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 ...اصحاب المعالي والسعادة 
 

 ....السيدات والسادة 
 

 ...السالم عليكم 
ضمكا , اسمحوا لي ابتداءاً ان اتقدم بالشكك  الزيلكل لحكو كب لن كان الشكقيف للحوكاوة وضك م ال كيا ب 

علككح نسكك   و كا حككب الوسككاد  ياهككب اتقككدم بالشككك  والتقككدل  للسككادة  ككي الشككنكب الع بيككب لتعيلككي ال
والشككك   وصككول لكككل  كك  سككاهم  ككي عقككد هكك ا , واختيككامهم لموعككوعات وو ككاؤف المكك تم   الت ظككيم

 .الم تم  وانزانه 
 ...دات والسادة يالس
 

 . ن زاً أهم الخطوات المتخ ة , اسمحوا ان استع ض  زهودات  كا حب الوساد  ي الع اق 
وبعكككد   ا شكككات ,  2002لسككك ب  55سكككتقلب أنشكككئر بكككا    م كككم  هيئكككب ال ياهكككب   سسكككب مسكككميب  

 تواضكد, 2022لسك ب  00تكم ا ك ام  كانون هيئكب ال ياهكب الزدلكد م كم ,  ستوي ب بمزلس ال واب 
المساهمب  ي   ع الوساد و كا حكب واعتمكاد ))المادة الثالثب   ه علح وظيوتب المع يب ال ؤيسيب وهي 

عكك  ي لككف  مامسككتها للمهككام الككوامدة (( لككح يميككع المسككتولات الشككوا يب  ككي اداملككب لكك ون الحكككم ع
  -:عم  المادة والتي لمك  تقسيمها الح ص وي  

 
  -:الوساؤل القانونيب وهي /  الص ف ا ول

 .التحقيف  ي   الا الوساد بواسطب  حققيها و ف انكام القواني  ال ا  ة  .2

 .قيف  يها  تابعب   الا الوساد التي  لقوم  حققو الهيئب بالتح .2

 .اعداد  ش وعات  واني  تساهم  ي مدع الوساد و كا حتب  .0

 .اليام المس ولي  با  صاح ع  ذ مهم الماليب  .2

 .اصدام  دونات سلوك تت م   عالي  و واعد السلوك ا خال ي  ي الوظيوب العا ب  .5

  -:تخولل الهيئب  ي أي عمل لساهم  ي  كا حب الوساد والو الب   ه بش يي  هما  .6

 .ن لكون العمل ع وملاً ا . أ
 .ان لكون  اعالً و  اسناً لتحقيف اهداف الهيئب  . ب
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- :الوساؤل ا عال يب والت بولب والتثقيويب /  الص ف الثاني
 .ت ميب  قا ب ال ياهب والشوا يب والخ وع للمساؤلب  .2
 .تعيلي  قا ب السلوك ا خال ي  ي القطاعي  العام والخاص  .2

 
 ككككي الميككككدان الو كككاؤي  كككك  خككككالل اصككككدام نتايككككات  ه حمككككود واتخطكككعمو كككاً  ككككئن الهيئككككب خطككككر 

و طنوعكككات و زكككالت واعكككداد بككك ا و تلويلونيكككب وت كككمي  الم كككاهو الدماسكككيب  كككي التعلكككيم الت بكككوي 
والتعليم العالي  ي الزا عكات والمكدماا الع ا يكب بموكاهيم ال ياهكب والشكوا يب بالتعكاون والت سكيف  كع 

ضمككا انهككا اخكك ت بيككد القطككاع الخككاص و  ظمككات المزتمككع المككدني   وزامتككي الت بيككب والتعلككيم العككالي
الهيئكب علكح ، ضمكا ان ا بن ا و تساهم  كي   كع الوسكاد و كا حتكب م اضهبمها ها    خالل الللقيام 

ضمكككا انهكككا الككك ضر   ظمكككات , ولكككع اعكككداد  كككدونات السكككلوك ا خال كككي خاصكككب بالقطكككاع الخكككاص 
المزتمككع علككح ال حككو الكك ي ل سككزم  ككع  ككاومد  وتثقيككف المزتمككع المككدني  ككي تعيلككي  وهككوم ال ياهككب
 .بئتوا يب ا  م المتحدة لمكا حب الوساد 

  -:وألن  انون الهيئب الزدلد استحدث  الث دواؤ  عا ب يدلدة تتمثل 
وتهكككدف الكككح التكككدملع وعكككمان تعلكككيم  سكككتم   -:  ا ضادلميكككب الع ا يكككب لمكا حكككب الوسكككاد .2

