نحو إستراتيجية وطنية لمواجهة الفساد وتعميم ثقافة النزاهة
توجت الجهود المبذولة من قبل هيئة النزاهة و المعهد العراقي خالل األشهر الماضية إلى إخراج مؤتمر النزاهة العلميي األول اليذ
انعقيد ييي ينييدم المنميوي ميليييا لألييا  6-5تمييو  ,2008وهيو المييؤتمر المص مي األول يييي مكايحية السايياد ارداي والميالي يييي
العرام.
اجصمع تحت مظلة هيئة النزاهة والمعهد العراقي خيير للمياا العيرام ألجيل مكايحية الساياد الماصهير ييي وإنقيا ميا يمكين إنقيا
طالما كان مرض السااد يي دويت األولى ولي يميل إليى ديجية اليي لل يال مني بيالرم ميا قييل و يقيال لين حجي الساياد ييي
العرام ,ينحو إسصراتيجية وطنية لمواجهة السااد وتعميي ققايية النزاهية قيي هيذا الميؤتمر ,لغيرض وضيع الييد لليى الجيرج ولالجي
ب حدث الطرم واقلها كلسة ويي اقمر وقت.
حضر المؤتمر لدد من اله ميا الاياسية ممثلة بويد من البرلمان العراقي ,ديوان الرقابة الماليية ,مجلي شيويا الدولية ,وكيالا
الو ايا  ,القضاة ,لمداا الكليا و ساتذتها ,منظما المجصمع المدني و ويد من الاساية األمريكية ييي العيرام ,ويجي ن ال ننايى
الحضوي ارلالمي الكثيف الذ لمل للى تغطية لمال المؤتمر خالل مدة انعقاد .
تركز
.1
.2
.3
.4

دياسة السااد ارداي والمالي يي هذا المؤتمر للى يبعة محاوي وهي:
المحوي القانوني.
المحوي االقصماد .
المحوي ارداي .
المحوي المحاسبي.

اخصير اقنا لهر بحثا من قبل ال براا يي المجاال الصي تناولها المؤتمر يي محياوي األيبعية لصكيون نيواة البحي ييي مكايحية الساياد
يي العرام ,مقامة بمعدل قالث بحوث للمحوي الواحد ,حي نوقهت مناقهة ماصسيضة خالل المؤتمر.
وال :المحوي القانوني.
نقاش المحوي القانوني العقبا الاائدة يي مجال مكايحة السااد ييي القيوانين العراقيية ,الصيي هيي قيوانين مويوقية لين النظيا الاياب
الذ طوع النظا القانوني ل دمة ممالحة وتدلي حكم  ,األمر الذ دا إلى ماخ قوة القانون يي محايبة السااد.
قد كل من د .مير كاظ  ,د .هاد حاين و د .لبد الرسول لبد الرضا من كلية القانون  /جامعة بابل ,دياسصه بعنوان (استجابة
القوانين العراقية لمتطلبات األمم المتحدة لمكافحة الفساد) يكز هذ الدياسة للى ((السااد ارداي والمالي كظاهرة لالمية
سريعة االنصهاي والصو يع لبر الحدود الدولية ا آقاي سلبية يئياية تصركز يي جميع جهزة الدولة وآقاي سلبية يقية تصو ع بين
مجمولة من الدول الصي ديكت خطوية هذ الظاهرة يبذلت المزيد من الجهود ارقليمية والعالمية والصي تحول بعضها إلى صيغة
مواقي دولية .كما ن بر ها اتساقية البلدان األمريكية لمكايحة السااد الصي الصمدتها منظمة الدول األمريكية يي  29آ اي 1996
واتساقية مكايحة السااد بين موظسي الجمالا األويبية الصي الصمدها مجل االتحاد األويبي يي  26ياي  1997واتساقية مكايحة
يشوة الموظ سين العموميين األجان يي المعامال الصجايية الدولية الصي الصمدتها منظمة الصعاون والصنمية يي الميدان االقصماد
