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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  وغري  عراقية غري حكومّية،  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف األمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم اإلصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  إلعداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على اإللتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد أبنواعه 

كافة، إدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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يعاين العراق من بعض التحدايت الرئيسة والبنيوية اليت هلا مساس ببناء الدولة ومؤسساهتا  
ومن هذه التحدايت ما يتعلق بقطاع اإلنفاق احلكومي والرتهل الوظيفي العام يف املؤسسات، مما 

يستدعي حتديد طبيعة املشكلة بنحٍو دقيق ووصف املعاجلات املقرتحة هلا. 
اواًل: حتديد املشكل

يعود ضعف األداء احلكومي واهلدر يف املال العام والرتهل الوظيفي وانعدام العدالة االجتماعية 
يف توزيع الدخل الوطين إىل عوامل عدة: 

النظام . 	 الرشيدة، بسبب عدم كفاءة  انعدام احلوكمة  بنيوية هيكلية انمجة عن  عوامل سياسية 
السياسي يف األداء احلكومي وفشل املشاريع التنموية لقيامها على احملاصصة وتوزيع مغامن عوائد 

النفط وعدم اإلنفاق على املوازنة االستثمارية.
عوامل وظيفية اقتصادية انمجة عن ضعف اجلهاز اإلداري يف إدارة املشاريع ألسباب سياسية . 	

كالفصل السياسي وتدخل الكتل السياسية يف إدارة املرافق العامة وانعدام النزاهة والشفافية 
بسبب عدم تنفيذ احلكومة االلكرتونية وضعف األداء احلكومي.

اثنياً: احللول املقرتحة
أ. العوامل البنيوية اهليكلية والسياسية

عوائد  وفرة  مغامن  توزيع  على  القائم  الربملاين  السياسي  النظام  وهي انمجة عن عدم كفاءة 
النفط وهيمنة الكتل السياسية على جملس الوزراء على أساس احملاصصة السياسية ال عن الدميقراطية 

سياسات ترشيد اإلنفاق العام والرتهل
 الوظيفي وإصالح سلم الرواتب

أ.د. زهري احلسين*

* استاذ القانون الدويل العام، مستشار اهليئة الوطنية لالستثمار – جملس الوزراء.
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التمثلية عن الشعب، وملعاجلة هذا اخللل ينبغي اآليت: 
إصالح النظام االنتخايب عن طريق الدوائر االنتخابية املتعددة ال على أساس القوائم االنتخابية، . 	

لغرض إجراء االنتخاابت على أساس املواطنة ال على أساس املكوانت.
الكتل . 	 متثيل  على  تقوم  اليت  املفوضية  من  بداًل  االنتخاابت  على  القضائية  السلطة  إشراف 

السياسية ال على االنضباط العام حتقيقاً للشفافية وثقة املواطن ابالنتخاابت. 
والكشف عن . 	 االقتصادية  اللجان  وإلغاء  العامة  املرافق  السياسية يف  الكتل  تدخل  احلد من 

مصادر متويل هذه الكتل ومنع التجاوز على املال العام. 
العمل على تعديل الدستور حنو النظام الرائسي للقضاء على احملاصصة والفساد واستعادة هيبة . 	

احلكومة وسلطات القانون عن طريق حكومة قوية متثل الشعب ال رؤوساء الكتل السياسية 
وعدم وقوع رئيس احلكومة رهينة بيد هؤالء الرؤساء. وذلك ابالستفتاء مبوجب املادة 6		 من 

الدستور اليت ال ختضع لفيتو ثالث حمافظات. 
تعديل قانون األحزاب السياسية لغرض الكشف عن طرق متويل األحزاب غري القانونية . 	
حصر السالح بيد الدولة واحليلولة دون تدخل اجلماعات املسلحة يف شؤون الدولة واجملتمع.. 6

ب. العوامل الوظيفية 
وهي انمجة عن عدم كفاءة النظام اإلداري واملايل يف إدارة املوارد العامة وضعف االنظباط 
احلكومي. وتتوزع هذه العوامل بني عدم التنسيق بني السياستني املالية والنقدية وابلتايل عدم وضوح 
هوية االقتصاد الوطين املتأرجح بني هيمنة القطاع العام وحماولة دعم القطاع اخلاص من أجل حتقيق 
والفساد، وسنبني ذلك يف  البريوقراطية  وانتشار  اإلداري  اجلهاز  االقتصادية، وبني ضعف  التنمية 

اآليت:
1. التنسيق بني السياستني املالية واالقتصادية. 

املركزي ابلدينار  البنك  إىل  احملتملة ابلدوالر  النفط  بيع عوائد  الوطين على  االقتصاد  يقوم 
والرعاية  املوظفني  مقدمته رواتب  احلكومي ويف  اإلنفاق  لتمويل  للبنك وذلك  العراقي مع عمولة 
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املشاريع  ومتويل  االستثمارية  للموازنة  اتم  يكون  يكاد  غياب  مع  التشغيلية  واملوازنة  االجتماعية 
التنموية، ولغرض إعادة اعمار العراق وحتقيق التنمية االقتصادية ينبغي العمل على مشاركة البنك 

املركزي يف التنمية االقتصادية يف اآليت: 
أ دعم املنتج الوطين إبعادة تشغيل 0	  ألف من معامل القطاعني العام واخلاص عن طريق 	(

