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أول ا :مقدمة:

بسم هللا الرحمن الرحيم
))رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي((
(طه)28-25 :
صدق هللا العلي العظيم

السيد رئيس ونواب رئيس مجلس النواب الموقر
السادة والسيدات اعضاء مجلس النواب الموقر
اشكر لكم حضوركم ودعمكم واسنادكم واتقدم مع فريقي الوزاري بمنهاج الحكومة القادمة.
تركز هذه الوثيقة على رسم رؤية لعمل الوزارة بدءا ً من عام  2018إلى  2022وما بعدها ،
ووضع منهاج وزاري واضح يحدد األولويات الوطنية والمجتمعية لتلبية أهم المتطلبات
االستراتيجية واآلنية التي يحتاجها الوطن والمواطن .إن هذا المنهاج يمثل اإلطار العام الذي
سيفصل وفقه البرنامج الحكومي  ،بخططه المحددة لكل وزارة وجداوله الزمنية ومؤشرات
أدائه وأدوات قياسها ومستهدفاتها  ،وحوكمة عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة  ،وصوال
لتحقيق األهداف المرسومة.
وقد تمت اإلشارة إلى المدد الزمنية المحددة لكل عنصر من عناصر هذا المنهاج بـ "سريع"
ويعني من  6-3أِشهر  ،و"متوسط" ويعني من  18-7شهرا ً  ،و"طويل" من  48-19شهرا ً
أو أكثر .وسيطلب من الوزارات في الجلسة األولى لمجلس الوزراء الجديد دراسة بياناتها
بسرعة ودقة وعمق لتحديد المدد الزمنية بدقة أكبر والتعهد بالوفاء بها  ،لتوضع ضمن برنامج
وزا ري تفصيلي ينطلق من هذا المنهاج  ،مع اطار عمل لرصد التقدم المحرز وتقييم عمل
الوزارات والهيئات المسؤولة بشكل دورى منتظم.
وقد تمت االستفادة من مسودة البرنامج الحكومي المعدة من قبل األمانة العامة لمجلس الوزراء
والمطورة بالتعاون مع الوزرات المعنية والمدرجة كملحق لهذا المنهاج الوزاري .وستتم
مراجعة هذه المسودة في ضوء هذا المنهاج الوزاري واستراتيجية الحكومة الجديدة وأولوياتها
وبالتعاون مع الوزارات المعنية.
وال يسعنا في الختام اال أن نشكر المرجعية الدينية العليا .وأن نشكر شعبنا العظيم  ،وبقية
المقامات الدينية والمدنية والتي ساعدت في ترشيد العملية السياسية وانضاجها ،ومختلف القوى
السياسية على تضحياتها سواء قبل التغيير او بعده ،مدركين ان العملية الديمقراطية والسياسية
تعتمد على قوى منظمة تساهم اليوم في عملية االعمار والبناء وحماية الوطن والدفاع عنه ضد
االرهاب والمخاطر الداخلية ،كما تدافع عنه ضد المخاطر الخارجية ،تماما كما ساهمت سابقا ً
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في عملية التصدي للقمع واالستبداد .واتوجه بشكر خاص لقوى "سائرون" و"الفتح"
و"النصر" و"الحكمة" العطائي حرية اختيار الوزراء وفق استحقاقاتها االنتخابية وهو ما
ساعد على اختيار العديد من العناصر الكفوءة المستقلة  ،من خالل الترشيح المباشر  ،بعيدا ً
عن المحاصصة المقيتة .كما اشكر بقية القوى االخرى المنظوية تحت لواء كتلتي "اإلصالح"
و"البناء" والكتل الكردستانية وكتل االقليات على تقديم عدد من المرشحين لمواقع استحقاقاتهم
االنتخابية ليتم اختيار من رأيناه األنسب .فجاءت التشكيلة الوزارية من عناصر منتمية وغير
منتمية ميزاتها االساسية الكفاءة والخبرة  ،والقدرة على القيادة واحداث التغيير المطلوب .وإننا
ندرك تماما ً بان هناك كفاءات كثيرة لم تُشرك بسبب التزاحم ليس االا ،وكذلك عدم تكليف
كفاءات كثيرة من وزراء الحكومة السابقة او نواب حاليين تم االتفاق على عدم شمولهم
بالتشكيلة رغبة من الجميع في التجديد ليس االا ،وان هناك نواقص وثغرات ولعل اهمها تمثيل
افضل للمرأة ولبقية أطياف شعبنا ،آملين تجاوز ذلك في مواقع اخرى مهمة ستطرح الحقا ً.
وختاما ً البد من تأكيد النقاط االتية:
 ان النقاط المطروحة في المنهاج الحالي ال تشمل جميع االمور ،بل تعكس اشارات
سريعة لمنهاج الوزارة وفلسفتها المطروحة لنيل ثقة مجلس النواب ،آملين ان تتقدم
الحكومة ببرنامج مفصل منسجم مع هذا المنهج الوزاري المطروح تعده الوزارات
المختلفة خالل االيام الـ  100االولى ،وتلتزم بتطبيقه وتحاسب بموجبه خالل العهد
الوزاري.
 نؤكد باننا لن نتساهل مع اية عملية غير قانونية جرت عند تشكيل الحكومة او بعد
تشكيلها لنيل المواقع او لغرض استغاللها لغير الخدمة العامة ،وذلك مهما كانت اهمية
الشخص والموقع ،وسنتخذ اجراءات فورية صارمة بحق من قام او يقوم بذلك.
 إننا ننوي عدم السفر خارج البالد قبل التأكد من إنجاز المراحل االولى للمهام السريعة
للمنهاج على االقل .كما ننوي الحضور في ميادين العمل والمحافظات المختلفة لنشارك
ابناء شعبنا افراحهم واتراحهم وهمومهم ومشاكلهم وحماسهم ونشاطاتهم.
وهللا ولي التوفيق
عادل عبد المهدي
رئيس مجلس الوزراء
تشرين األول 2018
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ثانيا ا :منطلقات إعداد المنهاج الوزاري
تم اعتماد الوثائق المذكورة أدناه مصادر أساسية في اعداد المنهاج الوزاري :












دستور جمهورية العراق
ورقة "مرتكزات اولية للحكومة القادمة" للسيد عادل عبد المهدي
ورقة مقدمة من بعثة األمم المتحدة (يونامي) حول البرنامج الحكومي
مقترحات البرنامج الحكومي المقدمة من الكتل السياسية
خطة التنمية العراقية 2022 – 2018
رؤية العراق التنموية 2030
خارطة الطريق لتحقيق األهداف اإلنمائية المستدامة لألمم المتحدة 2030
االستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق
خطة إعادة االعمار ،ودعم االستقرار في المناطق المحررة
المبادرة المجتمعية لدعم البرنامج الحكومي
مسودة البرنامج الحكومي المعدة من قبل األمانة العامة لمجلس الوزراء
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ثالثا ا :محاور المنهاج الوزاري
 -1استكمال بناء أسس الدولة التحادية الواحدة ونظامها الجمهوري النيابي الديمقراطي
أ -تفعيل الدستور نصا ا وروحا ا










العمل وفق الدستور نصا ً وروحا ً  ،واستكمال القوانين التي لم تشرع لحد االن والتي
طالب الدستور بها والغاء ما يخالفه .ووضع صندوق خاص باالستفتاء مع كل انتخابات
تشريعية او محلية تجري في البالد الجراء التعديالت الدستورية التي يقرها مجلس
النواب .والتعاون مع السلطة التشريعية والقضائية لتوحيد الفلسفة التشريعية والقوانين
النافذة وفقا ً للدستور ،خصوصا ً المواد االولى فيه في اعتبار العراق دولة اتحادية واحدة
مستقلة ذات سيادة كاملة ،نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي ،وان
الدستور ضامن لوحدتها  ،واعتبار االسالم دين الدولة الرسمي ،ومصدرا ً اساسيا ً
للتشريع ،وانه ال يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكامه ،وال مع مبادىء
الديمقراطية ،او مع الحقوق والحريات االساسية الواردة فيه  ،وهو بلد متعدد القوميات
واالديان والمذاهب.
االولوية للمواطن والفقير والمظلوم واالمي والمرأة واألم والطفل والشاب والشيخ
والمقعد والمريض والعاطل والخائف والمهدد .األولوية للوطن والمواطنة وعمق
االنتماء والنظام والسالم والتقدم والعلم والمعرفة والفضيلة واحترام التنوع واالختالف.
المسؤول هو خادم للشعب وليس فوقه او متسلطا ً عليه  ،والسلطة في خدمة الشعب وال
يمكن أن تقهره وتمارس العنف ضده  ،تمارس سلطاتها باسمه ولمصلحته  ،وهي ليست
ملكا ً لشخص او حزب او طائفة او عشيرة او قومية.
التعاون مع مجلس القضاء االعلى والمحكمة االتحادية الصالح القضاء والمحاكم
واالجراءات واحترام حقوق المواطنين وانصافهم واعطائهم االولوية واحترام حقوق
االنسان شكالً ومضموناً ،وتطبيق نص وروح الدستور في اصدار مذكرات القبض
واالعتقال ومنع التعذيب واالهانة واالحتجاز والسجن خارج االصول القضائية.
تطبيق الباب الرابع من الدستور نصا ً وروحا ً بما في ذلك اختصاص السلطات االتحادية
والحكومات المحلية وواجباتها وحقوقها المتبادلة .وتطبيق المواد المتعلقة بذلك ومنها
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المادتين  105و 106من الدستور ،واللتان تتعلقان بالمشاركة العادلة للمحافظات
واالقاليم في ادارة الدولة االتحادية والتمتع بفرصها المختلفة ،وبعدالة توزيع الموارد
بين الجميع في إطار الالمركزية والتعددية والفيدرالية ،والسعي الجاد والمخلص
والصادق لحل االمور المعلقة.
 اعتماد مبدأ حصول الموافقة بعد مرور فترة زمنية سواء في عالقة الدوائر الحكومية
بالمواطنين ومصالحهم  ،او بالعالقة بين دوائر الدولة ،وبين السلطات المختلفة ،اال في
ما ينص فيه على خالف ذلك ،وذلك لالسراع في المعامالت وعدم تراكم الملفات دون
الحلول المطلوبة.
ب -تفعيل قوانين الوزارات وتعديلها أو سن غيرها
 اصدار "قانون الوزارات" بالتعاون مع مجلس النواب خالل الثالثة أشهر االولى
لتستظل به قوانين الوزارات النافذة بما يمنحها الصالحيات الالزمة ويزيح عنها عوامل
العرقلة والتعطيل .ويشمل "قانون الوزارات" تعريف مهام الوزارات وواجباتها،
وجعلها االساس لعمل الوزارة والوزير ومجلس الوزراء ورئيسه والسلطات التشريعية
والرقابية والقضائية.
ت -إعادة هيكلة مجلس الوزراء
 ترشيق تشكيلة مجلس الوزراء واالمانة العامة لمجلس الوزراء ،وتبسيط آليات العمل
وحذف االعمال والمناصب غير الضرورية أو دمجها.
 وضع آليات وترتيبات لتسهيل وتسريع اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء وفي األمور
المشتركة ولحل التقاطعات بين الوزارات  ،بعد تعريفها وتحديد جهات االختصاص
في كل وزارة لتتخذ قرارات حاسمة وملزمة لجميع األطراف دون إبطاء.
 مراجعة النظام الداخلي لمجلس الوزراء خالل ثالثة اشهر بما يسمح للوزراء بتحمل
مسؤولياتهم والمبادرة وتطبيق قوانين وزاراتهم واتخاذ القرارات بموجبها ،ليتحملوا
المسؤولية كاملة ،وليساءلوا ويحاسبوا وفق ذلك  ،وبما يقلل من الفردنة والشخصنة من
اعلى القمم ألدناها.
ث -تطوير أنظمة الحوكمة بشكل جذري
 يجب ان تكون الحوكمة الجيدة بديالً عن االدارات البيروقراطية المتخلفة السابقة،
واحالل النظم الذكية والحكومات االلكترونية بديالً عن النظم الورقية  ،لتقديم ممارسة
رائدة تحظى باالهتمام االول للمسؤولين لتمكين البالد من تحقيق تقدم حقيقي ومحاربة
الفساد  ،لما توفره النظم الورقية والبيروقراطية من مجاالت فساد في التدخل
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والوساطات غير المشروعة والرشاوى والعراقيل  ،التي تضع الجميع تحت ضغط
الممارسات الخاطئة ونقص الشفافية وضعف المعلوماتية وشخصنة المؤسسات.
 إنهاء العمل بالوكالة السيما وظائف الدرجات الخاصة لفترات مفتوحة وتحديد شروطها
واستكمال استحصال التعيين باالصالة وفقا ً الحكام الدستور والقوانين النافذة  ،خالل
ستة أشهر.
ج -تقوية اللحمة الوطنية
 اعادة النظر بقانون االحزاب واالنتخابات بما يضمن عدالة النظام االنتخابي وانفتاحه
للكفاءات والجمهور الواسع ومستلزمات االصالح والتطور الحضاري.
 حسم الملفات العالقة من موروثات الماضي قبل  2003وبعده ،سواء المتعلقة
باالشخاص او بالممتلكات او بالحقوق العامة ،واقرار نظام ثابت معترف به من الجميع
ينهي الفوضى والتجاوزات ويقر الحقوق العادلة.
ح -التصدي بقوة لمنع سوء استخدام الحريات واإلضرار بالحق العام
 التصدي بقوة لمنع سوء استخدام الحريات والشرعية ووسائل التواصل واالعالم لعودة
النظم الدكتاتورية واالرهاب والكراهية والفتن والعنف واالعتداء على كرامة
المواطنين وحقوقهم االساسية ونشر االكاذيب والتأثير عبر الوثائق المزورة
والمعلومات المدسوسة على سمعة المواطنين وعمل المؤسسات والدوائر والسلطات
والهيئات المختلفة  ،مع التأكيد على توفير الحماية لكل وسائل التعبير التي صرح بها
الدستور باعتبارها حقا ً اساسيا ً من حقوق الشعب.
 -2سيادة النظام والقانون وتعزيز األمن الداخلي والخارجي
هناك امران اساسيان ال فائدة من طرح اي برنامج او خطط ما لم يتم إنجازهما:
األمر األول :إنهاء الفوضى التشريعية  ،بتصفية القوانين وغربلتها لتكون للبالد فلسفة تشريعية
واحدة ،سواء ما يتعلق بقوانين الوزارات او القوانين االخرى النافذة وفق توجه وطني
لالصالح التشريعي الشامل.
األمر الثاني :إنهاء الفوضى العامة وانتشار السالح وكثرة التدخالت من جهات مختلفة مدنية
وشبه عسكرية وعشائرية وخارجية ليعم النظام واألمن وتحمى حقوق المواطنين افرادا ً
وجماعات.
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ال يمكن القبول ال بالدولة العميقة وال بالدول او الدويالت خارج الدولة .هناك دولة
واحدة لكل المواطنين من منتمين وال منتمين.
الشعب هو الجيش الحقيقي للبالد  ،وال يمكن تحقيق االمن الوطني او الدفاع عن البالد
بدون اسناد الشعب ومساهمته وتعبئته على كافة الصعد .ومن صفوف الشعب يتم تشكيل
القوات المسلحة من جيش وشرطة وحشد وبيشمركة واية قوات اخرى تؤسس وفق
القانون والنظام  ،وبكافة فصائلها وصنوفها.
ستحرص الحكومة على بناء وتطوير القوات المسلحة العراقية بما يمكنها من الدفاع
عن سيادة العراق ووحدة أراضيه  ،كما ستعمل على تطوير ورفع كفاءة األجهزة
األمنية من أجل بسط سلطة القانون ومحاربة العصابات المنظمة وكل من تسول له
نفسه االعتداء على المواطنين وممتلكاتهم والمال العام.
ستولي الحكومة اهتماما ً خاصا ً بالخدمات االساسية في البصرة وبقية محافظات الجنوب
والوسط والشمال ،والمناطق المحررة كنينوى ،وستولي الحكومة اهتماما ً ايضا ً لحل
القضايا العالقة مع اقليم كردستان خصوصا ً في قضايا االدارة المالية والنفط والمناطق
المتنازع عليها.
العراق ليس جزءا ً من اية منظومة للعقوبات والحصار خارج الشرعية الدولية وما
يلتزم به وفقها ووفق مصالحه الوطنية .والعراق ليس جزءا ً من اية منظومة تعادي أية
دولة صديقة اخرى يبادلها المصالح والمنافع والمشاريع المشتركة لمحاربة االرهاب
والحالل السلم االقليمي والعالمي .بل العراق ضد االحتالل سواء أكان احتالال للعراق
عندما فُرض عليه او لالراضي الفلسطينية المحتلة ،او الي بلد اخر.
لن يقبل العراق اي عدوان على اية سفارة او بعثة أجنبية .وسيالحق بحزم اية محاولة
من اي طرف للقيام بذلك  ،فهذا استهداف للسيادة العراقية اوال وقبل كل شيء .ونرى
ان هذه االعمال  ،عندما تقع  ،هي اعمال فردية تدينها الحكومة بشدة  ،واذا ثبت لدى
الحكومة ان وراء هذه االعمال دولة او جماعة ما فستعتبر الحكومة ذلك عدوانا ً على
العراق وستتعامل معه على هذا االساس.
ان لجوء معارضين لحكوماتهم ال يمكن ان يتم بدون موافقة الحكومة العراقية .وإذا ما
حصل واستقرت بعض الجماعات الي سبب بطرق غير شرعية فان استخدامها السالح
ضد دولها ال يمكن ان يكون مقبوالً باي حال من االحوال .فالعراق لن يقبل اطالقا ً
استخدام اراضيه سواء من جماعات متنقلة او مستقرة لالعتداء على اية دولة مجاورة.
وستعمل الدولة على منع ذلك بضبط حدودها ومحاربة اي نشاط عسكري خارج إطار
الدولة.

أ -محاربة اإلرهاب
 تكثيف الجهود الرامية الستئصال خاليا االرهاب ومنع عودته باي عنوان او شكل او
اسم .ولهذا الغرض ايالء اهمية خاصة لالستمرار في بناء القوات المسلحة والحشد
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الشعبي والبيشمركة وبقية القوى المتصدية لالرهاب  ،واالصرار على منع اي تشكيل
عسكري او سالح خارج اطار الدولة  ،وتابعية الجميع للقائد العام للقوات المسلحة.
والتعاون مع كل الدول المجاورة والدول الصديقة لتحقيق ذلك وفق اتفاقات ثنائية
وجماعية رسمية.
ب -فرض القانون
 البدء بتاسيس قوة أمنية قضائية قادرة على ضبط النظام العام وتنفيذ القوانين .من خالل
اعادة هيكلة قوات التدخل السريع االتحادية (او غيرها) وتدريبها على الشؤون القانونية
والمدنية والحقوق الواردة في البابين االول والثاني من الدستور لفرض النظام والقانون
في البالد  ،واعتبار ان مكانة المواطن وحقوقه وعزته واحترامه وحرياته مقدمة على
كل شيء ،والوقوف ضد كل المحاوالت التي تحاول الخروج على القانون (البدء
تدريجيا ً خالل ستة اشهر واالنتهاء منها خالل عامين)
 سحب الجيش خارج المدن الى المعسكرات والتوقف عن استخدامه في اعمال هي من
اختصاص الشرطة واالمن الداخلي (سريع)
ت -مكافحة الفساد والهدر العام









معالجة جذور الفساد بتنشيف منابعه من خالل مراجعة منظومة القوانين واألنظمة
والتعليمات والضوابط النافذة والتي تسمح للمفسدين باستغالل الثغرات والتناقضات ،
وإعادة بناء منظومة شفافة وفاعلة تؤسس لبيئة عمل تعزز النزاهة وتحارب الفساد.
مالحقة المفسدين والتضييق عليهم بكافة السبل المشروعة وكشفهم مهما كانت مواقعهم
ومعاقبتهم.
وضع معايير ،و/او تفعيل قوانين وانظمة عمل نافذة  ،للوصول الى مواصفات ومقاييس
واضحة لوصف جميع الوظائف والعقود واالعمال والخرائط والمخططات واالنظمة
واالجازات واالعمال والمنشآت والسياقات والمخالفات والتطبيقات وغيرها  ،بما
يتناسب مع المعايير المعمول بها في اغلب دول العالم .وعدم ترك االمور لالجتهادات
او للفوضى واالبتزاز والفساد ولتطبيقات بالية ومتخلفة لتنظيم الحياة العامة في كافة
الشؤون والمصالح .وليتسنى للمواطنين والمصالح الخاصة والعامة حماية حقوقهم
بعيدا ً عن التالعب وعن المزاجية والرشاوى وتعسف المسؤول او المتحكم والمتسلط
بعناوينه المختلفة( .متوسط)
تمكين مجلس النواب ودوائر الرقابة والنزاهة والمحاسبة القيام بواجباتها ،وفق معايير
واضحة .ووضع جدول زمني إلنهاء كل اشكال الفوضى في عمل الوزارات
والمؤسسات والمصالح الخاصة والعامة( .متوسط)
استيزار وزير منتم ال يعني امتالك حزبه للوزارة وال يعني ان الوزارة ستمثل سياسة
الحزب  ،كما ال يعني تعيين المناصرين والمتحزبين .وان مسؤولية الوزير وفق اليمين
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الدستورية التي ادلى به هي امام مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئيس الوزراء وليس
امام اي طرف اخر.
العمل على إعادة تعريف دور ومكانة ومهام المفتش العام وهيئات الرقابة والنزاهة
والمدعي العام بما يضمن عدم التقاطع وما يضمن فاعلية االجراءات وعدالتها ،بحيث
ال تقتصر على مالحظة الحيد ومخالفة التعليمات والشروط الصحيحة او الفساد فيها
فقط  ،بل اعتبار مهمتها االساسية باالضافة للمهمة االولى هي مالحظة الحيد ومخالفة
نص وروح التعليمات والشروط الصحيحة او الفساد في تعطيل المشاريع وتأخيرها
وفرض المعوقات والتحجج بأمور ال اساس لها تضعفها مما يلغي ما تحققه من نفع عام
للشعب ولالستخدام العام والعمالة ،وغيرها( .متوسط)
ان يقوم مجلس الوزراء بتعريف سياقات محددة وسريعة لحسم قضايا التالعب
بالتعينات او العقود او غيرها ،لتاتي القرارات مدروسة وواضحة وبعيدة عن االرتباك
والتناقضات وملزمة وفق القانون والضوابط الموضوعة والمعلنة لذلك( .متوسط)
اعتماد فلسفة ان االساس هو االجازة والحلة ،وان المنع والتحريم هو االستثناء الذي
يجب ان يعرف بطرق واشكال واضحة  ،والسعي لتطبيق ذلك اينما كان ذلك ممكنا ً
وسليما ً تسهيالً لسير االمور ومنعا ً من العرقلة والتأخير.
السعي لتشريع قانون لمجلس االعمار وتحديث قانون االستثمار وهيئة االستثمار،
فاالستثمار هو الوسيلة االساسية للتخلص من االقتصاد الريعي واالعتماد على النفط ،
والنطالق االقتصاد الوطني الحقيقي والتصدي للبطالة ونقص الخدمات والفقر والجهل
والمرض واالرهاب والسلم واالستقرار االجتماعي.

ث -تعزيز العتماد على األنظمة الذكية واللكترونية
 استخدام االنظمة الذكية وانظمة التعقب والتعريف االلكترونية لتنظيم المرور والسيطرة
على أمنية العربات من حيث االرهاب واالجرام واالقتصاد ،والتخلص من العدد االكبر
من الحواجز والسيطرات العادة الحركة والحياة الطبيعية الى المدن والبالد( .متوسط)

ج -تعزيز العالقات الخارجية مع الجميع بعيدا ا عن سياسة المحاور
 إعطاء االولوية لعالقاتنا االقليمية والصداقة مع جميع دول الجوار ،واالمتناع عن
سياسات المحاور ،فالعراق نقطة لقاء ومصالح مشتركة لجميع دول الجوار والدول
الصديقة في العالم.
 الصداقة مع المجتمع الدولي.
 عدم السماح الي تدخل خارجي بشؤون العراق ،وحل الخالفات عبر تفعيل المشتركات
لضمان حقوق العراق.
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 احترام كافة مواثيقنا الثنائية والجماعية إقليميا ً ودولياً ،وعدم السماح الي طرف داخلي
بالتجاوز عليها.
 عودة العراق لمصاف الدول المتقدمة واستثمار موقعه الديني وارثه التاريخي
والحضاري وامكانياته البشرية والطبيعية لتحقيق التقدم والحياة المرفهة الالئقة به
وبشعبه.
ح -أهم التزامات الوزارات في بداية تشكيل الحكومة
ولتحقيق هذه الرؤية واألهداف االستراتيجية تلتزم الوزارات المعنية بتنفيذ اإلجراءات التالية
ضمن المدد المحددة أدناه ،وتتعهد بتطوير خطط تفصيلية وبجداول زمنية ومؤشرات أداء
واضحة قابلة للقياس  ،ونشرها خالل أول  100يوم من عمر الحكومة.
وزارة الداخلية
(-أ )-تحسين وتسهيل الخدمات األمنية المقدمة للمواطنين وبجودة عالية ،
بما في ذلك:
 فك االختناقات المرورية لتسهيل حركة سير المركبات( .متوسط)
 استكمال العمل في مشروع تسجيل المركبات وإجازات السوق.
(متوسط)
 تحسين وتطوير الخدمات األمنية التي تقدمها مديرية المرور
ومديرية األحوال المدنية والجوازات واإلقامة ومديرية الدفاع
المدني ووضع اآلليات المناسبة لتبسيط اإلجراءات وتقديم
الخدمات األساسية إلكترونيا ً( .طويل)
(-ب )-تعزيز وتطوير قدرات تشكيالت قطاع األمن الداخلي  ،بما في ذلك:
 إعادة تنظيم قوات الشرطة االتحادية لتمكين الوزارة من استالم
الملف األمني( .متوسط)
 بناء قدرات الشرطة المحلية في المحافظات( .متوسط)
(-ج )-ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز المشاركة المجتمعية وحماية حقوق
اإلنسان لتحقيق األمن والستقرار والسلم األهلي
 حصر السالح بيد الدولة وإزالة المظاهر المسلحة من الشوارع.
(متوسط)
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 تقليص السيطرات من شوارع المدن وتقويتها في مداخلها مع
تفعيل أجهزة المراقبة الرقمية( .متوسط)
 تأمين مراكز المراقبة الفيديوية بكل محافظة وربط كاميرات
المحافظات بسيطرة مركزية وربطها بمقر وكالة شؤون الشرطة
(مدى "متوسط" في  3محافظات  ،و"طويل" في جميع
المحافظات)
(-د )-تحسين حركة المرور وسير العجالت
 تفعيل أنظمة المرور وإعادة فرضها( .سريع)
 فتح المنطقة الخضراء وإدماجها في حركة المرور تدريجيا ً
(.متوسط)
 التوسع في فتح المناطق المغلقة في المحافظات تدريجياً،وعودة
الحياة الطبيعية اليها( .متوسط)

وزارة العدل
 ربط جميع دوائر التسجيل العقاري بشبكة االنترنت والوزارة
ومكتب الوزيرشخصيا ً والمفتش العام لتسهيل إجراءات تسجيل
عقارات المواطنيين واعتبار التعطيل المقصود فسادا ً يعرض
مرتكبه الى المحاسبة القانونية( .متوسط)
 اصالح نظام السجون العراقية وفق اعلى المعايير في مجال
االصالح الحقيقي وتدريب السجناء وتأهيلهم للعودة للمجتمع
واندماجهم الصالح فيه( .متوسط)
 اصالح دوائر كتاب العدول باعتماد الحوكمة االلكترونية وانجاز
المعامالت بطرق اسهل( .متوسط)
وزارة الدفاع
 تكليف القيادة العليا في وزارة الدفاع باعداد خطة لتطوير عمل
الوزارة ومن بينها دمج المديريات المتشابهة واحترام السياقات
العسكرية واعادة تنظيم القوات المسلحة وبقية القوى الرديفة لمنع
التقاطعات والواجبات والمسؤوليات( .سريع)
 الحرص في استمرار تسليح القوات المسلحة بأفضل انواع
االسلحة الفعالة التي تناسب طبيعة المعركة في العراق وخصوصا ً
جهود مكافحة االرهاب.
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التكامل مع وزارة الصناعة العراقية في مجال الصناعة الحربية
لتوفير احتياجات الجيش العراقي من االسلحة (االنتهاء من وضع
الخطط والتعليمات بشكل "سريع") .
التوسع في االمن االلكتروني كوسيلة مضافة ودقيقة للجهد
االستخباري الذي يجب ان يكون وفق اسس عالية في التحليل
والمراقبة (تقييم الوضع الحالي وما يمكن انجازه بشكل "سريع")
.
ابعاد القوات المسلحة العراقية عن مراكز المدن وان دخول المدن
لن يكون اال بسبب طارئ وخطير وموافقة القائد العام للقوات
المسلحة (تقييم الوضع العسكري وتقدير المهلة واالجراءات
الالزمة بعد ذلك).
دراسة امكانية البدء بتطبيق برنامج يشجع ويحفز التدريب
الطوعي للعراقيين في سن  22-18في الدفاع عن البالد في امنها
الداخلي والوطني وتشمل اعمال دفاع وحماية وصيانة وبناء
وتهيئة مستلزمات التعبئة عند تعرض البالد لخطر داخلي او
خارجي  ،وتنمية مهارات الشباب بشكل عام .ويمضي المتدرب
فترة تدريب مناسبة تحدد الحقا ً مع اآلخذ بنظر االعتبار ديمومة
الدراسة والعمل وتقليص الكلف ،ويمنح المتدرب بعض
االمتيازات غير المالية كالتخفيضات في أجور وسائل النقل العام
 ،وحمل شارات مميزة  ،وإعطاء أولويات دون غبن االخرين.
االستفادة من الطاقات العظيمة الموجودة لدى القوات المسلحة
للقيام باعمال االعمار واستخدام الطاقات الهندسية والعمرانية
والصحية واللوجستيكية العمار المناطق المخربة ومساعدة
االهالي في تجاوز اوضاعهم الصعبة.