يي  21تهرين الثاني  1997واتساقية االتحاد األيريقي لمنع السااد ومحايبص الصي الصمدها يؤساا دول وحكوما االتحاد األيريقي
يي 21تمو .2003
جميع هذ االتساقيا اتمست بالمسة ارقليمية ,يكانت حلولها محدودة الص قير يهعر المجصمع الدولي بضروية وضع الحلول مؤقرة
لالميا يكانت اتساقية األم المصحدة لمكايحة السااد لعا  2003وهي لباية لن وقيقة سجلت بعضا من تلك الحلول .لصحمل الدول
للى األخذ بها لبر تهريعاتها الوط نية الداخلية ،ومن خالل هذا البح سنحاول مصابعة موقف الصهريع العراقي من بين تلك
الصهريعا لبر لدة قوانين للوقوف للى مدا تدخل المهرع العراقي يي تنظي الحلول العالمية الصي جاا بها االتساقية لال يي
قوانين الداخلية و هل نجح يي إدياك هذ الهدف؟ وما هي يضل الوسائل والمعايير الدولية المصضمنة يي االتساقية السصيعابها
لصطوير القوانين الداخلية العراقية لمواجهة ظاهرة السااد الممصدة إقليميا ولالميا إلى العرام والممصدة لراقيا إلى العال ؟)).
مسميل مين
وتقد القاضيي يائيد احميد بدياسية تحيت لنيوان (دور المحقق فقا التحقيق ادبتقدا ا) اليذ جياا ييي ((بغيية بحي
مساصل العملية القضائية ال منى للباح ابصداا من تحديد ارطياي القيانوني لهيذا المسميل و ليك بصحدييد النظيا القيانوني اليذ يحكمي
ويضع األطر العامة لهذا النظا وحي ن موضوع البح هو لمل المحق يكيان البيد مين تحدييد كيون ن القيانون اليذ يبيين لميل
المحق هو قانون صول المحاكما الجزائية لذا يقد خممنا مقدمة البح للكال لن قيمة هذا القانون وماهية الدوي الذ يضطلع
ب يي تنظي لميل المحياك الجزائيية وبييان األحكيا ال اصية باليدلوا الجزائيية بهيكل ليا ولكيي يكيون البحي ا يائيدة للميية يقيد
اقصمرن للى كثر ارجرااا القانونية همية وهي االنصقال والمعاينية والصسصييو ونيدل ال بيراا واالسيصجوال و إ ا كيان للبحي مين
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ماية ينهدها الباح يهي شرج حكا القانون ال اصة بهذا المجال بغية الص سييف مين كاهيل المحياك الصيي باتيت وخاصية ييي اآلونية
األخيرة تنوا تحت كدا من الدلاوا قيد تسقيد تركييز قاضيي الصحقيي لين طريي حمير كايية ارجيرااا الصحقيقيية بقيراي قاضيي
الصحقي والصقليل من دوي المحق يي وقت ييصح القيانون مجياال واسيعا ميا المحقي ليلعي دويا مهميا ييي سيير ارجيرااا الصحقيقيية
وتحق مايصين للى ديجة كبيرة من األهمية هما حمر لمل قاضيي الصحقيي بيارجرااا الصيي ال يبيت بهيا ميير مميا يعنيي سيرلة
حا الدلاوا يي وقت قياسي ومن جان آخر ن تكون ارجرااا الصحقيقيية بالايرلة الصيي تصطلبهيا الحسياظ لليى األدلية والص سييف
للى كاهل المواطن ومن لك للى سبيل المثال إ ا ما ياد المهصكي تدوين قوال يان سيام العمل المصبع يي الوقت الحاضر ن يقيد
المهصكي طلبا إلى قاضي الصحقي يطل يي تدوين قوال ق تقد األويام إلى قاضي الصحقي للبت بالطل ق تيدون األقيوال مين قبيل
