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 العراقيين اإلقتصاديين شبكة وشروط النشر واالنتساب الى المعدلالعمل  ميثاق
 

 المدخل:
 

عشرٌن خبٌر واستشاري  حوالً تمت الموافمة على مٌثاق التأسٌس للشبكة من 2009تشرٌن الثانً من عام  24بتارٌخ 

 ورد فً الممدمة النص اآلتً:   .التصادي عرالً متواجدٌن فً العراق وفً المهجر

تحدٌات التصادٌة كبٌرة تتمحور حول عملٌة اعادة اعمار العراق واختٌار  2003ٌواجه العراق منذ التغٌٌر فً عام 

اإلستراتٌجٌات والخطط والبرامج والسٌاسات الناجعة من اجل بناء إلتصاد وطنً متٌن ٌضمن العٌش الكرٌم للمواطن 
الحٌف على مدى العمود الماضٌة. وفً ظل غٌاب الرؤٌا والثمافة االلتصادٌة لدى الطبمة السٌاسٌة العرالً الذي عاش 

الحاكمة ولدى معظم االحزاب والمجامٌع السٌاسٌة التً تتطلع الى استالم دفة الحكم فً العراق الدٌممراطً الجدٌد، تمع 
جٌال الحاضرة والمادمة بضرورة المساهمة الفاعلة فً لتصادٌٌن العرالٌٌن مسؤولٌة أخاللٌة ومهنٌة أمام األإلعلى ا

 اصالح االختالالت البنٌوٌة فً المنظومة االلتصادٌة وتصحٌح مسار السٌاسات االلتصادٌة الحالٌة. 

مشارن  80وبعد  تجربة عمل الكثر من خمسة اعوام توسعت الشبكة الى اكثر من التزال هذه التحدٌات موجودة، ولكن 

وفكرٌة  ولومٌة العرالً ومن خلفٌات اجتماعٌةدي اعلى عاللة بالشأن االلتصالتصادٌٌن ومهندسٌن  وخبراءمن اكادٌمٌٌن 
مختلفة. ولم ٌعد االطار التنظٌمً ٌتالئم مع التغٌرات التً حدثت خالل االعوام الخمسة الماضٌة، لذى التضى تعدٌله 

تجارب الشبكة خالل فترة تأسٌسها على مدى السنوات  منالدروس المستخلصة  ومع لٌتماشى مع الظروف السائدة حالٌا  

أشهر تم  7 حوالً أستغرلت بٌن عدد من الزمالء المؤسٌسٌن للشبكة وبعد اجراء مشاورات مكثفة .الخمس الماضٌة

 الى الوثٌمة التالٌة.  29/11/2015التوصل فً 

 

 المبادئ واالهداف العامة
 

 تتشكل من فً العراقومهنٌة تأسٌس مرجعٌة التصادٌة صبو نحو تنوٌري وطنً ٌ علمً الشبكة مشروع .1
تعمل على اعطاء ل ،ذات العاللة بااللتصاد الوطنً ، والمهن االخرىالنخب االلتصادٌة االكادٌمٌةالتكنولراط و

المنتسبون  عملٌوبعٌدا  عن جمٌع االٌدٌولوجٌات.  ،فوق المصالح الحزبٌة والفئوٌة  والتنمٌة االولوٌة لاللتصاد
، ‘بالوالع العلمً والبحثً فً المؤسسات االكادٌمٌة العرالٌةبوالع االلتصاد الوطنً و على النهوض الى الشبكة
تسعى كما نشر الثمافة االلتصادٌة بٌن افراد الطبمة السٌاسٌة خاصة وأفراد المجتمع العرالً عامة .  اضافة الى
من العمول والكفاءآت  ممكن ملٌدي لادر على حشد اكبر عددوغٌر ت حدٌثاطار تنظٌمى  تشكٌل الشبكة نحو

عملٌة بناء االلتصاد العرالً الوطنً  طالاتهم المهنٌة والمعرفٌة فًورفد فً داخل العراق وخارجه العلمٌة 
 تأسٌس تكتل التصاديوبناء وتطوٌر عمل المؤسسات االلتصادٌة ورفع مستوٌات ادائها. تسعى الشبكة نحو 

تتبنى خطابا إلتصادٌا علمٌا موحدا  وتتبوأ مولعا    ،و مجموعة ضغط )لوبً( التصاديتكنولراط من ال ومهنً
التأثٌر على من مؤثرا  فً الرأي العام والمجتمع العرالً ٌمكنها من إٌصال كلمتها الى صاحب المرار السٌاسً و

