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(برنامج التنمية والتحول الدميقراطي)
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �سيد املر�سلني و�آله الطيبني الطاهرين
توا�صال مع النهج الدميقراطي يف بناء العراق اجلديد ،وت�أكيدا على متطلبات املرحلة احلالية امل�ستكملة ملنجزات املراحل ال�سابقة يف تر�سيخ املمار�سة الدميقراطية
والتعددية ال�سيا�سية ،و�ضرورة امل�شاركة يف خدمة ال�شعب العراقي الكرمي ،وحتقيق طموحاته و�آماله يف االنطالق نحو �آفاق البناء والتنمية ،وانطالقا من ال�شعور
بامل�س�ؤولية الوطنية وال�شرعية والأخالقية يطرح ائتالف املواطن للناخب العراقي تفا�صيل برناجمه االنتخابي النتخابات الدورة الت�شريعية الثالثة  2014الختيار ممثلي
ال�شعب� ..إن هذه االنتخابات كما �سابقاتها هي احلق املقد�س والثابت للمواطن يف التعبري عن خياراته و�إبداء ر�أيه فيمن ميثله ،وفر�صة متجددة لت�صحيح وتقومي
م�سارات العمل احلكومي و�أدائه ،وهي تعاهد والتزام متبادل بني الناخب واملر�شح ب�أهمية املحافظة على اجل�سد الدميقراطي ومكت�سباته التي حتققت بف�ضل �سفر
متوا�صل من الت�ضحيات جلميع �أبناء ال�شعب العراقي الكرمي ..و�إذ يطرح ائتالف املواطن تفا�صيل ر�ؤيته لربنامج عمل احلكومة املقبلة فهو �إمنا ينطلق من درا�سة
وحتليل م�ستفي�ضني لواقع الأداء وم�سارات العمل احلكومي خالل ال�سنوات الأربع املا�ضية ،م�ستح�ضرا حقيقتني تتمثالن يف:
�ضرورة معاجلة جميع نواحي الق�صور والتلك�ؤ املوجودة حاليا لالرتقاء مبا يواكب تطلعات املواطنني.
�إن التجربة ال�سيا�سية حتيل �إىل الرتاكم وتبلور اخلربات املطلوبة للت�صدي لإدارة �ش�ؤون احلكم ،و�إن االنطالق يبد�أ من حيث انتهت الأ�شواط واجلهود ال�سابقة
للمحافظة على املنجز و خلق الإجناز.
لقد �أخذ الربنامج املطروح بنظر االعتبار الت�أكيد على �ضرورة �إجراء �إ�صالحات تنموية �شاملة يف جميع القطاعات ،و�أن �شعار املرحلة املقبلة هو الإ�صالح على م�ستوى
الهياكل الأ�سا�سية لبنية امل�ؤ�س�سات ،كذلك �سن وتفعيل القوانني والإجراءات التي مل جتد طريقها للتنفيذ �أو التوظيف يف �سياق املعاجلات ال�ضرورية ال�صحيحة التي
تكفل عملية نهو�ض �شاملة لتقدمي اخلدمات وحل الإ�شكاليات وال�سلبيات املرتاكمة خالل ال�سنوات الأخرية وت�أهيل البنية التحتية التي تعاين من حتديات وعوائق جمة،
ومعاجلة امللف الأمني الذي يحتل �أهمية ق�صوى يف هذا الربنامج� ..إن و�ضع اخلطط املدرو�سة من قبل الكوادر املخت�صة واملبنية على درا�سات عميقة للواقع ال�سيا�سي
واالقت�صادي والأمني والرتبوي وجميع الأ�صعدة واملجاالت الأخرى ،بعيدا عن االعتباطية واالرجتال وجتاوز الواقعية يف القدرات والإمكانيات هي املفتاح الأمثل لتحقيق
النجاح لعمل احلكومة.
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الغايات والأهداف
لقد و�ضع ائتالف املواطن برناجمه هذا بنا ًء على درا�سة معمقة للواقع العراقي بجميع �أبعاده وجوانبه ،وحدد هذه الر�ؤى والت�صورات �ضمن �إطار العمل بنظرية
الفريق القوي املتجان�س ،والثورة الإدارية ال�شاملة ،وهما املرتكزان الأ�سا�سيان اللذان ا�ستند �إليهما هذا الربنامج ،الذي يهدف �إىل حتقيق ما يلي-:
حل امل�شكالت التي يواجهها العراق حال جذريا ،واالبتعاد عن احللول الرتقيعية.
تر�سيخ مفهوم امل�ؤ�س�سة القوية والدولة القوية واحلكومة العادلة ،مع مفاهيم ت�ستند �إىل احلقوق واحلريات وفق املعايري الإن�سانية العاملية ويف جميع املجاالت.
حتويل قطاعات ال�شعب من فكرة ال�شعب املوظف لدى احلكومة �إىل فكرة ال�شعب الذي يوظف احلكومة ،من خالل حتويل االقت�صاد �إىل اقت�صاد ال مركزي حقيقي،
يعتمد على التنمية امل�ستدامة وتوظيف املوارد الب�شرية والطبيعية املعطلة منذ �سنوات.
ن�شر مفهوم ال�شفافية التامة وامل�ساءلة العادلة يف كل جمال من جماالت احلياة.
ال�سعي بقوة لبناء مرتكزات الدولة الع�صرية العادلة ،التي تعتمد على م�ؤ�س�سات قوية ومتخ�ص�صة و�إخراج مفا�صل الدولة من حالة ال�شخ�صنة واحلزبية ال�ضيقة.
تقدمي برنامج �سيا�سي نا�ضج وع�صري ومتوازن وعقالين وواقعي ،وقابل للتنفيذ يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،والتعليم وال�صحة والرعاية
االجتماعية والأمن والعالقات اخلارجية.
الق�ضاء ب�صورة تامة على الفجوة يف توزيع الدخل ،وتقليل معدالت الت�ضخم وارتفاع الأ�سعار ،وتقوية العملة املحلية وزيادة الأر�صدة االحتياطية ،و�إن�شاء ال�صناديق
ال�سيادية التي ت�سهم بتنمية الرثوة الوطنية.
حتقيق االرتقاء يف اخلدمة العامة من خالل تفعيل مفردات الثورة الإدارية و�إ�شراك املواطنني ومنظمات املجتمع املدين يف �ش�ؤون الإدارة العامة ،ون�شر وتر�سيخ
مفهوم “ موظف احلكومة هو عامل لدى املواطن ولي�س �سيده”

ق�ضية الإ�صالح االقت�صادي

ا�سرتاتيجيات الإ�صالح والتنمية االقت�صادية
ي�شهد االقت�صاد العراقي مرحلة انتقالية للتحول ومواكبة اقت�صاد ال�سوق بعد عقود من املركزة االقت�صادية وخ�ضوعه ل�سيا�سة التوجيه ال�صارم من قبل ال�سلطة.
وعلى الرغم من �أن التحول ال�سيا�سي بعد � 2003أ�سهم يف ظهور توجهات عامة بغية الأخذ بنظام ال�سوق بيد �أنها توجهات افتقرت �إىل منهج عمل وا�ضح ميكن
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اال�ستناد �إليه يف التعامل مع خ�صو�صية االقت�صاد العراقي الكامنة يف امل�سار التاريخي ل�صياغة نظام امللكية العامة لو�سائل الإنتاج طوال �أكرث من ربع قرن يف �إطار
توجيه مركزي �شمويل لالقت�صاد الوطني ،وهي ممار�سات عمل تتقاطع مع التوجه الراهن يف اعتماد �آليات ال�سوق ،ما يق�ضي بنمط من املرونة يف �أ�ساليب و�آليات
التحول واخل�صخ�صة االقت�صادية ،و�ضرورة تهيئة الظروف املو�ضوعية �أمام القطاع اخلا�ص ليتمكن من النهو�ض بهذه املهمة ،وتوفر البيئة الت�شريعية واالقت�صادية
اجلاذبة لال�ستثمار الأجنبي �إدار ًة وتقني ًة خلدمة اجتاهات التنمية يف العراق� .إن ال�سيا�سات االقت�صادية اخلاطئة التي تفاقمت خالل �أكرث من ن�صف قرن و د�أبت على
ممار�ستها الأنظمة ال�سابقة منذ ال�ستينيات من القرن املا�ضي تربز �سببا رئي�س ًا للإرباك الذي ي�شهده االقت�صاد العراقي راهنا.
�آفاق و�إمكانيات االقت�صاد العراقي
�أعادت مرحلة التغيري ال�سيا�سي يف العراق تعريف االقت�صاد الوطني وفقا لتوجهات مغايرة لتلك التي فر�ضتها الفل�سفة االقت�صادية ال�سابقة وامل�ؤطرة ب�إيديولوجيات
ال�سلطة ال�سيا�سية ،وان املقت�ضى الطبيعي ملرحلة ما بعد التغيري ال�سيا�سي هو �إعادة �صياغة املفاهيم االقت�صادية الأ�سا�سية املعتمدة لأجل مواكبة االقت�صاد العراقي
لالقت�صاد العاملي �ضمن �آليات التعاون امل�شرتك واملتبادل و�آليات ال�سوق يف �صياغة حركة املتغريات االقت�صادية ،وما متليه من �إعادة هيكلة جذرية لالقت�صاد الوطني
وتو�سيع قاعدته الإنتاجية ك ّم ًا ونوع ًا ،والتحرر من القيود املفرو�ضة �ضمن �إ�سرتاتيجية تنموية �أع ّدت هياكلها الرئي�سة لتحقيق تلك الأهداف ..تنه�ض ميزة التن ّوع
الوا�سمة لالقت�صاد العراقي التي تتيح االعتماد على عدة قطاعات كالقطاعني الزراعي وال�سياحي يف حتقيق النه�ضة التنموية كميزة ت�ساعد على �إجراء تلك التوجهات،
مع توفر املوارد الطبيعية التي ت�شكل �أ�سا�سا لأي قاعدة �صناعية ،م�ضافا �إليها واردات القطاع النفطي الذي ي�سهم يف توفري املوارد املالية املطلوبة مبوازاة الوفرة يف
الإمكانات الب�شرية ،التي بدورها حتتاج �إىل �أ�ساليب حمددة بغية توظيفها يف جممل عملية التحول االقت�صادي.
�أولويات ومعايري الإ�صالح
�إن �ضمان �إجناز الأولويات يف برامج احلكومة املقبلة وحتقيق الأهداف املطلوبة �ضمن �سياق �إ�سرتاتيجية التنمية الوطنية يتطلب حتديد برامج �إ�صالح لل�سيا�سة
االقت�صادية وفق ا�سرتاتيجيات ت�سندها جمموعة معايري منها:
برامج ا�ستثمارية وا�سعة ،بالتوافق مع �إ�سرتاتيجية تخفي�ض الفقر الوطنية  ،ومبا ي�ؤهلها لتكون القوة الدافعة يف �إطار حتريك الدورة االقت�صادية اخلامدة.
حتليل مكامن قوة االقت�صاد العراقي ومعوقات تن�شيط �أدائه الوظيفي يف:
البحث املعمق يف �آليات عمل جميع القطاعات الفاعلة يف التنمية الوطنية.
بيان ت�أثريات �سيا�سة توزيع املوارد وارتباطها بال�سيا�سات االقت�صادية الكلية على امل�ستوى الوطني.
حت�سني كفاءة امل�صروفات العامة للم�ؤ�س�سات احلكومية.
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االنفتاح واعتماد اقت�صاد املعرفة وتفعيل حركة اال�ستثمار اخلا�ص.
�أن تكون الإ�سرتاتيجية املطلوبة للتنفيذ ذات معاجلة عميقة و�شاملة تتطلب م�ستوى عاليا من التعاطي التنفيذي للحكومة كونها �صاحبة احل�صة الرئي�سة يف جانبي
املعاجلة والتنفيذ.
�إعادة بناء البنى التحتية وامل�شاريع االرتكازية والقطاعات اخلدمية وتوفري البيئة اال�ستثمارية ال�صحيحة وحماربة الف�ساد واالحتكار وتطوير عمل اقت�صاديات ال�سوق.
حماور الإ�صالح االقت�صادي
تنه�ض عملية الإ�صالح لالقت�صاد العراقي يف برنامج ائتالف املواطن على حزمة من الإجراءات واخلطط الإ�سرتاتيجية التي تهدف يف جمملها �إىل تغيري �أ�سلوب
التنمية و�إجناز التحول االقت�صادي و�إ�صالح االختالالت البنيوية والهيكلية فيه� .إن هذه املعاجلة يف بحر عملية الإ�صالح االقت�صادي ت�شمل املحاور التالية-:
التنمية االقت�صادية.
حمور اال�ستثمار.
حمور ا�ستغالل وتطوير الرثوة النفطية.
حمور ال�سيا�سة املالية والنقدية.
حمور القطاع الكمركي .
حمور القطاع امل�صريف.
حمور تنمية القطاع اخلا�ص.
حمور اخل�صخ�صة.
حمور تنمية ال�صناعة الوطنية.
م�شاريع قرو�ض ال�سكن.
�إعادة ت�أهيل البنى الإدارية.
مكافحة الف�ساد.
تطوير الزراعة.
تطوير ال�سياحة.
تطوير االت�صاالت.
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التنمية االقت�صادية
وواع للبنية االقت�صادية واالجتماعية ،ما يوفر �إمكانية ا�ستغالل املوارد املتاحة كافة بطريقة
يفر�ض مفهوم التنمية االقت�صادية �إجراء تغيريات هيكلية وتطوير فاعل ٍ
مثالية ،ومبا يرفع من حجم الن�شاط االقت�صادي ويحقق توا�صال يف النمو ويلبي احلاجات الأ�سا�سية لأغلبية الأفراد� ..إن التنمية من حيث املبد�أ حتقق زيادة الدخل
ب�شكل تراكمي ممتد ال يت�أثر بزيادة الإنفاق ،وهي تقت�ضي �أي�ضا زيادة يف م�ستوى ال�سلع واخلدمات املقدمة لل�سكان .وبال �شك فللتنمية متطلباتها التي ال بد من توفرها
لتحقيق تنمية اقت�صادية حقيقية ،ومن ذلك وجود اخلطط و قواعد البيانات ال�ضرورية ،ور�سم �سيا�سات اقت�صادية تتنا�سب والإمكانيات املتاحة ،كما �أن توفر الأمن
واال�ستقرار عامل �ضروري للغاية يف تلبية تلك املتطلبات.
�إن التنمية االقت�صادية يف برنامج ائتالف املواطن ت�ستند �إىل عدة مبادئ �أ�سا�سية و�أهمها-:
�إن الإن�سان هو �أ�سا�س التنمية ،وعليه يكون االهتمام باملوارد الب�شرية هدفا للنمو االقت�صادي امل�ستدام ،كما �إن دميومة النمو م�صدرها الكوادر امل�ؤهلة واملدربة،
فالإن�سان هو امل�صدر والهدف يف �إ�سرتاتيجية النمو االقت�صادي.
ح�سم ال�صراع والتداخل يف االقت�صاد العراقي بني االقت�صاد املركزي املوجه واقت�صاد ال�سوق ،حيث ما زال اال�شتباك والتداخل ميثل �ضياعا لهوية االقت�صاد العراقي،
ولهذا تعتمد �إ�سرتاتيجية النمو االقت�صادي امل�ستدام على اقت�صاد ال�سوق ،وب�آلياته وم�ؤ�س�ساته كافة.
�إن وظيفة الدولة يف �إ�سرتاتيجية التنمية االقت�صادية التي يطرحها هذا الربنامج هي �أن تكون اجلهة الرقابية والإ�شرافية العليا ،وامل�س�ؤولة على التنظيم الرقابي،
وحرية ان�سياب املعلومات االقت�صادية.
�إعادة هيكلة امل�ؤ�س�سات العامة ،واعتماد معايري اجلودة ور�ضا املواطن ،والق�ضاء على البطالة املقنعة يف امل�ؤ�س�سات احلكومية العامة.
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امل�سارات العامة للتنمية
و�ضع الربامج واخلطط الكفيلة للتنمية امل�ستدامة �ضمن �سقوف زمنية ت�أخذ بنظر االعتبار الإمكانيات التنموية لالقت�صاد العراقي وتعتمد مبد�أ البيئة النظيفة
و�سالمة اال�ستغالل لهذه الإمكانيات.
االهتمام اال�ستثنائي �ضمن الزمن املنظور بالقطاعني الزراعي وال�سياحي ،ملا يتمتع به العراق من ميزة ن�سبية يف وفرة م�ستلزمات هذين القطاعني.
�إيالء ال�صناعات املحلية القائمة على املوارد املتاحة واخلربة املتوارثة اهتماما �أكرب من خالل �إعطائها الأولوية يف عمليات ال�شراء احلكومية لأجل دعم منو وتطوير
�آليات التنمية االقت�صادية املحلية يف حمافظات العراق كافة.
ال�سعي اجلاد نحو التنمية املتوازنة وتفعيل دور جمال�س املحافظات لإحداث التنمية يف مناطقها �ضمن �إمكانياتها املتاحة ،و وفق خطط �إزالة الفوارق التنموية بني
مناطق العراق املختلفة �ضمن منظور ا�سرتاتيجي قائم على التفاعل والتكامل مل�شاريع التنمية يف هذه املحافظات.

�آليات التنفيذ واملتابعة

و�ضع جداول زمنية لتكثيف اجلهود الالزمة من �أجل النهو�ض بخدمات البنى االرتكازية من �شبكة الطرق الإقليمية واحل�ضرية والريفية وخدمات املوا�صالت
(التن�سيق بني وزارتي النقل والبلديات) وخدمات املاء و�شبكات ال�صرف ال�صحي وال�سطحي (البلديات) وخدمات الكهرباء وم�صادر الطاقة الأخرى (وزارتا النفط
والكهرباء) .وو�ضع �آليات عمل يف املتابعة وتقييم النتائج باعتماد املرونة يف �إعداد وت�صحيح م�سار التنفيذ يف مراحله املختلفة ل�ضمان اجلودة وكفاءة الأداء.
اعتماد مبد�أ الأولويات يف �آليات الفعل التنموي �ضمن منظور التكامل يف البنية الوظيفية لهيكلية االقت�صاد العراقي ،و�ضمن ات�ساق وتفاعل للأبعاد الرئي�سة للم�شروع
التنموي ب�أبعاده الرئي�سة :القطاعية ،املكانية ،البيئية ،االجتماعية ،وكما يلي:
البعد القطاعي� :أولوية التنمية لقطاعي الطاقة :النفط ( مورد مايل وتقانة حديثة) والكهرباء واخلدمات ،ب�شقيها البنى االرتكازية (الواردة يف �أعاله) واخلدمات
العامة (�صحة ،تربية وتعليم� ،شباب وريا�ضة ،ثقافة و�إعالم (الوزارات ذات العالقة) .ويف القطاع الإنتاجي تكون الأولوية لقطاعي الزراعة وال�سياحة ،يف ا�ست�صالح
الأرا�ضي واال�ستغالل الكفء ملوارد املياه ودعم الإنتاج الزراعي ب�شقيه النباتي واحليواين .واعتماد م�شاريع تنموية رائدة للنهو�ض بال�سياحة الدينية منها والرتفيهية.
وعلى م�ستوى ال�صناعات التحويلية تكون الأولوية لل�صناعات الغذائية والأ�سمدة وال�صناعات الإن�شائية كالطابوق والأ�سمنت وال�صناعات البال�ستيكية والدوائية،
�إ�ضافة �إىل ال�صناعات املحلية اعتمادا على املوارد املتاحة والتقانة احلديثة يف �إطار من العالقات االقت�صادية الدولية �ضمن املحيط الإقليمي والعربي خا�صة .مع
الرتيث خالل املرحلة الزمنية املنظورة يف الرتكيز على ال�صناعات الثقيلة التي ال تتوفر لها ميزة تناف�سية ويرتتب عليها ا�ستنزاف ملوارد املجتمع.
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البعد املكاين� :ضمان موارد التنمية املتوازنة على م�ساحة اجلغرافيا الوطنية يف ن�شر فر�ص اال�ستثمار على مناطق العراق كافة ا�ستنادا �إىل ما جاء يف الد�ستور
املادة ( )112الفقرة �أو ال ،واملادة ( )121الفقرة ثالثا ،بعد �إخ�ضاع املعايري املعتمدة �إىل الدرا�سة والتحليل ،مع �أعطاء �أرجحية لأرياف املحافظات واملدن ال�صغرية
والع�شوائيات احل�ضرية.
البعد البيئي� :ضمان �سالمة البيئة و�سن الت�شريعات والقوانني يف املحافظة على نظافة البيئة من التلوث وا�ستنزاف املوارد باعتماد منهج “ا�ستدامة البيئة”.
البعد االجتماعي :الرتكيز على الإن�سان باعتباره هدف التنمية وو�سيلتها �أي�ضا ،وذلك من خالل توفري م�ستلزمات احلياة احلديثة من جهة وتطوير كفاءة املوارد
الب�شرية “بناء القدرات” من جهة ثانية ،ومبا يتما�شى مع التقانة احلديثة على وفق �آليات عمل ت�ستند �إىل:
احرتام عن�صر الزمن.
مغادرة اتكالية الإن�سان العراقي على الدولة وظاهرة الإ�سراف والالمباالة يف التعامل مع املال العام.
االعتماد على تطوير الذات واكت�ساب املعرفة احلديثة.
حب الوطن.
الوعي البيئي املجتمعي.
العمل اجلاد واملربمج يف و�ضع �آليات االنتقال التدريجي نحو االقت�صاد الأهلي �أو ال�شعبي وفق معايري اقت�صاديات ال�سوق اعتمادا على احلقائق الآتية:
مغادرة م�ؤ�س�سات احلكومة لدور الهيمنة واالحتكار على مرافق التمويل والإنتاج والت�سويق �إىل دور الإ�شراف والتوجيه والتن�سيق �ضمن برنامج زمني خا�ضع للتخطيط
واملتابعة والتفرغ للخدمة العامة وم�شاريعها واالهتمام بامل�شاريع االرتكازية والبنى التحتية وامل�شاريع الإ�سرتاتيجية.
من امل�ؤكد �أن جتربة العقود ال�سابقة �أثبتت عقم تفرد القطاع العام و�آلياته يف حتقيق التنمية ولكنها يف ذات الوقت ر�سخت تقاليد و�سياقات يف العمل لي�س من ال�سهولة
جتاوزها يف ظرف زمني ق�صري ،مبا يف ذلك تقاليد العمل الإنتاجي ،التي ال تتالءم وخ�صائ�ص اال�ستثمار اخلا�ص .وهذا يتطلب اعتماد منهج الت�أين والتدرج يف التحول.
اال�ستفادة من �إرث القطاع العام يف التوجهات الراهنة للتنمية ،وخالل مرحلة زمنية معينة ،اعتمادا على �آليات حمددة لنظام اقت�صادي يرتكز على ال�شراكة بني
الن�شاطني العام واخلا�ص ،كمرحلة انتقالية لبناء منوذج تنموي يقوم على مبادئ الإدارة الر�شيدة واحلكمة واملو�ضوعية والعدالة وحتديد امل�س�ؤوليات ،بدال من االندفاع
املت�سرع وغري املدرو�س.
اعتماد �سيا�سة امليزة التناف�سية القائمة على البحث عن اجلودة يف املنتج ومبا ي�ضمن كفاءة �أداء ال�سوق ور�ضا الزبون.
ت�شكيل جلنة متخ�ص�صة لدرا�سة �أو�ضاع امل�ؤ�س�سات العامة وت�صنيفها وفق معايري الإنتاجية واملعايري املالية ،وحتديد مدى �إمكانية ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص.
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واقع التنمية املكانية يف العراق
كنتيجة لل�سيا�سات التنموية املكانية يف العراق خالل العقود الأربعة املا�ضية فان ثمار التنمية تركزت يف حمافظات حمددة ومنها العا�صمة بغداد  ,ووفق ًا لنتائج
درا�سة �أعدت من قبل وزارة التخطيط عام � , 1991أ�شرت وجود ثالثة م�ستويات من التنمية االقت�صادية واالجتماعية والعمرانية يف حمافظات العراق جاءت بغداد
باملرتبة الأوىل  ,واعتربت بغداد �أي�ضا من املحافظات املتطورة �إىل جانب الب�صرة يف درا�سة �أعدت لنف�س الغر�ض عام  2009وعلى �صعيد م�ستوى احلرمان املكاين
واملعي�شة الذي اعتمد من قبل التقرير الوطني حلال التنمية الب�شرية فان بغداد كانت �ضمن املحافظات الأقل حرمان ًا �إىل جانب حمافظة الأنبار يف ميادين التعليم
وال�صحة والبنى التحتية والو�ضع االقت�صادي وم�ستوى املعي�شة ..لقد بلغت تخ�صي�صات برنامج تنمية الأقاليم مبلغا مقداره (  ) 10920291ع�شرة تريليونات وت�سعمائة
وع�شرون مليارا ومائتان وواحد وت�سعون مليون دينار لغاية  2012/12/31م ( الأوىل ) بينما بلغ امل�صروف الفعلي (  ( ) 57710394خم�سة تريليونات و�سبعمائة
وواحدا و�سبعني مليارا وثالثمائة و�أربعة وت�سعني مليون دينار ) وبن�سبة �صرف مقدارها (  ) % 52.85مع ال�سلف و(  ) % 44.83بدون �سلف  .يو�ضح اجلدول �أدناه
التغريات التي طر�أت على تخ�صي�صات برنامج تنمية الأقاليم من  2013/1/1ولغاية .2013/7/31
مقدار
التغري
2
()-،+

املبالغ
املدورة
من عام
2012
186.389

املحافظات

التخ�صي�صات
املقرة يف
1/1/2013

بغداد

1640.398

البصرة

1412.668

-425.000

ا لتخ�صي�صا
ت ن�سبة التغري
لغاية
املعدلة
% 31/7/2013

الأهمية
الن�سبية %

1640.398

0.0

16.94

2856.058

102.2

29.49

نينوى

742.862

96.764

839.627

13

8.67

بابل

391.824

50.915

442.739

13

4.57

واسط

278.801

33.971

416.444

49.4

4.30

ذي قار

428.747

54.570

483.318

12.7

4.99

ديالى

316.885

41.114

357.999

13

3.70

كركوك

350.056

38.042

448.190

- 15.4

4.63

12

103.671
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ديوانية

257.510

33.140

50.754

341.406

32.6

3.53

المثنى

174.410

21.595

5.821

1995.578

13.8

2.06

صالح الدين

413.659

38.041

397.700

- 3.9

4.11

النجف

294.288

37.127

382.212

29.9

3.95

كربالء

224.936

29.901

254.837

13.3

2.63

ميسان

217.680

29.403

247.083

13.5

2.55

األنبار

333.776

42.689

377.465

13.1

3.90

المجموع

7659.507

548.279

9685.060

26.4

100

50.795

2079.432

ويالحظ يف ما ورد ما يلي-:
ان معدل التغري احلا�صل على تخ�صي�صات برنامج تنمية الأقاليم خالل ال�سنة عما هو عليه يف بداية �إقرار املوازنة كان ( )%26.4نتيجة لتدوير مبالغ من عام ،2012
وفيه ان حمافظة الب�صرة قد ح�صلت على �أعلى ن�سبة تغيري بـ ( ،)102.2تليها حمافظة وا�سط بـ( ،)%49.4بالوقت الذي انخف�ضت تخ�صي�صات حمافظة كركوك
مبقدار ( )%15.4نتيجة لتطبيق املادة (�/2أو ًال/هـ) من املوازنة العامة� ،إذا مت تخفي�ض مبلغ من تخ�صي�صات البرتودوالر ومناقلتها �إىل املوازنة الت�شغيلية لكل من
حمافظة الب�صرة وكركوك و�صالح الدين لتقدمي اخلدمات يف جمال الكهرباء واخلدمات البلدية الأخرى.
�أما بالن�سبة للأهمية الن�سبية للتخ�صي�ص فقد كانت حمافظة الب�صرة هي الأعلى من حيث التخ�صي�ص وبن�سبة ( ،)%29.49تليها بغداد بن�سبة ( ،)%16.94بينما
كانت حمافظة املثنى هي الأقل من حيث التخ�صي�صات الأخرى وبن�سبة ( )%2.06باعتبارها هي الأقل من حيث عدد ال�سكان.
ن�سبة ال�صرف لربنامج تنمية الأقاليم ما عدا �إقليم كرد�ستان ( )%41.42مع ال�سلف و ( )%35.44بدون �سلف.
تعترب حمافظة مي�سان هي الأعلى بني املحافظات من حيث ن�سبة ال�صرف �إذ حققت ن�سبة ( )%94.8مع ال�سلف ،تليها حمافظة �صالح الدين بن�سبة ( )%81.5مع
ال�سلف ومن ثم حمافظة كركوك ( )%75.1مع ال�سلف .بينما كانت حمافظة الب�صرة هي �أقل املحافظات من حيث ن�سبة ال�صرف فقد بلغت ( )%14مع ال�سلف ،تليها
الديوانية بن�سبة ( )%21.4مع ال�سلف.
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احللول واملعاجلات
�إعادة هيكلة االقت�صاد العراقي لزيادة الإنتاجية و�ضمان املناف�سة .
تنويع املوارد االقت�صادية وحت�سني الكفاءة يف �إدارة املوارد الطبيعية وفق ًا ملبادئ اقت�صاد ال�سوق احلر واملناف�سة العادلة وامل�شروعة.
تنويع م�صادر متويل املوازنة العامة االحتادية وعائدات ال�شركات.
االنتقال من الإدارة املركزية لالقت�صاد �إىل الإدارة الالمركزية من خالل منح دور اكرب للأقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف �إقليم يف التخطيط االقت�صادي
واال�ستثمار يف القطاع العام وال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص وحتفيز الالمركزية املالية ل�ضمان القدرة املالية لتمويل احتياجات التنمية االقت�صادية املحلية.
�ضمان تنمية اقت�صادية �شاملة ورفع م�ستوى املعي�شة لأفراد املجتمع وزيادة فر�ص العمل.
حتقيق العدالة يف توزيع عوائد الن�شاطات االقت�صادية.
اقرتاح �سيا�سة اقت�صادية تت�ضمن ت�شجيع تنمية القطاع اخلا�ص �ضمن بيئة ال�سوق احلر و�ضمان املعاملة العادلة للأعمال يف ما يتعلق بتقدمي اخلدمات العامة
وال�ضرائب والعمالة.
البدء باعتماد الأ�س�س ال�صحيحة يف عملية التخطيط والتنفيذ من �أجل حتقيق الهدف الأ�سا�سي من هذا الربنامج وهو النهو�ض مب�ستوى اخلدمات املقدمة للمواطن
داخل املحافظات.
لغر�ض ت�سريع واقع اخلدمات يف املحافظات ،على جلان جمل�س النواب ذات العالقة بهذا الربنامج حث املحافظات على تنفيذ املوازنات املخ�ص�صة لها يف الوقت
املحدد.
الأخذ بنظر االعتبار الأهداف الأخرى لهذا الربنامج منها تو�سيع قاعدة اال�ستثمار ومعاجلة م�شاكل البطالة من خالل ت�شغيل الأيدي العاملة ،عند تنفيذ هذه املوازنة.
اال�ستثمار
ينطلق برنامج ائتالف املواطن يف النظر �إىل اال�ستثمار كونه �إحدى �أهم و�سائل التنمية االقت�صادية ،ومن الآليات الناجحة يف ا�ستغالل املوارد الطبيعية ،وطريقة
فعالة يف نقل التكنولوجيا املتقدمة ،وا�ستحداث طرق الإنتاج وتطويرها وبالتايل زيادة النمو االقت�صادي وفر�ص العمل والتوظيف.
توجهات عامة
حتليل واقع االقت�صاد العراقي يف جوانب القدرة اال�ستثمارية وحتديد معرقالت عملية اال�ستثمار من خالل:
حتديد نقاط القوة وال�ضعف يف املناخ اال�ستثماري
14
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ت�شخي�ص التوقعات احلالية وامل�ستقبلية اجلاذبة يف كل قطاع للمديات الق�صرية واملتو�سطة والطويلة.
تدقيق الإمكانيات التنموية “للموقع” التي ميكن التعرف عليها يف درا�سات اجلدوى التف�صيلية بو�ضوح لتحديد الأولويات املتفقة مع تلك الإمكانيات.
�آليات املعاجلة والتطبيق
� .1إعادة النظر يف قانون اال�ستثمار رقم ( )13ل�سنة  ،2006يف تفعيل املزايا التي يت�ضمنها من جهة ومعاجلة امل�شاكل التي �أعاقت عملية اال�ستثمار وخا�صة الأجنبي
من جهة �أخرى ،وبالذات يف اجلوانب الآتية:
توفري الأر�ض للم�ستثمرين عن طريق تخ�صي�ص الأر�ض( -منح الإجازة)  ..ويكون ذلك عن طريق قيام الوزارات بتحديد الأرا�ضي التي �سيتم التخلي عنها لال�ستثمار,
وتقوم الهيئة بت�صفية كافة امل�ستلزمات كالبيئة والآثار والنفط والرتتيبات القانونية لتكون الأر�ض جاهزة للتخ�صي�ص للم�ستثمر  ..وهذا ما �سي�شكل �أ�سا�س مفهوم
النافذة الواحدة.
تفعيل برنامج “النافذة الواحدة” ،الوارد يف قانون اال�ستثمار  ،والعمل بها مبا ي�ؤمن اجناز معاملة امل�ستثمر بفرتة ق�صرية ت�ضمن حالة اال�ستقرار والثقة يف العملية
اال�ستثمارية.
التو�سع يف الت�سهيالت املمنوحة للم�ستثمرين لإيجاد البيئة اال�ستثمارية التناف�سية يف حتقيق اجلودة يف الإنتاج من خالل العمل مبفهوم مناطق اال�ستثمار امل�ستقلة
لتجاوز الكثري من الت�شريعات ..ومناطق اال�ستثمار هي �أ�شبه ما تكون باملناطق احلرة التي تعترب اوف �شور �أو خارج احلدود ..فتهي�أ هذه الأرا�ضي �سواء قرب احلدود �أو
يف عمق البالد لتكون مناطق �صناعية �أو زراعية تتوفر فيها امل�ستلزمات والبنى التحتية من كهرباء وماء وامن وفنادق وفروع م�صرفية الخ ...وال يتطلب الدخول �إليها
�سمة دخول حمددة ،وتدخل الب�ضائع والأ�شخا�ص وك�أنهم يدخلون �أو يغادرون البالد.
منح امل�ستثمرين العراقيني امتيازات �إ�ضافية يف العملية اال�ستثمارية داخل العراق مبا يف ذلك امل�شاريع القائمة.
التو�سع يف توقيع عقود النفط مع ال�شركات الأجنبية لزيادة عوائد الدولة و�إلزام ال�شركات باال�ستعانة بالت�صنيع الوطني.
العمل بعقود اخلدمة مع امل�ستثمرين (امل�ساطحة  ، BOTويعرف مب�شاركة القطاع اخلا�ص للقطاع العام� ،أو ما يطلق عليه بعقد البناء-الت�شغيل-الإعادة).
 .2العمل على جذب و�إعادة ر�أ�س املال الوطني “املهاجر” وتقدمي الت�سهيالت و�أدوات الدعم يف الإعفاء ال�ضريبي والت�شريعات الالزمة.
� .3إ�صدار الت�شريعات والقوانني الالزمة حلل م�شاكل ملكية الأر�ض من قبل جلان متخ�ص�صة يف القانون وتخطيط املدن ،مع حتديد معامل التمليك ومبا ي�ؤمن النه�ضة
ال�شاملة يف جميع القطاعات مبا يف ذلك حتديد �سقف زمني لإعادة النظر يف القوانني املعمول بها التي تعيق تنفيذ ذلك.
 .4ا�ستحداث قانون تخ�ضع مبوجبه م�ؤ�س�سات القطاع العام التي تعجز عن املناف�سة �أو مواكبة ال�سوق لإجراءات الإفال�س التي تخ�ضع لها م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص
والت�صفية مع ت�ضمني القانون فقرات ت�ضمن حق العاملني فيها.
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(النفط من �أجل التنمية وخلدمة املواطن والأجيال املقبلة)

ر�ؤية ائتالف املواطن لل�سيا�سة النفطية
على الرغم من �أن العراق ميتلك احتياطات نفطية وغازية هائلة بيد �أنه ما زال ال�شعب العراقي يعد من ال�شعوب الفقرية يف العامل ويدرج �ضمن �أفقر �شعب يف
املنظومة العربية� ،إذ يعي�ش حوايل ربع �سكان العراق حتت خط الفقر .وعلى الرغم من �أن العراق يعد من �أوائل الدول النفطية ا�ستك�شاف ًا و�إنتاج ًا يف منطقة ال�شرق
الأو�سط �إال �أن البنى التحتية للقطاع النفطي هي الأ�سو�أ بني الدول الإقليمية املنتجة ب�سبب عقود من الإهمال و�سوء الإدارة ،ومما حلق بها من تدمري جراء م�سل�سل
احلروب واحل�صار� .إن ائتالف املواطن يلتزم بتبني �سيا�سة نفطية يكون فيها للقطاع النفطي الريادة القادرة على تلبية احتياجات املواطنني ،ورفع باقي الن�شاطات
االقت�صادية بوتائر تتنا�سب ودور النفط يف االقت�صاد العراقي وما ميتلكه من م�صادر �ضخمة من هذه الرثوة العظيمة .كما �إن ائتالف املواطن عازم على مواجهة
التحدي الذي عجزت عن حتقيقه احلكومات ال�سابقة يف ر�سم �سيا�سة نفطية تدفع بتوظيف موارد الرثوة النفطية والغازية ب�شكل �سليم من �أجل رفاهية ال�شعب
وا�ستقراره .وي�شدد االئتالف على �ضرورة جتاوز ال�سلبيات التي �أدت �إىل تدهور ال�صناعة النفطية عرب اعتماد الكفاءة يف اختيار العنا�صر القيادية بد ًال عن املح�سوبية
واملن�سوبية واتباع التخطيط العلمي ال�سليم يف الإدارة والعمل واالبتعاد عن الع�شوائية والإق�صاء ،وا�ستثمار الزمن بد ًال عن �إ�ضاعة الفر�ص  ،ور�سم �سيا�سات خا�ضعة
للم�صلحة العامة بد ًال عن االجتهادات ال�شخ�صية وتكون حمفزة للعاملني املرتبطني بامل�ؤ�س�سة النفطية وجعلها جاذبة لال�ستثمار.
وتعتمد �سيا�سة ائتالف املواطن على حمورين �أ�سا�سيني هما-:
تطوير ال�صناعة النفطية لزيادة الإيرادات من �أجل النهو�ض بالواقع املتخلف ،وبال�شكل الذي ينعك�س على الن�شاط االقت�صادي وم�ستوى املعي�شة ومعدالت النمو.
توفري املنتجات واخلدمات النفطية لأغرا�ض اال�ستهالك املحلي ،وب�أ�سعار تتنا�سب وم�ستوى الدخل العام ،وتراعي االحتياجات اخلا�صة للفئات االجتماعية ،وبخا�صة
�شرائح املجتمع الفقرية ،ف�ض ًال عن احتياجات ال�صناعة والزراعة وقطاع النقل العام.
برنامج تطوير القطاع النفطي
يعتمد الربنامج على ر�سم �سيا�سة لت�أهيل وتطوير هذا القطاع احليوي ،مبا يلبي �أهداف زيادة الإنتاج ملعاجلة الفقر ورفع معاناة املواطن ،وحتفيز القطاع النفطي
لقيادة القطاعات الوطنية من خالل تعظيم املوارد للدولة من �أجل التنمية و الإعمار .ويتم ذلك من خالل خطة متكاملة للتطوير العمودي والأفقي لل�صناعة النفطية
�شامل ًة القطاعات النهائية من ت�صفية و برتو كيماويات ومراحل النقل والتخزين والبنية التحتية ،ف�ض ًال عن ت�أهيل وحت�سني وزيادة منافذ الت�صدير .ويلتزم ائتالف
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املواطن لتحقيق ذلك بدعم وتطوير اجلهد الوطني املتمثل ب�شركاتنا الوطنية واعتماد املهنية يف �إدارة القطاع النفطي والرتكيز على حتفيز العاملني وارتباطهم
بامل�ؤ�س�سة النفطية ف�ض ًال عن فتح باب اال�ستثمار الأجنبي مع ال�شركات النفطية العاملية الر�صينة بكافة حماوره و�ضمن �صيغ ا�ستثمارية ت�ضمن امل�صلحة العليا للعراق
للو�صول �إىل معدالت �إنتاجية بواقع  10 – 8ماليني برميل يومي ًا يف عام .2020
مفردات اخلطة و�أهدافها
�أوال :توفري امل�شتقات النفطية

�أن يكون عام  2016عام ًا لإيقاف ا�سترياد املنتجات النفطية كافة ،وتعد فرتة (عام واحد) ك�أق�صى مدة لتحقيق االكتفاء الذاتي يف توفري املنتجات الأ�سا�سية
املطلوبة ،خ�صو�ص ًا تلك التي على متا�س مبا�شر مع حاجة ال�شعب وحتديد ًا الفئات الفقرية منه� .إن برنامج التوقف عن اال�ستريادات �سي�ضيف حوايل  4-3مليارات دوالر
�سنوي ًا �إىل اخلزينة ،فقد حتمل العراق قرابة ( )33مليار دوالر خالل ال�سنوات املا�ضية جراء اال�ستمرار يف �سيا�سة ا�سترياد امل�شتقات النفطية.
حت�سني نوعية تلك املنتجات خا�صة البنزين املنتج حملي ًا الذي يحتوي حالي ًا على درجة �أوكنت منخف�ضة (، )80-72التي ت�سبب م�شاكل جمة ملكائن العجالت وتلويث
البيئة ف�ض ًال عن كونها نوعية غري مقبولة دوليا والتي ترتاوح بني (� ) 98-92أوكنت كما يف معظم دول العامل وبدون ر�صا�ص.
العمل على �إن�شاء جممعات خزن للوقود يف املحافظات كافة تكفي ملدة ال تقل عن ثالثني يوم ًا لتاليف الأزمات.
البدء بتجهيز املجمعات ال�سكنية وال�صناعية بالغاز عرب �شبكة الأنابيب اخلا�صة بذلك.
زيادة وتطوير حمطات توزيع املنتجات النفطية من خالل الآتي:
ت�شجيع امل�ستثمرين املحليني على الدخول مع �شركات �أجنبية لتنفيذ بناء حمطات توزيع املنتجات يف الداخل بعد اعتماد �آليات وا�ضحة يف العمل مع توفري ت�سهيالت
ا�ستثمارية كتوفري الأرا�ضي وت�سهيل القرو�ض.
�إعادة ت�أهيل حمطات التوزيع احلالية على �أ�س�س حديثة ،مع زيادة احلوافز املادية لأ�صحاب املحطات الأهلية و�إلزامهم بتح�سني اخلدمات للمواطنني .واعتماد مبد�أ
التناف�س بني حمطات التوزيع مقابل حوافز جمزية لأف�ضل اخلدمات وحجم املبيعات املنفذة.
و�ضع خطة لدعم �أ�سعار املنتجات النفطية �أ�سوة بدول اجلوار النفطية يف دعم القطاعات الإنتاجية على وفق �سيا�سة متنع هدرها وتبديدها والت�أكيد على الآتي:
دعم املزارعني لت�شجيع القطاع الزراعي بح�ص�ص من الوقود على وفق خطة مقررة من قبل وزارة الزراعة.
دعم ال�صناعيني لت�شجيع القطاع ال�صناعي بح�ص�ص من الوقود ،وبخا�صة �أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.
دعم �سيارات احلمل والأجرة بح�ص�ص من الوقود لتخفي�ض تكاليف النقل.
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دعم �أ�سعار املنتجات النفطية للمواطنني مثل النفط الأبي�ض والغاز.
تقدمي املحفزات للقطاع ال�صناعي يف ا�ستعمال الطاقة النظيفة.
ثانيا :تطوير املوارد الب�شرية

توظيف �أكرب عدد ميكن ا�ستيعابه يف القطاع النفطي من كافة االخت�صا�صات التي تقدمها اجلامعات واملعاهد العراقية املخت�صة مع العمل على ت�أ�سي�س كليات ت�ضم
اخت�صا�صات النفط والطاقة واملياه والت�صحر لتخريج املخت�صني يف هذه املجاالت التي يتميز بها �أو يعاين منها العراق .ف�ضال عن املتفوقني الأوائل من خالل فتح
امل�شاريع النفطية وزيادة كفاءة �إجنازها يف خمتلف املحافظات.
و�ضع برنامج تدريبي متكامل لتدريب منت�سبي القطاع النفطي على امل�ستوى القريب واملتو�سط والبعيد وتطوير كوادر فنية وقانونية وتدقيقية وحما�سبية ب�إ�شراف
مراكز خربة ا�ست�شارية.
اعتماد برنامج للبعثات والزماالت الدرا�سية خارج العراق خا�ص بالقطاع النفطي عن طريق احت�ضان الأوائل من خريجي املرحلة الإعدادية ،والأوائل من خريجي
اجلامعات واملعاهد العراقية و �ضمن االخت�صا�صات املطلوبة.
منح ال�صالحيات لل�شركات النفطية الوطنية لال�ستعانة باخلربات والكوادر النفطية العراقية خارج العراق وت�سهيل عودتهم ،وتقدمي احلوافز املجزية الجتذابهم
للعمل يف العراق ،واحلد من هجرة وت�س ّرب العنا�صر الكفوءة من القطاع ،وكذلك �صالحيات ا�ستقطاب اخلرباء والكفاءات التي حتتاج �إليها ال�شركات ومنحهم �أجور ًا
تناف�سية.
حت�سني الو�ضع املعي�شي وظروف العمل يف القطاع النفطي من خالل و�ضع �أنظمة خا�صة بالرواتب والأجور ملنت�سبيه مع �إعادة العمل بنظام احلوافز املالية بهدف
حت�سني كفاءة الأداء ،والعمل على �إطالق م�شروع املدن النفطية املتكاملة اخلدمات.
ثالثا :الإ�صالح الإداري والقانوين للقطاع النفطي

ت�شكيل جمل�س احتادي للنفط كما يقرتح قانون النفط يتوىل م�س�ؤولية امل�صادقة على ال�سيا�سات النفطية يف البلد ،ومراجعة وتعديل خطط تطوير احلقول و�إ�صدار
التعليمات الالزمة للتفاو�ض مع ال�شركات و�إبرام العقود لتحقيق اال�ستغالل الأمثل للرثوة يف ظل متطلبات التنمية وكذلك ر�سم �سيا�سة ا�ستثمار الغاز ،وله احلق يف
اال�ستعانة مبجموعة من اخلرباء من �أجل �إعداد خطط تطوير القطاع يف املديات الق�صرية واملتو�سطة والبعيدة.
�إعادة �شركة النفط الوطنية كما يقرتح قانون النفط ويتوىل �إدارتها جمل�س م�ستقل يتحمل م�س�ؤولية �إدارة وت�شغيل وتطوير جميع احلقول املنتجة .وكذلك تتوىل �ش�ؤون
ت�سويق النفط وتخول �صالحيات مالية و�إدارية وا�سعة م�ستثناة من ال�ضوابط والتعليمات املمنوحة لوزارات الدولة ،وتخ�صي�ص ميزانية ال تتجاوز  %5من حجم الإيرادات
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النفطية لأغرا�ض �إعادة اال�ستثمار يف م�شاريع ال�شركة وتنظم هيكليتها بعيدا عن املركزية.
�إعادة النظر بالهيكل التنظيمي لوزارة النفط وتركيز اخت�صا�صاتها ب�إعداد ال�سيا�سات العامة وال�ش�ؤون التنظيمية والرقابية يف القطاع ،و �إدارة قطاعات الت�صفية
والغاز والتوزيع كمرحلة م�ؤقتة.
مرتكزات املعاجلة والت�أهيل والتطوير للقطاع النفطي
ي�ؤمن ائتالف املواطن ب�أن حت�سن االقت�صاد العراقي يعتمد اعتمادا مبا�شر ًا على النهو�ض بالقطاع النفطي ،وذلك من خالل برنامج تنموي طموح و�شامل وكامل
ا�ستنادا �إىل مبد�أ املزاوجة بني اال�ستثمار الوطني واال�ستثمار الأجنبي مبختلف �صيغه مبا يحقق امل�صلحة العليا للعراق ،للو�صول �إىل معدالت �إنتاجية بواقع 10 – 8
ماليني برميل يوميا يف عام  2020من خالل الآتي-:
�أوال .اال�ستثمار الوطني:

يف هذا ال�صدد ،يلتزم ائتالف املواطن ب�إعداد خطة ع�شرية لتنفيذ ال�سيا�سة يتم �إعدادها من قبل جلان متخ�ص�صة وب�شكل علمي ،تت�ضمن جدو ًال زمني ًا لتنفيذ
اخلطط لغر�ض زيادة الإنتاج للنفط اخلام مع الرتكيز على ا�ستثمار الغاز خالل ال�سنوات الأربع املقبلة ،وت�شمل ب�شكل رئي�س دعم اجلهد الوطني لل�شركات الوطنية
وتفعيل جمال�س �إداراتها وتعزيز ا�ستقالليتها لتنفيذ خططها الإنتاجية من خالل الآتي-:
دعم اجلهد الوطني واال�ستعانة ب�شركات خدمات فنية وعقود �إ�سناد فني لرفع م�ستويات الإنتاج احلالية التي تقدر بحوايل ( ) 3,2مليون برميل يومي ًا وزيادتها
مبعدل �سنوي ال يقل عن � 500 -300ألف برميل يومي ًا ،لي�صل الإنتاج الكلي �إىل حوايل (  )4 - 3.5ماليني برميل يوميا يف نهاية  2015مما يحقق زيادة يف الإيرادات
بحوايل ( )10مليارات دوالر �سنوي ًا.
و�ضع خطة عاجلة لت�أهيل وحل م�شاكل امل�صايف احلالية لرفع الطاقات الت�شغيلية من م�ستواها احلايل (� )450ألف برميل �إىل حوايل (� )600ألف برميل يومي ًا يف
�أقل من عامني مع العمل على حت�سني نوعية املنتج.
التعجيل يف �إن�شاء امل�صايف اجلديدة يف النا�صرية وكربالء ومي�سان وكركوك والبدء ب�إنتاج املرحلة الأوىل خالل عامي ( )2016 / 2015للو�صول �إىل طاقات تكريرية
تزيد على مليون ون�صف مليون برميل يومي ًا يف نهاية اخلطة الع�شرية.
ت�أهيل جممعات الغاز لزيادة معدالت ا�ستثمار الغاز للو�صول �إىل �إنتاج �أكرث من (  )4000طن يوميا من الغاز ال�سائل ،وزيادة كميات الغاز اجلاف لتلبية احتياجات
الكهرباء وال�صناعة.
التعجيل بتنفيذ خطط �إيقاف حرق الغاز وا�ستثماره والبدء بتطوير احلقول الغازية يف غرب و�شمال �شرق البالد.
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ت�أهيل البنية التحتية للقطاع النفطي لت�شمل الآتي-:
منظومة الت�صدير واخلزن و النقل واملن�ش�آت ال�سطحية.
منظومة القيا�س وعدادات الت�صدير.
ت�أهيل وا�ستكمال �شبكة الأنابيب للمنتجات النفطية وكذلك جممعات خزن الوقود والغاز.
ا�ستكمال �إن�شاء �شبكة �أنابيب الغاز الطبيعي لتجهيز حمطات الكهرباء واملن�ش�آت ال�صناعية.
ت�شجيع القطاع اخلا�ص :ويكون ذلك عرب و�ضع �أنظمة لت�شجيع القطاع اخلا�ص العراقي للم�شاركة يف ال�صناعة النفطية وخا�صة قطاع اخلدمات ( احلفر والت�شييد
والنقل املتخ�ص�ص وجتهيز املواد و مد الأنابيب واملن�ش�آت املدنية � ،إن�شاء وحدات الغاز املنزيل  ،حمطات وقود وخزن ونقل وجتهيز).
ثانيا .اال�ستثمار الأجنبي:

ي�ؤمن ائتالف املواطن ب�ضرورة التعاون مع ال�شركات النفطية العاملية الر�صينة للنهو�ض بالقطاع النفطي ،بهدف نقل التكنولوجيا واخلربات الإدارية للو�صول �إىل
�أق�صى معدالت للإنتاج وب�أق�صر مدة باعتماد �صيغ تعاقدية ت�ضمن م�صلحة ال�شعب العراقي ،مع �ضرورة العمل على توفري البيئة اال�ستثمارية من ت�شريعات قانونية
وتطوير �آليات التفاو�ض و�أنظمة م�صرفية و�ضريبية �ضامنة حلقوق اجلميع ويجب �أن تكون اخلطة-:
مرتابطة :ذات تع�شيق كامل بني القطاع اال�ستخراجي والتحويلي ،و الأخذ بنظر االعتبار يف �آن واحد تطوير ال�صناعة اال�ستخراجية مع �صناعة الت�صفية والرتكيز
على �صناعة البرتوكيمياويات مبختلف �أنواعها كما يف الدول النفطية املجاورة .فاملفاو�ضات مع ال�شركات حول تطوير احلقول ينبغي �أن تربط بعملية تطوير بقية
ال�صناعة النفطية عام ًة.
متكاملة  :ا�ستثمار موارد ال�شركات النفطية الكربى لإعادة بناء البنية التحتية لل�صناعة و منها:
الأنابيب الناقلة للنفط والغاز.
اخلزانات العمالقة للخزن والت�صدير.
تنويع وحت�سني وت�أهيل املوانئ واملرافئ.
توفري الطاقة الكهربائية للمن�ش�آت النفطية.
توفري املياه ال�ضرورية لل�صناعة النفطية مع �إيجاد البدائل.
حت�سني الطرق واالت�صاالت.
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داعمة � :ضرورة ا�ستثمار موارد ال�شركات النفطية العاملية عن طريق اخلطوات الآتية :
تنمية قطاع خا�ص عراقي وتطويره من خالل ت�ضمني االتفاقيات مع ال�شركات االلتزام ب�إ�شراكه يف تنفيذ املقاوالت الثانوية وت�شجيع ت�أ�سي�س ال�شركات مع الأ�شخا�ص
وال�شركات العراقية.
تطوير املالكات العراقية وتدريبها و�إ�شراكها الفعال يف املجال التخطيطي والإداري والفني.
دعم بناء التجمعات ال�سكانية يف املناطق النفطية وتوفري م�ستلزمات احلياة من وحدات �سكنية ومدار�س وطرق وم�ست�شفيات وات�صاالت.
معايري التقومي لل�سيا�سة النفطية
تول عامل
�إن ال�سيا�سة املتبعة يف جمال القطاع النفطي خالل ال�سنوات املا�ضية مل تك�شف عن ر�ؤية �إ�سرتاتيجية وا�ضحة يف التعامل مع ال�شركات النفطية ،كما مل ِ
الزمن تلك الأهمية �إىل درجة معقولة تفي مبتطلبات مرحلة �إعادة الإعمار والبناء والتنمية ال�شاملة لهذا القطاع ..من هنا يرى ائتالف املواطن �ضرورة الإفادة من
جتارب املا�ضي وعدم �إ�ضاعة الفر�ص وهدر الوقت ،ويجب العمل املكثف على املتطلبات املعيارية التالية -:
اعتماد �سيا�سة انفتاح وا�ضحة جتاه اال�ستثمارات الأجنبية يف القطاع  ،وذلك من خالل �إ�صدار الت�شريعات القانونية وال�صيغ التعاقدية املنا�سبة ومغادرة الأ�سلوب
املتبع يف جوالت الرتاخي�ص واعتماد التفاو�ض حول احلقول عرب الدعوة املبا�شرة لعدد من ال�شركات املتخ�ص�صة ب�أ�سلوب التناف�س على وفق مديات زمنية معقولة.
الو�ضوح يف �أ�سلوب التفاو�ض مع ال�شركات وثبات الر�ؤية واملنهج والعمل على اخت�صار الزمن وحت�سني طرق العمل.
البحث يف �صيغ اال�ستثمار ب�أ�شكالها املختلفة ورف�ض �أ�سلوب العقود املعيارية ومبد�أ االحتكار من خالل الآتي :
اعتماد مبد�أ التعاون الثنائي مع الدول لتنفيذ وتطوير بع�ض احلقول مع التزامها يف قبالة تنفيذ م�شاريع الت�صفية والبرتوكمياويات وتوليد الطاقة الكهربائية.
ف�صل التنفيذ عن التمويل والبحث عن �أف�ضل الطرق امل�ضمونة للتمويل بالنفط والتعاقد مع ال�شركات لتنفيذ امل�شاريع النفطية وخا�صة طريقة الدفع املقدم ل�شراء
النفط .Prepayment of oil
اعتماد �أ�سلوب التطوير املبا�شر للحقول النفطية باال�ستعانة ب�شركات اخلدمات النفطية وب�شركات النفط الوطنية يف الدول الأخرى.
اعتماد �أ�سلوب احلوار املبا�شر والدعوة املبا�شرة مع �شركات النفط الر�صينة العاملية على وفق �آليات �شفافة بهدف تق�صري الزمن والتعجيل بالإنتاج.
مراجعة العقود التي مت توقيعها يف زمن النظام ال�سابق وتفعيلها �ضمن �صيغ تعاقدية �ضامنة للم�صلحة العامة.

21

البرنامج االنتخابي 2014

الت�شريعات والقوانني
ت�شريع قانون النفط والغاز :يتبنى ائتالف املواطن ت�شريع قانون النفط والغاز بعد �إجراء التعديالت املنا�سبة على امل�سودة املطروحة لأكرث من ثالث �سنوات م�ضت.
قانون �شركة النفط الوطنية :احلاجة �إىل تعزيز دور ال�شركة يف ال�صناعة النفطية من خالل �إجراء تعديالت ت�ضمن �إ�ضافة �إىل مهامها الإ�شراف على عمليات
ت�سويق النفط  ،وكذلك تو�سيعها لت�شمل ن�شاطات نفطية �أخرى كمرحلة الحقة وتبني تعديالت جوهرية يف امل�ستقبل ب�سبب كونها ملك ًا �صرف ًا للأفراد العراقيني بواقع
�سهم واحد لكل فرد ،على �أن يكون هذا ال�سهم غري قابل للبيع �أو الإرث حيث يتم منح كل عراقي �سهم ًا واحد ًا عند والدته ويرقن ال�سهم عند وفاته وتخ�ص�ص  %10من
الأرباح لتوزيعها بالت�ساوي بني العراقيني.
العمل على ت�شريع قانون توزيع العوائد النفطية وقانون �صندوق الأجيال.
تعديل قانون اال�ستثمار اخلا�ص بت�صفية النفط اخلام ال�صادر عام  2007وزيادة احلوافز مبا ي�ضمن اجتذاب اال�ستثمارات .والعمل على �إ�صدار ت�شريعات با�ستثمار
الغاز وال�صناعة البرتوكيمياوية.
تفعيل قانون اال�ستثمار يف جمال ا�سترياد وتوزيع املنتجات النفطية ونقلها وخزنها وو�ضع الآليات للعمل فيه.

العالقة مع الأقاليم واحلكومات املحلية
اعتماد مبد�أ التن�سيق والتعاون مع احلكومات املحلية لتطوير امل�صادر الهيدروكاربونية املتواجدة �ضمن م�ساحتها اجلغرافية لتحقيق امل�صلحة العليا للعراق .ورفد
الأقاليم واملحافظات بالكادر املتخ�ص�ص لإف�ساح املجال لها للدخول ب�صورة جيدة يف عملية التطوير.
�إن العالقة مع احلكومات املحلية والأقاليم يجب �أن تكون تكاملية ولي�ست تناف�سية و�أن تتحلى احلكومة االحتادية بروح الرعاية بد ًال عن املواجهة ما دام اجلميع ين�شد
بناء حمافظته �أو �إقليمه وعلى املركز معاملة اجلميع على �أنهم مكونات حتتاج �إىل الرعاية والتن�سيق.
ويف �سياق امل�شروع النفطي التكاملي ي�سعى ائتالف املواطن �إىل ت�أ�سي�س �شركات ا�ستخراجية نفطية حكومية يف املحافظات التي متتلك احتياطي ًا نفطي ًا وذات �إنتاج
فعلي� ،أو يجري العمل حالي ًا على تطوير حقولها وح�سب الأولويات ،وتفعيل حركة اال�ستك�شاف يف الرقع الواقعة �ضمن امل�ساحة اجلغرافية للمحافظات ذات الدخل
املحدود.
تطوير حقول الغاز يف حمافظات دياىل والأنبار كمرحلة �أوىل يف تلبية االحتياجات للطاقة الكهربائية وت�صدير الفائ�ض منه.
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العالقات مع الدول املجاورة
اعتماد مبد�أ امل�صالح امل�شرتكة مع دول اجلوار لت�أ�سي�س عالقة متبادلة يف ا�سترياد وت�صدير املنتجات النفطية والبرتوكيمياوية.
تبني م�شاريع ت�صدير الغاز مع الدول املجاورة.
�إعطاء الأولوية مل�شاريع تطوير احلقول امل�شرتكة مع الدول املجاورة.
تفعيل منافذ �إ�ضافية لت�صدير النفط اخلام مع كافة الدول املجاورة ومنها ت�أهيل اخلط ال�سوري ومتابعة الأنبوب النفطي الإيراين ال�سعودي وتطوير اخلط الرتكي
وتنفيذ اخلط النفطي مع الأردن.

�أكادميية البرتول العراقية
�إن تطوير القطاع النفطي يجب �أن يتزامن مع خطة طموحة خللق و تطوير الكوادر العراقية لل�صناعة النفطية ،وي�سعى االئتالف لتبنى ت�أ�سي�س �أكادميية عليا
متطورة للبرتول  ،تهتم باالخت�صا�صات الأكادميية التي ت�ساند ال�صناعة النفطية وتلبي احتياجات القطاع النفطي ،كالعلوم النفطية وعلوم احلا�سبات واالقت�صاد
حا�ضر ًا وم�ستقبال ،وتركز على الدرا�سات الأولية والعليا يف االخت�صا�صات ذات العالقة وترفد ال�صناعة النفطية بربامج تدريبية متخ�ص�صة لرفع م�ستوى الكوادر
النفطية ،وتهتم بتطوير الدرا�سات والبحوث يف ال�سيا�سات والربامج النفطية اعتماد ًا على اخلربات النفطية العراقية يف اخلارج والداخل .ويتم ذلك بالتعاون مع
اجلامعات العاملية الر�صينة وبيوت اخلربة العاملية وال�شركات النفطية� ..إن ائتالف املواطن ي�سعى �إىل �أن يكون هذا املثلث (الدرا�سة الأكادميية ،برامج التدريب ومركز
الدرا�سات والبحوث) ركيزة �أ�سا�سية لرفع امل�ستوى العلمي لكوادر ال�صناعة النفطية.

ت�أهـــيل القطـــــاع امل�صـــريف
ي�شكل اجلهاز امل�صريف �إحدى الو�سائل املتقدمة يف �إدارة االقت�صاد وحتقيق التنمية االقت�صادية ،غري �أنه يف العراق اليوم ميثل م�صدر قلق لكافة املتعاملني من التجار
واملقاولني وبقية املواطنني .ولغر�ض و�ضع الن�شاط امل�صريف يف خدمة الن�شاط االقت�صادي يتبنى ائتالف املواطن الأهداف الآتية-:
ت�أ�سي�س هيئة م�صرفية عليا مهمتها الإ�شراف على الرقابة امل�صرفية وم�ساعدة امل�صارف على تطبيق معاهدة بازل  ( 2 /تقييم الأداء وت�صنيف البنوك )  ،الهيئة
برئا�سة البنك املركزي وع�ضوية وزارة املالية والتجارة وديوان الرقابة املالية وجمعية امل�صارف العراقية وثالثة بنوك خا�صة.
تطوير �أ�ساليب الرقابة على امل�صارف اعتمادا على �أ�ساليب رقابة البنك املركزي و مكاتب التدقيق املحا�سبي واملايل و�إ�صدار التعليمات التي ت�ضمن حتقيق ذلك.
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حت�سني �أ�ساليب الرقابة الداخلية يف امل�صارف والرتكيز على �إبراز �أهمية مراقبة كفاية ر�أ�س مال امل�صرف والتم�سك بتوفري املعايري الدولية املن�صو�ص عليها يف
معادالت (بازل  )2وم�ؤ�شراته.
تثبيت قواعد و�أعراف العمل امل�صريف ال�سليم ح�سب القواعد والأعراف الدولية والتزام �إدارة �سوق الأوراق املالية مبالحظة ذلك يف تقييم امل�ؤ�س�سات امل�صرفية.
رفع م�ستوى �شركات التدقيق املايل يف العراق وت�صنيفها ح�سب املعايري الدولية.

�إجراءات عامة لتطوير اجلهاز امل�صريف
�إن عملية تطوير اجلهاز امل�صريف تت�ضمن عددا من الإجراءات املالية والنقدية لتحقيق نتائج ايجابية يف ال�سيا�سة امل�صرفية والنقدية واالئتمانية لرت�شيد حركة
االقت�صاد الوطني من خالل:
ت�صميم نظم متطورة لتن�شيط �إدارة امل�صارف للأموال واملحافظ اال�ستثمارية لتحقيق الزيادة الرتابطية يف عدد امل�صارف التخ�ص�صية.
�إيجاد البيئة املنا�سبة للتناف�س املهني بني امل�صارف احلكومية واخلا�صة ومنحها ال�صالحيات التي متكنها من متويل اال�ستثمار الوطني.
تطبيق املعايري الدولية التي تعنى بر�أ�س املال وحت�سني �إجراءات الوقاية من املخاطر وتثبيت ركائز اال�ستقرار االقت�صادي وا�ستخدام الأدوات املالية اجلديدة املتطورة
يف القطاع امل�صريف من خالل الرتكيز على كفاية ر�أ�س املال امل�صريف املطلوب باعتباره من الثوابت الأ�سا�سية.
منح امل�صارف القدرة على ممار�سة �أن�شطة �إنتاجية جديدة وو�ضع اخلطط الالزمة للرتويج لها.
معاجلة م�شكلة الديون الكبرية للم�صارف وامل�ؤثرة ب�شكل مبا�شر يف �إمكانياتها النقدية على حتقيق �أهدافها.
�إعادة هيكلة امل�صارف احلكومية.
تو�سع خدمات االئتمان املقدمة من قبل امل�صارف.
الآليات الت�شريعية والتنفيذية
� .1ضمان الودائع امل�صرفية� :سنّ قانون خا�ص ب�ش�أن �ضمان الودائع امل�صرفية ،ي�ؤ�س�س لهيئة م�ستقلة مب�شاركة البنك املركزي مع وزارة املالية ،ذات �صالحيات
م�ستقلة مهمتها مراقبة �أداء امل�صارف و�سالمة ودائعها.
 .2زيادة املنافذ امل�صرفية :ويتم ذلك من خالل زيادة الفروع امل�صرفية واعتماد املعيار ال�سكاين يف هذه الزيادة.
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 .3امل�صارف الأهلية :تبني درا�سات لواقع عمل امل�صارف الأهلية بغية الوقوف على ت�شخي�ص م�شكالتها و�إيجاد احللول املنا�سبة لها.
 .4ا�ستثمار الودائع البنكية� :إطالق �سيا�سة ا�ستثمار للودائع املوجودة يف البنوك لدعم برامج ال�صناعة وال�سكن والزراعة بطريقة مدرو�سة وال تكون عامل �ضغط على
ال�سيولة امل�صرفية.
 .5ت�شجيع الإيداع :وذلك بت�شجيع املواطنني على الإيداع يف البنوك من خالل برنامج يزرع الثقة بني املواطن وامل�صارف.
 .6الرواتب البنكية :اعتماد نظام الرواتب البنكية ملوظفي القطاع العام وب�شكل كامل كمرحلة �أوىل ،ومن ثم اعتماده ملوظفي القطاع اخلا�ص ،ويكون ب�شكل ملزم
للموظفني وامل�ؤ�س�سات ،ومن دون ا�ستثناء .والق�ضاء على ثقافة التعامالت النقدية املبا�شرة وحتويلها �إىل تعامالت بنكية موثقة.
 .7م�صارف الإعمار يف املحافظات :ت�أ�سي�س م�صارف الإعمار عرب دمج فروع امل�صارف الزراعية وال�صناعية والعقارية تنفيذ ًا لبنود الد�ستور.
 .8اعتماد التكنولوجيا يف العمل امل�صريف :يتبنى االئتالف برامج لت�شجيع البنوك العاملة يف العراق لأجل اعتماد التكنولوجيا احلديثة و �أنظمة املعلومات املتطورة
يف �إدارة العمليات امل�صرفية كافة ،ون�شر �أجهزة ال�صراف الآيل ب�أعداد وافرة يف كل �أنحاء العراق وتوفري بطاقات ال�شحن وغريها من الو�سائل التكنولوجية املتقدمة.
 -9تدريب الكوادر امل�صرفية :من خالل �إن�شاء معاهد تدريبية ت�أخذ على عاتقها تطوير وتدريب املالكات .و�إن�شاء معهد لتدريب مراقبي البنوك واال�ستعانة باخلربات
العاملية يف هذا املجال.

حلول ومعاجلات للواقع املايل وامل�صريف
تو�سعة �أن�شطة �أ�سواق املال العراقية وت�شجيع اجلمهور على امل�شاركة يف التعامالت اجلارية من خالل �شراء وتبادل الأ�سهم وال�سندات والأوراق املالية املختلفة.
تطبيق برامج الإ�صالح ومنها برنامج الإ�صالح االقت�صادي ،و�ضمان االن�سجام بني غايات �إ�سرتاتيجية املوازنة العامة االحتادية و�أهدافها.
�ضرورة هيكلة اجلهاز امل�صريف والعمل على تو�سعة العمليات التجارية امل�صرفية لأجل ثبات ال�سيولة النقدية لأغرا�ض اال�ستثمار ،مع �أهمية العمل ب�آليات درء املخاطر
وزيادة االئتمان ،والبدء بخطوات حتويل امل�صارف احلكومية �إىل �شركات م�ساهمة ،و�أن تكون عمليات التو�سع يف عمل القطاع امل�صريف ب�إ�شراف البنك املركزي.
تطبيق النظم التكنولوجية املتقدمة يف العمل امل�صريف التي ت�سهم يف توفري خدمات م�صرفية �أف�ضل.
تقييم ر�ؤو�س الأموال ح�سب املعايري املحا�سبية العاملية من �أجل النهو�ض بعمل �أ�سواق املال ودورها يف التنمية االقت�صادية.
تنظيم القيود احلاكمة على ال�سيا�سات املالية والنقدية من خالل حزمة من الإجراءات والتدابري التي تنظم تلك ال�سيا�سات و�ضرورة �إجرائها ب�شكل تدريجي.
�إدخال الإ�صالحات ال�ضرورية على النظام ال�ضريبي� ،إذ ان الأداء العام يف جمع ال�ضرائب ال يت�سم بالكفاءة والدقة ،ف�ضال عن عدم وجود قوانني وا�ضحة لل�ضرائب
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تنا�سب املتغريات احلا�صلة .مع التنويه ب�أن الإدارة العامة لل�ضرائب يف �أي نظام اقت�صادي ال حتقق مبفردها الأهداف املطلوبة� ،إذ تبقى بحاجة �إىل ر�سوخ قيم اقت�صادية
واجتماعية يف املجتمع ككل ،كالتعاون الطوعي بني امل�ؤ�س�سات املعنية و دافعي ال�ضرائب .و�ضرورة �إطالق برنامج لتوعية املواطنني ب�أهمية ال�ضرائب وا�ستخدام و�سائل
الإعالم ،ومن الإ�صالحات املقرتحة لتحقيق تلك الأهداف ما يلي-:
�إعادة هيكلة م�صلحة ال�ضرائب على �أ�س�س حديثة وعادلة ومتوازنة من �أجل الو�صول �إىل نظام �ضريبي �أكرث فاعلية و�شفافية.
تقليل عدد ال�ضرائب وتخفي�ض معدالتها مع العمل على �ضمان عدالة النظام ال�ضريبي.
تو�سيع القاعدة ال�ضريبية من خالل �ضبط الأن�شطة االقت�صادية ،وتفعيل نظام البطاقة االلكرتونية ال�ضريبية والرقم ال�ضريبي املوحد لكل مواطن ،مع العمل على
فر�ض ال�ضرائب على الأن�شطة االقت�صادية غري املقيدة -ال�سوق ال�سوداء.-
�إلغاء التطبيقات ال�ضريبية التي ت�ضر ب�أ�صحاب الدخل املنخف�ض ،وحماية �صغار ال�صناعيني واحلرفيني والتجار واملوظفني واملتقاعدين وحمدودي الدخل.
منح جزء من ال�صالحيات ال�ضريبية �إىل احلكومات املحلية.
العمل على �إطالق عمليات الإقرا�ض والتمويل وعدم ق�صرها على القرو�ض الق�صرية الأجل ،و�أن تكون تلك القرو�ض الطويلة الأجل بفوائد منا�سبة تنا�سب نوع
امل�شاريع املطروحة بر�سم الإقرا�ض امل�صريف.
التو�سع يف تقدمي اخلدمات امل�صرفية عرب فتح املزيد من الفروع والنوافذ امل�صرفية يف خمتلف الوحدات الإدارية مبا يتنا�سب مع الكثافة ال�سكانية لأجل النهو�ض
باخلدمات امل�صرفية وت�سهيل تقدميها للمواطنني الراغبني يف اال�ستفادة من خدمات القطاع امل�صريف .كذلك �ضرورة فتح فروع �أو بنوك م�ستقلة خا�صة باال�ستثمار يف
كل حمافظة.
العمل على بناء الثقة بني املواطن واجلهاز امل�صريف ملنع تعطيل ر�ؤو�س الأموال التي ميكن توظيفها وا�ستثمارها يف القطاعات املختلفة.
التزام امل�صارف بالعمل �ضمن نطاق تخ�ص�صها وعدم مزاولة الأعمال التجارية فيقت�صر عمل امل�صرف الزراعي على القطاع الزراعي وعمل امل�صرف ال�صناعي
على قطاع ال�صناعة فيما تكون م�شاريع ال�سكن ميدانا لأعمال امل�صرف العقاري.
العمل على تفعيل �أن�شطة �شركات الت�أمني يف كل حمافظة.
البحث عن حلول لتاليف م�شكلة التعامل مع التخ�صي�صات اال�ستثمارية املقرة مركزيا من وزارات الدولة ،والتي تعيق عمليات التخطيط �أمام احلكومات املحلية يف
املحافظات .ذلك �أن تلك التخ�صي�صات املالية تو�ضع وفقا خلطط مركزية بعيدا عن �أية مناق�شة وتن�سيق مع جمال�س املحافظات ،وقد �أدى هذا النمط من الأداء �إىل
غياب املتابعة والإ�شراف على امل�شاريع املنفذة .ويتبنى االئتالف �ضرورة �أن توزع التخ�صي�صات �ضمن املنهاج اال�ستثماري للوزارات بح�سب الن�سبة ال�سكانية للمحافظات
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التزاما بقوانني وتعليمات وزارة املالية ،و�أن يجري التعامل وفقا لهذا املعيار �أي�ضا مع امل�شاريع الإ�سرتاتيجية الكبرية ،و�أهمية البحث عن �آلية للرقابة واملتابعة تف ّعل دور
جمال�س املحافظات يف مقابل االرتباط الإداري الوا�سع بني مدراء الدوائر ووزاراتهم ،وهو ارتباط يجري على ح�ساب ال�شفافية يف معلومات ال�صرف والتنفيذ وغريها.
ت�شجيع رجال الأعمال على التعامل مع الدولة
ت�شريع قانون العقود النافذة وت�ضمينها ن�صو�صا توجب على الدولة ت�سديد التزاماتها �إزاء املتعهدين �أو املتعاقدين بعقود متويل املواد والب�ضائع واملنفذين لتعاقداتهم
والتزاماتهم يف كل مرحلة مقابل الت�أكد املوثق من تنفيذ التزاماتهم مع الن�ص على «ويف حالة الت�أخري عن دفع املبالغ باملدة املحددة تتحمل اجلهة املتعاقدة فوائد ذلك».
تعديل قوانني التجارة وت�سجيل ال�شركات و�إجازات اال�سترياد مبا يحقق �سهولة كبرية يف ت�سجيل امل�شروع االقت�صادي و�إ�سقاط ال�شروط املجحفة بحق املواطن
كاحل�صول على براءة ذمة ال�ضريبة وموافقة اجلهات القطاعية الأخرى لوزارة التخطيط التي تربط موافقتها مبجموعة ا�شرتاطات ال �ضرورة لها.