المحق وتقد ليقري القاضي إحضاي المهصكي ومن قي يحضير المهيصكي ميا القاضيي لصيدوين قوالي وقيد تايصغرم هيذ ارجيرااا
يصرة طويلة بينما بمراجعة الن القانوني نجد ن القانون قد حيدد جهية واحيدة لصيدوين األقيوال هيي ميا المحقي و القاضيي الصحقيي
وبالصالي يان تدوين قوال المهصكي لين يصجياو تبعيا للين إال يصيرة محيدودة ميا المحقي و ميا قاضيي الصحقيي إ ا كانيت الهيهادة
مهمة يي الجنايا كما ت الصعرض وبهكل موجز لبعض ارجرااا القانونية يي السق القانوني ومقاينة هذ اآلياا السقهية بميا هي
إلي الن القانوني لندنا كما حاولنا جاهدين إضاية بعض المعلوما و النمائح الصي ير تها خبرة اليبعض مين الكصيال ييي مجيال
الصحقي الجنائي للها تكون ا نسيع للمحققيين لنيد القييا بيارجرااا الصحقيقيية كالمعاينية واالسيصجوال والصسصييو وخالصية القيول ن
المحق قد منح صالحيا و انيطت ب مها ال الت حبياة النمو القانونية يصطل الواقع ن تنقل إلى مجال الصطبي العملي)).
قانيا :المحوي االقصماد .
قييدمت د .سييحر قييدوي ميين مركييز الماصنمييرية للدياسييا العربييية والدولييية دياسيية تحييت لنييوان (مؤسسققات المجتمققم المققدنا
وإمكانياتهققا فققا الحققد مققن الفسققاد اادار جيياا ييهييا (( إن ظيياهرة السايياد ارداي لياييت بظيياهرة حديثيية إال نهييا مييا الييت تاييص قر
باهصما كبيير للمجصمعيا الناميية واهصميا اكبير مين قبيل المجصمعيا المصقدمية و ليك لميا لهيذ الظياهرة مين آقياي وانعكاسيا خطييرة
بالنابة لماصقبل الدولة يي الجوان االقصمادية واالجصمالية والثقايية ولميا تجلبي مين خايائر ال يمكين تقيديرها بيثمن ,بيل و كثير مين
لك يان يم شعوي القائمين بإداية المنظما بغض النظر لن نوع الملكية بمحا ير وإخطاي اسصمراي هذ الظاهرة وميلهيا للصعياظ
والصساق  ,يان الجهود الصي تبذل للحد منها و تحديدها ما الت ضحلة ومصواضعة للغايية)) ,اسصرسيلت الباحثية ييي دياسيصها بيالقول ((
تعصبر مؤساا المجصمع المدني من ه الجها المعنية بمراقبة ومصابعية وتهي ي وتايجيل يية خروقيا لايير العملييا ارداييية
يييي جميييع مؤساييا الدوليية بحك ي دويهييا الرقييابي والصه يمييي وألنهييا تاييصطيع ميين خييالل هييذا الييدوي ن تمنييع وتحييد ميين حيياال
االنحراف لن األهداف المرسيومة وتجعيل لمليية الصقيوي والمكايحية لهيذ اآليية تجير ب سيلول منطقيي بعييدار لين الصهيهير والهيدي
والضياع .ومني نايص ل كيذلك إن تحقيي األهيداف المرجيوة للحيد مين الساياد ارداي يي تي مين خيالل الصمياد مؤسايا المجصميع
المدني السصراتيجيا مديوسة رشالة يوج المواطنة والمحاسبة وإلزا المؤساا بضروية إلادة هيكلة إداياتها واسصحداث آلييا
الكهف لن حاال السااد ارداي والصماد الصكنولوجييا المصطيوية الصيي يمكين ن تاياه ييي اليص ل مين الكثيير مين حياال الساياد
ارداي )).
