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نبذة عن برانمج سياسات العراق
يسعى برانمج سياسات العراق اىل ردم اهلوة بني النخب الشبابية وصناع القرار عرب التدريب النخب 
الشبابية على احداث التغيري االجيايب من خالل التأثري يف عملية صنع القرار. ان الربانمج يهدف لتمكني 
املشاركني إلعداد اوراق سياسات واقرتاح بدائل سياساتية هتدف لالرتقاء ابداء النظام وتدعم شرعيته.  ان 
هذا الربانمج يتيح للمشاركني التواصل مع صناع القرار والتعرف على ابرز الصعوابت واملشاكل اليت تعرتي 
جانب التنفيذ واملتابعة للسياسات العامة. ان هذا الربانمج يسعى ملنح املشاركني قراءة واقعية لبيئة صنع 

القرار يف العراق، وفهماً لفرص وحتدايت التغيري.

ان الربانمج قائم على اربعة مراحل: 
اعداد: مساعدة املشاركني يف احلصول على املهارات االساسية إلعداد اوراق السياسات ومحالت 

مناصرة فعالة. 
اكتشاف: ايضاح سياسات عامة مهمة يف العراق من قبل خمتصني عرب تغطية اصحاب املصلحة، 
اإلطر واالجراءات املؤسساتية، الواقع العملي، والنقاشات الدائرة حول كل سياسة عامة، فضاًل عن آفاق 

االصالح. 
اشراك: تدريب املشاركني على تطوير احلمالت الرتوجيية وتنسيق اللقاءات مع املسؤولني احلكوميني 

من اجل البدأ ابخلطوات األوىل حلمالهتم.
اغناء: األشراف على املشاركني من اجل اعداد ورقة حبثية يف جمال اهتمامهم، من اجل اغناء 

احلوارات وتطوير بدائل سياساتية، واليت إبمكاهنا ان تساعد على مواجهة املشاكل احلالية.
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املقدمة
مضى 17 عشر عاماً على النظام الدميقراطي الذي حكم العراق بعد سقوط الدكتاتورية، 
وقد سجَّلت هذه األعوام السبعة عشر مكامن خلل وأخطاء على األصعدة مجيعها، ومن أكثر ما 
ا تتمتَّع مبرونة جتاه اإلصالحات، ممَّا جيعلها قابلة على التأقلم  مييز األنظمة الدميقراطية يف العامل أهنَّ
مع ظروف دول وثقافات خمتلفة، األمر الذي يشجعنا على املطالبة إبصالح األخطاء اليت عاىن وما 
زال يعاين منها النظام الدميقراطي يف العراق، سواًء على الصعيد السياسي أم االجتماعي أم اإلداري، 
وقد ركزُت جهودي على دراسة النظام القانوين للتعاقد العام يف مؤسسات الدولة العراقية، إذ إنَّ 
هذا النظام هو أحد خمرجات الدميقراطية وقد سجلُت العديد من األخطاء فيه على مدار األعوام 
املاضية، ممَّا يشجعين أيضاً على دراسة هذا اجلانب؛ ألنَّه من األعمدة الرئيسة يف حماربة الفساد 