 لرارات السٌاسة االلتصادٌة.
الذي ٌستند الى علم االلتصاد الحدٌث وتطبٌماته الناجحة  واالكادٌمً المهنً ًبالخطاب الموضوع تعمل الشبكة  .2

، وترفض االصولٌة الفكرٌة لمدرسة التصادٌة معٌنة، كما ترفض سوء استخدام علم فً معظم دول العالم
 معٌنة.سٌاسٌة  اجنداتلتحمٌك  تعبوٌةشعبوٌة و االلتصاد فً خطابات

وبالتحدٌد نظام السوق االجتماعً وحرٌة الشخوص  ،اللتصاد العرالًً الدستور بشأن اتلتزم الشبكة بما جاء ف .3
مبادئ العدالة مع و فً مبادراتهم وانشطتهم االلتصادٌة، بشرط عدم تعارضها مع المصلحة االلتصادٌة العامة

تدخل للحرٌة االلتصادٌة المنفلتة، وانما على العكس تؤمن بضرورة   . وهذا الٌعنً بأن الشبكة تروجاالجتماعٌة
على   ا  الدولة فً السوق لتصحٌح آلٌات السوق فً حاالت الفشل. كما تؤمن بأن ٌكون دور الدولة محصور

الهادف وضع االطر التنظٌمٌة والمؤسساتٌة المالئمة لتحفٌز النشاط االلتصادي للمطاع الخاص العرالً المنتج و
 .ا االلتصاد النفطً الرٌعًتحجٌم االنشطة االلتصادٌة الطفٌلٌة والهامشٌة التً ولدهالى 

سعى الى تحمٌك اهداف وطنٌة عامة فً مجال االلتصاد واالكادٌمٌن ت الشبكة كتجمع مهنً من التكنولراط .4
وتلتزم بأستماللٌتها السٌاسٌة والمالٌة وترفض التبعٌة بجمٌع اشكالها الى االحزاب والتٌارات السٌاسٌة 

ل واالحزاب تالنجرار الى الصراعات والسجاالت السٌاسٌة بٌن الكعن ا نفسهابتنأى واالٌدٌولوجٌة، كما 
والٌسمح  بهم ، . االنتماءات السٌاسٌة والدٌنٌة واالثنٌة للمنتسبٌن الى الشبكة شأن خاصالسٌاسٌة فً العراق

 بفرضها على االخرٌن. 
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اصحاب المرار ومع  ةالشرعٌ االلتصادٌةاستماللٌة الشبكة التتعارض مع فتح لنوات الحوار مع المؤسسات  .5
الفنٌة  تمدٌم الخبرات والمشورةبهدف  من الشعب نٌالمنتخبواعضاء مجلس النواب  فً الحكومة السٌاسً

العاللة المتعارف علٌها دولٌا بٌن المستشار الذي وبموجب  شفافة  اسس علمٌة علىالمبنٌة ، ووالحٌادٌة لهم
الصحٌح من بٌن الخٌارت الممدمة الٌه من المستشار ، ر للمرار الصائب والسٌاسً الذي ٌتخذ المرار ٌحض  

 المنتخب دٌممراطٌا   للسٌاسًللتكنولراط ووظٌفة المرار  ٌفة المهنٌةظوبذلن ٌتم الفصل بٌن الو
تحمٌك المصلحة  ومناطمٌة وتلتزم بالعمل علىوفئوٌة مصالح التصادٌة ومادٌة فردٌة ترفض الشبكة التعامل مع  .6

ولعامة المواطنٌن. وبمفهومنا تعنً المصلحة االلتصادٌة العامة تخطً نظام االلتصادٌة العلٌا للدولة العرالٌة 
االلتصاد الرٌعً وتملٌل االعتماد على تصدٌر النفط الخام، تنوٌع الماعدة االلتصادٌة وتولٌد فرص عمل جدٌدة 

العامة  وتفعٌل دور الدولة فً توفٌر الخدمات ،نمو االلتصادي المستداملاطرة للوالذي نعتبره  فً المطاع الخاص
مكافحة الفساد . كما تدعم الشبكة الجهود المبذولة لوتطوٌر البنى التحتٌة من تعلٌم مجانً ورعاٌة صحٌة
  امام التنمٌة االلتصادٌة. ا  رئٌس  ا  ، والذي نعتبره عائمالمستشري فً االجهزة الحكومٌة

