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  مشاكل اإلعمار يف العراق
  ١وخطوات حنو العالج

  

  

  رشيد السراي/  المهندس

  

  املقدمة
وأصبحت  من السهل أن نتحدث يف العراق عن مشكلة ألن املشاكل كثرية حىت صارت تفوق احلد واحلصر

لتطرح هلا مصدر اهلامٍ للكتاب والشعراء ومادة خام للصحافة والقنوات الفضائية ،ولكن أن تتحدث عن املشكلة 
حالً شيٌء آخر وهذا ما حنن حباجة ماسة له حلل مجيع مشاكلنا مع وجود الرغبة اجلدية لدى األطراف املعنية 

  .واملسؤولة لتبين احللول الصحيحة وتنفيذها ومن هذه املشاكل مشكلة اإلعمار
  

ام اجلدي باإلعمار واخلدمات من عدم االهتم -وخاصة يف عهد النظام البائد –عاىن العراق يف العهود السابقة 
وصرف اغلب موارد البلد يف احلروب واملشاكل اليت افتعلتها األنظمة السابقة أو تورطت ا فكانت النتيجة أن 
أصبحت مدن العراق أشباه مدن خالية من مظاهر اإلعمار وتفتقر ألبسط اخلدمات وهي إىل القرى اقرب منها 

وبعد سقوط النظام استبشر  - بني مدينة وأخرى العتبارات غري صحيحة رغم وجود تفاوت يف ذلك –إىل املدن 
الناس خرياً بالوضع اجلديد لعله يغري شيئاً من هذا الواقع السيئ ولكن مع كل األسف مل تسر األمور كما ينبغي 

يف اإلعمار  هلا أن تكون ألسباب كثرية أكثرها غري مقنعة فرغم ضخامة اخللل الذي خلفه النظام البائد املوجود
واخلدمات يف احملافظات واحلاجة إىل أموال وجهود ضخمة واستثنائية ملعاجلة هذا اخللل وعدم إمكانية تنفيذ ذلك 

  .بزمن قصري إال أن عملية اإلعمار تسري يف الكثري من جوانبها بصورة خاطئة مما جعلنا نعنوا بعنوان املشكلة

                                   
  . وردنا عرب بريد املوقع  ١
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هي عنوان موعة من املشاكل اليت أدت إىل ظهور اإلعمار  ومشكلة اإلعمار ليست مشكلة واحدة وإمنا

البد من معرفة اخلطوات اليت متر ا عملية اإلعمار  املسألةواخلدمات بالصورة السيئة املوجودة حالياً ولتصور 
  واخللل املوجود يف كل خطوة على حده وما هو املطلوب للحل؟

  
 - ونقصد هنا كل حمافظات العراق وال نستثين العاصمة –ات وسنتحدث اآلن عن خطوات اإلعمار يف احملافظ

بوجه خاص ألا هي الظاهرة للعيان وهي متثل اجلانب األكرب لعملية اإلعمار وتعمل فيها الكثري من الكوادر 
  .وتنطبق نفس اخلطوات على اجلزء املتعلق بالوزارات من عملية اإلعمار مع وجود بعض الفوارق البسيطة

  

  وىل ختصيص مبالغ لإلعمار من املوازنةاخلطوة األ
عند إعداد موازنة بلد ما يتم تقسيم املبالغ حسب احلاجة والظرف الذي متر به الدولة فمثالً عندما تكون الدولة 
يف حالة حرب يتم زيادة التخصيصات للجوانب العسكرية وعندما خترج الدولة من حالة حرب يتم التركيز على 

مليار دوالر ) ١٣( ٢٠٠٤زيادة ختصيصات اإلعمار فمع الزيادة اهلائلة للموازنة يف العراق سنة اإلعمار وبالتايل 
ورغم الزيادة يف أسعار املواد اإلنشائية وكلف اإلعمار بشكل عام إال إن حصة ) مليار دوالر ٧٩( ٢٠٠٩وسنة 

%) ١٠(مل تصل إىل نسبة من املوازنة بقيت حمدودة و -نقصد هنا خمصصات اإلعمار للمحافظات –اإلعمار 
% ٢١شكلت نسبة (وموازنة استثمارية ) تقريباً % ٧٩شكلت نسبة (أبداً تقسم املوازنة إىل موازنة تشغيلية 

خيصص إلعمار احملافظات  والباقي للوزارات أي إن ما خيصص للوزارات  -أي االستثمارية  –ثلثها فقط ) تقريباً
  .ضعف ما يخصص للمحافظات تقريباً

  
حتفظنا على املوازنة املعلنة سنوياً إذ باإلمكان أن تكون اكرب ووجود موارد كثرية للدولة غري مستغلة  ومع

من مصادر الدخل % ٨٥يشكل النفط على أقل تقدير نسبة (وضرورة خروجها تدرجيياً من االعتماد على النفط 
فردات املذكورة بقيت دون الطموح بكثري ووفقاً إضافةً لذلك فإن توزيع املوازنة على امل) القومي وبالتايل املوازنة

هلذه النسب املخصصة فإن عملية اإلعمار ستكون بطيئة جداً وسوف حنتاج إىل سنني طويلة حىت يكون هناك اثر 
فعلي على ارض الواقع خاصة وإن االستثمار مل يتم تفعيله بشكل جدي حلد اآلن ليغطي النقص احلاصل يف عملية 

مثالً ما مت اعتماده (اخلدمات وكذلك فإن آلية التوزيع املعتمدة وفقاً للنسب السكانية غري دقيقة اإلعمار وتوفري 
خيتلف بشكل كبري عن ما مت اعتماده يف موازنة التنمية   ٢٠٠٨من نسب سكانية يف املوازنة التكميلية لسنة 
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وكذلك مل يتم تفعيل ) خرىرغم وجود فرق أسبوع فقط بني املصادقة على هذه والعمل على األ ٢٠٠٩لسنة 
ونفس املادة من  ٢٠٠٧الفيدرالية للسنة املالية  املوازنةثانياً ب من قانون  ٣املادة –موضوع املظلومية واحملرومية 

ونفس املادة من قانون املوازنة التكميلية العامة االحتادية  ٢٠٠٨قانون املوازنة العامة االحتادية للسنة املالية لسنة 
رغم كثرة التصرحيات حوله وهو موضوع مهم جداً فإن سياسة النظام السابق كما هو  -٢٠٠٨الية للسنة امل

املعروف كانت طائفية ومناطقية وبالتايل ليست كل احملافظات بنفس املستوى من اإلعمار واخلدمات فكيف تصح 
من سياسات النظام البائد مساواا يف التخصيص كما إن هناك حمافظات عانت من ختريب يف احلروب السابقة و
  !!ما مل تعاين منه حمافظات أخرى وكل هذا مل يؤخذ بعني االعتبار عند توزيع التخصيصات

  
باإلمكان  –إن مشكلة كون اقتصاد العراق أحادي املورد مشكلة كبرية ولكنها ليست مستعصية على احلل 

حتتاج إىل ختطيط طويل األمد يؤدي إىل تفعيل  ولكن هذه املشكلة - مراجعة جتارب دول سابقة واالستفادة منها
واستحداث موارد  - كالزراعة والثروات املعدنية واحليوانية والسياحة والنقل والكمارك وغريها -املوارد األخرى

  .جديدة من خالل االستثمار وغريه
  

ر واخلدمات باعتبارمها والبد من اعتماد آلية دقيقة لتوزيع املوازنة على القطاعات ليتم التركيز على اإلعما
مطلوبني بشدة يف الوقت الراهن وتقليل خمصصات األجهزة األمنية وغريها فإننا لو متكنا من مضاعفة املبالغ 

كمثال إلكمال أعمال تبليط الشوارع يف أحدى -املخصصة لإلعمار فهذا يعين اختصار الزمن إىل النصف وهكذا
ط دون اخذ التوسع املستقبلي بنظر االعتبار ودون باقي اخلدمات احملافظات داخل حدود البلديات احلالية فق

والبد من اجناز التعداد  - الجناز هذا األمر فقط فتأملسنة  ١٣خصيصات احلالية ما يقارب يتطلب األمر ضمن الت
السكاين بأسرع وقت ممكن لتكون هناك نسب واقعية للسكان ال نسب احتمالية كما البد من مراعاة أمور 

املظلومية أو احملرومية وقد يقال بأنه ال توجد ضابطة ملعرفة وقياس  مسألةغري النسب السكانية وأمهها  أخرى
املظلومية ليتم تفعيل هذا امللف نقول إن األمر ممكن احلل وذلك من خالل تشكيل جلنة متخصصة تقوم بزيارة 

سقوط النظام البائد وتقارن بني حمافظة احملافظات وتطلع على واقع اإلعمار املوجود يف كل احملافظات حىت 
مثالً ميكن قياس نسبة خدمة ااري ملدن حمافظة ما مقارنة باحملافظات األخرى وميكن قياس نسبة تبليط (وأخرى 

ووفقاً هلذه النسب ميكن زيادة ختصيصات ) الشوارع ضمن نطاق بلديات حمافظة ما نسبة للمحافظات األخرى
اتنا العزيزة إىل نسب متقاربة من اإلعمار واخلدمات لتكون الضابطة الوحيدة الحقاً هي حمافظة ما لنصل مبحافظ

  .ضابطة النسب السكانية مع مراعاة أمور أخرى كحاالت الكوارث البيئية أو التخريب ال مسح اهللا
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  :جود يف هذه اخلطوة يتطلب ما يليوملعاجلة اخللل املو

بعد استقرار الوضع األمين نسبياً والذي كان يؤثر على استمرار  زيادة صادرات النفط العراقية خاصةً - ١
التصدير من خالل تعرض األنابيب للتخريب مثالً ويؤثر على استقدام الشركات وفتح آبار جديدة ومنافذ 

ويبلغ  جديدة لإلنتاج مع مالحظة إن سعر النفط قد ال يستمر على ما هو عليه فاحتمالية هبوط سعره واردة جداً
برميل يومياً وتقول بعض املصادر أن ٢٠٠٠٠٠٠ منه برميل يومياً ويصدر ٢٥٠٠٠٠٠ اآلن إنتاج النفطجم ح

مليار برميل وما يعادله أو يزيد من االحتياطي النفطي  ١١٥العراق ميتلك من االحتياطي النفطي املكتشف حنو 
  .غري املكتشف

 
 العراقي املثبت حبسب املسح اجليولوجي الزلزايل يبلغوتؤكد بعض التقارير والدراسات إن حجم احتياطي النفط 

برميل واليت تتصدر  مليار ٢٦٠من  أكثرمليار برميل، ليتجاوز بذلك احتياطي السعودية الذي يبلغ  ٣٥٠حنو 
من إمجايل االحتياطي % ١٠.٧ العراقي حوايل احتياط النفط الترتيب العاملي حبجم احتياطها النفطي ويبلغ حالياً
ويبلغ هذا االحتياطي أربعة  ي وحيتل العراق أكرب احتياطي نفطي يف العامل بعد اململكة العربية السعوديةالعامل

أضعاف االحتياطي النفطي األمريكي وميتاز النفط العراقي بوجود مجيع حقوله يف اليابسة، لذلك فتكاليف إنتاجه 
الربميل يف حبر  ل الواحد، مقارنة بكلفة إنتاجدوالر للربمي ١.٩و ٠.٩٥األقل يف العامل إذ تتراوح بني  تعد

مجيع أنواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل ويوصف  الشمال اليت تصل إىل عشرة دوالرات وتوجد يف العراق
   .يف الشرق األوسط كفاءة العنصر البشري العامل يف قطاع النفط العراقي بأنه من بني أفضل العناصر

 
مليون برميل يومياً لو توفر األمن  ١٢إنتاجه إىل حدود  ق قادر على زيادةويذهب اخلرباء إىل أن العرا

بشكل اإلعمار بل وواقع العراق عموماً فلو مت االستفادة من جزء من هذه االمتيازات ألصبح واقع .والتمويل
 .آخر
 من الغاز الطبيعي  يبلغ احتياطي العراقواالستفادة من الغاز الطبيعي الذي مل يستثمر وهو ثروة ضخمة جداً  - ٢

صغرياً مما  قدم مكعب، لكن يعتقد حمللون أن هذا الرقم يشكل جزًء نتريليو ١١٢حوايل وفقاً لبعض التقديرات 
دوالر لكل مليون سعرة  ١٢إىل  ٩من سيكون أن سعر الغاز العراقي بعض اخلرباء توقع يو هو موجود فعالً

  .يف حال لو مت البدء باستغالله وتصديره حرارية
واجلميع يعلم كم  إنشاء مصايف نفط جتعل هناك إمكانية لتصدير املشتقات النفطية بدالً من النفط اخلام - ٣
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استفادت الدول الصناعية من شراءها للنفط اخلام من الدول املنتجة ومن مث بيعها للمشتقات على نفس الدول 
  .بأسعار مضاعفة

  -:ومن أمثلتهااالستفادة من الثروات األخرى  - ٤
 ٢٠٠٣اخنفضت نسبة مسامهة القطاع الزراعي يف الناتج احمللي اإلمجايل حبدود النصف من سنة  -: الزراعة- أ

حسب إحصائيات وزارة التخطيط والتعاون  ٥.٣النسبة  ٢٠٠٦وأصبحت يف سنة  ٨.٤حيث كانت النسبة 
تبلغ مساحة األرض الصاحلة للزراعة  اإلمنائي علماً إن النسبة كانت مرتفعة يف الثمانينيات من القرن املاضي حيث

من املساحة الكلية للعراق ونصف هذه املساحة تقريباً متاحة % ٢٦.٢مليون دومن وهي تشكل ما نسبته  ٤٤.٥
كثرية وال سيما النخيل الذي كان العراق األول يف إنتاجه على لإلرواء والعراق معروف بصادرات زراعية 

