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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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تقدمي:
تقدمها  اليت  اخلدمات  مستوى  على ضعف  العراق  يف  يعيشان  خيتلف شخصان  ال  ا  ربَّ
الدولة ملواطنيها، ولضعف اخلدمات هذا العديد من األسباب، يقع يف مقدمتها حجم الفساد املايل 
ر مدركات الفساد، وهو  واإلداري املستشري يف كثرٍي من مفاصل الدولة، والذي أكَّده تقرير مؤشِّ
ُ مدى وجود فساد يف القطاع العام، تصدره منظمة الشفافية الدولية، إذ حلَّ العراق ابملركز  مؤشر يبنيِّ
)162( من أصل )180( دولة داخلة يف التصنيف1، وعلى الرغم من كلِّ احملاوالت اجلادة أحياانً 
واخلجولة أحياانً أخرى، لوضع حدٍّ واضٍح أو السيطرة على بعض منابع الفساد، إالَّ أنَّ العراقينَي ما 

زالوا يعيشون أبدىن متطلبات العيش الكرمي الذي يطمح إليه اجلميع.
إنَّ زحزحة وحلحلة جزء من هذا الفساد با يتضمنه الفساد من سوء اإلدارة وسرقة املال العام 
واإلثراء على حساب غري، فضاًل عن تدّنِ مستوى التعليم وانعدام مقوِّمات احلياة يف مناطَق عديدة، 
يتطلَّب تغيريات هيكلية وتنظيمية واسعة يف مؤسسات القطاع العام، وعلى رأس هذه املؤسسات، 
تلك اليت تـُْعَن بتقدمي اجلانب اخلدمايّت للمواطنني، وإنَّ هذه التغيريات الواسعة يف هيكل القطاع 
العام ومؤسساته ال ميكن أن تنفذ بدفعة واحدة، لذا فإنَّنا مع االفرتاض القائل »إنَّ إصالح القطاع 
العام أبكمله غري واقعي، لكن التدرج يف اإلصالح قد يؤدِّي إىل نتائج مهمة«2، وهذا يتطلب 

مراحل مُتعدُّدة من العمل اجلاد على مستوى الدولة واحلكومة واجملتمع الدويل. 
لذا فإنَّ هذه الورقة تقرتح استعمال أسلوب التعهيد لبعض اخلدمات احلكومية، والذي ميثِّل 
أحد احللول الرامية إىل رفع كفاءة أداء القطاع العام وحتفيزه، بغية تقدمي خدمات أفضل للمواطنني 

جبودة أكرب وتكاليف أقل، منطلقًة من التساؤل اآليت:

1. https://www.transparency.org/en/countries/iraq, Transparency International, 
the corruption perception index, 2019.

2 . علي مولوي، إصالح القطاع العام، ورقة سياسات منشورة على موقع مركز البيان للدراسات والتخطيط،
 https://www.bayancenter.org/2020/07/6212/ 
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)هل يساهم تعهيد بعض اخلدمات احلكومية يف رفع كفاءة أداء املؤسسات احلكومية وحتفيزه؟(.
هل نتخذ القطاع اخلاص شريكاً؟

 Naho( املخاطر  إدارة  )Sanae Sasamoriوأخصائية   ( الدويل  البنك  يف  اخلبرية 
الياابن » يف  واخلاص يف  العام  القطاعني  بني  الشراكة  قصة حقيقية عن  ترواين    )Shibuya
مارس / آذار 2011، ضرب الياابن زلزال ’شرق الياابن العظيم’، ممَّا تسبَّب يف كارثة تسوانمي 
اليت أسفرت عن وفاة أو فقدان 20 ألف شخص، وقد أتثَّرْت ابلكارثة الكبرية مدينة )سنداي(، 
وهي عاصمة والية )مياجي( ومركز اقتصادي إقليمي، وفقد حوايل 500 ألف شخص من سكَّان 
املدينة إمكانية الوصول إىل املياه، وغمرْت موجات )تسوانمي( ابلكامل احملطة الرئيسة ملعاجلة املياه 
َرْت 325  كيلومرت من السكك احلديدية الساحلية وأُْغرَِقْت حوايل  اليت تستعملها املدينة، وقد ُدمِّ
100 كيلومرت من الطريق السريع الوطين يف منطقة )توهوكو(، ممَّا أدَّى على الفور إىل توقف النقل 