كل الجهود الرامٌة كة وبروح اٌجابٌة فً بناء الدولة المدنٌة الحدٌثة ومؤسساتها االلتصادٌة وتدعم تساهم الشب .7
المؤسساتٌة والتشرٌعٌة  توفٌر االطر والى الحوكمة الرشٌدة فً سبٌل  ة والتشرٌعٌةااللتصادٌ ات االصالحالى 

 .والمناخ المالئم لالنشطة االلتصادٌةالسلٌمة 
من اجل بناء التصاد حدٌث ا منصة لالبداع العلمً الذي ٌرفد المجتمع العرالً بخبرة ابناءه تلتزم ألشبكة بكونه .8

   رفع مستوى ابداع وانتاجٌة الفرد العرالً.  هدفه ا  انسانٌ ذات مغزى   ٌستند على اسس تكنولوجٌة حدٌثة 
 

 الطبيعة التنظيمية
 

وغٌر  ةنمابة وال جمعٌة مسجلة(، غٌر حكومٌلٌست تجمع مهنً غٌر رسمً ) اإللتصادٌٌن العرالٌٌنشبكة  .1
للعمل  غٌر تملٌدياطار تنظٌمً وتتبنى تسعى نحو التجدٌد فً تنظٌم العاللة بٌن منتسبٌها   ةوغٌر ربحٌ ةتجارٌ

خلٌط من التجارب التنظٌمٌة الناجحة مثل التنظٌمات التعاونٌة وشبكات  هذا االطار وٌمثل. الجماعً والتطوعً
 المركزٌة التنظٌمالرئٌسٌة لنموذجنا هً  سماتالمن . والتواصل االجتماعً ومنظمات المجتمع المدنً

 الشخصٌة للمشتركٌن فً اعداد مشارٌعهم البحثٌة ةلمبادراحرٌة  بٌن المنتسبٌن لضمان وااللتصار على التنسٌك
الشبكة من خالل  بمٌة اعضاء معوتشكٌل فرق عمل مستملة ذاتٌا ومالٌا ، على ان ٌتم التنسٌك واالستشارٌة 
 المنسك العام

مهنٌن فً جمٌع التخصصات ذات العاللة بااللتصاد االنتماء الى الشبكة بشرط ون التصادٌلالفراد من ٌحك  .2
من االعضاء المؤسسٌن للشبكة. كما ٌحك أثنٌن  بلالموافمة على مٌثاق الشبكة وبعد ان تتم تزكٌتهم من ل

 ،للشخصٌات االعتبارٌة مثل مراكز االبحاث االلتصادٌة ومنظمات المجتمع المدنً ذات العاللة بااللتصاد
 .االنتماء الى الشبكة بنفس الشروط لالفراد وعلى لدم المساواة فً الحموق معهم

 

 مالية الشبكة: 
 

ولتجنب الخالفات تستغنً الشبكة عن تأسٌس نظام مالً خاص بها وعن جمع اشتراكات العضوٌة بحكم التجارب السلبٌة 
 :وعلى سبٌل المثال ،وتلجأ الى بدائل مبتكرة لتموٌل انشطتها حسب الحاجة االنٌة

 أو نشاط اعالمً مثل طباعة ابحاث ودراسات ...الخ جمع التبرعات لتموٌل ورشة عمل أو مؤتمر علمً .1
تً لمشارٌعها البحثٌة والمٌدانٌة، حٌث ستكون مسؤولة عن اعداد خطة عمل بحثٌة ٌتبٌن منها اهمٌة الذاالتموٌل  .2

وجدوى المشروع وتعرضها على هٌئة المستشارٌن للموافمة علٌها ومن ثم عرضها على جهة مانحة وطنٌة أو 
 دولٌة 

ن ثم ٌتم التداول بٌن الهٌئة االستشارٌة صاحبه ومٌتم تموٌل مولع الشبكة على االنترنت من التبرع الشخصً أل .3
  لضمان رصانته العلمٌة ودٌمومته المالٌة والهٌئة العامة حول طرٌمة التموٌل المستمبلٌة 

 

 هيئات الشبكة
 

 تتشكل الشبكة من الهٌئات التالٌة:

ة واحدة على االلل فً  .1 الهٌئة العامة وتتكون من االعضاء المؤسسٌن واالعضاء المنتمٌن جدٌدا  وتجتمع الهٌئة مر 
من خالل استعمال تمنٌات االتصاالت الحدٌثة  على االثٌر االعضاء بالتوافك، او منالسنة فً دولة ٌتم اختٌارها 

