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 ( منيجية البحث) 

 : بحثعنكاف ال

 ( بحقكؽ االنساف اثر الفساد عمى التمتع)

 :  بحثىدؼ ال

،  ) الفساد االدارم التعرؼ عمى .3  . (الصكر ، االسباب ، االنكاعالتعريؼ ،المفيـك

 التعرؼ عمى كاقع الفساد االدارم في العراؽ. .4

 .ة حقكؽ االنساف لمحد منوبحقكؽ االنساف كدكر كزار اثر الفساد االدارم عمى التمتع التعرؼ عمى  .5

 -كأىميتو:مشكمة البحث 

البمػػػداف كعمػػػى ادخػػػص الػػػدكؿ الناميػػػة حيػػػث تكاجػػػو التػػػي  الفسػػػاد اردارم مػػػف الظػػػكاىر الخطيػػػرة ةتعػػػد ظػػػاىر 

عمميػػػػة البنػػػػاي كالتنميػػػػة ا كتعيػػػػؽ كاسػػػػتقرارى اكحياتيػػػػ اتيػػػػدد امنيػػػػ ك أخػػػػذت تنخػػػػر فػػػػي جسػػػػـ مجتمعاتيػػػػا

عمػػػػػى كالقػػػػػدرة الماليػػػػػة كارداريػػػػػة كبالتػػػػػالي عجػػػػػز الدكلػػػػػة  تػػػػػدمير االقتصػػػػػاد تػػػػػؤدم الػػػػػىاالقتصػػػػػادية كالتػػػػػي 

 أعمار كبناي البنى التحتيو الالزمة لنمكىا .  مكاجية تحديات أعمار أك إعادة

مػػػػيف كاتفقػػػػت ا راي اىتمػػػػاـ الكثيػػػػر مػػػػف البػػػػاحثيف كالميت Corruption) القػػػػت ىػػػػذه المشػػػػكمة )الفسػػػػادك 

ي الغػػػرض منػػػو تطكيػػػؽ المشػػػكمة كعالجيػػػا مػػػف خػػػالؿ ػمؤسسػػػ عمػػػى ضػػػركرة كضػػػع كت سػػػيس إطػػػار عمػػػؿ

بكػػػؿ صػػػكره كمظػػػاىره كفػػػي كافػػػة مجػػػاالت الحيػػػاة لتعجيػػػؿ عمميػػػة  خطػػػكات جديػػػو كمحػػػدده كمكافحػػػة الفسػػػاد

الفسػػػػاد اردارم كالمػػػػالي مػػػػدير فػػػػرع الجنػػػػكب لييلػػػػة النزاىػػػػة العامػػػػة إلػػػػى إف كقػػػػد أشػػػػار  التنميػػػػة االقتصػػػػادية

 القػػػرف عشػػػػرينياتأصػػػابت الجيػػػاز اردارم فػػػي العػػػراؽ منػػػذ نشػػػ ة الدكلػػػة العراقيػػػة فػػػي بدايػػػة  ظػػػاىره قديمػػػة

االحػػػػػتالؿ  . ككػػػػػاف التغيػػػػػر بالنظػػػػػاـ السياسػػػػػي كدخػػػػػكؿ قػػػػػكات :8;3الماضػػػػػي كاسػػػػػتفحمت بعػػػػػد انقػػػػػالب 

مكضػػػع استبشػػػار مػػػف  حريػػػة تامػػػةكخػػػكض عمميػػػة االنتخابػػػات بطريقػػػة ديمقراطيػػػة ك  4225ادجنبيػػػة عػػػاـ 
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كعػػػدـ العدالػػػة فػػػي تكزيػػػع الثػػػركات  قبػػػؿ المػػػكاطنيف لتغييػػػر معػػػالـ الظمػػػـ كاليػػػدر كالتبػػػذير ل مػػػكاؿ العامػػػة

الميتمػػػػيف كالبػػػػاحثيف ضػػػػركرة إعػػػػداد  ىب كحصػػػػار داـ لعقػػػػكد ، ليػػػػذا كػػػػاف عمػػػػالعامػػػػة بعػػػػد معانػػػػاة حػػػػرك 

لي فػػػػي العػػػػراؽ كتحديػػػػد مسػػػػببات ىػػػػذه الظػػػػاىرة كاقػػػػع ظػػػػاىرة الفسػػػػاد اردارم كالمػػػػاعػػػػف  الدراسػػػػات كالبحػػػػكث

ذا العقػػػػػد ، ككضػػػػػع السػػػػػبؿ كالخطػػػػػكات فػػػػػي ىػػػػػكالعناصػػػػػر الرليسػػػػػية التػػػػػي أدت إلػػػػػى بركزىػػػػػا بشػػػػػكؿ كاضػػػػػ  

 . الناجعة لمحد منو كمعالجتو ب سرع كقت
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  :المقدمة 

الفسػػػاد فعػػػؿ محػػػـر كجريمػػػة نكػػػراي كفعػػػؿ سػػػيي ، كىػػػك ظػػػاىرة عالميػػػة كمسػػػتمرة عرفتيػػػا المجتمعػػػات كافػػػة 

فػػػي كػػػؿ العصػػػكر ، النيػػػا ال تخػػػص مجتمعػػػان بذاتػػػو أك مرحمػػػة تاريخيػػػة بعينيػػػا ، فقػػػد ثبػػػت أف حجػػػـ الظػػػاىرة 

تصػػػػارع قػػػػيـ نزعػػػة شػػػػريرة آخػػػذ فػػػػي التفػػػػاقـ الػػػى درجػػػػة ا اصػػػػبحت تيػػػػدد مجتمعػػػات كثيػػػػرة باالنييػػػػار ، فيػػػػك 

الخيػػػػػر فػػػػػي االنسػػػػػاف فػػػػػي كػػػػػؿ زمػػػػػاف كمكػػػػػاف بغػػػػػض النظػػػػػر عػػػػػف طبيعػػػػػة النظػػػػػاـ السياسػػػػػي كاالجتمػػػػػاعي 

كاالقتصػػػػػادم ، فيػػػػػك ال يسػػػػػتثني مجتمعػػػػػان فاضػػػػػالن اك ايػػػػػر فاضػػػػػؿ ،كال نظامػػػػػان ديمقراطيػػػػػان اك دكتاتكريػػػػػان ، كال 

كبػػػت تطكرىػػػا ، ككمػػػا أف لكػػػؿ نظامػػػان ليبراليػػػان اك شػػػمكليان فيػػػك ظػػػاىرة بػػػدأت بظيػػػكر المجتمعػػػات البشػػػرية ككا

مجتمػػػع مقكماتػػػو فػػػ ف لمفسػػػاد أسػػػبابو كصػػػكره نتيجػػػة عػػػدة عكامػػػؿ تتعمػػػؽ بالطبيعػػػة البشػػػرية كتتػػػ ثر بػػػالقيـ 

عكر باالنتمػػػػػاي لمػػػػػكطف ، كاالكضػػػػػاع السياسػػػػػية كاالخػػػػػالؽ كالعػػػػػادات السػػػػػالدة فػػػػػي المجتمػػػػػع ، كمػػػػػدل الشػػػػػ

   كاالقتصادية ، اضافة لبعض الصفات الشخصية .

فالفسػػػػاد مكجػػػػكد فػػػػي كػػػػؿ مكػػػػاف فػػػػي البمػػػػداف الصػػػػناعية كالفقيػػػػرة كفػػػػي الشػػػػماؿ كالجنػػػػكب كفػػػػي الشػػػػرؽ ك 

الغػػػرب ، كقػػػد رسػػػـ تقريػػػر الفسػػػاد العػػػالمي صػػػكرة باعثػػػة لمتشػػػاـؤ ، ففػػػي كػػػؿ مكػػػاف يبػػػدك الفسػػػاد شػػػيلان ال 

نيػػػػا كانػػػػت يمكػػػػف استلصػػػػاؿ شػػػػ فتو ، كأف كجػػػػكد ظػػػػاىرة الفسػػػػاد كانتشػػػػارىا عمػػػػى النطػػػػاؽ العػػػػالمي اليعنػػػػي ا

مكضػػػػػع اىتمػػػػػػاـ مػػػػػػف جانػػػػػػب المؤسسػػػػػػات الدكليػػػػػػة اك انيػػػػػػا سػػػػػػعت فػػػػػػي الماضػػػػػػي بجديػػػػػػة الػػػػػػى تحميميػػػػػػا 

المجتمػػػع الػػػدكلي كلفتػػػرة طكيمػػػة كتشخيصػػػيا كالعمػػػؿ عمػػػى تقصػػػي اسػػػبابيا كبحػػػث سػػػبؿ عالجيػػػا ، فقػػػد ظػػػؿ 

يعتبػػػػػر أف كػػػػػؿ مػػػػػايتعمؽ بنظػػػػػاـ الحكػػػػػـ كظػػػػػاىرة الفسػػػػػاد شػػػػػ ف داخمػػػػػي بحيػػػػػث اليجػػػػػكز لمػػػػػدكؿ االخػػػػػرل اك 

لممؤسسػػػات الدكليػػػة اف تقتػػػرب منػػػو اك تحػػػاكؿ اقحػػػاـ نفسػػػيا فيػػػو ، كاذا كانػػػت االمػػػكر تبػػػدك ا ف كك نيػػػا قػػػد 

تغيػػػػرت جػػػػذريان ، بعػػػػد أف اصػػػػبحت ظػػػػاىرة الفسػػػػاد تتصػػػػدر جػػػػدكؿ اعمػػػػاؿ العديػػػػد مػػػػف المؤسسػػػػات الدكليػػػػة 

سػػػػيمت الحككميػػػػة كايػػػػر الحككميػػػػة ، فػػػػ ف  ىػػػػذا التحػػػػكؿ لػػػػـ يحػػػػدث فجػػػػ ة بػػػػيف عشػػػػية كضػػػػحاىا ، فقػػػػد ا

عكامػػػؿ كثيػػػرة بعضػػػيا يعػػػكد الػػػى مػػػا قبػػػؿ نيايػػػة الحػػػرب البػػػاردة فػػػي تييلػػػة الظػػػركؼ الماللمػػػة كانضػػػاجيا ليػػػذا 
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باشػػػكالو كصػػػكره المختمفػػػة منػػػذ سػػػنيف راؽ كغيػػػره مػػػف دكؿ العػػػالـ بالفسػػػاد التحػػػكؿ تػػػدريجيان كقػػػد ابتمػػػي العػػػ

 ي حكـ النظاـ السابؽ.اال أف احدان لـ يجرؤ عمى الكتابة عنو في الفترة الماضية كخاصة اثنا

 -:فصكؿ  ةمف ثالث الحالي يتككف البحثك 

 مفيـك الفساد االدارم  -: الفصؿ االكؿ

 ، كانكاعػػػػو كاسػػػػبابوك تعريفػػػػو  مفيكمػػػػو الفسػػػػاد االدارمالمبحػػػػث االكؿ مفيػػػػـك يتنػػػػاكؿ يتكػػػػكف مػػػػف مبحثػػػػيف 

 .صكر الفساد االدارم ناكؿ تياما المبحث الثاني 

 التشريعات الكطنية كالدكلية -: الفصؿ الثاني

امػػػػا ريعات الكطنيػػػػة فػػػػي مكافحػػػػة الفسػػػػاد، ػالتشػػػػالمبحػػػػث االكؿ تناكلنػػػػا فيػػػػو ، مػػػػف مبحثػػػػيفايضػػػػان يتكػػػػكف  

 .الفساد االدارم التشريعات الدكلية في مكافحة تناكلنا فيو فالمبحث الثاني 

 الفساد االدارم في العراؽ كحقكؽ االنساف .-:الفصؿ الثالث 

امػػػػا ،  كمراحػػػػؿ تطػػػػكرهالفسػػػػاد االدارم فػػػػي العػػػػراؽ  تناكلنػػػػا فػػػػي المبحػػػػث االكؿ أيضػػػػا مػػػػف مبحثػػػػيفيتكػػػػكف ف 

كدكر االسػػػػػتراتيجية الكطنيػػػػػة فػػػػػي   عمػػػػػى حقػػػػػكؽ االنسػػػػػافاالدارم كاثػػػػػره اكؿ الفسػػػػػاد تنػػػػػالمبحػػػػػث الثػػػػػاني في

كنػػػػػكد ، عػػػػػرض الخاتمػػػػػة كالمصػػػػػادر كالمراجػػػػػع كاخيػػػػػرا تػػػػػـمكافحػػػػػة الفسػػػػػاد كدكر كزارة حقػػػػػكؽ االنسػػػػػاف، 

االشػػػػارة الػػػػى اعتمػػػػاد اطركحػػػػة الػػػػدكتكراه ) دكر السػػػػمطات العامػػػػة فػػػػي مكافحػػػػة ظػػػػاىرة الفسػػػػاد االدارم فػػػػي 

 العراؽ ( كالمقدمة مف قبؿ الطالب )صباح عبد الكاظـ شبيب الساعدم ( كمصدر رليسي بالبحث .
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 الفصؿ االكؿ

 الفساد االدارم مفيـك
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 المبحث االكؿ

 (... كاسبابو كتعريفو لفساد االدارم)مفيكموا

فػػػػة مجتمعيػػػػة عرفتيػػػػا المجتمعػػػػات االنسػػػػانية كعانػػػػت منيػػػػا منػػػػذ ظيػػػػكر االنسػػػػاف عمػػػػى آالفسػػػػاد االدارم  

كالفقيػػػرة ،المتعممػػػة كىػػػي اليػػػـك مكجػػػكدة فػػػي كافػػػة المجتمعػػػات الغنيػػػة  كجػػػو البسػػػيطة كحتػػػى يكمنػػػا ىػػػذا ،

فظيكرىػػػػا كاسػػػػتمرارىا مػػػػرتبط برابػػػػة االنسػػػػاف فػػػػي الحصػػػػكؿ عمػػػػى مكاسػػػػب  القكيػػػػة كالضػػػػعيفة ، كاالميػػػػة ،

ماديػػػة اك معنكيػػػة يعتقػػػد فػػػي قػػػرار نفسػػػو انػػػو لػػػيس لػػػو حػػػؽ فييػػػا كمػػػع ذلػػػؾ يسػػػعى الييػػػا .كلػػػذا فيػػػك يمجػػػا 

 -و لغة كاصطالحان ككاالتي:، كلتحديد مفيـك الفساد يمكف بيانالى كسالؿ اير سكية لمكصكؿ ليا 

 -تعريؼ الفساد لغة:

 لمفساد عدة معاف في المغات المختمفة ، كلكف في المغة العربية يمكف التمييز بيف معاف ثالثة ىي :

 الفساد العضكم . -3

 الفساد االخالقي. -4

 الفساد القانكني أكفساد الكظيفة العامة. -5

ينصػرؼ الػى فسػاد االشػياي الماديػة كتعفنيػا فيقػاؿ فسػد الشػيي أم تعفػف فالمعنى االكؿ ىك الفساد المػادم الػذم 

 .(3)كأنتف فيك فاسد ، مثالن فسَد المحـ  أك المبف أم ) أنتف كعطب (

كىذا مجاؿ بحث العمػـك الماديػة )الكيميػاي ، البايكلكجيػا ... الػغ ( راػـ أنػو يسػتخدـ بالايػان لمتعبيػر عػف المخػاطر 

 الدكؿ أك الجماعات أك االفراد نتيجة الممارسات الفاسدة . الحقيقية التي تيدد كياف

 

 

 

 .::8،ص  4، دار الفكر ، ط/ 4المعجـ الكسيط ، تاليؼ مجمكعة مف المغكييف ،ج / -3
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فالفسػػػاد ىػػػك التمػػػؼ كالعطػػػب كاالضػػػطراب كالخمػػػؿ كاذا فسػػػد الشػػػيي ف نػػػو لػػػـ يعػػػد صػػػالحان كاالبػػػان مػػػا يخػػػالؼ 

فػػػي المجػػػاالت كافػػػة ، ففسػػػاد الشػػػيي يعنػػػي بطػػػالف نفعػػػو ، كبطػػػالف المنفعػػػة القػػػيـ الصػػػحيحة كالبنػػػاي السػػػميـ 

 (3)الضرر بالمنتفع مف الشيي نتيجة حرمانو مف المنفعة  مف جية الشيي الذم فسد يعني الحاؽ

، فيػػػك امػػػا المعنػػػى االخالقػػػي ف نػػػو يشػػػير الػػػى االنحػػػراؼ عػػػف الفضػػػيمة اك المبػػػادئ االخالقيػػػة بصػػػفة عامػػػة  

بمػػػػو االنسػػػػاف السػػػػكم كقػػػػد ركػػػػز القػػػػرآف الكػػػػريـ عمػػػػى ىػػػػذا المعنػػػػى كقرنػػػػو ب سػػػػكأ االفعػػػػاؿ سػػػػمكؾ منحػػػػرؼ اليق

ينقضػػػػكَف َعيػػػػَد ا  مػػػػف بعػػػػد ميثاقػػػػو كيقطعػػػػكف َمػػػػا امػػػػر ا  بػػػػو أف يكصػػػػؿ  كابشػػػػعيا ، قػػػػاؿ تعػػػػالى ) الػػػػذيفَ 

نقػػػػػيض االصػػػػػالح ، قػػػػػاؿ تعػػػػػالى )ككػػػػػاف فػػػػػي  كالفسػػػػػاد ،(4)كيفسػػػػػدكف فػػػػػي االرض اكللػػػػػؾ ىػػػػػـ الخاسػػػػػركف (

كيقػػػاؿ قػػػكـ  فسػػػدل ، كافسػػػده ىػػػك ، كاستفسػػػد ،  (5)المدينػػػة تسػػػعة رىطػػػان يفسػػػدكف فػػػي االرض كال يصػػػمحكف(

كالمفسػػػػػدة خػػػػػالؼ فػػػػػالف الػػػػػى فػػػػػالف ، كاستفسػػػػػد السػػػػػمطاف قالػػػػػده اذا اسػػػػػاي اليػػػػػو حتػػػػػى استعصػػػػػى عميػػػػػو ،

كفسػػػػد الرجػػػػؿ  (6)مػػػػر مفسػػػػدة لكػػػػذا أم فيػػػػو فسػػػػاد االستصػػػػالح كقػػػػالكا ىػػػػذا االالمصػػػػمحة ،كاالستفسػػػػاد خػػػػالؼ 

أم جػػػػاكز الصػػػػكاب كالحكمػػػػة ، كفسػػػػدت االمكراضػػػػطربت كادركيػػػػا الخمػػػػؿ ، قػػػػاؿ تعػػػػالى )لػػػػك كػػػػاف فييمػػػػا اليػػػػة 

كيقػػػػػاؿ : افسػػػػػد فػػػػػالف المػػػػػاؿ يفسػػػػػده افسػػػػػادان  (7)اال ا  لفسػػػػػدتا فسػػػػػبحاف ا  رب العػػػػػرش عمػػػػػا يصػػػػػفكف ( 

اسػػػاي الػػػييـ ففسػػػدكا عميػػػو كتفاسػػػد القػػػـك : تػػػدابركا كتقطعػػػكا االرحػػػاـ كفسػػػادان ، كيقػػػاؿ فاسػػػد الرجػػػؿ رىطػػػو : 

، كيػػػػاتي  (8)كفسػػػػده مبالغػػػػة فػػػػي فسػػػػده ، كالمفسػػػػدة الضػػػػرر، كاستفسػػػػد الشػػػػيي عمػػػػؿ عمػػػػى اف يكػػػػكف فاسػػػػدأ

الفسػػػاد بمعنػػػػى الجػػػػدب فػػػػي البػػػػر كالقحػػػػط فػػػػي البحػػػػر أم فػػػي المػػػػدف التػػػػي عمػػػػى االنيػػػػار قػػػػاؿ تعػػػػالى )ظيػػػػر 

 .(9)بما كسبت ايدم الناس ليذيقيـ بعض الذم عممكا لعميـ يرجعكف ( الفساد في البر كالبحر

___________________________________________________________________ 
 . 37ص ، 5;;3، 3د . حمدم عبد الرحمف حسف، الفساد السياسي في افريقيا. القاىرة ،دار القارئ العربي ، ط/ -3
 .49سكرة البقرة ، االية / -4
  .:6سكرة النمؿ ، االية / -5
  . 483ك 482ابف منظكر ، لساف العرب ، المجمد العاشر ، دار احياي التراث العربي لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ص  -6
 .44سكرة االنبياي، االية / -7
  . ::8المعجـ الكسيط ، مصدر سابؽ ، ص -8
 .63سكرة الركـ ، االية /-9
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كانػت االفعػاؿ  أما المعنى القانكني ف نو يربط بيف الفساد كبيف انتياؾ القػانكف أم أف االىتمػاـ ينصػب عمػى مػا اذا

أك الممارسات تتـ كفقان لمقكاعػد القانكنيػة اك عمػى خالفيػا ، كمػع ذلػؾ فينػاؾ تػداخؿ كاضػ  بػيف المعنػى االخالقػي 

مػف خػالؿ االداي ايػر السػميـ كالمنحػرؼ لمكظيفػػة ف تحديػده كالمعنػى القػانكني لمفسػاد ، لكػف المعنػى القػانكني يمكػ

، كىػذا ىػػك  (3)العامػة ،فػاالداي ايػػر السػميـ يعنػي انتيػػاؾ القكاعػد كالمعػايير التػػي  تحكػـ ممارسػة الكظيفػػة العامػة 

الفسػػاد االدارم الػػذم يتمثػػؿ فػػي ترىػػؿ كبيركقراطيػػة القطػػاع العػػاـ كعػػدـ تحقيػػؽ اىدافػػو فػػي تقػػديـ افضػػؿ الخػػدمات 

 .(4)، فيك عكس االستقامة كالنزاىة  العامة

 -تعريؼ الفساد اصطالحان :

مػف قبػؿ البػاحثيف تتػ ثر مف زاكية تخصصاتيـ فالنظرة الى الفساد كمحاكلػة تعريفػو  تناكؿ الباحثكف تعريؼ الفساد

عمى تعريؼ الفساد يحظى بالحقؿ العممي لمباحث كبالمنظكر الذم ينطمؽ منو في التعريؼ لذلؾ ليس ىناؾ اجماع 

بمكافقة الباحثيف كافة ، كلعػؿ تعريػؼ البنػؾ الػدكلي اقصػر التعػاريؼ فقػد عػرؼ الفسػاد ب نػو ) اسػتغالؿ اك اسػاية 

بينما الفساد في عمػـ االجتمػاع عالقػة اجتماعيػة تتمثػؿ ،  (5)محة الخاصة (استعماؿ الكظيفة العامة مف اجؿ المص

( ك  R.WRATHركنالػػدريثمحة العامػػة فقػػد عرفػػو ) فػػي انتيػػاؾ قكاعػػد السػػمكؾ االجتمػػاعي فيمػػا يتعمػػؽ بالمصػػ

 ، (6))كػؿ فعػؿ يعتبػره المجتمػع فاسػدان ، كيشػعر فاعمػو بالػذنب كىػك يقترفػو(. ( ب نو :E.SIMPIKINSسيمبكنز)

انحراؼ عف االلتزاـ بالقكاعد القانكنية كىذا ىك الفسػاد االدارم عنػدما يخػالؼ المكظػؼ  كاعتبرالقانكنيكف اف الفساد

 .(7)القكاعد القانكنية لمصمحتو الخاصة اك لمصمحة ايره 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 .38د . حمدم عبد الرحمف حسف ، الفساد السياسي في افريقيا ،ص  -3
  www.iraqipapers.netسالـ ابراىيـ ، الفساد كاالفساد في العراؽ ، انظر المكقع : -4

   www.worldbank.orgمكقع البنؾ الدكلي :  -5

 6;;3، كالتدريب بالريػاض النشر بالمركز العربي لمدراسات االمنية فيمي محمكد ، الفساد االدارم كمعكؽ لعمميات التنمية االجتماعية كاالقتصادية ، دارد . صالح الديف  -6
 .:5ص
 4226ايمػكؿ  45-42مركػز دراسػات الكحػدة العربيػة فػي بيػركت بتػاريغ  داككد خيػر ا  ، الفسػاد كظػاىرة عالميػة كاليػات ضػبطيا ، نػدكة الفسػاد كالحكػـ الصػال  فػي الػبالد العربيػة التػي اقاميػا -7

 .89،ص 4226،تشريف الثاني 49،السنة/ ;52،منشكر في مجمة المسقبؿ العربي ، العدد/

http://www.worldbank/
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لمكافحة الفساد تبني تعريؼ شامؿ لمفسػاد معتبػريف أف ذلػؾ ايػر لذلؾ تجنب المندكبكف في اتفاقية االمـ المتحدة 

، تاركػػو لمػػدكؿ  (3)كاقتصػرت االتفاقيػػة عمػػى ذكػػر االعمػاؿ الجرميػػة التػػي تعتبػػر سػمككان فاسػػدان ممكػف كايػػر ضػػركرم 

االعضاي امكانية معالجة اشكاؿ مختمفة مف الفسػاد قػد تنشػ  مسػتقبالن عمػى اسػاس أف مفيػـك الفسػاد مػرف كقابػؿ 

 (4)لمتكييؼ بيف مجتمع كاخر.

