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 المستخمص
ُتعّد ظاىره الفساد اإلداري والمالي مف أخطر ما تواجيو البمداف وعمى األخص الدوؿ    

النامية ومنيا العراؽ والتي يترتب عمييا شمل في عممية البناء والتنمية االقتصادية بما 
قتصاد والددرة المالية واإلدارةة وأررىا عمى البنية المجتمعية تنطوي عميو مف تدمير اال

ف ظاىرة الفساد ظاىرة برزت عمى الصعيد الداخمي واإلقميمي ، ورفاىية المجتمع وا 
والدولي فيدتضي مواجيتيا مف قبل المنظومة التشرةعية الوطنية بوسائل عالمية تتمرل 

ات والمنظمات المعنية بمكافحة الفساد، بتشرةع قوانيف داخمية واالنضماـ الى االتفاقي
ف الفساد يشبو بجبل الرمج الضخـ في قاع البحر ال يظير منو إال الدمة أي ما  وا 
يكتشف أما ما خفي فأعظـ بكرير، وقد شيد العراؽ موجات مف الفساد االقتصادي 
والمالي واالداري ظيرت بشكل ممفت لمنظر في رمانيات الدرف الماضي واشتدت 

يا في التسعينات منو ارر العدوبات االقتصادية التي فرضت عمى العراؽ، والتي درجات
انخفضت فيو المستويات المعاشية لممواطنيف والموظفيف بشكل كبير جدا اجبرت بعض 
ضعاؼ النفوس الى المجوء الى ممارسة الفساد مف اجل تغطية النفدات االعتيادية 

اىرة اعتيادية الى جانب ضعف االدوار أصبح الفساد ظ ٖٕٓٓلحياتيـ , وبعد عاـ 
التي تمارسيا الجيات الرقابية كديواف الرقابة المالية او ىيئة النزاىة ومكاتب المفتشيف 

( ٔٔٔالعمومييف قبل الغائيا كما اف النصوص العدابية الواردة في قانوف العدوبات رقـ )
وقانوف مكافحة غسل  ٕٔٔٓ( لسنة ٖٓالمعدؿ وقانوف ىيئة النزاىة رقـ ) ٜٜٙٔلسنة 
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وقانوف البنؾ المركزي العراقي رقـ  ٕ٘ٔٓ( لسنة ٜٖاالمواؿ وتموةل االرىاب رقـ )
وبالتالي يصعب ، رغـ اعالف الحكومات المتعاقبة بمحاربتيا لمفساد، ٕٚٔٓ( لسنة ٕٛ)

عمى الحكومة الدضاء عميو بشكل كامل، إذ اف ىذا الكـ مف الفساد واساليبو تغمغل في 
وزارات في العراؽ ليكوف مدعاة كبرى لتفعيل النصوص العدابية لمكافحة ىذه اروقة ال

اآلفة وحث االجيزة الرقابية في كافة الوزارات عمى االضطالع بدورىا في محاربة 
 ظاىرة الفساد.

وُتعّد مكافحة الفساد مف قبل األجيزة الرقابية مسألة حيوية في النظـ السياسية   
داف العالـ ومنيا العراؽ الذي وضع اجيزة رقابية تصدت ليذه واالقتصادية في كافة بم

، وتبايف تطورىا ٕٜٔٔاآلفة المتأصمة في منذ نشأت دولة العراؽ الحديث في عاـ 
 ٖٕٓٓوتأريرىا في البناء السياسي لمنظـ السياسية العراقية المتعاقبة، وصواًل الى عاـ 

سياسي ديمدراطي تعددي واقرار  وما تال ذلؾ مف سدوط النظاـ السياسي وقياـ نظاـ
, اال اف النظاـ الجديد واجو تحديات عديدة اختمف في  ٕ٘ٓٓدستور دائـ في عاـ 

شدتيا وخطورتيا وكاف الفساد أحد اىـ ىذه التحديات، وأف أىـ مخاطر الفساد عمى 
مكانات  المستوى المحمى تتمرل في إىدار األمواؿ العامة، وسوء تخصيص الموارد وا 

ضعاؼ التنمي ة في الوحدات المحمية، وعدـ كفاءة الخدمات العامة المددمة لممواطنيف، وا 
المناخ االسترماري، وانخفاض النمو االقتصادي وقد صنف الكرير مف الباحريف 

 .والدارسيف الفساد إلى عدد مف االشكاؿ والمظاىر السموكية
 يف العراقية  , األجيزة الرقابية المواجية الجنائية ,  الفساد  , الدوان الكممات المفتاحية :

 Abstract 

    The phenomenon of administrative and financial corruption is 

one of the most dangerous phenomena facing countries, especially 

developing countries, including Iraq, which results in paralysis in 

the process of construction and economic development, including 

the destruction of the economy and financial and administrative 

capacity and its repercussions. The impact on the societal structure 

and the welfare of society, and the emergence of the phenomenon 

of corruption at the internal level, and it is necessary to confront it 

with the national legislative system by international means 
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represented in enacting internal laws and joining the conventions 

and organizations concerned with combating it. Corruption, and 

this corruption is like a huge iceberg at the bottom of the sea, from 

which only the top appears, that is, what is discovered. In the 

eighties of the last century, its degrees intensified in the nineties, 

as a result of the economic sanctions imposed on Iraq, in which 

the living standards of citizens and employees declined very 

dramatically, forcing some of the weak-minded to seek refuge. To 

practice corruption in order to cover the usual expenses of their 

lives, and after 2003 corruption became a normal phenomenon in 

addition to the weakness of the roles played by the supervisory 

authorities such as the Financial Supervision Bureau or the 

Integrity Commission and the offices of the Inspectors General 

before its abolition, as well as the penal provisions contained in 

Penal Code No (111) for the year 1969 and its amendments, the 

Integrity Commission Law No. (30) of  2011, and the Anti-Money 

Laundering and Terrorism Law. Finance Law No. 39 of 2015 and 

Central Bank of Iraq Law No. 82 of 2017, despite the 

announcement by successive governments of their fight against 

corruption, and therefore it is difficult for the government to 

eliminate it permanently, as this amount of corruption and its 

methods have penetrated the corridors of ministries in Iraq to be a 

cause key to activate scripts. He urged the supervisory authorities 

in all ministries to play their role in combating the phenomenon of 

corruption. Corruption The fight against corruption by the 

regulatory bodies is a vital issue in the political and economic 

systems in all countries of the world, including Iraq, where it has 

established oversight bodies that have dealt with this scourge 

rooted in the societal structure since its establishment. The modern 

Iraqi state in 1921 and the diversity of its development and 

influence on the political structure of the successive Iraqi political 

regimes. Along the way until 2003 and the subsequent fall of the 

political system, the establishment of a pluralistic democratic 

political system, and the adoption of a permanent constitution in 

2005, the new system faced many challenges that differed in their 

severity and gravity, and corruption was one of the most important 
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of these challenges, and that one of the most important Corruption 

risks at the local level wastage of public money and misallocation 

of funds. Resources and possibilities for development in local 

units, inefficiency of public services provided to citizens, poor 

climate investment, and low economic growth. Many researchers 

and scholars have classified corruption into a number of 

behavioral forms and manifestations . 

Keywords: (regulatory bodies)(corruption)(Iraqi laws) (Criminal 

confrontation) 

 المقدمة
ُتعّد ظاىره الفساد مف أخطر الظواىر التي تواجو البمداف وعمى األخص الدوؿ النامية    

عممية البناء والتنمية االقتصادية بما تنطوي ومنيا العراؽ والتي يترتب عمييا شمل في 
عميو مف تدمير االقتصاد والددرة المالية واإلدارةة وأررىا عمى البنية المجتمعية ورفاىية 

ف ظاىرة الفساد ظاىرة برزت عمى الصعيد الداخمي واإلقميمي والدولي ، المجتمع وا 
ئل عالمية تتمرل بتشرةع فيدتضي مواجيتيا مف قبل المنظومة التشرةعية الوطنية بوسا

ف الفساد  قوانيف داخمية واالنضماـ الى االتفاقيات والمنظمات المعنية بمكافحة الفساد، وا 
يشبو بجبل الرمج الضخـ في قاع البحر ال يظير منو إال الدمة أي ما يكتشف أما ما 

ي خفي فأعظـ بكرير، وقد شيد العراؽ موجات مف الفساد االقتصادي والمالي واالدار 
ظيرت بشكل ممفت لمنظر في رمانيات الدرف الماضي واشتدت درجاتيا في التسعينات 
منو ارر العدوبات االقتصادية التي فرضت عمى العراؽ، والتي انخفضت فيو المستويات 
المعاشية لممواطنيف والموظفيف بشكل كبير جدا اجبرت بعض ضعاؼ النفوس الى 

 .ية النفدات االعتيادية لحياتيـ المجوء الى ممارسة الفساد مف اجل تغط
أصبح الفساد ظاىرة اعتيادية الى جانب ضعف االدوار التي  ٖٕٓٓوبعد عاـ   

تمارسيا الجيات الرقابية كديواف الرقابة المالية او ىيئة النزاىة ومكاتب المفتشيف 
( ٔٔٔالعمومييف قبل الغائيا كما اف النصوص العدابية الواردة في قانوف العدوبات رقـ )

وقانوف مكافحة غسل  ٕٔٔٓ( لسنة ٖٓالمعدؿ وقانوف ىيئة النزاىة رقـ ) ٜٜٙٔلسنة 
وقانوف البنؾ المركزي العراقي رقـ  ٕ٘ٔٓ( لسنة ٜٖاالمواؿ وتموةل االرىاب رقـ )



 الرقابية واألجكزة العراقية القوانين ظل في الفساد لمكافحة الجنائية المواجكة

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

488 

وبالتالي يصعب ، رغـ اعالف الحكومات المتعاقبة بمحاربتيا لمفساد، ٕٚٔٓ( لسنة ٕٛ)
شكل كامل، إذ اف ىذا الكـ مف الفساد واساليبو تغمغل في عمى الحكومة الدضاء عميو ب

اروقة الوزارات في العراؽ ليكوف مدعاة كبرى لتفعيل النصوص العدابية لمكافحة ىذه 
االفة وحث االجيزة الرقابية في كافة الوزارات عمى االضطالع بدورىا في مكافحة 

 الفساد المالي واالداري .
بل األجيزة الرقابية مسألة حيوية في النظـ السياسية وُتعّد مكافحة الفساد مف ق  

واالقتصادية في كافة بمداف العالـ ومنيا العراؽ الذي وضع اجيزة رقابية تصدت ليذه 
، وتبايف ٕٜٔٔاآلفة المتأصمة في المجتمع منذ قياـ دولة العراؽ الحديث في عاـ 

قية المتعاقبة، وصواًل الى عاـ تطورىا وتأريرىا في البناء السياسي لمنظـ السياسية العرا
وما تال ذلؾ مف سدوط النظاـ السياسي وقياـ نظاـ سياسي ديمدراطي تعددي  ٖٕٓٓ

, اال اف النظاـ الجديد واجو تحديات عديدة اختمف  ٕ٘ٓٓواقرار دستور دائـ في عاـ 
 .في شدتيا وخطورتيا وكاف الفساد أحد اىـ ىذه التحديات .

