.
ســـيكون لهـــا خصوصيـــة وأهميـــة كبيـــرة
فـــي املناطـــق احملـــررة بعـــد عـــودة النازحـــني
ومتابعـــة أوضاعهـــم.
ملكاتــب الصنــدوق فــي احملافظــات مجمعــات
خدم ــات تعم ــل وتتي ــح للمتقدم ــني س ــرعة
احلصــول على القــروض وإنهــاء األوراق املطلوبة
واحلصــول علــى خدمــات اســتخراج التراخيص
والســـجل التجـــاري والبطاقـــة الضريبيـــة
بنظ ــام الناف ــذة الواح ــدة.

•

احتياج ـا ً به ــدف حتس ــني املس ــتوى املعيش ــي
له ــا.
 :5-4نظام الرصد والمتابعة
مــن أجــل تقــومي نتائــج تنفيــذ اإلســتراتيجية ال
بــد مــن إقامــة نظــام للرصــد واملتابعــة ،يقــوم
بتوفيــر املعلومــات والبيانــات بصــورة مســتمرة
مبــا ُميك ِّــن مــن حتســني عمليــة تنفيــذ أنشــطة
اإلســتراتيجية وضمــان كفايتهــا وفاعليتهــا في
اســـتهداف الفئـــات الفقيـــرة .وميكـــن لنظـــام
يتســـم بالكفايـــة للرصـــد واملتابعـــة أن يوفـــر
املعلومـــات ملتخـــذي القـــرار علـــى املســـتويني
االحتــادي واحمللــي ،ويســهل عمليــة التنســيق بني
اجله ــات الش ــريكة ف ــي تنفي ــذ األنش ــطة عب ــر
اإلدارة التنفيذيـــة ،فضـــال ً عـــن توفيـــر وســـيلة
للتق ــومي ومتابع ــة أث ــر األنش ــطة واحملص ــالت.
 :1-5-4آلية المتابعة في تنفيذ
اإلستراتيجية األولى

 :4التمويل

•

الصنــدوق أداة اجتــذاب شــركاء التنميــة مــن
القطـــاع اخلـــاص واملنـــح والقـــروض الدوليـــة
م ــن حكوم ــات وجه ــات دولي ــة مانح ــة.
 تكــون مــوارد الصنــدوق من مكونني رئيســنيهم ــا املن ــح والق ــروض الت ــي يوفره ــا األف ــراد
واملؤسس ــات واملنظم ــات احمللي ــة واإلقليمي ــة
والدولي ــة واحلكوم ــات األجنبي ــة إل ــى جان ــب
املبال ــغ الت ــي متنحه ــا املوازن ــة العام ــة للدول ــة.
 تس ــتخدم الق ــروض ف ــي متوي ــل األنش ــطةاإلنتاجي ــة ويت ــم إع ــادة إقراضه ــا م ــن خ ــالل
البن ــوك للمش ــروعات الصغي ــرة واجلمعي ــات
األهلي ــة للمش ــاريع املتناهي ــة الصغ ــر.
 أمــا املنــح فتســتخدم لتمويــل املشــروعاتاخلدميـــة التـــي تســـتهدف تنميـــة البنيـــة
األساس ــية واملراف ــق ف ــي اجملتمع ــات األكث ــر

•

•

•

•

•

•

•

تتم متابعة اإلجراءات مـــن خالل نقاط ارتكاز
الوزارات واحملافظات ألغراض اإلستراتيجية.
لـــإدارة التنفيذية آليـــة ومنهجية ملتابعة
التنفيذ من خالل اســـتمارة الكترونية خاصة
وبرنامج متابعة اعـــد لهذا الغرض.
تقوم نقـــاط االرتكاز برفـــد اإلدارة التنفيذية
باســـتمارة املتابعة الدورية كل ثالثة أشـــهر
عن نســـب التنفيذ ومالحظات عن املشـــروع.
تعد اإلدارة التنفيذية خالصة تقرير عن نسب
االجناز لتقدميه إلى اللجنـــة الفنية واللجنة
العليا لإستراتيجية خالل االجتماعات الدورية.
تعد نتائج متابعة أنشـــطة اإلســـتراتيجية
ســـنويا ً في تقرير منفصل متضمنا ً نســـب
االجناز على مســـتوى األنشـــطة واحملصالت.
ويتضمن التقرير جداول بنسب اجناز األنشطة
التي تنفـــذ ضمن خطة التنميـــة الداعمة
لتخفيـــف الفقر أيضاً.
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توجد نافذة فـــي وزارة التخطيط عبر برنامج
 IDMSميكن من خاللهـــا رفد اإلدارة التنفيذية
بالبيانات (نســـب االجناز املادي ،نســـب االجناز
املالي ،تاريخ املباشرة ،موقع املشروع ،مكونات
املشـــروع ،صور عن املشروع).

 :2-5-4تصميم نظام لرصد و تقويم
إستراتيجية الحد من الفقر

 .2رصــد تنفيــذ اإلســتراتيجية:عن طريــق تتبع
أه ــم املدخ ــالت واألنش ــطة والن ــواجت والنتائ ــج
عبــر مختلــف القطاعــات واجملــاالت ذات األولويــة.
ويعتمـــد ذلـــك علـــى نظـــم البيانـــات اإلداريـــة
ف ــي ال ــوزارات واحلكوم ــات احمللي ــة.
 .3تتبـــع النفقات:علـــى الرغـــم مـــن أن تتبـــع
النفق ــات ج ــزء م ــن رص ــد التنفي ــذ ،وع ــادة م ــا
يتحقــق مــن قبــل وزارة املاليــة ووزارة التخطيط،
إال أنَّـــه البـــد لـــإدارة التنفيذيـــة مـــن تقـــدمي
بيان ــات موثوق ــة وف ــي الوق ــت املناس ــب بش ــأن
النفقـــات لذلـــك ال غنـــى عنهـــا ألي نظـــام
رص ــد فع ــال.