ض ب نػو )سػكي اسػتخداـ اطػراؼ أك أفػراد عمػكمييف لػ دكار كقد كردت عدة تعاريؼ لمفساد بصفة عامة فعرفو الػبع

سػاية كمػا عرفػو آخػركف ب نػو ) ا، (5)كالمكارد العمكمية أك استخداميـ دشكاؿ اير شػرعية مػف النفػكذ السياسػي (

كبػالمعنى نفسػو جػاي تعريػؼ 2 (6)(بعينيػا استخداـ السمطة العامة لحساب المصػال  الشخصػية دفػراد أك جماعػات

 .(7)شفافية العالمية كىك أف الفساد )أستغالؿ مركز السمطة مف اجؿ المنفعة الخاصة (منظمة ال

مف خالؿ ىذه التعريفات يتبيف لنا أف الفساد بصكرة عامة ىك : أستغالؿ السمطة لممصػمحة الخاصػة عمػى حسػاب 

،  خػالؼ االصػالحالمصمحة العامة . ليذا يمكف تعريؼ الفساد االدارم ب نػو )تصػرؼ كسػمكؾ كظيفػي سػيي فاسػد 

 .(8)شخصية(ىدفو االنحراؼ كالكسب الحراـ كالخركج عف النظاـ لمصمحة 

 

 

 

_____________________________________________________________ 
كاالجانػب كمػكظفي الحسػابات الدكليػة العمكميػة ، اخػتالس الممتمكػات اك التي ذكػرت ىػذه االفعػاؿ كمنيػا : رشػكة المػكظفيف العمػكمييف الػكطنييف  47-37الفصؿ الثالث مف االتفاقية، المكاد مف  -3

  www.transparencyعمى المكقع : 4225تبديدىا اك تسريبيا ..... لمزيد مف التفصيؿ انظر اتفاقية االمـ المتحده لمكافحة الفساد المكقعو في كانكف االكؿ /

 .64، ص  4225قبؿ ، المكتبة المصرية ، االسكندرية ،كمجتمع المست د. السيد عمي شتا ، الفساد االدارم -4

، الطبعة االكلى ، ترجمة محمد جماؿ اماـ ، مركز االىراـ مايكؿ جكنستكف، المسؤكلكف العمكميكف كالمصال  الخاصة كالديمقراطية المستدامة ، محرركمبرلي آف اليكت ،الفساد كاالقتصاد العالمي  -5

 .4;، ص 4222لمترجمة كالنشر، القاىرة 

 .7،ص;:;3(باالمـ المتحدة ، الىام،CSDHA( كمركز التنمية االجتماعية كالشؤكف االنسانية)DTCDالفساد في الحككمة ، تقرير الندكة االقميمية التي عقدتيا دالرة التعاكف الفني لمتنمية )-6

 .3;3،ص4227االكلى ، قدمس لمنشر كالتكزيع ، دمشؽ ،بيتر ايغف ، شبكات الفساد كاالفساد العالمية ، ترجمة محمد جديد ، الطبعة  -7

 .45،ص98;3د. احمد رشيد ، الفساد االدارم ، الكجو القبي  لمبيركقراطية المصرية ، القاىرة ،مطبكعات دار الشعب،شباط -8
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       مفيكـ الفساد تعريؼ

كمصػػػطم  الفسػػػاد مػػػف المصػػػطمحات العامػػػة تعريػػػؼ مكضػػػكع الدراسػػػة مػػػف ضػػػركرات البحػػػث العممػػػي  يعتبػػػر

لتحقيػػػؽ  المنصػػػبسػػػكي اسػػػتغالؿ عمػػػى انػػػو -: بصػػػكرة عامػػػة و، فانػػػو يمكػػػف تعريفػػػكلػػػو تعػػػاريؼ متعػػػدده 

كيعػػػرؼ ب نػػػو اسػػػتخداـ الكظيفػػػة مكاسػػػب شخصػػػية كمػػػف اىػػػـ دكافػػػع الفاسػػػد ىػػػك ايػػػاب القػػػيـ االخالقيػػػة .

خػػػركج عػػػف القػػػكانيف كادنظمػػػة اليػػػرل الػػػبعض بػػػاف الفسػػػاد ىػػػك  ، (3)العمكميػػػة لتحقيػػػؽ مكاسػػػب شخصػػػية 

)عػػػػدـ االلتػػػػزاـ بيمػػػػا(، أك اسػػػػتغالؿ ايابيمػػػػا، مػػػػف اجػػػػؿ تحقيػػػػؽ مصػػػػال   سياسػػػػية أك اقتصػػػػادية ماليػػػػة 

لمفػػػػػػرد مصػػػػػػال  شخصػػػػػػية تكػػػػػػكف  ، أك اجتماعيػػػػػػة لصػػػػػػال  الفػػػػػػرد أك لصػػػػػػال  جماعػػػػػػة معينػػػػػػة كتجاريػػػػػػة

كمػػػػا حددتػػػػو منظمػػػػة الشػػػػفافية الدكليػػػػة كىك كػػػػؿ عمػػػػؿ معيا.كىنػػػػاؾ اتفػػػػاؽ دكلػػػػي عمػػػػى تعريػػػػؼ الفسػػػػاد 

يتضػػػػمف سػػػػكي اسػػػػتخداـ المنصػػػػب العػػػػاـ لتحقيػػػػؽ مصػػػػمحة خاصػػػػة، أم أف يسػػػػتغؿ المسػػػػؤكؿ منصػػػػبو مػػػػف 

فػػػػاف الفسػػػػاد كحسػػػػب تعريػػػػؼ االمػػػػـ  وكعميػػػػ اجػػػػؿ تحقيػػػػؽ منفعػػػػة شخصػػػػية ذاتيػػػػة لنفسػػػػو أك لجماعتػػػػو.

البنػػػػؾ الػػػػدكلي  ب خػػػػاص ، كمػػػػا يعرفػػػػوعامػػػػة لتحقيػػػػؽ مكسػػػػالمتحػػػػدة يشػػػػير الػػػػى سػػػػكي اسػػػػتعماؿ السػػػػمطة ال

اسػػػتغالؿ المنصػػػػب العػػػاـ لغػػػػرض تحقيػػػػؽ مكاسػػػب شخصػػػػية ، كيعنػػػي المنصػػػػب العػػػاـ كمػػػػا يػػػػراه  عمػػػى انػػػػو

 .(4) قانكف البنؾ الدكلي ىك منصب ثقة ليتطمب العمؿ بما يقتضية الصال  العاـ

لكظػػػػالفيـ فػػػػي  المػػػػكظفيف الحكػػػػكمييف صػػػػغار  امػػػػا الفسػػػػاد االدارم بشػػػػكؿ خػػػػاص فيػػػػك يعنػػػػي اسػػػػتغالؿ 

السياسػػػػي فيتمثػػػػؿ فػػػػي اخػػػػتالس المػػػػكظفيف الكبػػػػار لممػػػػكارد كاالمػػػػكاؿ الفسػػػػاد  كامػػػػا تحقيػػػػؽ منػػػػافع خاصػػػػة 

كىػػػػي ظػػػػاىرة قديمػػػػة كليسػػػػت كليػػػػدة الكقػػػػت الحاضػػػػر كمػػػػا انيػػػػا ليسػػػػت مختصػػػػة بمكػػػػاف اك دكلػػػػة العامػػػػة 

 .كحتى اجتماعيةة كاقتصادية معنية كانما تكثر كتتزايد في المجتمعات التي تشيد تحكالت سياسي

 

 

                                                              3.ص  4227،   38زياد عربية بف عمي :الفساد ،اشكالة اسبابة كدكافعة اثارة مكافحتة ،بحث منشكر في مجمة دراسات استتراتيجية ، جامعة دمشؽ  العدد -3
 98ص، 8;;3تقرير عف التنمية في العالـ ، -4



   

14 

 

 اتاختالؼ تطػػػكر مؤسسػػػت الراسػػػمالية حيػػػث تختمػػػؼ درجػػػات الفسػػػاد بػػػظػػػاىرة طبيعيػػػة فػػػي المجتمعػػػافيػػػي 

فسػػػاد الدكلػػػة كتػػػدني مسػػػتكيات الرفػػػاه االجتمػػػاعي تصػػػؿ الػػػى امػػػا فػػػي بمػػػداف العػػػالـ الثالػػػث فػػػاف الدكلػػػة .

 (3)اقصى مدياتيا ، كىذا ناتج عف درجة التخمؼ كازدياد معدالت البطالة 

 

 اليتيف رليسيتيف مف اليات الفساد:كىناؾ 

آليػػػػػػة دفػػػػػػع )الرشػػػػػػكة (ك)العمكلة(المباشػػػػػػرة الػػػػػػى المػػػػػػكظفيف كالمسػػػػػػؤكليف فػػػػػػي الحككمػػػػػػة كفػػػػػػي  -3

القطػػػػػاعيف العػػػػػاـ كالخػػػػػاص لتسػػػػػييؿ عقػػػػػد الصػػػػػفقات كتسػػػػػييؿ االمػػػػػكر لرجػػػػػاؿ االعمػػػػػاؿ كالشػػػػػركات 

 االجنبية .

لالبنػػػػاي كاالقػػػػارب فػػػػي الجيػػػػاز كضػػػػع اليػػػػد عمػػػػى )المػػػػاؿ العػػػػاـ( كالحصػػػػكؿ عمػػػػى مكاقػػػػع متقدمػػػػة  -4

الػػػكظيفي .كىػػػذا مػػػا يسػػػمى )بالفسػػػاد الصػػػغير( كىػػػك مختمػػػؼ تمامػػػا عػػػف مػػػا يمكػػػف تسػػػميتو )بالفسػػػاد 

الكبيػػػر( المػػػرتبط بالصػػػفقات الكبػػػرل فػػػي عػػػالـ المقػػػاكالت كتجػػػارة السػػػالح.كمع تعػػػدد التعػػػاريؼ لمفيػػػـك 

سػػػكي اسػػػتعماؿ السػػػمطة اك الكظيفػػػة الفسػػػاد اال انػػػو يمكػػػف القػػػكؿ اف االطػػػار العػػػاـ لمفسػػػاد ينحصػػػر فػػػي 

 العامة كتسخيرىا لقاي مصال  كمنافع تتعمؽ بالفرد . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
 .ـ;422محمد كريـ عبد ا  ، الفساد االقتصادم االسباب كالمعالجات ، مجمة النيج العدد السادس ، السنة الثالثة  -3
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 اسباب الفساد االدارم

كاف تحديد  تتعدد اسباب الفساد االدارم كتت ثر بالظركؼ السياسية كالقانكنية كاالقتصادية كاالدارية كاالجتماعية

اسباب الفساد االدارم يساعد عمى كضع الحمكؿ كالمعالجات ليذه الظاىرة كتحديد دكر السمطات العامة في 

كمف اىـ االسباب مكافحتو كفي الكاقع اف معالجة االسباب انج  كافضؿ مف معالجة حاالت الفساد بعد كقكعيا 

 -المؤدية لمفساد االدارم :

 لقانكنية .االسباب السياسية كا -اكالن 

 االسباب االدارية كالتنظيمية . -ثانيان 

 االسباب االقتصادية كاالجتماعية .  -ثالثان 

  -االسباب السياسية كالقانكنية : -اكالن:

المؤدية الى الفساد االدارم متعددة كي تي في مقدمتيا الفساد السياسي الذم ىك مف  أف االسباب السياسية

لسبب الرليس لكؿ حاالت الفساد فقد اكد برنامج االمـ المتحدة االنمالي اخطر انكاع الفساد بؿ يعتبر ا

(UNDP)  اف اسباب الفساد مبدليان ىي قضية الحكـ ، فيك فشؿ المؤسسات كنقص االىمية في ادارة المجتمع

 .مف خالؿ كسالؿ االطار االجتماعي كالقضالي كالسياسي كاالقتصادم في الفحص كالمكازنة

كيستشرم الفساد االدارم كتزداد فرص ممارستو في مرحمة التحكالت السياسية كاالقتصادية كما في  فمسطيف ، 

كعدـ حيث االنتقاؿ مف مرحمة االحتالؿ الى مرحمة السمطة الكطنية فقد ساعد عمى انتشار الفساد فييا حداثة 

اسبة لمفاسديف مستغميف ضعؼ الجياز الرقابي اكتماؿ البناي المؤسسي كاالطار القانكني كالمذاف كفرا بيلة من

عمى الكظالؼ العامة في ىذه المرحمة كضعؼ معرفة المكاطف لحقكقو كاالجرايات الجديدة كالفراغ التشريعي 

 .  (3)كالتنظيمي 

------------------------------------------------------ 

د السكيدم في االسكندرية د.عزمي الشعيبي ، دراسة حالة فمسطيف ، ندكة الفساد في البالد العربية ، التي نظميا مركز دراسات الكحدة العربية باالشتراؾ مع المعي - 3

 .35،بيركت ، ص 4226ايمكؿ  45-42لمفترة مف 
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ة جميعيا كانيار النظاـ السياسي حيث انيارت مؤسسات الدكل 4225ككما في العراؽ بعد التاسع مف نيساف 

مف المؤسسات كاعيد تشكيؿ اخرل كاستحدثت مؤسسات السابؽ معيا كاقيـ نظاـ سياسي جديد كحمت الكثير 

جديدة عمى اسس اير صحيحة مما سبب كجكد فكضى ادارية كتنظيمية كبيرة استغميا الكثير مف الفاسديف 

في انتشار ظاىرة الفساد بسبب النقالبات العسكرية دكران خطيران كاالنتيازييف ، كذلؾ تمعب الحركب كاالزمات كا

 .عدـ االستقرار السياسي لما يكفره ذلؾ مف مناخ مناسب الرتكاب الكثير مف الجرالـ كالممارسات الفاسدة 

كلالسباب القانكنية االثر الكاض  في انتشار الفساد االدارم ذلؾ اف اياب التشريعات الالزمة كامكض بعضيا 

يؤدم حتمان الى استغالؿ البعض ىذا الفراغ القانكني ، كااللتفاؼ عمى التشريع الغامض كتفسيره بما يتاللـ 

، ففي انتشار الفساد االدارم كفي مكافحتو كمصالحيـ الخاصة كيحمؿ البعض القانكف المسؤكلية الرليسية في 

الحالة االكلى يعتبر عدـ كجكد اطار قانكني متكامؿ كعدـ تطبيؽ القانكف االسباب الرليسية في انتشاره كفي 

الحالة الثانية يعتبر عجز القانكف عف محاسبة الفاسديف السبب الرليس في عدـ مكافحتو كيعممكف ذلؾ ب ف 

 ىك مخالفة لمقانكف .الفساد االدارم برمتو 

 -االسباب االدارية كالتنظيمية : -ثانيان 

نستطيع القكؿ أف االسباب االدارية كالتنظيمية مف اكثر االسباب ت ثيران في انتشار الفساد االدارم ذلؾ انيا اسباب 

المكظؼ ب، اك التي تتعمؽ   ذات تماس مباشر بالعمؿ االدارم كخاصة تمؾ التي تمس التعامؿ مع المكاطنيف

كحقكقو كالتزاماتو كمف اىميا التخمؼ االدارم الذم يتمثؿ بعدـ قدرة االدارة عمى ترجمة االىداؼ المككنة لكظيفة 

الدكلة الى سياسات ثـ تخطيط ىذه السياسات ككضعيا في برامج محددة كمف بعد تحقيؽ ىذه البرامج ليحؿ 

نصر البشرم الى النظـ كاالساليب كاالدكات كمعنى ذلؾ التقدـ محؿ التخمؼ الذم يصيب كؿ عناصر االدارة مف الع

 . (3)أف التخمؼ االدارم قد يتكاجد في االدارة في عنصراك اكثر مف عناصرىا 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 .45، ص  7;;3ابراىيـ دركيش ، التنمية االدارية ، القاىرة ، دار النيضة العربية ، د.  -3
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حيث يؤدم الى احداث فجكة بيف المطمكب انجازه كبيف المنجز كما يؤدم الى اف يككف ىذا الجزي المنجز قد تـ 

امران ضركريان ، فيك كمما الشؾ فيو اف كفاؤة المكظؼ ىك السبب الميـ الثاني كالذم يعتبر  بصكرة سيلة .

يمثؿ الكسيمة القانكنية الى جانب الماؿ العاـ في تنفيذ االعماؿ القانكنية لالدارة ، اك تنفيذ السياسة العامة 

لمدكلة لذلؾ ف ف نقص الكفاية يؤدم بالت كيد الى الكثير مف حاالت الخمؿ كالفساد ، نتيجة جيمو بما يتكجب 

 عميو في ت دية عممو .

 -سباب االقتصادية كاالجتماعية :اال -ثالثان 

تشكؿ االسباب االقتصادية كاالجتماعية القسـ االكبر مف االسباب المؤدية لمفساد االدارم ذلؾ اف ىذه االسباب 

ليا صمة مباشرة بحياة المكاطنيف جميعان عمى عكس االسباب السابقة كالتي تتصؿ باالجيزة الحككمية اك 

 رعيف االتييف :لممكظفيف ، كنتناكؿ ذلؾ في الف

 االسباب االقتصادية :  -3

سباب االقتصادية دكر مؤثر في تفشي ظاىرة الفساد االدارم كأف ت ثيرىا يختمؼ كمان ككيفان تبعان لمظركؼ لال

االقتصادية المختمفة كيالحظ  أف اامب التصرفات االنسانية تيدؼ اساسان الى اشباع حاجات الفرد المالية راـ 

العممية اثبتت أف اامب صكر الفساد المالي كالرشكة قد تقع مف اشخاص يتمتعكف بمستكل أف الدراسات 

معيشي مرتفع كما يالحظ ايضان أف اامب صكر الفساد تت ثر بالتغيرات االقتصادية كأف كانت تختمؼ فيما بينيا 

 مف حيث التاثير .

كالمحاباة كالعمكالت كما اف القمؽ لكساطة االنحرافات مثؿ اففي حاالت االنتعاش كالخاي االقتصادم قد تكثر 

النفسي الناتج عف ضيؽ اقتصادم قد يككف دافعان لممكظؼ اف يرتكب انحرافات مثؿ السرقة كاالختالس كالرشكة 

 .كالتزكير
 

 

 

 



   

18 

 

 االسباب االجتماعية : -4

راػػػػـ تشػػػػابؾ االسػػػػباب االجتماعيػػػػة التػػػػي تػػػػرتبط بشػػػػكؿ مباشػػػػر اك ايػػػػر مباشػػػػر بظػػػػاىرة الفسػػػػاد االدارم   

كتعػػػػددىا اال أف ىنػػػػاؾ اسػػػػباب تبػػػػدك اكثراىميػػػػة مػػػػف ايرىػػػػا كذات تػػػػ ثير مباشػػػػر فػػػػي انتشػػػػارظاىرة الفسػػػػاد 

 االدارم كمف اىميا :

لػػػيس كػػػؿ تفػػػاكت اجتمػػػاعي ىػػػك تفػػػاكت طبقػػػي  فػػػ ف الفػػػرؽ بػػػيف أجػػػر عامػػػؿ ايػػػر  التفػػػاكت الطبقػػػي : -أ

متخصػػػػػػص كاخػػػػػػر متخصػػػػػػص اليجعػػػػػػؿ منيمػػػػػػا عضػػػػػػكم طبقتػػػػػػيف اجتمػػػػػػاعيتيف مختمفتػػػػػػيف ،أف التفػػػػػػاكت 

االجتمػػػػػاعي يمػػػػػد جػػػػػذكره فػػػػػي بنيػػػػػة الحيػػػػػاة االقتصػػػػػادية كسػػػػػيرىا الطبيعػػػػػي كتحػػػػػافظ عميػػػػػو المؤسسػػػػػات 

فينػػػػاؾ الكثيػػػػر مػػػػف انػػػػكاع الفسػػػػاد ، ( 3)ريو كتزيػػػػد مػػػػف حدتػػػػو االجتماعيػػػػة كالقانكنيػػػػة الرليسػػػػية فػػػػي عصػػػػ

التػػػػي تػػػػرتبط ت ثيراتيػػػػا فػػػػي طبيعػػػػة المجتمعػػػػات التػػػػي تحػػػػدث فييػػػػا ،فػػػػ ذا مػػػػا تػػػػدفقت المنػػػػافع الػػػػى احػػػػدل 

الجماعػػػػػات كالتكػػػػػاليؼ عمػػػػػى جماعػػػػػة اخػػػػػرل فػػػػػ ف ذلػػػػػؾ يفػػػػػاقـ الصػػػػػراع فػػػػػي المجتمػػػػػع فتجػػػػػد الجماعػػػػػات 

حزبيػػػػة اك طالفيػػػػة لنفسػػػػيا طريقػػػػة مػػػػدفكع الػػػػثمف مػػػػف خػػػػالؿ المسػػػػتبعدة مػػػػف النفػػػػكذ السػػػػباب عرقيػػػػة اك 

 .االبكاب الخمفية 

تعتبػػػػر اليجػػػػرة الداخميػػػػة احػػػػد اسػػػػباب الفسػػػػاد االدارم لمػػػػا تحدثػػػػو مػػػػف خمػػػػؿ فػػػػي التركيبػػػػة  -اليجػػػػرة : -ب

االجتماعيػػػػة لمسػػػػكاف كاثػػػػارة مشػػػػاكؿ فػػػػي السػػػػكف اك الخػػػػدمات اك الضػػػػغكط عمػػػػى الحككمػػػػة ، امػػػػا اليجػػػػرة 

بب فػػػي انتقػػػاؿ الكثيػػػر مػػػف الظػػػكاىر السػػػمبية الػػػى المجتمػػػع التػػػي حػػػدثت فػػػي العػػػراؽ بعػػػد الخارجيػػػة فيػػػي سػػػ

حيػػػػػث قػػػػػاـ الحػػػػػاكـ المػػػػػدني ) بػػػػػكؿ بريمػػػػػر( بالغػػػػػاي الخدمػػػػػة االلزاميػػػػػة نتيجػػػػػة الغػػػػػاي كزارة  6/4225/;

الػػػػدفاع كحػػػػؿ الجػػػػيش كحػػػػؿ االجيػػػػزة االمنيػػػػة كالكثيػػػػر مػػػػف الييلػػػػات الرسػػػػمية كانتيػػػػت بػػػػذلؾ جميػػػػع القيػػػػكد 

نػػػت تحػػػد مػػػف اليجػػػرة الػػػى المدينػػػة مػػػف متابعػػػة كمالحقػػػة كرقابػػػة ، كتكقفػػػت كافػػػة اجػػػرايات الضػػػبط التػػػي كا

 االدارم نتيجة الفراغ السياسي كاالمني تحت شعارات الحرية كالديمقراطية كحقكؽ االنساف .

