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 المستخلص

منـ  ظهـور اإلنسـان علـ  وجــ   الفسـاد اإلداري آفـة جمتمعيـة عرفتهـا اجملتمعـات اإلنسـانية وعانــت منهـا
البســيطة وحــى يومنــا هــ ا. وملــا كــان الفســاد ظــاهر  مستشــرية يف كــل مفاصــل اجملتمــ  وهلــا كــل ذلــك األثــر 
التــدمريي، لــ   أن ينــون يف مواجهتهــا ســلطة هلــا األمــر والقــدر  علــ  منافحتهــا واستئصــاك شــأفتها مـــن 

حياهتا مــن الدســتور بوصــف  اعلــ  قــانون يــنظ  اجملتمــ ، علــ  ان تتلقــ  م ــل هــ   الســلطة شــرعيتها وصــال
 حيا  الدولة.

ومن ه ا كل ، تتولد احلاجة لتوصيف ماهية الفساد وااثر  املدمر ، ليتسـى فيمـا حتـري دور املؤسسـات 
 الدستورية يف مواجهت .

  وقد توصل البح  اىل نتيجة مفادها أن مظاهر الفساد، تتنوع بتنوع مظاهر النشاط اإلنساين ون عات
املنحرفة وميل  الدائ  لتغلي  مصـلحت  اخلاصـة علـ  مصـلحة اجملتمـ . وان مواجهـة هـ ا اخلطـر تـت  بتظـافر 

 جهود مجي  السلطات واملؤسسات الرمسية وغري الرمسية يف اجملتم .
ويف هــ ا اجملــاك مينــن التوصــية ببنــاء دولــة القــانون واملؤسســات، وتع يــ  مبــدأ تنــافؤ الفــرص وتنــريس 

ملساوا  اما  القـانون وحماسـبة املفسـدين النبـار قبـل الصـغار وعـد  مـنح حصـانة مل ـل هـؤالء علـ  العدالة وا
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حســـاب اجملتمـــ . مـــ  ضـــرور  الرتكيـــ  علـــ  معيـــار الشـــفافية يف األداء مـــ  تبســـيط وســـائل العمـــل وترشـــي  
  عين والرتقية واألداءحلقات ، وحتديد مهل أجنا  املعامالت اعتماد معايري الن اهة والنفاء  والعدالة عند الت

Abstract 
Administrative corruption is considered as a sociecial scourge, that 

human societies have known and suffered from it since the appearance of 

man on earth and even to this day. As the corruption phenomenon 

rampant in all the joints of the community and have all this destructive 

effect, required to be in the face of authority of her command and the ability 

to control and eradicate them from society, that receive such authority 

legitimacy and authority of the Constitution as the highest law regulating 

the life of the state 

It is all of this, generated the need to characterize the nature of 

corruption and its devastating effect, in order to investigate the role of the 

constitutional institutions in the face. 

The researcher has come to the conclusion that the manifestations of 

corruption, ranging diversity of aspects of human activity and deviant 

tendencies and his penchant for giving priority to the Permanent his own 

advantage to the benefit of society. 

And thus is not fair in something inflict corruption political system 

without the other in spite of the prevalence of the belief that the public 

sector is associated with socialist system is often a breeding ground for 

deviations administrative and thefts financial, because the individual 

motivation is absent and the self-interest of those in charge of economic 

activity are not available. 

In this area can be recommended building a state of law and 

institutions, and promote the principle of equal opportunities and devote 

justice and equality before the law and accountability of the corrupt and 

young adults by not granting immunity to such as these at the expense of 

the community. With the need to focus on the standard of transparency in 

performance while simplifying and reducing its working methods and its 

rings, and determine the leisurely completion of the transactions to adopt 

standards of integrity, efficiency and justice on appointment, promotion and 

performance.  

 المقدمة

نهـا منـ  ظهـور اإلنسـان علـ  وجــ  الفسـاد اإلداري آفـة جمتمعيـة عرفتهـا اجملتمعـات اإلنسـانية وعانــت م
البسيطة وحى يومنـا هـ ا. وهـ  اليـو  موجـود  يف كافـة اجملتمعـات الغنيـة والفقـري ، املتعلمـة واألميـة، القويـة 
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والضعيفة. فظهورها واستمرارها مرتبط برغبة اإلنسان يف احلصوك عل  مناس  مادية أو معنوية يعتقد يف 
  ذلـك يسـع  إليهـا. ولـ ا فهـو يلجـأ إىل وسـائل غـري سـوية للوصـوك قرار  نفس  أن  لـيس لـ  حـ  فيهـا ومـ

هلـا، منهـا إقصــاء مـن لـ  أحقيــة فيهـا، ومنهـا أيضــاً احلصـوك عليهـا عــن طريـ  رشـو  مــن بيـد  األمـر أو عــن 
 طري  آخر هو احملسوبية أو الواسطة عند ذوي الشأن.

اإلداري وعقـاب املتسـب  فيهـا،  الن ري من اجملتمعات احلدي ة للـت ل  مـن آفـة الفسـاد تلقد جاهد
ألمــا عقبـــة كـــأداء يف ســـبيل التطــور الســـلي  والصـــحيح لتلـــك اجملتمعـــات. لــ ا اعتـــرب ارتفـــاع مؤشـــر الفســـاد 
اإلداري يف أي جمتمـــ  كـــدليل علـــ  أتخـــر البلـــد وتـــدين فعاليـــة الرقابـــة احلنوميـــة وضـــعف القـــانون وغيـــاب 

  اخنفــاض مؤشــر الفســاد كــدليل علــ  تقــد  البلــد وقــو  التشــريعات الفعالــة فيــ ، يف الوقــت الــ ي اعتــرب فيــ
 القانون وهيبت  وفعالية التشريعات ووجود رقابة فاعلة ومؤثر  في .

وكــان بلــد  العــراق مــن بــن الــدوك الــي استشــرى هبــا الفســاد بنــل أنواعــ ، حــى غــدا آفــة هتــدد بنيــان 
 الدولة ومستقبلها، فتجاو  يف أتثري  خطر اإلرهاب ودمار . 

مــن هنــا تتولــد احلاجــة ألدراك ماهيــة الفســاد اإلداري وبيــان أســباب ، وصــور ، فضــال عــن حتديــد أهــ  و 
 عن الدور املفرتض ملؤسسات الدولة الدستورية يف منافحت .آاثر  املدمر ، والتحري بعد ذلك 

 جرى تقسي  الدراسة عل  ثالثة مباح  ه : أتسيسا عل  ما تقد ،
 و  الفساد اإلداري.املبح  األوك: التعريف مبفه

 املبح  ال اين: مظاهر الفساد اإلداري وااثر .
 . دور املؤسسات الدستورية يف منافحة الفساد االدارياملبح  ال ال : 

 اإلداري الفساد بمفهوم التعريف: األول المبحث

مـن هـ ا للوقو  عل  ماهية الفساد االداري، ينبغ  استجالء داللت  اللغوية واالصطالحية. وانطالقـا 
  جرى تقسي  ه ا املبح  عل  مطلبن

 املطلب األول: معنى الفساد يف اللغة
 وإحلـــاق واخللـــل ،واالضـــطراب ،التلـــف الـــبطالن،، العطـــ ) إىل العربيـــة اللغـــة يفث فســـادث كلمـــة ُتشـــري
 أي القــو  وتفاســد ،واضــمحل بطُــلَ  أي الشــ ء فســد فيقــاك، َصــُلحَ  ضــد( َفَســد)الفعــل مــن وأتيت (الضــرر

  .(األرحا  وقطعوا تدابروا)
 تعـــاىل قولـــ  يف كمـــا( القحــط أو اجلـــدب) فهـــو .موقعــ  حبســـ  عـــد  معــانٍ  علـــ  الفســـادتعبــري وأييت 

 أو (7)يرجعـون لعلهـ  عملـوا الـ ي بعـض ليـ يقه  النـاس أيـدي كسـبت مبـا والبحر الرب يف الفساد ظهر
  لطاعة عصيان) أو(6) فساداً  وال األرض يف علواً  يريدون ال لل ين تعاىل قول  يف كما( والتجرب الطغيان)
 أو يقتلـــوا إن فســـاداً  األرض يف ويســـعون ورســـول  هللا حيـــاربون الـــ ين جـــ اء إمنـــا تعـــاىل قولـــ  يف كمـــا( هللا

 عــ اب وهلــ  الــدنيا يف خــ ي هلــ  ذلــك األرض مــن ينفــوا أو خــال  مــن وأرجلهــ  أيــديه  تقطــ  أو يصــلبوا
                                                        

 (62اآلية الرو  سور ) -7
 (87اآلية القص  سور ) -6

http://abu.edu.iq



 

 الفساد االداري  د ر املؤسسات الدسرورية يف مكا حره 

39 

 وإن كلـ ، حنـو علـ  الفسـاد حتـرمي علـ  النـرمي القـرآن تشـديد السـابقة النرميـة اآلية يف ونرى. (5) عظي 
 إىل العربية اللغة يفث فسادث كلمة ُتشري وهن ا.اآلخر  يف الشديد والع اب الدنيا احليا  يف اخل ي ملرتنبي 

 (4). (اجملتم  أوصاك وتقطي  والتلف واخللل الضرر) معاين يتضمن سلوك كل
. الرشــــو  وأيضــــاً  األخالقــــ ، تــــدهورالو  التلــــف (corruption) فيعــــ، اإلجنلي يــــة اللغــــة يف الفســــاد أمــــا
 التلــف علــ  ينطــوي الــ ي الفعلــ  الســلوك إىل يشــري اإلجنلي يــة اللغــة يف الفســاد مفهــو  أن يتضــح وهنــ ا
 (3). األخالق  والتدهور

 الضـرر وإحلـاق اإلتـال ): تع، الفساد لنلمة اللغوية الداللة إن القوك مينن سب ، ما عل  وأتسيساً 
 .(ابآلخرين واألذى

 املطلب الثاني: معنى الفساد يف االصطالح  
 يرجـ  ورمبـا. آخـر إىل ابحـ  من تختلفالي او  تنوعة،امل التعريفاتتناولت مفهو  الفساد العديد من 

 املفهـو  ه ا أن عل  عالو  بعد، من أك ر عل  وينطوي ومطاط مرك  مفهو  الفساد أن إىل التعدد ه ا
 تنطب  ال ي السلوك إىل النظر  ختتلف أن مينن ك لك. آخر إىل منان ومن آخر، إىل عصر من خيتلف
 خمتلـف حنـو عل  إليها يُنظر رمبا امل اك، سبيل عل  واحملااب ، فاحملسوبية لداللت ؛ طبقاً  الفساد خاصية علي 
 الفساد ظاهر  عل  تنطب  عامة معايري وض  صعوبة عن فضالً  قرابية، الت امات هبا الي اجملتمعات يف متاماً 
 تنـــون قـــد فإمـــا اجلوانـــ ، بعـــض يف انطبقـــت إذا والقانونيـــة االجتماعيـــة املعـــايري ألن اجملتمعـــات؛ كـــل يف

 أهـ  حتديـد مينـن اإلطـار هـ ا يف (8).امل تلفـة واألم  الدوك من عديد يف أخرى جوان  يف متاماً  متعارضة
 :اآليت النحو عل  الفساد تعريف يف األساسية االجتاهات

 خاصة مكاسب حت يق أجآل مت العامة، الوظيفة إساء  هو الفساد: األ   االجتاه. 3
 ـ ذاتية منفعة حتقي  أجل من العامة، الوظيفة الست دا  وسيلة هو الفساد أن االجتا  ه ا أنصار يؤكد

. هبـا املعمـوك واإلجـراءات الرمسيـة القواعد انتهاك خالك من وذلك ـ معنوي أو مادي عائد شنل يف سواء
 اسـت دا ث أبنـ  الفسـاد عـّر  الـ ي (كالفـان كريسـتوفر) تعريـف امل ـاك، سـبيل علـ  التعريفات ه   ومن

 مـا بـن التمييـ  خـالك مـن ينشـأ املفهـو  هـ ا حتديـد وأن ،ثخاصـة أهـدا  حتقيـ  أجـل مـن العامة السلطة
 . خاص هو وما عا  هو