المسمـ بو أف الفساد يؤدي عدد مف المخاطر ومف أىـ  مف اوال / اىمية البحث :
مخاطر الفساد ىذه عمى المستوى المحمى تتمرل في إىدار األمواؿ العامة، وسوء 
مكانات التنمية في الوحدات المحمية، وعدـ كفاءة الخدمات العامة  تخصيص الموارد وا 

ضعاؼ المناخ االسترماري، وانخفاض النمو االقتصادي وقد  المددمة لممواطنيف، وا 
 صنف الكرير مف الباحريف والدارسيف الفساد إلى عدد مف االشكاؿ والمظاىر السموكية .

يمكف الدوؿ إف الفساد كظاىرة عالمية ومستمرة ألنيا ال تمدي  ثانيا / اشكالية البحث:
بضالليا عمى كافة افراد المجتمع سواء في الداخل او الخارج ولذلؾ سعى المجتمع 

لى ابراـ عدد مف المعاىدات لمحاربة ىذه الظاىرة الخطيرة وايداع العدوبات الدولي ا
المناسبة بحق مرتكبييا وعميو فاف مشكمة البحث تتجمى في الوقت الحاضر في أف 
التدابير واآلليات العادية غير كافية لمكافحة الفساد ألنو يختمف عف الجرائـ التدميدية، 

ليات وتعاوف مدروس يأخذ بعيف االعتبار جوانب ومف رـ البد مف احكاـ موضوعية ا
، المشكمة تمؾ , واجيزة رقابية فعالة تؤدي دورا ايجابيا في محاربة الفساد ومكافحتو،

 ومف ىذا المنطمق ترار مشكمة البحث.
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سندسـ دراستنا في ىذا البحث الىمبحريف نتناوؿ في اوليما  ثالثا / ىيكمية البحث :
الداري ومكافحتو في الدوانيف الجزائية اما رانييما نتناوؿ فيو دور مفيوـ الفساد المالي وا

 .  االجيزة الرقابية في محاربة الفساد في العراؽ
 المبحث االول

 مفيوم الفساد المالي واالداري ومكافحتو في القوانين العراقية
ي ال مف الواضح أف أشكاؿ الفساد كريرة ومتنوعة، وأساليبو أيضا متنوعة، وبالتال   

، يمكف حصر أشكاؿ الفساد بعدد محدود مف الصور او االشكاؿ والمظاىر السموكية
فمربما يظير بعد فترة مف الزمف شكل آخر جديد مف أشكاؿ ومظاىر الفساد، فمدى 
االنساف الدابمية عمى االبداع واالبتكار في ىذا المجاؿ كما في المجاالت الحياتية 

ضفاء الشرعية األخرى، وليس الفساد بحد ذاتو  مشكمة بل المشكمة في شرعنو الفساد وا 
بطرؽ مبتكرة وغاية في االحتراؼ، وتعاني مختمف المؤسسات الحكومية مف ظاىرة 
الفساد اإلداري والمالي، وبدأت تمؾ المظاىر تتسع لتأخذ أشكاؿ عديدة ومتنوعة، فمكل 

 .ظاىرة مف مظاىر الفساد أشكاؿ وسبل وطرؽ عديدة
راستنا في ىذا المبحث الى مطمبيف نتناوؿ في اوليما مفيوـ الفساد وعميو سندسـ د

 المالي واالداري وفي رانييما مكافحة الفساد في الدوانيف الجزائية العراقية .
 المطمب االول

 مفيوم الفساد المالي واالداري 
لمفيوـ او معنى الفساد المالي واالداري معنى وتعرةف خاص بو كما اف لو مظاىر  

ر متعددة كما اف لو دوافع واسباب تدفع االشخاص سواء موظفيف او مسؤوليف وصو 
وعميو ندسـ دراستنا في ىذا المطمب الى , حوه والدياـ بو او االقداـ عميوباالندفاع ن

فرعيف نتناوؿ في اوليما تعرةف الفساد المالي واالداري ومظاىرة او صوره وفي رانييما 
 نتناوؿ دوافعو واسبابو.

 االول الفرع
  تعريف الفساد المالي واالداري ومضاىرة

 اوال /  تعريف الفساد المالي واالداري : 



 الرقابية واألجكزة العراقية القوانين ظل في الفساد لمكافحة الجنائية المواجكة

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

433 

الفساد في معاجـ المغة مف ) فسد ( ضد صمح والفساد لغة  ـ تعريف الفساد لغةً : 1
والفساُد نديض الصالح َفَسَد َيْفُسُد  فيداؿ فسد الشيء أي بطل واضمحل,، البطالف

  َفسادًا وُفُسودًا فيو فاسٌد قاؿ سيبويو جمع َىْمكى لتداربيما في المعنىوَيْفِسُد وَفُسَد 
          . ( ٔ) وَأَفَسَده

لمذين ال وجاءت مفردة الفساد في الدرآف الكرةـ بعدة مواضع كما في قولو تعالى )      
ربون إنما جزاء الذين يحا،كذلؾ قولو تعالى )  ( ٕ) (يريدون عموًا في األرض وال فساداً 

أو يصمبوا أو تقطع أيدييم وأرجميم   هللا ورسولو ويسعون في األرض فسادًا إن يقتموا
 .( ٖ) (من خالف أو ينفوا في األرض ذلك ليم خزي في الدنيا وليم عذاب عظيم 

اما اصطالحا فالفساد ىو خروج الشئ عف االعتداؿ  ـ  تعريف الفساد اصطالحاً : 2
وقيل الفساد ضد الصالح  , ( ٗ) الصالح ريراً  ويضادهقميالً  كاف الخروج عنو او ك

 . ( ٘)وحديدتو العدوؿ عف االستدامة الى ضدىا 

عرفو مشروع اتفاقية االمـ المتحدة لمكافحة  ـ تعريف الفساد في االصطالح القانوني: 3
الفساد بانو " الدياـ باعماؿ تمرل اداء غير سميـ لمواجب او اساءة استخداـ لموقع او 

طة بما في ذلؾ افعاؿ االغفاؿ توقعاً  لمزةة او سعياً  لمحصوؿ عمى مزةة يوعد بيا سم
 ( ٙ) او تعرض اوتطمب بشكل مباشر او غير مباشر .........."

مما يالحع عمى التشرةعات الدانونية ال سيما التشرةعات العدابية العراقية عدـ ذكرىا    
قانوف العدوبات وال في غيرىا مف لتعرةف قانوني محدد لمفيـو الفساد, ال في 

 ٕٔٔٓلسنة  ٖٓالتشرةعات العدابية, ماعدا ما أشار اليو قانوف ىيئة النزاىة النافذ رقـ 

                                                           

(
1

( اثٕ انحطٍٍ احًذ ثٍ فبرش ثٍ زكرٌب ,يؼجى يمبٌٍص انهغخ , دار انفكر , ثٍرٔد ,ثذٌٔ ضُخ َشر , 

 . 321ص

(
2

 (.33(  ضٕرح انمظض االٌخ )

(
3

 ( .33(  ضٕرح انًبئذح االٌخ )

(
4

(  ادو َٕح ػهً يؼبثذح, يفٕٓو انفطبد اإلداري ٔيؼبٌٍرِ فً انتشرٌغ اإلضاليً, يجهخ جبيؼخ ديشك 

 . 11, ص2115, ) ديشك, جبيؼخ ديشك( 21, انًجهذ 2نهؼهٕو االلتظبدٌخ ٔانمبٍََٕخ, انؼذد 

(
5

,) ثٍرٔد, يركس 313ًطتمجم انؼرثً, انؼذد (  يحًٕد ػجذ انفضٍم, يفٕٓو انفطبد ٔيؼبٌٍرِ, يجهخ ان

 . 21, ص 2114دراضبد انٕحذح انؼرثٍخ(, 
(

6
ثتبرٌخ  53/4طذرد ثمرار انجًؼٍخ انؼبيخ رلى  2113( اتفبلٍخ االيى انًتحذح نًكبفحخ انفطبد نطُخ 

 2113اكتٕثر  31



   (2422لعام )ا(/04/العدد )(11) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

433 

والذي ذكر في المادة األولى منو في بياف المعاني لبعض التعابير حيث نصت المادة 
 اعاله ببياف معنى قضية الفساد .