الربي إىل املدن املدمرة اليت حتتاج إىل املساعدة.
وبعد أربِع سنوات، يف الوقت الذي كانت فيه جهود التعايف من الزلزال وموجات )تسوانمي( 
مازالت جارية، وقع حتالف من شركات القطاع اخلاص على امتياز لـ )30 عاماً(؛ لتشغيل مطار 
هذا  وقد حظي  اخلاص،  القطاع  يديره  الياابن  للدولة يف  مملوك  مطار  أول  ممَّا جعله  )سنداي(، 
بني  الشراكات  وممارسي  السياسات  واضعي  جانب  من  والرتحيب  بفاجأة،  بعد  فيما  النجاح، 
القطاعني العام واخلاص – إذ كيف ميكن ملشغٍِّل خاصٍّ أن يتخَذ قراراً بشأن استثمارات طويلة 
تقدِّم  الياابن  جتربة  أبنَّ   « الكاتبتان  وتضيفاِن  للكوارث؟«  املعرضة  املنطقة  هذه  مثل  يف  األجل 
طريق  عن  هلا  والتصدي  للكوارث  االسُتعدُّادات  وزايدة  الكوارث  خماطر  إدارة  عن كيفية  أفكاراً 
الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، وعلى سبيل املثال، تعاجل مدينة )سنداي( بصورٍة مبتكرٍة 
خماطَر الكوارث والقدرة على الصمود عند إجراء حتليل للقيمة مقابل املال بقارنة سيناريوهني: )1( 
حيثما يـَُتعاَمُل مع املشروع من قبل مشغِّل من القطاع العام، و )2( حيثما يقوم مشغِّل خاص ببناء 

وتشغيل املرفق، با يف ذلك التصدي للطوارئ بوجب نظام البناء والتشغيل ونقل امللكية«.
وخلصت مدينة )سنداي( إىل نتيجة رائعة من هذين السيناريوهني وهي »إنَّ منوذج البناء 
والتشغيل ونقل امللكية سيكون له مزااي أكثر من األشغال العامة التقليدية لوحدات اإلدارة البلدية، 
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من حيث موظفي البلدية وتوفري وقت التصدي للكارثة الطبيعية«3
ميكن عن طريق هذه القصة أن جند مقاربة أكثر مع واقعنا، فما بني كارثة الياابن )التسوانمية( 
وأزمات العراق العاصفة شبٌه كبري ابلنتائج، من حيث العجز املرتفع يف اإليرادات، وقيود جديدة 

على املالية العامة، ونقص كبري يف اخلدمات، ومزيد من معاانة املواطنني. 
هلذا فإنَّ التعاون بني القطاع العام واخلاص يكون أكثر أمهية يف أوقات األزمات عن تلك 
على  جديدة  تفرض شروطاً  األزمات  وقت  العامة  املالية  قيود  ابلرخاء؛ ألنَّ  تتسم  اليت  األوقات 
احلكومات، فضاًل عن أنَّ احلكوماِت يف أوقات األزمات تسعى غالباً إىل حماوالٍت لزايدة اإلنفاق 
على البن التحتية بلحاِظ أنَّ اإلنفاق على البن التحتية، يـَُعدُّ أحد التدابري املهمة يف حتفيز االقتصاد 

وتعافيه.
ملاذا التعهيد؟

أمَّا يف  بنفسها،  تقدَِّم كلَّ شيٍء  أن  احلكومة  على  أبنَّ  غالباً  املواطنون  يظنُّ  العراق،  يف 
الظنُّ  هذا  املهمات،  أداء  جييد  من  أفضل  م  أهنَّ يظنُّون  ما  غالباً  املوظفنَي  فإنَّ  العامة  املؤسسات 
السائد له أسبابه، لكن يف االقتصادات احلديثة فإنَّ على الدولة أن خترَج من هذا املفهوم، وأن 
تسعى إىل االنتقال من عقلية املنفذ إىل عقلية املخطط واملوجه واملتدخل عند الضرورة فقط، وإنَّ 
هذا االنتقال ليس لعدم كفاءهتا أحياانً، بل تفرضه عوامل عديدة؛ أوَّهلا ضخامة حجم اخلدمات 
الواجب تقدميها، وبسبب زايدة عدد السكان، فضاًل عن مطالب املواطنني املستمرة خبدمات أفضل 

من ذي قبل.
املالية  احلكومية كاهل  الوظيفة  أثقلِت  األزمات،  متكرر  العراق،  اقتصاد  يشبه  اقتصاٍد  يف 
العامة، فاملتطلبات العامة كبرية، ويف إطار سعي احلكومة إىل اإليفاء هبذه املتطلبات، ختلق وظائف 
جديدة، والوظائف اجلديدة تعين ميزانية تشغيلية أكرب، وتركيز على أعمال من املمكن أحياانً أيكاهلا 