ضمكككا ان , ا كككب ال ياهكككب والشكككوا يب والخ كككوع للمحاسكككنب لككككوادم ا يهكككية ال  ابيكككب ونشككك   ق
ت ظكيم تشكككيل ا ضادلميككب و ها هككا و وسككاؤلها ويك ق ادامتهككا والشككهادات التككي تم حهككا تككم 

 كك   نككل الهيئككب وأودع لككدو  زلككس لككومو الدولككب  هتوصككيل ذلككع بمسككودة نظككام تككم اعككداد
انزيتكه ا ضادلميكب انهكا عقكدت واب ز  كا ,     نل  زلس الوزماء  بانتظام ا  امهللم ايعب و 

التعكككككاون الكككككدولي )دومة تدملنيكككككب و ككككك  ابككككك ز الكككككدومات هكككككي دومة ( 211)دومات تدملنيكككككب 
تعاون  ع وزامة التعليم العالي والنحك     ض اتضما و عر ا ضادلميب ( واست داد ا صول

 كككي  ضمككا تقككوم ا ضادلميككب بت ظككيم  عاليككات ونشككايات  ت وعككه, العلمككي لتنككادل الخنكك ات 
 .  زال التدملع والتعليم 

تتولح ه ة الداؤ ة اعكداد النحكوث والدماسكات نكول الوسكاد  -:داؤ ة النحوث والدماسات  .2
و ياسككه وا ككامه واسككنابه ويكك ق   عككه و كا حتككب و ككد ر هكك ه الككداؤ ة الكثيكك   كك  النحككوث 

 .والدماسات تمك ر الهيئب    ابتكام ي ق  كا حب الوساد 

وتولكككر هككك ة الكككداؤ ة اعكككداد  اعكككدة بيانكككات ويمكككع المعلو كككات عككك   - :داؤككك ة ا سكككت داد  .0
, المه بكب الكح الخكام  (  حصكالت الوسكاد)المتهمي  المطلكوبي  للهيئكب واسكت داد ا  كوال 

 لككف اسككت داد لخككه المتهمككي  ( 55)وتمك ككر الككداؤ ة  كك  اعككداد  لوككات اسككت داد بعككدد
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لمعلو ككات  ككع الزهككات ال ظيكك ة  كك  ضنككام المسكك ولي  وهككي عاضوككب علككح تنككادل ا المطلككوبي 
خككام  العككك اق  كك  خكككالل الت سكككيف والتواصككل عككك  ا  كككوال الع ا يككب والمتهمكككي  المطلكككوبي  

 .لدلهم 

 .و ي الميدان ال دعي استطاعر الهيئب  النقب المتهمي  المطلوبي  لدلها بق الا  ساد 
 م كام وا نصكاؤيات    خالل ا المالنقاتتوصيل لتلع  2022التق ل  الس وي لعام  ت م و د 
. 
 
 
 

 ه التكككي اضتسكككنتها  كككي هككك ا الميكككدان و ككك    ظكككوم اليكككب العمكككل  قكككد صككك ور ان الهيئكككب وبحككككم الخنككك
  -:الق الا الح ص وي  

 ( الوساد الكني  )الق الا المهمب  . أ
 ( ذات المنالغ الصغي ة )الق الا ال لوة و ا ختالا وتزاوز ندود الوظيويب وا همال  . ب

 ك  المحققكي  ذوي  صكب ك  خكالل  ك ق  خت المهمكب للتعا كل  كي   كالا الوسكاد  قد تصدت الهيئكب
 نلكغ الوسكاد او   صكع ووظيوكب  ناتزب ا ا بال ظ  الكح يسكا بالكواءة والخن ة واهميب تلع الق الا 

او  كك    ظككوم اهميككب وخطككومة القطككاع الكك ي (  كك  ضنككام المككوظوي  ) ي لمككب  سككاد بامتكابككهالمشككتنه 
دم خككد ات علككح قككبئمتكابككب ي لمككب  سككاد ضقطككاع الكك وأ والطا ككب أو أي  طككاع ل لعمككل  يككه المشككتنه
 .تماا  ع الزمهوم 

  ظكككوم   كككي ا كككا الصككك ف الثكككاني  كككئن الهيئكككب وان ضانكككر تصكككدت للتعكككايي  كككع و كككاؤع هككك ا الصككك ف 
ت عككم  اولولاتهككا علككح الزانككع الو ككاؤي نيكك  لكككلر و  كك  عككام ي المالنقككب القانونيككب ا  انهككا مضكك

