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أوالً :عراق آمن ومستقر

ان توفري بيئة امنة ومستقرة امر اساسي لتحقيق اولويات احلكومة االسرتاتيجية يتطلب بناء

جيش قوي  ،قادر على القيام مبسؤولياته يعيدا عن السياسة  ،يسانده جهد استخباري وامين يعزز
امن وسالمة املواطن ومحاية موارد البالد.

أ .تعزيز القدرات االمنية والعسكرية .

بناء جيش مهين وقوي على اسس حديثة يضمن احليادية الوالء للوطن قادر على محاية العراق

ارضا وشعبا واالرتقاء باملستوى االمين واالستخباري والعمل على مواصلة تامني جاهزية القوات
العراقية ،العسكرية واألمنية ،وتسليحها وحتديث بناها التحتية والتدريبية واالرتقاء بعملها
ملواجهة االرهاب.
 .1تعزيز قدرات اجليش العرقي ( الربية ‘ اجلوية  ،البحرية ‘ طريان اجليش  ،الدفاع اجلوي)
وتسليحها وحتديث البنى التحتية والتدريب.
 .2دعم واسناد العمل االستخباري.
 .3دعم قوات الشرطة االحتادية واحمللية.
 .4تأمني متطلبات مديرية طريان الشرطة من كافة الوجوه جلعلها قادرة على اداء الواجبات
لدعم العمل األمين.
 .5دعم واسناد منظومة عمل احلدود ملنع عمليات التسلل والتهريب.
 .6اكمال بناء اجلامعة األمنية واملؤسسات التعليمية والتدريبية االخرى بغية اعداد رجال
األمن مبستوى عالي من املهنية والكفاءة.
ب .محاية املنشآت النفطية.

تأمني احلماية الكافية للشركات النفطية العاملة يف العراق واملنشات االخرى ،مع ضمان سالمة

خطوط النقل ومنافذ وموانئ التصدير.
ج.

ضمان امن وسالمة املواطن.

حق املواطن بالعيش بامن وسالمة واستقرار من خالل دعم اجلهد الشرطوي مبنظومة مراقبة

الكرتونية ،وتامني كل ما من شانه ان يقلل اخلساررالبشرية وضمان احاسبة من يتالعب بالقانون
مبا ال يتعارض مع االعراف الدولية حلقوق االنسان.
 .1االسراع يف انشاء منظومة املراقبة االلكرتونية يف بغداد واحملافظات لدعم اجلهد الشرطوي
يف احلد من اجلرمية ومتابعة مرتكبيها.
 .2تطوير إدارة األزمات والكوارث واحلوادث يف مناطق األحداث لتقليل اخلسارر البشرية
واملادية وباسرع وقت ممكن.
 .3إنشاء جممعات عدلية يف بغداد واحملافظات لتطوير البنى التحتية ملقر الوزارة والدوارر
العدلية التابعة للوزارة يف بغداد واحملافظات.

2

 .4إعادة إعمار دوارر اإلصالح العراقية واإلهتمام بالسجون من خالل بناء سجون حديثة وفق
املعايري الدولية وحقوق اإلنسان.
 .5االستفادة القصوى من اجملتمع الدولي لدعم مسرية حقوق االنسان من خالل تعزيز
العالقة والتعاون والتنسيق مع املنظمات الدولية واالقليمية والعربية املهتمة بقضايا
حقوق االنسان لغرض االستفادة من دعمها الفين واملالي وجتربتها الغنية يف هذا اجملال.
 .6اخذ االجراءات طويلة االمد للتعامل مع ظاهرة العنف واحلد من عسكرة اجملتمع وحصر
السالح بيد الدولة.
 .7االلتزام باحكام الدستور اخلاصة خبضوع القوات االمنية لرقابة السلطة التشريعية
وللقيادة املدنية املنتخبة.
د  .تعزيز مكانة العراق يف اجملتمع الدولي.
تعزيز مكانة وتاثري العراق يف اجملتمع الدولي من خالل االنفتاح على دول العامل اخلارجي وبناء
عالقات اقتصادية متنوعة والسعي اجلدي لضمان حصص العراق يف مياه االنهر املشرتكة وتفعيل
مقررات مؤمتر مكافحة االرهاب الذي عقد يف العراق ،والذي يستند بشكل اساس على قوة تاثري
الدبلوماسية العراقية.
 .1توسيع التمثيل الدبلوماسي والقنصلي العراقي وفقاً ملقتضيات مصاحل العراق السياسية
واإلقتصادية مع اجملتمع الدولي.
 .2العمل على بناء جبهة دولية ملكافحة االرهاب يف العراق ،وتفعيل االمانة العامة ملكافحة
االرهاب اليت اقرها مؤمتر مكافحة االرهاب.
 .3حسم اخلالفات املشرتكة مع دول اجلوار (ايران ،تركيا ،سوريا) من أجل ضمان حصة العراق
من املياه املشرتكة مع تلك الدول.
 .4التعاون مع دول اجلوار على اساس املصاحل املشرتكة مبا يضمن حتقيق االمن واالستقرار
للبلد.
هـ .ضمان فاعلية وأستقالل القضاء.

