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 محاربت الفساد االدارٌ
 

 م. د. علي حمزة عباس

 

 الملخص:
 

ان الفساد ظاهرة قدٌمة عرفتها البشرٌة على مر األزمنة, وقد كانت العامل االساسً فً انهٌار 
وسقوط أؼلب الحضارات واألنظمة ومحرك للثورات واالنتفاضات قدٌماً وحدٌثاً وتنامت هذه الظاهرة 

 حوظ فً السنوات األخٌرة.وازداد االهتمام بها بشكل مل
والفساد اإلداري ٌصٌب اإلدارة بالشلل وٌجعلها ؼٌر قادرة على النهوض بالمهام المطلوبة منها, 

 والفساد ذو صلة بالجرٌمة بصفة عامة والجرٌمة المنظمة وؼسٌل االموال بصفة خاصة.
االنتخابٌة, بل األمر  ان مواجهة الفساد اإلداري والحد منه ال تتم من خالل الشعارات والدعاٌات

ٌحتاج العدٌد من االجراءات الشاملة والمتعددة التً تعتمد على دراسات وابحاث تشخص المشكلة اوالً 
 بشكل متكامل ثم تقترح العالج المناسب ثانٌاً ألن تشخٌص الداء هو اول خطوات العالج.

ضرورة حتمٌة  للحد من الفساد   ولهذا فان وجود استراتٌجٌة متكاملة لمواجهة الفساد االداري اصبحت
 االداري ومكافحته فالقضاء التام علٌه قد ٌكون مطلب صعب التحقٌق.

وال ٌخفى ما ٌؤدٌه هذا الدور فً تشجٌع االستثمار فً البلد وجذب رؤوس االموال وتعزٌز عالقاته 
 التجارٌة مع االفراد والدول على حداً سواء.

 وهذا ما سوؾ نبٌنه فً بحثنا هذا...
 وهللا الموفق...

 

Combating the Administrative Corruption 
 

Dr. Ali Hamza Abbas 

Abstract: 
 

Corruption is an old phenomena that had ever known by the humanity , it was 

the intrinsic in the collapse and step down of all civilizations and systems .It was 

also the drive of all revolts and uprisings in both ancients and moderns times. This 

phenomenon has grown in volume and according it was given a remarkable 

attention recently. 

Management corruption certainly paralyzes any administer reaction and its 

achievements were unable to achieve by means of slogans or ballot. Propaganda; it 

needs a number of comprehensive procedures based on studies and researches that 

diagnose the problem such procedures should also proposed the appropriate 

treatment to this effect, because diagnosis is the first step towards heeling. 

Accordingly the presence of comprehensive strategy to face the management 

corruption, it deemed to be a virtual necessity to stop and combat administrative 

corruption , although complete finishing of corruption is still unattainable . 

The role of in charge investment and internally bringing capital and 

enhancing trade issues within individuals and countries is vital .This will be the 

propose of our study. 
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الفساد االداري , الرشوة , اختالس االموال العامة , إساءة استؽالل الوظٌفة ,  -الكلمات المفتاحية:

 االثراء ؼٌر المشروع , االستثمار , هٌئة النزاهة , المفتش العام.

 

 مقذمت
 ال ٌخفى عن البال أن ظاهرة الفساد قدٌمة, لكن الجدٌد فٌها هو ان حجم الظاهرة أخذ فً التفاقم الى
درجة أصبحت تهدد دول كثٌرة ومنها العراق, ولما لهذه الظاهرة من آثار وانعكاسات خطٌرة على مستقبل 

 الدول, فضالً عما  تجلبه من خسائر مالٌة ال ٌمكن تقدٌرها تلحق المال العام.
وال شك إن الفساد ٌدمر الدولة ومؤسساتها وٌنال من القٌم االجتماعٌة وٌعطل العدالة الجنائٌة 

المشارٌع االقتصادٌة واإلستثمارٌة, ومن هذا الجانب بإعتبار أن الفساد أصبح ظاهرة عالمٌة وأخذ مدٌات و
واسعة لذا أصبح من الضروري إتباع برنامج شامل لمنع الفساد و مكافحته بصورة فاعلة, وٌعد العراق من 

وضعؾ حركة اإلستثمار فٌه, بٌن الدول التً برزت فٌه هذه الظاهرة وأدت الى مشاكل إقتصادٌة كبٌرة 
وقد بادر العراق الى مكافحة الفساد من خالل تشرٌع القوانٌن الوطنٌة واإلنضمام الى اإلتفاقٌات العربٌة 

 والدولٌة المتعلقة بمكافحة الفساد.
ومحل الفساد اإلداري والمالً هو المال العام وال بد من تعرٌؾ األموال العامة وترجع أهمٌة تعرٌفها 

ٌُخضعها الى أ ن القانون ٌسبػ علٌها نوعاً من  الحماٌة القانونٌة بإعتبارها مخصصة لتحقٌق المنفعة العامة و
 لمجموعة من القواعد القانونٌة النً تكفل الحماٌة الالزمة.

( من القانون المدنً العراقً األموال العامة بأنها )تعتبر أمواالً عامة العقارات 17وعرفت المادة )
التً للدولة أو لألشخاص المعنوٌة العامة والتً تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو  والمنقوالت

 بمقتضى القانون(.
( من القانون المدنً المصري األموال العامة بأنها )تعتبر أمواالً عامة العقارات 71عرفت المادة )

لمنفعة عامة بالفعل, أو  والمنقوالت التً للدولة أو لألشخاص اإلعتبارٌة العامة والتً تكون مخصصة
 بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزٌر المختص(.

 

 المبحث األول

 ماهُت الفساد اإلدارٌ
 وٌجدر بنا التعرؾ هنا الى تعرٌؾ الفساد وخصائصه وأنواعه وكما ٌلً:

 
 

 المطلب األول

 تعرَف الفساد
 

فِسُد وَفُسدَ  ٌَ فُسُد و ٌَ فساد أو فسودا, فهو فاسد وفسٌد فٌهما, وال ٌقال  الفساد هو "نقٌض اإلصالح, َفَسَد 
 .(7)الَفَسد وأفسدته أنا"

وُذكر الفساد فً القرآن الكرٌم فً مواضع متعددة, منها قوله تعالى ))وال تفسدوا فً األرض بعد 
 وقوله( 3)وقوله تعالى )) فهل عسٌتم إن تولٌتم إن تفسدوا فً األرض وتقطعوا أرحامكم(( ( 2)إصالحها((

 .(4)تعالى )) ظهر الفساد فً البر والبحر بما كسبت أٌدي الناس ((
أما تعرٌؾ الفساد فً اإلصطالح فهنالك تعرٌفات عدٌدة, فٌعرؾ بإنه "اإلنحراؾ األخالقً 
للمسؤولٌن فً الحكومة واإلدارة, وٌعرؾ بإنه التنازل عن أمالك الدولة من أجل مصالح شخصٌة", 

جعل فٌها الموظؾ ٌعمل بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر بإجبار صاحب الحاجة وٌعرؾ بإنه "الحالة التً ت
 .(5)بدفع هداٌا بشكل ؼٌر قانونً فً سبٌل إنجاز معاملته"

وعرؾ البنك الدولً الفساد بانه: "استخدام الوظٌفة العامة لتحقٌق منافع خاصة أو االستؽالل السًء 
 .(6)المصلحة الخاصة" للوظٌفة العامة والمتمثلة بالرسمٌة من أجل تحقٌق
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أما الفرق بٌن الفساد اإلداري والفساد المالً فإنهما ال ٌختلفان عن بعضهما كثٌراً إال انه احداهما 
أثناء  (1)ٌشمل صور وطرق أكثر, فالفساد اإلداري هو شكل تصرؾ ؼٌر مشروع من قبل الموظؾ العام

ٌة على حساب المصلحة العامة وٌحدث ممارسته عمله الرسمً ٌهدؾ الى تحقٌق مصلحة أو منفعة شخص
 هذا التصرؾ بسرٌة وحذر تامٌن.

ومن صور الفساد اإلداري التزوٌر, المحسوبٌة, الهدر بالمال العام, الؽش, تزوٌر فواتٌر الشراء أو 
إعداد فواتٌر وهمٌة, ترسٌة المناقصات على شركات معٌنة تم اإلتفاق معها مسبقاً, الشراء من مؤسسات أو 

ٌملكها أقارب صاحب القرار, سوء إستخدام السلطة الرسمٌة وتوظٌفها للمصلحة الشخصٌة, بٌع أو شركات 
تسرٌب أسئلة اإلمتحانات, توظٌؾ أفراد ؼٌر مؤهلٌن فً وظائؾ شاؼرة أو وظائؾ قٌادٌة, المحاباة, 

 .(7)الدخل القومً التسٌب الوظٌفً فً جمٌع صوره, اإلستهانة بالملكٌة العامة وكذلك عدم العدالة فً توزٌع
أما الفساد المالً ٌقصد به كافة المعامالت المالٌة واإلقتصادٌة المخالفة للقوانٌن واإلعتداء على المال 

 العام بطرق مختلفة.
ومن صوره العموالت الوهمٌة وهً نوع من أنواع الرشوة, اإلختالس, السرقة, الؽش, التكسب 

المقدرة على أدائها وشهادة الزور للمساعدة على أكل أموال الناس واإلحتكار, المماطلة فً أداء الحقوق مع 
 .(9)بالباطل

من خالل ما تقدم ٌمكننا تعرٌؾ الفساد اإلداري والمالً بإنه إستؽالل ؼٌر قانونً للوظٌفة العامة 
 بقصد تحقٌق منافع شخصٌة.