وزارة الخارجية
 تعزيز دور العراق كعنصر فاعل في مؤسسة االمم المتحدة
والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر االسالمي والكثير من
المنظمات االقليمية و الدولية و ان تكون وزارة الخارجية الواجهة
الحضارية التي تمثل العراق بأفضل ما يمكن للعالم وتدافع عن
مصالحه ومواطنيه .
 المساهمة في الحفاظ على امن العراق وتعزيز وحدته وحدوده
وتكامل مجتمعه .
 توسيع مساحة العالقات الدبلوماسية الثنائية والجماعية مع جميع
دول العالم بما يضمن مشاركة المجتمع الدولي في إعادة بناء
العراق وتطوير بنيته التحتية .
(صفحة  15من )121
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المساهمة الفعلية في بناء االقتصاد العراقي وتقدمه ورفاهه
االجتماعي وتشجيع الصادرات السلعية العراقية واستجذاب
االستثمارات والمساعدة االجنبية اليه وزيادة االستثمارات العراقية
في الخارج والسعي لتحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات
وتعريف العالم بامكانيات العراق الراهنة في شتى الحقول
االقتصادية والمعرفية والحضارية والدينية والتراثية واعتبار ذلك
جزءا ً من عمل السفارات يتم محاسبتها عليه سنويا ً( .متوسط)
تحسين ظروف العراقيين في الحصول على تأشيرات الدخول
لجميع انحاء العالم وزيادة عدد الدول التي تسمح للعراقي بالدخول
دون تأشيرة لرفع مستوى تقييم الجواز العراقي (تحقيق نتائج أولية
على مدى "متوسط").
تسهيل منح تأشيرة الدخول لالجانب سواء كانوا سواحا ً او رجال
اعمال او مواطنين عاملين ومقيمين في العراق وفق القوانين
النافذة  ،بغرض دعم االستثمار والسياحة واالعمارفي البالد.
(سريع)
تقديم رؤية متكاملة الستثمار طاقات العراقيين من مغتربين
ومقيمين في الخارج واعتبارهم جزءا ً اصيالً من المجتمع العراقي
ومساعدتهم في التكامل مع وطنهم وتكامل وطنهم معهم( .سريع)

 -3الستثمار األمثل للطاقة والموارد المائية
أهم التزامات الوزارات في بداية تشكيل الحكومة
ولتحقيق هذه الرؤية واألهداف االستراتيجية تلتزم الوزارات المعنية بتنفيذ اإلجراءات التالية
ضمن المدد المحددة أدناه  ،وتتعهد بتطوير خطط تفصيلية وبجداول زمنية ومؤشرات أداء
واضحة قابلة للقياس  ،ونشرها خالل أول  100يوم من عمر الحكومة.
وزارة النفط
 االستمرار في تطوير الطاقات االنتاجية للنفط الخام وانتاج الغاز
الطبيعي او المصاحب والعمل الدؤوب لتقليص حرق الغاز وتوفير
الغاز للكهرباء والمنشئات الصناعية لزيادة الدعم المالي للموازنة
العامة للبالد.
 التعجيل في تطوير وتوسيع طاقة منظومة الخزن والنقل والتحميل
في المنطقة الجنوبية ومشروع حقن الماء من أجل زيادة طاقة
االنتاج والتصدير واستدامتها.
(صفحة  16من )121
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التسريع في زيادة وادامة منافذ تصدير النفط الخام عبر تركيا
واالردن كضرورة استراتيجية واقتصادية.
القيام بدور بنااء وفاعل في منظمة الدول المصدرة للنفط الخام
(أوبك) بما يحقق مصلحة العراق ويراعي مصالح الدول المصدرة
والمستهلكة.
اكمال مشاريع المصافي المتعاقد عليها مع شركات اجنبية من
خالل ضمان حقوق العراق وحقوق الشركات بشكل عادل وسلس
وحسب نسب اإلنجاز( .طويل)
تشكيل فريق هندسي استشاري من الوزارة مختص بتصاميم
المشاريع المختلفة لتعظيم الجهد الوطني مهمته اعداد التصاميم
الكاملة من خالل فريقهم العلمي او من خالل (الهندسة العكسية)
باعتماد تصاميم سبق للعراق أن أنفق عليها مئات الماليين من
الدوالرات وذلك باالختزال للسعات او تكبيرها وحسب حاجة
العراق وطلب المشورة من بيوتات الخبرة العراقية واالجنبية كلما
اقتضت الحاجة( .سريع)
دراسة تقليص مساحات المحرمات النفطية والغازية واصدار
تعليمات واضحة بذلك لغرض زيادة المساحات الصالحة
لالستخدامات االخرى ومنع بور االراضي دون االضرار بالقطاع
النفطي والغازي( .سريع)
التركيز على ايجاد فرص استثمارية ضمن قانون االستثمار
النفطي رقم  64لسنة  2007لبناء مصافي جديدة وان تطلب األمر
تعديل القانون لجذب استثمارات للبالد .
المساهمة بتطوير الصناعات المشتقة كالبتروكيمياويات واالسمدة
وبقية المشتقات النفطية والغازية او المنتجات العرضية كالكبريت
وغيره لتنويع صادرات جديدة غير النفط الخام
مد منظومات الغاز الى األحياء والمجمعات السكنية.
تنفيذ مشروع السيارات التي تعمل على احتراق الغاز .
وضع قانون شركة النفط الوطنية موضع التطبيق بعد ادخال
التعديالت المطلوبة لتالفي بعض الثغرات التي شخصها الخبراء
 ،واصدار االنظمة والتعليمات وفق السياقات القانونية .والسماح
بعمل شركات الوزارة خارج الوزارة بهدف تحسين موقفها
االداري والمالي ونقل خبرتها الى قطاعات أخرى في البالد سواء
كان في القطاع العام أو الخاص.
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وزارة الكهرباء
(-أ)-










قطاع النتاج
العمل فورا ً التخاذ كل التدابير الالزمة لتخفيف وطأة نقص
الكهرباء خالل صيف  2019والدمج بين حلول كلية طويلة األجل
وحلول محلية قصيرة االجل خصوصا ً في المناطق الفقيرة
والمحرومة.
البدء فورا ً ببناء القدرات الكهربائية المحلية لتزويد المناطق االكثر
محرومية وفقرا ً واالكثر نقصا ً بالكهرباء ،وذلك خارج الخطة
الوطنية لتعظيم الكهرباء والطاقة.
تنفيذ خطة شاملة ومتكاملة لزيادة طاقة االنتاج والنقل والتوزيع
وفق أولويات وسياق متدرج ومتصاعد لتحقيق االكتفاء خالل
سنوات الخطة.
متابعة العقود المعدة للتوقيع مع شركات عالمية لزيادة كفاءة وسعة
االنتاج في الطاقة الكهربائية واالسراع بذلك ومراعاة الجانب
التعاقدي لصالح العراق( .سريع)
االهتمام بالطاقة البديلة والنظيفة المتالك العراق طاقات كبيرة في
هذا المجال ،وان يكون هذا االهتمام من اولويات الجامعات
واالكاديميات العلمية العراقية ووزارة الكهرباء والموارد المائية
والنفط وغيرها .وتشجيع اللجوء الى الغاز والطاقة البديلة والنظيفة
تماما ً اينما امكن ذلك .والسعي الضافة ( )1000ميكا واط من
الطاقة النظيفة (الشمسية وغيرها) في نهاية السنه الثانية من عمر
الحكومة وبمعدل ( )500ميكا واط لكل سنة وتعتبر هذا مشروعا ً
رياديا ً ) (pilot plantثم يصبح سياقا ً متبعا ً للسنين القادمة لوقف
التلوث وللحاق بركب العالم ولتنفيذ اتفاقات المناخ( .يبدأ التعاقد
بشكل "سريع").

(-ب )-قطاع نقل القدرة
 اكمال نواقص نقل القدرة الكهربائية بالتواكب مع التطور الذي
يحصل في منظومة االنتاج وذلك باضافة خطوط نقل وخطوط
احتياط لمنع انهيار الشبكة المفاجئ في المحافظات المختلفة.
(متوسط  -طويل)
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 اعداد نظام عملي لتقليل الهدر الحاصل في نقل الطاقة الكهربائية
على ان يبدأ التخفيض منذ السنة االولى وهكذا لبقية السنين األربع.
(يبدأ البحث وتقديم الدراسة بشكل"سريع")
 تقليل مسافات محرمات نقل الطاقة لمسافات معقولة وذلك لزيادة
المساحات الزراعية ولمنع حرمان المواطنين من استغالل
اراضيهم بالشكل االمثل ويشمل المنشأت الزراعية والصناعية
ومواقع الخزين التجاري وتعرض المحددات للدراسة.
(-ج )-قطاع التوزيع
 اكمال نواقص شبكات التوزيع المنتشرة في المحافظات كافة
 اعتماد العدادات الذكية وعبر البطاقات االلكترونية بما يسمح
بالسيطرة على الجبايات وعدم التالعب بالتوقيتات او مدد الفواتير
 ،مما يضاعف احيانا ً من االسعار ،وكذلك تحميل المقتدرين
والمغالين باستخدام الكهرباء بدفع كلف اعلى ،وتقليلها عن ذوي
الدخل المحدود او حتى منحها بشكل مجاني لمن هم تحت خط الفقر
بحسب البيانات( .سريع)
 تخفيض اجور الكهرباء لالستخدام الصناعي والزراعي وربط
هذا التخفيض بالزيادة الحقيقية لالنتاج ،وذلك لدعم قطاعات
االنتاج الحقيقية ولرفع القدرة التنافسية لمنتجاتنا الوطنية( .سريع)
وزارة الموارد المائية
 اعادة النظر بالسياسة المائية للعراق والحرص على مفاوضة
الدول المتشاطئة لحماية حقوق العراق ،ووضع بدائل ناجحة لشحة
المياه من خالل دراسة يقدمها خبراء وبيوت الخبرة الوطنية
والعالمية( .سريع)
 البدء بمشروع تبطين القنوات المائية الفرعية باستخدام المعدات
والمكائن المعطلة حاليا في مخازن وشركات وزارة الموارد
المائية وذلك لتقليل الهدر وترشيد استهالك المياه أو االستعاضة
عنها باألنابيب.
 وضع خطة باألرقام لشمول االراضي الزراعية بمعدات الري
الحديثة لضمان انتاج زراعي وفير واقراض المزارعين لهذا
الغرض وبالتكامل مع وزارة الزراعة وبطريق مشترك واحد
(تقدم هذه الخطه على مدى "سريع" وتطلق للجمهور كالتزام من
وزير الموارد المائية للشعب العراقي).
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 السعي لزيادة الخزين المائي للبالد وتوفير مصادر اضافية من
المياه من مصادر اخرى  ،كالمياه الجوفية  ،ورطوبة الهواء ،
واعادة تدوير المياه  ،واستخدام المياه المالحة في زراعات
واحتياجات تتناسب مع هذه المياه.
 كري االنهر من قبل القطاع العام وفق خطط مدروسة .والسماح
للشركات باالستثمار في هذا المجال كما كان عليه االمر قبل عقود
طويلة في العراق .ومنح المزيد من االجازات للقطاع االهلي لكري
االنهر والقنوات مقابل استثمار الطمى و"الزميج" الذي توفره هذه
العملية.
 العمل الجاد والسريع بالتعاون مع وزارة الصحة والبيئة والبلديات
النهاء رمي النفايات في االنهار والترع واختالط المياه الثقيلة
والمالحة والملوثة بالمياه الجوفية او الصالحة للشرب واالستخدام
السليم ،والتقليل من امتداد اللسان الملحي في شط العرب وفق
الدراسات التي اعدتها وزارة الموارد المائية وتحديثها لتلبية
التحديات المتزايدة  ،وصوالً لحل حاسم وواضح لهذه المشكلة
كأولوية خاصة( .سريع)
 -4تقوية القتصاد:
تعزيز مبدأ "صنع في العراق" ،ومشاريع بـ" ايد عراقية" ،وتقليل االستيراد عبر سياسات
"بدائل االستيراد" وتشجيع الصادرات  ،واستعادة الثقة بانفسنا وخبرائنا وجامعاتنا لتنفيذ
المشاريع بطاقات عراقية مع االستعانة كلما اقتضت الحاجة بالخبرات الوطنية او االجنبية
وذلك الستثمار خريجينا وشب ابنا والعاطلين عن العمل ولتطوير خبراتنا واقتصادياتنا وتقليل
التبعية للخارج .لذلك ستسعى الحكومة الن تكون المساهمة عراقية بدءا ً من التصاميم االولى
مرورا ً بتنفيذ المشاريع وصوالً الى انجاز المشاريع ،وان االساس هو عراقية المشاريع وان
االستعانة بالخبرات االجنبية وتسهيل ذلك تبقى ضرورة لتحقيق اعلى معايير النوعية والجودة
وعند نقص الخبرات الوطنية لتحقيق االمر.
أهم التزامات الوزارات في بداية تشكيل الحكومة
ولتحقيق هذه الرؤية واألهداف االستراتيجية تلتزم الوزارات المعنية بتنفيذ اإلجراءات التالية
ضمن المدد المحددة أدناه ،وتتعهد بتطوير خطط تفصيلية وبجداول زمنية ومؤشرات أداء
واضحة قابلة للقياس  ،ونشرها خالل أول  100يوم من عمر الحكومة.
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اعادة النظر بفلسفة الموازنة العامة للبالد وتحويلها من متوالية
عددية الى ارقام تقابلها اهداف تنموية واضحة ذات نواتج
ومردودات اقتصادية واجتماعية وسياسية ("سريع") والعمل ان
تكون موازنة  2020موازنة مشاريع واداء والسعي لتقديم
حسابات االرباح والخسائر والحسابات الختامية بدءا ً من سنة
.2019
االنتقال الى الحوكمة االلكترونية بشكل كامل( .طويل)
االنتقال من فلسفة ان االقتصاد هو مجرد تعظيم موارد الخزينة
والحصول على القطع االجنبي الى ان االقتصاد هو اوالً تعظيم
الموارد الوطنية والناتج الوطني االجمالي وتعزيز دور العملة
الوطنية ومحاربة البطالة والغالء وانتشال الشعب من الفقر
والجهل والمرض والخوف .فكم من ضريبة او مورد للخزينة هو
ضرر على االقتصاد الوطني ،والعكس ليس صحيحا ً اطالقا ً.
فاالولوية لالقتصاد الوطني وتحسين شروط عيش المواطنين
وعدم االكتفاء بزيادة موارد الخزينة على حساب تراجع االقتصاد
الوطني وقطاعاته الحقيقية.
اعتماد الجباية االلكترونية للضرائب من خالل فرض نوافذ البيع
االلكتروني لجميع المكلفين بدفع الضرائب واعتماد توصيف
الضريبة العادلة و"ال ضريبة بال خدمات" (متوسط) .ودراسة
امكانية تعاون شركات النقل في استيفاء الرسوم الجمركية تسهيالً
للمعاملة في نقاط الحدود وتطويقا ً للفساد وتسريعا ً للوقت.
تطوير النظام المصرفي العراقي وتعزيز ثقة المواطنين به ،
وتحويل المصارف الى وظيفتها االساسية وهي االقراض من اجل
التنمية بفوائد أو أرباح معقولة عن الفائدة المعتمدة من البنك
المركزي العراقي وحسب طبيعة المخاطر المتعلقة بكل عملية
اقراض ،واعتماد ان المصرف الذي ال يساهم في االقراض بنسبة
محددة من رأس ماله االسمي او ال يقدم تسهيالت مصرفية تساعد
في التنمية البشرية واالقتصادية يفقد معناه كمصرف مما يتطلب
موقفا ً محددا ً ازاءه من البنك المركزي( .متوسط)
المصارف عتلة التنمية والواسطة االساسية لحشد رؤوس االموال
الوطنية واالجنبية ليتسنى تمويل المشاريع في شتى المجاالت .وان
عمالً اساسيا ً يبقى مطلوبا ً للنهوض بالقطاع المصرفي بجناحيه
العام والخاص .واهمية وزارة المالية والبنك المركزي العراقي في
دعم المصارف والرقي بمستوياتها لتستطيع القيام بدورها في
التنمية وعدم االعتماد في وجودها على عمليات مزاد العملة
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وصرفها .وما لم تنجز هذه المهمة فان االختناق سيستمر كسمة
اساسية لالقتصاد الوطني.
السعي لالنتقال من اقتصاد العملة الورقية الى اقتصاد العملة
الرمزية وااللكترونية ،والسعي لسحب االموال المجمدة حاليا ً
خارج الدورة المصرفية وادخالها الى الدورة بتقديم الحوافز
والضمانات لتحقيق هذا الغرض .والسعي لتحريك االموال
المجمدة في المصارف الحكومية واالهلية لغرض تنشيط شتى
النشاطات االقتصادية والمجتمعية.
تقييم كيفية تسديد مستحقات المقاولين خالل مدة  3اشهر لاليفاء
بحقوق المواطنين ولتنشيط القطاع الخاص وتشجيعه على انجاز
الكثير من المشاريع المعطلة.
مراقبة الدين الداخلي والخارجي والحيلولة دون تجاوزه مستويات
معينة ،وربط الديون الداخلية والخارجية بالمشاريع االستثمارية
والمولدة للقيم والثروات وعدم استخدامها لالغراض االستهالكية
او لالغراض التشغيلية للموازنة اساسا ً
االنسجام مع السياسة الجديدة لتوزيع االراضي على المواطنين
وكذلك تشجيع تحويل االصول واالموال والموجودات المجمدة
والميتة الى اصول متحركة وناشطة ومولدة للقيم والثروات.

وزارة الزراعة
 العمل جديا ً على التخلص من مفهوم االراضي االميرية الموروث
من النظم العثمانية السابقة  ،وملكية الدولة بشخص وزارة المالية
وبقية الوزارات لمعظم اراضي البالد  ،وتشريع قانون يحفظ
الملكيات الزراعية والحيازة واالجارة واالستثمار النهاء الفوضى
الحالية في ملكيات وحيازات االراضي التي تثير منازعات كبيرة
 ،وتمنع تطور الزراعة والتربية الحيوانية وتطور الحياة الريفية.
وتوزيع االراضي بأسعار رمزية او حتى مجانية عبر احياء مفهوم
"االرض لمن احياها" واحياء االراضي الموات .وتوفير
التسهيالت المصرفية والتعاونية لتمويل الدورات الزراعية
والحيوانية  ،ودعم الزراعة اساسا ً بدعم المخرجات الزراعية
واعتبار جميع ذلك من اهم مقومات النهضة الزراعية المرتقبة.
(تشريع القوانين والتعليمات خالل العام االول ،والبدء بالتطبيق
طوال فترة العهد الوزاري).
 توسيع تجربة القرى العصرية من خالل توفير القروض الميسرة
للمزارعين في عموم العراق والعمل خالل مدى "متوسط -
طويل" على بناء عدد من القرى العصرية المجاورة لمزارع
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نموذجية زراعية وحيوانية في عدد من المحافظات لتكون مثاالً
وقدوة لتشجيع عصرنة الحياة الريفية والقروية وتنشيط الزراعة
والثروة الحيوانية والصناعات القروية والمحلية.
 تشجيع االستثمار الزراعي والحيواني بتوفير القروض المناسبة
بدون فائدة او بتحمل الدولة لفوائدها بضمان االنتاج وزيادة
استخدام االنتاج الوطني في تلبية احتياجات السلة الغذائية وتقليل
االستيراد وتوفير مفردات البطاقة التموينية.
 تشجيع الزراعة الحديثة وتطويرها ودعمها بالقروض السيما
البيوت البالستيكية والزراعات التي تقاوم انواعا ً معينة من
الملوحة والمياه  ،والطرق التي تستخدم الدورة المائية بدون تربة
 ،وغيرها من انماط باتت تسد الحاجيات في الكثير من البلدان
االخرى وتساعد على التصدير( .متوسط)
 اعداد خارطة للمحافظة على المنتجات الزراعية والحيوانية ذات
الشهرة المحلية والعالمية والمهيئة لالستهالك المحلي وللتصدير
باسعار مجزية وتشجيعها بما يناسب دعمها وحمايتها ومن ذلك
التمور والرز العنبر واالغنام ،الخ( ..سريع)
وزارة التجارة











دراسة وضع البطاقة التموينية ومفرداتها والشرائح االساسية
المستفيدة منها بما يحسن من نوعية المواد ومنع اي فساد او هدر
وتقليل االعتماد على الخارج لتوفير العديد من مفرداتها( .سريع)
تسهيل اجراءات منح إجازات تأسيس الشركات باشكالها المختلفة
 ،مع استثناء ما يستوجب موافقات خاصة  ،وعرض الشروط
المطلوبة لتاسيس المشاريع ليقوم صاحب المشروع بتوفيرها
ولتصبح االجازة ُمقرة من حيث االساس ان توفرت هذه الشروط.
تكون منح اجازات االستيراد والتصدير لتصنيف واحد من السلع
والغاء التكرار واالكثار من التعقيد في تعريف االجازات لتقليل
الهدر في الزمن وحماية التجار العراقيين من الفساد
والبيروقراطية .
منع ازدواج الرسوم على التجار لغرض االبتزاز .
التكامل مع ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لفحص وتدقيق
الرسوم التي تفرض على التجار واصحاب المهن الكبار والصغار
من قبل الغرف التجارية( .سريع)
فتح نافذة الكترونية تخاطب الشركات المنتجة التي يتم االستيراد
منها للعراق بغرض تدقيق المنشأ ومواصفات البضاعة وتقرير
فحصها في بلد المنشأ ويمكن لوزارة التجارة ان تأخذ عينة من اي
(صفحة  23من )121

المنهاج الوزاري2022-2018 :

بضاعة مشكوك بها وفحصها من قبل شركة فاحصة داخل العراق
على ان ال يتم حجز البضاعة وتلفها في المخازن عند المنافذ
الحدودية( .سريع)
وزارة الصناعة












تحويل االصول الجامدة الى اصول متحركة من خالل عرض
المنشأت المتوقفة او الخاسرة وطرحها للمشاركة واالستثمار او
البيع للمواطنين العراقيين وتحويلها الى شركات مساهمة رابحة
يملكها الشعب بشرط تشغيلها واستيعاب العاملين المنتجين فيها
وتحقيق سعات انتاجية تحدد حسب حاجة السوق المحلية كمرحلة
اولى والتصدير كمرحلة ثانية( .متوسط)
دعم الصناعة الحربية وتحديد قدراتها االنتاجية وحسب حاجة
قواتنا المسلحة ومتطلبات العراق االمنية ومقارنة اسعار منتجاتنا
بمثيالتها المستوردة وبنفس الدقة والكفاءة وتقديم دراسة بهذا
الصدد( .سريع)
تقديم دراسة لعدد المصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي
يمكن للقطاع العام او الخاص او مشاركة بناءها خالل العام االول
على ان تقدم تسهيالت مصرفية ميسرة كبقية المشاريع حسب نوع
المشاريع وحجمها واهميتها( .سريع)
توحيد شروط وامتيازات مديرية التنمية الصناعية وقانون
االستثمار العراقي رقم  13لسنة  2006وتطويرها وتسهيلها
لصالح المستثمر المنتج الذي يوفر صناعة عراقية وتحقيق شعار
"صنع في العراق" و"صنع بايد عراقية"( .تقدم المقترحات بشكل
"سريع").
منح االراضي لالغراض الصناعية مجانا ً او باسعار رمزية
وتحدد مساحتها بحسب حاجة المشروع وبالتكامل مع وزارة
االسكان واالعمار وهيئة االستثمار الوطنية .
فتح الباب لالستثمار الخارجي في مجال الصناعات التحويلية
والصناعات الثقيلة واستقدام الماركات العالمية لتصنع منتجاتها
جزئيا ً او كليا في العراق .