إىل طرٍف آخر؛ ليقوم هبا بصورٍة أكثر جودٍة وأقل ُكلفة.
هذه العقلية يف اإلدارة من املفرتض أن تنتهي أو تتقلَّص على األقل، إذ ال ميكن للحكومة 
3 . سناء ساساموري ، انهو شيبواي،  التعلم من الياابن، الشراكة بني القطاعني العام واخلاص من أجل قدرة البنية التحتية على 

الصمود، مدوانت البنك الدويل،
https://blogs.worldbank.org/ar/voices/ppps/learning-japan-ppps-infrastructure-resilience 

https://blogs.worldbank.org/ar/voices/ppps/learning-japan-ppps-infrastructure-resilience
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القيام بكلِّ شيء، وال ميكنها استقطاب كل الشباب إىل العمل، وإنَّ للحكومة ومؤسساهتا أدواراً 
مهمة أساس على رأسها التخطيط، لكنَّها غري قادرة على الرتكيز عليها؛ لسبب املهام التنفيذية 

الكبرية والواسعة. 
املهام  التعهيد لبعض اخلدمات سيؤدي إىل حلِّ جزٍء من هذا، تركيز أكثر على  لذا فإنَّ 
الرئيسة، وتقليص أكثر للمهام التنفيذية املرهقة، حبثاً عن تقدمي خدمات أفضل مع حتقيق وفورات 
مالية، وشراكة مع القطاع اخلاص أكثر فاعلية وتنظيماً، فضاًل عن امتالك القطاع اخلاص مرونة أكرب 

يف امتصاص معدالت البطالة عن تلك املرونة اليت تتوفر يف القطاع العام.
التكاليف  يقلل  ال  اخلاص،  للقطاع  اخلدمات  بعض  تعهيد  فإنَّ  آخر،  مايلٍّ  جانب  ومن 
ويقلص معدالت البطالة فقط، بل إنَّه يرفع من حجم اإليرادات الضريبية، بلحاِظ أنَّ الشركات 
املتعاقد معها هي شركات مسجَّلة رمسياً، ختضع أنشطتها ومدخالهتا للقوانني والتعليمات الضريبية.

وخالل السنوات السبع عشرة املاضية، مثَّلِت الزايدة يف حجم القطاع العام الوسيلة األساس؛ 
لتوسيع دور الدولة يف االقتصاد واجملتمع، ال سيِّما رواتب منسبيه، فكانت النفقات على رواتب 
بنحو )400 %(  ارتفعت  إذ  النفقات األخرى،  من بني  املوظفني واملتقاعدين هي األسرع منواً 
ابلقيمة احلقيقية للفرتة )2004 - 2020( لتصبح املتغري األساس يف املوازنة وبنسبة )47 %( 

من إمجايل النفقات يف عام 2017.

املصدر: الورقة البيضاء، التقرير النهائي خللية الطوارئ لإلصالح املايل ص11.
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العام اجتاهني أساسينِي، األوَّل هو زايدة العدد اإلمجايل  لقد مشل هذا التوسع يف القطاع 
للموظفني يف القطاع العام أبكثر من ثالث أضعاف، أمَّا اآلخر فهو زايدة متوسط إمجايل الرواتب 

وخمصصاهتم، وتقدر نسبة هذه الزايدة بـ )121 %( خالل الفرتة )2006 - 2020(.
مرتباهتم  العام فضاًل عن  القطاع  يعملون يف  الذين  املوظفني  أعداد  الزايدة يف  إنَّ مشكلة 
ترتبط  ال  واملبالغ  اإلعداد  تلك  أبنَّ  املشكلة  تتمثَّل  بل  األساس،  املشكلة  متثل  ال  وخمصصاهتم 
ابإلنتاجية وال احلاجة الفعلية، لذا فإنَّ هذه االرتفاعات يف االجتاهني املذكورين أعاله مل تـُتـَْرَجْم إىل 
ر جزئياً الضعَف يف اخلدمات اليت يقدمها القطاع  حتسيناٍت واضحة يف االنتاجية وهذا ما قد يفسِّ

العام.

املصدر: الورقة البيضاء، التقرير النهائي خللية الطوارئ لإلصالح املايل ص13.
وقد أثَّر هذا التوسع يف أعداد العاملني ابلقطاع العام، على العمل ابلقطاع اخلاص، وتقليص 
االنتاج مقابل رفع االستهالك، فأصبح االقتصاد يعتمد على رواتب القطاع العام حمركاً أساساً، مع 
ا مصدٌر مضموٌن للدَّْخِل يف ظلِّ معدالت  توجُّه اجملتمع بصورٍة عامٍَّة حنو الوظيفة العامة بلحاِظ أهنَّ
توفري  طريق  عن  البطالة  معدالت  تقليص  على  تعتمد  للدولة  مالية  وسياسة  منخفضة،  انتاجية 
وظائف حكومية جديدة، إذ ارتفع حجم الوظائف اليت يستوعبها القطاع العام نسبة إىل القوى 