 

 المطلب الثاوٍ

 صىر الفساد اإلدارٌ والمالٍ
 

لً بصور متعددة تشترك فً اإلستؽالل ؼٌر المشروع للوظٌفة العامة, ٌظهر الفساد اإلداري والما
 الى صور ذلك الفساد وعلى النحو التالً: 2003وقد أشارت اإلتفاقٌة الدولٌة لمكافحة الفساد لعام 

 الفرع األول

 الرشىة
 

وهً صورة واضحة للموظؾ الذي ٌرٌد إستؽالل وظٌفته للحصول على منافع مادٌة, وهً معروفة 
دى كبار وصؽار الموظفٌن وقد أطلقت علٌها تسمٌات متنوعة منها إكرامٌة أو مساعدة أو هدٌة أو منحة أو ل

 .(70)تكرٌم والهدؾ من ذلك إضفاء نوع من التحسٌن علٌها لكنها تبقى مخالفة وجرٌمة ٌجرمها القانون
لى من المادة الرشوة فً الفقرة األو 7969( لسنة 777وعرؾ قانون العقوبات العراقً رقم )

( منه بإنها )الحالة التً ٌطلب فٌها موظؾ أو مكلؾ بخدمة عامة أو ٌقبل لنفسه أو لؽٌره عطٌة أو 301)
منفؽة أو مٌزة أو وعد بشًء من ذلك ألداء عمل من أعمال وظٌفته أو اإلمتناع عنه أو اإلخالل بواجباته 

 .(77)الوظٌفٌة( وقد جرم القانون العراقً ذلك العمل
 

 ع الثاوٍالفر

 اختالس األمىال العامت 
 

 وتتمثل بقٌام الموظؾ بوضع ٌده على األموال التً عهدت الٌه بحكم تولٌه الوظٌفة العامة.
( منه إذ نصت 375اإلختالس فً المادة ) 7969( لسنة 777وتضمن قانون العقوبات العراقً رقم )

أو أخفى ماالً أو متاعاً أو ورقة مثبتة لحق على معاقبة كل موظؾ أو مكلؾ بخدمة عامة بالسجن إذا إختلس 
 .(72)أو ؼٌر ذلك مما وجد بحٌازته

( منها على أهمٌة إتخاذ كل دولة ما ٌلزم من 71وأكدت االتفاقٌة الدولٌة لمكافحة الفساد فً المادة )
وراق تدابٌر لتجرٌم قٌام الموظؾ عمداً لصالحه أو لصالح شخص آخر بإختالس أو تبدٌد أي ممتلكات أو أ

 .(73)أو أموال عامة أو خاصة أو أي أشٌاء ذات قٌمة عهد بها الٌه  بحكم موقعه أو تسرٌبها بشكل آخر
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 الفرع الثالث

 إساءة استغالل الىظُفت

 
موضوع إساءة إستؽالل  7969( لسنة 777( من قانون العقوبات العراقً رقم )376بٌنت المادة )

األحكام الخاصة بالموظؾ أو المكلؾ بخدمة عامة إستؽالل الوظٌفة من قبل الموظؾ العام, إذ وضحت 
الوظٌفة للحصول على مال أو متاع أو ورقة مثبتة لحق أو ؼٌر ذلك مملوك للدولة أو إحدى الهٌئات أو 

 .(74)المؤسسات التً تسهم الدولة فً مالها بنصٌب ما لنفسه أو سهل لؽٌره أو كان المال مملوكاً لؽٌره
من اإلتفاقٌة الدولٌة لمكافحة الفساد على ضرورة إعتماد كل دولة طرؾ فً ( 79ونصت المادة )

اإلتفاقٌة ما ٌلزم من تدابٌر تشرٌعٌة وتدابٌر أخرى لتجرٌم الموظؾ الذي ٌتعمد إساءة إستؽالل وظٌفته أو 
موقعه وذلك من خالل القٌام أو عدم القٌام بفعل لؽرض الحصول على مزٌة ؼٌر مستحقة لصالحه أو 

 .(75)لح شخص آخرلصا

 الفرع الرابع

 اإلثراء غُر المشروع

 
إستؽالل الموظؾ أو المكلؾ بخدمة عامة القوانٌن وما فٌها من نقص لصالحه, من خالل زٌادة 
أمواله بشكل ال ٌتناسب مع مدخوالته الحقٌقٌة, ونص القانون العراقً من خالل قانون الكسب ؼٌر 

قانون هٌأة فً القسم السابع والثامن من األحكام الخاصة  ومن خالل 7957( لسنة 75المشروع رقم )
 .(76)بالكشؾ عن المصالح المالٌة والذي ٌسري على المسؤولٌن الكبار فً الدولة

بٌد ان اإلستجابة لهذا األمر كان محدوداً من قبل هؤالء المسؤولٌن بؽٌاب أي نص فً القانون 
ٌة للشخص إضافة الى ؼٌاب نصوص عقابٌة مشددة المذكور ٌحاسب على عدم الكشؾ على الذمة المال

خاصة بالكسب ؼٌر المشروع والتً أخذت تشكل ظاهرة واضحة المعالم تضفً بنتائجها السلبٌة على 
 المجتمع.

وأكدت اإلتفاقٌة الدولٌة لمكافحة الفساد على ضرورة محاربة اإلثراء ؼٌر المشروع من خالل توجٌه 
ات تشرٌعٌة لمحاربة وتجرٌم اإلثراء ؼٌر المشروع والمتمثل بزٌادة الدول بإتخاذ ما ٌلزم من إجراء

( من 20الموجودات زٌادة كبٌرة ال ٌستطٌع ذلك المثري تفسٌرها بصورة منطقٌة وهذا ما بٌنته المادة )
 .(71)اإلتفاقٌة الدولٌة لمكافحة الفساد

, ؼسٌل  (77)ن جرائم الفسادومن صور الفساد المالً واإلداري األخرى, إخفاء األموال المتحصلة م
 .(79)األموال المتحصلة من جرائم الفساد

 

 المطلب الثالث

الفساد فٍ الذول
(02.)

 

 
تعانً معظم الدول من الفساد اإلداري والمالً, سواء كانت الدولة تمتاز بوفرة مواردها اإلقتصادٌة 

الفقر والجهل, ولكن األمر ٌكون وترفها ومستوى التعلٌم ألفرادها أم كانت الدولة تعانً من التخلؾ و
 متفاوت ومتباٌن بٌن الحالتٌن وهذا ما سوؾ نبٌنه تباعاً:

 الفرع األول

 فٍ الذول الغىُت 

 
فً المانٌا وفً أثر فضٌحة التموٌل الحزبً المالً التً تورط فٌها اإلتحاد المسٌحً الدٌمقراطً عام 

إال انها نبهت الشعب على مظاهر  2002, فقد أثرت على سمعة الحزب فضٌحة أخرى فً عام 7999
قدمت الحكومة الفٌدرالٌة فً المانٌا إلى البرلمان قانون ٌجٌز  2002الفساد الحكومً فً المانٌا, وفً عام 

إنشاء قائمة الشركات ؼٌر الجدٌرة بالثقة حٌث تدرج قائمة بأسماء الشركات التً تثبت علٌها تهمة دفع 
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ن بأعمال ؼٌر قانونٌة أو القٌام بأعمال الفساد ومع هذا فالقانون لقً الرشى أو إستخدام موظفٌن ٌقومو
 مقاومة فً البرلمان ولم ٌحصل على التصوٌت.

( أكبر فضٌحة BBVAوفً أسبانٌا بٌن التحقٌق الجاري فً عملٌات الفساد فً المصرؾ األسبانً )
 .(27)هزت القطاع المصرفً األوربً منذ سنوات عدة

تحدة األمرٌكٌة قضاٌا متعلقة بالفساد فً أوساط السٌاسٌٌن المحلٌٌن مثل قضٌة وشهدت الوالٌات الم
وأدٌن بتهم رشوة وإبتزاز, وفً رود أٌلند أدٌن  2002أوهاٌو جٌمس أ.ترافٌكانت وجد مذنباً فً نٌسان عام 

 .(22)رئٌس بلدٌة بروفٌدنس )فٌنسٌت سٌانسً( األبن  وسجن إلشتراكه فً عملٌة إبتزاز
 

 لثاوٍالفرع ا

 فٍ الذول الىامُت 

 
والفساد اإلداري فً الدول النامٌة, ٌزٌد كثٌراً فً صورة ومداه عن مثٌله فً الدول المتقدمة, فالفساد 
اإلداري لٌس ظاهرة عارضة فً الدول النامٌة بل هو فً أكثرها فساد مستتب ٌعتبره الناس وخاصة من ال 

عامل بل وٌتسامح الكثٌرون بشأنه لدرجة إعتبار الرشوة إكرامٌة حٌلة لهم نمطاً للحٌاة وجزء ال ٌتجزأ من الت
أو عمل بر وإحسان أو تعبٌر عن الشكر والعرفان أو مساعدة الموظفٌن فً معٌشتهم والمحاباة واجباً على 

 .(23)أصحاب المناصب علٌهم القٌام به لألقارب واألصدقاء الى ؼٌر ذلك من اإلعتبارات
كشاؾ الفساد وهو ٌمثل النواتج األكثر أهمٌة ألي   Corruption Indexوقد أصدرت منظمة 