القطاع الكمركي

�أهمية قطاع الكمارك
تفر�ض �أغلبية دول العامل على الب�ضائع وال�سلع امل�ستوردة �ضرائب حمددة� ،سواء كن�سبة مئوية من �سعر ال�سلع �أو قيمة حمددة ح�سب نوعيتها ،وت�شكل هذه ال�ضريبة يف
بع�ض البلدان موردا ماليا يغذي ميزانيتها ب�شكل كبري .ويف العراق واجه هذا القطاع حتديات كبرية ومل يعد منذ  2003ي�ستويف �ضرائب على ال�سلع امل�ستوردة �إال بن�سبة
� %5أقرتها �سلطة االئتالف امل�ؤقت .وقد تكبد العراق خ�سائر كبرية ب�سبب �إلغاء هذه ال�ضريبة ،التي من �أغرا�ضها و�أهدافها ما يلي-:
حماية املنتج املحلي
�إن ال�سمة الغالبة على االقت�صاد العاملي اليوم هي �سيا�سة االنفتاح والنفاذ �إىل الأ�سواق ،وهو ما يقت�ضي مبدئيا رفع القيود التي تعرقل �أو حتد من عمليات التبادل
التجاري وحركة املنتجات ،وعلى ر�أ�س تلك القيود ال�ضرائب الكمركية ،وقد فر�ضت االتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية الكات تدابري لرفع هذه ال�ضرائب ،قبل �أن ترتاجع
عن هذا الإجراء ب�سبب ما تلحقه تلك التدابري الداعية لرفع القيود ال�ضريبية من �أ�ضرار باملنتجني املحليني� .إن �أهم هدف حتققه �سيا�سة فر�ض ال�ضرائب الكمركية
على واردات البالد يتمثل بحماية املنتج املحلي من الوقوع يف مناف�سة غري متكافئة مع املنتج الأجنبي ،ما ي�ؤدي يف النهاية �إىل �ضموره وتعطيله نهائيا و�سط ارتفاع كلفة
الإنتاج وعدم القدرة على املناف�سة يف ال�سوق.
منع الإغراق التجاري
كانت �سلطة االئتالف امل�ؤقتة قد قررت يف  2003فتح احلدود العراقية على م�صراعيها ،ورفعت ال�ضرائب الكمركية وال�ضوابط الرقابية املعمول بها و اكتفت بـ %5
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كم�ساهمة يف دعم �صندوق �إعمار العراق� .أدى تعطيل ال�سيا�سة الكمركية �إىل �إغراق ال�سوق العراقية مبختلف الب�ضائع وال�سلع الرديئة ،ومن منا�شئ بع�ضها معلوم و�آخر
جمهول ،ف�ضال عن فتح باب وا�سع للف�ساد و ال�صفقات التي حتتوي �سلعا ا�ستهالكية غري �صاحلة� .إن �إغراق ال�سوق العراقية بتلك املنتجات كان عمال مدبرا يف جزء
منه ،ذلك �أن �سيا�سة الإغراق التجاري من ال�سيا�سات املعروفة وبرغم عدم �شرعيتها �إال �أن العديد من ال�شركات متار�سها حول العامل ،وهو مفهوم يرتكز على �أ�سا�س
فر�ض ال�سيطرة على �سوق بعينها من خالل �ضخّ املنتجات بكميات كبرية لفرتة زمنية معينة وب�أ�سعار تكون �أحيانا �أقل من كلفة الإنتاج لت�أدية ذلك الغر�ض وهو الهيمنة
على الأ�سواق امل�ستهدفة .ونرى �أن دواعي هذا الإغراق كانت قد توفرت يف ال�سوق العراقية لظروف ما بعد التغيري ال�سيا�سي يف عام .2003
موارد دخل �إ�ضافية
�إن ال�ضريبة الكمركية مبختلف �أنواعها القيمية كن�سبة �أو كمبلغ مقطوع �أو ال�ضريبة النوعية التي حت�سب على �أ�سا�س نوعية الب�ضائع امل�ستورة كلها توفر دخال �إ�ضافيا
مليزانية الدولة .وت�شكل هذه ال�ضرائب يف بع�ض البلدان جزءا مهما من دخلها القومي ،وقد ارتفعت �أرباح بع�ض الدول املجاورة ارتفاعا وا�ضحا كال�سعودية على �سبيل
املثال التي باتت حتقق �ستة مليارات دوالر �سنويا ،فيما مل تبلغ يف العراق �أكرث من  700مليون دوالر لعام  2013رغم احلجم الهائل للواردات من الب�ضائع وال�سلع خمتلفة
الأنواع و املنا�شئ ب�سبب �إلغاء التعرفة.
تقلي�ص اال�ستهالك (حماية امل�ستهلك)
وذلك برفع ن�سبة ال�ضريبة على �سلع معينة ت�شكل تهديدا مبا�شرا �أو غري مبا�شر للمواطنني كتهديدها للجانب ال�صحي �أو االقت�صادي ،ومن �أمثلة ذلك ال�ضرائب
املفرو�ضة من قبل بع�ض الدول على ال�سجائر ومنتجات التبغ للتقليل من ا�ستريادها وتداولها.
قانون التعرفة الكمركية
�إن الو�ضع ال�سيئ واملتدهور الذي يعاين منه القطاع الإنتاجي ال�صناعي والزراعي يف العراق يفر�ض على احلكومة �إجراء �سل�سلة من املعاجلات والدعم وتوفري
احلماية لت�شجيع الإنتاج املحلي .وكجزء من املعاجلات ال�ضرورية هو ت�شريع قانون التعرفة الكمركية ،وقد �صدر بالفعل القانون رقم  22لعام  2010ثم عدلت احلكومة
عن تنفيذه ب�سبب توقعات مربرة برفع تكاليف املعي�شة للمواطنني نتيجة ارتفاع الأ�سعار و�سط قدرة �شرائية غري م�ضاهية خا�صة لأ�صحاب الدخول املحدودة ،ف�ضال عن
�أن فر�ض التعرفة �سي�ؤدي �إىل ارتفاع تكاليف الإنتاج املحلي املفرت�ض �أنه اخليار البديل ل�سد احتياجات ال�سوق ب�سبب زيادة كلفة ا�سترياد املواد الأولية� .إن موقف ائتالف
املواطن يتمثل ب�ضرورة الأخذ بعني االعتبار الآثار ال�سلبية لتطبيق هذا القانون مع الت�أكيد على �أهميته يف دعم التنمية االقت�صادية .و�أن املعاجلة الواقعية وال�سليمة هي
�أن تتخذ حزمة من الإجراءات وال�سيا�سات االقت�صادية املنا�سبة لتطويق هذا الأثر ال�سلبي ،وتتمثل ر�ؤية ائتالف املواطن بخ�صو�ص قانون التعرفة الكمركية وحتجيم
الآثار ال�سلبية يف احلياة املعي�شية للمواطنني بالتايل-:
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�أوال :ت�أجيل تطبيق القانون ملدة �سنتني بغية توفري املناخ املنا�سب للتنفيذ ،وتوخي االحتياطات املطلوبة لتاليف �آثار ارتفاع الأ�سعار وت�أثريها يف حياة �شرائح وا�سعة من
املجتمع العراقي.
ثانيا� :أن يكون تطبيقه تدريجيا وانتخاب �سلع معينة و�شمولها بال�ضريبة ،و بناء على املعايري التالية:
قيا�س م�ستوى الطلب يف ال�سوق العراقية.
�أهمية ال�سلع والب�ضائع امل�ستوردة.
وجود مثيالتها يف قطاع الإنتاج.
عالقتها ب�أوليات التنمية ال�صناعية والزراعية.
ثالثا� :أن يجرى حتليل عميق للواقع االقت�صادي وتفا�صيله ليتم تقرير م�ستوى احلماية املطلوب لكل منتج ب�صورة منف�صلة على �ضوء املقارنة بني تكلفة الإنتاج وال�سعر
لل�سلع املحلية و مثيالتها من ال�سلع الأجنبية.
رابعا� :أن ي�سبق تطبيق القانون جملة من الإجراءات لتهيئة البنية التحتية للقطاعات الإنتاجية و�إعادة هيكلة من�ش�آتها يف القطاعني العام واخلا�ص� .إن فائدة احلماية
للمنتج املحلي لن تتحقق مع واقع معاناة القطاع اخلا�ص من م�شكالت عوي�صة ت�سببت يف �ضعفه و�صعوبة متويله وال ميتلك قدرة تناف�سية يف الأ�سواق ومن هنا يتوجب
النهو�ض بهذا القطاع ودفعه للوقوف جمددا لكي تلعب احلماية دورها يف خدمة عجلة الإنتاج.
خام�سا :االهتمام ب�إيجاد البدائل املمكنة حلماية املنتج الوطني طوال فرتة ت�أجيل تنفيذ قانون التعرفة وبعده ،ومن تلك البدائل-:
ت�شريع قانون حماية املنتج الوطني
�إخ�ضاع ال�سلع امل�ستوردة ملعايري اجلودة العاملية
العمل على بناء ثقافة ا�ستهالك وطنية تزرع الثقة باملنتج املحلي وت�شجع على طلبه يف ال�سوق.
�إلغاء الر�سوم وال�ضرائب على امل�ص ّنع املحلي.
ت�سهيل الإجراءات يف منح الرخ�ص للمعامل ال�صغرية واملتو�سطة ،و �إ�صدار �ضوابط باملوا�صفات النوعية املطلوبة لالرتقاء بجودة منتجاتها.
�ساد�سا :العمل على توزيع واردات ال�ضرائب الكمركية بعد تطبيق القانون على ال�شرائح الأكرث عر�ضة لل�ضرر ،لأجل تقليل النتائج ال�سلبية املرتتبة على ذلك نتيجة
ارتفاع الأ�سعار.
�سابعا :العمل على ت�أهيل مكاتب الكمارك يف املنافذ احلدودية للعراق واالرتقاء بخربة العاملني فيها ،ف�ضال عن جتهيزها بكل ما يلزم لأجل ت�أدية عملها على النحو
املطلوب.
ثامنا :تفعيل العمل بالت�سهيالت الكمركية لأغرا�ض اال�ستثمار.
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�إ�صالح ال�سيا�سة املالية والنقدية
�إن حتديد الدولة مل�صادر الدخل و �أوجه الإنفاق هي من �أهم ال�سيا�سات االقت�صادية التي تديرها ،وبقدر جناحها يف �إدارة هذه العملية ف�إن انعكا�سات ذلك �ستكون
وا�ضحة على االقت�صاد الوطني وتنميته وتفعيل ن�شاطاته املختلفة .ولأجل حتديد �أف�ضل الأ�ساليب يف ر�سم ال�سيا�سة االقت�صادية وتطبيقها ب�شكل �سليم وب ّناء ،وت�سهيل
تنفيذ الإجراءات الإ�صالحية فال بد �أوال من العمل على-:
�أوال :اعتماد التن�سيق بني ال�سيا�سات االقت�صادية واملالية والنقدية يف �أطار عمل اقت�صاد ال�سوق ا�ستنادا �إىل املرتكزات الآتية:
حت�سني بيئة عمل الإدارة املالية واجلهاز امل�صريف.
حتديد ركائز اال�ستقرار املايل.
الرتابط العملي بني �إ�صالح ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية
ت�صميم �إ�سرتاتيجية ت�سويق تناف�سي للفر�ص املتاحة لتوليد اال�ستثمار
تلبية حاجات التنمية االقت�صادية
ثانيا :منح البنك املركزي الدور الأ�سا�س يف حتديد مالمح ال�سيا�سة النقدية الفاعلة يف �إدارة الكتلة النقدية واملديونية.
�أهمية ال�سيا�سة املالية
�إن ال�سيا�سة املالية ب�شكل عام تعني توظيف الأدوات املالية العامة من �أجل حتريك متغريات االقت�صاد الكلي عرب برامج الإنفاق والإيرادات ،بغية حتقيق النتائج
والآثار املطلوبة ،وجتنب ما هو غري مرغوب منها على �صعيد الدخل والناجت القومي وم�ستوى العمالة ،و�سائر املتغريات االقت�صادية .وهي بهذا تعني حزمة الأهداف
والتوجهات والأن�شطة التي تقوم بها الدولة يف �سبيل الت�أثري يف االقت�صاد الوطني ،واملحافظة على اال�ستقرار العام للمجتمع وتنميته ،ومواجهة املتغريات الظرفية
والطارئة� .إن العوامل امل�ؤثرة يف ال�سيا�سة املالية للدولة و�آليات تنفيذها تتنوع بني عوامل �سيا�سية باعتبار �أن ال�سيا�سة املالية تتحدد على �ضوء املوازنة العامة التي تقرها
ال�سلطة الت�شريعية ،كون املوازنة تخويل للحكومة التنفيذية بتح�صيل الإيرادات و �صرف النفقات .وعوامل �إدارية فاجلهاز الإداري الكفء مي ّهد ل�سيا�سة مالية فعالة
وقادرة على حتقيق الأهداف املرجوة .وثمة عوامل اقت�صادية تتعلق بنوعية النظام االقت�صادي الذي تتحرك ال�سيا�سة املالية يف �إطاره ،وهذا الإطار يحكم طبيعتها
و�أهدافها و �سبل تنفيذها .وتربز �أهمية ال�سيا�سة املالية يف �أنها ذات م�ساهمة كبرية يف التنمية االقت�صادية وحتقيق العدالة يف توزيع الرثوات ،انتها ًء بتحقيق اال�ستقرار
االقت�صادي الذي يتيح اال�ستفادة الكاملة من املوارد املتوافرة وجتنب التغريات والتذبذب الكبرية للأ�سعار ،وهو �أحد ال�شروط الهامة لتحقيق التنمية االقت�صادية.
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خطوات �إ�صالحية
�إن �إ�صالح ال�سيا�سة املالية بات �ضرورة وحاجة ما�سة ،ملحدودية فعالية ال�سيا�سة احلالية املتبعة ،وعدم قدرتها على حتقيق الأهداف املرجوة من ورائها ،و لأجل
�إ�صالح ذلك و�ضمان حتقيق ال�سيا�سة املالية للدولة لكامل �أهدافها واحل�صول على نتائج �إيجابية مثمرة ،ف�إن ما يجب �إتباعه من خطوات يف هذا املجال يتمثل بالآتي-:
� .1إعادة بناء التخطيط املايل ومغادرة املوازنة احلالية املبنية على �أ�سا�س نظرية موازنة البنود لقدمها وعدم تلبيتها احتياجات امل�شاريع اال�ستثمارية .ونرى �ضرورة
ا�ستخدام النظرية احلديثة املالئمة لالقت�صاد العراقي وتطوره املن�شود كاملوازنة ال�صفرية �أو املوازنة التعاقدية ،وهي الأكرث حداثة،على �أن يحدد �سقف زمني لبدء
العمل وتهيئة امل�ستلزمات لتحقيق الأهداف الآتية:
توزيع الن�شاطات والربامج املقرتحة والنفقات املتعلقة بها على وحدات مرتابطة قادرة عليها.
ا�ستخدام �أ�ساليب الرقابة والتدقيق الفاعلة وب�صورة م�ستمرة لقيا�س القدرة التنفيذية .وهنا ال بد من تو�سيع �صالحيات الربملان يف �إعداد ومراجعة ميزانية الدولة،
واعتماد م�شاركة اللجان املخت�صة ،واال�ستعانة ببيوت اخلربة العاملية ،وتو�صيات املنظمات الدولية ذات العالقة.
جتميع النفقات وتبويبها لدى الإدارة العليا ملنحها القدرة الالزمة على اتخاذ القرار بكفاءة وفاعلية.
ارتباط املوازنة العامة ال�سنوية مع خطة التنمية اخلم�سية على الأقل.
تنفيذ م�شاريع احلكومة املخطط لها بكفاءة وفاعلية يف ا�ستخدام املوارد املتاحة وخف�ض الكلف.
اختيار �أف�ضل املنفذين للم�شاريع احلكومية.
تقلي�ص الإنفاق العام وال�سيطرة على ت�أثريه يف ال�سوق.
�إي�صال خمرجات البيانات واملعلومات �إىل م�ستخدميها ب�شفافية عالية.
 .2الربجمة الزمنية املالئمة يف امل�صادقة على املوازنة العامة االحتادية و�إ�صدار التعليمات الالزمة لت�سهيل تنفيذها بجانبيها اجلاري واال�ستثماري  ،بحيث تكون
وا�ضحة و�سهلة ومرنة ،ومبا ي�ؤمن االن�سيابية وال�سهولة يف التنفيذ.
 .3منح اخلطة اال�ستثمارية �ضمن املوازنة العامة االحتادية ن�سبة �أعلى مقارنة بالنفقات اجلارية ،حيث الحظنا �أن خطة التنمية الوطنية ( )2014-2010كانت ن�سبة
النفقات اال�ستثمارية فيها ال تتعدى  %38من جمموع النفقات.
 -4حتديث الت�شريعات والقوانني التي مت ّكن جهاز املحا�سبة املالية من مراجعة تطبيقات املوازنة العامة ب�صالحية من الربملان ،وربط هيئة الرقابة املالية بامل�ؤ�س�سة
الت�شريعية وف�صلها عن امل�ؤ�س�سة التنفيذية.
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 -5اعتماد مبد�أ الن�سب املئوية من حجم املوازنة يف دعم القطاعات احليوية ،وخ�صو�صا الإنفاق االجتماعي ويف مقدمتها التعليم وال�صحة ،واعتماد املقايي�س الدولية
يف نوعية اخلدمات املقدمة يف هذه املجاالت.

النظام املايل واملحا�سبي للدولة
معلوم �أن النظام املايل واملحا�سبي هو �أداة رئي�سة لتنفيذ املوازنة العامة للدولة ،تواكبها بدءا من مراحل الإعداد والتنفيذ وانتها ًء باملراجعات واحل�سابات اخلتامية
لل�سنة املالية .وبهذا ال�صدد يتبنى ائتالف املواطن �إعادة النظر بالنظامني املايل واملحا�سبي احلكومي وفقا ل�صيغة مطابقة للد�ستور والآليات املنا�سبة لإدارة املال
العام ،بحيث يتم حتقيق الأهداف التالية-:
نظام حما�سبي ال مركزي.
�إن النظام املحا�سبي الالمركزي يوفر جملة من املميزات الهامة ومنها املرونة العالية يف ت�أدية امل�صروفات امل�ستحقة على الوحدات املنفذة للموازنة .كما �أنه يوفر
�ضمانة يف متابعة �أر�صدة احل�سابات الو�سيطة ،مبا ي�ؤمن احلفاظ على حقوق الدولة وحقوق الآخرين� .إ�ضافة �إىل �أنه يوفر الدقة يف عملية التدقيق و�إمكانية يف حتليل
ح�سابات الوحدات الأ�صغر ،كما �أنه ي�سهل االنتقال باملوازنة العامة �إىل طريق �أحدث قائمة على الربط بني الربامج والأهداف العامة للحكومة .وتوفريه فر�صة �إعداد
احل�سابات اخلتامية على م�ستوى الوحدات الأ�صغر.
�آلية متويل (خزينة عامة) موحدة ومتطورة.
�إعداد نظام جديد لتبويب املوازنة العامة االحتادية وموازنة املحافظات والإقليم و�آخر حل�ساباتها اخلتامية بعد الربع الأول من ال�سنة اجلديدة وال يتجاوز ن�صفها
ويخ�ضع مل�صادقة جمل�س النواب ليتمكن من املقارنة بني ما �أقره يف املوازنة كما نفذها و�أ�سباب االنحرافات وامل�س�ؤولية عنها.
تنمية القطاع اخلا�ص
�إن دور القطاع اخلا�ص يف العراق بد�أ ممث ًال باالقت�صاد الأهلي بل �أنه �أ�صبح ي�شكل الأ�سا�س قبل اكت�شاف النفط وزيادة الإيرادات املدفوعة للحكومة من �شركات
النفط عام  ،1950ومع انطالق برامج التنمية والتطوير ،وارتفاع الدخل العام وظهور بع�ض الت�شريعات يف جمال اال�ستثمار ،وت�شكيل قوى ونقابات �صناعية وعمالية
بد�أت بواكري النهو�ض للقطاع اخلا�ص يف البالد ،الأمر الذي �ساعد على ت�شغيل العديد من الأيدي العاملة بلغ �ضعف اليد العاملة يف القطاع النفطي عام  1954وقد
�أ�سهم القطاع اخلا�ص بن�سبة  %85يف الدخل القومي �آنذاك� .أما الفرتة املمتدة ما بني  1963حتى  2003ونتيجة لاليديولوجيات احلاكمة على �سيا�سات ال�سلطة التي
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حتمت منطا اقت�صاديا هجينا �أحيانا وغري واقعي من جانب ،وكرثة احلروب و املغامرات وغياب ر�ؤية اقت�صادية وا�ضحة من جهة �أخرى ف�إن تلك الفرتة مل تكن منا�سبة
لأية عمليات تنموية واقت�صادية ب�شكل عام ،كما �ضيقت على القطاع اخلا�ص ومركزت االقت�صاد بيد الدولة ،ولعل فرتة الت�سعينيات بعد احتالل دولة الكويت هي
�أ�سو�أ الفرتات التي مر بها االقت�صاد العراقي ب�شكل عام والقطاع اخلا�ص على نحو خا�ص ،حيث �شهد حالة نكو�ص وتهمي�ش ،وظل كما هو حاله خارج خطط التنمية
االقت�صادية .بعد ُ 2003و ِ�ضعت خطط التوجه نحو االنفتاح و اعتماد �سيا�سة ال�سوق ،ولكن ثمة حتديات ومعرقالت حتول دون تنمية حقيقية فعالة و عدم و�ضوح يف
الر�ؤية التي تت�شكل من خاللها ال�سيا�سة االقت�صادية.
�أهمية القطاع اخلا�ص يف التنمية االقت�صادية
ي�ؤمن املواطن بالأهمية الكربى للقطاع اخلا�ص ،وما يلعبه من دور هام يف دفع عجلة التنمية ال�شاملة ،وتتبينّ هذه الأهمية من خالل:
�أوال� :إنه اخليار الأف�ضل واملطلب ال�صائب لإدارة الن�شاط الإنتاجي بطريقة ديناميكية تتجنب �أكرب قدر من اخل�سارة.
ثانيا :يوفر فر�ص العمل املنا�سبة المت�صا�ص معدالت البطالة املرتفعة ،فهو الأقدر على ا�ستيعاب الأيدي العاملة.
ثالثا :الإيفاء باحتياجات ال�سوق من ال�سلع والب�ضائع امل�صنعة داخليا ،فاملنتجات واخلدمات التي يوفرها القطاع اخلا�ص لها �أن ت�شغل ن�سبة مقبولة من �سلة الإنتاج
الوطني.
رابعا :الإ�سهام املبا�شر يف عجلة التنمية االقت�صادية وب�شكل خا�ص يف القطاع ال�صناعي .والدرا�سات العاملية ت�شري �إىل �أن القطاع اخلا�ص �أكرث وعيا وتخطيطا وكفاءة
يف هذا املجال.
خام�سا� :إن ارتباط قيمة الأجر بالإنتاج كميا ونوعيا يو ّلد ج ّوا من املناف�سة الدافعة لالبتكار والتطوير.
�ساد�سا :ي�سهم يف مرحلة االنتقال �إىل �سيا�سة ال�سوق ويف تخفيف الأعباء على الدولة من خالل خلقه للبيئة اال�ستثمارية.
التوجهات العامة لدعم القطاع اخلا�ص
�إيجاد �شراكة �ضامنة للتناف�س العادل بني القطاعني العام واخلا�ص وفق معايري اجلدوى وال�سوق.
العمل على تنظيم العالقات بني ملكية املوارد الطبيعية و�إدارتها من جهة و �أ�صول القطاع العام من جهة ثانية ،والعمل على تعزيز �شراكة القطاع اخلا�ص.
ال�سعي مبختلف الو�سائل �إىل ت�سهيل خ�صخ�صة ال�شركات العامة.
ال�شفافية وامل�ساواة من العنا�صر الواجب حتقيقها يف التعامل بني �أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال واملنفذين يف القطاع اخلا�ص.
�ضرورة االهتمام ب�إن�شاء امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة وتطويرها من خالل تي�سري القرو�ض و �إن�شاء �صناديق الإقرا�ض ،والبحث عن �آلية منا�سبة للتمويل عرب
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ال�شراكة مع القطاع العام .ورفع �شعار (�صنع يف العراق) ..من خالل ت�شجيع املنتج املحلي ،وربطه باملنتج الأجنبي عن طريق الإنتاج امل�شرتك داخل البالد.
�إن البيئة القانونية واحد من املتطلبات الرئي�سة خللق ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص ،ولهذا ال بد من العمل على �إقرار الت�شريعات املنا�سبة التي تزيل العوائق
�أمام تنمية القطاع اخلا�ص و ال�ضامنة حلقوق االمتياز و عقود امل�شاركة و�إدارة امل�شاريع.

دعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة و�صغار التجار
�إن امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة و�صغار التجار واحلرفيني ميثلون العمود الفقري للبنية االقت�صادية واالجتماعية يف العراق ،وهم عماد الطبقة الو�سطى و�شرائحها،
ويهدف برنامج ائتالف املواطن االقت�صادي للمرحلة القادمة �إىل �إعادة ت�شكيل الطبقة الو�سطى يف املجتمع العراقي ،وزيادة م�ساحة تفاعلها يف الدولة لأنها متثل
ال�ضمانة احلقيقية للبناء االجتماعي ال�سليم ،وي�سعى برنامج ائتالف املواطن �إىل �إعادة بناء الطبقة الو�سطى عرب دعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة و�صغار التجار
واحلرفيني ،ومن خالل اخلطوات التالية:
�إن�شاء هيئة متخ�ص�صة بدعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة و�صغار التجار واحلرفيني ،وتقوم الهيئة بتوفري الدعم املايل والقرو�ض املي�سرة والت�سهيالت ال�ضريبية.
تطبيق برنامج دعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،و�صغار التجار من خالل برنامج التوظيف الوطني ،الذي ي�شجعهم على توظيف ال�شباب العراقي مقابل دعم
حكومي حمدد.
حماية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة من املناف�سة غري العادلة ،وتوفري �ضمانات لت�صريف ب�ضائعها وا�ستخدام خدماتها من قبل امل�ؤ�س�سات احلكومية.
�إ�شراك �صغار التجار واحلرفيني يف القرارات االقت�صادية التي تتخذها احلكومات املحلية يف ما يتعلق بهم من ق�ضايا.
�إن�شاء مراكز التدريب اخلا�صة لتدريب �صغار التجار واحلرفيني ون�شر ثقافة �إدارة الأعمال احلديثة ،وتدريب العمالة اخلا�صة بهم.
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اخل�صخ�صة
اعتمدت الدول النامية ب�أغلبيتها يف �إ�سرتاتيجيات التنمية منذ ما بعد منت�صف القرن املا�ضي على القطاع العام ،وقد ب ّينت التجربة بو�ضوح انخفا�ض الكفاءة
الإنتاجية لوحداته ،فا�ضطرت الكثري من احلكومات �إىل انتهاج �سيا�سة اخل�صخ�صة حتت وط�أة الديون اخلارجية والكلف الباهظة للم�ؤ�س�سات العامة ،ولت�صحيح
االختالل احلا�صل يف اقت�صادياتها .يعاين العراق من اختالالت يف بنيته االقت�صادية واالجتماعية نتيجة ل�ضعف �أداء امل�ؤ�س�سات العامة ،وف�شلها يف حتقيق النهو�ض
االقت�صادي .وتعترب اخل�صخ�صة واحدة من ال�سبل والإجراءات املهمة لت�صحيح م�سارات اخللل ،وحتقيق الإ�صالح االقت�صادي ال�شامل والتنمية املطلوبة.
�أهمية �سيا�سة اخل�صخ�صة
ظهر مفهوم اخل�صخ�صة يف الثمانينيات من القرن الع�شرين ،وكانت اململكة املتحدة من �أوىل الدول التي طبقته يف �سيا�ساتها لإ�صالح اقت�صادها ،واخل�صخ�صة تعني
ب�شكل عام هي الآلية التي يجري من خاللها التحول من امللكية العامة �إىل امللكية اخلا�صة ،فيتحرر عربها الن�شاط االقت�صادي من القيود والأنظمة املختلفة ،ويرتاجع
دور الدولة �إىل الدور الرقابي والتوجيهي .وتربز �أهميتها يف �أنها تعمل على حتقيق الأهداف التالية-:
رفع الكفاءة الإنتاجية وتطوير �سبل الإنتاج.
حتقيق معدالت ربح �أعلى.
تخفيف العبء على ميزانيات الدولة بتقليل الإنفاق احلكومي على امل�ؤ�س�سات �أو �إلغائه.
تن�شيط الدورة االقت�صادية ورفع كفاءة االقت�صاد الوطني وتو�سيع قاعدة امللكية.
توفري مناخات االنفتاح واالندماج باالقت�صاد العاملي والتما�شي مع اقت�صاد ال�سوق احلرة و �إ�شاعة اال�ستثمار.
املعايري وال�ضوابط العامة للخ�صخ�صة
للبدء بعملية اخل�صخ�صة هنالك بع�ض ال�ضوابط التي يجب مراعاتها من قبل احلكومة عند التوجه لتطبيق هذه العملية على بع�ض امل�ؤ�س�سات العامة ،ومبا يتالءم مع
الظروف االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية التي يعي�شها البلد ،حتى يكتب لعملية التحول هذه النجاح وحتقيق الأهداف ،وهذه ال�ضوابط تتلخ�ص مبا يلي-:
االلتزام ال�سيا�سي للحكومة بعملية اخل�صخ�صة وت�شجيع القطاع الأهلي واخلا�ص يف الإقدام على اال�ستثمار وتو�سيع وتنويع �أن�شطته مبا يجعله �أكرث اطمئنانا وثقة من
�أن الدور الرئي�سي يف املرحلة القادمة �سيكون له  ,بعد التمهيد بتهيئة البيئة واملناخ املنا�سب لإمتام هذه العملية.
حتديد �أهداف اخل�صخ�صة :يتوجب على احلكومة �أن حتدد الأهداف الكلية للخ�صخ�صة – االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية ـ بحيث ي�ضمن هذا التحديد
التنفيذ ال�سليم لربنامج اخل�صخ�صة والرتتيب الدقيق ملراحل اخل�صخ�صة ليكون تنفيذ الربنامج على مراحل تلك الأهداف.
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ينبغي على احلكومة القيام بعملية �إعالمية ودعائية للخ�صخ�صة و�أهميتها بالن�سبة للفرد واملجتمع يف خمتلف الفئات والطبقات االجتماعية ،بحيث ت�ؤدي التوعية
تلك �إىل غر�س االطمئنان و�إزالة التخوف وخلق احلافز لدى ال�شركات والنقابات والعمال العاملني يف القطاع اخلا�ص للقبول بها ،ومردودها ال�شامل على االقت�صاد
الوطني واملجتمع ب�أ�سره.
�إيجاد مناخ تناف�سي  :لأن تطور القطاع اخلا�ص وزيادة م�ساحته ودوره يتطلب بيئة تناف�سية ،جتعله يقدم على اال�ستثمار وت�شغيل �أمواله يف ظل مناف�سة ت�ضمن
ا�ستمراره يف الن�شاط وحت�سني الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية وحت�سني اجلودة حتى تنجح برامج اخل�صخ�صة .يف البالد النامية التي ت�سودها �أ�سواق احتكارية م�شبوهة
البد من �أن توجد احلكومة ال�سوق احلرة التناف�سية قبل البدء بتنفيذ برنامج اخل�صخ�صة وهذا �سوف ي�ؤدي �إىل حتقيق هدفني هما :
الإقبال على �شراء الأ�سهم يف جو تناف�سي.
منع امل�شاريع �أن تتحول باخل�صخ�صة من االحتكار العام �إىل االحتكار اخلا�ص.
�أن يتم تنفيذ برنامج اخل�صخ�صة يف �إطار قانوين للخ�صخ�صة حمدد فيه الأهداف والأ�ساليب والإجراءات املنظمة للعملية مبا ي�ضمن حقوق الأطراف يف عملية
اخل�صخ�صة ويحقق الأهداف املرجوة منها وبحيث يكون هذا الإطار القانوين من ال�شفافية واملرونة �أمام كل االحتماالت.
�أن ت�سند احلكومة مهمة اخل�صخ�صة �إىل جهة حمددة تتمتع ب�صالحيات وا�ضحة مع توفري الإمكانيات الالزمة مالي ًا وتقني ًا لتلك اجلهة ،لتتمكن معها من �أداء
مهمتها بعيد ًا عن امل�ؤ�س�سات الآمرة التي قد ت�ؤثر يف �سري عملها .و�أي�ضا حتدد مهام اجلهة وال�شروط الواجبة على العاملني فيها مبا ي�ضمن عدم ح�صول تواط�ؤ �أو تالعب
قد ي�ضر ب�سري عملية اخل�صخ�صة ويبعدها عن �أهدافها.
�إعادة النظر يف النظام القانوين وتطويره بحيث ت�صبح منظومة القوانني من�سجمة مع التوجه اجلديد للحكومة وتقوم بتي�سري عملية اخل�صخ�صة ،مع وجود �إجراءات
ق�ضائية �سريعة وحا�سمة يف الق�ضايا الإدارية لكي تعطي نتائج ايجابية ت�سمح للقطاع اخلا�ص ب�أن ي�أخذ دوره ب�صورة �سريعة.
�إيجاد �أ�سواق وم�ؤ�س�سات مالية تتالءم مع متطلبات اخل�صخ�صة وت�سهل �إجراءات تنفيذ الربنامج وحتديد �أ�سعار املن�ش�آت املطروحة للخ�صخ�صة والطرح ب�صورة
�أكرث �شفافية وو�ضوح ،و�أن تلعب البنوك دور ًا ائتماني ًا وو�سطي ًا يف التعامالت املالية.
�إيجاد �آليات تتكفل بدعم وحماية العمالة التي �ستت�أثر باخل�صخ�صة وتطوير هذه الآليات المت�صا�ص البطالة الوا�سعة املوجودة ،ومن تلك الآليات �أن يتم عر�ض
امل�ؤ�س�سات املطروحة للخ�صخ�صة على العاملني بها �أوال ،وبهذا يتم تدخل الدولة ملواجهة بع�ض النتائج ال�سلبية للخ�صخ�صة يف هذا املجال.
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م�شاريع وقرو�ض ال�سكن
نظرة عامة لأزمة ال�سكن
يعد ال�سكن من احلاجات ال�ضرورية للإن�سان ،فهو من الناحية االجتماعية املكان الذي تعي�ش فيه الأ�سرة ومتار�س فيه ن�شاطاتها املختلفة� ،أما من الناحية االقت�صادية
ف�إن ال�سكن ب�ضاعة ا�ستثمارية مهمة نظرا لكلفتها العالية �إىل جانب كون ال�سكن هو املحرك للعديد من الن�شاطات االقت�صادية املختلفة.
الواقع ال�سكني وحتدياته
بقيت م�شكلة ال�سكن ع�صية على احللول طوال العقود املا�ضية ،بل تفاقمت بفعل تراكم احلاجة ال�سكنية حتى و�صلت تقديرات العجز �إىل ( )3ماليني وحدة بحلول
 ،2015و�أفرز هذا الواقع ظهور مناطق ال�سكن الع�شوائية غري املخططة ،كما رافق ذلك زيادة الكثافة ال�سكانية للمناطق القائمة ،وتزايد الطلب على اخلدمات ب�شكل
كبري ،وهو ما ميلي �إعادة النظر يف اال�سرتاتيجيات املو�ضوعة� .إن �أهم �أ�سباب �إخفاقات �سوق ال�سكن يف املرحلة ال�سابقة هو اعتماده على �سوق ال�سكن للدور اجلديدة
املنفردة للقطاع الأهلي(املواطنني)� ،إذ يتم البناء ب�أ�ساليب تقليدية من قبل الأ�سرة� ،أو باالعتماد على مقاولني ثانويني .تعتمد هذه ال�سوق ب�صورة كبرية على �سيا�سة
توزيع الأرا�ضي ال�سكنية والتمويل من قبل امل�صرف العقاري ،ولهذا يعد تدخل الدولة �ضروريا لتو�سيع قاعدة العر�ض ال�سكني ،كما �أنه �ضروري لتو�سيع قاعدة الطلب،
وحتويل الطلب الكامن �إىل طلب فعال ،وخ�صو�صا لذوي الدخل املنخف�ض ،كما �إن ا�ستمرار امل�ؤ�س�سات احلكومية يف عملها من دون الأخذ باحل�سبان النظام االقت�صادي
واملايل العام ،وتعار�ض دورها مع دور القطاعات الأخرى (اخلا�ص والتعاوين) لن ي�ساعد على حل امل�شكلة ..لذلك ينبغي توفري املناخ االقت�صادي املالئم للقطاع اخلا�ص
والتعاوين لت�سهيل مهامهما يف احل�صول على الأر�ض والتمويل الالزمني للإنتاج ال�سكني� ..إن حل م�شكلة ال�سكن ال يقت�صر على جهة حمددة (احلكومة مثال) ،و�إمنا
يتم ذلك مب�شاركة جميع القطاعات (احلكومي والتعاوين واخلا�ص) �ضمن منظومة عمل متكاملة دون تعار�ض يف ما بينها ..وعليه فالبد �أن ت�ستند املعاجلة �إىل نظرة
تخطيطية �شاملة ولي�ست جمتز�أة تقف عند حدود توفري الأر�ض والتمويل ،بل تتعدى ذلك لت�شمل عنا�صر �أخرى ،فهي لي�ست عمارات �سكنية ت�شيد هنا وهناك ،وهي
لي�ست توزيع قطع �سكنية و�إعطاء الأموال للمواطنني للبناء يف م�ساحات مرتامية دون توفري بيئة منا�سبة لهم يف توفري خدمات البنى االجتماعية والتحتية.
�أهمية معاجلة الأزمة
ال يخفى �أن م�شكلة ال�سكن من امل�شكالت الأ�سا�سية ذات الت�أثري امل�ستمر يف ا�ستنفاد طاقة املجتمع وا�ستهالكها ،وقد عجزت الدولة العراقية خالل عدة حقب عن
�إيجاد حل واقعي لها ما �أدى �إىل بقاء حالة احلرمان من حق التملك واال�ستقرار قائمة لقطاعات وا�سعة من ال�شعب العراقي،ولهذا تعد معاجلتها مطلبا ملح ّا وجزءا
�أ�سا�سا من متطلبات بناء الدولة واملجتمع ومتتعهما باال�ستقرار ،كون ذلك احدى الركائز يف ت�شييد نظام مدين و�إن�ساين حقيقي� .إن حاجة املواطنني العراقيني اليوم
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ت�صل �إىل حدود مليوين وحدة �سكنية يفرت�ض �إجنازها خالل ع�شر �سنوات قادمة .ونتيجة ذلك �أقدم ائتالف املواطن على تبني برنامج جذري وفق خطة ت�شريعية
عاجلة التنفيذ يف الدورة الربملانية القادمة لعام  ،2014يت�ضمن انتقاال تدريجيا للرثوة من الدولة �إىل ال�شعب ،يتنا�سب مع م�ضمون املادة ( )111من الد�ستور العراقي،
وي�ساعد يف حتويلها �إىل حيز التنفيذ ،ويكون من �أهم م�صاديق ذلك االنتقال ت�أمني �إ�سكان منا�سب وكرمي للعائلة العراقية ،عرب ت�أ�سي�س هيئة تنمية عقارية مملوكة
للدولة ،تتوىل الإ�شراف على تنفيذ امل�شروع الإ�سكاين وفق املعايري وال�ضوابط املعدة يف الربنامج.
م�شروع هيئة التنمية العقارية
�إن من �أهم �أولويات امل�شروع االقت�صادي هو البدء بربنامج �إ�سكاين حقيقي يوفر امل�ساكن للمواطنني ب�آليات �أق�ساط مريحة ،وي�سهم تلقائيا مبعاجلة ظاهرة البطالة
يف الوقت نف�سه� .إن حل م�شكلة الإ�سكان تتطلب:
توفري الأر�ض.
كلفة البناء.
متويل كلفة ر�أ�س املال امل�ستخدم يف البناء.
توفري مناطق �سكن تعد فيها جميع م�ستلزمات البنية التحتية كاملجاري واملياه والكهرباء وال�ساحات والطرق وو�سائل النقل واالت�صال ويتوفر فيها اجلانب ال�صحي
والتعليمي واالمني  ...الخ.
�إن الفكرة اجلديدة يف هذا امل�شروع هي �أن تتحمل الدولة كلفة الأر�ض وكلفة �سعر الفائدة ويتحمل املواطن املالك كلفة البناء التي يتم تق�سيطها عليه ب�أق�ساط مريحة
ملدة زمنية ت�ستغرق ( 30عاما).
خطوات العمل
يلتزم االئتالف بالعمل على تنفيذ برنامج الإ�سكان من خالل ت�أ�سي�س هيئة التنمية العقارية والعمل على ت�شريع قانونها.
التعريف بالهيئة
هيئة التنمية العقارية هي هيئة مملوكة للدولة بالكامل ،ترتبط مبجل�س الوزراء ،وتتوىل م�س�ؤولية �إدارة م�شروع الإ�سكان يف العراق .يرت�شح �أع�ضا�ؤها من قطاع الدولة
والقطاع اخلا�ص ،وتتبنى متويل َف ْرق �سعر الفائدة �إىل امل�صارف العراقية عن القرو�ض املمنوحة للمواطنني املتعاقدين معها يف برنامج الإ�سكان ،وتكفل ت�سديد الأق�ساط
�إىل تلك امل�صارف �إذا تلك�أ املقرت�ض يف الت�سديد ،تطرح الهيئة العطاءات وتتعاقد عليها مع الراغبني يف �شراء الوحدات ال�سكنية� ،ضمن ال�ضوابط املتفق عليها.

38

Electoral program 2014

البنية التحتية للهيئة
يتم متليك الهيئة تباع ًا م�ساحة من الأر�ض مقدارها ( 500كم مربع) مبا ي�شكل واحدا بالألف من م�ساحة العراق ،حول املدن والأق�ضية والنواحي ،مبا ميكنها من
تنفيذ خطط عملها و�إجناز م�شاريعها الإ�سكانية يف بناء مليوين وحدة �سكنية يف غ�ضون ع�شر �سنوات ،ويتم نقل ملكية تلك الأرا�ضي �إىل الهيئة من اجلهات التي كانت
متلكها عقارات الدولة ،ك�أمانة بغداد ،ووزارة البلديات يف بغداد و املحافظات� ،إن هذه امل�ساحة مت ّكن الهيئة من تنفيذ خطط عملها يف الإ�شراف على بناء مليوين وحدة
�سكنية يف غ�ضون املدة �أعاله.
يكون مقدار ر�أ�س مال الهيئة يف ال�سنة الأوىل مليار دوالر ،مبا يعادل  %2تقريبا من ميزانية الدولة العراقية.
الإجراءات العملية
تتعاقد الهيئة مع �شركات هند�سية ا�ست�شارية عاملية ،مهمتها �إعداد العرو�ض املطروحة من قبل الهيئة مبوا�صفات عالية ،وتقييم الدرا�سات والعرو�ض املقدمة �إىل
الهيئة.
تبا�شر الهيئة بطرح م�شاريعها الإ�سكانية ،وتقوم بالإعالن عن طلب عرو�ض (تخطيط وبناء) من قبل �شركات البناء وتقوم ال�شركات الهند�سية اال�ست�شارية العاملية
املتعاقدة مع الهيئة بتقدمي العرو�ض واختيار �أف�ضلها ح�سب الت�سل�سل املايل و الفني وترفعها �إىل جمل�س الهيئة التخاذ قرارات الإحالة ح�سب ال�شروط العاملية املعهودة
بتقدمي الكفاالت امل�صرفية حل�سن التنفيذ والدفعة املقدمة وجدول دفعات يتنا�سب مع الأداء املرحلي.
تتبنى الهيئة �آلية توزيع عادلة لوحداتها ال�سكنية بني النا�س ،بح�سب نقاط الأولوية من احتياج وحرمان ،وتو�ضع �سل�سلة �ضوابط فعالة لتفادي مداخالت الف�ساد املايل
والإداري.
تتعاقد الهيئة مع املواطنني الراغبني يف �شراء الوحدات ال�سكنية ،عن طريق مكاتبها املفتوحة يف بغداد واملحافظات وحترر لهم عقود التمليك اخلا�صة بالوحدات
ال�سكنية وي�صار �إىل �صيغة �ضامنة حلقوق الطرفني من خالل ت�سجيل الوحدة ال�سكنية با�سم امل�شرتي وترهن با�سم الهيئة حلني �إكمال ت�سديد الأق�ساط.
يحق للمتعاقد ت�سديد الأق�ساط بوقت �أقل وحترير امللك من �إ�شارة الرهن ،لي�صبح حر ًا يف البيع وال�شراء بعد مدة ثالث �سنوات من تاريخ التعاقد جتنبا للم�ضاربات
التجارية يف امل�شروع.
ت�صدر تعليمات مركزية بالتعاون مع البنك املركزي لت�شجيع امل�صارف العراقية تت�ضمن مزايا مالية ربحية وائتمانية ب�أن تقوم ب�إقرا�ض املواطنني املتعاقدين مع
الهيئة مبوجب تلك العقود وبكفالة الهيئة ،على �أن ت�سدد على �شكل دفعات �شهرية تكون مبتناول معظم العوائل العراقية وهذا على مدى ثالثني عام ًا بحيث تغطي كل
دفعة ر�أ�س املال وجزءا ي�سريا من �سعر الفائدة املتحققة على املقرت�ض.
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تقوم الهيئة بدفع فرق �سعر الفائدة بني ما يرتتب على املقرت�ض من خالل الق�سط ال�شهري وبني �سعر الفائدة املتعارف عليه يف ال�سوق امل�صرفية �إىل امل�صارف
وت�ضمن ت�سديد �أق�ساط املواطنني املتعاقدين معها لأن الوحدات ال�سكنية �إما م�سجلة با�سمها �أو مرهونة حلني �إكمال ت�سديد الأق�ساط.
ي�صدر البنك املركزي تعليمات متكن امل�صارف التي تواجه م�شكلة بخ�صم ن�سبة عالية من القرو�ض املقدمة يف م�شروع الإ�سكان �إىل املواطنني ملعاجلة �أي �أزمة �سيولة
يتعر�ض لها �أي م�صرف عامل يف العراق جراء هذه القرو�ض .وبذلك ميكن ا�ستغالل جزء كبري من الودائع غري امل�ستغلة يف امل�صارف العراقية يف عمليه تنموية مربحة
للم�صارف وم�ضمونة الت�سديد دون خلق �ضغط على ال�سيولة امل�صرفية ،لن�ضمن بذلك حركة الأموال الراكدة يف امل�صارف العراقية وتعود بالنفع على املواطن العراقي
ومتكنه من متلك ال�سكن الالئق به.
ي�ستطيع املواطن بناء داره بنف�سه وفق �شروط وموا�صفات هند�سية وجمالية وتن�سيقية مع احلي ويتحمل هو النفقات وال يعطى �سند الطابو �إال بعد اجناز البناء كام ًال.
بعد درا�ستنا تبني لنا �أن الو�ضع االقت�صادي والإن�شائي وال�صناعي ال ميكن �أن ينتج �أكرث من ربع مليون م�سكن خالل ال�سنة الأوىل والثانية من بداية هذا امل�شروع،
وح�سب تقديرنا ف�إن امل�شروع بحاجة �إىل ( 10مليارات دوالر) لتمويل كلفة البناء ،وميكن االعتماد على ن�سبة من الودائع يف امل�صارف العراقية التي تقدر بحوايل ثمانية
تريليونات دينار حتى كانون الثاين  ،2013ي�ضاف �إىل ذلك ما ميكن تخ�صي�صه من عائدات النفط مبوجب الزيادة يف ال�صادرات خالل ال�سنوات املقبلة ..وبهذا فهناك
�إمكانية لتمويل هكذا م�شروع من املوارد العراقية احلالية والتي �سوف تتوفر يف القريب املنظور.
�أثر امل�شروع يف معاجلة البطالة
�إن الأهمية التي ينطوي عليها امل�شروع ف�ض ًال عن توفري امل�ساكن هي املعاجلة املبا�شرة لأزمة البطالة� ،إذ �إن بناء الوحدة ال�سكنية الواحدة يتطلب كمعدل عام ما ال
يقل عن ع�شرة �أ�شخا�ص يف التنفيذ املبا�شر ،لذلك ف�إن ال�سنة الأوىل من امل�شروع توفر فر�ص ًا كبرية للعمل تبلغ مليونني ون�صف املليون فر�صة� ،إ�ضافة �إىل حتريك العمالة
املتوفرة يف م�صانع مواد البناء والنقل و املهند�سني واملحامني و قطاع اخلدمات.
البنية التحتية للم�شاريع وربطها بال�شبكات الوطنية
�إن عقود البناء التي �ستربمها هيئة التنمية العقارية مع ال�شركات العاملية الر�صينة للبناء تت�ضمن �إن�شاء املدار�س وال�ساحات والطرق وجماري ال�صرف ال�صحي واملاء
والكهرباء ،وبالتن�سيق مع اجلهات ذات ال�صلة.
م�ساحة وحدات البناء
يكون معدل م�ساحة البناء للوحدات ال�سكنية بحدود ( )150مرتا مربعا لكل وحدة �سكنية.
املالحظات:
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تقوم الهيئة بت�شجيع اال�ستثمار الأجنبي ور�أ�س املال الوطني يف قطاع الإ�سكان ،مع منح الأرا�ضي الالزمة لبناء امل�شاريع الإ�سكانية.وتراعى �ضرورة عدم االعتماد
بالدرجة الأ�سا�س على اال�ستثمار الأجنبي ،كم�سار �أول يف تنفيذ امل�شاريع ،وتدعو �إىل الرتكيز يف االعتماد على املوارد العراقية لكون اال�ستثمار الأجنبي قد يرفع من
تكلفة الوحدات ال�سكنية.
ينبغي �أن تعتمد م�شاريع البناء يف الهيئة على طرق و�أ�ساليب وطرازات عراقية يف البناء  ،تالئم الظروف املناخية والنف�سية والرتكيبية للمجتمع العراقي.
فر�ص العمل ومكافحة البطالة
يعاين العراق من �أو�ضاع �شديدة التدهور ب�سبب الواقع املرير الذي تعانيه خمتلف القطاعات االقت�صادية واالجتماعية ،وقد �شكلت البطالة احدى �أبرز الأولويات يف
�أجندة احلكومة العراقية احلالية ،وخا�صة البطالة يف �صفوف ال�شباب الذين ميثلون الن�سبة العظمى من �إجمايل ال�سكان �إ�ضافة �إىل �إجمايل النا�شطني اقت�صادي ًا..
وتتباين �أرقام البطالة يف العراق تباينا كبريا يف امل�سوح والتقديرات املحلية والدولية ،وبح�سب اجلهاز املركزي للإح�صاء ف�إن ن�سبة البطالة لعام  2009كانت قد بلغت
 %15وبالرغم من �أن هذه الن�سبة �شهدت انخفا�ضا بن�سبة  %3ح�سب وزارة التخطيط لت�ستقر يف عام  2012و  2013على ن�سبة � %11إال �أن درا�سات دولية ت�شري �إىل �أن
هذا االنخفا�ض مل يكن وليد �سيا�سات التوظيف احلكومية بل �أن �أعدادا من العاطلني تخ ّلوا عن البحث عن فر�ص العمل ،ومن جهة �أخرى ف�إن الن�سب �أعاله ال تعرب
عن واقع البطالة ب�سبب ارتفاع ن�سبة البطالة الناق�صة التي و�صلت �إىل  ،%30تنتج عن البطالة ظواهر وتبعات اجتماعية و�سلوكية تهدد اال�ستقرار وال�سلم املجتمعي
كما تلحق �أ�ضرارا فادحة بقطاعات الدولة العامة اقت�صاديا و�أمنيا و�سيا�سيا ،وت�ؤدي الرتاكمات املزمنة �إىل بروز االنحرافات الأخالقية وال�سلوكيات الإجرامية وتغذية
الإرهاب باملزيد من املحبطني ال�سيما من ال�شباب ،ونتيجة لل�ضغط املتزايد على واقع احلياة املعي�شية لهذه الظاهرة خرجت عدة تظاهرات �شعبية مطالبة بتوفري فر�ص
العمل خالل ال�سنوات الأخرية ف�ضال عن املطالب اخلدمية ،ومل جتد الوعود احلكومية طريقها �إىل التنفيذ و�سط �إرباكات عمل وا�ضحة وعدم حتويل اخلطط املعلنة
�إىل واقع ،فعلى �سبيل املثال كان من املفرت�ض �أن توفر ميزانية عام  2012حوايل (� )58ألف وظيفة حكومية جديدة ،و كانت اللجنة املالية الربملانية ت�سعى لإ�ضافة 42
�ألف وظيفة �أخرى .ويف العام التايل  2013كان املفرو�ض �شمول � 100ألف فر�صة عمل �أخرى يف القطاع العام ،بيد �أن من ُو ّظفوا بالفعل دون هذه الأعداد.
الأ�سباب الكامنة وراء ظاهرة البطالة
�إن لظاهرة البطالة �أ�سبابها التي �أدت �إىل ظهورها وتفاقمها ،ومن تلك الأ�سباب ما يتعلق مب�شاكل تعرتي هيكلية االقت�صاد العراقي وجتعله عاجزا عن خلق فر�ص
عمل كافية للمواطنني .وبرغم ت�ضاعف �أعداد املوظفني احلكوميني بعد عام  2003وانتعا�ش ن�سبي للقطاع اخلا�ص �إال �أن ذلك مل ي�سهم يف امت�صا�ص البطالة وبقيت
م�شكلة تعاين منها قطاعات وفئات خمتلفة .وبرغم امتالك العراق ملوارد طبيعية وب�شرية هائلة ،و�أنه كان حمط جذب للعمالة العربية� ،إال �أن الظروف القا�سية التي
مر بها من حروب �أ�شعلها النظام البائد وعقوبات دولية �أ�سباب رئي�سة جعلته اقت�صادا متداعيا وغري قادر على توليد فر�ص العمل� .إن ثمة حزمة من الأ�سباب ميكن
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ت�شخي�صها لتربير معدالت البطالة املرتفعة يف البالد وتتلخ�ص مبا يلي:
�أوال :تراجع التنمية االقت�صادية والأداء العام و�سط ارتكاز النمو على املقدرات النفطية.
ثانيا :غياب اال�ستثمار نتيجة لعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني.
ثالثا :توا�ضع دور القطاع اخلا�ص يف الن�شاط االقت�صادي وتوقف الكثري من ال�شركات وامل�صانع بفعل احلروب واال�ضطرابات التي مرت بها البالد وقد و�صلت ذروة
التخريب ملن�ش�آت القطاع اخلا�ص بعد فتح احلدود دون �ضوابط وتدفق ال�سلع الأجنبية الرخي�صة التي �أغرقت ال�سوق العراقية.
رابعا :ارتفاع ن�سبة ال�شباب �ضمن القوة العاملة ما ي�ؤدي �إىل عجز يف تلبية احتياجات �سوق العمالة نتيجة لتوا�ضع اخلربة و قلة التدريب.
خام�سا :الف�ساد يف امل�ؤ�س�سات والأجهزة احلكومية الذي ت�سبب يف هدر �أموال طائلة على م�شاريع غري متحققة و وهمية.
�ساد�سا :ما �شهدته مرحلة ما بعد التغيري من حل لبع�ض الوزارات كالدفاع والداخلية والإعالم دون و�ضع �أية خطط لدرء خماطر ت�سريح �آالف العاملني يف هذه
الوزارات ،رافق ذلك تلك�ؤ عملية �إعادة الإعمار التي د�شنت لف�ساد مايل و�إداري هو �أحد �أ�سباب امل�شكلة كما �سبقت الإ�شارة.
�سابعا :عدم وجود �إ�سرتاتيجية اقت�صادية واجتماعية و�سط الزيادة املطردة يف النمط ال�سكاين و بواقع � %4سنوي َا تقريب َا.
الآثار والنتائج لتف�شي البطالة
تتنوع الآثار املرتتبة على تف�شي البطالة بني اجتماعية واقت�صادية و�أمنية ،وعلى قدر من اخلطورة التي تهدد بنية وا�ستقرار املجتمع .ومنها ما ميكن ح�صرها عرب
النقاط الآتية:
�أوال :تبديد احد م�صادر الرثوة الوطنية من خالل و�ضع قوة العمل خارج العملية االقت�صادية وعدم ا�ستغاللها يف عمليات التنمية.
ثانيا :ترتك البطالة �آثارا اجتماعية ونف�سية مدمرة وعميقة ،تدفع �إىل انعزال العاطلني عن مزاولة �أية ن�شاطات �إيجابية يف البيئة االجتماعية ،الأمر الذي يهدد
اال�ستقرار االجتماعي مبخاطر وخيمة.
ثالثا :من النتائج املبا�شرة للبطالة تدهور الو�ضع املعي�شي لال�سر والعوائل التي يعاين �أفرادها من �صعوبة العثور على فر�ص عمل منا�سبة ،وهي احد العوامل املبا�شرة
يف �شيوع الفقر.
رابعا :تفرز البطالة يف �شريحة ال�شباب ظواهر �سلوكية �شديدة اخلطورة كاالندفاع نحو تعاطي املخدرات واجلرمية وهما �آفتان تهددان م�ستقبل هذه ال�شريحة
واملجتمع ككل .كما �أنها ت�سبب عزوفا عن التعليم لدى ال�شباب واملراهقني وت�سربهم من مقاعد الدرا�سة ،ما يرفع معدالت الأمية التي و�صلت �إىل  %40بح�سب بع�ض
الإح�صائيات.
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خام�سا :هجرة الكفاءات العلمية وخريجي الدرا�سات اجلامعية و�أ�صحاب امل�ؤهالت العليا بحثا عن العمل يف خارج البالد.
احللول واملعاجلات املقرتحة
يتبنى ائتالف املواطن جمموعة من الإجراءات واملعاجلات بغية تخفي�ض ملمو�س لن�سب البطالة و�صوال �إىل الق�ضاء عليها ب�شكل نهائي ،وذلك من خالل:
�أوال :تنويع م�صادر الدخل :يعتمد العراق على النفط باعتباره م�صدرا �أ�سا�سيا ت�ستند �إليه الأن�شطة االقت�صادية يف البالد ،وهو ما يتعار�ض مع �أية �سيا�سة للتنمية
ملح و�أ�سا�سي المت�صا�ص البطالة وت�أمني فر�ص العمل.
امل�ستدامة العتبارات اجتماعية واقت�صادية ولي�ست بيئية فح�سب� .إن تنويع االقت�صاد مطلب ّ
ثانيا :زيادة اال�ستثمارات املدعومة حكوميا يف نطاق الأن�شطة ذات املتطلبات العالية لليد العاملة كما هو حال القطاع الزراعي .وهذا يتطلب �إيالء اهتمام �أكرث
بالقرية والريف العراقي لي�صبحا جاذبني للمواطنني من حيث تلبية حاجاتهم التي ال ميكنهم تلبيتها من حيث التعليم والطبابة واحلاجات الأ�سا�سية وم�ستلزمات
الرفاه �إال يف املدن.
ثالثا :زيادة الإنفاق احلكومي يف جماالت التعليم وال�صحة واخلدمات االجتماعية لتوفري املزيد من فر�ص العمل.
رابعا :الإبقاء على حال من التوازن يف دور الدولة والقطاع اخلا�ص يف ما يخ�ص متطلبات اال�ستثمار والإنتاج وبال�شكل الذي ي�ضمن بناء قاعدة مادية لالقت�صاد من
خالل اال�ستثمارات يف امل�شاريع ال�صناعية التي توفر فر�ص عمل كبرية.
خام�سا :دعم وت�شجيع القطاعات ال�صناعية املنتجة لل�سلع وتطويرها باالجتاه الذي يجعلها بحاجة �إىل املزيد من الأيدي العاملة ،وت�شجيع �صادرات هذه القطاعات
يف مقابل فر�ض قيود حمددة على اال�سترياد ال�سلع ذاتها.
�ساد�سا :االهتمام اخلا�ص باخلريجني الذين ال ميتلكون م�ؤهالت مهمة بغية �إيجاد حالة من التوازن يف الفر�ص �أمام جميع ال�شباب .و�إطالق م�شروع وطني للتدريب
والت�أهيل لتقليل البطالة ،وخلق كوادر ب�شرية م�ؤهلة ومدربة.
�سابعا :فتح املزيد من مكاتب الت�شغيل وتفعيل ما هو قائم منها.
ثامنا :منح الإعانات املادية للعاطلني وفتح ور�ش عمل و مكاتب لتطوير مهاراتهم وتزويدهم باخلربات املهنية املطلوبة التي تعزز فر�ص ح�صولهم على وظائف يف
القطاعني العام واخلا�ص.
تا�سع ًا :تفعيل قانون العمل وال�ضمان االجتماعي ومعدالت الأجر والتقاعد وحماية العامل ..ب�سيا�سة متدرجة تك�سب ثقة �أ�صحاب امل�صالح ومتنح الوقت والفر�صة
لت�سوية �أو�ضاع عمالهم والعاملني معهم �أو لت�سوية �أو�ضاع املخالفني من العمال واملنت�سبني.
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تنمية ال�صناعة الوطنية
تعر�ضت ال�صناعات الوطنية �إىل تراجع وا�ضح ،و واجهت م�شكالت عديدة تفاقمت مبرور الوقت ما �أدى �إىل توقف الكثري منها ب�شكل تام الأمر الذي �ألقى بتبعاته
على حركة التنمية ال�صناعية و�أ�صابها بال�شلل .وقد نتج عن ذلك توجه ال�سوق العراقية نحو اال�سترياد ملختلف ال�سلع الأجنبية والتي تفتقد غالبيتها للموا�صفات اجليدة.
وقد �ساعد على ذلك انهيار البنى التحتية وانفتاح احلدود على الدول املجاورة ،وما زالت الكثري من عمليات اال�سترياد تتم من دون رقابة كافية و�ضوابط حمددة� .إن
نتائج ذلك هو الإمعان يف تخريب متزايد لل�صناعات املحلية وفقدان اليد العاملة املحرتفة وال�صناعيني املهرة ،وحت ّولهم �إىل جماالت عمل �أخرى خمتلفة ما ي�شكل
خ�سارة كبرية لالقت�صاد الوطني.
ت�شخي�ص املعوقات
تواجه ال�صناعة الوطنية العديد من امل�شكالت والعوائق املختلفة التي �أدت �إىل تراجعها وانهيار الكثري من امل�صانع وال�شركات العامة واخلا�صة ،وميكن حتديد �أبرز
تلك املعوقات بالآتي:
رداءة جتهيز الطاقة الكهربائية الذي �أدى �إىل فقدان جزء مهم من الطاقة الإنتاجية و�إلغاء بع�ض خطوط الإنتاج بل توقفها يف العديد من املن�ش�آت ،ويف �أف�ضل
الأحوال قاد االعتماد على و�سائل طاقة بديلة �إىل رفع كلف الإنتاج و جعل ال�سلع املنتجة غري مناف�سة يف ال�سوق الرتفاع �أثمانها.
تهيمن الوزارات االحتادية على قرارات جمال�س الإدارة الأمر الذي يعيق كثريا من قدرتها على اتخاذ القرارات املنا�سبة وتلبية املتطلبات امللحة بالوقت املنا�سب.
رف�ض مبد�أ اخل�صخ�صة من قبل املدراء العامني لل�شركات و العاملني فيها.
ق�صور يف الت�شريعات املنا�سبة التي ت�شجع عمليات اال�ستثمار.
�أ�سباب تدهور القطاع ال�صناعي
تقف �أ�سباب وعوامل عدة وراء التدهور الذي �شهده القطاع ال�صناعي العراقي خالل العقود الأخرية ،و�أبرز هذه الأ�سباب ما ميكن ح�صره بالآتي:
�إتباع مبد�أ التنمية االنفجارية يف ا�ستثمارات الدولة ب�سبب ازدياد �إيرادات النفط و�صعوبة توفري متطلبات التنفيذ من �أوائل ال�سبعينيات حيث كان للقطاع ال�صناعي
ح�صة  ٪٢٨من ا�ستثمارات الدولة.
املديونية اخلارجية ب�سبب احلروب واحلظر االقت�صادي الذي منع ا�سترياد املواد الأولية.
االنخفا�ض الن�سبي مل�ؤهالت املوارد الب�شرية وهجرة اخلربات ال�صناعية.
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اقت�صار امل�شاريع ال�صناعية على القطاع العام وح�صرها بيد �أزالم النظام ال�سابق واملقربني منهم.
انعدام الثقة اال�ستثمارية اخلارجية يف اال�ستقرار ال�سيا�سي العراقي.
الهدر املايل وتدين م�ستويات اال�ستثمارات الوطنية ال�ضرورية وتراجع القطاعات الإنتاجية الأ�سا�سية ب�شكل عام وال�صناعات النفطية ب�شكل خا�ص ب�سبب تخريب
البنية التحتية واخلدمية االرتكازية.
اخلطوات املطلوبة للنهو�ض بالقطاع ال�صناعي
ي�ضع برنامج ائتالف املواطن امل�سارات التالية للنهو�ض بالواقع ال�صناعي يف البالد ،وهي:
�إعادة الهيكلة وفق اقت�صاد ال�سوق واخلطط التنموية واملتطلبات الإ�سرتاتيجية ودرا�سات اجلدوى  ،وحتديد امل�صانع وال�شركات ال�صناعية التي ميكن تخ�صي�صها.
ف�سح املجال للقطاع اخلا�ص يف قيادة الن�شاط ال�صناعي وتوفري �سبل الدعم املالية والت�شريعية له ،لتمكينه من النهو�ض بال�صناعات املتطورة واملرتابطة ذات القيمة
العالية.
االهتمام على نحو �أكرث فاعلية بعمليات امل�سح اجليولوجي والتحري عن املوارد املعدنية وحتديد املتوفر منها.
عر�ض امل�شاريع ال�صناعية ذات القيمة امل�ضافة العالية التي حتمل �سمة تناف�سية على اال�ستثمار املحلي والأجنبي.
العمل على ر�سم خارطة ا�ستثمارية �شاملة للمحافظات وبالتعاون مع حكوماتها وحتديد ذلك من خالل معايري حمددة كتوافر املوارد الطبيعية وامليزة التناف�سية لها،
والعمل على �إن�شاء �صناعات جديدة توكل �إىل م�ستثمرين حمليني و�أجانب ت�سهم يف �إيجاد فر�ص عمل جديدة وتدفع باجتاه تطوير ال�صناعة الوطنية.
ت�شريع القوانني الالزمة خللق بيئة ا�ستثمارية للم�ستثمر املحلي والأجنبي يف موازاة ت�شريع وتفعيل قوانني احلماية للم�ستهلكني وحقوق املنتج.
ت�أهيل ال�شركات وامل�صانع العامة ،وحت�سني كفاءتها �ضمن خطوات الإ�سراع يف التحول االقت�صادي باجتاه اقت�صاد ال�سوق.
وبغية زيادة الناجت املحلي وتلبية احتياجات ال�سوق نتبنى �إقامة ال�شراكات مع ال�شركات العاملية وامل�ستثمرين لل�شركات واملعامل اجلاذبة لال�ستثمار.
�أولويات حتديث القطاع ال�صناعي
لأجل ت�أهيل وحتديث قطاع ال�صناعة الوطنية ف�إن ثمة حزمة من الأولويات التي يجب مراعاتها يف هذا ال�سياق ،وهي �أولويات تر ّكز على معايري الت�أثري واجلدوى
االقت�صادية العالية ،وترتكز هذه الأولويات على ما يلي:
ال�صناعات ذات القيمة امل�ضافة العالية :والتي تخ�ضع للطلب املتزايد يف �إعادة اعمار العراق مثل:
ال�صناعات الكيمياوية والبرت وكيمياوية والأ�سمدة.
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عال ،ويعترب حم ِّركا للعديد من ال�صناعات التحويلية ومن هنا تربز �أهمية تطويره وتو�سيعه ،وهو من القطاعات التي
يت�سم هذه القطاع بكونه ذا مردود اقت�صادي ٍ
تعتمد على مواد �أولية متي�سرة حمليا باال�ستثمار املبا�شر والتعاون مع �شركات عاملية لنقل التكنولوجيا احلديثة يف:
جممع البرتوكيمياويات ومعامــل الأ�سمدة النرتوجينية والفو�سفاتية والكربيتية بغية اال�ستفادة منها حمليا ومن ثم يف ت�صديرها �إىل الأ�سواق العاملية.
ال�صناعات املنتجة للمواد الكيمياوية التي تلبي حاجة قطاعي النفط والكهرباء� ،أو تلك التي تدخل يف تنقية وتعقيم املياه و�إنتاج املواد الأولية يف الكثري من م�شاريع
ال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة.
ال�صناعات الإن�شائية:
التو�سع يف �إنتاج مواد البناء الأ�سا�سية كاال�سمنت وحديد الت�سليح والأنابيب البال�ستيكية والطابوق ،ف�ضال عن تطوير �صناعة الزجاج وال�سرياميك طبقا للموا�صفات
العاملية وفق �أرقى التقنيات احلديثة من خالل اال�ستثمار وال�شراكة مع ال�شركات العاملية لزيادة الإنتاجية الكافية لتغطية ال�سوق املحلية والت�صدير.
العمل على �إعادة ت�أهيل معامل احلديد وال�صلب وتطوير �صناعة الأنابيب احلديدية لتغطية متطلبات قطاع النفط وقطاع املوارد املائية وهذه كلها حمركات لأن�شطة
�صناعية تابعة.
ال�صناعات التي ترفد التكامل بني قطاع ال�صناعة والقطاعات الأخرى كالزراعة وال�صحة:
ال�صناعات الزراعية والغذائية.
دعم وتطوير معامل �إنتاج الألبان والزيوت النباتية واملنظفات وال�صناعات الغذائية مبنتجاتها املتنوعة وتطوير �صناعة الأقطان والأ�صواف واجللود لدعم الزراعة
والفالح.
التوجه �إىل بناء معامل �إ�ضافية جديدة عرب منح الت�سهيالت امل�صرفية والقرو�ض املي�سرة للقطاع اخلا�ص .واالهتمام بدعم امل�شاريع ذات احلجم ال�صغري واملتو�سط
لت�شكل �شبكة رفد وتغذية للم�شاريع الكبرية.
ال�صناعات التي ت�سهم بتطوير املكننة الزراعية.
توفري الآليات واملكائن الزراعية من جرارات ومنظومات الري احلديثة ،وت�أمني امل�ضخات والآالت الزراعية الأخرى لأجل دعم املزارع ،والرقي بالإنتاج الزراعي
وتطويره ،وتر�شيد ا�ستخدام املياه.
ال�صناعات الدوائية.
االهتمام بتطوير ال�صناعات الدوائية و توفري الأجهزة التكنولوجية احلديثة يف املعامل احلكومية والأهلية ،والعمل على تو�سيع خطوط الإنتاج با�ستخدام التقنية
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العالية .ف�ضال عن االهتمام بتطوير �إنتاج امل�ستلزمات واملعدات الطبية الت�شخي�صية والبيطرية للقطاع ال�صحي والزراعي ،وتغطية احتياجات ال�سوق املحلية وت�صدير
ما يفي�ض عن حاجتها.
ال�صناعات التي ت�سهم يف تطوير البنى التحتية:
ال�صناعات امليكانيكية.
العمل على الرقي بالطاقة الإنتاجية لل�شاحنات وعجالت احلمل وناقالت الوقود والعربات والعجالت التخ�ص�صية املختلفة� .إ�ضافة �إىل ت�صنيع وحدات ت�صفية
وحتلية املياه ومنظومات �ضخ �أنابيب وخطوط نقل املياه.
ال�صناعات الكهربائية والطاقات اجلديدة واملتجددة.
تو�سيع عمليات �إنتاج حموالت القدرة العالية وحموالت التوزيع ،وزيادة خطوط �إنتاج القابالت الكهربائية والهاتفية والألياف الب�صرية ،وكذلك العمل على دعم
الأجهزة الكهربائية املتنوعة وت�شجيع االنتقال �إىل �صناعة املنتجات ذات القدرة اال�ستهالكية الواطئة مرتافقا ذلك مع دعم اال�ستثمار يف جمال �صناعة الطاقات
اجلديدة واملتجددة.
�صناعة ال�سيارات الإنتاجية واخلدمية.
ال�صناعات التعدينية:
تتوفر لدى العراق ثروة معدنية وخامات خمتلفة ،ال تقل من حيث الأهمية الإ�سرتاتيجية واملردود املايل يف حال ا�ستغاللها عن النفط .وهي منت�شرة يف مواقع جغرافية
متعددة ،وهو انت�شار ي�سهل من �أعمال التحري واال�ستخراج و�إجراء امل�سوحات واال�ستك�شافات اجليولوجية لأجل ا�ستغاللها والو�صول بها �إىل طاقات ت�صديرية �أو
ت�صنيعية تغطي طلبات ال�سوق املحلية واخلارجية ،وميكن ا�ستغالل هذه الرثوات من خالل عمليات اال�ستثمار التي توفر الوقت والكلف املادية.
معامل الت�صنيع الثقيلة:
مت�س احلاجة يف هذا القطاع �إىل تطوير قاعدته ال�صناعية لتغطية جزء كبري من متطلبات القطاعات احليوية الأخرى كالكهرباء� .إن خلق �شراكات مع امل�ؤ�س�سات
وال�شركات العاملية يف قطاع ال�صناعات الثقيلة ي�ساعد على النهو�ض بها كما ونوعا ،كما ي�ساعد يف نقل التكنولوجية احلديثة وت�أهيل املالكات العاملة وتوفري فر�ص
التدريب وتطوير املهارات الفنية بقدر ما ت�سهم يف توفري املنتجات لل�سوق املحلية ك�سلع ا�ستهالكية واحتياطية.
الأهـداف الواجب حتقيقها يف القطاع ال�صناعي
ي�سعى ائتالف املواطن �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
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مكافحة الت�ضخم املايل نتيجة اعتماد ال�سوق على ا�سترياد �أغلب ال�سلع اال�ستهالكية.
حتويل بع�ض ال�صناعات �إىل القطاع اخلا�ص مع رعاية الدولة املبا�شرة ب�صورة ت�ضمن تطويرها كما ت�ضمن م�صلحة العاملني مبا يف ذلك توزيع �أ�سهم ال�شركة بينهم
وحتويلهم اىل مالكني و�أع�ضاء يف الهيئة العامة لل�شركة فيها والت�أكد من عدم االحتكار.
�إيجاد الطرق الكفيلة بحل م�شكلة البطالة املتزايدة وتطوير الكوادر ال�صناعية املدربة.
�إيالء �أهمية يف برامج الدعم احلكومية لل�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة.
العمل على �إن�شاء م�شاريع �إ�سرتاتيجية يف قطاع ال�صناعات الأ�سا�سية التي تعتمد على الطاقة العالية (كاحلديد والأملنيوم.)...
العمل من �أجل حتقيق نظام اقت�صادي يتمتع باال�ستقرار لتعزيز ثقة امل�ستثمر املحلي والأجنبي.
الرقي بال�صناعية الوطنية وفقا ملعايري اجلودة العاملية.
ال�سيا�سة والإجراءات العملية
يت�ضمن برنامج ائتالف املواطن حمورين لإ�صالح القطاع ال�صناعي ،الأول هو ال�سيا�سة العامة املقرتحة لعملية الإ�صالح ،والثاين الآليات العملية والإجراءات التي
يتوجب العمل على تطبيقها لإجناز الإ�صالح يف هذا القطاع.
�أوال .ال�سيا�سات العامة:
وتت�ضمن هذه ال�سيا�سات ما يلي-:
ت�سهيل عمليات بيع بع�ض م�صانع القطاع العام عن طريق امل�صارف وتنظيم عمليات االكتتاب لها ،و�إعطاء الأولوية لعمال ومنت�سبي هذه امل�صالح ليكونوا املالكني
لأ�سهمها مع �ضمان عملية التمويل والإدارة الناجحة النطالق هذه امل�صالح.
تقرير ال�سيا�سات االقت�صادية (النقدية واملالية) مبا يدفع بالنهو�ض االقت�صادي.
حت�سني املناخ اال�ستثماري للقطاع اخلا�ص ب�إ�شراك الغرف التجارية واجلمعيات واالحتادات وامل�صارف مبا ينعك�س �إيجابا على ال�سيا�سة اال�ستثمارية للبلد.
�إن�شاء املجمعات ال�صناعية التي تتوافر فيها كافة اخلدمات مبا ي�شجع القطاع اخلا�ص لإن�شاء املرافق وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة فيها.
�إقامة احلا�ضنات ال�صناعية والتكنولوجية مل�ساندة امل�ؤ�س�سات �أو ال�صناعات ال�صغرية.
�إقامة املعار�ض املحلية واخلارجية وتعزيز املجال الت�سويقي لرتويج للمنتجات ال�صناعية.
توفري الت�سهيالت املالية واحلوافز ال�ضريبية ومنح الفر�ص للم�شاريع ال�صناعية ال�صغرية دعم ًا للقطاع اخلا�ص.
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حماية املنتوجات الوطنية بتفعيل ال�ضوابط الكمركية من جهة ،و�ضمان الدولة لأ�سعار املنتجات وفق ال�شروط القيا�سية والنوعية ل�ضمان ربحية امل�صالح من جهة
ونوعية املنتج من جهة �أخرى.
و�ضع �ضوابط لل�سيطرة النوعية على ا�سترياد الب�ضائع وبخا�صة الرخي�صة والرديئة.
و�ضع برامج تدريبية وت�أهيلية لتطوير الفائ�ض جراء اخل�صخ�صة لبع�ض امل�صانع احلكومية وت�أ�سي�س مكاتب توفري فر�ص العمل.
وينبغي �أن تكون عملية النهو�ض باالقت�صاد ال�صناعي حمددة بخطوط ال ميكن جتاوزها من خالل عدم امل�سا�س بامل�شاريع التي تتعلق بت�أمني جتهيز املنافع العامة
وخا�صة املتعلقة بالبنية التحتية والتي رمبا ال ي�ستطيع القطاع اخلا�ص حتمل م�س�ؤولية �إنتاجها.
ثانيا .الآليات والإجراءات العملية-:
من �أجل النهو�ض الفعلي بالقطاع ال�صناعي يتوجب التحرك لر�سم خطة عمل بعيدة عن بريوقراطية الدولة ووزاراتها ،وعرب اال�ستعانة بخرباء حمليني و �أجانب
حمايدين لو�ضع �آليات مراقبة ومتابعة للمرحلة االنتقالية ،باجتاه مرحلة ت�شغيل امل�صانع الإنتاجية ال�ضرورية و�ضمان اال�ستمرارية والتطوير وو�ضع برنامج للم�شاريع
املناف�سة لالرتقاء باجلودة وحت�سني النوعية .ويف هذا ال�سياق ي�سعى ائتالف املواطن �إىل ا�ستعمال الأدوات الآتية-:
�أوال  -ت�شكيل جلنة مركزية عليا لإدارة امل�شاريع
تت�ألف هذه اللجنة من خرباء عراقيني تتوىل درا�سة وتقييم وو�ضع اخلطط لإدارة م�شروع �إ�صالح القطاع ال�صناعي ويكون ارتباط الهيئة مبا�شرة مبجل�س الوزراء
ويحدد وجودها مبدة زمنية ال تقل عن �سنتني قابلة للتمديد بح�سب احلاجة ،وتعنى هذه الهيئة مبا يلي-:
 :1معاجلة م�شاكل امل�صانع املوجودة
�أ -القطاع العام:
وي�شمل خ�صخ�صة بع�ض م�صانع القطاع العام مبوجب برنامج زمني مدرو�س ي�شجع القطاع اخلا�ص املحلي والعاملي لال�ستثمار يف هذه امل�شاريع .وي�شمل العمل ما
يلي-:
جرد وتقييم و�صياغة برنامج متكامل لكل من�ش�أة على حدة للقيام بعملية اخل�صخ�صة ب�شكل تدريجي وجمد جلميع الأطراف.
�إ�صدار القوانني والأنظمة الكفيلة لإدارة وتثبيت احلقوق والواجبات مبا ي�ضمن �سالمة عملية اخل�صخ�صة وحفظ حقوق امل�ستهلك واملنتج.
املراقبة على املن�ش�آت املحولة لتوفري ال�سبل لتحقيق �سوق تناف�سية موجهة حتمي امل�ستهلك واملنتج على حد �سواء ،ومبا ي�ؤهلها للقيام بو�ضع تخطيط م�سبق للم�شاريع
التي ت�شملها اخل�صخ�صة بح�سب الأولويات وال�ضرورات.
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ب -القطاع اخلا�ص :وي�شمل العمل الآتي:
التقييم واملراقبة النوعية مبوجب املقايي�س العاملية احلديثة (�إدار ًة و�إنتاجا وموا�صفات �صحية)..
ت�شكيل جلنة تق�صي ودرا�سة م�شاكل واحتياجات م�صانع هذا القطاع واخلروج مب�سودة قانون دعم ال�صناعة املحلية ابتدا ًء من و�ضع احلوافز ( ال�ضرائب والت�سهيالت
امل�صرفية) وانتها ًء بتوفري املواد الأولية و�ضمان �أ�سعار املنتج من قبل الدولة وفق ال�شروط املحددة.
امل�ساعدة يف �إيجاد حلول ا�ستثمارية (اال�ستثمار الداخلي واخلارجي) لتو�سيع الطاقة الإنتاجية لهذه امل�صانع ،كالت�سويق لبيع �أو ت�أجري �أو امل�ساهمة يف هذه امل�صانع
من قبل �سوق و�إقامة املعار�ض وخمتلف �أنواع الت�سهيالت ولعل �أهمها توفري بيئة ا�ستثمارية اجتماعية حتميه من جهة ،ور�سمية وثقافية تعترب رجل الأعمال وال�صناعي
والتجار �شركاء حقيقيني ،وبالتايل تغيري النظرة احلالية للتعامل معهم كمحتكرين �أو مرابني و�سارقي قوت ال�شعب �أو �أموال الدولة وتي�سري عملياتهم ومعامالتهم.
 /2ال�صناعات اجلديدة لإنتاج ال�سلع الأ�سا�سية
و�ضع الأولوية لدرا�سة احلاجة �إىل املنتوجات امل�ستوردة و�إمكانية ت�صنيعها حملي ًا مع مراعاة توافر املواد الأولية والكفاءات الفنية وت�شغيل الأيدي العاملة.
�إيجاد خطة لدعم امل�شاريع ال�صناعية امل�شابهة لل�صناعات املوجودة لغر�ض تفعيل روح املناف�سة لالرتقاء باجلودة وحت�سني النوعية.
درا�سة وو�ضع خطة تنفيذية لإقامة مناطق �صناعية حرة جلذب اال�ستثمار اخلارجي.
التن�سيق مع اجلهات احلكومية املعنية بقانون اال�ستثمار لت�شجيع اال�ستثمار ال�صناعي.
درا�سة وو�ضع خطة لتوفري املواد اخلام الالزمة يف ال�صناعات مع �إمكانية الدعم احلكومي.
درا�سة وو�ضع خطة لإنتاج وت�صنيع املواد الأولية املكملة واملطلوبة يف القطاع ال�صناعي.
درا�سة وو�ضع خطة لتوفري الطاقة الت�شغيلية املطلوبة يف القطاع ال�صناعي مع �إمكانية الت�سهيالت احلكومية.
و�ضع برامج فنية تنموية للقطاع اخلا�ص من خالل دورات تدريبية لت�أهيله للدخول يف العملية االقت�صادية والتعرف على �أ�ساليب الإدارة وا�ستعمال التكنولوجيا
احلديثة يف الإنتاج وربطها ب�آلية املراقبة والتقييم وال�سيطرة النوعية.
ثانيا :ت�أ�سي�س �أو تطوير م�صرف �صناعي تنموي:
تتعاون اللجنة املركزية العليا ب�شكل ا�ست�شاري و�إداري مع امل�صرف الذي بدوره يوفر دعما يف جمالني هما :
�أ -امل�شاريع الكبرية:
تت�سم هذه امل�شاريع بحاجتها �إىل ال�سيولة العالية (كم�شاريع ال�صناعات الأ�سا�سية ذات احلاجة العالية مل�صادر الطاقة ،كمعامل الأ�سمنت واحلديد والأملنيوم)...
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غري املتوفرة ب�سهولة لدى القطاع اخلا�ص فيقوم امل�صرف بت�شييد هذه امل�شاريع وبخا�صة ذات احلاجة املا�سة ويكون التمويل على مبد�أ الأ�سهم ومبلكية امل�صرف لكل
الأ�سهم يف البداية حلني البدء يف الإنتاج حينها تطرح الأ�سهم بحجم حمدود على امل�ستثمر املحلي وحجم �آخر على امل�ستثمر الأجنبي ويتم ذلك ب�شكل تدريجي للإفادة
من ارتفاع �سعر الأ�سهم بعد عملية الإنتاج والت�سويق والرتويج مقارنة مبرحلة الت�أ�سي�س.
ب -امل�شاريع املتو�سطة وال�صغرية:
ويكون دور امل�صرف هنا دور متويل للم�شاريع امللتم�سة من قبل القطاع اخلا�ص وامل�ستوفية لل�شروط كدرا�سة اجلدوى وتوافر ن�سبة معينة (  )٪٢٥-١٥من ر�أ�س املال
عند امل�ستثمر ،ويقوم امل�صرف بتمويل املبلغ املتبقي وبفوائد خمف�ضة مدعومة ( .)٪٣-٢ويكون عمل البنك فيها رقابي ًا ويتم فيها الدفع املبا�شر للم�صادر املعنية يف
الت�شييد والتوريد والت�شغيل.
ثالث ًا  :ت�شييد املدن ال�صناعية:
�إن املق�صود هو �إن�شاء جممعات �صناعية متخ�ص�صة تتوفر فيها كامل امل�ستلزمات والبنى التحتية الالزمة واملعتمدة على بع�ضها البع�ض يف الإنتاج وتوفري املواد الأولية
وا�ستغالل املوقع اجلغرايف املنا�سب لتطوير وتو�سيع هذه املجمعات (مث ًال يف خور الزبري التي يعد عامل جذب مهم لقربه من مدينة الب�صرة وميناءي �أم ق�صر والزبري
املطلني على اخلليج) ولتوافر جميع امل�ستلزمات ومن �أهم �إيجابيات هذا امل�شروع هي:
امل�ساهمة يف حل �أزمة ال�سكن باحتواء هذه املجمعات على منطقة �سكنية بكل مرافقها (خدمات� ،صحة ،تعليم ،طاقة )..ويكون تنفيذها �ضمن م�شروع ائتالف
املواطن للإ�سكان لتوفري العي�ش الكرمي لل�شعب العراقي.
احلد من النزوح ال�سكاين �إىل املدن الكبرية وت�شجيع الهجرة العك�سية وذلك ب�إن�شاء هذه املدن يف املحافظات وبح�سب قربها من امل�صادر الطبيعية يف تلك املناطق
مما يوفر فر�ص العمل لأبناء هذه املناطق.
املردود الإيجابي يف تخفيف حركة النقل والعجالت خارج هذه املجمعات وعلى الطرق الرئي�سة.
�إر�ساء الثقافة التعاونية من خالل فر�ص تكوين جمعيات الت�سويق والرتويج اجلماعي.
�إيجاد �آفاق جديدة و�أفكار لإن�شاء م�صانع خم�ص�صة لإنتاج وتوفري املواد التكميلية للم�صانع املجاورة ،وبح�سب حاجتها.
رابع ًا � :إن�شاء دائرة لرعاية االخرتاعات والأفكار ال�صناعية
وتقوم هذه الدائرة باملهام الآتية:
تقوم برعاية �أ�صحاب االخرتاعات ال�صناعية و�إقامة امل�سابقات لأح�سن فكرة م�شروع �صناعي ،والتن�سيق مع املراكز امل�س�ؤولة عن ت�سجيل براءات االخرتاع.
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تقوم الدائرة بالتوا�صل والتن�سيق مع اجلامعات واملعاهد الوطنية املعنية للتعرف على القابليات والن�شاطات املتوافرة يف هذا املجال لرعايتها ب�شكل خا�ص عن طريق
توفري احلا�ضنات املختربية ملرحلة تطوير الفكرة ال�صناعية.
تتوا�صل الدائرة مع امل�ؤ�س�سات العلمية واملهنية العاملية لغر�ض امل�شاركة يف املعار�ض والفعاليات العلمية ومواكبة التقدم التكنولوجي يف الدول املتطورة.
حماية امل�ستهلك العراقي
ما ي�ؤ�سف له �أن املواطن العراقي ال يح�صل على ب�ضائع جيدة مقابل املال الذي يدفعه ،وذلك لعدم وجود قانون ينظم العالقة بني البائع وامل�شرتي واملنتج ،وائتالف
املواطن يف برناجمه االقت�صادي للمرحلة القادمة و�ضع ن�صب عينيه �سد هذه الثغرة ،وحماية املواطن العراقي من الغ�ش التجاري وج�شع بع�ض التجار الذين ال يهمهم
�إال الربح املادي ،ولأجل ذلك يتبنى ائتالف املواطن االجراءات التالية-:
�صياغة قانون حماية امل�ستهلك وفق �أطر املعايري العاملية.
�صياغة قانون الوكاالت التجارية ،وتنظيم �إجراءات الوكاالت والوكالء وحماية ال�سوق العراقية من الغ�ش والتالعب وحتكم الوكاالت التجارية من الدول املجاورة.
تفعيل حماكم �شكاوى امل�ستهلك وتي�سري ال�سبل له لنيل حقوقه.
و�ضع �ضوابط قانونية حلل امل�شاكل التي تواجه امل�ستهلكني يف التعاقدات وت�شكيل البنية امل�ؤ�س�ساتية التي ت�سهل على امل�ستهلك ا�ستخدام الو�سائل احلقوقية من النواحي
املادية و املعنوية.
جعل الت�أمني على املنتج و امل�س�ؤولية املهنية يف ما يتعلق بال�سلع و اخلدمات املنتجة �إجباري ًا ،وذلك حلماية حقوق امل�ستهلك.
ت�شديد نظام الغرامات اجلزائية على الب�ضائع املقلدة واملغ�شو�شة.
�إيجاد نظام مراقبة الب�ضائع وثبوتية جودتها على املنافذ احلدودية واملوانئ.
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�إ�صالح وت�أهيل البنى الإدارية
(الثورة الإدارية)
تعاين معظم الدول النامية من م�شكالت عميقة يف جمايل الإ�صالح الإداري والرقابي .ويف العراق تربز هذه الظاهرة بو�ضوح ب�سبب �سيا�سات النظام ال�سابق
والظروف ال�سيئة التي خلقها للبالد ،بالإ�ضافة �إىل بروز ظواهر خطرية �إبان العهد اجلديد �أدت جمتمعة �إىل تبو�ؤ العراق املراتب الأوىل يف جمال الف�ساد املايل
والإداري ..ولغر�ض ت�سليط ال�ضوء على هذه الظاهرة �سنحاول هنا �إبراز الإ�شكاالت التي مير بها العراق ،ومن ثم حماولة و�ضع احللول واملقرتحات للو�صول �إىل حتقيق
مبد�أ ال�شفافية والعدالة التي تعترب من ركائز بناء دولة امل�ؤ�س�سات احلقيقية اخلادمة.
�أ�سباب امل�شكلة الإدارية
�إن الأ�سباب الكامنة وراء امل�شكالت التي تعرتي اجلهاز الإداري تتمثل يف ما ي�شوب �إ�سرتاتيجيات الدولة العراقية من نق�ص وا�ضح يف التخطيط واملعاجلة ،و�أنها مل
تعط الإدارة �أهمية يف ر�سم خططها ،يف الوقت نف�سه نرى زيادة يف �أعداد املوظفني وبالتايل هناك هدر �إ�ضايف للوقت والعمل .والعراق بحاجة �إىل تفعيل دور م�ؤ�س�سة
جمل�س اخلدمة واملعنية بر�سم مالمح اخلدمة الوظيفية على وجه التحديد ،كذلك تعترب البريوقراطية املتف�شية يف اجلهاز الإداري احلجر الأ�سا�س يف امل�شاكل التي
يعاين منها البلد والتي �أ�سهمت من بني عوامل عديدة �أخرى يف تف�شي الف�ساد وغياب ال�شفافية ،كما �أن من امل�شكالت الوا�ضحة حجم االمتيازات الكبرية املمنوحة
للإدارات العليا وخا�صة �أع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية والتنفيذية من حيث الراتب واملخ�ص�صات واملنح (الأرا�ضي والعقارات وغريها) واالمتيازات الدائمة املمنوحة لهم
حتى بعد خروجهم من الوظيفة وعدم وجود تنا�سق بينها وبني رواتب وخم�ص�صات و�أجور موظفي الدولة وكذلك عدم وجود معايري وا�ضحة لتحديد رواتب املوظفني
املوجودين يف اخلدمة الفعلية وحتى املحالني على التقاعد .كما �أن اجلهاز الرقابي ال يتمتع بالكفاءة كي يتوىل الإ�شراف والرقابة على �أعمال ال�سلطة التنفيذية وحتى
الت�شريعية لتعدد الأجهزة الرقابية وتداخل �صالحياتها واخت�صا�صاتها.
املنطلقات الأ�سا�سية للإ�صالح الإداري
ت�ستند عملية الإ�صالح الإداري يف برنامج ائتالف املواطن �إىل عدد من النقاط متثل منطلقات �أ�سا�سية لهذه العملية ال�ضرورية لإ�صالح وتطوير بنية الدولة الإدارية،
ومن هذه املنطلقات ما يلي:
�أوال :ت�صميم هيكلية جديدة للدولة م�ستندة �إىل مفاهيم الإدارة احلديثة يف الإطارين التنظيمي والوظيفي باعتماد مفهوم امل�ؤ�س�سات لغر�ض بناء دولة .ويبد�أ ذلك
ب�إعادة النظر بالد�ستور لتاليف الإ�شكاليات التي ظهرت �أثناء تطبيقه ،ومن ال�ضروري �أي�ضا حتديد احلقوق والواجبات لكل دوائر الدولة م�ؤ�س�ساتها.خلق جهاز �إداري
53

