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 مقدمة
 4102مع قرب إنطالقة عمل حكومة جمهورية العراق الجديدة وتولي إدارة شؤونها للفترة بين عامي 

، فقد حرصنا على إعداد برنامج حكومي يكون بمثابة قاعدة عمل تُبنى عليها خطط وبرامج 4102و
 الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.

ز الملفات الحكومية المختلفة التي تم توثيق عمل كل وزارة أو لقد تمكنت جميع الجهات المعنية من انجا  
جهة لمهامها والقوانين واألنظمة التي سيعمل بها الفريق الحكومي الى جانب المقترحات والتوصيات 
وأعمال اللجان المختصة التي تم اعدادها في اطار خطط عمل قصيرة ومتوسطة المدى، وسيتم تسليم 

مراسم إداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الموقر، وتعد  بعدوالملفات  السادة الوزراء المهام
  الحكومة ابناء الشعب العراقي بان االداء العام للحكومة سيكون بمثابة التزام وطني واخالقي لعملها على

 مدى السنوات االربع المقبلة .

ثوابت الوطنية وما تضمنته خطة التنمية لقد تم بناء االطار العام للحكومة على مباديء الدستور وال  
من متطلبات فضالً عن الستراتيجيات الوطنية، القطاعية والمكانية. ومع  4102-4102الوطنية الخمسية 

باعداد وتنفيذ خطة شاملة تغطي مدة مسؤولياتها الممتدة حتى عام  الحرص الشديد للحكومة على األلتزام 
دد من المحافظات التي تعرضت للهجمة األرهابية على أيدي ، إالّ أن ما آلت اليه ظروف ع4102

عصابات داعش اإلجرامية، تقتضي تبنَي خطة عمل طارئة لمعالجة تداعيات هذه الهجمة ال سيما في مجال 
معالجة مشكلة النازحين سواء لجهة تأمين متطلبات معيشتهم وفي المقدمة تأمين السكن المناسب لهم او 

ق ابنائهم في صفوف الدراسة في المراحل المختلفة ،كما يتضمن البرنامج الحكومي لتنظيم عملية التحا
 كشفًا تفصيليًا لألولويات الستراتيجية لعمل الحكومة خالل السنوات المقبلة.

أن الحكومة على اتم االستعداد لبذل جهود اسثنائية خالل الشهور الثالثة األولى العداد الخطط التفصيلية   
هداف المحددة، وهو مايستوجب بذل جهود نوعية سيقوم بها المستشارون والخبراء الى جانب لتحقيق األ

السادة أعضاء مجلس الوزراء لالتفاق على تفاصيل البرنامج الحكومي الذي سيكون مبنيا على قاعدة 
ت رصينة تؤمن مستلزمات النجاح لتطبيقها على ارض الواقع والتصدى بخطًى ثابتة لمواجهة التحديا

 المتعددة.

لتقويم اإلداء وتشخيص مواطن القوة والضعف في مسيرة عمل  وتلتزم الحكومة بوضع منهاج شفاف
الوزارات في المجاالت المختلفة وعلى مديات زمنية فصلية وسنوية في اطار رؤية جادة وقوية تعكس 

ب العراقي الكريم من حرصها الشديد على تنفيذ البرنامج الحكومي وتحقيق أهداف وتطلعات ابناء الشع
 من وحر ومزدهر.آجميع مكوناته لبناء عراق 

 وهللا ولي التوفيق      

 

 الدكتور حيدر جواد العبادي    
 رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية العراق
 4102ايلول 
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 مقدمة .0

 منطلقات إعداد الربنامج احلكومي : .4

 وهورةة العاا،  االووات  الوطنةةدستور مج .أ 

اثةقة االتفا، السةاسي تني الكتل السةاسةة املشاركة يف حكومة الوحدة  .ب 

 م4102 الوطنةة

 ة اخلمسةة االسرتاتةجةات الوطنةةخطة التنمة .ج 

 الفاص االتحدةات .3

 4102حلكومة للفصل األخري من عام تانامج ا .2

 :4102-4105تانامج احلكومة  .5

 عاجلة مشكلة النزاحرئة ملخطة العمل الطا .أ 

 ة الوطنةة االسرتاتةجةات الوطنةةتكةةف خطة التنمة .ب 

 هداف التفصةلةة )قطاعةة امكانةة(صةاغة األ .ج 

 4102-4105األالوةات االسرتاتةجةة للربنامج احلكومي املقرتح  .د 

 ه امحاةة منشآتهر: العمل على حتقةق أمن العاا، ااستقاااااًل

 ااملعةشي للمواطن ثانةًا: اإلرتقاء تاملستوى اخلدمي
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 هـ. اإلصالح احلكومي

 : تبّني منوهج ااسع لإلصالح املؤسساتياااًل

 ثانةًا: اإلسااع تإجناز تانامج اإلصالح اإلداري

 ادي ااملاليح اإلقتصثالوًا: إجناز اإلصال
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 اااًل: إعادة تأهةل الصناعات اململوكة للدالة االتحول التدرجيي حنو القطاع  

 اخلاص           

 التحتةة )كوهاتاء  نقل  إتصاالت( ثانةًا: توفري البنى
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 تعزةز دار املاأة يف اجملتمع .ه 

 العمل على تفعةل دار  منظمات اجملتمع املدني  .ا 

 ء احلكومي اتكامل األداارم األداصةاغة تاامج الاصد اتقوة .7

 )االمانة العامة جمللس الوزراء( نظام متاتعة األداء .أ 

 نظام دةوان الاقاتة املالةة .ب 

 اكزةة للمشارةع )ازارة التططةط(املتاتعة امل .ج 

 متاتعة مكاتب املفتشني العمومةنينظام  .د 

 آفا، التعاان العاتي ااإلقلةمي االدالي: .2

 مع الدالتطوةا العالقات  .أ 

ملنظمات العاتةة التعاان البّناء مع منظمات األمم املتحدة  اا أااصا  زةادة .ب 
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 حتادةة ارئاسة اجلموهورةةكومة اإلتني احل .ب 

 قضائةةحتادةة االسلطات التني احلكومة اإل .ج 

 ادةة احكومة أقلةم كادستانحتاإل تني احلكومة .د 

  احملافظات غري املاتبطة تأقلةمحتادةة ااحلكومات احمللةة يفتني احلكومة اإل .ه 

 اخلامتة:

 ألخاى لتحقةق ما ارد يف الربنامجتأكةد األداء املتمةز لكل الوزارات ااجلوهات ا -

 زام على مواصلة اجلوهد اإلستونائيتأكةد اإللت -

 

 