  .ول أخرى كمصر والسعودية واإلماراتمستوى العامل واآلن تقدمت عليه د
  

والواقع الزراعي اآلن متدهور إىل ابعد احلدود فارض السواد اليت عرفت ذا االسم لكثرة اخلضرة فيها أصبحت 
قاحلة ليس فيها من اإلنتاج الزراعي ما يسد احلاجة احمللية فضالً عن التصدير مما هدد ويهدد األمن الغذائي يف 

بعضهم للنكتة كيف نقول إن هناك امن غذائي يف العراق  والسلطة تستورد من ثالث دول العراق حىت قال 
  .وعلى املثال فقس ما سواه) الطماطة واخليار والبصل(
   - :الثروات املعدنية - ب
تزايد  األخريةمليون طن وسجلت السنوات  ٤٣٠العراق من الفوسفات بنحو  يويقدر احتياط :الفوسفات - ١

 إىل بالبحث عن معدن الفوسفات الذي يدخل يف صناعة األمسدة الفوسفاتية واألمسدة املركبة نظراً اهتمام العامل
ومما زاد من شهرة خام  ارتفاع الطلب العاملي عليه بسبب زيادة الطلب على املواد الغذائية وبروز أزمة الغذاء

  .الفوسفات العراقي أنه حامل ملعدن اليورانيوم
يعد ثاين ثروة وطنية بعد  الكربيت الذي احتياطييف العامل من حيث  األولعراق املركز ميثل ال :الكربيت - ٢

فقط من إنتاج هذا احلقل % ٣٠يتم اآلن استغالل واحد منها فقط علماً إن ميتلك ثالثة حقول ضخمة والنفط 
  .تغطي كل احلاجة احمللية والباقي ممكن تصديره وفقاً لتصرحيات مسؤولني يف هذا القطاع

  .واألمثلة كثرية كالزجاج و اليورانيوم وامللح وغريها من املعادن
  
حيث ميتلك العراق ثروة ضخمة من األبقار واألغنام واملاعز واجلاموس واإلبل والدواجن  :الثروة احليوانية -ج

وألمهيتها واألمساك وغريها من الثروات املهملة واليت يتدهور واقعها يوماً بعد يوم وال يوجد من يلتفت هلا 
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٦

  .وملنتجاا
  ومنها:السياحة -د
تعتمد كثري من الدول على ورادات السياحة ملناطق مشاة ملناطق مشال العراق يف (املصايف يف مشال البلد  - ١

  ).ميزانيتها كما يف لبنان وتونس على سبيل املثال
اإلمهال رغم أمهيتها التارخيية والثقافية  اآلثار الضخمة والعريقة اليت ميتلكها العراق واليت أُمهلت واستمر هذا - ٢

على سبيل املثال يوجد يف األردن اليت تعتمد اعتماداً كبرياً يف اقتصادها على واردات السياحة (واالقتصادية 
تل اثري  وليس  ٢٥٠٠تل اثري فقط يف حني يوجد يف واحدة من حمافظات العراق  ١٥٠٠لآلثار يوجد فيها 

  . ثروة اهلائلة واإلرث الضخمهناك من يلتفت هلذه ال
يف العراق بيئة ال يوجد هلا مثيل يف العامل وفيها من الثروات الكثري وأمهها كوا تندرج ضمن مناطق  االهوار - ٣

للسواح إضافةً إىل الثروات املعدنية  - أي يف وقت الشتاء –ما يسمى بالسياحة البيئية وصالحيتها ملشايت 
  .ة يف االهوار واليت مل تستثمر حلد اآلنواحليوانية الضخمة املوجود

وال خيفى على اجلميع ما يف العراق من مراقد ومناطق مقدسة  -أو ما ميكن تسميته بذلك – السياحة الدينية - ٤
مراقد األئمة (لدى كل األديان والطوائف كاملراقد واألماكن واملساجد املقدسة لدى الشيعة واليت تبلغ العشرات

واملراقد واألماكن ) كربالء والنجف وسامراء وبغداد وغريها من األماكن يف باقي مدن العراقيف ) ع(األطهار 
كمرقد أبو حنيفة والكيالين يف بغداد والزبري يف البصرة وسيد امحد الرفاعي ذي قار وغريها (املقدسة لدى السنة 

يف الناصرية ) ع(النيب إبراهيم اخلليل  كبيت(واألماكن املقدسة لدى املسيحيني ) من األماكن يف باقي مدن العراق
  ).وغريها من األماكن

  :املياه  -هـ
توجد يف العراق ثروة هائلة ال تقدر بثمن ومع األسف در هذه الثروة يف كل يوم لتستقر يف اخلليج على شكل 

احلديثة يف السقي  مياه زائدة يف حني إن استغالهلا بشكل علمي من خالل تقنني الزراعة واالستفادة من التقنيات
وخزن الزائد منها والضغط على تركيا وسوريا وإيران لزيادة حصة العراق من ري دجلة والفرات سيؤدي إىل 
عدة نتائج اجيابية أمهها تقليل نسبة امللوحة يف األراضي واليت سببت خبفض كبري لغلة الدومن الواحد واالستفادة 

ائية وتصدير الزائد منها على شكل مياه لسقي املزروعات لدول اخلليج من هذه املياه يف إنتاج الطاقة الكهرب
  .املقفرة وعلى شكل مياه شرب وتوفري األمن املائي للعراق الذي بات مهدداً بشكل كبري من هذه الناحية

  
وغريها الكثري من الثروات املهدورة واليت لو استثمرت بشكل صحيح لتضاعف الناتج احمللي عشرات املرات 
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٧

  .ال تصبح هناك مشكلة يف إجياد األموال املطلوبة لعملية إعمار سريعة وكبرية.القوميو
تنشيط الصناعة العراقية واليت كانت تغطي الكثري من احتياجات السوق العراقية وتساهم يف دعم الناتج  - ٥

  .القومي 
د املعامل اليت تديرها هذه شركة عامة يف خمتلف ااالت ويبلغ عد ٦٣توجد لدى وزارة الصناعة واملعادن 

معمل يف خمتلف القطاعات الصناعية كانت تنتج الكثري من املنتجات ولكنها اآلن شبه مشلولة  ٢٥٢الشركات 
وال متد هلا الدولة يد العون  بل وهناك دعوات خلصخصتها و مل ختصص أي مبالغ يف املوازنات ما قبل سنة 

فقط  ٢٠٠٨يف سنة ) مليون دوالر ٣٥٠ما يعادل (يار دينار مل ٤٠٠هلذا القطاع ومت ختصيص مبلغ  ٢٠٠٨
وهو ال ميثل شيء قياساً مبا حتتاجه فعالً هذه الشركات للنهوض بواقعها للمسامهة يف تغطية حاجات السوق احمللية 

الدولة  وزيادة الناتج القومي وتقليل نسب البطالة املخيفة يف العراق واليت ال ميكن حلها بزج العاطلني يف دوائر
  .حىت أصيبت بالترهل واجليش والشرطة كما هو احلاصل اآلن

  
هذا إضافةً إىل وجود شركات أخرى منتجة يف قطاعات أخرى غري قطاع الصناعة واملعادن كقطاع النفط 

شركة ال  ١٩٢والقطاع الزراعي وقطاع اخلدمات حيث يبلغ جمموع الشركات يف خمتلف قطاعات الدولة 
  .جبزء يسري ال يكاد يذكر يف الناتج القومي تساهم حالياً إال

  
إضافةً إىل ضرورة تفعيل استيفاء الضرائب واألجور لقاء اخلدمات وهذا املوضوع مهمل بشكل كبري وغري منظم 
فمثالً توقفت احلكومة عن استيفاء أجور اهلاتف ملدة سنتني أو أكثر مث بعد ذلك أصدرت قوائم هاتف مببالغ 

فلو مت استيفاء كل األجور والضرائب أو نسبة معقولة منها بشكل سلس  –عن تسديدها  ضخمة عجز املواطن
ومنظم حبيث ال يضر املواطن لتمكنت احلكومة من دفع أجور اغلب املوظفني من تلك العائدات دون أن تثقل 

ت واملستثمرين املوازنة مببالغ هائلة لدفع تلك األجور ، مع عدم نسيان التركيز على الضرائب على الشركا
والتجار ألا األضخم كما يف وإرادات خدمات املوبايل اليت ال يعلم إال اهللا تعاىل والراسخون يف احلكومة كيف 
مت احتساب كلفة الرخصة وكيف يتم استيفاء العائدات وما هي نسبها وما هي الغرامات اليت تفرض على تلك 

  .الشركات لقاء رداءة خدماا
  

وتساهم يف  مس األوىل تزيد من حجم املوازنة وبالتايل تزيد من حصة األموال املخصصة لإلعمارهذه النقاط اخل
الن االقتصاد الوحيد املصدر  -من الدستور ٢٥كما نصت على ذلك املادة –تنويع مصادر االقتصاد العراقي 
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٨

مبجرد أن اخنفضت  ٢٠٠٩الحظ كيف مت تقليص موازنة السنة املالية  –اقتصاد قلل ومعرض لالهتزاز بسهولة 
  . -أسعار النفط

زيادة ختصيصات إعمار احملافظات ألا إن بقيت ذا املستوى فسيتأخر ظهور النتائج حتماً خاصةً إذا علمنا  - ٦
إن غالبية حمافظات العراق تعاين من نقص كبري يف اإلعمار واخلدمات ويتطلب ذلك رصد أموال ضخمة ملعاجلة 

مثالً  مت إدراج ختصيصات اإلعمار للمحافظات ضمن  ٢٠٠٨و ٢٠٠٧يف موازنات سنة والغريب إن هذا اخللل 
بند التخصيصات اإلضافية وهذا يعين إا ليست ضمن التخصيصات األصلية فهل هذا يعين إن احلكومة ال تنوي 

  .االستمرار بتخصيص مبالغ إلعمار احملافظات يا ترى
لمشاريع إىل احملافظات وذلك لتردي نسب صرف هذه حتويل جزء كبري من ختصيصات الوزارات ل - ٧

بل وصل األمر إىل نسب متدنية  يف الكثري من الوزارات% ٢٥مل تتجاوز نسبة (التخصيصات من قبل الوزارات 
ولتردي نوعية وكفاءة املشاريع املنفذة نسبةً إىل نسب ) %٥جداً كما يف وزارة التربية حيث النسبة اقل من 

 )وفقاً لتصرحيات الكثري من املسؤولني يف احملافظات(اءة املشاريع اليت تنفذها احملافظاتالصرف ونوعية وكف
والتزام الوزارات بتوزيع ختصيصاا على مشاريع احملافظات وفقاً لضوابط النسب السكانية كما نصت على ذلك 

وكذلك اخذ موضوع احملرومية  ٢٠٠٨ة ثالثاً من قانون املوازنة التكميلية العامة االحتادية للسنة املالي ٦املادة 
  .بعني االعتبار

وضع ضوابط ملعرفة مدى املظلومية والتأخر يف مستوى اإلعمار واخلدمات يف احملافظات ليتم مراعاة ذلك  - ٨
–وقد مت تكليف وزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي بوضع ضوابط لذلك  عند توزيع التخصيصات على احملافظات

  .ولكن مل  تظهر هذه الضوابط للعلن حلد اآلن – ٢٠٠٨و ٢٠٠٧زنة كما ذُكر يف موا
تاسعاً من الدستور وجعلته  ١١٠كما نصت على ذلك املادة  –إجراء التعداد السكاين بأسرع وقت ممكن  - ٩

وحددت  ٢٠٠٨ب من قانون املوازنة العامة االحتادية للسنة املالية  ١٩من صالحيات السلطات االحتادية واملادة 
واالجتهادات  لألمزجةلكي تكون النسب السكانية حقيقية وال تتغري وفقاً  - ٣١/١٢/٢٠٠٨ه موعد ائي ل

  .والضغوط السياسية
  
من قانون احملافظات الغري منتظمة بإقليم واليت تتحدث عن املوارد املالية للمحافظات  ٤٤تفعيل املادة  -١٠

غرامات والضرائب واإليرادات األخرى أو حبصص منها والسماح للمحافظات بالتصرف بواردات الرسوم وال
  .لإلعمار
ضرورة القيام بربامج توعية للمواطن لدفع الضرائب املترتبة على تقدمي اخلدمات مع مالحظة وجود آلية  -١١
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٩

  .سلسة لالستيفاء من املواطن دون األضرار به واخذ مستواه املعيشي بنظر االعتبار يف حتديد نسبة الضريبة
  

  طوة الثانية وضع خطة اإلعماراخل
لكي تضع خطة ملوضوعٍ ما البد من أن تكون لديك معرفة تامة مبا لديك من إمكانيات وما الذي تريد الوصول 
إليه أي البد من توفر البيانات املطلوبة لتكون اخلطة مدروسة بصورة صحيحة وقابلة للتنفيذ وميكن االستفادة من 

  .نتائجها
  

تكون لدى املخطط معرفة تامة باملبالغ املخصصة للمحافظة اليت يريد وضع خطة إعمار هلا وان  وهلذا ال بد من أن
يتوفر لديه الوقت الكايف للتخطيط دون ضغوطات وان تتوفر لديه بيانات كاملة عن املشاريع املقترحة وجدواها 

والواقع املوجود لدينا يقول بأن  ،ومواقع وزمن التنفيذ واألولويات وان تكون لديه خربة كافية يف وضع اخلطط 
ما تتأخر يف الوصول ويتم التخطيط دون معرفة فكرة عن املبالغ املخصصة وتكون فترة  التخصيصات عادةً