البرنامج االنتخابي 2014

ذي كفاءة �إدارية عالية للتعامل من الظروف املختلفة .ويتطلب الإ�صالح الإداري الإ�سراع بت�شكيل م�سودة قانون اخلدمة املدنية االحتادي الذي �أجنزته اللجنة امل�شكلة
لهذا الغر�ض.ور�سم الإ�سرتاتيجية الوا�ضحة لتحديد الأهداف امل�ستقبلية من خالل التخطيط الكفوء وحتديد الأولويات الواجب تنفيذها.
ثانيا :العمل اجلاد على ا�ستخدام مبد�أ (التو�صيف الوظيفي) ك�أ�سا�س لتنفيذ الربامج املعتمدة و�أن يتم اختيار الأ�شخا�ص ل�شغل الوظائف على �أ�سا�س الكفاءة
والتخ�ص�ص الدقيق والنزاهة وحتقيق مبد�أ ال�شفافية يف تكاف�ؤ الفر�ص وو�ضع (الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب).
ثالثا :و�ضع ت�شريع ي�سمح للحكومة بتعيني مديري املنا�صب العليا الذين يقومون مبهام التخطيط و�إ�صدار القرارات والرقابة واال�ست�شارة بدرجة (موظف ا�ستثنائي).
رابعا� :إعادة النظر يف الرواتب واملخ�ص�صـات واالمتيازات املمنوحة للإدارات العليا من املوظفيـن واملتقاعديـن مبا ي�ضمن ال�شفافيـة والعـدالة وا�ستخدام مفهوم ربط
(الأجر بالإنتاجية) واجلودة كلما �أمكن ذلك.
خام�سا� :إن �أعمال الإ�صالح الإداري يجب �أن ال تخ�ضع للنموذج الرقابي التقليدي ويجب الت�أكيد على الرقابة الإ�ستباقية ،كما ان تعدد الأجهزة الرقابية املوجودة
�أدى بالنتيجة �إىل تراجع بامل�ستويات املطلوبة يف تنفيذ الربامج وزيادة ن�سبة الف�ساد الإداري واملايل ،لعدم و�ضوح ال�صالحيات لهذه الأجهزة و تداخلها .مما ي�ستلزم
العمل على دمج كافة الأجهزة الرقابية �ضمن جهاز واحد على الأقل ذي كفاءة عالية يراقب عمل م�ؤ�س�سات الدولة على املال العام الذي ي�شكل الو�سيلة لتنفيذ الربامج
واخلطط احلكومية .وهنا البد من توفري الدعم الكامل لديوان الرقابة املالية ومنحه اال�ستقالل الكامل عن ال�سلطة التنفيذية وتطويره ،مبا ي�ضمن �أن يكون �صمام
الأمان لتنفيذ برامج احلكومة ،و�أن يقت�صر دور جلنة النزاهة على كونها جلنة وقائية وبالتن�سيق مع ديوان الرقابة املالية ،وال يجوز لها �أن تتدخل �أو ت�ش ّهر باملواطن
العراقي.
�ساد�سا :العمل على حتديد �صالحيات الأقاليم واملحافظات غري املنتظمة ب�إقليم مبا ال يتقاطع مع ال�صالحيات املحددة للحكومة االحتادية والعك�س �صحيح.
�سابعا� :ضرورة �إ�صالح القوانني املنظمة للوظيفة .ومنها الأنظمة الإدارية والتنظيمية احلالية ،فكثري من الوزارات جاءت بقوانني جديدة لتنظيم مهامها وواجباتها
ولكن عند تفح�ص هذا القانون �سنجده ن�سخة م�شابهة للقانون القدمي النافذ منذ ال�سبعينيات �أو رمبا منذ ال�ستينيات.
�إ�سرتاتيجية الثورة الإدارية
�إن �إحداث الثورة الإدارية هو �أحد املطالب الوطنية امللحة يف املرحلة احلالية و�صو ًال �إىل دفع جهود الإمناء االقت�صادي و االجتماعي يف البالد ،ورفع املعاناة عن
جماهري ال�شعب.و من �أجل ال�سري يف جهود الثورة الإدارية مبنطق علمي �سليم لت�أكيد فاعليتها و جتنيبها العرثات و االنحرافات املتوقعة عادة يف مثل هذه املحاوالت
الطموحة للإ�صالح و التغيري كان البد من حتديد �إطار ا�سرتاتيجي وا�ضح ُيتخذ �أ�سا�سا للتخطيط و �إعداد الربامج املحققة للتغيري الإداري املن�شود.
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�أهداف الثورة الإدارية
مي�سر لتحقيقها ،ولي�س كما هو الأمر حالي ًا عندما تقف عرثة يف
�إن �أهم �أهداف الثورة الإدارية هو ت�أكيد املواطنة و�سهولة نيل حقوقها ،لتتحول الإدارة �إىل مر�شد و ّ
طريقها ،وتهدف الثورة الإدارية �إىل �إ�صالح الت�شريعات وال�ضوابط وفق الد�ستور ،و�إلغاء كل ما عداها ..وهي ت�سعى �إىل حتقيق املبا�شرة وال�سهولة يف التنفيذ و�سرعته
و�إزالة الروتني والعقبات ،وا�ستخدام كل الطرق والإمكانيات االلكرتونية والع�صرية لتحقيق ذلك� ..إن الثورة الإدارية لي�ست هدف ًا بذاتها بل و�سيلة ت�سهم يف حتقيق
الأهداف التي ميكن �إجمالها بالتايل-:
تكري�س االنفتاح االقت�صادي و تي�سري املعامالت الإدارية املرتبطة بعمليات اال�ستثمار.
الإ�سهام يف حتريك املوارد الوطنية املعطلة كلي ًا �أو جزئي ًا.
الإ�سهام يف تر�شيد ا�ستخدام املوارد الوطنية املتاحة لال�ستخدام و رفع كفاءتها
دعم قطاعات الدولة العاملة و القطاع اخلا�ص يف التخطيط و املتابعة و التطوير.
دعم و تي�سري التحول نحو الالمركزية الإدارية و رفع كفاءة العمل الإداري يف جمال�س املحافظات �ضمن �إطار التخطيط املتكامل ل�سلطات املحافظات.
دعم العمل الإداري يف املرافق العامة و مواقع اخلدمات املحلية.
�إحداث تغيريات �أ�سا�سية يف اجلهاز الإداري للدولة ت�ستهدف رفع كفاءة املوارد الب�شرية و دعم وظائف التخطيط و املتابعة على امل�ستوى املركزي و تي�سري االنتقال
نحو الالمركزية الإدارية و نقل اتخاذ القرارات �إىل امل�ستويات التنظيمية الأقرب �إىل مواقع التنفيذ.
الإ�سهام يف رفع كفاءة العن�صر الب�شري و تر�شيد ا�ستخدامه يف مواقع العمل املختلفة.
تطوير نظم التخطيط و املتابعة و املعلومات على امل�ستوى الوطني و حتقيق التكامل بني الأجهزة امل�س�ؤولة عنها.
جماالت العمل من �أجل حتقيق �أهداف الثورة الإدارية
من �أجل حتقيق الأهداف ال�سابقة ف�إن العمل يف املرحلة املقبلة للثورة الإدارية �سوف يرتكز يف املجاالت التالية -:
درا�سة م�شكالت و معوقات االنفتاح االقت�صادي و تتبع �شكاوى امل�ستثمرين و �إجراءات العمل يف املواقع املخت�صة و اقرتاح التطوير الالزم.
ح�صر املوارد الوطنية املعطلة كلي ًا �أو جزئي ًا و و�ضع الربامج الالزمة لرفع كفاءة اال�ستخدام و �سوف يتجه العمل �أ�سا�سا نحو الأمور التالية -:
الطاقات املعطلة يف القطاع العام و املرافق العامة احلكومية.
العمالة الزائدة يف احلكومة و القطاع العام.
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املخزون الراكد يف احلكومة و القطاع العام.
امل�شروعات حتت الإن�شاء و غري امل�ستكملة
امل�شروعات املتوقف العمل بها
االتفاقيات و املنح و الت�سهيالت الفنية غري امل�ستفاد منها.
الأجهزة والهيئات و املجال�س وغريها من التنظيمات غري امل�ستفاد منها
الدرا�سات و البحوث ال�سابق �إعدادها يف جماالت وطنية مهمة ،ومل حتقق اال�ستفادة منها.
الأجهزة و املعدات و الوحدات غري امل�ستفاد منها.
درا�سة كفاءة اال�ستخدام االقت�صادي للموارد الوطنية و ح�صر نقاط ال�ضعف يف هذا اال�ستخدام و اقرتاح الربامج الكفيلة برت�شيده و زيادة العائد منه.
درا�سة التطبيق العملي لإدارات جمال�س املحافظات ،و�أ�ساليب عمل هذه املجال�س و�إداراتها الفنية واقرتاح الربامج املنا�سبة لرت�شيد التطبيق وزيادة فعالية املجال�س
املحلية.
درا�سة م�شكالت التحول نحو الالمركزية الإدارية وو�ضع الربامج الكفيلة بالق�ضاء على االزدواجية بني اخت�صا�صات الوزارات و الأجهزة املركزية و بني �أجهزة احلكم
املحلي و تدريب الكوادر الإدارية يف امل�ستوى املحلي ،ودعم نظم االت�صاالت بني امل�ستويني الوطني و املحلي.
درا�سة امل�شكالت الإدارية لدوائر الدولة و العمل على تطوير النظم و الإجراءات مبا يكفل تب�سيط املعامالت ورفع الكفاءة العامة للجهات التنفيذية.
تطوير اجلهاز الإداري للدولة �إداريا و ذلك بالعمل على حتقيق الأمور الآتية-:
ت�صحيح الهياكل التنظيمية للوزارات و ا�ستكمال املقومات التنظيمية بها من حيث تو�ضيح االخت�صا�صات و تنظيم التفوي�ضات و ت�صحيح الهياكل الوظيفية بها.
�إ�صدار دليل تنظيمي لكل وزارة يت�ضمن التحديد الدقيق لأهدافها و�سيا�ساتها واخت�صا�صاتها وتنظيمها العام.
�إ�صدار دليل للإجراءات يف كل وحدة �إدارية يو�ضح للموظفني �أ�سلوب التعامل و توقيت �أداء اخلدمات و امل�ستندات الالزمة يف كل حالة.
�إزالة االزدواجية يف اخت�صا�صات الوزارات والق�ضاء على التكرار يف �أداء نف�س الأن�شطة بوا�سطة �أجهزة خمتلفة وتدعيم التكامل �ضغط ًا للنفقات و�صو ًال لتحقيق
التن�سيق ال�ضروري بني وحدات اجلهاز الإداري للدولة.
ت�صحيح التبعية التنظيمية لبع�ض الأجهزة و الهيئات بنقلها �إىل الوزارة الأقرب لن�شاطها.
تطوير النظم الإدارية و املالية يف اجلهاز الإداري للدولة مبا يحقق تب�سيط الإجراءات و حت�سني كفاءة الأداء و توفري معلومات متكاملة لأغرا�ض التخطيط و املتابعة
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يف هذا ال�صدد ،فان الرتكيز �سوف يكون على النظم املتعلقة ب�ش�ؤون العاملني ،امل�شرتيات ،املخازن و ال�ش�ؤون املالية.
حيث ميثل العن�صر الب�شري دعامة �أ�سا�سية للعمل الإداري الفعال ف�إن �إ�سرتاتيجية الثورة الإدارية املقرتحة �سوف تتعامل مع هذا العن�صر من خالل طرح برامج
لتحقيق ما يلي-:
�إعداد و تدريب القيادات الإدارية.
�إعداد و تدريب الكوادر املتخ�ص�صة يف خمتلف املجاالت الإدارية.
تطوير نظم احلوافز و ربط الأجر بالإنتاج.
تطوير نظم املتابعة و امل�ساءلة و تقييم الأداء.
الت�صدي مل�شكلة العمالة الزائدة و تطوير �أ�سلوب توزيع اخلريجني.
تطوير نظام اخلدمة العامة مبا يكفل اال�ستفادة بالطاقات املتاحة للعاملني يف هذا املجال يف حتقيق �أهداف الثورة الإدارية.
تطوير قوانني و لوائح العاملني بالدولة و القطاع العام.
تطوير نظم التخطيط على امل�ستوى الوطني و املحلي و ربطها بنظم متكاملة للمتابعة و املعلومات حتقق توفري القدرة على التخطيط املتكامل بعيد املدى.
مرتكزات الثورة الإدارية
�إن الثورة الإدارية عملية تغيري جذري تتعامل مع قيم و مفاهيم و م�ؤ�س�سات ر�سخت ملدد طويلة يف جمتمعنا الإداري ،و�أفرزت تراكمات مت�شابكة ومعقدة من �أجل
ذلك البد لإجناح هذه الثورة الإدارية من االعتماد على مفاهيم متطورة ،و�أن ترتكز على منطلقات فكرية متحررة وت�ستخدم و�سائل ع�صرية ..ويف هذا ال�صدد ف�إن
الإ�سرتاتيجية املقرتحة للثورة الإدارية تعتمد على املرتكزات التالية -:
االنفتاح يف معناه ال�شامل والعميق الذي يتعامل مع اجلوانب الفكرية وامل�ؤ�س�سية والتنظيمية ،ف�ض ًال عن التوجهات االقت�صادية وال�سيا�سية يف الدولة.
الدميقراطية و تو�سيع نطاق امل�شاركة اجلماهريية يف اتخاذ القرارات والرقابة وحتمل امل�س�ؤوليات الوطنية..
التجميع والتكامل يف الطاقات واملوارد والرتكيز يف ا�ستخدامها لتحقيق �أهداف و نتائج حمددة.
التنظيم ف ميا بني القطاعات العاملة يف الدولة وحتويلها �إىل جمموعة من الكيانات االقت�صادية والإدارية املتكاملة.
الإدارة االقت�صادية للمرافق والهيئات العامة وتطويرها لكي ت�صبح وحدات اقت�صادية متحررة تعمل يف نطاق تخطيط وطني �شامل وعلى وفق معايري اقت�صاديات
ال�سوق.
ا�ستثمار مواطن القوة والتميز يف الإدارة العراقية و�إتاحة الفر�صة لالنطالق �أمام العنا�صر ال�شابة عالية الكفاءة.
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الآليات والو�سائل
تعتمد الإ�سرتاتيجية املقرتحة للثورة الإدارية الو�سائل الرئي�سة الآتية-:
التغيري الهيكلي للوحدات الإدارية بكل �أبعاده املحتملة من التو�سع واالنكما�ش و الدمج و الإلغاء �أو نقل التبعية.
التطوير الت�شريعي بكل ما يحتمله من �إ�صدار ت�شريعات جديدة �أو تعديل ت�شريعات قائمة �أو تطوير يف القرارات والتعليمات.
التغيري الإجرائي بتب�سيط الإجراءات وتعجيل م�سار اخلطوات التنفيذية للمعامالت املختلفة.
تغيري الأفراد �سواء على م�ستوى القيادات �أو امل�ستويات التنفيذية املختلفة بكل �أبعاده املحتملة �سواء بالنقل �أو �إنهاء اخلدمات �أو ب�إعادة التدريب �أو بتقدمي املكاف�آت
واحلوافز �أو تطوير �آلية عمل نظام التقاعد� ..إن التغيري الب�شري ي�ستهدف تطوير �أمناط ال�سلوك للعاملني يف احلقل الإداري بالدولة و هذا ي�ستلزم ا�ستخدام احلوافز
االيجابية وال�سلبية و�إحكام الرقابة واحل�سم يف املكاف�أة عند الإجادة والعقاب عند اخلط�أ واالنحراف.
التغيري املادي مبا يت�ضمنه من حت�سني الإمكانيات املتاحة للعمل على تطوير الأبنية واملعدات و تغيري املواقع املكانية و تعديل �أوقات العمل.
ترجمة جممل الأهداف �إىل برامج تعترب حماور كربى خلطة الإ�صالح الإداري ،وتتفرع عن كل برنامج برامج فرعية ُترتَّب من حيث الأولوية يف التنفيذ �إىل( :عاجلة
ومتو�سطة وطويلة املدى) ،كما ي�شكل فريقا متخ�ص�صا بكل برنامج يكون م�س�ؤوال مبا�شرا عنه �أمام اجلهات املخت�صة كالوزراء الذين يلزمون بتقدمي تقارير ف�صلية �إىل
رئي�س الوزراء باالجنازات املتحققة .وتتلخ�ص تلك الربامج امل�شار �إليها بالتايل-:
برنامج تي�سري االنفتاح االقت�صادي.
برنامج تر�شيد ا�ستخدام املوارد الوطنية.
برنامج ت�شغيل القطاعات العاملة يف الدولة.
برنامج تب�سيط املعامالت يف مواقع التوا�صل االجتماعي.
برنامج رفع كفاءة املوارد الب�شرية.
برنامج تطوير النظم الإدارية لأجهزة الدولة.
امل�س�ؤولية عن الثورة الإدارية
�إن جناح الثورة الإدارية هي م�س�ؤولية م�شرتكة جلميع الوزراء و امل�س�ؤولني القياديني يف الدولة كما انه م�س�ؤولية حزبية و �شعبية .ومع ذلك فان املنطق الإداري ال�سليم
يق�ضي بتحديد هذه امل�س�ؤولية جتنب ًا ل�شيوعها و�صو ًال �إىل �إمكانية املحا�سبة و امل�ساءلة عن االجناز لذلك فان توزيع امل�س�ؤولية يكون كالتايل-:
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يكون وزير الدولة املخت�ص م�س�ؤو ًال عن التخطيط لربامج الثورة الإدارية و الإعداد لتنفيذها بوا�سطة الأجهزة و الوزارات املعنية و كذلك متابعة تقدم التنفيذ و تقييم
النتائج و االجنازات.
يكون كل من ال�سادة الوزراء م�س�ؤو ًال يف وزارته عن طرح امل�شكالت والإ�سهام يف حتديد �أولويات العمل لأجل عالجها وامل�شاركة ب�إقرار خطط وبرامج الثورة الإدارية
وتوفري الدعم الكامل لفرق العمل امل�سند �إليها تنفيذ هذه الربامج يف وزارته.
ت�شرتك كل من وزارة التخطيط وديوان الرقابة املالية و دوائر املفت�ش العام بالإ�سهام يف تنفيذ الثورة الإدارية بتقدمي الت�سهيالت يف ما يتعلق باملعلومات �أو الأفراد
املتخ�ص�صني �أو �إمكانيات مادية ،وذلك بنا ًء على طلب وزير الدولة املخت�ص وبالتن�سيق مع ر�ؤ�سائها:

مكافحة الف�ساد
الف�ساد من الظواهر اخلطرية التي �شهدتها املجتمعات كافة ،وهي على مبلغ من اخلطورة ال يقل عما ي�شكله الإرهاب من تهديدات للدولة واملجتمع .ولهذا �أخذت هذه
الظاهرة طابعا عامليا من االهتمام بعد �أن طالت خمتلف جماالت و�أن�شطة احلياة االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية وما �شكلته من انعكا�سات و�آثار على منظومة
القيم والأخالق ال�سائدة .وخلطورة ذلك كان االهتمام الدويل يف مكافحة الف�ساد ،ومت حتديد مفهومه من قبل منظمة ال�شفافية الدولية على �أنه�( :سوء ا�ستخدام
الوظيفة يف القطاع العام من �أجل حتقيق مكا�سب �شخ�صية) وعرفه البنك الدويل (على �أنه دفع الر�شوة �أو العمولة املبا�شرة �إىل املوظفني وامل�س�ؤولني يف احلكومة).
تتعدد �أ�سباب ظاهرة الف�ساد الإداري التي تنجم ب�شكل عام عن �ضعف الأنظمة والإجراءات الإدارية يف امل�ؤ�س�سات احلكومية وا�ستعمال الأنظمة الروتينية املعقدة
واملح�سوبية واملن�سوبية ومنح املنا�صب الإدارية العليا لغري الأكفاء ،وان �سبب الف�ساد الإداري واملايل يف العراق �أ�سا�سه تطور الدولة الريعية وتوفر الأموال ال�سهلة لديها
التي جتعلها رابحة يف نهاية كل عام ب�سبب ارتفاع �صادرات و�أ�سعار النفط ،فالهدر وتبذير الأموال و�سهولة ال�صرف وعدم املحا�سبة هي كلها نتيجة لهذا الواقع الذي لن
تنفع معه �إجراءات الرقابة والتفتي�ش والنزاهة ان مل تو�ضع العالجات لطبيعة الدولة الريعية ..ف�إذا بد�أنا ب�إجراءات لتغيري طبيعة العالقة بني املجتمع والدولة وداخل
الدولة عندها �ستكون الإجراءات �أدناه فاعلة وجدية و�إال �سنبقى يف �إطار الن�صح والأخالق والنوايا احل�سنة� .أما الف�ساد املايل ف�إنه يحمل �أخطار ًا ج�سيمة وفيه درجة
�شديدة من الإغراءات ،وتظهر فيه الر�شوة واالختال�س ب�شكل وا�سع وغالب ًا ما يظهر يف �إحالة العقود واملقاوالت وامل�شرتيات احلكومية واملعامالت وغريها .وميكن ح�صر
�أبرز العوامل التي ت�ؤدي �إىل تف�شي الف�ساد الإداري واملايل بالآتي-:
عوامل تف�شي الف�ساد
ميكن ح�صر �أبرز العوامل التي ت�ؤدي �إىل تف�شي الف�ساد الإداري واملايل بالآتي-:
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�سوء ا�ستعمال ال�سلطة وعدم وجود املحا�سبة وت�سخري املال العام لتحقيق امل�صالح الذاتية.
�ضعف النظام الق�ضائي مع غياب امل�ساءلة.
انهيار القيم الأخالقية و�ضعف الوازع الديني يف املجتمع.
بروز ظاهرة املح�سوبية واملن�سوبية على ح�ساب امل�صلحة العامة.
غياب ال�شفافية يف عمل م�ؤ�س�سات الدولة.
�ضعف الأجهزة الرقابية وعدم قدرتها على ب�سط �إجراءات ال�ضبط الداخلي على مرافق الإدارة العامة للدولة.
التباين الوا�سع يف الدخل وعدم العدالة يف توزيع الرثوة.
تويل امل�س�ؤوليات من قبل قيادات �إدارية �ضعيفة وغري كفوءة.
ونظر ًا حلجم الأخطار اجل�سيمة التي تهدد املجتمع تربز احلاجة �إىل �أن يتبنى ائتالف املواطن م�شروعا حمكم ًا يف مكافحة الف�ساد الإداري واملايل ،عرب تبني
الإجراءات القانونية والرقابية والتنظيمية والثقافية والأخالقية.
�إجراءات مكافحة الف�ساد الإداري واملايل
�إن مكافحة الف�ساد يحتاج �إىل �إعداد برنامج �شامل ملكافحته ،والبدء يف تنفيذه فورا .على �أن يعتمد هذا الربنامج ال�شفافية يف الإدارة العامة ،و�إعادة �صياغة
القوانني املتعلقة بالعرو�ض احلكومية ،واالعتماد �إىل بيوتات اخلربة الدولية يف �إدارة عرو�ض امل�شاريع الإ�سرتاتيجية للدولة ..وتتنوع الإجراءات التي يتبناها ائتالف
املواطن يف مكافحة �آفة الف�ساد �ضمن حزمة متكاملة ت�شكل �أ�سا�س برناجمه يف التعاطي مع هذه الظاهرة املقلقة للغاية ،وتقع �ضمن ال�سياقات التالية:
�أوال :الإجراءات القانونية:
�أ .بناء جهاز ق�ضائي قوي ونزيه قادر على تطبيق العدالة باالعتماد على برنامج ائتالف املواطن يف الإ�صالح الق�ضائي والقانوين.
ب .توفري �ضمانات ت�سديد م�ستحقات املرتبطني بتعهدات مع الدولة العراقية واملنفذين لتعهداتهم وحتميل اجلهة احلكومية املتعاقدة فوائد يف حال ت�أخري دفع املبالغ
يف الفرتة املحددة يف العقود
ت� .إعادة النظر بالت�شريعات والقوانني املتعلقة مبكافحة الف�ساد الإداري واملايل لغر�ض تعديلها مبا يتنا�سب مع حجم الف�ساد.
ث� .سن قانون حرية احل�صول على املعلومات يف ما يتعلق باملناق�صات والعقود واملقاوالت والإحاالت.
ثانيا :الإجراءات الرقابية
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�أ .تعزيز الدور الرقابي ملجل�س النواب وخا�صة يف جمال مراقبة احلكومة وبرناجمها يف �إدارة م�ؤ�س�سات الدولة و�إعداد املوازنة العامة ثم مراقبة تنفيذها بعر�ض
احل�سابات اخلتامية للموازنة �أمام الربملان.
ب� .إن�شاء معهد التدقيق املايل والإداري لتدريب الكوادر الرقابية لتطوير �سبل التدقيق.
ت .تطوير عمل الأجهزة الرقابية والتدقيقية ( ديوان الرقابة املالية – هيئة النزاهة – املفت�شني العامني).
ث .ت�شديد الإجراءات العقابية على املف�سدين وحما�سبة املق�صرين.
ج� .إحلاق ممار�ســة الرقابة االجتماعية بالطـرق املختلفـة (�إعالم – م�ؤ�س�سات اجتماعية – وغريها).
ح .ت�شكيل جلنة رقابية عليا ترتبط بلجنة العقود املركزية ملتابعة �سري تنفيذ العقد ابتداء من فتح العطاءات وانتهاء بالت�سديد.
خ .حت�سني الإدارة املخزنية وتطويرها مبا يتنا�سب والتكنولوجيا احلديثة واملعايري الدولية.
د .حت�سني وتطوير �أداء هيئة التقيي�س وال�سيطرة النوعية وربطها مبجل�س الوزراء.
ذ .اال�ستعانة بال�شركات اال�ست�شارية املتخ�ص�صة الر�صينة لأغرا�ض �إعادة النظر بطرق �إجراء العقود وتنظيمها ،وطرق تنفيذها بعيدا عن الإجراءات الروتينية.
ثالث ًا  :الإجراءات التنظيمية:
ت�شكيل جلنة العقود املركزية التي ت�ضع ال�شروط الواجب توافرها يف العقود لغر�ض �إم�ضائها وتنفيذها ،وح�صر تلك املوافقة والإم�ضاء على جميع العقود التي تزيد
على ( ) .....دوالر بهذه اللجنة وتكون حتت �إ�شراف جمل�س الوزراء.
�إ�صالح نظم العمل يف مكاتب املفت�شني العموميني من خالل-:
�إعادة النظر يف تعيينات املفت�شني العموميني على �أ�س�س الكفاءة والقدرة الفنية واالبتعاد عن املحا�ص�صة يف التعيني.
فك ارتباط املفت�شني العموميني بالوزير �إداريا لتجنب تعر�ضهم لأي نوع من ال�ضغوطات �أثناء ت�أدية مهامهم.
مراقبة ومتابعة �أداء املفت�شني العموميني ومنت�سبي مكاتبهم من قبل اللجان املخت�صة يف جمل�س النواب مبا ي�ضمن عدم ت�سلطهم على املوظفني وعدم الإفادة من
مواقعهم يف ابتزاز املواطنني وال�شركات.
االلتزام مبعايري �شفافة ومو�ضوعية يف اختيار العنا�صر القيادية يف دوائر الدولة واعتمادها يف مراجعة التعيينات كافة.
االلتزام ب�إجناز م�شروع (احلكومة االلكرتونية) ملا له من �أهمية بالغة يف معاجلة ن�سبة كبرية من الف�ساد املايل والإداري  ،واعتماد التقنيات احلديثة يف التعامالت
الإدارية يف م�ؤ�س�سات الدولة.
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اعتماد التقنيات احلديثة يف توزيع رواتب منت�سبي الدولة.
رابعا :الإجراءات الثقافية والأخالقية
االلتزام بن�شر ثقافة مكافحة الف�ساد الإداري واملايل لدى املجتمع باعتبارها م�س�ؤولية اجلميع وهذا ي�أتي من خالل-:
�أجهزة الإعالم املختلفة.
املدار�س واملعاهد والكليات.
منظمات املجتمع املدين.
امل�ؤ�س�سات الدينية وخطباء اجلوامع واحل�سينيات والع�شائر.
تنمية االلتزام الذاتي عن طريق الوازع الديني وتنمية الأخالق احلميدة التي ترف�ض الك�سب غري امل�شروع وجعله �أمر ًا غري مرغوب فيه اجتماعي ًا.

�إ�صالح القطاع الزراعي
يعترب القطاع الزراعي الرافد الأ�سا�سي لالقت�صاد العراقي بعد النفط .كما �أن مبالغ كبرية من املوازنة تذهب �إىل ا�سترياد املحا�صيل واملنتجات وامل�ستلزمات
الزراعية ودعم �أ�سعارها .وقد تعر�ض هذا القطاع للإهمال مع فتح باب ا�سترياد املنتجات الزراعية على م�صراعيه ،وهذا يهدد بالق�ضاء على القطاع الزراعي وهجرة
الأيدي العاملة �إىل املدن وازدياد البطالة وما يتبعه من م�شاكل اجتماعية وتدهور للأرا�ضي الزراعية وحتول الدولة �إىل دولة ريعية ت�ستنفد كل مواردها دون �أن تتمكن
من �إعمار البلد وحتقيق الأمن الغذائي .لقد ورث القطاع الزراعي م�شاكل وعيوب نظام امللكية الإقطاعية الأمر التي ترتب عليه هجرة ما يزيد على  %85من �سكان
الريف �إىل املدن ،وزادت �سيا�سات النظام البائد من تردي الواقع الزراعي وت�ضاعفت مع ما �أ�صابه من �شح يف املوارد املائية ما �أدى �إىل ح�صول �أ�ضرار كبرية للقطاع
الزراعي وازدياد ن�سبة الت�صحر مبعدل � %5سنويا� .إن ارتفاع ملوحة الأر�ض وتعرث م�شاريع الري والبزل وتلك�ؤ املكننة يف دورة الإنتاج الزراعي عوامل �ساهمت يف تفاقم
امل�شاكل وجعلت العراق ي�ستورد قرابة  7ماليني و� 400ألف طن من املواد الغذائية �سنويا �أي بن�سبة  400كغم لكل مواطن عراقي وترتاوح كلفة اال�سترياد حوايل ()6-4
مليارات دوالر �سنوي ًا� .إن تعقيدات الزراعة يف العراق تبد�أ من قوانني تنظيم امللكية الزراعية وتوفري احل�ص�ص املائية الكافية للمزارعني واملكننة الزراعية ف�ض ًال عن
م�شاكل الوقود واملبيدات والأ�سمدة الع�ضوية والكيمياوية .ولهذا ف�إن نظرة ائتالف املواطن للزراعة تنطلق من �إميانه بالثوابت الآتية:
قدرة العراقيني على ا�ستنباط وتطبيق التقنيات احلديثة بالزراعة.
قدرة العراق على النهو�ض بالزراعة وحتقيق االكتفاء الذاتي من املحا�صيل الإ�سرتاتيجية وت�صدير بع�ض منها بحيث تكون الزراعة مورد ًا �أ�سا�سي ًا وعن�صر ًا مهما
للأمن الوطني والغذائي.
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الأمن الغذائي
يعد الأمن الغذائي �أهم �أولويات ومتطلبات اال�ستقالل وال�سيادة ،فوزارة الزراعة من الوزارات ال�سيادية ،عدا كونها وزارة خدمية تقدم خدماتها للقطاع الزراعي
املتمثلة يف �إ�صالح وتطوير البنى التحتية ف�ض ًال عن م�ساهماتها املادية والإر�شادية والفنية وتطويرها و�سائل الإنتاج من خالل البحوث ونقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر
للو�صول �إىل االكتفاء الذاتي� .إن تفعيل القطاع الزراعي بكافة مكوناته يعتمد على عدة عوامل( الإن�سان  ،املوارد املائية الأر�ض والتمويل املايل) وهي كما يلي :
املوارد الطبيعية ( املاء والأر�ض) :على الدولة توفري العن�صر الأول بالدرجة الأ�سا�س ،واالهتمام مبا يلي -:
املياه ال�صاحلة للري وما يرتبط بها من م�شاريع �إروائية و�إدارتها مبا ي�ضمن عدم الهدر فيها.
�إ�صالح الأرا�ضي الزراعية
توفري الأر�ض وما يرتبط بها من ق�ضايا امللكية والت�شريعات.
املوارد الب�شرية (الإن�سان) :ال بد للدولة من �إعداد الكوادر الب�شرية �إعداد ًا جيد ًا لتكون قادرة وم�ستعدة ال�ستعمال كافة الأ�ساليب الزراعية احلديثة من خالل
التدريب والإر�شاد الزراعي وتهيئة الظروف املنا�سبة ال�ستقرار و بقاء هذه الكوادر يف الريف.
ر�أ�س املال :توفري قرو�ض مي�سرة ب�ضمانات �سهلة ومبنية على �أ�س�س فنية واقت�صادية ل�شمول املزارعني ومنهم �صغار الفالحني بهذه الربامج.
�إن الأمن الغذائي يف العراق يبدو يف حالة �أ�ضعف مما كان متوقعا ،وبح�سب تقارير منظمة الأمم املتحدة لعام  2013ف�إن �ستة ماليني عراقي يعانون انعدام الأمن
الغذائي ،و �أن العراق ب�شكل عام يعاين من حالة �ضعيفة وه�شة على �صعيد الأمن الغذائي .وهو ما يتطلب اهتماما �أكرب بالقطاع الزراعي كونه من الركائز الأ�سا�سية يف
بناء الكيان االقت�صادي وتوفري الأمن الغذائي للمواطنني.
التحديات التي تواجه الزراعة يف العراق
�إن التحديات الكبرية التي تواجه العراق يف تفعيل ن�شاطه الزراعي تتلخ�ص باجلوانب الآتية:
�سوء ا�ستخدام املياه املتاحة وعدم تر�شيدها مبا يخدم �سد احلاجة املطلوبة للقطاع الزراعي
زيادة رقعة الأرا�ضي اخلارجة عن الإنتاج الزراعي ب�سبب زيادة امللوحة والت�صحر
عدم اال�ستغالل الر�شيد للمياه اجلوفية املتاحة.
انخفا�ض الكفاءة الفنية للفالح العراقي ،ب�شكل عام ،يف تعامله مع التقنيات احلديثة يف �أن�شطة القطاع الزراعي� ،إ�ضافة �إىل �ضعف الوعي وتخلف و�سائل الإنتاج
ال�سائدة.
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هجرة العديد من املزارعني باجتاه املدن ،وتخلي الكثري منهم عن مهنة الزراعة.
ا�ست�شراء الف�ساد وعدم قدرة امل�ؤ�س�سات املعنية بالقطاع الزراعي على النهو�ض مب�س�ؤولياتها.
الربنامج املتبنى لتطوير القطاع الزراعي
يعتمد برنامج التطوير على جملة عنا�صر �أ�سا�سية:
الهيكل الت�شريعي املتعلق ب�إعادة تنظيم ملكية و�إجازة الأر�ض مبا ي�ضمن ا�ستقرار املزارعني وتخلي�صهم من القيود الإدارية التي �سببها نظم التمليك والإجارة احلالية
التي متنع عليهم اال�ستثمار الطويل الأجل لأرا�ضيهم ،وت�سهيل عملية بيع و�شراء الأرا�ضي مع الإبقاء على �صنفها الزراعي ..وو�ضع احللول ملنع تفتت الأر�ض �سواء عرب
الإرث او التجاوز على ال�صنف الزراعي بتحويلها ل�صنف �سكني او �صناعي ..الخ
الهيكل التمويلي وهو توفري التمويل الالزم من قبل امل�صرف الزراعي او من قبل �صندوق ين�ش�أ لهذا الغر�ض لتمويل املزارعني خالل الدورة الزراعية ب�ضمان احلا�صل
وبنا ًء على الذرعة يف بداية املو�سم.
جمز ومربح للمزارع يغطي كامل نفقاته من �إرواء و�سماد ليكون دافع ًا �أ�سا�سيا للتوجه نحو الأر�ض والزراعة وا�ست�صالحها ..بالإ�ضافة
�ضمان �سعر �شراء للحا�صل ٍ
اىل الهيكلة الإدارية البد من ر�سم ال�سيا�سة املائية و ا�ستخدام الأرا�ضي وتطوير وتنمية الرثوة احليوانية والنباتية ،و وفقا ملا يلي:
�أو ًال :الهيكل الإداري والتنظيمي
هنالك حاجة ما�سة لت�شكيل جمل�س �أو هيئة للتنمية الزراعية ترتبط مبجل�س الوزراء بع�ضوية وزيري الزراعة واملوارد املائية وخرباء وم�ست�شارين ت�شرف على و�ضع
خطة �إ�سرتاتيجية م�شرتكة للوزارتني وب�سقف زمني حمدد وم�شاريع تنموية ومتابعة تنفيذها و يخ�ص�ص لها ما ال يقل عن  % 10-5من املوازنة الكلية للحكومة.
االعتماد يف نظام توزيع مفردات البطاقة التموينية بعد تطويرها على املنتج املحلي بعد و�ضع معايري �إنتاجية قيا�سية مما يدفع بالإنتاج الزراعي واحليواين املحلي
نحو التح�سن لت�أمني مفردات البطاقة التموينية ،وبالتن�سيق مع وزارتي التجارة والتخطيط.
ت�شكيل جمل�س �أعلى للمياه يف العراق ،مهمته الإ�شراف على املفاو�ضات مع دول املنبع (تركيا � ،سوريا � ،إيران ) وتوظيف كافة التعامالت واالتفاقيات معها لأغرا�ض
ال�ضغط بهدف ت�أمني ح�صة العراق املائية ،كما يعنى املجل�س مبراقبة توزيع املياه ب�صوره عادلة داخل العراق مبا ي�ضمن احتياجات كافة املحافظات وب�شكل خا�ص
املتطلبات البيئية لكافة الأنهر ..وي�ضم املجل�س �إ�ضافة �إىل وزارة املوارد املائية ووزارة اخلارجية كافة الوزارات امل�ستهلكة للمياه ( الزراعة  ،ال�صناعة ،الكهرباء ،
النفط  ،البلديات  ،النقل و وزارة البيئة كجهة رقابية ).
و�ضع خطة �إ�سرتاتيجية ال�ستغالل املياه اجلوفية وو�ضع قوانني خا�صة يف التعامل مع هذا امل�صدر املائي احليوي يف كافة الأرا�ضي العراقية.
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ثانيا:ال�سيا�سة املائية يف الزراعة
تغيري الأمناط الزراعية التقليدية وا�ستخدام �أمناط جديدة تعتمد �أ�سا�س ًا على الرت�شيد يف ا�ستخدام املياه كاعتماد طرق الري احلديثة ( الر�ش ،التنقيط ،والري
املغلق) وفق قانون يلزم املزارعني بالتحول �إىل هذه الطرق ،واختيار املحا�صيل ذات النوعية الإنتاجية العالية التي تتحمل التغريات يف الظروف املناخية.
االهتمام ب�صيانة و�إدامة م�شاريع الري القائمة خا�صة ك ْري وتطهري الأنهار والقنوات من الرت�سبات والأدغال.
ا�ستخدام املحا�صيل الزراعية ذات االحتياجات املائية القليلة والإنتاجية العالية مقارنة بالأ�صناف الأخرى.
و�ضع برنامج زمني ب�ش�أن تبطني القنوات الإروائية لتقليل الفاقد من املياه املنقولة بوا�سطة هذه القنوات ،اعتماد ًا على امل�شاريع القائمة وعلى مواقعها يف حمافظات
العراق املختلفة بحيث يتم تغطية جميع هذه القنوات لغاية  2018كمرحلة �أوىل� .أما يف املرحلة الثانية فيتم االعتماد على �شبكات الري املغلق عند و�ضع الت�صاميم
للم�شاريع الإروائية اجلديدة واعتماد نقل املياه بوا�سطة الأنابيب.
�إ�شراك ال�شركات اال�ستثمارية الزراعية لدول اجلوار يف تنفيذ امل�شاريع الزراعية ال�سيما ا�ست�صالح الأرا�ضي.
ثالثا:ا�ستخدامات الأر�ض
زيادة رقعة الأرا�ضي الزراعية عرب ا�ست�صالح املزيد منها ،و اعتبار مو�ضوع ا�ست�صالح الأرا�ضي من املوا�ضيع املهمة ذات الأولوية العالية للحكومة ،كون الأرا�ضي
الزراعية بد�أت بالتناق�ص التدريجي �إذ يخرج �سنوي ًا ب�سبب امللوحة حوايل (� 50ألف دومن) بينما ال ي�ست�صلح �أكرث من (� )20ألف دومن.
مكافحة ظاهرة الت�صحر مبوجب �إ�سرتاتيجية عمل على وفق َمديات زمنية خا�ضعة للرقابة والتقييم.خلطورة تراكم هذه الظاهرة من �سنة لأخرى.
�إعادة النظر يف القوانني والتعليمات الزراعية التي تنظم عالقة الفالح بالأر�ض ،وح�سم امل�شاكل املعلقة ،و�إلغاء عقود الأرا�ضي غري امل�ستغلة.
الإكثار من �إن�شاء الواحات ال�صحراوية يف املناطق التي تتوفر فيها املياه اجلوفية ال�صاحلة للزراعة.
اجناز اخلرائط الزراعية واخلرائط اال�ستثمارية واعداد قاعدة معلومات زراعية يف كل املحافظات والت�شجيع على �ضم الأرا�ضي الزراعية و�إيقاف تفتيتها عن طريق
الإرث �أو غريه.
منح ت�سهيالت وا�سعة ال�ستثمار الأرا�ضي ال�صحراوية ومتليك هذه الأرا�ضي ملن يزرعها او بعقود طويلة الأجل لت�شجيع اال�ستقرار يف تلك املناطق وا�ستثمارها.
يتم �إعدادها من قبل املتخ�ص�صني ومبا ي�ضمن ت�شجيع
دعوة ال�شركات العاملية ال�ستغالل زراعة الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة املتاحة داخل العراق مبوجب عقود ّ
اال�ستثمار يف الزراعة.
رابع ًا :تنمية الإنتاج الزراعي
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تن�شيط البحث العلمي الزراعي وت�شكيل مراكز البحوث الزراعية يف اجلامعات ،واالهتمام برفع م�ستوى التعليم املهني الزراعي (الثانويات الزراعية ،املعاهد،
الكليات والدرا�سات العليا) طبقا ملعايري اجلودة يف التعليم الزراعي.
ت�سهيل ح�صول املزارعني على التقنيات واملكننة احلديثة وذلك بدعم الدولة لأ�سعارها وتق�سيط قيمتها.وت�شجيع القطاع اخلا�ص للدخول كمجهز لها ومل�ستلزمات
الإنتاج الزراعي ب�شكل عام.
ت�شكيل اجلمعيات التخ�ص�صية ودعم منظمات املجتمع املدين لأخذ الدور الريادي يف الإنتاج الزراعي.
تبني وزارة الزراعة ن�شر الأ�صول والتقاوى والبذور الزراعية املعتمدة مبا يكفي حلاجة املزارعني واملنتجني الزراعيني وحتفيزهم على زراعتها بو�ضع حوافز منا�سبة.
االهتمام بالنخيل والتمور ،و�إن�شاء مراكز الزراعة الن�سيجية للإ�سراع يف زيادة �أعداد النخيل.
الت�أمني على الإنتاج الزراعي لدى الفالحني �ضد �أخطار الكوارث (اجلفاف ،ال�صقيع� ،شح املياه).
التو�سع يف منح القرو�ض الزراعية املي�سرة �إىل املزارعني وال�شركات الزراعية ولفرتات ت�سديد طويلة بهدف دعم الن�شاط الزراعي مبا ي�سهم يف �إنعا�ش االقت�صاد
الوطني.
تعديل قانون اال�ستثمار رقم ( )13ل�سنة  2006مبا ي�شجع فع ًال القطاع املحلي اخلا�ص للدخول يف اال�ستثمار الزراعي.
دعم الدرا�سات العلمية والبحثية لتطوير البذور واملحا�صيل الزراعية وزيادة غلة الدومن الواحد التي تعترب متدنية يف الوقت احلا�ضر قيا�سا مبعايري الغلة.
و�ضع �سيا�سة ا�ستريادية متوازنة والإ�سراع يف ت�شريع قانون التعريفة الكمر كية مبا يحقق حماية املنتج الزراعي املحلي.
ح�صر ا�سترياد املبيدات الزراعية بدائرة “التجهيزات الزراعية” لكونها مواد خطرة ومت�س حياة املواطن ول�ضمان توفري هذه املواد باملوا�صفات العاملية املعتمدة.
االعتناء بالريف العراقي وتطويره يف قرى ريفية ع�صرية ،و�إعادة �إحياء م�شروع “القرى الريفية املر�شحة للتطوير” ،تتوفر فيها اخلدمات البلدية وطرق النقل
احلديثة.
توفري املناخ لتطوير الريف
يلتزم ائتالف املواطن بالعمل على توفري املناخ املالئم لتطوير الريف وزيادة الفر�ص الربحية لهذا القطاع وذلك مبراعاة الآتي:
تعوي�ض املنتجني الزراعيني عند حدوث الكوارث الطبيعية كالفي�ضانات واجلفاف ل�ضمان ا�ستمرارهم باملهنة الزراعية.
االهتمام بالريف بحيث يكون عن�صر ا�ستقطاب للعمل من حيث توافر اخلدمات الأ�سا�سية من املياه ال�صاحلة والكهرباء والطرق واملدار�س والرعاية ال�صحية.
توفري املناخ املنا�سب لت�صدير املنتجات الزراعية بتنمية العالقات الودية واالقت�صادية بني العراق ودول اجلوار وتبني �سيا�سات متنع �إغراق الأ�سواق بال�سلع الزراعية
وتبادل عمل �سلعي مدرو�س وموثق.
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بناء امل�ؤ�س�سات التي تخدم القطاع ونقل التكنولوجيا والإر�شاد الزراعي وتطوير البحوث الزراعية وتوفري قاعدة بيانات كاملة عن القطاع الزراعي يف كافة املحافظات.
ال�سماح للفالحني با�ستقدام العمالة املاهرة واخلرباء الزراعيني ،وذلك لنقل اخلربات واال�ستفادة الق�صوى من جتارب الدول املتقدمة زراعيا.
العمل على التن�سيق بني وزارة الزراعة والوزارات الأخرى ذات العالقة كوزارة املوارد املائية والنفط والكهرباء وال�صناعة والداخلية.
مقاومة الت�صحر.

برنامج التنمية الزراعية
�إن �إ�صالح القطاع الزراعي ال يت�أتى من خالل �إجراءات معاجلة الواقع فح�سب ،بل والنهو�ض بعملية تنمية وا�سعة تعمل على �إحداث طفرة نوعية فيه ،و يتبنى ائتالف
املواطن املحاور التالية يف تنمية القطاع الزراعي:
دعم التنمية الزراعية يف املناطق الدميية والرعوية عن طريق ت�أ�سي�س مركز البحوث الدميية يف كلية الزراعة.
توفري البنى التحتية واخلدمية للمناطق الريفية وجعلها منطقة ا�ستقرار وجذب.
حتويل مناطق الفقر يف العراق املرتكزة يف املناطق حمدودة الأمطار ومنطقة املراعي �إىل مناطق ثراء اقت�صادي وبيئي من خالل تنفيذ م�شروع ح�صاد املياه وم�شاريع
الري .و�إطالق م�شاريع اال�ستثمار ملناطق املراعي الطبيعية كافة..
م�شروع �إكثار البذور الذاتي لدعم املزارعني مع �إحالة ن�شاط ال�شركة العامة لتجارة احلبوب �إىل ما ي�شبه البور�صة العاملية لتجارة احلبوب.
م�شروع التحول �إىل نظام الزراعة احلافظة للرتبة.
حتويل الغابات الطبيعية وال�صناعية والب�ساتني احلكومية �إىل حدائق نباتية وطنية ومنع التجاوز عليها وعلى املحميات.
حت�سني امل�صادر الوراثية احليوانية من خالل تقنيات نقل الأجنة والتلقيح اال�صطناعي و�إدخال ال�سالالت النقية ومن خالل الربامج احلديثة يف �إكثار الأ�سماك على
�ضفاف الأنهار.
اال�ستثمار يف ن�شاطات جديدة مثل م�صانع ال�سجاد والبطانيات ال�صوفية ومعمل اجللود واملجزرة الع�صرية.
االهتمام بالب�ستنة وت�شريع القوانني اجلديدة �أو تفعيل �أو �إلغاء قوانني �سابقة تتعار�ض مع تطوير واقع الب�ساتني احلايل.
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ت�أ�سي�س هيئة التنمية الزراعية
ي�شعر ائتالف املواطن بقلق كبري حيال تدهور الزراعة العراقية وزراعة النخيل ب�شكل خا�ص ،ولهذا يتبنى �إقامة م�شاريع �إعادة ت�أهيل ب�ساتني النخيل القدمية
والتو�سع يف ب�ساتني النخيل يف املناطق ال�صاحلة لها يف معظم مناطق البادية وال�صحراء� ،ضمن املنطقتني الو�سطى واجلنوبية ،باالعتماد على �أنظمة الري احلديثة
با�ستخدام املياه اجلوفية لإرواء النخيل والزراعات البينية من �أ�شجار فاكهة وخ�ضروات� .إن �شروط �إن�شاء هذه الب�ساتني تتطلب ا�ستثمار م�ساحات ال تقل عن خم�سني
دومنا لكل وحدة زراعية ،وي�شرع قانون متليك هذه الوحدات للم�ستثمرين وت�شجريها خالل مدة خم�س �سنوات �أو ع�شر �سنوات على �أن توفر الدولة املعلومات كافة الفنية
والإر�شادية والت�سليف املايل لهذا الغر�ض .والو�سيلة التي يطرحها برنامج االئتالف ويتعهد بالتزامها لتحقيق ذلك هو ت�أ�سي�س هيئة وطنية حتت ا�سم (هيئة التنمية
الزراعية) ،وفقا للآتي:
�أوال /ترتبط الهيئة برئا�سة الوزراء وتكون مملوكة بالكامل للدولة تتبنى �إ�صالح الأرا�ضي الزراعية ومتليكها للفالحني وامل�ستثمرين.
ثانيا /تعمل على توفري القرو�ض املي�سرة وب�ضمانات �سهلة لتنمية القطاع الزراعي .ويتم متليك الهيئة ن�سبة يعتد بها من الأرا�ضي ال�صحراوية املنا�سبة ال�ستثمارها
يف تنفيذ برنامج لزراعة مليون نخلة يف العام الأول.
ثالثا /ت�ستعني الهيئة باخلربات اال�ست�شارية العاملية واملحلية للتخطيط والتنظيم للم�شاريع ،وتتعهد الهيئة بتوفري كافة امل�ستلزمات الفنية والإر�شادية.
رابعا /تعمل الهيئة على ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة للإقرا�ض الزراعي ي�شرف عليها خرباء زراعيون وماليون واقت�صاديون لتمويل امل�شاريع الزراعية.
خام�سا /يتم متليك الوحدات الزراعية خالل ( � )10 -5سنوات.

الرثوة احليوانية
�إن الن�شاط احليواين يع ّد مكمال حيويا للن�شاط النباتي يف قطاع الزراعة من حيث تلبية احلاجة للأعالف ب�صورة رئي�سة ،كذلك يوفر الإنتاج احليواين احلاجات
الأ�سا�سية لل�سكن واال�ستقرار يف املناطق الزراعية والأرياف .وقد �شهد الن�شاط احليواين تراجعا وا�ضحا خالل ال�سنوات املا�ضية ،فقد بلغت ن�سبة انخفا�ض الإنتاجية
 %78يف عام  2005عما كانت عليه عام  .2002وت�شمل منتجات هذا الن�شاط الدواجن واللحوم احلمراء و الأ�سماك .فبالن�سبة للدواجن التي بد�أ ن�شاطها التجاري عام
 1968تراجعت ب�شكل كبري ب�سبب �أزمة توفر الأعالف وتف�شي الأمرا�ض الوبائية ،ومل ت�شهد تربية الدواجن اهتماما منا�سبا ي�صل بها �إىل حتقيق �أهداف �سد الطلب
املحلي مل�صادر الربوتني احليواين .وال يختلف الأمر كثريا مع اللحوم احلمراء التي تعترب ذات جدوى اقت�صادية كبرية و�أهمية بالغة لوجود التكامل بني املا�شية من جهة
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وف�ضالت الإنتاج النباتي من جهة ثانية .لقد عانت هذه الرثوة من الإهمال وتزايدت خالل ال�سنوات املا�ضية عمليات التهريب للقطعان الأ�سا�سية ما ت�سبب بفقدان
العراق جلزء مهم من موارد الدخل والإنتاج ،وكان ذلك واحدا من عوامل انخفا�ض هذه الرثوة ،فقد فقدت البالد  %50من عدد الأغنام الذي كان يربو على ()11
مليون ر�أ�س� .إن الإنتاج احلايل من منتجات املا�شية ال ي�سد �أكرث من  %20يف �أف�ضل الأحوال ،فيما ُيعتمد على اال�سترياد لتلبية الطلب املحلي الذي ي�صل حاليا �إىل حدود
( � )160ألف طن من اللحوم احلمراء ،و �آالف الأطنان الأخرى امل�ستوردة من م�شتقات الألبان واحلليب .كما تراجع ب�شكل ملحوظ قطاع تربية الأ�سماك وبن�سبة %4
�سنويا منذ عام .1986
الأ�سباب واملعوقات
�إن �أبرز املعوقات والأ�سباب التي �أدت �إىل هذا الرتاجع تكمن يف:
�أوال� /سيا�سة التجفيف التي اتبعها النظام ال�سابق ملناطق الأهوار التي كانت م�صدرا �إنتاجيا مهما للرثوة ال�سمكية ،ف�ضال عن تغيري جماري بع�ض الأنهر ما �شكل
تالعبا بالبيئة املائية ،وخ�سارة للحوا�ضن الطبيعية.
ثانيا /عدم االهتمام بواقع البيئة املائية ،وكرثة امللوثات ال�صناعية التي �أدت �إىل تغيريات بيئية اختفت معها بع�ض الأنواع وتراجعت �أنواع �أخرى.
ثالثا /عدم التزام ال�صيادين بالقوانني والتعليمات خا�ص ًة يف فرتات تكاثر الأ�سماك وخرقهم امل�ستمر لقانون منع ال�صيد من امل�سطحات والأنهر خالل �أ�شهر احلظر.
رابعا/ارتفاع �أ�سعار الأعالف والبيو�ض وعدم وجود الدعم واالهتمام الكافيني يف هذا املجال.
خام�سا /كرثة طرق ال�صيد اجلائرة با�ستخدام املتفجرات و�أنواع من ال�سموم التي تت�سبب ب�أ�ضرار فادحة على امل�ستوى البيئي واحلياة املائية.
�ساد�سا /انخفا�ض منا�سيب املياه يف بع�ض املوا�سم �إىل درجة تلقي بانعكا�ساتها على واقع الرثوة ال�سمكية وتكاثرها الطبيعي.
�سابعا /عمليات التهريب عرب احلدود �إىل دول اجلوار.
ولهذا يبدو وا�ضحا ما تعر�ضت له الرثوة احليوانية من تناق�ص يف �أعدادها وتدهور بع�ض �سالالتها ،فالبد من �إزالة املعوقات والأ�سباب التي �ساهمت يف خلق هذا
الواقع ،و�إيجاد احللول املنا�سبة للم�شكلة من خالل ا�سترياد احليوانات اجليدة من قبل القطاع اخلا�ص حتت �شروط وموا�صفات دقيقة ت�ضمن عدم الأ�ضرار بالرثوة
احليوانية كالأمرا�ض وغريها ،والعمل على حت�سني �شروطها لإنتاج احلليب واللحوم وزيادة �أعدادها .ومن م�ستلزمات ذلك �إقرار القانون الذي �أر�سلته وزارة الزراعة
�إىل جمل�س �شورى الدولة الذي ينظم هذه العملية ومل ير النور ،ومن �أوىل م�ستلزماته توفري مناطق حرة للحجر داخل البلد ال�ستقبال احليوانات ح�سب الغاية من
ا�ستريادها �إن كانت لإغرا�ض الرتبية �أو الإنتاج ،وكل ذلك مو�ضح يف القانون امل�شار �إليه للت�أكد من �سالمتها خالل وجودها يف تلك املناطق.
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تنمية الرثوة احليوانية
ولأجل جتاوز تلك املعوقات وامل�شاكل التي تواجه تنمية قطاع الرثوة احليوانية البد من اتخاذ املعاجلات والتدابري التالية-:
�أوال /توفري الدعم لتنمية الرثوة احليوانية من خالل القرو�ض املي�سرة لرتبية احليوانات ،وت�شجيع القطاع اخلا�ص على �إن�شاء مزارع لرتبية خمتلف �أنواع املا�شية
واحليوانات الداجنة والأ�سماك.
ثانيا /االهتمام بالواقع البيئي للم�سطحات والأنهار وتفعيل �إجراءات احلد من التلوث ال�صناعي.
ثالثا /احلد من عمليات ال�صيد اجلائر ومتابعة تطبيق فرتات حظر �صيد الأ�سماك.
رابعا /تن�شيط املراكز البيطرية ومراكز التلقيح اال�صطناعي ونقل الأجنة وتن�شيط م�شروع الفرق الطبية اجلوالة ،ومراعاة قرب تلك املراكز من امل�ستفيدين.
خام�سا /تغطية كل الرثوة احليوانية بربنامج اللقاحات اخلا�صة بالأمرا�ض االنتقالية.
�ساد�سا /و�ضع �آلية توزيع فعالة للمواد العلفية ( ال�شعري،النخالة ،التمور العلفية) ت�ضمن و�صول هذه الأعالف �إىل مربي احليوانات الكبرية.
�سابعا /ت�شجيع القطاع اخلا�ص على ت�أ�سي�س ال�شركات اخلا�صة بال�صناعات التحويلية ،ذات االرتباط املبا�شر بالإنتاج الزراعي ،اخلا�صة بالألبان واللحوم و�إن�شاء
املخازن املربدة واملجمدة.
ثامنا /االهتمام بقطاع الرثوة ال�سمكية وذلك با�ستغالل امل�سطحات املائية والرتبية ب�أ�ساليب حديثة ت�ضمن عدم الهدر باملياه ،ومنع تغدق الرتبة.
تا�سعا /و�ضع خطط فعالة ملكافحة عمليات التهريب وتن�سيق اجلهود بني اجلهات املعنية.
اخلدمات البيطرية
يعد اجلهاز البيطري �أحد الأجهزة ال�ضرورية يف رعاية وتربية الرثوة احليوانية ،فهو املعني ب�إجراء االحتياطات الوقائية ومعاجلة الأمرا�ض و�إعطاء الن�صائح
والإر�شادات ال�ضرورية للمربني لتاليف الفقد ب�سبب الأوبئة والأمرا�ض التي ت�صيب احليوانات .وقد �شهد العراق �أول دائرة بيطرية عام  ،1921وتقوم دائرة البيطرة
بخدمات ومهام كثرية للمحافظة على الرثوة احليوانية من الأمرا�ض املعدية وال�سيطرة على الأمرا�ض امل�شرتكة بني الإن�سان واحليوان� .إن �أهم اخلدمات التي يقدمها
اجلهاز البيطري تتلخ�ص بالآتي-:
التلقيحات الوقائية للحيوانات الكبرية والدواجن.
املعاجلات اجلماعية والفردية للرثوة احليوانية.
التحري الروتيني ملر�ض �أنفلونزا الطيور.
70

Electoral program 2014

امل�سح الوبائي للأمرا�ض العابرة للحدود مع املتابعة امليدانية.
فح�ص احليوانات قبل الذبح وبعد الذبح يف املجازر.
�إجراء �أعمال التلقيح اال�صطناعي لتح�سني الرثوة احليوانية.
الإ�شراف الفني على املحاجر البيطرية يف املنافذ احلدودية.
الإ�شراف على حقول الدواجن.
منح الإجازات والرخ�ص يف ما يتعلق ب�إنتاج امل�ستلزمات البيطرية ومزاولة مهنة البيطرة كما يفرت�ض �أن متنح الدائرة �إجازات ال�سالمة ال�صحية للحيوانات واللحوم
امل�صدرة.
معوقات الأداء واحللول املقرتحة
تواجه البيطرة العراقية العديد من امل�شكالت التي تعيق ت�أدية عملها بال�صورة الأف�ضل ،وتقدمي خدماتها للمربني واملزارعني ،ومن املعوقات التي حتتاج �إىل حلول
ومعاجلات هي �شح اللقاحات والأدوية الالزمة ملواجهة بع�ض الأمرا�ض ال�شائعة يف الأغنام والأبقار واجلامو�س وعدم توفر املختربات والأجهزة احلديثة لإجراء
الفحو�ص املركزية وامليدانية .كما �إن هذا اجلهاز يعاين من عدم االهتمام الكايف بطواقمه والعاملني فيه ،وغياب فر�ص التوظيف للكفاءات يف هذا اجلهاز املهم.
وت�ستند املعاجلات التي يطرحها برناجمنا �إىل الآتي:
�أوال /توفري الدعم لدائرة البيطرة وفروعها الفنية و�شعبها املختلفة لأجل النهو�ض مبهامها على الوجه الأكمل والأف�ضل الذي يدعم تنمية االقت�صاد الوطني من خالل
دعم �أهم موارده املتمثلة بالرثوة احليوانية..
�شح للقاحات والأدوية املهمة.
ثانيا /توفري اللقاحات والأدوية والو�سائل املختربية لأغرا�ض الفح�ص والتحري عن الأمرا�ض والأوبئة ،ومنع ح�صول فرتات ّ
ثالثا /دعم كليات الطب البيطري و �إطالق برنامج لال�ستفادة من بحوث التخرج والدرا�سات العليا ملا تتوفر عليه هذه البحوث من قيمة علمية يف خدمة قطاع الرثوة
احليوانية يف البالد وحتويل الأفكار �إىل واقع عملي على الأر�ض.
رابعا� /إن�شاء مراكز متخ�ص�صة لرعاية اجلامو�س يف املحافظات اجلنوبية (الب�صرة ،مي�سان وذي قار) التي تتوفر على ما يقرب من مائة و�أربعني �ألف ر�أ�س� ،إذ
تواجه هذه الرثوة القيمة حتديات بالغة اخلطورة مع غياب اللقاحات الالزمة والأدوية ال�ضرورية ملواجهة الأمرا�ض املنت�شرة كمر�ض عفونة الدم النزفية.
خام�سا /اال�ستفادة من اخلربات الأجنبية و االهتمام بربامج ال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات العاملية والبحثية املتخ�ص�صة حلفظ الرثوة احليوانية وحت�صينها من الأخطار.
�ساد�سا /توفري الدعم للأطباء البيطريني خا�صة يف ما يتعلق بق�ضية ال�سكن و توفري �سبل �إقامتهم بالقرب من مواقع العمل يف الأرياف والأهوار والقرى النائية.
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تنمية القطاع ال�سياحي
تت�أ�س�س فر�ص النهو�ض والتنمية للقطاعات االقت�صادية املختلفة على مدى القدرة يف ا�ستقراء واقع تلك القطاعات ،ومعرفة الوقائع االقت�صادية والفنية وم�ساراتها
امل�ستقبلية من خالل توفر املعلومات املتكاملة والتفا�صيل ال�ضرورية ،ليت�سنى �إعطاء ت�صورات �سليمة ور�سم ال�سيا�سات الدقيقة يف معاجلة التحديات واملعوقات التي
تقف يف وجه النهو�ض ب�أي قطاع اقت�صادي ،بعيدا عن الفر�ضيات والتخمينات الطارئة وب�شكل ال تتقاطع فيه مع �سيا�سات التنمية للقطاعات الأخرى .من هنا ف�إن
اقرتاح اخلطط للنهو�ض بقطاع ال�سياحة والآثار يف العراق ي�ستند �إىل مقدمات هامة تتعلق بدقة البيانات واملعطيات الأ�سا�سية وترتيبها وت�صنيفها ودرا�سات اجلدوى
للم�شاريع املقرتحة وخطط العمل وحتديد نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص واملخاطر واالحتماالت املتعلقة مب�س�ألة اال�ستثمار ودور القطاع اخلا�ص يف هذه العملية.
واقع قطاع ال�سياحة والآثار
كان قطاع ال�سياحة والآثار العراقي من �أكرث القطاعات ت�ضررا منذ �أكرث من ثالثة عقود ،نتيجة للبيئة الأمنية امل�ضطربة �إبان احلروب ال�سابقة وانتها ًء بالتحدي
الأمني الراهن .فالقطاع ال�سياحي �أكرث ح�سا�سية من القطاعات الأخرى حلالة عدم اال�ستقرار الأمني ،ولهذا تراجع واقع ال�سياحة يف العراق منذ بداية احلرب يف
حقبة الثمانينيات مرورا باحلظر الدويل �إذ مل يكن هذا القطاع بعيدا عن الت�أثر بالإجراءات والعقوبات الدولية ال�صارمة التي فر�ضت �آنذاك وقد تراكم الإهمال لقطاع
ال�سياحة والآثار وا�ستقر اليوم على بنى حتتية متهالكة �ضعيفة القدرات وغري مواكبة للتطورات يف ال�صناعة ال�سياحية التي ي�شهدها العامل .ما يجعل الدولة العراقية
�أمام حتديات ج�سيمة للنهو�ض بهذا القطاع و تنميته بال�شكل املطلوب ليكون �أحد املوارد االقت�صادية املهمة للدخل ،فال�سياحة متثل يف دول �أخرى موردا رئي�سا تعتمد
عليه اقت�صادياتها ،ويف العراق ت�شري التقديرات �إىل �إمكانية �أن تعود �أية حركة �سياحية ن�شطة على البالد بوارد ال يقل عن ( )5مليارات دوالر �سنويا� ..إن �أبرز امل�شكالت
التي تواجه قطاع ال�سياحة والآثار العراقي ميكن ح�صرها يف النقاط التالية:
�أوال /ال�ضعف ال�شديد للبنية التحتية وافتقارها لأغلب املقومات ال�ضرورية التي تنع�ش ال�سياحة وجتتذب ال�سائحني من خارج وداخل البالد،مع وجود مئات املواقع
ال�سياحية والأثرية املهملة.
ثانيا /عدم اال�ستقرار الأمني الذي يعترب �أحد �أكرب املعوقات �أمام قدوم ال�سياح �إىل الأماكن ال�سياحية والأثرية املنت�شرة يف عموم العراق.
ثالثا /توا�ضع �شبكة النقل واملوا�صالت يف العراق ،و�ضعف املرافق واخلدمات يف جماالت النقل الربي واجلوي والبحري وعدم انتظامها وتخ ّلفها عن مواكبة
التطورات املتالحقة عامليا.
72

Electoral program 2014

رابعا /غياب اهتمام احلكومة بهذا القطاع نتيجة ل�شعورها ب�صعوبة ت�أهيله وتطويره ل�ضخامة التحديات الفعلية ،وعدم التفكري ب�أية خطط تقرتح �أ�ساليب جديدة
ومبتكرة ملعاجلة وجتاوز تلك التحديات كت�شجيع القطاع اخلا�ص باعتباره حال مثاليا للبدء يف �إعادة ال�سياحة العراقية �إىل مكانتها ال�سابقة ،وعموما مل متتلك احلكومة
�أية خطة �إ�سرتاتيجية لقطاع ال�سياحة..
خام�سا /عدم وجود الكوادر املدربة ذات الكفاءة وامل�ؤهالت العلمية ،ف�ضال عن تدين الوعي ال�سياحي و غياب برامج التطوير البحثية.
�ساد�سا /الإهمال الكبري للمواقع الأثرية وتعر�ضها امل�ستمر لعمليات النب�ش والتخريب وتهريب القطع الأثرية ،مع غياب الإجراءات القانونية والتدابري الأمنية الكافية
للحد من هذه الظاهرة للمحافظة على الإرث احل�ضاري والتاريخي للبالد.
فر�ص ال�سياحة يف العراق
يتوفر العراق على معامل �سياحية هامة وعديدة ،وتعترب �أغلب املناطق يف جنوب و و�سط و�شمال البالد مناطق جذب �سياحي يف حال مت االهتمام بهذه ال�صناعة التي
�أخذت تنمو ب�شكل غري م�سبوق على م�ستوى العامل كونها ظاهرة اقت�صادية وثقافية ،ولهذا ت�شري منظمة ال�سياحة الدولية �إىل �أن �إجمايل العوائد لقطاع ال�سياحة يف
العامل بلغ ( 476مليار دوالر) عام  2000فيما بلغت عام � 2012أكرث من ( )900مليار دوالر� .إن فر�ص ال�سياحة وطبيعة املواقع والتنويعات اجلغرافية يف العراق تفتح
م�ستقبال وا�سعا �أمام منو هذا القطاع .فالبالد تتوفر على �أغلب الأمناط ال�سياحية التي ت�صنف �ضمن الآتي:
�أوال /ال�سياحة الدينية:

يحتوي العراق على العديد من املعامل الدينية وعرب الكثري من حمافظاته .وي�ضفي الغنى الثقايف والتعددية الدينية طابعا خا�صا على هذا النمط ،وترتبط معامله
الدينية ب�أبعاد تاريخية و روحية ت�ستقطب العديد من ال�سائحني من خمتلف البلدان الإ�سالمية� .إن �أهم املعامل واملراكز الدينية يف العراق ترتكز يف مدن بغداد حيث
الرو�ضة الكاظمية وجامع الإمام �أبي حنيفة والرو�ضة القادرية ،كذلك املراقد املقد�سة يف النجف وكربالء والكوفة و�سامراء وغريها ،ف�ضال عن الأديرة والكنائ�س و
املقابر الأثرية يف حمافظات البالد املختلفة .وقد �شهدت ال�سياحة الدينية انتعا�شا ملحوظا خالل ال�سنوات الأخرية بعد �سقوط النظام ،ورفع القيود على حركة الزوار
وال�سائحني ودخولهم �إىل العراق من بلدان �إ�سالمية عديدة ،كلبنان والبحرين والكويت و�إيران وتركيا وباك�ستان و�أفغان�ستان والهند وغريها.
ثانيا /ال�سياحة الرتفيهية والثقافية:

وهو امليدان الأكرث جذبا على م�ستوى العامل ،و ي�شكل ال�سائحون الباحثون عن �أغرا�ض الرتفيه والإطالع على الثقافات وتاريخ ال�شعوب الأخرى الن�سبة الأكرب من
ال�سياح .ويعد العراق ب�إرثه التاريخي واحل�ضاري وتعدد معامله ومركزية احل�ضارات التي قامت على �أر�ضه وت�أثريها يف التطور الإن�ساين بلدا مثريا الهتمام ال�سائحني
والدار�سني واملخت�صني والبعثات لأغرا�ض الدرا�سة واالكت�شاف و االطالع والرتفيه.
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�إن البادية الغربية واملناطق ال�صحراوية يف �شرق و و�سط البالد هي من املناطق التي ميكن �أن ت�شكل معلما �سياحيا بارزا ،فال�سياحة ال�صحراوية �أخذت م�ؤخرا
باالت�ساع بحثا عن نقاء البيئة و االبتعاد عن امللوثات ال�صناعية والتلوث ال�صوتي ،والبحث �أي�ضا عن جتارب ممتعة يف احلياة ال�صحراوية مييل �إليها ال�سياح الأجانب..
�إن ال�سياحة يف البادية �آخذة باالزدهار يف بلدان خمتلفة كما يف دول املغرب العربي .وما مييز هذا النمط هو ال�سهولة الن�سبية يف توفري البنية التحتية من مرافق
وخدمات يحتاجها ال�سائحون .و للعراق �أن يكون البلد الأبرز يف ال�شرق الأو�سط يف هذا النوع من ال�سياحة يف حال جرى االهتمام والدعم الالزم له.
رابعا /ال�سياحة البحرية:

وهي الأخرى متوفرة يف البالد ،وحتديدا يف حمافظة الب�صرة .ولكن تفعيل هذا اجلانب بحاجة �إىل بذل جهود كبرية و توفري الدعم واالهتمام الذي ميكن معه
النهو�ض بتنميته وتطويره.
خام�سا /ال�سياحة املائية:

وتخت�ص با�ستقبال ال�سائحني يف مناطق البحريات وامل�سطحات وعيون املياه لأغرا�ض الرتفيه �أو العالج الطبيعي .وتعترب منطقة الأهوار يف اجلنوب واحدة من �أكرث
املناطق قدرة على جذب الزوار من بلدان العامل ملا ت�شكله من �أهمية وميزة طبيعية ا�ستثنائية وجتمع بني مفردات تاريخية و ثقافية وطبيعية.
�إ�سرتاتيجية تنمية القطاع ال�سياحي
ت�ستند �أية معاجلة بناءة يف ميدان تنمية وتطوير القطاع ال�سياحي والأثري يف البالد �إىل جملة من اخلطط والإجراءات الفاعلة التي يطرحها برنامج ائتالف
املواطن ،و وفقا لإ�سرتاتيجية ت�سعى �إىل حتقيق الأهداف التالية:
م�ساندة احلكومة العراقية القادمة يف دعم م�ساهمات القطاع اخلا�ص والعام من �أجل خلق تنمية متوازنة وتعظيم املوارد وتنوع م�صادر الدخل ،ويدخل يف هذا الإطار
تنمية اجلانب ال�سياحي.
التخطيط لإيجاد بيئة ا�ستثمارية منا�سبة يف قطاع ال�سياحة والآثار مبختلف توجهاته (وملختلف �أمناط ال�سياحة) لإطالق م�شاريع ا�ستثمارية ناجحة.
بناء قاعدة بيانات �صحيحة ومتكاملة لأغرا�ض وخدمات امل�ستثمرين وم�شاريع القطاع اخلا�ص واملختلط يف هذا القطاع.
ر�سم خارطة ا�ستثمارية لأغرا�ض اال�ستثمار ال�سياحي يف العراق ،والرتويج لها.
خلق �شبكة توا�صل ما بني القطاع اخلا�ص واملختلط وهيئة اال�ستثمار واحلكومات املحلية وامل�ستثمرين.
توفري فر�ص العمل وتنمية القوى الب�شرية وتخفي�ض ن�سب البطالة.
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الربنامج املقرتح لهيئة ال�سياحة والآثار
يت�ضمن هذا املنهاج مقرتحات عملية بغية الأخذ بال�سبل والآليات الكفيلة بتطوير هيئة ال�سياحة والآثار ،ويت�ضمن النقاط الأ�سا�سية التالية-:
العمل على مراجعة الت�شريعات والقرارات والأنظمة لتحديث م�ساهمات و�أعمال القطاع اخلا�ص خللق فر�ص ا�ستثمارية يف قطاع ال�سياحة ،واالرتقاء مب�ستويات
الطاقة الإنتاجية ،واجلودة ح�سب معايري االيزو ( )isoللأربع �سنوات القادمة يف ما يخ�ص رفع م�ستوى الأداء يف اخلدمة.
م�ساندة احلكومات املحلية لإيجاد ا�ستقرار �أمني و�سيا�سي ،وتطوير البنى التحتية كالطاقة الكهربائية ،واملياه ،والنقل واالت�صاالت وغريها مما تكون له عالقة
بالرتويج ال�سياحي وخا�صة املناطق ذات امليزات التف�ضيلية كاملدن املقد�سة واملدن التاريخية.
التعاون مع اجلامعات ومراكز البحث العلمي العتماد بحوث ر�صينة يف �إيجاد احللول ملع�ضالت اال�ستثمار يف قطاع ال�سياحة والآثار ،وتطوير الفر�ص اال�ستثمارية يف
برامج الوزارات املعنية.
ت�شجيع ت�أ�سي�س مراكز متخ�ص�صة باال�ستثمار وبيوت اخلربة يف القطاع اخلا�ص وخا�صة ما يتعلق مبو�ضوع تطوير ال�سياحة الدينية كونها من الربامج املهمة يف تنمية
االقت�صاد العراقي.
تعزيز ثقافة اال�ستثمار ،وتطوير الأعمال احلرة ،واالهتمام بالت�سويق التجاري ،والتعليم ،وتوظيف التكنولوجيا يف جماالت الإنتاج واخلدمات.
خلق جمموعة من احلوافز التي ت�سهم يف جذب ال�شركات وامل�ؤ�س�سات والأفراد لال�ستثمار يف املجال ال�سياحي ،وو�ضع برامج و�آليات االت�صال املفتوح مع امل�ستثمرين
لتبادل الآراء واملقرتحات و�إيجاد حلول للإ�شكاالت املتوقعة.
اعتماد برامج هادفة للت�سويق اال�ستثماري للفر�ص عرب و�سائل الإعالم املختلفة ،وعقد امل�ؤمترات والندوات وامل�شاركة فيها ،واالت�صاالت املبا�شرة ،و�شبكة االنرتنيت.
العمل على تخ�صي�ص الأرا�ضي الالزمة للم�شاريع اال�ستثمارية ال�سياحية وحل جميع الإ�شكاالت والتداخالت مع الدوائر والوزارات الأخرى.
�أجراء الدرا�سات والبحوث املتقدمة وحتليل الوقائع واملتغريات املحلية لتحديد االحتياجات والفر�ص يف خمتلف القطاعات اال�ستثمارية.
العمل مع الدوائر ذات العالقة لتحديث الت�صاميم الأ�سا�سية للمدن ومبا يخلق فر�صا ا�ستثمارية على م�ستوى تنمية القطاعات الأ�سا�سية املكملة للقطاع ال�سياحي،
واعداد اخلريطة الأثرية وال�سياحية مبا يتالءم مع متطلبات اال�ستثمار.
التعاون مع اجلمعيات والنقابات املهنية ،وجمعيات املجتمع املدين لتطوير �أن�شطتها ،وت�أ�سي�س م�شاريع ا�ستثمارية �صغرية منتجة كاحتاد الغرف التجارية وال�صناعية.
�إقامة املهرجانات الثقافية وال�سياحية وتنظيم ال�سفرات للوفود واملجاميع ال�سياحية يف البلد والتعاون يف هذا املجال مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات الدولية والبلدان
ال�صديقة.
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تبادل املعلومات والدرا�سات مع مراكز �إقليمية ودولية متخ�ص�صة يف اال�ستثمار كربنامج الأمم املتحدة للتنمية ،و�صندوق النقد العربي ،والبنك الدويل ،وم�ؤ�س�سة
التمويل الدولية ،وهيئات اال�ستثمار الإقليمية.
التعاون مع الهيئة الوطنية لال�ستثمار لت�شريع جمموعة من الإ�صالحات املطلوبة.
يرافق ذلك العمل على �إ�صالح و�سن القوانني والت�شريعات ال�ضرورية ،وكما يلي:
الت�سجيل العقاري وت�سجيل امللكية العقارية وخا�صة للمناطق املحددة للآثار بغية تهيئتها لال�ستغالل الأمثل �سياحيا.
�أنظمة الت�سجيل التجاري واعتماد مبد�أ النافذة الواحدة  ،وتب�سيط ا�ستخراج الرتاخي�ص ب�ش�أن اعتماد �إجازات ت�أ�سي�س ال�شركات اخلا�صة بال�سفر وال�سياحة وتنظيم
الرحالت ال�سياحية.

قوانني اال�سترياد والت�صدير.

حماية امل�ستثمر واملالكني امل�ساهمني يف ح�ص�ص الأقلية.
دفع ال�ضرائب واحل�صول على املعلومات االئتمانية.
ت�صفية الن�شاط التجاري.
ت�أ�سي�س ال�شركات وت�شغيلها.