تفتقــر هيكليــة اإلدارة التنفيذيــة إلســتراتيجية
التخفيــف مــن الفقر إلى وحــدة خاصــة بالرصد
والتق ــومي وال ــى نظ ــام يرك ــز عل ــى املؤسس ــية
إلـــى جانـــب األبعـــاد التقنيـــة للرصـــد ،يضـــع
آليــات واضحــة لتنظيــم متماســك للرصــد عبر
مختل ــف القطاع ــات املش ــمولة بإس ــتراتيجية
احلــد مــن الفقــر وكيفيــة اســتخدام املعلومــات  :3-5-4تعزيز نتائج الرصد والتقويم
املس ــتمدة م ــن الرص ــد ف ــي حتس ــني وتطوي ــر وذلك من خالل:
أدائه ــا وتق ــومي مس ــار وصوله ــا إل ــى أهدافه ــا تنظي ــم مش ــاركة احلكوم ــات احمللي ــة فـــي
الرص ــد حي ــث تش ــكل ف ــي نظ ــام المرك ــزي
وغاياته ــا ُوميك ــن أيض ـا ً م ــن املس ــاءلة.
مـــن املالحـــظ أن أنظمـــة الرصـــد متيـــل إلـــى حتديــات خاصــة .يعــد ضعــف القــدرات علــى
التركيـــز فـــي أغلبهـــا علـــى النتائـــج واآلثـــار ،الصعيــد احمللــي ســببا ً أساســيا ً فــي ضعــف
مـــع تركيـــز أقـــل علـــى املدخـــالت واخملرجـــات نتائــج الرصــد والتقــومي ،الســيما فــي املناطــق
وينعكـــس هـــذا فـــي مصفوفـــة الرصـــد ،إال إنَّ األكثــر فقــراً .ففــي ســياق حتقيــق الالمركزيــة
جميـــع املســـتويات األخـــرى ضروريـــة لتتبـــع فـــي تقـــدمي اخلدمـــات ،ترغـــب الســـلطات
السياس ــات والبرام ــج وآثاره ــا ،وه ــذا أم ــر بال ــغ احمللي ــة ف ــي وض ــع ترتيب ــات الرص ــد اخلاص ــة
بهـــا ،وعلـــى اإلدارة التنفيذيـــة تعزيـــز رصـــد
األهميـــة فـــي ضمـــان الرصـــد الفعـــال.
لذلــك يجــب أن يتضمــن نظــام الرصــد والتقــومي احلكومــات احملليــة مــن خــالل اختيار مؤشــرات
ثـــالث وظائـــف كحـــد أدنـــى ،يتـــم كل منهـــا واضحة وبســيطة لتقليل العــبء اإلداري ،كما
ميكنهــا ربــط آليــات مراقبــة اجلــودة مببــادرات
بآلي ــة مؤسس ــية مختلف ــة:
بن ــاء الق ــدرات ،كذل ــك باس ــتخدام أس ــاليب
 .1رصــد مســارات التقــدم العــام احملرز:فــي احلد الرص ــد الثانوي ــة للتثب ــت م ــن صح ــة اإلب ــالغ
م ــن الفق ــر جت ــاه األه ــداف الوطني ــة والتدابي ــر احملليــة ،وتوفيــر التغذيــة املرتــدة للحكومــات
الدوليـــة مثـــل “أهـــداف التنميـــة املســـتدامة” احملليـــة فـــي رصـــد النتائـــج ،وبذلـــك تعـــزز
الت ــي تبنته ــا اإلس ــتراتيجية ويت ــم ذل ــك ع ــادة تدفـــق املعلومـــات بـــني احلكومـــات احملليـــة
م ــن خ ــالل التع ــدادات واملس ــوح ،وغيره ــا م ــن واجملتمعـــات التـــي تخدمهـــا والتـــي ال غنـــى
عنه ــا لتحقي ــق أه ــداف الرص ــد.
أدوات البح ــث.
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تنظيم “املشـــاركة غيـــر احلكومية” ميكن
لكيانات القطاع اخلـــاص ،اجلامعات والنقابات
واملنظمات غيـــر احلكومية وغيرها من أعضاء
اجملتمـــع املدني أن متـــارس دورا ً مهما في رصد
اســـتراتيجيات احلد من الفقر .ويشـــمل أداء
أنشـــطة الرصد (ســـواء كجزء مـــن نظام
الرصد أو بشكل مســـتقل) أو املشاركة في
جلان الرصد والفـــرق العاملة ،وتوفير التحليل
وتفســـير ونشـــر نواجت الرصد لعامة اجلمهور.
بنـــاء القدرات على الرصـــد والتقومي وحتليل
البيانـــات هنـــاك الكثير مـــن التركيز على
اجلانـــب التقني في تصميـــم أنظمة الرصد
والتقومي في الوقت الذي يقـــل فيه االهتمام
بالتحديات املؤسســـية .إنَّ أغلب نظم الرصد
هي أنظمـــة تعتمد على إمـــدادات البيانات
الروتينية مـــن الوزارات لذلـــك من الضروري
تصميـــم برامج بناء القدرات على مســـتويني:

األول:يتضمن مجموعة من الوظائف املؤسســية
الداخليــة منهــا وضــع آليــات التنســيق بــني
منتجي البيانات ،تطوير معايير تقنية مشــتركة،
وبوابــات الكترونيــة ،تنظيــم تدفــق املعلومــات،
وجتميــع وحتليــل البيانــات الــواردة مــن مختلــف
القطاعــات .إنشــاء قاعــدة بيانات مشــتركة من
املؤشــرات؛ وضــع املعاييــر واإلجــراءات واألنظمــة
األساســية .ويُعد اجلهــاز املركزي لإحصــاء طرفا ً
فاع ـال ً رئيس ـا ًَ فــي النظــام؛ فض ـال ً عــن كونــه
منتــج بيانــات مهمــة ،فهــو مســؤول عــن جمع
البيانــات اإلداريــة مــن الــوزارات اخملتصــة ووضــع

املعاييــر العامــة وتطويــر مناهــج تكنولوجيــا
املعلومــات وتقــدمي املســاعدة التقنيــة.
الثاني:بنــاء القــدرة علــى الرصــد عبــر اإلدارة
احلكوميــة؛ تنظيــم تدفــق املعلومــات فيمــا بــني
أصحاب املصلحــة داخل وخــارج احلكومة ،جتميع
وحتليــل البيانــات الــواردة مــن مصــادر مختلفــة؛
ومــن البديهــي إنَّ النظــام يعمــل بشــكل أفضل
عندمــا تشــارك نقــاط االرتــكاز املعينــة فــي
الــوزارات أو احلكومــات احملليــة فــي برامــج بنــاء
القــدرات ،ســيكون لديهــا التأهيــل واحلوافز ألداء
أدوارهــا بفاعليــة وحتمــل املســؤولية.

•

وضع خطة للنشر واإلعام
كجـــزء أســـاس مـــن نظـــام رصـــد وتقـــومي
إس ــتراتيجية التخفي ــف م ــن الفق ــر .وله ــذا
الغ ــرض ،يج ــب تصمي ــم ن ــواجت النظ ــام مب ــا
يالئـــم االحتياجـــات اخملتلفـــة للمســـتخدمني
مـــن صانعـــي القـــرار :احلكومـــة والبرملـــان،
واحلكومــات احملليــة ،ومنظمــات اجملتمــع املدنــي
واجلمهـــور ،اإلعـــالم والتواصـــل االجتماعـــي
ممـــا يتطلـــب تقـــدمي بيانـــات الرصـــد بطـــرق
مفهوم ــة وغي ــر تقني ــة ،ومبه ــارة جي ــدة م ــن
ذوي االختصـــاص.
وال ُميك ــن إغف ــال األث ــر الكبي ــر ال ــذي يحدث ــه
تنفيـــذ اإلســـتراتيجية األولـــى وإعـــداد هـــذه
اإلســتراتيجية فــي الوقــت احلاضــر علــى إثــارة
الوعــي بقضايــا الفقــر واالهتمــام بهــا ســواء
علــى الصعيــد الشــعبي والبرملانــي واإلعالمي،
أو الرســمي فــي مســتويات احلكومــة االحتاديــة
وحكومــة إقليــم كردســتان واحلكومــات احملليــة.
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جدول ( :)3-4خارطة الطريق لتعزيز نتائج الرصد والتقويم
المكون

•

اإلجراءات التنفيذية

تنظيم مشاركة الحكومات
المحلية في الرصد

إصدار أوامر تنفيذية بأعضاء
نقاط االرتكاز في الوزارات
والمحافظات.
التحديد الدقيق لمهام
نقاط االرتكاز في الوزارات
والمحافظات.