التخطيط قصرية جداً والقائمني على التخطيط عادةً ال ميتلكون اخلربة وال البيانات املطلوبة ألي عملية ختطيط 
بل وضعه يف خطة ما البد من معرفة جدواه االقتصادية أو اخلدمية ومعرفة تفاصيل يراد هلا النجاح فأي مشروع ق

وكما هو –عن موقع التنفيذ والظروف احمليطة باملوقع حسب نوع املشروع وإال فإن عملية التخطيط ستكون 
طاء هذه عشوائية وسوف يتطلب األمر استهالك نسبة كبرية من املبالغ املخصصة ملعاجلة أخ -احلاصل فعالً
  .العشوائية

  
  - :البد من اختاذ اخلطوات التالية -أو على األقل البدء باخلطوة األوىل للحل –وحلل هذه املشاكل 

يف كل حمافظة تتوىل عملية اإلعمار بدءاً من  -من الدستور  ١٠٨وفقاً للمادة  - تشكيل هيئة إعمار - ١
يتم تدريب كوادرها على التخطيط طيط صة بالتخالتخطيط وانتهاًء بتسليم املشاريع ويكون ضمنها شعبة خا

ومن فوائد تشكيل هيئات اإلعمار التفات املسؤولني يف احملافظات إىل اخلدمات واليت أُمهلت  السليم للمشاريع
بشكل كبري بسبب انشغال اغلب املسؤولني يف اإلعمار فوجود هيئة إعمار متخصصة ترفع عن كاهل املسؤولني 

  .م الفرصة لالهتمام باجلوانب األخرى وأمهها األمن واخلدمات هذا املوضوع وتعطيه
تفعيل موضوع دراسة اجلدوى للمشاريع اليت يراد وضعها ضمن اخلطة سواء أكانت مشاريع إنتاجية أو  - ٢

لتكون هي الفيصل يف )  ٢٠٠٨لسنة  ١العقود احلكومية رقم  كما نصت على ذلك تعليمات تنفيذ(خدمية 
،مراعاة  لمتاجرة السياسيةولكي ال خيضع املوضوع لالشخصية واالعتبارات  األمزجةوليس  أولوية املشاريع
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١٠

احملددات البيئية عند اختيار املشاريع واختيار املشاريع اليت ال تضر البيئة بل على العكس جيب التركيز على 
كما نصت على ذلك ) ها كاألحزمة اخلضراء حول املدن ومشاريع التشجري وغري(املشاريع اليت حتسن البيئة 

من شروط  ١٦من الدستور وتراعى هذه األمور عند تنفيذ املشاريع أيضاً كما نصت على ذلك املادة  ٣٣املادة 
  .املقاوالت ألعمال اهلندسة املدنية

إنشاء مراكز ضمن هيئة اإلعمار لتزويد اهليئة باملعلومات املطلوبة للتخطيط السليم على أن يتم فيها  - ٣
 Geographic(ام التقنيات احلديثة للحصول على املعلومات وتبويبها كنظم املعلومات اجلغرافية استخد

Information System GIS ( وتقنيات التحسس النائي وبرامج اإلحصاء احلديثة وبالتايل تكون عملية
  .التخطيط عملية مدروسة وغري عشوائية

)  Master Plan(وبالتايل إعداد خطة شاملة ) Urban Plan (اجناز حتديث التصميم األساسي للمدن  - ٤
لكل احملافظات لكي يتم اعتمادها عند وضع خطط اإلعمار وتفيد يف ) Structure Plane(وخطة هيكلية 

  .موضوع االستثمار أيضاً
يهم قيام الكوادر املسؤولة عن التخطيط يف كل حمافظة بزيارات ميدانية لكل مدن احملافظة وقراها لتكون لد - ٥

  .معرفة واقعية مبستوى اخلدمات قد ال توفرها هلم اإلحصائيات
ال توضع اخلطط بصورة مستعجلة وتكون على األقل حىت ) خلمس سنوات(سية ضرورة وضع خطط  مخ - ٦

جاهزة للتنفيذ مبجرد معرفة التخصيص السنوي للمحافظة مع إجراء بعض التعديالت عليها طبعاً ألا ختمينية 
  . تخصيص غري مطابق للتخمنيوقد يكون ال

  .ضرورة مراجعة اخلطط السابقة ملعاجلة اخللل الذي نتج عن عشوائيتها - ٧
  .التنسيق يف التخطيط مع اجلهات األخرى كالوزارات واجلهات املاحنة ليكون عمل كل جهة مكمالً لألخرى - ٨
افظة مواردها فضالً عما ضرورة وجود مشاريع منتجة ضمن اخلطط أي ذات مورد مايل لتكون لكل حم - ٩

  .يصلها من ختصيصات من املوازنة العامة
  .ضرورة التنسيق مع هيئة االستثمار الوطنية لتنفيذ مشاريع يئ األرضية لالستثمار -١٠
الفرق بني املبلغ (إعطاء صالحيات للمحافظة لالستفادة من املبالغ الفائضة من اخلطط كفروقات التخصيص -١١

الفرق بني مبلغ (وفروقات اإلحالة ) )جدول الكميات املسعر( اخلطة ومبلغ الكشف الفيناملخصص للمشروع يف
الفرق بني (وفروقات الذرعة النهائية ) عليها املناقصة تالكشف الفين ومبلغ اإلحالة املقدم من الشركة اليت رس

نقص يف بعض فقرات مبلغ اإلحالة واملبلغ املصروف للشركة بعد إجراء خصم مبالغ منها يف حال وجود 
  .وهي مبالغ تصل للمليارات من الدنانري يف كل خطة) املشروع
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١١

  .التنسيق املسبق بني جملس احملافظة واحملافظة حىت ال تتأخر عملية املصادقة على اخلطة -١٢
 أي يتم فيها تقسيم املبالغ على –جيب أن تكون اخلطة املعروضة للمصادقة إمجالية وليست فيها تفاصيل  -١٣

وتترك التفاصيل هليئة اإلعمار لكوا اجلهة الفنية املختصة  - القطاعات مع مراعاة النسب السكانية ملدن احملافظة
ومتتلك املعلومات اليت ختوهلا القيام ذا الدور بدالً من عرض املشاريع بكل تفاصيلها على جمالس احملافظات مما 

 مسألةةً عملية املصادقة والزال مع األسف اخللط واضحاً يف يؤثر على ترتيب املشاريع يف اخلطة ويؤخر عاد
اإلعمار والتخطيط له بني دور املختص ودور السياسي واعتقد إن عملية اإلعمار ال ميكن هلا أن تتقدم إال إذا 

  .كان رأي التخطيطي والفين هو املقدم على رأي غريه بل هو املعتمد فقط
ال جيوز إضافته من مشاريع ضمن خطة  فيما جيوز أوطيط والتعاون اإلمنائي إعادة النظر من قبل وزارة التخ -١٤

رغم احلاجة املاسة -التنمية فعلى سبيل املثال تقضي تعليمات الوزارة بعدم إضافة مشروع بعنوان تدريب كوادر 
تستطيع أن وإمنا يكون التدريب فقرة من فقرات املشروع مع العلم إنه ليس كل املشاريع  - ملثل هكذا مشروع

  .تضمنها فقرة عن التدريب فتبقى الكثري من الكوادر الفنية واإلدارية العاملة يف اإلعمار غري مدربة
من الدستور واليت تقضي مبنح احملافظات الغري منتظمة بإقليم الصالحيات اإلدارية واملالية  ١٢٢تفعيل املادة -١٥

الالمركزية اإلدارية حيث انه غري مفعل متاماً يف عملية اإلعمار  الواسعة مبا ميكنها من إدارة شؤوا على وفق مبدأ
فالزالت وزارة التخطيط ووزارة املالية متتلك اغلب الصالحيات وخاصة بعد أن مت تنظيم قانون احملافظات الغري 

عول إال ولكن مع األسف مل يعترب ساري املف  ١١٥و ١١٤و ١١٠منتظمة بإقليم املستند على هذه املادة واملادة 
من هذا القانون واستثين من ذلك  ٥٥بعد إجراء انتخابات جمالس احملافظات كما ذكر يف الفقرة أوالً من املادة 

سريان أحكام املواد املتعلقة بالدرجات الوظيفية واحلقوق التعاقدية لشاغلي مناصب أعضاء االس ورؤساء 
  .؟الوحدات اإلدارية ونائيب احملافظ فأيهما أهم ياترى

  
  

جداول الكميات (اخلطوة الثالثة إعداد التصاميم والكشوفات الفنية
  )املسعرة

  

واحدة من أهم اخلطوات يف عملية اإلعمار واغلب املشاريع ال حتتاج إىل تصاميم أما ألن طبيعتها ال تتطلب 
الكثري من  أو لوجود تصاميم مسبقة متفق عليها وتوجد يف هذه اخلطوة -كمشاريع التجهيز مثالً–تصميم 
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١٢

الكثري  - وخاصة يف املشاريع الكبرية–غري دقيقة وتتطلب  -وحىت املتفق عليها–املشاكل فالكثري من التصاميم 
من التعديالت إثناء تنفيذ املشروع مما يؤثر على املشروع بوجه عام لكون هذه التعديالت ستسترتف مبلغ 

يرى –ة أو اليت تظهر إثناء التنفيذ أو إجراء إضافة االحتياط الذي يفترض أن يكون ملعاجلة احلاالت الطارئ
على املشروع وكذلك تأخري العمل كون التعديل للتصميم عادةً ما يأخذ  –املهندس املشرف الحقاً أا ضرورية 

وقت للتداول حىت يتم الوصول التفاق بني كل األطراف املعنية ومن مث املصادقة على تعديل التصميم ومن مث 
إن –والكثري من التصاميم ال يتم فيها مراعاة املنظر املعماري للمشروع والقاعدة اهلندسية اليت تقول تنفيذه ، 

فتجد هناك املبالغة يف كميات املواد  - املهندس الناجح هو من ينفذ املشروع بأقل كلفة وأفضل مواصفات
وضخامة الكتل  - شاءات طبعاًهذا يف مشاريع اإلن–املستخدمة يف تنفيذ املشروع من امسنت وحديد تسليح 

مثالً  –الكونكريتية املكونة للبناء دون مراعاة املواصفة اهلندسية ، وكذلك التقليدية يف الكثري من التصاميم 
الزالت املدارس يف اغلب احملافظات تنفذ وفقاً لتصاميم السبعينيات من القرن املاضي دون مراعاة للتطور احلاصل 

ضرورة وجود خمتربات علمية ضمن التصميم وقاعات لالنترنيت ولالجتماعات ولألنشطة  يف العملية التربوية من
وعدم مراعاة إمكانية  –الرياضية ووجود حدائق وساحات وغريها من األمور املطلوبة لتطوير العملية التربوية 

  التطوير املستقبلي يف التصاميم وأخذها بنظر االعتبار عند إعداد التصميم 
.  

وفات الفنية ففيها الكثري من املشاكل فعادة ما يتم إعدادها من أشخاص غري مدربني فتجد الكشف غري أما الكش
أمراً وراداً جداً ويفتقد الكثري من التفاصيل املهمة اليت كان ينبغي أن قرات مما جيعل تأويله بعدة آراء واضح الف

كلفة الفعلية فتجد نفس الفقرة تسعر بأسعار خمتلفة تذكر وبدقة ، وال يتم حتديد أسعار الفقرات مبا يتناسب وال
بني كشف وآخر وتكون األسعار يف الكثري من األحيان مرتفعة وحتدد وفقاً ألمزجة الشركات واملقاولني وهلذا 
جتدها خمتلفة من حمافظة ألخرى ، ووجود إضافات على الكشوفات الفنية ال عالقة هلا بأصل املشروع ووجود 

كثري من األحيان بني الكشف الفين وواقع املشروع على األرض وهلذا يتم إعداد كشوفات إضافية اختالف يف ال
كثرية ويتم استهالك مبالغ االحتياط وجزء كبري من فروقات اإلحالة ملعاجلة النقص املوجود يف الكشوفات الفنية 

وقع املشروع كوجود أنابيب ماء والذي يظهر مبجرد املباشرة باملشروع وجود عوارض حتتاج إىل معاجلة يف م
حباجة إىل نقل أو معاجلة أو وجود أعمدة كهرباء أو قابلوات كهرباء أو اتصاالت وهذا النقص ينتج يف اغلب 
األحيان من اإلعداد املكتيب للمشروع بعيداً عن اإلعداد امليداين املبين على الكشف على موقع تنفيذ املشروع 

بد من  ن الكشف الفين معداً بدقة وملعاجلة املشاكل الناجتة عن تلك األخطاء الواخذ املسوحات املطلوبة ليكو
  :اختاذ اإلجراءات التالية
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ضرورة وجود جلنة خمتصة يف هيئة اإلعمار عملها تدقيق التصاميم والكشوفات الفنية واملصادقة عليها  - ١
يم والكشوفات الفنية ملشاريع الدوائر اليت ومعاجلة األخطاء املوجودة يف التصميم والكشف الفين وإعداد التصام

ال متتلك كادراً خمتصاً بذلك وإعداد تصاميم جديدة يتم اقتراحها بديالً عن التصاميم التقليدية أما من قبل نفس 
  .اللجنة أو تكليف مكاتب أو أشخاص بذلك وأما بصيغة املناقصة أو املسابقة والثانية أفضل

اللجنة املذكورة على إعداد التصاميم والكشوفات وتدقيقها وكذلك كوادر ضرورة تدريب العاملني يف  - ٢
  .دوائر الدولة العاملني يف نفس املوضوع

ضرورة إرفاق معلومات دقيقة عن موقع املشروع وصور عن املوقع لتكون لدى اللجنة معلومات عنه قد  - ٣
  .وملعرفة إن الكشف أُعد ميدانياًجتري على ضوئها تعديالت على التصميم أو الكشف الفين أو كالمها 

