
  مع العراق )OECD( منظمة التعاون االقتصادي والتطويرتعاون 
  
  
ة  30كثر من تعمل فيه أحيث  ،من نوعه اً فريد منتدىً ) OECD(منظمة التعاون االقتصادي والتنمية   تعد حكوم

  .لعولمةالمصاحبة لمواجھة التحديات االقتصادية واالجتماعية والبيئية ديمقراطية معاً بھدف 
ةقامت  دوق امج ) OECD( منظم اء برن ابإنش مال أفريقي رق األوسط وش تثمار للش  )MENA-OECD( االس

ا  ررة للمساعدة ) MENA(الذي جاء بناء على طلب دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقي ا المتك ودعواتھ
   .في مجال االستثمار، وقد انضمت العراق إلى عضوية ھذا البرنامج 

  
وفر  ة ت الل  OECDمنظم ن خ امم االً ) MENA-OECD(ج برن ن مج ات يمك ادل  الحكوم ن تب اركة م المش

ي رات ف ات الخب ة السياس اد، المتبع ات  وإيج ى الممارس ز عل ة، والتركي اكل المطروح ول للمش لى، والحل  الفض
  .بين السياسات المحلية والعالميةما التنسيق 

  
دم ب) OECD(جاء تعاون منظمة  ا مع العراق نتيجة لعدة طلبات للمساعدة تق راقھ ي الع ون ف ئولون حكومي  مس

ى  ردي باإلضافة إل راقبشكل ف ع الع دولي للعمل م اق ال ات أصبحتنوا .الميث ذه الطلب اً من ھ ) OECD( طالق
الالتعاون مع الحكومة اقادرة على  ود مكافحة  لعراقية وتقديم المساعدة في مج يم جھ تثماري وتقي اإلصالح االس

ة .الفساد ا) OECD( ومنظم تعدة للتع ة مس ة العراقي ع الحكوم تثمار، عن ون م ي مجال إصالح وتطوير االس ف
   ).2006-13(يق قانون االستثمار رقمتطبلعمل على طريق ا

  
 ً ان . إن الفوائد االقتصادية واالجتماعية لالستثمار الخاص بجميع أشكاله المحلية والعالمية معروفة عالميا سوءا أك

ي األ تثماراً ف ة اس ول المادي ماص ل أو الرأس ري، يعم اص ل الفك تثمار الخ ى االس اد عل درة االقتص يع ق توس
دخل،الخلق فرص واإلنتاجية،  ل، وينمي ال د عم ا تع تثمارات  كم ةاالس يلة العالمي رات المؤسسية  وس لنشر الخب
ً  والتقنية   .، وتشجيع االستثمار المحليمحليا

  
ة أخرىللتطوير من ناحية و فاعلةإن مثل ھذه الفوائد يمكنھا العمل كقوة  ر من ناحي ى ال ،إبادة الفق غم من روعل

ة  تثمارات عالمي ي جذب اس أن بلدان عديدة قد نجحت في تحقيق معدالت عالية في االستثمار المحلي الخاص وف
إن  أساسيكجزء  ديھم، ف ي سياسة التطوير ل ً ف ا ق أي ي تحقي نجح ف م ت دان أخرى ل ال من  بل ي مج د ف ك الفوائ تل

   .االستثمار
  

د  ن المؤك كل وم تثمار بش د االس ق فوائ يس بالضرورة أن تتحق ه ل يأن دان  آل ع البل ي جمي توى ف نفس المس أو ب
جھودھا لتقوية  أقصىالبلدان تستمر في بذل  ، فإن العامل األھم ھو أنوالقطاعات والمجتمعات المحلية، ومع ھذا

   .ومتينة لالستثمار السياسات الوطنية والمؤسسات العامة والتعاون الدولي من أجل خلق بيئة سليمة
  

ى ال بد من النظر إوانطالقاً من تاريخ العراق السابق ووضعه الحالي الفريد من نوعه،  دياتل ول التح من  والحل
ة ب ديات المرتبط د، كالتح ل األم ور طوي و منظ ى أسس لنم ة عل ة، ومبني ية وايجابي تثمارية تنافس ة اس ق بيئ خل