 ٌبأكس أو وعلى سبٌل المثال موتمرات الفٌدٌو بواسطة سكاٌب
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اعضاء من االعضاء المؤسسٌن ٌتم ترشٌحهم من المنسك العام والموافمة  5الى  3الهٌئة االستشارٌة وتتكون من  .2

 ، لمدة اربعة سنوات لابلة للتجدٌد لفترة ثانٌة فمط.علٌهم من االعضاء المؤسسٌن
، وبعد انتهاء ٌد مرة  اخرىلابلة للتجد لمدة عامٌناالعضاء المؤسسٌن تعٌنه من اختٌاره و المنسك العام وٌتم .3

  مدته ٌتم ترشٌح خلفه من هٌئة المستشارٌن وانتخابه من لبل الهٌئة العامة
ر نفسها ذاتٌا بشرط االعالن عنها مسبما  فرق العمل واللجان الفنٌة والتً تتشكل من لبل االعضاء طوعٌا وتسٌ   .4

 المنسك العامالهٌئة االستشارٌة و مع شاورالتب
 

 بين اعضاء الشبكة وسائط التواصل
 

 االعضاء بواسطة: ٌتم التواصل بٌن
لنشر االبحاث والدراسات بشرط اٌفائها لظوابط النشر  ، وهوبمسمٌة العربً واالنكلٌزي ،مولع الشبكة على االنترنت .1

 .المدرجة ادناه وتتم ادارته واالشراف علٌه من المنسك العام
فً المنتدى  المساهمٌن وٌشترط على فمط.  العضاء، وهو لماتمنتدى الحوار للتواصل وتبادل الخبرات والمعلو .2

 االلتزام بضوابط الحوار المحددة ادناه فً هذا المٌثاق
للحوار بٌن اعضاء الشبكة والجمهور. تتم ادارة هذٌن  مفتوحان وهما ،مولع الشبكة على الفٌس بون وعلى توٌتر .3

 المهمة وبالتنسك مع المنسك العامالمولعٌن من لبل اعضاء الشبكة الذي ٌتطوعون لهذه 

 
 مهام الشبكة

 

ومنالشتها بٌن اعضاء الشبكة على  متابعة ودراسة المضاٌا االلتصادٌة الراهنة ولرارات السٌاسة االلتصادٌة .1
برؤٌا موحدة تعرض على الجمهور بهدف  ثم الخروج  المتعارف علٌها، ومن موضوعٌةاللمٌة واالسس الع

 ها تكوٌن رأي عام بشأن
لة عن دراسة اهمٌة وجدوى هذه المشارٌع وعمل خاصة بالمشارٌع البحثٌة والتً ستكون مسؤات مجموع تكوٌن .2

ومن ثم تبنٌها وعرضها على جهات مانحة. وٌمكن لمجموعة العمل وضع  اسس تبنً هذه المشارٌع كما هو 
وٌجب ان تكون نتائج . العمل بهعالمٌا؛ اي ان توثك دورة حٌاة المشروع من تاسٌسة الى انهاء معمول به 

وٌجب ان تضع مجموعة العمل اولوٌة لتبنى مشارٌع  .ٌنالمشارٌع ملكٌة مشتركة للشبكة والباحث ووثائك
تنسك مجموعات العمل مع الهٌئة االستشارٌة بالجوانب الخاصة بتموٌل هذه المشارٌع  وان الباحثٌن الشباب.

 العلمٌة.

وتوطٌد  ٌن العرالٌٌن فً المهجر وزمالئهم فً العراقٌوباالخص بٌن االلتصاد ،ةتبادل الخبرات العلمٌة والمهنٌ .3
 .العاللات المهنٌة بٌنهم 

فً وسائل اتصال الشبكة  وطرحه للنماش العلمً الموضوعً  العلمً العضاء الشبكة  لمنجزالتعرف على ا .4
 تحسٌن النتاج العلمً لالعضاء.مٌة ولاالرتماء بالمستوٌات الع بهدف

 .االلتصادٌة الى العراق من خالل المساهمة فً نشاط الترجمة الى العربٌةوالتشجٌع على نمل المعرفة العلمٌة  .5

بالتنسٌك والتعاون مع مراكز  هومؤتمرات( علمٌة فً داخل العراق وخارج ندواتتنظٌم لماءات )ورش عمل،  .6
 االبحاث والجامعات العرالٌة.