إيجاد تعرةف موحد لمفساد اإلداري، وترجع مف الصعب  ـ تعريف الفساد االداري: 4 
لذلؾ أعطيت عدة تعارةف ليػذه  ىذه الصعوبة لعدة اسباب وتعدد أشكاؿ التعبير عنيا,

الظاىرة، ومف ضمف التعارةف التي أعطيت لمفساد اإلداري تعرةف منظمة الشفافية 
ما البنؾ الدولية حيث عرفتو بأنو ) استغالؿ السمطة مف أجل المنفعة الخاصة ( , أ

 .(  ٔ)الدولي فيعرفو بأنو ) إساءة استعماؿ الوظيفة العامة لمكسب الخاص ( 
ومف المالحع عمى التعرةفيف انيما قصرا الفساد االداري عمى الدطاع العاـ دوف     

الخاص في حيف اف الفساد االداري يشمل الدطاع الخاص ايضاً  اال انو حسب اعتدادنا 
في الدطاع العاـ وذلؾ لتوفر الرقابة الجادة والنزةية في الدطاع اقل وطأة مما ىو الحاؿ 

 الخاص عمى عكس ما ىو موجود في الدطاع العاـ .
وقد وردت تعرةفات متعدده لمفساد االداري منيا انو سوء استخداـ السمطة مف قبل      

الموظف المعني في الدطاع العاـ او الخاص مف اجل تحديق مكاسب خاصة )معنوية 
 (  .ٕ) و مادية( بمختمف الوسائل غير المشروعة نظامياً  بصورة سرةة او عمنيةا

الفساد المالي في االصطالح ىو سوء استخداـ أو تحوةل  ـ تعريف الفساد المالي : 5
األمواؿ العامة مف اجل مصمحة خاصة, أو تبادؿ األمواؿ مف اجل خدمة أو تأرير 

رؼ يترتب عميو خسائر مادية كبيرة معيف , كما يعرؼ بأنو )سموؾ سيء ومنح
لممواطنيف والمؤسسات االجتماعية وةؤرر عمى التنمية ومف رـ عمى الدولة بأكمميا, مما 

وقد تتدىور سياسة الدولة إف   يحمميا مف أعباء قد تكوف في غنى عنيا كالديوف مرال,
 استشرى الفساد ولـ تتحكـ في الماؿ العاـ (  .

اف لمفساد اإلداري مظاىر تتمرل باالنحرافات اإلدارةة : الداري ثانيا / مظاىر الفساد ا
 والوظيفية أو التنظيمية، وسنتناوليا باالتي :

                                                           

(
1

نًختهفخ,انًُٓم نهطجبػخ , ( دمحم طبدق إضًبػٍم, انفطبد اإلداري فً انؼبنى انؼرثً: يفٕٓيّ ٔأثؼبدِ ا

  .23, ص 2114

(
2

( ضاليخ ثٍ ضهٍى انرفبػً, انٍٓئخ انٕطٍُخ نًكبفحخ انفطبد ٔ دٔرْب فً يحبرثخ انفطبد انًبنً : 

 .45,ص32, ص 2115 دراضخ يمبرَخ, انًُٓم نهطجبػخ , 
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يرتبط ىذا النوع مف الفساد باالنتياكات التي يرتكبيا  : ـ  الفساد الوظيفي التنظيمي 1
 (  .ٔ) الموظف العاـ أرناء تأديتو لعممو، كإفشاء أسرار الوظيفة وغيرىا

وىي تمؾ المتعمدة بمسمؾ الموظف الشخصي  مظاىر الفساد واالنحراف الخمقي :  ـ 2
أماكف العمل أو اف يتعاطى  مخال بالحياء في   وتصرفاتو في العمل، كأف يرتكب فعال

الخدرات، أو أف يسيء إلى مصمحة الجميور أو أف يطمب مف أي كاف ىدية أو 
دوف إذف إدارتو، أو أف يستغل وظيفتو  عمولة، أو أف يجمع بيف الوظيفة واي عمل آخر

 لتحديق مكاسب شخصية لو عمى حساب الصمحة العامة.
 ثانيال الفرع

 دوافع وأسباب الفساد المالي واالداري 
تتعدد الدوافع واالسباب التي تؤدي الى وجود وخمق ىذه اآلفو المتمرمة بالفساد     

 المالي واالداري والتي يمكف إجماليا باالتي :
اف الخمل في االدارة العامة لو االرر الكبير في   الً  : اسباب تتعمق باالدارة العامة :او 

وجود ظاىرة الفساد وةتمرل ذلؾ في عدـ تحديد المياـ والواجبات بدقة في الجيات 
الحكومية وتعدد االجراءات وضعف الرقابة الذاتية في االجيزة الحكومية وعدـ ربط 

 ه والنزاىة وعدـ توفر الشفافية في سبيل ذلؾ .الرواتب واالجور بالكفاء
ُيعّد مػف األسػباب الرئيسة والجوىرةة لمفساد ىو ثانياً  : تـدني الرواتب واألجـور:

، انخفاض مستوى الرواتب واالجور فػي الدطػاع العػاـ وارتفػاع مسػتوى المعيشػة
ء ولو ادى ذلػػؾ مػػف خػػالؿ فانخفاضيا وعػدـ كفايتػيا لتمبيػة المطالػب ادى الى خمق اجوا

حيػث يػؤدي ىػذا الوضػع إلػى نتيجػة سػمبية ولػدت مػف خالليػا ، نيػػج السػموؾ السػيئ
 الرغبة في تدبل الرشوة واالختالس والغش والتحايل والتدليس عمى الماؿ العاـ .

والمػػوائح حاجة يعتبر وجود التشػػرةعات والدػػوانيف  القصور في تطبيق القوانين : ثالثاً  :
واستميمت ، ممحة فرضتيا متطمبات تحديق المصمحة العامة تنظيمػًا وترتيبػًا ومحاسبة

                                                           

(
1

 23-26ص  – 55ع –يجهخ انتذرٌت ٔانتمٍُخ  -يظبْر االَحراف انٕظٍفً -( احًذ ػجذ انرحًٍ
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مف الوحي اإلليي والكتب السماوية وسػنف األنبيػاء وتجػارب الشػعوب ومػف ضػمنيا مػا 
 يػنص عمػى معاقبػة كػل مرتكػب جرةمػًة ميمػا كػاف نوعيػا إذا ربػت ذلػؾ .

لؾ فاف التدصػير والتياوف في تطبيق العدوبة، يؤدي بالضرورة إلى زةادة وفي مدابل ذ
والراغػب ، فالمذنب إذا لػـ يعاقػب يػزداد سػوءًا لعػدـ وجػود الػرادع، معدؿ وقوع الجرةمة

فػي الجرةمػة يستسػيل األمػر، وضػعاؼ النفوس وعديمي الضمائر الخاليف مف الديـ 
ونػو اذ اف العدوبة ىنا تكوف مفرغة المحتوى مف اىـ يتخذوف ذلؾ مسارًا ليـ فينتيج

ىدؼ مف اىدافيا وىو الردع العاـ والخاص , ىذا كمو يؤدي الى اضعاؼ النفس 
واستغالؿ المواقف ألغػراض سػيئة ،ألف الدػانوف أصػبح أداة مف الممكف تطويعيػا حسب 

وتتضرر الدولة ، اؿ العاـتفسيرىـ , وبالتػالي ينتشػر ويعـ مبدأ عدـ العداب فيستباح الم
بػل مػا ىػو ، ومؤسساتيا أحيانا وألسػباب مجيولػة ال يػتـ تطبيػق العدػاب عمػى المسػيء

أسػوأ مػف ذلػؾ حيػث يكافػأ المفسػد بمنصػب أخػر فػي مكػاف أخػر يندػل إليػو ذلؾ 
لدتيا االنحراؼ الوظيفي المتمرل بالفساد المالي واالداري واف جميع ىذه االوضاع و 

حالة المحاصصة والتوافق بيف الجيات واالحزاب السياسية المتنفذة اذ انيا تكوف ىي 
الدرع الحصيف ومركز الحماية لممسؤوؿ او الموظف الفاسد الذي ينتمي لتمؾ الجيات 

 او االحزاب السياسية .
د مف اف الرقابػة أداة فعالػة فػي الح ضعف دور الرقابة واإلعالم والصحافة: رابعاً  :

إذا مػا أحسػف توظيفيػا واسػتغالليا وىػي عامػل ميػـ مػف العوامػل ، الفساد والدضػاء عميػو
، فمػف خالليػا يػتـ اسػتباؽ حػدوث تمؾ الظاىرة، الرئيسػية لإلصػالح ومكافحػة الفسػاد

 واحالة، فتصحح المفاىيـ وتتـ دراسة ومعالجػة الدصػور، وتوضػع البػدائل فيػتـ تفادييػا
 مرتكبييا أو محاولي ارتكابيا إلى الجيات المختصة  .