العاملة من )10 %( يف عام 2004 إىل أكثر من )30 %( يف عام 2020.
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املصدر: الورقة البيضاء، التقرير النهائي خللية الطوارئ لإلصالح املايل، ص12.
ما التعهيد؟

يف العادة، تتكوَّن العالقة بني الدولة ومواطنيها من طرفني، األوَّل مقدُِّم اخلدمة وهو الدولة 
املتمثلة ابملؤسسات احلكومية املختلفة، واآلخر هم املواطنون، الذين ميثلون املستفيد من اخلدمة، إذ 
ختضع هذه العالقة إىل حتدايٍت عديدة، وتؤدِّي هذه التحدايت غالباً، إىل تقدمي خدمات بستوى 
جودة أقل، وتكاليف أعلى، على الطرفني، وقد ظهر التعهيد؛ حللِّ جزٍء من هذه املشكلة، عن 

طريق إدخال طرٍف اثلٍث ابلعالقة، وهو القطاع اخلاص.
خارجيَّة«  بصادر  »االستعانة  أنَّه  على  التعهيد ابختصار  ُعرَِّف  األكادميية،  األدبيات  يف 
وعرفته املؤسسة الفرنسية للتنميط على أنَّه« االنتقال الكلِّي أو اجلزئي لنشاط أو وظيفة من وظائف 
املؤسسة، إىل مؤسسة خارجية إجنازًا وٕادارة، من دون التنازل عن هذه الوظيفة أو النشاط«4، ُيشري 
التعريف السابق إىل جانبني مهمني، األوَّل: هو أنَّ التعهيد ليس خصخصًة؛ ألنَّ اخلصخصَة انتقاٌل 
للملكية، واآلخر: هو أنَّ التعهيَد ليس مقاولة؛ ألنَّ التعهيَد يتضمُن أيكال أنشطة ووظائف خدمية 

تشغيلية إىل طرٍف آخر عن طريِق عقود طويلة األجل وهذا ما ال تتضمنه املقاولة. 

4 . مجانة حممد حمفوظ، دور االستعانة ابملصادر اخلارجية يف حتسني أداء املنظمات احلكومية، رسالة ماجستري، 2013-2014  
كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تشرين/سوراي.
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القطاع  وخربات  السوق  آليات  تطبيق  »أنَّ  منطلق  من  جاءت  التعهيد  استعمال  وفكرة 
اخلاص على عمل احلكومة، ميكن أْن يقلَِّل التكاليف ويرفع اجلودة وحيقق فوائد أوسع مثل زايدة 
االبتكار وحتسني الكفاءة«5، من هذه الفكرة نستخلص أنَّ التعهيد يرمي إىل هدفنِي أساسنِي األوَّل 

تقليل التكاليف، واآلخر رفع جودة األداء.
سياَق  التعهيَد  تتخذ  وال  مؤطَّرة،  غري  لكنَّها  للتعهيد،  عديدة  جتارب  هناك  العراق،  يف 
ا وجد التعهيد أحياانً جمموعة من التحدايت، بسبب األخطاء املفاهيمية، والبيئة  عمٍل سائٍد، وربَّ
التنظيف يف حمافظة  بشركات  االستعانة  العراق، هو  التعهيد يف  على  واضٌح  ومثاٌل  االجتماعية، 
البصرة على الرغم من اختالف اآلراء حول جناحها وفشلها، وكذلك بعض املؤسسات احلكومية 
األخرى مثل البنك املركزي العراقي، الذي استعان بشركة لتقدمي خدمات التنظيف ملبن البنك، وهو 

مثال يسري أُعدُُّه انجحاً.
ومن األمثلة اليت قد خنتلف على جناحها أيضاً، هي تعهيد خدمات جباية وصيانة الطاقة 
الكهرابئية يف بعض املناطق إىل القطاع اخلاص يف عام 2017، واليت القت جناحاً يف بعض املناطق 
وفشلت يف مناطق أخرى؛ ألسباب عديدة ميكن تعميمها على أكثر من جتربة، وهذه األسباب ال 
تتعلَّق بفهوم التعهيد أو فشله، بل بسبب اختيار طرٍف اثلٍث ذي جودٍة أداء منخفضة، ومالءة 
الرغم من كلِّ هذا فإنَّ تعهيَد  البيئة االجتماعية والسياسية، لكنَّ على  مالية ضعيفة، فضاًل عن 
اجلباية والصيانة أدَّى إىل حتسني كفاءة أداء اخلدمة يف بعض املناطق، وهذا النوع من التعهيد مسي 
خطًأ ابخلصخصة، وهو خلٌل مفاهيميٌّ جعله ُعرضة للنفور؛ بسبب ترسخ فكرة شائعة عند الناس، 

أبنَّ اخلصخصة تعين أنَّ عليهم حتمُّل تكاليَف أكثر.