علمٌة ومراكز االبحاث الوطنٌة فً العراق وربطها مع مراكز االبحاث التعاون مع المؤسسات االكادٌمٌة ال .7
 . والجامعات الدولٌة

الذى ٌهدف الى المساهمة فً نشر المعلومات االلتصادٌة عن العراق على الصعٌد الدولً وعلى مجابهة االعالم  .8
  االضرار بمصالح العراق والتصاده وتماسن مجتمعه ووحدة اراضٌة.

وتشجٌعهم على تنفٌذ مٌة الكادر العلمً االلتصادي من خالل مساعدة الطالب الجامعٌٌن المساهمة فً تن .9
 تمدٌم النصح والرعاٌة العلمٌة لهم بحدود الممكن.مشارعٌهم البحثٌة من خالل 

 

 ضوابط النشر والحوار
 

الشبكة الى المواعد تخضع لرارات نشر االبحاث والمماالت على مولع الشبكة كما تخضع الحوارات فً وسائط تواصل 
 والضوابط اآلتٌة:



 

4 
 

الفصل التام بٌن عرض وضوح المنهج البحثً وثانٌها  االصول العلمٌة واولهابأتباع  كاتب البحث اوالممالتزم ٌل .1
وبٌن التمٌٌم الموضوعً المبنً على أساس  ،الولائع والبٌانات بدلة وامانة علمٌة وتعزٌزها بالبراهٌن والمصادر

 .، أي التمٌٌز بٌن الحكم التمرٌري والحكم التمدٌرياالجتهاد الشخصً النظري والتجارب المهنٌة للباحث 
الذي ٌمتصر على نمد التشرٌعات والخطط والبرامج والسٌاسات واالجراءآت العلمً ٌلتزم الكاتب بمواعد النمد  .2

 س النمد.ٌاالشخاص الذٌن ٌمفون خلفها لتفادي شخصنة وتسٌبغض النظر عن االحزاب و
الشخصٌات ٌلتزم الكاتب بتجنب الخطابات التعبوٌة والشطحات المهنٌة وتوجٌه اتهامات وكلمات نابٌة الى  .3

 . والممامات الدٌنٌة والدنٌوٌة والكت اب وهٌئات الدولة والهٌئات االجتماعٌة وسائر الناس
أي تطلب من الكاتب ان ٌعٌد النظر بما ٌكتبه وٌحك لها ان تجري تعدٌالت على نص  ٌحك لهٌئة التحرٌر ان .4

  .ٌحك لها رفض النشر فً حالة عدم توفر الشروط المطلوبة، كما بحث وممال لضمان الجودة العلمٌة
لع االمراء وزوار الموفً جمٌع وسائط التواصل للشبكة )منتدى الحوار لالعضاء و المشاركون  ٌلتزم .5

بكرامة الكتاب المساس بلٌالات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضٌعها المطروحة، وبعدم  (ةااللكترونٌ
الشخصٌات والممامات الدٌنٌة والدنٌوٌة والكت اب وهٌئات الدولة  والمشاركٌن فً النماش، وٌمنع ذكر اسماء

 .والتعرض لهم بكلمات نابٌة ومشٌنة والهٌئات االجتماعٌة وسائر الناس
وتروٌج اشاعات مفتعلة  وتجنب التحرٌض على االخر  معلومات غٌر مؤكدةبتجنب ذكر المشاركون  كما ٌلتزم .6

 اخرى  وطوائف عراق واثنٌاتالى لومٌات وعوعلى احزاب وتٌارات سٌاسٌة متنافسة أو 
الضوابط المشار بما ٌتناسب مع  ان ٌراجع ما ٌكتبهالمارئ او الزائرتطلب من  ان الشبكةٌحك إلدارة تحرٌر   .7

 الشبكةال تتحمل ضوابط النشر والحوار للشبكة ومع متعارض أو أن تحجبه إذا كان غٌر مناسب أو  اعاله الٌها
 .التعلٌكووالممال البحث  أو معنوٌة حٌال صاحبلانونٌة  أي مسؤولٌة

وتحرٌض أو ن سجاالت ومناكفات سٌاسٌة متتض  ترفض هٌئة التحرٌر اعادة نشر مماالت وبٌانات صحفٌة .8
 من أي جهة كانتتسمٌط للخصوم السٌاسٌن 
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