غ  ككب علميككات  كا حككب ال لككوة نيكك  لخصككر الم ككاه  السككلنيب  ككي دواؤكك  وتشكككيالت 2020
الدولكككب و  هكككا ظكككاه ة ال لكككوة وتولككككر اعكككداد  عكككالي  ل صكككد و كا حككككب تلكككع الظكككاه ة و ككك  خككككالل 

ظاه ة ال لوة  ي دواؤ  الدولكب وا تك اح  اعدتها الهيئب لقياا  ستولات توشياستطالعات وأستنيان 
 . المعالزات لها 

)  2022وعلكككح صكككعيد ا صكككاح ضنكككام المسككك ولي  لككك  مهم الماليكككب  قكككد تسكككلمر الهيئكككب  كككي عكككام 
تق ل  ع  ضشف ال  م الماليب واسكتزاب  عظكم ضنكام المكوظوي  لمتطلنكات ا  صكاح عك  (  1066

، ضمككا تولككر الهيئككب   ا نككب  2022السكك وي لعككام ال  ككب الماليككب وعلككح ال حككو الموصككل  ككي التق لكك  
ومصككد الت ككخم المكككالي واليلككادات الحاصكككلب  ككي الككدخل لكككنعو ضنككام المكككوظوي  وتتككولح ايككك اءات 
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التحقيقيككب  عهككم لنيككان  صككادم  شكك وعيب و انونيككب ذلككع الت ككخم أو اليلككادة ، وبهكك ا ا يككام اعككدت 
ؤحككب السككلوك الككوظيوي ت ككم ر تعككدلالت الهيئككب  سككودة  ؤحككب ضشككف الكك  م الماليككب  ككع  سككودة  

ولطككوم ا داء  ككي مصككد و  ا نككب ضشككو ات الكك  م   علككح  عمككول بككه  ككي الو ككر الحاعكك  بمككا لحسكك
 .علح تلع ال  م أالماليب واليلادات التي تط  

 
 قككد  2022هككي  ككي عككام توت  2020وعلككح صككعيد اسككت اتيزيب  كا حككب الوسككاد التككي ا كك ت عككام 

الوساد  كي ضا كب  سكتولاته تئسيسكاً  لموايهبا له و وصلب ودليل عمل لت م ر ا ست اتيزيب خطب 
,  ككك  اتوا يكككب ا  كككم المتحكككدة لمكا حكككب الوسكككاد ( 5) ككك  المكككادة( ا)علكككح  ايكككاء بئنككككام الوقككك ه 

  -: حاوم اساسيب  ( امبعب)والست اتيزيب تهدف الح الحد    ظواه  الوساد    خالل 
 .و قا يب  هيب و اليه واداملب وم ابيب و يميولمثل ب اء   ظو ب تش لع: الو الب  .2
 .مة علح تحقيف اي اءات مدع  اعله ب اء   ظو ب  انونيب وتحقيقيب و  اؤيب  اد:ال دع  .2

 .خلف ينهب وي يب واسعب تشت ك  يها ضل ا يهية ال سميب والشعنيب  .0

يقيب أي  ككك  الحلقكككات السياسكككيب والتشككك لعيب والت سككك, ا صكككالح  ككك  ا علكككح الكككح ا سكككول  .2
 .الت وي له  التداءاً    القيادة العليا نيو ً الح ادنا المستولات

لغالككب نيسككان  كك  هكك ا العككام لمككك  انزككاز  2020و كك  خككالل نظكك ة الككح  ككاتم انزككازة  كك  عككام 
  -:  انل اساسيب وهي  (بخمسب)  انل  اتم انزازة 

 .وعع خطأ لمعالزب الظواه  السلنيب : الم نلب ا ولح 
تحدلكككد الظكككواه  السكككلنيب التكككي تعمكككل  كاتكككع الموتشكككيي  العمكككو يي  علكككح  -:ثانيكككب الم نلكككب ال
  عالزتها 

 .وعع   ل ات لقياا التقدم المح ز  ي  عالزب الظواه  السلنيب  -:الم نلب الثالثب 
 .التواصل الداؤم المستم   ع  كاتع الموتشيي  العمو يي   -:الم نلب ال ابعب 

ب للخطكوات والم انكل المتقكدم ذض هكا لنيكان اواصك  للتقكدم المحك ز  تابعك -:الم نلب الخا سكب 
 .توصيات المقت نات و المسم و اهيب الصعوبات والتحدلات    خالل 

 
و ك  ,    خالل  ا انزي تعكف الهيئب  ي الو ر الحاع  الح اي اء   ايعب وتقيكيم لمكا انزكي 

