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 الخلفیة  -أوالً 
 

ألمم الذي ینفذه برنامج ا PSM)-(I العراقي العامبرنامج تحدیث القطاع الدراسیة أحد مكونات  البعثةھذه تشكل 
. ذات العالقةوجھات حكومیة عراقیة  متحدةمع مجموعة من الوكاالت التابعة لألمم ال المتحدة اإلنمائي في العراق

یھدف إلى تقدیم الدعم للحكومة العراقیة في خططھا لتحدیث القطاع والذي  البرنامج على مرحلتینھذا ویأتي تنفیذ 
العام من خالل اعتماد استراتیجیة إصالحیة عامة والمبادرة إلى إختیار ثالثة قطاعات ریادیة من ضمن قطاعات 
الخدمة االجتماعیة ھي: الصحة والتعلیم وإمدادات المیاه والصرف الصحي لتنفیذ المراحل األولى من المشروع 

 نمائیة لأللفیة".لما لھذه القطاعات من تأثیر كبیر في دعم تحقیق "األھداف اإل
 

 حیث العراقي برنامج تحدیث القطاع العامالدراسیة جزء من المرحلة األولى من مراحل تنفیذ  البعثةكما تشكل ھذه 
من لمساھمة في تمكین الحكومة العراقیة اتشمل المرحلة األولى إجراء مسوحات وتقییمات میدانیة ھدفھا 

  والتوصل إلى صیاغة استراتیجیة لتحدیث القطاع العام العراقي.اإلضطالع في عملیة اإلصالح والتحدیث 
برنامج الكلي لتحدیث المن مكونات  تضطلع اللجنة اإلقتصادیة واإلجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) بتنفیذ عددٍ 

تحدید نماذج الدراسیة كأحد وسائل نقل المعرفة وتبادلھا من خالل  البعثاتالقطاع العام العراقي وتضم عدداً من 
 وخبرات ناجحة إقلیمیة ودولیة آخذه بعین االعتبار التركیبة العراقیة وتنوع النسیج االجتماعي والثقافي للعراق.

 
ً مع إستراتیجیة األمم المتحدة لمساعدة العراق إن النتیجة المرجوة من ف 2011الى  2008 من لألعوام وتماشیا

ھو تعزیز اإلطار التنظیمي والمؤسسي لإلدارة الحكومیة الوطنیة والمحلیة  العراقي برنامج تحدیث القطاع العام
المخرجات  والتي یمكن الوصول إلیھا من خالل تحقیق العامة تحسین تقدیم الخدمات وذلك من أجلوعملیاتھا 

 الخمس اآلتیة:
 

واإلقلیمي وعلى تحدیث القطاعات العامة على المستوى الوطني  علىالحكومة العراقیة أكثر تمكیناً وقدرة  .1
 ؛اتمستوى المحافظ

  قدرات الخدمة المدنیة معززة للنھوض بعملیة اإلصالح والتحدیث؛  .2
  الحكومة العراقیة قادرة على تحسین نظم اإلدارة العامة؛  .3
 ؛الحكومة العراقیة وضعت خطط إلصالح القطاعات المستھدفة وتحدیثھا .4
 .مشاركةعلى الالمبني  الحكم المحليمبدأ كزیة تقدیم الخدمات طورت القطاعات المستھدفة وعززت المر .5
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 :التجربة اإلیطالیة الناجحة
 

والتطورات  2005ي أنشئ في العراق بموجب الدستور عام لذھجین اال نظرا للنظام الفیدرالي والالمركزي
 والتطبیقي االجرائيعلى الصعید  واعلى الصعید التشریعي إن كان العراق  ھاشھد لتيواالنجازات البارزة ا

إطالع ب المشاركةالمبني على  ة حول الحكم المحليیدراسالعثة البسوف تقوم فبالمقارنة مع العالم العربي، 
ً ونجاحا النماذج أكثر على لعراقیین المسؤولین ا ً وتقدما ً لنظم  تكییفا مع ظاھرة دمج مستویات السلطات ووفقا

 .مختلفة
 

المبني على  الحكم المحليبناًء على خبرة اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (االسكوا) السابقة في مجال 
ي من شأنھا التوالالمركزیة اإلداریة العراقیة  یةھیكلالناجح والنموذج اإلیطالي فھناك تشابھاً عمیقاً بین  المشاركة

 .عراقیینمسؤولین اللل قصوىأن تكون ذات فائدة 
 

خالل تنفیذ من اإلسكوا لدى  (ECRI) ھا قسم القضایا الطارئة والنزاعاتالماضیة التي سجل والنجاحاتالتجارب إن 
  لمحليإطار مشروع الالمركزیة والحكم ا ضمن(exchange and networking visit) برنامج تبادل الزیارات والتشبیك 

(C9-24) ومطابقتھا على أساس مالءمتھا  الالمركزیةموضوع  اإلقلیمي في نموذج االیطاليعلى الالختیار فقد وقع ا
 ضمنمشاركة حكم المحلي المبني على اللالمتبعة للیات ما تقدم فإن اآلوعالوة على   .للواقع والھیكلیة العراقیة