•

•

•

•

اختيار المنظمات غير الحكومية
الشريكة.
تشكيل فريق من اللجنة الفنية
والمنظمات غير الحكومية.

تنظيم "المشاركة غير
الحكومية"

•

•

•

•

•

•

بناء القدرات الوطنية والمحلية.
إصدار دليل مؤشرات الرصد
والمراقبة.
إجراء المزيد من المسوحات على
مستوى االقضية والنواحي.

بناء القدرات على الرصد
والتقويم وتحليل البيانات

خطة للنشر واإلعالم

•

•

•

وضع خطة النشر واإلعالم

•

•

•

•

المخرجات الرئيسة

الجدول
الزمني
للمباشرة

إشراك الحكومات المحلية
في تنفيذ اإلستراتيجية ورصد
نتائجها.
إشراك الحكومات المحلية
في تحديد آليات الشمول
واالستهداف.

النصف
األول من
عام 2018

لجان المحافظات للمنظمات غير
الحكومية الداعمة لإلستراتيجية.
ضمان فاعلية الرصد والمتابعة
والرقابة على التنفيذ من قبل
المجتمع المحلي.

النصف
األول من
عام 2018

قاعدة بيانات الفقر في العراق.
قاعدة بيانات الرصد والمتابعة.
استدامة تدفق المعلومات فيما
بين أصحاب المصلحة.
انجاز دراسات وبحوث تحليلية
للبيانات.

السنة
األولى
2018

خطة النشر واإلعالم.
مطبوعات ،برامج تلفزيونية
وإذاعية ،تطوير الموقع
االلكتروني.

النصف
األول من
عام 2018

الجداول

النشاط

النشاط  :1-1تحفيز خريجي
المعاهد والكليات الزراعية
والبيطرية واالعداديات
الزراعية على إنشاء مشاريع
وشركات زراعية توفر فرص
عمل في الريف واالستفادة
من قانون رقم  24لسنة
.2013

النشاط  :2-1تأسيس جمعيات
محلية لصغار الفالحين أو
تعاونية لتقديم الخدمات
الزراعية كالتسويق ،التمويل،
استخدام المياه والصيانة
والمكننة ،الخزن والتبريد،
النقل في المجتمعات الزراعية
الصغيرة

النشاط  :3-1برنامج لتدريب
المزارعين الفقراء على أساليب
الزراعة والري المستجيبة
للتغير المناخي.

التنفيذ

المؤشرات

التمويل
•قروض من مبادرة
البنك المركزي
(الحالية)
•قروض الصندوق
االجتماعي للتنمية

الكلفة
 15مليون دوالر
إلجراءات الحصول
على األرض
 250مليون في
مرحلة تأسيس
المشروعات

األهمية

•يوفر فرص عمل للفقراء
في هذه المشروعات.
•يخفض نسبة البطالة
بين الخريجين التي تقدر
بحوالي .% 34

المحصلة األولى :دخل أعلى ومستدام من العمل للفقراء
معيار االستهداف
تشغيل العاطلين (نسبة
البطالة في المناطق
الفقيرة)

•وزارة الزراعة
•الحكومات
المحلية
•حكومة إقليم
كردستان

•المؤشر الحالي:
ال يوجد.
•المؤشر
المستهدف:
 3000مستفيد
ومستفيدة في
جميع المحافظات
على خمسة أعوام.

 6مليون دوالر
(كلفة التأسيس)
 9مليون دوالر
(كلفة المباشرة
بالعمل)
•إستراتيجية
التخفيف من الفقر
•دعم فني وتمويل
من منظمات
دولية,
•قرض من صندوق
التنمية االجتماعي

يبدأ التنفيذ في
المناطق األكثر فقرا
اعتمادا على وجود
المحطات المناخية
لوزارة الزراعة

جميع المحافظات
الزراعية بدءاً من
المحافظات األكثر فقرا
منها  4في المناطق
المنفذ فيها مشروع
القرى العصرية لوزارة
الزراعة

•اتحاد الجمعيات
الفالحية.
•المنظمات غير
الحكومية.

 60مليون دوالر

•المؤشر الحالي0 :
•المؤشر
المستهدف:
 10.000مزارع

•وزارة الزراعة.
•وزارة الصحة
والبيئة.

•المؤشر الحالي :ال
يوجد
•المؤشر
المستهدف30 :
جمعية حوالي 40
ألف مستفيد و
مستفيدة

•زيادة دخل الفالحين
وتنويع مصادره.
•تقليل التكاليف بالتخلص
من الوسطاء.
•تحفيز زيادة اإلنتاج
الزراعي.
•إيجاد فرص عمل مالئمة
للنساء.
•تنويع النشاط االقتصادي
في الريف ليشمل أنشطة
مكملة أو مغذية لإلنتاج
الزراعي وتوليد قيم
مضافة جديدة.

•زيادة إنتاجية األرض
وتحسين المردود
االقتصادي للفالح.
•ترشيد استخدام المياه.

•منظمة الفاو FAO
•الصندوق الدولي
للتنمية الزراعية
IFAD
•برنامج األمم
المتحدة للبيئة
UNEP
•مرفق البيئة
العالمية GEF
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النشاط

األهمية

المؤشرات

التمويل

•إستراتيجية التخفيف
من الفقر
•الصندوق االجتماعي
للتنمية
•الحكومات المحلية
•منح دولية

•الصندوق االجتماعي
للتنمية

•دول ومنظمات
دولية مانحة
•الصندوق االجتماعي
للتنمية

•المؤشر الحالي0 :
•المؤشر
المستهدف:
 10000مستفيد و
مستفيدة

•المؤشر الحالي0 :
•المؤشر
المستهدف :ثالث
حاضنات في ثالث
محافظات
• 1200مستفيد
ومستفيدة

•المؤشر الحالي0 :
•المؤشر
المستهدف150 :
مشروع
•  3000مستفيدة

المحصلة األولى :دخل أعلى ومستدام من العمل للفقراء
الكلفة
 12مليون دوالر

النشاط  :5-1توفير فرص عمل
لشباب األحياء الفقيرة (رجال
ونساء) في الحضر في برامج
المراكز المجتمعية.