ولكف ما نممسو عمى ارض الواقع أف معظـ المراقبيف اصبحوا يراقبوف في االتجاه 
الخاطئ وبالمنطدػة الخاطئػة وسخروا موقعيـ الرقابي لتحديق رغباتيـ واسػتطاع 

الوظيفة الميمػة غاياتيا  مما أفدد ىذه، المفسػديف اختػراقيـ وتجنيػدىـ بالعمل لحسابيـ 
فأصػبحت مجػرد أداة سػمطوية تستغل أسػوء اسػتغالؿ ،عمػى العكػس مػف ، ومياميا

 . مدصػد إنشػائيا
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 المطمب الثاني
 مكافحة الفساد في القوانين الجزائية العراقية

 يوجد في المنظومة التشرةعية العراقية العديد مف الدوانيف سواء العدابية او التي تضمف 
نصوص عدابية كانت الغاية منيا التصدي الى صور الفساد المالي واالداري وبمختمف 
اشكالو وتضمنت عدوبات بدرجة كبيرة مف الجسامة كمحاولة مف المشرع لتحديق الردع 
العاـ والردع الخاص ومف ىذه الدوانيف بوجية خاص والتي سنسمط الضوء عمى بعض 

( لسنة ٔٔٔاسة )قانوف العدوبات العراقي رقـ )احكاميا ذات الصمة ببحرنا محل الدر 
,  وسندسـ دراستنا في ىذا  ٕٔٔٓ( لسنة ٖٓالمعدؿ , قانوف ىيئة النزاىة رقـ ) ٜٜٙٔ

قانوف » المحل مف البحث الى فرعيف نتناوؿ في اوليما مكافحة الفساد وفدا الحكاـ 
حة الفساد وفدا المعدؿ وفي رانييما مكاف ٜٜٙٔ( لسنة ٔٔٔالعدوبات العراقي رقـ )

 « . لدانوف ىيئة النزاىة
 الفرع االول

 1969( لسنة  111مكافحة الفساد وفقا الحكام قانون العقوبات العراقي رقم )
 المعدل

الباب السادس تحت عنواف )الجرائـ » عالج قانوف العدوبات جرائـ الفساد في      
وتجاوز الموظفيف حدود المخمة بواجبات الوظيفة( وتشمل جرائـ الرشوة واالختالس 

 وسنتناوؿ االحكاـ الخاصة بيذه الجرائـ بنوع مف التركيز وكما ياتي :« وظائفيـ 
عالج قانػوف العدوبات العراقي النافػػذ جرةمة  اوال / األحكام الخاصة بجريمة الرشوة :

ؾ ( فالموظف العاـ عند قيامة بأداء وظيفتو فاف ذلٖٗٔػػػ  ٖٚٓالرشػػوة في المػػواد )
طمب الموظف او قبولو لنفسو او لغيره » لتحديق المصمحة العامة وةراد بالرشوة ىي 

عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء مف ذلؾ ألداء عمل مف اعماؿ وظيفتو او 
وعاقب المشرع العراقي بالسجف مدة ال « االمتناع عنو او االخالؿ بواجبات الوظيفة 
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ا حصل الطمب او الدبوؿ او االخذ بعد اداء العمل تزةد عمى سبع سنوات او الحبس اذ
 . ( ٔ)« او االمتناع عنو بدصد المكافاة عمى ما وقع مف ذلؾ 

وىي مف جرائـ الفساد المالي التي ورد النص عمييا في  ثانيا / جريمة االختالس :  
 . ( ٕ)قانوف العدوبات 

 .(ٖ) ثالثا /جريمة استغالل النفوذ الوظيفي  :

إذ نص قانوف العدوبات المعدؿ عمى  ريمة تجاوز الموظفين حدود الوظيفة :رابعا / ج 
( ومف صورىا الدبض  ٖٔٗ-ٕٕٖجرةمة تجاوز الموظفيف حدود الوظيفة في المواد ) 

عمى شخص او حبسة في االحواؿ المنصوص عمييا قانونا او قبوؿ شخص في 
في وقف وتعطيل اوامر  السجوف او المواقف واستخداـ أشخاص سخرة واستغالؿ الوظيفة

صادرة مف الحكومة او احكاـ الدوانيف النافذة او امر صادر مف المحاكـ واالمتناع عمدًا 
وبغير وجو حق عف اداء عمل ظيفتو او امتناعو عف اداء عمل مف اعماليا بدصد 
االضرار بمصمحة احد االفراد او بدصد منفعة شخص عمى حساب اخر او عمى حساب 

ر استغالؿ الموظف لموظيفة العامة قياـ الموظف بشراء عدار او مندوؿ الدولة ومف صو 
قيرًا عمى مالكو او استولى عميو او منفعة او اي حق اخر لمغير بغير حق او اكره 
مالكو عمى اجراء اي تصرؼ مما ذكر لشخصو او لشخص اخر او عمى تمكينو مف 

الحصوؿ عمى حق او ورقة مربتو االنتفاع بو باي وجو مف الوجوه واستغالؿ الوظيفة في 
 .لحق
 خامسا / جريمة تدخل الموظف بسالمة المزيدات او المناقصات الخاصة بالحكومة:  

اذ اعتبر قانوف العدوبات العراقي جرةمة تدخل الموظف بسالمة المزةدات او المناقصات 
الخاصة حدوؽ لألخرةف برمف بخس واالضرار بأمواؿ الدولة عمدا صور مف صور 

, وقد اتجيت محكمة التمييز  ( ٗ)فساد المالي واالداري وىي مف جرائـ االىماؿ الجسيـ ال
 االتحادية عمى عدـ اطالؽ سراح المتيـ في جرائـ االضرار بأمواؿ الدولة.

                                                           

(
1

 انًؼذل . 1363( نطُخ 111( يٍ لبٌَٕ انؼمٕثبد انؼرالً رلى )315( انًبدح )

(
2

 انًؼذل 1363( نطُخ 111ٔيبثؼذْب( يٍ لبٌَٕ انؼمٕثبد انؼرالً رلى ) 315( انًبدح )

(
3

 انًؼذل 1363( نطُخ 111ٔيبثؼذْب( يٍ لبٌَٕ انؼمٕثبد انؼرالً رلى ) 321(  انًبدح )

(
4

 انًؼذل .  1363نطُخ  111لبٌَٕ انؼمٕثبد انؼرالً رلى ( يٍ  341( انًبدح )
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 الفرع الثاني
 2311( لسنة 33مكافحة الفساد في قانون ىيئة النزاىة رقم )

التي تعالج الفساد ومنيا امر سمطة  صدرت الكرير مف التشرةعات ٖٕٓٓبعد عاـ    
وتشكيل ىيئة النزاىة ودوائر  ٕٗٓٓ( لسنة ٚٚ( و)ٚ٘( و)٘٘االئتالؼ الموقتة )

المفتشيف العمومييف في الوزارات لمعالجة قضايا الفساد االداري والمالي لتنظيـ عمل 
المياـ  ىيئة النزاىة وبياف اختصاصاتيا ومياميا وصالحياتيا التي تمكنيا مف اداء ىذه

في سبيل رفع مستوى النزاىة والحفاظ عمى الماؿ العاـ ومحاربة الفساد وتنظيـ العالقة 
( مف دستور  ٕٓٔبينيما وبيف االجيزة الرقابية االخرى واستنادا ألحكاـ المادة ) 

، حيث ٕٔٔٓ( لسنة ٖٓشرع قانوف ىيئة النزاىة رقـ )  ٕ٘ٓٓجميورةة العراؽ لسنة 
ى منو قضية الفساد ىي الدعوى الجزائية اذ تضمنيذا الدانوف عددا اعتبرت المادة االول

 مف الجرائمالتي اعتبرىا مف صور الفساد المالي واالداري ومف ىذه الجرائـ ماياتي :
حيث اضاؼ المشرع العراقي  اوال / جريمة التوسط لدى القضاء من جرائم الفساد : 

ىو المالذ االمف لمحفاظ عمى حدوؽ الناس الجرائـ المخمة بسير العدالة باعتبار الدضاء 
وحياتيـ وا عراضيـ وأمواليـ حيث اعتبر جرةمة التوسط لدى الدضاء مف جرائـ الفساد 

( اصدار قرار فأحكاـ الدضاء تعتبر عنوانا لمحديدة ٖٕٗاو اضرارا بو وفي المادة )
 الدضائية .

عّد المشرع   حراسة :ثانيا / جريمة تيريب السجناء من قبل الموظف المسؤول عن ال
العراقي في قانوف ىيئة النزاىة جرةمة تيرةب السجناء مف قبل الموظف المسؤوؿ عف 

 الحراسة مف جرائـ .
واعتبر قانوف ىيئة النزاىة  ثالثا / جرائم تقميد وتزوير االختام والعالمات والطوابع :

عمييا في المادتيف الجرائـ المخمة بالردة العامة وعدىا مف جرائـ الفساد والمنصوص 
(ٕٚ٘ _ٕٚٙ. ) 

من قانون العقوبات رقم  293رابعا / جريمة التزوير المنصوص عمييا في المادة 
 ٕٔٔٓلسنة  ٖٓىذا باإلضافة الى قانوف ىيئة النزاىة رقـ المعدل: 1969لسنة  111

 ٕٔوقانوف التضميف رقـ  ٕٔٔٓلسنة  ٖٔفدد صدر قانوف ديواف الرقابة المالية رقـ 
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كما ساىـ الدضاء العراقي في استحداث المحكمة المختصة بالعدود  ٕٙٓٓ لسنة
اإلدارةة والتي تختص بالنظر في سالمة اإلجراءات المتخذة في قضايا المناقصات 
الحكومية وا عداد مسودة قانوف المفتش العاـ واتخذ المشرع العراقي إجراًء فعااًل مف 

اكمات الجزائية والتي كانت تتطمب /ب مف قانوف أصوؿ المحٖٙٔخالؿ نص المادة 
استحاؿ موافدة الوزةر عمى إحالة الموظفيف مف مرتكبي جرائـ الفساد واتخذ الدضاء 
العراقي الخطوات العممية لمكافحة الفساد مف خالؿ إصدار اتخاذ إجراءات منع سفر 

صدار مذكرات أمر الدبض بحق الكرير مف المسؤوليتيف  ممف المتيميف بدضايا الفساد وا 
حالة الكرير مف المتيميف عمى محاكـ  ىـ بدرجة وزةر ومدراء عاـ في مختمف الوزراف وا 
لزاميـ بإعادة األمواؿ المسروقة أو المختمسة  صدار إحكاـ بحديـ وا  الجنايات والجنح وا 

 والمساىمة في استعادة األمواؿ المنيوبة خارج العراؽ .
د مف الدوانيف التي عالجت موضوع وباالضافة الى ىذيف الدانونيف فاف ىنالؾ عد 

محاربة الفساد المالي واالداري بنصوص واحكاـ تضمنت عدوبات شديدة رغبة مف 
المشرع في الحد مف ىذه االفة الخطيرة التي تنيش في جسد المجتمع والدولة والتي 

قانوف البنؾ المركزي العراقي رقـ , المجاؿ لبحريا في دراستنا ىذه ومف ىذه الدوانيف
وقانوف  ٕٔٔٓ( لسنة ٖٔكدانوف ديواف الرقابة المالية رقـ ) ( ٕٚٔٓ( لسنة ٕٛ)