نظام للمراقبة على الفساد وهو ٌوفر صورة تقرٌبٌة حول نطاق وسمات الفسادمستندة على تقدٌرات 
 2002وتصورات المواطنٌن والمسؤولٌن العمومٌٌن, وخٌر مثال على ذلك هو الدلٌل الذي أصدرته لعام 

بلد من ناحٌة درجة الوعً بوجود الفساد بٌن  702لفساد, فصنفت الشفافٌة رتبة الذي سمً بكشاؾ تقٌٌم ا
المسؤولٌن العمومٌٌن والسٌاسٌٌن, حٌث ٌوفر الدلٌل ما ٌشبه بلقطة فوتوؼرافٌة خاطفة سنوٌة لوجهات نظر 

كل  رجال األعمال والمحللٌن ٌخصوص حاالت إرشاء المسؤولٌن واإلختالس والتالعب باألموال العامة فً
( بلداً 702دولة, وقد ثبت بأن أكثر الدول المعروفة بشدة الفساد هً دول متخلفة تتخبط بالفقر فمن بٌن )

التً شملها المسح سبعون بلد ٌتضمن ذلك العدٌد من بلدان العالم األكثر فاقة ٌحرز أقل من خمسة من 
 .(24) 5بلدان تحرز أقل من  70من كل  1النتٌجة النظٌفة عشرة, بكلمة أخرى 

وتبٌن الفساد منتشر فً بلدان كأندنوسٌا, كٌنٌا, أنؽوال, ماداؼشقر, برؼواي, نٌجٌرٌا, وبنجالدش 
, أظهرت مستوٌات منخفضة جداً من حاالت الفساد 9وهً بلدان بنتٌجة أقل من إثنان, بلدان مع نتٌجة من 

 .(25)لسوٌدالمالحظ وهً بلدان ؼنٌة كالدنمارك, نٌوزلندا, أٌسلندا, سنؽافورة, وا
وظاهرة الفساد اإلداري والمالً فً النظم العراقٌة وإتساعها على مستوى مفاصل المجتمع كافة, أدى 

 الى ضعؾ وإنهٌار معظم النظم وولد ردود فعل سلبٌة لدى أفراد المجتمع.
لعراقٌة والفساد فً العراق لٌس ولٌد اللحظة اآلنٌة بل متجذر فً البنٌة المجتمعٌة منذ تشكٌل الدولة ا

الحدٌثة التً تأسست على الخلفٌة ؼٌر المهنٌة وهذا ٌكشؾ عن أحد األسباب المهمة فً تبلور تلك الظاهرة 
 الخطٌرة التً تقؾ عقبة فً طرٌق تقدم عملٌة التنمٌة بأصعدتها المختلفة مبددة للطاقات المالٌة والبشرٌة.

كان فً طرٌقه الى اإلضمحالل, إذ أدت  لقد شجع النظام الملكً فً العراق االقطاع كنظام إجتماعً
تلك السٌاسة الى نزوح الفئات الفالحٌة هرباً من اإلستؽالل لٌنشؤوا مناطق بائسة مادٌاً فً المدن, إذ وجود 
دستور ٌنص على المساواة بٌن المواطنٌن لم ٌجد له مكان فً أرض الواقع بسبب ؼٌاب الدٌمقراطٌة المبنٌة 

 .(26)ن من جهة وفصل السلطات من جهة أخرىعلى إشراك جمٌع المواطنٌ
وأستمرت حاالت الفساد اإلداري والمالً مستشرٌة فً جمٌع مفاصل الدولة حتى تفاقمت تلك 

انتقلت مظاهر الفساد  2003الظاهرة بشكل نوعً أبان الحقبة السابقة, وبعد التؽٌٌر الذي حدث فً عام 
والمنسوبٌة والرشوة عبر الكادر اإلداري السابق الى كل  المختلفة من الالمباالة واألنانٌة والمحسوبٌة

مفاصل الدولة الجدٌدة حٌث تكونت فئات ال ترتقً لمستوى الطبقة اإلجتماعٌة خالل هذه الفترة وإفرازاتها 
متحصنة بأسلحة متنوعة سٌاسٌة مالٌة وإعالمٌة لتسٌطر على األراضً والممتلكات العامة وكأنها أصبحت 

م حتى أصبحت هذه الممارسات ما ٌمكن أن تشبهها بالمجتمعات البدو القدٌمة التً تعتمد مشاعة خاصة به
 .(21)على السلب والنهب
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وقبل تشكٌل  2003وتزاٌدت حاالت الفساد اإلداري والمالً خالل فترة اإلحتالل األمرٌكً بعد عام 
وهً قضٌة تعٌٌن مستشارٌن أول حكومة عراقٌة بالممارسات واألعمال التً قامت بها قوات اإلحتالل 

 .(27)أمرٌكان بصفة ممثلٌن لقطاعات مختلفة من التكنوقراط وأصبحوا ٌدٌرون الدولة
لقد أتسمت المرحلة التً شهدها العراق ابان فترة اإلحتالل بتزاٌد حاالت الفساد التً عبرت عنها 

جتمع العراقً مثل القتل واإلؼتصاب حاالت متكررة من اإلنحراؾ فً القٌم األخالقٌة التً لم ٌعتد علٌها الم
 2004( الصادر فً حزٌران IPSوالخطؾ والسرقة, ففً تقرٌر لمعهد الدراسات السٌاسٌة األمرٌكٌة )

ٌشٌر الى ان الفساد اإلقتصادي معبراً عنه بالعدٌد من التجاوزات المالٌة التً حدثت تحت أوضاع 
 .(29)اإلحتالل
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 المبحث الثاوٍ

 إلدارٌمىاجهت الفساد ا 
 

بٌنا فٌما سبق ان الفساد ظاهرة قدٌمة عرفتها المجتمعات اإلنسانٌة وله صور عدٌدة, اال ان الفساد 
المنتشر فً المجتمعات المعاصرة أشد فتكاً وأكثر تعقٌداً من السابق نظراً للتحوالت فً الظروؾ 

 اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة والسٌاسٌة والتكنولوجٌة لتلك المجتمعات.
اد عندما ٌتؽلؽل داخل الدولة ٌمتد وٌنتشر بشكل كبٌر داخلها بحٌث ٌنهك األجهزة الحكومٌة والفس

وٌضعؾ أدائها وٌهدر مواردها وٌضعؾ من قٌامها بواجباتها تجاه األفراد, وٌقع أكبر أثر للفساد على 
فالفساد ٌقوض الفقراء أي القدرة على تحمل التكالٌؾ عن طرٌق تحوٌل أموال الدولة بصورة ؼٌر مشروعة 

 .(30)الخدمات مثل الصحة والتعلٌم وخدمات الماء والمجاري والكهرباء والطاقة وؼٌرها
لذلك سعت الدول الى مواجهة تحدي الفساد وحظى باهتمام متزاٌد من قبلها نظراً للمشاكل اإلقتصادٌة 

ء واإلنتاجٌة فً القطاع وتراكم الدٌون الخارجٌة وإنخفاض معدالت النمو اإلقتصادي وتدنً معدالت األدا
العام واإلستثمارات األجنبٌة من خالل وضع إستراتٌجٌة وطنٌة لمكافحة الفساد, وهذه اإلستراتٌجٌة تتناسب 
مع خصوصٌة كل دولة وبٌئتها وترسم المالمح العامة لرؤٌتها المستقبلٌة حول كٌفٌة التصدي للفساد وتكون 

 .(37)2003متحدة لمكافحة الفساد لعام متفقة ومتالئمة مع بنود إتفاقٌة األمم ال

 المطلب األول

 علً المستىي الذاخلٍ
 

وتعمد العدٌد من التشرٌعات المقارنة الى تبنً سٌاسة تشجٌع اإلبالغ عن الفساد كإحدى وسائل 
 مكافحة الفساد وحماٌة المبلؽٌن والشهود مما قد ٌلحق بهم نتٌجة قٌامهم بأعمال التبلٌػ.

رع األسترالً واإلٌطالً والسلوفانً واأللمانً وعربٌاً القانون الٌمنً واألردنً وهذا ما فعله المش
والكوٌتً والفلسطٌنً, وفً نفس اإلتجاه حرص المشرع العراقً على تضمٌن العدٌد من التشرٌعات وعلى 

القانون  إختالؾ المواضٌع التً تنظمها نصوصاً قانونٌة تلزم الجمهور أو الموظفٌن أو القائمٌن على تطبٌق
باإلبالغ عن الجرائم بشكل عام والجرائم التً تصل الى علمهم وفً ذات السٌاق على ضمان الحماٌة 

 .(32)القانونٌة الؤلئك األشخاص
ٌقوم على التعاون بٌن ثالثة أجهزة وصوالً الى  (33)وفً العراق نظام مكافحة الفساد نظام تكاملً

على أنه ) ٌكفل مجلس الحكم قٌام  2004( لسنة 55ن األمر )( م2( من القسم )2القضاء فقد نص البند )
الهٌأة بعملها بصفتها الرئٌس فً العراق لتنفٌذ وتطبٌق قوانٌن مكافحة الفساد وانها تؤدي واجباتها بالتعاون 

رات مع الهٌأة العلٌا للتدقٌق المالً والمحاسبً ) دٌوان الرقابة المالٌة( ومع )المفتشٌن العمومٌٌن( فً الوزا
 .(34)العراقٌة

وهناك مجموعة من المؤسسات الرقابٌة سواء كانت رقابة داخلٌة متمثلة بمكتب المفتش العام أو 
خارجٌة متمثلة بدٌوان الرقابة المالٌة وهٌأة النزاهة, وتعمل هذه المؤسسات على مكافحة الفساد اإلداري 

 والمالً.
 

