ملتقى استراتيجيات مكافحة الفساد
عمان – االردن للفترة من 2007/7/17-15
ديباجة
تعد الرقابة والمساءلة والشفافية من اهم الراما ا التمق تقم
عليهمما الديمقراةيممة الحدي ممة .اممما ااهمما تعممد مممن اه م ع ا ممر
الدولممة القاا ايممة التممق تعتمممد ال ظمما الممديمقراةق  .وااسممجاما
مع ذلك فقد بادر المعهمد العراقمق بالتعماون ممع هي مة ال ااهمة
العامة فق العمرا والجمعيمة اللب اايمة لتعايما الشمفافية المى
عقد ملتقى أستراتيجيات مكافحمة الفسماد فمق عممان – االردن
للفترة من  .2007 /7 / 17 – 15وت خمل الملتقمى م اقشمة
المع قات والمشاال التق ت اجه م ظ ممة مكافحمة الفسماد فمق
العرا وبعد م اقشات ومحاضرات ت اولم جملمة ممن االمم ر
االساسمممممممية م هممممممما ال ظممممممما القممممممماا اق واالدار والممممممممالق
وأسممممتراتيجيات مكافحممممة الفسمممماد فقممممد خممممرع المجتمعمممم ن
بالت يات االتية -:

اوال :الت

يات العامة

 )1اصالح النظام القانوني العراقيي لتيئال م ي
الوض الدسئوري الجديد في العراق .
يييص فيييي النظييير فيييي
 )2انشييياح ة ميييص ئي
قضايا الفساد في القطاع العام والياص .
)3

تشري قانون خاص لغستل اال وال .

 )4تشييييري قييييانون خيييياص بئمويييييل اال يييي ا
و نظمات المجئم المدني االخرى .
 )5الئوصتص باالنضمام الى االتفاقتيات المئعققيص
بم افةييص الفسيياد وخاصييص اتفاقتييص اال ييم المئةييد
لم افةص الفساد .
 )6تنمتيص العالقييات ي المنظمييات الدولتييص ات
العالقص بم افةص الفساد وترستخ الشفافتص وغستل
اال ييييوال .وخاصييييص نظمييييص الشييييفافتص الدولتييييص

والمشييار ص فييي اييود الدن ي الييدولي فييي جييال
افةص الفساد .
 )7تنمتييييييص قييييييدرات و اييييييارات المييييييو فتت
العمو تت العقمتص واالداريص والفنتص .
)8

انشاح

اتب خد ات المواطنت -:

خالل انشاح ئب ئي ص في ئابعيص
ول
انجاز عيا الت الميواطنت الرسيمتص ات العالقيص
بيييوزار وا يييد او ايييد وزارات لمنييي االت يييال
المداشر بت المو ف الميئص والمواط .
)9

تفعتل شروع الة و ص االل ئرونتص .

 )11تنمتص ثقافص الن اهص والشفافتص والمسياحلص فيي
المجئمييي ييي خيييالل وسيييا ل االايييالم الميئقفيييص
والمناهج الئربويص .
 )11اصالح نظام الرواتب واال ور بميا يضيم
تييا ريمييص وال قييص لقمو ييف العييام يي االخ ي
بنظر االائدار نسدص الئضيم السنويص .

ثاايا  :الت

يات الخا ة

 )1ضمان تاديص الاتئص واسئقاللاا وابعادهيا اي
ال رااات الستاستص والمةاص ات .
 )2إقيييرار شيييروع قيييانون هتئيييص الن اهيييص الجدييييد
لتةييل ةييل اال يير رقييم  ) 55لسيينص 2114
ال ادر ا سقطص اال ئالف المؤقئص .
 )3تشري قانون خاص ول ريص الوصول الى
المعقو ات .
 )4اايياد النظيير بيياال ر رقييم  )57لسيينص 2114
اليييياص بم اتيييب المفئشيييتت العميييو تت فيييي
الييوزارات العراقتييص لئع ي ي العالقييص الئ ا قتييص
بت اال ا الرقابتص الميئقفص.
 )5توفتر الةمايص القانونتص المناسدص لمنئسدي هتئص
الن اهيييص و اتيييب المفئشيييتت العميييو تت بميييا
يضم قدرتام اقيى اداح وا دياتام دون تيردد
او خييييوف يييي انئقييييام وي السييييقطص والنفييييو

والمئامت بقضايا الفساد و ل
ال تديص.

ي اليدااوي

 )6تييدريب نئسييدي هتئييص الن اهييص داخييل وخييار
العييييراق اقييييى ا ييييدر اسييييالتب وا ييييراحات
افةص الفساد وتشدت ام ي الاتئيات الوطنتيص
النظتر .
 )7تع ي دور الوقايص واالصالح في جال اميل
هتئيييييص الن اهيييييص بيييييالئوازن ييييي اال يييييراحات
الئةقتقتص .
 )8تشييييجت المييييواطنتت اديييييا و عنويييييا اقييييى
االخدار ا قضايا الفساد .
 )9تشيييجت دور الضيييغ والرقابيييص الشيييعدتص ييي
خالل نظمات المجئم المدني واالاالم .
 )11ادخيييييال اال اييييي الفنتيييييص الةديثيييييص الياصيييييص
بال شييف والئةييري فييي اامييال هتئييص الن اهييص
العا ص .

 )11يجييب ان ي ييون االت ييال بييالي السيياخ
قدييييل المييييواطنتت جانتييييا وادخييييال اال ايييي
الةديثص في اسئقدال الش اوي واألخدارات.

ي

 )12االسراع في انشاح ا اديمتص الن اهيص والشيفافتص
الئي ترتد باتئص الن اهص .

ان اائميياد هي ت الئوصييتات ستسييااد وال شي اقييى
تع يي دولييص القييانون واسييئقاللتص هتئييص الن اهييص فييي
العيييراق  .وهييي ت المناقشيييات والئوصيييتات سيييوف
تسااد اقى الئةضتر لقمقئقتات المقدقص الئيي تدناهيا
المعايييد العراقيييي والمئعققيييص بم افةيييص الفسييياد فيييي
العراق.