ضمان استقاللية القضاء وابعاده عن التأثريات السياسية والطارفية والعنصرية وذلك من خالل
مراجعة شاملة لالثار املرتتبة على مواد الدستور والتشريعات والقوانني السابقة ذات الصلة
واستكمال التشريعات واالجراءات الالزمة لذلك ومنها:
 .1قانون احملكمة االحتادية.
 .2قانون جملس القضاء االعلى.
 .3تشريع قانون حرية االطالع على الوثارق (تفعيل دور املواطن يف االطالع على عمل االدارة
العامة).
 .4تشريع القوانني واخذ االجراءات املتعلقة بالعمليات االرهابية وعدها جرارم حرب وابادة
مجاعية يعاقب عليها القانون.
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ثانياً :أالرتقاء باملستوى اخلدمي واملعيشي للمواطن

تسعى احلكومة من خالل برناجمها اىل حتقيق مستوى معيشي وخدمي للمواطن يليب متطلباته

االساسية يف العيش الكريم عن طريق توفري خدمات صحية على وفق معايري عاملية ،وايصال
اخلدمات االساسية من خالل حتسني نوعيتها من ماء وكهرباء وتطوير نظام اإلدارة املتكاملة
للمخلفات وزيادة نسبة املناطق املشمولة خبدمات الصرف الصحي مبا يتالءم مع الزيادة احلاصلة
بعدد السكان ،وبناء مساكن اقتصادية مالرمة ،والتوجه حنو استخدام الطاقة املتجددة ،واالستمرار
بتنفيذ برنامج مكافحة التصحر وتطوير برنامج انعاش االهوار ،والتاكيد على توفري مستلزمات
البنى التحتية واعادة اعمار املدن واملناطق اليت تضررت من املمارسات االرهابية والعمليات
العسكرية ،وضمان امن وسالمة النازحني وتوفري مأوى مؤقت مناسب مع التاكيد على اعادتهم اىل
مواطن سكناهم االصلية ،والتاكيد على ضمان حق املواطن يف احلصول على فرصته يف التعليم
والتعليم العالي واالنتقال حنو التعليم املهين والتقين واملعريف مبا يليب احتياجات سوق العمل،
اضافة اىل مشروع قانون الضمان االجتماعي الذي سيسهم يف مشول العاملني يف القطاع اخلاص
وذوي احلرف واملهن بالضمان االجتماعي ،والرتكيز على احلفاظ على النسيج الثقايف للمجتمع
العراقي باطيافه كافة والعمل على نشر الثقافة العراقية،ودعم الشباب فهم قوة االمة وعماد
نهضتها ومبعث كرامتها ،واالهتمام باملرأة والتأكيد على اخذ دورها يف اجملتمع وتفعيل برامج
النوع االجتماعي.
أ .االرتقاء مبستوى اخلدمات الصحية.

توفري خدمات صحية على وفق معايري عاملية واضحة من حيث جودة وكفاءة املالكات الطبية
وايصاهلا اىل مستحقيها من خالل زيادة املستشفيات واملراكز الصحية وتكثيف برامج الرعاية

الصحية االولية و الوقارية،وادخال االجهزة الطبية احلديثة وفق اليات ومفاهيم جديدة تعتمد
على شراء اخلدمة وحتديثها.
 .1اعادة هيكلة القطاع الطيب والصحي بصورة كاملة واعتماد معايري االدارة واجلودة العاملية.
 .2انشاء البطاقة الصحية الوطنية وتنظيم محلة االحصاء الطيب الوطين.
 .3اعتماد نظام التأمني الصحي للمواطنني كافة ،وتطبيق نظام طبيب االسرة.
 .4اعادة تنظيم حقوق العاملني يف اجملال الصحي مبا يتناسب مع املعايري العاملية مبا فيها
سياسة االجور.
 .5تقليل التكلفة العالية لالجهزة الطبية لدميومة عملها وصيانتها بشكل مستمر من خالل
مشروع شراء اخلدمة او تاجريها على املدى الطويل.
 .6زيادة السعة السريرية( 44سرير لكل مستشفى) حيث يوجد نقص حبدود 54الف سرير يف
العراق ،لتحسني الوضع الصحي والبنى التحتية للوزارة (مشروعي املستشفيات العشرة
واخلمسة –الكربى).
 .7تشريع قوانني تكافؤ العاملني يف احلقول املتخصصة كالتخدير وجراحة القلب وغريها
كبديل حلوافز فتح العيادات اخلاصة.
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 .8تطوير خدمات طب الطوارئ وذلك لتحسني جودة اخلدمة املقدمة يف ردهات الطوارئ،
وتقليل نسبة الوفيات واإلعاقة ،وتطوير خدمات الطوارئ وإدارة األزمات والكوارث.
 .9بناء مراكز ختصصية لعالج داء التوحد والشلل الدماغي لألطفال .
 .14فتح اجملال امام القطاع اخلاص وحتفيز االستثمار يف القطاع الصحي.
ب .تطوير كفاءة املؤسسات التعليمية والبحثية.

يعد التعليم احملرك االساس لالرتقاء باجملتمع ومن حق كل مواطن احلصول على فرصته يف
التعليم والتعليم العالي واحتضان البلد البناره من الكفاءات واستعادة ثقة اجملتمع باملؤسسة
التعليمية وضمان تأهيل الطلبة للمشاركة يف االنشطة اجملتمعية من خالل االرتقاء مبستوى
املؤسسات التعليمية واملالكات التدريسية واستخدام التقانات احلديثة يف التعليم وسد النقص
احلاصل يف املدارس واالنتقال حنو التعليم املهين والتقين واملعريف مبا يليب احتياجات سوق العمل.
 .1فك اإلزدواج يف املدارس وإستيعاب النمو الطبيعي ألعداد الطلبة وتوفري بيئة مدرسية
مالرمة وصحية من خالل بناء وتأهيل مدراس جديدة يف عموم احملافظات.
 .2تطوير البنى التحتية للتعليم العالي والبحث العلمي وذلك الستيعاب طلب احملافظات
والزيادة املتدفقة وحتديد الطاقة االستيعابية لكل مؤسسة وااللتزام باملخطط التصميمي
هلا.
و إستكمال االبنية التعليمية حسب املقرر هلا مع ادخال التقنيات ومستجدات املرحلة
القادمة مع تطوير كفاءة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي يف جمال اسداء اخلدمة
للجميع وصوال اىل كفاءة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي .
 .3االرتقاء بالبحث العلمي من خالل بناء قاعدة مادية وخمتربات علمية ختصصية يف
جماالت:
 حبوث الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.