قطاع االت�صاالت

�أهمية قطاع االت�صاالت
يعد قطاع االت�صاالت من �أهم القطاعات احليوية يف دول العامل ،وتزداد قيمته بتقدم التكنولوجيا وتقنيات االت�صاالت� ،سواء كان ذلك مبقايي�س املوارد املالية �أو
الأهمية الثقافية واالجتماعية والأخالقية على للمجتمع.
الأهمية االقت�صادية:

تعد موارد االت�صاالت من �أهم م�صادر التمويل يف البلدان غري النفطية ،وت�أتي بالدرجة الثانية يف البلدان النفطية ،وقد تقدمت موارد االت�صاالت على موارد النفط
يف بع�ض البلدان النفطية م�ؤخر ًا ب�سبب انخفا�ض �أ�سعار النفط .وقد لوحظ خالل الأزمة االقت�صادية العاملية الأخرية �أن �أ�سواق االت�صاالت هي فقط َمن ت�أثر ت�أثر ًا
طفيف ًا بالأزمة يف بع�ض البلدان ومل تت�أثر يف بلدان �أخرى ،بل انتع�شت و�أفادت من �أزمة بلدان �أخرى .علم ًا �أن الرتددات واحدة وهي من �أهم الرثوات الوطنية التي يقوم
بت�شغيلها قطاع االت�صاالت.
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الأهمية الأمنية:

�إن توفر و�سائل ات�صاالت �أمنية م�شفرة وموثوقة وذات كفاءة عالية ُيعد من �أهم مقومات جناح العمل اال�ستخباراتي والع�سكري والأمني ،ف�ض ًال عن �أن �سيطرة الدولة
على �أمن قطاع االت�صاالت يعد من �أبرز عوامل جناحها يف حماية �أرواح املواطنني ومق ّدراتهم ،و�أمن و�سيادة الدولة.
الأهمية الثقافية واالجتماعية والأخالقية:
�إن لتقنيات االت�صاالت املختلفة مثل االنرتنت والهواتف النقالة وو�سائل البث واالت�صاالت الأخرى �أهمية بالغة يف الت�أثري املبا�شر يف ثقافة املجتمع و�أخالقياته الأمر
الذي يوجب �إعارتها االهتمام الالزم من قبل الدولة ا�ستنادا �إىل الد�ستور العراقي للمحافظة على ثقافة املجتمع وحماية قيمه.
الواقع الراهن لقطاع االت�صاالت يف العراق
مل يكن قطاع االت�صاالت قبل � 2003أف�ضل حاال من القطاعات الأخرى ،بل �شهد ترديا كبريا لأ�سباب خمتلفة على ر�أ�سها �أنه القطاع الأكرث اعتمادا على التكنولوجيا
احلديثة وحل�سا�سيته يف جماالت ع�سكرية وخمابراتية و�أمنية .لهذا مل يعرف العراق يف ظروف ما قبل �سقوط النظام ال�سابق �أية تطورات يف جمال االت�صاالت وتقنياته،
�أما يف املرحلة الالحقة ف�إن التفاوت الوا�ضح بني �أنواع االت�صاالت هو ال�سمة البارزة لهذا القطاع ،ففي وقت دخلت فيه الهواتف النقالة بقيت حالة الرتاجع لالت�صاالت
الأر�ضية دون �أن تتقدم خطوة ملمو�سة �إىل الأمام .وعلى �أية حال ينطوي قطاع االت�صاالت على �شبكات االت�صال التالية:
�شبكة الهاتف الأر�ضي ال�سلكية:

تقع م�س�ؤولية �إن�شاء و�إدارة هذه ال�شبكة على احلكومة ممثلة بوزارة االت�صاالت /ال�شركة العامة لالت�صاالت والربيد ،وتقدر ن�سبة امل�شرتكني يف الهاتف الأر�ضي يف
العراق عام  2009بحوايل  %5وهي ن�سبة قليلة جد ًا باملقارنة حتى مع �أفقر دول اجلوار والعامل � ،إذ �إن �أقل معدالت هذه الن�سبة يف الدول الأخرى ت�صل  %20علم ًا �أن
هذه الن�سبة كانت يف العراق قبل �سقوط النظام (  ،) %4ويف عام � 2011صرح وزير االت�صاالت �أن ن�سبة امل�شرتكني ال تتعدى  %5قيا�سا بـ  %25يف �إيران و  %32يف تركيا
على �سبيل املثال .وترتاوح ن�سبة الهواتف العاطلة يف هذه ال�شبكة بني ( %)35 – 25و�أ�سو�أ �أو�ضاع ال�شبكة الأر�ضية ترتكز يف حمافظات بغداد والب�صرة واملو�صل.
الهواتف املحمولة:

تعمل يف العراق ثالث �شركات هاتف حممول منحت ُرخ�ص تقدمي هذه اخلدمة ملدة خم�سة ع�شر عام ًا من قبل هيئة الإعالم واالت�صاالت  ،وهي هيئة م�ستقلة غري
حكومية مرتبطة مبجل�س النواب بح�سب الد�ستور العراقي ،وقد ت�أ�س�ست مبوجب �أمر �سلطة االئتالف امل�ؤقتة رقم( )65النافذ حالي ًا ،الذي منحها ال�صالحيات املطلقة
على قطاعي الإعالم واالت�صاالت يف العراق دون الإ�شارة �إىل �أية �صالحيات لوزارة االت�صاالت.وقد ح�صلت وزارة االت�صاالت على موافقة مبدئية من احلكومة عام
 2009لت�شغيل �شركة هاتف نقال وطنية مب�شاركة �أحد امل�ستثمرين من القطاع اخلا�ص ،و�أعلنت الوزارة يف حزيران � 2013أنها �ستطلق الرخ�صة الرابعة هذا العام
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( ) 2013قبل �أن تعود و تعلن يف ت�شرين الأول �أن الرخ�صة متوقفة على موافقة هيئة الإعالم واالت�صاالت � .إن اخلط العام لربنامج الإ�صالح االقت�صادي يريد �أن
ينقل امل�ؤ�س�سات من الدولة اىل املجتمع فلماذا يعاد تقوية قطاع الدولة على املجتمع� ..إذا كان هناك من �إ�صالح فيجب ان يكون مع ال�شركات نف�سها وبالتعاون معها
مبنطق ال�صديق ولي�س العدو .ولعل اجلوال هو امل�شروع الوحيد الذي جنح يف العراق بعد التغيري و�سببه انه كان ملك ًا �صرف ًا للقطاع اخلا�ص ..وان بع�ض نواق�صه ال تلغي
اجنازاته ..فقد و�صل عدد امل�شرتكني  28720000يف الربع الأخري لعام .2012
خدمة االنرتنت:

�إن امل�س�ؤول عن تقدمي هذه اخلدمة للمواطنني يف العراق هي ال�شركة العامة خلدمات ال�شبكة الدولية للمعلومات االنرتنت التابعة لوزارة االت�صاالت مبوجب قانون
ت�أ�سي�سها ،لكنها مل تنجح بعد عام  2003يف توفري هذه اخلدمة التي تزايد الطلب عليها ب�شكل كبري وم�ضطرد بعد �سقوط النظام ،الأمر الذي جعل الكثري من �شركات
القطاع اخلا�ص تقوم بتوفري هذه اخلدمة للمواطنني عن طريق مقاهي االنرتنت التي انت�شرت يف كل مكان ،والتي تقدم اخلدمة وتغذي منازل املواطنني �أي�ض ًا مب�ستويات
كفاءة غري جيدة وب�أ�سعار عالية ،ومن دون احل�صول على تراخي�ص وذلك ب�سبب �ضعف ال�ضوابط والتعليمات املنظمة لن�شر هذه اخلدمة.
خدمة الهاتف الال�سلكي الثابت:

وهي خدمة م�صممة للمناطق النائية التي ي�صعب توفري خدمة الهاتف الأر�ضي ال�سلكية لها .وقد قامت كل من هيئة الإعالم واالت�صاالت ووزارة االت�صاالت دون حق
و تن�سيق م�سبق بينهما م�ستند �إىل �سيا�سة معتمدة  ،مبنح تراخي�ص �إىل عدد من �شركات القطاع اخلا�ص لتقدمي خدمة الهاتف الال�سلكي الثابت ،الأمر الذي �أدى �إىل
انت�شار فو�ضى وع�شوائية يف القطاع ف�ض ًال عن هدر كبري يف موارد الرتددات.
م�شروع احلكومة االلكرتونية:

ميثل هذا امل�شروع طفرة نوعية يف حال حتقيقه ،وهو قائم على �أ�سا�س ربط الوزارات ودوائر الدولة وم�ؤ�س�ساتها ب�شبكة ات�صاالت لتحويل كافة تعامالتها اليومية من
الورق �إىل احلا�سوب ،الأمر الذي ي�ساهم ب�شكل مبا�شر يف ت�سريع التعامالت وزيادة الكفاءة الإدارية وتقليل الهدر يف الورق  ،للق�ضاء على الف�ساد املايل والإداري حيث
ي�صبح املواطن قادر ًا على متابعة معاملته من داخل بيته ،من دون التعر�ض البتزاز املوظف املف�سد .وتتبنى وزارة االت�صاالت ت�أمني البنى التحتية للم�شروع ،وهناك جلنة
م�شكلة من عدة وزارات ملتابعة تهيئة وتنفيذ متطلبات مراحله الأوىل حلني �إقرار م�شروع قانون الهيئة الوطنية للمعلوماتية الذي متت قراءته للمرة الثانية يف الربملان
بداية ت�شرين الأول  ،2013وهي هيئة م�ستقلة مرتبطة مبجل�س الوزراء تتوىل متابعة �إجناز امل�شروع.
امل�شاكل واملعوقات
يواجه قطاع االت�صاالت الكثري من امل�شاكل واملعوقات ،و�أبرز ما ميكن الإ�شارة �إليه ما يلي-:
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الف�ساد املايل والإداري.
غياب الكفاءات الوطنية.
�سوء ا�ستعمال التخ�صي�صات املالية.
غياب القوانني والت�شريعات.
غياب التن�سيق بني املركز و�أطراف العالقة مع �إقليم كرد�ستان.
تردي الأو�ضاع الأمنية.
انتهاكات القوات الأجنبية لل�سيادة االت�صالية الدولية.
�سوء خدمة الهاتف الأر�ضي واملحمول.
املعاجلات واحللول
يتبنى ائتالف املواطن املعاجلات الآتية-:
ت�شريع القوانني والأنظمة والتعليمات التي تنظم عمل القطاع وحتمي ال�شبكة والبنى التحتية من املتجاوزين والعابثني.
دعم وت�سهيل عمل ال�شركات املرخ�صة العاملة مع ت�شديد الرقابة عليها واتخاذ الإجراءات القانونية �ضد املخالفني.
�شغل املنا�صب القيادية يف وزارة االت�صاالت وهيئة الإعالم واالت�صاالت وفقاً ل
ب�أ�شكالها كافة.
توفري التخ�صي�صات الالزمة مل�شاريع االت�صاالت.
ت�شجيع اال�ستثمار من قبل القطاع اخلا�ص لتنفيذ م�شاريع االت�صاالت وفق ًا لل�سيا�سات املر�سومة.
تفعيل التن�سيق بني احلكومة االحتادية واحلكومات املحلية يف تخطيط وتنفيذ م�شاريع االت�صاالت املختلفة.
اعتماد املعايري الدولية يف ر�سم اخلطط واال�سرتاتيجيات لقطاع االت�صاالت يف العراق.
االنفتاح والتوا�صل مع العامل ملواكبة التطور التكنولوجي ونقل �أحدث التقنيات االت�صاالتية �إىل العراق.
ت�شجيع املناف�سة والق�ضاء على االحتكار بني ال�شركات العاملة يف �سوق االت�صاالت ل�ضمان تقدمي �أف�ضل اخلدمات للمواطنني وب�أقل الأ�سعار.
االرتقاء بواقع الهواتف الأر�ضية الثابتة عن طريق �إ�صالح ال�شبكة واخلطوط العاطلة وزيادة �أعداد امل�شرتكني وحما�سبة امل�س�ؤولني عن ابتزاز املواطنني واتخاذ
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الإجراءات القانونية بحق املخالفني.
االرتقاء مب�ستوى خدمات الهاتف املحمول املقدمة للمواطنني وتقدميها ب�أ�سعار تناف�سية وبنوعية جيدة واملحا�سبة مع املواطن على وفق نظام الثواين.

ق�ضية حت�سني البيئة الأمنية
منذ �سنوات والعراق يعاين ب�شدة من الآثار الكبرية للمخاطر الأمنية .ومن تراكم امل�شاكل وال�صعوبات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية .وي�أتي الإرهاب بكل
�أ�شكاله وم�صادره واجلرمية املنظمة بكل �أنواعها التي تغلغلت يف �أو�صال املجتمع ،والتدخل الإقليمي واخلارجي يف ال�ش�أن الداخلي يف مقدمه املخاطر الأمنية .ويزيد من
�سوء الأو�ضاع عدم تكامل ال�سيا�سات واخلطط الأمنية وما يرافق تنفيذها من �ضعف املهارات القيادية ،وقلة اجلهد والأداء اال�ستخباري ب�شكل خا�ص ،وكذلك ازدواجية
مهام واخت�صا�صات و�صالحيات الأجهزة وامل�ؤ�س�سات الأمنية ،ووهن التن�سيق بينها و�ضعف النظام الرقابي و�إجراءات املحا�سبة والعقاب� .إن حتقيق الأمن واال�ستقرار
ومعاجلة امل�شاكل ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية واال�ستثمارية يتطلب من �سلطات النظام الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية اعتماد ا�سرتاتيجيه �شاملة للأمن
الوطني وخطط وبرامج للإ�صالحات اجلوهرية ت�ستند �إىل �إجماع وطني على حتديد امل�صالح احليوية الوطنية  ،وكذلك حتديد التهديدات واملخاطر وامل�شاكل و�صو ًال
�إىل حتديد القدرات املادية والب�شرية وبخا�صة املهارات القيادية والإ�شرافية والتن�سيقية املطلوب توافرها لتنفيذ ال�سيا�سات والإ�صالحات املطلوبة.
املبادئ الأ�سا�سية للم�شروع الأمني
يعتمد احلل الأمني على ثالثة �أركان رئي�سة:
احلل �سيا�سي �أو ًال ولي�س �أمنيا ،مبا يف ذلك مع دول اجلوار.
مهنية الأجهزة الأمنية وكفاءتها والفل�سفة الأمنية.
ا�شرتاك ال�شعب بامللف الأمني.
بناء على ما تقدم يرى ائتالف املواطن �أن �أهم املبادئ العامة للم�شروع الأمني هي كما يلي-:
حتقيق الأمن واال�ستقرار هو الهدف الأ�سا�س لكل ال�سيا�سات واخلطط والربامج والن�شاطات الأمنية.
الدفاع عن �سيادة العراق و�شعبه ووحدة �أرا�ضيه ونظامه ال�سيا�سي الدميقراطي ومنع التدخل يف �ش�ؤونه الداخلية.
توفري الأمن جلميع �أبناء ال�شعب يف جميع مناطق البالد دون متييز.
بناء العالقات مع دول اجلوار على �أ�سا�س امل�صالح امل�شرتكة وح�سن اجلوار وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية.
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االلتزام مبوا�صلة العمل على جاهزية القوات العراقية ومتكينها من االرتقاء بعملها يف مواجهة الإرهاب .وتطوير قدراتها مبا ميكنها من حماية اال�ستقالل وتعزيز
الأمن واال�ستقرار.
االلتزام ب�أحكام الد�ستور اخلا�صة بخ�ضوع القوات الأمنية لرقابة ال�سلطة الت�شريعية وللقيادة املدنية املنتخبة وكذلك لرقابة ال�سلطات الق�ضائية واملالية .وعدم
التدخل يف �آليات تداول ال�سلطة ،ويف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية الأخرى.
�إ�شاعة روح التعاي�ش ال�سلمي وتعزيز الروح الوطنية والوالء للوطن ،و�إبعاد القوات الأمنية عن الت�أثريات ال�سيا�سية واحلزبية واتخاذ �إجراءات حازمة يف ح�صر والئها
للوطن والد�ستور.
اتخاذ �إجراءات طويلة الأمد للتعامل مع ظاهرة العنف واحلد من ع�سكرة املجتمع وح�صر ال�سالح بيد م�ؤ�س�سات الدولة الأمنية ،وت�شخي�ص م�شكلة الأمن من زوايا
اقت�صادية واجتماعية.
دعم �سيا�سات و�إجراءات تر�سيخ الوحدة الوطنية وحل النزاعات �سلمي ًا وباحلوار ،وحترمي االقتتال الداخلي
دعم �سبل وو�سائل بناء الثقة وتعزيزها بني القوات الأمنية واملواطنني مبا يخدم احلرب �ضد الإرهاب ومكافحة اجلرمية املنظمة والتهديدات الأخرى.
ت�شريع القوانني واتخاذ الإجراءات املتعلقة بالعمليات الإرهابية وع ّدها جرائم حرب و�إبادة جماعية يعاقب عليها القانون الدويل.
اعتماد معايري الكفاءة والنزاهة والإخال�ص واالبتعاد عن العوامل الطائفية �أو العرقية �أو املناطقية يف اختيار العنا�صر الوطنية ،و تقييم من يعمل حالي ًا من منت�سبي
ت�شكيالت القوات الأمنية مع الأخذ باالعتبار التوازن الواقعي العادل جلميع مكونات ال�شعب دون متييز.
�إيجاد �آليات فاعلة مع �أجهزة الق�ضاء حتقق الدقة وال�سرعة والعدالة يف التعامل مع املحتجزين.
تطبيق �آليات احرتام حقوق الإن�سان يف جميع ن�شاطات و�أعمال القوات الأمنية.
التعاون والتن�سيق مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين مبا يخدم تعزيز �إجراءات بناء الثقة مع املواطنني.
التعاون والتن�سيق مع �أجهزة وو�سائل الإعالم ل�ضمان الدقة يف فهم ال�سيا�سات والإجراءات الأمنية والو�ضوح يف معرفة مهام ون�شاطات القوات الأمنية.
يلتزم ائتالف املواطن بتطبيق قانون امل�ساءلة والعدالة يف اختيار العنا�صر الوطنية �أو تقييم من يعمل حالي ًا من منت�سبي الأجهزة الأمنية.
ت�أهيل الكوادر الأمنية وزيادة مهاراتها يف عملها ودعمها بالأجهزة احلديثة والتقنيات املطلوبة حلفظ الأمن.
�إعادة ر�سم اخلطط الأمنية واعتماد �أ�س�س مو�ضوعية ت�ستلهم درو�س املراحل ال�سابقة ،بدال من اخلطط التقليدية املك�شوفة ،ومن ذلك االعتماد على اجلهد اال�ستخباري
وتقليل نقاط التفتي�ش الثابتة التي تعيق حركة املواطنني وعجالتهم ،وتفعيل ال�سيطرات املتحركة ،مع �إيجاد �آلية للتفتي�ش الدقيق والذكي وب�شكل خا�ص عند مداخل
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املدن ،با�ستخدام التقنيات املتطورة من منا�شئ عاملية موثوق بها.
�سحب القوات الع�سكرية من املدن لأجل توزيع �أدق للمهام ومنع تداخلها ،وتخفيف تبعات ونتائج التواجد الع�سكري يف املناطق ال�سكنية وخا�صة يف بغداد.
تفعيل اجلهد اال�ستخباري
�إن احلرب غري التقليدية التي تخو�ضها القوات الع�سكرية والأمنية العراقية مع الإرهاب ت�ستلزم و�سائل و�آليات تختلف عما عليه يف احلرب بني اجليو�ش النظامية،
وهذا من البديهيات التي تفر�ض �أولوي ًة واهتماما خا�صني للأجهزة اال�ستخبارية ،فاحلرب مع الإرهاب هي حرب ال ميكن فيها حتقيق عوامل الن�صر �إال عرب املعلومة
والعمليات اال�ستباقية و�إجها�ض املخططات الإرهابية قبل القيام بها.
الواقع والتحديات
من املتفق عليه �أن اجلهد اال�ستخباري بحاجة �إىل تعزيز ودعم �أكرب مبني على خطط حرفية وعلمية مدرو�سة ،و�أن اجلانب اال�ستخباري يع ّد اليوم �إحدى نقاط
ال�ضعف يف املنظومة الأمنية .وال يبدو �أن املعاجلة الناجحة يف زيادة �أعداد املنت�سبني وت�شكيالت الأجهزة العاملة يف ميدان تق�صي وجمع املعلومات ،بل يف جوانب
فاعليته وهي تتعلق بطبيعة الإعداد واخلربة والتجهيزات واخلطط املو�ضوعة واملهارات القيادية ..ذلك �أن ثمة وفرة يف عدد الت�شكيالت �ضمن هذا اجلهاز احليوي
والهام ،فهناك عدد من �أجهزة الأمن واال�ستخبارات االحتادية العاملة على جمع وتق�صي املعلومات الأمنية ومنها-:
مديرية اال�ستخبارات الع�سكرية.
مديرية الأمن الع�سكري.
جهاز املخابرات الوطني.
وكالة املعلومات والتحقيقات الوطنية.
وزارة الدولة للأمن الوطني.
م�ست�شارية الأمن الوطني.
جهاز مكافحة الإرهاب.
بيد �أن هذه الكرثة يف الكم تفتقد �إىل العمل النوعي ،وهي ذاتها �سبب رئي�س من �أ�سباب الإرباك وتوا�ضع الأداء ،حيث تواجه العمل اال�ستخباري يف العراق م�صاعب
عديدة �أهمها-:
ازدواجية املهام والواجبات وال�صالحيات.
ازدواجية املرجعيات.
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�ضعف �آليات التن�سيق التي متثل ال�سبب الرئي�س يف تعرث �أداء الأجهزة املتعددة.
افتقار الكثري من القيادات املدنية ملهارات وخربات القيادة وال�سيطرة والتن�سيق.
افتقار الكثري من القيادات املهنية للمهارات واخلربات القيادية لت�سيري �أعمال �أجهزتهم.
غياب �إجراءات وا�ضحة وحازمة للمراجعة واملحا�سبة والتدقيق.
املعاجلة التنظيمية
ولغر�ض احلد من �سلبيات وم�صاعب تعدد الأجهزة ،وازدواجية مرجعياتها ،و�صالحياتها و�صعوبة التن�سيق بينها ،ال بد من اتخاذ خطوات جادة لتنظيم عملها و�إعادة
النظر يف �أو�ضاعها من خالل الآتي-:
دمج مديريتي اال�ستخبارات الع�سكرية والأمن الع�سكري مبديرية واحدة وترتبط بوزير الدفاع.
دمج وزارة الدولة للأمن الوطني ووكالة املعلومات والتحقيقات الوطنية حتت ا�سم جهاز املعلومات والتحقيقات الوطني ،ويرتبط بوزير الداخلية.
ت�شكيل هيئه با�سم الهيئة العليا لال�ستخبارات االحتادية وترتبط برئي�س الوزراء.
يتم �إحلاق اجلهاز اال�ستخباري التابع جلهاز مكافحة الإرهاب بوكالة املعلومات والتحقيقات يف وزارة الداخلية و�إحلاق الألوية اخلا�صة القتالية بالقوات اخلا�صة
التابعة �إىل وزارة الدفاع.
ت�أ�سي�س جمل�س الأمن الوطني.
�آليات الإ�شراف والتن�سيق
وبهدف �ضمان حتقيق الأهداف الواردة �أعاله ول�ضمان الإ�شراف والتن�سيق الفعال يف تنفيذ �إ�سرتاتيجية الأمن الوطني ،واخلطط والربامج املرتبطة بها ،فال بد
من اعتماد �آليات تتطلب �إن�شاء هيئات �إ�شرافية وتن�سيقية عليا و�أبرزها -:
 -1جمل�س الأمن الوطني :ويتوىل و�ضع الإ�سرتاتيجية العليا اال�ستخبارية للأمن الوطني وكذلك تن�سيق وحتديد �أولويات خطط الأمن الوطني على امل�ستوى الوزاري.
ف�ض ًال عن الإ�شراف على املوارد املخ�ص�صة للم�ؤ�س�سات اال�ستخبارية ،ويت�شكل املجل�س برئا�سة رئي�س جمل�س الوزراء وع�ضوية وزراء الدفاع والداخلية واخلارجية واملالية
والعدل وحمافظ البنك املركزي ،ورئي�س جهاز املخابرات ورئي�س الهيئة العليا لال�ستخبارات االحتادية .وي�ستعني مبن تريد من ر�ؤ�ساء الأجهزة الأخرى عند احلاجة.
القيادة العامة للقوات امل�سلحة :وتتوىل �إدارة احلرب و�إدارة حالة الطوارئ ،وتت�شكل برئا�سة رئي�س جمل�س الوزراء وع�ضوية وزراء الدفاع والداخلية ورئي�س �أركان
اجلي�ش وقادة قوات الأ�سلحة اجلوية والربية والبحرية.
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الهيئة العليا لال�ستخبارات االحتادية :وتتوىل حتديد متطلبات اال�ستخبارات على �أ�سا�س احتياجات احلكومة االحتادية وتن�سيق وت�سهيل العمل والتعاون بني الأجهزة
وامل�ؤ�س�سات اال�ستخبارية وتقدمي التو�صيات بذلك �إىل جمل�س الأمن الوطني وترتبط به  ،وتت�شكل الهيئة من رئي�س جهاز املخابرات ورئي�س جهاز املعلومات والتحقيقات
ومدير عام اال�ستخبارات والأمن الع�سكري و�أي عن�صر �آخر يطلب جمل�س الأمن والدفاع ح�ضوره.
املفت�ش العام للم�ؤ�س�سات اال�ستخبارية :ويتوىل التحقيق يف ق�ضايا الف�ساد و�سوء ا�ستعمال ال�سلطة وخرق حقوق الإن�سان يف امل�ؤ�س�سات الأمنية  ،وخا�صة تلك املحالة
له من الرئا�سات الثالث وجمل�س الأمن الوطني و�أحد مدراء الأجهزة اال�ستخبارية وجلنة الأمن والدفاع .ويرفع يف النهاية تقاريره امل�ستقلة �إىل جمل�س الأمن الوطني
الذي يرتبط به ،ويتمتع بال�صالحيات املحددة مبوجب قانون املفت�شني العامني مع مراعاة الطبيعة ال�سرية للم�ؤ�س�سات اال�ستخبارية.
كلية الأمن الوطني :وتتوىل �إعداد الكوادر اال�ستخبارية والأمنية التي حتتاجها طبيعة �أعمال وتخ�ص�صات الأجهزة اال�ستخبارية ،وكذلك تطوير م�ستوى كفاءة و�أداء
العاملني يف امل�ؤ�س�سات اال�ستخبارية ،و�إيالء اهتمام خا�ص لربامج �إعداد الكادر القيادي للم�ؤ�س�سات اال�ستخبارية وترتبط الكلية ب�أمانة املجل�س الوطني.
املديرية العامة ملكافحة غ�سيل الأموال :وتتوىل متابعة ن�شاطات وعمليات غ�سيل الأموال ومتويل الإرهاب ومتويل �شبكات اجلرمية املنظمة من خالل ر�صدها لن�شاطات
امل�ؤ�س�سات املالية بالتن�سيق مع البنك املركزي .وترتبط املديرية مبكتب رئي�س جمل�س الوزراء.
حلول ومعاجلات عامة
�إن النهو�ض بعمل �أجهزة اال�ستخبارات يتطلب حلوال ومعاجلات لتح�سني �أدائها ،وجتاوز حاالت الإرباك وال�ضعف يف تنفيذ واجباتها ،و يف ما يلي الت�صورات العامة
التي يطرحها برنامج ائتالف املواطن لتحقيق هذا الغر�ض:
و�ضع �إ�سرتاتيجية �شاملة للأمن الوطني قادرة على التعامل بفاعلية مع التهديدات واملخاطر الأمنية احلالية واملحتملة يف فرتة زمنية حمددة ما بني (  4ـ � ) 5سنوات.
متكني القوى اال�ستخبارية من احل�صول على التقنيات اال�ستخبارية احلديثة.
تنفيذ برامج تدريب مبوجب خطط متعاقبة للأجهزة اال�ستخبارية الوطنية ملكافحة الأن�شطة اال�ستخبارية املعادية.
�إن�شاء كلية للأمن الوطني لتخريج كوادر متخ�ص�صة جديدة ،وتطوير الكوادر العاملة الو�سطية والقيادية.
تزويد الأجهزة اال�ستخبارية مبا حتتاجه عملياتها ال�سرية من متطلبات مالية يف بنود خا�صة بامليزانية.
�إعادة النظر بامل�ؤ�س�سات والأجهزة اال�ستخبارية بهدف بناء نظام ا�ستخباري و�أمني يلبي االحتياجات واملتطلبات الفعلية للأمن القومي ويعالج التحديات واملخاطر
الأمنية وذلك لأن معظم امل�ؤ�س�سات والأجهزة القائمة جرى ت�أ�سي�سها دون نظرة �شمولية دقيقة ملتطلبات الدولة الأمنية .كما �أن النظام اال�ستخباري والأمني املطلوب
ينبغي �أن ي�ؤ ّمن احلماية لل�شعب والدولة واملنجزات الدميقراطية وقيم املجتمع الأ�سا�سية والتنمية ال�شاملة .ولعل �أف�ضل خيار لبناء نظام ا�ستخباري و�أمني يتالءم مع
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الد�ستور والقوانني ذات ال�صلة �أن ي�صدر قانون من ال�سلطة الت�شريعية ،ويت�ضمن قانون اال�ستخبارات املقرتح اخل�صائ�ص واملفردات الآتية :
حتديد مفهوم الأمن القومي والأمن الوطني.
�أن يتالءم مع الد�ستور ومع قوانني الدولة والنظام ال�سيا�سي.
و�ضع هيكلية دقيقة ووا�ضحة تبني هرمية النظام اال�ستخباري والأمني.
حتديد عدد الأجهزة اال�ستخبارية والأمنية املطلوبة.
توفري الدعم املطلوب لتطوير القوات اخلا�صة التي كانت �ضمن جهاز مكافحة الإرهاب و�ألوية ال�شرطة الوطنية التابعة �إىل وزارة الداخلية لتهيئتها لت�سلم واجناز
املهام املوكلة �إليها.
حتديد �ساحات العمل واالخت�صا�ص لكل جهاز مع حتديد واجباته و�صالحياته القانونية اال�ستخبارية والإدارية واملالية.
تن�سيق املهام والواجبات بني الأجهزة اال�ستخبارية مع �إيالء الأهمية الق�صوى لتلك املتعلقة بالتهديدات واملخاطر.
الرقابة الت�شريعية
يتبنى ائتالف املواطن تفعيل الدور الرقابي ملجل�س النواب من خالل الآليات املعتمدة يف ممار�سة جمل�س النواب ملهامه الرقابية يف امللف الأمني ،وذلك من خالل:
�أوال /تفعيل دور جلنة الأمن والدفاع على عمل الأجهزة اال�ستخبارية ،حيث ميكن لهذه اللجنة ممار�سة مهامها الرقابية بع ّدة و�سائل �أبرزها-:
جل�سات اال�ستماع.
اال�ستدعاءات.
امل�ساءلة.
ا�ستح�صال الوثائق.
مراقبة امل�شرتيات والتجهيز.
طلب �إجراء التدقيق املايل.
الزيارات امليدانية.
تنظيم اجتماعات التقييم الدورية.
�إبداء الر�أي للربملان قبل املوافقة على تعيني كبار امل�س�ؤولني.
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طلب الإجازات من امل�س�ؤولني عن القدرات املالية و�صالحية اخلطط والربامج.
طلب تقارير دورية عن تنفيذ اخلطط الأمنية.
امل�شاركة يف �إجراء مراجعات اخلطط الأمنية.
مراقبة مدى فاعلية �آليات التن�سيق بني خمتلف امل�ؤ�س�سات والأجهزة الأمنية.
مراقبة �أداء ونزاهة امل�س�ؤولني.
ر�صد معوقات عمل امل�ؤ�س�سات والأجهزة.
ر�صد الظواهر ال�سلبية وبخا�صة التعيني على �أ�سا�س املح�سوبية واملناطقية والت�شديد على معايري الكفاءة والنزاهة واخلربة.
تو�سيع امل�شاركة ال�شعبية يف التعبئة �ضد الإرهاب.
ت�شجيع الكفاءات الوطنية بهدف التقليل من االعتماد على التدريب خارج البالد
ثانيا� /سنّ قوانني عمل اال�ستخبارات والأجهزة الأمنية للدولة بحيث تت�ضمن �آليات عمل تالئم بني ال�سرية املطلوبة يف عملها وبني ال�شفافية املطلوبة ل�ضمان عدم
خرقها للقانون و�أبرز هذه القوانني-:
جمل�س الأمن الوطني.
اال�ستخبارات
جهاز املخابرات لتعيني وارتباط رئي�س اجلهاز وتنظيم عالقات التعاون مع اجلهد املخابراتي اخلارجي ومبعرفة ال�سلطة التنفيذية.
منع ت�سيي�س �أجهزة الأمن والقوات امل�سلحة.
امل�صادر اال�ستخبارية.
�إدارة الأزمات.
م�ضاعفة العقوبات خلروقات الأجهزة الأمنية.
الأمن الداخلي.
ال�شركات الأمنية الأجنبية و�إلغاء �أمر �سلطة االئتالف امل�ؤقت ذي الرقم ( )17وا�ستبداله بقانون جديد.
الإقامة.
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وزارة الداخلية.
ال�شرطة االحتادية.
�آليات �أخرى للرقابة
حتديد �سل�سلة املراجع الإدارية و�صالحياتها لأحكام الرقابة على عمل الأجهزة الأمنية.
ت�أكيد دور ديوان الرقابة املالية يف مراجعة �صرفيات الأجهزة الأمنية.
ا�ستحداث نظام تقييم ال�سرية وت�صنيف ال�صالحيات ال�سرية ملنت�سبي الدولة.
ا�ستحداث دائرة مفت�ش عام للأجهزة الأمنية ذات �سلطة رقابية على الأجهزة.
البطاقة املدنية املوحدة
يتبنى ائتالف املواطن وبقوة م�شروع �إ�صدار البطاقة املدنية املوحدة ملا فيها من �إيجابيات جمة ل�صالح الدولة واملواطنني .وتوفري الكثري من الت�سهيالت والإجراءات
وتاليف الروتني ف�ضال عن الفوائد يف املجاالت الأمنية واالقت�صادية واالجتماعية .وتت�ضح هذه الفوائد وااليجابيات مبا يلي:
�أوال /فوائد الرقم املدين ومردوده على املواطن-:
انعدام االزدواجية مبا مينع من حاالت تطابق الأ�سماء والبيانات �أو ت�شابهها ب�سبب تعدد املراجع.
تب�سيط الإجراءات الإدارية وتقدمي اخلدمات الإدارية و اخلدمات الأخرى ب�صورة �سهلة ومتطورة.
�ستنتهي املطالبة ب�إح�ضار الكم الهائل من امل�ستندات الر�سمية التي �أرهقت كاهل املواطن يف جميع املجاالت.
�سيتمكن املواطن من احل�صول على اخلدمة بالبطاقة الذكية �أينما كان داخل العراق.
�صعوبة ح�صول التزوير فيها.
الثقة لكون �سجالت بيانات الرقم الوطني م�ؤكدة ال يرقى �إليها ال�شك ،وبالتايل ي�شعر املواطن باالطمئنان.
ميكن عن طريق الرقم الوطني �إجراء الدرا�سات االجتماعية والأ�سرية من �أجل طلب اخلدمات من دون احلاجة �إىل �إجراء البحث االجتماعي امليداين الذي قد ي�شعر
املواطن باحلرج ال�شخ�صي �أمام نف�سه و�أمام عائلته و�إمام جريانه.
ثانيا� /أما فوائد الرقم املدين للدولة لأجل ت�سهيل عملها يف خدمة مواطنيها فهي:
تكوين قاعدة بيانات رقمية مفيدة يف املجاالت االقت�صادية واالجتماعية ،مبعنى تكوين بنية معلوماتية وطنية �سليمة ميكن عن طريقها �إح�صاء كافة الفئات من
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(مهند�سني ,طلبة� ,أ�ساتذة� ,أطباء ,عمال ,فالحني ..الخ) ،كما يفيد ذلك امل�ستثمرين بح�صولهم على معلومات وا�ضحة ليطمئنوا على عمليات ا�ستثمار �أموالهم ويف
جو �آمن و �سل�س الإجراءات.
مبنظومة الرقم املدين ميكن الو�صول �إىل توزيع الرثوة ب�شكل عادل.
�شيوع ال�شفافية واحلد من الف�ساد الإداري واملايل داخل امل�ؤ�س�سات العامة للدولة.
متكني م�ؤ�س�سات الدولة على امل�ستوى املحلي والإقليمي واملجتمعي العام من التخطيط ال�سليم من خالل بيانات دقيقة ووا�ضحة عن التطورات ال�سكانية واحل�ضرية
واالقت�صادية وال�صناعية التي حتدث داخل البلد.
منح رقم مدين لكل مواطن عراقي ميتاز ب�أنه رقم وحيد ال يتكرر وميثل مفتاح ًا للعالقات القيدية �ضمن قاعدة البيانات املوحدة ويعالج م�س�ألة التعداد والإح�صاء
ال�سكاين.
ق�ضية الرعاية ال�صحية

الواقع ال�صحي يف العراق

بح�سب ما ورد يف خطة التنمية الوطنية لوزارة التخطيط لل�سنوات � ،2014_2010أظهرت مقارنة امل�ؤ�شرات يف ال�سنوات الع�شرين الأخرية �أن الو�ضع ال�صحي
لل�سكان قد تدهور ب�شكل خطري ،وي�شري م�سح �أحوال املعي�شة ل�سنة � 2004أن ترتيب العراق ي�أتي متدنيا مقارنة مع دول ال�شرق الأو�سط الأخرى ولأ�سباب عديدة .وقد كان
للح�صار اجلائر الذي تعر�ض له العراق خالل الت�سعينيات يف القرن املا�ضي �أثار وا�ضحة يف تردي هذا القطاع ،حيث توقفت عجلة التطور ومت �إيقاف ا�سترياد الأدوية
والأجهزة الطبية وامل�ستلزمات املتطورة و�صيانتها و�إيقاف ت�أهيل امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،ثم ما تال تلك املرحلة من العمليات الع�سكرية وما تركته من �آثار وخملفات لتكتمل
احللقة ب�أحداث ال�سلب والنهب للم�ؤ�س�سات ال�صحية املدنية والع�سكرية .و�أ�سهم عدم اال�ستقرار الأمني واالقت�صادي وتغري امل�س�ؤولني يف قيادة وزارة ال�صحة بعد عام
 2003وغريها من الأ�سباب �إىل هبوط وتدهور اخلدمات ال�صحية وعدم تطبيق النظام ال�صحي يف العراق ،وبنا ًء على ذالك ال بد من معاجلة �أ�سباب التدهور احلا�صل
يف تقدمي اخلدمات ال�صحية وتطبيق النظام ال�صحي ،وال�شروع يف ا�صالح قطاع ال�صحة وحت�سني �أداء اخلدمات ال�صحية وفق برنامج �صحي قابل للتطبيق ويتجاوز
ال�سلبيات املوروثة من الأنظمة ال�سابقة ومن �أجل حتقيق الأهداف التي تكفل الدولة فيه �صحة الفرد وت�أمني ال�ضمان ال�صحي للفرد والأ�سرة ،ح�سب ما جاء يف مواد
الد�ستور  30،31،32،33ويكون لكل عراقي احلق يف الرعاية ال�صحية ،حيث تعنى الدولة بال�صحة العامة وتكفل و�سائل الوقاية والعالج ب�إن�شاء خمتلف امل�ست�شفيات
واملراكز ال�صحية ،وكذلك تنظيم قانون للإفراد والهيئات ب�إن�شاء م�ست�شفيات وم�ستو�صفات ودور عالج خا�صة ملا تلعبه هذه امل�ؤ�س�سات اخلا�صة من دور مهم� ،إ�ضافة
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�إىل القطاع احلكومي يف تقدمي اخلدمات ال�صحية ..وميكن تلخي�ص اخلدمة يف القطاع ال�صحي احلكومي ب�أنها تتكون من ثالثة م�ستويات وت�شمل:
.1الرعاية ال�صحية الأولية التي تقدمها كافة مراكز الرعاية ال�صحية الأولية يف عموم املحافظات العراقية.
.2الرعاية ال�صحية الثانوية التي تقدم اخلدمات العالجية يف كافة امل�ست�شفيات العامة يف عموم املحافظات.
.3الرعاية ال�صحية التخ�ص�صية التي تقدمها امل�ست�شفيات واملراكز التخ�ص�صية ذات االخت�صا�ص الدقيق املوجود على م�ستوى حمدود يف العراق ،مثل جراحة
اجلملة الع�صبية ،وق�سطرة القلب ومراكز العقم و�أطفال الأنابيب وزرع الكلى..الخ.
�أهداف برنامج ائتالف املواطن
�إن تعزيز �صحة الفرد واملجتمع وحتقيق برنامج �صحي يتميز بخدمات �صحية ذات جودة عالية وذلك باال�ستخدام الأمثل للموارد املتاحة وب�صورة عادلة لكافة �شرائح
املجتمع وب�أجور ال ت�شكل عبئا على كاهل املواطن وت�سهم يف رفع امل�ستوى ال�صحي من خالل رفع م�ستوى الأداء مع ال�سعي لتطبيق الأهداف الإ�سرتاتيجية املر�سومة للقطاع
ال�صحي احلكومي ودعم القطاع اخلا�ص والتن�سيق واال�شراف على تقدمي اخلدمات ال�صحية يف م�ؤ�س�ساته ..كلها ت�شكل نقاطا مف�صلية من �أجل �ضمان تطبيق نظام
�صحي متكامل .ولهذا يهدف ائتالف املواطن من برناجمه يف الرعاية ال�صحية �إىل زيادة كفاءة وفاعلية النظام ال�صحي العراقي يف حت�سني �صحة الفرد واملجتمع،
من خالل توفري �سيا�سة �صحية وطنية �شاملة حتدد الر�ؤية والقيم واالجتاهات واال�سرتاتيجيات لأ�صحاب ال�ش�أن واملجتمع يف ما يتعلق بال�صحة والنظام ال�صحي..
�إن االلتزام ب�سيا�سة �صحية وطنية واحدة من قبل جميع �أ�صحاب ال�ش�أن هو �شرط م�سبق لنجاحها بنا ًء على هذه ال�سيا�سة واملبادئ التوجيهية واملناهج الإ�سرتاتيجية.
وعلى �أية حال يتلخ�ص هدف برنامج ائتالف املواطن بتح�سيـن وتعزيـز �صحـة كافـة املواطنيـن مـن خـالل تقديـم خدمات �صحيـة ذات جـودة عاليـة ف ّعـالـة وم�ستدامـة
مع مراعـاة امل�ساواة يف تقـديـم اخلدم ــة.
م�ؤ�شرات ال�صحة والقطاع ال�صحي
ُقدِّ ر عدد �سكان عموم العراق يف عام  2012بـ ( )34207248ن�سمة ،وقد بلغ معدل النمو ال�سكاين (� )%3.4أما معدل اخل�صوبة الكلي لعام  2012فبلغ ( .)5.2لذا
فتي ال�سن� ،إذ ي�شكل الأطفال واملراهقون ما يقارب ن�سبة ( )%50منه ويقدر عدد الأطفال حتت �سن اخلام�سة بنحو ( )4.8مليون
يو�صف املجتمع العراقي ب�أنه جمتمع ّ
ن�سمة الذي ميثل حوايل ن�سبة  %41من عموم �سكان العراق ،فيما ي�صل معدل متو�سط العمر ب�صورة عامة (� )72سنة ،بح�سب �إح�صائيات اجلهاز املركزي للإح�صاء
لعام  .2012وميكن �إدراج امل�ؤ�شرات التالية للوقوف على �صورة وا�ضحة لواقع ال�صحة العامة والقطاع ال�صحي يف البالد:
�أوال/حت�صل ثلث الأ�سر تقريب ًا على خدمات ال�صرف ال�صحي العامة .فيما متيل الأ�سر التي تفتقر �إىل �إمكانية الو�صول �إىل ال�شبكة العامة �إىل ا�ستخدام طرق �أخرى
لت�صريف املياه العادمة ،كا�ستخدام �أحوا�ض التعفني واحلفر املك�شوفة غري الآمنة.
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ثانيا /تواجه �أكرث من ن�صف الأ�سر ( )%58معوقا واحدا على الأقل ،وحتول بع�ض العقبات دون �إمكانية الو�صول �إىل مراكز الرعاية ال�صحية الأولية .وتتمثل �أهم
معوقات اللجوء �إىل املراكز ال�صحية الأولية يف قلة املالكات وامل�ؤ�س�سات.
ثالثا /تلج�أ ن�سبة (  )%48من الأ�سر العراقية �إىل امل�ست�شفيات العامة ،ون�سبة (� )%24إىل العيادات احلكومية عند �إ�صابة �أحد �أفرادها باملر�ض .فيما يلج�أ ()%21
من الأ�سر �إىل امل�ست�شفيات الأهلية �أو العيادات اخلا�صة .حيث ت�شكل الفئة الأعلى ملتو�سط �إنفاق الفرد ن�سبة ( )%37منها .و�أ�شارت ( )%71من هذه الأ�سر ب�أن عدم
القدرة على توفري التكاليف الالزمة ت�شكل �أهم معوق يف هذا ال�صدد.
رابعا� -/إن معدل تنفيذ امليزانية الت�شغيلية هي �أكرث من ( )%92ومعدل ا�ستخدام املوازنة اال�ستثمارية ال يزال ما بني ( )%70 – 30بح�سب التقرير ال�سنوي لعام
 .2012وهناك العديد من الأ�سباب لال�ستخدام الأدنى من امليزانية العامة ،مبا يف ذلك حمدودية قدرات املوظفني لإعداد اال�سرتاتيجيات القطاعية وتقارير اجلدوى
وكلفة امل�شروع املنا�سب والإجراءات املتبعة حالي ًا .كما �أن ال�ضعف يف �آليات ال�شراء والتعاقد ي�ؤدي �أي�ض ًا �إىل الت�أخري ف�ض ًال عن �أن البيئة غري امل�ستقرة ب�سبب الو�ضع
الأمني الراهن يف بع�ض املحافظات.
خام�سا� /إن ميزانية وزارة ال�صحة (تقليدية) �سنوية تعتمد البنود ،حيث ال يتم تخ�صي�ص املوارد ب�شكل �صحيح لتلبية الأوليات الوطنية ،ولذا فهي حتتاج �إىل التطوير
نحو ميزانية الربامج متو�سطة املدى.
امل�ؤ�شرات ال�صحية العامة
�إن معدل عدد ال�سكان الذين يتوفر لهم مركز للرعاية ال�صحية الأولية يرتاوح ما بني ( )30.000 – 20.000ن�سمة.
يبلغ عدد امل�ست�شفيات يف القطاع العام ( )239م�ست�شفى م�صنفة �إىل م�ست�شفيات عامة وم�ست�شفيات للن�سائية والأطفال وم�ست�شفيات الطوارئ وم�ست�شفيات
تخ�ص�صية� ،أما املراكز التخ�ص�صية فيبلغ عددها ( )126ويبلغ عدد امل�ست�شفيات الأهلية يف القطاع اخلا�ص ( )96م�ست�شفى بح�سب التقرير ال�سنوي لعام .2012
�أعداد �سيارات الإ�سعاف الفوري يف العراق  2294وتبلغ ن�سبة عدد ال�سيارات �إىل عدد ال�سكان � %86أي �أن التوزيع احلايل �سيارة واحدة لكل  11500مواطن.
عدد املوظفني العاملني يف وزارة ال�صحة االحتادية ووزارة ال�صحة يف �إقليم كرد�ستان حوايل ( )237901با�ستثناء العاملني يف القطاع اخلا�ص ،حيث يتم تخ�صي�ص
( )%47من ميزانية ال�صحة للموارد الب�شرية وهناك نق�ص يف العديد من املالكات الطبية ،يف حني �أن القوى العاملة من املالكات ال�ساندة والإدارية كبرية ن�سبي ًا التي
معظمها من ذوي امل�ستوى منخف�ض من التعليم (ت�سع �سنوات �أو �أقل).
يتم عالج الأمرا�ض ال�سرطانية التي بلغ عدد املكت�شف منها لهذه ال�سنة فقط ( )17،000حالة يف م�ست�شفى الإ�شعاع والطب النووي كمركز رئي�س بالإ�ضافة �إىل �أربعة
مراكز يف بغداد والب�صرة واملو�صل وبابل.
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يوجد م�ست�شفيان و 13مركزا لت�أهيل املعاقني موزعة يف بغداد واملحافظات و يوجد  13م�صنعا وور�شة �أطراف �صناعية.
خدمات نقل الدم يف مركز دم رئي�س يف بغداد و�ستة ع�شر م�صرف دم رئي�سا وثمانية ع�شر مركز تربع و مائة و�أربع و�سبعني م�صرف دم فرعيا.
م�ؤ�شرات الوفيات والأمرا�ض
تفيد الإح�صائيات املركزية ملعدالت احل�صانة �ضد الأمرا�ض ال�سارية ومعدالت الوالدة و وفيات الأمهات مبا يلي:
 -1بلغت معدالت التح�صني يف الآونة الأخرية للقاحات الأطفال دون �سن (� )12شهر ًا ( )%78وبالتايل فه�ؤالء الن�ساء غري حمميات من الإ�صابة بالكزاز( .امل�صدر:
التقرير ال�سنوي .)2012
يف ما يخ�ص وفيات الأمهات فقد بلغت ( )25.8لكل ( )100.000والدة حية (الهدف  5للإمنائية).
�ُ -2س ّجل ارتفاع عدد الوالدات التي ت�شرف عليها مالكات ماهرة ( )%87كما �أن ن�سبة ( )%70.9من الوالدات ال تزال ت�سجل يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية
والأهلية يف حني �أن الن�سبة املتبقية (� )%29.1سجلت خارج امل�ؤ�س�سات ال�صحية وهو ما ي�شري �إىل الإمكانية اجليدة للح�صول على خدمات الرعاية ال�صحية يف العراق.
 -3ويف الوقت الذي دخل فيه العراق �ضمن مرحلة الق�ضاء كلي ًا على املالريا ال يزال هناك ارتفاع يف عدد احلاالت اجلديدة من مر�ض ال�سل ( )TBب�سبب حت�سن
طرق الت�شخي�ص والك�شف عن املر�ض حيث بلغ املعدل احلايل ( )%60ح�سب التقرير العاملي لل�سل ( )TBيف �سنة ( )2012يف ظل حتديات توفري العالج اجليد
ل�سالالت ال�سل املقاومة للأدوية وبلوغ ن�سبة جناح حاالت املعاجلة �إىل (.)%89
م�ؤ�شرات التغذية
ميكن ذكر امل�ؤ�شرات الآتية للوقوف على واقع التغذية يف العراق-:
يعاين �سبعة من كل مائة عراقي من �سوء التغذية ،مبا يعادل ( )2.1مليون ن�سمة ،بالرغم من الظروف ال�صعبة التي مر بها العراق ،ف�إن انت�شار �سوء التغذية ما يزال
منخف�ض ًا ن�سبي ًا مقارنة مب�ستويات انت�شار احلرمان الغذائي يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا (حيث الن�سبة يف العراق  %7يقابلها يف املنطقة  ،)%8غري �أن
الن�سبة املذكورة على م�ستوى العراق ال توزع بالت�ساوي بني مناطقه املختلفة.
�إن ما يقارب ( )%8من الأطفال دون �سن اخلام�سة يف العراق يعانون من نق�ص الوزن ال�شديد �أو املتو�سط ،و ( )%7من الأطفال يعانون من الهزال� ،أما ن�سبة حاالت
التقزم ما بني �أطفال العراق فتق ّدر بحوايل (.)%23
�إن التقزم و�سوء التغذية �أعلى يف املناطق الريفية منها يف املناطق احل�ضرية ،كما �أن ( )%11من �أطفال العراق ب�شكل عام يعانون من زيادة مفرطة يف الوزن.
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�أ�سباب اخللل يف تردي الو�ضع ال�صحي
تتعدد الأ�سباب الكامنة وراء تردي الواقع ال�صحي يف البالد ،وتعيق تقدمي الرعاية واخلدمات املطلوبة والالئقة ب�أبناء ال�شعب العراقي� ،سواء يف القطاع العام �أو
الأهلي ،وميكن ح�صر هذه الأ�سباب بالآتي-:
ما زالت القوانني ال�سابقة التي �شرعتها الأنظمة املتعاقبة حتكم الو�ضع ال�صحي يف العراق بالرغم من التطورات الكبرية التي ح�صلت يف العامل على م�ستوى تقدمي
اخلدمات ال�صحية .و�إن قدم اللوائح والت�شريعات النافذة يحتاج �إىل حتديث و�إعادة نظر لتجاوز الطرق البدائية يف العمل الذي �أثر يف عامل االنخفا�ض يف م�ستوى
الأداء واجلودة يف الواقع ال�صحي.
ال يوجد تطبيق عملي لنظام �صحي متكامل يف العراق ،وذلك ل�ضعف منظومة القطاع ال�صحي احلكومي وعدم تطبيق معظم الأهداف الإ�سرتاتيجية املر�سومة..
وكذلك �ضعف �أداء القطاع ال�صحي الأهلي �أو اخلا�ص وعدم التن�سيق معه والإ�شراف على م�ؤ�س�ساته واخلدمات ال�صحية املقدمة يف املجتمع�.إن ثمة �أ�سبابا عديدة تعيق
تقدمي خدمات �صحية �أف�ضل للمواطنني ،وتختلف هذه الأ�سباب بني القطاعني احلكومي واخلا�ص ،وكما يلي-:
�أ� -أ�سباب تدهور وتردي اخلدمات ال�صحية و�ضعف منظومة القطاع ال�صحي احلكومي
�ضعف �إدارة امل�ؤ�س�سات ال�صحية وتدخلها بالأعمال الفنية للمهن الطبية وال�صحية وانح�سار العمل يف املراكز ال�صحية الأولية على الروتني الإداري ،واتباع الأ�ساليب
البدائية و�ضعف الأداء يف م�ستوى تقدمي اخلدمات ال�صحية الوقائية والعالجية ،وعدم االلتزام بنظام الإحالة يف املراكز وامل�ست�شفيات التخ�ص�صية النعدام الفح�ص
والت�شخي�ص الدقيق للمر�ضى..
�سوء توزيع املالكات العاملة (الكوادر الطبية وال�صحية والإدارية) ،وبروز ظاهرة البطالة املقنعة يف بع�ض االخت�صا�صات ،وانح�سار بع�ضها يف م�ؤ�س�سات �أخرى
وخا�صة قلة الكوادر الو�سطية املتخ�ص�صة والتمري�ضية والفنية ،و�ضعف الأداء الفني للعاملني او االلتزام الوظيفي يف اغلب امل�ؤ�س�سات ال�صحية..
وجود خلل يف هيكلية وزارة ال�صحة و�ضعف التخطيط ال�صحي وذلك لعدم دقة الإح�صائيات املتوفرة الناجمة عن �ضعف البيانات وعدم دقتها..
�ضعف يف املتابعة والتنفيذ للربنامج ال�صحي من قبل امل�س�ؤولني يف الوزارة ودوائر ال�صحة وانح�سار املتابعة امليدانية ومتابعة ال�سلبيات التي ت�ؤدي �إىل هبوط م�ستوى
اخلدمات ال�صحية .وعدم وجود الرقابة امل�ستمرة على امل�ؤ�س�سات ال�صحية لتح�سني الأداء الوظيفي والفني واخلدمي.
�ضعف منظومة التدريب والت�أهيل يف القطاع ال�صحي و�ضعف املتابعة بعد التدريب لكافة املالكات وال توجد خطط مر�سومة لإعادة ت�أهيل وتدريب وتثقيف العاملني
يف القطاع ال�صحي وخا�صة اخلريجني اجلدد.
اعتماد �سيا�سة الإدارة املركزية وهيمنة وزارة ال�صحة ،وعدم �إعطاء املرونة الكافية لدوائر ال�صحة وامل�ست�شفيات الكبرية والتعليمية والتخ�ص�صية وعدم منح
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�صالحيات لتجاوز الروتني الإداري وال�سلبيات التي تقف �أمام عدم بلوغ تنفيذ اخلطط والربامج واخلدمات ال�صحية للمواطنني والتكنولوجيا احلديثة يف الإدارة.
عدم متابعة امل�س�ؤولني يف الوزارة لبع�ض امل�شاريع املهمة ومنها امل�ست�شفيات التخ�ص�صية الدقيقة وكيفية العمل فيها� ،إذ �إنها تعاين العديد من ال�سلبيات وعدم اجناز
اخلطط والربنامج املطلوب ،كما هو حا�صل يف مو�ضوع �أطفال الأنابيب يف م�ست�شفى ال�سامرائي و�ضرورة تدخل الدولة والوزارة حلل الإ�شكالية املوجودة.
عدم وجود �آلية وا�ضحة ال�سترياد الأدوية والأجهزة وامل�ستلزمات الطبية وعدم وجود التن�سيق الكايف مع امل�ؤ�س�سات الت�صنيعية ( احلكومية والأهلية ) واال�ستريادية.
�ضعف الرقابة ال�صحية على عمل امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية والأهلية ومراقبة �صالحية الدواء والغذاء واملتجاوزين على ال�سلوك املهني وال�صحة العامة.
ب� -أ�سباب تردي العمل يف م�ؤ�س�سات القطاع الأهلي(اخلا�ص)
ال يوجد دعم و�إ�سناد وت�شجيع للم�ست�شفيات واملختربات والعيادات اخلا�صة وال يوجد قانون وا�ضح ي�شرع ذلك بالتعاون مع النقابات املهنية.
ال يوجد �إ�شراف ومتابعة �أعمال للم�ست�شفيات الأهلية والعيادات واملختربات وال�صيدليات اخلا�صة وانعدام الرقابة ال�صحية عليها وانعدام اغلب ال�شروط ال�صحية
التي يجب توفرها يف �صاالت العمليات و�سوء الت�شخي�ص والعالج.
ارتفاع الأ�سعار يف �أغلب امل�ست�شفيات الأهلية واملرافق ال�صحية الأخرى مما يثقل كاهل املواطن العراقي.
فتح عيادات وم�ستو�صفات تعاونية وخريية غري م�ؤهلة علميا وعمليا وانعدام م�ستوى اخلدمات ال�صحية والأداء الفني وتوفر ال�شروط ال�صحية.
�ضعف اجلوانب الإعالمية والتثقيف ال�صحي والتوعية ال�صحية يف املجتمع ،وخا�صة �إعالم وزارة ال�صحة والدولة عموما مما �أدى �إىل �ضعف العالقة الإن�سانية بني
مقدمي اخلدمة ال�صحية و�أفراد املجتمع وانح�سار �أغلب الربامج ال�صحية الوقائية والعالجية.
الظروف الأمنية واالقت�صادية غري امل�ستقرة و�ضعف اخلدمات الأ�سا�سية وخا�صة الكهرباء واملاء وال�صرف ال�صحي وت�أثريه يف القطاع ال�صحي و�أداء املراكز ال�صحية
وانخفا�ض م�ستواها.
عدم ال�شروع يف ا�ستثمار بع�ض امل�ست�شفيات والدخول مع �شريك ا�سرتاتيجي لإدارة امل�ست�شفيات بهدف االرتقاء بها ح�سب املعايري العلمية والعاملية.
عدم م�شاركة وزارة ال�صحة وهي امل�س�ؤولة عن تطبيق النظام ال�صحي يف تقدمي الر�أي وامل�شورة والتخطيط للقبول يف كليات املجموعة الطبية واملعاهد ال�صحية ومن
�أجل معاجلة اخللل الوا�ضح يف امل�ستوى العلمي والعملي والفني للخريجني لأنهم املدخل للعمل يف وزارة ال�صحة.
غلق امل�ست�شفيات وامل�ستو�صفات الع�سكرية وعدم ت�أهيلها ومت توزيع كوادرها على وزارة ال�صحة بعد عام  2003مما �سبب �إرباكا يف هيكلية وزارة ال�صحة وخلق زخما
على م�ست�شفياتها وم�ؤ�س�ساتها الأخرى ،وعدم اال�ستفادة من خدماتها التي كانت تقدم يف امل�ؤ�س�سات الع�سكرية ال�سابقة لأبناء القوات امل�سلحة.
عدم وجود مراكز طارئة و�إ�سعاف فوري يف �أغلب املناطق املتفرقة يف املحافظات واقت�صارها على ردهات الطوارئ يف امل�ست�شفيات الكبرية مما �أدى �إىل وفاة الكثري
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من امل�صابني املمكن �إنقاذهم وخا�صة يف احلوادث الإرهابية وكذلك عدم ا�ستقبالهم من امل�ست�شفيات الأهلية اخلا�صة.
انح�سار خدمات طب الأ�سنان وال توجد خطة عمل مركزية لوحدات طبابة الأ�سنان وتعدد مرجعياتها الإدارية وعدم اعتماد هيكل �إداري م�شرف لتنظيم خطة طب
الأ�سنان الوقائية العالجية كفرع مهم من الرعاية ال�صحية الأولية.
غياب امل�ست�شفيات املتخ�ص�صة يف بع�ض اجلوانب املهمة كم�ست�شفيات ت�أهيل املعاقني وامل�ست�شفيات النف�سية وبكوادر مدربة ومتخ�ص�صة يف هذه املجاالت.
املعاجلات املقرتحة
لأجل النهو�ض بالواقع ال�صحي وح�صول املواطن العراقي على �أف�ضل اخلدمات ال�صحية ،يتبنى ائتالف املواطن املعاجلات والإجراءات التالية-:
�أوال� /إعادة هيكلة وزارة ال�صحة وتطوير �أ�ساليب العمل و الربنامج ال�صحي من خالل-:
تقليل هيمنة وزارة ال�صحة على م�ؤ�س�ساتها وخا�صة مراكز املحافظات وامل�ست�شفيات التخ�ص�صية الكبرية ،و�إعطا�ؤها املرونة يف العمل بهدف زيادة فر�ص االرتقاء
يف تقدمي م�ستوى اخلدمات.
مراجعة حتديث وتعديل الت�شريعات القدمية والقائمة و�سن ت�شريعات جديدة لدعم ر�ؤية و�أولويات النظام ال�صحي.
جتاوز املح�سوبية واملن�سوبية وتطبيق اجلانب املهني والفني يف توزيع املالكات العاملة ح�سب احلاجة للم�ؤ�س�سات ال�صحية وجتنب البطالة املقنعة.
االهتمام بتوزيع الكوادر التمري�ضية والو�سطية لأنها ت�شكل احللقات املهمة يف التعامل مع املر�ضى املراجعني والراقدين يف امل�ست�شفيات ،ومتابعة �أعمالهم الفنية من
قبل امل�شرفني يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية والأطباء عرب تبني نظام مراقبة فعالة ملتابعة اعتماد مبادئ املهنية والكفاءة والنزاهة
احلد من الف�ساد املايل والإداري يف �أغلب امل�ؤ�س�سات ال�صحية من خالل تطبيق الو�سائل الكفيلة ومعاي�شة امل�س�ؤولني ونقل الكوادر وتبديلها با�ستمرار وح�سب ما
تقت�ضيه امل�صلحة العامة واحلاجة �إىل تطبيق نظام املحا�سبة (الثواب واحل�ساب).
�إعادة النظر يف قانون التدرج الطبي وال�صحي وتطويره مبا يخدم النظام ال�صحي ويدعم الكوادر الطبية وال�صحية والإدارية ماديا ومعنويا لتحفيزها على العمل يف
مناطق القرى والأرياف والنواحي والأق�ضية ،وتطوير وتدريب الكوادر بدورات تدريبية و�شمولهم بالدرا�سات العليا.
العمل بقانون الت�أمني وال�ضمان ال�صحي كما هو معمول به يف �أغلب دول العامل املتطور الذي يتيح للمواطن الفر�ص الكبرية باحل�صول على �أف�ضل اخلدمات الطبية
وال�صحية وامل�ساواة فيها ،ويجب و�ضع درا�سة ر�صينة قابلة للتطبيق لنجاح هذا امل�شروع من الناحية العملية.
و�ضع خطط لإعادة تدريب وت�أهيل العاملني يف القطاع الطبي وال�صحي والإداري وكذلك االهتمام بتدريب الكوادر اجلديدة وزجهم يف دورات تدريب داخل وخارج
العراق لتطوير قدراتهم الفنية والعملية لتقدمي �أف�ضل اخلدمات للمواطنني ويجب متابعتهم بعد التدريب من قبل امل�شرفني وامل�س�ؤولني على امل�ؤ�س�سات ال�صحية.
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�إعادة هيكلة وحدات طبابة الأ�سنان وخدماتها وربطها �إداريا بدائرة خا�صة �أو هيئة وتكون مب�س�ؤولية رئي�س هيئة �أو مدير عام �أو وكيل وزير ل�ش�ؤون الأ�سنان و�إعادة
العمل بامل�شاريع الوقائية مثل م�شروع (العناية املنظمة للأ�سنان) و�ضمن خطة منظمة ال�صحة العاملية.
ثانيا /جمع �أن�شطة �صناعة وت�سويق الأدوية وامل�ستلزمات الطبية يف (هيئة الت�صنيع الدوائي) ،و�إنهاء �سيطرة وزارة ال�صحة على ا�سترياد الأدوية وامل�ستلزمات الطبية
من خالل ال�شركة العامة لت�سويق الأدوية واال�ستعا�ضة عنها ب�شركة قاب�ضة ي�سهم فيها القطاع اخلا�ص ب�شكل �أكرب ،ومنح ال�صالحيات املالية والتخ�صي�صات ملجال�س
�إدارة املحافظات ودوائر ال�صحة.
ثالثا� /إن�شاء هيئة ت�شريعية خا�صة بالغذاء والدواء تدعى(هيئة الدواء والغذاء العراقية) وتن�شيط دور الرقابة ال�صحية على الدواء والغذاء امل�صنع حمليا وامل�ستورد
عامليا.
رابعا /ت�شجيع اال�ستثمار ومنح الت�سهيالت واملحفزات وال�ضمانات للم�ستثمرين لإن�شاء امل�ست�شفيات وفق مبد�أ امل�ساطحة وعر�ض امل�ست�شفيات احلكومية وب�شكل
تدريجي لال�ستثمار.
خام�سا /اقرتاح ت�شكيل جمل�س �أعلى لل�صحة ي�ضم عدة من الوزارات ذات العالقة بالنظام ال�صحي ،ولغر�ض تطويره وتقدمي �أف�ضل اخلدمات ال�صحية للمواطنني
والتن�سيق مع وزارة التعليم العايل خا�صة بالقبول يف املجموعة الطبية وكذلك بقية الوزارات الأخرى ذات العالقة باجلانب ال�صحي لت�سهيل اخلطط والربامج ال�صحية،
ويكون ارتباطه برئا�سة الوزراء �أو الربملان.
�ساد�سا� /إعادة ت�أهيل وفتح بع�ض امل�ست�شفيات وامل�ستو�صفات الع�سكرية ال�سابقة ومن خالل املجل�س الأعلى لل�صحة ،وتوزيع الكوادر الطبية وال�صحية الع�سكرية
بينها بعد �سحبها من هيكلية وزارة ال�صحة ول�ضمان تقدمي �أف�ضل اخلدمات ال�صحية والطارئة ملنت�سبي القوات امل�سلحة واملواطنني ولتقليل الزخم احلا�صل يف بقية
امل�ست�شفيات املدنية.
�سابعا /العمل على حتقيق �أغلب الأهداف الإ�سرتاتيجية لوزارة ال�صحة بحلول عام  2016و�أهمها-:
تطوير اخلدمات ال�صحية (الأولية ،والثانوية ،والثالثية) و�صوال �إىل خدمات متكاملة ذات نوعية جيدة جلميع املواطنني واال�ستفادة من جتارب الدول املتطورة التي
حققت جناحات يف الرعاية ال�صحية ال�سيما التخ�ص�صية وخدمات ما بعد العمليات كوحدة العناية املركزة ووحدات الإفاقة (الإنعا�ش) وخدمات التمري�ض ب�شكل عام.
خف�ض معدالت املرا�ضة والوفيات لدى الأطفال دون �سن اخلام�سة وخف�ض معدالت وفيات الأمهات من جميع الأ�سباب يف غ�ضون �سنتني �إىل ثالث.
ال�سيطرة على الأمرا�ض االنتقالية وعلى مر�ض الكزاز الوالدي ومر�ض التهاب الكبد الفريو�سي
تطوير البنى التحتية وم�ستوى اخلدمات الفندقية للم�ؤ�س�سات ال�صحية و�صوال �إىل خدمات ذات جودة عالية ،و�ضمان التوزيع العادل يف الغطاء ال�سريري بني
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امل�ست�شفيات املوجودة يف حمافظات العراق وح�سب نفو�س كل حمافظة وح�سب املقايي�س العاملية.
�إن�شاء وحدات طوارئ يف مناطق متفرقة يف املحافظات والطرق اخلارجية وتطوير وحدات الطوارئ يف امل�ست�شفيات احلكومية وحت�سني خدمات الإ�سعاف الفوري ونقل
الدم يف وحدات بنوك الدم وم�صانع الأوك�سجني وتطوير وت�أهيل الكوادر العاملة يف وحدات الطوارئ...
اعتماد ال�سيا�سة الدوائية الوطنية مبا ي�ضمن �إدارة الدواء ب�شكل �آمن وقيا�سي يف جميع امل�ؤ�س�سات ال�صحية العامة واخلا�صة ودعم �صناعة الدواء الوطنية طبقا
ملعايري اجلودة العاملية.
زيادة التخ�صي�صات املالية لوزارة ال�صحة لتح�سني م�ستوى اخلدمات ال�صحية للأفراد.
�إن�شاء وتن�شيط وحدات طب الأ�سرة يف املجتمع وتن�شيط الوعي ال�صحي والتثقيف الإعالمي .و�أن تقوم الدولة بدعم عيادات طب الأ�سرة من خالل تقدميها ً
قرو�ضا
مي�سرة لت�أ�سي�س هذه العيادات.
ثامنا /تطوير نظام حماية مالية اجتماعية يكون نظام ال�ضمان ال�صحي �أحد خياراتها ليوفر م�صادر متويل �أخرى لدعم التمويل احلكومي املركزي.
تا�سعا /تاليف نق�ص املهارة املتقدمة لدى املالكات ال�صحية ،ومعاجلة ال�شح يف بع�ض االخت�صا�صات الطبية (مثل التخدير ،طب الأ�سرة ،الأ�شعة ،الأورام ،الطب
العديل وغريها) واملمر�ضات ذوات الت�أهيل العايل ،والقابالت ومدراء اخلدمات ال�صحية ،وهو ما يتطلب جهد ًا كبري ًا وتن�سيقا عاليا من خالل تفعيل اللجنة امل�شرتكة
بني وزارة ال�صحة ووزارة التعليم العايل� .إ�ضافة �إىل ذلك العمل على �ضمان عدالة توزيع الكوادر ما بني الريف واحل�ضر.
عا�شرا /حتتاج الت�شريعات ال�صحية احلالية التي تبلغ ( )25قانونا �إىل التحديث والتفعيل من �أجل تطوير خدمات الرعاية ال�صحية لغر�ض متكني وزارة ال�صحة من
اال�ستجابة للتغريات النا�شئة والتحديات التي تواجه نظام تقدمي الرعاية ال�صحية.
حادي ع�شر /تو�سيع نطاق برامج الت�أهيل النف�سي واجل�سدي للمعوقني بن�سبة .%50
ثاين ع�شر /مواكـبة املتغريات الدميوغرافيـة والوبائيـة ومواجهـة املحددات املر�ضية وعوامل اخلطورة والت�صدي للأمرا�ض امل�ستجدة واملنبعثة.
ثالث ع�شر /نظر ًا لأهمية ال�صحة يف حياة الفرد نقرتح �أن يكون الدوام يف امل�ست�شفيات على مدار (� 24ساعة) وفق نظام الوجبات وكل وجبة تت�ضمن كادرا طبيا
و�صحيا و�إداريا وخدميا متكامال (من مدير عام �إىل موظف اال�ستعالمات) م�ستقال لكل وجبة.
رابع ع�شر /العمل اجلاد للمحافظة على �أف�ضل م�ستويات �صحة البيئة لأنها من �أهم عوامل الوقاية من خالل زيادة الوعي والثقافة املجتمعية.
خام�س ع�شر� /إدخال ُن ُظم وتكنولوجيا املعلومات والتقنيات املتطورة يف القطاع ال�صحي من خالل:
تكملة وتطوير العمل لالت�صال املرئي الداخلي  Video - conferencingبحيث يتم ربط وجتهيز كافة دوائر ال�صحة يف جميع املحافظات وحو�سبة
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امل�ست�شفيات بحيث ت�شتمل احلو�سبة على نظام معلومات امل�ست�شفى ال�صحي ( ، )HISنظام املعلومات الإ�شعاعية ( .) RIS
دعم البنية التحتية من �أجهزة ومعدات وبرجميات يف وزارة االت�صاالت لتمكينها من ا�ستيعاب التطورات امل�ستجدة يف جمال احلكومة االلكرتونية والتطبيقات
الربجمية على االنرتنت كمركز رئي�س للمعلومات والبيانات يف وزارة ال�صحة.
و�ضع �إ�سرتاتيجية وطنية لل�صحة االلكرتونية وتنفيذ بع�ض تطبيقاتها.
�ساد�س ع�شر /الت�أمني ال�صحـي
�ضمـان العدالـة يف احل�صول على اخلدمة ال�صحية بغ�ض النظـر عن القدرة على الــدفـع.
تعزيـز امل�شاركة مع القطاعات الأخرى وتفعيـل دور وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية يف جمال الت�أمني ال�صحي.
�إيجاد نظام خا�ص بال�ضمان ال�صحي على وفق درا�سات علمية مبا يتالءم مع و�ضع البلد.
البطاقة ال�صحية
البطاقة ال�صحية هي واحدة من الآليات التي ميكن اتباعها لأجل تقدمي خدمات �صحية �أف�ضل للمواطنني ،ولتوفري قاعدة بيانات ت�سهل من �إجراءات مكافحة الأوبئة،
وحتديد الرقع اجلغرافية النت�شارها ،وكذلك حتديد نوعية الأمرا�ض ال�سائدة وطبيعتها من حيث احلدة و�سرعة االنت�شار وظروفه وما هي �أجنع ال�سبل العالجية يف
الت�صدي لها .هناك نوعان من البطاقة ال�صحية وهما :البطاقة ال�صحية العادية ،والبطاقة االلكرتونية ..وقد جرت حماوالت تطبيق نظام البطاقة ال�صحية يف �أوقات
�سابقة يف بع�ض املحافظات� ،إال �أن التجربة مل تكلل مبا كان مرتقبا ،ومل ت�صل النتائج �إىل عتبة النجاح ..ويتبنى ائتالف املواطن �صيغة البطاقة ال�صحية االلكرتونية
جلميع املواطنني ويف املحافظات كافة ،لأجل حتقيق الأهداف الآتي-:
ي�سهم التوثيق االلكرتوين للو�ضع ال�صحي للأفراد يف حتقيق ان�سيابية يف عمل الكوادر ال�صحية ،و�سرعة اتخاذ الإجراءات ال�ضرورية للحفاظ على حياة املري�ض
وعالجه يف وقت منا�سب.
ت�سهيل �إجراءات الت�شخي�ص واملتابعة وتلقي العالج يف امل�ؤ�س�سات وامل�ست�شفيات ال�صحية ،وحتقيق نظام �إحالة لكل مري�ض بح�سب و�ضعه �إىل الطبيب املخت�ص.
توفري قاعدة بيانات ثابتة لدى اجلهات الطبية ملعرفة التاريخ املر�ضي للمراجع و�أفراد �أ�سرته ،ت�سهم املعلومات املثبتة عن املراجعات ال�سابقة للمري�ض واملحيطني به
يف ر�سم �صورة �أو�ضح للمعاجلني يف ت�شخي�ص حالته املر�ضية والتعامل معها بالطريقة التي ت�ضمن �سرعة ال�شفاء والعالج الناجع.
احلد من ت�سرب الأدوية وخا�صة ذات التكلفة العالية �أو احل�سا�سية يف اال�ستخدام �إىل ال�سوق ال�سوداء و�صرفها ب�شكل اعتباطي ،ما ي�شكل تهديدا حلياة املواطنني.
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الإجراءات املطلوبة-:
لأجل �إن�شاء نظام �صحي متكامل يف العراق ف�إن البطاقة االلكرتونية جزء ال يتجز�أ من متطلبات هذا النظام ،وهنا ي�ستوجب العمل على ما يلي-:
توفري كوادر فنية و�إدارية متخ�ص�صة يف جمال حو�سبة املعلومات والتعامل مع مدخالتها و �ضمان دقتها.
توفري الأجهزة احلديثة ذات التقنية العالية لأجل بناء هذا امل�شروع ال�صحي ال�ضروري.
العمل على برنامج وطني عرب و�سائل الإعالم لتوعية املواطنني ب�أهمية البطاقة ال�صحية ومدى املنافع اجلمة التي تتحقق من ورائها.
ت�شكيل جلان للمتابعة والتقييم والتوا�صل مع �أحدث نظم اخلدمات ال�صحية التي توفرها التكنولوجيا احلديثة يف العامل ،و درا�سة كيفية اال�ستفادة منها و�إدخالها
�إىل البالد.