 الفرع األول

 دَىان الرقابت المالُت
 

, واستمر 7921لسنة  71بة المالٌة فً العراق بتشرٌع قانون )دائرة الرقابة المالٌة( رقم بدأت الرقا
التطور فً تشرٌع النشاط الرقابً نتٌجة لتطور مفهوم الدولة فً إطار مبدأ توزٌع السلطات والفصل بٌن 

نفٌذٌة للتأكد من إختصاصاتها وبروز مبدأ التأكٌد على حق السلطة التشرٌعٌة فً الرقابة على السلطة الت
مدى إلتزام الحكومة بالقوانٌن والدقة فً إنفاق األموال العامة, وتم إجراء مجموعة تعدٌالت على قانون 

المعدل باألمر التشرٌعً  7990( لسنة 6الرقابة المالٌة خالل السنوات الماضٌة وكان آخرها القانون رقم )
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طه وفق منهج علمً مؤسسً مهنً شامل بالتعاون , واستمر الدٌوان بممارسة نشا2004( لسنة 11رقم )
 .(35)والتنسٌق مع هٌأة النزاهة ومكاتب المفتشٌن العمومٌٌن واألجهزة الرقابٌة األخرى

وٌهدؾ دٌوان الرقابة المالٌة من خالل عمله على تدقٌق والمصادقة على الحسابات الختامٌة لكافة 
رفع مستوى األداء المحاسبً والرقابً فً الجهات مؤسسات الدولة, ونشر الوعً المالً والمحاسبً و

 الخاضعة للرقابة.
 

 الفرع الثاوٍ

 هُأة الىزاهت
 

وذلك  2004لسنة  55أُنشأت هٌأة النزاهة بموجب القانون الملحق بأمر سلطة االئتالؾ المؤقتة رقم 
عند الضرورة, والمبادرة لتطبٌق قوانٌن مكافحة الفساد ومعاٌٌر الخدمة العامة والقٌام بإقتراح التشرٌعات 

بتنفٌذ برامج لتوعٌة وتثقٌؾ الشعب العراقً من شأنها تقوٌة مطالبه إلٌجاد قٌادة نزٌهة وشفافة تكون 
 .(36)مسؤولة وخاضعة للرقابة

وتعمل الهٌأة على المساهمة  فً منع الفساد ومكافحته, وإعتماد الشفافٌة فً إدارة شؤون الحكم على 
ل التحقٌق فً قضاٌا الفساد والمحالة الٌها بواسطة محققٌن تحت إشراؾ قاضً جمٌع المستوٌات من خال

التحقٌق المختص ووفقا الحكام قانون اصول المحاكمات الجزائٌة, ومتابعة قضاٌا الفساد التً ال ٌقوم محققو 
المسؤولٌن  الهٌأة بالتحقٌق فٌها عن طرٌق ممثل قانونً عن الهٌأة بوكالة رسمٌة تصدر عن رئٌسها, وإلزام

 .(31)الكبار فً الدولة بالكشؾ عن ذممهم المالٌة, والقٌام بأي عمل ٌساهم فً مكافحة الفساد أو الوقاٌة منه
 

 الفرع الثالث

 مكاتب المفتشُه العمىمُُه

 

( 51أُنشات مكاتب المفتشٌن العمومٌٌن فً كافة الوزارات بموجب أمر سلطة االئتالؾ المنحلة رقم )
إلخضاع أداء الوزارات للمراقبة, لمنع وقوع أعمال التبذٌر والؽش وإساءة إستخدام  وذلك 2004لسنة 

السلطة والحٌلولة دون وقوعها والتعرؾ علٌها وعلى األعمال المخالفة للقانون, كما بٌن هذا التشرٌع على 
تقٌٌم والتفتٌش وأي إٌجاد مكاتب مستقلة للمفتشٌن العمومٌٌن تمكنهم من القٌام بإجراء التحقٌق والتدقٌق وال

نشاط آخر للمراجعة على األداء وفقاً للمعاٌٌر المهنٌة المعترؾ بها وذلك من خالل تنفٌذ المهام وتعزٌز 
النزاهة والشفافٌة وحسن تدبٌر النفقات وضمان الكفاءة عن طرٌق مراجعة وفحص جمٌع سجالت 

ٌش والتدقٌق الالزمٌن وتفعٌل الرقابة ونشاطات الوزارة أو الجهة ؼٌر المرتبطة بوزارة, وإجراء التفت
اإلستباقٌة, والتعاون الكامل مع المحاكم وهٌأة النزاهة ودٌوان الرقابة المالٌة لمساعدتهم فً تأدٌة 

 .(37)مهامهم
وباإلضافة الى األجهزة المذكورة آنفاً, هنالك أجهزة متعددة تقوم بمهمة مكافحة الفساد اإلداري 

 والمالً فً العراق.
قوم المؤسسات القضائٌة والتً هً مستقلة وخاضعة لرقابة مجلس القضاء األعلى بمهمة تطبٌق إذ ت

القوانٌن والتطور المستمر فً أداء القضاء ٌؤدي الى وجود قضاة قادرٌن على مالحقة جرائم الفساد وإنزال 
 .(39)القصاص العادل بمرتكبٌها

( 45سلطة االئتالؾ المؤقتة المنحلة المرقم ) وكذلك لمنظمات المجتمع المدنً المَشكلة بموجب أمر
ممارسات الدٌمقراطٌة والقانونٌة فً المجتمع واإلبتعاد عن كل ما دور فً التوعٌة والتروٌج لل 2003لسنة 

 ٌشٌن الفرد والمجتمع.
وهنالك لجنة النزاهة فً مجلس النواب والتً تقوم بمتابعة قضاٌا الفساد فً مختلؾ أجهزة الدولة 

 ة ومراقبة عمل هٌئات ومؤسسات النزاهة.ومتابع
 30/5/2001فً  99والمجلس المشترك لمكافحة الفساد المشكل بموجب األمر الدٌوانً المرقم 

برئاسة السٌد األمٌن العام لمجلس الوزراء وعضوٌة رؤوساء )مجلس القضاء األعلى, دٌوان الرقابة المالٌة 
للشؤون الرقابٌة وممثل عن المفتشٌن العمومٌٌن, ٌستهدؾ وهٌأة النزاهة( ومنسق السٌد رئٌس الوزراء 
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التنسٌق بٌن أجهزة مكافحة الفساد والمتمثلة فً هذا المجلس لضمان توزٌع األدوار فٌما بٌنها وتفعٌل 
 .(40)جهودها وتقدٌم التوصٌات والمقترحات بشأن التشرٌعات واإلجراءات واألنظمة المناسبة

تمثالً بشبكة اإلعالم العراقً التً تم تشكٌلها بأمر سلطة االئتالؾ وال ٌخفى ما ٌؤدٌه اإلعالم م
حٌث تهدؾ الى إنشاء مؤسسة كفٌلة بتثقٌؾ الشعب العراقً فً كل  2004( لسنة 66المؤقتة المنحلة رقم )

 المجاالت ومنها التوعٌة بمخاطر الفساد على األفراد والدولة. 
 Corruptionكما تسمى وكالة مكافحة الفساد وتعرؾ الهٌأة المتخصصة بمكافحة الفساد أو 

Agency anti  بأنها وكالة متخصصة ٌتم انشاؤها من قبل الدولة لؽرض واحد أساسً وهو مكافحة
 .(47)الفساد وكبح جماحه فً البلد

 

 المطلب الثاوٍ

 علً المستىي الذولٍ
من أهم اآلثار السلبٌة لعولمة إن إنتشار الفساد اإلداري والمالً على المستوى الدولً, ٌعتبره البعض 

اإلقتصاد والتجارة واألعمال, حٌث أن تسهٌل عملٌة التبادل التجاري وتقلٌل الضوابط القانونٌة واإلجرائٌة 
تسهل إنطالق اإلجرام على المستوى الدولً وبالتالً فقد اخترقت ظاهرة الفساد اإلداري والمالً العدٌد من 

 .(42)فً دولة معٌنةالدول بدالً من أن تكون محدودة 
لذلك أصبح من الضروري إٌجاد سبل تعاون دولً لمحاربة الفساد من خالل مكافحة الجرٌمة 
المنظمة والتً تعتبر عابرة للحدود وٌتوالها أفراد ومجموعات ٌربطهم بناء منتظم وتدفعها أطماعها 

 .(43)كثر من دولةإلستخدام مختلؾ الوسائل للحصول على المال أو النفع المادي وتعمل فً أ
لذلك وقعت الدول إتفاقات تتعلق بمكافحة عملٌات التبادل التجاري ؼٌر المشروع ومتابعة حاالت الفساد 
على صعٌد أكثر من دولة واحدة كما هو الحال بٌن الوالٌات المتحدة والمكسٌك أو بٌن دول أمرٌكا 

 (7الالتٌنٌة)
وتعد  2003فاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام وسعت األمم المتحدة لمكافحة الفساد وأنشأت إت

