
 

 

ًانضمامًالعراقًلالتفاقيةً:ًأولاً

 األممالعراق التفاقية  انضمامتضمن ( 7002لسنة  53)اصدر مجلس النواب العراقي القانون رقم 

 .أحكامهالالتفاقية وملتزم بتنفيذ  األطرافالعراق عضوا في الدول  أصبحالمتحدة لمكافحة الفساد، وعندها 

 

ًالعراقيينًالمشرفًعلىًتنفيذًاتفاقيةًالممًالمتحدةًلمكافحةًالفسادتشكيلًفريقًالخبراءً:ًثانيااً

التقييم الذاتي لحاجات  وإجراءالمتحدة لمكافحة الفساد  األمماتفاقية  أحكامبناءاً على متطلبات تنفيذ 

يعات والتشريعات العراقية لمعالجة الثغرات بينهما وجمع التشر أحكامهاتنفيذ االتفاقية وتحليل الفجوة بين 

 حكامألموائمتها مع  أخرىالعراقية المتعلقة بمكافحة الفساد واقتراح مشروعات قوانين جديدة وتعديل 

االتفاقية ومتابعة تنفيذها، تم تشكيل فريق خبراء عراقي برئاسة رئيس هيئة النزاهة بمشاركة جميع 

 اإلنمائيالمتحدة  األمممكتب المؤسسات الرقابية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بالتعاون مع 



(UNDP ) والجريمة المخدراتبالمتحدة المعني  األممومكتب (UNODC) عمالهأ، وباشر فريق الخبراء 

في عمله بتشكيل لجان  وما زال مستمراً ( 7002)ريخ تشكيله في عام أبعقد ورش العمل واالجتماعات من ت

 .ن ورش العملعفرعية  لتنفيذ التوصيات المنبثقة 

 :ويتكون فريق الخبراء العراقي من

 .رئيساً للفريق/ هيئة النزاهة  رئيس .1

 .ممثل عن مجلس النواب .7

 .األعلىممثل عن مجلس القضاء  .5

 . الحقوقيين واتحادممثل عن نقابة المحامين  .4

 .مجموعة من موظفي هيئة النزاهة .3

 .(UNDP) اإلنمائيالمتحدة  األمممكتب  ممثل عن .6

 .(UNODC)المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات  األمممكتب  ممثل عن .2

 .رئيس الوزراء للشؤون الرقابية مكتب منسق .8

 .مجموعة من المفتشين العموميين للوزارات .2

 .ن من ديوان الرقابة الماليةوممثل .10

 .ممثل عن البنك المركزي العراقي .11

 .لإلحصاءالجهاز المركزي / ن وزارة التخطيط عن وممثل .17

 .اإلعالمن منظمات المجتمع المدني من بينهم عن وممثل .15

 .ممثل عن الجامعات العراقية .14

 .ن عن القطاع الخاصوممثل .13

ً(0202ـ0202)إعدادًاإلستراتيجيةًالوطنيةًلمكافحةًالفسادً:ًثالثااً

الوطنيتتة  اإلستتتراتيجية إعتتدادالمتحتتدة لمكافحتتة الفستتاد تتتم  األمتتممتتن اتفاقيتتة ( 3/1)استتتناداً للمتتادة 

 :واحتوت االتي (7014ـ7010)لمكافحة الفساد للسنوات 

 رؤيةًاإلستراتيجية:ً

علتى مواكبتتة التغييتتر  اً قتتادر وفعتاالً  اً رشتتيد اً إداريت اً بنتاء مجتمتتع نزيته وشتتفاف يتتولى إدارة شتتؤونه جهتتاز)) 

 ((.ويقدم خدمات متميزة للمواطنين ويحسن إدارة الموارد

 المهمة:ً



الوطنيتتة لمكافحتتة الفستتاد باشتتراك الهيئتتات التشتتريعية والتنفيذيتتة والقضتتائية ومؤسستتات تحقيتتق الخطتتة ))

 ((.المجتمع المدني واإلعالم من خالل عمليات المعالجة والوقاية والردع

 الهدف:ً

حماية حقوق المتواطنين وتقتديم أفضتل الختدمات وتتوفير الرفاهيتة والراحتة لهتم وحمايتة المتال العتام متن ))

