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Paper call  
Second IEN Symposium 10-13 April 2020 in 

Beirut 
 دراساتاوراق حبثية و  لتقدمي  نداء

 2020 نيسان 13-10 :القتصاديني العراقينياشبكة ل للملتقى العلمي الثاين
 :سيكون الرئيسي للملتقى لعنوانا

 فعّالةتنموية /سياسات اقتصاديةاسرتاتيجية و حنو 
 الثاني لميالملتقى العأوالً: الدواعي واالسباب الموضوعية لعقد 

)انظر  2013شباط/آذار  فيفي بيروت  األول االقتصاديين العراقيينة شبكلالملتقى العلمي االول  بعد َعْقد
السنة التالية منتصف  ض العراق فير  عَ ، تَ (توثيق وقائع الملتقى على موقع شبكة االقتصاديين العراقيين

 حزيران العراق في /شمالوسط لمساحات من ابيةاإلره داعشعصابات  لاحتال األولى، زمتين رئيسيتين.أل
. ونتج 2014 /أيلولفي آب النفطتصدير نهيار أسعار افي ابتداء تمثلت اقتصادية مالية/ ثانية،وال .2014

 ةالداخليالسكانية  هجرةالب تمثلت تبعات األولى . فلقدتابعةمتآثار  المزدوجتين زمتينهاتين األاستمرار عن 
 ،عراقشمال ال/في وسط  واألصول اإلنتاجية والبنى المؤسسية البنى األساسية نب منواج خريبوت ةوالخارجي

تمثلت تبعات الثانية بالنقص في تمويل نفقات الميزانية و . واألمنية والسياسية مجتمعيةناهيك عن التبعات ال
هيكل الطبيعة ونمط ن يمتن األز تيهاالتبعات االقتصادية لكشفت وفيما بينهما،  عملة األجنبية.العامة ونقص ال

 .لالقتصاد العراقيالريعي اإلنتاجي/

د العوائد زايالتي اتسمت بت (نياألزمت استمرارحدوث/السابقة ل) 2013-2003ففي خالل السنوات 
نسبة النفطي ب-الناتج المحلي اإلجمالي غير نما ،نماأل اختاللو  العمليات المسلحة، وبالرغم من النفطية
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وملكية "الحكومة العامة"  هي: دة لهذا النموالمول   النشاطات. وكانت أهم سنوياً  (%9) حواليبلغت  ملموسة
)اإلدارة العامة فلقد ساهمت الحكومة العامة . "السلعية-رغي"/ةالنفطي-غيروباقي النشاطات دور السكن 

بينهما في توليد  العامين والضمان االجتماعي والقوات المسلحة( وملكية دور السكن في ما والصحة والتعليم
)عدا الزراعة  األخرى  النفطية-ساهمت األنشطة غيرولقد  .النفطي-أكثر من نصف نسبة نمو الناتج غير

أخرى، لم يساهم بتوليد ما يزيد على ُخمسي نسبة نمو الناتج غير النفطي. من ناحية  والصناعة التحويلية(
 مصادر أهميلة ال تتعدى نسبة نمو السكان. أي كانت مجموع ناتجي الزراعة والصناعة التحويلية إال بنسبة قل

النفطي نشاطات مرتبطة بشكل كبير بإنتاج/تصدير النفط، من خالل الطلب المَول د -نمو الناتج غير
   عامة.المتصل، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنفقات الميزانية ال

نخفاض العوائد النفطية والتخريب أما بعد حدوث/استمرار األزمتين المزدوجتين فلقد كان لتبعات ا
داعش االرهابية، خاصة في المناطق الوسطى/الشمالية وبالذات في  الذي ترتب على احتالل عصابات

الناتج  انخفاضثر بارز في مجاالت البناء والتشييد والزراعة والصناعة التحويلية واالستخدام الحكومي، أ
 2018-2013النفطي خالل السنوات -الناتج غير انخفاضة النفطي. فلقد بلغت نسب-المحلي اإلجمالي غير

انخفاض نواتج البناء والتشييد  نخفاض. وفي هذه السنوات كانت أهم مسببات هذا االسنوياً  (%4-حوالـــي )
من ناحية أخرى، ساهمت نشاطات أخرى  1.لحكومة العامةالتحويلية( وا-والزراعة )وبتأثير أقل الصناعة