اإلداري واملايل الذي تعاين منه الدولة العراقية. 
عاىن نظام التعاقد العام يف العراق من اإلرابك والفوضى على مدى السنوات السابقة، على 
الرغم من التنظيم اليسري الذي خيضع له هذا النظام على املستوى القانوين واملؤسسي، إذ يقوم النظام 
تشريعياً على أمر سلطة االئتالف املنحلة املرقم )87( لسنة 2004 واملتكون من )16( مادة تنظِّم 
العادلة واملعلنة  الشفافية واملساواة واملنافسة  ملعايري  العراقية وفقاً  الدولة  التعاقد يف مؤسسات  آلية 
وغريها من أسس ومبادئ التجارة احلرة العاملية، وقد أسَّس هذا التشريع إلنشاء دوائر العقود يف 
مؤسسات القطاع العام والشركات العامة، مث خوَّهلا مسؤولية إرساء وتوقيع العقود والدخول فيها أو 
تعديلها، ويكوُن ذلك إبشراف دائرة استحدثها هذا التشريع وهي دائرة )العقود احلكومية( يف وزارة 
التخطيط واليت أصدرت تعليمات ختص العقود احلكومية رقم )1( لسنة 2008، ورقم )2( لسنة 
2014، إال أنَّ النظام التعاقدي على الرغم من ذلك ما زال يعاين من التشظي واإلرابك والفوضى. 
وقد أشر األستاذ الدكتور أمحد سلمان شهيِّب مدير عام سابق يف إحدى الوزارات العراقية 
على ثالث مشاكل يف وضع العقود احلكومية، أوهلا: توزيع العقود احلكومية على دوائر مُتعدُّدة 
تتوىلَّ التعاقد سيؤدِّي ابلتايل إىل تفتيت املوازنة العامة إىل موازانت صغرية، وابلتايل جتزئة املشاريع 
الكبرية إىل مشاريع صغرية تنفذها شركات صغرية قليلة اخلربة، اثنياً: تعاين الدولة العراقية من صعوبة 

نحو إصالح النظام التعاقدي في مؤسسات الدولة العراقية
علي عدنان محمد
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مراقبة أداء دوائر العقود أو موظفيها مجيعاً، اثلثاً: ضياع اخلربة التعاقدية ملوظفي أقسام العقود جرَّاء 
تلك  وليست  مُتعدُّدة،  لظروف  نتيجة  االقسام  تلك  تطرأ على  اليت  الكثرية  والتغيريات  التنقالت 
املشكالت هي الوحيدة اليت يعاين منها النظام التعاقدي، بل إنَّ هنالك مشاكل تتعلق ابلشفافية 
أيضاً حيث أشار إىل ذلك النائب حممَّد شياع السوداين يف حديث له عن عقود أبرمتها وزارة النفط  

و)شركة سومو(.
ففي  االستثمارية،  املوازانت  تنفيذ  نسب  إىل  الرجوع  عند  جلياً  تتضح  املشاكل  هذه  إنَّ 
2019 صدر عن قسم االحصاءات يف ديوان الرقابة املالية االحتادي تقرير حيمل عنوان )نتائج 
تنفيذ املوازنة العامة للدولة بشقيها )اجلارية واالستثمارية( للمدَّة من 1/ 1 / 2019 ولغاية 30 / 
9 / 2019( وأشار التقرير إىل إمجايل نسب تنفيذ املوازنة االستثمارية بلغت )%28.4( فقط، 
ومل تسجل أي جهة نسبة تنفيذ )%100( إذ سجَّلت حمافظة األنبار أعلى نسبة تنفيذ والبالغة 

)%73.2( فقط.

ويف 2019 أيضاً، صدر عن رائسة الوزراء تقريراً نصف سنوي عن متابعة الربانمج احلكومي 
حلكومة السيد )عادل عبد املهدي( آنذاك، وقد ورد يف ذلك التقرير أنَّ عدداً كبرياً من املشاريع 
اليت مل حتقق نسب اجنازها وشهدت حيود عن النسب املعلنة يف الربانمج احلكومي كان أحد أهم 

أسباب حيودها هو املشاكل اليت تعاين منها على مستوى العقود.
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اإلطار املؤسسي للعقود:
تـُبـَْرُم العقود احلكومية عن طريق سلسلة من املراحل اإلدارية، إال أنَّ هذه املراحل ال تكوُن 
ا تضم إىل جانبها  من طريق التشكيالت اخلاصة ابلعقود )القسم، أو الدائرة، أو الشعبة( فقط، وإنَّ
)4( جلان أساس تتشكل يف الوزارة أو اجلهة غري املرتبطة بوزارة وهي )جلنة فتح العطاءات، جلنة 
حتليل العطاءات، جلنة املصادقة واإلحالة، وجلنة الشكاوى واالعرتاضات( وكما موضح يف الرسم 