 الوظيفـة است دا  سوءث هو اإلداري الفساد أبن (Kuper كوبر)تعريف أيضاً، اإلطار، ه ا يف وأييت
 ث.شرعية غري بطريقة ذاتية، منفعة أو ش صية مناس  عل  للحصوك السلطة أو العامة

 الوظيفـــة اســـت دا  إبســـاء  اإلداري الفســـاد ربــط يف البـــاح ن مـــن ك ـــري نفســ  املنـــواك علـــ  ســـار وقــد
 لوظيفــة الرمسيــة املهــا  عــن حييــد ســلوكث هــو اإلداري الفســاد أن(Brooks بــروكس روبــرت) فــريى العامــة؛
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 ،الرتبويــــــــــة مقــــــــــاك منشـــــــــور علــــــــــ  موقــــــــــ  منهـــــــــل ال قافــــــــــة ،الفســــــــــاد االداري وســــــــــبل منافحتـــــــــ  ،يـــــــــت عبــــــــــد القـــــــــادرخب -8
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 معـرو ، حمـدد واجـ  جتاهـل أو املقصـود، السـيئ األداء أنـ  أو خاصة؛ مناف  عل  احلصوك هبد  عامة
 أو بشــنل مباشــر  ش صــية مصــلحة علــ  احلصــوك بــداف  وذلــك للســلطة، هبــا املســموح غــري املمارســة أو

 لنصوص خمالفاً  ابلضرور  ليس الفساد عل  املنطوي السلوك أن يوضح االجتا  ه ا أن يتبن وهن ا.  خر
 خــالك مــن وذلــك خاصــة، مناســ  لتحقيــ  ونفــوذ  ســلطت  العــا  املوظــف اســتغالك يعــ، وإمنــا القــانون،
 القواعد انتهاك أو اإلجراءات، تنفي  يف البريوقراطية التعقيدات  اد  طري  من أو القانون، نصوص تعطيل
 .الرمسية
 العامة املصلحة على  اخلر ج الرمسية املعايري ا رباك هو الفساد: الثاين االجتاه. 1

 القواعـــد ينتهـــك الـــ ي الســـلوك ذلـــك هـــو الفســـاد علـــ  املنطـــوي الســـلوك أن علـــ  االجتـــا  هـــ ا يرّكـــ 
 (Manhiem مامـامي جارولـد) ويُعـد. مواطنيـ  علـ  القـائ  السياسـ  النظـا  يفرضـها الـي الرمسية، القانونية

 عـــن منحـــر  ســـلوكث أبنـــ  الفســـاد (مامـــامي) عـــر . القـــانوين االجتـــا  هـــ ا عـــن املعـــربين العلمـــاء أهـــ  مـــن
 عائليـة أو ش صية سواء) اخلاص االعتبار ذات للمناس  نتيجة العا ، للدور الرمسية والقواعد الواجبات

 والقواعــد األحنــا  ينتهــك الــ ي الســلوك أو. املنانــة أو ابل ــرو  تتعلــ  والــي ،(اخلصوصــية اجلماعــات أو
 ث.اخلاص الش ص  الطاب  ذوي والنفوذ التأثري من معينة أمناط ملمارسة املانعة

 القواعــد عــن ينحــر  الــ ي العــا  املوظــف ســلوكث أبنــ  اإلداري للفســاد (هينتجتــون) تعريــف وكــ لك
 ث.ذاتية منفعة حتقي  هبد  السائد ، القانونية

 أشــناك كــل عــن ابلضــرور  تعــرب ال أمــا إال للفســاد، التعريفــات مــن النــوع هــ ا أتيــة مــن الــرغ  وعلــ 
 املميـــ ات ألن كافيـــة؛ غـــري للفســـاد القانونيـــة التعريفـــات أن إىل إضـــافة القـــانون؛ علـــ  اخلـــروج عـــن الفســاد
 الصـع  مـن فإنـ  ذلك عن فضالً  ابلعنس؛ والعنس االجتماع  العر  خالك من حتدد ما غالباً  احملدد 
 .واالجتماع  السياس  للتغري عرضة األك ر الدوك يف خاصة املقبوك، للسلوك عامة معايري وض 
 هيكلية بنائية كأ ضاع الفساد: الثالث االجتاه. 1

 االجتماعيــة اهلياكـل يف النامنــة االخـتالالت مــن جمموعـة نتيجـة بوصــف  الفسـاد إىل االجتــا  هـ ا ينظـر
 ومظــاهر  الفســاد أسـباب عــن النشــف يـت  فلنــ  األسـاس هــ ا وعلــ . للمجتمـ  والسياســية واالقتصـادية

 االجتـا  هـ ا مت ـل الـي التعريفـات أه  ومن. الشامل االجتماع  البناء داخل حتديدها جي  اجملتم ، داخل
 االجتمــاع  االســتغالك أســالي  مــن أســلوبث الفســاد أن يــرى الــ ي (املعطــ  عبــد الباســط عبــد) تعريــف

 العالقــات علــ  قــائ  بنــائ  لســياق نتــاج وهــو اإلداريــة، التنظيمــات داخــل الرمسيــة القــو  حليــا   املصــاح 
 ال مـن دومـاً  فيهـا ُيسـتغل الـي وأطراف ، وموضوعات  ومضمو ت  الفساد ه ا صور يف تؤثر الي االستغاللية

 ث.والسياسية االقتصادية خاصة امل تلفة، جبوانبها والسلطة القو  حيو ون
 األوك الــنمط فوجـود الســلوك ؛ والفسـاد البنــائ  الفسـاد بــن جوهريـة عالقــة وجـود ُيالحــظ هـ ا وعلـ 

– يرتبط االجتماع  البناء تغيري إىل السع  إن حي  ابلضرور ، ال اين النمط حدوث احتماالت من ي يد
ـــوا ً  تتضـــمن الـــي واالخـــتالالت، التـــوترات مـــن مبجموعـــة -غالبـــاً   داخـــل الســـلوك  الفســـاد مـــن عديـــد  أل
 .اجملتم 
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 الفســاد مفهــو  حتديــد مينــن عــا ، بشــنل الفســاد تعريــف يف الســابقة ال الثــة االجتاهــات عــرض بعــد
 الرمسيــة للســلطات، ومؤسســاهتا الدولــة أجهــ   كافــة يف العــاملن ،اإلدار  رجــاك اســتغالكث بوصــف  اإلداري
 (9)ث.مشروعة غري بطريقة وش صية ذاتية ملصاح حتقيقاً  العامة، املصاح عن هبا واالحنرا  هل  امل ولة

  المبحث الثاني: مظاهر الفساد اإلداري واثاره

تتنــوع مظــاهر الفســاد بتنــوع اســباب  والظــرو  والرتكيبــة املرضــية ال اتيــة لنــل جمتمــ ، ولنــل فــرد ضــمن 
اجملتمــ  ذاتــ . ومــ  اخــتال  مظــاهر الفســاد، تتبــاين ااثر  مــن حيــ  الطبيعــة ودرجــة التــاثري الســيما اذا مــا 

 اقحمنا عنصر ال من يف معادلة وعم  التاثري. 
 املبح  عل  مطلبن: وتبعا ملا تقد  جرى تقسي  ه ا

 املطل  االوك: مظاهر الفساد االداري
 املطل  ال اين: ااثر الفساد االداري

 املطلب االول: مظاهر الفساد االداري 
حبي  يصع  حصـرها ابجتـا  واحـد او إخضـاعها ملعيـار  إن مظاهر الفساد اإلداري متعدد  ومتداخلة

اد ســبباً مســاعداً علــ  انتشــار املظــاهر األخــرى. ومينــن . وغالبــاً مــا ينــون انتشــار احــد أمنــاط الفســمنفــرد
 إمجاهلا اباليت:

 :الفساد مت حيث ال صدالفرع اال  
 الفساد العرضي:  -3

هــو الفســاد الــ ي حيــدث عنــد قاعــد  اهلــر  اإلداري مــن قبــل صــغار املــوظفن ويعــرب غالبــا عــن ســلوك 
حمدود او تلقـ  الرشـو  اخلفيفـة او  ش ص  أك ر من  تعبريا عن نظا  عا  كحاالت االختالس عل  نطاق

 سرقة أدوات منتبية وما اىل ذلك.
 : systematic corruptionالفساد المنتظم او النظامي  -2

وهو ال ي حيدث حن تتحوك إدار  املنظمة اىل إدار  فاسد  مبعى أن يدير العمل برمت  شبنة مرتابطة 
ذلــك شــبنة الفســاد الــي تضــ  مــدير الــدائر  للفســاد يســتفيد ويعتمــد كــل عنصــر منهــا علــ  اآلخــر م ــاك 

 (21)ومدراء املشاري  واملدير املا  والتجاري.
 الفساد مت حيث احليم :الفرع الثاين

 ( Minor Corruption. الفساد الصغير )1

)فساد الدرجات الوظيفية الدنيا( وهو الفساد ال ي ميارس من فرد واحد دون تنسي  م  اآلخرين ل ا 
  صغار املوظفن عن طري  استال  رشاوى من اآلخرين.نرا  ينتشر بن

                                                        
 صدر ساب .م لفساد االداري، موق  املقاتل،ا -9

ــــــــــــارسع -21  ،ات والبحــــــــــــوثمركــــــــــــ  املســــــــــــتقبل للدراســــــــــــ ،الفســــــــــــاد االداري منوذجــــــــــــاً  :حــــــــــــل اال مــــــــــــات ،لــــــــــــ  امحــــــــــــد ف
http://mcsr.net/activities/032.html  
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 ( Gross Corruption. الفساد الكبير )2

)فســـاد الـــدرجات الوظيفيـــة العليـــا مـــن املـــوظفن( والـــ ي يقـــو  بـــ  كبـــار املســـؤولن واملـــوظفن لتحقيـــ  
 مصاح مادية أو اجتماعية كبري ؛ وهو أه  وامشل واخطر لتنليف  الدولة مبالغ ض مة 

وغالبا ما يرتبط ابملقاوالت أي املشاري  النربى، ألن القائمن عليها ال تدخل عليه  إال جبوا  مرور، 
هــ ا اجلــوا  هــو انــك متلــك النفــوذ املــادي والسياســ ..... أشــ اص يــدجمون اهليمنــة السياســية ابلســيطر  

 (22)االقتصادية فيسيطرون عل  األمور ويس روما خلدمة أغراضه  اخلاصة.
 الفساد مت حيث النطاق ع الثالث:الفر 
   -. الفساد الد يل:3

وهــ ا النــوع مــن الفســاد أيخــ  مــدى واســعاً عامليــا يعــرب حــدود الــدوك وحــى القــارات ضــمن مــا يطلــ  
 عليها )ابلعوملة( بفتح احلدود واملعابر بن البالد وحتت مظلة ونظا  االقتصاد احلر.

وخــارج البلــد ابلنيـــان السياســ  أو قيادتـــ  لتمريــر منـــاف  تــرتبط املؤسســات االقتصـــادية للدولــة داخـــل 
اقتصادية نفعية يصع  الفصل بينهمـا هلـ ا ينـون هـ ا الفسـاد أخطبوطيـاً يلـف كيـا ت واقتصـادات علـ  

 (21)مدى واس  ويعترب األخطر نوعاً.
   -. الفساد احمللي:1

اصـ  الصـغري  ومـن الـ ين ال وهو ال ي ينتشـر داخـل البلـد الواحـد يف منشـأت  االقتصـادية وضـمن املن
 (27)ارتباط هل  خارج احلدود )م  شركات أو كيا ت كربى أو عاملية(.

