
التنمیة الدولیة مشاریع البنى التحتیة والتي حّسنت وزارةتلقد مّول
إمداد المیاه ألكثر من ملیون شخص وتوفیر الكھرباء ألكثر من 

2010إن كل ھذه المشاریع اكتملت في عام .شخص600,000
ھیأت فرص عمل ألكثر حیث بل المقاولین العراقیین وتم تسلیمھا من ق

.عامل یومي في جنوب العراق100,000من 

رنامج الریادي لتوظیف الشباب والذي قّدم التنمیة الدولیة البوزارةتلقد مّول
شھرین من التدریب المھني وعشرة أشھر من التوظیف في القطاع الخاص 

من الشباب في البصرة، وھذا البرنامج ممكن أن 500المحلي لما یقارب 
.یكون النموذج لحل مشكلة البطالة والذي یمكن تطبیقھ في عموم البالد

P

نعمل في العراقنحنلماذا

.2003منذ عام دولیة في العراقالتنمیة الوزارةالبرنامج الثنائي لبدأ 
متوسط الدخل مع احتیاطي كبیر للنفط والغاز اً بلدالعراقیعتبر 

عندما كان 2007منذ عام مني كثیراً األتحسن الوضع.الطبیعي
ویتمتع العراق اآلن بالحكومة .ھالعنف الطائفي في أعلى مستویات

أن یلعب لى عقادراً قنعتبر العراذلك لف.الثانیة المنتخبة دیمقراطیاً 
العراقوالتطور الذي یسعىلنموّ االدور الرئیسي في الحصول على

إال أن العراق ما زال یواجھ تحدیات كبیرة .إلیھ خالل العقد القادم
:مثل

 دخل معیشي للیوم ك$2ل من من السكان یعیشون بأق%23إن
.الواحد

 تقریر «بلد حسب183من أصل 166إن ترتیب العراق ھو
لمنظمة »مؤشرات تقییم الفساد«بلد حسب 178صل من أ175للبنك الدولي، وترتیبھ ھو »ممارسة أنشطة األعمال

.الشفافیة الدولیة

 العملھم عاطلین عن سنة 29-15منمن الرجال الذین أعمارھم%28إن.

لتدریب اوبسبب القیود الثقافیة واالجتماعیة، ومحدودیة التعلیم ھناك درجة كبیرة من عدم المساواة بین الرجال والنساء
من القوى العاملة في %17، حیث أن النساء العراقیات یمثلّن نسبة مھارات تحد من الفرص المتاحة للنساء محدودیة الو

.فقطالعراق

العراق رؤیتھا لإلصالحات االقتصادیة والحكومیة حكومة وضعتلقد 
، 2014-2010ةالوطنیه التحدیات من خالل خطتھا للتنمیةلمواجھة ھذ

زال االعتماد على المانحین ما,للمساعدة في تطبیق ھذه اإلصالحاتو 
.للمھارات التقنیة والمشورة قائماً 

نا نولكفي ھذا المجالتقدیم المساعدة إن برنامجنا في العراق قد ُصّمم ل
الشركاء اآلخرین والمنظمات ذات العالقات المتعددة ھم أنبنعتقد

األفضل إلعطاء المشورة التي یحتاجھا العراق في المرحلة المقبلة من 
فھم یمتلكون الشبكات والخبرات الالزمة في إدارة المال .النمّو والتطور

غالق أعمالنا الثنائیة في القّطاع الخاص، ولذلك فنحن نخطط إلفي العام و
على الرغم من أن المملكة المتحدة ,2012في نھایة آذار العراق 

.2014ستواصل تقدیم المعونات لتحقیق نتائج في العراق حتى عام 

)DFID(البریطانیةلتنمیة الدولیةاإیجاز عن أعمال وزارة
في العراق

2011-2012
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ملیون طفل عراقي 1.1ألكثر من المقدمة المساعدات اإلنسانیة
میاه الصحیة والتعلیم والرعایةو تسھیل حصولھم على وأسرھم