وزارة العمل
 تطوير قاعدة بيانات دقيقة عن العراقيين او العوائل التي تعيش
تحت خط الفقر بغرض شمولهم بالرعاية االجتماعية والقروض
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وتأسيس المشاريع الصغيرة وتوفير دعم الدولة المستحق لهم في
االسكان والعمل والكهرباء الرخيصة( .سريع)
 التأسيس لمشروع تشغيل الشباب وتشجيعهم على تأسيس شركات
صغيرة ومتوسطة وتقديم تسهيالت مصرفية ميسرة بهدف الحد
من البطالة والمساهمة في التنمية الشاملة للبالد .يباشر العمل فيه
بشكل "سريع"
 تأهيل وبناء ودعم مراكز التدريب المهني التي تعلم المهن
والحرف المطلوبة في سوق العمل والمجتمع.
 شمول جميع المواطنين العاملين في القطاع العام أو الخاص بنفس
الحقوق واالمتيازات من حيث التقاعد والضمان وتوزيع االراضي
شريطة مساهمة المواطن باالستقطاعات المناسبة وفق القواعد
المشرعة.
 -5الخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية
أهم التزامات الوزارات في بداية تشكيل الحكومة
ولتحقيق هذه الرؤية واألهداف االستراتيجية تلتزم الوزارات المعنية بتنفيذ اإلجراءات التالية
ضمن المدد المحددة أدناه ،وتتعهد بتطوير خطط تفصيلية وبجداول زمنية ومؤشرات أداء
واضحة قابلة للقياس  ،ونشرها خالل أول  100يوم من عمر الحكومة.
وزارة التخطيط
 إعادة النظر بدراسة الجدوى االقتصادية والفنية واالجتماعية التي
تقدم من قبل الدوائر المختلفة للمشاريع المعدة ضمن الموازنة
العامة للبالد وجعلها دراسة حقيقية ال تخضع للمجاملة لالطراف
السياسية واالجتماعية او الهداف ليس لها عالقة بالتنمية
الشاملة(.سريع)
 التكامل مع وزارة المالية في تحقيق التنمية الشاملة من خالل
االرقام التي تتضمنها الموازنة العامة للبالد وتشجيع نشاطات
القطاع االهلي الخاص ،وتطوير عمل الوزارة كليا ً لتلعب دورها
في التخطيط االستراتيجي الكلي والجزئي ،والسعي الن تكون
الموازنة االستثمارية لعام  2020موازنة مشاريع وأداء( .يتم تقديم
تقرير نهائي بشكل "سريع").
 حسم موضوع آالف المشاريع االستثمارية المعطلة والمنفذة جزئيا ً
والتي تتجاوز قيتمها ترليونات الدنانير.
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 اعادة النظر بشروط احالة المقاوالت واعتماد عوامل محدده غير
قابلة للتأويل لغرض منع الفساد واالتفاق المسبق مع الفاسدين.
(سريع)
 اعادة النظر بتصنيف الشركات واعتماد معايير محددة تشمل
كفاءة الشركة ومالءتها المالية وخبراتها وتاريخها ومجالس
ادارتها ،وغير ذلك( .سريع)
 تخفيض رسوم تصنيف الشركات بنسب تسمح بتنشيط حركة
السوق ولتحسين بيئة االعمال وتسهيل االجراءات المعقدة الحالية.
(سريع)
وزارة التربية










االستمرار بتطوير المناهج بما يسهم في بناء جيل متعلم  ،رفيع
المستوى خلقيا ً واجتماعيا ً وعلميا ً ومعرفياً ،محبا ً لالخرين ونابذا ً
للعنف والتطرف والعنصرية .وادخال الحاسوب والبرامج
المتطورة للرقي بمستوى التربية والتعليم.
القيام بدورات التطوير ضمن مفهوم التعليم المستمر للهيئات
التعليمية اثناء فترة العطلة الصيفية لكي يتم رفدهم وتطويرهم
ضمن مفاهيم حديثة لنواكب حركة التقدم العالمي( .متوسط)
العمل على اعتماد مبدأ شراء المقعد الدراسي ودعم القطاع االهلي
في افتتاح مدارس ومعاهد اهلية مستوفية الشروط والتنسيق
والتكامل بين التعليم الحكومي واالهلي والخصوصي لرفع مستوى
التعليم في البالد (البدء بشكل "سريع")
تشجيع القطاع الخاص لبناء المدارس وفق تصاميم معدة وشروط
تربوية وعلمية متكاملة علمية تضعها وزارة التربية .على ان توفر
الدولة االرض المناسبة  ،وتقدم التسهيالت المصرفية لفترة طويلة
االمد وبمدة امهال مناسبة وبفائدة أو أرباح مخفضة وتتحمل الدولة
تسديد ثمن للمقعد الدراسي بموجب عقد بين الطرفين بما يشجع
القطاع الخاص لمساعدة الدولة في تلبية حاجة التربية في البالد.
تستمر وزارة التربية بإنجاز المدارس بمعدالت يشترك فيها
القطاع العام والخاص لالنتهاء من ازمة المدارس خصوصا ً فيما
يخص تزاحم اكثر من مدرسة في بناية واحدة او االعداد الكبيرة
في الصف الواحد او توفير كافة المستلزمات لمدارس عصرية
حديثة بشكل عام في كافة مراحلها خالل فترة السنوات االربع
القادمة.
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وزارة التعليم العالي










اعتبار دخول الجامعات العراقية في التصنيفات العالمية كهدف
وكمؤشرلجودة التعليم العالي في العراق ويجب ان يقدم كل رئيس
جامعة جدوال زمنيا محددا لدخول جامعتة في احد التصنيفات
المهمة العالمية.
اعتماد توأمة حقيقية للجامعات العراقية مع الجامعات العالمية
المهمة من خالل الدراسة والتدريب المشتركين وتبادل وسائل
االختبار ومخرجات البحث العلمي المشترك وغير ذلك من االمور
الجوهرية .
تقدم الوزارة خططها لخفض الترهل واشاعة االجواء االكاديمية
واالبحاث والحياة الجامعية ورفع المستويات العلمية والسعي
للتعاقد مع الدولة او الشركات النجاز اعمال ("متوسط").
التشجيع على تأسيس الجامعات االهلية بمعايير وجودة عالمية
وتشجيع التعليم الموازي في الجامعات وادخال التعليم عن بعد،
ووضع الجامعات الحالية تحت االختبار سواء لرفع المستوى او
إللغاء اجازة الجامعات غير الجادة والتي تستهدف اصدار
الشهادات بدون مقومات علمية جامعية ،وان تظهر الخطوات
االولى على المدى "المتوسط".
تشجيع االستثمار في توسيع الكليات الحكومية ورفع مستوياتها
العلمية واالكاديمية من قبل القطاع الخاص العراقي واالجنبي او
الجامعات االجنبية بحيث تصبح للكلية او الجامعة الحكومية نظيرا ً
مساعدا ً لتحسين الوضع التعليمي وتوفير النفقات من خارج موازنة
الدولة .وان تظهر النتائج االولى لهذه المساعي بشكل "سريع".

وزارة الصحة
 المباشرة فورا ً بتقييم الوضع الصحى واالمن الصحى في العراق
ودراسة الفجوات الراهنة والتحديات التى تواجه النظام الصحى
باالستناد الى أفضل البيانات المتاحة ووضع صيغة متقدمة للسياسة
الصحية واعتماد سياسات تمويل صحى منصفة وخطة عمل
متكاملة للوصول الى تغطية صحية شاملة وخدمات عادلة لكل
المواطنين بغض النظر عن امكاناتهم المادية( .سريع)
 تعزيز النظام الصحى العراقى عن طريق التصدى لمواطن
الضعف فى مقوماته االساسية وخاصة التمويل والقوى الصحية
العاملة و توفير االدوية واللحاقات والمستلزمات والتكنولوجيات
االساسية وجودة الخدمات الصحية( .متوسط)
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االسراع بتقييم الوضع الصحى للنازحين وتحسين الخدمات
الصحية لهم وااللتزام باولوية اعادة بناء المراكز الصحية
للمحافظات التى تضررت خالل االحداث والعمليات العسكرية.
(متوسط)
تعزيز قدرات وزارة الصحة والقطاع الصحى على صياغة وتقييم
السياسات والخطط المسندة بالبينات ووضع التشريعات والضوابط
وتقوية الموارد البشرية الالزمة لذلك وخاصة فى مجال الصحة
العامة واختصاصتها ومكافحة االمراض والرعاية الصحية
االولية واالدارة وتقوية نظم المعلومات الصحية ورصد وتقييم اداء
النظام الصحى والمؤسسات الصحية (طويل).
اعتماد انظمة واساليب وضوابط عالمية رصينة فى توفير االدوية
واستيرادها على اسس الفعالية والسالمة والجودة لحماية ارواح
المواطنين وصحتهم من عبث الفساد والغش في هذا القطاع
الحيوي
المباشرة فورا ً الكمال بناء وتجهيز المستشفيات المتوقفة في
المحافظات لينتهي العمل ببعضها فى اقرب وقت ممكن (سريع) ،
والباقي سينجز مباشرة بعد ذلك (متوسط  -طويل)
تعزيزاسهام القطاع الخاص وتنظيمه بما يضمن الجودة ويحول
دون الممارسات غير المالئمة وتحفيزه لالضطالع بدور اكبر فى
التنمية الصحية و تشجيع المستثمرين فى انشاء المراكز الصحية
والمستشفيات وفق الشروط المحددة في وزارة الصحة والمعايير
العالمية والعمل على زيادة عدد االسرة ومستلزماتها وفق خطة
علمية مدروسة.
العمل مع كل القطاعات الحكومة المعنية للتصدى للمخاطر
الصحية السلوكية واالجتماعية والبيئية من اجل تحقيق مستوى
صحي يوازى االنجازات التى تحققت في الدول المتقدمة بما فى
ذلك العمل على ضمان جودة مياه الشرب ورصدها وفى مجال
سالمة االغذية والصحة البيئية واعداد النظم الصحية لمواجهة
االزمات وتعزيز قدرتها على استعادة حيويتها فى الطوارئ
المعقدة.
العمل بتنسيق متكامل مع وزارة التعليم العالى والمؤسسات
التعليمية المختلفة على دراسة االحتياجات االنية والمستقبلية
للموارد البشرية فى المجال الطبي والصحى واعداد وتنفيذ خطة
شاملة تستجيب لالستراتيجية الصحية الوطنية واهدافها.
استخدام وحدات المعالجة البيولوجية للمياه الثقيلة وجعل هذا أألمر
شرطا ً لبناء أو استمرار اي مستشفى او مصنع وذلك للتخلص من
النفايات والمحافظة على جودة مياه النهر .
(صفحة  28من )121
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وزارة النقل











انجاز ميناء العراق الكبير عن طريق االستثمار المباشر وان تعذر
عن طريق شراكة عراقية اجنبية خالل المدة التي ستقتضيها
الدراسات الفنية للمشروع وبجدول زمني يتم تدقيقه كل ثالثة اشهر
وبمراحل متعددة وانجاز اعمال ميناء العراق الكبير .
اكمال اعمال ومتطلبات المطارات الجاهزة للعمل مثل مطارات
الناصرية وكركوك والكوت والموصل ودراسة الجدوى
االقتصادية واالجتماعية الفتتاح مطارات في باقي المحافظات
لتسهيل امور النقل الداخلي والدولي( .تقديم رؤية بشكل "سريع").
زيادة االعتماد على السكك الحديدية وادخال تحسينات جوهرية في
الشبكة الحالية بما يخفف عن النقل البري سواء للركاب او للبضائع
لفك االزدحامات والحوادت على الطرق والتوقف عن االضرار
بالطرق بسبب االحمال الثقيلة  ،وانجاز المرحلة االولى من
مشروع القطار السريع باالتفاق مع كونسورتيوم عالمي لتحقيق
تكنولوجيا متقدمة مطبقة عالميا ً  ،وتقدم الخطط المطلوبة بشكل
"سريع" من بدء اعمال الحكومة  ،ليتم التعاقد واالستثمار قبل نهاية
العام االول.
اكمال طريق المرور السريع الحالي وتأهيلة بالتكامل مع وزارة
االسكان واالعمار والبلديات ويكون التأهيل خالل سنة واحدة
وثالث سنوات الكمال المقاطع غير المنفذه كليا ً او جزئيا ً .
انجاز المسار المصمم لطريق المرور السريع الممتد من بغداد
وصعودا ً الى كركوك واقليم كردستان.
تحويل شركة الخطوط الجوية العراقية الى شركة رابحة بمعدل
مثيالتها االجنبية وبجداول محددة تبدأ بوقت "عاجل" ،وبالشراكة
مع شركات اجنبية ومحلية وفق النماذج العالمية الناجحة.

وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات
 بناء مصانع تدوير النفايات في جميع المدن العراقية الغراض
الطاقة او التدوير او استخالص سلع جديدة وتحويلها من مشكلة
مزمنة الى مشروع رابح  ،يحافظ على البيئة وجمالية المدن ويمكن
اعتماد اسلوب االستثمار المباشر او البناء بطريق المقاولة ثم
التشغيل من قبل القطاع الخاص.
 التعاقد باسرع وقت مع احدى الشركات العالمية الكبرى النجاز
مشروع تحلية مياة البحر في البصرة على ان تنجز بجداول زمنية
(صفحة  29من )121
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واضحة  ،ويعكس نفس االمر على المحافظات الجنوبية االخرى
التي تعاني من ملوحة المياه بشكل اقل.
انجاز طرق حلقية لمدن العراق الكبيرة )(RING ROAD
وبجدول زمني واضح ومن ذلك اكمال الطرق الحلقية المتوقفة
وغير المكتملة ومنها الطريق الحلقي السريع للعاصمة بغداد.
(طويل)
البدء ببناء وحدات سكنية تقلص بشكل واضح الفجوة بين العرض
والطلب وتوزيعها على العوائل المسجلة تحت خط الفقر في
سجالت وزارة العمل والشؤون االجتماعية والتي ال تمتلك دار
سكن الئقة( .سريع)
اكمال طريق المرور السريع وتأهيلة على ان يكتمل التأهيل
وتتكامل هذة المسؤولية المشتركة مع وزارة النقل
(متوسط/طويل).
طرح موضوع القطار المعلق في بغداد ) (Sky Trainوإنجازه
بالتكامل مع وزارة النقل ويتم هذا المشروع عن طريق االستثمار
المباشر او طريقة التنفيذ المباشر كمقاولة كبرى وبعدة مراحل
(طويل)
تطوير مداخل المدن الكبرى وخصوصا ً العاصمة بغداد وفك
االختناقات فيها( .متوسط)
أكمال مشاريع المجاري والماء في جميع المحافظات العراقية
والمباشرة الفورية بها خصوصا ً المتوقفة بسبب التمويل أو السباب
أخرى.
انجاز خطة طموحة النشاء الطرق وإكسائها على ان تقدم قاعدة
بيانات كاملة عنها في خالل ثالثة اشهر لوضع جدول للكميات
وتقدم العمل في هذا المجال و في جميع المحافظات( .سريع)

وزارة الثقافة
 تحويل االصول الجامدة كالمسارح واالبنية االخرى الى اصول
متحركة رابحة مساهمة في التنمية الثقافية للبالد من خالل
استثمارها من قبل القطاع الخاص العراقي او األجنبي (سريع -
متوسط) .
 تشجيع حركة الترجمة ووضع جائزة الفضل كتاب مترجم ،
وأفضل عمل فني او مسرحي او ثقافي بشكل سنوي في كافة
االبداعات الثقافية والمعرفية لغرض الترفيه عن الشعب وتفتيح
طاقاته والتالقح الثقافي مع بقية شعوب العالم( .سريع)
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تشجيع حركة السياحة وتسهيل دخول السواح الى العراق بالتكامل
مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية (تبدأ بشكل "سريع") .
االستثمار في المرافق السياحية المختلفة كاالثار واالهوار وجبال
كردستان العراق ( تبدأ بشكل "سريع")
االهتام بالفنانين في قطاع السينما والمسرح واالعمال الفنية
االخرى من خالل تشجيعهم على تأسيس شركة لالنتاج الفني
واالعالمي مساهمة في كل محافظة ودعمهم باالقتراض بمبادرة
خاصة ( تبدا بشكل "سريع") .
االهتمام بمسرح الطفل وانتاج مسرحيات وفعاليات مختلفة
كزيارة مناطق العراق المتنوعة والمتاحف والسفرات المدرسية
واالنشطة الكشفية والرياضية وتنمية القابليات لتنمي شعورهم في
حب الوطن والتعرف على طبيعة المجتمع والحياة والتطلع نحو
المستقبل المشرق وان يتكامل هذا العمل مع مديريات التربية في
المحافظات المختلفة التي تضع جدول للمساعدة والنشاطات
المتبادلة ( تبدأ بشكل "سريع") .
تهيئة الظروف المناسبة والدعاية الجيدة لالعمال الفنية لصنع
سوق محلي ودولي لبيعها بغرض تحسين مستوى دخل الفنانين
والمساهمة في زيادة الدخل القومي للبالد ويتم هذا بالتكامل مع
السفارات العراقية في الخارج ( يبدأ العمل بشكل "سريع") .
استثمار البحيرات والصحارى والجبال والمغارات والترويج لها
سياحيا ً

وزارة الهجرة







دراسة إنجاز وتطبيق قاعدة بيانات لجميع العراقيين الذين يعيشون
خارج البالد والسباب مختلفة تتضمن سيرهم الذاتية التفصيلية
لمتابعة شؤونهم ومساعدتهم او االستفادة من خبراتهم داخل
وخارج البالد (متوسط  -طويل) .
العمل مع المنظمات الدولية والمحلية والمجتمع الدولي لعودة
النازحين الى مدنهم وقراهم بجدول زمني محدد على ان ينتهي
ذلك في مدة سنتين( .طويل)
متابعة شؤون العراقيين المهاجرين خارج العراق بالتعاون
والتكامل مع سفاراتنا في الخارج ( تبدأ بشكل "سريع") .
اعتماد المهاجرين العراقيين المتميزين سفراء محبة وسالم من
شعب العراق الى شعوب العالم المختلفة لتعزيز صورة العراق
على المستوى الدولي ( يبدأ العمل بشكل "سريع") .
(صفحة  31من )121

المنهاج الوزاري2022-2018 :

 مساعدة هيئة االستثمار الوطنية والوزارات االخرى في البحث
وجلب رؤوس االموال العراقية المهاجرة للعودة للعراق (يبدأ
العمل بشكل "سريع").
وزارة التصالت







تشريع قانون للرقابة األلكترونية وتأمين متطلبات األمن
السيبراني .
طرح الجيل الرابع من الهاتف النقال  4Gبمشاركة الوزارة
والقطاع الخاص على ان يتم التعاقد والبدء خالل مدة "متوسطة".
اكمال متطلبات مشروع الكيبل الضوئي وبجدول زمني واضح
وتصحيح الخطأ والخسائر التعاقدية السابقة( .متوسط)
مضاعفة سعة وسرعة شبكة االنترنت خصوصا ً في استعماالتها
في البحث والتطوير وانجاز المعامالت( .متوسط)
اعادة خدمة الهاتف األرضي وربطه بشبكة االنترنت واعادة ثقة
المواطن به كمنافس لشبكات الهاتف المحمول( .طويل)
تقديم االستشارة الخدمية لكافة وزارات ودوائر الدولة النجاز
الحوكمة االلكترونية في كافة مرافق الدولة وخصوصا المصارف
والدفع االلكتروني ودوائر التسجيل العقاري وقوى االمن الداخلي
والدفاع ويبدأ التحرك بشكل "سريع".

وزارة الشباب والرياضة
 وضع االجراءات العملية لتحصين الشباب العراقي ومساعدتهم
الكتشاف قابلياتهم وكفاءاتهم واصالتهم ولالبتعاد عن السلوكيات
والعادات المضرة صحيا ً واخالقيا ً  ،واعادة تفعيل عمل المؤسسة
الشبابية في مهمة كسب وتنظيم ورعاية الشباب لممارسة هواياتهم
الثقافية والفنية والعلمية والرياضية وتحفيز المواهب المتميزة منهم
كل في حل تخصصه  ،ونشر ثقافة العمل الطوعي لتنمية القابليات
البشرية والمجتمعية وفي خدمة القضايا الوطنية واالجتماعية
واالنسانية ،والسعي الجاد لوضع المادة  36من الدستور موضع
التنفيذ ونش ر الممارسة الرياضة في االوساط االجتماعية ولكل
الشرائح واالعمار لما في ذلك من فوائد اقتصادية وصحية
وتربوية ونفسية وامنية.
 االسراع باكمال تعديل وتحديث وتشريع القوانين المعطلة
للمؤسسات الرياضية كافة  ،ووضع حد للتقاطعات واالختالفات
المضرة في االوساط الرياضية.
(صفحة  32من )121

المنهاج الوزاري2022-2018 :








التفكير باعادة بناء هيكلية تنظيمية حديثة تؤمن للحركة الرياضية
ونتائجها ديمومة وتصاعد في التطور واالستقرار.
مواصلة الدعم المعنوي والمادي للجنة االولمبية الوطنية العراقية
واتحاداتها المختلفة  ،ومواصلة الدعم المقدم الى اللجنة االولمبية
الوطنية لمتحدي االعاقة بما يضمن لها مواصلة مسؤولياتها.
اعادة الفعاليات الشبابية والرياضة الى المدارس والتوسع في فتح
مدارس الموهبة الرياضية.
تشجيع االندية الرياضية على التحول الى مؤسسات اجتماعية
تعتمد على فعالياتها ونشاطاتها في تمويل نفسها.
اكمال االبنية الرياضية المتعاقد عليها (متوسط)

(صفحة  33من )121
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ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات
أعدت األمانة العامة لمجلس الوزراء  ،بالتعاون مع فرق الوزارات  ،مسودة أولية لبرامج
الوزارات  ،وستتم مراجعة هذا المسودة بالتفصيل استنادا ً لرؤية الحكومة الجديدة من قبل
السادة الوزراء وفرق الوزارات من أجل الوصول إلى برنامج حكومي مفصل بجداول زمنية
محددة ومؤشرات أداء ومستهدفات واضحة  ،تلتزم الوزارات بتنفيذها وتحاسب على أساسها.
وقد أدرجت مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات في الملحق التالي

(صفحة  34من )121
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اعداد تفاصيل برامج الوزارات
البرنامج الحكومي هو خارطة الطريق للحكومة ،والوثيقة الرسمية التي تعبر عن
توجهاتها وسياساتها العامة ،ويحدد أولوياتها في ضوء المحددات السياسية واالقتصادية
والمالية واالجتماعية ،وبعد الزمن الذي يحدد عمرها بدورة تمتد إلى أربع سنوات قادمة،
ويأتي تنفيذا للمادة الدستورية ( ،)76التي اوجبت على رئيس مجلس الوزراء المكلف ان
يعرض المنهاج الوزاري وأسماء أعضاء حكومته على البرلمان للتصويت عليهما ونيل
الثقة.
والبرنامج الحكومي أحد األدوات الرقابية لمجلس النواب ،يمارس من خاللها وظيفته
الرقابية على أداء السلطة التنفيذية ،ووظيفته التشريعية في إصدار قوانين تسهل تنفيذ هذا
البرنامج ،بما يخدم المواطنين ويلبي احتياجاتهم ومطالبهم المشروعة ،ويحسن مستوى
عيشهم.
األمانة العامة لمجلس الوزراء ،باعتبارها الذراع التنفيذي لهذا المجلس ،وجهة تنسيقية
مع الوزارات والمؤسسات التنفيذية األخرى ،دأبت على امد الدورات الحكومية السابقة،
بلورة األولويات االستراتيجية للوزارات ،والتي تمثل سياساتها العامة واستراتيجياتها
وبرامجها ومشاريعها التي تريد تضمينها في البرنامج الحكومي ،وتحرص على ان تأخذ
طريقها الى اجندة الحكومة كأولويات ذات اهمية قصوى.
ُ
شكلت لجنة عليا في االمانة العامة لمجلس الوزراء ،ولجان فرعية في الوزارات ،إلعداد
وثيقة ،يؤمل ان تكتمل من خالل المبادرة المجتمعية لدعم إعداد البرنامج الحكومي،
وتعزيزه برؤية قطاعات المجتمع األخرى ،من منظمات مجتمع مدني واهلي ،وخبراء
متخصصين ومؤسسات اكاديمية ومراكز دراسات ،تأكيدا وترسيخا لمبدأ التوسع
بالمشاركة المجتمعية في صنع السياسات العامة واتخاذ القرار الحكومي.
بادرت األمانة العامة في تنفيذ مشروع الحوكمة اإللكترونية ،من خالل لجنة تنسيق
وإدارة النشاط الحكومي باتجاه إنشاء الحوكمة اإللكترونية ،لتؤسس نموذجا ً للوزارات
ومؤسساتها في مجال تطوير األداء الحكومي ،كذلك هو الحال في موضوع تبني تطبيق
موازنة البرامج واألداء في اربع من دوائرها ،كنموذج إلصالح اإلدارة المالية في
مؤسسات الدولة.

