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 EDFمقابل غري EDF

— أوجه التشابه

التوظيف

ا ملِنح النقدية املرشوطة إىل القطاع

العراقي الخاص خالل جائحة كورونا

موجز السياسة

ال نحو التعايف من
يواجه االقتصاد العراقي طريق ًا طوي ً
العديد من األزمات األخرية بما يف ذلك جائحة كورونا ،اليت
عطلت أسواق العمل والقطاع الخاص طوال  2020و2021
واملتواصلة يف .2022
وتشمل الخيارات املتاحة لواضعي السياسات لالستثمار
الد عم املبارش وغري
يف القطاع الخاص العراقي ،تقديم َ
املبارش للرشكات ،والدعم غري املبارش ،بما يف ذلك مساعدة
املنظمات الداعمة وتحسينات نظام السوق ،والدعم
املبارش املتمثل يف تحسني املهارات والتدريبات أو الدعم
املايل املرشوط وغري املرشوط.
عينة من املشاريع
يقارن التحليل الوارد يف هذا املوجزّ ،
العراقية الصغرية واملتوسطة اليت حازت عىل منحة نقدية
عينة من
مرشوطة من صندوق تطوير املشاريع ،مع ّ
املشاريع الصغرية واملتوسطة اليت لم تحصل عىل نفس
املنحة؛ وذلك بغية معرفة الفروق املهمة يف اسرتاتيجيات
التكيف والنتائج خالل ذروة الجائحة واليت يمكن أن تعزى
إىل املساعدة املتلقاة .والنتائج مأخوذة من التقييم املوسوم
"أداء القطاع الخاص يف حال حصوله عىل منحة نقدية
مرشوطة خالل جائحة كورونا" الذي نرشته املنظمة الدولية
1
للهجرة يف العراق يف ترشين الثاين .2021
بعد مرور عام ونصف العام عىل جائحة كورونا ،أفادت
عينة من أصحاب املشاريع الفائزة بمنحة صندوق
ّ
تطوير املشاريع بتأثري املنحة اإليجابي الكبري عىل اإليرادات
والعمالة مقارنة باملرحلة األوىل لجائحة كورونا يف أواخر
شباط  .2020وحيث أن الغرض األسايس من صندوق
تطوير املشاريع كان يف األصل خلق فرص العمل يف
املناطق الحرضية اليت ترضرت من تنظيم داعش يف
العراق ،تتمثل اآلثار الثانوية للصندوق ،ومنها القدرة عىل
الصمود واالنخراط يف آليات التكيف كترسيح العمال مثالً،
يف تخفيف حا ٍد من خالل مقارنة الفائزين باملنحة مع غري
الفائزين بها .ويشري ذلك إىل أن الدعم املبارش للمشاريع
ال للتطبيق يف العراق ،ملكافحة النتائج
ال قاب ً
قد يكون تدخ ً
االقتصادية السلبية لجائحة كورونا.

1

5

أداء القطاع الخاص يف حال حصوله عىل منحة نقدية مرشوطة
خالل جائحة كورونا.

⅓

من مؤسسات مدعومة و غير
مدعومة من قبل صندوق
تطوير مشاريع ابلغوا عن
تخفيض أعداد العاملين وتأخير
دفع الراوتب بشكل مؤقت

صندوق تطوير املشاريع هو أحد برامج دعم األعمال تابع للمنظمة دولية للهجرة

اإلنتاجية

¾

من املؤسسات الصغرية
واملتوسطة ابلغوا عن تراجع
يف اإلنتاجية واملبيعات
بتوفر او عدم توفر الدعم
من صندوق تطوير املشاريع

املشاكل

مؤسســات صندوق تطوير املشــاريع و مؤسسات
خــارج صندوق تطوير املشــاريع أبلغوا عن
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مؤسسات صندوق
تطوير املشاريع
زادت اعداد
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إحصائيات جمعت يف شباط ( 2020قبيل كوفيد )-19وايار 2021