المعدؿ  وقانوف مكافاة  ٜٜٔٔ( لسنة ٗٔانضباط موظفي الدولة والدطاع العاـ رقـ )
وقانوف ضبط االمواؿ الميربة والممنوع تداوليا في  ٕٛٓٓ( لسنة ٖٖالمخبرةف رقـ )
 وغيرىا مف الدوانيف االخرى . ٕٛٓٓ( لسنة ٛٔرقـ ) االسواؽ المحمية

التي  ٖٕٓٓكما اف مصادقة العراؽ عمى اتفاقية االمـ المتحدة لمكافحة الفساد لعاـ   
تمرل اتفاقية وقد وضع العراؽ سياسات فعالة لمكافحة الفساد مف خالؿ اتخاذ العديد مف 

إلقميمية وتـ التدابير الدانونية والتأكيد عمى التعاوف الدولي مع المنظمات الدولية وا
استحداث ىيئة النزاىة باعتبارىا ىيئة مستدمة متخصصة بمكافحة الفساد والتأكيد عمى 
استدالليتيا في الدستور العراقي كما تـ تشرةع قانوف مجمس الخدمة العامة باعتباره 
الجية المختصة بالتعييف في الوظيفة العامة لغرض تضيق نطاؽ تمؾ الجرائـ جرائـ 

 الى ادنى حد .
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 المبحث الثاني
 االجيزة الرقابية في العراق ودورىا في مكافحة الفساد ومعالجتو

ىنالؾ آليات معينة ينبغي الركوف الييا في سبيل مكافحة الفساد المالي واالداري والحد   
منو ومحاربتو باالضافة الى وجود عدد مف االجيزة الرقابية التي يكوف لتفعيميا الدور 

كافحة ىذه االفة الخطيرة التي تنيش في جسد االقتصاد والمجتمع البارز والميـ في م
وتسبب ارارا سمبية كبيرة عمى المنظومة االقتصادية واالجتماعية في العراؽ , وعميو 
سندسـ دراستنا في ىذا المبحث الى مطمبيف االوؿ نتناوؿ في اوليما اليات مكافحة 

ورانييما نتناوؿ فيو ارار الفساد المالي الفساد المالي واالداري واالجيزة المعنية بيا 
 واالداري وطرؽ مكافحتو .

 المطمب االول
 آليات مكافحة الفساد االداري واالجيزة الرقابية المعنية بيا

ندسـ دراستنا في ىذا المطمب الى فرعيف اوليما اليات مكافحة الفساد المالي واالداري   
 قابية المعنية بمكافحة الفساد في العراؽ .في العراؽ ورانييما نتناوؿ في االجيزة الر 

 الفرع االول
 آليات مكافحة الفساد المالي واالداري في العراق

اف ظاىرة الفساد اإلداري ليا إمكانية لمتغمغل في كافة جوانب الحياة وما يترتب عمييا   
مف اآلرار السمبية عمى كافة مفاصل الدولة ادى الى تعدد سبل مكافحتو وذلؾ مف 

 الؿ المحاسبة .خ
فال بد مف المسائمة التي ىي واجب المسؤوليف عف الوظائف العامة وىذا كمو يتـ      

لديـ المتعمدة بالصدؽ واألمانة منظومة ا مف منطمق النزاىة التي ىي عبارة عف 
واإلخالص والمينية في العمل، وبالرغـ مف التدارب بيف مفيومي الشفافية والنزاىة إال 

جراءات عممية   .( ٔ) أف الراني يتصل بديـ أخالقية معنوية بينما يتصل األوؿ بنظـ وا 

                                                           

(
1

 111( يفٍذ دٌَٕ ٌَٕص، تأثر انفطبد ػهى األداء االلتظبدي نهحكٕيخ، يجهخ تًٍُخ انرافذٌٍ، انؼذد 

 . 245،ص 2111،كهٍخ اإلدارح ٔااللتظبد، جبيؼخ انًٕطم، انؼراق،  32،انًجهذ
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لمديادات في  اف توفر الدعـ واإلرادة السياسػية لمكافحػة الفسػاد يعطي دفعا أكبر   
جميع األجيزة التنفيذية والتشرةعية والدضائية لاللتػػزاـ بمحاربػػة الفسػػاد فػػي جميػػع صػػوره 
سػػواء كػػاف جرةمػػة جنائيػػة أو مخالفػػة إدارةة أو عمال ال أخالقيا يتعمق بأداء الوظيفة 

 العامة .
ػػة الفسػػاد أف تفسػػح المجػػاؿ لحرةػػة كما يمكف لمديػادة السياسػية فػػي سػػعييا لمكافح      

المنافسػػة السياسػػية النزةيػػة ومبدأ التعددية السياسية والتداوؿ سمميا عمى السمطة عمػى 
كػل المسػتويات، واقرار مبػػدأ سػػيادة الدػػانوف وعػػدـ التمييػػز فػػي تطبيدػػو بػػيف فئػػات 

الواجبػػات والفصػػل بػػيف السػػمطات الػػرالث وىػػذا كمػػو المجتمػػع والمسػػاواة فػػي الحدػػوؽ و 
 يسػػاعد عمػػى كسػػر الفساد كنظاـ.

وةنبغي االخذ بنظر االعتبار إلى أف الدضاء عمى الفساد يستوجب قبل كل شيء توفر  
بيئة ردافية واعية تبيف وتوضح مخاطر ىذه الظاىرة التي تمتد الى عدة ابعاد منيا 

 قتصادية واالجتماعية .السياسية واال
حيث اف التوعيػة العامػة بالفسػاد وأشػػكالو وأضػراره وذلؾ مف خالؿ التأكيػد عمػى      

حمػالت التوعيػة العامػػة كإحػػدى االسػػتراتيجيات الضػػرورةة لمواجيػػة الفسػػاد اإلداري تعػػد 
التبميغ عػف حػاالت الفسػاد مػػف بػػيف الموضػوعات التػي يجب التركيز عميياً  مف خالؿ 

اإلداري والتعػاوف مػع الجيػات المختصػة فػي ىػػػذا المجػػػاؿ وحتػػػى يسػػػتطيع المػػػواطنيف 
الديػػػاـ بػػػدورىاـ في ىذا المجاؿ ال بػػػد أف تركػػػز حمػػػالت التوعية دور الفػػػرد فػػػي 

ػيمة التػػػي يسػػػتطيع بيػػػا ذلؾ المواطف المشاركة محاربػػػة الفسػػػاد اإلداري واألسػػػموب والوسػػ
في محاربة الفساد والجيات التي يستطيع المجوء إلييا ليذا الغرض ىذا مع معرفتو 

 .   بماىية الفساد اإلداري وأشكالو
 الفرع الثاني

 االجيزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد في العراق
ل عمى مكافحة الفساد في العراؽ والتي ىي وىناؾ مؤسسات رقابية في العراؽ تعم

 كاآلتي:
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وىو الجية المسؤولة عف التدقيق المالي في العراؽ الذي  :اوال / ديوان الرقابة المالية 
 ٕٗٓٓ( لسنة ٚٚوتـ تفعيل دورىا بموجب األمر ) ٖٕٓٓوبعد عاـ  ٜٜٓٔأنشأ سنة 

اء لغرض مكافحة الفساد لتعزةز االقتصاد مف خالؿ ميمة التدقيق المالي وتدييـ األد
المالي، وديواف الرقابة المالية االتحادي مرتبط بمجمس النواب ومسؤوليتو الرقابة الالحدة 
عمى عف أعماؿ التدقيق عمى الماؿ العاـ أينما وجد، فضال عف ميامو في تدويـ االداء 

 . ( ٔ)في الجيات الخاضعة لرقابتو، ويعد أعمى مستوى لمرقابة في الدولة 
ميمتيا  ٕٗٓٓ( لسنة  ٘٘أنشأت ىيئة النزاىة بموجب األمر )  :يا / ىيئة النزاىةثان

التحديق في حاالت الفساد المشكوؾ فييا كدبوؿ اليدايا والرشاوي والمحسوبية والمنسوبية 
والتمييز عمى األساس العرقي أو الطائفي واستغالؿ السمطة لتحديق أىداؼ شخصية أو 

مة مف خالؿ وضع أسس ومعايير لألخالؽ الخدمة العامة سوء استخداـ األمواؿ العا
وىي مف الييئات المستدمة التي نص عمييا الدستور صراحة، وأخضعتيا ، وردافة

المحكمة االتحادية العميا الى إشراؼ مجمس الوزراء، وتتولى التحديق في قضايا الفساد 
دة الكسب غير تحت اشراؼ الدضاء وليا بعض االدوار الوقائية المتمرمة بمالح
 .المشروع، والترديفية المتمرمة بنشر ردافة النزاىة، والشفافية، والمساءلة

تتخذ الرقابة عمى دستورةة الدػوانيف فػػي النظػػـ الدستورةة  :الرقابة القضائية ثالثا / 
المختمفة صورتيف أساسيتيف ىما الرقابة السياسيػة والرقابة الدضائية استنادا إلػى الجية 

ي تتولى ىذه الرقابة، والذي ييمنا ىنا ىػػػو أسمػوب الرقابة الدضائية عمػى دستورةة الت
الدوانيف وسندتصر عميو فػي بحرنا دوف اسمػػػػوب الرقابة السياسية، فضال عػف إف العػػػراؽ 
كاف مف أوؿ الػػدوؿ العربية التي أخذت بالرقابة الدضائية عمى دستورةة الدوانيف في أوؿ 

, والمدصود بالرقابة الدضائية ىو اف تتولى ىيئو  ٕٜ٘ٔمدولة العراقية عاـ دستور ل
أي أف يتولى الدضاء فحص الدوانيف ليتحدق مف ، ( ٕ)قضائية مراقبة دستورةة الدوانيف 