(صفحة  35من )121
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المنهجية
بُنيت المنهجية التي اتبعت في إعداد هذه الورقة األولية ،على ما قدمته الوزارات وفرقها
التخصصية من أولويات ،في ضوء سياساتها واستراتيجياتها والرؤى والدراسات التي
تهدف الى تحسين كفاءة األداء لمؤسساتها ،وما قدمته الجهات الدولية واالستشارية من
آراء وأفكار ودراسات قطاعية هدفها تقديم الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم
وتحسين مستوى عيشهم.
وضع الفريق المشكل ضمن اللجنة العليا إلعداد الحقيبة الوزارية في االمانة العامة
لمجلس الوزراء ،مجموعة من المعايير المهمة لفرز وتصنيف وتحديد األولويات التي
تعبر عن اهم القضايا والمشكالت الرئيسة التي تواجه المواطنين بالدرجة األولى ،وتمثل
موجها ً ومؤشرا ً ألجهزة الحكومة التنفيذية في وضع أولوياتها واعتمادها في المنهاج
الوزاري للحكومة القادمة.
وتم مقايسة ما ارسلته الوزارات على أساس هذه المعايير ،بهدف ترتيبها وتبويبها على
وفق اوزان تترجم أهمية كل أولوية وترتيبها في قائمة االفضليات ،كي تساعد صاحب
القرار في االختيار من بين هذه األولويات ضمن محددات الظروف السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والموارد المتاحة ،وما يفرزه حراك القوى السياسية.
ركزت المعايير المعتمدة لتصنيف وتحديد وترتيب األولويات االستراتيجية على مدى
توافقها مع خطة التنمية الوطنية ،باعتبارها تمثل االطار العام لنشاطات الدولة والمجتمع
لألعوام ( ،)2022 - 2018كذلك فيما إذا كانت تلبي احتياجات المواطنين وتسهل تقديم
الخدمات لهم ،باعتبار ان البرنامج الحكومي يجب ان يكون المواطن مرتكزه وغايته،
وأن تُوفر األولوية المقترحة فرص عمل لتشغيل العاطلين ،والشباب منهم بصورة
خاصة ،وتساهم في إعادة النازحين الى مناطقهم ،وتؤمن االستقرار لهم ،وتوفر البنية
التحتية كشرط لتحسين تقديم الخدمات للمواطنين ،وتوفير بيئة جاذبة لالستثمار ،وأن تنال
هذه األولوية توافقا ً سياسيا ً ومجتمعياً ،وهو شرط مهم لضمان تنفيذها.
جرى اختيار وتحديد بعض هذه المعايير على وفق تقنيات اكاديمية وبعضها االخر من
خالل تقييم عمل الحكومات السابقة ،وما افرزته التقارير الدورية من مؤشرات ،وكذلك
ما رشح من مطالب محقة للمواطنين ،عبروا عنها بوسائل مختلفة ،سواء من خالل
سلط الضوء
ممارستهم لحرية التعبير عن الرأي والتظاهر ،او استطالعات الرأي ،او ما ُ
عليه من قبل وسائل االعالم ،او ما اشارت او وجهت به المرجعية الرشيدة في خطبها
ورسائلها للمعنيين من سياسيين او أجهزة تنفيذية.
توزعت هذه األولويات على محاور خمسة ،ومثلت هذه المحاور عناوين القضايا
والمشكالت واالهداف التي تغطي كافة المجاالت والقطاعات المطلوب العمل عليها،
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وموجهات للوزارات وقطاعات المجتمع األخرى ،في تحديد األولويات التي ترى ان
الحكومة يجب ان تضمنها في اجندتها كأولويات حرجة ،وعند تنفيذها ستحدث فرقا ً في
حياة المواطنين ومستوى عيشهم ،وتحقيق مطالبهم وتلبي احتياجاتهم.
المعيار
ضمن اهداف ومحصالت خطة التنمية الوطنية أو استراتيجية االمن الوطني
تعالج مشكلة او قضية تحقق مطالب المواطنين وتلبي احتياجاتهم
تعظم من ايرادات الدولة وتقلل العبء على الموازنة
تخلق فرص عمل لتشغيل الشباب
تكمل انجاز مشاريع مهمة وذات أثر على المواطنين ونسبة انجازها تفوق % 80
تسهل وتبسط تقديم الخدمات للمواطنين
ت َوفر الموارد (المالية والبشرية والمعلومات والوقت) لتنفيذها
تحظى بالمقبولية السياسية واالجتماعية
تساهم في إعادة النازحين واعمار المناطق المحررة
تساهم في توفير بنية تحتية ذات كفاءة

الوزن
%15
%10
%10
%10
%10
%10
%5
%10
%10
%10

ان خارطة الهيكل التنظيمي المقترح للبرنامج الحكومي صممت تراتبياً ،على ان تنبثق
عن المحاور الخمسة المقترحة أولويات ،تمثل التوجهات االستراتيجية للحكومة القادمة،
وتعبر عن رؤيتها وفلسفتها إلدارة الدولة ،وتترجم هذه األولويات الى برامج ومشاريع
تعمل على تنفيذها الوزارات والقطاع الخاص وفاعليات المجتمع المختلفة ،من خالل
خطط وبرامج ومشاريع محددة ،تحقق غايات ومستهدفات البرنامج الحكومي ،مع التأكيد
على ان تكون تلك األهداف والمستهدفات كمية يمكن قياسها ومراقبة تنفيذها من قبل
الجهات الرقابية.
بنفس الوقت الذي جرى فيه اعداد مسودة البرنامج الحكومي ،عملت دائرة التنسيق
الحكومي وشؤون المواطنين في األمانة العامة لمجلس الوزراء ،على وضع آلية متابعته
وتنفيذه ،وتقييم وقياس آثاره ،مسترشدة ومستفيدة من التجربة السابقة في هذا المجال،
مع القناعة بان شرط ضمان التنفيذ الفاعل والكفوء لهذا البرنامج ،هو ان تتوفر آلية
متطورة وحديثة ،مبنية على نظام الكتروني يوفر مواقف تنفيذية دقيقة وواضحة لمستوى
اإلنجاز المتحقق للبرامج والمشاريع ،مع االطالع واالستفادة من تجارب مقارنة ناجحة،
تمثل أفضل الممارسات العالمية في مجال متابعة وتقييم تنفيذ البرامج الحكومية ،وتدريب
الجهات المعنية في األمانة العامة والوزارات والمحافظات على هذه المهمة .
ان مشاركة المجتمع بعملية الرصد والمراقبة والتقييم لتنفيذ البرنامج الحكومي ،يعد ركنا ً
اساس وعنصرا ً مهما ً في حث الجهات المنفذة للبرنامج الحكومي على اداء ما عليها من
التزامات وواجبات ومسؤوليات ،وهذا يتطلب وضع آليات تمكن منظمات وفاعليات
المجتمع من تعزيز مشاركتها اإليجابية في تحسين األداء الحكومي لخدمة المواطنين.
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اثبتت التجربة في السنوات الماضية ،ضرورة واهمية وجود التوافق السياسي إلنجاح
عمل الحكومة ،اذ ان تحقق هذا الشرط ،يسهل من اصدار القوانين والتشريعات التي
تمكن الجهات التنفيذية من أداء ما عليها من مهام وظائف ومسؤوليات ،وترفع المعوقات
وتقلل من التحديات التي تعيق أي عمل تنموي يقدم خدمة تصب في صالح المواطن ،كما
ان التوافق السياسي يبعث برسائل إيجابية للمستثمرين في دخول قطاع االستثمار الواعد
في العراق ،ويشجع الجهات الدولية في مد يد العون والمساعدة.
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محاور البرنامج
الحكومي
المحور الثاني
المحور األول
حفظ أمن العراق وسيادته

المالي واالقتصادي والتنموي

وترسيخ نظامه الديمقراطي

المحور الثالث

المحور الرابع

التنمية المستدامة
والخدمات االجتماعية

اإلعمار والبنية التحتية

المحور الخامس

المحور السادس

األداء الحكومي
واإلصالح اإلداري
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المحور األول
حفظ أمن العراق وسيادته وترسيخ نظامه الديمقراطي

تعرض العراق الى هجمة ارهابية شرسة بعد عام  ،2003والتغيير الذي حدث في شكل
النظام السياسي ،واالنتقال من نظام شمولي دكتاتوري الى نظام ديمقراطي يعزز
المشاركة السياسية ،ويحقق العدالة االجتماعية ،ويحفظ الحقوق ،ويصون حريات جميع
أبناء الشعب العراقي ،دون تمييز على أي اعتبار غير معيار المواطنة ،وفي ظل دستور
يحمي وحدة ترابه ونظامه االتحادي ،ويعزز حقوق االنسان والحفاظ على قيمه الدينية
واالجتماعية .استفز هذا التحول وما ترتب عليه من نتائج وآثار ،قوى االرهاب
والمحركين والداعمين ،فاستنفروا كل قدراتهم وامكانياتهم بهدف إعاقة عملية التغيير
والتحول اإليجابي في حياة المواطنين ،واعاقة التنمية بكافة مجاالتها ومستوياتها.
االن وبعد دحر اإلرهاب الداعشي كصفحة أخرى من صفحاته ولكنها ليست الصفحة
األخيرة ،ما زال هناك سعي من قبل القوى الظالمية للهيمنة على مقدرات بلد يحتل موقعا ً
استراتيجيا ً في المنطقة والعالم ،ويمتلك من الثروات البشرية والطبيعية والمعدنية ،ما
سخرت لبرامج تنموية فاعلة ،البد وان
يمكنه من ان يكون في مصاف الدول المتقدمة ،لو ُ
يتركز الجهد والعمل لترسيخ االستقرار االجتماعي واألمني والسياسي واالقتصادي
كشرط النطالق عجلة التنمية المستدامة وتحقيق العدالة االجتماعية وحفظ الحقوق
والحريات.
وفق هذه الرؤية المبنية على تحليل عميق للظروف الدولية واإلقليمية والمحلية ،احتل
هذا المحور اهميه كبرى في أولويات البرنامج الحكومي وترجمتها في برامج ومشاريع
يعبر عنها:
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المحور األول
حفظ أمن العراق وسيادته وترسيخ نظامه الديمقراطي

أولوية ()1

أولوية ()2

أولوية ()3

أولوية ()4

تأسيس شراكات
استراتيجية مع المحيط
الدولي واإلقليمي على
أساس المصالح
المشتركة لتعزيز مكانة
العراق

تحسين وتسهيل
الخدمات األمنية
المقدمة للمواطنين
وبجودة عالية

تعزيز وتطوير قدرات
تشكيالت قطاع األمن
الداخلي

تطوير منظومة العمل
االستخباري واالمني،
بما يضمن االستعداد
لمواجهة التحديات
األمنية المستقبلية

أولوية ()5

أولوية ()6

أولوية ()7

ترسيخ الهوية الوطنية
وتعزيز المشاركة
المجتمعية وحماية
حقوق االنسان لتحقيق
األمن واالستقرار
والسلم األهلي

تسوية القضايا العالقة
مع الدول المجاورة
ودول العالم األخرى

تأمين متطلبات األمن
السيبراني

أولوية ()8
تعزيز وتطوير قدرات
الجيش العراقي
وتجهيزه بأحدث
األسلحة والمعدات
والتقنيات العسكرية
ودعم الصناعات
الحربية الوطنية

أولوية ()9

أولوية ()10

أولوية ()11

تأمين حصة العراق من
المياه في االنهار
المشتركة مع دول
الجوار

توفير خزين
استراتيجي مستدام
لتحقيق األمن الغذائي

تعزيز االنتماء الوطني
للقوات المسلحة
والقوى األمنية والتأكيد
على حيادتيها
واستقاللها
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المحور الثاني
المالي واالقتصادي والتنموي
تسعى الحكومي الى تحقيق األهداف االقتصادية والتنموية ضمن اطار برنامجها
الحكومي الهادف الى تطبيق سياسة اإلصالح االقتصادي واالنتقال من الدولة الريعية
نحو اقتصاد السوق وفق تطبيق خطط تنموية تستهدف القطاعات الحيوية التي تعتبر
الشريان النابض لالقتصاد العراقي ويقف في مقدمتها القطاع الزراعي الذي يسهم في
تحقيق االمن الغذائي واالكتفاء الذاتي إضافة الى كون مخرجاته من منتجات زراعية
وحيوانية هي المدخل األساسي للقطاع الصناعي الذي سيسهم احيائه بتشغيل االيدي
العاملة وتقليل نسب البطالة والفقر من خالل تبني سياسة تشجيع الصناعة الوطنية وحماية
المنتوج الوطني بمشاركة القطاع الخاص الذي سيكون له الدور األبرز في تحقيق النمو
االقتصادي من خالل عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير الخدمات
للمواطنين بجودة عالية وفق ميزة تنافسية تسهم بتقديم خدمة افضل وتكلفة اقل مما
سيساعد في حفظ المال العام وتقليل نسب الفساد المالي مما سيسهم في تحسين بيئة
االستثمار وتنويع االقتصاد العراقي من خالل تنشيط القطاعات االقتصادية األخرى مثل
قطاع السياحة والنقل واستثمار ما يتمتع به العراق من مواقع سياحية طبيعية ودينية مما
يتطلب إدارة ملف المياه مع دول الجوار بتطبيق االتفاقات والمعايير الدولية وهذا يتطلب
تحقيق التكامل بين جميع القطاعات وعلى رأسها النقدي والمالي بما في ذلك اسوق راس
المال وتفعيل الدور المصرفي واالئتماني للمصارف وشركات التأمين.
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المحور الثاني
المالي واالقتصادي والتنموي

أولوية ()1

أولوية ()2

أولوية ()3

أولوية ()4

تشجيع وتحفيز البيئة
االستثمارية في
القطاعات كافة،
والتوجه نحو اقتصاد
السوق االجتماعي

تطوير الصناعة
النفطية التكريرية

ايجاد مصادر تمويل
دولية لدعم تنفيذ
مشاريع خطة التنمية
الوطنية

تحقيق التنمية
المستدامة في القطاع
السياحي

أولوية ()5

أولوية ()6

أولوية ()7

أولوية ()8

تحقيق االكتفاء الذاتي
من المحاصيل
الزراعية ومنتجات
الثروة الحيوانية

زيادة نسبة مساهمة
القطاع الزراعي في
الناتج المحلي
اإلجمالي

تعزيز الشراكة بين
القطاعين الخاص
والعام في مجال التعليم
وجعل مخرجاته ملبية
الحتياجات السوق

ابرام عقود شراكة مع
شركات عالمية
تخصصية لتطوير عمل
الشركات النفطية

أولوية ()9

أولوية ()10

أولوية ()11

أولوية ()12

زيادة القدرة اإلنتاجية
والتصديرية للحقول
النفطية

تشجيع الصناعات
الوطنية وحماية
المنتوج الوطني

تطوير السياسات
االقتصادية الكلية

تعزيز دور الناقل
الوطني في تأمين
تجارة العراق

أولوية ()13

أولوية ()14

أولوية ()15

تحقيق التكامل النقدي
والمالي بما في ذلك
أسواق رأس المال
والمؤسسات المصرفية
واالستثمارية وشركات
التأمين

تفعيل العمل باتفاقية
النقل البينية عبر
الحدود (الترانزيت)

تطوير العالقات
التجارية مع دول العالم
والعمل على انضمام
العراق الى منظمة
التجارة العالمية
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المحور الثالث
التنمية المستدامة والخدمات االجتماعية

االنسان هو القيمة العليا في هذا الكون ،سخر هللا سبحانه له جميع الموجودات وجعله
مستخلفا ً في األرض ليعمرها ويجعل الحياة فيها هانئة طيبة.
أهم وظائف الدولة ان تحفظ لإلنسان كرامته وحقوقه ،وتحقق له االمن االجتماعي
واالقتصادي ،وتوفر احتياجاته األساسية ،وتسعى لتحسين نوعية حياته من خالل توسيع
فرصه وخياراته للعيش االمن المرفه ،وإطالق واستثمار قدراته في عملية التنمية.
ان صيانة وتعزيز وتحسين الصحة ،وتوفير التعليم ،باعتبارهما حقين أساسيين كفلهما
الدستور للعراقيين ،وجدا اهتماما ً كبيرا ً في أولويات البرنامج الحكومي ،كما ان صيانة
وحفظ حقوق المواطن العراقي ،ورعايته وحمايته من الفقر والعوز والحرمان ،وتوفير
السكن الالئق به ،وتطوير أداء مؤسسات الدولة وأجهزتها لتكون في خدمة المواطنين،
وتسهيل وتيسير عيشهم اخذت مكانة واهتمام واسع وكبير في توجهات هذا البرنامج.
الشباب والمرأة والطفولة ،لها ثقل كبير في محور التنمية المستدامة ،ألدراك الدور الحاسم
والمفصلي لهذه الفئات في نهضة وتطور وتقدم أي مجتمع ،يسعى البرنامج الى رفع
وتحسين مؤشرات رعاية هذه الفئات ،وتمكينها بالمستوى الذي تستحقه ،وجعلها
مستهدفات كمية ،من خالل تنفيذ األولويات والبرامج والمشاريع في برنامج الحكومة
وسياساتها:
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المحور الثالث
التنمية المستدامة والخدمات االجتماعية

أولوية ()1

أولوية ()2

أولوية ()3

إنشاء مجمعات ومدن
سكنية واطئة الكلفة
للفئات الفقيرة وذوي
الدخل المحدود

تحقيق مستوى معيشي
أفضل للمواطنين من
خالل تنفيذ الوثيقة
الوطنية للسياسات
السكانية مع التركيز على
الفئات الهشة
والمشمولين بالعناية

تطوير خدمات طب
الطوارئ في
المستشفيات وتحسين
خدمات االسعاف الفوري

توفير بيئة تعليمية
ومدرسية سليمة وفق
المعايير الدولية والتركيز
على المشمولين بالتربية
الخاصة واليافعين
والموهوبين

أولوية ()5

أولوية ()6

أولوية ()7

أولوية ()8

مواكبة التطورات
التكنولوجية في قطاع
التعليم

اعتماد نظام الضمان
الصحي بتغطية شاملة
وتأمين تمويل صحي
مستدام

دعم المشاريع المدرة
للدخل لتشغيل العاطلين

االرتقاء بالبحث العلمي
والتطوير واالبتكار
التكنولوجي لتعزيز النمو
االقتصادي وتحقيق
الرفاه االجتماعي

أولوية ()9

أولوية ()10

انشاء صندوق سيادي
لتنمية الشباب في
المجاالت كافة

تطهير األراضي من
االلغام والمخلفات
الحربية والمقذوفات
غير المنفلقة

أولوية ()11
حماية التنوع
البيولوجي وانشاء
المحميات الطبيعية
ومكافحة التصحر

أولوية ()4

أولوية ()12
تحسين جودة الرعاية
الصحية والخدمات الطبية
المقدمة للمواطنين
وخفض نسب الوفيات
والمراضة

أولوية ()13

أولوية ()14

أولوية ()15

أولوية ()16

تنفيذ السياسة
الوطنية للشباب

المحافظة على أموال
القاصرين وتنميتها من
خالل االستثمار الرشيد

االرتقاء بالمؤسسة
اإلصالحية ومراعاة
حقوق اإلنسان

تشجيع العودة الطوعية
للنازحين والمهجرين
والمهاجرين وتوفير
البيئة القانونية لحمايتهم
وحفظ حقوقهم
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المحور الثالث
محور
التنمية المستدامة والخدمات االجتماعية

أولوية ()17

أولوية ()18

أولوية ()19

أولوية ()20

إنجاز التعداد العام
للسكان والمساكن 2020

تعزيز دور العراق
ومواكبته لدول العالم في
المجال الفكري والثقافي
والفني ونشر روح
المواطنة

حماية وتحسين عناصر
البيئة الرئيسة (الماء –
الهواء – التربة)

ا إلدارة السلمية للمواد
الكيمياوية والنفايات
الخطرة

أولوية ()21

أولوية ()22

أولوية ()23

أولوية ()24

الحد من االثار السلبية
للتغيرات المناخية

توفير مفردات البطاقة
التموينية لمستحقيها
وتحسين نوعيتها

توسيع الطاقة االستيعابية
لمراكز رعاية ذوي
االحتياجات الخاصة
الستيعاب أكبر عدد من
المشمولين بالرعاية

أولوية ()25

أولوية ()26

توفير االدوية
والمستلزمات الطبية من
مناشىء رصينة وضمان
استدامتها مع التركيز
على األدوية المنقذة
للحياة والسرطانية

تامين عودة العقول
المهاجرة ،وتعزيز
التواصل معهم ،واستثمار
قدراتهم في التنمية
الوطنية
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تعزيز منظومة العالقات
الثقافية والعلمية مع
المؤسسات األكاديمية
العالمية

أولوية ()27
تمكين المرأة العراقية
وتعزيز مشاركتها في
تحقيق اهداف التنمية
المستدامة
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المحور الرابع
اإلعمار والبنية التحتية

نتيجة لسياسات النظام السابق العشوائية وحروبه العبثية ،اُهملت البنية التحتية لدرجة ان
بعضها أصبح خارج مواصفات العصر الحديث ،فالمستشفيات والطرق والجسور ومياه
الشرب وخدمات الصرف الصحي وخدمات النقل بأنواعها المختلفة ،تقادمت لدرجة انها
أصبحت عبئا على الدولة والمجتمع ،ولم يوفر البديل المناسب لها.
ان البنية التحتية الكفؤة مؤشر على اهتمام الحكومة ومؤسساتها بالمواطن ،وجعله
البوصلة التي يجب ان توجه صنع سياساتها واتخاذ قراراتها ،كما انها أساس للتنمية ،اذ
بدونها ال يكون هناك مناخ وبيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين واألجانب.
يجعل البرنامج الحكومي االعمار ومشاريع البنية التحتية في اعلى اهتماماته ،وستكون
مشاريع المياه الصالحة لالستخدام البشري ،ومشاريع الصرف الصحي ،أولوية حرجة
تنجز بأمد قصير ،ال يتعدى السنة األولى من عمر الحكومة .كذلك توفير األبنية المدرسية
والمستشفيات والطرق وسكك الحديد والموانئ وغيرها من وسائل ومستلزمات الحياة
الحديثة الضرورية ،كانت من األولويات التي اعتمدت في هذا المحور- :
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المحور الرابع
اإلعمار والبنية التحتية
أولوية ()1

أولوية ()2

أولوية ()3

أولوية ()4

التوسع في إنشاء وتأهيل
وتحديث محطات اإلنتاج
والتوزيع والسيطرة
لزيادة ساعات التجهيز
بالطاقة الكهربائية

تطوير المصافي الحالية
وتأهيل المصافي
المحررة من دنس
اإلرهاب

زيادة السعات الخزنية
للمنتجات النفطية في
المصافي الصغيرة

تطوير حقول الجهد
الوطني

أولوية ()5

أولوية ()6

أولوية ()7

أولوية ()8

اتمام انشاء وتشغيل
المستشفيات بسعات
سريرية مختلفة

إنشاء وتطوير البنى
التحتية لتفعيل الخدمات
االلكترونية الحكومية
والقطاع الخاص

إكمال المشاريع االسكانية
المتوقفة

رفع طاقة النقل البحري
وتوسيع الموانئ وتطوير
قدراتها

أولوية ()9

أولوية ()10

أولوية ()11

أولوية ()12

تحديث النقل السككي
وانشاء شبكة سكك
متطورة تربط العراق
بالدول المجاورة

إنشاء وتحديث وتأهيل
الطرق البرية والجسور
الرابطة بين المحافظات
ودول الجوار

انشاء المجسرات
والبنايات البلدية وتأهيل
وتبليط الشوارع الداخلية
للمدن

توسيع وتطوير شبكات
المجاري ومحطات الضخ
بما يتناسب مع النمو
السكاني

أولوية ()13

أولوية ()14

أولوية ()15

أولوية ()16

صيانة وتأهيل وتشغيل
مشاريع الري والبزل

تأمين االحتياجات المائية
لالستخدامات المتنوعة
وترشيد استخداماتها

اكمال تأهيل المالعب
والمراكز الرياضية
والترفيهية والمنتديات
الثقافية الخاصة بالشباب

تحديث التصاميم
األساسية للمدن
الحضرية وفق دراسات
ستراتيجية ومكانية
تنموية

أولوية ()17

أولوية ()18

تطوير البنى التحتية
لمؤسسات وزارة المالية

تجهيز الماء الصالح
للشرب على وفق
المواصفات العالمية
والوصول إلى حصة
استهالك الفرد من الماء
الصافي بما يتناسب مع
النمو السكاني

أولوية ()19
تحقيق التنمية المستدامة
في القطاع السياحي
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أولوية ()20
مواكبة التطورات
التكنولوجية في قطاع
التعليم
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المحور الخامس
األداء الحكومي واإلصالح اإلداري
ان نجاح الحكومة مرهون بفاعلية وكفاءة أجهزتها التنفيذية ،في ضوء هذه القاعدة او
المبدأ افردنا محورا ً خاصا ً لألداء الحكومي واإلصالح اإلداري ،حيث ان تطوير أداء
أجهزة الحكومة ومؤسساتها ،وتقديم خدماتها للمواطنين على وفق المعايير التي تحفظ
لهم كرامتهم ،وتؤمن لهم حقوقهم ،وتلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم ،بمستوى الئق يتناسب
واستحقاقهم ،أصبح مطلبا ً اساسياً.
ان البيروقراطية اإلدارية ،وتضخم الجهاز اإلداري ،والتوسع في هياكل مؤسسات الدولة
دون حاجة ضرورية ،هي امراض تنخر بجسد هذا الجهاز ،وتعطل عمله وتعوق أي
فرصة لخدمة المواطنين ،بل انتجت هذه األمراض مضاعفات ،اثقلت كاهل المواطنين
وحملتهم أعباء مادية ونفسية كبيرة ،وافقدتهم الثقة بما تقدمه المؤسسات الحكومية
المختلفة.
ان الفساد بأشكاله وشبكاته وآلياته وممارساتهن نتيجة لسوء اإلدارة وانعدام المعايير ونظم
التقييم الكفؤة لألداء المؤسسي ،كل ذلك أفقد الحكومات المتعاقبة امكانية احداث تنمية
حقيقية تنعكس آثارها إيجابيا على حياة المواطنين ،وتُحدث فرقا ً في مستوى حياتهم
ونوعها.
ركز البرنامج الحكومي على مفهوم الحوكمة ،واعتماد تطبيقاتها االلكترونية كمدخل
لتحسين أداء مؤسسات الحكومة وأجهزتها ،ولحفظ المال العام وتقليل الهدر ،ومكافحة
آفة الفساد ،عالوة على تبسيط اإلجراءات ،وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
رغم الصعوبات التي تكتنف تنفيذ السياسات اإلصالحية في المجاالت كافة ،كون ذلك
يتطلب ثقافة مؤسسية واجتماعية ،وتوافق سياسي يخلق جبهة عريضة تساعد على اتخاذ
قرار ات وإصدار تشريعات وتطبيق برامج حاسمة ومصيرية ،اال اننا مصممون على
إيالء هذه السياسات أكبر االهتمام ،ولدينا اإلرادة على ان نجعل مدخلنا للتغير وخدمة
العراقيين ،منطلقا ً من رفع كفاءة أداء الجهاز الحكومي وجعله الرافعة لتنشيط القطاعات
األخرى.
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المحور الخامس
األداء الحكومي واإلصالح اإلداري
أولوية ()1

أولوية ()2

أولوية ()3

أولوية ()4

اعتماد تطبيقات
الحوكمة اإللكترونية
في مؤسسات الدولة
وتعزيز مبادئ الشفافية
والمساءلة ومكافحة
الفساد

إصالح النظام اإلداري
لتطوير ورفع كفاءة
األداء المؤسسي

اإلصالح التشريعي في
المجاالت كافة وفق
فلسفة وسياسات
الدولة الحديثة

تحسين موقع العراق
في التصنيف الدولي
لشفافية الموازنة

أولوية ()5
وضع سياسة ترشيد
استخدام الطاقة
الكهربائية وخفض
الضائعات اإلدارية
والفنية
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المحور السادس
االتفاق السياسي

مما ال شك فيه فإن عدد من الصعوبات التي تحول دون تحقيق بعض التشريعات والبرامج
والمشاريع هي الحاجة الى اتفاق سياسي.
لذلك اتفقت الكتل السياسية ،في هذه المرحلة المهمة من تاريخ العراق ،على معالجة
المشاكل التي يعاني منها البلد ،ليثبتوا بأنهم ملتزمون بتحقيق المصالح العليا ،وأن تكون
فوق المصالح الذاتية.
إن هذا االتفاق سيتيح للحكومة اتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة لمعالجة التحديات
وانشاء مؤسسات الدولة ،وتحفيز االستثمار واالقتصاد ،والتصدي لمعاناة بعض فئات
المجتمع ،وترسيخ سيادة القانون وحقوق االنسان.
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برامج ومشاريع المحور األول
حفظ أمن العراق وسيادته وترسيخ نظامه الديمقراطي
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حفظ امن العراق وسيادته وترسيخ نظامه الديمقراطي
ت

األولوية

1

تأسيس شراكات
استراتيجية مع المحيط
الدولي واإلقليمي على
أساس المصالح
المشتركة لتعزيز مكانة
العراق

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

 .1ترسيخ سيادة العراق وامنه
واستقراره

2019

2022

 .2تعزيز المواقع الدولية واالقليمية.

2019

2022

 .3تقوية العالقات العربية واالقليمية.

2019

2022

 .4تقديم الخدمات للرعايا العراقيين
في الخارج والخدمات القنصلية.

2019

2022

 .5االصالح االداري وتطوير الكوادر
الدبلوماسية.

2019

2022

 .6حفظ حقوق االنسان.