ضرورة أن تكون التصاميم والكشوفات الفنية مصنفة ضمن املستندات عالية السرية فال يتم تداوهلا إال  - ٤
بنطاق ضيق فخروجها إىل العلن ينتج الكثري من املشاكل ويكون معد التصميم و الكشف هو املسئول عن 

  .تصةالتداول فقط وإرساهلما إىل اللجنة املخ
جيب أن يفهم معدو التصاميم والكشوفات الفنية إن التصميم والكشف الفين وثيقة قانونية وبالتايل جيب أن  - ٥

تكون فقراا واضحة ودقيقة وواقعية وغري قابلة للتأويل مبا ال خيدم العمل ومتضمنة لكل التفاصيل املطلوبة بلغة 
  .علمية خمتصرة ومؤدية للغرض

ق الكشوفات الفنية من ناحية األسعار من قبل اللجنة املختصة وفقاً لسياق ثابت يأخذ بنظر جيب أن يتم تدقي - ٦
 االعتبار وضع السوق وضرورة أن يكون املشروع مرحباً لترغيب الشركات يف اإلقدام على الدخول يف املناقصة

  .وان تكون األسعار معقولة
داد كشف ما وذلك لوجود تقاطعات وتعارضات يف موقع ضرورة أن يتم التنسيق بني دوائر احملافظة عند إع - ٧

ن املعاجلة ضمن الكشف وبذلك يكون الكشف تتطلب تنسيق ومعاجلة مسبقة على أن تضمما العمل عادةً 
متكامل ودقيق وال يتم استرتاف مبالغ االحتياط ملعاجلة التعارضات اليت تظهر الحقاً نتيجة عدم أخذها بنظر 

كفي تلك املبالغ ملعاجلة املشكلة ويبقى املشروع ناقصاً كما حدث يف الكثري من املشاريع االعتبار وقد ال ت
  .كفيل حبل هذه املشكلةوهذا اإلجراء وتشكيل جلنة هلذا الغرض على أن تكون اجتماعاا دورية وقراراا ملزمة 

قدر املستطاع ال على املعتاد  ضرورة أن يتم إعداد الكشف والتصاميم وفقاً ألحدث التقنيات واإلمكانيات - ٨
فقط أو املتوفر يف السوق العراقية فيتم إدراج مادة أو جهازٍ ما ضمن كشف وفقاً ملواصفات متخلفة وقدمية يف 
حني إن هناك ما هو األحدث واألكثر تقنية ورمبا حىت األقل كلفة وهذا ناتج عن عدم إطالع معد الكشف 

توى العامل يف ميدان عمله فمثالً يتم إعداد كشف عن جتهيز بدالة آخر التطورات على مس لىوالتصميم ع
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الكترونية أو جهاز طيب أو جهاز الكتروين  أو غريه وفقاً ملواصفات قدمية ال تراعي التطور احلاصل يف امليدان 
  .ياملعين وضرورة املطالبة بتجهيز آخر موديل وبأرقى املواصفات املمكنة مع إمكانية التطوير املستقبل

  .مراعاة نفس النقاط اليت ذًكرت سابقاً يف تعديل التصميم وإعداد الكشوفات اإلضافية - ٩
جيب أن حتدد املدة املطلوبة الجناز املشروع بدقة يف الكشف الفين ويتم الرجوع إىل معد الكشف يف حال  -١٠

حديد أي املدد هي األقرب وجود مفاضلة بني شركتني أو عدة شركات من ناحية املدة عند حتليل العطاءات لت
  .للواقع واإلمكانية

  

  اخلطوة الرابعة اإلعالن عن املشاريع وإحالة العمل على شركة معينة
  

بعد إكمال التصميم والكشف الفين اخلاص بكل مشروع واملصادقة عليهما يتم اإلعالن عن املشاريع ومن مث 
تسمى جلنة حتليل العطاءات ومن مث يتم إحالة العمل  تتقدم الشركات ويتم دراسة العطاءات املقدمة من قبل جلنة

على شركة ما وهذه اخلطوة تتضمن الكثري من املشاكل واألخطاء اليت أدت إىل ختلف اإلعمار ورداءة املشاريع 
بعض املشاريع يتم –املنفذة ومن هذه املشاكل اإلعالن عن املشروع بشكل غري واضح وعلى نطاق ضيق 

وعدم حتديد درجة واختصاص الشركة املطلوبة بدقة وتتم  -وال تظهر يف اإلعالنات  ها طبعاًإخفاءها إال عن أهل
إعادة اإلعالن عند عدم وجود متقدم أو عدم وجود مستويف دون دراسة األسباب اليت أدت إىل ذلك وعدم 

من األوراق  وجود ضوابط دقيقة لتوجيه الدعوات وعدم دقة عمل جلان فتح العطاءات فال يتم جرد الكثري
املتعلقة باملناقصة وترقيمها ملنع ضياعها مما يغري من وضع الشركة املتقدمة يف بعض األحيان من مستوفية إىل غري 
مستوفية وعدم مراجعة األوراق القانونية للشركة  بدقة وعدم وجود خمتصني يف جلان حتليل العطاءات ودراستها 

كون العطاء أوطأ  مسألةشركة على شركة أخرى حيث الزالت وعدم وضوح الضوابط املعتمدة لترجيح كفة 
العطاءات هي احلاكمة رباً من املسؤولية وحماسبة اجلهات الرقابية ولعدم وجود معلومات دقيقة ومدونة عن 
الشركات املتقدمة لدى اللجنة تتضمن أعمال الشركات السابقة وتقييمها واختصاصها أو ألسباب أخرى فينتج 

طاء العمل لشركة غري ذات كفاءة أو غري خمتصة مما يؤثر سلباً بالتأكيد على تنفيذ املشروع عن ذلك إع
  - :باملواصفات والوقت املطلوبني وملعاجلة املشاكل املوجودة يف هذه اخلطوة البد من اختاذ اإلجراءات التالية

وحتديد درجة واختصاص يتم اإلعالن بدقة ووضوح عن كل مشروع ويف كافة وسائل اإلعالم املتاحة  - ١
  .الشركة املطلوبة وإعطاء الوقت الكايف للشركات لدراسة املشروع لتقدمي عروضها

ذا  ٥و  ٣املادة  ٢٠٠٨لسنة  ١العقود احلكومية رقم  تعليمات تنفيذإتباع التعليمات الواردة يف  - ٢
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١٥

   .اخلصوص وتوفري كافة املتطلبات قبل البدء باإلعالن
ادة اإلعالن من قبل جلنة خمتصة للوقوف على موضع اخللل ملعاجلته فقد يكون السبب عدم مراجعة أسباب إع - ٣

وجود خلل يف الكشف أدى إىل عزوف الشركات عن التقدمي  أووضوح اإلعالن األول أو قصر الفترة الزمنية 
ركة متخصصة ولكل أو وجود مشكلة يف موقع العمل أمنية أو عشائرية مثالً أو ضخامة املشروع أو حاجته إىل ش

حالة من تلك احلاالت وغريها تضع اللجنة احللول املناسبة ال سيما إذا علمنا إن عملية إعادة اإلعالن تتطلب 
   ٢٠٠٨لسنة  ١العقود احلكومية رقم  يف تعليمات تنفيذ ٥مع مراعاة املادة وقت وجهد إضايف 

 ١العقود احلكومية رقم  من تعليمات تنفيذ ٤ دة ورد يف املا( معرفة ضوابط توجيه الدعوة املباشرة بدقة  - ٤
   - :ما يلي   ٢٠٠٨لسنة 

  : أو العقود العامة مبختلف أنواعها  جلهات التعاقـد اعتماد احد األساليب التالية عنـد تنفيذ مشاريع املوازنة
مع األخذ بنظر وتكون إما وطنية أو دولية حتدد حسب صالحية رئيس جهة التعاقد : املناقصة العامة  -أوالً 

االعتبار عند ذلك طبيعة العقد ومبلغه ويتم تنفيذ هذا األسلوب بإعالن الدعوة العامة إىل مجيع الراغبني يف 
 ٠٠٠ ٠٠٠( شروط املشاركة وللمبالغ اليت ال تقل عـن  .الثانيةاملشاركة بتنفيذ العقود مبختلف أنواعها ممن تت

 اإلجراءات بالعمومية دد من اجلهات املعنية مع مراعاة إن تتسممخسني مليون دينار أو أي مبلغ أخر حي)  ٥٠
  . والعلنية والتنافسيةوالعدالةوالشفافية

وتتم بإعالن الدعوة العامة من جهة التعاقد إىل مجيع الراغبني يف املشاركة بتنفيذ العقود : املناقصة احملدودة  - ثانياً 
مخسني مليون دينار ) ٥٠٠٠٠٠٠٠(ة وللمبالغ اليت ألتقل عن مبختلف أنواعها ممن تتوافر فيهم شروط املشارك

  :أو أي مبلغ أخر حيدد من اجلهات املعنية وتكون على مرحلتني 
وتتضمن تقديـم الوثائق اخلاصة بالتأهيل الفين واملايل للمشاركني يف املناقصة وحسب : املرحلة األوىل - أ

وع وذلك لتقوميها من جلنة متخصصة يف اجلهات التعاقدية التشريعات القانونية النافذة ذات العالقة باملوض
  . للتوصل إىل اختيار املؤهلني للمشاركة يف املرحلة الثانية 

إىل املؤهلني للمشاركة يف املناقصة لتقدمي عطاءام ) جماناً ( وتتم بتوجيه الدعوة املباشرة : املرحلة الثانية  - ب
  . ست دعوات ) ٦(ط القانونية للمشاركة على إن ال تقل عن والشرو) املالية( الفنية والتجاريــة 

  : املناقصة مبرحلتني  -ثالثاً 
لرئيس جهة التعاقد أو من خيوله استعمال طريقة تقدمي العطاءات مبرحلتني يف التعاقد لكي حيصل على أفضل  - أ

الفنية املعقدة أو عند احلاجة إىل  طريق يليب احتياجاته التعاقدية ويعتمد هذا األسلوب يف العقود ذات املواصفات
تطبيق مواصفات ال يكون من ادي فيها صياغة تفاصيل املواصفات الفنية للسلع أو اإلشغال أو يف حالة 
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١٦

  . اخلدمات لتحديد خصائصها أو ميزاا بشكل دقيق ابتداء 
من ) ثانيا ( نصوص عليه يف البند تسبق عملية تقدمي العطاءات مبرحلتني إجراءات التأهيل املسبق امل أنجيوز  -ب 

  : هذه املادة ولغرض تنفيذ هذا األسلوب جيب مراعاة ما يأيت 
دعوة مقدمي العطاءات لتقدمي عروضهم الفنية على أساس التصميم األويل ووصف الفعاليات :  األوىلاملرحلة . ١

  . ولرئيس جهة التعاقد تعديل الكلفة التخمينية إن تطلب األمر ذلك 
دعوة مقدمي العطاءات الذين مت قبول عطاء ام الفنية وفق معايري التأهيل يف املرحلة األوىل : ملرحلة الثانية ا. ٢

  . لتقدمي عطاء ام املالية على أساس وثائق املناقصة املعدلة وفقا للشروط اليت تضعها جهة التعاقـد 
مخسة من )  ٥( جهات التعاقـد إىل ما ال يقل عن توجه الدعوة املباشرة من  -أ : الدعوة املباشرة  -رابعاً 

أو املؤسسات املعتمدة لقدرا وكفاءا الفنية واملالية عند تنفيذ العقود العامة / أو الشركات و/ املقاولني و
  : احلاالت اآلتية  إحدىمبختلف أنواعها وعند الضرورة ولوجود أسباب مربرة يف 

أو أن تكون / يتطلب السرية يف كل من إجراءات التعاقد والتنفيذ و أو  /إذا كان العقد ذو طابع ختصصي و. ١
كان اهلدف هو حتقيق السرعة والكفاءة يف التنفيذ خاصة يف حاالت  .للحياة.هناك أسباب أمنية تستدعي ذلك 

  . الطوارئ والكوارث الطبيعية وجتهيز األدوية واملستلزمات املنقذة للحياة 
  . عن املشاركة يف املناقصات العامة املعلن عنها للمرة الثانية  عزوف مقدمي العطاءات. ٣

  . تزويد اهزين واملقاولني واالستشاريني بوثائق العطاءات واملستندات جماناً  - ب 
  . يعفى مقدمو العطاءات املوجه هلــم الدعوة املباشرة من تقدمي التأمينات األولية  -جـ 

  . لية إلغراض اإلحالة والتعاقد عند استخدام هذا األسلوب تتـم مراعاة الصالحيات املا -د 
  

ويتم بتوجيه الدعوة جماناً من جهات التعاقد ملناقص واحد ) : العرض الوحيد ( أسلوب العطاء الواحد  - خامساً 
وذلك  فيما يتعلق بالعقود ذات الطبيعة االحتكارية لتجهيز أو تنفيذ اإلعمال أو اخلدمات االستشارية أو التصنيع

  : تستدعي ذلك على إن يتم مراعاة اإلجراءات اآلتية .إقليم عند الضرورة ولوجود أسباب
إعالم جلنة العقود املركزيــة يف األمانة العامة لس الوزراء لغرض تنفيذ العقد ذا األسلوب مع بيان  -أ 

ات غري املرتبطة بوزارة واألقاليم املربرات لذلك على إن ترفع من جهات التعاقد املختصة يف الوزارات واجله
  . واحملافظات غري املنتظمة يف إقليم 

يف األمانة  ةالعقود املركزيالصالحيات املالية املعتمدة جلهات التعاقد يف تنفيذ العقود العامة ويتم مفاحتة جلنة  - ب 
ن صالحية التعاقد خارج العامة لس الوزراء لغرض املصادقة على توصيات جلان حتليل العطاءات عندما تكو
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١٧