 ((.ع واستغالله في تحقيق الخطط المعتمدةالهدر والضيا

 الخطةًالوطنيةًلمكافحةًالفسادًهي:ً

تقوم الخطة على أساس تشخيص الظواهر السلبية وتحديد أسباب نشوئها بشكل واضح ودقيق وتحديد ما ))

ل األداء ووضع البرامج والتدابير الالزمة لمعالجتها متن ختال أوضعف في األنظمة  أوإذا كانت ظواهر فساد 

استتتخدام تكنولوجيتتا إدارة المعلومتتات واالتصتتاالت ونظتتم اإلدارة الرشتتيدة لتيستتير تنفيتتذ المهتتام واستتتغالل 

الموارد المتاحة علتى وفتق مبتادم ومعتايير الكفتاءة والفعاليتة واالقتصتادية، وتفعيتل مهتام األجهتزة المعنيتة 

دور كتتل منهتتا والتوقيتتتات الزمنيتتة بمكافحتتة الفستتاد وخاصتتة فتتي مجتتال المستتاءلة والوقايتتة والتتردع وتحديتتد 

 ((.النجازها

 ًًآلياتًتنفيذًاتفاقيةًاألممًالمتحدةًلمكافحةًالفسادًواإلستراتيجيةًالوطنيةًلمكافحةًالفساد

تال لضتمان  اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لن يكون لها أي اثر إذا لم تنفذ علتى النحتو الصتحيح والفع 

األمر الذي يتطلتب تحديتد المحتاور الرئيستية  ،تعتبر خط الشروع لمستقبل واعدالمصداقية في التنفيذ كونها 

 :اآلتية لتسهيل عملية التنفيذ وضمان تدفق الخطة عبر الجميع

الة ذات طابع وضع إطار توزيع مسؤوليات تطبيق خطط العمل وتحديد مسؤوليات تنظيم وتنسيق فع   -

 .مؤسسي

 .والتقييمتحديد آليات التنفيذ والرقابة  -

 .تحديد األولويات -

 .تحديد اإلطار الزمني للتنفيذ والتأكد من ان الخطط يتم تنفيذها ضمن السقوف الزمنية المحددة -

 .إخضاع نتائج تنفيذ الخطة للتقييم الدوري وإجراء التحديث عليها في ضوء نتائج متابعة التنفيذ -

 .تحديد الموارد والمستلزمات الالزمة للتنفيذ -

الة ومستمرة للرصد واالستعراض واإلفصاحتحديد وسا -  .ئل فع 

 تضمنتًاإلستراتيجيةًالمحاورًاآلتية:ً



الظواهر االيجابية والظواهر السلبية واإلطار التشريعي والمؤسسي ) التقييم الذاتي لبيئة العمل وشمل  .1

 (لبيئة العمل

 .أهداف اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .7

 .(7014ـ7010)ة لمكافحة الفساد للسنوات اإلطار العام للخطة الوطني .5

 .توزيع األدوار بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الفساد .4

 .تنفيذ االتفاقية واإلستراتيجيةآليات  .3

ظتتاهرة فستتاد هتتي أهتتم ظتتواهر الفستتاد المنتشتترة فتتي القطتتاع العتتام ( 70)وتضتتمنت الخطتتة التنفيذيتتة 

ومفاصل الدولة العراقية ووضعت لها المعالجات الالزمة وحددت الجهات المعنيتة بتنفيتذ المعالجتات والجهتات 

 .المعنية بمراقبة التقدم في التنفيذ

 

 

 

ً(0202-0202)تنفيذًالستراتيجيةًالوطنيةًلمكافحةًالفسادًللسنواتً:ًرابعااً

الفساد تم تكليف هيئة النزاهة باإلشراف على  من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة( 6)تنفيذاً للمادة 

تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد واإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع كافة 

 .مؤسسات المجتمع

 :تضمن تنفيذ االستراتيجية المحاور اآلتية

طط معالجة الظواهر السلبية الواردة في المتابعة الدورية لنشاطات مكاتب المفتشين العموميين في تنفيذ خ .أ 