   األداء الفساد مت حيث املمارسة الفرع الرابع:
 -االحنرا ات الرنظيمية: -3

ويقصد هبا تلك امل الفات الي تصدر عن املوظف يف أثناء أتديت  ملهمات وظيفت  والي تتعل  بصـفة 
 ومن أتها: ،ة ابلعملأساسي

 اخلـروج يف وقـت مبنـر  –ومن صور ذلك: )التأخر يف احلضور صباحا  ،عد  احرتا  العمل
النظــــر إىل الـــ من املتبقـــ  مــــن العمـــل بــــدون النظـــر إىل مقــــدار  –عـــن وقـــت الــــدوا  الرمســـ  

 (26)التنقل من منت  إىل آخر.....(. –قراء  اجلرائد واستقباك ال وار  –إنتاجيت  
                                                        

 ،حبــ  منشــور ضــمن وقــائ  املــؤمتر العلمــ  االوك هليئــة الن اهــة يف بغــداد ،الفســاد االداري واملــا  ،ســعاد عبــد الفتــاح حممــد -22
 .169، ص 1118متو  سنة  4-5فرت  لل

وكانـت اتفاقيـة االمـ  املتحـد  ملنافحـة الفسـاد الـي  ،اجملتم  الـدو  جهـودا كبـري  ملواجهـة خطـر هـ ا النـوع مـن الفسـاد ك ب -21
اذ ال مـت الـدوك املوقعـة علـ  تبـ،  ،مـن ابـر  هـ   اجلهـود 1115دولة و دخلت حي  النفاذ يف كانون االوك من عـا   273وق  عليها 

اتفاقيــة االمــ  املتحــد  ملنافحــة الفســاد واســرتداد  ،ينظــر: ارا اســنويفل ،تفاصــيل حــوك هــ ا املوضــوعلل .تــدابري ملنــ  وقمــ  الفســاد فيهــا
 ،اب ك / سويســرا ،املركــ  الــدو  الســرتداد االصــوك ،حبــ  منشــور يف كتيــ  اقتفــاء اثــر االصــوك املســروقة،الطريــ  اىل الرتحيل :االصــوك
   .264ص  ،1119
  .169ص  ،املصدر الساب  -27
علـــ  ضـــرور   2992لســـنة  26مـــن قـــانون انضـــباط مـــوظف  الدولـــة والقطـــاع العـــا  العراقـــ  رقـــ   (/ اثنيـــا6)املـــاد   شـــددت -26

كمـا جـاء يف البنـد السـادس .وختصي  اوقات العمل الداء واجبات الوظيفة ،االلت ا  مواعيد العمل الرمسية وعد  التغي  عن  اال ابذن)
 .عباء وظيفية ينلف هبا ولو يف غري مواعيد العمل الرمسية مى اقتضت مصلحة العمل ذلكجوا  قيا  املوظف ابي ا من القانون ذات 
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 ومـن صـور ذلـك: )رفـض املوظـف أداء العمـل  ،املوظف عن أداء العمل املطلوب من  امتناع
 التأخري يف أداء العمل....( –عد  القيا  ابلعمل عل  الوج  الصحيح  –املنلف ب  

  الرغبة يف احلصوك عل  أكـرب اجـر مقابـل أقـل جهـد  –ومن صور ذلك: )النسل  ،الرتاخ
 تنفي  احلد األدىن من العمل....(. –

 عــد   –ومــن صــور ذلــك: )العدوانيــة حنــو الــرئيس  ،عــد  االلتــ ا  أبوامــر وتعليمــات الرؤســاء
 (25).البح  عن املناف  واألع ار لعد  تنفي  أوامر الرئيس.....( –إطاعة أوامر الرئيس 

 عــــد  امليــــل إىل التجديــــد  –عــــد  إبــــداء الــــرأي  –ومــــن صــــور ذلــــك: )الالمبــــاال   ،الســــليبة
عد  الرغبة يف  –االنع الية  –الع و  عن املشاركة يف اختاذ القرارات  –والتطوير واالبتنار 

 جتن  االتصاك ابألفراد......( –عد  تشجي  العمل اجلماع   –التعاون 
 ويـــل األوراق مـــن مســـتوى إداري إىل آخـــر ومـــن صـــور ذلـــك: )حت ،عـــد  حتمـــل املســـؤولية– 

 .(24)التهرب من اإلمضاءات والتوقيعات لعد  حتمل املسؤولية.....(
 .(23)عد  االمانة والدقة يف اداء واجبات العمل 
 . عد  األخ  مببدأ الت ص  يف العمل ووض  الرجل املناس  يف املنان املناس 
 .(28)إفشاء أسرار العمل 

 -االحنرا ات السلوكية:-1
ومــن  ،ويقصــد هبــا تلــك امل الفــات اإلداريــة الــي يرتنبهــا املوظــف وتتعلــ  مبســلن  الش صــ  وتصــرف 

 أتها: 
 ومـن صــور ذلـك: )ارتنـاب املوظـف لفعـل خمـل ابحليـاء يف العمــل   ،عـد  احملافظـة علـ  كرامـة الوظيفـة

 كاستعماك امل درات أو التورط يف جرائ  أخالقية(. 
 را  هبــا، ويقصـــد بــ لك االســـت دا  العمــدي مـــن اإلدار  لســـلطتها أو االحنـــ ســوء اســـتعماك الســلطة

ومـن صـور ذلـك:  (29)لتحقي  هد  خـاص أو مغـاير لـ لك الـ ي مـن اجلـ  منحـت تلـك السـلطة.
)كتقدمي اخلدمات الش صية وتسـهيل األمـور وجتـاو  اعتبـارات العدالـة املوضـوعية يف مـنح أقـارب أو 

 ولن ما يطل  منه (. ؤ معار  املس

                                                        
علـ  قيـا  املوظـف ابحـرتا  رؤسـاء  والتـ ا  االدب واللياقـة  2992لسـنة  26ن  قانون انضباط موظف  الدولة العراق  رقـ   -25

 (يف خماطبته  واطاعة اوامره  املتعلقة ابداء واجبات 
وجـوب اداء املوظـف ) :الن  علـ  2996لسنة  26/اوال( من قانون انضباط موظف  الدولة العراق  رق  6)د  جاء يف املا -24

ومـن مقتضــيات ذلــك كمـا جــاء يف تفسـري احملــاك  االداري قيـا  املوظــف ابداء العمــل  (العمـاك وظيفتــ  بنفسـ  ابمانــة وشـعور ابملســؤولية
 ،ينظـر للتفاصـيل: د. ع مـان سـلمان غـيالن .املنوط ب  من رؤسائ  دون تعقي  منـ  علـ  مـدى مالئمـة هـ ا العمـل المنانياتـ  وقدراتـ 

  .238ص  ،1122 ،بغداد ،2ط ،اخالقيات الوظيفة العامة
علــ  العامــل نراعــا  اداء  2938لســنة  68( مــن قــانون نظــا  العــاملن ابلقطــاع العــا  املصــري رقــ  2/ 38)اوجبــت املــاد   -23

 ،منشـــأ  املعــــار  ،اتديـــ  العـــاملن يف قــــانون شـــركات قطـــاع االعمـــاك ،د. عبــــد احلميـــد الشـــواري :نقـــال عـــن .واجباتـــ  بدقـــة وامانـــة
 .41ص  ،2995 ،االسنندرية
  http://www.saaid.net/book/7/1291.doc، ي وعالج  من منظور اسالم الفساد االدار هناء مياين، -28
، 1119 ،االسـنندرية ،منشـأ  املعـار  ،االحنرا  ابلسـلطة كسـب  اللغـاء القـرار االداري. عبد الع ي  عبد املـنع  خليفـة،د -29

 .23ص 
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 ااب  احملـــــ(Favoritism ) أي تفضـــــيل جهـــــة علـــــ  أخـــــرى بغـــــري وجـــــ  حـــــ  كمـــــا يف مـــــنح املقـــــاوالت
 والعطاءات أو عقود االستئجار واالست مار.

 والوسـاطة هـ  حالـة فيستعمل بعض املوظفن الوساطة شنال من أشـناك تبـادك املصـاح.  ،الوساطة
للقيـا  ابلعمـل أو االمتنـاع عنـ  أو استجابة املوظف لرجاء أو توصية يؤدي  الغري إىل صـاح  احلاجـة 

 (11)حى اإلخالك.
 -االحنرا ات املالية  اجلنائية: -1

وتتم ل ه   امل الفات  ،ويقصد هبا امل الفات املالية واإلدارية الي تتصل بسري العمل املنوط ابملوظف
 :(12) فيما يل 

  .خمالفة القواعد واألحنا  املالية املنصوص عليها داخل املنظمة 
   االبتــ ا ( فــرض املغــار(Black Mailing  وتعــ، قيــا  املوظــف بتســ ري ســلطة وظيفتــ  لالنتفــاع مــن

األعماك املوكلة إلي  يف فرض اإلاتو  عل  بعض األشـ اص أو اسـت دا  القـو  البشـرية احلنوميـة مـن 
علــ   لغـرض احلصــوكالعمـاك واملــوظفن يف األمـور الش صــية يف غـري األعمــاك الرمسيــة امل صصـة هلــ  

املاك من األشـ اص مسـتغاًل موقعـ  الـوظيف  بتربيـرات قانونيـة أو إداريـة أو إخفـاء التعليمـات النافـ   
 (11).عل  األش اص املعنين كما حيدث يف دوائر الضريبة أو ت وير الشهاد  الدراسية أو ت وير النقود

 واك وممتلنات اإلدار  عن إتال  وتبديد األمواك العامة، ويقصد ب لك إساء  است دا  واستعماك أم
عمد أو إتاك بقصد ختريبها أو إتالفها أو انتقاصها أو تضيي  وتفويت ربح حمق  لإلدار  من ورائ هـا 

 (17)أو بقصد تعطيلها عن أداء ما خصصت ل  من مها .
   الرشو(Bribe)  وتع، حصوك الش   عل  منفعة تنون مالية يف الغالـ  لتمريـر أو تنفيـ  إعمـاك

 (16)تشري  أو أصوك املهنة.خال  ال
   اختالس املاك العا(Misappropriation)  ابست دا  الصالحيات املمنوحة للشـ   أو االحتيـاك

 (15)أو استغالك املوق  الوظيف  للتصر  أبمواك الدولة بشنل سري من غري وج  ح .
 .الت وير 
  العموالتCommission. 
   التهرب من الضرائ 
  مقابل ما .بي  املناص  العامة نظري 

                                                        
 .79ص  ،2987،دار احلنمة ن جامعة البصر صباح كر  شعبان،جرائ  استغالك النفوذ، د. -11
دراسـة منشـور  علــ  موقـ  مدونـة فقــ   ،الفســاد يف العـراق جتربـة إىل أشــار  مـ : وأسـباب  ومظــاهر  مفهومـ .. اإلداري الفسـاد -12
  http://almalafnews.com/feqhalseasa/index.php?aa=news&id22=151 ،7/9/1119االلنرتوين، بتاريخ  السياسة
حبــ  منشــور ضـمن وقــائ  املـؤمتر العلمــ  االوك هليئــة  ،الفسـاد االداري واملــا  يف العـراق ،د.مسـري عبــود وصـباح نــوري عبــاس -11

 .633ص  ،1118متو  سنة  4-5للفرت   ،الن اهة يف بغداد
 .251ص  ،1115،القاهر  ،دار النهضة العربية ،د. السيد امحد حممد مرجان -17
 .73ص  ،مصدر ساب  ،د. صباح كر  شعبان -16
 .266-267ص ص ،د. السيد امحد حممد مرجان :للم يد من التفاصيل حوك ه ا املوضوع مينن الرجوع اىل -15
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وال خيف  فان اخطـر انـواع الفسـاد هـو ذلـك النـوع املـنظ  واملـدار مـن السـلطة وان كانـت مجيـ  األنـواع 
 املتقدمة حتدث ااثرا ضار  وانعناسات سلبية عل  اجملتم .