النشاط  :6-1برنامج حاضنات
األعمال لتوفير التدريب
والتمويل والخدمات لدعم
المشاريع الصغيرة للفقراء
والسيما النساء وبحسب الميزة
النسبية للمنطقة الحضرية.

النشاط  :4-1إنشاء مشاريع
ذات أنشطة متكاملة (إنتاجية
وخدمية) لتشــغيل النساء
الفقيرات في الريف.

•خفض معدالت البطالة بين
الشباب.
•زيادة إدماج الشباب في
المجتمع.
•منح مكافآت تحفيزية
للشباب بمراكز تنمية
المهارات

•تجربة رائدة لم يسبق
تنفيذها في المناطق
الفقيرة.
•تمكين النساء وتدريبهن
على إقامة مشاريع مع
توفير البنى األساسية
الالزمة وتيسير حصولهن
على قروض

النشاط  :7-1شمول أوسع
للفقراء ببرنامج اإلقراض إلنشاء
مشاريع صغيرة مدرة للدخل.

•توفير فرص عمل للنساء
الفقيرات في الريف
لتحسين المستوى
المعيشي وتنمية المناطق
الريفية الفقيرة.
•زيادة مشاركة النساء في
النشاط االقتصادي.
•تشجيع العمل الجماعي
بين النساء.
 100مليون دوالر

 15مليون دوالر

 260مليون دوالر

•تمكين الفقراء من البدء
بمشروعاتهم وبخاصة
للنساء.
•توفير فرص للعمل لحساب
الفقراء وبخاصة للنساء.

•إستراتيجية التخفيف
من الفقر
•المصارف المختصة
•الصندوق االجتماعي
للتنمية

•المؤشر الحالي11 :
ألف مستفيد
•المؤشر
المستهدف25 :
ألف مستفيد و
مستفيدة

مالحظة :مصادر التمويل من المنظمات الدولية هو تمويل محتمل.

التنفيذ

معيار االستهداف
النساء في المناطق
الريفية األكثر فقراً في
المحافظات وإقليم
كردستان

•الصندوق
االجتماعي
للتنمية
•الحكومات
المحلية
•حكومة إقليم
كردستان
•وزارة التربية
•الصندوق
االجتماعي
للتنمية
•الحكومات
المحلية
•حكومة إقليم
كردستان

•الصندوق
االجتماعي
للتنمية
•منظمات غير
حكومية

نسبة البطالة بين الشباب
بعمر  30 – 15في الحضر
 % 49.6لإلناث % 16.3
للذكور

مناطق المشروع
التجريبي للصندوق
االجتماعي للتنمية
والمقرر من البنك الدولي
على وفق معايير (الفقر/
المثنى – النزوح /دهوك
– النزاعات /صالح الدين)
•وزارة العمل
والشؤون
االجتماعية
•الصندوق
االجتماعي
للتنمية

بحسب نسبة الفقر
ونسبة البطالة في
المنطقة المستهدفة
في قضاء الكحالء
مثال نسبة الفقر % 80
والبطالة % 13
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الكلفة
 60مليون دوالر
للعراق

األهمية

النشاط

النشاط  :1-2إنشاء وتأهيل
وتجهيز مراكز أو بيوت
صحية أو عيادات متنقلة
في المناطق الفقيرة

•دوائر الصحة في
المحافظات
•منظمات دولية

التنفيذ
•وزارة الصحة والبيئة
•دوائر الصحة في
المحافظات
•وزارة الصحة في
كردستان ومديرياتها
•منظمات دولية

المؤشرات

•عدد القابالت
غير المجازات
 1198وعدد
القابالت المجازات
المرتبطات بالمراكز
الصحية  1021في
العراق و  648في
كردستان

•وزارة الصحة والبيئة
•دوائر الصحة في
المحافظات
•وزارة الصحة في
كردستان
•المنظمات الدولية
•منظمات المجتمع
المدني

•عدد المراكز
الصحية التي تحتاج
تأهيل وتجهيز
• 651مركز صحي
و 25عيادة متنقلة
في العراق (حوالي
 13مليون مستفيد
ومستفيدة).
• 126مركز صحي
و 15عيادة متنقلة
في كردستان
(حوالي 2.5
مليون مستفيد
ومستفيدة).

المحصلة الثانية :تحسن المستوى الصحي
التمويل
•إستراتيجية
التخفيف من الفقر
•وزارة الصحة
والبيئة

•إيصال الخدمات الصحية
وضمان جودتها للجميع
وبخاصة الفقراء.
•ضمان عدم زيادة تكاليف
الخدمات الصحية
المرتبطة باألمومة
والصحة اإلنجابية للفقراء.
•االستجابة لالحتياجات
الصحية لألطفال والنساء
وكبار السن وذوي
االحتياجات الخاصة في
المناطق الفقيرة.

النشاط  :2-1تدريب
القابالت في المناطق
الفقيرة.

•وزارة صحة كردستان
ومديرياتها

 600ألف دوالر
للعراق

•يستهدف النشاط توفير
القابالت الماهرات في
المناطق الفقيرة.
•تيسير حصول الفقيرات
على خدمات والدة
مناسبة.
•وزارة الصحة
والبيئة
•دوائر الصحة في
المحافظات
•وزارة صحة
كردستان
•إستراتيجية
التخفيف من الفقر
•المنظمات الدولية

معيار االستهداف
التركيز على المناطق
الفقيرة والنائية التي
يكون فيها الوصول الى
الخدمة الصحية ضئيل
مع عدم جودة الخدمة
الصحية في المنطقة.

تعطى األولوية إلى
المناطق التي تحتوي
أكثر عدد من القابالت
غير المتدربات ..والتي
ظهرت فيها أكثر نسبة
من وفيات و مضاعفات
الوالدة

إستراتيجية التخفيف من الفقر
ف ــي ال ــع ــراق 2022 - 2018

103

المؤشرات

التمويل

الكلفة

األهمية

المحصلة الثانية :تحسن المستوى الصحي
التنفيذ

 10مليون دوالر
للعراق

النشاط

معيار االستهداف
•إستراتيجية
التخفيف الفقر
•الحكومات المحلية
•دوائر البلدية في
المحافظات
•أمانة بغداد
•المنظمات الدولية

النشاط  :3-2تأمين مياه
صالحة للشرب في المناطق
الفقيرة والنائية

تعطى أولوية للمناطق
التي ال يوجد فيها مصدر
مياه صالحة للشرب أو
صعوبة الوصول إلى
المصدر

•عدد محطات الـ
 ROالمطلوب
إنشاءها في
العراق 307
محطة و( )75
في كردستان ،
 20سيارة حوضية
للعراق  5سيارات
لكردستان.
•عدد المستفيدين
 3ماليين نسمة

•عدم ارتباط المناطق
الريفية والفقيرة بالشبكة
العامة للمياه.
•يعاني الفقراء من تلوث
مياه الشرب.
•يمكن معالجة المشكلة
من خالل مياه آمنة من
خالل السيارات الحوضية
و ROوتوفير حبوب
تعقيم المياه
•في حالة عدم تشغيل
الشبكة العامة.