 :مرحلتين حالياً وهيوفي هذا المجال يمكن ايجاز العمل ب، االستراتيجية

 .تحديد الظواهر السلبية التي تعمل مكاتب المفتشين العموميين على معالجتها :المرحلةًاألولى

 .وضع خطط لمعالجة الظواهر السلبية :المرحلةًالثانية

 والتثقيفحملة التوعية  .ب 

اعتمتتدت خطتتة وطنيتتة للتوعيتتة والتثقيتتف بمضتتامين اتفاقيتتة األمتتم المتحتتدة واإلستتتراتيجية الوطنيتتة   

متواطن ما ال يقتل عتن مئتة ألتف ، استهدفت الخطة لمكافحة الفساد وبيان دور المواطن في مكافحة الفساد

وقد بدأت مرحلة التنفيتذ بتكلفة قدرها حوالي مليون دوالر تتحملها األمم المتحدة  السنه لمدة سنة ونصف

 :وفصلت الخطة وفقاً للمحاور اآلتية ورش عمل وندواتوتتضمن ( 7010حزيران )في 



  ،تم تنفيذها من قبل مكتب المفتش العام في كل وزارةويخطة التوعية الخاصة بالوزارات. 

 تم تنفيذها من قبل لجنة من خبراء هيئة النزاهةويالمحافظات،  خطة التوعية الخاصة بمجالس. 

  ،تم تنفيذها من قبل منظمات المجتمع المدنيويخطة التوعية الخاصة بمنظمات المجتمع المدني. 

علىًاحكامًاتفاقيةًالممًالمتحدةًلمكافحةًالفساد:ًخامسا ًإشعارًاألمينًالعامًلألممًالمتحدةًبناءاًا

العام لألمم المتحدة بان هيئة النزاهة هي الهيئة العراقية المعنية بمساعدة الدول العربية إشعار األمين  .1

 .من االتفاقية( 6)من المادة( 5)على وضع وتنفيذ تدابير محددة لمنع الفساد طبقا للبند 

ة الخاص بقانون مكافح( 7004لسنة  25)تزويد األمين العام لألمم المتحدة بنسخة من األمر المرقم  .7

 .من االتفاقية( 75)من المادة ( 7)من البند ( د)غسل األموال عمال بنص المادة 

إشعار األمين العام لألمم المتحدة بان العراق يعد االتفاقية أساسا قانونيا للتعاون بشأن تسليم المجرمين  .5

من ( 44)ة من الماد( 6)من البند ( أ)مع سائر الدول األطراف في هذه االتفاقية طبقا لنص الفقرة 

 .االتفاقية

إشعار األمين العام لألمم المتحدة  بان هيئة النزاهة هي السلطة المركزية التي أسندت إليها  مسؤولية  .4

وصالحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذها أو إحالتها إلى السلطات المعنية لتنفيذها 

 .يةمن االتفاق( 46)من المادة ( 15)عمال بالبند 

المعني التي أطلقها البنك الدولي ومكتب األمم المتحدة ( STAR)انضمام العراق إلى مبادرة ستار .3

أموالها المسروقة المهربة إلى الخارج، بالمخدرات والجريمة لمساعدة الدول األطراف في استعادة 

المبادرة بمساعدة العراق في بناء القدرات والتدريب وتبادل المعلومات بشأن أموال العراق  العراق وطالب

 .وتقديم المشورة القانونية

عمقة إتمام تقييم العراق في ضوء أحكام اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد طبقاً ألداة التقييم الذاتي الم .6

 .التي وضعتها األمم المتحدة

المكتب اإلنمائي لألمم المتحدة ومكتب مكافحة ) ل مع المنظمة الدولية لألمم المتحدة استمرار التواص .2

 .(المخدرات والجريمة

المشاركة في مؤتمر الدول األطراف التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة في عمان وقطر  .8

 .النمساوالمشاركة في اجتماعات الدول األطراف في 

المقامةًمنًقبلًفريقًالخبراءًالعراقيين،ًبرعايةًالبرنامجًاإلنمائيًلألممًًورشًالعمل:ًسادسااً

ً(UNODC  ً&UNDPً.ً)المتحدةًوالمكتبًالمعنيًبالمخدراتًوالجريمة



المتعلقة بالتدريب على تنفيذ ( 8/1/7002ـ4)للفترة من  األردن/ أقيمت ورشة العمل األولى في عمان .1

 . اداتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس

المتعلقة بالتدريب على ( 50/4/7002ـ76)للفترة من  األردن/ أقيمت ورشة العمل الثانية في عمان .7

 األممالواردة في قائمة التقييم الذاتي التفاقية  األسئلةتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ومناقشة 

 . المتحدة لمكافحة الفساد

المتعلقة بالتدريب على تنفيذ ( 10/2/7002ـ2)للفترة من  األردن/ أقيمت ورشة العمل الثالثة في عمان .5

 .تفاقيةالمراجعة التطورات في تطبيق او اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

لتدريب المدربين على ( 7010/ 7/ 12ـ14)للفترة من  األردن/ ورشة العمل الرابعة في عمان  أقيمت .4

 .الوطنية لمكافحة الفساد اإلستراتيجيةنشر وتطبيق 

( 1/10/7010لغاية  2ـ72)الرباط للفترة من /  ورشة العمل الخامسة في المملكة المغربية أقيمت .3

المتحدة لمكافحة الفساد، وقد شارك في الورشة كل  األمملتدريب الخبراء بشأن استعراض تنفيذ اتفاقية 

العربية المتحدة،  اإلمارات،  ، جيبوتي ، فلسطين ، تونس األردن،  ، مصر ، ليبيا المغرب ، العراق)من 

 .(اليمن

لدراسة ( 7/11/7010لغالية  51/10)للفترة من  األردن/  ورشة العمل السادسة في عمان أقيمت .6

في عمان بداية عام  أقيمتمراحل التقدم في تنفيذ التوصيات التي اعتمدها الفريق في ورشتي العمل التي 

تنفيذ التوصيات السابقة  إلكمالم، وقد نتج عن تلك الورشة توصيات جديدة وأيلول من نفس العا 7002

 . وشكلت عدة لجان مشتركة لذلك

ًنتائجًورشًعملًفريقًالخبراءًالعراقيينًالمشرفًعلىًتنفيذًالتفاقية:ًسابعااً

( التوصيات االسترشادية)انبثقت من خالل ورش العمل لفريق الخبراء توصيات عامة اطلقت عليها  :أولاً

 :لتكون دليالً لتنفيذ ومتابعة تطبيق احكام االتفاقية وانسجامها مع التشريعات العراقية وعلى النحو اآلتي

مة منهجية منسقة لتلبية الدعوة إلى االستمرار في جهود وضع اإلستراتيجية الوطنية لضمان سياسات عا .1

لة بالتوافق مع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة ءمكافحة الفساد ودعم النزاهة والشفافية والمسا التزامات

 .بنتائج التقييم الذاتي المعمق األخذ اإلستراتيجيةتراعي  أنالفساد، مع ضمان 

 ألداءضرورة متابعة جهود القيام باجراء دراسة ومسح وطني شامل لمدركات الفساد وتقييم دوري ثابت   .7

نحو بناء منظومة وطنية متكاملة  قالاإلنطالحكومية، وصوالً إلى تقرير نهائي يشكل خط  األجهزة



 إشكالية لجميع من الجهات الحكومية المعن األداءيتم تبني معايير تقييم  إنلمكافحة الفساد، على 

 .من القيام بمهامها األداءنشاطاتها لتمكين الجهات المختصة بتقييم 

ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة )دعم وضمان استقاللية الجهات المعنية بمكافحة الفساد  إلىالدعوة  .5

ناء قدراتها في وب( في البنك المركزي العراقي األموالومكاتب المفتشين العموميين ومكتب مكافحة غسل 

 .مجال التنسيق والرقابة للمنظومة الوطنية لمكافحة الفساد

الجهود التي تبذلها األمم المتحدة في دعم العراق في حربه لمكافحة الفساد وخاصة البرنامج  استمرار  .4

الرامية إلى توفير المساعدة الفنية لألجهزة العراقية  (UNDP  &UNODC)المشترك مع مكتبي 

في المرحلة القادمة التوصيات  باالعتباريأخد  أنمكافحة الفساد وبناء قدراتها، والذي نرى المعنية ب