5. Outsourcing and privatization, institute of government, https://www.
instituteforgovernment.org.uk/explainers/outsourcing-and-privatisation 

https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/outsourcing-and-privatisation
https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/outsourcing-and-privatisation
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التعهيد يف التجارب الدولية
توجهِت العديد من الدول حنو التعهيد بدياًل انجحاً؛ لتقدمي خدمات أفضل للمواطنني، 
فضاًل عن حتقيق وفورات مالية، وكانت من بني هذه الدول اإلمارات العربية املتحدة، إذ قطعت 
اإلمارات شوطاً كبرياً يف تعهيد اخلدمات، وخاصة يف جمال الرتخيص والتسجيل التجاري، وبنسبة 

استحواذ بلغت 74 6%.
وقد أصدرِت اإلمارات دلياًل خاصاً ابلتعهيد حتت عنوان »دليل حوكمة إجراءات التعهيد 
يف املؤسسات احلكومية« يتضمن اإلجراءات واملعايري االسرتشادية كافة فضاًل عن املؤشرات اخلاصة 

ابلتعهيد7.
أُْنِفَق أكثر من 100  يف اململكة املتحدة، مشل التعهيد جمموعة واسعة من اخلدمات، إذ 
مليار جنيه إسرتليين سنوايً على االستعانة بصادر خارجية من قبل احلكومة املركزية واحمللية واهليئات 
يف  التحسينات  دفع  يف  ساعد  قد  خارجية  بصادر  االستعانة  أنَّ  األحباث  أظهرِت  وقد  العامة، 
بعض جماالت الكفاءة واالبتكار، ولكن كانت هناك إخفاقات، االخفاقات ظهرت حينما مل تـَُقِم 
احلكومة با يكفي من العناية الواجبة جتاه املتعهدين، أو كانت شديدة الرتكيز على األسعار أو أنَّ 

احتساب املخاطر قد كاَن بصورٍة سيِّئة8.
االستعانة  عن  ورقة   )NIGB( العامة  املشرتايت  معهد  فنشر  املتحدة  الوالايت  يف  أمَّا 
بصادر خارجية يف القطاع العام عن طريق فحص دور مدير املشرتايت يف املؤسسات العامة، َخُلَص 

التقرير إىل جمموعة من االستنتاجات:
• للتعهيد أتثرٌي مباشٌر على قدرة اجلهة احلكومية على العمل بنجاح وتقدمي اخلدمات الالزمة 	

للجمهور.
6 . جريدة البيان اإلماراتية، خرب منشور عن اهليئة االحتادية للموارد البشرية احلكومية يف االمارات بتاريخ 13/2/2016 حتت 

عنوان “ التعهيد يعزز فعالية اخلدمات احلكومية،
 https://www.albayan.ae/economy/last-deal/2016-02-13-1.2572056 

7 . املوقع الرمسي للهيئة االحتادية للموارد البشرية احلكومية يف اإلمارات، قسم األدلة االسرتشادية.
 https://www.fahr.gov.ae/ 
8. Outsourcing and privatization, institute of government, https://www.
instituteforgovernment.org.uk/explainers/outsourcing-and-privatisation    

https://www.albayan.ae/economy/last-deal/2016-02-13-1.2572056
https://www.fahr.gov.ae/
https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/outsourcing-and-privatisation
https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/outsourcing-and-privatisation
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•  جيب أن يكوَن قرار االستعانة بصادر خارجية مدروس بصورٍة جيِّدة، وجيب أن يدعمه 	
مهنيون ماهرون، مع الرؤية االسرتاتيجية واخلربة؛ لتحسني العمليات مع محاية الصاحل العام9.