البياين أدانه:
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لنفرتض على سبيل املثال أنَّ دائرة معينة )جهة مستفيدة( تروم إبرام عقد معني فإنَّ اخلطوة 
اإلدارية األوىل هي أن تتقدَّم بطلب إىل التشكيل اإلداري املختص )دائرة أو قسم أو شعبة العقود(، 
مث حُتَدَُّد كلف ختمينية بني اجلهة املستفيدة والتشكيل املختص ابلعقود، بعدها تستحصل دائرة 
العقود موافقة الدائرة املالية على التخصيصات الالزمة لتبدأ بعدها إجراءات التعاقد الفعلية واليت 

تقع معظم مسؤولياهتا على جهة التعاقد. 
إذ ختتار جهة التعاقد أسلوب التعاقد ونوع العقد، مث أييت دور جلان فتح العطاءات وجلان 
حتليلها، بعد أن تتمَّ اللجان املذكورة عملها، تقوم جلنة املراجعة واملصادقة على اإلحالة إبحالة العقد 
أو رفع توصيات للجان القطاعية يف جملس الوزراء  للبت يف العقود اليت تزيد صالحيتها املالية عن 
صالحية جلنة املراجعة واملصادقة، وأخرياً تنتهي مراسيم توقيع العقد مع اجلهة املعنية يف حال متَّت 

املوافقة. 
إشكاالت اإلطار املؤسسي: 

نالحظ ممَّا تقدم أنَّ اإلطار املؤسسي للعقود تشوبه بعض االشكاالت، إذ تفتقد آلية سري 
املعاملة إىل الدور الرقايب، فالرقابة إن ُوِجَدْت فهي للمشورة واالستئناس وليست جزءاً رئيساً من 
املعاملة، وقد تكون الرقابة على العقود جزء من مهام املؤسسات الرقابية على الوزارة أو اجلهة غري 
املرتبطة ابلوزارة إال أنَّ تلك املؤسسات الرقابية تعاين كثرياً من غياب الفاعلية يف أداء املهام، ممَّا جيعل 

مهامها الرقابية على آلية سري معامالت العقود شبه غائب أيضاً.
وإنَّ اإلطار املؤسسي يعاين أيضاً من إشكال آخر أال وهو غياب اإللزام يف إشراك دائرة 
العقود احلكومية يف وزارة التخطيط يف التعاقدات، ذلك أنَّ ارتباطها بتشكيالت العقود ارتباطاً فنياً 
وليس إدارايً كما ورد يف اهليكلية أعاله، ممَّا جيعل دورها اإلشرايف ِبال أتثري واضح، كما أشار أحد 
مديري الشركات العامة سابقاً )الذي رفض ذكر امسه( أبنَّ غياب الدور الرقايب واإلشراف شجَّع 
على جتزئة جتهيز السلع واخلدمات )أي: التجهيز على شكل دفعات وليس دفعة واحدة ضمن 

صالحيات جلان املشرتايت(.



7

حنو إصالح النظام التعاقدي يف مؤسسات الدولة العراقية

التوصيات السياساتية للنظام التعاقدي: 
إنَّ السياسة العامة للنظام التعاقدي يف العراق بعد 2003 حسب التشريع تقوم على اعتماد 
مبادئ الشفافية والتجارة احلرة والنزيهة واملنافسة العادلة واملعلنة، لكن التشريع مل حيدد اعتماد سياسة 
املركزية أو الالمركزية يف إبرام العقود على الرغم من تطبيقات الالمركزية الواضحة يف بنوده، ونقرتح 

اعتماد سياسة املركزية للنظام التعاقدي على أن يكوَن وفق التطبيق التايل:
إعادة هيكلة دائرة العقود احلكومية العامة يشبه جملس أعلى للعقود. . 1