2019

2022
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الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

الوزارة
المعنية

توقيع اتفاقيات عدد
()3
الحصول على عضوية
منظمات إقليمية ودولية
والحصول على رئاسة
لجان دولية عدد ()6
تكثيف تبادل الزيارات
الرسمية وتفعيل اللجان
المشتركة عدد ()26
تعزيز كوادر البعثات
العراقية في الخارج
وإعادة فتح البعثات
وتجهيز السفارات
والقنصليات العراقية
باألجهزة المطلوبة عدد
()15
إقامة دورات تدريبية
لموظفي الخدمة
الخارجية وعقد
مذكرات تفاهم مع
معاهد الخدمة الخارجية
في الدول األخرى عدد
()6
توقيع مذكرات تفاهم
مع الدول األخرى عدد
()3

وزارة
الخارجية
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حفظ امن العراق وسيادته وترسيخ نظامه الديمقراطي
ت

األولوية

2

تحسين وتسهيل
الخدمات األمنية
المقدمة للمواطنين
وبجودة عالية

2

تحسين وتسهيل
الخدمات األمنية

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

الوزارة
المعنية

 .1استكمال العمل في مشروع البطاقة
الوطنية الموحدة وتأمين االبنية
الخاصة بإصدارها مع الدوائر ذات
العالقة
أ -البطاقة الوطنية
ب-
ج-
د-
ه-
و-
ز-
.2

.3

انشاء دائرة األحوال المدنية في
قضاء المحاويل  /بابل
انشاء دائرة األحوال المدنية في
قضاء الدور  /صالح الدين
انشاء دائرة األحوال المدنية في
قضاء الشرقاط  /صالح الدين
انشاء دائرة األحوال المدنية في
قضاء السلمان  /المثنى
انشاء دائرة األحوال المدنية في
قضاء الحويجة  /كركوك
انشاء دائرة األحوال المدنية في
قضاء الهاشمية  /بابل
فك االختناقات المرورية لتسهيل
حركة سير المركبات واستكمال
العمل في مشروع تسجيل
المركبات واجازات السوق.
أ -تأمين مستتتتتتتلزمات تستتتتتتجيل
المركبات واجازات السياقة
ب -انشتتتتتتتاء بنتتايتتة مقر متتديريتتة
مرور البصرة
تحسين وتطوير الخدمات األمنية
التي تقدمها مديرية المرور
المدنية
األحوال
ومديرية

2014/2/20

2019

%80

%100

2013/1/31

2020

%3

%100

2012/12/24

2019

%58

%100

2012/12/24

2020

%15

%100

2012/12/18

2020

%5

%100

2013/1/10

2019

%40

%100

2013/1/31

2020

%25

%100

2010

2022

%85

%100

2012

2022

%65

%100
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وزارة
الداخلية

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

حفظ امن العراق وسيادته وترسيخ نظامه الديمقراطي
ت

البرامج والمشاريع

األولوية
المقدمة للمواطنين
وبجودة عالية

.1
أ-

3

تعزيز وتطوير قدرات
تشكيالت قطاع األمن
الداخلي

ب-
ج-
د-
ه-

والجوازات واإلقامة ومديرية
الدفاع المدني ووضع اآلليات
الالزمة لتبسيط اإلجراءات.
أ -مشتتتتتتتروع التتتحتول لتلتجتواز
االلكتروني
ب -انشاء ( )11بناية للدفاع
المدني
تعزيز قتتتدرات وكتتتالتتتة التحقيقتتتات
واالستخبارات االتحادية.
استخالص
منظومة
تأمين
المعلومات والبيانات من األجهزة
الرقمية
نصب منظومة اعتراض الهاتف
النقال
تأمين منظومة االتصال المؤمن
تأمين منظومة تعقب االتصال
الالسلكي RF
تأمين منظومة التعقب النقطوي

و -مختبر تميز الصوت
 .2تطوير عمل قياده قوات حرس
الحدود.
أ -انشاء مخافر حدودية

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

الوزارة
المعنية
وزارة
الداخلية

2019

2021

2011

2021

%100
%50

%100

2019

2022

%100

2019

2022

%100

2019

2022

%100

2019

2022

%100

2019

2022

%100

2019

2022

%100

2008

2021

%41

%100

ب -حفر آبار ارتوازية

2008

2022

%70

%100

ج -انشاء مقرات الوية
د -انشاء ( )8مقرات فوج
حدودية

2008

2021

%60

%100

2011

2021

%85

%100
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وزارة
الداخلية

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

حفظ امن العراق وسيادته وترسيخ نظامه الديمقراطي
ت

األولوية

3

تعزيز وتطوير قدرات
تشكيالت قطاع األمن
الداخلي

3

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

ه -انشاء ( )150ملحق حدودي

2008

2020

%97

%100

و -تبليط الطرق الحدودية
 .3أعاده تنظيم قوات الشرطة
االتحادية لتمكين الوزارة من
استالم الملف األمني.
أ -انشاء مقرات الوية للشرطة
االتحادية
ب -تعزيز قدرات قطعات وزارة
الداخلية
 .4تأمين متطلبات مديرية طيران
الشرطة لتمكينها من أداء
واجباتها.
تعزيز قدرات قطعات وزارة
أ-
الداخلية
 .5بناء قدرات الشرطة المحلية في
المحافظات.
انشاء ( )20بناية لمديريات
أ-
الشرطة
 .6تطوير قدرات المختبر الجنائي في
وزارة الداخلية لفحص (كيمياوي
ـبيولوجي ـ .)DNA
أ -تأمين جهاز )FORAM(3
ب -تأمين منظومة مطابقة
الصور
ج -تأمين جهاز )VSC(800
 .7مكافحة ظاهرة تفشي تعاطي
وتجارة المخدرات.

2019

2022

%0

تبليط ( )300كم

2019

2022

البرامج والمشاريع

الوزارة
المعنية

وزارة
الداخلية
%100

2014

2022

%16

%100

2014

2022

%16

%50

2011

2022

%70

%100

2019

2022

%100

2019

2022

%100

2019

2020

%100
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ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

حفظ امن العراق وسيادته وترسيخ نظامه الديمقراطي
ت

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

الوزارة
المعنية
وزارة
الداخلية

األولوية

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

تعزيز وتطوير قدرات
تشكيالت قطاع األمن
الداخلي

أ -تأمين أجهزة ومعدات كشف
المخدرات

2019

2020

%100

ب -تأمين كالب بوليسية لكشف
المخدرات

2019

2020

%100

ج -انشاء ابنية ألقسام مكافحة
المخدرات في بغداد والمحافظات
 .8تأمين مراكز المراقبة الفيديوية
بكل محافظة وربط الكاميرات
بسيطرة مركزية بمقر وكالة
شؤون الشرطة.
أ -تنفيذ مشروع امن كربالء

2019

2022

2020

2022

%100
%0

%100

 .9اإلسراع في بناء منظومة المراقبة
االلكترونية في بغداد والمحافظات
لدعم الجهد الشرطوي.
أ -تنفيذ مشروع منظومة المراقبة
المتكاملة لمدينة بغداد

2020

2022

%0

%100

 .10اعادة اعمار ابنية الوزارة في
المناطق المحررة.

4

أ -استكمال وتأهيل وصيانة األبنية
المخصصة الى وزارة الداخلية في
المناطق المحررة
دعم واسناد العمل االستخباري
واالمني

2017

2022

2017/7/1

2022/7/1
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%17

%100
%75

وزارة الدفاع

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

حفظ امن العراق وسيادته وترسيخ نظامه الديمقراطي
ت

األولوية

البرامج والمشاريع

تطوير منظومة العمل
االستخباري واالمني،
بما يضمن االستعداد
لمواجهة التحديات
األمنية المستقبلية

 .1جتتتمتتتع وتتتتقتتتديتتتم التتتمتتتعتتتلتتتومتتتات
االستتتتتتتخبارية حول تهريب النفط
ومشتقاته
 .1تطوير المنظومتتتات األمنيتتتة في
مجتتتال االتصتتتتتتتتتاالت والحمتتتايتتتة
االلكترونية (األمن السيبراني)

5

تأمين متطلبات األمن
السيبراني

6

ترسيخ الهوية
الوطنية وتعزيز
المشاركة المجتمعية  .1تفعيل عمل شرطة حماية االسرة
وشرطة األحداث والعنف االسري
وحماية حقوق
والشرطة
بالبشر
واالتجار
االنسان لتحقيق األمن
المجتمعية.
واالستقرار والسلم
األهلي

7

تسوية القضايا
العالقة مع الدول
المجاورة ودول العالم
األخرى

 .2تحستتين وتوستتيع وتأمين االتصتتال
ببوابات الربط الدولي

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

الوزارة
المعنية
وزارة
الداخلية

2019

2020

2018

2018

2018

2019

7المرحلة االولى
المرحلة الثانية
صفر

المرحلة االولى انشاء
( )2مركز بيانات
%70
 7منافذ حدودية

وزارة
االتصاالت

 5منافذ حدودية

وزارة
الداخلية

 .1تنويع الشراكات االستراتيجية بناء
على المصالح الحيوية للعراق.

2019

2022

مستمر

 .2تستتتتتوية القضتتتتتايا العالقة مع دول
الجوار وتعزيز وتطوير العالقتتتات
والمصالح المشتركة.

2019

2022

صفر

 .3عقد مذكرات تفاهم لحل قضتتتتتتتايا
البيئة والمياه والطاقة.

2019

2022

صفر
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توقيع اتفاقيات امنية
مع دول الجوار عدد
()4
تفعيل االتفاقيات
ومذكرات التفاهم مع
دول الجوار عدد ()2
االستمرار بالمفاوضات
مع دول الجوار لحل
المشاكل وعقد مذكرات

وزارة
الخارجية

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

حفظ امن العراق وسيادته وترسيخ نظامه الديمقراطي
ت

األولوية

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

الوزارة
المعنية

تفاهم مع وكاالت األمم
المتحدة المتخصصة
عدد ()5
.1تعزيز قدرات الجيش العراقي
(البرية ،الجوية ،طيران الجيش،
البحرية ،الدفاع الجوي) وتسليحها
وتحديث البنى التحتية والتدريب
.2إنشاء مستشفى عام للقوات المسلحة
العراقية.

8

2017/7/1

2022/7/1

%40

2010/3/29

2018/12/31

%80

2016/6/15

2017/1/14

2012/2/15

2017/2/5

.5إكمال متطلبات قيادة القوة الجوية
والقواعد الجوية التابعة لها.

2010/4/15

2017/8/30

.6اعادة تأهيل ابنية مجمع الكسرة
العسكري (عدد 8/بناية).

2010/12/22

2011/9/17

تعزيز وتطوير قدرات
الجيش العراقي
وتجهيزه بأحدث
.3انشاء بناية لجهاز مدربة الطيران
االرضية اليورو وبتر /تسليم مفتاح.
األسلحة والمعدات
والتقنيات العسكرية
.4إكمال متطلبات قيادة القوة البحرية
ودعم الصناعات
من األبنية والمنشات الجديدة.
الحربية الوطنية

.7تسديد حسابات المشاريع المنجزة
والمحذوفة لوزارة الدفاع.
.8إكمال متطلبات دائرة التدريب
والمديريات والدوائر المرتبطة بها.

2012/12/6

2016/2/4
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%100
%63
في حال توفر تخصيص
متوقف لعدم
مالي
تخصيص مبالغ مالية
%100
%69
في حال توفر تخصيص
متوقف لعدم
مالي
تخصيص مبالغ مالية
%100
%82
في حال توفر تخصيص
متوقف لعدم
مالي
تخصيص مبالغ مالية
%100
%44
في حال توفر تخصيص
متوقف لعدم
مالي
تخصيص مبالغ مالية
%100
متوقف لعدم
في حال توفر تخصيص
تخصيص مبالغ مالية
مالي
%100
%83
في حال توفر تخصيص
متوقف لعدم
مالي
تخصيص مبالغ مالية

وزارة الدفاع

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

حفظ امن العراق وسيادته وترسيخ نظامه الديمقراطي
ت

األولوية

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

.9تأهيل وتطوير وتأثيث قاعدة
الصويرة الجوية بأسلوب (التصميم
والتنفيذ).

2015/7/26

تعزيز وتطوير قدرات
الجيش العراقي
وتجهيزه بأحدث
األسلحة والمعدات
انجاز مشروع قاعدة ام قصر
.11
والتقنيات العسكرية
البحرية.
ودعم الصناعات
الحربية الوطنية
 .12إكمال متطلبات مشروع خطة
إنشاء مراكز
.10
لتصليح عجالت الهامفي

8

متخصصة

االكتفاء الذاتي.

8

تاريخ اإلنجاز
2018/7/9

2012/2/19

2017/3/1

2007/1/21

2012/6/9

2008/12/20

2012/12/31

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع
متوقف لعدم
تخصيص مبالغ مالية
%19
متوقف لعدم
تخصيص مبالغ مالية
%50
متوقف لعدم
تخصيص مبالغ مالية
%80
متوقف لعدم
تخصيص مبالغ مالية

القيمة أو النسبة
المستهدفة
%100
في حال توفر تخصيص
مالي
%100
في حال توفر تخصيص
مالي
%100
في حال توفر تخصيص
مالي
%100
في حال توفر تخصيص
مالي

 .1انتاج االعتدة

2019

2022

مرحلة االدراج

%100

 .2تأهيل انتاج الراجمات والهاونات

2019

2022

مرحلة االدراج

%100

 .3تتتأهيتتل مصتتتتتتتتانع انتتتاج المتتدافع
والراجمات والهاونات والوحدات
الخدمية المرتبطة بها

2019

2022

مرحلة االدراج

%100

 .4تأهيل معمل تصليح الدبابات
واالليات

2019

2022

مرحلة االدراج

%100

 .5انتاج ابدان المقذوفات

2019

2023

مرحلة االدراج

%85

2019

2026

مرحلة االدراج

%60

2019
2019

2024
2023

مرحلة االدراج
مرحلة االدراج

%60
%75

2019

2026

مرحلة االدراج

%60

تعزيز وتطوير قدرات
الجيش العراقي
 .6انتاج وقود الصواريخ
وتجهيزه بأحدث
 .7انتاج الصواريخ
األسلحة والمعدات
والتقنيات العسكرية  .8انتاج القنابر

 .9تأهيل مصنع انتاج
بيروكلورات االمونيوم

مادة
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الوزارة
المعنية

وزارة
الصناعة
والمعادن

وزارة
الصناعة
والمعادن

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

حفظ امن العراق وسيادته وترسيخ نظامه الديمقراطي
ت

9

10

األولوية

البرامج والمشاريع

ودعم الصناعات
الحربية الوطنية

 .10تتتتأهتتيتتتل مصتتتتتتتنتتع انتتتتتتاج أنتتواع
الصتتتتتت ما مات ال خاصتتتتتتتة لمختلف
االعتتتتدة التي تحتتتتاجهتتتا وزارة
الدفاع
 .11تأهيل شركة عقبة بن نافع
 .12تأهيل شركة الربيع العامة

2019

2022

مرحلة االدراج

%100

2013
2013

2020
2020

%53
%48

%100
%100

 .13تأهيل شركة الرشيد العامة

2013

2020

%32

%100

تأمين حصة العراق
من المياه في االنهار التفاوض مع دول الجوار لتحديد حصة
العراق
المشتركة مع دول
الجوار
توفير خزين
استراتيجي مستدام
لتحقيق األمن الغذائي

تعزيز االنتماء
الوطني للقوات

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

 31مليار

م3

مستمر

مستر

اذار 2019 /

كانون األول /
2019

توفير خزين استراتيجي
لفترة ستة أشهر ولمرة
واحدة فقط

2022

( )17سابلو

االرتقاء بنوعية مفردات البطاقة
التموينية
إعادة تأهيل وصتتتتيانة ويناء ستتتتايلوات
2018
بطاقات خزنيه متعددة
 .1توعيتتتتتتة المقتتتتتتاتلين والتأكيتتتتتتد
2018/11/15
علتتتتتتتتى استتتتتتتتتقاللية الجتتتتتتتتيش
للدفاع عن العراق الموحد.
 .2فتتتتتتتح افتتتتتتاق التعتتتتتتاون بتتتتتتين
القتتتتتتتتتتتتتتتتتتوات المستتتتتتتتتتتتتتتتتتلحة
والمتتتتتتواطنين لتتتتتتدعم القتتتتتتوات
2018/11/15
المستتتتتتتتتتتلحة فتتتتتتتتتتتي تقتتتتتتتتتتتديم
المعلومتتتتتات للمحافظتتتتتة علتتتتتى
امن واستقرار البلد.
 .3فتتتتح قنتتتوات ستتتمعية ومرئيتتتة
2018/11/15
لتكتتتتتتوين قاعتتتتتتدة جماهيريتتتتتتة

2022

مستمر

2022

مستمر

2022

(صفحة  61من )121

مستمر

 55مليار

م3

الوزارة
المعنية

وزارة
الموارد
المائية
وزارة
التجارة

%100

%100

%100

وزارة الدفاع

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

حفظ امن العراق وسيادته وترسيخ نظامه الديمقراطي
ت

األولوية

11

المسلحة العسكرية
واألجهزة األمنية
والتأكيد على
حيادتيها واستقاللها

11

تعزيز االنتماء
الوطني للقوات
المسلحة العسكرية
واألجهزة األمنية
والتأكيد على
حيادتيها واستقاللها

البرامج والمشاريع
مستتتتتتاندة للقتتتتتتوات المستتتتتتلحة
توضتتتتتتتتتتتتتتتح دور الجتتتتتتتتتتتتتتتيش
وحيادتيتتتته فتتتتي الحفتتتتاظ علتتتتى
االمتتتتتتن واالستتتتتتتقرار وبنتتتتتتاء
اواصتتتتتتتتتتتتر الثقتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتع
المواطنين.
 .4العمتتتتتتتتل علتتتتتتتتى نشتتتتتتتتر روح
االنتصتتتتتتتار والصتتتتتتتمود بتتتتتتتين
المقتتتتتتاتلين وستتتتتتكان قواطتتتتتتع
العمليتتتتتتتات لتكتتتتتتتوين رستتتتتتتائل
مهمتتتتتة منهتتتتتا موجهتتتتتة التتتتتى
العتتتدو والعمتتتل علتتتى اضتتتعاف
عزيمتهم وقدراتهم.

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

2018/11/15

2022

مستمر

%100

 .5فتتتتتتتتح دورات توعويتتتتتتتة فتتتتتتتي
جانب التوجيه المعنوي.

2018/11/15

2022

مستمر

%100

 .6رعايتتتتتة الجرحتتتتتى واالهتمتتتتتام
بعوائل الشهداء.

2018/11/15

2022

مستمر

%100

 .7اقامتتتتة حمتتتتالت التبتتتترع بالتتتتدم
واقامتتتتتتتتتتتتتتتتتة المعتتتتتتتتتتتتتتتتتارض
2018/11/15
والمتتتتتتتتتتتؤتمرات والنتتتتتتتتتتتدوات
والمشتتتتتاركة فتتتتتي االحتفتتتتتاالت
والمهرجانات الجماهيرية.
 .8تقديم المستتتتتتاعدات االنستتتتتتانية في
كافة المجاالت ولكافة القواطع في
2018/11/15
حتتتالتتتة الكوارث ال ستتتتتتتتتامح
ومشتتتتتتاركة الجهد العستتتتتتكري في

2022

مستمر

%100

2022

مستمر

%100
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الوزارة
المعنية

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

حفظ امن العراق وسيادته وترسيخ نظامه الديمقراطي
ت

األولوية

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

مواجهة الكارثة من ناحية اآلليات
واالفراد ودعم المواطنين.
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الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

الوزارة
المعنية

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

برامج ومشاريع المحور الثاني
المحور االقتصادي والمالي والتنموي
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ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

المحور االقتصادي والمالي والتنموي
ت

1

األولوية

تشجيع وتحفيز البيئة
االستثمارية في القطاعات كافة،
والتوجه نحو اقتصاد السوق
االجتماعي

البرامج والمشاريع
 .1اكتتمتتتال تتتنتتفتتيتتتذ ختتطتتتة وزارة
الكهرباء الخاصتتتتتتة بتشتتتتتتجيع
االستتتتثمار في الطاقة المتجددة
( )2020 – 2018مع مراجعة
العقود الموقعة حاليا ومعالجة
معوقات التنفيذ.
 .2التنستتتتتتيق والتعاون مع وزارة
الصتتتتتتنتتاعتتة والمعتتادن ممثلتتة
بشركة الزوراء العامة لمتابعة
قتتتيتتتام التتتوزارات بتتتنصتتتتتتتتتب
منظومات الطاقة الشمسية في
مقراتها للمستتتتتتتاهمة في الحد
من التلوث وتر شيدا ال ستهالك
الطاقة الكهربائية.
 .1مشروع استثمار غاز
ارطاوي

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

2020

القيمة أو النسبة
المستهدفة

الوزارة
المعنية

 2000ميكا واط

وزارة
الكهرباء
2022

0.25
ميكا واط

9
ميكا واط

2019

2022

%10

%100

 .2مشروع استثمار غاز بن
عمر

2019

2021

%10

%100

 .3مشروع استثمار شركة غاز
البصرة

2016

2023

%30

%90

 .4مشتتتتروع استتتتتثمار غاز حقل
مجنون

2019

2022

%10

%100

 .5مشروع استثمار غاز في
حقول نفط ميسان (العمارة-
البزركان)

2018
(صفحة  65من )121

2021

%10

%80

وزارة النفط

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

المحور االقتصادي والمالي والتنموي
ت

1

األولوية

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

 .6استثمار غاز حقل الناصرية

2018

2021

%10

%100

 .7مشتتتتتتروع استتتتتتتثمتتتار حقتتتل
المنصورية

2018

2023

%10

%100

2018

2023

%56

%100

2019

2022

تم ادراجه حديثا

%100

 .1متابعة تنفيذ استراتيجية
تطوير القطاع الخاص

2018

2022

مستمر  /سنوي

%100

 .2تشتتتجيع المناخ االستتتتثماري
في العراق

2018

2022

مستمر  /سنوي

%100

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

لجنة الشؤون
االقتصادية

2010

2022

 %50كشريك

 %80تسهيل من
خالل القوانين

وزارة
االتصاالت

2013

2021

%56

%100

وزارة النفط

تشجيع وتحفيز البيئة
االستثمارية في القطاعات كافة،
والتوجه نحو اقتصاد السوق
االجتماعي
مشتتتتروع النبراس البتروكيمياوي
 .8مشروع استثمار حقل عكاز

العمالق

تتتنتتظتتيتتم ومتتعتتتالتتجتتتة الشتتتتتتتتؤون
االقتصتتتتادية والتجارية بالتنستتتتيق
مع مختلف القطاعات ذات العالقة
دعم الشراكة مع القطاع الخاص
وتوفير البيئة المناسبة والجاذبة
له

2

تطوير الصناعة النفطية
التكريرية

استكمال انشاء مصفى كربالء

الوزارة
المعنية

وزارة
الصناعة
والمعادن
وزارة التخطيط
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ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

المحور االقتصادي والمالي والتنموي
ت

األولوية

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

الوزارة
المعنية

3

ايجاد مصادر تمويل دولية لدعم
تنفيذ مشاريع خطة التنمية
الوطنية

جذب المزيد من الدعم الدولي
واالقليمي لتنفيذ الخطط التنموية

2018

2022

مستمر  /سنوي

%100

وزارة التخطيط

2019

2020

4

تحقيق التنمية المستدامة في
القطاع السياحي

 .1متابعة تفعيل االتفاقيات الدولية
ببرامج تنفيذية.
 .2أحياء الصناعات الشعبية ومنع
اندثارها.
 .3مسح المواقع األثرية والتراثية
وتوثيق مجاميعها المتحفية.
 .4إدراج ال مواقع األثريتتتة على
الئحة التراث العالمي.
 .5عمليتتتات التنقيبتتتات اإلنقتتتاذيتتتة
للمدن األثرية
 .6صتتتيانة وتأهيل المواقع األثرية
والتراثية.
 .7االنتتفتتتتتتاح عتتلتتى دول التتعتتتالتتم
الخارجي من خالل االشتتتتتتتراك
فتتي االجتتتتتمتتتاعتتتات والتتلتتجتتتان
المشتركة الدولية.
 .8استنهاض الثقافة العراقية
اإلنسانية الرصينة ونشرها في
المجتمع العراقي.
 .9الحفاظ على األعمال واإلرث
الثقافي ليكون في متناول
الباحثين والمطالعين واألجيال
القادمة.
 .10تأهيل المواقع األثرية
والتراثية وأحياء المدن.

جديد

جزئي

2018

2020

مستمر

جزئي

2019

2020

مستمر

جزئي

2018

2020

مستمر

جزئي

2019

2020

جديد

جزئي

2019

2020

جديد

جزئي

2018

2020

مستمر

جزئي

2018

2020

مستمر

جزئي

2018

2020

مستمر

جزئي

2019

2020

جديد

جزئي
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وزارة الثقافة
والسياحة

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

المحور االقتصادي والمالي والتنموي
ت

األولوية

4

تحقيق التنمية المستدامة في
القطاع السياحي

4

تحقيق التنمية المستدامة في
القطاع السياحي

البرامج والمشاريع
 .11تأييد انضمام العراق
على الئحة التراث العالمي.
 .12حماية المواقع األثرية.
 .13رفع مساهمة القطاع
السياحي في الناتج المحلي
اإلجمالي في العراق.
المرافق
 .14تأهيل
السياحية.
 .15تفعيل االتفاقيات الدولية
والبرامج التنفيذية ومذكرات
التفاهم في مجال السياحة
وتبادل الزوار الدينين
للسياحات
والسائحين
األخرى
 .16الشراكة مع القطاع
الخاص في إنشاء وتأهيل
المرافق السياحية وتطويرها
في المناطق السياحية
واآلثارية لتكون مناطق
وعناصر الجذب السياحي.
 .17عرض أمالك هيئة
السياحة (أراضي ،فنادق،
مدن ترفيهية ،أبنية مختلفة)
لالستثمار.
إجراءات
 .18تسهيل
التأسيس والمنح والتجديد

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

2019

2020

جديد

جزئي

2019

2020

جديد

جزئي

2019

2020

جديد

جزئي

2018

2020

تاريخ البدء

مستمر

وزارة الثقافة
والسياحة

جزئي

2018

2020

مستمر

جزئي

2018

2020

مستمر

جزئي

2019

2020

جديد

جزئي

2018

2020

مستمر

جزئي
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الوزارة
المعنية

وزارة الثقافة
والسياحة

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

المحور االقتصادي والمالي والتنموي
ت

األولوية

5

تحقيق االكتفاء الذاتي من
المحاصيل الزراعية ومنتجات
الثروة الحيوانية

6

زيادة نسبة مساهمة القطاع
الزراعي في الناتج المحلي
اإلجمالي

البرامج والمشاريع
إلنشاء المشاريع السياحية
التابعة للقطاع الخاص.
 .19زيادة مساهمة القطاع
السياحي في خلق فرص
العمل والحد من الفقر.
اإليرادات
 .20تعظيم
السياحية من خالل المشاريع
المعروضة
السياحية
لالستثمار.
 .21رفع مستوى الخدمات
السياحية.
 .22زيادة إعداد المرافق
السياحية
 .23زيادة إعداد الوافدين
 .1زيادة اإلنتاج النباتي (حبوب،
خضر ،فواكه)
 .2زيادة اإلنتاج الحيواني
(ماشية ،دواجن ،اسماك).
 .1إنشاء القرى العصرية في
المحافظات.
 .2البرنامج الوطني لتنمية
وزراعة الحنطة في العراق.
 .3استخدام تقانات الري والمكننة
الحديثة.
 .4انشاء بساتين األمهات وفسائل
النخيل.
 .5بحوث الثروة الحيوانية.