 :اآلتيةالمتخصصة 

 . العمل على تفعيل دور مجلس النواب في الرقابة  .3

العمل على فك االلتباس في تحديد صالحيات واختصاصات السلطات المحلية واإلقليمية والمركزية وتفعيل  .6

القانونية المتعلقة باخضاع أعمال ونشاطات جميع المؤسسات والهيئات الحكومية محلية كانت النصوص 

 .ت الرقابية االتحادية المختصةأم إقليمية أم مركزية إلى سلطات وصالحيات الجها

الدعوة إلى اإلسراع بتشريع قانون مكافحة الفساد وقوانين الجهات الرقابية الثالث وتشكيل المجلس  .2

المركز الوطني لتعزيز النزاهة  وإنشاءالمشترك لمكافحة الفساد وفقاً لما نص عليه قانون مكافحة الفساد 

 .ومكافحة الفساد

 .ة سياسات مكافحة الفسادتفعيل آليات إشراك المجتمع المدني في وضع وتنفيذ ورقاب .8

 .إجراء تقييم شامل ودوري لتنفيذ السياسات والخطط الوطنية لمكافحة الفساد .2

دعوة المجلس المشترك لمكافحة الفساد إلى القيام بدوره في مراقبة تطبيق سياسات مكافحة الفساد  .10

 .بشكل دائم ومستمر بالشراكة مع مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني

لجمع النصوص المتعلقة بمكافحة الفساد كافة وضمان آلية  اً ة النزاهة إلى تبني برنامجدعوة هيئ .11

لمراجعة وتقييم الصكوك القانونية والتدابير اإلدارية المتعلقة بمكافحة الفساد على أن تكون وفقاً لجدول 

 .زمني محدد

تقييم مدى استجابة العراق حول  7008مراعاة مضامين تقرير األمم المتحدة المعد في نهاية عام  .17

لمتطلبات اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، وما انتهى إليه من توصيات، ونتائج التقييم الذاتي 

 .اقية والتوصيات التي تمخضت عنهاالمعمق لحاجات تطبيق االتف



حلقات الحوار دعم هيئة النزاهة في ميدان التثقيف والتوعية بما يمكنها أن تقيم المحافل الوطنية و .15

 .والتوعية

العمل على تنقيح المناهج الدراسية بما يكفل التوعية ضد الفساد وتطوير النظام التربوي والتعليمي  .14

 .بمجمله

الدعوة إلى تزويد هيئة النزاهة بعدد إضافي من المتخصصين في جميع االختصاصات المتعلقة بمكافحة  .13

 .الفساد

ج وخطة تدريب ثابتة توسع من قاعدة التدريب لتشمل المنع دعم هيئة النزاهة فنياً إلنشاء برنام .16

 .ذلك من برامج الكترونية ومعدات تقنية يستلزموالوقاية، عالوة على تبادل المعلومات، وما 

دعوة هيئة النزاهة إلى تفعيل دورها في معاونة الدول األطراف في االتفاقية على وضع وتنفيذ تدابير  .12

 .األمم المتحدة لفساد بمساعدةمحددة لمنع ا

تشكيل فريق عمل للتنسيق مع اللجنة المعنية بدراسة مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد لتأخذ  .18

من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد على ( 2)باالعتبار المتطلبات الواردة في صلب وفقرات المادة 

رص وأن يكون االختيار والتعيين قائماً على أن يؤكد على وجوب األخذ بالشفافية واحترام مبدأ تكافؤ الف

 .مبدأ األهلية والكفاءة والتنافس سواء في الموظفين المعينين أو المنتخبين

اتخاذ ما يلزم لوضع قائمة تحديد المناصب األكثر عرضة للفساد والعمل على إفراد تدابير وقائية في  .12

 . قيةمن االتفا( 2)شأن توظيفهم عمالً بالوارد في نص المادة 

 77دعوة مجلس الوزراء إلى ممارسة دوره المنصوص عليه في قانون رواتب موظفي الدولة رقم  .70

 .لزيادة رواتب الموظفين في ضوء مستوى النمو االقتصادي والتضخم 7008 لسنة

مراعاة أن تنسق الهيئات المختلفة مع المركز الوطني لالستشارات والتطوير اإلداري، والمراكز  .71