_______________________________________________________________ 

  http://www.rezgar.comعبد الغني اليعقكبي ، التفاكت االجتماعي كالتفاكت الطبقي ، مقاؿ منشكر عؿ المكقع :  -3

http://www.rezgar.com/
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كاف اليجػػػػرة مػػػػف الريػػػػؼ الػػػػى المدينػػػػة ليػػػػا عالقػػػػة مباشػػػػرة بسػػػػمكؾ العػػػػامميف كبخاصػػػػة الػػػػذيف يمتحقػػػػكف  

ت بيركقراطيػػػػة معينػػػػة ككمػػػػا اشػػػػار )فيمػػػػبس بػػػػراكف ( فػػػػ ف الػػػػزراع كالرعػػػػاة بكظػػػالؼ رسػػػػمية تتقيػػػػد بمكاصػػػػفا

كاالنصػػػػراؼ فػػػػي مكاعيػػػػد عنػػػػد التحػػػػاقيـ بكظػػػػالؼ عامػػػػة يكاجيػػػػكف بمشػػػػكالت تتعمػػػػؽ بالحضػػػػكر كالبػػػػدك 

كسػػػػمككيات تتصػػػػؼ بػػػػااللتزاـ كاالنضػػػػماـ كىػػػػي مسػػػػالؿ مسػػػػتحدثة بالنسػػػػبة ليػػػػذه الفلػػػػات التػػػػي  .محػػػػددة

  باالسمكب الذم يركنو مناسبان.اعتادت عمى القياـ باعماليا 

نجػػػد أف كمػػػا انيػػػـ لػػػـ يعتػػػادكا عمػػػى تنظػػػيـ الكقػػػت كال المسػػػايلة مػػػف قبػػػؿ الرؤسػػػاي  ، فػػػي ىػػػذا المكقػػػؼ 

ىنػػػػاؾ تعارضػػػػان اساسػػػػيان بػػػػيف السػػػػمكؾ المتكقػػػػع كالسػػػػمكؾ الحقيقػػػػي ، مػػػػرده حالػػػػة الصػػػػراع الفكػػػػرم كالثقػػػػافي 

ازدكاجػػػػان فػػػػي شخصػػػػية الميػػػػاجر كصػػػػراع حػػػػادان بسػػػػبب صػػػػعكبة التكيػػػػؼ مػػػػع الحيػػػػاة الحضػػػػرية ممػػػػا يخمػػػػؽ 

بػػػيف تقاليػػػده كاعرافػػػو الريفيػػػة كالحيػػػاة التػػػي اخػػػذت تسػػػحؽ تمػػػؾ التقاليػػػد كاالعػػػراؼ تحػػػت كطػػػ ة المتغيػػػرات 

 .االقتصادية كالثقافية كقد افرزت ىذه الظاىرة انتشارلسمبيات كثيرة اىميا التسيب كالفساد االدارم 
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 يالمبحث الثان  

 انكاع الفساد كصكره 

 -: انكاع الفساد

الفساد ظاىرة متعددة الصكر كلو عدة انكاع حسب كجيات النظر ، كتكجد بيف ىذه االنكاع عالقات كاضحة 

كىناؾ تقسيمات اخرل لمفساد اكثر مف زاكية كراـ كجكد ىذه االنكاع اال أف صكرالفساد تبدك كاحدة في كؿ 

 -كسنتناكؿ تقسيـ الفساد الى عدة انكاع :، االنكاع مثؿ الرشكة كاالختالس 

 -: الفساد السياسي -3

كىك الذم يسكد بيلة يككف فييا النظاـ بيركقراطيان يتسـ بسمب الحريات كحرماف المكاطنيف مف المشاركة في  

في ايدم فلات محددة كاستغالؿ النفكذ كفي مخالفة القكانيف كاالنظمة رسـ السياسات العامة كتركيز السمطات

كاالعراؼ كالتعميمات كيؤدم الى عدـ االستقرار السياسي كالى اشكاؿ اخرل مف الفساد كقد عرفت حاالت فساد 

الصادر مف منظمة  4226سياسي كثيرة عمى مستكل رؤساي دكؿ اك حككمات فقد اشار تقرير الفساد لسنة 

افية الدكلية ب ف ليس ىناؾ دكلة محصنة ضد الفساد السياسي اال أف ىناؾ رؤساي دكؿ قد عرفكا الشف

 امكاالن كبيرة .باختالسيـ 

كليس  ( بكسر الالـلداف ىذا النكع ىك اخطر انكاع الفساد دنو يؤدم الى فساد القاعدة ، كما انو فساد )مك 

الفساد كالينفع معو اال تغيير الجية الفاسدة سكاي كانت رليس د( بفت  الالـ فيك ينتج انكاع عديدة مف )مكل

  الدكلة اك الحككمة اك النظاـ السياسي ب كممو كقد حاز ىذا النكع مف الفساد عمى اىتماـ الكثير مف المفكريف .

  -الفساد االقتصادم: -4

تناكؿ الكثيرمف الباحثيف مس لة الفساد االقتصادم جنبان  الى جنب مع مكضكع الفقر حيث ب نعداـ المبادئ 

كاالخالؽ كالعدالة كتفاقـ الرشكة كالعمكلة تتدىكر االقتصاديات كيؤدم ذلؾ الى انتشار الفقر ليذا شخص 

ل البنؾ الدكلي ( في دراسة عف اثر الفساد البركفسكر د. ديفيد جكلد كالدكتكر خكزيو اماركا ريسي )الخبيراف لد
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، اال  النامية اال أف بعض المجتمعات استطاعت التغمب عمى الفساد في الدكؿ المتقدمة االقتصادم عمى الدكؿ 

اتخاذ قرارات اقتصادية في تمؾ الدكؿ  في عالـ الجنكب االكثر فقران مما يؤدم الىأف الظاىرة مازالت متفاقمة 

لقد عرفت العالقة بقبكؿ المفاكض فالدة ،فكضى كؿ مظاىر الحياة ت الكاقع الفعمي كبذلؾ تسكد المخالفة لمتطمبا

لقاي سعيو في اتماـ الصفقة بشركط مجحفة بمعنى أنو يخكف امانتو باعتباره مؤتمنان عمى عند ابرامو عقدان ما 

) العمكلة ( التي ىي الصكرة حؽ عاـ فينحاز الى االخر كاليراعي مصمحة الطرؼ الذم يمثمو ب نيا الية 

كالمفيـك الذم يتجمى نمط الفساد االقتصادم باستخدامو ، حيث مف خالؿ ىذه االلية كنمك التجارة الدكلية 

كاالعماؿ اصب  الفساد االقتصادم خير ماي تي بالنفع الكبير لمعديد مف الشركات خاصة ) متعددة الجنسية ( 

كد عمى حساب منافسييا ، )ذلؾ طبقان لما تشير اليو تقارير صندكؽ النقد لمفكز بالعق ب ستخداميا ىذا االسمكب

 .(3) :;;3الدكلي الصادرة عاـ 

 -الفساد االخالقي : -5

عمـ االخالؽ ىك العمـ الذم يفسر معاني الخير كالشر كيكض  الصكرة المثمى التي ينبغي أف يتبعيا الناس في 

مثؿ معامالتيـ مع بعضيـ مما ينبغي اف يقصدكه في اعماليـ مف اايات ، كاذا كاف ىدؼ االخالؽ ىك كضع 

ينية كالفمسفية اال في المنيج المتبع في كؿ اعمى لالنساف متمثالن بالقيـ كالمبادئ ف نو الخالؼ بيف االخالؽ الد

 .منيما 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 
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العممػي  كما فػي الػديانات الييكديػة كالمسػيحية كاالسػالـ كاليػرل حاجػة لمبحػثفالديف يعتمد عمى الكحي السماكم  

 في اساس الخير كالشر ماداـ الديف قد كضع المبادئ االخالقية التي عمى المؤمف االلتزاـ بيا حتى يككف فاضالن 

ا السػمكؾ االخالقػي اما عمـ االخالؽ الفمسفي ف نو يعتمد اساسان عمى العقؿ مػع عػدـ رفضػو االخػالؽ الدينيػة ، أمػ

مجمكعػػة المعػػايير كالقكاعػػد التػػي تػػـ تنميتيػػا مػف خػػالؿ الممارسػػة اك الخبػػرة االنسػػانية كالتػػي يمكػػف فػػي  -فيػك :

ضػػكليا الحكػػـ عمػػى السػػمكؾ باعتبػػاره صػػحيحان اـ خطػػ  كعميػػو يمكػػف االعتبػػار بػػ ف السػػمكؾ االخالقػػي ىػػك مقياسػػ  

لقكاعد السمكؾ االخالقي امكػف اعتبػار سػمككو اخالقيػان ، كأف لػـ  لتصرؼ الفرد في العمؿ ، ف ف كاف تصرفو مكافقان 

كراـ أف السمكؾ االخالقي يختمؼ مف بمد الػى اخػر كمػف زمػف الػى اخػر فمػا ، (3)يكف اصب  تصرفو اير اخالقي 

يػر مس لة عادية كحؽ مف حقكؽ االنسػاف اك المػكاطف يعتبػر فػي الػبالد االسػالمية امػران ا –مثالن  –يعتبره الغرب 

، كلكف تبقى قضية اخالقية مشتركة ، كىي أف ىناؾ رذالؿ يتفؽ عمييا الجميع مثػؿ : الكػذب ، الخيانػة (4)مقبكؿ 

أف معظػػـ حػاالت الفسػاد ىػي افعػاؿ ايػر مقبكلػة النيػػا ، السػرقة ، الغػش ، الخػداع ... الػغ ، لػذلؾ يمكػف القػكؿ 

دكؿ تسػػم  لشػػركاتيا فػػي تقػػديـ الرشػػاكل الػػى تتعمػػؽ باالمانػػة كالصػػدؽ كاالخػػالص فػػي العمػػؿ كراػػـ أف بعػػض الػػ

  .المسؤكليف الحككمييف في البمداف االخرل

 الفساد المالي: -6

كىك في حقيقتو فساد ادارم النو استغالؿ لمكظيفة مف اجؿ الحصكؿ عمى مكاسب مالية ، حيث تكجد حاالت 

الفساد المالي في كؿ ما يؤدم الى الحصكؿ عمى الماؿ بطرؽ اير مشركعة مف خالؿ مخالفة القكاعد كاالحكاـ 

مخالفة التعميمات الخاصة بالرقابة  المالية التي تنظـ سير العمؿ االدارم كالمالي في الدكلة كمؤسساتيا اك

المالية اك الحسابات اك مف خالؿ لجاف المشتريات اك لجاف البيع كااليجار اك لجاف التعاقد اك اير ذلؾ مما 

 . (5)يسيؿ لممكظؼ الحصكؿ عمى الماؿ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ية االقتصاد كالعمـك السياسية ، جامعة القاىرة ، ىشاـ ياسيف محمد عبد اليادم التكانسي ، خمقيات الخدمة المدنية ، دراسة مقارنة مع التطبيؽ عمى الحالة المصرية ، رسالة ماجستير ، كم -3

 . كما بعدىا 33، ص :;;3

  http://doreid.blogspot.com -دريد بشراكم ، اقتراح تعديؿ قانكف العقكبات كحقكؽ االنساف ، مقاؿ منشكر عمى المكقع : -4

  http://www.alsabaah.comد. عمي كتكت ، تكصيؼ ظاىرة الفساد ،مقاؿ منشكر عمى المكقع :  -5

http://doreid.blogspot.com/
http://www.alsabaah.com/
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 الفساد االدارم : -7

كتنسيؽ كرقابة عدد معيف مف االفراد بقصد انجاز بعض االاراض اك االىداؼ( ،  )فف تكجيو تعرؼ االدارة بانيا

العممية المتضمنة كالشاممة اك ىي )تكجيو الناس المشتركيف معان في عمؿ لمكصكؿ الى ىدؼ مشترؾ ، فيي 

، كذىب البعض الى اف االدارة ىي تنفيذ االعماؿ  لتكامؿ الجيكد االنسانية لمكصكؿ الى النتيجة المراكبة(

بكاسطة اخريف عف طريؽ تخطيط كتنظيـ كتكجيو كرقابة مجيكداتيـ كانتيى اخركف الى أف االدارة ) تنظيـ 

ؽ ىدؼ معيف ، اف داخؿ منظمة التماـ عمؿ معيف بقصد تحقي كتنسيؽ كرقابة مجمكعة مف االفرادكتكجيو 

تعبير االدارة يعني تنظيـ كنتسيؽ كتكجيو كرقابة مجمكعة اشخاص في منظمة معينة لتحقيؽ ىدؼ معيف ، 

فاذا كانت تستيدؼ مصال  خاصة )شركة ، جمعية( فيي ادارة خاصة ، اما اذا كانت تستيدؼ تنفيذ السياسة 

عامة كعميو فاف االدارة العامة تستيدؼ تحقيؽ االىداؼ العامة يستكم اف يككف ذلؾ باسمكب العامة فيي ادارة 

مركزم اك المركزم كسكاي كانت الالمركزية محمية اك مرفقية كذلؾ حسب النظاـ االدارم المطبؽ في الدكلة 

 م .ادار  ي االدارة العامة ىك فسادكعميو يمكف القكؿ اف ام فعؿ فاسد يقـك بو احد مكظف
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 صكر الفساد : 

 -، أ : تعريفيا:اكالن: الرشكة 

بانيا )طمب اك قبكؿ كؿ مكظؼ اك مكمؼ بخدمة  ;8;3لسنة 333كقد عرفيا قانكف العقكبات العراقي رقـ 

اك االمتناع عامة لنفسو اك لغيره عطية اك منفعة اك ميزة اك كعدان بشيي  مف ذلؾ الداي عمؿ مف اعماؿ كظيفتو 

كاعتبر المكاف ة بعد اداي العمؿ اك االمتناع عنو اك االخالؿ بكاجبات ، (3) االخالؿ بكاجبات الكظيفة ....( اكعنو 

. ككذلؾ الطمب لك القبكؿ الداي عمؿ اك االمتناع عف عمؿ اليدخؿ في اعماؿ الكظيفة  (4) الكظيفة رشكة ايضان 

. كعاقب القانكف الراشي كالكسيط (5)العقكبة اخؼ لكف المكظؼ زعـ ذلؾ اك اعتقده خط  تعتبر رشكة ايضان كلكف

كىي فعؿ محـر   (7)اال اذا بادرا الى ابالغ السمطات القضالية اك االدارية بالجريمة   (6)بنفس عقكبة المرتشي 

، ككذلؾ الديانة المسيحية التي سعت الى تنمية ركح الرفض لكؿ انكاع في الديانات السماكية كاير السماكية 

، كما كاف يتـ مف بيع كشراي لممصال  كسعت الى ذلؾ برفض بيع كشراي المناصب الدينية اك الكينكتية الرشا ك 

ترسيغ قمعدة اف المناصب الدينية يجب اف ال تباع باعتبار اف العدالة ال تباع كما دلت اقدـ التشريعات في 

كحـر الديف االسالمي الرشكة ، قاؿ تعالى  (8)الصيف كالياباف عمى صرامة العقكبة المطبقة عمى القاضي المرتشي 

 (9)} كال تاكمكا امكالكـ بينكـ بالباطؿ كتدلكا بيا الى الحكاـ لتاكمكا فريقان مف امكاؿ الناس باالثـ كانتـ تعممكف { 

كقد ترؾ االسالـ تحديد عقكبة الرشكة لكلي االمر  ،كجاي في الحديث الشريؼ ))لعف ا  الراشي كالمرتشي(( 

   (:)ي فييا الظركؼ كالمالبسات النيا مف جرالـ التعزيز يراع

----------------------------------------------------------------------------------- 

 . 5:;3لسنة  382المعدؿ لمقرار رقـ  5;;3لسنة  925،قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ 3فقرة /   529  المادة / -3
 مف قانكف العقكبات . 529مادة / 4/فقرة  -4

 مف قانكف العقكبات . :52مادة / -5

 مف قانكف العقكبات . 532مادة / -6

 . مف قانكف العقكبت 533مادة / -7
 . كما بعدىا 33،ص 99;3عدناف عمي كاظـ ، جريمة الرشكة في القانكف العراقي ، رسالة ماجستير ، كمية القانكف كالسياسة ، جامعة بغداد ،-8

 . ::3سكرة البقرة ،االية  -9

   . :35ك  357، ص 4:;3،دراسة مقارنة في القانكف ، الجزي االكؿ ، كمية القانكف كالسياسة ، جامعة بغداد ،  د. مصطفى ابراىيـ الزلمي ،المسؤكلية الجنالية في الشريعة االسالمية-:
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كالرشكة مف   كالفساد االدارمالتي تنشر بيف فترة كاخرل عمى تحريـ الرشكة كؿ الطكالؼ االسالمية كما تؤكد 

اكثر صكر الفساد انتشاران كخطكرة بؿ يكاد يعرؼ الفساد االدارم اك المالي عمى انو الرشكة كىي لـ تعد ظاىرة 

كاالقتصاد الحر محمية بؿ اصبحت ظاىرة عالمية نتيجة التطكر الحاصؿ في العالقات الدكلية في ضؿ العكلمة 

كتعتبر اليدايا  ؿ الحصكؿ عمى العقكد كاالمتيازاتالمذيف دفعا الشركات متعددة الجنسيات الى التنافس مف اج

بيف المكاطنيف كالمكظفيف اك بيف المرؤكسيف كالرؤساي ىي رشكة مغمفة بعمب اليدايا كاف تباينت في درجاتيا 

كراليا دف السبب في تقديميا ىك الكظيفة اك المسؤلية االدارية  اك المناسبات التي قدمت اثناليا اك القصد مف

لممقدـ لو اليدية فمكال ىذا االعتبار لما قدمت لو اليدية فيي ) رشكة سابقة مستقبمية ( اك الحقة لمقياـ بعمؿ 

تصرؼ متمقييا اك االمتناع عنو ، كاذا كانت اليدايا الفردية كبيرة بما فيو الكفاية لترؾ ىامش مف الت ثير عمى 

 ف نيا تمثؿ بكضكح مبدأ التبادؿ المنفعي اك طمب شيي ضمنيان .

لمرشكة اثار خطيرة ككنيا تشترؾ مع الكثير مف صكر الفساد كما انيا الصكرة التي يتـ  -أثار الرشكة  :  -ب

اىـ اثار الرشكة في تتـ في الخفاي كدكنما تترؾ دليالن ماديان في كثير مف االحياف كنعرض التركيز عمييا ككنيا 

 -النقاط االتية :

التي يجب محاربتيا بكؿ قكة كالقضاي عمييا  (3)انيا مف اخطر الجرالـ كاسكي الممارسات اير االخالقية -3

كيضيع  كذلؾ بما يترتب عمييا مف اضرار كاخطار تيدد المجتمعات كعف طريقيا تفسد ذمـ الناس كضمالرىـ

الحؽ كينتشر الظمـ كالفساد كتسكد ركح االتكالية كالنفعية عمى ركح الكاجب كىي ال يبقى ممارسة محمية بؿ 

 اية دكلة التستطيع اف تككف محصنة ضد ت ثيرىا خمؼ الحدكد.اف 

يمكف أف تقع في كؿ تعامؿ بيف المكظؼ كاالخريف سكاي كانكا مكظفيف اك متعاقديف اك مكظفيف اعمى  -4

ستكل ، كاالبان ماتدفع الرشكة لممكظفيف لمتغاضي عف االخطاي كاالعماؿ اك السمع الرديلة التي يقدميا م

 المتعاقدكف.
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 .مف قانكف العقكبات المعدؿ 8فقرة أ /  43بالشرؼ بنص المادة/ ىي مف الجرالـ المخمة  -3
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مف خالؿ الرشكة يتحكؿ االبرياي الى متيميف في ساحات المحاكـ االمر الذم يترؾ االثر عمى المجتمعات  -5

االذعاف لمحالة كىنا اليمكف اف يتمتع بجعؿ المكاطنيف ميزكزم الثقة بالعدالة ليس ليـ خيار سكل التمرد اك 

المكاطف بالحرية خصكصان في بمداف تنادم بيا في شعاراتيا فتككف الية الرشكة ىذه سبيالن لتبرير كتغطية 

  السمكؾ االجرامي.

 

 -طرؽ الحصكؿ عمى الرشكة : -ج

لمفساد سكاي كانت معركضة مف قبؿ صاحب المصمحة اك كانت مطمكبة مف  تعد الرشكة النمط التقميدم

المكظفيف كىي في جميع االحكاؿ اليدؼ منيا شراي خدمات اك مزايا اك تيرب مف التزامات كترتبط عادة بما 

 يمي :

العقكد الحككمية : كتعتبر مف اكثر المجاالت كاكسعيا لمحصكؿ عمى الرشكة حيث تشير الكقالع  -3

حصاليات الى اف نسبة الفساد تزداد في مجاؿ العقكد نظران لضخامة مبالغيا في اامب االحياف كلكجكد كاال

، اك  اطراؼ مستعدة لدفع الرشاكل الى المكظفيف الجؿ الحصكؿ عمى معمكمات عف كثالؽ المناقصة اك المزايدة

 االحالة عمى العطاي اير المؤىؿ اك التغاضي عف سكي التنفيذ .

المزايا الحككمية : تؤثر الرشاكل في تخصيص المزايا الحككمية التي كانكا يعممكف فييا مف قبؿ لمشاريع  -4

اك افراد اك الحصكؿ عمى ركاتب اك مساعدات اك اعانات اك مزايا عينية مثؿ : االلتحاؽ بمدارس معينة ، 

 الرعاية الطبية ، تكزيع قطع اراضي سكنية .. الغ .

التي يحصؿ عمييا لكثير مف المستحقيف كيحصؿ عمييا اير المستحقيف نتيجة الرشكة يحـر منيا اكبذلؾ 

 المكظؼ المختص .

مف خالؿ السمطة التقديرية في الضرالب : كىذا باب كاسع لمحصكؿ عمى الرشاكل لتقميؿ مبمغ الضرالب  -5

كف اف يقترحيا جامعكا تمؾ الرشاكل يمفرض الضرالب التي ينبغي اف تحصؿ عمييا الدكلة مف المكمفيف ، 
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بيف المكظؼ المختص الضرالب اك دافعكىا ، ففي كثير مف الحاالت يمكف المساكمة عمى مبمغ الضريبة 

 . (3)كالمكمؼ 

الرخص :تكثر في ىذا المجاؿ حاالت طمب اك عرض الشكاكل مف اجؿ اصدار رخصة تعطى حقان معينان مثؿ  -6

امتيازات تنمية االراضي اك استغالؿ مكارد طبيعية اك الحصكؿ عمى جكاز سفر اك اجازة قيادة سيارة اك جنسية 

كالبيركقراطيكف بكضع  سيكف كفي بعض االحياف يقـك السيااك ىكية احكاؿ مدنية اك اية رخصة اخرل 

 سياسات تعطييـ حقكقان في السيطرة عمى بعض االنشطة حتى يتمكنكا مف بيعيا كاالستفادة منيا .