  . صالحية رئيس جهة التعاقد 
يف حالة عدم البت من جلنـة العقود املركزيـة يف األمانة العامة يف طلبات املوافقة املرفوعة من جهات  -جـ 

عشر يوماً عمالً من تاريخ تسجيلها لدى اللجنة املذكورة فتعد  أربعة)  ١٤( التعاقد خالل مدة ال تتجاوز 
  . املوافقة حاصلة ضمنياً وعلى اجلهات التعاقدية السري يف عملية ترسية العقود وتنفيذها 

  . تعفى اجلهة املوجه هلا الدعوى مبوجب هذا األسلوب من تقدمي التأمينات األولية  -د 
استخدام هذا األسلوب لتجهيز دوائر الدولة بالسلع واخلدمات اليت يقل  ـ ويتم: جلان املشتريات  -سادساً 

مخسني مليون دينار أو أي مبلغ أخر حيدد يف املوازنة اجلارية مع مراعاة الضوابط ) ٥٠٠٠٠٠٠٠( مبلغها عن 
عالقة اليت تصدرها دائرة العقود العامة يف وزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي بالتنسيق مع اجلهات ذات ال

  .ليتم العمل على ضوئها وعدم توجيه الدعوات جزافاً )باملوضوع
  

مع حاجة هذه التعليمات إىل مراجعة من ناحية زيادة الصالحيات وفقاً لقانون احملافظات الغري منتظمة بإقليم 
  .وتقليل املركزية وتوسيع الضوابط لتشمل خدمات وسلع جديدة

من )  ٢٠٠٨لسنة  ١العقود احلكومية رقم  من تعليمات تنفيذ ٦املادة (تشكيل جلان فتح العطاءات  - ٥
اختصاصيني مدربني على أن تعتمد جلان فتح العطاءات الشفافية والعلنية يف عملها وتقوم بفتح العطاءات مبوعدها 

وتقوم احملدد يف اإلعالن ومتام أنظار اجلميع وتقوم جبرد كل أوليات العطاء وتعد األوراق املكون منها العطاء 
بترقيمها وتراجعها من الناحية القانونية وتثبت رأيها حيال كل عطاء بدقة ووضوح وتسلم أوليات العطاءات 

  .للجنة حتليل العطاءات بصيغة تسليم واستالم لتجنب ضياع أي أوليات ختص العطاءات 
من  ) ٢٠٠٨لسنة  ١العقود احلكومية رقم  من تعليمات تنفيذ ٧املادة ( تشكيل جلان حتليل العطاءات - ٦

مدربني على كيفية حتديد العطاء األفضل من خالل دراسة العطاءات وحتليلها بعد استالمها من جلان  .املشروع
وميكن أن تكون هناك عدة جلان حتليل متخصصة كأن تكون جلنة حتليل خمتصة  فتح العطاءات وضمن املدة احملددة

  .وهكذا باألعمال الكهربائية أو اإلنشائية أو الطرق
جيب أن تكون لدى جلان التحليل معلومات كافية عن الشركات املتقدمة وأعماهلا السابقة وعن نوعية  - ٧

  . املشروع
جيب أن تعتمد جلان التحليل يف حتليل العطاءات على وضع درجات لكل ضابطة من ضوابط الترجيح ويتم  - ٨

أن تكون األمور الفنية هي األكثر حاكمية يف التوصية بالشركة اليت حتصل على أعلى الدرجات مع ضرورة 
  .مع اخذ املدة املقدمة من قبل الشركة لتنفيذ العمل ومنهج تقدم العمل بعني االعتبار التقييم
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١٨

جيب أن يكون عمل جلان التحليل على مستوى عايل من السرية لكي ال يؤثر أي مؤثر خارجي على رأي  - ٩
  .القائمني بالتحليل

جلان التحليل توصيتها جيب أن يتم البت باملصادقة على التوصية بوقت قصري متفق عليه من بعد أن حتدد  -١٠
  .قبل اجلهة املخولة باإلحالة

يف حال عدم مصادقة اجلهة املخولة على توصية جلان التحليل جيب أن تكون األسباب واضحة ودقيقة  -١١
  .ر يف التوصية أو إعادة إعالن املشروعوتتكفل اجلهة املعنية مبعاجلة املوقف كأن يتم إعادة النظ

 ٨وفقاً للمادة (يف حالة مصادقة اجلهة املخولة على توصية جلان التحليل يتم توقيع العقد وبصيغة واضحة  -١٢
وتكفل حق الطرفني على أن يتم إبالغ كافة )  ٢٠٠٨لسنة  ١العقود احلكومية رقم  من تعليمات تنفيذ

النتيجة بكل الطرق املمكنة وإعطاء الشركات املنافسة حق االعتراض ضمن مدة الشركات املشتركة باملناقصة ب
حمددة وتسليم اعتراضاا إىل جلان خمتصة للبت ا ويف حال انتهاء املدة وعدم وجود اعتراضات أو حسم أمر 

  .رة بالعملاالعتراضات لصاحل الشركة اليت مت توقيع العقد معها يصبح العقد نافذاً وتلزم الشركة باملباش
ال جيوز إعطاء أكثر من عمل لشركة ال متتلك قدرة مالية وفنية الجناز أكثر من عمل ولذا جيب أن يكون  -١٣

لدى جلنة حتليل العطاءات تصور عن إمكانيات الشركات ألنه يف حال خمالفة ذلك ستتلكأ الشركة يف اجناز 
  .األعمال املوكلة إليها وهو ما حيدث كثرياً

من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية  ١٠حدوث خالف قبل توقيع العقد ميكن الرجوع للمادة  يف حال -١٤
  .٢٠٠٨لسنة  ١رقم 

  

  اخلطوة اخلامسة البدء بتنفيذ املشروع ومراقبته
  

االعتراضات ويصبح العقد نافذاً تبدأ الشركة املتعاقد معها املباشرة بالعمل بالتنسيق مع  مسألةبعد أن حتسم 
املستفيدة وبإشراف من مهندس أو عدة مهندسني من الدائرة املستفيدة واحملافظة وحتدث يف هذه اخلطوة الدائرة 

الكثري من املشاكل منها عدم جدية أو كفاءة أو اختصاص الشركة املنفذة  -وهي اخلطوة العملية يف اإلعمار–
أو نزاهة املهندس املشرف أو ظهور  وتلكئها يف تنفيذ العمل بالوقت والدقة املطلوبني وعدم جدية أو كفاءة

مشاكل فنية أو قانونية أو مالية أو غريها من املشاكل اليت تؤخر اجناز املشروع أو توقفه متاماً أو تؤثر على نوعية 
العمل املنفذ ، واملشاكل يف هذه اخلطوة كثرية جداً أمجلناها مبا ذكرنا الن هذه األمور اليت ذكرناها متثل األسباب 

سية لتلك املشاكل وستتضح هذه املشاكل بدقة عند احلديث عن احللول واليت تكون وفقاً لإلجراءات الرئي
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١٩

  -:التالية
  
بعد انتهاء فترة االعتراضات جيب أن تباشر الشركة بتنفيذ املشروع بدون تأخري بعد حتديد اسم املهندس  - ١

قبل احملافظة أو من قبل وحدة اإلشراف الفين يف املشرف أو املهندسني املشرفني من قبل الدائرة املستفيدة ومن 
هيئة اإلعمار يف حال مت األخذ بتوصية تشكيل هيئة إعمار على أن يتم تقسيم وحدة اإلشراف الفين يف اهليئة 

ويكون هناك مهندس مسؤول عن كل ) البلديات ، املاء ، ااري، الصحة ، التربية وهكذا(حسب القطاعات 
  .املهندسني العاملني معه من نفس الدائرة قطاع ولديه كادر من

جيب أن يتم اختيار املهندس املشرف على أساس الرتاهة والكفاءة واخلربة علماً انه عند التزاحم تقدم الرتاهة  - ٢
  .الن الكفاءة واخلربة قابلة لالكتساب يف حني إن الرتاهة إذا فُقدت فمن الصعب استرجاعها

هيئة اإلعمار تتكون من مهندسني من خارج الدوائر املستفيدة ويتم توزيعهم ضرورة وجود وحدة أخرى يف  - ٣
التوقيع على السلف (على املشاريع ويكون هلم ما للمهندس املشرف من الدائرة املستفيدة من صالحيات 

هذه واهلدف من ) والكشوفات واملدد اإلضافية وإيقاف العمل واملباشرة وإعطاء اإلذن باجناز عملٍ ما وغريها
  .الوحدة زيادة الرقابة ومنع أو التقليل من حاالت الفساد

  .جيب أن ميارس جملس احملافظة دوره يف مراقبة املشاريع من خالل جهة فنية خمتصة - ٤
ضرورة وجود وحدة متابعة يف هيئة اإلعمار تتابع عمل املشاريع ونسب االجناز وجدية العمل وكفاءة التنفيذ  - ٥

قانونية ومعاجلة املشاكل اليت تظهر يف موقع العمل على أن تقوم بزيارات ميدانية للمشاريع وعدم جتاوز املدة ال
  .وتتخذ اإلجراءات السريعة والعملية حلل املشاكل ومعاجلة األخطاء قبل تفاقمها

ال ضرورة تواجد املهندس أو املهندسني املشرفني يف موقع العمل ما دام العمل مستمراً وإيقاف العمل يف ح - ٦
من الشروط العاملة إلعمال اهلندسة  ٤٦املادة (وعدم العمل يف الليل وأيام اجلمع والعطل  عدم وجود مهندس

  .إال لضرورة وبعلم وتوجيه وحضور املهندس املشرف ) املدنية
جيب أن يكون لدى املهندس أو املهندسني املشرفني جدول عمل يومي وأسبوعي وشهري يتم العمل على  - ٧

العشوائية ال تنتج غري العشوائية وكثرياً ما خترج عن األمور عن السيطرة إذا مل تكن خاضعة لتخطيط  ضوئه فإن
وهناك عدة برامج إلدارة ( وميكن االستفادة من النظم والربامج احلديثة يف علم إدارة املشاريع  مسبق وسليم

  - :املشاريع تصنف كاآليت 
  -:مل فيهاتصنيف الربامج من حيث البيئة اليت تع - أ
تعمل على احلاسب الشخصي فقط وهي األكثر ومن أمهها برنامج  (Standalone) برامج مستقلة - ١ 
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  ) MS Project Standard Edition)بروجكت النسخة األساسية مايكروسوفت
رئيسي يقوم حبفظ وإدارة املعلومات بشكل  (Server) الشبكة حبيث أا تتصل خبادم برامج تعمل على -٢

 . (MS Project Professional Edition) مثل مايكروسوفت بروجكت النسخة االحترافية يمركز
املستخدم بفتح حساب لدى الشركة املقدمة للخدمة  برامج تعمل من خالل اإلنترنت فقط حيث يقوم- ٣

 مثلمكانياته العاملني معه ملدة معينة ومن مث االستفادة من هذا الربنامج وإ واستئجار جمموعة حسابات لألفراد
 .(task@) و(easyprojects.net)برنامج
  -:الوظائف تصنيف الربامج من حيث - ب
لتوافر أغلب الوظائف اليت حيتاجها  برامج متكاملة ميكن االعتماد عليها كلياً أو بشكل رئيسي يف املشاريع - ١

 نامج برميافريا وبر (MS Project) مايكروسوفت بروجكت القائمون على املشروع، ومن أمها برنامج
(Primavera). 

تغطي  وظائف حمددة يف املشروع فال ميكن االعتماد عليها لوحدها دون االستعانة بربامج أخرى برامج تؤدي - ٢
 فقط وكذلك برنامج الذي يستخدم إلنشاء هيكلة جتزيء العمل (WBS Pro) الوظائف األخرى، مثل برنامج

(Risk+) ا هلاالذي يستخدم للتخطيط للمخاطر وإدار.  
  - :تصنيف الربامج من حيث قوا وإمكانياا -ج
 . (Planbee) الربامج احملدودة اإلمكانيات مثل للمشاريع الصغرية ميكن استخدام بعض - ١
بعض الربامج املتوسطة اإلمكانيات وعلى رأسها برنامج مايكروسوفت  للمشاريع املتوسطة ميكن استخدام - ٢

  بروجكت
 أمهها برنامج برميافريا برية ميكن استخدام بعض الربامج عالية اإلمكانيات ومنللمشاريع الك - ٣

(Primavera). 
  .)وتطوير برنامج أو نظام خاص يناسب احتياجات املشروع للمشاريع الضخمة قد حنتاج إىل إنشاء -٤
شركة على أن يكون جيب أن يكون لدى املهندس أو املهندسني املشرفني جرد كامل بكل الكادر العمل مع ال - ٥

فيهم مهندسني من ذوي االختصاص ويطالب الشركة بعقود رمسية لكل العاملني يف املشروع مع الشركة لضمان 
  .حقوق العاملني ومنع تالعب الشركة مبستحقام

 منع بيع العمل بالباطن من قبل الشركة املنفذة إىل شركة أخرى وجيوز إعطاء أجزاء من العمل إىل مقاولني  - ٦
من شروط املقاولة  ٦٠واملادة ) ٢٠٠٨لسنة  ١رابعاً من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم  ٨املادة (ثانويني 

  .ألعمال اهلندسة املدنية
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ضرورة مطالبة الشركات من قبل احملافظة وهيئة اإلعمار بان يكون لديها كادر ثابت وان تكون هناك عقود  - ٧
وعلى أن ) سنة ١٨(أن تنطبق عليهم قوانني العمل وبضمنها السن القانونية  رمسية للعاملني مع الشركة شريطة