التنمية البيئية
الواقع البيئي يف العراق
بعد �سقوط النظام برزت عوامل م�ضافة �إىل العوامل ال�سابقة �ساعدت على ت�شكيل بيئة رديئة �سببت العديد من الأمرا�ض وارتفاع ن�سبة الإ�صابة بال�سرطانات املختلفة
غري املعهودة يف العراق ما �أدى �إىل ارتفاع معدالت الوفيات بهذه الأمرا�ض لعدم وجود العالجات ال�ضرورية خا�صة النظائر امل�شعة .كما انعك�س تردي البيئة على الواقع
الزراعي �أي�ضا و�سالمة املنتجات ،ومن �أهم �أ�سباب رداءة البيئة-:
ا�ستخدام �أ�سلحة اليورانيوم املن�ضب يف احلروب العديدة التي ا�ستخدمت على نطاق كبري ومبئات الأطنان.
الغازات التي انطلقت من حرق �آبار النفط.
رداءة املياه و�شحتها وكرثة العوامل امللوثة لها.
عدم ال�سيطرة على امللوثات التي تطرح �إىل الأنهار.
دخول املواد ال�سامة التي ت�ستخدم يف املتفجرات ل�صيد الأ�سماك.
انت�شار املولدات املنزلية.
الزحام الذي تفر�ضه نقاط ال�سيطرة و�سوء نوعية املحروقات امل�ستخدمة للمركبات.
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�ضعف البنية التحتية يف املدن والق�صبات وعدم تغطيتها ب�شبكات املجاري و�شبكات مياه ال�شرب واملتوفر منها غري �صالح لال�ستخدام..
انت�شار ظاهرة الت�صحر وكرثة العوا�صف الغبارية.
عدم وجود �إدارة �سليمة للمخلفات البلدية وال�صرف ال�صحي يف املدن والدوائر البلدية ،وعمليات حرق النفايات من دون اتخاذ �إجراءات رادعة لهذه الظاهرة
اخلطرة.
امل�شاكل واملعوقات
ثمة م�شكالت ومعوقات عديدة تكتنف الواقع البيئي ،ويف خمتلف النواحي .وهي حتتاج �إىل �سل�سلة معاجلات وحلول عاجلة و طويلة الأمد.
�أوال /تلوث املياه -:تربز امل�شاكل والأ�سباب يف هذا اجلانب عرب ما يلي-:
تردي نوعية وكمية املياه الواردة �إىل العراق بالإ�ضافة �إىل تناق�ص يف كمية مياه الأمطار.
متركز معظم املدن العراقية والن�شاطات ال�صناعية والزراعية واخلدمية بالقرب من امل�صادر املائية الرئي�سة واملتمثلة بنهري دجلة والفرات و�شط العرب ،وعدم
اتباعها �أ�ساليب �إدارة املياه ال�سليمة ما ت�سبب يف تردي نوعية مياه الأنهر.
ال تزال �أ�ساليب الري املعتمدة يف العراق وخا�ص ًة يف املناطق الو�سطى واجلنوبية �أ�ساليب قدمية تعتمد الري ال�سيحي.
تردي �شبكات مياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي.
�أغلب املدن العراقية ال متتلك وحدات معاجلة ملياه ال�صرف ال�صحي من جانب ،ومن جانب �آخر ف�إن الوحدات القائمة ال تغطي الزيادة ال�سكانية احلالية بالإ�ضافة
�إىل انها حتتاج �إىل �أعمال �صيانة.
ثانيا /تلوث الهواء :ومن �أهم �أ�سبابه ما يلي-:
 -1تناق�ص ت�ساقط الأمطار يف العراق واملنطقة ت�سبب يف زيادة الغبار يف اجلو.
زيادة يف انبعاث عوادم ال�سيارات التي تعزى ب�شكل رئي�س �إىل:
وجود عدد كبري من ال�سيارات القدمية وخا�ص ًة بعد عام  2003حيث مت �إدخال عدد كبري من ال�سيارات امل�ستعملة بالإ�ضافة �إىل عدم خ�ضوع ال�سيارات �إىل الفح�ص
الدوري للت�أكد من �سالمتها من الناحيتني :ال�سالمة والبيئة.
عدم مطابقة الوقود املنتج وامل�ستورد للموا�صفات العراقية املعتمدة ،بالإ�ضافة �إىل عدم حتديث املوا�صفات املعتمدة يف العراق لتتما�شى مع املعايري الدولية حيث ال
يزال ي�ستخدم الر�صا�ص وكذلك ارتفاع يف تركيز الكربيت يف البنزين.
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عدم وجود ت�شريعات بيئية حتدد موا�صفات املركبات امل�ستوردة من الناحية البيئية.
العوادم املنبعثة من مولدات الكهرباء املنزلية وذات الطاقات القليلة ،التي يف الغالب تكون قدمية وغري خا�ضعة للموا�صفات البيئية العاملية ،وكذلك ت�سببها يف زيادة
ال�ضو�ضاء يف املناطق احل�ضرية.
عدم وجود �أجهزة مراقبة وقيا�س مللوثات الهواء يف عموم العراق.
ثالثا /تلوث الرتبة :ومن �أ�سبابه ما يلي-:
عدم وجود مواقع طمر نظامية للنفايات املنزلية.
تقل�ص م�ساحة املناطق اخل�ضراء.
زيادة متلح الرتبة.
ت�أثري ظاهرة الت�صحر التي هي ب�سبب ما ورد �أعاله.
النفايات واملطروحات ال�صناعية
ت�شكل املطروحات ال�صناعية مبختلف �أ�شكالها احد التحديات الكبرية ،فهي تت�سبب ب�صورة وا�ضحة يف زيادة تردي واقع البيئة وما تخلقه من �أ�ضرار �صحية
واقت�صادية غاية يف اخلطورة .وتتخذ هذه املطروحات الأ�شكال التالية-:
املطروحات ال�صناعية ال�سائلة :وتعترب من مهددات البيئة املائية ب�شكل خا�ص ف�ضال عن تلويث الرتبة الزراعية ،ومن �أ�سباب وجود هذا املطروح اخلطري-:
اعتماد كل من املن�ش�آت ال�صناعية والنفطية وحمطات توليد الطاقة الكهربائية تقنيات قدمية.
اعتماد قطاع اال�ستخراج النفطي على املياه يف هذه العملية مما ت�سبب يف زيادة التلوث.
بالرغم من �أن كمية املياه ال�صناعية امل�صرفة من معامل وزارة ال�صناعة واملعادن لعام  2008ت�شكل  %18مما كانت عليه عام  2001ف�إن  %80من هذه املياه خارج
املحددات البيئية وكذلك ت�شري التوقعات امل�ستقبلية �إىل �أن هذه املعامل وبعد تنفيذها امل�شاريع البيئية للعامني املقبلني �سوف ت�صبح  %27من املعامل خارج املحددات
البيئية.
املطروحات ال�صناعية �إىل اجلو :وهي الأكرث خطورة وانت�شارا وتحُ ّ دد ك�أبرز عوامل تف�شي �أمرا�ض احل�سا�سية واجلهاز التنف�سي وبع�ض �أنواع ال�سرطانات والأورام،
ف�ضال عن تهديداتها للقطاعني الزراعي واحليواين .ومن �أ�سبابها ما يلي-:
ت�شكل كل من �صناعة اال�سمنت والأ�سمدة وامل�سابك ب�أنواعها وامل�صايف وحمطات الكهرباء ومعامل الطابوق �أهم م�صادر تلوث الهواء ال�صناعي يف العراق ،حيث تكاد
جميعها تفتقر �إىل وجود وحدات تنقية الهواء عدا مر�سبات الغبار يف معامل اال�سمنت.
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عدم وجود حمددات بيئية عراقية معتمدة مللوثات الهواء املنبعثة من الن�شاطات ال�صناعية املختلقة عدا تركيز الغبار من معامل اال�سمنت.
اعتماد �أ�ساليب الإنتاج القدمية ملعامل الطابوق (للقطاع اخلا�ص الذي ي�شكل الن�سبة الكربى من م�صدر الإنتاج يف العراق يف هذا املجال) التي ال تلتزم بت�شغيل
منظومات االحرتاق النظامية ب�سبب انقطاع الكهرباء ،وكذلك العتمادها على مادة النفط الأ�سود املجهزة من قبل وزارة النفط التي ترف�ض تزويد هذه املعامل بالكاز
�أو �أي وقود بديل.
عدم ا�ستثمار الغاز الناجت من ال�صناعة النفطية واللجوء �إىل حرقه يف اجلو مما ت�سبب بالإ�ضافة �إىل تلوث البيئة �إىل زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة للعراق.
انت�شار املعامل غري املجازة وكور ال�صهر التي ال تلتزم باملعايري البيئية وبع�ضها �ضمن الأحياء ال�سكنية.
املطروحات ال�صناعية ال�صلبة  :ومن الأ�سباب التي تقف وراء طرح كميات من النفايات ال�صلبة ما ي�أتي-:
عدم اتباع �أ�سلوب تدوير و�إعادة ا�ستخدام املخلفات ب�شكل عام وهي مطبقة على بع�ض املخلفات مثل خملفات البطاريات والأملنيوم واملطاط ومعظمها على نطاق
حمدود جد ًا.
�إعادة تدوير املخلفات �ضمن بع�ض املعامل غري املجازة التي ال تلتزم ب�ضوابط ال�سالمة ال�صحية والبيئية وخا�ص ًة معامل الفافون والبطاريات املنزلية.
عدم وجود نظام لت�صنيف النفايات وحتديد اخلطرة منها وحمدودية مواقع الطمر للنفايات اخلطرة يف العراق ،مما ت�سبب يف خزن مثل هذه املواد وخا�ص ًة خملفات
الطالء والغلونة يف داخل املعامل.
ق�صور الت�شريعات والتوعية البيئية
زيادة على تلك الأ�سباب املبا�شرة التي �أدت �إىل تدهور البيئة العراقية ف�إن اجلانب الت�شريعي يعاين هو الآخر من ق�صور يف و�ضع الت�شريعات والقوانني الالزمة للحد
من ظاهرة الرتدي البيئي ،ف�ضال عن ق�صور يف التوعية البيئية ،ون�سجل هنا املالحظات التالية-:
يجر ال�سعي �إىل تفعيل العمل باالتفاقات التي جرى االن�ضمام �إليها بعد هذا التاريخ..
عدم ان�ضمام العراق �إىل �أي اتفاقية بيئية لغاية عام  2003ومل ِ
عدم فعالية العقوبات البيئية على اجلهات املخالفة.
�ضعف الرقابة البيئية ب�سبب عدم توفري �أجهزة املراقبة وعدم تكامل الت�شريعات البيئية العراقية.
�ضعف وا�ضح يف �أ�ساليب التوعية البيئية املعتمدة من قبل اجلهات املختلفة.
عدم وجود �إ�سرتاتيجية بيئية �شاملة للعراق تلتزم بها جميع القطاعات.
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و�سائل ومعاجلات للواقع البيئي
لأجل معاجلة هذه الأ�سباب و خلق بيئة �سليمة خالية من �أكرب قدر ممكن من عوامل التلوث يتوجب الأخذ باحللول واملعاجلات التالية-:
ب�سبب حمدودية املوارد املالية والفنية يتطلب حتديد الأولويات للمعاجلات البيئية على م�ستوى العراق ككل ولي�س على م�ستوى كل قطاع.
اعتماد منهج “التنمية امل�ستدامة” يف امل�سار التنموي لكافة القطاعات االقت�صادية ومبا ي�ضمن وجود التن�سيق بني املتطلبات واملعطيات البيئية وبني متطلبات
التنمية ال�شاملة.
الرتكيز على مو�ضوع الإدارة البيئية التي من �أهم خمرجاتها هو تقليل كلف املعاجلات البيئية.
ت�شجيع مو�ضوع فرز وتدوير و�إعادة ا�ستخدام املخلفات والنفايات من خالل منح القرو�ض ملثل هذه امل�شاريع مع ت�شجيع املواطن العراقي لإجناح مثل هذه امل�شاريع.
تطوير الت�شريعات البيئية مبا ين�سجم مع الت�شريعات البيئية العاملية واالتفاقيات البيئية مع توعية املواطن العراقي باالتفاقيات البيئية التي ان�ضم �إليها العراق و�سبب
ان�ضمامه �إليها.
�إ�شراك املواطن العراقي يف نظام املراقبة البيئية وكذلك �إعالمه م�ستوى التلوث ونتائجه كما هو متبع عاملي ًا.
ؤ�س�سات ،مبا يف ذلك �إن�شاء “املحكمة
اعتماد برنامج رقابي يف املحافظة على البيئة ،مع �إ�صدار الت�شريعات الالزمة ملحا�سبة املخالفني� ،سواء كانوا �أفرادا �أو م� ٍ
البيئية”.
�إدخال التقنيات احلديثة يف القطاعات ال�صناعية واال�ستفادة من االتفاقيات البيئية التي ان�ضم �إليها العراق يف هذا املجال.
توعية املواطن يف �أ�سلوب تر�شيد ا�ستخدام املياه ودعم الدولة ال�ستخدام الفالح للتقنيات احلديثة يف الري.
و�ضع حمددات للموا�صفات البيئية والتقنيات الواجب اعتمادها من قبل القطاع ال�صناعي وكذلك عند ا�سترياد ال�سيارات واملولدات وغريها التي ت�سبب تلوثا للبيئة.
حت�سني نوعية الوقود املنتج و�إيجاد البدائل كالغاز الطبيعي.
دعم النقل اجلماعي وت�شجيع ا�ستخدام حافالت نقل الرقاب احلديثة.
�إلزام جميع اجلهات بعدم طرح الف�ضالت مبختلف �أنواعها �إىل الأنهار.
�إجراء م�سح �شامل لعموم العراق للبحث عن �أنواع التلوث ومعاجلته.
دعم وت�شجيع اجلامعات ومراكز البحوث لإجراء الدرا�سات امليدانية لر�سم اخلارطة البيئية للعراق.
امل�ضي يف تنفيذ الإ�سرتاتيجية البيئية التي و�ضعتها وزارة البيئة ب�شكل �أويل مع منظمة ال�صحة العاملية.
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م�شكلة التلوث اجلوي
تعترب م�شكلة التلوث اجلوي واحدة من �أكرث امل�شكالت ت�أثريا وخطورة على الإن�سان و�أن�شطته املختلفة .وتنتج هذه امل�شكلة بالدرجة الأ�سا�س من انبعاث املحروقات
والغازات من امل�صانع وعوادم املركبات ف�ضال عن ت�أثريات ظاهرة الت�صحر.
�أوال/انبعاث املحروقات-:
ال توجد معلومات تف�صيلية م�ؤكدة عن كم ونوع االنبعاثات الناجتة عن املعامل ومداخنها ومن �ضمنها املعامل اخلا�صة واحلكومية� .إن االنبعاثات الأكرث خطورة هي
الناجتة عن ا�ستعمال النفط الأ�سود كوقود وبخا�صة يف غياب كامل لأي نظام مراقبة .مما ي�ؤدي �إىل �ضخ املئات من الأطنان من بقايا املحروقات واملحتوية على كميات
هائلة من �أك�سيدات الكربيت ،الكاربون و�أك�سيدات النيرتوجني وغريها ،التي تختلط مع الهواء لتنتج خليطا من الدخان ال�ضبابي ( )SMOGوكذلك ف�إن هذا
الأمر ي�سهم يف تدمري طبقة الأوزون احلامية من الإ�شعاعات ال�شم�سية ال�سرطانية ،ف�ض ًال عن الإنبعاثات الناجتة عن احلرق الع�شوائي للمزابل و�أعمال البناء والغابات
وغريها.
املعاجلة:
�إن معاجلة هذا النوع من التلوث يتطلب كلفة عالية وزمنا غري ق�صري ،لذلك يتطلب ر�سم ا�سرتاتيجيات على املدى الطويل ملعاجلتها .وكمرحلة �أوىل للمعاجلة يجب
�إجراء م�سح للمعامل بغية البت يف �صالحية املحارق وتطويرها� ،أو �إبدالها �أو �إيقافها عن العمل .غري �أنه من ال�صعب معاجلتها جذري ًا يف ظل احلاجة املا�سة ال�ستمرار
عمل هذه املحارق كمحطات الكهرباء احلكومية ومعامل الطابوق القدمية ،لذا يتطلب و�ضع خطة �إ�سرتاتيجية طويلة الأمد لتحديث وتغيري وتعوي�ض �أ�صحاب املعامل
مبعامل بديلة بدء ًا مبحارق ومعامل الدولة� ..إن فكرة احلرق املفتوح والع�شوائي ومن بدون رقابة يجب �أن ينظم �أو مينع ب�أ�سرع وقت � ،شريطة �أن ت�ستحدث بدائل تعتمد
تكنولوجيات متطورة وتنفذ با�ستعمال مواد حملية ،و�أن يتم ت�شجيع االخرتاعات العراقية يف هذا امل�ضمار� ..إن غياب ال�ضوابط الرقابية والقوانني البيئية ي�ؤدي يومي ًا
�إىل تلوث جوي ي�صعب ح�صره ومعرفة مدى وعمق الإ�ضرار الناجتة عنه.
ثانيا /انبعاثات العجالت واملركبات:
�إن هذه امل�شكلة لها ت�أثري �سلبي كبري يف املدن الكبرية واملزدحمة وبخا�صة مدينة بغداد� .إن التزايد امل�ضطرد يف عدد ال�سيارات نتيجة حت�سن امل�ستوى املعي�شي،
ورخ�ص �أ�سعار الوقود �أدى �إىل ازدياد ع�شوائي وخطري يف �أعداد املركبات يف املدن العراقية .الأمر الذي �أدى �إىل زيادة غري حم�سوبة يف ن�سب التلوث الهوائي والت�أثري
يف ال�صحة العامة مثل �أمرا�ض الربو وغريها ،وكذلك امل�ساعدة على تدمري طبقات الأوزون املانعة للإ�شعاعات ال�شم�سية امل�سببة لل�سرطان.
املعاجلة:
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ي�سعى ائتالف املواطن حلل امل�شكلة من خالل الآتي-:
و�ضع برنامج وطني للمراقبة والتطوير والتدريب على تقيي�س ون�صب منظومات حمروقاتية الكرتونية يف املركبات ومنظومات تر�شيح لزيادة كفاءة احلرق وتقليل
االنبعاثات ال�صادرة ،ومبا يتنا�سب مع ال�ضوابط والقوانني الدولية واملتطلبات املحلية .ويتطلب ذلك البدء بربامج لفتح ور�ش خا�صة تقوم مبهمة الفح�ص ومنح
تراخي�ص ب�صالحية العجلة ،على �أن يكون �شرط ًا لغر�ض جتديد ت�سجيل هذه املركبات �سنوي ًا� .إن هذه العملية ال ت�سهم فقط يف تقليل التلوث بل ت�سهم كذلك يف توفري
الوقود الالزم لت�سيري العجالت و املركبات.
حت�سني ومراقبة نوعية الوقود امل�ستعمل وحتويل املركبات تدريجي ًا ال�ستعمال الوقود اخلايل من الر�صا�ص و كذلك مراقبة درجة( الأوكتني) للوقود مما يوفر �أعلى
كفاءة احرتاق و�أقل درجة ممكنة من االنبعاثات.
البدء بربامج وطنية للت�شجيع على تقليل ا�ستعمال املركبات من خالل ت�شجيع النقل العام وخلق ممرات خا�صة يف الطرق العامة لت�سهيل مرور املركبات التي تنقل
عدد ًا �أكرب من الأفراد ،وزيادة �ضرائب جتديد �سنوية ال�سيارات ،وت�شجيع النقل العام القليل التلوث مثل املرتو ،وت�شجيع البا�صات الكهربائية والغازية ،وغريها من
الأ�ساليب والطرق املتبعة يف الدول املتقدمة ،علم ًا �أن هذه الأ�ساليب ال ت�سهم فقط يف تقليل التلوث بل ت�سهم يف التقليل من االختناقات املرورية والتلوث ال�ضو�ضائي
الناجت عن ذلك.
ثالثا /التلوث الناجت عن الت�صحر (العوا�صف الرتابية)-:
�إن احلروب ال�صدامية �أدت �إىل الق�ضاء على ع�شرات املاليني من النخيل ،و كذلك الإهمال الزراعي والأوبئة وغياب طرق ري متطورة وامللوحة العالية ،عوامل �أدت
جميعها �إىل الفتك بالنخيل والأغطية اخل�ضراء وتقهقر الغطاء الزراعي ،وحتول الأرا�ضي الزراعية يف العراق �إىل �أرا�ض مقفرة جرداء .ونتيجة لذلك فقد اختفت
م�ساحات خ�ضراء وا�سعة كانت تقوم مبقام جهاز تنقية طبيعي للعوا�صف الرملية القادمة من غرب و جنوب العراق� .إن غياب امل�ساحات اخل�ضراء والتغريات املناخية
عاملي ًا ،ف�ضال عن عمليات جتفيف الأهوار �أ�سهمت جمتمعة برفع درجات احلرارة مو�سمي ًا مما �أدى �إىل نق�صان ملحوظ يف ن�سبة ت�ساقط الأمطار ،ومن ثم خلق دوامة
ت�صاعدية بيئية خطرة �أدت �إىل زيادة امل�ساحات اجلافة التي تعمل على �ضخ العوا�صف بالأتربة واملواد العالقة يف الأر�ض.
املعاجلة:
�إن معاجلة هذه امل�شكلة تتطلب م�شروع ًا وطني ًا ا�سرتاتيجي ًا طويل الأمد ،وكما يلي:
خلق مناطق حزام �أخ�ضر طوقي حول املدن ،يتم من خالله زرع �أ�شجار �شبه �صحراوية �أو �صحراوية ال تتطلب ا�ستهالك كميات كبرية من املياه .و ا�ستعمال �أ�ساليب
ري حديثة مثل الري التنقيطي .ويجب توخي احلذر يف االعتماد على الري باملياه اجلوفية ومن دون درا�سة ،لكي ال تن�ضب م�صادر املياه اجلوفية املحدودة.
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و�ضع برنامج وطني مينع قطع الأ�شجار و و�ضع القوانني اخلا�صة بذلك ،وكذلك ت�شجيع الت�شجري ومب�ساعدة و�إ�سناد احلكومة ،يتطلب كذلك خلق م�ساحات (باركات)
خ�ضراء داخل املدن واملحافظة عليها لتكون مبثابة الرئة التي تتنف�س بها املدن العراقية.
م�شكلة الألغام
�إن م�سل�سل احلروب الذي قادته �سيا�سات النظام البائد جتاه ال�شعب ودول اجلوار ك�إيران وال�سعودية والكويت وتركيا ،وحمالت الأنفال يف كرد�ستان العراق وغريها
من احلروب واحلمالت القمعية �أدت �إىل �أن يكون العراق من �أكرث دول العامل املزروعة بالألغام التي تفوق خم�سة وع�شرين مليون لغم .لقد تلك�أت كل احلكومات
العراقية التي �أعقبت التغيري يف معاجلة هذه امل�شكلة الإ�سرتاتيجية ،و تلك�أت قوات التحالف يف تنفيذ برامج متكاملة لإزالة الألغام .وكذلك �أوكلت هذه املهمة الهائلة
�إىل وزارة البيئة ذات الإمكانيات املحدودة ،وحتى بعد �أن بادرت هذه الوزارة �إىل ا�ستنفار امل�ساعدات الدولية لرفع الألغام جمدت اجلهود بحجة عائدية رفع الألغام
�إىل وزارتي الدفاع والداخلية ،وعندها �ضاعت اجلهود و تبددت و�أ�صبحت م�س�ألة �إزالة الألغام م�شكلة �أ�سا�سية ..ي�سعى ائتالف املواطن للعمل على معاجلتها من خالل
و�ضع ا�سرتاتيجيات ،كما يلي:
ا�ستمكان الألغام و البحث اجلنائي لتحديد �أماكن تواجدها.
التن�سيق الدويل وبخا�صة مع دول اجلوار ك�إيران وال�سعودية والكويت وتركيا ،وا�ستقطاب الدعم الدويل وتوفري امل�ساعدات و اخلربات والتدريب لتوفري �إمكانيات
عراقية و�أجنبية لتنفيذ هذا امل�شروع املذكور.
م�شكلة النفايات ال�صلبة
يعاين العراق من كارثة بيئية نتيجة التعامل مع الأنقا�ض و النفايات ال�صلبة ب�أ�ساليب بدائية ال تتنا�سب مع متطلبات ال�صحة العامة ومنع تلوث البيئة� .إن زيادة
عدد ال�سكان وارتفاع م�ستوى املعي�شة و بخا�صة بعد �سقوط النظام ال�سابق زاد من تعقيد هذه امل�شكلة  ،مل نر جهود ًا مثمرة ملعاجلة هذه امل�شكلة املتفاقمة على الرغم
من �أهميتها وت�أثرياتها ،ب�سبب تخريبها البيئي� .إن معدالت �إنتاج النفايات الب�شرية يف مدينة بغداد لوحدها ي�صل �إىل ( 7000طن) يومي ًا ترمى جميعها يف الأرا�ضي
املفتوحة ،وبدون �أية رقابة �صحية �أو بيئية .كما �أن حرق النفايات لوحدها يعد كارثة بيئية ثانية عندما ن�أخذ بنظر االعتبار الكميات الهائلة من املواد املحروقة
واالنبعاثات الغازية الكبرية وال�سامة املنطلقة منها .وتتم املعاجلة على �أ�سا�س ت�صنيف النفايات ال�صلبة اىل ق�سمني �أ�سا�سيني هما-:
معاجلة النفايات الناجتة عن اال�ستعمال الب�شري :حتتوي النفايات الب�شرية على ن�سبة عالية من املواد الع�ضوية والقابلة للت�آكل البكتريي� .إن العالج احلديث لها هو
الدفن وبطرق علمية وبح�سب املوا�صفات العاملية البيئية املعمول بها.وهي بالتحديد ت�شييد مدافن �أر�ضية (()) Landfillsحيث يتم دفنها يف حفر كبرية وبعدها
يتم تبطينها بطبقات �صناعية متنع الت�سربات مع الأخذ بنظر االعتبار درا�سات الرتبة ،الدرا�سات الزلزالية ،خطوط الفي�ضان الإح�صائية وغريها .و يتم تق�سيم
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احلفرة املفتوحة اىل خاليا يتم دفنها حني امتالئها حلني امتالء جميع اخلاليا ,عند ذلك يتم غلق املركز و تغطيته بطبقات ترابية و طبقات من الأغطية ال�صناعية
اخلا�صة احلامية ملحتويات املدفن� .إن �إن�شاء و�إدارة ومراقبة هذه املدافن معقدة و تتطلب تقنيات و خربات عالية� .أ�ضف �إىل ذلك فان مدافن النفايات مربحة لأن
الدوائر احلكومية تدفع �أمواال ملالكي املدافن مقابل دفن النفايات ،كذلك �إمكانية �إنتاج غاز امليثان منها وبيعه و �إن�شاء م�صانع للأ�سمدة الع�ضوية وغريها .ولذا فان
عملية �إن�شاء هذه املدافن و�إدارتها م�شجعة لال�ستثمار الأجنبي ب�شكل كبري.
الف�ضالت ال�صناعية والأنقا�ض الإن�شائية� :إن مكونات الف�ضالت ال�صناعية والأنقا�ض الإن�شائية حتتوي على ن�سب �ضئيلة من املواد الع�ضوية و لكنها حتتوي على
مواد �سامة و( كار�سينوجينية) خطرية ،ولذا ال يجوز اخللط بني الف�ضالت املذكورة يف النقطتني �أو �أعاله مما يتطلب عزل هذه الف�ضالت عن امل�صدر �أو يف مراكز
التجميع و�إن�شاء مدافن منف�صلة لها و بنف�س املوا�صفات والطرق املذكورة يف النقطة (�أ) �أعاله� .إن الكلفة العالية لإن�شاء املدافن جتعل من عملية �إن�شائها عملية يعجز
عن تنفيذها على م�ستوى حملي يف املدن و املحافظات مما يتطلب جهد ًا وطني ًا جللب اال�ستثمارات الأجنبية يف هذا املجال ،و تخ�صي�ص مبالغ منا�سبة من امليزانية
العراقية للبدء بدرا�سات وت�صاميم �إن�شاء مثل هذه املدافن يف عموم العراق.
برامج �إعادة ا�ستعمال النفايات و ت�صنيفها � :إن التجارب الدولية �أثبتت الكلفة العالية ملثل هذه الربامج ب�سبب �صعوبة ت�صنيف وعزل النفايات وا�ستخراج املواد
القابلة لال�ستعمال ،و�إعادة ت�صنيعها مثل الزجاج والبال�ستك و غريها� .إن �إعادة ت�صنيع هذه املواد لها عدة فوائد و�إيجابيات منها تقليل ا�ستهالك املخزون الوطني
من املواد اخلام  ،غري �أن تنفيذ ذلك بحاجة �إىل برامج وطنية تثقيفية للفرد العراقي ،ويت�ضمن ت�شجيعا ماليا لعزلها وت�صنيفها يف البيت قبل نقلها للم�صانع .كذلك
يت�ضمن هذا امل�شروع الوطني ت�شجيع امل�صانع العراقية لإعادة ت�صنيع هذه املواد من خالل التمويل والت�سويق غريها من الأ�ساليب الت�شجيعية.
ق�ضية الرتبية والتعليم
التعليم هو الركيزة الأ�سا�سية لبناء الدولة احلديثة التي تقوم على �أ�سا�س العلم واملعرفة للو�صول �إىل العي�ش الكرمي لكل �شرائح املجتمع العراقي .لقد تردى و�ضع
النظام التعليمي يف العراق الذي يعد من �أقدم النظم التعليمية يف املنطقة العربية و �أجنحها ب�سبب �سيا�سات النظام البائد التي �أدت على مدى �أربعني عام ًا �إىل تدمري
الأ�س�س املتينة التي بني عليها التعليم العراقي ،وا�ستمرت مظاهر العجز عن مواجهة التحديات الكبرية لبناء العراق احلديث خالل ال�سنوات املا�ضية بعد التغيري.
حق التعليم يف الد�ستور العراقي
بعد تبني الد�ستور العراقي اجلديد مبوجب اال�ستفتاء الذي مت يف عام � 2005أ�صبحت هناك عدة فقرات تتعامل مع التعليم وتتعلق به ،ولهذا ميكن النظر �إليها على
�أنها الأداة امل�ؤ�س�سية التي يجب �أخذها بعني االعتبار يف حتديث نظام التعليم يف العراق وكما يلي :
التعليم حق ت�ضمنه الدولة جلميع املواطنني.
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التعليم جماين جلميع العراقيني يف جميع املراحل التعليمية.
التعليم �إلزامي للمرحلة االبتدائية.
ت�ضمن الدولة تعزيز البحث للإغرا�ض ال�سلمية.
�سوف يتم تنظيم التعليم يف القطاع اخلا�ص بقانون.
حتفز الدولة التميز والإبداع والتنمية الفكرية.
ت�ضمن الدولة حقوق العراقيني يف �أن يتم تعليمهم بلغتهم الأم يف امل�ؤ�س�سات التعليمية العامة و�أي لغة �أخرى يف امل�ؤ�س�سات التعليمية اخلا�صة.
ت�ضمن الدولة رفاهية وت�أهيل الأ�شخا�ص من ذوي االحتياجات اخلا�صة و�إعادة دجمهم يف املجتمع.

برنامج االئتالف لتطوير النظام التعليمي
�إن ر�ؤية ائتالف املواطن للرتبية والتعليم هي االرتقاء بالفرد العراقي لبلوغ �أ�سمى القدرات العلمية والفكرية امل�ستمدة من القيم الروحية والإن�سانية ،وبناء املوارد
الب�شرية ون�شر ثقافة الت�سامح واملواطنة ال�صاحلة والتفا�ؤل والقدرة على اتخاذ القرار يف ظل عراق دميقراطي حديث .ويعمل ائتالف املواطن على تطوير النظام
التعليمي يف العراق ملواجهة حتديات القرن احلادي والع�شرين من خالل الآتي :
و�ضع �إ�سرتاتيجيا وطنية للرتبية والتعليم تهدف �إىل تطوير املوارد الب�شرية يف خمتلف حقول وميادين املعرفة.
العمل على زيادة ميزانية الرتبية والتعليم مبا ي�ضمن تطوير وحتديث النظام التعليمي من حيث املحتوى وامل�ستوى.
دمج وزارتي الرتبية والتعليم العايل والبحث العلمي للحد من ازدواجية الوزارتني.
تطوير التعليم االبتدائي والثانوي حتى يتمكن من �إعداد طلبة م�ؤهلني للدرا�سة يف اجلامعات.
تفعيل التعليم الإلزامي وو�ضع �ضوابط ملواجهة ظاهرة الت�سرب من املدار�س.
العمل على ا�ستقالل اجلامعات ب�صورة تدريجية ومنحها احلرية يف �إدارة �ش�ؤونها الإدارية واملالية والعلمية.
ت�شجيع التعليم الأهلي واخلا�ص وعلى امل�ستويات كافة �ضمن �أطر قانونية تكفل التطور والنمو يف هذا املجال.
زيادة عدد البعثات الدرا�سية وت�شجيع التعاون مع اجلامعات الأجنبية لإغناء التعليم ب�صورة عامة والتعليم العايل ب�صورة خا�صة.
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العمل على تفعيل م�شروع مكافحة الأمية للفئات العمرية املختلفة.
 .حت�سني امل�ستوى املعي�شي لأع�ضاء الهيئات التدري�سية يف م�ستويات التعليم كافة.
 .االهتمام بالبنى التحتية للتعليم من �أبنية وخمتربات ومكننة و�أثاث وكذلك حت�سني �أو�ضاع الأق�سام الداخلية للطلبة.
� .إعادة النظر يف القوانني والأنظمة كافة املعمول بها يف وزارتي الرتبية والتعليم العايل مبا ي�ضمن �إدخال نظم الإدارة احلديثة لت�سهيل مواكبة التطور يف خمتلف
ميادين العلم واملعرفة.
م�شروع حمو الأمية
برغم الأهمية الكبرية ل�شيوع التعليم وكونه حقا غري قابل للت�صرف بح�سب املواثيق الدولية� ،إال �أنه ال توجد خالل احلقب الأخرية �أية �إح�صائيات ر�سمية دقيقة لن�سبة
الأمية بني املواطنني العراقيني� ،سوى �إح�صائية جرت يف عام  1997التي ب ّينت تراجعا خميفا للواقع التعليمي ،حيث كانت ن�سبة الأمية بني البالغني  %42وبني الأطفال
� .%28أما بعد  2003فلم تكن هناك �إح�صائيات م�ؤكدة ب�سبب من �ضعف التخطيط املركزي وانهيار البنى التحتية للقطاعات احلكومية .وعلى �أية حال �أ�شارت جمموعة
من الدرا�سات لبع�ض اجلهات الأممية واملنظمات املدنية �إىل �أن ن�سبة الأمية ازدادت ب�شكل الفت ،ففي  2004و�ضعت منظمة اليون�سكو العراق يف املرتبة الرابعة �ضمن
الدول املتخلفة يف ميدان التعليم ،وبح�سب جمموعة من تقديرات لن�سبة الأمية عام  2008ف�إن عدد الأميني بلغ خم�سة ماليني غالبيتهم من الن�ساء .ويف  2010ازدادت
�إىل ( )7ماليني �أمي .وهكذا نرى ثمة زيادة مطردة يف �أعداد الأميني حتى بلغت يف عام  2013بح�سب �إح�صائيات وزارة التخطيط ن�سبة  %74من ال�شباب العراقي� ،أي
مبا ي�ضيف حوايل � %25إىل ن�سبة الأميني من عموم ال�سكان� .إن الثغرات والتحديات يف تطبيق برامج حمو الأمية ميكن حتديدها من خالل خم�سة جماالت رئي�سة هي:
�إطار ال�سيا�سة ،تطبيق برامج حمو الأمية ،امليزانية والرقابة املالية ،املناهج الدرا�سية ملحو الأمية ،وال�شراكة بني الوزارات املعنية واملجتمع املدين .وميكن هنا حتديد
جملة من النقاط متثل مالحظات رئي�سة لأ�سباب تف�شي الأمية يف البالد وكما يلي-:
عدم وجود قانون �أو �إ�سرتاتيجيا وطنية �شاملة ملحو الأمية يف العراق ،بالإ�ضافة �إىل حمدودية القدرات امل�ؤ�س�سية وعدم وجود قاعدة بيانات دقيقة.
�ضعف التمويل اخلا�ص بربامج حمو الأمية.
عدم كفاءة الهيكل الإداري على امل�ستوى املركزي وم�ستوى املحافظات واملجتمع ملبادرات حمو الأمية.
�ضعف التن�سيق بني اجلهات املعنية مبا يف ذلك احلكومة العراقية واملجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلا�ص.
احلاجة �إىل تطوير املناهج الدرا�سية ال�شاملة ملحو الأمية اخلا�صة بالفئات امل�ستهدفة وربطها بالتعليم النظامي.
احلاجة �إىل املزيد من التدريب واملمار�سة يف جمال ا�ستخدام املنهجيات احلديثة ملحو الأمية.
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نق�ص الوعي العام حول فوائد برامج حمو الأمية و�أنواع الربامج املتاحة.
حلول ومعاجلات
�إن �أية �إ�سرتاتيجية وطنية لالرتقاء مب�ستوى الرتبية والتعليم العراقي بحاجة �إىل �إرادة �سيا�سية قوية ورغبة �صادقة يف تنفيذ اخلطط وامل�شاريع املقرتحة ،ويف ما
يخ�ص ر�سم �إ�سرتاتيجية ملكافحة الأمية يتطلب الأمر الأخذ بالنقاط التالية ملعاجلة هذه امل�شكلة املتفاقمة-:
احلاجة �إىل و�ضع وثيقة �سيا�سية ملمو�سة لتوجيه التدخل يف ال�سنوات اخلم�س املقبلة لتكون من�سجمة مع خطة التنمية الوطنية والإ�سرتاتيجية الوطنية للتعليم.
احلاجة �إىل تو�ضيح ما ي�شكل حمو الأمية والتعليم غري النظامي من �أهمية لتحديد الربامج املنا�سبة والتدخالت.
احلاجة �إىل توحيد الأنظمة والتعليمات اخلا�صة مبحو الأمية.
التعرف على مواطن القوة وال�ضعف يف الهيكل احلايل قبل القيام ب�أي تغيريات.
تفعيل دور وزارة الرتبية و�ضمان التدريب الالزم على التخطيط والر�صد والتقييم لربامج حمو الأمية.
تعزيز قدرة وزارة الرتبية لتعبئة و�سائل الإعالم و�ضمان �أقوى حملة توعية على امل�ستوى الوطني.
�ضمان التن�سيق بني وزارة الرتبية ومديريات الرتبية العامة وو�ضع لوائح ومبادئ توجيهية ملراقبة �أقوى من ال�شركاء الآخرين مثل املنظمات غري احلكومية واملجتمع
املدين.
تدريب املوظفني على جميع امل�ستويات مبا يف ذلك موظفو وزارة الرتبية على تنفيذ ور�صد برامج حمو الأمية ،ف�ض ًال عن املعلمني واملدر�سني ل�ضمان نوعية �أف�ضل من
برامج حمو الأمية والتعليم غري النظامي .ومنها تدريب املدر�سني على كيفية �إعطاء الدرو�س يف �صفوف حمو الأمية ( تدريب املدربني ).
احلاجة �إىل خم�ص�صات �إ�ضافية ملحو الأمية والتعليم غري النظامي على وجه التحديد ،عرب �إ�ضافة فقرة يف امليزانية لهذا الغر�ض.
احلاجة �إىل درا�سة طريقة الإنفاق و�أ�ساليب التخطيط لها لتحديد االختناقات يف النظام وتب�سيط طريقة الإنفاق واالعتمادات املخ�ص�صة يف امليزانية مبا يف ذلك
تطوير نظام ال مركزي.
�ضمان تقدمي التدريب الالزم يف جمال التخطيط اال�سرتاتيجي لتخ�صي�ص امليزانية.
تو�سيع ال�شراكات مع الوزارات الأخرى كوزارة ال�صحة ومع جمال�س املحافظات واملجتمعات املدنية والإعالم ،وت�شجيع ال�شراكات �أي�ضا مع القطاعات اخلا�صة من
خالل حتديد خ�صومات �ضريبية ،وعلى �سبيل املثال ،لل�شركات التي توفر الدعم املايل لربامج حمو الأمية والتعليم غري النظامي.
�ضمان م�شاركة جميع الأطراف (�أ�صحاب امل�صالح) ،واال�ستفادة من املواقع االلكرتونية لليون�سكو ووزارة الرتبية والتلفزيون الرتبوي ،واحلاجة �إىل تعزيز قدرات
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املنظمات غري الدولية وتنفيذ م�شروع حمو الأمية بالتن�سيق مع وزارة الرتبية ،يف تغيري واقع التعليم يف العراق ور�صد الأموال الكافية للإنفاق و�صو ًال �إىل العي�ش الكرمي
لأبناء ال�شعب كافة.
تفعيل برامج حمو الأمية
�إن ثمة برامج و�آليات مبا�شرة يتطلب تفعيلها يف الربنامج العام ملحو الأمية يف العراق ،وكما يلي-:
برنامج حمو الأمية وتعليم الكبار -:تقدم وزارة الرتبية احل�ص�ص الدرا�سية يف مراكز حمو الأمية التي تديرها الوزارة ،ي�شمل هذا الربنامج تقدمي دورات حمو الأمية
�إىل الأميني الكبار ،وهم يف غالبهم ن�ساء يف الفئة العمرية من  45 -15عام ًا يق�سم الربنامج �إىل م�ستويني ( الأ�سا�سي والتكميلي ) وكل م�ستوى مدته � 7أ�شهر تقدم بعد
�إكماله �شهادة تعادل �شهادة ال�صف الرابع يف التعليم النظامي.
مدار�س اليافعني -:هناك برنامج تعليم غري نظامي �آخر بد�أ يف عام  1978وال يزال قيد التنفيذ يف العراق �أال وهو برنامج مدار�س اليافعني ،الذي يهدف �إىل متكني
الأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم ما بني  15-9عاما ممن ت�سرب منهم من النظام املدر�سي النظامي من موا�صلة حت�صيلهم الدرا�سي.
برنامج التعليم امل�سرع -:لقد مت ت�صميم برنامج التعليم امل�سرع الأول مرة من قبل وزارة الرتبية بالتعاون مع منظمة اليوني�سيف والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
يف عام  2005من �أجل تقدمي فر�ص تعلم للطالب واملراهقني املن�سحبني من املدار�س من الذين ترتاوح �أعمارهم بني  18 -12عاما لوزارة الرتبية يف بغداد ،ومن الذين
ترتاوح �أعمارهم بني  21 -12عام ًا لوزارة الرتبية يف �أربيل� .إن هذا الربنامج ي�ستهدف الإناث اللواتي مل يلتحقن بالتعليم �أبدا� ،أو ان�سحنب من املدار�س على وجه
اخل�صو�ص.
برنامج حمو الأمية وتطوير املهارات احلياتية -:هذا الربنامج موجه لتعليم الكبار وقد مت �إطالقه �أول مرة من قبل مكتب يون�سكو العراق بالتعاون مع وزارة الرتبية
يف عام  2006حيث مت �إن�شاء خم�سة مراكز تعليم جمتمعي ريادي يف حمافظات بغداد ودياىل واملثنى.

�إ�صالح النظام التعليمي

الواقع التعليمي يف العراق
مل يتح�سن كثريا واقع التعليم يف العراق بعد �سقوط النظام ال�صدامي املقبور ،ب�سبب الظروف ال�سيا�سية والأمنية التي رافقت عملية التغيري ،فاملحا�ص�صة ال�سيا�سية
جعلت من هذه الوزارة �أ�شبه ما تكون باملعقل احلزبي الذي ينتمي �إليه الوزير ،و�شمل ذلك جميع مكاتب وكالء الوزارة ومكاتب املدراء العامني .كما مل تكن الوزارة
مبن�أى عن الف�ساد الإداري واملايل الذي ابتليت به جميع الوزارات العراقية ،ويعد الف�ساد املايل واحد ًا من �أهم املعوقات التي تواجه الوزارة يف عملية �إ�صالح البنى
للرتبية والتعليم يف العراق� .إن الواقع التعليمي والرتبوي يف العراق يحتاج �إىل ثورة �إ�صالح وتطوير ت�شمل جميع مرافق وزارة الرتبية وامل�ؤ�س�سات الرتبوية املرتبطة
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بها .خا�صة و�أن هذا اجليل من �أبنائنا ي�شهد متغريات خطرية على �صعيد املنجزات والتقدم احل�ضاري والتطور املادي ،ما يعزز �أمناطا من ال�سلوك ،و�إذا ما اقرتن
ذلك بغياب التوجيه الرتبوي ،فان هذه الأمناط من ال�سلوك �ست�صل �إىل حد التقاطع مع القيم الأ�صيلة يف املجتمع ،وهو ما له عواقب وخيمة على املجتمع برمته� .إن ما
ي�ساهم يف تر�سيخ هذه الأمناط من ال�سلوك حالة املعاناة التي يعي�شها �شباب املرحلة الراهنة ،والتي ت�ساهم يف �إ�ضعاف مقاومة هذه ال�شريحة للتحديات .واهم معامل
هذه املعاناة تكمن يف اجلوانب الآتية ( :البطالة وطول وقت الفراغ ،الت�سرب من املدار�س واجلامعات ،التقليد والطموح غري امل�شروع� ،ضعف دور الأ�سرة وتفتيت �سيطرة
املوجه فيها ،الغزو الثقايف والفكري الأجنبي).
التكامل بني الرتبية والتنمية االقت�صادية
�إن م�سرية الإ�صالح لالقت�صاد العراقي ،يف خ�ضم التغيريات اجلارية ،قد �أ�شرت بع�ض التوجهات نحو �آليات عمل جديدة ترتكز على نظام ال�سوق ،وكل ما يرافق
ذلك من تغري جذري يف �إدارة الدولة واملجتمع ،بعد �سنوات طويلة من املركزية املفرطة وهيمنة الآخر على مفا�صل املجتمع والدولة� .إن �أوىل متطلبات هذه امل�سرية
هي تكوين و�إعادة بناء الإدارة الأ�سا�سية لتحقيق هذا الإ�صالح� ،إال وهو البناء الرتبوي للإن�سان العراقي مبا يتوافق والتوجهات اجلديدة يف الدميقراطية ،وتكوين
الأطر املعرفية القادرة على �أبراز وجت�سيد مكامن القدرة والإبداع لهذا الإن�سان� .إن الرتبية والتعليم ركن �أ�سا�س يف كافة �أ�شكال التنمية ،وخ�صو�صا التنمية املت�صلة
بالإن�سان .فبقدر ما متتلك من علم ومعرفة يف فهم الظواهر والأحداث التي جتري حولنا و�إىل الكيفية التي يتم التعامل معها ،فاننا بحاجة قبل ذلك �إىل البناء الرتبوي
يف تقبلها والتعاي�ش معها يف اطار خدمة املجتمع .و�إذا كان هذا البناء يبد�أ من مرحلة الطفولة يف اجليل اجلديد ،فاننا بحاجة �إىل تكثيف اجلهود يف التعامل مع جيل
املرحلة الراهنة ،جيل ال�شباب ،و�إعادة �صياغة الكثري من املفاهيم وعالقات التعامل مع الآخر يف خ�ضم كل التناق�ضات التي ميكن �أن تظهر بفعل هذا االنفتاح نحو
العامل اخلارجي.
�أهم املعوقات التي تواجه العملية الرتبوية يف العراق
تتعدد �أوجه املعاناة وامل�شاكل التي يواجهها قطاع التعليم يف البالد� ،إن م�س�ألة �إ�صالح القطاع الرتبوي م�س�ؤولية ت�ضامنية بني البيت واملدر�سة ومنظمات املجتمع املدين
تفاعال مع دعم ورعاية اجلهات احلكومية ،ويف اطار قيم املجتمع ومبادئه .والبد من ايجاد �أدوات عمل وتن�سيق لأعمال هذه اجلهات كافة ،وميكن هنا ح�صر معوقات
وحتديات هذا القطاع يف نطاق املحاور اخلم�سة التالية-:
الأبنية املدر�سية:

نب نظام �صدام من عام
من �أهم املعوقات التي تواجه العملية الرتبوية يف العراق عدم وجود �أبنية مدر�سية كافية يف عموم البالد ،ب�سبب تلك�ؤ بناء املدار�س ،حيث مل ي ِ
� 1986إىل عام � 2003أي مدر�سة على الرغم من تزايد عدد الطلبة �إىل �أكرث من ال�ضعف ،ولهذا ت�شري الإح�صائيات �إىل حاجة بغداد فقط �إىل (  ) 1000مدر�سة كحد
�أدنى ل�سد النق�ص املرتاكم يف الأبنية املدر�سية.
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تواجه امل�ؤ�س�سة التعليمية حتديا بفعل ثورة املعرفة والتكنولوجية ،يف جمال تقدمي تعليم ذي كفاءة ملواكبة العوملة ،من حيث م�ضمون التعليم وطرائقه وو�سائله .وكذلك
حمتوى املنهج الدرا�سي وامل�صادر امل�ستخدمة يف تطبيقه العداد نظام تربوي– تعليمي يتما�شى ومتطلبات ع�صرنا الراهن.
�سد بع�ض النق�ص احلا�صل بالأبنية املدر�سية بتوفري كرفانات ،وهي خطوة غري ناجحة ،لكونها ال تعد مكانا طبيعيا �صاحلا للدرا�سة والتدري�س.
عدم وجود قاعات ريا�ضية يف �أغلبية املدار�س ،ويف حال توفرها يتم ا�ستغاللها يف �أغرا�ض ك�أخرى كتحويلها �إىل خمازن .كما ال توجد خمتربات للدرو�س العلمية
مزودة ب�أدوات االختبار التقليدية و و�سائل الإي�ضاح.
عدم وجود مدار�س يف املناطق البعيدة �أو النائية ،كما ال تتوفر و�سائل نقل على ح�ساب الدولة لنقل الطلبة �إىل املدار�س البعيدة عن منازلهم.
قدم ت�صاميم الأبنية وعدم توافقها مع التطور الع�صري الذي طر�أ على هند�سة الأبنية واملغاالة يف تكاليفها التعجيزية.
ِ
الكثري من بنايات املدار�س �شيدت من دون �إن�شاء �أ�س�س لها ،مما �أدى �إىل �سرعة تهالك �إن�شاءاتها.
العديد من املدار�س يف املناطق الريفية ما زالت ملكيتها عائدة �إىل املالك من الفالحني ،فيما ت�ستمر وزارة الرتبية مبطالبة الأهايل بالتربع بالأر�ض لبناء املدار�س.
القرارات االرجتالية اخلاطئة يف هدم وبناء املدار�س.
احلاجة �إىل وجود جلنة خمت�صة يف الأبنية املدر�سية.
الف�ساد املايل يف بناء املدار�س ،فقد �أ�شارت درا�سات �أن بناء مدر�سة منوذجية تتكون من ( � ) 24صفا تكلف احلكومة ( ) 1,200,000,000 _ 1,000,000,000
دينار ،ب�سبب تعاقد الوزارة مع �شركات غري كفوءة ومببالغ خيالية ت�صل �إىل ثالثة �أ�ضعاف ومبدد �إجناز طويلة وغري حمددة.
املالكات التدري�سية:

عدم كفاية �أعداد املعلمني يف اخت�صا�صات تدري�سية عدة ،خ�صو�ص ًا مع �إحالة كبار ال�سن على التقاعد.
�ضعف امل�ستوى املعا�شي للتدري�سيني.
يعاين الأ�ساتذة من توا�ضع خرباتهم التي ال ترقى �إىل م�ستوى خربات وتطور املحيط الرتبوي يف الدول املجاورة وال�شقيقة.
عدم تفاعل �إدارة املدار�س مع عوائل الطلبة ،وعدم االهتمام بـ ( جمل�س الآباء ) ما ت�سبب يف عزل العوائل عن �إدارة املدر�سة والتعرف على م�ستوى �أبنائهم ،وما هي
واجباتهم جتاه املدر�سة وجتاه �أبنائهم.
ال يتلقى املد ّر�سون تدريبا على املناهج التي تعتمدها الوزارة قبل تدري�سها للطلبة.
ال يوجد م�شرفون مهنيون يف �أغلب املدار�س.
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تخلف طرائق التدري�س املتبعة.
ال تزال ثقافة النظام ال�سابق هي التي تهيمن على عقول وثقافة املدر�سني واملعلمني.
واقع الطلبة والتالميذ يف العراق:

�إن معدل عدد طالب ال�صف الواحد يف املدار�س النموذجية ( )30طالبا ،ويف املقابل يرتاوح عدد طالب ال�صف الواحد يف املدار�س العراقية عموم ًا (� 50إىل 80
طالبا) وي�صل يف بع�ض الأحيان يف املناطق ذات الكثافة ال�سكانية العالية �إىل (  120طالبا).
عدم ا�ستجابة الطالب للمعلومات التي يطرحها املعلم مع �شيوع ظاهرة الت�سرب املدر�سي..
قلة خربة وكفاءة التدري�سيني.
عدم توفر اخلدمات املنا�سبة.
عدم وجود و�سائل �إي�ضاح التي هي مهمة للطالب واملعلم.
الو�ضع الأمني بكل انعكا�ساته وت�أثرياته على الطالب واملدر�س.
ت�أثري الواقع االقت�صادي للعوائل على نف�سية الطالب.
تخلف �آليات التعليم وطرائق التعلم ،واملعاملة التي يتعر�ض لها الطلبة من قبل الأ�ساتذة.
واقع وزارة الرتبية:

الرتكة ال�سيئة التي ورثت من النظام ال�سابق وعلى جميع الأ�صعدة.
املحا�ص�صة ال�سيا�سية التي �أدت �إىل تردي واقع التعليم ب�سبب تغييبها ملعايري الكفاءة والنزاهة يف �إ�شغال املنا�صب الإدارية العليا والدنيا ،وتغليب معايري الوالء
احلزبي والطائفي.
خم�ص�صات املنا�صب يف وزارة الرتبية ال تخ�ضع ل�ضوابط �صحيحة.
ت�ضم متخ�ص�صني تربويني.
اللجنة الربملانية يف جمل�س النواب ال ّ
قدم املناهج الرتبوية والتلك�ؤ يف حتديثها وجتديدها مبا يتنا�سب والتطور العلمي.
واقع املدار�س الأهلية:

تعد جتربة املدار�س الأهلية �سابقة جيدة يف واقع التعليم يف العراق و ّفرت فر�صة لأ�صحاب الدخل اجليد �أن ي�سجلوا �أبناءهم يف هذه املدار�س ،التي خففت العبء على
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املدار�س احلكومية ،وقد �أ�شارت �إحدى الإح�صائيات الر�سمية �إىل وجود (  ) 530مدر�سة �أهلية يف عموم العراق موزعة بني مدر�سة ابتدائية ومتو�سطة و�إعدادية .تواجه
املدار�س الأهلية حتدي ًا كبري ًا وهو عدم تعاون وزارة الرتبية يف تذليل العقبات �أمام امل�ستثمرين لفتح اكرب عدد ممكن من املدار�س.
�أ�س�س بناء الواقع الرتبوي يف العراق
تنه�ض عملية بناء �أ�س�س �سليمة ومرتكزات قوية للرتبية والتعليم يف العراق على معاجلة ما �سبق طرحه من حتديات ومعوقات ،وتقع هذه املعاجلات �ضمن ما يلي-:
�أوال /الأبنية املدر�سية:
توفري �أبنية مدر�سية كافية وذلك من خالل تخ�صي�ص ميزانية لهذه الأبنية �ضمن املوازنة ال�سنوية للوزارة� ،أو تخ�صي�ص مبلغ دوالرين من م�شروع البرتودوالر لبناء
املدار�س وهذا �سيوفر ح�سب متخ�ص�صني مبالغ لبناء (  ) 1,200مدر�سة �سنوي ًا.
اطالق حملة وطنية �شاملة لبناء  17500مدر�سة من خالل م�شروع حكومي يف الزام ال�شركات النفطية املتعاقد معها على تبني هذا امل�شروع مقابل ح�صة من النفط
وخالل اخلم�س �سنوات القادمة.
اعتماد املعايري التخطيطية يف ت�شييد الأبنية املدر�سية �ضمن املحالت ال�سكنية كم�ؤ�شر على كفاءة الأداء يف تنفيذ خطط الأبنية املدر�سية.
منح ال�سلطات املحلية يف املحافظات التخ�صي�ص املايل وال�صالحيات مبا ي�ؤهلها لإنهاء ظاهرة املدار�س الطينية على وفق برنامج زمني ال يتجاوز الثالث �سنوات.
دعم وزارة الرتبية باملخ�ص�صات الالزمة ل�شراء الأرا�ضي من �أجل �إن�شاء املدار�س التي تغطي احلاجة الفعلية ،فالعراق بحاجة �إىل  5000مدر�سة على الأقل.
اعتماد خطة عاجلة للتمويل والتنفيذ ،و�إحدى الآليات املنا�سبة لتوفري الأموال الالزمة لذلك هو �أن تخ�ص�ص احلكومة دوالرين من كل برميل نفط يباع وبهذا حت�صل
وزارة الرتبية على  6ماليني دوالر يف اليوم ما ميكنها خالل عام واحد فقط من بناء  2000مدر�سة وح�سب املوا�صفات العاملية.
اعتماد التعليم االلكرتوين كواحد من �أهم ال�ضروريات الع�صرية التي يجب امل�سارعة يف تطبيقها ،حيث ميكن البدء بتطبيقه عن طريق �أخذ مناذج ع�شوائية بواقع
 100مدر�سة من كل حمافظة تخ�ضع للتعليم االلكرتوين وقيا�س نتائجه.
�إخالء قاعات الرتبية الريا�ضية التي ت�ستخدم كمخازن يف املدار�س واالهتمام باجلانب الرتويحي للطالب.
بناء مدار�س يف املناطق املفتوحة وتوفري و�سائل نقل للطالب للو�صول �إليها.
اعتماد ت�صاميم هند�سية حديثة لبناء املدار�س.
�شراء الأرا�ضي التي �شيدت عليها مدار�س يف زمن النظام ال�سابق يف املناطق الريفية من الفالحني.
�إعادة بناء املدار�س التي مل ت�شيد على �أ�سا�س هند�سي �صحيح لتاليف تعر�ض حياة الطالب للخطر.
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ت�شكيل جلان هند�سية خمت�صة يف وزارة الرتبية للإ�شراف على بناء املدار�س والت�صاميم التي تنطبق عليها املوا�صفات العاملية.
اعتماد �شركات معروفة ذات جتربة يف بناء وت�شييد الأبنية املدر�سية.
أرا�ض لبناء املدار�س ب�أ�سعار منا�سبة ت�سهل جذب امل�ستثمرين وت�شجعهم على اال�ستثمار
امل�ساهمة يف بناء املدار�س الأهلية من خالل تقدمي ت�سهيالت م�صرفية وتوفري � ٍ
يف قطاع التعليم.
ت�سهيل �إن�شاء مدار�س ابتدائية وثانوية �أجنبية يف العراق.
ثانيا /املالكات التدري�سية:
االهتمام اجلاد والفاعل باملعلم من جميع النواحي االقت�صادية ،االجتماعية ،العلمية ،وتوفري م�ستلزمات احلياة املعا�شية ومبا ي�سهم يف �ضرورة وجود معلم مبدع
ومنوذج يف ال�سلوك والت�صرف.
االهتمام اجلدي ب�إعداد املالكات التدري�سية ل�سد النق�ص احلا�صل ب�سبب �إحالة كبار ال�سن على التقاعد .و�أن تتم عملية الإعداد على �ضوء التطور احلا�صل يف العملية
الرتبوية وطرائق التدري�س احلديثة.
�إعداد مالكات تدري�سية متخ�ص�صة يف علم النف�س الرتبوي لالهتمام باحلالة النف�سية للطالب.
�إر�سال املالكات التدري�سية واللجان امل�شرفة الرتبوية ببعثات �إىل دول املنطقة والعامل لالطالع على تطور الواقع التعليمي فيها وك�سب اخلربات والتجارب.
تفعيل وتطوير التوا�صل بني البيت واملدر�سة ومتتني عالقة املدر�سة باملجتمع .عرب بناء ج�سور العالقة بني �إدارة املدار�س وعوائل الطلبة ،واالهتمام بـ (جمل�س الآباء)
كحلقة و�صل بني �إدارات املدار�س وعوائل الطالب.
�إدخال املالكات التدري�سية يف دورات تدريبية على املناهج قبل اعتمادها ب�صورة ر�سمية يف الدرا�سة.
رفع كفاءة امل�شرفني الرتبويني و�ضرورة اكت�ساب اخلربة والقدرة على الإ�شراف والتوجيه لإ�صالح الواقع التعليمي والوقوف على معوقات العملية الرتبوية .و �إ�ضافة
الكفاءات العلمية من حملة ال�شهادات العليا �إ�ضافة �إىل اخلربة املوجودة لدي امل�شرفني والرتبويني االخت�صا�صيني يف املديريات العامة للرتبية.
التو�سع يف التعليم الأهلي ،كرافد م�ساعد للدولة التي ميكن �أن تتفرغ لل�شرائح االجتماعية غري القادرة على هذا النوع من التعليم من جهة ،مع �إمكانية كبح جماح
التدري�س اخل�صو�صي من جهة �أخرى .مع مراقبة املناهج اخلا�صة باملدار�س الأهلية مبا يتفق مع منهاج وزارة الرتبية والت�أكيد على جودة املنهاج.
ثالثا/الطلبة والتالميذ:
االهتمام باجلانب النف�سي للطالب من خالل تقدمي درا�سات نف�سية متخ�ص�صة تناق�ش اجلوانب النف�سية للطالب ومراعاة الظروف املحيطة بهم،وحتديد الظواهر
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ال�سلوكية بني الطلبة والتعاون على معاجلتها.
مراعاة عدد الطالب يف ال�صفوف بزيادة عدد الأبنية املدر�سية.
توفري املناخات املنا�سبة للطالب داخل املدر�سة من �أجل التخل�ص من ظاهرة العزوف عن املدر�سة واالهتمام باجلوانب الرتفيهية ودرو�س الريا�ضة.
توفري و�سائل الإي�ضاح املنا�سبة واملختربات العلمية التي ت�سهم هي الأخرى يف ترغيب الطالب باملدر�سة ورفع م�ستواه العلمي.
توفري الأمن داخل املدر�سة وخارجها للم�ساهمة يف عدم عزوف الطالب وا�ستقرار حالتهم النف�سية.
عدم �إرهاق ميزانية ذوي الطلبة بالطلبات غري ال�ضرورية وتوفري م�ستلزمات الدرا�سة باملجان حيث يكلف التلميذ يف املرحلة االبتدائية الدولة  1000دوالر �سنوي ًا
ويكلف �أكرث بالن�سبة للطالب يف املرحلة الثانوية واجلامعة ،فلو خ�ص�صت الدولة ن�صف هذا املبلغ واعتربت �أن �أية مدر�سة �أو كلية توفر موا�صفات معينة ف�إنها �ستتحمل
ن�صف نفقة الطلبة ف�سي�شجع ذلك القطاع الأهلي على اال�ستثمار يف املدار�س واملعاهد واجلامعات .و�سيخفف العبء عن موازنة الدولة ويف نف�س الوقت عن العوائل.
�إعداد مناهج علمية مب�سطة ت�ساعد الطالب على التفاعل من الدرو�س واالبتعاد عن املناهج ال�صعبة التي تخلف حالة نفور لدى الطلبة.
تفعيل ال�سياقات التي تهدف �إىل البناء الرتبوي ،ومنها توجيه املنظمات املدنية �إىل �إقامة فرق ريا�ضية وفنية وثقافية متعددة و�إقامة الدورات يف خمتلف الألعاب
وا�ستقطاب ال�شباب غري املنتظمني باملدار�س الذين هم �ضمن املحلة.
الت�أكيد على التغذية املدر�سية يف ريا�ض الأطفال ودور احل�ضانة واملدار�س االبتدائية ملعاجلة النق�ص الغذائي املوجود عند العوائل الفقرية.
رابعا /و�سائل وطرائق التعليم:
�إعادة النظر يف املناهج والتدقيق يف حمتواها ،ويف الطرائق و�أ�ساليب التقومي والو�سائل وجتديدها وجعلها مواكبة لع�صر العوملة.
اعتماد النظرية احلديثة يف التعليم والقائمة على �أن �أ�سلوب التدري�س ،و يتكون من (طريقة يف التفكري ،منهج يف العمل� ،أ�سلوب يف حل امل�شكالت).
غر�س مبد�أ التعليم الذاتي يف نف�س املتعلم والتفكري الناقد ل�سلوكيات حياته اليومية.
ا�ستحداث نظام املواد االختيارية ،بدء ًا من ال�صف اخلام�س االبتدائي كي ت�ساعد الطلبة على حتديد اختياراتهم امل�ستقبلية يف املراحل الأعلى يف الثانوية والتعليم
اجلامعي.
التم�سك بالرتاث وقيم املجتمع ومبادئه الأ�صيلة ،فالتعليم هو الو�سيلة الفعالة لتغيري هيكل املجتمع وهوية �أفراده و�سماته الثقافية.
تفعيل دور اال�شراف الرتبوي والإ�شراف االخت�صا�صي و�إعادة احياء املديرية العامة لال�شراف الرتبوي.
االهتمام بالن�شاطات الال�صفية (الفنية ـ الريا�ضية والأدبية).
116

Electoral program 2014

خام�سا /تو�سيع القنوات التعليمية:
العمل على تو�سيع التعليم امل�سائي لأجل توفري فر�ص التعليم ل�شريحة �أ�صحاب العمل غري القادرين على االلتحاق بالتعليم ال�صباحي.
ت�شريع قانون ملزم مبحو الأمية لعامة ال�شعب غري املتعلمني الذين مل تتوفر لهم فر�ص التعليم من خالل م�شروع وطني كبري (حملة وطنية).
الت�أكيد على فتح مراكز التطوير والتدريب يف كل حمافظة من حمافظات العراق وعدم اعتبارها مركزية يف بغداد مع توفري كادر علمي متخ�ص�ص.
االهتمام بالتعليم املفتوح و�سن ت�شريع ي�شجع عليه يعرتف ب�شهاداته بتوفري امل�ستلزمات املطلوبة كما تفعل اليوم جميع دول العامل تقريب ًا ,وو�ضع �أ�سا�سيات ومناهج
عمل تتما�شى و�أهمية احلفاظ على املنهج العلمي ال�سليم ،ون�ؤكد هنا �ضرورة دعم الكلية الرتبوية املفتوحة وتطوير �أدائها الوظيفي.
الت�أكيد على املكتبة املدر�سية وتدعيمها بالكتب احلديثة.
و�ضع �ضوابط جديدة ملدار�س املتميزين وكلية بغداد تقوم على اعطاء ن�سبة معينة ملعدل االمتحان الوزاري يف القبول.
الت�أكيد على مدار�س اليافعني وتفعيلها لتغطية اكرب عدد من اليافعني.
�إن�شاء �شبكة متكاملة من ريا�ض الأطفال وبالتعاون بني القطاع العام واخلا�ص ،وتوفري املحفزات القانونية واملادية لت�شمل كل الأطفال يف عمر ما قبل املرحلة
االبتدائية.
�إ�صالح التعليم العايل
منذ بدء الثمانينيات ،برزت مالمح الرتاجع يف �أداء التعليم العايل يف العراق بعد �أن قطع �شوط ًا مهم ًا يف مفا�صل حيوية من حمو الأمية والتعليم املجاين والتو�سع
يف الدرا�سات العليا داخل وخارج البالد ،كل هذه اخلطوات بد�أت ت�أخذ م�سارا ارتداديا يف تراجع �سلبي بفعل حروب ثماين �سنوات مع �إيران ،زجت فيها كوادر التعليم
العايل والرتبية يف �ساحات القتال �أو يف �إ�شاعة جو احلرب والدمار يف مرافق التعليم وما يرتتب على ذلك من اثار مبا�شرة يف م�ستوى الأداء الوظيفي ،وبالتايل كفاءة
املخرجات .وازداد الو�ضع �سوء ًا مع �إطاللة الت�سعينيات ،باحتالل الكويت ثم حرب اخلليج الأوىل وما تعر�ض له العراق من فر�ض حل�صار �شامل ،مما جعله بلدا منعزال
عن العامل منذ عام  .1991وكان من الطبيعي �أن يت�أثر قطاع الرتبية والتعليم ب�شكل كبري بهذه التداعيات ،حيث انقطع عن التطور العاملي يف خمتلف مفا�صل املعرفة
الإن�سانية ،ومما زاد الأمر �سوء ًا تلك القيود التي فر�ضت على حركة التدري�سيني وطالب العلم والباحثني �سواء يف ال�سفر خارج البالد �أو يف ا�ستخدام الأجهزة احلديثة،
ومنها احلا�سوب واالنرتنت والأقمار ال�صناعية التي كان ا�ستخدامها حمدودا جدا ،ويف جماالت حمددة� ،إ�ضافة �إىل الو�ضع املعا�شي املرتدي للكادر التدري�سي.
امل�شاكل واملعوقات
تتج�سد هذه امل�شاكل من خالل جمموعة ظواهر متثلت وب�شكل رئي�س يف-:
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االفتقار �إىل �سيا�سة وا�ضحة للتعليم العايل �ضمن تخطيط ا�سرتاتيجي بعيد املدى قائم على العمل امل�ؤ�س�ساتي يف الوزارة.
االعتماد على الإمكانات الذاتية التي بد�أت ت�ستهلك تدريجيا مبرور الزمن �إزاء حاالت التجديد املحدودة جدا يف الكوادر التدري�سية.
اعتماد حالة التو�سع الكمي يف �سيا�سة القبول للتعليم العايل ،مع فتح جامعات وكليات اعتماد ًا على ما هو متوفر من كوادر تدري�سية دون االهتمام باجلانب النوعي
يف كفاءة ه�ؤالء التدري�سيني.
تراكم العاطلني من خريجي اجلامعات ،لعدم مواكبة التعليم اجلامعي ملتطلبات فر�ص العمل اجلديدة.
تكرار �صدور قرارات �إلغاء ترقني القيد.
تعدد قنوات القبول يف الدرا�سات العليا وتنوعها بني �سنة �إىل �أخرى.
�سيادة النمطية يف املناهج بني اجلامعات وا�ستمرارية طرق التدري�س التقليدية القائمة على التلقني واحلفظ ،والتباط�ؤ الوا�ضح يف مواكبة تقنيات التعليم.
ا�ضطرار الكثري من الطلبة اىل ترك مقاعد الدرا�سة ب�سبب الظروف املعا�شية لهم ولعوائلهم.
برنامج العمل لتطوير التعليم العايل
�إن النهو�ض بواقع التعليم العايل يتطلب العمل على عدة م�ستويات تبد�أ من �إعادة الهيكلية الإدارية لقطاع التعليم العايل ،والنظر يف الفل�سفة املتبعة يف تعليم الطلبة،
ف�ضال عن اعتماد حزمة من الإجراءات وال�ضوابط و ال�صياغات على م�ستوى املالكات التدري�سية و�إجراءات القبول وعمل امل�ؤ�س�سات والهيئات الرتبوية.
�إعادة هيكلة الأداء الوظيفي للجامعات العراقية
البد �أن تبد�أ اجلامعات العراقية (مبا يف ذلك امل�ؤ�س�سات التعليمية الأخرى مثل اجلمعية العراقية للحا�سبات واملعلوماتية واملجل�س العراقي لالخت�صا�صات الطبية)،
ويف ظل التحوالت الراهنة يف العراق� ،أن تبد�أ مبمار�سة نوع من الالمركزية يف �إدارة �ش�ؤونها العلمية والإدارية واملالية ،ويف اخت ــيار هيئاتها التدري�سية ومدخالتها من
الطلبة ومناه ــجها وبرامــجها وتق ــنيات �أدائها الوظيفي .وبالتايل حتديد �أهدافها و�سياقات عملها على وفق �سيا�سة التعليم العايل يف العراق.ويتحقق ذلك من خالل
املنطلقات التالية-:
 .1اعتماد ا�ستقاللية اجلامعات كمرجعية د�ستورية باعتباره خيار ًا حا�سم ًا وا�سرتاتيجي ًا ،وم�س�ؤولية عاجلة بحكم التغريات الراهنة يف االقت�صاد الوطني نحو
الالمركزية ،على وفق تخطيط ا�سرتاتيجي لعمل الوزارة واجلامعات ،مبا يف ذلك �إعادة النظر يف القوانني والتعليمات ذات العالقة.
 .2منح اجلامعات ،كخطوة �أوىل يف طريق ا�ستقالليتها ،الالمركزية الإدارية والعلمية ،مبا يف ذلك و�ضع �آليات قبول الطلبة وانتقائهم وفق التخ�ص�صات بناء على
احتياجات املحافظات من حيث الكم والنوع ،و�ضمن �ضوابط �ضامنة للر�صانة العلمية ،وما يت�ضمن ذلك من �إلغاء للقبول املركزي يف الوزارة.
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� .3إن�شاء جمل�س �أعلى للجامعات العراقية متا�شيا والتوجهات الدميقراطية بغية ف�سح املجال �أمام اجلامعات لأخذ دورها الكامل يف ر�سم �سيا�سة التعليم العايل
يف البالد.وهو ما تتيحه املادة (� -114ساد�سا) من الد�ستور لت�شكيل جمل�س �إداري م�شرتك بني ال�سلطات االحتادية وال�سلطات املحلية (�أقاليم �أو حمافظات) ينه�ض
ت�شكيال �إداريا-علميا ي�أخذ على عاتقه مهام �إدارة التعليم العايل يف البالد ،وبالتن�سيق مع ال�سلطات االحتادية وفقا لآليات عمل تنظم بقانون.
 .4ت�شجيع اال�ستثمار اخلا�ص ،وبالذات املحلي ،يف التعليم الأهلي ا�ستنادا �إىل �سيا�سة التعليم العايل يف العراق وبذلك نحقق ا�ستثمارا اقت�صاديا يف املوارد املالية
املتاحة ويف رفع كفاءات املوارد الب�شرية العلمية غري الراغبة يف العمل �ضمن القطاع احلكومي .وتدار امل�ؤ�س�سات التعليم الأهلية عرب جمال�س خا�صة.
 -5االهتمام ب�صيغة العقد يف اخلدمة اجلامعية بدل اخلدمة الدائمة� ،أي التعاقد مع �أ�شخا�ص على �أ�سا�س الكفاءة يف �أداء املهام التدري�سية والعلمية.
 -6الأخذ بالأ�س�س العلمية ال�صحيحة يف اختيار القيادات العليا يف التعليم العايل( وكالء الوزارة ومدرائها العامني ور�ؤ�ساء اجلامعات والعمداء ور�ؤ�ساء الأق�سام
العلمية ) واالبتعاد عن �أي �أ�س�س �أخرى يف االختيار.
�آليـــات مقرتحة يف تطبيق الالمركزية
يتطلب تفعيل نظام ال مركزي يف الإدارة االعتماد على �أ�صحاب امل�ؤهالت واخلربة العالية ،مع الرغبة اجلادة والإخال�ص .ولأجل �أن تثمر جتربة الالمركزية املقرتحة
نتائج �إيجابية م�ؤثرة و ح�صر �أية �سلبيات مرافقة لعملية التحول فال بد من الأخذ بالآتي:
املقرتح الأول :يبد�أ تطبيق هذا النظام على مراحل بعد اختيار عدد من اجلامعات امل�ؤهلة بعناية و وفق ًا ال�ستكمال املتطلبات ال�ضرورية الواجب توفرها لت�سلم الإدارة
الذاتية� ،سواء على م�ستوى الكلية �أو على م�ستوى اجلامعة .و�أن ي�ؤخذ بنظر االعتبار قدم اجلامعة و�إمكانياتها الإدارية والفنية والعلمية؛ فهناك جامعات عريقة �أ�س�ست
�آليات عمل يف كادرها وم�ؤ�س�ساتها التعليمية مثل :جامعات بغداد ،التكنولوجية ،الب�صرة ،املو�صل ،الكوفة ،وميكن �أن ت�شكل هذه اجلامعات املرحلة الأوىل يف تطبيق هذا
الربنامج املقرتح لتدر�س بعد عامني هذه التجربة درا�سة وافية وم�ستفي�ضة ومن خمتلف اجلوانب املالية والإدارية والتعليمية التي مت اتخاذها وتنفيذها ،وانعكا�ساتها
على م�ستوى �أداء الطلبة وحت�صيلهم العلمي وم�ستوى م�شاركة املجتمع املحلي بجميع فعالياته وم�ساهمته يف العملية التعليمية .لينتقل يف حال الت�أكد من جناحها �إىل
املرحلة التالية وهي تعميم التجربة على اجلامعات الأخرى.
املقرتح الثاين :ت�شكيل فريق مركزي مكون من الإداريني والأ�ساتذة ليتولوا عملية المركزية القطاع التعليمي ،ويكون له كامل ال�صالحيات يف اتخاذ القرار ،وحتديد
اجلامعات التي �ستكون م�شمولة يف النظام الال مركزي وب�أي �شكل وعلى �أي م�ستوى ،وتحُ دد ال�شروط واملتطلبات الواجب توفرها لتطبيق الالمركزية ..وحتدد ال�صيغة
التنظيمية لهذا الفريق مببادرة من التعليم العايل والبحث العلمي بالت�شاور مع اجلامعات ،ومع مراعاة مبادئ املرونة والفعالية والتوفيق بني ا�ستقاللية اجلامعات
واالن�سجام الكلي لتوجهات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي� .إن جناح مهمة هذه اللجنة �أو فريق العمل املركزي يعتمد بالدرجة الأوىل على ح�سن اختيار �أع�ضائها،
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الذين يجب �أن يتوفر لديهم م�ستوى عال من املهارة الفنية والتنفيذية ،و�أن يكونوا على معرفة تامة بالنظام التعليمي ،وم�ؤيدين للدميقراطية مبفهومها ال�شامل،
ومقتنعني ب�أن نظام الالمركزية هو النظام الأكرث فعالية يف حت�سني نوعية التعليم.
املقرتح الثالث� :إخ�ضاع نظام التعليم والبحث العلمي برمته للتقومي (قيا�س اجلودة يف التعليم) .وي�ستند هذا التقومي� ،إ�ضافة �إىل درا�سات التدقيق التنظيمي :املايل
والإداري� ،إىل التقومي الذاتي لكل م�ؤ�س�سة تعليمية ،و�إىل اال�ستطالع الدوري لآراء الفاعلني يف املجتمع و�شركائهم يف جماالت العمل باعتماد �أنظمة �إدارة اجلودة
ال�شاملة  ،TQMو�أن تقوم الوزارة بو�ضع تقرير �سنوي حول و�ضعية النظام و�آفاقه امل�ستقبلية ،على �ضوء التقومي �أعاله ،يقدم هذا التقرير �أمام جمل�س النواب ،مع
النظر يف �إمكانية ن�شر خال�صة التقارير املذكورة �أعاله على الر�أي العام على امل�ستويني الوطني والإقليمي ،ليتم اتخاذ القرار على �ضوئها.
�إعادة النظر يف فل�سفة التعليم العايل
(العمل  +املعرفة)
�إن �أوىل متطلبات الإ�صالح يف قطاع التعليم العايل هو �ضرورة �إعادة النظر يف فل�سفة اجلامعة و�أهدافها وتقنياتها ويف ثالثة م�سارات رئي�سة:
امل�سار الأول :و�ضع �إ�سرتاتيجية جديدة للتعليم العايل ت�أخذ بنظر االعتبار ا�ستحقاقات اقت�صاد املعرفة وعوملة التعليم العايل يف جانبيه امل�ؤ�س�سي واالقت�صادي لإنتاج
منظومة �سلوكية ايجابية للمجتمع من خالل تبني خارطة طريق للتحديث .هذه اخلارطة ت�ستند على حتقيق ال�شراكة ما بني الدولة (ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية)
لتحديد مكونات التوجه اال�سرتاتيجي لن�شاط قطاع التعليم ومتطلبات قطاع الأعمال ،لتحديد احتياجات �سوق العمل؛ التقدير الكمي والنوعي الحتياجات املجتمع.
امل�سار الثاين :اعتماد نهج عمل لتحقيق الإ�سرتاتيجية الوطنية العامة لإ�صالح املنظومة امل�ؤ�س�ساتية للتعليم ،التي مت التو�صل �إليها يف امل�سار الأول ،والذي ميكن تنفيذه
من خالل تلك ال�شراكة  ،يف م�شروع وطني لإ�صالح التعليم واملتمثل يف اقرار قانون جديد للوزارة وعلى وفق روح ون�ص الد�ستور العراقي.
امل�سار الثالث :منح الأق�سام العلمية ،على �أ�سا�س الالمركزية املمنوحة للجامعات ،بالتعاون املبا�شر مع املنظمات العلمية وامل�ؤ�س�سات الأكادميية الدولية لتطوير
وتعميق م�سارها العلمي .هذه امل�سارات الثالثة ت�ستند اىل فل�سفة �أن اجلامعة لي�ست فقط م�ؤ�س�سة مهمتها املعرفة  Knowledgeوالبحث العلمي ،و�إمنا هي �أي�ضا
حقل عمل ( ،)workحيث �أن:
خمرجات التعليم يفرت�ض �أن تتالءم مع حاجات املجتمع لكي يتما�شى مع الإمكانيات املتاحة (املادية منها والب�شرية) .ويف نف�س الوقت تلبية �سوق العمل (فر�ص
العمل املتاحة).
مدخالت العملية التعليمية من طلبة وباحثني يفرت�ض �أن تتما�شى مع الطاقة اال�ستيعابية لهذه اجلامعة �أو تلك ،و�أن �أي خلل يف ذلك �سيرتتب عليه نتائج عك�سية يف
نوعية املخرجات وكفاءتها ،وهو ما تعانيه جامعاتنا ،ومنذ �سنوات طويلة.
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وهذا يتطلب تفعيل العالقة بني التدري�سيني والطلبة من جهة واملجتمع املحلي من جهة �أخرى ،وكذلك �إ�شراك املجتمع املحلي وتنظيماته يف حتديد ال�سيا�سة التعليمية
و�إدارة النظام التعليمي� ..إن هذا التن�سيق هو من مهمة ر�ؤ�ساء اجلامعات وعمداء الكليات الذين �سيعملون جاهدين على تدعيم وتقوية هذا التن�سيق ،وبهذا اخل�صو�ص
تعترب الالمركزية الطريق ل�ضمان:
ت�شجيع ال�سكان على امل�شاركة يف �صنع القرار حول التعليم باجتاه تعزيز املمار�سة الدميقراطية من خالل امل�شاركة والتعاون.
حتفز على املبادرة والإبداع.
حل امل�شكالت التي تعاين منها اجلامعة يف املكان الذي تتولد فيه.
تطوير وا�ستخدام خدمات تقنيات املعلومات واالت�صاالت يف م�ؤ�س�سات الرتبية والتعليم العايل والطموح للتحول نحو املدر�سة االلكرتونية واجلامعة االلكرتونية.
الت�أكيد على �إخ�ضاع م�ؤ�س�سات التعليم العايل �إىل نظم اجلودة واالعتمادية الدولية واعتبارها من املهام الأ�سا�سية لعمل وتقييم اجلامعات العراقية لل�سنوات اخلم�س
القادمة.
معاجلات لتطوير العملية التدري�سية
للرقي بواقع التعليم العايل و تطويره يتبنى ائتالف املواطن �إجراءات املعاجلة التالية لنواحي اخللل والق�صور يف هذا القطاع ،على م�ستوى مالكاته التدري�سية
والنهو�ض ب�أداء واجباتها ورفع كفاءتها ،وعلى م�ستوى تهيئة ال�سبل الكفيلة بتطوير العملية التدري�سية و حتقيق مبتغى الطالب وحتقيق طموحاته ،وكما يلي:
املالكات التدري�سية:

اعتماد �ضوابط الكفاءة وقوة ال�شخ�صية والقدرة على احلوار ونقل املعلومة وعدم االكتفاء بال�شهادة فقط ،من خالل جلنة مركزية للتعيني يف كل جامعة وهيئة املعاهد
الفنية.
و�ضع برنامج متكامل يف تطوير كفاءة التدري�سيني اللغوية والعلمية يف دورات تطويرية خارج العراق ال تقل عن ثالثة �أ�شهر.
تفعيل التفرغ العلمي �ضمن مديات زمنية �أق�صر ال تتجاوز الأربع �سنوات يف جامعات ر�صينة تخ�ضع �إىل موافقة جمل�س اجلامعة.
االبتعاد عن فر�ض �سياقات �إدارية تقيد الأ�ستاذ اجلامعي وقدرته يف الإبداع �سواء كان على م�ستوى اال�شراف �أو التدري�س.
تفعيل البحث العلمي وت�شجيع التدري�سيني والباحثني ور�صد التمويل اخلا�ص له ،ومبا ي�ضمن كفاءة التنفيذ ودميومته.
تفعيل �آليات منح اجلوائز التقديرية ال�سنوية كم�سابقات بحثية �أو �أن�شطة علمية متنوعة.
تفعيل برنامج البعثات البحثية لي�شمل كافة طلبة الدكتوراه ،مع الرتكيز على اجلامعات الر�صينة ومتديد مدة العمل به يف امكانية �إكمال البحث يف هذه اجلامعات
عن طريق اتفاقيات خا�صة.
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اال�ستحداث والقبول:

�ضرورة �إعادة النظر يف التو�سع الأفقي الراهن يف فتح الكليات واجلامعات واعتماد املعايري العلمية يف توفر الكادر التدري�سي وباملراتب العلمية املن�صو�ص عليها يف
التعليمات (�أ�ستاذ م�ساعد� ،أ�ستاذ) والعدد املطلوب من حملة �شهادة الدكتوراه.وكذلك يف مدى وفرة الأبنية والأجهزة وم�ستلزمات اال�ستحداث.
التقليل قدر الإمكان من ا�ستحداث الكليات �أو املعاهد يف التخ�ص�صات املماثلة يف اجلامعات املجاورة ،والرتكيز على التخ�ص�صات يف حافات العلوم وذات التعددية
يف التخ�ص�ص ،ومبا ي�ضمن الر�صانة العلمية.
منح اجلامعات والهيئة �صالحية القبول يف الدرا�سات الأولية والعليا و�إلغاء القبول املركزي يف الوزارة ،على �أن يتم ذلك على وفق معايري علمية يتم حتديدها من
قبل جمال�س الأق�سام العلمية والكليات.
�إيقاف العمل بقرارات رفع ترقني القيد ،وخا�صة يف الدرا�سات العليا ،ومغادرة مثل هذه القرارات التي ت�ؤثر �سلبا يف امل�ستوى العلمي ،والتي رمبا كانت الظروف
ال�سابقة مربرا لها.
دعم الطلبة
• ا�ستفادة الطالب من اخلدمات التعليمية وفق ًا لقدراتهم وخرباتهم .كما �سيت�سنى للطالب الذين يعانون من ظروف مادية غري منا�سبة �أن ينالوا تعليمهم ب�صورة
جيدة.
• و�ضع نظام لالقرتا�ض لطالب اجلامعات احلكومية ميكنهم من تغطية م�صاريف الدرا�سة من العي�ش يف و�ضع مالئم ،وحتديد �أ�س�س ومبادئ �صرف امل�ساعدات
التي �ستقدم للطالب الفقراء.
• �إخ�ضاع املدار�س املهنية العليا التي تعمل على توفري عمالة و�سيطة لت�شريع قانوين جديد وفق برنامج معني ميكنها من تخريج عمالة و�سيطة م�ؤهلة ت�أهيال عاليا.
• �إن معرفة اللغات الأجنبية هامة جد ًا يف حوار الأفراد واملجتمعات والدول على م�ستوى العامل ،ولهذا البد من االهتمام بجودة تعليم اللغات الأجنبية وا�ستخدام
الو�سائل والإمكانات احلديثة يف طرق تدري�سها.
الأبنية اجلامعية:

و�ضع خطة بجدول زمني وخالل �سنتني لإكمال كافة املن�ش�آت اجلامعية التي هي قيد االجناز ويف كافة �أنحاء العراق .مع و�ضع �آليات للمتابعة واملحا�سبة للمق�صرين
يف اجلامعات �أو امل�س�ؤولني عن التنفيذ.
ال�شروع باعداد خطة متكاملة لإن�شاء “املجمعات اجلامعية” �ضمن املخططات الأ�سا�سية للمدن ،تت�ضمن بالإ�ضافة �إىل الأبنية اجلامعية جممعات �سكن لأع�ضاء
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الهيئة التدري�سية و�أبنية الأق�سام الداخلية للطلبة .و�أن حتدد مدة �سنتني الجناز هذه الدرا�سات ،على �أن يبا�شر يف تنفيذها خالل ال�سنوات اخلم�س الالحقة ،وبالتن�سيق
مع جمال�س املحافظات.
امللحقيات الثقافية:

اعتماد معايري علمية ومو�ضوعية يف اختيار امللحقني الثقافيني واملوظفني الإداريني �أهمها-:
�إتقان اللغة الأجنبية يف الدول التي يعمل فيها؛
�أن يكون حامال ملرتبة علمية ال تقل عن �أ�ستاذ م�ساعد �أو م�ضى على تعيينه كع�ضو هيئة تدري�سية مدة ال تقل عن ع�شر �سنوات؛
قوة ال�شخ�صية ومدى قدرته على الت�أثري يف بناء عالقات علمية مع اجلامعات يف الدول التي يعمل فيها.
يفتح الرت�شيح للراغبني خالل مدة منا�سبة وب�شفافية عالية على وفق ا�ستمارة معدة لهذا الغر�ض.
يتم انتقاء املر�شحني من قبل جلنة خا�صة ت�شكل لهذا الغر�ض بقرار وزاري على وفق �آلية يف االختيار يتم االتفاق عليها من قبل اللجنة� ،آخذين بنظر االعتبار ال�شروط
�أعاله.
التعليم الأهلي:

االهتمام بالتعليم الأهلي والت�أكيد على الر�صانة العلمية للكليات الأهلية ومتابعتها من قبل جلان وزارية متخ�ص�صة.
�إعادة النظر يف �شرط توفر ( )10من الكادر التدري�سي املتقاعد لال�ستحداث ،و�أن ي�شرتط بدال عن ذلك توفر  %50منهم للتعليم الأهلي.
ال�سماح يف التعاون العلمي بني اجلامعات احلكومية والأهلية مبا يف ذلك التدري�س والإ�شراف واملناهج واملختربات.
ت�سهيل �إن�شاء اجلامعات الأجنبية الر�صينة واملدونة عامليا يف فتح فروع لها يف داخل العراق على وفق املعايري العلمية ،مبا يخدم الواقع العراقي.
البعثات والعالقات الثقافية:
التوجه نحو اجلامعات وامل�ؤ�س�سات العلمية الأجنبية يف �إر�سال البعثات واالجازات الدرا�سية ومبا يتوافق مع حاجة البلد والتطور العلمي ،وخا�صة يف حافات العلوم
وبالذات؛ �أمريكا ،انكلرتا ،فرن�سا،كندا� ،أملانيا ،ا�سرتاليا ،ومبا ال يقل عن  1000فر�صة درا�سية �سنويا.
الرتكيز على “التو�أمة” بني اجلامعات العراقية واجلامعات الر�صينة يف العامل ،وفق خطة منهجية ت�ضمن حتقيق ذلك لكل جامعة ك�إحدى ال�ضرورات العلمية
املطلوبة للمرحلة املقبلة.
�ضرورة تفعيل االتفاقيات الثقافية املربمة بني جامعاتنا واجلامعات الأهلية ،وو�ضع برنامج زمني لتفعيل كل اتفاقية.
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ق�ضية الإ�صالح ال�سيا�سي
تناف�س من �أجل احل�صول على ثقة
يعترب ائتالف املواطن �أن ال�سيا�سة و�سيلة خلدمة املجتمع واملواطن ،و�أن العملية الدميقراطية هي م�س�ؤولية ولي�ست امتيازا ،فهي
ٌ
ال�شعب ،وهي بذاتها غاية �سامية و�شرف كبري� ،إن من �أولويات برنامج ائتالف املواطن �إعادة الثقة بالعملية ال�سيا�سية ،وتنقية البيئة ال�سيا�سية التي �شابها الكثري من
ال�شوائب واالنحرافات ،و�إخ�ضاع الهيئات ال�سيا�سية كافة �إىل درجة عالية من ال�شفافية والنزاهة الأخالقية واالجتماعية واملالية� ،إن التيارات وامل�ؤ�س�سات والأحزاب
ال�سيا�سية كافة هي م�ؤ�س�سات مدنية جمتمعية نابعة من تطلعات ال�شعب ،وت�سعى �إىل حتقيق رغباته املجتمعية� ،سواء ال�سيا�سية �أو االقت�صادية �أو الثقافية ،و�إن ال�سعي
للو�صول �إىل ال�سلطة هو من �أجل توجيه �آليات الدولة يف خدمة املجتمع الذي متثله ،ومن هذا املنطلق ف�إن ائتالف املواطن ي�ؤمن �إميانا عميقا ب�أن مهمة العمل ال�سيا�سي
هي نقل ق�ضايا ال�شعب وطموحاته �إىل جدول �أعمال الهيئات الت�شريعية والتنفيذية .ويتم�سك ائتالف املواطن ب�إرادة الأمة يف العمل ال�سيا�سي ،و�أن يكون ال�شعب هو
م�صدر ال�سيا�سات التي ينتهجها ،و�إىل ال�شعب تتجه الربامج التي يطبقها ،و�أن تكون حركته ال�سيا�سية مرتابطة ومتالزمة مع �إرادة ال�شعب و�آماله� ..إن النظام ال�سيا�سي
�أيا كان ال بد �أن مير مبراحل حتديث وتطوير من خالل التجربة ومن منظور ما متليه الظروف واملتغريات ،ويالحظ �أن النظام ال�سيا�سي للعراق اجلديد ما زال مير يف
طور من �أطوار الت�أ�سي�س وحماولة الرت�سيخ لثوابته الأ�سا�سية ،وقد �أفرزت التجربة خالل الأعوام املا�ضية �ضرورة �إجراء بع�ض الإ�صالحات والتفعيل لأجزاء مهمة ،كي
يكتمل بناء الدولة العراقية اجلديدة ،ويتم جتاوز الإخفاقات والإرباكات وت�شكيل منظومته املتكاملة ت�شريعيا وتنفيذيا.
تعزيز وتطوير الآليات الدميقراطية
يلتزم ائتالف املواطن يف برناجمه للمرحلة القادمة بالعمل على �إعادة الثقة واالحرتام �إىل العمل ال�سيا�سي وتعزيز الآليات الدميقراطية ،من خالل اخلطوات التالية:
• �إ�صدار قانون الأحزاب ال�سيا�سية وما يتوافق مع الد�ستور العراقي واحلريات العامة وال�شفافية والنزاهة.
• ت�شجيع امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية على اتباع املعايري الدميقراطية داخل هياكلها ،مما ي�سهم يف تر�سيخ الثقافة الدميقراطية داخل هذه امل�ؤ�س�سات ومن ثم تر�سيخها
يف املجتمع.
• تخفي�ض �سن الرت�شح لع�ضوية الربملان �إىل خم�س وع�شرين �سنة.
• توحيد القانون االنتخابي ملجال�س املحافظات واالنتخابات الربملانية ،وتثبيت ال�صيغة النهائية لقانون االنتخابات العام.
• ت�شجيع الأحزاب وامل�ؤ�س�سات والتيارات ال�سيا�سية على اعتماد مبد�أ االنتخابات الأولية التي ي�شارك فيها الأع�ضاء جميعا ،ك�أ�سا�س الختيار مر�شحيها لالنتخابات
العامة.
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• منع ا�ستغالل العمل ال�سيا�سي كو�سيلة للرتبح املادي.
• تقنني القيود الد�ستورية التي متنع مقا�ضاة النواب والوزراء ،و�إعادة تقييم ح�صانة النواب واالمتيازات التي يح�صلون عليها.
امل�سار الدميقراطي واملجتمع املدين
�إن ائتالف املواطن ي�ؤمن ب�أن الدميقراطية ممار�سة وثقافة ،و�أن النظام الدميقراطي �أ�سا�سه املواطن ولي�س الدولة ،فال قيمة لدميقراطية ال ي�شارك فيها ال�شعب
بفاعلية� ،إن الدميقراطية عملية �سيا�سية �إدارية تفاعلية ،تت�شكل فيها القوانني والت�شريعات مبوافقة ال�شعب من خالل ممثليهم يف الهيئات الت�شريعية كافة� .سواء على
م�ستوى احلكومات املحلية �أو امل�ستوى الوطني� .إن امل�سار الدميقراطي قائم على امل�ساواة بني املواطنني ،واجلميع �سوا�سية حتت �سقف القانون� ،إن التناف�س يعرب عن
جوهر الدميقراطية وو�سيلتها الفعالة يف خلق روح املفا�ضلة يف املجتمع ،والتناف�س الدميقراطي النزيه يو�صل من يح�صلون على الأغلبية �إىل ال�سلطة ،وتتحمل هذه
الأغلبية م�س�ؤولية �إدارة الدولة وت�شكيل احلكومة ،ولكن جوهر الدميقراطية �أن تكون الأغلبية مراعية حلقوق الأقلية ،و�أن الفوز ال يعني �أن تكون �إرادة الأغلبية مطلقة.
�إن املواطن هو حجر الزاوية يف امل�سار الدميقراطي ،وهو الأ�سا�س الذي ُتبنى عليه كل النتاجات التي تنتجها العملية الدميقراطية ،وللمواطن حق امل�شاركة يف عملية
�صنع القرار ،وهذه امل�شاركة هي التي تعرب عن التفاعل االيجابي بني احلكومة وال�شعب .وهذا يعني �أن حق امل�شاركة ال يعني فقط امل�شاركة باالنتخابات والت�صويت ،و�إمنا
يعني يف جوهره منح املواطنني الو�سيلة من �أجل �صياغة القرارات العامة وتنفيذها ومراقبتها .وي�سعى برنامج ائتالف املواطن �إىل تدعيم امل�سار الدميقراطي واملجتمع
املدين من خالل تطبيق ال�سيا�سات التالية:
ت�شجيع العمل ال�سيا�سي وتفعيل امل�شاركة ال�سيا�سية ،من خالل �إقرار قانون الأحزاب ال�سيا�سية وتو�سيع م�ساحة العمل ال�سيا�سي يف املجتمع.
تفعيل مبد�أ م�شاركة املواطنني يف الإ�شراف على الإدارة ومراقبتها ،عرب قانون حرية االطالع على الوثائق واملعلومات.
متثل احلكومات املحلية �أ�سا�س البناء الهرمي للدولة ،وحجر الزاوية يف نظام امل�شاركة الدميقراطية ،وي�سعى ائتالف املواطن �إىل تفعيل الت�شريعات الد�ستورية
والقانونية الالزمة مل�شاركة املواطنني فيها وبقوة ،وت�شجيع احلكومات املحلية على زيادة امل�شاركة التفاعلية للمواطنني يف �إدارة �ش�ؤونهم اليومية.
تفعيل �آليات واقعية و�سريعة ت�سمح بنقل �شكاوى املواطنني ووجهات نظرهم يف الق�ضايا املختلفة ب�سرعة و�سال�سة من خمتلف الوحدات الإدارية �إىل احلكومات
املحلية ،ومن احلكومات املحلية �إىل احلكومة املركزية.
ت�شجيع منظمات املجتمع املدين يف �إبداء الر�أي يف التعديالت الت�شريعية والقانونية ذات ال�صلة ،وو�ضع �إطار قانوين ي�ضع منظمات املجتمع املدين يف امل�ستوى الفعال
والالئق بها جمتمعيا.
ت�شجيع ال�شباب على االنخراط يف العمل العام وحتمل امل�س�ؤولية يف �إدارة الدولة ،وحتقيق �أعلى ن�سبة �شبابية يف امل�شاركة يف امل�سار الدميقراطي ،و�سوف ي�سهم قانون
خف�ض �سن الرت�شح �إىل � 25سنة �إىل زيادة فاعلية ال�شباب يف تدعيم امل�سار الدميقراطي.
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�إ�صالح وتفعيل الأداء الربملاين واحلكومي
�أوال� /إ�صالح وتفعيل الأداء الربملاين