وإمجــاال فــان القاســ  املشــرتك بــن هــ   التقســيمات هــو )وحــد  اهلــد  املتم ــل بتحقيــ  أقصــ  املنــاف  
 لوظيفة العامة وبطرق غري مشروعة(.اخلاصة من ا

 : آثار الفساد اإلداري ثانياملطلب ال
ملا كان الفسـاد االداري ظـاهر  مرضـية تصـي  اجملتمعـات أبعراضـها، فإمـا سـترتك ابلضـرور  ااثرا ضـار  
عل  كل االصـعد  )السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة(. وللوقـو  علـ  طبيعـة هـ   االاثر جـرى تقسـي  

   عل  الفروع االتية: املطل
 : سياسيةال اآلاثر الفرع اال  :

 االســــتئ ار هلــــ  يتــــيح السياســــ  النظــــا  ويف اجملتمــــ  يف املميــــ   ملــــواقعه  النفــــوذ أصــــحاب اســــتغالك إن
 يـؤدي ممـا مسـتمر  بصفة األصوك مراكمة عل  قدرهت  اىل ابإلضافة االقتصادية املناف  من األكرب ابجلان 

 يف نفوذهـا خـالك مـن تـنجح املتنفـ  ؛ الفئـة وهـ   .اجملتمـ  أفـراد وبقيـة الن بـة ه   بن الفجو  توسي  اىل
 بواسـطت  جتـ، كـ  خـدميا او صـناعيا او جتـارا احتنـارا حتمـ  او ختل  أنظمة او قوانن ابستصدار الدولة
 االجتماعيـة العلـو  يف عليـ  اصـطلح مـا مسـتوى اىل الفسـاد يصـل وقد. املستهلك حساب عل  رحبيا ريعا

 يف هــائإبقا او( الفاشــلة الدولــة) مســتوى اىل ابلدولــة يصــل وقــد ؛(أســرها) او( الدولــة اقتنــاص) والسياســية
 العمـل يقـوض وهـو البلـد واسـتقرار أمـن يف سـلباً  يـؤثر االداري الفساد انتشار ان(.  الرخو  الدولة) مستوى

 افـراد ثقـة سـي ع ع وابلتا  ومؤسساهتا الدولة مصداقية يضرب كما.العدالة واسس،والدميقراطية،املؤسسايت
 .والدولة اجملتم  املعادلة طريف مابن كبري  فجو  وخيل  هبا اجملتم 

 يـؤدي وتـ داد الفجـو  بـن األقليـة املرتفـة واألغلبيـة الفقـري  واملسـحوقة، فـان ذلـك الفسـاد يتفشـ  وحن
 العنــف اســتعماك حــد اىل احلــاك يصــل دقــ ،واملهمشــن احملــرومن قبــل مــن واســعة احتجاجــات ظهــور اىل

 (14) .السياس  االستقرار وانعدا  الفوض  انتشار األمر ال ي يع، ؛والتهميش احلرمان جهةاملو  ك لية
 -الفرع الثاين: اآلاثر االقرصادية:

هناك اتفاق عا  عل  ان التنمية والنمو االقتصادي يصيبها الضرر من جراء ممارسات الفسـاد مـن . 2
حي  اخنفاض معدك العائد االست ماري؛ اذ ان املبالغ الي يدفعها املست مر كعموالت ورشاوى عل  كلفة 

 املشروع ستجد ما يعوضها من خالك ذلك االخنفاض. 
وأضـــعا  مســـتوى اجلـــود  يف البنيـــة  كفـــاء  االســـت مار العـــا ،  وهنـــ ا ســـو  يســـاه  الفســـاد يف تـــدين

وذلك بسب  الرشاوى الي حتد مـن املـوارد امل صصـة لالسـت مار وتسـ ء توجيههـا أو ت يـد  ،التحية العامة
 (13)من كلفتها.

                                                        
حبــ  منشــور ضــمن وقــائ  املــؤمتر العلمــ  االوك  ،مظــاهر  وســبل معاجلتــ  :الفســاد االداري واملــا  ،ســعاد عبــد الفتــاح حممــد -14

 .151ص  ،1118متو  سنة  4-5للفرت   ،هليئة الن اهة يف بغداد
حبـ  منشـور ضـمن وقـائ  املـؤمتر العلمـ  االوك هليئـة الن اهـة يف  ،االاثر االقتصـادية للفسـاد االقتصـادي ،.حيى غ، النجـارد -13

 .255، ص1118متو  سنة  4-5لفرت  ل ،بغداد
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. للفساد أثر مباشر يف حج  ونوعية موارد االست مار األجنيب، فف  الوقت ال ي تسع  في  البلدان 1
الناميـــة إىل اســـتقطاب مـــوارد االســـت مار األجنـــيب ملـــا تنطـــوي عليـــ  هـــ   االســـت مارات مـــن إمنـــا ت نقـــل 
املهارات والتننلوجيـا، فقـد أثبتـت الدراسـات أن الفسـاد يضـعف هـ   التـدفقات االسـت مارية وقـد يعطلهـا 

شـرية خاصـًة فيمـا يتعلـ  مما مينن أن يسـه  يف تـدين إنتاجيـة الضـرائ  وابلتـا  تراجـ  مؤشـرات التنميـة الب
 (18)مبؤشرات التعلي  والصحة.

. يــرتبط الفســاد بــرتدي حالــة تو يــ  الــدخل وال ــرو ، مــن خــالك اســتغالك أصــحاب النفــوذ ملــواقعه  7
املمي   يف اجملتم  ويف النظا  السياس ، مما يتـيح هلـ  االسـتئ ار ابجلانـ  األكـرب مـن املنـاف  االقتصـادية الـي 

ضافة إىل قدرهت  عل  مراكمة األصوك بصفة مستمر  ممـا يـؤدي إىل توسـي  الفجـو  بـن يقدمها النظا  ابإل
ه   الن بة وبقية أفراد اجملتم  االمر ال ي سيؤدي ابلنتيجة اىل حصوك متاي  طبقـ  وفجـو  كبـري  بـن مـن 

 (19).ميلنون وبن من ال ميلنون
 االفـــــرادســــياد  حالــــة ذهنيـــــة لــــدى مــــن خـــــالك العمـــــل  أخالقيــــاتاخللــــل النبــــري الـــــ ي يصــــي   .6

واجلماعات تربر الفساد وجتد ل  من ال رائ  ما يربر استمرار ؛ األمر ال ي يقود اىل فقدان ال قة لدى الفرد 
طاملـــا ان الـــدخوك املنتســـبة عـــن املمارســـات  وتراجـــ  االهتمـــا  ابحلـــ  العـــا  أبتيـــة العمـــل الفـــردي وقيمتـــ 

دخوك املنتسـبة عـن العمـل الشـريف، ممـا يتولـد عنـ  شـعور بعـد  املبـاال  الفاسد  تفوق يف قيمتها املادية ال
 (71)واإلتاك وعد  اإلخالص واحلرص عل  املصلحة العامة. 

  اإلدارية:  ا و يةال األاثر الفرع الثالث:
 ويصـبح التنظيميـة القـرارات وقتـل القـانون تعطيـل ميلنـون املفسـدين الن اجملتم  يف هيبت  القانون يفقد
 واملـدمر  الصـرحية امل الفـات ضد التطب  واللوائح اجل اءات وان عمي  سبات يف القانون ان للعيان واضح
 االصـــل هـــ  خمالفتــ  وتصـــبح اجملتمـــ  يف القــانون هيبـــة يف ثقتـــ  يفقــد ان للفـــرد فالبـــد واجملتمــ  البلـــد ألمــن

 عـــن املســألة مــن املفســدون فيهــا يفلــت ثقافــة خلــ  علــ  الفســاد ويعمــل .االســت ناء هــو القــانون واحــرتا 
 ارتفـــاع يف فيســـه  كبـــري بشـــنل القـــانون ســـياد  فيـــ  يغفـــل نظـــا  تنـــريس علـــ  يعمـــل وكـــ لك.تصـــرفاهت 
  العقاب من اهلروب سهولة نتيجة اجلرمية معدالت

  اد  اىل وســتؤدي وتعقيــدها الروتينــة احللقــات إك ــار علــ  نو املفســد ســيعملعلــ  الصــعيد االداري، 
 أما  العائ  مب ابة تصبح أما او ،األسعار  اد  خالك من يتحملها أو املواطن ابت ا  غرضل األعماك إجراء
 الـي املؤسسـات مـوارد مـن كبـري جـ ء إبهـدار اإلداري الفسـاد يتسب  كما .السوق اىل املؤسسات دخوك
 األخــرى االيراديــة واملصــادر والنمــارك الضــرائ  مــن املتحققــة الدولــة مي انيــة لتغ يــة أساســية روافــد تشــنل
ويسه  الفساد ايضا يف تراج   .والتقد  النمو تع ي  أنشطة عل  إنفاقها من بدالً  الفساد متطلبات لتغطية

 حقـوق محايـة يف القـانون لضـعف األعمـاك يف االبتنـاراالحساس مبسـؤولية الوظيفـة العامـة وروح االبـداع و 
                                                        

 .254ص  ،ذات  املصدر -18
ـــــــــة ،حســـــــــن علـــــــــوي د.هـــــــــادي -19 ـــــــــة ،الفســـــــــاد وانعناســـــــــات  االقتصـــــــــادية واالجتماعي ـــــــــد  الصـــــــــباح البغدادي  :املوقـــــــــ  ،جري

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=34782  
حبـ  منشـور ضـمن وقـائ  املـؤمتر العلمـ   ،اسباب  وااثر  واه  اسـالي  معاجلتـ  :الفساد االداري ،ساهر عبد الناظ  مهدي -71

 .749ص  ،1118متو  سنة  4-5االوك هليئة الن اهة يف بغداد للفرت  

http://abu.edu.iq

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=34782
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 السـالح ثقافـة عـن الـدمار شـد  يف التقـل ثقافـة اإلداري الفسـاد سـيولد أخرى  حية من..الفنرية امللنية
 تغيـري عـد  عل  عموماً  املؤسسات يف املفسدين املسؤولن حرص خالك من الفساد ترسيخ ثقافة وه  اال

 منهـا امل يـد وتوليـد وتعميقهـا هبـا التمسـك علـ  سـيعملون بل،بسـببها اغتنـوا الي والقواعد واللوائح القوانن
 (72).الفاسد اإلثراء من امل يد اجل من

 دور المؤسسات الدستورية في مكافحة الفسادالمبحث الثالث: 

يتحقــ  االتفــاق يف الفقــ  الدســتوري علــ  تقســي  املؤسســات الدســتورية الرئيســة يف أي نظــا  سياســ  
السلطتن عل  ثالثة اقسا  ه  السلطة التشريعية، والسلطة التنفي ية، والسلطة القضائية. واذا كانت اتية 

االوىل من اقرتامما ابلطبقة السياسية، ومصدر القرار االسرتاتيج  يف البالد، فامما يتقدمان عل  السلطة 
ال ال ــة ابن دورتــا وقــائ  وتعقــيب فضــال عــن دورتــا الالحــ  يف معاقبــة الفاســدين، يف حــن تقبــ  الســلطة 

فسدين. ومـن هنـا جـرى تقسـي  هـ ا املبحـ  علـ  ال ال ة يف حميط التنفي  ألحنا  العدالة والقانون حب  امل
 مطلبن.