  .واكبة للتطور االقتصادي العالمي، وماقتصادي واسع النطاق ولمحاربة الفساد
   
راق  تعمل على تغييرحلول وال تسعى ل تتعھدال ) OECD( منظمة إن ي الع تثمارية ف ة االس الي للبيئ الوضع الح

أفضل ة استثمارية ايجابية ترتكز على ئبشكل عاجل وفوري، ولكنھا تتعھد بالتعاون مع الحكومة العراقية لبناء بي
ة  اإلطار وانسجاملعالمية، الممارسات اإلقليمية وا وانين العراقي ام للق ةالع القوانين العالمي ة ب ، باإلضافة واإلقليمي

دائم للسياسات الموجودة والمقترحة وال ،سياسة االستثمار وشفافيتھا وضوح العمل على إلى ى التقييم المنتظم وال
  .في العراق يةربيئة االستثمالل
  

الي اتجاھات طويلة األھي  توعلى الرغم من أن ھذه االتجاھا اذ خطوات مد، فإنه من الممكن في الوقت الح اتخ
و ب دماً نح ي المضي ق راق ف اعدة الع انھا مس ن ش ة م ية،عملي ة وتنافس تثمارية ايجابي ة اس ً  يئ ا ن وانطالق ذه  م ھ

تثماالخطوات  انون االس ق ق ة تطبي دأ عملي ا سوف تب ي بھ اد رالت ة الفس ود لمحارب يم الجھ ي، وتقي ن ، يالعراق مك
  :مساعدة الحكومات العراقية في المجاالت التالية) OECD( منظمةل

  
 )NIRA(إنشاء برنامج إصالح وطني في العراق  

  



ر وتناصممة خصيصاً لخلق بيئة استثمارية ايجابية مالمقاييس النظمة وألقوانين والإن ا ا أن تكون أكث ية يمكنھ فس
 ً   .، إذا ما تم وضعھا في إطار السياسات الوطنية العريضة وليس كبديل عنھانجاحا

اً يساعد المھتإن برنامج إصالح وطني قائم على اإلجماع من شأنه أن  راق محلي ي الع تثمار ف اً، مين باالس وعالمي
ا  حة لنواي ة واض د دالل ث يع ة حي ة العراقي ةالحكوم ة مالئم ق بيئ ية وخل اح والتنافس مان االنفت ذب  لض لج

ات لسياسات مع الحكومة العراقية في ھذا المجال ) OECD(ويشمل تعاون . االستثمارات تطوير ووضع أولوي
  .عامالحكومية بشكل  والممارسات في جميع القرارات والتناغماالستثمار العامة تضمن فيھا الشفافية 

  
 .إنشاء لجنة االستثمار الوطنية العراقية 

  
ه بشكل أفضلتط يمكن للحكومة العراقية اء بيق  برنامج إصالح االستثمار الوطني المتفق علي ق إنش ، عن طري

ؤ ة وكف ة ممول تثمار وطني ة اس ة ةلجن ال ومنظم كل فع اطات  .بش ھيل النش تثمار وتس جيع االس ام تش ل مھ إن جع
ة يمكن أن يكون أق متمركزة في مثل نشر المعلومات وسياسات التشجيع المتعلقة به تثمار وطني ة اس ة لجن ل تكلف

ن حيث ت اءة م ر كف اع يوفوأكث ديم انطب ليم وجذابر فرصة لتق راق س ي الع تثمار ف ي االس راغبين ف ويشمل . لل
اون  ةتع ال )OECD( منظم ذا المج ي ھ ي  ف وزراء ف س ال م مجل وير دع ات"تط رض غاي  mission" ع

statemtn ع وير لجنة االستثمار الوطنية العراقية وأھدافھا وأغراضھا، باإلضافة إلى تط ال م ھيكل تنظيمي فع
  .أوصاف وظيفية خاصة به