تشرُي جتربتا اململكة املتحدة والوالايت املتحدة إىل أمٍر مهمٍّ جداً، وهو أنَّ قراَر التعهيد جيب 
أن ينطوي على دراسة جيدة من اجلوانب مجيعها، وأن هتتمَّ املؤسسات العامة إىل التفاصيل اليت من 
املمكن أن تؤثر على جودة اخلدمة أو كلفتها كافَّة، ممَّا يدفعنا هنا إىل اقرتاح وجوب وجود إطار عام 

ودليل واضح قبل البدء أبي نوٍع من التعهيد.
كما أظهر تقرير)ALAN(  السنوي الصادر عام 2011  أنَّ أسباب جلوء املؤسسات 

إىل التعهيد تتلخص فيما أييت:
• خفض التعهيد تكاليف التشغيل بنسبة 17 %	
• ساهم يف حتسني كفاءة املنظمات بنسبة 16 %	
• أاتح الوصول إىل القدرات العاملية بنسبة 12 %	
• أاتح الوصول إىل موارد غري متاحة داخلياً بنسبة 8 10%	

قبل البدء
وتكاليف  منخفضة،  ذات جودة  احلكومة،  قبل  من  املقدمة  اخلدمات  من  الكثري  هنالك 
عالية، وهذان املؤشران جيُب أن يسرياِن بصورٍة مضطردة، وإن سارا بصورٍة متعاكسة، فهذا يعين 

وجود مشكلة تتطلب وضَع حلٍّ هلا. 
ولكي ننجَح يف إدخال طريقة جديدة لإلدارة، علينا أن نبيَن مناذَج انجحة أوَّاًل، وحني حتقيق 

جناحها الفعلي، نعمل على تعميمها، مع مالحظة خصوصية كلِّ خدمة.
لبناء مناذج انجحة، جيب أن نركَن إىل استعمال أدوات واضحة، أحد أهم هذه األدوات هو 

9. Outsourcing in the Public Sector, The Institute For Procurement , https://www.
nigp.org/    

املنظمات احلكومية، رسالة ماجستري، 2013 -  اداء  10 . مجانة حممد حمفوظ، دور االستعانة ابملصادر اخلارجية يف حتسني 
2014  كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تشرين/سوراي.

https://www.nigp.org/
https://www.nigp.org/
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وجود دليل تعهيد واضح وشامل، إبمكانه األخذ أبيدي املؤسسات احلكومية، حنو تنفيذ تعهيد 
انجح واختيار شركات رصينة، فضاًل عن تقدمي املعلومات الالزمة للمؤسسات متكنها من اختاذ 
القرارات احلصيفة، مع االهتمام ابجلوانب القانونية للحماية من الثغرات اليت من املمكن أن حتصَل 

يف التعاقدات.
من األدوات املهمة األخرى هو وجود فريق متخصص يف هذا اجملال، يفضل أن يتبَع هذا 
الفريق بعد قيامه بكتابة دليل  الفريق إىل جهة عليا، تستطيع فرض سياسة معينة للدولة، يعمل 
تعهيد واضح، على دراسة اخلدمات اليت من املمكن تعهيدها والعقود املتعلقة بكل خدمة، جيب 
أن يتشكل هذا الفريق من جمموعة متنوعة من التخصصات واخلربات الكفوءة، وإنَّ من واجِب هذا 
الفريق املسامهة يف إعداد عقود معيارية لبعض اخلدمات ومراجعتها، على سبيل املثال، عن طريق 
آلية املشاركة بني القطاع اخلاص والعام، قررِت احلكومة أنَّ تتعهََّد أبعمال التنظيف يف حمافظات 
عديدة إىل القطاع اخلاص، وهنا جيب أن يكون التعاقد معياري ومدروس بصورة جيِّدة، ومن نقٍط 
حمدَّدة، وهذا التحديد ال يرتك ثغرات قانونية، وال يفسح جمااًل لشركات غري كفوءة للدخول يف 
هكذا تعاقدات، وأنَّه يتيُح لنا إمكانية مستقبلية واضحة للتقييم، لكنه ينطوي على خطورة جيب 
االنتباه هلا ابتداًء، وهو أنَّ الثغرة القانونية يف عقد ما، تسري على كلِّ العقود، وهذا يتطلب دراسة 

جيدة وواضحة لكل تفصيلٍة من تفاصيل التعهيد.
جيدُر اإلشارة إىل أنَّ تعهيد أعمال التنظيف إىل جهات خارجية ميثل أمنوذجاً يسرياً جداً 
للتعهيد، لكنَّه مهمٌّ وانجح، وهنالك خدمات كثرية إبمكان احلكومة تعهيدها، على أالَّ تكوَن تلك 
اخلدمات تتعلق بعلومات سرية أو حمدودة الوصول، أو تلك اخلدمات اليت تُعدُّها الدولة سيادية، 

أو تلك اليت تؤثر على استقاللية بعض املؤسسات.

املهام اليت من املمكن تعهيدها يف العراق.
1. الوظائف التشغيلية مثل التنظيف والصيانة واجلباية وغريها.