وقد  74/72/2005هذه اإلتفاقٌة من أبرز المواثٌق الدولٌة التً أقرتها األمم المتحدة ودخلت حٌز النفاذ فً 
 .(44)2001لسنة  35انضم العراق الٌها بموجب قانون اإلنضمام رقم 

( OECDظمة التعاون اإلقتصادي والتنمٌة )وخطت الحكومة البرٌطانٌة الى األمام من خالل من
عندما طبقت قانوناً جدٌداً لمكافحة الفساد ٌمنع رشوة المسؤولٌن فً البلدان األخرى وبحظر الدفعات السهلة 

 .(45)رؼم اإلنتقادات من ان هذا قد ٌضعؾ قوة الشركات البرٌطانٌة التنافسٌة
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 المبحث الثالث

 مارأثر الفساد اإلدارٌ علً اإلستث 
 

من خالل بحث العوامل واألسباب المتنوعة المباشرة وؼٌر المباشرة للفساد اإلداري والمالً ٌمكن 
إستنتاج تأثٌر الفساد على كفاءة اإلستثمار بشكل عام وإنخفاض مستوى الجودة فً البنٌة التحتٌة بسبب 

 الرشى التً تعد من الموارد المخصصة لإلستثمار.
ً إدخال أمواله الى أٌة دولة ومن ضمنها العراق بؽٌة إستثمارها ما لم وال ٌقرر أي مستثمر أجنب

ٌشعر باإلطمئنان على أمواله من األخطار التجارٌة وؼٌر التجارٌة, وهذا اإلطمئنان ال ٌتحقق بوجود الفساد 
جانب اإلداري والمالً فً الدولة وما ٌلقٌه من عواقب وخٌمة على اإلقتصاد الوطنً وثقة األطراؾ به الى 

ثأثر ثمة من العوامل القانونٌة والعوامل اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة بوجود مشكلة الفساد وآثارها الوخٌمة 
 المتعددة.

 

 المطلب األول

القُىد القاوىوُت والضرَبُت
(64.) 

 
نالحظ ان الضرائب أمر ٌتعلق بسٌاسات الدولة بشأن الضرائب, فمن المألوؾ ان قوانٌن الضرٌبة 

 تتؽٌر كثٌراً, واذا حدثت تؽٌرات فتكون بسٌطة, وهنا اٌضاً األمر ٌعتمد على العقد, اذ قد ٌجد فً الدولة ال
المقاول ان من صالحه إعتماد الضرائب التً تفرضها الدولة, اذا كانت هذه الضرائب قلٌلة, ولكنه ٌحاول 

فً العقد أو قد ترتبط دائماً ان ٌضع لنفسه خط رجوع فً حالة زٌادة الضرائب, ولذا قد تحدد النسبة 
 بالمعدل الداخلً للمردود.

وحتى بعض العقود تتضمن تجمٌداً للضرائب فً الفترة األولى للعقد, وتسمى هذه الفترة بـ))عطلة 
الضرائب(( مثالً للسنوات الخمس األولى من العقد, وذلك لتحفٌز المستثمر وخصوصاً فً المناطق الصعبة 

 أو المكلفة.
مشهورة بالفساد اإلداري والمالً ٌكون محفوفاً بالمخاطر, اذ ٌكون التعامل مع  والتعامل مع دولة

 .(41)مثل هكذا دولة إلقامة أعمال تجارٌة أو تشؽٌل أعمال موجودة أصالً مرتبطاً بالتأخٌر والفساد
( إجازة وترخٌص, والكثٌر منها كان من الممكن 909تم إصدار ) 2003فمثالً فً جورجٌا عام 

( 731تم تخفٌض عدد اإلجازات والتراخٌص ) 2077ال تخدم أي ؼرض للمجتمع وبحلول عام شراؤها و
( الى 795كان عدد األٌام المطلوبة للحصول على إجازة قد إنخفض من ) 2077-2003وخالل المدة من 

 .(47)(9( الى )25( ٌوماً وعدد اإلجازات إنخفض من )97)

 المطلب الثاوٍ

 اإلجتماعٍعذم اإلستقرار اإلقتصادٌ و
 

والحقٌقة ان الظروؾ اإلقتصادٌة واألوضاع التجارٌة التً ٌمر فٌها المشروع وظروؾ البلد 
المضٌؾ له هً التً تتحكم بتحدٌد طرٌقة إدارته أما مباشرٍة تحت إشراؾ المستثمر األجنبً أو بطرٌق 

 .(49)ؼٌر مباشر تحت رقابة جهاز حكومً
جذب اإلستثمارات األجنبٌة, والى هروب رؤوس االموال  إذ ٌؤثر الفساد وٌؤدي الى اإلخفاق فً

المحلٌة, وتسبب فً هدر الموارد بسبب تعارض المصالح الشخصٌة مع المشروعات التنموٌة العامة, 
لحصول على المساعدات األجنبٌة وهجرة الكفاءات اإلقتصادٌة وذلك لؽٌاب التقدٌر, وٌؤدي اٌضاً الى عدم ا

وبروز المحسوبٌة والمحاباة فً إشؽال المناصب العامة وفً إقامة المشروعات الربحٌة, وقد ال تمنح 
الى  اإلمتٌازات والتراخٌص الى المشروعات األعلى إنتاجٌة التً ال تقدم الرشاوي والعموالت وٌؤدي ذلك

ضعؾ فً كفاءة القطاع الخاص فً المساهمة فً التنمٌة اإلقتصادٌة وتشجٌع اإلستثمارات وجذب رؤوس 
 .(50)األموال الخارجٌة الى البلد الذي ٌعانً من شبهات فساد وترهل فً جهازه اإلداري
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العجز  فالمخاطر التً ٌتعرض المستثمر بسبب شٌوع الفساد اإلداري والمالً فً دولة ما, تؤدي الى
عن الوفاء أو التوقؾ عن السداد أو اإلفالس سواء بالنسبة للمستثمر أم بالنسبة لمدٌنه ظاهرة طبٌعٌة فً 

 .(57)البالد التً ٌكون فٌها الفساد مستشري بشكل كبٌر
إذ الدولة التً ٌكون فٌها الفساد فً أعلى مستوٌاته, تعد دولة ذات مناخ ؼٌر مالئم وؼٌر مرؼوب بها 

ألفراد والشركات لإلستثمارات وجلب رؤوس األموال الٌها, لما قد ٌؤول الٌه األمر فٌما بعد من من قبل ا
خسارة تلحق بالمستثمر أو تقٌٌد حرٌة المستثمر فً تحوٌل أصل استثماره وأرباحه الى الخارج, واإلزدواج 

 .(52)الضرٌبً الذي ٌشكل عائق أمام المستثمر األجنبً
لتً قد تلحق المستثمر نتٌجة األعمال اإلنتقامٌة أو اإلشتباكات أو الثورات ٌضاؾ الى ذلك األضرار ا

أو اإلنقالبات, بسبب إنتشار الفساد اإلداري والمالً فً األجهزة الحكومٌة والذي ٌقلل من شرعٌة النظام 
, السٌاسً فً نظر الجماهٌر, حٌث ٌدرك المواطنون أن الموظفٌن الحكومٌٌن على مستوٌاتهم المختلفة

مجرد عناصر متورطة بالفساد وال ٌعنٌها سوى تحقٌق مصالحها الخاصة, ونتٌجة لذلك ٌكون النظام 
السٌاسً معرضاً لمثل هكذا هزات, وهذا ٌؤثر وبالشك على حركة اإلستثمار داخل البلد وخٌر مثال على 

 ذلك العراق.
 

 الخاتمت
 وانتهٌنا الى جملة النتائج والمقترحات: 

 

 النتائج أوالً:
ان خطورة الفساد ال تتوقؾ عند الرشوة أو اإلختالس أو ؼٌره من صور الفساد اإلداري والمالً بل ان  -1

الخطورة الحقٌقٌة تكمن فً ضرب القٌم وفساد الذمم وتحوٌل مبادئ العلم والمنافسة واإلبداع الى 
ٌه ان الفساد وإفساد صفقات خداع وإبتزاز, والى أشكال مختلفة من اإلحتٌال والنهب واإلنفاق وال شك ف

الثقافة ال ٌختلفان كثٌراً عن ظاهرة ؼسٌل األموال وتجارة المخدرات, فهناك  ؼسٌل ثقافً ٌهدؾ الى 
 إشاعة الفساد.

تدرج الفساد فً دول العالم فهو ٌزداد مع زٌادة الفقر والجهل واإلضطرابات السٌاسٌة, فٌكون بمستوى  -2
 الفساد فً الدول النامٌة والفقٌرة. معٌن فً الدول الكبرى, ولكن ٌزداد مؤشر

حرصت معظم الدول على مكافحة الفساد ومواجهته من خالل أجهزة رقابٌة لهذا الؽرض ولكن فعالٌتها  -3
 مختلفة من دولة الى أخرى.