الكقت : قد تقدـ الرشكة لالسراع بمن  االذف بتنفيذ انشطة قانكنية مثؿ تسجيؿ الشركات اك تصاري  البناي  -7

المكظؼ المختص بعدـ اتخاذ االجراي الالـز اك ت خير في كيمكف طمب الرشكة عف طريؽ التيديد مف قبؿ 

 .اتخاذه كيحدث ىذا عندما تككف االجرايات طكيمة كمعقدة كتتطمب تدخؿ عدد كبير مف المكظفيف

االجرايات القانكنية : يمكف الحصكؿ عمى الرشاكل مف خالؿ تعطيؿ االجرايات القانكنية اثناي تطبيقيا اك  -8

مى االفراد لممارستيـ االنشطة اير المشركعة مثؿ ) التيريب ، السكؽ السكداي ، التعسؼ في اتخاذىا ع

التجاكز عمى الماؿ العاـ .. الغ ( اك محاباة اطراؼ عمى حساب اخرل في التعامؿ كيحدث ىذا في المؤسسات 

 ذات التماس المباشر مع المكاطنيف مثؿ : الشرطة ، الجنسية ، البمدية .

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 كما بعدىا. 34،ص 4226قيصريحيى جعفر ، السمطة التقديرية لالرادة في فرض ضريبة الدخؿ في القانكف العراقي ، رسالة دكتكراه ، كمية القانكف ، جامعة بغداد ، -3
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 ثانيان : االختالس:

 : تعريؼ االختالس-أ  

يعرؼ االختالس في المغة عمى أنو ) مف خمس شيي خمسان اذا استمبو ( كفي االصطالح انتياز الفرص في 

كاالختالس كما بينو افمة مف الناس لمظفر بما يريد مما ىك ممنكع عنو كمحجكب منو كيعقب عمى اخذه 

اك المكمؼ بخدمة عامة  : ىك )اذا اختمس المكظؼ 537/في المادة  ;8;3لسنة  333قانكف العقكبات رقـ 

 .( 3) اك اخفى ماالن اك متاعان اك كرقة مثبتة لحؽ اك اير ذلؾ مما كجد في حيازتو (

فقد نصت عمى اف : )يعاقب بالسجف كؿ مكظؼ اك مكمؼ بخدمة عامة استغؿ كظيفتو  538اما المادة /

لمدكلة اك الحدل المؤسسات اك اك كرقة مثبتة لحؽ اك اير ذلؾ مممكؾ فاستكلى  بغير حؽ عمى ماؿ اك متاع 

 .  (4)الييلات التي تسيـ الدكلة  في ماليا بنصيب ما اك سيؿ ذلؾ لغيره (

كتنص كجريمة اختالس الماؿ العاـ مف الجرالـ المخمة بالشرؼ ذلؾ الف الماؿ العاـ لو حرمتو كقداستو 

 (5)الدساتير عمى حمايتو كعدـ التجاكز عميو . 

 آثار االختالس : -ب

يعتبر االختالس مف ابرز صكر الفساد االدارم النو يحدث خمالن في اخالقيات العمؿ كقيـ المجتمع كيصب  

الفساد حالة ذىنية لدل االفراد كالجماعات تبرره كتكاف ه كيصب  نكعان مف نظـ الحكافز الجديدة حيث يمج  الكثير 

عاـ كيؤدم ذلؾ الى فقداف ىيبة القانكف الذم ككظالفيـ الختالس الماؿ المف المكظفيف الى استغالؿ نفكذىـ 

اصب  مشمكالن بفعؿ المستفيديف مف الفساد مف اصحاب النفكذ كالى زعزعة الثقة لدل االفراد في مكظفي الدكلة 

كضركرات كالتشكيؾ بنزاىتيـ كالى نقص في امكاؿ الدكلة كتمثؿ ىذه المظاىر لمفساد االدارم ارضية ممحة 

 صالح االدارم.لبمكرة برامج عمؿ لال
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 مف اتفاقية االمـ المتحدة لمكافحة الفساد . 39المادة / -3

 اذا كاف المختمس مف مامكرم التحصيؿ اك المندكبيف لو اك االمناي عمى الكدالع اك الصيارفة كاختمس شيلان مما سمـ لو بيذه الصفة . 537المادة شدد القانكف العقكبة في  -4

 . 4227. اكالن مف الدستكر  49المادة / -5
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اىر الرفاه كتبدك مظاىر االختالس عمى المختمس كاضحة مف خالؿ ممتمكاتو التي جمعيا في كقت قياسي كمظ

التي يتمتع بيا ، بما يؤكد اف ثمة مصادر اخرل اير مشركعة كاير مرلية يحصؿ منيا عمى الماؿ كيصعب 

كنظران لخطكرة جريمة  في كثير مف االحياف كشؼ االختالس طالما اف الكثالؽ التي بيف يدم المختمس قانكنية

المختمس  يعات خاصة مثؿ تشديد العقكبة عمىتشر االختالس فقد عالج المشرع العراقي ىذه الجريمة مف خالؿ 

، عدـ اخالي سبيمو مف السجف بعد انتياي العقكبة اال (4)عدـ اطالؽ سراحو اثناي سير التحقيؽ كالمحاكمة  (3)

 .  (6)مكاف ة المخبريف عف جرالـ السرقة اك اختالس امكاؿ الدكلة  (5)بعد تسديد المبالغ التي بذمتو لمدكلة 

 طرؽ االختالس : - ج

 كباساليب كطرؽ متعددة كمف بيف ىذه االساليب :   (7)االختالس ظاىرة منتشرة في كؿ دكؿ العالـ 

االختالس المباشر لمماؿ العاـ الذم بيف يدم المكظؼ مف خالؿ تزكير القيكد كالمستندات اك التكاقيع ، اما  -3

 اخطر حاالت التزكير فيك مف خالؿ تزكير البيانات كالمعمكمات كالكثالؽ الرسمية بدكف اف يثار الشؾ حكليا .

الدة لمدكلة التي تباع في المزايدة العمنية باقؿ يقع االختالس في مجاؿ تقدير قيمة العقارات اك السمع الع -4

 مف القيمة الحقيقية مقابؿ عمكلة مف المشترم الذم ترسك عميو المزايدة .

مف خالؿ تقدير قيمة العقد باعمى مف القيمة الحقيقية لو مقابؿ الحصكؿ عمى الفرؽ بيف القيمتيف مف  -5

 .لخدمات (ام العقكد التي تدفع الدكلة مقابؿ ليا المتعاقد في عقكد )المقاكلة ، التكريد ، تقديـ ا

مف خالؿ شراي مكاد اكثر مف الحاجة الفعمية لمجية الحككمية اك ليست ضركرية بقصد الحصكؿ عمى  -6

 . (8)عكلة اك رشكة مف المتعاقديف 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 المعدؿ لقانكف العقكبات البغدادم . 88;3لسنة  3:، كايضان قانكف رقـ  6:;3لسنة ;343قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ -3

 . 5;;3لسنة  :5قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ / -4

 قانكف تعديؿ قانكف العقكبات . ;;;3لسنة  5قانكف رقـ / -5

 . ;;;3لسنة  487ك :;;3لسنة  63ك 7;;3لسنة  325قرارات مجمس قيادة الثكرة المنحؿ ذكات االرقاـ  -6

 . 37/8/4226في     www. rezgar.comقاـ بيا مركز البحكث كالدراسات الشرطية عمى المكقع : 4225. 4223دراسة ميدانية حكؿ جرالـ االختالس في ابك ظبي لالعكاـ -7

  www.alwatenvoice.comالمكقع  -8

http://www.alwatenvoice.com/
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مف خالؿ تكاطؤ جباة الضرالب في تقميؿ مبمغ الضريبة المستحقة عمى المكمؼ بدفعيا ، كفي ىذه الحالة فاف -7

 كبالتالي يككف المكظؼالماؿ المستقطع كرشكة الى المكظؼ المختص ىك في الكاقع يجب اف يدفع الى الدكلة 

 مختمسان .

 استغالؿ الكظيفة العامة : –ثالثان 

اف كؿ صكرالفساد االدارم ىي في الكاقع ) استغالؿ لمكظيفة العامة ( حسب تعريفات الفساد االدارم التي تشمؿ 

مف  543-:53االدارم بمافييا الرشكة كاالختالس ، كلكف ىناؾ صكر نصت عمييا المكاد  جميع صكر الفساد

 . (3)قانكف العقكبات العراقي ، يجمعيا عنكاف استغالؿ الكظيفة العامة 

( المخكلة لممكظفيف كؿ حسب مستكاه الكظيفي بما Abuse of authorityكيسمى سكي استعماؿ السمطة )

كصنع القرارات لتحقيؽ المصمحة العامة، كقد يترؾ لممكظؼ ىامش مف الحرية في  يمكنو مف ادارة مرؤكسيو

بما يراه محققان لممصمحة العامة كيسمى ذلؾ بالسمطة التقديرية ، ف ذا ما انحرؼ المكظؼ عند ممارسة سمطتو 

 . (4ة )لسمطممارستو ىذه السمطة عف ااية المصمحة العامة كاف تصرفو مشكبان بعيب االنحراؼ في استعماؿ ا

كىي شبيية بجريمة الرشكة في انيما تتضمناف  كتسمى ايضان جريمة االتجار بالنفكذ اذا كقعت مف مكظؼ عاـ

 اساية الى الثقة التي يكلييا االفراد الجيزة السمطة العامة . 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

 االمـ المتحدة لمكافحة الفساد التي نصت عمى ) استغالؿ اساية الكظالؼ ( .مف اتفاقية  ;3المادة / -3

 .كما بعدىا. 37، ص 93;3د. عصاـ عبد الكىاب البرزنجي  ، السمطة التقديرية لالدارة كالرقابة القضالية ، رسالة دكتكراه ، كمية الحقكؽ ، جامعة القاىرة ،  -4
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 :المحاباة كالمحسكبية كالكساطة  –رابعان 

راـ االختالؼ بيف ىذه المفردات في بعض الجكانب اال انيا تشترؾ في جانب ميـ كىك تفضيؿ بعض االشخاص 

في التعامؿ اما دنيـ مف االقارب اك المعارؼ اك االصدقاي اك لمت ثير الذم يقع مف قبؿ الكسيط ، عمى االخريف 

، (3)دة مف اكثر ا ليات خطكرة كاالصعب عالجان اف الدارس  لية المحاباة كالمحسكبية كالكاسطة يجد انيا كاح

حيث اف استغالؿ المنصب الحككمي لالستفادة الشخصية لمصمحة الفرد كمحاسبيو دكف كجو حؽ ىك احد اسباب 

 .الفساد االدارم الناتج عف سكي نية كسكي قصد مع سبؽ االصرار عميو 

اك تكصية ، اما الكساطة فيي دافع مف دكافع االخالي بنزاىة الكظيفة العامة التي قد تككف مقابؿ عطاي اك رجاي 

كتككف مف الغير ت ييدان لطمب صاحب الحاجة في صكرة رجاي اك  (4)ىذه الصكرةكقد جرمت معظـ التشريعات 

مؿ كظيفي عمى نحك مشركع اك االخالؿ تكصية اك امر مف قبؿ مف ليك نفكذ عمى المكظؼ المختص لمقياـ بع

، فالكساطة بيذا الشكؿ آفة بكاجبات الكظيفة العامة الذم يصؿ الى مستكل جريمة يعاقب عمييا القانكف 

اجتماعية اراد المشرع التدخؿ لحماية الكظيفة العامة منيا ، حيث يعتقد اصحاب الحاجات كالمصال  أنيـ لف 

اك يدفعكف مقابالن لمحصكؿ عمييا بما يشكؿ  بالكساطة كالنفكذ فيمج كف الييا يستطيعكا الكصكؿ الى حاجاتيـ اال

 جريمة االتجار بالنفكذ كاستغاللو .

كجدير بالذكر أف ىذه الظاىرة قد انتشرت انتشاران كاسعانكاير مسبكؽ في العراؽ نظران لمظركؼ السياسية كاالمنية 

بصدد ذلؾ : لقد استبدلنا الدكتاتكرية بالمحسكبية كالمحاصصة  كاالدارية اير المستقرة حتى اف احد الكتاب قاؿ

  (5)كعدـ الكفاية .

 

 

_______________________________________________________________________
   www.amam.comالمكقع : لمعالجة ىذه الظكاىر عمى 48/32/4226كرشة عمؿ نظميا االلتالؼ مف اجؿ النزاىة كالمسالمة في فمسطيف )اماف ( في -3

 .98;3لسنة  :قانكف الكساطة اير المشركعة ) العراقي ( رقـ /  -4

 . 47/3/4226في  946مجمة الحكار المتمدف العدد  -5
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 الفصؿ الثاني

 التشريعات الكطنية كالدكلية
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 المبحث االكؿ

 ( )التشريعات الكطنية

قضػػػػية جناليػػػػة تتعمػػػػؽ بحالػػػػة يشػػػػتبو انيػػػػا تنطػػػػكم عمػػػػى خػػػػرؽ نػػػػص  -) قضػػػػية فسػػػػاد ( : مصػػػػطم  يعنػػػػي

  -: مايميم

مػػػػػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػػػػػانكف  8;4، اك  5;4،  2;4،  498، 497، 493، 494 ،456،  455 الفقػػػػػػػػػػػػػػػػرات  –أ 

 العقكبات . 

 الفصؿ السادس مف قانكف  العقكبات . 563الى  529ب_ الفقرات مف 

 التػػػػػي  357مػػػػػف الفقػػػػػرة رقػػػػػـ  9،  8،  7 ينطبػػػػػؽ عميػػػػػو نػػػػػص البنػػػػػكدام بنػػػػػد مػػػػػف قػػػػػانكف العقكبػػػػػات  -ج

 اك .مف ىذا االجراي  8اضيفت بكاسطة القسـ 

يشػػػػتبو انيػػػػا تنطػػػػكم عمػػػػى  خػػػػرؽ ام بنػػػػد اخػػػػر مػػػػف قػػػػانكف العقكبػػػػات تكػػػػكف فيػػػػو كقػػػػالع الحالػػػػة التػػػػي  -د

ج الفرعيػػػة إلػػػى  مشػػػابية لحػػػاالت يشػػػتبو انيػػػا تنطػػػكم عمػػػى خػػػرؽ لنصػػػكص االحكػػػاـ الػػػكارد ذكرىػػػا فػػػي البنػػػكد

 اعاله .

ار اك يعاقػػػػب بػػػػالحبس مػػػػدة التزيػػػػد عمػػػػى سػػػػػنة كاحػػػػدة كبغرامػػػػة التزيػػػػد عمػػػػى مالػػػػة دينػػػػػ -: 455المػػػػادة 

العقػػػػكبتيف كػػػػؿ مكظػػػػؼ اك شػػػػخص مكمػػػػؼ بخدمػػػػة عامػػػػة تكسػػػػط لػػػػدل حػػػػاكـ اك قػػػػاض اك  باحػػػػدل ىػػػػاتيف

 . بو  محكمة لصال  احد الخصـك اك االضرار

يعاقػػػػب بػػػػالحبس اك بالغرامػػػػة كػػػػؿ مػػػػف كػػػػاف مكمفػػػػا بحراسػػػػة مقبػػػػكض عميػػػػو اك محجػػػػكز اك  -: 494المػػػػادة 

 مكقكؼ اك محبكس اك مرافقتو اك نقمو كتسبب باىمالو في ىرب احد منيـ .

يعاقػػػػب بػػػػالحبس كبالغرامػػػػة اك باحػػػػدل ىػػػػاتيف العقػػػػكبتيف كػػػػؿ حػػػػاكـ اك قػػػػاض اصػػػػدر حكمػػػػا  -: 456المػػػادة 

 ف ذلؾ نتيجة التكسط لديو .ثبت انو اير حؽ ككا
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بحراسػػػػة مقبػػػػكض كػػػػؿ مكظػػػػؼ اك مكمػػػػؼ بخدمػػػػة عامػػػػة كمػػػػؼ بػػػػالقبض عمػػػػى شػػػػخص اك  -:493المػػػػادة 

اك محجػػػكز اك مكقػػػكؼ اك محبػػػكس اك بمرافقػػػة ام مػػػنيـ اك نقمػػػو فمكنػػػو مػػػف اليػػػرب اك تغافػػػؿ عنػػػو عميػػػو 

عاقػػػػب بالسػػػػجف اذا كػػػػاف اك تراخػػػػى فػػػػي االجػػػػرايات الالزمػػػػة لمقػػػػبض عميػػػػو قاصػػػػدا معاكنتػػػػو عمػػػػى اليػػػػرب / ي

محككمػػػػا عميػػػػو بالسػػػػجف مػػػػدة التزيػػػػد عمػػػػى عشػػػػر سػػػػنيف اذا كػػػػاف اليػػػػارب اليػػػػارب محككمػػػػا عميػػػػو بالسػػػػجف 

 المؤبد اك المؤقت اك كاف متيما بجناية عقكبتيا االعداـ كتككف العقكبة الحبس في االحكاؿ االخرل .

طة ايػػػره خػػػتـ الدكلػػػة اك خػػػتـ اك يعاقػػػب بالسػػػجف مػػػف قمػػػد اك زكر سػػػكاي بنفسػػػو اك بكاسػػػ -:497 المػػػادة 

امضػػػػاي رلػػػػيس الجميكريػػػػة اك ختمػػػػا اك عالمػػػػة لمحككمػػػػة اك احػػػػدل دكالرىػػػػا الرسػػػػمية اك شػػػػبو رسػػػػمية اك 

 احد مكظفي ) اك تكقيعو ( اك دمغات الذىب كالفضة المقررة قانكنا .

لدكلػػػػة  ر سػػػػنيف اذا كػػػػاف محػػػػؿ الجريمػػػػة ختمػػػػا اك عالمػػػػةػكتكػػػػكف العقكبػػػػة السػػػػجف مػػػػدة التزيػػػػد عمػػػػى عشػػػػ

اجنبيػػػػة اك خػػػػػتـ اك عالمػػػػػة احػػػػػد المصػػػػػارؼ اك احػػػػدل المؤسسػػػػػات اكالشػػػػػركات اك الجمعيػػػػػات اك المنظمػػػػػات 

اك المنشػػػػػات التػػػػػي تسػػػػػاىـ الدكلػػػػػة فػػػػػي ماليػػػػػا نصػػػػػيب اك خػػػػػتـ اك عالمػػػػػة احػػػػػدل الشػػػػػركات المسػػػػػاىمة اك 

عيػػػػػػػات اك الجمعيػػػػػػات التعاكنيػػػػػػة اك النقابػػػػػػػات المنشػػػػػػاة طبقػػػػػػػا لالكضػػػػػػاع المقػػػػػػررة قانكنػػػػػػػا اك احػػػػػػدل الجم

المؤسسػػػات المعتبػػػرة قانكنػػػا ذات نفػػػع عػػػاـ .  كيعاقػػػب بالعقكبػػػة ذاتياحسػػػب االحػػػكاؿ مػػػف اسػػػتعمؿ شػػػيلا ممػػػا 

 تقدـ اك ادخمو البالد مع عممو بتقميده اك تزكيره .

ركع خػػػػتـ ػر سػػػنيف مػػػػف اسػػػػتعمؿ بػػػػدكف كجػػػػو مشػػػػػيعاقػػػػب بالسػػػػجف مػػػػدة التزيػػػػد عمػػػػى عشػػػػ -: 498المػػػادة 

ريػػػة اك ختمػػػا اك عالمػػػة لمحككمػػػة اك الحػػػدل دكالرىػػػا الرسػػػمية اكشػػػبو رسػػػمية الدكلػػػة اك خػػػتـ رلػػػيس الجميك 

 اك ختـ اك عالمة احد مكظفييا اك دمغة الذىب اك الفضة المقررة قانكنا .

ختمػػػا اك عالمػػػة كتكػػػكف العقكبػػػة السػػػجف مػػػدة التزيػػػد عمػػػى سػػػبع سػػػنكات اك الحػػػبس اذا كػػػاف محػػػؿ الجريمػػػة 

ركات اك الجمعيػػػػػات اك ػلمصػػػػػارؼ اك احػػػػػدل المؤسسػػػػػات اك الشػػػػػلدكلػػػػػة اجنبيػػػػػة اك خػػػػػتـ اك عالمػػػػػة احػػػػػد ا

المنظمػػػػػات اك المنشػػػػػات التػػػػػي تسػػػػػاىـ الدكلػػػػػة فػػػػػي ماليػػػػػا بنصػػػػػيب اك خػػػػػتـ اك عالمػػػػػة احػػػػػدل شػػػػػركات 
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المسػػػػػػاىمة اك الجمعيػػػػػػات التعاكنيػػػػػػة اك النقابػػػػػػات المنشػػػػػػاة طبقػػػػػػا لالكضػػػػػػاع المقػػػػػػررة قانكنػػػػػػا اك احػػػػػػدل 

 ات نفع عاـ .الجمعيات اك المؤسسات المعتبرة قانكنا ذ

رة سػػػػنة كػػػػؿ مػػػػف حمػػػػؿ مكظفػػػػا اك مكمفػػػػا ػعشػػػػخمػػػػس يعاقػػػػب بالسػػػػجف مػػػػدة التزيػػػػد عمػػػػى  -: 2;4المػػػػادة 

اك باالتصػػػاؼ اخػػػر بخدمػػػة عامػػػة اثنػػػاي تدكينػػػو محػػػررا مػػػف اختصػػػاص كظيفتػػػو امػػػا بانتحػػػاؿ اسػػػـ شػػػخص 

كاقعػػػػة ايػػػػر  بتقريػػػػر كقػػػػالع كاذبػػػػة اك بغيػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف الطػػػػرؽ عمػػػػى تػػػػدكيف اكاثبػػػػاتاك بصػػػػفة ليسػػػػت لػػػػو 

 صحيحة بخصكص امر مف شاف المستند اثباتو .

يعاقػػػػب بػػػػالحبس كػػػػؿ مكظػػػػؼ اك مكمػػػػؼ بخدمػػػػة عامةاصػػػػدر احػػػػدل االكراؽ المػػػػذككرة فػػػػي  -:5;4المػػػػادة 

 صدرت لو قد انتحؿ اسما كاذبا اك شخصية كاذبة .مف المادة السابقة مع عممو باف 

غرامػػػػة التزيػػػػد عمػػػػى مالػػػػة دينػػػػار اك باحػػػػدل يعاقػػػػب بػػػػالحبس مػػػػدة التزيػػػػد عمػػػػى سػػػػنة كب -: 8;4المػػػػادة 

ىػػػػاتيف العقػػػػكبتيف مػػػػف كػػػػاف مكمفػػػػا قانكنػػػػا بػػػػاف يمسػػػػؾ دفػػػػاتر اك اكراقػػػػا خاضػػػػعة لرقابػػػػة السػػػػمطات العامػػػػة ، 

فييػػػا ككػػػاف مػػػف شػػػاف ذلػػػؾ خػػػدع السػػػمطات اك اافػػػؿ تػػػدكيف امػػػكرا صػػػحيحة صػػػحيحة ايػػػر فػػػدكف فييػػػا امػػػكرا 

 المذككرة كايقاعيا في الغمط .
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 : الجرالـ المخمة بكاجبات الكظيفة

 الرشكة

 -: 529المادة 

كػػػؿ مكظػػػؼ اك مكمػػػؼ بخدمػػػة عامػػػة طمػػػب اك قبػػػؿ لنفسػػػو اك لغيػػػره عطيػػػة اك منفعػػػة اك ميػػػزة اك كعػػػد  -3

ذلػػػػؾ الداي عمػػػػؿ مػػػػف اعمػػػػاؿ كظيفتػػػػو اك االمتنػػػػاع عنػػػػو اك االخػػػػالؿ بكاجبػػػػات الكظيفػػػػة  يي مػػػػفػبشػػػػ

ر سػػػػنيف اك بػػػػالحبس كالغرامػػػػة عمػػػػى اف التقػػػػؿ عمػػػػا طمػػػػب اك ػيعاقػػػػب بالسػػػػجف مػػػػدة التزيػػػػد عمػػػػى عشػػػػ

 اعطي اك كعد بو كالتزيد بام حاؿ مف االحكاؿ عمى خمسمالة دينار .