اظهرت مؤسسات صندوق تطوير املشاريع
قدرة تحمل اعيل مقارنة باملؤسسات
خارج صندوق تطوير املشاريع
حيث بلغت نسبة أقل من
مشاريع خطورت
اإلغالق بسبب
الجائحة

9

%

64

%

جمعت إحصائيات مؤسسات صندوق تطوير املشاريع خالل تموز-آب 2021
و املؤسسات خارج صندوق تطوير خالل شباط-حزيران 2020

إسرتاتيجيات التأقلم
مؤسسات صندوق تطوير املشاريع مقارنة
باملؤسسات خارج صندوق تطوير املشاريع

57
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43
%

%

%
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35
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زيادة جهود
التسويق

%

التجهزي من
مجهزين جدد

%

توفري منتجات
جديدة

%

خفض العمالة
مؤقتا
حجز رواتب
العاملني
تأخري دفع
ديون املالية

إحصائيات جمعت يف حزيران  2020و حزيران 2021
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نظرة عامة عىل السياق
منذ اإلبالغ عن أول إصابة بـ "كوفيد "19-يف  ،2020/2/24عاىن العراق من ثالث موجات
من الجائحة 2.وبحلول كانون األول  ،2021بلغ عدد الحاالت املؤكدة يف العراق  2.1مليون
إصابة مؤكدة ،و 23.867حالة وفاة ،أي بمعدل وفيات قدره .1.1%

الحكومة العراقية املدارس ،وفرضت قيود اً عىل السفر
إىل داخل البالد وداخلها ،وفرضت اإلغالق وحظر التجوال.
وبحلول أيلول  2020خففت الحكومة هذه التدابري األولية،
مما سمح ببعض االنتعاش االقتصادي طوال عام .2021
يف عام  ،2018أطلقت املنظمة الدولية للهجرة يف العراق
صندوق تطوير املشاريع لدعم املشاريع الصغرية واملتوسطة
يف الوصول إىل رأس املال وتحقيق االنتعاش االقتصادي
عىل نطاق واسع يف أعقاب النزاع مع تنظيم داعش .ويقدم
صندوق تطوير املشاريع الدعم املايل للمشاريع الصغرية
واملتوسطة القادرة عىل زيادة اإليرادات وخلق فرص العمل
يف القطاع الخاص يف العراق .وقد تم زيادة التمويل
للمشاريع الصغرية واملتوسطة منذ عام  ،2019ثم ازداد خالل
العامني  2020و ،2021بما يف ذلك التصدي لجائحة كورونا.

ومنذ عام  ،2018تقدم حوايل  60,000صاحب مرشوع
بطلب للحصول عىل منحة صندوق تطوير املشاريع،
بمعدل قبول قدره  .2%وتحتاج املشاريع الراغبة يف
االستفادة من الصندوق إىل اجتياز عملية اختيار تنافسية
يتم فيها اختيار املشاريع ذات اإلمكانات القصوى لتوليد
فرص العمل كفائزين يف صندوق تطوير املشاريع .وقد
حصلت جميع مشاريع الصندوق تقريباً ( )98%خالل
الدفعة األوىل عىل منحة نقدية من املنظمة الدولية
للهجرة .وبلغ متوسط املبلغ الذي حصل عليه كل مرشوع
 13,544دوالر أمريكي .وبشكل عام ،تم رصف  17مليون دوالر
أمريكي ألكرث من  1.000مرشوع صغري ومتوسط ،وظفت
أكرث من  5.000شخص.

 2بلغت ذروة املوجة األوىل يف  4.505( 2020/9/8حالة) ،والثانية يف  )7,757( 2021/4/24واألخرية يف  .)12.734( 2021/8/2كورونا تراكر،2021/12/3 ،
.https://www.coronatracker.com/country/iraq
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ا ملنهجية
خالل الفرتة من  2021/7/26إىل  2021/8/8أجرت املنظمة الدولية للهجرة استطالعاً

شمل  502مرشوعاً عراقياً صغرياً ومتوسطاً .تعمل يف سبع قطاعات ،هي :الغذاء

والزراعة ،والصناعات التحويلية ،والنجارة والبناء ،واملواد الكيميائية واملعدنية ،والخدمات،

والتكنولوجيا ،وقطاعات أخرى.