 .فيما يخص خطط التدريب والتوعية والتثقيف بغية تعميمها على المستوى الوطنيالمتخصصة ، 

العمل على تفعيل مشاركة المجتمع المدني ليأخذ دوره في تعزيز الشفافية ودعم األجهزة المختلفة لدى  .77

 .لةءمباشرتها لدورها في مكافحة الفساد ودعم الشفافية والمسا

لتثقيف والتوعية والرقابة على عدم تعارض المصالح بالخدمات الدعوة إلى وضع آلية وطنية موحدة ل .75

مته مع نصوص ئالحكومية وما يتطلبه ذلك من مراجعة لإلطار القانوني لمنع تضارب المصالح وموا

 .ة األمم المتحدة لمكافحة الفساداتفاقي



ابة على تمويل األحزاب العمل على إعداد قانون أو قوانين تأخذ بنظر االعتبار إقرار مبدأ الشفافية والرق .74

السياسية وتمويل الحمالت االنتخابية وضمان حق الجمهور واإلعالم في اإلطالع عليها وتداولها في 

 .إطار عام يتيح حق الحصول على المعلومات

ماً مع معايير األمم المتحدة للنزاهة والشفافية ئالعمل على تطوير اإلطار القانوني لمدونات السلوك توا .73

ألجهات المعنية بالمساءلة عن مخالفة قواعد السلوك الوظيفي وبناء قدراتها وزيادة  بغية دعم

فعالياتها، مع العمل على وضع آلية وطنية للتنسيق بين تلك الوحدات فيما تطبقه من معايير للرقابة 

 .لة بدعم من هيئة النزاهة ووفقاً للتوجهات الحكومية والخطة اإلستراتيجيةءوالمسا

هيئة النزاهة في نشر برامج التوعية والتثقيف العام للموظفين والمعنيين بأهمية الدور الذي  تفعيل دور .76

 .ات المهنة في الوقاية من الفسادتلعبه مدونات السلوك وأدبي

وضع خطة لدعم وتدريب كوادر هيئة النزاهة القائمة بمباشرة نظام اإلقرار بالذمة المالية تمهيدا لوضع  .72

 .ارب المصالح على المستوى الوطنيتقارير دورية عن مدى تقدم مراقبة نظام عدم تضآلية إلصدار 

الدعوة إلى موائمة التشريعات العراقية في ضوء المعايير الدولية لألمم المتحدة مع االستفادة من  .78

 .خبرات الدول األخرى في شأن برامج حماية المخبرين والشهود والخبراء والضحايا

قانون يتبنى التشجيع على اإلخبار وتقديم المعلومات والتعاون مع الجهات القضائية و العمل على إعداد  .72

التحقيقية والرقابية ويوفر حماية جدية حقيقية للشهود والمخبرين والضحايا والخبراء، يراعى فيه 

ن وتدوي تاإلخباريااألخذ بأسس تيسير قيام الموظفين العموميين باإلخبار، وتبسيط إجراءات تلقي 

أقوال المخبرين والحيلولة دون تكرارها، وضمان حماية أكثر نجاعة لهوياتهم وألشخاصهم ولألشخاص 

عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعين االعتبار في المراحل  وثيقي الصلة بهم، وان يأخذ بامكانية

 .المناسبة من اإلجراءات الجنائية

بشأن تغيير نظرة المجتمع العراقي للمخبر، والتأكيد على  العمل على نشر برامج التوعية والتثقيف العام .50

 .جوهرية الدور الذي يلعبه في دعم جهود مكافحة الفساد

العمل على إبرام وتفعيل اتفاقيات التعاون الجنائي الثنائية والمتعددة في مجال مكافحة الفساد، والتعاون  .51

 .الدولية مع األمم المتحدة لوضع آلية وطنية للتوافق مع المعايير

التي أطلقها ( STAR- Stolen Assets Recovery)دعم جهود العراق في االستفادة من مبادرة  .57

البنك الدولي بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمساعدة الدول في استعادة 

 .االنضمام إليها 7002أموالها المسروقة المهربة للخارج التي أعلن العراق في بداية عام 



 

 