النشاط  :4-2القيام
بحمالت توعية صحية
شاملة في المناطق
الفقيرة والنائية

•وزارة االعمار
واالسكان والبلديات
واالشغال العامة
ومديريات البلديات
في المحافظات
•أمانة بغداد
•وزارة البلديات في
كردستان
•الحكومات المحلية
•ومنظمات دولية
•وزارة الصحة والبيئة
•وزارة الصحة في
كردستان

 750ألف دوالر
للعراق
 200الف دوالر
المنظمات
الدولية
•مجموع الحمالت
الصحية للعراق
( )340بواقع 4
حمالت لكل دائرة
سنويا
• المستفيدون
جميع افراد
المجتمع

تعطى األولوية
للمناطق التي تكون
فيها المؤشرات الصحية
المهمة سيئة (وفيات
األمهات ،وفيات األطفال،
ازدياد األمراض االنتقالية،
تنظيم األسرة…)..

•المشاكل الصحية
األساسية في حياة
الفقراء تتطلب التوعية
بمخاطرها وتوفير سبل
معالجتها بمشاركة
الجهات المعنية
ومنظمات المجتمع
المدني ووسائل اإلعالم.
•االستفادة من المراكز
المجتمعية.
•إستراتيجية
التخفيف من الفقر
•وزارة الصحة
والبيئة
•وزارة الصحة في
كردستان
•منظمات دولية
•منظمات المجتمع
المدني
•إستراتيجية التخفيف
من الفقر
•الحكومات المحلية
في المحافظات
•حكومة إقليم
كردستان
•وزارة الصحة والبيئة
•المنظمات غير
الحكومية

مالحظة :مصادر التمويل من المنظمات الدولية هو تمويل محتمل.
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النشاط

معيار االستهداف
مسافة الوصول
للمدرسة لالبتدائية 1
كم
للمتوسطة 2 .كم
مسافة وصول الطالب
للمدرسة  3كم

التنفيذ
•الحكومات
المحلية:
مديريات التربية
•حكومة إقليم
كردستان :وزارة
التربية في
إقليم كردستان

المؤشرات

التمويل
•الحكومات
المحلية
•حكومة إقليم
كردستان
•منظمات
دولية
•الصندوق
االجتماعي
للتنمية

المناطق األعلى في نسبة
األمية والفقر نسبة األمية
بين الفقراء % 32

في النواحي األبعد
و األكثر فقرا

•المؤشر الحالي0 :
•المؤشر
المستهدف :صيانة
 500مدرسة في
كل سنة ،وبناء 100
مدرسة ذات تسعة
صفوف وبشكل
خاص لمدارس
البنات ويبلغ عدد
المستفيدين 2
مليون طالب
وطالبة
•وزارة التربية
•المنظمات
الدولية
•الحكومات
المحلية
•حكومة إقليم
كردستان

•المؤشر الحالي:
( )% 40معلما في
المناطق الريفية
•المؤشر
المستهدف:
( )% 80معلماً في
المناطق الريفية

•المؤشر الحالي:
 120إلف دارس في
الفصل الدراسي
•المؤشر المستهدف:
 300ألف دارس في
الفصل الدراسي

•الحكومات
المحلية:
مديريات التربية
•وزارة التربية
في إقليم
كردستان

المحصلة الثالثة :تحسن تعليم الفقراء

النشاط  :1-3بناء وتأهيل وصيانة
المدارس في المناطق الفقيرة

النشاط  :2-3إعطاء أولوية في تدريب
معلمي ومدرسي المناطق الريفية

النشاط  :3-3برامج موجهة لمحو األمية
في المناطق الفقيرة في الحضر والريف

األهمية

•ضمان حق الجميع في
التعليم.
•تيسير وصول الفقراء
والمعرضين للفقر إلى
التعليم األساسي.
•توفير فرص التعليم
للبنات في المناطق
الفقيرة.
•مراعاة خصوصية تعليم
البنات في الريف من
خالل تخصيص أبنية
لمدارس البنات.

•بناء قدرات المعلمين
حديثي التعيين في
المناطق الفقيرة
والريفية المشمولين
بآلية التدرج التربوي
•رفع قدراتهم في طرائق
التدريس لتحسين نوعية
التعليم ومخرجاته في
تلك المناطق وتجسير
الفجوة مع مدارس
• مراكز المحافظات.
•تعيين النساء في
التعليم على وفق
شروط ميسرة في الريف

•محو األمية بين صفوف
الفقراء.
•تمكينهم من المشاركة
في الحياة االجتماعية
والسياسية.

الكلفة
 1200مليون
دوالر

 25مليون دوالر

 200مليون دوالر
(أجور المحاضرين
ومكافئات
المستفيدين
والمصاريف
اإلدارية)
منها  100مليون
دوالر منح دولية

•الحكومات
المحلية
•حكومة إقليم
كردستان
•الجهاز التنفيذي
لمحو األمية
•منح دولية

•الحكومات
المحلية :مديريات
التربية
•حكومة إقليم
كردستان :وزارة
التربية في إقليم
كردستان
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المؤشرات

التمويل
•وزارة التربية
•الحكومات
المحلية
•حكومة إقليم
كردستان
•المنظمات
الدولية
•الحكومات
المحلية
•حكومة إقليم
كردستان
•منح دولية

الكلفة
 30مليون دوالر
منها  15مليون
دوالر منح دولية

 80مليون دوالر
منها  50مليون
دوالر/مانحين

األهمية

•تحسين الوضع الصحي
والتغذوي للتالميذ
وطلبة المدارس في
المناطق الفقيرة
•زيادة معدالت االلتحاق
بالمدرسة وتقليص
تسرب الطلبة منها

•محو األمية للملتحقين
وخفض معدالت البطالة
بينهم وإدماجهم في
المجتمع

النشاط  :4-3تنفيذ برنامج التغذية
المدرسية في المناطق الفقيرة

النشاط  :5-3استحداث وتجهيز مراكز
مجتمعية لمحو االمية وتعليم مهارات
مهنية وحياتية الحياة

المحصلة الثالثة :تحسن تعليم الفقراء
التنفيذ
•الحكومات
المحلية
•حكومة إقليم
كردستان

•المؤشر الحالي0 :
•المؤشر
المستهدف:
شمول 150
مدرسة
• 500ألف مستفيد
ومستفيدة
•المؤشر الحالي:
 100مركز
مجتمعي
•المؤشر
المستهدف250 :
مركز مجتمعي

100مليون دوالر

النشاط

معيار االستهداف
المرحلة االبتدائية بحسب
المناطق األكثر فقرا
ومعدالت سوء التغذية
خارطة الفقر2013
و مسح األمن الغذائي
2016
في المناطق األكثر
فقرا بحسب خارطة
الفقر 2013ومعدالت
األمية السيما بين النساء
والشباب.