واستخدمت املنظمة الدولية للهجرة نظاماً خاصاً بحسب
املحافظات الختيار  502مرشوع صغري ومتوسط من
3
بني جميع املشاريع اليت حصلت عىل منحة الصندوق.
وتمت مقارنة تأثري جائحة كورونا عىل هذه املشاريع مع
عينة من  482مرشوع صغري ومتوسط لم يتقدم بطلب
ّ
الحصول عىل منحة صندوق تطوير املشاريع 4.وكانت تلك

املشاريع من نفس القطاعات السبع املذكورة آنفاً ،كما
كانت أيضا جزءاً من دراسة مكونة من أربع جوالت لجمع
البيانات عن أثر الجائحة عىل املشاريع الصغرية واملتوسطة
5
طوال فرتة الجائحة.
يبني الجدول أدناه املشاريع املستفيدة وغري املستفيدة من
صندوق تطوير املشاريع بحسب القطاعات.

الجدول  .1املشاريع املستفيدة وغري املستفيدة من صندوق تطوير املشاريع بحسب القطاعات
ا لقطا ع

املشاريع غري
ا ملستفيد ة

ا لنسبة ا ملئو ية

ا ملشا ريع ا ملستفيد ة

ا لنسبة ا ملئو ية

الغذاء والزراعة

180

37%

130

26%

99

21%

85

72

15%

70

14%

0.4%

18

4%

الصناعات التحويلية

39

قطاعات أخرى

6

املواد الكيميائية واملعدنية

84

17%

املجموع

482

100%

النجارة والبناء
الخدمات

التكنلوجيا

2

8%
1%

104

21%

71

14%

24

502

17%

5%

100%

مالحظة :عدد املشاريع غري املستفيدة هو  ،482وهي نموذج فرعي من أصل  893مرشوع يف الجوالت األربع من الدراسة ضمن نفس القطاعات
كما هو الحال يف عينة صندوق تطوير املشاريع.

تختلف كال املشاريع املستفيدة وغري املستفيدة من صندوق
تطوير املشاريع من حيث خصائصهما امللحوظة .حيث يأيت
كل نوع من املشاريع الصغرية واملتوسطة من عينة مختلفة.
ولوحظ يف  30%من املشاريع الصغرية واملتوسطة اليت
شملتها الدراسة ،وجود مدراء يف نس  35سنة أو أقل؛ يقابلها

 3%فقط من املشاريع غري املستفيدة من الصندوق ،فيها
مدراء من هذه األعمار .كما إن  17%من املشاريع املستفيدة
من صندوق تطوير املشاريع تديرها نساء .ويف املتوسط،
تقدر قيمة املشاريع املستفيدة من صندوق تطوير املشاريع
بضعف قيمة املشاريع غري املستفيدة من الصندوق.

للعينة بني  350و 650موظفاً لتقدير متوسط تقليص قدره أربعة موظفني بقدرة  80%ومستوى ثقة إحصائية قدره .95%
 3تم حساب الحجم األمثل
ّ
 4تم التصميم بحسب املحافظات العراقية .واملشاريع الـ 482هي مجموعة فرعية من  893مرشوع غري مستفيد من صندوق تطوير املشاريع.