قد ا.د يحيى النجاي دياسة بعنوان (اآلثار ادقتصقادةة للفسقاد ادقتصقاد ) حيي جياا ييهيا ((مهميا تعيدد مكونيا الساياد و سيباب
يان نصائج تم يي ولاا واحد إال وهو الهيدي االقصمياد للميوايد الماديية والماليية للمجصميع .وان لهيذا الهيدي آقياي مباشيرة وميير
مباشرة .ياآلقاي المباشرة تصمثل بالهدي والغير مباشرة تصمثل بال اائر االقصمادية المحصملة الصي كان من الممكن الحمول لليها لين
طري اسصغالل المبالغ الصي ت هديها .يالمبيالغ المهيدية بايب الساياد ليو تي اسيصثمايها يايصؤد إليى إنساقيا اسيصهالكية مصصابعية
تؤد بدويها إلى خل دخول مصراكمة تمل إليى ميا يزييد لين  4ميرا مين حجي المبيالغ المايصثمرة و ليك بصي قير المضيالف ,
وتؤد إلى خل دخول كثر و يادة يي الناتج إ ا ما خذنا بنظر االلصباي تحسيز ارنسام االسصهالكي للطل االسيصثماي لمواجهية
الطل االسصهالكي ,وبالصالي يصزايد االسصثماي مما ي ل المزيد من الدخول والناتج ويرييع مين معيدال النميو االقصمياد  ,حيي
إن معيدال النمييو االقصميياد تعصبير انعكاسييار لمقييداي ارنصيياج المصيدي (الصييديقا العينييية ) ميين القطاليا االقصمييادية الصييي ت خييذ
بدويها ماايار تمالديار إ ا ما توير لها الموايد المالية الكايية السصغالل الموايد المادية اسصغالالر مين شي ن ن يزييد تليك
الصييديقا  ,إال ن مبييالغ الصهييرل الضييريبي (مييثالر) بقيييت خييايج الاييلطة المالييية وخييايج ال طيية االقصمييادية وبالصييالي ل ي يصايينى
الحمول لليى تليك الصراكميا الداخليية ,بيل يمكين القيول إن تليك الصراكميا الداخليية المحصملية هيي بمثابية خاياية لحقيت باليدخل
القومي ,إ ن هرول مبلغ  184مليون ديناي (مثالر) من ارنسام القيومي تيؤد إليى خاياية ييي اليدخل القيومي تسيوم ليك المبليغ
لصمييل إلييى حييوالي  802.293مليييون دوالي ,وان جييزاار ميين هييذا المبلييغ والمقييدي بحييوالي  2.293مليييون دوالي هييو ويييرة نقدييية
حملت نصيجة لالسصثمايا المولدة ,وهذ الويرة الانوية ييي حالية ت طيطهيا سصمي ييي دييع لجلية الصنميية االقصميادية ,ليذا يمكين
توقع حمول تلكؤ وتباطؤ يي الصنمية االقصمادية نصيجة السااد االقصماد سواا بهكل تهريي و تهيرل ضيريبي و تهيرل جمركيي
و مو تجاي وصنالي و تبييض موال و شكل آخر من شكال السااد)).

2

قالثا :المحوي ارداي .