، مما خفف بشكل ملموس والخزن  النفطي، خاصة نشاط النقل واالتصاالت-نمو الناتج غير إيجابيا برفع نسبة

                                                           
النفطي للفترة -الناتج غير نخفاضاتفاصيل مساهمة النشاطات في نسبة  في المتن بينلم تُ  2013-2002بعكس الفترة  1

 سبت من مقارنة بيانات الناتج المحلي اإلجماليفي المتن احتُ  نخفاضهات االاتجاويعود ذلك إلى أن . 2013-2018
وهي سلسلة تحتوي أرقام "نهائية"  2018-2013لسلسلة السنوات  ، الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء،)باألسعار الثابتة(

 2017ألرقام  الحق . إن أي تعديل2018و 2017للسنتين  "أولية"وبيانات  2016-2013ابير الجهاز( للسنوات ع)"فعلية" بت
، إلى تحسن في الناتج الزراعي "تصريحات رسمية" تشيرويكتسب هذا األمر بعض األهمية، حيث قد يغير النتائج.  2018و

للقيمة المضافة األولية  األرقامبعكس ما تشير له  . وهذاقالموسم السابمقارنة مع  2018/19الموسم في  خاصة الحبوب،
الصادرة في كانون األول ، بيانات الجهازفي  2017 بعام مقارنة 2018انخفاض في عام من )باألسعار الثابتة( الزراعية 

كالهما أرقام و ، 2013بأرقام  2016ولكن من المناسب أيضًا مالحظة أن مقارنة أرقام  ، على التوالي.2019وشباط  2018
  تن.المبين في الم نخفاضاللتبين اتجاهات مماثلة نهائية، 
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هذا مع  .والحكومة العامة التحويلية-/الصناعةنواتج البناء والتشييد والزراعةمن وقع المساهمات السلبية ل
اجة المتنامية الزيادة كانت أقل من الح، ولكن 2019-2017ئد النفط زادت خالل السنوات مالحظة أن عوا

 .النفطي-الناتج غير انخفاض/في نسبة نموضعف تأثيرها، نسبيًا، قات الميزانية العامة، ومن ثم لتمويل نف
في تحديد ؛ خاصة 2019-2016ببرنامج صندوق النقد الدولي أيضًا االلتزام، عمومًا،  ولقد َقي َد هذا التأثير

 .حكومياإلنفاق االستهالكي العام ومن ثم االستخدام ال

في شح العرض المتوفر من دول  وتمثلت ،التي بدأت قبل ثالثة عقود ،أزمة المياه تفاقمت كما
الجوار، من ناحية، والتبذير في استعماله داخليًا، من ناحية أخرى، كالهما فاقمه بدوره، تواضع السياسات 

 .مجالي العرض والطلب فيلمائية وإدارتها، ا

في  اقتصادية ظهرت أفكارو  مبادئعلى زالت  وال اديةدارة االقتصتوجهات اإل انطوت 2003ومنذ 
 العملية التنمويةفي  /القطاع الخاصالسوق  دورعلى  ممنهجواضح/غير بشكل  بعضها زك   رَ يُ  ددةعوثائق مت

جربة التمع  يتعارض بعضهاسادت توجهات فلقد  .هذه العمليةولة في لدور الد واقعي"اء/ن  بَ "تحديد  بدون و 
لسياسات عامة  كبيرةالهمية األفي  حاليًا، وصاعدة ،/حاليافي السابق ةرأسماليلمختلف الدول، يخية التار 

سواء من خالل االشتراك المباشر أو غير المباشر، أو  تنمية مثمرة،عملية وتحقيق في توجيه  رصينة
غير  ات دولية،لمؤسسعامة ال وصفاتال بعض تبنينتج عن  لذلك. والحمايةاالستثمار واالسناد بكالهما، 

اإلدارة  تقليل فعالية ،2003منذ  فعليًا، ،التطبيقفي ومجتزئة من ناحية فعاليتها في العراق،  مدروسةال
من خالل الميزانية  ،ت، االستهالكي منه بالذاالكلي الطلب مجال "إدارة" علىدورها  ليقتصر االقتصادية