مطابدة احكاميا لمدستور، اف الرقابػة الدضائية أداة فعالػة فػي مكافحػة الفسػاد والدضػاء 
                                                           

(
1

د , يجهخ انًؼٓذ انؼبنً نهذراضبد انًبنٍخ ٔانًحبضجٍخ ( ضؼذ انؼُسي , ٔجٓخ َظر تحهٍهٍخ فً انفطب

 . 122, ص 2112انؼذد انطبدش / انطُخ انثبٍَخ / آة 

(
2

( ٍْفبء جٕاد انشٍخ حطٍ ٔآخرٌٔ, ضجم يكبفحخ انفطبد انًبنً ٔاإلداري فً انؼراق, يجهخ كهٍخ 

 . 231, ص 2111ثغذاد نهؼهٕو االلتظبدٌخ انجبيؼخ انؼذد انطبثغ ٔانؼشرٌٔ 
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وظيفيػا واسػتغالليا وىػي عامػل ميػـ مػف العوامػل الرئيسػية عميػو إذا مػا أحسػف ت
لإلصػالح ومكافحػة الفسػاد، فمػف خالليػا يػتـ اسػتباؽ حػدوث تمؾ الظاىرة، فتصحح 
المفاىيـ وتتـ دراسة ومعالجػة الدصػور، وتوضػع البػدائل فيػتـ تفادييػا واحالة مرتكبييا أو 

تصة، وبالتالي فاف لسياسة الدولة الحساب كل ذلؾ محاولي ارتكابيا إلى الجيات المخ
 يسيل مف عممية االنحراؼ التي تطاؿ سموؾ العامميف عمى ادارة الدولة .

الرقابة البرلمانية يراد بيا تمؾ الرقابة التي تمارسيا السمطة  :رابعا / الرقابة البرلمانية
طات وأعظميا لكونيا التشرةعية ويفترض أف تكوف في النظاـ البرلماني ىي أىـ السم

الممرمة لمشعب والمعبرة عف نبض أعماقو, ولذلؾ فإف رقابتيا عمى السمطة التنفيذية 
تعتبر مف أىـ االختصاصات التي تمارسيا، وتعتبر وفق ىذا التصور سمطة أصيمة 

 .قابمة متوجية في ظل األنظمة البرلمانية المعاصرة
تي تمارسيا اإلدارة بنفسيا عمى أعماليا وىي الرقابة ال :خامسا / الرقابة االدارية 

وموظفييا وتسمى الرقابة الذاتية سواء كانت خارجية تمارسيا أجيزة مركزةة مستدمة، أـ 
كانت داخمية تمارس مف داخل الجياز المركزي , األصل أف الرقابة اإلدارةة تنصب 

تصرفات أو عمى التصرفات اإلدارةة غير المشروعة، فتستطيع اإلدارة إلغاء ىذه ال
سحبيا أو االكتفاء بتعديميا أما التصرفات اإلدارةة الصحيحة، فالداعدة العامة أنو ال 
يجوز سحبيا أو إلغاؤىا حتى ولو كانت مخالفة لمدتضيات مالءمة إصدارىا إال استرناًء 
العتبارات معينة , بوجو عاـ بأنيا التحدق والتأكد مف التزاـ اإلدارة بالدوانيف واألنظمة 

التعميمات في أدائيا لعمميا لتحديق األىداؼ المرسومة وفق الخطط الموضوعة، بكفاءة و 
وفاعمية، والوقوؼ عمى نواحي الدصور والخطأ، ومف رـ العمل عمى عالجيا ومنع 

 .تكرارىا
ويمكننا الدوؿ انو عمى الرغـ مف اداء ىذه الجيات الرقابية اال اف الفساد بدي ينتشر   

ىذا يعطي انطباعا خطيرا عف العراؽ خصوصا واف مؤشر المنظمات وترتفع مؤشراتو و 
الدولية قد وضع العراؽ في المراتب المتأخرة في الترتيب الدولي لمفساد، والذي ينبني 
عمى مؤشرات متعددة ال يمكف لمرغبات السياسية تغييرىا او التأرير عمييا، وىو يؤشر 

ف الفساد المالي، وىو يرجع لوجود عدة انخفاض قدرة الحكومة العراقية عمى ادارة مم
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تحديات تجعل الددرة عمى ادارة ىذا الممف الشائؾ غير ممكنة، اذ تـ اتخاذ تدابير 
عديدة لمواجية الفساد عمى صعيد اقرار بعض الدوانيف ودعـ مؤسسات الدولة،كما اف 

لمموارد تحديق التنمية يرتبط وتحديق االصالح المالي واالداري واالستخداـ االفضل 
وتطوةر السياسات االدارةة ورفع كفاءة االفراد وىي االىداؼ التي تسعى الرقابة الى 
تحديديا والتصدي لمفساد بكافة الوسائل وتطوةر األدوات واالساليب المستخدمة لتواكب 

 .التطور العممي في االسترمار بمختمف أنواعو الوطني والخارجي
 المطمب الثاني

 الفساد المالي واالداري في العراق وطرق معالجتو اآلثار المترتبة عمى
ندسـ دراستنا في ىذا المطمب الى فرعيف نتناوؿ في اوليما اآلرار المترتبة عمى الفساد   

المالي واالداري في العراؽ وفي رانييما نتناوؿ طرؽ معالجة الفساد المالي واالداري في 
 العراؽ .

 الفرع االول
 ساد المالي واالداري في العراقاآلثار المترتبة عمى الف

إف لمفساد المالي واإلداري آرار ومضار ومخاطر عمى بنية المجتمع وعمى الجوانب   
 والسياسية واالقتصادية واالجتماعية .

 اوال / اآلثار السياسية لمفساد المالي واالداري في العراق :
 ـ التأثيرات عمى السياسة واإلدارة والمؤسسات . 1
  . خم الوظيفيـ التض 2 

 . ( ٔ) ـ  ضعف وجود البنية الخدمية األساسية 3

 ثانيا / االثار االقتصادية لمفساد المالي واالداري في العراق:
: أو عدم االستفادة منيا  صعوبة الحصول عمى المنح والقروض من الخارج ـ  1

خدمة لعدـ ردة المؤسسات الدولية بددرة الحكومة عمى توجيييا بالشكل الصحيح ل
األولويات العميا لمدولة والمجتمع , إذ يشير تدرةر خاص لصندوؽ الندد الدولي أف ىناؾ 

                                                           

(
1

 . 41( ضؼذ انؼُسي, ٔجٓخ َظر تحهٍهٍخ فً انفطبد, يظذر ضبثك, ص
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نسبة كبيرة مف األمواؿ التي أقرضتيا البنوؾ األمرةكية لمدوؿ النامية تعود مرة أخرى 
إلى الواليات المتحدة وسويسرا وتودع في بنوكيا بحسابات شخصية لمسؤوليف مف تمؾ 

  إلى اإلسراؼ الكبير في استخداـ ىذه األمواؿ واستغالليا .الدوؿ باإلضافة 

يؤدي الفساد كذلؾ إلى تدويض التنمية االقتصادية لتسببو  التأثيرات االقتصادية: ـ  2
في حدوث تشوىات وحاالت عجز ضخمة، وةؤدي انتشار الفساد في الدطاع الخاص 

وعات غير المشروعة نفسيا إلى زةادة كمفة العمل التجاري مف خالؿ زةادة سعر المدف
وكذلؾ الزدياد النفدات اإلدارةة الناجمة عف التفاوض مع المسؤوليف ومخاطر انتياؾ 
االتفاقيات أو االنكشاؼ، ورغـ أف البعض يّدعي بأف الفساد يدمل مف النفدات اإلدارةة 

يف عف طرةق تجاوز الروتيف اإلداري، إال أف وجود الرشوة يمكف كذلؾ أف يدفع المسؤول
الستحداث تعميمات وحاالت تأخير جديدة في إنجاز المعامالت , كذلؾ يتسبب الفساد 
في ضعف المناخ االسترماري وىروب المسترمرةف , بسبب طمب المتنفذيف بالحصوؿ 
عمى عموالت وا عاقة أعماليـ, مما يؤرر سمبا عمى بنية الدطاع االقتصادي وضعف 

   ةادة الفدر والبطالة  .النمو االقتصادي , وىو ماينعكس عمى ز 
يشوه الفساد يشوه النظاـ او الدطاع التجاري إذ  ـ زيادة تضخم النفقات التجارية : 3

يحمي الشركات ذات المعارؼ في الحكومة مف المنافسة ما يعني بالنتيجة استمرار 
وجود شركات غير كفؤة، وعالوة عمى ذلؾ يولد الفساد تشوىات اقتصادية في الدطاع 

عف طرةق تحوةل استرمار الماؿ العاـ إلى مشروعات رأسمالية تكرر فييا الرشا،  العاـ
وةمجأ المسؤولوف إلى حيمة زةادة التعديدات الفنية لمشارةع الدطاع العاـ إلخفاء أو 
لتمييد الطرةق ليذه التعامالت غير المشروعة ما يؤدي بالنتيجة إلى زةادة تشويو 

 استرمار الماؿ العاـ. 
والضوابط األخرى  معدالت االلتزام بضوابط البناء والمحافظة عمى البيئة ـ خفض 4

لى تردي نوعية الخدمات الحكومية و زةادة الضغوط عمى ميزانية الحكومة  .  وا 
 : ثالثًا / اآلثار اإلجتماعية لمفساد المالي واالداري في العراق
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, مما  ( ٔ)إزدياد الفقر يؤدي الفساد إلى نمو فئة متنفذة وثرية في المجتمع مع ـ  1
يؤدي إلى زةادة الطبدية في المجتمع , وةزةد مف نسبة الميمشيف سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا, وبالتالي يؤدي إلى ىجرة الكفاءات الوطنية , وعدـ الددرة عمى جذبيـ بسبب 

بدة استشراء الفساد , مما يؤدي إلى إضعاؼ التنمية وتدويض مرتكزاتيا, وفدداف ردة الط
  المتعممة في المجتمع .

