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مدخل:. 	
دستور  من  )76-رابعاً(  املادة  أحكام  إىل  املستندة  الوزاري  الرِّبانمج  مقدمة  من  انطالقاً 
مجهورية العراق املتضمنة أتكيد تشكيل حكومة ائتالفية َوْفقاً ملبدأ الشراكة الوطنية )الذي درجت 
احلكم  وإرساء  القطاعات،  من  العديد  واقعية إلصالح  تنفيذ خطة  بغية  سابقاهتا(1∗؛  عليه كل 
السيد  حكومة  وتكون  للعراقينْي،  الكرمي  العيش  يف  االستدامة  حتقِّق  وطنية  رؤية  ضمن  الرشيد 
السوداين قد ألزمت نفسها بتطبيق كل ما نص عليه اهلدف 162، واهلدف 173 من خطة األمم 
اليت  هلا  املتممة  الدولية  االتفاقات  2030-2015( وكل   SDGs( املستدامة  للتنمية  املتحدة 
صادقت عليها مجهورية العراق، ال سيَّما أنَّ من أولوايت الرِّبانمج الوزاري يف صفحته الثانية هو 
حماكاة األهداف يف أعاله؛ اليت تقتضي  اختاذ مجلة من اإلجراءات املستندة على املنهج العلمي يف 
الرسم السليم، والتنفيذ الصحيح لدورة السياسات العامة؛ وَوْفقاً ملا تبنته املدارس املتخصصة ابلعلم 
املذكور، والنجاحات اليت رافقت عديداً من التجارب الدولية السابقة يف هذا املضمار اليت تساعد 

إىل حدٍّ كبري يف اتباع املسالك الرصينة؛ لنقل الرِّبانمج الوزاري؛ ليكون برانجماً حكومياً انجعاً. 
ومع اإلشارات األوىل إىل فرتة التكليف وإعداد الرِّبانمج الوزاري والشروع يف نقل متضمناته 
علم  يف  البحث  أساليب  على  املرتكزة  اآلراء  بعض  الورقة  هذه  تضع  التنفيذ،  حيز  يف  لتكون 
السياسات العامة كمسامهة متواضعة حتت مظلة التشاركية واملسؤولية التضامنية يف حتقيق األهداف 

1*.حكومة عالوي املؤقتة  
حكومة اجلعفري االنتقالية   

حكومة املالكي األوىل 2006
احلكومة ااملالكي الثانية 2010

حكومة العبادي 2014
حكومة عبداملهدي 2018
حكومة الكاظمي 2020

2. التشــجيع علــى إقامــة جمتمعــات مســاملة ال يُهّمــش فيهــا أحــد؛ لتحقيــق التنميــة املســتدامة، وإاتحــة إمكانيــة وصــول اجلميــع إىل 
العدالــة، وبنــاء مؤسســات فعالــة وخاضعــة للمســاءلة وشــاملة جلميــع علــى مجيــع املســتوايت.

3.تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة.

آراء في البرنامج الوزاري لعام 2022
عماد الشيخ داود *

*  ابحث.
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الثانية قائاًل: »العمل على إرساء األمن واالستقرار،  املنهاج املذكور يف صفحته  اليت نصَّ عليها 
وإنفاذ القانون، وتعزيز هيبة الدولة، وتلبية مطالب الشعب بشكل عام«.

اآلراء:. 		
يكمن أول اآلراء يف أمهية تعزيز خطط تنفيذ املنهاج برؤى أكادميية، وأصحاب القدرات املهنية . 1

من موظفي الدولة واملتقاعدين، والوزراء السابقنْي، فضاًل عن خرِّبات القطاع اخلاص، واجملتمع 
اجل  من  املعلومات؛  من  الكايف  اخلزين  ميتلكون  الذين  احمللية  اجملتمعات  وحكماء  املدين، 
انتظامهم يف منتدى تطوعي ال رمسي؛ ميكن أن يُْطَلَق عليه )منتدى املنهاج الوزاري التطوعي(؛ 
القصوى يف  املفصلة ذات األمهية  املعلومات، واإلحصاءات  املساعي احلكومية لرتصنْي  لرفد 
البديل  العامة ورسم اخلطط السليمة(؛ عن طريق اختيار  حتليل )مشكالت دورة السياسات 
األفضل من احللول، ودفعه إىل التنفيذ املقاس يف كل مرحلة من مراحله ابالستناد إىل تلك 
املعلومات، كما يكون املنتدى املذكور ظهرياً تشاركياً للحكومة يف متابعة تقارير التشكيالت 

احلكومية، وقضاايها املالية، وإعداد مشاريع القواننْي اليت تنوي دفعها إىل السلطة التشريعية.
اعاله4 البحث  موضوعة  املنتدايت  إنشاء  يف  الدولية  األكادميية  للتجربة   وطبقاً 

عالية  بقدرات  )حمللو سياسات عامة(  للرِّبامج احلكومية  حتليلياً  فريقاً  أروقته  املنتدى يف  ، يضم 
اليات  اىل  للحوار  املستديرة  املنتدى  طاوالت  عنها  تسفر  اليت  اخلالصات  عكس  على  تعكف 

عمالنية يف تنفيذ الرِّبانمج الوزاري وفقا للمرتسم االيت: 

4.Harvard Ministerial Leadership Program 
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القيادة 
_____Leadership_____
أكاديميون متمرسون باالضافة 

الى المستمرين بالخدمة

كل من سبق لهم العمل في
مجال التنمية المستدامة 

SDGs
+

الخبرات الدولية 

المهنيةالقدراتاصحاب
الدولةموظفيمن

والوزارء،والمتقاعدين
مدنيالوالمجتمع،السابقين
الخاصوالقطاع

 خالصات نهائية 
   التفاعلية المستنيرةبعد سلسلة من المناقشات  

   بدراسة الحالة والخبرة الدولية

 محللو السياسات العامة  
 ) فريق عمل يضم الكثير من االختصاصات(

 يتم تسميتهم  لفحص وتحسين البرامج الحكومية  

 عبر البحث العلمي المحدد والرصين حول مشروعات محددة .. 