لجهودًالهيئةًفيًهذاًالمجالًفقدًشهدًعامً ً:0200واستمراراًا

 :في إطار االستجابة والتنفيذ ألحكام وبنود االتفاقية الدولية لمكافحة الفساد .0

 استمراراً للجهود التي بذلتها الهيئة في انجاز عملية التقييم الذاتي لحالة العراق  :تقييم األقران الدولي

ونتيجتتة لمتتا افرزتتته نتتتائج القرعتتة  0222حكتتام وبنتتود االتفاقيتتة الدوليتتة لمكافحتتة الفستتاد لعتتام طبقتتاً أل

الدولية لمجموعة العمل الدولية المعنية بتفعيل آلية االستعراض بخضوع دولتة العتراق ألجتراء عمليتة 

الستنة الثانيتة متن في ( األردن وماليزيا)التقييم المقارن من قبل دولتين عضوتين في االتفاقية الدولية 

، فقتد باشترت الهيئتة (من الشروط المرجعية لتفعيتل آليتة التنفيتذ 02استناداً الى الفقرة )الدورة األولى 

غترض إنجتاز عمليتة التقيتيم المقتارن لبالتواصل مع مكتب االمم المتحدة لمكافحة المختدرات والجريمتة 

من االتفاقيتة ( المعني بالتعاون الدولي)الرابع والفصل ( المعني بالتجريم وإنفاذ القانون)للفصل الثالث 

الدوليتتة، حيتتث تتتم تستتليم أجوبتتة التقيتتيم المتعلقتتة بحالتتة العتتراق للفصتتلين المتتذكورين التتى مكتتتب األمتتم 

غتترض المراجعتتة والتقيتتيم متتن قبتتل التتدولتين المتتذكورتين وذلتتك ضتتمن إطتتار ل( UNODC)المتحتتدة 

لتحديد احتياجات التدول األعضتاء متن التدعم والخبترات متن الجهود التي يبذلها مؤتمر الدول األطراف 

 .أجل ضمان التطبيق الفاعل لبنود االتفاقية

 االمتتتم المتحتتتدة  ياستتتتمرار التعتتتاون متتتع مكتبتتت(UNDP )و(UNODC ) فتتتي إقامتتتة ورش العمتتتل

التخصصية لدعم أعمال اللجان الوطنية المنبثقتة عتن التعتاون المشتترك متع مكاتتب االمتم المتحتدة فتي 

 .ستراتيجية الوطنية لمكافحة الفسادطار تنفيذ األإ

 :التدريبالدعم والتعاون في مجال  .0

 االمتتتم المتحتتتدة  ياستتتتمرار التعتتتاون متتتع مكتبتتت(UNDP )و(UNODC ) فتتتي اقامتتتة ورش العمتتتل

التخصصية من أجل دعم المنظومة التشريعية العراقية وزرع وترسيخ المفاهيم والممارستات المتعلقتة 

 .الشفافية والخضوع للمحاسبة في المجتمع العراقيبقيم النزاهة و

 االمم المتحدة  ياالتفاق والتوقيع مع مكتب(UNDP )و(UNODC ) على برامج التدريب التخصصتية

 .في مجاالت استرداد االصول والتحقيقات المالية وغيرها

/ المملكتتة المغربيتتة التتذي انعقتتد فتتي  مشتتاركة الهيئتتة فتتي فعاليتتات التتدورة الرابعتتة لمتتؤتمر التتدول األطتتراف .2

 .0200أيلول  02ـ  02مراكش للفترة من 



 ( .0202-0202)للسنوات  تراتيجية الوطنية لمكافحة الفسادتنفيذ اإلس .2

استكماالً النطالق االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفستاد وفقتاً لمتا ورد فتي محتاور الفقترة رابعتاً فقتد شتهد 

 :وعلى النحو اآلتي استمراراً للجهود السابقة فيها 0200عام 

المتابعة الدورية لنشاطات مكاتب المفتشين العموميين في تنفيذ خطط معالجة الظواهر السلبية الواردة  . أ