 5تعترب العينة املكونة من  893مرشوعاً جزء اً من دراسة مشرتكة أجرتها املنظمة الدولية للهجرة ومنظمة األغذية والزراعة ومركز التجارة
الدولية بعنوان تأثري جائحة كورونا عىل املشاريع الصغرية واملتوسطة يف العراق .ويمكن االطالع عىل التقارير وصحائف الحقائق من كل جولة
من جوالت البيانات األربع من خالل هذا الرابط.http://edf.iom.int/Home/CovSME :
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أداء املشاريع الصغرية واملتوسطة ،األيدي العاملة واإليرادات واإلنتاج
األيد ي العاملة
أثرت التدابري الرامية إىل التخفيف من تفيش جائحة كورونا
تأثرياً كبرياً عىل سوق العمل .فقبل أول حالة كوفيد،19-
كانت املشاريع املستفيدة من صندوق تطوير املشاريع
توظف سبعة عمال ،وكانت املشاريع غري املستفيدة من
كمعدل .ويف
صندوق تطوير املشاريع توظف ستة عمال
ّ
أواخر عام  ،2021كانت املشاريع املستفيدة من صندوق

تطوير املشاريع قد وصلت إىل مستويات تشغيل أيدي
عاملة أعىل مما كانت عليه قبل الجائحة (من سبعة إىل
تسعة عمال) يف حني واصلت املشاريع غري املستفيدة من
صندوق تطوير املشاريع توظيف عدد أقل من العمال (من
6
ستة إىل خمسة عمال بحلول أيار ( )2021انظر الشكل . )1

الشكل  .1متوسط عدد العمال
9,33

10,00

7,36

7,42

4,73

ﺗﴩﻳــﻦ اﻟﺜــﺎﱐ 2020

5,79

4,00

اﳌﻌﺪّ ل

6,00

5,01

أﻳــﺎر 2021

8,00

2,00

ﺷــﺒﺎط 2020
ﻗﺒــﻞ اﻟﺠﺎﺋﺤــﺔ

اﳌﺸــﺎرﻳﻊ ﻏــﲑ اﳌﺴــﺘﻔﻴﺪة
ﻣــﻦ اﻟﺼﻨــﺪوق
اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﳌﺴــﺘﻔﻴﺪة
ﻣــﻦ اﻟﺼﻨــﺪوق

0,00

مالحظة :يشمل املتوسط املوظفني بدوام كامل ودوام جزيئ.

اإليرادات
للحد من تفيش جائحة كورونا
أدت القيود املفروضة
ّ
إىل انخفاض يف إيرادات املشاريع الصغرية واملتوسطة
املستفيدة من صندوق تطوير املشاريع .إذ انخفض
متوسط اإليرادات الشهرية من  7,411دوالر أمريكي إىل
 6,423دوالر أمريكي بني شباط (ما قبل جائحة كورونا
وترشين الثاين  .2020وبعد تخفيف اإلغالق ،تجاوزت إيرادات

املشاريع الصغرية واملتوسطة املستفيدة من صندوق
تطوير املشاريع األزمة ووصلت إىل متوسط إيرادات بلغ
 8.375دوالر أمريكي بحلول أيار  .2021ورغم أن املشاريع غري
املستفيدة من صندوق تطوير املشاريع شهدت انتعاشاً
متواضعاً يف نهاية عام  ،2020إال ّ أنها لم تعد إىل مستويات
إيراداتها قبل الجائحة.

الشكل  .2متوسط اإليرادات الشهرية للمشاريع الصغرية واملتوسطة
$8.375

$6.423

$6.178
$3.691

أﻳــﺎر 2021

ﺗﴩﻳــﻦ اﻟﺜــﺎﱐ 2020

$8.000
$6.000
$4.000
$2.000

ﺷــﺒﺎط 2020
ﻗﺒــﻞ اﻟﺠﺎﺋﺤــﺔ

اﳌﻌﺪّ ل

$4.144

$7.411

$10.000

اﳌﺸــﺎرﻳﻊ ﻏــﲑ اﳌﺴــﺘﻔﻴﺪة
ﻣــﻦ اﻟﺼﻨــﺪوق
اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﳌﺴــﺘﻔﻴﺪة
ﻣــﻦ اﻟﺼﻨــﺪوق