•الحكومات
المحلية
•حكومة إقليم
كردستان
•المنظمات
الدولية

•الحكومات
المحلية
•حكومة إقليم
كردستان

النشاط  :6-3إعادة فتح أقسام ورش
فنية في مدارس المناطق الفقيرة
وتأهيل القائمة منها (بالتركيز على
مدارس البنات)

مدارس البنات خصوصا
في المناطق الريفية
األكثر فقرا

•الحكومات
المحلية:
مديريات التربية
•حكومة إقليم
كردستان

•المؤشر الحالي:
صفر
•المؤشر
المستهدف:
% 80من المدارس
في المناطق
الفقيرة

•يعمل التعليم والتدريب
المهني على إتاحة
المزيد من الفرص
التمكينية للفقراء
وبخاصة تلك التي ترتبط
بفرص العمل.
•التعليم يزود األفراد
بمهارات مهمة للحصول
على فرصة عمل تدر
دخال مستداما ،ومن
ثم تحسين أوضاعهم
المعيشية ،السيما
التعليم الزراعي
وضرورة توسيعه في
المحافظات الزراعية.
مالحظة :مصادر التمويل من المنظمات الدولية هو تمويل محتمل.
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المؤشرات

التمويل

الكلفة

األهمية

المحصلة الرابعة :سكن مالئم و بيئة مستجيبة للتحديات
التنفيذ

 2مليون دوالر

النشاط

معيار االستهداف
مواقع تجمع العشوائيات

•تخصيصات استراتيجية
التخفيف من الفقر

النشاط :1-4مسح حصر
تجمعات السكن العشوائي
الشامل

•وزارة التخطيط
•الحكومات
المحلية

•منحة من السفارة
األمريكية USAID

•التمهيد لحل مشكلة
العشوائيات
•توفير قاعدة بيانات
رصينة عن العشوائيات.

النشاط  :2-4إعادة تأهيل
وتسوية تجمعات السكن
العشوائي في مناطق
مختارة

•المؤشر الحالي :تم
انجاز  30%من قاعدة
البيانات لغاية 2016
•المؤشر المستهدف:
 % 100استكمال
قاعدة البيانات
لتجمعات السكن
العشوائي

 200مليون دوالر

•حل مشكلة العشوائيات
•توفير سكن مالئم
للسكان الفقراء في
العشوائيات.

•برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي UNDP
•مرفق البيئة العالمية
GEF

خريطة الفقر2013
مدى توفر خدمة الكهرباء
(التقارير السنوية لوزارة
الكهرباء)

خارطة العشوائيات اختيار
ثالث مناطق األكثر فقرا
(في محافظات بغداد،
نينوى ،البصرة)

•وزارة اإلعمار
واإلسكان
والبلديات
واالشغال العامة
• الحكومات
المحلية

•المؤشر الحالي0 :
•المؤشر المستهدف:
تأهيل  50ألف وحدة،
وبناء  50ألف وحدة
سكنية ،لحوالي
 250ألف مستفيد
ومستفيدة

 20مليون دوالر

النشاط  :3-4استخدام
الطاقة الشمسية في
المناطق الفقيرة

•وزارة الصحة
والبيئة
•وزارة الصناعة
•وزارة الكهرباء في
المركز وفي إقليم
كردستان

•المؤشر الحالي% 0 :
ال يوجد مشروع خاليا
شمسية مخصص
للفقراء
•المؤشر المستهدف:
 % 30هدف تغطية
من المناطق غير
المخدومة بالشبكة
الوطنية

•يسهم النشاط بتزويد
فقراء القرى والمناطق
النائية بالطاقة
الشمسية بسبب
صعوبة مد شبكات
الكهرباء وخاصة أن
البيوت في هذه القرى
تكون متباعدة وان
توفير الطاقة بواسطة
الخاليا الشمسية يكون
بكلفة أقل وذي جدوى
أعلى.
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النشاط

النشاط  :4-4السياحة البيئية
في المحميات وحولها

التنفيذ

المؤشرات

التمويل

معيار االستهداف
•وزارة الصحة
والبيئة
•هيأة السياحة
•هيأة البيئة في
إقليم كردستان
•وزارة البلديات
والسياحة في
إقليم كردستان
•المنظمات الدولية

•مسح ميداني مفصل
ومسح االحتياجات
•اختيار بيئة تجريبية في
ثالث محافظات

المنطقة التي تجتذب اكبر
عدد من السائحين:
•الجبايش في محافظة
ذي قار (نسبة الفقر
)% 58
•الحويزة في محافظة
ميسان ( ،نسبة الفقر في
قضاء الكحالء )% 80

•وزارة االعمار
واالسكان
والبلديات
واالشغال العامة
في الحكومة
االتحادية وفي
إقليم
•الحكومات
المحلية
•وزارة الهجرة
والمهجرين

•المؤشر الحالي% 20 :
بالنسبة لمشروع
السياحة البيئية بما
إن هنالك بنى تحتية
منشاة مسبقا ولكنها
قليلة فقد تم تقديرها
 % 20وهذه هي
القيمة األساس
•المؤشر المستهدف:
% 80

•الموازنة العامة
للدولة 10%
•مرفق البيئة العالمية
GEF
•االتحاد الدولي لصون
الطبيعة IUCN
•مركز التراث العالمي
World Heritage
Centre
•برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي UNDP
•برنامج األمم المتحدة
للبيئة UNEP
•منظمة األمم
المتحدة للتربية
والعلوم والثقافة
UNESCO
•الموازنة العامة
للدولة ()% 90
•التمويل الدولي
(الدول المانحة % 10

المحصلة الرابعة :سكن مالئم و بيئة مستجيبة للتحديات

األهمية

•تأثيرها في زيادة الدخل
القومي والمحافظة
على التنوع اإلحيائي
بشقيه النباتي
والحيواني.
•اإلسهام في التنمية
المستدامة من خالل
المحافظة على استقرار
البيئة.
•خلق فرص عمل في
النشاط السياحي

النشاط  :5-4تنفيذ مشاريع
لبناء المجمعات السكنية
االقتصادية

الكلفة
 25مليون دوالر

 300مليون دوالر
( 200مليون دوالر
بناء 100 ،مليون
تأهيل)

•حصول الفقراء على
مسكن اقتصادي
مناسب يراعي المعايير
اإلنسانية والبيئية
والصحية.