تكون األجور معقولة والتنسيق مع مكاتب التشغيل واحتادات نقابات العمال لتشغيل العاطلني ولضمان حقوق 
 -وط املقاولةأي شر–من شروط املقاولة ألعمال اهلندسة املدنية واليت جيب مراعاا  ٣٥كما يف املادة  العاملني

مجيعها وكذلك شروط املقاولة ألعمال اهلندسة امليكانيكية والكهربائية وشروط املقاولة ألعمال التجهيز وكما 
  .ثالثاً من الدستور ٢٩واملادة  ٢٢واملادة  ١٩٨٧لسنة  ٧١نص على ذلك قانون العمل رقم 

اجح من آليات ومعدات وإدامتها ويئة ضرورة إلزام الشركات العاملة بتوفري كافة مستلزمات العمل الن - ٨
من مكان استراحة وتوفري وجبات (موقع العمل مبا يتناسب وحجم املشروع ويئة املستلزمات األخرى كافة 

من شروط املقاولة  ٣٦واملادة  ٣٥كما يف املادة  على أن تكون املتابعة من مهام املهندس املشرف) طعام وغريها
  .ة املدنيةللمقاوالت ألعمال اهلندس

إلزام الشركات بتوثيق مراحل العمل للمتابعة ولعرضها على الزائرين ملوقع العمل من مسؤولني ووسائل  - ٩
إعالم مع إلزام الشركات بالتزام الشفافية يف التعامل مع وسائل اإلعالم لتكون الصورة املنقولة من خالل تلك 

  .)املقاولةمراجعة شروط ( الوسائل إىل املواطن صحيحة وواقعية
إلزام الشركات بالتقيد مبعايري السالمة املهنية من إحاطة موقع املشروع بعالمات حتذيرية وجتهيز كافة  -١٠

وتنفيذ الفقرات اليت ) بدالت خاصة وخوذ وقفازات ونظارات وأحذية(العاملني يف املشروع مبالبس السالمة 
كاحلفر مبيل أو بتدرج يف األعماق الكبرية لتجنب حدوث (حتتوي على نسبة من اخلطورة وفقاً ملعايري السالمة 

وإدامة املعدات واآلليات لتجنب ) من أحبال وأحزمة وغريها(وجتهيز معدات السالمة األخرى ) ايار يف التربة
كأماكن الكهرباء واملعدات الثقيلة واألعماق (املخاطر وتوجيه العاملني باحلذر عند العمل يف مواقع فيها خطورة 

وتوجيه العاملني بالتعامل مع اآلليات واملعدات مبا يضمن سالمتهم وضرورة تدريب ) الكبرية واألماكن املرتفعة
العاملني على إجراءات السالمة املهنية ووجود خمتص بذلك املوضوع ضمن كادر العمل وكذلك تدريب احد 

عافات األولية وخاصة إذا موقع العمل بعيد العاملني على إجراء اإلسعافات األولية مع ضرورة توفري معدات اإلس
عن املدينة مع عدم إخالء املشروع من سيارة جاهزة للحاالت الطارئة ويتم تابعة كل هذه األمور من قبل 

خاصةً إذا كان العمل ضخماً ومتابعة هذه األمور من قبل –املهندس املشرف أو من قبل مهندس سالمة خمتص 
  .إلنسان أهم من املشروع وإمنا وجد املشروع خلدمة اإلنسان وليس العكسكافة اجلهات الرقابية الن ا

)  من شروط املقاولة ألعمال اهلندسة املدنية ٣٧املادة (إجراء كافة الفحوصات املختربية للمشروع وبدقة  -١١
املعتمدة  ويمنع أن تنفذ أي فقرة يف املشروع مشروطة بإكمال الفحص املختربي وجناحه على أن تكون النماذج
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حصراً أو بوجوده وترسل النتائج للمهندس املشرف بظرف  ئية وتؤخذ من قبل املهندس املشرفيف الفحص عشوا
مغلق وخمتوم لتجنب التزوير وعدم التساهل يف إجراء الفحوصات إطالقاً الن ذلك سيؤدي إىل فشل املشروع 

  .حتماً كما هو احلاصل يف الكثري من املشاريع
د أكثر من جهة للفحص فان احتكار إجراء الفحوصات يف خمترب واحد يؤدي إىل نتائج سلبية ضرورة وجو -١٢

  .املنافسة ختلق جو من االطمئنانإن نتيجة لزخم العمل واحتمالية حدوث تزوير أو التساهل يف النتائج يف حني 
بالصورة األكمل واألمجل أو  جيب أن تكون للكشوفات اإلضافية مربراا الواقعية مبا خيدم إظهار املشروع -١٣

من  ١٥املادة ( ملعاجلة حاالت طارئة مل تكن يف احلسبان على أن تعد مع الكشف اإلضايف املدة املطلوبة للتنفيذ
  .)٢٠٠٨لسنة  ١تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم 

ختصة مبراجعة يف حال اكتشاف وجود خلل يف التصميم أو الكشف الفين يتم الرجوع إىل الوحدة امل -١٤
ومصادقة الكشوفات والتصاميم وعدم تنفيذ الفقرة املتفق عليها دون الوصول حلل يتم تدوينه ويدرج ضمن 

  .أوليات املشروع
املدة اإلضافية جيب أن تكون مربرة وال خترج املشروع عن املدة املعقولة للتنفيذ وتعرقل اإلجراءات  -١٥

و شروط املقاولة ألعمال ) ٢٠٠٨لسنة  ١ات تنفيذ العقود احلكومية رقم من تعليم ١٤املادة ( احلسابية الحقاً
  .اهلندسة املدنية

يف حال تشخيص تلكأ لدى الشركة وتأخر يف اجناز العمل يتم معاجلة األمر وفقاً للضوابط اليت تقضي  -١٦
ل من الشركة وإدراجها بتوجيه إنذار ويف حال االستمرار توجيه إنذار ائي ويف حال االستمرار يتم سحب العم

مع ضرورة  )٢٠٠٥مراجعة بند إجراءات االستبعاد يف وثيقة البنك الدويل الصادرة سنة ( ضمن القائمة السوداء
من  ١٨واملادة  ١٧واملادة  ١٦واملادة  ١١للمادة  عمع الرجو عدم التساهل يف هذه اخلطوات ألي سبب كان

  .وشروط املقاولة ألعمال اهلندسة املدنية  ٢٠٠٨لسنة  ١تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم 
جيب أن يتم حتديد مبلغ السلفة املمنوحة للشركة وفقاً لنسبة االجناز الواقعية ال اقل وال أكثر ويتحمل  -١٧

و  ٢٠٠٨لسنة  ١من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم  ١٩الرجوع للمادة  املهندس املشرف مسؤولية ذلك
  .عمال اهلندسة املدنيةشروط املقاولة أل

  .ضرورة أن يكون لدى هيئة اإلعمار آلية ألرشفة أوليات املشاريع مبا يضمن عدم ضياع أيٍ منها -١٨
١٩- ع من تدقيق واخذ املوافقات خبصوص املدد اإلضافية ضرورة أن تتبع هيئة اإلعمار إجراءات تسر

ن متعلقات املشاريع مبا يضمن عدم تأخر العمل والكشوفات اإلضافية والسلف والتوقف واملباشرة وغريها م
وعدم فتح منافذ للفساد اإلداري الن من يعرف إن عمله سينجز بسرعة ومبوضوعية ال يلجأ إىل دفع الرشاوى 
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  .وغريها من مظاهر الفساد
سابية مبا ضرورة أن تتبع هيئة اإلعمار األساليب والتقنيات احلديثة يف اجناز عملها وخاصة يف األمور احل -٢٠

االستفادة من نظام إدارة املشاريع واحلسابات املالية للمحافظات ( خيدم اجناز املشروع بسرعة وبدقة
)GAPTIS ( الذي تدعمه الوكالة األمريكية للتنمية الدولية)USAID ( ضمن برنامج احلكومة االلكترونية

  )وتفعيل نظم شبكات احملاسبة
حية كل فرد مشارك يف عملية اإلعمار من مسؤولني ومهندسني ضرورة أن حتدد هيئة اإلعمار صال -٢١

  .وإداريني وبدقة لتجنب اخللط والوقوع يف األخطاء
ضرورة أن توفر هيئة اإلعمار كافة مستلزمات النجاح للمهندسني املشرفني من توفري وسائط النقل  -٢٢

رماه ((م حىت ال ينطبق عليهم قول القائل وإعطائهم مكافئات جمزية تتناسب وحجم املسؤولية امللقاة على عاتقه
وكذلك األمر بالنسبة للكوادر العاملة يف اإلعمار كافة )) يف اليمِ مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل باملاِء
  .واالستفادة الكاملة من مبالغ اإلشراف هلذه األغراض

ورات تدريبية داخل وخارج القطر ضرورة أن تقوم هيئة اإلعمار بتدريب وتطوير كوادرها من خالل د -٢٣
  .وحمدد اهلدف وان يتم االستفادة فعالً من الشخص الذي يتم تدريبه على أن تكون ضمن منهج مدروس

ضرورة أن تقوم هيئة اإلعمار بتقييم املهندسني العاملني معها وكوادرها كافة يف اية كل ستة اشهر إلعطاء  -٢٤
  .ة تشجع اآلخرين على االقتداء بسلوكهمالعشرة األوائل مكافئات مالية جمزي

وخاصة يف اجلانب ) احملافظ والكادر العامل معه(ضرورة إعطاء صالحيات أوسع للمسؤولني عن اإلعمار -٢٥
أو على األقل عدم تأخري ) إذا كان باإلمكان ذلك(املايل وإطالق صرف كافة خمصصات احملافظة دفعة واحدة 

كم نص على ذلك قانون احملافظات الغري منتظمة بإقليم  لية وتسهيل اإلجراءاتإطالق الصرف من قبل وزارة املا
  .من الدستور ١٢٢واملادة 
ضرورة إعادة النظر بالقوانني املتعلقة بعملية اإلعمار بل وقوانني الدولة كافة نظراً لعدم مالئمة اغلبها  -٢٦

اإلعمار وتعيق الكثري من املشاريع واألفكار  للتطورات احلاصلة يف الوضع الراهن وتزيد من فرص تأخري عملية
  .اجلديدة وترسخ املركزية بشكل مقيت وهو خالف ما يدعو له الدستور

يف تعامالا يف حني إن النظام املتبع عندنا يف ) LC(تتبع الشركات األجنبية نظام فتح االعتماد املايل  -٢٧
م السلف وهو نظام ال خيلو من اجيابيات ولكنه غري مفيد العراق يف التعامل مع الشركات الزال كما هو وهو نظا

مع الشركات األجنبية وذلك لسعي هذه الشركات لضمان حقوقها وهو ما ال حيققه هلا نظام السلف املتبع عندنا 
يف حني إن نظام فتح االعتماد املايل يضمن لكل طرف حقه وهو باختصار وضع املبلغ املخصص للمشروع يف 
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يقوم هذا املصرف بدفع كامل املبلغ للشركة املنفذة يف حال أكملت التزاماا أو يعاد كل املبلغ مصرف على أن 
يف حال أخلّت الشركة املنفذة بكامل التزاماا أو جزء منها واملشكلة ) احملافظة(أو جزء منه لصاحب العمل 

لشركات العراقية الكبرية أيضاً يف الذي تفضله الكثري من ا –تكمن يف تعقيد إجراءات فتح االعتماد املايل 
من قبل وزارة املالية مما يعيق تعامل احملافظات مع شركات أجنبية إال من خالل وكالء أو وسطاء وهذا  -التعامل

بالتأكيد سيكون على حساب كلفة املشروع ورمبا حىت على حساب املواصفات يف حني إن هناك حاجة ماسة 
 ما يف املشاريع الكبرية أو املشاريع اليت يتطلب تنفيذها شركات متخصصةللتعامل مع شركات أجنبية ال سي

  .)٢٠٠٨لسنة  ١من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم  ٩مراجعة املادة (
ضرورة أن يتم إجراء منافسة بني احملافظات لتشجيعها على إكمال عملية اإلعمار بالصورة األكمل  -٢٨

ختصيص مبالغ من املوازنة تكون بصيغة مكافئة للمحافظات املتقدمة يف العمل وبالوقت القياسي وذلك من خالل 
  .وللكوادر العاملة يف اإلعمار أو من خالل إعطائها امتيازات يف املوازنات التكميلية إن وجدت

ضرورة أن يتم دراسة جتارب اإلعمار يف العامل من قبل الوزارات املعنية لتقدمي النصائح للمحافظات  -٢٩
  .ذلك تبادل اخلربات بني احملافظات ذا اخلصوصوك
باإلمكان دعم دوائر الدولة باآلليات والعدد املناسبة لتمكينها من تنفيذ بعض املشاريع تنفيذاً مباشراً وذلك  -٣٠

الختصار الزمن واجلهد والكلفة ولزيادة خربة مهندسي تلك الدوائر مع ضرورة وجود ضوابط تتسم بالشفافية 
  .والدقة

  
  
  
  
  

  اخلطوة السادسة تسليم املشروع بشكل نهائي
حباجة إىل حلٍ جدي واليت  وهي اخلطوة األخرية يف عملية اإلعمار وتتضمن هي األخرى الكثري من املشاكل

لتكون عملية اإلعمار ناجحة وجمدية فكثرياً ما تتأخر عملية استالم املشاريع بعد اجنازها للبطء يف تشكيل جلان 
للبطء يف مباشرة جلان االستالم بعملها أو لصعوبة مجع أعضاء جلان االستالم يف وقت واحد أو االستالم أو 

لوجود نوايا سيئة لبعض أعضاء جلان االستالم أو لوجود خلل يف املشروع نتيجة لتقصري الشركة  أو عدم متابعة 
جود أخطاء غري منظورة أو بشكل كامل نتيجة لو املهندس املشرف أو ظهور خلل يف املشروع بعد اجنازه 
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كالتخريب واحلوادث والظروف اجلوية –الفحوصات املختربية أو نتيجة لظرف طارئ  مسألةللتهاون يف 
وكثرياً ما يتم التساهل مع الشركة املنفذة عند وجود خلل يف - والكوارث الطبيعية األخرى وغريها من األسباب