وكذلك حرصت األسرة العالمٌة ممثلة باألمم المتحدة على مكافحة الفساد من خالل عقد اإلتفاقٌات  -4
 لمكافحة الفساد. 2003للفساد وتكلل ذلك باتفاقٌة األمم المتحدة لعام  الدولٌة التً تتصدى

التأثٌر السلبً للفساد على حركة اإلستثمار وجلب رؤوس األموال داخل البلد الذي ٌعانً من هذه  -5
المشكلة, بسبب عدم إطمئنان وإرتٌاح المستثمر للعمل فً هكذا جو مضطرب ومعرض للتقلبات 

 واإلجتماعٌة السرٌعة. السٌاسٌة واإلقتصادٌة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : المقترحاتثانياً 
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ٌجب أن نتجاوز المفهوم التقلٌدي للقانون من قبل الجهات الرقابٌة بل ٌمتد الى توجٌه النصح  -1
والتوجٌه حتى ٌمكنها من القٌام بدورها على الوجه األتم واألمثل, فٌمكن أن ٌتم ذلك من خالل 

 ربوي للمجتمع.تعزٌز الجانب الدٌنً واألخالقً والت
العبرة لٌس فً تعدد األجهزة الرقابٌة ولكن فً الفعالٌة التً تمارس بها عملٌة الرقابة سواء كانت  -2

 داخلٌة أو خارجٌة, وبشكل ٌمنع وٌحول دون التداخل والتعارض فً العمل.
لذا نرى ضرورة اإلقتصار على جهة محددة تقوم بعملٌة المراقبة وهً التً تؤخذ على عاتقها  -3

كافحة الفساد قانونٌاً وثقافٌاً وإجتماعٌاً وسٌاسٌاً وإعالمٌاً ونعتقد الجهة المهٌأة لقٌام بذلك هً هٌأة م
 النزاهة. من حٌث الهٌكلٌة واإلستقاللٌة فً عملها.

عدم إجراء تحقٌق فً قضٌة معٌنة إذا كانت منظورة أمام هٌأة أخرى لحٌن إنتهاء التحقٌق لتجنب  -4
 خص عن قضٌة واحدة فٌما بعد عندما تحال القضٌة على المحاكم.صدور عقوبتٌن على الش

إختٌار أعضاء الهٌئات الرقابٌة ٌجب أن ٌكون بمعاٌٌر موضوعٌة بعٌداً عن المحسوبٌة أو المحاباة  -5
أو الفساد فً إختٌارهم, ألن من ٌأتً بهذه الطرٌق ٌكون من الصعوبة بمكان القٌام بدوره بشكل 

 سلٌم ومنطقً وقانونً.
لعمل على تعزٌز التعاون الدولً مع الدول المجاورة واالقلٌمٌة والمنظمات الدولٌة من أجل ا -6

مكافحة الفساد وتعقب المفسدٌن واألموال المهربة الٌهم بسٌاسة تعتمد على المعاملة بالمثل وتحقٌق 
 فاعلٌة القانون.

 
 الهوامش:

 .573, ص2000, دار المشرق, بٌروت, 37ٌنظر: المنجد فً اللؽة, الطبعة  -1
 .77القرأن الكرٌم, سورة األعراؾ, األٌة  -2
 .22القرأن الكرٌم, سورة محمد, األٌة  -3
 ,47القرأن الكرٌم, سورة الروم, األٌة  -4
ٌنظر: تحدٌات الفساد اإلداري فً العراق, مجلة تكرٌت للعلوم اإلدارٌة واإلقتصادٌة, المجلد الثانً,  -5

 .74, ص2005العدد األول, 
 .772, ص 7991ك الدولً, تقرٌر عن التنمٌة فً العالم, مركز األهرام, القاهرة ٌنظر: دلٌل البن -6
لٌس من السهل وضع تعرٌؾ شامل ودقٌق للموظؾ العام وذلك بسبب إختالؾ النظم القانونٌة والسٌاسٌة  -7

واإلدارٌة من بلد الى أخر ومن وقت الى أخر, إذ عمد المشرع العراقً الى مخالفة تشرٌعات الوظٌفة 
عامة فً فرنسا ومصر وذلك بوصفه تعرٌفاً للموظؾ العام فً تشرٌعات الوظٌفة العامة وقوانٌن ال

إنضباط الموظفٌن والتشرٌعات األخرى التً تنظم شؤون فئات معٌنة من الموظفٌن. فقد عرفت المادة 
وظٌفة الموظؾ بأنه ) كل شخص عهدت إلٌه  7937( لسنة 703الثامنة من قانون الخدمة المدنٌة رقم)

فً الحكومة لقاء راتب ٌتقاضاه من المٌزانٌة العامة أو مٌزانٌة خاصة وتابع إلحكام قانون التقاعد( أما 
فقد عرفت المادة الثانٌة منه الموظؾ بأنه )كل شخص  7939( لسنة 64قانون الخدمة المدنٌة رقم )

التعرٌؾ إستقر علٌه قانونا عهدت إلٌه وظٌفة دائمة داخلة فً مالك الدولة الخاص بالموظفٌن( وهذا 
المعدل. ٌنظر: د.  7960( لسنة 24وقانون الخدمة المدنٌة رقم ) 7956( لسنة 55الخدمة المدنٌة رقم )

 .212شاب توما منصور, القانون اإلداري, الطبعة األولى, جامعة بؽداد, ص
اد, السنة الثامنة ٌنظر: د. محمد عاطؾ البنا, حدود سلطة الضبط اإلداري, مجلة القانون واإلقتص -8

 .45(, القاهرة, ص2واألربعون, العدد )
ٌنظر: النهضة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة, جامعة الدول العربٌة, برنامج التحقٌق اإلداري وطرق التحري  -9

 .2001فً قضاٌا الفساد المنعقد فً إسطنبول, تركٌا, 
ساد الوظٌفً العراقً وانعكاسه على ٌنظر: ثائر محمود العانً, الكلفة االقتصادٌة واالجتماعٌة للف -11

 .17, ص2006المستهلك, المؤتمر العلمً الثانً, جامعة بؽداد, مركز بحوث السوق, 
تعد الرشوة من أخطر صور اإلخالل بواجبات الوظٌفة العامة كونها المتاجرة بالوظٌفة حٌث ٌتحقق بها  -11

امة وعلى هذا األساس عالجها تجاوز السلطة واإلختصاص والذي من شأنه اإلضرار بالمصلحة الع
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المعدل  7969( لسنة 777المشرع العراقً فً القانون الجنائً أي فً قانون العقوبات العراقً رقم )
 (.374-301فً المواد )

وجرٌمة اإلختالس للمال العام تعد من جرائم ذوي الصفة فهً ال تقع اإل من موظؾ أو مكلؾ بخدمة  -12
بصفتها التمٌٌزٌة فً قرار لها جاء فٌه  3جناٌات الرصافة/هــعامة, وفً هذا الصدد قضت محكمة 

))...وجد أن المتهم المحال لٌس موظؾ أو مكلؾ بخدمة عامة وانه مدٌر مصرؾ أهلً وبالتالً فإن 
من قانون العقوبات ) أي جرٌمة سرقة( ولٌس  444/77فعله فً حالة ثبوته ٌنطبق وأحكام المادة )

فإن القضٌة تخرج عن إختصاص الهٌأة النوعً ) الهٌأة مختصة بقضاٌا  ( منه وبالتال376ًالمادة )
النزاهة( وتدخل فً إختصاص الهٌأة الرابعة فً محكمة جناٌات الرصافة نوعٌاً علٌه قررت المحكمة 
إحالتها الى الهٌأة الرابعة حسب اإلختصاص النوعً, ولدى عرض القضٌة على محكمة التمٌٌز 

صاص بعد أن رفضت الهٌأة الرابعة اإلحالة قضت محكمة التمٌٌز اإلتحادٌة بما اإلتحادٌة لتحدٌد اإلخت
( كون 4ٌلً ))...وجد أن المحكمة المختصة نوعٌاً لمحاكمة المتهم هً )محكمة جناٌات الرصافة هـ

المتهم المحال لم ٌكن موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة وإنما هو مدٌر مصرؾ أهلً...((. ٌنظر: قرار 
 .37/1/2072فً  2072(/ الهٌأة الموسعة الجزائٌة/763لتمٌٌز اإلتحادٌة, )محكمة ا

الى صورة من صور الفساد المالً واإلداري وهً  2003وأشارت اإلتفاقٌة الدولٌة لمكافحة الفساد لعام  -13
جرٌمة اإلتجار بالنفوذ وتتمثل فً قٌام الموظؾ أو أي شخص آخر بإستؽالل نفوذه الفعلً المفترض 

على مزٌة ؼٌر مستحقة,  لكن المشرع العراقً لم ٌبٌن اإلتجار بالنفوذ بوصفه أحد صور للحصول 
 الفساد اإلداري والمالً وهذا ما ٌفرض علٌه التصدي لذلك ومعالجة قانونٌة سرٌعة.