كتكػػػػكف العقكبػػػػة السػػػػجف مػػػػدة التزيػػػػد عمػػػػى سػػػػبع سػػػػنكات اك بػػػػالحبس اذا حصػػػػؿ الطمػػػػب اك القبػػػػكؿ اك  -4

كظيفػػػػػة بقصػػػػػد المكافػػػػػاة عمػػػػػى االخػػػػػذ بعػػػػػد اداي العمػػػػػؿ اك االمتنػػػػػاع عنػػػػػو اك بعػػػػػد االخػػػػػالؿ بكاجبػػػػػات ال

 ماكقع مف ذلؾ .

كػػػػؿ مكظػػػػؼ اك مكمػػػػؼ بخدمػػػػة عامػػػػة طمػػػػب اك قبػػػػؿ لنفسػػػػو اك لغيػػػػره عطيػػػػة اك منفعػػػػة اك  -: :52المػػػػادة 

ي مػػػف ذلػػػؾ الداي عمػػػؿ اك االمتنػػػاع عػػػف عمػػػؿ اليػػػدخؿ فػػػي اعمػػػاؿ كظيفتػػػو كلكنػػػو زعػػػـ ػميػػػزة اك كعػػػدا بشػػػ

عمػػػى سػػػبع سػػػنكات اك الحػػػبس كالغرامػػػة عمػػػى اف التقػػػؿ  ذلػػػؾ اك اعتقػػػده خطػػػا يعاقػػػب بالسػػػجف مػػػدة التزيػػػد

 كالتزيد بام حاؿ مف االحكاؿ عمى خمسمالة دينار .اعطي اك كعد بو  عما طمب اك

رم احكػػػػاـ المػػػػادتيف السػػػػابقتيف كلػػػػك كػػػػاف المكظػػػػؼ اك المكمػػػػؼ بخدمػػػػة عامػػػػة يقصػػػػد ػتسػػػػ -: ;52المػػػػادة 

 بكاجبات كظيفتو .عدـ القياـ بالعمؿ اك عدـ االمتناع عنو كعدـ االخالؿ 

عػػػػد بػػػػاف يعطػػػػي لمكظػػػػؼ اك لمكمػػػػؼ بخدمػػػػة عامػػػػة عػػػػرض اك كػػػػؿ مػػػػف اعطػػػػى اك قػػػػدـ اك  -: 532المػػػػادة 

كيعاقػػػب الراشػػػي ك الكسػػػيط بالعقكبػػػة المقػػػررة قانكنػػػػا  ،عػػػد راشػػػيا  :52شػػػيلا ممػػػا نػػػص عميػػػو فػػػي المػػػادة 

 لممرتشي .
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غ السػػػػمطات القضػػػػالية اك االداريػػػػة يعفػػػػى الراشػػػػي اك الكسػػػػيط مػػػػف العقكبػػػػة اذا بػػػػادر بػػػػابال -: 533المػػػػادة 

 بالجريمة اك اعتراؼ بيا قبؿ اتصاؿ المحكمة بالدعكل .

لػػػدعكل كقبػػػؿ انتيػػػاي المحاكمػػػة ك االعتػػػراؼ بعػػػد اتصػػػاؿ المحكمػػػة باكيعتبػػػر عػػػذرا مخففػػػا اذا كقػػػع االبػػػالغ ا

 فييا .

  -يعاقب بالحبس : -: 534المادة 

عـ انيػػػا رشػػػكة لمكظػػػؼ اك مكمػػػؼ بخدمػػػة عامػػػة كىػػػك كػػػؿ مػػػف طمػػػب اك اخػػػذ عطيػػػة اك منفعػػػة اك ميػػػزة بػػػز -3

 ينكم االحتفاظ بيا لنفسو .

كػػػؿ شػػػخص اخػػػذ العطيػػػة اك المنفعػػػة اك الميػػػزة اك قبػػػؿ شػػػيلا مػػػف ذلػػػؾ مػػػع عممػػػو بسػػػببو كلػػػك لػػػـ يكػػػف  -4

المكظػػػؼ اك المكمػػػؼ بخدمػػػػة عامػػػة المقصػػػػكد بالرشػػػكة قػػػػد عينػػػو اك قػػػد عمػػػػـ بػػػو مػػػػا لػػػـ يكػػػػف كسػػػيطا فػػػػي 

 الرشكة 

يعاقػػػب بػػػالحبس اك بالغرامػػػة كػػػؿ مػػػف عػػػرض رشػػػكة عمػػػى مكظػػػؼ اك مكمػػػؼ بخدمػػػة عامػػػة  -: 535المػػػادة 

 كلـ تقبؿ منو .

يحكػػػـ فضػػػال عػػػف العقكبػػػػات المبنيػػػة فػػػي مػػػكاد ىػػػذا الفصػػػػؿ بمصػػػادرة العطيػػػة التػػػي قبميػػػػا  -: 536المػػػادة 

 المكظؼ اك المكمؼ بخدمة عامة اك التي عرضت عميو . 

 -:االختالس

بالسػػػجف كػػػؿ مكظػػػؼ اك مكمػػػؼ بخدمػػػة عامػػػة اخػػػتمس اك اخفػػػى مػػػاال اك متاعػػػا اك يعاقػػػب  -: 537المػػػادة 

 كرقة مثبتة لحؽ اك اير ذلؾ مما كجد في حيازتو .

كتكػػػػػكف العقكبػػػػػة السػػػػػجف المؤبػػػػػد اك المؤقػػػػػت اذا كػػػػػاف المكظػػػػػؼ اك المكمػػػػػؼ بخدمػػػػػة عامػػػػػة مػػػػػف مػػػػػامكرم 

تمس شػػػػيلا ممػػػػا سػػػػػمـ لػػػػو بيػػػػػذه التحصػػػػيؿ اك المنػػػػدكبيف لػػػػػو اك االمنػػػػاي عمػػػػى الكدالػػػػػع اك الصػػػػيارفة كاخػػػػػ

 الصفة .
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يعاقػػػب بالسػػػجف كػػػؿ مكظػػػؼ اك مكمػػػؼ بخدمػػػة عامػػػة اسػػػتغؿ كظيفتػػػو فاسػػػتكلى بغيػػػر حػػػؽ  -: 538المػػػادة 

عمػػػى مػػػػاؿ اك متػػػاع اك كرقػػػػة مثبتػػػػو لحػػػؽ اك ايػػػػر ذلػػػؾ مممػػػػكؾ لمدكلػػػػة اك الحػػػدل المؤسسػػػػات اك الييلػػػػات 

 كر في الفقرة المتقدمة .التي تسيـ الدكلة في ماليا بنصيب ما أكسيؿ ذلؾ لغيرمف ذ

تقػػػػؿ قيمتػػػػو عػػػػف خمسػػػػة دنػػػػانير  538ك  537اذاكػػػػاف مكضػػػػكع الجريمػػػػة فػػػػي المػػػػادتيف  -: 539المػػػػادة 

 جاز لممحكمة اف تحكـ عمى الجاني بالحبس بدال مف العقكبة المقررة في المادتيف المذككرتيف .

المحافظػػػػػة عمػػػػػى  يعاقػػػػػب بالسػػػػػجف كػػػػػؿ مكظػػػػػؼ اك مكمػػػػػؼ بخدمػػػػػة عامػػػػػة عيػػػػػدت اليػػػػػو -: :53المػػػػػادة 

فاضػػػػػر بسػػػػػكي نيػػػػػة اك تسػػػػػب باالضػػػػػرار ليػػػػػذه اك قضػػػػػية مصػػػػػمحة لمجيػػػػػة التػػػػػي يعمػػػػػؿ فييػػػػػا فػػػػػي صػػػػػفقة 

 المصمحة ليحصؿ عمى منفعة لنفسو اك لغيره .

ر سػػػنيف اك بػػػالحبس كػػػؿ مكظػػػؼ اك مكمػػػؼ بخدمػػػة ػيعاقػػػب بالسػػػجف مػػػدة التزيػػػد عمػػػى عشػػػ -: ;53المػػػادة 

ؿ اك المقػػػاكالت اك التعيػػػدات التػػػي لػػػو شػػػاف فػػػي اعػػػدادىا اك عامػػػة انتفػػػع مباشػػػرة اك بالكاسػػػطة مػػػف االشػػػغا

 احالتيا اك تنفيذىا اك االشراؼ عمييا .

 كيعاقب بالعقكبة ذاتيا اذا حصؿ عمى عمكلة لنفس اك لغيره بشاف مف الشؤكف المتقدمة .

ر سػػػنيف اك بػػػالحبس كػػػؿ مكظػػػؼ اك مكمػػػؼ بخدمػػػة ػيعاقػػػب بالسػػػجف مػػػدة التزيػػػد عمػػػى عشػػػ -: 542المػػػادة 

بكظيفتػػػو احتجػػػز لنفسػػػو كػػػؿ اك بعػػػض مػػػا يسػػػتحقو اسػػػتخداـ العمػػػاؿ فػػػي اشػػػغاؿ تتعمػػػؽ عامػػػة لػػػو  شػػػاف فػػػي 

ميـ مػػػف اجػػػكر كنحكىػػػا اك اسػػػتخداـ عمػػػاال سػػػخرة كاخػػػذ اجػػػكرىـ لنفسػػػو اك قيػػػد فػػػي العمػػػاؿ الػػػذيف اسػػػتخد

االشػػػغاؿ المػػػذككرة كاسػػػتكلى ـ يقكمػػػكا بػػػام عمػػػؿ فػػػي دفػػػاتر الحككمػػػة اسػػػماي اشػػػخاص كىميػػػيف اك حقيقػػػيف لػػػ

 االشخاص مع احتسابيا عمى الحككمة .عمى اجكرىـ لنفسو اك اعطاىا ليكالي 

يحكػػػػـ قضػػػػال عػػػػف العقكبػػػػات المبينػػػػة فػػػػي مػػػػكاد ىػػػػذا الفصػػػػؿ بػػػػرد ماختمسػػػػو الجػػػػاني اك  -: 543المػػػػادة 

 استكلى عميو مف ماؿ اك قيمة ما حصؿ عميو مف منفعة اك رب  .
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 ااتصاب السندات كاالمكاؿ

مػػػػع عػػػػدـ االخػػػػالؿ بايػػػػة عقكبػػػػة اشػػػػد يػػػػنص عمييػػػػا القػػػػانكف يعاقػػػػب بالسػػػػجف مػػػػدة التزيػػػػد  -: 673المػػػػادة 

عمػػػى خمػػػس عشػػػرة سػػػنة مػػػف ااتصػػػب بػػػالقكة اك االكػػػراه اك التيديػػػد سػػػندا اك محػػػررا اك تكقيعػػػا اك ختمػػػا اك 

يي مػػػف ذلػػػؾ اك اتالفػػػو اك تعديمػػػو اك بصػػػمة ابيػػػاـ اك حمػػػؿ اخػػػر باحػػػدل الكسػػػالؿ المػػػذككرة عمػػػى الغػػػاي شػػػ

 عمى التكقيع عمى بياض .

 -: 674المادة 

يعاقػػػب بالسػػػجف مػػػدة التزيػػػد عمػػػى سػػػبع سػػػنيف اك بػػػالحبس مػػػف حمػػػؿ اخػػػر بطريػػػؽ التيديػػػد عمػػػى تسػػػميـ -3 

 نقكد اك اشياي اخرل اير ماذكر في المادة السابقة .

 لجريمة بالقكة كاالكراه .كتككف العقكبة مدة التزيد عمى عشر سنيف اذا ارتكب ا -4

المعػػػػػدؿ كالقػػػػػكانيف الخاصػػػػػة  ;8;3لسػػػػػنة  333تػػػػػـ تعػػػػػديؿ الغرامػػػػػات الػػػػػكاردة فػػػػػي قػػػػػانكف العقكبػػػػػات رقػػػػػـ 

 -: 4232لسنة  8بمكجب رقـ 

  -المعدؿ كاالتي :  ;8;3لسنة  333يككف مقدار الغرامات المنصكص عمييا في قانكف العقكبات رقـ  

( ملتػػػػي 422222( خمسػػػػكف الػػػػؼ دينػػػػار كاليزيػػػػد عمػػػػى )72222ف ) أ( فػػػػي المخالفػػػػات مبمغػػػػا اليقػػػػؿ عػػػػ 

 الؼ دينار .

( 3222222( ملتػػػػػي الػػػػػؼ دينػػػػػار ككاحػػػػػد كاليزيػػػػػد عػػػػػف )422223ب( فػػػػػي الجػػػػػن  مبمغػػػػػا اليقػػػػػؿ عػػػػػف )

 مميكف دينار .

( 32222222( مميػػػػػكف ككاحػػػػػد دينػػػػػار كاليزيػػػػػد عػػػػػف )3222223ج( فػػػػػي الجنايػػػػػات مبمغػػػػػا اليقػػػػػؿ عػػػػػف )

 .عشرة مالييف دينار
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 المبحث الثاني

 )التشريعات الدكلية (

  4225اتفاقية االمـ المتحدة لمكافحة الفساد لعاـ 

تؤكػػػد العديػػػد مػػػف قػػػرارات االمػػػـ المتحػػػدة سػػػكاي الصػػػادرة عػػػف الجمعيػػػة العامػػػة اك مػػػف المجمػػػس االقتصػػػادم 

مػػػف االمػػػكر  كاالجتمػػػاعي االىتمػػػاـ بقضػػػية محاربػػػة الفسػػػاد، كيػػػاتي ىػػػذا االىتمػػػاـ فػػػي اطػػػار االقتنػػػاع بعػػػدد

منيػػػا اف قضػػػية الفسػػػاد تيػػػدد امػػػف المجتمعػػػات كتحػػػد مػػػف قػػػيـ الديمقراطيػػػة كتعرقػػػؿ عمميػػػات التنميػػػة، كمػػػا 

يػػػػرتبط الفسػػػػاد ببػػػػاقي اشػػػػكاؿ الجريمػػػػة كبالتحديػػػػد الجريمػػػػة المنظمػػػػة كالجريمػػػػة االقتصػػػػادية بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ 

كمػػػا باتػػػت ىنػػػاؾ قناعػػػة بتطػػػكير ، كمػػػا اضػػػحى الفسػػػاد ظػػػاىرة عػػػابرة لمحػػػدكد القكميػػػة  قضػػػية اسػػػيؿ االمػػػكاؿ

معػػػػايير لتقػػػػديـ المسػػػػاعدات التقنيػػػػة لالرتفػػػػاع بمسػػػػتكل التنظػػػػيـ االدارم  كتعزيػػػػز قػػػػيـ الشػػػػفافية كالمسػػػػايلة 

كبنػػػػاي عمػػػػى ذلػػػػؾ صػػػػدر عػػػػف االمػػػػـ المتحػػػػدة العديػػػػد مػػػػف القػػػػرارات لمكاجيػػػػة ىػػػػذه الظػػػػاىرة فينػػػػاؾ القػػػػرار 

كقػػػػػػػػػرارات المجمػػػػػػػػػس االقتصػػػػػػػػػادم  3;;3/3فػػػػػػػػػي /ؾ 374/68كالقػػػػػػػػػرار  2;;3/3/ؾ36فػػػػػػػػػي  343/67

ثػػػػػػػػـ القػػػػػػػػرار  5;;3/تمػػػػػػػػكز/49فػػػػػػػػي  5;;54/3ك  4;;3/تمػػػػػػػػكز/52فػػػػػػػػي  4;;44/3كاالجتمػػػػػػػػاعي 

فػػػػػػػػػي  :;;38/3بشػػػػػػػػػ ف اجػػػػػػػػػرايات مقاكمػػػػػػػػػة الفسػػػػػػػػػاد كالقػػػػػػػػػرار  7;;3/تمػػػػػػػػػكز/46فػػػػػػػػػي  7;;36/3

اكؿ  44/32/4225ايضػػػا بشػػػ ف مقاكمػػػة الفسػػػاد. كقػػػد كانػػػت االمػػػـ المتحػػػدة قػػػد اعػػػدت فػػػي  :;;3تمػػػكز/

يػػػػة دكليػػػػة لمكافحػػػػة الفسػػػػاد بعػػػػد عػػػػاميف مػػػػف المفاكضػػػػات كعرضػػػػت االتفاقيػػػػة عمػػػػى االمػػػػـ المتحػػػػدة اتفاق

دكلػػػة مػػػف بينيػػػا الكاليػػػات المتحػػػدة االمريكيػػػة يضػػػاؼ الػػػى  7;لمتصػػػديؽ عمييػػػا رسػػػميا بعػػػد اف كقػػػع عمييػػػا 

قتصػػػادم ذلػػػؾ جيػػػكد البنػػػؾ الػػػدكلي كصػػػندكؽ النقػػػد الػػػدكلي كمنظمػػػة التجاريػػػة العالميػػػة كمنظمػػػة التعػػػاكف اال

كاالجتمػػػػاعي كالتنميػػػػػة كاالتحػػػػػاد االكربػػػػػي كمنظمػػػػػة الػػػػدكؿ االمريكيػػػػػة كمنتػػػػػدل دافػػػػػكس كمنظمػػػػػة الشػػػػػفافية 

.ككفػػػؽ لتمػػػؾ الجيػػػكد يقػػػع عمػػػى الدكلػػػة العراقيػػػة مسػػػؤكلية االسػػػتفادة منيػػػا كالتعامػػػؿ مػػػع القػػػكانيف  الدكليػػػة

ف تػػػػػداعيات الفسػػػػػاد عمػػػػػى الدكليػػػػػة كاالسػػػػػتفادة ايضػػػػػا مػػػػػف االبحػػػػػاث كالدراسػػػػػات بيػػػػػذا الشػػػػػ ف بالتقميػػػػػؿ مػػػػػ
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المجتمػػػػع كالدكلػػػػة السػػػػيما كاف العػػػػراؽ فػػػػي مرحمتػػػػو االنتقاليػػػػة بحاجػػػػة ماسػػػػة لكػػػػؿ الخبػػػػرات كاالستشػػػػػارات 

 .ركرية لمحد مف ىذه الظاىرة كمعالجة آثارىا االجتماعية كاالقتصادية عمى المجتمعػالض

 لمكافحػة المتحػدة ادمػـ اتفاقيػة عمػى 6/:7 رقػـ بقرارىػا المتحػدة ل مػـ العامػة الجمعيػة كافقػت 4225 عػاـ

 مػف التاسػع يكػكف أف القػرار نفػس بمكجػب كحػددت بشػ نيا الػدكلي التفػاكض برلاسػة تشػرفت التػي الفسػاد

الفسػػاد كلقػػد صػػادؽ العػػراؽ عمػػى ىػػذه التفاقيػػة سػػنة  لمكافحػػة عالميػػان  يكمػػان  عػػاـ كػػؿ مػػف  ادكؿ كػػانكف

الػػػػدكاي كارسػػػػمت رسػػػػالة فاحكاميػػػػا شخصػػػػت الػػػػداي ك الدكليػػػػة  فاالتفاقيػػػػة  انجػػػػزت بفضػػػػؿ المنظمػػػػة  :422

مػػػػكض بػػػػاف المجتمػػػػع الػػػػدكلي مصػػػػمـ عمػػػػى مكافحػػػػة الفسػػػػاد ككبحػػػػة كتحػػػػذير لمفاسػػػػديف كعػػػػدـ اليشػػػػكبيا الغ

عامػػػػةتعتبر اتفاقيػػػػة ادمػػػػـ المتحػػػػدة لمكافحػػػػة الفسػػػػاد ركع اك خيانػػػػة الثقػػػػة الالسػػػػماح بالكسػػػػب ايػػػػر المشػػػػػ

 ىػػػدا المجػػػاؿ. تجتمػػػع الػػػدكؿ ادطػػػراؼ مػػػرة كػػػؿ سػػػنتيف بيػػػدؼ ا ليػػػة الكحيػػػدة التػػػي ليػػػا حمكلػػػة عالميػػػة فػػػي

اتفاقيػػػػة ادمػػػػـ  اسػػػػتعراض تنفيػػػػذ االتفاقيػػػػة ك مناقشػػػػة سػػػػبؿ تحسػػػػيف التعػػػػاكف الػػػػدكلي لمكافحػػػػة الفسػػػػاددخمت

دكلػػػػة أم اكثػػػػر مػػػػف ثمثػػػػي  376. ك صػػػػادقت عمييػػػػا  4227المتحػػػػدة لمكافحػػػػة الفسػػػػاد حيػػػػز التنفيػػػػذ فػػػػي 

الػػػدكؿ ادعضػػػاي فػػػي ادمػػػـ المتحػػػدة. ىػػػذه ا ليػػػة القانكنيػػػة الممزمػػػة تمػػػـز الػػػدكؿ بمنػػػع الفسػػػاد ك تجريمػػػو ك 

لمسػػػػػػاعدة التقنيػػػػػػة ك تبػػػػػػادؿ تعزيػػػػػػز التعػػػػػػاكف الػػػػػػدكلي ، اسػػػػػػترداد المكجػػػػػػكدات المسػػػػػػػركقة ، ك تحسػػػػػػيف ا

 .  المعمكمات في كؿ مف القطاعيف الخاص ك العاـ 

 

 

 

 

 



   

42 

 

تضػػػػمنت االتفاقيػػػػة بيػػػػاف لالاػػػػراض كالمصػػػػطمحات المسػػػػتخدمة فييػػػػا كنقػػػػاط انطباقيػػػػا كالتاكيػػػػد عمػػػػى مبػػػػدأ 

 صكف السيادة لمدكؿ االطراؼ .

 
 اكالن  ااراض االتفاقية  كقد حددتيا المادة االكلى :

 تركيج كتدعيـ التدابير الرامية الى منع كمكافحة الفساد بصكرة اكفا كانج .  –أ 

تػػػركيج كتيسػػػير كدعػػػـ التعػػػاكف الػػػدكلي كالمسػػػاعدة التقنيػػػة فػػػي مجػػػاؿ منػػػع كمكافحػػػة الفسػػػاد بمػػػا فػػػي  -ب
  ذلؾ مجاؿ استرداد المكجكدات .