 مكافحة الفساد يف السلطة التشريعيةدور  :املطلب االول
حتتل الوسائل الرقابية منانة خاصة ىف العمل الربملاىن، نظرا ملا مت ل  من تعبري عن فنر  الرقابة الشعبية 

 هــ ا االخــري يعتــرباذ وأشــهرها سياســيا،  مــن أقــد  وظــائف الربملــان اترخييــا، وهــ  كــ لك ،علــ  احلنومــات
وك عــن متابعــة ؤ هــو املســف وســيلة حلمايــة مصــلحة الشــع ،، و ســلطة رقابــة سياســية علــ  الســلطة التنفي يــة

ويستطي  الربملان مـن خالهلـا التحقـ  . تصرفاهتا وأعماهلا وقراراهتا مراقبةو  وحماسبتها وتقيي  أعماك احلنومة
التنفي ية وأعماهلا ومدى استهدافها الصاح العا ، ومن  االحنرا ، وااللت ا  من مشروعية تصرفات السلطة 

ولنــن عمليــة رقابــة الربملــان علــ  الســلطة  .أقرهــا، حفاظــا علــ  األمــواك العامــة مــن اإلهــدار ابملي انيــة الــي
ســــلطة القــــو  السياســـية بينهمـــا، حــــى ال تنقلـــ  اىل ســــيطر ، وتصـــبح ال يفالتنفي يـــة ال تـــت  بــــدون تـــوا ن 

ينهـار مبـدأ الفصـل بـن السـلطات، الـ ى هـو أسـاس احلنومـات  وابلتـا التنفي ية خاضـعة متامـا للربملـان، 
الدميقراطيــة وشــرط االســتقرار السياســ . وهلــ ا، فــإن عمليــة الرقابــة تنــون متبادلــة ومتوا نــة بــن الســلطتن 

 (71) التشريعية والتنفي ية..
لــوائح الداخليــة جملالســها جنــد أن للربملــان دورا كبــريا ىف مواجهــة ومــن مطالعــة دســاتري الــدوك العربيــة وال

فســاد احلــاك  أو رئــيس الدولــة، علــ  األقــل مــن الناحيــة القانونيــة، بدايــة مــن طريقــة اهتامــ  ومايــة بســح  
 وىل الدولة.ؤ ال قة من  أو ع ل ، وك ا الو راء، وذلك من خالك تشريعات خاصة مبحاسبة كبار مس

ه ا الدور املقرر دستوراً للربملان ىف مواجهة خمتلف أشناك الفساد، فهناك دور النواب وابإلضافة اىل 
 وكما أييت:ىف متابعة تنفي  ه   التشريعات، ومنافحة إفسادها، 

                                                        
حب  منشـور ضـمن وقـائ   ،رؤية حتليلية حلالة العراق :واجملتم . التداعيات االجتماعية للفساد االداري واملا  عل  الدولة د -72

 .641، ص 1118متو  سنة  4-5رت  املؤمتر العلم  االوك هليئة الن اهة يف بغداد للف
 أدوات الرقابة الربملانية ىف النظ  السياسية  ،.حممد حسنأ.د -71
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 السؤا الفرع اال  : 
هــو حــ  ش صــ  لعضـــو الربملــان يوجهــ  اىل احـــد اعضــاء الــو ار  بقصــد االستيضـــاح منــ  عــن قضـــية 

فقــط وملــر  واحــد  ان يعقــ  علــ  جــواب الــو ير ولــ  ايضــا ان يطلــ  الغــاء الســؤاك قبــل معينــة. وللســائل 
هتد  األسـئلة كمـا جـاء ىف اللـوائح  (77)االجابة عن  وليس العضاء الربملان االخرين التدخل يف املوضوع.

وهـــ   الداخليــة لعــدد مــن الدســاتري العربيــة إىل اســتفها  عضـــو الربملــان عمــا جيهــل أو التحقــ  مــن واقعــة.
كد ح  موج  السؤاك ىف االطالع عل  مشاري  السلطة التنفي ية وتسمح ل  ابلتوسـ  ىف مناقشـة ؤ توسيلة 

 .ه   املشاري 
وتســمح أنظمــة داخليــة لــبعض الربملــا ت العربيــة لصــاح  الســؤاك ابلتعليــ  علــ  جــواب احلنومــة مــر  

ا م يقتنــ  جبــواب احلنومــة م ــل دولــة واحــد ، إال أن الــبعض منهــا يســمح لــ  ابلتــدخل مــر  اثنيــة شــفهيا إذ
ى م و اإلمارات العربية املتحد ، أو أن يتقد  بسؤاك خط  إذا اعتـرب أن جـواب احلنومـة علـ  سـؤال  الشـف

كمـا جتيـ  االنظمـة الداخليـة لـبعض الربملـا ت العربيـة للنـواب توجيـ  اسـئلة شـفاهية او خطيـة ينن مرضيا.  
شـفوا امنـن للـو ير ان جييـ  عليـ  فـورا ولـ  ايضـا ان يطلـ  اتجيـل االجابـة اىل الو راء، فاذا كان السـؤاك 

 (76)اىل اجللسة التالية او يطل  توجي  السؤاك منتواب.
ويعترب السؤاك من أك ر وسائل الرقابة الى ميارسها األعضاء، وذلـك مـن  حيتـن، األوىل هـ  الن افـة 

لتــاىل الــو راء الــ ين توجــ  إلــيه ، وال انيــة التنــوع احلــ   العدديــة والتنــوع النبــري ىف موضــوعات األســئلة واب
ملقــدم  كــل منهمــا، ســواء بــن حــ ب احلنومــة أو املعارضــة واملســتقلن، بــل إنــ  يالحــظ أن أعضــاء حــ ب 
احلنومة أك ر ميال لألسئلة مقارنة بغريها من الوسائل م ل تقص  احلقائ  واالسـتطالع واملواجهـة، فضـال 

ت تقريبا، عل  خال  الوضـ  متامـا ابلنسـبة ألعضـاء املعارضـة واملسـتقلن، وهـو مـا عن غياب االستجوااب
يرم  ىف أحد داللت  لظاهر  االلت ا  احل   الـى متنـ  مـن توجيـ  اهتـا  لـو ير ىف حنومـة احلـ ب احلـاك ، وقـد 

 (75)رف  احلرج عن األعضاء يفال ى يساعد  اإللنرتوينمينن التغل  عل  ه ا من خالك التصويت 
عـــن قاعـــد  أتكيـــد دور الربملـــان يف مراقبـــة اعمـــاك  1115 وم خيـــرج الدســـتور العراقـــ  النافـــ  منـــ  ســـنة

( جتسيداً ملبـدأ املشـروعية، وذلـك مـن خـالك 42املاد  )السلطة التنفي ية وف  ما جاء يف الفقر  ال انية من 
مــن اجــا   احلــ  لعضــو جملــس  يف الف قــر  الســابعة مــن املــاد  نفســها ءعــد  كــان مــن ايســرها مــا جــاوســائل 

النواب بتوجي  االسئلة يف أي موضوع اىل رئيس جملـس الـو راء والـو راء شـريطة ان يـدخل ذلـك السـؤاك يف 
 (74)اختصاص ، وقد حصر الدستور ح  التعقي  عل  االجابة للسائل وحد .

  لب اإلحا ةالفرع الثاين: 
مـاً أبمـر قـد جتهلـ  أو يطلـ  منهـا إحاطتـ  طل  اإلحاطة معنا  أن العضو يطلـ  إحاطـة احلنومـة عل

علمــا أبمــر جيهلــ . ولــ ا فهــ   الوســيلة مب ابــة مبــادر  مــن العضــو ذاتــ  لنشــف مــواطن اخللــل والفســاد أينمــا  
                                                        

 .32، ص 2991 ،القاهر  ،العاتك لصناعة النت  ،ةاالنظمة السياسي ،د. عل  غال  العاين صاح جواد الناظ  و د. -77
 .138ص  ،1115 ،االسنندرية ،دار اجلامعة اجلديد  ،النظ  السياسية ،ع مان حممد د.حسن -76
 28 يف بريوت للربملانين العاملية للمنظمة العري الفرع أتسيس مؤمتر ،الفساد حماربة يف العربية اجملالس دور ،،لصاويا عل .د -75
 71-19ص ص  ،1116 ال اين تشرين/  نوفمرب

 .1115( من دستور مجهورية العراق لسنة 42) املاد  -74
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كـــان. وتضـــف  طلبـــات اإلحاطـــة قـــدراً مـــن الفاعليـــة علـــ  الوظيفـــة الرقابيـــة ملواجهـــة قضـــاا الفســـاد، فهـــ  
مــ  نــبض الشــارع، فقضــاا الفســاد مــن القضــاا الســاخنة الــى تتطلــ  تعنــس ىف واقــ  األمــر جتــاوابً فــوراً 

 .تصدى سري  من قبل األعضاء، ول ا فه   األدا  حتتل موقعاً متمي اً بن آليات الرقابة الربملانية
وقد ينون طل  اإلحاطة جمرد جس نبض احلنومة للتجاوب م  العضو ال ى وض  يد  عل  قضـية 

ار املـــاك العـــا  ىف أحــد املشـــروعات لضـــعف الرقابــة مـــ ال، وابلتـــاىل يســـتطي  مــن قضـــاا الفســـاد، م ــل إهـــد
العضو من خالك ه   الوسيلة إدراك مدى حتمس احلنومة ىف مناقشة هـ ا املوضـوع وبيـان أسـباب  ووضـ  

 .احللوك هل   التجاو ات
هتـا  مـ ال، إال أمـا وعل  الرغ  من أن طلبات اإلحاطـة مـن الوسـائل الـى ال ينـت  عنهـا أثـراً قـواً، كاال

تعد مب ابة الرتمومرت ال ى يقيس ب  العضو درجة حتمس احلنومة للتجـاوب مـ  املوضـوع حمـل النقـاش، بـل 
أن العضو من خالك ه   الوسيلة البسيطة قد يستعملها ب كاء الكتشا  حقيقة األمر وذلك من خالك 

 (73) .  يتعدا رد احلنومة، وما إذا كان املوضوع يقف عند ما أاثر  العضو أ
ويف العــراق ظهــر هــ ا الشــنل مــن الرقابــة عــرب اقــرار اليــة طــرح موضــوع عــا  للمناقشــة مــن قبــل مخســة 
وعشرين  ئباً مقـدماً اىل رئـيس جملـس النـواب الستيضـاح سياسـة واداء جملـس الـو راء او احـدى الـو ارات، 

 (42الفقر  )السابعة / ب من املاد  عل  ان يرتك لالخريين حتديد موعد احلضور للمناقشة وف  ما اقرت  
 سريوابالاالفرع لثالث: 

يعــد االســتجواب اعــ  وامشــل مــن الســؤاك وحيمــل بــن ثنــاا  اهتامــا ابلتقصــري، لــ ا فــان املناقشــة حــوك 
االســتجواب التقتصــر علــ  املســتجوب وامنـــا حيــ  جلميــ  اعضــاء اجمللـــس االشــرتاك يف املناقشــة بعــد مســـاع 

 سياسة حوك تربير عل  للحصوك الربملانيون إليها يلجأ أدا  للمحاسبة االستجواب مي ل(78)جواب الو ير. 
 العمليـة هـ   عن ينت  وقد. احلنومة أعضاء كافة من البلدان، بعض يف أو، احلنومة يف عضو من معينة
 يلـ  أن أيضـاً  املمنـن ومـن. املطروحـة املسألة ضد أو م  تصويت أو احملدد ، السياسة حوك موس  نقاش

وك ؤ ذلك ألما تتضمن تقييمـا للعمـل والنشـاط وتقـرر مـدى مـوض املسـ ،اللو  بتوجي  اقرتاحاً  االستجواب
 (79).يؤكد علو سلطة الربملان ىف مواجهة احلنومة عن أعماك وظيفت ، واالستجواب هب ا املعى احملاسىب

حيــ   (واألردن النويــت مصــر، ولبنــان،)االســتجواب بشــروط وآليــات، ففــ  بعــض الــدوك م ــل ويقيــد 
ــــة الربملــــانألى عضــــو مــــن أعضــــاء  ، تقــــدمي اســــتجواب إىل احلنومــــة. وحتــــدد الدســــاتري واألنظمــــة الداخلي

للربملا ت العربية مهلة قصري  عاد  بن اتريخ تقدمي طل  االستجواب أو سح  ال قة، وبن اتريخ انعقاد 
اجلمهورية اللبنانيـة، أو أمـا مضـطر  إىل  وتعترب احلنومة مستقيلة م ل .جلسة مناقشة االستجواب أو ال قة

االستقالة م ل اململنة األردنية اهلامشية إذا انتهت مناقشة االستجواب إىل املوافقة عل  اقرتاح سح  ال قة 
. وقـد اشـرتطت بعـض التشـريعات ان تسح  ال قة منـ  أيضـا ال يمن احلنومة، وه ا ينطب  عل  الو ير 
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قابل ينون جواب احلنومة منتواب ايضا م اك ذلك النظا  الداخل  جمللس ينون االستجواب كتابيا، وابمل
  (61)( من .37-31النواب اللبناين يف املادتن )

ــــد عــــدد االســــتجواابت وتنوعهــــا أابحــــت بعــــض اللــــوائح الداخليــــة ضــــ  املتشــــاب  منهــــا ىف لونظــــرا  ت اي
يــة االسـتجواابت، تقــرر ىف بعــض اسـتجواب واحــد كمـا احلــاك ىف مجهوريــة مصـر العربيــة. وأتكيـدا علــ  أت

جلسات عمـل عاديـة كمـا جـاء، علـ  سـبيل امل ـاك،  6البلدان العربية ختصي  جلسة استجواب بعد كل 
 .ىف النظا  الداخل  جمللس النواب األردىن، وقد ادخل ه ا التقليد مؤخرا ىف جملس النواب اللبناىن

احلنومـة ىف أمـور  كوسـيلة ملناقشـة ورمبـا مراقبـة ىف الواق  ميارس االسـتجواب ىف معظـ  الـدوك العربيـة،و 
يراها مقد  االستجواب مشوبة ابخللـل، ولننـ  ال حيمـل ىف جـوهر  مطلـ  توقيـ  العقـاب، بقـدر مـا يرمـ  

 .(62)اىل التنبي  اىل اختالك، إن ثبت ومت اإلقرار ب ، يستوج  التصحيح
العضــاء الربملــان وبعــد موافقــة مخســة وقــد ســار دســتور العــراق علــ  خطــ  الــنظ  الربملانيــة حــن ااتح 

وعشرين منه  ح  توجي  استجواب اىل رئيس جملس الو راء او الو راء حملاسبته  يف الشؤون الي تدخل يف 
 (61)اختصاصه .

