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الصادرة عن الحوكمةمبادئ 
OCEDالم هوم

الحوكمةال عال االطار

اءة في رفع مستوى الشفافية وكفالحوكمةاطاريسهم انبهويقصد 

المخرجات وان يتوافق مع القانون النافذ ويحدد بوضك اوالخدمات 

والتنفيذ والرقابة االشرافوالمستوليات  للجهات عن االدوار

االطرافحقوق 

ومات التسجيل والملكية والحصول على المعل)االساسيةحقوقهم ضمان 

(والمشاركة

ضمان تحقيق المساواة في المعاملة والحقوق والتعويض وغيرهاالعدالة والمعاملة المتساوية

اصحابالمشاركة ودور 

المصلحة

سين مستوى تشجيع التعاون بين ذوي الشأن والمصلحة وفق القانون في تح

والحصول على المعلوماتاالداء

والش افيةاالفصاح

ن والشفافية لجميع المعلومات عاالفصاويضمن هذا المبدأ تحقيق 

المصلحة دون قيود ووفق القانونواصحاباالطراف

المسؤولية

ة االستراتيجي وتحديد مستوليواالرشاديتكد على ضمان التوجيه 

المحاسبة

مراعاة قضايا التنمية المستدامةقضايا التنمية المستدامة



الم هومالحوكمةيصائص 

توافر المعلومات الكافية واتاحتهاالش افية

وضوح االدوار وتحديد االعمالالمساءلة

وضوح االجراءات التصحيحية  في انشطة االدارةالمسؤولية

المعاملة المتوازنة لالطراف المست يدةالعدالة واالنصاف

ارجيةضمان القدرة على التقدير والحكم بعيدا عن الضغوطات الدايلية والياالستقاللية

مراعاة السلوك االيالقي وتبني القوانين واالنظمة والتعليماتاالنضباط

المسؤولية االجتماعية

ا الرفاهية االجتماعية ورضاهدافوهي التزام ذاتي وقانوني في تحقيق 

المجتمع وحماية البيئة 



الرشيدةالحوكمةابعاد

مر وقابيل السيلع والخيدمات بشيكل مسيتانتيا امكانيية؛ الذي يهتم فيي البعد االقتصادي•

ات االجتماعيييية الناتجييية عييين تطبييييق السياسيييواالخفاقييياتويخفيييف المعوقيييات ليييالدارة

.ستدامةاالقتصادية، فضال عن التقليل من الفوارق التنموية وتحقيق التنمية الم

، نصييافواال؛ الييذي يهييتم بجعييل التنمييية وسيييلة لاللتئييام االجتميياعي، البعففد االجتمففاعي•

دمات وتحقييييق العدالييية االجتماعيييية، وتطيييوير قيييدرات التنميييية البشيييرية، وتحسيييين الخييي

.والوظائف

تحقيييق الحفيياظ علييى المييوارد الطبيعييية واليينظم البيئييية والييى؛ ويهييدف البعففد البيئففي•

.مستداماساسلها على االمالاالستخدام 

المشيياركة ؛ ويتماييل بطبيعيية السييلطة السياسييية وشييرعيتها، ومسييتوىالبعففد السياسففي•

.تراتيجيةاالسوالسياسات واتخاذ القرارات السياسية االولوياتالمجتمعية في تحديد 

اجيل العامة وكفاءة وفاعلية موظفيها مناالدارة؛ الذي يعتمد على عمل االداريالبعد •

.بالضغوطات الخارجية والداخليةتاارهاوعدم االدارةتحقيق استقالل 



ات  ي العراقالحوكمةمؤشر
 
ف

المساءلةالسنة
ة السياسات االيجابي

(ةالشفافية والمشارك)
االستقرار السياسي سيادة القانونادالسيطرة عىل الفساالداء الحكومي 

1996-1.96-2.15-2.09-1.6-1.56-1.82

2003-1.5-1.41-1.7-1.21-1.64-2.39

2004-1.64-1.65-1.59-1.48-1.83-3.18

2007-1.13-1.32-1.57-1.46-1.84-2.77

2010-0.99-1.05-1.2-1.26-1.56-2.24

2013-1.06-1.24-1.1-1.28-1.45-2.01

2014-1.14-1.25-1.11-1.33-1.33-2.48

2015-1.13-1.24-1.25-1.37-1.42-2.26

2016-1.02-1.13-1.27-1.39-1.63-2.31

2017-1.05-1.2-1.26-1.37-1.64-2.31

2018-0.99-1.16-1.32-1.4-1.76-2.52

2019-0.95-1.18-1.34-1.34-1.72-2.56

2.40-1.62-1.37-1.40-1.33-1.21-المتوسط

تمثل ضعيف( 2.5-)و( قوي)تمثل ( 2.5)، وقيمة المؤشر worldwide governance indicatorsمجموعة البنك الدولي : المصدر

االستنتاجالجدول يمكن ومن 

ي دعم التنمية والتنمية المستدامة  . 1
 
وان المؤسسات ( ة متأصلةظاهر )ان العراق يفتقر ال تطبيق سياسات وآليات الحوكمة االدارية وتوظيفها ف