•المؤشر الحالي% 0 :
•المؤشر المستهدف:
بناء  35ألف وحدة
سكنية
•إعادة تأهيل  30ألف
وحدة سكنية
•حوالي  400ألف
مستفيد ومستفيدة

مالحظة :مصادر التمويل من المنظمات الدولية هو تمويل محتمل.
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المؤشرات

التمويل

الكلفة

األهمية

المحصلة الخامسة :حماية اجتماعية فعالة للفقراء
التنفيذ

 2مليون دوالر

النشاط

معيار االستهداف
•إستراتيجية
التخفيف من
الفقر
•منح دولية

النشاط  :1-5إصالح نظام
البطاقة التموينية وربطها
بقاعدة بيانات المشمولين
بشبكة الحماية االجتماعية.

بناء
•االسر الفقيرة ً
على قاعدة بيانات
مدمجة بين نظامي
البطاقة التموينية
والحماية االجتماعية

•المؤشر الحالي :ال
يوجد
•المؤشر المستهدف
 % 20من
المشمولين بالشبكة
•المؤشر الحالي:
 % 25مشمول لعام
2017
•المؤشر المستهدف:
 % 100لمدة 5
سنوات لحوالي 7
مليون مستفيد
ومستفيدة

•إستراتيجية
التخفيف من
الفقر
•الصندوق
االجتماعي
للتنمية
•إستراتيجية
التخفيف من
الفقر

العاطلون في سن
العمل المشمولين
بالشبكة

•يمكن لدمج نظامي البطاقة
التموينية بالحماية االجتماعية
تحسين آليات االستهداف
وتوسيع قاعدة الشمول،
فهناك حوالي  96%من
المواطنين مشمولين بدعم
البطاقة التموينية.

النشاط  :2-5وضع آلية
لشمول المستفيدين من
نظام الحماية االجتماعية
بالقروض الصغيرة وربطها
بإخراجهم من نظام الحماية

•وزارة التخطيط
•وزارة العمل /هيأة
الحماية االجتماعية.
•وزارة التجارة /دائرة
التخطيط والمتابعة
ومثيالتها في إقليم
كردستان

•التحول من الحماية
االستهالكية إلى الحماية
اإلنتاجية التي تعزز انخراط
المستفيدين بسوق العمل.

•اعتماد خط الفقر
الوطني

•وزارة العمل /هيأة
الحماية االجتماعية،
وزارة التخطيط
•وزارة المالية ،وزارة
الداخلية ،وزارة
التجارة ،وزارة العدل
•مثيالتها في إقليم
كردستان

•إستراتيجية
التخفيف من
الفقر

بناء قدرات المنظمات
غير الحكومية
المتخصصة

•إستراتيجية التخفيف
من الفقر
•وزارة العمل
والشؤون
االجتماعية
•ومثيالتها في إقليم
كردستان

•المؤشر الحالي:
 % 96مشمولين
بالبطاقة التموينية
•المؤشر المستهدف:
جميع الفقراء
مشمولون بالشبكة
•حوالي  7مليون
مستفيد و ستفيدة

 1مليون دوالر

 1.5مليون
دوالر

•تحسين آليات االستهداف.
•تقليل أعداد غير المستحقين
المشمولين بالحماية
االجتماعية.

النشاط  :3-5بناء قاعدة
معلومات مشتركة بين
هيئة الحماية االجتماعية
والوزارات والجهات ذات
العالقة لتقويم المتقدمين
بالشمول بنظام الحماية
االجتماعية
 1مليون دوالر

•زيادة وعي الفقراء بحقوقهم.
•مشاركة المنظمات غير
الحكومية في تقويم
استهداف الشبكة للفقراء.

النشاط  :4-5الشراكة مع
منظمات المجتمع المدني
في توعية المواطنين،
وفي استهداف الفقراء،
وفي مراجعة وتقويم نظام
الحماية االجتماعية.

•وزارة العمل /هيأة
الحماية االجتماعية
•المنظمات غير
الحكومية
•ومثيالتها في إقليم
كردستان

•المؤشر الحالي50 :
منظمة
•المؤشر المستهدف:
 100منظمة خالل 5
سنوات
•حوالي  2مليون
مستفيد ومستفيدة
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النشاط

التنفيذ

المؤشرات

التمويل

الكلفة
 2مليون دوالر

األهمية

المحصلة الخامسة :حماية اجتماعية فعالة للفقراء
معيار االستهداف
•إستراتيجية
التخفيف من
الفقر
•المنظمات
الدولية

النشاط  :5-5توفير الدعم
النفسي واالجتماعي
للعائدين الفقراء

•العائدون إلى المناطق
المحررة

•المؤشر الحالي :ال
يوجد
•المؤشر المستهدف:
غير معروف

•الموازنة العامة
 +منح دولية

•المؤشر الحالي :ال
يوجد
•المؤشر المستهدف:
 1مليون مستفيد

•التعرض لالزمات
بسبب الكوارث
والحاالت الطارئة

•وزارة الصحة والبيئة
•وزارة العمل
والشؤون
االجتماعية
•وزارة الداخلية
•ومثيالتها في إقليم
كردستان

النشاط  :6-5وضع آلية
دائمة لتوسيع الشمول
بشبكات األمان االجتماعي
للمتضررين من جراء الكوارث
وحاالت الطوارئ

•وزارة الهجرة
والمهجرين
•وزارة العمل
والشؤون
االجتماعية

•إدماج العائدين الفقراء في
مجتمعاتهم بعد العودة.
•تعزيز دور الباحث االجتماعي
من إدماج العائدين إلى
مجتمعاتهم بعد العودة.
•توفير برامج الدعم النفسي
واالجتماعي لألسر الفقيرة
العائدة.
 2.5مليون
دوالر

•تحسين آليات استهداف
المتضررين من جراء الكوارث
والطوارئ.
•تحسين أوضاع المتضررين من
جراء الكوارث والطوارئ

مالحظة :مصادر التمويل من المنظمات الدولية هو تمويل محتمل.
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الكلفة
 200مليون دوالر
( % 30برامج
التشغيل% 70 ،
منح صغيرة)

األهمية

•الفئة األكثر تضرراً هم
الفقراء من النازحين
والعائدين المتضررين
جراء العمليات اإلرهابية
•يساعد إلى تحسين
دخلهم بسبب فقدانهم
ممتلكاتهم وثرواتهم
الذي أدى إلى وقوعهم
في طائلة الفقر تحسين
أوضاع النازحين وضحايا
اإلرهاب.
•اإلسهام في عودة
النازحين إلى مناطقهم
وإدماجهم في المجتمع
من جديد.