 (جلان ت صى احل ائق )الرح يق ال ملاىن الفرع الرابع:
مينـن الوقـو  علـ  حقيقـة مـا ي ـار تعترب جلان تقص  احلقائ  آلية من آليات الرقابـة الـى عـن طريقهـا 

مـــن موضـــوعات ومشـــاكل ماليـــة وإداريـــة، أو بيـــان مـــواطن الفســـاد ىف نشـــاط إحـــدى املصـــاح العامـــة، أو 
وحـــدات اإلدار  احملليـــة، أو أى جهـــا  تنفيـــ ى أو إدارى أو أى مشـــروع مـــن املشـــروعات العامـــة الـــى قـــد 

 أو ؤقتــةصــور  اللجــان امل برملانيــة لجــانهــ   الوأتخـ   (67)تنـون عرضــ  ألعمــاك فســاد أو اخــرتاق القــانون.
 املعلومات إىل الوصوك بقدر  حتظ ، و عامة أتية ذات حمدد  مواضي  حوك دقيقة بتحقيقات للقيا  جلان
 القســ ، أداء مــ  بشــهاداهت  لــإلدالء الشــهود اســتدعاء صــالحياهتا تتضــمن اذ ،األخــرى اللجــان مــن أك ــر

  ارات وتنظي  ابألحباث، ابلقيا  األمر جان  إىل مستندات، أخ  أو وطل  اآلخر، م  شاهد ومواجهة
ــــد وال. الصــــالحيات مــــن وغريهــــا ميدانيــــة ــــدوك بعــــض أن إىل اإلشــــار  مــــن ب  اللجــــان هــــ   تعطــــ  قــــد ال

 مـــن التحقيـــ  جلـــان وتعتـــرب. قضـــائية بتحقيقـــات يقـــو  الـــ ي القاضـــ  هبـــا حيظـــ  الـــي عينهـــا الصـــالحيات
 وسوء كالفساد كربى قضاا يف للتحقي  تست د  وقد العام، حوك الربملا ت يف الشائعة الرقابية األدوات
 (66).السلطة است دا 

وعلــ  العضــو الــ ى يلجــأ اىل تفعيــل آليــة جلــان تقصــ  احلقــائ ، أن أيخــ  ىف اعتبــار  التأكيــد واملنــادا  
هة، وأن يطال  دومـاً أبن حبيادية تشنيل اللجنة، حي  أن  من النادر أن تراق  احلنومة ذاهتا حبيد  ون ا
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ينـون تشــنيل اللجنــة ابع ــاً علــ  كشــف كافــة جوانــ  املوضــوع. كــ لك علــ  العضــو أن يفنــد مــدى دقــة 
 .تقرير اللجنة، وهل رصدت السلبيات فقط أ  وضعت خطة لإلصالح وعالج الفساد

اك ـر احلـاالت بنـاء علـ  اقـرتاح مـن عـدد مـن النـواب،  وتشنل جلنـة تقصـ  احلقـائ  كمـا هـو األمـر يف
وبقـرار مــن اجمللـس أو ابقــرتاح مــن أحـد جلانــ ، أو مببـادر  ملنيــة م ــل اململنـة املغربيــة. وتعمـل اللجنــة علــ  

جتمي  احلقائ  عرب  ارات ميدانية وحتقيقات تشمل األفراد واملؤسسات ومراجعة بيا ت  يبلو  غايتها، أ
تشــنيل اللجــان عــاد  الت صــ  ومت يــل األحــ اب املعارضــة والنــواب املســتقلن.  ويراعــ  يفوواثئــ  رمسيــة. 

 .ضوئ  وتنته  جلان تقص  احلقائ  إىل وض  تقرير يناقش  اجمللس الختاذ املوقف املناس  يف
متنن اللجان الربملانية من االضـطالع ابملهمـات املنلفـة هبـا يتطلـ  إفسـاح اجملـاك هلـا لنـ  تعمـل  ن  إ

اذ ان للجنة سـلطة   .حبرية ولن  حتصل عل  معلومات كافية، ه ا فضال عن توفري بعض احلاجات املادية
إال انــ  مبقــدار أتيــة كاملــة يف اســتدعاء املــوظفن والبحــ  يف امللفــات واملســتندات للوصــوك اىل احلقيقــة، 

ا قـد تصـطد  بصـعوابت  شـئة اللجان ىف معيار العمل الربملاىن، وكوسيلة من وسائل مراقبة احلنومـة، فإمـ
عــن رغبــة أصــحاب القــرار ىف الدولـــة ىف احلــد مــن نشــاط اللجــان، وابلتـــاىل مــن حيويــة اجمللــس ومـــن دور  

وبعد انتهاء اعماك اللجان تقو  بعرض تقريرها عل  الربملان بنامل هيئتـ  الختـاذ القـرار الـ ي يـرا   الرقا .
 (65)يف ضوء التقرير املعروض واملناقشات.

حققــت بعــض الربملــا ت العربيــة خطــوات مهمــة، عنــدما قامــت بتشــنيل جلــان حتقيــ  ىف قضــاا د وقــ
للنظر ىف قضـاا فسـاد أهتـ  هبـا  2991حساسة ودقيقة. فف  األردن شنل اجمللس جلنة خاصة ىف صيف 

ن العاديـة إضافة إىل نشاط جلان تقص  احلقائ  وأعماهلا، فإن التقارير الى تتقـد  هبـا اللجـا؛و راء سابقون
تســاه  أيضــا ىف تع يــ  دور الربملــا ت الرقــا  ىف بعــض الــدوك العربيــة، وىف قضــاا حساســة أيضــا م ــل دور 

تبــى جملــس األمــة النــويى تقريــر جلنــة  2997املؤسســات األمنيــة وعالقتهــا ابملــواطنن. ففــ  صــيف عــا  
الدولــة بســب  جتاو اهتــا ىف بعــض  الــدفاع عــن حقــوق اإلنســان الربملانيــة الــ ى تضــمن انتقــادا ألجهــ   أمــن

 .(64)احلاالت
يف ممارست  ل   الدائمة األدوات الرئيسةوال مينن جمانبة الراي ال ي وجد يف جلان جملس النواب العراق  

الختصاصــات  التشــريعية والرقابيــة والتوجيهيــة وأعمالــ  مجيعــاً الــي ميارســها علــ  نشــاط خمتلــف أجهــ   اهليئــة 
، بداللـــة الـــدور النبـــري الـــ ي تضـــطل  بـــ  والســـيما يف اجلانـــ  يف اجملـــاالت امل تلفـــة التنفي يـــة ومؤسســـاهتا

 املتم ل بـ: الرقاي
متابعــة تنفيــ  السياســة العامــة للدولــة واخلطــة العامــة للتنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة املقــرّ  مــن قبــل  -2

 اجمللس.
ــــة العامــــة للدولــــة وموا نــــة الوحــــ -1 دات االقتصــــادية واملــــوا  ت املســــتقلة متابعــــة تنفيــــ  مــــا ورد يف املوا ن

وامللحقة، وبياما املا  والرب م  االست ماري لنل سنة مالية ومتابعة تقدمي احلساب اخلتام  للموا نة 
 يف موعد  احملدد.
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متابعــة تنفيــ  احلنومــة ملــا ورد يف بر جمهــا العــا  املقــّد  إىل جملــس النــواب وتعقيــ  اجمللــس عليــ  ومــا  -7
 اء اجمللس.الت مت ب  إ  

متابعــة قيــا  احلنومــة بنشــر القــوانن والتعليمــات يف اجلريــد  الرمسيــة، وإذاعتهــا عــرب وســائل اإلعــال ،  -6
 والتأكد من قيا  احلنومة بنشر وتعمي  الوع  القانوين بن املواطنن.

مـن إصـدار متابعة احلنومة وأجه هتا امل تلفة للتحق  مـن االلتـ ا  بتنفيـ  القـوانن والقـرارات والتأكـد  -5
 التعليمات وعد  تعارضها م  نصوص القوانن اخلاصة هبا.

 تقص  احلقائ  للوقو  عل  أّي وقائ  أو تصرفات خمالفة للدستور والقوانن الناف  . -4
 متابعة احلنومة لتنفي  توجيهات اجمللس وتوصيات  بشأن اجملاالت امل تلفة. -3
 تطلبها اللجان من أجه   السـلطة التنفي يـة مبناسـبة دراسة املعلومات والبيا ت والواثئ  وحتليلها الي -8

دراســتها ألي مشــروع قــانون أو اتفاقيــة أو أي موضــوع مــن املواضــي  الــي ُتنّلــف بدراســتها مــن قبــل 
اجمللــــس أو هيئــــة الرائســــة، أو يقــــ  مــــن ضــــمن اختصاصــــاهتا، وإن احلــــ  املــــ كور ُيســــتمد مــــن احلــــ  

 رقابة عل  أعماك السلطة التنفي ية.الدستوري للربملان وجلان  يف ممارسة ال
 املطلب الثاني: دور السلطة التنفيذية يف مكافحة الفساد اإلداري

حتولت قضية الفساد يف الدوك النامية من جمرد قضية حتظ  ابهتما  احلنومات احمللية إىل قضية حتظ  
ه   القضية تشغل حي اً مهماً ابهتما  الدوائر السياسية واحلنومية واهليئات واملؤسسات الدولية، وأخ ت 

نظـراً ملـا يرتتـ  علـ  تفشـ  هـ   الظـاهر  مـن  يف سل  األولوات احلنومية ويف برام  األحـ اب السياسـية،
 . آاثر سلبية ابلغة الضرر ابجملتم  كنل

وقــد وجــدت احلنومــات واملؤسســات واهليئــات االجتماعيــة احملليــة واملنظمــات واملؤسســات الدوليــة أن 
إراد  سياســــية  الظــــاهر  والقضـــاء عليهـــا أو حماصــــرهتا علـــ  األقـــل ال مينــــن أن حيـــدث بـــدونعـــالج هـــ   

  يـرتك، تنطلـ  ابتـداء مـن قاعـد  المتعـدد  اجلوانـ  إبسـرتاتيجية فاعلـة تعتمدها السلطة السياسـية مشـفوعة
والتشريعات الي  وض  األنظمة الرقابية والقوانن اعتماد مبدأ الشفافية يف العمل واإلدار ، إىل جان  عل 

وبرتكيــ  الضــوء علــ  مفاصــل هــ   اإلســرتاتيجية احلنوميــة، تتضــح اجلوانــ  حتــارب الفســاد جبميــ  أنواعــ . 
 اآلتية:

  (46)الشفا يةاعرماد مبدأ  الفرع اال  :
ظــاهر  تقاســ  املعلومــات والتصــر  بطريقــة منشــوفة، وهــ   ثالشــفافية مبفهومهــا البســيط عبــار  عــن:

ث  :أبمـا الشـفافية املتحـد  األمـ  هيئـة وتعـر  (68)ث. تض  سلسلة واسعة من املعلومات يف متناوك اجلمي 
                                                        