ي ال
 
ي تطبيق عنارص الحوكمة ف

 
اجع ف ي والتر

ي التدن 
 
ي ف ، والبلد والممارسات الديمقراطية فيه ضعيفة جدا، مع وجود ثبات نسب  عراق بشكل كبتر

اتيجية اصالحية لهذا الغرض بحاجة ال استر

ات ان. 2 ات االقلتمثل النسب ( الحكومي واالداءاالستقرار السياسي وسيادة القانون ومكافحة الفساد )مؤشر ولها االخرىمةالحوكبير  مؤشر

اتيجيات التنمية ومنها المستدامة ات سلبية عىل تحقيق استر تأثتر



درجة المؤشرالتسلسلالسنة
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المصدر: منظمة الشفافية الدولية، تقرير مؤشر 

مدركات الفساد )سلسلة زمنية(

ات العراق ضمن مؤشر مدركات  مؤشر

الفساد العالمي للمدة )2003 - 2020(
(2020-2003)مؤشر مدركات ال ساد للعراق للمدة 

مؤشرضمنالعراقمرتبةتراجعالى،اعالهالشكليشير•

للمدةالدوليةالش افيةمنضمةمنالصادرال سادمدركات

الش افيةوضعفتراجعيؤشرمما،2003-2020

ماليوالاالداريوال سادالتحتيةالبنيةويدماتوالديمقراطية

وتضيمالرشوةوانتشارالحكومياالداءبضعفالمتمثل

عاراسواني اضكوفيدازمةعنفضالوالمحسوبية،االسعار

تاليدماوضعفاالجتماعيةالعدالةضعفسببوهذا،الن ط

ال قرووالبطالةالمديونيةوارت اعاالقتصاديةواالنشطةالعامة

.االقتصاديالنمومعدالتضعفوبالتاليواالمية



اواالسفففففففتيراداتهيكفففففففل توزيفففففففع يشيييييييير •

وهيييييي تمايييييل نحيييييو المشفففففتريات الحكوميفففففة 

العراقيييية االسيييتيراداتاجمييياليمييين %( 44)

نفطيييييية )وتماليييييت بمنتجيييييات ( 2018)لعيييييام 

وصييييناعية ومعييييدات نقييييل وغيارهييييا وسييييلع 

، (واسييييتهالكية وغذائييييية متنوعييييةراسييييمالية

.وتوزعت حسب الجدول المرفق

%( 70)نحيو ( 2015)عيام اهميتهاوبلغت •

+ الحكييومي)العييراقاسييتيراداتاجميياليميين 

، بينميييييا بلغيييييت عيييييام (االجنبيييييي+ الخييييياص 

اجمييييييياليمييييييين %( 40.4)نحيييييييو ( 2017)

داتاسيتيرامعظيم ان، فضال عن االستيرادات

.القطاع الخاص هي ألغراض حكومية

اتجاهاتهيييا يتطليييب الموضيييوع تحلييييلوهيييذا•

.أهميتها االقتصادية للدولةو

201520172018الفئة االقتصادية

وبات 2.52.213.0الغذائية والمشر

ات الصناعية ز 23.933.721.2التجهي 

0.70.30.1الوقود والزيوت

52.634.420.1السلع الراسمالية

11.57.89.3معدات النقل وقطع الغيار

1.02.519.0السلع االستهالكية

7.919.117.4المنتجات النفطية

100.0100.0100.0المجموع

ي العراق حسب الفئة االقتصادية )%(
ز
ادات الحكومية ف االهمية النسبية لالستي 

ادات السنوي لعام 2018 المصدر: تقرير االستتر



المستفادةالتجارب

سياساترسمعندالمكانياوالمحليالواقعمراعاةضرورةهومستفادةتجربةاهمان

قييمتمعبدقةوالمجتمعيةالحكوميةاالحتياجاتوتحديدالحكوميةواالستيراداتالمشتريات

-:يليماهيالبرنامجمنالمستفادةالدروساهممنوان.وسابقاحالياالمتبعةوالسياساتاإلجراءات

القيمةيزتعزفيالحكوميةوالعقودالمشترياتعملياتلسلسلةوالخارجيالداخليالمراقبأهمية•

بمراجعةليةالماالرقابةديوانقياممعالحكومي،التجهيزاوالحكوميالعقدتنفيذعمليةمنالمضافة

سنوات(10الى5)كلالحكوميةوالعقودللمشترياتالمنظمةوالضوابطوالتعليماتالقوانينوتحليل

.العامةالدولةاهدافتنفيذفيوكفاءتهافاعليتهالبيان

لمواطنااقةوزيادةالعامالقطاعكفاءةرفعفيالمخاطروتحليلاالحتياجاتتحديدمرحلةأهمية•

.الحكوميبالقطاع

.ودولياامحليالعامةالسياساتتحقيقفيالحكوميةللمشترياتاالستراتيجيالتخطيطأهمية•

الشفافية،)الحكوميةالمشترياتلحوكمةعشراالانيOECDمنضمةالمباد علىالتعرف•

مخاطر،الإدارةالتقييم،واألهلية،القدرةالتامين،الكفاءة،المشاركة،التوازن،التمكين،النزاهة،

