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 مالمح االصالح االقتصادي الكلي-١
 

مازال العراق الذي يشكل النفط فيه  رراةهن ن هك مكتنهان النهامح المالجها ا، مهالا  
امهههار مرالجهههن منمتيهههن الاقهههمن تمفمهههرق طهههرق كةيهههر لجم جههه   جههه  ريعيهههن الاليههها  
ا،رم ههاةين  مهها يمطجهه  ا ههاة  المههتازا فهها مقههاامان الةطا ههان الالةيةيههن فهها النههامح 

منتيهها ا،رم ههاةي فههالةتم العامجههن المالجهها ا، مههالا الهها،غ تةجههتو رههةر ممههتازا مهها ال
الما يش جها الةطا يا الزرا ا تال نا ا المالتيجا ة ض النظر  ا المجكين )قتاء 

ما رت  العمل العرارين الةال هن  ٪٣٧رراةن  مأخذ فإنهااكانن الكتمين ار خا ن ااجين( 
غ ةنالت  ةل م هة تةالمةا  مجيتا  امل  اطل فعالغ. ٥ ٢مالييا نقمن ما ةينهر  ١٠الاليا

مقاامن الةطا يا المذكتريا فا النهامح المالجها ا، مهالا ) يهر النفطها( ، مم هاتز 
ما النشاطان الممةةين مهرمةط ةةطهاا الخهةمان تاها خهةمان  ٪٨٦ما يعنا اا  ٪١٤

ا جةههها يههعيفن ال ههجن ةالنشههاطان المنم ههن الالةيةيههن ت،قههيما الةطهها يا ا،قاقههييا 
فأمهار العهراق فر هن فها المنميهن الممتازنهن لجقهنتان   الزرا ن تال نا ن المالتيجيهن.

اقم الل الرافعهن الماليهن النا مهن  إل العشر الةاةمن ممطج  ا،قمثمار ا،مثل المفيا 
منتيا ا،رم اة الالةيةها لجعهراق  إل  ا  تائة النفط تم ا ةاا الرااا ةشكل يؤةي 

 ذلك 
 

 ةاقهمخةارتلهت ا الراةها قهتاء رةل اا يمت ل العالر كثيهراغ فها معطيهان الع هر المكن
م ههفير العههالر مهها ا،نةعاثههان الكرةتنيههن ةمت هه  امفاريههن ةههاري   أتالطارههن المم ههةة  
   ذلك ةإا نعظر ما منتيا ا،رم اة الالةيةا ةترهن مةكهر مها٢٠٥٠لجمناخ الم  العار 

الزرا يههن  لههضرضل  أطههالق مةههاةر  الممجههك المنههمح تيةميهها العمههل ةمهها يههأما  اأ
غ تمقههيل مالتيهل المجكيهان  اتال نا ين تيكهتا الممجهك مراتنغه ةشهرتط ا،نمهاا الزامها

مالكيا منم يا  هةة  نهة الالا هن ت جه  تفهر اطهاران رانتنيهن ، مقهمح ةهالمرةح  إل 
 ج  القا  انما ين ا،رض ليكتا الممجك الُمنمح شرار  اطهالق النهيهميا الزرا يهن 

 ا هن فها النهامح المالجها ا، مهالا ) يهر النفطها( المها ،فمقاامن الزر تال نا ين. 
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مشههكل خجههالغ كةيههرا إزاء  ههةة العههامجيا فهها الةطههاا الزرا هها تالههذيا  ٪١٢مم ههاتز 
 ٨-٧   جهه ة، مزيههمهها ا مههالا الةههت  العامجههن تفالالههن ارض  ٪٢٢نقههةمهر مةههار  

 ٢٨  ماليههيا ةتنههر فهها كههل متقههر مهها ارايهها الههةالة ال ههالالن لجزرا ههن المةُههةر  
مها رهت  العمهل  ٪١٦ناايك  ا ال نا ن المالتيجين الما مش ل لتالهةاا  مجيتا ةتنر. 
 ما النامح المالجا ا، مالا ) ةا النفط(.  ٪٥ ٢-٢مقهر ا، ةالتالا  العرارين ت،

 
اما الثانا  فهال ةهة مها رةهط  تائهة المال هيل اليهريةا تمخ ي هها مالةيهةاغ لممتيهل 
الةطا يا الزرا ا تال هنا ا  ذلهك ةمهنح رهرتض ميقهر  لجمهزار يا تال هنا ييا 

) ههنةتق اليههرائ  ائنمههائا(  جهه  اا يههة ر ال ههنةتق ةمههتارة ماليههن قههانة  ةاقههر 
مم هةة ينقه ر مها مطهتر اخرم  يرافر ذلهك ةرنهامح ة هر الكهتما مهةرت  ةعنايهن ت

 الةةران ا،نما ين لجةالة فا الةطا ان الالةيةين.