قياسات الرتاكيز الواطئة جداً لليورانيوم وباعثات ألفا وبيتا وكاما.



تصنيع وتشخيص املواد املتقدمة والنانوية.



توفري احتياجات الوزارة من االبنية االدارية واملختربات والورش وتأهيل البنى
التحتية ،لتمكني الدوارر العلمية من القيام بأعماهلا البحثية.

 .4تزويد الطالب واهليئات التعليمية باملصادر العلمية للتعليم والتعلم ،وإنشاء املكتبة
اإللكرتونية.
 .5مواكبة التطورات اإللكرتونية والتكنولوجية يف التعليم والتعلم وإدخال مادة احلاسوب
ضمن املناهج التعليمية.
 .6تشجيع مؤسسات التعليم اخلاص يف اجملاالت كافة وحتفيز االستثمار يف هذا اجملال مع
ضمان االرتقاء مبستوى التعليم.
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 .7أعادة هيكلة املؤسسات الرتبوية اليت خترج املعلمني واملدرسني لضمان جودة العملية
الرتبوية.
 .8اعادة تفعيل العمل بقانون التعليم االلزامي ورفع مستواه لغاية نهاية الدراسة املتوسطة.
 .9تفعيل مبادرة احو االمية من اجل التمكني.
 .14االستمرار بربنامج املبادرة التعليمية.
ج .توفري اخلدمات االساسية للمواطنني (السكن واملاء والكهرباء).

توفري عيش كريم للمواطنني وايصال اخلدمات االساسية هلم من خالل حتسني نوعيتها من ماء

وكهرباء  ،وبناء مساكن اقتصادية واطئة الكلفة للفئات اهلشة من اجملتمع مبشاركة وزارة االعمار
واالسكان واحملافظات كافة اضافة اىل انشاء مشروعات السكن االعتيادي.
 .1تأمني سكن مناسب للفئات اهلشة يف اجملتمع بإنشاء الوحدات السكنية يف عموم احملافظات
بناءً على ما ورد يف السرتاتيجية الوطنية لإلسكان.
 .2دعم مشروعات االسكان للفئات ذات الدخل احملدود واملتوسط.
 .3تقليل نسبة الشحة يف ماء الشرب وحتسني نوعيته ومشول املناطق غري املخدومة وتقليل
اهلدر.
 .4معاجلة اختناقات قطاع انتاج الطاقة الكهربارية لتوفريها بأستمرارية وموثوقية عاليتني.
 .5معاجلة االختناقات يف الشبكة وتغطية االمحال اجلديدة لتمكني شبكات النقل من نقل
الطاقات املولدة من احملطات اجلديدة اىل شبكات التوزيع احمللية.
 .6حتفيز ودعم االستثمار اخلاص يف قطاع الكهرباء.
 .7زيادة نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي وشبكات االمطار يف عموم العراق.
د .حتقيق ضمان أجتماعي فاعل و كفوء.

تسعى احلكومة يف برناجمها اىل اجناز ما يلي:
 .1اجناز مشروع قانون الضمان االجتماعي لشمول كافة العاملني يف القطاع اخلاص وذوي
احلرف واملهن بالضمان االجتماعي ،مبا حيقق استقرار سوق العمالة وحتديد دقيق
للعاطلني عن العمل وتأمني مستقبل العاملني كافة.
 .2تنفيذ سياسة التشغيل الوطنية بالتنسيق مع املنظمات الدولية لتخفيض نسبة العاطلني
يف العراق.
 .3استكمال أنشاء مراكز لرعاية ذوي االحتياجات اخلاصة وحتسني فرص تعليمهم وعملهم.
 .4أستكمال اعداد سياسة محاية الطفل يف العراق بالتنسيق مع منظمة اليونسيف حلماية
الطفل.
هـ .توفري بيئة صحية نظيفة.

احلفاظ على مكونات البيئة (املاء – اهلواء – الرتبة) من خالل تطوير نظام اإلدارة املتكاملة للمخلفات
وزيادة نسبة املناطق املشمولة خبدمات الصرف الصحي مبا يتالءم مع الزيادة احلاصلة بعدد السكان،
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وصيانة الشبكات احلالية وشبكات األمطار ومعاجلة مياه الصرف الصحي على وفق املواصفات
العاملية ،وتنظيم مراكز املدن على وفق التخطيط احلضري ،والتوجه حنو استخدام الطاقة املتجددة،
واالستمرار بتنفيذ برنامج مكافحة التصحر واحلفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي وتطوير
برنامج انعاش االهوار ،اضافة اىل اإلدارة املتكاملة للمواد الكيمياوية اخلطرة واحلد من التلوث
اإلشعاعي والنفطي.
 .1محاية نوعية اهلواء واملاء وحتسينها من خالل مراقبة نوعية اهلواء للحد من تلوثة
باملصادر املسببة سواء أ كانت ثابتة أو متحركة أو بسبب الضوضاء وذلك من خالل برامج
تنفيذية متخصصة والتوجه حنو استخدام الطاقة املتجددة (كالطاقة الشمسية والرياح
والطاقة الكهرومارية وطاقة الكتلة احليوية لتقليل االنبعاثات).
 .2مراقبة نوعية املياه واحلد من تلوثه من خالل عقد اتفاقيات مع دول اجلوار لتحديد
احلصص املارية واإلدارة املستدامة واملتكاملة للموارد املارية وتطوير برنامج مراقبة املياه
وبرنامج انعاش االهوار وبرنامج خاص ملعاجلة مياه الصرف الصحي.
 .3تنظيم مراكز املدن على وفق التخطيط احلضري واحملافظة على البيئة من خالل منظومة
إدارة املخلفات الصلبة عن طريق:


توفري شبكة طرق متوازنة متكاملة مع أنظمة النقل األخرى اليت تؤمن زمن وكلفة
أقل وأمان أكرب.