 المنتدى  
لييييييييا تمرينيييييييا 
اكاديمييييا بيييل  يييو 
سييييياحة للتفاعيييييل 
المعرفييي ميين اجييل 
تحقيييييق اال ييييدا  

 االتية:
في   .1 القدرات  بناء 

التحويلية   القيادة 
واالستراتيجية  

 السياسية
التنمية   .2 أولويات 

وخيارات 
 .االستثمار

فعالية   .3 زيادة 
وكفاءة  الموازنة 
لتحسين  النظام 
التنمية   نتائج 

 االنسانية .
لتعزيز   .4 التعاون 

التقدم االقتصادي  
 .المستدام

واالدارة   .5 التنظيم 
لتنفيذ   الفاعلة 

اسات السي
التنسيق  وضمان 
العمل   وتوازن 

  .بين القطاعات

 

أمَّا اثين اآلراء فيتعلق أبولوايت احلكومة اليت تضمنها الرِّبانمج الوزاري، وهي حتاكي أهداف . 2
التنمية املستدامة 2030-2015 أو ما يعرف بـ)SDGs( يف بنودها األربعة األخرية. 

وجاء بندها األول  لبيان التزام احلكومة مبصادقة العراق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
اجلرمية املنظمة عرِّب الوطنية لعام 2000 والرِّبوتوكوالت امللحقة هِبا ابلقانون رقم 20 يف 2 / 5/ 
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 2007 5 ، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 2003 ابلقانون رقم )35( يف 12/8 /2007 6
، وكل االلتزامات األخرى املرتتبة على عاتق احلكومة جراء املصادقة على االتفاقات الصادرة عن 
مؤمترات وزراء الداخلية والعدل العرب؛ ممَّا يقتضي التوقف علمياً على عبارهتا ومناقشتها بروية؛ ألنَّ 
ر  مسارات املكافحة تتطلب جهوداً واسعة وخطة بعيدة املدى قابلة للقياس على حنو دقيق، يؤشِّ
تبدل احلالة من )شديدة الفساد( إىل )اتمة النزاهة( أتخذ مدة زمنية تتجاوز عمر احلكومة احملدد 
دستورايً، ممَّا جيعل استخدام عبارة )التخفيف من اآلاثر السلبية للفساد( أفضل بكثري، وأقرب 
زمنية حمددة؛ وميكن  املبذول يف مدة  اجلهد  نتائج  الدالة على  اللغوية  الصياغة  للواقع من حيث 
للجمهور أن يتلمس آاثرها يف عديد من مفاصل الدولة. يزاد على ذلك أنَّ حصر آليات احلد من 
الظاهرة يف )صورة الفساد اإلداري واملايل( فقط، ستبقي تلك اجلهود حمدودة احليز، وال تسهم 
يف التخفيف املنشود مهما حشدت القوى، وأخلصت النيات؛ ألنَّ الفساد يتضمن كماً هائاًل من 
الصور ميكن إمجاهلا طبقاً لالتفاقيات الدولية يف أربع صور رئيسة تتفرع منها عديد من الصور الفرعية 
اليت مل أتِت اإلشارة يف الرِّبانمج الوزاري إىل ثالث منها هي: )الصورة األوىل، والثانية، والرابعة( وركَّز 

على جزء من الصورة الثالثة فقط كما موضَّح يف املرتسم يف أدانه:

 
 
 
 

معبدا في مضمار واحد ومتغاضيا عن تعبيد  مايجعل مسرب الحد من الفساد ضمن البرنامج الوزاري  
بكليتها  طبقا للرؤية العلمية والفنية التي حددتها االتفاقات الدولية موضوعة البحث اعاله  مسارب اخرى  

) اي الصور(  ذلك ألن الفصل بين متضمناتها    6وكذلك االستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 
لحاجة تلك المساعي الى ان تكون  كفاية مساعي الحد من الفساد واستئصال شأفته  الى  اطالقا    فضيالي
لعدم اتساق ماورد ضمن  و ..  هذا من ناحية  (     حزمة واحدة شاملة للصور االربع اعالههيئة ) لى  ع

التنمية  خطة  مع  الوزاري  البرنامج  ،    SDGs  2015-2030المستدامة    اولويات  اخرى  ناحية  من 
  66ضمن صفحته     2021نص التقرير التطوعي لحال التنمية المستدامة في العراق  السيما حين  

عن االثار الخطيرة للفساد على كافة القطاعات التنموية ) الخاصة والعامة ( ممايقتضي االهتمام  
  في احدى القطاعات يؤثر على القطاعات االخرى دون استثناء الن الخلل  اعاله  بكل صور الفساد  

 نظام النزاهة الوطني وفقا للمرتسم االتي :ركائز به الدراسات العلمية الدولية في اعداد  بحسب ماقالت 