ذلك اخللل وملعاجلة هذه املشاكل وغريها يف هذه اخلطوة البد املشروع املنفذ وعدم ترتيب أي اثر على تشخيص 
  -:من اختاذ اإلجراءات التالية

إكمال اجناز املشروع وفقاً لتقرير املهندس املشرف جيب أن يتم تشكيل جلنة استالم بأسرع وقت ممكن على  - ١
 –ملشروع وميتازون بالرتاهة أن تكون اللجنة مشكلة من اختصاصيني هلم القدرة على تشخيص مواضع اخللل يف ا

وهو أمر ضروري جداً ألنه لو مت اختيار أشخاص بغري هذا املواصفات لتهدمت كل األعمال السابقة ورجعنا إىل 
نقطة الصفر وخسرنا املشروع ولفشلت كل اإلجراءات اليت كان اهلدف منها اخلروج بعملية اإلعمار بالصورة 

عند وصول املشروع إىل نسبة  -ولو بشكل غري رمسي –يل هذه اللجنة ويفضل أن تتم املباشرة بتشك، األفضل
ليتسىن ألعضاء اللجنة مراجعة أوليات املشروع وليقوموا بزيارة ميدانية ولو  - %٩٥كأن تكون –اجناز متقدمة 

بشكل منفرد ملوقع املشروع حىت تكون إجراءات االستالم سريعة ومفيدة من ناحية تشخيص اخللل املوجود يف 
  .املشروع

جيب أن يكون تشخيص اخللل من قبل جلنة االستالم دقيقاً ومتفق عليه بني كل أعضاء اللجنة مع إعطاء  - ٢
  .وقت حمدد ملعاجلة اخللل من قبل الشركة املنفذة إذا كان باإلمكان ذلك

ت اليت حدث فيها إذا مل تتمكن الشركة املنفذة من معاجلة اخللل فيتم خصم مبالغ منها تتناسب وحجم الفقرا - ٣
مع ضرورة تشخيص سبب اخللل وحماسبة املقصر سواء أكان املهندس املشرف أو الشركة بتسجيل نقطة  اخللل

  .سلبية على الشركة يف جداول التقييم لدى جلان التحليل
بأوليات  من تزويد أعضاء اللجنة،ال بد من توفري كل مستلزمات النجاح لعملية استالم املشروع ألا اخلامتة  - ٤

املشروع كافة وتوفري وسائل نقل هلم  من قبل هيئة اإلعمار وختصيص مبالغ جمزية هلم عند اجنازهم االستالم 
  .بالشكل الصحيح

ضرورة أن تقدم جلنة االستالم تقريراً مفصالً عن املشروع إىل وحدة املتابعة وجلان الفتح وحتليل العطاءات  - ٥
افية عن املشروع وعن الشركة املنفذة ليتم اعتماد نتائج التقرير يف إمكانية ليكون لدى هذه اجلهات معلومات و

إعطاء الشركة املنفذة أعمال يف املستقبل لو كان التقييم إجيابياً أو عدم إعطائها أعمال ودرجها ضمن القائمة 
 املشروع وإجراء حتقيق ن التقييم سلبياً وحماسبة كافة اجلهات املقصرة إذا مت تشخيص خلل يفاالسوداء فيما لو ك

  .فين وقانوين يف املوضوع
ضرورة املباشرة باالستفادة من املشروع حال استالمه رمسياً من قبل اجلهة املستفيدة مع متابعته ملدة سنة  - ٦
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 .وهي فترة الصيانة واليت بعد إكماهلا دون وجود مشاكل يتم استالم املشروع استالماً ائياً
  

  صصات الوزاراتواقع اإلعمار ضمن خم
تنفذ الوزارات العراقية مشاريع يف احملافظات ضمن ما خمصص هلا من ميزانية وهذه املشاريع هي جزء من عملية 
اإلعمار بكل تأكيد ومتر بنفس اخلطوات اليت ذكرناها وتعاين من نفس املشاكل ونقترح هلا نفس احللول تقريباً مع 

 يف القطاع حظات على عملية اإلعمار اليت تتبناها الوزارات كالًبعض الفوارق وهنا نريد أن نسجل بعض املال
  :املسؤول عنه فنقول

لكي يترتب اثر واقعي على عملية اإلعمار البد من التنسيق الفعلي بني احملافظات والوزارات املعنية بعيداً عن  - ١
لكل حمافظة وفقاً خلطة مدروسة  روح املركزية املقيتة واالستئثار وعملية التنسيق تبدأ من اختيار املشاريع

املادة ( ومتناغمة مع خطط اإلعمار يف احملافظة والتنسيق يف عملية متابعة تنفيذ هذه املشاريع واستالمها وتشغيلها
  .)من الدستور ١١٥و ١١٤من قانون احملافظات الغري منتظمة بإقليم واملادة  ٣٢
افظات وفقاً خلطط مدروسة مع مراعاة كل ما ذُكر سابقاً من جيب أن تقوم الوزارات مبشاريع اإلعمار يف احمل - ٢

مالحظة مستوى اإلعمار يف كل حمافظة ونسبتها السكانية وطبيعة ظروفها وتوزيع مبالغ الوزارة على احملافظات 
بشكل عادل دون احلاجة إىل الضغط على الوزراء من خالل العالقات الشخصية والسياسية من قبل احملافظات 

  .على املشاريع حملافظام من ختصيصات الوزارة كما هو احلاصل اآلن للحصول
هناك تداخل يف عمل الوزارات فالبد من التنسيق فيما بينها الجناز املشاريع يف احملافظات واليت تتطلب  - ٣

  .التنسيق بني أكثر من وزارة
  .ضرورة أن تقوم الوزارات بتدريب كوادرها العاملني يف اإلعمار  - ٤
  .اعتماد التقنيات احلديثة يف مشاريع الوزارات تنفيذاً وختطيطاً - ٥
ضرورة وجود آلية للتنسيق بني احملافظات والوزارات يف مراقبة تنفيذ املشاريع واليت تعاين من تأخر يف االجناز  - ٦

  .والتدين يف مواصفات العمل لضعف الرقابة
  

  االستثمار ودوره يف اإلعمار
نية لالستثمار من أكثر من سنتني إال أن االستثمار الزال غري مرئي على ارض الواقع وال رغم تشكيل اهليئة الوط

من دور يف اإلعمار وتوفري اخلدمات من خالل اجناز  –لو متت بصورة صحيحة  -خيفى ما لعملية االستثمار
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غريها من النتائج مشاريع خدمية وتوفري رؤوس أموال ملشاريع أخرى وحتريك االقتصاد وتقليل نسب البطالة و
ولكي يكون هناك استثمار واقعي يف العراق البد من توفر األرضية املناسبة لالستثمار واليت تتطلب توفر عوامل 
جناح االستثمار وتشجيعه مما يساهم يف تقدم عملية اإلعمار وسنتحدث هنا عن األمور املطلوبة لتشجيع االستثمار 

  - :خلدمات فقط فنقولواالستفادة منه يف اإلعمار وتوفري ا
حتسن الوضع األمين وحده ال يساعد على تشجيع االستثمار فالبد من توفر مجلة عوامل منها تغيري بعض  - ١

مراجعة قانون (وال نقصد هنا قانون االستثمار  القوانني واإلجراءات لتكون أسرع وأسهل وأكثر شفافية
األخرى اليت عادةً ما تكون طرف يف االستثمار وإمنا قوانني اجلهات )  ٢٠٠٦لسنة  ١٣االستثمار رقم 

كالبلديات واملصارف على سبيل املثال فإا ال تتناسب والبيئة االستثمارية وال ميكن تنمية بيئة استثمارية ضمن 
  .القوانني والضوابط احلالية اليت تعمل ا تلك اجلهات

وهذا املبلغ ال ميكن توفريه من ) مليار دوالر ١٨٧(بـمت تقدير األموال املطلوبة لعملية إعادة  إعمار العراق  - ٢
على أكثر تقدير وبالتايل فان الباقي البد من توفريه من االستثمار فإذا %) ٤٠(التمويل احمللي إال بنسبة اقل من 

  !!).عاماً  ٢٠(أكثر من مل يتم تفعيل االستثمار فإن عملية إعادة إعمار العراق ستتطلب 
ملية اإلعمار من ختصيصات احملافظات والوزارات باجتاه تشجيع االستثمار من خالل توفري البد من توجيه ع - ٣

  .اخلدمات من كهرباء وجماري وطرق وماء وغريها للمواقع اليت يراد االستثمار فيها
ميكن استقدام شركات أجنبية لتنفيذ مشاريع اإلعمار من ختصيصات احملافظات والوزارات من خالل توجيه  - ٤
عوات املباشرة هلا وتسهيل فتح االعتماد املايل وبالتايل سيكون لدى هذه الشركات فكرة واقعية عن الوضع يف الد

  .العراق وسيشجعها ذلك على تنفيذ مشاريع استثمار
البد من تفكري احلكومة حبل جدي ملشكلة الكهرباء ألا متثل عائقاً حقيقاً للكثري من املشاريع االستثمارية  - ٥

عن تأثريها السليب الكبري على املواطن وكل ما قيل ويقال حول أسباب عدم الوصول إىل حل غري مقنع  فضالً
  .متاماً
عند تفعيل االستثمار ودخول شركات عاملية للعمل يف العراق ستتغري الكثري من األمور وأمهها االستفادة من  - ٦

يح وتشجيع الشركات احمللية اليت تنفذ اغلب خربة هذه الشركات يف توجيه عملية اإلعمار باالجتاه الصح
مشاريع اإلعمار يف الوقت احلاضر على تطوير إمكانياا وأسلوب عملها حلضور منافس قوي إىل الساحة مع 
مالحظة ضرورة دعم احلكومة للشركات احمللية وإعطائها األولوية يف العمل لكي ال ختتفي من ساحة اإلعمار 

ل الشركات األجنبية وخصوصاً وإنه ال ميكن أن تنجح الشركات احمللية بدون هذا ويتم احتكار العمل من قب
  .الدعم فيما لو دخلت يف منافسة مع هذه الشركات
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  مشاكل أخرى تعرقل عملية اإلعمار
اد إضافةً لكل ما ذُكر توجد جمموعة من املشاكل اليت تؤثر سلباً على عملية اإلعمار ينبغي االلتفات هلا وحماولة إجي

  :حلول هلا لإلسراع بعملية اإلعمار خدمة للبلد وللمواطن
  :القوانني - ١

أن هناك قوانني وضوابط كثرية يف نظام الدولة العراقية حباجة جادة إىل مراجعة ألا بوضعها احلايل تعيق عملية 
مع مالحظة أن تكون تلك اإلعمار كما إن هناك قوانني البد من تشريعها للمسامهة يف اإلسراع يف عملية اإلعمار 

وجتاوز الروتني وح وقلة التعقيد والتقدم التقين التشريعات والتعديالت متناغمة مع روح العصر من ناحية الوض
املادة ( اإلداري املبالغ به ومتناغمة مع سعي الدولة باجتاه تقليل املركزية وإعطاء صالحيات أكثر للمحافظات

  .)من الدستور ١٢٢
  

ست القوانني املتعلقة باإلعمار هي وحدها اليت حتتاج إىل مراجعة بل معظم القوانني يف الدولة على العموم لي
  .العراقية حباجة إىل مراجعة واعتقد إين ال احتاج إىل ذكر األسباب لكوا واضحة

  :الفساد اإلداري - ٢
لفساد سيلقي بظالله الكئيبة على وهذا ا!!!الفساد اإلداريب املوبوءة تشري التقارير إن العراق يف طليعة الدول 

عملية اإلعمار بكل تأكيد ومن هنا البد من معاجلة هذا املوضوع بدقة وعلمية وموضوعية بعد معرفة أسبابه 
والبحث عن جذور املشكلة واليت من أمهها من وجهة نظري فقدان الثقة باحلكومات وأنظمتها على طول اخلط 

وتقصري احلكومات يف تقدمي اخلدمات للمواطن ونسبة وما سبقها من تداعيات  احلديثةمنذ تكوين الدولة العراقية 
من شأا التقليل من سطوة هذا  اتوميكن القيام بسلسلة من اإلجراءالبطالة املرتفعة وتدين املستوى املعيشي 

ات املتعاقبة بعد الفساد واحليلولة دون تفاقم املشكلة بشكل اكرب ويبدو إن احللول اليت قامت بإجرائها احلكوم
ورمبا أدت إىل تفاقم املشكلة بشكل اكرب فأن تزيد من عدد  - كما هو الواضح–سقوط النظام مل تكن جمدية 

اجلهات الرقابية دون ضوابط واضحة وبإجراءات معقدة ودون مراعاة لنوعية واختصاص وكفاءة العاملني يف 
ل على تعيني يف هيئة رقابية فإن ذلك يتطلب منك أن يقال بأنك لكي حتص –تلك اجلهات الرقابية ونزاهتهم 

–وتأثري اجلانب السياسي يف اختيارهم فإن ذلك لن جيدي نفعاً بكل تأكيد بل سيزيد الطني بلة  -!!!تدفع رشوة
  .-كما يقال

إلداري واحلل هو بسيط وواضح فتعقيد اإلجراءات يزيد من فرص الفساد ا - أو الطريق إىل احلل –واحلل 
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جمدي إذا مل تكن  نيتها وكثرة اجلهات الرقابية غريوالشفافية فيها دون أن نفقدها قانو سيط اإلجراءاتتب
دقيقة وعلمية وأخالقية يف حة للجميع ومل يتم اعتماد ضوابط املسؤوليات وضوابط العمل والصالحيات واض