مبقت�ضى املادة الأوىل من الد�ستور ف�إن نظام احلكم جلمهورية العراق نظام برملاين ،وهذا النظام يقوم �أ�سا�س ًا على �سيادة ال�سلطة الت�شريعية ،والتن�سيق والتعاون
واالن�سجام بينها وبني ال�سلطة التفيذية .و ال �شك يعرتي �أحدا �أن املرحلة ال�سابقة �شهدت علوا لكفة ال�سلطة التنفيذية على ح�ساب ال�سلطة الت�شريعية ،وثمة �أ�صوات
نيابية �شكت من واقع حماوالت التهمي�ش لدور الربملان ،وهناك العديد من الأ�سباب واملالب�سات التي �أدت �إىل ذلك .وعليه ف�إن ائتالف املواطن يرى �ضرورة ت�شخي�ص
واقع �أداء جمل�س النواب ،والتعهد بالعمل على جتاوز معوقاته من �أجل �إعادة التوازن واالن�سجام والتعاون بني عمل ال�سلطتني مبا يحقق �سيادة الربملان وبال�شكل الآتي-:
�ضرورة اعتماد مبد�أ التمثيل باالنتخابات على وفق نظام انتخابي -نظام القائمة املفتوحة والدوائر املتعددة -ي�ضمن العدالة يف متثيل جميع املواطنني ويح�سن نوعية
اختيار املر�شحني  ،ويعيد لل�شعب �سلطته الد�ستورية يف اختيار ممثليه عن وعي وخربة مبا�شرة .ويف هذا ال�سياق ،ي�ؤكد ائتالف املواطن العمل على �ضمان ا�ستقاللية
عمل املفو�ضية امل�ستقلة لالنتخابات ومتكينها من النهو�ض بواجباتها القانونية واملهنية ب�شكل كامل ،من �أجل �سالمة العملية االنتخابية وي�ؤكد على �ضرورة الإ�سراع يف
ت�شريع قانون الأحزاب لتنظيم احلياة احلزبية.
�ضرورة حتديث النظام الداخلي ملجل�س النواب ومبا ي�ؤدي �إىل حت�سني �آليات عمله الت�شريعي والرقابي والإداري والفني ويعمل على اعتماد الكفاءة واالخت�صا�ص
واخلربة لتفعيل دور جلانه ،كما يعمل على حتديث �إجراءات �أعماله وتر�شيق االمتيازات وتر�شيد النفقات وعدم التباط�ؤ يف اجلل�سات وااللتزام باحل�ضور و�ضبط الغياب
جلميع �أع�ضائه من دون ا�ستثناء.
�إن الوظيفة الرئي�سة ملجل�س النواب تتوزع د�ستوري ًا بني الدور الت�شريعي والدور الرقابي ،وبقدر عالقة الأمر بالوظيفة الت�شريعية ف�إن واقع عمل هذا املجل�س ي�ؤ�شر
�ضعفا يف منهجية العمل الت�شريعي ،ال�سيما يف �إهماله لربجمة �أولويات �سن الت�شريعات على وفق �أولويات احتياجات املواطن والوطن طبق ًا لربنامج م�سبق ،بالتن�سيق
مع احلكومة لكل ف�صل ت�شريعي للتحقق من ن�سب الإجناز� .أما على �صعيد الوظيفة الرقابية للمجل�س ف�إنها �شبه معطلة رغم اللجوء �إليها م�ؤخر ًا مما يتطلب تفعيل
الدور الرقابي للمجل�س مبا ي�ضمن ح�سن الأداء ومكافحة الف�ساد وفقا للم�صلحة العليا.
وملا كانت هناك �ضرورة والتزام د�ستوري لت�شكيل اجلناح الثاين لل�سلطة الت�شريعية يف العراق واملتمثل مب�ؤ�س�سة ( املجل�س االحتادي) ف�إن ائتالف املواطن ي�سعى
و�ضمن مبد�أ برجمة �أولويات �سن الت�شريعات على �أ�سا�س احتياجات املواطن والوطن ،يلتزم ائتالف املواطن بالعمل على �سن قانون (املجل�س االحتادي) والتعجيل
بت�شكيله  ،الأمر الذي يعد خطوة يف تطوير م�سار �أداء العمل الربملاين مبا يحقق التكامل التام مع جمل�س النواب.
يلتزم ائتالف املواطن بالعمل على �سن قانون (املحكمة االحتادية) وتوفري م�ستلزمات نهو�ضها للقيام مبهامها امل�ستقاة من الد�ستور.
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يعمل ائتالف املواطن على دعم امل�ؤ�س�سة الت�شريعية بخربات ومراكز بحوث ا�ست�شارية ،و ت�أ�سي�س معهد اخلدمة الربملانية لت�أهيل وتدريب الربملانيني وتعريفهم
ب�أدوارهم الت�شريعية والرقابية واملالية.
ثانيا� /إ�صالح وتفعيل الأداء احلكومي

�إن حتقيق مبد�أ التعاون واالن�سجام بني ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية ال ميكن �أن يت�أتى من �إ�صالح وتفعيل الأداء الربملاين فقط ،بل البد من �إ�صالح وتفعيل اجلناح
الآخر التنفيذي ،ولذلك فما ي�سعى �إليه ائتالف املواطن من �أجل حتقيق تلك الغاية املهمة للنهو�ض ب�أداء احلكومة ككل يرتكز �إىل الر�ؤى الآتية -:
�أن يتم ت�شكيل احلكومة على مبد�أ الأغلبية ال�سيا�سية قائم ًة على �أ�سا�س اال�ستحقاق االنتخابي بعيد ًا عن جتربة املحا�ص�صة املريرة.
�إن وظيفة احلكومة املقبلة تتمثل بخدمة املواطن ( حكومة خدمة وطنية) من خالل اقرتاحها مل�شاريع القوانني التي ت�ستجيب الحتياجات املواطن العراقي وبح�سب
برنامج �أولويات وا�ضحة ،و�إيالء امللف الأمني وال�سلم االجتماعي وملف اخلدمات باعتبارها ق�ضايا ذات �أولوية ،كذلك على احلكومة و�ضع ر�ؤية اقت�صادية مدرو�سة
وتخ�صي�ص املوازنة الالزمة لها.
يتبنى ائتالف املواطن �سيا�سة الرت�شيق يف عدد وزراء احلكومة ،وب�شكل يتنا�سب مع ال�ضرورات الواقعية وين�سجم مع امل�صلحة الوطنية العليا.
العمل على حت�سني ورفع كفاءة عمل الدوائر احلكومية غري املرتبطة بوزارة من خالل-:
التزام عمل الوزارة �أو الدائرة غري املرتبطة بوزارة بقانونها وبالتعليمات والأنظمة ال�صادرة مبوجب هذا القانون.
اعتماد �سيا�سة الوزارة ال �سيا�سة الوزير �أو اجلهة احلزبية التي ينتمي �إليها مع منع املح�سوبية واملن�سوبية.
اعتماد معايري الكفاءة واخلربة واملهنية يف الرت�شيح واالختيار ملنا�صب الوزراء والوكالء واملدراء العامني وموظفي املنا�صب القيادية الأخرى.
تطبيق قانون جمل�س اخلدمة املدنية والتعجيل بت�شكيل جمل�س اخلدمة املدنية العتماده يف �سيا�سة التوظيف يف م�ؤ�س�سات الدولة كافة.
مبا �أن عمل احلكومة هو عمل ت�ضامني ف�إن ائتالف املواطن ي�ؤكد على تر�سيخ امل�سار الدميقراطي يف عمل جمل�س الوزراء عند �صناعة واتخاذ القرارات بعيد ًا عن
التفرد والتزمت املقيت.
التزام الوزراء ب�سيا�سات وبرامج احلكومة وقراراتها ،ولي�س بربامج الكتل والأحزاب التي ر�شحوا من قبلها لتويل منا�صبهم.
املتابعة اجلادة يف تنفيذ الت�شريعات واقرتاح م�شاريع القوانني ذات العالقة باالحتياجات الأ�سا�سية مبا ي�ضمن توفري �أف�ضل اخلدمات للمواطن والوطن.
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الدميقراطية وال�شراكة الوطنية
من الأمور الثابتة �أن الدميقراطية احلقيقية ال ميكن �أن تت�أ�س�س �إال على مبد�أ الأغلبية ال�سيا�سية التي تفرزها �صناديق االقرتاع ،التي تعترب انعكا�سا لواقع اخليار
ال�شعبي وم�شاركته يف �صنع القرار ال�سيا�سي� ،أما الدميقراطية التوافقية فهي و�إن كانت خيارا معموال به يف بع�ض الدول نزوال عند �سلطة الظروف التي حتتم هذا اخليار
�إال �أن انحدارها �إىل نظام حتا�ص�ص يفقد الدميقراطية الكثري من ميزاتها الأ�سا�سية ،ويعرقل من تطورها الطبيعي من الداخل كي تكون ملبية لطموحات ال�شعب� .إن
ائتالف املواطن يتبنى دميقراطية امل�شاركة ك�أ�سا�س ملمار�سة ال�سلطة ال�سيا�سية و�إدارة �ش�ؤونها ،وهي تف�ضي �إىل ت�شكيل حكومة �أغلبية قائمة على مبد�أ العدالة وتكاف�ؤ
الفر�ص �أمام جميع الفرقاء ،وهو ما ي�ستلزم بع�ض ال�شروط كمبادئ فعلية لتحقيق هذا الغر�ض وهي-:
الغني.
 -1االمتثال لواقع التنوع القومي والديني واملذهبي يف البالد من قبل اجلميع ،والعمل على حتقيق التجان�س الكامل لهذا التنوع ّ
� -2أن يحكم العالقة بني املكونات طابع االختالف الطبيعي يف الر�ؤى والت�صورات ولي�س اخلالف املبني على التقاطعات احلادة والتباينات الثابتة.
� -3إن من حق جميع �أبناء التنوعات القومية والدينية واملذهبية يف العراق �أن يعربوا عن مواقفهم وتطلعاتهم ،و�أن يتمتعوا مبمار�سة ن�شاطاتهم امل�شروعة ووفق �آليات
تنظم تلك الأن�شطة ومن جتلياتها م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
 -4الإميان مببد�أ التداول ال�سلمي لل�سلطة ال�سيا�سية �ضمن �إطار ما �أقره الد�ستور من �آليات هي :االنتخابات التمثيلية ،التعددية ال�سيا�سية ،حرية التعبري ،الف�صل
بني ال�سلطات ،ا�ستقالل الق�ضاء ،مبد�أ الالمركزية الإدارية وال�سيا�سية وب�صيغها الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية ،وب�أنواع حكوماتها ( احلكم االحتادي امل�ستند �إىل
الد�ستور ،واحلكومات املحلية القوية بالد�ستور).
 -5ت�ضافر اجلهود لتثبيت مقومات املجتمع الآمن وامل�ستقر الذي يتفق مع املبادئ الإن�سانية والعدالة االجتماعية.
� -6إن ت�أ�صيل وتفعيل دميقراطية امل�شاركة التي ين�شدها برنامج ائتالف املواطن تتم عرب حكومة الأغلبية ال�سيا�سية ،ال حكومة حما�ص�صة ،والتي تكون قادرة على
عال مع ال�سلطة الت�شريعية لأجل تفعيل القوانني
النهو�ض مبهام عملها ،وال�سيما ملفي الأمن واخلدمات ،وجتاوز �سلبيات املراحل ال�سابقة ،و�أن تكون مب�ستوى تن�سيق ٍ
و�سنّ ما هو �ضروري ومت�أخر منها.
الهيئات امل�ستقلة
لقد ت�ضمن الد�ستور العراقي موا ّد يف باب خا�ص بالهيئات امل�ستقلة �ضمن الف�صل الرابع منه ،وقد �أعترب الد�ستور كال من ( :املفو�ضية العليا حلقوق الإن�سان،
هيئات م�ستقل ًة غري خا�ضعة لل�سلطة التنفيذية ،ولكنه
املفو�ضية العليا لالنتخابات ،هيئة النزاهة ،البنك املركزي ،ديوان الرقابة املالية ،هيئة الإعالم واالت�صاالت)
ٍ
ا�ستثنى فقط دواوين الأوقاف حيث يكون ارتباطها برغم كونها م�ستقلة برئا�سة الوزراء .ويف املقابل ف�إن الد�ستور �أعطى ملجل�س النواب (الربملان) مهمة رقابة جميع
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تلك الهيئات ،و�أن يكون تنظيم عملها بقوانني ُت�سنّ يف جمل�س النواب يف ما بعد.
�أهمية الهيئات امل�ستقلة

الفتي ملنحه القدرة على تنظيم عمل ال�سلطات والإ�شراف على عمل املفا�صل الأ�سا�سية التي حتفظ
�إن وجود الهيئات امل�ستقلة �أمر �ضروري يف النظام الدميقراطي ّ
مت�س احلاجة �إىل �سلطات م�ستقلة �ضامنة للتحول ال�سيا�سي ،تتمثل على �شكل هيئات
قواعد اللعبة الدميقراطية .وكلما كانت التجربة الدميقراطية التعددية يف بدايتها ّ
وجمال�س تتمتع ب�صالحيات معينة ،وال متلك ال�سلطات الأخرى نفوذا يف توجيه عملها� .إن وجود الهيئات امل�ستقلة ي�ستمد �شرعيته من نظام الف�صل بني ال�سلطات،
ويلبي احلاجة �إىل معاجلة التعقيدات التي تظهر و ُتكتَ�شف بفعل التجارب املتوا�صلة يف تعددية ال�سلطة ،وهو �أمر طبيعي حيث متلي التجارب �ضرورة ا�ستحداث �آليات
جديدة ملعاجلة امل�شاكل التي تطر�أ �أثناء ممار�سة العمل يف كل الأ�صعدة واملجاالت .وبرغم وجود بع�ض املالحظات التي يطرحها الدار�سون واملعنيون حول هذه الهيئات،
وخا�صة ما يتعلق بنقطتني �أ�سا�سيتني هما حجم الإنفاق عليها ،حيث حت ّمل ميزانية الدولة نفقات كبرية ،وما يقال �أي�ضا من حمذورات التداخل بني عملها كمرجعيات
عليا ذات قرارات ملزمة ونهائية مع عمل ال�سلطة الق�ضائية� ،إال �أنه على �أية حال ال بد من املوازنة بني حجم الإيجابيات املتحققة وال�سلبيات املتخ ّوف من وقوعها ،و�أن
التجربة كفيلة ببيان مدى احلاجة الفعلية التي تفر�ض وجود الهيئات امل�ستقلة و احلفاظ على �أ�س�س ومعامل �أ�سا�سية للو�ضع الدميقراطي يف العراق ،وحلد هذه اللحظة
ثبتت فعالية الهيئات امل�ستقلة يف توفري مناخات م�ستقرة بدرجة كافية لبناء �أ�س�س النظام الدميقراطي و�إجناحه� ،إىل حد تبدو معه بع�ض هذه الهيئات هي ال�ضمان
الأكيد لدميومة ا�ستقرار العملية ال�سيا�سية والتحول الدميقراطي ،وكبح ال�صراعات ذات الدرجة الأعنف التي ميكن �أن حتبط امل�شروع ال�سيا�سي ب�أكمله ..من هنا يتبنى
ائتالف املواطن دعم هذه الهيئات واملحافظة على ا�ستقالليتها الكاملة والتامة دون ت�أثر وت�أثري من ال�سلطات والأطراف الأخرى.
مقرتحات تطوير الأداء

لأجل احلفاظ على روح النظام الدميقراطي يف العراق وحت�صينه من العبث و �شبح التفرد واال�ستئثار وتطوير عمل الهيئات امل�ستقلة ،نقرتح ما يلي-:
دعم ا�ستقاللية الهيئات امل�ستقلة ،و�إبعادها عن الت�سيي�س لتكون �صمام الأمان يف العملية ال�سيا�سية وم�ستقبلها.
تطبيق كل املواد الد�ستورية املتعلقة بالهيئات امل�ستقلة وا�ستكمال بناء الهيئات الأخرى التي مل ت�سن قوانني ت�شكيلها وتنظيم عملها بعد.
�إن وجود الهيئات امل�ستقلة ي�ؤ�س�س ملبد�أ الرقابة على ال�سلطات الثالث املعروفة والتحكيم املحايد لآليات احلكم التعددي� ..إن تفعيل هذا الدور بحاجة �إىل تطوير �آليات
حتجم من عمل ال�سلطات الأخرى وب�شكل خا�ص �سلطة الق�ضاء.
متقدمة وحمكمة حتقق الغر�ض من وجودها من دون �أن ّ
والبت يف ق�ضايا التبعية والإ�شراف واالرتباط
�أن يراجع الربملان املواد املتعلقة بالهيئات امل�ستقلة يف الف�صل الرابع من الد�ستور وحتديدا املواد من � 102إىل ّ 106
والرقابة لهذه الهيئات ،و�إماطة بع�ض الغمو�ض الذي يكتنف حتديد اجلهات املعنية بتلك املهام.
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�أن ي�ضع الربملان �آليات حمددة لنواحي الإنفاق تت�ضمن تر�شيق الكوادر الإدارية وتقدير االحتياجات املالية ،و�أن يكون ذلك من خالل جلنة �أو هيئة ت�شرف على املتابعة
والتخطيط ملثل هذا العمل ترتبط مبجل�س النواب.
ت�شكيل جلنة قانونية برملانية لدرا�سة مدى تداخل ال�صالحيات بني الهيئات امل�ستقلة والق�ضاء وتقدمي املالحظات واحللول.
قانون الأحزاب
يحتل قانون ينظم عمل الأحزاب يف الأنظمة الدميقراطية حيزا مهما ووافرا من االهتمام ،ملا ي�شكله من �ضرورة لأجل تنظيم العمل احلزبي وخلق حالة االن�سجام
والتوازن يف العمل الدميقراطي ،وا�ستقرار يف عموم احلالة ال�سيا�سية ،كذلك يوفر للناخبني فر�صة الأخذ ب�أف�ضل اخليارات التي تتيح تلبية طموحاتهم واملراهنة على
جناح املر�شحني الذين ميثلونهم.
�أهمية قانون الأحزاب

ومن هنا تتبني النتائج التي يحققها هذا القانون التي تتلخ�ص بالآتي:
ا�ستكمال البناء الدميقراطي عرب تنظيم الو�ضع ال�سيا�سي ،و اخلال�ص من حالة الفو�ضى التي تكتنفه.
تر�سيخ الأجواء الدميقراطية والتعددية ال�سيا�سية وفق قانون ملزم.
و�ضع املواطن العراقي �أمام �صورة وا�ضحة املعامل للأحزاب ال�سيا�سية و�أهدافها و�أجنداتها ،مبا ميكنه من اتخاذ اخليارات املنا�سبة �أثناء املمار�سة االنتخابية.
امل�ساهمة يف تخفيف حدة ال�صراعات بني القوى والأحزاب وترا�شق االتهامات املختلفة.
زيادة ثقة املواطن العراقي بالعملية ال�سيا�سية ونظامها.
ويجب يف قانون الأحزاب �أن يراعى ما ي�أتي:
�أن يكون القانون معربا عن املنطق الدميقراطي احلقيقي يف �إتاحة الفر�صة للجميع من �أجل ممار�سة حقهم يف امل�شاركة ال�سيا�سية ،و اتخاذ املواقف التي تتما�شى مع
قناعاتهم وتعرب عن قناعة جمهورهم.
�أن ال يكون القانون �سالحا لل�ضغط على احلريات مل�صلحة احلكومة ،و�أن ال يحظر على بع�ض املواطنني تبني الأفكار والر�ؤى املختلفة ومبا يبيحه الد�ستور العراقي.
�أن يت�سم القانون بالو�ضوح وعدم الغمو�ض لكل فقراته ،و�أن يكون بعيدا عن �إ�شكاليات الت�أويل والتف�سري املتعدد لأهميته البالغة وتبعاتها ال�سيا�سية.
�أن ال ترتبط الإجراءات املهمة يف �سياق تنفيذه بجهة غري م�ستقلة.
اال�ستفادة من التجارب العاملية الناجحة يف �سنّ هذا القانون وتطبيقه.
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�إن ائتالف املواطن يرى �ضرورة ق�صوى لت�شريع قانون الأحزاب ،و ي�صر على �سنه و�إقراره بعد �إجراء التعديالت التي تتما�شى مع ال�شروط �آنفة الذكر ،وال يرى م�سوغا
لت�أخريه كل هذه الفرتة الطويلة .لذا فمن الأولويات التي يتبناها خالل الدورة الربملانية القادمة هو الدعوة �إىل �إقراره وتطبيقه ب�أ�سرع وقت ممكن.
النظام الداخلي ملجل�س الوزراء
�إن النهو�ض بعمل �أية م�ؤ�س�سة ال ميكن �أن ي�أتي من فراغ ،فثمة عوامل �أ�سا�سية للنجاح وحتقيق الأهداف املر�سومة ،و وجود نظام داخلي يحكم العمل امل�ؤ�س�ساتي و ي�ضع
املر�ضي .وبرغم م�ضي
حدودا وا�ضحة لعمل مفا�صله وكوادره وتوزيع ال�صالحيات و حتديد �آليات العمل والتنفيذ هو �أحد اال�شرتاطات الهامة للحديث عن حتقق الأداء
ّ
كل هذه ال�سنوات و ت�شكيل حكومتني كاملتي ال�صالحية خالل الدورتني الأخريتني �إال �أن جمل�س الوزراء بقي مفتقدا لنظام داخلي ميثل حاجة �ضرورية وملحة كي يرقى
مب�س�ؤوليات �إدارة اجلانب التنفيذي و تقدمي �أداء �أف�ضل ال ت�شوبه عرثات التخطيط والتنفيذ.
�أهمية النظام الداخلي

وتتجلى �أهمية النظام الداخلي ملجل�س الوزراء بالآتي-:
ميثل �ضرورة د�ستورية وقانونية لتنظيم العمل يف جمل�س الوزراء كي ميار�س �صالحياته مبوجب ما �أقره الد�ستور يف املادة (.)80
توزيع ال�صالحيات بني �أع�ضاء املجل�س لتمكينهم من ممار�سة �أعمالهم وحت�سني �أداء وزاراتهم.
االبتعاد عن التخبط و التقاطع يف �إدارة اجلانب التنفيذي.
امل�شاركة يف �صناعة القرارات املختلفة ،و تع�ضيد العمل اجلماعي يف �إدارة البالد.
و�ضوح الإجراءات املتعلقة باجلوانب الإدارية والتنظيمية لتكون ملزمة جلميع الأع�ضاء ،وللحد من ت�أثري الأزمات ال�سيا�سية يف عمل املجل�س.
ويجب �أن يراعى يف �سنّ النظام الداخلي الأخذ مبقرتحات الأع�ضاء و�إتاحة الفر�صة �أمامهم ملناق�شته ودرا�سته ،ويتبنى ائتالف املواطن موقفا ثابتا من �أن يكون عمل
جمل�س الوزراء م�ستندا �إىل نظام داخلي ُيق ّر بت�صويت �أغلبية �أع�ضائه ،و�أن يو�ضع حد للحالة امل�ضطربة و�شبه املنفلتة التي �سيطرت على جمل�س الوزراء طوال ال�سنوات
املا�ضية .فالعمل امل�ؤ�س�ساتي املنظم هو اخليار احلقيقي والوحيد يف النظام الدميقراطي و�إيجاد حكومة تقوم مبهامها على الوجه الأكمل.
النظام االحتادي
�أفرزت التجربة الإن�سانية طوال التاريخ �أنظمة حكم متعددة وخمتلفة الأ�شكال ،وانتهت �إىل �إقرار الدميقراطية ك�أرقى هذه الأ�شكال التي توفر فر�صة وا�سعة �أمام
ال�شعوب للتعبري عن �إرادتها ،و �أن تكون هي م�صدر ال�سلطات و تتحكم على نحو �أو�سع يف ت�شكيل احلكومات ورفع من تراه منا�سبا �إىل �سدة احلكم ،بيد �أن الدميقراطية
بحد ذاتها حتتاج �إىل اجرتاح �آليات �إ�ضافية تعزز من �إيجابياتها وثمراتها ل�صالح املواطنني ،وبرز النظام االحتادي كواحد من بني ال�صيغ الأكرث فاعلية ملعاجلة جملة
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من امل�شاكل التي تعاين منها املجتمعات ذات التعددية الإثنية والدينية والقومية بعد �أن برز هذا التنوع بو�صفه م�شكلة بحاجة �إىل حلول� .إن النظام االحتادي ينه�ض
ك�أ�سلوب متقدم يف �إدارة الدولة ،ويوفر معايري �أ�شد الت�صاقا وتعبريا عن �ضرورات احلياة املعا�صرة وتعقيدات البنى االجتماعية وجتاوز الإ�شكاليات التي يت�سبب بها
متركز القرار االقت�صادي والإداري.
النظام االحتادي يف الد�ستور
احتادي� ..إن التنوع الذي يزخر به العراق يعد م�صدرا
�أقر الد�ستور العراقي يف مادته الأوىل �ضمن املبادئ الأ�سا�سية ب�أن نظام احلكم جمهوري برملاين دميقراطي
ّ
تعاط �أكرث قدرة على تر�سيخ قواعد النظام الدميقراطي ب�صيغة �أكرث حداثة ومعا�صرة ومبا يحقق العدالة وي�ؤ�س�س
من م�صادر القوة ،وي�ضفي حالة غنى ودفع باجتاه ٍ
حلالة التعاي�ش بني املكونات� .إن النظام االحتادي (الفدرايل) �أملته ك�ضرورة عدة حقائق لي�س من بينها �إقامته على �أ�س�س طائفية وعن�صرية ،ولعل �أهم تلك احلقائق
هو منع تركز ال�سلطة بيد احلكومة املركزية الأمر الذي عانى من وباله العراقيون طوال احلقب املا�ضية ..تن�ص املادة  116من الد�ستور العراقي على �أن النظام
االحتادي يف جمهورية العراق يتكون من عا�صمة و�أقاليم وحمافظات ال مركزية و�إدارات حملية .وهذا يعني اجلمع بيني نظامي الفدرالية والالمركزية الإدارية،
وهو ا�ستنان ت�شريعي يجعل الد�ستور العراقي ذا خ�صو�صية مميزة ،حيث تعامل بواقعية مع الوقائع واحلقائق ب�شكل يلبي حاجات ورغبات جميع الأطراف ال�سيا�سية
وال�شعبية لي�ضمن حقوقها حا�ضرا وم�ستقبال .ويف الوقت الذي �أقر فيه الد�ستور يف مادته (�-113أوال) �إقليم كرد�ستان ب�صالحياته و�سلطاته القائمة منح احلق لكل
حمافظة �أو �أكرث طلب تكوين �إقليم ،و وفق �آلية ن�صت عليها املواد الواردة يف الف�صل الثاين من الباب اخلام�س.
مميزات النظام االحتادي

يوفر النظام االحتادي الفدرايل جملة من املميزات الهامة التي تر�سخ من حرية ال�شعب و�ضمان حقوق املجموعات ال�سكانية ،بقدر ما يعمق من التجربة الدميقراطية،
و مينحها فاعلية �أكرب و�أكرث ت�أثريا يف واقع احلياة .ومن مميزات النظام االحتادي ما يلي-:
دعم التجربة الدميقراطية وتعزيز دور اجلماهري يف امل�ساهمة وامل�شاركة يف ر�سم م�ستقبلها و�ضمان حقوقها.
حتقيق التوازن والتوافق بني امل�صلحة العامة لالحتاد و م�صالح اجلزء املمثل بالإقليم.
زيادة حالة اال�ستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية للبالد ا�ستنادا �إىل امل�صالح اجلامعة للأقاليم.
توفري مناخات اال�ستثمار الأكمل للموارد وبالتايل حتقيق تنمية مطردة.
�إن ال�صالحيات اخلا�صة بالإقليم تتيح قدرة �أكرب على �إدارة ال�ش�ؤون العامة ب�سرعة وكفاءة ت�سهم يف حت�سني اخلدمات املقدمة للمواطنني.
حتجيم وتطويق النزاعات والتوترات من خالل توزيع مراكز �صناعة القرار ،وكلما كانت الق�ضايا املتعلقة ب�صالحيات الطرفني (املركز والإقليم) وا�ضحة وحمددة
132

Electoral program 2014

د�ستوريا وقانونيا كانت هذه امليزة �أر�سخ و�أو�ضح يف نتائجها و�إيجابياتها.
النظام الفدرايل االحتادي مينح اجلميع �ضمانات مهمة ال�ستمرار حالة اال�ستقرار وتطور عمليات التنمية ..وينظم �أولويات كل �إقليم مبا يكفل حقوق �سكانه ويلبي
طموحاتهم ورغباتهم.
�إعطاء اجلميع فر�صا مت�ساوية يف تنظيم �ش�ؤونهم وحل م�شكالتهم االقت�صادية واالجتماعية ،وخلق مناخ �أن�سب لتوزيع الرثوة وا�ستثمارها يف منفعة املواطنني.
امل�شاكل واملعوقات
�إن املحافظة على ال�صبغة االحتادية يف حكم و�إدارة البالد تعد �ضمانة على ا�ستمرار وحدتها ،والطريق �إىل جتنب ال�صراعات التي ال جدوى منها �سوى حتطيم
مقدرات العراق وهدر طاقاته .و �أن من �أهم امل�شاكل التي تواجه يف اللحظة الراهنة هذا التحول الكبري ميكن اخت�صارها يف ما يلي-:
�إن �أي نظام ي�ستلزم للتعامل معه بنجاح تبلور وعي كامل مباهيته وطبيعته وا�ستحقاقاته ،وهذا الوعي يبدو �شرطا يف العقل الذي يقود ال�سلطة و يحتل م�ساحة م�ؤثرة
يف �صناعة القرار.
�إن املا�ضي ال يزال يطل بر�أ�سه على م�ستوى الثقافة ال�سيا�سية ،وما تزال بع�ض مفردات اخلطاب العتيق تعمل على كبح التفاعل الإيجابي مع النظام االحتادي ،ما
يفر�ض �ضرورة �إعطاء ف�سحة زمنية �إ�ضافية لتبلور موقف �أكرث مرونة يف التعامل مع هذا النظام.
�إن التدخالت اخلارجية يف ال�ش�أن العراقي تعمل ب�شكل �سلبي على تعرث التحول باجتاه تر�سيخ النظام االحتادي ،نتيجة ما ت�ضفيه من عوامل ت�سهم يف حتويل بع�ض
�إيجابياته �إىل �سلبيات قاتلة ومثرية للقلق.
�إن ت�صاعد حدة ال�صراعات ال�سيا�سية وعودة املجاميع الإرهابية �إىل مناطق معينة ت�ؤدي �إىل فر�ضيات ال ت�صب يف �صالح حتقيق النظام الفدرايل االحتادي ،وجتعل
منه نزعة �صوب التق�سيم و التفكك.
الغمو�ض الذي يكتنف حدود ال�صالحيات للمركز والإقليم يف الد�ستور العراقي �أحد الأ�سباب التي ال ت�شجع على تر�سيخ هذه التجربة وامل�ضي بها �إىل الأمام.
ا�ستفحال اخلالفات العتيدة بني احلكومة املركزية و�إقليم كرد�ستان طوال ال�سنوات الأخرية ،الذي �أعطى �صورة ال تدفع الكثري �إىل التفا�ؤل مب�ستقبل البالد يف ظل
نظام احتادي مكون من وحدات �سيا�سية و�إدارية ذات �صالحيات وا�سعة يف �إدارة �ش�أنها.
املعاجلات
من �أجل �أن يكون النظام االحتادي قادرا على حتقيق الأهداف التي �أوجد من �أجلها ال بد من معاجلات للأ�سباب والعوامل التي تتهدده ..ومن ذلك -:
�إعادة النظر يف وعي احلالة االحتادية القائمة ،و�ضرورة اعتبارها �أف�ضل ما ميكن القيام به على م�ستوى تاليف امل�شاكل واملغامرة بتمزيق الوحدة الوطنية.
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�إن النظام االحتادي ال يقود �إىل تفكك وتق�سيم البالد بل �أن امللجئات الطبيعية �إليه هو حتقيق ان�سجام وطني �أكرب ،ولت�أكيد ذلك يجب على جميع القوى املختلفة
�إخراج �صيغة ميثاق وطني للعلن ي�ؤكد التزامها بوحدة البالد باعتبارها املرتكز الأوحد لوجود اجلميع وهي خط �أحمر يتعلق مب�صري العراقيني ككل.
ي�ؤمن ائتالف املواطن ب�أن العراق ال ميكن �أن يدار من جهة دون �أخرى ،و�أن مبد�أ ال�شراكة �ضرورة وحتمية ال مفر منها ،والنظام االحتادي يوفر م�ساحة وا�سعة
لرت�سيخ هذا املبد�أ.
العمل على حل اخلالفات والإ�شكاليات القائمة بني احلكومة املركزية و�إقليم كرد�ستان ،مبا يطمئن اجلميع �إىل �أن النظام االحتادي الفدرايل نظام حل ولي�س نظام
�صراع.
ال�سعي من �أجل تو�ضيح وحتديد �أكرث دقة ل�صالحيات املركز والإقليم يف الد�ستور ،و�أن تتم مراجعة ذلك عرب جلنة برملانية خمت�صة تقدم اقرتاحاتها للتعديل �إىل
الربملان.
العمل على جلم التدخالت اخلارجية عرب تع�ضيد ال�صف الوطني و امل�شاركة الفعلية يف �صناعة القرار ،لأن هذه التدخالت تلقي بظاللها الداكنة على بناء العملية
ال�سيا�سية ونظامها ككل.

دعم الع�شائر العراقية

�شكلت الع�شرية اللبنة الأ�سا�سية لت�شكيل مفهوم الأمة يف العراق واملنطقة العربية ،وهي �أحد الأن�ساق الفاعلة يف البنية االجتماعية ،وطاملا لعبت دورا م�شهودا يف
الدفاع عن الوطن وكانت ال�ضمان الأقوى على الوحدة والتعاي�ش� .إذ اخرتقت القبائل والع�شائر العراقية كل الأطر الفرعية وربطت التكوينات املجتمعية ب�أوا�صر متينة
مل تنل منها الظروف والتحديات التي مرت طوال حقب متوالية .للع�شائر العراقية وقفات تاريخية م�شرفة ويف �أكرث الأحداث �أهمية يف تاريخ البالد املعا�صر .فهي من
خا�ضت غمار مقاومة االحتالل الرتكي والربيطاين وت�صدت ملمار�سات النظام ال�سابق ،وكان دورها الكبري يف ثورة الع�شرين التي ر�سمت مالمح التحرر وال�سيادة.
وبنا ًء على �أهمية الع�شرية ودورها وت�أثريها و فاعليتها وال�سلطة املعنوية التي تتمتع بها ،ف�إن دعمها يكت�سب �أهمية كبرية و تفعيل دورها يف الأن�شطة املختلفة له �أولوية
ال �أقل تفر�ضها الظروف الراهنة.
تفعيل دور الع�شائر
�إن تفعيل دور الع�شرية العراقية يكت�سب كما ا�شرنا �أهميته من الواقع وظروفه املعقدة التي جتعل من الع�شائر العراقية عامال م�ؤثرا قادرا على امل�ساهمة يف احللول
احلا�سمة لأكرث الق�ضايا �إ�شكالي ًة وتعقيدا .ويتبنى ائتالف املواطن تفعيل دورها يف احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والأمنية ،وكما يت�ضح من خالل النقاط
التالية-:
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دور الع�شائر يف الوحدة الوطنية:

وذلك من خالل ما يلي-:
العمل على دعم املبادرات الوطنية التي من �ش�أنها تر�سيخ �أوا�صر الأخوة والتعاي�ش بني �أبناء ال�شعب العراقي من خمتلف مكوناته ،ور�أب ال�صدع الذي عملت وتعمل
قوى التطرف والإرهاب على �إيجاده.
ت�شجيع امل�ؤمترات واللقاءات بني زعماء و�شيوخ الع�شائر يف خمتلف مناطق البالد.
دعم املبادرات التي ت�صب يف م�صلحة الوحدة وامل�صاحلة الوطنية ،و�أن يتم ذلك وفق برنامج زمني يتنا�سب مع تطورات ال�ساحة العراقية ،وتقييم ما يتم �إجنازه
بغية تطويره ودفعه �صوب حتقيق النتائج املرجوة.
ي�ضم �أبرز ال�شخ�صيات الع�شائرية الفاعلة يف ال�ساحة االجتماعية على م�ستوى العراق ،تكون مهمته حل �أية �إ�شكاليات تعتور العالقات بني
ت�شكيل جمل�س ع�شائري ّ
�أبناء الع�شائر يف مناطق التوتر.
منح زعماء الع�شائر �صالحيات اعتبارية �ساندة يكون لها ح�ضور م�ؤثر يف حل امل�شاكل الأمنية وتقاطعات الو�ضع االجتماعي متى م�ست احلاجة �إىل ذلك ،دون التدخل
املبا�شر يف عمل م�ؤ�س�سات و�أجهزة الدولة.
�إن ال�سمة احلوارية التي تت�سم بها العالقات الع�شائرية يف حل امل�شكالت التي تواجهها من املميزات التي جتعل منها جديرة بتحفيز وت�شجيع وفتح �أبواب احلوار
وت�صفية الأزمات وحلها بني �أبناء ال�شعب العراقي وتعزيز وحدتهم الوطنية.
�ضرورة العمل على عدم ت�سيي�س االنتماء القبلي والع�شائري يف البالد ،و�أن تكون املواقف التي تتعلق مب�صلحة البالد و�شعبها منطلقة من عمق االرتباط بالوطن ككل
ولي�س باالنتماءات والهويات الفرعية.
دور الع�شائر يف تثبيت الأمن:

�إن دور الع�شائر يف هذا امللف دور بالغ الأهمية ،وقد �أثبتت التجربة �أن للع�شائر العراقية املقدرة على لعب دور مهم يف تر�سيخ الأمن والأمان يف املناطق التي عانت
من �سطوة املجاميع امل�سلحة وامللي�شيات .و ميكن تفعيل هذا الدور من خالل-:
العمل على ا�ستمرار وتفعيل اللقاءات بني زعماء الع�شائر ووجهائها واجلهات الأمنية ،و�إيجاد �آلية ات�صال مبا�شرة بني الطرفني لأغرا�ض الإبالغ ونقل املعلومة الأمنية
و �سائر �أوجه التن�سيق للجهد الأمني الذي يبذله املواطنون وعنا�صر الأمن.
تلعب املعلومات اال�ستخبارية دورا فا�صال يف احلرب �ضد الإرهاب ،ومن هنا ميكن اال�ستفادة من الع�شرية ككيان اجتماعي له خ�صائ�صه املميزة التي ت�سمح بتوفر
135

البرنامج االنتخابي 2014

املعلومات بن�سبة مطابقة جيدة .مع �ضرورة ت�شجيع م�شاركة املواطن يف اجلهد اال�ستخباري ور�صد مكاف�آت جمزية له.
ربط جمال�س الإ�سناد الع�شائرية باحلكومات املحلية يف كل حمافظة وبح�سب ما يتطلبه الو�ضع الأمني فيها.
تفعيل دور ال�صحوات وربط �إدارتها بالقيادات الأمنية ذات الكفاءة ،يف املناطق التي ت�شهد ا�ضطرابات �أمنية ،و�أن تكون قوة داعمة بعيدة عن الأجندات ال�سيا�سية،
وكجزء �ضروري من عملية �إ�شراك اجلميع يف املعاجلة الأمنية للأو�ضاع املرتبكة.
�إن ظاهرة تف�شي ال�سالح بعد �سقوط النظام البائد من �أكرث الظواهر خطورة على الأمن الوطني ،وهي املغذية للأعمال الإرهابية التي تطول الأبرياء ،و�إن للع�شائر
يف هذا املجال دورا حيويا يف مكافحة وجود ال�سالح خارج �سلطة الدولة و�أجهزتها� ،إن جزءا كبريا من ال�سلوك الفردي واجلماعي هو نتيجة الت�أثر بقيم وعادات �سائدة
وحيازة الأ�سلحة من بني �أكرث الظواهر ارتباطا بالنظرة التقليدية ملكانة الرجل وقوة �شخ�صيته و�ضمان ح�صوله على حقوقه والدفاع عنها ال�سيما يف البيئة القبلية ،ومن
هنا يتوجب على زعماء الع�شائر امل�شاركة يف جهد وطني تلتزم به احلكومة ب�صيغة برنامج يهدف �إىل ن�شر الوعي بخطورة اقتناء الأ�سلحة خارج القانون والت�شريعات
املتعلقة بحيازتها .ف�ضال عن ذلك ف�إن للع�شائر �أن تتعاون مع الأجهزة الأمنية لل�سيطرة على هذه الظاهرة وتنظيف البالد من الأ�سلحة املتو�سطة واخلفيفة.
دور الع�شائر يف التنمية االقت�صادية:

من العوائق التي تقف بوجه التنمية يف بع�ض الدول الإ�سالمية والعربية هي قوة اجلماعات يف مقابل قوة الدولة ،وما يخلقه ذلك من انق�سامات وتداخالت و �صراعات
اجتماعية ومكوناتية وطبقية داخل املجتمع .فمن الثابت عن البلدان التي تطغى فيها االنتماءات الع�شائرية �أن ثمة ارتباطا وثيق ال�صلة بني االنق�سامات القبلية وتراجع
التنمية .و�إذا كان احلديث عن �إعطاء دور للع�شائر ينطلق من احلر�ص والأهمية لإ�شراك هذه القوة االجتماعية بكل ثقلها �إ�شراكا �إيجابيا ،ف�إن هذا يعني �ضرورة وجود
حمددات ال جتعل لقوة اجلماعات حيزا متداخال �أو مزاحما لدور الدولة ،ومن ذلك االلتزام بالقوانني والأنظمة ،التفاعل مع برامج احلكومة الإمنائية اقت�صاديا
واجتماعيا و�أمنيا وتوعويا ،نبذ وحماربة الت�صرفات وال�سلوكيات امل�شينة وغري املقبولة التي تنايف الذوق والقيم احل�ضارية و تنتهك الت�شريعات وتتعاىل على �سلطة
القانون .ومن هنا يتك�شف دور الع�شائر يف الربامج التنموية واالقت�صادية منها ب�شكل خا�ص ،ون�شري هنا �إىل النقاط املهمة التالية يف هذا ال�سياق ،ومنها-:
احرتام �سلطة القانون وعدم القيام مبا ي�ضر امل�صلحة العامة ،كعرقلة امل�شاريع و�شق الطرق وم ّد الأنابيب وغريها ،بدعوى امتالك الأرا�ضي وكونها تعود قبل ع�شرات
ومئات ال�سنني مللكية الأفراد وال�شيوخ القبليني.
�أن ي�سود وعي وطني وح�ضاري يف تطبيق الأعراف الع�شائرية ،و�أن ال تدعم ال�سنن املتبعة �أية ممار�سات خاطئة �أو ابتزازية للأ�شخا�ص واجلماعات مبا ميتهن حقوق
الآخرين �أو ينتهك �سلطة القانون �أو يعرقل عمل املوظفني يف الدوائر الر�سمية.
التعاون مع امل�ستثمرين وال�شركات اال�ستثمارية مبا ي�سهل عملهم ،وعدم اللجوء �إىل ابتزازهم �أو ممار�سة الت�ضييق عليهم بكل �أ�شكاله.
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تعاون �شيوخ الع�شائر مع ال�سلطات يف جمال التنمية الب�شرية و جمع املعلومات الإح�صائية الدقيقة ،و الربامج ال�صحية والرتبوية واالجتماعية ال�سيما يف املناطق
الريفية والقروية التي ي�سودها الطابع الع�شائري.
جمل�س االحتاد
ن�ص الد�ستور العراقي يف املادة ( )46على �أن ال�سلطة الت�شريعية تتكون من (جمل�س النواب وجمل�س االحتاد) ،وتعر�ض املادة الثانية وال�ستون تعريفا لهذا املجل�س
على �أنه جمل�س ت�شريعي ي�ضم ممثلني عن الأقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف �إقليمّ ،
وينظم تكوينه و�شروط الع�ضوية فيه واخت�صا�صاته وكل ما يتعلق به قانون ُي�سنّ
ب�أغلبية ثلثي �أع�ضاء جمل�س النواب .و يفرت�ض كما هو وا�ضح �أن املجل�س االحتادي هيئة ت�شريعية م�ستقلة .ومل يفت امل�شرع العراقي �أن يلزم مبوعد يحدد وقت �إن�شاء
جمل�س االحتاد ،فقد جاء يف املادة ( )133ما يلي “ :ي�ؤجل العمل ب�أحكام املواد اخلا�صة مبجل�س االحتاد �أينما وردت يف هذا الد�ستور �إىل حني �صدور قرار من جمل�س
النواب ب�أغلبية الثلثني ،ويف دورته االنتخابية الثانية التي يعقدها بعد نفاذ هذا الد�ستور” .ما يعني �أن الدورة الربملانية احلالية ( )2014-2010يجب �أن ت�شهد �صدور
مثل هذا القرار .و وفقا للمواد الد�ستورية امل�شار �إليها ف�إن ما يبدو وا�ضحا هو �أن جمل�س االحتاد ال يتمو�ضع يف اجلهاز الت�شريعي مبكانة مت�ساوية مع جمل�س النواب،
برغم �أن الد�ستور يقر ال�سلطة الت�شريعية على �أنها مكونة من جمل�س النواب وجمل�س االحتاد معا ،فهو بذلك يعد تابعا من حيث والدته على يد اجلناح الت�شريعي الآخر
�أي الربملان.
التعريف مبجل�س االحتاد ومهامه

بفعل التعطيل املثبت يف الد�ستور يف املادة ( )133فلم يتحرك الربملان ل�صياغة م�سودة قانون املجل�س �إال خالل الدورة احلالية ،و �ضمن امل�شروع املقرتح ُيع ّرف جمل�س
االحتاد ب�أنه �أحد جمل�سي ال�سلطة الت�شريعية االحتادية وميثل م�صالح الأقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف �إقليم وي�ضم ممثلني عنهم .و يف �سياق م�سودة االقرتاح
ف�إن عدد ممثلي كل حمافظة يبلغ �أربعة �أع�ضاء ،يف حني ثمة خالفات حول هذا العدد تتعلق بح�صة الأقاليم وح�صة حمافظة بغداد باعتبارها العا�صمة والأكرث عددا
من حيث ال�سكان ..و�أبرز مهام املجل�س بح�سب امل�شروع املقرتح مبا يلي-:
تقدمي م�شروعات و�أفكار للحقوق املتعلقة بالإقليم واملحافظات غري املنتظمة يف �إقليم �إىل جمل�س النواب ل�صياغتها يف مقرتحات قوانني.
النظر يف القوانني والقرارات املقررة يف جمل�س النواب املحالة �إليه ،وله يف هذا ال�صدد اتخاذ الإجراءات الآتية-:
املوافقة على القانون �أو القرار و�إر�سالها �إىل رئي�س اجلمهورية لغر�ض امل�صادقة عليه و�إ�صداره وفقا لأحكام املادة ( )73ثالثا من الد�ستور.
االعرتا�ض على م�شروع القانون بالأغلبية املطلقة لعدد �أع�ضائه خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ و�صولها �إليه.
عند حتقق احلالة املن�صو�ص عليها يف الفقرة (ب) �أعاله ،يتم �إعادة م�شروع القانون �إىل جمل�س النواب ،م�شفوع ًا ب�أ�سباب االعرتا�ض ،من خالل مدة �أق�صاها
خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ االعرتا�ض.
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يعد م�شروع القانون الذي متت �إعادته ب�سبب اعرتا�ض جمل�س االحتاد مقر ًا ،عند موافقة جمل�س النواب على �أ�سباب االعرتا�ض والأخذ بها ،بالأغلبية املطلقة
للأع�ضاء احلا�ضرين.
�إذا �أ�صر جمل�س النواب على قرار هو عدم الأخذ ب�أ�سباب االعرتا�ض ،ير�سل القوانني مرة ثانية �إىل جمل�س االحتاد لغر�ض النظر يف قرار جمل�س النواب ،ويف حالة
عدم موافقة جمل�س االحتاد على القوانني والقرارات تعاد ثانية �إىل جمل�س النواب ،ويعد قرار جمل�س النواب يف هذه احلالة ب�أغلبية الثلثني من �أع�ضاء املجل�س غري
قابل لالعرتا�ض ويعد موافق ًا عليه.
يكون ملمثلي الأقاليم حق نق�ض القوانني والقرارات التي ي�سنها جمل�س النواب يف حالة م�سا�س القوانني والقرارات باحلقوق وال�صالحيات الد�ستورية للأقاليم
عند حتقق احلالة املن�صو�ص عليها يف الفقرتني (ت) و(ح) �أعاله ،يقوم جمل�س النواب ب�إحالة م�شروع القانون �إىل رئي�س اجلمهورية للم�صادقة عليه ،خالل مدة
�أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا ،و�إخطار جمل�س االحتاد بذلك.
يقوم جمل�س االحتاد ب�إحالة م�شروع القانون �إىل رئي�س اجلمهورية للم�صادقة عليه خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا ،يف حالة عدم اعرتا�ضه عليه ،و�إخطار
جمل�س النواب بذلك.
املوافقة بالأغلبية املطلقة لعدد �أع�ضاء املجل�س على تعيني رئي�س و�أع�ضاء حمكمة التمييز االحتادية ورئي�س االدعاء العام ورئي�س هيئة الإ�شراف الق�ضائي ،بناء على
اقرتاح جمل�س الق�ضاء الأعلى.
ال�سعي لت�سوية اخلالفات التي حت�صل بني الأقاليم� ،أو بينها و بني املحافظات غري املنتظمة يف �إقليم �أو بني املحافظات.
مراقبة �ضمان حقوق الأقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف �إقليم يف امل�شاركة العادلة يف �إدارة م�ؤ�س�سات الدولة االحتادية.
مراقبة �أعمال الهيئة العامة ملراقبة تخ�صي�صات الإيرادات االحتادية.
�إن االنطباع ال�سائد يذهب باجتاه �أن الت�أخر يف �سنّ قانون جمل�س االحتاد يعد تعرثا غري مربر يف ا�ستكمال بناء املنظومة الت�شريعية على �أهميته الكبرية فهو ي�ضمن
حقوق املحافظات و يعطي فر�صة لعدالة �أكرب يف التمثيل وامل�شاركة يف �صناعة القرار بتمثيله للمحافظات يف ال�سلطة الت�شريعية ،وبالتايل �ضمان توزيع �أكرث عدالة للرثوة
ف�ضال عن �ضرورته يف مراقبة القوانني والقرارات التي ت�صدر من جمل�س النواب واحلكومة.
معاجلة م�شكلة التعار�ض الت�شريعي
�إن �أبرز امل�ؤاخذات على ال�صياغة املقرتحة حاليا هي اخل�شية من حدوث تقاطع بني جمل�س االحتاد وجمل�س النواب ،فعلى �سبيل املثال تن�ص املادة الثانية الفقرة
«د» على �أن من حق ممثلي الأقاليم نق�ض القوانني والقرارات التي ي�سنها جمل�س النواب يف حالة م�سا�س هذه القوانني والقرارات باحلقوق وال�صالحيات الد�ستورية
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للأقاليم .وهنا تربز م�شكلة تقدير حالة امل�سا�س والتجاوز على احلقوق وال�صالحيات املقرة للأقاليم� .إن من �ش�أن �إبقاء هذه ال�صياغة �أن يثري �إ�شكاليات عديدة
ومزمنة يف امل�شهد ال�سيا�سي .ولهذا يتوجب �أن يكون �أع�ضاء جمل�س االحتاد على بينة وو�ضوح من تلك احلدود ل�صالحيات وحقوق الأقاليم املقرة يف الد�ستور ،وال يخفى
�أن بع�ضها بحاجة �إىل �إ�صدار قوانني من الربملان لأخذها �صورتها النهائية املحددة والوا�ضحة ،وكان يجب �أي�ضا �أن ت�شري املادة �إىل حقوق املحافظات غري املنتظمة يف
أفردت هذه املادة للت�أكيد على علو كعب الإقليم على املركز .وعلى �أية حال ال بد من �إعادة النظر بهذه الفقرة لكونها ت�ضمر �إمكانية تعطيل جمل�س النواب
�إقليم طاملا � ِ
و�إرباك عمله الت�شريعي .وتبدو امل�شكلة هنا يف الو�صول �إىل تفاهمات �سيا�سية وا�سعة ال تتجاوز �أي طرف من الأطراف ،وهو �أمر مهم و�ضروري لأجل �أن تكون والدة
اجلناح الثاين للحكومة الت�شريعية �سل�سة ،و�أن يكتمل عقد اجلهاز الت�شريعي للدولة مبوجب الد�ستور الدائم.
تعديل الد�ستور
الد�ستور عقد اجتماعي �سيا�سي ينظم �إدارة ال�ش�أن العام يف الدولة بو�صفه الوثيقة القانونية وال�سيا�سية العليا  ،والقا�سم امل�شرتك بني جميع املواطنني ..والد�ستور
يف العراق هو من �أبرز املنجزات بعد عملية التغيري؛ فهو نتاج اجلهد امل�شرتك لكل �أبناء ال�شعب العراقي ل�ضمان �إزالة �آثار املا�ضي مبا فيه من ظلم وا�ستبداد  ،والتطلع
لبناء م�ستقبل م�شرق� .إن ائتالف املواطن يحر�ص على االلتزام بالد�ستور وحمايته واعتماده ك�أ�سا�س لبناء دولة امل�ؤ�س�سات والقانون ،وعد الد�ستور ال�ضمان الأول حلماية
احلريات العامة واخلا�صة ،وحماية الدميقراطية ك�أ�سا�س للم�شاركة ال�سيا�سية.
كما �إن ائتالف املواطن يحر�ص على االلتزام بتنفيذ وتطبيق �أحكام الد�ستور واالحتكام لها وحمايته كمنجز ال ميكن خمالفته� ،أو االتفاق على ت�سوية نقاط االختالف
فيه ما دام نافذ ًا ،وتعديله ب�آليات د�ستورية مبا يتنا�سب وم�صلحة املواطن والوطن و�إجناح وتطوير العملية ال�سيا�سية.
�إ�صالح ال�سلطة الق�ضائية
ميثل الق�ضاء ركنا مهما يف تثبيت �أ�س�س االجتماع الب�شري من خالل توفري احلماية لكل مواطن حاكم ًا �أو حمكوم ًا من الظلم الذي يتعر�ض له� .إن ملف ال�سلطة
الثالثة ال يقل �أهمية عن ملف ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية ،و�إن فتح ملف الق�ضاء العراقي هي مهمة الق�ضاء البديل الوطني الدميقراطي لإقامة دولة امل�ؤ�س�سات
وفق املعايري الوطنية والدولية.
مبادئ �أ�سا�سية يف �إ�صالح امل�ؤ�س�سة الق�ضائية
يعتمد م�شروعنا الإ�صالحي على حتقيق العدل بكل جوانبه ،وحقوق الإن�سان جزء ال يتجز�أ من مفهوم العدل ،فاحلق يف احلياة واحلرية واحلق يف حماكمة من�صفة
وعادلة  ،واحلق يف نظام ق�ضائي نزيه م�ستقل ،هي جميعا �شروط �أ�سا�سية لتحقيق العدل و�إقرار حقوق الإن�سان .والتي ترتكز على النقاط الآتية-:
حتقيق العدل واحلرية وامل�ساواة يف �ضوء القانون الوطني والدويل.
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ي�ؤكد ائتالف املواطن على احرتام مبد�أ ا�ستقالل الق�ضاء وعدم تدخل ال�سلطة الت�شريعية وال�سلطة التنفيذية يف عمله وت�شكيالته� ،أو حماولة الت�أثري يف �أعماله �أو
تعطيل تنفيذ الأحكام ال�صادرة عنه ،لتحقيق ا�ستقالليته التامة ،وحت�صينه بال�ضمانات الكاملة التي تكفل �أن ي�ضطلع مب�س�ؤولياته ومهماته اخلطرية من �أجل املحافظة
على �سالمة امل�سرية الق�ضائية على �صعيدي القرار العادل والقا�ضي العادل� .إن ائتالف املواطن ي�ؤمن ب�أن �إ�صالح وتطوير الق�ضاء م�س�ألة عامة تهم املجتمع ،وال ينفرد
بها جمل�س الق�ضاء الأعلى �أو الق�ضاة ،لذلك ف�صيانة �سمعة الق�ضاء العراقي وتطويره مهمة اجلميع.
تب�سيط �إجراءات التقا�ضي وتي�سريه ،ومعاجلة م�شكالته ،رفع ًا للمعاناة عن النا�س ومتكينا لهم من حماية حرياتهم و�صيانة حقوقهم ،مبا يقت�ضيه ذلك من توحيد
طرق التقا�ضي و�إزالة العقبات التي يواجهها املواطن عندما يلج�أ للق�ضاء مطالبا بحقه.
تعزيز املعايري والإجراءات بكل �شفافية وو�ضوح لتعيني الق�ضاة ،وعلى �أ�سا�س من الكفاءة وامل�ساواة واخلربة .والعمل على حتديد �ضوابط قانونية وا�ضحة لنقل الق�ضاة
بناء على مقت�ضيات امل�صلحة العامة.
حق الدفاع مقد�س لذا ي�ؤكد ائتالف املواطن على �ضمان حقوق الدفاع عن املتهم على وفق قاعدة املتهم بريء حتى تثبت �إدانته.
دعم الق�ضاة وتوفري الرعاية املادية واالجتماعية لهم ولعوائلهم مبا ين�سجم مع مكانة الق�ضاء و�سمعته.
دعم الق�ضاء الواقف وتي�سري عمله و�إجراءاته وعد نقابة املحامني جهة دعم للق�ضاء يتوجب تنظيمها ودعمها وتوفري امل�ستلزمات ال�ضرورية لأداء عملها.
�إلغاء القوانني والأنظمة والتعليمات ذات ال�صلة بالعمل الق�ضائي التي تتهاون بحقوق املواطن ،ومبا ي�ضمن للأفراد حقوقهم الأ�سا�سية وحرياتهم العامة التي اقرها
الد�ستور.
ن�شر ثقافة الإ�صالح والتهذيب يف �سجون الأحداث والكبار مبا ي�ؤهلهم للعي�ش واالندماج يف املجتمع.
ال�سيا�سات والربامج
ولأجل تفعيل املنظومة الق�ضائية والت�شريعية ف�إن ائتالف املواطن يتبنى ال�سيا�سات والربامج التالية-:
ت�شريع قانون خا�ص للتظلم يجوز من خالله لأي �شخ�ص انتهكت حقوقه �أو حرياته املعرتف بها ،حتى لو �صدر االنتهاك عن �أ�شخا�ص يت�صرفون ب�صفتهم الر�سمية،
رفع دعوى ق�ضائية للمطالبة باحلقوق والتعوي�ض عن الأ�ضرار املادية والنف�سية ،و�أن يكفل هذا القانون لكل متظلم �سلطة ق�ضائية �أو �إدارية �أو ت�شريعية �أو �أية �سلطة
دعى انتهاكها ،و�أن ينمي �إمكانيات التظلم الق�ضائي ،ليكفل قيام ال�سلطة املخت�صة ب�إنفاذ الأحكام ال�صادرة مل�صلحة املتظلمني.
خمت�صة �أخرى ،للبت يف احلقوق التي ُي ّ
�إيجاد نظام قانوين حلماية حقوق الإن�سان ي�ضمن للأفراد حقوقهم الأ�سا�سية وحرياتهم العامة.
احلفاظ على �شرعية ا�ستقالل الق�ضاء من خالل �إخ�ضاع الق�ضاء للقانون حيث ال ي�سمح هذا لأية �سلطة م�س�ؤولة ،مبا فيها ال�سلطة الق�ضائية� ،أن متار�س �سلطة
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مطلقة �آو حكم ًا تع�سفي ًا  ،بل يخ�ضعها جميع ًا حتت �أحكام القانون ويحدد لها مفهوم ا�ستقاللها ومداه و�ضوابطه ،ومن ثم يخ�ضعها للمحا�سبة واملراقبة التي تعد من �أهم
ال�ضمانات �ضد املحاباة �أو التحيز �أو اخلط�أ يف القانون ويف الوقائع.
ت�شريع قانون يقر م�س�ؤولية الدولة عن دفع تعوي�ضات ل�ضحايا �أخطاء �أجهزة الق�ضاء واجلهات التحقيقية ك�ضمانة �ضد التحيز �أو املحاباة �أو اخلط�أ اجل�سيم يف تطبيق
القانون ويف الوقائع �أو �سوء ا�ستعمال ال�سلطة.
ا�سرت�شاد ال�سلطة الق�ضائية باملعايري الدولية يف ما يتعلق ب�ضمانات حقوق املتهم املعمول بها يف املحاكم اجلنائية الدولية على وفق �أحكام القانون الدويل اجلنائي.
منع التدخل يف �ش�ؤون الق�ضاء �أو حماولة الت�أثري يف �أعماله �أو تعطيل تنفيذ الأحكام ال�صادرة عنه.
يكون القا�ضي م�ؤه ًال ت�أهي ًال قانوني ًا بحيث تكون له اخلربة والتجربة والتح�صيل الدرا�سي  ،لي�ساعده ذلك يف �أداء مهمة الق�ضاء بكفاءة ونزاهة .و ًان يكون اختيار
الق�ضاة من اخت�صا�ص ال�سلطة الق�ضائية دون تدخل ال�سلطات الأخرى ،ويجب �أن ت�سوده املهنية واخلربة واال�ستقامة ،و�أن ال يكون التعيني يف املنا�صب الق�ضائية بدوافع
غري �سليمة ومتييز على �أ�سا�س العن�صر �أو اللون �أو اجلن�س �أو املن�ش�أ القومي �أو االجتماعي �أو ......الخ.
ت�شريع قانون تنظيم ال�سلطة الق�ضائية مبا ين�سجم والعراق اجلديد ويحدد وي�ضمن اخت�صا�صات جمل�س الق�ضاء الأعلى وت�شكيالته وت�شكيل حمكمة التمييز وتعيني
رئي�س ونواب رئي�س و�أع�ضاء حمكمة التمييز مبوجب القانون املذكور.
�إعادة ت�شكيل جهاز االدعاء العام و�ضمان ا�ستقالليته بهدف قيامه بالعمل على حماية نظام الدولة و�أمنها وم�ؤ�س�ساتها واحلر�ص على الدميقراطية وم�صالح
املواطنني والنهو�ض باخت�صا�صه عرب مراقبة �شرعية تطبيق القوانني والقرارات وحتريك دعوى احلق العام ل�ضمان تطبيق تلك القوانني واحلفاظ على �أموال الدولة.
دعم حمكمة التمييز كونها الهيئة الق�ضائية العليا التي متار�س الرقابة على جميع املحاكم.
�إعادة ت�شكيل املحاكم الإدارية من ق�ضاة م�ؤهلني للمحافظة على الأموال العامة للدولة مبوجب �أحكام القانون.
تفعيل وتطبيق املادة ( )101من الد�ستور ب�إن�شاء جمل�س الدولة للنهو�ض بوظائف الق�ضاء الإداري و�صياغة القوانني والأنظمة والفتوى يف الأمور الإدارية املختلفة.
ت�شريع قانون النزاهة واملفت�شني العموميني  ،وديوان الرقابة املالية لتحديد �صالحيتها ومهامها مبا ين�سجم والعراق اجلديد.
ت�شكيل املحكمة االحتادية وفق املادة ( )92من الد�ستور باعتبارها حمكمة م�ستقلة ماليا و�إداريا.
ت�أ�سي�س هيئة ق�ضائية للنظر يف انتهاكات حقوق الإن�سان.
ت�شريع قانون جديد للعقوبات وقواعد الإجراءات وجمع الأدلة يف ما يتعلق بالأمور اجلزائية ،مبا يتفق مع املعايري الدولية املطبقة يف املحاكم اجلنائية الدولية ومبا
يتنا�سب مع حقوق الإن�سان املعرتف بها دوليا ،ومبا ال يتعار�ض مع الد�ستور.
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�إيجاد العقوبات البديلة مبا يتنا�سب مع اخلطورة الإجرامية على وفق ال�سيا�سة اجلنائية احلديثة.
تفعيل دور ال�شرطة الق�ضائية وارتباطها مبجل�س الق�ضاء الأعلى لكي ت�ستكمل ال�سلطة الق�ضائية حلقات ا�ستقاللها.
�إعادة النظر بقانون املعهد الق�ضائي وربطه مبجل�س الق�ضاء الأعلى ماليا و�إداري ًا مبا ين�سجم والنظام العراقي اجلديد.
توزيع االخت�صا�صات بني جمل�س الق�ضاء الأعلى واملحاكم العراقية مبا فيها حمكمة اال�ستئناف ،وبخا�صة ما يتعلق بتعيني الق�ضاة ونقلهم.
�إحالة القا�ضي على التقاعد عند �إكماله الثامنة وال�ستني من عمره يف جميع الأحوال وب�أية �صفة ق�ضائية.
�شمول الق�ضاة واالدعاء العام واملحامني العاملني واملتقاعدين بالرعاية االجتماعية وال�صحية.
�إن�شاء مدينة �صناعية م�صغرة داخل ال�سجن ،ليكون بداية لتحويل ال�سجون من مكان للعقوبة وقتل الوقت �إىل �أماكن �إنتاج لتكون رافدا لل�سجناء.
ت�شريع قانون جديد للمحاماة يتالءم مع و�ضع العراق الدميقراطي وي�ضاهي الدول املجاورة.
دعم �صندوق تقاعد املحامني مبا ي�ؤمن احلياة الكرمية لهم ولعوائلهم.
ت�أهيل املوارد الب�شرية يف م�ؤ�س�سات وزارة العدل ويف املحاكم وحتديث الو�سائل امل�ستعملة.
�إعادة هيكلة اجلهاز القائم على تنفيذ الأحكام وتطويره من خالل ر�سم و�سائل و�آليات دقيقة وحمكمة لهذا التنفيذ.
حتديث نظم العمل الق�ضائي والعديل ب�صورة عامة و�إدخال نظم املعلومات وقواعد البيانات يف �أعمال الأجهزة الق�ضائية والعدلية لتحقيق العدالة ب�سرعة وفعالية
ونزاهة وجعلها يف متناول اجلميع.
تفعيل دور الإ�شراف الق�ضائي واملفت�ش العام كل بح�سب اخت�صا�صه.
تدريب الق�ضاة و�أع�ضاء االدعاء العام يف �ش�أن القانون الدويل اجلنائي وحقوق الإن�سان واجلرائم الدولية وجرائم غ�سيل الأموال.
تفعيل التعاون الق�ضائي على امل�ستوى الإقليمي والدويل.
ال�سيا�سة اخلارجية
كان ل�سيا�سات النظام ال�سابق الأثر الكبري يف عزلة العراق وتخلف فا�ضح ل�سيا�سته اخلارجية .ومن امللفت لالنتباه هو �أن العزلة التي عا�شها العراق يف فرتة احل�صار
الدويل الذي فر�ض على البالد خالل فرتة الت�سعينيات من القرن املا�ضي ،قد تزامنت مع تغريات جيوبوليتكية واقت�صادية هائلة �شهدها العامل منذ عام  .1989التي
متثلت بانهيار االحتاد ال�سوفيتي وانتهاء احلرب الباردة .كما �أدى اجتياح موجات العوملة واالنفتاح والتحرر االقت�صادي �إىل تغيري جذري يف العالقات االقت�صادية
الدولية ،و�إىل جتدد القوانني التي تنظمها .كذلك� ،شهدت هذه الفرتة بروز الدور املتعاظم للدول النامية ال�صاعدة يف النظام االقت�صادي الدويل ،وت�صاعد ن�شاط
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منظمات املجتمع املدين يف الدفاع عن البيئة وحقوق الإن�سان� ..إن عزلة العراق عن هذه التطورات الهائلة �أدت �إىل تقادم اخلربات والإمكانيات املتوفرة يف الوزارة
ويف �سفاراتنا يف اخلارج ،الأمر الذي قاد �إىل تهمي�ش �صارخ لدور العمل الدبلوما�سي العراقي ،وتدنيه �إىل م�ستوى ممار�سة العالقات الهام�شية والإجراءات الوظيفية
الروتينية الب�سيطة.
امل�شاكل واملعوقات
�إن كافة املحاوالت التي قامت بها احلكومات التي جاءت بعد �سقوط النظام ال�سابق لإحداث تغيري نوعي يف ال�سيا�سة اخلارجية العراقية مل تكن مب�ستوى التحديات
الكبرية التي باتت تواجه العراق بعد التغيري .ويكفي احلكم على مدى كفاءة هذه ال�سيا�سة اعتمادا على النتائج التي حتققت خالل ال�سنوات املا�ضية .فهذه النتائج
بقيت متوا�ضعة لي�س فقط يف التعامل اجلدي مع امللفات العديدة التي تركها النظام ال�سابق خا�صة مع دول اجلوار ،بل يف ح�شد الدعم الدويل للبدء بعملية بناء واعمار
العراق الذي دمرته ثالثة عقود من الع�سكرة واحلروب واحل�صار.
الربنامج املقرتح
يت�ضمن برنامج تطوير ال�سيا�سة اخلارجية والدبلوما�سية العراقية حمورين الأول �صياغة وتنفيذ ال�سيا�سة اخلارجية ،والثاين النظر يف �أداء وزارة اخلارجية و�سبل
تطوير عملها ،وكما يلي-:
�أوال� :صياغة وتنفيذ ال�سيا�سة اخلارجية
�إن تعزيز العمل ال�سيا�سي اخلارجي العراقي يجب �أن ي�ستند اىل ثالثة اعتبارات �أ�سا�سية:
االعتبار الأول -:احلاجة املا�سة ملراجعة �شاملة وجدية ل�سيا�سة العراق اخلارجية بعد �سنوات طويلة من العزلة الدولية واحلروب مع دول اجلوار الأمر الذي �أفقد
العراق ثقة الآخرين به ،مما يتطلب �إعادة بناء هذه اجل�سور ور�سم مالمح ل�سيا�سة العراق اجلديدة امل�ستندة اىل عدم التدخل يف �ش�ؤون الدول الأخرى ،مع االهتمام
ببناء عالقات متكافئة مع دول العامل قائمة على االحرتام املتبادل.
االعتبار الثاين :التعامل بجدية وكفاءة مع العديد من امللفات العالقة التي ما زالت ت�شكل قيودا قا�سية على العمل الدبلوما�سي العراقي ..وب�أ�سف �شديد ميكن القول
�إن �ضخامة الأموال العامة التي مت �إنفاقها على وزارة اخلارجية منذ  2003حتى الوقت احلا�ضر ال تتنا�سب مع اجنازات �سيا�سة العراق اخلارجية.
االعتبار الثالث :احلر�ص على �أن يكون للعمل الدبلوما�سي العراقي دور فعال يف �إ�سناد وتعزيز جهود عملية الإعمار والتنمية االقت�صادية يف العراق .فمن الوا�ضح �أن
العراق بحاجة ما�سة �إىل الدعم الدويل خا�صة يف رفع حجم تدفقات ر�ؤو�س الأموال الأجنبية ،واكت�ساب التكنولوجيا وتع�ضيد العالقات التجارية واملالية املتوازنة� ..إن
ال�سيا�سة اخلارجية العراقية ما زالت تعاين من �ضعف �صارخ يف هذا املجال ،وذلك ب�سبب غياب دبلوما�سية اقت�صادية ن�شطة وفعالة.
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ثانيا :تقومي �أداء وزارة اخلارجية و�سبل تطويرها
احلاجة امللحة �إىل �إ�صالح �سريع وحازم للمركز الذي ترتبط به ال�شبكة الدبلوما�سية الوا�سعة لأجل �إ�صالح عمل �سفاراتنا يف اخلارج ،ويتطلب ذلك الرتكيز على-:
و�ضع درا�سة تن�سيقية ا�ست�شارية بني جلنة العالقات اخلارجية يف جمل�س النواب ووزارة اخلارجية.
االهتمام مبركز اخلدمة اخلارجية واختيار الكوادر الكفوءة واملناهج التدري�سية ل�ضمان رفع م�ستوى التكوين والتدريب للكادر الدبلوما�سي.
الت�أكيد على اجلمع بني معيار الإميان بالعملية ال�سيا�سية الدميقراطية و معيار الكفاءة والنزاهة وقوة الإرادة يف اختيار الوكالء ومدراء الدوائر يف الوزارة.
ال�سعي لتطوير البحث العلمي يف املجاالت الإ�سرتاتيجية واجلغرافية ال�سيا�سية واالقت�صادية مبا يف ذلك ت�شجيع املراكز العلمية البحثية املتخ�ص�صة يف عمل الوزارة
لتقدمي العون واال�ست�شارة يف اجلوانب الإ�سرتاتيجية يف عمل الوزارة ،كما هو احلال يف الدول املتقدمة.
العمل على توفري الأموال والكوادر ملكتبة الوزارة املتقادمة لتتحول �إىل مركز متطور ومتجدد للبحث واملعلومات.
�إعداد خطة لوزارة اخلارجية يعمل بها ال�سفراء �ضمن توجه احلكومة.
مراجعة �شاملة وجدية ل�سيا�سة العراق اخلارجية لنجاح مهمة ال�سفراء ،مبا يف ذلك �إجراء عملية تقييم �شاملة لل�سفراء العراقيني العاملني يف ال�سفارات واعتماد
املعايري املتفق عليها يف اختبار ال�سفري ور�ؤ�ساء امللحقيات االخت�صا�صية اجلدد ،ومن �أهم املعايري املطلوب اعتمادها يف اختيار ال�سفري على �سبيل املثال:
�أن يكون ذا �شخ�صية مقبولة متح�ضرة تتمتع مب�ستوى عال من الثقافة العامة والقابلية على التعامل مع املجتمعات التي يعمل فيها لغوي ًا و�أخالقيا و�سيا�سي ًا ،بحيث
ي�ستطيع �أن يعك�س وجه العراق اجلديد املتح�ضر.
�أن يتقن اللغة الأجنبية يف الدولة التي يعمل فيها.
يتمتع مب�ستوى تعليمي ال يقل عن البكالوريو�س.
�أن يكون بعمر ال يقل عن الثالثني �سنة ولديه خدمة ال تقل عن ع�شر �سنوات يف دوائر الدولة ،ومب�ستوى قيادي ح�صل من خالله على خربه تراكمية يف امليدان الإداري.
�أن يكون قد �أكمل املدة القانونية يف معهد اخلدمة اخلارجية بحيث يكون ملم ًا بال�سيا�سات الربوتوكولية والدبلوما�سية.
�أن يكون من �أ�سرة معروفة اجتماعيا بنزاهتها وح�سن �أخالقها.
�أن يكون �سليم البنية وح�سن املظهر واملنطق.
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تن�شيط حركة عمل جلنة العالقات اخلارجية يف جمل�س النواب:
تربز احلاجة املا�سة لإحياء البعد االقت�صادي يف ال�سيا�سة اخلارجية العراقية ( الدبلوما�سية االقت�صادية) ب�شكل خا�ص لالعتبارات التالية:
�إن مع حركة التجارة العاملية وحترك ر�ؤو�س الأموال واالنت�شار الكبري للمعلوماتية� ،أ�صبح من ال�ضروري �أن تتكيف ال�سيا�سة اخلارجية ملواكبة هذه التطورات بغية فك
عزلة العراق وت�سهيل اندماجه املدرو�س يف االقت�صاد العاملي املت�سرع يف االنفتاح والتطور.
تفعيل دور وزارة اخلارجية يف ا�ستكمال �شطب الديون املتبقية على العراق من فرتة النظام ال�سابق من خالل ت�شجيع الدول الدائنة للم�ساهمة يف الدخول يف عملية
البناء االقت�صادي للعراق ومنحهم امل�ساحات الالزمة يف العملية اال�ستثمارية ،و�إال ف�إن العراق �سيبقى مطالبا بت�سديد الديون املتبقية التي تبلغ ( )39مليار دوالر حتى
عام .2020
االهتمام بالن�شاط الثقايف والإعالمي يف اخلارج من خالل:
التو�سع يف ت�أ�سي�س املراكز الثقافية ومدها بالإمكانيات املادية والب�شرية التي متكنها من �إقامة املعار�ض والندوات والن�شاطات الثقافية وال�سيا�سية واالقت�صادية.
تن�شيط حركة الإقامة وامل�شاركة للمعار�ض النوعية والندوات الثقافية والإعالمية يف الدول اخلارجية من قبل ال�سفارات واملراكز الثقافية لتو�ضيح وتعريف واقع
العراق ال�سيا�سي والإعالمي والثقايف.
تفعيل دور جلان ال�صداقة العراقية مع الدول الأخرى ومتكينها من �أخذ دورها يف حت�سني العالقة مع العامل اخلارجي.
و�ضع خطة تكفل وحدة اخلطاب ال�سيا�سي يف العالقات اخلارجية.
�إن ائتالف املواطن يتطلع �إىل بناء عالقات �إيجابية متميزة مع جميع الدول وال�شعوب �سواء منها دول اجلوار �أو الدول الإ�سالمية �أو دول العامل و�شعوبها .ف�ضال عن
التوا�صل والتفاعل مع املنظمات املختلفة �إقليميا وعربيا و�إ�سالميا املعنية بحقوق الإن�سان والتنمية و�إ�شاعة ال�سالم و الإخاء العامليني ،ذلك ملا ي�شكله العراق من ثقل
و�أهمية ومكانة ،بفعل دوره التاريخي واحل�ضاري ومقدراته الب�شرية وثرواته وموارده وموقعه اال�سرتاتيجي ،ويف ظل جتربته الدميقراطية .و�أن تكون تلك العالقات مبنية
على مبادئ االحرتام املتبادل وعدم التدخل والتعاون من �أجل احلرية وال�سالم وما فيه خري ال�شعوب وكل ما ي�سهم يف تعزيز ال�سيادة و�إعادة �إعماره وتطوير املوارد
وا�ستغاللها مبا يعود على اجلميع باخلري واال�ستقرار والتنمية.
العالقات الإقليمية
�إن ائتالف املواطن ي�ؤمن ب�أن مهمة بناء العراق اجلديد ،و�إجناح م�شروعه ال�سيا�سي وحماية �شعبه من خمططات الإرهاب ودوامة العنف ب�شتى �أنواعه ،حتتاج
�إىل ا�ستثمار كبري يف �سيا�سة خارجية ت�ستند �إىل احرتام �إرادة ال�شعب يف تقرير م�صريه ،وب�سط �سيادته على �أرا�ضيه ،واحلفاظ على هويته الوطنية ،مع الرتكيز
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على امل�صالح امل�شرتكة واالحرتام املتبادل على �صعيد التعاون الدويل ،وعدم التدخل يف �ش�ؤونه الداخلية ..وعلى الرغم من اجلهود الدبلوما�سية العراقية املبذولة
طوال ال�سنوات املا�ضية يف �سبيل ذلك ،غري �أن احلاجة مازالت ما�سة لأجل ر�سم عالقات متوازنة ومتينة مع دول اجلوار الإقليمي مبحوريه الإ�سالمي والعربي� ،إذ
ت�أتي هذه احلاجة ا�ستجابة ملطالب املنطقة يف حتقيق اال�ستقرار واالزدهار والأمن بعيدا عن النهج العدواين الذي قاده النظام ال�سابق مع دول اجلوار� ..إن ائتالف
املواطن حري�ص على انتهاج �سيا�سة خارجية قادرة على امت�صا�ص املخاوف والهواج�س من تطور العملية ال�سيا�سية ،ودافعة يف الوقت ذاته نحو بناء قاعدة للم�صالح
االقت�صادية كو�سيلة لتنمية العالقات وا�ستمرارها مع الإميان ب�ضرورة عدم التدخل يف �ش�ؤون الآخرين ،وعاملة على توظيف التنوع القومي والإثني املجتمعي كمحاور
لتعزيز هذه العالقات� ..إن ائتالف املواطن ي�ؤمن ب�ضرورة تبني العراق �سيا�سة التوازن املتكافئ وامل�صالح املتبادلة يف �إقامة عالقات جوار متينة بعيدة عن �سيا�سة
املحاور املت�صارعة من �أجل �صيانة ا�ستقالله وا�ستثمار الزمن لتعوي�ض �شعبه واملنطقة عما حلقهم من حيف وحرمان جراء احلروب واحلظر االقت�صادي ،و�سيا�سات
اال�ضطهاد طوال العقود املا�ضية ..لذا ف�إننا ن�ؤمن ب�إمكانية �أن ينطلق العراق لي�صبح ج�سر ًا ا�سرتاتيجي ًا للم�صالح التي تتالقى فيه وال تتقاطع.
�سبل تطوير وتعزيز العالقات الإقليمية
ي�ؤمن ائتالف املواطن ب�أن البيئة الإقليمية الهادئة ت�ساهم بقوة يف ازدهار املنطقة ورفاهية �شعوبها ،ولهذا يجب على العراق �أن يعمل على �أن يكون عامل ا�ستقرار
رئي�سا يف املنطقة .ويف هذا ال�سياق ،يهدف برنامج ائتالف املواطن �إىل ر�سم �سيا�سات اقت�صادية خارجية تت�ضمن م�شاريع �إ�سرتاتيجية يف �ش�ؤون النفط والغاز واملياه
والكهرباء والنقل والتجارة وم�شروع القنوات اجلافة وال�سياحة ت�شمل تركيا و�إيران و�سوريا والأردن والكويت وال�سعودية� .إن نهج التكامل االقت�صادي الإقليمي الذي
يتبناه ائتالف املواطن كفيل بتقليل حجم املخاطر والتهديدات التي تواجه املنطقة ،بل ي�سهم يف حت�صينها من تداعيات الإرهاب وحماوالت تفتيت الن�سيج االجتماعي.
وميكن �أن ي�شكل هذا النهج مدخ ًال للعراق لتجاوز الكثري من العوائق ال�سيا�سية الراهنة مع جريانه وتت�سع دوائره لت�شمل دول جمل�س التعاون اخلليجي وباقي دول املنطقة
مع �إدراكنا واقع �أهمية التوازن بني امل�صالح وعنا�صر النزاع من �أجل اال�ستقرار والتنمية.
�إن ائتالف املواطن يدعو الدول الإقليمية �إىل التفاهم اجلدي ،انطالقا من �إميانه باحلوار ك�أ�سا�س حلل امللفات العالقة التي ورثها العراق من املا�ضي �أو ما ا�ستجد
منها يف الآونة الأخرية .و�سيت�ضمن برناجمه بذل اجلهد الدبلوما�سي وال�سيا�سي وتفعيل عمل اللجان الفنية امل�شرتكة يف �إطار االتفاقيات والقرارات الدولية ملعاجلة
الق�ضايا الآتية:
ق�ضية املياه مع تركيا و�سوريا و�إيران.
االنطالق من امل�صالح الوطنية العليا يف التعاطي مع الأزمة ال�سورية.
العمل على ت�سوية ما تبقى من امللفات العالقة مع الكويت.
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الدفاع عن حقوق وم�صالح العراقيني يف دول اجلوار
العمل على معاجلة امللفات العالقة مع دول اجلوار.
العمل على معاجلة احلقول النفطية امل�شرتكة واملن�ش�آت النفطية مع دول اجلوار.
ويف �إطار العالقات مع دول جمل�س التعاون اخلليجي ،يرى ائتالف املواطن �أهمية توطيد العالقات اخلليجية العراقية ب�شقيها ال�سيا�سي والتنموي من خالل الآتي-:
تعزيز فر�ص احلوار مع دول املنطقة ويف مقدمتها اململكة العربية ال�سعودية عرب ت�شكيل جلنة حوار م�شرتكة ،لر�سم ف�ضاء ا�سرتاتيجي للتعاون ال�سيا�سي واالقت�صادي
والأمني.
�إيجاد �آليات لتفاهم �أو�سع بني الدول على �أ�سا�س امل�صالح واملنافع املتبادلة ،وجذبها للم�شاركة يف �إعمار العراق وتوفري فر�ص اال�ستثمار.
العمل امل�شرتك على �ضوء املتغريات العاملية لتحديد التهديدات امل�شرتكة للمنطقة وعوامل ا�ستقرارها.
التحرك نحو �إطفاء الديون املرتتبة يف ذمة العراق �أ�سوة بالدول الأخرى.
العالقات مع الدول العربية
ينظر ائتالف املواطن �إىل اجلامعة العربية ويعدها الإطار ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي اجلامع للمنظومة العربية ،ولكون العراق �أحد �أع�ضاء الأ�سرة العربية
امل�ؤ�س�سني لها ي�سعى لأن ت�أخذ العالقات العراقية -العربية م�سارها الطبيعي ،فائتالف املواطن يدفع بال�سيا�سات التي من �ش�أنها �أن ي�ستعيد العراق بها دوره للوقوف مع
الق�ضايا العربية على خمتلف الأ�صعدة ال�سيا�سية والتنموية ،وامل�شاركة يف مواجهة التحديات ويف مقدمتها ق�ضية ال�شعب الفل�سطيني وحقه يف تقرير م�صريه ،وا�سرتجاع
حقوقه و�إقامة دولته امل�ستقلة ،والتعاون من �أجل بلورة جهد عربي يف �سبيل حل �إ�شكاليات الأو�ضاع املتفاقمة يف الأزمة ال�سورية ،و�إيجاد حل �سيا�سي يف هذا البلد و وقف
دوامة العنف مبا يحقق م�صالح ال�سوريني و يحافظ على وحدتهم ..وميتلك العراق م�ؤهالت التجربة واخلربة لدعم التحوالت الدميقراطية لل�شعوب العربية يف ليبيا
وتون�س وم�صر واليمن ،لر�سم مالمح امل�ستقبل العربي الذي يلبي تطلعات ال�شعوب العربية يف اال�ستقرار والتنمية والتطور.
العالقات مع الدول الإ�سالمية
ي�شدد ائتالف املواطن على �أهمية دور منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي يف جمع الكلمة و ما ميكن �أن تفعله يف تقريب املواقف ،يف وقت بالغ احل�سا�سية وتكتنفه الكثري
من ال�صعوبات والتحديات واملخاطر اجل�سيمة .و�أن على منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي م�س�ؤولية تاريخية يف الت�صدي ملوجة الإرهاب والتطرف و�إثارة النعرات الطائفية
بني �شعوب الدول الإ�سالمية .فال يخفى �أن الأو�ضاع تتجه يف عديد من البلدان الإ�سالمية باجتاهات غري حممودة نتيجة لربوز نزعات التطرف التي �سايرتها بع�ض
احلكومات كما ح�صل يف ماليزيا ،ف�ضال عن الت�أجيج الذي تقف وراءه جهات م�شبوهة الأهداف والأغرا�ض لإثارة احلزازيات املذهبية و�إثارة الفنت بني �أبناء البلد
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الواحد والبلدان يف العامل الإ�سالمي والتي ال تخدم �أحدا على الإطالق .ولهذا يرى ائتالف املواطن �أن العمل على حتقيق التعاون والتكامل بني امل�سلمني هو الكفيل يف
مواجهة التحديات التي تواجه �شعوب الدول الإ�سالمية ،والعمل على دفع عجلة التنمية لتجنيبها الفنت الطائفية ،وكل هذه ق�ضايا جوهرية مت�س �صميم عالقة العراق
مع الدول الإ�سالمية.
العالقات مع املجتمع الدويل
يتطلع العراق ب�شكل �إيجابي �إىل دعم املجتمع الدويل للعراق يف م�سرية الإعمار والبناء .وي�شيد ائتالف املواطن بدور منظمة الأمم املتحدة بعد �سقوط النظام البائد
واجلهد املتوا�صل يف دعم العراقيني يف تعزيز جتربتهم ال�سيا�سية ،وتذليل ال�صعاب التي تواجههم على �صعيد دعم الإعمار والتنمية ومواجهة الإرهاب.
ويف عالقاتنا مع الواليات املتحدة ،يجدد ائتالف املواطن ت�أكيده على �أهمية العالقة القائمة بني الطرفني وتعزيزها ب�شكل يعود على ال�شعب العراقي باملنافع
املرجوة يف جماالت اال�ستثمار و الإفادة من اخلربة العاملية يف مكافحة الإرهاب والتعاون اال�ستخباري للت�صدي له ،ودعم العراق يف جماالت التنمية املختلفة والزماالت
الدرا�سية والتقنيات الطبية والع�سكرية ،وتر�سيخ �أ�س�س مل�ستقبل التعاون القائم على احرتام كامل لل�سيادة وعدم التدخل وممار�سة ال�ضغوط ،وبناء عالقات متكافئة
قادرة على �صيانة ا�ستقالل العراق و�سيادته .ويرى ائتالف املواطن يف التعامل مع دول االحتاد الأوربي فر�صة يف ا�ستمرار التعاون الإيجابي يف جماالت تطوير التجربة
ال�سيا�سية وحماية حقوق الإن�سان ،وحتديث النظم الإدارية واملالية وتدريب الكوادر وغريها ،وكذلك يف جمال اال�ستثمار حيث ت�شكل يف جمموعها بوابة لتعزيز العالقات
االقت�صادية وبخا�صة يف حماور الطاقة والبنى التحتية والزراعة وال�صناعة بنا ًء على مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص بني دوله يف اال�ستثمار .ومن هذا املنطلق ميكن �أن ي�شكل العراق
مورد ًا هام ًا لإمدادات الغاز عرب التعاون مع دول اجلوار لتلبية احتياجات منظومة الدول الأوروبية.
وينظر ائتالف املواطن �إىل �أهمية التعاون مع رو�سيا وال�صني يف املجاالت املختلفة .فالعراق ميتلك القدرة على �ضمان �إمدادات الطاقة لتلبية متطلبات النمو
االقت�صادي يف ال�صني ،وبالتايل فامل�ساهمة يف تطوير القطاع النفطي العراقي �سي�ساعد يف حتقيق هذا الهدف احليوي .و�إن ال�سعي للإفادة من خربات رو�سيا و�شركاتها
التي �أ�سهمت يف بناء العديد من امل�شاريع احليوية يف احلقبة املا�ضية وارتبطت بعالقات تاريخية مميزة ميكن توظيفها يف اال�ستثمار لبناء العراق .وي�سعى ائتالف
املواطن لتطوير عالقاته مع دول �شرق �آ�سيا .فنجاح النماذج التنموية يف كوريا اجلنوبية واليابان وماليزيا والهند وغريها يفتح املجال للإفادة من جتاربها و�إمكانياتها
يف بناء االقت�صاد العراقي و�إعادة الإعمار.
تطوير العمل النقابي
يعد مو�ضوع العمل النقابي وحماية حق التنظيم النقابي من املوا�ضيع الهامة التي حتتل الأولويات الق�صوى يف �أجندة النقابات ب�صورة عامة  ،ملا له من �أثر وا�ضح
رقي مهنهم علمي ًا وح�ضاري ًا وتو�سيع قاعدة اخلدمة االجتماعية للأع�ضاء� .إن
يف بناء حركة نقابية دميقراطية م�ستقلة تخدم �آمال وتطلعات �أع�ضائها ،ويف تطوير و ّ
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التحديات التي تعرت�ض النقابات العمالية يف تعزيز احلريات النقابية وحماية حق التنظيم يف العراق ت�ستند �إىل واقع التنظيم النقابي العراقي يف املرحلة الراهنة
موازن ًة مع الت�شريعات الوطنية ومعايري العمل العربية والدولية من جهة ،وموازنة احلريات النقابية وحماية حق التنظيم الواردة يف املعايري العربية والدولية مع
الت�شريعات الوطنية من جهة �أخرى.
ق�صور احلريات النقابية يف الت�شريعات الوطنية
لقد تراوحت حقوق العمل النقابي يف الت�شريعات العراقية بني حظر الن�شاطات و�ضعف ال�ضمانات املقدمة و عدم اال�ستقاللية ،وكما هو وا�ضح من التايل-:
حظر التنظيم النقابي يف القطاع العام ( قرار  150لعام )1987
 �ضعف ال�ضمانات اخلا�صة بحماية �أموال االحتادات والنقابات (قرار  151لعام  1970وقانون العمل  71لعام )1987 تدخل ال�سلطات العامة يف �ش�ؤون التنظيمات النقابية ( قرار  28لعام  2003وقرار  119لعام  2003وقرار  130لعام  2003وقرار  3لعام  2004وقرار  16لعام 2004والأمر الديواين  8750لعام  2005والقرار املرقم �ش .ز لعام .)2007
دور النقابات يف تعزيز احلريات وحماية حق التنظيم النقابي
تلعب النقابات دور ًا كبري ًا يف تعزيز احلريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي من خالل الآتي-:
�أ-التفاو�ض مع احلكومات
تلج�أ النقابات يف العادة �إىل التفاو�ض مع احلكومات بخ�صو�ص الت�صديق على كافة االتفاقيات العربية والدولية التي ت�ضمن تلك احلريات ،وكذلك تفعيل بنود
االتفاقيات امل�صادق عليها ،وتختلف كل نقابة عن الأخرى ومن بلد لآخر يف اتباع الأ�ساليب لل�ضغط على احلكومات لتنفيذ ذلك.
ب  -التوعية والتثقيف بخ�صو�ص احلريات واحلقوق النقابية
تقوم النقابات بتوعية �أع�ضائها عرب كافة الو�سائل ،املن�شورات والدورات �أو احللقات التثقيفية ،باحلقوق اخلا�صة بهم يف كافة املجاالت وبخا�صة يف جمال احلريات
واحلقوق النقابية و�أهمية الدفاع عنها.
ج  -بناء احلمالت وك�سب الت�ضامن.
تلج�أ النقابات يف الغالب �إىل التخطيط وتنفيذ احلمالت الداعمة للنقابة وق�ضاياها املهمة ملا لها من �أهمية يف ح�شد الأع�ضاء النقابيني وتوحيد �صوتهم للمطالبة
بحقوقهم ،وكذلك �إي�صال مطالب النقابة امل�شروعة �إىل املجتمع املحلي والدويل لغر�ض ك�سب الت�ضامن مع النقابة يف مطالبها الن ذلك حق من�صو�ص عليه يف
الت�شريعات الوطنية والدولية.وقامت الكثري من املنظمات الدولية مثل االحتاد الدويل للنقابات  ITUCواالحتاد الدويل للنقل  ITFواملركز الأمريكي للت�ضامن
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العمايل  S.Cبالت�ضامن مع ق�ضايا ومطالب النقابات العراقية عرب الر�سائل التي كانت توجهها للحكومة العراقية بني مدة و�أخرى.
د  -رفع ال�شكاوى �إىل منظمتي العمل العربية والدولية
يف حال عدم توافق الت�شريعات العمالية يف بلد ما مع اتفاقيات منظمتي العمل العربية والدولية �أو التع�سف يف حقوق العمال ،ت�ستطيع النقابات تقدمي �شكوى �إىل �إحدى
تلك املنظمتني �أو كليهما ،وقد ت�ستغرق الإجراءات اخلا�صة بتقدمي تلك ال�شكوى وقت ًا طوي ًال ،قد ت�صل �إىل �سنة ،والغالب �أن تقدم النقابات ال�شكوى �إىل منظمة العمل
الدولية ،كونها ت�ضم يف ع�ضويتها  198بلد ًا ومن املمكن �أن ت�شكل �ضغط ًا �أكرب على احلكومات املتق َّدم بال�شكوى �ضدها ،للحد من االنتهاكات بحق النقابات.
�آليات تطوير العمل النقابي
يتبنى ائتالف املواطن الآليات الآتية لتطوير العمل النقابي-:
عدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للتنظيمات النقابية كونها م�صانة يف الد�ستور العراقي الدائم واالتفاقيات العربية والدولية ،وبخا�صة االتفاقية الدولية رقم 98
ل�سنة  1949ب�ش�أن ( حق التنظيم النقابي واملفاو�ضة اجلماعية ) التي �صادق عليها العراق بالقانون رقم  59ل�سنة  1962واملن�شور يف الوقائع العراقية بالعدد 738
يف  1962/11/7وكذلك االتفاقية العربية رقم  8ل�سنة  1977اخلا�صة ب�شان ( احلريات واحلقوق النقابية ) التي �صادق عليها العراق بالقانون قم  194ل�سنة 1987
واملن�شور يف الوقائع العراقية رقم  2697يف  ، 1979/2/12وكذلك قانون التنظيم النقابي العمايل رقم  52ل�سنة .1987
�إلغاء القرار رقم  150ل�سنة  1987الذي مت مبوجبه حتويل العمال �إىل موظفني وحرمان العاملني يف القطاع العام من حقهم يف التنظيم النقابي.
�إلغاء الأمر الديواين املرقم  8750ال�صادر من الأمانة العامة ملجل�س الوزراء العراقي بتاريخ  2005/8/8الذي ق�ضى مبوجبه و�ضع اليد على مالية وممتلكات
االحتادات والنقابات ،كونه خمالفا للحقوق واحلريات النقابية ،وخرقا �سافرا لقانون التنظيم النقابي العمايل رقم  52ل�سنة  1987يف مادته الأربعني والد�ستور العراقي
الدائم.
احرتام املبادئ واحلقوق واحلريات النقابية الواردة يف الإعالن اخلا�ص باملبادئ واحلقوق الأ�سا�سية يف العمل ال�صادر عن منظمة العمل الدولية عام .1998
عدم ف�صل �أو عزل �أي �شخ�ص ميار�س م�س�ؤولية نقابية كون هذا الإجراء خمالفة قانونية �صريحة تتقاطع مع االتفاقية العربية والدولية.
مطالبة احلكومة العراقية بالإ�سراع يف �إ�صدار قانون العمل اجلديد الذي �أر�سلت م�سودته �إىل جمل�س �شورى الدولة ومتت مناق�شته كونه يح�سم كثريا من امل�شاكل
واملعوقات القائمة يف الوقت احلا�ضر حيث ت�ضمنت املادة ( ) 164الآتي:
يلغى قانون العمل رقم ( )71ل�سنة  1987وتبقى الأنظمة والتعليمات ال�صادرة مبوجبه نافذة حلني �صدور ما يحل حملها �أو يلغيها.
يلغى قانون التنظيم النقابي رقم ( )52ل�سنة .1987
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يلغى قرار جمل�س قيادة الثورة املنحل رقم ( )150ل�سنة .1987
�إجراء االنتخابات ذات امل�ضمون الدميقراطي بعيد ًا عن �أي تدخل من �أية جهة وت�شكيل اللجان التح�ضريية على وفق قوانني النقابات اخلا�صة بها.
ت�شكيل جلان ذات طابع اخت�صا�صي مهني وقانوين ملراجعة القوانني والأنظمة الداخلية اخلا�صة بالنقابات واالحتادات من الأطراف الأ�سا�سية ( احلكومة ،النقابات،
جمل�س الق�ضاء ،منظمات املجتمع املدين ،الربملان) لو�ضع معاجلات علمية وح�ضارية تكون �أ�سا�سيات النبثاق قوانني نقابية جديدة حتكم عمل النقابات على وفق
خ�صو�صيتها ،ولغر�ض اللحاق بالركب العاملي يف هذا املجال وامل�ساهمة يف بناء املجتمع املدين املتح�ضر اجلديد.
ت�شكيل جمل�س تن�سيقي ي�سمى جمل�س (النقباء) ي�ضم النقابات املهنية والعمالية لغر�ض تن�سيق العمل وتوحيد املواقف باجتاه الق�ضايا الوطنية امللحة وغريها،
وامل�شاركة بفعالية وجدية يف �أ�سا�سيات البناء االقت�صادي واالجتماعي لبالدنا.
ق�ضية احلماية وال�ضمان االجتماعي
�إن مبد�أي احلماية وال�ضمان من املبادئ التي ن�صت عليها اتفاقيات حقوق الإن�سان واللوائح التابعة ،فالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ن�ص على �أن ال�ضمان االجتماعي
حق لكل فرد باعتباره ع�ضوا يف املجتمع ،وتتوفر احلماية االجتماعية عرب جمموعة من ال�سيا�سات التي تهدف �إىل احلد من الفقر والعوز و العجز عن تلبية االحتياجات
ال�ضرورية ..وقد ن�ص الد�ستور العراقي يف املواد ( )30و( )31و( )32على توفري الرعاية واحلماية االجتماعية وكما يلي-:
املادة ( )30من الد�ستور العراقي وقد ن�صت على الآتي-:
�أوال /تكفل الدولة للفرد وللأ�سرة ،وبخا�صة الطفل واملر�أة ،ال�ضمان االجتماعي وال�صحي ،واملقومات الأ�سا�سية للعي�ش يف حياة حرة كرمية ،ت�ؤمن لهم الدخل
املنا�سب ،وال�سكن املالئم.
ثاني ًا /تكفل الدولة ال�ضمان االجتماعي وال�صحي للعراقيني يف حال ال�شيخوخة �أو املر�ض �أو العجز عن العمل �أو الت�شرد �أو اليتم �أو البطالة ،وتعمل على وقايتهم من
اجلهل واخلوف والفاقة ،وتوفر لهم ال�سكن واملناهج اخلا�صة لت�أهيلهم والعناية بهم ،وينظم ذلك بقانون.
�أما املادة ( )31فقد ن�صت على:
�أو ًال /لكل عراقي احلق يف الرعاية ال�صحية ،وتعنى الدولة بال�صحة العامة ،وتكفل و�سائل الوقاية والعالج ب�إن�شاء خمتلف �أنواع امل�ست�شفيات وامل�ؤ�س�سات ال�صحية.
ثاني ًا /للأفراد والهيئات �إن�شاء م�ست�شفيات �أو م�ستو�صفات �أو دور عالج خا�صة و ب�إ�شراف من الدولة  ،وينظم ذلك بقانون .
يف حني �أن املادة( )32ت�ؤكد على �أن ترعى الدولة املعاقني وذوي االحتياجات اخلا�صة ،وتكفل ت�أهيلهم بغية دجمهم يف املجتمع ،وينظم ذلك بقانون.
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الواقع والتحديات
�إن نظام �شبكة احلماية والرعاية االجتماعية �شهد حت�سنا باملقارنة مع و�ضعه يف ظل النظام ال�سابق ،ولكن تبقى ثمة حتديات وعوائق كبرية وعديدة �أمام حتقيق
كامل الأهداف املرجوة ،و�أن يتناغم الأداء مع املتطلبات الواقعية ،و يتما�شى كلي ًة مع احلقوق الد�ستورية والقانونية والإن�سانية للمواطنني .ويف ما يلي بع�ض تلك املعوقات
والتحديات التي تعيق النهو�ض بتطبيق �أ�سا�س مهم للتنمية وحتقيق العدالة وامل�ساواة االجتماعية:
عدم وجود قاعدة بيانات كاملة حول �أعداد امل�ستحقني الذين يجب �شمولهم بربامج الرعاية االجتماعية ،وتقدمي الإعانات واملنح اخلا�صة لتح�سني �أو�ضاعهم ،وتوفري
م�ستلزمات احلياة ال�ضرورية لهم ولأفراد �أ�سرهم.
عدم �شمول بع�ض الفئات وال�شرائح امل�ستحقة التي تعاين مع العوز واحلرمان و�صعوبة تلبية م�ستلزمات املعي�شة ،كاملعوقني وخا�صة دون �سن الـ ( ،)18والعاملني يف
القطاع اخلا�ص ،و�أ�صحاب الأمرا�ض امل�ستع�صية واخلطرية.
غياب املرونة و تف�شي الروتني الإداري اململ يف �إجراءات الت�سجيل وال�صرف و تقدمي املعونات.
عدم فاعلية الإجراءات املتبعة للحد من الف�ساد ومنع �شمول غري امل�ستحقني ،وتوا�صل �صرف بع�ض الإعانات لغري املحتاجني �إليها.
تعرث جمل�س الوزراء يف تعديل قانون ال�ضمان االجتماعي وقانون ال�ضمان ال�صحي ،برغم الأهمية الكبرية لهذين القانونني يف توفري الرعاية واحلماية للمواطنني
الذين يعجزون عن حتمل تكاليف احلياة بفعل غياب الدخل �أو حمدوديته.
تعترب البطاقة التموينية �إحدى الآليات املهمة يف توفري احلماية والأمن الغذائي ل�شرائح وا�سعة ،وهي تعاين من تعرث �شديد وغياب للكثري من مفرداتها ،مع توايل
التقارير الأممية حول الو�ضع ّ
اله�ش للأمن الغذائي يف البالد.
تردي البنية التحتية ومرافقها يف دوائر ومراكز ال�ضمان وغياب متطلبات الراحة واملراجعة ال�سل�سة ،ما يت�سبب مبعاناة كبرية للمواطنني.
تعاين �شريحة املعاقني من غياب مراكز الت�أهيل والرعاية ال�صحية والنف�سية واالجتماعية ،وعدم توفر ما هو موجود على امل�ستلزمات الطبية والت�أهيلية ذات التقنيات
املتطورة يف هذا املجال.
احللول واملقرتحات
ملعاجلة ورفع هذه العوائق والإ�شكاليات يتبنى ائتالف املواطن الإجراءات و احللول التالية-:
�شمول الفئات االجتماعية (متقاعدين – �أرامل – معوقني – العاملني يف القطاع اخلا�ص).
العمل على �شمول فئات جديدة ( م�ستهدفة ) مل تكن م�شمولة ب�ضوابط ال�شمول ومل تذكر يف قانون الرعاية املرقم  126ل�سنة  1980والقرار  98ل�سنة  2000و�ضوابط
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�شبكة احلماية لعام  2008منها ( الباكر يتيمة الأبوين ومن يعاين من الأمرا�ض ال�سرطانية وامل�ستع�صية و�أمرا�ض الدم الثال�سيميا والأمرا�ض النف�سية والعقلية).
الإ�سراع يف ت�شريع و�إقرار قانون ال�ضمان االجتماعي وال�ضمان ال�صحي ،و�أن ي�أخذ النقطتني �أعاله بنظر االعتبار يف عملية ت�شريعه.
حتقيق العي�ش الكرمي للم�شمولني.
انتظام �صرف مبالغ الإعانة ب�صورة �شهرية وعدم ت�أخريها و انتظامها يف مواعيدها املحددة.
امل�ساهمة يف تعزيز قيم التكافل االجتماعي والو�صول �إىل معادلة من�صفة ت�ضمن العدالة يف توزيع الدخل بني �أفراد اجليل الواحد والأجيال املتعاقبة.
�ضمان و�صول مظلة التقاعد �إىل فئات �أكرث.
توفري ا�ستقرار نف�سي ومادي لأكرب عدد ممكن من املوظفني واملتقاعدين.
�ضمان حماية الدخل للأ�شخا�ص العاملني و�أ�سرهم يف حاالت العجز والإعاقة وال�شيخوخة والوفاة.
�سهولة انتقال العاملني بني القطاعني العام واخلا�ص.
تفعيل البطاقة التموينية وانتظام توزيعها وتطوير مفرداتها ال�سيما للعوائل الفقرية.
االهتمام بتوفري املراكز الت�أهيلية للمعاقني وتزويدها باملعدات وامل�ستلزمات التقنية املتطورة التي تتما�شى مع معايري التطور والتقدم يف جمال رعاية وت�أهيل املعاقني.
االهتمام باملر�أة العاملة وتوفري الرعاية املنا�سبة لها �أثناء وبعد العمل� ،سواء كانت يف القطاع احلكومي �أو اخلا�ص.
ق�ضية �إن�شاء وت�أهيل البنى التحتية
تعني البنية التحتية تلك الهياكل التنظيمية الالزمة لعمل االقت�صاد وتلبية احتياجات املجتمع ،فهي وظيفيا ت�سهل عملية الإنتاج و توفري اخلدمات االجتماعية
الأ�سا�سية .وقد م ّر العراق بظروف قا�سية د ّمرت بنيته التحتية ف�أدى ذلك �إىل انهيار اخلدمات وتراجع هائل يف عمليات الإنتاج لأكرث من قطاع .وت�شكل �إعادة بناء
العراق لبنيته التحتية حتديا كبريا حلجم اخلراب الذي حلق بها ،و لتعرث تنفيذ اخلطط املو�ضوعة بفعل معرقالت ا�ستفحلت خالل ال�سنوات املا�ضية ،وقادت �إىل
عمليات هدر وا�سعة النطاق للجهود والأموال املر�صودة لإعادة الإعمار.
�إعادة ت�أهيل البنى التحتية
اخلدمات البلدية

