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يكشف عن وثيقة قدمها قبل عام ألى رئيس د. ليث كبة 
الحكومة المكلف حينها السيد عادل عبد المهدي حول 

  الشروط اعشرة االزمة لنجاح البرنامج الحكومي
 

 أالحبة القراء
في ضوء الجهود الحالية الرامية الى تشكيل حكومة انتقالية والثراء المداوالت العامة عن صناعة 

المستقبل نضع بين أيديكم نص وثيقة قدمناها قبل عام إلى رئيس الحكومة المكلف حينها السيد عادل عبد 
  في الوثيقة عشرة شروط الزمة لنجاحالمهدي وتمت اإلشارة إليها في البرنامج الحكومي.  

 .البرنامج ولألسف لم يجري العمل باغلب فقراتها
 

 المبادرة المجتمعية لدعم البرنامج الحكومي
 خالصة تنفيذية عن شروط النجاح

 
 مدخل

هذه الخالصة جزء من أوراق المبادرة وهي ثمرة ستة أشهر من لقاءات مكثفة منهجية إلنجاح البرنامج 
تواصل فريق المبادرة المجتمعية مع القيادات االولى والوسيطة في الوزارات والهيئات الحكومي. 
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ودوائر الدولة المختلفة ومراكز بحثية ومنظمات مختصة، وعمل مع األمانة العامة لمجلس الوزراء. 
أسهمت اللقاءات في رسم صورة واضحة عن مواطن الخلل والفساد التي تعيق عمل الحكومات وتتسبب 

 .هدر ونهب المال العام وتعثر عجلة االقتصاد والتنمية في العراق في
حددت المبادرة عشرة عوامل حرجة في عمل اغلب الوزارات تعد معالجتها مقدمة الزمة لنجاح برنامج 
الحكومة المقبلة في مهامها األساسية نحو زيادة األمن الشامل والتنمية المستدامة وخدمة المواطن. راعت 

إمكانية معالجتها في السياقات السياسية واإلدارية الحالية في الدولة. نسقت أمانة رئاسة مجلس  المبادرة
الوزراء عمل المبادرة مع الوزارات، وتقوم أيضا بمواءمة توصيات المبادرة مع خطط الوزارات ضمن 

  .االستراتيجية الكلية لمجلس الوزراء والمنهاج الحكومي
 

 لبرنامج الحكوميالعوامل الحرجة إلنجاح ا
 

 عقد السلطة .1
تقدر المبادرة تعقيد التداخل الحالي بين المجال السياسي )الكتل في البرلمان( والتنفيذي )هيئات الحكومة 

والوزارات( وتداعيات ذلك على األداء العام لماكنة الدولة العراقية وتشدد على المعالجة البناءة لهذا 
 .نجز الحكومة برنامجهاالتداخل وتعده شرطا جوهريا كي ت

حددت المبادرة إشكاليات التداخل وتدعو الى " عقد سلطة" لتنظيم العالقة بين رئيس الوزراء واألحزاب 
السياسية الممثلة في البرلمان وتمييز مساراتهم بما يضمن اإلشراف على أداء الحكومة من قبل ممثلي 

لة في اختيار وقيادة الوزراء إلنجاز البرنامج الشعب وتمكين رئيس الوزراء من تحمل مسؤوليته الكام
 .الحكومي

 
  أولوية مشاريع السنة االولى -2

اهتزت ثقة المواطنين بالدولة بسبب قلة المشاريع المنجزة ورداءة األداء الحكومي وشياع الفساد وهدر 
ة ثقة المواطنين بالدولة المال العام. لذا تشدد المبادرة على إنجاز برامج ملموسة في السنة األولى الستعاد

 :ودعم االصالحات وتحسيسهم باألثر الملموس السريع للبرنامج الحكومي من خالل
 (فك اختناقات عاجلة وإنجاز انفراجات مهمة في القطاعات الحيوية )األمن، الطاقة، الصحة والتعليم

الخدمات العامة وبفترة  رفع جودة معامالت دوائر الحكومة وتقديم تسهيالت حيوية للمراجعين وتحسين 
 .قياسية

  إعطاء األولوية الى اكمال المشاريع الحيوية المتعثرة
 

 تمكين رئاسة الوزراء -3 
السلطات التنفيذية المركزية في الدولة الى رئاسة الوزراء والهيئات المستقلة  2005وزع دستور 

لوزراء على قمة هرم ومجالس المحافظات وأعطى صالحيات واسعة الى الوزراء ووضع رئيس ا
 السلطات التنفيذية ضمن قواعد وموازنات لضبط االداء ورقابة كل منها. لكن األداء الحكومي ازداد



 

 
 

 وثائق سياسية
 

 

 

 
  4-3 وثيقة سياسية د. ليث كبة

تعثرا بسبب تشتيت الصالحيات وضعف القدرات التنفيذية للوزراء وهشاشة التقاليد الجديدة في العمل 
 .ت والتجاوزات القانونيةالمؤسسي وبسبب تضارب القوانين والتعليمات وكثرة االستثناءا

لذا تؤكد المبادرة أولوية تمكين رئيس الوزراء وتقويته وإطالق يده في تشكيل مجلس وزراء من قادة 
قادرين على النهوض بوزاراتهم وإنجاز مهامهم والى إعادة هيكلة مكتب رئيس الوزراء واألمانة العامة 

 .والمستشارين بما يعين على انجاز البرنامج الحكومي
 

  إصالح دوائر الحكومة -4
ازداد عدد موظفي الدولة بثالثة اضعاف ألسباب سياسية ومن دون زيادة فعلية في الخدمات وشملت 