أسباب  أهم  التخطيط هو أحد  العقود احلكومية يف وزارة  لدائرة  الفاعل  الدور  إنَّ غياب 
التشظي والتشتت الذي يعاين منه النظام التعاقدي يف العراق، لذا من الضروري تطوير فاعلية هذه 
الدائرة يف النظام التعاقدي وإشراكها يف آلية سري املعاملة التعاقدية، وإنَّ الدور املثايل الذي يستحسن 
أن تلعبه هذه الدائرة ضمن عملية التعاقد هو يف مرحلة ختطيط واختيار أسلوب التعاقد، إذ إنَّ هذه 
املرحلة منوطة حالياً ابلتشكيل املسؤول عن العقود يف الوزارة أو اجلهة غري املرتبطة بوزارة، أمَّا يف 
حال كان ختطيط واختيار أسلوب التعاقد منوطاً جبهة مركزية )واملتمثلة يف دائرة العقود احلكومية( 
فستكون هناك خربات مرتاكمة يف هذه الدائرة وستعود ابملنفعة املتبادلة على دوائر الدولة املختلفة.

للعقود  العليا  )اهليئة  دور  تلعب  التخطيط  وزارة  يف  احلكومية  العقود  دائرة  تكون  بذلك 
والقانونية،  والتشريعية  اإلدارية  الناحية  من  احلكومية كافة،  العقود  مسؤولية  هبا  وتُناط  احلكومية( 
فضاًل عن دورها اإلدارية واملؤسسايت، ستكون هلا مهام إعداد مسودات القوانني الالزمة؛ لتكامل 
التعليمات واألنظمة  التعاقدي لغرض التصويت عليها من قبل السلطة التشريعية وإصدار  النظام 

واللوائح الضرورية لضمان تنفيذ القوانني يف هذا اجملال. 
ويستحسن أن يُفكَّ ارتباط هذه الدائرة من وزارة التخطيط ويكون ارتباطها اإلداري مبجلس 
الوزراء؛ ألنَّ من الضروري أن يكون هناك تنسيق بني هذه الدائرة وبني وزاريت املالية والتخطيط، أو 
أجياد سياق إداري معني لربطها إدارايً بوزارة املالية بصورة مباشرة؛ لضمان وجود املخصصات املالية 
يف أي عملية تعاقدية أو استئناف التعاقد يف مشاريع متوقفة، إذ ذكر التقرير النصف سنوي الذي 
أشران إليه سابقاً، إنَّ من ضمن أسباب التلكؤ يف اجناز املشاريع عدم اطالق املخصصات املالية 

من قبل وزارة املالية. 
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إنَّ إعادة هيكلة هذه الدائرة مثل جملس أعلى للعقود هو إجراء إصالحي سبق أن اختذته 
دول عديدة يف سبيل ترشيد اإلنفاق وضمان كفاءة النظام التعاقدي، ففي تركيا مثاًل أنشأت هيئة 
املشرتايت العامة يف عام 2002 واملسؤولة عن التنفيذ الدقيق للمشرتايت والتعاقدات احلكومية 
ويكون هلا ارتباطاً بوزارة املالية الرتكية، وكان هذا االجراء وفقاً لقانون املشرتايت العامة املتوافق مع 

متطلبات الدخول يف االحتاد األورويب.
اضفاء دور رقايب مباشر للجهات الرقابية ذات العالقة على إبرام العقود: . 2