 ،دارة االقتصاديةإلل أهم توجهملموس أصبح  سنوي  مالي فائض الدولةريعي تمتلك فيه اقتصاد . وفي العامة
 ويةالتنماالستثمارية/عملية الب االهتمام بما يتقدم علىباالستهالك  االهتمامهو  ،في ظل هذه المنطلقات

  .وتحسين المناخ االقتصادي عموماً 
 (جادة )في خطط تنموية واضحةالستثمارية االبرامج ال تواضع هذه التوجهات بعاتتكان من و 

في  ،تنفيذ ملموس للبرامج االستثمارية الواردة في الميزانية العامة. وبالنتيجة وتواضعمتوسطة/بعيدة المدى 
 طط التنمية الوطنيةخجدية ومفصلة قطاعيًا وزمنيًا وإداريًا في  ، إنتاجية استثمارية،"خارطة طريق" غيابظل 

 ا:استمر نقص الخدمات العامة )وأفضل مثال عليه ،لتحقيق التحول من اقتصاد ريعي إلى "اقتصاد متنوع"
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 جوانب من وعدم كفاية وتدهور ،عليهاعن مجاراة الطلب  الكهربائية وخدمات التعليم والصحة، الخ( طاقةال
 .لقوة العمل فرص االستخدام غير الحكومي تواضع، و البنى األساسية

تأهيل وتطوير  إعادة ين، قاد التواضع فيبالرغم من التحسن األمني الملموس خالل السنتين األخيرتو 
 لنشاطل غير محابية /ممارساتاستمرار تشريعاتو ، من ناحية، ، الخالبنى األساسية في النقل والطاقة والتجارة

للمنتجات  حماية تعرفة فعالة تواضع مستوى و  ثة،ثالواستمرار الفساد، من ناحية  انية،ثالخاص، من ناحية 
 التبعات التالية: إلى تفاقم/ظهور خالل العقد والنصف الماضية، ، الخ،ةرابع، من ناحية الوطنية

عن القيام  في أسناد العملية التنموية بما في ذلك االحجام والخارجي ف النشاط الخاص الداخليل  خَ تَ  (أ )
 في توليد فرص االستخدام لألعداد المتنامية الداخلة لسوق  الملموسةيات بالمشاريع المنتجة ذات اإلمكان

بتواضعها في دعم ( خطط التنمية الوطنية)بما فيها وفي ظل استمرار اإلدارة االقتصادية  سنويًا. العمل
)بالمعايير  سيقود ذلك إلى تنامي البطالة في وضع يتسم بنمو سكاني عاليقاد و التنمية المستدامة 

 .ني أو الحد منهيسانده تواضع السياسة السكانية المتضاربة بين تشجيع النمو السكا لية(الدو 
، من قبل دة لالستخداماالقبال على القيام بالمشاريع االستثمارية المنتجة والمول   ضعفلنتيجة  (ب )

 ."ماريةاألجنبي "كمقاول" في ما سمي "الفرص االستث مستثمرالمجال لل حَ ت  فُ  النشاطين العام والخاص،
 تمويل، بما فيها /المؤسسات العامةوزاراتمع ال بتنفيذ مشاريع متفق عليهاتقوم الشركات األجنبية  وفيها

للقيام بالمشاريع التي  ،العامةبضمانة الميزانية  ،لهذه الوزارات/المؤسسات العامة كقروض ،إنشاءها
 بالنتيجةو  .إنتاجية وخدميةومشاريع  مشاريع البنى األساسية ويشمل ذلك. عجزت الميزانية عن تمويلها

زيادة  ، بالضرورة،وسيلة لتمويل المشاريع العامة وليس شكل، أساسًا،االستثمار األجنبي، بهذا الأصبح 
 مساهمة النشاط الخاص في العملية التنموية. 

ق يطر  عن العامة-/الميزانيةاستثمارات "القطاع العام"جانب من تمويل  ،، بالمحصلةهذا الوضع تيحوي  (ج )
إلى احتمال ظهور بوادر  يقود في االقتراضوالتوسع استمرار هذه التوجهات  ولكن .االقتراض الخارجي

اقتصادية  جديةبتبعات  ،تتفاقم مستقباًل، نتيجة ارتباط االقتصاد بقروض خارجيةقد أزمة مالية 
 .ةالخارجي ن ُديو يفاء بخدمة العن اإل ، من خالل الميزانية العامة،، حين تعجز العوائد النفطيةواجتماعية