 
ترةهط الممتيهل ةاليهرائ   ةائنمهاااا مثل اذه المت هان المها مةميها رةهط الممجهك 

،ةة اا مقهر كجها فا مالفيز نهين م نعين تزرا يهن اائجهن فها نهايهن العةهة الالهالا 
 ةةايان العةة الةاةر. أت

 
 ار النهين تالمش يل لجزرا هن تال هنا ن العراريهن يهما ةهرامح  ٢٠٢٢ليُكا العار 

ممكامههل معههها الةنيههن المالميههن الالكتميههن فهها م هها،ن الههري تالةههزل تا،رتاء المخمجفههن 
ا،نما يههن تةنههاء قههتق  مههل ممتازنههن  نلالقههمخةاماتكههذلك مههتفير م ههاةر الطارههن 

ينة ها اا يكهتا  ٢٠٣٢-٢٠٢٢فالعةهة   ية مها نظار   ري لجمأمينهان ا، مما يهن.
غ تم هههفر فيههه  الةطالهههن  غ تررميههها غ ت هههنا يا  ةهههة المنتيههها ا،رم هههاةي لجعهههراق زرا يههها
تمشكالمها الخطير  رةل اا ي فر العهالر ا،نةعاثهان الكارةتنيهن تمالهتل الطجه   جه  

غ. غ  اةيا  ير اقمرامي يا  المشمةان النفطين ليكتا طجةا

 
رةل اا يةخل العالر تيمت ل فا  هذتر  تاكذا  فاا لجعراق فر ن مممة لعشر قنتان

ةهةائل الطارهن المم هةة  المخمجفهن لم هةح كجهك انما هها  أالثتر  ال نا ين الراةعن تمةة
ارههل مهها كجفههن انمههاا الههنفط الخههار )الثههرت  النايههةن المهها ارمههةط اقههمخةامها ةههالثتر  

 تالم  ا،ا(.  يالفيكمترةاا الع ر إال نا ين الثانين 
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فيمكا لمالقا اقعار النفط فا المقمةةل المنظتر تمالةر مةاخيل طيةن لجةالة اا مةجهل 
 ه  ا،رم هاة تلكها نالها مجزمهتا ةخطهن أتما الا،ن العهتز الشهةية تمهنعع ةعهض 

منمين  شرين مؤق  لمتظيك  تائة النفط فا اقمثماران مممص رتم ةشرين ممناميهن 
 مةار المأثير العنيهك الهذي رهة يهن ر خذيا ةا،آ ما ةتا يياا فرص  مل مقمةةالغ. 

نقهةن  هفر مها ا،نةعهاغ ال هازي ةالجهتل العهار  إله  ها الههةك المرقهتر ةالت هتل 

 ت ج  تفر م اةر منظمن الطارن الةتلين. 2050

 
 البديل االستراتيجي المساند في تنويع االقتصاد -٢
 

كجها العهالما  مها ن هك ائنمهاا ال أكثهر إله اا ال ن أتةك ما انماا النفط قمرمفا 
اليههغ اا م هيههزان الههنفط تال ههاز قمةم ههر  جهه  ةتل  هه ير  ارههل  ههةةاغ تاا الههةخل 

  % مةريةا خهالل العةهةيا الةهاةميا.75القنتي لجفرة ما مةيعان النفط رة يهةط ةنقةن 

 ت جي  فإا امامنا شعار 

 
)كل دوالر ريعي يزيد فوق الحاجات االجتماعية واالنساانية الملحاة يجان اذ يا  ن 

   التشغيل المنتج والمولد للدخل( إلى
 
مار العراق فر ن  ةة ما الزما )ما ا،ا تالمه  مطجها ثالثينيهان الةهرا الالهاةي أف

تالعشههريا الههرااا( فهها المالههتل نالههت ا،قههمثمار المنههمح فهها ثههالغ م هها،ن ممةةمههن  
ا  الزرا ههن التاقههعن ذان المههرةتة النةههةي العههالا مهها مطههتير مشههاريا الةنيههن لهمههأت

المالميهههن الممعجةهههن ةمنظهههير الميهههاه تالهههري تال هههنا ن الزرا يهههن اي م هههنيا مهههةخالن 
الزرا ههن تمنم امههها  جهه  نالههت تاقهها كمهها يؤكههةاا الخةيههر الزرا هها الههةكمتر مهههةي 

 الةيقا.

 
لمتفير رافعهن ممتيهل ايهافين تمقهانة  لجهنفط ثانيهما  ا،قمثمار المعةنا تال يتلت ا 

 ت،قيما فا الفتقفان تالقجيكتا تالكةرين ت يراا. 

 
تثالثهما تاخيراغ  العمل  ج  م ييهر الةنيهن المالميهن الررميهن ةشهكل  هذري لكهل منهاالا 

 الاليا  ةتا اا نفةة  متة الةالة الفةري )الكهرةاء تالنةل ا،قمرامي ا(.
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غ  تازاء ما  -٣ مةةر فالةة ما ايكجن القتق التطنين تا اة  منظهير مؤققهامها اي خماما

خجههر )القههتق المههنظر( ليههؤةي ةتر الشههراكن ةفائيههام  الماليههن تالمةنيههن تالرياةيههن فهها 
فجهمكا القهنتان   رقر تمنفيذ  تر  العراق ا،رم اةي المقمةل  ا المةعين النفطيهن.

ةعهة ارةعهن  ةهتة مها الالشهاء ل لجعهراق تاا ةمثاةهن  ةهة المنميهن اأ ٢٠٣٢-٢٠٢٢
 اما نزت،غ  مما يعةة مشهكجما العمهل  ١٩فا أمن شاةن ةان ن ك قكانها ةيا العمر 

 الخرتا من . ةة االذي  الز ا نتا، الن فا الترن نفق  تات  نر 
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