يؤدي الى ان يتم ترجيح المصمحة الشخصية  ـ  ان تاثر المجتمع في ىذه الظاىرة 2
: وعدـ االىتماـ بامور المواطنيف او توفير الخدمات ليـ كذلؾ عمى المصالح العامة

يدود الفساد وتزامنو مع وجود ازمات اقتصادية في البمد الى الضغط عمى المواطنيف 
ة فرص العمل كما اف قمة الخدمات مرل الكيرباء تؤدي الى توقف العديد مف وقم

االعماؿ وتزداد البطالة ومف رـ تدود الى التذمر الشعبي العاـ وقد تدود الى اتجاه بعض 
شرائح المجتمع لالستعانة بجيات خارجية الستحصاؿ حدوقيا, وبالتالي تدود الى 

والذي قد يستدل ىذا التذمر الرارة النعرات تمردات وتفتح المجاؿ لدخوؿ االرىاب 
الطائفية في البمد, وىذا ما نشاىده االف مف قتاؿ وحروب واستشراء الجرةمة المنظمة 
والجرائـ الخطيرة في العراؽ يعود جزء منو الى الفساد المالي واالداري, وعدـ نزاىة 

وعدـ مراقبتيـ, مما  المسؤوليف في الحكومات المحمية لممحافظات, والدادة العسكرةيف
ادى الى سدوط عدد مف المحافظات بيد االرىاب كما في الموصل وصالح الديف 

 . ٕٗٔٓواالنبار سنة 
وذلؾ لشعور المواطنيف عدم االكتراث بالقانون واحترامو من قبل إفراد المجتمع ,  : 3

الخاصة بأنو يحمي المتنفذيف بالسمطة السياسية, مما يؤدي إلى االىتماـ بالمصالح 
عمى حساب المصالح العامة وزةادة الفرقة بيف أفراد المجتمع وشعور شرةحة مف 
المجتمع بالظمـ وعدـ الحصوؿ عمى حديا, مما ينعكس عمى زةادة تذمر المواطنيف 
وعدـ الردة باألجيزة الحكومية, مما يؤدي إلى عدـ دفع الضرائب والتيرب منيا وعدـ 

التالي انخفاض إيرادات الدولة , وزةادة النفدات العامة مما االىتماـ بالمرافق العامة , وب

                                                           

(
1

 .  232( ٍْفبء جٕاد انشٍخ حطٍ ٔآخرٌٔ, يظذر ضبثك , ص
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يدود إلى ضعف مشاركة الدولة في توفير الخدمات لعدـ توفر اإليرادات الكافية أو عدـ 
 كفاية اإليرادات لوجود عمميات فساد مالي فييا.

 الفرع الثاني
 المالي واإلداري في العراق طرق معالجة الفساد

اتيجيات التي تتطمبيا معالجة ىذه الظاىرة والتي تؤدي إلى الحد اف مف أىـ االستر   
منيا , ىنالؾ عدد مف المعالجات ينبغي اخذىا بنظر االعتبار والتركيز عمييا لما ليا 
مف دور مف الحد مف ظاىرة الفساد المالي واالداري وتحجيـ دورىا الى حد ضئيل ومف 

 ىذه المعالجات ماياتي :
 لسياسية والقانونية لمفساد في العراق:اوال / المعالجات ا

حشد السياسات المالئمة الجتراث الفساد السياسي واإلداري بوصفو ظاىرة مدمرة  ـ 1
 لعممية التنمية االقتصادية والسياسية.

التدوةر الوظيفي لممسؤوليف الحكومييف بيف فترة وأخرى, الف بداء المسؤوؿ اإلداري  ـ 2
يتسبب في تفشي الفساد, السيما في المفاصل الرئيسية في  فترة طوةمة في الموقع نفسو

اإلدارة العامة كالجمارؾ ومديرةات الشؤوف المالية والمشترةات والمصالح العدارةة 
 والمؤسسات والشركات العامة.

العدوبات الرادعة لمرتكبي الفساد مف موظفي الدطاع العاـ والخاص, والتشدد في  ـ 3
ق المخالفيف بالنظاـ العاـ والمتالعبيف بالماؿ العاـ بغض تطبيق إحكاـ الدانوف بح

 النظر عف موقعو السياسي ودرجتو الوظيفية وانتمائو الحزبي او الطائفي او الدومي .
ردـ اليوة التي تفصل بيف اإلجراءات اإلدارةة الرسمية وغير الرسمية , والتي تجعل  ـ 4

وكمما اتسعت ىذه اليوة اتسع معيا الفساد  مف الداعدة استرناء , ومف االسترناء قاعدة ,
 والعكس صحيح.

تحديث الدوانيف والتحدق مف دقة الدرارات اإلدارةة وتطوةر منظومة المسائمة  ـ 5
 لتحسيف الخدمات الحكومية والحد مف ممارسات الفساد.
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ةة تفعيل دور األجيزة الرقابية في اإلدارات كافة وتطوةر الددرات الديادية واإلدار  ـ 6
الحكومية وتكريف نشاطيا وتخوةميا بصالحيات واسعة مف اجل محاسبة المدصرةف 

 والميمميف ومالحدة مرتكبي الفساد درخل العراؽ وخارجة .
سف تشرةعات تمـز الموظفيف بمراعاة أخالقيات الوظيفة العامة ومتطمباتيا والزاميـ  ػ 7

 مستندات الرسمية .بتدديـ الذمة المالية ليـ سنويا معززة بالورائق وال
رفد ىيئة النزاىة بالخبرات والتخصصات المطموبة ألداء أعماليا وزجيـ بدورات في  ـ 8

 الدوؿ التي ليا باع في معالجة الفساد المالي واالداري وتوفير الحماية ليـ.
تطبيق الدانوف عمى الجميع سواء كاف مسؤوؿ كبير في الحكومة العراقية أو  ـ 9

تعمق بعمميات التفتيش والرقابة عمى العمميات المالية مف ىيئة النزاىة, البرلماف وبما ي
وعدـ السماح لمتدخل مف أي جية سياسية أو وزةر معيف لصالح مف تربت بحديـ 

 عمميات تالعب أو ىدر مالي .
استخداـ التدنية الحديرة في المراقبة مرل الكامرات والتسجيالت واعتماد أسموب  ـ 13

 في مراجعة دوائر الدولة وتدميل االتصاؿ قدر اإلمكاف مع الموظفيف . الشباؾ الواحد
 ثانيًا / المعالجات االقتصادية لمفساد في العراق :

ذا ما استمر مستوى الدخل عمى  ـ 1 رفع مستوى أجور ورواتب العامميف في الدولة, وا 
المؤىمة نفس المستوى عمى عدد مف السنيف , فإف اإلدارات العامة ستخسر كوادرىا 

والمدربة إلى الدطاع الخاص, وسيبدى في اإلدارة العامة الموظفيف غير األكفاء مما 
 يؤدي إلى تراجع اإلنتاجية وتكرةس الروتيف واستنبات الفساد.

 التخمص مف المشارةع غير الكفوءة وتحديد الجدوى االقتصادية لممشارةع الجديدة . ـ 2
دوؿ المانحة باإلسراع في تمبية وعودىا في تحديق ػ قدرة وجيود الحكومة عمى إقناع ال 3

 الرفاىية االقتصادية وأعمار البني التحتية وتوفير الخدمات األساسية لمعراؽ .
منح الرقابة الصالحيات واإلمكانات المطموبة ألداء عممو في معالجة الفساد  ـ 4

 وعمميات اليدر والتالعب المالي وتوفير حمايتيـ.
ذ المشارةع يتـ وفدا لدراسات الجدوى االقتصادية وليس الجتيادات الشروع بتنفي ـ 5

 المسؤوؿ غير المدروسة.



   (2422لعام )ا(/04/العدد )(11) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

533 

تنفيذ المشارةع ابتداًء بشكل صحيح ووفق االصوؿ والضوابط اليندسية واالدارةة  ـ 6
 وةراعى فييا التكامل مع المشارةع األخرى وأولويات مراحل االنجاز.

 اسبية لتوريق العمميات المالية .اعتماد الكشوفات المالية والمح ـ 7
 ثالثًا / المعالجات اإلجتماعية لمفساد في العراق:

األستاذ الجامعي لو دور فعاؿ في نشر ردافة النزاىة ومكافحة الفساد مف خالؿ  ـ 1
إلداء المحاضرات والمناقشة مع الطمبة لبياف اآلرار السمبية اآلنية والمستدبمية لمفساد, 

ل لطرةدة التدرةسي المناسبة لمنيج متكامل لنشر ردافة النزاىة لنشر واالستخداـ األمر
 ردافة النزاىة لو ارر فعاؿ في الحد مف ىذه اآلفة.

وضع إستراتيجية أمنية مف الحكومة لمسيطرة عمى األوضاع األمنية وخفض نفدات  ـ 2
نشاء جياز امني قدير والتخمص مف سيطرة الجيات الم تنفذة األمف ألعمار البالد وا 

 خارج اطار الدولة وسيطرتيا.
تكوةف رؤية واضحة مف الحكومة في ظل التعدد الدومي والديني ووجيات النظر  ـ 3

 السياسية في إدارة مؤسسات الدولة.
التخمي عف المحسوبية بإعطاء المشارةع مف خالؿ وضع إجراءات وسياسات إدارةة  ـ 4

لزاـ الجيات المنفذة التدي د بالمعاير والمواصفات الموضوعة ومحاسبة وقانونية فاعمة وا 
 المخالفيف .

إعطاء دور فاعل لمنظمات المجتمع المدني في الرقابة الشعبية لمحاربة الفساد  ـ 5
 واليدر المالي .