سيدفع إلى زيادة  غير النفطية لتمويل إيرادات الميزانية العامة يةنتاجضيق القاعدة اإلاستمرار ن إ  (د )
من ناحية أخرى، فأن . والتصديرية من خالل التوسع في طاقاته اإلنتاجية)والغاز( االعتماد على النفط 
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 ،ي األحفور من ضمن الوقود  العالم،النفط في  ،عمالنخفاض استا، ومن المحتمل نمو آفاق تباطؤ
بغية الحصول على عوائده قبل اضمحالل  )والغاز( إنتاج النفططاقات و  لزيادةأيضًا بدوره مستقباًل يدفع 

 . في األمد الطويل العالمي استخدامه
قتصادي مستدام يساهم إلى عملية تنمية وتنويع ا هذه التبعات/التوجهاتاستمرار يقود المستبعد أن ومن  (ه)

تقوم عليه الفلسفة االقتصادية للسوق/القطاع الخاص،  فيها النشاط الخاص الداخلي بجزء أساسي، كما
 .2003بعد 

من ناحية أخرى، تثير المشاكل المتعلقة بالمواد الخالفية في الدستور والمشاكل المثارة بين الحكومة 
اكل مماثلة مع المحافظات، خاصة المنتجة للنفط في المستقبل، واحتمال إثارة مش ناإلتحادية وإقليم كردستا

غياب عقد ضغوط ستصب سلبًا في التأثير في فعالية اإلدارة االقتصادية وأداءها مستقباًل. وسيفاقم ذلك إلى 
. وفي سياق متصل، بالرغم من الجهود الكبيرة اجتماعي جامع بين أبناء البلد الواحد في مناطقه المختلفة

بية والمحاوالت الجادة في توحيد اجحة في طرد واالنتصار المؤزر على معظم فلول عصابات داعش اإلرهاوالن
 هذه المحاوالت يضعفها، غير ان 2017/2018البلد على طريق تطبيق احكام الدستور خاصة خالل 

 .استمرار المشاكل والخالفات هذه
سياسات تنموية و ولة إيجاد استراتيجية يصبح النظر في هذه التبعات ومحا فاقوفي ضوء هذه اآل

تناوله  ،وغيرهم من المهنيين ذوي الصلة بالسياسات والعملية االقتصادية ،ادييناالقتص علىبديلة مطلب ملح 
القادم  للملتقى المقترحة مواضيعالو . لذلك كان عنوان التحليل والنقاش للتوصل إلى توصيات بشأنهبالبحث و 

ه حول هذ انيتمحور  2020نيسان  13-10في بيروت/لبنان  فيقتصاديين العراقيين لال عقده المنوي 
 االستراتيجية والسياسات.

للمشاركين لالحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس  أيضاً  ويعتقد المنظمون بأن هذا اللقاء سيوفر الفرصة
 .  شبكة االقتصاديين العراقيين ولمراجعة وتقييم انجازاتها

 ارومتخذي القر  ، عمومًا،بالشأن االقتصادي العراقي لذلك ندعو كافة االقتصاديين والمهتمين
، باللغة العربية أو اللغة (Abstracts) /عروضلبحوث/دراسات/أوراق اتبتقديم ملخص ، خصوصًا،الرسميين

 تشرين الثاني / نوفمبر 30المقترحة التالية في موعد أقصاه  المحاورتندرج في إطار  مجاالتفي  اإلنجليزية،
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، بعد 2020اه نهاية شباط /فبراير ص، في موعد أق/العرضيتم تقديم البحث/الدراسة/الورقةعلى أن  2019
 مقترح.الاللجنة التحضيرية العلمية للملتقى  اقرار الموضوع من قبل

كملف اوفيس وورد مع السيرة  2019تشرين ثاني/نوفمبر  30ترسل الملخصات حتى موعد اقصاه 
 .info@iraqieconomists.net: اإللكتروني العلمية والمهنية بواسطة البريد االلكتروني على العنوان

 نيا: المحاور المقترحة ثا
 الفساد، الدستور، الحوكمة، العقد االجتماعي، الفدرالية

 .الريعية
 .الحوكمة والعقد االجتماعي

 .متطلبات تعديل الدستور
 .الفدرالية وفعالية الدولة

 .الفساد

 االقتصادية دار إلالتنموية وا االستراتيجيات
 متطلبات إدارة وطنية مقتدرة.، المحاصصة والفساد: واقع و اإلدارة االقتصادية
 استراتيجيات التنويع ومتطلباته. :التنويع االقتصادي

