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 المستخلص:

 Public – Private Partnership حظي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
باهتمام كبير من قبل معظم الحكومات في العالم وفي مختلف االنظمة االقتصادية، وذلك لما 
للشراكة من دور مهم في عملية ادارة وتوجيه اقتصاد البلد بصورة كفوءة. اذ ان عملية النمو 
تحتاج الى تعبئة جميع الموارد االقتصادية والبشرية في البلد فضال عن الخبرات واالمكانيات 

 المتوفرة في كال القطاعين الحكومي والخاص. 
وفي العراق فان هذه الشراكة تتميز بخصوصية مهمة تتمثل بضبابية الدور الذي 

، ففي الوقت الذي تتجه المؤشرات نحو 2003تضطلع به الدولة في االقتصاد الوطني بعد عام 
تعزيز قوى السوق واعطاء مساحة اكبر للقطاع الخاص اال ان الحكومة الزالت تتدخل بالكثير 
من مفاصل الحياة االقتصادية واالجتماعية االمر الذي يتطلب تسليط الضوء على هذه الشراكة 

 بشكل كبير وتحديد مساراتها المستقبلية وسبل تعزيز دورها في النمو االقتصادي.
، اتفاق العالم في 2015-2000بعد انتهاء االهداف االنمائية لأللفية الجديدة للمدة 

 على تحديد اهداف جديدة للتنمية المستدامة شرعت خطط تنفيذها من عام 2015ايلول من عام 
 عدت خاللها التنمية عبارة عن طيف واسع وليس ان تتجسد في خالة 2030 ولغاية عام 2015

معينة. فالبلدان الفقيرة تضم جيوبا للثراء الفاحش نتيجة التمايز الطبقي وفي الوقت ذاته يوجد في 
البلدان الغنية جيوب للفقر المدقع جراء االزمات المتكررة. لذا فان اهداف التنمية تنظر الى 

 كوكب االرض ككل يتوجب ادارته من خالل خطط منسقة ذو نظرة بعيدة االجل. 
وفي ظل تزايد االعباء الملقاة على الدولة في استدامة توفير الخدمات العامة التي اعتاد 

الجمهور عليها جراء انخفاض اسعار النفط وتدني االيرادات النفطية االمر الذي يلقي بالضوء 
على امكانية القطاع الخاص في التخفيف من هذه االعباء عبر الية الشراكة بالشكل الذي يساهم 

-2015في تعزيز نمو االقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق االهداف المستدامة للتنمية 
2030. 



Enhance the Partnership between the public and private sectors in 
Iraq as a way of development To contribute to achieving the goals 
of sustainable development 2015-2030 
 
Abstract: 

Received the subject of partnership between the public and 
private sectors Public - Private Partnership great interest by most 
governments in the world and in different economic systems, so what 
the partnership an important role in the process of managing and 
directing the country's economy more efficient. As the growth process 
needs to mobilize all the economic and human resources in the country 
as well as the expertise and capabilities available in both government 
and private sectors. 

In Iraq, this partnership is characterized by the specificity task 
Riddler role played by the state in the national economy after 2003, at a 
time trending indicators towards strengthening market forces and give 
more role to the private sector but the government still interferes with 
lots of joints of the economic and social life which requires shedding 
light on this partnership dramatically and identify future paths and ways 
to strengthen its role in economic growth. 

After the end of the Millennium Development Goals for the  period 
of 2000-2015, the world agreement in September 2015 to identify new 
targets for sustainable development initiated implementation of 2015 and 
until 2030 plans which promised development is a broad spectrum and 
not be embodied in a certain aunt. Poor countries with pockets of wealth 
as a result of the obscene caste differentiation, At the same time there 
is in the rich countries, pockets of extreme poverty as a result of 
recurrent crises. Therefore, the development goals look at the planet as 
a whole must be managed through a coordinated long-term plans look. 



In light of the increasing burden on the state in the sustainability 
of the provision of public services that the public accustomed to as a 
result of lower oil prices and declining oil revenues, which sheds light on 
the possibility of the private sector in alleviating this burden through the 
mechanism of the partnership form in which it contributes to promoting 
the growth of the national economy and contribute to the achievement 
sustainable development goals 2015-2030. 
  