 ان اد اسػػػترداد المكجػػػكدات مبػػػدفقػػػد اتفقػػػت بمكجبػػػو كػػػؿ الػػػدكؿ عمػػػى اعتمػػػ ، ا الشػػػؽ فقػػػرة رليسػػػيةذيشػػػكؿ ىػػػ

كتمػػػؾ إشػػػكالية اايػػػة فػػػي التعقيػػػد لػػػدل العديػػػد مػػػف الػػػدكؿ السػػػالرة فػػػي طريػػػؽ النمػػػك ك ،  أساسػػػيا باالتفاقيػػػة

بػػػػػؿ ك حتػػػػػى تػػػػػدني المػػػػػكارد ،  ي الفسػػػػػاد كسػػػػػط مكظفييػػػػػا إلػػػػػى إضػػػػػعاؼ ثركاتيػػػػػا الكطنيػػػػػةػالتػػػػػي أدل تفشػػػػػ

، تعػػػػاد  حالػػػػة اخػػػػتالس ادمػػػػكاؿ العامػػػػة فػػػػي ركرية التػػػػي تمكػػػػف المجتمعػػػػات مػػػػف النيػػػػكض ك التقػػػػدـػالضػػػػ

كفػػػي حالػػػة عالػػػدات أم مخالفػػػة أخػػػرل تشػػػمميا االتفاقيػػػة  صػػػادرة إلػػػى الدكلػػػة المطالبػػػة بػػػذلؾ ، الممتمكػػػات الم

، لمدكلػػػػػة  يػػػػػتـ إعػػػػػادة الممتمكػػػػػات بعػػػػػد تقػػػػػديـ أدلػػػػػة تثبػػػػػت الممكيػػػػػة أك االعتػػػػػراؼ بادضػػػػػرار المتسػػػػػبب فييػػػػػا

كليػػػػة رعػػػػادة الممتمكػػػػات المصػػػػادرة إلػػػػى الدكلػػػػة اال تعطػػػػي  ، رلالمطالبػػػػة بػػػػذلؾ. فػػػػي جميػػػػع الحػػػػاالت ادخػػػػ

اسػػػػترداد المكجػػػػكدات  المطالبػػػػة بيػػػػا ،إعػػػػادة الممتمكػػػػات إلػػػػى أصػػػػحابيا الشػػػػرعييف أك تعػػػػكيض الضػػػػحايا

آثػػػار الفسػػػاد فػػػي الكقػػػت الػػػذم ترسػػػؿ فيػػػو أيضػػػا رسػػػالة إلػػػى  يالفعػػػاؿ يػػػدعـ جيػػػكد البمػػػداف لمعالجػػػة أسػػػك 

  .اير المشركعة كمكجكداتيـف يككف ىناؾ مكاف رخفاي المسؤكليف المرتشيف انو أف ل

 تعزيز النزاىة كالمسايلة كاالدارة السميمة لمشؤكف العمكمية كالممتمكات العمكمية . -ج
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  -:المادة الثانية  حددتيا  المصطمحات المستخدمة:  ثانيان 

طػػػرؼ سػػػكاي كػػػاف معينػػػا ام شػػػخص شػػػغؿ منصػػػبا تشػػػريعيا اك تنفيػػػذيا اك اداريػػػا اك قضػػػاليا لػػػدل دكلػػػة  -3

اك منتخبػػػػػا دالمػػػػػا اك مؤقتػػػػػا مػػػػػدفكع االجػػػػػر اـ ايػػػػػر مػػػػػدفكع االجػػػػػر بصػػػػػرؼ النظػػػػػر عػػػػػف اقدميػػػػػة ذلػػػػػؾ 

 الشخص .

منشػػػاية عمكميػػػة  كلصػػػال  جيػػػاز عمػػػكمي ا ، ام شػػػخص اخػػػر يػػػؤدم كظيفػػػة عمكميػػػة بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ -4

كحسػػػػب مػػػػاىك لمدكلػػػػة الطػػػػرؼ الػػػػداخمي اك يقػػػػدـ خدمػػػػة عمكميػػػػة حسػػػػب التعػػػػرؼ الػػػػكارد فػػػػي القػػػػانكف 

 لدل تمؾ الدكلة الطرؼ .ذم الصمة مطبؽ في المجاؿ القانكني 

 ؼ بانو )مكظؼ عمكمي ( في القانكف الداخمي لمدكلة الطرؼ .ك ام شخص اخر معر  -5

ريعيا اك تنفيػػػػذيا اك اداريػػػػا ػتشػػػػمنصػػػػبا )ب( يقصػػػػد بتعبيػػػػر مكظػػػػؼ عمػػػػكمي اك اجنبػػػػي  ام شػػػػخص يشػػػػغؿ 

نيػػػا اك منتخبػػػا كام شػػػخص يمػػػارس كظيفػػػة عمكميػػػة لصػػػال  بمػػػد اك قضػػػاليا لػػػدل بمػػػد اجنبػػػي سػػػكاي كػػػاف مع

 اجنبي بما في ذلؾ لصال  جياز عمكمي اك منشاية عمكمية .

)ج( يقصػػػػػد بتعبيػػػػػر مكظػػػػػؼ مؤسسػػػػػة دكليػػػػػة عمكميػػػػػة مسػػػػػتخدـ مػػػػػدني دكلػػػػػي اك ام شػػػػػخص تػػػػػاذف لػػػػػو 

 مؤسسة مف ىذا القبيؿ باف يتصرؼ نيابة عنيا .

بكػػػؿ انكاعيػػػا سػػػكاي اكانػػػت ماديػػػة اـ ايػػػر ماديػػػة ، منقكلػػػة اـ  المكجػػػكدات)د( يقصػػػد بتعبيػػػر )الممتمكػػػات ( 

ايػػػػر منقكلػػػػة ، مممكسػػػػة اـ ايػػػػر مممكسػػػػة ، كالمسػػػػتندات اك الصػػػػككؾ القانكنيػػػػة التػػػػي تثبػػػػت ممكيػػػػة تمػػػػؾ 

 المكجكدات اك كجكد حؽ فييا .

باشػػػػر اك ايػػػػر تيػػػػة اك متحصػػػػؿ عمييػػػػا بشػػػػكؿ م )ق( يقصػػػػد بتعبيػػػػر  العالػػػػدات االجراميػػػػة   ام ممتمكػػػػات مت

 مباشر مف ارتكاب جـر .



   

44 

 

)ك( يقصػػػػػد بتعبيػػػػػر  التجميػػػػػد   اك الحجػػػػػز   فػػػػػرض حظػػػػػر مؤقػػػػػت عمػػػػػى احالػػػػػة الممتمكػػػػػات اك تبػػػػػديميا اك 

عػػػف  رؼ فييػػػا اك نقميػػػا اك تػػػكالي عيػػػدة الممتمكػػػات اك السػػػيطرة عمييػػػا مؤقتػػػا بنػػػاي عمػػػى امػػػر صػػػادرػالتصػػػ

 المحكمة اك سمطة مختصة اخرل.

الممتمكػػػػات بػػػػامر  انطبػػػػؽ الحرمػػػػاف الػػػػدالـ مػػػػف مػػػػامصػػػػادرة   التػػػػي تشػػػػمؿ التجريػػػػد حيث  ال)ز( يقصػػػػد بتعبيػػػػر

 صادر عف محكمة اك سمطة مختصة اخرل .

تػػػت منػػػو عالػػػدات يمكػػػف اف تصػػػب  المكضػػػكع جػػػـر حسػػػب  )ح( يقصػػػد بتعبيػػػر   الجػػػـر االصػػػمي   ام جػػػـر ت

 .قية مف ىذه االتفا 45التعريؼ الكارد في المادة 

ركعة اك مشػػػػبكىة بػػػػالخركج مػػػػف اقمػػػػيـ ػحنات ايػػػػر مشػػػػشػػػػالتسػػػػميـ المراقػػػػب   السػػػػماح ل )ط( يقصػػػػد بتعبيػػػػر  

الدكلػػػة اك اكثػػػر اك المػػػركر عبػػػره اك دخكلػػػو بعمػػػـ مػػػف سػػػمطاتيا المعنيػػػة كتحػػػت مراقبتيػػػا بغيػػػة التحػػػرم عػػػف 

 جـر ما ككشؼ ىكية االشخاص الضالعيف في ارتكابو .

 :حددتيا المادة الخامسة  مف الفساد التدابير كالكقاية ثالثان :

ه ذتتضػػمف ىػػ ،ر الكقاليػػة بالقطػػاعيف الخػػاص ك العػػاـ يخصصػػت االتفاقيػػة فقػػرة كاممػػة تػػنص عمػػى مختمػػؼ التػػداب

التػػدابير نمػػاذج لسياسػػات كقاليػػة عمػػى اػػرار إنشػػاي ىيلػػات مكافحػػة الفسػػاد ك تعزيػػز شػػفافية تمكيػػؿ الحمػػالت 

ؼ ممزمػػة بمضػػاعفة الجيػػكد ريجػػاد آليػػات تػػؤمف السػػير السػػميـ االنتخابيػػة ك ادحػػزاب السياسػػية. الػػدكؿ ادطػػرا

. كيجػب إخضػاع  ، الشفافية ك التكظيؼ المرتكز عمػى مبػدأ االسػتحقاؽ لخدماتيا العمكمية، آليات تتسـ بالفعالية

ذ ، كاتخا المكظفيف العمكمييف بعد تكظيفيـ لقكاعد السمكؾ ، ك متطمبات ارفصاح عف المعمكمات المالية ك ايرىا

إجرايات ت ديبية مناسبة. كيجب أيضا تعزيز الشفافية ك المسايلة في الشػؤكف الماليػة العامػة ك كضػع متطمبػات 

لمكقاية مف الفساد في المجاالت الحساسة في القطاع العاـ مثؿ القضاي ك المناقصات العامة. الكقاية مف الفسػاد 

، تتمثػػؿ  ايرىػػا مػػف مككنػػات المجتمػػع المػػدني تتطمػػب كػػذلؾ إشػػراؾ المنظمػػات ايػػر الحككميػػة ك المجتمعيػػة ك

  بػ : سياسات كممارسات مكافحة الفساد الكقاية
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كضع سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد تعػزز مشػاركة المجتمػع كتجسػد مبػادئ سػيادة القػانكف كحسػف  -3

 . لمةادارة الشؤكف كالممتمكات العمكمية كالنزاىة كالشفافية كالمسا

) تـ كضع سياسات لكف ليس بالفاعمية المطمكبة حيث اليشرؾ المجتمع المدني في الرقابة عمى تنفيذ السياسػات 

كتتبنػى ىيلػة النزاىػة تفعيػؿ دكر  ى حتى االف بعضكية ام مف الييلات الرسمية المعنيػة بمكافحػة الفسػادػكاليحض

 ىا المتخصصة ( مف خالؿ احد دكالر  منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد 

 ارساي كتركيج ممارسات فعالة تستيدؼ منع الفساد.  -4

ه ادفعػاؿ ال تريػؽ ذتدعك االتفاقية الدكؿ ادطراؼ لتجريـ مختمؼ ادفعاؿ المتعمقة بالفساد في حاؿ ما إذا كانػت ىػ

االتفاقية تذىب ابعد مف أف تككف آلية لردع ادشكاؿ االبتدالية لمفسػاد عمػى  ،  لمستكل اردانة بقكانينيا الداخمية

ارار تسمـ الرشاكل ك اختالس ادمكاؿ العمكمية بؿ أيضا إلى اعتبار استعماؿ النفكذ كاسػيؿ ادمػكاؿ نػكعيف مػف 

 مػػة سػػير العدالػػةالقطػػاع الخػػاص حيػػث يػػتـ اسػػؿ ادمػػكاؿ ك عرق أنػػكاع الفسػػاد. كمػػا تتنػػاكؿ االتفاقيػػة الفسػػاد فػػي

التتكفر سياسة رسمية مدكنة مكحدة لمكافحة الفساد اال اف العراؽ تبنػى العديػد مػف الممارسػات الفعميػة لمكافحػة 

الفساد منذ فترة زمنية كبعد تكقيع العراؽ عمى االتفاقية المعنية بمكافحػة الفسػاد تطمػب االمػر تحػديث الممارسػات 

لكي تككف القكانيف كالممارسات العراقية منسجمة مػع بنػكد االتفاقيػة كقػد  الى اضافات جديدة المتكفرة مع الحاجة

منسػػقة لمكافحػػة الفسػػاد الفعالػػة الاسػػة يسػػتراتيجية الكطنيػػة لمكافحػػة الفسػػاد تمثػػؿ الساالاعػػدت مػػؤخرا مسػػكدة 

كانشػاي  49;3ة ككػاف انشػاي ديػكاف الرقابػة الماليػ، كاشاعة ثقافة النزاىة كبناي دكلة القانكف كاالدارات الرشػيدة 

س مكتب اسيؿ االمكاؿ فػي البنػؾ المركػزم العراقػي يكتاس 4226ىيلة النزاىة كمكاتب المفتشيف العمكمييف عاـ 

 اىـ التطكرات في ىذا الميداف . 4226لسنة  5;بمكجب االمر رقـ 

 

اجراي تقييـ دكرم لمصككؾ القانكنية كالتدابير االدارية ذات الصػمة ، بغيػة تقريػر مػدل كفايتيػا لمنػع الفسػاد  -5

 كمكافحتو : 
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العراؽ تقييـ دكرم لمصككؾ القانكنية المتعمقة بمنع الفساد كمكافحتو كلـ يتـ تجميع تمؾ النصكص  ى) لـ يتبن

شػريعات نصػب فػي ميػداف مكافحػة الفسػاد كتمػؾ الييلػة معنيػة انما اكجب القانكف عمػى ىيلػة النزاىػة اقتػراح ت

  .عمى القياـ بتمؾ الميمة في الفترة الالحقة ( صباجراي تقييـ الدكرم كتجيمع النصكص كستحر 

 

فيمػػا بينيػػا كمػػع المنظمػػات الدكليػػة كاالقميميػػة ذات الصػػمة عمػػى تعزيػػز كتطػػكير  االطػػراؼتتعػػاكف الػػدكؿ  -6

 .  الفساد كالكقاية كالمشاركة في البرامج كالمشاريع الدكلية الرامية الى منع الفسادسياسات كممارسات مكافحة 

المشػكرة كتبػادؿ ) نعـ تتعاكف ىيلات مكافحة الفساد في العراؽ مع العديد مف نظالرىـ بالدكؿ االطراؼ بيػدؼ 

 . (3)( ىيلة النزاىة كىيلة الرقابة االدارية المصرية  الخبرات كمف امثمة ذلؾ التعاكف مابيف

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------- 

 4233اكتكبر :4-46 في الدكرة الرابعة لمؤتمر الدكؿ ادطراؼ في اتفاقية ادمـ المتحدة لمكافحة الفساد في مراكش  -3
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 الفصؿ الثالث 

 الفساد االدارم في العراؽ 

 حقكؽ االنسافك 
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 المبحث االكؿ  

 )الفساد االدارم في العراؽ كمراحؿ تطكره( 

تحػكالن ميمػان فػي تػاريغ العػراؽ الحػديث حيػث تغيػر نظػاـ الحكػـ مػف ممكػي الػى  :7;3تمكز  36لقد شكمت ثكرة 

( 38( كزارة ك);7الليػا )ممػكؾ كتشػكمت خسػنة مػف الحكػـ تعاقػب عمييػا ثالثػة  59جميكرم كانتيت بػذلؾ فتػرة 

) .... كلمػا كػاف الحكػـ السػابؽ فػي الػبالد  -تمػكز : 49كقد جاي في مقدمة الدستكر المؤقت الصادر فػي نيابيان 

الذم تػـ الػتخمص منػو قالمػان عمػى اسػاس مػف الفسػاد السياسػي اذ ااتصػب افػراد حكمػكا الػبالد عمػى خػالؼ ارادة 

 اذ كاف ىدؼ الحكـ تحقيؽ منافعيـ كحماية مصال  االستعمار....( . االكثرية كضد مصمحة الشعب

سعى قادة الثكرة الجدد الى التغيير الشامؿ في اسمكب الحكـ ، ففي المجاؿ السياسػي اعمنػت الجميكريػة بمكجػب 

الغيػت ، كمػا  :7;3تمػكز  36البياف االكؿ لمثكرة الصادر مف القالد العاـ لمقكات المسمحة الكطنية صبيحة يػـك 

كتضػمف   (3)، ككذلؾ نظاـ دعاكل العشالر كاجيزت االحزاب السياسػية الكثير مف المراسيـ الصادرة في ذلؾ العيد 

، اما مجمس السيادة فكانت  43الدستكر المؤقت دمج السمطتيف التشريعية كالتنفيذية في مجمس الكزراي المادة /

يف ايرت شكؿ العالقات االقتصادية كاالجتماعية كاالداريػة صالحياتو بركتكككلية كتشريفية فقط كصدرت عدة قكان

 :7;3لسػػنة  99كقػػانكف االااثػػة االجتماعيػػة رقػػـ /  :7;3لسػػنة  52مثػػؿ : قػػانكف االصػػالح الزراعػػي رقػػـ /

كقػانكف رقػـ  82;3لسػنة  46كقػانكف الخدمػة المدنيػة رقػـ / ;7;3لسػنة  96كقانكف السمطة التنفيذيػة رقػـ / 

،كفػي مجػاؿ مكافحػة الذم استرجع االراضي اير المستغمة مف قبؿ شركات النفط االجنبية  (4) 83;3لسنة  2:/

 -عمػى : 3الفقػرة / 4الػذم نػص فػي المػادة / :7;3لسػنة  3الفساد صدر قانكف تطيير الجياز القضػالي رقػـ /

اكـ اكقػػاض )لمجمػػس الػػكزراي بنػػايان عمػػى اقتػػراح كزيػػر العدليػػة اف يقػػرر عػػزؿ اك فصػػؿ اك انيػػاي خػػدمات أم حػػ

 .(5)اكنالب حاكـ اذا تبيف اف بقالو في الخدمة اصب  مضران بالمصمحة العامة
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 كمابعدىا . ;3،ص 2:;3لسياسة ، جامعة بغداد ، تمكز ، رسالة ماجستير ، كمية القانكف كا 36ليث عبد الحسيف الزبيدم ، ثكرة  -3

 كمابعدىا . 53عبد المطيؼ الشكاؼ ، حكؿ قضية النفط في العراؽ ، منشكرات المكتبة العصرية ،صيدا ،بيركت ،بدكف سنة طبع ،ص -4

 . :7;3/:/6في  6منشكر في الكقالع العراقية العدد / -5
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مجمس الكزراي صالحية  3، الذم من  في المادة /  :7;3لسنة  4قانكف تطيير الجياز الحككمي رقـ /ثـ تاله 

ككؿ مكمؼ بخدمة عامة لمدة خمس عزؿ اك فصؿ أم مكظؼ مف الدرجة الخاصة اك الصنفيف االكؿ اك الثاني 

من  الكزير المختص صالحية  4سنكات اذ تبيف اف بقايه في الخدمة مضران بالمصمحة العامة ، كفي المادة /

مكظؼ مف الدرجة الثالثة لنفس المدة كاالسباب . اف ىذيف القانكنيف بغض النظر عف الدكافع  عزؿ اك فصؿ أم

ذلؾ اف التطيير يعني التنظيؼ مف المكظفيف اير الحقيقية دصدارىما يعتبراف مف قكانيف مكافحة الفساد االدارم 

  النزيييف كلكف يبقى السؤاؿ كيؼ يمكف تحديد الشخص المضر بالمصمحة العامة

صدكر قرار مجمي الكزراي بناين عمى اقتراح كزير العدلية كبناي عمى تقدير لجنة مف  3اكجب القانكف رقـ /لقد   

صدكر القرار بناي عمى اقتراح الكزير المختص كنعتقد اف  4ثالثة اعضاي يؤلفيا كزير العدلية كاكجب القانكف رقـ /

ككاف االفضؿ اف  كاف تؤثر الى حد ما في اتخاذ ىكذا قرارات  االتجاه السياسي لمكزير اك العكامؿ الشخصية البد

، كما اف مفيـك المصمحة العامة مفيـك مرف  3عمى ارار القانكف رقـ / 4يصار الى تشكيؿ لجنة في القانكف رقـ/

كمف الصعب تحديده في ظرؼ معيف ،كذلؾ عدـ النص عمى حؽ االعتراض االدارم اك القضالي فيو ابف شديد لمف 

  در بحقو الفصؿ اك العزؿ في كال القانكنيف .يص

قانكف )كىكذا صدرت عدة قكانيف تعالج مف كجية نظر الحككمة حاالت الفساد اك الفاسديف فصدر استنادان الى ذلؾ 

 3الذم نص في المادة /( 3):7;3لسنة  9فسدم نظاـ الحكـ ( رقـبش ف معاقبة المتآمريف عمى سالمة الكطف كم

عمى حاالت افساد الحكـ التي شممت كؿ مكظؼ )كزيران اك ايره اك عضكان في  4التآمر ، كفي المادة عمى حاالت 

مجمس االمة اك امانة العاصمة اك المجالس البمدية اك االدارية ككؿ مكمؼ بخدمة عامة ( كحصرىا في تسع فقرات 

 -اىميا :
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التدخؿ في اعماؿ السمطتيف القضالية كالتشريعية كاىدار اك تعطيؿ اك تقييد الحريات االساسية كتبديد الثركة 

الدكلة كقبكؿ االمكاؿ مف الدكؿ كاالشخاص خالفان لممصمحة العامة ، كما نصت القكمية كالتياكف في تحصيؿ امكاؿ 

بمثابة افساد الحكـ اذا كاف المتدخؿ قد استغؿ  4عمى اعتبار التدخؿ مف اير المذككريف في المادة / 5المادة /

لمؤقتة اك الحبس اك فقرة /ب كؿ مف افسدت نظاـ الحكـ باالشغاؿ الشاقة ا6صمتو ب م سمطة عامة كعاقبة المادة /

 مف تآمره اك افساده ....الغرامة اك بيما كرد كمصادرة مايككف كؿ متآمر اك مفسد قد افاده 

المحكـك عميو عف ىذه الجرالـ مف عضكية مجمس االمة كالمجالس البمدية كاالدارية كمجالس  7كحرمت المادة /

مة كاالنتماي الى االحزاب السياسية كممارسة مينة ادارة الشركات كالمؤسسات كالمصارؼ كمف تكلي الكظالؼ العا

 تبدأ مف تاريغ انتياي تنفيذ تمؾ العقكبة .الصحافة لمدة التقؿ عف خمس سنكات كالتزيد عمى عشر سنكات 

  -قانكف مف ايف لؾ ىذا –كما صدر ايضان ) قانكف بش ف الكسب اير المشركع عمى حساب الشعب ( المسمى 

منو رؤساي الكزارات كالكزراي كالقضاة كضباط الجيش كالشرطة  3الذم الـز في المادة / (3):7;3لسنة  37رقـ 

ككؿ مكظؼ اك مستخدـ اك مكمؼ بخدمة عامة اف يقدـ خالؿ شيريف مف تاريغ تعيينو اك انتخابو اقراران عف 

ذكرىـ كعمى مكظفيف  ب ثر رجعي عمى مف تقدـذمتو المالية كذمت زكجتو كاكالده القصر ، كقد سرل ىذا القانكف 

البالط الممكي السابؽ كالخزينة الخاصة المكجكديف في الخدمة كقت العمؿ بيذا القانكف اك الذيف ترككىا بعد 

اف السياسة التي اتبعيا عبد الكريـ قاسـ كالتشريعات االقتصادية التي اصدرىا كاف  . ;5;3االكؿ مف ايمكؿ 

يعني عدـ كجكد حاالت رشكة اك اختالس فيذا امر اير ممكف في أم ليا االثر في تقميؿ حاالت الفساد كىذا ال

  زماف كمكاف لكف ىذه الحاالت لـ تشكؿ ظاىرة عامة .
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باالنقالب العسكرم الذم قاده عبد السالـ عارؼ ، كتـ  85;3/شباط /  :انتيى حكـ عبد الكريـ قاسـ في 

، الذم يعتبر اعمى سمطة في  85;3لسنة ( 37تاسيس المجمس الكطني لقيادة الثكرة بمكجب البياف رقـ )

  -الدكلة كبدات مرحمة اخرل مف الحكـ صدرت خالليا عدة تشريعات اىميا :

الذم نظـ ممارسة السمطات ، كدستكر  86;3/نيساف/44قانكف المجمس الكطني لقيادة الثكرة في 

، كقانكف تاميـ البنكؾ  86;3لسنة  33، قانكف تاسيس شركة النفط الكطنية رقـ  86;3/نيساف/;4

 . 86;3لسنة  322كالمصارؼ التجارية رقـ 

 9قانكف تعديؿ )قانكف رقـ 85;3لسنك 43اما بشاف التنظيـ االدارم كمكافحة الفساد ،فقد صدر قانكف رقـ /

( مف 42-9الذم الغى المكاد مف )بش ف المتآمريف عمى سالمة الكطف كمفسدم نظاـ الحكـ(  :7;3لسنة 

تشارية لممجمس الكطني القانكف االصمي كاستعاض عنيا بمكاد نصت عمى تشكيؿ ىيلات تحقيقية كىيلة اس

 لقيادة الثكرة .