  
 ).2006-13(تطبيق أنظمة وقواعد قانون االستثمار العراقي رقم  

  
ة من سياسات استثمار إن وجود  تثمرين واألطراف األخرى ذات العالق م  فاعلة يعني بالضرورة تمكين المس فھ

ا باستمرار رقوانين وأنظمة االستثما تمتعيتطلب  وھذا، "قواعد اللعبة" تناد باإلضافة . بالشفافية، وتطبيقھ ى اس إل
ال، .أسس محايدة وثابتة األحكام القضائية الخاصة إلى بيل المث ى س فافية، عل ز الش ضمان حصول ب ويمكن تعزي

ديم  ق تق ات الضرورية عن طري ع المعلوم ى جمي تثمار عل ين باالس ل المھتم ة وك اريع التجاري اداتالمش  اإلرش
وانين ير ق تثمار، أو  بتفس ة االس باب وأنظم ر أس ة نش رارات التنظيمي ائية والق ام القض فافية . األحك اعد الش تس

ات ة،  والثب وانين واألنظم ق الق ي تطبي ات ف دم الثب اطر ع ف مخ ق تخفي ن طري تثمار ع ة االس ين بيئ ى تحس عل
  .تواجه المستثمرين قد وبالتالي تقليل التردد والحيرة التي

ل ذا، تقل ى ھ افة إل ك باإلض ة وذل جيع الثق ركات وتش ة الش ة مراقب ن تكلف فافية م أنھم الش تثمرين ب ة المس   بطمأن
    .بشكل عادل وأن الحكومة تمارس دورھا في تحمل المسؤولية يعاملون

في ھذا المجال دعم مجلس الوزراء والمجموعات األخرى المناسبة في تطوير ) OECD( منظمةويشمل تعاون 
د أفضل مجموعة من القوانين  ة لتحدي يلة فعال ة وس واألنظمة التي تساعد في جعل لجنة االستثمار الوطنية العراقي

  . أولويات قطاع االستثمار في العراق
  

 .تقييم محاربة الفساد 
  

ي  المقبولة دولياً في اإلدارة المسئولة لألعمال التجاريةوالمفاھيم  المبادئالسياسات الحكومية التي تعزز تساعد  ف
ة االقتصاد بشكل جذب االستثما ي تنمي مرات التي تساھم ف ذه السياساتشمل وت ،دائ ل ھ ززة  :مث ة مع وفير بيئ ت

ى  ز؛ تعزيبوضوح لالستثمار تحدد أدوار الحكومة والشركات الالحوار البناء عل ي مج اليب السلوك ف العمل  أس
م  اري؛ دع ادراتالتج ئولالخاصة  المب اري المس لوك التج اوللس ي التع اركة ف ل ن ال؛  والمش دعم العم المي ل ع

  .المسئولالتجاري 
دين القطاع العاانين الموضوعة ونزاھة القو جودةإن  ؤثرللحوكم ھما بع ي ت ة الت ة العام يبشكل أساسي  م ة  ف ثق

  .تحصيل اكتساب فوائد تطوير االستثماروقرارات المستثمرين وفي 
ه  ع ان دوم وذج  ال يوج دنم دة،  واح ة الجي ة العام ايال إالللحوكم اعد الير مع ة تس ة العام ا للحوكم ارف عليھ متع

  .عالبشكل ف القيام بدورھاالحكومات في 
راق ف ممارساتتقييم  في في ھذا المجال) OECD( منظمة ويأتي دور ة الع اد وسياسات حكوم ة الفس ي محارب

ات ع أفضل السياس ة م ة  بالمقارن ةالعالمي االت الحكوم ع وك ود جمي د جھ ة، وتوحي ن ناحي ة م ة  واإلقليمي العراقي
تر ود تيجية المحاربة الفساد مع الجھود المبذولة عالمياً وإقليميا لوضع حد للفساد من ناحية ثانية، وتصميم اس لجھ

  .محاربة الفساد في القطاعات األساسية والھامة لجذب االستثمارات