$0

ال لكل امرأة بحلول
 6ارتفعت نسبة املوظفني الذكور إىل اإلناث بعد جائحة كورونا يف املشاريع غري املستفيدة من صندوق تطوير املشاريع ( 21رج ً
أيار  )2021لكنها بقيت كما هي مستقرة يف املشاريع املستفيدة من صندوق تطوير املشاريع ( 5رجال لكل امرأة بحلول أيار .)2021
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ا النتا ج
شباط  2020وتموز أو آب 2021؛ يف حني شهدت  74%من
املشاريع غري املستفيدة من صندوق تطوير املشاريع هذا
االنخفاض بني كانون األول  2020وحزيران .2021

شهدت كال املشاريع املستفيدة وغري املستفيدة من صندوق
تطوير املشاريع انخفاضاً يف اإلنتاج أو املبيعات منذ بداية
الجائحة .إذ شهدت حوايل  77%من املشاريع املستفيدة من
صندوق تطوير املشاريع انخفاضاً يف اإلنتاج واملبيعات بني

القضايا األخرى اليت تواجهها القطاعات
اإلغالق املؤقت

خطر اإلغالق الدائم

أثرت تدابري اإلغالق املؤقت عىل املشاريع املستفيدة من
صندوق تطوير املشاريع ( 89٪يف تموز أو آب )2021
واملشاريع غري املستفيدة من صندوق تطوير املشاريع (86٪
يف حزيران  2020و 39٪يف حزيران  .)2021وواجهت جميع
املشاريع قضايا أخرى مماثلة ،كانخفاض االستثمارات؛
وانخفاض يف الخدمات اللوجستية؛ وعدم دفع بعض
العمالء للفواتري (انظر الشكل .)3

أبلغت  9%فقط من املشاريع املستفيدة من صندوق
تطوير املشاريع عن قلقها من اإلغالق الدائم .ومن بني
تلك املشاريع املعرضة إلغالق أبوابها ،أفاد  58%منهم أنهم
يجهلون مىت يمكن أن يحدث ذلك 7.يف حني يعترب 64%
من املشاريع غري املستفيدة من صندوق تطوير املشاريع
عرضة لإلغالق الدائم يف حزيران  ،2020واعتربت  25%نفسها
عرضة لخطر اإلغالق يف حزيران ..2021

الشكل  .3مشاكل أخرى نجمت عن الجائحة والقيود ذات الصلة بها
100%

89%

86%
80%

60%

48%

44%
38%

38%

اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﳌﺴــﺘﻔﻴﺪة
ﰲ ﺗﻤــﻮز أو آب 2021

ﻋــﺪم د ﻓــﻊ ﺑﻌــﺾ
اﻟﻌﻤــﻼء ﻟﻠﻔﻮا ﺗــﲑ

10

35%

24%

24%

7

39%

35%

40%

20%

اﳌﺸــﺎرﻳﻊ ﻏــﲑ اﳌﺴــﺘﻔﻴﺪة
ﰲ ﺣﺰﻳــﺮان 2021

اﻧﺨﻔــﺎض اﻟﺨﺪﻣــﺎت
اﻟﻠﻮﺟﺴــﺘﻴﺔ

اﳌﺸــﺎرﻳﻊ ﻏــﲑ اﳌﺴــﺘﻔﻴﺪة
ﰲ ﺣﺰﻳــﺮان 2020

اﻧﺨﻔــﺎض
اﻻ ﺳــﺘﺜﻤﺎرات

إﻏــﻼق ﻣﺆﻗــﺖ
ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻳﻊ

يدعي  34%منهم أن عمليات اإلغالق قد تحدث يف األشهر الستة التالية أو أكرث بعد املقابلة بني تموز وآب.
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اسرتاتيجيات املشاريع الصغرية
واملتوسطة ملواجهة جائحة كورونا
تهدف االسرتاتيجية األساسية للمشاريع املستفيدة من
صندوق تطوير املشاريع ،إىل زيادة جهود التسويق ()57%
واملصادر من املجهزين الجدد ( )46%وانتاج منتجات
جديدة بهدف زيادة املبيعات خالل فرتة الجائحة ( .)43%أما
االسرتاتيجية الرئيسية اليت تبنتها املشاريع غري املستفيدة من
صندوق تطوير املشاريع ملواجهة الصدمة االقتصادية اليت
تسببت بها الجائحة ،فتمثلت يف خفض العمالة مؤقتاً ،بما
يف ذلك حجز األجور والرواتب ( 35٪يف حزيران  )2020وطلب
التساهل يف دفع االلتزامات املالية ( 29٪يف حزيران .)2021