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

2018

2020

2019

2020

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

مستمر

جديد

القيمة أو النسبة
المستهدفة

جزئي

جزئي

2019

2020

جديد

جزئي

2019

2020

جديد

جزئي

2018

2020

مستمر

جزئي

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

2006/1/2

2022/12/31

( )3قرى

( )8قرى

2011/1/2

2022/12/31

2011/1/2

2022/12/31

()2.500.000
دونم
()202.922
دونم

وزارة الزراعة

( )5.000.000دونم
( )750.000دونم

2004/1/4

2022/12/31

مستمر

مستمر

2003/1/2

2022/12/13

مستمر

مستمر

(صفحة  69من )121

الوزارة
المعنية

وزارة الزراعة

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

المحور االقتصادي والمالي والتنموي
ت

األولوية

7

تعزيز الشراكة بين القطاعين
الخاص والعام في مجال التعليم
وجعل مخرجاته ملبية الحتياجات
السوق

8

ابرام عقود شراكة مع شركات
عالمية تخصصية لتطوير عمل
الشركات النفطية

8

ابرام عقود شراكة مع شركات
عالمية تخصصية لتطوير عمل
الشركات النفطية

9

زيادة القدرة اإلنتاجية والتصديرية
للحقول النفطية

البرامج والمشاريع
 .1مشروع تفعيل البحوث
العلمية التطبيقية في خدمة
المجتمع واالقتصاد الوطني.
 .2تطوير منتسبي الوزارات
والجهات غير المرتبطة
بوزارة.
 .3تعزيز الشراكة من خالل
برامج المكاتب االستشارية.
 .4اعتماد وتسويق البحوث
التطبيقية.
المعدات
شركة
 .1تطوير
الهندسية الثقيلة

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

2015

مستمر

%25

%70

2019

2022

صفر

%60

2016

2018/4/19

% 50

%100

2013

مستمر

%20

%80

2018

مستمر

%10

%100

 .2تطوير شركة المشاريع النفطية

2018

مستمر

%10

 .3تطوير شركة الناقالت العراقية

2018

مستمر

%10

%100

وزارة النفط

%100

 .4تطوير شركة الحفر العراقية

2018

مستمر

 .5تطوير شركة تسويق النفط

2018

مستمر

%10

2010

مستمر

()4.350.000
برميل/يوم

()5.500.000
برميل/يوم

2010

2019

%86

%100

 .1تأهيل معمل شركة نصر

2009

2019

%88

%100

 .2تأهيل شركة ابن الوليد

2013

2019

%16

%100
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وزارة التعليم
العالي والبحث
العلمي والعلوم
والتكنولوجيا

%100

%10

 .1الحقول المشمولة بجوالت
التراخيص األولى والثانية.
 .2نصب العوامة الرابعة
للتصدير

الوزارة
المعنية

%100

وزارة النفط

وزارة النفط

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

المحور االقتصادي والمالي والتنموي
ت

األولوية

10

تشجيع الصناعات الوطنية
وحماية المنتوج الوطني

10

تشجيع الصناعات الوطنية
وحماية المنتوج الوطني

البرامج والمشاريع
 .3مخلفات الحديد
واالسناد الهندسي

والسكراب

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

2008

2019

%60

%100

 .4الزيوت  /تأهيل خطوط انتاج
مساحيق الصابون

2013

2021

%16

%100

 .5ادوية سامراء  /تـأهيل مرحلة
2/

2013

2020

%63

%100

 .6انتاج بطانية الراشيل في معمل
نسيج الناصرية

2012

2019

%9

%100

 .7نسيج الحلة /تطوير خط خط
االكمال في الديوانية

2012

2021

%52

%100

 .8النحاسية /تأهيل شركة الشهيد
المرحلة 2/

2012

2019

%41

%100

 .9انتاج بطاريات مغلقة عديمة
االدامة SMFمشروع انتاج
بطاريات الطاقة الشمسية
تأهيل معمل سمنت
.10
الجنوبية رقم  3/مع انشاء
محطة توليد كهرباء
تأهيل معمل اسمنت
.11
الجنوبية ()P6.IQ

2013

2021

%3

%100

2007

2021

%100

%100

2009

2021

%84

%100
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الوزارة
المعنية
وزارة
الصناعة
والمعادن

وزارة
الصناعة
والمعادن

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

المحور االقتصادي والمالي والتنموي
ت

األولوية

10

تشجيع الصناعات الوطنية
وحماية المنتوج الوطني

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

انشائية تأهيل معمل
.12
الطابوق الفخاري في الشركة
العامة للصناعات االنشائية

2009

2020

%37

%100

2015

2020

%45

%100

مصانع
تطوير
.14
المنظومات  /شركة الفداء

2013

2019

%14

%100

الصمود  /الطرق الدوار

2013

2019

%43

%100

شركة النعمان  /انشاء
.16
وتأهيل خطوط انتاج منظومة
الري بالرش والتنقيط

2013

.13
العامة

.15

تأهيل

شركة

ديالى

2019

%13

%100

السكر /تأهيل مصانع
.17
ومزرعة الشركة

2013

2020

%11

%100

ادوية نينوى /مشروع
.18
ادوية نينوى

2013

2019

%91

%100

نسيج الحلة  /مشروع
.19
توسيع االكياس البالستيكية
ومعمل القذيفة
فوسفات  /تحديث
.20
وتطوير معامل الشركة العامة
للفوسفات  /مرحلة 2

2013

2019

%13

%100

2013

2020

%14

%100
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الوزارة
المعنية

وزارة
الصناعة
والمعادن

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

المحور االقتصادي والمالي والتنموي
ت

األولوية

10

تشجيع الصناعات الوطنية
وحماية المنتوج الوطني

10

تشجيع الصناعات الوطنية
وحماية المنتوج الوطني

البرامج والمشاريع
/

تطوير
العامة

الحراريات
.21
الشركة
وتأهيل
للصناعات الحرارية

تأهيل شركة
.22
الدين المرحلة 2

صالح

كندي /تأهيل مختبرات
.23
الفحص والسيطرة النوعية
والبدالت االلكترونية
كندي /انشاء مصنع
.24
منظومات المراقبة والحماية
واالنذار

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

2013

2020

%34

%100

2013

2019

%62

%100

2013

2019

%87

%100

2013

2019

%84

%100

جلود  /انشاء خطوط
.25
إنتاجية جديدة ومتطورة

2013

2019

%39

%100

ابن سينا  /انتاج اسمدة
.26
العناصر الصغرى الصلبة
والسائلة

2013

2019

%30

%100

كهربائية  /انتاج دافعات
.27
الهواء للجلرات

2013

2019

%24

%100

تأهيل الشركة العامة
.28
لصناعة الزجاج والسيراميك/
المرحلة 2

2013

2020

%44

%100

2013

2020

%61

%100

.29
االلبان

تأهيل وتطوير شركة
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الوزارة
المعنية

وزارة
الصناعة
والمعادن

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

المحور االقتصادي والمالي والتنموي
ت

األولوية

11

تطوير السياسات االقتصادية
الكلية

12

تعزيز دور الناقل الوطني في
تأمين تجارة العراق

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

الوزارة
المعنية

تأهيل شركة الصناعات
.30
البتروكيماوية

2008

2021

%99

%100

مشروع الفارس /غلونة
.31
وحدة تصفية المياه

وزارة
الصناعة
والمعادن

2008

2020

%68

%100

2012

2019

%41

%100

2019

2020

%100

2019

2020

%100

نحاسية  /انشاء وحدة

.32
غلونة
حماية
مجلس
 .33تشكيل
المستهلك
 .34تشكيل مجلس حماية المنتج
التحليل
ادوات
 .1تطوير
االقتصادي (نمذجة االقتصاد
العراقي)
 .2تقييم وتحليل السياسات
االقتصادية الكلية في العراق

2018

2022

مستمر  /سنوي

% 100

2018

2022

مستمر  /سنوي

% 100

وزارة التخطيط

التحليل
ادوات
 .1تطوير
االقتصادي (نمذجة االقتصاد
العراقي)

البنك المركزي

 .2تقييم وتحليل السياسات
االقتصادية الكلية في العراق
 .1تعزيز دور الناقل الوطني
البحري في تأمين تجارة
العراق
 .2تحسين دور الناقل الوطني عبر
بكفاءة
عالمية
شراكة

2019

2022

2013

2022
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% 100
% 40

% 100

وزارة النقل
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المحور االقتصادي والمالي والتنموي
ت

األولوية

13

تحقيق التكامل النقدي والمالي
بما في ذلك أسواق رأس المال
والمؤسسات المصرفية
واالستثمارية وشركات التأمين

تفعيل العمل باتفاقية النقل
14
البينية عبر الحدود (الترانزيت)

تطوير العالقات التجارية مع
دول العالم والعمل على انضمام
15
العراق الى منظمة التجارة
العالمية

البرامج والمشاريع
اقتصادية في مجال النقل
الجوي
 .1تطوير قطاع التامين.
 .2تطوير القطاع المصرفي
وهيكلة المصارف الحكومية
ورأسملتها.
المالي
النظام
 .1حماية
والمصرفي من عمليات غسيل
األموال وتمويل اإلرهاب.
 .2المحافظة على استقرار سعر
الصرف
 .3تطوير أدوات سوق األوراق
المالية
 .4تطوير أنظمة الدفع االلكتروني
إبرام اتفاقيات مشتركة مع دول
الجوار حول العمل الكمركي
 .1تطوير العال قات االقتصتتتتتتتاد ية
الخارجية مع دول العالم
 .2متابعة انجاز انضتتتتتتمام العراق
الى منظمتتة التجتتارة العتتالميتتة
متتن ختتالل تتتقتتتديتتم التتمتتلتتفتتتات
الخاصة باالنضمام بعد اكمالها
من قبتتتل الوزارات والجهتتتات
ذات العالقة (ملف السلع ،ملف
الختتتدمتتتات ،ملف والملفتتتات
الفنيتتتة االخرى) والتفتتتاوض
عليهتتتا.متتتذكرة نظتتتام التجتتتارة
الخارجية

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

2019

2022

قيد الدراسة

% 100

2014

2022

مستمر

% 100

الوزارة
المعنية

وزارة المالية

البنك المركزي

2019

2023

قيد العمل
والتفعيل

% 75

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

2004
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مستمر

مستمر

مستمر

وزارة المالية

وزارة التجارة

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

برامج ومشاريع المحور الثالث
التنمية المستدامة والخدمات االجتماعية
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ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

التنمية المستدامة والخدمات االجتماعية
ت

األولوية

1

إنشاء مجمعات ومدن
سكنية واطئة الكلفة للفئات
الفقيرة وذوي الدخل
المحدود

2

تحقيق مستوى معيشي
أفضل للمواطنين من خالل
تنفيذ الوثيقة الوطنية
للسياسات السكانية مع
التركيز على الفئات الهشة
والمشمولين بالعناية

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

 .1المجمع السكني في الديوانية /
جبسة والشامية
 .2المجمع السكني في الديوانية /
الشنافية
 .3المجمع السكني في الديوانية /
السنية
 .4المجمع السكني في المثنى /
طحربة
 .5المجمع السكني في ذي قار /
عكيكة
متابعة تحقق أهداف خطة
.1
التنمية الوطنية

2013/7/3

2022

متوقف

%100

2015/1/31

2022

متوقف

%100

2014/11/30

2022

متوقف

%100

2014/11/22

2022

متوقف

%100

2014/8/9

2022

متوقف

%100

2018

2022

مستمر

%100

استكمال تنفيذ استراتيجية
.2
التخفيف من الفقر

2018

2022

مستمر

%100

التنمية
استراتيجيات
.3
المحلية والحضرية والريفية

2018

البرامج والمشاريع

.4تنفيذ الوثيقة الوطنية للسياسات
السكانية
المسوحات
اجراء
.5
اإلحصائية
 .1تحسين المستوى المعيشي
لفئات العناية
 .2توفير وحدات سكنية للعوائل
الهشة لفئات العناية

مستمر

2022

%100

2018

2022

مستمر

%100

2018

2022

%15

%100

2012

2022

مستمر

( )20.000عائلة

2009

2020
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%75

()600
سكنية

وحدة

الوزارة المعنية

وزارة االعمار
واإلسكان والبلديات
واالشغال العامة

وزارة التخطيط

وزارة الهجرة
والمهجرين

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

التنمية المستدامة والخدمات االجتماعية
ت

األولوية

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

3

تطوير خدمات طب
الطوارئ في المستشفيات
وتحسين خدمات االسعاف
الفوري

مشروع انشاء مستشفى االسرة
الحرجة  CCHبسعة  70سرير
ضمن دائرة مدينة الطب بالتعاون
مع منظمة كويكا  Koicaالكورية.

2016

اكمال البنى التحتية
.1
إلنهاء ( )3000بناية مدرسية.

2019/1/2

2019

4

توفير بيئة تعليمية
ومدرسية سليمة وفق
المعايير الدولية والتركيز
على المشمولين بالتربية
الخاصة واليافعين
والموهوبين

ترميم مدارس وبناء
.2
وترميم صحيات وتأهيل شبكات
المياه والساحات والمالعب
الرياضية بعدد( )4000مشروع.

تاريخ اإلنجاز

2023

2020/1/2

نهاية 2020

زيادة عدد المدارس
.3
المشمولة بالتربية الخاصة الى
( )1800مدرسة.

2019

زيادة عدد المدارس
.4
المشمولة باليافعين الى ()50
مدرسة.

2019

نهاية 2020

زيادة مدارس الموهوبين
.5
الى ( )10مدارس.

2019

نهاية 2020

نهاية 2020
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الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع
مستمر

القيمة أو النسبة
المستهدفة

%100

الوزارة المعنية
وزارة الصحة
والبيئة

%100

%100

%100

%100

%100

وزارة التربية

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

التنمية المستدامة والخدمات االجتماعية
ت

األولوية

5

مواكبة التطورات
التكنولوجية في قطاع
التعليم

6

اعتماد نظام الضمان
الصحي بتغطية شاملة
وتأمين تمويل صحي
مستدام

7

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

2019

نهاية 2020

%100

نهاية 2020

%100

نهاية 2020

%100

 .1ادخال الحوسبة للصفوف
الدراسية لـ( )3500مدرسة.
 .2تلبية االحتياجات من المختبرات
2019
باستخدام تكنولوجيا حديثة بواقع
( )1092مختبرا افتراضيا.
 .3اعداد ( )2.500قائد مرجعي من
2019
المديرين والهيئات التعليمية
واإلشرافية واالداريين.
التقويم
أساليب
 .4تحديث
واالمتحانات لمواكبة التطورات
2018
بإرسال األسئلة الى القاعات
اإلمتحانية.
 .5تلبية االحتياجات من المرشدين
2018
والمشرفين.
 .6ادخال العراق في االختبارات
2018
الدولية (.)TIMIS
 .1إعادة النظر بأسعار الخدمات
المقدمة في المؤسسات
2019
الصحية ضمن نظام التمويل
الصحي
 .2تشريع قانون الضمان الصحي

 .1انشاء صندوق وطني معني
دعم المشاريع المدرة للدخل
بتطوير المشاريع الصغيرة
والكبيرة.
لتشغيل العاطلين

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

2019

2013

الوزارة المعنية

وزارة التربية
نهاية 2020

%100

نهاية 2020

%100

نهاية 2020

%100

2020

مستمر

2019

مستمرة
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%100

مشروع قانون في
البرلمان
مستمرة

وزارة الصحة
والبيئة

%100
 %75بسبب
عدم كفاية
التخصيصات
المالية

وزارة العمل
والشؤون
االجتماعية

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

التنمية المستدامة والخدمات االجتماعية
البرامج والمشاريع

ت

األولوية

8

االرتقاء بالبحث العلمي
والتطوير واالبتكار
التكنولوجي لتعزيز النمو
االقتصادي وتحقيق الرفاه
االجتماعي

9

انشاء صندوق سيادي
لتنمية الشباب في المجاالت
كافة

انشاء صندوق سيادي لتنمية
الشباب في المجاالت كافة

10

تطهير األراضي من االلغام
والمخلفات الحربية
والمقذوفات غير المنفلقة

 .1تنظيف األراضي من األلغام
والمخلفات الحربية إلعادة
تأهيلها من قبل الجهات
المستفيدة من خالل اجراء
المسوحات
عمليات
المتخصصة عليها
 .2تنظيف األراضي من األلغام
من خالل اجراء عمليات
التطهير عليها وإطالق
األراضي
 .3مساعدة ضحايا األلغام
الحربية
والمخلفات
والمقذوفات غير المنفلقة من

.2

.1
.2
.3

توفير امتيازات وحوافز
للراغبين بإنشاء مشاريع في
المناطق المحرومة وعالية
البطالة ضمن استراتيجية
التخفيف من الفقر.
بحوث تطبيقية لتوفير بيئة
صحية ونظيفة
دراسات وبحوث للنهوض
بواقع االنتاج الزراعي والثروة
الحيوانية
تبني بحوث تطبيقية توفر البنى
التحتية الضرورية

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

الوزارة المعنية

2019

وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي
والعلوم
والتكنولوجيا
2018

مهام
الوزارة

مستمر

مستمر

قيد اإلنجاز

مستمر

%50

مستمر

مهام الوزارة

مستمر

مستمر

مستمر

مهام الوزارة

مستمر

مستمر

مستمر
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وزارة الشباب
والرياضة

وزارة الصحة
والبيئة

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

التنمية المستدامة والخدمات االجتماعية
ت

األولوية

11

حماية التنوع البيولوجي
وانشاء المحميات الطبيعية
ومكافحة التصحر

البرامج والمشاريع

.4

.5
.6

.7
.1
.2
.3
.4

خالل جمع وتحديد البيانات
ومتابعة مراكز األطراف
الصناعية ومراكز التأهيل
التوعية واالعالم بمخاطر
األلغام والمخلفات الحربية
للمجتمعات المتأثرة بها من
خالل اعداد وتنفيذ حمالت
توعية للتقليل من مخاطرها
والحد من اإلصابات الناتجة
عنها
دعم تنفيذ التزامات اتفاقية
حظر األلغام ضد االفراد
(اوتاوا)
دعم تنفيذ التزامات اتفاقية
حظر األسلحة التقليدية
مفرطة الضرر وعشوائية
األثر
دعم تنفيذ التزامات اتفاقية
حضر الذخائر العنقودية
ccm
الرقابة االحيائية لحركة
الكائنات المحورة وراثيا
دراسة النظم االيكولوجية
وتأهيلها وتعزيز استخدامها
على النحو المستدام
دراسة المناطق المقترحة
كمحميات طبيعية وطنية
مسح المواقع ذات الغنى
بالتنوع االحيائي

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

مهام الوزارة

مستمر

مستمر

مستمر

2008

مستمر

مستمر

مستمر

2014

مستمر

مستمر

مستمر

2008

مستمر

مستمر

مستمر

2015

مستمر

ستمر

ستمر

2017

مستمر

مستمر

مستمر

2014

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مهام عمل
الوزارة
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الوزارة المعنية

وزارة الصحة
والبيئة

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

التنمية المستدامة والخدمات االجتماعية
ت

األولوية

12

تحسين جودة الرعاية
الصحية والخدمات الطبية
المقدمة للمواطنين وخفض
نسب الوفيات والمراضة

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

 .5مسح المواقع الطبيعية لبيان
إمكانية ادراجها ضمن القائمة
التمهيدية للتراث العالمي

2009

مستمر

مستمر

مستمر

 .6مراقبة تدهور االراضي
ومراقبة التصحر وإيجاد
الحلول المناسبة

2004

مستمر

مستمر

مستمر

 .1زيادة نسب التغطية الخاصة
بالزيارات الدورية للحوامل
(الزيارة الرابعة) %10
 .2خفض معدل وفيات االطفال
%0,2
حديثي الوالدة

2019

2020

مستمر

 %10نسبة
الزيادة

2019

2020

مستمر

%0.2

األمهات
صحة
 .3تحسين
واألطفال دون سن الخامسة

2011

2022

وفيات األمهات
( )31وفاة لكل
( )1000والدة
حية

المراضة
معدل
 .4خفض
والوفيات والحد من ظهور
فاشيات األمراض االنتقالية

2019

2022

مستمر

 .5خفض معدل الوفيات المبكرة
باألمراض غير االنتقالية

2016

2022

( )279شخص
لكل ()100000

 .6مختبرات حاصله على نظام
االيزو في المستشفيات
بغداد
في
التعليمية
والمحافظات عدد (.)3
 .7تطبيق قانون منع التدخين في
مراكز الرعاية الصحية االولية

2019

2022

مستمر

2019

2020

مستمر
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الوزارة المعنية

وزارة الصحة
والبيئة
( )240لكل
()100000
شخص

 %16من
المراكز
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التنمية المستدامة والخدمات االجتماعية
ت

األولوية

13

تنفيذ السياسة الوطنية
للشباب

البرامج والمشاريع
 .8ادخال فحوصات ()NAT
الخاص بفحص الفايروسات
لمنتج الدم
 .9تحسين الخدمات الوقائية
والعالجية والتأهيلية المقدمة
في مجال السيطرة على ادمان
المخدرات والمؤثرات العقلية
الخدمات
تحسين
.10
في
المقدمة
التمريضية
المؤسسات الصحية الحكومية
 .11تحسين خدمات نقل الدم
 .12تطبيق نظام  cod blueفي
مجال الجلطة القلبية
.1
.2

أ-
ب-
.3

تمكين الشباب وتأهيلهم
للحصول على فرص عمل
تمويل المشاريع الصغيرة
والمتوسطة للشباب بالتعاون
المحلية
المصارف
مع
والمنظمات الدولية
تفعيل مبادرة البنك المركزي
بتمويل المشاريع الصغيرة
دعم المصارف والشركات التي
تقدم قروضا ميسرة
تعزيز الشعور الوطني لدى
الشباب ومشاركتهم الفاعلة
في المجاالت السياسية

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

2019

2020

مستمر

2019

2022

مستمر

2019

2022

مستمر

2016

2022

مستمر

2019

2022

مستمر

2018

مستمر

قيد اإلنجاز

القيمة أو النسبة
المستهدفة

%50

2018

مستمر

قيد اإلنجاز

%50

2018

مستمر

قيد اإلنجاز

%50

2018

مستمر
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قيد اإلنجاز

الوزارة المعنية

%50

وزارة الشباب
والرياضة

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

التنمية المستدامة والخدمات االجتماعية
ت

األولوية

14

المحافظة على أموال
القاصرين وتنميتها من
خالل االستثمار الرشيد

15

االرتقاء بالمؤسسة
اإلصالحية ومراعاة حقوق
اإلنسان

البرامج والمشاريع
واالقتصادية
والثقافية

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

الوزارة المعنية

واالجتماعية

.1تحديث قانون استثمار القاصرين
بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.
 .2اعداد دراسة جدوى لمشاريع
االستثمار.
 .1بناء سجون وفق المعايير
الدولية

2019/7

%10

%100

2018
2018
2016

 .2تحسين الواقع الصحي في
السجون

2018

2022
مستمر

%20

2022
مستمر

%40

 2022مستمر

%20

 .3تطوير البنى التحتية لدائرة
اإلصالح العراقية

2016

 2022مستمر

%20

 .4استحداث مركز وطني للدعم
النفسي

2018

 2019مستمر

%50

 .5مشروع تشغيل النزالء

2018

 2022مستمر

( %25تم اقراره
في القانون الجديد)
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وزارة العدل

%80
( %75في حال
توفر
التخصيصات
المالية)
( %70في حال
توفر
التخصيصات
المالية)
( %70في حال
توفر
التخصيصات
المالية)
(%100عند
إقرار مشروع
القانون)
( %100في حال
توفر
التخصيصات
المالية)

وزارة العدل

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

التنمية المستدامة والخدمات االجتماعية
ت

األولوية

16

تشجيع العودة الطوعية
للنازحين والمهجرين
والمهاجرين وتوفير البيئة
القانونية لحمايتهم وحفظ
حقوقهم

17

إنجاز التعداد العام للسكان
والمساكن 2020

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

 2022مستمر

%25

 2022مستمر

%20

%70

2016

 2022مستمر

%20

%80

2016

 2022مستمر

%10

%90

 .1دعم العودة الطوعية

2016

2022

مستمر

 .2اغاثة العوائل النازحة

2003

مستمر

مستمر

 .3توفير الحماية القانونية

2003

مستمر

مستمر

2018

2020

مستمر

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

القيمة أو النسبة
المستهدفة

الوزارة المعنية

( %100في حال
توفر
 .6توفير البيئة االمنة

2016

التخصيصات
المالية)

 .7عقد االتفاقيات والبروتكوالت
الثنائية الدولية
 .8توفير البيانات اإلحصائية
الخاصة بحقوق االنسان
 .9تنفيذ التزامات العراق الدولية
الخاصة بحقوق االنسان في
مجال تقديم التقارير الدولية

التعداد السكاني
أ.

2016

 %80من نزوح
2014
 %100من
النازحين في
المخيمات
 %100من
الطلبات المقدمة

وزارة الهجرة
والمهجرين

%100

وزارة التخطيط

بناء الخطة

ب .تثبيت المحددات
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ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

التنمية المستدامة والخدمات االجتماعية
ت

البرامج والمشاريع

األولوية
.1

توفير المضمون الثقافي الجيد
والهادف ونشر الوعي الفني
لتعزيز روح المواطنة في البلد.
احتضان الطاقات الفنية
والمؤسسية للشباب لرعاية
المبدعة
الفنية
الطاقات
وتنميتها.
بناء أسس رصينة لثقافة الطفل
وصوال لخلق جيل يستجيب لقيم
المجتمعات المتحضرة.
صنع قنوات أتصال رسمية
وتواصل مجتمعي مع جميع
شرائح المجتمع دون تمييز.