بل هي  مباشرة،  بصورة  احلكومية  املؤسسات  قبل  من  إدارهتا  تستدعي  الوظائف ال  هذه 
أعماٌل جانبيَّة، وال تؤثر يف سياسة املؤسسة ككل، لكنَّها يف الوقت نفسِه حتتاج إىل جهٍد وإشراٍف 
أعماهلا  يف  تركيزاً  أكثر  املؤسسة  جيعل  أن  ميكن  اثلث،  طرف  إىل  تعهيدها  فإنَّ  لذا  مباشريِن، 

األساسية، مع مالحظة حجم التكاليف.
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2. الدراسات واألحباث.
متتلك الكثري من املؤسسات احلكومية، دوائر وأقسام خمتصة ابلدراسات واألحباث، عادة 
م يتسلمون رواتب عالية، وأنَّ بعَض  ما حيمل العاملون هبذه األقسام شهادات عليا، ممَّا يعين أهنَّ
املؤسساِت حتتاج إىل هكذا ختصصات، وبعضاً منهم ال يقوموَن أبي أعماٍل حبثية، وأنَّ الدراسات 
واألحباث يف املؤسسات احلكومية تتسمُّ ابلضَّعف؛ لسبب ضعف املوارد البشرية املوجودة أحياانً، 
أو بسبب احملاابة وروح االنتماء جتاه مؤسساهتم، وابلتايل فإنَّ الدراسات واألحباث من قبل جهة 
داخلية قد تفقد موضوعيتها، لذا فإنَّ التوجه إىل االستعانة بصادر حبثية خارجية قد مينحنا رأايً فنياً 

حمايداً ودراساٍت أكثر موضوعية، فضاًل عن تقليل التكاليف ذات العالقة.
3. اإلعالم والعالقات والتسويق واالعالانت.

املؤسسات  وبعض  ومهارة،  احرتاف  والعالقات  اإلعالم  مهنة  تتطلب  احلايّل،  العصر  يف 
احلكومية متتلك يف هيكلها التنظيمي، مديريًة عامَّة، وبعضها أقساماً وبعضها شعباً، لكن لألسف 
الشديد، ال تظهر هذه اهلياكل أي احرتافية يف العمل اإلعالمّي والعالقات العامة، العامل يف هذا 
املؤسسات  يساعد  ما  وهذا  واملواكبة  اخلربة  بل  فقط،  الدراسية  الشهادة  ميتلَك  أالَّ  اجملال، جيب 
احلكومية على تسويق اجنازاهتا وإظهارها بصورة مناسبة خاصة يف املؤسسات العامة اهلادفة للربح، 
وهذا مع االحرتام لكلِّ اجلهود اندراً ما تستطيع أن تؤدِّيه هياكل اإلعالم والعالقات يف املؤسسات 

العامة.
4. خدمات البن التحتية واالستثمارات وإدارهتا.

يعان العراق منذ سنوات من أزمة يف توفري البن التحتية املتكاملة سواًء لتلك املناطق السكنية 
اجلديدة، أو املناطق الصناعية والتجارية ممَّا حوَّل بعض املناطق إىل شبه عشوائيات، ويعود هذا 
إمَّا إىل قلَّة التخصيصات املالية أو لسوِء اخلدمات املقدَّمة، وأنَّ تعهيد أعمال إنشاء البن التحتية 
املواطنني، فضاًل  املقدَّمة إىل  املختلفة وإدارهتا وجباية األموال عنها من شأنه أن يطوَِّر اخلدمات 
عن أنَّه يعاجلُ مشكلة عدم توفر التخصيصات املالية بلحاظ أنَّ املستثمر سيسدد أمواله عن طريق 

األموال اليت يستحصلها جرَّاء اخلدمات اليت يقدمها.
5. خدمات نقل املوظفني. 
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تضطر مؤسسات الدولة على صرف مبالغ ال يستهان هبا مقابل توفري نقل مجاعي للموظفني، 
هذا اإلجراء حتديداً يتطلَّب تعيني موظفنَي للعمل سائقني يف املؤسسة، ويتطلَّب شراء جمموعة من 
املتعلقة  األخرى  التكاليف  عن  فضاًل  ووقودها،  لصيانتها  أمواٍل  عن ختصيص  فضاًل  السيارات، 
إبدارة هذا امللف واإلشراف عليه، ولو أُوِكَلْت هذه املهمة إىل القطاع اخلاص فإنَّ املؤسسة احلكومية 

ا يكون األقل أمهية بني أنشطتها. ستتخلص من جزٍء ربَّ
االقرتاحات.