نموذج شمال ایطالیا تشكل أساساً كما ھو الحال في  لیمااإلقما بین  االتفاقیاتعلى مستوى كذلك األمر و قلیماأل
راسخاَ تماما وسوف توفر صورة ذات صلة مباشرة من المشاركة الناجحة في صنع القرار وتحدید األولویات على 

 . المستوى المحلي
 

 :على ثالثة مستویات وینظم الدستور اإلیطالي وكذلك الھیكل اإلداري الحكومة المحلیة
 

ً خمس أقالیم بالحكم الذاتي وھم: فالي داوستا وفریوليعلى مستوى األقالیم .أ فینیتسیا -: تتمتع حالیا
مزیداً من السلطة  2001ألتو أدیجي وساردینیا وصقلیة. أعطى اإلصالح الدستوري لعام -وترینتینو

الھیاكل الالمركزیة وھذا  لألقالیم. أما بالنسبة الى األقالیم الخمسة عشر األخرى فلدیھم مستوى عاٍل من
بالضبط موضع اھتمام خاص للواقع العراقي وما یتبعھ من تفویض للصالحیات على سبیل المثال بین 

 المحافظات وحكومة إقلیم كردستان.
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بشكل  الطرق والغابات والتعلیممشاریع الخاصة ب: والتي تركز في معظمھا على على مستوى المحافظات  .ب
 عام.

 
: یلبي رئیس وموظفي البلدیة احتیاجات مدینة او قریة واحدة وكذلك احتیاجات قرى  البلدیات على مستوىج. 

 .وبلدات صغیرة مجاورة
 
ً المدن الكبرى لدیھا أیضا و َ إضافی نظاما  بالبلدیة الالمركزیة للمقاطعة من الحكومة المحلیة المسماة ا

 Circoscrizione di Decentramento Comunale  فتسمى بدار البلدیة مثل روماالكبرى  بعض المدنفي .  أما 
Municipio. 

 
ً الالالمركزي  ا الحكمالحظ أنھ في ضوء ھذمن الم قد أنشأت آلیات مشاركة  ةیطالیفإن الحكومة اإل راسخ تقلیدیا

 .قویة على المستوى المحلي والذي من شأنھ أن یخدم النموذج العراقي
 

المنطقة  یةھیكلعلى المشارك طالع الوفد إل وذلك Trento ترنتو ةمیدانیة لمنطق ةزیار سوف تشمل البعثة الدراسیة
في محافظة مستقلة والعالقة مع  المشاركةموضوع الحكم المحلي المبني على في  ةجحانماذج النكذلك على الو

 .الحكومة المركزیة
 

 ً  السیاق العام للزیارة -ثانیا
 

لمسؤولین الدراسیة  الدولي للتدریب التابع لمنظمة العمل الدولیة" البعثةیستضیف "المركز بناًء على ما تقدم، 
العراق في  في إطار الشراكة التي تجمع كل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائيمدینة تورینو اإلیطالیة في عراقیین 

 العام العراقي.برنامج تحدیث القطاع إطار واللجنة اإلقتصادیة واإلجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) ضمن 
 

الدراسیة اإلصالح السیاسي والتطویر المؤسساتي بقیادة وطنیة یتم تحفیزھا من خالل نقل وتبادل  البعثةستدعم 
 التجارب الناجحة.
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 ً  األھداف المحددة -ثالثا
 

 إن األھداف المحددة للبعثة الدراسیة ھي:
 

وعلى المتبعة في إیطالیا إطالع أصحاب القرار العراقیین على النماذج الناجحة والممارسات الفضلى  •
 الحكم المحلي المبني على المشاركة؛المتبعة في موضوع لیات اآلسیاسات وال

م المحلیة على التخطیط األمثل باإلضافة الى تطویر تقدیالعراقیة تعزیز قدرة الحكومة العراقیة والسلطات  •
 الخدمات العامة على المستوى المحلي؛

وتوفیر لتقدیم  اتلبلدیلإطالع كبار المسؤولین العراقیین على البیئة المؤسسیة المالئمة والحاضنة  •
 لخدمات األساسیة والبنى التحتیة؛ا

والنھج المتبعة لتعزیز وتسھیل تقدیم النموذجیة مبادرات من الحكومة اإللكترونیة الإلقاء الضوء على  •
 الخدمات كوسیلة لتعزیز المشاركة؛

وذلك من أجل تشجیع منظومة الحكم القائم على المتبعة االستراتیجیات واآللیات تحدید وولویات األترتیب  •
 ؛المشاركة

 .اإلدارة المالیة الجیدة للحكومات المحلیة وتعزیز اإلیرادات العامة •
 

 التركیزمجاالت  -اً رابع
 

الدراسیة لعرض التجارب الناجحة ذات  البعثة الدولي للتدریب التابع لمنظمة العمل الدولیة" "المركز سوف ینفذ 
 المحاور التالیة:و الصلة مرتكزاً على المواضیع

 
 الدستور؛ وأحكاماالصالح  عملیاتبما في ذلك الحكم ة ألنظم التاریخي التطورنظرة عامة الى  .1