تنفيذ القوانني األربعة، وهي التعرفة الكمركية ومحاية املستهلك ومحاية املنتجات الوطنية واملنافسة، 
االستريادات  من  واحلد  اإلغراق  ملكافحة  االستريادي  املنهاج  وتنفيذ  وضع  ينبغي  الغرض  وهلذا 
العشوائية ومتكني املنتج الوطين من املنافسة. ولتحقيق ذلك ينبغي سيطرة الدولة بشكل حازم على 
املنافذ احلدودية بواسطة القوات األمنية ملنع التهريب والفساد وحتقيق العوائد الكمركية لدعم املوازنة 
العامة بتعظيم املوارد. أما منافذ كردستان فإذا مل يتم تنفيذ األمر 		 فأنه ينبغي منه دخول بضائع 
هذه املنافذ إىل السوق العراقية عن طريق سيطرات عسكرية متنع تسرب هذه البضائع ابلتهريب 
والفساد وابلتايل تستعيد الدولة السيادة على املنافذ احلدودية ومنع دخول املخدرات واملواد املمنوعة 

والسلع الفاسدة. 
أ السنوية 	( اخلتامية  احلساابت  وتقدمي  واألداء  الربامج  موازنة  إىل  البنود  موازنة  من  االنتقال 

العام. وهلذا  املال  اهلدر يف  العام ووقف  املالية واإلنفاق  التخصيصات  الفجوة بني  للكشف عن 
الغرض ينبغي تشكيل جلنة مالية اختصاصية إلعداد هذه املوازنة للحلول حمل الطاقم احلايل املتمسك 

مبوازنة البنود. 
أ زايدة نسبة املوازنة االستثمارية 	% سنوايً حىت تبلغ 0	% من املوازنة العامة لغرض متويل 	(

املشاريع التنموية وتوفري فرص عمل ومكافحة البطالة. 
أ ينبغي إعادة 	(  ،Project Management إدارة املشاريع ابلنظر لعدم وجود نظام 

املشاريع  تنفيذ  العقود احلكومية واإلشراف على  الوطين وحوكمة  االقتصاد  اإلعمار إلدارة  جملس 
مبشاركة واسعة للقطاع اخلاص. 

أ أتهيل الشركات العامة بنقل فائض العمالة إىل وزارة العمل والشؤون االجتماعية للتأهيل 	(
وإبرام عقود شراكة مع القطاع اخلاص العراقي واألجنيب لتحقيق إدارة رشيدة للشركات على أساس 

الرحبية وإلغاء األعباء املالية اليت تسببها هذه الشركات لوزارة املالية. 
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أ متليك األراضي الزراعية للمزارعني املنتجني وملشاريع القطاع اخلاص احلاصلة على إجازة 	(
التنمية الصناعية تشجيعاً للمنتجني ومتكينهم من احلصول إىل ائتمان للقروض اليت حيتاجوهنا. 

أ مكافحة االنكماش االقتصادي عن طريق ختفيض سعر الفائدة من جهة وختفيض قيمة 	(
الدوالر من جهة أخرى للحيلولة دون هروبه وهتريبه وتوحيد سعر الصرف ملكافحة السوق السوداء 

واملضاربة ابلدينار. 
أ حصر متويل االستريادات ابالعتمادات املستندية فقط عن طريق مصارف مراسلة رصينة 	(

ومعتمدة دولياً والتوقف عن احلواالت وبيع الدوالر للمصارف اخلاصة وإلغاء عموالته واستخدامها 
لتزوير الواثئق واملستندات وإجازات االسترياد لوقف غسل األموال. 

أ استقطاع الرسوم الكمركية والضرائب من احلواالت املصرفية واالعتمادات املستندية مباشرة 	(
التحاسب وذلك لضمان عوائد ضخمة للموازنة والقضاء على  املالية حلني  كأماانت لدى وزارة 

التهرب والغش الوزاري حلني أتهيل املنافذ احلدودية حتت سيطرة الدولة. 
أ نقل دائرة عقارات الدولة إىل األمانة العامة جمللس الوزراء حلماية املال العام والقضاء على 	(

الفضائيني وتسهيل ختصيص األراضي لالستثمار. ونقل دائرة العقود إىل اللجنة االقتصادية حلوكمة 
التنسيق  دائرة  إدارة  العامة حتت  األمانة  إىل  الواحدة  النافذة  ونقل  الشفافية.  وحتقيق  املناقصات 

احلكومي لتحقيق الفعالية والشفافية وتشجيع االستثمار. 
أ إصدار قوانني الشراكة بني القطاعني العام واخلاص وقانون التحكيم ونظام املناطق االستثمارية.	(

2. احلوكمة اإلدارية 
لغرض إصالح النظام اإلداري واملايل وزايدة كفاءة األداء احلكومي ومكافحة البريوقراطية 

والروتني والفساد ينبغي القيام ابآليت: 
أ تنفيذ احلكومة اإللكرتونية وحتقيق كفاءة وسرعة االداء ومكافحة الفضائيني والعموالت 	(

والرشاوى. 
أ بني 	( الفلكية  الفوارق  على  للقضاء  منها  لكل  موحد  قانون  والتقاعد يف  الرواتب  توحيد 

الرواتب وإلغاء خمصصات اخلطورة والضيافة واالمتيازات اخلاصة حتقيقاً للعدالة االجتماعية وتشجيع 
صغار املوظفني على األداء الوظيفي اجليد ومكافحة الفساد. 
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أ إلغاء الرواتب املزدوجة ورواتب الفضائيني ورواتب العدالة االنتقالية املؤقتة وعدم حتويلها إىل 	(
نظام قانوين دائم لتحقيق العدالة االجتماعية ووقف اهلدر يف املال العام. 

أ وقف التعيينات احلكومية ووقف االستثناءات وتشجيع املوظفني ممن مل يبلغوا سن التقاعد 	(
على طلب التقاعد مقابل مكافئة هناية خدمة مشجعة للقضاء على الرتهل الوظيفي والبطالة املقنعة 

وحتقيق اإلنتاجية يف العمل احلكومي. 