ساد
الف

ر 
صو

أالجتماعي

االقتصادي

جزء منه / االداري
المالي

السياسي

 معالجة البرنامج االوزاري 

5.http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/20900.html
6.http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/20902.html

http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/20900.html
http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/20902.html
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ما جيعل مسرب احلد من الفساد ضمن الربانمج الوزاري معبداً يف مضمار واحد، ومتغاضياً 
الدولية موضوعة  االتفاقات  اليت حددهتا  العلمية والفنية  للرؤية  تعبيد مسارب أخرى؛ طبقاً  عن 
البحث يف أعاله بكليتها، وكذلك اإلسرتاتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد7؛ ألنَّ الفصل بنْي 
متضمناهتا )أي: الصور( ال يفضي إطالقاً إىل كفاية مساعي احلد من الفساد واستئصال شأفته 
حلاجة تلك املساعي إىل أن تكون على هيئة )حزمة واحدة شاملة للصور األربع يف أعاله( هذا من 
 SDGs( انحية، ولعدم اتساق ما ورد ضمن أولوايت الرِّبانمج الوزاري مع خطة التنمية املستدامة
2030-2015( من انحية أخرى، ال سيَّما حنْي نص التقرير التطوعي حلال التنمية املستدامة 
يف العراق 2021 ضمن صفحته )66( عن اآلاثر اخلطرية للفساد على كل القطاعات التنموية 
)اخلاصة والعامة(، ممَّا يقتضي االهتمام بكل صور الفساد يف أعاله من دون استثناء؛ ألنَّ اخللل 
يف إحدى القطاعات يؤثِّر على القطاعات األخرى؛ َوْفق ما قالت به الدراسات العلمية الدولية 

يف إعداد ركائز نظام النزاهة الوطين، وَوْفقاً للمرتسم االيت:

 

االشارة   موضوع  تجدر  فصل  ان  المنظمة الى  الفسادعن    الجريمة  البرنامج  موضوع    الوزاري   في 
(    5البند  –ثانيا    الفقرة  )   محاور المنهاج (    –   3والمرور على قضاياها سريعا كما ورد في المادة )  

  ( اليخدم جهود مكافحة الفساد ألن الجريمة والفساد صنوان  4و    3البندان    –) الفقرة ثامن عشر  و
 .  ى اليمكن مكافحة احداهما اال باتخاذ نفس االجراءات بصدد االخر  سلبيان  
ة واحدة تؤشر الورقة على  منظار أخر وللمحافظة على معالجة موضوع الفساد على هيئة حز من م

 االتية : الحظاتسابعا ( الم–المادة اعاله ذاتها ) الفقرة 
( من الفقرة موضوعة البحث جرت االشارة الى دعم وتفعيل الهيئات الرقابية للقيام  1في البند )  •

التي تحتاج الى جهود لتفعيلها بعد ان تركت نصوصها  للقوانين النافذة  ..  بواجباتها وفقا  
يما  ن اجل االرتقاء بعملها السفحات الوقائع العراقية التي نشرتها ، والتزامات كبيرة مرهينة ص

التي  8  2019لسنة    1وتعليمات تسهيل تنفيذه  رقم    20177لسنة    58قانون حماية الشهود رقم  
 :لحماية مابات يعرف  لتنفيذهاتحتاج الى اليات غير تقليدية 

 ..blower-Whistle  (   ) بنافخ الصفارة

 
   السالمة  و و من يقوم بالكش  عن : ))مخالفة القانون ، سوء االدارة بكل اشكاله ،  در االموال ، أساءة استخدام السلطة ، واالخطار على الصحة و

   العامة ، ((  ويعتقد ]انه يمتلك االدلة على فضحها على نحو مقبول وغير كيدي

جتدر اإلشارة إىل أنَّ فصل موضوع اجلرمية املنظمة عن موضوع الفساد يف الرِّبانمج الوزاري 
واملرور على قضاايها سريعاً كما ورد يف املادة )3 – حماور املنهاج( )الفقرة اثنياً –البند 5( و)الفقرة 
18 – البندان 3 و4( ال خيدم جهود مكافحة الفساد؛ ألنَّ اجلرمية والفساد صنوان سلبيان ال ميكن 

7.https://nazaha.iq/pdf_up/6479/Str002021.pdf

https://nazaha.iq/pdf_up/6479/Str002021.pdf
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مكافحة إحدامها إال ابختاذ اإلجراءات نفسها اليت تُؤخذ ملكافحة إحدامها.
من منظار آخر وللمحافظة على معاجلة موضوع الفساد على هيئة حزمة واحدة تؤشر الورقة 

إىل املادة يف أعاله نفسها )الفقرة –سابعاً( املالحظات اآلتية:
• وتفعيلها 	 الرقابية  اهليئات  إىل دعم  البحث  الفقرة موضوعة  )1( من  البند  اإلشارة يف  جرت 

للقيام بواجباهتا َوْفقاً للقوانني النافذة اليت حتتاج إىل جهود لتفعيلها بعد أن تركت نصوصها 
رهينة صفحات الوقائع العراقية اليت نشرهتا، والتزامات كبرية لالرتقاء بعملها، ال سيَّما قانون 
 محاية الشهود رقم )58( لسنة 2017 8، وتعليمات تسهيل تنفيذه رقم )1( لسنة 2019 9
Whis� بنافخ الصفارة( : اليت حتتاج إىل آليات غري تقليدية لتنفيذها حلماية ما ابت يعرف

*10)tle�blower
طبقاً لرؤية )مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدِّرات واجلرمية، 2008( املتضمنة جمموعة من 

السياسات املوضحة يف املرتسم يف أدانه11:

8.https://tinyurl.com/2hen32nk
9.https://www.moj.gov.iq/upload/pdf/4539.pdf

السلطة،  استخدام  وإساءة  األموال،  بكل صورها، وهدر  اإلدارة  القانون، وسوء  ))خمالفة  يقوم ابلكشف عن  من  وهو    ∗.10
واألخطار على الصحة والسالمة العامة((  ويعتقد أنَّه ميتلك األدلة على فضحها على حنو مقبول وغري كيدي.