.1

مراقبة المصادر المائية

.2

تعزيز دور العراق ومواكبته
لدول العالم في المجال
18
الفكري والثقافي والفني
.4
وتعزيز روح المواطنة
.5

.2
.3

19

حماية وتحسين عناصر البيئة
الرئيسة (الماء – الهواء –
التربة)

.4
.5
.6

مراقبة نوعية الهواء المحيط
مراقبة وتقييم نوعية
االنبعاثات الغازية والدقائقية
والمخلفات الصلبة والسائلة
المطروحة من األنشطة
المختلفة
دراسة صالحية مواقع كافة
األنشطة وبيان مدى مطابقتها
مع المحددات البيئية النافذة
التقييم البيئي لمناسيب
بغداد
في
الضوضاء
والمحافظات
التلوث
نسبة
مراقبة
بالضوضاء في عموم العراق

تاريخ البدء
2018

تاريخ اإلنجاز
2020

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع
مستمر

القيمة أو النسبة
المستهدفة
جزئي

2018

2020

مستمر

جزئي

2018

2020

مستمر

جزئي

2018

2020

مستمر

جزئي

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مهام عمل
الوزارة
2010
مهام عمل
الوزارة
مهام عمل
الوزارة

مستمر

مستمر

مستمر

مهام عمل
الوزارة

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مهام عمل
الوزارة
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الوزارة المعنية

وزارة الثقافة
والسياحة

وزارة الصحة
والبيئة

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

التنمية المستدامة والخدمات االجتماعية
ت

األولوية

20

ا إلدارة السلمية للمواد
الكيمياوية والنفايات
الخطرة

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

 .1حصر النفايات الخطرة
والمواد الكيمياوية التالفة في
العراق

الرجوع الى
الجهات ذات
العالقة
الرجوع الى
الجهات ذات
العالقة
الرجوع الى
الجهات ذات
العالقة
الرجوع الى
الجهات ذات
العالقة
الرجوع الى
الجهات ذات
العالقة
الرجوع الى
الجهات ذات
العالقة
الرجوع الى
الجهات ذات
العالقة
الرجوع الى
الجهات ذات
العالقة
الرجوع الى
الجهات ذات
العالقة

 .2مراقبة خزن ونقل وتداول
المواد الكيمياوية الخطرة
 .3الحد من انتشار المواقع
الملوثة من خالل التقييم
الشامل لها ومعالجتها
 .4الحد من العوامل البيئية
الملوثة والمسببة لإلمراض
السرطانية
النفايات
ادارة
 .5سياسة
االلكترونية والكهربائية
 .6التقليل والحد من استخدام
في
البالستيكية
المواد
الصناعات الغذائية
 .7مراقبة المصادر المشعة
 .8التقييم البيئي لألشعة غير
من
الصادرة
المؤينة
منظومات أبراج الهاتف النقال
 .9مراقبة البيئة من الناحية
االشعاعية في الظروف
الطبيعية والطارئة

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر
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الوزارة المعنية

وزارة الصحة
والبيئة

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

التنمية المستدامة والخدمات االجتماعية
ت

األولوية

21

الحد من االثار السلبية
للتغيرات المناخية

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

 .10مراقبة العاملين في حقل
االشعاع المؤين في العراق

الرجوع الى
الجهات ذات
العالقة

مستمر

الرجوع الى
الجهات ذات
العالقة

مستمر

 .11مراقبة تواجد مصادر االشعاع
في العراق للتأكد من مطابقتها
لمعايير السالمة و االمن
االشعاعي و متطلبات الوقاية
من االشعاع
 .12ترخيص التصرفات المتعلقة
السلمية
باالستخدامات
لمصادر االشعاع المؤين في
المجال الطبي والصناعي
والحيثي
 .13ترخيص تفكيك المنشآت
النووية وترخيص منشات
إدارة النفايات المشعة (
منشات التخلص من النفايات
ومخازن النفايات المشعة )
 .14السيطرة الرقابية على أنشطة
معاملة وإدارة النفايات
المشعة الطبية
 .1اجراءات التخفيف من
انبعاثات الغازات الدفيئة
والتكيف مع اآلثار السلبية
لتغيرات المناخ
 .2مواجهة آثار التغير
المناخي داخل البلد وااليفاء
باتفاقية االمم المتحدة
االطارية لتغير المناخ

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع
مستمر

مستمر

القيمة أو النسبة
المستهدفة

الوزارة المعنية

مستمر

مستمر

الرجوع الى
الجهات ذات
العالقة

مستمر

مستمر

مستمر

الرجوع الى
الجهات ذات
العالقة

مستمر

مستمر

مستمر

الرجوع الى
الجهات ذات
العالقة

مستمر

مستمر

مستمر

2015

مستمر

مستمر

مستمر

وزارة الصحة
والبيئة
2009

مستمر
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مستمر

مستمر

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

التنمية المستدامة والخدمات االجتماعية
ت

األولوية

البرامج والمشاريع

22

توفير مفردات البطاقة
التموينية لمستحقيها
وتحسين نوعيتها

23

توسيع الطاقة االستيعابية
لمراكز رعاية ذوي
االحتياجات الخاصة
الستيعاب أكبر عدد من
المشمولين بالرعاية

24

تعزيز منظومة العالقات
الثقافية والعلمية مع
المؤسسات األكاديمية
العالمية

وضع خطة سنوية لتوزيع مفردات
البطاقة التموينية على المواطنين
وفق التخصيصات المالية المرصدة
ضمن الموازنة االتحادية
 .1اعداد تصاميم إلنشاء دار
حضانة في بابل ودار الحنان
في بغداد ومعهد النور
للمكفوفين في السماوة.
 .2استكمال أنشاء مراكز لرعاية
ذوي االحتياجات الخاصة
الستيعاب أكبر عدد من
والعاجزين
المسنين
واالشخاص ذوي اإلعاقة
لتوفير الخدمات المختلفة
(االيوائية ،التعليمية ،المأكل
االجتماعية،
والملبس،
الصحية ،المادية (مصرف
الجيب)
 .1مذكرة تفاهم وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي ووزارة
التعليم العالي السعودي
 .2مذكرة تفاهم مع وزارة
التربية والتعليم الرومانية
 .3مذكرة تفاهم مع الجانب
االيراني وزارة العلوم
واالبحاث التقنية
 .4مذكرة تفاهم مع بولندا

تاريخ البدء

بداية كل سنة

تاريخ اإلنجاز

نهاية كل سنة

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع
مستمر

القيمة أو النسبة
المستهدفة

الوزارة المعنية

تجهيز المواطنين
بمفردات البطاقة
التموينية

وزارة التجارة

2019

2014

لم يباشر
به بعد

لم يباشر به بعد

بسبب نقله
الى
المحافظات
ودخول
داعش فيها
أدى توقف
العمل بها
وتدميرها

2018

2022

%25

%75

2018

2022

%25

%75

2011

2016

%25

%75

2018

2022

%25

%75
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وزارة العمل
والشؤون
االجتماعية

وزارة التعليم العالي
والعلوم
والتكنولوجيا

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

التنمية المستدامة والخدمات االجتماعية
ت

األولوية

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

 .5مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم
العالي السوداني
 .6اتفاقية تعاون مع الجانب
القطري
 .7تفعيل االتفاقية مع منظمة
الداد DAAD
 .8مذكرة تفاهم مع هنكاريا
 .9اتفاقية اإلطار االستراتيجي
االمريكي
 .10مذكرة تفاهم مع جامعة
سوينبيرن األسترالية
 .11اتفاقية اليونسكو
 .12مذكرة تفاهم مع جنوب
افريقيا
 .13اتفاقية البنك االسالمي للتنمية
 .14مشروع اتفاقية تعاون بين
العراق والبرازيل
 .15اتفاقية كامبوس فرانس بين
وزاترتنا والسفارة الفرنسية
في بغداد
 .16البرنامج التنفيذي مع ارمينيا
 .17البرنامج التنفيذي مع وزارة
التعليم العالي المصري
 .18برنامج تنفيذي مع وزارة
التعليم الروسي

2018

مستمر

%70

%30

2016

مستمر

%100

2009

مستمر

%100

2017/9/28
2017

2020
مستمر

%50
%25

%50
%75

2018

2022

%50

%50

2014
2018

مستمر
2020

%50
%60

%50
%40

2015

مستمر

%100

2018

2022

%10

%90

2018
2018

2022
2020

%20
%20

%80
%80

2018

2021

%50

%50
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الوزارة المعنية

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

التنمية المستدامة والخدمات االجتماعية
ت

األولوية

توفير االدوية والمستلزمات
الطبية من مناشىء رصينة
25
وضمان استدامتها مع
التركيز على األدوية المنقذة
للحياة والسرطانية

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

 .19برنامج تنفيذي مع االردن
 .20برنامج تنفيذي مع وزارة
التعليم العالي اللبناني

2018
2018

2023
2020

%10
%40

%90
%60

 .21برنامج الزماالت الروسية
والصينية

2018

مستمر

الوزارة المعنية

 115مقعد

 .22برنامج التنفيذي بين وزارتنا
ونظيرتها السورية

2018

2021

%20

%80

( .25البرنامج الوطني لبناء
القدرات لدعم تشخيص
وعالج السرطان) :العالج
اإلشعاعي – الطب النووي
المشترك مع الوكالة الدولية
للطاقة النووية

2018

2019

%60

%40

 .1اعتماد الية جديدة لتوفير
االدوية السرطانية

2019

2020

مستمر

 .2توفير االدوية والمستلزمات
واالجهزة الطبية والخدمية
في المؤسسات الصحية
وبنسبة  %45من االحتياج
المكلفة بتوفيره الشركة
وحسب الميزانية المخصصة

2019

وزارة الصحة
والبيئة
2020
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مستمر

%45

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

التنمية المستدامة والخدمات االجتماعية
ت

26

األولوية

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

 .3سد النقص في االجهزة
التشخيصية والعالجية في
مجال االمراض السرطانية

2019

2022

مستمر

 .4توفير احتياج المؤسسات
االدوية
من
الصحية
واالجهزة
والمستلزمات
الطبية والخدمية

2019

 .5الحد من دخول االدوية غير
المفحوصة او غير المرخصة
ومنع تداولها بالقطاع الخاص
تامين عودة العقول المهاجرة .1 ،استثمار الكفاءات عن بعد
وتعزيز التواصل معهم،
 .2إنشاء مركز للتواصل من دول
المهجر للدول المحتضنة ألكثر
واستثمار قدراتهم في التنمية
عدد من الجالية العراقية
الوطنية
 .1موازنة
االجتماعي

27

تمكين المرأة العراقية وتعزيز
مشاركتها في تحقيق اهداف
التنمية المستدامة

مستجيبة

للنوع

2022

القيمة أو النسبة
المستهدفة

مستمر

2019

2022

مستمر

2019

مستمر

جديد

%100

2019

مستمر

جديد

%100

2018

دائمي

 .2استراتيجية مناهضة العنف
ضد المرأة العراقية

2018

2030

مستمر

 .3بناء شبكة وطنية فاعلة من
مكاتب وتشكيالت المرأة

2018

2023

قيد االنجاز

 .4اإليفاء بااللتزامات الدولية
(سيداو ،قرار مجلس االمن

2018

2022

مستمر
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الوزارة المعنية

دمج قضايا الجدر
في كل السياسات
والبرامج
الجندرية
شريحة النساء
واألطفال في
المجتمع العراقي
توحيد المهام
وتكامل االدوار في
مؤسسات الدولة
تعزيز مكانة
العراق دوليا

وزارة الهجرة
والمهجرين

األمانة العامة
لمجلس الوزراء

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

التنمية المستدامة والخدمات االجتماعية
ت

األولوية

البرامج والمشاريع
 ،1325البيان
والقرارات الالحقة)

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

المشترك

 .5بناء قدرات وهيكلية مكاتب
في
المرأة
وتشكيالت
المحافظات

2018

2019

 .6تحقيق بيئة تشريعية خالية من
التمييز ضد المرأة وتوفير
الحماية القانونية لها

 .7تنفيذ بنود البيان المشترك

مستمر

دائمي

2016

2020
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مستمر

هيكلية موحدة
لتشكيالت المرأة
في المحافظات
والوزارات
لوجود قوانين
تتعارض مع
المعايير
وااللتزامات
الدولية الوطنية
للعراق اجري
التنسيق
الناجيات (النساء
واألطفال) من
العنف الجنسي في
مناطق الصراع
التي احتلها تنظيم
داعش اإلرهابي

الوزارة المعنية

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

برامج ومشاريع المحور الرابع
اإلعمار والبنية التحتية
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ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

االعمار والبنية التحتية
ت

األولوية

البرامج والمشاريع

1

التوسع في إنشاء
وتأهيل وتحديث
محطات اإلنتاج
والتوزيع والسيطرة
لزيادة ساعات
التجهيز بالطاقة
الكهربائية

تعزيز المنظومة بطاقات توليدية
.1
اضافية (مؤقتة) من خالل االستثمار الخاص
في قطاع توليد الطاقة في بعض المحافظات
ولفترات محدودة لتغطية جزء من الطلب
ولحين اكمال مشاريع الدورات المركبة
ومشاريع محطات االنتاج المتوقفة،
والمشاريع الجديدة وحسب خطة الوزارة
لتقليل الفجوة بين التوليد المطلوب والتوليد
المتاح.
توفير امدادات الوقود بالكميات
.2
والتوقيتات المطلوبة وبضمن ذلك زيادة
االعتماد على الغاز الطبيعي في تشغيل
المحطات الغازية مع ضرورة التنسيق مع
وزارة النفط ألغراض االستخدام االمثل للغاز
وحسب الحاجة الموسمية وتقليل حرق الغاز
المصاحب الى اقل حد ممكن.
زيادة حصة الفرد من الطاقة
.3
الكهربائية عن طريق زيادة ساعات التجهيز
للمستهلكين.
توفير االمكانية لنقل الطاقة المنتجة
.4
من محطات التوليد الى شبكات التوزيع
وبالتالي للمستهلك النهائي فضال عن ضمان
استقراريه المنظومة وبالتالي ضمان تحقيق
ساعات تجهيز اعلى.
.5تنفيذ محطات تحويل الطاقة وخطوط النقل
وحسب االولويات.

2

 .1تطوير شركة مصافي الجنوب

تاريخ البدء

2017

تاريخ اإلنجاز

2022

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

( )16.450ميكا
واط

القيمة أو النسبة
المستهدفة

( )24.000ميكا
واط

2016

2025

39%

50%

مستمر

2025

( )17ساعة

( )20ساعة

2018

2022

( )35.240أم .في.
أي

( )64.743أم .في.
أي

2018

2022

( )35.240أم .في.
أي.

( )64.743أم.
في .أي

2016

2019

%80

%100
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وزارة
الكهرباء

وزارة النفط

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

االعمار والبنية التحتية
ت

األولوية
تطوير المصافي
الحالية وتأهيل
المصافي المحررة
من دنس اإلرهاب

3

البرامج والمشاريع

4

5

اتمام انشاء وتشغيل
المستشفيات بسعات
سريرية مختلفة

تاريخ البدء

.2اعادة اعمار شركة مصافي الشمال

2018

جهد وطني

%20

%100

.1نصب وانشاء مستودع الناصرية

2013

متوقف لعدم وجود
تخصيص مالي

%40

%100

 .2نصب وانشاء مستودع كربالء

2010

2019

%90

%100

2009

2019

%90

%100

 .4نصب وانشاء مستودع السماوة

2011

2020

%70

%100

 .5نصب وانشاء مستودع العمارة

2012

2019

%90

%100

.1تطوير حقل الصبة

2006

2019

%75

%100

 .2تطوير حقل الناصرية

2018

مستمر

%5

%100

 .3تطوير حقل العمارة

2017

مستمر

%0.6

%100

زيادة السعات الخزينة
للمنتجات النفطية في  .3نصب وانشاء مستودع النجف
المصافي الصغيرة

تطوير حقول الجهد
الوطني

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

مشروع انشاء مستشفيات عامة عدد
.1
( )6سعة ( )400سرير في (البصرة ،ذي
قار ،كربالء ،ميسان ،النجف) مع مراكز
متطورة لمعالجة االورام السرطانية
مشروع القرض الياباني لتصميم
.2
( )7مستشفيات سعة ( )200سرير مع تنفيذ

2009

2014
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2020

اليوجد

مستمر

مستمر

ال يوجد

اليوجد

وزارة النفط

وزارة النفط

وزارة الصحة
والبيئة

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

االعمار والبنية التحتية
ت

األولوية

6

إنشاء وتطوير البنى
التحتية لتفعيل

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

انشاء مستشفى الشطرة العام سعة ()200
سرير في ذي قار
القرض االلماني ويشمل اكمال انشاء
.3
مستشفى سعة ( 200سرير في االنبار -
حديثة ،دار التمريض الخاص واكمال انشاء
مستشفى سعة ( )100سرير في الدور /
صالح الدين قرض السعودي انشاء ()200
سرير صالح الدين  /الشرقاط وانشاء
( )200سريرفي ديالى  /بلدروز القرض
الكويتي انشاء مستشفى ( )200سرير في
الرميثة في المثنى ومشروع انشاء مركز
االورام السرطانية سعة ( )200سرير في
المحافظات (البصرة ،الديوانية ،المثنى،
واسط)
اكمال انشاء مستشفيات عدد ()11
.4
مختلفة
بسعات
مستشفى
()400،300،200،100
تأهيل واعادة بناء مراكز صحية
.5
وتأهيل مستشفيات وتجهيزها بأجهزة طبية
في (نينوى وصالح الدين وكركوك وديالى
واالنبار وبابل) باالستفادة من المنحة
الكويتية إلعادة اعمار المناطق المتضررة
من العمليات االرهابية وعلى مرحلتين.

2019

2019

اليوجد

مستمر

2011

متوقف حاليا
حسب قرار 347
لسنة 2015

متوقف حاليا
حسب قرار 347
لسنة 2015

%100

2016

2023

مستمر

اليوجد

وزارة
االتصاالت

 .1إنشاء البنية التحتية للحكومة االلكترونية
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ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

االعمار والبنية التحتية
ت

األولوية
الخدمات االلكترونية
الحكومية والقطاع
الخاص

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

أ -ربط الدوائر في بغداد والمحافظات السلكيا

2010

2018

%100

%100

ب -ربط مقرات الوزارات

2017

2019

%10

%40

2019

2022

 .2زيادة نسبة انتشار الهاتف الثابت
والالسلكي

2004

2022

 .3تحسين الخدمات البريدية

2018

2022

 .4إعادة اعمار البنى التحتية في المناطق
المحررة

2019

2022

 .5تسويق البنى التحتية من خالل الشراكة
مع القطاع الخاص

2010

2022

 .6السعي الى استكمال تشريع حزمة
القوانين الخاصة بتنظيم قطاع االتصاالت

2009

2022

ج -شبكات ضوئية

%8

 3شبكات
ضوئية
مليون مشترك4-
5
%30
تقديم  7خدمات
(صناديق مرمزة،
توصيل بعائث،
مصرف بريدي،
كي كارد ،حوالة،
تجارة الكترونية،
دفع الكتروني
 5محافظات

 35ليمدا

 500ليمدا
 8قوانين
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ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

االعمار والبنية التحتية
ت

األولوية

7

إكمال المشاريع
االسكانية المتوقفة

8

رفع طاقة النقل
البحري وتوسيع
الموانئ وتطوير
قدراتها

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

 .1اكمال المجمع السكني في ذي قار  /حي
الصدر

2005/10/27

2019/6/18

%100

 .2اكمال المجمع السكني في النجف  /حي
القدس

2008/9/25

2019/2/10

%100

 .3مشاريع السكن االقتصادي واطئ الكلفة
.4
.1
.2
.3

مشاريع المجمعات السكنية (السكن
االعتيادي)
رفع طاقة الموانئ الحالية وممراتها
المالحية لتصبح 23مليون طن سنويا
إطالق الطاقات الكامنة غير المستخدمة
في الموانئ القائمة
اكمال البنى التحتية والمباشرة بأنشاء
ميناء الفاو الكبير

 .1تحديث منظومة السكك الحديدية
وتطويرها ورفع طاقاتها التشغيلية

9

10

تحديث النقل السككي
وانشاء شبكة سكك
متطورة تربط العراق
.3
بالدول المجاورة
.2

إنشاء وتحديث
وتأهيل الطرق البرية
والجسور الرابطة

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

.1
.2

االرتقاء بمستوى تقديم الخدمة في نشاط
النقل السككي
انشاء سكك حديدية جديدة لتغطية
محافظات العراق كافة وربطه بالدول
المجاورة
المرور السريع رقم  1جزء ط( 6الممر
االيمن)
انشاء الممر الثاني لطريق ديوانية -عفك
 -آل بدير بطول  52كم

2014/3/9

2022/12/13

%100

2005/10/27

2022/12/31

%100

2009

2022

2019

2022

2014

2019

2019

مستمر

%40

75%
100%

%90

وزارة
االعمار
واإلسكان
والبلديات
واالشغال
العامة

وزارة النقل

100%
%40

2014

مستمر

%30

مستمر

وزارة النقل

2011/10/11

2020

مستمر

%100

وزارة االعمار
واإلسكان
والبلديات

2012/11/24
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2020

مستمر

%100

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

االعمار والبنية التحتية
ت

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

2013/5/7

2020

مستمر

%100

2013/9/15

2020

مستمر

%100

2014/12/22

2021

متوقف

%100

2018

2019

مستمر

%100

2011/9/15

2020

مستمر

%100

 .8تأهيل وصيانة الطرق والجسور

متعدد

متعدد

متعدد

%100

 .9اعمار الجسور وتأهيل الطرق المتضررة

مستمر

مستمر

مستمر

%100

 .10اكمال انشاء محيط بغداد االمني (ج)3

غير مدرج

غير مدرج

غير مدرج

%100

 .11اعادة اعمار جسر الفيحاء في البصرة

2012/2/6

2019

مستمر

%100

 .12تأهيل جسر الكرامة في محافظة واسط

2013/1/25

2019

متوقف

%100

 .13استبدال الجسور القديمة في الديوانية
(جسر سومر)

2014/10/7

2019

متوقف

%100

 .14انشاء جسر علي الغربي

2012/10/29

2019

مستمر

%100

غير مدرج

غير مدرج

غير مدرج

%100

2012/11/18

2019

متوقف

%100

2014/1/22

2020

متوقف

%100

األولوية

البرامج والمشاريع

بين المحافظات ودول
الجوار

 .3انشاء الممر الثاني لطريق الشوملي -
المدحتية  /هاشمية بطول  38كم
 .4انشاء الممر الثاني لطريق مفرق غماس
الحمزة  62كم .5انشاء الممر الثاني لطريق (كوت -بدرة
مهران) بضمنه جسر (كاللة -بدرة)بطول  76كم
 .6تأهيل وصيانة جسر ذي قار الكونكريتي
 .7انشاء جسر الفلوجة الثالث

 .15انشاء الممر الثاني لطريق حرية
/عباسية
 .16انشاء الممر الثاني لطريق بعقوبة -بني
سعد -بغداد القديم بطول  43كم

11

 .1مجسر االسكان  /ذي قار
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واالشغال
العامة

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

االعمار والبنية التحتية
ت

األولوية

انشاء المجسرات
والبنايات البلدية
وتأهيل وتبليط
الشوارع الداخلية
للمدن

12

توسيع وتطوير
شبكات المجاري
ومحطات الضخ بما

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

 .2تقاطع الجمهورية المجسر في الديوانية

2014/1/22

2020

متوقف

%100

 .3مجسر الصدرين (القدس) في السماوة

2014/1/11

2020

مستمر

%100

 .4مجسر الكرامة في العمارة

2013/10/13

2020

مستمر

%100

 .5انشاء مجسر الزيوت في الرمادي

2010/12/27

2019

مستمر

%100

 .6انشاء مجسر الدلة في تكريت

2013/10/22

2020

مستمر

%100

 .7انشاء مجسر االوقاف في الرمادي

2013/12/15

2020

متوقف

%100

 .8تاهيل شوارع حي الوفاء في النجف
االشرف

2013/11/10

2019

متوقف

%100

 .9تبليط شوارع في قضاء طوزخورماتو

2013/2/23

2020

متوقف

%100

 .10تبليط شوارع في امرلي

2012/6/11

2020

متوقف

%100

 .11بناية بلدية امرلي

2013/9/22

2019

متوقف

%100

 .12بناية بلدية كربالء

2013/12/23

2019

متوقف

%100

 .13انشاء بناية بلديه الرميثه

2013/12/16

2019

متوقف

%100

2009/1/7

2020/12/31

مستمر

%100

 .1محطتي معالجة مجاري كربالء م4
.2مشروع تصميم وتنفيذ وتجهيز وصيانة
مجاري الزبير (تسليم مفتاح) بطاقة
تصميمية ( )120000م/3يوم

2011/3/21

2020/12/31

(صفحة  101من )121

متوقف

%100

وزارة
االعمار
واإلسكان
والبلديات
واالشغال
العامة

وزارة
االعمار
واإلسكان
والبلديات

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

االعمار والبنية التحتية
ت

األولوية

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

يتناسب مع النمو
السكاني

 .3تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة لمحطة
المعالجة (مركز تصفية حمدان م)5

2013/12/10

2020/12/31

متوقف

%100

 .4تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة لمحطة
المعالجة (مركز تصفية حمدان م)4

2011/11/21

2020/12/31

متوقف

%100

 .5مشروع مجاري الرمادي /م1بطاقة
( )100000م/3يوم (تسليم مفتاح)

2011/6/1

2020/12/31

مستمر

%100

 .6اعداد الدراسة وتصاميم مشروع مجاري
محطة المعالجة مع الخط الناقل المغذي لها
والخط الناقل للمياه المعالجة الى المذب
قضاء على الغربي وقضاء العزير

2014/5/8

2020/12/31

متوقف

%100

 .7مشروع مجاري الديوانية م 2بطاقة
( )100000م/3يوم (تسليم مفتاح)

2011/11/27

2020/12/31

مستمر

%100

 .8تجهيز وتنفيذ شبكة مجاري مع محطات
الرفع (5امطار 4+ثقيلة) لقضاء الرميثة

2011/7/23

2018/12/31

متوقف

%100

 .9تجهيز وتنفيذ ونصب محطة معالجة
مجاري النجف/م 2بطاقة تصميمية
( )100000م/3يوم
 .10مشروع تدقيق التصاميم مع تجهيز
وتنفيذ وتشغيل وصيانة مجاري الثقيلة
واالمطار مع محطات رفع مدينة النجف
االشرف  /م()2-3
 .11مشروع اعداد الدراسة والتصاميم
لشبكات الصرف الصحي واالمطار ومحطات
معالجة مع تجهيز وتنفيذ المرحلة االولى

2020/12/31

متوقف

%100

2013/9/4

2020/12/31

مستمر

%100

2012/7/29

2018/12/31

مستمر

%100

(صفحة  102من )121

واالشغال
العامة

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

االعمار والبنية التحتية
ت

األولوية

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

لمحطات المعالجة (الصوب الكبير والصوب
الصغير) لمدينة الحلة  /م2
 .12تجهيز وتنفيذ الخطوط الناقلة المطرية
والثقيلة لشارع الحلة – ديوانيه م 1ضمن
مشروع شبكات مجاري مدينه الحلة
 .13تجهيز وتنفيذ الخطوط الناقلة المطرية
والثقيلة لشارع  60ضمن مشروع شبكات
مجاري مدينه الحلة

2014/6/3

22020/12/31

متوقف

%100

2014/6/11

2020/12/31

متوقف

%100

الحسينية
مجاري
مشروع
.14
بطاقة( )65000م/3يوم (تسليم مفتاح)

2011/6/19

2019/12/31

متوقف

%100

 .15أعداد دراسة وتصاميم مشروع مجاري
محطة المعالجة مع شبكات األمطار
والمجاري الثقيلة الفرعية والرئيسية
ومحطات الرفع لناحية الرشيد (محافظة
بغداد) مع تجهيز وتنفيذ وصيانة المرحلة
األولى للمشروع (تسليم مفتاح)

2012/12/23

2022

متوقف

%100

.16مناقصة تنفيذ األعمال التكميلية لنواقص
شبكة مدينة بعقوبة/ديالى

2012/2/28

2022

متوقف

%100

 .17أعداد الدراسة والتصاميم لمشروع
معالجه مع شبكات مجاري األمطار
والمجاري الثقيلة الفرعية والرئيسية
ومحطات الرفع لمدينه الخالص مع تجهيز
وتنفيذ وتشغيل وصيانة المرحلة األولى من
المشروع (تسليم مفتاح)
 .18مناقصة أعداد دراسة وتصاميم مشروع
مجاري (محطة معالجة مع شبكات األمطار
والمجاري الثقيلة الفرعية والرئيسية

2012/7/18

2022

متوقف

%100

2012/8/19

2020/12/31

متوقف

%100

(صفحة  103من )121

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

االعمار والبنية التحتية
ت

األولوية

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

ومحطات الرفع) مدينة بعقوبة /الجانب
الغربي في محافظة (ديالى) مع تجهيز
وتنفيذ وتشغيل وصيانة المرحلة الثانية
(تسليم مفتاح)
 .19تجهيز وتنفيذ محطتي معالجة الناصرية
(صوب الجزيرة بطاقة تصميمية ()70000
م/3يوم +صوب الشامية بطاقة تصميمية
( )65000م/3يوم)
 .20تجهيز وتنفيذ محطة معالجة الرفاعي
بطاقة تصميمية ( )60000م/3يوم

2008/10/30

2020/12/31

متوقف

%100

2014/10/24

2020/12/31

متوقف

%100

 .21تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة شبكات
مجاري الناصرية

2012/6/19

2022

متوقف

%100

 .22أعداد الدراسة والتصاميم لمشروع
مجاري (محطة معالجه مع شبكات مجاري
األمطار ومجاري الثقيلة الفرعية والرئيسية
ومحطات الرفع لمدينه الشطرة مع تجهيز
وتنفيذ وصيانة المرحلة األولى للمشروع
(تسليم مفتاح)
 .23اعداد دراسة وتصاميم مشروع مجاري
محطة معالجة مع شبكات االمطار والمجاري
الثقيلة والفرعية والرئيسة ومحطات
الرفع/قضاء سوق الشيوخ
 .24مناقصة أعداد دراسة وتصاميم محطة
معالجة مجاري مدينة بلد م 2في محافظة
صالح الدين مع تجهيز وتنفيذ وتشغيل
وصيانة المرحلة الثانية لمحطة المعالجة

2012/10/2

2020/10/31

متوقف

%100

2013/1/30

2020/12/31

متوقف

%100

2012/7/23

2022

متوقف

%100

(صفحة  104من )121

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

االعمار والبنية التحتية
ت

األولوية

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

(تسليم مفتاح) بطاقة تصميمية ()8500
م/3يوم
 .25مناقصة أعداد دراسة وتصاميم محطة
معالجة مجاري مدينة تكريت م 2في محافظة
صالح الدين مع وتجهيز وتنفيذ وتشغيل
وصيانة المرحلة الثانية لمحطة المعالجة
(تسليم مفتاح بطاقة تصميمية ()36000
م/3يوم
 .26مناقصة أعداد دراسة وتصاميم مشروع
شبكات مجاري األمطار والثقيلة (الفرعية
والرئيسية مع محطات الرفع) لألحياء الغير
مخدومة في مدينة الدجيل في محافظة صالح
الدين مع تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة
المشروع (تسليم مفتاح)
 .27مقاولة اعداد دراسة وتصاميم مشروع
مجاري محطة معالجة مع شبكات االمطار
والمجاري الثقيلة والفرعية والرئيسية
ومحطات الرفع لناحية الصينية
 .28تجهيز وتنفيذ محطة معالجة مياه
المجاري لمدينة كربالء م 2مع تجهيز
ونصب المعدات الميكانيكية والكهربائية.