ف ككما يظير اف الكقالع التاريخية اف قانكف رقـ  89;3لسنة  328ككذلؾ قانكف تطيير الجياز الحككمي رقـ/ 

 .قد خضع لعدة تعديالت مف قبؿ الحككمات المتعاقبة كبما يحقؽ سياستيا كاىدافيا :7;3لسنة 9/

بالقكانيف المذككرة بعد كفاة عبد السالـ كتسمـ اخيو عبد الرحمف ك  86;3/نيساف /;4استمر العمؿ بدستكر 

بتاميـ  :8;3– 85;3كراـ االصالحات االقتصادية التي حدثت في الفترة ما بيف  :8;3السمطة حتى عاـ 

اال اف االقتصاد العراقي في  86;3البنكؾ كشركات التاميف كالتجارة الخارجية كبعض الصناعات االساسية عاـ 

 لفترة ظؿ راكدان االمر الذم سم  بيركب كميات كبيرة مف االمكاؿ الى الخارج.ىذه ا

كصدرت الكثير كتسمـ حزب البعث )المنحؿ( السمطة  :9;3تمكز  39انتيى حكـ عبد الرحمف عارؼ بانقالب 

لسنة  339 مف القكانيف التي اثرت في شكؿ العالقات االقتصادية كاالجتماعية مثؿ : قانكف االصالح الزراعي رقـ

 . 92;3لسنة  373كقانكف العممب رقـ  92;3



   

52 

 

فقد تكفرت فرصة لمحككمة  96-95كانفجار اسعاره في االعكاـ  97;3-94;3كنتيجة لتاميـ النفط في االعكاـ 

االخرل دكف قيكد اك محددات راس الماؿ اك  مكنتيا مف التقدـ بقكة كاصرار بخططيا االنمالية كبرامجيا االنفاقية

التي عقدتيا الحككمة مع ايراف اكقفت الحمالت العسكرية  97;3العمالت االجنبية اضافة الى اف اتفاقية الجزالر 

الدكلة مف اعباليا ، كما اف سياسة خفض االنتاج التي تبنتيا حككمة ايراف بعد نجاح شماؿ العراؽ كتخمصت

صادراه النفطية كتكلو الى ثاني اكبر مصدرفي منظمة االكبؾ فر لمعراؽ فرصة جديدة لتكسيع ك  ;9;3الثكرة عاـ 

، كاف ارتفاع العالدات النفطية مكنت الحككمة مف زيادة االنفاؽ عمى  (3)بعد المممكة العربية السعكدية 

ىناؾ حاجة الى الرشكة مشركعات البنية التحتية فقامت عدك مشاريع كتحسف الكضع المعيشي لممكاطف فمـ تكف 

 اك االختالس اال حاالت قميمة )فردية(التشكؿ ظاىرة عامة .

عندما بدات الحرب العراقية االيرانية حيث تغير الحاؿ بعد ذلؾ كبدا التدىكر  2:;3استمرت ىذه الفترة حتى عاـ 

تدىكر االقتصاد العراقي  اف، ( 4)االقتصادم كالسياسي كاالجتماعي كتسمؿ الفساد الى اجيزة الدكلة كمؤسساتيا

كظركؼ الحرب قد اديا بشكؿ مباشر اك اير مباشر الى انتشار الكثير مف الظكاىر السمبية كاىميا الفساد 

االدارم ، فانتشرت الرشكة كالتزكير لمتخمص مف الخدمة العسكرية اك حتى فقط مف جبيات القتاؿ مف خالؿ 

كما تراجعت الصادرات كااليرادات نتيجة ، اك بعثة اك استثناي االستمرار عمى الدراسة اك الحصكؿ عمى زمالة 

الحرب مما اجبر الحككمة عمى تبني برنامج )التقشؼ( اك تخفيض االنفاؽ ، كما اكقفت تنفيذ مشركعات التنمية 

 باستثناي المشركعات المرتبطة بالمجيكد الحربي .

 

 

 

_________________________________________________________ 

 كما بعدىا . ;32، ص 7;;3، بيركت ، دار الكنكز االدبية ، 3( د. عباس النصراكم ، االقتصاد العراقي ، ترجمة سعيد عبد العزيز ، ط3)

 . ;ك:، ص 4228/نيساف/3في  ;;9دة الصباح العدد ( د. ميدم الحافظ ، المدخؿ لالصالحات االقتصادية في الكقت الراىف ، ممحؽ جري4)
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كنستطيع القكؿ اف الحرب كانت السبب المباشر لمفساد االدارم ، بؿ السبب الرليس في انتشاره ، فمـ تسمـ 

، فانتشر الفساد في مفاصؿ الدكلة الحياة المدنية نتيجة الحرب كآثارىا المدمرة سياسيان كاجتماعيان كاقتصاديان 

كتغمغؿ الكثير مف االنتيازييف الى الكظالؼ الحساسة نتيجة الفراغ الذم تركو مف التحؽ الى الخدمة العسكرية ، 

مساىمة كبيرة في تعميؽ االزمة االقتصادية في العراؽ كساىـ الفساد االدارم اك لقربيـ مف النظاـ السياسي ، 

مع كالسمطة خالؿ الحرب العراقية االيرانية ، فانتشرت حاالت االبتزاز كاستغالؿ السمطة حينما تسمؿ الى المجت

كالتجاكز عمى الماؿ العاـ بحجة المجيكد الحربي كتعاظـ بشكؿ كبير في عقد التسعينات عد ازك العراؽ لمككيت 

ة في العراؽ كتسببت في التي اكدت بحياة االالؼ كتدمير البنية التحتي 3;;3كما تبعو مف حرب مدمرة عاـ 

اب  8في  883مميار دكالر ، ككاف الحصاراالقتصادم الذم فرض بقرار مجمس االمف رقـ ( 392خسارة )

االثر البالغ عمى االقتصاد نتيجة تجميد االصكؿ العراقية في الخارج كفرض حظر عمى الكاردات  2;;3

مناىج االستثمارية بحجة الحصار كعدـ معرفة المصادر فازدادت ظكاىر اىماؿ الميزانيات كال،كالصادرات العراقية 

المالية كاالنخفاض الكبير كالمتسارع لمدينار العراقي كالطفرات اليالمة لمتضخـ النقدم ، كبدأ حؿ المس لة 

االقتصادية مف خالؿ طبع النقكد التي كعضعت مباشرة تحت تصرؼ القصر الجميكرم كبدكف رقابة اك عمـ مف 

سقطت ذمـ كثيرة داخؿ  8;;3كبعد تطبيؽ مذكرة التفاىـ ) النفط مقابؿ الغذاي( نياية عاـ . ؾ المركزمالبن

السمطة كخارجيا بؿ كصؿ االمر الى دكؿ كمنظمات دكلية كاصب  الفساد جزيان مف كياف مؤسسة الدكلة ثـ 

 كتكرطت الكثير مف الشركات في عمميات تيريب كحالت فساد . (3)اصب  دكره مدمران بعد االحتالؿ 
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فميس ىناؾ اف الفساد االدارم كالمالي الذم كاف منتشران في عيد النظاـ السابؽ اليمكف الحديث عنو انذاؾ 

صحؼ اير الصحؼ الرسمية كال كجكد لمفضاليات اك شبكة االنترنت اال في اماكف محددة كعمييا رقابة مف قبؿ 

ضاي الحزب اك المسؤليف ف نما ينتقد رليس السمطة ، كما اف دمج الدكلة بالرليس كالحزب جعؿ مف ينتقد احد اع

سياسي الدكلة اك الحزب الحكـ ، اما االف ف ف معظـ الكتابات عف الفساد في تمؾ الفترة ىي كتابات ذات طابع 

ف ف االمانة العممية كالكطنية  4225/نيساف /; اما بالنسبة الى مرحمة مابعداكثر منو مكضكعي اك تحميمي ،

، فمـ تكف ىذه المرحمة  4225/نيساف /;كاالخالقية تحتـ عمينا اف نقؼ كقفة مكضكعية عند مرحمة مابعد 

: الفتف ،الفكضى حرجة اكميمة اكمصيرية فحسب بؿ ىي كؿ ىذا كذاؾ ، ففييا الكثير مف السمبيات مثؿ 

زية ، الجريمة باشكاليا المختمفة مف سرقة كنيب ، كالفساد الذم ىك مكضكعنا بؿ االضطراب ،االقتتاؿ ،االنتيا

 ىك مكضكع العراقييف جميعان ذلؾ انو اثر بشكؿ مباشر في حياتيـ اليكمية.

كاذا سمعت اف الخدمات فقدت فال تس ؿ اال عما تبقى منيا لعمؾ تستطيع شرايه مف تجار االزمات كارباب  

آخذ باالزدياد بدالن مف التراجع ، ىك اف الفساد بكؿ انكاعو كاشكالو كصكره ي المثير لمقمؽ داي كالشيالسكؽ السك 

عاـ  ;34ثـ احتؿ التسمسؿ  4225في تقرير منظمة الشفافية الدكلية عاـ  335فقد كاف العراؽ يحتؿ التسمسؿ 

 . (3) 4229عاـ  :39كاخيران التسمسؿ  4228عاـ  382ثـ التسمسؿ  4227عاـ  359ثـ التسمسؿ  4226

لقد تطمع المكاطف العراقي الى ترسيغ مفاىيـ جديدة لـ تكف م لكفة سابقان كىي تمقى القبكؿ لدل الجميع مثؿ : 

حقكؽ االنساف ، الديمقراطية ، المجتمع المدني ، الشرعية ، العدالة ، الشفافية ،المسايلة كىي تستمـز حصر 

 .(4)متكقع فمقد استشرل الفساد بشكؿ سريع الفساد كمكافحتو اال أف االمر كاف عكس ال

 

 

______________________________________________________________ 
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، ديكاف الرقابة المالية جيكد عمؿ الجيات المعنية بمكافحة الفساد االدارم ، كىي ) الييلة العامة لمنزاىة كبراـ 

، مكتب المفتش العاـ في الكزارات ( ، فقد تعدل االمر الفساد بمفيكمو التقميدم الى الحديث في كسالؿ االعالـ 

 . (3) متناىيةاليدؿ عمى خطكرتو العف الفساد بمفيكمو )المافيكم( مما 

اف استشراي الفساد بيذا الشكؿ السريع كالكبير دفع المسؤكليف في الدكلة الى التفكير في كضع الحمكؿ 

دكف انتشار الفساد بؿ ازداد الى مستكل اير مسبكؽ مما يدؿ عمى اف   كالمعالجات ، اال أف ذلؾ لـ يقؼ حالالن 

ستراتيجية متكاممة كعمى مستكل الدكلة بسمطاتيا الثالث ككذلؾ عمى مستكل المجتمع مكافحة الفساد تتطمب 

 المدني كمنظماتو .

كيجب القكؿ اف مكافحة الفساد عمى مستكل العالـ كعمى مستكل العراؽ في الكقت الحاضر بصفة خاصة التخمك 

 حارب الفساد .مف مخاطر كصعكبات بسبب شبكات الفساد كاالفساد التي تيدد حياة كؿ مف ي

لقد اثر الفساد االدارم بشكؿ مباشر في حياة العراقييف في جميع المجاالت كالفساد االدارم ىك مرض خبيث اخذ 

ينخر جسد العراؽ كعطؿ عممية التنمية كالتطكر كاالعمار كىك آفة خطيرة التقؿ خطكرتو عف االرىاب كربما 

ف فترة كاخرل اضافة الى مايكتب عنو في الصحؼ العربية تفكقو ، كما انفكت الصحؼ العراقية تشير اليو بي

كبات تيمة سيمة لكؿ مف يريد تشكيو ايره الشماعة التي تعمؽ عميو كؿ االخطاي كالجرالـ  كاالجنبية حتى اصب 

المنحمة( قد )مف المنافسيف لو في المنصب اك الساحة السياسية كيؤكد البعض اف سمطة االلتالؼ المؤقتة 

كيتسالؿ الكثير اذا كاف الجميع يدعي مكافحة الفساد فمف ىـ  ؽ ظركؼ ليكذا مرحمة انتقاليةفشمت في خم

، اف االجابة عف ىذا السؤاؿ تتطمب عناين كبيران مف البحث كالدراسة لتحديد الفساد االدارم في المفسدكف ؟ 

 .العراؽ كاسبابو كصكره كمف ثـ كضع الحمكؿ كالمعالجات 

 

___________________________________________________________________ 
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 المبحث الثاني

    كدكر االستراتيجية الكطنية ك كزارة حقكؽ االنساف في مكافحة الفساد: الفساد االدارم كحقكؽ االنساف

في جميع االتفاقيات الرليسية ل مـ المتحدة في مجاؿ حقكؽ ارنساف كجدت الفقرة التالية في الديباجة  إذ ترل 

المعمنة في ميثاؽ ادمـ المتحدة ىك االعتراؼ بالكرامة المت صمة كالحقكؽ المتساكية كاير أنو كفقا لممبادئ 

القابمة لمتصػرؼ لجميع أعضاي ادسرة البشػرية ىك أساس الحرية كالعدؿ كالسالـ في العالـ  ، اذان كاحد مف 

ة ارنساف.المبادئ ادساسية التفاقيات ادمـ المتحدة لحقكؽ ارنساف ىك االعتراؼ بكرام  

أف جميػػػػع الشػػػػػرالع السػػػػماكية كالشػػػػػرعو الدكليػػػػة كالدسػػػػاتير الكطنيػػػػة كفمػػػػت حػػػػؽ الحيػػػػاة ل نسػػػػاف كحػػػػؽ 

العػػػػيش كالكرامػػػػة كالمسػػػػاكاة كتكػػػػافؤ الفػػػػرص، ككػػػػؿ ىػػػػذه الحقػػػػكؽ تتػػػػرجـ عمػػػػى شػػػػكؿ تشػػػػػريعات كقػػػػكانيف 

ات، كبالنتيجػػػة انتشػػػار حالػػػة كآليػػػات لمتنفيػػػذ، كالفسػػػاد ىػػػك المػػػانع الرليسػػػػي لتنفيػػػذ ىػػػذه القػػػكانيف كالتشػػػػريع

الفقػػػػر التػػػػي تعػػػػاني منيػػػػا الشػػػػعكب كذلػػػػؾ لمركػػػػكد االقتصػػػػادم كتػػػػدني مسػػػػتكيات ارنتػػػػاج كسػػػػكي النكعيػػػػة 

كىػػػػدر لممػػػػاؿ العػػػػاـ كضػػػػياع لمػػػػزمف كعػػػػدـ المسػػػػاكاة ، اف الفسػػػػاد كالفقػػػػر حالتػػػػاف متالزمتػػػػاف بػػػػؿ أحػػػػداىما 

عمػػػى الخػػػدمات المختمفػػػة التػػػي تقػػػدميا  تعػػػزز ادخػػػرل، فانتشػػػار الفسػػػاد يػػػؤدم إلػػػى التمييػػػز فػػػي الحصػػػكؿ

الدكلػػػػة لصػػػػال  فلػػػػة قميمػػػػة لتحقيػػػػؽ مصػػػػال  شخصػػػػية كفلكيػػػػة كفػػػػي حالػػػػة إخفػػػػاؽ أيػػػػة حككمػػػػة فػػػػي ممػػػػؼ 

مكافحػػػة الفسػػػاد بالت كيػػػد ستفشػػػؿ فػػػي تنفيػػػذ التزامػػػات دسػػػتكرية فػػػي تعزيػػػز كحمايػػػة حقػػػكؽ ارنسػػػاف ، إف 

ارنسػػػػاف، ك حػػػػؽ الحيػػػػاة ك العػػػػيش الحػػػػؽ فػػػػي مجتمػػػػع خػػػػاؿ مػػػػف الفسػػػػاد ىػػػػك حقػػػػان أساسػػػػيان مػػػػف حقػػػػكؽ 

كالكرامػػػة كالمسػػػاكاة بارضػػػافة إلػػػى القػػػيـ ارنسػػػانية ادساسػػػية ادخػػػرل ىػػػي مػػػف المكتسػػػبات التػػػي ال يمكػػػف 

ف اختيػػػػار الكفػػػػايات سػػػػتنتج لنػػػػا خطػػػػة اقتصػػػػادية كتنمكيػػػػة طمكحػػػػة مػػػػع جػػػػكدة عاليػػػػة فػػػػي  حجبيػػػػا ، كاخ

دارة رشيدة لمماؿ العاـ لمنيكض االقتصادم كا  لتنمية المستدامة . ارنتاج كاخ

أف المجتمع االنساني كالجسد فيو مقكمات الحياة كعناصر في التعامؿ مع البيلة مف اجؿ تحقيؽ االىداؼ ك 

كاالرتقاي كمثمما يصاب الجسد ب مراض ف ف جسـ المجتمع تعتريو ظكاىر كامراض عديدة كالسباب مختمفة منيا 
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لجة االسباب كلكف ىناؾ امراض قد تصيب المجتمع كانسانو ما يمكف عالجو بالمباشر كمنو مايتـ عالجو بمعا

تبدأ ب شكاؿ كصكر متنكعة يقبميا المجتمع في حينيا اك يرفضيا حسب عقيدتو كمنظكمة اخالقو كاالحكاـ التي 

تنظـ حركة حياتو كعالقاتو كىذه االمراض تنتشر في االنساف الكاحد ثـ تزداد رقعتيا فتصب  سمة سمككية عند 

تتناثر عمى االخريف ككثيرة ىي االمراض كلكف الفساد المالي كاالدارم اشرسيا كابشعيا فيك ليس البعض ك 

مرض بدني يمكف البراية منو كال نفسي يمكف عالجو بالكسالؿ الممكنة كلكنو سمكؾ يختمط في تصكر النفس 

غي اف تتـ ابتدايان بطريقتيف الى درجة اف الذات ال تشعر بقيمتيا اال مف خالؿ الفساد كاف محاربة الفساد ينب

اكليما تييلة الكقاية منو بازالة اسبابو كثانييما رقابي لعالج ما ىك متحقؽ منو مف خالؿ انشاي مؤسسات 

رقابية مستقمة تتكلى اتخاذ اجرايات قانكنية رادعة اضافة لخطكات اخرل كىي تكفر التشريعات الالزمة كالتي 

ف التربية االخالقية كالشعكر بالمسؤكلية تجاه ا  سبحانو كتعالى كالنفس تجـر افعاؿ الفساد كاشكالو فضال ع

 كالمجتمع كال ننسى دكر التكعية االعالمية في ىذا المجاؿ .

كال يخفى عمى المتتبع ليذا المكضكع ما لو مف آثار سمبية كبيرة اصابت جميع قطاعات الحككمة كالمجتمع 

عانى منو قطاع حقكؽ االنساف حالو حاؿ القطاعات االخرل ،كلعؿ ما  العراقي في السنكات السابقة ، كىك ما

يزيد صعكبة كتعقيد مكضكع الفساد في قطاع حقكؽ االنساف ىك تداخمو مع العديد مف الجيات االخرل التي 

تقع خارج نطاؽ سيطرة كمسؤكلية كزارة حقكؽ االنساف ،كعمى الراـ مف ىذه الصعكبة كالتعقيد فاف كزارة 

اال انيا عممت عبر  4225النساف كعمى الراـ مف ككنيا مف الكزارات الجديدة كالمستحدثة بعد عاـ حقكؽ ا

مجمكعة متنكعة مف البرامج عمى انشاي خدمات كمبادرات كدراسات كايجاد اكضاع تؤدم الى حماية حقكؽ 

 لعراؽ .االنساف كالحريات االساسية في العراؽ كتعمؿ كذلؾ لمنع انتياؾ حقكؽ االنساف في ا

كما عممت الكزارة عمى تقديـ تكصيات رسمية كفقا لما يعتبر الزما متعمقو بانشاي مؤسسات جديدة اك اصالح 

 مؤسسات قالمة كادارتيا باسمكب فعاؿ لمنع انتياؾ حقكؽ االنساف في العراؽ .
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لقانكف الدكلي لحقكؽ كعممت الكزارة عمى تقديـ النص  لممشرعيف كما اذا كاف التشريع المقترح متماشيان مع ا

االنساف بما في ذلؾ االلتزامات التي اخذىا العراؽ عمى عاتقو بمكجب المعاىدات الدكلية لحقكؽ االنساف التي 

 اقرىا .

كيمكف القكؿ اف الكزارة نجحت كبنسبة عالية في تادية المياـ المككمة الييا بفضؿ جيكد العامميف في الكزارة 

ش العاـ في الكزارة الذم عمؿ في السنكات السابقة عمى اخضاع كمنع كقكع كبدعـ كاسناد مف مكتب المفت

اعماؿ التبذير كالغش كاساية استخداـ السمطة كالحيمكلة دكف كقكعيا كالتعرؼ عمييا كعمى االعماؿ المخالفة 

ؤسسي لمقانكف كذلؾ يعمؿ جاىدان لحث الكزارة عمى تحقيؽ اىدافيا اك مياميا مف خالؿ عممية التقكيـ الم

 لمكزارة لمحد قدر االمكاف مف انتياؾ حقكؽ االنساف في المجاالت المختمفة .

كت تي ىذه االستراتيجية كجزي مف الجيد الكطني الذم تقكده ىيلة النزاىة عبر االستراتيجية الكطنية لمكافحة 

الكطنية  (، حيث اف ىذه االستراتيجية بنيت بكحي مف االستراتيجية4236،  4232الفساد لمسنكات )

لتشخيص الظكاىر السمبية في كزارة حقكؽ االنساف كرسـ خارطة طريؽ لمسنكات االربعة القادمة لالرتقاي 

بمستكل اداي الكزارة كالحد مف مظاىر الفساد االدارم كالمالي كتقديـ افضؿ الخدمات لجميع المعنييف بعمؿ 

ف لمجتمع تسكده ثقافة حقكؽ االنساف مع االيماف الكزارة كالمجتمع العراقي ككؿ كأف رؤية كزارة حقكؽ االنسا

 بعدـ انتياؾ الحقكؽ كالحريات الكاردة في الدستكر العراقي كاالتفاقيات الدكلية التي يككف العراؽ طرفان فييا .