11.https://www.unodc.org/e4j/ar/organized-crime/module-9/key-issues/witness-
protection.html

https://www.moj.gov.iq/upload/pdf/4539.pdf
https://www.unodc.org/e4j/ar/organized-crime/module-9/key-issues/witness-protection.html
https://www.unodc.org/e4j/ar/organized-crime/module-9/key-issues/witness-protection.html
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المتضمنة مجموعة    (2008مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  طبقا لرؤية )  
 :9من السياسات الموضحة في المرتسم ادناه  

 

 

 

•  

.ياتأساس قانوني أو سياسي واضح لتصميم منهجية وتنفيذ العمل

.التمويل الكافي المستقر والمستمر لعدة سنوات

.المؤهالت الصارمة للموظفين وإجراءات الفحص

.حماية نزاهة البرنامج

لحكومية التنسيق الوثيق مع الواليات القضائية وغيرها من السلطات ا
سكان العاملة في مجال إنفاذ القانون واالستخبارات وإدارة السجون واإل

.العام وخدمات الصحة والضمان االجتماعي وغيرها

صة المساءلة والشفافية التي تتوافق مع االحتياجات األمنية الخا
.للبرنامج

لومات إلزام السلطات الحكومية بتقديم المساعدة المناسبة وحماية المع
.التي يتم الكشف عنها لها

.دوليةالقدرة على تقديم المساعدة إلى جهات إنفاذ القانون الوطنية وال

تنطوي تكاليف برنامج حماية الشهود على تكاليف النقل والمساعدة المقدمة لهؤالء الشهود، وكذلك إمكانية أن  كما 
حماية الشهود من  الشهود المحميين من المجرمين قد يرتكبون جرائم جديدة بعد نقلهم. كما أن هنالك مخاوف بشأن 

 .الرعايا األجانب، األمر الذي يقتضي التكلفة المالية على السلطات الوطنية وكذلك السالمة والمسؤولية المحلية

هلؤالء  املقدمة  واملساعدة  النقل  تكاليف  على  الشهود  محاية  برانمج  تكاليف  تنطوي  كما 
الشهود، وكذلك إمكانية أنَّ الشهود احملميني من اجملرمني قد يرتكبون جرائم جديدة بعد نقلهم. 
كما أنَّ هنالك خماوف بشأن محاية الشهود من الرعااي األجانب، ممَّا يقتضي التكلفة املالية على 

السلطات الوطنية وكذلك السالمة واملسؤولية احمللية.

• على صعيد متصل ابلنقطة يف أعاله، وضمن ذات الفقرة )أ( البند )4( جتد هذه الورقة أنَّ 	
اهليئات الرقابية موضوعة البحث جتابه صعوابت مجة يف التطبيق الناجز حلزمة القواننْي املعززة 
آلليات عملها، واملسامهة يف ضمان الوقاية من الفساد على حنو مقبول، إذ حتتاج إىل االهتمام 
العايل والقدرة على بناء التحالفات على أسس رصينة )كما يف املرتسم يف أدانه( جتسيداً ملا 
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وابلتأسيس  املأزومة(  واجملتمعات  البلدان  ابلتشارك يف  البحث  )مبنهج  علمياً  يعرف  ابت 
على ما ورد يف اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد 2024-2012/ الفقرة 6 من التحليل 

اإلسرتاتيجي اخلارجي، وأغلب ما ورد يف التحليل اإلسرتاتيجي للبيئة الداخلية. 

الهيئات تجد هذه الورقة ان    ( 4ا البند )   الفقرة ذات  على صعيد متصل بالنقطة اعاله وضمن   •
موضوعة البحث تجابه صعوبات جمة في التطبيق الناجز لحزمة القوانين المعززة      الرقابية

الفساد   الوقايةألليات عملها والمساهمة في ضمان   اذعلى نحو مقبول    من  الى  ت  ،  حتاج 
التحالفاتوالقدرة على    العالي  االهتمام (  على اسس رصينة    بناء  ادناه  المرتسم  في  كما   (
(    المازومة  والمجتمعات  البلدان  في   بالتشارك  البحث   بمنهج)    علميا   يعرف  بات  لما تجسيدا  

من    6الفقرة    / 2024-2012ما ورد في االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد  بالتأسيس على  و 
   10واغلب ماورد في التحليليل االستراتيجي للبيئة الداخلية  التحليل االستراتيجي الخارجي 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
إنَّ املراجعة املتانية ومالحظات القارْى للمنهاج الوزاري للمادة )3 – حماور املنهاج( )الفقرة . 3

اثنياً البنود و2، و4، و6( تلزم الورقة بتسجيل اآلراء اآلتية: 
أمَّا البند )2( املتضمن إعادة النظر ابلسياسة املتبعة يف قطاع االستثمار فلوحظ عدم وجود أية 	 

إشارة إىل ما يلزم اجلهات املستثمرة حبوكمة نفسها )حوكمة القطاع اخلاص(؛ ممَّا سيتسبَّب يف 
خسارات جسيمية، إذ خلَّص السيد انصر سعيدي الباحث يف مركز املشروعات الدولية اخلاصة

CIPE( ( آليات احلوكمة املنشودة يف بضع نقط كما هو ظاهر يف املرتسم يف أدانه كجزء 
ا حيتاج إىل مزيٍد من التدقيق، وإعادة  ال يتجزأ من إرساء قواعد احلكم الرشيد يف الدولة12، ممَّ