تعترب امل�ؤ�س�سات البلدية من �أهم الت�شكيالت التي تعمل على تنظيم الربامج املحلية ،و�إدارتها تتم عادة ب�إ�شراك املجتمعات املحلية ،من خالل �إ�شراك احلكومات
املحلية املمثلة مبجال�س املحافظات ،التي تخت�ص باتخاذ التدابري الالزمة للتطوير مبختلف املجاالت ذات العالقة بالتنمية العمرانية واالجتماعية واالقت�صادية والبيئية،
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وفق ما منحها الد�ستور العراقي من �صالحيات وا�سعة يف هذا القطاع احليوي.
امل�شاكل واملعوقات (حتليل الواقع)
�إن �أية جهود لت�شخي�ص واقع اخللل و معوقات العمل من خالل تقومي �أداء م�ؤ�س�سات الدولة يف املرحلة ال�سابقة وو�ضع م�ؤ�شرات مو�ضوعية وعلمية لعملها يف املرحلة
القادمة ،له الأثر الكبري يف ر�سم ال�سيا�سات الناجحة واخلطط الكفيلة ،بتجاوز التحديات والعقبات التي حتول دون النهو�ض بواقع هذا القطاع كما غريه من القطاعات..
ولهذا ننطلق هنا للوقوف على �أداء قطاع البلديات ب�إدراج جمموعة من املالحظات والأفكار التي تظهر حتليال للم�شاكل واملعوقات للخدمات البلدية ،وكاالتي-:
ال تزال ال�سلطات املركزية هي املهيمنة يف اتخاذ القرار اخلا�ص باخلدمات البلدية (�سواء كانت على م�ستوى الإدارات املحلية �أو اخلدمية).
نق�ص الأطر التي حتكم العمل البلدي حمليا ب�شكل يت�ضح جليا من خالل قدم بع�ض الت�شريعات والقوانني التي حتكم عمل هذا القطاع املهم.
تعدد اجلهات الفاعلة بالقرار البلدي �سواء كان حكوميا �أو �شعبيا على امل�ستويات املركزية واملحلية.
عدم وجود التن�سيق الفعلي بني امل�ؤ�س�سات اخلدمية حمليا وارتباطها فنيا و�إداريا مب�ؤ�س�ساتها املركزية دون التفكري مبخاطر ومديات عدم التن�سيق هذا.
تنوع م�صادر متويل التخ�صي�صيات املالية وعدم التن�سيق بني امل�شروعات التي تهم املواطنني انعك�س �سلبا يف الأداء البلدي.
�ضعف الرقابة املحلية لبع�ض امل�شروعات التي تنفذ عن طريق الدوائر القطاعية ،ونعني بها تلك امل�شروعات التي تنفذها الوزارات املعنية بال�ش�أن اخلدمي املكمل
كوزارات الكهرباء واالت�صاالت وحتى وزارات اخلدمات االجتماعية كال�صحة والتعليم والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية ،كلها �أ�صبحت م�ؤثرة يف ح�سابات التنمية املحلية.
تدخل ال�سلطات الت�شريعية املحلية (جمال�س املحافظات) ب�شكل و�آخر يف جمال تقدمي اخلدمات وترك مهمتها الأ�سا�سية �أو املحلية ملراقبة حت�سني اخلدمة �أفقدها
دورها الرقابي والتقييمي.
حتول مهام العديد من امل�ؤ�س�سات البلدية مبا يف ذلك دوائر التخطيط العمراين� ،سواء كانت على امل�ستوى املركزي �أو املحلي من �أ�سلوب التنفيذ املبا�شر للأعمال
والتعهدات �إىل م�ؤ�س�سات ومكاتب تعاقدية فقط ،مما يعطي ت�سا�ؤال مهما :ملاذا ال تتم خ�صخ�صة هذا القطاع �إذا كان الدور احلايل قد فقد جزءا مهما من عموميته؟!.
برنامج ائتالف املواطن لتطوير م�ستوى قطاع البلديات
يف بحر معاجلة هذا الواقع و�إ�شكالياته ال بد من االنطالق يف معاجلة الأولويات القطاعية التي لها عالقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بالقطاع البلدي وهي-:
 -1تطوير الزراعة واملناطق الريفية ،حيث تظهر اال�ستطالعات �أن معظم الأحياء الفقرية ،ترتكز يف املناطق الريفية البعيدة ونوعية حياتهم تختلف كثريا عن �أولئك
الذين ي�سكنون يف املناطق احل�ضرية من زيادة تعمري وجمموعة وا�سعة من برامج حت�سني الفقر ،عدد املناطق الريفية يف منو متزايد ،وتداخلها يف بع�ض املحافظات مع
املدن القريبة (وظهور ما يعرف برتييف املدن) .وهذه احلقيقة تعطي �أثرا وا�سع ًا يف �إيجاد تنمية خ�ضراء �سرتفع حتما من النمو واال�ستثمار وما ت�ؤثره الحق ًا يف تطوير
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البيئة االجتماعية ،وعوامل م�ؤ�س�سية �ضرورية لتح�سني الكفاءة ومعدل الإنتاج الزراعي ،وبامل�شاركة مع ن�شاطات غري زراعية� ،إال �أن الواقع احلايل ي�شري ول�سوء احلظ
�إىل �ضعف احللقات امل�ؤ�س�سية احلكومية املخت�صة بالريف وتنميته.
 -2تطوير القطاعات االجتماعية وتندرج حتت هذا العنوان �ضرورة زيادة الدعم الالزم لتطوير ر�أ�س املال الب�شري ،حيث متثل هذه اال�ستثمارات الطريق لك�سر دورة
الفقر بني الأجيال وبالأخ�ص م�شاريع حت�سني ا�ستثمارات الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية.
 - 3تطوير خدمات التنمية احل�ضرية  ،فان الهجرة امل�ستمرة من املناطق الريفية �إىل املراكز احل�ضرية قد �أثرت �سوء ًا يف ن�شوء �أحياء كاملة تعج بالفقر يتطلب فيها
امل�ساعدة يف اخلدمات البلدية ( ماء �صالح ،جمار) ،كل ذلك �سي�ضمن �إدارة بيئية �صحية ،والقطاع اخلا�ص يجب �أن يكون دوره متكام ًال مع الأولويات املو�ضوعة.
 -4ا�ستعمال �أدوات جديدة ..جلعل العمليات �ضد الفقر يف اخلدمات �أكرث فعالية حيث يجب �أن يختار القيد ال�صحيح للم�ساعدة والتمويل.
وي�ستند برنامج ائتالف املواطن للنهو�ض بقطاع اخلدمات البلدية على حمورين:
�أوال :الق�ضايا اخلا�صة بالتنظيم امل�ؤ�س�سي (الالمركزية الإدارية):
�إن الهدف احلقيقي من الالمركزية الإدارية �أن تكون املدن واملحافظات �أكرث ن�ضجا وقدرة ومتابعة على �صنع القرارات املحلية بذاتها ،ولكننا جند الآن �أن التنظيم
حجم دور احلكومات املحلية ،وال يتيح لها القيام مبا يتعني عليها من م�س�ؤوليات .من هنا كان لزاما التفكري جديا بو�ضع املدن �إداريا
الإداري وامل�ؤ�س�سي احلايل ُي ِّ
و�سيا�سيا والدور الذي ميكن �أن تلعبه يف التنمية احل�ضرية ،وهو ما يتطلب �إعادة فهم لدور املجال�س البلدية واملحلية وحتولها �إىل هيئات حملية م�س�ؤولة عن املدن بكامل
قطاعاتها و�ضم جميع فروع الوزارات حتت �إدارتها ،ومنحها �صالحيات قانونية لها �شخ�صية اعتبارية وم�س�ؤولة من قبل �سكان املدينة ،ويف الوقت ذاته يتطلب من
كموجه ومر�شد لكون املحليات يف معظم النظم ال�سيا�سية هي وليدة احلكومة املركزية ،وت�ستمد �شرعيتها منها ،ولذا فهي حتى بعد �إن�شائها
احلكومة املركزية �أن تعمل ّ
فا�ستمرارها من عدمه خا�ضع لقرار احلكومة املركزية ..لقد حدد الد�ستور العراقي (د�ستور عام  )2005وكذلك قانون املحافظات غري املنتظمة يف �إقليم رقم  21ل�سنة
 2008والتعديل الثاين الذي جرى عليه بتاريخ /23حزيران 2013/اجتاه الدولة واملجتمع نحو الالمركزية .ونعتقد ب�أن هذا الأمر �سي�ساعد املحافظات يف و�ضع خطط
وبرامج لتطوير املناطق �ضمن م�س�ؤوليتها ،مبا يتما�شى والدور املعطى ملجال�س املحافظات كهيئات حملية ذات ارتباط مبا�شر بحاجات ال�سكان وم�ستلزمات حياتهم يف
املدن والقرى والأرياف ،ونقرتح ما يلي-:
�إعادة هيكلة قطاع اخلدمات البلدية وذلك من خالل التايل :
�إلغاء وزارة البلديات والأ�شغال العامة (من خالل طلب احلكومة من املحكمة االحتادية تنفيذ قانون رقم  20اخلا�ص ب�إلغاء وزارة البلديات (الذي نق�ضته املحكمة
على �أ�سا�س عدم الت�شاور مع احلكومة) ،والإبقاء على �أدائها الوظيفي �ضمن هياكلها الإدارية القائمة يف املحافظات بعد �إعادة هيكلتها وارتباطها باملحافظ ،كجهاز
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فني ،من خالل:
ت�أ�سي�س املديرية العامة للخدمات البلدية يف كل حمافظة �أو �إقليم ( بدال من دوائر البلدية احلالية) وهذه املديرية تكون م�س�ؤولة عن جميع اخلدمات مبا فيها (املاء
واملجاري والكهرباء واالت�صاالت والطرق املحلية ،وتنظيف البيئة...الخ) ،كجهاز تنفيذي لهذه امل�شاريع من خالل التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات اخلدمية املعنية واملديرية
العامة للخدمات البلدية.
�إعادة هيكلة دائرة التخطيط العمراين �إىل مديرية عامة يف كل حمافظة �أو �إقليم يف �إعداد املخططات الأ�سا�سية للمدن ،و�ضمان مطابقة امل�شاريع مع �سيا�سة هذا
املخطط ،مع تنمية وتطوير امل�ستقرات الريفية يف الإقليم �أو املحافظة.
�إن �إعطاء �صالحيات �إدارية وا�سعة للمحافظات يجب �أن يرتافق مع خلق �إمكانية مادية مو�ضوعية توفر فر�صا اقت�صادية حقيقية لكي تتمكن املحافظات من �إيجاد
تنمية م�ستدامة ،ومن ال�ضروري �أن تتنا�سب التخ�صي�صات املالية للمحافظات مع عدد ال�سكان وحاجات هذه املحافظات.
�إن �إعادة هذه الهيكلية يجب �أن ت�ستند على �سيا�سة جدية يف بناء القدرات ،ملا ميتلكه العراق من كوادر تخطيطية العتماد نظام الالمركزية يف �إيجاد هيئات حملية يف
التخطيط والتنفيذ يف املحافظات ،و�أف�ضل دليل على ذلك هو خريجو امل�ؤ�س�سات الأكادميية التخطيطية وخا�صة معهد التخطيط احل�ضري والإقليمي يف جامعة بغداد،
الذي يرفد املجتمع �سنويا بكوادر تخطيطية يف تخ�ص�ص التخطيط احل�ضري والإقليمي من خمتلف املحافظات العراقية من حملة �شهادتي الدبلوم واملاج�ستري منذ
عام  ،1971والدكتوراه منذ عام  ،1997وهم ينتظرون دورهم يف ممار�سة التخ�ص�ص بدال من الت�سرب للعمل خارج العراق �أو يف �أح�سن الأحوال ما يعانونه من حالة
ال�ضياع لهذه الكوادر يف م�ؤ�س�سات ودوائر ال متت ب�صلة �إىل تخ�ص�صاتهم ،وبعك�سه ف�إن حجة عدم توافر الكوادر التخطيطية ما هو �إال مربر للبقاء على املركزية وعدم
ف�سح املجال للآخرين للعمل وبناء القدرات .وبهذه الطريقة نكون قد و�ضعنا الأ�س�س العلمية والعملية للهيئات التخطيطية يف املحافظات التي �سيكون دورها �ضروري ًا
�سواء مع حتقيق الأهداف ال�سيا�سية لت�شكيل الأقاليم �أو بدونها ،ف�ضال عن تقومي الإجراءات املتخذة من اجلهات التخطيطية حالي ًا لتقليل املركزية وتهيئة املحافظات
للإدارة الالمركزية من خالل منح ال�صالحيات وتنمية املوارد الب�شرية لكي تتمكن من تنفيذ و �إدارة الأعمال التخطيطية.
و�ضع العا�صمة وحمافظة بغداد
لقد �أوىل د�ستور جمهورية العراق لعام � 2005أهمية خا�صة للعا�صمة وكما يظهر من الن�صو�ص التالية:
املادة ( 11بغداد عا�صمة جمهورية العراق).
املادة ( 116يتكون النظام االحتادي يف جمهورية العراق من عا�صمة العراق و�أقاليم وحمافظات ال مركزية و�إدارات حملية ).
املادة  :124ن�صت على (�أوال) -بغداد بحدودها البلدية ،عا�صمة جمهورية العراق ،ومتثل بحدودها الإدارية حمافظة بغداد( .ثانيا) -ين�ضم و�ضع العا�صمة بقانون.
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(ثالثا) -ال يجوز للعا�صمة �أن تن�ضم �إىل �إقليم.
ومما تقدم يظهر جليا �أن هناك ف�صال وا�ضحا ودقيقا بني العا�صمة واملحافظة ،حيث مت وفقا للمادة  122من الد�ستور �إ�صدار قانون املحافظات غري املنتظمة ب�إقليم
رقم  21ل�سنة � ،2008أما �إعداد قانون العا�صمة ف�سيجري وفقا للمادة  124من قبل جلنة خمت�صة من اجلهات الآتية (�أمانة بغداد  ،جمل�س حمافظة بغداد  ،وزارة
البلديات والأ�شغال العامة  ،وزارة املحافظات  ،حمافظة بغداد ) والتي مت ت�شكيلها مبوجب الأمر الديواين ذي العدد �ش.ل/ث/ديواين 22066/وامل�ؤرخ يف .2008/8/31
التنظيم الفني اخلا�ص بامل�ؤ�س�سات البلدية:
�إن وجود تنمية حقيقية �سي�ؤدي �إىل زيادة �أعداد ال�سكان يف هذه املحافظات وخ�صو�صا ال�سكان احل�ضر .وهذا يعني �أن ما ال يقل عن  10مدن من مراكز املحافظات
�ستكون �أحجامها بحدود (مليون ن�سمة) خالل الع�شرين �سنة القادمة .و�أن اال�ستمرار بالتو�سع الأفقي للمدن �سي�ؤدي �إىل ق�ضم وتقلي�ص امل�ساحات املخ�ص�صة للأغرا�ض
الزراعية بالإ�ضافة �إىل ال�سلبيات الأخرى مما يتطلب �أن تت�ضمن الت�صاميم الأ�سا�سية للمدن حلوال لهذه امل�شكالت �ضمن �إطار التنمية العمرانية ال�شاملة .وهذا يتطلب
�أي�ضا و�ضع خطط هيكلية لكل حمافظة تت�ضمن:
�إي�ضاح خ�صائ�ص املحافظة.
حتديد املوارد املتاحة.
و�ضع هيكلية للم�ستقرات الب�شرية (القرى ،املدن).
و�ضع خطط خم�سية وع�شرية لتطوير املحافظات بالتن�سيق مع اخلطط العامة للعراق.
�إن حاجات التنمية يف القطاعات املختلفة هي حاجات كبرية ،ال تتمكن الدولة العراقية و�إىل مدى غري ق�صري من تلبية هذه احلاجات وتوفري التخ�صي�صات املالية
الكافية ،مما يتطلب تن�شيط اال�ستثمار اخلا�ص يف جميع القطاعات .وقد مت ت�شكيل هيئات ا�ستثمار يف املحافظات مب�ستوى مديرية عامة وفقا لقانون اال�ستثمار رقم
 13ل�سنة  .2006وبتعاون الدوائر البلدية وامل�ؤ�س�سات الأخرى مع هذه الهيئات ميكن �أن تتحقق نه�ضة عمرانية متكاملة حيث يت�ضمن اال�ستثمار داخل املدن ن�شاطات
خمتلفة �أهمها.:
�إن�شاء جممعات �سكنية متكاملة اخلدمات.
�إن�شاء مدن العاب متطورة ومطاعم وكازينوهات.
�إن�شاء موالت وفعاليات جتارية وفنادق.
من ال�ضروري االهتمام بنظافة املدن ،ويدعو برنامج ائتالف املواطن �إىل �إيالء هذا املو�ضوع �أهمية خا�صة يف برنامج احلكومة القادمة �ضمن قطاع اخلدمات البلدية
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ب�سبب تخلف م�ستوى جمع القمامة والتخل�ص منها يف عموم املدن العراقية ،وما ي�سبب ذلك من تخلف املظهر العمراين للمدن و�إ�ضرار بالبيئة.
املبا�شرة ب�إعداد برنامج احلكومة االلكرتونية� ..إن هذا امل�شروع للحكومة الإلكرتونية ميكن تنفيذه يف الدوائر البلدية على ثالث مراحل كاالتي-:
املرحلة الأوىل :تطوير البنية التحتية من خالل تطوير ال�شبكة ونظم املعلومات اجلغرافية والعمل على حو�سبة الأعمال الداخلية للبلدية ،وبناء مواقع للبلديات على
�شبكة االنرتنت.
املرحلة الثانية :تقدمي بع�ض اخلدمات الإلكرتونية وخدمات اال�ستعالم عن �ضوابط و�إجازات اخلدمات املختلفة ،ومتابعة طلبات �إجازات البناء و�إجازات البلدية
الأخرى ،واال�ستعالم عن املخالفات والغرامات.
املرحلة الثالثة :يف هذه املرحلة يتم تو�سيع نطاق تقدمي اخلدمات االلكرتونية عرب االنرتنت �أو االت�صاالت ومتكني املواطنني من اجناز �أعمالهم.
التن�سيق مع امل�ؤ�س�سات غري احلكومية حيث تعترب القطاعات غري الر�سمية وامل�ؤ�س�سات غري احلكومية (م�ؤ�س�سات املجتمع املدين) من �أهم العنا�صر التي ت�ساهم يف
تنمية املجتمعات احل�ضرية ورفع الوعي البيئي للمواطنني.
التزام احلكومة باعداد قانون الإدارة املالية االحتادي مبا يفيد التوزيع العادل للموارد املالية بني الأقاليم واملحافظات ،ومبا ميكن املحافظات من �إدارة �ش�ؤونها
وفق مبد�أ الالمركزية الإدارية ،ويتيح لها درا�سة جدوى (من حيث الكلف واملنافع) وا�ستحداث دوائر �أو م�ؤ�س�سات �أو بلديات جديدة لت�سيري �ش�ؤون املحافظة .وفق
املادة  121الفقرة ثالثا من الد�ستور ووفق املادة  31من قانون رقم  21ل�سنة .2008
تلتزم احلكومة بتحويل كافة ال�صالحيات غري احل�صرية اخلا�صة باحلكومة االحتادية �إىل الأقاليم واملحافظات مبا يعزز من تطبيق الد�ستور ويجعله واقعا ملمو�سا
من قبل املجتمع الذي اقر الد�ستور.
اعتماد مبادئ التنمية احل�ضرية والتخطيط ل�ضمان توفر الأرا�ضي واملرافق العامة وغريها وتنظيم ا�ستخدام الأرا�ضي لتحفيز القطاعات املختلفة.
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ت�أهيل قطاع املياه
يهتم برنامج ائتالف املواطن بت�شخي�ص م�شاكل املياه ،فم�شكلة املياه تتعلق ب�شح املوارد املائية املتمثلة بالأنهر وامل�ستنقعات واملياه اجلوفية ،والأخرى تتعلق مبياه
ال�شرب وبطرق تنقيتها واملياه الآ�سنة ومعاجلتها� .إن ثمة تفاوتا كبريا يف مدى الو�صول �إىل م�صادر مياه ال�شرب بني املحافظات وبني احل�ضر والريف .ت�ستخدم ()%65
من الأ�سر �شبكة املياه العامة كم�صدر رئي�س للح�صول على مياه ال�شرب� .أما �إمكانية ح�صول الأ�سر يف املناطق الريفية على املياه من ال�شبكة العامة حمدودة� ،إذ
ت�ستخدم ( )%47فقط من الأ�سر يف الريف ال�شبكة العامة كم�صدر رئي�س للمياه مقارنة بـ ( )%72يف املناطق احل�ضرية.
م�شكلة املياه
م�شكلة املياه ال�سطحية (الأنهر وامل�ستنقعات) ومعاجلتها:
�إن �شح املياه وزيادة النمو ال�سكاين يدفع بالدول التي تقع بحوزتها الأحوا�ض املائية �إىل اال�ستحواذ على املياه واالجتاه اىل خزنها واحتكارها ،مما ي�ؤدي �إىل معاناة
الدول التي تقع �أ�سفل املجرى املائي من انخفا�ض حاد وم�ستمر يف م�ستوى تدفق املياه� .إن �سيا�سات النظام البائد يف العراق مع دول اجلوار ،وغياب معاهدات تنظم
توزيع املياه بني الدول املت�شاطئة ،ف�ض ًال عن عدم وجود حوافز �إ�سرتاتيجية م�شجعة مع دول اجلوار تدفع ب�إعادة النظر يف �سيا�ساتها املائية جتاه العراق ،كل هذه
م�ؤ�شرات تنذر با�ستمرار الأزمة� .إن م�شكلة املياه يف العراق يتم حلها من خالل اعتمادنا ل�سيا�سات مائية �إ�سرتاتيجية تعتمد يف جوهرها على قدرتنا على تقليل كميات
الهدر وال�ضياع للمياه وعدها مادة نا�ضبة ولي�ست مبتذلة .و�إن التعويل على �إحداث تغيري دراماتيكي يف �سيا�سات دول اجلوار املائية يف القريب العاجل لي�س منظور ًا
وغري واقعي ،لذلك علينا معاجلة احلالة الطارئة يف الفو�ضى املائية من خالل اتباع اخلطوات الآتية :
حتديث و تطوير درا�سة موازنة املياه لعموم العراق و م�سح املقاطع و النقاط احلرجة على الأنهر و امل�ستنقعات� ..إن هذه املوازنة املائية �سوف حتدد لنا بدقة مناطق
الهدر وال�ضياع وال�سرقة وت�سرب املياه من القنوات املائية وتلوثها باملياه الآ�سنة وغريها لنتعرف وب�شكل دقيق على حجم امل�شكلة والتو�صل �إىل �آليات ملعاجلتها.
معاجلة القنوات و املبازل با�ستعمال التقنيات احلديثة.
�إحداث تغيري جذري يف طرق الري وعلى �شكل برامج حكومية مدعومة و تعوي�ضية وا�ستثمارية و تثقيفية للتحول �إىل �سيا�سات الري احلديثة مثل الري التنقيطي �أو
الر�شا�ش ومبا ي�ضمن تقليل الهدر املائي و توفري املياه.
التحول من �سيا�سات بناء ال�سدود ال�ضخمة �إىل بناء �سدود تنظيمية �صغرية متعددة لغر�ض تنظيم املياه و تخزين الفائ�ض يف خزانات ذات كفاءة عالية.
م�شكلة املياه اجلوفية ومعاجلتها:
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�إن م�صادر املياه اجلوفية يف العراق ت�أتي من م�صدرين رئي�سني هما:
ت�سريبات الأنهر وال�سدود وغريها.
التخزين و�إعادة التخزين الناجت من ت�ساقط مياه الأمطار وت�سريباتها �إىل داخل الأر�ض� .إن التعامل مع املياه اجلوفية وبخا�صة يف املناطق ال�صحراوية يجب �أن يتم
على �أ�سا�س بناء موازنة مائية و�أن يتم اال�ستعمال على �أ�سا�س �أن هذه الرثوة الكامنة قابلة للن�ضوب مع الت�أكيد على احت�ساب املخزون اال�سرتاتيجي واملتجدد وحتديد
الإنتاج الآمن لكل مناطق العراق.
م�شكلة مياه ال�شرب وتنقيتها:
تنقية مياه الأنهار ذات العكرة العالية� :إن حمطات ت�صفية املياه العراقية عاجزة اليوم عن توفري مياه �صاحلة لل�شرب وذلك لغياب الإدامة وعدم التوا�صل مع
زيادة ال�سكان مما �سبب �ضغط ًا هائ ًال ل�سد احلاجة على ح�ساب النوعية ومدى ا�ستجابتها لل�شروط ال�صحية .و�أي�ضا ب�سبب تداخل وت�صدع �شبكات نقل املياه ال�صافية
واختالطها مع املياه اجلوفية والآ�سنة ،الأمر الذي يتطلب ت�أ�سي�س �شبكات جديدة قادرة على نقل املياه ب�شكل �صحي.
تعقيم وت�أهيل املياه اجلوفية :ت�أ�سي�س برنامج وطني حلماية املياه اجلوفية من التلوث وفح�صها يف عموم العراق وت�أ�سي�س حمطات ت�صفية حممولة وم�ستقرة لغر�ض
معاجلة م�شكلة التلوث وكذلك التخل�ص من ارتفاع امللوحة.
ت�صفية املياه املاحلة بطرق عدة و منها (( :Reverse Osmosisو�ضع خطة �إ�سرتاتيجية لبناء حمطات كهربائية مزدوجة لت�صفية املياه املاحلة و بخا�صة يف
املناطق البعيدة عن الأنهر وامللوثة باملياه املاحلة .علم ًا �أن انخفا�ض مياه الأنهر ي�ؤدي �إىل ارتداد املياه املاحلة من اخلليج �إىل �أعلى الأنهر وهو ما يح�صل اليوم يف �شط
العرب.
ت�صفية املياه الآ�سنة وت�أهيلها لل�سقي واال�ستعمال ال�صناعي� :إن الت�صفية احلديثة للمياه الآ�سنة تنتج مياه ًا قابلة لال�ستعمال الب�شري و�صاحلة ب�شكل خا�ص خلدمات
البلديات واحلدائق العامة واملتنزهات .و�إن ا�ستثمار هذه املياه يوفر املاليني من الأمتار املكعبة وحتمي مياه الأنهار من التلوث.كما �أن ذلك يوفر احلماية الكافية للبيئة
وال�صحة ،وتنق�سم املياه الآ�سنة �إىل ق�سمني كما تختلف طرق معاجلتها كما يلي-:
تنقية املياه الآ�سنة نتيجة اال�ستعمال الب�شري ( :)Domestic Wastewaterيتطلب ذلك و�ضع خطة �إ�سرتاتيجية لإن�شاء وتطوير حمطات ت�صفية
�إ�سرتاتيجية لإيقاف هدر ماليني من الأمتار املكعبة من املياه الآ�سنة ،ف�ض ًال عن حماية الأنهر العراقية� .إن ا�ستمرار حتويل هذه املياه الآ�سنة �إىل الأنهر العراقية يعد
كارثة وطنية هائلة و�سيزداد ت�أثريها عند نق�صان منا�سيب املياه يف الأنهر.
تنقية املياه الآ�سنة ال�صناعية� :إن رمي املياه ال�صناعية يف الأنهر العراقية ي�سبب �أ�ضرار ًا ال ميكن ح�صرها  ،ونحن بحاجة �إىل و�ضع خطة وطنية متكاملة لدرا�سة
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ومراقبة وحتديد كميات الف�ضالت ال�صناعية املرمية يف الأنهر� .إن التلوث الذي ت�سببه هذه املياه يتعدى التلوث املنظور ،بل يذهب �إىل قتل البيئة احلياتية والكائنات
احلية يف الأنهر والآثار امل�ستقبلية ( الكار�سينوجونية ) امل�سببة لل�سرطان والت�أثريات اجلينية اخلطرية .لذا يتطلب الآتي:
بناء وت�شغيل منظومات ملعاجلة املياه الآ�سنة ال�صناعية لكل املواقع ال�صناعية يف العراق.
اعتماد نظام الدائرة املائية املغلقة ( )Closed Circuit Cycleال�ستعماالت املياه ال�صناعية يف كل املواقع ال�صناعية يف العراق.

ت�أهيل وتطوير القطاع الكهربائي
على الرغم من تنامي قدرات التوليد يف ال�سنتني الأخريتني مدعومة باال�سترياد ،ودخول م�شاريع جديدة يف اخلدمة مع العديد من امل�شاريع قيد التنفيذ خالل عام
� 2013ستدخل اخلدمة تباع ًا �إال �أن عالقة العر�ض بالطلب ال تزال يحكمها نق�ص وفجوة يف ما بينهما .وعليه ف�إن �أي تراجع يف العر�ض �سواء كان بنق�ص الوقود �أو توقف
يف حمطات التوليد �سي�شكل تراجع ًا �سلبي ًا كبري ًا ال�سيما يف مو�سم ال�صيف� .إن حالة املنظومة الكهربائية بكافة حلقاتها ومنظومة جتهيز الوقود تعاين من اختناقات
عديدة ،وعليه ف�إن مواجهة انتكا�سات ت�شغيلية �أمر وارد جد ًا وحلني اكتمال تو�سيع املنظومة بالكامل مع منظومة جتهيز الوقود وبناء احتياطي.
واقع الكهرباء يف العراق
الإنتاج والتجهيز:

يبلغ معدل الطاقة الكهربائية املنتجة الآن ما يزيد على ( )10000ميكاواط�/ساعة ،و�أن امل�شاريع التي يجري تنفيذها حالي ًا �سرتفع قدرة التوليد �إىل ()14000
ميكاواط نهاية عام  2013وبذلك من املفرت�ض �أن تنتهي �أزمة الكهرباء يف العراق ،ب�شرط توفري الوقود .ومن خالل حتليل املدد التي ت�ستغرقها عملية ت�شييد امل�شاريع
اال�ستثمارية ال�سيما م�شاريع حمطات التوليد لوحظ ا�ستطالة املدة ما بني موعد الإعالن وتوقيع العقد لتبلغ ما ال يقل عن ع�شرة �أ�شهر ،وجتاوز موعد الإجناز الفعلي
للموعد املخطط لفرتات ت�صل �ستة �أ�شهر �أو �أكرث ومن البديهي �أن �أي ت�أخري والطويل منه ب�شكل خا�ص �سي�ؤدي �إىل بطء تنفيذ امل�شاريع وفقدان الفر�ص وزيادة معاناة
املواطنني مع الت�أثري االقت�صادي ال�سلبي .لقد برزت خالل ال�سنوات الع�شر املن�صرمة ظاهرة ا�سترياد الوقود جراء عدم كفاية املنتجات النفطية مقارنة بالطلب
على الوقود من ناحية �أخرى ،وهي اليوم يف �أوجها بناء على حجم العمل من كميات م�ستوردة ومنقولة �سواء بال�صهاريج والأنابيب ،الأمر الذي يتطلب التعامل معها
ب�إجراءات �أكرث �شمو ًال وكفاءة ،لكي تتم عمليات التجهيز ب�سال�سة وان�سيابية عالية و�إزالة نقاط االختناق ،وحتا�شي خماطر ال�سالمة ال�صناعية والأ�ضرار البيئية .لقد
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ازداد معدل توليد الطاقة الكهربائية يف عموم العراق خالل ال�سنوات املا�ضية من  3400ميكاواط يف عام � 2003إىل  7100ميكاواط عام � 2011أي مبعدل منو يقارب
� %10سنوي ًا خالل الفرتة املذكورة مع مالحظة ان الزيادة الفعلية قد حدثت يف ال�سنوات  2011 – 2008ومبعدل  .%16كما �شهد الطلب على الكهرباء تزايد ًا م�ضطرد ًا
خالل ذات الفرتة املذكورة �أعاله ،مما �أدى �إىل حدوث فجوة كبرية بني العر�ض والطلب �سببت �ساعات قطع طويلة ومعاناة �شديدة للمواطنني مع �آثار �سلبية كبرية على
عموم قطاعات االقت�صاد.
ميزانية الوزارة:

تتعامل وزارة الكهرباء يف ال�سنوات الأخرية مع التمويل ك�أحد العوامل املحددة لتنفيذ م�شاريع الطاقة الكهربائية ولتنامي قدرات جتهيز الكهرباء بعد �أن حت�سنت
قدرة الوزارة على تنفيذ امل�شاريع مقارنة مع ال�سنوات ال�سابقة .يبلغ التخ�صي�ص املطلوب للم�شاريع اال�ستثمارية لعام  2014حوايل ( )4،11ترليون دينار يف حني
خ�ص�ص للوزارة ب�صورة مبدئية حوايل ( )4.5ترليون دينار ،بينما يبلغ حجم االلتزام املايل على امل�شاريع امل�ستمرة عام  2014قرابة ( )4مليارات دوالر �أي ما قيمته
( )4.6ترليون دينار.
معاجلة الت�سعرية:

م�شرتك معظمهم �ضمن القطاع املنزيل بت�سعرية متدرجة لكنها مت�ساوية لكافة القطاعات:
تباع الطاقة الكهربائية للم�شرتكني الذين بلغ عددهم  412،3مليون
ٍ
مدى اال�ستهالك

دينار لكل ك.و�.س

1000 – 1
2000 – 1001
4000 – 2001

10
20
30

4001

50

وقد بلغت موارد بيع الطاقة خالل عام  2012ما قيمته ( )245،656مليار دينار مقارنة مب�صاريف ت�شغيلية خالل ذات ال�سنة قدرها  639،3مليار دينار �أي ما ن�سبته
 %18وهي تنخف�ض �إىل  %5،12عند احت�ساب كلفة املتجاوزين.
�إن ا�ستمرار هذه احلالة يعني:
�أ -زيادة يف ال�ضغط على موازنة الدولة لتوفري تخ�صي�صات لكلف ت�شغيلية متزايدة حيث �أنفقت الدولة ما قيمته  4.19تريليون دينار خالل الفرتة – 2004
.2013/6/30
162

Electoral program 2014

ب -ا�ستمرار الهدر وعدم تر�شيد اال�ستهالك مما يولد �ضغط ًا �إ�ضافي ًا على موازنة الدولة لتنفيذ املزيد من امل�شاريع اال�ستثمارية مع زيادة يف الكلف الت�شغيلية.
وبنا ًء على ما تقدم ف�إن �إعادة النظر يف الت�سعرية �أعاله �أمر البد منه ،ولكن يتطلب التعامل معه يف التوقيتات املنا�سبة وب�صورة متدرجة .مع الأخذ بنظر االعتبار
ال�شرائح الفقرية من املجتمع وعدم املغاالة بالأجور جتاه القطاع ال�صناعي والزراعي ،اللذين يتطلب دعمهما لكي ينه�ضا من �أجل تنويع م�صادر الدخل وتوفري فر�ص
العمل.
امل�شاكل واملعوقات
مع التح�سن يف جمال �إنتاج الطاقة الكهربائية �إال �أن هناك م�شاكل فنية مل يتم العمل عليها ب�صورة جدية �أو غياب التن�سيق بني الوزارات املعنية بالإ�ضافة �إىل عدم
جتان�س احلمل الفعلي لأ�صل الطاقة الت�صميمية واملتاحة .و يعود ذلك �إىل العوامل الرئي�سة التالية:
 تقادم املحطات البخارية عموم ًا ،و�شطب وحدتني يف حمطة جنوب بغداد ،احلاجة �إىل ت�أهيل و�صيانة عدد من الوحدات يف كل من حمطة امل�سيب وبيجي والدورةالبخارية بطاقة قدرها حوايل  300ميكاواط .ي�ضاف �إىل ذلك عدم ا�ستالم  4وحدات يف الزبيدية احلرارية بطاقة ( )1340ميكاواط �ستدخل اخلدمة تباع ًا.
خ�سارة يف التوليد يف املحطات الغازية تقدر بحوايل ( )820ميكاواط جراء ت�شغيلها على الوقود ال�سائل من نفط خام وزيت وقود بالإ�ضافة �إىل نق�صان �سعة التوليد
جراء ارتفاع درجات احلرارة ،ي�ضاف �إىل ذلك خ�سارة حوايل ( )335ميكاواط جراء م�شاكل فنية واحلاجة �إىل ت�أهيل يف عدد من الوحدات يف حمطات امل�سيب
الغازية ،جنوب بغداد الغازية اجلديدة ،ال�شعيبة الغازية ،مال عبد اهلل القدمية واجلديدة.
فقدان حوايل ( )250ميكاواط من املحطات الكهرومائية ب�سبب نق�ص خزين املياه بالدرجة الأ�سا�س ال�سيما يف �س ّدي املو�صل وحديثة.
وبناء على ما تقدم ف�إن تكثيف وت�سريع عمليات ال�صيانة والت�أهيل ومعاجلة امل�شاكل امل�ؤ�شرة يف عدد من الوحدات من ناحية ،وتوفري الغاز �إىل املحطات الغازية بد ًال
من الوقود ال�سائل البديل من ناحية �أخرى من �ش�أنه �أن ي�ضيف ما ال يقل عن ( )1500ميكاواط ل�سعة الت�شغيل الفعلية ،ف�ض ًال عن التعجيل ب�إجناز امل�شاريع قيد التنفيذ
يف مواعيدها املحددة.
مفردات برنامج حت�سني �أداء املنظومة الكهربائية
يلتزم ائتالف املواطن لتنفيذ برناجمه خطة وا�ضحة املعامل ت�ستند �إىل درا�سات و�إح�صاءات وحتليالت لـلآتي-:
الأعمال التخريبية التي تتعر�ض لها املنظومة الكهربائية للإفادة من النتائج ،ك�إحدى العوامل املُ�ستعملة لتحديد �أماكن تواجد حمطات الكهرباء للتوليد �أو التحويل
وموا�صفاتها ،وموا�صفات اخلطوط الكهربائية وم�ساراتها يف امل�شاريع امل�ستقبلية.
تقدير العالقات امل�ستجدة بني ال�سلطات املحلية التي �أعطى القانون لها احلق يف �إبداء الر�أي والت�صرف وبني الإدارة املركزية لقطاع الكهرباء.
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القدرات التي هي قيد الت�شييد حالي ًا والقدرات املتوافرة لتجهيز املواطنني بالكهرباء.
كلف �إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها وكذلك م�ؤهالت م�ؤ�س�سة الكهرباء للتمويل من املال العام �أو اخلا�ص.
الفروق بني نوعيات وكميات الوقود التي تزود بها حمطات التوليد وبني احلاجة احلقيقية لتوليد الطاقة كم ًا ونوع ًا.
الهيكلية التنظيمية للجهتني الإدارية واملالية.
التمييز بني البيانات اخلا�صة بالإنتاج يف حمطات التوليد وبني ما ُيجهز لل�شبكات �أو امل�ستهلكني.
معاجلة الف�ساد املايل واخلروقات املرتتبة على العقود.
معاجلة م�شكلة الوقود عن طريق:
�أو ًال� :إعطاء مو�ضوع توفري الوقود �أهمية عالية على م�ستوى التخطيط والدرا�سات من قبل وزارتي الكهرباء و النفط ،كال ح�سب م�س�ؤوليته ،والوزارتني جمتمعتني ،من
ناحية توفري املعلومات والتحقق منها والتوافق على البدائل واحللول الأف�ضل.
ثاني ًا :ت�شكيل غرفة عمليات بني الوزارتني تتوىل التن�سيق امل�ستمر ومعاجلة االختناقات والعمل على توفري خزين ت�شغيلي جيد من الوقود ال�سائل يف املحطات.
ثالث ًا :تنظيم العالقة بني الوزارتني على �أ�سا�س االلتزام التعاقدي من خالل �إبرام عقود جتهيز وا�ستالم بني �شركات الوزارتني ومن البديهي �أن يكون العقد م�ستوفي ًا
لكافة املتطلبات التي حتكم عمليات التجهيز واال�ستالم مبا يف ذلك االلتزام بتجهيز الوقود بكمياته وموا�صفاته يف مواقع اال�ستالم ،وفق املواعيد املن�صو�ص عليها،
يقابل ذلك االلتزام باال�ستالم وال�سداد مع �شروط جزائية يلتزم بها الطرفان.
رابع ًا :تو�سيع قدرات التوريد واخلزن والنقل للمنتوجات النفطية و�إ�ضافة مرونات عالية يف املنظومات لتاليف حاالت االختناق �أو التوقف يف �أجزاء منها .مع التو�سع
التدريجي ملنظومة النقل بالأنابيب على ح�ساب النقل بال�صهاريج ،وتربز يف هذا ال�صدد �أهمية تطوير وتو�سيع قدرات موانئ خور الزبري وم�ستودع ال�شعيبة.
خام�س ًا :التعجيل ببناء منظومة حديثة و�شاملة للقيا�س وال�سيطرة لتنظيم حركة املنتجات النفطية والغاز �سواء كانت بالأنابيب �أو بال�صهاريج وحتى ال�سكك.
ت�أهيل وتطوير املنظومات الكهربائية
يتبنى ائتالف املواطن اتخاذ الإجراءات الآتية لتح�سني �أداء املنظومات الكهربائية:
احلفاظ على م�ستوى الإنتاج احلايل ،والعمل على زيادته �سنوي ًا مبا ي�سد كامل احلاجة الفعلية للكهرباء يف البالد.
القيام ب�أعمال ال�صيانة الفنية وت�أهيل املعدات لتوفري طاقة �إنتاجية مبقدار(  500ميغا واط).
تفعيل عملية ت�أهيل املحطات الإنتاجية العاملة يف املنظومة التي تعمل حالي ًا بطاقة �إنتاجية �أقل بكثري من الطاقات املتاحة ف�ض ًال عن الطاقة الت�صميمية ،ويكون ذلك
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بالتعاقد مع �شركات قريبة من ال�شركات املجهزة ،وتتوىل عملية تدريب الكوادر العراقية وبعقود طويلة الأمد.
حل م�شاكل عقود حمطات الإنتاج العالقة ومالحقة ال�شركات املتلكئة يف تنفيذ العقود ،والتزام كل دوائر الوزارة جميعها بتعليمات تنفيذ العقود بعد �إبرامها.
درا�سة �إ�ضافة �أجهزة �أو معدات ترفع من كفاءة �إنتاج الطاقة للمحطات العاملة حالي ًا تت�ضمن اجلدوى االقت�صادية.
تفعيل قانون ت�شجيع القطاع اخلا�ص ال�سترياد امل�شتقات النفطية.
ت�أ�سي�س هيئة عليا للطاقة تر�سم �إ�سرتاتيجية وا�ضحة على مديات خمتلفة للطاقة ،ومن �إحدى مهامها التن�سيق بني وزارتي النفط والكهرباء.
مراعاة البيئة والتلوث يف كل مراحل الت�شغيل والنقل والتوزيع للطاقة الكهربائية.
ت�شجيع املحافظات لإن�شاء حمطات كهربائية مع توفري حوافز منا�سبة واالهتمام بالعرو�ض اال�ستثمارية ودرا�ستها بجدية.
االهتمام بالطاقة النظيفة ودرا�سة تفعيل اعتمادها يف العراق ( توليد الطاقة الكهربائية اعتماد ًا على طاقة ال�شم�س والرياح ).
تفعيل دور مكتب املفت�ش العام يف الوزارة و حما�سبة كل العنا�صر التي يثبت تورطها يف الف�ساد.
العمل على �إنهاء حالة �سرقة الوقود من املحطات الإنتاجية للطاقة و�سرقة املعدات من خمازن وزارة الكهرباء باعتماد طرق حديثة يف �إدارة هذه املخازن.
�إجراء تعديالت �إدارية يف الوزارة عرب التو�صيات الآتية -:
االنتهاء من قانون الوزارة واعتماد هيكلية تتنا�سب و�أهداف اخلطة التي �ستو�ضع لها معتمدة تقلي�ص املديريات البالغ عددها ( )32مديرية �أو التعاقد مع �شركات
ا�ست�شارية ر�صينة ت�ساعد يف �إعادة هيكلة الوزارة ويف طرق �إبرام عقودها.
اعتماد االخت�صا�صات يف توزيع امل�س�ؤوليات واملواقع ويف الإيفادات.
التخل�ص من الروتني الإداري و�سل�سلة املراجع الطويلة التي تواجه امل�شاريع و�إعطاء مدراء امل�شاريع �صالحيات �أو�سع.
االعتماد على ال�شركات العاملية يف منح �شهادات املوثوقية وت�أييد الفحو�صات يف �أعمال ال�صيانة وتنفيذ امل�شاريع بح�سب املوا�صفات العاملية..
�إدخال نظام الإدارة باحلا�سوب( CMMS) Computerized Mmanagement Maintenance Systemواعتماده يف طلبات التجهيز
و�إدارة املخازن وال�صيانة وتفعيل نظام املراقبة ب�شكل كامل.
الت�أكيد على االلتزام بقانون اخلدمة املدنية وقانون حماية البيئة ومعاجلة النفايات ال�صناعية التي تخلفها املحطات الإنتاجية الكهربائية.
درا�سة �أ�سباب الهدر يف الطاقة الكهربائية واعتماد طرق مبتكرة يف �إدارة �شبكات التوزيع ،لغر�ض �إدارة ال�صناعات يف جمال توزيع الطاقة الكهربائية.
اال�ستعانة باملكاتب اال�ست�شارية الر�صينة ومقاوالت �إدارة امل�شاريع.
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اال�ستمرار بالتن�سيق والعمل ب�أ�سلوب غرفة العمليات ف�إن تنظيم العالقة على �أ�سا�س االلتزام التعاقدي بني الوزارتني ( النفط والكهرباء) هو احلل الأمثل وامل�ستدام
ويتم تنظيمها من خالل �إبرام عقود متكافئة بني �شركات الوزارتني تكفل حقوقهما من جتهيز وا�ستالم و�سداد مع �شروط جزائية.
تقلي�ص ن�سبة ال�ضياعات من م�ستواها احلايل البالغ � %38إىل حوايل ( )%25 – 20ال�سيما معاجلة التجاوزات البالغة  %9ويتطلب ذلك رفد الوزارة بجهد الدولة
لتحقيق ذلك ،بالإ�ضافة �إىل معاجلة ال�ضياعات يف �شبكات التوزيع البالغة  %16من خالل التحول �إىل ال�شبكات الأر�ضية.
التوجه نحو تنفيذ برنامج �شامل لت�أهيل املحطات احلرارية القدمية يف الوقت املنا�سب ،وعر�ض فر�ص ا�ستثمارية �أمام امل�ستثمرين لإعادة الت�أهيل والت�شغيل وبيع
الطاقة �إىل احلكومة.
تكثيف االهتمام بكادر الت�شغيل وال�صيانة وال�سالمة ال�صناعية والفح�ص الهند�سي على �أن يعك�س ذلك يف برنامج �سنوي مع التخ�صي�ص املايل الالزم.
ت�شجيع القطاع اخلا�ص لال�ستثمار يف بناء حمطات تعمل على الطاقة ال�شم�سية مع توفري املحفزات ال�ضرورية.
�إدخال �شركات جتارية تتوىل عملية توزيع الطاقة الكهربائية بني امل�ستفيدين مع تويل اجلباية.
�إ�صالح قطاع النقل واملوا�صالت
يعترب النقل مكونا من املكونات الأ�سا�سية لبنية االقت�صاد� ،إن قوة هذا القطاع وفعاليته تنعك�سان ب�شكل مبا�شر على فعالية القطاعات االقت�صادية واالجتماعية يف
الدولة .ولكن واقع احلال ي�شهد �أن قطاع النقل واملوا�صالت يف العراق يعاين منذ عقود طويلة �إهماال وا�ضحا ،فهو يفتقد �إىل الكثري من املقومات والأ�س�س برغم ما
�شهده العامل من قفزات وتطورات كبرية يف جمال النقل مبختلف �أ�شكاله� .إن تطوير النقل واملوا�صالت يف العراق مدخل من املداخل بالغة الأهمية لأية تنمية خمطط
لها ،ويف جميع القطاعات الأخرى ال�سيا�سية واالقت�صادية والزراعية واالجتماعية وغريها.
امل�شاكل والتحديات
هناك بع�ض امل�شاكل التي تواجه النقل واملوا�صالت يف البالد� ،إن امل�شكلة الرئي�سة التي يعاين منها هذا القطاع هي اجلهة امل�س�ؤولة عنه ،وهي وزارة النقل وامل�ؤ�س�سات
التابعة لها� ،إذ �إن �إعادة النظر يف هيكلية الوزارة �سوف ت�ؤدي �إىل �إنقاذ العراق من املنعطف ال�سلبي ملجال النقل ،وخا�صة يف جماالت النقل الربي والطريان املدين
والنقل البحري والطرق واجل�سور وال�سكك احلديد واملوانئ .يرى ائتالف املواطن �ضرورة العمل على و�ضع ر�ؤية مدرو�سة ووا�ضحة ملعاجلة امل�شكالت واملعوقات التي
تعرت�ض طريق تفعيل هذا القطاع احليوي ،فال يخفى على املخت�صني �أهمية موقع العراق اال�سرتاتيجي حيث ميكن �أن متر من خالله الن�سبة الأكرب من التجارة العاملية،
من خالل النقل الربي والبحري واجلوي ،كونه يقع يف نقطة تربط ال�شرق بالغرب ،وعليه يجب االهتمام بهذا القطاع وما ميكن �أن ميثله من �أهمية �إ�سرتاتيجية للعراق
حيث ميكن لهذا القطاع �أن يرفد البلد مبوارد كبرية ت�سهم يف التخفيف من اعتماد العراق على مورد النفط.
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الر�ؤية العامة لتطوير وزارة النقل
�إن وجود قطاع نقل فعال هو مطلب �أ�سا�س لتطوير االقت�صاد وتفعيل التجارة وت�سهيل العمليات الإنتاجية و�سهولة حركة الأفراد والب�ضائع من خالل نقل القطاع
نقلة نوعية و�إعادة توزيع الأدوار فيه مت�شي ًا مع توجيهات الدولة ليقت�صر دورها على الرقابة والتنظيم و�إ�سناد تقدمي اخلدمات �إىل القطاع اخلا�ص �إ�ضافة �إىل تنفيذ
�سيا�سات امل�شاركة بني القطاعني العام واخلا�ص وتقدمي الت�شريعات الالزمة لقطاع النقل وا�ستمرار نهج احلوار والت�شاور مع القطاع اخلا�ص مع تقييم الإجنازات
املا�ضية من خالل جل�سات العمل املتخ�ص�صة لكل منط من �أمناط النقل و�صو ًال �إىل حتقيق اال�سرتاتيجيات املنا�سبة .ويف ما يلي النقاط العامة التي ت�شكل الر�ؤية
الإ�سرتاتيجية الئتالف املواطن حول النهو�ض بقطاع النقل-:
�أوال /الإ�سرتاتيجية الوطنية لقطاع النقل العام والنقل الربي للب�ضائع:
وتت�ضمن ما يلي-:
�إعفاء احلافالت و�سيارات الركوب املتو�سطة من الر�سوم الكمركية و�ضريبة املبيعات ،لتحفيز امل�شتغلني على حتديث و�سائط النقل العام العاملة يف العراق ،وو�ضع
�آلية جديدة لتحديد التعرفة على خطوط نقل الركاب ،مع ت�أهيل ال�سائقني من خالل الدورات وحت�سني م�ستوى خدمات النقل العام .وكذلك �إعادة النظر يف اال�ستثمار
لل�شركات امل�ستثمرة يف هذا القطاع من حيث مدة العقد.
و�ضع خطة �شاملة للربط الإقليمي للمحافظات العراقية بطرق �سريعة وحديثة ( )Highwaysمع الت�أثيث الكامل لها ،مبا يف ذلك تكملة طريق النقل ال�سريع
ال�شمايل مبحوريه الأول باجتاه املو�صل نحو تركيا ،والأخر باجتاه خانقني نحو �إيران ،ومبا ي�ضمن ربط العراق مع �أو ربا و�آ�سيا بطرق حديثة .ويف ذلك �إمكانية واعدة
لال�ستثمار اخلا�ص ،وخا�صة الأجنبي ،لإجناز هذا امل�شروع الطموح.
�إ�صدار الت�شريعات الالزمة لت�صنيف و�سطاء ال�شحن والناقلني ،وحتفيز القطاع اخلا�ص لت�أ�سي�س جمعيات لوكالء ال�شحن وتوفري م�ستلزمات خدمات النقل الربي مبا
يتنا�سب مع اخلدمات املقدمة يف الدول املتقدمة.
تفعيل م�شروع مرتو بغداد الذي يربط �أجزاء كبرية من العا�صمة وي�سهم يف حل �إ�شكاليات النقل العام ب�صورة كبرية.
العمل على �إن�شاء طرق للربط العر�ضي بني املدن العراقية لأن معظم �شبكة الطرق احلالية هي طولية حمورية ،مما يتطلب �إن�شاء �شبكة من الطرق ال�شعاعية لرتبط
املدن ال�صغرية مع بع�ضها ومع الطرق احلالية ،مما ي�سهم يف تفعيل حركة التنمية واالعمار لهذه املناطق من خالل توا�صلها مع بع�ضها.
اال�ستعانة بال�شركات اال�ستثمارية يف النقل اخلا�ص داخل املدن.
الت�أكيد على قيادة هذا القطاع من قبل كوادر علمية متخ�ص�صة.
167