تقد جواد كاظ شحاقة المدي الماالد يي المعهد الصقني – الكوية بدياسة (تقوةم األداء مدخل فاعل فا منظومة النزاهة
ومكافحة الفساد اادار والمالا فا العراق) والصي يكز للى(( جاا إلالن دولة يئي و ياا العرام بالصباي لا  2008لاما
النطالم الحرل الواسعة للى ظاهرة السااد ،وهذا ينعو األمل يي وضع الحد النصهاي هذ الظاهرة المرضية الصي بد منذ
منصمف الثمانينا ألسبال لدة ي تي يي مقدمصها ،تداليا الحرل العراقية اريرانية لا  1980وانعكاساتها يي الداخل العراقي
اقصماديا واجصماليا ،وا داد هذ الظاهرة بعد احصالل العرام للكويت وما يايقها من سرقا حكومية منظمة ،وما نصج لن الغزو
العراقي من لقوبا اقصمادية يرضها مجل األمن الدولي للى العرام والصي لريت بالحماي ،وهذا ما ديع النظا الحاك للبح
والعمل لالتسام للى قوانين واليا الحماي االقصماد من خالل ديع الرشاوا الكبيرة وميرها من شكال إيااد القائمين
والمصعاونين للى الحماي خايجيا وإقليميا ودوليا ،وانعكا هذا اريااد يي الداخل العراقي من خالل القائمين للي بارضاية إلى
اآلقاي الكبيرة الصي تركها الحماي للى الهع العراقي وخموصا الطبقة المصوسطة ولد قديته للى تلبية مصطلباته الحياتية مما
ديع الكثير منه إلى البح لن وسائل خرا مالبا هي ياسدة.
وبعد سقوط النظا الحاك يي  / 9نياان  2003 /وانهياي كيان الدولة العراقية ،سالد قوا االحصالل ممثلة بحاكمها بول بري ،
الذ كد الصقايير الدولية وهيئة النزاهة العامة للى حج السااد المالي وارداي الكبير الذ يايقها ،للى تمالد ماصويا
السااد يي العرام ،وقد يهلت الحكوما المصعاقبة يي كبح جماج هذا السااد المنصهر ،بل وشايكت يي حيانا .
إن السرضية تقو للى ن السااد ارداي والمالي منصهر بهكل واسع ومرضي يي العرام ،وال توجد يؤية مصكاملة وإيادة ياللة
لمواجهص  .هدف الدياسة تقدي يؤية يضل لمكايحة السااد ،وتموي بناا منظومة للنزاهة يي العرام تركز للى لملية تقوي األداا
الماصمرة.
يمسهو السااد و نوال منصهر يي العرام ،وقد لرف البح السااد ب ن (( سلوك منحرف لإلناان ماصغال الالطة و المالحيا
و القديا الصي لدي منسردا و مع آخرين ( لمابة ) لصحقي ممالح خاصة ،ب و به و آلخرين ،مادية ،و معنوية ،خروجا لن
القوالد والمعايير ،القانونية واردايية واألخالقية ،المصس لليها وطنيا و لالميا)).
ويقول الباح  ,ينصهر يي العرام كل نواع السااد سواا كان إداييا و ماليا و سياسيا و اجصماليا ،لرضيا و منصظما و شامال,
وتواج لملية النزاهة ومكايحة السااد يي العرام لدة مهاكل وتحديا  ،منها :
أود .ضعف اريادة الاياسية العامة يي مواجهصها السااد ألسبال لدة همها الصعم الحزبي .
ثانيا .للى الرم من وجود اريادة الهعبية لمكايحة السااد  ،يان هناك تقبل شعبي واجصمالي للساسدين .
ثالثا .للى الرم من وجود اريادة الدسصويية والقانونية لمكايحة السااد ،يان ال لل القانوني واضحا يي مواجهة السااد مثل المادة
 136ل .
رابعا .ايتباك الرؤية العراقية سواا حول مسهو السااد و المؤساا الصي تواجه ووسائل تنظيمها يي مكايحص .
خامسا .ضعف اآلليا المصبعة يي مكايحة السااد ،وضروية البح لن آليا ياللة.
ووضع الباح يؤية مقصرحة لمنظومة النزاهة ومكايحة السااد ،تصضمن لدة مداخل منها:
 -1المدخل الاياسي واريادة العامة ،ويص لك بصبني موقف سياسي لا تدلم إيادة شعبية يي تعزيز النزاهة ومكايحة
السااد ولزل قوة و حزال سياسي يحق لمل المسادين ويلبا قوبا سياسيا و ب ن يؤقر للى الممالحة الوطنية،
والصعامل مع هذ القوا الاياسية إلالميا لسضحها .