النظر يف حوكمة هذا القطاع احليوي: 

12.انصر سعيدي: تعبئة القطاع اخلاص العريب من أجل حوكمة الشركات )القاهرة: مركز املشروعات الدولية اخلاصة( ص 1 - 8 .
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ثانيا    الفقرة ( )    المنهاج  محاور   –   3)    مادةالمراجعة المتانية ومالحظات القارْى للمنهاج الوزاري للأن   .3
 االتية :    راءتلزم الورقة بتسجيل اال  (  6،   4،   2البنود 
( المتضمن اعادة النظر بالسياسة المتبعة في قطاع االستثمار ، لوحظ عدم 2بالنسبة للبند )  •

  ( ذاتها  بحوكمة  المستثمرة  الجهات  مايلزم  الى  اشارة  اية  الخاصوجود  القطاع  (    حوكمة 
لخص  أذ   ، جسيمية  خسارات  في  في    مماسيتسبب  الباحث  سعيدي  ناصر  مركز  السيد 

اليات الحوكمة   المنشودة في بضع نقاط كما هو ظاهر     CIPE  المشروعات الدولية الخاصة  
االمر الذي يحتاج    11كجزء اليتجزا من ارساء قواعد الحكم الرشيد في الدولة   ادناه لمرتسم  افي  

 :  هذا القطاع الحيوي حوكمة  واعادة النظر في  تدقيقالى المزيد من ال

 
 
 
 
 
 
 
 

شفافية المعلومات

محاسبة قياسية موحدة 
مراقبة اقوى على 
المؤسسات المالية 

ادخال نظام الحكومة 
االليكترونية 

التشاركية في جهود الحوكمة حكومة ، 
مؤسات اكاديمية ،  صحافة 

مشاركة فعلية من القطاع الخاص 
في تطوير اليات حوكمته

• يف البند )4( وردت االشارة اىل توزيع 500 ألف قطعة سكنية ملستحقيها كمرحلة أوىل للمدن 	
املستحدثة، من دون أن يبنْيِّ املنهاج طبيعة االستحقاق، وما اآلليات املتبعة يف ذلك؟! ومل 
ترد اإلشارة -يف ظل جهود احلد من الفساد اليت يتبناها املنهاج الوزاري- إىل اإلجراءات اليت 
ستتبعها احلكومة؛ جلرِّب ضرر شرحية واسعة من العراقينْي )من موظفي الدولة، أو غري املوظفنْي( 
من الذين سلبت حصائلهم املادية يف مشاريع اإلسكان الومهية )وخصوصاً احلكومية منها( 
حنْي نكلت وزارات الدولة بذلك بعد استيفائها ملبالغ طائلة من موظفيها، أو سائر اجلمهور، 
وابعت هلم الفضاء الومهي منذ سنوات عديدة، ممَّا يُعدُّ تراجعاً واضحاً يف األداء احلكومي 

الواجب التصحيح.
• ُأشري يف البند )6( إىل قانون تقاعد، وضمان العاملنْي يف القطاع اخلاص، وهي خطوة تستحق 	

اإلجالل إذا ما متكَّنت احلكومة من تنفيذها، وتشريع القانون موضوع البحث، ملا فيها من 
خدمة لكثري من الشرائح االجتماعية، ال سيَّما عند  توسيع نطاق الشمول لتغطي الفئات 
اليت تعمل خارج نطاق مؤسسات القطاع اخلاص املسجلة )كالكسبة، وأصحاب سيارات 
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األجرة، واألسر املنتجة(، وجرى تنظيمهم نقابياً؛ حلصرهم والتأكُّد من ممارستهم ملهنهم؛ مبا 
يضمن لكثري من الشرائح االجتماعية العيش الكرمي، ويبشرهم بضمان ملستقبلهم، بعيداً عن 
االحتجاجات واالعتصامات للمطالبة اباللتحاق ابجلهاز الوظيفي للدولة املرتهِّل أصاًل،  فضاًل 
عن اإلسهام برتشيق األعداد املشمولة برواتب الرعاية االجتماعية مبا يسمح بتحقق غاايت 

أهداف التنمية املستدامة حملاربة الفقر واجلوع والبطالة.
ُأِشرَي ضمن املادة )3 –حماور املنهاج( الفقرة )اثلثاً( إىل إعمار املناطق احملررة، واالنتهاء من . 4

إال  املشكلة؛  معاجلة  أساسيات  من  تُعدُّ  بنود  ثالثة  مدهنم ضمن  إىل  بعودهتم  النزوح  ملف 
أنَّ التجارب الدولية يف معاجلة العودة تقول بضرورة أتهيل أولئك األفراد ابلتزامن مع جهود 
إعادهتم ضمن برامج تعرف )مبشاريع تنمية اجملتمعات احمللية يف مناطق ما بعد النزاع( اليت أجنزهتا 
على سبيل املثال ال احلصر جلنة األمــــم املتحدة االقتصـــادية واالجتماعيــة لغــريب آسيا/ أسكوا 