احلد من تدهور االراضي ومكافحة التصحر ومراقبة األنشطة امللوثة للرتبة
ومعاجلة التلوث املسبب واالستمرار بتنفيذ برنامج مكافحة التصحر ومعاجلة
الرتب املتصحرة واحلفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي .

 .4احملافظة على البيئة البحرية والساحلية واإلستخدام املستدام للتنوع األحياري واحلد من
تلوث املياه الساحلية من خالل تنفيذ برامج لرصد مصادر التلوث املرتبطة بالنشاط
النفطي وغري النفطي وآلية منعها وتفعيل اإلدارة املستدامة للثروة السمكية البحرية
و احملافظة على التنوع االحياري يف احافظات العراق كافة من خالل مراقبة وتوثيق التقدم
الوطين حنو حتقيق اهداف التنوع االحياري  ،2424اليت أقرها مؤمتر ناغويا التفاقية التنوع
االحياري لعام  2414وتبين برنامج وطين حلماية التنوع االحياري.
 .5اإلدارة املتكاملة للمواد الكيمياوية اخلطرة واحلد من التلوث اإلشعاعي والنفطي واحلفاظ
على مكونات البيئة من املواد الكيمياوية اخلطرة سواء املصنفة احلياً أو النافذة عرب احلدود
او الناجتة عن األنشطة الصناعية والزراعية واالستخدامات املدنية والعسكرية.
 .6احلد من التلوث األشعاعي الناتج عن مصادر األشعاع املوجودة يف العراق من خالل عمليات
املسح األشعاعي والتحري والتقويم وسبل الوقاية من األشعاع ووضع احددات بيئية
أشعاعية وطنية باالستناد اىل احملددات العاملية.
 .7احلد من التلوث الناجم عن التسرب النفطي واستخدام التكنولوجيا احلديثة يف جمال
السيطرة وتعزيز الرصد البيئي واالنذار املبكر.
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و .محاية االرث الثقايف الطياف اجملتمع.

احلفاظ على النسيج الثقايف للمجتمع العراقي بأطيافه كافة والعمل على نشر الثقافة العراقية من

خالل إعادة إعمار وتأهيل دور العبادة واملراكز الثقافية والفنية وإحياء الصناعات الشعبية ومنع
اندثارها واإلهتمام بشرحية االدباء واملثقفني والفنانني إضافة اىل النهوض بواقع السياحة الدينية

واالثارية.

 .1إنشاء أبنية وجممعات ومنشآت سياحية وآثارية.
 .2دعم ومحاية الصناعات الشعبية.
 إحياء الصناعات الشعبية ومنع إندثارها.
 محاية الصناعة ودعم اإلقتصاد.
 .3نشر الثقافة العراقية وتسويق النتاج الفكري داخل العراق وخارجه ،واإلهتمام باملراكز
الثقافية والرتفيهية من خالل نشر الثقافة العراقية وتسويق النتاج الفكري العراقي
واملطبوعات وتعريف القارئ حبضارة العراق وثقافته وفنونه الشعبية.
ز .االهتمام بالشباب واملرأة والطفل.

الشباب هم قوة االمة وعماد نهضتها ومبعث كرامتها وان بناء اسس للقيم الرتبوية والوطنية للشباب

اليت من شأنها املساهمة يف تطور احلركة الرياضية والشبابية يف العراق لن تتم اال من خالل أنشاء

قاعدة من املنشأت الشبابية والرياضية بكافة اشكاهلا وتأهيل وصيانة املنشأت واملرافق الشبابية
والرياضية واالشراف على ادارتها واستثمارها وحتسني التمويل الذاتي ،اضافة اىل االهتمام باملرأة

والتأكيد على اخذ دورها يف اجملتمع وتفعيل برامج النوع االجتماعي.

 .1أنشاء وتأهيل وصيانة املنشأت واملرافق الشبابية والرياضية واالشراف على ادارتها
واستثمارها وحتسني التمويل الذاتي.
 .2تنمية ورعاية املواهب الرياضية والثقافية والعلمية للشباب.
 .3بناء اسس للقيم الرتبوية والوطنية للشباب.
 .4البدء بتطبيق املشروعات اليت حتقق مشاركة الشباب املعاق يف النشاطات الرياضية.
 .5زيادة الدعم املوجه للرياضيني واالندية اليت حتقق جناحات على املستوى احمللي واالقليمي.
 .6استكمال اعداد سياسة محاية الطفل بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف.
 .7حتفيز برامج املرأة الريفية والربامج اليت تدعم النوع االجتماعي.
ح .تنمية االقتصاد وضمان محاية املستهلك.

بغية تطوير الواقع االقتصادي ومحاية املواطن العراقي من الغش والتالعب وجشع التجار تسعى

احلكومة اىل حتقيق ما يلي:
 .1حسم توجه االقتصاد العراقي حنو اقتصاد السوق وختلي الدولة التدرجيي عن النشاطات
االقتصادية.
 .2تشجيع املنتج احمللي بضمنه تفعيل القوانني املتعلقة باحلماية الوطنية.
 .3تطوير التجارة اخلارجية وجتارة الرتانزيت واملناطق احلرة .
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 .4رفع مستوى شركات التدقيق املالي يف العراق وتصنيفها حسب املعايري الدولية.
 .5دعم االستثمارات اليت تشجع على تشغيل االيدي العاملة احمللية.
 .6االسراع ببناء ميناء الفاو الكبري وتطويره ووضع قارمة اولوية املشروعات السرتاتيجية.
 .7رفع الطاقة االستيعابية للمطارات احمللية وتشجيع ودعم شركات الطريان اخلاصة.
 .8تقديم مسودة قانون الوكاالت التجارية وتنظيم اجراءات الوكاالت والوكالء مبا يضمن
محاية السوق العراقي من الغش والتالعب وحتكم الوكاالت التجارية من الدول اجملاورة.
 .9تفعيل احاكم شكاوى املستهلك وتيسري السبل لنيل حقوقه.
 .14جعل التأمني على املنتج واملسؤولية املهنية فيما يتعلق بالسلع واخلدمات املنتجة ،اجباريا
وذلك حلماية حقوق املستهلك.
 .11تشديد نظام الغرامات اجلزارية على البضارع املقلدة واملغشوشة.
 .12اجياد نظام ملراقبة البضارع والتأكد من جودتها عرب املنافذ احلدودية.
 .13اعادة النظر بالسياسات املالية والضريبية والنقدية.
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ثالثاً :تشجيع التحول حنو القطاع اخلاص