.الشرب المأمونة

ماذا سنحقق

:على2011/12خالل المساعدة البریطانیةبرنامجسیركز

العامة تعزیز قدرة الحكومة العراقیة على توفیر الخدمات
لشعبھا، من خالل المساعدة في تأسیس مكتب السیاسات العامة، 
وتقدیم مشورة الخبراء لمساعدة الحكومة على إنفاق میزانیتھا 

.على نحو أكثر فعالیة

 ،دعم الحكومة لمعالجة مشاكل ممارسة األعمال التجاریة
العام ي شراكات القطاعوتشجیع االستثمار الخارجي، وتنفیذ 

لتي من شأنھا تحسین تقدیم الخدمات األساسیة في ااصخوال
.جمیع أنحاء البالد

الالزمةالشباب العراقیین وتزویدھم بالمھارات الحرفیة تأھیل

فیھم ما ال بما,موظف و طالب300إن:للحصول على العمل
.امرأة، سینتفعون من فرص التعلیم العالي و التطویر المھني75یقل عن 

ملیون طفل عراقي وأسرھم، وتوفیر فرص الحصول على الرعایة الصحیة  1.1مساعدات اإلنسانیة ألكثر من مواصلة تقدیم ال
325000ألكثر من على میاه الشرب الصالحةمن البنات وتوفیر امكانیات الحصول250000البنین و من 250000ألكثر من 

.طفل عراقي للوصول إلى خدمات التعلیم80000، ومساعدة عراقي

لمنظمات ذات العالقات من خالل احتى بعد إغالق مكتبنا من خالل التمویل الجوھري وسوف نستمر في تحقیق نتائج التنمیة في العراق 
تمویل مستشار من صندوق النقد الدولي في العراق لمساعدة خاللمنو ,المتعددة مثل البنك الدولي واألمم المتحدة واإلتحاد األوروبي

)تجمع المملكة المتحدة لمنع نشوب الصراعات(قوم یوس.وزارة المالیة لتعزیز اإلدارة المالیة العامة، ومن خالل تقدیم الدعم إلزالة األلغام
.مواصلة التركیز على تحقیق االستقرار ومنع نشوب الصراعات في العراقب

سنعمل مع من

وعلى .ھداف الحكومة العراقیة لتقلیل الفقر في العراق من خالل اإلصالحات الحكومیة واالقتصادیةألاودعمإن خططنا تمثل استجابة
إال أننا سوف نستمر في دعم المبادرات مع البنك الدولي 2012الثنائیة في العراق سوف تغلق في نھایة آذار نامن أن عملیاتالرغم 
الجوھریة ناالتنمیة في العراق من خالل مساھماتفي دعمسوف نستمر ,وبإضافة إلى ذلك.2014وق النقد الدولي حتى عام وصند

التنمیة الدولیة ووزارة الخارجیة وزارةالخاص باتدوق البریطاني لمكافحة النزاعنالصة، عن طریقذوي العالقات المتعددشركاءلل
.التنمیة الدولیةالنزاعات في وزارةالشؤون اإلنسانیة واألمنیة وقسمخاللمنوالبریطانیةزارة الدفاعوو

كیف سنعمل

لمراقبة المشاریع المستمرة والعمل 2012حتى آذار بغدادفي في السفارة البریطانیةالتنمیة الدولیةوزارةلموظف تابعسیكون ھناك 
إن النتائج والشفافیة والمساءلة سوف تكون مراكز اھتمامنا ونحن .ي قضایا التنمیةالحكومة العراقیة والشركاء الدولیین فالمشترك مع

.في مجال التنمیةدافعو الضرائب لكل جنیھ قدمھاألمثلاالستخدام عازمون على 

لمزید من المعلومات
www.dfid.gov.uk/iraqالموقع التنمیة الدولیة في العراق، نرجو زیارةوزارةمن اجل الحصول على الشرح المفصل لخطة عملیات 
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