  ).حاميها حراميها(لعراقي اختيار العاملني يف تلك اجلهات الرقابية حىت ال يصبح كما يقول املثل ا
  ٢٠٠٥راجع بند عمليات التدقيق وإجراءات مكافحة الفساد يف وثيقة البنك الدويل الصادرة سنة 

  :يبنقص التدر - ٤
نقصهم اخلربة واملعرفة الدقيقة وبالتايل عملهم ضمن اإلعمار سيكون ناقصاً ت ري من العاملني يف عملية اإلعمارالكث

 املسألة بد من وضع برامج تدريب تعتمد أفضل األساليب وأحدث التقنيات والغريب يف وملعاجلة هذه املشكلة ال
ما يتم ترشيح األمساء للدورات التدريبية القليلة والغري  كبري رغم أمهيتها وعادةً إن هذه النقطة مهملة بشكلٍ

خص املرشح للتدريب ضمن ممنهجة وفقاً لضوابط احملسوبية والوالءات دون مراعاة للحاجة الفعلية وكون الش
املواصفات املطلوبة وسيفيد العمل يف حال حصوله على التدريب ودون أن يتم مطالبة املتدربني بتقارير عن ما 
تعلموه يف الدورات التدريبية وعموماً فان عملية تدريب الكوادر غري جدية وتتحكم ا احملسوبيات والعالقات 

  .وال تسري ضمن منهج علمي مفيد للعمل
  

ما لديه من ثروات أخرى ومع األسف يبدو انه ال يوجد  -بل وتفوق–والعراق يزخر بطاقات بشرية تضاهي 
منهج واضح لدى احلكومة واحلكومات اليت سبقتها يف كيفية االستفادة من هذه املوارد البشرية وتطويرها خدمة 

 مقتول أو مهجر أو مهاجر والعقول العراقية للمجتمع والبلد بل إن الطاقات البشرية العراقية در كل يوم فبني
  .متلئ دول العامل من شرقها إىل غرا

  
أن نذكّر بإمكانية االستفادة يف مراحل عملية اإلعمار من الطاقات واإلمكانيات املوجودة يف اجلامعات  ىوال ننس

  .واملعاهد العراقية من أساتذة ومكاتب استشارية ودراسات
  -:ات احلديثةعدم اعتماد التقني- ٤

الكثري من جوانبها بعيداً عن ما جيري يف العامل من تطورات فالزالت الكثري من تلك  جتري عملية اإلعمار يف
اجلوانب متخلفة وتسري وكأننا ال زلنا نعيش يف القرن املاضي بل يف بداياته وقد حتدثنا عن ذلك يف الكثري من 

فيها ويف توفري البيانات الالزمة لعملية احلديثة واعتماد التقنيات  النقاط وذكرنا عدة أمثلة منها قضية التخطيط
ختطيط سليمة ومنها قضية التصاميم اليت ال تواكب العصر وتطوراته ومنها استخدام معدات قدمية واليات أقدم 
وقوانني وضوابط عمل أكل الدهر عليها وشرب وشراء أجهزة ومعدات وتكنولوجيا متأخرة عما موجود يف 
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كمثال على ذلك اجليل املتخلف لتكنولوجيا االتصاالت يف خدمة اهلاتف –دول املتقدمة بشكل ملفت للنظر ال
يف حني إن وضع البلد وميزانيته اهلائلة والوعود السياسية الرباقة ال تسمح حبصول ذلك  وال  -احملمول يف العراق

ار اجلميع دون  أن يكون هناك أي اعتراض ندري من املستفيد من هذا الوضع وملاذا حيدث كل هذا أمام أنظ
  .وهذا بالتأكيد سيلقي بظالله الثقيلة على عملية اإلعمار اليت نتحدث عنها.جدي وحماولة جدية للتصحيح

  :الصراع السياسي وفقدان التنسيق - ٥
بحث عن مادة يعلم اجلميع إن العراق بلد فيه من الصراعات السياسية والتناحر ما يغين وسائل اإلعالم عن ال

رت يف كما أثّ-رت هذه الصراعات يف عملية اإلعمارلنشرات األخبار وللتقارير الصباحية واملسائية وقد أثّ
تأثرياً سلبياً واضحاً فإذا كان احملافظ ورئيس جملس احملافظة أو احملافظ والوزير أو الوزير والوزير من  -غريها

الن التنسيق !!ر فعلى اإلعمار واخلدمات ومصاحل العباد السالمجهتني سياسيتني بينها اختالف يف وجهات النظ
سيكون مفقوداً بكل تأكيد بل يصل األمر يف كثري من األحيان إىل عرقلة هذا املشروع أو ذاك ال لشيء إال 

ه وال إلفشال جهة سياسية معينة أو مسؤولٍ ما ومن يدفع الثمن أوالً وأخرياً هو املواطن البسيط الذي ال ناقة ل
  .مجل يف هذا الصراع 

  
كل –بل ويقف بوجه  –ويتقاطع ) البقاء لألقوى واألدهى(فالبعض يفهم التنافس السياسي وفقاً لضوابط 

مشروع حىت لو كان فيه خدمة للبلد وللمواطن إذا كان صادراً من جهة أخرى أو مسؤول ال تربطه به  سياسية
بأن هذا املشروع سيضر مصاحله الشخصية أو مصاحل اجلهة أو الفئة  - رد االعتقاد –عالقة جيدة أو العتقاده 

صاحب الفكرة وبالتايل سيخسر هو يف  شأناليت ينتمي هلا أو على األقل ال يفيدها يف شيء أو إنه سيعلي من 
 ولكنه جيب أن يكون حمكوماً -ضمن املنهج الدميقراطي –إن التنافس السياسي مطلوب  املنافسة ، وحقيقةً

بضوابط وأسس متنع أن جير هذا التنافس البلد إىل ويالت ومصائب وأن ال يعيق تقدمي اخلدمات واإلعمار وغريها 
  .من األمور املطلوبة

  :الدول املاحنة ومشاريع املنظماتمشاريع  - ٦
 مليار ٣٢ حوايل بتقدمي اتمعون تعهد ، مدريد يف ٢٠٠٣عام  يف عقد والذي املاحنة اجلهات إحدى مؤمترات يف

 مت الذي  االتفاق ومبوجب ، ٢٠٠٧- ٢٠٠٣ ةالفتر خالل العراق إلعمار وقروض منح شكل على دوالر
 إعمار إعادة قنوات من كواحد  IRFFIإلعمار العراق  دويل صندوق تأسيس مت املؤمتر هذا يف إليه التوصل
 العراقي االئتمان صندوق وهو - دويلال البنك يديره احدمها ائتمان، صندوقي من املرفق هذا ويتكون ، العراق

 UNDG)(املتحدة األمم مؤسسات مجيع عن نيابة(UNDP) املتحدة اإلمنائي األمم برنامج يديره واآلخر -
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ITF صندوق ومبوجبUNDG اليونيسيف مثل املتحدة األمم مؤسسات قبل من مباشرة املشاريع تنفيذ يتم 
(UNICEF) اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج(UNDP)دوالر مليون ٦٥٨ مبلغ بدفع املاحنون تعهد ،وقد 

  .منها دوالر مليون ٥٣٧ مبلغ إيداع ،مت UNDG صندوق إىل
  

 . العراق املاحنة وحكومة اجلهات بني الثنائية االتفاقيات هي العراق إعمار إعادة مشاريع لتمويل األخرى والقناة
العراقية  املؤسسات به تقوم من العمل القليل إال الثنائية اقياتاالتف وفق املمولة األنشطة تنفيذ ترتيبات تترك ومل
 مببلغ تتربع إذ املاحنة الفردية اكرب اجلهات وهي-  USAID الدولية للتنمية األمريكية الوكالة نفذت فقد
  .صندوق إغاثة وتنمية العراق  ظل يف مباشرة مشروعاا -دوالر مليار ٦,١٨
  

ثري من االلتزامات ولكنها مل تفي بالكثري منها ويغلب على املشاريع املنفذة عن وقد تعهدت الدول املاحنة بالك
طريق الدول املاحنة طابع العشوائية وعدم التنسيق وعادة ما تنفذ بطريقة غري صحيحة ودون التنسيق مع خطط 

افظات لكي ختدم عملية اإلعمار وبالتايل حتتاج هذه املشاريع إىل التنسيق والسيطرة عليها من قبل الوزارات واحمل
  .اإلعمار

  .وتنطبق نفس التفاصيل ونفس املعاجلات تقريباً على مشاريع املنظمات اإلنسانية
  : الشركات - ٧

واحدة من أهم مشاكل اإلعمار هي الشركات القائمة بتنفيذ املشاريع وهذا املوضوع هو عنوان لعدة مشاكل 
البد من اختاذ اخلطوات  -أو جزء منها –ز هذه املشاكل تؤثر بشكل واضح على عملية اإلعمار ولكي نتجاو

  :التالية
 - ال اعلم ملاذا يتم تسجيل الشركات يف وزارة التجارة-إعادة النظر بقوانني وضوابط تسجيل الشركات - أ

ك حيث تعاين تلك القوانني والضوابط من قدمها وعدم مواكبتها للتطور والنقلة الكبرية حبجم األعمال املوكلة لتل
وتعليمات ) ٢٠٠٥مراجعة بند شروط التسجيل والتفضيل احمللي يف وثيقة البنك الدويل الصادرة سنة (الشركات

  .تسجيل وتصنيف املقاولني العراقيني وقانون الشركات العامة واخلاصة
عدم وجود كوادر ومعدات لدى هذه الشركات تتناسب مع حجم ما يوكل هلا من أعمال وكذلك  - ب

ى الكوادر املؤقتة الغري مدربة وهذا يربك عملية االعتبار وجيعل من املشاريع عرضة لالجتهادات االعتماد عل
  .والتجارب

عدم معرفة مدراء الشركات بالتعليمات والقوانني النافذة وبالتايل يرتكبون الكثري من األخطاء عند التقدمي  -ج



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  جهة مستقلة – مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية

www.adhwaa.org 
  حقوق النسخ واالقتباس حمفوظة ملركز أضواء

٣٢

  .حقوقهم اليت تضمنها تلك القوانني والتعليمات على عمل أو التعاقد عليه أو تنفيذه وال يعرفون الكثري من
كثرياً من يلجأ مدراء تلك الشركات إىل رشوة املهندسني واملسؤولني لتمشية األعمال اخلاطئة أو لتجنب  -د

  . الغرامات أو لتجنب تنفيذ أعمال مكلفة وهذا خيرب عملية اإلعمار وحيتاج إىل جهود مضنية ملعاجلته
  .هذه الشركات نظرة مستقبلية لتطوير وتوسيع نطاق عملها ال توجد لدى اغلب -هـ
ال يوجد لدى اغلب الشركات ختصص يف اجتاه ما ولذلك جتدها تدخل يف خمتلف األعمال والتخصص  - و

  .مطلوب إلتقان العمل بكل تأكيد
  

  ةخامت
ا ويتضح أيضاً إا مدى ضخامة مشاكل اإلعمار وكثرلنا وبعد كل هذا احلديث والتفاصيل اليت ذكرناها يتضح 

ليست مستعصية على احلل بل هي ممكنة فيما لو تبنت احلكومة منهجاً علمياً بعيداً عن احملسوبية والوالءات 
والصراعات السياسية يتم فيه مراعاة ما ذكرناه من مالحظات ولكنا وصلنا إىل مستوى معقول من اإلعمار 

ييادين األخرى كاالستثمار وغريه وخيفف من معاناة الشعب العراقي شجع على تقدم العمل يف املرضي املواطن وي
  .ويسقط جمموعة كبرية ومهمة من املشاكل من القائمة الطويلة للمشاكل اليت تزخر ا الساحة العراقية

  .واهللا من وراء القصد
  
 
  

  املصادر
  دستور مجهورية العراق - ١
  قانون احملافظات الغري منتظمة بإقليم - ٢
  ط املقاوالت ألعمال اهلندسة املدنيةشرو - ٣
  شروط املقاوالت ألعمال اهلندسة امليكانيكية والكهربائية والكيميائية - ٤
  شروط املقاوالت للتجهيز - ٥
  ٢٠٠٧لسنة  ١تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم  - ٦
  ٢٠٠٨لسنة  ١تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم  - ٧
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٣٣

  ٢٠٠٧للسنة املالية  قانون املوازنة الفيدرالية - ٨
  ٢٠٠٨قانون املوازنة العامة االحتادية للسنة املالية  - ٩
  ٢٠٠٨قانون املوازنة التكميلية العامة االحتادية للسنة املالية  -١٠
  ٢٠٠٥لسنة  ١تعليمات تسجيل وتصنيف املقاولني العراقيني رقم  -١١
  .املعدل ١٩٦٠لسنة  ٢٤قانون اخلدمة املدنية رقم  -١٢
  ٢٠٠٦لسنة  ١٣نون االستثمار رقم قا -١٣
  ١٩٩٧لسنة  ١قانون الشركات رقم  -١٤
  )٢٠١٠- ٢٠٠٧)(NDS(التنمية الوطنية  ةإستراتيجي -١٥
  ٢٠٠٥وثيقة البنك الدويل العراق مراجعة عمليات التوريدات التشغيلية لسنة  -١٦
  ١٩٨٧لسنة  ٧١قانون العمل رقم  -١٧
  ١٩٧٨املوازنة العراقية لسنة  -١٨
  .نظام إدارة املشاريع واحلسابات املالية للمحافظات ضمن برنامج احلكومة االلكترونية -١٩
  ٢٠٠٥التقرير االقتصادي العريب املوحد لعام  -٢٠

  
  
 
  