يتوقف النمو االقتصادي املستدام املولد للدخل على مدى القدرة على تنمية القطاع اخلاص

لتوفري فرص عمل افضل وحتمل مسؤوليته جتاه اجملتمع واعادة تقسيم االدوار بني

احلكومة والقطاع اخلاص ،والذي يتطلب مراجعة القوانني والتشريعات اليت تنظم العمل
مبا يؤمن توفري مناخ استثماري مشجع جللب رؤوس االموال فضال عن تعزيز الصناعة

والتجارة والزراعة والسياحة وتوفري البنى التحتية الضرورية خللق مصادر متويل اضافية
للموازنة العامة للدولة بدال من االعتماد الكلي على النفط.

أ .إعادة هيكلة الصناعات اململوكة للدولة والتحول التدرجيي حنو القطاع اخلاص.

تعزيز دور القطاع اخلاص وتفعيل العمل باالسرتاتيجيات الوطنية املقرة ذات العالقة

وتشجيع الشراكات االسرتاتيجية مع املستثمرين احمللني واالجانب االكفاء وتسهيل اجراءات
منح الرخص وخلق مبدأ املنافسة من ناحية جودة اخلدمات ،وتقديم الدعم للشركات الصغرية
واملتوسطة من خالل منحهم القروض امليسرة،مع الرتكيز على زيادة كفاءة املنظومة التشريعية
لعمل الصناعة ،واعادة اهليكلة التدرجيية للشركات اململوكة للدولة لصاحل القطاع اخلاص.
 .1تعزيز دور القطاع اخلاص يف جماالت (اإلتصاالت واإلنرتنت وتكنولوجيا املعلومات
والنشاط الربيدي).
 .2تشجيع الشراكات االسرتاتيجية مع املستثمرين االجانب واحملليني االكفاء .
 .3تغيري هيكل الصناعة لصاحل القطاع اخلاص وتنمية القطاع اخلاص من خالل اعادة
هيكلة الشركات اململوكة للدولة وحتويلها للقطاع اخلاص .
 .4زيادة كفاءة املنظومة التشريعية لعمل الصناعة .
 .5تفعيل العمل بالسرتاتيجيات الوطنية املقرة ذات العالقة باالستثمار والقطاع اخلاص .
 .6دعم االستثمار يف القطاعات املختلفة وتكييف البيئة التشريعية والتتنظيمية واملالية
مبا حيقق حتفيزاً كافياً لنشاط االستثمار.
ب .توفري البنى التحتية الضرورية.

تطوير قطاع النقل ورفع مستوى شبكة الطرق احلالية لتأمني متطلبات النقل اآلمن والسالمة،

واستخدام التقنيات احلديثة يف تقديم اخلدمات مبا يتالءم وطموح املواطن من خالل حتسني
جودة خدمات االتصاالت واالنرتنت وتكنولوجيا املعلومات وتوسيع انتشار اهلاتف الثابت
وال السلكي يف املدن واالرياف ،اضافة اىل التوسع يف اقامة املناطق الصناعية اليت تتمتع ببنية
حتتية على قدر عالي من الكفاءة وتتوفر فيها احلوافز للتصنيع.
 .1تطوير قطاع النقل (اجلوي والطريان ،والربي ،والسككي ،والبحري واملوانئ).
 .2استكمال متطلبات املرور اآلمن للطريق الذي يربط اخلليج العربي مع األردن وسوريا
وأوروبا بعد اكمال طريق املرور السريع رقم (.)2
 .3تطوير شبكة الطرق احلالية ورفع مستواها لتأمني متطلبات النقل اآلمن.
 .4التوسع يف اقامة املناطق الصناعية اليت تتمتع ببنية حتتية بقدر عالي من الكفاءة
وتتوفر فيها احلوافز للتصنيع.
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 .5حتسني جودة خدمات االتصاالت (البداالت ،الرتاسل ،الشبكات) وتوسيع انتشار اهلاتف
الثابت واالسلكي يف املدن واالرياف.
 .6حتسني جودة خدمات االنرتنت وتكنولوجيا املعلومات (احلكومة االلكرتونية ،خدمات
احلزمة العريضة ،حزم بوابات الربط الدولية وسعاتها) وزيادة مؤشرات خدمات قطاع
االنرتنت يف (استضافة وتصميم مواقع ،املكتبة االلكرتونية ،احلزم الاللسلكية،
ومشاريع  WiFiوالـ.)DSL
 .7التوسع يف اقامة املناطق الصناعية اليت تتمتع ببنية حتتية بقدر عالي من الكفاءة
وتتوفر فيها احلوافز للتصنيع.
ج .النهوض بواقع اإلنتاج الزراعي والثروة احليوانية.

تعد الزراعة والثروة احليوانية ركناً اساسياً يف تنشيط االقتصاد الوطين وللنهوض بهما سيجري

العمل على توفري املستلزمات واملعاجلات الفعالة للحقول واملزارع لزيادة االنتاج ،وصيانة مشاريع

الري والبزل لتامني االحتياجات املارية ،وانشاء السدود واخلزانات والنواظم واستصالح االراضي
وحفر االبار املارية ،مع التاكيد على تشجيع االستثمار وتوفري املدخالت االساسية الكافية واصالح

التشريعات واالجراءات ذات الصلة.