كت كيدان عمى تعزيز مفاىيـ حقكؽ االنساف كنشر ثقافة النزاىة كالشفافية تـ تكقيع كثيقة الشراكة بيف كزارة 

، كت سيسا لما تقدـ انطمقت كثيقة الشراكة ارستراتيجية 4232/ 6/ 33حقكؽ االنساف كىيلة النزاىة بتاريغ 

عضمة الفساد باعتبارىا شكؿ مف أشكاؿ االعتداي بيف ىيلة النزاىة ككزارة حقكؽ ارنساف عمى اىتماـ الييلة بم

ف  عمى حقكؽ ارنساف كاف التكقيع عمى ىذه الكثيقة ىي الجؿ التثقيؼ عمى مبادل حقكؽ االنساف كالنزاىة كاخ

عناصر التقارب كاالشتراؾ بيف كظيفة كزارة حقكؽ ارنساف كبيف كاجبات ككظالؼ الييلة ساىمت قي قياـ 

ستراتيجي تضمف العمؿ المشترؾ في مياديف دراسة القكانيف كالتشريعات لتنقيتيا مف كؿ الكثيقة كاف االتفاؽ اال
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ما يتعارض ك مبادئ حقكؽ ارنساف كمبادئ النزاىة كالشفافية كالخضكع لممسالمة كالعمؿ المشترؾ لرصد 

 .  (3)انتياكات حقكؽ ارنساف

االدارم كالػػػػكظيفي مػػػػا يتطمػػػػب عمػػػػال  اف اىػػػػـ التحػػػػديات التػػػػي تنتيػػػػؾ حقػػػػكؽ االنسػػػػاف تتمثػػػػؿ فػػػػي الفسػػػػاد

مشػػػتركا فػػػي التعػػػاطي مػػػع الممفػػػات الخاصػػػة بشػػػتى انػػػكاع الفسػػػاد  ككػػػذلؾ تيػػػدؼ الكثيقػػػة الػػػى كضػػػع آليػػػات 

مشػػػػتركة ككاضػػػػحة بػػػػيف الػػػػكزارة كىيلػػػػة النزاىػػػػة لتبػػػػادؿ المعمكمػػػػات بغيػػػػة القضػػػػاي عمػػػػى آفػػػػة الفسػػػػاد التػػػػي 

كدكريػػػػة تناكلػػػػت محػػػػكريف اساسػػػػييف كىمػػػػا  استشػػػػػرت فػػػػي جسػػػػد المجتمػػػػع . كتػػػػـ عقػػػػد اجتماعػػػػات مكثفػػػػة

المحػػػكر الكقػػػالي الػػػذم يتضػػػمف كيفيػػػة اعػػػداد منتسػػػبيف مػػػف المؤسسػػػتيف ليػػػـ القابميػػػة عمػػػى رصػػػد كػػػؿ مػػػا 

يتعمػػػؽ باالنتياكػػػات ، فيمػػػا تضػػػمف المحػػػكر الثػػػاني العالجػػػي كيخػػػص آليػػػات عمػػػؿ ىيلػػػة النزاىػػػة فػػػي احالػػػة 

ا مػػػع مػػػا تكصػػػمت اليػػػة الػػػدكؿ المتقدمػػػة فػػػي مجػػػاؿ المسػػػؤكليف عػػػف الفسػػػاد االدارم الػػػى التحقيػػػؽ تتماشػػػي

مكافحػػػػة الفسػػػػاد كنشػػػػػر ثقافػػػػة النزاىػػػػة كالشػػػػفافية كتػػػػ ميف عػػػػيش رايػػػػد لممػػػػكاطف العراقػػػػي ينسػػػػجـ  مػػػػع 

مبػػػػادئ حقػػػػكؽ ارنسػػػػاف الػػػػذم يضػػػػمف لػػػػو العػػػػيش فػػػػي ام مكػػػػاف دكف تمييػػػػز عمػػػػى أسػػػػاس العػػػػرؽ اك 

 الجنس اك المذىب اك القكمية .

الصادر عف سمطة االلتالؼ المؤقتو )المنحمة ( كقد  4226( لسنة 77شكمت باالمر )كحيث اف ىيلة النزاىة ت

 تضمنت االىداؼ االساسية االتية :

 الحد مف حاالت الفساد في المجتمع . -3

 نشر الثقافة الكطنية لمنزاىة كالشفافية . -4

 الشفافية كاالفصاح لمكامؿ عف المصال  المالية . -5

 اقتراح التشريعات القانكنية كتعديؿ القكانيف النافذه لمكافحة الفساد . -6

_____________________________________________________________________________________________________ 

 .4232مجمة حقكقنا ،العدد السادس كالسابع ، -3
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اف تكقيع الكثيقة جاي لكجكد قكاسـ كظيفية مشتركة بيف الجانبيف ، حيث كقعت كزارة حقكؽ االنساف كثيقة 

 الشراكة الستراتيجية مع ىيلة النزاىة العامة لكضع اليات خاصة في التعامؿ مع ممفات الفساد االدارم كالتزكير.

الصادر عف سمطة االلتالؼ المؤقتو  4225ة ( لسن82كبمااف كزارة حقكؽ االنساف تشكمت بمكجب االمر رقـ )

)المنحمة( كىي تعتبر المؤسسة الرسمية التي تعنى بحقكؽ االنساف كحرياتو في اطار السمطة التنفيذية ، حيث 

                                     ييدؼ عمميا الى :                                                                                                      

 اشاعة كتعزيز ثقافة االنساف في اكساط المجتمع المدني . -3

 تكثيؽ انتياكات النظاـ السابقة . -4

 رصد االنتياكات كحماية الحقكؽ . -5

 تعزيز التعاكف مع المنظمات الدكلية لتنفيذ ماكرد باالتفاقيات الدكلية المتعمقة بحقكؽ االنساف.  -6

فقد عقدت مجمكعة اجتماعات بيف الجيتيف المعنيتيف كتكصمتا الى تنظيـ كثيقة شراكة كفقان لرؤية اف العراؽ 

تسكده النزاىة كالشفافية كاعماؿ حقكؽ االنساف كاف تمؾ الكثيقة تيدؼ الى تخطيط كتنفيذ المشاريع الكقالية 

افية كفؽ تعاكف مشترؾ بيف ىيلة النزاىة ك كالعالجية الخاصة باعماؿ حقكؽ االنساف كتعزيز الثقافة كالشف

 كزارة حقكؽ االنساف.

 كانش ت ارفة عمميات مشتركة . 33/6/4232كعمى ىذا االساس كقعت الكثيقة بتاريغ 
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 أىداؼ كثيقة الشراكة ارستراتيجية:

 

صة إعماؿ حقكؽ ارنساف كالنزاىة كالشفافية مف خالؿ صيغ كآليات معينة كضمنيا  مؤسسات متخص -3

 رنفاذ القانكف.  

السعي مف اجؿ الحد مف ظاىرة الفساد لتمكيف أفراد المجتمع مف التمتع بالمعايير المعتمدة لحقكؽ  -4

 ارنساف.

تنفيذ ما جايت بو المعايير الكطنية لحقكؽ ارنساف، ككذلؾ اتفاقية القضاي عمى الفساد التي انضـ إلييا  -5

 االتفاقيػػػػػة مف إلزاـ قانكني دكلي لمحاربة الفسػػػػػػػاد.كما اقتضتو ىذه  4229العراؽ لسنة 

استنادان لمبند الخامس مف الكثيقة  فقد تـ تقسيـ االستراتيجية الى محكريف االكؿ يمكف مف خاللو القياـ 

بمجمكعة نشاطات لتقميؿ انتياكات حقكؽ االنساف كتعزيز ثقافة النزاىة . كالثاني عالجي يمكف مف خاللو 

 اتخاذ اجرايات رادعة لمحاسبة المقصريف كضماف عدـ حدكثيا مستقبالن .
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 الخاتمة:

فالفساد يقكض الحياة السياسية إف الحؽ في مجتمع خاؿ مف الفساد ىك حقا أساسيا مف حقكؽ ارنساف، 

يؤدم الى انتياكات التنمية االقتصادية كما كالديمقراطية كسيادة القانكف كيؤدم الى الحاؽ افدح االضرار ب

بما فييا الحؽ في تقمد الكظالؼ العامة كالحؽ في حرية الرأم كالتعبير لمحقكؽ المدنية كالسياسية صارخة 

 .العمؿ كالحؽ بالصحةمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية بما فييا الحؽ بالتنمية كالحؽ في كذلؾ لك 

 عف الرأمأنتياكات حقكؽ االنساف فضماف الحؽ في التعبير ك  اؾ ارتباط بيف الفسادىنتبيف أف  فخالصة البحث

ج عمييا كرفع الكعي فراد فض  ممارسات الفساد كاالحتجاكالحؽ في التجمع كالتنظيـ كحمايتيما يتيحاف لال

الفساد كالفقر حالتاف ، ف مقارنة مع ايرىـ مف فلات المجتمعلمفقراي بالبالنسبة سمبية كلمفساد اثاران  .بمخاطرىا

عمى النمك االقتصادم كجذب االستثمارات الخارجية مما فالفساد يؤثر سمبان ، متالزمتاف بؿ أحداىما تعزز ادخرل

كما انو يؤثر بشكؿ مباشر عمى مداخيميـ عندما يضطركف لدفع  ،يؤثر عمى حياة الفقراي بشكؿ اير مباشر

ت ثير كبير في بناي كاستمرارية  الفساد لو  حيث افالرشاكم مف اجؿ الحصكؿ عمى الخدمات المقررة ليـ قانكنان 

 الفقر في المجتمع الذم يسكد فيو. أية دكلة، كمف ت ثيراتو تفشي

أف جميع الشرالع السماكية كالشريعة الدكلية كالدساتير الكطنية كفمت حؽ الحياة ل نساف كحؽ العيش  

ؿ تشريعات كقكانيف كآليات لمتنفيذ، كالفساد كالكرامة كالمساكاة كتكافؤ الفرص، ككؿ ىذه الحقكؽ تترجـ عمى شك

انتشار الفساد يؤدم إلى التمييز في الحصكؿ عمى ، فىك المانع الرليسي لتنفيذ ىذه القكانيف كالتشريعات

الخدمات المختمفة التي تقدميا الدكلة لصال  فلة قميمة لتحقيؽ مصال  شخصية كفلكية، كفي حالة إخفاؽ أية 

الفساد بالت كيد ستفشؿ في تنفيذ التزامات دستكرية في تعزيز كحماية حقكؽ ارنساف. حككمة في ممؼ مكافحة 

دارة رشيدة لمماؿ  ف اختيار الكفايات ستنتج لنا خطة اقتصادية كتنمكية طمكحة مع جكدة عالية في ارنتاج كاخ كاخ

، كمحاربة الفساد، الذم نشر ثقافة النزاىة، كتعزيز الشفافية العاـ لمنيكض االقتصادم كالتنمية المستدامة.

 اف.كيمثؿ اعتداين عمى حقكؽ ارنس يعطؿ التنمية
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 صيات:التك 

لمحد مف تداعيات ظاىرة الفساد االدارل كالمالي ينبغي اكال صدؽ النكايا كترسيغ  ثقافة كطنيو قالمو عمى  -3

 اساس صيانة كرامة االنساف كالبمد كالتفكير جديا بحاضركمستقبؿ االجياؿ

التكعية كالتثقيؼ ضد الفساد اردارم كنشر ثقافة الكالي كالتفاني في العمؿ لتحقيؽ المصمحة زيادة برامج  -4

 العامة .

الت كيد عمى تحقيؽ تكازف اقتصادم كبير كرفع المستكل ألمعاشي لممكاطف سكاي كاف مكظؼ ضمف دكالر  -5

عمى النكع ادكؿ انطالقا مف  الدكلة أك مكاطف عادم لمنيكض بالمستكل االقتصادم لمفرد كالتركيز بشكؿ كبير

 مبدأ   ال تضع جالع حارس عمى طعاـ   .

تقكية العالقة بيف ادجيزة ارعالمية كأجيزة مكافحة الفساد اردارم كتعمؿ ادكلى عمى نشر حاالت الفساد  -6

 التي يتـ مكافحتيا مف قبؿ ادخرل بيدؼ نقؿ الصكرة كاضحة عما تحققو ىذه ادجيزة مف انجازات.

 تماد بعض ارجرايات التي  تساعد عمى القضاي أك الحد مف ظاىرة الفساد اردارم كلعؿ مف أىميا :اع   -7

تقميؿ الركتيف كتبسيط إجرايات العمؿ كسرعة انجاز المعامالت إلى الحد الذم ال يتي  لممكظؼ سيكلة  - أ

 التالعب .

كشؼ االنحرافات كتصحيحيا العمؿ عمى جعؿ عممية تقكيـ أداي المكظفيف كالمؤسسات عممية مستمرة ل - ب

 بصكرة مستمرة كالحيمكلة دكف استمرار ىذه االنحرافات لتصب  جزي مف الثقافة السالدة في العمؿ.

ضركرة دعـ جيكد ىيلة النزاىو بكؿ الكسالؿ الممكنو شعبيا كرسميا باعتبارىا الباب الكطني لمقضاي عمى   -8

                                  الفساد .                                       
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 المصادر كالمراجع

 الكتب
 * اٌمشآْ اٌىشٌُ 

 
. 688، ص 2، داس اٌفىش ، ط/ 2اٌّعغُ اٌٛعٍظ ، ربٌٍف ِغّٛعخ ِٓ اٌٍغٌٍٛٓ ،ط/ -1  

 

 15ص ، 1993،  1د. ؽّذي عجذ اٌشؽّٓ ؽغٓ ، اٌفغبد اٌغٍبعً فً افشٌمٍب ، اٌمب٘شح ، داس اٌمبسئ اٌعشثً ، ط/ -2

. 

 

 261اثٓ ِٕظٛس ، ٌغبْ اٌعشة ، اٌّغٍذ اٌعبشش ، داس اؽٍبء اٌزشاس اٌعشثً ٌٍطجبعخ ٚإٌشش ٚاٌزٛصٌع ، ص -3

ٚ261 .  

 

د. صالػ اٌذٌٓ فًّٙ ِؾّٛد ، اٌفغبد االداسي وّعٛق ٌعٍٍّبد اٌزٍّٕخ االعزّبعٍخ ٚااللزصبدٌخ ، داس إٌشش  -4

. 38، ص 1994ت ثبٌشٌبض ، ثبٌّشوض اٌعشثً ٌٍذساعبد االٍِٕخ ٚاٌزذسٌ  

 

بٌؼ فً اٌجالد اٌعشثٍخ اٌزً البِٙب٘شح عبٌٍّخ ٚآٌٍبد ضجطٙب ، ٔذٚح اٌفغبد ٚاٌؾىُ اٌصبظداٚٚد خٍش هللا ، اٌفغبد و -5  

، ِٕشٛس فً ِغٍخ اٌّغزمجً اٌعشثً ، اٌعذد  2114اٌٍٛي  23-21ِشوض دساعبد اٌٛؽذح اٌعشثٍخ فً ثٍشٚد ثزبسٌخ 

. 67، ص 2114ششٌٓ اٌضبًٔ ر 27، اٌغٕخ/  319/  

 

اٌفغبد فً اٌؾىِٛخ ، رمشٌش إٌذٚح االلٍٍٍّخ اٌزً عمذرٙب دائشح اٌزعبْٚ اٌفًٕ ٌٍزٍّٕخ ِٚشوض اٌزٍّٕخ االعزّبعٍخ  -6

. 5، ص 1989ٚاٌشؤْٚ االٔغبٍٔخ ثبالُِ اٌّزؾذح ال٘بي ،   

 

اٌطجعخ االٌٚى ، لذِظ ٌٍٕشش ٚاٌزٛصٌع ، دِشك  ثٍزش اٌغٓ ، شجىبد اٌفغبد ٚاالفغبد اٌعبٌٍّخ ، رشعّخ ِؾّذ عذٌذ ، -7

. 191، ص 2115،  

 

اؽّذ سشٍذ ، اٌفغبد االداسي ، اٌٛعٙٗ اٌمجٍؼ ٌٍجٍشٚلشاطٍخ اٌّصشٌخ ، اٌمب٘شح ، ِطجٛعبد داس اٌشعت شجبط  .د -8

. 23، ص 1976  

  

ثٓ عًٍ ، اٌفغبد ، اشىبٌٗ ، اعجبثٗ ٚدٚافعٗ اصبسٖ ِٚىبفؾزٗ ، ثؾش ِٕشٛس فً ِغٍخ اٌذساعبد  صٌبد عشٌجخ -9

. 1، ص 2115، 16اٌغزشارٍغٍخ ، عبِعخ دِشك ٌٍعذد   

 

 2119ِؾّذ وشٌُ عجذ هللا ، اٌفغبد االلزصبدي ٚاالعجبة ٚاٌّعبٌغبد ،ِغٍخ إٌٙظ اٌعذد اٌغبدط ، اٌغٕخ اٌضبٌضخ ، -11

. َ 

 

ً اٌشعٍجً ، دساعخ ؽبٌخ فٍغطٍٓ ، ٔذٚح اٌفغبد فً اٌجالد اٌعشثٍخ ، اٌزً ٔظّٙب ِشوض اٌذساعبد اٌٛؽذح عضِ -11

. 13، ثٍشٚد ، ص 2114اٌٍٛي  23 – 21اٌعشثٍخ ثبالشزشان ِع اٌّعٙذ اٌغٌٛذي فً االعىٕذسٌخ ٌٍفزشح ِٓ   

  

. 23، ص 1995اٌعشثٍخ د. اثشاٍُ٘ دسٌٚش ، اٌزٍّٕخ االداسٌخ ، اٌمب٘شح ،داس إٌٙضخ  – 12  

                                                                                                                                          

ٌخ ِع اٌزطجٍك عٍى اٌؾب ٘شبَ ٌبعٍٓ ِؾّذ عجذ اٌٙبدي اٌزٛأغً ، خٍمٍبد اٌخذِخ اٌّذٍٔخ ، دساعخ ِمبسٔخ-13

 اٌّصشٌخ

ب.ِٚبثعذ٘ 11، ص 1998سعبٌخ ِبعغزٍش وٍٍخ االلزصبد ٚاٌعٍَٛ اٌغبعٍخ ، عبِعخ اٌمب٘شح    
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عذٔبْ عًٍ وبظُ ، عشٌّخ اٌششٛح فً اٌمبْٔٛ اٌعشالً ، سعبٌخ ِبعغزٍش ، وٍٍخ اٌمبْٔٛ ٚاٌغٍبعخ ، عبِعخ ثغذاد ،  -14

، طٍت ِٚبثعذ٘ب . 1977  

 

اٌّغؤٌٍخ اٌغٕبئٍخ فً اٌششٌعخ االعالٍِخ ، دساعخ ِمبسٔخ فً اٌمبْٔٛ ، د. ِصطفى اثشاٍُ٘ اٌضاًِ ،  -15

 135،138ص 1982اٌغضء االٚي ، وٍٍخ اٌمبْٔٛ ٚاٌغٍبعخ . عبِعخ ثغذاد 

 

لٍصش ٔبعً ععفش ، اٌغٍطخ اٌزذٌشٌخ ٌالداسح فً فشض ضشٌجخ اٌذخً فً اٌمبْٔٛ اٌعشالً ، سعبٌخ دوزٛسا ، وٍٍخ  -16

ِٚبثعذ٘ب 12ص 2114اد ،اٌمبْٔٛ ، عبِعخ ثغذ  

 

د. عصبَ عجذ اٌٛ٘بة اٌجشصٔغً ، اٌغٍطخ اٌزمذٌشٌخ ٌالداسح ٚاٌشلبثخ اٌمضبئٍخ ، سعبٌخ دوزٛسا ، وٍٍخ اٌؾمٛق ،  -17

ِٚبثعذ٘ب . 15، ص  1971عبِعخ ثغذاد   

 

اٌعشاق ، اطشٚؽخ صجبػ عجذ اٌىبظُ شجٍت اٌغبعذي ، دٚس اٌغٍطبد اٌعبِخ فً ِىبفؾخ ظب٘شح اٌفغبد االداسي فً   -18

12118دوزٛساٖ ، وٍٍخ اٌمبْٔٛ عبِعخ ثغذاد    

 

 المواثيق والتشريعات والتقارير الوطنية والدولية 
 

سشٛح اٌّٛظفٍٓ اٌعٍٍِّٛٓ  -اٌزً روشد ٘زٖ االفعبي ِٕٚٙب : 25-15اٌفصً اٌضبٌش ِٓ االرفبلٍخ ، اٌّٛاد ِٓ  -1

ٚاالعبٔت ِٚٛظفً اٌؾغبثبد اٌذٌٍٚخ اٌعٍِّٛخ ،اخزالط اٌّّزٍىبد اٚ رجذٌذ٘ب اٚ رغشٌجٙب ...ٌّضٌذ ِٓ اٌزفصًٍ 

  -عٍى اٌّٛلع : 2113وبْٔٛ االٚي / أظش ارفبلٍخ االُِ اٌّزؾذح ٌّىبفؾخ اٌفغبد اٌّٛلعخ فً

www.transparency. 

76،ص 1996رمشٌش عٓ اٌزٍّٕخ فً اٌعبٌُ  - 2   

 

،  1993ٌغٕخ  713ِٓ لشاس ِغٍظ لٍبدح اٌضٛسح إٌّؾً سلُ   311،  317،318،311اٌمٛأٍٓ ٚاالرفبلٍبد اٌّبدح  -3

 .1983ٌغٕخ  161اٌّعذي ٌٍمشاس سلُ 

 

 بْٔٛ اٌعمٛثبد اٌّعذي .ِٓ ل 6أ /  21اٌّبدح  -4 

 

 ِٓ ارفبلٍخ االُِ إٌّؾذح ٌّىبفؾخ اٌفغبد . 17اٌّبدح  -5

 

، ارا وبْ اٌّخزٍظ ِٓ ِبِٛسي اٌزؾصًٍ اٚ إٌّذٚثٍٓ ٌٗ اٚ االِٕبءعٍى اٌٛدائع  315شذد اٌمبْٔٛ اٌعمٛثخ فً اٌّبدح  -6

 . 27اٚ اٌصٍبسفخ ٚاخزٍظ شٍئب ِٓ عٍُ ٌٗ ثٙزٖ اٌصفخ اٌّبدح 

 

 ِٓ اٌذعزٛس اٌعشالً . اٚالا  27اٌّبدح  -7

 

اٌّعذي ٌمبْٔٛ اٌعمٛثبد  1966ٌغٕخ  81ٚاٌضب لبْٔٛ سلُ  1984عٕخ  219لشاس ِغٍظ لٍبدح اٌضٛسح إٌّؾً سلُ  -8

 ااٌجغذادي .

 .  1999ٌغٕخ  265ٚ  1998ٌغٕخ  41ٚ 1995ٌغٕخ  113لشاس ِغٍظ لٍبدح اٌضٛسح إٌّؾً رٚاد االسلبَ  – 9

 

 لبْٔٛ رعذًٌ لبْٔٛ اٌعمٛثبد . 1999ٌغٕخ  3سلُ / لبْٔٛ -11

 

 ِٓ ارفبلٍخ االُِ اٌّزؾذح ٌّىبفؾخ اٌفغبد اٌزً ٔصذ عٍى اعزغالي اعبءح اٌٛظبءف . 19اٌّبدح  -11
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 االنترنث
    

  .عالَ اثشاٍُ٘ ، اٌفغبد ٚاالفغبد فً اٌعشاق -1

www.iraqipapers .net  

 

  .ِٛلع اٌجٕه اٌذًٌٚ  -2

www.worldbank.org  

 

  .أزشٔذ عجذ اٌغًٕ اٌٍعمٛثً ،اٌزفبؤي االعزّبعً ٚاٌزفبٚد اٌطجمً ، ِمبي ِٕشٛس عٍى اٌّٛلع -3

 

Htt:ll www,rezgar.com     
 

 

www.internationalmontrayfuwel 4 –   أزشٔذ                       .                                                    

  

 

  .دسٌذ ثششاٚي ، الزشاػ رعذًٌ لبْٔٛ اٌعمٛثبد ٚؽمٛق االٔغبْ ِمبي ِٕشٛس عٍى اٌّٛلع  -5 

 

                                                                                                                          

http:// doreid. Blogspot. Com  

  .عًٍ ٚرٛد ، رٛضٍف ظب٘شح اٌفغبد ِمبي ِٕشٛس عٍى اٌّٛلع -6

 

Http://www.akabaah.com               

 

 

لبَ ثٙب ِشوض اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌششلٍخ  2113 – 2111عخ ٍِذأٍخ ؽٛي عشائُ االخزالط فً اثٛ ظجً ٌالعٛاَ دسا -7

  . 2114/ 6/  15عٍى اٌّٛلع فً 

www. Rezgar.com  

  

  .أزشٔذ -8

www. Alwatenvoice.com  

 

 

ٌّعبٌغخ ٘زٖ  2114/  11/ 26فً ٚسشخ عًّ ٔظّٙب االئزالف ِٓ اعً إٌضا٘خ ٚاٌّغبئٍخ فً فٍغطٍٓ )اِبْ (  -9

  .اٌظٛا٘ش عٍى اٌّٛلع

 www.aran . com 

http://www.iraqipapers/
http://www.worldbank.org/
http://www.internationalmontrayfuwel/
http://www.aran/