.(التكاملالمستولية،

عاتالمشرودعماالستدامة،)االستراتيجيةالحكوميةالمشترياتواهدافمتشراتعلىالتعرف•

قتصاديةاقيمةافضلتحقيقالىتهدفوالتي(الخضراءالعقوداالبتكار،والمتوسطة،الصغيرة

.المستولالتجاريالسلووممارساتالىإضافةالحكوميةالمشترياتمنواجتماعية

خاصنقانوفيالحكوميةاوالعامةوالمشترياتالعقودوقوانينتشريعاتوتأطيرتوحيدأهمية•

الخاصالقطاعوتطويرالعامةالخدماتوتقديماالجتماعية،والمساءلةالحوكمةتعزيزفيالهميتها

.الحكوميةالمشترياتنظامومتابعةإدارةفيالقدراتوتنميةوالتجاري

السوقوتحليلاالحتياجاتتحليلدراساتمكوناتعلىالتعرف•



التوصيات والمقترحات

الشييراء المراقبيية والتييدقيق الييداخلي والخييارجي علييى سلسييلة إجييراءات التعاقييد والييياتتعزيييز وتطييوير •

ارة العقييود الحكييومي، وتفعيييل دور الرقابيية المالييية فييي ديييوان الرقابيية المالييية لمتابعيية سلسييلة عمليييات وإد

تشييياف والمشيييتريات الحكوميييية، وتفعييييل الصيييالحيات الجزائيييية فيييي دييييوان الرقابييية الماليييية فيييي مجيييال اك

.المخالفات وتنشأ بنص قانوني

موييل ضرورة تحديد االحتياجات الحكومية من السيلع والخيدمات وغيرهيا بدقية وبميا ييتالءم ميع حجيم الت•

يمكيين الميالي المحيدد وبميا يحقييق الرفاهيية االجتماعيية ويضيمن المسييتولية وسيالمة األطيراف المتعاقيدة، و

.ورسمية لهاذ الغرضموحدة استخدام منصة الكترونية خاصة اواعتماد 

.متسسة مختصة بقضايا الشراء الحكومي وعقود التجهيز، كما في تونس والمغربتاسيس•

مكييين الشييفافية، المسيياءلة، الت)اإلدارييية والحوكمييةضييرورة مراعيياة االهتمييام بمبيياد  التنمييية المسييتدامة •

.بهذا المجال( والمشاركة، المساواة، مكافحة الفساد، سيادة القانون

المشيتريات المعرفية القانونيية والتشيريعية، االتجاهيات الحدياية فيي)ضرورة تنميية القيدرات المهنيية فيي •

هولة الوصول العقود الحكومية واالتصاالت، عمليات وتقنيات التوايق والحفظ وسوادارةالعامة، التخطيط 

.، من خالل التعاون والتدريب المشترو مع المنضمات الدولية ذات الصلة(المعلوماتالى

الخاصية بقواعيد الشيراء المسيتدام فيي مختليف 2017اييزو20400يفضل اسيتخدام المواصيفة الدوليية •

ة فييي دمييج التنميييالييىفييي وزارة التخطيييط والتييي تهييدف الكترونيييا مراحلهييا فييي إدارة العقييود الحكومييية 

لبية المحتملية مين السياالايارالسياسة الشرائية للدولة وزيادة األاير االجتمياعي لتنفييذ خطيط التنميية وتقلييل 

ميية فيي مواصفة عراقية مماالة لتحسيين اقية وسيمعة المتسسيات الحكواعدادالشراء الحكومي وغيره، مع 

.المنظمات الدولية ودول العالمامامالعراق 

.اع الحكوميقاعدة بيانات رسمية بالموردين والمجهزين المحليين والدوليين المتعاملين مع القطانشاء•



محاور أخرىاو/والموائمة 

فييي مجييال محياور البرنييامج التيدريبي تناولييت سياسييات واسيتراتيجيات وأفكييار إبداعيية

الىحتا  قدر الممكن للحالة العراقية ولكن تمتامتهاإدارة العقود الحكومية الكترونيا يمكن 

ة فيي العيراق دراسة تشخيصية تحليلية معمقة لتعقيد الحالية اإلداريية والتشيريعية ذات الصيل

ارييية ولكيين يمكيين االسييتفادة ميين مخرجييات البرنييامج فييي بييرامج اإلصييالحات الهيكلييية واإلد

(ضيياءالورقيية اإلصييالحية الحكومييية البي)والمالييية المعتمييدة فييي العييراق حاليييا ومسييتقبال 

، وكيذلو هيي تسياعد الدولية فيي تسيهيل انضيمامها فيي المنظميات (2030رتيية العيراق )و

(.البنو الدولي ومنظمة التجارة الدولية وغيرها)الدولية الفاعلة مال 





حضور شكرا لدائرة التعاون الدولي ألقامتها هذا البرنامج التدريبي وشكرا لل
على حسن االستماع والمشاركة