وقد قضت محكمة التمٌٌز اإلتحادٌة فً العراق فً قرار لها جاء فٌه ))...ولدى إمعان النظر بأوراق  -14
قرارات الصادرة فٌها فقد وجد إن المتهم كان موظفاً فً مدٌرٌة شرطة واسط واستؽل الدعوى وال

وظٌفته فإستولى بؽٌر حق على السٌارة العائدة للمدٌرٌة المذكورة, علٌه فأن فعل المتهم ٌنطبق وأحكام 
افة ( من قانون العقوبات وإن محكمة التمٌٌز لم تالحظ هذا الخطأ عندما صادقت على ك376المادة )

لذا  73/2/2007( فً 2001/هٌأة جزائٌة ثانٌة/6174القرارات الصادرة فً الدعوى بقرارها المرقم )
( من قانون أصول 260قرر قبول تصحٌح القرار التمٌٌزي المذكور آنفاً وعمالً بأحكام المادة )

تجرٌم المتهم ( عقوبات و376المحاكمات الجزائٌة قرر تبدٌل الوصؾ القانونً للجرٌمة الى المادة )
(/الهٌأة الجزائٌة 2907)ح.ح.د( بموجبها...((. ٌنظر: قرار محكمة التمٌٌز اإلتحادٌة, المرقم )

 , ؼٌر منشور.7/1/2007, فً 2007األولى/
 . 2003( من اإلتفاقٌة الدولٌة لمكافحة الفساد لعام 79ٌنظر المادة ) -15
المشروع, إذ جرم ألول مرة بموجب قانون ٌعد العراق من أوائل الدول التً أخذت بتجرٌم الكسب ؼٌر  -16

و  7957( لسنة 36المعدل بالقوانٌن ) 7957لسنة  75الكسب ؼٌر المشروع على حساب الشعب رقم 
. وٌضٌؾ إن المادة الرابعة من هذا 7963( لسنة 30و ) 7960(  لسنة 65و ) 7957( لسنة 65)

علٌه أي شخص من المذكورٌن  القانون عدت كسباً ؼٌر مشروع على حساب الشعب كل مال حصل
 بالمادة األولى بسبب أعمال أو نفوذ أو ظروؾ وظٌفته أو مركزه أو بسبب إستؽالل شًء من ذلك.

 .2003( من اإلتفاقٌة الدولٌة لمكافحة الفساد لعام 20ٌنظر نص المادة ) -17
إعتبار كل ما  ( منه460فً المادة ) 7969( لسنة 777وبٌن المشرع العراقً فً قانون العقوبات رقم ) -18

ٌتم إخفاؤه من األموال جرٌمة سواء كانت هذه األموال ناتجة عن جناٌة أو جنحة ولم ٌقتصر ذلك على 
( من اإلتفاقٌة الدولٌة لمكافحة الفساد حٌث فرضت 24جرائم الفساد, وفً نفس اإلتجاه جاءت المادة )

ب على القٌام بإخفاء ممتلكات أو على كل دولة طرؾ فً اإلتفاقٌة إعتماد ما ٌلزم من تشرٌعات تحاس
 مواصلة اإلحتفاظ بها.

والذي ٌنص على تجرٌم عمل كل شخص  2004وفً العراق صدر قانون مكافحة ؼسٌل األموال لسنة  -19
ٌدٌر أو ٌحاول تعامل مالً وهو على علم بأن المال المستخدم هو ناتج عن نشاط ؼٌر قانونً. وبٌنت 

لمكافحة الفساد هذه الجرٌمة وحذرت من خطورتها وسبل معالجتها  ( من اإلتفاقٌة الدولٌة23المادة )
 بالفعالٌة المطلوبة.

وهناك من ٌصنؾ الفساد المالً واإلداري من حٌث حجمه الى نوعٌن هما الفساد الكبٌر والذي ٌقوم به  -21
لعامة القادة السٌاسٌن وكبار الموظفٌن بتخصٌص األموال العامة لإلستخدام الخاص وإختالس األموال ا
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وتلقً الرشاوي وإبرام العقود والصفقات مقابل الحصول على العموالت وهذا النوع من الفساد ٌكثر 
أثناء األزمات وعند ؼٌاب الرقابة المركزٌة. أما الفساد الصؽٌر فهو الذي ٌقوم به صؽار الموظفٌن عن 

وناً. ٌنظر: نوزاد عبد طرٌق تقاضٌهم الرشوة من األفراد مقابل قٌامهم بتسهٌالت ؼٌر مشروعة قان
 .70, ص2007, 76الرحمن, الفساد والتنمٌة, التحدي واإلستجابة, مجلة اإلداري, العدد 

وتعد الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة من اوائل دول العالم فً مكافحة الفساد والرشوة حٌث اتخذت اجراءات  -21
حدة االمرٌكٌة من دول العالم المتقدمة فً فعالة للقضاء على الفساد وآثاره السلبٌة, إذ تعد الوالٌات المت

مما ٌدل على نجاح سٌاستها  106فإن درجة الوالٌات المتحدة هً  CPIمكافحة الفساد, فوفقاً لمؤشر 
 فً التصدي للفساد والحد منه.

مظاهره الوثائق العالمٌة والوطنٌة  –أسبابه  –ٌنظر: د. عصام عبد الفتاح مطر, الفساد االداري ماهٌته 
معنٌة بمكافحة دور الهٌئات والمؤسسات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة فً مواجهة الفساد, دار الجامعة ال

                                                                 .                                                                                                                            702, ص2075الجدٌدة, االسكندرٌة, مصر, 
 .21, ص2007ٌنظر:د.حمدٌعبدالعظٌم,عولمةالفسادوفسادالعولمة,الدارالجامعٌة,اإلسكندرٌة,  -22
 .755, ص2004ٌنظر: د.عماد الشٌخ, الشفافٌة ومراقبة الفساد, مركز دراسات الوحدة العربٌة,  -23
 .2005م ٌنظر: تقرٌر منظمة الشفافٌة لعا -24
 . وكذلك ٌنظر:2005ٌنظر: تقرٌر منظمة الشفافٌة الدولٌة لعام  -25

26- Nicholas Charron: Mapping and Measuring the Impact of Anti-
corruption Agencies, A new dataset for 18 countries, prepared for 
the new public management and the quality for government 
conference (November 13-15 2008) Goteborg, Sweden the Quality 
of Government Institute University of Gothenburg, Sweden, P.6. 

 .36ٌنظر: د.علً الوردي, دراسة فً طبٌعة المجتمع العراقً, مطبعة العانً, بؽداد, ص -27
 .747ٌنظر: د. عصام عبد الفتاح مطر, المرجع السابق, ص -28
 .777عبد األمٌر, ثالثٌة النفط العراقً, دار الؽد, بؽداد, صفؤاد قاسم  -29
لم تعرؾ االنسانٌة تارٌخاً محدداً لنشوء ظاهرة الفساد على وجه االرض بل قد ٌكون الفساد ظاهرة  -31

نشأت مع بداٌة الخلٌقة على وجه المعمورة إذ نرى فً األثر قصدي ولدي آدم )علٌه السالم( )هابٌل 
 ى نشوته  منذ ذلك الوقت.وقابٌل( التً تدل عل

ٌنظر: ابراهٌم عبد الكرٌم الؽازي, تارٌخ القانون فً وادي الرافدٌن والدولة الرومانٌة, بؽداد, مطبعة  -31
 .700, ص7973االزهر, 

( ملٌون 760فقد أجري تحقٌق مع موظفً شركة )مالٌبرتون( إلتهامها بتقاضً مبالػ مالٌة بلؽت نحو ) -32
( ملٌون دوالر قٌمة تجاوزات لنفقات محدودة مسبقاً 60ها فضالً عن )دوالر ألعمال لم تقم بإنجاز

والرشاوي التً تلقاها بعض موظفً هذه الشركة من مقاولٌن ثانوٌٌن أخرى ؼٌرها تظهر وسائل الفساد 
واإلفساد فً المجتمع العراقً. كما امتدت مظاهر الفساد الى بعض لجان األمم المتحدة حٌنما أساءت 

هوم إتفاقٌة النفط مقابل الؽذاء والدواء, ففً تقرٌر أعدته منظمة الشفافٌة الدولٌة قدرت التصرؾ فً مف
ظاهرة الفساد فً العراق بأكبر ظاهرة فساد فً التارٌخ المعاصر من الفساد اإلداري, إذ تشكلت لجنة 

, مركز خاصة للتحقٌق والنظر فً هذه القضٌة. ٌنظر: د.سالم النجفً, حالة العراق تحت اإلحتالل
 .701, ص2004الوحدة العربٌة, 

, وقام البرلمان 2007فقد قام المشرع االسترالً بسن قانون حماٌة المبلؽٌن عن جرائم الفساد لعام  -33
, 2007كانون األول عام  77األلمانً اإلتحادي بالمصادقة على قانون حماٌة المبلؽٌن من الخطر فً 

الخاص بحماٌة األشخاص المتعاونٌن مع العدالة,   7997وفً إٌطالٌا صدر مرسوم القانون رقم لسنة
وفً سلوفٌنٌة أصدرت الجمهورٌة السلوفٌنٌة قانونها الخاص بحماٌة الشاهد وذلك من قبل الجمعٌة 

( 39. وفً الدول العربٌة قام المشرع الٌمنً بسن قانون مكافحة الفساد رقم )30/77/2005الوطنٌة فً 
والكوٌت إقترح قانون  2006( لسنة 62ون هٌأة مكافحة الفساد رقم )وفً األردن صدر قان 2006لسنة 

وفً فلسطٌن تبنى المشرع الفلسطٌنً موضوع اإلبالغ عن جرائم الفساد فً  2001مكافحة الفساد لسنة 
 ( منه.35فً المادة ) 2004( لسنة 75قانون دٌوان الرقابة المالٌة واإلدارٌة رقم )
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34- Institutional Arrangement to Combat Corruption – A Comparative 
Study, United Nations Development Program (UNDP), P.6. 