 -2المدخل الدسصوي والقانوني ،إ يج ن تمدي القوانين الضرويية لصاهل لمل مؤساا النزاهة ومكايحة السااد وإ الة
المعوقا مثل المادة  136ل من قانون العقوبا  ،ويج ن تصا قوانين مكايحة السااد بالمرامة والهدة ،ولد شمول
المحكومين يي قضايا السااد بالعسو ،بعد ضمان محاكمة لادلة وح الدياع واالسصئناف.
 -3المدخل الصثقيسي والصعليمي ،وتظهر هميص يي الصعريف ب طوية السااد وإضراي للى الدولة والمجصمع ،وضروية
توظيف ارلال يي نهر ققاية النزاهة ،كذلك توظيف موقف المؤساة الدينية الصي تاصنكر السااد وتحرم  ،وان إقراي هيئة
النزاهة العامة بالسهل يي هذا المدخل يعصبر بداية صحيحة لوضع برامج يعالة يي هذا المجال.
 -4مدخل المؤساا الساللة ،وتعني مؤساا هيئة النزاهة العامة ومكات المسصو العا يي الو ايا  ،وديوان الرقابة
المالية ،وقد نجحت هذ المؤساا يي بعض نهاطها ويهلت يي األمل ألسبال لدة اتية تصعل بكسااة ونزاهة العاملين
يي بعض هذ المؤساا وايصقادها حيانا آلليا واضحة ياللة ،و سبال موضولية تصعل بض امة حج السااد يي
العرام ،والضعف القانوني حيانا خرا ،يضال لن الضغوط الاياسية والحكومية ويقصرج الباح جمع هذ المؤساا
يي هيكل واحد بعنوان ( المجل األللى للنزاهة ومكايحة السااد ) مثال ،ويكون لهذا المجل الصباي معنو وقانوني
ما يوم القانون ،وان تعمل هذ المؤساا للى قالدة
مكايئ لمجل القضاا األللى ،لكي ال تكون جهة ما و ش
(الهبهة ) وتحك بــ ( الدليل ).
 -5المدخل ارداي وتقوي األداا وهو المدخل األه واألكثر ياللية يي منظومة النزاهة ،و لك الن الهيكل الحكومي
بمنظمات ومؤساات يمثل الجا األكبر يي الدولة العراقية الذ تجر يي النابة األلظ السااد ارداي والمالي ،وهو ما
يعي هذ المنظما الحكومية من تحقي هدايها بكسااة لالية ،ولذا تقع لليها ابصداا بمنظمة مجل الو ياا وانصهاا
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ب صغر منظمة حكومية ،الماؤولية األكبر يي مكايحة السااد ،بااللصماد للى لملية تقوي داا ـــ تعصمد مؤشرا ومعايير
للمية ـــ ماصمرة سنويا وخالل الانة ،لمراقبة ومصابعة مدا تحقي المنظمة الحكومية ألهدايها بكسااة.
ن الرؤية الصي اقصرحها البح من خالل هذ المداخل ال ماة قد تكون ياللة ريجاد منظومة مصكاملة للنزاهة ومكايحة السااد ،إ ا
توير لها اريادة الاياسية والحكومية ،ولن كلسصها المادية تضاهي تكلسة السااد وصلت ألكثر من  80ملياي دوالي)).
رابعا :المحور المحاسبا.