 .1زيادة االنتاج الزراعي واحليواني حنو حتقيق االكتفاء الذاتي.
 .2حتسني وتطوير القطاع الزراعي من خالل تطوير امسدة ومبيدات حيوية للمحاصيل
االقتصادية وتطوير املعاجلات الفاعلة للحقول واملزارع لزيادة االنتاج الزراعي و اعداد خارطة
ل لمناطق املصدرة للعواصف الغبارية  ،ودراسة ظاهرة التصحر يف العراق للتخلص من
االضرار االقتصادية والبيئية ،واحلد من تدهور الرتبة يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة يف
العراق مع انشاء احطات منوذجية الجراء التجارب الزراعية يف جمال زيادة انتاجية
احملاصيل الزراعية وتقنيات استخدام الري وحتسني مواصفات الرتب الزراعية وتقليل كلف
الزراعة واحلد من التلوث البيئي.
 .3صيانة مشاريع الري والبزل .
 .4تامني االحتياجات املارية اليت تؤدي اىل زيادة مساحة االراضي الزراعية للمساهمة يف زيادة
نسبة القطاع الزراعي للناتج احمللي االمجالي من خالل انشاء السدود واخلزانات والنواظم
واستصالح االراضي وحفر االبار املارية ملواجهة اجلفاف والظروف املناخية املؤاتية ومعاجلة
شحة االيرادات يف انهر العراق وروافدها.
 .5توفري مظلة فاعلة من التأمني الزراعي حيمي املزارعني من اخلسارر النامجة عن الكوارث
الطبيعية.
 .6دعم املنتجات الزراعية املعدة للتصدير واملساعدة يف فتح االسواق الدولية للمنتوج العراقي.
 .7بناء سلسلة من املخازن والصوامع للحبوب يف مناطق جغرافية تتناسب مع مناطق االنتاج.
 .8ادخال اساليب االدارة احلديثة يف القطاع الزراعي.
 .9انشاء صناديق او مصارف للتمويل لتوفري املال الالزم لالستثمار الزراعي واحليواني.
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 .14حتسني نوعية البذور الزراعية والثروة احليوانية بالشكل الذي يتالءم مع البيئة العراقية
وزيادة انتاجيتها وتوفري االمسدة الضرورية.
 .11ضمان الدولة السعار شراء تشجيعية للمحاصيل الزراعية واحليوانية واعتبار ذلك سياسة
سرتاتيجية ملنافسة السلع املستوردة املماثلة ومحاية املنتج احمللي من سياسة االغراق للمنتجات
املستوردة.
 .12متليك االراضي ا لزراعية وتشجيع االجازات طويلة االمد لتشجيع االستثمار الزراعي والثروة
احليوانية.
 .13اصدار التشريعات اليت تشجع على زراعة االراضي وتسمح مبلكية االرض ملن يزرعها.
 .14تشجيع االستثمار يف قطاع الزراعة وتوفري املدخالت االساسية الكافية واصالح التشريعات
واالجراءات ذات الصلة باالراضي وطرق استخدامها.
 .15االستمرار باملبادرة الزراعية وتوفري الدعم الالزم هلا.
د .تنمية جماالت التجارة واالعمال املصرفية.

تعد املصارف التجارية من املؤسسات املالية ذات اهمية بالغة الي نشاط اقتصادي ومتثل احدى حلقات

النظام املالي للبلد وإنعكاسا النظمتة االق تصادية والتجارية واملالية كما تعد احدى بوابات تشجيع
املستثمرين وجلب رؤوس االموال واليت ميكن ان تتحق من خالل تنظيم ومعاجلة الشؤون
اإلقتصادية والتجارية بالتنسيق مع خمتلف القطاعات ذات العالقة وتفعيل دور البنوك احلكومية
واملصارف التخصصية ومصارف القطاع اخلاص (االهلية) لتوفري القروض امليسرة للقطاع اخلاص
الوطين ،ومعاجلة مشاكل الضرارب والفوارد املرتاكمة اليت ترتبت على اصحاب املشاريع املتوقفة عن
االنتاج ،مع التاكيد على تطوير العالقات اإلقتصادية اخلارجية مع دول العامل لزيادة حجم التبادل
التجاري ،وتطوير العالقات مع املنظمات اإلقليمية والدولية املعنية.
 .1تنفيذ سياسة أستثمار أموال الضمان األجتماعي.
 .2تطوير العالقات اإلقتصادية اخلارجية مع دول العامل .
 .3تفعيل دور البنوك احلكومية واملصارف التخصصية ومصارف القطاع اخلاص (االهلية)
لتوفري القروض امليسرة للقطاع اخلاص الوطين  ....وكذلك اجياد حلول ملشاكل الضرارب
والفوارد املرتاكمة اليت ترتبت على اصحاب املشاريع املتوقفة عن اإلنتاج.
 .4وضع سياسة مالية قصرية ومتوسطة االمد.
 .5التنسيق بني السياسة املالية والسياسة النقدية كونهما اساس السياسة االقتصادية.
 .6تنظيم العالقات التجارية واالقتصادية لزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات العامة
واخلاصة ،ومنها دعم املعارض التجارية املتخصصة والنوعية ،ومنح اجازات استرياد ودعم
التصدير واصدار اهلويات اخلاصة باملستوردين واملصدرين.
 .7التأكيد على تطبيق القوانني املتعلقة حبماية املنتج احمللي كافة ،وكذلك محاية املستهلك
وإجراء ات السيطرة النوعية على املواد والبضارع املستوردة.
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رابعاً :زيادة إنتاج النفط والغاز لتحسني االستدامة املالية

يعد انتاج النفط والغاز املساهم االكرب بتوليد االيرادات العامة للدولة ولضمان االستمرار بتوظيف

تلك االيرادات يف تقديم الربامج واخلدمات للمواطنني ،ستستمر احلكومة بالعمل مع الشركات
النفطية العاملية لزيادة رقعة احلقول النفطية املستكشفة وتطوير البنى التحتية الضرورية لزيادة

الصادرات.