.)UN - ESCWA(
وكان العراق أحد الدول املستهدفة من هذا الرِّبانمج، وعمل كثري من خرِّبائها، واألكادميينْي 
وزارة  مع  التعاون  الدويل يف  البنك  لتطويرها، كذلك جهود  املتحدة  األمم  مع  العمل  على  فيها 
التخطيط عن طريق جتربة الصندوق االجتماعي اليت تصب يف البوتقة نفسها؛ لتأهيل تلك اجملتمعات 
اليت عانت من األزمات عرِّب برامج مدروسة تسمح ابالندماج والتكامل والتسامح وذات فائدة يف 
مضمار التأهيل النفسي، وتنظيم اجلهد اإلعالمي، وتدريب األفراد على الشروع مبشاريعهم اخلاصة 
َوْفق أسلوب التنمية التشاركية كما أسلفنا احلديث يف موضع سابق اليت حيتاجها العراق لالنتقال 
مبجتمعاته من حالتها التقليدية إىل حالة أخرى ميكن عن طريقها أستبدال األمَّناط السائدة، والقائمة 
على األعراف إىل أمَّناط مدنية تقوم على أساس التنظيم القانوين؛ للنهوض والتشارك يف بناء دورات 
السياسات العامة الشاملة من األسفل إىل األعلى على العكس ممَّا درجت عليه السياسات العامة 
يف البالد منذ أتسيس الدولة احلديثة عام 1921 اليت اعتمدت على البناء من األعلى إىل األسفل، 

وابتت حتتاج إىل التحديث واتباع األساليب املعاصرة فيها. 
يف مضمار قطاع اإلعمار واخلدمات البلدية وما نصَّت علية الفقرة )6( من الرِّبانمج الوزاري . 5

ر هذه الورقة املالحظات الثالث اآلتية: تؤشِّ
• ُأِشرَي يف البند )1( إىل ضرورة االهتمام مبشروع حتلية مياه البحر الذي يُعدُّ فرصة مهمة للعراق؛ 	

للتغلُّب على حالة اجلفاف وحياة البشر فضاًل عن إنقاذ الثروة احليوانية من النفوق واهلالك، ال 
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سيَّما يف مناطق جنوب العراق املتضرر األكرِّب من آاثر التغيري املناخي الذي يتطلب كثرياً من 
االحتياطات عند البحث عن املوارد البديلة؛ للتعويض يف حال ندرة املياه. 

لكن البند املذكور ورد خالياً من اإلشارة لإلجراءات اليت ستتخذها احلكومة ملعاجلة آاثر 
املشروع على البيئة البحرية يف ظل طغيان اللسان امللحي على املياه العذبة يف شط العرب هذا من 
انحية، ومن انحية خرى أمهية دراسة التأثريات على دول اجلوار اجلغرايف البحري؛ لتجنُّب االحتكاك 

واخلالف يف ظل بيئة مأزومة؛ لَكثـَْرة اخلالفات حول قضااي املياه.

المذكور   البند  اثار  لكن  لمعالجة  الحكومة  ستتخذها  التي  لالجراءات  االشارة  من  خاليا  ورد 
المشروع على البيئة البحرية في ظل طغيان اللسان الملحي على المياه العذبة في شط العرب  

من ناحية اخرى اهمية دراسة التاثيرات على دول الجوار الجغرافي البحري  و هذا من ناحية ،  
 ظل بيئة مازومة نتيجة كثرة الخالفات حول قضايا المياه .. لتجنب االحتكاك والخالف في

 
بعض االثار السلبية التي ينبغي عدم غض الطرف عنها اذا ما سرنا    اعالهويوضح المرتسم  

 ..    لما في مثل هذه المشاريع من اضرار تؤثر على البيئة 12قدما في مضمار تحلية المياه 
 

ويوضح املرتسم يف أعاله بعض اآلاثر السلبية اليت ينبغي عدم غض الطرف عنها إذا ما سران 
قدماً يف مضمار حتلية املياه13؛ ملا يف مثل هذه املشاريع من أضرار تؤثِّر على البيئة. 

• وردت اإلشارة يف البندين )2 و3( إىل قضااي الصرف الصحي اليت ابتت هتدد حياة املواطن 	
نفاايهتا  ويـَُتخلَّص من  البالد،  للسكان يف  تُعدُّ أكرِّب جتمُّع  اليت  بغداد  العاصمة  ال سيَّما يف 
ابلتصريف إىل هنر دجلة الذي ابت يف ظل نقص التدفقات من دول املنبع اجملاورة ملواثً إىل 
بداًل عن شبكات  الصحي  الصرف  مياه  تصفية  مبشاريع  يـُْهَتم  أن  يقتضي  ما  حدٍّ كبري، 

13.https://www.mosoah.com/references/ask-an-experts/damage-to-water-
desalination-plants/

https://www.mosoah.com/references/ask-an-experts/damage-to-water-desalination-plants/
https://www.mosoah.com/references/ask-an-experts/damage-to-water-desalination-plants/
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اجملاري فقط بعد أن بلغت نسبة التصاريف ملخلفات اجملاري إىل مياه دجلة يف العاصمة 
فقط مليوان و500 ألف مرت مكعب ترمى كمخلَّفات سائلة من مصانع ومصاف وحمطات 
توليد كهرابء، ومستشفيات طبقاً لتصريح مسؤول شعبة احلد من خماطر الكوارث يف وزارة 
ا ينذر بكارثة بيئية هتدد حياة الناس يف العاصمة، وكل املدن  البيئة هناية العام 2021 14. ممَّ

الواقعة إىل اجلنوب منها اليت تنساب دجلة يف أراضيها.
العراق . 6 القطاع الصناعي، وتبينِّ منهج صنع يف  املادة )عاشراً( اليت هتدف إىل حتسنْي  ضمن 