 .اإلسكان، المياه، الخاالستراتيجيات القطاعية، الصناعة، الزراعة، 
 .االقتصادية والخطط السياسات

 الخطط االقتصادية. فعالية
 السياسات االقتصادية. فعالية

 والغاز قطاع النفط
 ي.العالم مشهد الطاقة مستقبل النفط فيمستوى اإلنتاج و 

 .العقود النفطيةواقع ومستقبل 
 .بين الحكومة اإلتحادية وإقليم كردستان مشكلة إدارة قطاع النفط

mailto:info@iraqieconomists.net
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 قانون النفط والغاز.
 .المجلس االتحادي للنفط والغاز

 الغاز. مشكلة استمرار حرق 
 العمليات التصنيعية النفطية.

 النفطية/الغازية. المتطلبات المائية للعمليات
 المياه: شح في المتاح وتبذير في االستعمال

 آفاق توفر المياه للعراق.
 .حسن االستعماللتحقيق  الممكنة سياساتالو  تبذير االستعمال في العراق

 ياه.مالخالفات السياسية واالستراتيجية وعالقتها بال
 الستغالل المياه.استمرار ضعف التعاون بين دول الجوار على اإلدارة المشتركة 

 الخاص نشاطال
مراجعة وتقييم نشاط القطاع الخاص في القطاعات االنتاجية )الزراعة، الصناعة، البناء والتشييد( 

 وفي القطاعات الخدمية والتجارية )النزعة التجارية(
 الخاص. نشاطالسياسات االقتصادية: مسح للسياسات المشجعة والمعرقلة لل

 ؟المستدامة والتنمية االقتصادي التنويع قيقحالمساهمة الفعالة في تالخاص قادر على  نشاطهل ال
 ؟الخاص نشاطهوض بالكيف يمكن للدولة الن

 الخاص والمسؤولين عن السياسات االقتصادية في العراق. نشاطبين ممثلي ال   Panelنقاش
 وتقييم المبادرات الحكومية لالصالح االقتصادي السياسات المالية والنقدية والتجارية

 الميزانية العامة والسياسة المالية.
 السياسة النقدية. 

 لصرف الخارجي وسعر الصرف.اسياسة 
 سياسات التجارة الخارجية.

 العمل السكان وسوق 



 
 

  9من  8صفحة 

  العمرية. الفئاتوتطور  النمو السكاني
 سوق العمل: واقع ومحددات سوق العمل في العراق.

 .في سوق العمل العرض والطلب
 واالخطار المجتمعية. البطالة

 ؟سياسات سكانية مناسبة في العراقاستراتيجية و هل هناك 
 األسكان: المشاكل والعالجات

 مسح واقع اإلسكان في العراق.
 العجز السكني. تقدير

 استراتيجيات الدولة.
 أثر العجز في السكن على االستقرار االقتصادي واالجتماعي.

 قادر على تقديم الخدمات العامة للسكان: الواقع واآلفاق. العام-العامة/القطاع-اإلدار  الخدمات العامة: هل
 رباء.هالك

 التعليم.
 الصحة.

 الرعاية االجتماعية.
 الخ.

 ية االقتصاديةمالتنالخدمية في القطاعات دور 

 المصرفي والخدمات الماليةالقطاع 

 الوطني واالجنبي التأمين قطاع

 اعيةالقضايا االجتم
 .2003الريعية وتطور المجتمع منذ 

 .السالم والنزاع االجتماعي ومستقبل سياسات الهوية



 
 

  9من  9صفحة 

 .والمحاصصة السياسية واإلداريةالطائفية 
 وترييف المدينة. العشائرية

 لبعد الوطني.اوسياسات تقوية  تعدد الوالءاتالهوية الوطنية: 
 البيانات االقتصادية

 .مصادر البيانات
 .مل مع البياناتمؤسسية التعا

 .قواعد البيانات وسهولة استخدامها
 الترابط بين مقدمي البيانات.

 مواضيع أخرى؟

 التوصيات

  2020داية عام بيعلن عن مكان الملتقى في ف سو 
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