تتلخص اقرتاحات الورقة على ما أييت:
املؤسسات احلكومية، حنو  تعهيد واضح وشامل، إبمكانه األخذ أبيدي  إعداد دليل   .1
تنفيذ تعهيد انجح واختيار شركات رصينة، فضاًل عن تقدمي املعلومات الالزمة للمؤسسات متكنها 
من اختاذ القرارات احلصيفة، مع االهتمام ابجلوانب القانونية للحماية من الثغرات اليت من املمكن 

أن حتصل يف التعاقدات.
2. تشكيُل فريٍق متخصٍص يف جمال التعهيد، يفضَُّل أن يتبَع هذا الفريق إىل جهة عليا، 
تستطيع فرض سياسة معينة للدولة، يعمل الفريق بعد قيامه بكتابة دليل تعهيد واضح، على دراسة 
اخلدمات اليت من املمكن تعهيدها والعقود املتعلقة بكلِّ خدمة، وجيب أن يتشكََّل هذا الفريق من 

جمموعة متنوعة من التخصصات واخلربات الكفوءة.
3. دراسة القوانني والتعليمات ذات العالقة واليت تدعم أو تتعارض مع اجراءات التعهيد، 

وحماولة االستفادة منها فضاًل عن اقرتاح تعديالت خاصة هبا.
التحدِّايت.

تنطوي على كلِّ إجراٍء لتغيري واقع ما العديد من التحدايت، هذه التحدايت تتعلَّق بنوع 
البيئة املراد تغيريها، لذا فإنَّ تغيرياً مثل تعهيد خدمات القطاع العام إىل القطاع اخلاص، قد يواجه 

حتدايت إدارية وقانونية وسياسية فضاًل عن ردَّات الفعل ملقاومة للتغيري لسبب الثقافة السائدة.
1. التحدِّايت اإلدارية.

عديدة،  إدارية  حتدايت  احلكومية  اخلدمات  لبعض  التعهيد  تطبيق  يواجه  أن  املمكن  من 
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اهلياكل  عن  فضاًل  املديروَن  يرفضه  قد  أخرى  جهات  لصاحل  الصالحيات  بعض  عن  فالتنازل 
يتطلب  ممَّا  قسم،  أو  مديرية  مهام كلِّ  واليت حدَّدت  الداخلية،  وأنظمتها  للمؤسسات  التنظيمية 
تغيريات إدارية واسعة يف هذه املؤسسات، وأنَّ عمليَة حتويِل جزٍء من املوظفني للعمل يف القطاع 
اخلاص مع حتويل مرتباهتم وإدارهتم قد ُيَشكُِّل عقبًة أمام تنفيذ هكذا إجراءات، ممَّا يتطلب ابتداًء 

وضع آلية واضحة هلذه التغيريات اإلدارية واهليكلية.
2. التحدِّايت القانونيَّة.

سيواجه التعهيد حتدايت قانونية فيما يتعلق ببعض القوانني النافذة واليت نصَّْت صراحًة على 
قيام بعض املؤسسات ابخلدمات اليت اقـرُْتُِح تعهيدها، ممَّا يتطلب تغيريات يف بعض القوانني، لكن 
تضمني مادة يف قانون الشراكة بني القطاع اخلاص والعام تنظم آلية هذه التغيريات قد تؤدِّي إىل 

تسهيل هذه املهمة وإزالة جزٍء كبرٍي من العقبات القانونية.
3. التحدِّايت السياسية.

إنَّ التدخالت السياسية يف األعمال التنفيذية للحكومة نتيجة ضغوطات شعبية قد يؤدي 
إىل أيقاف كثرٍي من اإلجراءات اليت جتدها احلكومة ذات جدوى، خاصة تلك الضغوطات اليت 
متارسها السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، لذا فإنَّ االتفاق بني السلطة التشريعية والسلطة 
التنفيذية إلجراء هكذا إصالحات قد يؤدي إىل تسهيل املهمة، مع تقدمي ضماانت واضحة بتمتع 
املوظفني الذين سيتحولون حنو القطاع اخلاص ابالمتيازات نفسها اليت يتمتع هبا املوظف املستمر 

ابلعمل يف القطاع العام.
4. حتدِّايت مقاومة التغيري.

التغيريات،  املشمولني هبذه  املوظفني  قبل  قرارات برفض من  تواجه هكذا  أن  الطبيعي  من 
شأهنا شأن أي تغيريات جديدة تقوم هبا املؤسسات، فمقاومة التغيريات مهما كان حجمها وسببها 
القروض  منح  مثل  احملفزات،  بعض  بتقدمي  احلكومة  تقوم  أن  يتطلب  ممَّا  دائماً،  ابلرفض  تواجه 
واألراضي السكنية وزايدة يف رواتبهم إْن أمكَن ذلك، مع ضرورة تثبيت رواتبهم التقاعدية أو ضماهنم 

االجتماعي ابملبلغ نفسه الذي كانوا سابقاً يتقاضونه فيما لو بقوا يف القطاع العام.