وكان لثلث املشاريع املستفيدة من صندوق تطوير املشاريع
تقريباً التزامات مالية ( )28%بني بداية الجائحة وبني تموز
– آب  .2021ومن بني املشاريع الصغرية واملتوسطة اليت
عليها ديون ،كانت الشيكات اآلجلة هي الوسيلة الرئيسية
للحصول عىل الدعم املايل ( )19%يليها االقرتاض من
األصدقاء واألرسة ( .)8%ويف الوقت نفسه ،تكبد أكرث من
نصف املشاريع غري املستفيدة من صندوق تطوير املشاريع
ديوناً رسمية أو غري رسمية خالل فرتة الجائحة 50% :بحلول
حزيران  ،2020و 67%بني كانون األول  2020وحزيران .2021

نمذجة لوحة البيانات
العينتني ،تمت صياغة نموذج
نظراً لالختالفات الكبرية بني
ّ
لوحة بيانات خاص باملشاريع املستفيدة وغري املستفيدة
من صندوق تطوير املشاريع بهدف توسيع نطاق الدراسة
ال إحصائياً ألداء أصحاب املشاريع
الوصفية لتشمل تحلي ً
الصغرية واملتوسطة خالل جائحة كورونا .يبني العمود 1
يف الجدول  2أدناه ،إن املتغري التابع هو اإليرادات بالدوالر
األمريكي .وعىل غرار النتائج الواردة يف البيانات األولية،
يظهر النموذج أن املشاريع املستفيدة من صندوق تطوير
املشاريع حققت إيرادات شهرية أكرث بمقدار  1.605دوالر
أمريكي مقارنة باملشاريع غري املستفيدة من صندوق
تطوير املشاريع بني شباط  2020وأيار  .2021أما العمود

 2من الجدول ،فهو متغري تابع يمثل عدد املوظفني .كما
أبلغت املشاريع املستفيدة من صندوق تطوير املشاريع
عن مو َ
ظفني اثنني أكرث من املشاريع غري املستفيدة من
صندوق تطوير املشاريع خالل نفس فرتة الدراسة (1.6
موظف) .يتحكم كال النموذجني يف جنس صاحب املرشوع،
اعتماداً عىل متغري ثنايئ للحصول عىل مدير أصغر من
 35سنة ،ومتغريات صورية للتجارة املحلية أو املناطقية أو
الوطنية؛ وقيمة ثابتة .ويشمل النموذج أيضاً اإليرادات
والتوظيف يف فرتة ما قبل جائحة كورونا .وأخرياً ،يتضمن
النموذج تأثريات ثابتة عىل الشهر واملحافظة والقطاع.

الجدول  .2اإليرادات واملوظفون يف املشاريع املستفيدة وغري املستفيدة من صندوق تطوير املشاريع
نموذج لوحة البيانات
ا ملتغريا ت ا لتا بعة

( )1
اإليرادات (دوالر أمرييك)