النشاط

النشاط  :1-6برامج تشغيل
كثيفة العمالة لتوفير فرص
عمل عاجلة للنازحين والعائدين
في المحافظات و ضحايا
اإلرهاب بما يضمن اندماجهم
في المجتمع مرة اخرى

النشاط  :2-6توفير الخدمات
الصحية للنازحين الفقراء

•منح دولية

معيار االستهداف
المحافظات المستضيفة
للنازحين ومحافظات
العائدين بحسب معدالت
البطالة

التنفيذ
•لجنة االستقرار
العليا برئاسة
األمين العام
لمجلس الوزراء
•وزارة العمل
والشؤون
االجتماعية
•خلية األزمة
المدنية
•الحكومات المحلية
•ومثيالتها في
إقليم كردستان
•المنظمات غير
الحكومية
•المنظمات الدولية

المؤشرات
•المؤشر الحالي :غير
متوفر
•المؤشر المستهدف:
برنامج العمل السريع
 32000مستفيد
ومستفيدة
•المنح 14000
مستفيد ومستفيدة

•المؤشر الحالي0 :
•المؤشر المستهدف:
 240وحدة صحية

المحافظات المستضيفة
للنازحين ومحافظات
العائدين

•دوائر الصحة في
المحافظات
•ومثيالتها في
إقليم كردستان
•المنظمات الدولية
•المنظمات الدولية
المختصة

المحصلة السادسة  :األنشطة المستجيبة للطورئ
التمويل
•منح دولية
إلعادة اإلعمار
بعد القضاء على
اإلرهاب.
•إستراتيجية
التخفيف من
الفقر

 15مليون دوالر

•تأهيل المراكز الصحية
في النواحي والقرى
في مناطق العودة
•توفير الخدمات الصحية
للنازحين في مناطق
النزوح

النشاط  :3-6ضمان توفير
التعليم األساسي لألطفال
النازحين العائدين الفقراء

•المانحون
•المنظمات
الدولية والخيرية

 48مليون دوالر

•تحسين توفير الخدمات.
•التعليم األساسي
لألطفال النازحين و
العائدين(  % 70منهم
متسربين من التعليم)

المحافظات المستضيفة
للنازحين ومحافظات
العائدين بحسب المدارس
المتضررة
وعدد التالميذ في
المناطق الفقيرة

•المؤشر الحالي0:
المسح الوطني
للنازحين)% 51.7( /
نسبة غير الملتحقين
بالتعليم االبتدائي
( )11-6( )%77
•المؤشر المستهدف:
 800مدرسة
• 400ألف طالب
وطالبة
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النشاط

النشاط  :4-6بناء المجمعات
السكنية واطئة الكلفة مع
إعطاء أولوية للنازحين العائدين
الفقراء مع منح صغيرة إلعادة
الترميم.

التمويل
•صندوق إعادة
اإلعمار
•جهات مانحة

الكلفة
 140مليون دوالر

األهمية

المحصلة السادسة  :األنشطة المستجيبة للطورئ
المؤشرات
•المؤشر الحالي :ال
يوجد
•المؤشر المستهدف
تأهيل  20000وحدة
سكنية ،لحوالي 160
ألف مستفيد

•ضمان حق الفقراء في
السكن.
•إعطاء األولوية للنازحين
العائدين.
•إيجاد بيئة مالئمة
للعيش وحماية عناصرها
وتعزيز القدرة على
التكيف في مواجهة
األخطار والتقليل من
تأثيراتها على الفقراء.

مالحظة :مصادر التمويل من المنظمات الدولية هو تمويل محتمل.

التنفيذ
•صندوق إعادة
اإلعمار

معيار االستهداف
المحافظات المحررة
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النشاط

تمويل أنشطة اإلستراتيجية
الكلفة
(مليون دوالر)

تحفيز الخريجين على إنشاء مشاريع وشركات زراعية

تأسيس جمعيات محلية لصغار الفالحين

تدريب المزارعين الفقراء على األساليب المستجيبة للتغير المناخي

إنشاء مشاريع ذات أنشطة متكاملة

توفير فرص عمل لشباب األحياء الفقيرة

برنامج حاضنات األعمال

برنامج اإلقراض للفقراء

المجموع

منح دولية
(مليون دوالر)
265
15
60
12
100
15
260
667

تمويل حكومي
(مليون دوالر)
0
3
60
12
80
15
0
170

الصندوق االجتماعي
+قروض محلية أخرى
15
0
0
0
10
0
260
285

أنشطة محصلة الدخل
250
12
0
0
10
0
0
272

60

تأمين مياه صالحة للشرب

حمالت توعية صحية شاملة

المجموع

أنشطة محصلة الصحة
12

0.600
10
0.750
71.35

إنشاء وتأهيل وتجهيز مراكز أو بيوت صحية

48

0.120
2
0.200
14.32

تدريب القابالت في المناطق الفقيرة

0.480
8
0.550
57.03

1000
5
100
15
50

1200
25
200
30
80

بناء قدرات المعلمين

محو األمية

التغذية المدرسية

استحداث مراكز مجتمعية

أنشطة محصلة التعليم
200
20
100
15
30

بناء  100مدرسة تأهيل  500مدرسة

0
0
0
0
0
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منح دولية
(مليون دوالر)
30
1200

الكلفة
(مليون دوالر)
100
1635

أقسام ورش فنية في مدارس المناطق الفقيرة للبنات

المجموع

تمويل أنشطة اإلستراتيجية
تمويل حكومي
(مليون دوالر)
50
415

النشاط

الصندوق االجتماعي
+قروض محلية أخرى
20
20
2
200
20
25
300
547

إعادة تأهيل وتسوية تجمعات السكن العشوائي

استخدام الطاقة الشمسية

السياحة البيئية

مشاريع لبناء المجمعات السكنية االقتصادية

المجموع

أنشطة محصلة سكن مالئم و بيئة مستجيبة للتحديات
0
200
20
22
50
292

تنفيذ مرحلة التهيئة والتحضير والحصر لتجمعات السكن العشوائي

2
0
0
3
250
255

1
0
0
0
1
2
4

2
1
1.5
1
2
2.5
10

إصالح نظام البطاقة التموينية

وضع آلية لشمول المستفيدين من نظام الحماية االجتماعية

بناء قاعدة معلومات مشتركة

الشراكة مع منظمات المجتمع المدني

توفير الدعم النفسي واالجتماعي للعائدين الفقراء

وضع آلية دائمة صندوق لتمويل الشمول بشبكات األمان االجتماعي

المجموع

أنشطة حماية اجتماعية فعالة للفقراء
1
1
1.5
1
1
0.5
6

200
15
48

200
15
48

برامج تشغيل كثيفة العمالة

توفير الخدمات الصحية للنازحين العائدين الفقراء

ضمان توفير التعليم األساسي لألطفال العائدين الفقراء

األنشطة المستجيبة للطوارئ
0
0
0
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الكلفة
(مليون دوالر)
140
403
3393

ترميم وإعادة تأهيل مساكن العائدين (**)

المجموع

تمويل أنشطة اإلستراتيجية
منح دولية
(مليون دوالر)
140
403
2083

المجموع الكلي

النشاط

تمويل حكومي
(مليون دوالر)
0
0
1018.03

الصندوق االجتماعي
+قروض محلية أخرى

292
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