أ .زيادة الطاقات اخلزنية للنفط والغاز.

اختاذ اخلطوات الالزمة لزيادة الطاقات اخلزنية للنفط والغاز من خالل انشاء املستودعات ( خزانات
ذات سعات كبرية ) مؤمنة مع انشاء وتطوير شبكات االنابيب اخلاصة بنقل النفط اخلام وتسويقه عرب

املوانيء وكذلك شبكة انابيب املنتجات النفطية لتغطي كامل الرقعة اجلغرافية.
ب .زيادة انتاج النفط والغاز وحتسني مواصفاته النوعية.

تعمل احلكومة على السعي لزيادة كميات النفط والغاز املستخرجة لتعزيز االيرادات العامة ،ويف
نفس الوقت العمل على زيادة كميات املشتقات النفطة املنتجة وحتسني نوعيتها مبا يتالءم مع
االحتياجات احمللية إضافة اىل بناء عدد من املصايف يف املناطق املختلفة القريبة من مصادر النفط

ولتقليل الضغط على املصايف احلالية.

 .1استغالل الغاز املصاحب وتقليل الكميات احملروقة منه.
 .2بناء مصايف جديدة يف مدن كربالء وميسان والناصرية.
 .3توسيع استكشاف االحتياطي النفطي والغازي.
ج .زيادة الطاقة التصديرية وتوسيع منافذها.

تتطلب عملية زيادة كمية النفط املستخرج إجياد منافذ تصدير متعددة من مواقع جغرافية

خمتلفة مبا يضمن انسيابية تدفق النفط العراقي اىل االسواق العاملية مع عدم التأثر الكبري بغلق
اي من تلك املنافذ ،والذي يكون عرب تأهيل وتطوير النقل البحري للنفط اخلام واملشتقات
النفطية من خالل تطوير اسطول ناقالت النفط ومرافئ التحميل مع تعزيز التعاون مع
الوكاالت البحرية العاملية من خالل اجياد منافذ اخرى لتصدير النفط اخلام وتوفري مرونه
تصديرية عالية.
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خامساً :اإلصالح اإلداري واملالي للمؤسسات احلكومية
أ .إصالح النظام املؤسساتي وحتسني أداره وتبسيط اجراءات العمل.
حتسني أداء املؤسسات ويشمل ذلك:

 .1مواءمة اإلطار القانوني والسياسي املنظم للعمل املؤسساتي.
.2حتسني قدرات وكفاءات وزارات الدولة وإعادة هيكليتها لتمكينها من اجناز مهامها وحتقيق
اهدافها بالشكل االمثل.
 .3حتسني وتبسيط اجراءات تقديم اخلدمات اليت تقدمها مؤسسات الدولة.
 .4تطبيق احلوكمة اإللكرتونية يف خمتلف املستويات اإلدارية.
 .5العمل على استكمال اجناز مركز التميز املؤسسي.
 .6استكمال العمل يف مشروع البطاقة الوطنية املوحدة واصدار البطاقة الشخصية للمواطنني.
 .7استكمال اجراءات تسجيل املركبات واصدار اجازات قيادة املركبات.
ب .تفعيل نظام اخلدمة املدنية

تطوير قدرات كبار املسؤولني التنف يذيني وخلق مالك عراقي ميثل الدميوغرافية العراقية
باعتماد اجلدارة والقدرة من خالل برنامج االصالح االداري ،وتفعيل عمل جملس اخلدمة املدنية

وتقديم مشروع قانون اخلدمة املدنية باسرع وقت.
 .1تفعيل جملس اخلدمة املدنية.
 .2تقديم مشروع قانون اخلدمة املدنية باسرع وقت.
 .3استكمال برنامج االصالح اإلداري ،ووضع معايري احددة الختيار املدراء العامني واصحاب
الدرجات اخلاصة.
 .4اعتماد نظام لكبار املوظفني التنفيذيني يف اخلدمة العامة لطوير قدرات كبار املسؤولني
التنفيذيني وخلق مالك عراقي ميثل الدميوغرافية العراقية باعتماد اجلدارة والقدرة.
 .5تشريع قانون اهليئة العامة للتوازن وفق املادة( )145من الدستور.
ج .مراجعة وحتديث التشريعات واألنظمة

زيادة كفاءة املنظومة التشريعية ومراجعة التعليمات والقوانني اليت تنظم العمل االداري ومن
ضمنها مشروع تطوير وحتسني مدونات البناء وتطبيق الكودات العربية املوحدة هلا ،وزيادة كفاءة

املنظومة التشريعية.
د .االستمرار بأصالح نظام اإلدارة املالية العامة والسياسة املالية للدولة

تطبيق النظام االلكرتوني اخلاص باالدارة املالية العامة للدولة ،والتوجه حنو اعتماد موازنة