الزيادات تعيينات في مناصب وظيفية عليا دون مؤهالت بسبب المحاصصة السياسية كما خسرت الدولة 
ازداد التضارب في قوانين الدولة بسبب  الكثير من الخبراء والكوادر بسبب المضايقات السياسية. كما

 .التأخر المفرط في مراجعة وتحديث صالحيات الدوائر القانونية
تؤكد المبادرة على ترشيق وإعادة هيكلة العديد من هيئات ودوائر الدولة على ضوء الحاجة والكفاءة 

تأهيل الموظفين حصرا بمعايير األداء والى تفعيل برنامج )مقصلة( القوانين اإلدارية. كما تشدد على 
الوظيفي والقيمة المضافة والخدمة العامة وبعيدا عن الحسابات والوالءات السياسية. كما تدعو المبادرة 

الى تقليص االمتيازات المفرطة لكبار الموظفين والى رعاية غير المؤهلين للوظيفة العامة واعطائهم 
  .الخاص ومنحهم رزم حوافز لالستقالة ورواتب تقاعدية مبكرة فرص التعلم وحوافز العمل في القطاع

 
 إعادة هيكلة هيئات القضاء والنزاهة والرقابة العامة -5

تلكأت هيئات القضاء والنزاهة والرقابة العامة عن أداء مهامها الرقابية ألسباب سياسية وتشريعية 
 .ت والمحافظاتوإدارية واضعفت بذلك آليات الدولة في تقويم أداء الوزارا

لذا تؤكد المبادرة على شرط تعزيز مصداقية واستقاللية وحرفية األجهزة الرقابية وإعادة هيكلتها والعمل 
  .مع البرلمان إلصدار التشريعات الالزمة وبعيدا عن اإلمالءات السياسية

 
 ضمان شفافية عقود الحكومة  -6

خروجها عن الضوابط اإلدارية وغياب خسرت الدولة كثيرا بسبب سوء إدارة عقود الحكومة و
اإلجراءات والعقوبات للمخالفين. بل صارت العقود الحكومية من أكبر بوابات االثراء السريع لشبكات 

  .الفساد دون ان تنجز القدر األدنى من الخدمات
يزانية لذا تشدد المبادرة على تفعيل وتطوير آليات إدارة ومتابعة العقود الحكومية بدءا من تخصيص م

مليار دينار الى  10الوزارة وفق أولويات خطة كل وزارة وان تخضع المناقصات التي تزيد قيمتها على 
هيئة مركزية للعقود تعمل بمعايير دولية وأن تتضمن العروض آليات التنفيذ والمتابعة ووسائل المراقبة 

 .بمعايير دولية
 

 كات الدولةتعديل منهجية الموازنة وضبط النقد ورصد ممتل  -7
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من نظام مركزي ديكتاتوري صارم الرقابة وغير شفاف في موازنتها  2003انتقلت الدولة عام 
الحكومية الى موازنة خاضعة لتأثيرات سياسية وادارية متداخلة ومتضاربة. كما استمرت وزارة المالية 

التقنيات الحديثة  المقارنة معوالتخطيط وبقية مؤسسات الدولة بالعمل بتقاليد مالية وإدارية صارت رديئة ب
  .في اإلدارة والمتابعة المالية

تدعو المبادرة الى مباشرة وزارة المالية والتخطيط بالعمل بموازنة البرامج واألداء وإلى تطبيق أتمتة 
 .كاملة لنظام المحاسبة ومتابعة موارد الدولة وحركة المال في كل المؤسسات العامة

 
 ممتلكات الدولةحماية المال العام و -8

تعرض المال العام الى الهدر والنهب بأرقام فلكية بسبب ضعف أدوات الرقابة المالية وغياب الردع 
وطغيان النفوذ السياسي في اجهزة الدولة وغيرها من األسباب. من مظاهر الهدر المباشر للمال العام هو 

على المنافذ الحدودية  وغياب االشراف رواتب الفضائيين وتعدد اشكال الريع الشهري للفرد من الدولة
 .والتهرب الضريبي للشركات الكبرى وغيرها

تدعو المبادرة الى اإلسراع في تشريعات متشددة ضد متجاوزي المال العام والمباشرة بإصدار تعليمات 
 .صارمة لموظفي الدولة والى تشكيل جهاز أمن اقتصادي لرصد التجاوزات على المال العام

 
 الشراكات والمعايير الدولية في القطاعات الحيوية ادخال -9

اشتد تخلف القطاعات اإلنتاجية والخدمية في العراق عن المعايير الدولية ولم تعد المؤسسات الحكومية 
واألهلية قادرة على اصالح وتقويم نفسها بنفسها وصارت بحاجة الى إجراءات استثنائية لتجديد حيويتها 

 .وضبط جودتها
ع المبادرة دخول الحكومة في التزامات وشراكات دولية لضمان اإلصالح القطاعي وتأهيل لذا تشج

 .الكوادر وجودة األداء خصوصا في القطاعات المصرفية واالنشاءات والصحة والتعليم
 

 تأسيس المشاركة والرقابة المجتمعية -10
جتمعية والتواصل مع الجامعات شددت المبادرة على تطوير آليات لتفعيل دور المشاركة والرقابة الم

وبيوت الخبرة والخبراء. ودعت المبادرة الى تطوير الرقابة العامة عبر آلية محددة هي تشكيل "حكومة 
  .ظل" ضمن مؤسسات الدولة بما في ذلك مجلس النواب ومستشاري رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية

 
 يث كبةل  رئيس مبادرة دعم البرنامج الحكومي

 رعد حمادياستشاري البنية التحتية. 
 بغداد 2018 تشرين األول 

 

  2019كانون االول  10االقتصاديين العراقيين، شبكة 
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