قييد د .جبيياي الكعبييي الصديياييي يييي كلييية الرايييدين الجامعيية دياسيية بعنييوان (شققفافية اليققرةبة و فققاق تطبيقهققا فققا الهي ققة العامققة
لليرا ب) ,حي تناول ييها الصلكؤ الحاصيل ييي الصحمييل الضيريبي للمكلسيين وليزوف امليبه مين إخضياع نسايه بهيكل طيولي
للضريبية ,ييقول (( تواج الهيئة العامة للضرائ تحديا لديدة يي تطبي مسهو الهسايية حي يصطل الوصول إليهيا العدييد مين
ارجرااا اردايية والقانونية والمالية .إن يادة القوانين الضريبية وتنوع الضوابط وااللماما جياا نصيجية لزييادة ليداد المكلسيين
وتنوع األنهطة الضريبية ،مما ضالف األلباا للى الالطة المالية يي إيجاد الابل الكسيلة لزييادة وليي المكلسيين بالضيريبة و ييادة
كسااة الم من يي إجراا لملية الصحاس الضريبي .وبما ن الهيسايية تصطلي مين الهيئية العامية للضيرائ اريمياج لين كيل ميا مين
شان يادة الولي الضريبي للمكلسين وتحقي الرقابة للى لملياتها من ارطراف الداخلية وال ايجية ،يإنها من جهية خيرا تصطلي
إيماج المكلف لن جميع الدخول الصي حمل لليها خالل سنة تحق الدخل وبالصالي يان هنياك مايؤوليا مصبادلية للهيئية والمكلسيين
للييى الاييواا يييي تطبي ي هييذا المسهييو وال يمكيين يبييط هييذا المسهييو بجهيية واحييدة يقييط .إن ضييعف نظ ي المعلومييا وااللصميياد للييى
األسالي اليدوية يي العمل الضريبي جعل هناك صعوبة يي تقدي المعلوميا ييي الوقيت المناسي وبجهيد وكلسية اقيل مميا لياد سيلبا
للى إجيرااا الصحاسي الضيريبي حيي مين خيالل المعايهية العمليية ييي الهيئية ويرولهيا تبيين ن كثير المكلسيين وبعيض ميوظسي
الالطة المالية ال يعلمون بالصغيرا الصي تحمل للى القوانين ،الضوابط وااللماما الضريبية)).
بعد هذا العرض الموجز لبعض البحوث المشاركة فا المؤتمر ,خلص المؤتمر إلى التوصيات التالية:
لقد هيئة النزاهة والمعهد العراقي المؤتمر العلمي األول تحت شعاي نحو إسصراتيجية وطنية لمواجهة السااد وتعمي ققايية النزاهية
يومي الابت واألحد الموايقين  6/5تمو  2008للى قالة قرطبة يندم المنموي ميليا وبواقع يبيع جلايا تي خاللهيا مناقهية اقنيا
لهير بحثيا ر مقاييمة لليى يبعية محيياوي (المحيوي القيانوني  ،المحاسيبي  ،االقصمياد  ،ارداي ) وبعيد مناقهييا ماصسيضية للبحييوث
المقدمة من قبل ساتذة م صمين يوصي المؤتمر باآلتي:
 .1منح المحق العدلي سلطة لممايسة المالحيا الصي منحها إيا القيانون وتعزييز دوي وتطيوير إمكانياتي العلميية والعمليية
واسص دا وسائل الصقد الصقني يي العمل الصحقيقي بما يضمن للى ماصويا المالحقة الساللة للمسادين .
 .2العمل للى توحييد القواليد وارجيرااا والصوجيهيا الناييذة ييي العيرام ومراجعصهيا بضيوا الصطيويا الدوليية ييي مجيال
تعليما المناقما والصوج نحو تبايطها لضمان الساللية والارلة يي إقراي مهاييع األلماي والبناا.
 .3ا لصوج نحو تهريع قيانون موحيد للعقيود وتجني وضيع نميو يضساضية تحصميل جمييع وجي الصسايير والص وييل وتعطيي
مبريار للسه ال اطئ يي إجرااا المناقمة.
 .4العمل للى تطبي اتساقية األم المصحدة لمكايحة السااد ومبادئ ارلالنا وطرم العمل يي إطاي الجهيود الدوليية المبذولية
لمكايحة نهطة الجريمة المنظمة.
 .5تنمية وتطوير العالقا الثنائية و الجمالية ميع الهيئيا والمؤسايا الدوليية المهصمية بجهيود مكايحية الساياد بكيل إشيكالها
ونهر قي النزاهة والهسايية.