يالحظ القارئ أبنَّ ما وردت من بنود حتت هذه الفقرة ال ختتلف كثرياً عمَّا ورد يف برامج 
إيقاف االسترياد  النفط واحلاجة إىل  برميل  قيمة سعر  سابقة، ودعوات جاءت مع اخنفاض 
مث ما لبثت أن تالشت بعد ارتفاع األسعار. كما خلت هذه املادة املهمة من اإلشارة إىل 
العراق واالستفادة من الشركات اليت متنح ما يعرف حبق االمتياز  التكنولوجيا إىل  أمهية نقل 
)Franchising( ال سيَّما يف القطاعات الصناعية املهمة، أو الصناعات الغذائية، خصوصاً 
أنَّ للعراق جتارب سابقة انجحة يف هذا اجملال كتجربة الشركة العامة للصناعات امليكانيكية مع 
شركة سكانيا السويدية وسافيم الفرنسية وإيكاروس اهلنكارية لتصنيع الشاحنات واحلافالت، 
اجللدية  للصناعات  العامة  الشركة  وتعاون  الزراعية.  واآلالت  املكان  لصناعة  اجليكية  وزيتور 
مع شركة ابات مث مع ابيل العاملية لصناعة األحذية، والزيوت النباتية لتصنيع معاجنْي تنظيف 
أدوية سامراء مع عديد من  تعاون معمل  العاملية، فضاًل عن  يونيليفر  مع  ابلتعاون  األسنان 
شركات األدوية العاملية اليت منها )MSD( األمريكية، وكذلك تعاون الصناعات اإلليكرتونية 
مع )NEC( الياابنية وأوليفييت اإليطالية )Olivetti( يف جمال اإلليكرتونيات واحلاسبات 
اإلليكرتونية والطابعات، اليت أسهمت منذ عهد بعيد يف النهوض ابلصناعة العراقية، ونقلها 
نقلة نوعية ابت من املفيد إعادة النظر فيها إلعادة الصناعة إىل سابق عهدها مبا يسمح بتوطنْي 

التكنولوجيا جمدداً. 
ببنودها؛ . 7 الغنية  الفقرة )رابع عشر(  إليها بصدد  الورقة اإلشارة  تبتغي هذه  اليت  أمَّا املالحظة 

البالد، تكمن يف ضرورة رفع مستوى املدخالت الطالبية  الرتبية والتعليم يف  لالرتقاء بقطاع 
م املادة اخلام اليت تتبلور املعرفة عندهم عقب  إىل كليات الرتبية وكليات الرتبية األساسية؛ ألهنَّ
خترجهم من تلك املؤسسات األكادميية، فمنذ عقد السبعينيات من القرن املنصرم اليت ختللتها 
سياسات القبول اخلاص حىت اليوم ابتت مدخالت كليات الرتبية والرتبية األساسية  يف تراجع 

14.https://www.nasnews.com/view.php?cat=77072

https://www.nasnews.com/view.php?cat=77072
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ال يرتقي إىل مكانتها بعدها ركناً أساسياً من أركان أعمال اهلدف )4( من أهداف التنمية 
العالية من خمرجات  املعدالت  تقبل أصحاب  الطبية  فإذا كانت كليات اجملموعة  املستدامة. 
املدراس الثانوية الذين يشملون أبحكام قواننْي التدرج ويعينون مركزايً، فمن األوىل أن أتخذ دورة 
السياسات العامة يف البالد ومن يقوم عليها بنظر االعتبار مساواة كليات الرتبية مع )اجملموعة 
الطبية( يف سياسات القبول )من حيث املعدالت( ويف سياسات التعينْي )بعد التخرج(؛ ألنَّ 
هدف الصحة الثالث هو هدف التعليم الرابع نفسه من أهداف التنمية املستدامة -2015

2030، ويف حال وجود اختالالت يف إحدامها سيؤثِّر أتثرياً مباشراً على اآلخر، وقد قيل يف 
ر العالقة  األثر: )فاصرِّب لدائك إن أهنت طبيبه.. واصرِّب جلهلك إن جفوت معلماً(؛ ممَّا يفسِّ

بنْي اهلدفنْي، وأمهية ذلك على البناء التنموي للدولة.

الغنية ببنودها من اجل  الفقرة ) رابع عشر (  بصدد  اما المالحظة التي تبتغي هذه الورقة االشارة اليها   .7
الى كليات    مستوى المدخالت الطالبيةاالرتقاء بقطاع التربية والتعليم في البالد ، تكمن في ضرورة رفع  

وكليات التربية االساسية كونهم المادة الخام التي تتبلور الى معرفة في اعقاب تخرجهم من تلك  التربية 
من القرن المنصرم التي تخللتها سياسات القبول الخاص  المؤسسات االكاديمية ، فمنذ عقد السبعينيات  

في تراجع اليرتقي الى مكانتها بعدها ركنا  حتى اليوم باتت مدخالت كليات التربية والتربية االساسية   
فاذا كانت كليات المجموعة الطبية  من اهداف التنمية المستدامة ..    4اساسيا من اركان اعمال الهدف  

المعدالت اصحاب  التدرج    تقبل  قوانين  باحكام  يشملون  الذين  الثانوية  المدراس  العالية من مخرجات 
بنظر  ،  ويعينون مركزيا   يقوم عليها  البالد ومن  في  العامة  السياسات  تاخذ دورة  أن  االولى  فمن 

في سياسات القبول ) من حيث المعدالت (  ) المجموعة الطبية ( مساواة كليات التربية مع  االعتبار  
الرابع من    عليمهو صنو هدف الت  الثالث    . ألن هدف الصحةسياسات التعيين ) بعد التخرج(.وفي  

المستدامة   التنمية  اختالالت    2030-2015اهداف  وجود  تاثيرا   وفي حال  احداهما سيؤثر  في 
 مباشرا على االخر  

االمر الذي  (   معلماواصبر لجهلك ان جفوت   ..اهنت طبيبه ان  لدائك فاصبر  وقد قيل في االثر : ) 
 واهمية ذلك على البناء التنموي للدولة .يفسر العالقة بين الهدفين 