 
 الثنائیة واإلقلیمیة والمحلیة وكذلك على مركزیة آلیات التعاونالشمولیة والمشاركة في عملیات الحكم  .2

 ؛والنظام اإلنتخابي
 

 المناھج واالستراتیجیات المطبقة في التخطیط وتحدید أولویات تدخالت التنمیة المحلیة؛ .3
 

 مع التركیز بوجھ خاص على دور المواطنین والمجتمع المدني؛ مراقبةآلیات الرصد وال .4
 

والضروریة من میاه وصرف الصحي  العامةتوفیر الخدمات من أجل وارد األساسیة تقنیات إدارة الم .5
 وطبابة وتعلیم وخدمات إداریة الخ؛

 
ة والتخطیط المالي واإلدارة على المستوى المحلي والعالقة مع الحكومة المركزیة ینازیالموضع  .6

 ؛)(نظام التمویل اإلقلیمي والمحلي والممارسات الجیدة لإلدارة المالیة
 

اعتماد أسالیب واستراتیجیات أولیة عند تقدیم خدمات الحكومة اإللكترونیة على المستوى المحلي  .7
 لتقدیم خدمات المحسنة واستخدامھا كأداة للرصد؛

 
في مركز خدمة الجمھور وكذلك نشر معاییر  One-Stop Shop واحدة"في خطوة خدمة "المفھوم  .8

 .الجمھور لنوعیة وجودة الخدمات المقدمةالخدمات والسیاسات باإلضافة الى تقییم 
 



6 
 

ً خامس  المنھجیة -ا
 

الدراسیة بالمبدأ على المنھجیة المتبعة لنقل المعرفة من خالل تحفیز التفاعل المباشر ما بین  البعثةسوف تعتمد 
النموذج الناجح والوفد المشارك. سوف تضم المنھجیة محاضرات وعروضات عن التجارب الناجحة والدروس 

 .ى المناقشات والزیارات المیدانیةالمستفادة، إال أنھ سیتم التركیز أكثر عل
 

التي تقوم على التفاعل وبالدرجة األولى على نقل المعرفة التطبیقیة المنھجیة  ةمعتمد ةستجري البعثة الدراسی
تشمل المحاضرات والعروض ان المقترح. ویمكن للمنھجیة الناجح والنموذج  المشاركالوفد العراقي المستمر بین 

ستوجھ أساسا نحو تطبیق "منھجیة التعلم الزائر". وبالتالي سوف  ھاولكن داخل قاعات المركز الدولي للتدریب
 .قع خالل الزیارات المیدانیة من أجل تعظیم تأثیرھاافي المو والمحاضراتالعروض  تدمج

 
ً دسسا  نعقاداالتاریخ ومكان  -ا
 

 17یوم اإلثنین الموافق  وذلك یةیطالاإلتورینو المشارك إلى مدینة العراقي من المتوقع وصول الوفد 
  .2011األول/أكتوبر  تشرین 21الموافق یوم الجمعة غادر وی 2011األول/أكتوبر  تشرین
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ً سابع  الجھات المستفیدة -ا
 

 :التالیةمن الجھات الرسمیة  تستھدف الزیارة مشاركة كبار المسؤولین العراقیین
 

  على المستوى االتحادي
 وزارة الدولة لشؤون المحافظات .1
 وزارة التخطیط .2
 وزارة المالیة .3
 التابع لوزارة التخطیط لتطویر اإلداري وتقنیة المعلوماتالمركز الوطني ل .4

 
 : على المستوى اإلقلیمي

 إقلیم كردستان – وزارة التخطیط .1
 إقلیم كردستان  - واإلقتصاد وزارة المالیة .2

 
 : المحليعلى المستوى 

 بغداد ةمحافظ .1
 البصرة ةمحافظ .2
 كركوك ةمحافظ .3
 مجلس محافظة أربیل .4
 دیالى مجلس محافظة .5
 المثنىمجلس محافظة  .6
 الدیوانیة محافظةمجلس  .7
 األنبارمجلس محافظة  .8
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 ً  معلومات إضافیة – ثامنا
 

 :یرجى االتصال بــ للمزید من االستفسار
 

 السید كریستوفر بولیتیس
 المشروعمسؤول برامج/مدیر 

 (ECRI) القضایا الطارئة والنزاعات قسم
اإلقتصادیة واإلجتماعیة لغربي  األمم المتحدة لجنة
 (اإلسكوا) آسیا

 لبنان -بیروت
 961-1-978623ھاتف: 

 politis@un.org :برید الكتروني

 السید جورج جدعون
 للتنمیة تورینو كلیة مدیر مساعد

 المستدامة الحكم والتنمیة ورئیس مجموعة
  الدولیة العمل التابع لمنظمة الدولي التدریب مركز

 إیطالیا -مدینة تورینو 
 +39-011-6936512:  مباشر ھاتف

  G.Jadoun@itcilo.org برید إلكتروني:
 

 

mailto:politis@un.org
mailto:G.Jadoun@itcilo.org