 لـ  ومـا الشـفافية مصـطلح ينـن فلـ  جدا، حدي ا العربية اللغة دخلت الي املصطلحات او املفاهي  من الشفافية مفهو  يعد -63
 اوث الدوليـة الشـفافيةث منظمـة أتسـيس مـ  حـدي ا إال قريـ ، وقت حى العربية األدبيات يف متداوال او معروفا حدي ة لغوية دالالت من

 مــ ( Peter Eigen) االملـاين أسـس عنـدما ،املاضـ  القـرن تسـعينيات بدايـة عنـد( Transparency International: )ب مـايعر 
 مـن ابلن ـري ملمـا اجيـن السـيد كـان ال ي واملا  االداري الفساد حماربة اىل هتد  الي املنظمة ه   خمتلفة دوك مخس من آخرين تسعة

 ختـ  او بعينهـا مجاعـة هتـ  الـي او العامـة القضـاا طـرح اىل تـدعو الشفافية فان هنا ومن .الدو  البنك يف عمل  طبيعة حبن  تفاصيلها
 يف حيـدث مـا إدراك اىل يـؤدي الـ ي األمر بشأما، املعلومات وتداوك حوهلا الرأي وتبادك ،احلر للنقاش العا  الرأي عل  بنامل  اجملتم 
 . افضل مساءلة حتقي  عل  ذلك ويساعد مبوضوعية، العا  اجملاك

http://abu.edu.iq
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 تســــمح منفتحــــة بطريقــــة والعمــــل املعلومــــات تــــوفري أي، مفاهيمهــــا أبوســــ  معرفــــة املعلومــــات تــــدف  حريــــة
، املناســبة القــرارات واختــاذ مصــاحله  علــ  للحفــا  الضــرورية املعلومــات علــ  ابحلصــوك الشــأن ألصــحاب
 (69).أدا  هامة جدا حملاربة الفساد اإلداري ابحملصلة ه ف ث.األخطاء واكتشا 

ومتتلك األنظمة ذات الشفافية إجـراءات واضـحة لنيفيـة صـن  القـرار علـ  الصـعيد العـا ، كمـا متتلـك 
تضــ  سلســلة واســعة العمليــات واملؤسســات ، فصــلحة واملســؤولنقنــوات اتصــاك مفتوحــة بــن أصــحاب امل

وتــوفر هلــ  معلومــات كافيــة تســاعده  علــ  فهمهــا  يف متنــاوك اجلمهــور، واملعلومــات املرتبطــة هبــ   املصــاح
ومراقبتهــــا. وت يــــد ســــهولة الوصــــوك اىل املعلومــــات درجــــة الشــــفافية. ولنــــ  تنــــون املؤسســــات املســــتجيبة 

ه  منصـــفة، عليهــا أن تنـــون شــفافة وأن تعمـــل وفقــا لســـياد  القــانون. فإصـــالح حلاجــات النـــاس وملشــاغل
 (51).مؤسسات الدولة وجعلها أك ر كفاء  ومساءلة وشفافية ركن أساس  من أركان احلن  الصاح

، وهــــ  تنطــــوي علــــ  ونســــت ل  ممــــا ســــب  أن الشــــفافية هــــ  نقــــيض الغمــــوض أو الســــرية يف العمــــل
جراءات وصحة مصـداقية عـرض املعلومـات والبيـا ت اخلاصـة ابلوحـدات يتعل  األوك بوضوح اإل ،جانبن

 (واملؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية اخلاصة والعامة ووضـوح العالقـات فيمـا بينهـا مـن حيـ 
والتنفيــ  للوصــوك للغــاات واألهــدا  املعلنــة مســبقاً، يف حــن يتعلــ  اجلانـــ   –والتمويــل  –الت طــيط )

ة ذوي العالقـــــة مــــن اخلـــــدمات الـــــي يقـــــدمها اجلانــــ  األوك وحقهـــــ  يف احلصـــــوك والوصـــــوك ال ــــاين بعالقـــــ
 (.للمعلومات الصحيحة واحلقيقة يف الوقت املناس 

  الفرع الثاين: الرقابة  املساءلة
)عملية متارسها هيئة الرقابة عل  تصرفات أجه   السلطة التنفي ية ابألمواك العامة من  يقصد ابلرقابة:

خـــالك التـــدقي  والفحـــ  واملراجعـــة واملتابعـــة والبحـــوث التقومييـــة لضـــمان صـــحة هـــ   التصـــرفات وحتســـن  
قة م  األهـدا  كفاءهتا سواء يف جماك است دا  القوى البشرية أو املوارد املادية ومطابقة االجنا ات املتحق

 (52)اجملتمعة املرسومة أو املرغوبة ومبا يؤدي إىل صيانة ه   األمواك(.
عــن كومــا نشــاط تقييمــ  يهــد  إىل التأكيــد مــن ومــن التعريــف أعــال  مينــن القــوك إن الرقابــة الختــرج 

فاً، وعـد  مشروعية وسالمة التصرفات املالية ابلدولة، واست دا  األمواك بطري  حتقـ  الغـاات احملـدد  سـل
إســـاء  اســـتعماك هـــ   األمـــواك والتقيـــد ابلقـــوانن والـــنظ  النافـــ  ، شـــريطة أن تنـــون هيئـــة الرقابـــة مســـتقلة 
لتـــتمنن مـــن تنـــوين رأي حمايـــد ون يـــ . وعلـــ  ذلـــك يعتـــرب مفهـــو  الرقابـــة ذات عموميـــة ومشـــوك حبيـــ  أن 

تســاه  مجيعهــا لتعطــ  وحــد  كليــة التــدقي  أبنواعــ  امل تلفــة جــ ء مــن هــ   العمليــة ورقابــة األداء كــ لك، و 
وهــ  الرقابــة الشــاملة لتهــد  يف النهايــة إىل حتســن وإصــالح االقتصــاد القــوم  مــن خــالك خــط األمــواك 

  العامة.

                                                                                                                                            
68- www.almorabbi.com/vb/f-89/9068/  
69- www.startimes.com/f.aspx?t=24371522  
 29، بتــاريخ 1923مهــدي  ايــر جاســ ، الشــفافية ودورهــا يف احلــد مــن الفســاد، مقــاك منشــور يف صــحيفة املــؤمتر، العــدد  -51

/1/1126   
  /http://zaiou.weebly.com للرقابة العليا األجه   دور و املساءلة و الشفافية مفهو  -52

http://abu.edu.iq

http://www.almorabbi.com/vb/f-89/9068/
http://www.startimes.com/f.aspx?t=24371522
http://zaiou.weebly.com/
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وهــ ا يعــ، أن تطــورات . ر القطــاع العــا و لقــد تطــورت الرقابــة كنتيجــة حتميــة التســاع دور الدولــة، ود
ي قامــت بــ  الدولــة إذ أمــا ضــمان صــحة املســار املــا  الرقابــة مــن حيــ  األصــل الحقــة علــ  الــدور الــ 

واالقتصــادي، واألصــل كــ لك أن الدولــة تــدير مواردهــا وأمواهلــا وأعماهلــا وبراجمهــا بغــض النظــر عــن وجــود 
رقابـــة أو مســـاءلة ألمـــا وجـــدت لتقـــدمي خدمـــة ســـتظهر حمسوســـة علـــ  أرض الواقـــ  مـــن خـــالك مشـــاريعها 

أدت الدولة دورها أ  ال، وهو املعى األوك مبساءلة الدولة عن ذلك،  وتصرفاهتا، وسيحن  اجلمهور ما إذا
 .(51)م  مالحظة وجود فوارق نتيجة ظرو  متعدد  يف مدى فعالية أو عد  فاعلية ه   املساءلة

ومعى ذلك أن املساءلة موجود  سواء وجـدت الرقابـة أ  ال توجـد، إال أن الـربط بـن املسـاءلة والرقابـة 
فاعلية عل  مضمون املساءلة من خالك الرقابة وحى يصـبح املسـؤولن عرضـة لالسـتجواب جاء إلضفاء ال

 .بشأن قيامه  ابملسؤوليات امل ولة هل 
 املســتوى علــ  املســاءلة كانــت ســواء الدميقراطيــة قــي  مــن عظمــ  قيمــة املســاءلة تعــدويف هــ ا الســياق 

: بـر م  األمـ  املتحـد  اإلمنـائ  علـ  امـا عرفهـاة. وقـد للمؤسس الداخل  املستوى عل  او للمجتم  العا 
الطل  مـن املسـؤولن تقـدمي التوضـيحات الال مـة ألصـحاب املصـلحة حـوك كيفيـة اسـت دا  صـالحياهت  ث

وتعريـــف واجبـــاهت  واألخـــ  ابالنتقـــادات الـــي توجـــ  هلـــ  وتلبيـــة املتطلبـــات املطلوبـــة مـــنه  وقبـــوك )بعـــض( 
آليـة سياسـية مهمـة  فه  من هـ ا املنطلـ (57). ثأو عن اخلداع والغش املسؤولية عن الفشل وعد  النفاء 

احلنومـــات الرشـــيد  حملاســـبة املســـؤولن علـــ  أعمـــاهل  وفحـــ  وتـــدقي  قـــراراهت  وااتحـــة الفرصـــة  تنتهجهـــا
أمامه  إليضاح ايـة نقـاط غامضـة أو هتـ  توجـ  إلـيه  سـواء كـانوا منت بـن أو معينـن، وينطبـ  األمـر ذاتـ  

 هبـد  هبا املنوطة للواجبات ممارساهتا طبيعة عن حساب بتقدمي، فه  مل مة أيضا ات العامةعل  املؤسس
منافحــة الفســاد  آليــاتمهمــة مــن  آليــةاملســاءلة وهلــ ا الســب  تعــد  .املؤسســات هــ   وفعاليــة كفــاء  رفــ 

مــن خــالك احملاســبة الــي  األداءاملؤسســات وتقــومي هــ ا  ألداءمعيــار ضــابط وهــ  يف الوقــت عينــ  ، اإلداري
اجلهــات امل تصــة ملنافحــة الفســاد كهيئــة الن اهــة  أوالقضــائية  أوختضــ  هلــا علــ  يــد الســلطات التشــريعية 

 .م ال

 الخاتمة 

  اوال: النتائج
ممــا تقــد  يتضــح أن مظــاهر الفســاد بشــنل عــا  والفســاد اإلداري بشــنل خــاص تتنــوع بتنــوع مظــاهر 

 املنحرفة وميل  الدائ  لتغلي  مصلحت  اخلاصة عل  مصلحة اجملتم .النشاط اإلنساين ون عات  
ومــ  تعــدد مظــاهر الفســاد اإلداري تــ داد خمــاطر  وتتعقــد معــ  ســبل املواجهــة خاصــة إذا مــا علمنــا أن 

مـــن الفســـاد يرافقهـــا يف العـــاد  تـــداخل ومتـــرس يف أســـالي  التحايـــل علـــ  القـــانون  األمنـــاطالتنـــوع يف تلـــك 
 .فضال عن تنام  شبنة العالقات املافيوية بن تلك احلفنة الفاسد  من املوظفن فية،والضوابط الوظي

                                                        
 مفهو  املساءلة ودور االجه   العليا ،اعداد جها  املراجعة املالية -51
  http://www.shaffaflibya.com/index.phpللرقابة، 

 ،(الشفافية واملساءلة)بر م  ادار  احلن  يف الدوك العربية  -57
 ftp://pogar.org /LocalUser/pogar/arabic/themes/transparency.html  

http://abu.edu.iq
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علـــ  الـــرغ  مـــن شـــيوع  غــري الفســـاد بنظـــا  سياســـ  دون  إحلـــاقيف شــ   اإلنصـــا والواقــ  لـــيس مـــن 
مرتعــاً خصــباً لالحنرافـــات  املقــرتن ابلنظــا  االشـــرتاك  ينــون يف اغلــ  االحيـــان االعتقــاد أن القطــاع العـــا 

اإلداريـــــة والســـــرقات املاليـــــة، ألن احلـــــاف  الفـــــردي غائـــــ  واملصـــــلحة الش صـــــية للقـــــائمن علـــــ  النشـــــاط 
االقتصادي غري متوفر . فينون التعويض دائماً هو ذلك النمط من توظيف العا  لصاح اخلاص مـن أجـل 