 

3الهدف 
من اهداف 
التنمية 
المستدامة 

(الصحة) 

4الهدف 
من اهداف 
التنمية 
المستدامة 

(التعليم) 

يف مضمار حقوق اإلنسان ضمن املادة )اثمن عشر( حيتاج التحول الدميوقراطي يف البالد إىل . 8
ترمجة إعالانت احلرايت األكادميية إىل تشريعات لتكون من ضمن احلرايت العامة، إذ ما 
زالت اجلامعات العراقية تفتقد إىل أي صورة من صور اجملتمع املدين يف أرواقها، ال سيَّما يف 
األوساط الطالبية اليت حتتاج إىل فسحة؛ لرفع القدرات يف جمال التفكري املستقل، والتحليل 
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ا حيتاج إىل دراسة وافية تسمح إبطالق احلرايت  النقدي مبا خيدم اخلطاب املدين الصحي15؛ ممَّ
داخل اجلامعة، يضاف على ذلك ضرورة االهتمام ابستقاللية اجلامعات16 يف ضوء مقررات 
إعالن )ليما( للحرايت األكادميية لعام 1988 17، بعدِّه واحداً من أهم ما توصَّل إليه الفكر 
الدميوقراطي من مبادئ؛ لتنظيم اجلامعات يف جمتمع دميوقراطي حر يهدف إىل حتقيق احلكم 

الرشيد. 
على صعيد املادة )اتسع عشر( من الرِّبانمج واملتعلقة ابلعالقات اخلارجية غابت اإلشارة -يف . 9

السلطات  بنْي  التعاهد  يتضمن  الذي  الرشيد  احلكم  إلرساء  ومساعيه  الوزاري  الرِّبانمج  ظل 
الثالث )التشريعية، والتنفيذية، والقضائية(- إىل ما ابت يعرف ابلدبلوماسية الربملانية18 اليت 
تعمل كرافعة ساندة لعمل احلكومة يف جمال العالقات اخلارجية، وملا هلا من أمهية يف تدعيم 
دورة السياسات العامة التشاركية على أن تكون اجلهود لتفعيل هذا النمط الدبلوماسي مقيدة 

ابلقانون، وهتدف إىل خدمة مصلحة الوطن.
اما أخر اآلراء فيتعلق ابلفقرة )اثلث وعشرون( البند أواًل النقطة السادسة اخلاصة بتشريع . 10

ليست  لفرتة  تشريع رصنْي أتخَّر  إىل  الورقة  نظر هذه  الذي حيتاج من وجهة  االحتاد  جملس 
ابلقصرية؛ ملا له من أمهية يف تعادل كفة امليزان داخل السلطة التشريعية اليت أيخذ دستورها 
ابلنظام االحتادي. ويف خضم ما أفرزته التجربة الرِّبملانية والتعددية احلزبية يف البالد من ثغرات 
يف ظل قواننْي للتنظيم احلزيب، والتنظيم االنتخايب حتتاج لكثري من املراجعة والتصويب، ويكون 
الرأي املتحقق لدى هذه الورقة يف أن يُهتمَّ مبشروع القانون املنظم؛ إلنشاء جملس االحتاد ابآليت:

• يكون الرتشيح واالنتخاب على أساس فردي، وغري حزيب، ويكون من ضمن شروط الرتشيح 	
إسهامه الصريح مبا خيدم التنمية املستدامة يف البالد.

• أن تكون العضوية يف اجمللس تطوعية حمضة، من دون أية رواتب، أو َبَداَلت، أو توفري محاايت، 	
ويقتصر املوضوع على التكفل ابإلقامة، والضيافة، والنقل من حمافظات األعضاء وإليها.  

15.https://tinyurl.com/2qcu26ag
16.انظر يف ذلك: عماد الشيخ داود: احلرايت األكادميية )عمان: الدار العثمانية ودار العلوم للنشر ، 2016(.

17.https://tinyurl.com/2gq6w66a
انظر يف ذلك: مداخلة عماد الشيخ داود حول البلوماسية الرِّبملانية يف ندوة بيت احلكمة العراقي السياسة اخلارجية   18

http://www.baytalhikma.iq/News_Details.php?ID=743  :العراقية على الرابط

http://www.baytalhikma.iq/News_Details.php?ID=743
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• مدة العضوية هي أربعة أعوام، على أن يتبدَّل نصفهم كل عامنْي، وأن يكون العضو من غري 	
احلاصلنْي على جنسية اثنية.

• ال مُتَْنح مقاعد إضافية على أساس الكوات النسوية، أو اإلثنية؛ ألنَّ االستحقاقات موجودة يف 	
جملس النواب. 

اخلامتة:
عقب االنتهاء من كتابة عشرة آراء رئيسة مع عديٍد من النقط الفرعية إزاء الرِّبانمج الوزاري 
الذي ورد مفصَّاًل، وفيه عديد من احملاور اليت من املمكن أن ُتْكَتب عليها عشرات اآلراء ملناقشة 
تفاصيله. ال بدَّ من اإلشارة يف خامتة املطاف إىل أمهية أخذ احلكومة العتيدة بنظر االعتبار األسلوب 
السليم والعلمي؛ لبناء دورة انجحة للسياسات العامة، وحتقيق التوزان بنْي القطاعات؛ ألنَّ إغفال 
البدائل للحلول؛  حتليل املشكالت على حنو يعتمد املعرفة عالية املستوى، واالختيار السليم بنْي 

سيجعل الريح تنفخ يف األشرعة مبا ال يشتهي السفَّان، وال السفن.