هو تشرٌع له قوة القانون وإن سلطة االئتالؾ حٌنما أصدرته كانت تعتمد فً  2004( لسنة 55األمر ) -35
لسنة  (7577( و )7473ذلك على الصالحٌة الممنوحة لها بموجب قرارات مجلس األمن المرقم )

و  7473وتكون هذه القرارات هً قواعد اإلسناد لمشروعٌة نفاذ القانون حٌث تشٌر أحكام  2003
ما ٌلً: ٌعٌد تأكٌد سٌادة العراق وسالمة أراضٌه, وٌشدد فً هذه الصدد على  2003لسنة  7577

ددة بموجب الطابع المؤقت إلضطالع سلطة التحالؾ المؤقتة بالمسؤولٌات والسلطات واإللتزامات المح
( الى حٌن قٌام شعب 2003) 7473القانون الدولً المنطبق المعترؾ بها والمنصوص علٌها فً القرار 

 العراق بتشكٌل حكومة ممثلة للشعب معترؾ بها.
لم ٌعتبر من الكٌانات المنحلة فً األمر  2003إن دٌوان الرقابة المالٌة بعد التؽٌر الذي حدث فً عام  -36

حٌث بقى هذا الدٌوان قائماً على الرؼم من أي نص  2003( لسنة 2تالؾ رقم )الصادر عن سلطة االئ
أداء  76/4/2003( بأن هذا الدٌوان ٌواصل وإعتباراً من 2ٌقضً بخالؾ ذلك وقد ورد فً األمر )

األعمال والمهام التً كانت منوطة به, وكذلك ما ٌؤكد وجود الدٌوان وإستمراره فً عمله ما نص علٌه 
)) ٌعد كل من البنك المركزي العراقً ودٌوان الرقابة المالٌة  2005ورٌة العراق لعام دستور جمه

وهٌأة اإلعالم واإلتصاالت ودواوٌن األوقاؾ هٌئات مستقلة مالٌاً وإدارٌاً وٌنظم القانون عمل كل هٌأة 
تور ( من دس703. وكذلك ٌنظر: المادة )2003لسنة  34منها((. ٌنظر: أمر سلطة االئتالؾ رقم 

 .2005جمهورٌة العراق لعام 
لسنة  9لقد خول مجلس الحكم العراقً المنحل ) بموجب الالئحة التنظٌمٌة لسلطة االئتالؾ المؤقتة رقم  -37

صالحٌة إنشاء هٌأة النزاهة لتكون جهاز مستقالً ومسؤوالً عن  2004لسنة  55( بموجب األمر 2004
قوم كذلك بإقترحات تشرٌعات إضافٌة عند الضرورة تنفٌذ وتطبٌق قوانٌن مكافحة الفساد اإلداري وت

فً  55( من األمر 7وتنفٌذ مبادرات لتوعٌة وتثقٌؾ الشعب العراقً بؽٌة تقوٌة مطالبه. ٌنظر: المادة )
. وكذلك ٌنظر: 37/72/2004( فً 3977منشور فً جرٌدة الوقائع العراقٌة العدد ) 21/72/2004

 .2004( لعام 55) الفقرة )ب( من القسم األول من األمر
 .2004( لعام 55( من األمر )2ٌنظر: القسم ) -38
ٌنظر: د. طالل بن مسلط الشرٌؾ, ظاهرة الفساد االداري وأثرها على االجهزة االدارٌة, مجلة جامعة   -39

 .31, ص2004,  2, ع 77الملك عبد العزٌز, االقتصاد واالدارة, م 
الح والوزارات بمعدل قضٌة فساد كل توزعت بٌن المص 2000فساد عام  63369إذ شهدت مصر  -41

قضٌة فساد اداري ومالً مست كل اوجه  36269عن  2002دقٌقتٌن واعلن مجلس المحاسبة المصري 
 الحٌاة االدارٌة والقضائٌة والمجموعات المحلٌة ومجاالت أخرى عدٌدة.

بنانً للدراسات, ٌنظر: نظام النزاهة العربً فً مواجهة الفساد, كتاب المرجعٌة, اصدار المركز الل
 . 777, ص2005

, وتحدٌداً بعد صدور 2003إن نظام المفتش العام لم ٌظهر فً العراق كجهاز إداري مستقل إال بعد عام  -41
, ومن ثم أصبح للتفتٌش اإلداري كٌان 2004( لسنة 51أمر سلطة االئتالؾ المؤقتة )المنحلة( رقم )

ٌتولى هذه المهمة. ٌنظر: أمر سلطة االئتالؾ المؤقتة ذاتً مستقل متمثالً فً مكتب المفتش العام الذي 
 .2004لسنة  51)المنحلة( رقم 

42- Jons.T.Quan: Defying Institutional Failure, Learning From the 
Experiences of Anticorruption Agencies in Four Asian Countries 
Crime Law Soc Change, 2000, P.24. 

ة تتولى مهمة مكافحة الفساد وفً مقدمتها األمم المتحدة ومنظمة الشفافٌة العالمٌة هنالك عدة جهات دولٌ -43
ومنظمة الشرطة الجنائٌة الدولٌة )انتربول(. بالرؼم من إن هذه الجهات لٌس جل عملها مكافحة الفساد 

هود للقضاء وانما ٌأتً هذا الدور دوراً أساسٌاً تقوم به لما ٌمثله الفساد من خطورة تستدعً تظافر الج
 علٌه أو الحد من فً أقل تقدٌر.
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إن الفساد ٌقصد به تلك  2005أوضحت إتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد التً دخلت حٌز التنفٌذ عام  -44
وما بعدها( سواء كان الفساد فً القطاع العام أو  79األفعال الواردة فً الفصل الثالث منه فً المواد)

رمها القوانٌن الداخلٌة الحالٌة بإتبارها أفعال فساد أو تجرمها فً المستقبل الخاص وأٌة أفعال أخرى تج
 بإعتبارها كذلك, وتتمثل جرائم الفساد التً نصت علٌها اإلتفاقٌة فً الجرائم التالٌة:

 رشوة الموظفٌن العمومٌٌن الوطنٌٌن. -

 رشوة الموظفٌن العمومٌٌن األجانب أو موظفً المؤسسات الدولٌة. -

 بالنفوذ.المتاجرة  -

 إختالس الممتلكات أو تبدٌدها أو تسرٌبها بشكل آخر أو إساءة إستعمالها من جانب موظؾ حكومً. -

 اإلخفاء -

 إساءة إستؽالل الوظائؾ أو السلطة. -

 اإلثراء ؼٌر المشروع. -

 المنافع ؼٌر المشروعة. -
 .723ٌنظر: د.حمدي عبد العظٌم, المرجع السابق, ص  -45
ى تحقٌق جملة من األهداؾ اإلقتصادٌة والتً ال تقل أهمٌة عن تهدؾ سٌاسة اإلعفاء الضرٌبً ال -46

األهداؾ األخرى اإلجتماعٌة والسٌاسٌة, وذلك ألن الضرٌبة أصبحت لها أهدافاً أخرى ؼٌر الهدؾ 
المالً التقلٌدي. وتستطٌع الدولة عن طرٌق اإلعفاء الضرٌبً وهو ما تلجأ الٌه أؼلب التشرٌعات 

جٌع اإلنتاج واإلستثمار الوطنً واألجنبً وهو ما ٌنصب بالنهاٌة الى تحقٌق الضرٌبٌة المعاصرة الى تش
التنمٌة اإلقتصادٌة الشاملة التً ٌحتاجها أي إقتصاد وطنً. للمزٌد من التفاصٌل ٌنظر: د.عصام بسٌم, 

 . وكذلك: د.أحمد عبد27النظام القانونً لإلستثمارات األجنبٌة الخاصة فً الدول األخذة فً النمو, ص
الحمٌد عشوش, النظام القانونً لإلتفاقٌات البترولٌة فً البالد العربٌة, القاهرة, دار النهضة العربٌة, 

 .214, ص7915
 2001شباط  75وحسناً فعل المشرع العراقً فً مسودة قانون النفط والؽاز المعدة عن اللجنة فً  -47

 بخصوص تطبٌق قوانٌن مكافحة الفساد, إذ نص على أن:
 الترخٌص باطالً إذا إنتهك قوانٌن جمهورٌة العراق وبالذات القوانٌن الخاصة بمكافحة الفساد.ٌعتبر عقد  -أ 
الشخص المخول الذي ٌخرق قوانٌن جمهورٌة العراق الخاصة بمكافحة الفساد قد ٌلؽً عقد الترخٌص  -ب 

 العائد له أو ٌلؽً جزء منه وسٌتضمن كل عقد ترخٌص بنداً ٌشٌر الى هذا الشرط.
رق قوانٌن جمهورٌة العراق الخاصة بمكافحة الفساد وقد ٌحاكم حسب القانون الجنائً أي شخص ٌخ -ج 

 النافذ فً العراق.
ونجد ان قانون اإلستثمار األجنبً الذي أصدرته سلطات اإلحتالل كان قد منح المدٌر اإلداري لهذه 

إلستثمار األجنبً السلطة جواز إصدار أوامر أخرى بخصوص المعامالت الضرٌبٌة للدخل الناتج عن ا
 ( من هذا القانون.72الذي ٌعاد إستثماره فً كٌان تجاري فً العراق وذلك بحسب القسم )

ٌنظر: تجربة الحكومة الجورجٌة فً مكافحة الفساد, ترجمة مركز البٌان للدراسات والتخطٌط, إعداد  -48
 .35البنك الدولً, سلسلة إصدارات مركز البٌان للدراسات والتخطٌط, ص

, 7977زٌنب عوض هللا, محاضرات فً العالقات اإلقتصادٌة الدولٌة, دار المعرفة الجامعٌة,  ٌنظر: -49
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