 .6قيا مؤساا الدولة بصديي وتطوير العاملين يي مجاال االقصماد الرقميي واقصمياد المعريية والمعلوماتيية بغيية اميصالك
ال برا الال مة للحد من السااد .
 .7ضروية تضاير الجهود للدل الاياسي وارداي لنهر ققاية النزاهة والهسايية.
 .8بناا نظا حوكمية العملييا بمنظيوي إسيصراتيجي بم صليف مجياال العميل مين حيي هياكلهيا ونظمهيا الرقابيية بغيية تعزييز
الهسايية والحد من السااد ارداي والمالي.
 .9العمل للى إلادة هيكلية الجها الرقابي من خالل تباع نظا لصقوي األداا يضيع بنظير االلصبياي األجيود واأليضيل واألدم
يي انجا العمل وبما يحق ارصالج ويعم النزاهة والهسايية يي العمل.
 .10الص كيد للى تضيمين المنياهج الصربويية مواضييع تاياه ييي نهير ققايية النزاهية وحسيا الميال العيا لين طريي إسيصراتيجية
طويلة المدا لصحقي الوالا واالنصماا الوظيسي بين السرد والدولة.
 .11اسييصثماي القييي األخالقييية والدينييية لصعزيييز ققاييية النزاهيية والهييسايية وارصييالج باسييص دا الييوا ع الييديني واألخالقييي لكهييف
سلبيا السااد.
 .12االهصما المباشر باخصيياي الق ييادا ارداييية القيادية لليى إداية مييادين العميل مين خيالل معيايير دقيقية تايصند لليى الكسيااة
والمهنية بما ياالد للى تعزيز الهسايية يي العمل.
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 .13تسعيل تطبي الهسايية يي العمل المالي والمحاسبي للحد من آقاي لمليا السااد.
 .14الصماد المعايير المحاسبية والصدقيقية الدولية بصقيي داا مجل المعايير المحاسبية والرقابية العراقية.
 .15توحيد جوان الاياسا المحاسبية والمالية بهكل دقي لضمان تحقي اريماج والهسايية الصي هي صمي الحوكمة.
 .16ممايسة مؤساا المجصمع المدني الرقابة الهعبية للى العمل الحكومي مما يااه يي لملية الصنمية وارصالج ارداي .
 .17اسصقاللية إدايا المؤساا الحكومية من الضغوط ال ايجية والصمياد األسي الجييدة المصوايقية كجاني مهي لصكيوين قيوة
ياللة للنزاهة والهسايية.
 .18تعزيز يوج االنصماا للعاملين يي كاية نواع المؤساا الحكومية والصبياي ققايية المؤسايا الحكوميية هيي انعكيا لثقايية
العاملين وبالديجة الصي يقلل من اللجوا إلى السااد.
 .19الصركيييز للييى يييادة الييدويا الصدييبييية وويش العمييل يييي كاييية قطالييا الدوليية وبإشييراف ومصابعيية دوائيير المسييصو العييا
الهادية لنهر النزاهة والهسايية.
بعد ن انصهى المؤتمر من لمال  ,و ع للى البحوث السائزة المكايئا النقدية الصهجيعية ,حي شايك المعهد العراقيي بصكيري يبعية
بحوث م صاية من قبل شايكت يي المؤتمر وهي:
 .1اسصجابة القوانين العراقية لمصطلبا اتساقية األم المصحدة لمكايحة السااد.
 .2مؤساا المجصمع المدني وإمكانياتها يي الحد من السااد ارداي .
 .3السااد المالي وارداي .
 .4شسايية الضريبة وآيام تطبيقها يي الهيئة العامة للضرائ .
إن الطري نحو لرام نزي و خالي من السااد طويل وشائك ,إال ن مايرة األلف ميل تبد ب طوة واحدة.

المعهد العراقي  -يلول 2008
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