الحظنا عن طريق دراسة النظام التعاقدي يف العراق غياب الدور الرقايب املباشر على إبرام 
العقود، والرقابة يف هذا الشأن هي جزء من مهام املؤسسات الرقابية يف العراق )كاملفتش العام وهيئة 
النزاهة وغريها(،وأنَّ األمهية اليت حيظى هبا النظام التعاقدي يف العراق جتعل من الضروري اضفاء دور 
رقايب مباشر، ونقرتح يف هذا الشأن أن يكون هنالك دائرة رقابية خمتصة يف األمانة العامة جمللس 
الوزراء ترتبط مبعاون األمني العام لشؤون احملافظات والوزارات، تتوىل هذه الدائرة مهمتني رئيستني، 
األوىل اإلشراف على دائرة العقود احلكومية، واألخرى الرقابة على مراحل إبرام العقود احلكومية 
والواثئق كافَّة  املستندات  إىل  الوصول  حرية  من  متكينها  يتوجب  مهامها  تنفيذ  ولتسهيل  كافَّة، 

وتزويدها بنسخ من أرشيف املعلومات التعاقدية.    
اختصار البريوقراطية يف سري املعاملة اخلاصة إببرام العقود احلكومية.. 3

لعل اختصار البريوقراطية ال يقتصر على آلية سري املعاملة بشأن العقود احلكومية فحسب، 
ا خطوة أساسية يف سبيل تسريع  بل إنَّه ميتد ليشمل معظم املعامالت يف دوائر الدولة أيضاً، ذلك أهنَّ
إجناز املعامالت واحليلولة دون تفشي وسائل الفساد وعلى رأسها الرشوة، وإنَّ اإلطار العام للقضاء 
على التعقيد البريوقراطي يتمثل يف إمتام اإلجراءات وإخضاعها ألنظمة إليكرتونية، على أالَّ يقتصر 
النظام اإلليكرتوين على األرشفة، بل يشمل آلية سري املعاملة ككل من تقدمي طلب اجلهة املستفيدة 

ولغاية مراسم التوقيع.
ونقرتح من جانب معاملة إبرام العقود ابخلصوص أن ُيْستغىن عن موافقة اللجان القطاعية يف 
رائسة الوزراء على البت يف العقود اليت تزيد على صالحية جلنة املراجعة واملصادقة والعودة يف ذلك 
إىل دائرة العقود احلكومية ، واليت ختضع إلشراف ورقابة من الدائرة املستحدثة يف األمانة العامة 

لرائسة الوزراء اليت حتدثنا عنها يف الفقرة )2(.
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حنو إصالح النظام التعاقدي يف مؤسسات الدولة العراقية

إنَّ إمتام اإلجراءات واعتماد األنظمة اإلليكرتونية يكون حتماً من ضمن مهام دائرة العقود 
ا ستكون مسؤولة عن دراسة آلية سري املعاملة واعتماد النظام األكثر كفاءة،  احلكومية العامة، إذ إهنَّ
وميكن االستعانة ابخلربات الدولية يف هذا اجملال إذ إنَّ منظمة التجارة العاملية سبق أن أشرفت على 
تفعيل هذه األنظمة يف دول عديدة ضمن اتفاقية املشرتايت احلكومية واليت يبلغ عدد أعضائها 

21 عضواً.  
اخلالصة:

إنَّ اخلُطوات التطبيقية املشار إليها أعاله هي خطوط عريضة هتدف إىل إضفاء املركزية على 
التعاقدي يف الدوائر احلكومية والقضاء على الفوضى اليت تعاين منها الدولة العراقية على  النظام 
ا متثل خطوة يف سبيل حتقيق اإلصالح يف مؤسسات الدولة العراقية وتنشيط  صعيد العقود، كما أهنَّ
الدور الرقايب الفعال بشكل خمصص وحمدد، وإنَّ من الضروري إضفاء مهام فنية على دوائر العقود 
يف مؤسسات الدولة املختلفة خصوصاً بعد ختليصها من أعباء اختيار ختطيط وأسلوب التعاقد إذ 
ا ستكون منوطة بدائرة العقود احلكومية يف وزارة التخطيط، حينئٍذ يستعان بدوائر العقود إلضفاء  إهنَّ

خرباهتم يف اجلوانب الفنية.
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