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 مســـتخلصال
 ر نظـــرا  ع اهتمـــام كبيـــرر ومثـــار بحـــث وتمحـــي االخيـــرة مو ـــ لقـــد بـــات الفســـاد فـــي الســـنوات   

ـــر كافـــةر ويعـــ القتصـــادية واالجتماعيـــة واالداريـــةفـــي منـــاحي الحيـــاة السياســـية وا هلتغلغـــ د مـــن اكب
مؤشــرات تقيــيم الدراســة تمحــورت حــول  هالمشــاكل التــي تواجــه المجتمعــاتر لــ ا فــان هــ التحــديات و 

 تنفي  االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في العراق .النجاح والمحددات والظواهر السلبية في 
ـــاهيمي لـــ دارة االســـ ـــديم عـــر  مف تراتيجية انطلقـــت الدراســـة مـــن بعـــدين اولهمـــا فكـــرف ت ـــمن تق

ا لهمــا مــن اهميــة وعمليتهـا بصــورة عامــة مـع التركيــز علــى عمليتــي التنفيـ  والرقابــة االســتراتيجة لمـ
الباحـث  هم فيـاسـتخدجـانبين الجانـا االول  عملـي ت ـمن عـد االخـرر امـا البعلى مو ـو  البحـث

   فســـادمؤشــرات النجــاح فــي تنفيـــ  االســتراتيجة الوطنيــة لمكافحــة المحـــددات و  لقيــاسقائمــة فحــ  
 دراســــة ميدانيــــة لتقيــــيم اجــــراءات تنفيــــ  االســــتراتيجة الوطنيــــة لمكافحــــة الفســــاد لــــبع   مــــن خــــ ل

وهي وزارات النفط والصناعة والمعـادن والصـحة الوزرات التي تمثل القطاعين)االنتاجي والخدمي( 
دور    والعمـــل والشـــؤون االجتماعيـــةر م  اجريـــت مقـــاب ت مـــع عشـــرة افـــراد مـــن كـــل وزارة ممـــن لهـــم 

 نجـازاالعـر  نسـا امـا الجانـا الثـاني ت ـمن  رفي تنفيـ  االسـتراتيجية الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد
الظــواهر الســلبية المشخصــة فــي االســتراتيجية  ( لمعالجــة2202ر2200ر2202للســنوات ) المئويــة

 .  الوطنية لمكافحة الفساد للوزارات المبحوثة
االدارة االســتراتيجية  فــي  عمليــة ــرورة اســتخدام  وتوصــلت الدراســة لعــدد مــن االســتنتاجات منهــا

           ر مـــــا احســـــن اســـــتخدامها ا متنفيـــــ  االســـــتراتيجية الوطنيـــــة لمكافحـــــة الفســـــاد كونهـــــا وســـــلية فعالـــــة 
       فـــي عامـــة  ةالـــى وجـــود  ـــع  بصـــور  عـــدد مـــن النتـــائي التـــي تشـــير الجانـــا الميـــداني افـــرزكمـــا 
ــــ  االســــتراتيجية الوطا اجــــراء ــــةر ت تنفي ــــوزرات المبحوث ــــي ال ــــاين  وظهــــرنيــــة لمكافحــــة الفســــاد ف تب

بــين نتــائي قائمــة الفحــ  وبــين نســا االنجــاز للحــد مــن الظــواهر الســلبية التــي زودنــا         )اخــت  (
ــــةر  ــــد ان بهــــا رســــميا مــــن الــــوزارات المبحوث ــــة كونهــــا نتــــائي قائمــــة الفحــــ ونعتق  تمثــــل       اكثــــر دق

 ي .في الواقع الميدانفع  لما هو موجود حث توصل اليها البانتائي مو وعية 
االدارة االســـتراتيجية فـــي  عمليـــةاالســـرا  بتطبيـــق  الدراســـة بمجموعـــة مـــن التوصـــيات منهـــاانتهـــت 

ــــوزرات و  ــــة لمكافحــــة الفســــادر و ــــرورة اســــتقطاا  الجهــــاتال ــــ  االســــتراتيجية الوطني ــــة بتنفي المعني
ـــاءات والخبـــرات فـــي مجـــال االدارة االســـتراتيجية  ـــى افكـــارهم المعرفيـــة أمـــن الكف جـــل الحصـــول عل

ومعتمـدة تصـلل لقيـاس  ةو ـع معـايير ومؤشـرات اداء وا ـحو ر االستفادة منهم في عملية التنفيـ و 
ـــة  ـــةالعملي ـــ  تنســـجم مـــع المعـــايير الدولي ـــة االســـتراتيجةر وتصـــميم نظـــام فعـــال للتنفي لمراجعـــة          رقاب

والرقابــة علـى تنفيــ ها بصــورة دوريــة ومســتمرة لمعرفــة وتقيـيم االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد 
                             مدى التقدم ال ف تحرزه الوزارات في  وء النتائي المخطط لها .