البرنامج االنتخابي 2014

ثانيا/قطاع النقل البحري:
ا�ستكمال حتديث الت�شريعات البحرية طبق ًا للمعايري الدولية يف �صناعة النقل البحري ،والت�أكيد على زيادة القدرة التناف�سية مليناء �أم ق�صر من خالل جذب جتارة
الرتانزيت والتجارة الداخلية.
ا�ستكمال م�شروع ت�شجيع ت�سجيل ال�سفن حتت العلم العراقي ،وتعزيز االت�صال الدويل مع الفعاليات البحثية الدولية ،مع ا�ستكمال حو�سبة �أن�شطة قطاع النقل البحري
و�إن�شاء غرفة مالحة بحرية.
�ضرورة الت�أكيد على �إن�شاء ميناء الفاو الكبري ،وو�ضعه يف �صدارة امل�شاريع الإ�سرتاتيجية ذات الأولوية ،وربطه ب�سكك حديد كفوءة ت�ستوعب التجارة الداخلية لتلبية
حاجات العراق وكذلك لتلبية متطلبات النقل الدويل للب�ضائع بني ال�شرق والغرب.
ثالثا/قطاع الطريان املدين:
ا�ستكمال برنامج �إعادة هيكلة �سلطة الطريان العراقية �إىل �إعادة الأداء ،وتنظيم قطاع الطريان املدين مبا فيه املطارات العراقية ،وت�شجيع ا�ستثمار القطاع اخلا�ص
يف خدمات املطارات متهيد ًا مل�شاركة القطاع اخلا�ص يف اال�ستثمار يف املطارات العراقية عن طريق �إن�شاء �شركة املطارات.
تفعيل العمل على �أ�س�س جتارية لتوفري البيئة املالئمة مل�شاركة القطاع اخلا�ص وتوفري البيئة التناف�سية يف هذا املجال.
حتديث الإدارة والوظائف و�أ�ساليب العمل للو�صول �إىل م�ستويات عليا يف الأداء وتوفري �أرقى اخلدمات للم�سافرين .مع �ضرورة وعي �أن قطاع النقل اجلوي بات ميثل
واجهة للبلدان ومقيا�سا لتقدم �أنظمتها وخدماتها.
ق�ضية املواطنة وكرامة الإن�سان
املواطنة حق من احلقوق التي تق�ضي بتمتع الإن�سان يف بلده بحقوق انتمائه �إليه ،يف مقابل الواجبات التي يفر�ضها عليه هذا االنتماء ،وهي يف جوهرها تعني امل�ساواة
وعدالة التعامل مع �أبناء الوطن الواحد ،من دون متييز على �أ�سا�س من الدين �أو القومية �أو اللغة �أو اجلن�س �أو اللون .ويرتكز مفهوم املواطنة على حق االعرتاف بالوجود
الثقايف املختلف ،واحرتام الآخر وحريته يف االعتقاد ،واعتناق الأفكار ال�سيا�سية وامل�شاركة املدنية ،بل من �أ�س�س املواطنة احلديثة هو امل�شاركة يف �إ�شاعة قيم ال�سالم
واملحبة والت�سامح عامليا .وبهذا ف�إن املواطنة هي جمموعة من القيم وال�سلوكيات م�شبعة بالأخالق والذوق احل�ضاري ومرتبطة بثوابت و�أعراف املجتمع ،وهي تقرب
من كونها فل�سفة حياة ت�شيع نظرة خا�صة جتاه خمتلف الق�ضايا ،ولكن يبقى معناها الأهم هو احلقوق املكفولة للإن�سان يف وطنه وتلزمه بواجبات كحقوق مقابلة
جتاه البلد واملجتمع .ومن هذا املنطلق يعمل ائتالف املواطن على تثبيت حقوق كافة التنوعات الأخرى غري الأغلبية ،كالرتكمان وال�شبك والكلدو�آ�شوريني والإيزيدية
وبخا�صة الكورد الفيليني ،والعمل على �إلغاء ما تبقى من الت�شريعات والقوانني اجلائرة �ضدهم ،وتعوي�ض املت�ضررين منهم ،و�إعادة �إعمار مناطقهم املنكوبة .و �إطالق
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�سراح املعتقلني الأبرياء من ال�سجون ،وتعجيل �إر�سال �أوراقهم التحقيقية �إىل الق�ضاء حل�سم ق�ضاياهم على وفق القانون ،وت�شجيع عودة املهجرين �إىل مناطق �سكناهم،
وتوفري م�ستلزمات اال�ستقرار والأمن ،والعمل على عودة الكفاءات املهاجرة من �أجل امل�ساهمة يف بناء العراق اجلديد ،كلها متثل املطالب املهمة التي ينادي بها برنامج
ائتالف املواطن ،وي�سعى لتحقيقها بغية تر�سيخ الوحدة الوطنية املتكاملة .وبهذا ت�صبح الهوية ال�سيا�سية للعراق انعكا�س ًا لهوية وطنية متكاملة جتمع حتت عنوانها
ال�شعب ب�أكمله ،وحتفظ حقوق مواطنيه من �أبناء التنوعات القومية والدينية واملذهبية كافة ،مبا فيها التنوعات التي متثل الأغلبية والتنوعات التي ال متثل الأغلبية ،لأن
الهوية الوطنية تت�شكل والوحدة الوطنية تتعزز من حا�صل التفاعل الإيجابي والتوازن اخلالق ما بني الهويات املتنوعة من جهة ،وتوفري احلماية لأبناء جميع الهويات
املتنوعة من جهة ثانية.
حقوق الإن�سان
يحيل مفهوم حقوق الإن�سان �إىل تلك املعايري التي ال ميكن �أن تتوفر من دونها حياة كرمية لبني الإن�سان ،وتعترب �أ�سا�سا لقيم احلرية والعدالة ،وتتوقف تنمية
املجتمعات على مقدار احرتام هذه احلقوق الأ�سا�سية للفرد الذي ي�شكل لبنة املجتمع� .إن حقوق الإن�سان ميزة ثابتة للجميع بغ�ض النظر عن الدين والعرق واجلن�س
واللون ،وهي غري قابلة لالنتزاع حتت �أية ظروف �أو م�سوغات لأن قيمة الإن�سان و كرامته معيار ثابت� .إن كل ال�شرائع والأديان والثورات الإ�صالحية والفل�سفات كان
حمورها بهذا القدر �أو ذاك حقوق الإن�سان من عدالة وحرية و �سالم و�أمن وحياة كرمية تتوفر فيها كل ال�سبل املمكنة للعي�ش الالئق .لقد عرفت الأمم املتحدة حقوق
الإن�سان كونها تلك احلقوق املت�أ�صلة يف طبيعتنا التي ال ميكن �أن نعي�ش بدونها كب�شر ،فحقوق الإن�سان واحلريات تتيح لنا �أن نطور ون�ستخدم ب�شكل كامل �صفاتنا الب�شرية
وذكاءنا ومواهبنا و وعينا و�أن نلبي احتياجاتنا الروحية وغريها من االحتياجات وت�ستند هذه احلقوق �إىل �سعي اجلن�س الب�شري املتزايد من �أجل حياة تت�ضمن االحرتام
واحلماية للكرامة املت�أ�صلة والقيمة الذاتية للإن�سان.
�أنواع احلقوق الإن�سانية
�إن حقوق الإن�سان ت�صنف �إىل ثالثة �أ�صناف وكان هذا الت�صنيف نتاج تطور الوعي الإن�ساين مباهية احلقوق و �أهميتها و تزايد عدد املواثيق واالتفاقيات الدولية
املعنية ب�ش�أن حقوق الإن�سان ،ولهذا فهي تنق�سم �إىل-:
احلقوق املدنية وال�سيا�سية
احلقوق االقت�صادية
احلقوق البيئية والثقافية والتنموية
�إن احلقوق املدنية ت�شمل حق احلياة وحق التمتع باحلرية والأمن وعدم التعر�ض �إىل التعذيب واالنتهاكات اجل�سدية ،وت�شمل كذلك حق امل�شاركة ال�سيا�سية وحرية
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�إبداء الر�أي والتفكري واعتناق الأديان وت�أ�سي�س اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات املدنية� .أما بالن�سبة �إىل احلقوق االقت�صادية فهي ت�شمل حق العمل والتعليم وم�ستوى معي�شيا
منا�سبا والئقا واحلق يف امل�أكل وامل�سكن والرعاية ال�صحية ،فيما ت�شمل احلقوق الثالثة احلق يف العي�ش يف بيئة نظيفة خالية من التلوث واحلق يف التنمية الثقافية
وال�سيا�سية واالقت�صادية .ومن جانب �آخر تق�سم حقوق الإن�سان ب�صفة عامة من حيث طبيعتها �إىل:
حقوق طبيعية :وهي التي تثبت للإن�سان من حيث طبيعته ك�إن�سان ،وبالتايل فهي واقع طبيعي وقيمة مطلقة غري قابلة للت�صرف ،كاحلق يف احلياة و احلرية وامل�ساواة
وعدم االنتهاك اجل�سدي.
حقوق و�ضعية :وهي ما تقررها الد�ساتري والقوانني �سواء كانت مكتوبة �أو �أعرافا وعادات را�سخة .كحق املواطنة وامللكية والعمل والكرامة والتعليم..الخ.
واقع حقوق الإن�سان يف العراق
لقد تعر�ض الإن�سان العراقي �إىل انتهاكات ج�سيمة حلقوقه طوال زمن االحتالالت والأنظمة الدكتاتورية و�آخرها النظام البائد ،ومل يكد حق من تلك احلقوق
�آنفة الذكر ي�سلم من االنتهاك ال�صارخ ،ومنها حقوقه الطبيعية ك�إن�سان له حق العي�ش واحلياة الكرمية والأمن وال�سالمة اجل�سدية .لقد خلفت ممار�سات الأنظمة
الدكتاتورية جروحا غائرة يف وجدان الإن�سان العراقي بعد �أن ه�ضمت كل حقوقه التي �أقرتها ال�شرائع ال�سماوية و القوانني الو�ضعية والأعراف الإن�سانية .وبعد التغيري
ال�سيا�سي يف عام  2003ا�ستعاد العراقيون جزءا وافرا من تلك احلقوق الأ�سا�سية لهم ،ف�أ�صبحوا يتمتعون باحلرية و امل�شاركة ال�سيا�سية و�أقر الد�ستور العراقي الدائم
تلك احلقوق يف �أكرث من ثالث وثالثني مادة �ضمن الباب الثاين (احلقوق واحلريات) مما يعترب واحدا من �أكرب االجنازات التي حتققت لل�شعب العراقي منذ ت�شكيل
الدولة العراقية احلديثة� ،إال �أن ثمة حتديات تواجه تطبيق بع�ض هذه املواد الكافلة وال�ضامنة حلقوق املواطنني ،وثمة تعرث يف حتقيقها على �أر�ض الواقع لأ�سباب
خمتلفة ،ن�شري هنا �إىل بع�ض منها-:
عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي وال�صراعات بني القوى ال�سيا�سية.
اال�ضطراب الأمني وتبعاته على العالقة بني الدولة واملواطن.
وجود امللي�شيات واملجاميع الإرهابية وا�ستمرار عملياتها املتوا�صلة يف انتهاك احلقوق الطبيعية للإن�سان العراقي.
تعرث الأداء امل�ؤ�س�ساتي للدولة.
عدم اكتمال البنية الت�شريعية.
عدم تبلور الوعي الكايف بحقوق الإن�سان وثقافة احلقوق.
غياب ا�سرتاتيجيات التنمية يف كل املجاالت.
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تف�شي الف�ساد يف �أجهزة احلكومة امل�ؤدي �إىل حدوث مظامل عديدة.
عدم اكتمال �سلطة القانون بال�شكل الذي ي�ؤ ّمن العدالة وامل�ساواة للجميع.
ال�شكوك حول نزاهة الق�ضاء وت�سيي�سه.
تعزيز وتطوير �أو�ضاع حقوق الإن�سان العراقي
يتبنى ائتالف املواطن املعاجلات والإجراءات التالية بغية جتاوز �إرباكات تطبيق ال�سيا�سيات الالزمة يف جمال حقوق الإن�سان لتعزيز وتطوير �أو�ضاعها وفقا ملا �أقره
الد�ستور-:
مراعاة تطبيق مواد الد�ستور التي �ضمنت للمواطن العراقي التمتع بكافة احلقوق التي ن�صت عليها االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان ،ويف كافة املمار�سات
والإجراءات احلكومية والت�شريعية.
احلر�ص على عدم تقاطع �سلطة الدولة وتطبيق القانون مع حقوق املواطن و�إيجاد �آليات ح�ضارية قانونية تراعي حقوق الإن�سان يف تطبيق الإجراءات املختلفة.
�إ�شاعة الوعي بحقوق الإن�سان من خالل برامج وفعاليات و ور�ش عمل تع ّرف املواطن بتلك احلقوق وال�سبل القانونية للح�صول على احلق عرب القنوات الق�ضائية ومن
خالل امل�ؤ�س�سات احلكومية.
االهتمام ب�إجراءات �إ�صالح وتفعيل الق�ضاء الواردة يف هذا الربنامج.
�إن تغليب امل�صلحة الوطنية هي يف جوهرها �سعي لتحقيق و�ضمان حقوق املواطن العراقي ،ولهذا فائتالف املواطن يتبنى �ضرورة انتهاج القوى ال�سيا�سية ل�سيا�سة
التعاون الوطني امل�شرتك ونبذ ال�صراعات اجلانبية ،وحل الأزمات والتفرغ لتعزيز مكت�سبات ال�شعب العراقي وتقدمي اخلدمات و�ضبط الأمن ،وخلق مناخ للتنمية
والنهو�ض ال�شامل يف كل القطاعات.
دعم امل�ؤ�س�سات املدنية يف ميدان الدفاع عن احلقوق الإن�سان ور�صد االنتهاكات لهذه احلقوق ،وتعزيز العالقة معها عرب امل�ؤ�س�سات واجلهات املعنية ،كوزارة حقوق
الإن�سان و وزارة العمل ملعاجلة الإ�شكاليات ،ومكافحة الظواهر التي تنال من �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف البالد.
الت�أكيد على حق التقا�ضي وعدم وجود ح�صانة �ضد القانون بغ�ض النظر عن املواقع وامل�س�ؤوليات واالعتبارات الأخرى ،فالكل �سوا�سية �أمام القانون مبقت�ضى مواد
الد�ستور.
العمل على �سنّ الت�شريعات التي ت�ضمن حقوق ال�شرائح ال�سيما الأكرث عر�ضة لالنتهاكات كالأطفال و القا�صرين واملر�أة واملعوقني و غريهم.
متابعة �أو�ضاع املعتقلني وال�سجناء يف ال�سجون العراقية ومراكز التحقيق ،والوقوف على واقع التعامل وطبيعة الإجراءات املتخذة حيال ق�ضاياهم ،ونقل ذلك �إىل
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الر�أي العام ب�أمانة وم�صداقية عرب جلان متخ�ص�صة نزيهة بعيدة عن الأغرا�ض ال�سيا�سية ،ملعرفة حقيقة االدعاءات املطروحة يف و�سائل الإعالم.
العمل على مراقبة و�سائل الإعالم واملنابر الإعالمية التي ت�شجع بطريقة �أو ب�أخرى على الرتويج �أو املمار�سة ملا يعترب انتهاكا �صارخا حلقوق الإن�سان ،ومنها احلقوق
املعنوية للمواطن ،وحما�سبتها وفق القانون.
يعمل ائتالف املواطن على اتخاذ التدابري الالزمة لتفعيل الثورة الإدارية يف كافة مفا�صل الدولة ،كي يت�سنى للمواطن العراقي احل�صول على اخلدمات العامة ب�صورة
مت�ساوية وعادلة .ومن دون �أية تفرقة �أو متييز ،والق�ضاء على �أزمة الثقة بني املواطن والدولة وم�ؤ�س�ساتها.
تر�سيخ احلريات يف العراق
�إن احلرية من القيم الإن�سانية الرفيعة واحلقوق الأ�سا�سية التي كفلها الد�ستور العراقي ،وتت�ضمن حرية املواطن يف التعبري عن ر�أيه و مواقفه مبا ال يخرتق حدود
حرية الآخرين ،وحريته كذلك يف امل�شاركة ال�سيا�سية و حريته يف العمل واختيار �أ�سلوب احلياة التي ينا�سبه دون التعدي على القيم والآداب العامة والإخالل بها
والتجاوز على الآخر �أو خرق القانون.
الواقع والتحديات
من االن�صاف القول �إنه ال جمال للمقارنة بني واقع احلريات اليوم وما كانت عليه يف ظل النظام البائد .فبعد �سقوط هذا النظام انطلقت م�سرية تعزيز حرية
العراقيني ،وباتوا قادرين على التعبري عن �آرائهم ال�سيا�سية وغري ال�سيا�سية ،و امل�شاركة يف انتخاب ممثليهم يف احلكومة دون �ضغوط بن�سبة كبرية ،كما �أن و�سائل
الإعالم بكل �أ�شكالها �شهدت واقعا خمتلفا عما كانت عليه يف العهود ال�سابقة ،فتعددت هذه الو�سائل و تكاثرت ب�شكل وا�ضح ،ولكل منها �أجندة و�أ�سلوب وهدف ت�سعى
�إليه عرب املنهج الذي متار�سه يف تغطيتها الإعالمية ،حتى اقرتب بل �أ�ضحى هذا امل�شهد مكتظا بالفو�ضى وبحاجة �إىل قوانني و�أ�ساليب عمل لتنظيمه وجعله �أكرث حيوية
و�إ�سهاما يف بناء التجربة الراهنة� ،إال انه يف مقابل ذلك ثمة حتديات �صاغتها بع�ض الأحداث والوقائع واملمار�سات التي تبدو انتهاكا حلرية املواطنني وهو ما �أدى
مبنظمات دولية �إىل �إ�صدار تقاريرها التي حتذر احلكومة العراقية من وجود انتهاكات خطرية حلرية الر�أي والتعبري.
�إن من ابرز امل�شكالت والتحديات القائمة اليوم ما يلي-:
انت�شار ثقافة التطرف والتكفري وهي من �أكرث العوامل املقو�ضة للحريات الدينية واالجتماعية وال�سيا�سية ،ويف ظل غياب ا�سرتاتيجيا فكرية وثقافية ملحاربة هذا
الوبال.
�إن احرتام احلريات الأ�سا�سية وخيارات الفرد متوقف على تر�سخ جمموعة من القيم والأعراف والوعي الالزم للتعاطي ب�صورة ح�ضارية و�إن�سانية مع مو�ضوع
احلرية ،وهو �أمر مل يتجذر بعد يف العراق على الوجه املطلوب.
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�إن النقد واملعار�ضة ممار�ستان تعربان ب�شكل مبا�شر عن مدى توفر احلرية وفهمها ب�صورة �سليمة ،واملالحظ �أننا لن ن�صل بعد �إىل درجة الوعي الكافية ب�أهمية النقد
خفي على م�ستوى طريف النقد ال�سيا�سي والديني وما يتبع ذلك من مواقف وممار�سات.
وطرائقه واملعار�ضة وفاعليتها التوجيهية والتقوميية ،ولهذا فثمة ا�شتطاط غري ّ
غياب وعدم فعالية الت�شريعات املتعلقة بحق الإن�سان يف التعبري عن ر�أيه وممار�سة ما يرغب مبمار�سته حتت �سقف القانون والقيم الأخالقية والدينية.
بقاء بع�ض الآثار لثقافة النظام ال�سابق ،و هي �آثار تعرب عن نف�سها عرب جمموعة من الأفكار والت�صورات التي تنتمي �إىل �أيديولوجيا ال�سلطة البائدة.
توا�ضع االهتمام بالأقليات الدينية يف البالد ،وعدم وجود ت�شريعات وقوانني ت�ؤ ّمن لهم حرياتهم وخ�صو�صياتهم و متنع االعتداء عليها.
�إجراءات تعزيز احلريات
يتبنى ائتالف املواطن العمل على الإجراءات التالية لتعزيز وتطوير واقع احلريات يف البالد ،واعتبارها من احلقوق املقد�سة لعموم ال�شعب ،مبا يتنا�سب مع الد�ستور
والقوانني والأعراف ال�سائدة-:
�إطالق برنامج وطني فكري �شامل ملحاربة التطرف والت�شدد ،ت�سنده كل وزارات وم�ؤ�س�سات احلكومة ،ومب�شاركة منظمات املجتمع املدين والهيئات واملتطوعني من
الأفراد لأجل حت�صني ال�شباب العراقي ب�شكل خا�ص من لوثة التطرف الديني ،و�إ�شاعة ثقافة املحبة والت�سامح واحرتام الآخر و حريته يف معتقده و�أفكاره ور�ؤيته للحياة.
�إميانا ب�أن الإرهاب والتكفري و�سائر مالمح التطرف ال ميكن �أن حتارب �إال من خالل الفكر ال�سليم واملعاجلات الثقافية التي تعيد �صياغة الوعي.
العمل على تر�سيخ قيم احلرية والت�آخي ،من خالل املمار�سة التي تنتهجها النخب والقوى الفاعلة وامل�ؤثرة اجتماعيا و�سيا�سيا ،و�أن تكون قدوة يف طريق تر�سيخ
احلريات يف البالد.
ا�ستيعاب النقد املوجه للم�س�ؤول �أيا كان موقعه ،وفهم �أن النقد جزء �أ�سا�س من ممار�سة حرية التعبري ،و يف مقابل ذلك مت�س احلاجة �إىل عمل موازٍ يف �سبيل تر�سيخ
تقاليد نقدية وحوارية وتعبريية عن الر�أي ،من دون ت�شهري وجتريح وانتقا�ص للأ�شخا�ص واجلماعات.
دعم املنظمات املدنية احلقوقية وت�سهيل �إجراءات �إن�شائها ومزاولة عملها دون ت�ضييق �أو �ضغوط.
التفاعل مع التقارير والدرا�سات والإح�صائيات وبرامج املنظمات الدولية والأممية ،يف �سبيل تعزيز واقع حقوق الإن�سان يف العراق ،والأخذ بكل املالحظات والتو�صيات
التي تقرتحها ،ومتابعة ما تر�صده من انتهاكات وبيان حقيقتها.
التعامل ب�شفافية مع الأحداث والوقائع �أمام الر�أي العام ،وال�سعي ملواجهة الواقع وعدم التعتيم والت�ضليل عليها ،لتعزيز الثقة بروحية النظام الدميقراطي واحلريات
الد�ستورية للمواطنني.
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ق�ضية متكني املر�أة  ..الأ�سرة وال�شباب
عانى جمتمعنا العراقي وبكل �شرائحه من نتائج حروب عديدة ومتتالية بالإ�ضافة �إىل الفرتة احلرجة املمتدة من  2010-2004التي �أفرزت نتائج �سلبية يف ما يخ�ص
ق�ضايا املر�أة وق�ضايا الطفل� .إن النتائج املجتمعية التي �أفرزتها ال�سنني ال�صعاب ما بني  2010-2004يف ما يتعلق بهذا املو�ضوع وما يرتتب عليها من ظواهر جمتمعية
بيئية ت�ضعنا �أمام م�س�ؤولية عميقة وحرجة ودقيقة� .إن احلديث عن ق�ضايا املر�أة والطفل ال بد �أن ي�أخذ بنظر االعتبار ما �أجنز على ار�ض الواقع وما كتب وذكر عن
اجنازات مل تنجز� ،أو �أجنزت بال�شكل غري ال�صحيح ،ومبا ال يتنا�سب مع �أولويات وحاجة املرحلة.
امل�شاكل والتحديات
ي�ؤمن ائتالف املواطن ب�أن الإ�شارة �إىل امل�شاكل والتحديات وت�شخي�صها بدقة �إمنا تعد منطلقا �ضروريا للو�صول �إىل املعاجلات ال�صحيحة وال�سليمة ،و االهتمام
مبو�ضوعة املر�أة والطفل حتتل حيزا كبريا من اهتمام ائتالف املواطن ،ملا للمر�أة من دور حا�سم يف بناء وتنمية املجتمع ،يف حني ميثل الطفل تلك البذرة التي يورق
منها م�ستقبل البالد ،وت�ستند الأمم واملجتمعات على الن�شء اجلديد يف �صناعة م�ستقبلها و�ضمان منجزاتها بتهيئة كل الظروف املنا�سبة لتمكينه من احتالل هذا الدور
امل�ستقبلي املع ّول عليه.
�أوال :املر�أة العراقية
�أو�ضاع املر�أة
�إن ن�سبة االمية يف العراق متثل � %35أغلبها من الن�ساء ب�سبب ت�سرب الفتيات من املدار�س لأ�سباب اجتماعية واقت�صادية و�أمنية.
غياب التن�سيق ما بني خمتلف البنيات امل�ؤ�س�ساتية العاملة على تطوير املر�أة العراقية مثل وزارة الدولة ل�ش�ؤون املر�أة ،وجلنة املر�أة والطفولة يف الربملان ودائرة رعاية
الأرامل واملطلقات يف وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية� ..إن هذا التن�سيق يعطي ثمارا مبنية على �أ�سا�س ا�ستثمار اخلربات وتوجيهها بال�شكل ال�صحيح.
يبلغ عدد الن�ساء الالتي ي�شغلن منا�صب قيادية ؛  87مديرا عاما و 215خبريا ومعاون مدير عام ،و 33م�ست�شارا و  8وكالء ،وهي �أعداد ال ترتقي �إىل الأعداد املرجوة
على �أن االختيار لهذه املنا�صب مل يكن ب�شكل م�ستقل ومبني على الكفاءة
عدم وجود قانون عمل خا�ص باملر�أة بالنظر خل�صو�صية �أو�ضاعها املتعلقة بالأ�سرة وخ�صو�صا يف ما يتعلق بالقطاع اخلا�ص.
قلة �أعداد مراكز ال�صحة الإجنابية والنف�سية احلكومية وانعدام اخلا�صة ،ال�سيما �أن املر�أة العراقية كانت ومازالت معاناتها خا�صة جدا من حيث تعر�ضها للعنف
الطائفي والتهجري ،وبالتايل ف�إن احتياجها لهذه املراكز �أولوية ق�صوى.
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ازدياد عدد الأرامل ما فوق املليون ب�شكل مبدئي ،وحاجة الن�ساء الأرامل مل�صادر زيادة الدخل وعدم وجود �ضمانات �صحية خا�صة باملر�أة الأرملة.
مع ازدياد العنف املنزيل الذي تعاين منه املر�أة مت ا�ستحداث وحدات ال�شرطة املجتمعية امللحقة مبراكز ال�شرطة ،والتي متثل نوعا من االنحدار االجتماعي باجتاه
تفكيك الأ�سرة العراقية التي عرفت بتما�سكها.
عدم وجود ن�ساء يتولني رئا�سة اجلامعات يف وزارة التعليم العايل رغم توافر الكفاءة والقدرة على القيادة.
احللول واملعاجلات
�إزاء هذه امل�ؤ�شرات ال�سابقة التي تدل على واقع مثقل بالعديد من امل�شكالت التي حتتاج �إىل حلول حا�سمة وجذرية ،يطرح برنامج ائتالف املواطن املعاجلات واحللول
الآتية:
العمل على و�ضع خطة تنفيذية لزيادة التن�سيق ما بني خمتلف البنيات امل�ؤ�س�ساتية العاملة على تطوير املر�أة العراقية ،وجلنة املر�أة والطفولة يف الربملان ،ومنظمات
املجتمع املدين ذات العالقة املبا�شرة يف عملها باملر�أة ودورها يف املجتمع.
تفعيل عمل اللجنة العليا للنهو�ض باملر�أة.
ت�أ�سي�س مراكز �صحة نف�سية حكومية حتت م�سميات اجتماعية �صحية للتوجيه والن�صح.
�إلغاء دوائر ال�شرطة املجتمعية وت�سميتها مب�سمى ح�ضاري ان�ساين �آخر ،وت�شكيل وحدات �إ�سناد اجتماعي للمر�أة ال تلحق ب�أق�سام ال�شرطة ،و�إمنا تلحق بالق�ضاء
العراقي ،تعالج اخلالفات القائمة داخل الأ�سرة وفق ال�شريعة الإ�سالمية والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ال بدافع تطبيق قوانني معاقبة.
�سن قانون عمل خا�ص باملر�أة يراعي حقوقها يف القطاعني العام واخلا�ص انطالقا من مبد�أ العدالة.
ت�أ�سي�س هيئة لرعاية القيادات والنخب الن�سوية ملحقة بوزارة املر�أة ،مع ال�سعي �إىل تطوير قدرات الن�ساء يف جمال �صناعة القرار وامل�شاركة الرائدة يف املجتمع.
ت�أ�سي�س هيئة م�ستقلة لرعاية املر�أة الأرملة واملطلقة والعزباء يف اجلوانب ال�صحية وال�صحة النف�سية واجلوانب املالية واالجتماعية ،تتعاون مع الوزارات العراقية ذات
العالقة وتكون لها فروع مناطقية ،وينظم ذلك بقانون.
�سن قانون للأرامل واملطلقات ي�صادق عليه جمل�س النواب اجلديد كجهة ت�شريعية ب�أن يكون لديهن ن�سبة ال تقل عن  %5من التعيينات �أو احل�صول على الوظائف،
�سواء كان ذلك يف القطاع اخلا�ص �أو احلكومي �أو املنظمات غري احلكومية.
تعديل قانون العقوبات لتكون العقوبات بالت�ساوي بني املر�أة والرجل.
ت�أ�سي�س مراكز ثقافية للمر�أة يف خمتلف مناطق العراق.
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حتديث القوانني والت�شريعات التي توفر احلماية للمر�أة من كل �أنواع العنف واال�ستغالل.
ثانيا :و�ضع الطفل
امل�شاكل
تواجه الطفولة العراقية معوقات وحتديات كبرية ،ومنها:
ا�ستخدام اجلماعات امل�سلحة للأطفال يف دعم عملياتها الإرهابية وا�ستخدامهم كمفجرين وانتحاريني.
يتعر�ض الأطفال للقتل من جراء �أعمال العنف الطائفي والعمليات الإرهابية والعمليات الع�سكرية والعنف املنزيل.
يقع الأطفال �ضحايا للعنف اجلن�سي والزواج الق�سري وجرائم ال�شرف.
يف عام  2006تلقت الأمم املتحدة تقارير تفيد ب�أن هناك عمليات متاجرة بالأطفال كرقيق جن�سي �أو كعمال �أو لتبنيهم ب�شكل غري قانوين من قبل �أ�سر تعي�ش يف
اخلارج.
ا�ستخدام الأطفال ممن تقل �أعمارهم عن  18عاما ملزاولة �أعمال غري م�شروعة ،وال�سيما �إنتاج املخدرات �أو االجتار بها ،وب�شكل عام انت�شار عمالة الأطفال دون �سن
الثامنة ع�شر.
تف�شي ظاهرة �أطفال ال�شوارع.
تزايد �أعداد الأطفال املت�سربني من املدار�س دون �سن الثامنة ع�شر.
تزايد �أعداد الأطفال امل�شوهني خلقيا جراء ا�ستخدام �أنواع معينة من الأ�سلحة يف العراق.
ال يزال نظام ق�ضاء الأحداث يفتقر �إىل الإجراءات املجتمعية الفعالة للحيلولة دون وقوع جرائم الأحداث .كما يفتقر ق�ضاء الأحداث �إىل املعارف اخلا�صة
بالإجراءات احلديثة.
�سوء نظام ال�صرف ال�صحي �أثر ب�شكل �سلبي يف �صحة الأطفال �إذ �أن ثلثي وفيات الأطفال من جراء حاالت الإ�سهال والتهابات اجلهاز التنف�سي.
احللول واملعاجلات
�إن�شاء جلنة رفيعة امل�ستوى لو�ضع �سيا�سات منا�سبة و�إن�شاء �آلية للر�صد وو�ضع التقارير باالنتهاكات التي ت�ؤثر يف حقوق الطفل ،وتن�شيط التحقيقات واملالحقات
الق�ضائية يف جرمية جتنيد الأطفال كم�سالة ذات �أولوية.
اال�ستمرار بتنفيذ احلمالت لإيقاف العنف املنزيل ملا لها من �آثار نف�سية وج�سدية بالن�سبة للأطفال.
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العمل على ت�أ�سي�س جلان متابعة وحتقيق يف ال�سفارات العراقية يف اخلارج ملتابعة انتهاكات حقوق الأطفال املهجرين واملتاجرة بهم.
ت�أ�سي�س هيئة طفولة لرعاية ذوي االحتياجات اخلا�صة وتبني رعاية امل�شوهني خلقيا جراء الأ�سلحة التي ا�ستخدمت يف العراق.
و�ضع خطة لتطوير ق�ضاء الأحداث تابعة لوزارة العدل.
و�ضع �إ�سرتاتيجيا ملعاجلة ظاهرة �أطفال ال�شوارع لإعادة دجمهم يف جمتمعاتهم.
العمل على �إطالق حملة لإعادة ت�أهيل نظام ال�صرف ال�صحي يف العراق حلماية �صحة اجلميع وخ�صو�صا الأطفال.
حل هيئة الطفولة يف وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية.وت�أ�سي�س املجل�س الوطني للطفولة.
العمل على تعديل نظام رقم  5ل�سنة  86الذي مينع ت�أ�سي�س دور الأيتام اخلا�صة الزدياد عدد الأيتام يف العراق وعدم قدرة اجلهات احلكومية على تقدمي الدعم
الكايف والرعاية.
تعيني م�ست�شارين للمحافظة على حقوق الطفل يف جلان الربملان ذات ال�صلة.
رعاية املر�أة والطفولة
انطالقا من التزام ائتالف املواطن بتحويل الرثوة من احلكومة �إىل ال�شعب ،يعمل االئتالف على حتقيق برنامج ادخاري لكل مولود ،عن طريق تخ�صي�ص منحة
�سنوية له ت�ستمر حتى بلوغه ال�سن القانونية ،وت�سجل با�سمه يف ح�ساب البنك ،وال يجوز الت�صرف بها �إال من قبله ،وبعد بلوغه ال�سن القانونية ،وي�شرع ذلك بقانون.
توفري فر�ص العمل للراغبات بالعمل �أو م�ساعدتهن على ذلك على وفق برنامج حكومي وا�ضح ي�ؤمن ا�ستقاللهن االقت�صادي.
�إن�شاء �صندوق مايل لدعم امل�شاريع ال�صغرية للمر�أة.
ت�شجيع وت�سهيل االرتباط الزوجي.
دعم م�شاريع القطاعني احلكومي واخلا�ص املتعلقة بتوفري مراكز ترفيهية (ثقافية ،ريا�ضية ،اجتماعية) خا�صة بالن�ساء حتديد ًا يف املناطق ال�شعبية.
توفري املدار�س الكافية ال�ستيعاب جميع �أطفال العراق على وفق برنامج زمني واعتماد برنامج التغذية وال�صحة املدر�سية بخا�صة يف املناطق املحرومة والفقرية.
�إلزام التجمعات وامل�ؤ�س�سات الكبرية ب�إن�شاء دور ح�ضانة ع�صرية لإعانة الأم العاملة.
العمل على و�ضع برامج وطنية حلماية الأطفال امل�شردين وتوفري دور لرعايتهم وتطوير جهاز رقابي لرعايتهم.
رعاية الأرامل واملطلقات
تخ�صي�ص راتب �شهري لكل �أرملة �أو مطلقة ال متلك وظيفة يف الدولة وال متلك راتبا تقاعديا للزوج ،وذلك من خالل العمل على ت�شريع قانون ينظم ذلك.
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يلتزم ائتالف املواطن بتحديد ح�صة من الوحدات ال�سكنية يف م�شروع الإ�سكان للأرامل واملطلقات.
رعاية �أبناء الأرامل واملطلقات من خالل توفري الرعاية ال�صحية والتعليمية واالجتماعية.
تفعيل �أداء م�ؤ�س�سة رعاية الن�ساء بال معيل ويكون ذلك برعاية املر�أة.
�إعداد برامج عمل لت�شغيل املطلقات والأرامل الالئي ت�ساعد �أعمارهن على العمل ،وبالتن�سيق مع كافة الدوائر بعد الت�أهيل والتدريب.
يكون ت�سليم راتب الرعاية م�شروط ًا مب�شاركة املر�أة بدورة يتم الإعداد لها ،وتكون مفتوحة للتوعية ال�صحية والرتبوية لرفع امل�ستوى ال�صحي والرتبوي للعائلة.
عال لرعاية الأ�سرة و�إعانتها يف مو�ضوع الرتبية .من مهامه و�ضع ال�سيا�سة والتخطيط والتوجيه مبو�ضوع الرتبية وتن�شئة الأطفال وال�شباب
�إن�شاء جمل�س على م�ستوى ٍ
و�إعداد برامج متخ�ص�صة (تربوية ،ثقافية ،توعوية) للأ�سرة يف �ضوء تعاليم الإ�سالم وثقافة املجتمع.
رعاية الن�شاط الريا�ضي
((الريا�ضة حق لكل عراقي وعلى الدولة رعايتها وتوفري م�ستلزمات ممار�ستها))
الد�ستور العراقي مادة 36
�إن ائتالف املواطن ويف �إطار �سعيه نحو رقي الإن�سان و�سعادته ،ي�ؤمن ب�أن الريا�ضة و�سيلة من و�سائل التكامل الإن�ساين للفرد واملجتمع ،وهي من�سجمة مع ال�سنة
النبوية ال�شريفة .لذلك يوليها اهتماما خا�ص ًا حيث مل تعد الريا�ضة ن�شاط ًا �شخ�صي ًا مرتبط ًا بال�صحة والرتفيه فقط ،بل �أ�صبحت ظاهرة اجتماعية وا�سعة الت�أثري
عاملية النطاق تتحكم بحركة اجلماعات وت�سهم يف ت�شكيل الر�أي العام ،ملا لها من �أثر يف تعزيز ال�شعور الوطني و�إثبات الذات ،ف�ضال عما ت�شيعه من �سعادة يف نفو�س
ممار�سيها وملا لها من �أثر يف ال�صحة والرتبية والثقافة و�إ�شاعة ال�سلم الأهلي والدويل وتعزيز التعاي�ش االجتماعي كما ورد يف تقرير الأمم املتحدة ل�سنة  .2005ناهيك
عن الآثار االقت�صادية حيث ت�سهم يف دفع التنمية امل�ستدامة ،فقد ورد يف تقرير اليون�سكو يف بداية الألفية الثالثة �إن �صرف دوالر واحد على الريا�ضة والرتبية البدنية
ي�سهم يف توفري 3,4دوالر من م�صاريف العالج فقط ..ولو �أ�ضفنا �إليها ما ت�سهم به الريا�ضة من رفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية واثارها االيجابية يف التقليل من
اجلرمية ومكافحة الإدمان والتقليل من التطرف ب�شتى �أنواعه وما يتبع ذلك من �أجواء اال�ستقرار االجتماعي الذي ينعك�س بدوره على حركة االقت�صاد ف�إن ن�سبة الربح
�آنفة الذكر �ستت�ضاعف ب�شكل كبري ،مما يغري بناة الدول بدعم الريا�ضة واال�ستثمار فيها.
ر�ؤيتنا لتطوير الواقع الريا�ضي
تكمن ر�ؤية ائتالف املواطن لأجل النهو�ض بالواقع الريا�ضي من خالل الأمور الآتية-:
�أو ًال :متكني املواطن من ممار�سة حقه الد�ستوري على وفق املادة ( )36من الد�ستور وذلك ب�إ�صدار القوانني الداعمة للعمل الريا�ضي.
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ثاني ًا :الإ�سراع ب�إقرار قانون وزارة ال�شباب والريا�ضة ،وكذلك قانون اجلمعيات والأندية الريا�ضية وقانون اللجنة الأوملبية واالحتادات الريا�ضية.
ثالثا :ت�أمني متطلبات احلد الأدنى من املمار�سة الريا�ضية يف املدار�س العراقية ..ونق�صد بذلك توفري ح�صتني يف الأ�سبوع لدر�س الريا�ضة على �أمل تنامي ذلك على
مدى ال�سنوات الأربع لبلوغ املعيارية الدولية ،وهي ثالث ح�ص�ص يف الأ�سبوع مبا ال يقل عن ثالثني دقيقة ريا�ضة لكل ح�صة ،وت�شكيل الفرق الريا�ضية املدر�سية و�إيال�ؤها
اهتماما كبري ًا و�إعداد نظام مناف�سات متقدم مبا يعزز امل�شاركة وروح التناف�س والرتفيه وقيم ال�صداقة واملحبة.
رابع ًا :متكني امل�ؤ�س�سات الريا�ضية وال�شبابية التابعة للحكومية من ا�ستيفاء الأجور عن املمار�سة الريا�ضية �أو عن ا�ستعمال مرافق تلك امل�ؤ�س�سة �أو النادي ،بنظام ي�ؤمن
عودة اجلزء الأكرب من تلك العائدات �إىل دعم احلركة الريا�ضية ،ف�ضال عن �أنه �سي�ساهم يف ت�شجيع اال�ستثمار يف قطاع الريا�ضة.
خام�س ًا :ت�شريع قانون ينظم ريا�ضة االحرتاف يف العراق مبا ي�ؤمن انعكا�ساته االيجابية على هواية الريا�ضة املتوافقة مع روح ومبادئ الريا�ضة ال�سامية.
�ساد�س ًا� :إقرار قانون التقاعد وال�ضمان االجتماعي والتحفيز الريا�ضي.
�سابع ًا :تطوير مناهج كلية الرتبية الريا�ضية ومعاهد املعلمني بدء ًا بنظام القبول وانتها ًء مبتطلبات التخرج ،على �أن تت�ضمن املناهج درو�س ًا يف الإدارة الريا�ضية
وال�سيا�سيات الريا�ضية.
ثامن ًا :تعزيز حركة املجتمع من خالل اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الريا�ضية واملدار�س واجلامعات وا�ستثمار الريا�ضة كعن�صر جذب لرتويج الربامج الوطنية والرتبوية.
تا�سع ًا :دعم م�شاركات العراق يف االحتادات واملنظمات الدولية والعمل على متكني الأع�ضاء العراقيني من الو�صول �إىل تلك االحتادات على وفق نظام حوافز يعد
لهذا الغر�ض.
عا�شرا :تنظيم البطوالت الدولية يف العراق من خالل توفري الدعم ال�سيا�سي واملايل.
�أحد ع�شر :تنظيم بطولة الألعاب العراقية (( Iraqyadحيث تت�سابق فيها منتخبات املحافظات العراقية بجميع الألعاب ،وعد امل�شاركة يف هذه الفعاليات
الريا�ضية واجبا وطنيا.
�إثنا ع�شر :تبني مبد�أ الريا�ضة للجميع مما يعني انعكا�س ذلك على جممل حركة البناء بدء ًا من تخطيط املدن �إىل ت�صميم املدار�س واجلامعات ،مبا ي�ؤمن متطلبات
املمار�سة الريا�ضية ولو بحدها الأدنى.
ثالث ع�شر :متكني املر�أة من ممار�سة حقها الد�ستوري يف ممار�سة الريا�ضة وذلك ب�إن�شاء �أندية الفتيات وامل�شاركة يف البطوالت املحلية والدولية.
رابع ع�شر :مراعاة جغرافية املوهبة يف بناء املراكز التخ�ص�صية.
خام�س ع�شر :ت�شريع قانون مكافحة املن�شطات الريا�ضية مبا يتوافق مع امليثاق الأوملبي وبالإفادة من جتارب الدول الأخرى.
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�ساد�س ع�شر� :إعادة ت�أهيل الطب الريا�ضي على �أحدث الأ�س�س العلمية.
�سابع ع�شر :مراعاة منظومة حقوق الإن�سان يف العمل الريا�ضي وذلك بتوفري ال�ضمانات الالزمة القانونية واملادية للممار�سة الريا�ضية.
ثامن ع�شر :ال�شروع بحملة وطنية وا�سعة لت�أهيل املالكات العاملة يف جمال الريا�ضة يف اجلانب الإداري والفني ،مبوجب منهاج يعد لهذا الغر�ض ،وذلك بالعمل على
�إن�شاء �أكادمييات عراقية باال�ستعانة والإفادة من عالقاتها بالأكادمييات الريا�ضية الدولية.
قطاع ال�شباب
ميثل القطاع ال�شبابي ركيزة اجتماعية هامة يف بناء الدولة و نهو�ضها على �شتى الأ�صعدة و املجاالت ،ونتيجة للدور املحوري الذي ميكن �أن يلعبه ال�شباب كان ال بد
من الوقوف على م�شاكله و�إيجاد احللول ال�سليمة لها ،حيث تتعر�ض هذه ال�شريحة �إىل م�شاكل كثرية منها( :اجلهل والبطالة والأمرا�ض ال�صحية والنف�سية والتدخني
واملخدرات واجلرائم..الخ) .وال نن�سى �أن �شبابنا يعي�ش حاليا ع�صر العوملة واالنفتاح االقت�صادي حيث �إن التنمية االقت�صادية بحاجة �إىل طاقات �شابة واعية ت�سخر
للعمل والإنتاج� .إن ال�شباب هم الفئة الإن�سانية الأكرث ت�أثري ًا وت�أثر ًا واملعول عليهم يف �صناعة حا�ضر الأمة ف�ض ًال عن حتديد مالمح م�ستقبلها املن�شود .ولذلك نحن
نعتقد بوجوب �إحداث تغيري �شامل يف قطاع ال�شباب ،وال يكفي الإ�صالح اجلزئي قيا�سا ملا مت تخريبه يف ظل النظام البائد من هذا القطاع ،مما �شوه عالقته مع الوطن
وهز �أهم الركائز يف احلياة االجتماعية� ،أال وهي مفهوم املواطنة ..ولذا جند �ضرورة تغيري طريقة التفكري بال�شباب ،ابتدا ًء مبغادرة النظرية القدمية التي تقول (�إن
ال�شباب �أمل امل�ستقبل) �إىل التعامل معهم على (�أنهم �صانعوا احلدث) الآن.
م�شاكل القطاع ال�شبابي
تتنوع م�شاكل ال�شباب العراقي �إىل-:
امل�شاكل ال�شخ�صية املتعلقة بـ(ال�شعور بالفراغ ،ال�ضياع ،البطالة ،القلق النف�سي ،عدم حتمل امل�س�ؤولية)� ..إن العاطلني عن العمل من ال�شباب ي�صلون �إىل مرحلة
ال�شعور بالإحباط حيث يتم الق�ضاء على روح الإبداع وفقدان الكثري من املعلومات ويف نف�س الوقت هو هدر للطاقات التي من املمكن ا�ستغاللها ب�شكل يخدم املجتمع
و�إحياء دورهم احليوي خلدمة الوطن.
امل�شاكل املتعلقة بعملية التعليم والتعلم وتلبية املناهج الحتياجاتهم .من خالل العملية التي تتم على �أ�سا�س تعميق �سلطة املدر�س �أو الأ�ستاذ والبعد عن ممار�سة
الدميقراطية واحلرية وامل�س�ؤولية بطريقة علمية وفعلية ،وان الربامج التعليمية ال تزال بعيده عن الواقع ومعطياته ،بالإ�ضافة �إىل خلوها من �أي حتليل ومناق�شة لق�ضايا
وم�شاكل ال�شباب .ولن نن�سى م�شكلة الت�سرب من املدار�س الذي بلغ يف �آخر تقرير للأمم املتحدة  % 35من الأطفال يف �سن الدرا�سة ،ب�سبب العوامل البيئية واالقت�صادية
والأمنية بالإ�ضافة لعمالة ال�شباب دون �سن الثامنة ع�شر.
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م�شاكل الن�شاط الثقايف والرتفيهي والريا�ضي ،حيث ترتبط هذه الن�شاطات ارتباطا مبا�شرا بكيفية ا�ستثمار طاقات ال�شباب بال�شكل الذي ميكن ال�شباب وميكن
املجتمع من ال�سري نحو التقدم وبناء املجتمعات بال�شكل ال�صحيح ،علما �أن �شبابنا يعانون من عدم توفر قاعات ونوادي الن�شاط الثقايف والرتفيهي والريا�ضي بامل�ستوى
املطلوب ومبا يتنا�سب و�أعداد ال�شباب املتزايد و�سط ظروف �أمنية �صعبة.
امل�شاكل املرتبطة باجلن�س واملمار�سات اجلن�سية اخلاطئة وغري امل�شروعة� ..إن جمتمعنا العراقي بكل امتداداته الت�شريعية على وفق ديننا الإ�سالمي احلنيف وامتداداته
الع�شائرية بكل قيمها الأخالقية وبنيته الثقافية بكل هذا التاريخ �إال �إن هناك ما هو دخيل على جمتمعنا ويحتاج للمتابعة واملعاجلة للحفاظ على �شبابنا وجمتمعنا.
م�شاكل ذوي الإعاقة واالحتياجات اخلا�صة� ،إذ يعانون من التهمي�ش وغياب الفر�ص احلقيقية يف �سوق العمل ورداءة البنية التحتية اخلا�ص برعايتهم وت�أهيلهم وتوفري
م�ستلزماتهم.
م�شكلة الإدمان على املخدرات والكحول والتدخني ..تعد م�شكلة الإدمان واحده من �أهم امل�شاكل اخلطرية التي تهدد م�ستقبل ال�شباب وحا�ضرهم حيث مل يعد خافيا
�إ�ضرار هذه املواد املخدرة �أو الكحول والتدخني من �آثار وخماطر ج�سيمه �سواء يف جمال ال�صحة البدنية �أو النف�سية ،وبالتايل هو هدر لطاقات ال�شباب يف الإبداع
والإنتاج وفقدان املجتمع لأهم �شريحة من �شرائحه وبالتايل ي�ؤدي �إىل �ضعف يف التطور والتغيري يف �شتى جماالت احلياة.
احللول املطروحة
�إن�شاء مراكز �شبابية يف املناطق وح�سب املواقع املحددة لها مبوجب الت�صاميم الأ�سا�سية للمدن ،وتفعيل الربامج ال�شبابية العلمية والرتبوية والثقافية والريا�ضية
والرتفيهية� ،سواء املرتبطة منها مبنظمات املجتمع املدين �أو امللحق منها بامل�ؤ�س�سات احلكومية ذات العالقة..
تخ�صي�ص برامج �إعالمية مرئية وم�سموعة ومقروءة موجهة لل�شباب تطرح لل�شباب واملهتمني بق�ضايا ال�شباب م�شاكلهم وهمومهم واملعوقات التي تقف �أمامهم يف
جميع املجاالت.
�أن يكون للربملان دور يف تعزيز دور ال�شباب يف املجتمع وذلك لرت�سيخ امل�سرية الدميقراطية وحت�سني عملية التنمية ،بالإ�ضافة �إىل خلق مناخ ال�شباب لفتح باب
امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية وذلك ب�أن يكون لل�شباب جلنة خا�صة متخ�ص�صة بق�ضاياهم.
توفر فر�ص العمل املنا�سبة للعاطلني عن العمل ومنهم:
حملة ال�شهادات اجلامعية ،بتفعيل اخلطط التنموية املنا�سبة ال�ستيعاب �أعداد ال�شباب املتزايد وذلك لتح�سني ظروفهم واالعتماد على النف�س و�إر�ساء الثقة بقدراتهم
وطاقاتهم وانخراطهم يف املجتمع بكونهم عن�صرا فعاال ومهما لبناء الوطن.
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�إن�شاء هيئة للم�شاريع ال�صغرية كم�ؤ�س�سة ر�سمية حكومية ،تعمل هذه امل�ؤ�س�سة على �إقرا�ض وتدريب ال�شباب العاطلني عن العمل �سواء من احلرفيني �أو من الرواد يف
جمال امل�شاريع ال�صغرية .وتكون هذه القرو�ض دون فوائد وبالت�سديد البطيء.
تفر�ض ال�ضرائب على القطاع اخلا�ص من ال�شركات الكبرية و�إعفاء ال�صغرية ل�ضرورات التنمية االقت�صادية ت�ستقطع هذه ال�ضرائب لال�ستفادة منها يف دعم هيئة
القرو�ض �أعاله ،وكذلك لكفالة الأيتام من ال�شابات وال�شباب اجلامعي من غريالقادرين على العمل.
العمل على �سن قانون خا�ص باملعوقني يراعي احتياجاتهم وميولهم وحقوقهم بعناية خا�صة.
و�ضع �إ�سرتاتيجية لبناء �أكرب عدد ممكن من املالعب الريا�ضية احلكومية وغري احلكومية بالتعاون مع القطاع اخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين.
معوقات التنمية ال�شبابية
�إن �أهم معوقات التنمية ال�شبابية يف العراق ت�شمل ما يلي-:
�أوال� :ضعف املنظومة القانونية يف امل�ؤ�س�سات احلكومية ومنظمات املجتمع املدين:
�إن �أهم التحديات هي �ضعف املنظومة القانونية الداعمة حلركة ال�شباب يف املجتمع ويتجلى احلل يف الإ�سراع ب�إعداد تلك القوانني مبا يتواءم مع الو�ضع العراقي،
ويتوافق مع املعاهدات واملواثيق الدولية حلركة ال�شباب يف العامل ..ومن الأمور املقرتحة يف هذا ال�ش�أن هي-:
�إقرار القوانني الداعمة ملنظمات املجتمع املدين و�إعطا�ؤها الثقة للعمل مبرونة مع تفعيل نظام املراقبة والر�صد وت�سهيل �إجراءات ت�سجيلها و توفري الدعم احلكومي
للمنظمات العاملة يف حقل ال�شباب خ�صو�صا ما يتعلق مبتطلبات التدريب والت�أهيل وامل�شاركة يف امل�ؤمترات وامللتقيات املحلية والدولية على وفق نظام خا�ص يعد لهذا
الغر�ض.
�إقرار القوانني التي تنظم عمل املنظمات الريا�ضية الدولية يف العراق وبالتحديد اللجنة الأوملبية الوطنية العراقية التي تعمل حتى الآن بدون قانون ينظم عملها يف
العراق وهي كما هو معروف فرع من اللجنة الأوملبية الدولية تعمل يف العراق.
� إيجاد �آلية لتمثيل ال�شباب العراقي يف اخلارج مبا ي�ؤمن التوافق مع امل�سرية الوطنية والنظام الدميقراطي .ك�أن يكون ب�إن�شاء جمل�س جتتمع حتت خيمته تلك
املنظمات.
تفعيل تفعيل دور برملان ال�شباب واخلروج به �إىل حيث الآفاق املر�سومة له يف وثيقة الت�أ�سي�س كونه برملانا ت�أهيليا تدريبيا العداد قادة �شباب ي�ؤمنون بثقافة الدميقراطية
متدربني على �آلياتها.
تفعيل القوانني اخلا�صة حلماية ال�شباب من االنحرافات اخللقية والثقافات اخلارجية املنحرفة.
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ت�شجيع القطاعني اخلا�ص واملختلط يف بناء املن�ش�آت الريا�ضية مبا يف ذلك اال�ستثمار الأجنبي.
�إجراء م�سح وطني للفتوة وال�شباب من عمر � 10سنوات �إىل � 30سنة وي�شمل هذا امل�سح حماور البيئة وال�صحة والرتبية والتعليم وتكنولوجيا املعلومات وغريها ،مع
تعديل حتديد الفرتة العمرية لل�شباب التي هي الآن ( )30-12عاما.
تفعيل التن�سيق بني وزارة ال�شباب واللجنة الأوملبية والوزارات ذات العالقة.
ثاني ًا :املواطنة وحقوق الإن�سان-:
�إن من املهم العناية ب�إن�سانية الفرد العراقي باعتباره قيمة اعتبارية عليا لها حقوق يجب ت�أكيدها وحتقيقها مبا يعزز ثقته و�إح�سا�سه باملواطنة ..ومن الربامج
املقرتحة يف هذا ال�صدد-:
تقدمي جوائز للمبادرات والأفكار والأعمال ال�شبابية الريادية بخا�صة ما يتعلق منها باخلدمة العامة والعمل التطوعي.
تنظيم حمالت العمل التطوعي على �شكل جتمعات �أو �أفراد مع تخ�صي�ص مكاف�آت ب�سيطة للم�شاركني.
�إحياء احلركة الك�شفية ومبادئها ال�سامية.
الرتكيز على االحرتام ومراعاة مبادئ حقوق الإن�سان يف التعامل مع ال�شباب.
ثالث ًا :التنمية الب�شرية-:
�إن املتتبع للعمل ال�شبابي والريا�ضي ي�شعر وب�شكل ملفت للنظر ب�ضعف املالكات املتخ�ص�صة يف هذا القطاع الهام وقلتها بل ندرتها .و نعتقد ب�أنها من �أهم املعوقات
للتنمية ال�شبابية يف العراق ،ويزيد الأمر �سوءا تويل �أ�شخا�ص غري �أكفاء مواقع امل�س�ؤولية مما يوجب �إعادة النظر يف ذلك مبوجب ا�ستمارة تقييم تعد لهذا الغر�ض،
ونظام ت�صنيف للقيادات ال�شبابية يعتمد الأثر امليداين والتجربة العملية ..وحلل هذه امل�شكلة يتبنى ائتالف املواطن الآتي-:
تولية ذوي اخلربة واالخت�صا�ص للعمل يف املواقع القيادية على �أن يتم اختيارهم من العنا�صر املثقفة القادرة على ملء الفراغ امل�ؤ�س�ساتي مبواهبهم الذاتية.
�إن�شاء معاهد �أكادميية متخ�ص�صة لإعداد قادة للعمل مع ال�شباب.
اعتماد مناهج التدريب لبع�ض املعاهد الدولية املتخ�ص�صة ل�ش�ؤون ال�شباب لإعادة ت�أهيل املالكات العراقية العاملة.
تفعيل برتوكوالت التعاون املوقعة مع الدول الأخرى لغر�ض تدريب املالكات العاملة مع ال�شباب.
رابع ًا :الفجوة بني الأجيال-:
من التحديات التي يجب �أن ت�ستوجب االهتمام �ضرورة ردم الفجوة بني الأجيال ،وما لهذا من �أثر يف فقدان املوروث الثقايف واالجتماعي واال�ستالب الفكري
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واالغرتاب النف�سي الذي يع�صف بال�شباب العراقي .ولذلك ينبغي عمل الآتي-:
ت�شجيع امل�شاركة الأ�سرية بتكليف ال�شباب ب�أداء بع�ض املهمات املنزلية ،و�إعداد برامج ي�شرتك فيها الآباء والأبناء� ،أو فتح حوارات مفتوحة يف و�سائل الإعالم مبا
يخدم املو�ضوع.
دعم ال�سياحة ال�شبابية داخل العراق ومتكني ال�شباب من التعرف على جغرافية وتاريخ بلدهم والطبيعة الدميوغرافية ،والتفاعل مع املجتمع العراقي ،وذلك ب�إن�شاء
بيوت ال�شباب على وفق املعايري الدولية ،ومتكينهم من ا�ستعمال و�سائل النقل ب�أ�سعار مدعومة.
التوجه نحو ال�شباب العراقي يف اخلارج بربامج مدرو�سة ت�شجعهم على التعامل مع الوطن.
�إن�شاء الأندية العائلية بحيث توظف بع�ض املدار�س ك�أندية اجتماعية وريا�ضية بعد �أوقات الدوام تكون الع�ضوية فيها م�شروطة مب�شاركة الأهل مع التلميذ وهذا �ستكون
له �آثار ايجابية وا�ضحة بخا�صة على الفتيات.
خام�س ًا :الفقر و�ضعف القدرة املالية لدى ال�شباب-:
يتبنى ائتالف املواطن برامج لتمكني ال�شباب اقت�صاديا من خالل الآتي:
تطوير مناهج التعليم مبا يتوافق مع �سوق العمل ،بحيث �إن املتخرج من املراحل الدرا�سية املختلفة يجد نف�سه بعد انتهاء كل مرحلة قادر ًا على دخول �سوق العمل
وت�أمني متطلباته احلياتية.
رفع احلد الأدنى لأجور ال�شباب العاملني
�شمول الطلبة على الأقل الفقراء منهم ب�شبكة الرعاية االجتماعية
�إن�شاء مراكز التدريب املهني ودفع الأجور للمتدربني �إثناء فرتة التدريب.
مفا�صل الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب
(حلول ومعاجلات)
يتبنى ائتالف املواطن �إ�سرتاتيجية وطنية لل�شباب يف العراق اعتمادا على بع�ض املبادئ الأ�سا�سية-:
تعريف �سن ال�شباب ،فمن املعلوم �أن تعريف �سن ال�شباب دولي ًا هو من �سن � 14إىل  24داخل ،ولكن د�أبت بع�ض دول العامل ب�إنتاج تعريف وطني خا�ص بها على وفق
خ�صو�صياتها الوطنية وو�ضع ال�شباب ،يراعى فيها �أولوياتها يف تلك املرحلة .ونحن يف العراق نعتقد ب�أننا يجب �أن نرفع هذا ال�سقف قلي ًال �إىل �سن الثالثني ،وذلك
لعوامل عدة �أهمها ت�أخر �سن اال�ستقاللية واالعتماد على النف�س ،وت�أخر �سن الزواج وعدم مواءمة خمرجات التعليم مع �سوق العمل و�ضياع الفر�صة على �شريحة كبرية
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من ال�شباب ،وعدم تلقيهم التدريب والت�أهيل الكايف ف�ض ًال عن الآثار النف�سية ال�سلبية التي �أحدثتها ممار�سات النظام ال�سابق وما �أورثته ثنائية االحتالل والإرهاب من
�ضياع الفر�ص على �شباب العراق لأخذ حقه وا�ستيفاء حاجاته البدنية والعقلية والنف�سية ،وعندما نركز على و�ضوح تعريف �سن ال�شباب فلأن هذا �سيتبعه ا�ستحقاقات
وقوانني ت�شمل هذه الفئة العمرية.
و�ضع الربامج على وفق �أولويات ح�سب مراحل تطور الدولة العراقية احلديثة لتكون :
ال�شباب يف مرحلة التغري وهي املرحلة التي نعي�ش نهاياتها.
ال�شباب يف مرحلة البناء و متثل بداياتها املرحلة احلالية.
ال�شباب والتعبئة الوطنية ،وهذه يجب �أن تراعى يف الأفق القريب.
ونطرح ثالثة حماور عملية هي-:
رفع ن�سبة امل�شاركة %12(.فقط من ال�شباب يرتادون الأندية ومنتديات ال�شباب  %35يحبون ممار�سة الريا�ضة وال يتمكنون و %63لديهم هوايات متعددة)
ت�أهيل املالكات املتخ�ص�صة العاملة مع ال�شباب و�إعداد �أجيال جديدة منهم (ن�سبة العاملني الذين يحملون �شهادات �أكادميية تخ�ص�صية للعمل مع ال�شباب تكاد
تكون معدومة ،فيما تقرتب ن�سبة من تلقى تدريب ًا خا�ص ًا على نف�س املو�ضوع �إىل �أقل من .)%1
ت�أمني البنى التحتية الالزمة كمثال :هناك منتدى �شباب واحد لكل � 250ألف ن�سمة ونحن نحتاج �إىل ما ال يقل عن ع�شرة �أ�ضعاف ذلك العدد.
وبالإ�ضافة �إىل كل ما تقدم فانه من البديهي �أننا ال ن�ستطيع امل�ضي قدما ما مل تع�ضد تلك اخلطط مبنظومة عمل متكاملة و بناء بنية حتتية قوية تعترب م�ؤ�شرات دالة
على تنفيذ ال�سيا�سة الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب ،التي من �أهم مالحمها-:
بناء مركز �شباب متعدد الأغرا�ض لكل (� )25ألف ن�سمة.
بناء قاعة ريا�ضية لكل (� )250ألف ن�سمة.
ملعب ي�صلح لكرة القدم والعاب ال�ساحة وامليدان لكل ( � )100ألف ن�سمة ،بالإ�ضافة �إىل ما هو موجود الآن.
ناد للفتيات على الأقل يت�ضمن قاعة ريا�ضية وم�سبحا داخليا لكل (� )250ألف ن�سمة.
مركز رعاية علمية لكل ( � )250ألف ن�سمة.
ق�صر للثقافة والفنون لكل (� )250ألف ن�سمة.
مرافق �أخرى توزع ح�سب جغرافية املوهبة يف العراق وح�سب ما تتميز بها كل منطقة يف �ضرب من �ضروب الإبداع على �سبيل املثال مركز للريا�ضات املائية يف الأهوار
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�أو مركز تدريبي متطور لكرة الري�شة يف منطقة املحاويل �أو �آخر للكرة الطائرة يف �أبي اخل�صيب وهكذا بالن�سبة للمواهب الأخرى يف الثقافة والريا�ضة والفنون ح�سب
خ�صو�صية كل منطقة وكل فعالية.

ق�ضية دعم اخل�صو�صية الثقافية

الثقافة والفنون
هناك م�شكلة يف تعريف الثقافة ،وال ميكن التعامل مع املفهوم ما مل يتم االتفاق على تعريف وا�ضح له  ،فالثقافة يف اللغة هي التغيري والتهذيب وت�أهيل الإن�سان �شكال
وم�ضمونا ليكون متميزا عن بقية املخلوقات� ،أما ا�صطالحا فالثقافة هي الإطار اجلامع للعنا�صر النظرية وال�سلوكية للتمدن الب�شري ،ويبد�أ التمدن عادة بتحديد الر�ؤية
الكونية لدى الإن�سان وهي التي جتيب على الأ�سئلة الأوىل يف حياة الب�شر .و�أهمها موقف الإن�سان وعالقته بامل�سميات الأ�سا�سية وهي :اخلالق ،املجتمع ،النف�س ،الطبيعة.
وعلى �ضوء تلك العالقات ترتتب ثوابت ومعامل ثقافة الفرد وهو ي�سعى �إىل حتقيق الكمال باالرتقاء والتطور املتوا�صل ،ولتحقيق هذا االرتقاء يجب التو�صل �إىل �أف�ضل
منط من العالقات التي تربط بينه وبني العنا�صر املذكورة ،فالثقافة هي �أي�ضا جممل القواعد التي ي�ستخدمها الإن�سان ل�ضبط عملية تطوره املادي واملعنوي مبا يحقق
له االرتقاء والتكامل ثم ال�سعادة ،وبعد الثقافة ي�أتي مفهوم احل�ضارة وهي جممل املنتجات املادية واملعنوية للثقافة ،وت�شمل :نظرية احلكم ،العادات التقاليد ،العمران،
ال�صناعات ،الفنون ،الآداب .وعادة يحدث نوع من اخللط يف الت�سميات بني الثقايف واحل�ضاري ،وتلعب تلك املنتجات دورا مزدوجا ،فهي من جانب تعد غاية لأنها
ح�صيلة مبادئ نظرية وعقائد و�أفكار ،لكنها من جانب �آخر تعد و�سيلة لأنها بعد �إنتاجها تتحول �إىل �أداة لإقناع الآخر كر�سالة توحي بر�ؤية معينة ،والإنتاج احل�ضاري
للثقافة يرتاكم لي�شكل الهوية اخلا�صة بالأمة والبلد من فنون و�آداب وتراث وتقاليد.
واقع الثقافة العراقية
هناك قاعدة عامة مفادها �أن الثقافة ومظاهرها يف �أي بلد ال ميكن �أن تظهر وتتفاعل بتوجيه وتدخل و�إجبار من قبل �أي قوة خارجية ،بل تت�شكل يف �أجواء احلرية
الكاملة كخيارات وقناعات عفوية فردية ،وقد يجري ت�أثر وت�أثري اختياري بني ر�ؤى وثقافات خمتلفة يف بلد واحد ،ب�شرط �أن تكون العالقة بني الر�ؤى املتعددة عالقة
احرتام متبادل واعرتاف بحق الآخر يف الوجود وحوار متوا�صل وتعاي�ش �سلمي وحرية للجميع وفر�ص متكافئة يف اخلطاب والإقناع� .إال �إن �أنظمة احلكم املتعاقبة كانت
ت�ستخدم م�صادرة احلرية الثقافية التي حتت خيمتها لتن�ش�أ الر�ؤى والأفكار والإنتاج احل�ضاري املادي واملعنوي وتت�شكل الثقافة حتت �سلطتها وتوجيهاتها الإيديولوجية،
وهذا �سلوك م�شرتك لدى الأنظمة ال�شمولية يف العامل عرب الت�أريخ ،لذا يفرت�ض �أن ي�سعى النظام الدميقراطي �إىل تقدمي ر�ؤية و�سلوك بديل يف التعامل مع ال�ش�أن الثقايف،
يتمثل بعدم التدخل يف �صياغة ثقافة املجتمع �أو ر�ؤيته �أو �إعاقة �إنتاجه احل�ضاري امل�ستند �إىل تلك الثقافة ،ثم تقدمي احلماية والدعم والرعاية للحراك الثقايف ،و�إذا
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كانت ال�سلطة تتبنى ثقافة معينة فيجب �أن ال ت�ستخدم نفوذها لتنحاز �إىل تلك الثقافة� ..إن متغريات الو�ضع ال�سيا�سي ت�صوغ ب�شكل مبا�شر م�آالت الثقافة وم�سارات
ت�شكل الوعي العام ،وبعد � 2003شهد الو�ضع العراقي الثقايف انفراجة وا�سعة حيث تخل�ص املثقفون من رقابة ال�سلطة ،وامتلكوا حرية التعبري وانفتحت �أمامهم ف�ضاءات
وا�سعة للإبداع والعمل بعيدا عن �أية �ضغوط ،ولكن تبقى ثمة حتديات تواجه الو�ضع الثقايف كقلة االهتمام والدعم وغياب الربامج الثقافية والت�شجيعية للإبداع الثقايف
والفني ،وتهالك البنية التحتية من م�سارح ودور عر�ض �سينمائية و�صناعة الكتاب و غريها الكثري.
الربنامج املقرتح
يفرت�ض �أن يكون للحكومة برنامج عمل وا�ضح يف ت�أهيل قطاع الثقافة ودعمه ورعايته ،وكما يلي:
�أ – الر�سالة الثقافية للحكومة
نقرتح �أن تتلخ�ص ر�سالة احلكومة يف املجال الثقايف والفني ب�إتاحة الفر�صة واحلرية والدعم الكايف لل�شعب بجميع مكوناته ،كي ميار�س حقوقه الطبيعية يف التفكري
والتعبري وال�شعائر والفنون والآداب وبناء عالقات ثقافية مع ال�شعوب الأخرى با�ستقالل كامل ،بال�شكل الذي ين�سجم مع تطلعاته امل�شروعة.
ب -الأهداف الثقافية العامة للحكومة
م�ساندة النخبة الفكرية وت�شجيعها على بلورة ر�ؤية ثقافية وطنية �أ�صيلة تعتمد تراث املجتمع ودينه وثوابته العقيدية وتنقية تلك الر�ؤية من الأوهام والت�صورات
الدخيلة ،واحرتام هوية املجتمع ومقد�ساته.
توفري احلريات الالزمة للمواطنني كي يعربوا عن هويتهم الثقافية وعنا�صرها كما ي�شا�ؤون ،وكل ح�سب ر�ؤيته الدينية والعرقية وعقيدتهم وتراثهم ،وو�ضع القواعد
اخلا�صة مبمار�ستها مبا ي�ضمن التعاي�ش االيجابي بني خمتلف الر�ؤى.
حتويل مفردة الوطن ثقافيا �إىل مفهوم توحيدي قادر على االنفتاح على الثقافات املختلفة و اال�ستفادة مبا يعزز تراثنا وتقاليدنا وحمايتها من الغزو الثقايف الأجنبي.
م�ساندة النخب الفكرية وت�شجيعها على بلورة ر�ؤية ثقافية وطنية �أ�صيلة تعتمد تراث املجتمع وحترير تلك الر�ؤية من الأوهام والت�صورات الدخيلة واحرتام هوية
املجتمع ومقد�ساته.
احرتام ثقافة الأكرثية ال�سكانية يف البالد وم�صدرها الإ�سالمي وا�ستثمار معطيات الدين يف بناء املجتمع وتنميته ثقافيا ب�شكل ال ي�صادر حرية الآخرين وحقوقهم.
ت�شجيع ورفد ثقافة االعتدال وحمايتها من دعاوى الت�شدد والتكفري والتحري�ض ال�صادرة من الداخل واخلارج ،ثم االنتقال �إىل الهجوم وتعرية الر�ؤى الباطلة.
تنفيذ برنامج التنمية الثقافية التي يحتاجها البلد كجزء من التنمية ال�شاملة وهدفها �إنقاذ املجتمع من الآثار الثقافية وال�سلوكية لنظام احلكم ال�سابق الذي ا�ستخدم
القمع والعزل يف التعامل مع املجتمع واحلق به �أ�ضرارا معنوية هائلة.
العمل على االنفتاح على ثقافات ال�شعوب الأخرى.
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الو�سائل التنفيذية والن�شاطات
ت�أ�سي�س “جمل�س وطني للثقافة والفنون” مرتبط بالربملان يرعى ويعزز الإنتاج الثقايف يف جماالت الفكر والفنون والآداب ،ويعنى بن�شره وترويجه ،ي�ضم �أهل الفكر
وامل�شورة الثقافية والفنية ممن كان لهم الب�صمات الوا�ضحة يف م�سار الثقافة العراقية ،يتم انتخابهم على وفق �آليات عمل يتم حتديدها الحقا ،ويعمل با�ستقاللية تامة
عن وزارة الثقافة ،وهو م�ؤ�س�سة �ساندة ترعى وتهتم بالن�شاطات الثقافية والفنية خارج نطاق عمل امل�ؤ�س�سات احلكومية.
دعم ومتويل اجلمعيات والرابطات املهنية يف جماالت الفنون والآداب ،و�أبرزها نقابة الكتاب والأدباء واحتاد الفنانني وم�ساعدتها على تنظيم االنتخابات اخلا�صة
بها بنزاهة و�شفافية وتوفري تغطية لها يف و�سائل الإعالم.
�سن القوانني والت�شريعات التي ت�ضمن احلقوق املادية واملعنوية واملهنية للمفكرين والكتاب والأدباء والفنانني ،وت�أمني �سكن وخدمات الئقة وحقوق تقاعدية لهم.
ت�سهيل وتنظيم العالقات الثقافية مع دول املنطقة والعامل يف �إطار التبادل الثقايف املثمر وااليجابي بني ال�شعوب مبا يف ذلك من ترجمة وطباعة ون�شر وفنون ت�شكيلية
و�سينما وم�سرح ودراما ،والقيام ب�أن�شطة وفعاليات م�شرتكة.
و�ضع القوانني والآليات الالزمة حلماية الآثار الوطنية والإ�سالمية والرتاث ال�شعبي بكل �إ�شكاله الفنية واملعمارية و�إتاحة االطالع عليه وا�ستثماره �سياحيا وتعليميا.
�إقامة املهرجانات والندوات واملوا�سم الثقافية واملعار�ض الفنية ورعايتها من �أجل التعريف باملنتج الثقايف الوطني وحتفيز اجلمهور على التعامل معه.
الدعوة �إىل ت�أ�سي�س �شركات فنية وطنية و خمتلطة مع توفري الت�سهيالت القانونية واملالية الحت�ضان الفنان العراقي ورعايته ،مثل “�شركة وطنية للإنتاج الدرامي”
و”�شركة وطنية للإنتاج التلفزيوين” ،وتفعيل �شركة بابل ،لتقوم مقام الكثري من امل�ؤ�س�سات الفنية.
�إعادة اعمار الأبنية الثقافية كم�سرح الر�شيد و بغداد والنجاح لتن�شيط العمل امل�سرحي والثقايف.
ت�أ�سي�س �سياقات و�آليات لربط املجتمع بنخبه الثقافية من مفكرين و�شعراء وفنانني ونتاجهم الذي يدخل يف �إطار ر�سالة التغيري والتنمية الثقافية الوطنية.
تنظيم موا�سم التقريب واالندماج وامللتقيات امل�شرتكة بني اجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية وم�ؤ�س�سات الفنون والآداب وت�شجيعها على تهيئة برامج عمل م�شرتكة
وذلك من �أجل توحيد جهود امل�ؤ�س�سات الوطنية يف التنمية الثقافية.
تنظيم م�سابقات وطنية منتظمة لأف�ضل الإنتاجات يف :الفكر ،العلوم الإن�سانية ،الأدب ،الر�سم والفنون الت�شكيلية ،املو�سيقى ،امل�سرح والدراما وال�سينما ،وغريها
من الفنون التي تخدم التنمية الثقافية وتدعم التغيري والإ�صالح االجتماعي .و�إطالق �ألقاب خا�صة على الفائزين وتكرميهم واعتبارهم رموزا وطنية ،ون�شر وتوزيع
الإنتاجات الفائزة.
ت�شريع قانون جوائز الدولة للفنانني واملثقفني.
العمل على �إعادة دار الأزياء العراقية لغر�ض �إحياء الرتاث العراقي الأ�صيل.
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الإعالم
الواقع الإعالمي العراقي
تزداد �أهمية الإعالم يف املجتمعات لدوره يف حفظ الوحدة املجتمعية ،و ممار�سة دور الإر�شاد والتوا�صل �سواء بني ال�سلطة وال�شعب �أو بني �شرائح املجتمع وتفاعل
�أوجه الثقافة من خالله .وهو ممار�سة �أفرزتها احلاجة الب�شرية على ال�صعيد االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي والثقايف وغريها ،وهو ي�سهم يف تنظيم �سلوك
اجلماعات ولهذا تتعدد �أمناطه و�أ�شكاله وتختلف وتتباين الختالف وتباين احلاجات والدواعي� ..إن �صهر املعلومات واملعطيات يف بوتقة واحدة ي�سهم �إ�سهاما كبريا يف
توفري احللول للم�شكالت التي تواجه املجتمعات ،والإعالم اليوم يقوم مبثل هذا الدور املهم ،ومتا�شيا مع الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان قامت الدول املتقدمة ب�إلغاء
وزارة الإعالم من هيكل حكوماتها لإبعاده عن �سلطتها ال�سيا�سية و�إيديولوجيتها ،وتوفري م�ساحة للتعبري احلر عن الر�أي وحق ممار�سة فعل املعار�ضة والإعالن عن
التوجهات املختلفة عن توجهات احلكومة ون�شر الأفكار واملعلومات وك�شف احلقائق ،ومن هنا تعاظم الدور الكبري وامل�ؤثر للإعالم و�أ�ضحى �سلطة بحد ذاته �أطلق عليها
ال�سلطة الرابعة ،يف مقابل ال�سلطات الثالث املعروفة “الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية” ..يف العراق اجلديد برز الإعالم دورا و�أهمي ًة بعد �أن �أتيحت فر�صة وا�سعة
�أمام الإعالميني وال�صحفيني ملزاولة ن�شاطاتهم و�إقامة قنوات �إعالمية ومنابر خمتلفة ولكل منها توجهه وغاياته و �أهدافه ،و و�سط هذا االنفتاح غري امل�سبوق كان
التعويل على خلق حالة �إعالمية جديدة تتناغم وحالة االنقالب ال�سيا�سي الذي �أعاد �صياغة العديد من املفاهيم والأولويات ،و�أن تكون تلك احلالة بناءة و�إيجابية يف
خدمة ال�صالح العام و تعزيز الدميقراطية .ولكن امل�شهد حتول �إىل ما يقرب من الفو�ضى و�سط غياب الت�شريعات والقوانني املنظمة لعمل القطاع الإعالمي .وللأ�سف
ف�إن ر�سوخ هذه الفو�ضى يف �أجواء الت�أ�سي�س الدميقراطي جعل احلديث عن اجلانب الت�شريعي باعتباره �ضرورة لتنظيم احلياة الإعالمية ي�صطدم باعرتا�ضات وا�سعة
النطاق ،على اعتبار �أن �أية تدخالت حكومية وب�أي �شكل من الأ�شكال هي بال�ضرورة نوع من القيود املفرو�ضة على حرية التعبري .مع �أن الإعالم هو �أداة من الأدوات
املمكن �أن ي�ساء ا�ستخدامها �إىل هذا احلد �أو ذاك ،وبالتايل يفرت�ض �أن هام�شا من التدخل لأجل تنظيمها �أمر م�س ّوغ ومقبول يف حدود ال تخل بحق تعبري املواطنني
والعاملني والقوى االجتماعية عن �آرائهم و�أفكارهم عدا تلك التي يحظرها الد�ستور وتتنافى مع القيم والآداب العامة للمجتمع� ..إن �سن قوانني وت�شريعات للقطاع
الإعالمي �إمنا تهدف �إىل تنظيم عمل هذا القطاع ،وحماية كوادره والعاملني فيه وت�شجيع الكفاءات املتوفرة من الإعالميني وال�صحفيني والفنيني ،وت�سهيل ال�سبل كافة
ملمار�سة عملهم والتوا�صل يف عملية العطاء وتر�سيخ ثقافة التعبري.
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برنامج النهو�ض بالقطاع الإعالمي
وبنا ًء على ما تقدم ف�إن برنامج ائتالف املواطن يدعو �إىل �سن قوانني و�أنظمة حتكم عمل القطاع الإعالمي ،وتوفر احلماية الكافية للعاملني فيه ،دون تدخل ينتق�ص
من حرية التعبري و �إبداء الر�أي ،ومن ذلك ما يلي-:
�إعادة النظر بالت�شريعات اخلا�صة بالعمل الإعالمي وال�صحفي كـ (قانون املطبوعات) وغريه ،وت�شريع (قانون حماية ال�صحفيني) و(قانون حرية الو�صول �إىل
املعلومة) ،وميكن يف هذا ال�سياق اال�ستفادة من اخلربة الأكادميية والإعالمية للعاملني يف القطاع.
العمل على �إ�صدار (ميثاق ال�شرف الوطني الإعالمي) لتحديد احلقوق والواجبات التي يجب �أن تلتزم بها و�سائل الإعالم وكوادرها ،كعدم ا�ستخدام املنابر الإعالمية
للتحري�ض على الطائفية وما يثري الفرقة واالنق�سام ،واالبتعاد عن توظيف املفردات التي ت�شيع �أجواء الكراهية واحلزازيات يف اخلطاب الإعالمي ،وك�إلزام الإعالم
بنبذ العنف وعدم الت�شهري وانتهاك اخل�صو�صية .يف مقابل تلك املحرمات يلزم امليثاق بالدعوة �إىل التقريب بني كل �أطياف ال�شعب وتبني م�شروع الوحدة الوطنية،
والت�أكيد على ثوابت الوحدة واحلوار ال�سلمي احل�ضاري� .إن ت�شريع قوانني بهذا االجتاه هو مما يتطلبه الو�ضع الراهن.
لي�س الغر�ض من ت�شريع قوانني كهذه تكميم الأفواه وتقلي�ص م�ساحات التعبري احلر عن الر�أي ،بل تنظيم العمل الإعالمي للنهو�ض بر�سالته الوطنية والإن�سانية،
و�إ�شاعة الوعي ال�صحيح ومنع االنحرافات عن قيم الوحدة واملحبة والت�سامح ،ليحتل الإعالم العراقي مكانته ويلعب دوره يف تر�سيخ وتثبيت دعائم الدولة وم�شروع
بنائها اجلديد.
�إن من �ش�أن هذه القوانني �أن تنظم العمل الإعالمي والبنية امل�ؤ�س�ساتية املدنية امل�ستقلة ،وتكفل احلريات الالزمة ملمار�سة العمل الإعالمي ،كما ت�ضمن للجميع
�آليات التعبري وحق الو�صول �إىل املعلومة ون�شرها ،كما وتخلق �إطارا قانونيا ثابتا للعالقة بني املواطن والدولة ،يح ّد من مظهر الفو�ضى الراهنة و ي�ستجيب يف الوقت
نف�سه لكل �شروط �ضمان الإعالم احلر ،وبحدود �إدراكه لقيمة احلرية كونها م�س�ؤولية ال تبيح التجاوز على حقوق الآخرين وحرياتهم� .إن ت�شريع قوانني الإعالم مهمة
ال�سلطة الت�شريعية (جمل�س النواب) ،لقطع الطريق على �أية حماولة لإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة الرابعة وتوجيهها باجتاه يق ّو�ض املنجزات الوطنية ويخ ّل بالأمن وال�سلم
االجتماعي و يوفر فر�صا ل�صناعة الإرهاب واال�ستبداد واملوت ،ولهذا نقرتح النقاط التالية-:
�إعادة هيكلة �شبكة الإعالم العراقي لتكون �إعالم الدولة العراقية ،ولي�س �إعالم احلكومة �أو رئي�س احلكومة واحلزب الذي ينتمي �إليه.
�إعادة النظر بتعيينات هيئة الأمناء يف �شبكة االت�صاالت وهيئة الإعالم الذين مت تعيينهم من قبل احلكومة ولي�س من خالل الربملان.
دعم الإعالم امل�ستقل من خالل الدولة و�إبعاده عن التمويل الأجنبي ،وميكن �أن يتم ذلك بو�سائل �شتى.
�إعادة النظر بامللحقيات الثقافية والإعالمية للعراق يف اخلارج كونها واجهة تعك�س امل�شهد الثقايف والإعالمي العراقي.
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تنظيم ور�شة عمل لعدد من الزمالء ال�صحفيني والإعالميني من املهنيني والأكادمييني املعنيني بحماية ال�صحفي وحق الو�صول �إىل املعلومة ،ملناق�شة امل�سودة الأولية
لقانون حق الو�صول اجلاهزة لدينا.
الآداب والفنون
متثل الآداب والفنون ن�شاطا �إن�سانيا خالقا لتعبري املجتمعات عن هويتها و�أحالمها وطريقة تفكريها وم�ستوى وعيها ،وقد ّمثل العراق مركزا فكريا و�أدبيا منذ فجر
التاريخ ،و توا�صل عطاء املبدعني العراقيني يف م�ضامري الأدب والفنون بكل �أنواعها ،و�شغلوا حيزا مرموقا يف الإبداع العربي والإن�ساين .لقد �أتاحت الآداب والفنون
املختلفة جماال يف عهد ال�سلطة البائدة لتوثيق ممار�سات اال�ضطهاد والق�سوة ،و �سرد يوميات التجارب املريرة التي مر بها ال�شعب العراقي ،ومثلت الأعمال الأدبية
والفنية �صيغة من �صيغ التحدي ل�سلطة النظام �آنذاك ،من خالل ا�ستغالل الأ�شكال التعبريية وتقنياتها واعتماد الرمزية و اال�ستعارة لتمرير املواقف املناه�ضة
للدكتاتورية وانتقادها على �سيا�ساتها و�سلوكياتها املقيتة ..وبعد �سقوطها يف  2003انفتحت �آفاق التعبري احلر فن�شط امل�شهد الإبداعي كما ونوعا ،و تزايدت على نحو
ملحوظ الأعمال الأدبية والفنية ،وتعاظمت الفعاليات املتنوعة والأن�شطة الثقافية املختلفة يف ف�ضاء من احلرية ،وغياب �سلطة الرقيب على الكاتب والفنان ،وتطورت
�أ�ساليب املعاجلة يف فنون ال�شعر والق�صة والرواية والأعمال التلفزيونية والر�سم الت�شكيلي والنحت ،وانفتحت التجربة العراقية على ف�ضاءات التوا�صل والتالقح مع
التجارب العربية والعاملية.
دعم الإبداع الأدبي والفني
�إن دعم الأدب والفن �ضرورة من ال�ضرورات الالزمة يف �سعي الدول واحلكومات لرت�سيخ �أهمية وجودها ،وجتذير الوعي العام لدى �شعوبها بقيمة تاريخها وحا�ضرها
ور�سم معامل م�ستقبلها ،فالأدب وفنونه ما هو �إال حماولة لر�سم ال�صورة املثالية التي يتطلع �إليها اجلن�س الب�شري ،بقدر ما هي حماولة لفهم �أكرث وعيا مل�سرية التاريخ
وتفاعالته ،واحلا�ضر وتفكيك عقده و�إ�شكاالته .وانطالقا من �أن العراق بلد املبدعني واملبدعات يف ميادين الأدب والفنون كافة يتبنى ائتالف املواطن منهجا داعما
لهم ،بغية املزيد من الإنعا�ش مل�سرية الإبداع واخللق الأدبي والفني ،ودفعه ُق ُدما يف م�شوار متيزه وت�ألقه ،ولتحقيق ذلك يدعو ائتالف املواطن �إىل العمل بالإجراءات
التالية-:
االهتمام بالطاقات الإبداعية يف جماالت الأدب والفن وتوفري املناخات املنا�سبة لتعزيز املنجز الإبداعي العراقي.
بناء وت�أهيل امل�سارح ودور ال�سينما و املنتديات و امل�ؤ�س�سات الثقافية ،وتوفري كل ما حتتاج �إليه من م�ستلزمات و و�سائل التوا�صل التقنية و �آالت العر�ض و متطلباته.
�إعادة ت�أهيل املرافق واملراكز الرتفيهية العامة مبا فيها احلدائق وامللتقيات ومدن الألعاب وال�صاالت ومبا يتالءم مع الو�ضع الثقايف واالجتماعي.
دعم املبدعني العراقيني يف �شتى نواحي الإبداع الأدبي والفني ماديا ومعنويا ،وتوفري �سبل العي�ش الكرمي وحفظ مكانتهم االعتبارية ومنزلتهم االجتماعية.
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دعم الفنانني والكتاب واملبدعني الر ّواد ،ورعايتهم على خمتلف الأ�صعدة.
ت�سهيل �إجراءات ال�سفر و دعم التكاليف حل�ضور امل�ؤمترات واملنا�سبات الثقافية خارج العراق.
تكرمي الطاقات ال�شابة واملواهب الفتية املبدعة حلثهم على املزيد من الت�ألق والعطاء.
�إقامة امل�سابقات الثقافية يف خمتلف الفنون ،وتخ�صي�ص جوائز ذات قيمة معتد بها تناف�س اجلوائز العربية والعاملية لت�شجيع احلركة الثقافية ومنحها ح�ضورا
حموريا يف امل�شهد الثقايف العربي.
تخ�صي�ص �أو�سمة �إبداع وطنية يف خمتلف جماالت الإبداع الأدبي والفني متنح �سنويا للمبدعني الذين يتميزون بتف ّرد ور�صانة منجزهم و�أهميته.
ت�شجيع �صناعة الكتاب يف العراق ،ودعم دور الن�شر و �سن قوانني تنظم عملها ،و�إلغاء القوانني التي تعرقل هذا الن�شاط ،ومنها القرار رقم  30774ال�صادر عام 1993
الذي مينع النا�شر العراقي من ت�صدير مطبوعاته ،وامل�شاركة يف املعار�ض الدولية والعربية خارج البالد.
ت�شجيع ثقافة القراءة والن�شر ،والعمل على فتح املعار�ض واملكتبات ومنتديات القراءة يف عموم املحافظات وفق برنامج وطني للتثقيف والتوعية احل�ضارية.
�إعادة ت�أهيل منتديات امل�ؤ�س�سات احلكومية مثل نوادي املعلمني والأطباء واملهند�سني.
دعم وت�شجيع الدراما العراقية التي تعالج الق�ضايا الوطنية واالجتماعية بروحية النقد والإ�صالح ،و اقرتاح املعاجلات و حتقيق عن�صري الإفادة والإمتاع.
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