2012/7/9

2022

متوقف

%100

2012/5/30

2022

متوقف

%100

2013/9/24

2020/12/31

متوقف

%100

2008/1/24

2020/12/31

مستمر

%100

 .29تجهيز وتنفيذ محطة المعالجة مع خط
ناقل  /م3

2008/11/18

2020/12/31

مستمر

%100

 .30مناقصة تجهيز وتنفيذ محطتي معالجة
كربالء /م4

2009/1/7

2020/12/31

مستمر

%100

(صفحة  105من )121

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

االعمار والبنية التحتية
ت

األولوية

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

 .31تنفيذ وتجهيز محطة مجاري الهندية
/كربالء المقدسة بطاقة تصميمية ()25000
م/3يوم

2009/1/6

2020/12/31

متوقف

%100

 .32مشروع مجاري الحمدانية بطاقة
( )14000م/3يوم (تسليم مفتاح)

2011/4/20

2020/12/31

متوقف

%100

 .33تدقيق تصاميم وتجهيز وتنفيذ وتشغيل
وصيانة شبكة مجاري برطلة /نينوى بطاقة
تصميمية )4942( 317م/3يوم
 .34مشروع تجهيز وتنفيذ محطة معالجة
/الجانب األيسر لمدينة الموصل (المرحلة
األولى) فى محافظة نينوى
 .35مشروع تجهيز وتنفيذ محطة معالجة
/الجانب األيسر لمدينة الموصل (المرحلة
الثانية) في محافظة نينوى
 .36مشروع تجهيز وتنفيذ الخطوط الناقلة
الرفع
محطتي
مع
المطرية
(46SLو )47SLالجانب األيسر /الموصل
في محافظة نينوى
 .37مناقصة تجهيز وتنفيذ الخطوط الناقلة
للمجاري الثقيلة مع أربع محطات رفع
لمدينة الموصل /الجانب االيسر/المرحلة
الرابعة

2012/6/20

2020/12/31

مستمر

%100

2012/12/2

2020/12/31

متوقف

%100

2013/2/5

2020/12/31

متوقف

%100

2012/12/2

2020/12/31

متوقف

%100

2013/1/9

2020/12/31

متوقف

%100

 .38مناقصة تنفيذ بناية مجاري ناحية برطلة
في محافظة نينوى

2012/12/5

2020/12/31

متوقف

%100

 .39تجهيز وتنفيذ محطة معالجة الجانب
االيمن م)line one( 1

2013/9/3

2020/12/31

متوقف

%100

(صفحة  106من )121

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

االعمار والبنية التحتية
ت

األولوية

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

 .40تجهيز وتنفيذ محطة معالجة الجانب
االيمن مline two 2

2013/11/21

2020/12/31

متوقف

%100

 .41مناقصة تجهيز وتنفيذ الخطوط الناقلة
للمجاري الثقيلة مع أربع محطات رفع
لمدينة الموصل /الجانب االيسر/المرحلة
الرابعة
 .42مشروع تجهيز وتنفيذ الخطوط الناقلة
المطرية مع محطة الرفع الجانب االيمن
لمدينة الموصل م4

2014/2/24

2020/12/31

متوقف

%100

2014/2/24

2020/12/31

متوقف

%100

 .43وتجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة شبكات
مجاري النعمانية (تسليم مفتاح)

2013/5/23

2020/12/31

مستمر

%100

 .44تصميم وتجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة
شبكات مجاري العزيزية (تسليم مفتاح)

2011/3/28

2022

متوقف

%100

 .45تجهيز وتنفيذ محطة معالجة شبكات
مجاري االمطار ومحطة الرفع المرحلة
االولى لمدينة الصويرة/محافظة واسط

2012/11/5

2020/12/31

مستمر

%100

2011/6/15

2020/12/31

مستمر

%100

 .47مشروع تنفيذ بناية مجاري راوه في
محافظة االنبار

2012/11/28

2020/12/31

متوقف

%100

 .48تنفيذ وتجهيز محطة مجاري الحر بطاقة
تصميمية ( )37000م/3يوم

2009/1/6

2019/12/31

متوقف

%100

 .46مشروع مجاري الفلوجة
( )35000م/3يوم (تسليم مفتاح)

بطاقة

(صفحة  107من )121

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

االعمار والبنية التحتية
ت

األولوية

13

صيانة وتأهيل
وتشغيل مشاريع
الري والبزل

14

تأمين االحتياجات
المائية

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

 .49تجهيز وتنفيذ شبكات مجاري األحياء
السكنية /كربالء المقدسة /م4

2009/1/7

2020/3/31

متوقف

%100

 .50تصميم وتجهيز وتنفيذ شبكة مجاري
الهندية  /كربالء المقدسة  /تسليم مفتاح

2011/1/10

2022

متوقف

%100

 .51تجهيز وتنفيذ شبكات مجاري قضاء الحر
 /كربالء المقدسة تسليم مفتاح

2010/12/12

2019/12/31

مستمر

%100

 .52تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة محطة
المعالجة وشبكات المجاري وامطار
ومحطات الرفع /المرحلة االولى لمدينة
الحي/محافظة واسط
 .1تأهيل سد الموصل
 .2تطوير شبكات الري والبزل
 .3تأهيل السدات والنواظم الفرعية
 .4صيانة السدات والنواظم الفرعية
 .5تحسين وتأهيل مشاريع الري القائمة
 .6تطهير كري األنهر (سنوي)  20مليون
م3
 .7تأهيل محطات الضخ
 .8صيانة محطات الضخ

2013/8/10

2019/12/31

مستمر

%100

1986
1970
2003
2003
2019

2022
2022
2022
2022
2024

مستمر
مستمر
مستمر
مستمر

%100
%100
%100
%100
%50

2003

2035

مستمر

مستمر

2003
2003

2022
2022

 .1اكمال المشاريع المتوقفة

2010

2022

 .2تأهيل منظومة السدود

2019

2022

مستمر
مستمر
مستمر ()14
مشروع
مستمر

%100
%100

(صفحة  108من )121

%100
%100

وزارة
الموارد
المائية

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

االعمار والبنية التحتية
ت

األولوية
لالستخدامات
المتنوعة وترشيد
استخداماتها

البرامج والمشاريع
 .3تحديث الدراسة االستراتيجية للموارد
المائية
 .4اكمال المشاريع المدرجة في الدراسة
االستراتيجية
 .5استغالل المياه الجوفية

15

اكمال تأهيل المالعب
والمراكز الرياضية
والترفيهية
والمنتديات الثقافية
الخاصة بالشباب

16

تحديث التصاميم
األساسية للمدن
الحضرية وفق
دراسات ستراتيجية
ومكانية تنموية

17

تطوير البنى التحتية
لمؤسسات وزارة
المالية

18

تجهيز الماء الصالح
للشرب على وفق
المواصفات العالمية
والوصول إلى حصة
استهالك الفرد من الماء

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

2019

2021

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة
%100

2019

2029

مستمر

%55

1934

2035

مستمر ( )90ألف
بئر

%20

2018

مستمر

قيد االنجاز

%50

 .1اعداد الخطة الهيكلية لمحافظة ديالى

2012/1/8

2022

متوقف

%100

 .2اعدادالخطة الهيكلية لمحافظة واسط

2011/1/2

2019

متوقف

%100

 .3تحديث التصميم االساس لمدينة تلعفر

2010/1/14

2019

مستمر

%100

 .4تحديث التصميم االساس لمدينتي الدجيل
والضلوعية

2010/1/14

2019

مستمر

%100

تحستتتتين البنية التحتية للفروع الضتتتتريبية من
حيتتث األبنيتتة والمعتتدات والتجهيزات وإكمتتال
مشاريع أبنية الفروع المتوقفة

( )293مشروع

وزارة
الموارد
المائية

وزارة الشباب
والرياضة
وزارة
االعمار
واإلسكان
والبلديات
واالشغال
العامة

2009

2021

مستمر

%100

وزارة المالية

 .1مشروع ماء القوش

2011/2/16

2020

متوقف

%100

 .2مشروع ماء القياصرة -الشورة – تل
عبطة

2012/9/16

2020

متوقف

%100

2010/11/10

2019

مستمر

%100

وزارة
االعمار
واالسكان
والبلديات

 .3مشروع ماء كركوك

المرحلة الثانية

(صفحة  109من )121

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

االعمار والبنية التحتية
ت

األولوية
الصافي بما يتناسب مع
النمو السكاني

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

 .4مشروع ماء تازة

2012/8/29

2020

متوقف

%100

 .5مشروع ماء خان بني سعد

2011/3/27

2022

متوقف

%100

 .6مشروع ماء جديدة الشط

2012/9/6

2020

متوقف

%100

 .7مشروع ماء السادة والجبور

2012/9/2

2019

متوقف

%100

2013/1/23

2019

متوقف

%100

 .9مشروع ماء الدجيل

2012/9/17

2019

متوقف

%100

 .10مشروع ماء بلد

2012/8/28

2022

متوقف

%100

 .11مشروع ماء القادسية

2012/7/16

2020

متوقف

%100

 .12مشروع ماء الحسينية

2009/6/22

2018

مستمر

%100

 .13مشروع ماء النهروان

2012/11/12

2019

مستمر

%100

 .14مشروع ماء الزهور المركز

2012/8/16

2020

مستمر

%100

2013/4/7

2022

متوقف

%100

 .16مشروع ماء البغدادي /الدوالب

2012/11/20

2019

متوقف

%100

 .17مشروع ماء الكوت

2012/3/15

2020

مستمر

%100

 .18مشروع ماء الزبيدية

2013/10/27

2019

مستمر

%100

البرامج والمشاريع

 .8مشروع ماء
والمنصورية

السالم

والسراجق

 .15مشروع ماء الفلوجة
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واالشغال
العامة

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

االعمار والبنية التحتية
ت

األولوية

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

 .19مشروع ماء الهاشمية  /بابل

2011/5/18

2019

مستمر

%100

 .20مشروع ماء المسيب االسكندرية جرف
النصر

2013/2/21

2020

مستمر

%100

 .21مشروع ماء قرى الحلة  /المحاويل

2011/12/1

2022

متوقف

%100

 .22مشروع ماء الكفل

2012/10/9

2020

متوقف

%100

 .23مشروع ماء ابي غرق

2013/4/9

2018

مستمر

%100

 .24مشروع ماء خيرات والجدول الغربي

2016/2/1

2022

متوقف

%100

 .25مشروع ماء النجف /الكوفة الموحد

2011/5/8

2020

مستمر

%100

2011/5/22

2022

متوقف

%100

 .27مشروع ماء االصالح  /الجبايش

2013/9/8

2019

مستمر

%100

 .28مشروع ماء الناصرية

2012/10/7

2020

مستمر

%100

 .29مشروع ماء العمارة /ميسان

2008/12/30

2019

مستمر

%100

 .30مشروع ماء السماوة/المثنى

2012/6/7

2020

مستمر

%100

 .31مشروع ماء البصرة الكبير /البصرة
(المرحلة الرابعة)

2014/1/27

2019

مستمر

%100

 .32مشروع ماء الكوت

2012/3/15

2020

مستمر

%100

 .33مشروع ماء الزبيدية

2013/10/27

2019

مستمر

%100

 .26مشروع ماء الشامية
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االعمار والبنية التحتية
ت

األولوية

تحقيق التنمية
 19المستدامة في القطاع
السياحي

20

البرامج والمشاريع
 .1أنشاء بنى تحتية متعددة األغراض
السياحية (دراسات وتصاميم وجداول
كميات).
 .2أنشاء بنى تحتية متعددة األغراض
السياحية وتأهيل المتاحف.

 .3الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء
بنى تحتية متعددة ألغراض السياحية
الدائمة للنشاط السياحي.
البنى التحتية إلنهاء ( )3000بناية
.3
مدرسية.
ترميم مدارس وبناء وترميم صحيات
.4
وتأهيل شبكات المياه وساحات ومالعب
رياضية بعدد( )4000مشروع.
مواكبة التطورات
زيادة عدد المدارس المشمولة
التكنولوجية في قطاع .5
بالتربية الخاصة الى ( )1800مدرسة.

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

2019
2019

2020

جديد
جديد

جزئي
جزئي

2020

جديد

2020/1/2

لم يباشر

%100

2019

نهاية 2020

لم يباشر

%100

2019

نهاية 2020

مستمر

%100

زيادة عدد المدارس المشمولة
.6
باليافعين الى ( )50مدرسة.

2019

نهاية 2020

مستمر

%100

زيادة مدارس الموهوبين الى ()10
.7
مدارس.

2019

نهاية 2020

التعليم

2019

2020

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو النسبة
المستهدفة

2019/1/2
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مستمر

وزارة الثقافة
والسياحة

جزئي

%100

وزارة التربية

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

برامج ومشاريع المحور الخامس
األداء الحكومي واإلصالح اإلداري

(صفحة  113من )121

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

محور األداء الحكومي واإلصالح االداري
ت

1

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

األولوية

 .1اكمال المرحلة االولى لبرنامج التسجيل
السرطاني الشامل.

2019

2020

اعتماد تطبيقات  .2تبني مشروع برامج التسجيل والتوثيق
اإللكتروني بالمؤسسات التخصصية من خالل
الحوكمة
 )1:البدء في المشروع الوطني لمرضى زرع
اإللكترونية في
الكلى )2 .دمج المشروع المذكور اعاله مع
مؤسسات الدولة
مشروع مرضى الديلزة )3 .البدء بمشروع
لتعزيز مبادئ
الثالسيميا
لمرضى
الوطني
التسجيل
الشفافية
والهيموفيليا )4 .البدء ببرنامج التوثيق
والمساءلة
االلكتروني لمرضى الجهاز الهضمي.

2019

2020

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو
النسبة
المستهدفة

الوزارة
المعنية

مستمر

مستمر

وزارة الصحة
والبيئة

ومكافحة الفساد

 .3انشاء قاعدة بيانات عن المتبرعين الطوعيين.

2019

2020

مستمر

 .4تطبيق مشروع الحوكمة االلكترونية الشامل
لجميع االنظمة االدارة االلكترونية في دوائر مقر
الوزارة والمحافظات.

2019

2020

مستمر

 .5تحويل شهادات الوالدة والوفاة من ورقية الى
الكترونية.

2019

2020

مستمر
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محور األداء الحكومي واإلصالح االداري
ت

1

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

األولوية

 .1تصميم وتنفيذ وادارة البوابة االلكترونية
لجهاز االشراف والتقويم العلمي ونشرها على
الشبكة العنكبوتية الدولية (االنترنت).

اعتماد تطبيقات
الحوكمة
اإللكترونية في  .2نظام المستودع الرقمي.
مؤسسات الدولة
 .3بناء قاعدة بيانات للكتب المؤلفة والمترجمة
لتعزيز مبادئ
والمعدة من قبل الجامعات.
الشفافية
 .4اختزال دورة العمل باعتماد النظام االلكتروني
والمساءلة
تدريجيا بدال من العمل الورقي.
ومكافحة الفساد

2017/7/1

2018/11/15

%50

%50

2017/10/1

2020/12/31

%20

%80

2018

مستمر

%10

%90

2015

مستمر

%40

%60

 .5التوسع في التعاقدات للمكتبة االفتراضية.

2010

مستمر

%50

%50

 .6ربط المكتبة االفتراضية العربية بالعراقية

2019

2022

%10

%90

2018

مستمر

%25

%75

.7
.8
.9
.1
.2

1

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو
النسبة
المستهدفة

متابعة اصدار التعليمات الخاصة بالحاضنات
التكنولوجية
تعليمات استخدام البرامج االلكترونية
النشر االلكتروني
مشروع توطين الرواتب.
تحديث نظام إدارة التنمية العراقي ()IDMS
وربطه مع نظام اإلدارة المالية العام ()IFMS
وعمل منصة معلومات وربطها معه.

اعتماد تطبيقات
الحوكمة
اإللكترونية في
مؤسسات الدولة
لتعزيز مبادئ
الشفافية
 .1تطبيق نظتتام مكننتتة دوائر التستتتتتتجيتتل العقتتاري
والمساءلة
والبطاقة العقارية
ومكافحة الفساد

2017
2009
2018

2022
مستمر
2022

%23
%50
مستمر  /سنوي

%77
%50
%100

2018

2022

مستمر  /سنوي

%100

2015

 2022مستمر
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%10

( %50في حال
توفر التخصيصات
المالية)

الوزارة
المعنية

وزارة التعليم
العالي والبحث
العلمي والعلوم
والتكنولوجيا

وزارة التخطيط

وزارة العدل

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

محور األداء الحكومي واإلصالح االداري
ت

2

األولوية

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو
النسبة
المستهدفة

 .2مكننة دائرة اإلصالح العراقي (تطوير قواعد
البيانات الخاصة بالنزالء)

2018

2022

%10

( %100في حال
توفر التخصيصات
المالية)

حوكمة قطاع الكهرباء من خالل ترشيد هياكل
تشكيالت وزارة الكهرباء بعد اكتمال تحويلها الى
شركات عامة بموجب قانون وزارة الكهرباء رقم
( )53لسنة .2017

2017

2019

صدور النظام الداخي

مشروع التصنيف الوطني لجودة الجامعات
العراقية.

2016/12/14

2018/9/20

%50

اصالح النظام
االداري لتطوير
ورفع كفاءة
 .1تحسين االداء المؤسسي
األداء المؤسسي

2013

مستمر

مستمر

 .2تعزيز التعاون مع الشركاء

2003

مستمر

مستمر

 .1متابعة ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية في
القطاع الحكومي من خالل تطبيق اجراءات
ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية لتحقيق
توفير طاقة كهربائية لعدد أكبر من المستهلكين
ولساعات تجهيز أكثر فضال عن تحقيق

2013
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2022

%3

الوزارة
المعنية

وزارة الكهرباء

%50

وزارة التعليم
العالي والبحث
العلمي والعلوم
والتكنولوجيا

 %100من
تطبيق اإلجراءات
القياسية
 %100لتنظيم
خطة عمل
مشتركة مع
الشركاء

وزارة الهجرة
والمهجرين

%10

وزارة الكهرباء

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

محور األداء الحكومي واإلصالح االداري
ت

2

2

األولوية

البرامج والمشاريع

وفورات على صعيد التكاليف والوقود
واالنبعاثات.
اصالح النظام
 .2اعادة النظر بالتعرفة الحالية لتكون أكثر تناسبا
االداري لتطوير
مع كلفة انتاج الطاقة وتحسين نظام الجباية
ورفع كفاءة
وادارة مواردها.
األداء المؤسسي  .3تحسين كفاءة االداء المؤسسي لوزارة
الكهرباء وخفض كلف االنتاج وتقليل الدعم
المطلوب للتعرفة على المدى القريب.
 .4تطوير القدرات في مجاالت التشغيل والصيانة
وادارة المشاريع وتخطيط التنظيم واالدارة
البيئية والتدريب بما يعزز احتياجات ادارة
المحطات الجديدة.
 .5تأسيس آليات حديثة إلدارة الطلب على
الكهرباء بشكل مبرمج مع استحداث اجراءات
للحد من النمو المتصاعد على الطلب من خالل
تطبيق فرص الترشيد على االمد الطويل.
 .1اعادة هيكلة مؤسسات الدولة والحد من
االزدواجية والتضخم فيها
 .2تطوير قدرات العاملين في المجال اإلداري
والفني لمؤسسات الدولة
 .3تأهيل وتعزيز قدرات القيادات االدارية العليا
 .4تعزيز مبادئ الحكم الرشيد
اصالح النظام
ا .منظومة المراقبة الصورية لوزارة التخطيط

االداري لتطوير
ورفع كفاءة
األداء المؤسسي

ب .منصة GIS
 .5دعم تطبيقات الالمركزية االدارية والمالية

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

2017

2022

2019

2022

2018

2022

2018

2022

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

%50

القيمة أو
النسبة
المستهدفة

%70

%30

%30

%70

%30

2018

2022

مستمر  /سنوي

%100

2018

2022

مستمر  /سنوي

%100

2018

2022

مستمر  /سنوي

%100

2019

2020

2017
2016
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الوزارة
المعنية

%100

2020

80%

%100

2019

20%

%100

وزارة التخطيط

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

محور األداء الحكومي واإلصالح االداري
ت

األولوية

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

 .6تحديث القطاع العام في العراق  /المركز
الوطني للتطوير اإلداري وتقنية المعلومات
 .1التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي لتحديث منهاج كليات الطب ليتضمن 2019
التصنيف الدولي لألمراض.
 .2مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي لمركز
وزارة الصحة والدوائر والمؤسسات الصحية
التابعة لها
أ -مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي لدوائر
2017
مركز الوزارة بنسبة %25
اصالح النظام ب -مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي لمستشفيات
االداري لتطوير
(االطفال) و(النسائية والتوليد) و (النسائية
2018
ورفع كفاءة
واالطفال) ضمن الفئات  A,B,C,Dبنسبة
األداء المؤسسي
%100
ج -مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي لمركز
2018
دوائر الصحة في بغداد والمحافظات كافة
بنسبة %75
التنظيمي
الهيكل
د -مراجعة وتحديث
الفئات
ضمن
العامة
للمستشفيات
2019
 A,B,C,D,E,F,Gوبمختلف السعات
السريرية بنسبة %100
 .3تفعيل نظام اإلحالة بين المؤسسات الصحية
2019
الثانوية والثالثية
مشروع بناء أنظمة معلومات إدارية وتطوير
2013
الموارد البشرية في الوزارة  /مرحلة 2
2017
 .1متابعة تشريع مشروع قانون وزارة التعليم
اإلصالح
العالي وبالتنسيق مع مجلس الدولة.
التشريعي في

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو
النسبة
المستهدفة

2018

66%

%100

2016

2

3

2020
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الوزارة
المعنية

مستمر

2019

%50

%100

2019

%30

%100

2019

%50

%100

2022

مستمر

%100

2024

مستمر

2022

%6

%100

مستمر

%50

%50

وزارة الصحة
والبيئة

وزارة الصناعة
والمعادن
وزارة التعليم
العالي والبحث

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

محور األداء الحكومي واإلصالح االداري
ت

األولوية

البرامج والمشاريع

المجاالت كافة  .2متابعة مقترح قانون استحداث هيئة عليا للبحث
العلمي
وفق فلسفة
وسياسات الدولة .3تعديل تعليمات التأليف وترجمة الكتب المنهجية
الحديثة
.4تعديل ضوابط اصدار المجالت
.5تعديل تشريعات المكتبات الجامعية
.6وضع تعليمات تسهيل تنفيذ قانون التعليم العالي
االهلي رقم  25لسنة 2016
 .1اصدار الموازنة المفتوحة بوثائقها الثمانية
وفق للمعاير الدولية
 .2النظام الضريبي االلكتروني الشامل.

4

تحسين موقع
العراق في
التصنيف الدولي
لشفافية
 .3النظام الخاص بتشغيل المركبات مع دائرة
الموازنة
المرور.

 .4تحرير الهيئة العامة للضرائب من جميع
المهام التي ال تقع ضمن واجباتها
الرئيسية التي حددها القانون
(حجوزات ،تشابه أسماء ،بطاقة
تموينية ... ،الخ).

4

 .5دعم اإلدارة الضريبية ورفع مستوى
صالحياتها وجعلها بيئة جاذبة
تحسين موقع
للكفاءات.
العراق في
 .6المكون األول  /اإلدارة المالية العامة
التصنيف الدولي
(استكمال لمراحل العمل إلنجاز النظام

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو
النسبة
المستهدفة

2018

مستمر

%50

%50

2017/5/24
2018
2016

مستمر
مستمر
2019

%25
%60
%90

%75
%40
%10

2016

مستمر

%60

%40

2018

2023

قيد العمل

%90

2019

2023

2018

2019

قيد اإلحالة
قيد الموافقات
األصولية من رئاسة
مجلس الوزراء

%80
%100

2019

2022

قيد الدراسة

%100

2019

2022

قيد الدراسة

%100

الوزارة
المعنية
العلمي والعلوم
والتكنولوجيا

وزارة المالية

وزارة المالية
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ت

األولوية
لشفافية
الموازنة

البرامج والمشاريع
المتكامل إلدارة المعلومات المالية)
()IFMS
أ .تطوير القدرات اإلدارية المالية
ب .تحديث التدقيق الداخلي على مستوى
وزارة المالية
ج .أنظمة اإلدارة المالية العامة على المستوى
المحلي الالمركزي (بغداد  -بابل)
 .7تحديث وأتمته النظام الكمركي
 .8النظام المصرفي الشامل للمصارف الحكومية
والتخصصية
 .9تسديد مستحقات المقاولين

5

وضع سياسة
ترشيد استخدام
الطاقة
الكهربائية
وخفض
الضائعات
اإلدارية والفنية

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو
النسبة
المستهدفة

الوزارة
المعنية

 .1دراسة ارتباط شركات قطاع التوزيع بالوزارة
وتنظيم عالقتها مع ادارات المحافظات بما
يضمن تنفيذ خططها للحد من الضائعات
االدارية وزيادة معدالت قراءة االستهالك
والجباية وااليرادات المطلوبة لضمان استمرار
عمل الوزارة وتقليل االعتماد على الموازنة
العامة للدولة.
 .2تشجيع االستثمار الخاص في قطاع توزيع
الطاقة من خالل عقود الخدمة والجباية
والتأهيل مع مراجعة العقود الموقعة حاليا
ومعالجة المعوقات التي تواجه تنفيذها من
خالل وضع آليات رصينة إلدارتها.
 .3تحديث وتطوير قطاع التوزيع من خالل
استخدام التقنيات الحديثة في إدارة قطاع
توزيع الطاقة (العدادات الذكية ،منظومات

2019

2022

قيد الدراسة

%100

2019

2022

قيد الدراسة

%100

2019

2022

قيد الدراسة

%100

2019

2022

قيد اإلحالة

%100

2018

2022

مستمر

%100

2017

2022

مستمر

%100

2018

%60

2020

وزارة الكهرباء
2018

2022

%20

%70

2018

2022

%1

%50

(صفحة  120من )121

ملحق :مسودة أولية لتفاصيل برامج الوزارات

محور األداء الحكومي واإلصالح االداري
ت

األولوية

البرامج والمشاريع

تاريخ البدء

تاريخ اإلنجاز

الوضع الحالي
للبرنامج أو
المشروع

القيمة أو
النسبة
المستهدفة

تحسين معامل القدرة ،وتحويل الشبكات
الهوائية الى ارضية في مراكز المدن) لتخفيض
االستهالك الداخلي والضائعات.
 .4الحد من التجاوزات على الشبكة وتطبيق
القانون بحق المتجاوزين.

2017
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2022

%20

%5

الوزارة
المعنية