ادر عل  تعـويض أهدا  ال عالقة هلا أبن تربح الشركات أو ختسر ما دامت الدولة ه  املالك الوحيد الق
لمعنين ابلشأن االقتصادي من حي  عالقت  ابلنظا  السياس ، أن لاتضح  ؛ اذاخلسائر وتغطية السرقات

ظـــل االقتصـــاد احلـــر ومـــ   ك ـــريا نوعيـــة النظـــا  السياســـ  القـــائ ؛ فحـــى يفتتجـــاو    الفســـاد االداري مســـألة
ت مــ  اخــتال  نســبت  وأتثــري  بــن شــبح الفســاد مهيمنــا علــ  هــ   القطاعــا يبقــ  إعمــاك قــوانن الســوق،

. لــ لك ظهــرت مفــردات تبعــا للظــرو  الســائد  ورمبــا بــن قطــاع وآخــر داخــل الدولــة الواحــد نظــا  واخــر 
جديد  م ل )حوكمـة الشـركات( والـى تعـى م يـداً مـن التـدخل واإلشـرا  مـن جانـ  املسـاتن ومجعيـاهت  

 العمومية عل  جمالس اإلدار  وأجه هتا التنفي ية.
 ثانيا: التوصيات

مـن بناء دولـة القـانون واملؤسسـات واالجهـا  علـ  التوجهـات الش صـية واحل بيـة يف ادار  مؤسسـات  .2
 .القرار اختاذيف  والدميقراطيةية و القرار و إتباع الطرق الشور  اختاذخالك تغيري طرق 

ســـدين النبـــار قبـــل املســـاوا  امـــا  القـــانون وحماســـبة املفو  تنـــافؤ الفـــرص وتنـــريس العدالـــة مبـــدأ تع يـــ  .1
 .الصغار وعد  منح حصانة مل ل هؤالء عل  حساب اجملتم 

 أجنـا  مهـل وحتديـد، حلقاتـ  وترشـي  العمـل وسـائل تبسـيط م  األداء يف الشفافية معيار عل  الرتكي  .7
 واألداء والرتقية التعين عند والعدالة والنفاء  الن اهة معايري اعتماد املعامالت

 والنفــاء  الن اهــة أتهــا مــن ضــوابط وفــ  اإلداريــة القيــادات الختيــار الدوريــة االنت ــاابت آليــة اعتمــاد .6
 نتـــــائ  ن اهـــــة لضـــــمان وحمايـــــد  شـــــفافة بصـــــور  تشـــــنل جلـــــان إشـــــرا  وحتـــــت، واإلخـــــالص واخلـــــرب 

 .االنت اابت
 االختبـــارات مـــن لسلســـلة وإخضـــاعه  التعيـــن لغـــرض املـــوظفن اختيـــار عنـــد جـــدا دقيقـــة آليـــة إتبـــاع .5

 الوظيفــة يف ت بيــته  قبــل امل تلفــة املغــرات مقاومــة علــ  وقــدرهت  أخالقيــاهت  مــن للتحقــ  األخالقيــة
 .العامة

 الـــدوائر بـــن دوري تفتـــيش إبجـــراء تقـــو  املـــوظفن ألداء متنامـــل نظـــا  لوضـــ  خاصـــة جلـــان تشـــنيل .4
  .ب لك اخلاصة التقارير وأعداد والو ارات

 وحــى، والدينيــة األخالقيــة التوعيــة خــالك مــن الفســاد أمنــاط ضــد العــا  املوظــف حتصــن علــ  الرتكيــ  .3
 الفســـاد خمـــاطر مـــن للتنبيـــ  دوريـــة و عـــد  دورات تنظـــي . واملنافئـــات املاليـــة امل صصـــات، القانونيـــة
 .من  والقانون الشرع موقف وبيان، ب  الوقوع مغبة من والتح ير اإلداري

 . السائد  الرشو  حاالت ختفيض بغية( ذلك أمنن كلما) املوظفن بن دورية تنقالت أجراء .8
  االلنرتونية احلنومة مشروع اجنا  وحماولة وااللنرتونية السرية املراقبة بوسائل االهتما  .9
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 علـ  الدولـة يف أمناط  بنل الفساد أمور مبعاجلة امل تصة واآلليات واملؤسسات ابلقوانن النظر إعاد  .21
 أنشـطته  تغطيـة يف املفسـدون يعتمـدها الـي والتطـورات للمتغريات واستجابة فاعلية أك ر جيعلها حنو

 :ذلك ومن اإلجرامية
 قابلــة ســنوات( 6) ملــد  ابالنت ــاب الن اهــة هيئــة رئــيس اختيــار وجعــل النافــ  العراقــ  الدســتور تعــديل .22

 واخلـرب  ابلن اهة هل  واملشهود ابلقانون امل تصن او القضا  أفضل بن من ،فقط واحد  مر  للتجديد
والنفاء  واالستقاللية من قبل هيئة موسعة من القضا  واحملامن املتمرسن واملنت بن بدوره  من قبل 

 ومسـائلت  الن اهـة هيئة رئيس عمل النواب جملس يتاب  أن عل  اعضاء جملس القضاء ونقابة احملامن.
 .الو ير مراقبة يف املرعية الضوابط حس 

مرتبطا هبيئة الن اهة. عل  ان  وجعل  املعنية، الو ار  عن و ار  كل ضمن العا  املفتش دائر  ارتباط فك .21
يــت  اختيــار  وفــ  ســياقات تتــوخ  اعلــ  درجــات الن اهــة واالســتقاللية والنفــاء  وخيضــ  بــدور  ملتابعــة 
دقيقة ودورية من قبل هيئة الن اهـة نفسـها لضـمان قيامـ  ابملسـؤوليات املناطـة علـ  عاتقـ  علـ  اكمـل 

  .وج
 مصـــدر اســـت راع خـــالك مـــن أالســـت باري العمـــل علـــ  والرتكيـــ  الشـــبنات اخـــرتاق أســـلوب انتهـــاج .27

 او نفسـها الـدائر  داخـل مـن جمندا أكان سواء احلنومية الدوائر يف قس  كل ضمن موثوق معلومات
 .الن اهة هيئة م  ابالرتباط ويتب  تعيين  يت 

 مــن ســواء احلنوميــة الــدوائر داخــل الفســاد حــاالت تشــ ي  يف يســاعد ملــن ماليــة منافئــة ختصــي  .26
 وهللا و  التوفي . .العادين املراجعن او املوظفن قبل

 المصادر

 اوال: الكتب  
 القران النرمي  -

 . 2998، بريوت، 7بطرس البستاين، حميط احمليط، منتبة لبنان، ط .2
  1115، االسنندرية، اجلديد  اجلامعة دار، السياسية النظ ، حممد ع مان حسن.د .1
، القاهر ، النت  لصناعة العاتك، السياسية االنظمة، العاين غال  عل . ود الناظ  جواد صاح. د .7

2991 
  2987، البصر  جامعة ن احلنمة دار، النفوذ استغالك جرائ ، شعبان كر  صباح. د .6
 احللـــيب منشـــورات، االداري واالصـــالح العامـــة والوظيفـــة العمليـــة: العامـــة االدار ، اجملـــ وب طـــارق. د .5

 . 1115، بريوت، احلقوقية
، العربيــة النهضــة دار ،5ط، السياســية الــنظ ، الوهــاب عبــد رفعــت حممــد.ود عجيلــة امحــد عاصــ .د .4

 .2991، القاهر 
د. عبــــد احلميــــد الشــــواري، اتديــــ  العــــاملن يف قــــانون شــــركات قطــــاع االعمــــاك، منشــــأ  املعــــار ،  .3

 .2995االسنندرية، 
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املنع  خليفـة، االحنـرا  ابلسـلطة كسـب  اللغـاء القـرار االداري، منشـأ  املعـار ، د. عبد الع ي  عبد  .8
 .1119االسنندرية، 

 .2981عبد هللا البستان، الوايف، منتبة لبنان، بريوت،  .9
 . 1122، بغداد، 2د. ع مان سلمان غيالن، اخالقيات الوظيفة العامة، ط .21

 ثانيا: املجالت والدوريات 
الفساد االداري: اسباب  وااثر  واه  اسالي  معاجلت ، حب  منشور ضمن  ساهر عبد الناظ  مهدي، .2

 .1118متو  سنة  4-5وقائ  املؤمتر العلم  االوك هليئة الن اهة يف بغداد للفرت  
حب  منشور ضمن وقائ  املؤمتر العلمـ  االوك هليئـة  سعاد عبد الفتاح حممد، الفساد االداري واملا ، .1

 .1118متو  سنة  4-5رت  الن اهة يف بغداد، للف
د.مسري عبود وصباح نوري عباس، الفساد االداري واملا  يف العراق، حب  منشور ضمن وقائ  املؤمتر  .7

 .1118متو  سنة  4-5العلم  االوك هليئة الن اهة يف بغداد، للفرت  
الرتحيل،حبــ  ارا اســنويفل، اتفاقيــة االمــ  املتحــد  ملنافحــة الفســاد واســرتداد االصــوك: الطريــ  اىل  .6

منشـــور يف كتيـــ  اقتفـــاء اثـــر االصـــوك املســـروقة، املركـــ  الـــدو  الســـرتداد االصـــوك، اب ك / سويســـرا، 
1119 . 

د.حيى غ، النجار، االاثر االقتصادية للفساد االقتصـادي، حبـ  منشـور ضـمن وقـائ  املـؤمتر العلمـ   .5
 . 1118متو  سنة  4-5االوك هليئة الن اهة يف بغداد، للفرت  

 ثالثا: النصوص القانونية  
 .1115دستور مجهورية العراق لسنة  .2
 .2938لسنة  68قانون العاملن ابلقطاع العا  املصري رق   .1
 .2992لسنة  26قانون انضباط موظف  الدولة والقطاع العا  العراق  رق   .7

 رابعا: مصادر الشبكة الدولية للمعلومات 
 قاتل االلنرتوين،الفساد االداري، دراسة منشور  عل  موق  امل .2

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/AdmCorrupt/sec01.doc_cvt.
htm  
، دراســة منشــور  الفســاد يف قالعـرا جتربــة إىل أشــار  مــ : وأسـباب  ومظــاهر  مفهومــ .. اإلداري الفسـاد .1

، 7/9/1119علـــــــــــــــــــــــــ  موقـــــــــــــــــــــــــ  مدونـــــــــــــــــــــــــة فقـــــــــــــــــــــــــ  السياســـــــــــــــــــــــــة االلنـــــــــــــــــــــــــرتوين، بتـــــــــــــــــــــــــاريخ 
http://almalafnews.com/feqhalseasa/index.php?aa=news&id22=151  

خبيــــت عبــــد القــــادر، الفســـــاد االداري وســــبل منافحتــــ ، مقــــاك منشـــــور علــــ  موقــــ  منهــــل ال قافـــــة  .7
  http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=1526الرتبوية،

علـــ  امحــــد فــــارس، حــــل اال مــــات: الفســــاد االداري منوذجــــاً، مركــــ  املســــتقبل للدراســــات والبحــــوث  .6
http://mcsr.net/activities/032.html  

 ،مفهو  الشفافية واملساءلة ودور األجه   العليا للرقابة .5
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 http://www.libyansai.gov.ly/modules/publisher/item.php?itemid=9  
فســـاد وانعناســـات  االقتصـــادية واالجتماعيـــة، جريـــد  الصـــباح البغداديـــة، د.هـــادي حســـن علـــوي، ال .4

 املوق :
3.  http://www.alsabaah.com/ paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=34782  

 http://www.saaid.netاسالم ،الداري وعالج  من منظور هناء مياين، الفساد ا
/book/7/1291.doc  

 يف العراق جتربة إىل أشار  م : وأسباب  ومظاهر  مفهوم .. اإلداري الفساد ،الوائل  بركات خالد اسر
 والبحوث،، مرك  املستقبل للدراسات الفساد
 http://www.annabaa.org/nbahome/nba80/010.htm 
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