الربامج واالداء ،وتنفيذ برامج اصالح النظام الضرييب واملالي مع االخذ بنظر االعتبار عدم اثقال
كاهل الطبقات الفقرية واملتوسطة ،وتعزيز وظيفة الرقابة الداخلية من خالل تقييم الرقابة املالية
الداخلية مبا فيها دور املدققني الداخليني واملفتشيني العموميني ،واحلد من ظاهرة تهريب وغسيل
االموال تنفيذاً ملا التزم به العراق يف إطار جمموعة العمل املالي ملنطقة الشرق االوسط ومشال
افريقيا واعطاء ذلك اهمية قصوى.
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 .1تطبيق النظام االلكرتوني اخلاص باالدارة املالية العامة للدولة (النظام املتكامل إلدارة
املعلومات املالية).
 .2اصالح قانون اإلدارة املالية العامة واالجراءات التنظيمية املتعلقة به.
 .3اعتماد موازنة الربامج واالداء بدال عن موازنة البنود املطبقة حالياً.
 .4تعديل نظام ودارع االدخار مبا يتالرم مع املعايري الدولية احلديثة.
 .5حتديث االجراءات االدارية والفنية املعتمدة يف البنك املركزي العراقي وفق املعايري الدولية.
 .6اعادة هيكلة قطاع البنوك باشراف مؤسسات دولية خمتصة.
 .7نشر الثقافة البنكية وزيادة نسبة االدخار واعتماد نظام الرواتب البنكية ملوظفي القطاع
العام كمرحلة اوىل وصوال اىل اعتماد هذا النظام للعاملني يف القطاع اخلاص.
 .8احلد من ظاهرة تهريب وغسيل األموال (العمل على تنفيذ ما التزم به العراق يف إطار
جمموعة العمل املالي ملنطقة الشرق االوسط ومشال افريقيا واعطاء ذلك اهمية قصوى).
 .9البدء بتطبيق نظام حتصيل اجور اخلدمات اليت تقدمها الدولة ،بغية تعظيم موارد الدولة
والسيطرة على اهلدر والتبذير وحتسني كفاءة اخلدمات مع االخذ بنظر االعتبار عدم
اثقال كاهل الطبقات الفقرية واملتوسطة بأجور تلك اخلدمات.
هـ .مكافحة الفساد.
 .1إجناز السرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد ( )2417-2414باالشرتاك مع االجهزة املعنية.
 .2التأكيد على مبدأ الوقاية من خالل اعادة النظر باإلجراءات واألنظمة املتبعة واستخدام
التقنيات املتطورة يف العمليات االدارية واملالية واعتماد مبدأ النافذة الواحدة إلجناز
املعامالت ،واجناز مشروع احلكومة االلكرتونية.
 .3دعم استقاللية ومهنية االجهزة املعنية مبكافحة الفساد واجهزة انفاذ القوانني.
 .4تفعيل مبدأ احملاسبة واملساءلة على املستويات كافة.
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سادساً :تنظيم العالقات االحتادية – احمللية
أ .توزيع الصالحيات احلكومية بني اإلقليم واحملافظات غري املنتظمة بإقليم.

تفعيل صالحيات احملافظات استنادا اىل ما جاء يف قانون احملافظات غري املنتظمة باقليم رقم  21لسنة

 2448املعدل ،مع مراجعة االثار املرتتبة على مواد الدستور ذات الصلة بسلطات احلكومة االحتادية

وحك ومات االقاليم واحملافظات غري املنتظمة باقليم والعمل على اصدار التشريعات الالزمة لتطبيق
احكام الدستور والعمل على:

 .1حتديد أليات جديدة يف االدارة االمنية يف احملافظات مبا ينسجم مع الدستور.
 .2منح احلكومات احمللية صالحية ادارة املؤسسات الرتبوية والصحية واخلدمية وان يقتصر
دور احلكومة االحتادية على االشراف واملراقبة مبوجب ضوابط عمل مركزية لكل قطاع.
 .3منح احلكومات احمللية سلطة تطوير االجراءات االدارية حسب احتياجاتها احمللية.
 .4اقرار مبدأ استشارة احلكومات احمللية قبل اخذ القرارات اليت تتعلق مبسؤوليات تلك
احلكومات.
 .5منح احلكومات احمللية صالحية توسيع مصادر التمويل بغية تقديم اخلدمات للمواطن
وكذلك تعزيز لدور املواطن ،من خالل صالحية فرض وجباية بعض االجور والرسوم
لصاحل تلك احلكومات.
ب .التخطيط لتفويض الصالحيات.

تقوم احلكومة املركزية حاليـا بتخطـيط السياسـة العامـة للدولـة وتنفيـذ خطـط تـوفري خمتلـف

اخلــدمات للمــواطن وعلــى صــعيد احملافظــات كافــة .وســتعمل احلكومــة علــى إعــداد إســرتاتيجية
شاملة بالتعاون مـع احملافظـات واألقـاليم لتنميـة القـدرات اإلداريـة بهـدف تـولي تلـك احملافظـات
مســؤولياتها ضــمن الصــالحيات املخولــة هلــا إضــافة إىل وضــع خطــط مفصــلة لتفــويض مهــام
اح ـددة الدارة احملافظــات مثــال ذلــك (البلــديات واإلشــغال العامــة ،شــبكة احلمايــة االجتماعيــة،
البطاقة التموينية) ......
ج .حتسني التنسيق بني الوزارات واحملافظات والدوارر احمللية

تواجه احلكومة التحديات املتمثلة يف املشاكل اخلاصـة بالتنسـيق بـني احلكومـة املركزيـة وإدارات

احلكومات يف احملافظات واإلقليم.ومن جهة أخـرى جيـب ان ال تـؤثر هـذه التحـديات علـى حجـم
أو جـــودة اخلدمـــة املقدمـــة للمـــواطن وســـتتخذ احلكومـــة التـــدابري الالزمـــة لتحســـني التعـــاون
والتنســيق اهليكلــي بــني احلكومــة الفدراليــة واحلكومــات احملليــة مــن خــالل تفعيــل دور اهليئــة
التنسيقية.
 .1اعادة النظر بأسلوب واجراءات متويل احملافظات لتخصيصاتها املقررة يف املوازنة العامة.
 .2اشراك احملافظات يف اعداد املوازنات العامة للدولة.
 .3فسح اجملال امام احملافظات لتحقيق موارد ذاتية لتوسيع قدراتها يف ادارة وتطوير احملافظات.
 .4تولي احملافظات لتنفيذ املشاريع غري السرتاتيجية وعدم اسنادها للوزارات.
 .5سحب الطعن بقانون احملافظات العادة النظر مبواد الطعن.
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