( )2
ا ملو ظفني

متغري صوري يساوي واحد للمشاريع
املستفيدة من الصندوق

)652( **1,605

)0.5( ***1.6

ثابت

)2,715( -1,681

)0.8( -0.0

املالحظات

1,948

1,948

رقم التعريف املميز

974

974

ُمعامل التحديد

0.48

0.6

مالحظات :يجمع النموذج بني املشاريع املستفيدة وغري املستفيدة من صندوق تطوير املشاريع .لوحة البيانات متوازنة جد اً ،مما يعين أن
النموذج يشمل فقط ماليك املشاريع الصغرية واملتوسطة اليت أفادت بمعلومات خالل ثالث فرتات زمنية :شباط  2020وترشين الثاين 2020
وأيار  .2021يتحكم كال النموذجني يف جنس صاحب املرشوع ،اعتماداً عىل متغري ثنايئ للحصول عىل مدير أصغر من  35سنة ،ومتغريات صورية
للتجارة املحلية أو املناطقية أو الوطنية؛ وقيمة ثابتة .ويشمل النموذج أيضاً اإليرادات والتوظيف يف فرتة ما قبل جائحة كورونا .وأخرياً ،يتضمن
النموذج تأثريات ثابتة عىل الشهر واملحافظة والقطاع .ويظهر املتغري الثنايئ العالقة بني املشارك يف صندوق تطوير املشاريع واإليرادات أو
العمالة .هناك أخطاء قياسية قوية يف األقواس والكتلة عىل مستوى املحافظة.
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الخاتمة والتوصيات
حيث أن معظم برامج ريادة األعمال تركز عىل بناء القدرات واإلرشاد كمفتاح لدعم

القطاع الخاص ،فإن املنح النقدية املرشوطة من خالل برنامج صندوق تطوير املشاريع
تمثل استثمارات القطاع الخاص مبارشة إىل الجهات الفاعلة املحتملة يف السوق،
مما يحفز االنتعاش.

ورغم أن هناك أدلة ضئيلة يف الوقت الراهن عىل أن آثار
استثمارات القطاع الخاص يف سياقات ما بعد الرصاع ال
تزال قائمة بعد دفع املنح ،يقدم ذلك بعض األدلة عىل أن
اآلثار قد تستمر عندما يكون تحديد املشاريع املحتملة ذات
النمو املرتفع أمراً ممكناً .قد تكون املنح النقدية املرشوطة
للمشاريع أداة فعالة محتملة للصمود االقتصادي يف
مواجهة الضائقة االقتصادية النسبية؛ مما يمثل فرصة
قابلة للتوسع يف سياقات دول أخرى خارج العراق.
ونظراً لنطاق االستجابات املحتملة للربمجة اليت يمكن
أن تستخدمها املنظمات اإلنسانية لتعزيز تنمية القطاع
الخاص ،ينبغي عىل املمارسني أن ينظروا يف زيادة استخدام
املنح النقدية املرشوطة للمشاريع الصغرية واملتوسطة.
وعالوة عىل ذلك ،ينبغي عىل املمارسني أيضاً أن ينظروا
يف استخدام املنح النقدية املرشوطة للقطاع الخاص كآلية
رئيسية لدعم العمالة والوظائف الطويلة األجل واملستدامة.
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الهشة والبلدان
وبالنسبة لصانعي السياسات يف البلدان
ّ
املترضرة من النزاعات ،فإن أحد األهداف الرئيسية هو
تحفيز االقتصاد والعمالة لدعم املشاريع وفرص العمل
والدخل .وينبغي عىل املانحني والحكومات أن يدعموا
ويقيسوا إنجازات التحويالت النقدية املرشوطة للمشاريع
الصغرية واملتوسطة .وينبغي عىل املانحني أن يواصلوا
زيادة حجم املعونة املوجهة إىل تنمية القطاع الخاص اليت
تقدم من خالل املنح النقدية املرشوطة .ويواجه االقتصاد
ال نحو التعايف من األزمات العديدة
العراقي طريقاً طوي ً
األخرية ،لكن املشاريع املستفيدة من صندوق تطوير
املشاريع أبلغت عن نشاط اقتصادي أعىل مما كان عليه
قبل الجائحة .ويف السياقات اليت تكون فيها العمالة غري
رسمية وغري مستقرة إىل حد كبري ،يمكن للربامج اليت تركز
نمو املشاريع ،بغض
عىل التوسع الكثيف العمالة أن تعزز
ّ
النظر عن الصدمات السياسية واالقتصادية غري املتوقعة
(كالصدمات اليت نجمت عن جائحة كورونا).

املنظمة الد ولية للهجرة – العراق
iraq.iom.int
iomiraq@iom.int
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