 :ثالث مراحل جديدة وهيوفي هذا المجال يمكن ايجاز العمل ب، في االستراتيجية

 .السلبيةوضعًمؤشراتًلقياسًالتقدمًالمحرزًفيًمعالجةًالظواهرً :المرحلةًاألولى

ًالثانية التواصل الدائم المستمر مع مكاتب المفتشين العموميين لغرض ارسال التقارير  :المرحلة

المطلوبة عن تنفيذ خطط معالجة الظواهر السلبية وفق النموذج الذي اعدته اللجنة 

 .المشرفة على تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

 .متابعة بما تم انجازهاعداد تقرير العمل على  :الثالثةالمرحلةً

 حملة التوعية والتثقيف . ب

شهد هذا العام تكثيفاً لجهود التوعية والتثقيف بمضامين اتفاقية األمم المتحدة واإلستراتيجية الوطنيتة 

( 822)لمكافحة الفساد ضمن اطار الحملة حيث بلغ عدد ورش العمل المنفذة منذ تتأريخ  بتدء الحملتة 

، كما بلتغ عتدد المتواطنين المشتاركين فتي 0202ورشة نفذت خالل عام ( 071)نها ورشة عمل كان م

 .0202اشتركوا في الورش المنفذة خالل عام  اً مواطن( 1172)منهم  اً مواطن( 20812)هذه الورش 

 نشاطات عامة . ت

شتارك فيهتا ( للعقتود الحكوميتة برمجتي الرقمتيالنظام ال)ورش متخصصة في موضوع تسع اقامة  .1

ن وموظفي العقود ومدراء تنفيذ العقود في الوزارات والجهتات غيتر المرتبطتة والعمومي نوالمفتش

 .عن اللجنة المالية في مجلس النواب ونومجالس المحافظات وممثل بوزارة

اجتماعات مع المفتشتين العمتوميين حتول تنفيتذ المهتام المناطتة بتنفيتذ خطتط معالجتة  ةخمس تنظيم .2

 .الظواهر السلبية

 المتابعات . ث

يارات لعدد من مكاتب المفتشين العموميين للتنسيق و التعاون في كيفية انجاز االعمال والتقارير ز .1

 .المطلوبة في اطار تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

القيتام بمتا تتطلبته اعمتال اللجنتة الماليتة المركزيتة لتتدقيق التقتارير الماليتة الخاصتة بتمويتل حملتتة  .2

المجتمتتتع +  مجتتتالس المحافظتتات والحكومتتتات المحليتتة+ مكتتتب مفتتتتش عتتام  36)التوعيتتة التتتى 

 .(المدني



بخصتوص البريتد العتادي  هيئتة النزاهتةالتواصل الدائم واليومي المستمر مع مكتتب معتالي رئتيس  .3

من مواضيع واالجابة  هوااللكتروني المتعلق باالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وما يتفرع عن

وتقديم المطالعتات , معالي رئيس هيئة النزاهةالسريعة على كل التوجيهات المحالة إلينا من مكتب 

والمقترحتتات وغيتتر ذلتتك ممتتا يتطلبتته العمتتل االداري اليتتومي لمكتتتب اللجنتتة المشتترفة علتتى تنفيتتذ 

 .االستراتيجة الوطنية لمكافحة الفساد

مكتتب دعتم ستيادة القتانون فتي العتراق فتي موضتوع دعتم  /روبيتة التواصل مع ممثلتي البعثتة االو .4

قدرات الهيئة في مكافحة الفساد من خالل تقديم الخبرات واالستفادة من التجارب الدولية الناجحتة 

 .في مكافحة الفساد

 . التواصل مع مختلف الجهات المعنية بتنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .5

ق والتعتاون بتين اللجنتة المشترفة علتى تنفيتذ االستتراتيجية ومكاتتب المفتشتين ليتة التنستيآتسهيل  .6

 .العموميين

 . في مواضيع مختلفة النزاهة القيام باعمال اللجان التي تشكل من قبل معالي رئيس هيئة .7

فتي نشتر ودائرة العالقات مع المنظمتات غيتر الحكوميتة التعاون مع دائرة التعليم والعالقات العامة  .8

النزاهتتة والشتتفافية ومكافحتتة الفستتاد متتن ختتالل المشتتاركة فتتي بتترامج تلفزيونيتتة واعالميتتة  ثقافتتة

 .متنوعة
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