 الخاتمة 
بعد اكماؿ دراستنا في ىذا البحث توصمنا الى عدد مف النتائج والتوصيات والتي يمكننا  

 ايجازىا بماياتي:
 :النتائج اوال /

لمفساد المالي واالداري تعرةف خاص بو  لغويا واصطالحا كما انو ورد في بعض  ـ 1
 التشرةعات الدانونية .
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كاف يعتمد في  ٖٕٓٓالفساد ظاىرة موجودة منذ الددـ واف المشرع العراقي قبل عاـ   2
فعل نصوص  معالجة الفساد االداري والمالي عمى قانوف العدوبات العراقي النافذ اال انو

قانونية في تشرةعات اخرى لمحد مف ىذه الظاىرة كما ىو الحاؿ في قانوف ىيئة النزاىة 
وقانوف البنؾ المركزي العراقي وقانوف مكافحة غسل االمواؿ ومحاربة تموةل االرىاب 
وعدد مف التشرةعات االخرى واف العراؽ قد انضـ إلى الدوؿ التي تحارب الفساد مف 

 . ٖٕٓٓلى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد لسنة خالؿ االنضماـ إ
اف تشرةع قانوف ىيئة النزاىة في العراؽ تضمف نصوصو اضافت جرائـ جديدة مف  ـ 3

جرائـ الفساد واعتبرىا مف جرائـ الوظيفة العامة وجرائـ التدميد والتزوةر, حيث منح ىذا 
تعاوف مع الدضاء العراقي لممساىمة الدانوف لييئة النزاىة صالحيات تحديدية واسعة بال

 .في مكافحة الفساد
اف مكافحة الفساد اليدتصر عمى ىيئة النزاىة والبد مف وجود تعاوف مف جميع  ـ 4

الجيات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والسمطة الرابعة وسائل االعالـ المختمفة 
ابية اخرى تضطمع بيذه المدروءة والمسموعة والمرئية باالضافة الى وجود جيات رق

 المية كديواف الرقابة المالية والرقابة الدضائية والبرلمانية واالدارةة. 
ىنالؾ آرار سمبية متعددة آلفة او ظاىرة الفساد االداري والمالي سواء عمى الصعيد  ـ 5

 السياسي او االقتصادي او االجتماعي .
خالؿ االبالغ عف جرائـ الفساد  ػ يجب اف يكوف لممواطف دور في مكافحة الفساد مف 6

اإلداري والمالي وتشجيع المواطف في اف يكوف عنصر ايجابي في مكافحة الفساد 
وخاصة جرةمة الرشوة وتحممو المسؤولية بسبب اآلرار السمبية الكبيرة لظاىرة الفساد 

 .المالي واالداري 
 :ثانيًا / التوصيات

فساد وأىمية مكافحتو وغرس الديـ األخالقية االىتماـ بزةادة الوعي العاـ بخطورة ال ـ 1
وتعزةز التوعية الدينية مف خالؿ وسائل االعالـ المتعددة وأجيزة التربية والردافة 

 .والندوات والمحاضرات
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عدد دورات تأىيمية لموظفي الدولة في الدطاع العاـ والخاص وخاصًة الموظفيف  ـ 2
سموؾ الوظيفي، فضاًل عف السعي الجاد الجدد، لمتعرؼ عمى ما اشتممت عمية مدونة ال

 .في الدورات المتخصصة لمموظفيف كل حسب تخصصو
 ضرورة تشديد عدوبة الجرائـ المتعمدة بالفساد وذلؾ لمحد مف ارتكاب ىذه الجرائـ .  ـ 3
حتراـ الماؿ العاـ والتعرةف بأىمية الحفاظ عميو ومف خالؿ  ـ 5 تعزةز ردافة النزاىة وا 

اىة في مختمف المراحل الدراسية ومنذ الطفولة فالبد مف بناء إنساف تدرةس مادة النز 
 .واعي متفيـ حرةص عمى الماؿ العاـ وتشجيع النشاطات التي تحارب الفساد

التزاـ جميع العامميف في الجياز الحكومي بمدونة السموؾ التي ترتكز عمى أسس  ـ 6
تماء العامميف لمؤسساتيـ والعمل عمى العدالة والشفافية والمساءلة والمينية والحيادية وان

تحديق رسالتيا وأىدافيا وتحمل المسؤولية لو دور كبير في تنمية ردافة النزاىة لدى 
الموظف ويعزز كفاءتو وفاعميتو في اداء ميامو، فالموظف العاـ موجود لخدمة الناس 

 .بطرةدة مالئمة وحضارةة 
مكافحة ىذه الظاىرة بأشكالو المختمفة تطوةر الدوانيف والتشرةع الوطنية تتعمق ب ـ 7

ومراجعتيا باستمرار، والعمل عمى إزالة أوجو التعارض الذي قد يعترةيا، وتكريف 
 .الجيود مف أجل تأطيرىا وبما يتالءـ مف انتشار ىذِه الظاىرة

ضرورة وجود قضاء مستدل ونزةو وشجاع فمرل ىذا الدضاء ال يستطيع الفاسديف  ـ 8
ير عميو، إذ إف مف أىداؼ ىؤالء حرؼ الدضاء عف وظيفتو المحايدة والمفسديف التأر

ورسالتو المددسة، وخصوصًا إذا كاف ىنالؾ رمة تعاوف وريق بينيـ وبيف السمطة 
 .السياسية

ضرورة صياغة استراتيجية وطنية متكاممة وواقعية وفاعمة وموائمتيا مع الدرارات  ـ 9
مكافحة الفساد، ووضع ُأسس مينية الختيار والمواريق والمدونات الدولية الخاصة ب

 .منفذييا لتغيير األنماط المادية والمعنوية لممجتمع
 قائمة المصادر والمراجع :

 ـ القرآن الكريم .3

 ـ السىة الىبوية الشريفة . 3

 اوال / الكتب والمؤلفات :

 ٔد , ثذٌٔ ضُخ َشر . اثٕ انحطٍٍ احًذ ثٍ فبرش ثٍ زكرٌب , يؼجى يمبٌٍص انهغخ , دار انفكر , ثٍر .3



 الرقابية واألجكزة العراقية القوانين ظل في الفساد لمكافحة الجنائية المواجكة

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

533 

 . 55احًذ ػجذ انرحًٍ, يظبْر االَحراف انٕظٍفً, يجهخ انتذرٌت ٔانتمٍُخ ,ع  .3

ادو َٕح ػهً يؼبثذح , يفٕٓو انفطبد اإلداري ٔيؼبٌٍرِ فً انتشرٌغ اإلضاليً, يجهخ جبيؼخ ديشك  .4

 .2115, ) ديشك, جبيؼخ ديشك( 21, انًجهذ 2نهؼهٕو االلتظبدٌخ ٔانمبٍََٕخ, انؼذد 

ضؼذ انؼُسي , ٔجٓخ َظر تحهٍهٍخ فً انفطبد , يجهخ انًؼٓذ انؼبنً نهذراضبد انًبنٍخ ٔانًحبضجٍخ انؼذد  .5

 . 2112انطبدش / انطُخ انثبٍَخ / آة 

ضاليخ ثٍ ضهٍى انرفبػً, انٍٓئخ انٕطٍُخ نًكبفحخ انفطبد ٔ دٔرْب فً يحبرثخ انفطبد انًبنً : دراضخ  .6

 . 2115 يمبرَخ, انًُٓم نهطجبػخ , 

دمحم غبنً راًْ,انفطبد انًبنً ٔاالداري فً انؼراق ٔضجم يؼبنجتّ يجهخ انكٕفخ,انؼذد انثبًَ ,  .7

2113, 

 2111, , دار ٔائم نهُشر, ػًبٌ , 1دمحم لبضى انمرٌٕتً , اإلطالح اإلداري ثٍٍ انُظرٌخ ٔانتطجٍك,ط .3

,) ثٍرٔد, يركس 313يحًٕد ػجذ انفضٍم, يفٕٓو انفطبد ٔيؼبٌٍرِ, يجهخ انًطتمجم انؼرثً, انؼذد  .8

 . 2114دراضبد انٕحذح انؼرثٍخ(, 

 111يفٍذ دٌَٕ ٌَٕص، تأثر انفطبد ػهى األداء االلتظبدي نهحكٕيخ، يجهخ تًٍُخ انرافذٌٍ، انؼذد  .3

 . 2111،كهٍخ اإلدارح ٔااللتظبد، جبيؼخ انًٕطم، انؼراق،  32،انًجهذ

اإلداري فً انؼراق, يجهخ ٍْفبء جٕاد انشٍخ حطٍ ٔآخرٌٔ, ضجم يكبفحخ انفطبد انًبنً ٔ .33

 . 2111 كهٍخ ثغذاد نهؼهٕو االلتظبدٌخ انجبيؼخ انؼذد انطبثغ ٔانؼشرٌٔ 

 :ثاويا / التشريعات والقواويه 

 . 2115ـ دضتٕر جًٕٓرٌخ انؼراق نطُخ  .3

 انًؼذل . 1363( نطُخ 111لبٌَٕ انؼمٕثبد انؼرالً رلى ) .3

 انًؼذل . 1331( نطُخ 14ٔلبٌَٕ اَضجبط يٕظفً انذٔنخ ٔانمطبع انؼبو رلى ) .4

 . 2116( نطُخ  12لبٌَٕ انتضًٍٍ رلى )  .5

   2113( نطُخ 13لبٌَٕ ضجظ االيٕال انًٓرثخ ٔانًًُٕع تذأنٓب فً االضٕاق انًحهٍخ رلى ) .6

 . 2113( نطُخ 33لبٌَٕ يكبفبح انًخجرٌٍ رلى ) .7

 . 2111نطُخ  31لبٌَٕ ٍْئخ انُساْخ رلى  .3

 . 2111( نطُخ 31لبٌَٕ دٌٕاٌ انرلبثخ انًبنٍخ رلى ) .8

  2115( نطُخ33لبٌَٕ يكبفحخ غطٍم االيٕال ٔتًٌٕم االرْبة رلى ) .3

  .  2115( نطُخ 32لبٌَٕ انجُك انًركسي انؼرالً رلى ) .33

 


