
 ألتباعها من قبل الحكومة العراقية –خطوات الحل لمواجهة الفساد 

ين بناء المؤسسات التي تحارب الفساد أمر بالغ األهمية، مكافحة الفساد العام يتطلب إرادة سياسية، والمسؤؤولية المتؤتركة، والعمؤل ال ؤاد بؤ

 قادة األحزاب المنتخبة ديمقراطيا, هذه أول خطوة يمكن أعتمادها كبناء للمرحلة العملية )إن تم تبنيها من قبل التركاء(. 

واقؤ  البلؤد,  ضؤمنخطوات عملية فؤي لؤل تؤوتر وأنهؤام للمنلومؤة األقت ؤادية والخدميؤة بأستيراتي ية مثالية لمحاربة الفساد لبناء برنامج ب

يتحتم على الحكومة العراقية الحاليؤة تبنؤي مسؤار بؤديل بخطؤوات مدروسؤة بعلميؤة وبثبؤات للتعامؤل مؤ  ملؤد الفسؤاد األداري والسياسؤي فؤي 

  -العراق:

  -ج واألستيراتي ية على أساس مراحل أو مسارات تعمل بتكل متوازي:يبنى هذا البرنام

فؤي  أعادة بناء المنلومة األدارية العليا للموؤسسات األقت ادية والخدمية تامالً أدارة المحافلات ومفا ل الدولة بمختلد قطاعاتها. البؤدء

مرحلؤة األبقؤاء علؤى معؤدألت األنتؤاا فؤي الموؤسسؤات التؤي تعتبؤر  الموؤسسات المنت ة )النفط, الت ارة, النقل, ......( كخطوة أول لضمان

 بتكل يضمن العمل بأستيراتي ية واضحة غير م حوبة بالفساد.  أنتا ية وم در لمدخوألت الدولة

ة المهمؤة أعادة النلر في القطاعات الغير منت ة والتي تتكل عبء علؤى ميزانيؤة الدولؤة, الؤتخل  مؤن األدارات الفاتؤلة لموؤسسؤات الدولؤ

وتعتبؤر بوابؤات نافؤذة  –وأعادة النلر في اسلوب األدارة وأنلمتؤ,,  هؤذه الموؤسسؤات تنهؤم المنلومؤة األداريؤة للحكومؤة وللدولؤة العراقيؤة 

 للفساد والهدر باألموال العامة.  

خت ؤؤة ألدارة هؤؤذه الموؤسسؤؤات بؤؤدأً ي ؤؤب إن نراعؤؤي فيهؤؤا أعلؤؤى در ؤؤات األنتقاييؤؤة فؤؤي أختيؤؤار األدارات الم –هؤذه الخطؤؤوة )أعؤؤادة البنؤؤاء( 

 بالدر ات العاليا نزوألً للدر ات األدارية اآلخرى )وكالء وزارات, مدراء عاميين, مستتاريين(. 

 حسن األختيار بأعتماد المهنية والخبرة والتخ  .  م  بمعنى أعتماد مبدأ الدماء ال ديدة لهذه المرحلة 

بمعنؤى أدخؤال التكنلو يؤا الحديثؤة فؤي متابعؤة ومراقبؤة النلؤام الحسؤابي لموؤسسؤات الدولؤة  –أدخؤال منلومؤة حسؤابية متطؤورة فؤي التؤدقي  

 العاملة كافة. 

بتكل يتاليم م  حا ة البلؤد وسؤوق العمؤل  –تحديث نلم التعاقد واألدارة لموؤسسات الدولة, من خالل تحديث أساليب العمل وأحالة العقود 

التركات العالمية بمستويات عالية, وهذا لن يح ل مؤالم يؤتم األسؤتعانة بوكؤاألت دوليؤة متخ  ؤة فؤي والعقود العالمية وكيفية التعامل م  

 األدارة تعمل على تأسيس برامج داعمة للعمل األداري لموؤسسات الدولة. 

ألت واألرقام واألح اييات إلى أن النهج الذي أتبعت, هيية النزاهة وعمل ل نة النزاهة في البرلمان, مؤنهج أخفؤ  فؤي تحقيؤ  تتير كل الدأل

عمؤل هؤذه  –أهداف, المعلنة في تح ؤيم الفسؤاد علؤى األقؤل وع ؤز عؤن تحقيؤ  تنميؤة اقت ؤادية مسؤتقرة. وعمليؤة أ ؤالص أداري وأقت ؤادي 

يؤؤر إ ؤؤالص تؤؤكلي لؤؤاهري ق ؤؤير األمؤؤد لكونؤؤ, أل يعؤؤالج المسؤؤببات ويكتفؤؤي فقؤؤط بمحاكؤؤاة المفؤؤؤردات الموؤسسؤؤات أل يمكؤؤن أعتبؤؤاره غ

 والعوارض.والمرحلة الحالية حساسة وخطيرة أل تحتمل التق ير والخطأ وأل تسمح بالتعثر والتخبط وتعاقب على األخفاقات. 

ادة بنؤاء هؤذا التأسؤيس علؤى أسؤاس مرحلؤي متؤوازن فؤي عملؤ,, )النزاهؤة( وغيرهؤا, وأعؤ موؤسسات ول ؤان وايرعلي, ي ب تقلي  أتساع د

 مدعوماً, بهيية قضايية منف لة تأخذ على عاتقها التحقي  وأتخاذ األ راءات العقابية الالزمة . 

 –المتوقعة(  الوقاية )من  عمليات الفساد –التحقي   -:على أساس ثالث محاور )أقسام( – أعادة بناء منلومة العمل في هيية مكافحة الفساد

التؤؤركات  لتمكؤؤينالمسؤؤاعدة العمليؤؤة المتؤؤورة والتثقيؤؤد الم تمعؤؤي )علؤؤى المسؤؤتوى العؤؤام للم تمؤؤ  والموؤسسؤؤات العاملؤؤة مؤؤن خؤؤالل بؤؤرامج 

الفساد( . هذا العمل ي ب أن ي احب, قسم مهم في عمل هييؤة مكافحؤة الفسؤاد وهؤي وحؤدة  التي تقاوم واإل راءات إلدخال نلم والمؤسسات

 التهود, والمهام الخا ة للمالحقات القانونية.  حماية
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