 .الم  ل ان ل زي التقييم  ي الق لع العايل 
  علككح صككعيد اتوا يككب ا  ككم المتحككدة لمكا حككب الوسككاد  طعككر الهيئككب  -:لي النعككد الككدو

لككككوياً  ككككي اسككككتكمال ب ككككاء الم ظمككككب القانونيككككب والم سسككككاتيب وتن ككككي التككككدابي  وانكككككام 
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الموعككككوع اذ ان التقككككامل    ككككي هكككك او  استسككككيغ ا سككككهاب                 , ا توا يككككب 
لتيا كات الكوامدة  كي ا توا يكب سكتع ض ا   الموصلب ع  يهود الهيئكب علكح صكعيد ت ويك

لككككك  اود ا لككككامة الككككح ان العكككك اق خ ككككع للم ايعككككب , علككككح المو ككككع ال سككككمي للهيئككككب 
ت ويكك ي لالسككتع اض نيككي  والمككاليييل  واعككدت  سككودة  كك   نككل الخنكك اء ا مدوالتقيككيم 

وبئنتظكككام ,  ككك  ا توا يكككب ( الثالككك  وال ابكككع )بشكككئن تقيكككيم العككك اق بخصكككوص الوصكككلي  
وككك ان  ككك  اعككككداد المسكككودة ال هاؤيكككب لتق لكككك  الم ايعكككب والككك ي سي شكككك  علكككح المو ككككع ال

ضما ان الع اق سيقوم بزانكع سولسك ا بئسكتع اض ض كدا بخصكوص , ني للهيئب  و ا لكت
 .   ا توا يب  ي الق لع العايل(الثال  وال ابع )الوصلي  

 
التحككدلات القانونيككب المتمثلككب ب ت،  علككح المحلككي تتمثككل التحككدلاوا ككا بشككئن التحككدلات والمعو ككات 

بعدم استكمال ا  ام  سودات القواني  ذات الصلب  ي  يكدان  كا حكب الوسكاد وبئنتظكام اسكتكمال 
 و ك  هك ه التحكدلات, عليها    الزهكات المختصكب  باي اءات تش لع القواني  المقت نب والمصاد 

ة ال  ابيكب   ككالً عك  عكعف الزانككع عكدم اضتمكال الن ككاء الم سسكي لاليهكية السككاندة  لاليهكي ال كاً 
و ك  التحككدلات ال كاً التقكايع والتككداخل وعكدم وعكوح ال  لككب , التوعكوي لكنعو  طاعككات المزتمكع 

 .بي  السلطات التش لعيب والت وي لب وال  ابيب 
وا ا التحدلات علح الصعيد الدولي  يتمثل بعدم ويود ت سيف واتصال بي  ايهكية  كا حكب الوسكاد 

المعلو ككات علككح ا لككخاص وا  ككوال  ككي الككدول المع يككب   ككالً عكك  ا خككتالف  ككي بشككئن تنككادل 
ا نظمكب القانونيكب  ككي الكدول  مككا لصكعع  كك  تن كي  نككادمات اسكت داد ا صككول وا لكخاص وه الككع 

 .  عو ات اخ و    زال ل ض ها 
ول ا  ليميكب و ي الختام ا د ان الور ع الب السيدات والسكادة بكئن الهيئكب ويهكر دعكوات الكح الكد

ا ول )لح ككوم المتلقككح الكك ي سككيعقد بنغككداد  ككي بدالككب الشككه  المقنككل ولت ككاول المكك تم   حككومل  
تحدلد نقكا  اتصكال /الثاني ()تقييم ا ست اتيزيات الوي يب لمكا حب الوساد  ي النلدان ا  ليميب /
 لككككخاص المشككككتنه ت سككككيف لتنككككادل المعلو ككككات بككككي  ا يهككككية ال ظيكككك ة بشككككئن ا  ككككوال المه بككككب واو 

 مثلككي الككدول  كك  السككادة  و ككي هكك ا المكك تم  اميككو,  ( بئمتكككابهم يكك اؤم  سككاد  ككي الككدول المع يككب 
 .وتئضيد  شامضتكم  ن ن ومضم ستغ ي  واعيع الم تم   الشقيقه ايابب الدعوة

ايككدد لككك ي  تحانككب هكك ة الو صككب والككك  السككادة  ككي الشككنكب الع بيككب لتعيلككي ال ياهككب و كا حككب 
 .واهلل المو ف  الم تم لوساد علح نس  الت ظيم واتم ح ال زاح له ا ا
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